
 

 

 

 

 

  ברכה על הנר במוצאי יוה"כ

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי יוחנן: מברכין על האור בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכיפורים.  )נ"ד א'(
 . )כן העם נוהג(וכן עמא דבר 

)אש וכיוון שרואה  (1)ת ברייתו הוא. , הואיל ותחיל)בלבד(אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת  מיתיבי:

על הכוס. ואמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה  )כל ברכות ההבדלה(רבי יהודה אומר: סודרן  (2), מברך מיד. במוצ"ש(
 . )וגם הוא לא נחלק ארישא דאין מברכים אלא במוצ"ש(

  .1םלא קשיא, כאן באור ששבת. כאן באור היוצא מן העצים ומן האבני )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

ה , "רמב"םה: כתב אור ששבת ממלאכת איסור יָּ חָּ ה ְולֶׁ ת ְלחֹולֶׁ ּבָּ ַ ּ ש  ֻהְדַלק ּבַ ֶׁ ת. אּור  -אּור ש  ּבָּ ַ ֵאי ש  מֹוצָּ יו ּבְ לָּ ְרִכין עָּ ְמבָּ
ִנים  ֲאבָּ ֵעִצים ּוִמן הָּ ח ִמן הָּ ֻהְקּדַ ֶׁ ת בְּ  -ש  ִחּלַ ה ּתְ ְיתָּ ִהיא הָּ ֶׁ ת, ש  ּבָּ ַ ֵאי ש  מֹוצָּ יו ּבְ לָּ ְרִכין עָּ ְרִכין ְמבָּ ל ֵאין ְמבָּ ם; ֲאבָּ דָּ יֵדי אָּ תֹו ּבִ ִרּיָּ

ַבת, ַאף ַעל  ָּ ּ ש  ֶׁ א ַעל אּור ש  ּלָּ ּפּוִרים אֶׁ ֵאי יֹום ַהּכִ מֹוצָּ ְרִכין ּבְ ֵאין ְמבָּ ֶׁ ּפּוִרים, ש  ֵאי יֹום ַהּכִ מֹוצָּ יו ּבְ לָּ ה עָּ יָּ חָּ ה אֹו לֶׁ ֻהְדַלק ְלחֹולֶׁ ֶׁ י ש  ּפִ
ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ֶׁ  -ּבְ יו, ש  לָּ ְרִכין עָּ הְמבָּ ַבת ֵמֲעֵברָּ ָּ  ."2ֲהֵרי ש 

שאין מחזרין על האור במוצ"ש. אלא אי מקלע  נ"ג ב'() בברכות: מבואר האם צריך לחזר אחר נר במוצאי יום הכיפורים
והביאו  4, דבמוצאי יום הכיפורים איכא למימר דמהדר בתר האור.הראב"דבשם  הרשב"אוכתב  3ממילא, מברכין עליו.

 בשם יש אומרים. 5שו"עה

דאין מבואר,  רמב"ן, רבינו יונה, רא"ה, מהר"ם חלאווה, וריטב"א מדברי: מעמוד ראשון ואילך אבניםהיוצא מה על ברכ
 שמברכים עליו אומרים שישכתב  והכלבו. , אף מעמוד ראשון ואילךבמוצאי יוה"כ על אור שהוציאו עתה מהאבניםלברך 

 ראשונה. ובמקום אחר סתם רק כדעה אומרים שמברכים עליו., והוסיף שיש כרוב הראשוניםסתם  6והשו"ע .מעמוד ראשון

                                                
אף במוצאי יוה"כ. שאותה ברכה עליו בהיתר, כגון של יולדת ושל חולה, או נר הדולק מערב יוה"כ, מברכים  שדלק בשבת, אבלאור  . 1

, שאף הוא תחילת בריית האור. צ"שבמו מברכים עליו רקו, אור שנברא עכשיו, שלא נהנה מן האור היום. משום שדבר חידוש הוא לו
שברכת האור במוצ"ש הוא על שם שהאור נברא במוצ"ש,  .מאירי: שטעם ברכת האור אינה שוה לשניהםב הטעםר אובי על פי רש"י.

