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 לבן ישיבה ת נרות שבתהדלקחובת 
השנה ימות  ברוב  בישיבה  השוהה  ישיבה  להדליק    :בן  חייב 

בישיבה   שבת  צרינרות  הישיבה  מבני  א'  עבור  )עכ"פ  להדליק  ך 
),  כולם( ההדלקה  מחובת  פוטרתו  משפחתו  הדלקת  ן  חזוואין 

ו )  שאי  הגרש"ז אויערבך זצ"ל ס' מו, וכן נקט    כתביםתשובות 
 , (סע' ה  גס' רס)  ערוך השולחן   עי'וכן    , פמ"ה הערה נו נז  שש"כ)

בחורים נוהגים להדליק בעצמם   בזמנו לא היושתמה על מה ש
  .א( בישיבה

 אותם גרים בארץ ישראל הם פוטרים  הורים  הם  א  בני ספרד:
 . פי"ח סע' ד(ח"ב   ור לציון א) שבתמהדלקת נרות 
לצ שלא  ביתו לכוון  בהדלקת  ולהסתלק    :את  להחמיר  הרוצה 

]וכן בכל אופן שיש ספק אם הדלקת בית ו פוטרתו[, מכל ספק 
לצאת   שלא  ובאופיכוין  ביתו,  זה  בהדלקת  עליון  חובת    חלה 

 הוריהם צל  מברכות א אות  ושנ)וכמו שמצינו שנשים    נרותההדלקת  
שאינ לבעלם  אע"ג  שטפלות  שלא  הבית  תחייבות  כמכוון  הוה  אלא   ,

מהדלקתם( שי,  לצאת  להדליקפאו  השעה יד  לפני  הנרות  את  ק 
מנחת  ע  "ועט    –ו  ס' תרעז ס"ק ט  משנה ברורהע'  )  שמדלקים בביתו

שלא    יצחק כונה  מועיל  האם  סמ"ו  אשתו ח"ז  בהדלקת  . (לצאת 
ש בן  ואפשר  בחדרו מדל   ישיבההאם  בקביעות  הנרות  את  יק 

כמכוי ממילא  זה  הרי  בהבברכה  לצאת  שלא  הוריו ן  דלקת 
     .(בל"ג הערה שמח"ד פ תחות שבאר)

 ליל שבתבכל  יאאיפה    טלילא החבן ישיבה ש
יוד ישיבה שאינו  לעיע איבחור  יש   היאך  ין פה יאכל בליל שבת 

נרו הדלקת  החליט  שבתת  יוצא  לא  עדיין  ההדלקה  בזמן  כי   ,
 . דלקה רוצה לצאת ידי חובתובאיזה ה

מהם   חילהלכתו ליהנות  שיוכל  בישיבה  נרות  שיהיו  ידאג 
שהכשיחזור   יתכן  ואם  הסעודה.  אחרי  לאלישיבה  יהיו   נרות 

אז,   בחדרו  ידולקים  שיש  דליק  חשש   רשות )באופן  ואין  הישיבה 
 מזונות ליד הנרות. סעודתו יאכל מינימ, ואחר שחוזר שריפה(

הביתלסמוך   בעל  של  הדלקה  ידי  על  באופן   :ברירה  על  אכן 
ל יכבו,  שחוזר  כבר  והנרות  מאוחרת  בשעה  עצה חדרו  צריך 
ו שבתע'  אחרת,  שס(    בארחות  הע'  את)שם  שיטת    שהביא 

( מנחת יצחק בשו"ת  ו יערבך זצ"ל  ו הגרש"ז א)וכן נקטו    הגר"ז
הבית,  אורח  ש בעל  שולחן  על  להששסמוך  צריך  תף תאינו 

בהד נרות,  בפרוטה  בקביעות אע"ג  לקת  שם  סומך     . בשאינו 
שבתכתב  ו זו    הארחות  ברירהשלדעה  על  לסמוך  לכוין ו,  יכול 

י לצאת  שבת  המערב  חובת  יסעדמדי  בו  במקום  , בסוףל  צוה 
ברירה   יש  מצוותו   דרבנןב דאמרינן  את  שקיים  הדבר  והוברר 

