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 1. מוקצה מחמת איסור )סעיף א(1

 
 ברייתא מד,א:

דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר:  -, אבל לא ישן שאינו מאוס, שלא דלק בו נר מעולם( -)מטלטלין נר חדש 
 -כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת. רבי שמעון אומר: חוץ מן הנר הדולק בשבת. כבתה 

 לא יזיזם ממקומם. -אבל כוס, קערה ועששית מותר לטלטלה, 
 

 סיכום הדעות על פי הגמרא:
 

 
נר 

 חדש
 נר ישן

נר שהדליקו 
 1וכבה

 עקרונות נר דולק

רבי 
 יהודה

  אסור אסור מותר
סובר גם מוקצה מחמת איסור, 

 וגם מוקצה מחמת מיאוס.

  אסור מותר מותר רבי מאיר
סובר מוקצה מחמת איסור, 

 אוס.ולא מוקצה מחמת מי

רבי 
 שמעון

 2אסור מותר מותר מותר
לא סובר מיגו דאתקצאי, וסובר 

 בסיס לדבר האסור.

 

אסור, כיוון שהוא מוקצה מחמת  -לדעת רבי יהודה ורבי מאיר  -נר שהדליקו בו בשבת וכבה  .1

חייב משום מכבה,  -איסור. פירוש: שכיוון שאסור להסתפק ממנו, כיוון שהמסתפק מן הנר בשבת 

 כ,ב ד"ה תנו רבנן(.ר"ן אי לכולי יומא, אפילו לאחר שכבה )אתקצ

ההוה אמינא בגמרא שהאיסור בו הוא מטעם שמא יכבה )וכפירוש רש"י  -נר הדולק בשבת  .2

: "אלא אמר רבא: הנח לנר, שמן ופתילה, הואיל ונעשה בסיס לדבר )מז,א(במשנה(, אך למסקנה 

 ה רבי שמעון, ולאו משום דחייש לכביה".: "דבכי האי מוקצה מודרש"י האסור", ופירש

 

 להלכה
 : קנז,אגמרא 

פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: בכל השבת כולה הלכה כרבי שמעון, לבר ממוקצה מחמת מיאוס, 
ומאי ניהו? נר ישן. וחד אמר: במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כרבי שמעון, לבר ממוקצה מחמת 

 ה באותה שבת. איסור, ומאי ניהו? נר שהדליקו ב
 

כתבו דקיימא לן שבמחלוקות רב אחא ורבינא הלכה כדברי המקל )והסבור  )סימן כ( והרא"ש )כא,א(הרי"ף 
אסור(, ולכן אסור לטלטל נר שהדליקו בו  -שמוקצה מחמת מיאוס אסור, סובר גם במוקצה מחמת איסור 

 באותה השבת, ונר ישן מותר. 
: "נר שהדליקו בו באותה שבת והשו"ע פרק כו הלכה יא( ;יא-רק כה הלכות י)פרק ה הלכה יב; פהרמב"ם וכן פסקו 

אסור לטלטלו, ולהסתפק  -אף על פי שכבה אסור לטלטלו, וכן מֹותר השמן שבנר שהדליקו בו באותה שבת 
 ממנו באותה שבת".

                                                 
 . גרוגרות וצימוקים(.2עיין עוד בעניין זה בדברינו לסימן שי סעיף ב ) .1
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 ֶלב ושעווה כדין נר של שמן, שאסור.שדין מֹותר הנר העשוי ח   )ס"ק ב( המ"בוכתב 
שמותר  )סימן תקיד סעיף ג(כתב שלפי דעת הרמ"א בהלכות יום טוב  ס"ק ב( במג"א)ד"ה מותר, וכן  ור הלכהובביא

ֶלב שכבה )כיוון שאין עליו לקצר נר מלמטה ביום טוב, הוא הדין שמותר לטלטל ביום טוב נר שעווה וח  
מצד  -חמת איסור( רק מצד מוקצה מאיסור בין השמשות(, אלא שבגמרא מובא טעם נוסף לאיסור )לא 

בנר שהודלק לשם מצוות יום טוב וכבה שום תשמיש  אסור להשתמש -מוקצה מחמת מצווה, ולפי טעם זה 
 אחר ביום טוב.