רכת האור בלילי יום הכפורים אינה מטעם זה, שאם לא כן לא היינו וכל שכן זה שתחלת ברייתו במוצ"ש, שראוי לברך עליו. אבל ב
יתר על  ,שתשמישו של אש נאסר ביום הכפורים מפנימברכין לה במוצאי יום הכפורים שחל להיות באמצע שבת, אלא טעם שלה 

זה שנאסר לנו תשמישו  שהותר לנו תשמישו בכל אוכל נפש שרובו על ידי האור, ואנו מברכין למי שברא מאור שאר ימים טובים
היום והותר לנו עכשו, ואם כן, היאך נברך על אור שלא היה בעולם ושאין לומר עליו שנאסר לנו היום. מאירי )מסכת ברכות, נ"ג ב', 

  ד"ה פירשו בתלמוד פסחים(.
 (. רמב"ם )הל' שבת כט,כז. מקורות: מעבודהממלאכת איסור. בדפוסים יש שינוי בגירסה, וכתבו:  . 2
ברך היה צריך ל ,דאי משום הנאת האור מברךטעמא, משום דברכה זו אינה אלא לזכר בעלמא שנברא האור במוצ"ש. ש וביאר הרא" . 3

 . בכל פעם ופעם כשנהנה מן האור
שכל היום היינו  ,הבדלה שמברך לבורא יתברך שהבדיל לנו בין זה היום לשאר הימים אלא כברכת ,לפי שאינה כברכת הנהנין . 4

  .אסורים להשתמש בו ועכשיו אנו מותרין בו
 או"ח רצח,א. מקורות: רשב"א )ברכות נ"ג ב', ד"ה אמר רב יהודה(. רא"ש )ברכות ח,ג(.  . 5
ה. ביאור הדברים )על פי דברי ביאור הגר"א, ס"ק ה, וביה"ל, ד"ה ויש אומרים(: המגיד משנה )בביאורו את הרמב"ם -או"ח תרכד,ד . 6

מברכים עליו במוצאי יוה"כ.  שישראל שהדליק מגוי, אע"פ שמברכים עליו במוצ"ש, אין, שכתב הרמב"ן( הביא דברי בהל' שבת כט,כז
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 שולחן ערוך

 רצח(או"ח, הלכות שבת, סימן )

, ִאם ֵיש  לוֹ   .א ֵאש  ר: ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי הָּ ֵרְך ַעל ַהּנֵ ִריְך לְ  ,ְמבָּ ֵאי יֹום ֲחזֵּ ְוֵאינֹו צָּ מֹוצָּ ל ּבְ ת, ֲאבָּ ּבָּ ַ ֵאי ש  מֹוצָּ ֵני ִמיֵלי ּבְ יו. ְוהָּ ר ַאֲחרָּ
ּפ  רַהּכִ ְמַחּזֵ ֶׁ  ... יוַאֲחרָּ  ּוִרים ֵיש  אֹוְמִרים ש 

ֲא אוּ   .ח ֵעִצים ּוֵמהָּ יו. םינִ בָּ ר ַהּיֹוֵצא ֵמהָּ לָּ ְרִכין עָּ ּפּוִרים ֵאין ְמבָּ ֵאי יֹום ַהּכִ מֹוצָּ ל ּבְ יו, ֲאבָּ לָּ ְרִכין עָּ  ְמבָּ

 (תרכדאו"ח, הלכות יום הכיפורים, סי' )

ְרִכים בְּ   .ד אּור; ְוֵאין ְמבָּ ְרִכים ַעל הָּ ְרִכים ְמבָּ בָּ ּמְ ֶׁ ִנים; ְוֵיש  אֹוְמִרים ש  ֲאבָּ ה ִמן הָּ הֹוִציאּו ַעּתָּ ֶׁ אּור ש  ּפּוִרים ַעל הָּ ֵאי יֹום ַהּכִ מֹוצָּ
ְך. ֵאילָּ ֹון וָּ יו ֵמַעּמּוד ִראש  לָּ  עָּ