שיתכן  יודע  אם  הבית  בעל  לגבי  הדין  והוא  סעד,  שבו  במקום 
שיזמין בני הישיבה לסעודה, יכוין בזמן הדלקת הנר להוציא גם 

 ע"ש. , גי חובהם ידאות

 
)ח"ד    א שבת  ארחות  בס'  בזה  שפל"ג  וביאר  שמב(  בחורים הערה 
יש ה לביתם,  תדיר  באים  ואינם  השנה  ימות  ברוב  בישיבה  שוהים 

מקום קביעותם בישיבה ולכן אינם טפלים להדלקת  לראות את עיקר  
   הם.הורי

ל  ו לשבת: בן ישיבה חוזר לבית  ים ו לשבת או בבין הזמנביתכשמגיע 
 שם(. ארחות שבתנטפל להוריו ואינו נידון כאורח )

ג"א ין המ"ב למג"א להלכות חנוכה הכוונה לעיקר דברי המשצי וזה    ב
 . אך למעשה אין צריך להשתתף בפרוטה

ישיבה, שכיוון לאכול ב   כגון אם בחור  ,לא יעזורלכאורה  לפעמים  רק    ג
וב בישיבה,  נרות  הדלקת  על  דעתו  דקות  רוסמך  כעשרים  אחרון  גע 

דעתו  שינה  בלא  לפני השקיעה  אחרמקוכול  חובת    ,ם  יצא  שלא  יתכן 

יוםיש  לכתחילה  ו מבעוד  מהנרות  בחלק  עצה דלזכות  או   ,
 אחרת.

 בנות סמינר
יש   של  רסמינ  הרבהכיום  עיה"ק,   ו"לח  תובנים  בירושלים 

ברוב המקרים יש אוכלות אצל אחרים, וה שבתות השנה  בבהרו
וכ  נרות,  הדלקת  של  גמור  חיוב  סמינר  ישיבה, לבנות  בן  מו 

בהדרפב  להשתתףלכתחילה  וצריכים   )וטה  נרות  עצה או  לקת 
 (.תבענין בחורי ישיבו  כנ"לאחרת 

 תוחוץ לבימ א אדם נשוי הנמצ
הנ נשוי  לבמאדם  חוץ  פוטרתוהד  יתו: צא  אשתו  אפילו לקת   ,

בגמ' שבת    ינו)וכמו שמצ  וכהם נמצא חוץ לביתו לתקופה ארא
זירא לגבי רבי  כג  והחילוק בזה הוא דאדף  נשוי טפל בכל (  דם 

לאשתו מחוץ   גווני  הנמצאת  דאשה  וה"ה  בביתו,  הנמצאת 
הנלביתה אף   לבעלה  בביתם,  לזמן מרובה טפלה  משא"כ מצא 

ארחות  )ראה    תםממושכת מחוץ לביבחורים השוהים בתקופה  
 . שם(שבת 

לארץ:   בחוץ  בחו  נמצא  הנמצא  נשוי  לאראדם  כץ  ץ  מה לדעת 
"ת מנחת  שו עי'  )  פוסקים נטפל להדלקת בני ביתו בארץ ישראל

דעת    שלמה וכן  ומ"מ,  ד"ה  ב'  אות  נו  ס'  קרליץ ח"ב  הגר"נ 
שני)ע'    זצ"ל ח'(  חוט  אות  דעת  הפפ"ג  אכן  אלישיב ,  הגרי"ש 
יצחק)   זצ"ל א'  אפי"ג    שבות  של השאם  (  ]ד'[ות  אדם במקומו 
ההעדיי זמן  הגיע  לא  הנעשילדן  בהדלקה  יוצא  הוא  אין  ת  קה 

 בביתו.

