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מחלוקתהראשונים
בגדרביןהשמשות
יוסף מימון

פתיחה
אמרוחז"ל":ביןהשמשות,ספקמןהיוםספקמןהלילה".ישנםהרבהנפקא-מינות
הלכתיותלזמניהיום,לכןחשובלהגדיראתזמןהמעברביןיוםללילה.להלןכמה
דוגמאותלחשיבותהגדרתביןהשמשות:

•

ישהלכותשבהןחשובלדעתמהנחשביוםודאי)דהיינועדתחילתביה"ש(,
כגון:מנייןימיאבילות/שבעהנקיים/שמונהימיםלמילה.

•

ישהלכותשבהןחשובלדעתמהולילהודאי)דהיינולאחרסוףביה"ש(,
כגון:עשייתמלאכהבצאתשבת,אכילתמצהבערבפסח,ספירתהעומר.

•

יש הלכות שבהן חוששים לתחילת ביה"ש שהוא ספק לילה ,כגון :כניסת
שבת )העושה מלאכה בביה"ש חייב אשם תלוי( ,קבלת תענית בערב יום
הכיפוריםותשעהבאב.

•

ישנןהלכותשתלויותבביןהשמשות:בהלכותשבת-שבותבמקוםמצווה
מותרתבביה"ש)בערבשבת;ולענייןביה"שדמוצאישבתמחלוקת(',מיגו
דאתקצאי' בדיני מוקצה ,קניית שביתה בביה"ש; בהלכות מילה  -הנולד
בביה"שנימוללתשיעיואיןמילתודוחהשבת.

ישנןשאלותרבותעלהזמניםשביןיוםללילה,שעתדמדומים-שקיעה-צאת
הכוכביםומהשביניהם:מהוהגדרההלכתישלהם?האםהחישובהואאסטרונומי
אושאפשרלקבועזמניםאלועלפיהראייה?האםמחשביםבשעותקבועותאו
שכליוםמשתנהעלפיחישובהשעההזמנית?
במאמרזהנדוןבמחלוקתהראשוניםבגדרביןהשמשותביחסלזמניםאלו.כמו
כן,נעסוקבחלקמההשלכותההלכתיותשלמחלוקתזו.
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מקורהדין
כדי לעמוד על שיעור בין השמשות ,נעיין בסוגייה במסכת שבת )לד (:העוסקת
בזה:
"תנורבנן:ביןהשמשותספקמןהיוםומןהלילה,ספקכולומןהיוםספקכולומן
הלילה-מטיליןאותולחומרשניימים.ואיזהוביןהשמשות?משתשקעהחמה,
כלזמןשפנימזרח]דהיינוצדמערב[מאדימין.הכסיף1התחתון]הרקיעהקרובלקרקע[

ולא הכסיף העליון ]גובה הרקיע[  -בין השמשות ,הכסיף העליון והשוה לתחתון
זהולילה,דברירבייהודה.רבינחמיהאומר:כדישיהלךאדםמשתשקעהחמהחצימיל.2רבייוסיאומר:ביןהשמשותכהרף ]קריצת[עין,זהנכנסוזהיוצאואי
אפשרלעמודעליו...
האגופהקשיא:אמרתאיזהוביןהשמשות?משתשקעהחמהכלזמןשפנימזרח
מאדימין ,הא הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון לילה הוא; והדר תנא הכסיף
התחתוןולאהכסיףהעליוןביןהשמשות?!
אמררבהאמררביהודהאמרשמואל:כרוךותני:איזהוביןהשמשות?משתשקע
החמה,כלזמןשפנימזרחמאדימין,והכסיףהתחתוןולאהכסיףהעליוןנמיבין
השמשות.הכסיףהעליוןוהשוהלתחתון-לילה.ורביוסףאמררביהודהאמר
שמואל:הכיקתני:משתשקעהחמה,כלזמןשפנימזרחמאדימין-יום.הכסיף
התחתון ולא הכסיף העליון  -בין השמשות  .הכסיף העליון והשוה לתחתון -
לילה.
ואזדולטעמייהו.דאיתמר:שיעורביןהשמשותבכמה?אמררבהאמררביהודה
אמרשמואל:שלשהחלקימיל.מאישלשהחלקימיל?אילימאתלתאפלגי][3/2
מילא,נימאמילומחצה!אלאתלתאתילתי ] [3/3מילא,נימאמיל!אלאתלתא
ריבעימילא ]3/4מיל[.ורביוסףאמררביהודהאמרשמואל:שניחלקימיל.מאי

 1רש"י)ד"ההכסיף(פירש:השחיר.אמנםהערוךפירששהואמלשוןלובן,דהיינוכאשרנסתלקהאדמימות
)והביאראיהמירושלמיברכותפ"אה"א':הכסיפוזהוביןהשמשות,השחירונעשההעליוןשוהלתחתוןזהו
לילה'(.ועייןבביאורהלכה)סי'רצגד"השיראו(שהביאשכןמשמעברשב"אובמאירי,וכןכתבהגר"א.
 2בשיעורמיל)בערךק"מ(נחלקוהראשונים.המחלוקתנובעתמהבנתהסוגיאבפסחים':כמהמהלךאדם
בינוניביום?י'פרסאות'-דהיינו40מיל;נחלקוהאםמשעריםמהנץעדהשקיעהאומעלותהשחרעדצאת
הכוכבים.בספרהזמניםכהלכתם)פרקה(,העלהשיש3דעותבזה:א18.דקות)וכ"כשו"עאו"חתנטב;
יו"דסטו;וכ"כרמ"אבהגההאו"חרסאא(-לפיזהביה"ש13.5דקות;ב22.5.דקות-לפיזהביה"ש16.875
דקות;ג24.דקות)וכ"כהרמב"ם(-לפיזהביה"ש18דקות.
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שני חלקי מיל? אילימא תרי פלגי ] [2/2מילא ,לימא מיל! ואלא תרי רבעי ][2/4
מילא,לימאחצימיל!אלאתריתילתימיל ]2/3מיל[.מאיבינייהו?איכאבינייהו
פלגאדדנקא]."[1/12

רבייהודהורבייוסי
הכרעתהגמרא
בהמשךהגמ')לה(.מברררביהודהבשםשמואלאתשיטתרבייהודהורבייוסי.
ורבייוחנןמכריע:
"...קאמשמעלןדשליםביןהשמשותדרבייהודה,והדרמתחילביןהשמשות
דרבייוסי.אמררבהברברחנהאמררבייוחנן:הלכהכרבייהודהלעניןשבת
]העושהמלאכהבער"שמתחילתביה"ששלרבייהודה,מביאאשםתלוי[,והלכהכרבי
יוסילעניןתרומה]כהןטבוליוםצריךלהמתיןעדסוףביה"ששלרבייוסי[".

לדעתרבייהודה,ביה"שהואפרקזמןקודםהלילה.לדעתרבייוסי,שיעורזההוי
יוםגמור.לשיטתו,ביה"שמתחילאחרישנגמרביה"ששלרבייהודה,3ושיעורו
קצרכהרףעין.למסקנתהגמ',להלכהמחמירים4בשיעורביה"ש.5
בביה"ל )רסא ד"ה ושיעור זמן ביה"ש( ,מסתפק האם מחמירים בשיעור ביה"ש רק
לענייןדאורייתא,אבלבדרבנן)כגוןשבותבביה"ש(נפסוקלהקל.למסקנהמוכיח
שבערבשבתאזלינןכרבייהודהלחומרא,אפילובשבותין.

 3כתבהרא"ש)שבתפ"בסי'כג(,שההבדלביניהםשיעור49אמה,שהואכחצידקה)דמשמעמהסוגיא

שאיןביניהםפערכשיעורטבילה,אלאקצתפחות(.וכןהביאועודראשונים,וכןהביאהבית-יוסףסי'רצג.
אמנם הגר"א כתב )או"ח רסא ב ד"ה שהוא ג( שביה"ש של רבי יוסי הוא תיכף אחר ביה"ש דרבי יהודה,
ואפילושיעורטבילהאיןביניהם.
 4עייןבראבי"ה)סי'קצט(שכתב':ואיןזהתריחומרידסתריאהדדי,דמספקהיהפוסק.וישדוגמאבפרק
תפלתהשחרבעניןתפלתהמנחהותפלתהערב'.
 5ישנםמקריםשמצרפיםאתדעתרבייוסילהקל.דוגמא:תפילתמנחה-נחלקוהפוסקיםאםזמנהעד
שקיעת החמה או עד צאת הכוכבים .במשנה ברורה )סי' רלג ס"ק יד( הביא ,שבדיעבד ושעת הדחק גדול
אפשר להקל להתפלל אחר השקיעה ,עד רבע שעה קודם צאת הכוכבים .ומבאר בשער הציון )ס"ק כא(,
שסומכיםעלדעתרבייוסי,שלשיטתועדייןיוםהוא.
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ביןהשמשותבמוצאישבת
כתברש"י)לה:ד"האלאלאכילה(":וכולהמילתאדרבייוחנןלחומרא...וממילאנמי
לעניןמוצאישבתלאאמרינןכרבייהודה,דנימאדרבייוסיליליאהואושרי".
וכןכתבותוס')ד"ההקשה(והרא"ש)סי'כג(והרשב"א)בחידושיולה(.והר"ן)טו.ד"ה

אמררבה(,וכןכתבהטורסימןרצג":זמןיציאתהשבתלהיותמותרבמלאכה,הוא
משישליםביןהשמשותדרבייוסי".

