גליו מס' 5

כשאורות החשמל דלוקים בחדר ,האם אפשר
לברך על הדלקת הנרות?
בגליו הקוד למדנו מחלוקת השו"ע והרמ"א 1במקו
שיש כמה נשי המדליקות נרות ,שלפי השו"ע אסור לכל
אחת לבר בפני עצמה ,מפני שיש כבר אור מהנרות
שחברתה הדליקה ,אלא אשה אחת תבר ותוציא את כול
ידי חובה .ולפי הרמ"א מותר לכל אחת לבר בפני עצמה,
מפני שאפשר לבר על "תוספת אורה" .א בכ"ז עדי  ,א
יש לה חדר בו ה ישני  ,שתדליק ש .
ולפי"ז יש לדו בזמנינו שמדליקי את אורות החשמל,
שלכאורה לפי השו"ע יהיה אסור לבר על הדלקת הנרות,
כמו במקו שיש נרות נוספי ] .וא לפי הרמ"א אולי יש
לדו בזה ,ראה הערה .[2ובפוסקי דנו בזה ,והעלו כמה
פתרונות.
א .שתדליק האשה את נרות השבת כשאורות החשמל
מכובי  ,ואח"כ ידליק אד אחר את אורות החשמל
]לאשה עצמה אסור אח"כ להדליק את אורות החשמל,
מפני שכבר קיבלה שבת בהדלקת הנרות[ .או שישימו את
אורות החשמל על שעו שבת ,שידליק רק אחר גמר
הדלקת הנרות ע"י האשה.

ב .שתדליק האשה את אורות החשמל בשביל מצוות
הדלקת הנרות ,ומיד אח"כ תדליק את הנרות ,ותכוו
בברכתה על שניה .3

האם צריך לקבל שבת בהדלקת הנרות?
בשו"ע 4מביא את שיטת הבה"ג שכל המדליק נרות שבת
מקבל שבת בהדלקתו .וכותב השו"ע ,שיש חולקי על
הבה"ג ,וסוברי שאי קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות.
והמנהג המקובל הוא ,שנשי המדליקות מקבלות שבת
בהדלקת  .ומשו כ  ,עליה לגמור את כל הכנותיה
לשבת ]הכרוכי באיסורי שבת[ לפני הדלקת הנרות.
אבל גברי המדליקי נרות שבת אי מנהג לקבל שבת
בהדלקת  .אמנ כותב המ"ב 5שטוב להתנות לפני הדלקת
הנרות שאינו מקבל שבת בהדלקתו] .ולעני א מועיל
תנאי לנשי המדליקות ,ראה להל [.

אשה המדליקה נרות שבת ,האם מועיל לה
להתנות שאינה רוצה לקבל שבת בהדלקתה?
ישנה בזה מחלוקת ראשוני  .6יש הסוברי  ,שמועיל
לאשה להתנות שאינה מקבלת שבת בהדלקתה .ויש
חולקי וסוברי שאי מועיל לה תנאי ,וצריכה לקבל
שבת בהדלקתה.

 1סימ רס"ג סעי ח'.
 2לכאורה יש לדו בזה א לשיטת הרמ"א שמתיר לבר א
במקו שדלוקי כבר נרות נוספי  ,שהרי סיבת ההיתר הוא,
מפני שסו סו ע"י ריבוי הנרות כ מתרבה האור .אבל
כשאורות החשמל דלוקי בדר כלל אי אור הנרות מוסי
כלו  ,וא"כ א לפי הרמ"א יהיה בעיה לבר כשאורות החשמל
דלוקי  .א יש אומרי בזה סברה ,שסו סו יש בנרות
הדלוקי תוספת שמחה ע"י אוירת השבת שה משרי  ,ומשו
כ נית יהיה לבר על הדלקת א כשדולקי אורות החשמל.

3

הגאו רבי משה שטרנבו שליט"א עושה להיפ  ,שקוד

מדליק את הנרות כשאורות החשמל מכובי  ,ואח"כ מדליק את
אורות החשמל ,ומבר את הברכה .משו שמעדי להדליק את
הנרות כשאי שו אורות אחרי .
 4סימ רס"ג סעי י'.
 5ש ס"ק מ"ב.
 6שו"ע ש .

לע"נ :הרב אריה לייב בן ר' רפאל שמואל זצ"ל

וכותב הרמ"א ,שהמנהג הוא שמועיל תנאי .אמנ המג"א
כותב 7כי אי להתנות כי א לצור  .ומסביר המ"ב
שהטע לזה לחשוש לשיטות החולקי שאי מועיל תנאי,
ולכ רק בשעת הצור תעשה תנאי.

