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 ן" לרמב–  ענין אבלות ישנה-תורת האדם שער האבל . 1
והוא זמן התוספת הזה , שהראשונים לא הרחיבו בפירושו, ובכאן הביא הענין לפרש דבר נעלם מדעת רבים) קה(

  ...שמוסיפין ביום הכפורים ובשבתות ובימים טובים מחול על הקדש
  

ל אומר "שהוא ז, ל בספר הישר שלו פירוש נכון בסוגיא הזאת שהיא בפרק במה מדליקין"וראיתי לרבינו תם ז
כלומר משעה שנשקעה ברקיע והיא , דמשתשקע החמה דאיתמר הכא שהוא בין השמשות היינו מסוף שקיעת החמה

, ה פני הרקיע מאדימין כנגד מקומה של חמהולפי שלא עברה חלונה ועדיין אינה מהלכת אחורי כיפ, עדיין כנגד חלונה
אבל תחלת שקיעת החמה שהיא השעה שהתחילה ליכנס ברקיע , וזהו כל זמן שפני חמה מאדימין דאיתמר בגמרא
במה מדליקין ' מפני שאמרו שם בפ, ל לפירוש הזה"והוצרך רבינו תם ז. ונסתלקה זריחתה מן הארץ קודם לזמן הזה הוא

משקיעת ) 'ד א"צ(ואלו בשקיעת החמה תנינן בפסחים , חלקי מיל' חלקי מיל אי נמי ב' ה גשיעור בין השמשות בכמ
תדע , יהודה אומר עביה של רקיע אחד מעשרה ביום' ותניא התם ר, החמה ועד צאת הכוכבים אדם מהלך ארבעת מילין

שקיעת החמה ועד צאת מ, מעלות השחר ועד הנץ החמה ארבעת מילין, כמה מהלך אדם בינוני ביום עשרה פרסאות
נמצא שהוא עושה יום מעלות השחר ועד צאת , נמצא עוביה של רקיע אחד מעשרה ביום, הכוכבים ארבעת מילין

וכמה הרחק גדול יש . לפיכך עביה של רקיע משעת שקיעת החמה ועד זמן שהוא לילה מהלך ארבעת מילין, הכוכבים
אלא שמע מינה , יהודה עצמו' קין והוא אמור שם לדעת רמזה השיעור לשלשה חלקי מיל שאמרו בפרק במה מדלי

והאמור בבמה מדליקין סוף השקיעה , שקיעת החמה האמור בפסחים היינו תחלת השקיעה משעה שאינה זורחת בארץ
כאן אמרו משתשקע , ל"ולשון הגמרא מראה פנים לפירושו של רבינו תם ז, שנכנסה ברקיע אלא שפני רקיע מאדימין

 .   ושם בפסחים אמרו משקיעת החמה שקיעה עצמה בכלל, כברהחמה ששקעה 
  

ולפי דבריו ופירושו זה אני אומר דמשעה שהתחיל השמש להשתקע עד זמן בין השמשות והוא הזמן הנזכר בפרק במה 
רצה להוסיף כל הזמן הזה מחול על , והוא מהלך שלשת מילין ורביע מיל, מדליקין הוא בכלל תוספת מחול על הקדש

ובלבד שיוסיף ממנו ולא נתנו חכמים שיעור לתוספת , ואם רצה לעשות מקצתו חול ומקצתו תוספת עושה, ש מוסיףהקד
כלומר ברגע שהוא יום יהא בודל לשם תוספת ולא משום , זו למטה אלא שיוסיף שיעור הנראה לעינים שהוא תוספת

, אכול עד בין השמשות ממש ופשיטא דיוסיףדהא אי אפשר לצמצם ול, וליכא למימר דכל שהוא ממש הוי. ספק לילה
רבי יהודה אומר עד פלג המנחה והוא ) 'ו א"כ(ברכות ' והיינו דאמרינן במס, אלא רגע שהוא ברור שהוא יום מוסיף ודיו

יהודה לענין תפלה בתר שמשא ' דקסבר ר  ד אמות בקרוב"אין ביניהם אלא מהלך של, זמן קרוב לתחילת שקיעת החמה
  .   ולפני ירח דור דורים לשל ערבית, נן לתפלת המנחה ייראוך עם שמשאזלינן דבעי

 
יהודה מי בדלת אמר ליה אין ' חנינא דצלי של שבת בערב שבת כר' אמר ליה רב לר) 'ז ב"ברכות כ(והתם אמרינן 

 כל הזמן הזה ובדיל קודם לשאר בני אדם שאין מוסיפין, כלומר דכיון דצלי קביל עליה כל פלג המנחה בתוספת, בדילנא
הא כל זמן שהחמה זורחת בארץ יום גמור הוא אינו בכלל , מחול על הקדש אלא מקצתו וכולה שמעתא כדאיתא התם

אין , פ שפלג המנחה מוסיף על מהלך ארבעת מילין האמור בפסחים כשיעור שאמרנו"ואע, תוספת ולא בכלל ספק
והא , ה מתחיל השמש לשקוע והגיעה שעת התוספתביניהם אלא זמן מועט וכשמתפלל בו של שבת קודם גמר תפל

הרחקה יתירא היא לתוספת משום דלא קים להו בשיעורא , דאמרינן התם אדאיכא שמשא אריש דיקלי איתלו שרגא
  ...דרבנן

  
פ שיצאנו קצת מעניני דברינו אלא שהדברים צריכין "כ פירשנו בשיעורי בין השמשות ותוספת חול על הקדש אע"ע

ל לשאר תענית ציבור שאינן "ואין צ, ב אלא לאסור כל בין השמשות שלו" לא עלה בידינו תוספת אפילו לתמ"ומ, ביאור
אבל יש לומר , ל אינה ענין אלא ליום הכפורים מפני שיש לו תוספת כמו שפירשנו"וכן הקבלה שהזכיר רבינו ז. בכלל

הואיל והוא יכול לעשותו תוספת , ולמעלהשהקבלה אוסרת עליו בזמן הזה שהוא משקיעת החמה והוא מפלג המנחה 
וכן , לימים של תורה יכול לעשותו נמי תוספת ליום של דבריהם הואיל ורצה להוסיף אותו עליו ולעשותו כיום עצמו

כיון שמבדיל בו כבר עשהו , פ שאינו מותר במלאכה"ש ואומר הבדלה על הכוס ואע"מצינו שמתפלל בשבת של מוצ
 .   וזו סברא תלויה, ב"בל עליו תעניתו עשה אותו על עצמו כבין השמשות של תוכיון שכן אם ק, כלילה

  
  
 סעיף ב שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסא .2



Primary Sources on Bein HaShemashot - Rabbi Dov Linzer 

 2

וזמן תוספת זה הוא מתחלת השקיעה שאין השמש נראית על הארץ עד זמן בין ; א שצריך להוסיף מחול על הקודש"י
ובלבד ; עושה, רצה לעשות ממנו מקצת. עושה, רצה לעשותו כולו תוספת, יעמילין ורב' והזמן הזה שהוא ג; השמשות

ק "רביעי מיל שהם מהלך אלף ות' ושיעור זמן בין השמשות הוא ג. שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחול על הקודש
ר ואגור בשם טו(הרשות בידו , ואם רוצה להקדים ולקבל עליו השבת  מפלג המנחה ואילך: הגה. אמות קודם הלילה

 ).   ז"רס' ל סי"וע) (תפלת השחר' פ' תוס
 
 א אורח חיים סימן רסא"ביאור הגר . 3

ה עד הנץ שוה כמן "כ מע" דאל אבל ליתא"הנ' וכל זה הוא לשיטת התוס. ל"הנ' ל בתוס"מהא דפסחים כנ. 'שהוא ג
ה הוא שיעור גדול הרבה מאוד "והחוש מכחיש לכל רואה שמעש לעיל "השקיעה עד צאת הכוכבים ובאמת אינו כן כמ

