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Questions of the week 

 פרשת בלק

ב , יח(כב) ֶסף ְוָזָהָ֑ א ֵבי֖תֹו ֶכַּ֣ ק ְמל ִ֥ י ָבָלָ֛ ִ֥ ֶתן־לִּ ם־יִּ ק אִּ י ָבָלָ֔ אֶמרֹּ֙ ֶאל־ַעְבֵדַּ֣ ם ַוי ֹּ֙ ְלָעָ֗ למדנו שנפשו רחבהח ופרש"י  ַוַיַַּ֣ען בִּ

ומחמד ממון אחרים. אמר, ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו, שהרי צריך לשכור חיילות רבות, ספק נוצח ספק 

 אינו נוצח, ואני ודאי נוצח:

 משנה ט משנה מסכת אבות פרק ו

מר אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום א

לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו 

במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות אמרתי לו בני אם אתה נותן לי כל כסף 

 .וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה

 השולחן אורח חיים סימן קי סעיף הערוך 

ודע שיש מי שאומר דכשהשעה עוברת יתפלל הביננו ]מג"א סק"א בשם כנה"ג[ ומזה נראה דס"ל דאם התחיל 

בתפלה קודם גמר הזמן של תפלה ונמשכה עד אחר הזמן לא מקרי שהתפלל בזמנו דהא ודאי כונתו שעתה 

לל הביננו ויסיים בתוך הזמן אבל כל הי"ח ברכות יסיים אחר עדיין לא עבר הזמן דאל"כ מאי נ"מ ולכן ס"ל שיתפ

הזמן ולענ"ד נראה מתוס' ברכות ]ז'. בד"ה שאלמלי[ דהולכין אחר ההתחלה ואם התחיל בזמן תפלה מקרי 

 תפלה בזמנה אף על פי שמסיימה לאחר הזמן ע"ש:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א

דכתיב: פני ילכו והנחתי לך; אמר לו  -ן שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מני

הקדוש ברוך הוא למשה: המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך 

אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים  -רגע. וכמה רגע?  -אין, דתניא: ואל זועם בכל יום. וכמה זעמו?  -הוא? 

מנה מאות ושמנים ושמנה בשעה, וזו היא רגע, ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע, וש



דעת עליון הוה ידע? אלא: מלמד, שהיה יודע  -דכתיב ביה: ויודע דעת עליון. השתא דעת בהמתו לא הוה ידע 

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך  לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והיינו דאמר להו נביא לישראל:

מואב וגו'. מאי למען דעת צדקות ה'? אמר רבי אלעזר: אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: דעו כמה צדקות 

לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט;  -עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי 

ל ומה אזעם לא זעם ה', מלמד, שכל אותן הימים לא זעם. והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק: מה אקב לא קבה א

 אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא: רגע כמימריה. -רגע. וכמה רגע?  -וכמה זעמו? 

 תוספות מסכת ברכות דף ז עמוד א

ואם תאמר מה היה יכול לומר בשעת רגע. יש לומר כלם. אי נמי מאחר שהיה  -שאלמלי כעסתי לא נשתייר וכו' 

 ל קללתו באותה שעה היה מזיק אפילו לאחר כן.מתחי

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תכו סעיף א

 אלא בלילה בעת שהלבנה ים וכו'. הגה: ואין לקדש החדשבמאמרו ברא שחק דושה מברך:הרואה לבנה בח

 ונהנין מאורה )אגור(.זורחת 

 מגן אברהם סימן תכו ס"ק א

ורחת. שתהא זריחתה ניכרת ע"ג קרקע )מט"מ ש"ג( עסי' תקס"ב, צריך שלא יהיה מסך מבדיל בינו לבין ז

הלבנה אא"כ הוא דבר זך שהלבנ' נראית ממנו שיוכל להכיר דברים הנכרים לאור הלבנה )עססי' זה( וה"ה אם 

ברכה )רדב"ז ח"א קנ"ז נתכסה בעבים אבל אם נתכסה בעב דק וקלוש מברך ואם התחיל לברך ונתכסה גומר ה

 כ"ה( משמע כשיודע שתתכסה תכף לא יתחיל לברך:



Selected audio from our listeners 

Answers to the questions 

Comment on the question click here 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here 

Answers to the questions 5 click here 

Answers to the questions 6 click here 

Answers to the questions 7 click here 

Answers to the questions 8 click here 

Answers to the questions 9 click here 

click here

Answers to the questions 10 click here

https://drive.google.com/file/d/1oa-8gCCpXm6ZJJV9HlistHWy4vkv3eCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6QRY9qUIYonI1qWBET2rvfj55T6kgxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5FkmmmEyHA7rNKrZEYejv8kjDMDp2nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dF80bmHZMRD3EZouyXdrWRa2fCRPUh13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mZVH5p_5CBt1g4KFRlrydt4hvZRCb-UG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_V3YEeLn3K12kzlHnI4Fl9tut8-5_roI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBmRLpJYtHkR3hNXQVWluR6cIYv3xDjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDAVoOUT4W7L1H6Me9apJBLuQcahqYwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnZWLb8e-Ljwn_jHImXuDJ53K8G_TweA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sl_JGxj5Bc5jBn7PnVdyWhBuFGVOxXtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4L1vJDG-Brgavwm0YKhBGeWeqN6O2l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXHRBu1SAlW65SzuCf9_nhWL2Zurftw3/view?usp=sharing


Comments on the show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Comments on previous shows 
Zionists- Nazis click here 

Show Suggestions 

Show Suggestion- The time of Tzais click here 

Comments on the show 11 click here

Comments on the show 12 click here

Comments on the show 13 click here

Comments on the show 14 click here

Comments on the show 15 click here

Comments on the show 16 click here

https://drive.google.com/file/d/1OyiNMM0x6fj0mvPC_Z0n4Otkba6_UP2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bG59c82pKvrkREEhc_PCJVejuhi472cr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179KfxZ7SZ9DFe9-EJATw1OgyhFW7RwMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wgQPAC0P-amDnk7V631vlWGv5JSK-9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hsQE2LSArKbgmVeOWw4CJr7WWTmXcca/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13KIL55_wudMy2Bd0-ycGUYwrR9jINmvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_xUVzp0y4SnOs_1yMOT7zYgT_oR7zZpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BjLmV4ZbPS9H89fa0Oa1kdwjoF0UTxR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnTraRMwu3EvZl54PZ57EAJxx9fF5CnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZDv1Q83CETAXYAK6GiB9OJHAuyzVwc_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9R_0AwQhhuH2NqUZZI-Ohj8rbxiPkqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2Rx-zyaL4SvjoqnsHlLc9UpUKfq6bHS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sgb-_iprpr8zAMRgfO0NA9ZUG3QDvKp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nLd7FqQFDJovRGOe9TMcj32g9qlxLWZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XekfTA9Ip4zLL-ABNDBgWG8ApSOa8VJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tP6t8RlfvLyIlDlI-hh1ag_sSIijxMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwYkKkmBvuSGcm8-v0hXkuk1-lLl5XEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trfpNFQ-4kOF2v0Zox3931NJ8Yhv8zOS/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

About the EL-AL "Chillul Hashem" 

You spoke last week about the ELAL story  

As it became known now that ELAL had anyway a delay and just made a libel accusing 

the Chareidi Jews for it. 

A 2018 incitement that one can look back to the Kishinev pogroms plain text "LIBEL". 

I copied a news report from a secular Israeli news site into a word document so you 

should not have to browse on that website. (To see the report click here) 

Aaron Schweitzer 

------------------- 

Hi, 

Thank you for your insightful Motzei Shabbos Halacha discussions. I enjoy them each 

week, and find that I can follow along quite well even if I don't learn Gemara all that well 

(or at all, to be honest). In any event, I enjoyed this week's show immensely. It always 

bothered me that people will make a to-do about seating on planes, but I absolutely 

understood them. It's a tough spot to be in. I think your idea about paying 100-200 (or 

even more) to get a desirable seat is brilliant. I don't know how much that will mitigate 

the Chillul Hashem, though. We live in an era where that too can be spun by the media 

to tarnish Chareidim.   

What I am wondering about, though, is how people can be so dense? Why is it that in 

an era where a wave of #metoo is still riding high, people can't realize that having a 

male refrain from sitting next to a female is protective to EVERYONE involved? I've read 

about people who've been thrown molestation charges after sitting next to women on a 

plane. You are in an influential position. Perhaps you can at least make this point? At 

least to your listeners? Why don't people see the beauty in people who want to prevent 

this from happening? I once heard you say on the radio that you're careful not to 

https://drive.google.com/file/d/12w5n8gCsQNQb_vfD8qrkVcC7rdBkoEhy/view?usp=sharing


seclude yourself with female employees. Can't we find similarities between being 

squeezed into a seat for 10+ hours next to a woman/women?  

And, I'll add, that as a woman, I would NOT like to be squeezed in next to a male. So 

sad to see hype dictating sensible solutions and sentiments. I'm very curious to hear 

your thoughts on this.  

Thanks again for all, 

Rivka 

Response: It's not the societal norm, look at the response the Vice President got when 

he said that he wouldn't eat lunch with a woman other than his wife.  

To me the issue is that when you buy a plane ticket you are entering into a contract with 

the airline in which you have limited seating options. To subsequently attempt to change 

the terms you agreed to by holding up the plane is a form of theft. 

Thanks. I appreciate your being in touch. You're 100% right on all accounts. Buying one 

seat on a plane doesn't mean you own the plane! Maybe they should just buy 2 

seats...in any event, thank you for reading my thoughts and responding to them. I'm 

looking forward to continue listening in to your shows. 

Much Hatzlacha! 

------------------- 

Thanks for the wonderful show. 

Does the woman next to the traveler have to be attractive? Doesn't it say that 

it's Assur to look at an Aishes Ish Afeelu Hee M'chueres'? Is that only by a married 

Jewish woman? 

Thanks. 

Yaakov M Berger 

------------------- 

Hello Reb Dovid 



Thank you for your wonderful show. 

I am writing from Melbourne, Australia in response to your conversation with Rav Taplin 

on the international dateline a couple of weeks ago. 

I just wanted to add that when Rov Shmuel and Rov Sholom visited Melbourne they 

both kept one day of Shabbos and did not keep any D’oraisas on Sunday. 

The Rosh Kollel of the Lakewood Kollel here, Rov Binyomin Wurzburger told me that 

the reason Rov Sholom did not come here was not because of the date line and 

Shabbos.  

Also, Rosh Kollel Wurzburger called Rov Moshe before he came here in the early 

1980’s to ask about this Shabbos Shaila and Rov Moshe said that the community in 

Australia has been keeping Shabbos on Saturday for more than 100 years, how can 

you go there and change the way things are done? 

Thank you and keep up the amazing work you are doing. 

Kol Tov 

Chaim 

------------------- 

Dear Rabbi Lichtenstein: 

I enjoy the show and find it quite it quite interesting. 

Regarding vacationing without a minyan and the story regarding the Chofetz Chaim. I 

believe that the story and the way it is told is misleading. Please look at the Sefer 

Shmiras Haloshon at the end in the Chasimas Hasefer. There the Chofetz Chaim 

discusses the importance of Tefilla B'Tzibbur and that one should never miss davening 

for a Dvar Reshus. 

The story is misleading.It was implied that the Chofetz Chaim went on vacation without 

a minyan. All the story said was that he went somewhere without a minyan. You don't 

know here he went and what he was doing there. The reason he was upset with the 

Bochurim who came may be due to the fact that they were acting as if they know more 



than the Chofetz Chaim. Maybe there was a privacy issue. Be it that it may, when one 

reads the Chofetz Chaim's words he will find it difficult to vacation without a minyan. 

Kol Tuv, 

Shmuel Foxman 

------------------- 

To Rabbi Dovid Lichtenstein and team. 

I have recently discovered your podcast and find it fascinating, the topic, guests and 

forum is the perfect balance between being educational and entertaining, I would really 

like to thank you for all the effort you put into this program. I work full time and this gives 

me a way to get a little more Torah learning into my day.  

As your listenership grows, so does the responsibility that comes along with it. A slight 

unintended comment can slip into a listener's subconscious especially when it's going 

out to such a large group at all different phases in life. 

In the 6/30 'Vacations' segment (about 7 minutes in) you said a story about a boy who 

was kicked out of the Mir and later was successful financially, you seemed to be 

indicating that this not necessarily a bad thing as it led to the yeshiva receiving financial 

aid and you continued this line of thought in regard to parents and their children. As a 

person that is clearly Machshiv Torah, I am sure that was not your intention, while we 

can never understand Hashem's ways, we know that the value of Torah learning trumps 

all other good actions and deeds, while parents should obviously appreciate their 

children for who they are, that does not mean that having a child who will support them 

or even support Torah learning is comparable to one that sits and learns and dedicates 

himself fully to Torah learning. 

I know it may seem like I am nitpicking, focusing on an offhand comment in a 2-hour 

program. However, this is a common issue that is projected to our children (and to 

adults) by glorifying wealthy individuals and lifestyles, in Jewish media, Nosdos 

showering honors, social media clips of fancy weddings with Rosh yeshivas paying 

homage etc. It is extremely difficult keep in mind that the man dedicating his life to 



Torah, no matter what his car,home or even clothing may look like is more important 

and Chashuv then the person donating 5 million dollars to a yeshiva, when one is on the 

front of a newspaper and the other is in the corner of the Bais Midrash struggling to pay 

his mortgage.  

Again I would like to thank you for your show, And Bezras Hashem you should be 

Zoche to continue to be Marbitz Torah Leorech Yomim V'Shanin Tovim. 

Heshy Moskowits 

------------------- 

Show Suggestions 

Hello Mr. Lichtenstein. 

I wanted as a start to thank you for the show; I travel in my car for several hours every 

day back and forth to work. I've struggled for many years to find Torah Shiurim that can 

keep me engaged during a long car ride, it's not easy to concentrate on a Shiur while 

driving. I recently downloaded your app and have been listening to the Torah shows 

non- stop! You have the Zechus of my extra Limud Torah, Thank You ! 

I have a suggestion for a topic that I hope you will find appropriate to discuss. There has 

historically been a fascination with stories within our religion. We've been accustomed to 

hearing stories of Gedolim from the past generations most of them involving miracles or 

highlighting their greatness. In the past 30 years we've seen many new Jewish books 

that contain stories about Gedolim, miracles, Chesed, and personal Yeshuas. 

I bulleted below some of the items that I think are worth a discussion and would like to 

hear about. 

 Are all the stories being said true? Does is make it difference if it's not 

true? 

 Are stories with wonderful Yeshuas really a help for people? For every 

story that has a positive outcome there is a story with a negative outcome ? 



 Do we need stories to help our Emunah, there is a very popular Sefer from 

Rabbi D. Ashear which besides for containing basic Emuna thoughts also 

contains many miraculous stories. Do we really need all of these stories, the 

Chovos Halvovos, Shar Habitochon, doesn't need stories to prove his points?  

 There is a very popular book series written by 2 Goyim, I believe religious 

Christians, called Chicken Soup for the Soul. The stories written in there about 

non- Jews are eerily similar to some of the stories written in many of the 

Jewish books. This in some respects highlights the question is there really 

something to "the story"? 

 What is the basis for the Chasidush Massa? 

 There is a popular thought among the Litvishe that a Godol doesn't need 

miracles to prove himself, I believe that this is going back to the times of R. 

Chaim from Volozhin and the Chasidim, are stories the new miracles? 

 When some people read stories with miraculous outcomes they will 

actually get dejected and can have a negative outcome on their Emuna? 

Thank you, I hope you find this topic worthwhile discussing and looking forward to 

hearing the show in the near future. 

Sincerely,  

Yaakov Berger 

Lakewood, NJ  
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דבר פתח
אך) בשם מקודם מכונה (שהי׳ הישראלי התאריך״ ״קו מקום  ד,וא ה״מרידי

 שאלה כשהגיעה שנה כשבעים וזה בשנים. מאות ומתלבטים התלבטו שבו דבר
 לא היום ועד הזמן׳ וחכמי ורבני גדולי בהרבה בר. התחבטו למעשה להלכה זו

: פתרונה קבלה ט ל ח ו מ  בטאו לא בזה׳ דברו אשר זלה״ה הראשונים רבותינו ה
 בהם• להטעות עלול בדבריהם מתעמק שאינו ומי לכל, המובן בלשון כונתם את
 הצפוניות הרחוק, שבמזרח המרינות מאחת שאלה שנשאלה זמן בכל כן על יכי
הרעות. ונזזפלגו רבנינו׳ התקשו — יומם לקביעת בנוגע הדרומיות, או

 אך היום ער הי׳ בשנים עשרות בכל והחכמים הרבנים בין הויכוח עיקר
 שעסקו הראשונים רבותינו דברי שאר ואת והרז״ה. הכוזרי לדברי מסביב ורק
במקורם. רבנינו ראו לא בזה

 מליטא ור״׳מיהם הישיבות חכמי שיאה: אל זו שאלה הגיעה העבר בקיץ
 כבר שהיו הויכוחים להם שנהירין והמה שביפן׳ קובא עד ובאו ממקומם גלו ופולין

 או ירושלם למזרח המעלות בתשעים הוא אם התאריך׳ לקו בנוגע הרבנים בין
 ארץ- מגדולי בתכיפות ודרשו הקו׳ את עברו כבר שמא ספק לכלל באו _ לא

 שם להתנהג איך ידעו למען לרילכה הקו מקום שאלת את להם שיפתרו ישראל
יומם. בקביעות

מננו אר״י גדולי גם ונתחלקו ת: תשובות ונשלחו בדעותיהם, דז נגדיו
 כבר ליפן ובעברם בסין, הוא הגבול כן שאמנם השיב שליט״א הח־א הגאון
 שאלו אחרי שליט־א, מגור והאדמו־ר היום. את לשנות ועליהם הקו את עברו

א כדעתנו השיב — שפירא דור ר׳ הרה״ג דעת את וגם דעתי את גם ל  ש
ו נ ש ת י ׳ א ם מ ו התאריך. קו את עברו לא עדיין כי י

 החלו שונות, תשובות שתי שבקובא וחכמיהם הישיבות בני קבלו וכאשר
 מאות של חררי לקהל וא״א יוהכ־פ בהתקרב אולם שבתות, שתי שם לשמור

 בטלגרמות התחננו רצופים, מעל־ע ימים שני לצום אלפים) של (וי־א רבות
לצום, שעליהם היום על ויחליטו יחקנסו אר״י קגךולי נמרצות בבקשות תכופות
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 מגאוני אספה לאר״י, הראשי הרב שליט״א הרצוג מוהרייא הגאון ויאסוף
 מגדולי רבים כי ואם להשואלים. להשיב מה ותחליט תדון אשר אדיי, ורבני
 בכדי הראשונים רברי לעומק ירדו שטרם בנמוק להאסיפה מלבוא השתמטו אריי

 ונתנה נשאה אשר חשובה רבתי כנסי׳ בכ׳׳ז התכנסה — ע*ז דעתם לחוות
הדאש. כובד בכל בהענין

 דעתו את וברר ח״א בעל הגאון בשם אחד, דב בכנסי׳ הרצה ראשונה
 לשנות צריכים היבשה) (ומגבול המעלות צ׳ מגבול היוצאה שביפן שיטתו, ואת
 וקו ירושלם הוא שלנו שהמרכז אני, שיטתי על הרצאתי ואני היום. את

 את ביפן לשנות אל ושלפיכך מירושלם, מעלות ק׳־פ המקביל בקו הוא התאריך
 (הנז׳׳ל) ציון בני ספר מחבר שפירא דור ר׳ הרב עוד רבנים שגי והרצו היום.
 צ׳ וסוף ירושלים למזרח מעלות 45 היתד. המאורות שתלית בספרו, שיטתו עפ׳׳י

 את שחושבים רעתו: את חוה גרונציק ר*ש ור,רב ירוש^ס. מזרח 135 הוא המעלות
 סוף ושלפי״ז ירושלם, למזרח מעלות כ״ד שהוא הישוב מאמצע המעלות תשעים

 כ־א). בסי׳ עליהם והערותי דבריהם (ויובאו ירושלם. מזרח 114 הוא המעלות צ׳
 גם ודיבר היום. את שם לשנות שאין ליפן בנוגע דעה תמימי היינו אופן ובכל

 עלי שהעיר אלא אני רעתי עם הוא הזרהה שבעיקר פרנקל הלוי רי׳׳א הפרופ.
כ׳׳ד). סי׳ הלאר. עלי־ ומרובר ע״ז הערותי בעצמי אני (ושגם לאלסקא בנוגע

 והתדיינו הנאספים, הרבנים רוב בהוכוחים השתתפו ההצעות אחרי
 שר״כניס המצומצה בהאסיפה ע״ז ור״תוכחו התדיינו (מהם ארוך. זמן ממושך בריון
 את ביפן ישנו שלא האספה החליטה הריון ואחרי קודם). יום עוד הראשי הרב

 אר׳־י, (של הרביעי ביום רק שיצומו אליהם לתלגרף רובם דעת ותהי יומם.
 בחינא. כמו יומם את למנות שם וכנהוג )6.40 בשיעור היום מתקרם וששם

 מכשיעור״. פחות המחרת ביום יאכלו ״שהמחמירין לתלגרף רעתם יחוו הרבנים ומקצת
הרביעי ביום רק לצום שעליהם מלכתחלה עור בהחלם היתר. דעתי כי אם ואני
תלגרף איש חזון בעל ״שהגאון האספה זמן בהמשך שנודענו אחרי זאת כל עם

 כי עיקר, כל לתלגרף שלא אמרתי — החמישי׳׳ ביום רק שיצומו אליהם
 בחששם ימים, שני שיצומו מהם ימצאוך הרביעי ביום לצום להם יוריעו באם

 שנמצאו ואעפ׳׳י נפשות. סכנת של בספק גרול קר,ל ח״ו ונכניס הדעות, לשתי
תי תומכים ביפן שם צמו ורובם התלגרמה, נשלחה שכן התוצאד. היתה זו לטענ
הימים. בשני ואחרים ה׳, ביום צמו ויחירים ר׳, ביום (כנהוג)

י השאלה, על תשובתי את הקיץ בתחלת עוד שהשבתי בזמן והנה פ׳ ע
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 באריי שיש כלל שערתי ולא ידעתי לא שליט״א, מגור האדמו״ר הגאון הרב בקשת
 מקצועות בכל והוראה הלכה של בריא חבוי צנועה, בפינה לו היושב צנוע גאון

 נו־נ הייתי מראש זאת ידעתי אילו זה. במקצוע גם עסק לו שיש — התורה
 אחידה דדך לו סולל המוקדם המו׳־מ שהי׳ ואפשר התשובות; שנשלחו בטרם אתו

 תשובה השיב איש חזון שבעל ונורעתי תשובתי את שלחי ואחרי מתאימה. או
ם קרב וכאשר מכתבים, בחליפת בינינו מו״מ ונמשך מאד, נפתעתי —אחרת  יוהכ׳

בדעתו. כ״א נשאר כ״ז ואחרי פא׳־פ. גם והתוכחנו אתו התראיתי
 הצעת את לקבל בי האיצה הצדדים׳ מכל כלל הנעימה בלתי והתוצאה,

 הכתב על להעלות צדדי׳. מכל השקפתי את לברר שאשתדל ת״ו ירושלים גאוני
 שיטת את גם ולהביא הקשים, דבריהם ולבאר הראשונים רבותינו דברי כל את

 רבה יגיעה ממני דרשה זו עבורה כי ואם לפרטיו. הענין את ולהבהיר הח״א
תי אחד, מצר אף מופנה אני שאין בזמן בו וממושכה, עני  שליט׳־א להגאונים נ

זה. ספר עריכת אל בעזה׳״י ונגשתי
 התשובות מתוצאות שנצטעדנו הצעד חלף מתוק. יצא שמעז וחושבני

 שעלה הארי מול במערכה בעמדי שהרגשתי הנוחיות אי כל וחלף זא״ז, הסותרות
 בידי שעלתה בחשבי ספוק׳ איזה כיום לי י.ש — הדור משרידי וצדיק גאון מגולה,
 ד,דךך על׳ שעמדו מכשולים כמה ולהסיר הלזו הקשה ההלכה את לבאר בעזה״י
ם באופן עליון במרומי שלום לעשות וגם זלה״ה, רבותינו דברי בהבנת צ ע ב  ש

ד ו ס י הראשונים. כל בין מחלוקת השקפתי, לפי אין, ה
:הקדמות שלש כאן להקדים ועלי

גם שדברו שונים אחרונים דברי להביא שאפשר) כמה (עד מעסתי א)
 להסתייע שאפשר מאלה בין בהם, ומלהתוכח תאריך) <קו ״מדידיאןיי מענין הם

 בקצור אחדים אחרונים מדברי הבאתי כ׳ (ובסי־ אחרת, האומדים מאלה בין מהם.
 אחרונים דברי על ריק לבנות אין זה שבמקצוע משום — לדוגמא) רק נמרץ

 הוסיפו שדבריהם האחרונים מספדי (ויש ישראל. ומאורי מגדולי הם אם אף

י . וערבוביא). בלבול
 לשטתגו מנגד האחרונים מספרי באחד מי ימצא אם כלל אתפעל לא ובכן

־ בהגהה). כ׳ בסי׳ שם (וכדברינו
לד?ד, מה הרבה שיש במקומות אפילו דאורייתא, פלפולי על דלגתי ב)

שנגענו נמצא הוא מעלה ובאיזו מקום באיזה שמסופק מי בדין כגון  מזה (
חזקה מהות בדיני לפלפל שיש — לזה והדומה וכיד) וכ-ג י״ט בסי׳ בקצרה
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 מקום נותנים שכאלה דברים פלפולי שכל משום — מזו ובר,מסתעף כה״ג בכל
 דברים לתת ובחרנו למעשה. ההלכה של ההחלטה את הפוגמים לויכוחים

בעזה״י. ימוטו בל ביתדות ההלכה את דעתי לפי הנועצים כדרבונות
שבדברי, שנים או אחד גרגיר על ערעור איזה מי ימצא בכ״ז אם ג)

ה ביחוד מ ו ל ר מ א נ ך ש ר ד ב ב ג  עביט תקותי — בעלמא לסיוע או א
י את יערערו שלא ר ק י ■ ע ת ו ד ו ס י זו. שבהלכה ה

 (ושעליהם החזקים היסודות את כאן המניח שכזה ספר שע*י ודומני
 הממושך, הדיון יקבל — נוספים) נדבכים הזמן במשך שליט״א רבנינו בטח יוסיפו

בס׳ד. ולמעשה, להלכה פתרונו את בשנים, רבות עשרות זה



היומם ספר
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ם שאלת י ל ו ג . ה ן פ בי
 ביסאן. אשר קובר, עד ונדדו ופולין מליטא ורמיהים הישיבות בני בגלות

 הרי ליפן, מסין ועברו למזרח ממערב שנסעו מכיון השאלה: להם נתעורר
 — ירושלם מזרח מעלה 90 בסין, מתחיל היום שתחילת והרז״ה מהכוזרי לפיהינ

 חקו, של השני לעברו ונכנסו היום, ספירת את המשנה התאריך, קו את עברו
 ולשבות יומם את לשנות וצריכים שעות, כ-ד הקו עברי שני בין הפרש ויש

 הלאה אלא בסין לא הנהו הישראלי התאריכי שהקו דלמא או השבת, למחרת
 לשבות וצריכים התאריך קו את עברו לא ועדיין הים, בטבור היינו יפן למזרח
 (וישבתו מארצם, צאתם מיום ומנו שספרו הימים בהקיפי הם, חשבונם כפי שבתם
חינא). של השבת

ם שביפן בקובה אם היא: השאלה קוטב ד ק ת  6.40 בשעור מירושלם היום מ
ר כבר שם להיפך דלמא או היום, לשנות וא״צ שעה ח א ת  17.20 בשעור היום מ
שעה. כ״ד הוא ליפן מסין שההפרש באופן שעה,

 חזון בעל הגאון תשובת ואת עיז שהשבתי תשובתי את אודיע ובטרם
 — למעשה ההלכה ואת זלה״ה הראשונים דברי את בעזה״י אברר ובטרם איש/
 השלוב המרכזי הקו מציאות ואת התאריך, קו מציאות את תחלה לבאר עלינו

 המשלים וגם ושבאורו, נתבהר), לא שעדיין (דבר התאריכי הקו עם והקשור
ה׳י. עליהם ידובר אשד מושגים כמה להבנת לנו נחוצים שלו והציורים בעז

ב. סייטן

, קו ך י ר א ת . וקו ה ז כ ר מ ה
הידועד, ראשונה. הנחה יסודיות. הנחות שתי להניח עלינו הדיון כל בראש

ש היא ולרובם, לרבים . קו שי ך י ר א  בכדור מקום שיש אומרת: זאת ת
 היום נגמר השני בצדו ידו ועל היום, מתחיל ממנו היום. את גובל שהוא הארץ

 ביום ממערב עליו עבר אם היום, את מחליף צד אל מצד הזה הקו על וד.עובר
 למערב ממזרח עליו וכשעובר ה׳, יום אצלו ולמחרתו אחד יום דולג למשל ג׳

ג׳. יום מחר גם ומונה יום לו נוסף
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 ו ק גם להיות שמוכרח :היא לרבים, ידועה בלתי השני■׳ וההנחה
, י ז כ ר  והמערב מכאן המזרח יתחלק שממנו התאריך, קו נגר המקביל מקום מ

יום. וסוף תחלת ללא מתעגל והמעגל תאריך, קו לקבוע אין מרכזי קו ובלתי לכאן.

התאריך: קו מציאות א.
 לש׳־ם מתחלק השמים, וצבא החמה היומי, מעגל והיקף העולם כדור

מעלות. 90 כרור רבע וכל .180 השני וחצי ,180 האחר הכדור חצי ).1 מעלות
ך את ומסמנות ,.הרוחב־, מעלות נקראות בררום־צפון המעלות ר ו  א

 נקראות מזרח-מערב והמעלות הרוחב. נקודות שבכל הלילה אורך ואת היום
ונקודה. נקודה שבכל היום סוף ואת ת ל ח ת את ומסמנות ״האורך־ מעלות

 וקו צסון וקוטב דרום קוטב יש כי וסוף, אמצע תחלה לו יש הרוחב והנה
 ואמצע. וסוף תחלה לו שאין עגול ככל ה־ה מערב, מזרח האורך, אבל המשוה.

 מעלות. לק־פ שכנגרה בנקודה ושקיעה אחת בנקודה זריחה יש ורגע רגע בכל
 אחת בשעה אחת. מעלה למערב) (ממזרח החמה מעגל סובב רקים ארבעה ובכל

 (חצי מעלות 180 שעות בי־ב הכדור). (רבע מעלות 90 שעות בשש מעלות. ט־ו
 ונקודה, נקודה בכל גם ומעלה, מעלה ובכל שלם. יומי היקף השעות בכ״ר הכדור).

שנן  היום. וחצי היום תחלת הלילה. חצי ערב, תחלת היומיות: התקופות ארבע י
. תקופות ר׳ ישנן (ברוחב ( ת ו י ת נ ש

אנו, מוכרחים — היום היקף לעגול וסוף תחלה אין כי אם כ־ז, עם אבל
 גבול לעשותו העולם' בכדור קו לקבוע המציאות, מצר וגם התורה מצד גם

 ראחרי שעד,. בכ״ד היום מתאחר השני ובעברו היום, מתחיל שבו היום, לתחום
 מה בכל הרי שנה, ימי חורש, ימי שבוע, ימי קבועים, ימים עכ־ם שישנם

 שם הרי להתעגל היום מתחיל שממנה לומר שהיא, נקודה איזה על שנחליט
 בנקורר, הנה השני היום התחיל ההיא שבנקודר, ובזמן היום, גבול את החותך ״ר,חתך־

 עושה תהיא הנקודה כי הראשון, היום אז שם מתחיל — במערבה לה שקדם
היום. בספירת שינוי

 אומר אתר, הרי הראשון היום התחיל א׳ שבנקודה משל, דרך נחליט
 שעות שש ואחרי א׳, בנקודה הערב התחיל ב׳ נקודה נוכח שהחמה שבזמן

 כשבאה שעות י־ב אחר ב־, בנקורר, הערב מתחיל ג׳ נקורר, נוכח החמה כשבאר,
 _ א' לנקודה כשבאה שעה י־ח בעבור ג׳, בנקודה הערב מתחיל ד׳ לנקודד,
לנקודת מעלה ט־ו החמד, כשהתקרבד, שעה ב־ג אחרי ד׳, בנקודה הערב מתחיל

ת ר«וי )1 פ א ת ר, ״ ם ש ל הכדור את לחלק נ םי ל“חכ! שחלקוהו כפי סעלו «ל רו ה (י ) רי ג  סי

ל בפי ור,נקראות ס כפי או חלונות־ «שם«ה תכו׳ מי כמספר .כריס-, שס״ר. קבלה ספרי שכנו  שבכ״א השנה, י

ם שבחרו אלא מיותר, מסלול מהם קף את לחלק התוכני ת מתחלק וה שסספר משום 360 במספר ההי קו  לחלו

ש ’לח* ד.רבה, שלי ע ל כ לעשר לתשע לשסונר. לשש לחפש לרבי ו לי־ ח טי ׳ ד כ׳ י ד לשלושים כי עו ד. ו עו ו
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)<1י א ציור

א

 שוב שחזרה קודם אחת ורגע א׳. נקודת קודם מעלה ט״ו הערב התחיל — ב׳
שהו הא׳ נקודה בקרבת התחיל ב׳ לנקודה  מכח לגמרי וכשחזרה מזרחה) ׳(מ
י הערב התחיל אז ב׳ נקודה נ ש  א׳ שבנקודה בהכרח מזה יוצא א׳. בנקודה ה
 הערב התחיל זו בנקודה השני הערב כשהתחיל היינו ;היום מתחלף משל) (דרך

נקודה. אותה של המזרחי בצדה הראשון
 תחלת — ב׳ בנקודה ו׳ יום שחצות פעם בכל ;תמיד החלילת וחוזרת

 שבת ליל חצות (שאז ג' בנקודה ו׳ יום חצות בזמן א׳. בנקודה שבת של הערב
 (ואז ד׳ בנקודה ו׳ יום חצות ובזמן ב׳. בנקודה השבת מתקדש א׳) בנקודה

 השבת ליל מתחיל — א־) בנקודה שבת יום ובוקר ב, בנקודה שבת ליל חצות
 ג׳) בנקודה שבת ליל חצות (ושאז א׳ בנקודה שיק יום חצות ובזמן ג׳. בנקודה
ד ובסוף ד׳. בנקודה השבת ליל מתחיל  א׳ בנקודה א׳ ליל תחלת השעות כי

 אחדת נקודה כל על עדיז [וכן בקרבתה. ממש זו נקודה במזרח השבת מתקדש
היום], מתחיל ששם שתחליט

ת להבנת אחר וציור משל לך והרי ו א י צ ו מ ך ק י ר א ת ו ה ק )
ר הגהה להלן ראר, )1( רנו הנמוק ר' לציו ת כבספות לא לשמאל המורח את שציי לו ס. הרגי כיו
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ף י ל ח ; מ ( ם ו י  העולם. כדוד את לסבוב מידושלים הלכו ושמעון דאובן ה
 — מעדב מעלה 15 למרחק דאובן כשהגיע למודח. ושמעון למעדב הלך דאובן

 אחת בשעה השבת ליל את לקבל ההוא במקום שם שמאחדים שעונו עם*י מדא
 השמש מהלך ם ע דאובן של למהלכו ע ״ ע ל לנגוע מבלי (גם מאוחדת
 למעדב או נויפינדלנד למזרח וכשהגיע השמש), ד ג נ שמעון של ולמהלכו
 את לקבל שם שמאחרים מצא — מערב מעלה 90 במרחק (שבצפון) גרינלנד

ש היום ש  שהיום מצא למערב, מעלות ק״פ הים; לטבור וכשהגיע שעות. ב
השבת. יום של בוקר כבר שבירושלים בזמן השבת את ומקדשים שעות, בי״ב מתאחד

א ולעומתו צ ן מ ו ע מ : ש ך פ ה  מעלה 15 ידושלים למזדח כשהתדחק ל
 90 שבסין, לקודיא וכשבא אחת, בשעה השבת את שמקדימין שעונו עס״י דאה

 עודנו שבידושלים (בזמן שעות בשש שמקדימין דואה ידושלים, מזרח מעלה
 שעות י״ב השבת ליל מתקדם הים בטבוד המעלות לק״ם וכשהגיע ו׳), יום חצות
., ו׳). יום בוקד עודנו שבידושלים (בזמן

 מזדחה. שהקיף ושמעון מערבה שהקיף ראובן הים, בטבור שניהם וכשנפגשים
ם י ש ג נ ת ם מ ה י נ ת ש ו א י צ מ ם ב ו ! י ם ל  תחלת הוא הרי לראובן ש

. ש־ק. ליל תחלת הוא הרי ולשמעון ו׳ ליל
ה; שלישי משל גם לנו ונצייד  ״אבן אמצע על עומדים ואהדן משה ז

 לצפון, שהן ההשקפות ככל לצפון, (כשפניהם העולם הושתת שממנה השתיה״
 אמתי בדיוק לשניהם מכוונה השקיעה אין והנה ״המצפן־). מדאה כאשד
, התקדמה אהדן למזדח העומד למשה ו ה ש מ , התאחדה ולאהדן ב ו ה ש מ  ב
 לצייר; לך תוסיף ועתר, אחת. שבת ושמרו קבלו שניד,ם הלא זאת ובכל

 ואיתמר משה מימין אלעזד לצדם, שניהם עומדים ואיתמד אלעזד כי
 המזדח לימין שעומד לזה הדי ישדאל. זקני כל ולצדיהם אהדן, משמאל
ל המעדב לשמאל שעומד ולזה השבת ליל התקדם לי חד' א ת  בשעוד — השבת ה

 השבת, יום אותו את ושמדו השבת ליל אותו את קדשו כולם ודאי ומ־מ ידוע,
 מה מוצא אתד, (דאין אחודה, עם וזה השקיעה קדימת עם זה התחשבו מבלי

 התייצבו ישדאל עם שכל עוד! לנו נצייד ואם זה). אצל זדי העומדים בין שיפריש
 את שהקיפו עד למעדב, ואלו למזרח אלו הצדדים, לשני עגולית בשודד, במעגל

ה שד.גיעו ועד הכדוד, כל ת ז מ ו ע ה ל  — המעלות בק־פ הים, טבוד באמצע ז
 את שהקיפו אלה שלכל בזמן שבו המציאות; אותד, זד. בציוד גם מתבלטת הלא
ם הים לטבוד עד ידןשלים למזדח הכדוד קצד, ד ק ת  אחר (זח מהם לכאו־א ה
 לא השתיה האבן על שעמדו ואד,רן שמשה (דכשם מוקדם במשהו השבת יום זד,)

 עד זה בצד זה שעמדו ואלה אלה כל כך היום בקביעות שינוי בינידים מצאו
א כל בין דאו לא הים לטבוד באותו — ביום) שינוי ביניהם שיהוד, גודם שום אוי
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ר גופי׳ ומן ח א ת  ורק הים. לסבור עד במערבה שהחיצבו אלה לכל היום ה
 — ממערב הבאים אלה מול ממזרח הבאים אלה הצדדים משני המקיפים לכשהגיעו

ל ונפגשו הים, בסבור המעלות, ק״ם לנקודת מו ה, ו שם רק זה, ז א צ ת מ  א
ם מ צ ם ע י ש ג נ ת ם מ ו י . ב ם ל  נשלם מזרח לצד שהתיצב שלזה בזמן ש

 יום לו נשלם עדיין מערב לצד שהתיצב לזה אז ב׳ יום לו ומתחיל א׳ יום לו
 שורות שתי תתפצלנה שממנה ונקודה נקודה בכל [ועד׳׳ז א׳. יום לו ומתחיל ש-ק

 ואחד לימין אחד הכדור, את לסובב אנשים שני יפרדו שממנה או אנשים של
 שהתחילו ממקום מעלות ק״ם לאחר זה מול זה בסבוב אח״כ שבהפגשם לשמאל,

תמים]. יום של הפרש ביניהם למצוא מוכרחים להקיף
ך ״קו ממציאות להמלם אין אופן שבכל מתברר הרי רי א  הארץ בכדור ת

היום. משתנה ששם

מרכזי; קו מציאות ב.
 מרכזי קו מן להמלם אין גם כך תאריך, קו מן להמלם שאין וכשם

 למרכז קבוע מקום אין דאם השני), הכדוד בחצי התאריך קו כנגד (המקביל
ל דהרי תאדיך. לקו מקום לקבוע אפשר אי כ •יש ה ד ו ק נ ו ה ד ו ק נ ב

ר י י צ ו ל ת ו ר א ו י צ זה הכדור- את לסובב אנשים שני יתפלגו שממנו ה
 מתנגשים ימצאו נתפרדו שמשם המקביל בקו ובהפגשם לשמאלו, וזה לימינו

ם: ביום זליז ואם הים, בטבור תאריך קו ימצאו מירושלם יפרדו למשל אם תמי
יפרדו אם בסין, תאריך קו ימצאו ירושלם) מערב מעלה 90( מנויפינדלנד יפרדו

ח ואם בירושלם, תאריך קו להם יהי־ הים מטבור ר פ  קו להם יהיד, מסין י
 את לסובב שנים יתפלגו שממנה ונקודה נקודה בכל וכן בנויפינדלנד. תאריך
היום. במספר ביניהם שינוי מעלות, ק״פ אחרי המקביל, בקו ימצאו הכדור

 שממנו מרכזי מקום ראשונה לקבוע יודעים אנו שאין זמן שכל נמצא
תאריך. לקו מקום לקבוע אפשר אי לכאן והמערב מכאן המזרח מתחלק

 ולא מכאן מזרח לא במציאות אין קבוע אמצעי מרכז אין אם דבד: עוד
 ומעריבה שלפני׳ מעלה 90 ^בנקודת החמד, מזריחה ורגע רגע בכל לכאן, מערב

 או למערב כולה הולכת מעגלה היקף בכל וא־כ שלאחרי׳ מעלה 90 בנקודת
 נקודה אין למקומה בשובה שם וגם מעגלה, השלימה עדי — למזרח כולה

ר מ ג  מזרח לא לה ואין למזרחה. או למערבה כולד. להלוך ומוסיפה הקיפד. ל
 (וככונת ימים קביעות לא וממילא יום סוף ולא יום תחלת לא וגם מערב ולא

 למשל מירושל,ם אנשים שני ולכשיפרדו י׳׳ב), סי׳ להלן המובאים הכוזרי דברי
 — המערבי לחצי ואחד המזרחי כדור לחצי מקיף אחד הכדור, את לסובב

דבר. פשר יבינו ולא ידעו לא היום. במספר ויתנגשו הים בסבור לכשיפגשו
בתורה כנאמר מסומן, ו״מערב״ מסומן ״מזרח׳׳ הארץ בכדור שיש ואחרי
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 — מאליו גם וכמובן האומות מכל וכמוסכם ובםוסקים, ובתלמודין. וכתובים נביאים
 המזרח מתסצל שממנו למרכז קבוע מקום להיות מוכרח זה בשביל גם הדי

צדדיו. לשני והמעדב

ג. סיםן

שלנו. התאריך .קו מקום על מגיד המרכז
 מעדב ואין מודח אין ובלתו מדכזי׳ קו גם להיות שמוכדח מכיון שכן, ומכיון

 אין וממילא תאריך לקו קבוע מקום ואין היומי, למעגל סוף ולא התחלה ואין
 עלינו עיקר כל הרי — קבוע תאדיך קו מסמן קבוע מדכזי קו ורק לימים, קביעות

שלנו. התאריך קו מקום יתבדר וממנו הישראלי, המרכז מקום אי׳ לדעת
 פשוט הלא ז הישראלי המרכזי מקום על שד,וא למי ספק שום כל והיש

 ארץ־ישראל, בלתי אחד מרכז שום לישראל יהי׳ ולא הי׳ שלא הדעות לכל
 העולם נברא שממנו היצירה מרכז שם מקוד,מ*ק. ובידושלם ידושלם, בתוכה
: (יומא ד י  העולם' ״אמצע בשם גם וירושלם אר״י את כינו ושלפיכך ועוד), נ
ב), סי׳ לד,לן וכמובא תדומד, וזוד,׳ק קדושים (מ־־ת  העולם' ״טבור בשם וגם כ׳

 הלא בידושלם ראשונה שד,י׳ הראשון ואדם ועוד). ל״ז וסנד,דדין ל״ח, (יחזקאל
 מעדב השני ומצדו מודח האחד מצדו ״למדכז• ידושלם לו הי׳ ודאי דידי לגבי׳
 מן המדכז נשתנד, שלא ופשוט צדדיו), לשני ומעדב מזרח אדם לכל שיש (כמו
 כו׳. גבוה וירושלם הארצות מכל גבוה אד״י אמדו גם ולפיכך היצירה. זמן

 היתד. ששם מכיון — גבוה מקום בו לקבוע שייך לא עגול כדוד שבכל אעפ״י.
 דידי׳ כלפי האדם עליו שעמד במקום הרי הראשון אדם הועמד ושם היצירה

הכדור. ומשתפע הולך ולצדדיו הגבוה הוא מקומו
ירושלם. הוא הישראלי שהמרכז מוכיח המולדות של התוכני החשבון גם

 העולם, בריאת מימות לנו שנמסרו ישראל של והקביעות המולדות חשבונות רכל
 ידיעות. שתי לזו ונקדים ידושלם. קו על דק נוסדו — היום עד (וי*ד) מבהריד

 כל את ומקפת הסובבת היום של השעה כמו איננה המולד של השעה כי :האחת
ה חוא המולד אלא — היום שעת מתאחדת מעלה נ5 ובכל הכדוד נ ו ע  ע ג ד ב ו ב
ת ח  אין בצהרים׳ 12 שעה ״ד,מולד למשל אומדים כשאנו הכדור. היקף בכל א
 והמולד הצהרים מתהוד, מעלה 15 מדחק שבכל צהדים שעת כמו זו 12 שעה

 היקף בכל המולד דגע אז — אחד במקום הוא שד,מולד בזמן אלא שעך״ באחוד
ה בצהרים 12 הוא המולד במקום ואם הכדוד,  שעה למעדב מעלה 15 במרחק ה׳

 .6 שעה המולד מעלה תשעים ובמרחק ,10 שעה המולד מעלה שלשים ובמרחק 11
מעלה 15 הנהו 12 שעה ידוע במקום כשהמולד במאוחד (ובמזרח הלאד״ וכן
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 דרגע לנקודה׳ מנקודה שיסתובב יתכן לא האמתי שהמולד וכשם .1 שעה למזדחו
 כשמולד לומד ואין אחת רגע רק ה״ה השמש עם הלבנה של הפגישה נקודת

 ובנוי- קודם, שעות בשש בשנחאי הי׳ כבר בצהרים 12 למשל בירושלם האמתי
ל ודאי זאת הצהרים, שם כשיהי׳ אח״כ שעות בשש יהי׳ פונדלנד  דהא אא׳

 מן נסוגה כבר אח־כ ורגע השמש, עם הלבנה נפגשה טרם הלא קודם ברגע
 העולם, בכל אחת וברגע אחת בשעה ה״ה האמצעי המולד גם כך — השמש

 האמצעי המולד חשבון את חושבים ממנו אשר קבוע אחד מקום שיש בהכרח וא״כ

והאמתי.
ר הוא הולך — האמצעי מולד חשבון כי השני׳: היריעה בי ד  חשבון עם י

 תוכני חשבון והשני קבועי במהלך רגיל חשבון הראשון כי אם האמתי, מולד
 שני ותקופות זמנים במשך ומשתווים מתאימים תמיד במסלולו. המשתנה

ן נעשה ועפי״ז והאמתי. האמצעי הללו, החשבונות ו ב ש ס א^חד ה ח י ס  ב
ן ו ב ש ח י ל נ ש י ה ״ פ ם ע י ל ל כ ם ה י י נ כ ו ת ר ה ו ע ש ת מ ו ק ח ר ת  ה

באחור, או בהקדם מהאמצעי, י ת מ א ה
 אין הכדור שבהיקף המקומות שאר שבכל התכונה חכמי ומצאו בדקו וכבר

 חשבון עם מתאים — האמצעי מהמולד האמתי המולד של ההתרחקות שעור חשבון
 מכוון. החשבון את מצאו בירושלם ורק אך הישראלי, הדודיי האמצעי המולד

 אחר, במקום הי׳ אם בין ירושלם קו על הי׳ האמתי המנלד אם בין היא» ואחת
 חמה״(מרכזית) ״ליקוי מעלה 15 מירושלם הרחוק בגדר, במזרח כשראו משל דרך

 האמתי התקדם שאז ומצאו וחשבו שבת יום חצות 12 שעה כששם
 ליל תחילת 6 שעה האמצעי המולד להיות וצריך בדיוק שעות בשש להאמצעי

 ״המולד ראו — מבהר״ד הנמשך הדודיי הישראלי החשבון במהלך ואילו א׳,
 החמה ליקוי את למשל כשראו כמו״כ הערב, קודם אחת שעה היינו ״5 שעה

 בשש האמתי התקדם האסטרנומי ולפי״ח שבת יום חצות 12 כששם בנויפונדלד
 ליל שהוא ראו הישראלי המולד בחשבון ואילו 6 שעה האמצעי ונמצא שעות

 הישראלי שהחשבון ההכרה לידי באו החשבונות ומכל א׳, ליל של הלילה בחצי 12
 בנויפונד- למשל שהליקוי ובזמן ירושלם, קו על נוסד והאמצעי, האמתי התוכני,

 האמתי מולד את חושבין א׳ ליל תחילת בירושלם ואז שבת יום חצות לנד
 דרך ועל א׳, ליל חצות האמצעי הרי שעות, בשש מוקדם כשהוא א׳, ליל לתחלת

הישראלי. המרכז שם כי ירושלם, מקו כלם החשבונות כל נחשבין זו
 מתברר מזה גם מירושלם רק נחשב המולדות שחשבון נתבדר ואם

 שנעשתה שגרינוויץ וכשם לאומות, כגרינוויץ — לזה בנוגע — לנו היא שירושלם
ת ם ״ ק שלהם התאריך קו וממילא האומות לרוב מרכז הללו, בתקופות ו ל ע  מ

ץ י ו ו נ י ר ג ק״ם התאריך קו וממילא אנו, מרכזנו היא ירושלם גם כך —ל
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 גם תוכיח ובאשר באמצע, הוא אם בלתי יתכן לא דמרכז מירושלם, מעלות
 הכדור, חצאי שני את שוה כקצב המקיפים אנשים, פגישות של המציאות
לעיל. וכדברינו

 בכל זלה־ה הראשונים רבותינו דברי להבנת השער לפנינו נפתח ובזה
ה״י ויבוארו יובאו כאשר זה, לענין הנוגע הבאים. בסדקים בעז

מן ד. סי

הבין־לאומי. תאריך קו
 את החליפו )1 הארץ מכדורית הם גם שנודעו אחרי העולם, אומות והנה

 המדינות אחת וכל להם. הנוח במקום לזמן, מזמן — התאריך קו מקום ואת מרכזם
 ב ו ד הסכמת היתה אחרונה שבתקופה עד בשבילה, הנוח מרכז לה בחרה

 וממילא להמרכז. ירושלם, מערב מעלה 35 גרינוויץ, את לבחור האומות
אן לגדינוויץ, 180 התאריך קו את קבעו  מעדבד,. 145 ירושלים, מזרח 215 ז״

 מודעה החובל רב מפרסם גרינוויץ, 180 הזה, הקו את האניות תעבורנה וכאשר
 מסדסם — ממערב האני־ באה אם היום׳־! שינוי גבול ״כאן המסע בלוח

ם י ג ל ד מ  ״מחר במודעה! כתוב — ינואר 15 ב־ ביום למשל עומדים אם יום, ש
 — ממזרח האני־ באה ואם ונחסר), נבלע יאנואד 16 ג־ (ויום יאנואר* 17 ד׳ יום

 המודעד, בלוח כתוב — יאנואר 15 כ־ ביום עומדים אם יום, שמרויחים מפרסם
 ובק־פ (בגדינוויץ ההוא במקום שמצאו ולא יאנואר״. 15 ב׳ יום שוב ״מחר

 שמצאו זמניות טכניות נוחיות משום אלא מקורי, וקו מרכז שכנגדה) מעלות
 ולקבוע לכאן, והמערב מכאן המזרח מתחלק שממנה למרכז, לעשותך, בגדיניץ

 (רחוב סט, לבעד״רינג בקרוב הים, שבטבור המעלות לק״ם שלהם התאריך קו את
שבמערב). אלאסקא קצה לבין סיביר מזרח קצר, בין מפריד ים

 בעהרינג בקו ממש שלהם התאריכי הקו את מסמנים היו אפי׳ לוא והנד,
ר כשנמשך — הקו הי׳ סט. ש  ביבשת פוגש — הדרום לקוטב הצפון מקוטב י
 ר״ה ישר ושכאופן סט. בבעד,דינג איננו שלהם כשהקו מכ״ש אלאוטיים. איי של

 סיביר מזרחית בצפונית היבשת גם אלא הלעאוטיים באיי יבשר, דק לא חותך
 תוך היומם ישתנה שלא המדינות, של הנוחיות ובשביל דרומיים, באיים וגם

מתעקם והוא ישר, בקו יתמשך לא שלד,ם התאריך שקו הסכימו — אחת מדינה

ר בקבלה, חכז״ל שידעוהו )1 שלמי וכאמו רו מז רס־׳ג ז ע׳ בי מרו  במדבר ובמ״ר שם, בבבלי גם ו

ג, י׳ א דרב בספרא :לאמר כוזוב (יי.) ויקרא ובזוהר פ בא כל סבא המנינ שו לא מוזגלגלא י  ככדורי בעיגו

לין לחחא אילין אי מין ואחר אחד כל כפום כו׳ לעילא ו קיי הו ד מיי קיו שא, בני כשאר ב ת נ אי  כד אחר ו

ר הי לין נ ד לייי •י לין לאילין, ״׳ אי לין יממא ל אי ל ח לילא, ו אי סמא דכלא אחר ו י. י נו
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 איי ואת הצפוני סיביר מזרח כל אה מכנים ולמערב׳ למזרח בהרבר, ומתפתל
 ומוציא המזרחי, הכדור לחצי — ועוד וסאטא סוקיליו ואיי בדרום אשר פיניקיס

),1 למערב הלעאוטיניים איי את
 קו לבחור לנו אפשר אי התורה לקוי המרותקים ישראל בני אנחנו אולם

 קו ואת שלנו המרכז את ולמצוא לחפש ועלינו רוחנו. על העולה כפי ומרכז
בראשית. ימי מששת וקיים הקבוע שלנו התאריך

ה. סימן

הממושך. העתיק הדיון
 עוד.בתקופה זלה״ה הראשונים ישראל חכמי רבותינו זה בענין ודברו

 ),2 הריין חסמאן בר׳ חסאן רבי הוא בזה מדבר שמצאנוהו חראשון קדומה.
 ,”״העבור■ בספרו הנשיא חייא בר׳ אברהם רבי ואחריו ברוך׳ בר׳ יצחק רבי ואחריו

 ועוד עולם׳ יסוד בספרו הישראלי יצחק רבנו אח״כ והרזייה, הכוזרי ואחריהם
 מודים הכל והמערב, המזרח אח המסמן שלנו, למרכז בנוגע והנה ז־יל. מרבותינו

 גם וכמובן לעיל כמובא וירושלים, אר״י זולת אחר מרכז לנו יהי׳ ולא הי׳ שלא
מדבריהם. כך איתמר שמכללא ומהם בפירוש גם זאת שכתבו מהם מעצמו,

 הכדור מחצי רק אז דברו זלה״ר. הראשונים שרבותינו שמשום אלא
 אם היום: לחשבון בנוגע הסכסוך נולד — חשבונותיהם כל עשו ועליו העליון

י מתחשבים אין ר מ ג  גם שבא או איננו, וכאלו שלמטה השני הכדור חצי עם ל
 ומחוך במציאות. ישנו עכ*פ הישוב מן איננו דאפילו בחשבון. התחתון הכדור חצי
ה. הכוזרי דברי בהבנת גם הויכוחים נתהוו כך  המזרח שעצם רמו ורבים והרז׳

 הכל משתייכים הכדור חלקי כל ושאר ירושלם מזרח מעלות 90 מן מתחיל
. י הממושך. הפולמוס כל נתהוה ומזו למערב!

קרובות, לפרקים הים בטבור לנסוע בנ״י גם שהחלו מאז שנה, כשבעים וזה
 לגרינוויץ 180 אחרונה בתקופה שהוקבע האומות, של התאריך קו את ועברו
 (שאז הישראלי התאריך קו מקום אי׳ להתוכח וחכמיו ההוא הדור רבני החלו
 בכל הנמצא הצהרים לקו כיום משתמש זה ששם מה ״מיריריאן׳׳ בשם כנוהו
הארץ). שבכדור ונקודה נקודה

 מבלי דרום לקוטב ןגשון מקוטב ישר קו ■משך שנו מקום הברור בכל למדא אין ובכרל )1

ן אירלאנר מערב בין העובר הקו (גם ביבשה, ישבש י רקנלאנד מזרח לנ צן שונש ג מ א  מ«רב בקצר, ב

צר ישר קו המשיך אם נם אשריקא, ך ררום לקוטב עד ברינג ממי ההו  לורנים סט. אי של יבשה הקו י

באיי צפון) 27; ם ו טיי או צפון). 37-3(« אל

און. האי לרב קורם מועט זמן הי׳ צ) ה ובבהינה העבור. בחכמה ם׳ הבר והוא ג כני  שע«ה הו

ם זו בחיגר, שעשר, כהב — בקורטונר, סבה הקופח רגע בדיוק לרעח א“ם ביו ה . ? ד׳־א כסליו כ׳ ל' ש  ח

סודי ^וראה ר י ס קענו חז׳ ).15 ל
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לםידות, משה אלכסנדר ר׳ הגאון והנה הז׳׳ס. הה׳ אז הי׳ הזה הויכוח פותח
 בסין אמנם הוא שלנו ׳התאריך שקו והרז-ה הכוזרי מדברי הבין ראסיין, גאב*ר

 ומזרח מנג׳וריה, מונגוליה. יפן, כמו מזרחה והלאה ירושלם. מזרח מעלה 90
 — שבדרום רבים ואיים ונוזילנר אוסטראליא, מרינת של ורובה שבצפון, סיביר

 והעובר היום. מתחלף שבסין ונמצא למערב. ונכללים המזרח מגבול חוץ כבר הם
 הגאב-ר שפירא כהנא משה ישעי׳ ר׳ הגאון והרב היום. משנה — ליפן מסין

 שלרעתו אלא הכוזרי, רעת אמנם היא שכך וכתב במקצת לו הסכים מטשארטקוב
ל  הרז׳־ה שדעת לקמן (ויבואר ואר׳׳י. ם ל ש ו ר י הוא היום תחלת שקו להרז־׳ה ס׳
 הדבר, עיקר על וחולק ווילער בנימין הרב אחר, רב ובא הכוזרי), כרעת היא

 ר׳ הגאון בא ואחריהם לישראל! תאריך) (קו מיריריאן בכלל שאין ואומר
 180 הוא התאריך) (קו שהמיריריאן חו״ס החכם ברעת והחזיק מוהליבר שמואל

 יום של ברובו הארץ שבכתר ישראל בני כל מחזיקים שעפי׳־ז מטעם גם מירושלם,
 מירושלם מעלות ק׳׳ם של הנקודה יר על היושבים ואפילו שבירושלם. השבת

 דבריהם כל את ואסף בירושלם. השבת של שעות מי׳׳ב בפחות שומרים אינם
 שנת חכמים״ ״רברי בספר והדפיסם סובלק, איש הלוי צבי מרדכי ר׳ הרב

וורשה. תרל־ו
בסיסיות. בהם אין חכמים דברי בס־ שם שנאמרו הרבים הדברים ורוב

 פרכות ולא ראיות לא יסוריים, דברים שם שנאמרו ובהקושיות בהראיות אין
 ס׳ כגון הראשונים דברי את שם שפלפלו הרבנים כל ראו לא גם ממשיות.

