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 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

ות שימוש באור נרות השבת בזמננוהלכ

 :נושאי השיעור

לאור הנר בשבת.  מהדיני הדלקת נרות שבת לזוג המתארח בבית אחר. חשש "שמא יטה" את הנר בשבת. לחפש בגדים וכדו

רת חשמל שאפשר להגביה בה עוצמת האור. לקרוא לאור הנר כשבסמוך אליו אדם שמשגיח שלא יטה. החלפה שימוש באור מנו

 לתינוק סמוך לנרות שבת.

 

 זוג שמתארח לענין הדלקת נרות שבת

א. בערב שבת מדליקים נרות לכבוד שבת קודש, 

ולדעת מרן השלחן ערוך )סימן רס"ג ס"א( בכל 

ולכן אם בעלת בית מברכים על נר אחד בלבד, 

הבית הדליקה נרות שבת ובירכה עליהם, ובעל 

הוא לא הבית רוצה ג"כ להדליק נרות לכבוד שבת, 

, כי בברכת בעלת הבית נפטרו יכול לברך עליהם

כל חדרי הבית )שם ס"ו ומשנ"ב ס"ק ל"א(. ולכן 

כאשר זוג מתארח בבית של ההורים או של 

האשה המתארחת צריכה להדליק נרות חברים, 

, אלא תניח את נרות שבת אבל לא לברך עליהם

השבת סמוך לנרות של בעלת הבית, וכאשר 

בעלת הבית תברך על הנרות שלה האורחת תענה 

אמן ותדליק את הנרות שלה. אמנם בנות 

האשכנזים נוהגות שכל אחת מברכת על הדלקת 

הנרות שלה, כי הם מברכים על תוספת אורה 

השלחן ערוך  )הרמ"א שם ס"ח(, אבל לדעת מרן

ומ"מ אם ייחדו חדר לא מברכים על תוספת אורה. 

, ואין אחד לאורחים שרק הם ישנים שם בלבד

מהילדים וכיו"ב שישן יחד איתם בחדר הזה, נמצא 

שכאילו השכירו להם את החדר הזה לשבת וזה 

ולכן אם האורחת מדליקה נרות נחשב חדר שלהם, 

)עי' . בחדר הזה היא יכולה לברך על הנרות שם

המאמר מרדכי סימן רס"ג סק"ו ורב פעלים ח"ב 

 סימן ג'(.

 להיזהר מהסכנה 

צריכה להיזהר ב. וכמובן שהאשה המדליקה בחדר 

ולשים לב שלא יהיה וילון ליד הנרות  מאד מסכנה

ח"ו ושלא יפלו חפצים ושילדים לא יוכלו לנגוע 

ויש בנרות וכדו', צריך מאד להיזהר בדבר הזה. 

את הנרות בתוך "אקווריום" כעין כאלה שמניחים 

, כדי למנוע סכנה)כמו שמדליקים בחנוכה(  עששית

אבל אם יש חשש ולו הרחוק ביותר וזה מצויין. 

, אסור להם להדליק בחדר אלא של סכנה חלילה
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תדליק את הנרות בסלון, ליד הנרות של בעלת 

 הבית בלבד.

 לפלות או לקרוא לאור נרות שבת

בבית מסויים, והאשה ג. שאלה: זוג שהתארח 

מדליקה נרות שבת בחדר שלהם )בתוך מתקן 

זכוכית וכיו"ב(, ובלילה כולם עלו לישון, האשה 

רואה את הילדה הקטנה מגרדת בראש, והנה 

עכשיו מצאה זמן טוב לבדוק לה את הראש, כי 

היא ישנה ותוכל לבדוק לה בנחת ללא הפרעות, 

 אמנם עצם האם מותר לעשות את זה או אסור?

הוצאת הכנים והריגתם בשבת, אין בעיה בזה. 

בגמרא במסכת שבת )דף י"ב ע"א( מבואר שאע"פ 

שאסור לאדם להרוג שום בעל חיים בשבת, מ"מ 

כינה יוצאת מן הכלל ומותר להרוג אותה בשבת. 

ורב נחמן )בגמ' שבת שם( היה אומר לבנות שלו: 

אני רוצה לשמוע את הרעש של הריגת הכנים... 

ללמד אותם שמותר להרוג כנים בשבת.  ובזה רצה

אבל וככה נפסק להלכה בשלחן ערוך )סימן שט"ז(. 

הבעיה כאן שהחדר חשוך והיא רוצה לבדוק 

שאלה נוספת:  אותה לאור הנר, מה הדין בזה?

