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àøîâá ל"א וזיברייתא דתנ הובאהא "ד ע"פסחים צ ,
תדע ,  יהודה אומר עוביו של רקיע אחר מעשרה ביוםביר

בינוני של תקופת ניסן ותשרי (כמה מהלך אדם בינוני ביום 
שהם (עשר פרסאות ) לי לעי" רש–שהימים והלילות שוין 

ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין , )מיל' מ
נמצאת , משקיעת החמה עד צאת הכוכבים ארבעת מילין

 וכבר פליגי .כ בגמרא"ע, עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום
, פרסאות' ל במה דקתני שמהלך אדם ביום י"הפוסקים ז

אי מיירי מיום שמתחיל מעלות השחר ונמשך עד צאת 
מילין של עובי ' ם חשבון של דוהואיל וַפֲעַמִי, כוכביםה

לכן , מיל' הרקיע בבוקר ובערב הם בתוך חשבון של מ
 אינו ב שעות ביום בינוני"ח עד שקיעתה שהם י"מהנה

ב "של מיל הוא כוממילא חשבון , ב מיל"מהלך רק ל
ל בריש "א ז"דעת רבינו הגרמתחילה '  היוכן, מינוטין וחצי

מיל הוא ' מהאדם ל דהיום שמהלך בו "דסויש . דבריו
של עובי הרקיע מילין ' דוחשבון , מהנץ החמה עד שקיעתה

ונמצא דמהלך , ב שעות" שהוא ימחוץ לחשבון של יוםהיא 
וכן , י מינוטין" לחמיל ועולה חשבון המיל' ב שעות מ"בי

' ח סי"או(חמץ ' בביאורו בסוף דבריו בהלא " הגרכתב
וזהו שיטת , ברכות'  אליהו בריש מסוכן הוא בשנות) ט"תנ

 .י מינוטין"א דשיעור מיל הוא ח"ע והרמ"השו

áúëåפ דפליגי "דאע) ה"ל(שבת ' על מסד "רי'  התוס
 אם החמה הולכת למעלה ולםהעמות חכמי ישראל וחכמי או
והיינו דפירשו חכמי ,  או מתחת לארץמכיפת הרקיע בלילה

 עבה שסביב  כמו קליפהלגבי הארץ הואישראל דהרקיע 
 ממזרח למערב למעלה מן הארץ חמה הכתוביום הול, הפרי

 ממערב למזרח למעלה תובלילה חוזר, אבל מתחת הרקיע
וכיון דהרקיע הוא .  מעל הארץית עודמהרקיע ואינו נרא

צריכה החמה , עב כמו הקליפה ירוקה החיצונה של אגוזים
לעבור דרך שם אחר שלא נראית עוד על הארץ עד שהולכת 

אותו עוביו זה של הרקיע הוא ו, חושך' מאחורי הכיפה ויהי
ן מילין בירושלים ביום בינוני של ניס' דהילוך שטח של 

 דלא ל זמןוכ, לילה גמורהותשרי שהוא הזמן בין יום גמור ל
 .עברה החמה כל עובי הרקיע עדיין ניכר קצת אור בארץ

àøîâäå  בדברי עולא לענין מיירי מיום ערב פסח שם
' ומקשה עליו מדברי ר,  רחוקה של פטור קרבן פסחדרך

פירשו שהחמה דע "אוההגמרא הביא שיטת ו. ל"יהודה הנ
ובתחילת שקיעתה וכן קודם , הולכת בלילה מתחת לארץ

אבל כיון , פ שאינה יכולה לזרוח על הארץ"הזריחה אע
ם במשנה "לשון הרמב(שעדיין זורחת על האידים העליונים 

ועל זה . ד ניכר קצת אור גם על הארץעו) דריש ברכות' א
ת פירש הגמרא כחכמי "פ דר"דאע, ד"רי' כתב התוס

להלכה אין כאן , ע" פירש כחכמי אוהגופאהו איישראל ו
והיינו . מילין' הוא דלדברי הכל  דהשיעור מ ביניהם"נפק
,  נשאר עדיין קצת אור בארץ למה בטעמאפ דפליגי"אע

אור הנשאר בזמן ההוא האותו אין לנו לדון רק על למעשה 
 .היינו או כולו או מקצתו, אם הוא מן היום או מן הלילה

ìòå ג "ם על המשנה ריש פ" כתב הרמבחרהשת זמן עלו
ל "וי. "שפני המזרח מתחילין להשתנות"שהוא בזמן , דיומא

ש לכל התנאים ומה דמתיא בן "עלוהל שיעור האור דזהואו 
 הוא  עד שבחברוןחשמואל שם במתניתין בעי האיר כל המזר

 יהודה'  דר,או בזה גופא פליגי תנאי, גזרה משום טעות
 ומתיא בן ק ביומא דבעי רק ברקאי"ים קאי כתבפסח

'  והוא זמן מאוחר מר ובעי שהאיר טפי מזהשמואל פליג
ח ריש "א והאליהו רבה באו"וזהו מחלוקת בין המג. יהודה

' ן ד אבל אין לומר דפליגי בשיעור האור בזמ.ט"פ' סי
דזה ,  אם זהו ברקאי או האיר כל המזרחח"מילין לפני הנה

. י הראיה"מחלוקת במציאות דיכול לצאת לחוץ ולברר ע' יהי
פ שהוא זמן " אעבכל הפוסקים לענין התחלת היוםאולם 
מילין אלא זמן '  של דלישנא לא נזכר ,מילין דפסחים' של ד

מן  זבהרליהו ע דמשמע קצת דלהא"וצ, של האיר המזרח
מילין ' ש של ד"זמן עלוהנמי  המזרח הוא "כל"האיר 

 .ז דפליגי במציאות"ונמצא לפי, דפסחים

åäðä ו משערין זמן "יראים ושלמים הימ שהרבה  אנייודע
 בכל יום ובכל מקום מילין'  בשיעור הילוך דעלות השחר

 לפני הזריחה ב דקות"עתמיד שהוא ,  בשעות שוותבעולם
. י מינוטין"שיעור מיל הוא חא ש"ע ורמ"לפי דעת השו

 המציאות כי שיעור זה לא מתאים עם, ודבר תימא הוא
וזה . כבר האיר היום קודם לזהד ברוב ימים וברוב מקומות

במקומות הרחוקות בצפון ודרום מקו יותר ניכר היטב 
 כל הרקיע כולה בזמן שעה  היטבשכבר האיר, המשוה

, ות כן הואפ שגם בשאר מקומ" ואע.וחומש לפני הזריחה
אבל כיון דשם שיעור האור פחות הוא ממה שהוא 

רות העיר אולא נראה זה לעין כל מחמת , במקומות הנוטין
לומר דלא הקפידה התורה על מידת  ו.המעכבין את הראיה

