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י"ב סיוון פרשת בהעלותך
תשפ"ב

גליון מספר 260

רש"י (במדבר ח ב) מביא בשם המדרש:
"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, 
חלשה  הנשיאים  חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי 
ולא  הוא  לא  בחנוכה,  עמהם  היה  שלא  דעתו, 
שלך  חייך,  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  שבטו, 
את  ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה 

הנרות".

אהרון הכהן הצטער על כך שלא זכה להביא קרבן 
בין כל הנשיאים כנשיא שבט לוי. על כך בא הקב"ה 
וניחמו בפרשתנו, שסמוכה לקרבנות הנשיאים, בכך 
לו את מצוות הטבת המנורה. אמנם המדרש  שנתן 
ו)  סעיף  טו  פרשה  בהעלותך  פרשת  רבה  (במדבר 

מדייק מה הסיבה שגרמה לאהרן להצטער:

"מה כתיב למעלה מן הענין, שנאמר (במדבר ז) 
"ויהי ביום כלות משה ויקריבו נשיאי ישראל", 
ואחר כך "דבר אל אהרן בהעלותך את הנרות". 
ה'  את  "יראו  לד)  (תהלים  הכתוב  שאמר  זה 
מוצא  את  ליראיו".  מחסור  אין  כי  קדושיו 
אפרים  ושבט  הקריבו,  שבטים  י"א  למעלה 
הקריב, וכל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של 
לוי. ומי היה נשיאו של לוי? זה אהרן, שנאמר 
מטה  על  תכתב  אהרן  שם  "ואת  יז)  (במדבר 
והיה  הנשיאים,  עם  הקריב  לא  ואהרן  לוי". 

אומר: אוי לי, שמא בשבילי אין הקדוש ברוך 
הוא מקבל שבטו של לוי. אמר לו הקדוש ברוך 
תתירא  אל  לאהרן  לו  אמור  לך  למשה:  הוא 
לגדולה מזו אתה מתוקן. לכך נאמר "דבר אל 
הנרות",  את  בהעלותך  אליו  ואמרת  אהרן 
הם  קיים  המקדש  שבית  זמן  כל  הקרבנות 
פני  מול  "אל  לעולם  הנרות  אבל  נוהגים, 
המנורה יאירו". וכל הברכות שנתתי לך לברך 

את בני אינן בטלין לעולם".

למה הזכיר המדרש דווקא את שבט אפרים? נשיא 
ביום  הקריב  עמיהוד  בן  אלישמע  אפרים  שבט 
להקריב  אסור  בשבת  כידוע  השבת.  יום  השביעי, 
שנשיא  העובדה  ציבור.  קרבן  רק  אלא  יחיד  קרבן 
אהרן  את  לימדה  בשבת  קרבנו  את  הקריב  אפרים 
שלא מדובר בקרבן אישי אלא קרבן ציבורי. עד אז 
אבל  שלו,  אישי  חסרון  הוא  שהחסרון  אהרן  חשב 
יש חסרון במנהיגותו  מאותו רגע חשש אהרן שמא 
את כלל השבט והציבור סובל בגללו. אנו יודעים כי 
זו מעלתו של מנהיג הציבור שהוא משפיע על העם 
 – ומושפע מהם. כפי שהרבי מגור הספיד את אחיו 
"אם הכהן המשיח יחטא – לאשמת העם", מציאות 
החטא אצל גדול הוא בהיותו כולל את העם ומושפע 
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ממעשיהם. וכן להיפך הוא עצמו משפיע בהם. 

הסבר נוסף הוא מה שאנו יודעים שי"ב השבטים הם 
כנגד שבטי השנה. בתוך י"ב השבטים ישנו שבט יוסף 
שמיוחד בכך שנחלק לשני שבטים, כפי שאמר יעקב 
יוסף  יהיו לי".  ליוסף "אפרים ומנשה כראובן ושמעון 
ברכת  כלשון  דגים  שמזלו  אדר,  חודש  כנגד  נחשב 
הארץ".  בקרב  לרב  "וידגו  ומנשה  לאפרים  יעקב 
להתעבר  שיכול  היחיד  החודש  שהוא  אדר  חודש 
לשניים, אדר ראשון ואדר שני. בשונה מתאומים שאין 
בו יחיד אלא הם תמיד רבים, הדגים יכול להיות גם 
אם  לוי,  בשבט  תלוי  אדר  חודש  עיבור  דג.  ביחיד- 
צריך  אז  השנה  חודשי  בכלל  לוי  שבט  את  מונים 
ברגע  מעוברת.  השנה  אותה  וממילא  נוסף,  חודש 
שאהרן רואה שנשיא שבט אפרים מקריב את קרבנו 
את  להוסיף  שבמקום  הבין  שבכך  נחלשת,  דעתו 
שבט לוי למניין פיצלו את שבט יוסף לשני נשיאים- 
אפרים ומנשה. אהרן מצטער משום ששבט לוי הוא 
לאחר  ומעתה  ישראל,  משבטי  נפרד  בלתי  חלק 
לוי  ששבט  הרי  שבטים  לשני  נחשב  יוסף  ששבט 
יושמט החוצה ממניין השבטים. אהרן רואה זאת ומיד 

