גליו מס' 3

האם מותר לכוון את מערכת ההשקיה בגינה
שתתחיל לפעול בשבת?
1

בגליו הקוד למדנו כי ישנה מחלוקת בי השו"ע והרמ"א
א מותר לשי חיטי ברחיי לפני שבת שיטחנו בשבת.
שלדעת הרמ"א הדבר אסור ,והטע משו שהרחיי
משמיעות קול ויכולי אנשי לחשוב שנת ש החיטי
בשבת .אבל השו"ע מתיר ,ואינו חושש לטע זה.
ויש לדו א השקיית הגינה דומה לטחינת החיטי
ברחיי  ,ותהיה אסורה לדעת הרמ"א.

ונראה שהדבר תלוי בצורת ההשקיה ,שא ההשקיה
נעשית ע"י ממטרה הנראית או הנשמעת בקלות לעוברי
אורח ברחוב ,א"כ הרי זה דומה לטחינת החיטי ולדעת
הרמ"א הדבר אסור .אבל א ההשקיה נעשית באופ שלא
נית לשמוע או לראות ,זה יהיה מותר לכו"ע.

מה הטעם שהצריכו חז"ל להדליק נרות בערב
שבת?
חייבו חז"ל שכל אחד יהיו נרות דלוקי בביתו בשבת.
ושני טעמי לדבר ,א' משו עונג שבת ,ב' משו כבוד
שבת.
עונג שבת :נלמד מהפסוק "וקראת לשבת עונג" שצרי
האד לענג עצמו בשבת ,וכשהבית חשו אי"ז עונג לאד .
כ אמרו חז"ל שכשהבית חשו עלול האד
וכמו
להיתקל בחפצי וליפול ,ויפג על ידי זה שלו הבית,
ואי"ז עונג שבת.
כבוד שבת :נלמד מהמש הפסוק "ולקדוש ה' מכובד"
שצרי האד לכבד את השבת ,ומכבוד השבת הוא
להדליק בבית נרות .וכמו שרגילי להדליק נרות בסעודות
 1סימ רנ"ב סעי ה'.

חשובות או לכבוד אורחי חשובי שמרבי אורות
בשביל  ,כ צרי לכבד את השבת ולהדליק נרות לכבודה.

ההבדל המעשי בין שני הטעמים
א .באופ שדלוקי בבית אורות החשמל .א הדלקת
הנרות היתה רק משו עונג שבת ,לא היה צרי להדליק
נרות נוספי  .אבל משו כבוד השבת ,לכאו' א באופ זה
שכבר דלוקי אורות החשמל בבית ,צרי להדליק נרות
לכבודה של השבת.2
ב .באופ שכבר היו נרות דלוקי בבית בערב שבת לאיזה
עני אחר ]כגו נר נשמה וכדו'[ .א הדלקת הנרות היתה
רק משו עונג שבת ,נית היה להשתמש בנרות אלו
לצור נרות השבת .אבל משו כבוד השבת ,צרי לכבות
ולחזור ולהדליק  ,3שעי"ז תתכבד השבת.

היכן מקום הדלקת הנרות?
עיקר הדי הוא ,שהדלקת הנרות צריכה להיות במקו בו
אוכלי את סעודת השבת .שבזה יש ג עונג שבת ,שע"י
האור יכול להתענג בסעודה .וג כבוד שבת ,שע"י שמרבה
האור בסעודה מתכבדת השבת.4
ומשו כ ג"כ יש לבר על הנרות שבמקו
אפילו א מדליק נרות ג במקומות נוספי .

הסעודה,

אמנ יש להקפיד שא בשאר חדרי הבית יהיה אור ,שא
לא כ יכול להכשל בחפצי ויתבטל עונג שבת .א אי
צרי להדליק דוקא בחדרי עצמ  ,אלא מספיק להדליק
בסמו לחדר באופ שיכנס אור לתו החדר.

 2עיי שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מ"ג סעי ל"ד והערה
קע"א.
 3עיי רמ"א סימ רס"ג סעי ד'.
 4עיי שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מ"ג הערה ו'.

לע"נ :הרב אריה לייב בן הרב רפאל שמואל זצ"ל

מה הדי מי שלא אוכל בביתו בשבת ,יתבאר בעזרת ה'
בגליו מס' .5

השוהה בבית מלון בשבת היכן ידליק את נרות
השבת?

