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וכך

מסיק

להלכה

."lltzdle xefgl
ולמעשה.
ויש לסייע לדבריו מס' מנהג מרשלייאה
)תפלת ראש חדש עמוד  (109שכתב בתוך
דבריוoixifgn oi` drhy xeav gily la`" :
`.xfeg dgpna e` sqena drh m` la` eze
xwr m`e dcearl xfeg eilbx xwr `l m`e
."y`xl xfeg eilbx
וכן מהסמ "ק )מצוה יא( שכתבmewn lka" :
xfeg v"y drhyk lltzne xfeg cigiy
zayae zixgy g"xn ueg drhyk lltzne

."xeav gxeh iptn sqena oke zixgy h"ie
משמע שדוקא שש"צ אין מחזירים בטעות
משום טירחא דציבורא אבל יחיד חוזר .ועי'
בית יוסף )או"ח סי' קכו אות ג( שדן בכך.
ו .אמנם נראה למסקנה שכיון
שהראשונים חלקו בכך ורובם סוברים שאין
חוזר בטעות בתפילת המוספין כאשר הזכיר
את מוספי היום .וכן האחרונים חלוקים
בכך ודעת רובם נוטה שלא לחזור ,וע"כ אל
יחזור.
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הדלקת נרות חנוכה קודם שקיעה
א .בעלון ") "dreyid ipiirnלפר' וישלח
תשס"ד( נדפס מאמר בהלכה של הרה "ג
יעקב אריאל שליט "א ובו כתבdkldd itl" :
`zexeywd zeevn miiwl ligzdl leki mc
.dlilk el aygii df onfe ,dgpnd bltn dlila
`dgpn lltzdl leki epi` ,ok dyr m`y `l
`dxizq o`k yi ixdy ,zexp zwlcd xg
meid miizqd ezpigan ixd ± diae dipin
..."!leg ly dgpn lltzdl lkei ji`e ,mcewd
קביעה זו משליך הגר "י אריאל אף על
הדלקת נרות חנוכה ומקשה כיצד ניתן
להתפלל מנחה לאחר הדלקת נרות חנוכה.
בהמשך כותב=) df oexzt" :להתנות שאיננו
מקבל שבת בהדלקה( zay zlawa wx okzi
lawi `l oiicry zepzdl leki mc` day
ep`vn `l dkepg xpa j` .zay oiicr
`lr jxan mc`y rbxa ,dipzd ly zexyt
ink envr z` d`ex `ed dkepg xp zwlcd
"...dngd eilr drwyy
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והמשיךxp zwlcda dtixgn dirad" :
epiigdy' eilr mikxan .zay axra oey`x
xak exeara zrk xnelk ,'dfd onfl epniiwe
c"k ly dgpn lltzdl leki epi`e ,elqka d"k
"!elqka
ומסייםoi` xy`k dkepga mle`" :
`m` efk dxeva dirad z` xeztl zexyt
`zrya mikneq ep` ± dlecb dgpnl oiipn oi
dlitz lltzdl xyt`y dxaqd lr wgcd
."epxeara ligzd dlildy xg`l mb leg ly
ב .ולעניות דעתי דבריו אינם מבוססים,
וממילא הקביעה שקבע שלכתחילה בע"ש
צריך להתפלל מנחה גדולה קודם הדלקת
נרות חנוכה ,ורק בגלל שזו שעת הדחק
מתפללים מנחה לאחר שהדליק נ "ח מפני
שהתחיל כבר הלילה – קביעה זו אינה
נראית לי.
ג .בסוגיות העוסקות בהדלקת נר חנוכה
לא נאמר זמן הדלקתה כתלוי ביום או
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בלילה  ,1ניתן ציון זמן בלבדdzevn" :
 ..."dngd rwyzynציון זמן זה קובע זמן
להדלקה ,אך לא בואר שההדלקה צריכה
להיות בתחילת הלילה .אפילו הטעם
המופיע בפוסקים ששרגא בטיהרא מאי
מהני אינו מופיע בש "ס ביחס לנרות חנוכה,
אלא הטעם המופיע הוא פרסומי ניסא.
וע "כ הקישור שקבע הגר"י אריאל בין
הדלקת נרות חנוכה לכך שמצות הדלקתם
בלילה ,וממילא זה שעם ההדלקה נקבע
שהסתיים היום והתחיל הלילה ,לענ "ד,
אינו מבוסס  .2אמנם נזכר בגמרא )שבת כג
ע"ב() `ipz :sqei ax dl xn`" :שמות יג( `l
dlil y`d cenre mnei oprd cenr yini
,y`d cenrl milyn opr cenry cnln
dxaq .oprd cenrl milyn y`d cenre
calae ,`pipz :`aq `edd dl xn` ,dnecw`l
 ."xg`i `lye micwi `lyאמנם זה נאמר
בנר שבת ולא בנר חנוכה ,כמפורש ברש "י.
)ולהלן נביא מי שמשליך זאת על חנוכה(.
ד .אף הקביעה כי אין לברך שהחיינו
קודם המצוה אינה ברורה לדעתי .מצאנו
שמברכים שהחיינו קודם מצוה.
בתוספתא ברכות )פרק ו הל' ט ,י( נאמר:
"dyerd .odilr jxan zeevnd lk dyerd

