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מזל טוב!
עכשיו צריך שידוך טוב...
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אבא, אמא
בשעה טובה

“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”

פת שחרית
נזכרים ונעשים

אדמו"ר האמצעי הי' מאחל לעצמו - שאברכים 
עילאה  יחודא  אודות  ידברו  ברחוב  ההולכים 
וכ"ק מו"ח אדמו"ר הי' מאחל  ויחודא תתאה. 
יהפוך  בחור,  ואפילו  אברך,  שכל   - לעצמו 
בהתאם  שלו  בהסביבה  לפעול  ל"עסקן", 
למעמדה ומצבה - אם בנוגע לשמירת שבת או 
 .  . בנוגע ללימוד אל"ף בי"ת, ואפילו באנגלית 
ושניהם תבעו זאת אצל כל השייכים אליהם . . 
  )משיחת י"ט כסלו ה'תשי"ד.
באדיבות 'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770'(

 שכל אברך, ואפילו
בחור, יהפוך ל"עסקן"

הזמן גרמא



 יום ראשון  ברכת מעין שבע
ליל  של  לחש  תפילת  שאחר  חכמים  תקנו 
שבע,  מעין  אחת  ברכה  הש"ץ  יאמר  שבת, 
השבת:  שבתפלת  הברכות  שבע  מעין  היינו 
)"מגן  אבות  ברכת  כנגד  אבות"  "מגן  א( 
ברכת  כנגד  מתים"  "מחיה  ב(  אברהם"(; 
גבורות )"מחיה המתים"(; ג( "הא-ל הקדוש" 
הקדוש",  )"הא-ל  השם  קדושת  ברכת  כנגד 
ובעשי"ת "המלך הקדוש"(; ד( "המניח לעמו" 
)"רצה במנוחתנו"(;  כנגד ברכת קדושת היום 
העבודה  ברכת  כנגד  נעבוד"  "לפניו  ה( 
)"רצה"(; ו( "ונודה לשמו" כנגד ברכת הודאה 
ברכת  כנגד  השלום"  "אדון  ז(  )"מודים"(; 

השלום )"שים שלום"(.
שבת כד, ב. טושו"ע ונ"כ או"ח סרס"ח ס"ח. א"ר שם סקט"ו . שו"ע 

אדה"ז שם סי"ג.

 יום שני  טעם התקנה
טעם תקנת ברכה זו הוא, מפני שבתי כנסיות 
מזיקים,  מצויים  ששם  בשדות  היו  שבימיהם 
ושוהים  שמאחרים  אנשים  שישנם  וחששו 
לאחר שהסתיימה תפילת הציבור, ואם יישארו 
האריכו  לכך  יסתכנו,  הכנסת  בבית  יחידים 
תפילת הציבור, כדי שיהא פנאי ליחיד לגמור 
)וגם  זו.  ברכה  אומר  שהש"ץ  בעוד  תפילתו, 
כיום שבתי הכנסיות הם בישוב, ולא שייך כלל 
לפי שתקנת חכמים  אותו,  אומרים   – זה  טעם 
לא בטלה אע"פ שבטל הטעם שבגללו תקנו(. 

הלכה 
יומית

ברכת מעין שבע 
בליל שבת
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טל/וואצאפ: 02-3011770
publish@smslarav.co.il :דוא"ל

Sales@smslarav.co.il :מחלקת פרסום
אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים בעלון. 
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הש"ץ,  חזרת  כעין  שהיא  מבואר  הסוד  פי  ועל 
ומה שלא תקנו חזרת הש"ץ בתפלת ערבית הוא  
נתקנה ערבית כ'תפלת רשות'  מפני שמלכתחילה 
)- כמובן שהיום היא חובה גמורה, אך מתחלה כך 
היה מעמדה(, ולכן לא ראו צורך שהשליח ציבור 
יוציא ידי 'חובה', אך תפלת ערבית של שבת אין 
בה  ועשו  החול,  בימות  ערבית  כתפלת  מעמדה 

כעין 'חזרת הש"ץ'.
ראה תקו"ז תיקון ה )כ, א(. שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ח סי"ג סט"ו 

וסרס"ט ס"ב וראה שע"ת שם סקי"ג. כה"ח שם אותיות לח, נ.

 יום שלישי  אמירתה ביו"ט
את ברכת מעין שבע תקנו לומר רק בשבת ולא 
אומרים   בשבת  להיות  שחל  וביו"ט  טוב,  ביום 
את  בה  מזכירים  ואין  כרגיל  שבע  מעין  ברכת 
לא  שבת  שאלמלא  לפי   - השבת  את  רק  היו"ט, 
נתקנה  זו  שברכה  מפני   - ביו"ט  נאמרת  הייתה 
מן  יסתכנו  שמא  לבוא  המאחרים  מפני  בשבת 
המזיקין )ובליל יו"ט היו שלא באו לבית הכנסת 
אך  נפש(.  אוכל  במלאכת  טרודים  שהיו  מפני 
אין   – בשבת  פסח  של  הראשון  הלילה  כשחל 
התקנה  שעיקר  מפני  שבע,  מעין  ברכת  אומרים 
ליל שימורים  וליל פסח הוא  היה מפני השמירה 

מן המזיקין.
שו"ע או"ח סרס"ח ס"ט.   שו"ע אדה"ז שם סי"ד וסתפ"ז ס"ד.

 יום רביעי  מקום אמירתה של הברכה
בבית  רק  נקבעה  במקורה  שבע  מעין  ברכת 
בו  שמתפללים  במקום  לא  אך  קבוע,  הכנסת 
אלא  פרטיים.  בבתים  במניינים  כגון  באקראי 
אין  אקראי,  במנין  אף  לאמרה  שנהגו  שבמקום 
למעשה  שכיום  הפוסקים  וכתבו  בידם;  למחות 
המתפלל  מניין.  בכל  זו  ברכה  שאומרים  מקובל 

ביחידות, אסור לו לומר את כל ברכת מעין שבע. 
למעשה  "זכר  עד  אבות"  "מגן  לומר  ירצה  ואם 

בראשית" בלבד – הרשות בידו.
שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ח סי"ג, סט"ו וסי"ח. אהלי שם ח"ב ע' מט.

 יום חמישי  הנהגת הקהל בעת הברכה
אומר  שהש"ץ  בעת  לעמוד  הקהל  נוהגים 
ברכת מעין שבע. כמו כן המנהג הוא שאף הקהל 
את  שבע  מעין  בברכת  הש"ץ  עם  יחד  אומרים 
הקטעים: "מגן אבות" עד "זכר למעשה בראשית". 
לצבור לשמוע  ראוי שתהיה אפשרות  ולכתחילה 
את השליח צבור בברכת 'מעין שבע' מראש ועד 

סוף, מלה במלה, כמו בחזרת השליח ציבור.
א"ר או"ח סרס"ח סקט"ו. שו"ע אדה"ז שם סי"ג. וראה מ"ב סרס"ח 

סקכ"ב. קצוה"ש סע"ז סקכ"ו. וראה בהרחבה בבירורי מנהגים שבת 
להרש"י שיחי' פרידמאן ע' 46.

