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‰ˆÏÓ‰Â ¯Â˘È‡ ·˙Î
ÔÈÚÎ) ·"Ï‡· ‡Â‰Â ,"·Ï‡· ˙·˘" ‡¯˜‰ Ë"ÂÈÂ ˙·˘Ï „ÁÂÈÓ È¯Ë˜ÚÏÚ ¯ ,‰˘„Á‰ ‰‡ˆÓ‰‰ ÂÈÙÏ ‚ˆÂ‰ Ô‰
·‡[Ò"¯Â˘Ë˜ÈÙ Ë"ÈÈÏ] È¯Ë˜ÚÏÚ ˙Â¯ÂÓ È‚ÂÒ ÏÎ ÍÂ˙Ï ·Â·ÈÒ È"Ú ˘"¯ÚÓ ¯·Á˙Ó‰ ,‰ËÓÏÓ Û"ÈÂ¯˘ ÌÚ ÏÈ‚¯ È¯Ë˜ÚÏÚ ·"Ï
Ë"ÂÈÂ˘· Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ‰ÎÈ˘Á‰ÏÂ ‰ÏÈÙ‡‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ ‰¯ËÓ· „ÁÂÈÓ ÈÂÒÈÎ ÌÚ „ÁÂÈÓ· ¯ˆÈÈ˙˘ ,(ÌÈÏÈ‚¯‰
˜ÏÁ· ‡Ó¯‚ ıÓ˘ Û‡ Â‡ ‰ÏÂÚÙ ˙ÈÈ˘Ú ÈÏ·Ó , „· Ï · " · Ï‡ · ‰ ÈÂÒ È Î " È " Ú ‰ ˙ ÏÂ Ú Ù Â ,ÍÂÙÈ‰Ï ÔÎÂ
:ÔÏ‰Ï„ ÌÈ‡˙·Â ÌÈÙÂ‡· ‰˘ÚÂ ,‰ÓˆÚ ˜È¯Ë˜ÚÏÚ‰
‡( ˜¯ ,ÌÓÁ˙Ó ÛÂ‚ Â‡ Ë‰ÂÏ ˙Î˙Ó ËÂÁ Â‡ ˙ÏÁ‚ Â‡ ˙·‰Ï˘ ÌÂ˘ Ì‰· ÔÈ‡ ÚÂ„ÈÎ˘ ,"·Ï‡· „ÚÏ" ‚ÂÒÓ ‡Â‰ ·Ï‡·‰
 - È¯Ë˜ÚÏÚ ¯·Â ÏÈ‚¯ ¯· ‰ˆ˜ÂÓ ÔÈÚ·) .˙ÏÁ‚ Â‡ ˘‡Ï ¯˘˜ ÌÂ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ È"ÓÚÎ ÔÙÂ‡· ¯È‡Óעי' בגמ' שבת מ"ו ע"ב ומ"ז ריש
ע"א וברש"י ותוס' שם ,וברש"י מ"ד ע"א ד"ה חוץ מן הנר ובמהרש"א שם ,ובתוס' רע"ק שם אות ס"ה ואחריהם בחזו"א שבת סי' מ"א אות ט"ז
  – Ë‰ÂÏ\ÏÈ‚¯ È¯Ë˜ÚÏÚ ¯· ‰ˆ˜ÂÓ ÔÈÚÏÂעי' בשו"ת חלקת יעקב חאו"ח סי' קי"ז וקי"ח ,שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' מ"ד ,שו"ת באר משה ח"וקונט' עלעקטריק סי' כ"ו ,ולעומ"ז בשו"ת מנח"ש סי' י"ד ,אג"מ ח"ה סי' כ"ב וכ"ג ,ויעוי' גם בשו"ת אבן ישראל ח"ט סי' כ"ז .וכאמור ,המאור
אשר לפנינו הוא מסוג "לעד באלב" ,שכידוע אין בהם שום שלהבת או גחלת או חוט מתכת לוהט או גוף מתחמם ,ויעויי' להלן סוף אות ב'.

