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 1 ב: ברכת "בורא מאורי האש"לסוגיה 

 "בורא מאורי האש" ברכת: בלסוגיה 

* * * 

 רקע

קת בית הלל מחלושת המשנה לגול במחלוקות בית הלל ובית שמאי בסעודה ןודיה אגב
 ת "מאורי האש", ולשאר דיני הברכה. ברכ בנוסחשמאי ובית 

 ותמקור

 אי מקלע לי ממילא מבריכנא" ... אלא'וכ בראש אבש": "נג-:נבגמ'  א.

 נד. "מתני' מקום שנהגו להדליק... כדי להוציא בניו ובני ביתו"-חים נג:ספ ב.

 ס' ד"ה איןתו

 אהרה, י' ד"ה גזסות .ג

 מ. "מתני' אין מברכין לא על הנר... מן העצים ומן האבנים לא"-"ף לט.רי

 שמוציאין, לא קשיא כאןחד, כל א כלא הא, יקש ל, לאישראמידי רבינו יונה ד"ה תל

 כז-ם הל' שבת פכ"ט הל' כה"ברמ

 "ן ד"ה תנו רבנן אור ששבתבמר .ד

 ב"א ד"ה אמר רב יהודה אמר רברש

 ב"א ד"ה והא דאמרינן דגחלים לוחשותטיר .ה

 נה ברורה, ומשע סי' רצח"וש .ו
 

" ב מ בר ש ש ר  ו א ן  נ ב ר ו  נ ת ה  " ד  תן 
שעתא ם כן כל אור אינה ברכת הנהנין, דאה תכדבר לי ראהנמברכין עליו.  בתו רבנן אור ששתנ

ושעתא מחייב בה, שלא תקנו ברכה בהנאות שאינן נכנסות לגוף, כגון רחיצת מים קרים וחמין, 
ר שאינו נוגע בגוף כלל, לא אמרו אלא בדברים הנכנסין לגוף באו ןל שכוכגון נשבה הרוח ונהנה, וכ

. נכנס לגוף וסועד הוא וכאכילה ושתיה דמיה רח נמי דבן אכילה ושתיה, וריגווהגוף נהנה מהן כ
אה רוה רקיוצר המאורות ושתיהן ברכת השבח הן, כברכות הללו שבפ של הברכת האור כברכ אבל
י שהעולם אינו משתמש אלא באורה של יום, ובלילה הלכה לה אותה . ולפך עושה בראשיתברו ]נד.[
 , כמואורותת המבכל שחר ברכ תיקנו לו אורה,תחדשת מקר ו, וכל בבאמשמש ומשך וה והחרהאו
ם שאורה של יום במאורות כך אורה של ". וכשש בכל יום תמיד מעשה בראשיתדהמח"בה  דרוישס

לילה במאור האש, ובדין הוא שיברך בכל לילה, אלא כיון שתשמיש של אש ואורו צריכין לו 
ס נהנכ: .[גנ]ענין שאמרו כ, הבכל ליל , לא ראו לברך עליוירומשתמשין בו בין ביום ובין בלילה תד

ב כל היום כלו אינו מברך אלא אחת, וכן שנו בברכות ושי ואפיל -לחנותו של בשם והריח ריח 
ם כיון שהשבת ירכיפוה[ תי בזמן שרואהו לפרקים. ובמוצאי שבת ובמוצאי ]יום: אימ]נד.[השבח 

תמשין בנר שמש פי על אף, ן בו ממשר, שאין אנו משתמשינ ואורו )כל( ]של[ ואסרה עלינו תשמיש
נפסקה ממנו עיקר הנאתו ותשמישו של אור, וכשחזרנו להנאת  כבר קוםכל מהדלוק מערב שבת מ

אורו במוצאי שבת ברכנו עליו דהוה ליה כנכנס ויוצא לחנותו של בשם שמברך על כל פעם ופעם. 



 2 נג:-הלכות ברכת המזון; ברכות נב:

אין מחזרין על ש םלא כשא, ותושמחזרין על המצ רךחזרין על האור כדמ אין: ]נג:[וזהו שאמרו 
 ברכת השבח לראות הים הגדול וההרים כדי לברך עליהן כך אין אנו מחזרין על האור.

