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 התקנת
מעלית שבת
טכנולוגיה בהלכה

טיפת נזק
צדק ומשפט

 טבילה כשלא
חש בטוב
מנהגים ומקורותיהם

מבצע חנוכה
משולחן ההלכה

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

מזל טוב!
עכשיו צריך שידוך טוב...

אבא, אמא
מרגש!

“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”כפפה + ידהם כמו -

ניצוץ שנדלק
נזכרים ונעשים

 בנית
 הבימה למלך
ישמעו ולמדו

עי"ז ששלח שלוחים כו' ובאופן דמוסיף 
בכל   - אלה  לימינו  עד  והולך בשליחותו 
רחוקה  הכי  לפנה  עד  ומקום,  מקום 
בקצוי תבל. ולכן, צו השעה - ע"פ הוראת 
עבדיו  אל  סודו  "גלה  אשר,  דורנו,  נשיא 
הנביאים" - שכל אחד ואחת, איש ואשה, 
מאנשי ונשי הדור, ימסור את עצמו להיות 
"שלוחו" של נשיא הדור, לעסוק בהפצת 
התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה!
 )משיחות ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תשמ"ז.
באדיבות 'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770'(

צו השעה - שכל אחד ימסור 
את עצמו להיות שליח

הזמן גרמא



 יום ראשון  טעם הקדמת התעטפות 
בטלית להנחת תפילין

להנחת  מקדימים  בטלית  ההתעטפות  את 
ושאינו  "תדיר  הכלל:  פי  על  וזאת  התפילין, 
ציצית  שמצוות  וכיוון  קודם",  תדיר   – תדיר 
בשבתות  בין  נוהגת  היא  שהרי  יותר,  תדירה 
ואילו  החול,  בימות  ובין  טובים  וימים 
לכן  החול,  בימות  רק  נוהגת  התפילין  מצוות 

ההתעטפות בטלית קודמת להנחת תפילין. 
שו"ע אדה"ז או"ח סכ"ה ס"א-ב. קצוה"ש ס"ח ס"ד.

 יום שני  נגישות הטלית בנרתיקה
להנחת  קודמת  בטלית  שההתעטפות  כיוון 
התפילין, יש להניח את הטלית מעל התפילין 
יפגוש  התיק  את  שבפתחו  כך  נגיש,  במקום 
"אין  שכן  בתפילין,  ולא  הטלית  את  תחלה 
שכשמתאפשר  )היינו  המצוות"  על  מעבירין 
את  לקיים  עליו  מצוות,  שתי  לקיים  לאדם 
המצווה שבאה לפניו תחילה(, ועל כן לכתחילה 
מן  יותר  נגיש  במקום  הטלית  את  להניח  יש 
ויצטרך  בתפילין  תחילה  יפגע  התפילין, שלא 
ההתעטפות  לאחר  עד  הנחתן  את  לדחות 
והניח  בזה  נזהר  לא  גם אם  ובדיעבד  בטלית. 
יתעטף   – הטלית  מעל  התפילין  שקית  את 

הלכה 
יומית

קדימת הטלית 
לתפילין

04:27עלות השחר )120 דקות(

05:15עלות השחר )72 דקות(

05:38זמן ציצית ותפילין

06:33הנץ החמה )זריחה(

09:02סוף זמן קריאת שמע

09:54סוף זמן תפילה

11:35חצות היום והלילה

12:05מנחה גדולה

15:34פלג המנחה

16:37שקיעת החמה

17:04צאת הכוכבים

יציאת שבת:
17:16ת"א
17:15י-ם

17:14חיפה
17:17באר-שבע

כניסת שבת:
16:15ת"א
16:00י-ם

16:07חיפה
16:19באר-שבע

זמני היום המוקדמים לשבוע זה )אופק ת"א(

זמני השבוע
זמני שבת וישלח:

זמני היום המוקדמים לשבוע וישב

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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בטלית תחילה ואינו כ"מעביר על המצוות", כיוון 
שהתפילין מכוסות ומונחות עדיין בנרתיקן.

יומא לג, א. שו"ע אדה"ז או"ח סכ"ה ס"ב-ג. וראה חקרי הלכות ח"א ו, 
א. ח"ב נא, א.   