 יום שישי  זהירות מדיבור בעת ברכת 
מעין שבע

אף על פי שבכל משך זמן תפילת הציבור אסור 
לדבר, עם זאת בעת שהשליח ציבור אומר ברכת 
מעין שבע )וכן בעת אמירת "ויכולו"( יש להיזהר 
בחסיד  "מעשה  בפוסקים  ומובא  במיוחד,  בכך 
מוריקות.  ופניו  אחר  חסיד  בחלומו  שראה  אחד 
מפני  לו:  אמר  מוריקות?  פניך  למה  לו  אמר 
שהייתי מדבר בשעה שהצבור היו אומרים ויכולו 
ולא אמרתי עמהם ביחד, וגם מפני שהייתי מדבר 
ז' ובשעה  בשעה שהש"ץ היה אומר ברכה מעין 
שהיה אומר ׳יתגדל׳ עד ׳אמן יהא שמה רבא׳ ולא 

הטיתי אזני לשמוע ממנו בכוונה".
שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ח סי"ז, ומסיים "על כן יש ליזהר". ומקורו בספר 

חסידים סנ"ח. טור וט"ז שם סק"ט.

כתיבה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב שבתי יונה פרידמן.
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זמן איסור הטעימה קודם קידוש
לקדשו",  השבת  יום  את  "זכור  נאמר: 
ותקנו חכמים שזכירה זו תהיה על כוס יין בכניסת 
כלום  לטעום  חכמים  ואסרו  השבת.  וביציאת 
)אפילו מים( מזמן בין השמשות של כניסת השבת 
בזמן  התלויות  מצוות  שבשאר  ואף  שיקדש;  עד 
התירו שתייה או טעימה לפניהן, בקידוש החמירו 
משום שעיקר מצות הקידוש היא בסמוך לכניסת 
יום  מבעוד  שבת  תוספת  קיבלו  אם  וכן  השבת. 
אסור לאכול או לשתות עד לאחר הקידוש. כמו כן 
יש לנשים להיזהר שלא לטעום אחר הדלקת נרות 
עד לאחר הקידוש )ובשעת הדחק יש שהתירו לה 
להתנות שאינה מקבלת שבת לעניין זה, ואז תאכל 

ותשתה עד השקיעה(1.
סעודה שהחלה בערב שבת מבעוד יום )ומצוי 
החלים  בפורים  או  ביו"ט  כגון  מצווה  בסעודת 
עד  הסעודה  את  להמשיך  ניתן  שישי(,  ביום 
השקיעה )ולנשים - עד הדלקת הנרות(, ואח"כ אין  
להמשיך לאכול כיון שחלה חובת קידוש. במצב 
ולערוך  הפת,  על  מפה  לפרוס  אפשרות  ישנה  זה 
קידוש )באמצע הסעודה( ולהמשיך בסעודה. אלא 
שלמעשה כיון שהנהגה זו עלולה לגרום לבלבול-

לא נוהגים כן למעשה, אלא המנהג הוא שמברכים 

1. פסחים קו, ב. שו”ע אדה”ז או”ח סרע”א ס”א-ב וס”ט. קצוה”ש סע”ד 
בדה”ש יז.

של  וערבית  שבת  קבלת  מתפללים  המזון,  ברכת 
את  ועורכים  מקדשים  מכן  ולאחר  שבת,  ליל 

סעודת ליל-שבת2.
לעצור  עליו  קידוש,  קודם  ואכל  ששכח  מי 
השבת,  מכניסת  שעות  חלוף  לאחר  גם  ולקדש, 
יצאה  ולא  עוד  כל  הקידוש  את  להשלים  וניתן 
ואף  שנזכר,  מיד  קידוש  לעשות  ועליו  השבת, 
כשמקדש שלא בזמן כניסת השבת אסור לו לטעום 
כלום ואפילו מים עד שיקדש. וכשמשלים הקידוש 

ביום, ישמיט את פסוקי "ויכולו"3.

נתינת מאכל לקטן לפני הקידוש
מהעת  הוא  עשה  למצוות  החינוך  גיל  ככלל, 
בה הילד מתחיל להבין את מהות המצווה, ומאז 
זה  גיל  וקודם  ההורים;  על  החינוך  חיוב  מתחיל 
אין עליהם חיוב בחינוכו למצוות עשה, אך אסור 
מבין  איננו  שהילד  למרות  איסור,  מאכל  לו  לתת 
הקידוש  קודם  האכילה  איסור  לגבי  אולם  כלל. 
לאכול,  לו  נותנים  אלא  הילד  עם  מקפידים  אין   -
ואין זה נחשב כאילו מאכילים אותו איסור, כיוון 
הוא  האיסור  וכל  באכילה  מותר  עצמו  שהמאכל 

2. ראה שו”ע אדה”ז או”ח סרע”א ס”ט-יב. התוועדויות תשד”מ ח”א ע’ 
323; תשמ”ח ח”א ע’ 319.

3. פסחים קז, א; טוש”ע ונ”כ או”ח סרע”א ס”ז-ח; שו”ע אדה”ז שם 
ס”ט וסט”ו-ט”ז.

משולחן 
ההלכה

איסור הטעימה 
קודם קידוש

הרב יוסף אברהם פיזם
רב קהילת חב"ד קרית 

שמואל וראש ישיבת 
תומכי תמימים הקריות
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מחמת הזמן, ועל כן אין לענותו ויש לתת 
לו לאכול אף קודם הקידוש4. 

קודם  הטעימה  איסור  זמן 
הקידוש ביום

ולשתות  מלאכול  נמנעים  ביום  גם 
ביום  קידוש  וחובת  קידוש,  קודם 
שחרית,  תפילת  לאחר  חלה  השבת 
כראוי(  תהיה  שהתפילה  )בכדי  וע״כ 
גם  התפילה  קודם  לטעום  נוהגים 
לאחר  בקידוש(.  צורך  )ללא  בשבת 
תפילת שחרית של שבת ויו"ט - קודם 
לטעום  מעוניינים  אם   - מוסף  תפילת 
תורה(,  בשמחת  ההקפות  קודם  )כגון 
לשתות  ואח"כ  תחילה,  לקדש  יש 
פת  כזית  לאכול  או  נוסף  יין  רביעית 
בכדי  הקידוש,  לאחר  מיד  מזונות  או 
סעודה  במקום  קידוש  ידי  בזה  שיצא 
עם  מוסף(;  אחר  שוב  לקדש  )ואי"צ 
מוסף  תפלת  שקודם  לזכור  יש  זאת, 
רק  מזונות,  או  פת  אכילת  רק  מותרת 
לא  אך  גרם(   56 )כ-  כביצה  בשיעור 
יותר )אם יש חשש שישכח להתפלל(, 
מיני  באכילת  כמות  הגבלת  אין  אך 

פירות וכדומה5.

4. שו”ע אדה”ז או”ח סשמ”ג ס”ג וס”ה וס”ז וסרס”ט ס”ג.

