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  ל עולם -בשם ה' א

 שו"ת מהר"ם אלשקר סימן צו

  שאלה

תינוק שנולד ערב שבת אחר שקיעת החמה קודם שנראו ג' כוכבים בינונים אם נמול ליום ראשון כפי דעת  

בין השמשות הוי תכף אחר שקיעת החמה מעל הארץ. או   הרי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל והרא"ש ז"ל דלדידהו

אם נמול בערב שבת כדעת ר"ת ז"ל שכתב דשתי שקיעות נינהו ושאין בין השמשות מתחיל אלא מסוף  

השקיעה אחר שנכנסה החמה בעוביו של רקיע אבל קודם לכן יום גמור הוא וכן דעת הרמב"ן ז"ל בספר 

  דבריהן מן הירושלמי וכ"כ רבינו ירוחם ז"ל.   תורת האדם שלו והסמ"ג והר"ן ז"ל סייע

גם מגיד משנה הביא דברי הרמב"ן ז"ל וכתב בחתימת דבריו שלא נתברר זה בדברי הראשונים ולא כת' 

דהוי פלוגתא דרבוואתא כמנהגו נראה שבררו האחרונים מה שלא בררו הראשונים. ואפשר שאם היו רואים 

ודה שראה ר"ת ז"ל דבפרק במה מדליקין משמע לרבי יהודה  הראשונים הקושיא דרבי יהודה אדרבי יה

דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים שלשה רבעי מיל ובפסחים פרק מי שהיה טמא קאמר רבי יהודה גופיה  

  דהוי ד' מילין גם הם היו מפרשים דשתי שקיעות נינהו כר"ת ז"ל. 

יה נמול ליום ששי מדברי הרמב"ם ז"ל  ועוד דבנדון דילן מאן לימא לן שלא יודו הראשונים שזה הקטן יה

שכתב דבין השמשות דנין בו להחמיר בכל מקום משמע דהכי קאמר דאף על גב דלאיסור מלאכה חשבינן 

  :ליה לילה לענין אחר כנדון דילן חשבינן ליה יום ודנין בו להחמיר עכ"ל 

  תשובה

ה היא כונת האחרים ז"ל ולראות  קודם כל דבר צרי' לפרש ולבאר מה היא כונת ר"ת ז"ל ומאן דעמיה ומ

'  מאי בינייהו כלומר בין שתי הדעות.   ג ך  ל ה מ כ ת  ו ש מ ש ה ן  בי ר  ו ע י ש ל  כ ה עת  ד ל י  כ ך  ל ע  ד

 . ף ס ו י ב  ר בי  ג ל א  ר מ ו ח ל ה  ב ר כ ו  ק ס פ ד ם  י נ ו נ י ב ם  י ב כ ו כ  ' ג ת  א י צ י ם  ד ו ק ל  י מ י  ע ב   ר

הראשונ'  ואמנם בתחלת השקיעה יש הפרש גדול ביניהם דר"ת ז"ל אית ליה דשתי שקיעו' נינהו השקיעה

כי לדבריו צריכה ללכת כל עובי הרקיע נוכח   משהתחילה להכנס בעובי הרקיע ואינה זורחת על הארץ 

דרכה כדי לעלות על הכפה. והשקיעה השנית משגמרה ללכת כל עובי הרקיע ועדיין היא כנגד חלונה שלא  

וכל זה הזמן לר"ת  עלתה על הכפה. ומהשקיעה הראשו' עד זאת השקיעה השנית מהלך ג' מילין ורביע  

ז"ל ומאן דעמיה כלו מן היום ומזמן זה עד צאת הג' כוכבים ג' רבעי מיל וזה הוא בין השמשות בענין  

  שנמצא משקיעה ראשונה ועד הכוכבים ד' מילין דהיינו כל עובי הרקיע כרבי יהודה דפסחים.  

י ישראל שסוברים גלגל  וידוע הוא ומשכל ראשון דדברים אלו אין להם שום מציאות כי אם לדעת חכמ

קבוע ומזלות חוזרין ושהשמש מהלכת בלילה אחרי הכפה דע"כ צריכה ללכת כל עובי הרקיע נוכח חלונה 

כדי לעלות למעלה על גבי הכפה כדאמרן. והעולה מדבריו של ר"ת ז"ל דשעור ג' מילין ורביע אחר שלא  



2 
 

' מתחיל עד שקיעה שניה דהיינו סוף תראה החמה על הארץ כלו מן היום לכל דבר שהרי אין בין השמשו

  השקיעה וכדבעי' נמי למימר קמן. 

