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 וחטשים נרוח]ב שהיה מתהלך שם בהחלה עלתה נלו טבילה] באשבורן
 ויראה לי שאף במקוטות אלו אם רבו טיטי המעיין על הנוטפין שמטהר
 אפי׳ שם בזוחלין שלא אמ׳ אלא כשרבו נוטפין על הזוחלין וראוי להחמיר.
 שינוי מראה כיצד אפילו נפל שם יין או ציר או מיהל ושנו מראיו שבשם
 שאינו נפסל במים שאובין כך אינו נפסל בשינוי מראה ולא עוד אלא אפי׳
 הטקוה שנפסל בשינוי מראה אם המשיך עליו טי טעיין המעיין מטהר אוחו

 אפי׳ לא חזרו

. ה ל פ ת י ה ר ד ה ס ס ל נ  א
 טאח דוד צבי פרידמן (אויפשט)

 גשם אוי ן#ם

 על פי חקת המשנה (העניה א׳ א׳) טשטיני עצרה ועד סםח אנו
 אוטריפ בברכה שניה של תפלת שפונה עשרה אח (הזכרת נכויות נשמים)
ב הרוח וטוריד הנשם״. $קוד הטלה האחרונה של טאטר הזד, י # מ  המאפר: ,
 נוחן טקום לוכוחים רבים. השאלה היא אם חקבל הטלה האחרונה אח צורת

 . . . להחמיר] טובא בכ״י צ״ז ע״א וכיון שכ״י שלנו נלקה פה כחסר אביא
 את נוסתת הב״י בשלמותה: ״נק״א ע״א] המעיין ממהר אפילו בזוחלים בד*א
 שלא הפסיק זחילחו מן המעיין הפסיקוהו מן המעיין הרי הוא כמים הנוטפים
 לכל דבריו מעיין שהיו מימיו נקוין ועומדים במקום א׳ והיו מימיו מועטים
 וירדו עליו מי נשמים או שמילא בכתף ונחן אע״ם שרבו עליו הנוטפים או
 שאובים שוה למעיין ולטקוה. כיצד שוד, לטעיין לטהר בכל שהוא כמות שהיה
 ושוד, למקוה שאינו מטהר בזוחלין אלא באשבורן כמקור. ולא עוד אלא מקוד,
 טיס שאובין שהטשיבו עליו טי טעיין אפילו טי המעיין טועמים הטועטין של
 מעיין טטהרים את השאובים הטיובין ואין מחלקין בין קדמו מי מעיין לנוטסין
 בין קדטו נוטפין למעיין. [צ״ז ע״א] מעיין שהיה מושך וזוחל ורבו עליו מים
 נוטסים או שאובים מטהר מוחל כטות שהיה בד״א עד סקופ שהיה יכול להלך
 מחחלחו נמשכו מימיו יוחר הטובל שם לא עלתה לו טבילה והרי הוא כמקור,
 שאינו מטהר שם אלא באשבורן כיצד היה מושך מחחלחו ק׳ אמה באורך
 וחטשים ברוחב ורבו עליו נוטפים והרי הוא מושך כק״ק אמה וכמאה רוחב
 טבל בטקום הק״ אורך והפשיט רוחב שהיה מהלך שם בתחלה עלתה לו
 טבילה טבל חוץ ממקוטות אלו לא עלחה להם טבילה אלא כאשכורן ויראה
 לי שאף במקומות אלו אם רבו מי מעיין על הנוטפין שמטהר אפיי שס

 בזוחלין שלא אמרו אלא כשרבו הנוטפין על הזוחלין וראוי להחמיר״.

 28-31 כיצד . . . חזרו] מובא כב״י ק״ד ע״ב עיין למעלה בהערה
 לשורה 206.
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 ההפסקה (forma pausalis) או אם תשאר הצורה הפשוטה ומלת נשם
 צריך שתה* ם^קדת בשני םגןלים.

 לפי דעתי צריך לשאל את השאלה תזאת באפן זה: צורת ההפסקה
 הנוהגת היא נם בלשון העברית של אחרי תקוסה התנכית, או אם נוהנת היא

 רק בשפה החנכיח?
 הרבה מקומות טקביליט טוכיהים, שבלי כל ספק עוטדח הססקה לפנינו בסוף
 הפסוק הנזכר. כי תלא כל התוספות הנמצאות בתפלות, מסימות בההפסקות:
ל וקדוש אתה: ובסוף תפלת ״יעלה ת . כסוף הקדושה: כי אל מלך נ  למשל
 ויבא•. בי אל מלך חנון ורחום אתה. או: וכתוב להיים טובים כל בני כריחך
 (ולא ״אתה״ ״יבריתןז• כטו בצורחן הפשוטה.) נם בסוף תפלת ״מודים״ ״קיוינו
 לך״ ולא ״7ןז״. ונם בתסלות היום־יומיוח: »כי מוהל וסולח אתה״ וכמו כן :
 ״כי נזאל הזק אתה״ אם בן אין שום יסוד לראיות הרוצות להוכיח, כי מאחר
 ״משיב ה־וח וגו׳״ מנון ביכה מיחדת בפני עצמה, אשי בסופה אנו צריכים

 להשחמש בצורת ההפסקה.
 באמת יכולים אנו לקבע להלכה שבשפה העבריה שאחרי ההתקופה
 התנכית אין אנו צריכים להשניה על הצורת ההפסקה כלל, כשם שנם מתברי
 הדקדוקים והמלונים אין משניחיש בה, ואין מכירים אותה כלל. למשל המלון
 האשכנזי־עברי של לזר־טורטשינד המכיל אח אוצר המלים של השפה החיה
 ותמיברת אינו מזכיר את צורת ההפסקה. בצורת ההפסקה משתמשים רק
 בלשון מרומם ונעלה, כך מלמד אותנו שטרק באמרו: (בספרו: הרמץ ז. שטרק
 תעברעישע נרממטיק, בילין א׳ ת׳ ת׳ ף עמוד כ״נ) ״בסוף הססוקים, או בסוף
 חלקי הפסוקים הארוכים קצת נמצאים •מנויים ידועים נם בהטעמה ונם בנקודים
 אשר סבתם היא במדד, ידועה יסודות מקצביים כלליים ובמקצתה התשתדלות

 שתהי ק-יאת התורה יותר הגנית.״
 גם בימיגו משתמשים אגו בצורת ההפסקה רק במלים הגמצאות כב*
 בצורה הזאת, או דומה לה באיזה מקום בכהבי הקודש. זה נלויו הקיצוגי של
 המזזיביוח. הצורה .גשם״ היא שכיחה מאד נם בכתבי הקודש. כן גם

; .דוה צפון תחולל ג^זש״ ג  במשלי כ״ה, כ ׳
 במלכים א׳ י״ח, מ״א: ״כי קול המון הגשפ״,
 במלכים א׳ י״ח, מ״ד: ״ולא יעכרך הנשם״,
 בקהלה י״ב, ב׳: ושבו העבים אחר ך,|#ם״.

 הערות על מכתב מרבי שמואל ב״ר שמשון.
 אות הכבוד והזכרון ליובל ששים של אדמו״ד
 מוהר״ר פרופ׳ ד״ר אברהם האפפער, ג״י!

 ד״ר שרגא שולץ (בודאפעשט).

 בהקדמת המכתב מרבי שמואל ב״ר שמשון, אשר הוצאתי לאור
, כבד העירותי שברצוני להוציא לאור את שאר הערותי X I V 1  כ״הצופה״ .


