בס"ד
מראי מקומות ,שיעור מאת הג"ר מאיר קפל שליט"א

שבת לד :בעני בי השמשות
 .1שבת לד ,:וז"ל" ,תנו רבנ בי השמשות ספק מ היו ומ הלילה ספק כולו מ
היו ספק כולו מ הלילה מטילי אותו לחומר שני ימי ואיזהו בי השמשות
משתשקע החמה כל זמ שפני מזרח מאדימי הכסי התחתו ולא הכסי העליו בי
השמשות הכסי העליו והשוה לתחתו זהו לילה דברי רבי יהודה רבי נחמיה אומר
כדי שיהל אד משתשקע החמה חצי מיל רבי יוסי אומר בי השמשות כהר עי זה
נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו"
שבת לה ,.וז"ל" ,אביי חזייה לרבא דקא דאוי למערב אמר ליה והתניא כל זמ שפני
מזרח מאדימי אמר ליה מי סברת פני מזרח ממש לא פני המאדימי את המזרח
איכא דאמרי רבא חזייה לאביי דקא דאוי למזרח אמר ליה מי סברת פני מזרח ממש
פני המאדימי את המזרח וסימני כוותא :רבי נחמיה אומר כדי שיהל אד
משתשקע החמה חצי מיל :אמר רבי חנינא הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח
חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בי ויעלה וזהו שיעורו של רבי נחמיה"
 .2תוס ד ל"ה .ד"ה תרי ,וז"ל" ,תרי תילתי מיל  קשה דהכא משמע דמשקיעת
החמה עד הלילה ליכא אלא תלתא ריבעי מיל ור' יהודה גופיה בפסחי בפרק מי
שהיה טמא )ד צד .וש( סבר דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבי ארבע מילי
וצאת הכוכבי לילה הוא כדאמרינ בריש פרק קמא דפסחי )ד ב .וש( וכדמוכח
קרא )נחמיה ד( ואנחנו עושי במלאכה וגו' דמיניה מפיק בפ"ב דמגילה )ד כ(:
דמעלות השחר יממא הוא ואומר ר"ת דהת מיירי בתחילת שקיעה והכא משתשקע
מסו שקיעה אחר שנכנסה חמה בעובי הרקיע אבל תימה לר"י דבמאי פליגי דהא
ודאי משעת צאת הכוכבי הוי לילה כדפי' וי"ל דאמרינ לקמ לא גדולי הנראי
ביו ולא קטני כו' אלא בינוני והשתא פליגי דלר' יהודה מספקא ליה בכל
כוכבי הנראי משקיעת החמה עד שהכסי העליו א ה בינוני א לאו וע"ק
דניחזי אנ באד בינוני שיל מתחילת שקיעת החמה ד' מילי כדאמר בפסחי י"ל
דמספקא להו מהו אד בינוני":
 .3ביאור הגר"א סימ רס"א סעי ב',
וז"ל ,שהוא ג' מילי ורביע ,.וז"ל ,מהא

דפסחי כנ"ל בתוס' הנ"ל.
וכל זה הוא לשיטת התוס' הנ"ל ,אבל ליתא,
דא"כ מעלות השחר עד הנ שוה כזמ השקיעה
עד צאת הכוכבי  ,ובאמת אינו כ כמו
שכתבתי לעיל ,והחוש מכחיש לכל רואה
שמעלות השחר הוא שיעור גדול מאד עד צאת
הכוכבי אחר השקיעה ,ובמדינות הנוטי
לצפו שעלות השחר מתחיל בקי מחצי הלילה
א"כ אי צאת הכוכבי כלל בקי ,דבי
השמשות מתחיל השקיעה תיכ עד הכסי
התחתו והוא ג' רבעי מיל באופק בבל ,ובזמ
תקופת ניס ותשרי בהתחלת השקיעה בי
השמשות גמור.
וכל מקו שמוזכר 'משתשקע החמה' בתחילת
השקיעה ,וכ לעני תענית ,כל תענית שלא שקע

כו' ,מתחילת השקיעה מיד מותר לאכול
דקיי"ל ספיקו שלו מותר ,ועי' מרדכי בפ"ק
דתענית ,אלא שנהגו להמתי עד צאת הכוכבי
משו דמספקא ל אי הלכה כר' יהודה או כר'
יוסי ,כמו שכתוב ש הלכה כרבי יהודה לעני
כו' ,ושיעור בי השמשות דרבי יהודה אחר
שהכסי ,כמו שכתוב ש דשלי בי השמשות
דרבי יהודה ,ולפיכ צרי לעשות בתענית
כדרבי יוסי ,כמש"כ והלכה כרבי יוסי לעני
תרומה ,ואע"ג דמקילינ בתענית דספקו שלו
מותר ,לא מקילינ תרי קולי לעשות ג"כ גר'
יהודה ,ועי' רא"ש ספ"ג דשבת סכ"ג ,ולעני
תענית א שדבריו תמוהי בודאי יש לנהוג
לעני תענית כדר' יוסי ,כיו שנפסק הלכה כר'
יוסי לחומרא ,אבל לעני שבת הוא כנ"ל וכ
לעני חנוכה ג"כ מהתחלת השקיעה ,וכ הוא