 עולם, יסור הספר את אפילו ראו שלא ומהם וכהנה, הנשיא אברהם לרבי העבור
 לא והרז״ה בהכוזרי גם לכוונתו. לחרור שעור כדי בו עיינו לא שראוהו ואלה

 להלכה השאלה היתר, לא עדיין ההוא בזמן אז כי לזו הסבה בהרבה. התעמקו
, למעשה ת ש ב י  במדינות כיום שנוהגים כמו נהגו האמריקאית דיבשת ב

 המזרח. לארצות כראוי נר.גו ודומיה ניוזילנר של וביבשה המערב, לארצות השייכות
 המיריריאן לעוברי רק הי׳ הריון וכל מבנ״י. ישוב אז עוד הי׳ לא והדומה וביפן

 פסק היום מתחלף שבסין שד,חליט לפידות והגרא״ם האוקיאנוס. בים הבין־לאומי
 מלדבר והשתמט הבין־לאומי, המירידאני הקו על הים לעוברי בנוגע רק זאת
 לפניו באה שאלו וחושבני סיביר. וקצה יפן על או וכו׳ אוסטראליא שוכני על

 כבר ששם אומר הי׳ לא למעשה, להלכה — ור,רומה יפן יושבי שאלת אז עור
 אם מוהליבד הגד״ש גם צרכו. כל בו התעמק בטרם יומם, את לשנות צריכים

 — מירושלם 180 הוא שלנו התאריך שקו האמתית, לההלכה לדעתי כיוון כי
ם’  ביסו״ע גם בד,רבה התעמק ולא עור. וראשונים העבור ס׳ את ראה לא הוא ג

 ד,חזיס, החכם של טעמו כגון יסודיים, בלתי טעמים עפ׳־י הדין את ורן וכו׳.
שעות. בי״ב לכהפיח ירושלם של השכת זןם ד.כרור יושבי כל קזישתוו קידרוש



סן תי ו סי נ מו ה ת אהראמונ י

, רק לעשותו אסשר שלמרבה ד ע ס  (ראה סמוכות זה לטעם שמצאנו ואף ל
 מגמ׳ ראיותיו גם שכאלה. טעמים על רק בנין בונה הייתי לא כ*א) סי׳ להלן

יסוד. להן אין
 המריץ — למעשה הגיעה ליפן מסין העוברים ושאלת יפן ששאלת וכיום

ה. הראשונים כדברי רב בעיון להתעמק ההכרח אותנו לה׳  הארוך העיון ואחרי ז
למעשה. זו הלכה לברר בעזה״י בידנו עלתה והממושך

ו, סימן

זר. לשאלה שהשבתי הראשונה תשובתי
 הראשון המכתב שליט׳׳א מגור הארמו׳׳ר כשקבל חתש״א הקיץ בתחילת

 ורמי־ם) רבנים ובתוכם תורה גרולי (רובם שביפן לקובא שנדרו הישיבות מלומדי
להלכה אם שאלו בו קטי׳' ה מהכוזרי הנראה כפי נ  בסין הוא ך.תאריך שקו והרז׳

 השבתי — אני דעתי את גם לשאול האדמו׳־ר וישלח יומם, לשנות ושעליהם
;דלהלן מטעמים ושבתם יומם את ישנו שלא

 מזרח מעלות 90 התאריך שקו ס־ל והרז׳׳ה שהכוזרי נסכים אפי׳ לוא א)
 שהקו יוצא פוסקים ומהרבה הגמ׳, בבאור עליהם חולקים רוה׳׳ם הנה _ ירושלם

בעז׳׳ה). בפרטות הלאה כ״ז יבואר (כאשר הים בטכור הוא התאריכי
 וגדולי השואלים הרבנים שהבינוה מה כפי והכוזרי הרז־׳ה ושטת ב)

 אחר פתרון למצוא עלינו שבהכרח ער מוזרה כך כל היא _ עוד רבים ישראל
הלאה). בעז״ה יבואר שג׳־ז (כפי דבריהם להבנת

 180° (לא מירושלם מעלות 180 הוא שלנו התאריך קו ולדעתי ג)
 גריניץ) מערב 145° גריניץ. מזרח 215° :ז־א לירושלם, 180° אלא לגרינוויץ

 היינו המזרחי, הכדור חצי דרך אלא אמריקא דרך לא ליפן ובאו שנסעו והגולים
 שספרו כפי שבתם את לשבות ועליהם התאריך. קו את עברו לא ליפן, מחינא

 חינא ויושבי ביפן שם היומם קביעות וכפי מסעם בדרך השבוע ימי ומנו
 המזרחיות הנקודות שבכל כמו חינא, קודם במקצת היום מתקדם (וביפן

היום). מתאחר המערביות נקודות ובכל. היום מתקדם
 למשל נוסעים והיו המערבי הכדור חצי את הנוסעים עבדו ואילו ר)

 צריכים שהיו אר,״נ — ליפן בואם עד האוקיונוס ים את ועוברים אמריקא דרך
פ הים לטבור בהגיעם יומם את ■להחליף  כשבאו אבל לירושלם. המעלות בקי

יומם. את לשנות להם ואין הקו את עור עברו לא ליפן חינא דרך
 ע״ז שהרצאתי בזמן וגם הראשונה, תשובתי שכתבתי בזמן ואז, ה)

שיש לי הי׳ ונדמה הענין. של עומקו לכל ירדתי לא עדיין — הרבנירן גכנקי׳
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 ״,שלא להחלטתי נמוקים עוד אז להוסיף הוכרחתי ולכן הראשונים, מחלוקת בזו
 עכשו עוד לנו דרוש הללו הנמוקים (שאחד ליפן• מסין בעברם יומם את ישנו

 או המזרח בחלק הוא אם יודע ואינו בספינד״ או במקום. שנמצא לזה בנוגע
ועוד): כ״ד ובסי׳ .1 הגהה סוף להלן ראה העולם, של המערב בחלק

בכל לשנות אין הראשונים בשטת הכרעה לנו שאין נסכים אפי׳ לוא כי
שאין חרא: המקומות. באותם המוחזקה הימים קביעת את המזרח מדינות

 הימים שקביעת ברור לא אם ואפילו מחזקתו, היומם את להוציא הספק בכח
 מטעם שנקבעה אפשר קדומים, מהגרים ע׳־י ישראל, ממקור הוקבעה ביפן

 בין חילוק אין שלפיהו לגריניביץ׳ 180 התאריך קו את קבע אשר בין־לאומי
המקום. מחזקת להוציא בכחו שאין ספק אלא זה אין עכ״ם _ ליפן חינא

ל כן לנהוג צריכים .,החזקה- בלא גם שנית; כ ק ב פ שבכה־ג, ס
ט: (שבת הונא רב כדאמר תי׳); שפסקי׳ ס-  מתי יודע ואינו במדבר המהלך כוו

 יודע שאינו ,התם ומה ק־ו, הדברים והלא אחד. ושובת חול ימי ששה מונה שכת
 ושובת חול ימי ששה מונה הוא ה׳, ביום אם א׳ ביום אם מביתו, יצא מתי

ר א׳ מיום למשל ומונה יצא מתי שיודע לזה ק״ו — השביעי ביום פ ס  מ
ת ו פ ק ה ת ה ו י מ ו י השביעית. ההקפה ביום לשבות צריך שבודאי ה

 דזאת בשבת) שם (כדאמרו מחיתו כדי רק יום בכל לעבוד צריך אין ובכה־ג
 מספר שיודע דירן כבנדון ולא עומד, הוא יום באיזה בכלל יודע באינו רק אמרו

).1 היומיות הקפותיד
 הקשה זה. ק-ו מאתי שמע אשר זווין, רש־י הד-ה*ג בידושלם אחד ורב ה)

ש-א); אלול י־ג (בהצופה הןה הק-ו על וחומרים ״קל שני יתכן הלא לפי-ז ת

תי )1 א קא דומד, שאינו ואמר ו1 סברתי על ערער ירושלם מרבני ו קו פפי ספי ל דן  ד.מהלך ד,1 של די

קא במדבר, דן דספי  בקיאות) או מדע חכמת תסרון (כרומר ידיער." •חסרון מתמת הבא כספק ה“ה די

שפת בדרבנן אף להחמיר שספיקו ד בכורות במל״מ ומובא בתיה רשב״א ( בב־י פי ד ו ״ צ, יו  1ום" קי

ש״ך ד ו ״ עי' נייג יו כ״א, ד' סי־ק ניר. וש״ך ד ס ט״ו ו ש־ך ו  שבזו השטות שתי והובאו ג׳ ’סעי צ^ת ו

ד בטור גס ד, בש״ך ושם ק״צ יו״ ד ני בני דון אין אבל עוד). ו  להני שאפי׳ תדא זלי׳ן. דומה הני

ם ה חסרון מחמת ספק שכל פוסקי ע די ספק איננו י א א, ר מ ו ת ל רק הרין רעלמא נ נ די ל  ד.פ גם ו

ם ה מודי פ שהי ק עכי פ ך גם (וכמש״ש ס שי ג שם ה י ). מכמה ומוכרח נ תי נ ד דו עו ד ו די  דומד, שהנ

תר קא יו נו רדינא, לספי אי דון דומד. ו ידיעד.. תסדון לנ

פן ובכל ״ ש הרי או עות של קת1ת כאן י קבע למר,ות רק לומותר. אין זו יום ותזקת המקום, קבי א ,

: בריתו■ ’(שבתוס היום" תזקת של אסורא ז י עוד) י  של כתה ולדעתי אלימתא. חזקה שזוהי אלא — ו

ל זו תזקה א יותר גדו הי שין הונא רב בר רבה של החזקה מעין ו . (בקדו ( ,  לערערר, ותס ותלילר, פ׳

ה מעד בעלמא. תדוש או סברא או ספק איז

ך כאן, נגעתי ה רק ההכרת, מתו ע בההקדנזד.) שאנזרנו (נזהטעם באן דברתי ולא שהיא, כל נגי

ק ך,ארוכים הדברים עכל ך ולפלפל לדבר שי ארי ה ל בזה. ו
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 אוור הקצוות משתי אנשים שני ליפן לכשיבואו שלם. ביום זה את זה סותרים
א שלכל יפן, עד ובאו המערב. את הקיף והשני מזרחה נסע  אומרים אנו מהם או׳

 היום שובת אחר כי אם שלו, שביעי יום ושובת הקפות שש שמונה הוא שמק״ו
ם הקיו שני והרי הק״ו, מאותו למחרתו, והשני  תשובות שתי אולם ז זא״ז מננדי
ם שבכלל האחת: לרבר, י ג ל ״ ה ב  שאינו שכאו״א הרין, אותו עכ״פ ישנו ו ק

, שביעי יום ושובת ששה מונה שבת מתי יודע ו ל  נסעו שניהם אם אפילו ש
ד ובאו צ , מ ד ח ם ביום למדבר אחד שבא כגון א ו ש ל  לשם בא והשני ש

, ם ו י  דידן לק־ו כנוגע שגית! שלו. שבתו ושובת ששה מונה מהם שכאו׳־א ה
 אפילו לוא ממערב, וזה ממזרח זה שבא בזמן רבו חודר! נמוק עוד להוסיף יש

 באותם הקלמטדים במספד בהתאמה ונסעו אחת, ובשעה אחד ביום שניהם יצאו
 ״הקפות מסעם זמן במשך מנו ששניהם במציאות אין — השעות ובאותן הימים
. יומיות ־ ות־ ו ן ולשני בהקפה הוספה לאחר שיהי׳ ובהכרח ש ו ר ס  בהקפה ח

ף לו למזרח ממערב שסבב הראשון הראשון. כלפי ס ו  יום מקצת או יום נ
ר לו למערב שסבב והשני ס מקצתו. או יום ח

ע, שעות כ׳׳ר שהוא היומי, היקף דהנה ידוע! הדבר הסבר  אינו במעל׳
 או למערב ממזרח שנוסע לזה אבל אחר. במקום היום באותו שנמצא לזה אלא

 נוסע אם פחות! או יותר או אם כי שעות, כ׳־ד של מעל׳־ע לו אין להיפך
 ליום ק׳־מ 200 או ליום, ק־מ 400 המשור• קו בקרבת לנלשל ונוסע למערב ממזרח

 וכל Q.p n1,2 מעלה כל המשור• קו (על דרום צפון רוחב מעלות 45 אחרי
 שבקוטב ער המעלות רוחב מתקצרות לקוטבים יותר המעלות שמתקרבות מה

 דק 16 ב יומו היקף לו מאריך _ ליום מעלות 4 שנוסע היינו זל׳־ז), נוגעות
 יסע ואם ליום. מעלות 4 במהלכה החמה את רורף רה־־ה שעות, כ׳־ר על יותר

 יאבד יום כ־־ד ובמשך שעד•. 25 המעלי־ע לו והי־ שעד.. לו נוסף ליום מעלות 15
 בצהרים. א־ יום כבר ששם ימצא בצר.רים שבת ביום וכשיבוא שלם. יום לו

ר ה׳׳ה —הוא במהלכו גם החמה מן שמתרחק למזרח ממערב הנוסע ולהפך צ ק  מ
 השוו שניהם ואם שעה. 23 המעל׳־ע לו יהי׳ ליום מעלות 15 וכשנוסע יומו את
ל הנוסע הנה מהלכם׳ את ו  כ׳־ד הקיסר. שהחמה בזמן למזרח, ממערב השמש מ

ם והנוסע הקפות, כ׳׳ה יום) ןבכ-ר הוא הקיף — הקפות  ממזרח השמש מהלך ע
 ומצאו פעמים. כ׳־ג רק הוא הקיף פעמים כייד הקיפד. שהחמה בזמן — למערב

 יום למשל ששם אחר למקום שניהם ואו5כשי ימים. שני שניר!ם בין הפרש שיש
 החמשי יום עודנו ולשני בצהרים, שבת הוא כבר לאחד הנה — בצד.רים ו־

 לו! משיב ה־ה שבתך׳־ את מאחר אתה ״מרוע לשני הראשון ישאל ואם בצהרים.
 או יום או לשני יחסר שלא מציאות ואין יומיות. הקפות שתי לי חסרים שעדיין

ו ה ר )י מ שניר.ם בין הנגוך אין א״כ ר.קסותיו,3 לראשון ושישתור• מיום, חלק ' . ק
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לו שחסר חסרון מצד אלא  (שאין בה־ג ובכל היומית, ההקפה לשני '
ם ה לא — הקפותיו מספר מונה שב־א מודיע) מירידיאן ו ק  אלא הגורם הוא מ

א ת פ ק ר א ק ר ב ג  דין שג״ז ע״ו) (תשו־ הרדב״ז מ־ש נודע וכבר הגורם. ד
 לישוב אח׳־כ כשבא חול ימי ששה ומונה במדבר המהלך רזה תדע הוא, תורד.
( חטאת לד,ביא א׳־צ שבת שחלל לו ונודע ש ).1ע׳

( ם אנו כך שמתוך אלא (נ אי שאיננה אחרת לשאלה נ ס אם :עניננו) לעצם נוגעת ( ת י או  מצי

הי׳ מס לאחד שי ערנ (כשנסע שעה 23 של יו מ ו ממזרת (כשנסע שעה 25 של יומם או למזרח) מ נ עי מ  ל

ף ואם קי רון למשל י אוי ם מעלות 90 נ  — שעה 30 של או שעה 18 של יומם שיש מוצא אתה הרי ליו

ת דין לו מהו שנ ה ה ת ? נז שנו ח רק שנחו אחד נוסע הי ח והשני שעות יי שנו כלל • שעה שלשים י  ונ

ת תחום לילך לו שמותר אתרי ם שנ קו מ ן שיש ונ י רגנ ן או משולשים כפרים או נו י נ רו  ללכת יכול — עי

ת, תחומי עשרה אסי׳  אצלו שמתאדך או מזרחה) (כשהולך היום אצלו שמתקטן או אוסן נכל א־כ שנ

ה), (כשהולך היום צסדך — מעדנ הי ל להחחשנ ו כ דרך לכתו נ התגדלוה או התקטנות עם נ

שמעה לא מעולם ואם ? נלכתו גורם שהוא היום מהלכו עם להתחשנ האדם שיצטרך נ

ע ג ו נ שנון נ שנון גם כך — השנת יום שעות לח שח ל שעות או שעה לו עולה מהלכו כ  שי׳

ת, מעגל הקסת מונה שהוא מי ת, תוספת כשעור יו כלל גם מהלכו. לו שגרם מה להתחשנ מכלי שנ  נ

ע אין עי׳ מ ק שעה 24 ה כל כדיו , שעד. 24 הם אלא השנד. ימות נ ת ו י ע צ מ שך כלומר א  השנה שנמ

צא שנון יו ם נ למעל״ע שעות כ־־ד של ח ו , ן א ע צ ו מ ם א־כ מ ל ג כ ם אין זמן נ שני ד עם מתח  כי

ם. שעות תכן עכ*ז ליו פן שנכל אחרי קלר, לשער, עולה כשהר,פרש רק הוא שכין י ת תוספת יש או  שנ

ר המשלים ל השעות, כי ת מכ״ש משעה כיותר ההפרש כשיר." אנ  עם להתחשנ שעליו אפשר — כשעו

מו, אחר כל ששונת השעות מספר כמקו

רי והנה פ ס ן נ י נ שחנרתיו השמשות* . ר,'י ( עז ת נ שנ  זה אחרת; נחקירד, פלפלתי תרפיח) נ

שנ רון על או גנור, הר על שיו ה אוי נ ל כגו דו צר יתרות מעלות שלשים או ס*ו למשל ורואר, ג  עליו כי

חו, יום את לשסזור ת אם שנ שונ הגובר, את לנכו לו ולח אי שור, הארץ על הי■ כ עם שיתתשנ או במי

א השקיעה ו ה ש ש וער״ו הוא, כמקומו רואה  שאול י ת ל טנ הסמוכות כמדינו קו שף ששם ל ארוך הנ

ה רנ ח מאד. קצר והלילר, נ

זו נ ר ו תנ תו כפי שנתו את ששומר מס א; ראי נו הו י חר השנת את שמקנל הי או מ א נ צי מו את ו

מאוחר, השבת שונ נ ע לו הוי ו ת ד“ כ רק המעלי ו ע ר ש שעו א שם ודנתי שנת). תוספת של (ונ מסוגי

ח דשכת קיי )( סי ׳חלקי ״יהא אר״י ; א שבת ממכני אי בסבדי צי ממו י בצפורי", שבת ו פ׳ ע א  שכנראה ו

ש־י וכן שם מד,םוגיא פי׳ מפר מ ו ו נ ת הנ״י מדברי גם וכן גאון נסים רנ כרכו ס) דף (פ״ח נ זור,י — ל׳

סי שיהא ת ב ש רק ת ממכני אי בסבריא שנ צי מו מ ת ו א, ולא בצפורי, שנ נן אבל מדינ מו הוא השכח כ

p 'סי לר רי שהי' למשל יו צפו רי שהוא שאף עצמו על ואמר ב  (בצפורי) שנת ממקבלי חלקו יהא בצפו

א, ^ אם לו ששבח במישור שיושב לזה או גבטברי אי כבסבריא שבת ממקבלי הו צי ממו ת ו שנ רי, ה פו צ  כנ

רי שבת הוצאת אבל א בצסו פ ל גו י א, שהוא י ריי מדברי גם שם וסלפלתי מדינ ש ה  מ״ה) (תשו׳ מגא

מדברי מיג המובא המדרש ו ט) סוף (מ״ע בס מדכרי כ׳ שלמי ו רו ר ג■) (פ״ח כרכות הי מדי מ  (בראשית ו

ר פי«א). אר׳י תוי תפ עו) רברכות םפ*א ב בנו ת שאותן שמסתבר ג"כ שאומר ( הן המדינו  שס לשמור עלי

ע את ם לילד, ככולו שדובו או קצר וד,לילה יום ככולו רובו אם היא ואחת שלהן, הסעלי אין קצר, והיו  ו

למקומר,. בשובר, החמר, היקף עס אלא לחחתשב להן
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ע המקומות באותם גם כן חד ר1 (ראה יום כולו תמוז תד« או לילה כולו טבת מ ו ם וכן ב), י  נ

ת היותר בנקודות ם ומספר יום תרשים מספד ששם לקוטב קרובו  זנ«מו, הקוטב בנקודות או לילה, תדמי

ה כי שמסתבר — לילה חדשים וששה יום חדשים כששה ששם  לל החמה תסוב שבהן הקסות, שש מונ

לי יום ושובת האופק) (סביב לירה רה, לל החמה הקפת כשלור שבי א; לי ד זי ת, כ׳ שלור שלו  וב

• שבת־. ,התוספת

לו והלא י אפי נ שהי׳ מרל״ה ג ש אמרו לירה, לל החמה היקף גם אין ושם במרום, כ  במדר

מנין ;ל־ו) (תש״א תנחומא דל הי׳ ו מתי משה יו איטתי יום אי ה בשלד. לילד, ו  — כוי מקרא מלמדו שהקני

ם מנין לפ״י שבת שמר הרי מי ק״ו לילה, לו הי׳ לא בשגם שלמטה הי רה. לל החמה בהיקף כשרואים ו לי

ל ומתי שלון לטי אם היום, תחילת חשבון בקוטב שם לחשוב יתחי שלון לפי או חמזרחי ה  ה

רני, מל  (מירושלס) היום מתאחר ששם או כבמזרח, (מירושלם) היום מתקדם שם אם כלומר ה

ל רנ מל ב מלא הוא עליו אשר הקו את הוא רואה הנה כ  חושב — המזרח בלפי למשל אם הקוטב בקרבת נ

ת מספר לפי המזרח של הקו כפי״ח ה על יורע אינו ןואם מאר־י, המרוחקות מעלו מלא הוא מעלה איז  נ

ש (לעיל בתשובתי כתבתי כאשר הקפותיו, מספר מונה ה־ה במערב, או במזרח ואם מ׳ עפ  הרדב־ז) ו

תפאר־י ם בלתי דברים בזר, מרובד שס ונ ל מבוררי לרכם]. נ

ה ם1רי ^רןז ל י ל ס ל ! ן פד: ע ו א ה
, ג ב ‘ י י ז נ ו י . * ’ ’ ב

ב. )ייור
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ז. סימן

ח״א. בעל הגאון דעת .
:הראשונה תשובתו העתק א.

 מתחיל דד,יום שרים ד.ראשונים כל דעת פי״ז, מ״ב ביסו״ע ד.מבואר כפי
 אדה״ד הי׳ ושם באמצעותו, שירושלם הכדוד של העליון ישוב (ד־׳ל המזדח בקצד,
ה)  י׳יב מתאחד המערב שקצה עד ומתאחד הולך מהישוב ואתר אתר וכל ע׳

 האוקינוס על ומתאחד הולך וד,יום האוקינוס מתחיל המערב בקצר. ושם שעות,
 המבדיל קו הוא מזרח דבתחלת נמצא הישוב. ויחזור האוקינוס שיכלה עד

 שבת, ליל מתחיל אצלו בספינה ור,עומד במוצ״ש מתחיל הישוב מזרח דבתחלת
 היום התחלת ומתאחד הולך מערב סוף עד מירושלם נמצא ויום, יום בכל וכן
 של הישוב התחלת עד ומתאחד הולך עליו אשר וד.איים האוקינוס שטח בכל וכן

 המזרח תחלת עד ומירושלם שעות, לי״ח מגיע והאיחור העליון הישוב מזרח
שעות. שש מירושלם מתקדם המזרח שקצר. •עד היום תחילת ומתקדם הולך

 דיי והרב חייא בר׳ ‘אברד.ם ודי הדיין חסדן ר׳ דעת שזו הביא וביסו׳׳ע
 וד,כוזרי כ׳) (ר־־ה הרז״ה■ דעת זו ובאמת היסו׳׳ע. עמהם הסכים וכן ועוד בר׳׳ב
 ירושלם, נגד שעות י״ח מאחרים המזרח בקצר, השוכנים הוזכר שבלשונם לפי אלא

 עליהם תמר, וע־ז שעות י״ח מאחר בתחלתו עצמו דד,ישוב דר״ל היסו״ע ופירשו
 למערב, מירושלם הנמשכים השטחים כל את ומאחרים מידושלם דמתחילים כיון
 החל העולם שבריאת וכיון למערב, ממזרח שוקעת שהחמה טבעם הוא שכן

 ושלכן לירושלם שישובו עד מתאחר למערב הישוב שכל נותן הדין מירושלם ■
שבים,בקצה את מאחרים הישוב שכל נותן הדין א״כ — שעות י׳׳ח מזרח היו

ד.גד.ד.) (ד.משך

קר וכל ע ליו שעולד. ע*ז לנו ר.יא השאלד. עי על׳ מ  שנוסע כגון שעוח, מכ*ד פחוח הרנד, ה

ז או למזרח, ממערב תר הרנר. חמעל*ע לו שעולר, ע׳ ר יו ל' שנוסע שעוח, מ למערב. ממזרח כ

ב חמד, שעמיר. מזו ראי' קצת שלכאורר, אמרתי (פ*ה) ר,שמשות'■ >נין שם ובספרי ני  כ״ד לי

א שעות בפררי ב) ו פנ׳ תא ( הי׳ אי שע וראה שבת ערב ש חללו שלא ישראל של בצרתן יהו  ר.שבה את י

מן שכל קצת נזשמע פי׳ שבח בערב החמה אח שרואים ז ם אם א ם הוא היו  והר."נ השבח, חל לא כפלי

שלמי ררבי באשכבחא מצינו וכה־ג שבח, עורנו החמה שרואים זמן שכל השבח ביום ב (כחובות בירו  פי״

בור.. קצח שם ופלפלחי גי),

ע אמנם אף עכ*פ_ רון ליושב בנוג  ארוך שר.יום לקוטב סמוך ליושב וגם גבוה בהר או באוי

ט כנראה •ש — מאר שו ם וכן שבמקומו, החמה מעגל בהיקף להתחשב שעליו לנו לפ  על ביושב ג

ר לי׳ הוי ששוב הקוטב, ל, לשאלתו בנוגע אבל החוםפח, עם שעות כי ' ש לזה הנוי ל ע מ  ארוך ע ה

י לו תו עי ע סי ני בזו — להפך או נ נ ר מסמר קובע אי עי שכבחי׳ מיב*נ הראי׳ (ו ש ררבי ומא  לרון י

חללו שלא בצרתן »ראר. כבאור ולהחוכח שבתי). י
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ד עד מתאחר ירושלם עד המזרח מקצה  מקום שאין מבואר ובדבריהם שעות, בי
ח יותר מירושלם שמתאחר  המולד שיהא צריך רלכן שפירשו וכמו שעות מיי
ה יהי׳ ראז היום חצות קורם בירושלם  חצות אחר נולר ואם המזרח בקצה שלם רי

 והכוזרי הרזיה רעת שגם ספק אין אבל לילו, בתחלת שיהי׳ העולם בכל מקום אין
שיב המזרחי. הישוב בקצה הוא היום שתחלת הראשונים כל כרעת  רכשנולר ומ

 המפסקת הנקורה היינו החרש מן היום כל המזרח בקצה הוי בירושלם בחצות
שיב אוקינום, לים המזרח קצה בין ם ומ י נ כ ו ש  (שוכנים) רוקא לאו •שם ה

 ארם שם הי׳ ואילו המולד ברגע ריד, שם שחל בארץ נקורה שיש הכונה אלא
ח חשבון שהרי בנקורה ראיירי תדע כן, נוהג הי׳ בנקורה. כלה שעות י׳

ה בין חילוק יש מיהו סויע הרזי  טעמא יהיב רהיסויע הדבר, בטעם להי
ה הבורא שכשתלה משום המזרח בקצה היום רמתחיל  בטבור אותה תלה החמה בי

 ולרעת המזרח, קצה היינו הישוב בתחלת האור להתפשט שיתחיל כרי הים
 כשנתלו היום התחלת הי׳ ובירושלם ירושלם הוא המקום חשיבות עיקר הרזיה

 מירושלם אבל יו.ם, כל וכן רביעי, יום כלה בירושלם החמה וכששקעה המאורות
 שמקרימין אלא כירושלם המקומות אותן וחושבין לירושלם נטפל המזרח קצה ער

 תליית של ר׳ וביום מירושלם, שעות שש מקרים המזרח שקצה ער שעות
 נתלה שהחמה המזרח, לקצה ירושלם שבין בשטח שלם יום הי׳ לא המאורות

אחיכ שעות שש ער מתנועתה שוהה והיתר, הארץ בטבור  לשקוע התחילה ו
יותר. להם נמשך לירושלם קרוב הקרוב וכל תיכף היום כלה המזרח ובקצה

 בקצה היום תחלת מתחיל העליון הישוב רכל שוין אנפין כל לרינא אבל
 העליון כרור חצי על הנהוג השבת ויום מערב סוף ער ומתאחר והולך המזרח

 המזרח ער מהמערב והאיים האוקינוס כל אך התורה, ע״פ הנכון השבת יום הוא
 וזה המזרח, קצה נגר שעות כ־ר וער ירושלם נגד שעות י״ח ער ומתאחר הולך
 ראשון יום הסכמתם ע״פ שקורין ומה כיום העולם אומות שהסכימו כמו רלא
 במרינת ולפ׳יז העליון. הישוב למזרח הסמוך והאיים בהאוקינום השבת יום הוא
 כדור שטח נגמר שככר כיון השבת, יום הוא הסכמתם של ראשון יום יפן

 הסמוך היפן חלק אמנם העליון, משטח וצהh יפן ומדינת האוקינום בתחלת העליון
 עפ משתוה השבת ויום העליון שטח בכלל סיביר וכל סין מדינת וכן לסיביר

 מעלות מצ׳ חוץ או מירושלם מעלות צ׳ תוך המקום אם חילוק ואין הסכמתם,
ה לרעת ולצפון לדרום העליון כרור משטח חוץ שבאוקינוס והאיים  נראה רז׳

 הוא המבדיל וקו שעה כייר עד ומתאחרין ירושלם מעלה נגר היום רמתחיל
 שנגר רמזרח ואפשר המזרח, תחלת הוא הקו יסו׳׳ע ולרעת ירושלם, כמעלת
תשובתו. רברי כאן ער מירושלם. מעלות צ׳ שהוא ירושלם
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• :לדבריו שהוסיף באורים ב.
מ) מכתבי חליטות •(מתוך אלי ששלח ובמכתביו  לרעתו באורים הוסיף מו׳

(והשקפתו
 הניחו ואחרי המקובלה היא הרזיה ששיטת שלו היסוד על חזרו אחרי

 בי״ח היום מתאחר מירושלם) מעלות (צ׳ שבסין׳ האומר ה שהרז־ ההנחה שוב
 ער שמסין ראא״ל בסין, הוא התאריך שקו לסבור הוא מוכרח מירושלם, שעות

 או בירושלם הוא התאריך) (קו ושהמירידיאן להתאחד היום מוסיף ירושלם
 הוסיף — היומם בקביעות לבבל אד־י בין הפרש הי׳ לא כנודע דהא באר׳י,

ם הוא היום התחלת קו כי נוסף: חרש כבאור שיטתו להרחיב ו ק ף מ ו  ס
ה ש ב י  היא שבתורה ההתחלה קביעות עיקר המעלות), צ׳ (ולא למזרח ה

שלם  להתחלת החשבון יוצא וממילא היבשה, שטח כל לידושלם שנטפל אלא 'ירו
 צ׳ תוך המקום אם המזרחית ביבשת הבדל ואין המזרחי, היבשת בקצה היום

 גם ולכן לירושלם, נטפל היבשה רכל מעלות, מצ׳ חוץ או לירושלם מעלות
 מימין אוסטרליא ארץ כמו למזרח, הבולטים ומשמאל מימין יבשת של הקרנים

 והרז־ה הכוזרי שלפי לדעתו! .בזה והכלל לירושלם. נטפלים משמאל סיביר וארץ
 מירושלם המשתרעת היבשה כל אלא ברור, ורבעי מעלות של ענין כאן אין

 ובגמר מערב. בכלל ה־ה ידושלם למערב היבשת וכל מזרח׳ בכלל ה־ה למזרח
 הים יעלר. אם גם לומר! והוסיף התאריך). (קו המיריריאן שם במזרח היבשה
ז מעלות מצ׳ ביותר ירושלם כנגר המזרח בקצה שרטון ר׳  מעלות צ׳ כתוך ה
 עכשיו אין אם ולכן שרטון הים העלה באמת בזמננו כי שאפשר עור! (ואומר

 שהיתר, כפי ההלכד, ליסוד סתירה זו אין מעלות צ־ לחשבון מכוונים הרז־ה דברי
ר. תורה), מתן בשעת או היצירה בראשית  פרט על גם אי־ה ירובר (ולהלן עכת׳

בכלל). רבריו על וגם זר.
א חז־א בעל להגאון שהכריח ומר, ט׳  ,.שלא זו: גרולר, חרשה גם לחרש שלי

ה אלא כאן נדונות המעלות ש ב י  בשביל שזוהי מובן לירושלם־, הגטפלה ה
 שתוכל המעציבה מהתוצאה כולנו) אנחנו שחררנו (כמו הוא גם שחרד החררה
 מהפכה ח־ו שתתהור, היום־ משתנה מעלות צ־ ״שאחרי שכזר. פסק ע־י להוצר

 ואוסטראליא שבצפון סיביר מנגוליה מנזורי׳ מרינות בכל השבת יום בקביעות
 שבתם את לשנות פתאום לפתע כשיצטרכו בדרום, הרבה ואיים וניוזילנד

 מעלות לצ׳ התאריך קו את הוא גם קבע שלא רעתו את באר ולפיכך א׳! ליום
. לסוף אלא ה ש ב י  במקום לררום מצפון קבוע תאריך קו בכלל לפי־ז ואין ה
היום. גבול שם במזרח היבשת שכלתה ומקום מקום בכל אלא. אחר
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ח. סימן

■ הקצה. אל הקצה מן דעות חלוק
 זו בהזרמנות עלי שמוטל מאד לי צר מראש, אמרתי כאשר כי, אם

 להלכה הנוגע רבר שהוא מכיון אבל הדור. מיחידי שבחבורה, הארי עם להתאבק
 לגמרי רחוקה אני שדעתי לומר תורה) של דרכה (וכך הכרח אני מוצא ולמעשה,

 שכסבור הגמור המזרח קצה מן שבסין המזרח קצה כרחוק הנזיל, הגאון מרעת
ז הים

ה הכוזרי ששיטת רואה הנזיל שהגאון במקום א. רד ה  וכל המקובלה היא ו
ח היום מתאחר שבסין אחת, בדעה אתם הם הראשונים  מתחלף ושם שעות ביי

ה: הגמור ההפך את אני רואה — היום מז
ה על חולקים ככולם, ורובם הראשונים, שכל א)  וששיטת ב) והכוזרי. הרזי

 מקום ״שיש זו וחרשה ר) המציאות. נגר וגם ג) הירושלמי. נגר גם היא זו
ח היום מתאחר ששם ח מאיזה ששמעתי (ומה מקור שום לה אין שעות״ יי  תי

ח למשזיל זאת מקשרים א שעות ״יי ק י ת ע ח לרירהו מ  מחרתא שעות ויי
 היום). לאיחור כלל נוגע אינו הלבנה כיסוי ענין זל״ז, פגע ולא נגע לא לרידן׳

 שגם לומר עלינו שבהכרח אלא עוד ולא ה) צדרים. מצדי מוסרכה גם והיא
 ג׳ נמשך שהמערב אמרו לא הם גם כיונו, לכך לא יה והרז הכוזרי רבותינו

היי יבואר זה (וכל הברור. רבעי רלהלן), בפרקים בעז

 אלי) במכתביו הרבור עליו (שהרחיב הנזיל הגאון של הנוסף וחרושו ב.
 אם כי הכרור בחלקי או המעלות במספר להתחשב אין והרזיה דהכוזרי שאליבא

 מוסיפה זו הוספה — היום תחום קו את הגובל הוא ים וגבול היבשה, בגבול רק
 עם כלל עסק לנו שאין לשונו כפשטות נאמר אם א) עור: רבה השתוממות

 של היסוד כל (ובים) בבירא נפל לפי״ז הלא היבשה, בסוף רק בלתי מעלות צ׳
 לגבול חוץ מתפשט המזרח אם העבור: דסוד הברייתא בבאור והרזיה הכוזרי

 התחלף כבר לירושלם מעלות צ־ אל החמה תגיע בטרם שעוד נמצא מעלות צ־
ח עוד ואין היום, לרידהו  אף א״כ בירושלם, חצות של המולד אחר שעות יי

 שחוף נאמר אם למשל החדש. מן ויום ללילה מציאות אין חצות, קודם בנולד
 אם שעד״וכ-ש לרבע קרוב (מירושלם) שעות י״ח חסר הלא הגבול היא קוריאה

 בירושלם חצות קודם שעות שלש נולר שאפילו סיביר של יבשה גבול על נרבר
ך ים מגבול למשל מדובר ואם החדש. מן ויום לילה אין ו ת ב  מעלות צ׳ ש

שאף ונמצא שעות מי־ח יותר יש להפך הרי למשל שנחאי כגון לירושלם,
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 לא ים גבול מצאתי לא עתה ועד החדש. מן ויום לילה יש חצות אחד בנולד
 בירושלם יום מחצות שעות י׳יח של הציור עליו שיצויר בצפון, ולא בדרום

 כנודע חלקו כאחד כלם והתוכנים הפוסקים כל וגם ב) היום. אותו יתחיל ששם
 יום), חצות היום׳ תחלת לילה, חצות הלילה, (תחלת רבעים לארבעה הכדור את
 (היינו הנקודות ד׳ הם גם סמנו עליד,ם, סמיכתו עיקר שכל ור,רז״ה, הכוזרי וגם
 מעלות ק״ם או לצ׳ ענין כאן שאין שאמר מי ואין וכו׳) מעלות וק׳ים מעלות צ׳

 במכתבו שהדר־ג חכמים, דברי בחוב׳ לסירות משה אלכסנדר ר־ הגאון הרב (גם
 צ־ על רק מדבר הוא גם בצין* היום תחילת קו בקבעו צדק ״שהוא כותב! אלי

 גם נטפל שרטון הים העלד, או יעלה שאם עוד! שאמר ומה ג) המעלות).
 — מעלות לצ׳ מחוץ אח־כ יבשה שנתהוה אמנם יתכן ושעפי״ז לירושלם, השרטון

ה! לעצמה כשהיא זו גם  ״שלשון דוקא לומר שיכול היצירה ביסוד הי׳ ומי מתמי
ס'  בין להפריד שראוי וד,וא היצירה׳ בזמן שהי׳ הוא ליפן חינא בין המפסיק הי
 הרחוקות שהמדינות לד,יות צריך הי׳ שלפי״ז קשה עוד ד) ז. ליפן חינא

 יפן ואילו לירושלם נטפלות סיביר מזרח כגון מעלות 150ל־ עד מירושלם
 ולא ד.) התאריך. בקו מירושלם כבר נבדלד. מירושלם מעלות 100 רק הרחוקד,

 הנוהגות המזרחיות המדינות על שחרד משום זאת חידש עיקר כל הלא אלא עוד
 ״אוסטראליא״ על יאמר ומה — יומם את ישנו שלא יומם בקביעות ימימה מימים

ת אוסטרליא הלא בחזקתה? היא גם שתשאר שבדרום ק ת ו נ י מ ר מ ג  ל
 אפי׳ לשאול (ואפשר לירושלם? נטפלה להיות דבריו לפי גם זכתה ומדוע מיבשה,

ים). מוקף שהוא לא׳־י, מאד וד,קרוב הסמוך ״מדגאסקאר״ אי על
 לד,וסיף כונתו תאריך־ קו הוא היבשה ״שסוף בחדושו שהדר־ג אני ומשער

 נטפל לירושלם מעלות צ׳ תוך שהוא כל האחד: נוספים. דברים שני עוד
 מחובר מעלות צ׳ של שהקו שכל :השני מיבשה. מנותק הוא אם אפילו לירושלם

ל — ליבשה פ ו ו ט ק א ה ו ה  (עד מעלות לצ׳ שחוץ היבשה בל את ה
 מעלות לצ׳ חוץ שרובד. י אעם־ אוסטרליא ולפיכך המזרח׳ אל היבשה) לסוף

 כל את הזה הקו גורר — שלה היבשת לתוך נכנס מעלות צ׳ של שד,קו מכיון
 הרי כונתו כך אם — לירושלם כלה את וטופל המעלות צ׳ תוך אל אוסטרליא

 היחס על מצטערים שאנו ועד תמהון. על תמהון המוסיפה חדשד,׳ על חדשה זו
 צ, של להקו זכות גם נותנים הימים׳ יתחילו שממנה לצין עפי־ז הניתן

 ובמה תוכו. אל לו שחוצד, יבשת כל ולטפול לגרור וגדולה כח לו שגם מעלות׳
 היבשה וסוף הכדור, חלקי מבטלים אם !תסתער הכל ועל ? לכך ,׳ד,קו־ גם זכר,
 נטפלת שאלי׳ ״ד.מטרופולין־ ירושלם בכ״ז נעשתה וכיצד במה הגבול. הוא

מרכז איננה וגם ממנה לא היא הד,תחלה אם לה׳ נשאר חשיבות ואיזו היבשת?
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 שממנה לסין שהבכורה או כמש״ל, הישוב׳ מערב קצה שהמרכז או (דלשטתו
שלמי עור נשאר ומה היומי), היקף מעגל כל מחיחס ואליה לירו

 שיסוד ומשום זלד׳־ה. הראשונים רבותינו שטת את בעזהי׳ית נבאר ועכשיו
הוא! מדבריו נתחיל לכן _ הרז״ה לדברי מסביב הוא הויכוח כל של הראשון

ט. סיםן

ותוכנם. הרז״ה דברי
ה כ׳); בר״ה המאור (בעל הרזיה ז׳ סליק כי די  ההקדמה שהקדים אחדי די

 בזרדל! אומר — הישוב מקומות בכל בזמנם שוים והלילה היום אין כי הירועה
 שהם היום רבעי ר׳ כנגד נקודות ד־ לו יש כר הארץ אורך את המקיף והקו

 בקו אשר נקודות וארבע כר, הלילה וחצי היום חצי הלילה תחלת היום תחלת
רן את הסובב  ת 0 ש על ששוכנים הם ויושבי׳ המזרח קצת הראשונה הארץ, או

ם ה היא שכנגרר׳ השני׳ הנקורה, במזרח ס ו נ י ק ו א ה י צ ב ק ר ע מ  ויושבי׳ ה
ת על שוכנים הם גם פ ם ש , י ס ו נ י ק ו א היא השלישית והנקורה ה

 הם ויושבי׳ הארץ טבור נקראת — הראשונות הנקורות שתי בין האמצעית
 היא ירושלם) (של שכנגדה הרביעית והנקורה ארץ־ישראל׳ וכל ירושלם יושבי

 הים, טבור ונקראת הראשונות הנקודות שתי בין אמצעית היא גם לארץ תחת
ב שכנגררי הנקורה עד אלו נקודות מארבע ונקורה נקודה כל בין ויש  שעות יי

 עיז והמשל הארץ. באורך שעות שש לה הסמוכה לנקורה ומנקורה הארץ באורך
 לאחיכ שעות ו' עד ידושלם ליושבי בוקד יהי׳ לא מזדח לשוכני בוקד כשהי׳

 השלישית הנקודה מן תחלתו השבוע מימי הנמנים הימים חשבון כי ודע כו׳,
 ואר״י ירושלים לשוכני ראשון יום כשמתחיל כי אריי, והיא הארץ טבור שהיא

ב ער הים ובטבור שעות ו׳ עד המערב קצה לשוכני יתחיל לא  לאח־כ שעות יי
ח עד יתחיל י̂׳ המזרח קצה ולשוכני  הקדמת יש כי מכאן׳ לאחר שעות יי

ח  המזרח, קצה לשוכני ירושלים שוכני בין השבוע ימי במנין שעות יי
ח המזרח קצה שוכני על מקדימין ירושלם ששוכני סור כי ורע שעות, יי
 אשר המקום אריי האחת הנזכרות הנקורות שתי הן קדש בהררי יסורתו העבור

 הנביא שאמר מד. וכנגר הישוב תחלת שהוא המזרח קצה והשנית כו׳ ד׳ בחר
ומה ירושלם כנגר הוא כו׳ המולר חשבון כי כו׳, הקדים מדרך בא א׳ כבוד הנה

ואחדי כר. המזרח בקצה הלבנר. ראית היא כר הלבנה ראית על דנים שאנו
 מן ויום לילה שיהא צריך אמר ריז סליק כי הסוגיא! מבאר הללו הקדמות תום

 ממקומות אחד במקום הלילה מתחלת המולד הי׳ אא״כ קובעין אין כלומר החדש
אעפיי הישוב ח עד אלא נתקן המולד שאין ו אלא החדש מן לנו ואין שעות יי
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כ כו׳ הלבנה שנראה בידוע חצות קודם נולד אמרי׳ (דהא שעות שש  רק יש א׳
 החרש מן ויום לילה בו שיש העולם) (בכתר אחד מקום מוצאים אנו שעות), ו׳

 שיהא עד אותו קובעים אנו אין שבת ביום ר״ח קובעים כשאנו משל) (דרך כר,
ת יום בידושלם המולד  ליל תחלת המזרח בקצה שעה ואותה חצות קודם שנ
 כ׳־ד ואחד שעות, י*ח המזרח קצה שוכני לבני מקרימין אדייי שוכני כי שבת,
 לשוכני מערב אופק שהיא ירושלם מעל שוב החמה (כששבה מהמולר שעות

 (של שבת יום בסוף המזרח קצר• ליושבי בחדושה הלבנה נראית המזרח) קצה
 הלבנה מפני מקום בכל לד׳־ח לקבעו ראוי שבת יום ולפיכך המזרח), קצה שוכני

 במקום הלבנה מראית היות נמלט ולא המזרח בקצה בערב שבת ביום שנראית
 לא אר־׳י שלבני ואעפ״י המולד, אחד החדש מן והיום הלילה הי׳ שבו אחד

 כלומר חצות קורם נולד תולדתו את מחשבין שאמר מה וזה כו׳, נראתה
 שבת ביום לשקיעה״ח סמוך שנראה בידוע קו״ח שבת ביום בירושלם נולד אם

 הנוגעים דבריו כאן עד החדש), מן והיום הלילה הי־ (ושם המזרח קצה לשוכני
לעניננו.

ש: שעות, י׳־ח היום מתאחר שבסין אומר הוא הרי ש׳ מ  יום כשמתחיל כ
כו אח׳־כ שעות י׳־ח עד .המזרח קצה לשוכני יתחיל לא ירושלם לשוכני שבת

 משמע ומזה כר. שעות י׳־ח המזרח קצה לשוכני מקדימין ירושלם שוכני כי
 יש הקו עברי ובשני סין, בתחלת הוא לדעתו התאריך שקו לכאורה אמנם

שעות, כ־׳ד של ההפרש
 הגאב׳־ד שפירא כהנא הגרי־־מ שם אומר חכמים׳׳ ״דברי בחוב׳ וראיתי

 כמשמעות באר״י, הוא התאריך) (קו המידידיאן הרז׳־ה שלפי׳׳ד טשרטקוב:
ש לשונו שי  אר־־י״, היא השלישית הנקודה מן תחלתו הימים חשבון כי ״ודע במ

 היקף חשבון נגמר ששם לומר רצונו אין שעות י־־ח היום מתאחר שבסין ובאמרו
 ני׳־ח א׳ נקודה מן הפרש יש ד׳) (נקודה ההיא שבנקודה לומר שבא אלא היומי,
 יש ושם ירושלם עד היום להתאחד עוד מוסיף לירושלם מצין והלאה שעות,

 הרז׳־ה, של הוכחתו מעיקר גם זו סברא מופרכת [ולכאורה שעות, בכיר ההפרש
הוא התאריך קו ואם החדש, מן ויום לילה ששם מקום יש חצות קודם שבנולד
מן ויום לילד, ששם הרבה מקומות ישנם חצות אחר נולד אפי׳ א־־כ ירושלם
המולד נולד משל דרך לידושלם, צין שבין הכדור דבע בכל היינו החדש,

ת בט־׳ו יש חצות אחר שעה בירושלם  החדש, מן ויום לילה ג׳־כ צין אחר מעלו
 מעלות בשלשים החדש מן ויום לילה יש חצות אחר שעות שתי נולד ואפי׳
 פירכא, אין זו אבל לירושלם. עד — שעות וחמש וארבע שלש וכן צין, אחר
ד גם שיהא בעינן אנן דהא ל ו מ ׳ וגם ה י א ר  הרמב״ם, וכמ׳־ש באר׳־י, ה

נראית שפיר שעד, כ׳׳ד אחרי הרי בירושלם חצות קורם נולד אם ובשלמא
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ל שהיא בזמן בצין הלבנה ע ו מ ר , י ם ל  כ’משא צין), מערב אופק (שהיא ש
 מעל לא הלבנה תתראה שעה ר כ״ אחרי הרי חצות אחר שעה למשל המולד אם

, ירושלם]. למערב מעלות בטיו אלא ירושלם
 אתה א*כ באריי מתחלף היום שינוי ראם להאמר. ניתן לא ר״ז אבל

 מצר וגם מצ״ע גם יתכן לא וזה שלם. במעל׳-ע ליררן עבר מן אריי את מבריל
 באר״י. שקרשוהו היום אותו את לר״ח קרשו שבבבל (בריר.) מכיר שמוכח מה
א בעל הגאון הוכיח וכן  לוי כיא.) ריר. (שם שאמרו ממה גם אלי) (בכתביו חזוי

 רמערבא. רבא ביומא רבבלאי תבשילא בסים ואמר בתשרי בחרסר לבבל איקלע
 התקשה מטשרקטוב הגאביר גם ולבבל. לאריי יומא חר שהי׳ מכאן שמבואר

ה בדעת הוא שהבין מה לפי הרזיה על מזה  באריי. הוא שהמיריראן שסיל הרזי
ש גם וכן  שאין לבבל איקלע מלוי זו ראי׳ ובכללן ראיות הביא מוהליבר הגרי

ש לאריי, בבל בין יום הפרש  ראי׳ על קצת ומערער מתפלפל מוהליבר והגדי
 שאמרו ממה כלל): עלי׳ לפקפק עור (שא־א גדולה יותר הוכחה הוספתי ואני זו.

ג;) כ׳ (שם כי ש שגם ו  השיאו המשואות והלא משואות, משיאים היו במוצי
ל ומהרי המשחה מר.ר ב ל רואין שהי׳ עד ב ה כ ל ו ג  אש, כמדורת (דבבל) ה
ע לבבל אריי בין הפרש הי׳ ואלו ש באותו משואות השיאו כיצד במעלי  מוצי

 (והכוזרי) הרזיה כונת לפרש שאין ספק אין ודאי זה איכ בבבל. גם שבאריי
, באריי. מתחיל שהיום

א הגאון הוכיח ומינה בצין, הוא התאריך קו (והכוזרי) הרזיה שלשטת חזוי
 אאיל שגם ואחרי כנז״ל באר־י הוא שהקו שאאיל ראחרי מירושלם. מעלות־ 90

כ הקו הוא הים בטבור או המערב שבקצר.  המזרח בקצה ההפרש הי׳ לא דאי
 בטבור הוא (אם שעות בשש או מערב) בקצה הוא (אם י׳־ב או אלא שעות, י״ח

כ הים). כ אי בצין. הוא הקו עי

מן יי. סו

הרז״ה, שבשטת הפלאות
 כל היא ירושלם, מזרח מעלות 90 התאריך קו את הקובעת זו. שטה אכל

’ תסופר: כי יאומן לא שממש ער ומופרכר. תמוהה כך
: לשאול יש כל קודם א) ז  מצאו יחש ומה קרושה ומה מעלה מר. עי

 יתחילו ושממנה היצירה של ערב ויר.י יתחיל שבה לנקודה אותה לעשות ב״ציןי
 השבת את ישראל קרשו ושבו אדר.יר קרש שבו ממקום. ולא והמועדים, השבתות

ה על הראביד קושית מכונת גם י (וזו הראשון?  ובחר אריי את הניח ,.איך הרזי
ה רבנו שב־ והמליצה י־ח), סי׳ להלן — כציןי א׳ כבור ״והנה מהמקרא הרזי
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 את אמר לפותרה לא וגם כלל׳ החרה את פותרה אינה הקרים״ סררך בא
הזאת. המליצה

 שחשבון אמרו מפורש הכוזרי, וביותר הרזיה, אפי׳ אלא עור ולא ב)
 יחריו. האלה הרברים שני מתאימוט איפוא וכיצר אר״י, מנקורת מתחיל הימים

 נשאר הימים״ ״חשבון ואיזו חשיבות איזו — לסין התאריך קו את מעתיקים אם
 להסביר! אלי במכתביו גם מתאמץ חזו״א שהגאון מה [ובכל ולירושלם? לאר״י

 השטחים וכל העולם של המטרופולין ירושלם היא החשיבות ״עיקר שאעפי״כ
 וראוי האפשר ככל לירושלם להתרמות להם יש ולשמאל לימין הנמשכים

 רוב שובתים שכולם באופן לאחר שלה והמערביים להקרים שלה להמזרחיים
 כרור רבעי שלשה נותנים ראם ארוכה, העלר. לא — עכ״ל כו־ אחר בזמן היום

 נעשה שהמרכז ואו מרכזיות, שום לה אין הלא למזרחה אחר רבע ורק למערב
 מערבה. הוא כולו הכתר שכל ״סין״ שהוא או ירושלם, מערב מעלה 90 בקו

ל היבשת ש״כל לומר שמוסיף מה ובכל פ ט  יורעים אנו אין לם ש ו ר י ל נ
 נעשה במה התאריך קו ולא מרכז לא ירושלם אין אם לירושלם? נטפלת במר.

שה?]. נטפלת שאלי׳ למטרופולין היב
ה לתת הרבר מוזר ומר. ג) ש ל י ש ע ב ר ר ת ע למערב׳ העולם כ ב ר  ו

ר ח ר חלקי שלשר. המערב שיהא כזו זרות הנשמעה למזרח. א ת  חלק והמזרח כ
 וקצר. מזרח קצה בעולם כלל שאין או אלו; משתי אחת רק יתכן הלא ז אחר

 מזרח כולו הר,יקף וכל מערב, ולתחלת מזרח לתחלת קבוע מקום ולא מערב
 לאחוריו מעלות 90 ב מערב ונקורה נקורה בכל עושה השמש מעגל רכל ומערב׳
 קבועים במקומות מערב ויש מזרח יש אמנם ואם לפניו. מעלות 90 ב ומזרח

 הרז״ה ברברי גם וכאמור ובתלמורין ובכתובים בנביאים בתורר. (כמבואר
 קו להיות שמכרח שכשם ג׳) לעיל•(סי׳ כרברינו יוצא בר׳כרח הרי והכוזרי)

 ור.מערב מכאן המזרח מתחלק שממנו מרכזי קו גם להיות מכרח כך תאריך
תר את והמחלק לכאן  ז״א מערב, וחציו מזרח חציו שוים, חצאים לשני רוקא הכ

 לתחלת צין את רוקא לעשות רוצים (ואם לאיחור שעות וי״ב לקרימה שעות י״ב
 חצי היינו ירושלם מערב מעלות 90 המזרח סוף לר.יות צריך הגמור, המזרח

 אין אחר באופן כי מערב). כולו התחתון כרור וחצי מזרח, כולו העליון כרור
 ולמערב למזרח מיוחרים מקומות לסמן אין מרכז אין ואם במציאות׳ מרכז כאן

 בעגול מתגלגל והכל קבוע, תאריך קו אין וממילא בכוזרי). וכאמור (כנז״ל,
ימים. קביעות ובאין סוף באין סחרחורת

 מכרח השלישי) במשל ב־ (סי׳ לעיל והסברנו שציירנו מה לפי בסרט ר) -
 מקום ד׳נגריות, הקצוות לשני המקבילר. הפגישה ררק המציאות, מצר גם הדבר

שינוי מציאות את המקיפים מוצאים — המערב וסוף המזרח תחלת נפגשת שבו
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o תארנו כאשר במציאות, שינוי שום מוצאים אין הקסה בחלקי אבל היום׳ r.
ה העלים מרוע היםו״ע): (בכללם הכל משתוממים כמויב ה)  (וכן הרז׳

 שלא ירושלם׳ ער סין שמן הישוב) (חצי הכדור רבע משפט מה דבריו הכוזרי)
ת ענין כאן מה גם לא. או היום מתאחר שם גם אם ביאר  המוכן לפי שעות, ליי
ד או להיות צריך  בקרבת יש שעות י־ח יש לצין ראם שעות, י״ב או שעות כי
א זה ואם שעות, כ־ר אר״י  (ראה שעות’ י*ב אלא אחור אין לעיל) (כאמור אי

אחר). בלשון זו קושיא — ראה ועתה ד־ה פייז מ־־ב שם כיסו״ע
 איך זו: שטה על הרבה המהתל פייז) מ־ב (שם היסו״ע צדק מה גם ו)

 והשני השבת ומקדש מקבל ואחד זה, אצל זה יחדיו ידורו שכנים ששני יתכן
 קודיא, מערב של ביבשת כלים המעלות תשעים והלא השבת, ומוציא מבדיל
איז הדרים השכנים שני יתפרדו וכיצד  במעל״ע אחד) בבית או אחת (בחצר ז
 בתוך צד אל מצד עליו ועובר הקו יד על שיושב זה יתנהג כיצד גם י שלם
השבת? יום

 בספירת שינוי העושה התאריכי, הקו הנה מאד: מפליא דבר עוד ז)
ו היום, נ נ י ס א פ ו ם ת ו . ש ם ו ק  ודק צנום אחד איש יעמוד אפילו לוא מ

 או למזדח או — ככולו ודובו ראשו יר׳י׳ נוע, שום ובלי הקו, אותו על ביותר
 לאוקמי מוזר ומה תמוה מה א״כ הקו, על ממש' לא ובשו״א הקו, של למערבו

י החרש״ מן ויום לילה ״שיהא ר״ז מאמר נ כ ו ש ״ ה ל צ , ק ״ ח ר ז מ  על ה
ם איזה שכזה. קו י נ כ ו ן איזה אף או ש כ אותו על להמצא אפשר אחד ש

ר המזרח קצה משוכני מרובד אם וממ׳־נ הקו? ב ע  אין שם הרי השני לקו מ
 לירושלם, המעלות צ׳ תוך הקו מן לפנים לשוכנים מדובר ואם שעות, י״ח עוד
 להלן דברינו גם (ודאה ? אחר יום והתחיל היום ספירת נשתנה ככר שם הדי

שאח״ז). בסי׳
ה הרגיש חז׳־א הגאון והנה מ ו ד א; שטתו על שכזו לקושיא ב הו

כ היום לגבול הים סוף את שגובל הוא  של הראשונה הנקורד. תחלת גם א׳
 בקצה שוכנים יצויר וכיצד היום, שם נשתנה וכבר למזרח נטפל כבר היבשה
 שעות? י״ח באחור היום אוהו להם שיהא לדעתו) היבשה סוף (הוא המזרח

 על היא ז״ל הרז״ה כונת ואמנם בזה״ל! ע״ז כתב אלי והארוך השני ובמכתבו
 שלה שר״ה בארץ נקודה שיש דברים של ועיקרן ליבשה, ים בין המבדיל קו

 וקרי כו׳, ביבשה או בים היא אם זו בנקודה נפקותא ואין החדש מן ויום לילה
ם להו י נ כ ו ר (רק) שוכנים שהם המזרח בקצה ש ו י צ , ב י ל כ  שאין ואף ש

ואני עכ״ל. הלב לבינת אלא במוחש כאן צורך שאין במוחש, הקו על שוכנים
למקוס כגמ׳ הנאמר רין ליחס מוחשי, שאיננו ציור לי מצייר לבי אין בענ״ד

במציאות. חפיסה לו שאין
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ה בלשון עוד קשים רקרוקים ויש  בחשבון קושיות וגם (והכוזרי) הרזי
 הנרמס יר מתנת לס׳ המחובר רימיני חיים משה מהרב חרש מחר ם׳ גם (ראה
המולרות). לחשבון בנוגע גם הרז־ה על שמקשה מה בפיריניצי תקניר שנת

י׳א. סיימן , '

הרז״ה. לשטת פתרון

עינינו, מאור המאור, בעל רבנו שטת את המוציאה ררך למצוא ובחתרי
 הגרול, הסבך מן בעה׳־מ) לשטת המקור הם שרבריו הכוזרי בעל רבנו (ושטת
 לא הרבר שבעיקר לנו והמורה להמטרה, המוליך נתיב רבה יגיעה אחרי מצאתי

 מעלות ק׳־פ הוא התאריך שקו האומרים להלן) מהם (שירובר הפוסקים על פליגי

• ן מירושלם
 לראשונה שהקרמגוה זו האחת ברורות, יריעות שתי אקרים ראשונה א)

 בלי תאריך קו לקבוע א*א תאריך, קו ויש מרכז קו שיש ב׳)! סי׳ (לעיל
 מקבילים הם הקוים ושני תאריך, קו שיהי׳ בלי מרכז לקבוע ואין מרכז קביעות

 תאריך׳׳ ו״קו אליו, מתרכז צרדיו משני המעגל שכל ע־ש נקרא ״מרכז־ זל־ז.
 המזרח, מתחיל וממנו המערב כלה ירו על המערב, לבין המזרח בין הגובל הוא

היום. ספירת משנה קו הוא וממילא
ת הראשונים כל ושאר והרז־ה הכוזרי שרברו מה וכל ו ב י ש ח  י ” ר א מ

ם ל ש ו ר י ה ו ת ו י ה ה ל ל ח ש ת א ר , ו ם י מ י  ששם בךורהן כונתם ל
ז כ ר מ ו ל ה ב ש ח  המזרח מתפצל ששם היינו הימים־, לתחלת) (לא ן ״
 מנקורת ואחרונים ראשונים שרברו מה וכל לכאן. והמערב מכאן המזרח והמערב,

בהנגריות מהמרכז הבאים נפגשים שם התאריך, קו ששם היינו היום תחלת
היום. ומתחלף במעל״ע, ההפרש של

 התחשבו לא עור וראשונים והרי״ה שהכוזרי ספק כל שאין השנית; היריעה
 כדור מחצי רק הכל ודברו התחתון, כרור חצי עם כלל — ההוא בזמן — אז

 שחצי האומות) חכמי כל אז חשבו (באשר חשבו •אם בין לנו, היא ואחת העליון.
ה ״הנקודה הרז״ה: לשון לכאורא (כנרמה ים. כולו השני הכתר נ ו ש א ר  ה

ם ויו־שבי׳ המזרח קצה י נ כ ו ל ש ת ע פ ם ש ס י ו נ י ק ו ח א ר ז מ  ב
ה ר ו ק נ ה ת ו י נ ש ם הם גם ויושבי׳ המערב בקצה שכנגרה היא ה י נ כ ו ש

ל ת ע פ ס ים ש ו נ ו י ק ו , א ( ־ ב ר ע מ מהקבלה ירעו שבטח נאמר אם בין ב
 הגורע המקובל ע־י אחריו שנה 150 ערך נתגלה שהזוהר (אף בזוהר הנאמרה

וגס למסה הכדור בחצי גם וישוב יבשת שיש זלה־ר.) דיליאן משה רבי
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בלל התחשבו לא לימים בשמום הקוראים בנ״א שם היו שלא מכמן בקוטבים(!)

ת ירעו הלא ולה״ה הראשונים רבותינו )1( רי ם כפי רק לא הארץ, מכדו רןי ם אותה שיו  אחרי כיו

ת או קא מעי תה גם אף אלא ועור. אמרי ם הירוער, תכונ כני כד האליפסי במעגלה לתו  היטב ירעו שהרי ; ו

ר חשבון את , (והתקופה) המוי י ת י מ א ת בכל ה עו די לי י ם וביתם המאורות מסלו ם. להמענלי פסיי האלי

ת ירוע עך,י' האמתי^ (והתקופה) המולד וחשבון שבון בשם הראשונים בדורו  העבור• סוד .ח

ם דור. מסי דור מקובל הי׳ הישראלי, שוני ה הרא ה׳ ל ם קבלוהו ז ם ומהאמוראים מהגאוני אי  ומראשי והחנ

שי סנהרראות אנ ג ו ה׳ ם כנ אי מנבי ני למשה להלכה ער ו סי ש מ ח ’סעדי רבגו (וכמ״ הרי א ו שי ם הנ הרמב׳  ו

ג והיסו״ע ב מי  מסור שהחשבון : נאמר (בא) זוטרתא ובפסיקתא ועור). בא ם׳ בחיי ורבנו והר־ח פ׳

ם׳ (וראה והלאה להאבות מסרו ונח מארם לנו ה תו מן ח. ר׳ ר שקרש ז הי ש. את אד חו  נם ומוכח ה

שי חו מנין נח בס׳ המבול מ מי מ החדש). י

ת כי ני למשר. שנאמרה הר.וש קרוש מצו סי ל לכם" הזה ״החדש מ אזי — וקרש• ראר. .כנר. ו

ס שני כוללת ברי ה ב) ערות, בקבלת הראי׳ עפ״י לקרש המצור. א) : ו מצו שבון את לתשב ו  המולד ח

ש הערים). את לחקור אפשר היי פיו על ושרק (האמחי, מי כ ם ו ח הרמבי קהי א ז ) ו׳ סי  גזחשבין ב״ד ז׳

שבין בחשבונות ם שמח טגניני צ אי רעו ואם בו׳ ה שבין הירח שיראה שאפשר י מצפין יו מ״ע כו׳ לערים ו  ו

רעו שיחשבו ב״ר על התורה מן  את שיקדשו ער הערים את ושידרשו יראה לא או הירח יראה אם וי

ל. ’כו החרש • עכי

שית ■ ת מן באה התכונד, חכמת ורא ה ומד,ם ■והלאה. אבינו ואברהם ועבר שם ישראל, אבו  קבלו

ע בשעור דו ם החכמים גם י ם וער המצריי ת הרומזזים. לחכמי אוי ה של האמרר, היא ו ם' איז לי שכי מ  ״

׳ להם (שיש מעמנו י ט ת נ י כ י ס חכמי אבות של האלוקוח מהחכמה להרתע «לא פ  :ישראל•) ו

ם מר.תוכנים ראשונה באה התכונה שוזכמת מאיי ם או הרו  ישראל. חכמי שאבו ומהם הקרומים המצריי

ע. סלוף זהו דו ת כשב־ל לישראל היתר. שדרושר, זו חכמר. י כן התורה מצו  השתמשו החכמות שאר כל (ו

ל בהן ת ורק אך חכז׳ עו די ת) בהן ראו הי חורת ובזולת .־.׳ חורת לי שון; מהמקור לר.ם באה — אפסיו  הרא

ת בקבלה אי ם. נבו שינו להם הי׳ אפשר אי כי ומר,לממ' ת להם הי׳ שטרם בזמן מעצמם לה  תצפיו

ת ם', לראית מכוונו קויי הל ם לראות (ושררוש . ם לקויי ם) רבי פי ם שעונים ולא ותכו קי  השעות מריי

וכוי. וחלקים והשניות

ד: לציין וכראי תי המולר חשבון רק שלא עו ת הרורש האמי עו רי ת י כניו ם, וחשבונות תו קי מטמטי

נו הרגיל החשבון אפי׳ אלא ג שעוח י״ב יום »כ־ט של האמצעי המולד חשבון הייה שי צי ש  חרקים• ח

פן ;חלקי ת, ד׳ כללי עם תחרי סד 0 ד,שנ י־ם ומחזור הרחיו ס מ ת נ ע ח העבורים שנ גיי  ארז״ט) (

עבול ב ונ ם י׳ רי ת מתעגלת ירם שעל ,1 ו.און נחשון רב (של המחזו עו ם מספר קבי מי  השבו( גם — הי

ר בו גם יש אצלנו, פשוט חשבון כיום שהוא זה. מסו , ה׳ . ו' אי ר  הראשון מהמולד סורר הוא וגם לי

ת ונשמר זמבהריר) מו לי בח.יך עולם מי ר׳, .סור כי פן העבו  הראי; עפ״י שקרשו בזמנים שאפי׳ באו

ת ר׳ כללי אז שמרו לא ושילפרקים האמיחי, בחשבון א הדחיו ל ממי ם מספר התאים לא ו  בכל העכורי

שתוו עכיז מחזור, עות החשבונות נ ם מקבי מי ג כל בנישך הנכון וסדרם הי ׳ פיי מחזור י  כללי אותם ע

שמרו שנמסרו שרנו התשבונות שבון רגם רור. משנות ונ ס, זה ח ש מהללממי מ״ ח הרמב־ם ונ ח); (קהי  פ״

ר־י סנהדרין שאין כזמן א ם קובעים אין נ שי אין חד רין ו ענ שנין שאנו זר. בחשבו; אלא שנים מ ת  נו מ

ס ד היו רנ מן הוא. מסיגי למשה ר.'בר, זה ו עין סנר,ררין שיש שנז מן הראי׳ עפ״י קונ נז  שם שאין ו

שנין שאנו הזה החשבון עפ״י קובע־ן סנהדרין ח ״י. היום בו מ כ שיא והלל ע י של בנו הנ שיאה ר׳  נ

מן זה אמצעי חשבון לנו שמסר שנתמעטו התלמוד חתימת בז  של האססרונומי חשבון לשמירת הדעות (כ

תי) מולד דוד. מסי רור הוא גם קבלו — האמי
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 (דף אהרן תוספת ם׳ גם [וכיב הימים קביעות עניץ לכל התחתון כדוד חצי עם
א רבנו בשם מ*א)  מחצי רק חשבונותיהם כל עשו ״שהקדמונים זלה״ה הגרי
 ורק אך שהמדובר הלאה) (כמובא ביותר הכוזרי מדגיש וב־ז העליון]. כדור

■ לימים. שמות האדם בני קוראים שם אשר הישוב ומקצה הישוב מתחילת
 את כינו — הישוב קצות משני רק חשבונם כל והרז״ה הכוזרי וכשעשו

ה בשם ״סין* צ ה בשם הישוב טבור למערב מעלות 90 וכנגדו מזרח, ק צ  ק
 דמו) רבנים שאיזה (כפי כלל אמרו ולא הישוב. קצות שני שהם משום מערב,

 לא שכזה דבר הישוב, מזרח לקצר. עד התחתון כדור בחצי גם נמשך שהמערב
ף ;אחרת אמרו בפרוש וגם מצ״ע. גם כמובן יתכן ו ס  90 בכלות הוא המערב ש

 ולא למערב לא נחשב לא התחתון כדור חצי וכל הישוב, טבור למערב מעלות
למזרח.