ר היוצא מן העצים ומן האבנים דבמוצאי שבת מברכין עליו שאו ]נד.[חים סבפ ולי זו שאמר הוקש
שלא  שדאור המתחרך יותר לפי שהוא הלבובמוצאי יום הכפורים אין מברכין עליו, והלא היה ראוי 

ן אנו מברכין ברכת השבח אלא במה שנברא במעשה בראשית שאי מרש לונשתמשו בו מעולם, וי
תמיד בעולם, דכשמתעלם ממנו וחוזר ומתחדש לנו אנו מברכין עליו, אבל אור היוצא מן העצים 

יה כך, שהקיש שתי ה בריית תשמישו בו תלאו ממעשה בראשית הוא, אלא דבמוצאי שבת שתחל
הן אור ובמוצאי שבת היה, הניחו לו לברך עליו זכר ליצירה ראשונה, והוה ליה כרואה מ אבנים ויצא

חמה בתקופתה וככוכבים במסילותם ומזלות כסדרן דהיינו כתחלת הוייתן מברך, מה שאין כן ביום 
 זר לו. ובין במוצאיוחאור ההווה בעולם  הכפורים שאינו מברך על אור של מעשה בראשית כלומר

שבת בין במוצאי יום הכפורים אין מברכין אלא על אור ששבת ממלאכת עבודה, לפי שאנו מברכין 
עליו משום חדושו אצלנו וזה לא פסק תשמישו מהם, והוה ליה כמאורו של אש בשאר הלילות שאין 

 זו. ברכה טעםב תיהשג ןד כאמברכין עליו מפני תדירותו כמו שפירשתי. ע
שהדליק מגוי דמברכין עלה משום דכי קא מברך אתוספתא  לארביש ג.[]נ ראן דאמרינן בגמווכי
ם דעיקריה דאיסורא הוא, ותוספת יפוריקא מברך, נראה לי שאין מברכין עליו ביום הכ אתירידה

צים ומן עשלא נעשה בו איסור, והוי ליה אור שיצא מן ה אלא דידיה אור שנברא עכשיו ולא שבת
עליו, ובמוצאי שבת הוא ששנו כאן מברכין עליו. וסעד  ןיאין מברכם יפוריכך ביום הכלהי. האבנים

ם להדליק כל אחד ואחד נר יפורייש לי בסברא זו במנהג מקומותינו, שנהגו במוצאי יום הכ
שאין  בית הכנסת שהדליקו אותן מבעוד יום, ומוליך כל אחד הנר לביתו בידו לפי של ת]ו[מעששי

 וים ואין מברכין עליו.גמ שמדליקיםצוי להם בביתם אלא מ לארשי לשנר 
 

" ב ש ה אר " ב ד ר ר  מ א ה  ד ו ה י ב  ר ר  מ  א
 ןל שכהראב"ד ז"ל וכ , כתברב אין מחזירין על האור כדרך שמחזירין על המצות אמר ב יהודהר ראמ
ון ]ד[על האור דמעשה בראשית דכי הנקטיר דנקט לרבותא , ואוהבשמים דאינה]ו[ הנאה דנפשיהעל 
על אור ששבת ביום  אבל בתאי שצבמו יליי מנדלא. וה מע לןמשא , קדרליה דעתך אמינאלקא רך סמב

רך לבורא יתברך , שמבהכיפורים איכא למימר דמהדר לפי שאינה כברכת ]הנהנין אלא כברכת[ הבדלה
 .בוכשיו אנו מותרין עשהבדיל לנו בין זה היום לשאר הימים שכל היום היינו אסורים להשתמש בו ו

 

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

רי כשעשויות , איידאמרינן דגחלים לוחשות מברך עליהן כל שמכניס לתוכן קיסם ודולק מאליווהא 
ון שהן לוחשות עד שהקיסם דולק מאליו כשלהבת חשיבי ולא כגחלת. והראב"ד ז"ל כתב , וכילהאיר

 א כשלהבת. והשעליו כל ולא להאיר מברכין  סקדכל אור שאינו עשוי לכבוד אף על פי שהוא להי

 הסוגיה הסבר

על הנר...  , ולאמברכין לא על הנר... של עובדי כוכבים, ולא על הנר... של מתים אין
 ה נא:[]משנ  של עבודה זרה... ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו.