·( "„È ˙È·" Â· ÚÂ·˜˘ ,˙ÈÎÂÎÊÓ ÈÂÒÈÎ ÔÈÚÎ "˙ÂÏ˜· ÏËÈÂ ˜¯Ù˙Ó‰ „¯Ù ˜ÏÁ" ·Î¯ÂÓ ,‰ÏÚÓÏÓ ·Ï‡·‰ ˘‡¯ ÏÚ
)„ˆÏ Â˙Â‡ ÌÈÊÈÊÓ ¯˘‡ÎÂ ,(Ê"ÈÚ „„˙Ó ÂÈ‡ ÁÂÓ‰ ÙÓ‡Ï‰˘ ÔÙÂ‡·) „Â‡Ó ˙ÂÏ˜· „ˆÏ „ˆÓ ÊÈÊ‰Ï Ô˙È˘ (ÏËÚ‰
‡·Ï‡·‰ ‰Ï‚˙Ó ·Â˘ È˘‰ „ˆÏ Â˙Â‡ ÌÈÊÈÊÓ˘ÎÂ ,Â˙Â‡ ÏÈÙ‡ÓÂ ÂÈ˙Á˙Ó˘ ÔËË˜‰ ·Ï‡·‰ ˙‡ ‰ÒÎÓ ‡Â‰ „Á
 .¯È‡ÓÂונציין אי איזה מראי מקומות ונימוקים בקצרה – ÈÏÎ· ˙·˘· ¯ ÈÂÒÈÎ ÔÈÚÏ :עי' בטושו"ע סי' רע"ט ובמג"א שם סק"ה וסי' רע"ז
ס"ה ובמג"א סק"ט ובסי' ש"י ס"ו ובמג"א שם סק"ג ,ואחריהם בזכרון יוסף )להגאון האדיר רבי העניך פאק( אות קמ"ט שהאריך בביאור ערוך
וארוך ומסיק דמותר להניח דבר היתר על נר דלוק להאפיל אף באופן שבוודאי יתנדנד הנר עי"ז ,מ"טעם טלטול מן הצד לצורך דבר המותר,
דהיינו לצורך האדם הרוצה באפילה" ,ואחריו בשו"ת באר משה ח"ז קונט' עלעקטריק סי' ל"ט ועיי"ש שאחר שמביא דברי המנח"ש דלהלן
מתיר לכסות אף בכיסוי המיוחד לכך דהוי לצורך גופו ,וכ"כ בשערים המצ"ב ח"ב סי' פ"ח סי"ב דמותר להניח כיסוי על המאור עלעקטרי אפי'
תלוי ]דעי"ז יתנדנד[ "דהוי טמה"צ לצורך דבר המותר" ]ויעוי' גם בשו"ת אג"מ ח"ה סי' כ"ג  ,דלצורך החשכת האור בחדר מקרי לצורך מקומו[.
 – ¯‰Ï ¯·ÂÁÓ ÂÈ‡ Í‡ Û¯ÂˆÓ ‡Â‰˘ ÂÂ„È ÔÈÚÎ ÈÂÒÈÎ ÔÈÚÏÂעי' פמ"ג סי' רע"ז א"א סק"ג ומשב"ז סק"ח לענין פתיחת ונעילת "דלת הקבוע
בלאנטירנ"א" ,ולעומ"ז שם לענין "דלת הקבוע בנר תמיד בביהכ"נ" ,ואחריו בכעין נידוננו ממש במנחת שבת סי' פ"ח ס"ק כ"ב ובמנחה חדשה
שם ,ושם בשיירי מנחה שבסוה"ס בשם זכור לאברהם ]ח"א בה"ש אות נ' ערך נר[ לענין " א ות ם ה פאלי ם ו י ש קור ין א ות ן ש ירים
שמניחי ם או תם על ה ל אמ פין כד י לה כה ו ת הא ור קצ ת" והו"ד בתולדות שמואל מצוה ל"ב סי' צ"ט אות ח' ובבאר יעקב סי' רע"ז
סק"ז ,ועיי"ש בבאר יעקב שמסיק להלכה וז"ל :ו נ " ל דכ א ן ד י ש כל י המ יו ח ד להני ח הש יר עם עלי ו  ,ו הו א אינ ו מ חו ב ר להל א מ פ
ר ק ש משי ם או תו על ה לא מפ לצ ור ך ה נ חת השי רעם ע ליו  ,א " כ כ שמניח עלי ו הש ירעם אינ ו נו גע כלל ל ה מו קצ ה  ,ר ק
שי זה ר ש ל א ינד נד ה ל אמ פ .
