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   קרית ספר–לונדון , פוזנאהרב מאיר 
  ח" גמקואותעל  ו,ס אור מאיר על הזמנים"מח

ל" זתםזמני הלילה לשיטת רבינו  בענין
לפרש מנהגן   דבריםאריכות ל"בספרי האחרונים ז ראיתי

ל "וכמו דס, ת"י ר"ק עפ"של ישראל בענין הדלקה במוצש
 דכן א"ל ובתוכם מרן המחבר והרמ"כן רוב הפוסקים ז

ל ריש ברכות "י ז"ל לרש"ובאמת כן כבר ס (.ת" כרילכתאה
ק "ה לפ"ס הראשון שנת רמ"וכמו שנדפס בש', בעמוד הא

' ת הסביר זה דיש ב"אלא דר, מיל' כ הוא אחר ה"דצה
 וידוע .)ן"י כמו שהסביר הראב"ל רש"שקיעות ואולי ס

 מינוטיןב "עמיותר דמעולם לא נהגו לאחר יציאת השבת 
 שממתינים  וזהו רק אצל היחידים,יעה אחר השק)דקות(

נהגו ' אמנם ברוב הקהלות הק, מינוטיןב "לזמן של ע
ותוכן הדברים בקובץ  .ק זמן רב קודם לזה"להדליק במוצש

וזה , ת"ל הוא דגם המקדימין מקיימין בזה את שיטת ר"הנ
ג "צ(ל דשקיעת החמה דגמרא בפסחים "אינו מחמת דס

דיש וכמו , תחת האופקהוא מוקדם משקיעת החמה מ) ב"ע
אלא , הארכתי במקום אחר להשיג על זהוכבר , ל כן"מי דס

ל דכתב כן לפרש את שיטת "דסמכו על הרב מנחת כהן ז
  .ד"כמו שיבוא כאן בס, ת"הר

ל בפירוש הברייתא דפרק במה " מחלוקת הפוסקים זוידוע
איזהו בין השמשות ו ,דתניא שם) ב"ד ע"ל(מדליקין 

ן שפני מזרח מאדימין הכסיף משתשקע החמה כל זמ
 הכסיף העליון והשוה ש"ביהולא הכסיף העליון התחתון 

ומפורש . 'ל הגמ"עכ', יהודה וכו'  לילה דברי ר זהולתחתון
רבעי ' אינו אלא גיהודה ' לרשם בגמרא דזמן בין השמשות 

שתשקע החמה הוא ופליגי בהו הפוסקים אם הך מ. מיל
ד מתחיל בין השמשות ואז מי,  מתחת האופקשמשהת שקיע

. או אם מיירי משקיעה שניה שהוא בזמן מאוחר מזה
, ת בספר הישר"והטעם לשיטה השניה הוא ממה שהקשה ר

יהודה ' רד ותית הסוג סתיר',והובא בכמה מקומות בתוס
רבעי מיל אחר השקיעה ' ל זמן לילה הוא ג"בשבת ס

. ח"מילין אחר שקיעה' ל אמר דאינו אלא ד"ובפסחים הנ
שקיעה הראשונה היא כשרוצה , ירץ שם דשתי שקיעות הםות

אין השמש נראית על ליכנס בעובי הרקיע והוא כשהחמה 
בשם ) 'ב' א סעי"רס'  סיח"או(ע " כמו שאיתא בשוהארץ
 נמצא .מילין ורבעי אחר זה'  ג היאהיה שניעושקי, ן"הרמב
 58½ח שהוא "מילין ורבעי אחר שקיעה' דעד ג' לדידי

  .ש"ביה יום גמור ורק אז מתחיל  הואמינוטין

 א"וכן האריך בזה הגר, ל"כמה מרבותינו ז עליו ופליגי
ל " לחלוק על רבינו תם וס בסידור שלוז" והגרשבביאורו

שבת '  מתחיל מתחילת השקיעה וזהו השקיעה דגמש"ביהד
ולתרץ . יהודה דפסחים' והיא אותה השקיעה של ר, ל"הנ

ים לדיני לילה הוא סתירת הסוגיות כתבו דצאת הכוכב
) ב"ה ע"ל(כוכבים בינונים כמו דהובא שם בשבת ' בראיית ג

ובפסחים מיירי מהילוך אדם ביום שהולך כל זמן , בהדיא
ולא מיירי שם מיום , שיש מעט אור עד שיצאו כל הכוכבים

ז דמיד אחר השקיעה "נמצא לפי. ולילה לענין דיני תורה
ר במלאכה ותינוק וכיון דהוא ספק לילה אסו, ש"ביההוא 

ערב שבת ובין במוצאי שבת נימול בהנולד באותה השעה בין 

ת שנימול עוד באותו היום הואיל "כ לר"משא. ביום ראשון
 ומרגלא בפומיה דעלמא דזהו .ואז עדיין ודאי יום הוא

) ו"צ' סי(מ אלאשקר "ת מהר"שיטת הגאונים המובא בשו
מתחיל ש "הל דבי"דכן ס, )ו"רס' ד סי"יו(ך "והביאו הש

 .והובא עוד מזה בסמוך, מיד אחר שנתכסה השמש מעינינו
'  מנהגן של ישראל שלא המתינו עד שיעור דוהשתא קשה

ז "ועכ, מיל במוצאי שבת אלא הדליקו כבר בזמן מוקדם מזה
 כמו שמבואר ,ח" משקיעהש"קפדו לשבות ממלאכה בעלא 
ם נולד אז בימי' ותינוק שהי) 'פ' ח סי"או (ס" חתת"בשו

 כמעט חצי שעה אחר השקיעה בסוף יום השבת הארוכים
, ת"א ולא כר" לא כהגרווזה. ק הבא"נימול ביום ש' הי

דבר , "ש וקולי בית הלל"כקולי ב"ונראה לכאורה דעשו 
 ומצוה לפרש מנהגן של ישראל זה, א לומר דעשו כן"שא

  . כמה דורותשנהגו

ר אפרש בקצירת האומ, ל" הנבענין שנבוא לדבר וקודם
) 'פרק ג(במה שהארכתי כבר בספרי אור מאיר על הזמנים 

לפרש על מה סמכו רבותינו לעשות דבר שנראה לכאורה 
כי חלילה להרהר אחריהם לומר לאו שפיר , כתרתי דסתרי

א סיוע "והנה לכאורה קשה על מה שהביא הגר. עבדי
 מתחיל ש"ביהד) ט"א סק"רס' ח סי"או(לדבריו בביאורו 

כעין ל "והביא מספר יראים דס, ח"תיכף אחר שקיעה
וכתב עליו ,  הוא קודם השקיעהש"ביה' שיטתו אלא לדידי

והקשה עליו ,  שהוא מקדים עוד טפירקדזהו דומה לשיטתו 
והשתא קשה למה . דקשה לומר דכבר הכסיף קודם השקיעה

ידוע לו ' היו', לא הביא לסיוע מהגאונים דהם ממש כשיטתי
דבר פשוט לרבינו ' אלא הי. ל"ך הנ"הובאו דבריהם בשכי 
כבר הוא '  כי לדידיא דלא אזל בשיטת הגאונים הואיל"הגר
 עדיין יום הוא אחר שקיעת הגאונים ול אחר שקיעהש"ביה

וכן הובא . עגולת החמה עד שגם שקעו זריחת קרני החמה
בשם תשובת רב האי גאון דלא ) ריש ברכות(א "הרשב' בחי

' הוא זמן של תוסאלא ד מיד אחר השקיעה ש"ביהמתחיל 
 ובין ,וא זמן של טהר גברא ולא טהר יומאוה, שבת בלבד

, השמשות דכבר קידש היום מעצמו הוא בזמן מאוחר מזה
 ועוד כתב .תשובת הגאוניםשאר וכן הבאתי עוד בספרי מ

שקיעת גוף השמש והוא , שקיעות הם' א דג"שם הגר
לילה שקיעת זריחת קרני השמש והוא , יהודה'  דרש"ביה
אחר ' ושקיעה הג, יהודה' רבעי מיל של ר' יוסי אחר ג' דר
יוסי ' דר'  ושקיעה הב.מיל דאז כבר יצאו כל הכוכבים' ד

  .הוא סמוך לשליש שעה אחר שקיעת גוף השמש

סוף (קידוש החודש ' ם בהל" מזה מפורש ברמבויתר
ט כל זמן "ד מקדשין החודש בסוף יום כ"בכתב דד) ב"פ

 אלא יתוכתב שם שהוא כל זמן שלא נרא, שהוא ודאי יום
 ש"ביהכוכבים הוה ' אמנם כשכבר נראו ב, כוכב אחד

ואין לומר דזה הזמן הוא סמוך מאוד . 'ין למחר וכוומושיב
 עד שליש ושודיחבירח הא לראות "דהא א, אחר השקיעה

והסיבה . ד"ח וכמו שהביא שם בסוף פי"שעה אחר שקיעה
 עדיין נשאר אור רב לזה היא מחמת דמיד אחר השקיעה



 ב  

 ,היעוטמברקיע שמעכב את ראיית הלבנה בחידושה מחמת 
 שמכסה אותה אור , יום או יומים קודם ואחר המולדכמוו

 אור הגדול של  זה של מחמת טעםוכן, השמש כל היום
. יום חוץ מכוכב נוגהאמצע ה בהכוכבים נראיםאין  השמש

פי דעת מוכח מזה דאף אחר שקיעת החמה עדיין יום הוא ל
ש סוף פרק "ם בפיהמ"וכן איתא נמי ברמב. ל"ם ז"הרמב

דאחר ביאת השמש עדיין יום , במה מדליקין לפי נוסחא דידן
מוכח מכל זה לפי שיטת . הוא עד שנראים שני כוכבים

 מיד אחר ש"ביהל כהגאונים דלא מתחיל "ם דנמי ס"הרמב
 .ל כן"ל הבאתי עוד מהראשונים דס"נובספרי ה. ח"שקיעה

הראה לפני יותר מארבעים שנה ר שכתבתי דברים האלו חוא
ר מרדכי " בספר מגן אבות מהגכתב כן שכבר 'לי אז חכם א

