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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

בהעלתך - נר שבת

גליון
שכ"א

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ב. שאלה: לפי"ד מרן שבזמנינו שיש חשמל בכל בית אין ענין של מצוה בתוספת נרות כיון 
שאינו מוסיף אורה, מי שיוסיף עוד איזה נורת חשמל האם יקיים בזה מצוה.

תש"ע  טבת  לכ"ה  אור  א'  (יום  מצוה3.  בזה  מקיים  הוא  הרי  אורה  מוסיף  זה  אם  תשובה: 
בשיעור)

ג. שאלה: לפי"ד מרן שכהיום שיש חשמל בכל בית אין ענין של מצוה בתוספת נרות כיון 
שאינו מוסיף אורה, הנוהגין להדליק נרות כמנין בני הבית איך מדליקין ביו"ט שחל להיות 

בע"ש4 והרי אין תועלת וצורך בתוספת הנרות ואסור משום יו"ט.
תשובה: כיון שנוהגין להדליק מספר זה של נרות הרי יש לזה דין של נדר, ומדין הנדר מותר 
להדליק הנרות ביו"ט, דזה מיקרי שמדליק לתועלת ולצורך5. (יום א' אור לכ"ה טבת תש"ע 

בשיעור)

ד. שאלה: אשה המדלקת בתנאי שאינה מקבלת שבת עדיין, באיזה זמן יכולה לעשות את 
התנאי.

תשובה: רק בזמן הדלקת הנרות של המקום ההוא, אבל לא אם היא מקדימה ומדלקת קודם 
לזמן זה. (תשס"ה) 

הדלקת נר שבת לזוג נשוי המתארח בבית הוריו 
ובענין הדלקה במקום תוספת אורה

הרב עזרא ניסן
 א] זוג נשוי הבא עם משפחתו להורים בשבת כך שבבית שלהם לא הדליקו נר עבורם, וגם 
כאן במקום האירוח אין להם חדר מיוחד לשימושם הבלעדי (שגם בעלי הבית משתמשים 
שם ונכנסים ויוצאין שם) בכדי לצאת יד"ח לכל הדעות צריך בעה"ב להקנות בקנין המועיל 
חלק בנר לאיש ולאשה ולילדיהן המתארחים אצלו, ותכוין בעלת הבית כשמדליקה להוציא 
את האורחים ידי חובתם [עיין שבות יצחק ה' הדלקת הנר עמ' ק"ט דדייק מרבי ברוך ברבי 
יצחק ז"ל (מתקופת הראשונים) שצריך בעה"ב לכוין להוציא את האורח, והביא שם משם 
בבני  משא"כ  האורח  להוציא  להדיא  לכוין  הבית  בעל  צריך  באורח  דדוקא  זצ"ל  הגריש"א 
ביתו שיוצאים ממילא בהדלקתו וסתמא דעתו של בעה"ב כתיקון חז"ל נר איש וביתו] וכמו 
כן האורחים יכונו לצאת בברכת בעלת הבית המדלקת והיא תכוון להוציאן בברכתה כמ"ש 
המשנ"ב בסימן רס"ג סק"ל עיי"ש היטב ודוק'. וכל זה למנהג הספרדים ומנהג האשכנזים 

כשהדבר קשה כגון בבית חולים כשאין מניחים להשאיר שם נרות, אפשר להדליק הפלורוסנט [אפי' 
ע"י שליח ישראל או ישראלית שהגיעו למצוות] ולברך. ע"כ. ועי' עוד בענין זה בס' שש"כ פמ"ג ס"ק 

כ"ב.
[עוד מובא שם (עמ' של"ח) בשם מרן זצוק"ל: שאלה: מקום שא"א להדליק נרות בשבת כגון במלון, 
ומדליקים חשמל בשירותים, וזה מאיר לחדר שישנים בו, האם אפשר לברך על אור הנמצא בשירותים, 
ורק מדליק בחוץ. תשובה: אם מאיר את החדר קצת ולא רק את השירותים, אפשר לברך, ובתנאי שאין 
הדלת,  את  כשפותחים  לחדר  מאיר  מהשירותים  האור  אם  אך  הרחוב,  מפנס  כגון  מבחוץ  אור  בחדר 

וכשרוצה אור פותח, זה לא טוב, כי עד שפותח יכול להכשל בעצים ואבנים. ע"כ].     
3. והיינו דאיכא בזה תרתי, א. אפי' אם נימא דאין יוצאין יד"ח נר שבת בחשמל, מ"מ אין ענין בתוספת 
נרות כיון דכבר איכא אור. ב. ס"ל למרן זצוק"ל דיוצאין יד"ח נר שבת בחשמל (עי' בהערה הקודמת) 
הוא  הרי  בזה  שמוסיף  כל  ולכן  יד"ח,  בו  יוצאין  שפיר  שמאיר  וכיון  להאיר,  הוא  שבת  נר  דעיקר  כיון 

מקיים מצות נר שבת. 
4. לכאורה יש לדון בכל יו"ט אם מדליקין נרות בלילה כאשר החשמל דלוק, האיך הותר להדליק נרות 
לתוספת אורה כאשר אינם מוסיפין אורה כלל, ובשלמא הנרות של עיקר מצות ההדלקה שזהו תקנת 
חז"ל להדליק נרות, שלכן הרי מברכים על הדלקה זו אע"פ שכבר יש חשמל דלוק וכמשנ"ת בהערה 
כבר  לה  שבסמוך  במקום  גם  בברכה  מדלקת  שאשה  תשס"ה)  זצוק"ל (בשנת  מרן  הורה  וכן  דלעיל, 
פ"א  (יו"ט  שני  חוט  בס'  [ובאמת  אלו,  נרות  להדליק  שאפשר  א"ש  אורה,  ויש  אחרת  אשה  הדליקה 
סק"א) כ' דדוקא באופן שיש תוספת אורה יכול להדליקם וכגון דהוו על השולחן או בסמוך, וע"ע בזה 
בס' שש"כ (פמ"ג הערה קמ"א) ובהערות של הגרשז"א על ס' שש"כ], אבל נרות התוספת היאך הותר 
להדליקם ביו"ט כשאין בהם מצוה ותקנת חז"ל. ובאמת בס' נטעי גבריאל (יו"ט פי"ד אות ד') הביא 
שמנהג ויז'ניץ להדליק ביו"ט רק ב' נרות. ובשו"ת באר משה (ח"ג סי' ע"ו) כתב דביו"ט הותר להדליק 

רק מה שרגיל ולא להוסיף עוד נרות.  
5. בפשטות כוונת מרן זצוק"ל דמשום קבלה של מצוה מותר להדליק אפי' ביו"ט, וצ"ב קצת שהרי 
לדעת מרן זצוק"ל אי"ז מצוה כלל. ועי' בשו"ת אג"מ (או"ח ח"ה סי' כ' אות ל') דכתב דבעצם הדלקת 
ועי'  שבת.  לכבוד  דברים  לעשות  ביו"ט  הותר  והרי  לאכילה,  כצורך  והוי  שבת  כבוד  משום  יש  הנרות 
עוד במ"ב סי' תקי"ד שדן אם מותר להדליק נרות בברית מילה ביו"ט, וכתב שמותר אפי' שיש אור, 
והיינו משום כבוד המצוה. ומרן זצוק"ל לכאורה לא סבר מסברא זו שהכל הוא מכבוד השבת והיו"ט, 
שאין  הגם  שבת,  כבוד  משום  הוא  הנרות  תוספת  את  שמדליקים  מה  דגם  לפי"ז  י"ל  מיהא  הא  אבל 

בזה תוספת אורה.

