
יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                     גליון שבועי                                                

גליון 600 עש״ק בהעלותך ה׳תשפ״ב | מחיר: 5 ש״חב"ה

12 חשבון פשוט
נזכרים ונעשים

8
10
4

9
מהגג עד 2

למקלט
צדק ומשפט

 ממנהגי
קבלת שבת
הלכה יומית

תורה שבע"פ 
 בגאולה
הלכתא למשיחא

 החזן טעה
 מה עושים?
משולחן ההלכה

שילוב אצבעות 
 הידיים
מנהגים ומקורותיהם

על השחיטה  |  עמ' 8 
סכינים כשיטת אדה"ז

מדור חדש!

ועד לם  לעו ו מלך המשיח  נ רבי ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו יחי 

הפיצו את האור בקהילתכם  
ושנו את העולם!

להזמנות
והקדשות
02-3011770



 יום ראשון  עמידה בקבלת שבת
כשאומרים:  לעמוד  נוהגים  שבת  קבלת  בעת 
"מזמור לדוד", "אנא בכח" ו"לכה דודי", וכן 
ויש  עומדים.   – שבת  קבלת  שאחרי  בקדיש 
שבת,  קבלת  תפילת  משך  כל  לעמוד  נוהגים 
וכך מנהג הרבי . בקבלת שבת – אומרים "אנא 
בכח" בלחש, ובעת האמירה צריך לראות – או 
ראשי  שהם  השמות,  את   – במחשבה  לצייר 

התיבות )אב"ג ית"ץ וכו'(, אבל לא לאמרם.
באר היטב סרס"ב סק"ה. סדור תורה אור ע' 486  )עמידה בקדיש(. 

ראה כה"ח )פאלאג'י( סכ"ח ס"ד. קצוה"ש סע"ז בדה"ש סק"ט. 
ספר המנהגים ע' 26. מעשה מלך עמ' 129. אורחות מנחם עמ' לב. 

דרכי חיים ושלום אות שעא.

 יום שני  הסיבוב בעת אמירת בואי בשלום
כלפי  מסתובבים  בשלום"  "בואי  לאמירת 
מערב, כיוון הסיבוב הוא מצד שמאל )כלומר, 
עומד  שאינו  ומי  ויסתובב(,  לשמאלו  יפנה 
שיפנה  ראוי   – מזרח  לכיוון  דודי"  ב"לכה 
למזרח מעט לפני "בואי בשלום", כדי לעשות 
סיבוב כנהוג . כשאומרים "בואי כלה" הראשון 
מנהגנו לשוח לצד ימין, באמירת "בואי כלה" 
את  מפנים  מכן  ולאחר  שמאל,  לצד   – השני 
מסתובבים  מכן  לאחר  לאמצע.  חזרה  הפנים 
בחזרה כלפי מזרח ומרכינים שוב הראש לכוון 
 – אומרים  מלכתא"  שבת  כלה  "בואי  מזרח. 

בלחש – עם הפנים למזרח, לאמצע.
ראה פמ"ג א"א סרס"ב סק"ג. ערוה"ש )שם ס"ה(. ספר המנהגים 

ע' 26. וראה שיחת ש"פ תצא תנש"א )שיחות קודש תנש"א 
ח"ד ע' 278(. שיחת י"ב תמוז תשכ"ג )תורת מנחם חל"ז ע' 150(. 

אורחות מנחם עמ' לד. וראה בירורי מנהגים שבת )להרש"י שיחי' 
פרידמאן( ע' 37.

אפילו אלה שבעבר לא זכו להיות מתלמידי 
תורת  למדו  אבל  תמימים,  תומכי  ישיבת 
רבותינו נשיאינו, אפילו "פסוק אחד או דבור 
אחד או אפילו אות אחת", )אבות פרק וא"ו 
משנה ג( – הרי הם תלמידי רבותינו נשיאינו 
עליהם   –  .  . בישיבה שלהם  למדו  וכאילו 
הוא  ופנימיותם  מהותם  שעיקר  לדעת 
להסתפק  להם  אין  ולכן  התורה,  לימוד   –
בקביעות  ידי-חובתם  שיוצאים  בעובדה 
בשולחן-ערוך,  שנקבע  כפי  לתורה  עתים 
העסק  משעות  גם  "לגזול"  עליהם  אלא 

שלהם וכו' ולנצלם ללימוד התורה.
)לקו"ש חי"ד ע' 314(

 לגזול משעת
העסק שלהם

הלכה 
יומית

 ממנהגי
קבלת שבת

הזמן גרמא

יוצא לאור ע"י
מכון הלכה חב"ד )ע"ר( 

  קו לרב: 077-2251770
  סמס לרב: 055-7081737 

 vod.smslarav.co.il :מדיה הלכה  
 smslarav.co.il :הגוגל של ההלכה

טל/וואצאפ: 02-3011770
publish@smslarav.co.il :דוא"ל

Sales@smslarav.co.il :מחלקת פרסום
לתרומות והצטרפות לאגודת התומכים:
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עורכים: הרב יצחק איתן מזרחי, הרב שמואל מקמל
הגהה: הרב שבתי פרידמן, הרב משה קורנוויץ

ניהול: הרב שניאור גורפינקל, הרב זלמן ברנשטיין
עיצוב ועימוד: מאיר קולטון
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 יום שלישי  אמירת קדיש ו"כגונא"
השבת"  ליום  שיר  "מזמור  שלאחר  הקדיש  את 
ערב  ביום ששי  יָארצייט  לו  שיש  מי  הן  אומרים 
שבת קודש, והן מי שיש לו יָארצייט בשבת קודש, 
יָארצייט.  שלפני  בשבת  לאמרו  נוהגים  לא  אבל 
ו"ברכו".  קדיש  חצי  "כגונא"  אומרים  כך  אחר 
והמתפלל ביחידות יאמר אחרי "כגונא" את סיום 
מאמר הזוהר – "ולומר ברכו כו'" כנדפס בסידור, 
כיון שפתיחת תפילת ערבית צריכה להיות בברכו. 
ולכן, גם אם ענה מוקדם יותר ל"ברכו" עם הציבור, 

אף על פי כן יאמר "ולומר ברכו כו'".
אגרות קודש ח"ג ע' כ וע' שז.

 יום רביעי  תפילת ערבית
בתפלת ערבית של ליל שבת קודש, החל מ"ופרוש 
לומר  נוהגים   – "השכיבנו"(  )בברכת  עלינו" 
 .  . בעמידה. חתימת הברכה היא:  "בא"י הפורס 
"השכיבנו"  ברכת  בחתימת  טעה  ירושלים".  ועל 
ואמר )כמו בימות החול( "שומר את עמו ישראל 
זמן  )משך  דיבור  כדי  בתוך  נזכר  אם   – לעד" 
שאילת שלום של תלמיד לרב, שהן ג' תיבות אלו: 
שלום  סוכת  "הפורש  יאמר  רבי"(,  עליך  "שלום 
כו'"; ואם לא נזכר עד לאחר כדי דיבור - לא יחזור.

קצוה"ש סע"ז ס"ד. ספר המנהגים ע' 27.

 יום חמישי  אמירת "ויכולו"
רם  בקול  יחד  הקהל  כל  אומרים  התפילה  לאחר 
ובעמידה "ויכולו". וכתבו הפוסקים, שאף על פי 
עם  לדבר,  אסור  הציבור  תפילת  זמן  משך  שבכל 
זאת – בעת שהציבור אומרים "ויכולו", וכן בעת 
שהשליח ציבור אומר ברכה מעין שבע יש להיזהר 
בכך במיוחד. גם המתפלל ביחידות יאמר "ויכולו" 
בעמידה, ואין צריך לומר "ויכולו" עם אדם נוסף. 

ואף ביום טוב שחל בשבת אומרים "ויכולו" . 
שו"ע אדה"ז סרס"ח סי"ב, סי"ז, קו"א שם סק"ב. וראה בירורי מנהגים 

שבת )להרש"י שיחי' פרידמאן( ע' 42 ואילך.