וכתב שם דאין הכונה , ל"ל על הסוגיא דשבת הנ"בנעט ז
, ל לשקיעת גוף החמה אלא לשקיעת זהרורי החמה"הנ' בגמ

ובזה אתא שפיר מה שלא המתינו . ועד אז עדיין יום הוא
,  אלא מוקדם מזהמינוטיןב "בת עד שיעור עבמוצאי ש

 .ש"ביהז לא החמירו משקיעת החמה להחשב זמן זה ל"ועכ
דלדידהו שקיעה , ת אלא כשאר הפוסקים"דהם לא עשו כר

על זה קאי הברייתא של , יוסי'  לרל"א הנ"שהזכיר הגר' הב
 . יהודה' משתשקע החמה דר

מן  דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר לענין זוהשתא
.  שפיר אמרינן בזה דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד,ש"ביה

'  לפרש שיטת לילה שהיאמנם הרב מנחת כהן לא כתב כן
ל פירש "ת וכמו שהוא ז"י ר" וכתב שהם עשו עפ,נהוג אז
ח "ל ובתוכם הח" ונמשכו אחריו כמה מהאחרונים ז.שיטתו

. ל"וכמו דכתב בקובץ הנ, שבת' ל בביאור הלכה שם בהל"ז
ר כתב עליו הפרי חדש בקונטרס בי שימשא שלא הניח לו וכב

כמו  לפרש לי משמעובעניי לא . כ להוסיף על דבריו"המנח
 ד כן הוא"טעם דנלעוה, ת"ר'  שיכ את"שפירש המנח
 ,ת"ר' ל את שי"פירשו גם שאר מהראשונים זמחמת מה ש

 ואפרש , גופא בספר הישר שלות" רכתב שמהמ שמוכח כן
  .ד"דברי בזה בס

 מאמר שני בספר מנחת כהן על בין השמשות כתב בריש
מיל בין ' והד ש"ביהרבעי מיל של ' לפרש אם הגל "זהרב 

לות השחר לזריחה הוא נחשב בשעות שקיעה ללילה ובין ע
בתחילה הביא כמה ראיות שזמנים אלו הם . שוות או זמניות

'  ד וכתבהביאשראיות ה  אתתרבסוף סל אמנם ,בשעות שוות
ואחד ,  תלויים על מציאות של אור וחושךזמנים אלוראיות ש
ם בריש ברכות "ש של הרמב" מפיהמוא ה שהביאמהראיות

 קודם שכתב שעמוד השחר הוא האור הנוצץ בפאת מזרח
וטעם זה קרבת שטח אור השמש מן ' עלות השמש וכו

ולבסוף כתב . ל"עכ' הקיטורים העבים העולים מן הארץ וכו
אלו מוכח דחשבון זמנים אלו כ דעל פי ראיות ה"המנח

 צריך לעשות זהוכ, תלויים על המציאות של אור וחושך
והוסיף לפרש כיצד עושה . י שעות שוות"החשבון ולא עפ

 ובאיזו שעה  יוםמתחיל באיזו שעהדע י ל,חשבון לזה למעשה
 ופירש שם דכיון דביום הארוך בקיץ נמשך .לילהה מתחיל

שאר הימים דבעגלא כ ב"האור זמן רב אחר השקיעה משא
מוכח דהחשבון של המציאות , ובזמן קריב כבר נחשך היום

שעות גדולות בקיץ ושעות שהם , הוא על פי שעות זמניות
 ולפרש דבריו למעשה. י אורך היום"חורף הכל עפבקטנות 

 בימים מינוטיןב " בארץ ישראל שהזמן הוא ע'היאך יהי

של חשבון ה להעו' יהי, ל"דפסחים הנ'  כדאיתא בגמבינונים
 מינוטיןד "פלזמן של בקיץ י שעות זמניות "עפמילין ' הד

  .מינוטין' סלזמן של ובחורף רק 

. ל"ם הנ" במלואה מה  שכתב הרמבכאן להביאוכדאי 
עמוד , ל"ש ריש ברכות וז" בפיהמל כתב"ם ז"הרמב

השחר הוא האור הנוצץ בפאת מזרח קודם עלות השמש 
ויש (, "הזמניות"ת בכדי שעה וחומש שעה מן שעו

' וטעם זה קרבת שטח אור השמש וכו, )"שוות"גורסים 
רואה פני ' וכשהי, ל"ג דיומא וז"וכן כתב בריש פ. ל"עכ

ל לענין זמן שחיטת "עכ', המזרח מתחילין להשתנות וכו
והשתא ניחזי אנן מהו הפירוש . התמיד אחר עלות השחר

של שעות זמניות או שוות לענין שעה וחומש לפי 
בתחילה כדאי להביא שאר מקומות דהזכיר . ם"הרמב
הוא הזכיר שעות זמניות בריש ברכות . ם ענין זה"הרמב

ודע כי , ל"וכתב שם וז, ש"לענין סוף זמן ק' במשנה ב
' כל השעות הנזכרות בכל המשנה הם השעות הזמניות וכו

ג דפסחים לענין שיעור "ובפ. והם לפי אורך היום, ל"עכ
 והוא שיעור הזמן שהוא שני חומשי ,ל"חימוץ כתב וז

והנה יש לנו שעות זמניות . ל"עכ, שעה משעות השויה
כי שיעור , לפי אורך היום ושעות שוות שאינם משתנות

י שלו "ם בכת"וכתב הרמב. חימוץ שוה בכל מקום וזמן
סאעאת , ל"ש וז"בלשון ערבי לענין שעות זמניות של ק

ובפסחים . ודשקהן והוא כמו זמניות בלשו. זמאניה� אל
והוא כמו , אסתוא�סאעאת אל, ל"ם וז"כתב הרמב

אמנם לענין עלות השחר שינה את . ק"שעות שוות בלשה
ה לא זמניות זו, אעתדאל� סאעאת אל, ל"לשונו וכתב וז

, אורך היום ולא שעות שוות שאינם משתנים לעולם של
ולכן לא כתב כאן רק שינה הלשון ממה שכתב במקומות 

היינו שעות לפי ,  בינוניותא לישנא של שעותוהו .האחרים
לפי והוא , יום בינוני שהוא יום תקופת ניסן ותשרי

ם שם בסוף "וכמו שהביא הרמב,  זה ביוםהשמשעמידת 
ויבואר , דבריו דזהו הגורם לאור ברקיע בזמן מוקדם

  .ד"הענין כאן בס

 כתב עודש, ל"הפעם להרב מנחת כהן זעוד נחזור ו
בה פעמים עשה נסיון לזמן לילה במדינה דהר) 'פרק ה(שם 
 52.4מעלה בוהוא בעיר אמסטרדם היושבת , דר שם' שהי

מצא  בימי ניסן ותשרי  רבותפעמיםו. מקו המשוהלצפונו 
 שהם א ארבע חלקי שעהוח ללילה ה"הזמן בין שקיעהשם ש

 כוכבים םוראו אז כוכבים שלדעתו בודאי ה, מינוטין 48
דכיון , ת"י ר"עפלילה זה הוא ופירש שם דזמן . בינונים

ת הואיל ולא " כבר לילה הוא גם לר,דאנו רואים הכוכבים
 48ומזמן זה של .  על סימן הכוכביםי הפוסקיםפליג

 היום יותר  אזנתארךשם עשה חשבון לימי הקיץ ש, מינוטין
. מינוטין 66 הוא  של שעות זמניותהחשבוןדמשליש ומצא 

ולפי דעתו , החשבון הביא שםאולם לימים הקצרים לא 
 הזמן ' לדידי לומרצריך , שעות זמניותי"שהחשבון הוא עפ

זמן אז ' ובחורף יהי, אחר השקיעה מינוטין 32בחורף הוא 
 כמה  וגם לא דיבר שם מזמן עלות השחר.כ לפי שיטתו"צה

 אחר ת"שהוא שוה לזמן של לילה לר, ח"הוא קודם הנה
, בפסחיםיהודה ' וכמו דאיתא בברייתא דר, השקיעה

כ לפי "וא,  שיעורו דעובי הרקיעמילין' דתרווייהו הם ד
  .קודם הזריחה מינוטין 32 ש"עלוהאז ' ל יהי"הנ
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בסוף תמה על עצמו היאך אפשר  כהן שם להמנחתו
י "ובעירו שהרבה לצפונו מא, מינוטין 72י הזמן הוא "שבא

ונמשכו . וכתב דלא ידע לתרץ דבר זה, הזמן הוא קצר מאוד
שאר ת גם ב"ל לומר דלילה לר"רבה מהאחרונים זאחריו ה

ב "הוא כשנראו כוכבים אפילו בזמן מוקדם מעמדינות ה
ת לא החמירו מעיקר הדין "י ר"וכיון דנהגו עפ, מינוטין
פ דלא המתינו לשבות " מתחילת השקיעה אעש"ביהלהחשב 

 והמחמירין לא .מינוטיןב "ממלאכה במוצאי שבת עד ע
 הואיל וכבר אז היו נראים וטיןמינב "החמירו יותר מע

לפרש כ "כ הביא המנח"ואח .בים ברקיע השמיםהרבה כוכ
אחר למה במדינתו נראים הכוכבים כל כך בזמן בדרך 
דמדינתו משונה היא משאר מקומות   משוםוכתב, מוקדם

וכמו שטבריא ,  הים קוגובהמהואיל והיא יושבת למטה 
ח "קי (עמוקה היא והחושך ממהר לבוא כדאיתא בשבת

 *כן הוא גם במדינתו דעל כן נקראת נידרלאנד , )ב"ע
 תירוץ זה הואיל ואמנם הפוסקים לא קיבל. "ארץ השפלה"

. כ" הקדימו הזמן של צהותיהן דאינם עמוקהוגם במקומ
כי בטבריא יש ,  תירוץ זה פשוט הואווהטעם לזה דלא קיבל

כ במדינתו "הר גבוה במערב המכסה את האופק משא
 לוי הוא ואינו מקדים השקיעה אלא איזו שניותשהאופק ג