ה גם מודים ע־־כ הדבר בעצם הרי מאד ברור שכיז ואחרי ב) רד  ה
 חציו היינו כולו, הכדור כל את אליו מרכז ירושלם) (ה״ה שלנו שהמרכז והכוזרי

כלל איננו זאת (דבלתי המערבי, לצדו כנגדו השני וחציו המזרחי לצדו האחד

הד,גה) (המשך

(בחלמיוח) חרמי ר,חובן וזמן הפרכום הוזכם זמן מן העולם, אומות הכמי שכל : וראה ובא

ר ודור דור משנות התלבנזו םדו ח נ לו מו שנתי• ; תאי מי שי ם, עלתה ולא החמה, שנוח עם החדשים י ד  ני

הו שינו ם: הרבה ו מי מי חדשים עשרה רק הם מנו קדומר, בתקופה פע  רב זמן אחרי יום. 30ז השנה וי

ת את ,גזעאו ר  בקביעות נם הגדולה המבוכה אח מעאו ספירחם לפני :■.« ומשנת יונז. »נ5 השנה פפי

ה היא החסר, שנח כי יום, שם'ר, ע יום שסי רבי ר שנים ד׳ ובכל בקירוב. יום ו א ז  ליום קרוב עודף נ

ם. סר יולים אז וםדר תמי מי קי ם לשס״ה לוח האלכסנדרוני■ םאסיגנום הוזוכן בעזרת רו מי ע, י רבי  של ו

ם שנה די לכל שפעם באופן שנה), חלקי י״ב : (כלומר חמה חדש י*ב פי םי  אחרי פברואר. לחדש יום מו

ף למםפרם, 325 ז*א שנה, 370 םין הקיםר הכני  מעאו כי הלוח, את לתקן האומות חכמי 318 קונםםנ

ם אינם שעדיין מי  בדיוק. יום ורביע שם־ד, השנר, אין באמת באשר החמה, שנות עם החמה חדשי מתאי

פו שנה ארבע כל ובמשך די ע קנו שער,. רבעי שלשה ערך י ת מני. תקון אז ו  א ז למספרם 1.552 ובשנת ז

פת סן שנה 1257 עבור אחרי ם, בעשרה האביב שנסוג ראו קונסנזנטין אסי מי רי והחיעץ י גו רי ח ג עע  נ

סיף שברומי, חכמיו הו ם בלוח חקון ו דלגו המאר, שנת שבכל — יוליו  פברואר חדש של העכור יום על י

עדיין קון איננו זד, גם (ז לדורות). תי

ם קבוע שלנו, הרגיל האמצעי החשבון גם שלנו, הלוח ואילו , קיי ת ומסודר ו מו ד, עולם, מי מבהרי

ת וער מו רעון יקרה ולא קרה לא ומעולם עולם, י מו תמיד העדפד״ או נ מו התאי תאי  הלבנה חרשי וי

ג ולא החמד,, שנות עם סי סן. מחדש האביב י נו .חוש־ס■ כאסח הם שלנו החרשים זאת: גם ואף ני  היי

ם חמה חדשי הם חדשיהם משא־כ חדשים). יש ללבנה (אזרק לבנה חדשי אינ ת ,.חרשים־ ו  במציאו

אפי׳ של י־ב חלקי רק אלא ה(ו שנ ם אלו לדעת ה סוג שלנו רגיל בחשבון■ שגם האומרי  בשעור האביב י

ט ם הם גם — פעו רי ־ז האביב שיחאחר שעד מו פי ם בחדש ע מי  !שנה אלף וששים מאד. תעבורנה י

הי׳ כשכבר מן י ).” הי את דעה הארץ ״ומלאה רב מו

ז מן גם עולר, מינזות שד,לך שלנו, הרגיל החשבון שאפי׳ מראה כ׳  עם בבד כד הראי׳ קדוש בז

שבוןות ת א תים מולדו ם1האםמרנונ האמי שי של יי ם ^ הב־ד רא ס, הוא ג מ׳ מ הל ש מ ם וכס״ מב׳ ר ועור, ה
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 רק המרכז■ את מסמנים — העליון כדור מחצי רק שמדובר זמן שכל אלא מרכז).
ר מחצי גם ולכשירובר קצותיו. ולשני הישוב, לטבור מרכז בתור ת  התחתון כ

א שם גם ויהי׳ יבשת תתגלה אם בין שרטון הים יעלה אם בין  קוראים בנ׳
 העליון חצי כמו התחתון הכדור חצי לדידהו גם מתחלק וראי — לימים שמות

הים. טבור מן והמזרח הים, לטבור ער המערב ומתמשך ולמערב, למזרח,
 זהו — מירושלם שעות י״ח היום מתאחר שבסין רכתבו הא ומעתה ג)

 כלל אין הישוב, מזרח קצה עד מערב קצה מן היינו סין, שער משום
 שיש במקום רק ישנו תאריך דקו ומערב. מזרח של יחש גם ולא תאריך קו

 לא שם אין התחתון כדור כחצי בנ״א כשאין אבל ימים, לקביעות דרושים בנ״א
 יום שינוי שם ובאין ומערב. מזרח קביעות ולא תאריך קו ולא ימים קביעות

ו ל שוב החמה חזרה שלא זמן כל הרי ש ו של השעות מתמשכות ך י ת ו  א
, ם ו י  תאריך קו עור באמת הי׳ לא בירושלם, לברו, הראשון ארם [וכשהי׳ ה

 כ״ד ונתמשכו בירושלם, הוא מקומו בלחי הארץ כדור לכל מערב ולא מזרח ולא
 גם כך כיוצא — ירושלם מערב לאופק החמה חזרה עד היום אותו של השעות
 בחצי החמה מקיפה שבהן השעות י״ב אותן כי י־גן. סי׳ להלן הכוזרי מדברי

 שוהה וכאילו עולמנו כדור את לא אז מקיפה כאילו לרירהו הר־ז• התחתון כדור
 שתשוב ער ולכן היום. את משנות שאלגן — לבנ״א מלשמש ועומדת החמה
ו שעות י־ח נחשבות העליון) הכרור חצי (קצה הישוב לקצה החמה ת ו א ם. ל ו הי

 קצה מן הכתר, רבע מכל עין והכוזרי, הרז״ה העלימו, כאילו ומה״ט ר)
 רברו הם תאריך. קו לענין שם נחתו לא שבכלל משום ירושלם, ער המזרח

 יום חצי הלילה, לתחלת היום, לתחלת הנקודות, ומארבע העליון, כדור מחצי
 לחשבון ביחוד בנוגע — הישוב של היום ,לחשבון להם הדרוש לילה, וחצי

ח היום מתאחר ״שבסין באמרם אמנם ואף התאריך. לקו בנוגע ילא המולדות.  י׳
 היום מתחלף שא־כ הישוב כדור בחצי הלאה גם היום שיתאחר וא״א שעות־
 קצה בתחלת תאריך קו שיש מזה יוצא וממילא כמש־׳ל, יתכן לא וזה באר״י,

 דברו לא (ובמכוון שם נחתו לזה ולא נפקא ממילא כ־ז אבל - הישוב מזרח
 תאריך קו באין עליון כדור חצי על רק שדברו מכיון התאריך מקו במפורש

’ בכלל). הארץ לכתר
תר מחצי רק רברו שהם הרבר שברור מכיון שהוא איך עכז׳ם ה)  כ

תר לחצי אין ולרעתם הישוב,  שלכשירובר מעצמו מובן הרי ומערב, מזרח התחתון כ
 ודאי — לימים־ שמות ״הקוראים בנ׳׳א שם גם כשיש התחתון, כדור מחצי גם

ל תאריך קו ויש ולמערב, למזרח זה כרור חצי גם מתחלק כ תר ל  הארץ, כ
הכדור). רבע סוף (לא הכתר י צ ח בסוף היינו הים, בטבור אלא אינו ומקומו

עליהם, שהקשינו החמורות הקושיות ששת כל נתישבו שעפי־ז שאעפ־י אלא ו)
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 שלא הדבר מוסבר לא עדיין אחד מצד :ידוע כשעוד תמוהה שטתם נשארה אכתי
 תאריך׳ ולקו ולמערב למזרח בנוגע המיושב בלתי הכדור חצי עם כלל להתחשב

 שעות י״ח איחור יש נקודה באיזו :השביעית הקושיא נשארה עדיין השני ומצד
 אם :החדש״ מן ויום לילה שיהא ״צריך ואמר זירא ר־ דיבר שעליה מירושלם,

 עליה ואין מקום תופסת איננה ה״ה המעלות צ־ קו של הנקודה על ממש
 שחוץ הכדור לרבע עדיין נחשב שם הרי לקו חוץ ואם במציאות׳ ״שוכנים״

 יום התחיל כבר שם הדי מעלות ד.צ׳ תוך ואם השעות׳ י״ח הושלמו וטרם לישוב
 מוכרח עכ״ם אך בכללו תאריך קו על לדבר נחתו לא שהם (ואעפ״י אחר

ירושלם). לצד להלאה גם היום אורך את לד,משיך שא״א מצ״ע גם הדבר
תי לוא והנה  מאמר שמתקיים שליט״א חזו״א הרב של להסברו מסכים היי

, רק שהיא בנקודה ר״ז ה ג ש ה  אין — במציאות שוכנים עלי׳ שאין אף ב
 כשאין שעות, י״ח היום מתאחר שבד. נקודה יש שעכ״פ לדידי, גם קושיא

 אינה הנקודד. כי אם למערב, ולא למזרח לא התחתון הכדור חצי את חושבין

מקום. תופסת
 שאין ״בקו מרבד שר״ז שכזה׳ להסבר הולך לבי אין לעיל) (כאמור אולם

ש שוכנים עליו ח ו מ  וליישב להדחק אפשר ולפיכך שכלי״. בציור אם כי ב

, . הללו: הפנים משתי באחת זו תמיהה
 שעות י״ח אלא לגמרי בדיוק השעות י״ח אין שלדידד׳ו; אפשר האחת«

 השנית! כלשהו. חסר שעות לכ״ד קרוב ג״כ ר״ל החדש מן ולילה ויום בקירוב׳
 הוא, דבר והלא ״אר״י״, הזכירו ופעם ״ירושלם״ פעם הזכירו והכוזרי הרז״ה דד׳נה

 וראיתי ירושלם. לא — הגבול אר״י ואם אר״י, לא הלא הגבול ירושלם אם וממ״נ
 שאדיי טוען מהם אחד גדול. כויכוח רבנים שני עא״ז מתוכחים חכמים דברי בס׳
 מוהליבר הגר״ש וד׳רב המעלות׳ תשעים מתחילים אר״י ומקצה הגבול, הוא

 אחר בירושלם נולד שאפילו יתכן שוב מאר״י דאם הגבול׳ ירושלם כי לנכון מוכיח
ם איזה חצות  ירושלם מן היום שמתאחר כשעור החדש מן ויום לילד. יהי׳ רגעי

 כמה הזכירו למה א״כ להכין צריכים עכ״פ אבל אתו. הצדק וודאי אר״י. גבול עד
 אפשר ויתכן אר׳׳י? או ירושלם אם להם גם ברור לא כאילו ״אר״י״ פעמים

שנם לומר  למזרח ומרכז לחוד׳ המולדות חשבון מרכז מרכז: מהותי שני שלדידההי
 חושבין _ ירושלם מטבור ״ד׳מולד״ חשבון אם לחוד: היום קביעות של ומערב

 הוא המולד חשבון ואם אר״י׳ מזרח גבול היום של המעלות <וק״פ) תשעים את
 נחשב ודאי האמצעי חשבון אבל האמיתי׳ מולד חשבון (היינו אר״י מגבול
 ירושלם. טבור הנהו היום קביעות מרכז — ג׳) סי׳ כפמש״ל ירושלם, מטבור
 בנולד א״כ — מעלד, מחצי יותר אר״י מזרח לגבול עד ירושלם מן שיש ואחרי

היינו החדש״, מן ויום ׳,לילה ששם מקום שעות י״ח אחרי יש חצות קודם רגע
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 תשעי.ם לבין המולד מחשבון מעלות תשעים כלות בין שיש המעלה בחצי לשוכנים
היום. אורך לחשבון המעלות

 י״ח אמרו שבריוק היא דמילתא פשטא דחוקים. הללו החרוצים שגי אבל
 ולחשבון היום שעות לחשבון הוא אחד מרכז וכי המולד, לחשבון השעות וכ״ד

 נתברר האמצעי החשבון הגה ג) (לעיל כתבנו שכבר מה לפי [בפרט המולדות
 שתפסו לומר וקשה קבוע קו לו אין האמתי־ מולד ואילו ירושלם קו על שהוקבע
לרוגמאן. רק החשבון

 הפנים משתי באחת האחרונה הקושיא לישוב נסכים אם בין שהוא, איך
 לא שהם :ברור זהו אופן בכל _ אלה רחוקים לתרוצים נסכים לא אם בין הללו,
 היסוד, בעצם מחלוקת אין ולפי״ז למערב. ולא למזרח לא התחתון כדור חצי את חשבו

 הכדור מחצי שהוא חלק איזה עם להתחשב לכשיצטרכו (והכוזרי) להרז״ה רגם
 והי׳ רבעים׳ לשני מתחלק הוא וגם ומערב. מזרח לו גם יש וראי — התחתון
מערבי. כדור וחצי מזרחי כריר חצי המפות) בכל (כמסומן

י-ב. סי־מן

מקופיא. בהם הנראות והסתירות קצרים) הכוזרי(בבאורים דברי
הכוזרי, רברי את בעזה״י נעתיק הרדה. שטת לפתרון היסור הנחנו ואחרי

 היסוד עיקר הנם הכוזרי שרברי ומשום ביותר. זו השקפה תשתקף מהם אשר
ל לשטר■ ד  (כבאורים הענין לעיקר הנוגעים דבריו כל מלהביא נתעצל לא הנ

קצרים):
 הוא הימים קביעת תחלת ״הלא בשאלה התחיל י״ח) סי׳ (מ־ב הכוזרי

א מפני מהצין ו ה ת ש ל ח ח ת ר ז מ . ה * ב ו ש י ל
 מסיני אלא אינה השבת התחלת והלא כ׳); (שם החבר לו השיב וע״ז

 אחר השמש שבא מי על אלא נכנס השבת וכי תחלה, המן שירר קורם ומאלוש
ר הדרגה על המקיף) בעגול להתעגל השבת התחיל (ומשם סיני, ת ע י ר ח  א

ב ר ע מ  אשר עד ואח״כ הישוב), מערב שהוא ירושלם למערב מעלות (צ׳ ה
ח הוא אשר ר,צין ער ואח״כ הים) (טבור לארץ תחת ר ז , מ ב ו ש י  ויקרא ה

 בא וכאשר הישוב, אמצע שאר״י מפני שעות, בי״ח אר״י אחר לצין השבת
 לאר״י היום) שחצי (בזמן היום וחצי לצין, הלילה חצי אז לאר״י השמש (שקעה)

 כמו שעות י״ח על הנבנה הקבוע סוד וזהו לצין, השמש (שקיעת) בוא אז
 שהיא לאר״י והכונה לשקיעה״ח סמוך שנראה בירוע חצות קורם נולד שאמרו

 תחלת וממנו שבת, בליל עדן מגן ארם בו שהורד המקום והוא התורה מקום
ת ארם והתחיל המבין, ו ר ק ר לימים, שם ל ש א כ ה ו ב ש ו ץ נ ר א ן ה כ ר ו
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י נ ם ב ד  שהתחילו באלו עלי תטעון ואל כר, אדה׳׳ר יסד כאשר הימים ספרו א
ב סוף יום מחצות ו ש י ב ה ר ע מ  תטעון ואל (ר׳׳ל באר״י השמש בוא והוא ב

 חצות שאז באר״י השמש שקיעת מזמן היום את להתחיל צריכים שהרי עלי
 להקדים הסדר והלך הישוב) (לטבור לישוב לילה אז שהי׳ המערב) בסוף׳ היום

 תשבתו ערב ער מערב כתוב וכן בקר ויר,י ערב ויהי שאמר כמו היום על הלילר,
 הצין ששמו כר התוכנים מאלה עוד) תטעון אל (גם עלי תטעון ואל שבתכם,

 אנשי עם מסכימים שהם גמור בהיפך לא אבל התורה בהיפך לימים תחלד,
 הלילה להקדים לבינם שבינינו המחלוקת אך מהצין שהוא היום בהתחלת התורה
 ללילה היום את מקדימים שד,ם אלא מצין ג־כ מתחילים התוכנים (ר״ל להיום

 בקריאת עיל!ר שעות היייח שתהינה וצריך ליום). הלילה את מקדימים ואנחנו
ם היא שאר״י מפני השביעי היום ו ק ה מ ל ח ת ת ה א י ר ק ת ל ו מ  ש

ם י מ י  היא שאר״י דהעיקר (ר־ל כו׳ שעות שש בשם לקרוא שהוחל בעת ה
 לאיחור שעות ושש במזרח לקדימה שעות שש והסוף. ההתחלה בין המרכז

 המערב מסוף לסבב השמש התחילה אשר השבת שם להתמיד זז ואיננו במערב),
 שהגיעה ער השבת, תחלת וקרא באר׳י והוא שוקעת אדם אותה ראה וכאשר

 שם ונקרא הצץ לתחלת ערב והיתר. שעות י־ח אחר ראשו לעומת (החמה)
ף והי׳ השבת תחלת ו י ס ר ד , ג ה א י ר ק  קריאת גדרי סוף הוא בצין (ר״ל ה
 קצה עד התחתון בכדור ור,לאה מערב קצה שמן משום לבנ״א, הימים שמות
 (אחר אחריו שיש שמר, מפני לימים), שמות לקריאת בנ״א שם אין. לישוב מזרח

 הימים מתחילים שממנו למקום מזרח נקרא לירושלם) המעלות צ׳ תוך הצץ קו
 משתתף ממקום להמלט ואין הימים), חשבון מרכז לירושלם מזרח נקרא כבר (שם
 נקרא יהא ששם ממקום להמלט שאין (ר׳׳ל מערבו אחרית מזרחו תחלת תהי׳

״ ״תחלת שהוא מזרח תחלת ו ח ר ז ל מ ב ש ו ש י  ההוא הקו יר על וששם ה
״ ״אלזרית ו ב ר ע ל מ ת ש ל ח , ת ח ר ז מ  ״מערבו־ ״מזרחו״ לומר ודקרק ה

 כרור של המערב אחרית ולא העולם כדור של המזרח תחלת זה שאין לומר
ב ת ל ח ת הוא לאר״י ההוא) (ר,מקום והוא העולם), ו ש י  יתכן לא כי כו׳, ה

 תחלת שיהי׳ מקום נקבע אם אלא כולו לישוב אחד בשם נקראים הימים שיהיו
 מערב וקצתו גמור מזרח קצתו אבל לקצתו, מזרח קצתו יהי׳ שלא לקריאה.

 מסבוב מקום שכל מפני ידוע שם קריאת לימים תשלם לא לאו ואם גמור,
ח צין ותהי־ יחר, ומערב מזרח הארץ ר ז  לתחתית מערב או י ״ ר א ל מ

 ולא וסוף תחלה מערב ואין מזרח ואץ כר, לצין מזרח הארץ ותחתית הארץ,
 אך מאר״י, והתחיל לימים ידועים שמות נתן הנזכר והסדר לימים, ידועים שמות

 ונקודה נקודה כל מקומות לזכור יתכן שלא מפני עכ״פ רוחב השם לקריאת
מזרח איננו למשל ציון מזרח ומערבים. מזרחים עצמה ובירושלם מהארץ,
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 ארבעת הנקראים רבעים לארבעה (נחלק להקטרים נחלק והרוחב כר. ביהמיק
 שהתחילה העת מן שעות י״ח שתשלמנה עד כוי הארץ) כדור של ״הקטרים׳
ת א י ר ה ותסתלק אר׳י לעומת השמש שתר,י׳ וער (כאר׳י) השבת ק א י ר ק  ה

א ארם ישאר ולא שבת) (של ר ק י ם ש ו י  ומתחיל שבת, יום ההוא ה
כ אחר. (יום) שם בקריאת ע׳  שיום כו׳ בירוע בירושלם חצות קורם נולר אמרו ו

ח התמיר השבת  עם מתאים) וזה (ר״ל והסכים כר, ההתחלה מקום אחר שעות י׳
ש פ׳י כר, החרש מן ויום לילה שיהא צריך רבותינו מ׳ ע י שיושבי א ר׳  יצאו א
 והנר, כר, בצין שהי־ למי הישוב בכל פושט השביעי יום (עריין) השבת מיום

ר. כו׳, ה׳ נחלת שהיא באר׳י תלויה ה׳ ומוערי ה׳ שבתות יריעת עכ׳
 בעל הגאון בכללם ישראל, גרולי איזה הבינו כאשר רבריו את נפרש ואם

 מלבר — הכרור של התאריך קו ושם הגמור המערב סוף הוא שסין איש, חזון
ש הרז״ה על שישנו הכבר המקשה שכל  כל הרי הכוזרי. על ישנו לעיל) (כפמ׳

 אחר מצר הנה ורגלינו: ירינו בהם למצוא שאין ער ומסותרים מסובכים רבריו
 שונר, השני ומצר הימים, חשבון מתחיל שמאריי ומשלש, ושונה אומר הוא

ח ירושלם כלפי היום מתאחר שבסין ומשלש  היום). מתחיל בסין (א״כ שעות בי׳
 לו: שואל הכוזרי החבר? תשובת ומר,י הכוזרי שאלת כאן היתר. מה תמוה! עור

ב׳, המורח תחלת שהוא מפני הצין מן היא הימים קביעות תחילת ״ר.לא שו  לי
 ששם מסיני, אלא סין מן איננה השבת התחלת הוא, כן שלא החבר לו והשיב

ך מקביל סיני (וקו הראשון השבת את בנ״י ושמרו קבלו ר ו א  מערב מזרח ב
 מורר. הי׳ סו״ס ואם השבת. מתחיל שמסין ואומר חוזר ושוב ירושלם), לקו

 כל מובנים לא גם ואף והתשובה? השאלה כאן היתר. מה — ־ריכוור לשאלתן
מאר. רבו בר.ם והרקרוקים רבר, התפתלות בהם שניכרת הארוכים רבריו

יי״ג. סי־מן

ר.כוזרי. מדברי המשתקפת הנכונה הכונה
פיי אולם ה בשטת הנז״ל הבאור ע  ומתבר.רים הכוזרי כונת משתקפת הרז׳

רבריו! כל
 המרובר שכל ומרגישים מגירים סוף וער מראש הכוזרי רברי כל א)

ב ממזרח לעיל) ר1(כאמ ורק אך הוא — וממערב ממזרח ו ש י  וממערב ה
, ב ו ש י פעמים. הרבה* ע״ז וחוזר שונה כאשר העליון, הכתר מחצי רק והיינו ה

 כרור מחצי רק מרברים (מרוע הרבר טעם פעמים הרבה מבליט ור,וא ב)
ב ורק אך הוא ומערב מזרח של היחס שכל משום העליון) ו ש י  א ׳ נ ב ל

ם ה ם ש י א ר ו ת ק ו מ . ש ם י מ י  שהוא מרגיש הוא ופסקא פסקא ובכל ל
ת משום א י ר א. ק בנ׳
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 ומועדי ה׳ שבתות כי י*ח) (בסי׳ שאמר החבר רברי על כי ראה! ועתה
 תחלת ״והלא י׳־ם) (בסי׳ הכוזרי שאל — ירושלם היא ה׳ נחלת במקום תלוים ה׳

 החבר לו הסביר וע״ז ז לישוב ,המזרח תחלת שהוא מפני הצץ מן הימים קביעות
 לצין השבת ויקרא לירושלם) מתאים (שקןקו מסיני הוא השבת התחלת שחשבון

ר ח  לבין מזרח קצה בין הישוב, באמצע שאר׳׳י מפני שעות בי״ח י * ר א א
 ג) סי׳ לעיל (כדברינו המולדות חשבון הוא באר*י ושם הישוב, של המערב קצה
 השמות קריאת חשבון כי ואומר: ומבאר לימים. שמות לקרות אדם התחיל ושם

ם אם בלתי יתכן לא לימים י נ מ ס ם מ ו ק ע מ ו ב ו ק נ מ מ ב ש ש ח ת  י
ח ר ז מ ן ה א כ ב מ ר ע מ ה , ו ן א כ א ל ־ א ת ו ו ר ק ת ל ו מ  ש

ע מזרח יש אם בלתי לימים ו ב , ומערב ק ע ו ב הכדור כל דאל׳־כ ק
ח ר ז ב מ ר ע מ ו ו י ד ח  מערב, גם מזרח גם היא ונקודה נקודה וכל י

בא׳־י. והוא והמערב. המזרח חשבון מתחיל שממנו מרכזי מקום להיות ומכרח
 רק מכונה המערב וקצה המזרח שקצה היטב די באר שפירש ואחרי ג)

 להישוב היום תחלת ג־כ היינו היום מתחיל שבצין ובאמרו הישוב וסוף לתחלת
 ״שבצין שאמר מה שגם ליישב עלינו בהכרח הרי — וירושלם אר״י הוא ושהמרכז

 מפורש שה״ד. המערב, סובב שם שער משום לא זהו — שעות״ בי״ח היום מתאחד
 לא נחשב לא התחתון כדור חצי א״כ מירושלם. מעלות 90 המערב שקצה מדגיש,
 הללו שעות שבי״ב י״א): סי׳ (לעיל אמרנו כבר כאשר אלא למזרח. ולא למערב

 לא שם אין וממילא תאריך לקו ענין שם אין בנ״א שאין במקום החמה שסובבת
 או תחתון כדור חצי השעות באותן מקיפה אם לנו היא ואחת מערב. ולא מזרח

 שוב החמה לשתשוב רק ומערב מזרח חשבון וישוב לגמרי, ועומדת שוהה שהיתר.
 י״ח של בשעור היום שמתאחד לדידהו נחשב ועפי״ז העליון. הכדור לנקודת
 שאין שעות וי״ב הישוב ־של שעות שש הישוב למערב עד ירושלם דמן שעות,

 נחשבות וממילא נקודה, שום בכל היום משתנה לא ובהן תאריך קו של ענין להן

הישוב. של היום לאותו הן
 מן ויום לילה שיש ר״ז אמר נקודה איזה על עכ״פ :לקושיא (ובנוגע

 הערנו כבד — מוחשי באופן שוכנים שם אין ממש זו נקודה על הלא החדש,

שם). לעיל
 שם ״והי׳ לומר מוסיף השבת תחלת שבסין הכוזרי שאמר אחרי ולפיכך

י אלא הקריאה סוף ל״א הקריאה״, גדרי סוף ר ד  ששם שר.״ק שי״ל הקריאה, ג
 גבול סוף ששם ולא לימים, שמות הקוראים בנ״א לישוב בנוגע רק מזרח תחלת

 הישוב, תחלת אר״י כלפי שהצין שם: ומסביר הולך כאשר העולם, של היום
 הארץ ותחתית הארץ לתחתית מערב גם הוא ובאמת לאר״י (רק) מזרח צין ותהי׳
החמה בחזרה שר״ל הקריאה״ גדרי ״סוף ענין לבאר יש [עור כו׳. לצין מזרח
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ת גרר סוף זו הרי השבת תחלת בצין מקרא הישוב טבור נוכח ל ח ת  הקריאה ה
 כ״ר עור נמשך השבח שם אבל האחרונה, בנקורה השבח מתחיל דאז היום, של

ר ירורשלם נוכח שוב החמה שתשוב עד שעות מ ג י  אחרונה, בנקודה השבח ו
 אוצר בעל לפמש״ב שעות, וכ״ד י״ח היינו שעות, מ״ב השבח יום ונמשך
 כל ובאמת עיקר*). שעות עשרה השמונה שתהיינה ״וצריך ר״ה (בסוף נחמר
 מ״ב יתכן לא המציאות כלפי אבל ירושלם, כלפי אלא זה אין שעות מ״ב ענין

 הקריאד, התחלה מן שעות ח ־ מ ישנו הכדור מכל מדובר אם דממנ״ם שעות,
 כדור מחצי רק מרובר ואם האחרונה, בנקורה השבח לסוף ער הראשונה בנקורה
היסו״ע]. ברברי י*ז סי' להלן וכמובא שעות. ל״ו הן הרי העליון

 בנ*א כשיש אלא מערב ולא • מזרח ולא תאריך קו שאין שכך, ומכיון
 אחרים בנ*א עור הי׳ שלא. הראשון, ארם שבזמן נמצא — הארץ כרור בהיקף

 (כמש״ל לו ויר,י הכרור. לכל ולמערב למזרח ענין הי׳ שלא אה*נ הארץ, כרור בכל
 המקום הכוזרי: מש״ש וזה ומערב. מזרח יחם בלא בירושלם, תאריך קו י״א) סי׳

 נושבה וכאשר לימים שמוח לקרוא והתחיל המנין חחלח ומנה אדר.״ר בו שהורד
 בימי בנ״א יחלקו ולא ארם אותם יסר כאשר הימים ספרו בנ׳׳א ורבו הארץ

כו׳. השבוע
 שהעלנו רברינו ככל הרז״ה, לשטח המקור שהם הכוזרי, דברי מכל היוצא

 הימים לחשבון המרכז היא — אריי) שבתוך (וירושלם שאר״י לעיל! בעזה״י
שעי״ז והמערב. המזרח חשבון מתחיל רמשם היום), חחלח ששם (ולא  נקבע ו

 היום, חחלח שבצין והרז״ה) (הוא ובאמרם (כמש״ל). הימים וקביעת התאריך
 התחתון, כדור חצי עם התחשבו שלא ומשום הישוב. לטבור היום חחלת היינו
 כדור דבע רק המזרח את חשבו לימים, שמוח הקוראים לבנ״א ישוב שם דאין
 השני. מצד הישוב) (חצי כדור רבע רה המערב אח וכן זה מצר הישוב) (חצי
 לימים שמוח הקוראים בנ״א כשיש הכרור, לרבע מהלאה גם מדברים כשאנו א־כ

 רבעים בשני וג״כ השני, הכרור לחצי גם ומערב מזרח יש וראי — שם גם
 טבור מן מעלות ק״פ הוא בכללו הארץ לכדור התאריך שקו יוצא וממילא שוים.
ירושלם(!). שהוא הארץ

שי )1( לי ר,כוזרי מפר דו על כמו ישראל, ג י נ ׳ ו על ק ד,ארוכים, 0דנריד, נכל נוזמד, אוצר ונ

ריו לבאר בידם עלתה לא די עד דנ תו לד,נין נ פן כונ ף, באו ה מקי איז ע. סתרו כאילו מקומות ונ  א׳

א: מ הי׳ הכוזרי עמ״ש לדוג ו רי סוף , ד רי סוף ר*ל י”קו פי׳ הקריאה״ ג ד ת ת נ ל  לתננסת הקריאה ח

תזי הקריאה סוף אמר ולא שנת מ שכי הואיל כשיקרא ו מות ויו אר־ין הישוב לאמצע צין כין המקו ) 

ן י י ד ם ע ו י י ב ש ם הם ש דה עומדי עתי ס שבת היא ו י סוף אסר רק עליד,ם להכנ ר ד  הקריאה ג

ר שלם רביע היינו ל, כו׳ הארץ מכדו ת מקום גתן וכאן עכ׳  עד וד,ולר מתאחר שהשבת שר״ל לסעו

י ר׳ א ר ל תן לא וזה שעות, בכי ר ני מ א ה שר י ר נא ל אמרנו כנ ס מוכח וכן ם), י (סם• לעי  הוא מדבריו ג

שו ש כפירו מי ם קריאת גדרי יתמו המזרת שבקצה במש«ש כו׳ מזרת• כשר,וא ,נקרא הכוזרי ע מי חי
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מן ד. סי י׳

רהרז״ה. הכוזרי על בכלל חולקים הראשונים כל
אעפיי  עם — והדז״ד, הכוזרי על הפלאות של חודה כל נוטלה שעפמ״ש ו

 רק הוא המדובר שכל יהא אפילו דלוא הלב. על זו שטה מתקבלת לא כ״ז
 — לימים״ שמות הקוראים אדם ״בני התחתון בכדור דאין העליון׳ הכדור מחצי
 לו גם לתת ולא חתחתון כדור 'חצי עם כלל להתחשב שלא מהסברא אין עכים

העליון כדור לחצי דק שלו השעות י־יב כל לחשוב כדי עד ומערב מזרח
ח היום מתאחר ששם מקום ״שיש הזה החרוש כל כשגם הישוב). (ולטבור יי

 אותם שהכריח ההכרח וכל בתלמוד, מקוד שום לו ואין מצ״ע הוא מוזר שעות״
 מאמר עם שיתאים החדש־ מן ויום לילה שיהא ״צריך ר״ז מאמר הוא לכך

י״ח היום שם מתאחד מקום שיש לחדש אותם לחץ שזה חצות, קודם נולד הבדיתא
כירושלם הי׳ שהמולד בזמן החדש מן ויום לילה ששם ונמצא מירושלם שעות

חצות. קודם רגע
הגדול הדוחק נשאר אופן שככל משום וגם זה שכחדוש הזרות ומשום

שך הגהה) (הס

נו אחריו שיש ומר. הארץ שבכדור הכוללים חלקים ארבעה בבחינוו יK לבין בי ק ר' ת גר. ל ר ז מ  ה

ש כמו״כ כו׳. יחשב רי עמ״ אין הכוז  קשה — עור אחרים ובמקומות כו', משתתף" ממקום להמלס ״ו

שהנחנוג ההנחות עפ״י קו*י דברי רוב גם מתבארים כלל בדרך אבל דבריו. להבין

ר בעל גם ג ם כמה נחמד או שו. כרבר כרכורי של; דרך בפירו ש מ מי י ״וד.לך הכוזרי ע  הסדר ע

 הי' ואה״ז עולם בני מלכל אר״י לבני קורם התחיל הראשון ד.לילה ;בזה״ל ‘פי • כו׳ הלילה להקדים

שבי' הסדר על הלילה אך ובד״ר. כו׳, ליו מר; • בו׳ לבינם שבינינו המחלוקת ,  הברור האמת שעם או

א הקריאה שסוף עד הארץ בטבור הי> הזמן שהתחלת ן הי י ג ם שעות בי״ח מאוחרת ב לך משם אמנ אי ו

ב חאיחור בחשבון שנחשוב אפשר אי א' הי׳ ש ש מונד. הארץ בטבור ד׳עומד זה י צ׳ ה מו מזרחד, שאצלו וז

בן השבת, החלת שבין נאמד אם ו מה בדין הזה הרבע שחו י הקדי ד׳ א הי׳ ל  עם צין בתחלח העומד זה י

ד שכנו ג ע מחולק מערב מ עלי מ ז םאר*י היא ההתחלה שהרי ועוד שלם ב ע׳ ש שאמרנו זה שודאי השיב ו

ם בני אמנם אר״י מערב בני בערך הוא רחיי ה מז ע פחות היותם בעבור צין ער י בי ר ״ יום מ ו כ

ם הימור לעיקר אבל הסבר, חסרים אלה ודבריו מי על של דבריו רוב גם מתאי ב ר , ג  לדברינו. נחמר" או

שו למשל ראה פני הכוזרי עמ״ש פירו מ • אתריו שיש שמה . ה״ל; שב׳ — בו׳ ן שמן בז י לך הג אי  בלפי ו

ם אנו אין אר״י ן שעד הזה בסדר הולכי י ם אנו הזה המרחק וכל ג תני  שאין מפני אר*י למזרח נו

ם עליו חוששין אנו אין שעות שש מהלך שלם רביע הזה המרחק תני ריי כמו הימים חשבון להם ונו א  ב

בו׳. ובקרינזה

ר בעל והוא ג או י אמנם כתב מפורש נחמד" . י ב ן א פ ל י ל כ ל נ ל כ א ב נ י  ת

ך י י ש , ו ח ר ז מ ש־כ ל ) הקדמה (סוף דבריו בריש כמ ל; ה׳ ח׳ א בז ג ק ו ו ד ב ה ו פ מ  ב

ם , א ג ת ך ר ו א א נ י י ח א ה ך ו ו מ ס ח ה כ שהוא ל ׳  שהוא מבואר כו׳. ובאורך כו׳ ברוחב ג

לל י את כו א ח ה ר ז מ ב , ש א נ י ו ח נ י י , ה ן פ תו תינא בתשבץ י באו  של והאורך הרוחב ו

א נ לי חי מכ ק לכאן נכנם ( ת בדקדו רך הרוחב מד בהמפות). אז שסמנו והאו
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 כל נזורו לפיכך — במציאות שוכנים עליו שאין קו על ר״ז מאמר לאוקמי
 הרז״ה שבארוה הסוגיא מנאור ככולם ורובם האחרונים, גדולי וכל הראשונים,

זו: מופלאה לחדשה הכרח שום שאין באופן אחר באור לה ונתנו והכוזרי,
 ורש״י ר״ה על הגאונים אוצר (ראה נסים ורבנו האי, ורב סעדי׳, רבנו

 חייא בר׳ אברהם ורבי ברוך, בר׳ יצחק ורבי הריין׳ חסאן רבי הנשיאים שם).
 להראב׳־ע), העבור (בם׳ הראב׳׳ע והראב׳׳ד, 'זזרמב׳־ם והר׳־ח, ותום׳ ורש׳־י הםפרדי,
 אחרונים וגרולי פירושיו), (בעיקר והתשב״ץ הישראלי, יצחק ר׳ הרב המאירי,

, — רבים ם ל ו  שלא ומהם אחר. בבאור בארוה ההיא, בםוגיא שדברו אלה כל כ
 בהרבה עליו והתמרמרו שהביאוהו ומהם (והכוזרי) הרז״ה של פירושו כלל הביאו
ה של שפירושו םיים עכ״ז אחר פי׳ שהביא שאעפיי הריטב׳־א (זולת  מחוור הרז׳
ע״ז): מש״ש י״ט םי׳ להלן וראה השלישי, בפירושו והתשב״ץ יותר,

הקשה. הסוגיא של השונים הבאורים
 יש חצות קודם שבנולד פירשו; הגאונים) (באוצו־ הגאונים הנה א)

ת ו ר ש פ  ואמרו אח״צ נולד שאם םר.די לאכחושי ונפ׳ימ הלבנה שתראה א
 החדש מן ויום לילה שיהא צריך ר׳׳ז ומאמר הם, שקר שעדי יודעים ראינוה
 ליל תחלת האמיתי המולד שהי׳ ומצאו חשבו שבאם שבחו״ל ב״ד לגבי מדובר

ח. יכולים שלשים קוילר׳ להחזי
 נולד פי׳ ס״ז) ב מ׳ העבור (בם׳ הנשיא אבדהם ורבי הדיין חםאן רבי ב)

 בפרטות (ושטתם המערב בקצה הלבנה וראית המזרח בקצה היינו חצות קודם
 חטאן רבי על החולק׳ ברוך בר׳ יצחק רבי ואפי׳ ט״ז). הלאה בעזה־י יבואר
בעזה׳׳י). שם הלאה (כמ׳׳ש פליג, הזר. היםור עיקר על לא הריין

 מולד מן לא היינו החדש, מן ויום לילה שיהא צריך פי׳ ורש״י ג)
ה הלבנה ש ד ח הישנה. הלבנה שנתכםה זמן מן אלא ה

ולילה. יום ולא ויום״ ״לילה הקידוש םדר שיד,א צריך פי׳ ותום׳ ד)
 בירושלם מיוחרת בחוברת (שנדפם ר״ה מם־ על בפירושו ור,רמב״ם ה)

 נדפם וכדוגמתו רט״ו, ח״ג ובתשב״ץ ר״ה. על במאירי גם ומובא תרמ״ז, שנת
 צריך ר״ז מאמר על ראמרו הא באר פ״ז), קר,״ח הרמב״ם על בהפירוש גם כיום

 קושית שזוהי — חצות״ קודם נולד שמלאי דר׳ אכווז אבא שאמר ״וזו כו׳ שיהא
 שמלאי דר׳ אבוד, שמאמר ומשני ז הללו המימראות שתי מתאימות כיצד ד,גמ׳,
 אח״צ נולד שבאם םהדי אכחושי לענין רק וד.וא ר״ז של למאמרו קשור איננו

הם. שקר עדי הלבנה ראינו העדים ואמרו
 (שנדפס שם״ ״כתוב בשם דר״ה, זו סוגיא על בפירושו והראב״ד ו)

הרז־לה של פירושו מביא ל״ח) דף מ״ד, הסגולד, בחוב׳ בטשאן חסידד■ הרב ע״י
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 ולדבר שלו שאינו בערים בו להתעסר מקום זה מצא ואומר* )1(עליו ומערער
 ר־נ שאמר מה כי הללו מדבריהם הברור והקושיא נכרית, ובשפה אחרת בלשון
 לדידן ובי״ח מערב) ובקצה (באר״י ולדידהו המזרח) ובקצה (בבבל לדידן בשית

 מזרח ליושבי מחדתא יהי׳ אם שא״א אחר, במקום הענין זה ימצא לא ולרירהו
 החדתא תהי׳ בשית העתיקא להם יהי־ ואם משית ביותר להם תראה לא העתיקא

המולרחצי שאם מי׳־ח, ביותר הי׳  אם (ר־ל מעתיקא שית תינח צין ליושבי היום י
 היינו מעתיקא שעות שש אמנם יש היום בחצי הישוב מזרח בקצה המולר יהי׳

 ונחשבת שחרית קודם הלילה בסוף מתראה דהז^העתיקא היום, חצי עד משחרית
 -שהרי (בכר,׳׳ג) לה משכחת לא תו מחרתא (י״ח) תמניסר אבל משחרית), העתיקא

 וחדשה י״ח) הוי שחרית ער יום חצי (רמן להו הוי לשחרית לרידהו י׳־ח
 אבל כו׳, שעות שלשים (לחדתא) הוא הרי הערב עד מתחזיא לא בשחרית

שלא הלילר, בחצי להם המולר כשיהי׳ מכוונת לחרתא) השעות (י״ח אותם תמצא

)t( ד ופשוט נו פחח שהדאב׳ פני ד חדש שער ל א, לבאו ב הסוגי בישראל יהושע בעל כמוי

ד דברי אח ראד, (שלא ש בעיקר הלך בכתיי) שהיי הראבי ד,ראב'ד בדרך ג*כ חבות• קודם ״נולד פירו

של העתיקא שעות של החשבון לאוקמי שהחאמץ אלא לילה) ('ח*ות פן חדחא ו  ד) כהראב (לא אחד באו

שם לר,ביא לפיכך אמרחי — ומשונה חדש ובבאוד ט. פידו טרו ם בפרו הפעייני או ו צ מ  כר פרושם עי־י י

הדיבור. ולהרחיב להחעמק נרחב

ע; אני זר, עם יחד די ם שחחכם מו ף פרסם חז׳ די ספדו בסו סו י תרכ*ה) שנת (שנדפם העבור־ ,

ר 55*50 צד באו כון , ש העבוד* דסוד הברייתא על נ  הברייתא שכונת עצמו מדעת (כנראה) ומחד

תינו כלפי והתרים גבוהת שדיבר ומשום לילה. חצות הוא “חצות קודם ״נולד  זלהיה הראשונים רבו

שלא דעו ,  הנכון הבאור את להעלות הדרך מן תעה לא הוא רק וד,וא נכון* אל הברייתא לפרש י

ח. חרס וד,עלד, למטרפסי' שקל * ל״תכס מפורסם הוא כי אם הזד, הח־ בי כאן ונתבלבל שגה מחימתיקי

שיג ולא בחשבנותיו, שיג אשר את ה ושעות העתיקא שעות את זד, באופן לאוקמי שא״א ד,דאב*ד ת

ע' לפיכך הבין ולא אחד, באופן החדתא א בבאוד כך כל התקשו מדו און האי רב הסוגי ועוד. ג

ש; חז*ם דן כוי הלילה חצות קודם נולד מפר ח מעתיקא שית לדי  לבני חל כשהמולד מחדתא ויי

 שש היינו שעות. ח י* אחד ז*א השקיעד, אחר במוצ־־ט הלבנה להם ותראד, חצות אחד שבח בליל בבל

ם, של השעות וי״ב שבח ליל מחצי השעות לו היו אי קא ו  של הראשון הלילר, חצי רק מהם נםתרד. העתי

ת והר*ז המולד קודם שבת שבונו כאן ומבולבל מעתיקא. שי ם; ח שתי  מתחלה לחשוב אין שהעתיקא חדא ב

ף אלא הליל כון אל כמ׳׳ש הליל, מסו ד. נ ב׳ א ת: הד בתדתא הנה שני ס חשב ,  היום של השעות י*ב נ

לו אי נו בהעתיקא ו  לא עכ*פ הרי שביום מהטעם היום של השעות י*ב ולא הלילה שעות רק תושב אי

ס. חלבנר, נראית ח מחדחא שיח לדידהו בחשבון במו*ב מעול י׳ קא ו אר׳י במבוכה; נסתבך מעתי  שב

דן חושב (הוא הלילה קודם המולד שחל  הלבנה רואים בראשיתה) ג*ב אר*י ואת בבל מתחלת לדי

ש לערב תיבך החדשה צי ב ראוה לא וביום במו ת שאיננד, מפני ג׳ אי ר ם נ  נסחרה לא א״ב לעולם ביו

דיו המולד אחד של הלילד, חצי דק שם ה לו מחדתא, שית ו אי  קודם ע*ש מן נסתרה הישנה הלבנה ו

סוי את מסורס; חשבון ב׳ כאן נם הדי שבת. ליל לחצי עד הנץ  חצות אחר חושב החדשה הלבנה בי

מן לילה ה ועם לעולם, אז תתראה שלא ז נו ז ת אינה שביום משום ביום תתדאד, שלא מה חושב אי  נראי

לו לעולם, אי ם! שנתכסה פד, גם חשב בהעתיקא ו ביו
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 הלילה בתחילת להם יבוא י׳־ח סוף כי שעות י״ח אם כי החדשה מהם תתכסה
 שית לא להם ימצא לא הלילה בתחלת המולד להם יהי׳ ואם אותה, ויראו

 מחדתא י״ח הלילה בחצי המולד להם יהי׳ ואם כו׳. מחדתא י׳׳ח ולא מעתיקא
 שהמולד (בכה׳־ג מעתיקא שית אבל הלילה בתחלת משלימות הן כי משכח׳־ל

 בתחלת נראית הישנה ואין לילה תחלת לשית קודם שהרי ליכא לילה) בחצי
 יחד אותם תמצא שלא מערב לאנשי הזה הדקדוק וכן לילה). בסוף (כ׳־א לילה

 שלא הם! כך ר׳־נ דברי וכלל אחד)׳ באופן מחדתא ושית מעתיקא י״ח (היינו
 ליושבי לחדתא משש פחות ולא מזרח ליושבי מעתיקא משש פחות תמצא
כו׳. מערב

 פירושו גם לו נסמוך ז׳־ל הראב״ד רבנו של זה מפירוש דברינו ומדי ז)
 שגם פ׳־ז) (קה׳׳ח בישראל״ ״יהושע בספרו מרזינאי יד,ונתן ר׳ התוכן הגאון של
 שבבריתא ג״כ אומר בכת״י) עדיין שהי׳ הללו הראב״ר דברי ראה (שלא הוא
 חדשה ררך בזד, לו סלל ור,וא לילד״ חצי גם הוא והפירוש ם ו י חצות ל״א

ה ש ד ו ח מ , ו י ר מ ג  יושבי חשבון לפי מחדתא וי״ח מעתיקא שש שיש ל
 יושבי חשבון לפי יש מחדתא ושש מעתיקא וי״ח לילד., מחצות החושבים מזרח
יום. מחצות החושבים אר״י

 שתי שלו והמשונה המחודש לבאורו מקדים בישראל), יד.ושע (בעל והוא
 והחלו שינו ואח״כ ערב מתחלת המולד את חשבו שמקודם !האחת הקדמות,

 ביסודי שינוי זה (ואין לילד, מחצות או יום מחצי או מחצות, חשבונם לחשוב
 דכמו בהגהד״ י״א סי׳ לעיל כדברינו דור, משנות ושנשמרו שנמסרו החשבון
 אותם עס״י הוא מחצות אח״כ בחשבונם גם הערב מתחלת הקודם בחשבון
 הכסוי חשבון חשבו בבבל גם כי שני׳) הקדמד. לנו). וד,ידועים היסודיים הכללים
הלבנה. שקרשו מקום אר״י מטבור והראי׳

 פי• אם ידענא לא ה״ק ידענא לא שאמר שמואל הכין הסוגיא ומפרש
, חצות קודם במזרח נולד הברייתא ם ו י  עד במזרח המולד זמן מן שלפי״ז ה
 או שעות, ב * י רק הישוב) מערב לקצר, (כשבאר. בירושלם הלבנה שתתראה

ה בחצות במזרח המולד שד,י׳ הכונד, דלמא ל י  מערב בקצר, המאורות <כשד,יו ל
 ר״ז סליק וכי שעות, ד ״ כ תעבורנה בירושלם הלבנד, שתתראה ועד הישוב)
 שד.מכוון להודיע החרש״, מן ויום לילד. שיהי׳ ״צריך בבל לבני שלח לאריי

ת קודם במזרח נולד ו צ , ח ה ל י  הלבנה שתתראה עד שעות כ״ר ודרוש ל
 םיר,רא מכסי שעות כ״ר הני כי ר״נ בשם לבאר ר״ז הוסיף ואח״כ בירושלם,

שגם שד,כונה כו־,  בני בין חילוק נשאר —באר״י הראי׳ חשבון חושבין בבבל אעפ״י
 כשר,י׳ לילד,. מחצות חושבין ובבבל יום מחצות חושבין שבאר״י אר״ין לבני בבל

אז ערב) תחלת הארץ מבטבור (בזמן היום בחצות מערב בקצה למשל המולד
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 ככל וחשכון יום מחצות אר״י (חשכון ואידי אידי וא״כ לילה, חצי מזרח כקצה
דיי הוא, שיעורא חד לילה) מחצות י אהדדי ל״ם ור״ל ו  ערכ עד מערכ שאמר די

 הישוכ. מזרח כקצה היינו לילה חצות עד לילה מחצות שאמר ור״ל כאריי היינו
ה: מופתע כאופן מכאר ו״חדתא• ״עתיקאי ותשכון  החשכון נקרא שעתיקא ז

ס מן העתיקא ר מן נקרא וחדתא ע ש ח ת מן -החדש ה ו צ  לילה; חצות או יום ח
שלהם יום חצות מן שחושכין כאר״י הרי כמערכ יום חצות למשל המולד כשהי׳
תעכורנה כאר״י יום חצות ומן כאר״י, היום חצות עד שעות י״ח שתעכורנה דרוש
כככל ואילו הלכנה, ותתראה למערכ שתגיע עד החדש לחשכון שעות שש עוד

מערכ מקצה הלכנח שתכוא עד הרי אר״י של לילה מחצות חשכונם שחושכין
 מחדתא שעות וי״ח מעתיקא, שעות שש רק _ כאר״י לילה חצות שאז הים, לסכור

כאר״י. הלכנה ותתדאה למערכ שוכ שתכוא עד לאר״י לילה חצות זמן מן
 מרככת וכשם לוי כית ס׳ כשם הכיא כ׳) דף (לריח חדש מחר כספר גם

כ המשנה  ולע״ע לילה, חצות קודם היינו חצות קודם נולד הם גם שפירשו חי
מן את פרנסו כיצד יודע אינני ש ח עפי״ז. חדתא ושל העתיקא שעות של ה

 לילה שיהא צדיך ר״ז שמאמר משלו! אחר יסוד כזה לו יסד והיסו״ע ח)
 שמלאי דר׳ אכוה מאמד אכל האמיתי, וכמולד ככל לכני אמנם מדוכר כו׳ ויום

״ חצות קודם ״נולד י ממולד מדכר מ׳ ע צ מ א  כמולד ודוקא הארץ, וכאמצע ה
 המולד שמתקדם לפרקים יש תשרי דכמולד א) כללים: שלשה כזה והניח תשרי.

 ז״א כשעה, חלקים 1080(חלקים ותרמ״ח שעה 14 לשעור עד האמתי ממולד האמצעי,
 קודם מנולד מדובר ששם הישוב אמצע בין הפרש ויש ב) חלקים). 18 דקה כל

ב שעה שעור ירושלם לבין — חצות תרי׳  נראית החדשה והלבנה ג) חלקים. ו
 יש המולד אחר וחצי שעות כ׳׳ב של ובשעור שקיעה״ח. אחר שעה שליש

הללו! חשבונות וכשנצרף החדשה. הלבנה ראית של אפשרות
להאמיתי) האמצעי המולד התקדמות (של 14,648
לירושלם) עד הישוב אמצע בין (ההפרש 1,612
לשקיעה״ח) עד היום חצות (מן 6

שקיעה׳יח) אחר של השעה (שליש —,360
וחצי). שעות כ״ב (הר״ז 22,540

 חצות אחר ובנולד בירושלם. החדשה הלבנה שתראה אפשר זה ובשעור
 שקר עדי הלבנה שראו אמרו והעדים הלבנה שתראה פעם בשום אפשר שאי
 מקבלים הלבנה שתראה פעם בשום אפשרות שיש חצות קודם נולד ובאם ד.םז
 דידן לנדון ובנוגע העכור דסוד הברייתא בחשבון באורו תוכן (זהו העדות את

; בפרטות), י*ז סי׳ הלאה בעזה״י שטתו תבואר
א והתשב׳׳ץ ט) ח׳ וראית במזרח, חצות קודם נולד הסוגיא! באר ק*ח) (
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 בין הסרש ויש היוס. חצי ששם מערב גוכח כשהחמה הישוב באמצע הלבנה
 המולד בין שעות בייוו הפרש יש המערב ובקצה שעות, בי׳״ב להדאי־ המולד
 המערב קצה את החושבים (כהפוסקים מחדתא׳׳ י״ח ,׳לדידהו וזהו הלבנה. לראית
 י-ם) (סי׳ ולהלן עוד׳ אופנים הביא והוא ״לרידהו״). כנוהו ולפיכך אר״י לגבול

בעזה׳י. עליהם וידובר דבריו יובאו
 שום עוד ואין אחרים באופנים דר׳״ה הסוגיא בארו הראשונים כל הרי

 ששם העולם בכדור מקום שיש הרזיה של הנזיל דחוקה בפרצה להכנם הכרח
ח היום מתאחר שעות. יי

היי נביא ועכשיו  בפירוש החולקים הראשונים רבותינו גדולי דעות בעז
 אלא שעות שש דק אינו שהמזרח מדבריהם ושיוצא והרזיה הכוזרי שסת על

ב שעות. יי
כ המגידים הירושלמי דברי נקדים הראשווים דברי שנביא וקודם  ג'

פ כדור. חצי להמערב כמו שלהמזרח ב מעלות קי שעות). (יי

• ט״ו. סימן

שעות. י״ב המערב כמו שהמזרח מפורש בירושלמי
 חלונות וחמש וששים מאות שלש כו׳ לוי איר ד־): פ״ב (ריה ירושלמי

 באמצעו ואחת במערב וקפיב במזרח קפ״ב העולם בהם שישתמש הקב״ה ברא
 לשלשים מהלכת שהחמה מה בראשית, מעשי תחלת יצא שממנו רקיע של
 הלבנה חדש לייב מהלכת שהחמה מה כו־, ומחצה ימים ב׳ מהלכת הלבנה יום

 מכוון יום ל׳ השיעור (דאין שיעורא כאן לית יונה א״ר יום. שלשים מהלכת

הירושלמי. עכיד בקירוב), הוא אלא
 וקפיב לכאן וחצי מעלות קפ״ב הסערב כמו שהמזרח אמרו מפורש הרי

 למערב)׳ וחצי למזרח חצי מתחלק שבאמצע האחד (דגם לבאן וחצי מעלות
 , שאמצעות (וכמאזיל עולם של אמצעותו הוא והמערב המזרח לחשבון ושהמרכז

 הלאה וראה בראשית, מעשה התחילו שמשם הארץ אמצעות נגד מכוונה הרקיע

כב). סי'
 וקפ״ב למזרח וחצי קפ״ב מעלות, שם״ה ישנן שבאמת לעיל כתבנו וכבר

 מסלולים. שס״ה לרביע), (ובקרוב ימים בשס״ה מהלכת החמה דהילא למערב. וחצי
 והתוכנים השנתי. היא מהלכה את שמשלימה עד אחר. מסלול יום בכל

 ש״ס שמספר משום זהו למערב, וק*פ למזרח ק״פ מעלות. לש׳־ס שמחלקים

שברים. בלי רבים לחלקים מתחלק
ובספרי ״חלונות׳״ בשם בירושלמי נקראות מעלות בשם בפינו שנקרא ומה
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 שלמעלה המעלות נגד מכוונים למטה שהמעלות (משום ״בוים* בשם קבלה
 במשך החמה למסלולי והכוונה וכו׳) ומסלולים אורוות והמשפיעים המושפעים

 ממערב היא (במהלכה יום כשלשים מהלכת שהחמה מה שם כמאמרם השנה׳
 למזרח ממערב היא (במעגלה בקירוב ומחצה ימים בשני הלבנה מהלכת למזרח)

יום). לשלשים בקרוב מהלכה שמשלימה
 מעלות קפ״ב היינו שעות, י״ב והמערב שעות י*ב שהמזרח מבאן ומבואר

למערב• וק*פ למזרח ק*ם ה״ה מעלות לש״ס מחלקים שאנו ולדידן לכ*א. וחצי
ה׳י נביא ועכשיו  הם גם המבארים זלה*ה הראשונים רבותינו דבדי בעז

שעות. י*ב כ״א להמערב, שוה שהמזרח

ט׳ז. סימן.

שעות. י״ב הוא שהמזרח הנשיאים שלשת דעת
 ב״ר חסן דבי הנשיאים, ז״ל, הראשונים רבותינו שלשת מדברי יוצא וכן

 התאריך שקו — חייא ב*ר אברהם ורבי ברוך, ברבי יצחק רבי הדיין, חסמאן
 דברי תוכן את להעתיק וד,נני ירושלם. למזרח שעות י*ב היינו הים, בטבור הוא
 מתבלטת ושמהם לעניננו, הנוגעים ״העבור״ בספרו הנשיא חייא בד אברהם רבי

:הלזו הדעה

הראיות. שלשת א.
 ק״פ המערב מן המזרח שמרחק יודע הוי אמרו: אחרי ד• שער במ״א א)

 מן למטה השני חציו חלקים ק*פ הארץ מן למעלה אחד חציו כו׳ חלקים
 וחציו ממעל לחציו בבללו מתחלק האדץ (שכדור כר, חלקים ק*ם הארץ

 שעד, בכל העליון הכדוד חצי על וזריחתה השמש עלית את מבאר — מלמטה)
 לבל נראית היא מזרח פאת בקצה וזורחה עולד, וכשד,חמה בזד,*ל: ואומד ושעד״

ה עולד, כשהחמה (ר״ל בארץ מזרח פאת בתחלת השובנים צ ק  מזרח פאת ב
 הארץ) שבישוב המזרח בתחלת לשוכנים נדאית היא אז הים שבטבור העולם

ם היום תחלת ההיא העת ותהי ה  כר, הישוב) של המזרח קצד, (לשוכני ל
 פאת בקצה הארץ על גבוהד. נראית שהיא עד מזרח מפאת עוד עולה וכשהחמד,

 ט*ו שעוד הים מטבור היינו העולם מזדח מקצה החמה (כשעולד, חלקים ט*ו מזרח
א מעלות) י ת ה י א ר  המזרח (מראש מזרח פאת מראש הדחוקים במקומות נ

ת בשד,יא חלקים ט״ו שבישוב) ח ר ו . ז ם ה י ל  היום תחלת הד,יא והעת ע
ם ה  היום תחילת בין ויהי הישוב), של המזרח מקצה מעלות ט־ו (לשוכני ל

מוסיפה וכשהחמה אחח. שעד, (הישוב) מזרח בפאת תחלתו ובין ההוא במקום
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ת ו ל ע א חלקים שלשים ער כד הים) (מטבור ל י ת ה י א ר ת נ ח ר ו  ז
 היום ותחלת חלקים׳ שלשים (הישוב) מזרח מפאת הרחוקים במקומות לשוכנים

 הים) (מטבור בעלותה וכן המזרח, שבקצה היום סן שני׳ שעה סוף ההוא במקום
 ע׳־ה והרחוקים כו׳, חלקים ם׳ מזרח בקצה הרחוקים וכן כו׳ חלקים מ״ה ער

 הארץ באמצעות השוכנים הם חלקים צ׳ והרחוקים שעות׳ חמש ביניהם חלקים
 לשוכני היום ראש ויהי׳ שעות, שש (הישוב) מזרח קצר, ובין ביניהם יהי׳

 כשעלתה שעות שש (אחרי בו׳ המזרח קצה לשוכני היום ומחצית הארץ אמצעות
 תחילת נעשה היום, חצי ושם הישוב, של המזרח לקצה ער העולם מזרח מקצר,
ת מתרחקת החמר, ותר,י׳ הארץ)׳ באמצע היום א פ ח מ ר ז ל מ פ כ ״  ק

ם י ק ל  ,הארץ טבור נוכח הגיער, (כשהחמה שעות י׳׳ב שהם הרקיע מחצית ח
פ עלתה כבר בעת והחמר, הים)׳ טבור שהוא העולם מזרח מפאת מעלות קי

ת הארץ) טבור נוכח (כשעומרת ההיא ע ק ו תחלת והוא המזרח קצות מעל ש
ת אנשי על וזורחת הישוב) מזרח קצה (לשוכני להם הלילה ו צ ב ק ר ע מ  ה

עכ״ל. להם. הלילה תחלת והוא
 העולם של מזרח פאת מקצר, החמה שמתרוממת שבזמן אומר הוא הרי

 כל ער״ז ומונה והולך הישוב, של המזרח בפאת היום תחלת אז הים) (בטבור
 עד הישוב כרור חצי על לזרוח העולם מזרח פאת מקצה השמש עליות מעלות
ת פ ׳׳ ק ב החמה שעולה ו ל ע  ומזרח לחור הישוב רמזדח הארץ, טבור לנובח מ
• לחור. העולם

ז סי׳ להלן (שמובא ביסו׳׳ע ביותר המבואר דבר, עוד כאן ומרומז י סעי׳ י
י כל נקרא רלפיכך ר׳), א׳ צ ר ח ו ד כ ן ה ר מ ו ב ם ט י ד ה ם ע ל ש ו ר י  ל

 רק היא הללו מעלות בק׳־פ החמד, עלות זמן שבכל משום ״מזרח״ בשם
ה ח י ר ז ה הארץ, ישוב על מ נ י א נקודה שום כל על כלל ה ב י ר ע מ ו

לקצר, ער הים טבור קו מן לעליתה ראשונות שעות (דבשש הישוב מנקודות
ה הישוב מזרח ח י ר ז א מ י  לירושלם, עד המזרח שמקצה הברור רבע על ה
ה לידושלם עד הישוב מזרח קצה מן לעליתה השניות שעות ובשש ח י ר ז  מ

י מערב). לקצה ער ירושלם מן הישוב, של השני הכרור רבע על היא צ ח  ו
ר ו ד כ י ה נ ש ן ה מ ם ש ל ש ו ד ד י ר ע ו ב ט ם ל י  בשם לפיכך נקרא ה
ת רק היא זה כרור בחצי הקיפה זמן שבכל משום ״מערב״ ע ק ו י מ ו ש ר  ה ב ע

ה הישוב בל על נ י א ה ו ש ו ם ע ו ה ש ח י ר  הישוב מנקודות נקודה בשום ז
 על מעריכה ה״ה הישוב מערב לקצה מירושלם הברור רובע את הקיפר, (בזמן

 לטבור המערב קצה מן הקיפר, ובזמן לידושלם, עד המזרח קצה שמן כדוד רבע
מערב). לקצר, ער ירושלם שמן הכרור רבע על ומעריבה שוקעת היא הים

לראשי הקבועי הדרך מבאר ששם ד׳ שעד במ״ב, מלהלן דאי׳ עוד ב)
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 ולמטר. שעות שש ד.מולד יר.י׳ ואם בזר,■״ל: אומר הוב _ זקן מולד וענין החדשים
 בן חסאן ר׳ ר.ישיש ר.דיין ואמר כר, בידוע חצות קודם נולד אמרו כאשר כר

 ר,מולדות מונים ר,יו ז׳׳ל שרבותינו הזאת החלכד, מן רואה שאתה ז״ל מרחסן
י הארץ מזרח בקצה השוכנים אופן על ם כ ה א ת ך א פ ה ל מ כ ת ב ו נ י ד  מ

ב ו ש י ם ה ל ו ע ב א ש ו צ מ ם ל ו ק ׳ מ י ה י ה ש מ ח ה ה נ ב ל ה ם ו י ק ב ד  נ
ק ל ח ד ב ח י א צ ח ם ב ו י ׳ ה י ה ת ה ו נ ב ל ת ה י א ר ך נ ו מ  ס

ת ע י ק ש ה ל מ ח ם ה ו ק מ י ב נ ש ן ה י ה א ת א א צ ו ן מ י נ ע ה ה ז  ה
ם ו ש ם ב ו ק , מ ם ל ו ע י ב ם כ ן א י ה ב צ ח ק ר ז מ ה ה צ ק  ו

, ב ר ע מ י ה ש ׳ ה כ ד י ל ו מ ה ה צ ק ח ב ר ז מ ׳ ה י א ר ה ה ו צ ק  ב

ב ר ע מ . ה ׳ ו ב ו
 ומחזק שוברו את ושובר ברוך ב״ר יצחק ר׳ הרב דברי שהביא ואחרי

 (של המזרח בקצה הוא המולר חשבון שע״ב וד,ולך מבאר — חסאן רבי שטת
 של השעות י״ח מחשבון — הישוב) (של המערב בקצר, הלבנה וראית הישוב)

 נראית השעות י׳־ח אותן ושאחר המולד, אחר של היום באותו הלבנד. כיסוי

, המקומות. באחד הלבנד,
 מהפך אתה שאם :טוען הוא מדוע 1 לי שיאמר דבר מבין לכל שואל ואני

 הלבנה ותד,א היום בחצי המולד שיהי׳ מקום למצוא אין העולם כדור בכל
 המזרח בקצר. הסולר מקום אם רק בלתי אחר במקום לשקיעד,'ח סמוך נראית
 היום בחצות שהמולד שכזו: מציאות גם ישנה הלא — המערב בקצה והראי׳

 ואפי־ת המזרח. בקצר, לכשתהא הלבנה תראה שעות י״ח ואחרי ירושלם מעל
 טבור שוכני אותר, רואין המזרח קצה על שהלבנד, דבזמן מדווח איננו זה שאופן

 המערב בקצה שהמולד !פשוט לאוקמי יש הלא אכתי — הישוב שוכני ולא ד,ים
 דוקא למר, המזרח? קצר, לשוכני תראה ירושלם מעל כשד,לבנה שעות י״ח ואחרי

י במערב והראי׳ במזרח שהמולד א מ א א , ל ך פ י ה  והראי׳ במערב שהמולד ב
 עד המערב שמקצה הנקודות אחת בכל כשהמולד לאוקמי: אפשר עוד במזרח?