  ה כלל בקיץ "כ אין צ"ה מתחיל בקיץ בחצי הלילה א" ובמדינות הנוטין לצפון שעכ אחר השקיעה"על צה
  

 רביעי מיל באופק בבל ובזמן תקופת ניסן ותשרי' ש מתחיל מתחלת השקיעה תיכף עד הכסיף התחתון והוא ג"דבהאלא 
 משתשקע החמה הוא בתחלת השקיעה וכן לענין תענית כל תענית שלא מ שהוזכר" וכש גמור"ובהתחלת השקיעה בה

ק דתענית אלא שנהגו להמתין על "מרדכי בפ' ל ספקו שלו מותר וע"ובתחילת השקיעה מיד מותר לאכול דקי' שקעה כו
שהכסיף י אחר "ש דר"ושיעור בה' יהודה לענין כו' ש הלכה כר"יוסי כמש' י או כר"ה משום דמספקא לן אי הלכה כר"צ
ג "יוסי לענין תרומה ואע' ש והלכה כר"יוסי וכמש' י ולפיכך צריך לעשות בתענית כר"ש דר"ש שם דשלים בה"כמ

ג ולענין "ג דשבת סכ"ש ספ"רא' יהודה וע' כ כר"דמקילינן בתענית דספקו שלו מותר לא מקילינן תרי קולי לעשות ג
אבל לענין שבת יוסי לחומרא ' יוסי כיון שנפסק הלכה כר' רתענית אף שדבריו תמוהים בודאי שצריך לנהוג בתענית כ

ן שם "ר' ע וע"א שם אצל חנוכה דלא כדברי הטוש"ן ורשב"ה בר" וככ מהתחלת השקיעה"ל וכן לענין חנוכה ג"הוא כנ
ש מיד משתשקע ובתוך שיעלה הוי לילה "אלמא דבה' נחמיה יניח חמה כו' ש בשבת שם הרוצה לידע שיעורו של ר"וז
  . ש שדחק הרבה"שם מאד ע' א נתקשה בגמ"שם והרשב' יעור עלייתו מן הים הוא חצי מיל ועתוסדש

  
נראה דלא קשה כלל כי ודאי שיציאת הכוכבים וביאתן שוין וכן ביאת האור ' ד א"ל מהא דפסחים צ"הנ' וקושיית תוס

כ דפסחים היינו כל "אבל צהם ויציאתו שוין שלכן במדינות הנוטים לא באה האור כלל בקיץ אבל כוכבים עומדי
ה " דומיא דקאמר שם מעהכוכבים שאין כל הכוכבים נראים עד שיהא לילה משיטהר האור לגמרי מחמת קטנות הכוכבים

כ היינו "ש משקיעת החמה עד צה"מילין כן מש' ה עדיין כוכבים עומדים זמן הרבה ועד שתנץ החמה הוי ד"ה דבע"עד נ
ש בשבת שם ולא כוכבים קטנים "וא מדת עובי הרקיע דקא מיירי בסוגיא דפסחים שם וזכ שיצאו כל הכוכבים דכך ה"ג

ל אבל יציאת הכוכבים דאמרינן "כ כנ"ל אחר ביאת האור שאז נראין כל הכוכבים הקטנים ג"שאינן נראין אלא בלילה ר
נראין כהכסיף העליון והשוה ש בשבת והוא חילוק בתרתי והן "כוכבים לבד ובינונים כמ' בכל מקום שהוא לילה הוא בג

' לכך נתנו שיעור בהכסיף כו' ש בתוס"כוכבים לבד ויהיו בינונים וכמש' לתחתון ולפי שצריך בקיאות גדולה בזה לידע ג
ל "וליתא כנ' כ מה שהקשו ועוד קשה ניחזי אנן ובאדם כו"ובזה מתורץ קושייתם האחרונה ג. 'וכן אביי דהוי דאוי כו

ל "שתירצו שם י' מילין אינו בכל זמן ובכל מקום שנשתנה בכל זמן וזמן וגם תי' השיעור הזה של דק מידי ש"ומלבד זה ל
  ש הכל ניחא "דמספקא להו הוא תמוה דכבר הוא משוער בפסחים שם אבל לפמ

  
שינוי ל לפי שינוי האופקים ו"רביעי מיל ואף שבמדינתינו יותר הוא כנ' ז השיעור מן השקיעה עד הלילה אינו אלא ג"ולפ

י ובבבל אבל כאן מארכת יותר וכן הזמן על הימים "רביעי מיל הכל על אופק שלהם בא' מילין ושל ג' והזמן של הדהזמן 
' ע ששיעור הנשף הוא כ"ם וא"ש הרמב"ובזה מתורץ שלא תוכחש מ. השוים בתקופת ניסן ותשרי שבהן הכל משתער

' לילה ד' ז לא יהי"מוכחש בחוש שלפ' צה וגם שם דברי הגממעלות שיעור שעה ושליש ולפי דעת הגמרא הוא שעה ומח
ש "ולפי מה שכתבתי מתחיל בה. ע על קו השוה ודברי הגמרא על אופקם"ם וא"חדשים במדינתינו אבל שיעור הרמב

וכן ש בין ביאת השמש להתחלת ביאת האור שהוא בהכסיף שאז נשקע אורה מלהאדים "תיכף בשקיעת החמה וזהו בה
עוד ' אמאן דמצלי עם דמדומי חמה ואילו לדברי התוס' ש לייט כו" וזקיעת החמה וכן אין להתפלל מנחה אזדם נפסל בש

ל "ה ובירושלמי הנ"ק דר"פ' ש תוס"ל כמ"שבת ל' ה מתירין עם השמש ותוס"ש ב"היום גדול וכן אז יתחיל שבת וז
יינו תחילת השקיעה וכן בחנוכה דלשון דמשתשקע החמה דשם ה' ב דשבת וכת"יראים והביאו המרדכי בספ' כ בס"וכ

ש אדשימשא "הפועלים משיפקסו עד שיפקסו מבעיא ליה ובהא ניחא מ' ש בפ"משתשקע הוא זמן קודם לשקיעה כמ
ש הוא קודם לתחילת "ת הוא קודם לזמן קבלת שבת אלא שדעתו שם שבה"במתא חזי תרנגולא ולפר' אריש דיקלא כו

 שרוצה ליכנס ברקיע וכל הזמן דתלתא רבעי מיל הוא קודם לשקיעה ודבריו אינן שקיעה משנוטה מעט ומכירין העולם
ועוד . ה מתירין עם השמש"וכן תנן וב' נראין בזה לומר הכסיף התחתון והעליון הכל קודם שקיעה ואביי דהוי דאוי כו

כ "ולא נראה בזה גא "ס' ש סי"ת ע"כוכבים שהוא לילה הוא מהלך חמש מילין אחר השקיעה כדעת ר' נראה שם דג
ש שלו "יוסי להחמיר ובה' כוכבים מופלג הרבה משיעור הכסיף עליון ואנן אמרינן שם הלכה כר' דבריו דאם כן שיעור ג

