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פינת השמיטהפינת השמיטהפינת השמיטהפינת השמיטה: : : : טו'טו'טו'טו'        

השמיטה והדלקת נרות שבת השמיטה והדלקת נרות שבת השמיטה והדלקת נרות שבת השמיטה והדלקת נרות שבת 
במשנה שביעית ח, ב שנינו: 

שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסוכה, לאכול דבר שדרכו לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוך לא 
יסוך יין וחומץ, אבל סך הוא את השמן וכן בתרומה ובמעשר שני. קל מהן שביעית שניתנה 

להדלקת הנר. 
מכאן עולה, שאף על פי שהתורה אמרה: "לָא כלה", וחכמים דרשו "ולא להפסד", אין זה הכרחי שהיבולים 
ייאכלו, אלא מותר לנצל את היבולים למטרות נוספות – שגרתיות ומקובלות הקרובות להנאות הגוף, כמו: 
סיכת הגוף בשמן שביעית והדלקת הנר. בתורת כהנים (בהר, סוף פרשה א ) נדרשת המילה "תהיה" 
שבפסוק "תהיה כל תבואתה לאכול" – "אף להדלקת הנר". וכך גם פסק הרמב"ם להלכה (הלכות שמיטה 

ה, א): 
פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתיה ולסיכה ולהדלקת הנר ולצביעה מפי שמועה למדו "תהיה" – 

אף להדלקת הנר ולצבוע בו צבע. 
במקום אחר (הלכה ח ) כתב: 

להדלקת הנר כיצד? שמדליק את הנר בשמן שביעית עצמו... ולא יתן השמן לתוך המדורה אלא 
מדליקו בנר. 

מעתה עליך לומר, מאחר ולגבי פירות שביעית קיים הכלל "לאכלה ולא להפסד" – יש אפוא להקפיד 
שהדלקת הנר בשמן שביעית תשמש להדלקה שיש בה הנאה, למאור למשל. הדלקה שאין בה הנאה תהא 

אסורה מטעמי הפסד. 
מדברים אלה עולה, כי הדלקת נר שבת בשמן הקדוש בקדושת שביעית מותרת כל עוד שנהנים מאורו, אך 
אם בו זמנית קיימת בחדר תאורה אחרת נוספת, ותאורת השמן אינה מורגשת – אפשר שהדלקה זו תהא 

אסורה, לא כן? 
רבי משה שטרנבוך בספרו "שמיטה כלהכתא" (פרק ג, הערה יב) מעלה שאלה זו וטוען, כי במקרה זה 
מיותרת ההדלקה, והיא דומה לנאמר בהלכה הנ"ל של הרמב"ם: "ולא יתן השמן לתוך מדורה", כי הוספת 
שמן למדורה קיימת אינה גורמת הנאה שווה לכל נפש – יש הנהנים ויש שאינם נהנים; אף כאן בנר שבת 
הדולק בחדר שישנה בו תאורה אחרת – אין הנאת התאורה מן הנר שווה לכל נפש, ולפיכך מהווה הדלקה זו 

הפסד, והיא אסורה בשמן שביעית. 
כנגדו סבורים פוסקים אחרים, כי הדלקה זו מותרת משתי סיבות: האחת – השמן נועד בין השאר גם למאור, 
ובהדלקת נר שבת בשמן, המדליק אכן משתמש בו למטרה היעודה – למאור, ואף אם בחדר ישנם אמצעי 
תאורה נוספים, אין השימוש בשמן נחשב להפסד, שכן הוא נועד למאור ומתפקד כמאור (רבי ניסים קרליץ 
ב"חֹלם השני" הלכות שמיטה, ה, ח). הסיבה השנייה - נר שבת מספק תאורה, והשוהים בחדר נהנים 
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מתאורה זו, ואף אם קיימת בחדר תאורה נוספת טובה יותר, מהווה כל תוספת תאורה תוספת של הנאה, 
ולפיכך אין שמן המאור מוגדר כהפסד השמן (רבי חיים קנייבסקי ב"דרך אמונה", ה ס"ק מט). 

באשר למדורה שכל תוספת שמן נחשבת להפסד ואסורה, אין היא דומה להדלקת נר כלל וכלל: 
א. המדורה לא נועדה לתאורה, אלא לחימום או לבישול, ולפיכך אין לעשותה משמן שביעית, כי אין דרכו 

של חימום או בישול להיעשות משמן.  
ב. תוספת שמן למדורה קיימת – חסרת משמעות, ואינה שווה לכל נפש. 

ג. אפשר שאין ההנאה והביעור שווים; במדורה נשרף תחילה השמן, וההנאה באה לאחר מכן, ואם שני 
אלה אינם באים יחד, אין כל היתר לכלות שמן בצורה זו (מנחת ביכורים ופאת השולחן סימן כד). 

המסקנה: לדעת רוב הפסוקים, הדלקת נר שבת בשמן שביעית, שהיא לצורך מאור - מותרת. הוספת שמן 
שביעית למדורה - אסורה. 
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המחלקה לתלמוד 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. 