נולדבביןהשמשותלעניןמילה
בגדרביה"שלענייןמילה,הביאהשו"ע)יו"דרסוט(אתדבריבעלהעיטור,שהנולד
בערבשבת,עדסוףביה"ששלרבייוסי-נימולביוםראשון;והנולדבמוצאישבת,
מתחילתביה"ששלרבייהודה)כפירושרבה(-נימולליוםראשון)ועייןלקמןסוגיא

זובהרחבה(.

תענית
הגמ')תעניתיב(.הביאה":ואמררבחסדא:כלתעניתשלאשקעהעליוחמה-לאו
שמיה תענית ]לענין עננו[" .כתב הרא"ש )סי' יב( ,שהכוונה לצאת הכוכבים .וכן
נפסק להלכה בטור ושו"ע )או"ח תקסב א( .וכתב הגר"א )רסא ד"ה שהוא( ,שהוא
שיעורתחילתהשקיעהאליבאדרבייוסידמחמירנןכוותיה.

רבהורביוסףבהבנתדברירבייהודה
בפירושדברירבייהודה,נחלקוהאמוראים)בשםרביהודהבשםשמואל(:רבה
משתשקעהחמההויביןהשמשות,עדשיכסיפופניהרקיע;רביוסף-אףלאחרשיעור'משתשקעהחמה'עדייןיום,כשהכסיףתחתוןהויביה"ש,כשהכסיפוכל
פניהרקיעהוילילה.
להלכהכתבהרי"ף)שבתטו:(.
"הא דפסק רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה לענין שבת ,לא ידעינן אליבא דמאן
פסקה,איאליבאדרבהואיאליבאדרביוסף,וכיוןדלאאיברירלןכמאןמיניהו
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פסקעבדינןלחומרא,דאיסוראהואוספקאיסוראלחומרא,ועודדסוגיאבכוליה
תלמודאכלהיכאדאיפליגורבהורביוסףהלכהכרבה,ברמשדהקניןומחצה,6
הילכךמשתשקעהחמהאיתקדישליהיומאואסירבעשייתמלאכה".

וכן כתבו לעניין כניסת שבת הרא"ש )עיין הערה  (6והרב המגיד בדעת הרמב"ם
)שכתב שביה"ש מתחיל משתשקע החמה( .וכן הביא הטור לענין תוספת יום
הכיפורים)סימןתרח(,ששיעורביה"שהואאלףות"קאמותקודםהלילה.וכןכתב
שו"ע)רסאב(":ושיעורזמןביןהשמשותהואשלושתרבעימיל".

צאתהכוכבים
צריכיםאנולדוןביחסשביןמחלוקתהתנאיםבגדרביןהשמשותלביןשיעורצאת
הכוכבים.שהרירבייהודהשיערעל-פיצבעהשמייםבצדמערב"-כלזמןשפני
מזרחמאדימין.הכסיףהתחתון-...ביןהשמשות,הכסיףהעליוןוהשווהלתחתון
זהולילה".ואףלאחרשבארורבהורביוסףאתדבריו,שיערובפרקזמןמוגדרביחסלשקיעתהחמהואינותלויבצאתהכוכבים,וכךשיערגםרבינחמיה)וכך
נמדדביה"ששלרבייוסי,שהואמידלאחרביה"ששלרבייהודה(.ואילובהמשך
הסוגיא)לה(.שנינושיעורלילהודאי:
"אמר רב יהודה אמר שמואל :כוכב אחד  -יום ,שניים  -בין השמשות ,שלושה
לילה.תניאנמיהכי:כוכבאחד-יום,שניים-ביןהשמשות,שלושה-לילה.אמר רבי יוסי :לא כוכבים גדולים הנראין ביום ,ולא כוכבים קטנים שאין נראין
אלאבלילה,אלאבינונים".

וכןבמסכתברכות)ב(:דייקומהפסוק)נחמיהדטו(שעדצאתהכוכביםיוםומשם
ואילךלילה:
"סימן לדבר צאת הכוכבים .ואף על פי שאין ראיה לדבר ,זכר לדבר .שנאמר:

 6וכןהביאראבי"הבחידושיו)סי'קצט(.הרא"ש)שבתפ"בסי'כג(הביאאתדבריה"ריונההחולקעל
הרי"ף,דהאדקי"להלכהכרבההיינוהיכאדפליגיבסברותדנפשייהו,אבלהכאמפיהשמועההםחלוקים,
ותרוויהו אמרו מפי רב יהודה! אלא עבדינן כחומרי דתרוויהו .הגר"א )יו"ד רסו ס"ק יז( כתב ,שדברי בעל
העיטור שהביאם שו"ע לעניין ביה"ש ,הם כדברי ה"ר יונה דעבדינן לחומרא ולא כדברי הרי"ף .אך הוסיף
שאיןנפקאמינהלדינא;הרשב"א)בחידושיושבתלה,(.הביאשמורופסקכרביוסף,שכךמוכיחההסוגיא,
אבלהוסיףדלאעבדינןביהעובדאלקולאאלאלחומרא.
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'ואנחנו עושים במלאכה ,וחציָם מחזיקים ברמחים ,מעלות השחר עד צאת
הכוכבים'.ואומר'והיולנוהלילהמשמרוהיוםמלאכה'.מאיואומר?וכיתימא
מכיערבאשמשאליליאהוא,ואינהודמחשכיומקדמי-תאשמע'והיולנוהלילה
משמרוהיוםמלאכה'".
לאורקביעהזונשאלתהשאלה,מהמקוםלשעראתזמןהלילהעל-פיצבעהשמים
בחלקיוהשונים,כאשרישלנושיעורמובהקיותר,שהואצאתהכוכבים?

יצאוכוכביםקודםשהכסיף
תירצוהתוס'בשםר"י )שבתלה.ד"התרי(והרשב"א )בחידושיושבתלד,(:שנחלקו
התנאים מה הם כוכבים בינוניים :לדעת רבי יהודה ,כל עוד לא הכסיף העליון
איאפשרלסמוךעלהכוכביםהנראים,כיווןשאיןאנובקיאים7מההםכוכביםבינוניים.8
מהרי"ף)שו"תסי'ו(הרחיבבענייןסוגיהכוכביםוגודלם,והשווהביןארבעתמילין
שבין עלות השחר לזריחה )כמובא בסוגיא בפסחים צד ,(.לבין ארבעת מילין שבין
שקיעהלצאתהכוכבים:כשםשביןעלותהשחרלביןהזריחהישהרבהכוכבים,
כך גם בין השקיעה לבין צאת הכוכבים יש הרבה כוכבים ,ואין אנו בקיאים
בגודלם.
לאורתירוץזה,כתבהביאורהלכה)אורחחייםרצגד"השיראו(לענייןמוצאישבת,
שכלזמןשלאנסתלקהאדמימותמכלכיפתהרקיעבצדמערב-איןלסמוךעל
הכוכבים.לכןגםבגמראהאמוראיםהסתכלואםהסתלקההאדמימות )שבתלה.

"אבייחזייהלרבאדקאדאוילמערב("...ולאשיערובכוכבים.עוד כתב ,שאפשר שאם יצאו שלושה כוכבים קטנים ,סומכים עליהם אף קודם
שהכסיף .אך הסתפק בדעת הגר"א )בליקוטיו ]יו"ד רסב ה[ משמע שאין לסמוך

 7לשיטתםקשהמהסוגיאבפסחים)צד,(.ששיערהבהילוךארבעתמיליןמשקיעתהחמה,ואםכןאפשר
לבדוקמהוזמןכוכביםבינוניםעל-פימהלךאדם!אלאשתירצו,ששיעורהליכההואבאדםבינוני,והסתפקו
מיהואדםבינוני.
הגר"אהביאקושיאזו,אלאשלשיטתולאקשיא.שיעורארבעתמיליןהואמהשקיעהעדיציאתכלהכוכבים
הקטנים,ושיעורמשהכסיףהואעליציאתשלושהכוכביםבינוניים.ועוד,לשיטתו,איאפשרלשערשיעור
ארבעתמילין,כיווןשאינובכלזמןאלאמשתנהבכלמקוםובכלזמןלפיהאופק.
 8עייןבמאירי)שבתלד(:שכתב,ששיעורצאתשלושהכוכביםשווהלהכספתפניעליון,אךכיווןשאין
בקיאיםבהכספתפניעליון,הביאוהפוסקיםשיעורראייתשלושהכוכביםבינוניים.
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ובביאוריו]שםס"קט[איןהכרעלזה(.

