חבל נחלתו
edexq`y dn xizdl oi` dfk `ytp giipe
'f meia hxtae ,dzxitql 'g meia s`e ,l"fx
dzlr `l carica s`y zehiy daxd yiy
."dliahd
והנה אף הוא דן דוקא שלא במקום
אונס אלא באותם מקומות שהשקיעה
מתאחרת ,אולם לא גילה דעתו מה יאמר
במקום ביטול מצות עונה ופו "ר ,וניתן
לדייק מדבריו שבמקום אונס דעתו להקל.

מסקנה

ופו"ר ניתן לסמוך על בעל המאור ועל
הראבי"ה ,וכש"כ עפ"י שיטת ר"ת כפי
שהבינוהו הסדרי טהרה ועבודת הגרשוני.
והחזיק בדבריהם החתם סופר וכתב שמי
יבוא אחריהם להחמיר ,וכן פסק האגרות
משה .ובלבד שינהגו הרחקות גדולות שלא
יפגשו זע"ז כגון שהבעל ידליק נרות וילך
לבית הכנסת והיא תחזור לביתה לאחר
שיצא וקרוב לשקיעה .6

נראה שבמקום אונס של ביטול עונה

סימן כג

שאלה

סדרי זמנים בארצות הצפוניות

זוג יהודי יוצא לטיול בנורוגיה ,ושואל
אימתי לאחר ז"נ אשתו יכולה לטבול
לנידתה ,בלילה או ביום לאחריו ובכלל
איך מונים את הימים .וכיון דאתא לידן
נרחיב מעט את השאלה :כיצד מקיימים
מצוות והלכות התלויות בזמן בארצות
הצפוניות שישנם חודשים בהם ישנה
זריחה ושקיעה אך ללא צאה"כ? וכן מה
דינם של מקומות הצפוניים מחוג הקוטב
בהם אין כלל זריחה ושקיעה?
השאלה נחלקת לשני סוגי המקומות:
אותם הצפוניים לחוג הקוטב היינו צפונה
מקו הרוחב  23.5מעלות בהן חלק מהשנה
.6
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אין כלל זריחה ושקיעה אלא מה שיש
בהם הוא יום תמידי בן כחצי שנה,
והשמש נעה בשמים ממזרח לדרום ומשם
למערב ולצפון .וחצי שנה של לילה מלא
וחושך גמור .במקומות הדרומיים יותר
אולם סמוכים לחוג הקוטב ישנה שקיעה
וזריחה אבל כיון שהשמש אינה 'יורדת'
הרבה מתחת לאופק ,האור שלה ממשיך
ומאיר .במקומות אלו ישנה זריחה ושקיעה
אבל הכוכבים לא יראו בגלל אור השמש.
ולעומת אותם חודשים של אור תמידי
ללא צאת הכוכבים ,ישנם חודשים שבהם
אין זריחה ושקיעה כלל אבל אין חושך

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ― ירושלים :לכאורה ,לאור דברי השו "ע אין
להקל ,אלא בצירוף הסכנה לנסוע במוצ "ש לישוב אחר ,דלילה זמן סכנה ,הא לאו הכי אין להקל
בשביל דחיית לילה אחד.
תשובת המחבר :האחרונים ידעו פסק השו "ע ובכ "ז לא החמירו בעניין ביטול עונה או פו"ר ,והקלו
בענין טבילה ביום השביעי סמוך לשקיעה כמה שיותר .ונ "ל שבשעת הדחק יש להקל.
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zekenqd zepicn oze`l jnq zvw yi
mei oitevx mini dnk jyn mlv`e mixivl
didi lkdy ,mei `la dlil e` dlil `la
 `' )ודלאdlilk e` meik mlv` aygp