 הלכך מוכח דאינו תלוי בזה ,כאשר ראיתי שם הרבה פעמים
ובאמת גם בטבריא נראים אלו הכוכבים בזמן שנראים . כלל

הואיל ואלו כוכבים שראו באמסטרדם , בכל שאר המקומות
ושם אין חילוק , נראים בגובה כיפת הרקיעהל הם אלו "הנ

  .ום המישור או ממקום העמוקאם נראים ממק

מנחת הרב  ם אלו של זכיתי להבין היאך לפרש דבריולא
ל הביא ארבע ראיות "הוא ז. ד" כמו שאפרש בס,ל" זכהן

דכל הזמנים תלוים על המציאות של אור וחושך וכמו שכתב 
  שלולבסוף כתב שחשבון. ל שהביאו"ם הנ"כבר הרמב

 שעות גדולות ,המציאות הוא כמו חשבון של שעות זמניות
נמצא . ם הקצר בחורףוושעות קטנות בי, ביום הארוך בקיץ

 דרך משל בערי  שלו צריך להיות החשבוןזה דכ,לפי חשבון זה
  היוםחצי אורךמעט יותר מהצפוניות שאורך היום הוא 

 בימים בינונים מינוטיןב "בירושלים דיש ע. ירושלים בחורףב
של שעות ון זה לפי חשב, ל"דפסחים הנ' כמו דאיתא בגמ

בעיר גייטסהעד . מינוטין' הזמן בחורף הוא סזמניות 
שאורך היום אז הוא רק כמו קצת ) 55היושבת על מעלה (

 מינוטיןב "של עזמן זה ,  היום דירושליםשני שלישיותר מ
שזהו זמן של לילה לפי ,  בחורףמינוטין' דירושלים שהם ס

 ם מינוטיןמארבעיצריך להיות רק קצת יותר , ל"חשבון הנ
 הוא י המציאות" עפודבר ידועה דהזמן, אחר השקיעה

כי בימים האלו נמשך אור , כמעט כפליים מזמן ירושלים
כיון , ועוד יותר. היום זמן גדול יותר מבימים הבינונים שם

נמצא דגם זמן של עלות , מילין בבוקר ובערב שווין הם' דד
ם  רק מעט יותר מחצי שעה קוד שםצריך להיותהשחר 
כי אז כבר יכול , דבר שנראה מן החוש דאינו כן, הזריחה

אמות כמו שעה ושליש קודם ' להכיר את חברו מרחוק ד
לפי דבריו בעירו אמסטרדם ,  וכן מה שכתבתי לעיל.ח"הנה
וידוע לכל , ח" קודם הנהמינוטין 32כמו ש רק "עלוה' יהי

  .דאז כבר יש אור גדול מאוד

ן ראה כוכבים בינונים מנחת כההרב  אמת הוא דובודאי
שנראים אלו הם אבל הכוכבים , באותה השעה וכמו שכתב

בסוגיא ' וכבר כתבו התוס". הזֶנִית"באמצע הרקיע במקום 
דבזה גופא פליגי התנאים איזה , )א"ה ע"ל(דידן בשבת 

אלא , ל"וכמו כן פליגי גם הפוסקים ז. כוכבים הם בינונים
ים בגובה הרקיע הם דהם פליגי אם אלו הכוכבים דכבר נרא

 וידוע .כוכבי הלילה או רק אלו הכוכבים שנראים גם במערב
דהכוכבים הם סימן , מה שכתב בקובץ שיעורים ריש פסחים

, כי סילוק האור הוא הגורם דין לילה, על סילוק האור
. ' ויהי ערב ויהי בוקר וגוכדכתיב בקרא ולחושך קרא לילה

 מזרח מאדימין הוא ת בספר הישר שלו דפני"וכיון דכתב ר
 והכי ,ולא כל צד המערב אלא מקום מושב החמה, במערב

ולא תימא משעת שרוצה החמה ליכנס , ל"איתא שם וז
ברקיע דמיד מתחיל להאדים אלא משתשקע החמה שכבר 
נכנסו ברקיע ועברו בעוביו של רקיע והוא עדיין כנגד החלון 

אחרי ומשום שעדיין לא עבר חלונו ולא פסק חלונו ללכת 
 .ת"ל ר"עכ'  וכו"מושבו"ומאדים ' הכיפה ומטיל זהורי

ומושב החמה אין כל צד המערב אלא המקום ששקעה שם 
הוא במקום מושב ' כ גם סימן הכוכבים לדידי"א, החמה
וכן . שהוא רק חלק מצד המערב ובזמן מאוחר מאוד, החמה

איתא בשלטי גבורים על המרדכי ריש פרק במה מדליקין 
ה והאור זרוע דאלו "בינו יהודה החסיד והראבישכתב בשם ר

כ לא קשה מידי ממה שראה "וא. כוכבים הם במערב
והוא מוקדם מזמן של , כ כוכבים כבר בזמן מוקדם"המנח

כי כוכבים אלו היו באמצע הרקיע ,  בירושליםמינוטין 72
אחר שם והם נראים בירושלים כבר קצת יותר מחצי שעה 

 72ם היוצאים בירושלים בזמן אולם אלו הכוכבי. השקיעה
וכוכבים אלו באמת אינם ,  הם הכוכבים במערבמינוטין
אחר השקיעה   או יותרמינוטין 100 באמסטרדם עד יוצאים

  .ומאוחר הרבה יותר בשאר ימות השנה, בימים האלו

 שנהגו כן בזמן לילה בהרבה מקומות כמו שנהג גם ומה
 כי מוכח, ת" שיטת רוזהד תמוה מאוד לומר, המנחת כהן

כ לכאורה קשה "וא. הזמן הוא מאוחר הרבה יותר' דלדידי
 ש"ביהשקיעות ואין ' ל דיש ב" דסת"כיון דלא עשה כפי ר

ל כהחולקים על "כ דס"ובע, מתחיל אחר שקיעה הראשונה
כ איך לא עשו הזמן שלאחר השקיעה מיד לדון " א,ת"ר

השבת וידוע דתינוק הנולד אז בסוף יום , אותו כבין השמשות
ת "ס בשו"החתלעיל מי אתוכן הב, נימול ביום שבת הבא' הי

אמנם . כ דנו על אותה השעה עדיין כיום גמור"וא ,שלו
אבל בודאי , ת"ר' פ דלא עבדו כשי"כבר כתבתי לעיל דאע

, ם ועוד"שיטת הגאונים והרמבי "שפיר עבדי דהם עשו עפ
כדעת '  דהמנהג הי).'פרק ג( בזה בספרי תיככאשר האר

ת דזמן לילה "החולקים בין אשיטת ר, ש"ביהלישי בדיני הש
ל דאחר "וחולקים נמי וס, מילין' הוא אחר שיעור ד

וכמו שהבאתי , השקיעה עדיין יום גמור הוא על זמן קצר
בספרי סוף כתבתי לעיל ד ו.ל"ם ז"לעיל מהגאונים והרמב

ר מרדכי בנעט "הבאתי דכן כבר כתב הג) ג"קכ' עמ(ג "פ
וכתב טעם , במה מדליקין' ות על הסוגיא דפבספר מגן אב
 מתחיל מיד אחר השקיעה אלא בזמן ש"ביהלזה למה אין 

  .מאוחר קצת אחר זה

ל הם תלוים על היאך לשער שיעור " כל דברים הנוהנה
מיל שבין לילה ויום '  ושיעור דש"ביהרבעי מיל של ' הג

'  אדם משער זמן הגהוא דאין שוםודבר פשוט . ולהיפך
 בשעות במה מדליקין' סוגיא דפ דש"ביהשל מיל רבעי 
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, ל"אלא דתלוי על מידת החושך דקיבלו חז, שויות או זמניות
פ "ואע. והוא משתנה כפי זמני השנה ומקומות העולם

ז דנמי פליגי " אין לומר לפי,דפליגי הפוסקים בזמן השקיעה
אם הזמנים משוערים על פי המציאות או על פי חשבון של 

ח "או(א " וכן כתב בביאור הגר.שוות או זמניותאו , השעות
, וכן הביאו שם בביאור הלכה) ב"רס' ד סי"א ויו"רס' סי

דכל אלו הזמנים משוערים לפי המציאות של אור וחושך ולא 
ש "ל כגון שעות של סוף זמן ק"על פי חשבון השעות של חז

  .ד"וכמו שיתבאר בס, ותפילה

) א"ד ע"צ ( להביא עוד הפעם הגמרא דפסחיםוכדאי
ח "ש עד הנה"מילין מעלוה' זמן של שיעור דהמקור לדהוא 

. דעל פירוש סוגיא זו תלוי הכל, כ"ובין השקיעה עד צה
רבי יהודה , ל" ברייתא דתניא וזהובאהל "הנפסחים בגמרא 

תדע כמה מהלך , אומר עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום
שהימים בינוני של תקופת ניסן ותשרי (אדם בינוני ביום 

שהם (עשר פרסאות ) ב"ג ע" צי לעיל" רש*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

אי , פרסאות' ל במה דקתני שמהלך אדם ביום י"הפוסקים ז
,  מיום שמתחיל מעלות השחר ונמשך עד צאת הכוכביםמיירי

מילין של עובי הרקיע בבוקר ' והואיל וַפֲעַמיִם חשבון של ד
ח עד "לכן מהנה, מיל' בתוך חשבון של מנכלל ובערב הם 

ב "ב שעות ביום בינוני אינו מהלך רק ל"שקיעתה שהם י
'  ולכן ד,ב מינוטין וחצי"וממילא חשבון של מיל הוא כ, מיל

א "מתחילה דעת רבינו הגר'  וכן הי,מילין הם שעה וחצי
מיל ' מהאדם ל דהיום שמהלך בו "ויש דס. ל בריש דבריו"ז

מילין של עובי ' וחשבון ד, הוא מהנץ החמה עד שקיעתה
ונמצא , ב שעות"הרקיע היא מחוץ לחשבון של יום שהוא י

