
 

 

  

  
  

   

   
  
  
  
  
  
  

 

  ט"תשע פנחס 
  , למה זה כל כך חשוב?ַהֹּמְׁשִליםעל כן יאמרו 

------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל
  

  חלקי ארץ מואב, שנכבשו על ידי סיחון, מלווים אותנו מסוף פרשת חקת ועד לתחילת ספר דברים. 
  משה רבנו מוסיף עוד פרטים אודות מסע בני ישראל, בעבר הירדן המזרחי. בפרשת דברים 

  הקו המחבר, בין כל המאורעות שלהלן:   - נסכם את המסע בקצרה בשילוב שני המקורות, וננסה להבין מהו הקשר הפנימי 
. כא)- (במדבר כ' ידת לבקשה א. משה רבנו, שלח מלאכים מקדש ברנע אל מלך אדום, בבקשה לעבור בארצו. מלך אדום סרב בתקיפו

(דברים ב' נחל ארנון  -הר שעיר והגיעו לגבול מואב  -הקב"ה ציוה על בני ישראל לא להתגרות בבני עשיו, לכן הם הקיפו את ארץ אדום 

  . ט, גם בציטוט מספר מלחמות ד' נזכר גבול מואב, נחל ארנון במדבר כ"א יד)-א

  . כג)-' יזדברים ב( "ל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמהַאב. עם ההגעה לגבול מואב הוזהר משה: "

  . (שם יט) "ַאל ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבםג. הקב"ה מזהיר את משה גם בעניין העמונים: "
ד. משה קורא לסיחון לשלום ומבקש רשות מעבר בארצו. סיחון מסרב, משה הורג את סיחון ואת בני משפחתו, מכה את צבאו ויורש את 

  . לז)-כה, דברים ב' לא-(במדבר כ"א כאארצו, תוך כדי הקפדה שלא לעבור את הגבול של עמון ומואב (מארנון ועד יבוק) 
) העוסקת במלחמת סיחון מול מלך ותשס"ד בחמדת ימים לפרשות חוקת תשס"געיינו גם ה. התורה מצטטת מתוך שירת המושלים (

ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון ֶלָהָבה ִמִּקְרַית ִסיֹחן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון: ִּכי ֵאׁש  ַהֹּמְׁשִליםַעל ֵּכן ֹיאְמרּו מואב הראשון: "
  " ַעד ֹנַפח ֲאֶׁשר ַעד ֵמיְדָבאיָרם ָאַבד ֶחְׁשּבֹון ַעד ִּדיֹבן ַוַּנִּׁשים ַאְרֹנן: אֹוי ְל מֹוָאב ָאַבְדָּת ַעם ְּכמֹוׁש ָנַתן ָּבָניו ְּפֵליִטם ּוְבֹנָתיו ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶל ֱאֹמִרי ִסיחֹון: ַוּנִ 

  )ל-כז א"כ במדבר(
  . כ"ד כה)- (שם כ"ב בו. בלק בן צפור מזמין את בלעם "לברך" את בני ישראל 

  . יח)- ט,טז-(שם כ"ה א" ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתםז. בנות מואב ומדין מכשילות את בני ישראל בשיטים. משה נצטווה: "
  . יא)-(שם כ"ז אח. בנות צלפחד מתעקשות שלא לוותר על נחלת אביהן 

  . ח)-(שם ל"א אט. משה שולח את נציגי השבטים לנקום במדינים, הם מכים בהם והורגים את בלעם 
לב, -ב א(במדבר ל"י. בני גד ובני ראובן מבקשים לנחול באזור הגלעד (ארצו של סיחון), משה מתנה עמם לצאת חלוצים לפני המחנה 

  . דברים ג' יב, טז, שוב נזכרים הארנון והיבוק)
  . טו)-מב, דברים ג' יג- (שם ל"ב מיא. חצי שבט מנשה מקבל גם הוא נחלה בעבר הירדן המזרחי 

  

  בהקדמה לדברים ננסה להבין מי הם המושלים? 

ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה  ַהֹּמְׁשִליםַעל ֵּכן ֹיאְמרּו רים בפסוק "(מטפורה). ברור שהמושלים הנזכ Fable - ומשל כ  Governer - בימנו נהוג לתרגם מושל כ
", אינם שליטים ואינם רק אנשים הכותבים ספרות או שירה כחלק מחיי התרבות של העמים במזרח התיכון, כי אז אין שום ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון

אלה היו אנשי רוח, חלקם היו קרובים לרוח הקודש, חלקם היו קרובים  ֹּמְׁשִליםסיבה להביא את דבריהם בתורתנו הקדושה. נציע כי 

ְוא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל בלעם הקוסם. כך מפורש במדרש הבא: " -לנבואה, אחד מהם היה ממש נביא, אולי אפילו במדרגת משה רבנו 
. י) ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז( "זה זה בלעם בן בעורואיזה  !בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ,י) ד"דברים ל( ְּכֹמֶׁשה

  (כנראה שגם מי שכתב את "ספר מלחמות השם" היה או היו אישיות מסוג זה). 
נביא דוגמא נוספת לאישיות שאינה מבני ברית ואע"פ כן הייתה קרובה לנבואה. בספר איוב מצאנו את אליפז התימני (שיש בחז"ל דעות 

ְוֵאַלי ָּדָבר ְיֻגָּנב ַוִּתַּקח ָאְזִני ֵׁשֶמץ ֶמְנהּו: ִּבְׂשִעִּפים ֵמֶחְזֹינֹות ָלְיָלה ִּבְנֹפל ותו עם בנו של עשיו) הפותח את נאומו הראשון בדברים הבאים: "המזהות א
י ַיֲחף ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי: ַיֲעֹמד ְוא ַאִּכיר ַמְרֵאהּו ְּתמּוָנה ְלֶנֶגד ֵעיָני ְּדָמָמה ָוקֹול ְורּוַח ַעל ָּפנַ  ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאָנִׁשים: ַּפַחד ְקָרַאִני ּוְרָעָדה ְוֹרב ַעְצמֹוַתי ִהְפִחיד:

  . )טז-יב' איוב ד( "ֶאְׁשָמע
אין כל ספק כי בפסוקים אלה מתואר מעמד של התגלות משמים, שיש בו גם מרכיבים נבואיים. לזכותו של אליפז (שהמדרש מוצא לו 

נקודות זכות נוספות) נדגיש כי הוא איננו מציג את דבריו כנבואה וודאית משמיים, אלא ביושרה יוצאת דופן, הוא מדגיש שאין הוא מקבל 
  מסר ברור. 
  בועות הקרובים נמשיך ונפרוש בפני הקוראים את התמונה במלואה. בדברינו בש

  

  הבה נתפלל כי רק מי שאכן קיבל נבואה ו/או זכה באמת למדרגת רוח הקודש, ידבר בסגנון שכזה.