 
מברכים על נר של ין א. א: אורי האש"מ"בורא  ברכתנה קובעת ארבע הלכות בדיני המש

  ן מברכים על נר של עבודה זרה.יג. א ן מברכים על נר של מתים.יב. א. םיי כוכבעובד
 מאור הנר. תהנוייכים לרד. צ



 3 ב: ברכת "בורא מאורי האש"לסוגיה 

בירה הגמ' שאין מברכים עליו מפני מסו, יםיר של גועל נת שאין מברכים אומרה נהמש
ו לחולה וליולדת, יקך על נר שהדלריפה הגמ' שמותר לב. מוס1שמברכים רק על אור ששבת

ה כאמלמ שבתשלא הדלקה עבורם היא מלאכה דהתירא, ואסור לברך רק על נר שי מפנ
  ה.אסור

ה דאיסורא יש להבין תחילה כאמלמ שבתשלא להבין את הדין שאין מברכים על נר  כדי
ר שברכה זו אינה מבא ת"ר אור ששבת[ ]ד"האת מהות ברכת "בורא מאורי האש". הרמב"ן 

לברך על הנאה שאינה נכנסת לגוף, כגון רחיצה במים,  ונם לא תיקכמיחכן ת הנהנין, שרכב
ח נמי דבר הנכנס ]"ורייה ירוח נעימה וכדומה, אלא רק על הנאות הנכנסות לגוף כאכילה ושת

 : דרכים בשתילהבין  יתןננר ה ברכתהות מאת . 2לגוף וסועד הוא וכאכילה ושתיה דמי"[

ר בעלמא שנברא האור במוצאי כזלש "שברכה זו אינה אלא מפר [סי' ג סוף]א"ש רה א.
 שבת".

המקבילה לברכת שבח ר שברכת "בורא מאורי האש" היא ברכת מבא ]שם[מב"ן רה ב.
"יוצר אור". כשם שמברכים ביום ברכת השבח על המאורות המאירים ביום, כך ראוי 

בין ו בין ביום אשלברך בלילה על האש המאירה בלילה, אך כיוון שמשתמשים ב
עליה רק לאחר ששבת שלמה לא השתמשו בה. ממשיך הרמב"ן  םיה, מברכבליל

ומבאר שלפי הסבר זה היה ראוי לברך גם במוצאי שבת וגם במוצאי יום כיפורים על 
אי יום הכיפורים צאש חדשה שהדליקו אותה במוצאי היום, והסיבה שמברכים במו

ת, ישאיא משום שמברכים על מעשה ברה הכיפורים יום רבמע קתלודהרק על אש 
זאת אומרת על אש קיימת ולא על אש חדשה שנבראה כעת. במוצאי שבת תיקנו 

ד האש שנבראה במוצאי שבת על ידי הקשת שתי , כנגחכמים לברך גם על אש חדשה
 אבנים זו בזו. 

ת נר במוצאי שבת וברכתה קהדל. על שתי הדרכים הללו ן להוסיף נדבך נוסףנית
ול. הדלקת הנר במוצאי שבת מבטאת את ההבדל בין ח ןדות גם להבדיל בין קודש לביועמי

 שבת שלא ניתן להדליק בה אש לבין יום חול שניתן להדליק בו אש. 