אפילו אם ו ,ב מינוטין"זמן של עהאור והחושך אלא על ה
התורה אמרה הלא דזה אינו , זה סותר סימני אור וחושך

זה  ולא קאי ,כ בלי חושך אינו לילה" וא,שך קרא לילהולחו
כל באלא , בימי ניסן ותשריי "רק על המדינות של אופק א

והחושך ,  אור וחושךשוה שלם ובכל זמן בעי שיעור מקו
הנקרא לילה בירושלים רק אותו החושך נקרא לילה בכל 

 .מקום בעולם ולא קודם לזה בערב או מאוחר מזה בבוקר

éæçéðåס "בכל מקומות בש. ל דפסחים" בסוגיא הנ אנן
כגון , ל השיעור בשעות"שמדברים בענין הזמנים נתנו לנו חז

ולא נתנו ', שעות וכו' שעות ותפילה עד ד' ש עד ג"ק
ש הוא כדי הילוך עשרה "הזמן בהילוך מיל לומר זמן ק

ואל תקשה ממה שאמרו בפסחים . מילין אחר תחילת היום
ששיעור חימוץ הוא  ל" ר אמראבהו'  רדאמר, א"ו ע"מ

' ל בזה ב"יכי . י שילך אדם ממגדל נוניא לטבריאמיל כד
זהו מה שאמרו שם דזה גופא בא להודיע לן א דח, ענינים

דשיערו בזה לגבל ולתפלה , ועוד. דשיעור מיל הכי הוה
וזה בודאי , לאחוריו' מילין לפניו ומיל א' ולנטילת ידים ד

 לענין עלות השחר למה לא אהככ "א ו.הוה שיעור בהרחק
 והשיעור בין ,ב שעות"יהודה דשיעור היום הוא י' אמר ר
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וכמו בכל שאר זמני , ח הוא שעה וחומש"ש להנה"עלוה
זמן זה משוער או בשעות שוות או בשעה ' ואז יהי. ל"חז

ס "אמנם זה אינו כוונת הש. ס" בש כמו בכל מקוםזמניות
זמן אלא  של שיעור מ כלללא מדבריהודה ' רכי , שם
והיינו השטח שהחמה עוברת בין ,  עובי הרקיע שלשיעורמ

ושטח זה נקרא בפי . לילה ליום בבוקר וכן להיפוך בערב
אמת האבל , ל"ל עובי הרקיע על פי חכמי ישראל הנ"חז

רקיע תוך ע יש שטח כזה אלא דלא הוה ב"דגם לחכמי אוה
 אלא השטח, שמים במקום דאין השמש נראה עוד מן הארץ

 ל לפי שיטתם משתמשים"אולם חז. מתחת האופקהוה 
אבל לענין הלכה אין חילוק אם , בלשון של חכמי ישראל

השטח הוא בתוך עובי הרקיע או נראית כרצועה שסובב את 
 .ד"רי' וכמו שהבאתי למעלה מהתוס, כדור הארץ

åäæåדיש מקום על הארץ שהחמה , יהודה'  מה שאמר ר
ויש מקום ,  חצי כדור הארץהוא יום והואעליו וזורחת 

אולם בחלק החושך . שהוא חושך ולילה והוא חצי כדור השני
שסמוך לחלק האור נראית קצת מאור השמש והוא מאור 

ל שהשטח "ושיערו חז, ים העליוניםדהחוזר לארץ מהאי
, מילין סמוך לחלק האור עדיין שייך ליום' שהוא כרוחב ד

ובימים . ל תורהומה שהוא רחוק יותר מזה נקרא לילה ש
אז , ב שעות" שהם ימיל' מבינונים כשחלק האור הוא 

מילין הוא ' ל שהוא שטח של רוחב ד"רצועה הנבירושלים 
ודע מה . ב שעות שהם שעה וחומש"חלק עשירי מי
 בהילוך מיל של אדם ולא  של הילוך החמהשנותנים שיעור

 כמו למשל שהשטח של ,שטח הארץל עוברת עמילין שבשל 
ך החמה ביום הוא כעשרים אלף מיל והרצועה כאלפיים הילו
משום דכל השיעורין של הרחק מקום משוערין בהילוך , מיל

 הרקיע דמן הארץ עד )ב" עד"צ( שם וכן איתא. האדם
 .'מהלך חמש מאות שנה וכו

äðäåרצועה כעין דיש ,  הברייתא להשמיענוה בא גופא זה
י "ובא, יוםסביב כדור הארץ שעוברין בה בין הלילה וה

בימים הבינונים עוברין שמה דרך ישיר ולא באלכסון והזמן 
י עוברין "באאפילו ובשאר ימים . מילין' הוא כדי הילוך ד
והטעם לזה דכדור הארץ עומד באלכסון , שם דרך אלכסון

פ "נח עה'  בפועיין בזה בפירוש הספורנו(, נגד השמש
ון דרך נתקצר האלכסש בחורף ).'ועוד כל ימי הארץ וגו

בקיץ ו , לא מתרבה הזמן כל כך כמו בימים בינוניםהילוכו
 בחורף אמנם בין . מתרבה הזמן עוד יותרנתגדל האלכסוןש

 כיון דהולך באלכסון הזמן מתארך משעה וחומש בקיץובין 
 וכל זה .הואיל והאלכסון יותר גדול הואשל ימי ניסן ותשרי 

 .ד"ן בסאבל בשאר מקומות יבוא מזה להל, בארץ ישראל

òåãéå דזמן סיבוב כדור הארץ עד שיגיע עוד הפעם 
, ד שעות" הוא כשם אתמול'  שהיבאותו מקום מול השמש

ה "בשס' א וגם חלק וקוטב שלהעל הארץ וזה כולל סיבוב 
היינו  ( וחוט הסובב את הכדור באמצעו.מסיבוב השנתי

 עד , הוא יותר ארוך מחוט הסובבו רחוק משם)מעלה אפס
ובב הכדור במעלה ששים הוא כחצי אורכו מחוט שהחוט הס

רוחב  ).מקו המשוה עד הקוטב הם תשעים מעלות (,ל"הנ
השמש לפי שו, מ" אלף ק40כמו קו המשוה הוא בהארץ 

 לך בשעה אחתהונמצא שד מזה "הולך בשעה אחת חלק כ

ההיקף  ששים מעלות ש הרוחב שלובקו. מ" ק1660כמו 
השמש הולך , המשוה ממה שהוא בקו שיעורההוא כחצי 

 ל"דרך רצועה הנ נמצא דההילוך. מ לשעה" ק830רק כמו 
 יותר לאט במקומות הרחוקות הוא, שרחבה שוה בכל מקום