5. שו”ע אדה”ז או”ח סרפ”ו ס”ד וסרפ”ט ס”ב. פסק”ת 
סרפ”ו אות ח והערה 62. שש”כ פנ”ב הערה ס”ב. בירורי 

מנהגים – שבת )להרש”י שיחי’ פרידמאן( ע’ 104.

כשמורידים המזוזות לבדיקה, האם צריך 
לסמן כל מזוזה מאיזה פתח נלקחה?

כל  לסמן  ראוי  לבדיקה,  המזוזות  כשמורידים 
אח"כ  יהיה  שלא  כדי  נלקחה,  פתח  מאיזה  מזוזה 
שאלה שמא יש כאן "הורדה מקדושה" ]וזאת מכיון 
ומה"ת,  וודאי  במזוזה  שחיובם  פתחים  שישנם 
חייבים  אם  ספק  שיש  או  מדרבנן,  וישנם שחיובם 
במזוזה מה"ת או מדרבנן, ויש שהם רק מהידור ומן 
הדין אין חיוב כלל, ומזוזה שנקבעה בפתח שחיובו 
רק מספק, דבר  וודאי, אם מעבירה לפתח שחיובו 
מקדושה[.  הורדה  של  כבעיה  בפוסקים  נידון  זה 
בדיעבד  יחד,  התערבו  והמזוזות  סיֶמן  לא  אם  אך 
מותר לקבוע המזוזות שנתערבו בכל הפתחים ואינו 
צריך לגונזם, כי הכריעו כמה פוסקים שבדיעבד לא 
חוששים  אנו  לכתחילה  ורק  כזה,  במקרה  אוסרים 

כאן להורדה מקדושה.

מקורות: ראה מזוזת מלכים הלכה למשה, ס”ק ריג. חובת הדר )א, ט( ועוד 
)שראוי לסמן(. וכמה טעמים נאמרו בדבר, עי’ שו”ת קנין תורה )הורוויץ ב, נה 
סק”ב(, שו”ת רבבות אפרים )ה, תקמז(. חו”ש )רפט, ג עמ’ קטו( ועוד. ואכמ”ל.

מעבד מזון פרווה שטוחנים בו עוף קר, 
האם המכשיר עדיין פרווה או שהופך 

לבשרי?
לכתחילה אין להשתמש בכלי פרווה לבשרי, אך 
בדיעבד אם לא נטחן עם משהו חריף, נשאר פרווה.

מקורות: ע”פ שו”ע יו”ד סי’ צ”א ס”א

הרב ישראל יצחק ש. הלפרין <
דומ"צ בבית ההוראה כפר חב"ד וחבר מכון הלכה חב"ד

הרב דניאל גראבסקי  <
דיין ומורה צדק, עיה"ק ירושלים

smslarav.co.il
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באחד הרחובות בעיר אלעד עמד לו 
בקומה  קומות.  ארבע  בן  מגורים  בניין 
בטבעו.  חם  מזג  בעל  גדי,  גר  הרביעית 
 + נשוי  כולל,  אברך  גר שמואל,  תחתיו 

12 ילדים בלעה"ר.
ויהי באחד הימים אירע בביתו של גדי פיצוץ 
לנזול  החלו  גדי  של  המקלחת  ומי  המים,  בצנרת 
את  הורסים  שהם  תוך  שמואל,  של  ביתו  לתקרת 
התקרה. כששמואל ראה זאת, עלה לביתו של גדי, 
דפק אצלו והבהיר לו את המצב, תוך שהוא מבקש 

שיטפל בכך, אך גדי כלל לא התייחס אליו.
החלו  המים  התרחבה,  הנזילה  יומיים  כעבור 
הארונות  את  כולל  ולהרטיבם,  בקירות  לחלחל 
הצמודים אליהם, ועובש וטחב החלו למלאות את 
המקלחת על כל רהיטיה. עלה שוב שמואל לגדי 
בדרישה להביא תוך 48 שעות אינסטלטור שיתקן 

התקלה.
'מה  גדי  ידי  נענה בצעקות על  אלא ששמואל 
אני אשם? נראה לך שעשיתי את זה בכוונה? זה 
זה  אותי  שלי,  ברצפה  לא  שלך,  בתקרה  התפוצץ 
לא מעניין בכלל. תתקן את זה אתה ועוף מפה'... 
בחירופים  נענו  מגדי  שמואל  של  הפצרותיו  כל 

וגידופים.
לאחר שבוע וחצי של רטיבות, כששאר קירות 
עובש, החליט  ובעלי  רטובים  להיות  החלו  הבית 
שיתקן  חשבונו,  על  אינסטלטור  להזמין  שמואל 
את הצנרת בבית של גדי, תוך שהוא מספר לו את 
כל מה שאירע ומבקש ממנו שלאחר התיקון לא 
גדי  של  בבית  והחול  הבלטות  את  בחזרה  יסגור 

)לאחר תיקון הצנרת(, אלא ישאירה פתוחה, וזאת 
לאות מחאה על חוסר יחסו של גדי לעניין.

הלה אכן בא, עלה לדירתו של גדי, ביצע את 
)אותם  בלטות  ערמה של  אחריו  והשאיר  התיקון 
היה צריך להרים בשל התיקון( וחול. קיצורו של 

עניין – ביתו של גדי הפך למדבר סהרה...
בדרישה  שמואל  אל  רץ  גדי,  זאת  כשקלט 
שיסדר את אשר חולל בביתו, אולם שמואל סירב 
כך בתוקף, ודרש בעבור תיקון הרצפה את מלוא 
עלות הבאת האינסטלטור לתיקון הנזילה, ובנוסף 
עם  )קירות  בביתו  שנגרמו  הנזקים  עלות  את   –
עובש ורטיבות, רהיטים שנהרסו וכו'( ואם לא כן 
– שיישאר ביתו של גדי כך. אלא שגדי טוען שאין 
זה נזק שלו כלל, ואין הוא אמור לשאת לא בעלות 
התיקון ולא בעלות הנזקים שנגרמו בשל הנזילה.

הבית שהפך למדבר

 ונשאלת השאלה  עם מי הצדק: 
האם חייב שמואל לסדר את הרצפות 
תשלומו  בין  קשר  ללא  בחזרה, 
או  בביתו,  שאירע  הנזק  על  גדי  של 
שיכול הוא לנקוט ב'סנקציה' הזו כל 
עוד וגדי לא מעביר לו את הכסף על 
לנזקים  באשר  ומה  הנזילה?  תיקון 

בביתו של שמואל?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה
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 תשובה בהרחבה   ראשית יש לדון בגדר היזק 
הנזילה, והוא:

היו  אנשים  שני  בו  במקרה  בגמרא  נחלקו 
דרים יחד זה על גבי זה, והתקלקלה תקרת הבית 
העליון וכאשר העליון היה נוטל ידיו, היו יורדים 
חייב  העליון  האם  אותו,  ומזיקים  לתחתון  מים 
לתקן התקרה או התחתון. אמנם, מסייגת הגמרא 
לתקן  חייב  שהתחתון  האומר  שאף  ואומרת, 
יורדים  המים  בו  באופן  אלא  דיבר  לא  התקרה, 
ממשיכים  ומשם  העליון  של  ביתו  קיר  על  קודם 
רק  העליון  נחשב  )שאז  התחתון  של  ביתו  לקיר 
לגורם נזק, ולא מזיק ישירות(; אולם כאשר המים 
נשפכים ישירות לתוך ביתו של התחתון – העליון 
ונחשב  והיות  הכל,  לדברי  התקרה  בתיקון  חייב 
'גירי  הגמרא:  )בלשון  חיציו  ע"י  ישיר  כמזיק 