 ת בשב  הלביתאשה הנמצאת מחוץ  
מ והבעל  בשבת,  לביתה  מחוץ  הנמצאת  שבת  דליאשה  נר  ק 

בביתם, פוטר הוא את אשתו בהדלקתו מחובת הגוף שלה, ולכן 
חייבת   היא  אין  מואר,  בשבת  שוהה  היא  שבו  במקום  אם 

 בהדלקת הנר.
ובית החלמה: ז  בית חולים  יולדת הנמה מצוי באשדין  צאת  ה 

ובעל  החלמה,  בבית  או  החולים  בבית  בביתם בשבת  נמצא  ה 
ובביומדליק   שבת,  נר  ואין   ת שם  מוארים  המקומות  חולים 

היולדת פטורה ממצות    א ן, ולכן מדינחשש שמא יכשל בעץ ואב
חובת ידי  שיוצאת  משום  הנר,  בעלה הדלקת  בהדלקת  ה 

 כג(.סע' ק  תארחות שביק בביתה )דלהמ
חמיו: אצל  אוכל  ב  בעלה  נמצאת  בעלה  אם  בבית  אכן  שבת 

ת להוריו או חמיו, אלא נטפליק  ו או חמיו, והוא אינו מדל וריה
  יק נרות.אין אשתו נטפלת להדלקתו, וחובה עליה להדל

הוא להיום  מעוניינת  בבית דלדת  בברכה  שבת  הנרות  את  ליק 
ולכהחולים  יזהר,  בעלה,  בהדלקת  לצאת  שלא  מברכה ו  וון 

ואין להדליק אלא במקום אכילה  .מדלקת במסדרוןטלה אם בל

 
)ובפרט אם אחראי של ההדלקה    רחהמאאם    קהההדל כבר,  הדליקו 

ונמצ הדליק(  לא  עוד  ומכאן,לכאורה  א  בישיבה  מכאן  ובאופן    קרח 
של  אוכל  בחדר  לנרות  סמוך  ללכת  מעריב  לאחר  מיד  כדאי  הזה 

לכבוד שבת )באופן שאין  ויהא ניכר שעושה כן  יבה לקרוא משהו  היש
שלא שייך    ל צףפתיב  ש מקיליןיו  ,יעמיד שומרכגון שחשש שמא יטה,  

ל  קי שה   ע' מ"ב ערה ס"ק ד  נרונים של זמננוה   ונחלקו בענין,  שמא יטה
  (.בזה

בר   ד המשנה  שפשטות  להורה  כיון  חנו)שמציין  צריך  אורח  כה(  לכות 
 הדלקת נרות. חובת  להשתתף בפרוטה כדי לצאת ידי 

ש  ה חנוכהוכתב  לנר  דמי  וביתו,    , זה  איש  שבת  נר  חיוב הדלקת  שיש 
קום שהוא משתייך  ל נר שבת במישראיהיה לכל איש  שיסוד המצוה ש

 ליו. א

 נין הלכה לע
   יבמות(מס'  )  , הדלקת נרות שבתבהל'   שיותערות מעה

    395גליון   שהמעיו לוך עלד ולא לסמבלב יןהמעילב   ר ון זה מודפס לעוריל ג

  גשפ"ת ויצא בס"ד



 
אוכל  בחדר  להדליק  נותנים  שאינן  ובאופן  שינה.  במקום  או 

לבמסדרון,    אלא מזושבניתן  מיני  ולאכול  הנרות  יד  על  נות, ת 
 לישיבה זו.  'שבתועונג כבוד  'באופן שהנרות מוסיפים 

 שבע ברכותדלקת נרות בשבת  ה
 ('מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת ')

דלקו עד אחרי שי  יכולים להדליק נרות ארוכותהדלקה בבית:  
יהנו מהנרות, אבל   יאכלו או  ואז  אין להדליק  שיחזרו לביתם, 

שבאבבית   עד יופן  חוזרים  ואינם  שבת  תחילת  לפני  וצאים 
 ברכה לבטלה.   בכה"ג ה"ה, וכבוי נרותשה

שיש   מאור  בזמנינו  החשמל   ,חשמלרב  ולהדליק  לכבות  עדיף 
 , וות הדלקת נרות גם בהם מצביחד עם ההדלקה, ולכוין לצאת  

