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ËÈÏ˘ Ò�‚ ·¯‰ Â�È¯ÂÓ ¯ÂÚ˘"‡Ò ¯·„Ó· ˙·˘ "Á: 

 
 ל נמני� מעלות השחר או מהנ�"שעות היו� שמסרו חז] א
 

הא� מעלות השחר עד צאת , ל"נחלקו האחרוני� אי� לחשב את שעות היו� שמסרו לנו חז
 .או מהזריחה עד השקיעה, הכוכבי�
וכ� ה� ,  הכוכבי�ח ותרומת הדש� והרבה אחרוני� לחשב מעלות השחר עד צאת"דעת הב

ומאיד� הלבוש הלח� חמודות והשלטי גבורי� נקטו , ל"ואכמ:) פסחי� יא(' פשטות דברי התוס
 .ז"א והגר"וכשיטה זו נקטו הגר, לחשב מהזריחה עד השקיעה

 
 
 ע מוני� מעלות השחר"ש לכו"א דבק"חידושו של המג] ב
 

, )ג"ג וסימ� תמ"ח וסימ� רל"בריו סימ� נבד' ע(א$ שלא הכריע בי� השיטות , המג� אברה�
וראייתו , ע מני� השעות הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבי�"חידש שלעני� קריאת שמע לכו

דמני� שעות היו� לעני� קריאת שמע מתחיל מידע� סיו� :) ד$ ג(ממה שמבואר בברכות 
) ה למא�"ד. ד$ ג(' והלא מבואר ש� בתוס, משמרות המלאכי� האומרי� שירה בלילה

ע שעות היו� לעני� קריאת שמע מתחילות "הרי שלכו, רות מסיימות בעלות השחרשהמשמ
 .בעלות השחר

 
 
 ל"א בהנ"א והחזו"דעת הגר] ג
 

, ל ידברו באותו מטבע לשו�"דאי� יתכ� שחז, א קשה להבנה"ואול� ודאי שחידוש זה של המג
רשו לנו להדיא בלי שיפ, ובכל מקו� כוונת� מהנ� החמה ובקריאת שמע כוונת� מעלות השחר

 .דכ� הוא
א ונקט שג� לעני� קריאת שמע מני� "חלק על המג) 'ק ה"ט סו$ ס"סימ� תנ(א "ובביאור הגר

, וכתב ש� דג� המשמרות מסיימות בהנ� החמה ולא בעלות השחר ,השעות הוא מהנ� החמה
 ).ש�(' ודלא כתוס

ת היו� מתחילות שנקטו שבכל מקו� שעו:) ד$ יא(אזדו לשיטת� בפסחי� ' ל התוס"ולהנ(
בספר הזכרו� אש , ראש ישיבת קול תורה, ל"מ שלזינגר זצ"במאמרו של הגרי' וע, מעלות השחר

 ).בפסחי� ש�' שהארי� בביאור דברי התוס, ה ואיל�"תמיד מעמוד תשפ
 .ל באופ� אחר"א הנ"שדחה את ראיית המג) א"ה והמ"ד' ק ג"ג ס"ח סימ� י"או(א "ע בחזו"וע
 
 
 אמירת סליחותהזמ� הראוי ל] ד
 

דזמנה הוא באשמורת כדאיתא , ל ג�  לעני� זמ� אמירת הסליחות לכתחילה"מ מכל הנ"ונפ
והכוונה היא לסו$ (והיינו בסו$ הלילה כדכתב במשנה ברורה ש� , )א"א ס"סימ� תקפ(ע "בשו

�ולמג� אברה� היינו ' דלתוס, )ב"ס' ע סימ� א"כדאיתא בשו, האשמורת השלישית שהיא עת רצו
 .א זמנה הוא סמו� להנ� החמה"ולהגר, ד� עלות השחרקו
 
 
 הלכה בחשבו� שעות היו�ל הכרעהה] ה
 

לא הכריע להלכה כאיזו שיטה לחשב את ) ח ובכמה מקומות"בסימ� נ(והנה המשנה ברורה 
ש� (א "חזו' ע, א ודעימיה"אול� הפוסקי� שאחריו הכריעו דעיקר ההלכה כהגר, שעות היו�

