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 מקום הדלקת9
נרות שבת

מנהגים ומקורותיהם 

2
 הכנות
למעמד הקהל
ישמעו ולמדו

הורדת מיסים
נזכרים ונעשים

המכתב המזויף
צדק ומשפט

גדר שוחט 'כשר'
על השחיטה

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

“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”

לפני...
אתם מכוונים

כי אתם רוצים שיהיה להם חיים

מאושרים בכל!

איסור מלאכה 
קודם הבדלה
הלכה יומית

הם רק יצאו מכתלי ישיבת תומכי תמימים 
- וכבר שכחו את התפקיד שהוטל עליהם, 
והתיישבו "איש תחת גפנו ותחת תאנתו"!  
כאשר   - בשלוה  לשבת  יכולים  כיצד   .  .
שהעולם  ברמב"ם  פס"ד  שישנו  יודעים 
הכריע  הרי  אחת,  "מצוה  וע"י  שקול,  כולו 
זכות,  את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 
הגיע   .  . והצלה"!  תשועה  ולהם  לו  וגרם 

הזמן להתעורר מהאדישות והתרדמה..
)משיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשמ"ה(

הגיע הזמן להתעורר 
מהאדישות והתרדמה

הזמן גרמא



  יום ראשון  איסור עשיית
המלאכה קודם הבדלה

וביארו  לקדשו",  יום השבת  את  "זכור  נאמר: 
ויש  בכניסתו  השבת  את  לקדש  שיש  חכמים 
בקידוש,  בכניסתו  ביציאתו,  אף  אומרים 
וביציאתו בהבדלה; מצוות הקידוש לדברי הכל 
הראשונים  מן  כמה  ולדעת  התורה,  מן  הינה 
חכמים  ואסרו  התורה.  מן  הינה  ההבדלה  אף 
השבת,  צאת  זמן  לאחר  אף  מלאכה  לעשות 
אמירת  )או  הכוס  על  או  בתפילה  שיבדיל  עד 
"ברוך המבדיל", כדלקמן(. ומשהבדיל באחד 
גם  המלאכות.  כל  את  לעשות  לו  מותר  מהם, 
דברים שאסורים בשבת מדברי סופרים, אסור 
לעשותם עד שיבדיל. ודברים האסורים מדברי 
סופרים התלויים בדיבור – מותרים החל מצאת 

השבת גם אם לא הבדיל עדיין.
שמות כ, ח. ברכות לג, א. פסחים קו, א. ראה שו"ע אדה"ז או"ח 
סרע"א ס"א. סרצ"ו סי"ט. וראה שם סרצ"ט סט"ו. )ועיי"ש דיש 

מתירים כל איסורי דברי סופרים שאין בהם סרך מלאכה ואסורים 
בשבת רק משום "עובדין דחול"(; וראה סי"ח. )ועיי"ש לגבי נשים 

העושות מלאכה, באלו מלאכות צריך למחות בהן(.

 
  יום שני  הנצרך לעשות מלאכה

קודם הבדלה
מי שנצרך לעשות מלאכה קודם הבדלה לפני 
רּוְך  שהבדיל בתפילה או על הכוס – יאמר "ּבָ
ין ֹקֶדׁש ְלחֹול" )בלי הזכרת שם ה'(,  יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ
ועושה מלאכה )ומותר לעשות אפילו מלאכה 
גמורה האסורה בשבת מן התורה(. עם זאת יש 
להדגיש, כי אמירת "ברוך המבדיל" מתירה רק 

הלכה 
יומית

איסור עשיית 
מלאכה לפני 

הבדלה

04:21עלות השחר )120 דקות(

05:09עלות השחר )72 דקות(

05:31זמן ציצית ותפילין

06:26הנץ החמה )זריחה(

08:57סוף זמן קריאת שמע

09:49סוף זמן תפילה

11:31חצות היום והלילה

12:01מנחה גדולה

15:32פלג המנחה

16:36שקיעת החמה

17:02צאת הכוכבים

יציאת שבת:
17:15ת"א
17:14י-ם

17:13חיפה
17:17באר-שבע

כניסת שבת:
16:16ת"א
16:00י-ם

16:07חיפה
16:19באר-שבע

זמני היום המוקדמים לשבוע זה )אופק ת"א(

זמני השבוע
זמני שבת תולדות:

זמני היום המוקדמים לשבוע ויצא

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
אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים בעלון. 

לתרומות והצטרפות לאגודת התומכים:
smslarav.co.il/donate

עורכים: הרב יצחק איתן מזרחי, הרב שמואל מקמל
הגהה: הרב משה קורנוויץ

ניהול: הרב שניאור גורפינקל, הרב זלמן ברנשטיין
עיצוב ועימוד: מאיר קולטון
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לעשות מלאכה, אך עדיין אסור לטעום כלום, אף 
אם הבדיל בתפילה וגם אמר "ברוך המבדיל", עד 

שיבדיל על הכוס.
שו"ע אדה"ז סרצ"ט סט"ז. וראה שם סי"ז שכאשר מוצאי שבת הוא 

יו"ט, ורוצה לעשות מלאכה האסורה בשבת ומותרת ביו"ט, יאמר: ָּברּוְך 
הַּמְַבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש.

  
  יום שלישי  הימנעות ממלאכה

קודם סדר קדושה
ולא  נר  להדליק  שלא  לעצמו  יחמיר  נפש  בעל 
לעשות שום מלאכה לפני סדר קדושה של הציבור 
)"ואתה קדוש"(, אף על פי שכבר הבדיל בתפילה. 
וכל העושה מלאכה לפני סדר קדושה אינו רואה 
סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה. אבל לטלטל 
או  בתפילה  אחר שהבדיל  מיד  מותר  וכדומה  נר 

אמר "ברוך המבדיל", ואין צורך להחמיר בזה.
שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ט סי"ט.

 יום רביעי  עשיית מלאכה לצורך מצווה
שמש בית הכנסת רשאי להדליק את האור בבית 
שאמר  או  בתפילה  שהבדיל  אחר  מיד  הכנסת 
הציבור  אמרו  שלא  פי  על  אף  המבדיל",  "ברוך 
עדיין סדר קדושה, כיון שהוא לצורך מצוה. ומכל 
מקום צריך להיזהר להדליק אחר שאמרו הציבור 
ברכו )ויש מתירים גם לפני 'ברכו' אם מתפללים 

מאוחר(.
שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ט סי"ט. קצוה"ש סצ"ה סק"ו.

  יום חמישי  אמירה למי שהבדיל
שיעשה לו מלאכה

או  שבת,  במוצאי  ערבית  להתפלל  שמאחר  מי 
שממשיך סעודתו בלילה, מותר לו לומר לחבירו 
מלאכה  שיעשה  בתפילה  והבדיל  התפלל  שכבר 
אף  ממלאכתו,  ולאכול  ליהנות  לו  ומותר  עבורו. 