י "מיל ועולה חשבון המיל לח' ב שעות מ"דמהלך בי
 ,מינוטיןב "מילין הם שעה וחומש שהם ע' לכן ד ו,מינוטין

' ח סי"או(חמץ ' א בביאורו בסוף דבריו בהל"וכן כתב הגר
וזהו שיטת , ברכות' וכן הוא בשנות אליהו בריש מס) ט"תנ

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

פ דפליגי "דאע) ה"ל(שבת ' ד על מס"רי'  התוסוכתב
 העולם אם החמה הולכת למעלה חכמי ישראל וחכמי אומות

והיינו דפירשו חכמי , מכיפת הרקיע בלילה או מתחת לארץ
ישראל דהרקיע לגבי הארץ הוא כמו קליפה עבה שסביב 

וביום הולכת החמה ממזרח למערב למעלה מן הארץ , הפרי
ובלילה חוזרת ממערב למזרח למעלה , אבל מתחת הרקיע

יון דהרקיע הוא וכ. מהרקיע ואינו נראית עוד מעל הארץ
צריכה החמה , עב כמו הקליפה ירוקה החיצונה של אגוזים

לעבור דרך שם אחר שלא נראית עוד על הארץ עד שהולכת 
ואותו עוביו זה של הרקיע ,  גמורחושך' מאחורי הכיפה ויהי

מילין בירושלים ביום בינוני של ניסן ' הוא שטח של הילוך ד
 וכן בבוקר בין ה גמורהותשרי שהוא הזמן בין יום גמור לליל

וכל זמן דלא עברה החמה כל עובי הרקיע עדיין , לילה ליום
  .ניכר קצת אור בארץ

 שם מיירי מיום ערב פסח בדברי עולא לענין והגמרא
 וסבר דעובי הרקיע הוא דרך רחוקה של פטור קרבן פסח

 ל"יהודה הנ' ומקשה עליו מדברי ר, אחד מששה ביום
בסוף הביא ו.  מעשרה ביוםדא אחדקתני בברייתא דאינו אל

ע דפירשו שהחמה הולכת בלילה מתחת "הגמרא שיטת אוה
פ שאינה "ובתחילת שקיעתה וכן קודם הזריחה אע, לארץ

אבל כיון שעדיין זורחת על האידים , יכולה לזרוח על הארץ
עוד ניכר ) דריש ברכות' ם במשנה א"לשון הרמב(העליונים 

פ "דאע, ד"רי' כתב התוסועל זה . קצת אור גם על הארץ
ת פירש הגמרא כחכמי ישראל ואיהו גופא פירש כחכמי "דר

מ ביניהם דהשיעור לדברי הכל "להלכה אין כאן נפק, ע"אוה
פ דפליגי בטעמא למה נשאר "והיינו אע. מילין' הוא ד

למעשה אין לנו לדון רק על אותו , עדיין קצת אור בארץ
, ם או מן הלילההאור הנשאר בזמן ההוא אם הוא מן היו

  .היינו או כולו או מקצתו

ג "ם על המשנה ריש פ"זמן עלות השחר כתב הרמב ועל
ל "וי". שפני המזרח מתחילין להשתנות"שהוא בזמן , דיומא

ש לכל התנאים ומה דמתיא בן "או דזהו שיעור האור לעלוה
שמואל שם במתניתין בעי האיר כל המזרח עד שבחברון הוא 

יהודה ' דר, ו בזה גופא פליגי תנאיא, גזרה משום טעות
ק ביומא דבעי רק ברקאי ומתיא בן שמואל "בפסחים קאי כת

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

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

ע " וצ.י הראיה"מחלוקת במציאות דיכול לצאת לחוץ ולברר ע
המזרח הוא " כל"דמשמע קצת דלהאליהו רבה זמן האיר 

ז דפליגי "ונמצא לפי, מילין דפסחים' ש של ד"נמי זמן עלוה
פ "אולם בכל הפוסקים לענין התחלת היום אע. במציאות

מילין ' לא נזכר לישנא של ד, םמילין דפסחי' שהוא זמן של ד
  .אלא זמן של האיר המזרח בלבד

ו משערין זמן " יודע אני שהרבה מיראים ושלמים היוהנה
מילין בכל יום ובכל מקום ' עלות השחר בשיעור הילוך ד

 לפני הזריחה מינוטיןב "שהוא תמיד ע, בעולם בשעות שוות
 .י מינוטין"א ששיעור מיל הוא ח"ע ורמ"לפי דעת השו
כי שיעור זה לא מתאים עם המציאות ברוב , ודבר תימא הוא

וזה ניכר . ימים וברוב מקומות דכבר האיר היום קודם לזה
, היטב יותר במקומות הרחוקות בצפון ודרום מקו המשוה

שכבר האיר היטב כל הרקיע כולה בזמן שעה וחומש לפני 
אבל כיון דשם , פ שגם בשאר מקומות כן הוא"ואע. הזריחה

לא , עור האור פחות הוא ממה שהוא במקומות הנוטיןשי
. נראה זה לעין כל מחמת אורות העיר המעכבין את הראיה

ולומר דלא הקפידה התורה על מידת האור והחושך אלא על 
ואפילו אם זה סותר סימני אור , ב מינוטין"הזמן של ע

, זה אינו דהלא אמרה התורה ולחושך קרא לילה, וחושך
ולא קאי זה רק על המדינות של ,  אינו לילהכ בלי חושך"וא

אלא בכל מקום ובכל זמן בעי , י בימי ניסן ותשרי"אופק א
והחושך הנקרא לילה בירושלים , שיעור שוה של אור וחושך

רק אותו החושך נקרא לילה בכל מקום בעולם ולא קודם לזה 
 ולא מצאתי שום פוסק האומר .בערב או מאוחר מזה בבוקר

אפילו אם זה , עות שוות או זמניות הוא העיקרדחשבון של ש
ה "רל' סי(וממה שכתב המחצית השקל . סותר את המציאות

דהזמן הוא שוה כי כן הוא מהלך השמש בגלגולה ) 'ק ג"ס
 של הילוך א לסתור המציאות"א' מוכח דגם לדידי, הוא שוה

אבל , ואמת כי כן הוא דהילוך השמש אינו משתנה. השמש
וכן ההילוך , נה כפי תקופות השנהנטיית השמש נשת



 ה  

לבל דבריו במלואם א "ולכן א, משתנה כפי המקום בארץ
אלא צריך לעשות החשבון , לשער זה בחשבון של שעות שוותו

  . בכל מקום וזמןלפי הילוך השמש

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

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

ג מיל " ותפלה עד כדי הילוך ימילין אחר תחילת היום
דאמר , א"ו ע"ואל תקשה ממה שאמרו בפסחים מ(. ושליש

ל ששיעור חימוץ הוא מיל כדי שילך אדם "אבהו אמר ר' ר
חדא זהו מה , ענינים' ל בזה ב"כי י. ל נוניא לטבריאממגד

. שאמרו שם דזה גופא בא להודיע לן דשיעור מיל הכי הוה
מילין ' דשיערו בזה לגבל ולתפלה ולנטילת ידים ד, ועוד

 ).וזה בודאי הוה שיעור בהרחק, לאחוריו' לפניו ומיל א
יהודה ' כ הכא לענין עלות השחר למה לא אמר ר"וא

ח "ש להנה"והשיעור בין עלוה, ב שעות"ום הוא ידשיעור הי
זמן זה ' ואז יהי. ל"וכמו בכל שאר זמני חז, הוא שעה וחומש

משוער או בשעות שוות או בשעה זמניות כמו בכל מקום 
יהודה לא ' כי ר, ס שם"אמנם זה אינו כוונת הש. ס"בש

של " השטח" אלא משיעור "זמןה"מדבר כלל משיעור של 
יינו השטח שהחמה עוברת בין לילה ליום וה, עובי הרקיע

ל עובי "ושטח זה נקרא בפי חז. בבוקר וכן להיפוך בערב
אבל האמת דגם לחכמי , ל"הרקיע על פי חכמי ישראל הנ

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

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

מתחת הארץ וכמו שהבאתי למעלה  או ,בתוך עובי הרקיע
 נראית כרצועה שסובב את כדור הארץו, ד"רי' מהתוס

  .)כזה(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ין רצועה דיש כע,  זה גופא באה הברייתא להשמיענווהנה
 וזאת ,סביב כדור הארץ שעוברין בה בין הלילה והיום

י בימים " ובא.הרצועה היא שוה ברחבה בכל כדור הארץ
הבינונים עוברין שמה דרך ישר ולא באלכסון והזמן הוא כדי 

י עוברין שם דרך "ובשאר ימים אפילו בא. מילין' הילוך ד
 והטעם לזה דכדור הארץ עומד באלכסון נגד, אלכסון
פ ועוד כל "נח עה' ועיין בזה בפירוש הספורנו בפ(, השמש

כל מה שהשמש יורד יותר מתחת בחורף ). 'ימי הארץ וגו

לא מתרבה הזמן כל ו ,נתקצר האלכסון דרך הילוכוהאופק 
 כל מה שהשמש יורד יותר ובקיץ, הארוכיםכך כמו בימים 
. מתרבה הזמן עוד יותרו נתגדל האלכסון מתחת האופק

ן בחורף ובין בקיץ כיון דהולך באלכסון הזמן אמנם בי
 דהשמש הולך דרך מתארך משעה וחומש של ימי ניסן ותשרי

וכל .  מדרך הישרהאלכסון יותר גדול הואדרך  הואיל ו,ישר
שם  הזמן בימים הבינונים כדאיתא קאי על דזה בארץ ישראל

  .ד"אבל בשאר מקומות יבוא מזה להלן בס, י"ברש

 כדור הארץ עד שיגיע עוד הפעם באותו  דזמן סיבובוידוע
וזה , ד שעות"ככמו שם אתמול הוא ' מקום מול השמש שהי

' חלק אמה שהולך כולל סיבוב הארץ על הקוטב שלו וגם 
 ,וחוט הסובב את הכדור באמצעו. ה מסיבוב השנתי"בשס