הכסיףקודםצאתהכוכבים
ביאור הלכה )רסא ד"ה שהוא; רצג ד"ה שלשה כוכבים( כתב ,שצאת הכוכבים הוא
הסימןהמובהקללילה)על-פיהגמראבברכותשהבאנולעיל(,וקודםלכןלאהוילילה
ודאי,וסימןזהשייךבכלמקוםובכלזמן.לכןאיןלעשותמלאכהבמוצ"שעדצאת
שלושהכוכביםקטנים)כיווןשאיןאנובקיאיםבבינוניים(.
יוצא מהאמור ,שביציאת  3כוכבים  +הכסיף עליון והשווה לתחתון  -הוי לילה
ודאי .וכן כתב ביאור הלכה )רסא סוף ד"ה שהוא( ,לעניין שעות זמניות בימים
הארוכים,שלאחרסימניםאלו,איןצורךלהמתיןלשעותזמניותאףלשיטתר"ת
)שנבאר לקמן(" :דאביי הוה מסתכל על סימנא דהכסיף ,עין שם בגמרא ,ומשמע
דבסימןזהלבד היהמסתפק .ונהי דאין אנו בקיאיןכלכךכמותם,עלכל פנים
בהצטרףגםכןסימןהכוכביםבודאישובאיןלנולהחמיריותר".

בירורבדעתרבייהודה
הגמ'ביארה,שההבדלביןרבהלרביוסףבדעתרבייהודה,הוא1/12מיל:לרבה
ביןהשמשותמתחיל3/4מילקודםהלילה,לרביוסף-ביה"שמתחיל2/3מילקודם הלילה .לפי זה ,דברי רבי יהודה כאן ,סותרים את דבריו במסכת פסחים
)צד:(.
"מיתיבי:רבייהודהאומר:עוביושלרקיעאחדמעשרהביום.תדע,כמהמהלך
אדםבינוניביום?עשרפרסאות,ומעלותהשחרעדהנץהחמה-ארבעתמילין,
משקיעתהחמהועדצאתהכוכבים]שהואלילה-כדאמרינןבברכות[-ארבעתמילין,
נמצאתעוביושלרקיעאחדמעשרהביום".

הרי שהשיעור בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים זהה לשיעור שבין עלות
השחר לזריחה  -ארבעה מילין! מחמת קושיא זו נאמרו שלוש שיטות בגדר בין
השמשות:
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.1

ר"ת-9ישנןשתישקיעות':שקיעתהחמה')פסחים(=כשמתחילהלהיכנס
ברקיע-עדייןיום!כעבור¼3מילהוישיעור'משתשקעהחמה')שבת(=סוף
שקיעתהחמה,שנשקעהברקיעועדייןכנגדחלונה-דהיינוביןהשמשות!10
כעבור3/4מילהויצאתהכוכבים.סה"כ4מילין.

.2

גר"א - 11בין השמשות מתחיל בשקיעת החמה! )לשיטתו' ,משתשקע' =
תחילת שקיעה ,דלא כר"ת שפירש סוף שקיעה( .כעבור  3/4מיל יוצאים 3
כוכביםבינוניים)ועלכךדיברההסוגיאבשבת(.כעבור4מיליןמהשקיעה,
יוצאיםכלהכוכבים)ועלכךדברההסוגיאבפסחים.(12

.3

רא"ם'-13משתשקעהחמה')שבת(3/4-מילקודםשקיעתהחמה,שנוטה
מעט ומכירים העולם שרוצה להיכנס בעובי הרקיע  -הוי בין השמשות!;
'שקיעתהחמה')פסחים(-כשמתחלתהחמהלשקועולהיכנסבעוביהרקיע,
מתחילים הכוכבים לרדת למשול בלילה  -לכן הוי לילה .כעבור  5מילין
)כדבריעולא,(14גמרוכלהכוכביםלצאת.

רבנותםוהגאונים
מסלולהשמש
נתבונןבלשונושלרבנותםבספרהישר,שאותוציטטוהראשונים:

 9ספרהישרחלקהחידושים,סי'רכא;הראשוניםציטטודבריו,יששהשתמשובמושגים:תחילתשקיעה
וסוףשקיעה,ויששהשתמשובמושגים:שקיעהראשונהושקיעהשנייה.
 10המעיין בדבריו בספר הישר ,יראה שסובר שלשון 'משתשקע החמה' בכל מקום  -הוא לאחר ששקעה
החמה לגמרי ויצאו הכוכבים )ראיה לכך מחנוכה ,ומפיגול בקודשים( .אמנם ,בסוגיא בשבת ,כיוון שכתוב
'משתשקעהחמה,כלזמןשפנימזרחמאדימין-'...מוכרחיםלפרששעדייןלאשקעהלגמרי,אלאהיאכנגד
חלונה.
11חזרעלשיטתובכמהמקומות,מתוכם:או"חרסאד"השהואג;יו"דרסבהבליקוטים;עייןלקמןשזוהי
שיטתהגאוניםשהביאמהר"םאלשקר,אלאשכאןהבאנואתהסברהגר"אליישובהסתירהשביןהגמרות.
 12לפירוש זה ,אין נפקא-מינה לדינא לשיעור ארבעת מילין ,אלא לשיעור מהלך אדם ביום )שזהו נושא
הסוגיאדפסחים(,שעדייןיכולללכתבשיעורזה,שישעדייןקצתאור;וכןלפירושזהאיןנפק"מלדיוקילשון
במושגשקיעה)משתשקע/שקיעת-(...תמידהכוונהלתחילתשקיעה.
13ספרהיראיםסי'רעד.
14בגמ')פסחיםצג(:סוברעולאכדעתרבייוחנן,שמעלותהשחרלזריחה,אומהשקיעהלצאתהכוכבים,הוי
5מילין.הגמ'מקשהעליומדברירבייהודהולמסקנהאיתותבעולא.אמנם,ישמהראשוניםשנקטוכדעת
עולאלהלכה,ונפקאמינהלחישובזמניהיום.
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"אלאמשתשקעהחמה-שכברנכנסהברקיע,ועברהבעוביושלרקיעוהואעדיין
כנגדהחלון.ומשוםשעדייןלאעבראתחלונו,ולאפסקחלונוללכתאחריהכיפה
-הואמטילזהורוריןומאדיםמושבו".

מושגיםאלו-עוביושלרקיע,חלונושלרקיע,אחריהכיפה)התואמיםאתדברי
רבייהודהדפסחים":עוביושלרקיעאחדמעשרהביום"(-נובעיםמהבנתמסלול
השמש בכל יום .הגמ' )פסחים צד ,(:מביאה מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי
אומותהעולם:
"תנורבנן:חכמיישראלאומרים:ביוםחמהמהלכתלמטהמןהרקיע ]זורחתעל

הארץ[ובלילהלמעלהמןהרקיע,וחכמיאומותהעולםאומרים:ביוםחמהמהלכת
למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע .אמר רבי :ונראין דבריהן מדברינו,
שביוםמעינותצונניןובלילהרותחין".

חכמיישראלהבינו,שביוםהשמשיורדתומאירהמתחתלרקיע.בלילה,לאחר
שנכסית השמש מעינינו במערב ,היא עולה בקו ישר בעובי הרקיע ,וכשמגיעה
לקצההעליוןנכנסתדרךחלוןאלאחוריהכיפהמעללרקיע.שםחוזרתלאחוריה,
עדשמגיעהלמזרחוזורחתבבוקר.
לכאורהשיטתר"תכסברתחכמיישראל.תחילתהשקיעההיאבשעהשהשמש
נכסית מעינינו .לאחר מכן עולה השמש בעוביו של רקיע ,במשך ¼ 3מיל .בסוף
שקיעה,שהיאשקיעהשנייה,עומדתהשמשכנגדחלונה.לאחר3/4מיל,נכנסית
השמש מעל לרקיע .לעומת זאת ,לשיטת חכמי אומות העולם ,השמש שוקעת
כלפימטהולאשייךלדברעלשנישלביםבשקיעה.

מדברי רבי משמע שחכמי אומות העולם ניצחו את חכמי ישראל .15וכן כתב
הרמב"םבמורהנבוכים)ח"בפ"ח(:
"וכבר ידעת הכרעתם דעת חכמי אומות העולם על דעתם בענייני התכונה
האלו; והוא אמרם בפרוש :ונצחו חכמי אומות העולם .וזה אמת ,כי העניינים

15עייןבשו"תמהר"םאלשקר)סימןצו(וכןבלחםמשנה)רמב"םשבתפ"הה"ד(,שהביאומקורזהכקושיא
לר"ת;אולם,עייןבשו"תרדב"ז)ח"דסי'רפב(שכתב,שאע"פשחכמיישראלהודולחכמיאוה"ע,איןנפקא
מינהלענייןשיעורביה"ש,דמחלוקתםהייתהרקבציורהשקיעהולאבשיעורה.
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העיונייםאמנםדיברבהםכלמישדיברכפימהשהביאאליוהעיון,ולזהיאמן
מהשהתאמתמופתו".

