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בעין העדשה: 120 אברכים הוסמכו לרבנות ע"י מכון סמיכה למעשה
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קבלת שבת בהדלקת הנרות
מאת הרב שאול סילם

ראש ישיבת 'דעת מנחם' ורב קהילת חב"ד, גילה <

הרב שלמה הלפרן <
העולה לתורה לעליית שלישי )ביום חול( 

וצריך לברך הגומל, מתי מברך?  
אין להפסיק בין קריאת התורה לקדיש, ולכן 

יברך ברכת הגומל אחרי הקדיש. 
סדבה"נ פי"ג ס"ב, ספר המנהגים עמ' 14, וראה חקרי מנהגים )מהדורת 
תשע"ד( כרך ב' עמ' קצ"ד ואילך.

________________________________

הרב מנחם כהן <
כשאין כהן בבית כנסת האם יש עניין 

להעלות לוי במקום כהן? 
אכן, טוב להעלות את הלוי אם הוא שווה 

לישראל בחכמה או יותר ממנו, אף על 
פי שאין חיוב בדבר, והעושה כן מאריך 

ימים.  
שו"ע או"ח קלה ס"ו, מג"א שם ס"ק י"ב, שו"ע אדה"ז סי' ר"א ס"ג )טוב 
להקדים גם-כן הלוי לישראל(, המלך במסיבו ח"א עמ' רס"ה, )הלכה זו היא 
לא רק בברכת המזון אלא גם בשאר דברים(, קצוה"ש סי' כ"ה בדה"ש ס"ק 
ט"ו, וראה לקוטי סיפורים )הרב ח"מ פרלוב( עמ' ע"ב.

________________________________

הרב אברהם הרוניין <
כשמעשרים ירקות, האם כל הירקות 
צריכים להיות לפני, או רק המעשר? 

כל הירקות צריכים להיות לפניך.
שו"ע יו"ד סימן שכה סעיף ב; שו"ע אדה"ז סימן תנז סעיף ח.

האם קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות? 
נחלקו רבותינו הראשונים בשאלה האם 

בהדלקת נרות שבת חלה שבת על המדליק, 
ונאסר אז במלאכה )דעת בה"ג1 ועוד ראשונים 

רבים2(, או שקבלת שבת איננה תלויה 
בהדלקת הנרות, אלא בתפילת ערבית דווקא3.
למעשה דייקו4 מלשון המחבר בשו"ע5, שדעתו 

כהחולקים על בה"ג )והיינו שאין שבת חלה 
על המדליק, בהדלקת נרות שבת(, אך המנהג 

בקהילות האשכנזים, ובקהילות החסידים, 
שהאשה המדלקת נרות שבת מקבלת שבת 

בהדלקה6, והוא גם כן המנהג המובא בשו"ע 
אדמוה"ז7.

והוסיף אדמו"ר הזקן7 ש"על פי זה, נוהגות 
הנשים שאחר שברכו והדליקו הנרות, 

משליכות לארץ הפתילה שבידן שהדליקו בה 
הנרות, ואינן מכבות אותה, שכבר חל עליהן 

שבת בגמר הדלקה זו"8.

האם האשה יכולה להתנות שאינה 
מקבלת שבת בהדלקה?

לדעה לפיה האשה מקבלת שבת בהדלקה, 
נחלקו שוב הראשונים בשאלה אם האשה 

יכולה להתנות שאינה מקבלת שבת 
בהדלקה9. למעשה, כתב הרמ"א9: המנהג 

שאותה אשה המדלקת, מקבלת שבת 
 בהדלקה, אם לא שתתנה תחלה. אך הגבילו 

1. הלכות גדולות הלכות חנוכה, מובא בר"ן ריש פרק במה מדליקין.
2. מתוכם: סדר רב עמרם גאון; סידור הרס"ג; אור זרוע; סידור רש"י; 

מחזור ויטרי; הרוקח; הראבי"ה.
3. דעת הרא"ש בסוף פרק במה מדליקין; הטור; הרמב"ן; הרשב"א; 

רבינו ירוחם.
4. ע' הלכה ברורה חט"ו עמ' שכ"ז.

