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דברים  האסורים  לעשות   –ימן  רעה    סהמשך

 לאור הנר בשבת


)להטות  הנר  כדי  שיגיע פירוש  
)  השמן  לפתילה


     ויש :  הגה

אומרים  דבשני  ספרים  אפילו  בענין  אחד  אסור 
  ולכן  אסור  לומר  פיוטים  בליל  יום  טוב )בית  יוסף(

מרדכי (יות  בשבת  בבית  הכנסת  וכן  נהגו  שחל  לה

 :)ג והגהות"ת וסמ"וסה



 


 

     
     


 


 


 


 



 









 


     


 




)מין  זפת פירוש  
ויש  מתירין  בשל :  הגה)  לבן  וריחו  רע

טור  ובית  יוסף  בשם (נפט  אפילו  בשמש  שאינו  קבוע  

.  )הפוסקים





נהגו  לכסות  הקטנים  שלא :  הגה
יהיו  ערומים  בפני  הנרות  משום  ביזוי  מצוה  וכן 

 :כתב הרוקח
–

 



ואין  חילוק  בזה  בין  קצב  לו  שכר  או  לא  קצב :  הגה

או  שעשאו  בקבלנות  או  בשכירות  דהואיל 
והישראל  נהנה  ממלאכה  עצמה  בשבת  אסור  בכל 

הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת  ובית  יוסף  בשם (ענין  

.  )ת"ג  וסה"סמ


או  לצורך  קטנים  דהוא  כחולה  שאין  בו :  גהה
,  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(סכנה  




הגה :
מיהו  אם  עשה  אינו  יהודי  בבית  ישראל  מדעתו  אין 

י  שנהנה  מן  הנר  או הישראל  צריך  לצאת  אף  על  פ
 :)טור(מן המדורה 


      


  


יש  אומרים  דמותר :  הגה
לומר  לאינו  יהודי  להדליק  לו  נר  לסעודת  שבת 
משום  דסבירא  ליה  דמותר  אמירה  לאינו  יהודי 

ן  סוף  פרק "ר(אפילו  במלאכה  גמורה  במקום  מצוה  

  שעל  פי  זה  נהגו  רבים )אליעזר  דמילה  בשם  העיטור'  ר
להקל  בדבר  לצוות  לאינו  יהודי  להדליק  נרות 

ודת  חתונה  או  מילה  ואין לצורך  סעודה  בפרט  בסע
מוחה  בידם  ויש  להחמיר  במקום  שאין  צורך  גדול 

ועיין .  דהא  רוב  הפוסקים  חולקים  על  סברא  זו
 :)'סעיף ה(ז "לקמן סימן ש





ומותר  לומר :  הגה
לאינו  יהודי  לילך  עמו  ליטול  נר  דלוק  כבר  הואיל 

רבינו  ירוחם (ואינו  עושה  רק  טלטול  הנר  בעלמא  

 :)'והגהות מרדכי פרק קמא דשבת והגהות מיימוני פרק ו








הגה :
ומותר  למחות  באינו  יהודי  שבא  להדליק  נר  או 

 :)טור(להוסיף שמן 








 

–
 


ב  ובית  יוסף "  ומרדכי  פרק  כ'ם  פרק  ה"רמב()  כדרכו(

אבל  לנעול  הדלת   )ג"בשם  סמ
  והוא  הדין )ט"תרומת  הדשן  סימן  כ(כנגדו  מותר  

ב "מרדכי  פרק  כ(בחלון  שכנגד  הנר  שעל  השלחן  

.  )ובית  יוסף  בשם  תוספות  וטור







ובנר  של  שעוה  מותר  לפתוח :  הגה
 :)בית יוסף(ולנעול אף על פי שהוא קבוע בדלת 


