
 תורת אמך
 יתסוגיות והדרכה לימוד ביאורי

 

 פרק עשירי -מסכת פסחים 
 

 הלכות קידוש והבדלה
 

 : גדרי אור הכשר לברכהאלסוגיה 

 
 נכתב בסייעתא דשמיא

 על ידי

 אליהו מאיר ליפשיץ
 ב"ר חיים שמאי ז"ל

 
 

םמעלה אדומי ,ישיבת ברכת משה



 1 : גדרי אור הכשר לברכהאל סוגיה
 

 : גדרי אור הכשר לברכהאלסוגיה 

* 

 רקע

 י הנר.עסקנו בסוגיה הקודמת במהות ברכת הנר, נשלים בסוגיה זו את שאר דינ

 מקורות

 גמ' קג: "כי מטא לאבדולי קם שמעיה... מצוה מן המובחר" א.

 ר"ן כא. ד"ה כי ב.
 נג: "ת"ר היה מהלך חוץ לכרך וראה אור אם עבה... ממילא מבריכנא"-ברכות נג. ג.
 אה תוס' ברכות נג. ד"ה .ד

 , כל שמוציאיןד"ה לאברכות לט: מידי רבינו יונה תל 
 תני חדארשב"א ברכות נג. ד"ה  
 ד"ה והא דאמרינן דגחלים לוחשותברכות נג: ב"א טיר 
 וכ-ם הל' שבת פכ"ט הל' כה"ברמ ה.
 נה ברורה, ומשטו-יב, יד-ד, ט-סע' ב צחע סי' ר"וש .ו

 
א ד ח י  נ ת ה  " ד  . ג נ ת  ו כ ר ב א  " ב ש   ר

, פי' תני חדא אור של כבשן מברך עליו ותני' אידך אין מברך עליו ל"ק הא לכתחלה הא לבסוף
ז"ל אור שעושין בתחלה בכבשן אינו להאיר אלא לשרוף אבנים לסיד, והלכך אין מברכין רש"י 

עליו אבל האור שמדליקין בו לבסוף למרק שריפת אבנים אף הוא עשוי להאיר ולראות בו והלכך 
 םגאון ז"ל פי' בתחלה אין מברכין עליו עד שלא אחז האור ברוב העצי ב האימברכין עליו, ור
 טרא ולא צאיל נהורא אבל לבסוף צאית נורא וצאיל נהורא ומברכין עליו.משום דסליק קו

 
ב ט י א ר " : ג נ ת  ו כ ר ן ב נ י ר מ א ד א  ה ו ה  " תחגדד ו ש ח ו ל ם  י   ל

רי , איידאמרינן דגחלים לוחשות מברך עליהן כל שמכניס לתוכן קיסם ודולק מאליווהא 
י ולא כגחלת. ון שהן לוחשות עד שהקיסם דולק מאליו כשלהבת חשיב, וכיכשעשויות להאיר

ולא להאיר מברכין עליו כל  סקוהראב"ד ז"ל כתב דכל אור שאינו עשוי לכבוד אף על פי שהוא להי
 א כשלהבת. והש

 הסבר הסוגיה

ולא על הנר ולא על הבשמים  ,אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של נכרים
ל הנר עד ואין מברכין ע ,ולא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה ,של מתים

 ]משנה ברכות נא:[ .שיאותו לאורו
  

מברכים על נר של ין א. א: אורי האש"מ"בורא  ברכתב ה דיניםנה קובעת ארבעהמש
 תהנויל ישד.  ן מברכים על נר של עבודה זרה.יג. א ן מברכים על נר של מתים.יב. א. גויים

בדין שאין לברך  יב בו,האיסור לברך על נר של עבודה זרה ברור ואין צורך להרח מאור הנר.
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, ולכן נתמקד בסוגייתנו בדין שאין [212-211 ]עמ'על נר של גויים עסקנו בסוגיה הקודמת 
 לברך על נר של מתים ובדין שאין מברכים על נר עד שיאותו לאורו. 