 יום שישי  ברכה מעין שבע
נוהגים  שבע  מעין  ברכה  אומר  שהש"ץ  בעת 
יחד  אומרים  הקהל  שכל  ונוהגים  לעמוד.  הקהל 
עם הש"ץ  )מתוך ברכה מעין שבע( "מגן אבות" 
ביחידות,  המתפלל  בראשית".  למעשה  "זכר  עד 
אינו אומר ברכה מעין שבע. ואם ירצה יכול הוא 
בראשית"  למעשה  "זכר  עד  אבות"  "מגן  לומר 
בלבד. כשחל לילה הראשון של פסח בשבת – אין 
טובים,  הימים  בשאר  שבע.  מעין  ברכה  אומרים 
כשחלים בשבת, אומרים ברכה מעין שבע באותו 

הנוסח כמו כל שבת.
ראה א"ר או"ח סרס"ח סקט"ו. שו"ע אדה"ז שם סי"ג-ד, סי"ח וסתפ"ז 

ס"ד. וראה בירורי מנהגים שבת )להרש"י שיחי' פרידמאן( ע' 46.
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הכנות שליח הציבור לתפלה
כשבוחרים שליח ציבור בכל ימות השנה 
 – הגון  שיהיה  תכונות:  כמה  בו  שיהיו  צריך 
יצא עליו שם רע כ'בעל עבירה'. דהיינו,  שלא 
לחמורה  הנחשבת  במזיד  עבירה  עבר  שלא 
בעיני הבריות. וכן שיהיה עניו ומרוצה ומקובל 
על הציבור. וכן שיהיה קולו ערב, ושיהיו פסוקי 
התפילה סדורים בפיו. באם לא מוצאים שליח 
ישראל  "כל  הרי  הללו,  התנאים  עם  ציבור 
הקהל   ברצון  שיהיה  והעיקר  כשרות",  בחזקת 
קטטות  לידי  לבוא  שלא  ביותר  ליזהר  ויש   –

ומריבות בעניין זה1. 
ובפרט  שנה  בכל  לעבור  צריך  הציבור  שליח 
על  ובפרט  התפילות  על  הנוראים  בימים 
הפיוטים, על מנת לדעת לכל הפחות את פירוש 
דרשות  את  גם  ילמד  אפשר,  ובאם  המילות. 
חז"ל וביאורי החסידות על קטעי התפלה. כמו 
כן ראוי לש"ץ לטבול לפני התפילה, ובאם אינו 
ר"ה  בערב  לטבול  ישתדל  לכל הפחות   – יכול 

וערב יו"כ2.

1. רמ"א סתקפ"א ס"א. שו"ע אדה"ז סנ"ג ס"ד.

אבל בתוך י"א חודש על פטירת אביו או אמו ר"ל עובר לפני העמוד 
בכל ימות החול, אך בימים שמתפללים בהם מוסף אינו עובר לפני 
העמוד. וביום היארצייט מדי שנה עובר לפני העמוד כשליח ציבור 

)ראה רמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. ספר המנהגים חב"ד ע' 78-9(.

2. אגרות קודש ח"ד ע' תסח.

שליח הציבור שטעה בתפלתו
בתפלתו  שטעה  ציבור  שליח  כי  בגמרא  נאמר 
יכול הוא להמשיך  ויודע לתקן טעותו  כל-עוד 
ולהתפלל, אולם אם מכוון את טעותו בברכות 
באופן שיטתי, מונעים ממנו לגשת לפני התיבה. 
במקרה שאינו יודע לתקן טעותו מעבירים אותו 
תפילות  להתפלל  הוא  כשר  אך  זו,  מתפילה 
תחתיו,  אחר  שייגש  וצריך  במידה  אחרות. 
הברכה  מתחילת  להתחיל  המחליף  הש"ץ  על 
לחלק  ניתן  שלא  מפני  בה,  טעה  שהראשון 
ברכה אחת לשנים. ואם טעה כשאחז בשלשת 
המחליף  הש"ץ  על  הראשונות,  הברכות 
ששלשת  כיוון  התפלה,  מתחילת  להתחיל 

הברכות הראשונות חשובות כאחת3.
שעל   - היחיד  תפלת  את  המעכבת  טעות  כל 
– מחויב אף  לחזור באם טעה בתפלתו  היחיד 
אולם  בקול.  בתפלתו  לחזור  ציבור  השליח 
יום,  שונה הדין בטעיות של הזכרת עניינו של 
ולמשל כשלא אמר "יעלה ויבוא" בראש חודש 
בשחרית - שלמרות שהיחיד חוזר כל עוד ולא 
מפני  חוזר  ציבור  השליח  אין   - מוסף  התפלל 
להתפלל  עליהם  שעדיין  כיוון  הציבור,  טורח 
מוסף בה יזכירו את ראש חודש. אלא שאם נזכר 

3. ברכות כט, א; טוש"ע ונ"כ או"ח סקכ"ו ושו"ע אדה"ז שם ס"א-ב. 
משנ"ב שם סק"א.

משולחן 
ההלכה

מדיני שליח ציבור

 הרב ליאור רוזנבוים
דיין ומורה-צדק בבאר שבע 
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חזרת-הש"ץ  את  סיים  לא  כשעדיין 
עליו לחזור לברכת "רצה"4.

אינו  שבלחש,   בתפלתו  שטעה  ש"ץ 
חוזר ומתפלל שוב את תפלת העמידה, 
משום שבכך יגרום טורח לציבור, אלא 
יאמר  אותה  חזרת-הש"ץ  על  יסמוך 
"אלקי,  בלחש  יאמר  וכשיסיימה  מיד, 
שנוהג  כפי  לאחוריו  ויפסע  נצור" 
היחיד. במקרה שטעה הש"ץ, בשלשת 
הברכות הראשונות של תפלת שמונה 
נחלקו  שבלחש,  בתפלתו   - עשרה 
לחזור.  שעליו  שכתבו  יש  הפוסקים: 
טעה  אם  שאף  שכתבו,  היו  לעומתם 
בשלשת הברכות הראשונות אינו חוזר. 
ולמעשה פוסק אדה"ז שכל עוד ואוחז 
הוא עדיין בתפלתו יחזור, אך אם כבר 
להטריח  שלא  יחזור,  לא  תפלתו  סיים 

את הציבור5.

4. ברכות ל, ב; טושע ונ"כ או"ח סקכ"ו ושו"ע אדה"ז 
שם ס"ג.

5. רמב"ם הל' תפלה פ"י ה"ב ובכס"מ שם. טוש"ע ונ"כ 
או"ח סקכ"ו שו"ע אדה"ז שם ס"ד.

מהם המאכלים הגורמים לשכחה?
מסוימים  מאכלים  מיני  קיימים  כי  הזהירו  חז"ל 
מהם  שאכל  מאכלים  ומהם:  לשכחה,  הגורמים 
פת  ועוף;  חיה  בהמה  של  לב  חתול;  או  עכבר 
שלא נאפתה כל צרכה; השותה שאריות ממים של 
רחצה )ולמשל השותה מהמים שנטלו מהם נט"י 
כן אמרו חכמים שהרגיל  כמו  מים אחרונים(,  או 
וכמה  בשכחה,  הוא  אף  מסתכן  זיתים  באכילת 
פוסקים הציעו למעשה שכיוון ששמן זית מועיל 
להם  שמוסיפים  ע"י  זיתים  לאכול  ניתן  לזכרון, 

שמן זית. 
מקורות: הוריות יג, ב, מ”א סק”ע סקי”ט, הליכות שלמה תפלה פ”ב 

הע’ 103, פסקים ותשובות סרמ”ו סט”ו ובהע’ 244 שם.

האם נשים נוטלות ידיהן למים 
אחרונים?