דיליה'(.
ישנה  שכאשר  בהלכה  נפסק  זה  בסיס  ועל 
מעזיבה בין העליון והתחתון, והמים אינם יורדים 
תחילה  המעזיבה  דרך  אלא  התחתון,  על  ישירות 
– אין העליון חייב לסלק את הנזק; אולם אם אין 
על   - לתחתון  ישירות  נשפכים  והמים  מעזיבה, 

העליון לתקן זאת. 
מדובר  שאם  העניין':  לפי  ש'הכל  מובא  ושם 

 – במעזיבה  כלל  בדרך  שנבלעת  מועטת  בנזילה 
פרץ  לעומת  זאת  בזה;  לטפל  העליון  חייב  אינו 
מים חזק שעובר גם דרך המעזיבה – שאז פשיטא 
המים  ונחשבים  צינורו,  את  לתקן  חייב  שהעליון 
כמו חיציו של העליון ]ונחלקו הפוסקים בפירוש 
מעזיבה  יש  כאשר  האם   – מכך  וביוצא  זה  דבר 
שהכל  או  היזקו  לסלק  חייב  העליון  אין  לעולם 

תלוי בעוצמת הנזילה, ואכמ"ל בזה[.
לתחתון  שנגרמו  בנזקים  חיוב  שלגבי  אלא 
בנזק  העליון  את  לחייב  ניתן  לא  הנזילה,  בשל 
שלא ידע שנעשה, מכיון שבסופו של דבר אין זה 
ביתו של  לתוך  ישירות מים  בו העליון שפך  נזק 
התחתון, אלא זרמו המים דרך התקרה, וא"כ אין 
לעליון לדעת על הפיצוץ כל עוד לא הודיעו לו על 
ידו.  על  ישירות  נגרם  ואין לחייבו במה שלא  כך 
והוא  בצינורו,  הפיצוץ  על  ששמע  מאחר  אמנם, 
אע"פ  אזי   – גדולה  מים  זרימת  עם  גדול  פיצוץ 
בין  ישירות  )ולא  התקרה  דרך  המים  שזורמים 
הנזקים  בהוצאות  לשאת  העליון  חייב   – הבתים( 
שנגרמו ממים אלו כאילו הם חיציו ממש, בדיוק 

כמו שהוא חייב לתקן את הנזק עצמו.
הבתים  )חוקי  חוקים  ישנם  לכך,  מעבר 
חייב  בהם  הדיור(  תרבות  ותקנות  המשותפים 
הדייר העליון לתקן כל נזק השייך לתחום אחריותו 
)שהעליון  המדינה  מנהג  וזהו  והיות  ולרכושו, 
על   – לרכושו(  השייך  פיצוץ  או  צינור  כל  מתקן 
בנזקים  וכן  התיקון,  בהוצאות  לשאת  העליון 
והתמהמה  מהפיצוץ  לו  שנודע  לאחר  שארעו 

מלתקן.

מקורות:  ב”מ קיז., שו”ת הריב”ש סי’ תקיז, שו”ע חו”מ קנ”ה ס”ד, 
רמ”א שם, ועי’ סמ”ע, ט”ז, ביאור הגר”א, נתה”מ שם ורשאי שמואל 

לעכב את סיום התיקון בביתו של גדי, ואינו בגדר ‘מזיק’, ואכמ”ל בזה..

 תשובה בקצרה  שמואל אינו חייב 
אשר  עד  למקומם  הרצפות  להשיב 
התיקון.  עלות  מלוא  לו  ישולם  לא 
לשמואל:  שנגרמו  לנזקים  באשר 
נזקים שאירעו כל עוד ולא ידע גדי על 
התקלה – אינו מחויב לשלם, אך נזקים 
 – הנזילה  על  לו  משהודיעו  שאירעו 

חייב לשלם.

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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דוד שמש בשבת
� � �

החדשה,  באחיסמך  מתגורר  אני  שאלה: 
מערכות  תדהר  חברת  ידי  על-  הותקנו  בבניינים 
אמישראגז.  חברת  של  מים  לחימום  סולאריות 
בצנרת  מים  מחממת  המערכת  נכון  הבנתי  אם 
סירקולארית פנימית וצנרת זו עוברת דרך כל דודי 
ומחממת את המים שבדודים.  הדירות  המים של 
האם   – שבידיכם  המידע  פי  על  לדעת  אשמח 
המערכת נחשבת כדוד שמש רגיל לעניין שימוש 
בצורה  לעבוד  לה  לגרום  דרך  יש  ואם  בשבת? 

שלא יהיה חשש להשתמש במים?
קיים התקן כלשהוא שמחמם את המים  אגב, 

לרמה שאין היד סולדת ומותר לשימוש לכו"ע?
 

תשובה: אכן שאלת חכם קרובה לחצי תשובה, 
הוותיקות,  שמש  דודי  מערכות  שלגבי  בעוד  כי 
שבהן השמש מחממת את המים לצריכה העוברים 
לדוד,  ונכנסים  הקולטים  בצינורות  ומסתחררים 
אם  הקודם  הדור  ומשיבי  פוסקי  כבר  נחלקו 
מהדוד  הנצרכים  החמים  המים  אל  להתייחס 
כבישול בתולדות חמה, שיש  או  כבישול בחמה 
שלגבי  הרי  בחמה,  כבישול  דינם  כי  שנקטו 
מערכות דודי שמש עליהן שאלת, כאלה והדומות 
בשיטת  פועלות  אשר  כיום,  מאד  הנפוצות  להן, 

'מחליף חום' שבה המים לצריכה אינם מתחממים 
ישירות ממקור החום אלא מצינורות חום פנימיים 
סגורים המתחממים מן השמש ומחממים את המים 
כבישול  לכך  להתייחס  שיש  יודו  הכל  שבדוד, 

בתולדות חמה האסור מדרבנן.
זאת, מעבר לשאלות ההלכתיות הנוספות שכבר 
דנו בהן, אם מחמת עירוב המים הקרים, הנכנסים 
החמים  במים  מים,  צריכת  כל  בעקבות  מיידית 
שבדוד, שחימומם כתוצאה מהמפגש והעירוב עם 
בכל  חמה  כתולדות  שדינו  בוודאי  החמים  המים 
שבדוד,  החמים  במים  עירובם  מחמת  ואם  עניין, 
הבוילר  באמצעות  שבת  מערב  הוחמו  שאולי 
החשמלי, ויש לחוש בהם לבישול בתולדות האור.