 יום שלישי  דין הפוגע בתפילין תחלה 
גלויות  ומונחות  נרתיק  ללא  היו  התפילין  אם 
על הטלית וכשפתח את תיק הטלית פגע בתפילין 
הגלויות בתחלה )אפילו שעדיין לא נטלם בידו( – 
אסור לדחות את המצווה וצריך הוא להניח תחלה 
את התפילין ורק אח"כ יתעטף בטלית. וכן הפושט 
מיד,  להחזירן  דעת  על  והתפילין  הטלית  את 
תחלה  יניח  תחלה,  בתפילין  פגע  ללבשן  וכשבא 

את התפילין ואח"כ יתעטף בטלית. 
שו"ע אדה"ז או"ח סכ"ה ס"ג. משנ"ב שם סק"ד וביאור הלכה שם ד"ה 

ויצטרך.

 יום רביעי  פגע בתפילין והורידן מידיו
הטלית,  לפני  התפילין  את  לקח  שבטעות  מי 
ועבר  תחלה,  בטלית  להתעטף  שצריך  וחשב 
)אף  ולקח את הטלית  והוריד מידיו את התפילין 
את  תחלה  להניח  צריך  היה  זה  שבמקרה  פי  על 
אף  המצווה"(,  על  "להעביר  שלא  כדי  התפילין 
שלא נהג כהוגן – לא יניח את הטלית מידיו אלא 

יתעטף בה תחילה ורק אח"כ יניח תפילין.    
משנ"ב סכ"ה סק"ה.

 יום חמישי  מתי אינו נחשב כ"מעביר על 
המצוות"

דווקא  הוא  המצוות",  על  מעבירין  "אין  דין 
כשרוצה כעת לקיים את שתי המצוות – להתעטף 
בטלית ולהניח תפילין. אבל אם אין בדעתו כעת 
לקיים את מצוות הנחת תפילין, אלא בזמן מאוחר 
יותר, גם אם פגע בתפילין תחלה - יכול הוא לקחת 
כ"מעביר  נחשב  ואינו  בה,  ולהתעטף  הטלית  את 

על המצווה".
משנ"ב סכ"ה סק"ג.

 יום שישי  חביבה מצווה בשעתה
והטלית  כעת,  לו  מזומנים  התפילין  שהיו  מי 
צריך  אינו  יותר,  מאוחר  אלא  לו  מזומנת  אינה 
להמתין לטלית בכדי להקדימה להנחת התפילין, 
ואח"כ  מיד.  התפילין  את  להניח  הוא  יכול  אלא 
שאין  מפני  בה,  יתעטף  הטלית  את  לו  כשיביאו 
משהין את המצוה )ואע"פ שאח"כ המצווה יותר 

מן המובחר( כיוון שמצוה בשעתה חביבה.
יבמות לט, א. שו"ע אדה"ז או"ח סכ"ה ס"ד.

כתיבה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב שבתי יונה פרידמן.

מצוות ציצית תדירה יותר שהרי 
היא נוהגת בין בשבתות וימים 
טובים ובין בימות החול, ואילו מצוות 
התפילין נוהגת רק בימות החול
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בשמונת  נרות  להדליק  חכמים  תקנו 
ימי החנוכה1, כדי לזכור ולפרסם את הנס 
שעשה ה' עמנו. בדורנו יצא הרבי במבצע חנוכה, 
והרחיב את פרסום הנס בקנה מדה עולמי שטרם 
נודע כמותו. במסגרת "מבצע חנוכה" עורר הרבי 
וכן  אור"2,  ותורה  מצוה  ב"נר  מקום  בכל  להאיר 
חנוכה  נר  שידליקו  ומכרים  ידידים  על  להשפיע 
שבכל  עד  במתנה,  חנוכה  מנורת  להם  לתת  ואף 

בית יהודי יקיימו את מצוות החנוכה3.
כמו כן הורה הרבי להדליק נרות חנוכה בזמנם 
במקומות ציבוריים ופומביים, וכן בכל הכינוסים 
והאסיפות הנערכים במעמד עשרה מישראל וילדי 
שידליקו   - הקהל  שנת  השנה,  ובפרט  ישראל, 
הענין  את  להדגיש  כדי  וזאת  חנוכה,  נרות  בהם 
של "פרסומי ניסא" בכל עיר ועיירה, כפר ומושב, 
את  ולעורר  ביותר,  והמרכזי  הציבורי  במקום 
הנוכחים להדליק נר חנוכה בביתם הפרטי4. ומה 
בהדלקה  חובה  ידי  יוצאים  שלא  להכריז   – טוב 
הפומבית, אלא כל אחד ואחד צריך להדליק נרות 

1. ראה שבת כא, ב ואילך.

2. משלי ו, כג.

3. ראה שיחות קודש תשל”ד ח”א ע’ 196.