 

 )ס"ק א( כמג"אמותר לטלטלו אחר שכבה, ודלא  -שאם יש עליו אימת גוי על ידי הנר  )ס"ק א( המ"בעוד כתב 
לכולי עלמא מותר  -הגוי יכהו או שיהיה לו הפסד ממון שאם ירא היהודי שהפרי מגדים שמחמיר. וכתב 

 לטלטלו.
 
 

 . היתר טלטול מוקצה מחמת איסור )סעיף ב(2
 

 א. לצורך גופו ומקומו
התירו לטלטל מוקצה  הרי"ד שבת מד; קנז,א( פסקי)בשם ה"ר ישעיה  )סימן תנד(והאגור  סימן שטו( ג)פרק המרדכי 

 מחמת איסור לצורך גופו ומקומו.
איסור... הנראה שאין היתר לכך, שכתב: "כלי שהוקצה מחמת  יא(-)פרק כה הלכות י שמהרמב"ם הב"יב וכת

 - ומחמת מיאוס המוקצה נאסר לטלטלו כל השבת כולה אף על פי שהלך הדבר שגרם לו האיסור, אבל כלי
ן נראה מדברי משמע שבמוקצה מחמת איסור אסור לטלטלו לגמרי; וכ -" ןמותר לטלטלן בשבת אם הוצרך לה

 .)בתשובה כלל כב סימן ח(והרא"ש  )חלק ב סז,ב(רבנו ירוחם 
היה מותר גם אז שכלי שמלאכתו לאיסור לא אתקצאי לבין השמשות, כיוון ש בב"יוטעם הדבר מוסבר 

היה לטלטלו כל בין השמשות )בעודו דולק אסור  אסור -לצורך גופו ומקומו, אך נר שהדליקו בו  לטלטלו
 לי עלמא, אפילו לצורך גופו או מקומו(, הלכך אתקצאי לכולי יומא.לטלטלו לכו

 

 יש מי שהתיר ולא נראו דבריו.שכתב שאסור, ו בשו"ע

כתב שלפי הטעם המובא בב"י לאסור טלטול מוקצה מחמת איסור לצורך גופו ומקומו, יש  )ס"ק ב( והט"ז
בעל בסיס לדבר האסור לדעת  יעשהלא יהיה על השולחן רק בלילה ולא יותר, שהנר להתיר למי שמכוון ש

הסבור שנעשה בסיס רק אם בדעתו שיהיה שם כל השבת. ואותם פוסקים שמביא הב"י  2)סימן רנד(התרומה 
שנראה מהם שאסור לצורך גופו ומקומו, נראה שמדברים במניח במקום שאין בדעתו בוודאי להסיר לאחר 

 הכיבוי. 
תוספת שבת והפרי מגדים הסוברים שלא כט"ז, שאפילו לדעת בעל הביא דעת ה )ד"ה אפילו( ובביאור הלכה

התרומה נעשה כאן הנר בסיס לדבר האסור, שכיוון שמתכוון לסלק את הנר מהמנורה רק לאחר שתכבה 
 נעשית המנורה בסיס לנר מתחילת השבת, ואמרינן מיגו דאתקצאי. -מאליה ואין הכיבוי תלוי בו 

 ב. איסטניס שהנר מאוס עליו
באותה שבת, משום דהוי כגרף של רעי.  בולהוציא נר שהדליקו  םשיש מתירי )ביצה סימן תרמב( המרדכי כתב

ואין זה נכון כי כל השוטים יאמרו דאנינא דעתייהו, ואינו מותר אלא למי שהוא איסטניס, והמחמיר לא 
 .הרמ"אהפסיד; וכן כתב 

 -שמאוס עליו שאינו איסטניס, אך אומר  למישאף  )ס"ק ה( והמ"ב (והרב)ד"ה  הב"ח, )ס"ק ג( המג"אוכתבו 
 הרמ"א. מצדד בדעת )מובא במ"ב( דרך החייםאך  מותר לסלק את הנר מעל השולחן.