על פי שאחר כך יזכיר עדיין שבת בברכת המזון.
שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ג סכ"ה.

 יום שישי  עשה מלאכה קודם שהבדיל 
מי שלא הבדיל בתפילה עליו ליזהר שלא לעשות 
שום מלאכה קודם שיבדיל על הכוס, או שיאמר 
בין קודש לחול"  לאחר התפילה "ברוך המבדיל 
יוכל לעשות מלאכה. ואם  בלא שם-ומלכות, ואז 
לחזור  עליו  שהבדיל,  קודם  מלאכה  ועשה  שכח 
)ויכוון  בתפילה  ולהבדיל  ערבית  שוב  ולהתפלל 
תהיה  תפילתו  שוב  להתפלל  חייב  אינו  שאם 

כנדבה(.
וה"ה אם טעם קודם שיבדיל על הכוס ולא הבדיל 
שבמקרה  כיוון  ולהתפלל,  לחזור  עליו  בתפילה, 
)משום  לבדה  הכוס  בהבדלה שעל  יוצא  אינו  זה 
שכשטעם )או עשה מלאכה לפניה( לפני שהבדיל 

נהג שלא כהוגן(
וראה שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ד ס"ג וס"ו; קצוה"ש סצ"ג בדה"ש סק"ח.

כתיבה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב שבתי יונה פרידמן.
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הכרעת וסתירת דברי האב
חכמים:  אמרו  אב  מורא  מצוות  אודות 
כלומר,  מכריעו"1,  ולא  דבריו  את  סותר  "ולא 
אם היה אביו וחכם אחר חלוקים והאב מסופק 
באמיתות דבריו, לא יכריע הבן בפני אביו בין 
יותר  יודע  שהינו  בכך  שמראה  כיוון  הצדדים, 
האיסור  חומרת  את  הפוסקים  וחידדו  מאביו. 
אביו  דברי  שסותר  במקרה  רק  שלא  וכתבו, 
ומכריע כחברו הדבר אסור, אלא אפילו כשהבן 
מצדד לשיטת אביו ומחזק את דבריו באומרו: 
שגם  משום  האיסור  קיים  אבא",  דברי  "נראין 
בכך מראה שיודע יותר מאביו עד שאביו צריך 
בפניו  אך שלא  אסור,  הדבר  ולכן  את הסכמתו 
מותר לחזק את דברי אביו, ואדרבה זהו כבודו 

של אביו2. 
איסור סתירת דברי האב הוא בכל דבר שאומר 
שלא כאביו, כגון בסיפור דברים או הצגת שיטה 
הנוגדת את גישת אביו, אסור הדבר משום איסור 
הפוסקים  כתבו  כן  על  יתר  אביו.  דברי  סתירת 
שאפילו אם האב מספר מעשה שהיה והבן יודע 
בוודאות שלא כך היה המעשה, או שמעורבים 

1. קידושין לא. ב.

2. ראה שו”ע יו”ד סר”מ ס”ב. כס”מ ממרים פ”ו ה”ג. פסקים ותשובות 
יו”ד סר”מ אות ח.

בו דברי גוזמא אסור לבן לסתור את דברי אביו, 
אלא אם כן עושה זאת בעדינות ובכבוד הראוי3.

חיוב הציות לדברי ההורים
כאשר האב או האם מצווים על הבן לעשות דבר 
מסוים והבן משיב שאינו רוצה לעשות בלשון 
שאינה מכובדת, או שמתעלם מדבריהם ועושה 
סתירת  לך  אין  וכדומה  שמע  לא  כאילו  עצמו 
שהאיסור  אומרים  ויש  מזו.  גדולה  דבריהם 
כן  על  לכבודם,  ישירות  נוגע  אינו  אם  גם  הוא 
הנובעים  ציוויים  הבן  את  ההורים  כשמצווים 
ויתכסה  שיתלבש  כגון  לשלומו  דאגה  מתוך 
היטב בימים הקרים וכדומה, או שמצווים אותו 
ובפרט  כבוד,  להם  יגרם  שע"י  דבר  לעשות 
כאשר אם לא יציית יגרם להם בזיון – בכל אלו 

חייב הבן לציית לדבריהם4. 
הבן  את  ההורים  צוו  שאם  הראשונים  כתבו 
יציית  ובאם  חייו  אורחות  לכל  הנוגע  בדבר 
על  ויתור  כגון  גדול,  צער  לו  ייגרם  לדבריהם 
דירה  רכישת  או  עבודה  משרת  או  נישואין 
הבן  אין   – שידוכים  בענייני  כן  וכמו  וכדומה, 
כזה  מקרה  ובכל  בזה;  להוריו  לשמוע  מחויב 

3. ספר המוסר לר”י כאלאץ פ”ה. פסקים ותשובות יו”ד סר”מ אות ז.

4. ראה אג”ק אדה”ז )מהדורת תש”מ( אגרת פא. שו”ת ערוגת הבשם 
או”ח סי”ט. פסקים ותשובות יו”ד סר”מ אות סד.

משולחן 
ההלכה

 איסור סתירת
דברי ההורים

הרב שמואל מקמל
מעורכי סדרת הספרים הלכה למעשה 

וחבר מכון הלכה חב"ד

4



מורה  רב  עם  תחלה  להיוועץ  ראוי 
לבן  ואסור  ולעשות כהנחייתו.  הוראה 
להסביר את דעתו בדרך שתפגע בהם 
מכך  להישמט  יכולתו  ככל  יזהר  אלא 
בדרך כבוד. מאידך על ההורים להיזהר 
מילדיהם  בדרישות  להכביד  שלא 
להכשיל  שלא  בכדי  בחכמה  וינהגו 

חלילה את בניהם5.
מסוימים  שבמצבים  הפוסקים  כתבו 
של  מדעתם  שונה  דבר  לומר  מותר 
לשמוע  ביקש  כשהאב  כגון  ההורים6, 
שידוע  או  בנו,  של  חוות-דעתו  את 
דעתו  שיביע  רצונו  שזהו  בבירור 
היא  אם  גם  דעתו  את  לומר  מותר   -
שיאמר  ובתנאי  אביו,  מדעת  הפוכה 
אינו  אם  וכן  מכובדת.  בצורה  זאת 
סותר דבריהם במפורש, אלא מביע את 
דעתו שלא בהחלטיות. כמו כן במצב 
לא  באם  להוריו  נזק  להיגרם  עלול  בו 
יעמידם על האמת, מותר לתקנם בדרך 

כבוד בכדי שלא יבואו לידי צער7.

5. מהרי”ק שרש קסו. שו”ע יו”ד סר”מ סי”ט וסכ”ה. 
פסקים ותשובות יו”ד סר”מ: אותיות סד, סו.