מהר"םאלשקר)שו"תסי'צו(הביאאתלשוןהגאונים,רבשריראגאוןורבינוהאי
גאון,הסובריםשאכןחזרובהםחכמיישראל,ודברירבייהודהבמסכתפסחים
נדחים,שהםכסברתםהראשונהשלחכמיישראל.16וכןדייקמלשוןרבינונסים
גאוןומדברירש"יוהרי"ף,וכןהביאדברירביאברהםהחסידבןאברהם.לדבריו,
הגאוניםחולקיםעלר"תוסוברים,שכברמשקיעתהחמההויביןהשמשות.

אמנםבשיטהמקובצת)כתובותיג(:הביאאתדעתר"תבהכרעתהמחלוקת:
"וכןשמעתימשמושלר"תז"לשהיהאומרכן,עלהאדאמרינןבפרקמישהיה
טמא)צד(:חכמיישראלאומריםגלגלקבועומזלותחוזרים,וחכמיאומותהעולם
אומריםוכו',ואמרינןהתםאמררביתשובהלדבריהםכו',ואמרר"תז"לדאע"ג
דנצחוחכמיאומותהעולםלחכמיישראל,היינונצחוןבטענות,אבלהאמתהוא
כחכמיישראל,והיינודאמרינןבתפילהובוקעחלונירקיע".

ישאחרוניםשכתבו,שגםשיטתהגאוניםשהביאמהר"םאלשקראיננהברורה.
שהריהראשוניםלאהביאואתשיטתהגאוניםבסוגיאזואלאהביאואתשיטת
ר"ת,ויששהביאואתשיטתהרא"םושללואותה.גםהמעייןבביתיוסף,שחוזר
עלסוגיאזובכמהמקומות,יראהשלאהזכירכלוםמשיטהזו.רקהאחרוניםשבאו
אחרימהר"םאלשקר,הביאואתדבריהגאוניםכדבריו.איךייתכןשדבריהגאונים
נעלמומכלהראשונים!?17ועודקשהמהרשב"א )בחידושיוברכותב(:שהביאדברי
רב האי גאון כר"ת! וכן הביא הרז"ה )המאור ריש ברכות( גירסת הגאונים לגמרא
כדברי ר"ת! על כן כתב מהר"י פארג'י )שו"ת מהרי"ף סי' מז( ועוד אחרונים ,שאף
הגאוניםסברוכר"ת.

16מהר"םאלשקרכתבלתרץהקושיאביןמסכתשבתלפסחים,שרבייהודהסברבילדותוכחכמיישראל
ולאחרמכןחזרבווסברכחכמיאומותהעולם-לפידבריוהלכהכסוגיאבשבת;לעומתוהגר"איישבבין
הסוגיותאףלגאונים)עייןלעיל(.
17כיום,טענהזוקשה,שהריהודפסהתשובתםשלהגאונים)גנזיקדםחלקחמישיעמ';37הזמניםכהלכה
עמ'תרמ"ה(,שכנראהלאהייתהבידיהאחרונים)לכןציטטוקטעיםממנהמתוךמהר"םאלשקר(;עייןביביע
אומר)ח"בחאו"חסי'כא(,שמשמעמדבריושהביןשישמחלוקתביןהגאוניםולאכולםסובריםנגדר"ת.
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משמעותהלכתית
כפי שהקדמנו ,לזמני יום/בין השמשות/לילה יש הרבה נפק"מ הלכתיות .נדון
בחלקמהשפעותמחלוקתזו:

•

כניסתשבת:גאונים-העושהמלאכהאחרהשקיעהחייבאשםתלוי;ר"ת
-לאחרהשקיעהעדייןיוםומותרבעשייתמלאכה,עדלאחר¼3מיל.18

•

צאתשבת)הלכהכרבייוסי(:גאונים-כעבור4/3מיל+מהלך49אמה)עיין

הערה(3מהשקיעהמותרלעשותמלאכה;ר"ת-אסורלעשותמלאכהעד
לאחר4מיליןו49-אמה.

•

מילתביה"ש:נרחיבקצתבסוגיאזו:הנהפסקהשו"ע)או"חשלאד;יו"דרסו

ח(,שמילהשספקאםזמנהבשבת-אינהדוחהשבת.לכןהנולדבביה"ש
נימולליוםראשון:נולדבביה"שבערבשבת:איאפשרלמולביוםשישי,שמאביה"שלילהוהוימילהמוקדמת)אסורלמולקודםזריחהשליוםשמיני,דכתיב"וביום
השמיני";יו"דרסבא(.איאפשרלמולבשבת,שמאביה"שיוםוהוימילה
שלאבזמנהשאינהדוחהשבת;ולכןנימולליוםראשון.
נולדבמוצאישבת:איאפשרלמולבשבת,שמאביה"שלילה-ולכןנימולליוםראשון.

כבר הבאנו לעיל ,את דברי השו"ע )רסו ט( בגדר בין השמשות לעניין מילה .וזו
לשונובביתיוסף:
"כתבבעלהעיטורדבפלוגתאדשיעורביןהשמשותסוףפרקבמהמדליקין )שבת

לד (:דאיפליגו ביה תנאי ואמוראי ,מספקא לרבי יוחנן )שם לה (.אי הלכה כרבי
יהודה או כרבי יוסי .הילכך ,אי אתיליד ינוקא משתשקע החמה  -ספק הוא עד
דשליםביןהשמשותדרבייוסי ]דהיינוהזמןהמאוחרביותרשמסתייםביה"ש[ונימול
לעשרה,ואיאתילידבמוצאישבתמשתשקעהחמה-מספקאלןאיכרבהאיכרב

18נפק"מנוספתשקשורהלכניסתשבת-זמןהדלקתנרות.הזמןהמוקדםלהדלקתנרות,הואפלגהמנחה)75
דק'קודםהשקיעה(.פלגהמנחהלר"תהוא3דקותקודםהשקיעההרגילה.לשיטתו,המדליקבזמןהדלקת
נרותהכתובבלוחות)20דק'לפניהשקיעה(-מברךברכהלבטלה!בזהכולנופוסקיםכשיטתהגאונים.
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יוסף,ועבדינןלחומרא]דהיינוהזמןהמוקדםביותרשמתחילביה"ש[,כרבהדמשויליה
ביןהשמשותונימוללתשעה,עכ"ל".

סוגיאזוהיאהמכריעהביןשיטתר"תלשיטההמקובלתכשיטתהגאונים.שהרי
גםהמחמיריםבערבשבתכשיטתהגאונים,אךליבםנוטהלשיטתר"ת,מתיימולו
תינוקשנולדבע"שלאחר3/4מילמתחילתשקיעהאךקודםסוףשקיעה?לגאונים
הוי לילה ודאי וצריך לחלל שבתלמולו ,ואילו לר"ת הוי יום ודאי וצריך למולו
ביום שישי! כנ"ל במוצאי שבת ,גם המחמירים כשיטת ר"ת אך מודים שסברת
הגאוניםעיקר,תינוקהנולדבזמןזהמתינימול?לגאוניםהוילילהוצריךלמולו
ביוםא',ואילולר"תהוייוםוצריךלחללשבתלמולו!הריכאן,הויחומרוקולו
וקולוחומרו!
שאלהכעיןזונשאלמהר"םאלשקר:מתינימולתינוקשנולדבערבשבתלאחר
שקיעה:האםכגאוניםדהויביה"שונימולביוםא',אוכר"תדהוייוםודאיונימול
ביוםו'?
הש"ך )יו"ד רסו ס"ק יא( ,הביא את דברי המהר"ם אלשקר ואת תמצית תשובתו,
דהוי ביה"ש כדעת הגאונים ,לכן נימול ביום ראשון .לעומת זאת ,מגן אברהם,
אליה-רבה ופרי מגדים )או"ח שלא ס"ק ב( כתבו כדעת ר"ת ,דלאחר ביה"ש של
הגאוניםהוייוםגמורעדסוףשקיעה:הנולדבע"שבזמןזה-נימולביוםשישי,
הנולדבמוצ"שבזמןזה-נימולבשבת.19

ההלכהוהמציאות
שיטתהגאונים
יש לשאול :לשיטת הגאונים ,שלאחר  3/4מיל מהשקיעה )בין  13.5דקות ל18-
דקות; כמבואר בהערה  (2הוי צאת הכוכבים  -כיום המציאות בארץ ישראל
מוכיחהשבשיעורזהעדייןאיןשלושהכוכבים!
הגר"אסוברשאיאפשרלהקשותמדבריהגמראעלהמציאותבימינו.לשיטתו,
עיקרהלימודמהגמ'הואלגביתחילתזמןביה"ש-משקיעתהחמה.אמנם,סוף
ביה"שהואביציאת3כוכביםבינוניים)וכיווןשאיןאנובקיאיםבגודלהכוכבים,