שהוא סמוך י "באד השתאו. ממה שהוא באמצע הארץ
אותם ב, נונים הוא שעה וחומשיבימים ב ,לאמצע הארץ

ימים בשאר מקומות שאינם באותו רוחב הארץ הזמן ה
.  כדור הארץ יותר לאט שלסיבובהיותר מטעם שמתארך 

ל באלכסון מתרבה "ובשאר הימים שעוברין דרך רצועה הנ
שיעור נמצא דשיעור הגמרא הוא כמעט . הזמן עוד יותר

  שםשמתארךהמקומות ברוב השיעור שמזמן הקטן ביותר 
ימים הזמן תמיד ש שבשאר ה"ומכ, גם בימי ניסן ותשרי

א בהדיא והובא בביאור הלכה "גרוכבר כתב זה ה. יותר מזה
ל "וכיון דרוחב רצועה הנ. ב"ג ריש ע"א דף ל"רס' בסי
והוא חלק עשירי מקו הסובב את חצי כדור הארץ , ידוע

, י בניסן ותשרי"ח בא"ח לשקיעה"בין הנההשטח שהוא 
אורך מ אז " אלף ק18הקו הוא למשל האורך של אותו ואם 

מ שהוא אחד " ק מאה18הקו העובר את הרצועה הוא רק 
 1800 בכל מקום הוא הרצועהרוחב ולכן , י"מעשר ביום בא

ויכולים . פ שאינו חלק עשירי של היקף היום"אע, מ"ק
שם לעבור צריך לעשות חשבון בכל מקום וזמן כמה זמן 

 .הילוך באלכסוןה הרצועה לפי מהירות סיבוב הארץ והתוא

íòèîåכמו ' יכי אז ה,  זה לא נזכר בברייתא שיעור בזמן
' ם בריש מס"בשאר שעות במתניתין דכתב על זה הרמב

א "וזה א. ס הם זמניות"דכל שעות בש) 'משנה ב(ברכות 
 ' יהימילין בחורף' זמן של דהדלומר כאן בנידון דידן 

ויש לפרש ,  הזמןבמציאות מתארךדזה אינו הואיל ו, מתקצר
י בתקופת טבת הוא "היום הקצר בא.  במשלזה בפשטות

 אורך ביום זה ו, מהזריחה עד השקיעהר שעותכמו עש
.  הוא כמו שש שעות מעלות ששיםקו הרוחב שלהיום ב

מילין של ' לפי חשבון של שעות זמניות אז הדי "והנה אז בא
,  יהיו כמו כשעה לפני הזריחהש"עלוהמ שעה וחומש

והמציאות .  מינוטין36 הוא רק  שהיום קצרובמעלה הששים
  אז בשעה וחומש יש כברעלה ששיםבמכי שם , הוא בהיפוך

וזה דבר שאין , י"לה באאור רב ברקיע בזמן שהוא חושך אפ
י הוא "כי הזמן בין אור לחושך בא, להכחיש וידוע להכל

א "אלא שא. תמיד קצר הרבה ממה שהוא במקומות האלו
 שהוא מוכחש מן כלל לשער זמן זה בשעות זמניות

אבל , מים הקצרים בעיקר רק בימוכח כן כל זהו. המציאות
כ הוא נגד המציאות בין בחורף "גם חשבון של שעות שוות ג

ל ענין של "ומחמת זה לא נזכר בדברי חז. ש בקיץ"ומכ
דרך אלא נתנו לנו את השיעור בהעברת , שעות בענין זה

 .השטח של הרצועה שהיא עובי הרקיע כפי חכמי ישראל

àå"àך  לומר דהתורה לא הקפידה על סימני אור וחוש
אבל בשאר הימים תלוי רק על , י בימים הבינונים"אלא בא

, הזמן של שעה וחומש בבוקר ושאר שיעורים בערב כדלהלן
דבר זה לא הא ד. פ דשיעור זה סותר את המציאות"אע

, דיש לילה בערב בלי שום כוכבים כללנזכר בשום ספר 
ויותר . כבר אור גדולאם יש ובבוקר עדיין לילה הוא אפילו 

 דלילה הוא עד עלות 'שנה אבריש ברכות קתני במ, מזה
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  בבוקרש"שיעור התחלת זמן קדקתני ' ובמשנה ב, השחר
אז עדיין זמן פ דכבר יום הוא כיון ד"אע ד,ש"אינו מעלוה

שכיבה לרוב בני אדם ואנן בעינן זמן קימה של רוב בני 
צריך , הוא משיכיר בין תכלת ללבן כמו שיבואר שםו ,אדם

ש שהוא "תמיד תחילת זמן קכ "וא. תו הזמןלהמתין עד או
ש "ואם עלוה. ש"הוא מאוחר מזמן עלוה, מזמן משיכיר

נמצא דהרבה , תמיד תלוי על זמן קבוע של שעה וחומש
זמן משיכיר קודם לזה בזמן שעדיין לילה הוא ' פעמים יהי

ש רק שיעור "ויצא מכשול ממה דהובא לק, לכל דיני תורה
ל לא הביאו זמן אחר לזה "וחז .כיר של משימציאותבנוי על ה

 באשר זה תלוי ,ולא תלו זה על זמן קבוע אלא על המציאות
 נראית קצת הקמין ממטתם כשכבר קימת רוב בני אדם לע

י התורה תלוי על המציאות "וידוע דקימת בני אדם עפ, אור
 .דיש שינוי בזה לפי תקופות השנהג "אע

éôìå"æל המציאות של  רק ע בבוקר זמן עלות השחר תלוי
ם "דהרמב לישנא לפי "שפני המזרח מתחילין להשתנות" זמן

שזה הזמן תלוי על העברת השמש דרך הרצועה , ל"ז
' ובאמת לא הזכירו הפוסקים שיעור ד. שנקרא עובי הרקיע

, ויותר מזה. ל" הנמילין בבוקר רק לישנא של האיר המזרח
תחילה בד, דמשמע מהגמרא ריש פרק אמר להם הממונה

עלות אור הראשון בלעולם הקדימו לשחוט את התמיד מיד ב
 טעו 'רק כיון שפעם א , הואיל והכהנים זריזים הםהשחר

. ל להמתין קצת עד שהאיר עד חברון"באור הלבנה גזרו חז
כגון כלי (תלו הזמן לא על מדידת השעות עדיין וגם אז 

עלו שבכל יום אלא על הראיה מה ) שעות של מים או חול
קרוב   בחורףהאיר המזרחכבר ד וידוע . לראותעל הגג

ואם .  לפני הזריחהלשמונים או בקיץ קרוב לתשעים מינוטין
מילין שהוא '  של ד רק בחשבון הזמןלעולם השיעור' יהי
נמצא דשחטו , י מינוטין למיל"ב מינוטין לפי שיעור ח"ע