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמשגב' 

  נלב"ע
  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 
  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי

  הי"ויצחק ונעמי  בנם של
  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

  ז"ל גב' לוריין הופמןלע"נ  ז"ל, נלב"ע בל"ג בעומר תשע"ט אברהם קלייןלע"נ 
  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  עורך:  הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל. 

  

  התיישנות בתביעות בדיני עבודה
  76054ז / תיק תשע"ארץ חמדה גזית ירושלים / שבט 

  
  הרב יוסף כרמל, הרב דניאל מן, הרב עמנואל נהון דיינים:

  
שנה, לצידה עבדה עובדת נוספת. התובעת קיבלה שכר של  18- התובעת היא עובדת שעבדה בארגון א' במשך כ המקרה בקצרה:

לחודש במשך כל השנים, וכשגילתה שהעובדת הנוספת מקבלת שכר גבוה יותר ביקשה העלאת שכר שאושרה לסך  ₪ 1,394
  .₪אלף  20-בחודש, והסכמה לפיצוי כספי של כ ₪ 2000-ה מהגבו

. בית הדין, הוציא צו ביניים ששכרה של התובעת יעמוד על ₪ 500- לאחר שהתובעת הגישה תביעה בבית הדין שכרה הופחת לכ
  , עד שיינתן פסק דין סופי. ₪ 2,000

הפרשי שכר למפרע ועוד תוספות שכר וקנסות  התובעת מבקשת שיינתן לה שכר זהה לעובדת המקבילה, כמו כן היא תובעת
  , וזאת על פי הכללים הנהוגים בארגון הנתבע. ₪אלף  330 -נוספים שמגיעים לה לדעתה, בסך הכל כ

הארגון הנתבע טוען כי אין להשוות שכר של שתי העובדות, משום שהם נמצאות בתקן שונה: העובדת המקבילה היא עובדת 
ת כממלאת מקום. בעבר שולם לתובעת יותר ממה שמגיע לה, השכר לא עודכן והתובעת קיבלה קבועה ואילו התובעת מוגדר

זאת. כמו כן התובעת עובדת בפועל שישית משרה בלבד, לטענת הנתבעת אלו תנאי העסקה מקובלים בארגונים מקבילים 
  אחרים.

  
לחשב את המגיע לה למפרע, ימונה רו"ח  משרה, לפי זה יש 28%יש להחשיב את התובעת כעובדת קבועה בהיקף  פסק הדין:

  שיחשב את המגיע לתובעת, ובית הדין יחליט לאחר מכן על הסכום המגיע לה.
  

  נימוקים בקצרה:
  א. אין איסור להעסיק שני עובדים בתקן שונה

עובדים בעלי רקע  א) קובע שאסור להפלות על רקע פסול, אך אין אסור להפלות בין שני2החוק (שוויון הזדמנויות בעבודה סעיף 
שאינו שונה. מה גם שבמקרה שלפנינו יש הבדל בין שתי העובדות, והדבר אף לא הוכחש על ידי התובעת. מאידך, על התובעת 

  שהיא עובדת קבועה חלים ההסכמים הקיבוציים החלים על הארגון הנתבע.
  

  ב. מדובר בעובדת קבועה ולא בממלאת מקום
הנתבעת טענה שהתובעת היא ממלאת מקום על בסיס שעתי ולכן שכרה נמוך מהעובדת המקבילה. בית הדין דחה טענה זו לאור 

  העובדה שהתובעת מעולם לא מילאה דו"ח שעות אלא רק דו"ח על ימי עבודה וקיבלה שכר קבוע בכל החודשים. 
  לפיכך, מעמדה כשל עובדת קבועה.

  
  עתג. שיעור השכר המגיע לתוב

  האם לתובעת זכות תביעה בגלל שבארגון מקובלים תנאי העסקה מסוימים למרות שהיא הסכימה לשכר שקיבלה במשך השנים?
בית הדין קבע שיש לדמות מקרה דנן למקרה המובא ברמ"א (חו"מ שלג, ח) לגבי אדם שהמשיך לעבוד לאחר תום תקופת החוזה 

משרה וממילא היא זכאית  40%יים. במקרה דנן התובעת קיבלה שכר עבור שהוא עובד על דעת החוזה שהסת –ללא חוזה חדש 
  להמשיך ולעבוד באותם תנאים. 

אלא שכאן עולה שאלה נוספת: מחד גיסא, הנתבעת לא הפחיתה את השכר ולכן יתכן לראות בה כמי שקיימה את החוזה 
דה בפועל. מצד שני, הנתבעת לא נתנה לתובעת משרה היה גבוה מהיקף שעות העבו 40%המקורי, מה גם שמתן שכר בהיקף של 

  את תוספות שכר המקובלות ולכן ניתן לראות בה כמי שהפרה את החוזה המקורי. 
 63%לאור כל האמור קבע בית הדין שכיוון שהנתבעת מקבלת תקציבים מהמדינה עבור משרה כמעט מלאה, והיא משלמת 

משרה. על הנתבעת יהיה להציג חישוב על שכרה של  28%היתרה בסך משרה לעובדת השנייה, מן הראוי שתשלם לתובעת את 
  התובעת גם רטרואקטיבית.

  
  ד. התיישנות בהתחייבות שמכח חוקי המדינה

בעניין זה נחלקו דייני בית הדין. לדעת הרוב התיישנות לא חלה על חיובים כספיים, גם אלה שמכח חוקי המדינה. בשו"ת במראה 
הבזק (ז, קיא) הכריעו שכיון שההתיישנות לפי חוק אינה מהותית, אלא דיונית, דהיינו, בית המשפט לא דן בתביעות שהתיישנו, 

דין הנוהג לפי דין תורה. הדבר תקף גם בחיובים שמקורם מדיני המדינה, ולא מדיני התורה. לכן אין חובה לקבל חוק זה בבית 
חריגות לכך הן זכויות שהמחוקק עצמו קבע שלא ניתן לתבוע אותן לאחר זמן כמו דמי הבראה שהחוק מגביל את התביעה 

אלא חיוב שאדם הסכים לקבל על עצמו.  לשנתיים. מעבר לכך, כן חיוב שנובע מהסכם קיבוצי, אינו נחשב לחיוב מכח חוק,
  לפיכך, בית הדין ביצע הפחתה מזכויות  שחלה עליהם התיישנות. 