6. יש שכתבו שמותר לבן להביע דעה הפוכה מדעת הוריו 
כאשר אינו בפניהם. וכן כאשר כותב את דעתו, זה נחשב 
שלא בפניהם ומותר הדבר כל עוד ולא יגיעו הדברים לידי 
הוריו. אבל בפני הוריו אסור לסתור דבריהם אפילו בדברי 

תורה, אולם אם נוגע הדבר באותו הרגע לפסק הלכה - 
מותר לבן לומר את דעתו כאשר יודע שההלכה כדבריו, 

כדי שלא יצא מכשול )ראה רש”י קידושין לא, ב ד”ה ולא 
מכריעו. פרישה יו”ד סר”מ אות ג. ערוה”ש יו”ד סר”מ 

סי”ב. פסקים ותשובות יו”ד סר”מ: אותיות ח, ט(.

7. ערוה”ש יו”ד סר”מ סי”ג. שו”ת שבט הלוי ח”ב סקי”א 
אות ב. פסקים ותשובות יו”ד סר”מ אות ז.

האם מותר לערבב לבעל חי אוכל בשרי 
יחד עם גבינה?

כשהתבשלו  רק  בשר-וחלב  איסור  אין  התורה  מן 
הבשר והחלב יחד, חכמים אסרו כל בשר עם חלב, 
אך כל בשר וחלב שִמן התורה הוא מותר, חכמים לא 
גזרו עליו שיהיה אסור בהנאה, ולכן מותר להאכיל 

בעל חי בשר עם חלב יחד כשלא התבשלו יחד.
מקורות:  שו”ע יו”ד ספ”ז ס”א.

חתכתי סלט עם סכין לא טבולה מה דין 
הסלט?

כאשר  אך  טבול,  שאינו  בכלי  להשתמש  שאין  אף 
ואפשר  המאכל  את  אוסר  לא  הכלי  השתמשו,  כבר 

לאכול.
מקורות:  רמ”א יו”ד סק”כ סט”ז.

האם מותר לאיש להביט במראה?
נפסק להלכה ש"אסור לאיש להסתכל במראה, משום 
לא-ילבש", וכתב הרמ"א שבעת הצורך, כגון משום 
בראי.  להביט  מותר  עצמו,  את  שמספר  או  רפואה 
מסופר  התפילין,  כוון  לצורך  בראי  הבטה  ולגבי 
הטבק  מכסה  שעל  בהשתקפות  הביט  שאדמוה"ז 
שיבקש  אחרת,  אפשרות  מביא  והרבי  כך.  לשם 
במקומם.  מונחים  אם  שיראה  לידו,  העומד  מחברו 
לגברים  במראה  ההבטה  איסור  שכל  שכתבו  ויש 
להביט  גברים  של  דרכם  שאין  במקום  רק  הוא 

במראה, אך אם רגילים הגברים בכך מותר.
מקורות: טוש”ע ונ”כ יו”ד סקנ”ו ס”ב וסו”ס קפב. שו”ע אדה”ז או”ח סו”ס 
שב. סה”ש תש”ב ע’ 90. אג”מ יו”ד ח”ב סי’ סא. צי”א חי”ב סו”ס ו. לקו”ש 
111. משנה-הלכות  ע’  וראה סה”ש תש”ד  ע’ שסד  853. אג”ק חי”ד  ע’  ח”ג 

ח”ה ס”ח.

הרב דניאל לנאו <
מורה צדק, קייב

הרב שלמה הלפרן <
רב קהילת חב"ד, תל אביב

הרב ליאור רוזנבוים  <
דיין ומורה-צדק בבאר שבע 

smslarav.co.il
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שנים  ידוע.  עתיקות  סוחר  הוא  משה 
שהוא אוסף מכתבים של רבנים וספרים 
תורניים עתיקים שונים ומשונים, כאשר 
הוא מאתר זקנים או את קרוביהם )לאחר 
פטירת הזקנים(, בודק את אמינות הסחורה, משלם 
ביוקר  מוכרה  מכן  ולאחר  ותקילין  טבין  עליה 
ברחבי  מסעותיו  במהלך  שונים  עתיקות  לאספני 

העולם.
ובאמינותו  וביושרו  במקצועיותו  ידוע  היה  משה 
המסמכים  ואמינות  מקורותיו  אמיתות  לגבי 
כלל  זיוף  דבר  ידו  מתחת  יצא  ולא  והמכתבים, 

ועיקר. 
פעם אחת איתר משה באמצעות אחד ממכריו אצל 
ונדיר.  יקר  יומין  עתיק  מכתב  אחר  עתיקות  סוחר 
לסוחר הנ"ל היה חוש לזיוף באופן שלא היה ניתן 

להבחין כלל כי אין זה המסמך המקורי.
כך הונה אותו סוחר רבים מסוחרי העתיקות בעודו 
מדויק  בזיוף  ומייצר  'ממציא'  ובעצם  'מוציא' 
לכל  ומוכרם  שונות  מזכרות  רבנים,  של  מכתבים 

המרבה במחיר.
אותו מכתב היה יקר המציאות, והיה נראה עתיק 
ומקורי ולא היה נראה כזיוף כלל, ובשל כך ולאחר 
לקנות  החליט   - הבדיקות  כל  את  משה  שעשה 
אותו. לאחר מספר ימים לקוח קבוע, ידידו משכבר 
על  שמע  בחו"ל,  המתגורר  גדול  עשיר  הימים, 
המכתב הנ"ל והציע למשה סכום מפולפל בשבילו. 
מכר לו משה את המכתב. העשיר הנ"ל ביטח את 

המכתב בחברת ביטוח בחו"ל בבעלות גויים. 
והנה יום אחד פרצה שריפה באחוזתו של העשיר 
לחברת  העשיר  חייג  מיד  היקר.  המכתב  ונשרף 
היקר,  המכתב  עלות  את  לו  כיסתה  והיא  הביטוח 
משה  ויותר.  דולרים  אלפי  עשרות  בכמה  שנאמד 
המכתב  את  לו  שמכר  העשיר  של  חברו  הסוחר, 
לנחם את חברו  וניסה  זאת  הצטער מאוד לשמוע 

בדברים.
לעשיר  התקשרו  אחד  יום  והנה  כשנה  עברה 
מהמשטרה המקומית ועדכנו אותו שבתום חקירה 
בכמה  שנים  כמה  פני  על  שנמשכה  מאומצת 
מקומות בארץ ובעולם, עלו הם על הסוחר הזייפן 
ואלפים  מאות  מרשימה  באומנות  שזייף  והרמאי 
של מכתבים מזויפים, ולא זו אלא שהשיגו מתוך 
האומנות  יצירות  כל  של  מדוקדקת  רשימה  ביתו 
העשיר  שקנה  זה  מכתב  ביניהם  שיצר,  המזויפות 

ממשה, שקנה מהנ"ל. 
את  שקנו  אלו  כל  אחר  להתחקות  ניסו  ברשויות 
המכתבים מן האיש כדי להבין את היקף התופעה, 
וכן ביקשו מהעשיר לראות את המכתב הנ"ל, אלא 
בשריפה  נשרף  כבר  זה  להם שמכתב  אמר  שהוא 

שהייתה לו והביטוח כיסה אותו.
מיד לאחר שיחה זו התקשר העשיר אל משה וצעק 
זיוף? אמנם לא אתה  יודע שמכרת לי  עליו: אתה 
לקח  למשטרה  גם  מתוחכם,  זיוף  אכן  זה  אשם, 
זה, אבל אני דורש את כל כספי  שנים לעלות על 

עבור 'יצירת אומנות' זו בחזרה!
אלא שמשה טוען כך: הרי כבר קיבלת את כל הכסף 
על המכתב שכבר לא קיים מהביטוח ששילם לך 
שוב  אלי  תבוא  ומדוע  המכתב,  של  שריפתו  על 

בטענות, הלא את כספך קיבלת?