פסקי הלכות בדיני נר שבת
שנשמעו מפה קדשו של רבן של ישראל

רשכבה"ג מרן רבינו יוסף שלו' אלישיב זצוקללה"ה
הרב  אברהם מאיר הכהן קפלן

לע"נ זקני הרב ר' דוד ב"ר אברהם מאיר הרשוביץ זצ"ל
נלב"ע ביום פטירת מרנא הגר"ח מוולאז'ין זיע"א י"ד סיון

ת.נ.צ.ב.ה. 
א. איתא בשבת (קי"ט א') דרב הונא מדליק שרגא לכבוד שבת. וצ"ב דהרי מצות הדלקת 
בשביל  נרות  הדליק  שלא  היא  דהכוונה  וצ"ל  האיש.  על  ולא  האשה  על  מוטל  שבת  נרות 

מצות הדלקת הנר אלא לריבוי אורה שהוא משום כבוד שבת1. 
וצריך לדעת דבזמנינו שיש לכולם חשמל, אין שום ענין בריבוי הנרות דאין בזה שום תועלת 

ואינו מוסיף אורה2. (יום א' אור לכ"ה טבת תש"ע בשיעור)   

1. וכ"כ בהגהות יעב"ץ באחד מהאופנים, וז"ל: נ"ב דילמא בשעה שהיה שרוי בלא אשה ושהיתה חולה 
ויולדת [א"ה, בענין זה ראיתי בספר הזכרון דרור יקרא (עמ' של"ח) בשם מרן זצוק"ל וז"ל: שאלה: 
איש המדליק נרות שבת בביתו כגון שאשתו איננה בבית, ושכח להדליק, האם קונסים אותו להדליק 
ע"כ.  באיש.  ולא  באשה  רק  נאמר  נרות  הדלקת  על  קנס  תשובה:  שידליק.  הבאות  בפעמים  נוסף  נר 
שליט"א].  קניבסקי  הגר"ח  ומרן  זצ"ל  ואזנר  הגר"ש  בשם  דרשו  הוצאת  של  במ"ב  מובא  ראיתי  וכן 
או בסיבת מקרה, או שהיה מדליק נרות הרבה [ועי' רש"ל]. ע"כ. וז"ל המהרש"ל: נ"ב מצאתי בתוס' 
ארוכים וז"ל והיו שם הרבה נרות והיתה אשתו מדלקת אחרת. עכ"ל. ואני אומר דיכול להיות שהוא 
הדליק תחילה כדי שאשתו תהיה מדלקת נר של מצוה וק"ל. ע"כ. אולם המהרש"א בח"א כתב דהוא 
הדליק לחיובו, וז"ל: דהוא מרא דשמעתין בפ' במה מדליקין (כ"ג ב') דאמר הרגיל בנר כו' דמשמע 
דהאיש נמי חייב בנר, וכמ"ש התוס' דהוו רגילי בנר הבעל והאשה ע"ש, ע"כ. ועי' בזה במ"ב סי' רס"ג 
ס"ק י"א שאין שום חיוב הדה"נ על הבעל, ורק אם יש הרבה נרות יכול גם הוא להדליק, וכן אם יש 
הרבה חדרים בבית, כתב בביה"ל (סי' רס"ג ס"ו ד"ה בחורים) שהאשה תדליק במקום אחד בברכה, 
והאיש רשאי להדליק בשאר החדרים בלא ברכה. ובס' שבות יצחק (דיני נר שבת פ"ד אות ג' ופי"א 
אות ב') הביא בשם מרן זצוק"ל דכיון דבזמנינו החשמל הוא עיקר האור, האשה תדליק גם את החשמל 
במקום הסעודה וגם את מספר הנרות שרגילה בהן ותברך, ואם הבעל רוצה יכול להדר ולהדליק אחרי 

אשתו עוד נר או חשמל בחדרים האחרים, או יוסיף אורה במקום הסעודה.    
2. ולענין אור החשמל בהדלקת נרות, ראיתי בספר הזכרון דרור יקרא (עמ' של"ז) בשם מרן זצוק"ל 
מהם  איזה  משנה  זה  ואין  נרות,  הדלקת  מצות  לשם  החשמל  אור  את  גם  להדליק  הוא  הנכון  וז"ל: 
יודלק קודם, החשמל או הנרות, ותכוין בברכתה על שתי ההדלקות. אמנם, אם הודלק אור החשמל 
שלא לשם הדלקת נרות, יש להדליק נרות ובברכה, ואפי' לדעת המחבר בסי' רס"ג ס"ח דס"ל שאין 
שנים יכולים להדליק בברכה במקום אחד, באופן זה שהודלק החשמל שלא לשם נר שבת יש להדליק 

הנרות בברכה, ואפי' כשאדם אחר הדליק החשמל. אמנם הנכון לכתחילה הוא ולא רק לדעת
המחבר, לכבות את אור החשמל ולחזור ולהדליקו לשם מצות הדלקת נר

שבת ביחד עם הדלקת הנרות. בשעת הדחק אפשר לצאת יד"ח
מצות הדלקת נרות בהדלקת נורת חשמל ואפי' בהדלקת פלורוסנט. והגם 

שלמעשה יש להדליק גם נרות כדי שלא לשנות את המנהג,

"מנין אברכים בבנין ישיבת מיר"
הרב כהנמן 11

הננו מתכבדים להודיע על סדרת השיעורים בפרקי אבות 

מאת הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א
בבית מדרשינו בשבת קודש לאחר תפילת מנחה

מנחה בשעה 5.30

אז תבין יראת ד'

בברכת התורה
הגבאים



והרי כללא הוא "כלי שני אינו מבשל" דהיינו שאפילו שזה נשאר חם מ"מ אינו מבשל שאינו 
מוסיף בעצמו חמימות ורגשי קדושה בעשיית המצווה.

ומעתה יש לפרש שזהו שבחו של אהרן הכהן קדוש ה' שלא שינה, לומר שקיבל את מצוות 
הדלקת הנרות "כאשר צוה ה' את משה" כלומר כאילו שמע דבר זה מפי הקב"ה בעצמו 
הציווי  את  שמע  שלא  בזה  הלב  בהרגשת  מאומה  שינה  ולא  אהרן"  כן  כזו "ויעש  ובצורה 
מפי ה', אלא קיבל את הדברים ממשה רבינו ע"ה כמקבלו מפי הגבורה ממש והעלה את 
הנרות בדיוק כאשר צוה ה' מתוך מחשבות זכות וטהורות בדחילו ורחימו ובכיסופין עלאין.

משה קבל תורה מסיני ומסרה
הנה במשנה בתחילת מסכת אבות כתוב, "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע 
לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה". מבואר בזה שכל התורה 

המצוייה בידינו היא היא התורה שמשה קבל מסיני, בלא שום שינוי.
ודבר זה צריך להביא חיזוק גדול לכל אחד ואחד, לדעת שכל דברי התורה וכל דברי חכמי 
שבה  והצורה  היחס  וממילא  השכינה.  מפי  סיני  בהר  שקיבלנו  התורה  היא  היא  התורה, 
השכינה,  מפי  התורה  את  ומקבלים  שלומדים  כזה  באופן  להיות  צריך  ללימוד  ניגשים 
שמסירת התורה נמסרה מדור לדור עד דורנו אנו. וכאשר חושבים על זה החיזוק בלימוד 

יהיה ביתר שאת וביתר עז.
והנה בעת הזו שאנו עומדים בסמיכות לחג השבועות - זמן מתן תורתנו, לאחר שכל אחד 
ואחד זכה בוודאי לקבל את התורה בחג הנשגב הזה, הרי ראוי לזכור את הידיעה האמיתית 
מתן  שבשעת  ואע"פ  ממש.  השכינה  מפי  לנו  שנמסר  התורה  היא  שבידנו  שהתורה  הזו, 
אבל  כגיגית,  הר  עליהם  כפה  מכח  בכפיה,  מסויימת  בבחינה  היתה  התורה  קבלת  התורה 
מובא בגמ' בשבת (דף פ"ח א') שאעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש, שבימי אחשוורוש 
מאהבת הנס כלל ישראל קיבלו עליהם את התורה באהבה גמורה. וממילא מעתה התורה 
בידינו היא בקבלה שלמה וגמורה, שכלל ישראל קיבלוה עליהם את זה באהבה ובשמחה 

רבה. וראוי להחשיב ולייקר את כל התורה כולה כאילו מקבלים מפי השכינה ממש.