לדעת המיעוט בחיוב שנובע מהחוק חלה התיישנות. החוק קובע כי רק בית דין דתי אינו כפוף לחוקי ההתיישנות, כשהכוונה אך 
  אופן עקרוני החוק חל גם על בוררות. ורק לבתי הדין הרבניים, ולא בתי הדין לממונות. אם כן ב
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התשובה בשו"ת מראה הבזק דנה בתוקף חוק ההתיישנות מכח שלוש סוגיות: דינא דמלכותא תקנות קהל ומנהג, ממילא בחיוב 
כספי שכל כולו נובע מדינא דמלכותא, יש להתחשב בחוק ההתיישנות.  תכלית החוק היא תכלית ראויה א. כדי למנוע רמאות. ב. 

  ים שבעל הדין מחל על חובו. ג. לעודד תובעים להגיש תביעה בזמן, ד. לאפשר התנהלות תקינה של חיי המסחר. מניח
אמנם, חוק ההתיישנות לא חל כשנעלמו מהתובע עובדות שלא היה יכול לדעת אותם, אך תביעת השכר של התובעת לא אמורה 

גיעות לה כעובדת בארגון, ולכן חלה על התביעה חוק להיות מבוססת עקרונית על תביעת חברתה אלא על הזכויות המ
  ההתיישנות.

  
  

   למעבר לפסק הדין

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
  

  (מתוך ח"ו)
  

  New York, USA                             ניו יורק, ארה"ב
  שבט תשס"ד

  

  חישוב זמן צאת הכוכבים, בפרט באזור ניו יורק
  

  שאלה
  רסא סע' ב) כותב:  'השו"ע (או"ח סי  .א

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

  איזה זמן שיהיה ודאי מחול על הקודש, ושיעור זמן בין השמשות הוא ג' רבעי מיל, שהם מהלך אלף ות"ק אמות קודם הלילה.
ות כ) כתב שלדעת הגר"א הוא הוא לערך רבע שעה". וב"שער הציון" (שם א –"משנה ברורה" (שם ס"ק כג) כתב: "ג' רבעי מיל 

  מעט יותר. 
  "משנה ברורה" (שם בס"ק כ) כתב: 

ושוהה כדי ג'  –דעת ר"ת וסיעתו דס"ל דשתי שקיעות הן, מתחלה נכסית החמה מעינינו ושוקעת והוא הנקרא תחלת השקיעה 
ור לגמרי, והוא הנקרא סוף מילין ורביע מיל ועדיין יום הוא, ומאז והלאה מתחיל השקיעה שניה, שאז מתחיל להשקע הא

  השקיעה, ונמשך זמנה כדי שיעור מהלך ג' רבעי מיל... והוא בין השמשות, ואח"כ יוצאין ג' כוכבים בינונים שהם סימן ללילה.
  בהמשך דבריו (שם ס"ק כג) כתב: 

ה, היינו משעה אבל הרבה מהראשונים ס"ל, וגם הגר"א הסכים לשיטתם, דבין השמשות מתחיל תיכף אחר תחילת השקיע
  שהחמה נתכסה מעינינו, ונמשך זמנו כדי ג' רבעי מיל ואח"כ בסמוך לו יוצאין הג' כוכבין בינונים, והוא לילה מה"ת לכל דבר.

  וב"ביאור הלכה" (שם ד"ה מתחילת השקיעה) כתב: 
מיל, הוא כמו שכתב הגר"א  ואע"ג שנראה לעיניים שמשך זמן בין השמשות שהוא עד צאת הכוכבים הוא הרבה יותר מג' רבעי

בביאורו, ששעור הגמרא נאמר רק על אופק בבל או א"י, ובמדינותינו שנוטה יותר לצפון מתארך יותר, ולכן לעניין סוף בין 
השמשות אין לנו משך זמן מסוים מן הגמרא על אופק שלנו, ורק תלוי לפי הראות מתי הוא ג' כוכבים בינונים... ולפי שאין 

איזהו בינונים, צריך להמתין עד קטנים... ולשיטת הגר"א הנ"ל מיד אחר שקיעת גוף השמש הוא בין השמשות אנו בקיאין 
גמור... ובאמת שיטתו זאת לאו חדשה היא, דכבר הסכים כן בתשובת מהר"ם אלשקר... וכן כתבו רבינו שרירא גאון, רב האי 

  הראב"ן.גאון, רבינו ניסים גאון, ר' אברהם החסיד, מהר"ל מפראג, 
  סב) כתב שיש להחמיר כשתי השיטות פה בעירנו ניו יורק וניו ג'רסי, וז"ל שם:  'והנה, "אגרות משה" (או"ח ד סי

כחמישים מינוט (דקות) אחר שקיעה כבר כל השמים מלאה כוכבים, והוא חושך כאמצע הלילה, ולא פחות מבמקומינו 
חלקים, כמספר  16-מינוט ל 50-לעניין מחלוקת דהגאונים צריך לחלק ה ביוראפ אחר ע"ב מינוט ויותר, שא"כ לפי עצם הדין

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ 
  זלמן ושרה  בןשלמה דוד 

   ז״ל אבנית
  טתשע" סיוןנלב"ע 

    הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ   
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מינוט הראשונים ויותר מעט ביה"ש, דהוא ספק יום ספק לילה לשיטת הגאונים  9, ויהיה 3.125ט"ז רבעי מיל שכל חלק הוא 

  מינוט ויותר מעט ביה"ש לר"ת, ודעימיה יום ודאי. 9-שסובר כן הגר"א, ו
כתב: "לבני תורה יש להם לחכות ע"ב מינוט, כמו שהורגלנו ביוראפ, אף שכאן אין צורך לזה מדינא, ואין ושם לעניין מוצש"ק 

להחמיר צ"ו מינוט". ולעניין תענית: "יש להקל למי שקשה בביה"ש דר"ת, דהיינו אחר מא' מינוט, ויתפללו ערבית קודם". 
  סא) כתב:  'סיולעניין הפסק טהרה בזמן בין השמשות, בשו"ת "באר משה" (ב 

...אני אומר להם מה שהעידו לפני מגידי אמת בשם הגאון ר' משה פיינשטיין בעל שו"ת "אגרות משה", שאף שגם הוא היה 
מדקדק ומקפיד מאד שיש לעשות ההפסק בטהרה קודם שקיעה, עם כל זה היה מתיר בדיעבד אם אחרו לעשות ההפסק 