נאמר  לא  מעיקרה  מים-אחרונים  נטילת  במצוות 
רבים  פוסקים  אולם  לנשים,  גברים  בין  חילוק 
בזמן  כמו  אינו  זו  נטילה  שכיום  שכיוון  כתבו 
חז"ל, מאחר וכיום נוהגים לאכול בכף-ומזלג, על-

כן לא נהגו הנשים להחמיר בזה. אלא שכשהידיים 
ובזה  הברכה,  קודם  היטב  לרחצן  יש  מטונפות, 

ודאי אף הנשים מחויבות.
‘והייתם  מים-ראשונים,  אלו  “’והתקדשתם’  חכמים:  דרשו  הנה  מקורות: 
יומא פג,  נג, ב.  ויקרא יא, מד. ברכות  קדושים’ אלו מים-אחרונים”. )ראה 
א. בין הטעמים שנתנו חכמים לנטילת מים-אחרונים הוא שמא נגע בסעודה 
במלח-סדומית המסמא את העיניים, ולכן יש שכתבו שכיוון שאינו מצוי כיום 
אין חיוב במים-אחרונים, אולם אדה”ז פוסק שגם כיום נכון להיזהר במים-
אחרונים, שיש בכך מצווה להתנקות קודם הברכה. וראה טוש”ע ונ”כ ושו”ע 
אדה”ז או”ח סקפ”א. שו”ע אדה”ז או”ח סקפ”א ס”ט. כה”ח סקפ”א סקכ”ז; 
שו”ת  ובהע.  נח  ע’  פ”ג  הליכות-בת-ישראל  סקפ”א.  או”ח  מור-וקציעה 

שבט-הלוי ח”ד סכ”ג. מקוה-המים ח”ג סי”ז.

הרב  אברהם הרוניין  <
רב קהילת חב"ד ומרכז העיר, כפר סבא

הרב  שמואל מעטוף 
מורה-צדק בקהילת חב"ד יישוב אדם-גבע בנימין

smslarav.co.il

מן
יינ

קל
מן 

זל
ר: 

איו
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שני דיירים בבניין משותף הדרים בקומה 
העליונה ביותר היו מעוניינים לבנות על 
דיירים  אותם  פנו  דירתם.  להרחבת  הגג 
לשכניהם ובקשו מהם שיחתמו לטובתם 
בשעה  לבניה.  התנגדות  כל  להם  שאין  ויאשרו 
שאין  שכנוע  בדברי  עמהם  דברו  אליהם  שפנו 
להם כל הפסד בדבר ד'זה נהנה וזה לא חסר' הוא, 
ולא  הגג,  אל  מגיעים  אינכם  כך  'גם  כי  בטענתם 
וכדומה'. הסכימו  תהיה כל פגיעה בדודי השמש 

הדיירים וחתמו לטובת המתרחבים.
בניה  היתר  להוציא  המתרחבים  שבאו  בשעה 
זה  עקב  לקבלו,  יוכלו  שלא  להם  נודע  בעירייה, 
שהמקלט הקיים בבניין אינו משופץ וע"כ חויבו 
לשפץ את המקלט לפי מה שהתקן )הגנה אזרחית( 

דורש.
פנו המתרחבים אל שאר דיירי הבניין בבקשה כי 
זה  ודבר  ישתתפו עמהם בשיפוץ המקלט, מאחר 
מחויב עפ"י החוק לכלל הדיירים בבניין, מה עוד 
אשר  מהשיפוץ  הם  נהנים  דבר  של  בסופו  שהרי 

ישמש תועלת לכל הדיירים. 
תועלת  כל  להם  שאין  הדיירים  טוענים  כנגדם 
בשיפוץ המקלט, ומלבד זאת 'פוק חזי' )לך וראה( 
שכיום בפועל רוב ככל המקלטים אינם משופצים 
שגם  היא  עובדה  ומצפצף!  פה  פוצה  ואין 

המתרחבים לא דרשו את שיפוץ המקלט, אלא רק 
לאחר שחויבו זאת ע"י העירייה עקב התרחבותם, 
ועוד  הגורמת!  היא  האישית  שתועלתם  נמצא 
המתרחבים  ע"י  ששוכנעו  הדיירים  שאר  טוענים 
שיחתמו להם כיון ד'זה נהנה וזה לא חסר', אבל 
לשלם  הם  שצריכים  להם  מתברר  כאשר  כעת 
הרי   - ומקובלת  נהוגה  שאינה  שהיא  כל  הוצאה 

שנחשבים הם חסרים ועל דעת כן לא חתמו.
שרכשו  שמכיוון  המתרחבים,  משיבים  כנגדם 
 - מקלט  בו  שקיים  משותף  בבניין  דירות  יחדיו 
שהתקן  כפי  תקין  להחזיקו  היא  שמחובתם  הרי 
מחייב ואין זה משנה מכח מה תובעים הם משאר 

הדיירים לעמוד בהוראות החוק.

מהגג עד למקלט

את  ישלם  מי  השאלה   ונשאלת   
הדיירים  כלל  האם  המקלט:  שיפוץ 
להחזקת  המשותפת  מחובתם  )כחלק 
הבניין באופן תקין( או רק אלו הרוצים 
)ומוכרחים  דירתם  את  להרחיב 
לשיפוץ זה כדי לאשר את ההרחבה(?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה
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 תשובה בהרחבה  נפסק בהלכה שכדי שיוכלו 
משהו  לכפות  )בדירה/חצר/בניין(  שותפים 
)הכוונה: לשלם על תיקון וכדומה( איש על רעהו 

הוא כאשר מתקיים אחד משני התנאים:
או שמדובר בצורך גדול )לתחזוקת המבנה, . 1

יכול האחד לכפות דעתו על האחר, אך  ואז 
אם אינו הכרחי – אומר לו 'טול עציך ואבניך' 

ואכמ"ל בזה(.
או שמדובר במנהג שנהגו בו בני המדינה.. 2

לציין  יש  השני  האופן  גדרי  חידוד  לגבי  והנה 
מספר פרטים:

ראשית, רק מה שנהוג באותה מדינה נחשב מנהג 
ואין מדינה זו מלמדת על חברתה כלום.

שנוהגים  מה  משמעותה:  מנהג  הלשון  שנית, 
החוק  לשון  דווקא  ולאו  האדם,  בני  רוב  בפועל 
במדינה, אשר אין להכריח ממנה שום דבר לגבי 
לא  ולדוגמא:  בפועל,  המדינה  תושבי  מנהג  מהו 
כתוב בשום חוק שצריך לצבוע את חדר המדרגות, 
אך זהו דבר הנהוג בדרך כלל וע"כ יכולים מיעוט 
אף  כן,  לעשות  השאר  על  לכפות  הבניין  מדיירי 
מקלט  לגבי  ולהיפך  בכך,  חפצים  אינם  הרוב  אם 

)יבואר להלן(.
שבשתיקה,  בהסכמה  מדובר  אם  גם  שלישית, 

כל פעולה אפקטיבית מצידו של  ללא עשיית  או 
מה  על  להלין  שלא  שבחר  זה  עצם   – השותף 
שנעשה מיד עם התרחשותו, אלא הסכים בשקט 

– נעשה שותף לכך וחייב בהוצאות.
לצורך הדוגמא: קבלן שבנה בניין, ועשה מסביבו 
נאים  ועצים  נדירים  בר  צמחי  עם  יקרה  גינה 
על  מותר   – המקובל  לסטנדרט  מעבר  וכדומה, 
על  לכפות  בגינה  בטיפול  הרוצה  הבניין  מיעוט 
בגינה,  הטיפול  בהוצאות  להשתתף  הבניין  רוב 
אע"פ שהטיפול בגינה זו יקר בהרבה, ואין נפוצה 
מכיון  מקום  מכל  הבניינים,  שאר  בין  זו  גינה 
וחייבים  זו  גינה  של  לקיומה  הסכימו   – ששתקו 

לטפל בה כנדרש. 
ולאחר  תיקן משהו  כל שכן אם האחד   – וכמובן 
מכן גילה שותפו את דעתו שנוח לו בתיקון שעשה 