לאר״י, ער המזרח שמקצה הנקודות באחת נראית הלבנה ותד,א הים טבור
 תצייר אם וא״כ הים. בטבור הוא התאריך שקו שדברנו הדבר הוא וע־כ

 שמן הנקודות אחת בכל או המערב בקצה שהמולד או בירושלם שד,מולד לך
ו הלבנה תראה שעות י״ח שאחרי למצוא אין — הים טבור עד ירושלם ת ו א  ב
, ם ו י  ונמצא אחר, יום הי׳ כבר הים טבור קו את היומי מעגל שעבר דמיד ה

אחר, ■יום אלא היום אותו שעות י״ח לאחרי אין כר,*ג שבכל
מד, מכל — היום מתחלף המזרח שבקצד, ס׳״ל שלא שלישית ראי' עוד ג)

ם ־אדרבא הישוב) <של המזרח שבקצד, שם שדיבר ד ק ת  שעות בשש היום מ
א ל ר ו ח א ת מ בר׳ יצחק ר׳ הרב דברי את )74( שם בד,ביאו :שעות בי׳״ח ש
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ם הים) בטבור (כשהחמה מערב בקצה החמה שקיעת עת כי ;אומר ברוך ו י  ב
ן ו ש א ם מזרח בקצה זריחתה עת היא ר ו י . ב י נ  הלאה שם אומר ועריז ש

 הישוב מקומות כל מזרח בקצה שעות י״ח קורם המולר יהי׳ אם ״כי ):55 (צר
 הישוב מקומות שאר בכל ה״ה בצהרים מזרח בקצה המולר אם שר״ל מזה״, קורם יהם

 בבארו המאמר, בסוף הלאה וכ״כ היום. מתקדם שבמזרח אחרי היום. חצות קודם
 במזרח הוא אם המולר שעת ובירוע ואומר: שמסיים ולרירהו לרירן הסוגיא

 מסתתרת והלבגה ראשון ליל בחצי במערב הזה המולר — ראשון יום בחצי
 )•1( שני, יום בתחלת מערב) (ליושבי עליהן ונראית במערב החמח אור תחת
ם המזרח שבקצה כ׳ים ושונה אומר ה׳׳ה ד ק ת א שעות בשש היום מ ל  ו

ח ר ח א ת מ ש שעות. ביי

ף )1( סו ג, שם מאמרו ו בי ך צ צרי ר ו : נג ני׳ קו ר ס ולרייר,ו, לריר( ריסוגיא שם בבארו רי

ח ר.מולד קורם מעחיקא שית ר,לבנה נתכסיח במורח שיר,ירהו במערב ולרירר.ו ר.מוהר, אחר מחרחא ויי

ח להפך ח המולר קורם מעתיקא ח י נתכסי שי ר הנהו — בגמי) (כאמור המולר אחר מחרתא ו  ואח מגיי

ה כארו :ובוה״ל הפכי בחשבון ה המולר הי  מחכסית שהלבנה ובירוע ראשון יום חצי של המורח בקג

מפני המולר קורס שעות י־ת התמר. אור תחת ם אנו זה ו  במזרח ראשון יום בתחלת נתכסית שר,יא אומרי

ע כו׳ תגי במורח הוא אם המולר שעת ובירו  והלבנר. ראשון דיל בחצי במערב הור. ר.מולד ראשון יום ב

הן ונראית במערב החמה אור חתת מסתתרת את שני, יום בסחלח עלי מג  שעות כייר הישוב מכל מסתתרת נ

ה ראשון ליל בחחלת מפחתרת היא מורח אנשי ועל כולו, ראשון יום שהם נ ני ן ו י נ ח המולר ו  שעות יי

קא, וי־ח מחרתא שיח לרירר,ו כראמרי שעות שש אם כי במערב הראי' לעת נשאר ולא שי מעהי אנ  ול

חגי במערב הי׳ שהמולר מפני מעתיקה שית מתכסה מערב  להסתוזר התחילה והלבנה ראשון ליל ב

גי מחרתא שעות ח’י במערב מתכסר. היא וכן הלילה בתחלת ו היי אשר ראשון ליל ח  במערב המולר נ

ת שהלבנה שני ליל תתלח ער ת מעתיקא שית לרידן שאמרו ור.וא עליהם, נראי ל. עכ מחרחא, וי״

ה; על הקערה כאן הפך ו7כא והרי מורח חשבון עושה אן פי קא י״ת מתכסה שנ  ושש מעתי

ת מעתיקא שש ובמערב מתרתא יי ) הוא. ומרבריו מהגמרא ההיפך מחרחא, ו המורח חשבון ועל נ

רן־) (שהוא לדי ם . ו .כראמרי מסיי ה ר י ר ", ל שי ועל כו׳ והוא מסיים .לרירהו") (שר,וא המערב אנ

. ן ר י ר ל שאמרו ׳ בו

ע •הנראר, ה תתכסות לחשכון שבנוג נ ב ל ר ה כי שנין — השעות נ ק תו ב ר ר ע מ ששס מ

ע ד.לב:ה, נראית בנוג שנין המולר לחשבון ו ס כנראה תו שבמזרח, המולר כפי״ח היום תגי במערב ג
>

ק המעתיק טעות כאן שנפר לומר ורמיחי ר ספר את העתיק שהוא נהקרמתו אומר (והמעתי  שח מן הענו

ת ואחת בפריו העקר מבית אתח נפרדות, העתקות ן אוכספורר, העקר מני ק ת ם ו ם ש י נ ו ק  ה

( ם י נ ו שי ועל שכתב וכמקום ש ח אנ ר ו ל מ שי ועל צ׳ שי שני ובמקום מערב, אנ ב ולאנ ר ע  מ

ב מתכסה היא וכן כוי. ר ע מ נן לא שלפי־ז אלא במזרח. ג״ל — כו ב פני מזכיר למה מו מ  שהמולר ,

חגי במערב הי' , ראשון ליל ב י׳ ו חו ות״ת כ שיבתנו מחבמי א ס ר.ק׳ י תיי תו את לפני תור. עץ־ ע  ו

ם רסא את לקיי שי על שבדברו ;הגי י ריבר המודח אנ ר מ ג כדברינו במערב הלבנה מהתכסות ל ) 

 ת ולפי למערב, בנוגע ג־כ בו׳ מחדחא ת י החשבון את גם ועושה הלבנה) ראית ששס משום לעיל

 במורח החכסוחה תתלח נחשבה הים בטבור הלבנה כשהיחה א' ליל בחחלת במערב ד.הת:סות

קא שית והר״ז אי, יום נבקר ח מעחי י׳  חצות יום המולד ומן נחשב המערב אנשי על ובדברו מחדתא, ו

כך במורת כמו א׳ קא, שיח המורח מחשבון שם גם מדבר ולפי כאמרו מעחי במערב מתכסיח היא וכן ו
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 עמדי התפתל היום״ לאיתור שעות .,יית של השטה ממצדדי א׳ ןורב
ל לדחותה! ואמד זו לדאי׳ בנוגע  הן מירושלם המקדימות שעות שש שהני שי׳

 ד׳׳ז אבל ידושלם. כלפי הכדוד דבע בתחלת היינו השעות, י׳׳ח של הקו אחד
 מן דק והכוזדי הרז׳׳ה לקחו (מדויקות) שעות י־ח עיקד כל דהנה אא־ל. ודאי
 י־ח (ואא׳׳ל חצות׳׳ קודם ״מנולד בידושלם המולד של (המדויקות) השעות שש

 כ״ד שגם נאמד אם בלתי לגמדי מדויקות בלתי הן הללו שעות ושש שעות
 מתקבל)• אינו וד׳׳ז ד׳, י׳׳ג סי׳ לעיל כדבדינו בקידוב, דק הן ד־נ שאמד השעות

ה קו שעל או אלו, משתי אחת אלא לנו ואין צ ח ק ד ו מ  שעות י״ח הן ה
, ת ו ד ח א  בכמה לנו היא (ואחת מקדימות שעות שש עוד אין זה ובאופן מ

 זה ובאופן מקדימות שעות יש ששם או במשהו), אפילו השעות שש מתקטנות
למבין). פשוט וזה מאחדות. שעות י״ח אין
 דעת גם שהיא הנשיא חייא בד אברהם רבי דעת לנו וכשנתבררה ד)

 יוצא ממילא — מאד) העריצוהו הראשונים גדולי (שכל חסאן רבי הישיש הדיין
 רהוא התאריך. קו של זה לפרט בנוגע ז״ל ברוך בר׳ יצחק רבי דעת גם שכן

 אינם דעתו שלפי הלבנה, וראית המולד למקומות בנוגע רק חסאן רבי על חילק
 לשוכני מועילה המערב בקצה הלבנה ראית דאין והמערב, המזרח קצות בשני
 למקום בנוגע אבל הלבנה. קדוש הי׳ ששם ירושלם לשוכני ולא המזרח, קצה

 לא עיז _ מירושלם שעות י״ח לאיחור מקום ושאין השבוע ימי של התאריך
 אלא הלבנה, ראית של הפרט על רק לערער צריך הי' לא דאל׳׳כ הוא, גם פליג

התאריך. קו של היסוד עיקר על

לערעור. מקים ב.
 באטרו לדברינו,’ כסותר הנראה ״העבור״ שבס׳ אחר ממאמר מערערים ויש

 עשירי שער א׳ מאמר והוא היום. אמנם מתחיל הישוב של המזרח שבקצה שם
ל: כ׳ ששם ה׳׳  ללמדך כו׳ הארץ על להאיר השמים ברקיע א׳ אותם ויתן בז

 הארץ על פשוט אור שיהי׳ בענין בריאתן בעת ברקיע המקום נתנן שהמאורות
ל כולה  החמה היות בעת אלא נמצא הזה הענין ואין כולו), הישוב חצי על (ר׳

ה ההיא בעת כו׳ הארץ על אשר השמים קשת באמצע ר י א ל מ ל ע  כ
, ץ ר א ה שוכני העליון), הכדור חצי כל על (היינו ה צ ח ק ר ז מ  רואין ה

ה ושוכני שוקעת כשהיא אותה צ ב ק ר ע מ כו׳׳ זורחת כשהיא אותה רואין ה

• ההגר.) (ד.משך

תגי ר.מולר את במערב גם לחשוב כרי במזרח ר.מולר לחשבון כונתו מחרתא י׳׳ת  יצעיל (וכנז- ר.יום מ
ע לעיל תר) גם ברבריו יש רב קושי בסר. אבל ר,מזרת). עם מתחשבין למולר שבנוג ביו ד,זדו. הבאור לסי (ו

ת היו ץ אין שעכ״ם ו ע זה ענ ג ם נו עג נו ל נ י ן ענ ני אי עו שי בבאור בםרוסרום לר.אריך ר  ובקז
■ אלו רבריו
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 המזרח קצות ראשי מעל שוקעת היא השמים) קשת בחצי (כשהחמה הזה ובמקום
ה ת ל ח ת הוא’ ל י ל , ה ם ה  ימי בששת הימים מנה הכתוב ומצאנו ל

 אינו הזה שהענין ולמרנו כו׳, בקר ויהי ערב ויהי שנאמר הלילה מתחלת בראשית
י המזרח, קצה אופן על אלא ו א ר ם י ו ק מ ה ה ז ל ה י ח ת ה ו ל נ מ  מפני מ

 כל מנו ז״ל שרבותינו מכאן וראינו הארץ, על ולעלות לסבוב משם מתחיל שרקיע
 אומרים שהם וכל המזרח קצות הוא הזה המקום על ובתקופות במולרות חשבונם

 מכל אחר במקום ולא לבר מזרח בקצה אלא אומרים אין כר חצות קורם נולר
 לפרש כשנבוא הזה הענין על ז״ל רבותינו לרברי ראי מביא ואני העולם, מקומות

ל והמוערים, חרשים לראשי קבועי דרך לעיל) (המובא ז־ שעד מ״ב להלן  עכ׳
ההוא, שבשער

 תחלת הי׳ השמים בקשת המאורות תלית שהיתר. שע״י אומר! הוא הרי
 ומנו הימים, ממנו להתחיל המקום אותו ראוי ולפיכך המזרח, בקצר. הראשון הערב

המזרח. מקצה המולדות חשבונות כל
 העבור ספר מדברי הנסערים הנז״ל לדברינו סתירה מכ״ז אין אבל ב)

 הישוב־ כדור לחצי בנוגע רק הוא) (גם דיבר מפורש הלא זה במאמר דכאן בעצמו,
ה שאומר המקום דבאותו צ ק ב ח ש ר ז מ  כמו־־כ אמר שוקעת התחילה ה

ה צ ק ב ב ש ר ע מ  למערב מעלות שבתשעים אומר וה״ה זורחת, התחילה ה
 שם הי־ הארץ לטבור מעלות בצי התאריך קו הי׳ ואלו המערב, קצה ידושלם

 הי׳ ושם ירושלם, למערב מעלות צ׳ המזרח גומר והי׳ קצה) (לא המזרח ת ל n ת
 המדובר כאן שגם ופו׳׳ב השני. בעברו המזרח, קצר. יד על וגומר המערב מתחיל

וי׳׳ג). י׳׳א (סי׳ לעיל שדברנו מה וככלי העליון, הכרור חצי קצות לשני בנוגע רק
 מקצה שחושבים אמנם דעתו והתקופות המולדות לחשבון בנוגע רק ג)

 בנוגע לא (אבל כו׳ חצות קודם נולד אמרו וו נקודה ושעל הישוב), (של המזרח
כאן). מדבר אינו שמזה השבוע ימי לתחלת

 ירושלם של היום בחצי המאורות נתלו שלדעתו מכיון עכ״פ תקשה וכי
 ערב ויד,י התחיל שם הרי — הישוב מורח בקצה הראשונד, השקיעה רגע יתר,י

 הרביעי הי׳ייום לא שלפי׳־ז גדולה יותר קושיא תקשה הרי א״כ אבל (לראשונה).
 רגע רק הרביעי יום הי׳ המזרח בקצה ויום; לילה מד,ישוב מקום בשום הראשון

 שעה רק הרביעי יום כל הי׳ לירושלם מעלות 15 והלאה השקיעה), (רגע אחת
 רק הי׳ המערב ובקצה הצהרים, אחר של שעות שש רק היום הי׳ ובירושלם אחת,

 י׳׳ז סי׳ להלן (כמובא היסו׳׳ע גם עליו שהקשה מה וזו והיתכן׳׳ לילה. ולא יום
 במעלה היתר, המאורות שתלית האומרים הפוסקים על גם עמדנו ועד״ז ב׳). א׳ סעי׳
 זמן באמת אבל כ׳׳ב). בסי׳ הלאה בעזה״י ידובר (וכאשר ירושלם, ממזרח מ״ה

ם אלא היום את להתחיל בא לא המאורות תלית י ל ש ה אומרת זאת היום. את ל
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ם הרביעי יום של המאורות מעגל1ע י ל ש  נקודה בכל הקורם. היום היקף את ה
 המאורות תלית מזמן כלל נחשב לא היום אותו והתחלת היא. מקומה לפי ונקודה

 ע־ז ידובר כאשד הראשון, המאור עפ״י השני יום בגמר הערב תחלת מזמן אם כי
* כיב}. סי׳ (שם להלן

 שם דיבר עיקר וכל השבוע. ימי התחלת לקו נוגעין שם דבריו אין ותו
 בחשבון קשור המולדות חשבון ואין (והתקופות), המולדות חשבון למקום בנוגע

 לשנות שאפשר א) ססע־י י״ז (סי׳ הלאה כמובא דייסו״ע וכמ״ש היום, תחילת קו
 הלילה, לחצות או היום לחצות ערב מן החשבון זמן וגם החשבון מקום את

 היצירה של הראשון המולד גם והלא פ־ז). קה־ח בישראל יהושע בם׳ (וכמבואר
 שעות ה אומרת זאת בהר׳יד, הי' הראשון דד.מולד היום, מתחילת התחיל לא

(הערב מתחילת ולא ב־, ביום חלקים ר׳יד ,1.(

המסייעת. עדות ג.
 מלהביא אמנע לא ז כ׳־ עם — עצמם על מעידים העבור ס׳ דברי כי ואם

 יצחק רבנו את הנז״ל, הרועים שלשת שטת על הוא גם המעיד ונאמן גדול עד
 הרז־ה לשטת לגמרי מנגדים שדבריהם גלויות ״יסו־ע־ בספרו האומר הישראלי
 אומר — אתחיל ועתה ד׳־ה פי־ז במ״ב היסו־ע בצין): היום (שתחלת והכוזרי.
 של שקיעת־ח רגע אז והי' הים טבור נוכח ואעמידנו החמה מרכז ואקח בזה־לן

ת כבר אז ובאמת מערב בקצה ששי יום ו צ ל ח י ת ל ב  ואז הארץ, בטבור ש
 עדיין לנו נתברר לא אבל שם, הבקר עת כלומר המזרח בקצה החמה זורחת

ר כבר הוא אם שם, הוא בקר איזה ק ל ב ם ש ו ת י ב ש ו ה מ ו כ ר מ א  ש
י ב ן ר א מ ס ן ח י י ד ב ה ר ה ם ר' ו ה ר ב ׳ א ר י ב ב א י ח ר ה  ר׳ ו

ק ח צ ׳ י ר ך ב ו ר ל ב ״ ה ז מ כ ם ו י ר ח ד א ו הזה הבקר שמא או כו׳, ע

תי; ומראש )1( שי תקופה) מולד באיוד, נתק  ד.אמתי ממולד אס — הנשיא אברהם רבנו מדבר (ו

מו משנה שה׳ד. קבוע קו לו אין הרי  ממולד מדבר ואם לחשבונו. קו לקבוע ול״ש לפעם, מפעם מקו

ם באו הרי האמתי) מולד לחשבון הבסיס (שד,וא האמצעי ה התוכני מ כ ס ה ת ל ח  החשבון שכל א

נו המולד של הישראלי היי ס האמצעי ( ו רק הוא — להאמתי) הבסי ק . מ ם ל ס ו ר  ובאמרנו י

לו בירושלס, המכוון ס כצהר נ2 שעד, המולד למשל אי ר המולד בשעת אז ירושלם במורד, ו  אתר כנ

ז הצהרים קורס המולד ירושלם וכמערב הצהרים ד׳ ע י ידובר (ו הי עו ע גם י־ח סי׳ להלן כ  לשסר. כנוג

סו״ע לדברי ראותי ואחרי החשב־ץ). שע ודברי הי שי; כאן שאין התבוננתי הנו״ל בישראל יהו י קו פ׳ ע א  ד

שלם קו ע״ח ונמשך הולך ד) (מבהר הדודיי שהחשבון מ — ירו  חשבונם לקבוע בבל לבני הי׳ אפשר מי

נו ירושלם, קו של החשבון אותו עפיי ג"כ המזרחי מקצה שלס, מחשבון שעות שש בהקדם היי  ירו

 סבור על ונקבע ההולך בהר״ד חשבון לסי זה אין — ירושלם במזרח דמשל חצות קודם נולד ובאמרם

קו שעות שש של בהקדם אלא הארץ שלם. מ  בב שמושב משום שעות שש בהקדם חשבונם (ותפסו ירו

ר של המזרח ראש ממקום חשבונם והתחילו הישוב מזרת לקצה עד התמשך הארץ). סבו
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א עריין אינו המזרח קצה לשוכני ל ר א ק ל ב ם ש ו שי י  שחשבו כמו ש
 אומר ה׳־ה עכיל. כו׳ המאור ובעל הכוזרי ם׳ בעל כגון בזה׳ המרברים קצת

 — שעות בי״ח היום מתאחר ששם אומרים והרז״ה שהכוזרי בצין נקורה שאותה
 היום מוקרם שם אררבא אלא הוא כן שלא הנז״ל הראשונים שלשת אומרים

לעיל. רברינו וככל שעות, בשש מירושלם

י׳ז. סיסן

שעות. י״ב שהמזרח הברורה היסו״ע דעת
 לרבר כך כל שהרבה היחירי הישראלי יצחק רבנו הנהו ז״ל רבותינו מכל
 ארוכים שרבריו ומשום המרכז. קו ועל התאריך, קו על ובארוכה, במפורשות

 לא באופן והבינם לעמקם לררת א׳׳ע הטריחו לא ורבים עמוקים, ומהם ומפוזרים
 ולנתחם יארכו) כי (אם רבריו, תוכן כל את להביא אמרתי לפיכך — כלל משוער

 ספק שום כל ולהסיר בהם. המעיין על להקל כרי פיסקא, פיסקא ולבארם
הבהירה. ובשטתו בכונתו

הים. בטבור הוא התאריך שקו המפורשים דבריו א.
 שטת על ככרוכיא צועק ששם פ״ח, שבמ״ר רבריו נעתיק כל קורם א)

ה הסוגיא שם שבאר אחר שעות. בי״ח היום מתאחר שבצין והרז״ה הכוזרי  רר׳
 הלבנה שתתראר. אפשר אי היום על שעות מי׳׳ח בפחות הוא שהמולר שכל

 כסוי זמני שבאר ואחרי י״ר) סי׳ לעיל שהבאנו חשבונו (עפ׳־י היום באותו
 בירושלם שבת ליל תחלת שבזמן ואומר וחוזר אומר — והחרשה הישנה הלבנה

 שעות בשש היום מוקרם שם כי שבת, ליל חצי כבר (כצין) המזרח בקצה אז
 היום מאוחר ששם ולא ט״ז), בסי׳ הנז״ל הראשונים שלשת (כדברי מירושלם

ל הוא גם המאור ם׳ בעל כי ורע בזה״ל: אומר ואח״ז שעות. בי׳׳ח  נשתבש זי
י אמצע על כי שאמר ובמה הזאת ההלכה בפי' ר׳  וכי המולרות חשבון מיוסר א

י בחרושה. הלבנה ראית סמך הוא המזרח קצה על ר כ ה ו ר ל י מ ו ע ת ר ב  ס
ת א ך ז ר צ ו ר ה ס י ר ל מ ו ל י ו י כ ר כ ח ב ״ ת י ו ע ח ש ר ז  יום בכל החמה ת

ה המזרח בקצה ההוא ביום שחזרה קורם בירושלם ז א ו ת ל מ ל א ל  כ
א ו ה ש ו ו ב ל ש ו ר י ג ו נ י ש י ו ר ד . ס ת י ש א ר ב

 ואומר שעות י״ח היום שמתאחר האומר הרזיה על בהרבה הוא צווח הרי
וכו׳.■ בראשית מעשי ושינוי גרול שבוש שזהו עיז

 הישוב טבור חשיבות את ומבהיר בארוכה שטתו מבאר פייז ובמ״ב* ב)
מרכז" ואקח בזהיל! מתחיל עתה״ . ״ואתחיל בריר, שם המרכז: בתור (ירושלם)



6 מ י י ה ר ם ס

 היבשר. על מתפשט הלילה חשך הזה שברגע כו־ הים טבור נוכח ואעמידנו החמה
 שחשבו או ההיא (בתקופה יומם׳ שם שיהי■ ביבשה מקום זה ברגע לך ואין כולה
 בנ״א בה שיש מיבשה רק שדברו או התחתון ברור בחצי יבשה שאין

ם י א ר ו ק ת ה ו מ , ש ם י מ י  ומאז י״א), סי׳ לעיל וכדברינו הכוזרי כלשון ל
 זורחת הישוב) (של מזרח ובקצה הארץ על ולהאיר לזרוח גלילה על תתחיל
י ושאר תחלה נ ב ב ו ש י  על וזורחת הולכת הזה הסדר ועל בלילה׳ אז הם ה

 הגיעה (בזמן ואז הישוב, אמצע נובח שתגיע ער הישוב באורך הישוב מקומות
 שעברו שעות ב י־ לאחר הישוב) (של המערב לקצה זורחת היא הישוב) לאמצע
 לאמצע הגיעה ערי הים בטבור החמה היות זמן מן שעברו השעות י״ב (היינו

 אירה יתחיל אז הים אמצע נוכח החמה מרכז מעמר ברגע כי נמצא הישוב),
ת ו ס ח י ת ה ב הזה שהרגע ער ה מ ר א ה פ ״ ע ולהראות להתילד ו מ ו ק מ  ל

ב ו ש י  כי אומר אני זה ובשביל אמו, ממעי הולר צאת לעת בעינינו דומה ה
ם ת ל ח ת — הטבע ולפי האמת מחק להיותו הזה הרגע ראוי ו י ׳ ה ו ת י ש א ר  ו

 א■ כשאמר היצירה בתחלת והועמד החמה מרכז הוקבע הים טבור נוכח ובאמת
 על להאיר מ*ש לקיים המאורות כשנקבעו רביעי ליל בתחלת וגם אור, יהי

 יום כל בסוף החמה מעמד הי־ הים טבור נוכח ולשם היבשה, על ר*ל כו׳ הארץ
אחד׳ יום בקר ויהי ערב ויד׳י כשנאמר היצירה מימי ויום ו ' נ י נ ע י ש ה י  ו

( ז א ב ( ר ה ע צ ק ב ב ר ע מ י ה ה י ) ו ז א ר ( ק ה ב צ ק , ב ח ר ז מ  ה
 מלאכת נגמרה כאשר הששי יום בסוף החמה מעמד הי־ הים טבור נוכח וכמויכ
 אז ונשלם כו־ צבאם וכל והארץ השמים ויכולו ואמר היום וקדש וארץ שמים

ש הרקיע ת ש ו פ ק ת ה ו מ ל  הזאת הרגע קורא אני זר, ובשביל כו־. ש
ע הים) טבור נוכח (כשר,חמר׳ ג ד ר ל ו ם מ ל ו ע  מתחילה העולם יצא ובו הואיל ה

ס מ פי א ת ה ו ה ר, ו ל י ל ת ש ו א י צ מ ה , ל ת ו י ו ה  להיות הזה הרגע וראוי, ו
י על החשך מתפשט ובו הואיל העולם״ ״מולד נ ה פ מ ד א , ה ה ל ו  כ

כו־. לפועל ויצא הכל ונברא הארץ על נראה האור התחיל אור יהי וכשאמר
 טבור ״שנוכח במ״ש הספרדי חייא ב־ר אברהם רבי על שם שחולק (ואחר

 שלפי ז עליו לומר מוסיף — המאורות תלית בעת החמה מרכז מעמר הי׳ הארץ
 מששת אחד וכן המאורות נתלו שבו רביעי שיום לומר יתחיב ראב״ח של סברתו

 סעי׳ פט״ז לעיל כדברינו — כו׳ במדתו שלם מהם אחר שום הי׳ לא בראשית ימי
. ג). ב׳

 התחילה ומשם המאורות מולד רגע הי׳ הים שבטבוד שסתו ביאר כאן
 שבי״ב ה) להלן (כמובא בארוכר, מבאר שאח־ב מה ומרמז להתעגל, החמה

 לאמצע ער ר,ים טבור מן הכתר חצי את ומקיפד, הקיפה שבהן הללו השעות
ה ז /;מ רק היא הישוב ח י טבור שמן זה, כדור חצי נקרא כן על כי להישוב׳ ר
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. בשם הישוב, לטבור עד הים ־ ח ר ז מ  מהבקר מתחיל שהיום תאמר שלא וכרי ״
 כבר כי (אם — לישוב בקר לעשות הזריחה התחילה העולם מילר שברגע כיון

מן מן הכרח שאין שם לעיל אמרנו  — היום) התחלת קו לקביעות המאורות תלית ז
׳ : בזה״ל לאמר הוסיף

 בא היצירה בתחלת החמה נקבעה הים טבור נוכח כי שנתבאר ואחר
 בקצה הלילה תחלת רגע הוא יום מכל העולם מולר רגע היות בעבור כי והתבונן
 לשום והאמת התורה לפי ראוי לפיכך כו׳ מהם נחשבים אר־י ששוכני המערב,

 קדושת שמתחילה כלומר שקיעה״ח, מעת ומועדי׳ שבתות לשמירת וראש תחלה
 כד, לבנה חדשי הם שחדשינו לפי אחר ויסור טעם לזה יש ועוד במערב, היום

מי להיות הדין מן לפיכך הלילד. בתחלת אלא נראית אינה החדשה והלבנה  י
כד. הלילה בתחלת נמנים החדש

 ששלשת מעיד בו אשר ס־ז סי׳ לעיל שהבאנו המאמר את גם מביא (ולזה
ואומר;) והרז״ה הכוזרי על פליגי הנשיאים

הג כיצד ולהודיע לברר אתחיל ועתה ג)  מימי ויום יום כל קריאת סדר נו
 החמה מרכז ואקח מערב, קצה ועד מזרח שמקצה הישוב במקומות בשמו, השבוע
 בקצה ששי יום של שקיעה״ח רגע אז שהי־ ונציע הים טבור .נוכח נעמירו

ר ואז מערב ב י כ צ ל ח י ת ל ב ר ש ב ס ץ ב ר א זריחת ותחלת ה
 הוא אם המזרח בקצה שם הוא בקר איזה עדיין נתברר ולא המזרח, בקצה החמד,

מו' שעות) בשש מירושלם היום מתקדם (ששם השבת יום של בקר כבר  כ
 ברוך בר׳ יצחק ר׳ והרב חייא בר אברהם ר׳ והרב הדיין חסמאן רבי שיאמרו

ם כו׳ זולתם עוד אחרים וכמה ז״ל ל ו כ ם ש י מ י כ ס ם מ י ר מ ו א  ו
א ה ל (להישוב) היום יתחיל המזרח בשקצה . ר ו ק מ ש ה ב ל ח  ואחריו ת

ר בני בפי יקרא א ת ש ו מ ו ק ב מ ו ש י  של הזה הבקר שמא או כו׳, ה
 הכוזר ס׳ בעל כגון מרברים קצת שחשבו כמו ששי יום בקר הוא המזרח קצה

ת ובעה־מ) הכוזרי (של סבייתם איך ראה ועתה כו׳, המאור ובעל ר ק ע  נ
ה י ל א ן מ י א ה ו ם ל ע ן ט י נ ע  אין איך שם ומבאר (והולך כו׳, ו
 בעת כי מזרח), בקצה היום מתאחר שעות שבי״ח שיסדו במה יסוד לדבריהם

 הישוב בני כל סברתם לפי עומרים אז הלא הארץ בטבור שבת יום חצות רגע
 להם אז מזרח קצה בני זולתי חצות) קורם אז המערבי ישוב (לבני השבת ביום

 שיאמרו הרז*ה) ואת הכוזרי (את אותם אני ושואל סברתם), (לפי שבת ליל תחלת
 הם יומם באיזה ירושלם) ועד צין מן (היינו המזרחי הישוב חצי בגי על לי

 י״ח כי שיסדו במה א״ע יכחישו הנה חצות אחר שבת ביום אם אז, עומדים
 מכחישים הם ועור כו׳. המזרח קצה קודם בירושלם לד,קרא היום יתחיל שעות

שמקומות אחרי היום קריאת התחלת מירושלם או הארץ בטבור כי במ״ש א״ע



ם מ i הי ר b 0נב

 כו׳ עומדי& הם ששי ביום כי לומר יחזרו ואם מוקרמים, הם האלה המזרחיים
ה המזרח שבקצה במ״ש עצמם יכחישו שוב ל כ  (דהא כו׳ יום כל קריאת י

 השוכן לוי שיהי׳ יתכן איך ועור שעות), מי״ח וביותר היום מתאחר צין אחר גם
 חצות ביום אלא כן לא יאמר שכנו ויהודא השבת יום בחצות עומד הארץ בטבור

א יתכן לא ובאמת כו׳, התול זה האין — עומדים אנו ו׳  יבשה) (שוכני לבני
 ומקצתם סלוני בשם אותו קוראים מקצתם שיד,י׳ כאחד החמה את הדואים

אתמול. יום בשם
 לדגי סברתם לפי נכון סדר לתת השתדלו ואיך עליהם): מתמיה (עוד ד)

 הים בטבור היום התחלת קו את לקבוע רצו (שלא השבוע ימי לקריאת הים
ם' ״דגי יתבלבלו שלא  הישוב בקצה היום התחלת את וקבעו יומם) בקביעת הי

 בתרעומתו (ומסיים יומם. בקביעת זא״ז השוכנים ארם בני עי־ז שיתבלבלו המזרחי
 קביעת התחלת כי שחשבו לפי להם בא והבלבול השבוש וכל בזה״ל); עליהם

בכלל). העולם (של המזרח מקצה ולא אחר ממקוס הוא השבוע מימי יום כל
 הסכמת ומצד הים, בטבור היום תחלת היצירה מצד הנה שלפי־ז (והיות

הראשון הערב התחיל ששם מערב, בקצה היום תחלת להיות צריך התורה
 — מןרח בקצה בקר ויהי מערב בקצה ערב ויהי הים, בטבור החמה כשהועמדה

 אשר דלהלן, המאמר את גם ע״ז הוסיף לפיכך ואר״י? לידושלם הנחת ומה
 וחצי ״מזרח״ הקדמי הכתר חצי נקרא מדוע הטעם ברורים בדברים הוכיח בו

 שממנו המרכז הוא וידושלם שאד״י גלריות מתבדר ושעי״ז ״מערב״, השני
י :בזה״ל) באמרו לכאן, והמערב מכאן המזרח מתפצל

החמד, מרכז אקח לאוד משפטו ולהוציא עוד הענין לבדד כדי ועתר, ה)
ע החמה מתחילה הזה שמהרגע לפי הישוב אמצע נוכח ואעמידנו ו ק ש  ל

ת ו מ ו ק מ ב ב ו ש י סוף ועד כו׳, תחלה שוקעת המזרח ובקצה יום בכל ה
 הים) טבור נוכח שבאה זמן ער הישוב אמצע מעל ׳שהיתר, הזמן (מן שעות י״ב
 הישוב במקומות ושוקעת הולכת אלא מהישוב מקום לשום זורחת החמד. אין

 לטבור החמד, (כשבאה באחרונה מערב בקצה החמר. שתשקע עד הסדר על זאח־ז
 יום כל קריאת סוף שיהי׳ ונתחייב בישוב. האחרון הערב הזה הערב ויהי׳ הים)
 וד,גיע הים לטבור שבה (כשהחמה הזה דהרגע המערב, בקצה כולר, השבוע מימי

 הששי ביום החמד. וכשתגיע העולם, מולד של הרגע הוא המערב) לקצד, הערב
 לר,קרא השבת יום שם ויתחיל תחילה מזרח בקצה שוקעת אז הישוב אמצע נוכח

י תחילה בשמו פ ו ל נ ת מ כ ס מתחלת היום שמתחיל הסכמתנו לפי (ד״ל ה
והרז'ר.) הכוזרי סברת כפי שמתאחד ולא היום מתקדם המזרח ושבקצה ערב

י ושאר נ ב ב ו ש י  עד ואילך ומאז הששי, יום של ביומם עךיין עומדים ה
ב ׳ י ף ו ת ס ו ע ת ש ע ק ו י ש נ ב ב ל ו ש י מזרח מקצר, הסדר על זאח״ז ה
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שגת ומסתלק הולך הששי יום ושם המערב, בקצה באחרונה שתשקע ער  גכנס וה
 החמה (כשהגיעה באחרונה המערב קצה בני בפי להקרא השבת שיחול ער להם

ב לאחר כלומר במערב), שבת ליל והחל הים לטבור  שהתחיל ממה שעות יי
 י״ב סוף ער הישוב אמצע נוכח החמה שעמרה מזמן (לומר מזרח קצה בני בפי

הי׳ וזה העולם) למערב ער ירושלם מן הכתר חצי החמה סבבה שבהן השעות  י
ע י ג י ש ז כ כ ר ה מ מ ח ת ה ו נ ח ח ל כ ו ע נ צ מ ם א י ז ה א ק ו ל ת ס  י

ם ם ש ו י ה י ש ) ש ב ו ש י ב ) , י ר מ ג  בפי הששי) יום (שם ישאר ולא ל
 בני שאז אלא השבת, יום בשם כאחר כולם הישוב בני אז ויחזרו ארם שום
 עד הים טבור רמן השבת, יום (של שלו בבקר כבר עומרים בלבר מזרח קצה

א שם אין המזרח לקצה ף ער ואילך ומכאן השבת), יום להם שיקראו בני ו  ס
ב ׳ ׳ ת י ו ע ת ש ו י נ  תגיע אשר ער הים טבור מן אשר השעות י״ב (לומר! ש

ן הישוב) לטבור שוב החמה י ה א מ ח ת ה ע ק ו ל ש ל ם כ ו ש ם ב ו ק  מ
ב ו ש י ה ת הולכת אלא מ ח ר ו ז  שתתחיל ער הסרר על זאח־יז הישוב לבני ו

 הישוב (מבני מפיהם השבת שם ד.סתלק ואז המזרח. קצה לבני (שוב) לשקוע
 כל ועריין שבת, . מוצאי ליל בשם לקרוא ויתחילו בראשונה, המזרח) שבקצה
ף ער ואילך ומאז השבת). יום (של שלו בבקר עומרים הישוב בני (שאר) ו  ס

ב ״ ת י ו ע ת ש ו י ש י ל  נוכח השני־ בפעם החמה היות זמן מן !(לומר ש
 מקום בשום זורחת החמה אין הים) טבור נוכח שוב שתשוב ער הישוב טבור

 ראשון. יום בשם לקרות כולם ויחזרו ארם שום בפי זכר לו ישאר ולא מר,ישוב
 שעות י״ב (היינו בני־א בפי לקרא השבת שם מתמיר שעות ליו כי נמצא

ב המערב, קצר, לשוכני ער המזרח קצה לשוכני‘ שבת ל י ל מתחלת ראשונות  ויי
ם לתחלת שניות ו ף שלישיות שעות וי״ב כניל, השבת י ו ס ם ל ו  השבת י

 הבקר הוא מזרח בקצר, ויום יום מכל שהבקר בו׳, המערב) קצה שוכני של
ת ההוא יום של הראשון ו מ ו ק מ ב ב ו ש י  האחרון הבקר המערב ובקצר, ה

, ב ו ש י ה  הסכמתנו לפי בשמו ויום יום כל בתחלת החמה מרכז שטעמר אלא מ
 (ריל הים אמצע נוכח הוא קריאתו גבול בסוף ומעמרו הארץ, אמצע לנוכח

ו שעל המרכז ר א י ר ק ל נ  הקריאה גבול וסוף הארץ, טבור הוא בשמו יום כ
עכיר. כו׳ הים) טבור הוא

 עושה שהוא וירושלם, אר״י היר, הישוב, טבור כבור את הראה כאן
 ור,מערב מכאן המזרח נתהוה הזה המרכז עיי א) הימים! שמות קריאת כל את

ב שבכל לעיל): שרמז הרברים את כאן (בבארו לכאן.  החמה היקף של השעות יי
ק היא (ר,מרכז) הארץ לטבור לבואה ער הים טבור מן ה ר ח י ר ז ל מ  ע

ב ו ש י ן ה י א ם ב ו ה ש ע י ק ב ש ר ע ב ובכל הישוב, מקומות לכל ו  יי
ק היא —הים לטבור ער הישוב (מרכז) טבור מן יוררת שר,יא השעות ה ר ש ו ע
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ה ע י ק ב ש ר ע  נקודה שום לכל ובקר זריחה שום באין הישוב מקומות בכל ו
כן וכי הישוב, מנקודות ל.  ורק .ב) מערב נקרא והשני מזרח הזה הכרור חצי נקרא ע

 שבחצי הישוב שוכני כל על להעריב הערב התחיל (ירושלם) הישוב שמטבור משום
ק העליון כדור ל מהבוקר. ולא מהערב התורה דין עפיי אצלינו היום מתחיל י

הזה! המאמר את גם אחי־כ לפנינו נותן דבריו כל את לסכם וכדי ו)
 החמה מרכז שמעמד עתה שבררנו זה כי דעתך על יעלה שמא ועתה

 שמעמד תחלה שבררנו למה■ סותר הישוב, אמצע נוכח הוא היימם תחלת ברגע
 אלא כן, תחשוב אל — הים אמצע נוכח הוא יומם כל תחלת ברגע החמה מרכז

 מה בענינם. מזה זה נפרדים אלה אמיתים עקריים דברים שני כי יודע הוי
תחלת ההוא והרגע היצירה בתזזלת החמה מרכז הים טבור שנוכח תחלה שבררנו

ר הוא העולם למנין וראשיתו היום ב ת ד מ ד א צ ו מ מ צ ומה כר, ע
 א ר ק ה ל היום כשיתחיל החמה מרכז מעמד הישוב אמצע נוכח כי עתה שאמרנו

 שהסכמנו לפי אלא עצמו מצד לא אמת דבר ג־כ הוא הסכמתנו כפי ו מ ש ב
 מזרוז (בקצה בישוב הראשון הערב והי׳ ערב עד מערב השבוע ימי למנות

ז יגיע שבו ברגע הישוב) כ ר ה מ מ ח ע נוכח ה צ מ ב א ו ש י כו־. ה
 המקום הוא הים טבור שקו שלו! הדברים מכל תמצית נתן אלה בדבריו

 נשלמו לשם החמה ובהגיע היצירה, של הימים היקפי נגמרו ושם התחילו ששם
 טבור וקו היצירה. של העולם תאריך קו שם כן על וכי המעשה, ימי ששת

 והוא הכדור, צדדי לשני המערב ואת המזרח את תוחם הוא שכנגדו הישוב
 ויהי התחיל שמשם לפי מהערב׳ היום להתחיל התורר, הסכמת עם המתאים

 מתהוה ממילא ושעי״ז (המערבי), הישוב קצה עד (המזרחי) הישוב מקצה ערב

א, בפי הימים שמות לקרא העולם למרכז (ירושלם) הישוב טבור אשר וככל בני

רבריו). עומק על הוספה כ־׳ב סי׳ להלן גם (וראה לעיל רברנו
 לחשבון מחייב אינו שכ*ז לומר מיוחד, במאמר היסו״ע בא ולאחרונה ז) ■

 אחרי הלילה תחלת חושבין שאנו מה למשל כמו יתחיל, מקום מאיזה המולרות
■ בזה״לן ע״ז ואומר הארץ, טבור של היום מחצות שעות שש

 המולדות ברגע ולמנותם הסכמתנו לפי העולם ימי ליסר ראוי והי׳
 ראוי שהי׳ (ר״ל מערב לקצה אותם לייחס ר״ל העולם מולר מרגע והתקופות

 נוכח כשהחמה מערב בקצה הלילה מתחלת והתקופות המולדות חשבון להתחיל
 קשור אינו לד,מועדים המולדות שבוןh רהא מעגלה השלימה שאז הים טבור
 ובטלה אריי כשחרבה אלא היצירה) ימי של בוקר׳׳ ויהי ערב ״בויהי דוקא

 לייחס הסכימו כו׳ המולד חשבון עס־׳י לקבוע והוצרכו הראי׳ עפ״י ר״ח קביעות
ש כו׳, הארץ בטבור הלילה לתחלת אותם) לחשוב (ר״ל אותם  א־ר בב־ר וכמי
מונין ואילך מכאן עולם של למנינו מונין כאן עד ד׳ששי יום בקר ויהי ערב ויהי סימן
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 לאיזה המולדות) (של העולם חשבון ליסר אדם בידי שרשות בו׳, אחר למנין
 חשבון שיסרו ז״ל קדמונינו שעשו במו עליו שיסכימו מקום ולאיזה מהיום רגע

כו׳ הארץ מטבור הלילה לתחלת המולרות
 היום מתחיל בקו קשור איננו התחלתו ומקום המולדות שחשבון ור־׳ל

 החשבון מקום את לשנות ורשודז ב), סםע״י ט״ז סי׳ לעיל הזכרנו ככר (וכאשר
עפיי לילה, מחצות או יום מחצות להתחיל לשנותו אפשר גם ואף  שמירת ו

ש, החשבון של היסוריים הכלליים  התוכן הגאון אלה רבריו שבאר וכמו וכמשי
פ״ז). קה״ח הרמב״ם (על כישראל יהושע כעל

 המרכז קו כטעם דלעיל דבריו עם אותו שמקשר ומי מיוחד, מאמר [וכ״ז
וז״פ]. אלה, דבריו בהבנת ורגליו ידיו מוצא אינו המתחיל וקו

שמשה שעות ל״ו שם): (בב׳־ר זמרא בן לוי ר׳ כדברי היסו׳״ע ומסיים ח)
כי בו׳, שבת יום של וי״ב שבת ליל של וי״ב שבת ערב של י״ב אורה, אותה

היות שמזמן (הללו השעות וי״ב הואיל שעות, הל״ו לוי ר׳ מיחס מערב לקצה
שבת, ערב בשם אותן קרא הים) לטבור בואה ער ירושלם טבור מעל החמה

המזרח, בקצה שבת ליל של שעות הי״ב שהן המערב, כקצה הששי יום ר״ל
הן השלישיות שעות וי׳׳ב המערב, בקצה שבת . ליל של הן השניות שעות וי״ב

רבריו. כאן ער בו', המערב בקצה שכת יום של
»

היום, מתקרם שבמזרח לעיל! שרבר כל עם מתאימים אלה רבריו יגם
 בסה״ב. ל״ו הן השבת משמש שבהן השעות הרי הישוב מקצוות מרכרים וכשאנו

 שעות מ״ב בסהיכ הן הרי שעות בי־׳ח היום מתאחר המזרח כקצה הי׳ ואילו
 נחמר אוצר בעל בשם כמ׳־ש יראה ועתה ר״ה סוף ג י׳ סי׳ לעיל שהבאנו (וכמו

ע׳״ז). מש׳׳ש וראה הכוזרי, לדברי בבאורו

. המפקפקים. כלפי ב.
 בענין העוסקים לכל היסוד הן (שדבריו היסו״ע בשטת שאפילו ומהתימר,

 האומרת השטה על להתרעם הרבה כך ושכל אותה לבאר האריך כך שכל זה)
 מסכים הוא גם שעכ׳יז טוענים יש — שעות בי״ח היום מתאחר שבצין

ה לצין קורא הוא גם רהרי להרזיה; צ ק , ה ב) המזרחי. ,  כרי ״ועתה ובדי
 הזה שמרגע לפי הישוב אמצע נוכח ואעמירנו החמה מרכז ״אקח אומר! לברר״

 שהערב עד תחלה שוקעת המזרח ובקצה הישוב במקומות לשקוע החמה התחילה
ב הוא הזה ר ן ע ו ש א ל יום וכל ערב וכל ר י ח ת ה מ צ ק ח מ ר ז מ  ה
 מסיים, שמאי ״ועתה בריר. ולאחרונה ג) היום. מתחיל שבצין אומר הרי י. כו׳

 שנוכח אמת גיז עכיז כו׳ היצירה תחלת מרכז הועמר הים טבור שנוכח הגם
ל הישוב אמצע י ח ת ם מ ו י א ה ר ק ה  מרכז היות שבזמן משום בשמו ל
ל. המזרח בקצה הערב מתחיל הישוב אמצע נוכח החמר, עכי
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 קורות דתטתא בגילי ממש לדתות שאמרו האלה, הרבנים על ותמיהני
 הבנין כל את לסתור כות שום בו שאין רק לא הזה הקל דיוקם א) הבד: בית

 שהרי ולסעדו. לחזקו מוסיף זה דיוק שאפילו אלא הוא, דבריו יסוד על גם הבנוי
 מערב״ ״וקצה מזרת״ ״קצה המכונד. שכל פעמים הרבה כך כל מדגיש היסו״ע

 מזרח קצר. (היינו הישוב, לטבור ומערב מזרח אלא העולם ומערב מזרח איננו
 שמזכיר פעם בכל מזניחה שאיננד, זו והרגשה העליון), הכדור חצי של ומערב

 מערב וסוף מזרת סוף שם שאין היא גם מוכיחה — מערב קצה או מזרח קצה
 מובן וכל קשר כל הי׳ לא — הרז״ה לשיטת סו״ס מודד, הי׳ לוא ב) העולם. של

 שלוש תופס הוא וכאילו האחרונים, לדבריו וביותר הארוכים, מדבריו לרירבה
ר היום שתחילת אומר אחד מצד אתת: בבת נגדיות קצוות ו ב ט , ב ם י  מצד ה

ה גם קורא שני צ ק ח ל ר ז מ ע שנוכח אומד שלישי ומצד היום, תחלת ה צ מ  א
ב ו ש י  ראשים בשלשד, התבל את אוחז והר״ז בשמו! להקרא היום מתחיל ה

 שיטת על ומהתל לועג שהוא וההתול הלד,ג שכל ג) להשנים! מנגד שכ״א
 הוא הדי _ אתר״ שבת שומד וכאו״א זד, אצל זד, גרים שכנים ״ששני הרז״ה,
 של הזרות על וצוות עומד היסו״ע הרי כולם ועל ד) הוא. עצמו על גם מהפכו
בראשית. מעשה ושינוי גדול לשבוש אותה מכנה שהוא עד שעות י״ח איחור

האדץ לטבור עד הים טבור מן הכדוד חצי יקרא שלפיכך לבאד האדיך והוא ה)
 רק היא זה כדור בחצי החמה לעלית השעות י־ב שבכל משום ״מזרת״ בשם

ה ח י ר ז נקודה שום בכל מעריבד, ולא העליון) כדור חצי (של הישוב על מ
לפיכך נקרא הים לטבור עד הישוב טבור מן השני הכדור וחצי הישוב, מנקודת
 שוקעת רק היא זה כדוד חצי את שמקיפה השעות י״ב שבכל משום ״מערב״

מהישוב. מקום שום כל על אז מזדיתד, מבלי הישוב נקודות כל על ומעריבד,
 שטבור כתבנו! אשר ככל למדי מבארים הארוכים דבריו שאר כל וכן וכ״ז

 היום תתלת הוא המזרח וקצד, המרכז, קו הוא ירושלם וקו התאריך קו הוא הים
. ב ו ש י ל

 ולנתחם פסקא פיסקא היסו״ע דברי את לד,ביא בעזד,י״ת בידנו וכשעלתה
 כל שאין לדעת יוכח קורא שכל חושבני — ומובנים קצדים בביאורים ולבארם

 כתבנו אשר ככל ברורה ושטתו היסו״ע, דעת על ולד,תוכח לפקפק מקום שום

בעזהי״ת.

נוספת. עדות ג.
 סיוע להביא צורך שום שאין עד ברורים די היסו״ע דברי כל כי ואם

 הדב (מאת חדש״ ״מחר הס׳ דברי גם מלהעתיק א״ע אמנע לא אחרים מספרים
האומד תקנ״ד) שנת בפידינצי וד,נדפס יד, מתנת לס׳ המתובד רימיני משה רבי
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ל: ייז) (בדף הי סויע בעל הרב והנה בז ם של סירושם ידים בשתי דתה הי  בעה׳
 בין ששמו שעות י*ח הפרש של היסוד על בנוי שפירושם מפני הכוזרי ובעל
 כזה יסוד נזכר מצינו שלא שאחרי היסו׳׳ע דברי וכלל המזרח, קצה לבין אריי

 להבדיל כזה דבר יחשב לזר — ראי׳ שום בלי מלבם זו סברתם והוציאו בתלמוד
א למרבד■ והלא’ שעות, י׳׳ח עד מירושלם הדיפרש ולהמשיך ף ל י ד ע ש י ר פ ה  ה

ר ת ו ״ י י , ב מ ת ו ע  אנשים שני יתחלקו יום של שבעצומו יתכן לא גם ש
 יד להם שיש אלה ישראל גדולי הבינו וכן עכת״ד. ביבשה שלם יום בהפרש

פו״ב. באופן היסו״ע בדעת כן שהבינו ועור בישראל יהושע כגון זו בחכמד. ושם

י׳ח סימן

והמזרח הים טבור הוא התאריך שקו הראב״ד דעת גם וכן
שעות. י״ב והמערב

 (היו״ל ״הסגולה״ שבקובץ חסידה, (בוטשאן) זאב מנחם לר,רב נמטי אפריון
 בשם בכת״י שהי׳ ז״ל הראב״ד רבנו דברי את לנו גלה מ״ד, חוברת ידו) על

 ״ודע (בהרז״ר■)( שם כתוב בזה״ל: שם האומר ר״ה. על מסרושו ״כתוב-שם״,
 שהוא המזרח (קצה ג׳ הנקורה מן תחלתו השבוע מימי הנמנים הימים חשבון כי

בצין).
 הקוצרים מאחרי שבלים כמלקט (הרז״ה) הוא הנה אברהם אמר — וע״ז

ר .ימים1 כי מגל׳ כמלא אפילו השיג ולא ב ע ר ו ר א י ו ן ה ח מ ר ז מ  ה
ן אבל ן י ל י ח ת מ ו ב ש ח ת ל ו ת ב ש  ידוע ביום וקביעותם והמועדים ה

 אלא אינו המועדים, כל בשאר וכן סוכות בתשרי וט״ו פסח בניסן בט״ו כגון
ת ה׳, מועדי נקראו שם כי אר׳׳י, יושבי לחשבון ו ת ב  ראוי שהוא והיום ה׳, ש

 ראוי אינו להם ראוי ושאינו העולם, לכל ראוי הוא המועד בו לקבוע לאר״י
 בעל בו פי׳ הזה והדרך בזמנו, שלא שקבעוהו נאמר קבעוהו ואם העולם, לכל

 במקומו, נכתב כאשר זו, שמועה לפרש כהוגן דבריו עלו שלא אלא הכוזרי ס׳

. עכיל■
 ביום בירושלם נולד אם ״כלומר (בהרז״ה) שם כתוב עוד! אומר אח׳׳ז

 י״ח (אחרי שבת ביום לשקיעה״ח סמוך שנולד בידוע — חצות קודם שבת
כו׳. המזרח קצה לשוכני השעות)

 והריח הזה׳ כולו גליון ואחר האלה הדברים אחר אברהם! אמר — וע״ז
 ללמד לנו אין כו־, הספרדי חייא בר׳ אברהם ר׳ ומחבירי מהכוזרי הריח אשר

 אשר לדברים ההלכה פני מסבבים שהם לפי התלמוד, מאנשי שאינו מי מדברי
החכמה בזו בקי שהי׳ ז״ל ברוך בר׳ יצחק ר׳ הנשיא כי שמענו וכבר כן, לא
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 אחרי לילך לנו אין כי ששבר, כחו ויישר האלה,׳ הרברים את שבר ובהלכה
 עיקר שהם אר־־י יושבי (ולהזניח) ונניח המזרח, בקצה היושבים הצין יושבי

 (ר־־ל הצין יושבי כנגר אלא נאמר לא ערב ער מערב שכתוב והמקרא המוערות,
 חצי אלא אינו אר״י ליושבי כי מאר״י) ולא מצין מרבר המקרא הלא לרבריהם

י — בלבר״ יום מ ע ו מ ש ל י ת א ו מ ו ל ח ה ה ל א ר ה ש ן א י ם א ה  ל
, ר ח  הס׳ ממ״ש רק מרבריו לאור יוצא הלכה אין רבריו ואריכות ועכ׳־ז ש
 יוצא ושם) — בכוזרי שמתבאר ממה אלא מובנה לא שסברתו (ר־־ל הכוזרי

ה! משם אותה והרואה ההיא, הסברא לפי לאור בינ ת שם ״כי י ל ח ת ת ב ש  ה
, י ״ ר א  וקרא מג־־ע כשיצא ארה״ר הורד ושם והמצור, התורה עיקר שם כי מ

 מן שעות לשש המולר שם וכשהי־ אחריו*, הבאים כל לקחו וממנו לימים שם
 י באר׳ נראה — קורם רגע הי׳ ואם הצין, ליושבי הלילה בתחלת הי׳ היום

 שעה הראשון יום ער הצין ליושבי נראה ואינו השבת סוף שהוא רגע באותו
ומו ראשון יום בליל שעות ו׳ ער ברקותה שהיא מפני שני, ליל קורם אחת

 ליל ער רחוקה בשביל נראית ואינה הארץ כרור תחת נכנסה כבר ואילך שעות
 — כו׳״ הצין ושבי ל שבת יום עריין והוא הלילה, קורם אחת שעה או שני יום
עכ״ל. הכוזרי) (של רבריו תורף זהו

הסברא, מצר וגם ר,גמ׳ מלשון שפריך, מה הלאה) (שם הראב״ר פריך וע־ז
 ואנחנו ברוך) בר׳ יצחק ר׳ שבר (כאשר רבריהם לשבור ראוי כן על ומסיים!

עכ׳־ר. אצלנו, כתובה והיא זו, שמועה פי׳ השמים מן לנו נתברר כבר
 שקו אלה, הראב״ר מרברי מסתייע אלי במכתבו חז״א בעל הגאון והנה

 ההתחשבות שכל וטוען הרז״ה על הראב״ר שחולק ראעפ*י בצין, הוא התאריך
 — לצין) התחשבות שום (ואין באר*י להראות הלבנה כשראוי׳ אר״י עם רק היא
 לנו הרי מתחילין*. המזרח שמן הוא ירוע רבר הימים ״כי הראכ*ר אומר כ״ז עם

מהמזרח. היום מתחיל לרירי׳) וגם והרז*ר, (להכוזרי שלרירהו נאמן ער הראב״ר
 הלא ו המזרח מן מתחילין הימים שאין האומר הוא איפוא מי ותמיר,ני,

 וכאשר הכל, כתבו כאשר המזרח מן מתחיל שהיום הרעות לכל וברור פשוט
שיעמידו ב־) סי׳ (לעיל תארנו כבר  השתי׳ האבן צררי לשני אנשים למשל שנ
 אחר יום לכולם כי אם להמערביים, ומתאחר להמזרחיים היום שמתקרם וראי
 תחלת הוא ואיפוא אי־ :היא השאלה כל אבל ל אחרת לו לתאר יכול ומי הוא,

ם של המזרח ל ו ע  הארץ בברור היום תחלת וששם העולם, של המערב וסוף ה
העליון). כרור חצי של רק (לא בכללו

 שמזרח ס־ל הוא שגם מהראביר, גם ומסתייע מסתמך אררבא, ואני,
למערב. וי״ב למזרח שעות י*ב הים, מטבור מתחיל !זעולם

א*ע וסותרים כלל מובנים בלתי הראב*ר רבנו רברי הלא רמקופיא א)
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בי׳: מיני׳  מתחילים־/ המזרח מן הוא ירוע דבר הימים ״כי לומר מתחיל הוא ו
ך ומיד ו י ת ד ר ר כ ן ״אבל ואומר: חוזר בו ו ב ש ח ת ל ו ת ב ש  ה

ם י ד ע ו מ ה ן אלא אינם כו׳ ו ו ב ש ח י ל ב ש ו ל א י א ר ש י - ץ  שם כי ר
 והמועדים השבתות אם א) לכאורה: מאד ותמוה ר׳, ושבתות ד׳ מועדי נקראו

ן ואיזה ב) ז׳ במזרח מתחילין ובמר. כיצר מארץ־ישראל חושבים ו ב ש שנו ח  י
ת רק יש חשבון ור,מועדים? השבתות לימי ו ד ל ו מ  המועדים נקכעים ירם שעל ל
 מן מתחילים הימים ואם ג) , ת ו ת ב ש י מ י ל לא ומכ״ש להמוערים לא אבל

 שדברנו הרבר הוא אע־כ ארץ-ישראל־? עם ההתחשבות ״עיקר כאן מה המזרח
 מן מתחילין ודאי הימים אמנם שאף :לעיל אמרנו אשר את אומר הוא שגם

 התאריך קו את גם לקבוע גדע פיו שעל והמערב המזרח חשבון אבל המזרח
 אר־י הוא שהמרכז ומכיון העולם. מרכז ששם (ומירושלם) מארץ־ישראל רק הוא

המרכז. וירושלם אר־י אין שוב דלפי־ז בציץ המתחיל קו שיהא יתכן לא וירושלם
 אלה שדבריו באמרו; והרז־ה הכוזרי על הראב־ד שצוח מד, גם וזה ב)

 אשר חלומות דברי ״הם אר־י את ולהניח הצין יושבי אחר לילך הרז״ר,) (של
 ממגד, לא וירושלם, לאר־י ערך כל עור אין מצ־ן ההתחלה ראם שחרי, להם אין

 מזרחו הכרור שחצי בהכרח המרכז אר־י ואם המרכז, היא ולא היום מתחיל
לכאן. מערבו הכדור וחצי מכאן

י-ט. סיטן

התשב״ץ. דעת
 המוסכמה שטה עפ־י הם גם סובכים דבריו רובי כי אם התשב״ץ אמ־ם

ם ״שבמזרח ר ק ו  הרז־ה של הדער, גם מביא מ־מ — שעות־ בשש היום מ
 בשלשה דר״ה הסוגיא בנאור מרבר הוא שעות־; בי״ח היום מתאחר ,.שבמזרח

 כ״ד המימרא בבאור אופנים שלשה ומביא רט״ויורט״ז). ח״ג ק״ה, (ח״א בקומות
ח מחדתא שית ולדידהו מחרתא וי־ח טעתיקא שית לדידן סיהרא מיכסי שעה י׳  ו

 משמע שלכאורה אף שני אופן הראשונה. הדעה עפ״י כותב ראשון אופן מעתיקא.
 הכל ג־כ מרובר ששם ד-בריו לפרש יותר נוח — הדעות שתי עפ״י שמבארו

 שמרברו אמנם משמע השלישי האופן אבל והמוסכמה. הראשונה הדעה לפי
 לחשוש שי־ש עד ומופלאים תמור.ים כך כל שם דבריו אולם הרז־ה. דעת עם־י

דבריו. שם שנשתרבבו
שיחתי: את ואבאר

שלם) חושבים המולד שחשבון התשב־ץ; מפרש (ק״ה; בח־א א, מא״י(מירו
ד הוא בכללו הלבגר, וכיסוי (כרוה־ם), יחדיו ור,חרתא העתיקא היינו שעות כי



ם ם ו י ה ד ם ס

ק שבמזרח הכלל עפ״י ומבארו ת ם מ  כי רע בזה׳־ל: שם ואומר היום; ר
׳ הכנסת כשהיתה מהחרשה, וי״ב מהישנה י*ב שעות, כ״ר נסתרת הלבנה ל י  ל
ת ב ם בקר ה״ה המערב בסוף ש ו ת י ב  הלאה: שם וכן המזרח׳־. בראש ש

ם הישוב אמצע לפי׳יח המולד שהיי הנחנו והנה ו ר ו־ י ק ב  והלבנה ב
 ער המולד מעת שעות י״ב להתראות^ (שתוכל. החשבון לפי שבת. ליל תראה
 בירושלם) בבקר ו׳ (יום המולד שהי׳ שעה באותה המזרח ראש ואנשי הראי־,

ם המולד המזרח בקצה הי׳ לפי׳־ח א״כ כו׳ ו׳) יום (של היום חצי להם הי־ ו י  ב
י ו׳ צ ח ם ב ו י  שעות בשש היום מתקדם המזרח שבקצה אומר ה־־ה כו־. ה

■ אר׳־י. קודם
 שהמולד השיטה עפ״י ג־כ אחר, פי׳ מפרש הסי־ אותו בסוף והלאה ב.

 מהלבנה' הכל סיהרא, מכסי שעות כייר שבאור אלא (ומירושלם) מאר׳יי נחשב
 הקביעות קורם נקראת ו״עתיקא״ שעות, כ׳יר מתכסה המולר שאחר היינו החדשה.

 המערב) בסוף (או המזרח בסוף הלבנה שתתראה קורם הקביעות לאחר ו״חדתא׳־
 ששם י אר׳ הוא הישוב בחצי הי׳ המולר הנה :בזה״ל ואומר הישוב, טבור של

 ואז שבת ליל שם ותתראה הלילה בתחלת ו־ ליל החדש) קביעת (שם הקבוע
 יבוא ולא קורם שעות ו׳ החמה שקעה כבר המזרח ובסוף העולם, לכל יקבעוהו

 מחרש שעות ו־ הירח להם נתכסה והנה שעות, י׳־ח לאחר ער שבת יום להם
 ער השבת יקבלו לא המערב סוף ואנשי אר׳י, לבני הנכנס מהחדש■ וי׳׳ח העבר
 כי נאמר ואם מחדתא. ושית מעתיקא שעות י־־ח להם נתכסה הנה שעות ו׳ אחר
 ער הירח להם יראה לא א׳־כ שעות ו׳ ארייי קורם השבת קבלו המזרח סוף

 מפשטות והנה עכיל. מחרתא שעות עשר שמנה להם נתכסה והרי מוצ׳־ש
 עפי־י אומר ראשונה השיטות, שתי עפ*י זה אופן מבאר שכאן נראה הלשון
ח היום מתאחר שבמזרח הרז׳־ה שיטת  כבר המזרח ״ובסוף ובאמרו שעות, ביי
ת ו׳ החמה שקעה  של היום מאותו החמה שקעה שכבר ר*ל אינו קורם׳״ קעו
 וכאשר אתמול, מיום כי אם החמה שקעה כבר בכלל ר־׳ל אלא הישוב אמצע
 במזרח השבת שליל שר׳״ל שעות׳־ י־ח' עד שבת יום להם יבוא ״לא ע׳־ז סיים
 שעות ו׳ הירח להם נתכסה ״והנה שבירושלם שעות י־ח אחרי עד לד,ם יבוא

 שבמזרח ו־ ליל מן ד״ל אר־י׳״ לבני הנכנס מהחדש שעות וי־ח שעבר מחדש
 המערב לקצה המאורות שבאו עד ו• יום בחצי ירושלם מעל המאורות (כשהיו

ו מליל שעות ו׳ רק עברו החרש את שם וקרשו שבת ליל בירושלם והי׳
 המאורות היות זמן רמן הקביעות, אחר היינו מחרתא שעות וי־ח במזרח), שלהם
 ר׳״ח שם והי־ המזרח בקצה שבת ליל ויהי׳ לירושלם לשובם ער מערב בקצה

 השבת קבלו המזרח שבסוף נאמר ״ואם עוד מסיים ואח׳־ז שעות. י׳יח תעבורנה
שעות י־ח להם נתכסה והרי מוצ״ש עד הירח להם יבו.א לא שעות ו־ אר־י קודם
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 שעות ו׳ היום מתקדם המזרח שבסוף נאמר אם שגם ר״ל ע״כ שלסי׳׳ז מחדתא'
מחדתא. שעות י׳יח החשבון מכוון מ*מ

 שסוף נאמר ״אם באמרו זה שבלשון הגדול הקושי ונראה ניכר אבל
״ קודם השבת את קבלו המזרח ו  מתקדם המזרח בסוף נאמר אם שגם שר־ל כ

ו ליל על שקאי מעתיקא ו׳ ביאור מאד קשה וגם החשבון. אותו עולה היום
 מתחיל ו׳ וליל מאריי הוא החשבון כל אם הקביעות, למקום ביחס במזרח שלהם
ח חושב שבחדתא כשם הרי מאוחר שעות י״ח המזרח בקצה  משום שעות יי
ח מתאחר במזרח שבת שליל  י־ח ו׳ ליל מתאחר בעתיקא גם כך שעות ביי

ח והוי שעות מעתיקא. שש ועוד יי
פיי ג־כ כאן מדובר שהכל הנלע׳׳ד לכן  שבמזרח המוסבמה השיטה ע

 ששם ריל קודם״ שעות ו׳ החמה שקעה כבר המזרח ״בסוף וה״ק היום, מתקדם
 השעות שש את וחושב אר״י קודם שעות בשש שבת ליל מתקדם
 באר״י, החדש שיקבע קודם שעות שש יש שבמזרח הקביעות, של היום מאותו

 המולד מזמן ר־ל שעות״ י״ח לאחר עד שבת יום להם יבוא ״ולא שאמר ומה
 יום להם יבוא המערב) בקצה המאורות (כשהיו ו/ ליל בתחלת שהוא שבירושלם

 שאמר מה וזה שעות.מירושלם), שש במוקדם (היינו שעות, י״ח לאחד השבת
ש שעות ו׳ הירח להם נתכסה ״הנה עוד ד ח ר מ ב ע  שבת בליל היינו ה

 באר״י לר״ח היום שנתקדש לאחר ר״ל אר״י״ לבני הנכנס מהחדש ,.וייח כנז־ל,
 עד שעות י׳־ח תעבורנה אז עוד — המזרח קצה בשביל וגם העולם כל בשביל

 החדש קדוש בזמן דהא מוצ״ש, כבר אז להם ושיהי׳ במזרח שם הלבנה שתתראה
 עד המזרח בקצה הלבנה שתתראה וא״א המערב בקצה המאורות הי׳ באר״י

 סוף ״ואנשי מוצ״ש, המזרח בקצה ויהי׳ ירושלם מעל שוב המאורות שיבואו
 מעתיקא שעות י״ח להם שמתכסה שעות ו׳ אתר עד השבת יקבלו לא המערב

 עד הים בטבור המאורות שאז. המערב סוף לאנשי ו׳ ליל מזמן כי מחדתא״, ושית
 י״ח תעבורנה בירושלם החדש ויתקדש המערב לקצה המאורות שישובו זמן

 בירושלם הקביעות זמן ומן מעתיקא, שעות י־ח המערב אנשי על ועברו שעות,
 — הים בטבור לכשתהי׳ במערב הלבנה שתתראה עד היום חצי במערב אז שד,י׳

 ,.ואם אח־כ; דסיים הא זה באור ועפ״י מחדתא. שית וזו שעות שש תעבורנה
 עד הירח להם יראה לא שעות ו׳ אר״י קודם השבת קבלו המזרח בסוף כי נאמר

ל אינו — שעות* י״ח להם ונתכסה מוצ״ש ם כפמש״ל רי ג  אלא כו' נאמר אם ש
א אינו שזה ר״ל ל אר״י. קודם השבת מתקבל שבמזרח אומרים אנו אם א

j וכשאנו המזרח סוף על הוקבעו המולדות כי כתב; רט־ו בח*ג אולם 
 ישראל ארץ על זו אין מהלילה ראשונה שעה תחילת א־ ביום הוא שתשרי אומרים

החדשה מהלבנה שעות כ־ד ענין באר רס־ז ובסי־ עכיל. המזרח מסוף אלא
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ל: ואומר אחר, באוסן וחדתא עתיקא בבאור ה׳  ליל הלבנה נראית לא שאם בז
ש ער תראה לא קטנה מפני שבת  (באר׳י) לרירהו שעות, כ״ר ותתכסה מוצי
 המזרח בקצה להראות יכולה היתה כבר מוצ״ש ליל תראה אם מחדתא שית

 בחצות השעות שש (ר׳*ל באר-י השקיעה קורם שעות שש שהי׳ הלילה בתחילת
 שכבר משום לחדתא נחשב המזרח בקצה שבת ליל אז שהי׳ בירושלם שבת יום

 ליל מתחילת היינו מעתיקא סרי ותמני במזרח) שם להראות הלבנה יכולה היתר.
 (במזרח) ולרירן המזרח, בקצה הלילה תחילת שהוא השבת יום חצי ער שבת
ש ליל תחילת שהוא באריי החרש את שקרשו שמשעה מחרתא י׳־ח צ׳  ער מו

 משער, שעות י*ח סוף אחר ער יקבלוהו שלא החדש תחילת המזרח סוף שיקבלו
 הם מעתיקא ושית מחלתא, לד,ם מתכסד, שעות י״ח אותם אריי בני שקבלוהו

 וכיון אר״י בני שקדשוהו מוצ׳׳ש ליל עד השבת יום מחצי שיש שעות שש אותם
 שכאן מבואר זה לשונו מפשטות הרי עכ-ל. עתיקא הוא באר׳׳י נתקדש שלא

 יש במזרח ולפיכך שעות בי״ח היום מתאחר המזרח שבקצה הדעה עפ״י מדבר
ח  ליל נכנס לא עדיין מוצ׳׳ש ר״ח באר״י קבלו שכבר שאחר משום מחדתא־ ״י׳

■ שעות. י״ח אחר עד במזרח מוצי־ש
 ובחשבנותיו התשב״ץ בעל רבנו דברי את כאן ונבין יתן מי אבל
 פותר ואין לחכמים שאלתי גם עליד.ם יגעתי הרבד. הזד.. השלישי שבפירושו

;לי אותם
 (רט־ו) הקודם בסי׳ מדבריו המשך הם רטיז) (בסי׳ כאן דבריו אם א)

 תחילת ״שהמולד כאן ובאמרו אר׳׳י׳׳ על ולא המזרח סוף על הוקבעו .,שר,מולדות
ת' ליל  יום חצות באר״י המולד הי׳ הרי המזרח בקצה שבת ליל כוונתו שב

ח היום מתקדם שבאר־י המונח (לפי שבת  לדידד,ו החשבון עושר, ואיך שעות) י׳
ח מחדתא שית ח ולדידן מעתיקא וי׳  הי׳ המולד אם מעתיקאל ושית מחדתא י׳
 (כפמש־ש ב׳ ליל אלא באריי הלבנד. תתראד, לא הלא בירושלם שבת יום חצי

 (באר״י) לדידד,ו שיש נמצא — הלבנד.) שתתראה א״א שעות מכ״ד שבפחות
ד. ולא הקביעות עד מהמולד שעות שלושים  השעות שש את תחשוב ואפי׳ כ׳

 כשד,יא שג״ז (מה במזרח אז לד,ראות אפשר שכבר משום מחדתא א׳ יום מחצות
 ער שבת יום מחצות היינו מעתיקא שעות כ*ד יש אכתי מובן) לא לעצמה

דן' חשבון גם מעתיקא? שעות י־ח ולא א׳, יום חצות לדי  עולד., אינו (במזרח) ״
 מליל היינו הלבנה לראית עד מד,מולד שעות כ״ד חשבון שם מתאים אמנם דאף

 שית אבל בירושלם) היום בחצי (כשחמאורות שבמזרח מוצ״ש ליל עד שבת
ח מעתיקא י׳ ד רכל שם, אין מחדתא ו סף שעות כ׳  שעות שש עוד עליהן הללו(ונו

 כולן את לחשוב ויש הקביעות וקודם המולד אחר —כולן הן באר׳י) הקביעות עד
לחדתא. ומהן לעתיקא מד,ן אותן לחלק ואין סעתיקא.
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 שיטתו שוב ותוסס הקודם שבסי׳ דבריו מן חזר שכאן נוקמי אם גם ב)
ל שבת' ליל ,.שהמולד יבאמרו אר״י מן הוא שהחשבון (שבח״א) הקודמת  רי

הו' ויש המערב. בקצה כשהמאורות באדיי, שבת ליל ד  שעות כ״ד (באר׳י) ״לדי
 היאך מחדתא ושש מעתיקא י״ח אבל — במוצ״ש הלבנה לראית עד המולד מן

ה שבת יום חצות שעד ולומר לחלק אפשר במה לה? משכחת  ומן מעתיקא ה׳
 מחתא, בחרא כולן הללו השעות כ״ד כל הא מחדתא, ה״ה שבת יום עד הצהרים

א וראי וכאן הקביעות, וקודם המולד אחר  מצהרים השעות שש כי לומר עור א׳
 חשבון ראם חרא במזרח׳ הלבנה להראות אפשר שכבר משום מחרתא תשיבי
א לדעתו דהא ועור במזרח? הלבנה לראית ענין זה מה מאר״י הוא המולד  א׳
 כשבאר״י במזרח להראות אפשר היתד. ואיך שעות י*ח אחרי הלבנה לראות

ח רק ועברו יום חצי מהמולד? שעות יי
דן' החשבון מופלא ויותר לדי  של שבת בליל הי־ המולד אם (במזרח): ״

 אז מערב בקצר, (דכשהמאורות ו׳ ליל בחצות במזרח המולד הי־ הלא ירושלם
ח ואחר במזרח) הליל חצי א היום חצי כשבירושלם שעות י׳  בקצה לראות עוד א׳

 פעם שוב שתשוב (אחרי במזרח שם הלבנה תתראד. והרי הלבנד., את המזרח
ת ב מ* אחר רק ירושלם) מעל ו ע  במזרח מתכסד, שהיא ונמצא מהמולד! ש
ש שיהי עד היינו הקביעות (קודם מעתיקא שעות כ־ד צ׳ ח בירושלם) מו  ויי

ש ליל שיד,י׳ עד הקביעות אחר מחדתא שעות צ׳  שית של וחשבון במזרח, מו
ח מעתיקא  — הלבנה ראית עד מהמולד שעות כ״ר בםד.'כ ושיר,י׳ מחדתא, וי׳

לאיי? כלפי
 במקום — השעות שש אותן נחשבין איך לד,בין אין אופן ובכל ג)

קא' חשבון על אחד ובמקום ״חדתא־ חשבון על אחד תי  נחשבין באריי ? ״ע
 נחשביז במזרח ואילו במזרח), להתראות אפשר כבר שאז (משום חדתא חשבון על
עתיקא. חשבון על

 לחשוש ויש זה, שבפירושו חשבונותיו בכל ורגלינו ידינו למצוא שאין ומכיון
 שלישי מפרוש להסתמך אין — נפרדים מושגים שני בערבוב טעות כאן שנפל

בנין. לשם ולא סתירה לשם לא זד,
 גם להסתמך יכולנו ברורים בלתי מדברים לד׳סתייע רצינו ולוא ך.