המשאבות  לבעיית  כאן  התייחסנו  לא  גם 
המערכות  מן  בהרבה  הקיימות  החשמליות 
עלולה  הדוד  מן  מים  צריכת  כאשר  החדשות, 

להפעיל משאבה חשמלית.
ניסיונות לפתח מערכות  בעבר אכן היו מספר 
יגיע לרמת חום  מיוחדות שחום המים שבהן לא 
לנו  ידוע  כיום  גם  בו.  סולדת  שהיד  בשיעור 
עם  יחד  זה,  בכיוון  הפועלים  יצרנים  מספר  על 
שיפורים והידורים הלכתיים נוספים. אך עדיין לא 
ניתן כרגע להצביע על מערכת מושלמת ומהודרת 

ישימה לביצוע.

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 טכנולוגיה
והלכה

מוקדי 
הטהרה 
לשירות 
אתר סמס לרבהציבור

SMSLARAV.CO.IL

לציין "שאלה בטהרה" 

סמס לרב
 055.7081.737

שלוחה 2

קו לרב
077.2251.770

על מנת לצפות בשו"ת 
vod.smslarav.co.ilהטהרה יש להרשם באתר 

 צפו כעת בשיעורו של
 הרב חיים יוסף יצחק פייגלשטוק

בנושא: אמירה לגוי בשבת



כגון  ידועים  דברים  ישנם  הכוכבים  בסבב 
השפעת השמש והירח על לוח השנה, אך פחות 
אורח  על  המשפיעים  אחרים  כוכבים  על  ידוע 
הדברים  מן  אחד  אמנם,  האדם.  של  החיים 
שהגמרא כן כותבת אודותם, הינו "מזל מאדים".

אומרת הגמ': "תניא ר' יוסי בר יהודה אומר 
שבת  בערב  לאדם  לו  מלוין  השרת  מלאכי  שני 
מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא 
ומיטתו  ערוך  ושלחן  דלוק  נר  ומצא  לביתו 
מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת 
אחרת כך ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו. ואם 
לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר  רע  מלאך  לאו, 
כורחו".  בעל  אמן  עונה  טוב  ומלאך  כך  אחרת 
זהו  הטוב  שהמלאך  הפוסקים,  זה  על  מסבירים 
של  מזלו  זהו  הרע  והמלאך  צדק  של  מלאכו 
שליטת  בזמן  לקדש  האדם  צריך  ולכן  מאדים, 
יענה אמן  )-מאדים(  'צדק' בכדי שהמלאך הרע 

בעל כורחו.
יש  בשו"ע:  הזקן  אדמו"ר  כותב  הנ"ל  ע"פ 
הלילה  של  ראשונה  בשעה  לקדש  נזהרים שלא 
)דהיינו שעה שביעית אחר חצות היום( אלא או 
לפי  הלילה,  תוך  שעה  לַאחר  או  הלילה  קודם 
וסמא"ל  מאדים  מזל  הוא  הראשונה  שבשעה 
וכן כותב הרבי  מושל עליו" )סמא"ל – הס"מ(. 

בכמה מכתבים שלא לקדש בזמן זה.
הקידוש בשעה שביעית  איסור  להדגיש:  יש 
לא  היין,  על  דהיינו  הקידוש,  מעשה  על  הינו 

משנה אדום או לבן, או הפת.
מכיוון שהשעה האמתית בארץ היא 20 דקות 
קודם לשעון ההסכמי )שהרי אנו הולכים אחרי 
"שעון קהיר"(, אף שעה שביעית תחול 20 דקות 
קודם )לפי שעון חורף( מ 5:40 ועד ל 6:40. ובניו 
יורק השעון הוא 4 דקות קודם השעון האמיתי 
ולכן שם זה מ 5:56 ועד 6:56 וכן בשאר מקומות.

שעה שביעית

 מנהגים
ומקורותיהם

מקורות:   ראה שבת קנו,א )אם יש מזל לישראל: בגמ’ שם מחלוקת בזה וכן בפוסקים )ראה שו”ת הרשב”א ח”א,יט שאין, ושם ח”א,קמח 
וח”ה,מח שיש, אך האדם יכול להשפיע עליו. בחיי בראשית טו,ה שעל כללות ישראל אין ועל יחיד יש “שהרי חכמת המזלות .. אין חז”ל מכחישים 

אותה כלל” ראה גם דיון והכרעת הרבי באחש”פ תשמ”ח )הע’ 45( שכללות סוגיית “מזל שעה” נוגע לישראל והמחלוקת הינה על האפשרות 
לשנות. ראה גם לקוטי תורה ר”פ האזינו שלישראל יש מזל והוא מזל ‘אין’ )-אינו מושג כלל(. לגבי מזל בא”י ראה תו”ב בשו”ע ספ”ב(. שבת קיט 

ע”ב. שו”ת מהרי”ל סקנ”ב. שו”ע אדה”ז ח”ב סרע”ג ס”ב. לגבי זיהויי מלאך ‘סמא”ל’ – ס”מ. ראה תרגום יהונתן בראשית ג,ו, ספורנו שם א, כלי 
יקר שם לב,כה, ובכ”מ, רש”י סוכה כט,א, ערוך השולחן או”ח תרו,ה בשם פרקי דרבי אליעזר פט”ו ועוד מקומות רבים. שולחן מנחם ח”ב עמ’ 

עא-ה. לכללות הענין: שערי ישיבה )צפת( ח”כ סמ”ב עמ’ 514. בירורי מנהגים )לרש”י פרידמן(, שבת עמ’ 57-58. 
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לעיתים  לנסוע  האמצעי,  האדמו"ר  היה  נוהג 
בהם  לעשות  כדי  שונים,  ליעדים  מושבו  ממקום 
הייתה  נסיעתו  שמטרת  פעמים  נחוצות.  פעולות 
גלויה, ואז היה מופיע בצורתו ובדמותו המוכרות 
לכול. פעמים שנסע למטרות שהשתיקה יפה להן, 

או-אז היה לובש הופעה של סוחר.
שמשו  בלוויית  הרבי  יצא  כאשר  אחת,  פעם 
מנסיעותיו  לאחת  כסוחר(,  נראה  הוא  )שאף 
חשובה.  למטרה  אחת,  לעיר  הגיעו  העלומות, 
בהצלחה,  המשימה  שהוכתרה  לאחר  ערב,  לעת 
פנו לעיירה יהודית סמוכה כדי לעשות את הלילה 

באכסניה המקומית.
וטוב- פשוט  יהודי  האכסניה,  בעל 

כפי  במסירות,  אורחיו  את  שירת  לב, 
כעבור  אולם  האורחים.  בכל  שנהג 
שעה קלה חש בעל האכסניה כי הרבי 
 - פגש  לא  ומעולם  הכיר  לא  שאותו   -
אינו ככל הסוחרים. תווי פניו של הרבי, 
עוררו את תשומת- הליכותיו,  וכמוהם 

בטביעת-עין  שניחן  האיש,  של  ליבו 
טובה.