ִהְדִליק  ה.  ֶׁ ֵאל ש  רָּ מ ִמּגֹויִיש ְ ּבְ ֶׁ י ש  ּפּוִרים, ַאף ַעל ּפִ ֵאי יֹום ַהּכִ מֹוצָּ יו ּבְ לָּ ְרִכים עָּ ְרִכים ֵאין ְמבָּ ֵאין ְמבָּ ֶׁ יו, ש  לָּ ְרִכין עָּ ת ְמבָּ ּבָּ ַ ֵאי ש  ֹוצָּ
, אֹו  ש  עֹוד יֹום ַמּמָּ ַבת ִמּבְ ָּ ּ ש  ֶׁ אּור ש  א ַעל הָּ ּלָּ ּפּוִרים אֶׁ ֵאי יֹום ַהּכִ מֹוצָּ ּנוּ ּבְ ֻהְדַלק ִמּמֶׁ ֶׁ אּור ש  ֲהגּו ְלַהְדִליק  ,ַעל הָּ ְוֵכן נָּ

 ָּ תֵמֲעש  סֶׁ נֶׁ ית ַהּכְ ל ּבֵ ֶׁ ּיֹות ש  ִ גֹון ְלחוֹ  ֲאִפּלוּ  ,ּוִמיהוּ  .ש  ר ּכְ ּתֵ הֶׁ ּפּוִרים, ִאם ֻהְדַלק ּבְ יֹום ַהּכִ יוִאם ֻהְדַלק ּבְ לָּ ֵרְך עָּ ה, ְיכֹוִלים ְלבָּ  ... לֶׁ

 מלאכה בתשעה באבעשיית 

)שלא מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה  משנה: )נ"ד ב'(

 , אין עושין. להסיח דעת מן האבלות(

. רבן שמעון בן גמליאל אומר: לעולם (שעה באב)ממלאכה בתובכל מקום, תלמידי חכמים בטלים :( משנה )המשך
 .)ואינו נראה כיוהרא, ואם רצה ליבטל ממלאכה, רשאי(יעשה אדם עצמו תלמיד חכם 

 . )ראה להלן(אמר שמואל: אין תענית ציבור בבבל, אלא בתשעה באב בלבד 

 . )והוא הדין כל תענית ציבור. ורק משחשיכה אסור(השמשות שלו מותר אמר שמואל: תשעה באב בין  (1)

כדרך שמתענות ומשלימות ביום  )בצום תשעה באב(דרש רבא: עוברות, ומניקות, מתענות ומשלימות בו  (2)
 ור. הכיפורים. ובין השמשות שלו אס

 וכן אמרו משמיה דרבי יוחנן.

 שיטות הראשונים

שחומרות של תענית , רש"ידעת . הראבי"ו רא"ש, רבינו חננאל, רי"ף,וכן פסקו : שעה באבאין תענית ציבור בבבל אלא ת
 פירש,  הראב"ד .8גשמיםלהם הרבה  שהיו תוספות והאשכולארו אלא בתשעה באב בלבד. ובי ,אין נוהגים בבבל 7צבור

                                                                                                                                                                         
ההיתר הוא מברך, ונחשב כאור היוצא מן העצים. אבל ביוה"כ אין  תוספתמשום שהטעם שבמוצ"ש מברכים עליו, משום שעל 

וכתב המגיד משנה שכן סובר הרמב"ם. וכן דעת הרבה ראשונים. וכן  ו., או על אור שהודלק ממנממשמברכים אלא על אור ששבת 
פסק השו"ע )תרכד,ה(. אמנם פסיקה זו נובעת מההבנה, שאף נר שני שהודלק מאור שלא שבת, אין לברך עליו. וכתב הגר"א )ועוד(, 

ש אחרונים שכתבו שבמקום שזה סותר מה שהביא השו"ע בסעיף הקודם )תרכד,ד( דעה שניה. ומשום כך כתב בביה"ל, שאף שי
  הדחק יש לסמוך על דעה זו, אבל נראה שאין להקל כן, שכן דעה זו היא רק דעה יחידית. עיי"ש.

