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 1 סוגיה יז: הדלקת נר בליל יום הכיפורים

 נר בליל יום הכיפורים סוגיה יז: הדלקת

* 

 רקע

המשנה עוסקת בשינויי המנהגים בהדלקת נר ביום הכיפורים. אגב דין זה עוסקת הגמ' 
בברכת בורא מאורי האש בהבדלה של מוצאי יום הכיפורים. אנו נעסוק כעת בנושא 

 . [702 עמ' נב ]סוגיההראשון, ובנושא השני נעסוק יחד עם דיני קידוש והבדלה בפרק עשירי 

 מקורות

 "א"ל עדא תהאגמ' נג: "מתני' מקום שנהגו להדליק את הנר...  א.

 מרדכי סי' תרט ב.
 רא"ש יומא פ"ח סי' כז 
 מרדכי יומא סי' תשכח 
 רמב"ם הל' שביתת עשור פ"ג ה"י 
 שו"ע סי' תרי, ומשנה ברורה ד.

 

ז  כ ן  מ י ס ח  ק  ר פ א  מ ו י ת  כ ס מ ש  " א  ר
נהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות גרסינן בפרק מקום שנהגו )דף נג ב( מקום ש

ובבתי מדרשות ובמבואות האפילים ועל גבי חולים. תנא בין שאמרו להדליק בין שאמרו שלא 
 ,להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד. פירוש להפריש מתשמיש המטה. האומר להדליק

 ]ה"ד[שרואה אותה ומתאוה. ירושלמי  מפני ,שאסור לשמש מטתו לאור הנר. והאומר שלא להדליק
מקום שנהגו להדליק משובח ממקום שנהגו שלא להדליק. אמר רבי ירמיה תדע לך שהוא כן שהרי 

רבי בון ורבי סימון תרוייהו  .יוה"כ שחל להיות בשבת אפילו במקום שנהגו שלא להדליק מדליקין
ש לאור הנר. ויראה שיש לברך על אמרין תדע לך שהוא כן שהרי אותו האיש צנוע הוא ואינו משמ

 הדלקת הנר כמו בשבת משום שלום בית.

 

ח כ ש ת  ' י ס א  מ ו י י  כ ד ר  מ
ר"י פירש פרק קמא דשבת גבי הדלקת נר בשבת חובה, בנר של יום הכיפורים אם יארע בשבת 

דתנן פרק מקום שנהגו מקום שנהגו להדליק  ,צריך לברך אבל אם יארע בחול אין צריך לברך
הדליק אין מדליקין וכיון דאיכא דוכתא דאין מדליקין לא תקנו חכמים ברכה. ואין מדליק ושלא ל

סברא לומר דהיינו דוקא בחדר כדאמר התם שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד, זה אין לומר דהא 
תנן התם ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות משמע אבל בבתים לא. והכי איתא בירושלמי 

יא רבי שמעון בן אלעזר אומר יום הכיפורים שחל להיות בשבת אפילו בפרק מקום שנהגו תנ
במקום שנהגו שלא להדליק מדליקין ובגמ' דידן תנא ועני ר' יוחנן וחכמים אוסרין. וגרסינן 
בירושלמי ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בר נחמן אומר 

ית משובח ממקום שנהגו שלא להדליק אמר ר' ירמיה תדע שהוא כן מקום שנהגו להדליק בתוך הב
שהרי האיש צנוע ואין משמש מטתו לאור הנר. והרמב"ם ז"ל כתב חל יום הכיפורים בשבת 
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מדליקין בכמה מקומות דהדלקת נר בשבת חובה. ובספר המצות כתב יום הכיפורים שחל להיות 
 ך אכילה.בשבת מדליקין בלא ברכה הואיל שאינה באה לצור

 הסוגיה הסבר

מקום שנהגו שלא  ,מדליקין -מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים 
 ]משנה נג:[ אין מדליקין.  -להדליק 

 

פוסק: "הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק  ]פ"ה ה"א[הרמב"ם בהלכות שבת 
נה כגון עירובי חצרות ואם רצה אינו מדליק, ולא מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעש

אפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן  ...אלא חובה ,או נטילת ידים לאכילה
מוסיף הרמב"ם: "וצריך לתקן ביתו  ]ה"ה[ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת". בפרק ל 

מבעוד יום מפני כבוד השבת ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך לאכול ומטה מוצעת שכל אלו 
כבוד שבת הן". הרמב"ם פוסק שמצות הדלקת נר שבת היא קיום גם של מצות עונג שבת ל

 וגם של מצות כבוד שבת.
 

המשנה אומרת שהדלקת נר ביום הכיפורים אינה חובה אלא תלויה במנהגי המקומות. 
 למנוע תשמיש המיטה. ניתן לפרש דין זה באחת משתי דרכים:  שנהגו כן כדימסבירה הגמ' 

 שיש חיוב מפורש (שבת קיט.)בגמ' ]על הבית, הכיפורים אין מצות עונג ואין מצות כבוד ביום  א.