זוקף את הדבר לחובתו. 

גדולה  "שלך  לו  אומר  הקב"ה  במדרש  כאמור  אך 
אין  הנרות". אם  ומטיב את  משלהם, שאתה מדליק 
פרוכת,  שאין  כמו  זה  המקדש  בבית  דולקים  נרות 
עבודה  עוד  זו  אין  המקדש.  ממהות  משהו  חסר 
מקום  וקיום  מציאות  בעצם  מדובר  אלא  במקדש 
המקדש. זו מעלתו של שבט לוי, שהוא אינו עוד פרט, 

אלא הוא השורש הרוחני של שאר השבטים, ולכן לא 
נמנה כאחד משאר השבטים. כך גם מצאנו בפתיחת 
לוי  שבט  לשבטיו  נמנה  ישראל  עם  כאשר  החומש, 

נמנה בפני עצמו.

שבת שלום!

רש"י (במדבר ח ב) מביא בשם המדרש:
"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, 
חלשה  הנשיאים  חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי 
ולא  הוא  לא  בחנוכה,  עמהם  היה  שלא  דעתו, 
שלך  חייך,  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  שבטו, 
את  ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה 

הנרות".

אהרון הכהן הצטער על כך שלא זכה להביא קרבן 
בין כל הנשיאים כנשיא שבט לוי. על כך בא הקב"ה 
וניחמו בפרשתנו, שסמוכה לקרבנות הנשיאים, בכך 
לו את מצוות הטבת המנורה. אמנם המדרש  שנתן 
ו)  סעיף  טו  פרשה  בהעלותך  פרשת  רבה  (במדבר 

מדייק מה הסיבה שגרמה לאהרן להצטער:

"מה כתיב למעלה מן הענין, שנאמר (במדבר ז) 
"ויהי ביום כלות משה ויקריבו נשיאי ישראל", 
ואחר כך "דבר אל אהרן בהעלותך את הנרות". 
ה'  את  "יראו  לד)  (תהלים  הכתוב  שאמר  זה 
מוצא  את  ליראיו".  מחסור  אין  כי  קדושיו 
אפרים  ושבט  הקריבו,  שבטים  י"א  למעלה 
הקריב, וכל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של 
לוי. ומי היה נשיאו של לוי? זה אהרן, שנאמר 
מטה  על  תכתב  אהרן  שם  "ואת  יז)  (במדבר 
והיה  הנשיאים,  עם  הקריב  לא  ואהרן  לוי". 
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יהודי אמיד מדרום אפריקה בא לביתו של ר' אריה על מנת 
הדירה  את  וראה  לחדרו  משנכנס  מברכתו.  עליו  שיאציל 
והזמין  יפו  ברחוב  הרהיטים  לבית-מסחר  ניגש  בדלותה, 
כורסאות,  ספה,  שכללה:  רהיטים  של  מהודרת  מערכת 

שולחן, כסאות וארון ספרים מהודר. 

משביקשו הסבלים לפרוק את מטען הרהיטים בדירתו של 
ובלית  זאת,  לעשות  להרשותם  אריה  ר'  סירב  אריה,  ר' 

ברירה נאלצו הסבלים להחזיר את הרהיטים לחנות.

למחרת, חזר לביתו אותו יהודי אמיד ואמר לו: "זיכני הקב"ה 
קבל  אנא  בעיניך.  תירצה  שמנחתי  אני  רוצה  ומאד  בממון, 
את הרהיטים". "רב תודות לך, כוונתך רצויה, אולם השבח 
לאל לא חסר לי דבר. אני מסתפק במה שיש לי. רואה את 
רעייתי  ישבנו  אלה  כסאות  על  שבחדרי?  אלה  כסאות  שני 
ואני ביום נישואינו וחביבים הם עליי, מה צורך לי ברהיטים 
מנכסיי,  אותך  ליהנות  אני  רוצה  כן,  פי  על  "אף  חדשים?". 
עשה עמדי טובה וקבלם". "לא בא בחשבון", השיבו ר' אריה. 