' ג' יום כו' ר יוסי כוכב א"שם ואילו כאן א' ש תוס"שיעור טבילה אין ביניהם כמ' יהודה ואפי' ש דר"הוא תיכף אחר בה
ש "ע' ח משם רב האי גאון דאחר השקיעה יכול להתפלל מעריב כו"ע' ד דברכות סי"כ במרדכי פ"ל וכ"לילה ועמש
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ה אלא לענין "שם ד' כ קשה קושיית תוס"יוסי לענין תענית א' ש לעיל דהלכה כר"ע לפמ"אך עדיין צ. ז ניחא הכל"ולפ
 אמרינן שם דשלים ודאי דקושיא גדולה היא ותירוצם דחוק מאד דהא בהדיא' אכילה קשה דמשום שיעורא פורתא כו

ל ודוחק גדול "הנ' ש נדחק שם בתירוץ תוס"משמע שידוע להם שמיד הוא מתחיל וכן הרא' י והדר מתחיל כו"ש דר"בה
ל דלא אכלי כהנים תרומה עד דשלים "הוא אבל אחר העיון נראה לי העיקר שאין לזוז ממנו דטעות נפל בספרים וכצ

שקיעות הן אחד התחלת השקיעה ' ש ובא השמש וטהר אלא דג"רומה כמש מיד מותר לאכול ת"יהודה דבבה' ש דר"בה
' ש דר"יוסי אחר בה' ש דר"יהודה והשני סוף שהשמש מאדים ומכסיף שאז נשקע ניצוצי החמה והוא בה' ש לר"והוא בה

לא כוכבים ר יוסי "יוסי וראיה דהא עלה א' הכל אליבא דר' ה דאמר שמואל כוכב אחד יום שנים כו"יהודה תיכף והוא צ
יהודה וכאן אליבא ' רבעי מיל אליבא דר' ש כהרף עין ולעיל אמר שמואל ג"והנה הכוכבים עולים זה אחר זה תיכף וז' כו
יוסי ' ה היינו לר"ש בריש ברכות דאין אוכלין עד צ"יוסי ומ' דבריו כאן אחר שאמר הלכה כר' יוסי וזה שקבעה גמ' דר

מילין אחר השקיעה ' אורו ביאת אורו הוא משקיעה שלישית דפסחים שהוא דומה דאיבעיא שם ביאת שמשו או ביאת 
יוסי ' ל תיכף בהערב שמש ולר"איערב שמשי ואדכי ר' ש כדאמרי כו"שאז באה האור לגמרי כמה שכתבתי לעיל וזש

שיית יהודה תיכף משתשקע החמה ובזה מתורץ קו' ה ניצוצים המאדימין את המזרח אבל לר"הערב שמש דכל מקום בצ
ש בריש "כ ניחא וכן לענין תענית כמ"ותירוצם דחוק מאוד ולפי מש' פורת כו' ה הקשה הר"ד' ה ב"דשבת שם ל' תוס

דחקו שם לומר דביאת אורו הוא קודם ביאת השמש והוא תמוה מאוד ' דתוס' ברכות האי ובא השמש ביאת שמשו כו
כוכבים הוא ' יוסי דבג' ל לר"כוכבים וס'  שמשו הוא בגש ניחא דביאת אורו הוא בצאת כל הכוכבים וביאת"אבל לפי מ

פ מדקאמר סימן לדבר ואי "ה' ש שם והדר פשטו כו"ומ. ל לשיטתם"דחקו כנ' שקיעת השמש שאז נשקע היטב והתוס
 :א לתת סימן בהם"בכל הכוכבים א

 
 
 
 ז חלק ד סימן רפב"ת רדב"שו. 4
כוכבים בינונים מתי יהא נמול ' ר שקיעת החמה קודם שנראו גשאלה מעשה היה בתינוק נולד ערב שבת אח) אלף שנג(

א לעשירי ועיקר המחלוקת היה אם נסמוך "וי.   ונפל מחלוקת בין המשכילים יש אומרים נימול לשמיני שהוא יום ששי
א או דילמ.   כוכבים' על האחרונים שאמרו דתרי שקיעות הוו ובין השמשות אין מתחיל אלא מסוף שקיעה עד צאת ג

 :   ושאלת ממני אודיעך דעתי בזה.   כיון שהראשונים לא פירשו ניזיל לחומרא ולא יהא נימול אלא בעשירי
  

תשובה אם הדבר ודאי שנולד בין תחלת שקיעה וסוף שקיעה הדבר פשוט דנימול לשמנה דאכתי יום הוא וכן כתבו 
א "ל בתוספותיו והריטב"ש ז"ן והרא"כי והרמבת והמרד"התוספות בשבת ובפסחים וכן כתוב בתוספות רבינו חזקיה ור

וכולם העלו דשתי שקיעות הוו ולא הוי בין ג ובעל מגיד משנה והביאו ראיה מן הירושלמי "ן ורבינו ירוחם והסמ"והר
אי נמי משום דאזלינן .   ל כותיה לגבי רב יוסף" כשיעור תלתא רבעי מילא כרבה דקיהשמשות עד סוף השקיעה

ם והביאו בהגהה "לא ראיתי בכל הפוסקים והמפרשים הנמצאים אצלנו מי שחולק בדין זה אלא ראואני .   לחומרא
במרדכי דפירש דבין השמשות הוא משעה שמכירין העולם שרוצה להכנס בעובי הרקיע דהיינו מעט קודם שקיעת 

לה אותו בצריך עיון ל שכתבנו למעלה מהירושלמי והע"ן ז"א הקשה על פירוש רבינו תם והרמב"גם הרשב.   החמה
ונראה לי שמה שכתב וצריך עיון משום דלא ידע לתרוצי האי ירושלמי דמשמע מיניה דתחלת השקיעה הוי בין השמשות 
עם הירושלמי שכתבו כל המפרשים דמשמע מיניה דבין השמשות לא הוי אלא מסוף השקיעה ועם הגמרא שלנו שמביא 

רבי יהודה ולא איפשר לתרוצינהו אלא בשנאמר דשתי שקיעות נינהו וכמו שתי הברייתות דקשיין אהדדי ותרוייהו בשם 
ל דאין בין השמשות מתחיל אלא מסוף השקיעה ואפילו תימא "א ז"ל אבל בדין מודה הרשב"שכתבו המפרשים ז

  .   ל"ם ז"א ולא מפני מה שכתב רא"שנסתפק בדין לא נניח הודאי של כל המפרשים משום ספיקו של הרשב
  

ג "אי אפשר לומר כן חדא שהרי פוסקי ההלכות כגון בה.   מה שכתבת כיון שלא פירשו הראשונים ניזיל לחומראולענין 
ל סתם דבריהם הם לכוין הגמרא ומה שפירשו האחרונים בלשון הגמרא "ש ז"ם או פסקי הרא"ף או הרמב"או הריא

וכן נראה מדברי .    אין ראיה שהם חולקיםואם כן במה שלא ביררו הראשונים.   צריך אתה לפרש בדבריהם וזה ברור
ל וסוף לשונו ולא נתברר זה בדברי הראשונים "ת ז"ן ור"בעל מגיד משנה שכתב הקושיא ומה שתירץ עליה הרמב

משמע בתוך דבריהם הוא אלא שלא נתברר והאחרונים ביררוהו ולא אמרינן שהוא פלוגתא כמו שהוא רגיל לומר בכל 
ל ובכאן הביא הענין "ל כתב בספר תורת האדם כשבא לדבר בנושא הזה כתב וז"ן ז"הרמבגם .   מקום שיש מחלוקת

ומביא הקושיא ותירוצו של ' לפרש דבר נעלם מדעת רבים שהראשונים לא הרחיבו בפירושו והוא זמן התוספות וכו
ל "ש ז"גם הרא.   פשוטהרי לך בהדיא שכתב שהראשונים לא הרחיבו בפירושו אבל אינם חולקים וזה .   ל"רבינו תם ז