יכ הנרותואז  עם  ביחד  מהחשמל  ליהנות  שיוצאי,  ולים  ם לפני 
אפשר  מביתם היה  שלא  החשמל  הנאה  שבת)ע'    בלי    ארחות 

 (.וכן עמ' צד ' קיגל"ג ספ
על אפילו  הנוהגים לברך    לבני אשכנזודה:  במקום הסע  דליקלה

בלבד, אורה  נרותלהדלניתן    תוספת  הסעודבמקו  יק  ע' )  הם 
 ור חזק בחדראע"ג שיש או  ,(שם  ורמ"א  (ס' רסג סע' ח)  שו"ע

ה ניכר  אורהואינו  בזה  שיכיון    תוספת  שבת ש  כתבו   כבוד 
 . (ארחות שבת)עי'  והנשים לברך גם כה"ג הפוסקים שנהגו 

אורה  ספרד:בני   תוספת  על  מברכים  אחרים   אם  , שאין 
לציון )ע'  ים אותם  ומוציא   יקיםדלם מם שמברכי שם סע'   אור 

  ה(.
מעשה במשפחה שהגיעו למקום אחר לשבת  :  שבת שבע ברכות

ם היו מצאים בדירה אחת, והבחורישבע ברכות, וההורים היו נ
אחרת,  ב בחדירה  הדליקו  אולא  אוכל  ההורי דר  בבית  ם, לא 

הדליקו לא  והתעוררכלל  והבחורים  שבת  הש  ,  בליל  אלה 
הבחור אין  הזה  נטפשבאופן  להדלים  שאינ לים  ההורים,  ם קת 

א כלל   .תםנמצאים  כיוונו  שלא  כיון  ברירה  לומר  קשה  ]וגם 
 [. נרות שבתמראש על הדלקת 

   נר חנוכהב תההורים פוטרהאם הדלקת 
בנר חנוכה, הדבר   ישיבהההאם הדלקת ההורים פוטרת את בן  

מדליק    בעיקר הבית  בעל  שרק  הנוהגים  ספרד  לבני  נוגע 
את   פוטרת  במשפוהדלקתו  בני  דיש  כל  שהדלקת  חה,  שהורו 

פו בנו  האב  את  גם  ע'  טרת  בישיבה,  שלמה הנמצא    הליכות 
לענין   לבך זצ"הגרש"ז אויער)חנוכה פי"ד סי"ב( שמובא בשם  

רות חנוכה של האב בביתו פוטרת את בנו בני ספרד שהדלקת נ
וכ"כ  בהיביש לציון ,  אור  אות    בשו"ת  מז  ס'  בדברי  )ח"ד  )וע'  א( 

   . זח"י עמ' צד שלא הכריע בדבר( הגר"ש וואזנר זצ"ל בקובץ מבית לוי

  מס' יבמות 
 חק תוך ג' חדשים יצה בשעת הדחל

ש בחתן  החתונה    (ל"ע)נהרג  מעשה  לאחר  פרץ כשחודש 
( )אבן העזר ח"א ס' קנג   בשו"ת אגרות משה)ראה כעין זה  המלחמה  

ב תשנכתב  השנייה  רצ"חשנת  עולם  מלחמת  התגייס    ,(ערב  ואחיו 
וחששו  לחמהלמ לא  שהמשפחה  ,  החליצה   ו יזדרזאם   במעשה 

האלמנה  ה  העלול  עגונהכלה    ס')  שו"ע הכתב    כןא  .להישאר 
היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיו תשעים (  קסד סעיף א

הבעל ממיתת  שאייום  חדשים   ,  ג'  עד  חליצה  לעשות  אפשר 
הבעל.ממי הדחק    תת  שעת  לענין  היתה  האם והשאלה  גדול, 

 ניתן להתיר חליצה במקום חשש עיגון. 
בדיעבד:   בזה    ולכאורהחלצה  והרמ"אנחלקו  דעת  ,  השו"ע 

אושאם    השו"ע מעוברת,   יבם  נמצאת  ולא  זה,  זמן  תוך  חלץ 
אבל לא תנשא לאחר אף על פי  )  הרי זו נפטרת ואינה צריכה כלום