 הוא יותר ארוך ,)º0(  האפסמעלהבקו המשוה שהוא היינו 
ד שהחוט הסובב הכדור במעלה ע, מחוט הסובבו רחוק משם

מקו המשוה (, ל" הוא כחצי אורכו מחוט הנ)º60 (ששיםה
 הארץ בקו המשוה היקף). עד הקוטב הם תשעים מעלות

ולפי שהשמש הולך בשעה אחת חלק , מ" אלף ק40הוא כמו 
ובקו . מ" ק1666ד מזה נמצא שהולך בשעה אחת כמו "כ

עור ממה הרוחב של ששים מעלות שההיקף הוא כחצי השי
. מ לשעה" ק833השמש הולך רק כמו , שהוא בקו המשוה

, הוא זמן יותר ארוך הרבהל "נמצא דההילוך דרך רצועה הנ
 יותר לאט לךהוו, שוה בכל מקוםשל הרצועה שרחבה כיון 

י "באוהשתא . קות ממה שהוא באמצע הארץבמקומות הרחו
, בימים בינונים הוא שעה וחומש, שהוא סמוך לאמצע הארץ

באותם הימים בשאר מקומות שאינם באותו רוחב הארץ ו
שם הוא הזמן מתארך יותר מטעם שהסיבוב של כדור הארץ 

ל "ובשאר הימים שעוברין דרך רצועה הנ. יותר לאט
של נמצא דשיעור הגמרא . באלכסון מתרבה הזמן עוד יותר

הוא כמעט , ב מינוטין שהחמה עוברת עובי הרקיע"ע
 מהשיעור שברוב המקומות שמתארך שיעור זמן הקטן ביותר

ש שבשאר הימים הזמן תמיד "ומכ, שם גם בימי ניסן ותשרי
א בהדיא והובא בביאור הלכה "וכבר כתב זה הגר. תר מזהיו

ל "וכיון דרוחב רצועה הנ. )ב"ג ריש ע"דף ל(א "רס' בסי
והוא חלק עשירי מקו הסובב את חצי כדור הארץ , ידוע

ואם , י בניסן ותשרי"ח בא"ח לשקיעה"שהוא השטח בין הנה
חצי היקף  (מ" ק17000האורך של אותו הקו הוא למשל 

 אז אורך הקו העובר את )מ" קף אל34כמו הארץ שהוא 
שר ביום מ שהוא אחד מע" מאה ק1700הרצועה הוא רק 

פ "אע, מ" ק1700ולכן רוחב הרצועה בכל מקום הוא , י"בא
 בימים י" כמו באחלק עשירי של היקף היוםשם שאינו 
ויכולים לעשות חשבון בכל מקום וזמן כמה זמן צריך . בינונים

לעבור שם אותה הרצועה לפי מהירות סיבוב הארץ וההילוך 
  .באלכסון

כמו ' כי אז הי, ן זה לא נזכר בברייתא שיעור בזמומטעם
' ם בריש מס"בשאר שעות במתניתין דכתב על זה הרמב

א "וזה א. ס הם זמניות"דכל שעות בש) 'משנה ב(ברכות 
' מילין בחורף יהי' לומר כאן בנידון דידן דהזמן של ד

 וכבר כתב ,דזה אינו הואיל ובמציאות מתארך הזמן, מתקצר
כתב שם ו, ל בסדר כניסת השבת"ז ז"כן בסידור של הגרש

 ויש לפרש זה .תשריהזמן של בטבת עודף מעט על הזמן ש
 היום הקצר , למה אינו שעות זמניותמשלדרך בפשטות ב

י בתקופת טבת הוא כמו עשר שעות מהזריחה עד "בא

סביב כדור הארץ "הרצועה"  
 שנשאר שם עדיין קצת אור

 מקום השמש 

 קוטב
 הדרומי

 קו המשוה

 קוטב הצפוני   לילה 

  יום  
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וביום זה אורך היום בקו הרוחב של ששים מעלות , השקיעה
י לפי חשבון של שעות זמניות "והנה בא. הוא כמו שש שעות

 כמו כשעה  אזש יהיו"ילין של שעה וחומש מעלוהמ' הד
 לפי חשבון קצרהיום ב )º60 (ובמעלה הששים, לפני הזריחה

, והמציאות הוא בהיפוך.  מינוטין36 רק צריך להיות' זה הי
כי שם במעלה ששים אז בשעה וחומש יש כבר אור רב 

וזה דבר שאין להכחיש , י" בזמן שהוא חושך אפלה בא,ברקיע
י הוא תמיד קצר "כי הזמן בין אור לחושך בא, ע"כווידוע ל

א כלל לשער "שאופשוט . הרבה ממה שהוא במקומות האלו
וכל זה . זמן זה בשעות זמניות שהוא מוכחש מן המציאות

אבל גם חשבון של , מוכח כן בעיקר רק בימים הקצרים
ימים בינונים באותו  בין ב,כ הוא נגד המציאות"שעות שוות ג

ל ענין "ומחמת זה לא נזכר בדברי חז.  בקיץש" ומכמקומות
רוחב השטח של  אלא ל"בסוגיא זו דפסחים הנשל שעות 

השטח של של רוחב נו את השיעור נתנו לו, עובי הרקיע
כדי ,  שהיא עובי הרקיע כפי חכמי ישראלל" הנרצועה

  .לעשות מזה חשבון בכל העולם כפי זמן העברה ברצועה זו

ידה על סימני אור וחושך  לומר דהתורה לא הקפא"וא
אבל בשאר הימים תלוי רק על , י בימים הבינונים"אלא בא

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

ובבוקר ,  דיש לילה בערב בלי שום כוכבים כללפוסקבשום 
, ויותר מזה.  אור גדולעדיין לילה הוא אפילו אם יש כבר

, דלילה הוא עד עלות השחר' בריש ברכות קתני במשנה א
ש בבוקר אינו "קתני דשיעור התחלת זמן ק' ובמשנה ב

פ דכבר יום הוא כיון דאז "דאע,  אלא מאוחר מזהש"מעלוה
עדיין זמן שכיבה לרוב בני אדם ואנן בעינן זמן קימה של 

, לבן כמו שיבואר שםוהוא משיכיר בין תכלת ל, רוב בני אדם
ש " תחילת זמן קלעולםכ "וא. צריך להמתין עד אותו הזמן

ואם . ש"הוא מאוחר מזמן עלוה, שהוא מזמן משיכיר
נמצא , ש תמיד תלוי על זמן קבוע של שעה וחומש"עלוה

זמן משיכיר קודם לזה בזמן שעדיין ' דהרבה פעמים יהי
ש " לקויצא מכשול ממה דהובא, לילה הוא לכל דיני תורה

ל לא הביאו "וחז. רק שיעור בנוי על המציאות של משיכיר
 ולא תלו זה על זמן ,ש אלא על זמן משיכיר"קזמן אחר ל

באשר זה תלוי על קימת רוב בני , קבוע אלא על המציאות
וידוע דקימת , אדם הקמין ממטתם כשכבר נראית קצת אור

ג דיש שינוי "י התורה תלוי על המציאות אע"בני אדם עפ
  .בזה לפי תקופות השנה

 בבוקר זמן עלות השחר תלוי רק על המציאות של ז"ולפי
ם "דהרמב לישנא לפי "שפני המזרח מתחילין להשתנות" זמן

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

,  ויותר מזה.ל"בבוקר רק לישנא של האיר המזרח הנ
דבתחילה , דמשמע מהגמרא ריש פרק אמר להם הממונה

אור כשנראית לעולם הקדימו לשחוט את התמיד מיד 
רק כיון , הראשון בעלות השחר הואיל והכהנים זריזים הם

ל להמתין "גזרו חזד ל" יש דסטעו באור הלבנה' שפעם א
וגם אז עדיין תלו הזמן לא על . קצת עד שהאיר עד חברון

אלא ) כגון כלי שעות של מים או חול(מדידת השעות כלי 
 תחילת סימני ה מה שבכל יום עלו על הגג לראותיעל הראי

כבר האיר המזרח בחורף קרוב בירושלים וידוע ד. האור

ואם . לשמונים או בקיץ קרוב לתשעים מינוטין לפני הזריחה
מילין שהוא ' השיעור לעולם רק בחשבון הזמן של ד' יהי
ברוב נמצא ד, י מינוטין למיל"טין לפי שיעור חב מינו"ע

  בתחילת האור שחטו אותושחטו את התמידימות השנה ש
אלא אי אפשר לומר דהזמן . יוצא לבית השריפה' בלילה ויהי

  .משוער בשעות שוות או זמניות

 זה בבוקר דאין לנו זמן אחר לתחילת היום חוץ מעלות וכל
ל בזמן "קדמונים זכ בערב דפליגי רבותינו ה"משא. השחר

אם הוא שוה לשיעור החושך כמו שהוא , לילה של תורה
מפרשים דזה הזמן שיש . בעלות השחר או פחות מזה הרבה

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

א ס שם בפסחים נמי לישנ"ויש מפרשים כיון דנקט הש
מוכח דמיירי מזמן לילה ', דצאת הכוכבים כמו בשאר דוכתי

ת בספר הישר " קושית רכבר הבאתי למעלהו. לדיני תורה
, דהקשה שם סתירת הסוגיות', והובא גם כמה פעמים בתוס

רבעי ' כ ג"הובא זמן צה) ב"ד ע"ל(שבת ' דבסוגיא דמס
ל אינו לילה רק עד "ובסוגיא דפסחים הנ, מיל אחר השקיעה

 ואדבר עוד הפעם בזה כדי .מילין אחר השקיעה' כ ד"צה
  . היאך לפרש דבריו למעשהז דברינו"להסביר עי
' ח דגמ"שבת אינה שקיעה' ח דגמ"ת דשקיעה" רותירץ
כי בשבת מיירי מסוף השקיעה ובפסחים מיירי , פסחים

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

. ורביע הראשונים אחר תחילת השקיעה הם עדיין יום גמור
דכיון דהזמן של פני , ת בריש דבריו"וקודם לזה הביא שם ר

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

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

ש מתחיל רק כשלא נשאר אדמימות "אלא זמן ביה, גדול
שהוא , ברקיע חוץ מאותו המקום ששקעה החמה גופא

