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זמן הדלקת נר חנוכה
?בהדלקה
 אם מקיים מצוה גם קודם וגם לאחר.3
זמנים אלו מהי העדיפות של זמנים אלו
?שמציינת הגמרא
? אימתי ביום זמנים אלו.4
ברור שאם זמנים אלו לאו בדוקא
.החשיבות של הדיוק בזמן פחותה
rwyzyn dzevn" : הרי "ף )ט ע"א( כתב.ב
i`c e`l weyd on lbx dlkzy cr dngd
wilc` `l i`c `l` dl wilcn xcd `iak
zklede zwlec dzid .`xeriyl p"` wilcn
ynzydl e` dzeakl dvxe dfd xeriyd cr
cr opgei x"` dnk cr ,ecia zeyxd dxe`l
mireci mivr 'it i`cenxzc `lbx `ilkc
oi`iand mc` ipae `cenxz mi`xwpe mlv`
xg` cr oiakrzne i`cenxz oi`xwp mze`
."dngd zriwy
עולה מדבריו שצריך להדליק דוקא בזמן
.הכתוב בגמרא לא לפניו ולא לאחריו
ומהתירוץ השני מתבאר שאם כלה הזמן
.יכול לכבות את הנר או להשתמש בו
dngd rwyzyn" :והר "ן על הרי "ף כתב
wilcdl i`yx `di `ly `xninl e`l Ð
wilcdl jixvy gikei zayc df onf mcew
idlya xn`c daxl dngd zriwy mcew
zeynyd oia ied dngd rwyzync oiwxt
micwdl dvx m`e xn`w dzevn xwir `l`
d`xp l"f zekld lra ixacn la` .micwn
zay axrae .dngd rwyzyn hwp `wecc

שאלה

אימתי זמן הדלקת נרות חנוכה ועד
?מתי מותר להדליקם

תשובה
 מצותה: בגמרא )שבת כא ע"ב( נאמר.א
1 weyd on lbx dlkzy cr dngd rwyzyn"
i`c `l ?dl wilcn xcd dzak i`c e`l i`n
: ובהמשך."dxeriyl p"`e wilcn wilc` `l
xn` dnk cre weyd on lbx dlkzy cr"
`lbix `ilkc cr :opgei 'x xn` g"aax
."i`cenxzc
 תירוץ,היינו הגמ' נותנת שני תרוצים
אחד שחייב להדליק אף אם איחר את
השקיעה במשך הזמן שעד שתכלה רגל מן
 ותירוץ שני ששיעור זמן הבערה,השוק
.צריך להיות כשיעור הזה
ony da `diy ± dxeriyl" :מפרש רש "י
."dl wewf oi` dzak m` edine dfd xeriyk
mivr ihwln dne` my i`cenxzc `lbx"
weyd ipa oikledy cr weya oiakrzne miwc
xe` mdizaa mixirane dkygyn mdizal
."mdn mipewe mi`vei mivrl oikixvyke
 מן הסוגיה עולה שזמן ההדלקה,היינו
הוא משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן
: והשאלות העולות הן.השוק
?"dngd rwyzyn"  למה הכוונה בזמן.1
 האם לפני ואחרי זמנים אלו אין מצוה.2

