
מערכת שונה הלכות  - משרד: 076-5409773 
mhalachachabad@gmail.com :הקדשות ותרומות: 058-4513770 אימייל

ב"ה

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(
לשאלות הלכתיות < קו לרב: 077.2251.770 | סמס לרב: 055.7081.737

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

גאולה ומשיח

שבת חזון <
ההבדלה במוצאי 

264יום שישי ה' מנחם אב ה'תשע"ז

ניתן להקדיש את העלון לזכות/לע"נ יקיריכם - להקדשות 058-4513770

רואים שישנו קושי )"עס קומט אן שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה 
שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח 
וגאולה.. והעצה לזה - ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח 
האדם. טבע  לשנות  הקב"ה שלמעלה מהעולם(  )חכמתו של  התורה 
שיחת ש"פ בלק תנש"א

"כל השונה הלכות בכל יום.."

 מה היום שלך ?

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

חייג עכשיו ושמור לך יום של הלכה!

 054-9433255 

יום אחד של שותפות: 
500 ש"ח בלבד

 ניתן לתרום מכספי מעשרות 

ב"ה

אני מעוניין להקדיש 
24 שעות של תשובות 

הלכתיות במוקד "סמס 
לרב" בלוח השנה של 

מכון הלכה חב"ד!

הידעת? למערכת 
"סמס לרב" נכנסות 

בממוצע 250 שאלות 
ביום, עלות הטיפול בכל 

שאלה כ-2 ש"ח!

שאלות ותשובות מתוך מיזם 'סמס לרב'
כיצד נוהגים בשתיית יין של 
ההבדלה, במוצאי שבת חזון?

של  המפסקת  בסעודה  יין  ושתיית  בשר  אכילת  חכמים  אסרו 
תשעה-באב. מפני שהינם משמחים, וכן משום שרוצים לסמל את 
בשר הזבחים וניסוך היין שבטלו מן המזבח. ואמרו חכמים שמן 
ויין עד שייבנה המקדש, אלא שאין  הדין היה ראוי לאסור בשר 
הציבור יכולים לעמוד בזה, ולכן אסרו זאת רק בערב תשעה-באב 
ולאסור  להחמיר  כיום  נוהגים  שאנו  אלא  החורבן.  על  כאבלות 

בשר ויין בכל "תשעת הימים" עד חצות יום י' באב. 

לתינוק  שנותנים  הפוסקים  כתבו  בהבדלה,  יין  שתיית  ולגבי 
שהגיע לחינוך בענייני ברכות, אך עדיין אינו יודע שטעם איסור 
שתיית היין הוא מפני שבטלו נסכי הקרבנות. אם אין תינוק כזה, 

ישתה המבדיל בעצמו.

תענית כו, ב; ב"ב ס, ב; טוש"ע ונ"כ או"ח סתקנ"ח; א"א להרה"צ מבוטשאטש וכה"ח שם; 

לוח כולל-חב"ד; שיחות קודש תשל"ח ח"ג עמ' 496

החלטתי במחשבתי לתת צדקה למישהו, ואח"כ חזרתי בי, 
והוא לא יודע על כך דבר, כיצד ראוי לנהוג? 

< הרב דניאל גראבסקי
יש  לקיים את מחשבתו. אמנם  חיייב  ולא  הדין, במחשבה פטור,  מעיקר 
דעות המחמירות לקיים גם מחשבה טובה. וידוע מעשים של גדולי ישראל 
שכך נהגו להחמיר על עצמם. אם כן, כדאי לקיים את המחשבה במקום 

שאפשר. שו"ע אדה"ז חו"מ הל' מכירה ומתנה ס"א

חתכתי בצל בסכין בשרי לאחר מכן הכנסתי אותו למעבד 
מזון, האם המעבד מזון נהיה בשרי? < הרב מיכאל אבישיד

יש בזה דיון רציני בפוסקים בין האבן העוזר למגן אברהם בהלכות פסח )סי' 
תנא ס״ק לא(, ולכן כדאי להחמיר להכשיר אותו בהגעלה )הקערה והסכינים(, 

ואם קשה לעשות זאת )בדרך כלל לא כ״כ קשה( אפשר להסתמך על רוב 
הפוסקים שפסקו כאבן העוזר. שאין צורך להכשיר. 
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