וזהו מה שהביא השלטי גבורים על המרדכי . בקצה המערב
 זרוע יהודה החסיד והאור' 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
 ששם הוא  ברקיעדהם סימן לסילוק האור בעי נמי המקום

 ,דוידוע דזמן הזה הוא מאוחר מאו. סימן של סילוק האור
זמן דלא נשאר האור אפילו במקום האחרון ברקיע ההוא ו

י במדבר "עיד שראיתי באיכול אני להו. הישר' כדאיתא בס
ם לזמן מימתאיברקיע  ניםסימהד, מקום דאין שם אורות

ת ושאר "כמו שכתב ר,  בימים בינוניםמינוטיןב "ע
  .הראשונים

כ אינו " דלפי שיטת שאר הפוסקים דזמן צהופשוט
רבעי מיל אחר השקיעה או ' ל כך והוא כמו גמאוחר כ

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

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

י הוא לעולם "ה זו הזמן בין השקיעה ללילה באדלפי שיט
דשם זמן הלילה , קצר הרבה מהמקומות הרחוקים ממנו
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ולא ראינו ולא שמענו דעשו , תמיד מאוחר הרבה בכל השנה
 כשיעור לילה במקומות גלויותינו כשליש שעה אחר השקיעה

 שהוא הרבה זמן  אלא המתינו על ראיית הכוכביםהגמרא
י גופא יש חילוקים בין תקופות "באואפילו . מאוחר מזה

ת דזמן של שעה "כ למה אומרים לשיטת ר"וא. השנה
ולשאר , ב מינוטין שוה בכל מקום ובכל זמן"וחומש שהוא ע

שקיעות ' פ דפליגי בענין ב"ואע. הפוסקים אינו שוה
ל הוא "למה לן לומר דפליגי נמי אם החשבון של חז, ל"כהנ
 לנו ישוהא , ותשוות שעי חשבון "י המציאות או עפ"עפ

 דאפושי דאפשר מאי כל הסברות לקרב הכלל דצריכין
ע מודי "כמו לשאר שיטות כוכ "וא .מפשינן לא מחלוקת

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

תלוי על ולא השגיחו כלל על שיעור ש, הוא כשהאיר המזרח
כ כיון דבבוקר עובי "א. זמן קבוע אלא רק על האור ברקיע

מילין אינו משוער בזמן קבוע בכל עת ובכל ' הרקיע של ד
גם אותו עובי הרקיע בערב נמי אינו משוער בזמן , מקום

מבואר בברייתא דפסחים הרי ד, קבוע בכל עת ובכל מקום
  .וכן מסתבר לומר, עובי הרקיע שוים הם' ל דב"הנ

ת דצאת הכוכבים לענין " אומרים דמה דאמר רשמעתיו
י "ל מא"לא מיירי הוא ז, מילין' זמן דבלילה של תורה הוא 

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

 מחמת  כןד דדבר קשה לומר"דנראה לענ, לעומק דעתם
ת מדבר ממקומו "ר' דאם באמת הי, חדא. שני טעמים

להקשות מסתירת ' לי' לא הי, מילין' בצרפת דשם הוא ד
' סוף שקיעה דמס, שקיעות החמה' הסוגיות ולתרץ דיש ב

. פסחים' מילין ורביע אחר השקיעה דמס' שבת שהוא ג
אינו קשה , י שהזמן מוקדם"יירי מאאשבת ' דכיון דבמס

ולעולם אינו אלא חדא , רפתפסחים דמיירי ממדינת צ' ממס
הלא כל , ועוד. י וכאן בצרפת"וכאן מיירי בא, שקיעה

ל הוא "יהודה הנ' דפסחים שהביא ברייתא דר' הטורח בגמ
כדי להקשות על עולא דפירש דין דרך רחוקה של קרבן 

' ואם ר, פסח בירושלים בערב פסח שהוא בימי תקופת ניסן
לום על עולא מקשה כ' יהודה היה מיירי מצרפת לא הי

מילין ' ל לעולא דאדם מהלך ל"ועוד דס. דמיירי מירושלים
ועל זה , שעות' מילין שיעור ב' ביום ועובי הרקיע הוא ה

מילין שיעור ' י דעובי הרקיע הוא רק ד"הביא מברייתא דר
ולכן לפי מסקנא . ונדחה דברי עולא מחמת זה, שעה וחומש

ז "ודה והוה טיה' יוחנן כר' זו מפרש הגמרא את דברי ר
' יוחנן על דברי ר' ולא פליג ר, מיל מן המודיעים לירושלים

' ר' ואי הי. מילין' יהודה לענין שיעור עובי הרקיע שהם ד
יוחנן עם דברי ' משוה דברי ר' יהודה מיירי מצרפת איך הי

דהלא עולא גופא שמיירי , אבל יתר מזה. יהודה' ר
, ין אחר השקיעהמיל' כ הוא הילוך ה"ל דצה"מירושלים וס

ל "י וס"כ מיירי מא"שבת דג' יהודה דמס' איך פליג על ר
' והיו לי, רבעי מיל אחר השקיעה' דצאת הכוכבים הוא רק ג

אלא . יהודה דמיירי מצרפת' ס להקשות משם ולא מר"להש
' שבת ובין במס' י בין במס"יהודה מיירי מא' פשיטא דגם ר

  .ת מסתירת הסוגיות"ולכן הקשה ר, פסחים

' ג דג"ואע. זמנים ללילה כמו שיבואר' ע ג" בשווהובא
וכן נקטינן , כוכבים בינונים הוא לילה מן התורה לכל דבר

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

כוכבים קטנים אפילו מפוזרין מפני ' להמתין עד שנראו ג
ולענין מוצאי שבת דצריך להמתין עוד יותר בשביל . תטעו
' ע דאין לעשות מלאכה עד שנראו ג"כתב בשו, שבת' תוס

לכן להלכה למעשה רק למילי דרבנן . כוכבים קטנים רצופין
כוכבים בינונים ' בלבד כגון במוצאי תענית הוה לילה בג

ש של ערבית "לענין דיני תורה כגון ק, )ב"תקס' ח סי"או(
, )ה"רל' סי(כוכבים קטנים אפילו מפוזרין '  הוא בגזמנו

' סי(ולענין מוצאי שבת צריכין קטנים רצופין ולא מפוזרין 
מילין מיירי ' כיון דצאת הכוכבים של דת "לרולכן ). ג"רצ

 תורה כמו בגמרא דשבת דשם שלכוכבים ' מזמן יציאת ג
ס אין רק זמן אחד ללילה "הואיל ובש, מפורש שהם בינונים

אין זמן זה שייך לנו למעשה , הוא ביציאת כוכבים בינוניםש
  .אלא למילי דרבנן

כ " למילי דאורייתא כיון דבעי כוכבים קטנים בעאולם
ומכל שכן שצריכין , מילין' ב מינוטין של ד"הזמן מאוחר מע

והיינו זמן . להמתין עוד יותר מזה במוצאי שבת דבעי רצופין
'  זמן חשוב בשביל תוסמסוים בשביל כוכבים קטנים ועוד

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

ב מינוטין "כיון דנהגו עלמא להמתין במוצאי שבת רק עד ע
צריך ' ת הואיל ולדידי"מוכח דזה אינו בשביל ר, ולא יותר

ת "ג כמו דאיתא בשואלא יש לפרש המנה. ל"להוסיף כנ
א דזהו שיעור הגדול בקיץ במדינות מרכז "ג בח"מהרש

ת ונקטו כן לכל ימות "אירופה לפי שיטות החולקים על ר
א להמתין במוצאי שבת בכל השנה "וכן הנהיג החזו. השנה

המאוחר  זמן דזהו ג"ואע, השקיעה אחר מינוטין 45 של זמן
  .ר הימיםלא הקדים את הזמן בשאי "בארק באמצע הקיץ 

 .ד לדבר היאך למעשה מחשבין את הזמן" בסנבוא ועכשיו
קשה לי על מה ' ומה שהימנחת כהן ולעיל הבאתי את ה

ת הזמן "וכתבתי דלר. ת בזמן מוקדם מאוד"שעשה לילה לר
 'יהיואל . במדינות הנוטות מקו המשוה הוא מאוחר מאוד

זה דבר זר לומר שנשאר האור ברקיע זמן רב אחר השקיעה 
כי כן הוא במדינות הצפוניות , מקום ששקעה שם החמהב

וזוכר . בלילות הקצרות דנשאר שם האור כמעט כל הלילה
מחמת ו, אני בימי מלחמה הגדולה כשהייתי בגייטסהעד

שם ' אז אסור להראות נרות מבחוץ והי' היפקודת המלוכה 
 כל הלילה באמצע  אזנראית' היו,  מחוץ לביתהחושך אפל

. מערב למזרח דרך הצפוןבין הרקיע פולי השיהקיץ אור ב
) ב"רס' ד סי"יו(א בביאורו "וכבר הזכירו דבר זה רבינו הגר

' דכן הי) סוף הגדה של פסח(ז בסידורו "והגרש
  .במקומותיהם

חשבונות לזמן ' ח הביא ב"ע או"ל בשו" המחבר זומרן
, א לענין קבלת שבת"רס' חשבון אחד ללילה בסי, לילה

לענין ערב שבת . ג לענין מוצאי שבת"רצ' וחשבון אחר בסי
ח מינוטין וחצי אחר "שהם נ(מילין ורביע ' דעד גכתב מרן 
ומותר לעשות מלאכה עד העת , הוא ודאי יום) השקיעה

 רק שצריך להקדים קצת מזמן זה כדי להוסיף מן ,ההיא
ולא התנה כלל .  בעת שעדיין הוא ודאי יוםהחול על הקודש

ר נראים סימני הכסיף ברקיע ואם שצריך להשגיח אם כב
מילין ורביע ' פ שבאותו הזמן של ג"אע, כבר יצאו כוכבים
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לעומת זה במוצאי . רוב כיפת השמים מלא כוכבים' כבר הי
מילין אלא רק זמן ' שבת לא הביא כלום מזמן של הילוך ד