אמנם שאר המפרשים ז"ל והמחברים ז"ל והרמב"ם ז"ל בפרק ח' מהחלק השני מהמורה והגאונים ז"ל 

סוברי' כחכמי אומות העולם דגלגל חוזר ומזלות קבועים ושהחמה מהלכת בלילה תחת הארץ ובכי האי 

עובי הרקיע ולא לנגד החלון כי הגלגל הוא ששוקע בה תחת האופק ואין שם כי   גונא אין צורך להליכת

אם שקיעה אחת אלא שעגולת החמה שוקעת ונבלעת מעט מעט תחת האופק עד שתכנס כלה ותעלם מן 

העין ומתחלת שקיעת' באופק עד שתשקע כלה אין שם כי אם ארבעי' רגע שהן שני שלישי מדרגה כמו 

יב ממדת השמש ושעור הליכתו ודבר הנראה לחוש הוא שלא יוכל אדם להכחישו.  שנתבאר במופת שמתחי

הילכך לדבריהם של אלו משתשקע כל העגולה ותתכסה מן העין עד צאת ג' כוכבים הוא ג' רבעי מיל והוא  

  שעור בין השמשות כדאמרן. 

לומר אותן דברים ולעשות שתי שקיעות היינו משום דקשיא ליה מדרבי    ואתה ידעת דמה שהניע לר"ת

יהודה דפסחים פ' מי שהיה טמא אדר' יהודה דבמה מדליקין דהכא קאמר דמשתשקע החמה ועד צאת  

הכוכבי' ג' רבעי מיל ובפסחי' קא"ר יהודה גופיה דמשקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ד' מילין ולפי' תרץ 

מ דפסחי'  דההיא  דקאמר  ז"ל  והיינו  שניה  שקיעה  בסוף  מדליקין  דבמה  וההיא  ראשונה  בשקיעה  יירי 

  בפסחים משקיעת דמשמע מתחלת השקיעה ובבמה מדליקין אמרינן משתשקע דהיינו סוף השקיעה. 

ל  " ז ן  ו א ג י  י א ה ו  נ י ב ר ו ן  ו א ג א  ר י שר ב  ר א  ת ל י מ א  ה ל ה  ל ו  ח ד ר  ב כ בשתי ידים ומחו לה  ו

אע"ג דהך בריתא דפסחים דר' יהודה תיובתא לעולא ולרבא ליתה  מאה עוכלי בעוכלא וכתבו ז"ל ודעו ד

להך בריתא ולא לדרבה דבין רבי יהודה בין רבה סבירא להו הרקיע עשוי כקובה והגלגל קבוע הוא והמזלו' 

חוזרין והחמה היא בעצמה המהלכת ביום למטה מן הרקיע מן המזרח למערב וכשמגעת לסופו נכנסת  

וזו היא שקיעת'   נראים ומהלכת  לעוביו  וכשמגעת לסוף עביו הכוכבים  ומהלכ' על כל עוביו של רקיע 

למעלה מן הרקיע כל הלילה מן המערב למזרח וכשמגעת לסופו נכנסת ומהלכת בעוביו ולאלתר עולה  

עמוד השחר וכשמגעת לסוף עביו מנצת על הארץ ולפי' כששערו חשוכא וקדומא כמה הוא ממהלך שאר  

רקיע כמהלך חשכא וקדמא ושאר הרקיע כמהלך היום. וליתה להא מילתא מכמה   היום אמרו כי עביה של

אנפי לפי שאינו רקיע אחד וכו'. עד ואלו היתה עולה בלילה למעלה מן הרקיע היתה נראית בארץ ולא היה  

הרקיע חוצץ מלראותה שהרי בינינו כמה רקיעים ואין חוצצין אותה ואף רקיע שלה אינו חוצץ לראות מה 

ה ממנו וכו' עד נמצא הגלגל סובב סביבה אחת והמזלות קבועין בו. ואף רבותי' ז"ל כשאמרו חכמי  שלמעל

ישר' אומרי' ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה מהלכ' למעלה מן הרקיע כדרך שפירשנו למעלה 

למטה  טעמו של ר' יהודה ושל רבה וחכמי אומות העולם אומרים ביום מהלכת למעלה מן הארץ ובלילה

מן הארץ כדרך שפירשנו אנו הא א"ר ונראין דבריהם מדברינו ללמדך שעל מה שפירשנו סמכו חכמי' ז"ל 

ע"כ מדבריהם והם האריכו ואני קצרתי. וכל זה קשיא לר"ת ז"ל דאית ליה טעמו של ר' יהודה וכת' אותו  