 .ה"ועוד יתבארו הדברי� להל� אי, ובעוד פוסקי�) ד"סימ� כ' ח א"או(שה ובאגרות מ, )'ק ד"ס
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ל "ז אויערבא� זצ"ומטו בש� הגרש(א "מ נקטו הפוסקי� שהמהדרי� יחושו לשיטת המג"ומ
כ� אי� לקרוא קריאת שמע לאחר , א"דכש� שאד� לא היה נוטל אתרוג הפסול לשיטת המג

 ).א"שעבר זמ� המג
 אי� הדבר משתנה לפי –דמאחר שזמ� קריאת שמע הוא לפי זמ� קימה ג� דיעה בפוסקי� וישנה 

והיו מקומות בהונגריה , שעות שוות אחר הנ� בימי ניס� ותשרי' והזמ� הוא תמיד ג, עונות השנה
 .שנהגו כשיטה זו

וכמו כ� היו מקומות שהיו נוהגי� להקל כשיטות שדי בקריאת הפסוק הראשו� בזמ� קריאת 
והיו נוהגי� לצאת ידי חובה באמירת שמע , ה לצאת ידי חובה בלא הברכותודשרי לכתחיל, שמע

 .שבקרבנות' וכו" לעול� יהא אד�"ישראל בנוסח 
 
 
 כמה הוא זמ� הילו� מיל] ו
 

א שהוא "וי,  דקות18שיש אומרי� שהוא , עוד נחלקו הפוסקי� כמה זמ� הוא שיעור הילו� מיל
 . דקות22.5

' כמה מהל� אד� בינוני ביו� י.): ד$ צד(בפסחי� ' רי הגמושורש המחלקות היא בפירוש דב
משקיעת החמה עד צאת הכוכבי� ארבעת , ומעלות השחר עד הנ� החמה ארבעת מילי�, פרסאות

� או דהכוונה דמעלות השחר עד צאת הכוכבי� הול� אד� –אופני� ' דיש לפרש בב, כ"ע, מילי
מילי� מעלות ' ועוד ד(נ� החמה עד השקיעה ב מיל ה� מה"ומתוכ� ל, מילי�' פרסאות שה� מ' י

פרסאות ' או שאד� הול� י, )מילי� מהשקיעה עד צאת הכוכבי�' ועוד ד, השחר עד הנ� החמה
מהשקיעה עד מיל ' וד , מעלות השחר ועד הנ� החמהמיל' מהנ� החמה ועד השקיעה ועוד ד

'  מיל יצאו ג3/4א הנוקט שכבר לאחר "הוא צאת כל הכוכבי� לשיטת הגר(צאת הכוכבי� 
ריש (� "מ לרמב"ובפיה, י פירש כצד הראשו�" שרש,)פ הדי� כבר נקרא לילה"כוכבי� וע

ליו� בינוני מימי ניס� ' והנה פשוט שכוונת הגמ. ובתרומת הדש� פירשו כצד השני) ברכות
 720ב שעות שה� "י מחלקי� י"שלרש, ב שעות שוות מהזריחה עד השקיעה"ותשרי שבו יש י

 720ואילו לשיטה השניה שמחלקי� ,  דקות22.5יוצא שזמ� הילו� מיל הוא ,  מיל32דקות ל
 . דקות18 מיל יוצא שזמ� הילו� מיל הוא 40דקות ל

וישנה שיטה נוספת הסוברת שחמשה מיל יש בי� עלות השחר להנ� ובי� השקיעה לצאת (
 .'ק ב"א ש� ס"חזו' וע).  דקות24וזמ� הילו� מיל הוא ,  מיל30ז היו� מתחלק ל"ולפ, הכוכבי�

 
 
 מ מנידו� זה"הנפ] ז
 

' ת שהוא ד" דרלקביעת זמ� עלות השחר וצאת הכוכבי�, ל לכמה הלכות בתורה"מ מכל הנ"ונפ
וכ� לעני� בצק שלא נראו עליו סימני חימו� שלאחר .  דקות72 דקות או 90הא� מחשבי� , מיל

 וכ� לעני� מליחה . דקות22.5או  דקות 18הא� הזמ� הוא , זמ� הילו� מיל חיישינ� לחימו�
 . שיעור מילכמה הואמ " יש נפ–דבדיעבד די במליחה בזמ� הילו� מיל 

 
 