מזוויות עיניו עקב אחר הרבי. הביט בו בשעה 
ידיו  את  שנטל  בדרך  התבונן  ערבית,  שהתפלל 
התחזקה  לרגע  מרגע  הפת.  על  ובירך  לסעודה 
השערתו כי מאחורי תלבושת הסוחר מסתתר איש 

צדיק.
לגבי  במחשבותיו  אשתו  את  שיתף  בלילה 
"מה  האישה.  בעיני  דמעות  נקוו  לפתע  האורח. 
לארח  לנו  היא  גדולה  זכות  הלוא  תבכי,  כי  לך 

במשכננו איש קדוש?!", תמה הבעל.
מבט  אשתו  בו  תלתה  תבין?",  לא  "כלום 

ועדיין  נשואים  אנו  שנים  "חמש-עשרה  אומלל, 
לא זכינו בילדים. והנה אומר אתה כי כאן בביתנו 
נמצא צדיק, ואיך לא אבכה?! הבה נבקש ממנו כי 

יתפלל למעננו כדי שניפקד בזרע".
שקע  אך  רעייתו,  עצת  את  האיש  קיבל 
ממנו  ולבקש  לאורח  לפנות  יעז  כיצד  בהרהורים 
ברכה. לבסוף נמנו וגמרו כי למחרת בבוקר, בטרם 
יעזוב הצדיק המתחפש לסוחר את האכסניה, יפנו 

אליו בבקשה כי יאצל להם ברכה.
בבוקר עמד הרבי להתפלל שחרית. כל אותה 
תפילת  ואשתו.  האכסניה  בעל  אחריו  עקבו  שעה 
הרבי נמשכה כמה שעות, ולשניים לא 
נותר עוד שום ספק כי אכן צדיק וקדוש 

מתארח באכסנייתם.
ניגשו  תפיליו  את  הרבי  כשחלץ 
את  לפניו  ושטחו  ברטט  השניים  אליו 
שכולו  מבט  בהם  נתן  הרבי  מצוקתם. 
תמיהה כאומר - מה לסוחר מן השורה 

ולברכות לילדים.
יתברך  ה'  אל  להתפלל  "עליכם 
מבקשים  בכל-זאת  ואם  הברכות.  מקור  שהוא 
לסוחר  ולא  אמיתי  לצדיק  פנו  מליץ-יושר,  אתם 
פשוט כמוני", ענה להם. תשובת הרבי לא הניחה 
כל  על-אף  אך  הרפו.  לא  ואלה  השניים  דעת  את 

ההפצרות, נמנע הרבי מלברכם.
בינתיים פרשו הרבי ושמשו לסעודת שחרית, 
שממנה  לליובאוויטש,  לחזור  התכוונו  ולאחריה 

יצאו למסעם.
הצדיק  יחמוק  אם  נוראה  תהיה  "החמצה 
לבעלה  האישה  אמרה  יברכנו",  ולא  מביתנו 

בשיברון-לב.

פת שחרית

 נזכרים
ונעשים

דווקא סירובו לברכנו 
מחזק בליבי את 
התחושה כי איש 
צדיק הוא", הוסיף 

הבעל על דברי 
אשתו. בדקות 

הבאות שקל בעל 
האכסניה את צעדיו

סיפור לשבת 
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"משום-מה, דווקא סירובו לברכנו מחזק בליבי 
את התחושה כי איש צדיק הוא", הוסיף הבעל על 
האכסניה  בעל  שקל  הבאות  בדקות  אשתו.  דברי 
לחש  האיש",  יברכנו  כי  תראי  "ראה  צעדיו.  את 

לבסוף לאשתו ולא פירש.
את  ושמשו  הרבי  אספו  קלה  שעה  לאחר 
מה  מהמקום.  לצאת  וביקשו  מיטלטליהם  מעט 
האכסניה  דלת  כי  כשגילו  הפתעתם  הייתה  רבה 
להזעיק  השמש  מיהר  ובריח.  במנעול  נעולה 
ננעלה  כי אך בטעות  את בעל האכסניה, בסוברו 
כאן  אין  כי  לו  כשהובהר  גברה  תדהמתו  הדלת. 
שום טעות. "לא אניח לכם לצאת מכאן עד אשר 
האכסניה  בעל  אמר  לפרי-בטן!",  לברכה  נזכה 

בהתרגשות.
לא  הרבי  ושתק.  ברבי  במבוכה  הביט השמש 
ורוגע.  שלווה  הקרינו  פניו  במיוחד.  נרגש  נראה 
האכסניה  בעל  אל  פנה  שפתיו  על  כשבת-שחוק 
ורעייתו ואמר להם: "רואה אני עליכם כי מחמת 
הטורח והעמל עדיין לא סעדתם היום פת שחרית. 
הגמרא  לסעודה.  ושבו  ידיכם  את  אפוא  טלו 
כך  עשו  חוליים.  מבטלת  שחרית  פת  כי  אומרת 

וכל מונע  כל מחלה  יסתלקו מעליכם  ה'  ובעזרת 
ומעכב ותזכו לבן זכר".

הם  נצצו.  ואשתו  האכסניה  בעל  של  עיניהם 
אחד  ולרגע  גמורה  בפשטות  הדברים  את  קיבלו 
לא פקפקו בדברי האורח. במילים נרגשות הודה 
האיש לרבי ומיהר לפתוח לפניו את דלת האכסניה.

לבעלי  נודעה  בינתיים  חלפה.  משנה  פחות 
הגיעה  אחד  יום  האורח.  של  זהותו  האכסניה 
ברכתו  כי  האמצעי,  האדמו"ר  אל  הבשורה 
התקיימה בכפליים וכי לבעלי האכסניה נולדו שני 
בנים תאומים. גם הפעם לא ניכרו עליו כל סימני 
התפעלות. באותה בת-שחוק שבירך את השניים 
יתרה  מנה  אכלו  כי  "נראה  ואמר:  הגיב  זכר  בבן 

של פת שחרית"...
כעבור רגע הוסיף: "בירכתי אותם בבן, ואמנם 
בנם האחד יגדל מאחיו ויהיה תלמיד-חכם וחסיד".

)בט'  הסתלק  האמצעי  האדמו"ר  שנים.  חלפו 
עלה  כיסאו  ועל  יום-הולדתו(  גם  שהוא  בכסלו, 
בעל  של  התאומים  בכור  הצ"צ.  אדמו"ר  חתנו 
ותלמיד-חכם,  צעיר  אברך  ואשתו,  האכסניה 

הסתפח לחצרו והיה לאחד מחסידיו הנאמנים.

מה רבה הייתה הפתעתם כשגילו כי דלת האכסניה 
נעולה במנעול ובריח. מיהר השמש להזעיק את בעל 

האכסניה, בסוברו כי אך בטעות ננעלה הדלת. תדהמתו 
גברה כשהובהר לו כי אין כאן שום טעות.



לכבוד מערכת 'שונה הלכות'
ראשית, ישר-כח גדול על העלון המגוון 
והמחכים, הנותן חיות ב'דבר ה' זו הלכה' 
בכל בתי אנ"ש באה"ק, תבורכו מן השמים.