הלוואת עשירות

משה  האם  השאלה   ונשאלת   
או  מלשלם,  הוא  ופטור  צודק  הסוחר 
שאע"פ שלא התכוון ולא ידע ולא ניתן 
ח"ו  מלכתחילה  בזיוף  אותו  להאשים 
מלוא  את  להחזיר  הוא  צריך  עדיין   –

הכסף עבור המכתב המזויף?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה
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 תשובה בהרחבה   ראשית יש לדעת את הכלל 
הידוע והמפורסם, ש'כל הלוקח סתם – אינו לוקח 
אלא הדבר השלם מכל מום'. היינו, שכדי שתחול 
המכירה על חפץ מסוים, נדרש חפץ זה להיות נקי 

מכל מום.
עליו  מסכימים  המדינה  שבני  כל  מום?  איזהו 
מחזיר,   – זה  מקח  מחזירים  שבגללו  מום  שהוא 

ואם לאו – אינו מחזיר.
היה  לא  זה,  ונדיר  יקר  שמכתב  כן  אם  נמצא 
מתחילתו אלא מסמך מזויף שאינו שווה מאומה, 
יקנה מסמך עתיק  וברור לכל בר דעת שאיש לא 
ה'מכתב'  של  שהמכירה  מובן  ממילא  מזויף. 
יוצא  כן  אם  נעשתה,  ולא  קרתה  לא  מעולם 
שהעשיר שילם למשה הסוחר כסף על כלום, על 
נייר מקושט שאינו שווה מאומה, אותו חייב משה 

להחזיר.
קיבל  אותם  הביטוח  כספי  על  לטענה  באשר 

שפוליסת  מכיוון  ממש,  זו  בטענה  אין   – העשיר 
הביטוח אינה של משה או מי מטעמו, כי אם של 
היה  עדיין  שבזמנו  המכתב  עבור  גרידא,  העשיר 
נחשב כאמיתי. מה יעשה העשיר כעת )כשהתגלה 
שהמסמך מזויף( מול הביטוח – אין זה עניינו של 

משה כלל.
והוא  אמיתי,  המכתב  והיה  שנניח  לכך,  ראיה 
נשרף, אך משה היה מתקשר לחברת הביטוח והיה 
שייך  שהמכתב  הוכחות  ומציג  הכסף  את  מבקש 
היה מסתבך עם הביטוח  אזי אמנם העשיר   – לו 
בדברי  האמת  מן  שאין  להוכיח  היה  )ועליו  שלו 
משה על בעלות המסמך(, אך האם מישהו חושב 
שבגלל פוליסה ששילם העשיר על המכתב יקבל 

משה את הפיצוי עליו?
 – נותנת את מה שנקרא "שיפוי"  פוליסת ביטוח 
פיצוי כספי על נזק שנגרם לבעל הפוליסה בלבד, 
תוך שהתשלום שהוא משלם הינו לא רק על מצב 
החפץ בלבד אלא על מצבו האישי של המבטח/

כלל,  היא למשה  ובטח שאינה קשורה  המבוטח, 
שלא עשה שום השקעה מצידו בביטוח וכדומה, 
אשר על כן אין כל טענה בקשר לכסף של הביטוח 
קשורה לכך שעל משה סוחר לשלם את כל הכסף 

עבור העסקה שלא התקיימה על המכתב המזויף.
מקורות:   רמב”ם הלכות מכירה פט”ו הלכה ה-ו, שו”ע חו”מ סי’ רל”ב 
סע’ ו-ז )לגבי השבת הכסף מהעשיר לביטוח – בחברה של גויים אינו 
חייב להחזיר העשיר כלום משא”כ בחברה של יהודים, עיין שו”ע חו”מ 

רס”ו ס”א ואכמ”ל(, משפטי התורה סל”א.

 תשובה בקצרה  משה הסוחר חייב 
את מלוא הכסף עבור המכתב המזויף 
לעשיר, ואין שום קשר בין תשלום זה 
עבור  מהביטוח  העשיר  שקיבל  לכסף 

המכתב.

publish@smslarav.co.il :אין במדור זה משום פסיקה הלכתית ויש לפנות לרב או לבית ההוראה בכל מקרה לגופו נכתב ע”י הרב יצחק איתן מזרחי. לתגובות
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אחר  ולדרוש  לחקור  לב"ד  'ויש  הרמ"א  כתב 
בקיאים  שיהיו  ולראות  והשוחטים,  הבודקים 
המכשלה  איסור  גדול  כי  וכשרים,  ומומחים 
ומקורו  לכל',  המסורים  ובדיקות  בשחיטות 
מהר"י  'כתב  בדרכ"מ  שמביא  וייל  ממהר"י 
חכם  פעם  דשלח  נ'  סימן  בתשובותיו  ווייל 
אחד בכל סביבותיו לשמוע ולבדוק בשוחטים 

ובודקין אם היו בקיאין'.
)בהשוואת  הרמ"א  בלשון  המדקדק  והנה 

יראה  וייל(  מהר"י  ללשון  לשונו 
שהרמ"א הוסיף את המילה 'וכשרים' 

– כאן רמז לנו הרמ"א ששוחט צריך 
כשרות  החזקת  את  ולברר  לבדוק 

שלו.
]ס"ק  היטב  בבאר  מביא  כך  ואכן 

ליתן  שלא  מזהיר  היראה  'ובספר  ט[ 
בדעות  קל  שהוא  אדם  לשום  קבלה 

כ"א ליראי שמים' וכן הוא לפנינו1 בספר שערי 
תשובה לרבינו יונה ]שער ג אות צו[ "לא תאכלו 
ז"ל  יד, כא(: אמרו רבותינו  )דברים  נבלה"  כל 
השחיטה  בתורת  ויזהרו  א(...  לב,  )חולין 
בכל  להם  ויבחרו  חוקיה,  להשלים  ודקדוקיה, 
מישראל  רב  עם  כי  חטא,  ירא  שוחט  חוקיה, 
תלוים עליו במצות השחיטה והבדיקה'. ובספר 
שלמה[  לרבינו  שחיטה  ]הלכ'  לרש"י  הפרדס 
ותלמיד  ירא שמים  'וראוי השוחט להיות  כתב 

1. מובא בית יוסף יורה דעה סימן יח.