 ל"פסק ההלכה בנידו� הנ] ח
 

) ב"ט ס"ח סימ� תנ"או( דקות בי� לחומרא לעני� חמ� 18ע פסק ששיעור המיל הוא "והנה השו
  ).ו"ט ס"ד סימ� ס"יו(בי� לקולא לעני� מליחה 

הסתפק בזה וצידד דשמא בהפסד מרובה אפשר להקל ) ט"סימ� תנ(בביאור הלכה ש� אול� 
וכ� לאסור במליחה א$ בדיעבד כל שלא שהה , בבצק שלא ראינו עליו סימני חימו� להכשירו

מיל '  דקות כשיטה שה24חשש להחמיר עד ' סימ� ט' ובחכמת בצלאל כלל ל. (כשיעור הזה
 ).'ישנ� מעלות השחר עד הנ� וכו
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כתב שעיקר ההלכה היא ששיעור המיל הוא ) 'וב' ק א"ג ס"ש� אורח חיי� סימ� י(א "אול� בחזו
ומכיו� שכ� מוכח בירושלמי הוכרעה בזה , א"ש שכתב שכ� היא מסקנת הגר"וע, ח דקות"י

 .) דקות לפני הנ� החמה72ז יצא שעלות השחר הוא "כ לפ"וא( .ההלכה
) ה"עמוד תשפ(ל בספר הזכרו� אש תמיד "נגר זצמ שלזי"ג� במאמרו של מורינו הגרי' וע

 דקות 72לעינינו באופק אר� ישראל בימי ניס� ותשרי עלות השחר הוא שהוכיח שלפי הנראה 
 . דקות90קוד� הנ� ולא 

 
 
 א"פ שיטת המג"אופני� שוני� לחישוב זמני היו� ע] ט
 

 ,ר עד צאת הכוכבי�א ולחשב את היו� מעלות השח"בבואנו לחוש לשיטת המג, ל"לאחר כל הנ
 :  כמה אפשרויותיש לפנינו

 13.5(עד צאת הכוכבי� של הגאוני� )  דקות90 דקות או 72( לחשב את היו� מעלות השחר )א
 מיל לשיטה 3/4 דקות בקירוב לחשבו� 17או , הוא מיל דקות 18לשיטה ש מיל 3/4דקות שהוא 
 ). דקות22.5שהמיל הוא 

 . דקות לכא� ולכא�90לפי חשבו� , ת"בי� דרלחשב מעלות השחר עד צאת הכוכ) ב
 . דקות לכא� ולכא�72לפי חשבו� , ת"לחשב מעלות השחר עד צאת הכוכבי� דר) ג
, מיל לכא� ולכא�' לסוברי� דיש ה,  דקות לכא� ולכא�120ישנה אפשרות נוספת לחשב , ל"ולהנ(

 ).אול� רוב הפוסקי� לא חששו לשיטה זו
 
 
 לות השחר עד צאת הכוכבי� דהגאוני�ראיה דאי אפשר לחשב מע] י

 
, )מ"ואכ(א "מכיו� שבאר� ישראל פשט המנהג ברוב הצבור כשיטת הגאוני� והגר, כאורהול

דהלא זהו היו� לדיני התורה מעלות , ל"הנ' במושכל ראשו� היה עלינו לחשב כאפשרות א
וכ� , )חומראא ל"אפשרות זו נדפסת בלוחות בש� זמ� מג(השחר עד צאת הכוכבי� דהגאוני� 

ויש שעד היו� מדפיסי� לפי , ט בשני� הראשונות"היה החשבו� בלוח אר� ישראל להגרימ
 .חשבו� זה

ובספר הזכרו� אש תמיד מעמוד ', ת סימ� ב"משנת רבי אהר� שו' ע(אלא דכבר תמהו האחרוני� 
דהלא השמש נמצאת , ז יצא שחצות היו� אינו כשהחמה במרכז השמי�"דלפ, )ועוד, ט"תשע

וא� הזמ� שמעלות השחר עד הזריחה אינו , במרכז השמי� באמצע הזמ� שבי� הזריחה לשקיעה
' והלא מבואר בגמ, זהה לזמ� שמהשקיעה עד צאת הכוכבי� יוצא שחצות אינו כשהשמש במרכז