ב הוא הישוב) של (לא העולמי המזרח שסוף רט־ז שבסי־ מדבריו  מדכ׳ שעות, י׳
ל: שם ה׳  שעה בחשבון שמשי לקות ראה שהוא סעדי׳ רבנו הגאון זכר וכבר בז

 בשעת אלא איגד. שהלקות ספק ובלא שעות ח׳ שעד. אותר, על יותר המולד שיר,י׳
 מרחק הוא סעדי׳ רבנו של במקומו המולד מאותו הלקות מרתק וסיבת המולד
 מעלות ה׳ המזרח מקצד. רחוק והוא בבגדד הי־ הוא כיי המולד. ממקום מקומו

מר, •ל (ר ההבטה התחלפות עם שעות עשר הלקות בעת המזרח מקצה וכשעברו
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 בבגדד עברו לא עדיין במזדח) אותו שרואים קודם הלקות את במעדב שדואים
 כי לנו מגלה והוא ז-ל, הגאון שראה ההתחלפות סיבת וזוהי שעות שתי אלא

ה רחוקה שבגדד כתב הרי עכי־ל. המזרח בסוף הוא המולד מקום צ ק ח מ ר ז מ  ה
. ה׳ ת ו ל ע  מעלות אלא הכדור מעגל היקף מעלות אינן שם שחשב והמעלות מ

ך ל ה ה מ נ ב ל ב ההולכת ה ע מעלות י׳ מעל׳  הן מעלות ה׳ נמצא (כמש״ש). ב
 רחוקה שהיא הרז־ה וכמ״ש בגדד בשם בבל את שמכנה והנראה שעות. עשר

 אלא לשעה). בקרוב מירושלם הרחוקה שלנו בגדד. זו (ולא שעות שתי מידושלם
 דבריו בכלל באשר לנו. בהירים בלתי מדברים ' להסתייע רצוני אין שכאמור
 התוכני החשבון לסי ושנתאמת שירוע מה מלבר לנו. מובנים בלתי שם הקצרים
 חשבון גם לנו מוסבר לא — המזרח מקצה ולא מירושלם הוא המולדות שחשבון

 שמנה גם ולא שעות עשר במשך נראה שמשי לקות אין בשגם השעות, ח'
• שעות.

 להרב גדול) לתוכן גם (הידוע התשב״ץ בעל רבנו דברי באור על ושאלתי
 דברי על עמד הוא שגם לי ואמר הי״ו. שפירא ציון בן ר׳ והתוכן החסיד

 שהמולד שעה ,.בחשבון שבאמרו לשער חפץ והי־ אותם, הבין ולא התשביץ
 שם מדבר הלא אבל האמצעי׳ מולד על אפשר כוונתו כו־״ שעה אותה על יותר

האמיתי. ממולר שהיא הלקות מראיות

כ׳. סיסן ^

הרדב״ז. דעת גם רכן
 שיש השבת בענין דעתי ממני שאלת בזר,־יל( כותב (ע״ו) הררבייז ובשו-ת

 נמסר השבת כי דע תשובה! — במערב לשוכנים במזרח השוכנים בין חלוק
א  עושה הששה ובסוף ימים ששה מונה — שהוא מקום ובכל כו׳ מישראל לכי
 השוכנים (בין קצת חלוק יש באר״י אפי׳ כן אומד אתה אין שאם כו׳, שבת

 דר הוא אשר מקומו כסי לכ״א ניתן השבת כוי, במערבה) השוכנים לבין במזרחה
 קודם לקורם השביעי ונכנס שלמים היקפים ששה במקומו נשלמו שכבר לפי בו.

 מונה שבת מתי ידע ולא במדבר המהלך אמרו מזו וגדולה מאוחר, ולמאוחר
 מפני רדמ חייו כדי אלא יום בכל עושה שאינו ואעפ*י כו׳ שביעי ומקדש ששח
 בו יש הרי שבת הוא אם א*נ כו׳. המחוז אנשי לכל שבת הוא שמא פסק שהוא
 בקצה לשוכנים המזרח בקצה השוכנים כין חלוק שאין העולם בני לכל איסור

 שבת שהוא בזמן מלאכה עושה שזה ונמצא פחות או שעות י״ב אלא המערב
 דלכ״א משמע שביעי לקדש מדחייבוהו למדנו מ״ם הרוב), אחר (ונגרר לכל

 כו׳׳ קרבן להביא חייבוהו לא שטעה וידע לישוב שהגיע שאחר תדע כר. נמסר
ל. וכר, ששבת מעכו״ם ראי׳ עוד עכ׳
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 מתבארים (שם) הראשונים דבריו באור. דורשים סוף ועד מראש דבריו ובל
שבתם: ישראל כני כל יבדלו כיצד נשאל שהוא הכי! ראשון במושכל  בזמן ביום

 ובזמן ומבשלין, אופין עדיין הישוב באמצע גם הנה שבתם קדשו כבר שהמזרחים
 בזמן בו ולמחרתו ומבשלין, אופין המערביים עדיין קדשוהו כבר שכירושלם

 מלכתחילה נמסר שכן השיב וע׳־ז — חול כבר במזרח הנה שבת עדיין שבמערב
 כסי שבתו *וישמור ימנה המקומות שכ״א העולם׳ בכדור והשבת הימים היקף
 ותשובה שאלה דרושה זה פשוט לדבר הכי ע׳־ז! להשתומם ויש מקומו. היקף

ז מרבנו ז ב׳ ד ר  האמור וכסי דור משנות לישראל (ומקובל לכל ידוע הלא ה
 על להעלות הי׳ והאפשר היא, כדורית שהארץ ובזוהר) ובמדרשים בירושלמי

הז הכדור היקף יושבי לכל היומם שיהי׳ הדעת שו  ענין ומה יותר! קשה עוד ב
מרבר' המהלך לדין זה  פלפל צורך לאיזה, וגם ז שבת מתי כלל יודע שאינו ב

א להוכיח והאריך מובן. לכ״ז שאין הוא מקומו כפי לשבות מחויב שב'
 שייכים אם נתבררו שלא המקומות על מאתו שאלו עיקר שכל והנלענ״ד

 ידוע שאין בים או ביבשה אם למקום ממקום כשנסעו למערביים, או למזרחיים
 הקפותיו ממספר כ׳־א ישנה שלא השיב וע׳־ז התאריכי, הגבול עברו כבר אם

 הרי ממקומו ישנה לא שכ״א מדכתב עכ־פ ו). סימן לעיל שכתבנו דרך (ועל
 כל וכן מחברו, אחר ישנה לא הכדור חצי שבהיקף המזרחיים שכל בהכרח

א ישנה לא השני חצי שבהיקף המערביים  השנים יפגשו סו׳׳ס כי עד מחברו, כי
 מוצאים אז רק ~ הימים היקפי מספר של בהמציאות יתנגשו ושבהכרח האחרונים

ב׳). לעיל בארנו (וכאשר השינוי, את

כיא. סימן

אחרונים. דעות
 זלה*ה הראשונים רבותינו רעות על ורק אך מסתמך אני עיקר כל כי ואם

 להם שיש מאלה אחרונים, ספרי גם אגב, בדרך כמו מלהזכיר, אמנע לא עכ׳יז
 הרז׳ד, של זו שטה על הם גם שערערו מה — מהענין ושדברו זה במקצוע ידיעה

 הבאתיו שכבר הכוזרי, שעל נחמד־ ״אוצר פי׳ בעל מלבר :היא כן שלא והוכיחו
ן באי היום שקביעות האומר בהגהה) י״ג (סס־י לעיל א פ  לקביעות שוה י
 שכתב י״ז) (סם־י לעיל שהבאתיו חרש־ ״מחר ספר בעל ומלבד בחינא, היום

 י־ב רק היום מתאחר דלמרבה שעות בי־ח שמתאחר מקום שיש לומר ״שא־א
 בהרבה שבחו ועוד והפרמ־ג (שהנוב־י ראשית־ ״קרבן ספר בעל גם הנה —שעות־

 סרושו בסוף הללו) בסוגיות ובידיעותיו התכונה לחכמת בנוגע גם המחבר את
 הסוגיא את בארו אחרי התכונה־ עפ־י רר־ה הסוגיות ״באור בקונטרס ר־ה על

עם־י אלו סוגיות ליישב כשרצה ובעה־מ < בזה־ל ט׳) אות סוף (שם סיים — הלזו
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 המזרח בקצה שתזרח קורם שעות י״ח באר״י זורחת שהחמה להציע הוכרח ררכו
 ההנחות כל נגד הוא כו׳ חצות קודם בנולד ושרושו כן, הדבר שאין ונתבאר

עכ״ל. עולם׳ יסוד בעל גם עליו' השיג כאשר שבתכונה
ה על בפרושו מ*א) (דף אהדן תוססות בעל כמו״כ  דלא שם מוכיח ד׳

ה  בשם הביא ב מי בדף [ושם שעות. י-ח איחוד במציאות יתכן ושלא כהדז׳
 להבנת חלום) (שאלת לעילא דא שאילתא שאל מקורביל יעקב' שרבנו הרדביז
 נולד הבריתא ומאמר כד, שיהא צריך ר־ז דר״ה׳מאמר שבסוגיא המאמרים שלשת

 בעל הראה החלום לשאלת ובתשובה כר. שעות כ״ד ר״נ ומאמר כר, חצות קודם
י ולכאן׳ לכאן פנים שתי אהרן התוספות פ׳ אע  מוכנה התשובה לשון שפשטות ו

 להסתייע אפשר וכן מזון. גם לד׳סמך אומר אינני —הרז״ה- לפי׳ אור ״שאין
).1( עוד אחרונים מדברי

 בשנות בזה שרברו רבנים גדולי דברי (אוסף חכמים־ ״דברי ומהחובדת
 מיוחדד,; לב לתשומת הראוי׳ חדשה סברא רק למצוא בידי עלתר, — תרל־ב-ל־ד.)

 ישראל שום יהי׳ שלא כדי לירושלם 180 התאריך קו לקבוע הדבר שמסתבר
 ירושלם, שבת של מעל־ע) (חצי שעות מי־ב בפחות שבתו שישמור הארץ בכדור

 שומרים הכדור יושבי כל הרי מקום שום תושס אינו התאריך שקו לעיל ולסמ״ש
 לסברא סמוכות לי הראה (בוטשאן) חסידה רמ־ז והרב ירושלם. של השבת רוב

 ראוי ולפיכך בזה־ל! שם שנאמר ב׳) י־ב בא (ס׳ טוב לקח מדרש מדברי זו
 מחלל זה להיות אגודות אגודות ישראל את לעשות ולא העבור סוד על לסמוך

 כי הכתוב שאמר וכיון כו׳ זה של עינוי ביום ולאכול זה של קודש יום שמירת
 להיות הזאת המצוה צוה ישראל לכל הזה׳ היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל

 הגם עכ*ל. כו׳ למחר וזה היום זה ולא בשוה׳ אחד ביום ומתענים צומים
 החשבון עפ״י מקדשין שיהיו ר־ח יום לקביעות בנוגע אמורים *האלה שהדברים

ח ולשמור החשבון את שומרים כולם שיהיו כדי  נאמרו ולא אחד, ביום ור־ה רי
— הכדור) בכל בשינויו היום ומקיף הולך (שעכים הארץ בכדור היומם לקביעות
ל מלני הגדולים מהמפורשים ישראל גאון האהרונים מגדולי לאהד ראיתי אמנם )1(  המים ז

ה זנל שבפרושו  זה זננין לפרש האריכות בתכלית תמאור בזנל בזה האריך .שכבר ;הנ-ז בסוגיא כותב ר׳

. נכון אל ־ ה רברי תוכן כל אל נתית לא זר׳ ישראל שגאון שנראה מה מלבד .אבל בו׳ ע וסמך הרז׳  א׳

ל לגמרי זר׳ במקזנוע מתלמק זה רבנו הי׳ שאילו םסק ואין בזר•, גס גרול שבתו בעה־מ מאודנו ז

 ימבא אס כלל נתפעל שלא אמרנו כבר גם אף — עליו להעיר שיש מה הוא גס במה מעיר הי׳

 שכזה בעגין לסתור ואין לבנות אין ובכלל שכאלה. לענינים לבו ואין בתודה גדול שכהו גדול מהכר

 גדול שכהו גדול אדם אםי> ולדוגמא ומהמעיאות, הראשונים רבותינו מרבדי ר<ן אס כי אתרונים מדברי

א תלמיד ונעים•, «נתמד ספר בעל בתכונה גס תיו ראשית קנל ושמהם מסראג, המהריל ושל הרמ׳  ידיעו

ם קם־א (בסי׳ מזר. דיבר הרבה כי אם הוא גס — בתכונת מני שוס ממנו לקבל אין — עוד) ונסי  
 ספיקות ומעורר מעיר רק הוא מסקנא, לו אין ע*מו הוא שגס מלבד קבועה. ושטה ההלט ושוה מסקנא

י שנפלו ושבושים סעותים גס בדבריו יש — ספיקות על בתייו. שלא הכתיי שתדסיםו הםדסיסים ע׳
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מ  שבירושלם, היום אותו שומרים הכל שיהי׳ לשטחנו גם סמך קצת משום יש מ׳
יום, של ורובו

 אותן כל השבת שומרים ששם בעולם מקום כל אין דבכלל להוסיף: ויש
 שעליו המקום בין —מה הפרש יש גופה בירושלם אפילו המרכז. של המעל״ע שעות
 מעלה רבע ובכל המקדש)׳ מקום (מרכז היצירה מרכז נקודת לבין האדם נמצא

 הפרש יש מעלה ט״ו וכל באיחור. ולמערבו בהקדם למזרחו ברקה, הפרש יש
 וכן ככולו. ורובו המרכז, יום של רובו רק שומרים הכל וא״כ הלאה. וכן בשעה,

כ שומרים — המרכז לקו מעלות 180 התאריך קו את קובעים אנו אם  כל גי
המרכז. יום של רובו העולם כדור יושבי

העולם׳ כדור רבע בכל הדי למרכז׳ מעלות צ׳ התאריך קו הי׳ אילו כן לא
בירושלם. השבת של מיעוטו רק שומרים לירושלם. עד מסין

כ*ב. סימן

היומי. מעגל התעגלות וראשית המאורות. תלית
 שבנקודה ואומרים המאורית: תלית קו על זיינם כלי כל תולים רבנים יש

ת בזמן השמש להעריב התחיל בה אשר  ומתחיל התחיל שם — המאורות תלי
 אז ותהי ירושלם. מעל בצהרים ד׳ ביום המאורות שנתלו נאמר אם כגון היום.

 שם א*כ בצין, שם — לראשונה בקר׳׳ ויהי ערב ״ויהי r- הראשונה השקיעה
התאריך. קו (בצין)

 שנבאר כפי התאריך׳ לקו כלל קשור המאורות תלית ענין אין ולדעתי
:בעזד׳׳י

נתלו שהמאורות האחת: המאורות, תלית במקום שטות שלש הנד, א.
ת: ם־י). מ״א העבור (ס׳ בצהרים הישוב באמצע ד׳ ביום שני מעלות 45 שנתלו ה

 )השלישית להלן) (כמבואר היום על שעות שלש בירושלם אז ויהי ירושלם, למזרח
 הישוב, של המזרחי בקצה התחילה הזריחה שראשית באופן הים בטבור שנתלו

פי״ז). מ׳־ב (יסו״ע
ך ״בני בספרו שפירא, דוד ר׳ וד׳רה״ג כלי כל הוא גם תלה י׳־ד) (סי׳ ציו

היום על שעות שלש ד׳ ביום נתלו שהמאורות הנז״ל) השני׳ השטה על זיינו
 גאון האי רב כתב דכן ירושלם, מזרח מעלות מ׳׳ה נוכח שנתלו ן ז-א בירושלם׳

ח המפרש הביא וכן גאון׳ סעדי׳ רבנו בשם ל; קרמונינו בשם ג׳) (פיט לקהי  זי
ב ליצירה־׳. ד׳ ביום שעות שלש היתר, תשרי ״שתקופת  (תכיח), הלבוש גם וכי

 לשמש החמה התחילה הרי ירושלם באופק היום על שלש בשעה נתלו ואם
 החמד,) מעמדת מעלות 90 (ברחוק לראשונה השקיעה אז ותהי מזרחד,׳ 45 במעלה

ה שבנקודת הניז שפירא הרב דן ומזה ירושלם. למזרח מעלה 135 מעלות קלי
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 גם הנז״ל הרב הרצה אלה (וכרבריו התאריך. וקו היום תתלת שם ירושלם מזרח
י זה). ענין על שרנה בירושלם הרבנית בכנסי׳

ן את כולל הוא רגם רעה. תמימי והננו היינו ל״יםן* בנוגע אמנם ואף ו  י
 קורם התאריך קו את עושה הוא !לבינו ביני גרול הסרש יש — ירושלם למזרח

מעלות. 45ב- שלי הקו
 בדרום עור ואיים ניוזילנר ואת בצסון סיביר מזרח את חותך שלו והקו

בניי מיושבות מרינות מבתר שלו שהקו זה בשביל רק אם אולם  — עברים לשני מ
ם אומר הוא שגם אפשר כך׳ על אותו תוסס הייתי לא ק ע ת ל ו א  ק

ך י ר א ת כ שלו ה  כל ואת סיביר מזרח כל את להכניס ברי סט. לברינג ג׳
המזרח. גבול לתוך שבררום והאיים ניוזילנר

 לשטת להסכים בשויא אסשר אי היסור בעיקר סירכא. ררינא מעיקרא אבל
 ומקום מזרח מקום לקבוע שאיא הוכחנו כבר האחד! טעמים, משני שפירא, הרב

 והמערב. המזרח מתעגל שממנו מרכזי מקום מסמנים אנו אם רק בלתי מערב
 נעשה אם סט. ברינג קורם מעלה 20 ערך התאריך קו את עושה שהוא ולרירי־

 אפריקא בקצה המרכז קו יוצא — שלו התאריך קו נגר מעלה בק*פ מקביל קו
שהואמגרולי כת־ר והיסכיס האטלנטיק. ביט ורובו המערבית  להעתיק ציון) גירולי (

 להתחשב יאמר אם ואפי׳ האטלנטיק?! לים ולהשליכו ומאר*י מירושלם המרכז את
 ואפשרות טעם שום רואה שאינני (רבר הצדרים שני של המעלות צ׳ עם רק

 הורו במזרח לקבוע שהוא כל טעם והיש הורו, למזרח שלו הקו יוצא — לזר.)
ור,מערבז! המזרח חשבון .יתחיל שמשם ליצירה, המרכז את

 אר*י את עשו לעיל שהביאנו הראשונום כל כמאן. דלא שזו אלא עור ולא
א (וירושלם)^למטרופולין א׳  עושין אם בלתי ולירושלם לאריי החשיבות לקבוע. ו

כ יתכן לא ומרכז להמרכז, אותר. א' ע ממש הוא א צ מ א  שכתבנו מה וככל ב
בעזה״י. לעיל

ת מקו הוכחר, אין רין כל מן ובר ב.  התחלת קו על ר׳ ביום המאורות תלי
 ותהי בצר.רים, הישוב טבור מעל היתר, המאורות שתלית למשל נניח היומן

 רק הרביעי יום כל הי׳ המזרח שבקצה אומר נמצאת בצין, הראשונה השקיעה
 בנקורות הרביעי יום הי׳ ירושלם, ער המזרח מקצה הכרור, רבע ובכל אחר, רגע

 עצמה ובירושלם אחרות, שעות או שעה רק והלאה אחרים, רגעים רק הראשונות
 בקצר. הי׳ — ירושלם למזרח מעלה 45 שנתלו נאמר אם כמו*כ שעות. שש רק

תכןז שעות. תשע ובירושלם שעות שלש רק הרביעי יום המזרח הי ו
 ערב הי׳ וג׳, ב׳, א׳ יום הראשונים, הימים בשלשת שגם ירוע כבר אכן

 בטרם העצמי, האור ע*י היום אז שהי׳ (אלא בקרא, כרכתיב ויום, לילה ובקר,
תן קרני את מזעזים דברים ע*י רק אור שנתר,ווה בטרם היינו בנרתיקו, האור ני



סטהיומי מ«גל וזתעגלווו ורא«יח המאורות חליח — כב סימן

 אלא שלם, יום הרביעי יום הי; שוב ״כ א האויר), חללי כל את הממלאים האור
 האור ונתהוה המאורות (וכשנתלו הקודמי, ההיקף אותו ע־י עריין הי׳ שברובו

 הקורמי האור נגנז ״נרתיק* בנוהו שחז״ל האור קרני את מרעידים גורמים ע״י
ל)( תי ),1לע

ר רק המאורות בתלית ובכן מ ג  של ורובו החמה, בהיקף היום אותו נ
 • הישוב, באמצע שנתלו ררבותינו ואליבא הקודמים. הימים שלשת כאותם הי׳ היום
 רביעי יום הי׳ ירושלם מזרח מעלות 90 ל עד הים שמטבור הכדור ברבע הנה
האורהקורמי, רק כולו  החמישי, יום למחרת היתד, שם החמה זריחת ותחלת ע״י

 הראשונים הימים שלשת של היומי היקף ענין ביאר פי•ז, במ״ב שם (ור.יםו״ע,
 ואחרי כאן). המדובר עניננו לעצם נוגע זה ואין אחר, באופן — הרביעי יום ושל

ד הרביעי יום גם חסר הי׳ לא אופן שבכל  המאור תלית לא א*כ — השעות מכי
 הלא הרא^צון והאור הראשון׳ מיום האור אלא היום התחלת את עשתה ד׳ ביום
ג׳). אות הלאה (ראה אחר ברגע הכדור את הקיף

 ג מד,רה• הרבנית בכנסי׳ אז שנשמעד■ אחרת לדעד. גם תשובד. ומכאן ג.
 נ14 הנהו התאריך שקו רעתו! את חור. אשר גורונציק, שלמה ר׳

 מעלה כ״ד אלא מירושלם לא החשבון מתחיל שלדעתו ירושלם. מזרח מעלה
 מזרחה, מעלה כ־*ד אלא ירושלם לא הוא (יבשת) הישוב שאמצע משום מזרחה,
ש כו׳ נוטה הוא (ירושלם) זה ״ומקום זה! בלשון פי״א) סוף (קה״ח הרמב^ם עסמי

) נחנינר, )1( ־נ. ד ר,עוים מסוף נו נופר, »ום ראשון ביום ד.קנ־ד. שברא אור אר״א (י ו ין  סון

ג׳ כן• «ויר,י ר,ר,וא בר,אור כתיב לא רלכן ג׳ פ׳ ש□ ר,רמב'| (וב׳ לעת׳ל לבדיקיס ובנ!ו «מו נוי  כו

 *ופה ארם ראשון ביום הקב׳ר, שברא אור כתנאי ונבנו) זר, אור נתקיים דלא — בראשית שה7מ כשאר

י כוי סופו וער העולם מסוף בו ר׳  ד׳. ביום שנתלו אלא א׳ ביום שנבראו מאורות הן תן ותכ׳א ד

ן נתלו לא אם ו*יב  המאורות נם בע*ם והר• הוא שהבאור והנראה המאורות. אותן האירו כיצר עויי

י מאורות) אלא אורות נקראו לא כן על (כי האור קרני את מפעילים אלא אינם ע׳  המאורות תלית ו

 ר״ל כו׳ המאורות הן הן ובאמרם עליו, ומאפיל *ל עושה הספסיק ובר וכל בהרבה, ״האור• נתקסן

י אותם נ ר ם אנרנרנל, וראר, ר,םעילום. המאורוה נתלית שאת׳ב האור ק  עה*פ שם יקר וכלי ומלבי׳

אור. ויהי
ו ״ מ י  היי לא הראשון שהאור משום ור,ו העולם סוף ער בו ומביט *ופה ארם הראשון אור ו

ם נתב כן על וכי תומר, שום לו הפסיק ולא נבול בו  הכוור כל על האור או האיר שבאמת המלבי׳

 — תתתיו היושבים לבין בינו מפסיק והכרור כרור ת*י על שמאיר עכשיו שהוא כפי לא — סכינו

הי םניבו הכרור כל על האור שמש שעות שייב אלא אתת, בבת הואר הכרור כל אם ני  בכל יום וי

 אור שהמ׳ר לומר נם ויתכן בכולו. לילה ויהי סביב' הכרור בכל התשך שמש שעות ב ויי הברור, סביבות

ר׳ ם*ל — נו׳ «ופר. ארס הראשון ר׳ שמואל נ ר גחמן נ מי  רוהני אור הי׳ זה שאור "נ)0 בראשית (נ

ה (והאריכו שם, הנרריל והגהת פ״ג, פרר׳א וראה הקביה, של מאורו שנא*ל לגמרי מי נז  הקבלה תנ

אפי׳ והגנוזים, העמוקים ברבריר,ם  נשגב אלה בכתובים ״ור,פי׳ שם! כוזב זלהית הרמנין הנרול רבנו ו

ו ורעתנו ונעלם , הנרול•). הים מן מספר, פחותה נ
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ד בכמו מערב רות כננר הישוב מאמצע . מעלות כ׳ ״ ו עד׳ז כ  וכ״כ ם־ז. בכפו*פ ו
פ־ח). ד׳ (מאמר ר.יסו*ע גם

 התאריך קו לענין כלל נוגע היבשת, הארץ, אמצע ענין שאין פשוס אבל
 (זולת היבשת שאמצע לומר מחבר ושום פוסק שום רעת על עלה ולא ומרכזו.

 רק הישוב אמצע הזכיר הרמבים שהיא« כל וחשיבות יחש לה יש ארץ־ישראל)

 המולרות חשבונות בשביל וברוחב. באורך ירושלם עמדת חשבון את לדעת כדי
 הסובבים ומקומות ירושלם עיר על בגוים זה חשבון דרכי ״שכל הלבנה וראית
 ירושלם של ממרכזיות יותר) (עוד כתב והכפו׳־פ שם). הרמב־ם (לשון אותה*

 באמצע היא ״שירושלם והוסיף הארץ*. אמצע כלפי האקלימי במעמדה ״גם
 והלא כו/ המשובח הרביעי באקלים והיא (היבשת). הארץ באמצע ולא * ב ו ש י ה

 קו ה״ה הרוחב שאמצע אף — הישוב לאמצעות אר*י את חשב בהרוחב אפי׳
א האקלימים, שבעת אמצע הרביעי באקלים שהיא שם וכדכ׳ —המשור. ל ר ו כ  ז

ל ל ע כ צ מ א ץ מ ר א ע ה ג ו נ ה ב ז י א ס ל ח ם י ו ש ן ל י נ . ע א ו ה  ש
וכ המולד, חשבון לצורך הישוב אמצע שהזכיר היחיד שהוא היסו*ע ואמי׳

 אמצע בשם היבשת אמצע מכנה (וד,וא הישוב, אמצע מדובר חצות קודם שנולד
ל ורק אך זו שגם כתב מפורש — הישוב) י ב ש ת ב ו ב ש ח ת ה ם ה  י * ר א ע

ו ו ר , י ם ל  מן ויום לילה (לדעתו) להיות צריך וששם הלבנה ראית ששם ש
 קוח־צ המולד שנולד וימצאו המולד חשבון את בגולה יחשבו שבאם היינו החדש,

 ידעו אז המערבי, הישוב קצה לבין חמזרחי קצה^הישוב שבין הישוב, באמצע
ר המזרחי) בקצר■ (אפי מאריי בריחוק שם היושבים ש פ א  הלבנה להתראות ש

 שהבאנוהו היםו*ע של חשבונו (עפ*י החדש מן ולילה יום שם ולהיות באר״י
 גם אבל החדש. את לעבר בברור ידעו הצהרים אחר נולד ואם ח), י*ד6 לעיל

ע  שייכות שום כל ולא היבשת, לאמצע יחש שום כל ואין ענין שום כל אין להיסוי
 פעמים הרבה כך כל הדגיש היסו״ע שגם מה — ולמרכז תאריך קו לחשבון

ן זו, שחשיבות ו ב ש ח ח ל ר ז ב מ ר ע מ ו ו ק ל ך ו י ר א ת ך היא ה  א
ק ר ר ו . א י *

 הן וירושלם שאר״י בכ*ד מצינו הלא בזה, ולהתוכח לפלפל לנו ומד.
 יושבת ״שאר״י ועוד! (קדושים) תנחומא במדרש כדאמדו עולם, של באמצעיתו
 ירושלם*. של באמצע ובהמיק אר״י של באמצעיתה וירושלם עולם של באמצעיתו

שיא מש*ש וראה (נד: דיומא מסוגיא גם וכ*מ  מאמצעיתו עולם האומר שר*א מהר
 וכ*ה העולם). נברא מציון האומרים החכמים ועל הת*ק על חולק אינו נברא

 דאדעא ובאמצעיתא דעלמא אמצעיתא קדישא ארעא (קנ*ז): תרומה בזוה-ק
 שאר־י כונתם אין וע־כ ביהמיק. איד.ו דירושלם ואמצעיתא ירושלם איהו קדישא■

ו ת י ע צ מ א ל ב ת ש ש ב , י ם ל ו ע של אמצעיתה איננה הלא ירושלם גם ה
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 ששם שהמכוון פו״ב אלא — ירושלם של באמצעיתה אינגו ביהמ״ק וגם אר״י
ז ומצד היצירה נקודת מצד העולם אמצעות כ ר מ ל ה . ש ה ר י צ י  כן על וכי ה

 סבור על ״יושבי ל״ח) (יחזקאל ככתוב הארץ*. ״סבור בשם גם המקום מכוני.
 וירושלם' אריי, שזוד.י ועוד) שם תנחומא ובמדרש ל״ז (סנר.ררין ואז״ל הארץ*.

 האדם, לגוף הקשר שהוא הטבור (כמו ירושלם בתוך המקדש ומקום אר*י, בתוך
ר סנהדרין שם תוי״ט וראה באמצע. ממש ואיננו מ*ג). פי

ל: שאמרו ממה דאי׳ עוד פז• (סנר.ררין וכו׳ הארצות מכל גבוהה אר״י זי
 בכדור אחת נקורר, על לומר ור.אפשר מקראות. מכמד. זאת ולמדו עור), ובכיר

 עומר שעלי׳ ונקודה גקודר. כל הלא ז שבעגול הגבוה במקום שר.וא עגול
כ הגבוה. המקום לו שם—אדם עי  כדור העמד היצירה שבשעת המכוון שם גם ו

 המקום שם הי׳ ארר.יר שכלפי באופן הראשון ארם עמד שעלי׳ זו בעמרד. העולם
ולמסד.. ממנו העגול התרקם שמשם היצירד. התרקמות כלפי גם וכך הגבוד.,

 לאריי נתונה החשיבות שכל — לעיל כדברינו — לכויע ספק. כל אין א״כ
לכאן. וד,מערב מכאן המזרח מתחלק ממנו אשר המרכז קו ובד. ולירושלם,

ת חקירה כאן לחקור ברעיוני שעלד. אלא ד. • ר ח  יוצאה שהיא (הגם א
 ואשר שכמוני, אנשים מידיעת למעלה היא המוחלט פתרונה ושגם ההלכר., מגרד

לי): גם גמור ספוק נותנים אינם בפתרונר. דברי כן על
 מיום — מערב ומקום מזרח מקום של ך,מציאות לנו מאין כאן! השאלה

 כולו הקיפו בכל ובא למערב רק כולו מתעגל ההיקף כל הלא המאורות, תלית
 לנקודה ומערב שאחריר, לנקודה מזרח היא ונקורר. נקודר, כל א*כ ממזרח,
ז ולמערב למזרח קבוע מקום לנו ומאין הכוזרי), (כשאלת שלפני׳

 מקראות בהרבה ככתוב ומערב. מזרח שיש הוא פויב וראי אמנם הן
 לקו קבוע מקום אין והמערב המזרח אילולי הלא גם אף ובפוסקים, ובתלמורין

 מקום ת הו ר.ת של המציאות לפנינו מצטירת כיצר היא השאלר. אבל תאריך.
 שנתלו העבור. בספרו הנשיא אברהם רבי של ציורו למשל נקח ור,מערבז המזרח

 העליון הכרור חצי כל על החמה והאירה הארץ טבור מעל ר׳ ביום המאורות
 אז הי׳ לא הרי צפון, עד ומדרום הישוב, של המערב קצה ער המזרח מקצר.

 את בפתאומיות לסף המאור אלא ואר־י׳ לירושלם זריחה) של (במובנד. ״מזרחי
 — ולסובב לר.תעגל המאור מעגל וכשד.תחיל שלם. אופקי בר.יקף כולו הכדור חצי

ר ראשונד. החמר.) (להנץ לזרוח התחיל ח ם א י ע ש ת ת ו ל ע מ ב ה ר ע מ  ל
ו ר , י ם ל  קצר, אחרי שלמטה הכדור ברבע לזרוח המזרחיות התחילד. יא ז ש

ח אחרי ורק המערב, ם אומרת זאת שעות, יי ו י ת ב ר ח מ  דק החמשי) (יום ה
 ממילא ראשון ביום לאריי מזרחיות היתה לא ואם לירושלם. זריחר. התחילר. אז

ת רק היתה דאז ור.לאה, שני מיום גם לה אין ר ז ח  ושונר, החוזרת המעגלי, ״
הראשון. במעגלד,
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 הלא ירושלם מזרח מעלה מ*ה המאורות שנתלו הראשונים לרעת כמו־כ
י (במובנו) המזרח התחיל ר ח ה א י ת מ ו ל ע ב מ ר ע מ . ל ם ל ש ו ר י

 בססרו הישראלי יצחק רבנו של שטתו עפ״י מאר יסה עולה הענין אמנם
*ז(עפ״י שבסוף בדבריו העמוקה מכונתו זו וגם עולם. יסור  רבריו שבארנו מה פי

 לזרוח המזרח והתחיל הים מטבור לסובב המאור התחיל שבאמת י״ז)! סי' לעיל
 מקביל בקו יהי׳ המרכז שקו גורם המתחיל שקו היות אבל וירושלם, אר״י לצר

ח מסי התורה שהסכמת והיות כנגדו, ממש  (ויקראו השבת שיתקרש היא הקב׳
י שמות) לימים נ ב  היום ושיתחיל הראשון, ארם ע־י ולראשונה ׳ ,רם א מ

י נתקרש הראשון שהערב יוצא הרי — מהערב נ ב ם מ ר  המאור ששקע בזמן א
 הכרור של המערב קצה נוכח המאור בהיות ירושלם, מאוסק היינו המרכז ממקום
 ששניהם ושאומר היסו־ע עליהם (שמרבר היסוריים הרברים שני נמצאו וממילא העליון

ם הם), אמיתים וראי י ר ו ש  (שלסי הכרור רבעי מארבע אחת נקורה !ז ״ ב ז ק
 נשארה במציאות היומי מעגל לסבב התחיל שממנה הים) טבור נקורת היא דבריו
 ממש המקבילה, האחרת ונקורה התאריך, קו היינו היום, מתחיל לקו בעצם

י התחיל שבר. העולם, נקודות מארבעת נקורר, היא גם כנגרר״ ה י ו ב ״ ר  ע
י ר ה״י ו ק י ב נ ב ם ל ד  התחיל שמשם למרכז היתר, — ירושלם) (ור,יא א

 וממנה לימים, שמות ולקרוא ימים לקבוע התחילו וששם אדם. לבני היום לערוב
א ומערב מזרח קביעות שבלא (וכאמור לכאן והמערב מכאן המזרח מתחלק  א׳
 הי׳ — ירושלם עד הים טבור מן הימני, הכתר שחצי ומכאן הימים). לקבוע

 וזה למערב. הי׳ — הים לטבור עד ירושלם מן השמאלי הכדור וחצי למזרח,
ע ברברי התקשו אשר המחברים ואלד. מאר. ברור סו׳ דבריו. לעומק ירדו לא הי

מ־ר. מעל או הישוב בטבור נתלד, שד,מאור האומרים הפוסקים לשאר אולם

לכאן? והמערב מכאן המזרח הי׳ במה להבין עלינו — מזרחה מעלות
 ע״י אלא ר־ ביום שנתלה המאור ע־׳י לא הי׳ והמערב שהמזרח לומר ואין

 להתהות החלו בראשית מעשי כל רהלא — הראשון ביום שנוצר הראשון האור
, מנקודת ולהתפשט ן ו י ר:): (יומא לפנינו ערוך דךזלמוד צ  (משנתנו) תנן נ־

 יהושע ר׳ כו׳ נברא מאמצעיתו עולם רא-א רתניא העולם נברא מציון. כמ־ר
א כו׳ אומר יצחק ר׳ נברא הצרדין מן עולם אומר חכ׳  ותניא כוי, נברא מציון ו
א  נברא מציון ופרש׳׳י וכוי. נבראו מציון ואלו אלו וחכיא כו׳ אומר הגרול ר׳

 ותוס' צר, מכל העולם סוף .ער רגבים נדבקו וסביביו תחלה נבראה ציון כי
 הרי נבראו. מציון והצדדים עולם של אמצעותו סי׳ נבראו מציון ואלו אלו כתבו

פן צרריו. לשני העולם כרור נתפשט שמציון שאמדו שבאו בן' המו  כל נבראו זה ו
 ממקום להתפשט הדשא התחיל רשאי׳ הארץ ״תדשא באמרו כגון בראשית, מעשה
מעשי כל שאר וכן הכדור. חצאי בשני צדדיו, לשני מציון, — המרכז
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 ממקום האור נתפשט — אור יהי׳ ראשון ביום באמרו שגם ויייל בראשית(!).
ה הים. לטבור ער צדדיו לשני מציון המרכז כי  יצחק ר׳ בשם ברכי׳ ר׳ דברי ו

 המלבי׳־ם בשם לעיל וכמ״ש האורה.* נבראה המקדש בית ״ממקום ם*ג) (ב*ר
 שהאור כיום (לא הכדור היקף בכל הראשונים הימים בשלשת שמשה זו שאורה
 לא אז היו והלילה היום כי השני), כדור בחצי והחשך האחד כדור בחצי משמש

 י*ב שעות, י״ב בכל שהתחלפו משמרות חלוקי ע*י אלא מאור היקף מעגל ע*י
 העולם, היקף בכל חשך הי׳ שעות וי*ב העולם, היקף בכל אור אז הי׳ שעות
 בשלשה וא*כ מלבי״ם), שם (ראה לילה קרא ולחשך יום לאור א׳ ויקרא וזמ״ש
מערב, ומהות מזרח מהות הי׳ טרם ודאי הראשונים הימים

 דעתם אלא המלבי״ם של כפירושו ם־ל לא פוסקים דהני אפ״ל יאולי
שנבראה שאחר ל’אס אכתי נבראה מציון(מבהמ״ק) האורה שגם נאמר אם שאפי׳

ם׳ וראית' )1( תב; ז׳) אות ת׳ (סי׳ וג*ל יסה דוד יסראל ר׳ דיגאון מהרב למועד תזון נ כו

בראשית מעשה של ולילה שיום אעיג וראי הנה ;האלה כרנרים זעיל ההתיס נעל ישראל מגאון ששמע

 בכל שוה הי׳ לא עולמו הקניה כשברא בראשית מעשי עכיס מתחילים מקום מאיזה נקורר. להם יש

ע העולם רג ע רקיע יהא הקניה שעור. שני ביום למשל אחת, נ רג ירועה !קורה של הערב תתלת נ

החןזילר, רשא הארץ חדשא כשאמר את־כ וכן שעות. כיד והולך מתחזק והי׳ הרקיע נתחזק הרגע באותה

לו ועמחו רשא להועיא הארץ  ובמקום רקיע נעשה אחר במקום לפייז כו׳, שעת כיר הארץ בהיקף וגן

 נמעא הימים, ששח כל הי׳ וכן השלישי, יום כנר הי׳ מקום שבאותו כיון הזמן באותו דשא נעשר, אחר

 של הלילה כנר אחר ובמקום בראשית מעשר. תולרות מועיאה הארמר, היתר. אחר במקום הששי ביום גם

 ויכל הי׳ אחד במקום השביעי. נידם וישנות השביעי ביום ויכל הכתוב שאמר וזהו הארץ. ושנתה שנת

 כמי שובתים אנו עומרים שאנחנו מקום בכל ומעתה ושביתה, שנח כנר הי׳ אתר ובמקום השביעי ביום

עכיל. ההוא במקום בראשית מעשי ששבחו

 מראשית בראשית, מעשי כל הקיפו שעות כ״ר שבמשך ובמשמעותם כפשוטם הללו והרנרים

 סופה ער ר.נקורה מראשיה החמד, מאור האור, מעגל .־,קיף וכן שלם, בעיגול — סופה ער הנקורה

 בראשית מעשי כלו ולא התחילו (שלא הם אמיחים שבעיקרם אעפ״י — שעות כ״ר נמשך שלם מעגל

 ונמררשים ביומא היא ערוכה סוגיא רר,לא מרוקרקים, אינן נפרטם אבל— אחת) נפעם חכרור בהיקף

י בראשית מעשר, נחמחחו ומשם העולם׳' נברא ש״מעיון שונים נ ש  נחפשם שער״ז ויתכן העררים, ל

ק (היינו מעיון הראשון האור גס המ׳ י ברכי׳) ר׳ כרעת נ נ ש העדרם. ל

 ר״ל רקרא, ערב כ וע ירושלם, ע־ש נקרא הכי אשר עור; שם כתב למוער חזון נעל והרב

ה העמירו ההוא .רר.אור ירושלם. של ערב  שנעשה השקיעה אופק במקום ירושלם של מערב לער הקנ׳

 אינם אלה רברים נם ולכאורר, כו׳*, הנקר קרם העולם ובכל הערב קרם כירושלם ולפייז נירושלם,

 מתחלף הי׳ כן הי׳ (דלוא מירושלם. היום חתית קו אין לכויע שע*כ הוכחנו כנר כאשר מתאימים,

ש יתכן לא וזה גופה נירושלם היום ל הוא שנם ואפשר לעיל) כמ׳  ואעפ״י המרכז, ר,וא שירושלם ר׳

 והשבח היום קריאת מקום קביעות הנה—הים) טנור נוכח (וכגון אחר במקום הי׳ המאור ועמדת שר.יעירה

 ליום שם הוקרא אז נירושלם הערב ושהתחיל ירושלם מערב נקער. החמה שר.יחד, ובזמן ידושלם, הוא

 מרוקרק אינו שם לשונו שעכ*פ (אלא לחור חיום חחלח וקו לחור שמרכז בררנו שכנר וכפי השבח,

הדעות). לכל וז־א שם, הועמו שמלכחחלה שקעינ ירושלם, מערב לעד הקנ׳׳ה ר,עמידו הר,וא שהאור נמ״ש
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 (גם ירושלם׳ לצר הים טבור מן החמה, מעגל היקף דרך על להקיף התחילה
 ברכי׳). ר׳ על פליג בב׳־ר שם נחמן בר שמואל שר׳ פוסקים להני שס׳־ל אפשר

חריו; הנו׳־ל הכללים שני יצאו לרידהו גם תו ושלפי״ז  האור סבוב שתחלת י
 המאור) גם (וכן היצירה והתפשטה התהוד, שממנו ציון ומקום הים, מטבור התחיל

לכאן. המערב ואת מכאן המורח את המחלק למרכז הי׳ — הצדרים לשני

. כיג. סימן

הסיכום.
;רברינו מכל היוצא ,

 שמהם ברורים מונחים שלשה לפנינו שיש לדעת עלינו כל שקורם א.
 תאריך׳׳ ״קו הארץ בכדור קבוע במקום להיות שמוכרח שכשם א) לווו: אין

כ היום, מתחלף ששם  לימים שמות קריאת ולא השבוע ימי קביעות הי׳ לא דאלי
 מקום גם להיות זה עם מכרת כך — ימים שינויי בלי החמה עגול מתעגל והי׳

 מערב ואין מזרח אין דבלתו לכאן, והמערב מכאן המזרח מתחלק שממנו מרכזי
 הכוזרי). מדברי גם וכמתבאר ועוד, ב־ לעיל (כאמור תאריך, לקו קבוע מקום ואין

ל מרכז הוא אם }לא1 יתכן לא ומרכז ב) כ  באמצע ממש שהוא היינו הכרור, ל
 רבעים שלשה לו שיהי׳ ולא שוים, צדדים לשני הכדור מתחלק וממנו ההיקף•

 מראה וכאשר מזרח, בתור השני לצדו אחר ורביע מערב, בתור האחר לצדו
 ירושלם הוא שלנו המרכז ספק, כל באין הדעות, ושלכל ג) שם). (וכאמור המציאות גם

 מכמה כנורע מקהמ״ק גם נקרא (ציון ציון נקראת ושלכן מקהמ׳־ק. ובתוכה
ע ומכ״ד) מקראות צ מ  הקודם בסי׳ לעיל (וכמובא העולם ר ו ב ט ו העולם, א

 למרכז מעלות ק־פ המקביל, שבקו היטב מתברר ומזה חז״ל). מאמרי מכמה גם
שלנו. התאריך קו שם ירושלם,

 הנשיאים מדברי כגון זלה״ד,. הראשונים רבותינו מרברי מבואר וכן ב.
 כונת גם וכן (י״ז), היסו״ע דברי מכל ובארוכה ט׳־ז). סי־ (לעיל העיבור שבם׳

ה עור. ואחרונים וראשונים (ייח), הראביד  ד׳) פ־ב (ר׳־ה בירושלמי גם וכי
 שעות) (ייב וחציו למזרח שעות) (י״ב חציו חצאים לשני מתחלק כולו שההיקף
ט־ו). (סי׳ למערב

 השמיעונו כי אם הגדול, הסעד כל שבשלהם והרזיה, הכוזדי ואפילו ג.
ח היום מתאחר ״שבסין תמוהה, חדשה  שהמערב אמרו לא הם גם שעות־ יי
 מעלות צ׳ של מערב וקצר, מזרח שקצה אמרו ומפורש כדור, רבעי שלשה נמשך

 שבו הישוב כרור לחצי רק עשו חשבונותיהם רכל העליון, כדור לחצי דק הוא
א ישנם  חצי ועם מרכז, וקו תאריך ׳קו דרוש ולהם לימים שמות הקוראים בני
א שם ״דאין כלל התחשבו לא התחתון כדוד ואיו לימים־, שמות הקוראים בני
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ץ מערב. ולא מזרח לא לו אץ וממילא תאריך. לקו וצורך יחש שם ענ  תאריך קו ו
 י״ח יחסו ולפיכך הישוב. לנקודת החמה שחוזרת בזמן רק חוזר ומערב ומזרח ,

 שמקיפה השעות ב י״ שבאותן משום העליון כדור חצי תחלת היינו לצין שעות
 לאותו הן גם ונחשבות יום ושינוי תאריך קו אין התחתון כדור חצי את החמה
 התאריך קו ניתן שעות, י״ח אחרי ואז הישוב, לנקודת שוב החמה תגיע עד היום

 סס׳־י כמש׳״ל ירושלם עד מתמשך היום שאחור לומד יתכן (דלא היום לחלוף
 החמה כשחוזרת היינו לירושלם, מעלות צ• התאריך קו שלדידהו נמצא ט׳).

העליון. כדור חצי לראשית
עפייז  שם גם כשיש היינו התחתון. הכדור מחצי גם שכשמדובר מובן ממילא ו

 גם ומערב מזרח שיש הם גם מורים כודאי לימים־ שמות הקוראים .,כניא
 הים, בטבור, הוא התאריך שקו וממילא ז). אחרת יתכן (ראיך ההוא הכרור לחצי .

י״א), (סי׳ ולמרכז לירושלם מעלות ק־פ היינו
השיטה(שבסי׳ וזרות חריפות של חורה כל נוטלה שעי־ז שאעפ־י והיות ך,

 לא התחתון, כדור חצי את כלל לחשוב שלא הלב על מתקבלת לא עדיין — י)
 דברי לאוקמי הרבה קשה גם ואף תאריך, קו לו ליחש ולא ומערב מזרח לו לתת

 כל מאנו לפיכך — ו) י־א (שם מקום תופס שאינו ,שעות י־ח של קו על זירא ר׳
 הראשונים וכל רר־ה. והסוגיא בבריתא והכוזרי הרז״ה בפירוש ז־ל רבותינו שאר

 שיתחשב הריטב־א) (זולת מהם אחר מצינו לא ההיא בסוגיא שרברו והאחרונים
י־ר). (סי־ לגמרי אחרים באופנים ביארור. כולם והרז־ה. הכוזרי של ביאורם עם

 את שעושים מה מלבר בסין התאריך קו את לקבוע שרצו והרבנים ה.
 להכניס הי׳ עלולים גם אף — י׳) (סי׳ ומופרכים למופלאים והרז״ה הכוזרי רברי
 המרינות בכל היינו העולם, כרור שבחלקי רבות במרינות אנררלמוסיא חו־ש

 , דור משנות שבתם את השומרים —סין, למזרח והדרומיות הצפוניות המזרחיות,
השבת. יום בשמירת מהפכה חלילה שם שתתהור. בסין, כמו

 (למנוע התחכם השטה לאותה מצרר הוא שגם א שלים־ חזו־א בעל והגאון
 ק־פ ולא צ' לא המעלות, גבול שלא :לומר המרינות) באותן הערבוביא את

 הוא ליפן חינא בין המפסיק ולשון־הים הים. גבול אלא התאריך, קו הוא מעלות,
 שתתקבל א־א זו חרשה — הרעות שינוי כל לנו שגרם והוא הספירה, שינוי הגורם
 פוסק שום ובלא מקור שום בלא חרשה לחרש א א׳ בכלל א) צררים: מצרי
 .ולא הארץ, בכרור נקורות ארבע שישנן הם גם כתבו והרז־ה הכוזרי ואפי׳ כה־פ

 אוקינוס וים מכאן אוקינוס ים הרז־ה שתפס (ומה וים, יבשת לגבולי שמתחלק
 משום העליון כרור מחצי רק מרברים מה בשביל הטעם לציין כדי זהו לכאן
 (צ׳ הכדור רבע אלא ים). גבול הוא שהגבול ולא הישוב. של הכרור חצי שהוא

החשיבות וכל המרכזיות כל נוטלה הרי עי־ז ב) הישוב. של הגבול הוא מעלות)
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 וכל והמערב. המזרח מרכז אליה ולא היום תתחיל ממנה לא וירושלם, אר״י של
 כל נטפלת ושאליה עיקר ״שהיז^ לירושלם הוא גם שנתן החשובים חדברים
שה'  הגובלת ־היא היבשת אם ועוד ג) אליה. נטפלת ובמה כיצד לדעת אין — היב

 מצי בפחות נפסקת מקומות ובהרבה מעלות מצ׳ יותר מתמשכת יבשת הרבה הלא
 מציאות אין ותו מעלות. לצי מכוון היבשת סוף בו שיהא מקום למצוא ואין מעלות.

ח היום מתאחר ששם מקום  מעלות לצ׳ הלאה נמשכת שהיבשה במקום שעות; יי
ו גם ולא ט־ז שאף ויש י״ז גם אין שם  פסקה שהיבשה ובמקומות שעות. ט׳

ר היום מתאחר — מעלות מצ׳ בפחות ת ו  חרד ואם ד) שעות. מי־ח י
 סיביר (כגון המזרחיות. המדינות ככל ערבוביא להכניס שלא שליט־א, הגאון

 ושבתם יומם קביעות את ישנו שלא שבררום) והמרינות שבצפון, והמדינות
 מיבשה המנותקת לאוסטדליה יענה מה — הגבול הוא יבשה שקצה חדש ולפיכך

 לירושלם, מעלות צ׳ נותנים שאמנם לומר רצונו לירושלם,ואם היא גם נטפלת ואיך
 נטפלת המעלות צ־ של הקו לדרום) (מצפון נכנס תוכה אל אשד יבשת שכל אלא

 מעלות צ׳ הקו של כחו גדול במה תסתער —הקו תוך אל לקו שמחוץ היבשת גם
ח). (סי׳ לירושלם?! ולטפלו תוכו אל לו שחוצה מה כל להכניס

 מצד גם מוכרחה ושהיא הלב, על והמקובלה המחוורה השטה ובכן ן.
 :בעזה־י שאמרנו זו ורק אך היא — זלה־ה רבותינו דעות מצד וגם המציאות
 ז״א כנגדה, ממש המקביל והקו ירושלם, היא אר־י ומרכז אריי, הוא שהמרכז

התאריך. קו שם — לירושלם מעלות ק*פ
 בקו ששם האומות, של גדינוויץ היא שלנו שירושלם :דבר של וכללו

 מכאן המזרח מעלות חשבון מתחיל ממנו אשר המרכז הוא התאריך לקו המקביל
 חצי ואת אחד לצד המזרחי הכדור חצי את המחלק והוא לכאן. המערב ומעלות

 שהוא היום, לקו היא.המרכז הק׳. ירושלם לנו היא וכך שני. לצד המערבי הכדור
 העולם כדור סביבות בכל שומדים (ועפי־ז התודה. עפ*י מקביל בקו למטה כנגדו
ל בידושלם. אשד השבת יום של רובו ש׳ כ׳). כמ

כ׳ד. סיימן

אלאסקא.
אלאסקא. מדינת שאלת א.

 שבכל :הארץ שבכדור המדינות לכל בעזד,'י שנתננו הבדוד הפתדון ובכל
ם— לירושלם מעלות קים עד ור.דדומיות, הצפוניות המזרחיות, ,ר.מדינות ד ק ת  מ

 — מירושלם מעלות ק־ם ער והדרומיות, הצפוניות המערביות, המדינות ובכל. היום,
ד ח א ת  לר.תגדר העולם בכדור אחת מדינה מקום עדיין נשאר כיז עם —היום מ

אלאסקא. מדינת היא הלא להתדיין. מקום עוד יש ושעליד, בה,
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לקוטב צפון מקוטב ישר, קו נמשיכהו אם מירושלם, מעלות קים של הקו א)
 מגבול אלאסקא את מוציא מקנדה, ומפרירו אלאסקא את הקו חותך — דרום

 הקו את נעקם ואם המזרחית. סיביריא לגבול אותה ומכנים המערבית אמריקא
 בגבול אלאסקא תשאר סטר. לברינג מזרח, לצד צפון) מעלה 55 ל (בהגיעו
זו מדינה להיציא ישר הקו את לסמן אם יודעים אנו ואין המעדבית. אמריקא
23 על היא [והשאלה מעדב, בגבול להשאידה כדי הקו, את לעקום או מהמערב

ברוחב]. מעלות 17 ועל סם. ברינג עד היינו )1באודך( מעלות
 לרוסיה שייכה אלאסקא היתר. למספרם) 1867( התרכ״ז שנת ער והנה ב)

 אז משנים היו לאלאסקא (מקנדה) מאמדיקא אז ובעברם עולם, למזרח ונחשבה
 רוסיא של היומם את זו במרינה הקודמים בימים נהגו כי היום, ספירת את

 ונכללה לאמריקא אלאסקא את רוסיא שמכרה ה׳תרכ״ז שנת מאז אבל המזרחית.
 ארצות של היום את שם והנהיגו אחר יום לאלאסקא אז הוסיפו — למערב
ברינג. ים למיצר עד המעדב ונמשך הברית,

ת השנים בכל אם השאלה! ומתיצבת ו מ ד ו ק  קביעת באלאסקא נהגו ה
* הנכון. היומם שם נקבע התרכ׳ז משנת שעכשיו או נכון, אל היומם

בקצהו רק עקום אפי׳ יהא לוא הקו, עיקום ע־י אם הם! הספק צדדי
 חצאי שני כל אליו מרכז אם רק הוא דמרכז ירושלם, של המרכזיות תאבד
 דוחב כל גם אלא ומעדב מזדח כל רק לא ומרויק, שור. יחסי באופן הכדור

ר משוך הקו שיהי׳ באופן וצפון, רדום ש קוטב אל הצפוני קוטב מן י ד מ ג ל י
הולך צפון מעלה 55 ל ער דרום כל הכדור שברוב מכיון רלמא או — הדרומי

אח־כ נתד.וד. זו בליטה כי (שיתכן שבצפון אלאסקא בליטת זולת ישר, הקו
 במזרח מעוקם הקו אם גם ירושלם של המרכזיות נפגמד. לא — השנים) במשך

סטר. לברינג ע! אלאסקא
בקצהו, הקו את לעקם להסכים שמוטב לומר: קצת נוטה אני ודעתי ג)

 היסו־׳ע כתב כאשד התאריך, קו עברי לשני לחלקה יבשת לבתר שלא בלבד
 שני שם להמצא שאפשד במקום ביבשת תאדיך קו לקבוע מאד זר דבר ״שהוא
 וד,שני מבדיל אחד שלם ביום בשבתם מפולגים וד,ם זה אצל זה יושבים שכנים

 האדץ כדור בכל מקום שאין בהגהה) ג׳ (סי׳ לעיל הבאנו שכבד ואחרי מקדש״.
ר קו עליו להמשיך שאפשר ש אם [גם ביבשת יפגע שלא לדדום מצפון י
ביבשת פוגש הוא גם דרום לקוטב עד שבצפון סטר. מברינג ישר קו נמשיך

 אין אופן בכל הרי צפון), 37-38( האלוטיים ובאיי צפון) 27( לורינם סט. אי של
 ״שהקו ודעמי׳ היסו״ע אמרו בכ״ז ואם ים]. שכולו במקום הולך ישר לקו מציאות

כולו ישר להמשך מכרח שהקו לומר רצונם אין ע״כ ים־ בטבור לר.יות מכרח

)j( 1 80 מן מדברים אנחנו 5אנ יותר, מעם אמנם משחרעת אלאסקאp,nרוהל?. נ י
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 במקצתו. יתעקם אם קפידא ואין בים, הקו יהי׳ שבעיקרו אלא הים בטבור
 כן׳ ולפני כר׳וגן, אז עשו המערב לגבול אלסקה את שהכניסו בזמן זה ובאופן

ע*ז. שואלים יהודים שם היו טרם לרוסיה, שייכת שהיתר. בזמן
וחכמי גדולי הסכמת ובלי מקור בלי כזו סברא על לד.חליט לי קשה אבל

 כל אליו מרכז אם דוקא הנהו ש,,מרכז* הלב על מתקבל שני מצד באשר הדור.
מדויק. ישר בקו — לדרום ומצפון למערב ממזרח וברוחב. באורך הכדור חצאי שני

למעשה. ב.
— למערב אלאסקא את מכניס שהקו מחליט אני אין כי אם כ־ז. ועם

היומם את הדור) וחכמי גדולי אחרת החליטו שלא הזמן (בכל בה לנהוג יש
 קנדה, דרך לשם באו הראשונים אלאסקא שאזרחי מסתבר דודאי אמריקא, של
 ודרך המזרחית מסיביר באו שהמתישבים כלל מסתבר ולא מד.מערב, שבאו ז*א

 לספור אז, הם כמנהגם עכ*פ ונוהגים נהגו הרי שכן ומכיון ברינג. הים מיצר
 וכבר שלהם. השבת יום השביעי ביום ולשבות חול של היומיות הקפות שש

 מונה עומד הוא יום באיזה יודע ואינו במדבר שהמהלך ו•) (סי־ לע,יל אמרנו
 החול ימי של הקפותיו מספר שיודע לזה ק*ו — השביעי יום ושובת ששד,

 החול(!). ימי של הקפותיו ימי ששת אחרי ששובת המקום בקביעות ומסופק
מחיתו כדי רק יום כל לעבוד א״צ חול של אמיתיות הקפות שש שמונה ובכהיג

ל ולכאורה )1( ׳ ד ד.כא שאני י ד נמד.לך ובשלטא יריעד,. ווסרון מחמת הוא ק5שד.ם נגי מדנ  נ

ם כאיזה יודע ואינו לו הר*ז עומד הוא יו  קביעות את יודעים הדנה שאנשים דאעט״י דעלמא, ססק ככל אז

מ שאחדים מה הנד. היום , הססק את מגדע זה אין יודעי ו ל  שאעמ׳י שכילין לשני למשל דומה ש

 יודע אינו ועכשיו הלך שכנר אחרי אכל תטמא ומי הטהור מי חחלה) ידע הוא (וגם יודעים שהכל

ח וסובא הדביר, פתח נעל לנב^ (וכמ«ש הרנה ספיקות ועד״ז הספיקות, ככל ה־ה הלך מהן באיזה שד׳  נ

ח חכמים דברי חלק חסדח «םםק לענין נוגע אינו כמדבר המהלך דין שלפיכך ס׳ , נ ה' ע די  הדנד, ויש י

 מעליא סטק איננו שלדוה׳ם ידיעה• ״חסרון ספק לכאורה ה“ד. אלסקה שאלת משא׳כ לזד.). ראיות

ו לנהוג ועדיכין כהגהה). ד' ו> סי> לעיל שהכיאנו (וכפי להומרא נ

 אלא לשס, שנא האדם לזה שנולד ספק אינה אלסקא שאלת תדא; לדבר. תשובות כמה אולם

ש נואעיג העולם, לכל ידיעה ספק שהוא  העולם לכל ידיעיד. נהסדון שגם כ קנ״ה) סס״י (א«ע שהנ׳

ז לנדרו שאיא ואף ר׳ : הנה — ידיער. חסרון נכלל ה א הפוסקים רו  נקרא ידיעה שחסרון ותוכיחו כך ל׳

 פ*נ) (ע־ז מהמרדכי וכרמוכח לבררו, שיכולים ומומחים חכמים ויש בדוק הדבר אין לפניו אס רק

שדעת בזד. נמ*ש  (חולין מהשיג וכ־מ נדנד, בקיאים חכמים שיש אחדי לכלום• נחשבת אינה טפשים .