ובזה יש לבאר את המשנה באבות (פרק ד' משנה י"ב), דתנן "רבי אלעזר בן שמוע אומר, 
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חבירך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים". 
וי"ל שבא לומר שאדם צריך להחשיב את מורא רבו כמורא שמים, שהתורה שמקבל מרבו 
צריך לקבל את זה בצורה כזו כאילו מקבל את התורה מפי השכינה, שכל דבריו של רבו 
הם לא דברים שאומרם מעצמו אלא הם דברים שבאו במסורת מפי השכינה. ובצורה כזו 

הלימוד יהא לימוד אמיתי, לברר ולהבין את דבר ה' בקדושה וטהרה.
* * *

"והאיש משה עניו מאוד"
ענווה חמדת כליל תפארת המידות

"והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". (פרק י"ב פסוק ג').
הנה התורה הקדושה מציינת את מעלת משה רבנו במידת הענווה, שהיה "עניו מאוד מכל 

האדם אשר על פני האדמה".
וכתוב בפסוק "עניו מאוד", שהענווה של משה רבנו, לא היה סתם ענווה, אלא היה "עניו 
מאוד". ולא מספיק מאמר הכתוב שהיה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, אלא התורה 

הוסיפה והדגישה אצלו את המילה מאוד.
ויש לפרש שענוותנותו של משה רבנו הייתה בשיא השלמות, והגיע לתכלית פסגת הענווה, 
שהרגיש  עלינו",  תלינו  כי  מה  למתלוננים "ונחנו  שאמר  וכמו  גמור.  ביטול  התבטל  שהוא 
מאוד,  עניו  ההדגשה  שזהו  וי"ל  לגמרי.  ומבוטל  בטל  עצמו  מצד  שהוא  כאילו  עצמו  את 
שלפעמים יתכן אדם שהוא עניו יותר מכל האדם, אבל ביחס לעצם מעלת הענווה עדיין 
הוא לא הגיע בה לשלמות. וכאן הפסוק מדגיש לא רק שהיה העניו הגדול יותר מכל האדם 
לתכלית  בזה  והגיע  השיג  הוא  הענווה  מעלת  עצם  מצד  גם  אלא  האדמה,  פני  על  אשר 

השלמות.
ובביאור הדבר נראה, דהנה במעלת הענווה יש הרבה דרגות, והעניו הגדול ביותר שבורח 
מהכבוד ואינו רוצה ליטול על עצמו שום נשיאות, עדיין הוא מרגיש בעצמו שצריך לעשות 
אצל  אבל  וכדומה.  גאווה  לו  לגרום  שיכולים  הדברים  ומשאר  מהכבוד  לברוח  כדי  מעשה 
משה רבנו החידוש במדת הענווה שהיתה לו הוא בזה שהרגיש את עצמו לגמרי כ"ַאין", ולא 
הרגיש בעצמו שצריך לעשות איזה פעולה או התרגשות כדי לברוח מהכבוד, אלא כל כולו 
היה בטל ומבוטל כלפי הקב"ה. ובכל המעלות העצומות שהיו בו, החכמה והנביאות, הרגיש 
שאין זה מעלות שלו, אלא הוא אך ורק מקבל מהקב"ה, והוא מעצמו אין לו כלום. ובדרגה 
כזו לא היה צריך לעשות שום מעשים כדי להתחזק בהם במדת הענווה, אלא בכל מהותו 

הרגיש שאין בו כלום, אלא אך ורק בורא עולם, ואין שום דבר שיכול להביא לו גאווה.
וכאשר אמר למתלוננים "ונחנו מה כי תלינו עלינו", זה לא היה סתם ביטוי, אלא כך הרגיש 

את עצמו באמת לאמיתה, שאין בו כלום ואין מה להתלונן עליו.
מעתה מובן מאוד שהתורה אומרת על משה רבנו שהוא "עניו מאוד מכל האדם אשר על 

פניו האדמה", שדרגה כזו של ענווה זה פסגת השלמות של מדת הענווה.
ובזה יש להבין את דברי הגמ' בחולין (דף פ"ט א') דאיתא בגמרא, "אמר רבא ואיתימא ר' 
יוחנן, גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם, דאילו באברהם כתיב ואנכי 
עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מה". שמידת הענווה של משה רבנו עלתה על 
מה"  "ונחנו  ממש,  כאין  כולו  כל  אלא  ואפר,  מעפר  פחות  שהוא  עצמו  את  והרגיש  כולם, 

פשוט כפשוטו.

עניו מאוד
והנה בפסוק כתוב (פסוק א' - ג') "ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית 

אשר לקח וגו'. וישמע ה'. והאיש משה עניו מאוד וגו'".
ומדייק האור החיים בלשון הפסוק "ותדבר מרים ואהרן במשה", שהדיבור היה בפניו של 
משה, ומשה שמע את דבריהם. ומביא מהספרי שמדייק כן מלשון הפסוק וישמע ה', והאיש 
משה עניו, ומדייק את הי"ו שבמילה "והאיש", לומר שזה הולך גם על המילה וישמע, שגם 

משה רבנו שמע.
וכך כתוב בספרי, "וישמע, יכול שאין לי ששמע אלא המקום, ומניין שאף משה שמע 

ת"ל וישמע ה' והאיש משה".
רבנו  משה  כאשר  הרי  רבנו,  משה  של  ענוותנותו  בדרגת  המבואר  ולפי 

מבואר בסמוך באות ג'. 
ב] ומלבד ההשתתפות הנ"ל יש מקום שהאשה המתארחת אצל חמותה או אמה וכדו' 
כנ"ל)  מיוחד  חדר  (כשאין  האכילה  במקום  ברכה  בלא  הבית  בעלת  אחרי  ג"כ  תדליק 
ללא  הפחות  לכל  תדליק  נשואה  אשה  שכל  ספרד  בני  אצל  גם  מנהג  כזה  יש  דשמא 
הפוסקים  לשיטת  לחוש  דיש  בלבד  כזאת  הדלקה  על  רק  תסמוך  לא  מ"מ  אבל  ברכה, 
דלא שייך כלל חיוב ותקנת הדלקת נר במקום שכבר הודלק נר לצורך שבת על ידי בעל 
הבית וכמבואר בפנים ולכן צריכה לקנות חלק בנר, וגם יקנו לכל המתארחים כנ"ל מכיון 
שיש לומר דקולא של שיתוף בפרוטה מועילה רק למשתתף בעצמו לשייכו למצוה וכפי 
שהארכתי בזה בתוך התשובה. ויעויין בכף החיים סימן רס"ג אות נ"ו, וצ"ע עליו מבן איש 