ממש כמו שכתבו התוספות והרחיב במשא ומתן ' ף כדרכו ולא פירש דבר ובתוספות שלו פי"בפסקיו כתב בלשון הריא
עוד .   גם רבינו ירוחם תלמידו כך העלה ואם כן לא משוינן פלוגתא בינייהו בכדי.   ת דשתי שקיעות נינהו"להעלות כר

ל שהרי כתב הרב בסמוך ההיא דאמר רב יהודה אמר כוכב אחד יום שתים בין " זף"נראה לי להוכיח שכן דעת הריא
השמשות שלש לילה ומוקמינן לה בכוכבים בינונים ובשלמא אי בסוף השקיעה קאמר היינו דמשכחת באותו זמן שתי 
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השמשות מעולם רבעי מיל הוי בין ' כוכבים בינוניים ולא פליגן אהדדי אלא אי אמרת תחלת שקיעה קאמר וקודם לה ג
אחד בשעה שהשמש רוצה לשקוע מעל הארץ ואין צריך ' לא ראינו ולא שמענו שיראו באותו זמן כוכבים בינוניים ואפי

וכי תימא דבין השמשות נמשך זמן מרובה מתחלת השקיעה וקודם מעט עד אחר סוף .   להביא ראיה על המורגשות
כוכבים הא ליתא ודאי דהא לכולי עלמא אין ' ות אפשר שיראו בהשקיעה וקודם שיראו שלשה כוכבים ובסוף בין השמש

ן "ל הלכה כרבה וכתב עלה הר"שיעור בין השמשות אלא שלשה רבעי מיל לרב יוסף ותרי תלתי מיל לרבה וכן כתב ז
  .   ל דהיינו תלתא רבעי מילא וזה ברור מאד"ז
  

ת שבת משתשקע החמה עד שיראו שלשה כוכבים ה מהלכו" שכתב בפל"ם ז"גם נראה לי להוכיח שכן היא סברת הרמב
ט "מהלכות קידוש החדש ראוהו בית דין עצמן בסוף יום כ' וכתב בפרק ב' בינוניים הוא הזמן הנקרא בין השמשות וכו

ועל כרחין בששקעה חמה .   כ"ד אומרים מקודש מקודש שעדיין יום הוא ע"אם עדיין לא יצא כוכב בליל שלשים ב
כ קשיא דהכא קרי "יצא כוכב אחד עדיין יום הוא וא' ותו דאם לא שקעה חמה אפי.   ה ליל שלשיםעסקינן מדקארי לי

ליה יום אחר השקיעה כדאמר שעדיין יום הוא ובשבת קרי ליה בין השמשות אלא מאי אית לך למימר דבשבת איירי 
יים מדאמר בסיפא דמלתיה ואם בסוף השקיעה ובקדוש החדש איירי בתחלת השקיעה והכא והתם איירי בכוכבים בינונ

ואי בכוכבים הנראים ביום קאמר עדיין יום הוא ואמאי ' אחר שיצאו שני כוכבים למחר מושיבין וכו' ראוהו בליל ל
ת לעולם אימא לך דבין השמשות לענין שבת הוי מתחלת "וכ.   ממתינן למחר לקדשו אלא ודאי בכוכבים בינוניים קאמר

דש אפילו ששקעה חמה עדיין יום הוא ומקדשין אותו מיד הא ליתא דהא אם נראו שני השקיעה אבל לענין קדוש הח
כוכבים עדיין הוא בין השמשות לענין שבת כמו שכתב הרב עד שיראו שלשה כוכבים ולענין קדוש החדש בשני כוכבים 

בשני כוכבים הוי לילה משמע דלענין קדוש החדש שדינן ליה בתר הלילה טפי מלענין שבת דהכא .   חשבינן ליה לילה
ל כבר כתבתי בתשובה אחרת מה שיש בו די ואין כאן "ומה שיש לדקדק בלשון הרב ז.   ולענין שבת הוי בין השמשות

הרי לך כי .   ל"ף ז"עוד יש ראיה כעין אותה שכתבנו לדעת הריא.   מ למדנו דשתי שקיעות נינהו לדעת הרב"מקומו ומ
עוד יש לי להביא ראיה מדברי .   רבעי מילא והוא בסוף השקיעה'  השמשות מהלך גאפילו לדעת הראשונים שיעור בין

הברייתא עצמה דבשלמא אי בין השמשות הוי בסוף השקיעה היינו דאיכא לספוקי שמא כולו מן הלילה כדתניא ספק 
קודם מעט הוי בין כולו מן היום ספק כולו מן הלילה ספק יש בו מן היום ומן הלילה אלא אי אמרת בתחלת השקיעה ו

ם היכי איכא לספוקי שמא כולו מן הלילה והרי אפילו אחר שיסתלק השמש מעל הארץ אם תסתכל "השמשות כדעת הרא
עוד יש ראיה .   בכנפי העופות הפורחים באויר תראה השמש ממש בכנפיהם ואיך איפשר לומר שאז הוא ודאי לילה

בשלמא אי איירי בסוף השקיעה היינו דלא קים ' בשיעורא דרבנן וכומדאמר ליה רבי זירא לשמעיה אתון דלא קים לכו 
י "אעפ.   האי מלתא אלא לבקיאין אלא אי בתחלת השקיעה קאמר מי לא ידע בכל אלה והלא דבר הנראה לעין הוא

ל אי אפשר שהרי "ם ז"ל בדוחק הנה על לשון הרמב"ף ז"ל אפשר ליישבו על לשון הגמרא והריא"ם ז"שפירוש הרא
ואם מתחילת השקיעה וקודם מעט ' ב משתשקע החמה עד שיראו שלשה כוכבים הוא הזמן הנקרא בין השמשות וכוכת

ם עצמו כתב שאין זמן בין השמשות "מילין ויותר והלא הרא' קאמר איך איפשר שיהיה נמשך שיעור בין השמשות ד
ים ואם כן יותר טוב הוא שנפרש בדברי רבעי מיל ומשם והלאה לילה ממש הוא וזה ברור לבעלי העינ' נמשך אלא ג

  .   ל"ם ז"ף פירושן של אחרונים שיהיו מוסכמים לדעת הרמב"הריא
  

חולקים שראוי ' ואפילו אם תרצה לדחות דלעולם הראשונים חולקים על האחרונים הלכתא כבתראי וכל שכן כשהתוס
ן שהאמת הברור הוא שאין הראשונים חולקים ל כל שכ"י קולון ז"ל וכן כתב מהר" זף"לסמוך עליהם אפילו כנגד הריא

א העלה בצריך עיון ואם יש אחרים שלא ראיתי לא נחוש אליהם דעל פי "ם והרשב"ואני לא ראיתי מי שיחלוק אלא רא
  .אותם אשר כתבתי למעלה אנו סומכין

  
דהיינו יום ששי דאכתי ' הילכך זה התינוק אם הדבר ודאי שנולד או שהוציא ראשו בין תחלת השקיעה לסופה נימול לח

אבל מה שיש לדקדק אם הדבר .   יום הוא לכל דבר אלא שאם רצו לעשותו תוספת לשבת עושה ובזה אין ראוי להסתפק
כוכבים מה נידון בו דלכאורה נראה שנימול ' ספק אם נולד קודם סוף השקיעה או אחר סוף השקיעה וקודם שנראו ג

ל אחר סוף השקיעה ובין השמשות הוא שמא "ף השקיעה יום ממש הוא ואתליום ששי דספק ספיקא הוא שמא קודם סו
אבל כד מעיינת בה שפיר תשכח דבין .   בין השמשות עצמו כולו מן היום אם כן נימול בששי דתרי ספיקי נינהו

