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 א. עשיית מלאכה אחרי הדלקת נרות

בהדלקת נרות מקבלים שבת. לכן אישה שהדליקה נרות אסורה בעשיית  ,כפי שכבר למדנו בעבר

 מלאכה.

שקבלת שבת של  מפניאיש שאשתו הדליקה נרות וכן שאר בני הבית, מותרים בעשיית מלאכה, 

 . 1האישה לא משפיעה עליהם

נגררת אחריו ומותרת בעשיית  יש אומרים שאינה ,בתפילהמוקדם בעלה קיבל שבת אישה ש

מלאכה, ולכן יכולה להדליק נרות בשעת הדלקת נרות הרגילה. ויש אומרים שנגררת אחריו 

 ואסורה בעשיית מלאכה ולכן עליה להדליק נרות שבת לפני שהוא מתפלל.

מותרת בעשיית מלאכה. לשיטת הגר"ש וואזנר זצ"ל  גר"ע יוסףאגרות משה והלשיטת ה - להלכה

 .2זצ"ל אסורה

 

 עשיית מלאכה עבור מי שקיבל שבת, ע"י מי שלא קיבל ב.

דיין לא קיבל שיעשה עבורו מלאכה, מפני שאין איסור מותר ליהודי שקיבל שבת לומר לחברו שע

בסמוך  תנאי שיש שהות רבה עד בין השמשות.. כל זה בהמלאכהעשיית מותרת  לחברואמירה כש

 לבין השמשות מן הסתם רוב בני העיר קבלו שבת, וגם חברו אסור בעשיית מלאכה.

יהודי שעדיין לא הוציא שבת, יכול לבקש מחברו שהוציא שבת לעשות עבורו  -וכן במוצאי שבת 

 .3מלאכה

  



 

 

 מקורות והערות

טז( דן במקרה בו קבלו שבת בטעות, שהיו עננים וחשבו שכבר לילה ואח"כ . באור זרוע )ח"ב סי' 1

התפזרו העננים וראו שעדיין יום בתוך הדברים הוא מביא תשובה של רב שרירא גאון, שממנה 

 רב מדברי משמע ניתן ללמוד שבני הבית לא נגררים אחרי האישה שהדליקה נרות. וז"ל: "וכן

 ש"ע פעם אחת ל"ז הקדומים אבותינו בימי שהיה מעשה תהמקצועו בספר שכתוב גאון שרירא

 עד מנחה להתפלל הספיקו ולא הנרות את והדליקו שחשיכה העם וכסבורין המעונן יום היה

 הנרות והתחילו ביום שהות והיה ערבית התפללו ולא השמש וראו העבים ונתפזרו הרוח שנשבה

 משום מלאכה ולעשות להדליק אסורין הנרות שהדליקו שאותם ואמרו הדור לחכמי ושאלו לכבות

 הנר באותו אבל אחר נר להדליק מותרין בית אנשי שאר אבל השבת את עליהם קבלו שכבר

 עד בו וליגע לטלטלו אסור כבה אם ואפילו שמן עליו ולהוסיף בו ליגע אסור שבת לשם שהדליק

 ל"."עכ אחר נר להדליק מותר אחר איש אבל שבת מוצאי

המדליקים קבלו שבת, אבל מי שלא הדליק מאחר ולא התפלל ערבית לא קיבל שבת. מכאן, שרק 

 וע"ע בשיבולי הלקט )סי' נט( שהביא את הדברים.

 חנוכה נר הדלקת ו(: "לענין אות ש"בע הנר הדלקת דין וכך כתב בפירוש הארחות חיים )ח"א

 אחר מלאכה אסור קבלת הוי ולא תדיר שהוא לפי שבת של נר תחלה להדליק לו שיש א"י ש"בע

 מצותה שבת ונר שבת נר להדלקת חנוכה נר להקדים שצריך א"וי. חנוכה נר כ"אח להדליק שדעתו

 שרגא אדליקו דקלי אריש שמשא חזיתו כי ק"פ תענית במסכת ל"שאז כמו החמה לשקיעת סמוך

 ומברך חנוכה נר תחלה מדליק לפיכך מלאכה שום לעשות ראוי אין שבת נר הדלקת דבתר משום

 שתיהן את מדליק אחד אדם אם להקפיד שיש באמת ונראה. שבת נר אחר להדליק יכיל דלא כיון

 לעשות איסור אין ההדלקה אחר באמת כי להקפיד אין שתיהן את' א אדם אדליק לא אי אבל

 ל"."ז ף"הר וכן בלבד שהדליק מי אלא מלאכה

, בהדלקה שבת מקבלת המדלקת אשה שאותה סע' י( "והמנהג רסג וכך פסק רמ"א להלכה )סי'