יצה ובסיכה וכן שאסור ברח . רש"י )תענית י"א ב'(.שהיו נוהגין בו כעין אבילות, שהיו אוכלין מבעוד יום ואסורין בנעילת הסנדל . 7
  ובתשמיש המיטה. ראבי"ה.
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 ביאר, והרמב"ן .9מלאכהמשום צינת בבל, שאי אפשר להם בלא נעילת סנדל. ומתוך שהם עניים, אי אפשר להם בלא 
 .10סמוכיםשאין תענית צבור בחו"ל, משום דליכא בית דין 

חיישינן א לא דלרשב"ורשב"ג. ומבאר בגמרא  קמאנא פלוגתא דת: ולהיבטל ממלאכה יכול לעשות עצמו ת"חהאם 
לן כתנא  , דקיימארי"ף, רמב"ם, ורי"דדעת ת"ק חייש ליוהרא. משום יוהרא, דהרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה. ו

, שעכשיו יעשה כל אדם עצמו כת"ח, ואל תוספותבשם  רבינו פרץפסקו כרשב"ג. וכתב  ורבינו חננאל והרא"ש. קמא
  .ח, עושה"מו תצכתב שכל הרוצה לעשות ע 12ע"השוו 11יעשה מלאכה בתשעה באב, וליכא יוהרא.

שלא לעשות, הני מילי על ידי עצמו.  אפילו במקום שנהגו, הרוקחכתב : עשיית מלאכה במקום שלא נהגו, על ידי גויים
  .13השו"עפסק  אפילו בביתו. וכן ,ם מותריאבל על ידי גוי

. כדרך שאמרו בחולו של מועד ,ת האבד מסתברא שמותרומלאכ, רשב"אה: כתב מלאכת דבר האבד בתשעה באב
 ,15ואח"כ נסתפק קצת בדבר .14משמע לכאורה דשרי ,דלחלוב הפרות בתשעה באב על ידי ישראלכתב,  בתרומת הדשןו

 .16הרמ"אוכן פסק  ים.והעלה דטוב להחמיר אם אפשר על ידי גוי

בודאי נראה שאסור  ,שנהגו שלא לעשותואם הוא מקום  .תלוי במנהגש הרשב"אכתב : פרקמטיא בתשעה באב
שאפילו משנכנס אב  ;אלא שממעט ,נראה שמותר ,אבל במקום שנהגו לעשות מלאכה .בפרקמטיא להרויח ולהשתכר

 .17השו"עוכן פסק  .ממעטין מלישא וליתן

 שכול, רי"ף, רמב"ם, הא: פלוגתא דשמואל ורבי יוחנן. ורבא דרש כרבי יוחנן. ופסקו בין השמשות של תשעה באב

                                                                                                                                                                         
 דאכתי אמאי ליכא ביה תענית צבור על כל צרה וצרה שלא תבא על הצבור. והקשה הר"ן על רש"י, שאר חו"ל אינו בכלללשיטה זו, ו . 8

  )ראה תענית י"ח ב', שם מבואר דטפי מחמירין בתעניות אלו מתעניות גשמים(!
כיון דאיכא דוכתא בחוצה לארץ וכן נמי  .בטלינהו לגמרי ,להו דיני תענית צבורוומינהו בבבל לכנראה שדעתו דכיון דלא אפשר לקי . 9

ודכותה אשכחן בתלמודא דקרי . בטלינהו לגמריאלא  ,, לא אמרינן היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשרדלא אפשר
  . ר"ן. "ל בבלולכולה ח

כדאיתא בפ'  ,עבדינן שליחותייהו ,אלא דבמילתא דשכיחא כהודאות והלואות ית דין;ם בומדינא לא מתכשרי לשו .דאנן הדיוטות אנן . 10
 . ר"ן.שיכול לגזור על הצבור גזרוהו ית דיןולא מיקרי תענית צבור אלא כשב '(.ח ב"יטין פ)גהמגרש 

