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Eïn Aya

Enseignement n°4 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ב, ב): "רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה נכנס
וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו".

נראה לתן רמז במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אם יש לעמוד
על זמן בין

השמשות, או שאין שיעור מורגש כלל לבין השמשות.

ויש לפרש ע"פ דברי חז"ל במדרש, ויקרא ד' לאור יום אלו
מעשיהם של צדיקים, ולחושך קרא לילה אלו מעשיהם

של רשעים. והנה בחובת הלבבות חקר אם יש במציאות ענין
ממוצע בין מעשה המצות לעבירות, והחליט שאין ביניהם

ממוצע כלל, שהרי
ההכרח הוא מכלל מעשה המצוה, והמותר נכנס בשער האסור.
אמנם יש לדון בדבריו ז"ל. ומדברי הראב"ד בשער הקדושה
שבספר בעלי הנפש, משמע שיש מציאות גם כן לדבר של
רשות.

ויש לומר שזה רמוז ג"כ בענין מחלוקתם הטבעית, שכיון שלילה
רומז למעשיהם של רשעים ויום למעשיהם של צדיקים, א"כ בין
השמשות שהוא הממוצע בין יום ללילה, רומז על עניני הרשות.

ור"י ס"ל שיש במציאות עניני רשות כדעת הראב"ד,
ע"כ נותן הוא ג"כ שיעור מוגבל לבין השמשות, ור' יוסי ס"ל

שאינו במציאות בפועל דבר של רשות, שאינו לא ממעשיהם של
רשעים ולא ממעשיהם של צדיקים, כ"א בכח, ע"כ א"א לעמוד
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עליו, ונגד זה ג"כ א"א לעמוד על זמן מורגש, שאינו מן היום ומן
הלילה.
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