5. שו"ע סי' רס"ג סע' י'.
6. כמובא ברמ"א על דברי השו"ע שם.

7. שו"ע אדמוה"ז סי' רס"ג סע' ז'.
8. ע' ספר קיצור הלכות משלחן ערוך אדמו"ר הזקן סי' רס"ג הערה 45, 
שכתב: לפי המנהג שמברכים אחר ההדלקה ולא לפניה, משום שקבלת 
שבת תלויה בברכה, אולי מותר לכבות הגפרור לאחר ההדלקה, קודם 

הברכה, ומכל מקום, המנהג הרווח הוא, להשליך הגפרור מידן בלי 
לכבותו. 

9. דעת התשב"ץ סי' ח' והמרדכי, שהיא יכולה להתנות, אך דעת הכלבו 
בשם הרי"ף שאין תנאי כזה מועיל לה.

המ"א10, אדמו"ר הזקן11 ועוד אחרונים12 את 
האפשרות להתנות תנאי זה, למקום הצורך 

בלבד.
יש לציין שגם כאשר האשה התנתה שהיא לא 
תקבל את השבת בהדלקת הנרות, עליה יהיה 

לקבל את השבת תוך 10 דקות מזמן הדלקת 
הנרות, לכל היותר13.

האם מותר לפני כניסת שבת לעשות 
מלאכה עבור מי שקיבל כבר את השבת?

מי שקיבל את השבת לפני זמן כניסת שבת 
)ומכלל זה אשה שקיבלה את השבת בהדלקת 

הנרות( יכול לומר לישראל שלא קיבל עדיין 
את השבת שיעשה לו מלאכה, ופשוט שמותר 

יהיה לו ליהנות ממלאכה זו14.
כאשר איש מדליק את הנרות, כגון שהוא 

רווק, גרוש או אלמן, אין מנהג שקבלת השבת 
על ידו נעשית בהדלקה, אך טוב שיתנה 

תחילה שאיננו מקבל שבת בהדלקה15. ומכל 
מקום עליו לקבל את השבת תוך 10 דקות 

מזמן ההדלקה16.
יש לציין שהזמן המוקדם ביותר להדלקה הוא 
"פלג המנחה", שהוא שעה ורבע זמנית לפני 

השקיעה17.

10. מ"א ס"ק כ'.
11. שו"ע אדמו"ר שם סע' ז'.
12. מתוכם המ"ב ס"ק מ"ד.

13. ע' שו"ע אדמו"ר סע' ו' וסע' ז', קונטרס אחרון שם ס"ק ב' וקצות 
השלחן סי' ע"ד סע' ו', ושם בדי השלחן ס"ק י"ז.

14. ע' שו"ע אדמו"ר שם סע' כ"ה.
15. שו"ע אדמו"ר שם סע' ו'.

16. קצות השלחן סי' ע"ד סע' ו'.
17. ע' שו"ע אדמו"ר שם וסידור אדמו"ר הזקן הלכות קריאת שמע ד"ה 

זמן קריאת שמע.
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ראשון |  מלאכת מוחק והגדרתה
היא  בשבת,  האסורות  מלאכות  מל"ט  אחת 
זו  פעולה  של  הגדרתה  את  מוחק.  מלאכת 
שהייתה  מכך  למדו  בשבת  האסורה  כמלאכה 
היו  במשכן, כשהיו מתאימים את קרשי המשכן 
הסמוך  הקרש  על  ואות  קרש  על  אות  כותבים 
וכתבו  וכשטעו  זה-לזה.  להתאימם  ידעו  וכך  לו 
אות לא נכונה על אחת מהקרשים, היו מוחקים 
אותה, בכדי שיוכלו לכתוב במקומה אות אחרת. 
מטרתה של מלאכת המוחק היא הכשרת מקום 
אפילו  או  אותיות  שתי  וכשמוחק  לכתיבה, 
במקומן  לכתוב  יהיה  שניתן  באופן  דיו  מטשטש 
מן  המוחק  מלאכת  על  הוא  עובר  אותיות,  שתי 
התורה, אלא שחכמים אסרו למחוק בכל אופן, 

גם באופן שאינו מכשיר מקום לכתיבה1.