חי מפרשת נח שנה ב' אות י"א עיי"ש ודוק.
ג] וכאמור כל זה למנהג הספרדים ההולכים לפסק הש"ע שחשש שלא לברך על תוספת 
מדליקה  להם  מיוחד  חדר  אין  שכאשר  האשכנזים  מנהג  אבל  אכילה,  במקום  גם  אורה 
במשנ"ב  (כמבואר  אורה  תוספת  שיהיה  באופן  ההורים  בית  של  האוכל  בחדר  האורחת 
סקל"ז עיי"ש ודוק. ובשל"ה משמע דכ"א תדליק בזוית אחרת) ואינם חוששים לסברא 
שכתב  מה  ד'  ג'  אות  פ"ה  יצחק  שבות  ס'  (ועיין  כזה.  במקום  נר  הדלקת  נתקנה  שלא 
לערער על תוס' אורה במקום שיש חשמל דולק ועיי"ש כיצד יש לנהוג לכתחלה( ולפי 
סברת הגרש"ז אוירבך זצ"ל שכתבתי בפנים הסובר דאורחים המתארחים לסעודת שבת 
הנשים  נוהגות  איך  עיון  צריך  הבית,  בעל  הדלקת  ע"י  ונפטרים  סמוכים  נחשבים  כבר 
הנשואות שמתארחות להדליק, דלכאורה לא דמי לציור הרמ"א דמיירי דוקא בב' או ג' 
בעלי בתים אשר אינם סמוכים זע"ז וחלוקים בעיסתן ולכן כל אחד הוא בר חיובא גמור 
והרבה סוברים שאפי' שיתוף לא יועיל להם ולכן י"ל דדוקא בכהאי גוונא כתב הרמ"א 
לברך על תוספת אורה. ומצאתי שכבר הקשה כן בס' תהלה לדוד (סי' רס"ג סק"ז) ונשאר 

בצ"ע. 
כיון  המקום  את  לפטור  מקום  יש  סו"ס  הרמ"א  בציור  גם  דלכאורה  המנהג  ליישב  ויש 
שיכול  חזינן  כזו  נר  בהדלקת  חז"ל  תקנת  ששייכת  כתב  זאת  בכל  ואם  אור  כאן  שיש 
אדם להמשיך עליו חיוב הדלקה וא"כ י"ל דה"ה כאשר הגברא ג"כ לא בר חיובא וכגון 
בסמוך על שולחן מארחו ג"כ שייך להמשיך עליו מצות הדלקה על כל אור שנוסף ודוק כי 
קצרתי [ומ"מ כבר כתבתי שהדעת נוטה דלא כהגרש"ז בזה אלא דרק מי שסמוך בקביעות 
נחשב סמוך ונפטר ע"י הדלקת בעל הבית וכסברת הגריש"א, וכן משמע מסתמות לשון 
הש"ע בסי' רס"ג ס"ז, וממשנ"ב שם סקל"ג שציין לעיין בה' חנוכה ושם כתב דסמוך היינו 

בקביעות, וכ"כ עוד אחרונים להדיא].
לשימושם  חדר  להם  שמייחדים  והיינו  המתארחת  למשפחה  מיוחד  חדר  יש  כאשר  ד] 
הבלעדי ואין בעל הבית נכנס ויוצא שם אזי מקבל חדר זה גדר כמו בית שלהם ואזי שייך 
להדליק שם משום שלום בית הגם שלא אוכלים שם [בהדלקה שהיא רק משום שלום 
משום  דכשמדליק  הפוסקים  משמעות  ומ"מ  הכיפורים,  ביום  כמו  לברך  שייך  ג"כ  בית 
וכפי  חברו,  בית  שלום  משום  שידליק  תיקנו  דלא  בביתו  דוקא  שיהיה  צריך  בית  שלום 
להדליק  וחייב  ודוק]  ביתו  בגדר  להיות  צריך  מתארח  של  חדר  ולכן  בפנים,  שהארכתי 
אורה  תוס'  על  מברכים  שלא  הנ"ל  הספרדים  ולמנהג  ואבן,  בעץ  יכשל  שלא  זה  בחדר 
למנהג  וגם  שם,  האשהדוקא  תדליק  מיוחד  חדר  שיש  כזה  במקרה  אכילה  במקום  אפי' 
האשכנזים לכתחילה עדיף שידליקו בחדרם ובפרט היום שיש חשמל ולא ניכר תוספת 
אור  שיהיה  להקפיד  האכילה צריכה  במקום  הדליקה  אם  האכילה. [וגם  במקום  האורה 
נמשך לחדר המיוחד משום ש"ב] וצריך להזהר שיהיו הנרות דולקים עד שיגיעו לחדרם.

כעת  הדלוק  מהפרוזדור  שמואר  וכגון  הנ"ל  המיוחד  חדר  לאותו  אור  נכנס  כאשר  ה] 
אי  האשכנזים  למנהג  גם  בלילה  יכשל  לא  וממילא  וכדו'  בחוץ  דלוק  שכבר  מחשמל  או 
אפשר לברך שם על הדלקת הנר, דאין סברא שיתחייב על תוס' אורה במקום שלא יכשל 
אורה,  תוספת  ע"י  וכבוד  עונג  עוד  דמתוסף  סברא  יש  האכילה  במקום  ורק  בלא"ה,  בו 
ועוד  זצ"ל  הגריש"א  וכ"ד  סק"ג  ומהשע"ת  סקכ"א  רס"ג  בסימן  מהפמ"ג  כן  ללמוד  ויש 
[ואין לדייק לשון המשנ"ב בסקל"ה דעיקר כוונתו שם שיש תוספת שמחה וזה במקום 
האכילה דוקא, וכבר עמד בזה בשבות יצחק עמ' נ"ב ואכמ"ל], ולכן במקרה כזה שיש אור 
מבחוץ נמשך לחדר צריך להאפיל ע"י הגפת התריסים וכדו' ועיין עוד בפנים התשובה מה 

שכתבתי בענין האפלה. 
ו] משפחה שגרה בשכונת הוריהם ובאים לסעוד אצלהם בליל שבת וחוזרין ללון בביתם 
ידליקו בביתם בברכה משום שלום בית שלא יכשלו בעץ ואבן ויהיו הנרות ארוכים עד 
שיחזרו, ואם יש אור מבחוץ שמגיע שם צריך להאפיל ולהגיף תריסים שם דא"א לברך על 
תוספת אורה משום שלום בית לחוד וכנ"ל אות ה', ודעת הגריש"א זצ"ל דגם אם בשובם 
לביתם יאכלו סעודה שניה לא מהני לזה, דדוקא משום סעודת חובה שייך חיוב הדלקת 

הנר בכדי לענג סעודת החובה ודוק'.

"להגיד שבחו של אהרן שלא שינה"
רבי אבא קליינרמן

ח'  (פרק  משה".  את  ה'  צוה  כאשר  נרותיה,  העלה  המנורה  פני  מול  אל  אהרן  כן  "ויעש 
פסוק ג').