.מלא אלא מעין דמדומים
הזכיר זאת הרלב "ג בפירושו לאיוב על
xac uny dne eikxc zevw dl` od" :הפסוק
'" )פכ "ו פסopeazi in eizexeab mrxe ea rnyp
dlbpd wlgd df d`xiy jxca" :יד( וכתב כך
el` ea eedzie cinz ipetvd cva ux`d on
mr xe`d zeid ea dlkiy mewnd cr zeiedd
inin mei lk zvw didiy l"x mei lka jygd
cr jyni xac dfe jyg ezvwe xe` dpyd
jynp my cre miwc d"ke zelrn e"q agxn
my mle`e mincewd extqy dn itl aeyid
cg` meie dlil ea oi` dpya cg` mei didi
df sqezi jli`e myne mei ea oi` ecbpk
zgzy dn l` ribiy cr hrn hrn xeriyd
dpya miycg dyy my didie ipetvd ahewd
dyye dngd zeni mde dlil mda oi`
zeni mde mei mda oi` dpya miycg
."minybd
מצוות והלכות רבות תלויות בזמני היום
 כניסת שבת: כגון.או במניין ימים
, ציצית והנחת תפילין, זמן ק"ש,ויציאתה
. מילה, ספירת העומר,ספירת ימי נדה
והשאלה היא לפי מה ינהגו שם אותן
?מצוות או הלכות

אחד וכשכלו ו' פעמים כ"ד שעות יקדשו השבת

תשובה

eid zelfnd lke miakekde gxide ynyd
mr df oixrxrn opi`e ux`d lr xi`dl oiler
ly ozngln dyre ryedi `ay cr ,df
ly ozxva d`xe zay axr ribde ,l`xyi
e`xy cere ,zayd z` ellgi `ly l`xyi
lr `al zelfna miyaek mieb inehxg
xe`l eci hyt ryedi dyr dn ,l`xyi
myd z` mdilr xikfde gxid xe`le ynyd
zery miylye dyy enewna cg` lk cnre
cnr gxie ynyd mecie 'py ,zay i`ven cr
ivga ynyd cnrie eiaie` ieb mewi cr
lk e`xe ,minz meik `al u` `le minyd
mein ednk did `ly ednze ux`d ikln
eiptl `edd meik did `le 'py ,mlerd `xapy
ik yi` lewa 'd renyl ok didi `l eixg`e
."l`xyia mglp 'd
:(וכתב על כך בהגהות הרד"ל )אות א
` )דכיון דלא שקעה להםkdc jdn dxe`kle"

החמה ]אף שידעו שכבר עברו כד שעות של ע"ש

(לא נחשב לשבת רק[ כיומא אריכתא של ע "ש הוא

כהאומרים שראוי להם לימנות כל כ"ד שעות ליום

`caern edin ,(עי' תשובת הרדב"ז ח"א סי' ע"ו
a"it inlyexia 'ixn`c iaxc `zaky`c
mzial e`ay cr `nei oel ilzc 1 zeaezkc
`xw k"g`e xpd z` ewilcde bc mdl elve
zayd z` ellg `ny oiwivn oiixye xabd

ארצות

בענייני

 נדון בתחילה.א
.הסמוכות לקוטב
:בפרקי דרבי אליעזר )פרק נא( נאמר
ux`e miny e`xapy mein iyyd ztend"