על  לחוס  יקל  ולא  לעצמו,  טריפה  ורואה  חכם 
הממון'.

אות  זה  סי'  חיו"ד  הספרדי  חיים  רוח  בס'  וע' 
'שמעתי מפי קדוש עטר"נ מז"ה  ה' מ"ש בזה 
הגדול אור היר"ח ז"ל פעמים רבות אין מספר 
דלכל המינויים כמו ש"ץ ושוחט ובודק וכדומה 
שהוא  מי  דווקא  כ"א  ממנה  היה  דלא  להם, 
בעל  )שהוא  הכי  לאו  הא  שמים,  וירא  ת"ח 
 הבית אפילו שיהי' יר"ש( - לא היה ממנהו'.
וראה במאמר אדה"ז הנדפס במגדל עז2 
'ועוד יש אחת כוונת השוחט שיהי' 
י"ש מרבים ונצרך לו ג"כ להיות חד 
וחלק, 'חלק' - הוא אמונה פשוטה 
ביעקב  כמ"ש  ישראל  כל  שבלב 
ואנכי איש חלקת ועז"נ תמים תהי' 
כתיב  ביעקב  וכמו  וכו'  ה"א  עם 
ויעקב איש תם, אך אעפ"כ צריך לעורר 
האמונה הפשוטה ולפרנסה כמ"ש ורעה אמונה 
וגם להוציאה מהעלם אל הגילוי ע"י התבוננות 
וזהו  פסוד"ז  נתיסד  וע"ז  ית'  הבורא  בגדלות 
ובהתבוננות  בעומק  שכלו  שיחדד  'חד'  בחי' 
בגדלות הבורא וכמ"ש עמי לא התבונן הוי גוי 

חוטאת וכו'' ועיי"ש עוד.
בהרחבה  עוד  ית'   - הדברים  גדר  בדיוק  מהו 

אי"ה במאמרים הבאים.

2. ומשם נעתק לספר הל’ שחיטה ויינר עמ’ רצ

 על
השחיטה

גדר 'שוחט כשר'

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

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.
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שולחן  על  הנרות  את  להדליק  בחב"ד  נהוג 
לקמן(.  כמובא  אחרת,  אפשר  אי  )אא"כ  הסעודה 

הטעם למנהג זה:
הנר,  להדלקת  שונים  טעמים  הובאו  במקורות 

העיקרים שבהם:
על . 1 המונחים  בחפצים  האדם  יכשל  שלא 

הרצפה. טעם זה הנו משום שלום בית. שלום 
לאכול  נעים  שלא  מכיוון  הן  שייך  הבית 
לגרום  יכול  זה  שדבר  מכיוון  והן  בחושך 

למריבה בין איש לאשתו.
סעודה . 2 שאין  משום  וזאת  כבוד,  משום 

חשובה בלא אור בכלל ואור נרות בפרט.
משום שישנו עונג באכילה במקום שיש בו . 3

אור בכלל ואור הנר בפרט.
מצד שני הטעמים: משום שזהו כבוד השבת . 4

ועונג לאדם.
ערוך  בשולחן  הזקן  אדמו"ר  פוסק  להלכה 
שהדלקת הנר נתקנה בשביל שלא יכשל בחפצים, 
הנוספים  לטעמים  גם  שייכות  שבת  לנר  יש  ברם 
הדלקת  מצוות  עיקר  לכן  השבת.  וכבוד  עונג   –
הנר הינה במקום שאוכלים בו, כי שם יש את כל 

הטעמים.
מכיוון שהיום הבתים מוארים באור החשמל ולכן 
אדם לא יבוא להיכשל בחפצים, הדלקת נר שבת 

הינו בעיקר מצד כבוד ועונג שבת.
מכיוון שכן כתבו רבים מהפוסקים שנר שבת צריך 
וכן  נשיאינו  רבותנו  נהגו  כן  השולחן,  על  להיות 

הוא מנהג חב"ד.
הרבי  חנה  במכון  בביקור  היה  כשהרבי  לפועל 
שאל היכן הנרות, כשהראו לרבי שהם מונחים על 
שולחן בצד הרבי אמר: אני משתומם על שאינם 
על  להיות  צריכים  הנרות  וחג  בשבת  כי  יודעות 

השולחן. 
סכנה  להיות  שיכול  בתים  שישנם  מכיוון  ברם 
ניתן  וכדומה,  הילדים  עקב  השולחן  על  בנרות 
נראים  שהם  ובמקום  דרום(  )עדיף  בצד  להניחם 

בעת הקידוש.
מעניין לציין 2 טעמים נוספים להדלקת הנר:

מכיוון . 1 יתרה,  נשמה  מקבלים  אנו  בשבת 
שכתוב 'נר ה' נשמת אדם', אנו מכבדים את 
הבית  את  המאיר  נר  הדלקת  ידי  על  השבת 

ומוסיף עונג ואור בנשמה.
על פי חסידות: נרות השבת מביאים את אור . 2

אור  לבית,  אור'(  ותורה  מצווה  )'נר  התורה 
זה מציל את בני הבית מלהיכשל במכשולי 
הינו  העולם  אחרות:  במילים  הזה.  העולם 
אור  מוסיפים  הנר  הדלקת  ידי  על  חשוך, 

אלוקי המאיר את החושך.

מקום הדלקת נרות שבת

מקורות:  ראה שש”כ פמ”ד ס”ב ובהע’ ג-ד ובשולחן מנחם ח”ב סקנ”ז ובנסמן שם. מאירי שבת כג,ב, רמב”ם הל’ חנוכה פ”ד,ג, חייבים לומר את כלל 
הטעמים משום שאף בחורים חייבים בהדלקת הנר וראה המשמעות הרוחנית בלקו”ש חי”ז עמ’ 145. רש”י שבת כה,ב ד”ה חובה, ילק”ש בהעלותך. 
תוס’ שבת כה,ב ד”ה חובה, תנחומא פ’ נח. רמב”ם הל’ שבת פ”ה,א ושם פ”ל,ה ובפירוש טעם זה נחלקו הפוסקים ראה: שש”כ פמ”ג הע’ ו, עוה”ש 

רס”ג,ב, ביאור הגר”א או”ח תקכ”ט,א. קיצור הלכות משו”ע אדה”ז רסג הע’ 82, 9, 16. הלכתא כרב עמ’ לא, שו”ע אדה”ז רסג ס”ו,יד. קיצור דיני נש”ק 
)דובאוו( עמ’ ו. ראה רמ”א רסג,י, שו”ע אדה”ז רסג,ס”א,ז,יד, ומש”כ קצוה”ש עד,סקי”ד וכה”ח סק”ח שלזהר ולאר”י הנרות צ”ל בדרום זה ע”פ הקבלה 
וראה התקשרות גל’ שפ. אם המלכות עמ’ צב. ראה לקו”ש חכ”ב עמ’ 283, אבינו מלכנו עמ’ 59-60, הליכות ומנהגי שבת קודש )זליגסון( עמ’ כ. קיצור 

דיני נש”ק עמ’ א הע’ 5. לקו”ש חי”ז שם. קיצור דיני נש”ק עמ’ ג הע’ 10.