)ומטעם זה  אז שייך משום יוהרא ,הם שהיו רגילים במלאכה בשאר יומי. דדוקא בימיל כךר יומי נמי אין רגילין במלאכה ככיון דבשא . 11
. ומיהו במקום שרגילים חתן קורא ק"ש אפילו לילה ראשון אף למאן דחייש ליוהרא, שבימינו גם שאר בני אדם אינם מכוונים בק"ש(

 ינו פרץ. ה. רבמעתי דגם שם נהגו שלא לעשות מלאכצ"ע לענין ט' באב. מיהו ש ,במלאכה כגון בספרד
 ח תקנד,כב. "או . 12
 או"ח תקנד,כב. מקורות: רוקח )הל' תשעה באב סי' שי, בסופו(.  . 13
ט דחולבין היתר פשו ילו הכי, ולמקצת הגאונים מדאורייתא, אפלר"ת ור"י מדרבנן ,דאיכא איסור בעשיית מלאכה ל המועדדהא בחו . 14

. ותנן נמי מקום שנהגו לעשות בי"ד כו', משמע ה()שלא לעשות מלאכ בט' באב דאינו אלא מנהג ל שכןכ ם כן,הבהמות בעצמן. וא
 , כדאיתא התם. ל המועדמלאכת ט' באב וי"ד קיל טפי מחוקצת דדין אחד הוא ל

, שרו רבנן כל מלאכת הדיוט ושאינו של טורח, וכן מה שהוא לצורך איסור מלאכה משום שביתה הוא ל המועדדבחודיש לחלק  . 15
, ואם כן יש לומר דכל מלאכה, בין של טורח או לאו, וגם מלאכת הדיוט באב משום ענוי הוא מניעת מלאכה בט'שמחת המועד. אבל 

 אם יש בה שיהוי קצת שמשתעשע בה, אין לעשותה בט' באב. 
שבביאור וכשאי אפשר בנכרי, כתב המשנ"ב )ס"ק מז( בשם המג"א, שמותר לעשותה בעצמו כמו בחול המועד. וכתב או"ח תקנד,כב.  . 16

 א(. תרומת הדשן )סי' קנג(. תקכ סי' ,ח"אמקורות: רשב"א )שו"ת . בצדד להקל תמיד על ידי ישראל בעצמו, וכדעת הרשב"אהגר"א מ
 . א(תקכ סי' ,ח"אאו"ח תקנד,כב. מקורות: רשב"א )שו"ת  . 17
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, דמכל מקום אין צריך להפסיק רמב"ן וריטב"א. וכתבו השו"ע. וכן פסק 18כרבי יוחנן ראבי"ה, רא"ש, רמב"ן, ורי"ד
 19.20מבעוד יום טפי, כמו ביום הכיפורים

 שולחן ערוך

 תקנד( סימן, ושאר תעניות או"ח, הלכות תשעה באב)

ב, וּ   .ה אָּ ט' ּבְ רֹות ּוֵמיִניקֹות ִמְתַעּנֹות ּבְ ְתַעּנֹות וּ ֻעּבָּ ּמִ ֶׁ ְך ש  רֶׁ דֶׁ ִלימֹות ּכְ ְ ּפּורַמש  יֹום ּכִ ִלימֹות ּבְ ְ  ...ַמש 
ל .כב ין; ּוְבכָּ ֹות, ֵאין עֹוש ִ ּלֹא ַלֲעש  ֶׁ ֲהגּו ש  ּנָּ ֶׁ קֹום ש  מָּ ין; ּבְ ב, עֹוש ִ אָּ ט' ּבְ ה ּבְ אכָּ ֹות ְמלָּ ֲהגּו ַלֲעש  ּנָּ ֶׁ קֹום ש  ִמים  מָּ ְלִמיֵדי ֲחכָּ קֹום ּתַ מָּ