י הבדלה לגב "א ד"ה אמר רב יהודה אמר רב[ברשבו אהוב]זו מפורשת בדברי הראב"ד  ההבנ
ילי מ יהנר אחר אש, ומחדש הראב"ד ש"חזבמוצאי יום הכיפורים. הגמ' אומרת שאין חיוב ל

על אור ששבת ביום הכיפורים איכא למימר דמהדר לפי שאינה כברכת  אבל בתבמוצאי ש
]הנהנין אלא כברכת[ הבדלה שמברך לבורא יתברך שהבדיל לנו בין זה היום לשאר הימים 

בין  להבדימנר הקת ". הדלם להשתמש בו ועכשיו אנו מותרין בוישכל היום היינו אסור

                                                 
ו מביא את ההלכה שאין מברכים על נר של גוי מפני שלא שבת, אלא פוסק אינ שבת פכ"ט הכ"ה[]הל' ב"ם הרמ 1

יד משנה מבאר שיש ]המגשאין מברכים על נר של עובדי כוכבים ומזלות מפני שסתם מסיבתם לעבודת כוכבים 

י שלא נפרש שהרמב"ם מודה לדין שאין מדליקים מנר של גוי מפמ היד משנ. המג'[מלרמב"ם גרסה אחרת בג
ולדת ושניהם ל ישנר שבת, אך יכול להיות שהרמב"ם אינו מקבל דין זה מפני שלדעתו נר של גוי זהה לדין 

, י שלא שבתנפמם בפירוש המשנה מפורש שאסור להבדיל על נר של גויים לואשבתו ממלאכת עבירה. 
 שנה תורה חזר הרמב"ם מפירושו במשנה, וצ"ע.במולי או

 .ים נג: ד"ה אין[]פסחן גם תוס' עיי 2



 4 נג:-הלכות ברכת המזון; ברכות נב:

החול, ולכן יש חיוב לחזר אחר הנר כשם שיש חיוב לחזר אחר  תומקדושת יום הכיפורים לי
 .3היין

נה שהדלקת הנר היא חלק מההבדלה בין קודש לחול, מסבירה היטב את דינו של ר' ההב
נסים את ברכת הנר עם ברכת ההבדלה ואומרים את שתיהן על הכוס. שמכ ים נד.[]פסחחייא 

 . דחלק מההבדלה ולכן יש לחברן יח ברכה זו היא

מא אינו צריך להבדיל שסו ת ח"א סי' תשלט[]שו"לבסס הבנה זו גם על שיטת הרשב"א  ןנית
נו חייב שאי רצח סע' יג ד"ה וכתב[]סי' דלה שבתפילה, ומבאר הבית יוסף בבה ועל הכוס, ודי ל

 בהבדלה כיוון שאינו יכול לברך על הנר. 
 

. לפי הסבר הרמב"ן יוגמדוע אין מברכים על נר של  ורהסבר הרא"ש לא בר לפי
ש אצלנו, ברור שלא ניתן לברך על אור של גוי דשהברכה היא משום החידוש שהאור מתח

שלא שבת בשבת, אך קשה להבין מדוע מברכים על נר של חולה ויולדת. לפי ההבנה 
נר של גוי לבין  יןהבדלה בין שבת לבין ימות החול, החילוק ב םה גושהברכה על הנר מהו

לה בין דבהם בגופו רולדת ברור. גוי אינו מקבל על עצמו שמירת שבת, ולכן ניו נר של חולה
ים שמירת שבת, ולכן נר שהדליקו בשבילם מקבלשבת לבין ימות החול, ואילו חולה ויולדת 

 .4אינו פוגם בהבדלה בין קודש לחול
 

 יםמברכ יןשא ]נג.[מסבירה הגמ' , ורת שאין מברכים על נר של מתיםאומ ]נא:[ה נהמש
אה שתי ברייתות האומרות שמברכים על אור מבי ]נג.[עליו מפני שהוא הודלק לכבוד. הגמ' 

: תצמתרושל כבשן ועל אור של תנור וכיריים, ושתי ברייתות האומרת שאין מברכים עליהן, 
של בלבד, לבחילה הם הודלקו שבת ואם לאו[ ]ד"הבתחילה הא בסוף". מפרש רש"י "הא 

תמשים בהם גם לתאורה. בהסבר רש"י מפורש שאין מברכים על ל משודגובסוף שאורם 
: טל)מפרשים גם תלמידי רבינו יונה  ךכ] אש המשמשת לבישול אלא רק על נר שהודלק לתאורה