שני |  הסרת כתמי צבע ואיפור בשבת
דיו  שהמסיר  שכשם  שכתבו  הפוסקים  מן  יש 
בכך  כמוחק  נחשב  וכדומה  הקלף  גבי  מעל 
ידיו  שהתפחמו  מי  כך  לכתיבה,  מקום  שמפנה 
ידיו  ינגב  לא  וכדומה,  הסיר  משחרות  בשבת 
לאחר השטיפה, משום שהוא נחשב למוחק את 
השחרורית שעל ידו, ומטעם זה הזהירו להקפיד 
שאריות  הידיים  על  יהיו  שלא  שבת  מערב 
אלא  בשבת.  למחקם  יבוא  שלא  בכדי  צבע 
כל  שכן  בזה,  להקל  הפוסקים  כתבו  שלמעשה 
איסור מחיקת הדיו הוא במקום הראוי לכתיבה 
והמחיקה מכשירה מקום לכתיבה, אולם הידיים 
אין  ולכן  אינם מוגדרות כמקום הראוי לכתיבה 
כתבו  בשבת  איפור  הסרת  ולגבי  איסור.  בכך 
העור  על  שניתנים  משום  לאסור  הפוסקים 
והרי  מחדש  איפור  מאפשרת  והסרתם  בכוונה 

יש  הצורך  ובמקום  לצבוע,  מנת  על  כמוחק  זה 
שהקלו בכך2. 

שלישי |  זהירות ממוחק בפתיחת ספרים
או תיבות,  אותיות  דפיו  ספר שכתוב על ראשי 
יש האוסרים לפתחו בשבת שכן בפתיחתו מוחק 
שאינו  ואף  דפיו,  שבראשי  האותיות  את  הוא 
"פסיק-רישיה"  שהוא  כיוון  אסור  לכך  מתכוון 
וכן  בוודאות,  תעשה  המחיקה  שפעולת  כלומר 
אסור לסוגרו משום שבסגירתו הרי הוא ככותב. 
בפתיחת  להקל  אדה"ז  פוסק  שלמעשה  אלא 
כתובות  כבר  שהאותיות  משום  הספר  וסגירת 
הספר,  את  ולסגור  לפתוח  בקלות  שניתן  וכיוון 
כתיבה  של  מעשית  בפעולה  כרוך  הדבר  אין 
יש  שלכתחילה  הפוסקים  וכתבו  מחיקה,  או 
אלא  הספר.  דפי  בראשי  מכתיבה  להימנע 
באמצעו  הקרוע  ספר  שדף  הפוסקים  שכתבו 
לקרב  מבלי  המילה  לקרוא  יכול  ולא  לחצאין 
האחד  חציו  מלקרב  ליזהר  יש  שנקרע,  הדף 
לשני או לרחקו בשבת, שכן מכוון הוא להצמיד 
או לרחק האותיות ומבלי פעולתו המדויקת לא 
יחזור הדבר לקדמותו ונחשב הדבר ככתיבה או 

מחיקה, ובשעת הדחק ניתן להקל3.  

רביעי |  זהירות ממוחק במוצרי מזון
ביצים ופירות שמוטבעים חותמות על קליפתם, 
אין לקלפם במקום האתיות בשבת, וכן אריזות-
ואפילו  הכיתוב  במקום  לפתחן  אין  שונות  מזון 
תקרע  ולא  מחוברת  עדיין  שהעטיפה  באופן 
הקרעים  חלקי  את  להצמיד  עדיין  וניתן  לגמרי, 
ניתן להחזיר את  לזה, הדבר אסור, שכן לא  זה 
הרי  ולכן  ממש,  אחיד  בחיבור  לקדמותו  הכתב 

הוא כמוחק4.   