עבדתי  רבות  "שנים  היהודי.  שאל  מתקיים?"  אתה  "וממה 
יצאתי  וכאשר  חיים',  'עץ  בתלמוד-תורה  רוחני'  כ'משגיח 
וזה  לחודש,  לירות  מאה  של  סך  מהם  קיבלתי  לפנסיה 
מספיק לי די צרכי", השיב ר' אריה. אך היהודי בשלו: "עשה 
עמדי חסד, והרשה לי לשלם לך כל חודש פנסיה חודשית 
נוספת של מאה לירות". "בשום פנים ואופן לא". הפציר אותו 
אדם בר' אריה, משנוכח ר' אריה לדעת כי סירובו הממושך 
גורם עגמת נפש לעשיר זה שכה חפץ להיטיב עימו – הביע 
את הסכמתו. משהגיעה לידו ההמחאה החודשית הראשונה

המשך בעמוד הבא 
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ואמר  'עץ-חיים'  התלמוד-תורה  למזכירות  אריה  ר'  נחפז 
לי  די  משכורות,  לשתי  זקוק  אינו  כמוני  "יהודי  להם: 
ותנוה  שלי  החודשית  הפנסיה  את  קחו  אחת.  במשכורת 
למלמדים הממתינים לפנסיה אחת וזקוקים לה יותר ממני".

נענו אנשי התלמוד-תורה להפצרותיו והפסיקו את קצבתו 
החודשית...

(צדיק יסוד עולם עמוד 110-111)



הלכה ומנהג
מרן השו"ע (או"ח רמט א) פסק שאין ללכת בערב שבת קודש יותר משלוש פרסאות, כדי שאדם יוכל 
לחזור לביתו בעוד היום גדול ולהכין כל מה שצריך לכבוד שבת. וכתב עליו מרן המ"ב (ס"ק ג) שכיום 
שמכינים בשפע צרכי שבת אין חוששים בכלל לדין זה (מקור דבריו במגן אברהם סק"ב עפ"י האגודה). 
וכפי שכתב החוות יאיר במקור חיים שכיום שיש אוכל מוכן, ואפילו אם אדם יגיע מאוחר מאוד לעיר ימצא 
מסעדות  שיש  היום,  בפרט  ואפיה.  בבישול  שבת  שיחלל  חוששים  לא  השבת,  לסעודות  מסודר  עצמו 

שמוכרות את כל צרכי השבת ומקומות מסודרים ללון ולאכול למי שנתקע בשבת ללא צרכי שבת.

האכסניא  למקום  יום  מבעוד  ולבוא  להקדים  נוספות  סיבות  שישנן  רואה  באחרונים  שמעיין  מי  אולם 
בשבת. ראשית, מטבע הדברים כשאדם יוצא לדרך בערב שבת סמוך לשבת עלול הוא למצוא עצמו 
בפקק תנועה או בתאונת דרכים חלילה וכדומה, ודבר זה יגרום לו בעל כרחו להגיע ממש סמוך לבין 
השמשות ולספק חילול שבת. או אף מעבר לכך, שייאלץ להיעצר בצד הדרך ולהזדרז להגיע למקום 
יישוב כדי לשבות שם בשבת. ויש אנשים שמוצאים בשעת טירוף זו כל מיני היתרים קלושים להמשיך 
יודעים שהם עוברים על איסורי תורה ממש של חילול שבת וחילול  לנסוע עד מקום היעד, והם אינם 
השם, במה שרואים יהודי בעל חזות דתית נוסע כשהשמש שוקעת- וחטא זה כמעט ואין עליו כפרה. 
וכפי שכותב הערוך השלחן (רמט ג) שהשטן מקטרג מאוד בערב שבת קודש וגורם למניעות וקלקולים, 
כפי שרואים בחוש איך אנשים נכנסים לשבת מתוך פיזור הנפש ולחץ ומתח, במקום להיכנס לשבת 

מלכתא מתוך מנוחת הנפש ושלווה כראוי לקראת מתנה טובה שכזו ש"שבת שמה". 