ופרש"י, ויעש כן אהרן, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה.
שלא  עליו  שאומרים  בזה  ה'"  הכהן "קדוש  לאהרן  והריבותא  השבח  מהו  מקשים  רבים 
שינה מציווי ה', הרי ודאי שאהרן הכהן יעשה רק מה שציוהו ה' ולא ישנה. הלא בשביל 
לומר שבח לאהרן הכהן היה צריך לומר שעשה איזה משהו מעל כוחותיו הטבעיים למען 
כבוד ה', אבל דבר זה שלא שינה מציווי ה' לכאורה לפי דרגתו אין זה נחשב לשבח כלל 

וכלל, וזה פשוט שכל אדם ואדם מקפיד שלא לשנות מציווי ה' וכל שכן אהרן קדוש ה'.
ונראה לפרש בזה ענין נשגב, דהנה בודאי יש שינוי גדול אם אדם שומע ציווי מפי כביכול 
הקב"ה בעצמו מאשר אילו היה שומע את הציווי מפי אדם אחר בשם ה', שכאשר אדם 
עלאין  וכיסופין  ובאהבה  קודש  ברגשי  המצווה  את  יקיים  יתברך  מפיו  הציווי  את  שומע 
בעצמו  הקב"ה  מפי  המצווה  את  ששמע  דכיון  ורחימו  בדחילו  העליונות  הכוונות  ובכל 
אדם  אם  אבל  המצווה,  את  עליונה  בקדושה  לעשות  עצום  וחשק  אהבה  מקבל  ממילא 
קודש  רגשי  אותם  את  לו  יחסר  בזה  הרי  ה'  בשם  אחר  אדם  מפי  המצווה  את  שומע 

כמצווה  ויעשה  מהציווי  מאומה  ישנה  שלא  ואפילו  המצווה  בעשיית  עלאין 
עליו בתורת משה בלא לנטות ימין ושמאל מ"מ העשייה היא כבר לא 

באותו דרגה אילו היה שומע את זה מהקב"ה בכבודו ובעצמו, 

 



שמע את הדברים שמדברים עליו, לא היה בלבו שום הרגש של קפידא כלפיהם. והענווה 
שלו הביאה שלא רק ששמע ומחל להם, אלא מעיקר הדבר לא היה לו על מה למחול, 
שלא הקפיד עליהם כלל וכלל, ולא נכנס אצלו שום הרגש של קפידא. וזה הפשט בפסוק 

"וישמע ה'", שה' שמע והקפיד אבל משה רבנו שמע ולא הקפיד כלל.

בבחינת "אין"  הוא  שאצלו  כיון  דבריהם,  על  להם  ישיב  רבנו  שמשה  שייך  היה  לא  ולכן 
שאין בו כלום, ואיך ישיב להם שהוא הנביא הגדול מכל הנביאים. ולכך הוצרך שהקב"ה 

בכבודו ובעצמו ישיב ויענה להם על טענתם.
והדברים מפורשים באור החיים הק' שכתב, "והאיש משה עניו, הודיע הכתוב זו כאן לפי 
מה שכתבנו שדברו בפניו, נתן הכתוב טעם שהוצרך ה' לעשות כל האמור בענין, מטעם 
כי האיש משה עניו מאוד ולצד ענוותנותו נמנע מהשיב להם התשובה המתחייבת לבא 
בענין, כדי שידעו ההפרש שבין נבואת משה לשאר נביאים. ודקדק לומר מכל האדם אשר 
על פני האדמה, להחליט מניעת התשובה ממנו בענין כי אדם שבדעתו הוא למטה ח"ו 
מכל אשר על פני האדמה איך ישוער ח"ו שיאמר תשובה שיצא ממנה שהוא גדול מכל 

הנביאים, ולזה בא מאמר מה' והשיבם".

מצות הדלקת נר שבת 
לעילוי נשמת ידיד נפשי

הרה"ג ר' יעקב בן הרב אליהו מרגי זצ"ל
מופלג בתורה ובחסד, והיה נר לרגלינו בהנהגותיו המופלאות

הרב יוסף יצחק לוי
שאחד  הוסיף  חובה,  היא  בשבת  נר  שהדלקת  שכתב  אחרי  ה"א  משבת  בפ"ה  הרמב"ם 
האנשים ואחד הנשים חייבין להיות בבתיהן נר דולק בשבת, וקשה לשונו שכתב חייבין 

להיות בבתיהן שהוי ליה למימר שאחד אנשים ואחד נשים חייבין להדליק נר שבת.
וי"ל שהרמב"ם כתב עוד שאפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק 
שזהו בכלל עונג שבת, ומתבאר בדבריו שעיקר טעם המצוה הוא משום שצריך להתענג 
בשבת ולא להיות בצער, וכשיושב במקום חשוך אין זה עונג אלא צער, ולפ"ז נראה שזה 
קמ"ל הרמב"ם במה ששינה לשונו וכתב שהמצוה שיהיה בבית נר דולק בשבת ולא כתב 
שיש מצוה בין על האנשים ובין על הנשים להדליק נר שבת, שמלשון זה היה משמע שיש 
על  המוטלת  מצוה  שהיא  לעצמו,  שבת  נר  להדליק  הבית  מבני  ואחד  אחד  כל  על  חיוב 
כל אחד בגופו, ועל כך קמ"ל שכיון שטעם המצוה הוא משום עונג שבת אין חיוב על כל 
אחד להדליק נר לעצמו, ורק העיקר שיהיה נר דולק בבית שעל ידו הבית מואר ואין צער 
ליושבים שם, וזה מה שכיוון באומרו שאחד אנשים ואחד נשים חייבין שיהיה בביתן נר 
דולק בשבת, שאין מצוה על כל אחד מאנשי הבית להדליק נר, ורק שיהיה נר אחד בבית 
בין בבית של אנשים ובין בבית של נשים, וע"י כך מתקיימת שפיר מצות הדלקת הנר לכל 

הדרים שם שהרי בית זה מואר ולא חסר בו לכל בני הבית בעונג שבת.
והנה בחידושים המיוחסים לגר"ח הביאו משמיה דהגרי"ז שהקשה שהרמב"ם הנ"ל כתב 
שהמצוה זה שיהא נר דולק בשבת, ואילו בפ"ל ה"ה כתב שצריך לתקן את ביתו מבעוד 
יום מפני כבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחנו ערוך לאכול ומטתו מוצעת כל אלו לכבוד 
שבת הן, ומשמע שמעצם מצות הדלקת הנר צריך להיות דלוק מבעו"י שזה מכבוד שבת.
כמ"ש  שבת  עונג  מצות  מצד  אחד  דין  דינים,  מב'  היא  שבת  נר  הדלקת  שמצות  ומתרץ 
בפ"ה ומחמת כן העיקר שיהיה הנר דלוק בשבת עצמה שרק בשבת מצווה בעונג, אמנם 
בפ"ל  כמ"ש  בביתו  דולק  שנר  שבת  כבוד  משום  שזה  שבת  נר  הדלקת  של  דין  עוד  יש 
כל אלו לכבוד שבת הן, ודין כבוד שבת נוהג גם מבעו"י שזהו כבודה של שבת שקודם 
שנכנסה מראה שמצפה לבואה ע"י הדלקת נר ושולחן ערוך ומטה מוצעת, וכיון שמיירי 

שם מדין כבוד שבת לכן כתב שצריך שיהיה דלוק מבעו"י.
ולפ"ז קשה שא"כ מאי טעמא לא נתחייבו כל איש ואשה  מבני הבית להדליק נר לכבוד 
שבת, כמו שאר הדברים שהם משום כבוד שבת שמנה הרמב"ם שם בה"ב, כרחיצת פניו 

ידיו ורגליו בחמין בע"ש או עיטוף בציצית שהם חיוב על כל אדם.
וי"ל שהנה מלשון הרמב"ם הנ"ל שכתב שצריך לתקן את ביתו מבעו"י מפני כבוד השבת 
ויהיה נר דולק וכו', מבואר שהדלקת הנר בע"ש היא מתקוני הבית לשבת כדי שביתו יהיה 
מואר, וזהו הכבוד שבת שביתו מתוקן מבעו"י במה שדולק שם נר, ולכן גם חיוב הדלקה 
הבית  כך  שע"י  מבעו"י  דולק  נר  שם  שיהי  הבית  על  חיוב  הוא  גדרו  שבת  כבוד  משום 