.1
.2

,dfd onfl epribdy jexa 'e` envrl dkeq
epycw xy` jexa 'e` da ayil qpkp
alel dyerd ...dkeqa ayil epeve eizevna
epribde epniiwe epiigdy jexa xne` envrl
epycw xy` jexa 'e` elhep `edyk ,dfd onfl
jxal jixve ,alel zlihp lr epeve eizevna
'e` envrl ziviv dyerd .dray lk eilr
xy` jexa 'e` shrzn `edyk ,epiigdy jexa
,ziviva shrzdl epeeive eizevna epycw
oilitz dyerd .mei lka odilr jxal jixve
ogipn `edyk ,epiigdy jexa xne` envrl
gipdl epeive eizeevna epycw xy` jexa
..."oiltz
המדובר הוא במצוות אשר מכינים
מכשיר מצוה לעשייתן ,ולפי התוספתא,
וכ"כ בירושלמי ,מברכים על עשיית מכשיר
המצוה) .ואנו לא נוהגים כן עפ"י הבבלי(.
וכתב על כך הרא"ש )סוכה פ"ד סי' ב(:
"zrya epiigdy jxal bedp `l `pci`de
 ..."dlihp zrya `l` diyrהא קמן שברכת
שהחיינו קודם קיום המצוה ,בהכנת מכשיר
המצוה ,מעיקר הדין פוטרת אף את הקיום.
וכן כתב הרא"ש )שם סי' ג( לגבי שהחיינו
על יום טוב בסוכותdkeqc oeik l"ie" :
t"r` dcic onfc `ed `xaq ,dyr bg zngn