הטעם השני שמופיע באחרונים הוא הצורך האובייקטיבי, בלא קשר לעיכובי הדרך, להיכנס לשבת מתוך 
שלוות נפש כפי שדיברנו כעת. באופן טבעי אדם שתקוע בדרך עמוסה או אפילו כשהדרך פתוחה לפני 
אך נאלץ הוא בכל רגע להסתכל בשעון ובשמש השוקעת, כשעליו להספיק לבוא לביתו או למקום ששם 
מתארח ולהתכונן כראוי ברחיצה וסידור כל ענייני השבת – יתקשה לקבל את השבת מתוך שלוות נפש. 
טעם זה שמופיע בבני ציון (ח"ב סי' נח) ובדע"ת היה לפי דעתם בתקופה שהיו נוסעים בעגלות וכרכרות, 
שלפי הדברים האמורים – צריכים זמן עוד יותר מג' פרסאות לפני שבת בשביל להירגע מקושי הדרך. 
ויוצאים לחו"ל בטיסות צפופות, עד שעיכוב קטן  וכל שכן בעידננו, עידן התעופה, שאנשים מסתכנים 
בהמראה או בנחיתה או סתם תקלה שעלולה להיות ולעכב את הטיסה עד כדי חילול שבת ודאי. ואנשים 

המשך בעמוד הבא
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הלכה ומנהג
עושים שבתם חול על כסאות השדה תעופה ודינם כמעט כמזידים בידיים.. 

בואו ונראה את שיחם ושיגם והליכותיהם של גדולי ישראל שהם נר לרגלינו, איך הם היו נזהרים שלא 
לצאת בכלל מחוץ לעיר בערב שבת קודש מחשש שמא יבואו לתקלה חלילה. כידוע על מרנן הכתב 
כשנוסעים  ובפרט  לברכה.  צדיקים  זכר  הדורות  מגדולי  ועוד  מגור  ישראל  הבית  חיים,  החפץ  סופר, 
לחופשות בחו"ל, ושם באמת אם לא נסדר מבעוד מועד את כל סידורי השבת עלולים חלילה לאכול 

מאכלים קרים ולהיכשל עם חשמל ועוד תקלות רבות.

ייקח מרווח בטחון  שיוצא מביתו  לנו שכל אחד  ישראל שהורו  גדולי  לדברי חכמים  עלינו לשמוע  לכן 
משמעותי, עד כשעתיים רווח, בשביל להגיע למקום ייעודו בשלווה ולהתכונן לשבת כיאות. ומתוך רוחב 
לב יתכונן לקבלת שבת מלכתא, ויקוים באדם זה הפסוק "והאכלתיך נחלת יעקב כי פי ה' דיבר"- כל 
המשמר שבת כהלכתה נותנים לו נחלה בלי מצרים. והיא- השבת, שהיא מקור הברכה, הנותנת ברכה 

לכל ששת ימי המעשה ומוחלת על כל עוון וחטא למי שזהיר בה לשומרה כהלכתה.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מדברים תשובה | אלא  ארץ,  בדרך  ולא  בחכמה,  ולא  בתורה,  עוסקים  שאינם  יחיד  אדם  או  אנשים  חבורת 
בשחוק וקלות ראש על יחידים או על ציבור, ודיבור זה נעשה מתוך רשעות גאווה ויהירות (פלא יועץ). 
וכת זו אינה מקבלת פני שכינה (סנהדרין קג:) ודנים אותו ראשון לגיהנום חלילה (אותיות דר"ע). אולם 

ליצנות מעבודה זרה מותרת (מגילה כה:).

מה ההגדרה של ליצנות שאסורה?שאלה |

המקור לאיסור נמצא בצוואת רבי יהודה החסיד (אות טז- יז), אבל החת"ס (יו"ד סי' קלח) כתב שיניח תשובה |
ומעניין  לחשוש.  ממה  אין  ואז  שם  דרו  שכבר  כמו  נחשב  וזה  בבית,  זמן  למעט  ותרנגולת  תרנגול 
שבדע"ת (סי' קעט) הביא משו"ת חיים ביד (יו"ד סי' לב) שיניח שם תרנגול כנגד כל הזכרים ותרנגולת 
כנגד כל הנקבות, ושצריך שיהיו שם כל הלילה ובבוקר ישחט אותם שם השוחט, ויעשה את מצות 
כיסוי הדם, ובזה יש כפרה ואין מה לחשוש. לכן בבית שמעולם לא דרו בו ראוי ונכון להשתדל בעניין 
זה או על כל פנים לשים בו דגים חיים. בנוסף יש להביא מניין ללימוד, כפי שמקובל בכל חנוכת הבית.

קנינו בית חדש שנבנה על גבי קרקע חדשה, האם יש בכך איסור?שאלה |
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