  בטהרה לא יותר מט"ו דקות אחר שקיעה.
ה כבר כתב הרהמ"ח (בעל שו"ת "באר משה") שם על הוראה זו שהוא אינו יודע מה טיבן של ט"ו דקות אלה (עיין שם). והנ

דקות לערך זה כבר ודאי צאת הכוכבים לגאונים, ואין שום ספק ספיקא, וצ"ע  9דהרי על פי דברי ה"אגרות משה" הנ"ל, אחר 
  מיר כשתי השיטות.בתוך ט"ו דקות, והרי סובר להח אמדוע התיר דווק

והנה, נוסף לכל הנ"ל, בלוחות הנפוצים כאן בארה"ב ניו יורק אין מביאים את שיטת הגאונים. לעומת זאת מביאים את ר' 
  ובכל זאת לא ראיתי ששיטה זו מוזכרת בפוסקים. –יונה, ואמנם לא חיפשתי מספיק 

ה וכד' לעניין בין השמשות, ולעניין צאת הכוכבים לטבילה, ונפשי בשאלתי כיצד לנהוג פה לעניין הפסק בטהרה, כהנים בנעיל
מצה, וכדו'. וצריך לעיין על כל זה, ובפרט על הלוחות הנפוצות עם שיטת ר' יונה כנ"ל, ושיטת הגאונים לא מוזכרת  –ליל פסח 

  כלל בלוחות אלו.

בלוח זה) לחודש ניסן (ימים השווים) ולחודש הריני לצרף בזה העתק מלוח זמני היום הנפוץ כאן (ושרבים נוהגים על פי הכתוב   .ב
 36דקות, הזמן בין השקיעה לבין כוכבים בינוניים הוא  67.8כששעה זמנית אורכה  –לאפריל  21כסליו (חורף), והנה בתאריך 

, ולא דקות 37דקות, הזמן בין השקיעה לבין כוכבים בינוניים הוא  48.1כששעה זמנית אורכה  –לנובמבר  26דקות, ובתאריך 
  הבנתי כיצד הזמן בין השקיעה לכוכבים בינוניים אינו מתקצר אלא אף מתארך?

ומעניין לעניין באותו עניין, הנה בלוח לא מוזכרת כלל שיטת הגאונים וסיעתם, ואף אם נאמר "שר' יונה כוכבים   .ג
ומצד שני הוא מיקל, והיא בינוניים" המוזכר בלוח כוונתו לשיטת הגאונים, על כל פנים נראה שהלוח מחמיר מצד אחד 

למרץ) וזה  23-דקות (עיין ב 33חומרא הבאה לידי קולא, שהזמן בימים השווים בין השקיעה לצאת הכוכבים הבינוניים הוא 

-דקות אחרי השקיעה, שזה תואם ל 41מעלות מתחת לאופק (שיעור יחסי) וכוכבים קטנים באותו תאריך  0ο7.2-תואם לכ
ο8.94  לאופק. והוא חומרא הבאה לידי קולא בהרבה נושאים, כגון תפילת מנחה בין השמשות, כהנים בנעילה מעלות מתחת

  וכיו"ב, וצריך עיון.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תשובה
, היינו שלגבי הלכות 1במקום שאין מנהג קבוע, ניתן לנקוט כשיטת הגאונים (וייתכן שהדבר תואם גם את שיטת רבנו תם)  .א

 °40.7-שנמצאת ב –מתחת לאופק (שהוא בניו יורק  °8.5הנוגעות לאיסור דאורייתא יש להמתין עד שתגיע השמש למצב של 
דק')  51דק' לאחר השקיעה המתכסה מעינינו בימים השווים, ובימים שאינם שווים משך הזמן מגיע עד  41-כ –רוחב, צפון 

ובהלכות הנוגעות באיסור דרבנן (ובמקום צורך גדול אף באיסורי דאורייתא) ניתן להקל,  כדי שייחשב לצאת הכוכבים.
דק' בימים השווים,  22-מתחת לאופק ייחשב הדבר כצאת הכוכבים (ובניו יורק הוא כ °4.8שמרגע שהשמש תגיע למצב של 

  דק'). 26ובימים שאינם שווים עד 
שיטת הגאונים, שכבר מהשקיעה הנכסית אפשר שמתחיל זמן בין השמשות. לגבי קביעת זמן השקיעה, לכתחילה יש לחוש ל

, שגם לאחר השקיעה הנכסית עדיין 2ואיסורים שאינם אלא מדרבנן (וכן באיסורי דאורייתא בשעת דחק גדול) ניתן להקל
  ). °4.8, עד זמן צאת הכוכבים הבינוניים (3נחשב יום גמור כמעט

אין מנהג קבוע, אך במקומות רבים כבר קיים מנהג קבוע אם לפסוק כגאונים או כר"ת כאמור, כל זה הוא דווקא במקום ש
(ומכל מקום אף במקומות שנוהגים לעניין צאת הכוכבים כר"ת המנהג הוא לחשוש לשיטת הגאונים, שזמן השקיעה הוא 

  . 4מזמן השקיעה הנכסית), ואין לפרוץ גדר
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שף" (בין השקיעה לצאת הכוכבים) הנו ארוך יותר אף שהשעה הזמנית קצרה לגבי מה שתמהת, כיצד ייתכן שבחורף זמן ה"נ  .ב
יותר, ההסבר נעוץ בעובדה שזמן ה"נשף" הקצר ביותר הוא בימים השווים, וככל שמתרחקים מהימים השווים (בין לכיוון 

ציר הסיבוב של כדור הקיץ ובין לכיוון החורף) ה"נשף" מתארך. הסיבה לכך היא שככל שהשמש נמצאת קרוב יותר לניצב ל
הארץ, זמן ה"נשף" קצר יותר, וככל שהיא נמצאת בזווית גדולה יותר לציר הסיבוב זמן ה"נשף" מתארך. אם כן, כיוון 

  שבתקופת החורף השמש נמצאת בזווית הגדולה ביותר לציר הסיבוב, הדבר גורם ל"נשף" ארוך. 
  כדי להמחיש יותר את הדברים מצ"ב תרשימים מתאימים (לקוחים מתוך הספר "הזמנים בהלכה"): 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הסבר למופיע בתרשים: כאשר השמש נמצאת בניצב לציר הסיבוב, ישנה "רצועה" של אור שהולך ונחלש מהשקיעה ועד צאת 
יחצה את רצועת הדמדומים, וממילא יחצה את הרצועה בדרך הקצרה הכוכבים. אדם הנמצא בנקודה א (בזמן השקיעה) 

