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שבועי                           גיליון  )ע"ר(  חב"ד  הלכה  מכון  ע"י  יו"ל 
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הרב שלום דובער טאלר <
מותר לתת לגויה בגדים לתיקון, כשיש סיכוי 

שתתקנם בשבת?
כאשר נותנים לה את הבגד בזמן כזה שמאפשר 
לה לתקן את הבגדים לפני שבת או אחר השבת 
מותר, אף אם היא מעצמה תבחר לבסוף לעבוד 
בשבת, אך אם מביאים קרוב לשבת ומבקשים 
שהבגדים יהיו מוכנים למוצאי שבת מיד - אסור.

שו"ע אדה"ז סרמ"ד ס"א־ד.

הרב שלמה יצחק פראנק <
 האם מותר לכהנים להכנס לקבר הרשב"י?

קבר  שמעל  הבנין  לתוך  להכנס  לכהנים  אין 
הרשב"י, אבל מותר להם לעלות לגג הבנין דרך 

המדרגות שמחוץ לבנין.

ראה שו"ע יו"ד סשע"א ס"א; אג"ק ח"ו ע' שמח.

הרב פנחס קדיש <
האם יש משהו מיוחד שנוהגים לאכול בל"ג 

בעומר?
שמהם  לחרובים  זכר  חרובים  לאכול  נוהגים 
כן  כמו  במערה,  בנו  אלעזר  ורבי  רשב"י  ניזונו 

נהוג לאכול ביצים קשות.

התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 1395; אוצר מנהגי חב"ד ע' רפ; ספר 
המנהגים ע' 43.

הרב ישראל הלפרין
דיין ומו"צ בכפר חב"ד >

 הלכות והנהגות
 ב'בית המזוזה'1

האם יש להקפיד שבית המזוזה יהיה 
שקוף?

לתת  יש  המזוזה  בית  את  לבחור  כשנגשים 

ומנהגים. ראשית  את הדעת על כמה הלכות 

יש לזכור כי נמנעים מלהשתמש בבית מזוזה 

שהמזוזות  נהגו  הרב  בבית  מברזל2.  העשוי 

בנרתיק  ולא  נייר  מעטפת  בתוך  נתונות 

ממתכת או שאר חומרים3, וכפי שידוע, בדירת 

פלסטיק  בניילון/נייר  עטופות  המזוזות  הרבי 

בבית  נתונות  ולא  עבה שכרוך סביב המזוזה 

מזוזה קשיח4.

בבית־מזוזה  המזוזה  לקבוע  ראוי  לכתחילה 

שקוף, כדי שייראה שם ש־ד־י לנכנס וליוצא5.
אמנם במקום שהתינוקות מצויים ויש חשש 

זה  במקום  שיש חשש שמתנהגים  או  טינוף, 

להשתמש  יש  וכדומה,  הצניעות  בדרכי  שלא 

כשמשתמשים  דווקא6.  אטום  בבית־מזוזה 

שמסומן  נהוג  שקוף,  שאיננו  מזוזה  בבית 

עליו אות "ש" מבחוץ7, ויש לכוון שהשם שעל 

שעל  ה"ש"  כנגד  )בערך(  מכוון  יהיה  המזוזה 

בית המזוזה8.

מהם הדברים שצריך לוודא לפני 
שמכניסים את המזוזה לבית המזוזה?

1.  מתוך ספר על הלכות מזוזה וע"פ הוראות רבותינו נשיאינו, 
שי"ל בקרוב.

הבעש"ט. משום  בשם  כן  א( ששמע  )רפט,  קדושים  2.  דעת 
על  המקצר  שיונף  בדין  ואינו  חיים,  מאריכה  שהמזוזה 
כברזל;  דינם  מתכות  שאר  אם  שם  ומסתפק  המאריך, 

בנוסף, כשהמתכת מחלידה גורמת לפסול המזוזה.
3.  הרב יהושע דובראווסקי ז"ל באלגעמיינער זשורנאל )עש"ק 
גם  וראה   .85 ע'   2 חב"ד"  ב"כרם  ונעתק  תשמ"ג(,  נשא, 

בשלחן מנחם )ח"ה, קלט הע' יב(.
4.  מעשה מלך )יא, ו(.

5.  שו"ע יו"ד סרפ"ו, ס"ה; רמ"א סרפ"ח סט"ו.
6.  שו"ע יו"ד סרפ"ו ס"ה; ובדלת הראשית שאין כ"כ חשש זה, 
ראוי לקבוע בבית־מזוזה שקוף, שיראו את השם שבמזוזה.