אדם שלא מצליח להירדם בליל שבת, ורוצה 

האם מותר לו להירדם מתוך קריאה בעלון וכיו"ב, 

או כאשר כל המשפחה  ?לקרוא לאור נרות השבת

אוכלים ושותים בסלון בסעודה, והאמא נאלצת 

להשכיב את הילד או הילדה לישון בעגלה או 

בחדר שהם מתארחים בו, והדליקו שם נרות שבת, 

לכן אבל היא באפס תעסוקה ומשועממת בינתיים, 

היא רוצה לקרוא בעלון או לדפדף ולעלעל 

 , האם זה מותר או אסור?באלבום תמונות

 פסק מרן השלחן ערוך בזה

אין ד. מרן השלחן ערוך )סימן ער"ה ס"א( כותב: 

ואין קורין , אסור לפלות ולבער את הכנים, פולין

, שלא בספר לאור הנר, ואפילו אינו מוציא בפיו

קורא בשפתים אלא רק מעיין בעלון )ויתכן גם 

. שמא יטה להסתכל בתמונות(, הכל אסור, למה?

הנרות מונחים במקום גבוה, ואם הוא שוכב במטה ו

ובשביל להטות יצטרך לקום מהמטה ולעמוד כדי 

להגיע למקום הנר, וא"כ לכאורה אין חשש שיטה 

ואפילו אותם בשבת, מה הדין בזה? מרן כותב: 

הוא גבוה עשר קומות שאינו יכול ליגע אליו, 

שלא חילקו אסור לפלות ולקרוא לאור הנר, כיון 

בתוך "אקווריום"  . ואם זה נמצאחכמים בדבר

סגור, וממילא אין חשש שמא יטה, מה הדין? מרן 

ומטעם זה יש לאסור אפילו הוא ממשיך: 

, כי בכל האופנים אסור לעשות את זה. בעששית

. זה דברי מרן. ולכאורה אפשר וכן בנר של שעוה

לשאול שהרי נרות שלנו היום לא רגילים להטות, 

בה היא וא"כ אין בהם שום חשש כזה. אבל התשו

אמנם היום אף אחד לא מטה נר שמן, אבל גם ש

וכיון אף אחד לא קורא לאור נר של שמן, 

שבמציאות אדם שרוצה להשתמש לאור הנר 

, לכן אפילו שאנחנו לא שייך "שמא יטה" גם היום

 זה.לצריך לחוש  להטותרגילים 

 חיפוש בגדים וכדו' לאור הנר בשבת

חדר לשבת, ה. שאלה נוספת: זוג שמתארח וקיבלו 

ובלילה הבעל מבקש מאשתו את מכנסי הפיג'מה 

שלו, היא ניגשת להוציא אותם מהמזוודה, אבל 

בחדר אין מנורה אלא רק נרות שבת שהדליקה 
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האם מותר לה לחפש את הפיג'מה לאור נרות שם, 

או כאשר היא רוצה להחליף פיג'מות  השבת?

לילדים, וצריכה לבדוק את המדות של הבגדים 

האם זה לילדים כל אחד והמדה שלו,  שיתאים

מרן השלחן ערוך )שם סעיף י"א(  מותר או אסור?

כלומר בגדים שדומים  הדומים זה לזה, כליםכותב: 

וצריך עיון להבחין ביניהם, אסור אחד לשני, 

ואפילו להבחין בין בגדיו . לבודקם לאור הנר

. מה אסור לבדוק לבגדי אשתו אם הם דומים,

אסור לבדוק לאור הנר. למשל  שצריך התבוננות

מעיל של הבעל והאשה שדומים ושניהם שחורים 

וארוכים וכדו', או בגדי הילדים של גילים שונים 

אבל דומים מאד בסגנון ובדוגמא, וממילא צריך 

. אסור לחפש לאור הנר בשבתהתבוננות בזה, 

אבל אם הבגדים לא דומים אלא שונים לגמרי, כמו 

מותר לחפש רים ביניהם, חצאית ומכנסיים שניכ

. ולכן לגבי האיסור אותם לאור הנר בשבת

להשתמש לאור הנר בשבת, אין הבדל אם זה דבר 

אם צריך תורה או חולין כמו בגדים וכדו', אלא 

, ואסור לעשות התבוננות יש לחשוש שמא יטה

ואם לא צריך התבוננות אין את זה בשבת. 