ורק בזמננו הראשונים אמרו שיכול להדליק כל הלילה.
ומצאתי בדומה לדברי הגר "י אריאל בס' המנהיג )הל' חנוכה( שכתב" :משתשקע החמה כשקיעת
חמה דתענית ,דאמר שמואל כל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו שמיה תענית ,דהוא צאת
הכוכבים דמעלות השחר ועד צאת הכוכבים יממא הוא כדכתיב קרא בעזרא ומייתינן להו בריש
ברכות ,דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ה' מילין כדאמר בפסח שיני וחזי כשרגא בטיהרא
וליכא פרסומי ניסא אלא משקיעת החמה הראשון ואילך .אב "ן " .אולם גם הראב "ן )בעל המנהיג(
לא ראה בזמן זה קביעה שבו מתחיל הלילה ,ובהמשך לגבי הדלקה בע "ש כתב במפורש" :אך אם
לא קיבל עליו את השבת יוכל להדליק את שלחנוכה )=במלה אחת( דלאו בהדלקה תלייא מילתא,
אלא בהבדלה תלייא מילתא ...הרי כשלא שבת בהדלקה מותר לעשות מלאכה " ...וא "כ ה"ה
לתפילת מנחה אי"צ להתפלל דוקא מנחה גדולה.
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 ."bgd onf xhet lega jxiayוכן כתבו תוס'
)סוכה מו ע"א ד"ה נכנס( .ממילא אף לגבי
מצוה דידן אם ברך שהחיינו קודם המצוה
בכונה לפוטרה יצא ,ואין מברך שוב
שהחיינו.
והקשה על דברי הרב מנחם ליבמן
מעירובין )מ ע"ב( שם הגמ' אומרת שאם
יסדר ברכת שהחיינו על הכוס ביום כיפור
שוב לא יוכל לשתותו משום שכבר קיבל
עליו את היום .ונראה לענ "ד שיש לחלק בין
ברכת שהחיינו על היום כשנאמרת בפני
עצמה ,לבין ברכה על מצוה שברכת
שהחיינו יכולה להיאמר קודם קיום המצוה
כפי שכתבו תוס' והרא"ש.
ונדון מעט בהדלקה קודם שתשקע
החמה.
ה .נאמר במסכת סופרים )פ"כ ה"ב(:
"cre dngd rwyzyn ,ezwlcd zevn
dii`x oi`y it lr s`e ,weyd on lbx dlkzy
mnei oprd cenr yini `l ,xacl xkf xacl
ewilcd m`e .mrd iptl dlil y`d cenre
,eilr oikxan oi`e ,epnn oize`ip oi` ,meia
eze`iy cr xpd lr oikxan oi` ,exn` jky
 ."exe`lבגמ' במס' שבת הובאו חלקים
מהבריתא בשני מקומות )כא ע"ב ,כג ע"ב(.
וכאן מזכיר את הפסוק בשונה מהגמ' ביחס
לנר חנוכה )והביא את הבריתא בערוך השלחן(.
החלק השני של הבריתאewilcd m`e" :
 "meiaוכו' לא הובא בסוגיא ואף לא
בראשונים .אולם נלמד ממנו שישנה

.3

.4
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מציאות של הדלקה קודם שקיעת החמה.
ואין הנר נר חולין ואסור ליהנות מאורו.
ו .בחי' הר"ן )על הרי"ף שבת ט ע"א( כתב:
"`xninl e`l ± dngd rwyzyn dzevn
zayc df onf mcew wilcdl i`yx `di `ly
dngd zriwy mcew wilcdl jixvy gikei
dngd rwyzyn oiwxt idlya xn`c daxl
xn`w dzevn xwir `l` ,zeynyd oia ied
ixacn la` .micwn ± micwdl dvx m`e
rwyzyn hwp `wecc d`xp l"f zekld lra
driwy xg` wilcn inp zay axrae dngd
cr dngd rwyzyn xn`c sqei axke
 ."mei oezgzl deyde oeilrd siqkdyהא קמן
שמביא ראיה משבת ,אבל משווה דין חול
לשבת לעניין הדלקה קודם שקיעת החמה,
ומביא שיש ראשונים שאסרו .אולם אף
לשיטתם נראה שהאיסור להדליק קודם
שקיעה אינו נובע מחמת שמצותו בלילה
ולא ביום אלא בגלל הקפדת הגמ' על
הדלקה בשקיעה דוקא .3
ובעל אורחות חיים )הל' חנוכה( כתב:
"dvx m`y `wec e`lc l"f `"ayxd azke
ecia zeyxd dngd zriwyl jenq wilcdl
xpa exn`y oiprke `qip ineqxt `ki` `dc
y`d cenrl milyn oprd cenrc zay
`jxevlc xkip dngd zriwyl jenq `nl
 ."`kd dzeekce wilcn zayובהמשך כתב:
"`edy iptn lega elit` micwdy in n"ne
4 dgpn blta didiy `ede `vi cexh
` ..."dpexgוכן הביא מדבריו בב"י )סי' תרעב(.