 

 התקשו האחרונים בלשון "והמחמיר לא הפסיד":
כתבו שצריך לומר: "והמחמיר יחמיר,  )ס"ק ח( והמ"ב (שם) המג"א, )סעיף ב ד"ה והמחמיר(הגר"א  ,)שם(הב"ח 

 מקל לא הפסיד".וה
מקיים את גרסת המרדכי, ופירש: המחמיר לא הפסיד ממצוות  אליהו רבהכתב שבספר  )ס"ק ב( ובבאר היטב

בס"ק ג: "לשון תמוה הוא, דוודאי מפסיד המחמיר, במה שרצונו  הט"זעונג שבת )ועל גרסה זו כתב 
 להוציאו"(.

 
 

                                                 
 .(151)עמ'  ב. זמן ההנחה שייחשב כמניח -סיס . התנאים היסודיים לדין ב1עיין בדברינו לסימן שט  .2
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 . טלטול נר על ידי נתינת לחם עליו )סעיף ג(3
 

 תא. בשב
: "לא אמרו כיכר או תינוק אלא למת בלבד". דהיינו, כשמניחים בשבת כיכר על כל קמב,א נאמר בגמרא
לחם(,  עליואסור לטלטלו. והטעם דהא מכל מקום כבר אתקצאי בבין השמשות )שאז לא היה  -מוקצה אחר 

 ס"ק ט(. מ"בומיגו דאתקצאי בבין השמשות איתקצאי לכולי יומא )
 

 ב. מערב שבת
מותר לטלטל  -שאם נותן הכיכר מבעוד יום  )כלבו סימן לא( וקצת חכמי צרפת )בתשובה סימן צג(הריב"ש  דעת

 -כשהונח הכיכר בשבת, אך כשהונח מבעוד יום בלבד את הנר בשבת )שלא נאמר שהותר ככר או תינוק למת 
בעוד הנר דולק )דאם  מותר(, כיוון שהנר נעשה בסיס לדבר האסור והמותר. ולפי זה יהיה מותר לטלטל גם

לא כן, אף לאחר שכבר היה אסור, מיגו דאתקצאי לבין השמשות(, וצריך שהלחם יהיה חשוב יותר מהשמן, 
כדין כל בסיס לדבר האסור והמותר, שמותר לטלטל בתנאי שההיתר חשוב יותר )ושימת הלחם היא כתנאי 

 ריב"ש, שם(. -שיהיה מותר לטלטל אחר שכבה 
 משמע שאסור גם אם הונח מבעוד יום. )חלק ב סז,ב( ורבנו ירוחם )פרק כא סימן ב( מהרא"שאולם, 

 

 כתב שיש מי שמתיר, ואין לסמוך עליו. השו"ע
תמיד חשוב יותר : כיוון שהשמן שבנר )ס"ק ד; ויסודו בדברי הב"י( הט"זשאין להקל בזה: כתב  וטעם הדבר

כתבו  )ס"ק י בשמו( המ"בו )ס"ק ה( והמג"אלאיסור לחוד.  מן הלחם, לפי שצריך לו כעת, ואם כן הוי הנר בסיס
שכיוון שעיקר עשיית המנורה היא בשביל השלהבת, לכן נחשבת המנורה תמיד כטפלה לשלהבת ולא ללחם 

 .3ושאר דברים, אפילו שהם חשובים יותר

 מה מותר לשים על המגש כדי להתיר את הטלטול?
שצריך מונח על השולחן בין השמשות גם ככרות ושאר דברים  כותב: "ואם היה )סימן רעז ס"ק יח( המ"ב
, פשיטא שהם חשובים יותר מן הנר", משמע שלדעתו דבר החשוב יותר הוא דבר הנחוץ לו לאותה לשבת
 שבת.