ו מן ל ספק כולו מן היום ונפקא מינה למוצאי שבת ספק כול"ן ז"ל והר"י ז"ספיקות יש בו וכן כתב רש' השמשות ג
קא מינה לזב שראה בין השמשות הרי לך דבין הלילה ונפקא מינה לערב שבת ספק יש בו מן היום ומן הלילה ונפ

צדדין לומר שהוא לילה או כולו מן הלילה או שיש בו מן היום ומן הלילה הילכך אפילו יהיה לנו ספק ' השמשות יש בו ב
אחר לומר שהמעשה היה קודם בין השמשות יהיו הדברים שקולים וידחה לעשירי שלא הפסדנו דבר אבל אם יהיה נימול 

ל בין השמשות ספק הוא מן "וכיצד הם הצדדין ספק היה בין השמשות ספק ביום ואת.   מא מחוסר זמן הואלשמיני ש
ל אין כולו מן "היום נאמר לו אנחנו זה הספק האחרון אינו שקול שיש בו שני צדדין להחמיר ספק כולו מן הלילה ואת

עוד יש טעם אחר דכיון שאנו מסופקים מתי נולד .   הלילה ספק יש בו משניהם ולפיכך ידחה לעשירי והרי זה נכון וחריף
הוי כאלו לא בקיאינן בשיעורא דרבנן ובעוד השמש בראשי הדקלים הוי יום ומשם והלאה הוי בין השמשות להסתלק מן 
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הספק וכן כתב רבינו ירוחם ואנו יש לנו להחמיר ואסור לעשות מלאכה מתחלת שקיעה ובנדון דידן כיון שאנו מסופקים 
ינן לחומרא ולא יהיה נימול אלא בעשירי אבל כשהדבר ודאי שנולד קודם השקיעה לא נלך להחמיר דלא אמרה אזל

ת דבנדון דידן חומרא הוא משום דהוי מחוסר זמן "וכ.   רבינו ירוחם אלא לענין חומרת שבת ואסור בעשיית מלאכה
ל דהא מי שנולד סמוך לבין השמשות היה מותר ואיכא סכנתא וצערא דינוקא ולפיכך ראוי לדחותו לעשירי הא ליתא כל

ג דאין לו אלא ששה ימים שלמים "למולו בתחלת ליל שמיני אי לאו משום דאמר קרא וביום השמיני ביום ולא בלילה אע
ורביע שעה משום דאמרינן מקצת ראשון ככולו ומקצת שמיני ככולו ולא הוי מחוסר זמן ומעשים בכל יום שאנו מלין מי 

ג דאין לו אלא ששה ימים וחצי וכל שכן בנדון דידן שיכול להמתין עד "וך לבין השמשות ביום שמיני לבקר אעשנולד סמ
סמוך לבין השמשות ויהיו לו שבעה ימים פחות מעט וזה פשוט הילכך לאו מחוסר זמן הוא וליכא סכנתא כלל ומהלינן 

  .   ליה בבקר משום זריזין מקדימין למצות
  

שחזרו חכמי ישראל להודות שהחמה חוזרת בלילה תחת כדור הארץ ואינה נכנסת בחלונות ומהלכת י "והוי יודע שאעפ
אחורי הכיפה כמו שהיו אומרים תחלה דודאי השתא קים לן דכוכב קבוע וגלגל חוזר לא נפקא מינה מידי לשיעור בין 

על הארץ הוי תחלת בין השמשות השמשות דבין הכי ובין הכי שיעורו הוא תלתא רבעי מילא דמשעה שמסתלקת החמה מ
 ובציור השקיעה היה המחלוקת לא   .כוכבים הוי בין השמשות והיא סוף השקיעה' וכששוקעת במערב ועדיין לא נראו ג
ל לא הזכירו דבר מזה בהלכות שבת והרי הם היו בקיאים במהלך השמש ויודעים "בשעורה תדע שהרי כל המפרשים ז
מי אומות העולם ואי איתא דאיכא נפקותא לשיעור בין השמשות היה להם לפרש אלא שחזרו חכמי ישראל להודות לחכ

ובודאי אותה סוגיא דפסחים ריהטא קודם שהודו ואפילו הכי הקשו התוספות הקושיא הכא .   ודאי לא נפקא מינה מידי
  :    והנראה לעניות דעתי כתבתי.   והתם והעלו דתרי שקיעות נינהו וזה ברור בעיני
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משה דוד בן ' כ חתני אהובי כבני הרב הגאון ר"מע.   ט"ה שבט תשל"ה כ"בין השמשות וצאת הכוכבים בע, זמני שקיעה
 .   א"יצחק אייזיק טענדלר שליט' מחותני האהוב הגאון ר

  
לכן ודאי יש ים אף כשיש קושיות על איזו שיטה הנה כאשר אנחנו לא שייך שיהיה לנו הכרעה בדברי רבותינו הראשונ

ש שיש "וכ, כחומר שתי השיטות וכן היינו נוהגין במקומותינו= וצאת הכוכבים=כ "לנו להחמיר בענין זמני השקיעה וצה
ש בנוא יארק "שנתקבצו כאן מכל המדינות ויש בכל עיר ועיר מערים הגדולות וכ/ אמריקה/להתנהג כן בכאן אמעריקא 

אף שנימא דליכא לא תתגודדו מטעם שהוא כשתי בתי , ין שאיכא הרבה מכל מקום ומקום שמהראוי להחמירוברוקל
ויש אפילו , מ אפשר לבא תקלה מזה במדינה זו ביותר שהעניות בתורה הוא כמעט ברובא דרובא"שמ, דינים בעיר אחת

, ש בענינים חמורים אלו"דכלה וכדומה וכח במדינה זו שלא שייכי לעניני הוראה אף לא לשאול אותם במסכתא "אצל ת
 באיסור דהיינו דבערב שבת אסור לעשות מלאכה מתחלת השקיעה מדין ספק דאורייתא, ודאי יש להחמיר כשתי השיטות

רבעי מיל הוא קודם התחלת השקיעה שהביא ' סקילה וגם נהגו להחמיר בשביל תוספת שבת ובשביל שיטת היראים שהג
ן שלכן יש שנוהגין להדליק הנרות כרבע שעה ויש כשליש שעה ויש גם כחצי שעה כדאיתא פ במה מדליקי"ר ס"בהמ
א "צ אות כ"כ כבר יצאו בזה כל השיטות שכתב בשה"ובמקומותינו נהגו שליש שעה דג, ג"ק כ"א ס"ב סימן רס"במ

אי שבת צריך להמתין עד במוצו.   וכן ראוי להנהיג, ז"וגם תוספת שבת ע/ רגעים/ד מינוט "דהוא אף כשנחשוב המיל כ
  ד מינוט הוא שיעור מיל"ו מינוטן כהסובר דכ"ב מינוטן אחר השקיעה ולהמחמירין ביותר הוא עד צ"ע

   . 
ב שם ובבאור הלכה "א ובמ"א סימן רס" כדאיתא בהגראין כל המקומות שוין דתלוי זה בהאופקים אבל הא לענין זה 

ולכן בפה אמעריקא בעירנו נוא יארק וכן נוא דזוירזי וכל מקומות הקיץ , ובעוד מקומות והוא בין לקולא בין לחומרא
אשר כחמשים מינוט אחר , אבל כפי ששמעתי כמעט רוב ערי אמעריקא הוא כן, בהרים שבאלו מקומות הייתי בעצמי

ט ב מינו"שקיעה כבר כל השמים מלאים כוכבים והוא חשך כבאמצע הלילה ולא פחות מבמקומותינו ביוראפ אחר ע
ז רבעי מיל "ז חלקים כמספר ט"כ לפי עצם הדין לענין המחלוקת דהגאונים צריך לחלק החמשים מינוט לט"שא, ויותר