א הסבר של רב האי גאון, שאין מברכים עליהם מבי תני חדא[ ]ד"השב"א רה. ם הר"ח[שב (ד"ה לא
ב"ם פוסק: "אור של כבשן של תנור מרה. י שהם מעשנים ואורם אינו צלולפנבתחילה מ

ושל כירים לכתחלה לא יברך עליו", משמע שהוא מפרש שכוונת הגמ' באומרה "בתחילה 
שני  יפלכתחילה אין מברכים על אור זה ואם בירך בדיעבד ברכתו ברכה. לש, ובסוף"

והא "ה ]דלבישול, ואכן הריטב"א  שמשר המנ ן הכרח לומר שאין מברכים עליא אלו םיהסבר

 .א את שיטת הראב"ד, שמברכים על אש העשויה לחמם ולבשלמבי דאמרינן דגחלים[
 

                                                 
חילוק בין יום הכיפורים לבין אך הביר מדוע חיוב זה אינו קיים בשבת, המס צח אות ב[' רי]סן שער הציון עיי 3

 תלמוד. ךין צריעדי שבת
ישראל הדליק ש בשבת, אך ניתן לברך על נר ' אומרת שמעיקר הדין אין לברך רק על נר שנכרי הדליקהגמ 4

נכרי ש רועל נר שנכרי הדליק מנכרי. למעשה אסרו חכמים לברך על נ מנכרי, ועל נר שנכרי הדליק מישראל,
 גזירה[ ]ד"הס' ותו גזירה משום נכרי ראשון[ ]ד"ההדליק מנכרי "גזרה משום נכרי ראשון ועמוד ראשון". מרש"י 

רק מפני גזרה שמא יברך סמוך לחשכה מיד. ר אינו מברך סמוך לחשכה, אסוע שגם בנכרי עצמו אם משמ
נר של נכרי אפילו כשאינו מברך  לע ע שמעיקר הדין אין לברךמשמ ד"ה ישראל[]לט. מתלמידי רבינו יונה 

 . וקת הראשונים נובעת ממחלוקת בהבנת ההשוואה לדין הוצאת שלהבת לרשות הרבים[]מחלסמוך לחשכה מיד 
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ם ובלילה אין ביו י מת[]=לפנ מוציאין לפניוש כלש" דיןהח ממוכיכל[  ]לט: ד"הו יונה נרבי
יו, ים עלכרבמאין ת שבלילה הנר משמש גם לתאורה, מרוכי ל", מברכים עליו אפילו בלילה

הא והא דאיכא  ]ד"ה"י . מרש5משמש גם לכבוד וגם לתאורהנר הברכים על את אומרת שאין מז

ת יכיצד רש"י מיישב את ראי ]צ"ע, שמברכים על נר המשמש גם לתאורה וגם לכבוד משמעאדם[ 

ם נר, ינו יונה נר של כבוד מופקע מרב לדעת. [כל ה"די "שרמידי רבינו יונה, ועיין לת  ןיאולכן שֵׁ
א הוכשי גם להאיר. לדעת רש"י נר של כבוד אינו מופקע משם נר, ומברכים עליו אף כשעשו

 גם לתאורה מברכים עליו. עשוי

 

 ה נא:[]משנ  תו לאורו.ומברכין על הנר עד שיא ןאי
 

ר המשנה, רב יהודה בשם רב אומר: "לא יאותו יאותו ממש בבהס ]נג:[ו האמוראים קנחל
ברחוק מקום". רבא חולק ולדעתו וב ומשתמש לאורה ואפילו רקבלו עומד איאלא כל ש

מברך רק כש"יאותו ממש". רב סובר שברכת "בורא מאורי האש" אינה ברכת הנהנין אלא 
שניתן ליהנות  אור קמפיהנר ה שירא, ולכן אין צורך ליהנות מהנר אלא רק חברכת השב

ל דבר שאדם משתמש בו רק ע השבחת רכים באומרו דעתכי ל באררבא יש ל בדעתממנו. 
 על. בפו

]על אב"ד והר שבת פכ"ט הכ"ה[]הל' ב"ם , הרמלט:[]ו הראשונים בפסק ההלכה. הרי"ף קנחל

פוסק כרב, ]לט:[ המאור בעל נה מאור הנר, וכשנהן לברך רק שנית, כרבאקים פוס הרי"ף[
 מהנר.  תהנוייכול ל נואיו תן לברך אף כשעומד במקום רחוקשני