 , ולכן מעיקר הדין אין בו חיוב הדלקת נר. [אישי של כסות נקיה

ביום הכיפורים אין מצות עונג, שהרי הוא יום תענית, אבל יש בו מצות כבוד ולכן יש  ב.
]לקמן איסור הפקיעו את חיוב הדלקת נר בו חיוב הדלקת נר. יש מקומות שמפני חשש 

 . יתבאר מדוע חשש לאיסור מבטל מצות כבוד היום[

ברכה על הדלקת הנר היא הנפקא מינה בין שתי דרכים אלו. לפי הדרך הראשונה, שאין 
מצות הדלקת נר ביום הכיפורים, המדליק במקום שנוהגים להדליק אינו מברך. לפי הדרך 

נר ומפאת חשש איסור הפקיעו את המצוה, במקומות שנוהגים  ה, שיש מצוה בהדלקתיהשני
 להדליק מקיימים מצות כבוד יום הכיפורים ומברכים על ההדלקה. 

סובר שמברכים על הדלקת נר ביום  ]יומא פ"ח סי' כז[הראשונים נחלקו בדין זה. הרא"ש 
 סובר שאין מברכים.  ]סי' תרט[הכיפורים, והמרדכי 

 
רבי שמעון בן  - שחל להיות בשבת, הגמ' מביאה מחלוקת תנאים ן יום הכיפוריםילעני

אלעזר מחייב להדליק מפני כבוד השבת, וחכמים אוסרים. לפי הדרך הראשונה, שאין ביום 
הכיפורים מצות כבוד ועונג, שיטת רבי שמעון בן אלעזר ברורה, שהרי בשבת יש מצות 

לקת נר הוא מפני מצות עונג שבת כבוד היום. בשיטת חכמים צריך לומר שלדעתם חיוב הד
 בלבד, וביום הכיפורים שחל בשבת אין מצות עונג שבת.

תשמיש המיטה לחשש אך ה, שביום הכיפורים יש מצות כבוד היום ילפי הדרך השני
חשש האיסור מפקיע גם את כבוד  - נר, שיטת חכמים ברורההמפקיע את חיוב הדלקת 

את חשש איסור אינו יכול להפקיע שאה להסביר השבת. את שיטת רבי שמעון בן אלעזר נר



 3 סוגיה יז: הדלקת נר בליל יום הכיפורים

שה עינויים, כבוד היום יביום הכיפורים שיש מצוה להתענות בחמאך מצות כבוד היום 
ביום הכיפורים שחל  ;להקפיד עליהם, וכל הקפדה על קיומם אינה מהוה פגיעה בכבוד היום

לוי בקיום שיש מצוה לכבד את היום מפאת קדושת השבת וכבוד השבת אינו ת ,בשבת
 העינויים, חשש האיסור אינו מפקיע מצות הדלקת נר שבת.

פוסק: "ואם חל יום הכפורים להיות בשבת חייבין הכל  ]הל' שביתת עשור פ"ג ה"י[הרמב"ם 
להדליק בכל מקום שהדלקת נר בשבת חובה". משמע שמברכים בשבת על הדלקת הנר. 

ורים שחל בחול אין מברכים על הדלקת פוסק בפירוש שביום הכיפ ]יומא סי' תשכח[המרדכי 
הנר, וביום הכיפורים שחל להיות בשבת מברכים. המרדכי מצטט את ספר המצוות הסובר 

של מצות כבוד  של מצות עונג שבת וגםשאף בשבת אין מברכים. לדעתו בנר יש קיום גם 
עונג המצוה מפני עונג שבת, וביום הכיפורים שאין בו מצות  ה נתקנהעיקרבשבת, אבל 

 שבת אין מברכים על הדלקת הנר.

 סיכום

הדלקת נר שבת חובה ויש בה קיום של מצות עונג שבת ומצות כבוד שבת. ביום 
הכיפורים מדליקים נר רק במקומות שנהגו להדליק. המרדכי סובר שהמדליק נר אינו מברך 

ד היום עליו, והרא"ש סובר שמברכים עליו. לדעת המרדכי אין ביום הכיפורים מצות כבו
הבאה לידי ביטוי בצורך לתקן את ביתו בנר דלוק, שולחן ערוך ומיטה מוצעת. לדעת 
הרא"ש מצות כבוד היום נוהגת אף ביום הכיפורים, אלא שיש מקומות שנוהגים לא להדליק 

 בשמירת מצוות היום. מבוטאכיוון שלדעתם כבוד היום 

 הלכה

מדליקים, מקום שנהגו שלא  -ליק פוסק שמקום שנהגו להד ב[-]סי' תרי סע' אהשו"ע 
אין מדליקים, ואם חל בשבת חייבים הכל להדליק. מוסיף השו"ע: "יש מי שאומר  -להדליק 

]מובאים שמברך על הדלקת נר יום הכיפורים". הרמ"א פוסק כדעה זו, והפרי חדש והגר"א 

 עליה.  חולקים בשער הציון אות ה[

 