 )שם(   הרמ"אודעת  (.  שחלצה, עד שישלימו תשעים יום למיתת הבעל
דכל שחלצה תוך ג' חדשים, בין נמצאת מעוברת והפילה, או לא  
נמצאת מעוברת, הוה ליה חליצה פסולה וצריכה חליצה אחרת  

  .מכל האחין
( ס"ק ב  )שם  ט"זה  ביארו  ליצה:אינו עולה ליבום אינו עולה לח

מר)  הרמ"אדברי    את הגהות  גיטין דעת  סוף  חליצה   (דכי  שצריכה 
עולה  אינו  ע"כ  ליבום  אז  ראויה  שאינה  שכיון  מטעם  אחרת 

 
בער   ו שחל  ביו"ט  שבת  נרות  להדליק  נוהגים  שבת  כבוד  סמך  ב  ועל 

 אין ניכר התוספת אורה כלל. במקום שיש אור רב מחשמל ו שבת אף 
חנוכה,  ז לנר  שבת  נר  בין  שבביא  ובחילוק  בארחות  שבנר ר  )שם(  ת 

דנים   אדם  שבת  איפה  חנוכה  יותר  נר  מאשר  זו,  בשבת  דנים נמצא 
איפה אדם נמצא באופן כללי, אכן מובא לענין נר חנוכה בשם החזון  

ק עמ'  ח"ד  איש  מעשה  ]ספר  ישיבאיש  שבחורי  שאמר  אינם לא[  ה 
שולח על  סמוכים  אביהנחשבים  נר  ן  בהדלקת  מדינא  וחייבים  ם 

 ]מובא בספר נר חנוכה פ"ד[. צ"לזץ נ קרלי", וכן הורה הגרחנוכה

שמ  וע'.  לחליצה שם)  ואל בבית  א'  אפילו   (ס"ק  לחלוץ  שאסור 
יאמר  אפילו  ליבום  עולה  דאינו  כיון  מעוברת  שאינה  ידוע  אם 
אליהו דאינה מעוברת וכדאיתא יבמות דף ל"ה ע"ב דאינו עולה 

ואיני כדאי להכריע בין הרים גדולים אבל   "זהטתב  וכ  .לחליצה
שעכ"פ  פשיטא  דזה  והטור  הרמב"ם  כדברי  עיקר  לענ"ד  נראה 

  .)שם( בפתחי תשובה. וכן ע' חיש עליה שם חליצה 
דעת   לפי  לעיין  בדיעבד    הט"זויש  לסמוך  ניתן  בשעת  האם 

 ליצה לכתחילה. הדחק להתיר ח
ב  (ח"ב סי' קמ"א)  בשו"ת מהרי"א הלויו  יבם מומר נשאל  דין 

שמסרב לחלוץ ואחר הפצרות רבות עם ממון רב נתרצה לחלוץ 
אלא שלא עברו רק ד' שבועות ויש חשש גדול שיחזור בו ותשאר 

ג' ושלא כתב    הרמ"א האשה עגונה והעלה להתיר לחלוץ בתוך 
 דאפשר.היכא  בשם הגהות מרדכי להחמיר אלא לכתחילה

נשאל ביבמה שנפלה שני קטו(  ח"ג סי'  )  בשו"ת פרי השדה  ע"עו
 ויש   ,אינו רוצה לחלוץ  ואחד  אחים אחד מהם זקן ביותר מהם

אפשר   חשש שאי  וכתב  לעולם  עגונה  תשאר  ואז  ימות  שהגדול 
בדיעבד ש כהרמ"אלהתיר לחלוץ בתוך ג' והחמיר מאוד דקיי"ל 

ג' בתוך  חליצה  מהני  ]  לא  פלא  וכו'  דבר  שם  כתב  שלכך ואגב 
שחז"ל ראו ברוח קדשם שתיקון  החמירו בחליצה בתוך ג' לפי  