4. ראה שיחות קודש תשל”ד ח”א ע’ 232. סה”ש תשמ”ז ח”א ע’ 172.

חנוכה בביתו5.

הדלקה במקומות ציבוריים
המנחה  פלג  אחרי  להיות  צריכה  ההדלקה 

)שעה ורבע זמניות לפני השקיעה(, ולא לפני כן6.
לא  השלהבת  גובה  ציבורי  במקום  בהדלקה 
יהיה למעלה מ-20 אמה )9.6 מטר(. כמו כן ניתן 
נוכחים – בעת ההדלקה8 – עשרה  לברך7 רק אם 
יהודים )שלא היו נוכחים עדיין בערב זה בהדלקה 
כאשר  אחרת(.  ציבורית  בהדלקה  או  בביהכנ"ס 
בו  אוכלים  שבעליו  חנות  או  במשרד  מדליקים 
בקביעות, ומאידך לא הדליק בביתו – אז יש לברך 
גם אם אין עשרה9. אך כאשר יש אפשרות שידליק 
 – בבית  רק  או  בחנות  רק  או   – אחד  במקום  רק 

5. סה”ש תשמ”ז ח”א ע’ 172.

6. לפני פלג המנחה מדליקים כמספר הנרות של הלילה הקודם, ובלי 
ברכה.

7. ראה מש”כ בקובץ מגדל דוד גליון ל ע’ 73-74.

8. יש אומרים שניתן לברך במקום שיגיעו עשרה יהודים ויראו את 
הנרות אחר כך, וכפי שנתבאר לעיל בנרות בית הכנסת. ויש להעיר על 
כך: )א( כיון שברוב המקרים א”א לדעת זאת בוודאות, מוטב להדליק 

בלא ברכה, שהרי ברכות אינן מעכבות ובכל אופן יהיה פרסום הנס על 
ידי ההדלקה עצמה. )ב( בבית הכנסת הרי בסופו של דבר יהיו עשרה 

שיראו בו זמנית את הנרות כך שיש פרסום הנס, משא”כ כשעוברים 
עשרה וכל אחד רואה בזמן אחר, צ”ע האם זה נחשב פרסום שאפשר 

לברך על זה.

9. ע”פ הרמ”א סתרע”ז ס”א.

משולחן 
ההלכה

מבצע חנוכה

הרב פנחס קדיש
רב, ומו"צ בעיר רחובות
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אוכל  הוא  שם  בביתו  שידליק  עדיף 
המקום  שבעל  יתכן  בו  במקום  וישן10. 
שעה  חצי  בתוך  המקום  את  יעזוב 
הקרובה ויכבה את הנרות מפני הסכנה – 

ידליקו ללא ברכה. 
המדליק במקום ציבורי ביום הראשון 
מברך שהחיינו. וכאשר מדליק לאחר מכן 
בביתו לא ישוב ויברך שהחיינו, אלא אם 
ידי  ביתו  בני  את  גם  להוציא  מדליק  כן 
)"להדליק  הברכות  שאר  את  חובתם11. 
נר חנוכה" ו"שעשה נסים"( ישוב ויברך 
לעומת  לבדו.  מתגורר  אם  אף  בביתו 
ולאחר מכן  זאת אם הדליק כבר בביתו 
מדליק במקום ציבורי – ישוב ויברך גם 

שהחיינו12.

10. יש אומרים שהרבי הריי”צ היה מדליק נר חנוכה בחדר 
היחידות.

ובספר שיעורי הלכה למעשה )להרשד”ב לוין( רצה 
להסיק מכך היתר להדליק בחנות או משרד – כשם 

שהרבי הריי”צ הדליק בחדר עבודתו. אך אין זו ראיה, 
שהרי חדר היחידות של הרבי הריי”צ היה חלק מביתו.

11. כדלעיל סעיף ח’.

12. נט”ג חנוכה פמ”ג ס”ה והערה ט.

האם חייבים להתיישב במקום בעת ברכת 
המזון?