אלא אי אפשר  .יוצא לבית השריפה' הייאת התמיד בלילה ו
 . משוער בשעות שוות או זמניותלומר דהזמן

ìëå זה בבוקר דאין לנו זמן אחר לתחילת היום חוץ מעלות 
ל בזמן "כ בערב דפליגי רבותינו הקדמונים ז"משא .השחר

 לשיעור החושך כמו שהואאם הוא שוה , לילה של תורה
יש מפרשים דזה הזמן .  הרבה מזהפחותעלות השחר או ב

ר בפסחים לא מיירי של סוף יום של צאת הכוכבים הנזכ
. אלא זמן לילה של תורה הוא מוקדם מזה, מלילה של תורה

ס שם בפסחים נמי לישנא "ויש מפרשים כיון דנקט הש
מוכח דמיירי מזמן לילה , ' כמו בשאר דוכתידצאת הכוכבים

ת בספר הישר והובא גם כמה "וידוע קושית ר. לדיני תורה
' בסוגיא דמסד, שם סתירת הסוגיותדהקשה ', פעמים בתוס

רבעי מיל אחר ' כ ג"הובא זמן צה) ב"ד ע"ל(שבת 
כ " עד צה רקל אינו לילה"פסחים הנסוגיא דוב, השקיעה

 .מילין אחר השקיעה' ד
õøéúå גמח ד"שבת אינה שקיעה'  דגמח"הדשקיעת "ר '
שקיעה ובפסחים מיירי הכי בשבת מיירי מסוף , פסחים

כ הוא "עד צה והיינו שמתחילת השקיעה .מתחילת השקיעה
מילין ' נמצא דג, רבעי מיל' מילין ומסוף השקיעה הוא ג' ד

 .ורביע הראשונים אחר תחילת השקיעה הם עדיין יום גמור
כיון דהזמן של פני ד, ת בריש דבריו" ר שם הביאקודם לזהו

ש הוא במערב לעת ערב "מזרח מאדימין שהוא סימן לביה
חצי האחרונים והוא רק זמן של פלגא דדנקי שהוא מינוט ו

בין השמשות מתחיל תחילת א לומר ד"א, של האדמימות
הזמן של מאדימין מאריך זמן אז דהא , מיד בשקיעת החמה

ש מתחיל רק כשלא נשאר אדמימות "אלא זמן ביה, גדול
שהוא , אותו המקום ששקעה החמה גופאמברקיע חוץ 
וזהו מה שהביא השלטי גבורים על המרדכי . בקצה המערב

יהודה החסיד והאור זרוע '  במה מדליקין בשם ר'בריש פ
היינו במקום ששקעה  (דבעינן כוכבים במערב, ה"והראבי
 . ואז הוה לילה לענין מוצאי שבת וגם לענין תענית,)החמה

דכיון , והוא דבר פשוט דהכוכבים לפי שיטה זו הם במערב
דהם סימן לסילוק האור בעי נמי המקום ששם הוא סימן 

 וידוע דזמן הזה הוא מאוחר מאוד שהוא .רשל סילוק האו
 כדאיתא זמן דלא נשאר האור אפילו במקום האחרון ברקיע

מקום דאין שם מדבר בי "ומעיד אני שראיתי בא. הישר' בס
 .ב דקות בימים בינונים"זה מתאים לזמן עסימן  ד,אורות

åèåùô אינו כ"לפי שיטת שאר הפוסקים דזמן צהד 
 רבעי מיל אחר השקיעה או 'מאוחר כל כך והוא כמו ג

על יציאת הכוכבים בעת רק החשבון בנוי , מאוחר קצת מזה
א ועל שיעור ההכסיף באותו חלק ברקיע השמים ההי

 שוה בכל עת ובכל ולא בנוי על זמן קבוע, ל"דכיוונו עליו חז
. י מינוטין"רבעי מיל שהוא לכל היותר רק ח' של ג מקום

י הוא "קיעה ללילה באדידוע דלפי שיטה זו הזמן בין הש
דשם זמן , לעולם קצר הרבה מהמקומות הרחוקים ממנו

י גופא "ואפילו בא. הלילה תמיד מאוחר הרבה בכל השנה
כ למה אומרים לשיטת "וא.  השנהתקופותיש חילוקים בין 

ב מינוטין שוה בכל "ת דזמן של שעה וחומש שהוא ע"ר
, ל"כהנשקיעות ' פ דפליגי בענין ב" ואע.מקום ובכל זמן

י "ל הוא עפ"למה לן לומר דפליגי נמי אם החשבון של חז
והא הביאו בספרים הכלל ,  חשבון שוהי"פהמציאות או ע

 לא מחלוקת דאפושי דאפשר מאי כל הסברות לקרב לנו ישד
תלוי על ע מודי ש"כמו לשאר שיטות כוכ "וא .מפשינן

, ועוד. ת נמי הזמן תלוי על המציאות"כמו כן לר, המציאות
 כשהאיר  הואכיון דבבוקר כבר נהגו רבים דתחילת היום

  קבועזמן שתלוי עלשיעור  על לולא השגיחו כל, המזרח
בבוקר עובי הרקיע ד כיוןכ "א. על האור ברקיערק אלא 
, זמן קבוע בכל עת ובכל מקוםמשוער במילין אינו ' של ד
 אינו משוער בזמן קבוע נמי  בערבאותו עובי הרקיעגם 

' ל דב"דמבואר בברייתא דפסחים הנ, כל מקוםבכל עת וב
 .כן מסתבר לומרו, עובי הרקיע שוים הם

éúòîùåת דצאת הכוכבים לענין " אומרים דמה דאמר ר
ל "הוא זלא מיירי , מילין' לילה של תורה הוא אחר זמן ד

 ראיתי דכבר כתבו גםו, י אלא ממקומו במדינת צרפת"מא
זכיתי להבין דבריהם ולא . ל"כן באיזה מספרי האחרונים ז

 לומר קשההו דבר דד דז"דנראה לענ, ולירד לעומק דעתם
מדבר ת "ר' דאם באמת הי, חדא. מחמת שני טעמים

 להקשות' לי'  לא הי,מילין'  הוא דם דשצרפתמקומו במ
סוף , שקיעות החמה' לתרץ דיש במסתירת הסוגיות ו

מילין ורביע אחר השקיעה ' שבת שהוא ג' שקיעה דמס
י שהזמן "שבת מיירי מא' דכיון דבמס. פסחים' דמס
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, פסחים דמיירי ממדינת צרפת' אינו קשה ממס, מוקדם
י וכאן "וכאן מיירי בא, ולעולם אינו אלא חדא שקיעה