והנה יש ראיה מכרחת לדבריו אלו להקל ,באופן שאינו מחובר להלאמפ ואינו משמש את הנר ,מדברי הפמ"ג הנ"ל שמחלק בין ה"דלת הקבוע
בלאנטירנ"א" דאסור ,לבין "דלת הקבוע בנר תמיד בביהכ"נ" דמותר ,דמוכרח בפשטות שזהו החילוק ביניהם] ,וכעין יסוד זה ,עי' בדברי
הפמ"ג גם בסי' ש"ט מש"ז סק"א לענין המפה )שכדבריו נקטו להלכה הדה"ח שם והאשל אברהם מבוטשאטש שם( ,וביתר דמיון לנידוננו
בתהל"ד סי' ש"י סק"ז שדן להקל עפי"ד הפמ"ג האלו בדלת של תיבה יעוייש"ה ודו"ק ,וע"ע בנד"ז בשו"ת חשב האפוד ח"ג סי' כ"ח[ .וכאמור
לעיל כן הכריע אחריהם להלכה גם בשו"ת באר משה ,וכ"ז אמור להקל אף בנר עלעקטרי-רגיל לוהט ומתחמם ,וכ"ש בלע"ד באל"ב שאינו לוהט
ומתחמם כלל ואין לה שום קשר לאש או גחלת ,שנידון ה"מוקצה" שלה קל הרבה מנר עלעקטרי-רגיל וכאשר יוצא מבואר מדברי הפוסקים
שהבאנו לעיל אות א' ,ודו"ק כי אכ"מ ולא נכון לדעתינו להרחיב בזה לקולא.

‚( ˘ ·Â˙Î ‡‰ È Ì‚ Â , ÏÈ‚¯ ( ˘ËÈÂÂÒ ˜È¯Ë˜ÚÏÚ ) ¯Â˙ÙÎÓ Â˙È·˙·Â Â‰‡¯Ó· ‰Â˘ " „È ˙È· " ‰ ‡‰È
" ˘ËÈÂÂÒ ˜È¯Ë˜ÚÏÚ " ÂÈ‡Â , ˙·˘Ï „ÁÂÈ Ó " ÈÂÒÈÎ " ‡Â‰˘ ËÏÂ·Â ÈÂÏ‚ ÔÙÂ‡· , ·Ï‡·‰ ÏÚ
]” ."ÏÂÁ„ ‡„·ÂÚ" Â‡ "ÔÈÚ ˙È‡¯Ó" ˘˘Á ˜ÏÒÏ [“Shabbos Cover”, not an “Electric Switchיעויי' בשו"ע יו"ד סי' ס"ו
ס"ט לענין מ"ע בדם דגים והיתר הנחת קשקשים ,ובסי' פ"ז ס"ג לענין מ"ע בחלב שקדים והיתר הנחת שקדים .ולענין סילוק מ"ע ע"י כתיבה על
הדבר הנידון ,יעויי' בשו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' ק"ב )ד"ה מיהו אפשר( ,שו"ת שואל ומשיב מהדו"ד ח"ג סוסי' צ"ב ,שו"ת זכר יהוסף ח"א
סוסי' פ"ו בשם ס' החיים להגרש"ק ,שו"ת לבושי מרדכי או"ח סי' קכ"ז )סוד"ה והנה לענין( ובתשו' שבסו"ס לבוש"מ עמ"ס נדרים סי' ג' וסי'
ד' ובמהדו"ת חיו"ד סי' נ"ה )סוד"ה וראיתי מ"ש על( ,שו"ת ברכת יוסף חאו"ח סי' ו' )סוד"ה הכלל אם( ,שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכ"ח )ד"ה
אך לפמ"ש( ובדבריו בדע"ת יו"ד סי' ש"פ סכ"א ,שו"ת קרן לדוד סוסי' ע"ד ,שו"ת תורת יקותיאל חאו"ח מהדו"ק סי' נ"ד )ד"ה והנה אפי' וד"ה
זאת תורת העולה( וסי' פ"ח )ד"ה ועי' ט"ז( ,שו"ת נהרי אפרסמון חאו"ח סוסי' י' ,ובשו"ת נטע שורק סי' י"ח ,ועוד כהנה רבות בספרי השו"ת,
וזאת אף באופנים שחשש המ"ע בהם היא מצד גזירת חכמים ,ודון מינה בק"ו בנידוננו שחשש המ"ע היא מדעתינו ולא מפורש בחז"ל או
בהלכה.
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