19עייןבפסקיתשובות)חלקהלכותשבתעמ'רטו-רטז(,שהביאאתתשובותהאחרוניםבנידון.
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ממתינים ל 3-כוכבים קטנים( ,לפי האופק של אותו מקום .לכן שיעור  3/4מיל
ששיערה הגמ' לצאת הכוכבים לא בהכרח מעשי למציאות שלנו .20וכן נוהגים
בלוחות של ימינו ,להוציא את השבת כ 40-דקות אחרי השקיעה )כדברי כף
החיים":שנישלישישעה"/ברכייוסף":שנייםשלושמיל"(,שאזודאיהויצאת
הכוכביםגםבמציאות.21

שיטתרבנותם
ההבנההפשוטהבדעתר"ת,שהואמתייחסגםלתחילתביה"שוגםלתחילתלילה
ודאי.דהיינו:ארבעתמיליןמהשקיעה=לילהודאי;3/4מילקודםלכן=ביה"ש.
הקושיהגדולבשיטהזו,שהמציאותמוכיחהששלושהכוכבים)שהםשיעורלילה
ודאיכדלעיל(יוצאיםהרבהקודםשיעורזה!22
הרבהאחרוניםדחואתדעתר"תמפניקושיאזו.יששכתבוששיטתר"תתאמה
אתהמציאותשבהחיבצרפת,אבלאםהיהמגיעלארץישראל,היהמשנהאת
דעתו.הגר"עיוסף )הליכותעולםח"געמ'קמה(דחהטענותאלו,שח"ולומרשר"ת
לאהכיראתהמציאות,ועוד-שגםרבייהודה)שמדבריונבעהשיטתר"ת(וגם
מרןופוסקיםנוספיםשנקטוכדעתר"ת-חיובארץישראלוראואתהמציאות,
ובכלזאתלאשינושיטתם.

בעל מנחת כהן חידש ,שלכו"ע לילה ודאי אכן תלוי בצאת שלושה כוכבים
בינוניים .המחלוקת בין הגאונים לר"ת היא בתחילת בין השמשות :לגאונים -
בשקיעה;לר"ת3/4-מילקודםצאתהכוכביםשלאותומקום.23

 20עיין בדבריו או"ח רסא ד"ה שהוא ג; וכן הבאנו לעיל בדברי הביאור הלכה בענין הכסיף קודם צאת
הכוכבים.
 21עיין בספר זמנים כהלכתם )עמ' כח-כט( ,שהביא נסיונות שונים שנערכו ,ע"מ להתאים את המציאות
לגמרא.עודהביא,שישסובריםשכיוםנחלשכוחהראותואיננומזהיםאתהכוכביםהראשוניםשיוצאים.
22ביאורהלכה)רצגד"העד(,מפנהאתהשאלהלשו"ע:בערבשבתכתבהשו"עכר"ת)כפישנביאלקמן(,
ואילובמוצ"שכתב,שלאלעשותמלאכהעדיציאתשלשהכוכביםקטנים,ולאכתבלחכותעדסוףשיעור
ארבעתמילין!ותירץ,שאפשרלומר,שסוברשבצאת3כוכביםמסתמאנשלםשיעור4מילין.לפיזה,אם
יודעיםבוודאותשלאנשלםהשיעור-צריךלהמתיןעדסוףהשיעורולאסגיבשלושהכוכבים;במשנהברורה
)ס"קו(תירץ,שמדוברכשלאידעאתזמןהשקיעהבגללהענן.
 23רק במקום שבו צאת הכוכבים יותר מארבעה מילין מהשקיעה ,בין השמשות יהיה כעבור ¼ 3מיל
מהשקיעהעדצאתהכוכבים.
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בסימןרסאחששהביאורהלכה)ד"הקודםהלילה(לשיטהזווכתב,שכיווןששיעור
ארבעתמיליןמשתנהלפיהאופקוהזמן,איאפשרלעשותמלאכהבער"שעדסוף
ארבעתמיליןאפילולדעתר"ת,אלאצריךלפרושחצישעה)שיעורהכוללביה"ש
ותוספתשבת(קודםהזמןשרגילותלהיראותהכוכביםבאותומקום.

אמנםבאלידימאמרמהרבישראלאביחי,24שהקשהופירקוהוכיח,שדעתר"ת
איננה כמו שהבינו האחרונים ,אלא דעת ר"ת כדעת הגאונים )לשיטתו ,כך גם
הבינוהראשוניםוהשו"עבדעתר"ת(.דהיינו:שקיעהראשונה-משעהשהשמש
נוטהכלפימערבואינהמאירהבשיאכוחהעלהארץ,וזהובמשך¼3מיל;שקיעה
שניה-משעהשנכסיתמעינינו-הויביןהשמשותבמשך3/4מיל.

ראשוניםופוסקים
הרבהראשוניםהביאועלהסוגיאבשבתאתקושייתר"תואתתירוצו.מתוכם,
תוס' )ד"ה תרי תילתי מיל; וכ"ה בפסחים ד"ה ר' יהודה( ,ר"ן )שבת טו ;.וכ"כ ביומא ב,(:
ריטב"אבחידושיו,מאירי.
הר"ן הביא ראיה לכך מירושלמי ,25והוסיף שכן דעת הרמב"ן .הרשב"א הביא
סוגיאזו,אלאשהוקשהלומירושלמי26ונשארבצ"ע.
הרא"שלאהזכירכלוםמזהבסוגיאבשבת,אמנםבתוספותהרא"שעלהסוגיא,
הביא את דברי ר"ת ,וכן בסוגיא בתענית ,כתב ע"פ דברי ר"ת )רא"ש תענית סי'
יב(.27

24וכןכתבר'יעקברקח;ועייןבספרזמניםכהלכתם)עמ'קצח(,שהביאאחרוניםנוספים:חידושירז"ה,שו"ת
בניציון,דבריהושע,יצחקירנן.
25ברכותפ"אה"א"-רביאומר:הלבנהבתקופתה,התחילגלגלחמהלשקעותחילתגלגללבנהלעלות
זהוביןהשמשות.אמררביחנינא]משבשאתלשוןהברייתא[:סוףגלגלחמהלשקעותחילתגלגללבנהלעלות".
 26ברכות פ"א ה"א " -ר' חנינא חברהון דרבנן בעי :כמה דאת אמר בערבית ,נראו שלשה כוכבים אע"פ
שהחמהנתונהבאמצע]עובי[הרקיעלילההוא,ומראףבשחריתכן?א"ראבא:כתיב"השמשיצאעלהארץ
ולוטבאצוערה",וכתיב"ובאהשמשוטהר"-מקישיציאתולביאתו:מהביאתומשיתכסהמןהבריות,אף
יציאתולכשיתודעלבריות."...
27בחזוןעובדיה)שבתח"אעמ'רסט(,הוסיףשכןדעתהראב"ד,הרז"ה,הרא"ה,בעלהמאורות,הראב"ן,
הסמ"ג,הרוקח,רבינופרץ,רבינוירוחםועוד.ובשו"תיביעאומרח"בחאו"חסי'כאהביאדבריהראשונים
באריכות.
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בשו"תבתיכהונה)ח"בסי'ד(העירעלהעובדהשרובהראשוניםכתבוכר"ת:
"ואמנם כי אתינן עלה אסוגין דעלמא דאזלא דלא כר"ת ,ופשטה הוראה בכל
תפוצות ישראל כסברת החולקים ואפילו בשבת ,אף כי לפי הספרים הנמצאים
נראה שרוב הראשונים תפסו עיקר כסברת ר"ת ,מכל מקום הואיל ובמספר
הדורותמדורדורסוגייןדעלמאדלאכוותיה,איתלןלמימרשמאזומקדםגמרו
רובהראשוניםדלאכר"ת,אלאשלאזכינולדבריהםבכתובים".

רי"ףורמב"ם
הרי"ף)שבתטו(.הביאאתמחלוקתהתנאיםוהכריעכדעתרבהבפירושדברירבי
יהודה.לבסוףסיכם:
"הילכךמשתשקעהחמהאיתקדישליהיומאואסירבעשייתמלאכה".

וכןכתבהרמב"ם)הלכותשבתהד(:
"משתשקע החמה ,עד שיראו שלשה כוכבים בינוניים ,הוא הזמן הנקרא בין
השמשות בכל מקום .והוא ספק מן היום ספק מן הלילה ,ודנין בו להחמיר בכל
מקום...ומשיראושלשהכוכביםאלוהבינוניים-הריזהלילהודאי".
הרי"ף והרמב"ם משתמשים בלשון הגמרא ' -משתשקע החמה' )וכן כתב הטור
לקמן( .השאלה העולה לנו ,האם מושג 'משתשקע החמה' שכתבו הראשונים,
מתפרשכפישבארנובגמרא)סוףשקיעהכר"ת(?אושמאהואכפשוטו,שבשקיעת
החמההויביה"ש,ולישנאדגמראנקטו?
לאחרשחידשמהר"םאלשקראתשיטתהגאונים,הביאשדבריהרי"ףוהרמב"ם
כגאונים)וכןהוכיחמדבריר'אברהםבןאברהם,שכלדבריומדבריאביו(.וכןכתב
מהרלב"חועודאחרונים.לעומתזאת,מהרי"ף)שו"תמהרי"ףסי'מז(הוכיח,שסתם
שקיעהבדבריהרי"ףוהרמב"ם,היאסוףשקיעה,וכדעתר"ת.וכןבשו"תרדב"ז
)ח"דסי'רפב(הוכיחבדבריהרמב"םבהלכותקידושהחודש,שסוברכר"ת.וכןכתב
הגר"עיוסף)יביעאומרח"בסי'כא(והוכיחדבריומפירושהמשניותלרמב"ם.טענה
נוספת,שאםאכןזוהיסברתםשלהרי"ףוהרמב"ם,השו"עהיהפוסקכמותםאו
לפחותמצייןשיטתםבביתיוסף.
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טור
הטור)אורחחייםסימןרסא(הביאאתדיןביה"שבערבשבת,וזולשונו:
"ספקחשיכהספקאינהחשיכה,איןמעשריןאתהודאיואיןמטביליןאתהכלים
ואין מדליקין את הנרות ,והוא בין השמשות ,שהוא ספק יום ספק לילה .וזמנו
משתשקעהחמהואילך".