הביא ברייתא שדפסחים ' הלא כל הטורח בגמ, ועוד. בצרפת
ת על עולא דפירש דין ל הוא כדי להקשו"יהודה הנ' דר

בימי שהוא דרך רחוקה של קרבן פסח בירושלים בערב פסח 
'  מיירי מצרפת לא הי היהיהודה' ואם ר, תקופת ניסן

ל לעולא "דסועוד . מקשה כלום על עולא דמיירי מירושלים
 מילין' מילין ביום ועובי הרקיע הוא ה' דאדם מהלך ל

י דעובי הרקיע " ועל זה הביא מברייתא דר,שעות' שיעור ב
ונדחה דברי עולא , מילין שיעור שעה וחומש' הוא רק ד
'  זו מפרש הגמרא את דברי רא ולכן לפי מסקנ.מחמת זה
, ז מיל מן המודיעים לירושלים"יהודה והוה ט' יוחנן כר

יהודה לענין שיעור עובי ' יוחנן על דברי ר' ולא פליג ר
איך י מצרפת יהודה מייר' ר' ואי הי .מילין'  שהם דהרקיע

, אבל יתר מזה. יהודה' יוחנן עם דברי ר' משוה דברי ר' הי
כ הוא הילוך "ל דצה"וסירושלים מ מיירידהלא עולא גופא ש

שבת ' יהודה דמס' איך פליג על ר, מילין אחר השקיעה' ה
רבעי ' גרק דצאת הכוכבים הוא ל "י וס"כ מיירי מא"דג

'  ולא מרמשםס להקשות "להש' והיו לי, מיל אחר השקיעה
יהודה מיירי '  אלא פשיטא דגם ר.יהודה דמיירי מצרפת

ת "כן הקשה רלו, פסחים' שבת ובין במס' י בין במס"מא
ת " ראיתי שגם בשו בספרים ואחר העיון.מסתירת הסוגיות

א כבר הרגיש בזה וכתב כמו "מ' ז סי"ח ח"יביע אומר או
ממקומו  ולא י ובבל"ת דיבר מא"בין לענין דר, שהבאתי כאן

תלוי בשינוי הזמן מילין ' של ד ובין דהזמן ת"של ר
 .והמקומות דמתארך שם יותר

àáåäåג דג"אעו.  כמו שיבוארזמנים ללילה' ע ג" בשו '
 וכן נקטינן , לכל דברכוכבים בינונים הוא לילה מן התורה

 גזרו ז"עכ, דהם בינונים) ב"ה ע"שבת ל( בהדיא ס"בש
חמיר לכל מילי דאורייתא  לה)י ריש ברכות"תר (הפוסקים

 מפני  אפילו מפוזריןכוכבים קטנים' להמתין עד שנראו ג
ולענין מוצאי שבת דצריך להמתין עוד יותר בשביל . טעות
'  דאין לעשות מלאכה עד שנראו גע" בשוכתב, שבת' תוס

ילי דרבנן למלהלכה למעשה רק לכן . כוכבים קטנים רצופין
 כוכבים בינונים' ה בג הוה לילבלבד כגון במוצאי תענית

ש של ערבית "לענין דיני תורה כגון ק, )ב"תקס' ח סי"או(
, )ה"רל' סי ( אפילו מפוזריןכוכבים קטנים' זמנו הוא בג

' סי (רצופין ולא מפוזריןקטנים ולענין מוצאי שבת צריכין 
ת "לרמיירי מילין ' ולכן כיון דצאת הכוכבים של ד. )ג"רצ
 ין דיני תורה כמו בגמרא דשבת לענכוכבים' זמן יציאת גמ

ס אין רק זמן אחד " הואיל ובש,בינוניםדשם מפורש שהם 
 אין זמן זה שייך לנו ,ללילה שהוא ביציאת כוכבים בינונים

 .למעשה אלא למילי דרבנן

íìåàכ " בע כיון דבעי כוכבים קטנים למילי דאורייתא
 צריכיןומכל שכן ש ,מילין' ב מינוטין של ד"ע מאוחר מהזמן

 זמן והיינו.  דבעי רצופיןלהמתין עוד יותר מזה במוצאי שבת
' יל תוסבמסוים בשביל כוכבים קטנים ועוד זמן חשוב בש

 ובשאר ראשונים) א"ע' ל(ביצה ' דכתב על זה בתוס, שבת
והשתא . שבת יש לו זמן חשוב ולא רק כל שהוא'  דתוסשם

ן מינוטיב "כיון דנהגו עלמא להמתין במוצאי שבת רק עד ע

צריך ' ת הואיל ולדידי"מוכח דזה אינו בשביל ר, ולא יותר
ת "אלא יש לפרש המנהג כמו דאיתא בשו. ל"להוסיף כנ

א דזהו שיעור הגדול בקיץ במדינות מרכז "ג בח"מהרש
 ונקטו כן לכל ימות ת"אירופה לפי שיטות החולקים על ר

א להמתין במוצאי שבת בכל השנה " וכן הנהיג החזו.השנה
המאוחר  זמן ודזה ג"ואע, השקיעה אחר מינוטין 45 של זמן
 . את הזמן בשאר הימיםהקדים לא באמצע הקיץרק 

ååéùëò ד לדבר היאך למעשה מחשבין את " בסנבוא
 'ימה שנסתפק להביא '  כהן בריש מאמר בבמנחת .הזמן

.  בשעות שוות או לאיםהם משועראם ל "שיעורי חזב
ן שעות שוות ודוחה ובתחילה הביא ראיות לזה דהם בחשבו

י " הביא ראיות שהם משוערים עפשובו. הראיותאת שם 
 לפי הילוך החמה ומה שמטיל האור על כיפת המציאות
ופסק במסקנא  חת כהןלהמנ' והכי קיימא לי, הרקיע
החשבון  את עושין למעשה איך לפרש שם והוסיף .כן הילכתא

פירש  ו.וכתב דזה תלוי בחשבון שעות זמניות, לכוון המציאות
בימים הארוכים גם  שרואים דבקיץ דממהטעמו בזה וכתב 

מוכח דאריכת , אחר השקיעה  זמן רבר ברקיעאנשהאור 
 .היום גורם גם אריכת הזמן שבין שקיעה ללילה

äæååגם  רק בקיץ אלא נראה לעין דלאהא ד, ימא דבר ת
והטעם לזה , בחורף מאריך האור יותר מבימי ניסן ותשרי

 באלכסון ובימים  הואף הילוך השמשבחורגם משום ד
 דכל מה דהיום וכבר כתבתי לעיל. בינונים בהילוך הישיר

מתקצר בחורף מתארך הזמן שעדיין נראית האור אחר 
כ חשבון של שעות זמניות מתנגדים להמציאות "וא, השקיעה