ג), ה שאסף מה דאד. אחרונים. נכסה וכ»ה פי ח' שם השד׳ח נז  כלל ם׳ עדך ונכללים חכמים דברי נ

ש מדין להבין יש ובן נ־נ, הי ל שחשנור,ו ני שנת חז׳ ד: ( אן. לספק עור) ונדוכתי לי מעיי

י הוא שהספק כאן שנית: ם איזר, ע׳ שני ע מתי קנ עד המציאות ספק הדיז היומם שם נ  ני

ת הספיקות ככל ידיעה, לחסרון עכשיו חשבינן לא לדעת מתחלה אפשר שהי׳ שמה ד.ימה_  שמתחלה הרנו

רוני[ דרבנן ארעא שהקשה מה הבנתי (ולא המעשר., ד,י' כיער יודע איננו ועכשיו להוודע אפשר הי׳ מעי
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ה שם, (כדברינו כר־ במדבר המהלך כדין שכ׳  וזרדב' דברי כונת גם לדעתי ו
ש). • כפמש׳

ג' ״מיצר דרך מסיביר שבא לזה [ובנוגע ־ רינ  דברינו ראה — לאלאסקא ב
. שאוז״ז], בסי׳

ג־. ר ו י צ

מי. 180 מרכזי) ירושלם וקו התחתון כיור חצ־

ר,ונהוב ר.יש 5 ניופונדלנר 3 ברינג

סיביר קבר.אלאסקא קגה 4 ביסאן קובר, 2
נ80 ירומלם קו ד

ר,נר,ר.) (המשך
ה;), מי ד השיך ברברי להתקשות יש כמויב ( ה יוי גם וראה שם, הרין של טעמו מאר ומובן םק*ט. בי

ד מריח סק״א]. ל׳ תואר ומרי י־ז ם־ם כללי ק־י יוי
מסק בכת אין מעליא ספק כאן ד,י■ אפילו לוא יומם קביעות יש שבאלאסקא כיון : שלישית

היום. קביעות את לערער
 מאמריקא לשם באים בסתמא שכל קנדא מבאי באלאסקא חיום שהוקבע מסתבר ודאי רביעית:

בתרי(?, ים מיער ודרך סיביר מקער, שבאין ולא ממערב, היינו ןקאגאדא,
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כ״ה, סימן ־
להלכה.

חלקיו) לשני הארץ כדור (חלוקת
 מה וכל העולם, מרכז היא ירושלם כי ברור, באוםן בעזה״י שבררנו ואחרי

וכהמ-ק אר״י אמצע וירושלם העולם אמצע שהיא אר׳־י על )1חז*ל( שרברו

ר;) מיומא ג׳) כ״ב (סי׳ לעיל שהבאנו חז*ל מאמרי מלבר )1( א ומדרש (ני ס חו  תנ

ל ממאמרי כן מבואר — הדוטד, ומזוהר (קדזשים) ׳ ז  ממא כד ;לך ס׳ בזוהר בגון ; עור רביס ו

 מקורי. בזוהר וערי׳ז כו׳, עלמא כל אשתיל מהמן דחא כו׳ רישובא באמצעותא נקודה לגו

 ואמצעותא יוושלם קדישא רארעא זבאמצעוחא דעלמא אמצעותא קדישא ארעא ;שלח ובזוהר

ק. דירושלם מ׳ ה ער׳ז ב  שכתבנו. מה וככל המרכזיות אמצע שכאן הוא וחבאור וירא. בזוהר ו

ם מוכח וכן ה שביד,מ'ק ; דאז׳ל מהא נ ה ואריי מאר׳י נכו  שבאודו — הארצות מכל גבו

 — וירושלם חמקרש מקום על ארה׳ר עמרת ומצר בהתרקמה הארץ. יצירת מצר :הוא

ק נמצא מ׳  לממח ויורדים המשופעים הארץ כדור חצאי שני מכל גבות ואריי וירושלם מקח

 ססורי לשני ההשמעה מקור וירושלם שציון בכ״ר אז׳ל נכמו*כ הצררים. לשני מעלות לקים ער

ש הארץ ״לב• גם לפיכך ונקראת עלמא ד זוהר בחקוני (וכמי  וכרכתיב שיח ישעי׳ ובילקו® לי

ירושלם)]. לב על דברו

ת המרכז שירושלם ראזיל מהא יוצא וכן  כרתני העולם, צררי משני התפלות להחקבצו

ר (וזעולם) במזרח עומד נמצא וכו׳ בחויל עומד חי׳ רבנן י ז ח ו מ י נ ב פ ר ע מ  (לאריי ל

ר (העולם) במערב עומד וירושלם), י ז ח ו מ י נ ח פ ר ז מ  כל נמצאו כו■ וירושלם) (לאריי ל

ת כנוי האחך, (חמרכזי) למקום לכם מכוונין ישראל ת פונים פיות שכל לתלפיו כו ר ב  ירושלמי ל׳. לו(

ר). שהיש ומ»ר ח׳, פיד  צררי (מכל הפנים שכל לפני ההיכל הוא שנא׳ :תוסיפו ובירושלמי פי

י המרכז חוא שירושלם למדי מוכיח שגיז — אליו פונים העולם) נ ש י ל א צ , ח ר ו ד כ  ה

וירושלם." לאר»י סונים אינם ולמערב למזרח מעלות תשעים שלאחר אא'^ דודאי

א וחערני ב כם' כגון קבלה ספרי נם שכ*כ ח׳  עץ*חיים פרי כעל המקובל להגאון הארץ פו

א רף ירושלם (דפום כ) כ׳ כ׳ ת מרכז שם כי מאו־׳י החפלות שעולות ו  העולם מכל התפלו

 ר,כרי שם ומביא המערבי, על חמזרחי המקום זריחת קדימת בעתות הארץ מכל חמתקבצות

ה קוררובירו מחרים רבנו ה׳ לל  (במאזיל למעלה המכוונת הנקודה ששם באריי תלוי שהעיקר ז

ת ומשם דלמעלח) ובר,מ«ק ירושלם כנגר מכוון רלמפח ובחמיק שירושלם שפו  קדושת גם החפ

 תחפש® שהמנוחה חאמיתית השכיחה שכח האמצעית נקודה והיא העולם צררי לשני חשבת

ד. כוי, הזריחה לפי וכאחור כהקדם עכחי׳
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 אין תו -- היצירה ולתהליך ליצירה המרכז ששם ג״כ המכוון — ירושלם אמצע
 היומם לקביעות ההלכה ונתבררה המערב. ואת המזרח את הגובלת שהיא מסק כל

׳, הארץ כדור גכל

ח הראשוגים רבותינו דברי כל וכן הי עבון וירושל□ ארי' מחשיבות חמרברים ול  לח

ס הרז״ה ואפילו ומערב. מזרח לחשבון בנוגע כ“ג בוונתם — הימים  השבוע ימי .שחשבון ש

שאר׳י שכי והכוזרי אריי', היא הארץ פבור מן תחלתו  הימים׳ שמות לקריאת חתחלח מקום .

ל ששם ר׳ל אין ודאי י ח ת תבנו שככר נוח דמלבד היום, מ  מתתלף ובירושלם שכאר׳י שאא׳ל כ

ע וידושלם שאר״י אזיל מפורש הלא—חיום צ מ  הכוזרי כיונת נם כ“אע תחלתו, לא העולם, א

ז וירושלם שאר*י וחרז׳ח כ ר מ  קריאת חשבון מתחיל שמשם והמערב המזרח של האמצעי ה

 קו שם ואין לימים שמות הקוראים בנ*א התחתון כדור בחצי הי׳ סרם שבימיהם ומשום הימים.

מזרח וקריאת האריך העליון כדור לחצי רק מרכז ואר״י ירושלם את עשו לכן ומערב', ,
t ■ •

 אי] שם עד באשר הקודם ליום הש־עות חשבו — חישוב למזרח שוב החמר. שתשוב ועד

שנו: (נצייר ליום. תאריך ואין תהליך  על אדם הי׳ בטרם הראשונים, היצירה ימי שלושת בנפ

ם בזמן וכםו*כ ומערב, ומזרח תאריך קו הי׳ לא עדיין באמת הלא הארץ, ם הראשון או טר  הי ב

א’ ף—הארץ על אחרים בנ׳ חל ת ש׳ל בירושלם רק הכוזרי לפייר היום ה -1ג׳ ייג מי׳ כמ

 אשר וגדולים רבים מלב ספק כל להוציא כדי דכרים, בהוספת זה עיקר על שוב חזרתי

זח. נרול ביסוד מפוקפקים עדיין

ם לחזק קצר גרגיר עוד אוסיף אגב דרך  לעיל שהכיאנוה הנרולה הסברא את נ

א) (סי׳  הארץ היקף בכל ישראל שכל כדי מירושלם 180 הוא התאריך שקו :כ׳

ת לא שומרים — התאריך קו יד על ושאפי' בירושלם, השבת יום של רובו ישמרו חו  מן פ

 וחקר למד הרבה (אשר שני• .כוזרי בספרו ניטו דוד מוחריר החוקר הגאון הרי כי ;שעות י׳ב

ל עיד בדף אומר ופירושו) .ר.כוזרי־ לרברי ה׳ ת :בז  בוקר תחילת הוא במזרח שבת ליל תחיל

 שובתים ישראל וכל במערב, שבת שחרית הוא במזרח ומוצ׳ש כוי, במערב שבת ערב של

ב יחד  במזרח שבת יום הוא אזי במערב שבת ליל כשהוא אלא ביניהם הפרש ואין שעות, י׳

ל. ולאילו לאילו שביק הוא אבל  הישוב מזרח שבקצר. אומר הוא שגם מר. מלבד הרי עכ׳

ב יחריו שומרים ישראל ״שכל אומר חוא — היום שמתאחד ולא היום ם ר ק ת ם  .”שעות י׳

 לכלם: שוות שבת של שעות י*ב אין — ירושלם למזרח מעלות צ׳ התאריך קו חי׳ ואלו

 שעות שש אלא אינן הים טבור ובקרבת לשניהם, שבת של אחת שעה אף אין חקו עברי בשני

ב אין ההחתון הכדור חצי ובכל שוות,  עיקר כל וע"כ ירושלם. מזרח קצה של שבת שעות י׳

ב פחות לא המקומות בכל שיהא קפדינן י י ת מ ו ע ל ש ת ש ב . ש ם ל ש ו ר  כאשר י

 הכדור היקף שבכל מזה ויוצא צדדיו, לשני מעלות 180 התאריך וקו המרכז הוא ירושלם

ו שובתים ב ו ח התאריך קו ובקרבת ירושלם, של השבת יום של ר ס׳  שעות ב“י לכח

ירושלם. של
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 (כשעומדים לימין האחד, חצי שוים. חצאים לשני מתחלק הארץ שכדור א)
 — לידושלם עד הים מסבוד היינו ״המצפון־). מראה כאשר — לצפון כפנים

ם הללו מעלות ק״ם ובכל מזרח, כולו ד ק ת  חשבון לפי מקום בכל היום, מ
 כולו — הים טבור עד מירושלם (שכנגדו), לשמאלו השני הכדור וחצי המעלות.

ד הללו מעלות ק״ם ובכל מערב, ח א ת המעלות. חשבון לפי מקום בכל היום, מ

 שבכדור נפתדד.) אלאסקא יבשת שאלת (אפילו היבשת שבכל נמצא ב)
 ערביא, אסיא, המזרחיות, המדינות כל «התודה כחק היומם את שומדים הארץ
 מנגוליה, כגון הצפוניות המזרחיות כמו״כ והלאה, ויפאן קודיא גם חינא, פרם,

 ומחוזותי', אוסטדאליא והדרומיות. סטר. לבדינג עד סיביר רוסיה, מנג׳וריד״
ף; (ראד. הדרומיים האיים ושאר ניו-זינלנד  בכל היום מתקדם—המזרח) רשימת בסו

שעות. י־ב מעלות ק״ם ובקרבת שעות. שש מעלות 90 אחת, שעד, מעלות ט־ו
ואירופא, והדרומית, הצפונית אפדיקא מצרים, «המערביות המדינות ובכל

ף: (דאד, וכו׳ גדינלאנד והצפונית, הדרומית אמריקא וכל  עד המערב) רשימת בסו
 מעלות 90 אחת, שעה מעלות ט־ו בכל ג״כ מירושלם, היום מתאחר — הבדינג

’ שעות. י־ב מעלות ק״פ ובקרבת שעות, שש

 נמצאים הם מעלה באיזו לדעת צריכים המקומות בכל שד.יושבים ולא ג)
 ממילא כ־ז — מירושלם יומם את לאחר או לד,קדים צריכים' הם, שעות וכמר,

 המתקדם במזרחו (אם נמצא הוא עולם כדור חצי באיזה יודע רק אם להם, בא
 במזרח הוא, אופקו לפי החמד. לו ושוקעת זורחת — המתאחד) במערבו או

 בבקר 6 שעה הזריחה את בירושלם למשל הרואד, באיחור, ובמערב בהקדם
 והשקיעד, הזריחה מזרחה אחת במעלה העומד דואה אז —בערב 6 שעד. והשקיעה

 מזדחה, מעלד, 90 בשאנחאי, קודם, אחת שעד. מעלה 15 ובמרחק קודם׳ דק 4
 כדור בחצי וכשהוא שעות. י״ב מעלות לק״פ עד הלאה וכן מוקדם, שעות שש

ה למצפון) כשהפנים — ידושלם (שמאל המערבי  מערבה אתת במעלה «להפך ה׳
 בניו-פיגלנד מאוחר, אחת שעה מערבה מעלות 15 מאוחר, דק 4 ושוקעת זורחת

שעד., י״ב מעלות לק״פ עד הלאה וכן מאוחר, שעות 6 מעלה, 90
 איספאהאן בעיר אז בצהרים 12 שעד. שבידושלם בזמן כי ידעת ומזה

, מעלר. 15 (בפרס), ה ח ר ז  בנגזי(קירינאיקד.) ובעיר הצהרים, אחר 1 שעד, כבר מ
ה מעלה 15 ב ר ע  מעלה 90 שאנחאי, ובעיר הצהרים, קודם 11 שעד, עדיין — מ

, 6 שעה אז מזרחד., ב ר ע , 6 שעה מערבה. מעלה 90 ובנו-פינדלנד, ב ר ק ב  ב
מעלה 100 ברמודם. ובאי בערב, 6,40 כבר אז מזרחה, מעלה 100 ״קובד,', ובעיר
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 מעלות וק־פ וה מצד מעלות לק־פ עד הלאה׳ וכן בשחרית. 6,40 עודנה מערבה,
הנוכחי; הציור וככל זה. מצד

( ציור ).1ד׳

n y u ׳

,<־
T

הארץ. בכדור היום שעות

רי נהחאם )1( נ  והרז־ר. הכוזרי ושטח לרנרי ניחור ה,“זיה קרמונינו ססרי וזניורי יו

 הריהו העגול, של למרכזו כלומר לונםון, במבטו בירושלם והעומר העליון, הדור מהעי רק המרוברים

ו המזרח נ י מ י ו והמערב מ ל א מ ש  מימין והמזרח למעלה ירושלם אח אנחנו ג□ עיירנו לכן — ל

א של לימינו חסזרח שבהן הרגילות כבמסוח לא לשמאל, והמערב ר ו ק לשמאלו. וד.מערב ה
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 לע׳׳ע כי אם לארה״ב, כיום ונחשבת לקנדה המחוברת אלאסקא ואפי׳ ד)
 ומן שכל אמרנו ככר עכ׳־ז המערב, לגבול נכללת שהיא גמור החלט עוד אין

 באו שהם משום לנכון, יומם את אלאסקא יושבי שומרים — הפכי החלט שאין
 את ושומרים ושמרו חול של הקפות ימי ששת ומונים ומנו מקנדה, לאלאסקא

היום. עד יומם מנהג והולך מתמשך וכך השביעי, יום
לאלאסקא: בהרינג מיצר ררך ועברו מסיביר נוסעים במקרה באו ואם ה)

 שכתם יום את לשמור עליהם אז — למזרח שוב לחזור דעת על שם באו אם
 המערב), (של אלאסקא של השבת ביום מלאכה יעשו שלא אלא כחק) (ולקדשו הם

 מסתבר באלסקא להשתקע דעתם אם אולם לשם. שבאו המקום חומרי משום
 ריז אומר שאינני אלא המקום. כאנשי הם יומם את הם גם שיקבעו לדעתי

 להשתקע אלסקא דרך עובד ורק מסיביר נוסע מישהו אם דבשלמא בהחלט.
 לא באמריקא שם שהרי יומו, את שמשנה כן הרין וראי אה־ב בשאר או בקנרא

 גדם עצמו הוא המערב מקום אלא היום קביעת את קבעו המתישבים האנשים
 לקביעות ישראל) שקבעוהו הראשון השבת מזמן או היצירה בזמן (אם וגורם
 הוא המקום אם מסופקים שאנו באלסקא להשתקע הבא אבל הייעדב. של היום

 מקנדא שבאו משום המערב יום את קבעו הראשונים שהמתישבים או מהמערב
 לחו״ל מאדיי הבא לדין דומה זה אין — היומיות ההקפות מנין את שנו ולא

 המגילה קריאת לגבי ולהפך, לעיר, שהלך כדך בן או תצ״ו), (או״ח שני יו״ט לגבי
 המקום דשם לשם, שהלך המקום כבן נעשה לחזור דעתו אין שאם — (תדפ״ח)

 כחל* ״אכילת מנהג ואפי׳ מלכתחילה. כך התקנה נתקנה שעליו הגורם הוא
ו מלכתחילה התקנה הוקבעה כך ק״י) (חולין ת ו א , ב ם ו ק מ שאיכ ה  בנ״ד מ
 שתי ישובה בראשית מלכתחילה אז באו ואילו המקום, בקביעות מפוקפקים שאנו

 כל שהיתר, אפשר מסביר, ממזרח ואלו מקנדא ממערב אלו מתישבים, קבוצות
 זןכשיו שגם — אפשר א״כ ה׳) אות ו׳ סי■ לעיל (כפמ׳־ש בשלה נוד,גת קבוצה

 בדעתם לאלסקא מסיביר כיום הבאים שגם דעתי נוטה כ״ז עם אולם כן. הדין
 קובע אני אין שכאמור אלא המקום. יום קביעות ששומרים באלסקא, לד,שתקע

בזה). לדבר (ויש למעשה להלכה זה פרט
 מעלה 35ב- הוא הבין-לאומי הקו לבין שלנו המקום שבין ההפרש וכל ו)

! ש ם י  מתמשך ובמזרח גרינביץ, למערב 145 כלה מידושלם) 180( שלנו הקו ב
 .הנה לאוסטרליא, מאמריקא כגון ממערב באני־ ובנסעו גרינביץ. מזרח 215 עד

 את להחליף עליו — היום שמתחלף החובל רב של המודעה פרסום קודם עוד
 מאוסטדליא כגון ממזרח בנסעו ולהיפך גדינוויץ. 180 קודם מעלה 35 הוא יומו

הלאה. מעלה 35 עוד הוא יומו את שומר — המודעה פרסום אחדי גם — לאמדיקא
)111,307 מעלד, כל (ששם המשור, קו יד על הנר, בקלומטדים; וחהסרש
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 נ107ל־ קרוב ה־ה )94,482 מעלה (עכל ירושלם קו על ק״מ, 3895ל< בקרוב רדה
רן והולכים פוחתים בדרום וכנגדו לצפון הלאה ק-מ.  וכתחלת מעלה. כל או

 72 ברוחב אלסקא ובסוף ),1ק*מ( 2240ל־ קרוב דדה מעלה) 55 (ברוחב אלסקא
 לצפון (והלאה ק-מ. 119ל־* קרוב דדה ק״מ, 34 מעלה בל ערך ששם מעלה,

ויותר). יותר המעלות אורך מתקצרות
 יש רק אם מעלות, 180 של הגבול עבר בבר אם יודע שאינו וזה ז)

 מספר על אחר או החובלים רבי מפי אם מישהו, מפי שם להתורע אפשרות
א ■א״א ואם ר), (לעיל כאמור להתודע חייב נמצאים, שבהן המעלות שד להתודע ב
לפי ינהוג לו נתברר שלא זמן כל אזי — 180 מגבול יצאו כבר אם במקומו

 מלאכת רק לעשות א־צ שבכה״ג לעיל כתבנו (וכבר היומיות. הקפותיו מספר

במדבר). מהלך כדין ביומו יום

כ׳ו. סימן

ותשובה שאלה

̂>. (או במזרח ובעליו במערב כשהחמץ בהפך)<
:לרבנן זו שאלה זצ״ל מוהליבר הגר״ש הציע חכמים* .,דברי ם׳ בסוף

 חמצו למכור לשליח רשות ונתן במזרח ובעליו במערב החמץ אם הרין מהו
 זמן הגיע כבר כמזרח הנמצאים שלבעלים בזמן במקומו שם חמצו מכר יהשליח
פנים שום הראה לא הנז*ל הגאון והרב ז פסח ליל נכנם שכבר או איסורו
ח ראיתי עכשיו• זו. בהלכה שדי ד*ה י״ח אות ה׳ סי׳ ומצה חמץ (מערכת ב

 זו שאלה הביא ראזישטאדט אבד״ק יאודה משה להרב זכרון* ש״ספר וזימנין)
ת בשם זה. בספק דעת חוות שום הם גם הביאו ומבלי (ל״ה) לאברהם חסד שוי

 בזו שאלה נשאלתי בזו, שמספ״ל מי שיש ראיתי בטרם עור ור.נה א.
ה כ ל ה ה ל ש ע מ ל  (חתן הורביץ מרדכי הר־ מנויארק אורח תרצ״ר: בשנת ו

 אחר פסח ובערב הפסח, חג את בה לחוג לירושלם בא למפרט) נחמי׳ מר הנדיב
 ובשנזכר ולבטלו, למכרו ושכח בנויארק ייז־ש של מחסן לו שיש נזכר הצהרים

 אורין וכבר אלי, בא הפסח חג של ראשון ביום למחרתו אחה*צ, בטלו עליו
ם בתר אזלינן מי אחה*צ, בטולו שיועיל מהו השאלר,: צדדי לפני הציע י ל ע ב ה

ל הערנו נבר )1( עי סי׳ (נהגרור, י  ווקא לא ירומלם, 1»0 ר,קו מן םרנרים שאנחנו ר,קודם) שנ

באורך. איסקא סגזות

ן הגובל הקו מקום א“(ע זה שבספרנו הריו! לעגם נוגעת שאינה — זו הלכה )2( י  המורח ג

ת ולפלפל להאריך, כמוב! מכריחה — להמערב) ת, קג חוו־  בנקודוה רק לנגוע התאמגהי, נר, שגם אלא נ

ס ולהרחינ להאריך שיש נמה ולא עקריות. רי ■■ פרםיר,ן. לכל הונו
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א במקום שהוא ץ בתר אזלינן דילמא או החמץ/ את לבסל כבר שא׳ מ ח  ה
ע לו השבתי איסורו. זמן קודם עדיין שהוא  בהחלט, להשיב יכול אינני שלעי

הועיל. ובסולו החמץ בתר שאזלי׳ לי נדמה אבל
ח בשנת ב. ב) שנים (ד־ תרצ׳  אר׳י תורת בחוברת השאלה הצעתי אח׳

ל  שעבר מי בדין שבט-אד״ב) ה-ז, בחו׳ (שם שפלפלתי ואחרי בידושלם, היו׳
ח׳ז חמצו מכר ובדין חמצו, מכר ולא תקח״כ על א  בעצם דנתי — אסורו ל

 גם שם (וכתבתי הדבר לעומק ירדתי טרם ואז ניסן־סיון). ח-י, (בחו׳ השאלה
י :דעתי את שם חויתי שבכלל אלא ברורים) בלתי דברים פ׳ אע ב׳י שהלאו ד  ד
 אסור והוא חמץ מאסור לקוחים ה־ה מ*מ הבעלים על רק הם דתשביתו והעשה
 הבעלים היו אילו הפכי: מציור גם ונסתמכתי החמץ. בתר אזלי׳ ולכן חפצא;

 זמן כבר הגיע ששם בירושלם וד,חמץ מותר עדיין שהחמץ מקום בנויארק
 כבר במקומו דהחמץ לבטלו עוד יכולים אינם שבעליו מסתבר הלא — אסורו
א בהנאה נאסר א׳  החמץ אלא עוד ולא שלו. ואיננו נאסר שכבר חמץ לבטל ו

 ובא חמץ גזל ציח:} (ב*ק רבה כדאמר לבערו׳ עליו מצווין הכל הלא במקומו
ה לבערו, עליו מצווין שהכל פטור במועד ושרפו אחר ה׳  אדם ומכל ממנו אבוד ו

 אין המועד שבתוך להפוסקים בין לנו היא (ואחת שיבטלו. מי ברשות ואיננו
 א״ל המועד בתוך שגם לשאהים ובין לפניך שלך הרי לו לומר יכול הגזלן

פ שי׳  קפדי׳ עיקר שכל הרי עליו). מצווין שהכל לשוה־נ הוא דומה עכ*פ — ה
מ נאסר, החמץ באם ש׳ החמץ. בתר שאזלי׳ ו

ת לי הראו אחיכ ט עונג שוי ו׳ ל (ליו) י ג: גי־כ שמספ׳ ה׳ כ  כשהיו ב
 הוא גם ומחליט לבטלו, יכול אם במזרח חמץ לו שיש ונזכר במערב הבעלים
 בפסח חמץ תרומת האוכל (ל׳ב.) מפסחים ראי׳ קצת והביא החמץ, בתר שאזלי׳

 דמיירי משני לא ואמאי ז הוא דמים בד בפסח חמץ משלם הדמים לפי אם כו׳
 (ואמרתי היום, כלה שכבר במקום ובעליו היום בסוף דפסח בשביעי חמץ באוכל

גמורה). הוכחה זו שאין שם
ה׳י שוב בזה לעיין לבי את שנתתי כיום אז. וכתבתי אמרתי כ׳׳ז  בעז

ד: היתר ובצדדי הענין בביאור לד׳וסיף מה הרבה שיש ראיתי עו
 וכל החמץ, בתר בזה שאזלי׳ אז, שהנחנו שהד.נחה אומד כל קודם ג.

 שהחמץ וכל במערב), שהוא (אף לבטלו יכולים בעליו אין במקומו נאסר שהחמץ
 שהוא מטעם לא זהו — במזרח) שבעליו (אף לבטלו יכול נאסר לא במקומו

א חיוב גם הללו, הסוגים שני כאן יש דודאי חפצא, איסור ר ב  איסור וגם ג
: א צ ס נ כל כמו חפצא, איסור הוא ודאי ובהנאד, באכילה החמץ איסור ח ה'  א

ג תורה, של ע׳ א מ היתד, נעשה ואח׳יכ איסורו גורמים הפסח שימי ו  אינו מ'
רא' ״חתיכה בהאכילד, שאין הכפורים׳ יום ״לאיסור דומה סו ש דאי תוס׳ (כמ׳
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 את ״ועיניתם מצד רק היא יוהכיפ אכילת ראיסור צדיקים) ד״ד. ה: חולין
 ואתרוג סוכר. ונויי סוכה עצי לאיסור רומה חמץ משא״ב ההוא), (ביום נפשותיכם*

 מוקצה איסור ואפי׳ חפצא. איסור הנהו השתא היתר נעשה החג שאחר שאעפיי
 ע*ש, גברא איסור ולא ראיסורא* ״חתיכא שנקרא ה־) סס״י (פסקים הגרע״א כ׳

חמץ. לאיסור וק*ו
 פשוט רחמץ, באיה*נ רק שיש רתשביתו, והעשה יראה רבל הלאו ואילו

 רק קשור החמץ בטול ואם הבעלים). על (והוא גברא, חיוב שהוא וברור
 לכאורה להיות צריך הי׳ והעשה) בהלאו יעבור (שלא הגברא בחיוב

 החמץ ראם החמץ: בתר אזלי׳ אחר שמטעם אלא הבעלים, בתר שאזלי׳ אררבה
 ההוא רהחמץ לבטלו במערב לבעליו עור א*א הלא איסורו זמן והגיע במזרח

לבטלו. וברשותו שלו עור איננו והוא בהנאה נאסר כבר
ג במזרח והבעלים במערב וכשהחמץ עי  בכיעור נתחייב כבר שבעליו א

 על עובר איננו מ*מ — עליו עובר כבר בטלו לא ואם במקומו לו שיש החמץ
 בכל חמץ איסור (רחלות האסור חמץ שם עליו אין רעריין שבמערב זה חמץ

ת הפסח זמן כחלות מסתובבת ומקום מקום שבתו ם'וה ערי  האופקים לפי — והמו
ש למכרו גם לבעליו מותר ההוא החמץ ועריין הארץ), שבכדור  לבטלו. ומכי

 בטרם לבטלה שיכול להתחמץ העומרת האיסור אח*ז מגולגלת לעיסה הוא רומה
 שבת אחר מבטלו בביתו חמץ שיש ונזכר בביהמיר יושב הי׳ כרתניא נתחמצה,

ט בגמ׳ ופריך ז׳.) (פסחים יו*ט ואחר  שמיירי ומשני איסורו בתר כבר הרי יוי
 קורם לה ומבטל וקרם תחמיץ שמא ומתירא בביתו מגולגלת עיסה שיש בנזכר

ש״ע וער*ז תמ״ר. סם־י בטוש״ע וכיה שתחמיץ,  זמן אחר הלש (ג): ת*ם בטו
חמוצן, קורם שמבטלן נמצא מבטל אני וכו׳ פרורין כל לישר, בשעת יאמר איסורו

שיע מפורשי שם וראה מן קורם לחמץ היא אחת תורה כי מהם שמבואר הטו ז
שמועילה הבטול (רסכרת נתחמצה בטרם איסורו זמן אחר ולעיסת איסורו

הוא כאילו הכתוב עשאו ורק ארם של ברשותו אינו עכים שהחמץ משום
ט שנתחמצה קורם לעיסה היה — ברשותו  זמן קורם גמור לחמץ כמו גופה ביוי
איסורו).

המרכזית, באמריקא והחמץ הפסח, בליל בירושלם הבעלים שאפי׳ ומכאן ך,
 בשמונה היום מוקרם ששם שיקאגא, או בסינסינטי (למערב) הלאה או בנויארק, ^אט

 שעות בתשע שההפרש ובמקסיקו טכסאם במרינת כשהחמץ או ויותר, שעות
 בזמן שבו — שעות 10-11 שההפרש וכו׳ בקנרא או בקליפורניה או ויותר,

 אכילת על ברכו שכבר או פסח בליל ההגרר. כבר אומרים בירושלם שהבעלים
 איסור זמן שיגיע קודם ר,ר,ן המערב שבמרינות שלהם חמץ לבטל יכולים מצה,

שם. החמץ
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 הוא הראשון ביום האי ואז״ל תשביתו, הראשון ביום אך הכתיב וכ׳ית
ט ישבית ואיך ר:) (פסחים הפסח חג קורם ל מה מלבר שלוז ביוי  רכלפי שי׳

 סק״ב) (תמ״ו המג״א כתבו כבר גם אף — חה*פ קורם ה״ה במקומו החמץ
 היא רתשביתו שהעשה (פ״ב) והשאג״א ס־) (סי־ והנוב׳׳ת כ־) (סי־ קמא והנוב־־י

וכן חמץ, ביעור על מברך במוער שגם במ׳׳ש מהרמב״ם והוכיחו בפסח, גם
V ^

 בפסחים גרסא (וכ״ה לעשה ניתק הוא רב״י שהלאו כ״ם,־) (פסחים תוס־ ממ-ש
 כ־׳ב) אות ה־ סי־ (חו־׳מ השר־ח אמנם הן העשה. ישנה הלאו שיש בכ״ז א״ב צה.־>,
ל הארר״ת הגאון בשם הביא צי ס׳ג) רפסחים מרש־׳י להוכיח ז  חייב רבמוער (

 יצחק פרי בעל הגאון בשם הביא כמו׳־כ לעשה, ניתק אינו שבפסח ש־־מ מלקות
ל צ׳ א ז  שמוכח (שם) מסיק השר׳׳ח גם אבל בער׳־פ. אלא העשה שאין שיי

בפסח. גם ישנה שהעשה ואחרונים מראשונים
) (ש־ם רפסחים מסוגיא להקשות ואין  שבת אחר ראמרו הא על שפריך ז.

 במערב שהחמץ רמיירי משני לא ואמאי הוא? איסורא בתר יו״ט יו״ט, ואחר
 באוקימתא לאוקמא שאין מה רמלבר — בעליו) (של ביו־־ט גם לבטלו שאפשר

 שבת ״אחר קמיל מאי תקשי רא״ב בהכי לאוקמי קשה' בכלל גם אף רחי.קתא>
 איסורו זמן הגיע לא כשעריין מבטל בשבת אם ריו״ט, רבותא ומה יו׳ט* ואחר
ש ה־נ  בא רלהשמיענו משני כן על וכי איסורו, זמן הגיע כשלא ביו״ט ומכי

הם. שוים — ולאחיו נתחמצה בטרם עיסה ורין זמנו קורם חמץ שרין
 כשהחמץ גיסא, לאירך שגם חרשה: לחרש ברעתי עלתה עכשיו ה.

 שמותר אפשר חשבתי ראשונה אחה*פ. החמץ מותר יהא במערב ובעליו במזרח
 חמצו נאסר כבר הבעלים חיוב זמן קורם שעור כיון בסלו, כשלא גם אחהיס
 ביי, חיוב עליו חל ולא שלו החמץ אין הבעלים חיוב שהגיע בזמן הרי בהנאה,

ח כתב לזה רומה עליו. עובר שאינו גבוה ושל אחרים של כחמץ ע המני  (מי
 שא־צ — הכרם כלאי של בחמץ או אסורו זמן קורם מחמצו הנאר, בהריר ייא)

שלך. אינו רהריז ולבטלו לבערו
ז לבנות שאין ואמרתי שבתי נרגי. תרי בזה לשרות ואפשר ריק, עי

ח של זה שרין האחר: א (פסח בפתיחה רהפרמיג מחלט׳ איננו המני  ט־) פי
 (רלא הוא רעתו ומחוה לבטלו, חייב אם הכרם כלאי של בחמץ אמנם מספיל

מ שלו ואינו בהנאה אסור חמץ שכל אחרי עליו׳ עובר שכן כהמניח) מי  גלתר. ו
 (מלבר אחר מצר גם הנאר, איסור עליו בשיש ר.הינ — עליו שחייב התורה
עליו. עובר שגיב החמץ) איסור

ח כרעת ננקוט אפי־ לוא :שנית מני  הכרם כלאי של חמץ ר.ימ ה
ר ו ס י א ר ש ח  — שלו לאינו עושהו חמץ איסור אם אבל שלו, לאינו עושהו א

ל ג זה באיסור התורה שגלתה כיון יי ש שאע׳ ה שאי עליו, לעבור ברשותו הי
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 זה איסור שבא ובין הבעלים חיוב בזמן האיסור שבא בין גסימ שאין אסשר
חיובו. קודם

 שגם נאמר אם שאפי׳ גרולה: יותר חדשה לחרש לבי עם אמרתי תו ן.
 לבטלו בעליו בכ״ז יכולים — עליו עובר הבעלים חיוב קודם בהנאה שנאסר חמץ
 איסור של שלו ״אינו ענין השקפתי רלפי הבעלים, של חיובו זמן הגיע טרם

 הלא החמץ בטול הם: נפרדים ענינים שני לבטלו־־ ברשותו ״אינו וענין הנאה״
 בא והוא לאסורו מוריד ולא מעלה לא הבטול החמץ. לאיסור כלל נוגע איננו

 באיסור מצינו חדושים דשני ובתשביתו. בב־־י עליו יתחייב שלא להקדים רק
 יראה רבל בלאוי עליו שמצווים מה הא׳ התורה. איסורי שאר בכל שאינם החמץ

 בטול מועיל שיהי׳ הב׳ בעליו. רק עי־ז ומצווה רתשביתו, ובעשר, ימצא ובל
 רק בא שהבטול ומכיון תבערו). ולא ״תשביתו־־ (מדכתיב זה חיוב מעליו להסיר
מן אחר חמץ לבטל רא־־א דהא נותנת הסברא הלא ותשביתו בי־י חיוב בשביל  ז
 החמץ, לאיסור בסול ענין דמה החמץ, נאסר כבר שאז משום לא זהו איסורו

 וכשכבר ובתשביתו, בב־י עליו לעבור ברשותו החמץ נכנס כבר שאז משום אלא
 שיהי• חפץ שאינו יצעק אם מועיל מה — עליו לעבור ברשותו הכתוב עשאו

 אינם רברים שני בלשון ריא שאמר מה מובן ובזה ז. התורה נגר ברשותו
 ״אינו מטעם זה אין ברשותו׳׳ ״אינו כי שלו, אינו בלשון ול־־א כו־, ברשותו

אה־־נ. של שלו־־
 שני באמרו ר־־א חדש מה שהקשה בפסחים שם הצל־־ח קושית לר, [ואזדא

שהעמידו שאחרי קמ־־ל גופי׳ רזה — ר־־א רברי לד,ביא בכלל ול־־ל כו׳, רברים
על ראם בקרני מצאתי תו מרשותי, להוציאו ברשותו אינו תו ברשותו הכתוב
לבטלו]. יכול אח־־ז שגם אומר הייתי ר־־א רברי שאלולי כמו־־כ האומר שם פסחים

שהאיסור לא לי׳־־ לבטל מצי לא איסורא ״לבתר ז.) ו; (פסחים דאמרו והא
 ואיננו עליו, לחייב ברשותו החמץ נכנס כבר הרי איסורא לבתר ה־־ק אלא מעכב

 רוכתי הני בכל כן על וכי מבערו). אם (בלתי ומחיובו מרשיתו להיציאו ברשותו
 שר־־ל קיימי־, ברשותי׳ ״ולאו הוסיפו לי, מבטיל מצי לא איסורא לבתר שאמרו

מרשותו. להוציאו עוד ברשותו לאו
— עליו חייבים אינם עריין והבעלים נאסר שר,חמץ מציאות יש שאם ומינה

 ואפי׳ בהנאה. נאסר כבר שד,חמץ אע־ג עליו נתחייב שלא זמן כל לבטלו שיכול
 בנוגע אבל כדומה, וכל למכרו יכול שאינו היינו שלו, אינו שאה־נ להפוסקים

 והעשה רב־י הלאו באחריות הוא נושא שבשבילה לר,חמץ, לבעליו שיש להזיקה
 שלו אינו שהוא אף שאה־נ וכתבו ״בעלות־ שם זו לזיקה מכנים (וי־פ דתשביתו

־ ״מדאגבי׳ בע־ז כראמרו באה־נ לזכות יכול רהרי בעלות, עליו לו יש י׳  קני
הלז (הבעלות) הזיקה לסלק בטול מועיל שפיר — לוקה) בפסח חמץ וקנה



0 ו י ה ר 0 ם II

 לסמ׳־ש בפרט עליהן׳ עבר שלא זמן כל והעשה להלאו האחראי הוא שבשבילה
סגי חפץ שאינו דעת גלוי אלא אינו שבסול רוה״ם  הוצאה זו שאין בלב, אפי׳ באסורהו

 שבטלו שמאחר מראורייתא) ד׳״ה (ד: תום׳ לפמ׳״ש [ואפי־ וכהפקר כמכירה מרשות
ש כונתם י־ל — מרשותו ויצא הפקר הוי  גרע לא זה שבטול הרמב־ין למי

 לחמץ אפי׳ שמועיל — ברשותו] רחמנא תוקמי׳ שלא מרשותו״ ״ויצא מהפקר,
עליו. להתחייב לרשותו נכנס לא עדיין רק אם שנאסר

ג חמצו הפקיר ב׳) פ״ב (פסחים מהירושלמי תברא חזיתי ומקופיא  מהו בי׳
 א־ל אסור שהוא ולמעלה שעות משש (בהפקיר) לי מודה את אי כו׳ לאחה־פ

 ג״ז אבל והבטול. הד׳פקר מעכב החמץ שאיסור משמע כו׳. לו גרם איסורו תמן
ל  הש״ס בגליון ראיתי אח־כ לרשותו. התורה שהכניסתו גרם שאיסורו י׳
 ברשותו אינן דברים שני כדאמרו גרם איסורו תמן כן אמנם מפרש בירושלמי שם

 כן שפי' ספ״ב) (פסח בפתיחד, בסרמ״ג גם מצאתי תו ברשותו. הכתוב ועשאן
בבייי. דעבר גרם אסורו ״תמן

 פטור במוער ושרפו חמץ גזל צ־ח:) (ב׳־ק רבה ראמר מהא ק״ק ולכאורה
 לבטלו כוחו ומה ■ אדם. ומכל ממנו אבד עכ״פ הרי לבטלו. עליו מצווין שהכל

 עידן דמטי כיון כו׳ ועעהיפ חמץ גזל (סו:) בב־ק גם במערב)? (כשהוא אז
 מכל אביר וגם שנתיאש יהא שלוא מה מלבר אולם הוא. מייאש וראי איסורא

 — בבעורו נתחייב שלא זמן כל הבטול זכות ממנו אבר שלא י־ל אכתי אדם
 על רק הוא הביעור חיוב חלות הא לבערו הכל מצווין אמאי צ״ב בכלל גם אף

 ס־ק תמיג שם הגריא לשי' [ואפי• ברשותו כאלו הכתוב עשאו לו ורק הבעלים,
 כ' ושמה״ט אחריותו, קבל בלא גם הנפקר עליו עובר ישראל של רבחמצו י״א

ג המחבר מ׳ ת  חייב אינו אם אפי׳ איסורו בזמן לבערו חייב שהנפקר ב•) (
מ — באחריותו  ה: (פסחים רש׳׳י בשי• שב׳ והפנ״י ברשותו. עכ־פ כשהכניסו הי

ה , של היינו אחרים של רואה ״אתה לפי) ד׳ ״ ם י ר כ  הכל ישראל בשל אבל נ
 כאן וער כן, ל־נ מכה־פ הנה — עוברים הפקר בחמץ אפי׳ ולרעתו עליו, עוברים

ד עובד אם אלא ואחדונים ראשונים התווכחו לא י ק פ מ  הנפקד כשקבל ה
 של רואה שאתה ראי׳ הביא שם והחיי עובר. אינו אחר ישראל אבל אחריותו,

ח וכתבו — כו׳] שמת גר מהירושלמי גם הפקר שם והמג־א הבי הח״י( מיג ו  ב־) ת
 להציל •מצווים שהכל משום אלא אחרים על ביעור חובת שחל משום לא שזהו

ד א״כ מעבירה. הגזלן) את (או המפקיד את  לבעליו חיובו זמן הגיע כשלא בני
ממנו. מתיאשים בעליו אין גם וממילא מעבירה, להצילו אחרים לחייב מקום אין

א: תבנא  עליו לחייב לרשותו החמץ יכנס שלא רק נוגע שהבטול לדיננ
י על עוברים אינם שהבעלים זמן וכל ותשביתו, בב״י  אקי׳ לוא ותשביתו, ב׳
הבעלים, של בקולו מועיל נאסר, כבר שהחמץ יהא
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ה: רבותינו מדברי ונרתעתי ז, לי ל כ׳ מר״ה) אפי־ ד״ר. (ו. רש׳״י ז
 ואינו הוא הנאה אסור שהרי דלבטלו הוא ברשותי׳ לאו שעתא ״וההיא בזה׳׳ל
 אבל ז׳): פ־׳ג (חו׳־מ ברמב״ם ועד׳״ז כיון). ד*ה (ז. הלאה כתב זה ומעין שלו־*.

 נאסר שכבר ברשותו אינו שהרי לבטל יכול אינו ששית שעה תהלת ברק לא אם
שויע א׳) (תמ־ו בלבוש וכ״ה ל״ט). (עשה בסמ״ג גם הזה וכלשון בהנאה. של וב

ש׳ז ג כ־׳ו (קי־ט ובח-א ג׳), (תמ*ה הגר כ׳ ״אינו כורך (ת״ו) בקצוה־ה גם ב׳). ק
 הוא החמץ של הנאה שאיסור הרי אה׳״נ׳״. מפאת שלו ״אינו עם לבטלו״ ברשותו
אין נאסר כבר במזרח שהחמץ שכל להיות צריך ושוב הבטול. את המעכב

נתחייבו. לא שעדיין אף לבטלו יכולים הבעלים
שיבתנו תריסין בעלי לפני הנז״ל חרושי הצעתי כאשר אולם ח. הק׳ שבי

 הגאון הרב ידי״נ וגדול) חרש ישראל כוכב (שהוא מהם אחד לי הראה חיים עץ
 ראשונה א) הנ״ל: חרושי את לקיים פנים שלשה — אוירבוך זלמן שלמה ר׳

 רבותינו שאמרו האלה הדברים שכל עליו! נתעוררתי אני שגם דבר על לי העיר
 אינו היא הנאה שאיסור השיטה עפ״י הר״ז — בטולו את מעכב שאה״נ הנ״ז
 ראה גדולה, מחלוקת בזה יש (וכנודע שלו הוי שאה־נ להפוסקים אבל שלו,

 מה וראה והמאירי. ל״ה. סוכה והריטב״א הרשב״א מ״ז, נדרים בר״ן לדוגמא
 כסברתנו בהכרח לומר עלינו —האחרונים) בזה והאריכו ש״ר, השד־ח בזה שאסף

לרע־ותו. נכנם שכבר מפני לבטלו יכול אינו זמן דלאחר
 כדברינו אומר הוא שגם בפתיחה, במקו־ח הנז״ל הרב ידידי לי והראה ב)

 שמדגיש אחרי שם ברשותו. נכנם שכבר משום לבטלו יכול אינו שלאח־ז אנו,
 ״דע״כ ועתה) (בד״ה אומר ותשביתו ב״י לחיוב ורק אך נוגע שהבטול הוא גם

 הרשב״א כתב הא הנאה איסור משום דאי ברשותו אינו חמץ הוי תשביתו משום
 רפ״א) (פסח בינה אמרי בעל הגאון גם כ׳ וער־ז שלכם״. מקרי דאה״נ ל״ה סוכה

 ברשותי־ ולאו איסורא לבתר משבח״ל רלמא (בגמ׳) ומתרץ בזר,״ל: באמרו
 ברשותו אינו דבלא״ה כיון היינו כוי דברים שני דאר״א לבטלה מצי ולא קיימי

 איסורו לאח״ז הבטול מועיל אינו בשלו לחמץ ואחשבי׳ ברשותי־ אוקמי׳ ורחמנא
 מה ברשותו רחמנא אוקמי־ דבע־כ כו־ לומר נוכל ואיך מרשותו, יוצא דאינו
 הש״ם גליון ובעל הפרמ״ג גם כ׳ שעד״ז לעיל הביאנו (וכבר בעיקרא בטל שלא

בירושלמי).
 הראשונים רבותינו גם הם וגדולים שרבים גדול עיקר עוד לשכוח ואל ג)

ר חמץ והנאת באכילת לאו ליכא אח־צ שבער־פ האומרים זל־ה ו ס י א ה  ו
א ו ק ה ה ר ש ע ה . מ ו ת י ב ש ת  ברשותו ״אינו ענין כל וראי ולדירהו ד

 תום ברשותו: ונכנס בהעשה נתחייב שכבר משום רק הוא אחה״צ״ לבטלו
שאסור מורה מותר זמנו לפני שס״ל ר״ש שנם כתבו רש״א) ד״ה כ״ח: (פסחים



רצב פ ם מ ו י ה ס

 וכ״ד זמנו), בלפני גם כר״ש שפסקי׳ (וס׳׳ל דתשביתו עשה משום אח׳׳צ באכילה
ביי ברא׳־ש ומובא העיטור, ובעל הראב״ד ב  ד׳־ה (ל. הרין גם וכי־כ עוד ובכ*פ ו

צ ער״פ ר״ל ובזמנו כר׳יש הפוסק רבא כי רבא) אמר ח'  כיון באכילה מיתסר א
 בער׳־פ ליכא אכילה איסור שגם לומר הפריז ובעה׳׳מ תשביתו. רחמנא דאמר

 ע-ז לו הסכימו לא שכולם (מה העשה מקיים ובאכילה תשביתו חיוב רק אז ויש
 ולהר'[ מדרבנן, זמנו לפני בד.נאה גם אסור לבהע״ט והנה תמ״ג). הב׳־י וכמ״ש
 דתשביתו עשה מהאי בהנאה גם הרין אוסר ב) (תמיג יעקב בישועות לפמ״ש
ע לע׳  והישועות באכילה). ומיתסר כ׳ לעיל המובא הרין שד.רי מתקשה אני (ו

 רק הוא שהאסור אחרי ע*פ נכרי חמץ גם האוסר הרמ״א על לתמוה הרבה יעקב
 כן תמה י״א) (פסח בינה אמרי בס׳ (גם ישראל. על אלא אינד. והיא מהעשה

 הני שלכל הרי יאכל), ממצות שילפי׳ ייז בא ממכילתא שם שהעיר אלא עליו,
נ אין רבוותא  וע:כ אח*צ, לבטל יוכל שלא מעכבת דתשביתו העשר, שרק הי
 להוציאו בכחו אין לרשותו הכתוב הכניסו שכבר ראחרי שכתבנו הטעם מאותו

במציאות). נתבער ולא קיים שהחמץ זמן (כל מרשותו
 שאיסור האומרים רבותינו נגד להקל אין שבודאי אע״ג ולהלכה ט.

 במזרח שהחמץ שקרד, במקרה מ׳־מ לבטלו, יכול שאינו הגורם הוא הנאה
ע בטרם ובטלו במערב והבעלים  בדיעבד לסמוך יש — החיוב זמן לבעליו הני

ר החמץ לד.תיר רבוותא הני על ח , א ח ס פ  אם בפרט דרבנן. רק שד,וא ה
ש' השאלה לפנינו) שהיתה (כעובדה ארע בייי ד .,  (כמובא בתשובותיו הפנ׳־י שלפ׳

ת שעי דרבנן. תרן הוא ואחה׳־פ דרבנן, חמץ הוא סק״ג) תמ״ח ב
ץ שאם ;דמילתא מסקנא מ ח ב ה ר ע מ  לבטלו שבמזרח בעליו יכול ב

 נאסר לא במקומו שד,חמץ זמן כל מצה אכילת על מברך כבר שהוא בזמן אף
 שמרם לעיסה הוא דומה עליו, מוזהר שהוא (האסור) חמץ זה ראין בהנאה,

 אח״צ, בע׳־פ למכרו גם יכול שהוא אלא עוד ולא ביו״ט, אף שמבטלה נתזזמצד,
ץ ואם מ ח ח ה ר ז מ  שבמקומו אף יכול אינו למכרו הנה במערב, ובעליו ב

 לכתחלה הנה בסולו להיתר בנוגע אבל בהנאה, אסור שבמזרח רהחמץ חמץ אוכל
 להקל שיש דרבנן חמץ הוא אם בלתי זמנו לאחר החמץ שיבטל להורות אין

 אחר לשאול ובא בטלו אם ובדיעבד ראתרא. מרא הוראות עפ״י מרובה בהפסד
- להתיר. אפשר גמור בחמץ אפי׳ הפסח





ח ר ז מ
•) לירושלים. היום את המקדימות (וערים) ארצות

אריי לקו דרום י אד* לקו צפון אר*י קו על  האורך מעלות
והומן

 ארץ אריתריאה. דרום
 סומליה בחבש(הרר) הגאלה

החבשית.

 ארזורום) (טרבוון, טורקיה מזרת
 (רוטטוב) נרוסיר, הדון גלילית

ארננגל). (וולוגוה העליק ולגה
סוריא מדבר לב  מעלות 5

רק סל

 סוסליד. נערב «דן סחוז
(מוגאידישי). הדרוסית

 גלילות (טיפליס), התיכון קוק!
סטלינגראד) התיכון(גורקי, הולגה

(בגדד) ננל  סעלות 10
רק 40

(מכלה) סומליה ק«ה
 מורת םרס(םאר,לני), מערב *פון

 רוסיה מורת (באקו), הקוקו
(קוינישב)

 התיכונית פרס מערב
(איססאהאן)

 מעלוח 15
אחת שעה

(קלעה) כלוג׳יססן  (בוכארה) טורקיססאן
בסיביר האערב ה1ק

אסגאניסטן
(קאנדאהאר)

 מעלות 50
שעתים

 (מאדרם). הווו מזרח
■ (קולומבו). *ילון

 התיכון אוב נהר גלילות
בסיביר(סמיסאלאטונסק)

 מקורות גליל סיבט.
והינדוס גאנגס

 מעלות 45
שעות 3

סומסרה *פון נורמה(רנגון) ייניסיי נהר גלילות סיבס מורח  מעלות 60
שעות 4

 יאוה נורניאו, מערב
(סמאראנג) המרכויח

 התיכון, הואנגהו נהר גלילות
 התיגונהאדץהנודיאםים םנגוליד,

בסיביר והיאקוסים

 יאננגה נהר גלילות
לסין התיכון(*ונקינג)

 מעלות 75
שעות 5

 הפיליפינים פורמוסה, אי
אוסטרליא (םאנילה),םערנ

 גלילות םנגיודיד,. ה*ד.וב, הים
לינא נהר התיכון אסור נהר

י׳ייייי׳ון
 יאנג*ה נהר גלילות

התחתון(שאנתי)
 מעלות 90
שעות 6

 ההולנדית, החרשר,, גויניאה
 ה*פונית אוסטרליה

והדרומית

 הונדו—ביפאן הראשי האי דרום
 גליל קיוטו) אוסקר., (קובה,
ביג׳אן בירו התחתון, האמור

 היאפניים. האיים
 (נאגאסקי). קיושיו

שיקוקו

 מעלות 100
שעות 6,40

 הבריטית החדשה גויניאה
 ויקטוריה אוססראלית,

המערבית
 האי (טוקיו), הונדו אי *פון

אוכו*ק מתוז סכאלין, הוקאידו,
היסאני הים  מעלוח 105

שעות 7

 מורת ק*ר. שלמה, איי
אוסטראליה

קאמעאסקה השקם אוקינוס  מעלות 120
שעות $

ניווילנד רדום העליון אנאדור נהר גליל השקט אוקינוס  מעלות 135
שעות 9

 מורת צסוו פיגיי איי
י ניחילנד

 ארץ המערביים, האליאוסים איי
אסיא* בקעה העוקעיס

מידויי אי  מעלות 150
שעות 10

 ואיים תמערניים, האווי איי
פולינסיא נקגו*ת קטנים

אלאסקא ק*ת הםודתייס, האליוטיס השקט אוקינוס  מעלות 165
שעות 11

וסעוסיס קטניס איים והסודתית התיכונית אלאסקא השקט אוקינוס  מעלות 180
שעות 12

 אנרהס ר׳ וווחורני הגיאמרםי אסומחה רבז)1בו לי «זר ו\ו,6נר,« בםו ד.ללו, בר*יםוח 01 )1

ן הי׳י, בראווער דיר יןיןנ דו • יהי׳. נ



ב ר ע מ
מירושלים. היום את המאחרות (וערים) ארצות

אריי לקו דרום אר׳י לקו צפון אר׳יי קו על  האורך מעלות
והזמן •

 סרנסואי המערבית, איגנרר.
מאי, נא ר.מורתית,

 אוקראינה אנסוליא, מערב
 (ויטבטק, רוסיה קיוב), (אודיסה,

לנינגרר).

 של הדלתא קעה
 (אלבסנרריא הנילוס

מערים) של

 מעלות 5
דק סב

 סידאן <יב, מרבד רדיס
 אורנג׳ האנגלי*םערי,מערב

קפלנר. ומורה

 טראקיה,בולגריה בריהים(קנריה),
 מורת טראנטילואניה. ואלאניה

 רוסיה וואלין, (לבוב), גליעיא
פינלנר. הלבנה,ליטא.לטביה,מערב

ם) לוב מדבר  (סייו
סיור. נאות

 מעלות 10
דק 40

ה  מורת «אד, ימה גיייו
מו אפריקה,  הביגית קו

. (קייפטון),

 פולין הומרו׳, סרביה, אלבניי^
 המורהית פרוסיא (קראקא),

שווריה, עסון (קניגסברג),
(בנגזי) קירינאיקה  מעלות 15

אתת עה9

ניגריה סהרה,
 הבאליארים, התיכונית,איי אלגי׳ר

 ערפת (ברעלונר,),מורת קאטלוניה
הולנר. בלגיה, (מרסלית),

התיבונית אלג׳יר מדבר  מעלות 30
מעתים

גריניץ J5 ,ש׳0מ׳ ב ב,

 ר.*רםתי^ המערבית אמריקה
ליבריא«

אירלאנד האי מערב מרוקו מערב קעה  מעלות 45
שעות 3

הררומייס סנרוויץ איי גרינלנר מורת האוןךים איי  מעלות 60
שעות 4

 ברויליר. מורה עפון
(באהיה)

והפנימית הררומית גרינלנר האטלנטי האוקינוס  מעלות 75
שעות 5

 ברויליר., פנים גואיאנה,
 ארנגסיגר. מורה םון1

איירס). (נואניס
נרינלנד מערב עפון סינדלאנר, ניו האטלנטי אוקינוס  מעלות 90

שעות 6

 הקמניס, האנטיליימ איי
 המערבית ברויליה פורטוריקי,

המערבית. ארגנטינא בוליביא,
לאבראדור. מודתקאנאוא. דרום ברמוראם איי  מעלות 100

שעות 6,40

 ויניפואלה, האיטי, אי
עילה. פרו, קולומביה,

 באררדב. אינבלאנו ניו מדינות
לאבראדור

האטלנטי אוקינוס  מעלות 105
שעות 7

המרכוית אמריקא ארונות בקנדה אונטאריו אוהיו. נהר
 פלורידה מערב עפון

אלאנמת.
 מעלות 1ב0

שעות 8

מכסיקו אוקלאהומה. טבמאס. מדינות
בקנדה. מרינות .

 הררומית טבסאס
בארהיב ׳

 מעלות 135
שעות 9

 ק?יםורנא האי תויי
הטקס אוקיניס

 בארה׳ב. באסין גריט ארעות
בקנרר.. אלברטה

קליפורנה מורת רדום  מעלות !50
שעות 10

השקס אוקיניס בקנרה יוקן מדינת השקט אוקינוס  מעלות 165
שעות 11

קטנים איים והתינונית הםורתית אלסקא תטקמ אוקינוס  מעלות 180
שעות 1ב



ר1 תודה ה3ב
שי לארבעת בזה נתונה . שר השם אנ א  לבקשת נענו שבאריי,

 אחד וכל לאר״י׳ הראשי הרב שליט״א הרצוג הגרי״א הגאון והצעת
הספר. הדפסת להוצאת לא־י עשרה נתן מהם

»נינ. הייו, גיזונדהייט' יעקב הר׳ הנדיב ה«ה תל.

ם מר ׳ ה ר ב ג א ר ב נ ט ו היפה. ההממל, הברה שנהל ר

י פ, מ. ׳ ׳ היסה. שטלוק הרמן הפיי«• ע׳

ירושלם. חיות אהרן הי׳ ״ ־

וברכה ותודה
 הארץ בכתיבת החוקר התורני, המרע לאיש מיוחדה

ם ר׳ ה ר ב ב א ק ע ר ד״ר י ו ו א ר  ועמל טרח אשר הי־ו, כ
 והמפות הציורים בעריכת ומסייע לעזר לי להיות רכה באדיבות
וסופו. הספר תוך המובאות

ולהוהרה
א מר האמן המשרטט גם ראוי נ כ ב ש י ר ר ב י ק  ט ו

במומחיות. המפות של השרטוט במלאכת שעסק — מינכן מפליטי



















 שו"ת רדב"ז חלק א סימן עו

גדול בין השוכנים במזרח לשוכנים במערב ונמצא  חילוקתי בענין השבת כי יש שאלת ממני אודיעך דע

 :שמה שהוא לאלו שבת הוי לאלו חול

אחד כל ים ונכבדים אבל אודיעך דעתי בה דע כי השבת נמסרה לתשובה דע כי שאלה זו נבוכו בה רב

ביני וביניכם וכמו שאות הברית הוא לכל א' וא' כן השבת נמסר לכל א' וא'  היאמישראל שנאמר כי אות 

וכיון שהשבת נמסר לכל א' בכל מקום שהוא מונה ששה ימים ובסוף הששה עושה שבת שהוא זכר 

ששת ימים עשה ה' וגו' שאם אין אתה אומר כן אפילו בארץ ישראל יש חילוק למעשה בראשית שנאמר כי 

וביציאתו מתוקן מ"מ התוספת הזה  בכניסתושאנו מוסיפין  "י התוספתקצת: ואפי' תרצה לומר שע

דאורייתא היא ונמצא שאין כל בני א"י שוין בתוספת זה שהרי יש מהלך קרוב לד' ימים בא"י מן המזרח 

ב ואפי' בעירות הסמוכות יש חילוק בזה בין טבריה לציפורי כדאמר ר' יוסי יהא חלקי עם מכניסי למער

שבת בטבריה ועם מוציאי שבת בציפורי אלא מאי אית לך למימר כי השבת ניתן לכל אחד כפי מקומו 

 אשר הוא דר בו לפי שכבר נשלמו במקומו ששה הקפים שלמים ונכנס השביעי לקודם קודם ולמאוחר

מאוחר. וגדולה מזו אמרו המהלך במדבר ולא ידע מתי הוא שבת מונה ו' ימים מיום שטעה ומקדש שביעי 

ומברך בו ברכת היום ומבדיל במוצאי שבת ע"כ ואעפ"י שאינו עושה בכל יום אלא כדי חייו ה"מ מפני 

ום דאם הוא שהוא ספק שמא הוא שבת לכל בני אותו המחוז אשר הוא בו וחל עליו איסור שבת א"נ מש

שבת הרי יש בו איסור שבת לכל בני העולם שאין חילוק בין השוכנים בקצה המזרח לשוכנים בקצה 

המערב אלא י"ב שעות או פחות ונמצא שזה עושה מלאכה בזמן שהוא שבת לכל מ"מ למדנו מדחייבוהו 

ע שאח' לקדש שביעי משמע דלכל אחד נמסר לעשות זכר למעשה בראשית כל חד וחד כי אתריה תד

שהגיע לישוב וידע שטעה ועשה מלאכה בשבת לא חייבוהו להביא קרבן לא חטאת ולא אשם ולא וידוי 

משמע שקיים מצות שבת. עוד ראיה מהא דאמרינן עכו"ם ששבת חייב מיתה ולאו דוקא יום השבת אלא 

נקרא. עוד  שקבע לו יום א' לשבות בו משמע שכל מי שעושה מלאכה ששה ושובת יום א' סוף סוף שובת

ראיה שהרי השבת ניתן במרה וממרה לא"י יש קצת חילוק שהרי מרה לדרום וא"י לצפון נמצא שלא היה 

השבת מצומצם בין מרה לא"י אלא שהוא ית' צוה את השבת לישראל לכל אחד מהם או לכלם בכל מקום 

ביניהם מרחק גדול וטעם זה שימצאו שהרי גלוי וידוע לפניו ית' שעתידין בניו לגלות לקצוי הארצות ויהיה 

אנו צריכים לכל המועדות ויום הכפורים לפי שגם בהם תפול השאלה ודע כי נפל מחלוקת בין הראשונים 

מאי זה מקום מתחיל היום וגם מאי זה מקום מתחיל יום השבת עיין במ"ש בספר הכוזרי ובעל יסוד עולם 

ם במערב ונמצאו אלו מותרים במלאכה ולדעת כולם השוכנים בקצה המזרח השבת להם קודם השוכני

בזמן שאלו אסורים אלא צריכים אנו לומר כי השבת נתן לכל א' מישראל כפי מקומו שימנה ו' ימים שלמים 

 :וישבות בשביעי ובזה יש זכר למעשה בראשית



















































































































































Rabbi Fishbane 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מז

  בענין חלב הקאמפאניעס שבמדינתנו.

במדינתנו אשר יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו ובדבר החלב של הקאמפאניעס 

וגם יסגירו את העסק שלהם שלכן ודאי מירתתי מלערב יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח 

משום דהעיקר דידיעה ברורה הוא כראיה ממש כהא דשבועות דף ל"ד גם לעדות דממון. וגדולה מזה 

מפרשים גם לדין ראיית ב"ד לטבילת גר עיין שם. וזהו גדר אנן  איתא בתוס' יבמות דף מ"ה בשם יש

סהדי שמצינו בהרבה מקומות. ואף לעדי קיומא דקידושין שאף שלא ראו אלא היחוד הוא כראו הביאה 

ממש ונעשית א"א גמורה אף לחייב מיתה להבא עליה אחר אח"כ ושלא לתפוס בה קידושין אחרים. ויותר 

פחותה מזו כהא דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות שהוא כראיה ממש  מזה חזינן דאף אנן סהדי

ונחשב כהוו עדים לקיומא אף לקולא לענין שלא להצריכה גט מהשני בקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת 

לשני בכתובות דף ע"ג ושמואל לא פליג אלא משום שאין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וע"ד קידושין 

ם בועל עיין שם, אף שאין בועל ביאת זנות הוא רק לרוב בנ"א ומ"מ נחשבה ידיעה זו כראיה ואף הראשוני

שצריכין אנו לעוד דבר דהוא רק ידיעה דהא לא ראינו רק יחוד ולרב הוא עוד תלתא שהם רק ידיעות שאף 

דאיכא מ"ד שסובר  שסובר אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום ודאי איכא מעוט שאין יודעין גם לדידיה כיון

דאין אדם יודע עיין בתוס' גיטין דף מ"ה משום שאין לומר שתהיה פלוגתתם רחוקה אך מ"מ מצד הרוב 

היודעין שאין קידושי קטנה כלום והרוב שאין בועלין ביאת זנות והרוב שביחוד יש גם ביאה אף שאיכא ג' 

שב לרב כעדים לקיומא ממש שבעיל מעוטים כנגדם שאף אם נימא כמעוט אחד לא היו קידושין מ"מ נח

לשם קידושין אף לקולא שלא יתפסו קידושי השני וגם שמואל מודה בעצם הדין כדלעיל אלמא דיש 

 לידיעה דין ראיה ממש. 