 לפי דרך ולכאורה נהפוך הוא. של יציאת הכוכבים בלבד
להקדים לבדול ' לי' ת היבערב שב, ל"המנחת כהן הנ

שלדעתו הם באמצע י הופעת הכוכבים "ממלאכה עפ
, מילין ורביע' פ דלא הגיע הזמן של הילוך ג"אע, השמים

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

ל פירש את הסוגיא כמו "דמרן ז'  זה גופא ראיאלא
ת כוכבי "דלא נראים לר'  ידוע לי'כי הי. שכתבתי כאן

, ב מינוטין אחר השקיעה"י קודם גמר ע"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

ת אינו לילה רק כשכלה "דלרוכיון . י"שפירש שם בהדיא בב
וכמו , כל האור בקצה המערב ונראים הכוכבים שבמערב

לא קבלת שבת ' ניחא דבהל, ל"שהבאתי לעיל מהראשונים ז
מילין ' על כל הכוכבים שנראים כבר בתוך זמן של גחשש 
ת כיון "כוכבי לילה לרבמערב אינם הואיל ואינם ד ,ורביע

ל ראה "שיטא דמרן זופ. דנשאר עדיין אדמימות רב במערב
ו בכל ערב וערב שכבר נתמלאו רוב השמים "בצפת ת

מהכוכבים בזמן שכתב עליו דעדיין יום הוא ומותר במלאכה 
  .ש"בע

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

זהו הזמן הקצר ו. י התורה" שהם סימני הלילה עפבמערב
אבל בשאר הימים ובשאר המקומות . י בימים הבינונים"בא

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

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

מ בזה הוא תינוק הנולד סמוך " והנפק.ל"מילין ורביע כנ' ג
דפעמים עדיין יום , מיל ורבעי' לתחילת ליל שבת אחר ג

רבעי ' ש הואיל ועדיין הוא קודם ג"הוא ונימול לשמונה בע
יכול לקבוע הזמן '  ולענין מוצאי שבת לא הי.מיל לפני הלילה

ימים עדיין לא יצאו כוכבי הלילה כי ברוב ה, מילין' בהילוך ד
  לענין עשיית מלאכהולכן תלה הזמן, אלא מאוחר מזה הזמן

ואין לומר דאם נראים .  במערברק על יציאת הכוכבים
, מילין מותר במלאכה במוצאי שבת' כוכבים קודם זמן של ד

א "רס' כ הוא סותר מה שתלה הזמן בסי"א לומר דא"זה א
א לראות בשום "דא'  ידוע לי'אלא דהי. רק על הילוך מיל

ואכתוב עוד . ב מינוטין"קודם זמן ע" לילה"כוכבי ' פעם ג
ת "ת מתאים לזמן דכתב ר"הפעם דזמן זה של הכוכבים לר

ש מתחיל רק "דאין ביה) א"קפ' סי(בהדיא בספר הישר 
שהוא רחוק מזמן , בסוף זמן של פני מזרח מקדימין
,  של החמה"מושבו"השקיעה והוא כשאינו מאדים אלא 

והוא שטח קטן ברקיע במערב במקום ששקעה החמה ושם 
  .הוא מקום הכוכבים

ובין ) ת ולסייעתו"לר( לנו דבין בערב לענין סוף היום יצא
אין לנו אלא בערב , בבוקר לענין תחילת היום לדיני תורה

מקום סמוך לקצת אור ' הזמן דכבר לא ניכר עוד אפי
סמוך לזרוח ל האור ששקעה החמה או בבוקר הזמן דמתחי

והוא קצת האור . ח"כ בעת הנה" אחשיצא השמשמקום ל
והוא , )קודם הגזרה(שסמכו עליהן לענין שחיטת התמיד 

כי לא צוותה . מידת האור דבעינן בכל הזמן ובכל המקומות
לנו התורה להשתמש לדברים אלו בכלי מורה שעות אלא 

מי ריש וכן איתא בירושל. להיות סומך רק על הראיה בלבד
חייב ' וראה כוכב א) לפני מוצאי שבת(עשה מלאכה , ברכות
כוכבים ' ראה ג, כוכבים חייב אשם תלוי' ראה ב, חטאת

ולא התנו ). שבת' בשביל תוס" מותר"ולא נקט (פטור 
מילין רק ' רביע מיל או ד' לראות על זמן שעות שוות של ג

, כ תמוה" הלכך מה שכתב הרב מנח.על הסימנים בלבד
סומך ' ו לא הי"ק ת"ילו ראה הסימנים ברקיע פה בארהוא

חלקי ' דבאמצע הרקיע ת על הכוכבים שראה בעירו "לפי ר
ת מתורץ עוד כמה "ר' ובדרך זה בשי. שעה אחר השקיעה

. כ וכמו שהארכתי בזה בספרי"קושיות שהקשה שם במנח
שהלך בדרך ) א"רס' סי(ויותר תמוה דברי ביאור הלכה 

אחר שהביא , י" מבא"קצר"דינתינו הזמן כ וכתב שבמ"המנח
 הרבה יותר "מתארך"א שכתב בהדיא דהזמן שם "את הגר

  . ומצוה לפרש ולתרץ דבריו הקדושים, י"מבא
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לענין חשבון שעות ) ז"רס' ח סי"או( דברי הלבוש וידוע
ל דיום לענין שעות "דפליג על התרומת הדשן דס, היום

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

ש "א ועוד מהראשונים מחשבין מעלוה"ן והרשב"הרמב, ל"ז
ח עד שקיעה "י מחשבין מהנה"כ ורבינו פרץ ותר"עד צה

ומחלוקת זה תלוי על סוף הזמן של שחיטת . הראשונה
ו אם זה, ח"התמיד על מה דאמרינן דדם נפסל בשקיעה

, שקיעה הראשונה שהוא השעה שאין נראית עוד על הארץ
ל תקנו "וכיון דחז. כ"או אם הוא סוף השקיעה בזמן צה

גם השעות זמניות של התפלות נקבעו , תפלות כנגד תמידין
רבינו , ת"וכבר פליגי בזה תלמידי ר. לפי הקרבת התמידין

הובא (כ ורבינו פרץ "ברוך בספר הישר נקט דדם נפסל בצה
ל דנפסל בתחילת השקיעה מיתורא "ס) ו"זבחים נ' סבתו

וכן כתבו , מילין' פ דעדיין יום הוא שיעור ד"דקרא אע
, ג דפליגי בכל שעות היום"ואע. תפלת השחר' י ריש פ"תר

, שעות לזמן תפלה או תשע ומחצה למנחה קטנה' כגון ד
מ הואיל ומבואר "שעות שהוא חצות אין נפק' אמנם בזמן ו

דחצות הוא ברגע שהחמה :) ח"כגון יומא כ(ס "היטב בש
עוברת ממזרח למערב והצל עובר מצד מערב של הכותל לצד 

וכן , ח להשקיעה"וזהו הזמן שהוא באמצע בין הנה. מזרחו
מילין ' ע הוא ד"ש לכו"וכיון דזמן עלוה. כ"ש לצה"בין עלוה

כ הוא נמי זמן "כ צה"א, ל"י חשבון הנ" עפלפני הזריחה
אבל על . ל" כנמילין' שקיעה והוא שיעור דשוה לזה אחר ה

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

מילין ' ל דלילה של תורה הוא זמן ד"לכן לאלו דס.  כןדאינו
ש "יש להם חשבון שעות זמניות או מעלוה, אחר השקיעה

ת "אבל להחולקים על ר. ח עד השקיעה"כ או מהנה"עד צה
כ אין להם חשבון של "בע, ל דלילה הוא מוקדם מזה"וס

  .ח עד השקיעה"שעות זמניות אלא מהנה

  יש חילוק בזה בין שאר הדברים התלוים על השעותאולם
א "וכמו שכתב המג, ש" לבין סוף זמן קשל שחיטת התמיד
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ים ע מונ"ש דלכו"דשאני סוף זמן ק) ח"נ' ריש סי(
. דריש ברכות' מגמ' והוא ממה שהביא ראי, ש"מעלוה

ש לא תלוי על זמן "שעות של ק' והטעם לזה משום דסוף ג
דזהו רק בתפלה דתקנו כנגד תמידין ואין , שחיטת התמיד

וכמו , ש דתלוי על זמן קימה"זה שייך לסוף זמן של ק
אבל לענין חשבון של שעות ). ג"י' ח סי"או(א "שפירש החזו

ח עדיין מחלוקת "תלוי על זמן של דם נפסל בשקיעההיום ש
כ של "לאלו דלעולם סוף היום אינו בצה. במקומה עומדת

כ אין להם אלא חשבון של שעות "בע, ת אלא מוקדם לזה"ר
א לעשות "כי ככר כתבתי דא. ח עד השקיעה"היום מהנה

זמן חצות ' דבזה יהי, כ"החשבון עד זמן המוקדם של צה
רוב בני אדם דאינם על  קאיו. ל"א כנ"אמוקדם ביותר וזה 
, ת"ש של ערבית להמתין עד לילה של ר"מקפידין על זמן ק

וממילא גם . א"אלא על זמן המוקדם של הגאונים או הגר
 שעה ורביע זמניות של רק לפי חשבון וא לדידהו המ"פלה

 ג"רס' ח סי"ל באו"וזהו שיטת מרן ז, ח"לפני שקיעה
רבינו ' י דאזל בשי"ג שמוכח בב"רל'  וגם בסי,)ד"סעיף י(

  .א" ופליג בזה על הרמיונה

, ת"ש של ערבית על זמן ר" אפילו לאלו המקפידין לקאלא
כ "בשלמא לענין תפלת מנחה מותר להם להתפלל עד צה

. המחברמרן ג דפליג בזה עם "רל' א בסי"כפי הכרעת הרמ
, אבל לענין קבלת שבת שזמן המוקדם לזה הוא פלג המנחה

כיון , ש"שבת לפני ביה' המאוחר הוא רק עד זמן תוסוזמן 
ת שפעמים הוא אחר "דשני זמנים אלו של פלג המנחה של ר