  פני דעתם.  להלכה והנה שכח כי חכמי ישראל הודו בזה לחכמי אומות העולם ובטלו דעתם מ 
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ל  " ז ן  ו א ג י  י א ה ו  נ י ב ר ו ן  ו א ג א  ר י ר ב ש ר ו  ב ת כ ד  ו בתשובה אחרת ז"ל חלוקת רבה ורב יוסף   ע

משתשקע החמ' ולא תראה אפי' על ראשי דקלי' כל זמן שפני מזרח מאדימין עד שיכסיף התחתון לרב  

תמ' שיעור יוסף מן היום ולרבה בין השמשות ונתנו שיעור לעונות אלו ממהלך אדם ואזדו לטעמיהו דאי

בין השמשות רבה אמ' ג' חלקי מיל ורב יוסף אמ' שני חלקי' נמצא בין זה לזה אחד מי"ב במיל והמיל  

אלפים אמה נמצ' בין רבה לרב יוסף שיעור מהלך קס"ז אמה והיא משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח  

כ. עוד כתבו שם ז"ל מאדימין. עד ומיהו לענין שבת רבה קמחמיר והא מילתא איסורא דאוריתא הוא ע" 

בדילין  החמה  משתשקע  כי  לחומרא  שבת  לענין  יהודה  כר'  הלכה  יוחנן  א"ר  חנה  בר  בר  רבה  דאמ' 

ממלאכות וכל בין השמשות מטילין אותו לחומרו לשני ימים שאם נולד בן בסוף ערב שבת מטילין אותו 

  ן שבת שמיני ע"כ. לחומרו שהוא בשבת ואין נמול בע"ש ומטילין אותו לחומרו שהו' בע"ש ואי

ל  " ז ה  ב ו ש ת ב ב  ת כ ל  " ז ן  ו א ג ם  י ס נ  ' י ב ר ם  ואמנם מה שאמר' המשנה תפלת המנחה עד הערב   ג

ששאלת עליו התשובה גבול עד הערב עד שתפול העגולה של השמש והיא שקיעת החמה ומשקיעת החמה 

א שקעה יכול  ועד צאת הכוכבים בין השמשות ודוקא כוכבים קטנים שאין נראין אלא בלילה וכל עוד של

להתפלל תפלת המנחה באותו זמן ע"כ. ומאומרו שתפול וכו' תדוק דהחמה הולכת תחת הארץ בלילה  

  כדברי הראשונים ז"ל וכפי מה שפירשנו. 

ל  " ז י  ש" י ר בר ד ם מ נראה דהשקיעה היא כפי דברי חכמי אומות העולם שכתב פ' במה מדליקין ז"ל   ג

ההרים ראשי  על  נראית  לשקיעתה  סמוך  דסמוך    שהחמ'  נר'  לילה  הוי  ויעלה  בים  ויטבול  שירד  ובתוך 

לשקיעה באופק קאמ' דאז היא נראית על ראשי ההרים ודלא כר"ת ז"ל. והרשב"א הקשה על דבריו של 

  ר"ת ז"ל מן הירושלמי והניח הדבר בצרי' עיון.  

ל  " ז ף  " י ר ה ם  ג מאז כתב גבי י"ה ז"ל ומ"מ צריך לפרוש משעת שקיעת החמה לכל הפחות משום ד  ו

  מתחיל בין השמשות ע"כ. ולא חלק כלל וכן נמי כתב הר"י מקורביל תלמידו ז"ל.  

ן   י א ש ר  ו ר י ב ב  ' ב ד ה ו  נ ל ש  ר י פ ל  " ז מ ב ם  " הר ל  ש ו  נ ב ד  י ס ח ה ם  ה ר ב א  ' ר ב  ר ה ם  ג

 . ל " ז ו  י ב א י  בר ד מ ו  י ר ב ד ל  כ ש א  ו ה ע  ו ד י ו ר  ו ר ב ו  י ר כתב ז"ל ובין השמשות יש בו מן    אח

השמש ועד שיראו ג' כוכבי' בינוניים לא כככבים הנראים ביום    היום ויש בו מן הלילה וכו' והוא משתערוב

ולא כככבים שא"א שיראו עד לב הלילה וקודם שתערוב השמש הרי הוא יום ודאי ויכול לעשו' בו מלאכ'  

יום ששי והעושה בו מלאכ' בסוף יום השבת חייב סקילה ואפי' ששקע רוב עגולת השמש באופק ולא  

כל עוד שלא תשקע כל העגול' בכללה ותערוב השמש תחת עגולת האופק    נשאר ממנ' כי אם דבר מועט