א לקים שני דברים אלו של המנחת "וא, של סילוק האור
, י שעות זמניות"ן עפי המציאות וחשבו"חשבון עפ, כהן

 .הואיל והם סותרים זה את זה

åïëìאחד משנייש לנו ל " כדי לקים דברי המנחת כהן ז 
  להעיקר את חשבון של שעות זמניותנקטינןאו ד. דרכים

קשה דאין ' ואז יהי, המציאות אזלינן בתר  ולאשכתב בהדיא
ל כמו שכתב בהדיא ממה שהביא "לזה מחז' לו שום ראי

את  לעשות  הואודרך השני. המציאותהראיות רק ל
, ל"הביא ראיות לזה מרבותינו זהואיל ועיקר להמציאות 

גם כיון ד ולדחות מפני זה את החשבון של שעות זמניות
וממה . ל כתב דחשבון לפי המציאות הוא העיקר"הוא ז

אלא , לעיקר' שכתבתי כאן אין דרך אחר לפרש דבריו הק
 וכן .תלוי על המציאותלומר דגם הוא מודה דתמיד הזמן 
ב "לענין ע) ח"נ' סי(צריך לפרש דברי הפרי מגדים 

כ לזמן משיכיר "ש וששה מינוטין אח"מינוטין של עלוה
 סמך על המנחת כהןכתב שם דדתלוים על המציאות הואיל ו

' סי(וכן נמי הוא בדברי הביאור הלכה . דאזל לפי המציאות
, ל"כהן הנכ סמך עצמו על מנחת " דג)ג"רצ' א וסי"רס

 וגם .בין לענין דהזמן תלוי על המציאות ובין לענין הכוכבים
כתב על זה , ב מינוטין"הדרך החיים דהביא חשבון של ע

אבל , י"דמיירי מא) ג"כ' ח סי"או(ת מנחת אלעזר "בשו
 .בשאר המקומות הוה לפי מקומן

ïìäìåת כמו שמוכח " לענין לילה דר שם במנחת כהן
כתב דעל פי ו ,י"ב מינוטין בא"א ע דכתב שהומסוף דבריו

ותשרי  בימי ניסן )אמסטרדם( בעירו כ"צה שזמן מצא הנסיון
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 אלו  היול" זולפי דעתו,  מינוטין אחר השקיעה48בזמן ' הי
והקשה שם דזה .  בינוניםמןשראה באותו הזמן  הכוכבים

 ב"עזמן לילה בעירו מוקדם הרבה מזמן של ' תמוה שיהי
צפונו של ל מעלות 18מקומו הוא כמו באשר , י"מינוטין בא

והניח הדבר , י"צריך להיות מאוחר מזמן של א'  והיירושלים
וממה שהבאתי .  וכתב אולי יש דבר שאינו ידוע לובקושיא

ל "בשילטי גבורים על המרדכי דסהובאו לעיל מהראשונים 
דאלו הכוכבים , דבעינן הכוכבים דוקא במערב לא קשה כלום

וכן .  באמסטרדם רק בזמן מאוחר הרבהבאמת אינם יוצאים
יע רקדהמקום ב, ת גופא בספר הישר שהבאתי לעיל"כתב ר

מקום מושב "של סימני אור וחושך הם בקצה המערב 
 48ולא באמצע הרקיע כמו הכוכבים שראו בזמן , "השמש

וידוע שבזמן שכתב שכבר ראה . מינוטין אחר השקיעה
ב בזמן מאוחר במער כוכבים לא ראה את הכוכבים שיצאו

 ווכבר כתב. אלא הכוכבים שיצאו מתחילה באמצע הרקיע
דפליגי רבותינו ) ה"ל(ש בשבת "בסוגיא דביה' התוס

מערב הת רק בקצה "לר, בכוכבים איזה מהם הם כוכבי לילה
 .ולהחולקים עליו גם בשאר מקומות בכיפת הרקיע

ìàå ב זה דבר זר לומר שנשאר האור ברקיע זמן ר'יהי 
כי כן הוא ,  במקום ששקעה שם החמהיעהאחר השק

במדינות הצפוניות בלילות הקצרות דנשאר שם האור כמעט 
 וזוכר אני בימי מלחמה הגדולה כשהייתי .כל הלילה
אז אסור להראות נרות מבחוץ מחמת ' והי, בגייטסהעד

ונראית , שם חושך אפילו מחוץ לבית' פקודת המלוכה והי
ע במקום התחתון בין כל הלילה באמצע הקיץ אור ברקי

וכבר הזכירו דבר זה רבינו . המערב למזרח דרך הצפון
סוף (ז בסידורו "והגרש) ב"רס' ד סי"יו(א בביאורו "הגר

 .במקומותיהם' דכן הי) הגדה של פסח

ïøîåחשבונות לזמן '  בח הביא"ע או"ל בשו" המחבר ז
, א לענין קבלת שבת"רס'  חשבון אחד ללילה בסי,לילה

לענין ערב כתב . ג לענין מוצאי שבת"רצ'  בסיוחשבון אחר
ח מינוטין וחצי אחר "שהם נ (מילין ורביע' שבת דעד ג

ומותר לעשות מלאכה עד העת ,  הוא ודאי יום)השקיעה
כדי להוסיף מן  קצת מזמן זה קדיםההיא רק שצריך לה

אם כבר  השגיחלשצריך ולא התנה כלל . החול על הקודש
פ "אע,  כוכביםיצאו כבר םאו רקיעב  הכסיף סימנינראים
רוב כיפת השמים '  כבר הימילין ורביע'  של גתו הזמןושבא

ומת זה במוצאי שבת לא הביא כלום מזמן על. מלא כוכבים
.  בלבדמילין אלא רק זמן של יציאת הכוכבים' של הילוך ד

להקדים לבדול ' לי' בערב שבת הי, ולכאורה נהפוך הוא
פ דלא הגיע הזמן של " אעי הופעת הכוכבים"ממלאכה עפ

להחמיר ' לי' ובמוצאי שבת הי,  ורביעיןלמי' גהילוך 
 .פ דכבר יצאו הכוכבים"מילין אע' להמתין עד זמן של ד

àìàל פירש את הסוגיא כמו "דמרן ז'  זה גופא ראי
כוכבי ת "לרדלא נראים ' יידוע ל'  כי הי.שכתבתי כאן

, קיעהב מינוטין אחר הש" עי קודם גמר"בא" הלילה"
י אבל במקום "וזהו בא. וברוב ימות השנה הזמן מאוחר מזה

 .ב מינוטין"ל הזמן מאריך תמיד יותר מע"גלויותינו בחו
ת כמו "ל דאזל בשיטת ר"וזהו ניחא לפי דרכו של מרן ז