 ., ומותר לעשות את זה בשבתלחשוש שמא יטה

 להשתמש באור החשמל בשבת

ו. לכן מה יעשה במקרה הנ"ל? אפשר להוציא את 

המזוודה מחוץ לחדר, ולחפש בגדים לאור החשמל 

של הפרוזדור או החדר הסמוך, ואין בעיה בזה, 

מפני שכל החשש "שמא יטה" שייך רק בדבר 

, אבל אור החשמל שדרכו של אדם בחול להטות

"כ מותר ליהנות שבימות החול אין דרכו להטות, א

מהאור הזה בשבת. האחרונים כתבו את החידוש 

הזה אפילו שעדיין לא היה חשמל בזמנם, וכתבו 

את זה לגבי נרות שמאירים נפלא ואין חשש 

שאדם יטה אותם כלל ועיקר. המשנה ברורה 

)סק"ד( כותב: נראה לי דבנרות הטובים שלנו 

ם שקורין "סטארין" )= פראפין(, מותר לקרות לפניה

דלא שייך שמא יטה רק בדבר לכולי עלמא, 

, ונר שדרכו להטות לפעמים בחול כדי שידלק יפה

סטארין ידוע שאין צריך הטיה לעולם, כ"ש שלא 

שייך בו שמא ימחוט דאורו צלול מאד, ואין צריך 

כלל לדבר זה. הבן איש חי )פרשת נח( מיקל 

רק לצורך מצוה וכשאי  בנרות שעוה של דורנו

יד שומר. אבל מרן הרב עובדיה זצ"ל אפשר להעמ

בשו"ת יביע אומר )ח"א סימן ט"ז אות י"ג( מעיר 

קצת על זה, וגם בחזון עובדיה )ח"א עמודים ר"ל, 

רל"א( מפקפק בזה, כיון שכבר אסרו חכמים בנרות 

ואין להקל בנר שלא שייך בו שמא יטה. ומו"ר 

הגאון הרב משה לוי ע"ה )מנוחת אהבה ח"ג פכ"ה 

בנרות פראפין שלנו היום אין חשש שמא שס"ח( 

. ובנרות יטה, ולכן המיקל יש לו על מה לסמוך

שמן כמובן שאסור לגמרי. ומ"מ למנורות של 

חשמל שאין שם שמא יטה בכלל, ואור החשמל 

שונה לגמרי מנרות, ולא גזרו עלים חכמים מעולם, 

ולכן אפשר להשתמש לאור מותר לכל הדעות, 

 החשמל, ואין צריך שומר בזה.

 חשמליגביה את עוצמת האין חשש שמא 

לגבי מנורת חשמל שאפשר להגביה את עוצמת ז. 

, או ע"י מגע או ע"י סיבוב בכפתור, ואז האור שלה

האם מותר האור גודל יותר, האחרונים דנים 
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להשתמש במנורה כזאת או שחוששים שמא 

הלכה מותר להשתמש בזה, מפני לו ,יגביה בשבת

מסויימת, שדולק בעוצמת אור שדוקא בנר שמן 

א"כ יש  ונחלש ממה שהיה,דועך  נרופתאום ה

לחשוש שמא יטה בשבת, אבל כאן במנורת 

 עוצמתהחשמל שהאדם יודע מראש לפני השבת 

האור שרוצה, כי מצד אחד רוצה להשתמש באור 

וכיו"ב,  חשמל בזבזומצד שני רוצה לישון או שלא י

וכיון שהוא והחליט איזה אור הוא מעוניין לשבת, 

א"כ אין חשש  ,האור עוצמתסידר מראש את 

להקל העיקר . ולכן שיבוא להגביה את זה בשבת

)בשו"ת יחוה  מרן הרב עובדיה ע"ה ך פסקבזה. וכ

 האיש מצליח ע"ה. דעת ח"ג סימן כ' ועוד(

בתחילת ימיו היה סבור שאסור לקרוא לאור 

ל מפני שיש לחשוש שמא יטה, ואע"פ החשמ

שרבותינו לא גזרו לגבי אור החשמל, מ"מ לא פלוג 

רבנן והכל אסור בשבת. אבל אחרי הרבה שנים 

העלה להקל להשתמש באור החשמל בסוף ימיו, 

מהסברות שהזכרנו. וככה דעת  אפילו באדם יחיד,

)בהוספות ומילואים  מרן ראש הישיבה שליט"א

 .ח"א(שבסו"ס איש מצליח 

 לומר לאשה שתשגיח עליו שלא יטה

ח. במקרה הנ"ל שהאשה רוצה להוציא בגדים 

מהמזוודה, ואם האשה אינה יכולה להוציא את 

המזוודה מחוץ לחדר, כגון שאם תפתח את הדלת 

הילדים יתעוררו וכדו', מה עושים במקרה כזה? 