הראשון, שחייב להשתתף עמו בכל ההוצאות.
בתקן  מקלט  שיהיה  מחייב  שהחוק  זה  והנה, 
עשרות  ולראי'ה  לנוהג,  הופך  זה  אין   – מסויים 
משופצים,  לא  מקלטים  עם  שעומדים  הבניינים 
ואף אם יש כוונה למדינה לשפצם – אין זה נוהג 
לא  קודם  אחד  שאף  מזה  ואדרבה:  הדיירים, 
שנוח  דעתם  שגילו  הרי  המקלט  לשפץ  התעורר 
שנכנסו  אמרינן שבשעה  ולא  הקיים,  במצב  להם 
לבניין עם מקלט הרי שגילו דעתם שהם צריכים 
להחזיקו תקין, שהרי העובדות הם שאלפי בניינים 
וממילא  זה,  בניין  כולל  למקלטיהם,  דואגים  לא 
אי אפשר להכריח אותם לשפץ את המקלט, כ"ש 
כשגילו דעתם שלא על מנת כן חתמו בהסכמתם 

להרחבת הדיירים. 
יהנו השותפים במקלט  אמנם אם לאחר השיפוץ 
)אם בשימוש בשעת מלחמה ל"ע או בכל שימוש 
הדיירים  שני  בהוצאות  לישא  יצטרכו   – אחר( 

שכעת משלמים את השיפוץ בעצמם.
מקורות: ב”ב )ה.(, שו”ע חו”מ )קנ”ז ס”י, קס”א ס”א ובנו”כ שם( רמ”א 

קע”ח ס”ג, נתה”מ שם, ובספר שמרו משפט סימן כ.

נכתב ע”י הרב יצחק איתן מזרחי.
publish@smslarav.co.il :לתגובות

שגרה  בשעת  בקצרה   תשובה   
אין  במקלט(  שימוש  כל  אין  )כאשר 
הבניין  דיירי  שאר  על  לכפות  אפשרות 
לאחר  באם  אמנם  השיפוץ.  את  לשלם 
דיירי הבניין במקלט  ישתמשו  השיפוץ 
את  לתת  מוכרחים  יהיו   – ממנו  ויהנו 
חלקם בהוצאות. יודגש שאין התייחסות 

בתשובה זו למצב של מקרה חרום.
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לשחיטה,  סכינים  תיקן  שאדה"ז  יודעים  כולם 
לומר  רגיל  העולם  מלוטשים.  סכינים  ודווקא 
שהיום כולם משתמשים בסכינים מלוטשים, ומה 
בימינו של סכינים בחב"ד, כפי  החידוש המיוחד 
"תפארת  למוצרי  נותנים  שאנו  בכשרות   שנהוג 

אנ"ש"?
מעט  נתבונן  זאת  להבין  מנת  על 

בסוגיא עקרונית זו:
ברצון  ומעיין  הסוגיא  את  הלומד 
כפי  המלוטשים,  בסכינים  אדה"ז 
]סי'  שלו  בשו"ת  אדה"ז  שמבאר 
יו"ד  אדה"ז  בשו"ע  גם  וראה  ז 
זמנו  שעד  יראה  ג[,  קו"א  יח  סי' 
כי  העדיפו  השוחטים  אדה"ז  של 
הסכין יהי' חד למרות שבכך הסכין 
איבד מחליקותו בהסתכמם על כך 
בהגדרת  המקלות  דעות  שישנם 
כי  "יען  אדה"ז  ובלשון  'פגימה', 
הנה רוב השוחטים בסכינים שאינן 
משחיזין  המומחים  מלוטשים 

הסכין להיות חדה הרבה ואזי אינה חלקה כל כך". 
עם  כי  ולאפשר  המצב  את  לתקן  בא  אדה"ז  אך 
היות שהסכינים יהיו חדים. ביחד עם זה, הם יהיו 
חלקים בתכלית אף לפי הדעות המחמירות ביותר. 
שהסכין תהיה חלקה לגמרי ללא כל הרגשים כלל. 
כיון שבאם יש איזה הרגש בסכין יש בזה חשש 
של פגימה ובאם יש פגימה העוף/הבהמה אסורים 
תורה  ספק של  וככל  'נבלה',  התורה  מן  באכילה 

כך גם כאן עלינו להחמיר.
אדמו"ר הצ"צ ]בשו"ת יו"ד סי' טז[ מאריך בביאור 

שיטת אדה"ז, בהקדים שבראשונים ובפוסקים יש 
מחלוקת רחבה מה ההגדרה של פגימה שפוסלת 
את הסכין, האם צריך ש'תאגור' צפורן או לפחות 
באיננה  שאפי'  או  שבמשהו  או  השערה'  'חוט 
אוגרת כלל אלא שמרגישים משהו זה כבר פסול. 
הזקן  מסיק שאדמו"ר  בתשובה שלו  הצ"צ  והנה 
בתקנה של הסכינים המלוטשים, 
הסכינים  יהיו  שלכתחילה  רצה 
חלקים ביותר כדעות המחמירות 
להדיא  שכ'  "כהפמ"ג  ביותר. 
אינה  אפי'  ורא"ש  דלהרא"ה 
דבר  שום  ואוספת  אוגרת 

פסולה" עי"ש באריכות. 
הצ"צ נוגע בתשובתו בעוד נ"מ 
מעניינת וחשובה למעשה, האם 
שנרגשת  לפגימה  לחוש  צריך 
ולא  ביותר  הרגיש  למומחה  רק 
מסיק  והצ"צ  אחר,  למומחה 
לרגיש  לחוש  יש  לכתחילה  כי 

ביותר עיי"ש.
יהודה'  ב'שארית  ]המהרי"ל[  אדה"ז  של  אחיו 
סי' יט, מוסיף שתקנת הליטוש באה כדי לאפשר 

להרגיש פגימה קלה ודקה מן הדקות.
נשיאנו,  רבותינו  שרצון  לעיל  האמור  מן  היוצא 
הדעות  לפי  ביותר  חלקים  יהיו  הסכינים  כי 
קלה  הרגשה  בו  שיש  וסכין  ביותר,  המחמיריות 
בה  לשחוט  אין   – ובקיאים  למומחים  הנכרת 

לכתחילה. 
הרב משה קורנוויץ הוא הרב נותן הכשרות של מוצרי העוף והבשר 

“תפארת אנ”ש”, במסגרת זו הרב מפקח שמלבד ההידור על שוחטים 
חסידיים יבוצעו ההידורים ההלכתיים המופיעים בסדרת טורים אלו.

 על
השחיטה

סכינים - כפי דעת אדה"ז

הרב משה קורנוויץ
רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ד' וחבר מכון הלכה חב"ד



הרבי כותב שכדאי לבטל את הנחת הידיים בצורה 
שאצבעות הידיים משולבות זה בזה, טעם הדבר:

שבעת  כהנא  רב  האמורא  על  בגמרא  מסופר 
ומשלב  עומד  היה  בעולם,  צרות  כשהיו  תפלתו 
צריך  התפלה  שבעת   - ונימוקו  הידיים,  אצבעות 
לעמוד "כעבדא קמיה מריה", כלומר, כעבד לפני 

תמיד  נהג  רבא  ולעומתו  רבו. 
רק  ולא  כזו  בצורה  להתפלל 

בעת הצרות.
הבית  בזה  חולקים  להלכה 
ט"ז,  והרמ"א,  שמתיר  יוסף 
כף החיים, מחצית השקל ועוד 
וכן  אוסרים  ש)לרוב(  רבים 

פוסק אדמו"ר הזקן. 
בעיה  קיימת  הקבלה  פי  על 
בשילוב האצבעות, כפי שנאמר 
נשלם  שכאשר  הזוהר,  בספר 

"אצבעות"  למעלה  משתלבות  האדם  על  גזר-דין 
להסכמה  כביטוי  וגבורה,  חסד   – ושמאל  ימין 
עליו,  שנגזר  והקשה[  ]הגדול  הדין  על  כללית 
למעלה,  הידיים  אצבעות  משילוב  וכתוצאה 

משתלבות גם אצבעות ידיו של האדם למטה, ימין 
בשמאל, מבלי שהוא עצמו יתכוון לכך.