כתוב  אם  גם  השם,  כל  כתוב  יהיה  שלא  להקפיד  7.  ויש 
מלמעלה למטה, אות תחת אות.

8.  ראה לקו"ש חכ"ד ע' 374 )ע"פ שו"ע יו"ד סרפ"ט ס"ו; שהוא 
להיות  ה'שמע'  שצריך  ה"ב(  פ"ד,  )מגילה  הירושלמי  ע"פ 
רואה את הפתח, וע"ע בפרישה )יו"ד סרפ"ט סקי"א( בטעם 

הדבר(.

כשקובעים מזוזה מחוץ לבית במקום שהשמש 

בבית  המזוזה  להניח  א(  להקפיד:  יש  יוקדת, 

מזוזה שאינו שקוף, ויש לו צבע בהיר שאינו 

מושך את קרינת השמש; ב( בית־המזוזה יהיה 

ממתכת  לא  אופן  )ובשום  פלסטיק,  או  מעץ 

שאוגרת את החום(; ג( המזוזה תהיה עטופה 

היטב בנייר עבה )רצוי פרגמנט( מעל הניילון, 

בכדי שיבודד מהשמש9.

גם מזוזה שמונחת בתוך מבנה אך על יד מקור 

במטבח  תנורים  יד  על  כמו  עוצמה,  רב  חום 

ועדיף  מהחום,  המזוזה  לבודד  יש  תעשייתי, 

מהמזוזה10.  התנורים  מיקום  את  להרחיק 

בבית  להשתמש  יש  לגשם,  החשופה  במזוזה 

מזוזה אטום ללא חריצים וחיבורים, ולעטוף 

וזאת  דווקא11,  מרשרש  בניילון  המזוזה  את 

פולט  ה"ה  החי  מן  עור  הינו  והקלף  היות 

יש  יכולה להתאדות  אינה  וכשהלחות  לחות, 

חשש למחיקת האותיות חלילה12.

בית מזוזה ממגנט )שמוצמד למשקוף מתכת(, 

נחשב  אינו   - בקלות  לשלפו  שאפשר  כיון 

כמחובר, ואין להשתמש בו.

יש  המזוזה,  לבית  המזוזה  את  כשמכניסים 

ההגהה.  סימני  במזוזה  נותרו  שלא  להשגיח 
"נבדק"/"מוגה"/"כשר", מבחוץ  כשנכתב  גם 

אף שלא נפסל, מ"מ יש למחוק לפני שקובע 

במזוזה  הודבקה  אם  וכן  בפתח13.  המזוזה 

לפני  להסירה  יש  הגהה,  אישור  מדבקת 

הקביעה.

9.  עפ"י עצת מומחים בעלי ניסיון בתחום. 
10.  ולצערנו היו מקרים שהמזוזה השחירה והתפחמה רח"ל, 

בגלל קביעה כזו.
11.  כיוון שניילון זה 'נושם'.

12.  ראה שערי מזוזה )יח, )מ((.
13.  משנת הסופר סכ"ז ס"ק יח־יט; ובשעה"צ שם סקי"ז.

האם ניתן להצמיד את בית המזוזה למשקוף באמצעות מגנגט? ראה מדור 'משלחן ההלכה'



ראשון | כבוד בית הכנסת
דרשו  מעט"  למקדש  להם  "ואהי  הפסוק  על 
חכמים "אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות", ועל 
הכנסיות  בתי  של  בקדושתם  להיזהר  יש  כן 
בכבוד  בהם  ולנהוג  מעט  מקדש  כקדושת 
של  לשימוש  בהם  להשתמש  שלא  הראוי, 
חול, ולא לשוחח בהם בענייני מסחר וכדומה, 
מותר  אבל  בתוכם.  ולשחוק  להתלוצץ  ואסור 
של  וכנסים  התוועדויות  בבית־הכנסת  לערוך 
בית־הכנסת  את  לכבד  ומצווה  וכדומה.  תורה 
נעליו  על  שיש  ומי  תמיד.  ניקיונו  על  ולשמור 
בוץ המלכלך, צריך להסירו לפני שייכנס לבית־
הכנסת וכידוע הרבי מקפיד ביותר שלא ימצאו 
כמה  כך  על  העיר  ואף  בבית־הכנסת,  לכלוכים 

פעמים1.

