
 חנוכה זמן הדלקת נר 

 שיעור א' 

 

 הלכות חנוכה עמוד קנו  -ספר הלכות גדולות סימן ט  .1

והיכא דטעה או נאנס ולא אדליק אחר שקיעת החמה מדליק ליה בתר הכי, דאית ליה שיעורא עד שתכלה  

רגל מן השוק, אבל ודאי אדלקה לאחר שקיעת החמה וכבתה לא הדר מדליק לה, דתניא )שם כא ב( מצותה  

, ואמרינן מאי לאו דאי כביא הדר מדליק לה, לא דאי לא הדליק  משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק 

מדליק, אי נמי לשעורא. ]פסק[ והיכא דאדליק לה קודם שקיעת החמה וכבתה קודם שקיעת החמה, הדר  

 מדליק לה משתשקע החמה משום דאדלקה בלא זמנה.

 

 הלכות חנוכה עמוד קנח -ספר הלכות גדולות סימן ט  .2

)שם לה ב( כוכב אחד יום, שנים בין השמשות, שלשה לילה. אמר רבי יוסי   אמר רב יהודה אמר שמואל 

 בר אבין לא כוכבים גדולים הנראין ביום ולא כוכבים קטנים שאין נראין אלא בלילה, אלא בינונים.

 

 חידושי הרשב"א שבת כא, ב .3

תשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מסתברא דלאו עיכובא הוא לומר  הא דאמרינן מצותה מש

דקודם לכן אם רצה להדליק אינו מדליק, דהא ודאי אילו רצה להדליק מדליק סמוך לשקיעת החמה  

דהא איכא פרסומי ניסא, וכענין שאמרו לקמן )כ"ג ב'( בנר שבת דעמוד האש משלים לעמוד הענן 

אי  לשקיעה  סמוך  דבמדליק  דעיקר  ולומר  אלא  דכוותה,  נמי  והכא  מדליקו  שבת  דלצורך  היכר  כא 

מצותה לחייבו להדליק אינה אלא משתשקע החמה, והראיה הדלקת נר חנוכה בערב שבת דעל כרחין 

מקדים עם חשיכה לרבה דאמר בשילהי פירקין )ל"ד ב'( משתשקע החמה בין השמשות, דבשלמא  

ד שמואל  אמר  יהודה  דרב  משמיה  דאמר  יוסף  והשוה לרב  העליון  שהכסיף  עד  החמה  משתשקע 

לתחתון יום לא הוה ראיה דאפשר לו להדליק בערב שבת משתשקע החמה עד שישוה העליון לתחתון, 

אבל לרבה דאמר משתשקע החמה הוי בין השמשות תיקשי דהא תנן ספק חשיכה ספק אינה חשיכה 

אי מצוה קאמר ואילו רצה להדליק  אין מדליקין את הנרות, וקיימא לן כוותיה הלכה למעשה, אלא וד

עם חשיכה מקדים, אלא מיהו נראה מדברי הרב בעל הלכות דדוקא קאמר משתשקע החמה ובערב 

שבת נמי מדליק משתשקע החמה כרב יוסף, שהוא ז"ל כתב בהלכות חנוכה הא דאמר רב יהודה אמר 

זו למה כתבה בהלכות  שמואל כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלשה לילה, ואלמלא כתבה לכונה 

 חנוכה ומאי שייטא דההיא בחנוכה, ואין צורך לכך כמו שכתבתי. 


