
 

 

 

 

 

  כיבוי הנר

)ובכל  מפני שהוא מתיירא מפני נכרים, ומפני ליסטים, מפני רוח רעה )בשבת(המכבה את הנר משנה:  )כ"ט ב'(

חס על השמן, כחס על . כחס על הנר, כ)ומותר(שיישן, פטור  )שיש בו סכנה(, מפני החולה אלו יש סכנה אם לא יכבה(
 . )בכיבוי זה(הפתילה, מפני שהוא עוָשּה פחם  )החס על(. רבי יוסי פוטר בכולן, חוץ מן 1הפתילה, חייב

מותר  ,אי בחולה שיש בו סכנה? ןני. רישא במאי עסיקשמע מינה רבי יהודה היא, מדקתני סיפא חייב )ל' א'(
 חייב חטאת מיבעי ליה!  ,ואי בחולה שאין בו סכנהמיבעי ליה! 

 תנא נמי רישא פטור. ,ואיידי דבעי למתני סיפא חייבלעולם בחולה שיש בו סכנה, ובדין הוא דליתני מותר, 

ההיא בחולה שאין בו  ,פטור אבל אסור ,ואם כבה ;לא יכבה ,אם בשביל החולה שיישן :בי אושעיאר והדתני
 סכנה, ורבי שמעון היא. 

 שיטות הראשונים

 נאיבת הוא ה שיש בו סכנה,ללחונר  ותלכב מותרששמה , ם"הרמב תבכ :הנר לצורך חולה שיש בו סכנהכיבוי 
 סתם דבריו. 2ע"והשוו. ר ממנהאויר את להסתולא ם אחר, רו למקוהעביאפשר ל שאי

 רבי שמעוןשהלכה כ ,מאירירבנו חננאל, הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א וה דעת: לאכה שאינה צריכה לגופהדין מ
 שפטור, ובשם  כרוב הראשוניםפסק  4והשו"ע. 3שהלכה כרבי יהודה שחייב עליה הרמב"םודעת פטור עליה. ש

                                                

רבי יהודה היא אלא כדי שלא ישרף החרס של נר או כדי שלא יכלה השמן או הפתילה,  ,יבויואע"פ שאינו צריך לעצם מלאכת הכ . 1
 .(מ"פיה)ם "ברמפ "עה. אכה שאינה צריכה לגופה, חייב עלידסבירא ליה מל

 דאפשר דזה דוקא לדעת ינא,לעיין לדדיש  העיר, (מותרה "ד)ל "ובביהם להלכה. "דברי הרמב הביא (אק "ס)ב "והמשנח רעח,א. "או . 2
בכל , דמותר לכתחלה בחולה שיש בו סכנה אפשר, פוסקים דפטריאבל ל ;חייב עליה פהינה צריכה לגודס"ל מלאכה שא ם,"הרמב
 כ"כשיקיץ אחד (ק ב"ס)ב "כתב המשנעוד ע היכא דיש לו עצה אחרת להסתיר האור. "מקום מסקנתו לדינא להחמיר לכוומכל . גווני

 ן על ידיוהוא הדי) ידועל  איחור, יעשהעל ידו בלא שר לעשות אם גוי מזומן לפניו, ואפאלו, בכל ובשבילו. הנר  מותר להדליק החולה,
כתב א, ו"לק על הרמחז "הטש (לזק "ס)ב "שם כתב המשננם אמו .(,יבשכח)א "על פי דברי הרמוזה . (ק לו"ב שכח, ס"משנקטנים. 

ת "בשו :זמננו פוסקידבר גדולי ב נחלקוו הישראל יזדרז בדבר יותר. גוי, מכל מקום ת על ידיל לעשודיכו דלאו מנהג ותיקין הוא, דאף
 פ"אע ,המנהג כסברת הרמ"אשכתב  (ח סי' עד"ח)ת שבט הלוי "ובשוז. "כט ,לדינאן נכוהכתב ש( ח ה, סי' כה"או)משה ת אגרו

 .שלהלכה עיקר כט"ז

)י"ט ב' בדפי ב"ן והרשב"א. אמנם ברי"ף פרק כירה דסבירא ליה כרבי שמעון. וכ"כ הרמ )בפרק המצניע(ובדעת הרי"ף כתב הר"ן  . 3
 נראה שפוסק כרבי יהודה. ב"י או"ח רעח.  הרי"ף(

או"ח שטז,ח. אמנם האחרונים מעירים על סתירה בדברי השו"ע, שכן בסי' שמ,א פסק: אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין  . 4
לכאורה כמאן דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, כמו שכתבו  בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי שערות. וזה

)או"ח כהרמב"ם. וראה באריכות בביה"ל  )בסי' שמ(שהשו"ע סתם  )או"ח שמ,א(. וכן כתב בביאור הגר"א )צ"ד ב', ד"ה אבל(תוספות 
וראה עוד  .)שטז,ח ס"ק לד, שער הציון אות נז(וכן כתב המשנ"ב . ודעת הגר"א להלכה, נראה שסובר כרבי שמעון. שמ,א ד"ה וחייב(

פרק שני, ). מאירי )הל' שבת א,ז(רמב"ם וראב"ד  -מקורות  .יים בשבת()צ"ד ב', סוגית תלישת שיער וציפורנ לקמן, סו"פ המצניע
)לז . ר"ן ()קכ"א ב'. רשב"א )קנ"ז א', ד"ה בכל(. רמב"ן )צ"ד ב'; קנ"ז ב'(רבינו חננאל  .ד"ה זהו עניין משנתנו(, בביאור המשנה הרביעית

 . )יט,ה(. רא"ש (א ברי"ף; סז ב ברי"ף

 ת”בעזהשי

 פ”תש ניסן י"א
 ל'| דף:  ’ב| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 כתב שחייב.  הרמב"ם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רעח(

ָנה. מ   א.  ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵּ ה ׁשֶׁ ן ַהחֹולֶׁ ׁשַ ּיִּ יל ׁשֶׁ בִּ ׁשְ ר ּבִּ ר ְלַכּבֹות ַהּנֵּ  ּתָ
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