 מפני שהודלק לכבוד. הגמ' נר של מתים על מברכים יןשאמסבירה  ]ברכות נג.[הגמ' 
האומרות שמברכים על אור של כבשן ועל אור של תנור וכיריים, ושתי אה שתי ברייתות מבי

בתחילה הא בסוף". מפרש רש"י : "הא תצמתרו, םברייתות האומרת שאין מברכים עליה
ל משתמשים בהם ודגל בלבד, ובסוף שאורם ושילבחילה הם הודלקו שבת ואם לאו[ ד"השם ]

ור זהה לדין אור של מתים, ואין דין אור כבשן ותנגם לתאורה. בהסבר רש"י מפורש ש
שם )מפרשים גם תלמידי רבינו יונה  ךכ] ל נר שהודלק לתאורהמברכים עליו כיוון שמברכים רק ע

 . ם הר"ח[שב (: ד"ה לאטל

על אור של א הסבר של רב האי גאון שאין מברכים מבי תני חדא[ ד"הברכות נג. ]שב"א רה
משמע שאם  - הם מעשנים ואורם אינו צלולי שפנבתחילה מ כבשן ואור של תנור וכיריים

שיטה מקבילה לזו מובאת  .אורם צלול מברכים עליהם אף כשאינם מיועדים לתאורה
כל אור שאינו עשוי לכבוד אף בשם הראב"ד: " ד"ה והא דאמרינן דגחלים[נג: ]ברכות בריטב"א 

ל כל אור מברכים ע -" א כשלהבתוהשולא להאיר מברכין עליו כל  סקעל פי שהוא להי
שנעשה להנאה, בין להנאת תאורה בין להנאת חימום, ואין מברכים על נר של כבוד שאינו 

  להנאה.

פוסק: "אור של כבשן של תנור ושל כירים לכתחלה לא  ]הל' שבת פכ"ט הכ"ו[ ב"םמרה
כתחילה לש היא יברך עליו", משמע שהוא מפרש שכוונת הגמ' באומרה "בתחילה ובסוף"

א ברור אם אין מברכים על אור לאור זה ואם בירך בדיעבד ברכתו ברכה.  אין מברכים על
של כבשן, תנור וכיריים לכתחילה מפני שאינם מיועדים להאיר או מפני שאין אורם צלול, 

 אך ודאי שבדיעבד ניתן לברך גם על אור שאינו מיועד לתאורה. 
 

על נר של בית הכנסת  מביאה סתירה בין שתי ברייתות אם מברכים ]ברכות נג.[הגמ' 
מפרש שאם  )ד"ה אור של בית הכנסת(]רש"י ומתרצת "הא דאיכא אדם חשוב הא דליכא אדם חשוב" 

מפרשים שאם יש אדם חשוב הנר לתאורה,  ()ד"ה האיש אדם חשוב הנר הוא לכבוד ואין מברכים עליו, ותוס' 

: "הא והא דאיכא אדם חשוב, . מביאה הגמ' תירוץ נוסףוכשאין אדם חשוב הנר לכבוד בית הכנסת[
שאם  ]ד"ה הא והא דאיכא אדם חשוב[ולא קשיא הא דאיכא חזנא הא דליכא חזנא". מסביר רש"י 

יש חזן הנר הודלק גם לתאורה ולכן מברכים עליו. משמע מהסברו שמברכים על נר 
ין מוציאש כל" דיןהח ממוכי כל[ לט: ד"השם ]ו יונה נרבישהודלק גם לכבוד וגם לתאורה. 

שבלילה הנר משמש  שאף", ם ובלילה אין מברכים עליו אפילו בלילהביו י מת[]=לפנ לפניו
משמש גם לכבוד וגם נר האת אומרת שאין מברכים על יו, זים עלכרבמאין גם לתאורה, 

ם נר, ינו יונה נר של כבוד מופקע מרב לדעת. 1לתאורה מברכים עליו אף כשעשוי  ןיאולכן שֵׁ

                                                           
1

אים את פירוש הר"ח, המפרש כרש"י, שמברכים על אור של כבשן בסוף מבי א[ד"ה ל]לט: ידי רבינו יונה תלמ 
שלות. ניתן להבין שבאותה שעה אות את הקדרות אם הן מבורל מפני שבאותה שעה הוא עשוי להאיר כדי
שנר העשוי לכבוד מופקע משם נר, ולכן אין מברכים עליו אף  האש עשויה להאיר בלבד, אך ניתן להבין