, יכולה לומר לבעלה "תן דעתך עלי שלא אטה"

הנר. מאיפה למדנו את זה? ומותר לה לחפש לאור 

מרן בשלחן ערוך )סעיף ב'( כותב שכל האיסור 

לקרוא לאור הנר דולק, זה דוקא כאשר הוא יחיד, 

אבל שנים קוראים ביחד, שאם בא להטות יזכירנו 

חבירו. ומרן ממשיך: והוא שקוראים בענין אחד, 

שאז האחד ישגיח במה שיעשה חבירו, אבל בשני 

ד לא משגיח על השני. עניינים אסור, כי האח

אם יש אחר עמו, ואח"כ מרן )סעיף ג'( כותב: 

 כלומר הוא לא לומד אתו בספר,אפילו אינו קורא, 

רק אומר לו תן דעתך עלי שלא אטה, מותר. וה"ה 

. מה החידוש שגם באשתו אם אומר כן לאשתו

מותר לעשות את זה? יש שכתבו שהיה אפשר 

יאמץ את לחשוב שאשתו כגופו וא"כ רוצה שלא 

העינים, אז היא תתן לו שיטה את הנר בשבת. לכן 

מרן אומר שזה דברים בטלים, כי לא יתכן שתתן 

. 1לו שיתחייב כרת בר מינן, ולכן לא חוששים לזה

נמצא שדעת מרן שאדם יכול לומר לאשתו 

 שתשגיח עליו בזה.

 החזון איש והאיש מצליח למדו בהשגחה

ובליל הנר, היה לומד לאור  החזון איש ע"הט. 

שבת היה אומר לאשתו "תני דעתך עלי שלא 

והיתה משגיחה עליו במשך הלימוד. אטה", 

                                                             
: אנשים חושבים אומר מרן ראש הישיבה שליט"א 1

לכאורה מחמירים עלינו בהלכות וגזירות דרבנן, ושרבותינו 

יותר טוב להשתחרר מכל זה, אבל באמת רבותינו הקילו 

ר עלינו את החיים, כי תתארו לעצמכם שלמשל אין איסו

מוקצה, וא"כ אדם יכול לטלטל עט חופשי בשבת, 

ולפעמים הוא רוצה רק לעקוב איתו בשורות בספר, 

ופתאום מוצא טעות וכדו' ובא לתקן אותה ולכתוב בשבת, 

נמצא שבזכות חכמים שאמרו וחייב מיתה בר מינן. 

איסור מוקצה וממילא אסור לטלטל עט בשבת, האדם 

ומכל  ובזה הציל נפשו.נמנע ולא בא לידי איסורי תורה, 

 זה רבותינו הצילו אותנו בחכמתם וגזירותיהם.
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ובאמצע היה רוצה לבדוק שהיא לא נרדמה וכדו', 

אז היה מקרב ידו לנר כאילו בא להטות, ומיד 

היתה אשתו צועקת "שבת" "שבת"... דבר כזה 

, שבתחילת ימיו סבר האיש מצליח ע"ההיה עם 

רוא לאור החשמל וכמו שאמרנו לאסור לק

בהתחלה, ולכן בליל שבת היה יושב ללמוד עד 

ואומר לאשתו הרבנית ע"ה שעה מאוחרת מאד, 

שתשב על ידו, והיא היתה יושבת כמה שעות 

. ומידי להשגיח עליו שלא יקום לעבר מתג החשמל

פעם היה שואל אותה: את ערה? וכך היה ממשיך 

 ללמוד.

 סיכום ההלכה בזה

ן זוג שהתארח בחדר מסויים, והאשה הדליקה י. לכ

שם נרות שבת, ובלילה רוצה להוציא בגדים 

מהמזוודה, אבל החדר חשוך ויש רק את אור 

וציא את המזוודה אם יכולה לה -הנרות בלבד 

הנה מה טוב, ואם אינה יכולה להוציא אותה 

תאמר לבעלה "תן דעתך עלי שלא אטה", וממילא 

. אבל אין חשש בזה כלליכולה לחפש לאור הנר ו

כל זה בנרות של שמן, כי אם מדליקה בנרות של 

אם לא יכולה לומר למישהו שישגיח "פראפין", 

, מפני שלא שייך בהם שמא עליה אפשר להקל בזה

 יטה כלל, וכמו שביארנו בהתחלה.