הב"יהביןשהטורחלקעלדבריר"ת,ותמהעלהטורששינהמדבריאביוהרא"ש.
בסוףדבריוכתבהב"י":והגאוןמהר"יאבוהבז"לכתבשרבינוסוברכדעתר"ת
ונדחקבפירושלשוןרבינו".
אמנםגםהב"חפירששדעתהטורכדעתר"ת,וזולשונו":כאןלאפירשדבריו,
איתחילתשקיעהקאמראוסוףשקיעהקאמר,אבלבסימןתר"חכתבדזמןבין
השמשות מהלך אלף ות"ק אמה קודם הלילה ...וכל זה פירש ר"ת בפרק במה
מדליקין".28

שולחןערוך
קודםשנביאאתדבריהשו"ע,נקדיםהקדמהקצרה.
בגמ' ביומא )פא (:דורש רב אחא בר יעקב מהפסוקים ,שצריך להוסיף מחול על
הקודשביוםהכיפורים,ומשםנלמדגםלשבתותוימיםטובים.29וכןפסקורי"ף,
רא"ש,הרבהמגידבשםרמב"ן,וכןפסקאליהרבה,וכןסתםשו"עסי'רצג)סעיף

ב( .30שיעורתוספתזולאנקבעבפירושבגמרא,וכתבוהתוס'והרא"ש,שלאסגי
בתוספת כל דהו .במשנה ברורה )רסא ס"ק כג( סתם כדברי החיי אדם ,ששיעור

28הב"חהביאגםשיטתהראב"ן)דשלושתרבעימילבתחילתהשקיעההוהליהביה"ש,ואחרכךהוילילה
גמור(ואתשיטתהרא"ם.בסוףדבריוכתב":מיהוכברנהגוהעםלהקלעלפיפירושר"תוהגדוליםשהסכימו
לפירושו,אבלודאיהמחמירלעצמובהכנסתשבתכדעתהרא"םתבואעליוברכה."...
29כאןהמקוםלהדגיש,שצריךלקבלתוספתשבתבפהקודםהשקיעה!)וכןכתבבמשנהברורהרסאס"ק
כא(.
30אמנםהרמב"םלאהזכירדיןתוספתזואלאלענייןאיסוראכילהבערביוםהכיפורים.ופירשהרבהמגיד,
שלשיטתו אין דין תוספת שבת דבר תורה )סובר כרב פפא שדורש את הפסוקים לעניין אחר( .הבית יוסף
הוסיף,שאףמדרבנןאיןלו.לעומתוכתבוהגר"אוביאורהלכה)שניהםבסי'רסאד"הישאומריםשצריך(,
שאףלרמב"םישמצווהמדרבנןלהוסיףמחולעלהקודש,וכןפסקהגר"א;הטורלאהזכירדיןתוספתשבת,
וכתבהב"י,שנראהשסוברכדעתהרמב"ם,אךתמוההוא)עייןביתיוסףבסימןרסא(.
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התוספתעםביןהשמשותעולהכמעטחצישעה.
עלכךשואלהר"ן )יומאב,(:מתיזמןתוספתזו:לאייתכןשמדוברבעודהשמש
זורחת על הארץ ,שהרי שנינו" :ובכולן בית הלל מתירין עם השמש"; לא ייתכן
לומרשמדוברבביה"ש,שהריהתוספתהיאמצוותעשהוביה"שהואספקכרת!
מתרץהר"ן)כדבריהרמב"ן(,שהתוספתהיאבתוךשיעור¼3מילשביןתחילת
שקיעהלסוףשקיעה,כדבריר"ת.וכךכתבהשו"ע)רסאב(:
"יש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש .וזמן תוספת זה הוא מתחלת
השקיעה,שאיןהשמשנראיתעלהארץעדזמןביןהשמשות.והזמןהזהשהוא
שלושהמיליןורביע,רצהלעשותוכולותוספתעושה,רצהלעשותממנומקצת
עושה,ובלבדשיוסיףאיזהזמןשיהיהודאייוםמחולעלהקודש.ושיעורזמןבין
השמשותהואשלושתרבעימיל,שהםמהלךאלףות"קאמותקודםהלילה".

הרי שהביא השו"ע במפורש כשיטת ר"ת ,אפילו בערב שבת .שהרי לשיטת
הגאונים,שיעורזההוילילהגמורותוספתשבתהויקודםזמןזה.31

אחרונים
המעייןבספרישו"תשלהאחרונים,יראהשכולםנגעובסוגיאזובנושאיםשונים
)כניסתשבתויציאתה,זמניתפילותמנחהוערבית,בריתמילהוכו'(.ישאחרונים
שהביאו טענות וראיות כשיטת ר"ת ,הוכיחו דבריהם מהפוסקים ודחו את דברי
הגאונים לגמרי; יש שדחו את שיטת ר"ת מכל וכל ונקטו כשיטת הגאונים; יש
שעשופשרהלהחמירכשתיהשיטות.להלןנצייןחלקמהאחרונים.

•

חתםסופר)שו"תחת"סח"אסי'פ(נשאלעלתינוקשנולדבמוצ"שביוםהמעונן,

והסתפקואםנולדבשבתאולאחרצאתהכוכבים.בתשובתוכתב:
"והנהאנחנוכולנובמדינותאלועושיםבמלאכהעש"קעדקרובלשעהאוג'רביע

31עייןברמ"א)רסאא(שהעירעלדבריהשו"ע":ספקחשיכהוהואביןהשמשות)והיינוכדישיעורהילוך
שלושתרבעימילאחרשקיעתהחמה)טורבסימןרצ"גוכדלקמןס"סב'(ושיעורמילהואשליששעהפחות
חלקל'(."...לכאורהמשמעכשיטתהגאונים!אמנם,מאחרשלאהגיהעלדבריהשו"עשכתבבפירושכר"ת,
משמעדלאפליג.לכןהמשנהברורהפירשדבריו":אחרשקיעתהחמה-היינואחרסוףשקיעה",כלומר
תחילתשקיעהשנייה,כדבריר"ת.
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שעהקודםצאתהכוכבים,נמצאאנותופסיםבמוחלטכשיטתר"ת,ואיךאח"כ
בהגיע יום השבת ויהיה מוטל עליו למול בנו ביום שמיני ללידתו ,יאמר ויחוש
לדעתהסובריםשכברהיהלילהאז?ונמצאעבידתרתיקולידסתריאהדדי:עשה
מלאכהעדסמוךלשלושתרביעימיל,ומתעצלבמצוותעשהשל'ביוםהשמיני
ימול',כאילואותוזמןהיהלילה?!ויהיהמןהמתמיהים".

•

בביאורהלכה)סי'רסאד"המתחילתהשקיעה(כתב,שוודאיצריךלהיזהרכדעת

הגר"אוסיעתו,שלאלעשותמלאכהבערבשבתכברמשקיעתהחמה.והואהדין
לכלדברשישבתורה,שנפק"מביןיוםוביןלילה.בסוףדבריוכתב,שמכלמקום
לכתחלהבוודאיטובלחושלדבריהרא"םולהקדיםמעטיותרבהדלקתהנרות,
כדי לצאת גם שיטתו .וכן כתב במשנה ברורה )ס"ק כג( ,שמי שמחמיר לפרוש
ממלאכה30-20דקותקודםהשקיעהאשרילו,שיוצאידישיטתכלהראשונים
)אף לשיטת היראים ע"פ חישוב מיל  24דקות(  -וכן נוהגים בלוחות של ימינו,
להדליקנרות20דקותקודםהשקיעה.
לענייןמוצ"ש,כתב )רסאד"השהואג(,שנכוןלצאתידיחובתר"תוסיעתו,שלא
לעשותמלאכהעדסוףשיעורארבעתמילין)ועייןלעילשהבאנודבריוביחסבין
הכסיףלצאתהכוכבים(.
לענייןמילה)מ"בסי'שלאס"קיד(,הביאאתדבריהחיד"אבברכייוסףועודאחרונים,
שהתפשטהמנהגבכלעריישראללהחמירכגאונים.