ביותר (ופרק הזמן יהיה הקצר ביותר). לעומת זאת, בתקופת החורף והקיץ רצועת הדמדומים נמצאת בזווית קהה או חדה 
אלכסון, ביחס לציר הסיבוב (ראה ציור ב), ואם כן המעבר מנקודה א לנקודה ב אינו מתבצע בדרך הקצרה ביותר אלא ב

  וממילא פרק הזמן הנדרש לחציית הרצועה הנו ארוך יותר.
(לאור האמור, צ"ל ששיעור ג' רבעי מיל שהוזכר בשו"ע הוא דווקא בימים השווים, אך לא בתקופת החורף, שאם לא כן ג' 

  שאלתך).וכפי שציינת ב –רבעי מיל בשעות זמניות הם קצרים יותר  מהזמן של מהלך ג' רבעי מיל בימים השווים 
אכן, זמן רבנו יונה במקורו נועד להחמיר בלבד, ונראה שאין לסמוך עליו לקולא ולהחשיב את  –בנוגע לשאלתך השלישית 

 הזמן שלאחר יציאת הכוכבים הבינוניים כבין השמשות.
  

________________________________________________________  
  
ב): "איזהו בין השמשות? משתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימין הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון בין "מובא בגמרא (שבת לד ע   1

  דברי ר' יהודה... ר' יוסי אומר: בין השמשות כהרף עין..."  –השמשות, הכסיף העליון והשווה לתחתון זהו לילה 
ה (מהשקיעה ועד צאת הכוכבים): דעת רבה שהוא שיעור מהלך בהמשך הגמרא נחלקו האמוראים בשיעור זמן בין השמשות של ר' יהוד

מיל הבאים הוא  2/3דק') הוא עדיין יום, ובמשך  2- 1.5של מיל (=  1/12שלושת רבעי מיל, ודעת רב יוסף שמיד לאחר השקיעה במשך מהלך 
ם שכתבו שהעיקר כהבנתו של רב יוסף בין השמשות (צאת הכוכבים לפי שניהם הוא באותה נקודת זמן). להלכה, אף הגאונים והראשוני

  בדעת ר' יהודה, מכל מקום כתבו להחמיר גם כשיטת רבה (לפחות באיסורי דאורייתא).
  לגבי שיעור זמן מהלך מיל נחלקו הראשונים: 

לעניין שיעור זמן השהיה של החמצת בצק): "...מיל אחד הוא שיעור מן הזמן שהוא  –ם (פירוש המשניות לפסחים פ"ג מ"ב "שיטת רמב
ב), שם "דק'). וכן כתב רע"ב על המשנה במקום. סמך לשיטה זו ניתן למצוא בגמרא (פסחים צג ע 24שני חומשי שעה משעות ההשויה" (=

  דק'. 24ילא כל מיל הוא וממ –שעות) היא ט"ו מילין  6משמע שהליכת אדם בינוני עד חצות היום (=
שיטת הגר"א: הגמרא (פסחים צד ע"א) אומרת: "כמה מהלך אדם בינוני ביום? עשר פרסאות. מעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, 

משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין", ופירש רש"י שמהלך אדם מהנץ החמה עד שקיעתה ל"ב מיל. כוונת הגמרא שמהלך את 
היות והגר"א (או"ח סי' תנ"ט ס"ק ד') טוען שעל פי המציאות, על מנת שיום  –שר פרסאות (מ' מיל) מעלות השחר עד צאת הכוכבים כל הע

בינוני (בו היום והלילה שווים) יחול בתקופת ניסן ותשרי, יש צורך לחשב את י"ב השעות של היום מהזריחה ועד השקיעה, ואילו אם 
הכוכבים תיווצר מציאות לא הגיונית בו יום בינוני (בו היום והלילה שווים) יהיה בשיא החורף. ונמצא לפי נחשבם מעלות השחר עד צאת 

פ): "ושיעור מיל  'דקות. וכעין זה כתב גם "חתם סופר" בתשובה (או"ח סי 22.5מיל) הוא  32שעות ב 12זה שמשך מהלך מיל (כשמחלקים 
 וצ"ע) –טז) כתב שחצי מיל הוא ט' מינוטין  'ם סופר" (ו סיבמוחלט הוא כ"ב מינוטין". (אמנם בשו"ת "חת

קסז), שכן כתב  'דקות. ומקור הדברים ב"תרומת הדשן" (סי 18רסא): שהילוך מיל הוא  'תנט) ורמ"א (או"ח סי 'שיטת השו"ע (או"ח סי
עות. בספר "לקט יושר" (קובץ על ידי לגבי שיעור הזמן של מליחה. והוא כותב שאדם מהלך את כל העשר פרסאות, שהן מ' מיל, בי"ב ש

תלמידו של "תרומת הדשן") מוכח שכוונת "תרומת הדשן" היתה שמהלך את ארבעים המיל במשך הזמן שבין עלות השחר לצאת 
 הכוכבים. אלא שכבר ראינו לעיל, שזמן זה בימי ניסן ותשרי (שהם הימים הבינוניים) הוא יותר מי"ב שעות שוות, ואף שבתרומת הדשן

(שכן מעלות  1.25הזכיר י"ב שעות, חייבים לומר שכוונתו לשעות ארוכות יותר. ומכיוון שיחס הזמן בין עלות השחר לצאת הכוכבים הנו פי 
ובסך הכול מ' מיל,  –השחר ועד הנץ החמה ד' מילין, וכן משקיעת החמה ועד לצאת הכוכבים ד' מילין, ומהנץ החמה עד לשקיעתה ל"ב מיל 
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) כמו השיטה הראשונה שהוזכרה לעיל. 18דק' שלנו(במקום  22.5) ואם כן, משך הילוך מיל הוא 1.25"ב מיל למ' מיל הוא פי והיחס בין ל

מיל יהיו כולם בין הנץ החמה לשקיעתה (ובנוסף להם יש  40אלא שהגר"א (שם) כותב שניתן להסביר את הסוגיא בפסחים הנ"ל באופן שה
  דקות שלנו. 18ת השחר להנץ ועוד ד' בין השקיעה לצאת הכוכבים), ולפי זה מיל יהיה עוד הליכה של ד' מילין בין עלו

  דקות, בהתאמה. 13.5דקות,  17-דקות, כ 18נמצא ששיעור ג' רבעי מיל הנו: 
  