ואולי שיטת הגר "י אריאל מתבססת על שיטת בה"ג ,שהיא לפי הראשונים אף שיטת הרי"ף
והרמב "ם שלא הזכירו במפורש הדלקה קודם שקיעה "ח .אולם לא נראה שקפידתם היא על
הדלקה בתחילת הלילה אלא מתוך הצמדות לקביעת חז "ל "מצותה – משתשקע החמה " .וכפי
שכתבו נושאי הכלים שהרמב"ם השליך את 'ובלבד שלא יקדים ולא יאחר' משבת על חנוכה.
פלג המנחה אינו מדברי הרשב "א אלא מסקנת האורחות חיים.
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וכן שלטי הגבורים )שבת ט ע"א אות ג(

כתב`ed lekic minikqn miwqetd aex" :
`lc dngd zriwy mcew dkepg xp wilcdl
devnl `l` dngd zriwy mr dpnfc xn`p
dkepg 'ldn c"t 'iin ixacne .aekirl `le
mcew dkepg zexp oiwilcn oi`c `icdl azk
."epiax ixacn wcwcl yi oke dngd zriwy
וקצת משמע מדברי הרמב "ם )הל' חנוכה פ "ד
ה"ה( "oinicwn `le oixg`n `l" :שסמך על
דברי ההוא סבא )שבת כג ע"ב(`ly calae" :
 ,"xg`i `ly calae micwiשנאמרו לגבי
שבת אף לגבי חנוכה.
וכן בתרוה"ד )סי' קב( שאל אם הדליק
בע"ש קודם שקיעה וכבתה ,האם זקוק
להדליקה ,וענה שאין זקוק להדליקה
ומברך עליה בהדלקה המוקדמת אע "פ
שהנר כבה עוד קודם שבת.
ובכלבו )סי' מד( כתב`l df onf mcewe" :
k"b df onf xg`e ,ixdiha `bxyk iedc wilci
eqpkp ixdy `qip ineqxt `kilc wilci `l
mcewc xn`c o`n `ki`e .odizaa mrd lk
lkne ...jxan epi` wilcd m` k"b eixg`e onf
cexh didy lega elit` micwdy in mewn
`lc oexg`d dgpnd blta didiy `ede
i`ven ly ilvn ax opixn`c dlcadn ixing
edin qekd lr dlcad xne`e zaya zay
ick dwlcd xeryn xzei ony da oziy jixv
."i`cenxzc `lbx `ilkc cr xpd wlczy
והלבוש )סי' תרעב ס"ב( כתבdidy in" :
micwdl leki b"dk e` jxcl z`vl cexh
oebk dngd zriwy mcew hrn wilcdle
ziaxr zlitz onf `edy jli`e dgpnd bltn
..."ocicl
ובשו "ע )או"ח סי' תרעב ס"א( פסקoi`" :
`l` ,dngd rwyzy mcew dkepg xp oiwilcn
.minicwn `le mixg`n `l ,dzriwy seq mr