מצוות עשה מן התורה לברך ברכת המזון לאחר 
שאכל ושבע, כפי שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת". 
חכמים  קבעו  ברכת-המזון  של  חשיבותה  מפאת 
ולכתחילה  אכילתו,  בעת  ישב  בו  במקום  לאומרה 
שיברך  לפני  סעודתו  ממקום  לצאת  לאדם  אסור 
ברכת-המזון אפילו כשבכוונתו לשוב, שמא ישכח 
לשוב למקומו ולברך. ואם שכח לברך ויצא לדרכו, 
אפילו  אחר,  במקום  לברך  שניתן  וסבר  שטעה  או 
אם נסע מרחק רב, עליו לחזור למקום סעודתו כדי 
לברך ברכת-המזון. ורק כשאינו יכול לחזור, או אם 
יתעכל  כבר  שיחזור  שעד  כזה  במרחק  נמצא  הוא 
אכילתו.  לברך שלא במקום  המזון שבמעיו, רשאי 
למקום  לחזור  במקום  לחם,  מעט  שם  לו  יש  ואם 
מכן  ולאחר  הלחם,  מן  מעט  לאכול  יכול  סעודתו, 
והסיח  ידיו  את  שמר  לא  ואם  ברכת-המזון,  לברך 
דעתו מלאכול עוד, ייטול ידיו ויברך המוציא לפני 
קודם  אף  לצאת  מותר  עוברת  מצווה  ולצורך  כן. 

ברכת-המזון.
ידי  שעל  בישיבה,  לברך  יש  ברכת-המזון  את 
או  בעמידה  שאכל  מי  ואף  יותר.  לכוון  יוכל  כך 
לברכת-המזון.  להתיישב  עליו  הליכה,  כדי  תוך 
ראש,  וקלות  גאווה  דרך  יסב  לא  הברכה  ובשעת 
ובדיעבד,  מכובדת.  ובצורה  באימה  ישב  אלא 
ידי  יצא  הסבה,  או  הליכה  או  בעמידה  בירך  אם 
חובה. והמהלך בדרך ואוכל דרך הילוכו אינו חייב 
חשש  יש  יתעכב  שאם  מפני  לברכה,  להתיישב 

שהמחשבות על איחורו יטרידו את כוונתו.
מקורות:  דברים ח, י. )ומדרבנן משיעור “כזית” מברכים ברכת המזון( 

וראה ברכות כ, ב. טוש”ע ונ”כ ושו”ע או”ח סקע”ח, סקע”ט וסקפ”ד ס”א. 
שו”ע אדה”ז או”ח סקפ”ג סי”ב. סקפ”ד ס”ב. פסחים קא, ב. סדברה”נ 

פ”ה ס”ב ופ”ט סי”ד ואילך.

הרב מנחם כהן <
רב קהילת חב"ד בית מנחם, באר שבע

smslarav.co.il



עשר  כבר  יורד  לא  הזה  'הכתם 
כביסות' רטנה חני לעצמה, בעודה מנסה 
להוריד כתם שומני גדול שנדבק על אחת 

החולצות של בעלה.
'עזבי את ההתעסקות עם הבגד המלוכלך הזה, 
על  רק  את  בצהריים  ומארבע  בערב  שמונה  כבר 
החולצה הזאת... נו אז מה? הלכה חולצה? נקנה 

חדש, לא קרה כלום' שמעה את בעלה מהסלון.
אך חני מתעקשת ואומרת: 'לא חבל על הכסף? 
מיותר?  כסף  לנו  היש   ,₪  200 עולה  חולצה  כל 
אחרון,  כפתרון  באקונומיקה  החולצה  את  אשים 
ואם הכתם עדיין לא ירד – ניפטר ממנה לשלום'. 

באקונומיקה  את החולצה  ועשתה,  חני  אמרה 
השרתה, ועל החבל אותו תלתה.

של  כביסה  שאין  חני  בדקה  התליה,  בזמן 
תנטוף  לא  שהאקונומיקה  כדי  מלמטה,  השכנים 
השכנים  של  הכביסה  את  ותהרוס  מהחולצה 
חבל  על  כביסה  כל  ראתה  משלא  שתחתיה. 

השכנים, תלתה את החולצה ופנתה לעיסוקה.
מה שהיא לא חשבה שיקרה, ומה שאכן קרה 
החליפה  את  תלתה  מלמטה,  השכנה  שרחל,  זה, 
של בעלה לייבוש בשתיים בלילה, מבלי לשים לב 

לחולצה שהייתה נוטפת אקונומיקה מלמעלה.
כתמי  את  רחל  וכשראתה  עלה,  הבוקר 
והיוקרתית  החדשה  החליפה  על  האקונומיקה 
מקומה  את  למצוא  תצטרך  שעתה  בעלה,  של 
לחני  לעלות  מיהרה   – הקרוב  האשפה  בפח 
נוטף  בגד  לתלות  מעיזה  את  'איך  עליה:  וצעקה 

אקונומיקה? הלא חשבת שזה יכול להרוס בגדים 
של אנשים אחרים?'