 "רבי נתן בשם רבי מנא מעשה ניסים נעשו באותו היום:בירושלמי כתובות )פי "ב ה "ג( נאמר כך
ערב שבת היה ונכנסו כל העיירות להספידו ואישרוניה תמני עשרה בניסן ואחתוניה לבית שריי
ותלת לון יומא עד שהיה כל אחד ואחד מגיע לביתו וממלא לו חבית של מים ומדליק את הנר
כיון ששקעה החמה קרא הגבר שרייא מציקין אמרין דילמא דחללינן שובתא ואתת בת קול
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חבל נחלתו
mei `id ynyd dyrzy ziriayd dtwddy
`l ely ziaxre zixgy onfy b"r`e ,zayd
zayd zqipk onf izn k"b rci `l f"ire ,rci
itk e` `txii` iayez itk m` bdpzi ji`de
zepicn 'ay reci ixde `wixrn` iayez
cvn ux`d xeck ipt lr zgpen zg` elld
k"`e ,dizgzn ynn dlenn zxg`de '`
zligz `ed `t`xii`a zayd oiycwnyk
y"ena oilicanyke ,`wixrn`a w"yr
zayd mei zixgy `ed `t`xii`a
f` dyr m`y l"p t"kre ...`wixrn`a
`lc z`hg `le dzin aiig epi` dk`ln
izn rcei epi`e xacna jldy inn sicr
my eidi m` f"tle .( )כשבת דף סט ע"בzay
'`e `wixrn`n '` ()=בקוטב הצפוני
mewnd itl ezay xenyi `"k `t`xii`n
meyl z`hge dliwq aeig oi`e myn `viy
la` ...opaxcn wx ok oiaiig oi`cn odn cg`
`l oiicr dnecke epxirk zeipetv zepicna
." ...y"we ziviv onf izn eprci
מתבאר מדבריו שבאזור הציר הצפוני
כיון שהוא יום )או לילה( ארוך וניתן למנות
את מעגלי השמש בשמים ולפי זה לקבוע
את הימים אולם אין בפועל זריחה ושקיעה
 ולדעתו אף אחד לא חייב חטאת על,'וכד
מלאכת שבת כיון שאינו יודע את את סדרי
 ולכן סבור שהם יצטרכו לקבוע.הימים
 ואע"פ,שבת לפי המקום ממנו הם הגיעו
שיצא מכך פרדוקס ששנים בבית אחד
באזור הקוטב יהיו ביניהם הפרשים של
שתים עשרה שעות בשמירת שבת בכ"ז כך
.דעתו

odl dcwpc s`c rnyn ,'eke w"a z`viy cr
ly zery c"k exary erciy oeik n"n dngd
oia wlgl yie ,zay leligl yegl yi 'e mei
mlerd lka dngd dcwpy ryedic `kdc jd
mdl dcwp `ly iaxc `zaky` `iddl
miwqerd ly odipirl xi`d 'd wx dngd
mlerd lkl la` mei `ed el`k `zaky`a
leligl eyyge exrhvp okle ,dlil did xak
 )ומעתה לאלו שסמוכים לצירים אולי אפשרzay
."(לדמותן להא דאשכבתא דרבי ג"כ וצ"ע
על אף שהמדובר בדברי אגדה מביא
הרד"ל ראיה מכאן שאם באותו מקום יש
יום ארוך בן כמה וכמה ימים או לילה
 אולם.מתמשך יחשב הכל כיום אחד
מהמשך דבריו הסתפק אף בראייתו ומצדד
שתושבי הקטבים יימשכו בספירת הימים
.אחר אלה שבשאר העולם
 בפירוש תפארת ישראל למשניות.ב
)ברכות בועז ספ"א( התייחס לכך והגיע
yi dxe`kle" :למסקנה שונה וכך כתב
jenq uiwa `aiy el dxwy ina k"b wtzqdl
dfi` yi myy ( )=קוטב הצפוניl`tcx`pdl
mi`exe ,ynn mei uiwa mitevx miycg
mexc gxfn aiaq wte`d lk ztwn dngd
myl `ad il`xyid bdpzi ji`de oetv axrn
mipipzd cevl myl mikledy miptqd mr
y"we ezlitz onf izn ( )=לויתניםmilecbd
my l"i ?ezay zeayi izne ziaxre zixgy
'cd lkn siwn ynyd myc el yi xg` oniq
dtwd lky rcei k"` ,zery c"k lk zegex
cg` mei `edy rci ynyd dyrzy zg`
rci '` meia epeayg itl myl `eai m` k"`e

ואמרה להון כל מי שלא נתעצל בהספידו של רבי יהא מבושר לחיי העולם הבא בר מן קצרה כיון
." דשמע כן סליק לאיגרא וטליק גרמיה ומית נפקת ברת קלא ואמרת ואפילו קצרא
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סדרי זמנים בארצות הצפוניות
cv eze`k xn`p i` la` .l"pd ixfekdke i"x`
`ly l`xyi ly ozxv iptny `"xc iwxta
,ixwn mei oiicre ynyd cinrd zay ellgi
,mini jiiy `l zenewn oze`ac d"d k"`
s` ile`e ,dny dxezd on zay `kile
q"ya epivn `l df mb zn`ac ,`l opaxcn
xacna jledl inc `le ,zay dny exfby
 )שוב הראוני ברד"ל בפרקי דר "א שם.w"ece l"pke