דהוא ספק יום = בין השמשות=ש "ויהיה תשעה מינוט הראשונים ויותר מעט ביה, שכל חלק הוא שלשה מינוט ושמינית
ת ודעימיה שהוא ספק יום "ש לר"חרונים ויותר מעט ביהותשעה מינוט הא, א"ספק לילה לשיטת הגאונים שסובר כן הגר

  .   ת ודעימיה יום ודאי"ושלשים ואחד מינוט ויותר מעט הוא להגאונים לילה ודאי ולר, ספק לילה
 

אבל , ואף בלא צורך אין חיוב למחות, ז יש להתיר במוצאי שבת לאחר חמשים מינוט לאלו שממהרין לאיזה צורך" ולפ
ב "ג במשבצות שם ובמ"ג ובפמ"ח ריש סימן רצ"לאחר יותר מן הדין אף שכבר מותר כדאיתא בבלכתחלה מן הראוי 

ב מינוט כמו "ת יש להם לחכות ע"ש לבני תורה ויראי השי"וכ.   ב מינוט"שלכן מהראוי גם כאן להמתין עד הע, א"סק
ת אין להם להחמיר בכאן "ראי השיאבל אף לבני תורה וי.   שהורגלו במקומות דיוראפ אף שכאן אין צורך לזה מדינא
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ב מינוט שהוצרכו להמתין מצד האופק דשם ומצד "ו מינוט אף שביוראפ נזהרו הרבה אף לאחר חשבון דהע"עד אחר צ
דכיון שכאן מדינא כבר אין לחוש אחר חמשים מינוט , ד מינוט"שעות זמניות משום שהחמירו כהסוברין דהמיל הוא כ

  .   ב מינוט שלכן אין להחמיר אף להיחידים ביותר מזה" העכבר איכא חומרא גדולה לחכות
 

דכיון דאף כשיאחר מעט יותר הרי , ואף בשבת חנוכה כיון דמדליקין נר חנוכה קודם נר שבת אין לו לשנות בשביל נר חנוכה להדליק באחור זמן
חכמים למצות הדלקת הנרות זמן מוקדם מבימות החול ש נתנו חכמים מתחלת תקנת "ובהכרח שלע, לא תהיה הדלקת נר חנוכה בזמן הנקבע בחול

ומסתבר דליכא שום חלוק דגם לכתחלה אם , אין חלוק בין סמוך מעט יותר לזמן שבחול או רחוק אלא שזמנו הוא סמוך לנרות השבת וקודם להם
ע קודם השקיעה נמי אין שום צורך צריך מאיזה טעם לקבל שבת תיכף בהתחלה דאחר פלג המנחה או שכן דרכו בכל שבת אף שהוא שעה ורבי

ד "פ(ם "דכיון דמוכרחין לומר דתיקנו זמן מיוחד לערב שבת אף שהוא קודם להתחלת הזמן דבחול אף להרמב, ושום מעלה לאחר בשביל נר חנוכה
ללילה וכיון שלא נתפרש ש הוא זמן אחר מתחלת התקנה דהוא ביום סמוך "מ בע"דבחול אין להקדים ולא יצא כלל אם הקדים מ) חנוכה' ה מה"ה

הוא גם הזמן לנר חנוכה אך שיצטרך להדליק נר , הוא מפלג המנחה שכבר מצינו דשייך להדלקת נרות דשבת ואף להתפלל תפלת ערבית ועוד' בגמ
חר פלג המנחה ל דוקא א"א שנ"ב דכתב על בעוד היום גדול שכתב הרמ"ט סק"א סימן תרע"וכן משמע במג.   גדול שידליק אחר גמר הזמן דבחול

ודאי כן יסבור לשיטת , ת"א סובר כהסוברין דפלג המנחה הוא סמוך ממש לשקיעה דכן הוא שיטת ר"ואף שהמג, משמע שכל פלג המנחה שוה
ח "ב לא חילק וכן בסדור דה"ב שם סק"ם דאין חלוק בזה דכל פלג המנחה שוה וגם המ"ש שכן סובר גם הרמב"הגאונים דמתחלת שקיעה הוא ביה

אבל לדידי נראה שהזמן הוא קודם וסמוך לנרות שבת דאם אין דעתו להדליק נר של שבת אלא סמוך לסוף פלג .   חילק והוא מטעם דבארתילא 
אבל מי שמדליק נרות שבת רק כרבע שעה או שליש שעה קודם , המנחה לא יוכל להדליק נר חנוכה וזמן פלג המנחה הוא להמדליק נר של שבת

, יק נר חנוכה בתחילת זמן פלג המנחה כי לא היה שום צורך שיתקנו שידליק נר חנוכה אף שדעתו עוד לעשות מלאכות הרבהשקיעה אין לו להדל
אבל מכיון שלא מצאתי זה בדברי רבותינו אין להצריך לכבות ולהדליק עוד הפעם סמוך לנרות של שבת אבל לכתחלה ודאי יש להחמיר שידליק 

ה מצותה דמותר להדליק קודם הזמן מערב שבת דמדליק קודם דהא מתחלת "ד: א"ן בשבת כ"ה שהוכיח הרסמוך ממש להנרות דשבת ופלא מ
 .   ע"כ הוכרחו לתקן זמן אחר לשבת שידליקו קודם השבת וצ"התקנה שבשמנה ימים איכא חד יום שבת וא

  
ת "ב כפי הראוי לבני תורה ויראי השי"אי שבת עד אחר עוכן במוצאי שבת אסור להדליק נר חנוכה קודם החמשים מינוט ולאלו שממתינין בכל מוצ

א בכל דבר דגם בכל דבר אם הוא לקולא לא שייך ליחידים לנהוג דהא אינם "אין להם למהר גם בשביל נר חנוכה ואינו כלום אף כשנוהגין כהגר
' ח שהיה תלמיד ר"דרבב) א"א ע"פסחים נ(א ותלמידיו לא היה להם רשות להורות לאחרים כמפורש בהא דחלב דאייתיר, תלמידיו שהורה להם

ולבנו אמר שאסור לו לאכול משום שהוא לא היה יכול להורות בזה אף לתלמידיו , כ דאייתירא"יוחנן וראה איך שאכלו היה אוכל ג' יוחנן ושאל מר
א כשלא הכריעו בעצמן אלא "כאן דתלמידי הגרוכן הוא ב', ענף ב' מ בשבת סימן י"ולבניו כיון שלא היה יכול להכריע בעצמו וכדבארתי בספרי דב

ורק כשכבר נעשה מנהג באיזה עיר גם לקולא יש , א יכולין בעצמן לעשות אף לקולא אבל אין יכולין להורות לאחרים"מחמת שהורה להם רבן הגר
 במוצאי שבת צריך להמתין עד אחר שלכן, א במקום שנוהגין כשיטה האחרת"להורות כן במקום ההוא אבל היחיד אינו יכול לעשות לקולא כהגר

ב מינוט אין להדליק גם נר "ובכאן לא פחות מחמשים מינוט והממתינים גם כאן ע, ב מינוט"ת שהיה במקומותינו ביוראפ אחר ע"כ גם לר"שיהא צה
 .    הביתש אצלינו שגם בכל יום מדליקין גם בשעה מאוחרת בלילה מאחר שהיכר הפרסום הוא לבני"וכ, חנוכה עד אותו זמן

  
ם לצורך "ש אמירה לעכו"ש וכ"לא גזרו עליהם ביה= מדברי סופרים=ס "ב דדברים שהן אסורין מד"ש שאיתא בסימן שמ"ולענין הקולא דבביה