micwdl leki cexh `ed m`y xne`y in yie
ony da oziy calae ,dlrnle dgpnd bltn
 ."weyd on lbx dlkzy crוהוסיף הפרי
חדש על הדעה השניה שידליק בברכה ,ולא
מצאנו שהתנו שיתפלל מנחה קודם וכד'.
ולמש"כ מפלג המנחה הוסיף הפר"ח שאם
הדליק לפני כן לא קיים מצות נר חנוכה
וברכותיו הוי ברכות לבטלה .וכאמור,
דברים אלו מקורם באורחות חיים אבל
הר"ן והש"ג לא הזכירו כלל פלג המנחה.
נראה איפוא ,שהרבה פוסקים מסכימים
שמותר להדליק נר חנוכה בברכה קודם
שקיעת החמה ובתנאי שישים כמות שמן
הראויה לדלוק כחצי שעה אחר שקיעה,
ואין הם מחשיבים זאת כתחילת הלילה,
וממילא אם הוא נצרך יוכל להתפלל מנחה
אחרי כן .ופלג המנחה שהוזכר ,פרט לפר"ח
שמזכיר זאת לעיכובא הרי בראשונים
וברוב האחרונים יש בכך מעין עצה טובה,
אך לא זמן המחייב.
ונעסוק בהדלקת נרות בערב שבת ,בה
לכו"ע מדליקים קודם שקיעה"ח.
ז .בה"ג כתב שבע"ש ידליק של חנוכה
קודם נר של שבת מפני שבהדלקת נר שבת
מקבל עליו שבת ונאסר בהדלקת נר חנוכה.
ולדברי הגר"י אריאל יש בכך סתירה שהרי
בהדלקת נ"ח כבר לילה ואיך מדליק נ "ש?
וכתב על כך שבלי הלקט )ענין חנוכה סי'
קפו(l"f mipe`bd zeaeyza iz`vn oke" :
`rx` gxe` i`ce ,b"d ixac lr eaiydy
ly iwelc`l xcde `yixa dkepgc iwelc`l
mlerle .zay leaiwl aexw dkxa iednl zay
m` dk`lna xqzin `l zay ly wilcn ik
oirwezy zeriwz yy one meia zedy yi
xpd zwlcd xg` s`y ilbin inp zay axr
ziyily `ipzc ,`zay odilr dlg `l
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bc zelvl ick ddeye ozp 'xk xpd zwlcdl
rixne rweze xepza zt wiacdl ick e` ohw
..."zaeye rweze
הא קמן ,שבנר חנוכה כלל לא הסתפקו,
לא המחייבים להדליקו קודם נ "ש ולא
המתירים להדליקו שאין בעיה בהדלקתו
המוקדמת מצד שמחיל על עצמו את
הלילה .וכן כתב הרשב"א )ח"א סי' אלף ע'(.
וכ "כ הטור )אורח חיים סי' תרעט(azk" :
ly wilci dkepg lye zay ly xp b"da
`yixa zay ly wilcn i`c `yixa dkepg
`dilaw `dc dkepg ly iwelc`l dil xqzi
dielz dlawd oi`y eazk zetqezde zayl
dlgz zay ly wilcdl lekie dwlcda
."zayl elaw `ly onf lk dkepg ly k"g`e
וכן עונה על דברי בה"ג ,רבנו ירוחם:
"dkepg xpe zay xp wilcdl el yi m`e
xp wilcd m`y dligz dkepg ly wilcn
meyn cer wilcdl xq`p `ed xak zay
b"da azk jk ± zay eilr law xaky
xp wilcd elit`c miwqetd x`y eilr ewlgpe
..."zay oicr eilr law `l zay
מתבאר כי הן לפי בה"ג המחייב הדלקת
נ"ח קודם נ"ש ,והן לפי החולקים על טעמו
מדליקים בע "ש נ "ח קודם שקיעה ,ולא
חששו לתחילת הלילה בהדלקה ,ואף לא
לתפילת מנחה לאחריה ,ולא העירו בענין
שהחיינו קודם לילה.
ח .יתר על כן ,פסק הרמ "א )סי' תרעא
ס"ז(dgpn oia p"kdaa wilcdl oibdepe" :
zay axra wilcdl oibdep yie ;aixrnl
) dgpn mcewכל בו ואבודרהם(; mivex m`e
wilcde v"yd jxiay xg`l lltzdl xdnl
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`,mix`ypd wilcdl ynyd lkei ,odn cg
) lltzi v"ydeמהרי"ל(" .וא"כ היה מנהג
שבביכ"נ מדליקים נ"ח קודם מנחה בע"ש,
וכמובן אין הכונה למנחה גדולה ,אלא לפני
מנחה הסמוכה לקבלת שבת .ואמנם
הדלקת נ"ח בבית כנסת היא רק לפרסומי
ניסא ואולי אין להביא ממנה ראיה על
מנהג המצוה עצמו ,אולם לגבי תפילת
מנחה הדברים ברורים שהיו נוהגים
בתפילת מנחה קטנה סמוך לכניסת השבת
ואחר ההדלקה בבתים.
והוסיף המגן אברהם )סי' תרעא ס"ק י(:
"oi`e aezk n"cae l"yx t"ke - dgpn mcew
`dgpn oia oiwilcn `l` ok oibdep ep
mxhe dkiygl jenq `ed m`c l"pe .aixrnl
jxai meid ycwzi k"dal oipn e`eaiy
`qip `neqxt `ki` n"nc cin wilcie
aegxa wilcnl ince ,k"dal k"g` mi`ayk
,miyp` e`a k"g`e yi` my oi`y drya
."k"dal m`ea mxh ewilcdy l"ixdna d"ke
וכ"כ במשנ"ב ס "ק מז.
ומה שהוזכר בפוסקים על הדלקת נ"ח
אחר תפילת מנחה הוא משום שבמקדש
היה תמיד של בין הערביים קודם את
הדלקת הנרות.