לחבר  לאדם  ש"אסור  כתוב  האריז"ל  בכתבי 
ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו 
דרך  תומם  לפי  לעשות  בני-אדם  שנוהגים  כפי 
בזה  "כי  זאת:  עושים  שלא  לכך  הסיבה  מקרה". 
מוריד דין על עצמו" ו"מערבב 
החסד עם הדין", ובסגנון אחר: 
"כי הם כוחות עליונים ימיניים 

ושמאליים ואין לערבם".
פאלאג'י  חיים  הרב  כותב  לכן 
לשוב  ימהר  ידיו  ששילב  שמי 

בתשובה שלימה.
מהפוסקים  רבים  כתבו  לכן 
זו  האצבעות  את  לשלב  שלא 

בזו וכן כותב הרבי.
ההלכה  ואת  הגמרא  את 
אצבעות  את  להניח  שיש  המקובלים  מסבירים 
הידיים אחד על השני אך לא לשלב את האצבעות. 
יש להעיר שישנם תמונות של הרבי עם האצבעות 

אחד על השני, אך לא משולבות אחד בשני.

שילוב אצבעות הידיים

 מנהגים
ומקורותיהם

מקורות:  שבת י,א וברש”י שם, לגבי צורת השילוב: ראה ט”ז סצ”ה סק”ג ובשו”ע אדה”ז סצ”א,ו ולהעיר מהכ”מ בהלכות תפילה ה,ד וראה בב”י שם 
מנהגים שונים ופירוש בזה. זהר ח”ג כד,א וראה גרסת מדרש תלפיות ענף דין עמ’ תסה וראה מש”כ בזה: שו”ע סצ”ה בט”ז, באה”ט, מחצה”ש וראה 
במעבר יבק-שפתי צדק פרק יד עמ’ קנא וכ”כ בראשית חכמה קונט’ תוצאות חיים אות קכז, בן איש חי שנה שניה פ’ פנחס סי”ח. שער רוה”ק י,א, 
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וטוב-לב.  ירא-שמים  איש-עמל,  היה  יחזקאל  ר' 
שנים  לתורה.  עיתים  וקבע  במועט  הסתפק  הוא 
לחסוך  החל  לפרקה  בתו  שהגיעה  קודם  אחדות 
בשבילה כסף לנדוניה. במשך הזמן הצטבר אצלו 

סכום נכבד.
יום  לילה אחד, בלומדו את שיעורו היומי, לאחר 
ר'  ביתו.  דלת  על  נקישות  נשמעו  מתיש,  עבודה 
הסוחר.  שכנו,  את  בפתח  לראות  הופתע  יחזקאל 
"הסוחר  הלוואה.  ממנו  כשביקש  גברה  הפתעתו 

הגדול זקוק להלוואה ממני?!", תמה בליבו.
אני  שעמם  סוחרים,  שני  כעת  נמצאים  "בביתי 

הסביר  גדולה",  עסקה  לעשות  מבקש 
השכן. "החתימה מתעכבת מפני שברגע 
זה חסר לי סכום כסף מסויים. אודה לך 
לזמן  הכסף  את  לי  להלוות  תואיל  אם 

קצר".
התקשה  אחד  מצד  יחזקאל.  ר'  התלבט 
להוציא מרשותו את הכסף שחסך בעמל 
כה רב לחתונת בתו. מצד שני, יהודי זקוק 
האומנם  בידיו.  מצוי  והכסף  להלוואה 

רשאי הוא לקפוץ את ידו ולאמץ את ליבו?
הוא התקשה לקבל החלטה. כעבור רגע הבזיק בו 
בכל  נהגתי,  מעודי  היקר.  שכני  "שמע-נא,  רעיון. 
הגאון  רבנו,  בעצת  לשאול  בחיי,  חשובה  שאלה 
רבי שמואל מסלנט. הבה ניגש לביתו ואשאל את 
פיו. אין ספק כי עדיין ער הוא ושוקד על תלמודו".

יחדיו הלכו השניים לביתו של רבי שמואל, רבה 
והסוחר  פנימה  נכנס  יחזקאל  ר'  ירושלים.  של 
בספריו.  שקוע  הגאון  היה  כצפוי,  בחוץ.  המתין 

הוא חיבב את ר' יחזקאל והאיר לו פנים.
של  לשאלתו  בתשומת-לב  הקשיב  שמואל  רבי 
ונראה  עליה  להשיב  מיהר  לא  הוא  יחזקאל.  ר' 
להלוואה.  ברכתו  את  נתן  לבסוף  כמתלבט. 
יותר  גמילות-חסדים  גדולה  כי  לימדונו  "חכמינו 
מן הצדקה", אמר, "שצדקה לעניים ואילו גמילות-

חסדים בין לעניים ובין לעשירים".
חלפו ימים ושבועות, והסוחר בושש להחזיר את 
ההלוואה. ר' יחזקאל, שלב רחב לו, אפילו לא רמז 
על כך לשכנו. "למעשה, איני זקוק עכשיו לכסף", 

הרגיע את עצמו.
בית- מתפללי  עם  נמנה  יחזקאל  ר' 

של  תפילתו  מקום  'החורבה',  הכנסת 
השכן  של  וגם  מסלנט  שמואל  רבי 
המנחה,  בעלות  אחת,  שבת  הסוחר. 
לגשת  יחזקאל  לר'  שמואל  רבי  סימן 

אליו.
"האם כבר השיב לך שכנך את כספך?", 
ר'  בלחישה.  כמעט  הגאון,  התעניין 
מהשאלה,  מאוד  הופתע  יחזקאל 
ביודעו כי רבי שמואל מקפיד שלא לדבר בשבת 

דברי חולין. "עדיין לא", אמר.
סוד.  כממתיק  הרב,  המשיך  לי",  שמע  "אם-כן, 
המיועד  למדיי,  נכבד  כסף  בסכום  מדובר  "הלוא 
לחתונת בתך". ר' יחזקאל הקשיב בפליאה לגאון. 
הלה המשיך: "אל תשתהה היום, כהרגלך, בבית-

עשה  הראשון,  במניין  מעריב  התפלל  הכנסת. 
'הבדלה', ומהר לבית שכנך. תבע ממנו להשיב לך 

מיד את ההלוואה".

חשבון פשוט

 נזכרים
ונעשים

 "אל תשתהה היום, 
כהרגלך, בבית-

הכנסת. התפלל 
מעריב במניין 
הראשון, עשה 
'הבדלה', ומהר 

לבית שכנך. תבע 
ממנו להשיב לך 
מיד את ההלוואה"

סיפור לשבת 
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בעיני  סתומה  כחידה  היו  שמואל  רבי  של  דבריו 
כהוראתו.  בדיוק  פעל  אף-על-פי-כן  יחזקאל.  ר' 
וחש  הבדיל,  ערבית,  התפלל  צאת-השבת  עם 
לבית שכנו. להפתעתו, ראה בפתח החצר חבילות 

ארוזות ועגלה רתומה לסוס, מוכנים לנסיעה.
"הייתכן כי שכני משנה מקום ולא אמר מילה?", 
תמה. "ואם-כן, עכשיו?! בשעה זו?!". כעבור רגע 
יצא חברו מהבית, מתכוון להעלות את חבילותיו 
על העגלה ולצאת לדרך. "אני משער כי אתה עומד 
שהלוויתי  הכסף  על  יהא  מה  אך  מכאן,  לעבור 