במדור  נכתב  וירא(  )פרשת   621 בעלון 
'הלכה יומית' שאין לאחר להתפלל ערבית 
לא  גם  אדה"ז,  עפ"י  מהזמן  במוצ"ש 

בשביל חזרת דא"ח.
ורציתי להעיר בזה מספר דברים:

ראשית כל, רוח הפסק הוא היפך הכיוון 
למהר  שלא  עניין  שיש  הפשוט  ההלכתי 
שהשבת  יראה  שלא  השבת  את  להוציא 

עליו כמשוי.
מה  הוא  לדבריכם  שהמקור  ועוד, 
מט  עמ'  ח"ו  מוהריי"צ  לאג"ק  שצויין 
ששם נותן הוראות לתמ' דמונטריאל לחזור 
דא"ח בבתי-כנסת בין מנחה למעריב 'אבל 
ערבית  תפילת  זמן  לאחר  שלא  באופן 
במוצש"ק יותר מן הזמן הקבוע ע"פ שו"ע 

אדמו"ר...'. 
ובהקשר לכך רציתי לציין ב' דברים:

בניסוח  הלכתי  הבדל  שיש  מובן  א. 
דא"ח,  חזרת  לגבי  היא  ההוראה  אם 
כמ"ש  ערבית  תפילת  זמן  לפני  לסיימה 
לגבי  היא  שההוראה  או  הריי"צ,  הרבי 
אפי' בשביל  ערבית, שלא לאחרה  תפילת 
דא"ח )ומשמע אף להפסיקה באמצע( כמו 

שכתבו בעלון.
עניין  שזהו  במכתב  משמעות  אין  ב. 
להיות  ויכול  כו',  חב"ד  מנהג  או  הלכתי 
מאד שזו הוראה פרטית לאותו מקום וזמן.

אשמח לקבל את תשובתכם המנומקת, 
בתודה מראש.

הבהרה חשובה:  בעקבות תקלה טכנית, נפלה טעות 
במדור זמני היום בעלונים של החודש הקודם.
בהזדמנות זו אנו מזמינים את קוראינו היקרים לשלוח 
publish@smslarav.co.il :תגובות, הערות והארות במייל
תגובות מתאימות יפורסמו. מערכת 'שונה הלכות'.

מכתבים 
למערכת

תגובת המערכת:
קראנו את הערתך בעניין זה.

הראשונה,  טענתך  לגבי  לציין  חשוב 
שהתשובה נמצאת בגוף הדברים שכתבתם 
– מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ 'שלא לאחר 
זמן תפילת ערבית במוצש"ק יותר מן הזמן 

הקבוע ע"פ שו"ע אדמו"ר'.
דברים  מספר  לציין  לנו  חשוב  אכן, 
במדור  בהירות  ביתר  באו  לא  שכנראה 
שיתאים  באופן  הדברים  קיצור  )בשל 

ל'הלכה יומית'( ועל כן נציינם כאן:
יש  הכנסת  בבית  דבר  בכל   – ראשית 
אין  והגבאים.  הרב  להוראות  לשמוע 
לעשות שום מחלוקת עמם, וכל כיו"ב. מה 

שהם מחליטים – קדוש.
כמובן שניתן להעיר להם ולשמוע את 
תגובתם, ובתנאי שההערה בצורה עניינית 
ולא קולנית, ונעשית באופן המתאים ובזמן 
אין להקניט מישהו על  וכו', אך  המתאים 
צאת  בזמן  דא"ח  אמירת  את  עצירתו  אי 

השבת וד"ל.
ולחוזרים  לרבנים,  לגבאים,  אמנם, 
דא"ח בכלל )שהם רוב רובם של אנ"ש(  – 
אכן ישנה הוראת הרבי הריי"צ 'לא לאחר 
זמן תפילת ערבית במוצש"ק יותר מן הזמן 
נכתב  וע"כ  אדמו"ר'.  שו"ע  ע"פ  הקבוע 
ערבית  תפילת  זמן  לאחר  ש'אין  בכללות 

בשביל חזרת דא"ח'.
בשולי הדברים נציין להתקשרות גליון 
ובגליון  פוזנר(  הרי"ל  )בשם   19 עמ'  שע 
הריל"ג  בשם  שע(  בגליון  )והמשכו  שסח 
שכ"ק אד"ש רצה להתפלל ערבית בהקדם 
האפשרי ונהג להמתין 36 דקות בין בחורף 

בין בקיץ ללא שינוי, עיי"ש.
שנפגע  למי  שלוחה  הכנה  התנצלותנו 
הדברים  באו  וכעת  אחר,  או  כזה  מניסוח 
בהבהרה ובביאור 'והאמת והשלום אהבו'.



'דרסה',  איסור  הוא  שחיטה  הלכות  מה'  אחת 
אלא  הצוואר  על  בדריסה  לשחוט  שאין  היינו 
]יו"ד כד ס"ק ב[  במשיכת הסכין. ובלשון אדה"ז 
'כי כל משהו מהסימנים צריך להיות נחתך על ידי 
וחותכתו  לארכה  עליה  שנמשכת  הסכין  משיכת 
כדרך משיכתה ולא על ידי דוחק שדוחקה במקום 
אחד ממנה לבד שזה נקרא בבת אחת והיא דרסה 
האמורה בכל מקום'. למעשה קיי"ל שאף אם שהה 
פסולה  השחיטה  מקרה  בכל   - ובמקצת  מעט  רק 

]ראה יו"ד כד,ו[.
בהעברת  היא  המקובלת  השחיטה  צורת  והנה 
הינו  הסכין  כאשר  הבהמה  צוואר  על  הסכין 
]בהולכה  הסכין  משיכת  כדי  ותוך  הצוואר,  מעל 
מקומות  וכמה  בכמה  מטה.  הסכין  יורד  והובאה[ 
באופן  את השחיטה  לעשות  דרישה  ישנה  בעולם 
הפוך, היינו שהצוואר הינו מעל הסכין ועל השוחט 
ההולכה  בעת  מעלה  כלפי  הסכין  את  להרים 
והובאה. נשאלת השאלה היא נכון לשחוט כך, או 

שמא יש כאן חשש של דרסה.
הבהמה  )כאשר  'עומדת'  בשחיטה  'דרסה' 
עומדת על רגליה והשוחט מעביר את הסכין למלטה 
למעלה( עלולה להגרם מב' סיבות: 1. מצד הקושי 
של השוחט להרים את הסכין תוך כדי תנועה מבלי 
לדרוס ומבלי לשהות; 2. עיקר החשש הוא מחמת 
כובד הבהמה שעשוי ליפול על הסכין מחמת היות 

הבהמה מעל הסכין, ואם כן יתכן שכובד הבהמה 
ידחוק את הסכין על הצוואר – והרי זו דרסה.