 ברכו". עד במלאכה מותרין הבית בני שאר אבל סגי בלב תנאי ואפילו, תחלה שהתנה לא אם

 

. הפרי מגדים )משבצות זהב סי' רסג ס"ק א( דן האם קבלת שבת על ידי הדלקה עדיפה מעל ידי 2

 ושאר אסורה המדליקה דאשה' י מסעיף מקום תפילה או להיפך, בתוך הדברים הוא כותב: "מכל

 אפילו, תמיד דעתה אחר נמשכים והם הבית עקרת היא המדליקה שאשה אף, מותרים הבית בני

 אחר הדין הוא ומשמע, הרוב אחר נמשכים המיעוט ב"י סעיף בתפלה והרי, בהדלקה הקילו הכי

מהדלקה". מהמשפט שהבליע הפרי מגדים בסוף דבריו,  חמורה דתפלה חזינן כן ואם, הבית גדול



 

 

שהוא הדין אחר גדול הבית, עולה שבמקרה בו הבעל קיבל שבת בתפילה, כל הבית נגרר אחרי 

 הבעל ועל האשה להדליק את הנרות לפני שהבעל מתפלל ומקבל שבת.

 אחרי נגררת שהאשה ד"לענ יראה וכך פסק הגר"ש וואזנר זצ"ל בשבט הלוי )ח"ז סי לה(: "להלכה

 בתוך ביחידות מתפלל הבעל אם מבעיא לא, השבת ליום שיר מזמור או ברכו הבעל של שבת קבלת

 אין דבזה יראה ומסברא, אחריו נגררים ביתו שבני ממלאכה פירש ז"ועי בתפילה שבת וקיבל ביתו

, הבעל תפילת לפני להדליק צריכה והאשה הבעל קבלת אלא קובעים הבית בתוך הנרות הדלקת

 היינו האשה הדלקת י"ע במלאכה אסורים הבית בני שאר דאין י"ס ג"רס' סי א"הרמ' כ לא כ"דע

 אפילו אלא שבת קבלת בדין פירש אם מחייבם כן הבעל אבל, הבית בני שאר מחייבת האשה שאין

 דהמיעוט ב"סי ג"רס' סי ואמרינן, שבת קבלו לא עדיין העיר בני ורוב, קטן במנין מתפלל הוא

 קבלו המיעוט אם אבל, קבלו לא ומיעוט שבת קבלו הרוב אם לחומרא היינו הרוב אחרי נמשך

 שבת של והתפלל יחיד קדם אם התפללו ולא הקהל קבלו שלא י"אעפ א"סי שם מבואר הלא

 של שלם מנין פשוט כ"וא. בזה תנאי אפילו מהני ולא, במלאכה ואסור שבת עליו חל י"מבעו

 שבני הדין י"עפ שבת קבלת שהוא כיון בעיני ופשוט, הלכה י"עפ עליהם שבת שחל כאלה יחידים

 אחרי נגררים דהמיעוט בדרגא הוא אחריהם נגררים ב"וב דאשתו והא אחריהם נגררים ביתם

 שורר איש וכל הכתב על לעלותם צ"שא מראיות אחריו ונמשכת כגופו דאשתו מזה ועדיף הרוב

 בביתו".

רפט( הביא מכמה פוסקים שאדם פרטי -יוסף זצ"ל )חזון עובדיה שבת א עמ' רפח מאידך, הגר"ע

נגרר רק אחרי רוב הצבור, שאם רוב הצבור קבלו שבת גם האדם הפרטי נאסר במלאכה. אבל 

 יחיד, אפילו אם הוא הגדול בבית ובעל הבית, לא יכול לחייב את בני ביתו ולגרור אותם אחריו.

ת שבת לפני זמנה, והחיוב אז הוא רק מדרבנן, העלה הגר"ע יוסף זצ"ל ומאחר ואנו עוסקים בקבל

 להקל. והביא שכ"פ בשו"ת באר משה )ח"ב סי' יז(.

 וכ"פ בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ג סי' לח(. 