כתב שלאו דווקא דבר הנחוץ לשבת, אלא הוא הדין נמי אם  )סימן רעט אשל אברהם סוף ס"ק יד( ובפרי מגדים
 מותר. - מניח כלים חשובים

 כתב כמ"ב שכדי להתיר יש צורך בדבר הנחוץ לשבת, כגון חלות ויין לקידוש. )פרק כ, נט; הערה רטז( בשש"כ
 
 

 . טלטול נר שכבה על ידי תנאי )סעיף ד(4
 

שנר שהדליקו בו בשבת : מה שנאמר )בתשובה חלק ג סוף סימן רסח(ורשב"א  )סוף מה,א(רמב"ן  ,)כא,ב ד"ה דהא(ר"ן 
מותר לטלטלו  -שיטלטלנו לאחר שכבה  טלו זה דווקא כשלא התנה עליו, אבל אם התנה עליואסור לטל

 כבה.יכש
מועיל תנאי?! ומכל  כיוון שנאסר בין השמשות נאסר כל היום, ומהשפקפק על היתר זה,  )סימן צג( הריב"שאך 

 מקום כתב: "ואף על פי שיש לי לדון בהיתר זה... כבר הורה זקן )הרמב"ן(".
בדבר שהוא  סתר את פקפוק הריב"ש, ולדבריו לא נאמר מיגו דאתקצאי אלא )חלק א סימן קלז( שב"ץוהר

מוקצה מחמת עצמו )כנוי סוכה(, אך הנר אינו מוקצה מחמת עצמו אלא מצד השלהבת הדולקת בו, ובזה לא 
 נאמר מיגו דאתקצאי.

 אסור לטלטל.  - התנה אף אםשפסקו  )מד,א ד"ה שבנר( והתוספות )חלק ב סז,ב(רבנו ירוחם אולם, 
 

                                                 
עם נר או לחם כשהונח מבעוד יום,  מגשמה שעליה כיכר, אך לטלטל יש להעיר שכל זה מתייחס לטלטול המנורה עצ .3

)פרק כ הערה  בשש"כמותר אפילו לסובר שתנאי לא מועיל, וההיתר הוא מדין בסיס לדבר האסור והמותר, וכן כתב 
רכז(: "דשאני התם שהמנורה עיקר עשייתה בשביל השלהבת, לכן היא טפלה לנר ולא ללחם... מה שאין כן בנדון 

יא( כתב שטס זהב )אורח חיים חלק ה סימן כב אות בשו"ת אגרות משה ידן שהמגש אינו עשוי לנרות", אולם ד
הטס אסור בטלטול כיוון שמיוחד למנורה. "ולא דמי לשולחן כיוון דשולחן הוא  -שהניחו עליו המנורה וכיכר לחם 

למנורה. ואפילו אם משתמש בטס זה לצורך  לכל תשמישים, היינו שמיוחד לכיכר ולמנורה, מה שאין כן טס שמיוחד
אחר הוה ליה בכל זאת מוקצה, כיוון דהדרך שהוא מיוחד לנרות. אכן אם הוא טס גדול מאוד ושייך בו תשמישים 

( כתב להחמיר במגש זעמוד תע ,)שבת א, עמוד שמג סעיף ה; שבת בבילקוט יוסף גם  .אחרים לא הוה ליה מוקצה"
 המיוחד לנרות.
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: "ולעניין הלכה נראה דכיוון דמוקצה דרבנן כדאי הם הנך רבוותא דשרו לטלטל על ידי תנאה הב"יוכתב 
 .בשו"עלסמוך עליהם"; וכן פסק 

שלשיטה זו נכון שיעשה את התנאי סמוך לשקיעה, ושיועיל לו התנאי  )שבת א, עמוד שמב(בילקוט יוסף וכתב 
 לכל השנה.