אלא שחני השיבה לה בפליאה: 'מתי הספקת 
לתלות כביסה? הלו אני בדקתי את החבל שלכם 
והוא היה ריק, לולי זאת לא הייתי תולה בגד עם 

אקונומיקה? מה נראה לך שעשיתי זאת בכוונה?'
ענתה רחל: 'ומה זה משנה באיזה שעה תליתי 
את הכביסה? אז זה היה בשתיים בלילה – עדיין 
והיא  כביסה  אתלה  אני  שמא  לחשוש  לך  היה 
לא  שתלית.  מהחולצה  האקונומיקה  ע"י  תיהרס 

תולים בחוץ כביסה עם אקונומיקה'.
'אני בדקתי שלא היה שם  אלא שחני בשלה: 
בערב,  בעשר  לא  וגם  בערב,  בשמונה  לא  כלום, 
לי  שאין  כך  מורידה,  שהייתי  ברור   - היה  ואם 
אחריות על זה שהחלטת גברת רחל לתלות חליפה 

בשתיים בלילה'.

טיפת נזק

צודקת  האם  השאלה   ונשאלת   
לשלם  צריכה  ואינה  בטענתה  חני 
מטיפות  שהוכתמה  החליפה  על 
מקבלים  אין  שמא  או  האקונומיקה, 
על  לשלם  תחויב  והיא  טענותיה  את 
החליפה שנהרסה אע"פ שלא התכוונה 

לכך?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה
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 תשובה בהרחבה  ראשית יש לקבוע מהו גדר 
ההיזק שעשתה חני בתליית החולצה:

מצד אחד, ישנה את רגע פעולת התלייה שאז 
בגדר  וזהו  למטה,  האקונומיקה  לנטוף  מתחילה 
במקומות  ומזיקה  ממקומה  ההולכת  אש  של 
וכאילו  חני,  של  חיציו'  משום  וכ'אשו  אחרים, 

טפטפה בכוונה טיפות אקונומיקה למטה. 
ומצד שני, גם לו נניח שעל עצם התליה אפשר 
נראה  היה  עדיין   – לקמן(  )כמובא  אותה  לפטור 
לחייב אותה, כיון שאמנם לא הייתה פגיעה ישירה 
בחליפה בעצם התליה, אולם כיון שלאחר התליה 
 – אקונומיקה  טיפות  לטפטף  החולצה  המשיכה 
וחייב  ומזיק  ההולך  האדם  של  כממונו  היא  הרי 

לשלם )'אשו משום ממונו'(.
והנה, על רגע פעולת התליה – אי אפשר לחייב 
את חני בכלום, שהרי בדקה מראש שאין כביסה 
למטה ורק לאחר כך תלתה, ונפסק בהלכה שאדם 
שם  שאין  בודק  שהוא  תוך  מחלונו,  אבן  הזורק 
אינה  כבר  שהאבן  ולאחר  וכדומה,  שעובר  איש 
בידו הוציא מישהו את ראשו מהחלון ופגעה בו 
האבן – הזורק פטור לגמרי, משום שנאמר בפסוק 
לממציא  פרט  חכמים:  ודרשו  רעהו'  את  'ומצא 
המציא   – מהחלון  ראשו  שהוציא  וזה  עצמו,  את 

רואה  היה  ּלּו  ׁשֶ ברור  שהרי  לפגיעה,  עצמו  את 
זורק  היה  לא  מהחלון  מבצבץ  ראש  שיש  הזורק 
כלל, וע"כ אנוס הוא הזורק ופטור לגמרי. וכן הוא 
תולה  הייתה  לא  שחני  ברור  שהרי  דידן,  בנידון 
חולצה שכזו על כביסת חברתה וע"כ אנוסה היא 

)על רגע התליה( ופטורה מכלום.
אלא שאין לחייב אותה גם על המשך טפטוף 
ניתן  שעדיין  למרות  וזאת  התליה,  לאחר  הבגד 
אינה  )ואם  ומזיק  הולך  חני  של  שממונה  לומר 
תתחייב  עדיין   – חיציו'  משום  ב'אשו  חייבת 
כל  שבשעה  משום  זאת  ממונו'?(.  משום  ב'אשו 
כביסה,  יתלה  שמישהו  שכיח  לא  מאוחרת,  כך 
וממילא נחשב תליית הכביסה של השכנים עבור 
שאם  אומר  והדין  מצויה',  שאינה  כ'רוח  חני 
בצורה שמורה  וקטנה,  מבוקרת  הדליק אש  אדם 
מפני רוחות רגילות, ופתאום באה סופה והעיפה 
– פטור האיש  והתפשטה האש ושרפה  את האש 
מכלום, כיון שזהו רוח שאינה מצויה שאי אפשר 