 "עד שתסלק רוב הרגל מן: מזמור שיר חנוכת( הנוסח-  פיסקא ב,בפסיקתא רבתי )איש שלום
." השוק
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חבל נחלתו
`l i`c wilcn epi` df onf xg` `nl`
miyxtnd on yie .epl lired dn df xeriy
jeza wilcd `l m` i`cec mixne`e oiwgcp
 )מגילהopz `dc dlild lk wilcn df xeriy
`l` dlild lk xyk dlila ezevny lk ('כ
df onf jez la` dpwzk devn dyr `ly
oeyle .l"f mdixac el` dpwzk dzevn dyr
devnc df yexitl dyw wilc` `l i`c
edl ded k"`c dfd onfd lk epi` dpwzk
oinicwn `le epiax y"ne .iwelc`l xninl
 )שבתmy exn`y dnn el `vi oixg`n `le
`ede xg`i `le micwi `ly calae `pz (:כ"ג
."dkepg xpa dyxtn
כשני
שהבין
מהרמב "ם
מתבאר
 הזמן היחידי הראוי:התירוצים בגמרא
להדלקה הוא בין שקיעה לבין כילוי רגל מן
, ולכתחילה צריך להדליק בשקיעה.השוק
ואם שכח או שהזיד מדליק אחרי שקיעה
 ומשך ההדלקה צריך להיות.קודם כילוי רגל
לכל הזמן ולאחריו כתב כרי"ף שיכול לכבות
.או לסלק
`l i`c" : תוספות בסוגיה כתבו.ד
.onfd xar jli`e o`kn la` ± wilcn wilc`
dlila wilcdle xdfil yic zxet i"xd xne`
xgi` m` n"ne .i`cn xzei xg`i `ly cin
i"xle .`pixg` iiepiy ipyn `dc wtqn wilci
oi` ep`c wilci izn yegl oi` dzrc d`xp
oiwilcn ixdy ziad ipal `l` `xkid epl
."miptan
עולה מדבריהם שלשיטה הראשונה
בתוס' )ר"י פורת( צריך להדליק דוקא
 ויש להקפיד דוקא בשקיעה ולא,בשקיעה
אחרי כן ותום הזמן משתכלה רגל מן
 ושיטה זו מבינה את התירוץ השני.השוק
בגמ' כשיעור זמן של משך ההדלקה ולא
כקביעה מתי להדליק ולכן מספק אם לא

xn`c sqei axke driwy xg` wilcn inp
deyde oeilrd siqkdy cr dngd rwyzync
."mei oezgzl
מתבאר שלפוסקים כרבה לגבי זמן בין
השמשות בערב שבת נאלצים להדליק אף
קודם שקיעה ומכאן שכל ימי החג מותרים
. ומשמע שלאחר הזמן אסור בכל אופן,בכך
ולפי בה"ג אף בשבת אין להקדים וכן
 וכר"ן כתב הרשב "א.משמע מהרי"ף
.בחידושיו
:( וכך דברי בה"ג )סי' ט ― הל' חנוכה.ג
dngd zriwy mcew dl wilc`c `kide"
dl wilcn xcd ,dngd zriwy mcew dzake
."dpnf `la dwlc`c meyn dngd rwyzyn
 אם,היינו מכיון שזמנה משקיעה דוקא
.הנר כבה קודם לא קיים את המצוה
:(וכן בסדר רב עמרם גאון )סדר חנוכה
dlkzy cr dngd rwyzyn dkepg xp zevn"
`ly in ,dpin `wtp i`ne .weyd on lbx
dlkzy cr wilcn dngd rwyzyn wilcd
."weyd on lbx
ויותר מפורש ברמב "ם )הל' מגילה וחנוכה
dkepg zexp oiwilcn oi`" :פ"ד ה"ה( וז "ל
`l dzriwy mr `l` dngd rwyzy mcew
`le cifd e` gky ,oinicwn `le oixg`n
cr jlede wilcn dngd zriwy mr wilcd
enk df onf `ed dnke ,weyd on lbx dlkzy
,wilcn epi` df onf xar ,xzi e` dry ivg
zwlec didzy ick xpa ony ozil jixve
dwilcd ,weyd on lbx dlkzy cr zklede
,zxg` mrt dwilcdl wewf epi` dzake
m` weyd on lbx dzlky xg` zwlec dx`yp
."dyer dwlql e` dzeakl dvx
azke" :וכתב בהסבר דבריו המגיד משנה
oeyl oke wilcn epi` df onf xar epiax
wilcn wilc` `l i` xn`wc giken `xnbd
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oke ,onfd df xary xg`l dzeakl leki xzei
edine ...onfd df xg`l dxe`l ynzydl leki
`le onfd df xar m` la` ,dlgzkl n"d
."dlild lk jlede wilcn ,wilcd
בסעיף זה הביא השו "ע בתחילה את
 ובהמשך את דעת.שיטת הרי"ף והרמב"ם
הר"י פורת )והב"י דייק זאת אף ברא"ש( שהיינו
לכתחילה אבל בדיעבד יכול להדליק כל
.הלילה
oiwilcny dfd onfay `"i" :והרמ "א הגיה
lbx dlkzy mcew wilcdle xdfil v"` mipta
aeh n"ne ,( )ד"ע וטור בשם תוספותweyd on
 היינו הרמ "א מביא את."dfd onfa mb xdfil
דעת ר"י שבימינו שמדליק בתוך ביתו אי"צ
כלל להקפיד על זמני ההדלקה ובלבד שיהא
.בהם פרסומי ניסא
2
.  נעבור לביאור הזמנים המצויינים.ו
seqn dzevn" :(כתב הטור )או"ח סי' תערב
f`y dlild on dry ivg cr dngd zriwy
`ki`e mziaa oi`exe oiaye oixaer mrd
."`qip ineqxit
הטור מדגיש ששקיעת החמה האמורה
בנר חנוכה היא דוקא סוף השקיעה ולא
 ודבריו מתבארים עפ"י האמור.תחילתה
zriwya lqtp" :(בתוספות מנחות )כ ע"ב
` )פסחיםnh didy in yixa Ð dzenk dngd
z`v cr dngd zriwync opixn`c (.ד' צד
z"x dywd dcedi 'xl oilin 'c miakekd
rnyn (. )שבת דף להoiwilcn dna seqac
ipy dlild cr dngd rwyzyn dcedi iaxlc
dngd rwyzync z"x uxize lin iwlg
drwy xaky dngd zriwy seq rnyn
zligzn rnyn dngd zriwyn la` ,dngd