הרי הוא יום ומשפטו כמשפט חצי היום וכשיראו ג' כוכבים בינוניים אחר ערובת השמש הוא ודאי לילה  

והזמן שיש בין ערובת השמש ובין ראיית הכוכבים הבינוניים הוא ספק אם הוא מן היום או מן הלילה והוא  

שות ודינו להחמיר מהעקר שבידינו ספיקא דאוריתא לחומרא וכו' עד וצריך ליזהר ולפרוש זמן בין השמ

מעשיית מלאכה קודם ערובת השמש דבר מועט כמו שנזהרין ונמנעים מאכילת חמץ בשעה ששית וכיוצא  

בזה וזהו אומרם ז"ל מוסיפין מחול על הקדש עכ"ל בספר אל כפאי"ה. וידוע הוא דכל הגלילות האלו  

  יה דמרן הרמב"ם ז"ל נינהו ואין נוטין מדבריו ימין ושמאל ובפרט מצרים שהיתה מקום מנוחתו ז"ל. אתר
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נחמיה  ורבי  יהודה  דרבי  ז"ל משתשקע החמה  וכתב  המדה  על  רבי אליעזר ממי"ץ הפריז  והרב הגדול 

שקי קוד'  דהיינו מעט  הרקיע  בעובי  להכנס  העולם שרוצה  ומכירין  מעט  שנוטה  עת  משתתחיל לשקוע 

החמה ולשון משתשקע הקדמה ויותר הקדמה נקראת בין השמשות ושיעור לרבנן תלתה רבעי מיל ולרב 

יוסף תרי תלתי מיל ע"כ. נקטינן השתא מדברי הגאונים ז"ל דנהירא להו שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא 

עגולת השמש  ומכל הני רבוואתא קמאי וקמאי דקמאי ורוביהו דבתראי דבין השמשות מתחיל משתכנס כל  

  באופק ולא תראה על פני תבל עד צאת ג' כוכבים בינוניים ושיערו ג' רבעי מיל. 

וידוע הוא דכל המפרשים והמחברי' שכתבו סתם ולא חילקו בשקיעות כר"ת ז"ל לא סבירא להו כותיה  

ז כי אם לפר'. ואם היתה דעת התינוקות מכרעת הייתי אומר דאין ראייתו של ר"ת  "ל  דלא באו לסתום 

מכרעת ואם באנו לחלק בין שקיעת למשתשקע אדרבא דאפכא מסתברא דמשתשקע משמע טפי התחלה  

  משקיעת דמשמ' ששקעה כבר וזה קל להבין לטועמי טעם הלשון.  

ואחר אשר כתבתי זה בקשתי לי חבר לדקדוק הלשון ומצאתי לי רב גדול בישראל והוא רבי' אליעזר ממי"ץ  

"ת ז"ל וכמו שכתוב בהגהות המרדכי ז"ל אבל מה שפירש ר"ת ז"ל דשקיעת ז"ל שכתב כך בפי' על דברי ר

כדאמרי'   הקדמה  דלשון משתשקע החמה משמע  ז"ל  לרא"ם  נראה  לא  וכו'  למשתשקע  קודמת  החמה 

בהשוכר את הפועלים משיפקסו עד שיפקסו מבעי ליה אי תנא עד שיפקסו הוה אמינא עד דגמר פקוסיהו  

גם רבי' שמשון משנץ הקשה עליו על דבר זה כמה    וסיהו ע"כ בגמרא.קמ"ל משיפקסו מכי אתחיל פק

  קושיות. 

ואלמלא דמסתפינא הוה אמינא דהך ירושלמי שהביאו לסיועי מלתיה דר"ת ז"ל לאו סייעתא היא כלל.  

ואדרבה דמהתם משמע איפכא דכי אמרי' התם סוף גלגל חמה לשקוע ותחלת גלגל לבנה לעלות זהו בין  

חלה וסוף דקאמרינן התם לאו היינו תחלה וסוף דר"ת ז"ל אלא תחלה וסוף שכתבנו לדעת  השמשות וכו' ת

הראשונים ז"ל דהיינו משתתחיל להכנס עגולת השמש באופק עד שתכנס כולה ולא ישאר ממנה כלום וזהו  

הנקרא סוף השקיעה וכבר כתבנו דשיעור מתחלה זו ועד סופה ארבעים רגעים וכפי דעת אומות העולם  

קא דקאמרי' התם תחלת גלגל חמה לשקוע סוף גלגל חמה לשקוע וכוליה ולא קאמרינן תחלת החמה  ודי

או סוף החמה דמשמע בהדיא דגלגל הוא שחוזר וקבל האמת ממי שאמרו. וכל שכן לפום מאי דפליגי  

 התם רבנן ורבי יהושע דרבנן אמרי עוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה ורבי יהושע אמר שתי אצבעות

  דבין למר בין למר אין מציאות לדברי ר"ת ז"ל כלל.  