מתוקן לשבת, ולא חיוב פרטי על כל איש ואשה.
הבית הלוי ח"א סימן י"א כתב נפקא מיניה בין הא שצריך להדליק נר משום עונג שבת 
לבין הא שצריך להדליקו גם משום כבוד שבת, שמטעם עונג אם היה דלוק לו נר מבעו"י 
עונג  שמשום  דברים  שאר  כמו  שבת,  לכבוד  ולהדליקו  לכבותו  צריך  לא  סעודה  במקום 
חייב  שבת  כבוד  מצות  מצד  אולם  שבת,  בשביל  בהדיה  להכינן  חייב  לא  לו  יש  שאם 
להדליק נר במיוחד לשבת, ואם הוא דלוק צריך לכבותו ולחזור ולהדליקו שרק ע"י כך 
ניכר כבודה של שבת במה שמדליק נר במיוחד בשבילה, אמנם באופן שיש לו נר דלוק 
מבעו"י במקום סעודתו ונצרך להדליק כעת רק משום כבוד שבת, יכול להדליק גם שלא 
במקום אכילתו, וגם לפי מה שנתבאר שהדלקת הנר מבעו"י הוא משום תיקון הבית, מ"מ 

צריך שיהיה ניכר שמתקן את הבית לכבוד שבת ע"י שמדליקו במיוחד לכך.
נצרך  שבת  עונג  שטעם  שבת,  נר  הדלקת  של  טעמים  ב'  שנצרכו  שפיר  אתי  דבריו  ולפי 
לחייבו להדליק במקום סעודתו, וטעם של כבוד שבת נצרך כדי שגם אם היה לו נר דולק 
שהשבת  מראה  כך  שע"י  שבת,  לכבוד  שוב  ולהדליקו  לכבותו  לשבת  סמוך  צריך  מ"מ 

מכובדת וחשובה בעיניו.
וכן כתב השו"ע בסימן רס"ג ס"ד שלא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול, שאז אינו 
ניכר שמדליקו לכבוד שבת, וחזינן כנ"ל שמשום כבוד שבת צרך שיהיה ניכר שמדליק את 

הנר לכבוד שבת, שזהו כבודה של שבת שמדליק נר במיוחד בשבילה.
שהנה  שבת,  עונג  משום  גם  היא  שבת  נר  הדלקת  שטעם  בהא  מיניה  נפקא  עוד  ונראה 
הרמב"ם בפ"ה ה"א כתב שאפילו אין לו מה לאכול שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק 
את הנר שזה בכלל עונג שבת, ואילו בפ"ל שמיירי לגבי הדלקה משום כבוד שבת לא כתב 
צריך  שבת  לעונג  שבא  נר  משום  שרק  ונראה  בשבילה,  הפתחים  על  לשאול  שצריך 

צער  הוא  בחושך  שיושב  שמה  משום  הרמב"ם,  כמ"ש  הפתחים  על  לשאול 
גדול וביטול עונג שבת זה מחייב גם לחזר על הפתחים כדי לקנות נר 

 

ולקיים על ידו מצות עונג שבת, אבל מצות נר שבת משום כבוד שבת אינה חמורה להצריך 
מחמתה חיזור על הפתחים.

ולחזור  לכבותו  סיבה  מאיזה  יכול  ואינו  וישן  שאוכל  במקום  דולק  נר  לעני  כשיש  ולפ"ז 
ולהדליקו לכבוד שבת, שבכהגו"נ לא חייב לחזר על הפתחים כדי שיהיה לו נר להדליקו 
במקום  לו  שיש  בנר  מתקיים  כבר  וזה  שבת  עונג  משום  רק  הוא  זה  שחיוב  שבת,  לכבוד 

סעודתו.
ונראה שבזמנינו שיש חשמל בבית בפשטות כל מצות הדלקת נר שבת היא רק משום כבוד 
שבת, שצריך להדליק נר מיוחד לשבת כדי להראות כבודה וחשיבותה, ולפ"ז עני לא חייב 
לחזר על הפתחים כדי לקנות נר שבת, שהרי כל חיוב זה הוא רק מצד מצות עונג שבת, 
וכיום שיש חשמל ולא יושב בסעודתו בחושך וכל ההדלקה היא רק משום כבוד שבת על 

חיוב זה אין דין לחזר על הפתחים.
הבהל"כ בסימן רס"ד ס"ו הביא מהפמ"ג שכתב שאסור להדליק נר שבת בשמן של איסור 
משום  ניתנו,  ליהנות  לאו  שמצוות  מוטעם  להתיר  שייך  שלא  וכדו',  ערלה  של  כגון  הנאה 
שעיקר המצוה באה לעונג האדם והנאתו, וכוונתו בפשטות ע"פ מ"ש הר"ן בנדרים ט"ו ע"ב 
שלא שייך להתיר מצוה באיסורי הנאה רק כשאין לו הנאה אחרת חוץ מקיום המצוהף אבל 
כשנהנה גופו מעוד הנאה נאסר גם אם מקיים בזה מצוה, וכיון שהאדם נהנה מהנר הדולק 

מלבד קיום המצוה ועיקר המצוה היא להנאתו נאסר להדליק מאיסורי הנאה.
ונראה שזה רק טעם לאסור משום עונג שבת אבל מטעם כבוד שבת שפיר מותר במקום 
שבת  כבוד  משום  היא  הנר  הדלקת  ועיקר  חשמל  שיש  בזמנינו  ולפ"ז  מהנר,  נהנה  שלא 
שבאופן  או  זה,  מנר  ליהנות  צריך  שלא  מאחר  הנאה,  מאיסורי  גם  להדליקו  מותר  שפיר 
שיש לו רק נר מאיסורי הנאה מ"מ ידליקו במקום שלא יהנה ממנו משום כבוד שבת וצ"ע. 

נר שבת בזמננו
הרב נחום באדנער

צריך ביאור למה מברכים על הדלקת נר שבת בזמננו שיש הרבה אור ממנורות חשמל, עד 
שבקושי מוסיף אור מהנרות, (כמעט בגדר ”שרגא בטיהרא מאי אהני“).

והנה המליצו פוסקי זמננו כמו מרן הגרי“ש אלישיב זצ“ל וגם הגרש“ז אוריעבך זצ“ל, שטוב 
יעשה אם לפני הדלקת ”נרות שבת“ ידליקו גם החשמל לכבוד שבת, ובזה יכלול גם נרות 

החשמל בתוך ”נרות שבת“ ואפילו יכוון גם עליהם בשעת הברכה. 
אמנם ביום טוב שחל בערב שבת, שכשמדליק נרות שבת, אי אפשר להדליק גם החשמל 
(וכעין זה יש לשאול ביום טוב שחל במוצאי שבת, שאי אפשר להדליק לפני יום טוב) איך 

יקיים הידור זה?
עוד דנו פוסקי זמננו, [אג“מ, הגרשז“א, והגריש“א זצ“ל] איך מותר להדליק ”נרות שבת“ 
ביום טוב, הרי אינו נותן לו שום הוספה ביום טוב, ולחלק השיטות צריך שיהיה ראוי ליהנות 

בו ביום טוב (שצריך להיות שייך ”הואיל ואתרמי אורחים חזי להם“).
וזה מה שיוצא מדבריהם:

צריך)  אם  שבת  שעון  (ע“י  יו“ט  קודם  ויסדר  קצת,  אפל  בחדר  שבת  נרות  להדליק  יזהר 
שבאותו שעה ובאותו מקום שמדליק לא יהיה מואר ע“י נרות חשמל כ“כ שכמעט לא נרגש 

אור הנרות,6 וי“א שא“צ להזהר בזה.7
***

מי שאינו יכול להדליק נרות בסוכתו, ומדליק בבית, יש להדליק את אור החשמלשבסוכה 
אחרי פלג המנחה, ותוך כוונה לצאת גם בו ידי חובת הדלקת ”נרות שבת“ או ”נרות יום 
טוב“. ויקדים להדליק אור החשמל בסוכה, ובלי להפסיק בדיבור ידליקו את הנרות (בבית) 

