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פתח תקוה תשנ"ו

,

שער א :לקראת שבת

קכז

בדנוור האות  ,1"1שערכה המספרי הוא שש ,ושתי הלות
מספרןשתים עשרה (היגל עבוה"ש ח"ב עמ' כה)*
הטעם :זנרלי"ב הככרות של לחם הפנים על השלחן בבית
המקדשי (נה"ח שם).

הנרות
יב.הנשיםמדליקות

נרות שבת מדליקות הנשים ולא האנשים ,כאשר נשותיהם
בבית (או"חסי' רסג סע'ג).
הטעם :משום שהנשים מצויותבביתועוסקות,בצרכי הבית
(רמב"ם שבת ס"ה ת"ג).
ותנידילפי שאדם הראשוןהיה אורו של עולם ,דכתי
ב (משלי נ'
גז)נר ה' נשמת אדם והאשה הכשילתו בעץ הדעת וכבתהנרו
שלעולם,לפיכך מצותהבנר של שבת לכפרהעלהנר שכבתה
(ערוה"שסי' וסג סע'ז' בשם מדרש)ז.

לג ההינשלכן 13כלנלכן

ישנוהגים שהאנשיםמבינים את הנרות להדלקה
ס"קז).

(מג"אסי' רסג

הטעם :למרוה שמצווה ההדלקה מוטלת על הנשים יותר
מאשר על האנשים,חייבים בה גם האנשים ,ובהכנת הנרות
י הב"חסי' רסג ד"ה ומ"ש).
הם משתתפיםאיפואבקיום המצווה(יפ

יד.שנים

ינרות (לפחות)לכבוד שבת (או"חסי'רסגסעיא).
נוהגיםלהדליקשנ
ו ויקרא כ"ד ה.
ז ב"ר(וילנא) פר'יז פס' ח ,מובא במג"א בשם כתבים.
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מדור ד :שבת בשבתו

קכח

הטעם :אחדכנגד"זכור" ואחדכנגד "שמור" (שם).

ועוד ,משום שמצינו בתנחומא :כל הדברים בשבת כפולים
משנה (שמות ט"ז נב) ,זכור
י כבשים (במדבר כ"ח ט),
כגון :שנ
י
ו
ז
ר
ל
ם השבת (תהלים צ"בא),
ושמור (שמותנ'ח,דבריםה'יא),כמזמור,שירליו

לפיכך קבעושני
טד.נרנרסף

נרות (ב"יסי' רסג ד"ה ומ"ש בשם הכלבו)ח.

"האשה ששכחה פעם אחתלהדליק ,מדלקת כלימיה שלשה
נרות"ט (רמ"אסי' רסגסעי א בשםמהריייל).

הטעם :עליריראייתהנרהנוסףתזהרתמידלבל תשכחשנית
להדליק (שננה"ג שם אותז).

טז.בדרך

נשיםשרגילותלהדליקבכלערב שבתיותרמשנינרות (שבעה
נרות (מנהג
אוכמניןבני הבית) כשהן בדרך מדליקות רקשני
יכתסי' רס"ג אותב).

הטעם :משוםשמניחים שבשעהשקיבלועליהןלהדליקיותר
משני נרות התכוונולנהוגכך רקבהיותןבבית,לכן קבלתןזו
נחשבת על תנאי (שם בשם שו"תבית ישראלסי'קמח)י.

ח לשון הב"י :כ"כ הכלבו בסי' כד בתנחומא מצאתי כלמילי דשבת שנים :כבשים

מזמורשירליום השבת לתם משנה זכור ושמור .ונראה שהמנהג על זה להדליק ב'

נרות עכ"ל .לא מצאנו המאמרבכלבו ולא בתנחומאשלפנינו ,אבל במדרש תהלים
פרק צב פסקה א איתא :כל עיסקא דשבת כפול ,לחם משנה שנאמר העומר לאחד
(שמות ט"ז כג) ,קרבנה כפול שנ' וביום השבת שני כבשים (במ' ג"ח ט) ,עונשה כפול
שנ' מחלליה מות יומת ) ntDWל"איד) ,שכרה כפול שנ' וקראת לשבת עונג לקדוש
ה' מכובד(ישעיה ("חיג) ,אזהרותיה כפולות זכור ושמור ,מזמור כפול  -מזמורשיר
ליום השבת.
ט וי"א שלאו דווקאתוסיףנר אחד ,אלא שתוסיף מעט שמן או תעשה נר אחד ארוך
ג בשם א"ר).
יותר (ח"א הל' שבת כלל ה' סע'י
ראה יו"דסי'ריד סע א ופת"ח שם.
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שער א :לקראת שבת

קכט

יז.יולדת
ה הנרות,
ישנוהגים שהיולדת ,בשבת הראשונהאינהמדייק
אלא בעלה מדליק ומברך (מג"אסי' רסג ס"קו)'א.