  לגבי מיקומו של "כהרף עין" של ר' יוסי ביחס לבין השמשות של ר' יהודה, נחלקו הראשונים:
שות של ר' יוסי נמצא בנקודת הזמן האחרונה של בין השמשות של ר' יהודה (לדעה זו לא נחלקו ר' יהודה ור' ב): בין השמ"רש"י (ברכות ב ע

  יוסי לגבי זמן צאת הכוכבים).
 –רסא)  'ר"ש (זבים פ"א מ"ו): מיד לאחר סוף בין השמשות של ר' יהודה מתחיל בין השמשות של ר' יוסי. וכן פסק הגר"א (או"ח סי

 הכוכבים של ר' יוסי מאוחר מעט מזמן צאת הכוכבים של ר' יהודה.וממילא זמן צאת 
רא"ש: בין השמשות של ר' יוסי מופלג מעט מסוף בין השמשות של ר' יהודה, ומכל מקום מופלג לכל היותר כדי שיעור הילוך מ"ט אמה 

 רסא לא כתב כן). 'רצג, ובסי 'וכן פסק בשו"ע (או"ח סי –(כחצי דקה) 
 א מופלג הרבה מסיום בין השמשות של ר' יהודה.אפשר שהו –ראב"ן 

לילה... לא כוכבים  –בין השמשות, שלושה  –יום, שנים  –ב): "אמר רב יהודה אמר שמואל: כוכב אחד "עוד מובא בגמרא (שבת לה ע
גדולים הנראים ביום ולא כוכבים קטנים שאין נראים אלא בלילה, אלא בינונים". וכעין זה גם מובא בירושלמי (ברכות פ"א ה"א). ופסקה 

יל להחמיר כדברי שניהם. ואם כן נמצא שיש להחמיר להמתין משקיעת החמה כדי מהלך ג' רבעי מ –הגמרא כדעת ר' יהודה וכדעת ר' יוסי 
  דק') אם לא נתחשב בראב"ן, שהוא דעת מיעוט.  0.45-0.6לפי השיטות הנ"ל) ועוד מ"ט אמה ( –דקות  18או  17- , כ13.5(

מתחת לאופק). כל האמור לעיל  °4.8דק' (כשמצב השמש  18.6ואכן, שלושה כוכבים בינוניים (בארץ ישראל בימים השווים) נראים לאחר 
הוא שיטת הגאונים (רב שרירא גאון, רב האי גאון ועוד, הובאו דבריהם  –כשהשמש מתכסה מעינינו  שבין השמשות מתחיל מן השקיעה,

קנט), רבנו יונה (אגרת  'מהר"ם מרוטנבורג (תשב"ץ קטן סי –צו); וכן פסקו ראשונים רבים  'בין השאר בתשובת מהר"ם אלשקר סי
  רסב סע' ט). 'רסא סע' יא ויו"ד סי 'בכללם הגר"א (או"ח סיפא) ועוד, וכן פסקו גם חלק מהאחרונים, ו- התשובה, אות נ ו

רכא) וסיעתו, שאף לאחר השקיעה הנכסית הוא עדיין יום גמור, ורק לאחר מהלך שלושה מילין ורבע  'אך דעת ר"ת ("ספר הישר" סי
וצאה מסתירה בין המובא בגמרא מתחיל זמן בין השמשות למשך מהלך ג' רבעי מיל, ולאחר מכן הוא צאת הכוכבים. שיטה זו נובעת כת

בשבת (שם), שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים הוא מהלך ג' רבעי מיל, לבין הנאמר בגמרא בפסחים (שם), שמשקיעת החמה ועד לצאת 
הכוכבים מהלך ד' מילין. וכתב רבנו תם שעל כורחנו לומר שהשקיעה ההלכתית אינה השקיעה הנכסית מעיננו, אלא שקיעה מאוחרת יותר 

ובפסחים אין כוונת הגמרא לשקיעה הלכתית, ששם הנושא איננו זמני היום ההלכתיים). נמצא שר"ת חולק בתרתי על הגאונים: בזמן (
  השקיעה ובזמן צאת הכוכבים. 

ח כדעת ר"ת פסקו ראשונים רבים (ספר ה"תרומה" בהלכות תפילין, רמב"ן ב"תורת האדם", שער אבלות ישנה ועוד). וכן פסק שו"ע (או"
שלא ס"ק ב) ו"פרי מגדים" (במ"ז או"ח תנה ס"ק א). אך רבים  'רסא), שהוראתו אמנם לא התקבלה בארץ ישראל, "מגן אברהם" (סי 'סי

מקום מושבם של התנאים הנ"ל,  –התחבטו בהבנת שיטתו של ר"ת, שכן סביר להניח שהוא דיבר על רמת החשכה הקיימת בארץ ישראל 
- טתו. ניתן לראות בחוש ששיעור הזמן בין שקיעת החמה עד לזמן שבו נראים שלושה כוכבים הנו פחות משמהסתירה בדבריהם נובעת שי

דק' באופן משמעותי. וקשה לומר שלר"ת צאת הכוכבים ההלכתי איננו שלושה כוכבים, והוא מצריך יציאה משמעותית יותר של  72
על פי שפסק כשיטת ר"ת -ם הם סימן לילה, וכן משמע בשו"ע, שאףשכן הוא עצמו הזכיר את הגמרא הנ"ל, ששלושה כוכבי –כוכבים 

  רסב) כתב ששלושה כוכבים בינוניים הוא לילה.  'רסא), בהלכות מילה (יו"ד סי '(או"ח סי
  כמה ניסיונות ליישב נאמרו בדבר, וביניהם:

, °32ך זמן רב יותר מזמן ה"נשף" בארץ ישראל (, צפון) ששם ה"נשף" (הדמדומים) נמש°48.5ר"ת דיבר לפי מציאות מקומו (רומרו, טרויש 
צפון). כיוון שהמקום צפוני יותר לישראל, ההיקף שצריך לעבור במהלך היממה הנו קטן יותר, שכן ככל שעולים או יורדים מאמצעו של 

בין נקודת השקיעה לצאת  ואז המעבר –כדור הרדיוס הולך וקטן, וממילא ההיקף קטן יותר ומהירות התנועה באותו קו רוחב אטית יותר 
אך כאמור, הבנה זו דחוקה, שכן מקור  –ב) "ב), וה"נברשת" (ב טז ע"הכוכבים הנו אטי יותר. כך הסביר בהבנת ר"ת "דברי יוסף" (מג ע