לך?", שאל ר' יחזקאל.
הלא-צפויה  מהופעתו  מאוד  מופתע  נראה  השכן 
יותר.  עוד  נבוך  שאלתו  לנוכח  יחזקאל.  ר'  של 
ניכנס  "הבה  יחזקאל,  ר'  את  הסה  "ששש...", 
פנימה  נכנסו  הם  החוב".  את  לך  ואפרע  לביתי 
תפסת  המזל  "למרבה  חובו.  את  סילק  והסוחר 
אותי ברגע הנכון", אמר. בכמה משפטים סיפר לר' 
והוא  חמורים  כספיים  לקשיים  נקלע  כי  יחזקאל 

נאלץ להימלט לחו"ל מפני נושיו.
הסוחר לא כבש את סקרנותו: "אמור לי, מה הריץ 
להימצא  רגיל  אתה  הלוא  עכשיו?  אליי  אותך 

בשעה זו בבית-הכנסת?".
למהר  לי  שיעץ  הוא  שמואל,  רבי  הגדול,  "רבנו 
אליך עם צאת השבת ולתבוע את כספי", גילה ר' 

יחזקאל.
למחרת סר ר' יחזקאל לבית הגאון כדי להודות לו 
על שבזכותו ניצל כספו. רבי שמואל ביקש ממנו 
השכן-לשעבר.  עם  והשיחה  המפגש  את  לתאר 

כשסיפר, הנהן הגאון בראשו. "אהה", אמר.
תלה ר' יחזקאל ברבי שמואל מבט סקרני. הגאון 
לי  שיש  אתה  סבור  "ודאי  מחשבותיו.  את  קרא 
שפתיו,  על  ריחף  דק  וחיוך  אמר  רוח-הקודש", 

"לא מיניה ולא מקצתיה!".
המשיך רבי שמואל: "מאז יעצתי לך להלוות כסף 
אישית  אחריות  חשתי  רגוע.  הייתי  לא  לשכנך, 
לכספך, כל-עוד לא שמעתי מפיך כי החוב נפרע. 
עיני  בזווית  הבחנתי  בשבת-קודש,  אתמול,  והנה 
כי שכנך פונה אל גבאי בית-הכנסת ומבקש ממנו 
עלייה. אני מכיר אותו ואת אורחותיו היטב ויודע 
שאין מנהגו לבקש עליות אלא בשבת שלפני יום-

זיכרוני לא  השנה לפטירת אביו או אימו. למיטב 
חל השבוע שום 'יארצייט' של הוריו. תהיתי אפוא 
מדוע ביקש עלייה. מן-הסתם עומד הוא לפני צעד 
חשוב בחייו. לפתע התעורר בי החשד שמא הוא 
פן  אליו  למהר  בך  האצתי  לכן  הארץ.  את  עוזב 
תאחר, חלילה, מן המועד. רואה אתה, ר' יחזקאל 
חשבון,  רק  רוח-הקודש.  שום  כאן  אין   – יקירי 

חשבון פשוט".

דבריו של רבי שמואל היו כחידה סתומה בעיני ר' יחזקאל. 
אף-על-פי-כן פעל בדיוק כהוראתו. עם צאת-השבת התפלל 

ערבית, הבדיל, וחש לבית שכנו. להפתעתו, ראה בפתח 
החצר חבילות ארוזות ועגלה רתומה לסוס, מוכנים לנסיעה
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האם ימשיכו לכתוב ספרים בזמן 
הגאולה, או שנשוב ללמוד את התורה 

שבעל פה רק בעל פה?
הגאולה  שכשתבוא  לומר,  צד  יש  לכאורה 
לא  העולם,  מן  והשכחה  הטומאה  ותתבטל 

שניתנה  התורה  את  לכתוב  יצטרכו 
שוב  ובמילא  פה,  בעל  רבינו  למשה 
יחול האיסור לכתוב את התורה שבעל 
פה, כפי שהיה בתקופה שלפני רבינו 
מגילת  אפילו  מזו,  יתירה  הקדוש. 
סתרים, שהיו נוהגים לכתוב עוד לפני 
יהיה  המשניות,  את  לכתוב  שהתירו 
שכלל  כיון  לכתוב,  )לכאורה(  אסור 

לא יהיה שכחה! 
רק  יהיה  האיסור  האם  לדון  מקום  יש  זה  לפי 
להדפיס דברים חדשים, או שאפילו את הספרים 
להדפיסם  אסור  יהיה  בהיתר  נדפסו  שכבר 

מחדש.
אף  כי  הרבי,  אמר  ההזדמנויות  באחת  אולם, 

שלא יהיה צורך בכתיבה לעתיד לבוא, מכיוון 
שלא ישכחו כלל )וגם למטרות הפצה לכאורה 
ילמד  שמשיח  מכיוון  להדפיס  יצטרכו  לא 
מעלה  תהיה  מקום  מכל  העם(  כל  את  תורה 
העניינים',  בהבנת  יותר  ש'יתווסף  בכתיבה, 
וממילא יכתבו גם את התורה חדשה 

שתתגלה בגאולה.     
גם הרמב"ם, שמביא את כל ההלכות 
לימות  שנוהגים  ההלכות  כולל 
את  כלל  בספרו  הביא  לא  המשיח, 
שבעל  תורה  לכתוב  שאסור  הדין 
פה, ויש המסבירים זאת בכך שלאחר 
אין  שוב  הקדוש  רבינו  של  ההיתר 
הוא,  נוסף  הסבר  איסור.  כל  בדבר 
שלדעת הרמב"ם דברי הגמרא האוסרים לכתוב 

תורה שבעל פה – אינם להלכה.
הוא,  ההסברים  שבין  השווה  הצד  כך,  או  כך 
את  לכתוב  מותר  יהיה  הגאולה  בזמן  שגם 

התורה שבעל פה.

הלכתא
למשיחא

 צפו כעת בשיעורו של
 הרב שלמה יצחק פראנק

בנושא: דיני קידוש לבנה
vod.smslarav.co.il

הרב מנחם כהן
רב קהילת חב"ד 'בית מנחם' באר שבע

שכשתבוא הגאולה 
ותתבטל הטומאה 

והשכחה מן העולם, 
לא יצטרכו לכתוב 

את התורה שניתנה 
למשה רבינו בעל פה, 

ובמילא שוב יחול 
האיסור לכתוב את 
התורה שבעל פה



ּוּוי  ַהּצִ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ַהֲעלֹוְתָך  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ
רֹות  ל ַהּנֵ דֹול – ְלַהְדִליק ֶאת ּכָ ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַהּגָ

ן. ּכָ ׁשְ ְמנֹוַרת ַהּמִ ּבִ
רֹות".  ַהּנֵ ְבַעת  "ׁשִ ֶאת  ַאֲהרֹן  ֵהִאיר  נֹוָרה,  ּמְ ּבַ
ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  נֹוָרה  ּמְ ּבַ רֹות  ַהּנֵ ׁשֶ ר,  ֻמְסּבָ ֲחִסידּות  ּבַ
ְוֵהם  ָאָדם",  ַמת  ִנׁשְ ה'  "ֵנר  ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ל  ּכָ
דֹוׁש  ַהּקָ נֹוָרה",  ַהּמְ ֵני  ּפְ מּול  "ֶאל  ְמִאיִרים 
ל  ִניִמּיּות ּוְמקֹור ָהאֹור ׁשֶ הּוא ַהּפְ רּוְך הּוא, ׁשֶ ּבָ

הּוִדית. נֹוָרה ַהּיְ ַהּמְ
ל  ׁשֶ ֵמאֹורֹו  ָאה  ּבָ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ֶרת  ֶ ּוִמְתַקּשׁ ְמִאיָרה  ְוִהיא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִמְצָוה  "ֵנר  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ֲהדּות  ַהּיַ ל  ׁשֶ אֹור  ּבָ
ְצוֹות. ַעל  ְוַהּמִ ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ְותֹוָרה אֹור" – ַעל 
לּוָיה  ּגְ צּוָרה  ּבְ ם  ּגַ ֶרת  ֶ ִמְתַקּשׁ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ ְיֵדי 