 ומשו"ת,בהג "ה אות א' שהרגיש בהנ "ל עיי "ש

."(הרדב"ז ח"א סי' ע"ו לגבי מדינות הצפוניות
dyrp dnc dywz xzeiae" :ועוד מקשה
mini zray da xaeciy meia epizeg`l
dfe ,mini zray dl dxtqe oke dzcpa didz
`a xake .`zlin `ilz zxkae dxezd on
a"dvx` `ava lecb ciwta icil dyrn
dwql`a `edy ezxyn c"r iptl l`yy
dne enr ezy`e dlil miycg dnky mewna
`le dcib` zn`de ,dzxitq inil dyri
xend ixacae .aiydl dn izrci `ly cgk`
c"k zepnl xne`y `teb n"cy 'iqa drivwe
miiqcn ,i`w opaxcn wxy d`xp ,l"pke zery
,xacna jledl lirl xkfpy jxck ,w"lfe dlr
,my g"e`a miwqetd y"nk opaxcn wx dfe
j`ide ,e"g zxk xeqi` iab ok weqtp j`ide
dyrz izni`e ,xdhe ynyd `ae dny jiiy
.dxdh wqtd
`ay inl hxtae ,zezqe ipic mr dne"
meia oiynyn jyge xe` mday zenewndn
i"tr miycg dnkyk inp jiiy dfe ,dlilae
`ilz dpale dnga zezqe oiprle ,mei dxezd
dfa ekix`d xy`k zelfnd jelidae `zlin
'c w"q c"tw 'iq izlt oiir] miwqetd
`ayke ,[a"i w"q miyeciga my c"eegae
dl yi m` oke .ediipic dn zenewn oze`l
oze`a k"g`e ,dny miycg x`ya zqe
zqe ied izni` dlil e` mei eleky miycg
145
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 באחרוני זמננו מצאתי רק בשו "ת.ג
דברי יציב )או"ח סי' קח( שדן בשאלה
.בהרחבה
 מסיק,לאחר שהביא עיקר דברי התפא"י
שלגבי תפילות כיון שרואים אימתי השמש
במזרח או במערב ממילא יכולים להתפלל
.לפי מקום השמש את התפילה הראויה
ומכריע לגבי שבת שלא ינהגו לפי המקום
, כפי שכתב בעל תפא "י,ממנו הם הגיעו
אלא לפי ארץ ישראל כיון שעיקר קביעות
הימים היא עפ "י ארץ ישראל וזאת לפי
דברי המור וקציעה )סי' א( עפ"י דברי הכוזרי
.והרמב"ן
אח "כ עובר לדון האם ניתן לספור ימים
j`" : ומקשה,ללא ערב ובוקר בפועל
idie axr idie ,geev `xwdy oeik `zkldl
jyg mrhk axr seq seqe ,cg` mei xwa
eaxrzpy ['d '` ziy`xa] `xfr oa`dl
zepia xwal mc` lkeiy xwae zexevd
mei k"` ,my o"anxa `aede ,y"iir zexevd
oi` m`y xn`pe ,ea xwae axryk epiid cg`
oze`a ze`ivnae ,cg` mei oi` xweae axr
jiiy `l xwae axr jiiy `ly zenewnd
`vnp dp`e ,ipy meie cg` mei ly ze`ivnd
."mini xcq yi xwae axr ilay l"fga
ומסיק שהיא מחלוקת בין המדרשים ובין
,iaxax ily`a ielz t"kr" :מפרשי המדרש
jiiy mei ze`ivn b"iq c"lt x"aa z"tidle
rcei cg` meic `xwn xweae axr ila s`
xnel yi t"kre" : ובהמשך כתב."'ebe 'dl
mdl xi`ne aaeq ynydy zenewn jpday
m`y ,l"pda `pic jd ielzy ,miycg dyy
`xwn z"tidke dlile mei zcna ielz meid
`la s` ikiiy miniy ,'dl rcei cg` meic
on zay mzd mb jiiy k"` ,xweae axr
ly zeriawdk xnel yi zeriawde ,dxezd