ויש ידיעה שאף בנפשות נחשב ראי' דבמנאפים עד שיראו כדרך המנאפים אף שהחיוב הוא רק אם הכניס 

כמכחול בשפופרת שלא ראו זה. ומשמע מרש"י ב"מ דף צ"א שכתב דלא הזקיקתן תורה להסתכל כ"כ, 

בין דבכה"ג ברוצח ושאר מיתות לא היו מחייבין מיתה ורק במנאפים לא הזקיקתן תורה להסתכל ומחיי

אותן מיתה אף שאינה ראיה. וא"כ צריך לומר שבעצם ידיעה היא כראיה גם לגבי נפשות ולכן נהרגין 

במנאפין ורק בשאר מיתות הוא גזה"כ שלא ידונו ע"פ ידיעה ולכן במנאפין שהיה נמצא שלא יהרגו לעולם 

ולית בהו גזה"כ זה  כדאיתא בספ"ק דמכות סובר שמואל דמוכרחין לומר דבמנאפין נהרגין ע"פ ידיעה זו

לענין ידיעה זו אבל אם ידיעה לא היה בעצם כראיה איך שייך לומר שיהרגו כדרך המנאפין דהא עכ"פ לא 

ראו וליכא עדים אלא ודאי שבעצם הוא כראיה לכל דבר רק שנתחדש דבנפשות לא ידונו ע"פ עדות 

 דידיעה ובמנאפין לא נתחדש לענין ידיעה זו. 



בחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו יש להתיר גם בישראל יודעין ידיעה ברורה דהוי ולכן בחלב שאסרו רק 

כראיה. וזה שאם יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלהם שהוא הרוחה של כמה אלפים והממשלה 

משגחת אליהם הוא ודאי ידיעה ברורה שהיא כראיה שלא היה בכלל איסורם. וזה הוא גם לכו"ע דאין 

ולכן הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א שומרי טעם לחלוק בזה 

תורה וגם הרבה רבנים וח"ו לומר שעושין שלא כדין. אבל מ"מ לבעלי נפש מן הראוי להחמיר ואין בזה 

 משום יוהרא וכך אני נוהג להחמיר לעצמי אבל מי שרוצה להקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל

 באיסורין. 

ובאם אחד נהג להחמיר אם נאסר מדין מנהג ג' פעמים תליא אם היתה כוונתו להחמיר אף אם הדין הוא 

להתיר וכ"ש בידע בעצמו שיש להתיר ומ"מ נהג איסור יש עליו איסור נדר דנהג ג"פ אבל אם החמיר 

טועין בדין או שאולי  משום שהיה סבור שאסור מדינא או אף רק שאסור מספק וחשב על המקילין שאולי

 הם מזלזלין באיסורין אין עליו דין נדר מצד מנהגו וא"צ היתר. והנני ידידו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן לה

בדבר חלב הקאמפאניעס שבמדינתנו שבארתי בספר אגרות משה סימן מ"ז בחיו"ד שליכא איסור חלב 

"מ מן הראוי לבעלי נפש להחמיר, שמטעם זה ודאי ראוי למנהלי שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, אבל מ

ישיבות קטנות שיתנו להתלמידים חלב של אלו הקאמפאניעס שמעמידין ישראל לראות החליבה, ואף 

שהוא ביוקר מעט שלהישיבות עולה זה סך גדול במשך השנה והמצב של הישיבות דחוק בשנים אלו 

מ כדאי להחמיר כי גם זה הוא מעניני חינוך ולמוד שידעו שכדאי שבשביל זה מקילים באיזו ישיבות, מ"

וראוי לבני תורה להחמיר אף כשיש רק חשש איסור, דמזה יתבוננו לראות איך לירא מאיסורין, וכל 

הוצאות הישיבה הרי הוא כדי לחנך דור נאמן לה' ולתורתו, ומעניני חינוך אין לצמצם. אבל במקומות 

ניעס מחלב שישראל רואהו, והוא דבר קשה מאד להשיג חלב שישראל רואה הרחוקות שאין שם קאמפא

 בשעת החליבה אף ליחידים אין להם להחמיר.

 ס"ק ו פרי חדש יורה דעה סימן קטו

מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה. קיצר במקום שהיה לו להאריך, דלכאורה משמע שאף שלא ראה הכלי 

שחולבין בו ואף שלא נמצא בתחילת החליבה דמותר, והא ודאי ליתא, והילך לשונו בתורת חטאת כלל 

כח ד"ה וכתב[ בשם הסמ"ק ]סימן רכג עמוד רלד[ והרבינו פרץ דאפילו אין פ"א ]דין ו[, כתב הב"י ]עמוד 

דבר טמא בעדרו יש להחמיר להיות שם הישראל בתחילת החליבה פן יערב או ישים הגוי חלב טמא בכלי 

קודם שיבוא הישראל עכ"ל, ובארוך ]איסור והיתר הארוך שם[ דלכתחילה יש לנהוג כדברי הסמ"ק דצריך 

לא היה בו דבר טמא וגם צריך לראות תחלת החליבה, מיהו בדיעבד אם לא ראה בכלי רק לראות בכלי ש

ראה תחלת החליבה בדיעבד מותר ע"כ. הנה דעתו ז"ל דבדיעבד כיון שאין דבר טמא בעדרו לא חיישינן 



שממקום אחר הביא חלב טמא מתחלה והניחו בכלי, אלא שאע"פ כן צריך שיהא שם בתחלת החליבה 

שינן שמא אותו חלב שמצא שם שנחלב כבר הביאוהו ממקום אחר. ולא דק, שהרי באיסור משום דחיי

והיתר הארוך ריש כלל מ"ה ]שם[ כתב וז"ל ובדיעבד מיהא מותר החלב אף אם החליבה הגוי באותו כלי 

שלו רק שראה הישראל מתחלה בכלי ואחר כך אפילו אם יוצא ונכנס ע"כ, אלמא דאפילו בדיעבד בעינן 

שיהא שם בתחלת החליבה ושיראה הכלי. וכבר השיגו הש"ך ]ס"ק ח[ וכתב דכן משמע בסמ"ק  תרתי

ושאר פוסקים להדיא ע"ש. ולכאורה יראה שאפילו שאין שום דבר טמא בעדרו וליכא למיחש כלל 

לאיחלופי חלב טמא, מכל מקום לא פלוג רבנן ואסרו כל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו מידי דהוה 

ות של גוים שאף אם העמידוה בעשבים אסורה, וכן נראה מדברי השערי דורא ]סימן פב[ שכתב אגבינ

וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסורה דלא ליפוק חורבא מינה 

ל גוי לא ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י עכ"ל. וכי דייקית בה שפיר אין זה מחוור כלל, דבודאי חלב ש

אסרוהו אלא היכא דאיכא חשש במילתא משום תערובת חלב טמא הא לאו הכי שרי, ותדע דהא בגמרא 

]עבודה זרה לט, ב[ אמתניתין דקתני ואלו מותרין באכילה חלב שחלבו גוי וישראל רואהו אמרינן תנינא 

שש, פירוש ומדקתני יושב להא דתנו רבנן יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חולב לו ומביא לו ואינו חו

בצד עדרו של גוי מכלל שאינו רואהו חולב, ועוד אי ברואהו חולב פשיטא מתניתין היא, ופריך היכי דמי אי 

דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא דשרי אף שאינו רואה כלל ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי, ומשני 

ליה, מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניחוש לעולם דאיכא דבר טמא וכי קאי חזי ליה וכי יתיב לא חזי 

דילמא מייתי ומערב ביה קמשמע לן דלא, ושמעינן מהכא דלא אסרו חלב גוי אלא כשיש חשש מתערובת 

חלב טמא, דהא בדליכא דבר טמא בעדרו התירו אף שאינו רואה כלל החליבה לא עומד ולא יושב, ואף 

חולב כל שיכול לראותו שאין שם חשש תערובת משום  כשיש דבר טמא בעדרו התירו אף שאינו רואהו

דמירתת, ואם היה דין חלב כגבינה של גוים היה לנו לאסור כל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אף 

דליכא חשש תערובת משום לא פלוג, אלא ודאי כדאמרן: ונמצינו למדין שדינו ממש כדין מורייס של גוים 

היין ביוקר שרי, הכי נמי אם חלב טמא אינו נמצא במקום אחד, או שאסרוהו משום תערובת יין ואם 

שנמצא אלא שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, אין לאסור שם חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אלא מותר 

לילך ולקנות מהגוים חלב שלהם. וכן מצאתי להרדב"ז בתשובה בסימן ע"ה ]חלק ד אלף קמז[ כדברי 

לבו נכרי ואין ישראל רואהו ואין במקום דבר טמא, או כגון שהיה העדר בתוך וז"ל, עוד שאלת חלב שח

הדיר ובדק ולא היה שם דבר טמא, ויצא והביא לו הנכרי חלב מאותו הדיר, אבל לא היה יכול לראותו 

חולב כלל אם גזרת החלב הויא כגזרת גבינת הנכרים או לא: תשובה הדבר ברור כי הגבינה נאסרה 

כן בחלב שחלבו גוי שאסרו אותו משום חשש דבר טמא. אבל נמצא כתוב במרדכי ]עבודה  במנין, אבל לא

זרה רמז תתכו[ עלה דהא דפרכינן בגמרא ]שם[ אי דליכא דבר טמא כו', יש מוכיחין מכאן שאם ברור לנו 

דאין בהמה טמאה בעדרו דמותר ליקח חלב מן הנכרים אף על פי שאין ישראל רואהו, וטעות הוא בידם 

דא"כ הוי ליה לאקשויי אי דליכא דבר טמא בעדרו למה לי ישראל עומד בצד עדרו, ולדידי מיהא לא 

איריא, דלא מצי לאקשויי הכי דבעינן עומד בצד עדרו משום גילוי, אבל משום חשש דבר טמא לא חיישינן 



רבינו פרץ שהוא כיון שאין בעדרו דבר טמא, הילכך השתא דלא חיישינן לגילוי מותר, וכן משמע מדברי ה

המחמיר מכולם וז"ל דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש להחמיר להיות הישראל שם בתחלת החליבה פן 

יערב או ישים הנכרי חלב טמא בכלי קודם שיבוא הישראל ע"כ, הא אי ליכא למיחש להכי מותר, דאחזוקי 

כוונת המרדכי, שהוא ז"ל הבין איסורא לא מחזקינן עכ"ל. ואף על פי שכיון יפה בעיקר הדין לא נתכון ב

שהמרדכי סבור דאף במקום דליכא למיחש לתערובת כלל אף על פי כן צריך ראיית ישראל בכל גוונא 

משום דלא פלוג, וליתא שזה הפך הגמרא דבדליכא דבר טמא בעדרו סגי ביושב ישראל בצד העדר אף 

ן בעיקר הדין והכי פירוש המרדכי, יש על פי שאינו רואה כלל החליבה. ולדעתי המרדכי והרב הנזכר שוי

מוכיחין מכאן דכשאין בהמה טמאה בעדרו שמותר ליקח חלב ממנו אף על פי שלא נמצא שם כלל ישראל 

בשעת החליבה ולא חיישינן שמא הביא חלב טמא ממקום אחר ועירב עם זה, והיינו דפריך בגמרא אי 

דקתני לאו דוקא, אלא אורחא דמילתא נקט שכן דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא, ויושב ישראל בצד עדרו 

דרך הישראל לילך לעדר לקנות חלב מן הגוי וישב שם בצד העדר בעוד שהגוי חולב לו, ואין הכי נמי שאף 

שמצא שחלב הגוי כבר שמותר ליקח ממנו, והכי דייק סיפא דקתני ואינו חושש כלומר דלא חיישינן שמא 

ב בצד העדר לשמור שלא ילך הגוי חוצה ויביא חלב טמא, מאי חששא הביא מבחוץ ועירב, דאי מיירי ביוש

איכא דקתני ואינו חושש, פשיטא שאין לחוש לו לשום דבר, ועם כל זה כתב המרדכי שטעו, דא"כ לא הוי 

ליה לאקשויי פשיטא שנראה שלא יש קושיא אלא שהדין פשוט, ואדרבא הוי ליה לאקשויי אמאי צריך 

ד העדר, אף שאינו עומד שם כלל מותר לקנות מהגוי, אלא על כרחך דעל כל שיהיה הישראל עומד בצ

פנים צריך שיהא הישראל עומד בצד העדר לשמור שלא יביא חלב טמא מבחוץ ויערב, והשתא ניחא 

דקמקשי פשיטא, דאי לסברת היש מוכיחין מאי קפריך פשיטא אדרבא טובא קמשמע לן דלא חיישינן 

רב, אלא שיש ליישב בעדם דבברייתא לא הוזכר הך חדושא משמע דלא שיביא מבחוץ חלב טמא ויע

נחתא להאי דאדרבא יושב בצד העדר קתני דמשמע איפכא וכסברת המרדכי, ולהכי פריך הש"ס דלמאי 

דקתני בברייתא פשיטא, אבל בעיר אחת דלא שכיח כלל דבר טמא או שהעדר בדיר ואין שם דבר טמא 

לב, שזהו מה שנשאל רדב"ז עליו, אף לדעת המרדכי מותר לקנות מן והישראל מבחוץ שאינו רואה חו

הגוי שהרי אין לחוש לדבר טמא ודלא כמו שהבין הרב הנזכר דפליג המרדכי בהא וליתא. וגם תשובת 

רש"י שהביא השערי דורא שהבאתי לעיל ]ד"ה מיהו[ הכי מתפרשא וזהו שכתב דלא ליפוק חורבה מינה 

ב טמא מעדר אחר שבעיר, הא לאו הכי פשיטא דשרי. וגם בעל ספר ט"ז כלומר שיש לחוש שיביא חל

]ס"ק ב[ לא הבין כונת המרדכי על בורייה והעיקר כדפרישית, ותדע שהרי רדב"ז הביא סיוע לסברתו הפך 

המרדכי מדברי הרבינו פרץ והמרדכי גופיה סיים שהרבינו פרץ כתב כסברתו ודלא כהיש מוכיחין א"כ על 

נת המרדכי כדפרישית ודלא כמו שהבין רדב"ז. ותדע עוד שהרי המרדכי בפרק קמא כרחך לפרש כו

דחולין ]רמז תקצ[ גבי כותח של גוים דמותר כתב דאע"ג דאית ביה חלב כיון שמעמיד מותר ע"כ. ואכתי 

קשה דמה בכך תיפוק לי דאסיר משום חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אלא משמע דהיכא דליכא 

וף חלב טמא שרי: הכלל העולה דבעיר שלא נמצא שם חלב טמא או שהוא יותר ביוקר מחלב למיחש לחיל

טהור מותר לקנות מהעכו"ם חלב שחלבו בלא ראיית ישראל כלל. וכן מצאתי המנהג פשוט פה 



אמשטירדאם וכן נהגתי אני ג"כ זולת קצת יחידים הנזהרים בזה. אבל בעיר שנמצא שם חלב טמא אף 

"ם שקונה ממנו דבר טמא בעדרו, מכל מקום צריך לראות קודם החליבה בכלי אולי הניח שאין לאותו עכו

שם חלב טמא, וגם צריך לראות כל החליבה מתחילה ועד סוף או ביוצא ונכנס או בעומד שם בצד העדר 

באופן שלא יוכל לילך למקום אחר להביא חלב טמא לערבו עם זה, הא לאו הכי אפילו בדיעבד אסיר ודלא 

מור"ם בתורת חטאת ]כלל פא דין ו[. והכי מסיק הש"ך ]ס"ק ח[ וכן באיסור והיתר הארוך מבואר הפך כ

מה שכתב התורת חטאת בשמו וכמו שכתבתי לעיל ]ד"ה מיהו[, באופן שבעל תורת חטאת לא כיון יפה, 

 אמנם אנו העמדנו הדינים על אמיתותן ובוריין בס"ד:

 ימן קזשו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( ס

נעימות ימינך הגיעני והנאני שזכית לבוא לבית ירא ה' מרבי' יהיה מכירך ברוך ואתה תצליח ותשכיל 

במלאכתך מלאכת שמים ותלמידך ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם אמן. נידון מה שנוהגים שמה 

ים בישראל שנזהרים מחלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואה מ"מ פשוט להם והיתר גמור אפילו הכשר

לאכול פת שנילש עם חלב הנ"ל ולוקחים מנחתום גוי להדי' ואם אין לזה שום היתר שאלת אם יש לצרפם 

 לזימון הואיל ואוכלים דבר אי' דרבנן שוב דנת על עיקור הדין אי חלב נאסרה במנין אפילו במקום וזמן

שאין בהמה טמאה הראוי' לחלוב מצוי ביניהם כבזמן ומקומות אלו שהבהמות הטמאים המצויים גם 

 הגוים ממאסים חלבם. 

הנה בש"ד כ' ומביאו פר"ח סי' קי"ד וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין בהמה בדיר אסורה דלא 

ולא הראה מקום איה מקומו ברש"י  ליפוק חורבא מיניה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י ז"ל עכ"ל

אולי בתשובה אך נ"ל מבואר כן במס' ע"ז ל"ה ע"א בטעם איסור הגבינה א"ר חנינא משום דא"א לה בלא 

צחצוחי חלב עפירש"י ומה שהקשו התוס' הא הגוי לא יהיה שוטה לערב חלב טמא שאינו עומד בשרוצה 

ש"י דחלב גזירה קדמוניות /קדמונית/ היתה קודם לגבן והמעיי' בלשון רש"י יבין דבר לאישורו דס"ל לר

שאסרו גבינה ואז אסרו החלב שאין ישראל רואהו אף על גב דתחלת גזירתו הי' משום חשש עירב דבר 

טמא מ"מ כיון שגזרו ואסרו במנין סתם אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפי' 

החלב אסורה אמנם כשנשתנה מצורתה ונעשית חמאה או  ליכא חשש דבר טמא כגון החולב לגבן מ"מ

גבינה לא גזרו וחזרה להתיר וכ"כ ס' זו כ"מ נמצא באותו הדור הי' החלב אסור אפי' חולב לגבן כך נאסר 

במנין והגבינה הנעשה מזה הי' מותר כיון שנשתנה והנה החלב הלז כל זמן שלא נשתנית היא איסור 

ת והכלים שוב בדור אחר נמנו לאסור הגבינה הנעשית ממנה משום נהי גמור ככל האי' ואוסרת תנור ופ

דאותו חלב שיקפה ונשתני' הותר' מ"מ אותן צחצוחי' שנשארו ביני אטפי לא נשתנו אעפ"י שהוא חלב 

טהור בודאי מ"מ כל זמן שהחלב בעין ולא נשתנה היא אסורה משום גזירה קדמוניות /קדמונית/ דחלב 

ראל רואהו כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י במתק לשונו ולק"מ ק' תוספות ונ"ל שחלבו נכרית ואין יש

דהאומרים דפליגי אר' חנינא וס"ל טעם אחר באיסור גבינה היינו משום דלא ס"ל לחוש לביני אטפי כאשר 



 יבואר אי"ה ותלי' זה בב' לשונות מס' ע"ז ל"ה ע"ב ואי בעית אימא אפי' תימא דקבעי ליה לגבינה איכא

דקאי ביני אטפי אבל לישנא קמא לא חייש לביני אטפי אפילו בישראל הקונה חלב מנכרי לגבן מכ"ש נכרי 

חולב לעצמו לגבן ולא דפליגי לישנא אי' הי' גזירה סתומה או לא אלא פליגי בלשון תחלת הגזירה ולכ"ע 

גם הי' אחלב שעושי' החלב נאסרה במנין ושוב אסורה בכל מקום ובכל זמן אך פליגי אי תחלת הגזירה 

ממנה גבינה ומשום ביני אטפי או מתחלה לא נחתי להכי ונ"ל עוד המדקדק ויעיי' בלשונותיו של ה"ה 

ממ"א באיזה מקומן שם יראה ויבין כי בהא לא מספקי' כלל ולא נחלק אדם מעולם דחלב דביני אטפי 

שערבה בקדרה או בגבינה אותה שלא נשתנית אסורה שהרי נאסרה במנין ואוסרת תערובתה ומה לי 

וחמאה ולא יאכל הגבינה כ"א בהסרת צחצוחי החלב ההיא ובזה לא פליגי אך ר' חנינא ס"ל אסרו הגבינה 

הנכרי משום צחצוחי חלב גזרו על הגבינה אפי' בהסיר הצחצוחית ע"י בישול ועל זה פליגי אמוראי וס"ל 

ו העמדת הקיבה ופסק רמב"ם כוותי' וכן גבינה מבושלת לא נאסרת אלא מטעם ניקור או שומן חזיר א

חלב שחלבו נכרי וקנאה ישראל ועשה ממנה גבינות גם ללישנא קמא היה אסור אם לא יסורו האי דקאי 

ביני אטפי אבל אי בשיל לה שרי ואב"א משום דקאי ביני אטפי אסרי אפי' לגבן ישראל ולא קיי"ל כל"ב 

בל בלי בשול פשיטא דאסור ואי לא תפרש כן דברי ה"ה אין ההוא דלביני אטפי לא חיישי' לאיסו' מבושל א

מובן לדבריו במה שכפל דרמב"ם לית ליה הך דביני אטפי ולא חשש לצחצוחי חלב ושוב כ' וכפל 

 דלרמב"ם לא הותר גבינה וחמאה אלא בבישול ומייתי תוספתא על זה אע"כ כנ"ל. 

ן מורה פשטות המרדכי דמייתי הרב"י ריש ובכסף משנה שם כ' להדיא דחלב הוא דבר הנאסר במנין וכ

הסי' אלא דהדר תבר לגזיזי' וכתב הטעם משום שמא הי' חלב טמא בכלי מאז משמע אי לא שכיחי חלב 

 טמא בכל השכונה מותר ורישא לאו היינו סיפא. 

חלב ועיין ד"מ אות ב' בסופו מייתי דברי האו"ה אבל אם היה לו חותם א' בחלב די בכך הואיל ורוב מן ה

כשר ואף אם עירב בו דבר טמא אינו אסור רק מדרבנן ולכן די לו בחותם א' עכ"ל ועיי' ש"כ סי' קי"ח סק"ח 

דמייתי האי טעמא אלא שכ' עוד טעם אחר בשמו כיון דרוב חלב המצוי בינינו הוה חלב טהור אם כן ליכא 

מב"מ =מין במינו= לא אלא אי' דרבנן ודגול מרבבה הקשה הא מרא דשמעתא דחמפ"ג הוא רב וס"ל 

בטיל ומ"מ סגי ליה בחות' א' ולק"מ די"ל רב מיירי במקום שאין חלב טמא מצוי ואינו אסור רק משום 

גזירה והאו"ה רצה ליתן טעם דלדידן אפי' במקומות שמצוי חלב טמא מ"מ סגי בחותם אחד משום דקיי"ל 

 מין במינו היא ברובא. 

ש ליישב ולומר רב ס"ל טע"כ =טעם כעיקר= לאו דאוריי' וס"ל שבתי וראיתי דק' דגול מרבבה בלא"ה י

לענין מב"מ בתר טעמא אזלי' ולא בתר שמא כאביי ודלא כרבא והשתא י"ל נהי כל חלב טמא הוה מב"מ 

בשמא עם חלב טהור מ"מ בטעמא איכא חלב טמא דשוה בטעמא ואיכא דלא שוה ולפ"ז הוה ס"ס =ספק 

ן הוה ס"ס שמא לא עירב בו כלל ואת"ל עירב שמא אותה חלב השוה ספיקא= בין לדידן בין לרב לדיד

בשמא וטעמא ובטל ברוב וליכא תו אלא אי' דרבנן וסגי בחותם א' ולרב הוה ס"ס בהיפך דלמא לא עירב 



ואת"ל עירב שמא מאותה חלב דשוה בשמא ולא בטעמא דמב"מ לא הוה דרב אזיל בתר טעמא ומשום 

ם א' כן י"ל מ"מ מבואר מכאן דמשמע דחלב טמא מגזירה נאסרה במנין בלא טע"כ לאו דאוריי' וסגי בחות

פלוג וכן יראה בהדיא בלשון רשב"א בתה"א והרמ"א בהגה"ה סי' קט"ו שכ' ואם חלבו גוים מקצת בהמות 

וכו' ומ"ש עליו ש"כ ס"ק י"ג וכן ממ"ש רמ"א עוד שם אוסרת כלים שנתבשלת בהם וכו' ומ"ש ש"כ עליו 

בואר להדי' דס"ל דנאסרת במנין כיינם ובישולם אך הפר"ח מייתי תשו' רדב"ז דפשיטא לי' סקי"ד ע"ש מ

דחלב לא נמנו עליו לאוסרה ומשו"ה היכא דליכא דבר טמא מצוי מותרת וכ' פר"ח שעל זה סמך בהיותו 

באמשטרדם אכל עמה' חלב שחלבו נכרי ר"ל כי במדינתו מקום שיצא משם שמה שכיחי חלב גמלים 

במדינתנו הנה מ"ש באמשטרדם רצונו שנתאכסן אצל ספרדי' פורדגיסין /פורטוגזים/ שם והם  משא"כ

נוהגים היתר עפ"י רדב"ז הנ"ל הנה בגוף הדין כבר כתבתי לעיל דעתי מש"ס ופוסקי' אך לו יהיה שיהיה 

' כוותי' דעת כהרדב"ז ועכ"פ איכא דעת רש"י בגמ' ותשו' רש"י ועוד פוסקים דס"ל לאסור ורמ"א וכ"מ כ

ואנו נוהגים כן א"כ אפי' הלכה כאינך פוסקי' מ"מ כיון דיש דעה להחמיר כבר קבלנו אבותינו עליהם 

כאותה דיעה ואסור עלינו בני אשכנז מדינא ואין לו התרה ועמג"א סי' קנ"א ססק"ז וקרוב בעיני נדר 

היה אסור עלינו כקולא איסו' דאורייתא אף על פי שמכל מקום קיל ככל אי' דרבנן היינו כך קבלו הנדר שי

דרבנן אבל לעבור על זה עובר על נדר דאורייתא והיינו אם הלכה כרדב"ז להקל ורק אבותינו קבלו עליהם 

כדעת המחמיר ה"ל נדר דאורייתא אך אם עיקור הדין דלא כרדב"ז אם /כן/ לא קבלנו עלינו כלום אלא 

 בריין באיסור דרבנן נמצא חומרא קולו וק"ל. שהאיסו' הוא כך מעיקרא איננו נדר אלא העובר הוא ע

ומה שכתבתי שהקבלה הוא נדר דאוריי' אעפ"י שלא אסר עצמו בלשון קונם מ"מ כל שמקבל על עצמו 

לעשותו דבר מצוה הוה דאוריי' ונפקא מפיך זו צדקה כ"כ ר"ן נדרים ח' ע"א ד"ה עליו להשכים וכו' 

שלפנינו שלא לאכול חלב גוי או קבלת תענית נפקא לן והמקבל עליו פרישות שלא לעשות כגון נידון 

 מקבלת נזירות שאומר בלשון קבלה וכבר הארכתי בזה בגליון מג"א /סי' תקס"ב/ סקי"ו ואין כאן מקומו. 

מעתה חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו אסורה עלינו אי דאוריי' אי דרבנן כמבואר לעיל ופורץ גדר 

אפי' הנזהרים מ"מ נעשה להם כהיתר וכחומה פרוצה לקנות מפלטר פת ישכנו נחש אך מ"ש מעלתך ש

שנילושה עם חלב שלהם צע"ג מאין נתפשט ההיתר ההוא הלא תערובתה אוסר אפילו הכלים ועיינתי 

בזה ללמוד זכות אולי ס"ל כשם שכ' כ"מ בדעת הרמב"ם שלא גזרו אלא אחלב בעין ולא על החמאה 

סרת תערובתה מ"מ כשנלושה עם קמח ונעשה מצירופם עיסה ונאפת שכבר נשתנה וס"ל אף על גב דאו

פנים חדשות בא לכאן והוה ליה כנשתנה ויש לזה פנים במס' כריתות ה' ע"א לחם לא אי' בעיני' ועמ"ש 

בס' מקור חיים סי' תס"ז גבי דבש ודחיתי כל דבריו בגליון מג"א סי' רי"ו סק"ג באריכו' ואפי' לפי טעות 

להיות כעין תורא דאי לאו הכי אסור משום עיסה שנילושה בחלב ועיי' מה שהחמיר בזה הלז מ"מ צריך 

 בתשובת צמח צדק ורמז עליו מג"א סוף סימן תמ"ז סוף סקמ"ה. 



ואתה בני שמור נפשך ולא תטוש תורת אמך ומכל מקום לצרף בזימון כיון דפר"ח העיד דספרדים אוכלים 

נמי לא סתים ועוד איכא משום איבה וגדול השלום ושלום לך להדיא אינהו מיכל אכלי לדידן מיסתם 

 פה יערגן סמוך לק"ק פ"ב יום ד' ט"ו מנחם קצ"ד לפ"ק. משה"ק סופר מפפ"דמ. -ולתורתך הכ"ד א"נ 

 סעיף ה שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיב

יש אומרים שמי שיש בידו פת, או שיש פלטר ישראל, ויש פלטר עובד כוכבים עושה פת יפה ממנו, או 

ר שאין בידו של פלטר ישראל, מותר לקנות מפלטר עובד כוכבים במקום שנהגו היתר בפת של ממין אח

 פלטר, דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו, הרי זה כפת דחוקה לו.

 סעיף ח שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיב

 מותר אפילו של בעלי הבתים. ומר דבמקום שאין פלטר מצוי כלליש מי שא



Rabbi Weitzman 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עג

 הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג, ובו ד' סעיפים. 

 סעיף א

מפסקת אלא אם כן היתה טלית לא יקרא ק"ש  נוגעים זה בזהובשר שניהם שנים שהיו ישנים בטלית 

 ולמטה. ממתניהם ביניהם 

 סעיף ב

משום דחשיבא כגופו. לו בלא הפסקת טלית, בחזרת פנים לצד אחר, ואפיעם אשתו, קורא אם היה ישן 

 ונכון לחוש לדבריו. שאוסר,  מיויש 

 סעיף ג

צריך  גדולים ואם הםבחזרת פנים בלא הפסקת טלית. בעודם קטנים, מותר לקרות עם בניו אם היה ישן 

 להפסקת טלית. 

 סעיף ד

. ואפילו עד כמה הם חשובים קטנים, התינוק עד שיהיו לו י"ב שנים, והתינוקת עד שיהיו לה י"א שנים

אם הביאו ב' שערות אסור בלא הפסק, ואם לא ובשנת י"ג לתינוק וי"ב לתינוקת, הביאו ב' שערות, מותר. 

 אפילו לא הביאו ב' שערות, אסור. לתינוק, וי"ב לתינוקת, הביאו ב' שערות, מותר. ג ומשנת י"ג ואילך

 סעיף א ביאור הלכה סימן עה

שהיא עיין בספר שולחן שלמה שכתב דשיעור זה שייך אפי' בקטנה מבת ג' ואילך  -טפח מגולה וכו' 

 ראויה לביאה ואם היא בתו הוא מי"א שנה ואילך וכדלעיל בסימן ע"ג עי"ש:

 טהרת עינים ותורת הסתכלות

Click here 

 סעיף ו אבן העזר הלכות אישות סימן כג רמ"א

הואיל ומכסין  אחותו, ונהגו עכשיו היתר בדבר ואחיו ובעל אמו ובעל עוד אסרו בגמרא לרחוץ עם אביו

 ערותן בבית המרחץ ליכא למיחש להרהורא )אגודה(. 



 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נז עמוד ב

א"ר יוחנן משום ר' בנאה: בכל שותפין מעכבין זה את זה, חוץ מן הכביסה, שאין דרכן של בנות ישראל 

מסתכל בנשים בשעה  א"ר חייא בר אבא: זה שאין -להתבזות על הכביסה. ועוצם עיניו מראות ברע 

שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא! אי דליכא דרכא אחריתא, אנוס 

 הוא! לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה. 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן נו

בענין איסור הסתכלות בנשים מגולות ממקומות שדרכן לכסות אם יש בזה חומר לאוין דג"ע ובאם צריך 

לילך במקומות שהנשים נמצאות כן ב' מנחם אב תש"כ. מע"כ ידידי הנכבד מו"ה ר' יעקב גרשון בורשטין 

  .שליט"א

שהנשים יושבות והולכות מגולות בשרן ממקומות שצריכין להיות הנה בדבר שאסור לילך במקומות 

. והוכיח כתר"ה מכוסות כמו אצל חוף הים ולרחוץ עמהם בימים ובנהרות אם הוא בדין יהרג ואל יעבור

מסנהדרין דף ע"ה במי שהעלה לבו טינא שאמרו חכמים ימות ואל תעמוד לפניו ערומה ולמ"ד אשת איש 

הא אמר בשלמא למ"ד א"א היתה שפיר ורק למ"ד פנויה היתה הוצרך היתה משמע דהוא מדינא ד

להטעמים דפגם משפחה וכדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות וכדאיתא דיוק זה בבעה"מ. הנה שני 

חלוקים יש, חדא דשם הוא להתרפאות מתאוותו להעבירה ליהנות מהערוה, שזה חמור מלעבור להנצל 

מ חלוק זה לענין הנאת עצמן, שמתיר בעה"מ אף בג"ע כשמאנסין אותו מהריגת המאנס כדסובר בעה"

לעבור שמ"מ להנאתו להתרפאות מתאותו אוסר גם הוא בג"ע, אף שבשאר עבירות כמו שמתאוה לאכול 

הנבלה או לאכול ביו"כ מותר כדביאר בהגהות הב"ח שם שיטת בעל המאור עיין שם, והוא מהר"ן פסחים 

הוא גם בתעמוד לפניו ערומה שלהתרפאות מתאותו ליהנות בהסתכלותו  דף כ"ה. וחלוק זה אפשר

בערמימותה אסור אף שאינו איסור ממש אבל ליהרג כשמאנסין אותו להסתכל בערומה כיון שאינו איסור 

ממש בלא נגיעה אפשר דאינו מחוייב ליהרג. ואף הרמב"ן שאינו מחלק בין להתרפאות מתאותו להעבירה 

המאנס להנאת עצמו הוא רק לענין עצם הדין שסובר בעה"מ שאין חלוק בין שאר  ובין להנצל מהריגת

עבירות לג"ע באונסין להנאת עצמן והוא משום דסובר דהחומר בג' עבירות אלו שגם בצנעא יהרג ולא 

יעבור הוא משום דבדידהו איכא דין קדוש השם אף בצנעא, וכשמאנסין להנאת עצמן ולא להעביר על דת 

משום קדוש השם דלכן הקשה דא"כ גם כשהתאוה ליהנות מהערוה יהיה מותר להתרפא כמו ליכא בזה 

שמותר לאכול נבלה וביו"כ כשמתאוה כשהוא פ"נ, אלמא דג' עבירות אלו שאף בצנעא ימות ונהרג הוא 

מצד חומר עבירות אלו ומטעם זה אין מתרפאין לכן יש לו גם ליהרג אף שהוא מאנסו להנאתו שאין בזה 

ם קדוש השם מצד חומר האיסור. אבל לענין מה שאמרו ימות ולא יתרפא אף רק בעמידתה לפניו משו

ערומה שאינו איסור ממש גם הרמב"ן אפשר יחלק שהוא רק להתרפאות מתאותו להעבירה אסור אף 



בזה ולא במאנסין אותו להסתכל שלא יתחייב ליהרג ע"ז שהרי הוא חלוק דמסתבר ולמה יפלוג הרמב"ן 

  .ברא זועל ס

וטעם בעה"מ שאף לענין היתר דלהנאת עצמן מחלק דלהתרפאות מתאותו ליהנות ממנה שאני ואסור, 

נראה דכיון שבג' עבירות אלו יש ענין קדוש השם גם בצנעא ממילא מה שמתאוה ליהנות דוקא מאשה זו 

הנבלה או ביו"כ  שהיא בעבירה דג"ע לו הוא חלול השם דמחוייב למות ולא לעבור, ול"ד לנתאוה לאכול

שאף בפרהסיא מותר לו לאכול אף שבפרהסיא גם בכל עבירות יעבור ואל יהרג אלמא דהתאוה לאכול 

איסור אין בזה ענין חלול השם, הוא משום דהתאוה לאכול הנבלה אינו משום דהיא נבלה אלא משום 

"כ שליכא היתר כלל דהיה בשר שהריחה ואם היה הבשר כשר היה ג"כ מתאוה לו בזה שהריחה וכ"ש ביו

ואם היה בחול היה נמי מתאוה לאכול ונמצא שלא היתה תאותו לעבור איסורין לכן אף בפרהסיא הוא ככל 

חולה שנדחו כל האיסורין מפני פ"נ, אבל במה שמתאוה לאשה זו דוקא שהיא ערוה עליו והיה אסור לו 

ות שרק מחמת שהוא איסור להתאות לה הוא תאוה לעבור איסור וכ"ש למה שמשמע בגמ' שיש לתל

ומים גנובים נתאוה כ"כ עד לחלות למות מזה הוי זה גופיה חלול השם שאף בצנעא הוא בג"ע בדין חיוב 

קדוש השם למות ולא לעבור. והרמב"ן לא ניחא לו לחלק כיון דאפשר גם בג"ע שנזדמן שנתאוה לאשה זו 

  .לא מצד האיסור כמו באכילה

יכא ראיה שגם יהרג באנסו אותו להסתכל בערומה. וגם לבד זה הא עכ"פ ממה שאסור להתרפאות ל

כשאינו מתכוין ליהנות מההסתכלות גם האיסור קיל טובא שהא בלא דרך תאוה אף בנגיעה וחבוק ונשוק 

ליכא הלאו ואינו לוקה כמפורש בש"ך סימן קנ"ז ס"ק י"א ומשמע לו כן גם מן הרמב"ם כ"ש שבהסתכלות 

ש האיסור וממילא אף כשיעשה מזה קצת תאוה ודאי קיל ממסתכל לכוונה שלא בדרך תאוה שהוקל

ליהנות ממנה כהא דרוצה להתרפאות בזה שימלא תאותו בהסתכלותו וא"כ אין למילף מזה שאסור 

להתרפאות בהסתכלות לכוונת הנאה ממנה שיהיה מחוייב ליהרג כשמסתכל שלא לכוונת הנאה אף 

  .קלוששיוגרם מזה קצת הנאה שהוא איסור 

ועוד שהסתכלות שיהיה שייך לאיסור ג"ע הוא רק כעובדא דהתם שהאשה באה או שהובאה לזה 

שיסתכל בערמומיתה אבל מה שהוא הולך למקום שנשים נמצאות מגולות בבשרן אין זה שייך לג"ע אלא 

יבא שהוא איסור אחר דמביא לידי הרהור ועובר על ונשמרת מכל דבר שהוא איסור הרהור שיש לחוש ש

מזה להוצאת זרע לבטלה וגם לפעמים בא תיכף להוצאת זרע. והטעם דבקרא שילפינן משם איסור 

לשאר דברים לבד ביאה להרמב"ם שהוא מדאורייתא נאמר לא תקרבו שהוא לאו על נגיעה דרך תאוה 

בקירוב בשר כדכתב הרמב"ם בר"פ כ"א מאי"ב כל הבא על העריות דרך אברים או שחבק ונשק דרך 

ה ונהנה בקירוב בשר ה"ז לוקה אבל הסתכלות ליכא בלאו זה אלא הוא איסור אחר דנקט הרמב"ם תאו

בה"ב וליכא ע"ז מלקות אלא מכת מרדות, ואף שלא הזכיר טעם האיסור בכאן הזכיר זה שם בהכ"א 

באיסור להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה ובאיסור להסתכל בבגדי צמר של אשה שהוא 



שהוא שלא יבא לידי הרהור, והוא כדכתבתי שאיסור הסתכלות אף כשהיא מגולה ממקום שדרך מכירה 

לכסותן כמו בעומדות על הכביסה הוא משום שלא יבא לידי הרהור, וא"כ אין בזה שייכות לאיסורים דג"ע. 

ן אך אפשר אולי לומר שהאיסור דה"ב הוא ג"כ איסור קריבה אבל בלא נגיעה הוא רק מדרבנן, ועיי

בהגמיי' אות א' שהביא מאדר"נ שדריש מלא תקרב גם שלא ידבר עמה דברים בטלים והוא אסמכתא 

אבל כיון שסמיך להא דלא תקרב אלמא דהוא מדרבנן מאיסורי קריבה ואם כן גם הסתכלות הוא מאיסורי 

ן כתב אפילו קריבה מדרבנן אף שאינו נוגע בה כמו הדבור, אבל איסור זה הוא רק בכוונה ליהנות מזה ולכ

באצבע קטנה שהוא ממקום שהדרך להיות מגולה דכיון שנתכוין ליהנות אין לחלק בין מקום שצריך להיות 

מגולה למקום שדרכן לכסות. ובהכ"א איירי בלא כוונה ליהנות מ"מ אסור להסתכל במקום שדרכן להיות 

להסתכל בבגדי צבעונין אין מכוסה אף שאין בזה ענין קריבה מחשש שלא יבא לידי הרהור, וכן איסור 

שייך קריבה רק שאסור מצד הרהור. ואיכא לפ"ז בהסתכלות במקומות שדרכן לכסות בכוונה ליהנות ב' 

איסורין אחד מצד קריבות ואחד מצד הרהור, ובמקומות שדרכן לגלות במכוין ליהנות רק איסור קריבה, 

מצד חשש הרהור. וכן משמע לכאורה ובלא כוונה ליהנות יהיה אסור רק במקום שדרכן לכסות ורק 

מהרמב"ם. אבל הא בע"ז דף כ' דריש מונשמרת מכל דבר רע הא דאסור להסתכל בנשים שהוא איסור 

מצד הרהור, ואם הוא כפשטות הלשון שאף במקומות המגולין איירי ונוקים בכוונה ליהנות דרק בזה אסרי 

נתכוין ליהנות הוא משום דכיון שהתפעל  הרמב"ם וש"ע והא דמקשה על רשב"ג ולא תירץ שרשב"ג לא

רשב"ג מיופיה עד שאמר עליה מה רבו מעשיך ה' נחשב זה הנאה כדכתבתי בספרי אגרות משה סימן מ' 

באו"ח עיין שם, הרי להרמב"ם למה שמשמע הוא מצד איסור קריבה ולא מצד איסור ונשמרת, ואם נוקים 

נה ליהנות שאסור רק משום הרהור יקשה מה הוקשה שאיירי הברייתא במקומות שדרכן לכסות ובלא כוו

לו על רשב"ג יתרץ דהיה במקומות שדרכן להיות מגולות ואף שנימא שנחשב בהא דרשב"ג כנהנה 

כדכתבתי לא הי"ל להקשות מברייתא זו דהאיסור הוא משום הרהור שהוא רק במקומות שדרכן לכסות 

אלא איסור ונשמרת מצד איסור הרהור, בין במכוין ולכן צריך לומר דבכל הסתכלות ליכא איסור קריבה 

ליהנות שאסור אף במקומות המגולין, בין במקומות שדרכן לכסות שאסור בכל אופן אף בלא מתכוין 

ליהנות, דאיסור קריבה הוא רק בנגיעה. ומה שחלקן הרמב"ם בשתי הלכות הוא משום דיש חלוק ביניהם 

בנתכוין ליהנות שדין זה נקט בה"ב והוא אף במקומות  לענין מכת מרדות שסובר הרמב"ם שהוא רק

הגלוים ובהכ"א נקט הדין שאסור להסתכל בשעה שהן עומדות על הכביסה שהוא במקומות שדרכן 

לכסות שאיירי בלא מתכוין ליהנות, דבמתכוין הא אסור אפילו במקומות המגולין, ובדין זה ליכא מכת 

ונשמרת שלא יבא לידי הרהור, מ"מ יש חלוק ביניהם לענין מרדות. ואף שאיסור דתרוייהו הוא משום 

מכת מרדות משום דלא מצוי כ"כ שיבוא לידי הרהור בלא מתכוין ליהנות לכן סובר הרמב"ם מסברא דאין 

באיסור זה מכת מרדות, וכן לא כתב בה"כ באיסור הסתכלות בבהמה וחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר 

ג"כ הוא שלא ליהנות לכן לא מצוי כ"כ שיבא לידי הרהור וליכא מכת לנקבה שאיכא מכת מרדות משום ד

מרדות. וגם נראה דהרמב"ם למד זה מגמ' דסנהדרין דף כ"ו בחשוד על העריות שא"ר ששת ארבעין 

בכתפיה שרש"י ותוס' פירשו שאיירי בחשוד לעבור איסור זנות ממש אבל לא היתה התראה או גם בלא 



טובה השמועה, אבל הרמב"ם לא נראה לו פירוש זה דסובר דלכו"ע פסול  עדים והמלקות הוא משום לא

כשבא על הערוה כדסברי כן ברא"ש ובעה"מ, וגם לא יפרש שהוא בעבר על חבוק ונשוק כדמפרש לדידיה 

הכ"מ דהא מאותו הטעם עצמו דלא ניחא לפרש בבא על הערוה משום דאין לחלק בהעבירות שפוסלין בין 

לשאר עבירות כדכתב הרא"ש דדוחק הוא לחלק ובבעה"מ כתב דבבועל את הערוה  עריות דיצרו תוקפו

אפי' ר"נ מודה דהא רע לשמים ורע לבריות הוא, וברור שאין כוונתו רע לבריות כפשוטו שהרי פוסל אף 

בבא על הערוה מרצונה הטוב אלא כוונתו דיש לזה דין רע לבריות דהוא עד דחמס כדמצינו באוכל נבלות 

ן שאף לרבא פסול כדפרש"י בדף כ"ז דכיון דמשום ממון קעביד דהא שכיחא בזול טפי מדהיתרא לתיאבו

הו"ל כרשע דחמס, וה"ה כשגם הנבלה ביוקר אבל לא היה שם בקרוב בשר כשר דהא לא מחלק לרבא 

לומר שמכשיר אף באוכל נבלות לתיאבון אם הוא תיאבון אחר שלא בשביל הזול דממון אלא משמע דכל 

דינו כעובר בשביל תאות הממון שהרי בשביל תאוה חזינן שחשוד לעבור עבירה ולכן חשוד נמי  תאוה

לתאות ממון למישקל שוחדא ואסהודי שיקרא. וא"כ גם בעובר בשביל תאות זנות נמי הוא כרשע דחמס 

כוונת  והוי ממילא דינו כרע לבריות אף שבעל ברצונה כיון דחזינן דעובר בשביל תאוה על איסורין וזהו

בעה"מ ברע לבריות שכתב ולא נראה לו לחלק בסברא בעלמא דיצרו תוקפו יותר בעריות להכשיר בפסול 

דאורייתא, ואם כן להרמב"ם שגם חבוק ונשוק הוא לאו שלוקין עליה מדאורייתא שזהו הרשע שפסלה 

ירות כיון שעכ"פ תורה לעדות כמפורש ברמב"ם פ"י מעדות ה"ב, נמי אין לחלק מצד יצרו תוקפו משאר עב

נקרא רשע בתורה ככל מחוייבי מלקות שגם עליו נאמר והיה אם בן הכות הרשע, ולכן פי' הכ"מ 

להרמב"ם צע"ג שאין מקום לחלק להרמב"ם בין בא על הערוה לחבוק ונשוק לענין עדות. ולכן מפרש 

ה שבשביל זה הרמב"ם ארבעין בכתפיה שהוא מכת מרדות כדפירשו הם אבל לא מצד לא טובה השמוע

לא מסתבר לו שיפסל לעדות אף לר' ששת וכ"ש שלא היה מקשה על ר"נ מזה כיון שאפשר לא עשה 

כלום אף שרגיל וגס בהם אלא שאיירי בראינו דברים האלו שחושב הרמב"ם שהוא מסתכל בנשים בכוונה 

דבר שעשה ממש ולכן ליהנות מזה והוא קורץ בידיו ורומז בעיניו להן להנאתו שע"ז איכא מכת מרדות על 

סובר ר' ששת שנפסל מדרבנן לעדות כעל כל איסור מדרבנן שחייבין מכת מרדות שנפסלין מדרבנן כדאי' 

ברמב"ם שם ה"ג, ור"נ מחלק בפסול דרבנן מצד הסברא דיצרו תוקפו דבפסול דרבנן שייך לסמוך על 

תכוין ליהנות מהעריות בדברים סברא זו וכיון שהמכת מרדות מצינו רק בחשוד על העריות ששייך רק בנ

שעשה אמרינן דהוא דוקא, ולא כשהי' בלא מתכוין ליהנות כהא דמסתכל בשעה שעומדות על הכביסה 

ומסתכל בבגדי צמר שאיירי בהכ"א, אף שהוא ג"כ אסור מטעם אותו האיסור עצמו, סובר הרמב"ם 

  .שליכא בזה מכת מרדות ואף לר' ששת יהיה כשר לעדות

סתכלות הוא מצד ונשמרת שלא יבוא לידי הרהור אף במקומות שדרכן לכסות וכן משמע ע"כ איסור ה

מש"ע אה"ע סימן כ"א שכתב שני הדינים שבשתי ההלכות בדין אחד בסעיף א'. וכיון שהוא דין הרהור 

מקרא דונשמרת אינם בכלל דין ג"ע שיהיה בהם דין יהרג ואל יעבור, דאף בשביל הוצאת זרע ממש לא 

דיהיה בדין יהרג ולא יעבור ובפירוש איתא בסדור ריעב"ץ בחלק מלון מדור ד' סעיף י"ב דאם א"א מצינו 



לו להחזיק הזרע אם לא יכניס עצמו בסכנה אינו מחוייב ולא רשאי להמית עצמו בשביל כך, ואף מה 

תבקע שמסיק אכן העושה במזיד ודאי צריך למסור עצמו על כך ועליו א"ר טרפון בנדה דף י"ג מוטב 

כרסו, אין לפרש כפשוטו שצריך למסור נפשו דמ"ש משבת וכל האיסורין שאף אם במזיד הביא עצמו 

שיהיה בסכנה בלא חלול שבת ועבירת שאר איסורין מחללין עליו שבת ועובר האיסורין ואין חלוק לדינא 

ודאי יענש ע"ז אם באונס בא לזה או במזיד שעכ"פ כיון שעתה הוא מסוכן יש לו דין היתר דפ"נ אף ש

בד"ש על שהביא עצמו לזה, וכן הוא גם בהוצאת זרע דכיון שהוא ככל עבירות שיעבור ואל יהרג הוא גם 

לענין הביא עצמו במזיד להוצאת זרע שאינו רשאי להמית עצמו אף שיענש בד"ש ור"ט שאמר תבקע 

משמע שאין הלכה כמותו כרסו פשוט שאינו במקום סכנה אלא שיסבול מזה יסורין עד שיתרפא, ואף זה 

שלא הביאוהו הרמב"ם והש"ע ומותר להוציא הקוץ אף שלא במקום סכנה ואף בגרם לזה. )וכוונת 

הריעב"ץ הוא שצריך למסור עצמו בהשתדלות גדולה על כך ואף שהוא דוחק מוכרחין לפרש כך ולכן לא 

שהוא רק להשתדלות  כתב להמית עצמו כדכתב תחלה ולא לשון למסור נפשו אלא כתב למסור עצמו

גדולה על זה(. וכיון שנתבאר שאף להוצאת זרע ממש ליכא דין יהרג ואל יעבור כ"ש לאיסור הרהור 

מונשמרת שהוא כדי שלא יבוא להוצאת זרע שליכא דין דיהרג ואל יעבור. וממילא למה שנתבאר שאף 

עובדא דהעלה לבו טינא בהביא עצמו במזיד לידי זה שיוציא לבטלה ליכא דין דיהרג יקשה לכאורה 

שאסרו לעמוד לפניו ערומה והוא בא"א מדינא כדיוק בעה"מ, דאף שהוא להתרפאות ממה שנחלה 

מתאותו היה להו להתיר כיון שאין לזה דין ג"ע אלא שהוא כשאר איסורין כמו שלא הי"ל ליהרג במאנסין 

ע יקשה אף להרמב"ן ואין שייך אותו כקושית הרמב"ן על בעה"מ לשיטתו ולמה שנתבאר דאין לזה דין ג"

חלוק להתרפאות מליהרג שכתב הר"ן והב"ח. ולכן צ"ל דלהביא אצלו האשה ערומה שיסתכל 

בערמומיתה הוא שייך לג"ע, אף שלא יעשה יותר מהסתכלות דהרי כן עושין מגלי עריות להכנת מעשה 

עשה הכנה משניהם הזנות שלהם והוא ג"כ מדברים המעמיקים בזמה ואפשר שבאופן כזה שהוא מ

למעשה הזנות אף שהחליטו שלא יעשו מעשה הזנות ממש אלא רק מעשה הכנה דהסתכלות להגדיל 

תאותם ולא יותר יהיה אף בהסתכלות הלאו דלא תקרבו אף בלא נגיעה כיון שאין לך דבר מביא לידי גילוי 

א, אבל עכ"פ מעשה זמה ערוה יותר מזה, ויותר מסתבר שעכ"פ בלא נגיעה אינו בלשון לא תקרבו שבקר

ודאי הוי שזהו ההכנה שלהם והוי זה מאביזרייהו, ולכן ודאי שאין שייך לומר שלעשות הכנה לעבירה הוא 

מעשה המותר מדאורייתא דיש רק לומר שעדיין לא עברו על האיסור אבל לא שעשו מעשה היתר, וברור 

יאסרו רבנן כמו שיש שכר גם על דכשיעשה האיסור יענש בד"ש גם על ההכנות שעשה לזה אף כשלא 

ההכנות לקיום מצוה אך כשלא יעשה האיסור מאיזה מניעה אף שלא מצד תשובה אולי לא יענש דיהיה 

רק כמו מחשבה רעה שלא נחשבה כמעשה כדאיתא בספ"ק דקידושין ולכן יש להחשיב הכנות למעשה 

לכן אמרו חכמים שאסור לו  עבירה שעושה מעשה עבירה מדאורייתא אף שעדיין לא עבר בלאו ממש,

להתרפאות מזה כמו מן העבירה עצמה. ואם היה שייך במאנסין אותו ג"כ שיהיה ההסתכלות מעשה 

הכנה לזנות היה מחוייב גם ליהרג אבל מסתבר שבמאנסין אותו אין זה הכנה ממילא לזנות שדבר כזה 

ו טינא שמתאוה לזנות אבל יתרפא תלוי בלב וכיון שהוא באונס הריגה אין זה הכנה כלל אבל בהעלה לב



גם בהכנתו ע"י ההסתכלות זה ודאי הויא הכנה להעבירה שלכן אסרו לו. ורק לבעה"מ הקשה הרמב"ן 

שפיר דגם הזנות עצמה הי"ל להתיר כיון שהוא להנאת עצמן וכ"ש שהי"ל להתיר עמידתה ערומה וע"ז 

  .רג וכדבארתי מחלוקתםתירץ הר"ן והב"ח שפיר שיש חלוק בין להתיר להתרפאות מליה

וא"כ הוא רק להביא אצלו האשה ערומה שזה הויא הכנה לזנות אבל מה שהוא הולך למקום שיושבות 

מגולות בשרן שהנשים לא בשביל מחשבת זמה יושבות שם כן וגם לא משימין כלל לב למה שהוא בא 

ר בנשים מקרא דונשמרת אף שם אין שייך כלל לג"ע, שאין זה מהכנות זמה כלל ועובר רק באיסור הרהו

  .בנתכוין ליהנות, וכ"ש בלא נתכוין ליהנות שהוא רק באיסור דונשמרת שאין בזה דין דיהרג ואל יעבור

ולמה שבארתי יש מקום לתרץ דברי הר"ן ע"ז דף כ"ח שכתב על תעמוד ערומה ותספר עמו מאחורי 

ות ערוה שהוא לאו דג"ע וכתב הש"ך הגדר שדברים אלו אינן ג"ע ממש אלא שעובר בהן בלא תקרבו לגל

/יו"ד/ בסימן קנ"ז סק"י שהר"ן סובר כהרמב"ם שעל קריבה איכא לאו ומלקות מה"ת ולא כרמב"ן, שתמוה 

מאד הא ליכא לאו ומלקות אף על הסתכלות בערומה וכ"ש על לספר עמה שליכא לאו, ועיין בגליון 

נשאר בקושיא, ומה שלא הקשה מתעמוד מהרש"א שהקשה זה וכתב קשה אטו דבור דאורייתא הוא ו

ערומה אולי משום דעכ"פ אסור מדאורייתא מקרא דונשמרת ואף שבארתי שבשביל איסור זה ליכא דין 

דיהרג ולא יעבור משום שאינו לאו דג"ע אולי נחית למה שכתבתי שהסתכלות באופן שהאשה באה אצלו 

כ"א סק"ב דלהביט ביופיה הוא איסור  לשם זה נחשב מג"ע, ואולי סובר כהר"י שהביא הב"ש סימן

מדאורייתא מקרא דלא תתורו ויסבור שזה ג"כ נחשב מג"ע ולכן הקשה מדבור שודאי אין בזה איסור 

דאורייתא אבל ודאי שקשה גם מתעמוד ערומה שהרי מפורש בר"ן שהוא מלא תקרבו וזה ליכא. ולכן 

למעשה זנות אף שהחליטו שלא יעשו אפשר שהר"ן סובר שהסתכלות כזה שהוא מעשה הכנה משניהם 

מעשה הזנות ממש יש בזה לאו דלא תקרבו כהאפשר שכתבתי, וא"כ סובר יותר דאף דבור כזה עם 

המתאוה לה לזנות עמה הוא קריבה והכנה למעשה זנות משום שגם דבור של אהבה וחבה הם מדברים 

רים כאלו שדברים בעלמא לא המכינים למעשה הזנות, דהא מסתבר שתספר עמו מאחורי הגדר הם בדב

שייך שיתרפא ואף אם יתרפא לא מסתבר שיאמרו שימות ולא ידבר דברים בעלמא דמ"ש מעמידה לפניו 

כשהיא לבושה שמשמע שהיו מתירין לו מטעם דכיון שבזה ליכא אלא האיסור מצד כוונתו ליהנות, דהכנה 

ב למות כמו בשביל שאר איסורין וא"כ גם לזנות ליכא בזה, הוא רק איסור דהרהור מונשמרת שאינו מחויי

לדבר דברים בעלמא לא יגרע אלא שאיירי לדבר עמו דברי אהבה וחבה שהם גם הכנה לזנות 

כשמתכוונים לזה כהא שמתרפא מזה לכן סובר הר"ן דיש בזה משום לא תקרבו באופן ההוא דוקא. אבל 

דאסור להתרפאות בהן אף שלאיסורי  אף אם לא נימא כהר"ן דיהיה בזה הלאו דלא תקרבו שפיר אמרו

  .דרבנן נימא דאין לו למות כדבארתי הטעם לעיל

והנה על הסתכלות בלא מתכוין ליהנות אף שיבא מזה לידי הרהור והנאה יש ראיות מפורשות שנדחה 

מפני פ"נ דהא הגמ' בסוטה דף כ"א שהוא חסיד שוטה ומבלי עולם בטבעה איתתא בנהרא ואמר לאו 



לאיסתכולי בה ולאצולה, וברור שאף אם ברי לו שיבא לידי הרהור מחוייב לאצולה וברור אורח ארעא 

שאין חלוק בין אצולי נפשיה לאצולי אחרים, דבהג' דברים אסור לעבור אף בשביל אצולי אחרים, אלא 

 ודאי שזה לא הוי מאיסורי ג"ע כיון שרק מדין הרהור הוא האיסור, ואף שמחוייב גם ליגע בה ולחבקה

בידיו אף שהנגיעה בגופה הוא מלאו דקריבה שהוא לאו דג"ע, נראה פשוט משום דעצם הנגיעה והחבוק 

אינו משום חבה והאיסור דחבוק ונשוק וכל נגיעה הוא רק כשעושה דרך תאוה, ואף שידע בנפשו שכשיגע 

ל מעשה הנגיעה בה ויחבקנה בידיו להוציאה מן הנהר יתכוין גם ליהנות ממנה, אין להחשיב איסור זה ע

והחבוק שעושה כיון שהמעשה ודאי אינו דרך תאוה כיון דאף מי שאין לו שום תאוה היה עושה זה והוי 

האיסור רק הנאה שבלב שיש לו מזה ממילא אין ע"ז איסור קריבה אלא איסור הרהור מקרא דונשמרת 

  .שזה נדחה מפני פ"נ

ל קרא דועוצם עיניו מראות ברע זה שאין וגדולה מזה מצינו בב"ב דף נ"ז שאמר ר"ח בר אבא ע

מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה ומקשה ה"ד אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא 

פרשב"ם ואף על פי שעוצם עיניו שלא הי"ל לקרב אלא להרחיק מן העבירה, אי דליכא דרכא 

ריה ולמה מזקיקו אחריתא אנוס הוא פרשב"ם אנוס הוא אם מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא פט

הכתוב להעצים עיניו עיין שם ולכאורה נהי דליכא דרכא אחריתא אינו אנוס דהרי אפשר לו שלא לילך 

כלל לשם ואף שצריך לילך לשם לפרנסתו ולעבודתו ולשאר צרכיו מה בכך הא אונס ממון אינו אונס 

לידי הרהור רשאי לסמוך  לדחות איסורין. ולכן צריך לומר דכיון דהאיסור הוא רק משום חשש שיבוא

על עצמו שיסיח דעתו מהן ולא יהרהר מחמת שיסתכל בהן כשיש לו צורך ללכת שם לצרכי פרנסתו 

וכדומה ואינו מחוייב לחשוש ע"ז ביותר ולהפסיד ממונו ולמנוע משאר צרכיו, ורק כשאין לו צורך 

לך רק לטייל שאף בליכא לעבור כאן כגון באיכא דרכא אחריתא וה"ה כשאין לו צורך לילך שם דהו

דרכא אחריתא הוא אסור לסמוך על עצמו שיסיח דעתו דהא זהו האיסור ונשמרת שלא יסמוך על 

עצמו לומר שלא יהרהר אבל במקום צורך רשאי לסמוך שלא יהרהר. ומכיון שרשאי לילך ולא לחוש 

אין לו להעצים עיניו להרהור דבל"ז היה אסור לילך אף להעצים עיניו שיש עדיין לחוש להרהור א"כ 

דהרי אנוס הוא להסתכל דרך הליכתו ואונס זה הא סגי שיפטריה רחמנא מאיסור לסמוך על עצמו 

דסובר דלענין הרהור אין חלוק בין עוצם עיניו ללא עצם כיון שיודע שהן מגולות במקום המכוסה 

ך חסידות ובשביל זה עצם עיניו ומתרץ דאפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה כשאפשר לו מדר

כדפרשב"ם, והטעם אולי בשביל זה יהיה טרוד שלא להרהר וגם אולי הראיה ממש יגרום גם 

להסתכל ביותר. עכ"פ חזינן שאף בשביל הפסד ממון ושאר צרכים שצריך לעשות רשאי לילך למקום 

שמגלות השוק והזרועות שהם מקומות שדרכן לכסות אף שיהיה מוכרח להסתכל, ואף כשלא יוכל 

ם עיניו אף לבעלי נפש, וכשיכול לעצום עיניו מדינא אינו מחוייב כיון שהוא דבר קשה לפניו ורק לעצו

  .ממדת חסידות יש לו למינס נפשו ולעצום עיניו



והנה מדסתם בגמ' משמע יותר שאף שלא בטוח שלא יבוא להרהור נמי מותר לילך בליכא דרכא 

יסור הרהור אינו מצד עצמו אלא כדי שלא אחריתא לעשות צורך פרנסתו ושאר צרכיו, מטעם שא

יבוא לידי טומאה בלילה שלא ברור הדבר שיבוא לידי טומאה אלא שיש לו לחוש לזה לכן לא מחוייב 

למנוע מצרכיו ולהפסיד פרנסתו בשביל הספק. אבל לא מסתבר להקל כ"כ דכיון שהקרא אסר 

מילא כיון שיודע שא"א לו בלא להרהר מצד ספק זה הרי נמצא שהרהור הוא כבר איסור בעצם ומ

הרהור איך יהיה מותר לו לעבור על איסור שבתורה בשביל פרנסתו וצורכו בלא פ"נ, אך אולי כיון 

שבקרא נאמר הטעם דשמירה משום שיבוא מזה לדבר רע הוא כנאמר שאינו איסור ברור ולכן צ"ע 

שלא יבוא בזה לידי הרהור לדינא במי שלא בטוח שלא יבא להרהר. אבל במי שסובר שיותר נוטה 

מותר לילך לפרנסתו ולשאר צרכיו בליכא דרכא אחריתא במקום שיושבות הנשים מגולות בשרן 

שדרכן לכסות. וכן אם צריך לרפואה להיות אצל הים נמי אם סובר שלא יבוא לידי הרהור מותר 

. וברחובות להיות שם אם אינו מוצא מקום ושעות שאין שם נשים ואם אינו בטוח צ"ע לדינא

שבעוה"ר הולכות פרוצות הרבה שהוא דבר שא"א לאסור, צריך להשתדל בכל האפשר שלא 

להסתכל והעיקר להסיח דעתו מכל הרהור. ומסתבר שברחובות הוא דבר נקל להסיח דעתו משום 

  .שטרוד בהליכתו שלא יוזק ולא יזיק אבל בכל אופן א"א לאסור דבר שאין יכולין לעמוד בה

ית שיש מקילין אף מיראי ה' ליתן יד לאשה כשהיא מושיטה אולי סוברין דאין זה דרך חבה ובדבר שרא

 ותאוה אבל למעשה קשה לסמוך ע"ז. והנני ידידו מוקירו, משה פיינשטיין

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן יד

בענין הליכה בסאבוויי ובבאסעס בשעה שא"א ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים מצד הדוחק י' מנ"א תש"כ. 