בברכה. [שבות יצחק פ“ב‘ הערה ע‘ בשם מרן הגרשי“א זצ“ל
***

עוד שאלתי למרן הגריש“א זצ“ל, בנוגע אשה ששכחה להדליק ”נר שבת“ שכתוב בשו“ע 
להדליק,  אחת  פעם  ששכחה  האשה  א‘  סעי‘  רס“ג  סי‘  או“ח  שו“ע  וז“ל  קנס,  לזה  שיש 
מדלקת כל ימיה  ג‘ נרות (מהרי“ל) וכו‘ עכ“ל. ושאלתי שהיום שגם אם שכחה, הרי היה 
לפחות נר חשמל, ואולי זה מספיק בשביל לצאת בדיעבד, ולכן לא תהיה קנס. (ומה שלא 

ברכה, הרי הברכה אינו מעכבת).
נר  שיהיה  כדי  עכ“פ  שבת“  ”נר  לשם  החשמל  מנורות  הדליקה  אם  שתלוי,  מרן,  והשיב 
לשבת, [ומפלג המנחה ומעלה, שמאז יכול לקיים מצות הדלקת ”נר שבת“] הרי יצא בזה 
יד“ח עכ“פ בדיעבד, וא“צ לקנס הנ“ל. אבל אם היה דלוק בשביל יום השישי, ונשאר דלוק 

לשבת, לא חשוב כ“נר שבת“ ויש לה קנס. 

הערות לפרשת השבוע
"דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות"

אמרו בבמד"ר (פט"ו  ו') את מוצא למעלה י"א שבטים הקריבו ושבט אפרים הקריב, וכל 
הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של לוי, ומי היה נשיאו של לוי זה אהרן שנא' ואת שם אהרן 
תכתוב על מטה לוי, ואהרן לא הקריב עם הנשיאים והיה אומר אוי לי וכו', ופי' המפ' דלהכי 
הזכיר לשבט אפרים, לומר דמאחר דאפרים הקריב ע"כ לוי לא הקריב, דאפרים הוא תחת 
לוי דלעולם ליכא יותר מי"ב שבטים, נמצא לפירוש זה דהגם דראה להדיא דלוי לא הקריב, 

מ"מ גם הוסיף אהרן את הטעם דלוי לא הקריב, לפי דשבט אפרים הקריב.
אמנם יתכן לבאר באופן אחר, דהנה אמרו בהוריות ו: כתיב אפרים ומנשה כראובן ושמעון 
יהיו לי, לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר, והקשו והא חלוקין בנשיאים בחנוכת המזבח, ותירצו 
ההוא כדי לחלוק כבוד לנשיאים ע"ש, מבואר דבכדי להקריב בחנוכת המזבח בעינן חדא 

זצ“ל  אלישיב  הגרי“ש  ממרן  וכ“ש  ל“ו,  בהערה  פמ“ד  ח“ב  בשש“כ  אויערבאך  זלמן  שלמה  הג“ר   .6
ועוד  הוא“.  חלש  מקום ”הואיל  מכל  שייך ”הואיל“  הדין  שמעיקר  שאפילו  בזה,  להזהר  יותר  שנכון 
יש להדר בזה משום מעלה בהדלקת נר שבת, ושיברך על אור חשוב יותר. עכ“ד. (ושמעתי בתשס“ו 
שמרן הגרי“ש אלישיב זצ“ל גם ציוה שיסדר לו בביתו שעון שבת כנ“ל כדי להקפיד על זה). וגם העיר 
הגרש“ז אויערבאך מצד מעלה בהדלקת נר שבת, שם בפרק מ“ג סעי‘ ל“ד ובהערה קע“א, (גבי כל 
ערב שבת, ולגבי ע“ש שחל ביו“ט) ע“ש שטרח לישב המנהג להדליק ולברך על ריבוי אור אחרי שיש 
לנו כבר אור חזק והגם ”שאין שום שמחה יתירה מזה“ וצדד משום מנהג ”לכבוד בשבת בכל אופן 

שהוא“, וסיים ”ועדיין צ“ע“.
7. אג“מ או“ח ח“ה סי‘ כ‘. ע“ש איך שטרך ליישב המנהג. 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

שלח - מצוות ציצית
קרח - ביאת מקדש

חוקת - טעמי המצוות

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

תשובת  בשם  בא“ר  ”כתב  הכהנים-  ע“י  התיבות  אמירת  אופן  א. 
ואח“כ  כ“ף  בלא  ”וישמר“  בתיבת  לנגן  שנוהגין  מה  יעקב  בית 
הכ“ף, וכן עושים ב“ויחנך“ הוא טעות, דדוקא בסוף מאריך, דקודם 
שמסיים לא משמע כוונת התיבה כלל [סי‘ קכ“ח מ“ב ס“ק קס“ט].

ב. האופן שהש“ץ מקריא לכהנים- כשהש“ץ מקריא צריך להקריא 
בכל-בו  וכמפורש  טועה  בלחש  שמקריא  דמי  רם,  בקול  לכהנים 
ל“ח  סוטה  זצ“ל  הגריש“א  למרן  [הערות  רם  בקול  להקריא  שיש 
ע“א, ושבט הלוי ח“ג סי‘ ט“ו] וכן הגרשז“א זצ“ל [הליכו“ש תפילה 
פ“י דבר הלכה אות כ“ה] תמה על מנהג העולם להקריא לכהנים 

בלחש.

לאכילה-  שנוטל  לפני  השרותים  שאחר  בנט“י  גדולה  זהירות  ג. 
שאז  הנטילה  לפני  בראשם  לחכך  שנוהגים  גדולים  לכמה  וראיתי 
דבמג“א  זה  על  להעיר  יש  אולם  הדין,,  מעיקר  הוא  הנטילה  חיוב 
[סי‘ קס“ה ס“ק ב‘] כותב בזה שגורם ברכה שאינה צריכים ומעתיקו 
המ“ב (ס“ק ב‘) דצריך להזהר שלא ליטול בפעם הראשונה (אחר 
הרי  דאל“ה  משום נקיות,  מעט  ורק  גמורה,  נטילה  שעשה צרכיו) 
נטהרו ידיו בפעם הראשונה ואין שייך לברך עוד על נטילה שניה 

[ספר שערי ברכה בהערה ראשונה בספר.]

ד. פרחים באגרטל בשבת- אין להניח במים פרחים ושושנים שהם 
כבר  היו  הללו  שהפרחים  במים  אפילו  המים  מלחלוחית  נפתחים 
בזה  ויש  י“א]  ס“ק  סוף  ומ“ב  י“א  סעיף  שט“ו  סי‘  [רמ“א  בתוכם 
צוננים  מים  להוסיף  אין  וכן  מ“ח]  ס“ק  [שעה“צ  דאוריתא  חשש 
שנפתחים  פרחים  בהם  אין  אפילו  המים  את  להחליף  שאין  וכ“ש 

מחמת המים (מ“ב שם).