כשכלה ת אינו לילה רק "כיון דלרו. י"בהדיא בבשם שפירש 

 וכמו, במערבשכוכבים כל האור בקצה המערב ונראים ה
קבלת ' ניחא דלא חשו בהל, ל"שהבאתי לעיל מהראשונים ז

מילין ' שבת על כל הכוכבים שנראים כבר בתוך זמן של ג
 כיון דנשאר עדיין ת" לרורביע הואיל ואינם כוכבי לילה

ו "ל ראה בצפת ת"ופשיטא דמרן ז .אדמימות רב במערב
בכל ערב וערב שכבר נתמלאו רוב השמים מהכוכבים בזמן 

 .ש" ומותר במלאכה בעו דעדיין יום הואשכתב עלי

êëìäמילין ורביע ברור לן '  ג בערב שבת עד זמן הילוך
א לראות אז את הכוכבים "שתמיד עדיין יום הוא הואיל וא

י "זמן הקצר באה וזהו. י התורה"שהם סימני הלילה עפ
אבל בשאר הימים ובשאר המקומות גם . בימים הבינונים

) א"רס' בסי(ולכן כתב שם , אאחר זמן זה עדיין יום הו
ולא כתב יותר , רבעי מיל קודם הלילה' ש מתחיל ג"דביה

מילין ' ש מתחיל תיכף אחר כלות זמן של ג"בפשטות דהביה
כי ברוב הימים עדיין יום הוא אפילו אחר , דזה אינו. ורביע

יכול לקבוע ' אי שבת לא היצולענין מו. ל"מילין ורביע כנ' ג
כי ברוב הימים עדיין לא יצאו כוכבי , ליןמי' הזמן בהילוך ד

 תלה הזמן רק על יציאת כןול, הלילה אלא מאוחר מזה הזמן
' ואין לומר דאם נראים כוכבים קודם זמן של ד. הכוכבים

כ הוא "א לומר דא"זה א,  במוצאי שבתמילין מותר במלאכה
 אלא .א רק על הילוך מיל"רס' סותר מה שתלה הזמן בסי

 "לילה"כוכבי ' א לראות בשום פעם ג"דא' ידוע לי' דהי
של זמן זה אכתוב עוד הפעם ד ו.ב מינוטין"קודם זמן ע
 בספר הישר  בהדיאת"מתאים לזמן דכתב רת "הכוכבים לר

 מתחיל רק בסוף זמן של פני ש"ביהדאין ) א"קפ' סי(
כשאינו והוא שקיעה הרחוק מזמן שהוא , מזרח מקדימין
ברקיע שטח קטן  והוא,  של החמה"מושבו"מאדים אלא 

 . ושם הוא מקום הכוכביםבמערב במקום ששקעה החמה

àöéובין )ת ולסייעתו"לר ( היוםסוף לענין ערב לנו דבין ב 
בערב אין לנו אלא  , לדיני תורה היוםלתיתח לענין בוקרב

 קצת אור במקום ששקעה 'אפיעוד ניכר  לאכבר הזמן ד
בוא לזרוח שידמתחיל האור במקום   בבוקר הזמןהחמה או

והוא קצת האור שסמכו עליהן לענין . ח" בעת הנהכ"אח
והוא מידת האור דבעינן , )קודם הגזרה(שחיטת התמיד 

  התורה כי לא צוותה לנו.בכל הזמן ובכל המקומות
מורה שעות אלא להיות סומך להשתמש לדברים אלו בכלי 

עשה ,  וכן איתא בירושלמי ריש ברכות.ה בלבדיארק על הר
ראה ,  חייב חטאת'וראה כוכב א) אי שבתלפני מוצ(מלאכה 

ולא נקט (כוכבים פטור ' ראה ג, כוכבים חייב אשם תלוי' ב
ולא התנו לראות על זמן שעות ). שבת'  תוסבשביל" מותר"

 .מילין רק על הסימנים בלבד' רביע מיל או ד' שוות של ג

òåãéå לענין חשבון שעות ) ז"רס' ח סי"או( דברי הלבוש
ל דיום לענין שעות " דפליג על התרומת הדשן דס,היום

ל דאינו אלא "והלבוש ס, כ"ש עד צה"זמניות הוא מעלוה
ובאמת כבר פליגי בזה הראשונים . ח"ח עד שקיעה"מהנה

ש " מחשבין מעלוה מהראשונים ועודא"ן והרשב"הרמב, ל"ז
ח עד שקיעה "מהנהמחשבין י "תררבינו פרץ וכ ו"עד צה

שחיטת של זמן התלוי על סוף ה מחלוקת זו. הראשונה
אם זהו , ח"התמיד על מה דאמרינן דדם נפסל בשקיעה

, ראשונה שהוא השעה שאין נראית עוד על הארץהשקיעה 
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ל תקנו "וכיון דחז. כ"או אם הוא סוף השקיעה בזמן צה
גם השעות זמניות של התפלות נקבעו , תפלות כנגד תמידין

רבינו , ת"תלמידי רוכבר פליגי בזה . לפי הקרבת התמידין
הובא (כ ורבינו פרץ "ברוך בספר הישר נקט דדם נפסל בצה

ל דנפסל בתחילת השקיעה מיתורא "ס) ו"זבחים נ' בתוס
ג "ואע. מילין' דשיעור פ דעדיין יום הוא "דקרא אע

שעות לזמן תפלה או תשע '  כגון ד,דפליגי בכל שעות היום
 אין חצות שעות שהוא'  ואמנם בזמן, ומחצה למנחה קטנה

 :)ח"כגון יומא כ (ס" הואיל ומבואר היטב בשמ"נפק
דחצות הוא ברגע שהחמה עוברת ממזרח למערב והצל עובר 

 באמצעהוא שוזהו הזמן . ומצד מערב של הכותל לצד מזרח
וכיון דזמן . כ"ש לצה"וכן בין עלוה, ח להשקיעה"בין הנה

וא כ ה"כ צה"א, מילין לפני הזריחה' ע הוא ד"ש לכו"עלוה
אבל . מילין' נמי זמן שוה לזה אחר השקיעה והוא שיעור ד

' דבזה יהי, א לומר כן"א א"רבעי מיל של הגר' על זמן ג
שמפורש בהדיא , חצות מוקדם הרבה מזמן הילוך השמש

ל דלילה של תורה הוא "לכן לאלו דס. א לומר כן"ס דא"בש
יש להם חשבון שעות זמניות , מילין אחר השקיעה' זמן ד
אבל . ח עד השקיעה"כ או מהנה"ש עד צה"מעלוהאו 

כ אין "בע, ל דלילה הוא מוקדם מזה"ת וס"להחולקים על ר
 .ח עד השקיעה"להם חשבון של שעות זמניות אלא מהנה