 מנהגים
ומקורותיהם



קולות נהי בקעו מביתה של התופרת הירושלמית. 
אם  של  מותה  את  ביכו  ובנותיה  בניה  בעלה, 
המשפחה – אשת-חיל טובת-לב, שהלכה לעולמה 
בעבודות  לאנחות.  אותם  והניחה  עת  בטרם 
את  פרנסה  לפעם  מפעם  לה  שנזדמנו  התפירה 
ביתה הדל בימים של עוני ומחסור קשים ליהודי 
מטה-לחמה  גם  אפוא  נשבר  מותה  עם  ירושלים. 

של המשפחה.
בעיה  נוספה  פטירתה  בשל  העמוק  הצער  על 

שלט  ההיא  בעת  ומיידית.  מעיקה 
על  שהטיל  טורקי,  מושל  בירושלים 
מס  ובכללם  מיסים  מיני  העיר  יהודי 
את  להביא  שביקש  מי  כל  קבורה. 
תחילה  לשלם  נאלץ  לקבורה  יקירו 
מס לקופת המושל. בני משפחתה של 
את  לגייס  התקשו  המנוחה  התופרת 

המס וקבורת האם התעכבה.
הושג,  לא  והכסף  השעות  כשנקפו 
הוחלט לערוך הלוויה קטנה וצנועה, 
מידיעת  הדבר  את  להסתיר  בניסיון 

של  ביתו  לא-פשוטה.  משימה  הייתה  זו  המושל. 
המושל ניצב במקום שממנו נשקפה הדרך העולה 
על  שעות  בהר-הזיתים.  היהודי  בית-העלמין  אל 
גזוזטרת  על  יושב  הטורקי  המושל  היה  שעות 
ביתו, נח על כיסא נצרים מרופד ומשקיף באפס-
בני- החליטו  אף-על-פי-כן  הנעשה.  על  מעשה 

הבית להסתכן ויצאו לדרך.
צעדיהם  בביתו.  המושל  שהה  שעה  באותה 

החרישיים של המלווים הגיעו לאוזניו. חיש-מהר 
לכדו  והרעות  ועיניו הקטנות  הגזוזטרה,  אל  זינק 
הוא  לקבורה.  מתם  את  המובילים  יהודים  קומץ 
לקופתו  הועלה  לא  בוקר  באותו  כי  בבטחה  ידע 
יש  'רמייה'  מעשה  כי  לו  ברור  והיה  מס-קבורה, 

כאן.
לעצור  להם  והורה  אנשיו  את  הזעיק  מהרה  עד 
עקבותיה  על  ולהחזירה  ה'נוכלים'  חבורת  את 
עד אשר ישולם המס. לא הועילו תחינותיהם של 
הם  מרודים  עניים  כי  בני-המשפחה 
ואין לאל-ידם לגייס את המס. בגסות 
ובבוטות גירשו שליחי המושל אותם 
שנשאו  החברה-קדישא,  אנשי  ואת 

את מיטת הנפטרת המבוזה.
באותה שעה ישב הרש"ש )רבי שלום 
המקובלים  ישיבת  בהיכל  שרעבי( 
שומעי- תלמידיו  וסביבו  'בית-אל' 

לקחו. לפתע נשמעו דפיקות מבוהלות 
מכיוון הדלת, ולהיכל פנימה התפרצו 
האבלים, קודרים ועצובים. כשדמעות 

ניגרות על פניהם שטחו לפני הצדיק את צרתם.
לאחר שסיימו את דבריהם קם הרש"ש על רגליו 
הלוויית  מצוות  נקיים  "הבה   – לתלמידיו  ואמר 
כבוד  וצדקת,  אישה תמה  לנפטרת,  ונחלוק  המת 
האבלים  של  המשתאות  עיניהם  נוכח  אחרון". 
ציווה הרש"ש על אנשי החברה-קדישא לשאת את 

המיטה ולהביא את הנפטרת לקבורה כדת וכדין.
הלוויה  לקיים  האבלים  התכוונו  בתחילה  אם 

הורדת מיסים

חיש-מהר זינק אל 
הגזוזטרה, ועיניו 

הקטנות והרעות לכדו 
קומץ יהודים המובילים 

את מתם לקבורה. 
הוא ידע בבטחה כי 

באותו בוקר לא הועלה 
לקופתו מס-קבורה, 

והיה ברור לו כי מעשה 
'רמייה' יש כאן.

 נזכרים
ונעשים
 סיפור לשבת
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שקטה וחפוזה ולא עלה הדבר בידם – הרי עתה 
זו הייתה הלוויה גדולה ובולטת לעין-כול. בראש 
אנשי  ואחריהם  ותלמידיו,  הרש"ש  צעדו  המסע 
לה  התנהלה  כך  ובני-המשפחה.  החברה-קדישא 

ההלוויה במורד כפר-השילוח )סילוואן(.
כשהתקרב המסע לבית המושל, שפשף הלה את 
למראה  להאמין   התקשה  הוא  בתימהון.  עיניו 
מהחוק,  מתעלמים  החצופים  היהודים  עיניו. 
על  חוזרים  ואף  אנשיו  אזהרת  על  מצפצפים 
במלווים  מתוגברים  כשהם  הנפשעת  פעולתם 

נוספים?!
המושל  הדברים התקרב  את  לראות  להיטיב  כדי 
אל מעקה הברזל שתחם את גזוזטרת ביתו. חמתו 
עיניו  אם  ושוב  שוב  עצמו  שאל  והוא  בו  בערה 
אינן מתעתעות בו. המציאות הייתה ברורה כשמש 
בצהריים והוא רתח מזעם כפי שמעולם לא רתח. 
המושל היה על סף אבדן עשתונות, ובתוך כך נעץ 
של  ברזל  ממוטות  שניים  בין  בחזקה  ראשו  את 
הצליח.  לא  ראשו,  את  להוציא  כשניסה  המעקה. 
המושל נבהל. הוא חש כחיה לכודה והחל לקרוא 

לעזרה.
פניו בדרכה לקבורת  בינתיים חלפה השיירה על 
הנפטרת בהר-הזיתים. כעבור שעה קלה הסתיימה 
מחישים  לבתיהם,  שבו  והמלווים  הקבורה 
המושל  של  הצפויה  לתגובתם  מחשש  צעדיהם, 
בנחת.  צעדו  ותלמידיו  הרש"ש  רק  ואנשיו. 
בהתקרבם לבית המושל פנה הרש"ש לעבר הבית 