―
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.הדליק בשקיעה ידליק בדיעבד כל הלילה
השיטה השניה )שיטת ר"י( מתייחסת לתירוץ
" ומסבירהwilcn wilc` `l i`c" הראשון
 ולכן,שכל מטרת ההדלקה לפרסומי ניסא
בימינו כשמדליקים בפנים מותר להדליק כל
.זמן שיש פ "נ לבני הבית
`ipzc `de" :(וכ "כ הרא "ש )שבת פ"ב סי' ג
on lbx dlkzy cr dngd rwyzyn dzevn
`l` dl wilcn xcd `iak i`c e`l weyd
jli`e o`kn la` wilcn ivn wilc` `l i`c
xg` uexiz uxzny t"r` jkld .onfd xar
zlgza dkepg xp wilcdle xingdl ie`x
xp oiwilcn ep`y ociclc d`xpe ,dlild
oi` zia ipal `l` `xkid oi`e mipta dkepg
ozil yiy `xeriyl inp i` .df lr citwdl
m` p"` .dfd xeriyk wlec `diy xpa ony
e` dzeakl dvx dfd xeriyk dwlcy xg`
 וכ "כ המאירי."ecia zeyxd dxe`l ynzydl
.()שבת כא ע"ב
: בשו"ע )סי' תערב( פסק בסעיף א.ה
,dngd rwyzy mcew dkepg xp oiwilcn oi`"
`le mixg`n `l ,dzriwy seq mr `l`
cexh `ed m`y xne`y in yie .minicwn
calae ,dlrnle dgpnd bltn micwdl leki
."weyd on lbx dlkzy cr ony da oziy
בסעיף א כתב את לשון הרמב "ם
 וכדעה נוספת הביא דעת,וכשיטת הגאונים
.הרשב"א והר "ן
wilcd `le cifd e` gky" :בסעיף ב כתב
dlkzy cr jlede wilcn ,dngd zriwy mr
mrd f`y dry ivg enk `edy ,weyd on lbx
jkld ;`qip ineqxt `ki`e miaye mixaer
da ozp m`e ,xeriyd dfk ony da ozil jixv