חבל נחלתו
dqipka xneg didi f"iry s`c ixyze oqip
.zay i`vena d`ivia `lew didi f"ir t"kr
ziaxr ly y"w oiprl wtzqdl yi k"enke
wx `ed epizwtq xwir mle` ...ziprze dltze
ynn dlil my oi`y uiwa zipetv dpicna
y"w onf didi izn ,ileie ipeia syp wx llk
."zaye zivive dltze
דן בדברי התפא "י בדברי יציב )שם אות
dny i"`tzdy ,oiirl yi xacd sebae" :(יב
ligzd zeipetv zepicn iabl eixac yixa
,zaye zivivc dltze y"w onf didi izn
wx wtqd m` r"lie .zay hinyd seqale
wtzqdl yic e` ,zayd z`ivie zqipk ipnfa
xi`i meik dlil seq seqy oeik ,zay llka
oall zlkz oia xikdl leki dlild zevgae
d"l sc zay] z"x zrcl ,`ed `nni k"`
`zlin `ilz k"d`vay [ixz d"ceza `"r
zlgz xg`l oilin rax` jldn `edy
meik dlil m` k"`e ,jiygdyke driwyd
odk zgpnay hxtae .`ed dlil e`l xi`i
`ipzd lra axde ,b"te 'a wxt 'a xn`na
'iqa `"xbde ,zay zqpkd xcqa ely xeciqa
lkdy enikqd ,w"nkae `"i w"q a"q `"qx
ok ze`ivnde ,mewn eze` ly wte`d itl
`ilz miakekd zelbzde xe`e jygdy `ed
oi`xp xe`d hrnzday ,xe`d avn itl
dnd meia k"b zn`a miakekdy ,miakekd
e` miwenr zexea icxeidl d`xpke
ynn yega `ede zikekf ipin zervn`a
mzii`x akrn xe`d j` ,dny i"ega oiire
i`y ynn ze`ivn dfe ,`xdiha `bxyk
dlzy k"r k"`e ,f"r welgle eyigkdl xyt`
dnyy oeaygd itl wte`a miakekd zii`x
,a"fe ynyd jldn itl `edd zra xe`d
leti dny mb k"` `ed meic oeik t"kre
,iriayd mei `edy zay didi izn dl`yd