רֹוצֶׁ  ל הָּ ֵטִלים, ְוכָּ ר ַעל ְיֵד ּבְ ֹות, ֻמּתָּ ּלֹא ַלֲעש  ֶׁ ֲהגּו ש  ּנָּ ֶׁ קֹום ש  מָּ ה; ַוֲאִפּלּו ּבְ ה עֹוש ֶׁ ן זֶׁ ם ְלִעְניָּ כָּ ְלִמיד חָּ ֹות ַעְצמֹו ּתַ , גֹויי ה ַלֲעש 
סּור ה, אָּ אכָּ ֹות ְמלָּ ּלֹא ַלֲעש  ֶׁ ֲהגּו ש  ּנָּ ֶׁ קֹום ש  מָּ ר ּבְ ּכֵ ּתַ א ְלַהְרִויַח ּוְלִהש ְ ֵביתֹו; ּוְפַרְקַמְטיָּ ר ֲאִפּלּו ּבְ ֹות, ֻמּתָּ ֲהגּו ַלֲעש  ּנָּ ֶׁ קֹום ש  ; ּוְבמָּ

ַמֵעט ּמְ ֶׁ א ש  ּלָּ ן.  ,אֶׁ א ְוִלּתֵ ָּ ש ּ נּו ְמַמֲעִטין ִמּלִ ב אָּ ְכַנס אָּ ּנִ ֶׁ ּ ֲאִפּלּו ִמש  ֶׁ ִגים( הגה:ש  י ִאם ַעד ֲחצֹות )ִמְנהָּ ה ּכִ אכָּ ִאּסּור ְמלָּ ֲהגּו ּבְ ֲהגּו  .ְולֹא נָּ ְונָּ

 ֶׁ ה ש  אכָּ ל ְמלָּ כָּ ִ ְלַהְחִמיר ַעד ֲחצֹות ּבְ ַקת ֵנרֹות אֹו ְקש  גֹון ַהְדלָּ הּוי, ּכְ ִ ּה ש  ֵאין ּבָּ ֶׁ ר ש  בָּ ל ּדָּ ְדיֹוט; ֲאבָּ ה הֶׁ ת, ֲאִפּלּו ַמֲעש ֵ הּוי ְקצָּ ִ ּה ש  ש  ּבָּ ה, ּיֵ ה ְוַכּדֹומֶׁ ירָּ

ת רֶׁ רֹות טוֹ  .ֻמּתֶׁ ֹות ַעל ְיֵדי ְוַלְחלֹב ַהּפָּ ר בְּ ֹוִייםגּ ב ַלֲעש  ָּ ְפש   .ֹויגּ , ִאם אֶׁ
 תקנג(תעניות, סימן ר ושא או"ח, הלכות תשעה באב)

סּור   .ב ּלֹו אָּ ֶׁ ֹות ש  ש  מָּ ְ ּ עֹוד יֹום, ּוֵבין ַהש  א ִמּבְ ּלָּ ר; ְוֵאין אֹוְכִלים אֶׁ בָּ ל ּדָּ יֹומֹו ְלכָּ ב, ֵלילֹו ּכְ אָּ ה ּבְ עָּ ְ ש  יֹום ַהכִּ ּתִ  ... ּפּוִריםּכְ

 

                                                
 רי"ד.כל שכן דקאי רבא דהוא בתרא כוותיה. ה כרבי יוחנן. הלכ נן,יוח בידשמואל ור . 18
. והובאו שאר תעניות אין לנו)אבל(  .יש בו קבלה והפסק ,שיש בו תוספת ם כיפורלפיכך יו ,דשוטוב מוסיפין מחול על הקביום  שכן . 19

 הדברים להלכה במשנ"ב )תקנג, ס"ק ג(. 
ות תענית, סי' ראבי"ה )ח"ג, הלכ. אשכול )הל' תשעה באב(. הרמב"ם )הל' תעניות ה,ז( .רי"ף )תענית י א בדפיו(או"ח תקנג,ב. מקורות:  . 20

תענית ג ב )ר"ן . רי"ד )פסקיו נ"ד ב'(. (; הו"ד בר"ןרמב"ן )תורת האדם, שער האבל, עניין אבלות ישנה .רא"ש )תענית ד,לד(. תתנד(
 . ריטב"א )עירובין מ"א א', ד"ה שהוא(. ברי"ף, ד"ה וכתב הרב אלפסי(
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