מסקנה
נראה שבשעת הדחק יכול להקדים
ולהדליק נר חנוכה מפלג המנחה הן בע"ש
והן בחול ולברך ,ובתנאי שמניח מספיק
שמן שידלק עד חצי שעה אחר שקיה"ח,
ויכול להתפלל מנחה אחרי כן הן בחול והן
בע"ש.

סימן יט

―

הדלקת נרות חנוכה קודם שקיעה

הדלקת נר חנוכה לפני השקיעה ― תגובת הגר "י אריאל
רב העיר רמת גן
מכיון שבנושא זה היה בינינו מו"מ ברצוני להאריך קצת.
בשערי תשובה אורח חיים סימן תרעט הביא את הבר "י שכ' בשם מהר"ש אבוהב תשו'
כת"י :יש ליזהר להתפלל מנחה בע "ש של חנוכה ואח "כ להדליק נ "ח כי תפילת מנחה נגד
תמיד של בין הערבים ונ"ח זכר לנס הנעשה בנרות המנורה הנדלקת אחר תמיד של בין
הערבים עכ "ל.
בפרמ "ג סי' תרעא בא "א ס"ק י דייק מלשון המג "א שבביתו יתפלל קודם מנחה ואח "כ
ידליק את הנרות משום שמפלה "מ הוי לילה ואם ידליק את הנרות לפני מנחה הוי כתרתי
דסתרי.
מדברי המהר "ש אבוהב משמע שלא חשש לטעמו של הפרמ"ג ולדעתו אין כאן תרתי
דסתרי ,אלא טעם אחר ,משום שבמקדש תמיד של ביה"ע קדם להדלקת הנרות.
מדברי שניהם עולה שיש להקדים את תפילת המנחה להדלה"נ .ובכ "ז נלענ"ד שיש נפ "מ
ביניהם לעניין דיעבד או בשעה"ד .לדעת המהר "ש אבוהב רק לכתחילה ראוי לנהוג כמו
במקדש אולם בדיעבד אין הדבר מעכב .משא"כ לדעת הפרמ"ג שיש כאן תרתי דסתרי גם
בדיעבד אין להתפלל מנחה אחרי הדלה "נ.
ואולי שאלתנו תלויה במחלוקת הפוסקים אימתי זמן הדלקת נ "ח .הסוברים שזמן הדלקת
נ"ח הוא עם השקיעה הראשונה )עיין ביאור הגר "א או"ח סי' רסא( הרי עדיין לא הגיע לילה
ובכ"ז זה הזמן שנקבע ,וע "כ צ"ל שמכיון שהדלקת הנר ניכרת כבר באותה שעה הדלקה עושה
מצוה ולא המשך הזמן שהנר דולק .ואין צורך שהדלקה תיעשה בתאריך מסויים  -כגון כה
בכסלו  -אלא שתיעשה בזמן הראוי להארת הנר ,סמוך לכה בכסלו .ולדעה זו אדם המדליק
מוקדם לא קיבל על עצמו שום תאריך וממילא גם לא החיל על עצמו דין לילה ,כי אין צורך
בתאריך מסוים לנ"ח.
אך מ"ד שזמן הדלקת הנר הוא עם צאה"כ י"ל שזמן ההדלקה הוא בלילה דווקא וא"כ יש
צורך בתאריך מסוים דווקא והמדליק קודם ע"כ קיבל על עצמו לילה.
ומקור המחלוקת הוא מה שאמרו בברייתא :משתשקע החמה )שבת כא ב( בפירוש זמן זה
נחלקו ראשונים:
א( יש סוברים שהוא סוף שקיעה )ר "ת בס' הישר סי' קפא ובתוס' מנחות כ ב; וטוש "ע
תרעב( .שאילו בתחילת השקיעה עוד היום גדול ,ונר באור היום אינו מועיל כלום" ,שרגא
בטיהרא מאי אהני"?
וגם בגדר זה של סוף שקיעה יש מחלוקת ,יש ראשונים שפירשו שהוא שיעור מהלך שלשה
מיל ורבע לאחר ששקעה החמה ונעלמה מעל האופק )עי' הגר"א רסא שכ"ד הרשב"א והר"ן
שם שכ' שזמן ההדלקה הוא בתחילת בין השמשות לד' רבה ,ולרב יוסף מתחיל ביה"ש כדי