הטעם :משום שעד שבעהימיםהיולדת שופעת דםמןהלידה
(שו"תציץאליעזר חלק סוסי'לב)'ב.

יח .הכנתהפתילות

"נהגולהדליק הפתילה ולכבותה,כדי שתהיה מחורכתויאחז
בה האוריפה" יערמ"אסי' דסדסע'ט).
הטעם :משום שע"י הכנת הפתילה קודם ,האשה תוכל
להדליק מהריותר אתהנרות ,ולא תשההבהגיעזמן ההדלקה
(מ"ב שם ס"קכח).

ועוד ,משום שיש הסוברים שאם חליו"טאחרי שבת אסור
להשתמש בפתילה שדלקה בשבת גם לנריו"ט ,מפני שע"י
ההדלקה בנר שבת היא הוכנה להדלקההשני",ואיןלהכין
משבתליו"ט ,לכןיש להדליק הפתילהלפני שבת ולכבותה,
כדישתהיה מוכנהליו"ט ,ומשום החשש של אחרי שבת,
נהגו בכל ערב שבת להדליק ולכבות הפתילה לפני זמן
ההדלקה (קרבן נתנאלביצה פ"א אותפ).

יו"י

יכו.הנרןיצ ההלווצ
ישנוהגיםלהניח את החלותעל השלחןלפנישמדליקיםעליו
סי' ס"קיח).
אתנרות השבת

(מ"נ

רעז

יא וי"א שיש להביא את הנרותלפני היולדת ותברךהיא בעצמה (באה"ט שם אותג)וכן
בשמירת שבת כהלכתה (פל"ו סלטז) רק אםהיולדתאינהיכולה לקום מהמטהידליק
בעלה במקומה.
יב וראה רמב"ן עה"ת ויקראי"ב ד ד"ה וטעם דמי טהרה ,וכה"חסי' רסג אות כג,
וערוה"ש שם סע'ז.
יג מדובר כאשר מדליקים בשמן.
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מדור ד :שבת בשבתו

קל

הטעם:כדישבכניעת השבת השלחןיהיה"בסיסלדבראיסור
ו לטלטל את השלחן( .מ"ב שמי דרךהחייםסי'סד).
והיתר",ויוכל
כ.כסויעיניים
בערב שבת כשמדליקים נרות ,המנהג שמכסים בידים את
ל ההדלקה (רמ"א אונח
העינים,או אתהנרות ,בשעה שמברכיםע
סי' רסגסעיה).

הטעם :הואיל שחולקים הראשונים אימתי יש לברך על
ההדלקה,יש הסובריםלפני ההדלקה ,כמו כל ברכת המצוות
שמברכים עובר לעשיית המצווה ,ויש אומרים לברך אחרי
ההדלקה,כי אםיברךתחילההריקיבלעליו את השבת ואסור
לו להדליק ,לכן מסתירים הנרות אחרי שמדליקים ומברכים
(רמ"א שם)יד.

כא.תפילה

בשעת הדלקת נרות שבת הנשים נוהגות להתפלל תפילה

קצרה
הטעם :משום שתפילה יותר נשמעת בשעת עשיית מצוה,
ובזכות נר שבת ,שהוא אור תזכה האשה לבניםבני תורה,
(אוצר התפילות דף רצה ,מנהגיליל שבתמחניים פה-פו עמ' *)37

הנקראת אור (משליו'גג)כי
ג).

נר מצוה ותורה אור (רבינובחיי שמותי"ס

יד וכתב בעל ספר הדרישה בשם אמו ,שביו"ט יברך וידליק משום שטעם זה אינו
ביורטי וכן פוסק הח"א (הל ,שבת כלל ה סעייא) ,אך המג"א סובךשאין לחלקבין שבת
ליו"ט ,וראה שע"תסי' רסג אות
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