íìåàבין שאר הדברים התלוים על השעות  יש חילוק בזה 
) ח"נ' ריש סי(א " וכמו שכתב המג,ש"סוף זמן קבין ל

והוא ממה , ש"ע מונים מעלוה"כוש דל"דשאני סוף זמן ק
' דסוף גמשום והטעם לזה . דריש ברכות' מגמ' שהביא ראי

דזהו רק , ש לא תלוי על זמן שחיטת התמיד"שעות של ק
ואין זה שייך לסוף זמן של , בתפלה דתקנו כנגד תמידין

' ח סי"או(א "וכמו שפירש החזו, ש דתלוי על זמן קימה"ק
ות היום שתלוי על זמן של אבל לענין חשבון של שע). ג"י

לאלו . ח עדיין מחלוקת במקומה עומדת"דם נפסל בשקיעה
 , אלא מוקדם לזהת"כ של ר"דלעולם סוף היום אינו בצה

ח עד "שעות היום מהנהחשבון של כ אין להם אלא "בע
חשבון עד זמן הא לעשות " דאכי ככר כתבתי. השקיעה

 וזה יותרזמן חצות מוקדם ב' דבזה יהי, כ"המוקדם של צה
ש "והם רוב בני אדם דאינם מקפידין על זמן ק. ל" כנא"א

אלא על זמן המוקדם , ת"של ערבית להמתין עד לילה של ר
וממילא גם פלג המנחה לדידהו . א"של הגאונים או הגר
אחד והוא שעה ורביע זמניות לפני ההם רק לפי חשבון 

 'ג וגם בסי"רס' ח סי"ל באו"וזהו שיטת מרן ז, ח"שקיעה
 . רבינו יונה'י דאזל בשי"שמוכח בבג "רל

àìà ש של ערבית על זמן "מקפידין לקה אפילו לאלו
 להם להתפלל עד מותרבשלמא לענין תפלת מנחה , ת"ר

ג דפליג בזה עם "רל' א בסי"כ כפי הכרעת הרמ"צה
 פלג  המוקדם לזה הואזמןשאבל לענין קבלת שבת . המחבר
שבת לפני '  תוסעד זמןהוא רק וזמן המאוחר , המנחה

 ת" כיון דשני זמנים אלו של פלג המנחה של ר,ש"ביה
 דידן קבלת שבתזמן  ו,ח"שפעמים הוא אחר שקיעה

סותרים ד  נמצא,ח" הוא לפני שקיעהא" הגרדעת לדחוששין
כבר נהגו להחמיר להקדים זמן מסוים ו הואילו, זה את זה

 .א לקיים שניהם"א, ת" ודלא כרא" כהגרלפני השקיעה

èäåíòת כמו "א לקיים שניהם הוא משום דלר" דא
' לילה דדקודם המשעה ורביע דמשערינן זמן פלג המנחה 

 השניה כמו כן אין בין השמשות מתחיל עד שקיעה, מילין
ועל פי חשבון זה . מילין' רבעי מיל לפני לילה דד'  גשהיא

תמיד זמן הרבה לפני שקיעה שניה של הוא פלג המנחה 
ן דמחמירין לפרוש ממלאכה בערב שבת לא כן לדיד. ש"ביה

ועוד יותר מוקדם מזה כמו , כבר מלפני שקיעה הראשונה
א "אלכן , שבת' רביע או שליש שעה קודם לזה מחמת תוס
ל הואיל ורוב "לנו להקפיד על חשבון פלג המנחה הנ

א עוד להדליק "ו עלינו באיסור מלאכה ואנפעמים כבר קבל
לאלו , ו לענין התפילהאפיל, ועוד יותר. נרות של שבת

א "כ א"ג, ח"דמקפידין להתפלל מנחה קודם שקיעה
להקפיד על פלג המנחה המאוחר הואיל וברוב פעמים יבוא 

 . על פי חשבון זה להיות הזמן אחר השקיעה

éðàå היאך לקבוע  שונותכמה חשבונותב השתמשוש יודע 
אמנם על פי . ל"ד הנ"זמן פלג המנחה לפי שיטת תרוה

ואבוא לפרש דברי ,  לנו אלא חשבון אחד בלבדהאמת אין
ראיתי טבלאות שחשבון תחילת היום הוא מעלות . ד"בס

ע הוא "וידוע דאין בזה מחלוקת הקדמונים דלכו, השחר
אמנם בזמן של סוף היום . מילין לפני הזריחה' בזמן ד
ואחד מזמנים , ל" פליגי קדמונים זבצאת הכוכביםשהוא 

והוא זמן מוקדם ,  של הגאוניםהאלו נקרא בפי העם לילה
' ח סי"או(ונזכר דבר זה בברכי יוסף , מילין' הרבה מזמן ד

מילין אחר ' או ג' בשם גינת ורדים והוא בזמן ב) א"רס
 פלג המנחה הוא קודם השקיעה טבלאות האלובו. השקיעה

מילין עד '  של דחרשת העשו חשבון השעות מעלוו הואיל
 חצות שלהם שהוא זמן שש נקבענמי ז "ועי, כ המוקדם"צה

וכבר כתבתי דזה ,  זמן חשוב קודם חצות זמניותשעות
פ "ויש עוד טבלאות דאע. ס"מוכחש מכמה מקומות בש

ז "מילין אחר השקיעה ועי' כ זמן ד"דנקטו לסוף היום ג
זמן חצות הוא מדויק לאמצע היום כמו להחולקין דמחשבין 

ילת אבל דא עקא דהם משערין תח, מהנץ עד השקיעה
ז "ועי. וסוף היום בשעות שוות תמיד בכל זמן ובכל מקום

 וזה מצוי .קודם השקיעה' יהימ "פלהכ הרבה פעמים "ג
  דפלג המנחהבזמן שמתארך היום והוה שעה ורביע זמניות

 של ואז עדיין נשאר לפי דעתם זמן לילה, יותר משעה וחצי
 אכן כבר הארכתי לעיל . שעה וחומש אחר השקיעהמילין' ד

כי אין , והוא נגד גדולי הפוסקים, דקשה לעשות חשבון כזה
כ "וא, ל ותו לא"לנו אלא שיעורי אור וחושך שנתנו לנו חז

מ לפי חשבון זה הוא אחר זמן המקובל "כמעט תמיד פלה
. 'אז רק חשבון ה"ולמעשה אין לנו לפי, להדלקת נר שבת

וממילא דזה נוגע גם לשאר הזמנים התלויים על שעות 
 אכן לחשבון .ש כמו שהבאתי לעיל" חוץ מסוף זמן ק,היום
 .ש גם שם נחשב לפי האופק כמו לענין שאר דברים"עלוה

 

 ו"ז פה גייטסהעד יצ"תמוז תשס' חקת ו' ק פ"יום ועש