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ִעם ַהּקָ
ל  ּכָ ַהְדָלַקת  ם",  ֵ ַהּשׁ "ִצְבאֹות  ֲעבֹוַדת  ּבַ
זֹו  ַאַחת,  ַפַעם  ּבְ נֹוָרה  ַהּמְ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ

ֶצר ָהַרע: "ַהְתָקָפה ֲחִזיִתית" ַעל ַהּיֵ
ְך מּוָבן  ִצְבאֹות ָהעֹוָלם – ּוִמּכָ ִמְלָחָמה ּבְ ָנהּוג ּבְ
ַאֲחֵרי  ֶצר ָהַרע – ׁשֶ ּיֵ ְלָחָמה ּבַ ַיַחס ַלּמִ נֹוֵגַע ּבְ ם ּבְ ּגַ
ל  ים" ׁשֹוִנים ׁשֶ "ֲאַגּפִ ע ּבַ ַנֲהִלים ְקָרבֹות-ַמּגָ ּמְ ׁשֶ
"ַהְתָקָפה  עֹוְרִכים   – ֶהם  ּבָ ִחים  ּוְמַנּצְ ָהאֹוֵיב, 

ִליל ֶאת ָהאֹוֵיב. ַח ּכָ ֵדי ְלַנּצֵ ֲחִזיִתית" ּכְ
ָכְך,  א ּבְ ּטֵ ָבר ִמְתּבַ ֶצר ָהרּוָחִנית ַהּדָ ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ ּבְ
ַעל  ַגע-ּוְבַרח"  "ּפְ ַהְתָקפֹות  ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ
ה  ִפּלָ ּתְ תֹוָרה, אֹו  ּבְ ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיֵדי  ֶצר ָהַרע, ַעל  ַהּיֵ
ֶלת – עֹוְרִכים "ַהְתָקָפה  ה ֻמְגּבֶ ִמּדָ אֹו ְצָדָקה ּבְ
"ֵנר  ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ה  ַרּבָ ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיֵדי  ַעל  ֲחִזיִתית" 
ֶצר  ִליל ֶאת ַהּיֵ ַח ּכָ ֵדי ְלַנּצֵ ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור", ּכְ

ָהַרע.
א  ּטֵ ִמְתּבַ ֶזה  ם"  ֵ ַהּשׁ "ִצְבאֹות  ֵלי  ַחּיָ ֵאֶצל 
"ֵנר  ּבְ ִעּסּוק  ּבָ ֵכן,  ְפֵני  ִמּלִ יֹוֵתר  עֹוד  הֹוָסָפה,  ּבְ
ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ אֹור",  ְותֹוָרה  ִמְצָוה 

ְצוֹות. ַהּמִ

ה לִי בַּּמִלְָחָמה ִעם ַהיֵּצֶר ָהַרע?  ּ: בְֵּאיזוֹ ִמצְוָה בְִּמיָֻחד ָקׁשֶ בו ִחׁשְ
ה לָכֶם לְַהְחלִיט לְבַד, ִהְתיֲַעצוּ ִעם ַהְמַחנֵּךְ אוֹ ִעם ַההוִֹרים. ִאם ָקׁשֶ
לְַאַחר ִמכֵּן, ַהְחלִיטוּ בְַּהְחלָָטה טוֹבָה לְִהְתַאּמֵץ וּלְִהְתגַּבֵּר וּלְהוִֹסיף 
ּוּם ִמצְוָה זוֹ, כְֵּדי לְַמגֵּר ֶאת ַהיֵּצֶר ָהַרע בְַּהְתָקָפה  וְָקא בְִּקי ַּ ד
יַח. ֲחזִיִתית לְגְַמֵרי, וְכְִתבוּ ַעל כָּךְ לַָרבִּי ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ

ֶׂה בְּפֹעַל  ַמעֲש
בוַּע זֶה: ַּת ַהיּוֹם לְׁשָ ֻקד ּפְ

ּוֹת תשמ"ב ֵחלֶק ב' עמ' 636-638( ם" - ִהְתוֲַעֻדי ֵ יַחת אוֹר לְזֹאת ֲחנֻכָּה תשמ"ב – לְ"צִבְאוֹת ַהּשׁ ִׂ )ַעל ּפִי ש

 צפו כעת בשיעורו של
 הרב שלמה יצחק פראנק

בנושא: דיני קידוש לבנה
vod.smslarav.co.il

 פקודות יום
לילדי צ״ה



תרשים 
הלכתי

ההכנות לתפלה

נקיות גופו 
והמקום

הנצרך לנקביו לא יתפלל עד שיתפנה תחלה, ואם עבר והתפלל למרות שהיה 	 
צריך להתפנות, בקטנים אינו צריך לחזור ולהתפלל, ובגדולים, אם יכול להתאפק 
משך זמן של 96 דקות - יצא ידי-חובת התפילה בדיעבד, אך אם היה צורך דחוף 

כך שלא יכול להמתין משך זמן זה צריך לחזור ולהתפלל אחר שהתפנה. 
אדם שבאמצע תפילתו הוצרך להתפנות ולפני התפילה לא היה צריך, אם יכול 	 

להתאפק יסיים תפילתו ואינו צריך לחזור ולהתפלל.
כמו-כן, אסור להתפלל במקום שיש בו צואה ושאר דברים שריחם רע, האיסור 	 

הוא בתוך ארבע אמותיהם או שנמצא לפניו במקום שרואים אותם. ואם ריחם 
מתפשט, צריך להרחיק ארבע-אמות ממקום שכלה ריחם, ואם לא נזהר בזה עליו 

לחזור ולהתפלל. 
קודם התפלה יש ליטול את הידיים, דיני נטילה זו יתבארו בהרחבה אי"ה בתרשים 	 

נפרד.

צניעות 
המקום

כל מקום שדרכו להיות מכוסה בגוף איש או אשה, אם מגולה ממנו טפח הרי 	 
הוא "ערווה" ואסור להתפלל או לקרוא קריאת-שמע כנגדו )ומקום הערווה אסור 
לקרות קריאת-שמע ולהתפלל כנגדו כלל; אך בערות קטן מותר לברך כנגדו, כגון 

בברית המילה(, אלא יחזיר פניו ממנו )או יעצום עיניו אם  אינו כנגד ערווה ממש(;
כמו כן אסור להתפלל או ללמוד תורה כאשר נשמעת שירת נשים, וזאת גם כאשר 	 

אין בכך איסור מצד עצם זמרתן כגון בשירת בנותיו או אשתו וכו' – בעת התפלה 
או לימוד וכדומה הדבר אסור.

הסרת 
חפצים 

מידיו

בעת תפלת העמידה אסור להחזיק בידו כל חפץ יקר ערך כגון כסף, ספרים 	 
ודומיהם, או דבר מסוכן כגון סכין - מחשש שמא יטרידוהו בתפלתו מפני שחושש 

לנפילתם. אבל דברים שאינם צריכים שמירה כמותם, ואף אם יפלו מידיו אינו 
חושש, מעיקר הדין מותר להחזיקם בתפילה. אך מצווה מן המובחר שלא לאחוז 

כלום בידו בעת תפלת העמידה, אלא יעמוד כעבד לפני המלך.

חפצים 
שעל גופו

האיסור להחזיק חפצים יקרי-ערך או חפצים מסוכנים בעת תפלת העמידה, הוא לאו 	 
דווקא בידיו, אלא אפילו אם תלויים הם על גופו, כיון שאפילו בפני מלך בשר ודם אין 

עומדים כך. עם זאת, אם המתפלל נמצא בסביבה שאינה בטוחה, וחושש ומתיירא 
שמא ייגנב או יינזק כשיוריד החפץ מעליו – מוטב שיחזיקנו בידו ותהיה מחשבתו 

מיושבת בתפלתו מאשר שיניחו ויהיה מוטרד בעקבות כך במשך התפלה. לכן הנושא 
נשק וחושש להסירו מטעמי בטיחות מוטב שיתפלל עמו. אך כאשר אין הכרח בדבר 

וניתן להניח את החפץ במקום בטוח יש להסירו מעליו, כמו כן יש להימנע מלהשאיר 
פלאפון בכיס בעת התפלה כאשר הוא במצב שיכול לצלצל או לרטוט, שכן הדבר 

גורם להטרידו מתפלתו. 