miycga oicd dn zqe dl yi m`e ,dly
zel`y dnke ,wqtd df ded m` k"g`y
`l epa z`e eze` oiprle .dfn zetrzqnd
izn ,dxezd on e`l `edy cg` meia ehgyz
dlinl oicd didi dne .cg` meid weqti
meia jiiy izni`e ,leni ipinyd meiae
xyt` j`ide .mini ycg oad oeicte .ipinyd
e"gy oeik dny xecl zexec ixecl did
zeevn meiw mda oi` zeipetvd zepicna
."dfd onfa mibdepdn dxezd
,עולה שבמקומות הצפוניים לחוג הקוטב
הרי זה ספק גדול במצוות התלויות במצבי
הזריחה והשקיעה או צאת הכוכבים אימתי
 ואף לגבי כניסת שבת ויציאתה,לנהוג בהם
קשה מאד לדון שם וצריכים לתלות זאת
או לפי זמני ארץ ישראל או לפי המקום
.ממנו הם באו ועדיין הדבר צ "ע
 בניגוד לאזור הצפוני לחוג הקוטב שם.ד
לא חיו יהודים והשאלות היו בעיקר
 הרי בערים צפוניות שהן מדרום,תאורטיות
לחוג הקוטב השאלות היו ועדיין מעשיות
 ובהן להכרעות,מאד שכן יהודים ישבו בהן
מתי מתחיל היום ומתי הוא נגמר יש
.השלכה בתחומים שונים
כתב התפארת ישראל למשניות )ברכות
`pwitzqn" :בועז ספ"א( בראשית דבריו שם
e` bivp`c epxira enk zeipetvd zepicna
myy dnecke ml`dw`hye orb`dprtt`w
t"dkle xi`i meik dlil ileie ipei yceg lka
oall zlkz oia xikdl leki dlild zevga mb
my xrypy xnel `"`e ,zivive y"w onf izn
lka miyrn ixdy ixyze oqipa `edy dn itk
dlild lk mixerpy oze` zereayd bga mei
oi`y `nl` ,milltzn xgyd rwaiyk cin
ik eze .ixyze oqip ly zelr xg` mixryn
xg` l"pd zenewna lfip zay oiprl mb e"g
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סדרי זמנים בארצות הצפוניות
zeipetvd zepicna la` ,letcx`pda wx
dlile mei jiiy xity ,`ki` driwye dgixfc
.w"ece k"d`v `kilc s` dngd zriwya
ekxc cinzy drivwe xend dfl ile`e"
oeyl adfd oeyla zekix`a o`k wiic ,dxvwa
`l` llk dlile mei `l ahewd zgze ,eycew
oi`y itl dny y"dia od dlek dpyd lk
deynd ik ynyd zriwye zilr mewn eze`a
zaya my eyri cvik k"` mwte` `ed
dny oi`y zngn ewitq xwiry epiide ,y"iir
t"kr did eli` ik ,ynyd zriwye zilr
mei ded ,mewn eze`a ynyd zriwy
w"ece `xfr oa`ke mipkezk dxez dpeekzpy
.c"qa
xyt`c dnk cr xingdl yiy mbd k"`e"
cr xcdle mipe`bd ly y"dia onf oizndle
la` ,zr eze`a dnyay jeyg xzeid onf
k"` ikd e`l i`c ,dlil `ed xak zr eze`a
e"g dxez dlhae ,dlile mei ipic lk elhazi
'qeza xingdl dvexde .w"ece mewn eze`a
`diy `l la` ,dkxa eilr `az h"eie zay
ixneg `l mbe ,`lew icil iz`c `xneg
ikp` in dpde .izxrd xy`ke iccd` ixzqc
l`xyia xirvd ilr jenql e"ge igek dne
xecd inkg enikqi m` n"n ,zrca ohwde
."c"qa oekp k"ync c"rtlp
ואח "כ דן לגבי כמה מצוות והלכות האם
.אפשר לנהוג בהן קודם זמנם
 ושמעתי מי שטען שא "כ בארצות אלו.ה
אין לנו לחוש למראה עיניים אלא כשם
שעלות השחר וצאת הכוכבים נקבעים לפי
המצב האסטרונומי היינו כמות המעלות
מתחת לאופק כן לגבי אותם מקומות
צפוניים אם השמש הגיעה לחמש מעלות
מתחת לאופק וזה הזמן שאנו קובעים בו
 דקות = מעלה אחת( הוא4) צאת הכוכבים
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mbe .letcx`pd iabl i"`tzd xxery enke
iyxtne miwqetd aexl zn`d itly
z`ia zlgz xgyd cenr oldlc inlyexid
dngdy zenewn oze`a oky oeike ,dngd
,xi`i meik dlily oeik dnyn zwgxzn dpi`
."w"ece `ed mei ixd
izxn` dfle" :(ועל כן מסיק כך )אות טז
odk zgpndy mbdy ,xnel gxkddy iytpl
t"ye e"te a"t `"t '` xn`n ynyd `eana
inkge r"a`xd zrc cbp ci wfga e`vi
,g"driwy cr g"pdn `ed mei leaby zelfnd
zeny] exzi zyxta `xfr oa`d azk xy`k
axrd cr xwad on weqtd lr [b"i g"i
`ed mkzay ezayz axr cr axrny
lr legn etiqed minkg wxe g"driwya
gexfa `ed zn`d xwae k"d`vl ycwd
oiir] ezrc df x`ia zenewn dnkae ,ynyd
,[df oniq seqa oldl r"re ,'e a"i `a zyxt
inkg zrc cbp dfy eazk miwqet x`ye
k"d`v cry miaezkd on egikedy q"yd
'a zekxa q"yay oeik xyt` n"n .ded `nni
z"ke xne`e dn ,a"r 'k sc dlibne a"r
ikne `ed `nni e`l xgyd cenr dlryn
incwn edpi`e `ed `ilil `yny `axr
,y"iir xnynl dlild dide y"z ikygne
wxe ,ikd xninl c"q q"yd inkgy mi`exe
,`nni k"dv cre y"drnc ilb didec `xw
'ecke milyexia wx dfy xity xnel yi n"n
`nni ded mzd ,k"d`ve y"dr jiiyc
zenewn oze`a la` ,k"d`v cr y"drn
jiiy `lc miycga k"b ile`e ,`kiiy `lc
i`yn xyt` oicnl oi` ,k"d`ve y"dr eda
meic mipkezdk c"qa ozxaql oixcde ,xyt`
zraew dzriwye dzgixfe ,dnga `ilz
.c"qa ce`n oekp dfe ,`nni
zay iabl wtzqp `l l`xyi zx`tzd dfle"