לחייב מישהו להתארגן אליה. 
והוא הדין כאן – כל שבדקה חני בשעה סבירה 
לא  שוב   – הכביסה  ותלתה  למטה  כביסה  שאין 
ניתן לחייבה על מה שנעשה בשעה כה מאוחרת 
כ'רוח שאינה מצויה'  של הלילה, ומבחינתה הוי 

ופטורה היא מלשלם על החליפה שניזוקה.
או  היום  בשעות  קורה  הדבר  היה  לו  ]אכן 
שלא  לומר  ניתן  לא  כבר  אז   – הלילה  בתחילת 
שכיח שהשכנים יתלו כביסה למטה, וא"כ נחשבת 
)גם  וע"כ  מצויה'  כ'רוח  חני  ע"י  תליית החולצה 
אם נפטור אותה על רגע התליה כנ"ל, מ"מ( תחויב 

לשלם מצד 'אשו משום ממונו'[.
מקורות: ב”ק )כג. לג. נה:(, רש”י )ב”ק ג:(, תוד”ה אלא )ב”ק סא:(, 
שו”ע חו”מ ת”כ ס”ל, משפט שלמה ח”ד סימן נ”ג, שמרו משפט סימן 

קי”ג.

השכנה מלמטה, תלתה את החליפה של בעלה 
לייבוש בשתיים בלילה, מבלי לשים לב לחולצה 

שהייתה נוטפת אקונומיקה מלמעלה

הנוכחי,  במקרה  בקצרה   תשובה   
כשהכביסה של השכנה נתלתה לאחר 
שכבר תלתה חני את החולצה, ובשעה 
שאין מצוי בה לתלות כביסה – פטורה 

חני מלשלם על החליפה שנהרסה.

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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בטוב  שחש  אדם  אשר  הביא  הרש"ב  הרבי 
שטבילה  לו,  יזיקו  המים  שמא  לטבול  וחושש 
הוד  "כשנכנס  וז"ל:  מזיקה,  אינה  פעמים  ג' 
כ"ק אאמו"ר לחדר המקוה הי' שם ריח רע, על 
במקוה  מים שבורים,  ספלי  איזה  עמדו  הרצפה 
עצמה אמנם היו המים צלולים אבל על פני המים 
צפו זבובים ... כשנסענו חזרה אמר לי הוד כ"ק 
אאמו"ר אשר ה"ראשית חכמה" מבטיח שטבילה 
ג' פעמים בכל עת ובכל מקום לא תזיק ועל סמך 

זה טבלתי כמה פעמים במקומות שונים.
 – גפרית  מעיני  של  בקוהרארט  הייתי  פעם 
מלבד  הגוף  אברי  על  קאמפרעסן  שם  עושים 
ההם  במים  פעמים  ג'  שם  וטבלתי   – הראש 
והרגשתי עצמי כעולה מן הרחצה בנהר שמימיו 
קלין ונוחין. בדור הקדום – הוסיף לאמר – היו 
טובלים עצמם – אנשים .. במקואות קרות ושם 
המים לא היו זכים כל כך ומ"מ היו כלם בריאים 

וחזקים ולא ידעו משום מחלה, ובדור הזה...".
ברם במידה והאדם כבר עם פצע או מחלה – 
עליו להיזהר שלא להחמירו, וכפי שכותב הרבי 

הרש"ב במקום אחר:
מראות  ונבהלתי  שי'  בנו  מכ'  קבלתי  "עתה 
ידעתי  שלא  הרגל  בנקיפת  לכ'  שקרה  מהסיבה 
האפיראצי'  הייתה  אשר  ות"ל   ... קודם  מזה 
)ניתוח – תרגום חופשי( בטוב והוטב ת"ל. ומ"מ 
צריך גם עתה להזהר הרבה בהילוך ומכ"ש ניט 
נעצן זיא )לא להרטיבו – תרגום חופשי(, ובפרט 
המקוואות שלכם שהם או חמים ביותר או קרים 
ביותר, ובענינים אלו צריכים להזהר הרבה ויזהר 
לענין  שאמרז"ל  כמו  כי  וכה"ג,  בטבילות  מאד 
נק'  ומתענה  להתענות  יכול  שאינו  דמי  תענית 
כו', כמו"כ הוא בענין הטבילות, והשי"ת ישלח 
בריא  שיהי'  ויאמצו  ויחזקו  בקרב  רפו"ש  לו 

אולם".
מנגד כותב הרבי אודות טבילת עזרא )וזאת 

בשונה מטבילת טהרה(:
"בנוגע לטבילת עזרא וכיו"ב בקשר לבריאות 
וכו' – ידוע מנשיאינו שטבילה פעם אחת נעמט 
בשם   – זה  )וי"א  תזיק(,  )שלא  זיך  אף  מען 

הבעש"ט(".