מג'   בפחות  נעשה  אינו  החליצה  ע"י  הנעשה  המת  נשמת 
 [. חדשים 

כתב שממה שפסקו הפוסקים ש)שם(    בשו"ת אגרות משה  וע"ע
ראיה  מזה  אין  החליצה  מהני  ג'  בתוך  חלצו  אם  שבדיעבד 
דלא   ג'  בתוך  לכתחילה  לחלוץ  להתיר  יש  ועיגון  דבשעת הדחק 
מה  דהכא  כיון  דמי  כדיעבד  הדחק  דשעת  דוכתי  לשאר  דמי 

ון שביבום אסור אף שאינה חולצת משום שאינה מתייבמת וכי
במקום עיגון לכתחילה דחז"ל גזרו מחמת לא פלוג אפילו בידוע 
להתיר  אפשר  דאי  ודאי  מעוברת  וכמו דבספק  שאינה מעוברת 
אף במקום עיגון דהוי ספק אשת אח בכרת ה"נ אינה חולצת אף 

 ע"ש.  במקום עיגון
שליטוהורה   שטרנבוך  חב)מכתב    "אהגר"מ  צה  ליספר 
דשים גם חתוך ג'  להתיר חליצה  אין  ש   ח"א עמ' תיד(  כהלכתה

אלא כשיש חשש שיתבטל לגמרי אם   ברתאם ידעינן שאינה מעו
 .לא תתקיים עכשיו

כהלכתהוע'   חליצה  עמ'    בס'  יד(  )ח"ב  בירור  שהיום תיב 
באופן  אף  מעוברת  היבמה  אם  ולברר  בדיקות  לעשות  שאפשר 
שמתירים לחלוץ בתוך ג' וכגון בשעת הדחק יש לחייבה לעשות  

לו]הבדיקה   אח"כ ואין  יתברר  ואם  סתם  החליצה  שיעשו  מר 
כהונה  דכרוז  חשש  איכא  דהא  הפסדנו  לא  מעוברת  שהיא 

  [.וכיוצא בזה

 ויצא[ פרשת ]  –( 2)פריה ורביה ו שידוכין
על מה שאיתא בשעה שמכניסין את    תם סופרהחמקובל בשם  

לדין  האד אותו  ם  ורביה,  שואלים  בפריה  עסקת  לשון שהוכו' 
לידי   מביא  שזה  שדכנות,  מלשון  הוא  ורב'עסקת'  יה, פריה 

שיעז  ודהיינ אחד  מכל  ותובעים  רוצים  לאחרים משמים  ור 
 (.לא שבת מהרש"א , ועי' שרה פ' חיי ת משהפארת)בעניני שידוכין 

זצ"ל:נחום פר  ביררה"י  שיעור   על פעם    צוביץ  כשמסר שיעור 
דף   קידושין  נקרב  מסכת  אבידהדהאשה  ואת   ים בחור  והי, 

נחום  שרצה  סוימיםמ "אמרום  להוכיח  ר'  במקום ,  היום 
מ אבידה,  מציאהשמחפשים  קשה"   ,חפשים  הולך  זה  ולכן 

 השלם ח"א עמ' תקכ(. ישואין בס' האירוסין והנ "ד)הו
כק סוףקשה  ים  ב(  ריעת  את    :)סוטה  קניבסקי שאלו  הגר"ח 

גם בקריעת    שיב:'קשה' אצל הקב"ה. והלכאורה מה שייך  זצ"ל
ה סוף  וגם ים  ע"ז,  עובדי  והללו  ע"ז  עובדי  שהללו  קושי  יה 

ק יש  הפשט בשידוכים  זהו  ילך השידוך.  שלא  בשמים,  טרוגים 
בגמרא שיחה)  הפשוט  שס  דרך  עמ'  ל]ו  .(חח"ב  ים זכו  קריעת 

 [.עקו אל ד', ויזתפילה בדרכיטרוגים הקלהתגבר על ו סוף

 
 
 

 

 
אסור  וכתב    ח הוא  קיימא  של  הולד  אין  החולץ  בריש  שנינו  דהא 

כהונה ש"מ אף על גב דאינה עולה ליבום בשעת  בקרובותיה ופסלה מ
 .ע"ש חליצה אפי"ה מקרי חלוצה 
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