ולכ� , )'וכו: וביומא כח. וש� נט: פסחי� יב' ע(בכמה מקומות שבחצות החמה בראש כל אד� 
 .ל"הנ' חשב כאפשרות הגט ל"שוב נקט הגרימ

 
 

 על כרח� חשבו� שעות היו� הוא מהזריחה, א בזמ� צאת הכוכבי�"לשיטת הגאוני� והגר] יא
 

דמחד גיסא נקט את צאת הכוכבי� , ט"והנה א$ שמסברא לכאורה תמוהה שיטתו של הגרימ
שיטת ומאיד� חישב את שעות היו� כ, וא$ לעני� מוצאי שבת ויו� הכפורי�, א"כהגאוני� והגר

נאמר לפי צאת כל ' ל דחישוב שעות היו� שאינו אלא סימ� לזמ� קימה וכו"אלא די. ת"ר
 .כוכבי�' א$ דהלילה ההלכתי החל כבר לאחר יציאת ג, )ומקביל לעלות השחר(הכוכבי� 

:) ד$ כו(בברכות ' א דעדיי� שיטה זו נסתרת לכאורה מדברי הגמ"ר שליט"אול� שמעתי מאאמו
ש שאמרו דאי רבי יהודה "ע(ב "לת המנחה לרבנ� הוא עד סו$ השעה הישאמרו ש� שזמ� תפי

ט יצא שמותר להתפלל "ולחשבו� הגרימ, )י היינו רבנ�"כ ר"א, אמר עד פלג המנחה ועד בכלל
 .וזה אי אפשר לאומרו דהלא כבר הוי לילה לכל דיני התורה, ת"מנחה עד צאת הכוכבי� דר

 על כרח� –א "� באר� ישראל כשיטת הגאוני� והגרל דלדיד� דנוהגי"אדרבה מוכח מהנכ "וא
 .א ודעימיה"כשיטת הגר, חשבו� שעות היו� היא מהנ� החמה
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שכתב שלדעת ) ד"ק י"ג בשער הציו� ס"בסימ� רל(ובאמת כבר רמז לכל זה המשנה ברורה 
 .בודאי פלג המנחה הוא שעה ורביע קוד� השקיעה' א וכו"הגר

א שא$ הנוקטי� לחשב מהזריחה עד "כ המג"פי משאלא דעדיי� יש מקו� לשיטה זו ל(
אלא דכבר הובא , לעני� זמ� קריאת שמע מחשבי� מעלות השחר עד צאת הכוכבי�, השקיעה

 ).א הכריעו דלא כדבריו"א והחזו"דהגר
 
 

 מסקנת הדברי�] יב
 

יכולי� כמו כ� להקל , א"ל דהנוהגי� לעני� צאת השבת כשיטת הגאוני� והגר"העולה מכל הנ
 .ל דהא בהא תליא"א להנ"קר הדי� בזמ� קריאת שמע כשיטת הגרמעי

התבאר שלכאורה אי� מקו� להחמיר , א"וא$ למה שנהגו רבי� ושלמי� לחוש לשיטת המג
 .לחשב מעלות השחר עד צאת הכוכבי� דהגאוני�

 דקות לעלות השחר וצאת 90 או לחשבו� –אפשרויות ' ועדיי� אפשר לחשב את הזמ� בב
 8מ בי� החשבונות הוא כ"ונפ(,  דקות לעלות השחר וצאת הכוכבי�72לפי חשבו� או , הכוכבי�

 א יש"ל להכרעת החזו"ולהנ,  דקות90 נקט להחמיר בזה ולחשב לפי ט"והגרימ, ) דקות12עד 
בסימ� (א "כ ג� לעני� זה החזו"וכמש, )ג"א עצמו בסימ� רל"וכמו שנקט המג(מקו� להקל בזה 

וא$ המשנה . [א בשערי חסד"ר שכ� נהגו ג� בבית הכנסת הגר"וושמעתי מאאמ, )'ק ד"ג ס"י
ב "א ס"בסימ� רס(בדבריו ' מ ע"מ,  דקות22.5לסוברי� שמיל הוא ) ט"בסימ� תנ(ברורה שחשש 
 שא� מחשבי� את שעות היו� מעלות –שנקט דהא בהא תליא ) ה להקדי�"דבביאור הלכה 

 ].ל"ואכמ,  דקות18כ מיל הוא "א, השחר