בר" ורשב"א ש אצל חנוכה ,דלא כדברי
הטור ושו"ע ,ועי' ר" ש .
וזה שכתב בשבת ש הרוצה לידע שיעורו של
ר' נחמיה יניח חמה כו' ,אלמא דבי השמשות
מיד משתשקע ובתו שיעלה הוי לילה ,דשיעור
עלייתו מ הי הוא חצי מיל ,ועי' תוס' ש ,
והרשב"א נתקשה בגמ' ש מאד ,ע"ש ,שדחק
הרבה.
וקושיית תוס' הנ"ל מהא דפסחי צד .נראה
דלא קשה כלל ,כי ודאי שיציאת הכוכבי
וביאת שוי ,וכ ביאת האור ויציאתו שוי,
שלכ במדינות הנוטי לא באה האור כלל
בקי ,אבל כוכבי עומדי  ,אבל דפסחי
היינו כל הכוכבי  ,שאי כל הכוכבי נראי עד
שיהא לילה משיטהר האור לגמרי מחמת
קטנות הכוכבי דומיא דקאמר ש מעלות

השחר עד הנ החמר ,דבעלות השחר עדיי
כוכבי עומדי זמ הרבה ,ועד שהנ החמה
הוי ד' מילי ,כ מה שכתוב ש משקיעת
החמה עד צאת הכוכבי היינו ג"כ שיצאו כל
הכוכבי דכ הוא מדת עובי הרקיע דקא מייר
בסוגיא דפסחי ש  ,וזה שכתוב בשבת ש
'ולא כוכבי קטני שאינ נראי אלא בלילה',
ר"ל אחר ביאת האור ,שאז נראי כל הכוכבי
הקטני ג"כ כנ"ל ,אבל יציאת הכוכבי
דאמרינ בכל מקו שהוא לילה הוא בג'
כוכבי לבד ובינוניי  ,כמו שכתוב בשבת,
והוא חילוק בתרתי ,וה נראי בהכסי העליו
והשוה לתחתו ,ולפי שצרי בקיאות גדולה
בזה לידע ג' כוכבי לבד ויהיו בינוניי
וכמש"ש בתוס ',לכ נתנו שיעור הכסי כו',
וכ אביי דהוי דאוי כו'.

 .4שו"ת עמודי אור סי' ה' אות ב' )ראה למטה(
 .5חזו איש )ראה למטה(
 .6ביאור הלכה סימ רס"א ,וז"ל,
"מתחלת השקיעה  טע לכל זה דהנה
בפסחי צ"ד איתא דמשקיעת החמה עד צאת
הכוכבי שיעור ד' מילי ובשבת ]ל"ד ל"ה[
איתא דמשקיעת החמה מתחיל בה"ש ]לרבה
אליבא דר' יהודה דפסקינ כוותיה[ ואמר ש
דמש בה"ש תלתא רבעי מיל ואח"כ הוי לילה
ואמרינ ש דג' כוכבי בינוני הוי לילה א"כ
קשה אהדדי וע"כ תיר ר"ת וסיעתו לחלק בי
שקיעת החמה דפסחי לשקיעת החמה
שבשבת ש דההיא דפסחי הוא התחלת
השקיעה משקיעת גו השמש כשנכסה מעינינו
ומאז עד צה"כ ד' מילי ומשתשקע החמה
שבשבת ש הוא סו השקיעה שהוא כשנשקע
ג אור השמש מרוב הרקיע לבד לצד המערבי
ומאז מתחיל בה"ש שהיא ג' רבעי מיל קוד
צה"כ ומהתחלת השקיעה שהוא שקיעת גו
השמש עד סו השקיעה הנ"ל הוא יו והוא
מש ג' מילי ורביע ואז הוא זמ תוספת שבת
וכמ"ש כא בשו"ע ובי כול המה ד' מילי ועד
ד' מילי מהתחלת השקיעה לא הוי לילה ודאי
זהו שיטת ר"ת וסיעתו ועיי לקמ בסימ
של"א ס"ה במ"א משמע ש שדעתו להלכה
כשיטה זו אבל הגר"א ז"ל חולק על שיטה זו
והארי בכמה ראיות דשקיעת החמה שבשבת
לעני בה"ש הוא ג"כ התחלת השקיעה כמו
שקיעת החמה שבפסחי ש ומיד אחר
שקיעת גו השמש מתחיל בה"ש אליבא דר'
יהודה דפסק ר' יוחנ כוותיה לחומרא בשבת
ש ומש זמ בה"ש הוא ג' רבעי מיל וקושיא
הנ"ל תיר לחלק בי צה"כ דשבת לצה"כ
דפסחי דצאת הכוכבי דשבת הוא זמ של
א הנ"ל וג הראב" ס"ל כ דתיכ כשנשקע
גו השמש ונתכסה מעינינו מתחיל זמ בה"ש
עיי הגהות מרדכי בפ"ב דשבת וג בספר סדר
זמני הארי ופסק הלכה למעשה כהגר"א