•

בןאישחיבהלכותמוצ"ש)שנהשניהפרשתויצאאותא(,כתבדלאכר"ת:

"מאחרין תפלת ערבית כדי להוסיף מחול על הקודש ,וצריך להוסיף זמן שהוא
ודאילילה.ופהעירנובגדאדיכוננהעליוןאמן,נוהגיםלהמתיןעדשיעבורשליש
שעהמקריאתהמגרב]שהוא7דקותאחרהשקיעה[.ועטרתראשיאדוניאביזכרונו
לחייהעולםהבאהיהמחמירלהמתיןחצישעה,ועלכלפניםאיןרשאיןלפחות
מןשליששעה,שהואעשריםדקיםאחרקריאתהמגרב,כיוןשנהגובכך".

•

כף החיים )רסא ס"ק א( הביא כמה ספרי אחרונים שכתבו שהמנהג כשיטת

הגאונים",שהואקרובלדעת")גינתורדים,מהר"לן'חביב,החיד"אבברכ"י,גטמקושר,

שו"תבתיכהונה,גר"א(.וכןכתבשהמנהגאצליהםבע"שכשיטתהגאונים.אמנם
לכלדברשצריכיםבשבילולילה,כגון:מוצ"ש/אכילתמצהבלילפסחוכדומה,
ממתיניםעדלאחר3כוכביםבינוניים,כלמקוםלפימקומו,ובמקומותאלוהוא
כמו שני שלישישעהמהשקיעה.וכ"כבסי'רצג )ס"ק ה(לענייןמוצ"שכגאונים.
אולם ,שם הוסיף את דברי כף החיים למהר"ח פלאג'י )סי' לא אות ו( שהחמיר

מחלוקתהראשוניםבגדרביןהשמשות׀155

כר"ת.
לענייןמילה )שלא ס"קלה( הביא את דברי הרב בית דוד )א"ח סי' קכו( ,שכל עוד
נראה שמש אפילו משהו מהמקום הכי גבוה בעיר  -מונים מאותו יום; וכשאין
נראהכלל-מוניםלהבא)אםהואע"ש,נדחהליוםראשון(.והאריךשכךפשט
המנהג,מזמןגאוניהדורות.

•

הרבמשהפיינשטיין)אג"מאו"חח"דסי'סב(כתב:

"הנה כאשר אנחנו ,לא שייך שיהיה לנו הכרעה בדברי רבותינו הראשונים ,אף
כשישקושיותעלאיזושיטה,לכןודאיישלנולהחמירבעניןזמניהשקיעהוצאת
הכוכביםכחומרשתיהשיטותוכןהיינונוהגין".
בערבשבת-מדליקיםנרות20דקותקודםהשקיעה)כיראיםע"פחישובמיל24-
דק'(;במוצ"ש-ממתינים72דק'מהשקיעה,דכיווןשמדינאשיעורזהתלויבאופק
)כגר"א(,ביןלקולאביןלחומרא,איןצורךלהחמירולהמתין96דק')כמ"דמיל24
דק'(.ובשעתהצורךאפשרלהוציאשבתבצאתהכוכביםשלאותומקום.32
לענייןמילה,אפילונולדבביה"ששלהגאונים)דלר"תהוייום(-איןלהקללמולו
בשבת.

•

בשו"תציץאליעזר )חלקיזסימןסב(הביאבשםהרמב"ם,שצריךלסמוךעל

הגאוניםואנשיא"י.לכןכתב,שאףאםנמצאעודראשוניםואחרוניםהסוברים
כר"ת,איןלשנותמהמנהגכשיטתהגאונים.בתשובתו,הביאאתדבריבעלזבחי
צדק ,שהמנהג בבגדאד כסברת הגאונים .וכן הביא בשם בעל "גט מקושר" )רב
החיד"א(,וכןהביאמשו"תפרייצחק,שהמנהגבירושליםכשיטתהגאונים.והביא
דבריהגרצ"פפרנקז"לרבהשלירושלים,כיזהכמהוכמהדורותשנהגובארץ
ישראללהלכהלמעשהכשיטתהגאוניםהקדמונים,ועלזהנאמרשמנהגעוקר/
קובעהלכה.33והביאמשו"תהלכותקטנותלמהר"יחאגיז,שהעלה,שבכלמקום
שההלכהרופפתבידך-פוקחזימהעמאדבר,כיפשוטהואאשרבאהבתה'את
עמוישראליסירמכשולמדרכיהם.

32לענייןשבותבמקוםמצווהשהתירובער"שולעניןמניןימיאבילות,הקלכר"ת;לענייןתענית,מישקשה
עליוהתענית,יכוללהקללאכוללאחרביה"ששלהגאונים.
33עייןבשו"תמהרי"ף)סי'מז(שכתבשאיןלמנהגזהעלמהלסמוך,אבלהוסיף":ואפילוהכיאניאומראין
בידינולבטלהמנהגהזה,מפנישכברדשובוכלהעולם,ועלזהנאמר)ביצהל(.הנחלהםלישראלמוטב
שיהיושוגגיןואליהיומזידין.וכלהמערערעלהמנהגהזהאנידןאותובמחטיאאתהרבים".
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•

הרבמשאש)שמ"שומגןח"אחאו"חסי'ה(האריךוכתבשהמנהגכגאונים,וכן

היההמנהגבמרוקו,שהיההרבעושההבדלהמידלאחרערבית.לדבריו,הסיבה
שלאפסקוכמרןבהלכהזו,עלאףשקיבלוהוראותמרן,לאבגללשהקלו,שהרי
לכל דעה חומרא וקולא ,אלא כיוון ששיטת ר"ת אינה תואמת את המציאות,
לעומתשיטתהגאוניםשמתקבלתעלהדעת,לכןלאעקרואתמנהגהראשונים,
שנהגו בו קודם התפשטות פסקי מרן .ולבסוף כתב שהרוצה להחמיר יעשה כן
בצנעאבתוךביתו,כדישלאלהראותשהציבורמחלליםשבתח"ו.34
לענייןמילהכתב,שהנולדבער"ש,בזמןשבין10דקותקודםהשקיעהעדאחרי
חצישעהמהשקיעה)לצאתידיספקהחישובים(-נימולביוםא'.הנולדלאחר
מכן-נימולבשבת.

•

הגר"עיוסף,בספרוחזוןעובדיה)שבתח"אעמ'רסח-רעא(,הביאבתחילהאת

הפוסקיםכשיטתהגאונים,כדילחזקאתמהשנהגולהחמירמאדבער"ש,כשיטת
הגאונים .אמנם ,לאחר מכן ,הביא את הפוסקים הרבים ,ראשונים ואחרונים
הסוברים כר"ת) 35עיין באריכות יביע אומר ח"ב חאו"ח סי' כא; הליכות עולם ח"ג ריש

פרשתויצא(.לשיטתו,חובהקדושהלכלאשרנגעאלקיםבלבו,להחמירכשיטת
ר"תבמוצ"ש,דמיירהיבעוזלהכניסראשוביןההריםהגדוליםולאיחושפןירוצו
אתגלגלתו?
לענין מילה כתב לנהוג כדעת הגאונים  -הנולד בער"ש  20דקות אחר השקיעה
)18דק'שמאמיל24דק'+חצידקהלביה"שדר'יוסי+דקהשמאפיספסוקצת(
-נימולבשבת.

זמןהדלקתנרותחנוכה
מכאן נבוא לדון בזמן הדלקת נרות החנוכה .נעיין בגמרא )שבת כא (:העוסקת
בסוגיאזו:

34ובספרותבואותשמ"ש)חיו"דסי'צב(,התבטאבחריפותיתירה":ובאמתשחרהליעלקצתמתחסדים
שמחמיריםשלאלהוציאאתהשבתעדד'מיליןאחרהשקיעה,ותוליןזהבר"ת,והואחומראטפלהוטעות
גמורה,וח"ואםיעלהעלדעתושלר"תלפסוקכןבמקומינו,והלאמקראמלאבתורה':ויקראאלהיםלאור
יוםולחושךקראלילה'."...
35עייןשםשהביאדבריהאחרוניםשכתבושהמיקלבזהמכניסעצמובאיסורסקילה,ויששגזרולנדותאת
המיקלבזה.והביאדברימהרי"ףשכתב,שאפשרשעלידיזהתתקרבהגאולה;עייןשםשהגיבעלדבריהר'
משאש.
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"ורמינהו:מצותהמשתשקעהחמהעדשתכלהרגלמןהשוק.מאילאודאיכבתה
הדרמדליקלה?לא,דאילאאדליקמדליק,ואינמילשיעורה]רש"י-שיהאבהשמן

כשיעורהזה,ומיהואםכבתהאיןזקוקלה[".
הברייתא מגדירה זמן התחלה וסיום להדלקת נרות חנוכה .הראשונים בארו,
שפרק זמן הוא חצי שעה .36בתחילה מנסה הגמרא להסביר שבפרק זמן חייבים
הנרות לדלוק ,ואם כבו  -צריך להדליקם שוב .הגמרא דוחה הסבר זה ,על-פי
ההלכהשכבתהאיןזקוקלה,ומתרצתשניתירוצים:
א(דאילאאדליקמדליק;ב(לשיעורה.
נחלקוהראשוניםבהסברהתירוץ'דאילאאדליקמדליק':

•

בה"ג,רמב"ם:עברזמןזהולאהדליק-לאידליק.

