
באיזו שעה נהגו גדולי ישראל 
להדליק נרות חנוכה?

זמן הדלקת נרות חנוכה הוא בצאת־הכוכבים, ויש אומרים שזמנה הוא כרבע שעה קודם לכן, בתחילת 
בין־השמשות; וזמנים אלו תלויים במחלוקת הידועה של הגאונים ורבנו־תם בנוגע לזמני שקיעת־החמה 

וצאת־הכוכבים.

בדעת הגר"א בנוגע לזמן ההדלקה ישנן משמעויות שונות, אולם תלמידיו בארץ ישראל נהגו להדליק 
בדיוק בתחילת 'שקיעת־החמה', דהיינו בזמן בו כדור השמש אינו נראה עוד, וכך מנהג ירושלים מקדמת 

דנא, וכן נהג הגרי"ז סולוביצ'יק.

והחזון־איש נהג להדליק כעשרים דקות לאחר השקיעה, וכך נהג הבית־ישראל מגור, והעיד שכך נהג 
גם אביו, האמרי־אמת.

לדעת  שאף  אלישיב  הגרי"ש  ודעת  השקיעה;  לאחר  דקות  עשר  להדליק  שראוי  כתב  ובאגרות־משה 
הגר"א אין להדליק בזמן השקיעה הנדפס בלוחות; וכעין זה דעת האור־לציון שיש להדליק כרבע שעה 

לאחר זמן השקיעה הנדפס בלוחות.

ונער הנעשה בר־מצוה בחנוכה, ומנהגו להדליק בזמן השקיעה - דעת הגרש"ז אויערבך, הגרי"ש אלישיב, 
הגר"נ קרליץ והגר"ח קניבסקי, שידליק בשקיעה כמנהגו, ואינו צריך להמתין לזמן צאת־הכוכבים, שבו 
וכן הורה הגראי"ל שטיינמן  ואזנר עליו להמתין לצאת־הכוכבים,  'גדול'; אך לדעת הגר"ש  ודאי  יהיה 

שראוי שימתין כשלשים וחמש דקות לאחר השקיעה.

]שו"ע תרעב, א, משנ"ב א וביה"ל ד"ה עם וד"ה לא; ביאורים ומוספים 'דרשו', 2-1[

הדף היומי בבלי: מסכת בבא מציעא דף צ'
הדף היומי בהלכה: קע"ט סעיף ב' עד סעיף ה'

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק ט"ו 'והנה הארכתי הרבה' עד 'אלא יש לו לאדם'
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הלכות חנוכה מתוך ביאורים ומוספים משנ"ב מהדורת 'דרשו'



- נחשבת כהיסח הדעת משתיה,  - כלומר, ברכה אחרונה  נברך"  "הבה  כפי שלמדנו, אמירת 
כהיסח  נחשבת  זו  אין אמירה  אֵחר,  אצל  לאוכל  אולם,  אף מאכילה.   - רבים  פוסקים  ולדעת 
הדעת עד שיאמר כן בעל הבית, כיון שבדרך כלל דעתו של אורח שאם בעל הבית יבקשנו לאכול 
יעשה כן, ולפיכך אין זה היסח הדעת, ואף אם לבסוף לא ביקש בעל הבית שיאכל. ואם נטל 'מים 
אחרונים', נחלקו הפוסקים אם נחשב הדבר להיסח הדעת. ואם היתה דעתו שאף שיבקש בעל 

הבית לא יאכל, דינו ככל אדם. ]סעיף ב, ס"ק י, שעה"צ ס"ק יג, וביה"ל ד"ה אפילו וד"ה לא[

כאמור, האוכל אצל אֵחר אינו מסיח דעתו מהסעודה עד שבעל הבית יודיע על סיומּה. וכשבעל 
זה.  לענין  הבית  כבעל  דינו  הסעודה  משתתפי  מבין  שהגדול  יתכן  במקום,  נוכח  אינו  הבית 
אשתו  מה שתגיש  את  לאכול  ודעתו  לסעודה,  הוכנו  מאכלים  אילו  יודע  אינו  הבית  וכשבעל 
אל השולחן - יש אומרים שאם אמר "הבה נברך" הריהו מסיח דעתו אף אם טרם הוגשו כל 
המאכלים שהוכנו; ויש אומרים שאינו מסיח דעתו כל עוד שלא סיימה אשתו להגיש את מה 

שהכינה. ]ביה"ל ד"ה עד; ביאורים ומוספים דרשו, 14; וראה שם, 13[

רשאי  אינו  ולכתחילה  הדעת מהסעודה,  כהיסח  נחשבת  אחרונים'  'מים  נטילת  כפי שלמדנו, 
לאכול ולשתות עוד; ואם אוכל ושותה צריך ליטול ידיו ללא ברכה, ולברך שנית לפני אכילתו, 
כיון שהסיח דעתו מהאכילה. בדומה לכך, הנוטל כוס יין לידו כדי לברך עליו ברכת המזון, הרי 
זה היסח הדעת, ואם אוכל ושותה צריך לנהוג כנ"ל. ולענין ברכה אחרונה - יש אומרים שצריך 
לברך בנפרד, אלא אם כן אוכל פת )ויש אומרים גם עוגה וכדומה(, ויש חולקים. ]סעיף ג וס"ק 

יג; ביאורים ומוספים דרשו, 15; וראה שם סימן קעז, 19[

אורח שהחליט לסיים את סעודתו וחזר בו - 
האם צריך לברך שנית?

מהו הדין המיוחד בסעודה למי שאינו יודע אילו מאכלים הכינה אשתו?

באיזה מקרה מברכים 'בורא נפשות' 
על שתיית מים לפני ברכת המזון?

אתמול למדנו
• מי שאכל וגמר בדעתו בפירוש שלא לאכול עוד, או שאמר "הבה נברך" - כלומר, ברכה אחרונה - נחלקו הפוסקים אם הדבר נחשב 
להיסח הדעת, ולכן לא יאכל עוד, כדי שלא להכנס לספק ברכה. ואם עזב את מקום אכילתו - נחשב הדבר כהיסח הדעת לכל הדעות. 

ואמירת 'על נהרות בבל' ו'שיר המעלות' - נחלקו הפוסקים אם הן נחשבות כאמירת "הבה נברך". 
• חכמינו ז"ל תיקנו ליטול 'מים אחרונים' בסוף סעודת פת, ולברך ברכת המזון מיד לאחריה, ולפיכך, לאחר הנטילה אסור לאכול 

ולשתות, לדבר, ואף להשתהות בשתיקה, טרם שיברך ברכת המזון.

מחר נלמד
• האוכל עוגה - האם צריך להותיר ממנה על השולחן לשעת ברכת 'על המחיה'? 

• מדוע צריך להותיר מהלחם בסיום הסעודה?
• מתי אסור להניח לחם על השולחן?