שיטתו הוא במימרת התנאים, שמקומם בארץ ישראל. וכן קשה, שכן "בית יוסף" שהחזיק בשיטת ר"ת התגורר בארץ ישראל, והוא לא 
  עיר דבר על כך שבארץ ישראל הזמן קצר יותר.ה

בכל מקום ששלושה  –מה שכתב ר"ת, שיש מהלך שלושה מילין ורבע מהשקיעה הנכסית עד בין השמשות הוא לא בדווקא, ואין הכי נמי 
ן השמשות, ולפני כוכבים מופיעים קודם למהלך ד' מילין זמן הופעת הכוכבים הוא צאת הכוכבים. שלושת רבעי המיל שקודם לכן הם בי

זמן זה הוא יום גמור (וממילא שיעור הזמן שבין השקיעה הנכסית לבין השמשות משתנה בהתאם). כך כתב "מנחת כהן" (מ"ב פ"ה ד"ה 
ונ"ל), וכתב שם עוד שמעיקר הדין נראה לו שגם זמן בין השמשות אמור להתקצר באופן יחסי כאשר צאת הכוכבים הוא קודם לד' מילין 

 16- הנכסית; היינו, שכדי לשמור על יחס קבוע עלינו לחלק את משך הזמן שבין השקיעה הנכסית לצאת שלושה כוכבים למהשקיעה 
  חלקים לפני צאת הכוכבים הוא בין השמשות, וקודם לכן הוא יום גמור.  3חלקים. 

שכתב שלפי זה בין השמשות של הגאונים הוא  כהבנה זו, שיש לחשב את הדבר באופן יחסי, כתב גם "אגרות משה" (או"ח ד, סב). ולגבי מה
כשרמת החשכה  –כך - דק' בניו יורק, הדבר לכאורה מוקשה מהמציאות, שכלל לא שייך לדבר על צאת הכוכבים לאחר זמן מועט כל 9

ן בשו"ת דק' מהשקיעה, ובשלב זה עדיין יש אור גדול. ועיין בהרחבה בעניי 7- מקבילה לרמת החשכה הקיימת בארץ ישראל לאחר כ
רצג ד"ה עד) הביא את הבנתו של "מנחת כהן" להלכה; אך  'רסא ד"ה קודם הלילה וסי '"במראה הבזק" (ה תשובה ל). "ביאור הלכה" (סי

גם פירוש זה מוקשה, שכן סוף סוף ברוב הארצות מלבד בארצות הצפון שלושה כוכבים מופיעים לפני שיעור זמן ד' מילין, ואם כן מדוע 
 שם. נקט ר"ת שיעור זה? גם "מנחת כהן" הרגיש בבעייתיות זו, ונדחק מאוד בדבריו ליישב הדבר. עיין

יש שפירשו שמה ששלושה כוכבים הם סימן לצאת הכוכבים הוא דווקא כשהם מופיעים במערב, ולא מספיק שיופיעו בשאר כיפת הרקיע. 
מו) וזהו זמן מאוחר בהרבה, כמובן. עוד ניתן לפרש שלא מוכרע לר"ת  'כן כתב שו"ת "גינת ורדים" (הובאו דבריו בשו"ת מהר"י פראגי' סי

בינוניים, והוא לומד את הגדר ההלכתי של כוכבים בינוניים על בניןפי הגמרא בפסחים, היינו שרמת החשכה הקיימת  מה נחשב כוכבים
לאחר ד' מילין מתאימה לשיעור ג' כוכבים בינוניים. ואם שיעור מהלך ד' מילין של ר"ת נאמר על פי הנראה בארץ ישראל, נמצא שצאת 

 דק' לאחר השקיעה. 82מתחת לאופק, ובניו יורק מצב זה קורה  °16.1מש הכוכבים הבינוניים לר"ת הוא כשמצב הש
  יש להעיר שישנן גם שיטות נוספות, המקובלות פחות להלכה:

ששקיעת החמה היא לילה לכל דבר מן התורה, וג' רבעי מיל קודם לכן הוא בין השמשות. עיין  –רעד)  'שיטתו של ספר "יראים" (סוף סי
  שהמחמיר כ"יראים" תבוא עליו ברכה, ושכן מנהג קהילות רבות. רסא), שכתב 'בב"ח (סי

 שבין השמשות הוא משקיעת החמה הנכסית עד ה' מילין לאחר מכן, שאז הוא צאת הכוכבים. –שיטת ראב"ן 
במילי  ולעניין הלכה (במקום שאין מנהג, וכדלקמיה): בקביעת השקיעה ההלכתית נראה שיש להחמיר הן כדעת ר"ת והן כדעת הגאונים

דאורייתא, וניתן להקל בדרבנן; בקביעת צאת הכוכבים נראה שיש לנקוט עיקר כשיטת הגאונים, המתאימה יותר למציאות, ועוד שכאמור 
לעיל יש שהבינו שגם לשיטת ר"ת ג' כוכבים בינוניים בהבנתו הפשוטה הוא צאת הכוכבים, כמו בשיטת הגאונים. הוזכר לעיל שהוא 

אופק, וכדי שנוכל לדעת את זמן צאת הכוכבים בשאר המקומות בעולם עלינו לחשב בכל מקום ומקום מהו משך מתחת ל °4.8כשהשמש 
מתחת לאופק (שכן הדבר משתנה ממקום למקום, ולכל קו רוחב יש את מהירות התנועה הסיבובית  °4.8- הזמן שנדרש כדי שתגיע השמש ל

  דק'.  22-, צפון) משך הזמן הוא כ°40.7יו יורק (). בנ°4.8שלו וממילא את משך הזמן הנדרש לו לעבור 
כל האמור הוא בימים השווים, שבהם זמן ה"נשף" הוא הקצר ביותר. בימות החורף והקיץ משך ה"נשף" ארוך יותר: בשיא החורף משך 

  דק'. 26- דק', ובשיא הקיץ כ 25- מתחת לאופק הוא כ °4.8הזמן הנדרש לשמש להגיע למצב של 
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על פי שמעיקר הדין סגי בשלושה כוכבים בינוניים, מכל מקום כיוון שאיננו בקיאים להבחין בין - בריש מסכת ברכות) שאףכתב רבנו יונה (

רלה, לעניין קריאת שמע). ואם  'כוכבים בינוניים לגדולים יש להחמיר עד שייראו שלושה כוכבים קטנים. וכן הובא להלכה בשו"ע (או"ח סי
עבר לשיעור שהוזכר לעיל. אמנם בזמן יציאת הכוכבים הקטנים לא מצאנו שיעור קצוב בגמרא ובראשונים כן עלינו להמתין זמן נוסף מ