 להיזהר שלא לעמוד ערום ליד נרות השבת

 נוהגים לכסותיא. הרמ"א )בסוף סימן רע"ה( כתב: 

הקטנים שלא יהיו ערומים פני הנרות משום ביזוי 

. וכ"כ הרוקח. המשנה ברורה )ס"ק כ"ז( העיר מצוה

עליו, קשה דבלאו הכי מצינו בפסחים )קי"ב ע"ב( 

שאדם שעומד בפני הנר ערום יכול לבוא לידי 

סכנה שיהיה נכפה, וא"כ מה מיוחד דוקא בנר 

שבת? ויש כמה תירוצים לזה. בספר תוספת שבת 

תב שמצאנו בכמה מקומות שנשתנו הטבעים, כ

וא"כ בא לומר כאן שאפילו שבדרך כלל לא 

חוששים מ"מ בנרות שבת צריך להיזהר בזה. אבל 

זה לא כ"כ ברור, כי מה שאמרנו שהשתנו 

הטבעים בכמה מקומות, זה למשל תרופה מסויימת 

שאדם אמור להבריא ממנה והטבעים השתנו בזה, 

דים שנולדים לשבעה או מה שאמרו בגמרא שיל

חודשים חיים ולשמונה חודשים מתים, והרי היום 

הטבעים השתנו בזה, ואדרבה כל יום ויום זה יותר 

סיכוי שיחיה, ואם בשבעה חודשים חי כ"ש בשמונה 

חודשים. אבל דבר סגולי שכזה שמי שעומד ערום 

בפני הנר אמור לקרות לו משהו בהמשך החיים, 

, וכמו שמקפידים בזהמנין לנו שהטבעים השתנו 

בדברים של רוח רעה אע"פ שלא רואים את הנזק. 

והמשנה ברורה )שם( בשם האליה רבה כותב 

שנראה לחלק בין גדול לקטן, שבילד קטן אין חשש 

אבל בנרות שבת צריך שיעמוד ערום מול הנר, 

 , וזה החידוש של הרמ"א כאן.להיזהר בזה

 הדרך הנכונה להלכה בזה

קיבלו חדר לשבת והגברת הדליקה יב. שאלה: זוג ש

ובליל השבת רוצה להחליף טיטול נרות שבת שם, 

, מה תעשה? הגאון רבי נסים קרליץ לתינוק בחדר

שליט"א כותב שהאשה תעמוד בין התינוק לנרות, 

באופן שהיא עושה מחיצה בין הנרות לתינוק, 

ואע"פ שהאור של הנרות מתפשט בכל החדר, 

הנרות ממש, מותר  מ"מ כיון שהתינוק לא מול

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן. לעשות כך.
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 מידי יום מוסר הרב שליט"א שיעור בגמרא בדף היומי, 

 מאד, ומאזינים וצופים בו רבבות יהודים בכל רחבי תבל. השיעור מופץ בתפוצה רחבה 

 ניתן להקדיש את זכות השיעורים להצלחה ולישועה, לעילוי נשמת, לרפואה וכדומה. 

 ניתן גם לערוך פדיון נפש. 

 או בדוא"ל המערכת. 052-7108693צרו קשר בפל' 

 

 הרב שליט"א מוסר שיעורים בהלכה בקביעות בעיר ראשון לציון 

 ם ראשון שני ושלישי, בבתי הכנסת "באר מים חיים", ו"מורשת כהנים". מומלץ להצטרף.בימי

 

 ז"ל עשוש ישראל מאיר העלון מוקדש לע"נ הילד הטהור שלא טעם טעם חטא

 ולהצלחת קובי חיון הי"ו ומשפחתו

 

 03-5500228שעות ביממה, בטלפון:  24בית ההוראה פתוח 

 

 יעוץ המשכנתא הטוב ביותר בארץ –ות העלון יוצא לאור בחסות א. משכנתא

 054-8444095לפרטים: 

 

 רמי יצחקיאן, ויוסי ברנס הי"ו, להצלחת: אריאל פלר, יוסי דהמן, אליהו חן

 

 , הרב יצחק מאזוזאביחי סעדון: הרב כיםעור

 

 A025606532@gmail.com -ניתן להצטרף לאלפים המקבלים את העלון במייל, וכן ליצור קשר בדוא"ל 

 

 תן להאזין לשיעור זה ולשאר שיעורי מורנו הרב שליט"א ני

 02-5606532בקו "תורת חיים" 

 וכן במערכת "קול הלשון"