טבילה כשלא חש בטוב

 מנהגים
ומקורותיהם

מקורות: ילקו”ש ח”ל עמ’ 19. אג”ק חכ”ב עמ’ שנג. כתר שם טוב סרי”ט. אג”ק ריי”צ ח”ז עמ’ רפ. הרבי הריי”צ בשיחת פורים תש”ז. אג”ק אדה”ז 
אג’ קכה. שיחת ש”פ בשלח תשי”ב. ספה”ש תורת שלום שמח”ת תרע”ג, ד”ה לפיכך תשט”ז. אג”ק ח”י ע’ שלא. אג”ק ריי”צ ח”ד עמ’ פא. אג”ק 
רש”ב ח”א עמ’ קצה. לקו”ש חי”ז עמ’ 481. אמרת הרה”ג ניימארק: ספה”ש קוה”נ ש”פ חוקת בלק יב תש”ט, אג”ק ח”ו עמ’ קצט אגרת א’תשטו.
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של  דעתו  הובא  הקודם  בגליון  במדורנו 
'עומדת'  הבהמה  כאשר  דשחיטה  הש"ך, 
הבהמה  בצוואר  הסכין  את  מעביר  )והשוחט 
ולא  בדיעבד  רק  מותרת  כלפי מעלה(,  מלמטה 

לכתחילה.
נו"כ,  ]ראה  הפוסקים  תמהו  כבר  אמנם 
הוציא  מנין  שם[  ביו"ד  ועוד  הכו"פ  הפר"ח 
הש"ך דזה רק בדיעבד, כשלכאורה בגמ' בחולין 
שזה  להדיא  משמע  הקודם(  במדור  )שהובאה 

מותר?
סמך  מביא  ]בפלתי[  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
)פ"א  התוספתא  מגירסת  הש"ך  לדברי  מפורש 
הלכות  בעל  אצל  גם  שהובא  גירסא  ה"ב(, 
גדולות )סי' ס' ד"ה השוחט במוכני(, שגורסים 
'בין  בשינוי  מעט  אך  הנ"ל,  הברייתא  את 
וצוואר  שחט  או  למעלה,  וצוואר  שחט  אם 
שרק  משמע  כשרה  ומהלשון  כשרה'.  למטה, 
בדיעבד מותר. אך הכו"פ מסביר שדברי הש"ך 
רק  אמורים  בלבד(  בדיעבד  היא  זו  )ששחיטה 
על  הבהמה  צוואר  את  מעביר  השוחט  כאשר 
אך  ולהחמיר;  לדרסה  לחוש  יש  ואז  הסכין, 
על  ומעביר  בידו  הסכין  את  השוחט  אוחז  אם 
לעשות  מותר   - הסכין(  מעל  )כשהוא  הצוואר 

זאת אפילו לכתחילה.
ג'(  אות  ו'  סי'  )יו"ד  שלמה  יריעות  בספר 
מותר  הדבר  אכן  הסוגיא  שמעיקר  שאף  מבאר 
למטה  בסכין  השוחט  לפועל  אך  לכתחילה, 
בסכין  לשחוט  דרך  דאין  כיון  למעלה,  ובהמה 

למטה וצוואר למעלה ולא רגילים לשחוט, נהי 
בוודאי  ידרוס  דאם  ידרוס,  שמא  חיישינן  דלא 
בכך.  שחיטה  דרך  אין  עכ"פ  אבל  ויגיד,  יאמר 
ולכן הרי זה כאינו מוחזק, דאסור לשחוט בינו 
לבין עצמו, ושפיר כתב הש"ך דאסור לכתחילה. 
עמ'  ציויתך'  כאשר  'וזבחת  בקונטרס  ]וראה 
זה  מצוי חשש  בפועל  שכג, שמביא שלמעשה 
בשחיטה  לשחוט  מגיעים  ותיקים  ששוחטים 
עומדת והם אינם מורגלים בזה ולכן הם מנבלים 

