נורת לד איסור הדלקתה וטלטולה בשבת
וקיו מצות הדלקת נר שבת בה
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א
ליל שבת קודש פרשת בהר תשע"ד
בשני האחרונות החלו לייצר נורות שעקרו פעולת בנוי על הפקת אור שנקראת לד ,והאור שמופק
מנורות אלו איננו בנוי על הבערת חוט מתכת כפי שמצוי בנורות ליבו למיניה ,ולא על חימו או כילוי של
חומר כל שהוא ,אלא זו שיטה מסויימת בהעברת אנרגיה בחוט זה שגורמת לפליטת האור.
ויש לעיי בעניי איסור הדלקת נורות כאלו בשבת וכגו הנצר לחולה וכדומה ,וכ העניי טלטול בשבת
מצד איסור מוקצה ,וכ הא אפשר לצאת בהדלקת מערב שבת ידי חובת הדלקת נר שבת ,למי שאי
האפשרותו לקיי מצות הדלקת נר שבת בדר אחרת.
האיסור בהדלקת נורות לד בשבת
א .הנה בכל נורה ליבו חשמלית יש לאסור את הדלקתה בשבת
מחמת כמה טעמי] :א[ .איסור דאורייתא דמבעיר את חוט הלהט.
]ב[ .איסור בונה ומכה בפטיש משו חיבור המעגלי החשמליי,
ומשו העברת הזר בחוטי החשמל] .ג[ .איסור מוליד מדרבנ.
וכאשר באי לדו על הדלקת נורה לד בשבת הרי שלדעת החזו איש
יש בדבר חשש איסור דאורייתא משו בונה או מכה בפטיש ככל
הדלקת של מנוע וכדומה ,שהדבר אסור א שאי בו גו חימו
לוהט .ולדעות שנקטו שהדלקת מנוע חשמלי אסורה מדרבנ ג
בנורת לד זו יש לאסור את הדלקתה בשבת לכל הפחות מדרבנ.

בש שו"ת בית יצחק יור"ד ח"א סי' ק"כ ויור"ד ח"ב סי' ל"א
בהשמטה ,שאפשר לבר על מנורת חשמל להדליק נר של שבת.
]ולעניי נר חנוכה ס"ל שבעינ שמ זית מ המובחר[.
אלא שיש לעיי הא ג על נורה שאי בה אש אפשר לבר והיא
בכלל תקנת חכמי במצות הדלקת נרות שבת ,ושורש הנידו הא
בעינ לצור הדלקת נר שבת ,נר שיש בו אש ,וממילא בנורת
פלורסנט שאי בה אש לא חשיב בכלל תקנת חכמי של הדלקת נר.
ומובא בש הגרי"ש אלישיב זצ"ל שד לומר שתקנת הדלקת נר
שבת לא היתה להדליק בדוקא נר הבוער כאש ,אלא המצוה להדליק
אור ]וכלשו הרמב" שיהיה נר דלוק[ וכל שמדליק דבר שבלשו
בני אד נקרא אור הרי הוא בכלל תקנת הדלקת נר שבת ,והיינו שאי
המצוה בדוקא להדליק נר שבת אלא "אור לשבת" ]אי בכלל זה
להביא אבני טובות ומרגליות שמאירות שדה אינ קרויי בלשו
בני אד בכלל הדלקת אור ,וה בכלל הבאת אור ,וכמו שלא מהני
להביא נר דולק מחדר לחדר אלא בעינ להדליק את הנר ,ה"נ בעינ
מעשה הנקרא בפי אינשי הדלקה ,א שבפועל אי כא הבערה של
אש[ ,עיי בכל זה בספר שבות יצחק דיני הדלקת נר שבת.
ולפי הנ"ל הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבשעת הדחק גדול כשאי
לאד אפשרות להדליק נר שבת וכגו אשה יולדת בבית חולי
שאוסרי עליה להדליק נרות שבת ,או בחדר במלו וכדומה ,יכול
בשעת הצור להדליק ג נורת פלורסנט וא לבר על הדלקה זו
להדליק נר של שבת.
ולפי הנ"ל נראה שהוא הדי והוא הטע שאפשר לדעתו
להדליק נרות שבת בשעת הדחק בנורות לד הנ"ל.