א הוא "וזמן קבלת שבת דידן דחוששין לדעת הגר, ח"שקיעה
והואיל וכבר , נמצא דסותרים זה את זה, ח"לפני שקיעה

א "נהגו להחמיר להקדים זמן מסוים לפני השקיעה כהגר
  .א לקיים שניהם"א, ת"ודלא כר

ת כמו "א לקיים שניהם הוא משום דלר" דאוהטעם
' דמשערינן זמן פלג המנחה שעה ורביע מקודם הלילה דד

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

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

ועוד יותר מוקדם מזה כמו , כבר מלפני שקיעה הראשונה
א "לכן א, שבת' רביע או שליש שעה קודם לזה מחמת תוס

ל הואיל ורוב פעמים "לנו להקפיד על חשבון פלג המנחה הנ
א עוד להדליק נרות של "כבר קבלנו עלינו באיסור מלאכה וא

לאלו דמקפידין , אפילו לענין התפילה, ועוד יותר. שבת
א להקפיד על פלג "כ א"ג, ח"להתפלל מנחה קודם שקיעה

המנחה המאוחר הואיל וברוב פעמים יבוא על פי חשבון זה 
  . להיות הזמן אחר השקיעה

 יודע שהשתמשו בכמה חשבונות שונות היאך לקבוע ואני
 אמנם על פי .ל"ד הנ"זמן פלג המנחה לפי שיטת תרוה

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

ע הוא "וידוע דאין בזה מחלוקת הקדמונים דלכו, השחר
אמנם בזמן של סוף היום שהוא . מילין לפני הזריחה' בזמן ד

לו ואחד מזמנים הא, ל"בצאת הכוכבים פליגי קדמונים ז
והוא זמן מוקדם הרבה , נקרא בפי העם לילה של הגאונים

ונזכר דבר זה בברכי , )וכבר כתבתי לעיל מזה (מילין' מזמן ד
או ' גינת ורדים והוא בזמן בהבשם ) א"רס' ח סי"או(יוסף 

ובטבלאות האלו פלג המנחה הוא . מילין אחר השקיעה' ג
 של קודם השקיעה הואיל ועשו חשבון השעות מעלות השחר

ז נמי נקבע חצות שלהם "ועי, כ המוקדם"מילין עד צה' ד
וכבר , שהוא זמן שש שעות זמניות זמן חשוב קודם חצות

ויש עוד טבלאות . ס"כתבתי דזה מוכחש מכמה מקומות בש
מילין אחר השקיעה ' כ זמן ד"פ דנקטו לסוף היום ג"דאע
ז זמן חצות הוא מדויק לאמצע היום כמו להחולקין "ועי

אבל דא עקא דהם משערין , ין מהנץ עד השקיעהדמחשב
. תחילת וסוף היום בשעות שוות תמיד בכל זמן ובכל מקום

וזה . קודם השקיעה' מ יהי"כ הרבה פעמים פלה"ז ג"ועי
מצוי בזמן שמתארך היום והוה שעה ורביע זמניות דפלג 

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

והוא נגד גדולי ,  לעשות חשבון כזהא"אהארכתי לעיל ד
כי אין לנו אלא שיעורי אור וחושך שנתנו לנו , הפוסקים

מ לפי חשבון זה הוא "כ כמעט תמיד פלה"וא, ל ותו לא"חז
ז "ולמעשה אין לנו לפי, אחר זמן המקובל להדלקת נר שבת

לא דזה נוגע גם לשאר הזמנים וממי. של הלבושרק חשבון 
ש כמו שהבאתי " קז"מסוחוץ , התלויים על שעות היום

 נחשב לפי ש"ז ק"לענין סוש גם "אכן לחשבון עלוה. לעיל
  .האופק כמו לענין שאר דברים
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הואיל ודבר ,  לענין באותו הענין של קביעת הזמניםומענין
, תו שהיא מקום הרים וגבעו"בארעא קדישא תנחוץ הוא 

 היושבת על ההר שרואין את ו" תבעירנו קרית ספרובפרט 
ויש בזה בלבול באשר .  אחר השקיעהמינוטין 'גהשמש עוד 

ל "א ז" לרבינו הגרש"ביהרבים חושבים שתמיד הולכים בזמן 
כפי שקיעת החמה הנראית לנו ולא כפי השקיעה האמיתית 

ויש , שהיא בזמן ששקעה מתחת האופק למי שעומד במישור
קומות שרואים השקיעה במוקדם מחמת כיסוי ההרים ויש מ

מקומות שראוים השקיעה בזמן שכבר נכנסה לתוך עובי 
) ב"ד ע"ל(ב דשבת "והכי איתא בפ. הרקיע לבני המישור

ואזהו בין ', ר בין השמשות ספק וכו"ת, ל הגמרא"וז
השמשות משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין 

 הכסיף העליון ש"ביהף העליון הכסיף התחתון ולא הכסי
. כ בגמרא"ע', יהודה וכו' והשוה לתחתון זהו לילה דברי ר

ואיתא שם בגמרא דלא כל זמן של פני מזרח מאדימין 
 וחצי מינוט הוא אלא זמן פלגא דדנקא והוא ש"ביה

זהו סימן של התחלת , האחרונים שמתחיל עם השקיעה
זמן , ש"לביהנים סימ' ל נתנו לנו ב"ומוכח מכאן דחז. ש"ביה

תשקע החמה שזהו תחילת השקיעה לפי דעת מששל 
 מינוטוגם סימני סילוק האור וקרבת החושך והם , א"הגר

זמן הכל נמשך עוד וחצי האחרונים של פני מזרח מאדימין ו
  . העליון הכסיףלאעדיין שרק הכסיף התחתון ו

ל "ח אינו סותר סימני חז" זה ניחא אם זמן שקיעהוכל
אם שני זמנים האלו אינם ' ש לנו לברר מה יהיוי, האלו

אלא בזמן , ל"מתחילים בזמן שוה כמו דאיתא בגמרא הנ
נראה כגון אצלנו בראש ההר ד. מוקדם או מאוחר מזה

ועדיין נראית השמש ,  של המישור גם מתחת האופקהשמש
אפילו אחר דכבר נראים ברקיע סימני החושך של בין 

כמו בירושלים דמחמת כיסוי או להיפך . ל"השמשות לפי חז
הרים שוקעת החמה במוקדם קודם שיתראה שום סימן בין 
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שקיעת החמה , בזה יש לחקור מהו העיקר. השמשות ברקיע
אי , וניחזי אנן. ל"הנראית או סימני אור וחושך של חז

ומה שהזכירו , אמרינן דהסימנים קובעין זמן ספק לילה
כמה זמן של פני דע ילכדי זהו , ל זמן משתשקע החמה"חז

עד שאמרו רק זמן של פלגא , ש"ביהמזרח מאדימין שייכים ל
דדנקא האחרונים כששקעה החמה בעובי הרקיע שייכים 

ולא איכפת לן אם יכול לראות השמש כשכבר . מ"לביש
 ש"ביהדלא השקיעה גורמת זמן , שקעה בתוך עובי הרקיע

וידוע כי השקיעה לתוך עובי הרקיע . ל"אלא סימני חז
ולא המקום שאדם עומד לראות , גורמת הסימנים ברקיע

מקומו כי ,  במקום גבוע או במקום נמוךהיינו, משם השמש
אמנם אם אומרים .  לא משפיע את החושך ברקיעשל האדם

, שזמן בין השמשות תלוי על אדם הרואה את השקיעה
ואפילו כשכבר נראים הסימנים ברקיע או עדיין הוא מוקדם 

יעה שאדם רואה היא קובעת הזמן של בין ז השק"עכ, מזה
, השמשות הואיל וראיית הסימנים אינם מעלים ומורידים

איזהו בין השמשות , ל"ל למימר בברייתא הנ"כ הכי הו"א
הכסיף העליון והשוה , משתשקע החמה עד שהכסיף העליון

ולמה הזכיר , ותו לא', יהודה וכו' לתחתון זהו לילה דברי ר
  מאדימין והכסיף התחתון דאינו קובעל סימן של "לנו חז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אלא מוכח דרק הסימנים גורמין ולא שקיעה . כלל את הזמן
  .הנראית
תקשו היאך יכול להיות להסתפק בספק לילה ועדיין  ואל

וכל הקושיא . השמש זורח כנגדו למי היושב על ראש ההר
. מן השקיעה' א דמתחיל בין השמשות לדידי"הוא רק להגר

) 'א אות ט"רס' ח סי"או( ע"לשובביאורו א גופא "והגר
ש שלו הוא "ג דביה"ואע, משיטת היראים' מביא לסיוע לי

א "מצא הגר, קודם השקיעה בזמן שהחמה זורחת כנגדו
דבר זה קשה ' ולא הי. ששיטה זו היא היותר קרובה לשיטתו

אלא הקשה . א דכבר יש ספק לילה ועוד החמה זורחת"להגר
ומר דכבר ל' א על היראים רק מחמת דלא מסתבר לי"הגר

ל אין לנו "ולפי כל הנ. הכסיף חלק מהרקיע קודם השקיעה
של המישור שנקראת שקיעה  ת החמהרק שקיע

טעות שנדפסו באיזו לוחות ' שניהשקיעה ו, הַאסטראָנָאמית
ואפילו להחמיר בזה רק לחשבון . הוא ואין לסמוך על זה כלל

הא ידוע דמה שרואים החמה , רבעי מיל עד הלילה' ג
לא מתאחר בזה ראיית , נכנסה בתוך עובי הרקיעכשכבר 
הואיל והם אינם על האופק אלא ,  של הגאוניםהכוכבים

ושוה הראייה בזה בין לעומד , מלמעלה באמצע השמים
  .במישור או על ההר או בעמק

 נ  

  

 הוא ממה , של הרצועה סביב כדור הארץ שהבאתי לעילשהובא לפרש ענין'  של כדור הארץ בעמוד ההציור
  .ועיין שם בסוף הספר,  הוא יותר באריכות עם עוד שאר ציוריםושם,  שנה יותר מארבעיםשעשיתי כבר בספרי לפני

 