ומה שכתבתם דמגיד משנה לא כתב אלא ולא נתברר זה בדברי הראשונים ולא כתב דהוי בפלוגתא תמה  

' והיאך יכול לומר שחלקו הראשונים בדבר שחדש ר"ת ז"ל מתוך פלפולו  אני איך על זה פקחתם עיניכ

לתרץ קושיא אחת בדברים בלתי יסוד ובשלמ' אם היו דברי ר"ת ז"ל דברי הראשונים מצינן למימר הכי 

גבי האחרונים אבל הכא לא שייך לומר אלא שלא נתברר זה דאם היו סוברין אותו היו מבארין אותו וכ"ש  

תם דאינהו סברי כחכמי אומות העולם כדכתיבנא דאי אפשר שנעלם מעיני כל גאוני עולם דהוא הפך סבר

  אשר מעולם עד ר"ת ז"ל קושיין דר' יהודה אדר' יהודה שנתגלתה לר"ת ז"ל. 
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גם החילוק שחלק בשקיעות אינו חלוק מועט שהיו מעלימין ממנו העין ולא אשתמיט חד מכל הראשונים 

אדרבה דקא חזינן דמחו ליה אמוחא והרסו יסוד בניינו גדולי הגאונים זכר שקדמו לר"ת למימר יתיה ו

קדושים ואדירים לברכה. וכ"ש דקושיין דר' יהודה לאו קושיא היא להשיג בה גבולות ראשונים דכמה  

איכא בתלמודא בכיוצא בזה וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל ביומא בספר הזכות דקשיא להו התם דר' יוחנן אדר'  

שם דאפשר דהדר ביה רבי יוחנן מההיא וכו' עד דכמה יש בתלמוד סברות מתחלפות בחלוף   יוחנן ותרץ

המסכתות כמו איכא דאמרי ורב חננאל כתב מהן הרבה ואפשר שאף סברא זו של ר' יוחנן נתחלפה כאן 

  או שחזר בו כמו שאמרנו ע"כ.  

כ סבר  דבילדותו בפסחים  נמי  למימר  איכא  גם  הכא  למימר  נמי מצי'  סבר והכי  ובזקנותו  ישראל  חכמי 

כחכמי אומות העולם שהודו חכמים לדבריהם כדאיתא בגמ' בהדיא. ומה שכתבתם על הרב רבי' ירוחם  

ז"ל שהוא סובר כרבינו תם ז"ל ליתה ואדרבה שהוא הביא דברי רבי' תם ז"ל ופסק להחמיר כהרי"ף זכרונו 

  לעשות מלאכה מתחלת שקיעת החמה ע"כ.   לברכה. וכתב בחתימת דבריו ז"ל ואנו יש לנו להחמיר ואסור

ומה שכתבתם ז"ל ומי יאמר לנו דלא יודו לר"ת ז"ל שזה הקטן יהיה נמול יום ששי ממה שכתב הרמב"ם  

ז"ל ודנין בו להחמיר וחשבינן ליה יום וכו' כמו שכתוב בשאלה לאו מילתא היא ואדרבה דהאי חומרא 

ז"ל שכתבו בפירוש ובבירור וההיא דהרמב"ם ז"ל תלמוד    קולא שויוה רבנן כדאמרי' לעיל כדברי הגאונים

ר'   ובפר'  דעתך  על  כמו שעלה  ז"ל מעצמו  הרמב"ם  דברי  ואינם  וכו'  לחומרו  ומטילין אותו  הוא  ערוך 

אליעזר דמילה אמרי' נולד בין השמשות יהי' נמול לתשיעי. ובתוספתא דמגלה נמי אמרי' דמאחרין ולא 

  מקדימין ודברים פשוטים הן. 

ללא דמילתא דהאי ינוקא דשאלתן עליה אין מלין אותו עד יום ראשון ואין זה צריך לפנים. גם ראיתי  כ

בנוסח השאלה שלא באה בדקדוק שכתבתם שנולד ערב שבת אחר שקיעת החמה קוד' שנראו ג' כוכבים  

דכל השמשות  בין  הכא  איכא  דע"כ  החמ'  לשקיעת  סמוך  או  הכוכבי'  ליציאת  סמוך  אם  ידעינ'  הו  ולא 

 :ושלום: משה בכה"ר יצחק זלה"ה ן' אל אשקר. נר"ו