 זמני היום המוקדמיםבהעלותך
לשבוע זה )אופק ת"א(

כניסת שבת:
/ ת"א: 7:24 / י-ם: 7:09

/ חיפה: 7:17 / באר-שבע: 7:25
יציאת שבת:

/ ת"א:8:30 / י-ם: 8:27
/ חיפה: 8:31 / באר-שבע: 8:28

 סוף זמן קידוש לבנה
)לרמ"א(: ט"ו סיון, 13:05

 זמני
היום

10:19סוף זמן תפילה

12:41חצות היום והלילה

13:16מנחה גדולה

18:18פלג המנחה

19:47שקיעת החמה*

20:15צאת הכוכבים

2:57עלות השחר )120 דקות(

4:07עלות השחר )72 דקות(

4:34זמן ציצית ותפילין

5:34הנץ החמה )זריחה(

9:06סוף זמן קריאת שמע

*השקיעה הנראית 14



מקורות:  נקיות גופו והמקום - ראה שו”ע אדה”ז או”ח סע”ו ואילך. סצ”ב ס”א-ג. צניעות המקום - ברכות כד, א. טוש”ע ושו”ע אדה”ז או”ח סע”ה. וראה 
קצה”ש סי”ג  בדה”ש סק”ב. “זאת תורת הצניעות” פ”א, ב. “אם אסק שמים” )להרש”י שיחי’ פרידמאן( ע’ 9. הסרת חפצים מידיו - ברכות כג, ב. טוש”ע 

ונ”כ ושו”ע אדה”ז או”ח סצ”ה ס”ד וסצ”ו ס”א. חפצים שעל גופו - שו”ע אדה”ז או”ח סצ”ז ס”ה. כה”ח או”ח סצ”ו סק”ז. פסק”ת שם אות א. החזקת 
סידור - שו”ע אדה”ז או”ח סצ”ו ס”ב. פסק”ת שם אות ג. טרדות המזדמנות בעת התפלה -  שו”ע אדה”ז או”ח סצ”ו ס”ג. וראה כה”ח או”ח סק”ד סק”ג. 

פסק”ת שם אות ג. סילוק חרק מעליו בעת התפלה - שו”ע אדה”ז או”ח סצ”ז ס”ג. וראה פסק”ת שם. יתר ההכנות לתפלה - ראה טוש”ע ונ”כ או”ח ס”צ 
ואילך. שו”ע אדה”ז או”ח ספ”ט ס”ה )אכילה לצורך כוונה(, סצ”ב ס”י )צדקה(. לקו”ת תבוא מג, ב-ג )ג’ הכנות לתפלה(. לקו”ש חכ”ח ע’ 315 )נתינה 

בע”ש ויו”ט – נאמר פעמים רבות, זו רק דוגמא(. אג”ק כ”ק אד”ש ח”ה ע’ קנ )אכילה קודם התפלה(.

עריכה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב משה קורנוויץ.

החזקת 
סידור 

מותר להחזיק את סידור התפילה, כיוון שאוחזו לצורך התפלה ולכן אינו מטריד את 	 
הכוונה כמו שאר החפצים. אלא שיש לדאוג להשיג את הסידור קודם התפלה ולא 

יחפשו אחר שהתחיל להתפלל, וכן יש להיזהר לוודא מראש שידע את כל הקטעים 
השייכים לתפלה זו, כגון במוסף של חול-המועד סוכות וכדומה שיש שינויים מיום 

אחד לחברו, בכדי שלא יצטרך להרהר על כך באמצע תפלתו כיוון שהפסק זה יטריד 
את כוונתו בתפלה. ובדיעבד כשלא דאג לכך קודם התפלה ואינו יכול להמשיך 

בתפלתו כיוון שאינו זוכר, יפסיק בתפלתו בכדי לוודא ע"י שישאל ברמז את חברו 
שאינו אוחז בתפילת שמונה עשרה. 

טרדות 
המזדמנות 

בעת 
התפלה  

על אף ההכנות הנדרשות להסיר את הטרדות קודם התפלה, התייחסו הפוסקים 	 
לעובדה שלעיתים מזדמנים דברים שאינם מתוכננים המטרידים את האדם ונדרש 
לטפל בהם בעודו בתפלתו בכדי ליישב את דעתו. כך למשל, ספר קודש שנפל על 

הרצפה בעת תפלת שמונה עשרה ומפריע הדבר למתפלל להתרכז בתפילתו, מותר 
להרימו אף באמצע התפלה, אך לא באמצע הברכה, אלא יסיימה וירים את הספר 
לפני שיתחיל את הברכה הבאה. אם תינוק בוכה באמצע התפלה ומפריע לציבור, 

אביו צריך להפסיק להתפלל, ולנסות להרגיעו בלי לדבר, ואם הדבר אינו מועיל, עליו 
אף לצאת עמו מבית הכנסת עד שיירגע.

סילוק חרק 
מעליו בעת 

התפלה

זבובים או מעופפים אחרים שעלו על האדם בעת תפלתו, לא יזרקם מעליו בידו מפני 	 
שיתכן שיתלכלכו ידיו מהם ויצטרך ליטול את ידיו; אלא ינער את בגדו או ינשוף 

בפיו או ישתמש בנייר וכדומה להסירם, בכדי שלא יטריד את כוונתו בתפלה. 

יתר 
ההכנות 
לתפלה

מטרת ההכנה לתפלה היא, שיהיה הגוף, המקום והבגדים נקיים ולהסיר טרדות 	 
בתפלה, ומסיבה זו נוהגים חסידים לטעום לפני התפילה בכדי שיהיה ריכוז להתבונן 
בתפילה כראוי. מעבר לכך נפסק להלכה שיש חיוב להכין אף את מחשבתו להתבונן 
בגדלות-ה' ובשפלות האדם, על כן לימוד תורת החסידות חיוני כהכנה לתפלה. כמו-

כן נוהגים לטבול במקווה קודם התפלה שעל ידי זה התפלה מקובלת יותר. וכן נוהגים 
לתת צדקה קודם התפלה, ובערב שבת או חג יש לתת צדקה גם עבור השבת או החג. 

 זמני היום המוקדמיםבהעלותך
לשבוע זה )אופק ת"א(

כניסת שבת:
/ ת"א: 7:24 / י-ם: 7:09

/ חיפה: 7:17 / באר-שבע: 7:25
יציאת שבת:

/ ת"א:8:30 / י-ם: 8:27
/ חיפה: 8:31 / באר-שבע: 8:28

 סוף זמן קידוש לבנה
)לרמ"א(: ט"ו סיון, 13:05

 זמני
היום

10:19סוף זמן תפילה

12:41חצות היום והלילה

13:16מנחה גדולה

18:18פלג המנחה

19:47שקיעת החמה*

20:15צאת הכוכבים

2:57עלות השחר )120 דקות(

4:07עלות השחר )72 דקות(

4:34זמן ציצית ותפילין

5:34הנץ החמה )זריחה(

9:06סוף זמן קריאת שמע

*השקיעה הנראית



ב"ה

דיני ספירת העומר, 
דיני שבועות, דיני 

שלושת השבועות, 
דיני תשעה באב, 

הלכות ראש חודש, 
דיני יום טוב, מדיני 

בשר בחלב
ליקוט מקיף והדרכה 
בשפה ברורה על כל 

מועדי הקיץ.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
התשובות לכל השאלות חובה בכל בית!

הפצה  
• אתר חב"ד שופ

• בחנויות ספרים המובחרות
• הפצה סיטונאית: 058-734-4770

גם השנה!

עינייםמאיר שבועות תיקון ליל 

מצטרפים לאגודת התומכים 
ומקבלים את הספר במתנה. 
להצטרפות: 02-3011770