שיש אומרים שלא מהני תנאי, ושכן נוהגים  ברמ"אכתב שלא ראה נוהגים כן; וכן כתב  )אות א( דרכי משהוב
 במדינות אלו.

 

שדווקא בנר מועיל תנאי לדעת השו"ע כיוון שעשוי לכבות, אך לא  ס"ק ו( מג"א)ס"ק יא, בשם  המ"בוהסביר 
תנאי כיוון שעיקר הקצאתו בין  לא מועילש )ס"ק יב(בשאר בסיס לדבר האסור. ובדעת הרמ"א כתב להסביר 

השמשות, ודחאו בידיים לצורך שבת. וכתב הרמ"א שבדין התנאי עיין לקמן סימן תרלח, שם נאמר שיש 
לעשותו קודם בין השמשות, אך כאן אינו יכול לומר איני בודל כל בין השמשות, דהא בין השמשות הוא 

 דולק ולכן אסור לטלטלו.

 יגוטלטול נר על ידי 
: "ונוהגין לטלטלו על ידי עכו"ם, ואין בזה משום איסור אמירה לעכו"ם, הואיל והמנהג )סעיף ד( הרמ"אכתב 

 היה אסור. לגויכך הוי כאילו התנה עליו מתחילה ושרי"; ומשמע מדברים אלו שאם היה בזה משום אמירה 
לילך עמו ליטול נר דלוק כבר,  : "ומותר לומר לאינו יהודיהרמ"אכותב  )סעיף ג(לעומת זאת, בסימן רעו 

 .מותר לומר לגוי לטלטל נרמפורש ש -הואיל ואינו עושה רק טלטול הנר בעלמא" 
לכן מותר בהדיא על ידי אינו ושבסימן רעו מדובר על טלטול לצורך גופו או מקומו,  )ס"ק ט( המג"אותירץ 

אצלנו מדובר שמטלטל לצורך הנר אך  ;יהודי, כיוון שאם רצה ישראל היה מטלטל את הנר טלטול מן הצד
 לכן יש בו איסור אמירה.ובלבד וזה אסור בטלטול מן הצד, 

את דברי הרמ"א "הוי כאילו התנה עליו מתחילה ושרי", שהיתר הטלטול על ידי אינו  )ס"ק יד( המ"בוהסביר 
 יהודי הוא משום שמצרפים לזה את דעת האומרים שתנאי מועיל.
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מותר  -שנר שהדליקו בשבת בהיתר )ליולדת, לחולה( וכבה הנר  )בתשובה חלק ג סימן רסח( הרשב"אכתב 
לטלטלו, דכיוון דקיימא לן כרבי שמעון במוקצה, אם כן הרי לא הוקצה הנר בכניסת השבת )וגם אם היה 

לטלטלו לצורך החולה(, וכן כיוון דלא  דולק מבעוד יום אין זו הקצאה אלא להפך, שהרי מדליקו כדי
ספיקא לקולא. ומזה נלמד שכן הוא במדליק  -אפשיטא הבעיא אם יש מוקצה לחצי שבת, ומוקצה דרבנן 

 .השו"עבשבת בשוגג וכבה, שמותר לטלטלו לאחר שכבה, שאין מוקצה לחצי שבת; וכן פסק 
 

"ק יח( שמה שכתב השו"ע שאם הדליק ס המ"ב)וכן כתב  תוספת שבת, והגר"ז )ס"ק יא( המג"אוכתבו 
מותר לטלטלו אחר שכבה זה לאו דווקא, אלא הוא הדין למדליק במזיד, כיוון שאינו מוקצה, אלא  בשוגג

 נקט שוגג משום דלא איירי ברשיעי.
 אוסר במזיד. שהעולת תמידכתב  )ס"ק ח( הבאר היטב

 

או מקומו, דלא עדיף נר זה משאר כלי  שהיתר הטלטול היינו דווקא לצורך גופו )ס"ק טז( המ"בוכתב 

 שמלאכתו לאיסור.

 

 