שני | מעבר דרך בית הכנסת
בית־הכנסת עם שני פתחים אסור לעבור בתוכו 
בכדי לקצר את דרכו, ויש הסוברים שאף בתוך 
ע"י  דרכו  את  לקצר  אסור  עצמו  בית־הכנסת 
שלבימת  מפני  הקריאה,  בימת  דרך  שיעבור 
הקריאה קדושה יתירה על קדושת בית־הכנסת 
אלא שפוסקים רבים חולקים על כך ואכן נהוג 
בית־הכנסת  ומבואות  חצרות  ואף  בזה.  להקל 
לתוכן  להיכנס  אין  בהן  מתפללים  שלעיתים 
למטרה זו, ולכתחילה ראוי להחמיר אף בעזרת 
בכוונתו  אין  אם  בתוכה  לעבור  שלא  הנשים 

לקצר דרכו לצורך מצווה2.

שלישי | קטן המפריע בבית הכנסת
נהוג להביא את הקטנים לבית־הכנסת לחנכם 
שתשמר  בתנאי  זאת  לעשות  יש  אך  במצוות, 
קדושת בית־הכנסת, בנקיות גופם ובהתנהגות 

הרצים  ילדים  מהבאת  להימנע  ויש  ההולמת. 
ומרעישים בבית־הכנסת; הן משום שהדבר מפר 
את ריכוזם של המתפללים, והן משום שהבאתו 
במצב זה מרגילה אותו לבזות את בית־הכנסת, 
הילד  והגיע  במידה  בהרגלו.  ימשיך  וכשיתבגר 
אביו  בהתפלה,  לציבור  ומפריע  לבית־הכנסת 
להרגיעו  ולנסות  להתפלל,  להפסיק  צריך 
להרים  מבלי  להרגיעו  יכול  ואם  לדבר,  מבלי 
ובמקרה  להרימו,  אסור  התפלה  באמצע  אותו 
שהתינוק לא רגוע והדבר מטריד את מחשבתו, 
עליו אף לצאת  מועיל  אינו  ואם הדבר  ירימו; 

עמו מבית־הכנסת עד שיירגע3.

רביעי | שיפוץ בית הכנסת
אשר  המקומות  כל  את  תאבדון  "אבד  נאמר: 
מזבחותם  את  וניתצתם   .  . הגויים  שם  עבדו 
לה'  כן  תעשון  לא   .  . מצבותם  את  ושברתם 
אלוקיכם". ולמדו חכמים שכל המנתץ דבר מן 
ההיכל או המזבח עובר בלא־תעשה, ויש שלמדו 
בתי־הכנסיות.  את  אף  כולל  זה  שאיסור  מכך 
בית־ לסתור  היחיד  שההיתר  להלכה  ונפסק 

הוא  וגם  מחדש  לבנותו  מנת  על  הוא  הכנסת 
מותנה בכך שאין חשש שמא יתרשלו מבניינו 
ונחלקו  בציבור.  התפלות  יתבטלו  שלא  וכן 
הפוסקים האם מותר לקלף צבע או מן הטיח 
של קירות בית־הכנסת ורהיטיו מתוכו ומחוצה 
מסמרים  וקביעת  חורים  נקיבת  לגבי  וכן  לו, 
בבית־הכנסת לצורך התקנת ריהוט, והרבה נטו 

להקל בכך4.

חמישי | מקומה של הבימה
מיקומה  על  ההקפדה  אודות  הפוסקים  דנו 
פוסקים  וכתבו  בבית־הכנסת,  הבימה  של 

רבים, לדייק שתהיה הבימה מול ארון הקודש 
הבימה  את  להציב  להקפיד  וכן  הפסק.  ללא 
הפנימי  למזבח  בדומה  בית־הכנסת,  באמצע 
הרבי,  הורה  ולמעשה  ההיכל.  באמצע  שהיה 
בית־הכנסת,  באמצע  הבימה  את  להציב  שיש 
להציבה  שונים  אילוצים  שישנם  ובמקרה 
בסמוך לקיר, יש להקפיד לכל הפחות שתהיה 
הבימה  בין  כהפסק  שורה אחת של מתפללים 
מקום  יש  המדרש  שבבית  אומרים  ויש  לקיר, 

להקל בכך5.