חמישי |  אכילת עוגה עם כיתוב
חקוקות  או  כתובות  עליהן  עוגיות  או  עוגות 
שבאכילתן  מפני  בשבת,  לאכלן  אסור  אותיות 
ואף  עליהן.  הכתובות  האותיות  את  מוחק  הוא 
שאינו מתכוון כלל למחיקה אלא לאכילת העוגה 
הדבר  בפיו  האותיות  נמחקות  אכילתו  ואגב 
מאכלים  אולם  באותיות,  הוא  זה  איסור  אסור. 
אין  שונים  ציורים  עליהם  המצוירים  ומאפים 
משמעות  להם  יש  כן  אם  אלא  לאכלם,  איסור 

כסמל של מפעל וכדומה5.

שישי | נתינת עוגה עם כיתוב לקטן
עם  עוגיות  לאכול  שכשרוצים  הפוסקים  כתבו 
רק  אפשרי  הדבר  בשבת,  בשלימותן  כיתוב 
שינגוס  ללא  לפיו  בבת-אחת  מכניסה  כאשר 
אותה בכיתוב, כיוון שאינו מוחק את האות אלא 
והרוצה  העולם.  מן  ואבודה  בפיו  שכבר  בשעה 
לא  אותיות  כתובות  עליו  מאפה  לקטן  לתת 
יכניסנו אל תוך פיו, אלא נותן לו והקטן אוכלו, 
אולם הוריו לא יתנו לו מאפה זה, שכן מוזהרים 
הם בחינוכו. אך אדם אחר רשאי לתת לו מאפה 
צורך  אין  האותיות  את  יאכל  שוודאי  ואף  זה, 

למנעו כיון שמתכוון הוא להנאת עצמו6.
מקורות: 1( רש"י שבת עג, א ד"ה כותב; רא"ש פ"ז ס"ט; טוש"ע 
ונ"כ או"ח סש"מ ס"ג; שו"ע אדה"ז שם ס"ד; להרחבת העניין ראה 
)למהר"ח  כה"ח   )2 ואילך.  תקא  ע'  ח"מ  תלמודית  אנציקלופדיה 
סש"מ;  או"ח  מהרש"ם  הגהות  וראה  נז;  אות  סל"א  פלאג'י( 
יג;  קצוה"ש סקמ"ד בדה"ש סק"י; אהל שרה ח"א פ"ד ס"ד הע' 
וראה טהרה כהלכה פי"ט סע"ט, ט; שבת כהלכה ח"ג פי"ח הע' 
נה. 3( לבוש או"ח סש"מ ס"ד; שו"ע אדה"ז שם; קצוה"ש סקמ"ד 
או"ח  כה"ח   )4 ס"ט.  סש"מ  פסק"ת  סע"ה;  ח"ב  יו"ד  אג"מ  ס"ג; 
 )5 ס"י.  סש"מ  פסק"ת  סוסק"י;  סקמ"ד  קצוה"ש  סקל"ד;  סש"מ 
ס"ח, סת"ס  ס"י, סתנ"ח  ס"ד, סשמ"ג  או"ח סש"מ  שו"ע אדה"ז 
ס"ז וס"ט; וראה פסק"ת סש"מ הע' 66; שו"ת ארעא דגליל ע' 35. 
יא;  6( שו"ע אדה"ז או"ח סשמ"ג ס"י; קצוה"ש סקמ"ז בבדה"ש 

פסק"ת סש"מ אות ו.

מלאכת מוחק <

ביום השבת מתקהלים ועוסקים בתורה

זמנו של משה רבינו נקבע יום השבת להקהיל קהילות מ
ולדרוש בתורה, כפי שנהג משה רבינו עצמו – "ויקהל 
והנשים  האנשים   – ישראל"  בני  עדת  כל  את  משה 
והטף.. ומאז נקבע בכל המקומות ובכל הזמנים עד סוף כל 
הדורות שביום השבת מתקהלים בני ישראל בבתי כנסיות 
שהזמן  הענינים  החל  בתורה,  ועוסקים  מדרשות  ובבתי 
המועדים  עניני  השבוע,  פרשת  שבת,  הלכות  כמו  גרמא 

דשבוע זה וכיוצא בזה.

)התוועדויות תש"נ ח"א עמ' 314 – מוגה(

לקבלת ההלכה מידי יום לנייד שלחו הודעת וואטסאפ ל: 972-55-708-1737+