זצ“ל  הלוי  השבט  בעל  מספר  היה  לתורה-  קדמה  ארץ  דרך  ה. 
לישיבתו,  זצ“ל  דושינסקי  הרב  בא  שפעם  בישיבתו,  לתלמידים 
וראה ליד בית המדרש זרוקה קליפת פרי והקפיד מאד על זה ולא 
להם  אכפת  שלא  שתלמידים  היה  וטעמו  השיעור  את  לומר  רצה 
שסביבתם תהיה נקיה אינני מלמדם תורה. עוד מובא שבעל שבט 
הלוי הקפיד מאד על נקיון הבגדים כל ימיו גם בימי זקנה ושיבה, 
המדרש  מבית  בצאתו  בזה.  נזהרין  היו  שלא  לבחורים  מעיר  והיה 
לבחור  או  בגדו  על  כתם  שיש  לבחור  ולהעיר  לעצור  היה  יוכל 
ששכח לסגור שרוכי נעליו וכדו‘. תמיד היה אומר כי על ת“ח להיות 

נקי ומסודר (מתוך נר לשולחן שבת- פרשת נשא)

מתרי, או שבט או כבוד הנשיא. 
ועפ"ז יש לפרש המדרש כך, את מוצא למעלה י"א שבטים הקריבו ר"ל מדין שבט, ושבט אפרים 
וכל  דאמרו  והיינו  לנשיא,  כבוד  לחלוק  כדי  עכ"פ  הקריב  מ"מ  שבט  דאינו  דהגם  ר"ל  הקריב, 
הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של לוי וכו', דהויא כמו נתינת טעם, דלכך שבט אפרים הקריב כי 

כל הנשיאים הקריבו לכך חלקו כבוד לנשיאו של אפרים. 
ועל כך חלשה דעתו דאהרן לפי דראה תרתי, חדא דמדין שבט נגרע שבטו, ועוד דראה דאף נגרע 
מדין נשיא, דהא אפרים הקריב עכ"פ משום כבוד הנשיא ונשיאו של לוי לא הקריב, והלא אף 
אז  דחלשה  דפי'  ברש"י  מדוקדק  וכן  וכו',  לי  אוי  אומר  היה  ולפיכך  הלוי,  נשיא  הוא  הרי  אהרן 
דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, וי"ל דכונתו לא הוא היינו מענין כבוד נשיאותו 

דאהרן, ולא שבטו היינו מדין השבט וכש"נ.
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

דשיעבוד  דהא  הגר"ח  מרן  דברי  ידועים  מוחל,  יורש  אפילו  לחבירו  שט"ח  המוכר  ע"א  מח'  מ. 
הגוף אינו נמכר אי"ז שלא ניתן להימכר אלא דאין את הצבת שיתפוס את השיעבוד וזהו דמבואר 

בסוגיא דביורש שאי"צ למשפטי הקנינים אף יורש מוחל דגם השיעבוד הגוף עובר ודו"ק.
מא. מט' ע"א ברש"י מבואר דמדרש היינו ספרי וספרא ולא הזכיר מכילתא וכן יעוין לקמן נג' 
ע"א סתם ספרי וסתם ספרא לא הוזכר מכילתא וכן יעוין ברכות מז' אשתכח דהוה ידע ספרי 
וספרא ושני תלמודים ושמעתי מהגר"מ סאלאוויציק שליט"א דבר"מ מבואר דספרי וספרא המה 

הלכות התורה ומכילתא הם פירושי התורה ולכן לא הוזכר מכילתא דו"ק.
מב. נ' ע"א באתרא דכתבו כתובה והדר מקדשי, היה מי שרצה לחדש שא"א לכתוב כתובה קודם 
כאן  מהסוגיא  ע"ז  הקשה  והגרש"ז  קידושין  של  שיעבוד  להיות  צריך  שהכתובה  כיון  קידושין 

דמבואר דאפשר לכתוב כתובה לפני קידושין.
מג. נ' ע"ב המקדש אשה ובתה, הנה בתו' יבמות ג' מבואר דאיסור אשה ובתה מתחיל משעת 
נישואין והמנ"ח הקשה מהסוגיא כאן דמפורש שחל משעת קידושין וצ"ע. ובאור גדול האריך 
משעת  מתחיל  חמותו  והאיסור  נישואין  משעת  מתחיל  הנה  שארה  דכתיב  ובתה  אשה  דאיסור 

קידושין.
מד. נא' ע"א ברש"י מבואר דכל שאינו בזא"ז אינו בב"א היינו דהיה הו"א דשניהם חלים והוא 

תמוה דמהיכ"ת דיחולו קידושין של שניהם ויעוין פנ"י עמד בזה.
מה. נב' ע"ב המקדש בחלקו, רש"י מפרש בין חלק הכהן ובין חלק הבעלים אבל בתו' מבואר 

דהיינו דוקא חלק הכהן ויעוין חידושי הגרי"ז.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. ”ויאמר משה אל ה' למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה 
עלי:  האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא 
האמן את  הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו" (י"א, י"א – י"ב) מצינו שהתלוננו כבר ישראל 
אל משה ועליו, בפרשת בשלח קודם קריעת ים סוף התלוננו שהוציאם למות במדבר, ואחר כך 
התלוננו שאין מים, ושוב התלוננו שאין אוכל, ובכל תלונות אלו עמד משה ולא אמר לה' שאין 
ביכלתו לישא במשא העם, וצריך ביאור מאי שנא בתלונה זו שאמר משה שאין הוא יכול להיות 

אחראי על עם ישראל.
ב. במאי דאמר משה לה' "כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את  הינק על האדמה 
אשר נשבעת לאבתיו" יש לעיין, היכן אמר לו ה' כן, ולכאורה היה צריך משה לומר שאינו יכול 

לעמוד בתלונות בני ישראל, ותו לא מידי.
ג. "ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו 
ולקחת אתם אל אהל מוע ד והתיצבו שם עמך:  וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר 
עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך" (שם ט"ז – י"ז) יש לעיין 
מה פתר בזה, והרי משה המשיך להיות המלך והמנהיג וגם אחר כך המשיכו להתלונן אליו ועליו 
[קרח, מי מריבה ועוד] ולא מצינו שסייעוהו הזקנים בתלונות אלו, אלא ה' עשה נסים על ידו, 

הוציא מים מהסלע וכד', ומה הועיל מינוי שבעים הזקנים לענין זה.
ויעויין בחי' מרן רי"ז הלוי על התורה כאן שכתב דסנהדרין קטנה כבר היתה, אך דברים הנוגעים 
לכלל ישראל שייכים לסנהדרין גדולה, וזו לא היתה עדיין אלא משה הוה קאי במקום שבעים 
ואחד, וזה היה קשה למשה שנופלים כל דברים אלו עליו. ועל זה אמר לו ה' למנות סנהדרין, 
ומעתה יהיו דברים הנוגעים לכלל ישראל מוטלים עליהם, עכ"ד הנפלאים. אמנם צריך ביאור 
טובא, דהא תלונותם לא היתה על דברים השייכים לסנהדרין כלל, אלא על מה שאין להם בשר 

וכדומה, ותלונות מסוג זה ימשיכו להיות על משה הממשיך להנהיגם וכמו שכתבנו.

תגובות
שהוא  וי"ל  בבשרו,  ולא  המת  בעצמות  נגיעה  הכתוב  נקט  למה  שאל  כהן  מנחם  שמואל  הרב 
שנשא  רבינו  ממשה  ילפינן  זה  דהרי  ועוד  בהם,  נטמא  עצמות  רק  נשאר  שלא  אפילו  לריבותא 
פירש  לא  אמור  בפרשת  למה  דהקשה  והא  עצמות,  נקט  לכן  לויה  למחנה  ונכנס  יוסף  עצמות 
רש"י כמו כאן הוא פשוט דהרי התם רוצה לומר שאפילו הוא טמא טומאת ראשון אסור לאכול 

בקדשים ולכן כתב שנגע במי שנטמע במת, אבל כאן לא שייך לומר כן שאדם כזה אינו 
משתלח ממחנה שכינה.

הרב דוד אריה שלזינגר

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
(יש למסור 3 ימים קודם)

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272
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