מתי הוא זמן "תוספת שבת" ?

8

ומהו לצור ? בדבר זה קשה לית גדר קבוע ,ובכל מקרה
יש לעשות שאלת רב] :לדוגמא ,הגרש"ז אויערב זצ"ל
סובר ,9כי אשה הרוצה לנסוע לכותל המערבי לפני שבת,
אינה רשאית להדליק נרות על תנאי שאינה מקבלת שבת,
שאי זה נחשב "לצור "[.
בני זוג שמוזמני להוריה לסעודת שבת ,ורוצי להדליק
נרות בבית ולנסוע לבית הוריה לפני שבת .נראה,
שעדי שלא להדליק נרות בבית על תנאי ,אלא יסעו
לבית הוריה וידליקו נרות ש ] ,ולעני הברכה ראה גליו
הקוד חילוק בי השו"ע לרמ"א[ ,א יראו להשאיר אור
דלוק בבית משו עונג שבת ,שלא יכשלו בחפצי
כשיחזרו לבית אחרי הסעודה.

מקור דין "תוספת שבת"
הגמרא במסכת ראש השנה 10דורשת את הפסוק שנאמר
לגבי יו הכיפורי "בתשעה לחודש בערב" ,שלכאורה
הפסוק סותר ,שבתחילה כתוב "בתשעה לחודש" ונראה
מזה שיו הכיפורי צרי להיות בט' בתשרי ,אול אח"כ
כתוב "בערב" שמזה נראה שרק בערב מתחיל יו
הכיפורי זאת אומרת בי' בתשרי .אלא שהפסוק בא
לומר ,שצרי להתחיל ולהתענות זמ מועט ביו לפני
כניסת יו הכיפורי  ,כדי להוסי מחול על הקודש.
ומוסיפה ש הגמרא ,שדי זה קיי ג בשאר שבתות
וימי טובי  ,שצרי להוסי ולקבל שבת ויו"ט זמ מועט
לפני כניסת השבת והיו"ט .אמנ שיטת הרמב"  ,שבשבת
ויו"ט די זה הוא מדרבנ  ,ולא דאורייתא .א שיטת הרבה
מהראשוני  ,שג בשבת ויו"ט צרי להוסי מחול על
הקודש מדאורייתא.

"תוספת שבת" צרי לעשות קוד בי השמשות .ומהו זמ
"ב השמשות"? בשו"ע 11מביא שיטת ר"ת הסובר ,שבי
השמשות מתחיל אחר זמ מהל ג' מילי ורביע 12מאז
שנתכסתה השמש .ונמש זמ בי השמשות כמהל ג'
רבעי מיל ,13ואחרי זה הוא לילה.
אבל הביא המ"ב ,14שהרבה ראשוני וכ הגר"א פסקו,
שבי השמשות מתחיל מיד אחר שנתכסתה השמש ,שזה
הוא מה ששגור בלשונינו "השקיעה" .וא"כ די "תוספת
שבת" הוא לפני השקיעה ,שלפני זמ זה צרי להוסי עוד
זמ מועט ולקבל את השבת.

כמה זמן צריך לעשות "תוספת שבת"?
במ"ב 15כותב ,כי לא מספיק להוסי זמ מועט מאוד ,אלא
צרי להוסי כמה דקות לפני השקיעה ולקבל שבת ,ולא
לעשות שו מלאכה האסורה בשבת.
ואגב ,יש לציי  ,שבכל די התלוי בשקיעת החמה ,יש
ליזהר מלעשותו סמו ממש לשקיעה .משו מקומות שיש
בה שאלות בנוגע לחישוב שקיעת החמה ש ]מחמת
הרי שמכסי את השמש ,ועוד[.

בגליון הבא:
 −כיצד אופ קבלת שבת?
 −מה הדי מי שקבל שבת ונזכר שעדי לא התפלל תפילת
מנחה?
 −א תפילת המנחה בבית הכנסת סמו מאד לשקיעת
החמה ,מה יעשה?
 −מה הדי א הציבור בבית הכנסת כבר קבלו שבת ,א
הוא עדיי לא התפלל תפילת מנחה?

 11סימ רס"א סעי ב'.
 7סימ רס"ג ס"ק כ.

) 12שזה 58.5 :דקות(.

 8ש ס"ק מ"ד.

) 13שזה 13.5 :דקות(.

 9שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מ"ג הערה קל"ז.

 14סימ רס"א ס"ק כ"ג.

 10ד ט' ע"א.

 15ש ס"ק כ"ב. .

