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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

גאולה ומשיח

הדלקת מזגן בקיץ <

227יום חמישי כ"א סיון ה'תשע"ז

לע"נ אברהם בן משה ז"ל

והאמת,  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  ש"באותן  כיון  לבוא,  לעתיד 
שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", ועד ש"לא יהי' עסק כל העולם 
יהי' צורך בהבדלה דשבט לוי מדרכי  אלא לדעת את ה' בלבד". לא 
חלק  לוי  שבט  גם  יקבל  ולכן  השלימות,  בתכלית  אז  שיהי'  העולם 

ונחלה בארץ. ש"פ שלח ה'תנש"א סי"א

שאלות ותשובות מתוך מיזם 'סמס לרב'
כשאחד מעוניין במזגן והציבור 

מתנגד, האם מתחשבים בדעתו?
אומר  ואחד  לחלק  אומרים  ותשעה  "תשעים  חכמים:  אמרו 
לבוז, לזה שומעין שאמר כהלכה". כלומר, לגבי פאה - התבואה 
בצורה  המחולקים  פירות  ישנם   - העניים  עבור  שמשאירים 
מסודרת למניעת מריבה, וישנם פירות שנותנים לעניים להסתדר 
ביניהם. ובדבר שיש לחלקו, אף אם כולם מעדיפים שיתנו להם 
להסתדר לבד, ולעומתם עומד יחיד מבניהם המעדיף שיחלקו את 

התבואה, יש להתחשב בדעתו, שאמר כהלכה.

אלא שכתבו הפוסקים שבצרכי ציבור הולכים אחר הרוב, ולכן 
במקום ציבורי אף שייתכנו יחידים שירצו בהפעלת המזגן ובצדק, 
עם-זאת יש להתחשב בדעת הרוב, ואף החושש להתקררות אין לו 
לשנות מרצון הרוב, ועליו לוותר על מקומו הקבוע ויעבור למקום 

חם יותר ובלבד שלא יעורר מחלוקת.

פאה פ"ד, מ"א; רמ”א חו"מ סי’ קסג ס"א; פתחי חושן הונאה פט"ו הערה ג

ממתי אין לבעל להיות בחדר לידה? < הרב משה קורנוייץ
הרבי הורה כבר משלב 'חדר צירים' שהבעל לא יכנס, במציאות היום אין 
חדר מיוחד לצירים. לכן למעשה נראה כי מהזמן שהאשה נכנסת לחדר 
לידה עם בגדי הלידה )שאינם צנועים( ומושכבת על המיטה וכיו"ב )כך 

שאיננה יכולה לשמור על צניעותה( - על הבעל לא להיות יותר בחדר. 
שיחת י"ט תשמ"ז )נדפסה בהיכל מנחם ח"ב עמ' נב וש"נ(. מענות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

נדפסו ב: מאוצר המלך ח"א עמ' 236 ]שהן בחדר לידה והן בחדר לידה אין לבעל להיות כיון שיש שם 

'היפך הצניעות'[. שערי הלכה ומנהג ח"ד עמ' לט, התקשרות גליון תעה. שו"ת מנח"י ח"ח סי' ל, ששבה"ל 

קצה ז,ג. חוסן ישועות עמ' צ.

מחבת חלבית שהשתמשו בה ב24 שעות האחרונות לחלבי, 
וטוגן בה שניצל בשרי, מה דינם של הכלים והאוכל? 

< הרב דניאל גראבסקי
המחבת, השניצל והכף אסורים. צריך להכשיר את המחבת ואת הכף. 

שו"ע יו"ד סי' צד ס"א
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227יום חמישי כ"א סיון ה'תשע"ז

לע"נ אברהם בן משה ז"ל

והאמת,  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  ש"באותן  כיון  לבוא,  לעתיד 
שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", ועד ש"לא יהי' עסק כל העולם 
יהי' צורך בהבדלה דשבט לוי מדרכי  אלא לדעת את ה' בלבד". לא 
חלק  לוי  שבט  גם  יקבל  ולכן  השלימות,  בתכלית  אז  שיהי'  העולם 

ונחלה בארץ. ש"פ שלח ה'תנש"א סי"א

שאלות ותשובות מתוך מיזם 'סמס לרב'
כשאחד מעוניין במזגן והציבור 

מתנגד, האם מתחשבים בדעתו?
אומר  ואחד  לחלק  אומרים  ותשעה  "תשעים  חכמים:  אמרו 
לבוז, לזה שומעין שאמר כהלכה". כלומר, לגבי פאה - התבואה 
בצורה  המחולקים  פירות  ישנם   - העניים  עבור  שמשאירים 
מסודרת למניעת מריבה, וישנם פירות שנותנים לעניים להסתדר 
ביניהם. ובדבר שיש לחלקו, אף אם כולם מעדיפים שיתנו להם 
להסתדר לבד, ולעומתם עומד יחיד מבניהם המעדיף שיחלקו את 

התבואה, יש להתחשב בדעתו, שאמר כהלכה.

אלא שכתבו הפוסקים שבצרכי ציבור הולכים אחר הרוב, ולכן 
במקום ציבורי אף שייתכנו יחידים שירצו בהפעלת המזגן ובצדק, 
עם-זאת יש להתחשב בדעת הרוב, ואף החושש להתקררות אין לו 
לשנות מרצון הרוב, ועליו לוותר על מקומו הקבוע ויעבור למקום 

חם יותר ובלבד שלא יעורר מחלוקת.

פאה פ"ד, מ"א; רמ”א חו"מ סי’ קסג ס"א; פתחי חושן הונאה פט"ו הערה ג

ממתי אין לבעל להיות בחדר לידה? < הרב משה קורנוייץ
הרבי הורה כבר משלב 'חדר צירים' שהבעל לא יכנס, במציאות היום אין 
חדר מיוחד לצירים. לכן למעשה נראה כי מהזמן שהאשה נכנסת לחדר 
לידה עם בגדי הלידה )שאינם צנועים( ומושכבת על המיטה וכיו"ב )כך 

שאיננה יכולה לשמור על צניעותה( - על הבעל לא להיות יותר בחדר. 
שיחת י"ט תשמ"ז )נדפסה בהיכל מנחם ח"ב עמ' נב וש"נ(. מענות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

נדפסו ב: מאוצר המלך ח"א עמ' 236 ]שהן בחדר לידה והן בחדר לידה אין לבעל להיות כיון שיש שם 

'היפך הצניעות'[. שערי הלכה ומנהג ח"ד עמ' לט, התקשרות גליון תעה. שו"ת מנח"י ח"ח סי' ל, ששבה"ל 

קצה ז,ג. חוסן ישועות עמ' צ.

מחבת חלבית שהשתמשו בה ב24 שעות האחרונות לחלבי, 
וטוגן בה שניצל בשרי, מה דינם של הכלים והאוכל? 

< הרב דניאל גראבסקי
המחבת, השניצל והכף אסורים. צריך להכשיר את המחבת ואת הכף. 

שו"ע יו"ד סי' צד ס"א