מהלך חלק שנים עשר ממיל אח "כ(
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חבל נחלתו
ויש סוברים שהוא צאת הכוכבים )המנהיג הל' חנוכה סי' קמז; ב "ח והגר "א סי תרעב בד'
הטור( היינו ,שיעור מהלך ארבעה  -או חמשה  -מיל לאחר ששקעה החמה מעל האופק .ולדעה
זו זמן הדלקת הנר הוא לילה מוחלט לאחר שכבר מזמן אין אור והנר היה ניכר בעליל לכל
הרואים הרבה זמן לפני כן ,ובכ "ז עדיין לא הגיע זמן ההדלקה כי ההדלקה צריכה להיות
בתאריך מסויים דווקא ולא קודם לכן.
וכתבו ראשונים לדעה זו שאם הדליק קודם לכן ,אף על פי שיצא ,אין כאן קיום המצוה
אלא בצאת הכוכבים )תרוה "ד סי' קב(.
ב( ויש מפרשים משתשקע החמה שאמרו הוא בשעה שהשמש שוקעת ונעלמת מהאופק
)הגר"א או"ח סי' רסא ופר "ח סי' תרעב ס"א ,ע"פ שיטתם שכל דיני שקיעה שאמרו הם
בתחילת השקיעה .ועי' מעשה רב שמדליקים משתשקע החמה קודם צאה "כ ויש להדליק
קודם תפילת ערבית( .אע "פ שזמן זה הוא בין השמשות ואינו שייך ליום הבא ובכ"ז זהו זמן
הדלקת הנר כי כבר מתחילים להרגיש בהנאת אורו.
יתרה מזאת ,יש שכתבו שמשתשקע החמה היינו ,שיעור הילוך שלשת רבעי מיל קודם
שקיעת החמה והעלמותה מהאופק ,שאף על פי שעדיין הוא קצת יום ,כיון שהחשיך קצת
אינו כ "שרגא בטיהרא " ,שבאותו זמן מתחילים בני אדם לשוב לבתיהם ,ותמהים לראות נר
דלוק בעוד יום ,ויודעים שמחמת מצוה הודלק ,ומתפרסם הנס בכך )יראים השלם סוף סי'
רעד ,והובא בקיצור בב "ח ריש תרעב(.
לדעה זו ברור שאין שום זיקה בין התאריך לבין זמן הדלקת הנר ונמצא שמדליקים את
הנר הראשון בכ"ד בכסלו ולא בכ "ה בו.
שאלתנו תלויה אפוא בשיטות השונות שהבאנו .לשיטת המצמידים את זמן הדלקת הנר
לתאריך מדוייק ע "כ ההיתר להדליק את הנרות לפני הזמן משמעותו קבלת דין לילה לפני
הזמן וא"א אז להתפלל מנחה .ולשיטתם של אלו שאינם מצמידים בדיוק לתאריך אלא סמוך
לו אין בהקדמת הזמן משום קבלת לילה ולכן אפשר לדעתם להתפלל מנחה גם אחרי הדלה"נ.
נפ "מ נוספת ממחלוקת זו היא ,מה דינו של מי שעוזב את ביתו לפני השקיעה ולא יחזור
לביתו כל הלילה ,מהו הרגע הקובע את חיוב ההדלקה ,השקיעה או לפניה .אם השקיעה
קובעת הוא לא היה בבית בזמן השקיעה .וגם אם ידליק נר לפני עזיבתו לא יצא בו יד"ח.
אך אם זמן ההדלקה מתחיל לפני השקיעה מכיון שיהיה בביתו לפני השקיעה יוכל להדליק
נר לפני עזיבתו ולצאת בו יד "ח
מסקנתי:
לכתחילה מן הראוי להתפלל מנחה לפני הדלה "נ .אך בדיעבד ,או כאשר אין מנין למנחה
מוקדמת אפשר להתפלל מנחה גם אחרי הדלה"נ .וכן כתב באליהו רבה סי תרעט.
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