ר, ואילו אש העשויה לבשל אינה מופקעת משם נר, אך יש לה חסרון שאינה עשויה איכשעשוי גם לה
 מברכים עליה. -להאיר, וכשעשויה גם להאיר 



 3 : גדרי אור הכשר לברכהאל סוגיה
 

גם לתאורה מברכים  א עשויהוכשש"י נר של כבוד אינו מופקע משם נר, וגם להאיר. לדעת ר
 .2עליו
 

שאין מברכים על נר עד שיאותו  ]שם נא:[דין המשנה ר בבהס נג:[ברכות ]ו האמוראים קנחל
וב רקבלו עומד אירב יהודה בשם רב אומר: "לא יאותו יאותו ממש אלא כל שלאורו. 

רבא חולק ולדעתו מברך רק כש"יאותו ממש". רב  ומשתמש לאורה ואפילו ברחוק מקום".
, ולכן אין צורך חסובר שברכת "בורא מאורי האש" אינה ברכת הנהנין אלא ברכת השב

 באררבא יש ל בדעתשניתן ליהנות ממנו.  אור קמפיהנר ה שירא דיליהנות מהנר אלא 
 בפועל.  נהנה ממנול דבר שאדם רק ע שבחת רכב שמברכים

 שבת פכ"ט הכ"ה[]הל' ב"ם , הרמלט:[ברכות ]בפסק ההלכה. הרי"ף ו הראשונים קנחל
 ]לט:[המאור בעל  .נה מאור הנרכשנהן לברך רק שנית כרבאקים פוס הרי"ף[]על אב"ד והר

 . ממנו תהנוייכול ל נואיומהנר  תן לברך אף כשעומד רחוקפוסק כרב, שני
 

מן המובחר לברך על מצוה  -מתחדש דין נוסף בגדרי נר של הבדלה  ]קג:[בפרקנו 
האש" על שם  מאורישכיוון שנוסח הברכה הוא "בורא  ]כא. ד"ה כי[אבוקה. מסביר הר"ן 

 ריבוי המאורות שיש באש, לכן מברכים על אבוקה שיש בה ריבוי אור. 

 םסיכו

בגמ' מפורש שאין מברכים על נר של מתים מפני שהוא נר של כבוד. רש"י מפרש 
ה, ולכן אין מברכים גם על אש של כבשן, תנור וכיריים. שמברכים רק על נר של תאור

 הראב"ד ורשב"א סוברים שניתן לברך על אש של בישול ואפייה. 

נחלקו הראשונים אם מברכים על נר שהוא גם לכבוד וגם לתאורה. רבינו יונה אומר שאין 
 מברכים עליו, ומרש"י משמע שמברכים עליו. 

נר שנהנים ממנו בפועל או שניתן לברך על אור האמוראים נחלקו אם מברכים רק על 
. הרי"ף והרמב"ם פוסקים כדעה הראשונה, ובעל ונמרחוקים מכשאף  ,שניתן ליהנות מאורו

 המאור פוסק כדעה השנייה. 

 הלכה

כים על הנר רק כשעומד קרוב אליו במקום שיכול רבמק שפוס [ד-גסע' סי' רחצ ]ע "השו
 יא את המנהג להסתכל בצפורניים.להכיר בין שני סוגי מטבעות, ומב

 יהק כרש"י שמברכים רק על נר של תאורה ואין מברכים על אש העשופוס י[]סע' ע השו"
ק כרבינו יונה שאין מברכים על נר העשוי גם פוס "ג[]סקלשנה ברורה מה ל.ושים ולבומילח

 לכבוד וגם לתאורה.

                                                           
. על רבינו יונה לא קשה מדין חזן, כל ה"די "שרמידי רבינו יונה, ועיין לת תיש"י מיישב את ראיכיצד ר צ"ע  2

 .]הל' שבת פכ"ט הכ"ו[או לפרש כפירוש הרמב"ם  ]מובא בהגהות הגר"א אות א[מפני שהוא יכול לגרוס כגרסת ר"ח 