עצמו. תלמידיו המשתאים צעדו אחריו בדממה.
המושל  זעק  בי!",  פגעה  היהודי  הרב  "קללת 
בבהלה בדיוק כשהרש"ש התדפק על דלת ביתו. 
בחרדת- בו  הביטו  הדלת  את  שפתחו  בני-הבית 

היה  המחזה  הבית.  לגזוזטרת  והובילוהו  כבוד 
שבימים   – המושל  של  ראשו  ביותר:  מוזר 
כתיקונם הפיל חיתתו על כל יושבי העיר – היה 
משם;  לחלצו  יכולת  בלי  הברזל  במעקה  לכוד 
שני  בהיסטריה;  וצווחו  בני-הבית  עמדו  סביבו 
שני  את  לצדדים  לכופף  ניסו  גברתנים  ערבים 

מוטות הברזל העבים, ללא הצלחה.
בקול  לרש"ש  המושל  התחנן  עליי!",  "התפלל 

שהיה קרוב לבכי.
"יהיה עליך לשלם על כך", ענה הרש"ש.

"ככל שתרצה!", זעק המושל.
ממס  היהודים  את  ולתמיד  אחת  לפטור  "עליך 
הקבורה", פסק הרש"ש. שתיקה השתררה במקום. 
וממאמץ.  מכאב  אדומות  היו  המושל  של  פניו 

"בסדר", מלמל לאחר כמה שניות.
אינסטינקטיבית,  מנסה,  בעודו   – פלא  זה  וראה 
להפנות ראש לעבר הרש"ש ולהביט בו, השתחרר 

באחת ראשו הלכוד.
המושל עמד בהבטחתו והסיר את המס המחפיר 
מעל יהודי העיר. יהודי ירושלים זקפו את המאורע 
לא-פחות  הענייה,  לזכותה של התופרת  המשמח 
שלום  רבי  והמקובל  הצדיק  של  לכוחו  מאשר 

שרעבי.

כשהתקרב המסע לבית המושל, שפשף הלה את 
עיניו בתימהון הוא התקשה להאמין  למראה עיניו. 
היהודים החצופים מתעלמים מהחוק, מצפצפים 
על אזהרת אנשיו ואף חוזרים על פעולתם 
הנפשעת כשהם מתוגברים במלווים נוספים?!
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המקדש.  בבית  נהגה  למעשה  הקהל  מצות 
במוצאי היום טוב הראשון של חג הסוכות, היו 
וחצוצרות  ירושלים  בחוצות  מתפרסים  הכהנים 
של זהב בידיהם, והיו תוקעים ומריעים ותוקעים 

כדי לקרוא לעם להיקהל אל בית המקדש1.
בידו  שאין  כהן  ש"כל  בתוספתא  ומובא 
כהן  שאין  זה  דומה  אומרין  זהב  של  חצוצרות 
הוא"2. ומבאר הרבי שהסיבה לכך שזה המאפיין 
הייתה  הכהנים  שעבודת  משום  היא  כהן,  של 
הקטרת הקטורת, כאמור: "ישימו קטורה באפך" 
מסממנים  נעשתה  הקטורת  יב(.  לא,  )דברים 
שאינם ראויים למאכל אדם, עד שהייתה בהם גם 
ה'חלבנה', שריחה רע המסמלת לדברים ירודים 
ותחתונים ופושעי ישראל )כריתות ו, ב(. ועבודת 
הנמוכים  הדברים  את  ליטול  הייתה  הכהנים 
והירודים הללו ולהעלותם לקדושה, וזהו עיקר 
תפקידם של הכהנים – לרומם את ענייני העולם 
בלט  'הקהל',  מעמד  בעת  לקדושה.  ולהעלותם 

מאד ייעוד זה של הכהנים, שבמשך שבע השנים 
ענייני  בהעלאת  עסקו  זה  למעמד  הקודמות 
התמסרו  הקהל  מעמד  ובעת  לקדושה,  העולם 
רוחנית  לדרגה  ישראל  עם  כל  של  להעלאתו 

גבוהה יותר.
משום כך נבחן הכהן דווקא במעמד זה, אם הוא 
את  להקהיל  יוצא  והוא  תפקידו,  שזהו  מרגיש 
העם - בכך מוכיח הוא שהנו כהן, אך באם אינו 
כהן  שאין  זה  "דומה   - העם  את  להקהיל  יוצא 
הוא". ומבאר הרבי שההוראה בזה שייכת לכלל 
ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  נאמר  עליהם  ישראל 
יהודי,  תפקידו של  ו(; שכן  יט,  )שמות  כהנים" 
ובייחוד ליהודים בעלי השפעה, לצאת לחוצות 
הערים לעורר את העם ב"חצוצרות" ולהעלותם 
לדרגה נעלית יותר בתורה ובמצוות, עד "ושמרו 

לעשות את כל דברי התורה הזאת"3.
הקהל  מצוות  בפרטי  אי"ה  נעסוק  הבא  בגליון 

ומשמעותם הפנימית.

ישמעו 
ולמדו

ההכנות למעמד הקהל

 צפו כעת בשיעורו של
הרב אברהם חיים מזרחי

בנושא: מבוא להלכות שבת

vod.smslarav.co.il

מקורות:  1. תוספתא סוטה פ”ז, ח. רמב”ם הל’ חגיגה פ”ג ה”ד. 2. תוספתא סוטה פ”ז, ח. 3. לקו”ש חי”ד ע’ 127.



שימוש במים בבניינים עם 
משאבות ללא התקני שבת

� � �

שאלה: מה דינו של בניין מגורים בעל משאבות 
את  לכבות  חובה  יש  האם  שבתית?  כשרות  ללא 

המשאבה מערב שבת?
היא  ביותר  הנכונה  שהדרך  כמובן,  תשובה: 
להשתדל, לשכנע ולהשפיע, להתקין התקני שבת 
כל  ללא  מהודרים, שיאפשרו את השימוש במים 

חשש ופקפוק.
שאם  הרי  שבת,  התקני  שם  הותקנו  ולא  במידה 
אכן ניתן לסגור את המשאבות בשבת, בוודאי שזו 
הדרך המומלצת ביותר, למרות שלחץ המים יקטן 
ללא ספק, ובפרט כאשר בשבת קודש לא זקוקים 
כ"כ בדרך-כלל ללחץ מים גבוה לרחיצה וכדומה.