כ ספק יום וספק לילה ובספיקא דרבוותא לכאורה יש יותר "ת דהא הוא ג"נראה דיש להקל בזמן שהוא חול לר= בשעת הדחק=ד "מצוה או בשעה
ז "ב והט"ד סוף סימן רמ"ך יו"ח הובא בש"ד סומכין אפילו על דעת יחיד ולהב"דהא בספקא דרבוותא הא מצינו קולא דבשעה,  מספק בעצםלהקל

ך מודה באיסור דרבנן מה שלא מצינו כן בספק ממש כשהוא ספק קטן כהא דיחיד נגד רבים "ד שהוא אף באיסורא דאורייתא והש"ג סק"בסימן רצ
ש "ת הוא ביה"רבעי מיל האחרונים שלר' ת שהוא עד ג"שלכן מסתבר שהם מותרין כל הזמן שהוא חול לר,  שלא נחשב זה לספקוכקטן נגד גדול

א שם הוא אסור משום דמספיקא "ולענין מוצאי שבת להמג, ת הוא ספק ליל שבת"דאז אסור משום שלשיטת הגאונים הוא ליל שבת ודאי ואף לר
ב שמביא מבית מאיר ומברכי יוסף "ב סק"ולהחולקין עליו עיין במ, רבעי מיל האחרונים' ת וג"מן שהוא יום לרלא פקע קדושה הוא אסור כל הז

ש יש "נמי אין חלוק ואפילו במוצ' י ותוס"כתב דלרש' ד' ש סע"ובעה, ם משמע דמתיר אך הוא מסיק שראוי להחמיר"ובבאור הלכה כתב דהרמב
ת הוא ודאי יום שהוא שבת ולהגאונים "רבעי מיל הראשונים אסור כיון דלר' ספיקא דרבוותא אבל בגרבעי מיל הראשונים דהוא ' להתיר אחר ג

אבל אין למחות באלו , מ מסיים דיש להחמיר אולי מהראוי להחמיר"ב כתב שגם הב"א והמ"א מחמיר כהמג"אבל כיון שהח, נמי הוא ספק יום
מ שכתבתי דבכאן נוא יארק ובעוד מקומות שהם כמו נוא יארק הויא בחמשים "צא שלפונמ.   ש"המקילין משום דיותר נוטה להקל כדסובר בעה

ם לצורך מצוה ולצורך שעת הדחק עד ארבעים מינוט אחר "יהיה מותר באלו השבותים ובאמירה לעכו, ב מינוט ביוראפ"כ ממש כמו בע"מינוט צה
  . א ודעימיה יהיה אסור עד אחר ארבעים מינוט ויותר מעט"ינוט ולהמגא יהיה מותר אחר קרוב לעשרה מ"ש להחולקין על המג"ובמוצ, השקיעה

   
ת אבל נראה שהוא רק עד ארבעים מינוט ויותר מעט בנוא "  ולענין אבלות שהלכה כדברי המיקל יש להקל כשיטת ר

יותר אבל תשעה מינוט ו, יארק אם הספיקו לישב מעט על הקרקע או להסיר המנעלים עלה לו ליום ממספר השבעה
 .   כ ספק ליל יום האחר אין למנות אלא מיום השני"ת הוא ג"האחרונים שלהגאונים הוא כבר ליל יום האחר בודאי ולר

  
ש שהוא ספק "פ ספק מתחלת השקיעה שמא הוא לילה דהא להגאונים הוא ביה"ולענין מילה הנה בעצם כיון שיש עכ

ש כשהיה זה אחר שקיעה דיום השבת שיש למולו "ום המחרת וכלילה שהוא יום האחר מן הראוי למולו ליום השמיני מי
ת הוא ודאי יום שיש למול לדידיה בודאי לשמיני "רבעי מיל ראשונים שלר' אבל יש גם טעם בנולד בג, באחד בשבת

פ אם "גמור לא הוי משום שחד ספק הוא עכ= שספק ספיקא=ס "שאף שס, מיום הראשון ולהגאונים הוא נמי ספק יום
ד דהיכא דהספק הראשון "א הביא מתה"ס אות י"י בדיני ס"ך בסימן ק"הנה הש, ביום הראשון או נולד בלילה שהוא יום השנינולד 

/ ד"ע יו"שו/ב והביא ראיה לדבריו מסתם כלים של נכרים אינן בני יומן שאין אוסרין "ס וכך מסיק להלכה באות י"מתיר יותר מן השני הוא בדין ס
= נותן טעם=ט "ל נשתמשו בו היום שמא נשתמשו בדבר הפוגם או שאינו נו"ס ספק לא נשתמשו בו היום ואת" שהוא מטעם ס'ו' ב סעי"בסימן קכ

ט דספק הראשון דשמא לא נשתמש בו היום הוא מתיר יותר דפוגם בכל תבשיל "ט לפגם מותר אלא ודאי דה"דקשיא דשם אחד הוא מטעם דנו
ד "ומלשון תה, ס בקצרה"ך כמותו וכן פסק בכללי ס"כ חזינן דפסק הש"שא, ט לתבשיל זה"או אינו נווספק השני שמא נשתמש בו בדבר שפוגם 

ס "ד לס"ך ואף לפי דבריו ל"דהרי כתב והובא זה גם בש, ה כשספק השני מתיר יותר"הוא כמפורש דלאו דוקא כשספק הראשון מתיר יותר דה
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והרי גם , ך הוא לאו דוקא"שלכן נראה שגם בש,  מן הראשון וכן הראשון יותר מן האחרוןדידך דהתם הספק האחרון אינו מוסיף ומתיר כלום יותר
בין =ש "רבעי מיל הראשונים שהוא ביה' מיל ורביע וספק דשמא ג' ת הרי הוא מתיר יותר דהוא יום ודאי עד משך זמן ג"הספק שמא הלכה כר

רבעי מיל הראשונים הוא יום הוא ספק הראשון נמי הוא ' ש דג"חיל מספק דביהגם להגאונים הוא יום הוא מתיר פחות שלכן אף אם נת= השמשות
אבל בעצם ספק הראשון הוא , מ שכתבתי דליכא חלוק בזה"מילין ורביע לפ' ת דהוא יום ממש עד אחר ג"ס מטעם דספק השני דשמא הלכה כר"ס

הספקות אלא לילד ' ומה שלנו אין נוגע ב, ל והוי זה גם ספק הראשוןת משום דלדידיה ליכא עדיין שינוי כלל שלכן מספק זה צריך להתחי"שיטת ר
משה מוורמיזא סובר דילדה זכר ונקבה הוא בשם חד ספקא מאחר דאינו נוגע להנקבה אלא רק להזכר אף הספק דכבר ' ג משמע שהר"דבכה, זה

ד "ק איכא גם על הנקבה אף שאינו נוגע לדינא סובר התהד יודה דהא הוא רק ילד אחד אף לא נקבה עמו דכיון דהספ"ובהא אולי גם התה, ילדה
אינו כלום דהא ודאי נוגע זה לעוד ילדים שנולדו עתה בעולם בזמן מאוחר קצת שלהגאונים כבר , ד"דלא נחשב שם אחד כדכתב השדך בטעם תה

יכא בעולם ואף אם נולדו רק נקבות סגי להחשיבו ת הוא עדיין יום ממש שהוא זמן שני מילין וחצי שיש לתלות שודאי א"הוא לילה דיום השני ולר
פ גם אותן שיש "ת הא מתיר עכ"מ הספק דהלכה כר"ואף שאנו לא ידעינן היכן הם מ, ת שמתיר יותר מספק האחר"ד לספק שמא הלכה כר"לתה