 –מתחת לאופק  °7(אף שעצם המושג "כוכבים קטנים" מוזכר בגמרא, כמבואר לעיל) אך מצאנו באחרונים כמה הנהגות בדבר, כגון 
על פי עדויות בשם  –מתחת לאופק  °9.76קצינסקי ("בין השמשות" עמ' מט), רי"מ טו –מתחת לאופק  °8.5ל),  '"מלמד להועיל" (או"ח סי

  דק' מהשקיעה (בארץ ישראל). 50- "חזון איש", שהיה ממתין בקיץ עד כ
והנה בימינו, כשיש לוחות מסודרים, יש מקום לומר שכבר אין צורך להמתין עד שיעור יציאת הכוכבים הקטנים. ואכן, מצאנו פוסקים 

יהם שמי שבקי אינו צריך להמתין עד שיעור יציאת הכוכבים הקטנים. עיין ב"מנחת כהן" (מ"ב, פ"ה) ובמה שכתב "קצות שמשמע מדבר
צג ב"בדי השולחן" אות א), שזמן מוצאי שבת הוא על פי הנאמר בגמרא (כוכבים בינוניים), ועיין עוד בספר "זמנים בהלכה"  'השולחן" (סי

) ובפרט שדינו של רבנו יונה הנ"ל אינו מוסכם כנראה, שכן מצאנו שרמב"ן ("תורת האדם" שער אבלות 3(לרב ח"פ בניש, פרק נא הערה 
ישנה) וריטב"א (ראש השנה ט ע"א) כתבו שמשום תוספת שבת יש להמתין עד שיצאו הכוכבים הקטנים, ואם כן משמע שאי לאו הכי אין 

  . צורך להמתין ליציאת הכוכבים הקטנים אף במילי דאורייתא
וגם אם נאמר שאין בכוחנו להקל בדבר, מכל מקום נראה שאין חובה לנהוג כשיטות המחמירות בשיעור זמן יציאת ג' כוכבים קטנים אף 

תקסב סע'  'במילי דאורייתא, ובמילי דרבנן (תענית וכד') ניתן להקל לגמרי ולהסתפק בג' כוכבים בינוניים, כפי שמשמע ברמ"א (או"ח סי
  ה" במקום).א, ו"משנה ברור

מתחת לאופק, ושהדבר תואם את זמן ר' יהודה ור'  °4.8יש להעיר שעל אף שהוזכר לעיל ששיעור כוכבים בינוניים הוא כשהשמש נמצאת 
 °6.2- יוסי על פי שיטת הגאונים, מכל מקום יש המחמירים יותר: רי"מ טוקצינסקי ("בין השמשות" עמ' מט) כתב שיעור זמן המתאים ל

  מתחת לאופק). °7.1-דק' בימי ניסן ותשרי (וזה מקביל ל 30ובשם "חזון איש" ישנן עדויות שהיה ממתין  מתחת לאופק,
לשם תוספת הבהרה מציאותית והלכתית ניתן להיעזר בספרים שנכתבו בעניין (כגון "זמנים בהלכה" לרב ח"פ בניש, שהקיף נושא זה 

  בהרחבה רבה ובצורה בהירה).
ספק הלכה כגאונים ספק כר"ת, ואף אם הלכה כגאונים, בין השמשות  –הטעם בזה משום שהוא ספק ספיקא אם משך זמן זה הוא לילה    2

תטו ד"ה נאכל), שדווקא בדאורייתא החמירה הגמרא כשיטת ר' יהודה שבין השמשות  'עצמו הוא ספק. ועוד שכתב "ביאור הלכה" (סי
  יקר הדין הלכה כר' יוסי. ועיין הרחבה בעניין זה בשו"ת "במראה הבזק" (ה תשובה ל).הוא כמהלך ג' רבעי מיל, שכן מע

 –אך אין להקל עד צאת הכוכבים ממש, אלא כמה דקות קודם לכן, הן מטעם שניתן יותר להקל לפני שמגיעים לבין השמשות של ר' יוסי    3
) שאף לפי 1שום שיש לחוש להבנתו של "מנחת כהן" ודעימיה (עיין בהערה והן מ –) כולל גם את משך הזמן של ר' יוסי °4.8וצאת הכוכבים (

). ואפשר שדי אם נחמיר כהבנה שהחלוקה היא יחסית (כהבנתו של "מנחת °4.8ר"ת זמן בין השמשות הוא לפני צאת הכוכבים הבינוניים (
  ת קודם לכן חלה כבר השקיעה אף לפי ר"ת.עיין שם בהערה), ואם כן כמה דקו –כהן" מעיקר הדין, וכתשובתו של "אגרות משה" 

תסח  'אדם מחויב למנהג מקומו, כפי שמשמע בכמה מקומות בש"ס (עיין בפסחים פרק "מקום שנהגו" ועוד) וכן מובא בשו"ע (או"ח סי   4
אף שהמנהג העיקרי  תצו). ואם כן במקומות שנהגו להחמיר להמתין יותר מן האמור לעיל אין לפרוש ממנהג המקום. יש להעיר שעל 'וסי

  בניו יורק הוא להחמיר הן כגאונים והן כר"ת, מכל מקום ישנן קהילות שנהגו כגאונים לכל דבר: חסידי גור, חסידי חב"ד ועוד.
  
  

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש
  

  ה ארנרייך      הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמן נחמיה גולדברג

  הרב נחום אליעזר רבינוביץ
  הרב ישראל רוזן

  
  

  info@eretzhemdah.orgניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת

   רפאל יצחק בן חנה  ניר רפאל בן רחל ברכה  יהודה בן חיה אסתר

  מאיר בן דינה ציפורה  יצחק אייזיק בן חיה אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 
  נתנאל אילן בן שיינא ציפורה  יאיר מנחם בן יהודית חנה  יוסף בן רחל חלילי

  יוסף (יוסי) בן חנה  רפאל ישי בן צפורה פייגא  נתנאל בן שרה זהבה
  שרה בת שולמית  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  יוסף בן סרח

  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  דוד חיים בן סרח  נעמי בת אסתר
  יפה בת רחל יענטע  מאירה בת אסתר  רבקה רינה בת גרונה נתנה

  נחמה צביה בת שושנה בריינא  ליליאן בת פורטונה  ברכה בת מרים רחל
  חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית  רוחמה רחל בת שושנה  איילת חן בת שולמית

    לבתוך שאר חולי עם ישרא  