 

 שבת) הכא ומדאמרינן -'(ומדאמרי ה"ד סד ב) שואל בפרק ן"הר .  כתב הב"י )סי' רסג(: "כתב3

 ה"ד שם' בחי) א"הרשב כתב' וכו שבתחומך פירות לי שמור לחבירו לומר לאדם שמותר קנא א(

 מותר שחשכה קודם שבת עליו שקיבל דישראל שמעינן דמהא התוספות בשם( יהודה רב אמר

 שם יש דאם הכא דשאני לראיה דומה הנדון אין ולי פלונית מלאכה לו לעשות חבירו לישראל לומר

 שבת מקבל היה לא אם למימר איכא נמי דהכא דבריו מבין ואיני. ל"עכ שומר עצמו הוא בורגנין

 מלאכה". לו לעשות מותר היה עצמו הוא



 

 

 הכנסת של בתוספת דוקא היינו דאוסר ן"הר לדברי דאף לומר וכתב רמ"א בדרכי משה: "ונראה

 שיתפלל בעצמו לעשות לו דאפשר שבת מוצאי של בתוספת אבל בעצמו לעשות לו אפשר דאי שבת

 דהוא גב על אף אחרים לו שעשו מלאכה באותה ליהנות דמותר כן גם נראה ולזה שרי... ויבדיל

 שבת הכנסת בתוספת מיהו. ממנה וליהנות מלאכה לו לעשות דשרי במלאכה... אסור עדיין עצמו

 אם והתוספות ן"הר לדברי דאף נראה מיהו לו... עושין שאחרים המלאכה מן ליהנות שרי אם ע"צ

 מבעיא קא לא תבשילין בעירובי דאף, בו ליהנות מותר ודאי לעצמן עשו או לו ועשו עברו אחרים

 שרי ודאי לו ועשו עברו או לעצמן עשו אחרים אם אבל, בעצמו ואפה עבר אם אלא בגמרא להו

 מודה ן"הר דגם ואפשר. מלאכתו לעשות לאחרים לומר אסור דהתם תבשילין עירובי דאף, ליהנות

 ווייל י"מהר מדברי נראה וכן, א"הרשב ראיות שדחה אלא דינא לענין דשרי א"הרשב לדברי

 דמתיר א"הרשב לדברי שכן וכל, גמור שבת כדין זו תוספת דין הוה דלא דשרי בסמוך שאכתוב

 ווייל י"מהר וכתב. שנא לא דהא ממנה ליהנות דמותר שכן כל מלאכה לו לעשות לו לומר

 נר להדליק לגוי לומר יכול הלילה קודם' ב או שעה שבת עליו קיבל דאם ו"קי סימן בתשובותיו

 שריא". אמירה דלדידיה שכן כל מלאכה עושין עדיין ישראל מקצת דהרי

 מותר שחשכה קודם שבת עליו שקבל שמי א"וכך נפסק להלכה בשו"ע ורמ"א )סי' רסג סע' יז(: "י

 ש"וכ. בשבת המלאכה מאותה ליהנות ומותר: הגה. מלאכה לו לעשות חבירו לישראל לומר

 שכבר ישראל לחבירו לומר מותר, בלילה סעודתו שממשיך או ש"במו להתפלל שמאחר מי, ש"במו

 כן, ממלאכתו ולאכול ליהנות ומותר, לו ולבשל נרות לו להדליק מלאכתו לו לעשות והבדיל התפלל

 ל"."נ

המחלוקת ולהסביר את ועי' בט"ז שהביא שהלבוש חולק בזה על רמ"א והאריך מאד לבאר את 

 שיטות הראשונים והאחרונים בסוגיה.

 זה וסעיף. בזה שייך אמירה איסור אין מותר שלחבירו )ס"ק סד( ביאר "דכיון ברורה ובמשנה

 העיר אנשי רוב קבלו בודאי השמשות לבין סמוך הוא דאם ש"בה עד הרבה שהות כשיש איירי

 השמשות לבין סמוך כשמגיע. זה דין שייך ולא ב"בסי וכדלעיל כ"בע אחריהן נגרר והמיעוט שבת

[ שבת קבלת בשביל לומר הנוהגים מאמרים שאר או] השבת ליום שיר מזמור לומר ימתינו אל

 נ"."לבהכ לבוא ומשהין בעניניהם בביתם העוסקים אנשים איזה בשביל