ב "ב ה"ג מא"ם פ" שיטת הרמבוגם יש לצרף.   ך שפסק כמותו"ד והש"להחשיב שספק זה הוא מתיר יותר שזה עושה שלא יתחשב לשם אחד לתה
פתח =פ "נאסרה כשטוען הבעל פ' מ דהוא מהא דבקיבל אביה קידושין כשהיתה פחותה מבת ג"וכתב המ, דסובר דגם קטנה נאסרה על בעלה

בר דאינו סו, ספק זינתה כשהיא קטנה ואפילו כשהיא גדולה שמא באונס= ספק ספיקא=ס "מצאתי אף כשבעל כשהיא גדולה דאיכא ס= פתוח
ם תירוץ זה אף לדחות בזה שני מקומות "ונמצא שכל כך לא מסתבר להרמב, מ מקצת מן המפרשים דשם אונס חד הוא"שהביא המ' תירוץ התוס

ד "ב דסוטה ה"מ בפ"והכ, ר יוחנן"יסא בש' זעירא ר' א דהוא מימרא דר"ב דסוטה ה"ב וירושלמי בפ"א ע"ב ובדף ס"ג ע"דידן ביבמות דף ל' בגמ
ק דכתובות ראיה טובה היא שהוא כדאי לפסוק בשביל זה דלא כהירושלמי אף ששם הוא דין מפורש להלכה ואין "מ מפ"יה שהביא המכתב שהרא

א דמוכרח לסבור "ב אפשר לומר דהוא אמר זה אליבא דר"א ע"אחין דהוא רק לדחויא בעלמא וכן הא דרבא בדף ס' ד' מ על הא דפ"לומר דכתב המ
, ה הן אמת שלא ניחא לו לומר דאולי רבנן פליגי מאחר שלא מצינו שפליגי"ח ד"א מאישות ה"מ פי"פליגי עליה ועיין במלכן שאפשר לומר דרבנן 

כ לשיטה זו "שא.   שלנו בכתובות פליגא על הא דירושלמי' ושסתם גמ, ם מצד ראייתו סובר דרבנן פליגי עליה"פ דהרמב"מ יש לומר עכ"מ
  .  ס שלכן יש למולו ביום הראשון"ש להגאונים הוי בפשיטות ס"לכן הוא לדידהו גם בהא דזמן ביהס ש"ם גם משם אחד נחשב ס"דהרמב

מילין ורביע ' וספק בהג, ש אם הוא יום או לילה ספק בהמציאות איך הוא שהא לא ידוע לשום אינשי"  והנה לדידי היה מסתבר שכיון שספק ביה
מאחר דלא מסבה אחת אנו , כ אותו שם ספק"ס אף דספק פלוגתא דרבוואתא נמצא שהוא ג"לסהוא ספק דפלוגתא דרבוותא בדינא יש להחשיב זה 
דהא בקטנה דאין לה דעת ממש וכשנותנים לה איזה דבר היא מאמינה לו ועושה כל , ם בקטנה"מספקין אבל אפשר מסתבר לפרש כן הטעם דהרמב

איכא ' ט' דודאי אנו רואים קטנים שיש להם דעת גדול דהא קטנים כבן ח, ם אלא רק בקטנה שיש לה דעת"מה שרוצה לא מסתבר שיחלוק הרמב
= יין נסך=נ "ז ושאלו מיניה שאלות בדיני יי"ע' ינוקא בן שש שנים דתנא מס' וגם מצינו בגמ, שצריך הבנה גדולה' גם עם תוס' הרבה שלומדים גמ

ב שהיו כולן קטנים וידעו להשיב לקיסר והבינו "ז ע"ה דאיתא בגיטין דף נוילדי האש, ל היה כבר חכם בקטנותו ממש"ב וינוקא דר"ו ע"ז דף נ"בע
איתא שבן השביעי עדיין הניקהו ושיערו חכמים שנותיו ונמצא בן שתי שנים וששה ' סימן נ' ר איכה פרשה א"כל כך עד שמסרו נפשם להריגה ובמ

וגם בכל דור רואים קטנים בעלי כשרונות , שש היה חכם גדול בתורהא כבן "ואף בדורות הקרובים מפורסם לכל שהגר, חדשים ושש שעות ומחצה
ז "ל והינוקא שלמד ע"א ואף כינוקא דר"כ הוא בכל קטנים אף באלו שיש להם דעת ואף כהגר"אבל גזה, וכמו כן הא שייך להיות בקטנות, גדולים

הדין דפתוי קטנה אונס גם בכל קטנות אף שיש להן דעת גדול וכן הוא , בשית שני והילדים של האשה שבהניזקין שיש להם הדין כאין להם דעת
ס משם אחד דאונס היה "ם דאף שהוא ס"ובקטנות כאלו סובר הרמב, כ נחשבו לאינן בנות דעת שדינן כאנוסות שלא נאסרו לבעליהן"מ מגזה"שמ

שלכן מוכרחין לומר דסוגיא דכתובות , משם אחדס מאחר דפתוי קטנה אונס הוא רק מחדוש התורה נחשבו כאנוסות אין להחשיב זה "זה בדין ס
ד "שאינו משם אחד מטעם תה' ס משם אחד וצריכין אנו לומר לתוס"גם זה הוא ס' כ נמצא שלתוס"שא.   פליג על הסוגיות יבמות והירושלמי סוטה

  .   ס"ם להורות שהוא כס"פ שיטת הרמב"אבל יש לצרף עכ.   ך כמותו כדלעיל"שפסק הש
 

ז הסכימו "א והגר"ענין למול בשבת אולי משום חומרא דשבת יש להחמיר שלא למול בשבת משום שהגרמ ל"  אבל מ
 .   ז אף בשבת אין למחות בידם"פ אלו הרוצים לסמוך ע"אבל עכ, לשיטת הגאונים והם בתראין

 רבעי מיל 'ולענין הפסק טהרה אם היתה אנוסה ולא יכלה לעשות בדיקת הפסק טהרה עד אחר השקיעה יכולה בג  
  .   ס שלכן בכאן נוא יארק וכדומה הוא רק עד תשעה מינוט מתחלת השקיעה"הראשונים מטעם הס

 
, א מינוט"מילי ורביע שהוא בכאן אחר מ'   לענין גמר תעניות דרבנן יש להקל למי שקשה לפניו להתענות שיאכל אחר ג

 התענית יתחילו להתפלל ערבית באופן שיגמרו ויתפלל ערבית קודם ואם הצבור חוששין לשמא יש מי שקשה לפניהם
א מינוט "א מינוט ואז מי שלא קשה לפניהם התענית יחכו עד חמשים מינוט ומי שקשה לפניו יאכל אחר מ"אחר מ

 .   וקריאת המגילה יתחילו אחר חמשים מינוט ומי שקשה לפניו כשהוא בחול שהתענו יאכל מעט קודם קריאת המגילה
ד והארכתי יותר "ח סימן כ"מ או"ל דלעולם הוא שוה כדכתבתי בתשובה באג"מאבי מורי הגאון זצ  חצי היום קבלתי 

א אבל "ה זהו פני צפון וכמדומני שכן סובר גם הגר"א ד"ו ע"י עירובין דף נ"שהבאתי שמוכרח כן לרש' ב סימן כ"בח
 הראשון של היום ודיני ערב כמנחה ש ותפלה בחשבון אורך וקוצר השעות בחצי"חצאי היום אינם שוים ודיני בקר כק

  .     משה פיינשטיין, נ"חותנך אוהבך בלו.   וחשבון פלג המנחה הוא בחשבון אורך וקוצר חצי השני של היום