שורש הסוגיא מתחיל מדברי הגמ' בחולין ]טז 
וצוואר  למטה  שהסכין  בין  קתני:  'והא  ב[  עמוד 
בהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה 
למטה  סכין  קתני:  לצדדין  זביד,  רב  אמר  למטה! 
למעלה  סכין  בתלוש,   - למעלה  בהמה  וצוואר 
אמר:  פפא  רב  במחובר.   - למטה  בהמה  וצוואר 
בעופא דקליל'. משמע לכאורה מפשט הגמ' שאין 
למעלה.  כשהצוואר  לשחוט  ומותר  בדבר  איסור 

וכך נפסק בשו"ע יו"ד סי' ו.
הש"ך  המפורשת,  להיתר  המשמעות  למרות 
פוסק ]יו"ד שם[ כי 'מוכח בש"ס ופוסקים דבסכין 
תלושה שלא נעצו בשום דבר, אפילו צוואר בהמה 
בידו  מותר בדיעבד, דכל שתופס הסכין   - למעלה 
דלכתחילה  בש"ס  ומשמע  דורס.  אינו  מסתמא 
מיהת אסור וגם בעוף יש לחוש לכתחילה בצוואר 
היינו  בידו'.  עוף למעלה אפילו כשהסכין תלושה 
זמן  כל  פסולה  לא  השחיטה  שלמעשה  שאף 
שהסכין ביד השוחט והוא יודע ומרגיש מה קורה 
רק  זה  הרי  זה  כל  אך  לדרסה.  חוששים  לא  ולכן 
זאת  לעשות  אין   - לכתחילה  אך  בדיעבד;  היתר 

מחשש של ׳דרסה׳.
שלכתחילה  שייך  האם  נדבר  הבאים  במדורים 

יהיה מותר לשחוט כך.

 על
השחיטה

שחיטה 'עומדת'
]חלק א'[

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.



תרשים 
הלכתי

קיצור הלכות למבצע חנוכה

זמן 
ההדלקה

ההדלקה צריכה להיות אחרי פלג המנחה ]שעה ורבע זמניות לפני 	 
השקיעה[, ולא לפני כן. 

בערב שבת ובמוצאי שבת יש לוודא שידליקו בזמן הנכון. וראוי לכתחילה 	 
לנקוב בזמן מוקדם יותר בערב שבת קודש )ומאוחר יותר במוצאי שבת 

קודש(, כדי להתרחק יותר מחשש מכשול.
יש להדליק גם בכינוסי ילדים המתקיימים בשעות היום )ואף בזאת 	 

חנוכה(. וכמובן ידליק ללא ברכה )אם הוא לפני פלג המנחה, או שאין 
עשרה מבוגרים נוכחים(.

מקום 
ההדלקה

יש להשתדל שבכל מקום ומקום שדרים יהודים ידליקו נרות חנוכה – הן 	 
במקום מרכזי, באופן ד"פרסומי ניסא", והן בביתו של כאו"א מישראל.

טוב להכריז שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה הפומבית, אלא כל אחד 	 
ואחד צריך להדליק נרות חנוכה בביתו )גם אם מתגורר לבדו(. 

יש להשתדל במיוחד אשר בכל בית אלמנה ויתומים ידליקו נרות חנוכה. 	 
וכן להשתדל עבור יהודים הנמצאים בבתי רפואה, בתי כלא ובתי זקנים, 

וכן שבכל מוצב של אנשי הצבא ידליקו נרות חנוכה.
בעל חנות שיכול או מסכים להדליק רק במקום אחד – או רק בחנות או 	 

רק בבית – עדיף שידליק בביתו שם הוא אוכל וישן.

הנרות

הנרות יהיו באופן שגובה השלהבת לא יהיה למעלה מ-20 אמה )9.6 	 
מטר(.

שיעור הזמן המינימלי שהנרות צריכים לדלוק הוא חצי שעה אחרי צאת 	 
הכוכבים, ולכן כשמדליקים נרות במבצעים יש לוודא שמשתמשים בנרות 

הדולקים יותר מחצי שעה.
מצויים בשוק נרות שזמן דלקתם הוא חצי שעה מצומצם. כדאי לא 	 

להשתמש בהם, מאחר והנסיון מראה שבנסיבות שונות הם דולקים פחות 
משיעור זה.

אם אין נרות אחרים ונאלצים להשתמש בנרות אלו, יש להדליקם ללא 	 
ברכה.
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מקורות:  ראה שו”ע סתרע”ב ס”ב. רמ”א סתרע”ז ס”א. קצשו”ע סקל”ט ס”י. לקו”ש ח”כ ע’ 429. שיחות קודש תשל”ד ח”א ע’ 195-197 וע 231. 
התוועדויות תשמ”ב ח”ב ע’ 545 וע’ 586. סה”ש תשמ”ז ח”א ע’ 172 וע’ 190. ראה מש”כ בקובץ מגדל דוד גליון ל ע’ 73-74, וראה מ”ש בזה בשו”ת 

אז נדברו ח”ה סוף סי’ לז, חי”א סי’ לב. נטע”ג חנוכה פמ”ג ס”ה והערה ט.

המדליק

המדליק את הנרות יהיה איש החייב במצוות.	 
המדליק במקום ציבורי ביום הראשון מברך שהחיינו. וכאשר מדליק 	 

לאחר מכן בביתו לא ישוב ויברך שהחיינו, אלא אם כן מדליק להוציא גם 
את בני ביתו ידי חובתם.

את שאר הברכות )"להדליק נר חנוכה" ו"שעשה נסים"( ישוב ויברך בביתו 	 
אף אם מתגורר לבדו.

לעומת זאת אם הדליק כבר בביתו ולאחר מכן מדליק במקום ציבורי – 	 
ישוב ויברך גם שהחיינו. 

תנאים 
להדלקה 

בברכה

בהדלקה במקום ציבורי יש לברך רק אם נוכחים – בעת ההדלקה – 	 
עשרה יהודים )שלא היו נוכחים עדיין בערב זה בהדלקה בביהכנ"ס או 

בהדלקה ציבורית אחרת(.
כאשר מדליקים במשרד או חנות שבעליו אוכלים בו בקביעות, ומאידך 	 

לא הדליק בביתו – אז יש לברך גם אם אין עשרה. 
במקרה שבעל החנות הדליק בחנותו ולא היו שם עשרה יהודים – הרי 	 

הוא קיים את מצות הדלקת נר חנוכה, ולכן כשידליק לאחר מכן בביתו לא 
יברך. ויש ליידע על כך את בעלי החנויות. אמנם אם מדליק בבית להוציא 

גם את בני ביתו ידי חובתם – ישוב ויברך.
כאשר לא מתקיימים אף אחד משני התנאים האמורים – ידליקו ללא 	 

ברכה.
במקום בו יתכן שבעל המקום יעזוב את המקום בתוך חצי שעה הקרובה 	 

ויכבה את הנרות מפני הסכנה – ידליקו ללא ברכה.
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עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.



 היסטוריה
בחב"ד!

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
ו ו עכשי ג י להקדשה חי

02-3011770
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  

סדרת "הלכה למעשה - שבת", יגישו לראשונה לציבור אנ"ש 
את ההלכות הנוגעות לשבת קודש בצורה ברורה ורהוטה.

 רגע לפני ההורדה לדפוס, זו ההזדמנות שלכם
להקדיש בספר שיחולל מהפך חסר תקדים

 שני הספרים
 הראשונים בסדרה:

 סדר יום השבת
 עם מנהגי חב"ד,
 הקטנים בשבת

כל מה שצריך לדעת 
כדי לטפל בילדים 
בשבת ע"פ ההלכה