מה הדין אשה ששכחה להדליק נרות שבת?
אשה ששכחה להדליק נרות שבת ,צריכה להוסי נר אחד
יותר ממה שהיתה רגילה קוד לכ  ,בכל פע שמדליקה.8
כגו א היתה רגילה להדליק בכל פע שתי נרות ,צריכה
להדליק מכא ולהבא שלשה נרות .וכ בכל פע ששוכחת,
צריכה להוסי נר אחד על מה שהיתה רגילה קוד לכ .

בעיה נפוצה לאנשי השוהי בבית מלו בשבת ,שהנהלת
בית המלו אינה מתירה הדלקת נרות בחדרי  ,ונשאלת
השאלה היכ ידליקו את נרות השבת .וכ אותה השאלה
כשיש חשש שריפה להדליק בחדרי  ,וכדו'.

וטע הדבר ,משו קנס שקנסוה חז"ל כדי שתהיה זהירה
בכבוד השבת.

למעשה במקרה כזה הטוב ביותר הוא ,להדליק בחדר
האוכל של בית המלו  ,שכיו שש אוכל את סעודתו הרי
ג עונג שבת יש כא וג כבוד השבת ,וכמו שהובא לעיל.

א כל זה דוקא א שכחה ולא הדליקה כלל ,אבל א
הדליקה נר אחד ,א שכחה ולא הדליקה את כל הנרות
שהיא רגילה ,אינה צריכה להוסי נר אחד מכא ולהבא.9

א א הנהלת בית המלו אינה מתירה להדליק א בחדר
האוכל ,אלא רק בלובי או בפרוזדור ,אי להדליק ש
בברכה מחשש ברכה לבטלה .והטע  ,כיו שכבר דלוקי
אורות במקומות אלו ,אי תוספת כלל במה שמדליק ש
נרות .ורק במקו הסעודה ,אפילו שכבר דלוקי ש
אורות ,הנרות שמדליק מוסיפי שמחה וכבוד בסעודה,
ולכ יכול להדליק ולבר ש .

באופ ששכחה להדליק ,א היו דלוקי בבית אורות
החשמל ולא היה הבית חשו  ,יש לשאול לרב א צריכה
להוסי נר מכא ולהבא.

אמנ במקרה כזה ,עדי שהוא ידליק את אורות החשמל,
ויכוו שמדליק זאת משו עונג שבת שלא יכשל בחפצי
וכדו' .א לעני ברכה יש בזה מחלוקת הפוסקי א מותר
לבר על הדלקת אורות החשמל ,5וראה גיליו הבא.

כמה נרות יש להדליק?
מעיקר הדי חייבו חז"ל להדליק נר אחד בלבד .א כתב
השו"ע 6שיש מכווני להדליק ב' נרות אחד כנגד זכור
ואחד כנגד שמור ,וכ המנהג.
ויש מוסיפי יותר נרות ,ומנהגי רבי ישנ בזה ,נשי
רבות נוהגות להוסי נר אחד לכל ילד שנולד ]מלבד שתי
הנרות שמדליקה כנגד זכור ושמור[ .א יש לזכור שכל
מנהג צרי לקבל "בלי נדר".

באיזה נרות יש להדליק?
כל השמני והנרות הדולקי יפה מותר להדליק בה את
נרות השבת .א כתב השו"ע כי מצוה מ המובחר הוא
להדליק בשמ זית .וכתב במ"ב הטע לזה ,כיו ששמ זית
נמש אחר הפתילה )ולכ אורו צלול( יותר מכל שאר
השמני .
וכתב החיד"א ,10שידליק בשמ זית וע"י זה יזכה לבני
תלמידי חכמי  ,שהתורה נמשלה לשמ זית.

בגיליון הבא:
 −מי שאי לו נרות להדליק ,או שאי לו אפשרות להדליק,
הא יכול לבר על הדלקת אורות החשמל?
 −מדוע נהוג שנשי מדליקות את נרות השבת?
 −מה הדי כשהשעה מתאחרת והאשה עדיי לא הדליקה
את הנרות?
 −כשהאשה אינה בבית ,מי ידליק את הנרות?
 −מה הדי כשהבעל אצל הוריו בשבת ,ואשתו אינה עמו?

אמנ כאשר מתארחי אצל אחרי המנהג הוא להדליק
רק שתי נרות בלבד.7

 −כיצד אופ הדלקת הבעל?

 5ש סעי ד' ובהערה כ"ב.
 6סימ רס"ג סעי א'.
 7שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מ"ג סעי ג'.

 8סימ רס"ג סעי א'.
 9עיי ביאור הלכה ש ד"ה "ששכחה".
 10מחזיק ברכה סימ רס"ד סעי ב' ,ועיי כ החיי סימ רס"ד
ס"ק ל"ח.