חבל נחלתו
הדין לזמני עלות השחר וצאת הכוכבים
שם באזורים הצפוניים.
ולענ "ד אין הדברים ברורים ,שכן דוקא
בא"י באופק מסויים יהיה כן לוח הזמנים,
אולם במקומות אחרים הזמנים מתארכים
הרבה יותר והמעלות במקום מסויים נקבעו
לפי הראיה ולא להיפך ,וא"כ במקום שאין
מראה עיניים שוב לא יהיה ניתן לברר לפי
המעלות מתחת לאופק מתי עלות השחר
ומתי צאת הכוכבים.
ולכן מוכרחים לחזור לקביעתו של

הדברי יציב שאזלינן בתר זריחה ושקיעה
ולא אחר עה"ש וצה"כ .אולם גם אחרי
קביעה זו צריכים להחליט מה הזמנים
המדויקים בענין צה "כ ועה"ש .ונראה שיש
להאריך עד שעה או שעתיים אחריהם ואז
לקבוע את הזמן לצה "כ ,ושמעתי שבארצות
סקנדינביה נהגו להוציא שבת בחצות ,וכן
לטבול ― נדה הסופרת נקיים תהא מותרת
לטבול רק אחר חצות .ולכן לגביה מן
הראוי שתטבול רק למחרת לפנות ערב
משום סרך בתה ) 2עי' סימן ???(.

סימן כד

שאלה

מקוה ע"ג מקוה

בישובנו אין עדיין מקוה טהרה לנשים
והן נוסעות לישובים שכנים .נשאלתי
האם יש עדיפות שנשים תטבולנה במקוה
שנבנה עפ "י הדרכת רבני חב "ד בצורה של
מקוה על גבי מקוה ,או נשים תיסענה
למקואות אחרים באיזור ,ששם המקוה
בנוי כשהאוצרות מהצדדים הן אוצר
זריעה והן אוצר השקה?

תשובה
א .הלכות מקואות הן הלכות קשות,
מרובות ומסועפות .כמו "כ התיאורים של
מבני מקואות וכל הקשור בהן לעתים אינו
עולה ברור מלשון הפוסקים ,ולכן עדיף
לתלמיד כמוני שלא יחווה דעתו בשאלה
.2
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זו ,אולם כיון שנשאלתי אענה חלקי ,וה'
יצילנו משגיאות.
ב .המקוה עפ"י שיטת חב "ד באזורנו
בנוי מבור טבילה הבנוי על גבי אוצר של
מי גשמים כאשר בין הבור לאוצר שני
חורים בגודל שפופרת הנאד ,הבור
התחתון מלא לגמרי )כולל עובי הרצפה
בחורים( ,ואת מי בור הטבילה מחליפים
לפי הצורך במים שאובים )שאינם מוזרמים
ע"ג קרקע( ,אשר בינם לבין האוצר ישנה
השקה קבועה .כאשר מרוקנים את מי
הבור המים שבאוצר אינם נחסרים וכל
הבא לתוך הבור מושק למי האוצר.
היתרונות הגדולים של מקוה כזה הוא
בכך שמי האוצר אינם מתחלפים שהרי
הם קרים ומי הבור חמים ואין דרך המים
החמים להתערב בקרים אלא דרכם להיות

הערת הרה"ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ,ירושלים :שמעתי מאדמו "ר הגרשז "א זללה"ה
דמפני הספיקות שיש במקומות אלו אין ראוי ללכת שמה.