  .מע"כ ידידי מו"ה יעקב שאטטען שליט"א

בדבר הליכה בסאבוויי ובבאסעס בזמן שהולכים בני אדם לעבודתם שנמצאים שם אנשים ונשים דחופים 

בזה, שקשה מליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים אם מותר אז ללכת בשעות אלו שם. הנה מצד הנגיעה זה 

ודחיפה בנשים אז ליכא שום איסור משום דאין זה דרך תאוה וחבה, וכל איסור נגיעה בעריות הוא אף 

, להרמב"ם שסובר שהוא בלאו דלא תקרבו דאורייתא דוקא דרך תאוה כמפורש בדבריו ריש פכ"א מאי"ב

ומשמע שבלא דרך תאוה ליכא אף איסור מדרבנן שלא הזכיר זה, ומפורש כן בש"ך יו"ד סימן קנ"ז סק"י 

יהם. ומש"כ שהרי כתב הש"ך ראיה ממה שמצינו שהאמוראים היו מחבקים ומנשקים לבנותיהם ואחיות

איסור  בסימן קצ"ה סק"כ במשמוש הדפק באשתו נדה שכיון דאינו דרך חיבת ביאה שליכא הש"ך יו"ד

דאורייתא אף להרמב"ם מותר לבעלה רק במקום סכנה ובליכא סכנה אסור לבעלה למשמש הדפק 

כשהיא נדה אינו מצד איסור קריבה דאיכא בכל העריות אלא מצד דיני התרחקות בין הבעל לאשתו בימי 

נדותה שאסרו מדרבנן. ומוכרח זה שם גופיה דהרי כתב שם שהמנהג פשוט שרופאים ישראלים 

שמשים הדפק של אשה אפילו אשת איש או נכרית, ואם היה איסור קריבה אף בלא דרך תאוה אף רק ממ



מדרבנן היה אסור להם שלא במקום סכנה, ואף שמצינו דברים שאסרו רבנן והתירו במקום חולי אף בלא 

הוא  סכנה כהא /כתובות דף ס'/ דר' מרינוס אומר גונח יונק חלב בשבת משום דיונק מפרק כלאחר יד

שאסור רק מדרבנן ובמקום צערא לא גזרו רבנן ואיירי בליכא סכנה כמפורש שם בתוס' עיין שם, וכן מותר 

אף חולה שאין בו סכנה לאכול בט' באב משום שבמקום חולי לא גזרו רבנן כדאיתא בש"ע /או"ח/ סימן 

שהסכים לזה והביא ראיה  תקנ"ד סעיף ו' וכתב הט"ז דהוא אף שברור שאין בו סכנה, ועיין בהגר"א סק"ט

ממה שהתירו נעילת הסנדל וסיכה ביו"כ לחולה שאין בו סכנה, מ"מ לא כל איסור דרבנן שוין ויש שאסרו 

אף לחולה כשליכא סכנה. עיין בר"ן ע"ז דף כ"ז באיסורי אכילה מדרבנן כחמץ שעבר עליו הפסח וכלאי 

ליכא סכנה, ובשולי עכו"ם התירו לחולה אף הכרם בחו"ל וגבינה של עכו"ם וסתם יינם וכדומה שאסרו ב

שליכא סכנה, והר"ן עצמו מסתפק שמא גם ליהנות באה"נ של דבריהם אסרו בלא סכנה ומי"א הביא 

דמתרפאין בהנאה אף כדרך הנאתן מאה"נ דרבנן, ופסק כן הרמ"א /יו"ד/ בסימן קנ"ה סעיף ג' דלרפאות 

יין שם ולכן כ"ש שלא היו מתירין איסור דרבנן בהנאה מאה"נ דרבנן מותר ולאכול ולשתות אסור ע

דקריבה לעריות בשביל להתרפאות בחולה שאין בה סכנה שאיסורי ערוה חמור מאיסורי אכילה לענין 

רפואה ולכן צריך לומר שבלא דרך תאוה לא אסרו כלל דלא נחשב זה קריבה לגילוי ערוה כלל משום 

ערוה והאיסור נאמר לא תקרבו לגלות ערוה שפירושו  שהנגיעה שלא לתאוה וחבה לא יביא כלל לגילוי

כתב הרמב"ם כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה ולא ראו צורך לאסור זה כלל אף 

  .מדרבנן

ועוד ראיה מעכו"ם שמותר לרופאים ישראלים למשמש בדפק וכל הנגיעות ומיני משמושים כדכתב שם 

א רק בשביל הרוחת ממון שלא שייך להתיר איסור אף דרבנן אף אלו /יו"ד סי' קצ"ה סק"כ/ הש"ך שהו

שהתירו במקום חולי, והא לא איירי ביש חשש איבה דהא כתב הש"ך דאף ביש שם רופאים אחרים נכרים 

נוהגין היתר, אלא ודאי שסובר הש"ך שליכא איסור קריבה שלא בדרך תאוה אף לא מדרבנן, ורק באשתו 

רחקות. וניחא מה שאיתא בפ"ת /יו"ד סי' קצ"ה/ סקי"ז בשם ספר מקור חיים נדה אסור מצד דיני הת

שיניח בעלה בגד על הדפק ויהיה מותר למששה, דכיון שהאיסור הוא מצד דיני התרחקות מותר בשינוי 

  .הנחת בגד שאיכא היכר

כל שנהנה  והנה בתורת השלמים /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק ט"ו דחה דברי הש"ך דלרמב"ם שאסור מדאורייתא

מנגיעתה בקירוב בשר אפשר דאסור למשש לה הדפק דקרוב הדבר לבוא לידי איסור דאורייתא, ומה 

שרופאים ממשמשים דפק של א"א ונכרית הוא משום דאין לבו גס באשה אחרת עיין שם, ומשמע שאוסר 

רייתא ובין מצד איסור קריבה דאם מצד התרחקות לא היה מחלק בין שיטת הרמב"ם דאוסר קריבה מדאו

שיטת הרמב"ן דהוא רק מדרבנן דהא גם להרמב"ן איכא איסור התרחקות בנדה לבעלה, ולכן שפיר דחה 

דבריו בסד"ט /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק כ"ד וכתב אין בדבריו ממש דרק במה שאסרו משום הרגל דבר וחייבו 

שום קריבות ודאי התרחקות שייך לחלק בין אשתו נדה דלבו גס בה לאשה דעלמא אבל מה שאסור מ

חמירא א"א מאשתו נדה, וכן הקשה עליו גם בהג"ה מר' שלמה הכהן במחצית השקל עיין שם. ואף 



שרהיטת לשונם משמע שאיסור דרבנן מיהא איכא, פשוט שליכא שום איסור מאותה הראיה עצמה 

מרופאים  שהרופאים ממשמשים בא"א ובנכרית אף בלא סכנה ואף ביש רופאים אחרים שהם נכרים, ואף

נכרים הרי יש לאסור מצד האשה הישראלית דבלאו דלא תקרבו וכן אם אסרו מדרבנן הוא אסור להאשה 

  .כמו להאיש, אלא ודאי שבלא דרך תאוה ליכא איסור אף לא מדרבנן

וכוונת תוה"ש נראה דבא לתרץ שיטת הב"י דלהרמב"ם אוסר למשמש הדפק באשתו נדה משום אביזרא 

יר, משום דבאשתו נדה קרוב הדבר שכיון שלבו גס בה שנהנה מנגיעתה כשימשמש דג"ע ולהרמב"ן מת

לה הדפק, אף שהתחלתו למשש לא היה לשם תאוה והנאה אבל קרוב שיבוא לזה ולכן יעבור בלאו אבל 

בנשים דעלמא אף שחמורות לענין איסור דלא תקרבו אבל הא הוא שלא לכוונת הנאה וחבה ולא יבוא 

הנאה וחבה כיון שלא גס בה לכן מותר גם לכתחלה, אבל לרמב"ן שאף נגיעה לכוונת מזה לידי כוונת 

הנאה וחבה הוא רק דרבנן שרי משום פ"נ. ואולי זהו כוונת הגהת ר' שלמה הכהן בסופו עיין שם אבל 

הוא כתב דאף לתוה"ש הוא רק מדרבנן ואין לאסור במקום סכנה, ולמה שבארתי הוא מדאורייתא לדידיה 

ו יש להחשיב גם זה קריבה לג"ע. ונמצא שאף להתוה"ש ליכא לאחרים שום איסור בנגיעה שלא שבאשת

  .בדרך תאוה וחבה אף לא מדרבנן

ונראה דהב"ש סימן כ' סק"א שהביא מתשובת הרמב"ן דאף שלא בדרך חבה אסור להרמב"ם מדאו' והוא 

ין משמוש הדפק לבעלה כשהיא נדה סובר דאסור מדרבנן ולדבריו הוא מש"כ הב"י /יו"ד סי' קצ"ה/ לענ

עיין שם, נמי הוא רק לבעלה שסובר כדבארתי בכוונת תוה"ש שמתרץ דברי הב"י, ומוכרח כן מהא 

דלרופאים אחרים מתיר גם הב"י. ואף שלא משמע כן לשון הב"ש דלא הזכיר שם שאיירי בבעל לאשתו 

ב בתשובה אפילו אם אינו עושה דרך נדה ובש"ע הא איירי בכל עריות, מ"מ מוכרחין לומר דמש"כ וכת

חבה עד והש"ך השיג עליו בחנם הוא ענין אחר המסתעף מזה, ולא קאי על עריות דש"ע אלא באשתו 

  .נדה וסובר כדבארתי לתוה"ש

עכ"פ לדינא בנשים אחרות אף בא"א ונדות ונכריות ליכא איסור שלא בדרך תאוה לכו"ע, ולכן לא שייך 

אסעס בשעת הליכה לעבודה שדחוקים ודחופים אנשים ונשים אף שלא יוכל לחוש מללכת בסאבוויי וב

ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים, דהנגיעה בלא מתכוין מחמת שא"א לו ליזהר אין זה דרך תאוה וחבה. 

ובאם הולך שם גם עם אשתו נדה ויהיה באופן שלא יהיה אפשר ליזהר מליגע בה, אף שלא מצוי זה דהא 

אחר, אבל אם יזדמן כן, תליא לכאורה במחלוקת הש"ך עם הב"י לפי' תוה"ש והב"ש  יכולה לעמוד במקום

לפ"מ שבארתי, דלהש"ך אין לאסור כיון שאינו דרך תאוה, ומצד התרחקות נמי לא שייך לאסור, שלא 

נאסרו אלא דברים שעושין כהרגלם שלא ישכחו שהיא נדה ויעשו כהרגלם גם בתשמיש, וזה ליכא 

ס שאין זה כהרגל הוא עם אשתו אלא כהרגלם עם כל בנ"א. ולהב"י יש לכאורה לאסור בסאבוויי ובאסע

דמצד שגס בה קרוב שיהנה מנגיעתו בה אף שתהיה שלא במתכוין. אבל מסתבר שבנגיעה שלא במתכוין 

אף באשתו לא שייך לחוש שיבוא ליהנות מנגיעה זו, דרק למשש הדפק שבמתכוין נוגע בה אף שהוא 



לכוונת היתר לידיעתו לרפאותה סובר הב"י שקרוב הדבר שיבוא גם ליהנות מזה. וכ"ש שאין לחוש 

וב ליהנות מזה, שלכן אף להב"י אין לחוש אף בנגיעה מחמת דוחק רבוי בנ"א שאין שם המקום לחש

  .כשיזדמן כן גם באשתו נדה

וכן ליכא איסור מהאי טעמא גם לישב אצל אשה כשליכא מקום אחר דג"כ אין זה דרך תאוה וחבה. ועם 

אשתו נדה כשצריכין לישב דחוקים יש אולי לאסור להב"י, אבל כיון שרוב האחרונים משמע שסברי 

  .אין ברור לאיסור דאפשר שאף בישיבה סמוכים אין לחוש לכוונת הנאה לכן אין לאסור כהש"ך, וגם להב"י

אבל אם יודע שהוא יבוא לידי הרהור יש לו למנוע מללכת אז אם אין נחוץ לו, ואם מוכרח לילך אז ג"כ 

לעבודתו אין לאסור לו אף בכה"ג, ויתחזק להסיח דעתו מהן ולהרהר בדברי תורה כעצת הרמב"ם שם 

הי"ט וע"ז יוכל לסמוך ולילך לעבודתו. ואם יודע שטבעו רע ויבוא מזה לידי קישוי אבר אסור לו לילך אז 

גם לעבודתו. אבל ח"ו לאדם להיות כן דבא זה מבטלה כדאיתא בכתובות דף נ"ט על האשה וה"ה על 

  .האיש וצריך לעסוק בתורה ובמלאכה ולא יהיה כך

 תוספות מסכת סוטה דף יט עמוד א

האי דאיצטריך תו למיתני וכהן מניח את ידו תחתיה ולא קתני בסתם ומכניס  -ן מניח את ידו תחתיה וכה

את ידו לאשמועינן דתנופה בכהן ירושלמי וכהן מניח את ידו תחתיה ואין הדבר כיעור מניח מפה ואינו 

יצר הרע מצויה לשעה תני ר' חייא סוטה גידמת שני חוצץ מביא כהן זקן ואפילו תימא כהן ילד שאין 

כהנים מניפין על ידיה אבל בגמרא דידן אמרינן בסוף פרק ארוסה )לקמן דף כז.( דגידמת לא היתה שותה 

 וי"ל דפליגי אי בעינן קרא כדכתיב.

 תלמוד בבלי מסכת הוריות דף יג עמוד ב

והאשה העוברת בין שני  ,שני גמלים, והעובר בין שתי נשים והעובר בין וכו' עשרה דברים קשים ללימוד

 .אנשים

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיא עמוד א

שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין, ואלו הן: הכלב והדקל, והאשה. ויש אומרים: אף החזיר, ויש אומרים: 

אף הנחש. ואי ממצעין מאי תקנתיה? אמר רב פפא: נפתח באל ונפסיק באל. אי נמי: נפתח בלא ונפסיק 

 -הורגת אחד מהן, אם סוף נדתה היא  -לת נדתה היא בלא. הני בי תרי דמצעא להו אשה נדה, אם תח

 מריבה עושה ביניהן. מאי תקנתיה? נפתח באל ונפסיק באל.

 

 















Rabbi Henkin 

 סעיף א ביאור הלכה סימן עה

שהיא עיין בספר שולחן שלמה שכתב דשיעור זה שייך אפי' בקטנה מבת ג' ואילך  -טפח מגולה וכו' 

 ראויה לביאה ואם היא בתו הוא מי"א שנה ואילך וכדלעיל בסימן ע"ג עי"ש:

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן יד

 בענין הליכה בסאבוויי ובבאסעס בשעה שא"א ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים מצד הדוחק 

בדבר הליכה בסאבוויי ובבאסעס בזמן שהולכים בני אדם לעבודתם שנמצאים שם אנשים ונשים דחופים 

בזה, שקשה מליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים אם מותר אז ללכת בשעות אלו שם. הנה מצד הנגיעה זה 

ודחיפה בנשים אז ליכא שום איסור משום דאין זה דרך תאוה וחבה, וכל איסור נגיעה בעריות הוא אף 

, להרמב"ם שסובר שהוא בלאו דלא תקרבו דאורייתא דוקא דרך תאוה כמפורש בדבריו ריש פכ"א מאי"ב

ומשמע שבלא דרך תאוה ליכא אף איסור מדרבנן שלא הזכיר זה, ומפורש כן בש"ך יו"ד סימן קנ"ז סק"י 

יהם. ומש"כ שהרי כתב הש"ך ראיה ממה שמצינו שהאמוראים היו מחבקים ומנשקים לבנותיהם ואחיות

איסור  בסימן קצ"ה סק"כ במשמוש הדפק באשתו נדה שכיון דאינו דרך חיבת ביאה שליכא הש"ך יו"ד

דאורייתא אף להרמב"ם מותר לבעלה רק במקום סכנה ובליכא סכנה אסור לבעלה למשמש הדפק 

כשהיא נדה אינו מצד איסור קריבה דאיכא בכל העריות אלא מצד דיני התרחקות בין הבעל לאשתו בימי 

נדותה שאסרו מדרבנן. ומוכרח זה שם גופיה דהרי כתב שם שהמנהג פשוט שרופאים ישראלים 

שמשים הדפק של אשה אפילו אשת איש או נכרית, ואם היה איסור קריבה אף בלא דרך תאוה אף רק ממ

מדרבנן היה אסור להם שלא במקום סכנה, ואף שמצינו דברים שאסרו רבנן והתירו במקום חולי אף בלא 

הוא  סכנה כהא /כתובות דף ס'/ דר' מרינוס אומר גונח יונק חלב בשבת משום דיונק מפרק כלאחר יד

שאסור רק מדרבנן ובמקום צערא לא גזרו רבנן ואיירי בליכא סכנה כמפורש שם בתוס' עיין שם, וכן מותר 

אף חולה שאין בו סכנה לאכול בט' באב משום שבמקום חולי לא גזרו רבנן כדאיתא בש"ע /או"ח/ סימן 

שהסכים לזה והביא ראיה  תקנ"ד סעיף ו' וכתב הט"ז דהוא אף שברור שאין בו סכנה, ועיין בהגר"א סק"ט

ממה שהתירו נעילת הסנדל וסיכה ביו"כ לחולה שאין בו סכנה, מ"מ לא כל איסור דרבנן שוין ויש שאסרו 

אף לחולה כשליכא סכנה. עיין בר"ן ע"ז דף כ"ז באיסורי אכילה מדרבנן כחמץ שעבר עליו הפסח וכלאי 

ליכא סכנה, ובשולי עכו"ם התירו לחולה אף הכרם בחו"ל וגבינה של עכו"ם וסתם יינם וכדומה שאסרו ב

שליכא סכנה, והר"ן עצמו מסתפק שמא גם ליהנות באה"נ של דבריהם אסרו בלא סכנה ומי"א הביא 

דמתרפאין בהנאה אף כדרך הנאתן מאה"נ דרבנן, ופסק כן הרמ"א /יו"ד/ בסימן קנ"ה סעיף ג' דלרפאות 

יין שם ולכן כ"ש שלא היו מתירין איסור דרבנן בהנאה מאה"נ דרבנן מותר ולאכול ולשתות אסור ע

דקריבה לעריות בשביל להתרפאות בחולה שאין בה סכנה שאיסורי ערוה חמור מאיסורי אכילה לענין 



רפואה ולכן צריך לומר שבלא דרך תאוה לא אסרו כלל דלא נחשב זה קריבה לגילוי ערוה כלל משום 

ערוה והאיסור נאמר לא תקרבו לגלות ערוה שפירושו  שהנגיעה שלא לתאוה וחבה לא יביא כלל לגילוי

כתב הרמב"ם כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה ולא ראו צורך לאסור זה כלל אף 

  .מדרבנן

ועוד ראיה מעכו"ם שמותר לרופאים ישראלים למשמש בדפק וכל הנגיעות ומיני משמושים כדכתב שם 

א רק בשביל הרוחת ממון שלא שייך להתיר איסור אף דרבנן אף אלו /יו"ד סי' קצ"ה סק"כ/ הש"ך שהו

שהתירו במקום חולי, והא לא איירי ביש חשש איבה דהא כתב הש"ך דאף ביש שם רופאים אחרים נכרים 

נוהגין היתר, אלא ודאי שסובר הש"ך שליכא איסור קריבה שלא בדרך תאוה אף לא מדרבנן, ורק באשתו 

רחקות. וניחא מה שאיתא בפ"ת /יו"ד סי' קצ"ה/ סקי"ז בשם ספר מקור חיים נדה אסור מצד דיני הת

שיניח בעלה בגד על הדפק ויהיה מותר למששה, דכיון שהאיסור הוא מצד דיני התרחקות מותר בשינוי 

  .הנחת בגד שאיכא היכר

כל שנהנה  והנה בתורת השלמים /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק ט"ו דחה דברי הש"ך דלרמב"ם שאסור מדאורייתא

מנגיעתה בקירוב בשר אפשר דאסור למשש לה הדפק דקרוב הדבר לבוא לידי איסור דאורייתא, ומה 

שרופאים ממשמשים דפק של א"א ונכרית הוא משום דאין לבו גס באשה אחרת עיין שם, ומשמע שאוסר 

רייתא ובין מצד איסור קריבה דאם מצד התרחקות לא היה מחלק בין שיטת הרמב"ם דאוסר קריבה מדאו

שיטת הרמב"ן דהוא רק מדרבנן דהא גם להרמב"ן איכא איסור התרחקות בנדה לבעלה, ולכן שפיר דחה 

דבריו בסד"ט /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק כ"ד וכתב אין בדבריו ממש דרק במה שאסרו משום הרגל דבר וחייבו 

שום קריבות ודאי התרחקות שייך לחלק בין אשתו נדה דלבו גס בה לאשה דעלמא אבל מה שאסור מ

חמירא א"א מאשתו נדה, וכן הקשה עליו גם בהג"ה מר' שלמה הכהן במחצית השקל עיין שם. ואף 

שרהיטת לשונם משמע שאיסור דרבנן מיהא איכא, פשוט שליכא שום איסור מאותה הראיה עצמה 

מרופאים  שהרופאים ממשמשים בא"א ובנכרית אף בלא סכנה ואף ביש רופאים אחרים שהם נכרים, ואף

נכרים הרי יש לאסור מצד האשה הישראלית דבלאו דלא תקרבו וכן אם אסרו מדרבנן הוא אסור להאשה 

  .כמו להאיש, אלא ודאי שבלא דרך תאוה ליכא איסור אף לא מדרבנן

וכוונת תוה"ש נראה דבא לתרץ שיטת הב"י דלהרמב"ם אוסר למשמש הדפק באשתו נדה משום אביזרא 

יר, משום דבאשתו נדה קרוב הדבר שכיון שלבו גס בה שנהנה מנגיעתה כשימשמש דג"ע ולהרמב"ן מת

לה הדפק, אף שהתחלתו למשש לא היה לשם תאוה והנאה אבל קרוב שיבוא לזה ולכן יעבור בלאו אבל 

בנשים דעלמא אף שחמורות לענין איסור דלא תקרבו אבל הא הוא שלא לכוונת הנאה וחבה ולא יבוא 

הנאה וחבה כיון שלא גס בה לכן מותר גם לכתחלה, אבל לרמב"ן שאף נגיעה לכוונת מזה לידי כוונת 

הנאה וחבה הוא רק דרבנן שרי משום פ"נ. ואולי זהו כוונת הגהת ר' שלמה הכהן בסופו עיין שם אבל 

הוא כתב דאף לתוה"ש הוא רק מדרבנן ואין לאסור במקום סכנה, ולמה שבארתי הוא מדאורייתא לדידיה 



ו יש להחשיב גם זה קריבה לג"ע. ונמצא שאף להתוה"ש ליכא לאחרים שום איסור בנגיעה שלא שבאשת

  .בדרך תאוה וחבה אף לא מדרבנן

ונראה דהב"ש סימן כ' סק"א שהביא מתשובת הרמב"ן דאף שלא בדרך חבה אסור להרמב"ם מדאו' והוא 

ין משמוש הדפק לבעלה כשהיא נדה סובר דאסור מדרבנן ולדבריו הוא מש"כ הב"י /יו"ד סי' קצ"ה/ לענ

עיין שם, נמי הוא רק לבעלה שסובר כדבארתי בכוונת תוה"ש שמתרץ דברי הב"י, ומוכרח כן מהא 

דלרופאים אחרים מתיר גם הב"י. ואף שלא משמע כן לשון הב"ש דלא הזכיר שם שאיירי בבעל לאשתו 

ב בתשובה אפילו אם אינו עושה דרך נדה ובש"ע הא איירי בכל עריות, מ"מ מוכרחין לומר דמש"כ וכת

חבה עד והש"ך השיג עליו בחנם הוא ענין אחר המסתעף מזה, ולא קאי על עריות דש"ע אלא באשתו 

  .נדה וסובר כדבארתי לתוה"ש

עכ"פ לדינא בנשים אחרות אף בא"א ונדות ונכריות ליכא איסור שלא בדרך תאוה לכו"ע, ולכן לא שייך 

אסעס בשעת הליכה לעבודה שדחוקים ודחופים אנשים ונשים אף שלא יוכל לחוש מללכת בסאבוויי וב

ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים, דהנגיעה בלא מתכוין מחמת שא"א לו ליזהר אין זה דרך תאוה וחבה. 

ובאם הולך שם גם עם אשתו נדה ויהיה באופן שלא יהיה אפשר ליזהר מליגע בה, אף שלא מצוי זה דהא 

אחר, אבל אם יזדמן כן, תליא לכאורה במחלוקת הש"ך עם הב"י לפי' תוה"ש והב"ש  יכולה לעמוד במקום

לפ"מ שבארתי, דלהש"ך אין לאסור כיון שאינו דרך תאוה, ומצד התרחקות נמי לא שייך לאסור, שלא 

נאסרו אלא דברים שעושין כהרגלם שלא ישכחו שהיא נדה ויעשו כהרגלם גם בתשמיש, וזה ליכא 

ס שאין זה כהרגל הוא עם אשתו אלא כהרגלם עם כל בנ"א. ולהב"י יש לכאורה לאסור בסאבוויי ובאסע

דמצד שגס בה קרוב שיהנה מנגיעתו בה אף שתהיה שלא במתכוין. אבל מסתבר שבנגיעה שלא במתכוין 

אף באשתו לא שייך לחוש שיבוא ליהנות מנגיעה זו, דרק למשש הדפק שבמתכוין נוגע בה אף שהוא 

לידיעתו לרפאותה סובר הב"י שקרוב הדבר שיבוא גם ליהנות מזה. וכ"ש שאין לחוש  לכוונת היתר

אף להב"י אין לחוש אף בנגיעה מחמת דוחק רבוי בנ"א שאין שם המקום לחשוב ליהנות מזה, שלכן 

  .כשיזדמן כן גם באשתו נדה

ועם  ך תאוה וחבה."כ אין זה דרדג כשליכא מקום אחרוכן ליכא איסור מהאי טעמא גם לישב אצל אשה 

אשתו נדה כשצריכין לישב דחוקים יש אולי לאסור להב"י, אבל כיון שרוב האחרונים משמע שסברי 

  .לכן אין לאסור כהש"ך, וגם להב"י אין ברור לאיסור דאפשר שאף בישיבה סמוכים אין לחוש לכוונת הנאה

נחוץ לו, ואם מוכרח לילך אז ג"כ  אבל אם יודע שהוא יבוא לידי הרהור יש לו למנוע מללכת אז אם אין

לעבודתו אין לאסור לו אף בכה"ג, ויתחזק להסיח דעתו מהן ולהרהר בדברי תורה כעצת הרמב"ם שם 

הי"ט וע"ז יוכל לסמוך ולילך לעבודתו. ואם יודע שטבעו רע ויבוא מזה לידי קישוי אבר אסור לו לילך אז 

טלה כדאיתא בכתובות דף נ"ט על האשה וה"ה על גם לעבודתו. אבל ח"ו לאדם להיות כן דבא זה מב

  .האיש וצריך לעסוק בתורה ובמלאכה ולא יהיה כך



Rabbi Horowitz 

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף יז עמוד א

רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד, אמרי ליה רבנן: אנן מהו למיעבד הכי? אמר להו: אי דמיין עלייכו 

 לא. -לחיי, ואי לא  -ככשורא 

 אורח חיים הלכות לולב סימן תרנו רמ"א

רב, וכמו שאמרו: המבזבז אל יבזבז  הון "צ לבזבז עליהא או שאר מצוה עוברת הגה: ומי שאין לו אתרוג

יתן אבל לא תעשה  חם נ"י ח"ב(; ודוקא מצות עשה,מצוה עוברת )הרא"ש ורבינו ירו אפילו יותר מחומש,

 ו קודם שיעבור )הרשב"א וראב"ד( )* ועיין לקמן סוף סימן תרנ"ח בהג"ה(.כל ממונ

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן יד

בענין הליכה בסאבוויי ובבאסעס בשעה שא"א ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים מצד הדוחק י' מנ"א תש"כ. 

  .מע"כ ידידי מו"ה יעקב שאטטען שליט"א

בדבר הליכה בסאבוויי ובבאסעס בזמן שהולכים בני אדם לעבודתם שנמצאים שם אנשים ונשים דחופים 

בזה, שקשה מליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים אם מותר אז ללכת בשעות אלו שם. הנה מצד הנגיעה זה 

ודחיפה בנשים אז ליכא שום איסור משום דאין זה דרך תאוה וחבה, וכל איסור נגיעה בעריות הוא אף 

, להרמב"ם שסובר שהוא בלאו דלא תקרבו דאורייתא דוקא דרך תאוה כמפורש בדבריו ריש פכ"א מאי"ב

ומשמע שבלא דרך תאוה ליכא אף איסור מדרבנן שלא הזכיר זה, ומפורש כן בש"ך יו"ד סימן קנ"ז סק"י 

יהם. ומש"כ שהרי כתב הש"ך ראיה ממה שמצינו שהאמוראים היו מחבקים ומנשקים לבנותיהם ואחיות

איסור  בסימן קצ"ה סק"כ במשמוש הדפק באשתו נדה שכיון דאינו דרך חיבת ביאה שליכא הש"ך יו"ד

דאורייתא אף להרמב"ם מותר לבעלה רק במקום סכנה ובליכא סכנה אסור לבעלה למשמש הדפק 

כשהיא נדה אינו מצד איסור קריבה דאיכא בכל העריות אלא מצד דיני התרחקות בין הבעל לאשתו בימי 

נדותה שאסרו מדרבנן. ומוכרח זה שם גופיה דהרי כתב שם שהמנהג פשוט שרופאים ישראלים 

שמשים הדפק של אשה אפילו אשת איש או נכרית, ואם היה איסור קריבה אף בלא דרך תאוה אף רק ממ

מדרבנן היה אסור להם שלא במקום סכנה, ואף שמצינו דברים שאסרו רבנן והתירו במקום חולי אף בלא 

הוא  סכנה כהא /כתובות דף ס'/ דר' מרינוס אומר גונח יונק חלב בשבת משום דיונק מפרק כלאחר יד

שאסור רק מדרבנן ובמקום צערא לא גזרו רבנן ואיירי בליכא סכנה כמפורש שם בתוס' עיין שם, וכן מותר 

אף חולה שאין בו סכנה לאכול בט' באב משום שבמקום חולי לא גזרו רבנן כדאיתא בש"ע /או"ח/ סימן 

שהסכים לזה והביא ראיה  תקנ"ד סעיף ו' וכתב הט"ז דהוא אף שברור שאין בו סכנה, ועיין בהגר"א סק"ט

ממה שהתירו נעילת הסנדל וסיכה ביו"כ לחולה שאין בו סכנה, מ"מ לא כל איסור דרבנן שוין ויש שאסרו 



אף לחולה כשליכא סכנה. עיין בר"ן ע"ז דף כ"ז באיסורי אכילה מדרבנן כחמץ שעבר עליו הפסח וכלאי 

ליכא סכנה, ובשולי עכו"ם התירו לחולה אף הכרם בחו"ל וגבינה של עכו"ם וסתם יינם וכדומה שאסרו ב

שליכא סכנה, והר"ן עצמו מסתפק שמא גם ליהנות באה"נ של דבריהם אסרו בלא סכנה ומי"א הביא 

דמתרפאין בהנאה אף כדרך הנאתן מאה"נ דרבנן, ופסק כן הרמ"א /יו"ד/ בסימן קנ"ה סעיף ג' דלרפאות 

יין שם ולכן כ"ש שלא היו מתירין איסור דרבנן בהנאה מאה"נ דרבנן מותר ולאכול ולשתות אסור ע

דקריבה לעריות בשביל להתרפאות בחולה שאין בה סכנה שאיסורי ערוה חמור מאיסורי אכילה לענין 

רפואה ולכן צריך לומר שבלא דרך תאוה לא אסרו כלל דלא נחשב זה קריבה לגילוי ערוה כלל משום 

ערוה והאיסור נאמר לא תקרבו לגלות ערוה שפירושו  שהנגיעה שלא לתאוה וחבה לא יביא כלל לגילוי

כתב הרמב"ם כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה ולא ראו צורך לאסור זה כלל אף 

  .מדרבנן

ועוד ראיה מעכו"ם שמותר לרופאים ישראלים למשמש בדפק וכל הנגיעות ומיני משמושים כדכתב שם 

א רק בשביל הרוחת ממון שלא שייך להתיר איסור אף דרבנן אף אלו /יו"ד סי' קצ"ה סק"כ/ הש"ך שהו

שהתירו במקום חולי, והא לא איירי ביש חשש איבה דהא כתב הש"ך דאף ביש שם רופאים אחרים נכרים 

נוהגין היתר, אלא ודאי שסובר הש"ך שליכא איסור קריבה שלא בדרך תאוה אף לא מדרבנן, ורק באשתו 

רחקות. וניחא מה שאיתא בפ"ת /יו"ד סי' קצ"ה/ סקי"ז בשם ספר מקור חיים נדה אסור מצד דיני הת

שיניח בעלה בגד על הדפק ויהיה מותר למששה, דכיון שהאיסור הוא מצד דיני התרחקות מותר בשינוי 

  .הנחת בגד שאיכא היכר

כל שנהנה  והנה בתורת השלמים /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק ט"ו דחה דברי הש"ך דלרמב"ם שאסור מדאורייתא

מנגיעתה בקירוב בשר אפשר דאסור למשש לה הדפק דקרוב הדבר לבוא לידי איסור דאורייתא, ומה 

שרופאים ממשמשים דפק של א"א ונכרית הוא משום דאין לבו גס באשה אחרת עיין שם, ומשמע שאוסר 

רייתא ובין מצד איסור קריבה דאם מצד התרחקות לא היה מחלק בין שיטת הרמב"ם דאוסר קריבה מדאו

שיטת הרמב"ן דהוא רק מדרבנן דהא גם להרמב"ן איכא איסור התרחקות בנדה לבעלה, ולכן שפיר דחה 

דבריו בסד"ט /יו"ד סי' קצ"ה/ ס"ק כ"ד וכתב אין בדבריו ממש דרק במה שאסרו משום הרגל דבר וחייבו 

שום קריבות ודאי התרחקות שייך לחלק בין אשתו נדה דלבו גס בה לאשה דעלמא אבל מה שאסור מ

חמירא א"א מאשתו נדה, וכן הקשה עליו גם בהג"ה מר' שלמה הכהן במחצית השקל עיין שם. ואף 

שרהיטת לשונם משמע שאיסור דרבנן מיהא איכא, פשוט שליכא שום איסור מאותה הראיה עצמה 

מרופאים  שהרופאים ממשמשים בא"א ובנכרית אף בלא סכנה ואף ביש רופאים אחרים שהם נכרים, ואף

נכרים הרי יש לאסור מצד האשה הישראלית דבלאו דלא תקרבו וכן אם אסרו מדרבנן הוא אסור להאשה 

  .כמו להאיש, אלא ודאי שבלא דרך תאוה ליכא איסור אף לא מדרבנן



וכוונת תוה"ש נראה דבא לתרץ שיטת הב"י דלהרמב"ם אוסר למשמש הדפק באשתו נדה משום אביזרא 

יר, משום דבאשתו נדה קרוב הדבר שכיון שלבו גס בה שנהנה מנגיעתה כשימשמש דג"ע ולהרמב"ן מת

לה הדפק, אף שהתחלתו למשש לא היה לשם תאוה והנאה אבל קרוב שיבוא לזה ולכן יעבור בלאו אבל 

בנשים דעלמא אף שחמורות לענין איסור דלא תקרבו אבל הא הוא שלא לכוונת הנאה וחבה ולא יבוא 

הנאה וחבה כיון שלא גס בה לכן מותר גם לכתחלה, אבל לרמב"ן שאף נגיעה לכוונת מזה לידי כוונת 

הנאה וחבה הוא רק דרבנן שרי משום פ"נ. ואולי זהו כוונת הגהת ר' שלמה הכהן בסופו עיין שם אבל 

הוא כתב דאף לתוה"ש הוא רק מדרבנן ואין לאסור במקום סכנה, ולמה שבארתי הוא מדאורייתא לדידיה 

ו יש להחשיב גם זה קריבה לג"ע. ונמצא שאף להתוה"ש ליכא לאחרים שום איסור בנגיעה שלא שבאשת

  .בדרך תאוה וחבה אף לא מדרבנן

ונראה דהב"ש סימן כ' סק"א שהביא מתשובת הרמב"ן דאף שלא בדרך חבה אסור להרמב"ם מדאו' והוא 

ין משמוש הדפק לבעלה כשהיא נדה סובר דאסור מדרבנן ולדבריו הוא מש"כ הב"י /יו"ד סי' קצ"ה/ לענ

עיין שם, נמי הוא רק לבעלה שסובר כדבארתי בכוונת תוה"ש שמתרץ דברי הב"י, ומוכרח כן מהא 

דלרופאים אחרים מתיר גם הב"י. ואף שלא משמע כן לשון הב"ש דלא הזכיר שם שאיירי בבעל לאשתו 

ב בתשובה אפילו אם אינו עושה דרך נדה ובש"ע הא איירי בכל עריות, מ"מ מוכרחין לומר דמש"כ וכת

חבה עד והש"ך השיג עליו בחנם הוא ענין אחר המסתעף מזה, ולא קאי על עריות דש"ע אלא באשתו 

  .נדה וסובר כדבארתי לתוה"ש

עכ"פ לדינא בנשים אחרות אף בא"א ונדות ונכריות ליכא איסור שלא בדרך תאוה לכו"ע, ולכן לא שייך 

אסעס בשעת הליכה לעבודה שדחוקים ודחופים אנשים ונשים אף שלא יוכל לחוש מללכת בסאבוויי וב

ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשים, דהנגיעה בלא מתכוין מחמת שא"א לו ליזהר אין זה דרך תאוה וחבה. 

ובאם הולך שם גם עם אשתו נדה ויהיה באופן שלא יהיה אפשר ליזהר מליגע בה, אף שלא מצוי זה דהא 

אחר, אבל אם יזדמן כן, תליא לכאורה במחלוקת הש"ך עם הב"י לפי' תוה"ש והב"ש  יכולה לעמוד במקום

לפ"מ שבארתי, דלהש"ך אין לאסור כיון שאינו דרך תאוה, ומצד התרחקות נמי לא שייך לאסור, שלא 

נאסרו אלא דברים שעושין כהרגלם שלא ישכחו שהיא נדה ויעשו כהרגלם גם בתשמיש, וזה ליכא 

ס שאין זה כהרגל הוא עם אשתו אלא כהרגלם עם כל בנ"א. ולהב"י יש לכאורה לאסור בסאבוויי ובאסע

דמצד שגס בה קרוב שיהנה מנגיעתו בה אף שתהיה שלא במתכוין. אבל מסתבר שבנגיעה שלא במתכוין 

אף באשתו לא שייך לחוש שיבוא ליהנות מנגיעה זו, דרק למשש הדפק שבמתכוין נוגע בה אף שהוא 

לידיעתו לרפאותה סובר הב"י שקרוב הדבר שיבוא גם ליהנות מזה. וכ"ש שאין לחוש  לכוונת היתר

בנגיעה מחמת דוחק רבוי בנ"א שאין שם המקום לחשוב ליהנות מזה, שלכן אף להב"י אין לחוש אף 

  .כשיזדמן כן גם באשתו נדה



 ועם ך תאוה וחבה.דג"כ אין זה דר כשליכא מקום אחרוכן ליכא איסור מהאי טעמא גם לישב אצל אשה 

אשתו נדה כשצריכין לישב דחוקים יש אולי לאסור להב"י, אבל כיון שרוב האחרונים משמע שסברי 

  .כהש"ך, וגם להב"י אין ברור לאיסור דאפשר שאף בישיבה סמוכים אין לחוש לכוונת הנאה לכן אין לאסור

נחוץ לו, ואם מוכרח לילך אז ג"כ  אבל אם יודע שהוא יבוא לידי הרהור יש לו למנוע מללכת אז אם אין

לעבודתו אין לאסור לו אף בכה"ג, ויתחזק להסיח דעתו מהן ולהרהר בדברי תורה כעצת הרמב"ם שם 

הי"ט וע"ז יוכל לסמוך ולילך לעבודתו. ואם יודע שטבעו רע ויבוא מזה לידי קישוי אבר אסור לו לילך אז 

טלה כדאיתא בכתובות דף נ"ט על האשה וה"ה על גם לעבודתו. אבל ח"ו לאדם להיות כן דבא זה מב

  .האיש וצריך לעסוק בתורה ובמלאכה ולא יהיה כך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabbi Weiner 

 אדף ח עמוד  -תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד ב

אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן: מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי? אמר ליה: לא יכילנא. אמר 

ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא, בעידנא  -לתא. ליה: לכנפי למר עשרה וליצלי. אמר ליה: טריחא לי מ

אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון  -דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר. 

יוסי  בשעה שהצבור מתפללין. רבי -אימתי עת רצון  -מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון  בן יוחי,

ברבי חנינא אמר, מהכא: כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר, מהכא: הן אל כביר 

לי כי ברבים היו עמדי. תניא נמי הכי, רבי נתן אומר: מנין  -ולא ימאס, וכתיב: פדה בשלום נפשי מקרב 

ס, וכתיב: פדה בשלום שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, שנאמר: הן אל כביר ולא ימא

 -לי וגו'. אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור  -נפשי מקרב 

 מעלה אני עליו כאילו פדאני, לי ולבני, מבין אומות העולם.

 סעיף יז שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן צ

ההולך בדרך והגיע למלון מבעוד יום ורוצה ללון שם אם יש לפניו עד ד' מילין ועד בכלל מקום שמתפללין 

שלא יהא צריך ללכת יחידי אבל יותר מד' ואם יכול לבא שם בעוד היום גדול  בעשרה צריך לילך ללון שם

מילין לא הטריחוהו )חכמים( ולאחריו צריך לחזור עד מיל ולא עד בכלל כדי להתפלל בעשרה )והוא הדין 

 הדר בישוב תוך מיל למקום שמתפללין שם בעשרה חייב לילך בכל יום בקר וערב להתפלל בעשרה(.

יר שמתפללין שם בעשרה אם יכול לבא למחוז חפצו ומכל שכן שלא ישכים אדם לילך לדבר הרשות מע

בעוד היום גדול ושלא יהא צריך ללכת יחידי אחר התפלה )ואפילו אם הוא רוצה להשכים ולילך קודם 

( שתפלת הצבור אף על פי שהוא מצוה מדבריהם היא גדולה ממצות עשה של שהגיע זמן התפלה

ר על מצות עשה של תורה ולשחרר עבדו כדי שהרי מותר לעבו תורה הואיל ומקדשין בה ה' ברבים

 .רס"ז עשרה כמ"ש ביורה דעה סי'להשלימו ל

 סעיף ט שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ

בשעה יכוין להתפלל  אנוס שאינו יכול לבוא לב"הואם הוא  ,יבורהצעם  להתפלל בב"הישתדל אדם 

 .שהציבור מתפללים



 

 

 ירי( מסכת ברכות דף ו עמוד אבית הבחירה )מא

כל שאדם יכול להתפלל בבית הכנסת יעשה מפני ששם כונת הלב מצויה כלל גדול אמרו תפלת הצבור 

חביבה וכל המתפללים בבית הכנסת בעשרה שכינה עמהם ובפרק ד' אמרו שאסור לאדם שיקדים 

יתפלל בתוך ביתו בשעה תפלתו בצבור לתפלת הצבור והתבאר למטה שאם לא היה יכול להתפלל בב"ה 

שהצבור מתפללים שנאמר ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי הוא עת רצון בשעה שהצבור מתפללים 

ומ"מ מי שיש לו ב"ה בעירו והוא יכול לילך ואינו הולך אין רוח חכמים נוחה הימנו ולא עוד אלא שנקרא 



 שכן רע ואם יש לו בית המדרש קבוע מתפלל בו וכך הדבר ברור:

 סעיף כ ערוך השולחן אורח חיים סימן צ

ההולך בדרך והגיע למלון מבעוד יום ורוצה ללון שם אם יש לפניו בדרך שצריך לילך במרחק ד' מילין 

ים אף צריך לילך לשם להתפלל בצבור ויותר מד' מילין לא הטריחוהו חכמ וכו'מקום שמתפללין בעשרה 

שצריך לילך בדרך הזה אבל כשצריך לחזור לאחוריו או לצדדין אינו מחויב לילך אלא עד מיל ולא עד 

בכלל וכן הדר בישוב תוך מיל למקום שמתפללין בעשרה חייב לילך בכל יום בוקר וערב להתפלל בצבור 

ך לדבר הרשות מעיר שיש שם בהכ"נ ואפילו ילך קודם אור ופשיטא שלא ישכים אדם לילך בדר וכו'

הבוקר וזה שאין אנו נזהרין בזה משום שאנו הולכין בדרך לפרנסתינו ונחשב זה לדבר מצוה שהרי מצוה 

לפרנס אשתו וזרעו דאשתו חובה לפרנסה ובניו ובנותיו אמרו חז"ל דעל זה נאמר עושי צדקה בכל עת 

 י"ז:למחוז חפצו מבע"י כמ"ש בש"ע ס[ ועוד דזהו דוקא כשיכול לבא רפ"ג ]כתובות נ'. וכ"מ במועד קטן

 אות ג שו"ת שבט הלוי חלק ו סימן כא

ואשר שאל דיש אנשים שנוסעים למקום נופש )שלא לרפואה( או למקום ענוגים מקום שאין שם מנין אם 

יש במקומו מנין, אבל ליסע מותר לעשות כן, וטענתם בפיהם כי החיוב של תפלה בצבור הוא דוקא כש

דלא מצא  :בדא דר"א בברכות מ"ז' ה"ר מעווכבלמקום שאין מנין אין איסור והביאו מצדיקים שעשו כן. 

יב ולסברת אותם אנשים אכתי יקשה קושית הגמ' דכיון דבמקום שאין מנין אינו מחו עשרה ושחרר עבדו

ם מ"ו ובשו"ע או"ח סי' ק"ט ארי' דכמו דקיי"ל פסחיאי משום הא לא  ,בתפלה בצבור א"כ הלא עבר בעשה

כמו"כ כיון שיש אפשרות ע"י שחרור  -דבהולך בדרך אם יש מנין עד ד' מילין דמחויב לחזור אחר זה  סט"ו

דגם אם נימא דאינו  -ה"ז בגדר מצוה, ואי משום עשה דלעולם בהם תעבודו סו"ס מצוה דרבים הוא 

ועיין סי'  ,ועיין הי' מש"כ במ"ב סו"ס נ"ה -השם בעשרה מצוה קעביד  מחויב מכ"מ כיון שגרם לקדושת

 ,ם רק לתענוג בעלמא דאיסור קעבדיובעיקר הדבר פשוט בעיני דאם נוסעי -נ"ה סכ"א ובפוסקים שם 

או שיפטור  ,יס עצמו למצב שאח"כ תדחה האיסורדבין בעשה בין בל"ת דאורייתא או דרבנן אסור להכנ

ארוכים במק"א, דסו"ס גורם לבטל קדושת ה' בעשרה קדיש קדושה וברכו ועניית  ממצוה, והדברים

האמנים ועוד, ולבטל זה שלא לצורך פשיטא דאיסורא עביד, הגם אם נימא דמי שגר במקום שאין מנין 

והצדיקים שכ' כב' אולי הי' להם  סורא, אבל להכניס עצמו לזה אסורמצורך פרנסתו או כה"ג לא קעביד אי

 או לרפואה וכה"ג, ואם הוא באמת שלא לצורך כלל מצדיקים כאלה לא שמענו. ה טעם הגון ע"פ הלכהאיז

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמח

אפי' בספינה  שרי, קודם שלשה ימים קודם השבת. הגה: אבל ות מג' ימיםפחאין מפליגין בספינה 

ואפילו במקום שיצטרך טפחים )מהרי"ק שורש מ"ה( ואפילו אין בגובה המים שמושכים אותה ע"י בהמות, 

 .לעשות אחר כך מלאכה בשבת להוליך הספינההישראל 



 שו"ת יד אליהו סימן ז

שאלה אם מחויב אדם להשתדל להתפלל עם הצבור אף במקום שיבא לידי הפסד ממון גם באם א"א לו 

 הצבור באיזה מקום יתפלל בביתו או בבה"כ: להמתין על 

תשובה נלע"ד דאינו מחויב מצד הדין אם לא ממדת חסידות כמ"ש גבי ר"א בגיטין ל"ח ובברכות מ"ז 

דשחרר עבדו כדי להתפלל בעשרה ופריך בגיטין והיכי עביד הכי והא אר"י המשחרר עבדו עובר בעשה 

ם להתפלל בעשרה וכ"פ שם הרא"ש דמשום איסור או ומשני מצוה שאני דאפילו לעבור בעשה מותר משו

מצוה מותר לשחרר כו' ולא הזכיר מצוה דרבים דווקא ע"ש אבל בברכות שם משני מצוה דרבים שאני 

ופסק שם הרא"ש דלא אתי עשה דיחיד ודחי מצוה דרבים אפילו מצוה דרבנן כגון להתפלל בי' ולכאורה 

 ובברכות א' מצוה דרבים דוקא:  סותרים זה את זה דבגיטין אמרו מצוה לבד

ונלע"ד לתרץ דבגיטין דס"ל להש"ס דאיירי מחד עבד וא"כ י"ל דשייך בעידנא דקעבד מ"ע דחי לל"ת 

דהיינו דרך משל שהאדון מצוה לקרותו בתורה או לומר קדיש ולצרפו דאז כשמצרפים אותו הוא נעשה בן 

או י"ל דאמר בפירוש כשיצרפו אותו אז יהיה בן חורין כמשמעות הפוסקים עמ"ש בי"ד סי' רס"ז סעי' ע' 

חורין ע"כ לא צריך לסברת מצוה דרבים גם לא פריך שם מצוה הבא בעבירה כי מ"ע דוחה ל"ת אבל 

בברכות דשם ס"ל לריב"ל דעבד מצטרף בלי שחרור וצ"ל תרי חסר לי' ושחרר חד וצירף חד דע"כ שחרור 

י אח"כ דלא שייך צירוף אא"כ היו מתחילה ט' ב"ח מתחילה את האחד ואז היה רשאי לצרף את השנ

 ובז"מ כמה קושיות ודקדוקים בגמ' שם ע"ש ודוק: 

וע"כ פריך השתא והיכי עביד הכי כו' ומשני מצוה שאני ופריך מצוה הבאה בעבירה ר"ל דע"כ המצות ל"ת 

ר דוכתי היא העביר' והמ"ע היא המצוה וא"כ באה מתחילה בעבירה שקודם לה ר"ל דלא דמי לשא

דאמרינן מ"ע דוחה ל"ת ולא שייך מצוה הבאה בעבירה דהא בעידנא דדחי ל"ת מקיים מ"ע וילפינן לי' כן 

מקרא אבל דוקא בעידנא דקעבר מל"ת קעבד מ"ע אבל אי לא הכי לא דחי משום דהוה מה"ב ומשני 

 מצוה דרבים שאני דאפילו דלא מקיים בעידני' מ"מ הרשות בידו לדחות מל"ת: 

ראיה גדולה לדברי ר"ת והובא במ"א סימן תמ"ו סק"ב דס"ל דמצוה דרבים דחי לא תעשה אפילו  ומזה

בעידנא דלא מקיים מ"ע וכן ילפינן מזה דמצוה דרבי' אפילו היא דרבנן דחי למצוה דאורייתא אך באמת 

כר"ת דס"ל לא ק"ל כההיא דריב"ל דברכות וא"כ לא צריך להאי אוקמת' דתרי עבדים היו כי ק"ל בזה דלא 

לצרף עבד לתשעה כדעת ריב"ל כמ"ש הב"י סי' נ"ה אבל עכ"פ הסברות במקומם הם כי נכונים ומוכרחים 

הם למאי דס"ד דהלכה כריב"ל לצרף ט' ועבד ע"כ פסק הרא"ש בגיטין דבשביל מצוה מותר לשחרר ולא 

א דקעבד עובר אבל הזכיר של רבים כי באמת מותר לקיים כל מצוה שיהיה ע"י שדחי מ"ע מל"ת בעידנ

הסברא דמצוה דרבים אפילו דרבנן וכן מצוה דרבים לענין דקעבר מל"ת קודם קיום מ"ע דמותר הכל 

מוכח מסוגיא דברכות דדחי מ"ע לל"ת אפילו דמעקר ל"ת קודם משום מצוה דרבי': ועמ"ש תוס' פ"ק 



"ט ד"ה אתי כו' דמשמעות דשבת ד"ה וכי כו' ובעירובין ל"ב ד"ה כו' אח"כ מצאתי בתוס' דפסחי' דף נ

דבריהם שסותרים דברי לכאורה במש"ל דבעבד אחד לא מעקר הלאו קודם לעשה כו' וז"ל ור"י מתרץ 

דדוקא בלא תעשה דחמיר בעינן בעידנא דמעקר לאו דליקיים עשה אבל עשה דחמיר דחו עשה הקל 

"ל לתו' דהוי דחי מל"ת כדמוכח בהשולח גבי ר"א ששיחרר עבדו כו' ע"כ משמע דגם בעבד א' אפילו ס

קודם דמקיים מ"ע וע"כ הוצרכו למימר משום דמל"ת קל ומ"ע הוא חמיר מיני' לכך הוה דחי אפילו בעידנא 

דלא מקיים מ"ע ול"ק מידי דבאמת י"ל דתיבת בהשולח הוא ט"ס או אישגרת לישן והל"ל ההיא דברכות 

רק השולח דקשה אהאי דברכות ומוכח ואף את"ל דבכיון כתבו השולח י"ל דר"ל דמוכח כן כמש"ל מפ

לחלק כנ"ל כך י"ל אף שהוא דוחק קצת אבל נלע"ד אף אם לא היה כוונת התוס' כן וס"ל דאפילו גבי עבד 

א' ה"ל דדחי מל"ת קודם דמקיים מ"ע אפשר דלא נחת להאי סברא דכתבתי די"ל דמצי למשכח בעבד א' 

 כו':  בעידנא כו' אך בשני עבדים נלע"ד דלא הוי בעידנא

וממ"ש ניחא לו מש"ל בסי' ו' דהרשות ביד מי שרוצה לילך לבה"כ וצריך לילך לפני המתפלל דאינו רשאי 

מטעם דעקר מל"ת דרבנן מקמי דמקיים מ"ע להתפלל עם הצבור אבל אם צריך אליו לצרף לעשרה 

דלא היו שם כלל דמותר למעקר מל"ת אף על גב דעדיין אינו מקיים מ"ע וא"ל דשאני התם גבי ר"א די"ל 

עשרה וע"כ שייך מצוה דרבים וכאן י"ל דמצו להתפלל בי' אח"כ כשיסיים זה די"ל דבינו בינו יתפרדו זה 

 מזה ועוד דהא הכא אמר ג"כ שבא לבה"כ ולא מצא משמע דהי' יכול למצוא אח"כ ואעפ"י כן שחרר כו': 

פ' השולח המשחרר עובר בעשה משמע והנה בעל מ"א הניח בצ"ע בסי' צ' ס"ק כ"ט על הר"ן וז"ל הר"ן ב

דלאו עשה גמור דבגמ' פרכינן מיתיבי מעשה בר"א כו' ומפרקינן מצוה שאני ואי עשה גמור הוא היכי 

דחינן עשה שבתורה משום האי מצוה )כוונתו דמצוה דרבנן היא וכמ"ש הרא"ש ותוס'( ויש מתרצים 

ו משום חנינה דידהו קא עביד וה"ל כנותן הטעם דאסור השחרור מטעם מתנת חנם וכיון דאיכא מצוה לא

דמי ע"כ וכתב מ"א וצ"ע דא"כ מאי פריך בגמ' מצוה הבאה בעבירה היא דלדבריו ליכא עבירה כלל עכ"ל 

וי"ל לשיטת הר"ן דלא רצה לתרץ כמ"ש התו' והרא"ש ע"ז ותירץ בע"א אבל עכ"פ צריך לתרץ אליבא 

וכו' וע"כ ס"ל דדוקא בברכות שייך קושיא הנ"ל  דהר"ן ג"כ ל"ל פריך בהשולח מצוה הבאה בעבירה

ופרוקא דמצוה דרבים שאני משום דהתם בברכות שייך לא תחנם דע"כ צריך לומר דהיה אוהב לעבד א' 

יותר מחבירו ושייך לא תחנם כמ"ש שם וע"ז פריך כו' ופריק מצוה דרבים שאני ומותר אפילו בזה ול"ת 

 מידי כך נ"ל: 

רא ומכ"ש מלשון הרא"ש מוכח דאינו אלא מידת חסידות אבל פשיטא דאינו ומלשון המבואר שם בגמ

מחויב לשחרר עבדו כדי להתפלל בעשרה ולא אמרו רק שלא לעבור זמן התפלה בשביל הפסד ממון 

כמ"ש בסי' ק"ח ע"ש ואפילו היכי דטריחא מלתא משמע דפטור כמ"ש בפ"ק דברכות ז' ב' ע"ש וא"ל 

צוה גדולה כו' דהא ע"ז לא פריך ליה אלא על שלא התפלל בשעה שהצבור דאמר הכי קודם שידע דהיא מ

מתפללים פריך לי' דהל"ל לאודיע לי' אבל משום הידור מצוה כגון להתפלל בעשרה לא וע"כ אמרו בלשון 



ישתדל להתפלל עם הצבור וגדולה כתב רמ"א בי"ד בסי' שע"ד דמותר לטמא למ"מ ואינו מחויב לשכור 

ל גב דעובר בפועל בקום עשה ואפשר משום מניעת ריוח דהוא מחויב קצת ע"פ הדין משלו לקבור אף ע

לעשות כן וכמ"ש בכמה דברים לחלק בזה כמ"ש בא"ח סי' רס"ו גבי שהחשיך בדרך ובסי' תקל"ט לענין 

 חול המועד ובי"ד גבי אבל בסי' ש"פ ובכמה דוכתי: 

 ושלו' כ"ד אליהו מלובלין

 ס"ק לג משנה ברורה סימן צ

 ופשוט דאם הוא ת"ח ויש חשש חילול השם כשיבוא אחר התפלה בבהכ"נ דיתפלל בביתו:

 ס"ק יד ברורה סימן רלגמשנה 

ודע דאף שמהמחבר והרמ"א משמע דלדידן דנוהגים להתפלל מעריב אחר צה"כ מותר להתפלל מנחה 

אפי' אחר שקיעה עד סמוך לצ"ה ]יח[ יש פוסקים רבים שחולקים בזה ודעתם שתפלת המנחה הוא רק 

החמה דוקא דהיינו קודם שקיעת החמה ולכן לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת 

שיגמור תפלתו בעוד שלא נתכסה השמש מעינינו ומוטב להתפלל בזמנה ביחידות מלהתפלל אח"כ 

 .בצבור

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עט עמוד א

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים 

 בפרהסיא.

 

 פרק ח עמוד צו הליכות שלמה תפלה
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 תשובות והנהגות כרך א סימן סז

 שאלה: בחורף במקום שמתפללין לפני הנץ אם להתפלל ביחידות אחר הנץ 

לדרך שאינו יכול לכוון  בש"ע )פ"ט( נראה שעיקר זמן תפלה בנץ שנאמר ייראוך עם שמש, ורק היוצא

בדרך מתפלל קודם, ויש לכוון בטעם הדבר ע"פ הגר"א )תנ"ט( שמשמרות הלילה ברקיע של מלאכי עליון 

ינו אחר נץ היינו עד נץ, ורק אז מתחלפות ע"ש, ובזוה"ק ובכתבי האריז"ל שעיקר זמן תפלה ביום והי

 שבשמים אז דוקא יום ומעביר לילה ומביא יום, ומשמר דיום עיקר זמן תפלת שחרית ולא קודם. 

ובספר "פרי יצחק" )מהגאון מפטרבורג זצ"ל( ח"א )סימן ב'( מעדיף תפלה בציבור לתפלה ביחידות לאחר 

"ש, אבל בלשון הש"ע הנץ, שמפרש זמן נץ רק לוותיקין, אבל קודם ג"כ כבר זמן תפילה לכל העולם, ע

מוכח שזמן תפלה לאחר הנץ מיד, דהיינו עם הנץ ממש לוותיקין, אבל זמן תפלה נמשך גם לאחר הנץ עד 

ד' שעות, אבל לפני הנץ יוצאין רק בדיעבד או בשעת הדחק שיוצא לדרך וכן במשנה ברורה ר"ס פ"ט 

יצא, ובשעת דחק ואונס  כתב דזמנה לכתחלה רק משתנץ החמה, ורק בדיעבד אם התפלל קודם הנץ

מותר לכתחלה, ובביה"ל כתב דכן הסכמת הרבה אחרונים ופשיטא ליה כן בדעת השו"ע, אלא שהביא 

דעת הפר"ח דמותר לכתחלה להתפלל קודם הנץ וכו', וכתב שאין למחות ביד הנוהגין להקל, ועל פי זה 

ל עיקר הזמן של תפלה גופא נראה שתפלה בציבור שעיקרה משום שעל ידה יש עת רצון, לא עדיף לבט

 שהוא אחר הנץ. 

ויש לצרף עוד שיטת כמה מגדולי הראשונים )רבינו תם, ר"ח, רז"ה, ראבי"ה( ועיין תוס' יומא לו: )ד"ה 

ולשאר עמא( דס"ל שק"ש עיקר זמנה רק אחר הנץ וכ"ש תפלה שלאחריה, והתפלה בציבור גופא בלאו 

עשרה גומרים "גאל ישראל" יחד ומתחילים שמונה עשרה  הכי ברוב מקומות היום רפויה אצלנו שצריך

באותה רגע יחד ממש, ושמעתי מפי הגר"א דסלר זצ"ל שרבותיו החמירו מאד בזה שידקדקו להתחיל 

באותו רגע ממש שלדעתם דוקא כה"ג הוי תפלה בציבור, ואם כן כיון שתפלת הציבור אצלינו רפויה, מאן 

ר זמן תפלה, ולכן צידדתי להתפלל אחר הנץ ביחידות ולשמוע ברכו יימר לן דעדיפא לוותר עי"ז על עיק

 וקדושה קודם. 

אמנם למעשה הכרעתי שכל זה באקראי אבל לא בקביעות שאם החורף לערך חדשיים יתבטל בבוקר 

מתפלה בציבור, לא כדאי בקביעות לבטל תפלה בציבור, שעלול לגרום פריקת עול במצות תפלה בציבור 

גמרי בתפלה כידוע, לכן ראוי להתפלל בציבור אף לפני הנץ, אבל אם רגיל להתפלל במנין וסופו שיזלזל ל

לאחר הנץ, ואירע לו באקראי שאין מנין אלא לפני הנץ, ומתפלל ביחידות ושומע קדושה וברכו, יש לו על 

ה מה לסמוך לבטל תפלה בציבור ולהתפלל ביחידות עם הנץ, רק ישתדל לכוון בתפלתו ביחיד שהכוונ

בתפלה ביחידות נצרכת מאד. )ואף ששחטו התמיד מיד בהאיר היום קודם הנץ התפלה כנגד ההקרבה 

 דתמידין שהוה אחר הנץ(. 



ובספר מועדים וזמנים השלם ח"ד סימן שכ"א הארכנו בדין זה, ושם צידדנו דכיון דמעלת תפלה בציבור 

הנץ דיש פוסקים דהוא למצוה מן עדיף ממסמך גאולה לתפלה דערבית, אפשר דעדיף נמי מתפלה אחר 

 המובחר לחוד, ולכן אם עשרה מתחילין יחד שמו"ע עדיף להתפלל לפני הנץ יעוש"ה מש"כ בזה. 

וברם כעת נראה דכיון דהעיקר להלכה דתפלה קודם הנץ הוא רק בדיעבד, על כן תפלה בעיקר זמנה 

פלל מנחה גדולה אלא שאינו עיקר אחר הנץ עדיפא מציבור, ורק לענין מנחה גדולה דמותר לכתחלה להת

זמנה מצינו דנדחה מפני תפלה בציבור, )ועיין משנ"ב סי' צ' ס"ק נ"ה ור"ס רל"ג( ומ"מ עכ"פ הסומך בזה 

להתפלל בציבור קודם הנץ מלהתפלל ביחידות אחר הנץ וכמוש"כ בפרי יצחק יש לו על מה לסמוך, אך 

 ל ביחידות וכמש"נ.לדעתי עדיף טפי תפלה בזמנה לאחר הנץ אפילו יתפל

 תשובות והנהגות כרך ב סימן סג

 שאלה: נוסע לכמה שבועות לחופש לבלות ואין מנין אם מותר 

בנוסע לכמה שבועות ואין מנין, הלוא מתבטל מדברים שבקדושה ותפלה בציבור וקריאת התורה, וכוונתו 

י שום צורך כלל, ואף שבני רק להתענג וליהנות ולא לבריאות, ולמה נתיר לו להתבטל ממלאכת שמים בל

כפרים גרו בכפר ולא היה להם ציבור אפילו בשבתות רק כשבאו לעיר, הלוא ע"ה היו עד שלא ידעו 

לקרות וטרודים בפרנסתם, ולא היה כח לחכמים לעוררם לצאת לעיר לגור שמה, אבל כאן שנוסע רק 

 ה שבועות. לבלות לכמה שבועות, למה נתיר לו לפרוק מעצמו עול מלכות שמים כמ

הן אמת שתפלה בציבור אינה חיוב גמור, שבגמרא ברכות )ז ב( פטר עצמו ר"נ מתפלה בציבור שטירחה 

רבה היא לו, שלא מצינו כן בשאר מצוות, מ"מ הלוא זוכה בכך לכמה מצוות דרבים לקדש ה' וכדומה, 

"ע של תורה שמקדשים ועיין בש"ע הגרש"ז )צ( שמפליג שאף על פי שהמצוה דרבנן היא, גדולה היא ממ

בה ה' ברבים, ובקריאת התורה נחלקו הפוסקים אם יחיד חייב אף שעיקרה חיוב ציבור, אבל עכ"פ 

המשתתף זוכה למצוות הרבה, ולמה לו לאבד מצוות אלו, ויכול לבלות חופשו במקום שימשיך להתפלל 

כל אלו, שמרענן עצמו בכוחותיו בציבור יום יום, ורק בחולה או מי שזקוק למנוחה מותר לו לבטל עכשיו מ

שיוכל אח"כ לעבוד ה' יותר, וע"ז סמכו כמה צדיקים שנסעו למקומות שאין מנין שלא הפריעו אותם ויוכלו 

לעבוד ה' אז, או אח"כ יותר במנוחה שלימה, אבל לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, וישתדל 

 למצוא מקום שיש מנין אם אפשר. 

ין שחייב לילך עד ד' מילין לפניו ומיל אחריו כדי להתפלל בציבור, אם זה גורם לו ביטול והנה נסתפקתי בד

תורה הרבה גם אח"כ אם חייב, ויש לומר שחז"ל שיערו מיל וכדומה לשיעור הטירחא, אבל מי שמתבטל 

כאן  בכך מת"ת לא חייבו, ואף שת"ת נדחה מפני מצוה שא"א לקיימה ע"י אחרים, היינו כשיש חיוב, אבל

שעיקרה קיומית ולא חיוב גמור, שבחיוב לא מספיק מיל לבד, תלמוד תורה כנגד כולם, וכן מפורש בשו"ע 

 סימן צ' סי"ח ובמ"ב שם, וכן בש"ע הגרש"ז מסיים שמ"מ ת"ת כנגד כולם. 



ועיין רמב"ם פ"ג דת"ת )ה"ד( שאם אי אפשר למצוה על ידי אחרים יעשנו ויחזור ללימודו ע"ש, וצ"ע מה 

פירש ויחזור ללימודו, ושמעתי מדייקים מזה שאם בטוח שחוזר ללימודו אז מבטל למצוה, אבל אם זה ש

גורם ביטול גם אח"כ תורה קודם, ולדוגמא לפעמים בחור ישיבה הולך למנחה להתפלל בציבור ומתבטל 

עול לימוד  הרבה יותר משיעור מיל ואינו יכול לחזור ללימודו, לכן יתפלל ביחידות ולא יפרוק מעצמו

 התורה. 

ואין לבטל יום יום תפלה בציבור בטענה שגורם לו ביטול תורה, כיון שהוא מחלל ה' שרבים לומדים ממנו 

להקל בתפלה בציבור, אבל באקראי ת"ת עדיף, וכמבואר בשו"ע וברמ"א שם, ועיין היטב בדברינו בח"א 

 ר אף שיתבטל מת"ת עי"ז ע"ש.סימן צ"ו שבזמנינו אין ראוי אפילו באקראי לבטל תפלה בציבו
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