מצות הדלקת נר שבת בנורות לד בשעת הדחק
ג .ובעניי הדלקת נרות שבת נורות לד ,יש לעיי הא שפיר
מקיימי בזה את תקנת חכמי במצות הדלקת נר שבת ,והא אפשר
לבר על הדלקת.
והנה בנידו הדלקת נרות שבת בנורה להט מצינו שנקטו גדולי
הפוסקי שכיו שיש בנורה חוט לוהט הבוער כאש ,ממילא יש לו
די אש לכל דבר ומפורסמת הוראת הגרח"ע זצ"ל שאפשר לבר על
מנורת חשמל ברכת מאורי האש ,וכ כתב בשו"ת אחיעזר ח"ד סי' ו'

והגרש"ז אויערבא זצ"ל ד שא בנורת ליבו שבה יש גו חימו
לוהט – א שמצד הנורה חשיב כנר מ"מ לדעתו אור חשמל שבא
מגנרטור או חברת חשמל ,אפשר שזה כמי שבשעת ההדלקה מדליק
בלא שמ כשיעור כיו שסומ על זה שבכל רגע ורגע נוצר מחדש
זר שלא היה קוד ,ולדעתו א המדובר הוא בפנס שיש בו נורה
לוהטת שפיר דמי] ,עיי בספר שש"כ פרק מ"ג הערה כ"ב .ודבריו
ש נאמרו רק על נורה לוהטת[.

איסור טלטול נורות לד בשבת
ב .ויש לברר הא מותר לטלטל נורה כזו שדולקת בשבת ,והנה
בעניי טלטול מנורה חשמלית בשבת ,הארכנו בספר ארחות שבת,
להביא את הנידו מהו המוקצה שבשלהבת והא הסברות שנאמרו
בביאור די מוקצה זה שייכות בנורה חשמלית ובגופי חימו
שבנויי ככלי ועומדי לשימוש האד.
והבאנו ש את דעות גדולי ההוראה בזמננו שנקטו למעשה שיש
איסור טלטול בנורות להט וכ בנורות פלורסנט שאי בה חוט להט.
וא שהבאנו ש שיש מקו לדו באיסור הטלטול ,מ"מ ההוראה
למעשה בנידוני אלו היתה לאיסורא .ג לרבות שהמעיי בטעמי
האיסור יראה שיש מקור לאסור טלטול בשבת בכל דבר שדר בני
אד להיבדל ממנו ואי בזה נפק"מ א החוט הוא חוט להט או דבר
הדומה לו ,וא שהוא מתוק ועומד לשימוש האד.

א

והנה יש לידע שבכל הני שאלות המתחדשות ובאות לעול ,ישנ סברות
שעולות על שולח מלכי ובמש השני מינה ומינה מתבררי שמעתתא ,וכמו
שאלת המצלמות הנמצאות בצידי רשות הרבי שבמש השני התגבשה יותר
סברת ההיתר משו שאי הפעלת המצלמות מתייחסת לאד העובר ,ועוד כהנה
וכהנה שאלות שהזמ גרמ .וגדולי ההוראה ברוחב דעת לקרב ולרחק ולגדור,
ובפרט בדור שהפירצה בו מרובה .ולכ א א יש עדויות על גדולי אשר באר#
שנהגו אחרת בעניי זה ,מ"מ הוראת גדולי ההוראה באר #ישראל היתה שאי
לטלטל בשבת נורות חשמליות א כאלו שאי בה חוט לוהט ,ויתכ שיש בזה
טעמא מדינא כמ"ש ש בארחות שבת ,או למיגדר מילתא.

העולה מכל הנ"ל:
א .אי להדליק נורת לד בשבת או מדאורייתא מצד בונה או מכה
בפטיש או עכ"פ מדרבנ מטע מוליד.
ב .אי לטלטל בשבת מנורות לד ודינ ככל טלטול מנורה להט
שהורו גדולי ההוראה לאסור את טלטול בשבת.
ג .בשעת הדחק כאשר אי לו אפשרות להדליק נר שבת בנרות
רגילות ולא בנורות חשמל שיש בה גו חימו לוהט ,יכול לדעת
הגרי"ש אלישיב זצ"ל להדליק בנורות פלורסנט או בנורות לד וא
לבר על הדלקת] .ועיי בדברי הגרשז"א המובאי סו אות ג'[.