לילה שהוא ג' כוכבי בינוני וצה"כ דפסחי
הוא צאת כל הכוכבי הנראי בלילה שהוא
זמ מאוחר הרבה והוי ד' מילי אחר התחלת
השקיעה ואע"ג שנראה לעיני שמש בה"ש
שהוא עד צאת הכוכבי הוא הרבה יותר מג'
רבעי מיל הוא כמו שכתב הגר"א בבאורו
ששעור הגמרא נאמר רק על אופק בבל או א"י
ובמדינותינו שנוטה יותר לצפו מתאר יותר
ולכ לעני סו בה"ש אי לנו מש זמ מסוי
מ הגמרא על אופק שלנו ורק תלוי לפי הראות
מתי הוא ג' כוכבי בינוני אבל לא גדולי
ולפי שאי אנו בקיאי איזהו בינוני צרי
להמתי עד קטני כמ"ש סימ רצ"ג וע"ש מה
שכתבנו עוד בעני זה ולשיטת הגר"א הנ"ל מיד
אחר שקיעת גו השמש מעל האר הוא בה"ש
גמור וכנ"ל .ובאמת שיטתו זאת לאו חדשה
היא דכבר הסכי כ בתשובת מהר" אלשקר
סימ צ"ו דמיד אחר שקיעת גו השמש הוי
בה"ש גמור והביא ש שכ כתבו בפירוש
הגאוני הראשוני בתשובותיה והמה רבינו
שרירא גאו ורב האי גאו ורבינו נסי גאו ג
הרב ר' אברה החסיד בנו של הרמב" ז"ל ג
כתב ש שכ משמע מהרי" והרמב" ורש"י
ע"ש והביאו הש" להלכה ביו"ד סימ רס"ו
סקי"א לעני מלת בה"ש וע"ע בפי' מהרלב"ח
על פ"ב מהלכות קידוש החודש להרמב"
בד"ה כלל העולה שכתב ג"כ שמהרי"
והרמב" משמע דס"ל דמהתחלת השקיעה
]דהיינו שהחמה נתכסה מעינינו[ הוי בה"ש וג
מהר"ל מפראג בחדושיו על שבת פירש ג"כ
ממש כשיטת הגר"
ז"ל דמיד אחר התחלת השקיעה הוי בה"ש.
והנה למעשה בודאי צרי ליזהר כדעת הגר"א
והרבה מ הראשוני והפוסקי הנ"ל דמיד
אחר התחלת השקיעה היינו משעה שהחמה

נתכסה מעינינו הוא איסור גמור שלא לעשות
מלאכה וח"ו להקל בזה דהוא ספק איסור
סקילה לדעת כל הני רבוותא הנ"ל ]ובפרט
בימינו שאי העול בקיאי בזמ בה"ש
ובאופ זה לכ"ע יש להחמיר לפרוש ממלאכה
מתחלת השקיעה כדאיתא בגמרא והובא
בשו"ע ס"ג[ ולאו דוקא לעני שבת דה"ה
לכל דבר שיש בתורה שנ"מ בי יו ובי לילה
אזלינ להחמיר דתיכ בהתחלת השקיעה
מתחיל בה"ש ונמש הזמ דבה"ש עד יציאת
ג' כוכבי בינוני כנ"ל .ודע דבספר יראי
לרבינו אליעזר ממי החמיר עוד יותר לעני
התחלת בה"ש וס"ל דבה"ש מתחיל ג' רבעי
מיל קוד התחלת השקיעה והובאו דבריו

באגודה ובמרדכי פ"ב דשבת ועיי בב"ח
שהארי בזה ודעתו שיש ליזהר לכתחלה
לנהוג כשיטת היראי ע"ש והביא שכ היה
מנהג הקהלות מאז ועיי במ"א שהביא ג"כ
את דברי הב"ח ומשמע מיניה שלחומרא
חשש לדברי הב"ח ]א דמעיקר הדי ס"ל
למ"א כשיטת ר"ת כדמוכח לקמ סימ
של"א ס"ה במש"כ ש לעני מילה ע"ש[ אכ
הגר"א דחה שיטת הרא" הנ"ל ועיי בספר
סדר זמני מה שכתב בפירוש דברי הרא"
ומ"מ לכתחלה בודאי טוב לחוש לדברי
הרא" ולהקדי מעט יותר בהדלקת הנרות
כדי לצאת ג שיטתו וכמו שכתבתי במ"ב
סקכ"ג וכמו שכתב הב"ח שכ היה מנהג
הקהלות מאז":