 םסיכו

רי האש" במוצאי שבת ובמוצאי יום הכיפורים. כמים לברך ברכת "בורא מאוח תיקנו
הרא"ש מבין שהברכה במוצאי שבת היא זכר לאש שנוצרה במוצאי שבת, הרמב"ן סובר 
שהברכה במוצאי ימים אלו היא ברכת שבח על האש שאנו נהנים מאורה. ניתן להוסיף 

ן יום הבדלה מפני שהן מבטאות את ההבדלה בי ותשהדלקת הנר והברכה עליו הן חלק ממצ
 קודש שאסור להדליק בו נר לבין יום חול שהדלקת הנר מותרת בו.

מברכים על נר של גויים  מברכים על נר שלא שבת ממלאכת איסור, ולכן אין אין
ת. אין מברכים על נר של כבוד. לדעת רש"י לדולי וא החוללק בשבת הודלומברכים על נר ש

מברכים גם על נר המיועד לבישול  ועד לתאורה, ולדעת הראב"דימהק על נר ר מברכים
רה, ולדעת רבינו יונה אין תאולגם ד וכבולגם ולחימום. לדעת רש"י מברכים על נר המשמש 

ברכים עליו. האמוראים נחלקו אם מברכים רק על נר שנהנים ממנו בפועל או שניתן לברך מ

                                                 
אים את פירוש הר"ח, המפרש כרש"י, שמברכים על אור של כבשן בסוף מבי א[ד"ה ל]לט: די רבינו יונה יתלמ 5

אות את הקדרות אם הן מבושלות. ניתן להבין שבאותה שעה רל מפני שבאותה שעה הוא עשוי להאיר כדי
כים עליו אף שנר העשוי לכבוד מופקע משם נר, ולכן אין מבר 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 



 6 נג:-הלכות ברכת המזון; ברכות נב:

דעה . הרי"ף והרמב"ם פוסקים כונמרחוקים מכשעל אור שניתן ליהנות מאורו אף 
 הראשונה, ובעל המאור פוסק כדעה השנייה. 

 הלכה

אך אין צריך  שמברכים במוצאי שבת "בורא מאורי האש" פוסקרצח סע' א[ ]סי' ע השו"
יטת הראב"ד שמחזרים אחר האש במוצאי יום שאת  אומרים" כ"ישלחזר אחריו, ומביא 

 .הכיפורים

אליו במקום שיכול להכיר בין  כים על הנר רק כשעומד קרוברבמק שפוס [ד-ג]סע' ע "השו
 שני סוגי מטבעות, ומביא את המנהג להסתכל בצפורניים.

מברכים על נר שלא שבת, אך מברכים על נר של חולה או  ןשאי ה[]סע'  פוסק השו"ע עוד
 אל תבלא שנר שעל  ךביר שאם ["וקס]אברהם  כמגןק פוס "ד[]סקישל יולדת. המשנה ברורה 

יף שבמקרה זה הברכה מוס א בביאור הלכה ד"ה אין[]מובעקיבא איגר  פילו בדיעבד, ורביא איצ
 לחזור ולברך "בורא פרי הגפן". ךסק בין "בורא פרי הגפן" לברכת ההבדלה, וצריפה הומהו

 יהק כרש"י שמברכים רק על נר של תאורה ואין מברכים על אש העשופוס י[]סע' ע השו"
בינו יונה שאין מברכים על נר העשוי גם ק כרפוס "ג[]סקלשנה ברורה מה לחמם ולבשל.

 לכבוד וגם לתאורה.

א את ספקו מבי "ד[]סקלק שסומא אינו מברך על הנר, והמשנה ברורה פוס יג[]סע' ע השו"
של הפרי מגדים אם סומא יכול לברך ולהוציא אחרים ידי חובתם. הוא מביא את פסק המגן 

 ה. א מברך את שאר ברכות ההבדלמוסואליה רבה ש הםאבר