.בעניין זה כתבתי בחלק ד סי' כ ואמרתי לשנות פרק זה
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) 'ixn`cn rcz ,driwyשבת דף כאxp iab (:
zligza i`e dngd rwyzyn dzeevn dkepg
`bxy dede lecb mei `ed oiicr driwy
."`xdiha
היינו ר "ת מחלק בין המונחים של
'משתשקע' לבין 'שקיעת' ,ולפי דבריו סוף
שקיעה היא סוף השקיעה המכונה שקיעה
שניה וכן כונת הטור.
כדי לבאר ענין שתי שקיעות נביא
בקצרה דברי המשנה ברורה בסי' רסא.
"od zeriwy izyc l"qc ezriqe z"x zrc
`ede zrweye epipirn dngd ziqkp dlgzn
oilin 'b ick ddeye driwyd zlgz `xwpd
d`lde f`ne `ed mei oiicre lin riaxe
rwydl ligzn f`y dipy driwyd ligzn
jynpe driwyd seq `xwp `ede ixnbl xe`d
`edy 3 lin irax 'b jldn xeriy ick dpnf
`oi`vei k"g`e y"da `ede zen` w"ze sl
`vnpe dlill oniq mdy mipepia miakek 'b
miakekd z`v cr driwyd zlgzn ezrcly
."oilin zrax` `id
ובהמשך כתבmipey`xdn daxd la`" :
y"dac mzhiyl mikqd `"xbd mbe l"q
epiid driwyd zlgz xg` skiz ligzn
epnf jynpe epipirn dqkzp dngdy dryn
'bd oi`vei el jenqa k"g`e lin irax 'b ick
."xac lkl z"dn dlil `ede mipepia miakek
ולאחר הילוך ג' מילין ורבע יוצאים
הכוכבים הקטנים ואז מסתיימת יציאת
הכוכבים.

.3
.4
.5
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עולה שלשיטת ר "ת וסיעתו ישנן שתי
שקיעות וצאת הכוכבים אחד .לשיטת
הגאונים והגר "א ישנה שקיעה אחת ושתי
יציאות כוכבים בינוניים וקטנים.
ולפי דבריהם הפרשי הזמנים בהדלקת
נ"ח גדולים מאד .לגר "א וסיעתו ההדלקה
היא בשקיעת החמה הראשונה לר "ת שהיא
שקיעה לכו"ע .לר "ת וסיעתו ההדלקה היא
כחמישים ושבע דקות אחר שקיעה
ראשונה  4אם ההדלקה בשקיעה ואם
ההדלקה בצה"כ כפי שכתב הטור הרי היא
שבעים ושתים דקות אחר הדלקה של
הגר"א וסיעתו.
וכך כתב הב "ח )סי' תרע"ב(epiax yxite" :
ikcxna azk oke xn`w driwy seqnc
z`v epiid driwy seq yexit jex`d
`d oke .ipd` i`n `xdiha `bxyc miakekd
`l dng eilr drwy `ly ziprz lk xn`wc
zligzne miakekd z`v epiid ziprz diny
jk oilin rax` miakekd z`v cr driwy
) eply ikcxn zedbda k"ke i"xtסי' תלה(.
zriwyc z"x zhiyl `ed df yexitc d`xpe
lirl y"nk rwyzynl zncew `id dngd
 ."`qx 'iqולפי דבריו הדלקת נר חנוכה היא
שבעים ושתים דקות אחר השקיעה
הראשונה  .5וכ "כ המג "א )סי' תרעב ס "ק א(
ששקיעה זו היא צאת הכוכבים.
והגר "א כתב )שם ס"ק א(.driwy seq" :
lr ziprzc `"ta y"`xd k"ke xehd k"k
y"nke 'ek drwy `ly ziprz lk y"yn