הטופוגרפי  המיקום  שבשל  מקומות  יש  אולם 
כי  יתכן בהחלט  יסגרו את המשאבות  שלהם אם 

לא יגיעו מים כלל לקומות העליונות.
נוסף על כך, יש בנינים מעורבים, בהם מתגוררים 
או  לבנו,  למגינת  שבת  שומרי  שאינם  כאלה  גם 
אלה,  בחששות  להקל  נוטים  מה  שמשום  כאלה 
ללא  בשבת  המשאבות  את  לסגור  ניתן  שלא  כך 

הסכמת כל דיירי הבניין.
בשעת- להורות  נוהגים  אנו  אלו  כגון  במקרים 

קומות,  רב  גדול  בבנין  מדובר  כאשר  כי  הדחק 
הערות  בשעות  ניתן  רבים,  בדיירים  מאוכלס 
שביום ובשעות הערב להקל, ולהסתמך על כך כי 

באופן זה אין כאן 'פסיק-רישא' על עצם הפעלת 
בלאו-הכי,  פועלים  כבר  הסתם  שמן  המשאבות, 
כתוצאה משימוש של אחרים, וגם ביחס לשינויים 
שאחד  בשעה  כי  מאד  יתכן  פעילותם  בעוצמת 
את  בדיוק  סוגר  חבירו  וכדומה  מים  ברז  פותח 
הברז, כך שאין שינוי בעוצמת הלחץ של צריכת 
המים, ובכל זאת הרוצה להחמיר על עצמו ישתדל 

לעשות כל פתיחת ברז וצריכת מים בשינוי. 
לעומת זאת בשעות המאוחרות של הלילה, כאשר 
כל  כי  בהחלט  לחוש  יש  שנתם,  את  נמים  כולם 
פתיחת ברז היא עכ"פ בגדר קרוב ל'פסיק-רישא' 
ס"א,  רעז  סי'  הביאה"ל,  בדברי  המבואר  )שכפי 
ד"ה שמא יכבנו, בדעת המחבר בשו"ע שם, עפ"י 
מש"כ המהרש"א שבת קכ: בדעת התוס' שם ד"ה 
פותח ונועל, דכל שהוא קרוב לפס"ר דינו כפס"ר( 
חובה  הברז,  פותח  על-ידי  המשאבות  שיופעלו 

להחמיר ולעשות זאת עכ"פ בשינוי. 
להכין  עצמו  על  להחמיר  יכול  זאת  שבכל  מי 
תבוא  בשבת  לשימוש  מים  מערב-שבת  עבורו 

עליו ברכה. 
ושטיפת  בשירותים  מים  בהורדת  מקרה  ובכל 
מחמת   .1 סיבות:  משתי  יותר,  להקל  יש  האסלה 
פתיחת  פעולת  שכן   .2 הבריות'.  ד'כבוד  היתר 
נעשית  המצוף  שחרור  באמצעות  המים  כניסת 

בדרך גרמא. ובפרט אם יעשו זאת בשינוי.

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 טכנולוגיה
והלכה



תרשים 
ברכות הראיההלכתי

קיצור דיני ברכת ברקים ורעמים וברכת הקשת:

מתי מתחייב הברכה 
שוב בברכה

הופיעו 
כשאוחז 
בתפלה

 הופיעו כשאינו יכול
לברך )הנמצא במקום 

שאינו נקי(

ברקים*
"עושה מעשה 

אם התפזרו בראשית"
העננים ושוב 

נתקדרו 
השמיים ונראו 
מברכים שוב. 
או אפילו לא 

התפזרו העננים 
אך הוא ישן 

שנת לילה ונראו 
יברך

יש לברך 
בכל חלקי 

התפלה, חוץ 
חוץ מפסוק 
ראשון של 

קריאת-
שמע וברוך 
שם ותפילת 

שמו"ע.

אם יכול 
לצאת מיד 

למקום 
נקי*** 
ולברך 

בתוך כדי 
דיבור, 
חייב 

לעשות 
כן.

אם יתכן 
שלא 

יספיק 
לעשות 

זאת בתוך 
כדי דבור 

– כשייצא 
יברך בלא 

הזכרת  שם 
ומלכות.

"שכחו וגבורתו"רעמים

ברקים 
ורעמים 

יחדיו

"עושה מעשה 
בראשית"

קשת** 
"זוכר הברית 

ונאמן בבריתו.."

smslarav.co.il  >  "הגוגל של ההלכה"

283,000
שאלות ותשובות

3,000,000
חיפושי שאלות

הרואה ברקים וכוכבים המעופפים בלילה: בָּרוּךְ ַאּתָה יְיָ ֱאלֹהֵינוּ ֶמלֶךְ הָעוֹלָם, עֵֹשׂה ַמֲעֵשׂה בְֵראִשׁית:

על רעם וסער ורעש: בָּרוּךְ ַאּתָה יְיָ ֱאלֹהֵינוּ ֶמלֶךְ הָעוֹלָם, ֶשׁכֹּחוֹ וּגְבוָּרתוֹ ָמלֵא עוֹלָם:

הרואה הקשת: בָּרוּךְ ַאּתָה יְיָ ֱאלֹהֵינוּ ֶמלֶךְ הָעוֹלָם, זוֹכֵר הַבְִּרית וְנֱֶאָמן בִּבְִריתוֹ וְַקיָם בְַּמֲאָמרוֹ:

מקורות:  טוש”ע ונ”כ או”ח סרכ”ז וסרכ”ט ס”א. שו”ע אדה”ז סס”ו ס”ד. סדר ברה”נ פי”ג סט”ו-יז. כה”ח או”ח סרכ”ט סק”ה. קצוה”ש סס”ו סי”ב 
ובבדי השלחן סקכ”ב. וראה פסק”ת סרכ”ט אות א.

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

* בראיית  ברק יש לברך מיד, ולא להמתין עד הרעם. 
** הבטה קצרה על הקשת לצורך הברכה מותרת, אך לאחר הברכה אין להביט בה עוד

***  ובאם ידיו מטונפות  יטול ידיו תחלה.  



חייגו כעת למוקד ההקדשות והפרסום:
sales@smslarav.co.il  |  055-6633602

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

 עלון שונה הלכות בפורמט המחודש והמורחב מחולל
מהפכה פנימית ויסודית בקרוב רבבות וכעת יש לך הזדמנות 
לפרסם לקהל אדיר של רבבות קוראים, 400 בתי כנסת, 

מצורף לאלפי מנויי בית משיח, נשלח לרבבת מנויים דיגיטליים. 
או להקדיש מדור בעלון לע"נ או לזכות יקיריך

ב"ה

 כזאת הפצה
עוד לא היתה!

מקום זה יכול 
להיות שלך!



מוסיף והולך

ואור!

 הספר הרביעי והאחרון בסדרה! 
חנוכה פורים ומועדי החורף

ב"ה

מצטרפים לאחד ממסלולי התומכים של מכון הלכה חב"ד ומקבלים 
את הספרים )בהתאם למסלול( עם צאתם לאור עולם ישירות לבית

לפרטים והצטרפות: 02-3011770
ניתן לרכוש את ספרי 

הלכה למעשה בחנויות 
הספרים המובחרות

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י  