שישי | הפניית גב לארון קודש
כתבו הראשונים "לא יחזיר אחוריו לספר־תורה 
וכך  טפחים",  עשרה  ממנו  גבוה  היה  אא"כ 
נפסק להלכה. וכתבו הפוסקים שאף אין לסדר 
מקומות ישיבה כשגבם של היושבים כלפי ארון 
הקודש. אולם ניתן להקל לצורך הלימוד ובפרט 
בית־הכנסת כשפני  בעת מסירת שיעור בהיכל 
כלפי ארון הקודש.  ואחוריו  הדורש אל הקהל 
וגם  עצמה,  בפני  רשות  הוא  שהארון  מפני 
משום שאין מניחים שם את הכיסא בקביעות, 
אלא רק בשעת הלימוד. אך כשמתאפשר נכון 
הקודש  לארון  בסמיכות  ממש  לשבת  שלא 
להטות  נכון  דרשה  בעת  ואף  כלפיו,  כשהגב 

מעט ולא להפנות גב ממש6.

כבוד בית הכנסת וקדושתו <

תיקון העולם

בדרגה ה רשב"י  היה  המערה  מן  בצאתו  עצמך:  גע 

הכי נעלית בלימוד התורה - כמסופר בגמרא - כ"ד 

תירוצים על קושיותיו של רבי פנחס בן יאיר שהיה 

זאת  ולמרות  דרשב"י!  קושיות  על  פירוקים   י"ב  משיב 

 - היה  מן המערה  מן  בצאתו  הדבר הראשון שבו התעסק 

כי  הדבר,  וטעם  העולם!  תיקון  אם  כי  התורה.  לימוד  לא 

תכלית הכוונה דלימוד התורה שיביא לידי מעשה בפועל! 

)התוועדויות תשמ"ו ח"ג ע' 381-380(

לקבלת ההלכה מידי יום לניד שלחו הודעת וואטסאפ ל: 972-55-708-1737+

האם מותר להפנות גב לארון 
הקודש?

על מה צריך להקפיד כאשר מביאים 
את הקטנים לבית־הכנסת?

מקורות: 
ס"ו־ט;  סקנ"א  ונ"כ  טוש"ע  א;  כט,  מגילה  טז;  יא,  1.  יחזקאל 
ואילך;  ש"ו  ע'  ח"א  מנחם  שולחן  ואילך;  ס"א  שם  ערוה"ש 

מעשה מלך ע' 10; פסקי תשובות סקנ"א אות כא. 
2.  מגילה כז, ב; טוש"ע או"ח סקנ"א ס"ה; פסק"ת שם סי"ב־ד.

3.  רמ"א סקמ"ט ס"א; של"ה, מסכת תמיד נר מצווה עו )הובא אף 
במ"ב סצ"ח סק"ג(; מג"א סקכ"ד סקי"א; שו"ע אדה"ז שם ס"י 
וסצ"ח ס"א; לקו"ש חכ"ג ע' 251; הליכות קטנים פ"ט סמ"ו־ז, 

סנ"א וסנ"ג; פסקי תשובות סק"ד אות ג.
4.  דברים יב, ב־ד; ספרי דברים פס"א; טוש"ע ונ"כ או"ח סקנ"ב; 
ט"ז סקנ"א סק"ג ובפמ"ג )מ"ז( שם; א"ר סקנ"ב סק"ז; שאילת 
יעבץ ח"ב נ"ד; שו"ת צ"צ חאו"ח ס"כ; פסק"ת סקנ"ב אות יג; 

בירורי מנהגים – סדר היום )להרש"י שיחי' פרידמאן( ע' 180.
5.  טוש"ע או"ח סק"נ ס"ה ונ"כ; שד"ח אס"ד מע' ביהכ"נ אות יג; 

אג"ק חכ"ג ע' קנו וע' קצג; מנח"י ח"ג ס"ו.
ע"ח,  הדור  פאר  הרמב"ם  תשובת  ה"י,  פ"י,  ס"ת  הל'  6.  רמב"ם 
סק"ב,  סק"נ,  ואו"ח  סק"א,  שם  ט"ז  ס"א,  סרפ"ב,  יו"ד  שו"ע 
הליכות  ל;  הע'  פט"ז  ומשפט  ח"ה סע"ח, צדקה  מנח"י  שו"ת 

ומנהגי ש"ק ע' צז.

חסיד חב"ד
אינו לבד!

עשרות רבני
'מכון הלכה חב"ד'

זמינים במוקדי ההלכה


