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תרעב"או(ע"השו שתשקע":פוסק)ח קודם חנוכה נר מדליקין אין
שקיעתה,החמה סוף עם מקדימים,אלא ולא מאחרים ".לא

שקיעה סוף זה המג)שם(ב"המ?מתי דברי את סוףעם":א"מביא

ואיכא–שקיעתה בביתו ורואין ושבין עוברין העם שאז הכוכבים צאת היינו
ניסא ".פרסומי

הכוכבים צאת הוא שקיעה שסוף נכון זה זה?האם את לבדוק ,כדי
מח את להבין ור'צריכים השמשות"הגאונים בין זמן לגבי .ת



בכמה:דאיתמר":אומרת:)לד(בתבש'הגמ השמשות בין ?שיעור

שמואל אמר יהודה רב אמר רבה מיל:אמר חלקי חלקי.שלשה שלשה מאי

מילא?מיל פלגי תלתא ומחצה–אילימא מיל מילא!נימא תילתי תלתא –אלא
מיל מילא:אלא!נימא ריבעי ".תלתא

הגמ שלשה'מסקנת שיעור הוא השמשות שבין היא מילבשבת ,רבעי

השקיעה אחרי מיל רבעי שלשה היא הכוכבים הגמ,אולם.וצאת 'מסקנת

אחר.)צד(בפסחים בזמן היא הכוכבים שצאת צאת:היא ועד החמה משקיעת
מילין ארבעת .הכוכבים

מיל1הגאונים רבעי שלשה שיעור באמת היא הכוכבים שצאת מבינים

השקיעה)2דקות13.5בערך( הזמן,אחרי דיניואחרי לכל לילה ודאי הוא הזה

בשו1 מובא הגאונים מהר"שיטת סי"ת אלשקר הגר,צו'ם בביאור להלכה או"ונפסק רסא"א .ח

המיל2 שיעור לגבי בראשונים שיטות שלש ו22.5,דקות18:יש בין"וא,דקות24-דקות כ

תהיה הגאונים לפי או16.875,דקות13.5השמשות השקיעה18דקות אחרי [דקות שלש.
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בד'ובגמ,תורה היא הכוכבים שצאת מדובר'שאומרת השקיעה אחרי מיל

הכוכבים כל .בצאת

שקיעות"ר,לעומתם שתי שיש מתרצים וסיעתו לה('תוס.ת ).שבת

מיל":אומרים תילתי הלילה–תרי עד החמה דמשקיעת משמע דהכא קשה

ור מיל ריבעי תלתא אלא טמאיהוד'ליכא שהיה מי בפרק בפסחים גופיה דף(ה

הכוכבים)ושם.צד וצאת מילין ארבע הכוכבים צאת עד החמה דמשקיעת סבר

הוא ר...לילה מסוף"ואומר משתשקע והכא שקיעה בתחילת מיירי דהתם ת

הרקיע בעובי חמה שנכנסה אחר "...שקיעה

מעינינו,כלומר השמש כשנתכסה היא ראשונה שקיעת(שקיעה

שנייה,)מההח שקיעה החמה(ויש ורביע,)משתשקע מיל שלשה שיעור שהוא

החמה)דקות58.5( שקיעת ד.אחרי הוא הכוכבים אחרי)דקות72(מיל'צאת

ראשונה מיל,שקיעה רבעי שלשה שנייה)דקות13.5(שהוא שקיעה הזמן.אחרי

יום כודאי נחשב שנייה לשקיעה ראשונה שקיעה שקי,בין בין שנייהוהזמן עה

השמשות בין נקרא הכוכבים לילה(לצאת ספק יום 3).ספק



חנוכה נרות הדלקת זמן לגבי לסוגייתינו כא('הגמ.נחזור :)שבת

חנוכה[מצותה":אומרת נרות הדלקת רגל]מצוות שתכלה עד החמה משתשקע

השוק ".מן

הגמ על מבוססות האלה צד'השיטות עשר.בפסחים בינוני ביום בינוני אדם שמהלך שאומרת

מיל[פרסאות לשקיעה].ארבעים מהנץ נחשוב הולך,ואם בינוני שאדם ב40יוצא ,שעות12-מיל

ב מיל השחר.דוקת18-שהוא מעלות נתחיל ד(ואם שיעור הנץ'שהוא קודם ]כל[לצאת)מיל

ד(הכוכבים שיעור השקיעה'שהיא אחרי הולך,)מיל בינוני שאדם ב32יוצא ,שעות12-מיל

ב מיל ה.דקות22.5-שהוא שיעור הוא השחר שעלות שיטה החמה'ויש הנץ קודם וצאת,מיל

ה]כל[ ההכוכבים שיעור החמה'יא שקיעת אחרי הולך"וא,מיל בינוני שאדם יוצא ב30כ 12-מיל

ב,שעות מיל מח.]דקות24-שהוא לפי'יש או שוות דקות לפי נחשב השמשות בין אם נוספת

בא לאופק מתחת השמש נמצא שבו ניסן"המעלות בתקופות השקיעה אחרי דקות מספר באותו י

פש.ותשרי יהיו שהדברים להביןכדי הוא,וטים מיל ששיעור הזה במאמר שוות18נניח .דקות

רבעי,אמנם3 שלשה בשיעור מתחיל השמשות שבין שסובר היראים לבעל שלישית דעה יש

העין מן החמה שנתכסה קודם שלנו(מיל החמה)שקיעה בשקיעת תרעב"או(ח"הב.ומסתיים ח

א"ס לדעת)ק חנוכה נר להדליק צריכים מתי לגבי .ש"עיי,ח"הבדן
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זה שקיע,לפי רק שיש הגאונים אחתלפי החמה",ה הוא"משתשקע