וזמן זה משתנה לפי המקום שמצפון לא "י בין השמשות ארוך הרבה יותר .וכן לשיטת הגר "א
השיעורים הללו נאמרו דוקא בא"י ובבל.
החשבון הוא סוף שקיעה שניה שהיא הילוך שלשת רבעי המיל )כחמש עשרה דקות( קודם יציאת
הכוכבים הבינוניים שיוצאים שבעים ושתים דקות אחר שקיעה ראשונה.
ישנה עוד שיטת היראים )סוף סי' רעד( הכתובה שם בב "ח ,שלא נתייחס אליה בדברים אלו.
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'ek zni` mipdk l"nw `gxe` ab`e zekxaa
.'ek eyny z`ia xdhe ynyd `ae `ipzck
``edy `icda rnyn o"xe `"ayxa la
driwya my rnync `l` driwyd zligz
'ky zayc a"tq ikcxna 're .e"yr dipy
driwyd zlgz `edy gken rwyzyn oeylc
'ek eqwtiy cr eqwtiyn milretd 'ta y"nk
."dkex`a a"q `"qx 'iqa l"ynre xwir oke
היינו הגר "א מבחין בין שיטת הטור
שהיא צאה "כ של רבינו תם לבין שקיעה
שניה שהיא רבע שעה לפניה לפי הרשב "א
והר"ן.
וכן בביאור הלכה )סי' תרע"ב( כתבmr" :
y"`xd k"ke xehd k"k Ð dzriwy seq
rnyn o"xe `"ayxa la` ,ziprzc `"ta
rnync `l` driwyd zlgz `edy `icda
ixi`na k"ke [`"xbd] dipy driwya my
a"tq ikcxna oiire cer azke o"xe `"ayxk
`edy gken rwyzyn oeylc azky zayc
k"ke l"kr xwir oke 'eke driwyd zlgz
."g"xtd
ז .ביאור השיטות הללו מעלה שאלה
שלא מצאתי לה ישוב המניח את הדעת:
מדוע אלה הנוהגים כמג "א מדליקים בצאת
הכוכבים של שיטת הגר "א ,הרי אין אף
אחד שסובר שצריך להדליק דוקא בצאה "כ
הזו?!
והטעם פשוט .הגר"א וסיעתו אין
מחלקים בין משתשקע החמה לשקיעת
החמה ולהם בכל מקרה רק שקיעה אחת
שהיא התכסות גלגל החמה מעינינו ,וא "כ
לזמן " "dngd rwyzynיש רק פירוש אחד.
לר"ת וסיעתו שיש שני פירושים הזמן
מאוחר כשעה או שבעים ושתים דקות
לאחר השקיעה וא "כ הזמן של שמונה

עשרה דקות אחר השקיעה אין לו מקור!
לעומת זאת ראיתי ב"ילקוט יוסף "
שמתייחס לצה"כ של הגר"א כאילו הוא
העיקרי ולזמן זה אין מקור כלל .והביא
בילקוט יוסף כראיה את שיירי כנה"ג ,ואין
מדבריו כל ראיה לענייננו שהרי מדבר
במפורש ביחס לזמן ערבית של ר "ת .וילקוט
יוסף הרכיב שיטה משתי שיטות ללא מקור
לכך.
ח .בחו "ל נהגו בארצות אירופה כר"ת
לקולא ולחומרא ,כאמור בשו"ת חתם סופר
)ח"א סי' פ(mey ila dfa zgeex dkldd ik" :
lke ,`"ly i"qx `"bnd zrck wetwt
dax 'il`a y"ri ok enikqd xak mipexg`d
]hlgena eqtzy [i"wq] zay 'qeze [a"wq
lin iriax 'b `"k epi` zeynyd oia xeriy
zriwy seqn `ede miakekd z`v mcew
.wte`d zgzl dngd
",`"p 'iqa gwexd md miwlegd zrcl dpde
,oewiz jixve zvw mbnebn epeyly y"ri
,[e"pz 'iq] oiwilcn dna t"q ikcxna m"`xde
dxenb dlil ded driwyd zligzn l"q mde
oia `ed dfl mcew oilin iriax 'be 'ziixe`cn
y"ra micwdl mikixv k"r k"` ,zeynyd
eplek epgp` dpde .k"b zexpd zwlcda
cr w"yr dk`lna miyer el` zepicna
z`v mcew dry riax 'b e` dryl aexw
zhiyk hlgena miqtez ep` `vnp ,miakekd
'iq g"a z"eya df oirk iz`vn aey ...z"x
."c"vw
וא "כ בארץ ישראל שהלכו אחר תלמידי
הגר"א בענין כניסת שבת ויציאתה הנוהגים
להדליק נרות בצה"כ צריכים לעשות זאת
שעה ויותר אחר המדליקים בשקיעה ,ועי'
בח"ד סי' כ מה שנסיתי לתרץ וצ "ע.
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