•

תוס')ד"הדאילאאדליק(,37רא"ש,ר"ן,ריטב"א-פשטהתירוץ,שמכאןואילך
עברהזמן.אבלכיווןשהגמראמתרצתתירוץנוסף,בדיעבדידליקגםלאחר
זמןזה.אלאשלכתחילהראוילהחמירשלאלאחרזמןזה-וכןפסקשו"ע
)וכןבארבב"יבדעתהטור(.

•

רשב"א-המדליקאחרזמןזהלאעשהמצווהכתיקנה,דליכאפרסומיניסא
כוליהאי.מאירי-המדליקאחרזמןזה,לאיצאידיחובתהדלקהבזמנה,
שהריכלועוברידרכים.

מצוותהמשתשקעהחמה
באור מושג 'משתשקע החמה' ,המובא בגמ' )שבת כא (:לעניין זמן הדלקת נרות
חנוכה,שנויבמחלוקתשהבאנולעיל:

•

ר"ת)ספרהישרסי'רכא(-סוףשקיעה,דהיינולילהודאי)עייןמש"כבהערה,10
שהביא ראיה לשיטתו בבאור ביה"ש מנר חנוכה ,אלא שבסוגית ביה"ש משתשקע =

36רי"ףשבתט-.ט;:וכןכתברא"ש;וכ"כרמב"םהלכותמגילהוחנוכהפ"דה"ה;וכ"פטושו"עסי'תרעב
סע'ב.
37תוס'הביאבסוףדבריואתדבריר"י,שגםאםנאמרשהגמראהתכוונהדווקאלפרקזמןזה,דיןזהאינו
מעשילימינו.כיווןשמדליקיםבביתולאברחוב,אנולאמוגבליםלזמןתנועתהאנשיםברחוב.וכ"כרא"ש,
ר"ן,ריטב"אבשםתוס',רשב"אבשםרבו,מאירי;הטורהביאאתדבריהתוס',ולבסוףסיים,שנראהשאף
לדידןצריךלדקדקבשיעור,כיווןשמדליקיםבפתחהביתוישהיכרלעובריםושבים.וכןכתבהרמ"אבהגהות
)סי'תרעבסע'ב(.
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ביה"שולאצה"כ(.

•

רא"ם)יראיםסי'רעד(-קודםשקיעה;וזולשונו":בעודקצתיוםקאמר,דכיון
שהחשיךקצתלאהוישרגאבטיהרא,ובאותוזמןמתחיליןבניאדםלשוב
לבתיהןומתמיהיןשרואיםנרבעודהיום,ויודעיםשמחמתמצוההיאואיכא
פרסומיניסא".

•

גר"א )שנקט כשיטת הגאונים(  -תחילת שקיעה ;38לשיטתו מדליקים נרות
חנוכהבשקיעה.

רמב"ם)הלכותמגילהוחנוכהפ"דה"ה(כתב":איןמדליקיןנרותחנוכהקודםשתשקע
החמה,אלאעםשקיעתה,39לאמאחריןולאמקדימין".וכןמשמעמדבריבה"ג.
טור )סי'תרעב(כתב":מצותהמסוףשקיעתהחמהעדחצישעהמןהלילה,שאז
העםעובריןושביןורואיןבביתםואיכא פירסומיניסא."...הב"חהעיר,שהטור
מבאר את המילה 'משתשקע' שבגמרא  -סוף שקיעה כר"ת .וכן כתב במרדכי,
דסוףשקיעההיינוצאתהכוכבים,דשרגאבטיהראמאימהני.
שו"ע)תרעבא(ציטטאתלשוןהרמב"ם,עםתוספתמילהאחתמלשוןהטור":אין
מדליקיןנרחנוכהקודםשתשקעהחמה,אלאעםסוףשקיעתה,לאמאחריםולא
מקדימים."...בארהמגןאברהםוהביאומשנהברורה)ס"קא(,סוףשקיעתה-היינו
צאתהכוכבים.
לאור האמור לעיל ,דברי השו"ע )סוף שקיעה( ,נבעו מהבנת ר"ת את המושג
'משתשקע' .שהרי לשיטת הגאונים והגר"א ,אין נפק"מ לדיוקי לשון אלו ,אלא
תמיד הכוונה לתחילת שקיעה; כמו כן ,לשיטת השו"ע שהבאנו לעיל ,צאת
הכוכביםהואארבעהמיליןלאחרהשקיעה)כדעתר"ת(.
מכאןנשובלמנהגכיום.כפישהבאנולעיל,אנופוסקיםהיוםכשיטתהגאונים,
מלבדמיעוטהמחמיריםלהוציאאתהשבתכשיטתר"ת.בהלכותחנוכהאנחנו

38כןכתבבסי'רסאד"השהואג;וכןהביאבהלכותחנוכהסי'תרעבד"הסוףשקיעה.והביאראיהמדברי
רשב"אור"ןשפירשואתהמושג'משתשקע'-תחילתשקיעה,אלאשהםדיברועלתחילתשקיעהשנייה,
שהיאבעצםסוףשקיעה)ראשונה(שהביאהתוס'בדבריר"ת.
39וישלזהטעםעלפיהסוד.שהריחלקממטרתההדלקה,להעלותשתיטיפותשנפלולקליפה)לכןמניחים
החנוכייה ברשות הרבים ,בפתח הבית( .נקודת השקיעה הוא הזמן שיש לנו כוח לפעול בטרם ירד הלילה
ויתגברוהדינים.ועייןפריעץחיים)שערחנוכהופוריםפרקד(שכתב":ודע,כיאנומדליקיןאותהעםשקיעת
החמה".ע"שטעםשכתבלזה.
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עושים כלאיים :לוקחים את עיקרון השו"ע ,שנבע משיטת ר"ת ,להדליק בצאת
הכוכבים,ומיישמיםאתעקרוןזהעלפיצאתהכוכביםכחישובהגאונים.הבעיה
גדלה כשמאחרים להדליק נרות למעלה מ 10-דקות לאחר צה"כ ,שהוא לאחר
שיעורחצישעהמזמןהדלקתנרותלשיטתהגאונים)ולשיטתרמב"םובה"גאי
אפשרלהדליקאחרזמןזה,כדלעיל(!
לכןכתבבביאורהלכה )ד"המאחרים(שצריךלהדליקנרותמידבצאתהכוכבים
)אפילוקודםתפילתערבית(,כדילצאתגםידיחובתהפוסקיםלהדליקבשקיעה.
בפרט לצאת ידי חובת הרמב"ם ,הסובר שלאחר חצי שעה עבר הזמן .וכן כתב
במשנהברורה )ס"קא(,והוסיף,שהמתפללערביתקודםהדלקהצריךלהכיןאת
הנרותלפניהתפילה,אחרת"ישלחוששיעבורעיקרזמןהדלקתווהואחצישעה
מדינאדגמרא".

סיכום
פתחנו במחלוקת התנאים  -רבי יהודה ,רבי נחמיה ורבי יוסי  -בשיעור בין
השמשות .הבאנו להלכה ,שמחמירים בשיעור בין השמשות ,בכל מקרה לגופו.
הרחבנו במחלוקת ר"ת והגאונים ,בגדר השקיעה ההלכתית ושיעור ביה"ש:
גאונים-בשקיעההרגילהמתחילביה"ש,לאחרשיעור3/4מיל)18-13.5דק'(
הוילילה.והבאנו,ששיעורלילהמשתנהבכלמקוםלפיהאופק,ע"פשלושהכוכבים בינוניים .ר"ת  -לשקיעה הרגילה אין נפקא מינה ,השקיעה ההלכתית
היאבתחילתשקיעהשנייה)78-58.5דק'לאחרהשקיעה(.לילהודאיהוילאחר
ארבעהמילין)96-72דק'(מהשקיעההרגילה)ציינולשיטתהמנחתכהן,שגם
לר"תזמןלילהודאיתלויבצאתהכוכביםשלאותומקום(.
התמקדנו בשלוש נפק"מ הלכתיות :כניסת השבת ,יציאתה וברית מילה לנולד
בין השמשות .העולה מדברי האחרונים ,שכיום אף אחד לא נוהג כשיטת ר"ת
)שהביאהשו"ע(לענייןכניסתשבתוכןלאלענייןמילה.ישמהאחרוניםשצידדו
להחמירכר"תבצאתהשבת.וכלאחדיעשהכמנהגו.
לבסוף ,הארנו מסוגיית בין השמשות על זמן הדלקת נרות חנוכה .הדגשנו את
החשיבות להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים ,כדי שלא לעשות תרתי
דסתרי :להדליק בצאת הכוכבים )כהבנת ר"ת בסוגיא( כחישוב הגאונים ,בזמן
שלגאוניםעברהחצישעהמזמןההדלקה.