החמה"הוא בשקיעה"וא,"שקיעת חנוכה נרות להדליק צריכים ר.כ ,ת"לפי

ראשונה שקיעה היא החמה שנייה,שקיעת שקיעה הוא החמה כ"וא,ומשתשקע

השנייה בשקיעה הוא חנוכה נרות הדלקת .זמן



ר)ב:רסא(ע"השו כשיטת :ת"פוסק

הקודש"י על מחול להוסיף שצריך הוא;א זה תוספת וזמן

בין זמן עד הארץ על נראית השמש שאין השקיעה מתחלת

ג;השמשות שהוא הזה ורביע'והזמן לעשותו,מילין רצה

תוספת מקצת.עושה,כולו ממנו לעשות ובלבד;עושה,רצה

על מחול יום וודאי שיהיה זמן איזה ושיעור.הקודששיוסיף

ג הוא השמשות בין ות'זמן אלף מהלך שהם מיל ק"רביעי

הלילה קודם .אמות

כר"השו,ז"לפ שפוסק לשיטתיה אזיל השמשות"ע בין לגבי ולכן,ת

כר החמה"פוסק שקיעת סוף עם שמדליקין שנייה,ת שקיעה .שהוא



דר:)כאשבת(א"הריטב דאליבא במפורש נר"אומר להדליק צריכים ת

וז השמשות בין תחילת דהיינו שקיעה בסוף משתשקע":ל"חנוכה מצותה ועיקר

קאמר'פי.החמה השמשות בין דהיינו השקיעה סוף כי נראה משמע,היה דהכי

ר כדפירש לישנא ז"האי פרקין"ת בסוף ".ל

בהל עצמו יוסף הבית כותב תקסב"או(תענית'וכן 4):ח

דבגמרא גב על לד'עי(ואף שקיעה:)שבת דבגמר מוכח

מקום מכל הכוכבים צאת קודם דהוא השמשות בין מתחיל

בב4 זו לפיסקא ספיקן"הרקע תעניות שאר דגמרא שמדינא הוא השמשות(י בין כלומר

באכילה)שבסופן אסור(מותר שספיקו באב תשעה נוהגים"הב).לאפוקי למה להסביר בא י

הכוכבים צאת עד לאכול שלא .להחמיר
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נהגו לכן שקיעה סוף הוא מה בקיאים העולם שאין לפי

דבגמרא גב על ואף הכוכבים צאת עד פסחים'עי(להמתין

דאי:)נד שלומוכח השמשות בין באב דתשעה חומרא לאו

דידהו ספיקא שרי תעניות דבשאר משמע שרי .הוה

שקיעה סוף בין חילוק יש עצמו יוסף הבית דבדברי להדיא הרי

כר,דהיינו( שפוסק שנייה,ת"לשיטתו הכוכבים,)שקיעה צאת רוב,אולם.לבין

השו דברי את מבינים במפורש לעניין המתיחסים שהבינוע"האחרונים כמו

והמ"המג הכוכבים"א צאת היינו שקיעה שסוף 5.ב



הנ הדברים לפי ר"יוצא לשיטת שבין הגאונים"ל לשיטת ובין אין,ת

הכוכבים בצאת חנוכה נרות שמדליקין לפסוק מקום להדליק,שום שצריך אלא

השמשות בין שקיעה,בתחילת בסוף הוא זה זמן שקיעה,שלמר ,שנייהדהיינו

בשקיעה מהעניים(ולמר נתכסה להלכה"דקיי,ולדידן).כשהשמש שהעיקר ל

הגאונים שיטת בשקיעה6,כפי להדליק 7.צריכים

מצא5 יציב"בשונואך דברי מצאנז"האדמו(ת סי"או)ר שאו'ח שהבנתיקי כמו במפורש ,מר

.ש"עיי

ר6 לשיטת לחשוש כדאי אם לגבי נרחב במוצא"לדיון מלאכה עשיית לעניין תשובת'עי,ש"ת

או אומר ביביע יוסף עובדיה ח"הרב סי"ח או"שו'ועי.כא'ב משה אגרות ח"ת סי"ח סב'ד

ר שזמן השקיעה"שטוען אחרי דקות בכחמישים הוא באמריקה שסברת"ונלענ,ת צעד ג"ו

לענ'ואפי,ל"ואכמ נראה כשיטתו ננקוט ביה"אם בתחילת להדליק שיצטרך שהוא,ש"ד

ראשונה41-בכ)לשיטתו( שקיעה אחרי .דקות

ר7 שיטת בשבת'לפי הכוכבים,):לד(יוסי צאת קודם מיד או עין הרף כשיעור הוא שהמשות בין

ר לאחריו'של או ב.יהודה לדבר ניתן לא לכאורה החמהלשיטתו שקיעת וסוף תחילת של ,מונחים

סופו לבין השמשות בין תחילת בין הפרש ואין כמעט לדבריו .שהרי





שונותחדר