את הבהמות ומתייראים לומר זאת...[.
התבואות שור ]סי' ו ס"ק טו[ מביא שלדברי 
רבינו  בדברי  מפורש  מקור  לכאורה  יש  הש"ך 
ירוחם ]תולדות אדם וחוה נתיב טו אות ה[ שכתב 
לכתחילה.  ולא  בדיעבד  רק  הם  הגמ'  שדברי 
ו  סי'  חדשה  בשמלה  למעשה  כותב  הוא  וכך 
סעי' ח: "כל הדרכים המבוארים להיתר בסעי' 
לא,  לכתחילה  אבל  בדיעבד,  היינו  שלפ"ז 
וקצתם  דרסה,  חשש  קצת  יש  עדיין  דבקצתם 
ידו  את  ואימן  רגיל  שהוא  שחיטה  דרך  אינם 
עוף  בין  בהמה  בין  לכתחלה  לשחוט  ואין  בה. 
כ"א שהצוואר יהיה למטה, או בצדדים והסכין 
וכ"ש  שהבהמה  או  הצוואר,  על  ומעבירו  בידו 
עוף ראשם קשור למעל' באופן שא"א להכביד 
על הסכין כלל והוא מעביר הסכין בידו מלמטה 

בצוואר".
אם כן יוצא ששחיטה בהמה עומדת מותרת 
רק כאשר הראש תפוס היטב היטב, באופן שאין 

חשש שיכביד ויפול בעת השחיטה.

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.

 על
השחיטה

smslarav.co.il  >  "הגוגל של ההלכה"

283,000
שאלות ותשובות

3,000,000
חיפושי שאלות

שחיטה 'עומדת'
]חלק ב'[
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באחד הפרוורים המוריקים של פטרבורג, בירת 
רוסיה של אותם ימים, התנוססה ווילה מפוארת, 
שבעליה היה עשיר גדול ובעל-נכסים. פחות ידוע 
היה כי איש זה הוא יהודי, ולא סתם יהודי אלא בן 

למשפחה חסידית.
לאחר  אצלו  החלה  הישר  מדרך  הסטייה 
מצא  ויותר  יותר  פנים.  לו  האירה  שההצלחה 
עצמו טרוד בענייני עסקיו ופחות בענייני התורה 
לרגל  שהה  שבו  החברתי  האקלים  גם  והמצוות. 
הופעתו  השתנתה  תחילה  שלו.  את  עשה  עסקיו, 
ושם  פה  מוותר  עצמו  מצא  אחר-כך  החיצונית. 
על תפילה ועל קיום מצווה כלשהי, לרגל עניינים 
'בוערים'. ולבסוף השיל מעליו לחלוטין את עול 

התורה והמצוות וכל סימן-היכר יהודי.
האישי,  חדרו  שכן  ביתו  בעליית 
שממנו ניהל את עסקיו. חלון גדול היה 
היה  יכול  דרכו  שלצידו,  בקיר  פעור 
להשקיף בהנאה ברחוב. משם נראו לו 
האנשים קטנים ממידתם, דבר שהוסיף 
והסיפוק  הגאווה  לתחושת  יותר  עוד 

העצמי.
ומרהיב  גדול  ציור  התנוסס  ראשו  מעל  אולם 
של דיוקנו של רבי שניאור-זלמן, הרב מליאדי. זה 
היה ציור מדהים ביופיו, שהוזמן על-ידו לפני שנים 
הניתוק  למרות  שכן  הציירים.  מטובי  אחד  אצל 
משיכה  לא-אחת  חש  והמצוות,  התורה  מענייני 

פנימית אל המורשת החסידית שממנה צמח.
לבין  חייו  סגנון  שבין  בסתירה  חש  לא  הוא 

תמונתו של הרבי. אדרבה, בכך חש כי עדיין הוא 
באורח  ואולי  מורשתו.  עם  מסויים  קשר  שומר 
לימים  פתח-מילוט  מעין  בכך  ראה  בלתי-מודע 

יבואו...
את  וסוקר  במשרדו  יושב  בעודו  אחד,  יום 
תכולתו בעונג, נחו עיניו על התמונה שעל הקיר. 
שקוף,  היה  כאילו  אך  בו,  הביטו  הרבי  של  עיניו 
לא נעצרו בו אלא המשיכו הלאה במבטן הצופה 
למרחוק. בלא-משים עלעל בלוח-השנה שנח על 
כי  גילה,  הוא  בליבו.  משהו  זז  פתאום  שולחנו. 
צפו  בבת-אחת  בכסלו.  י"ט  יחול  בערב  למחרת 
י"ט  כסלו,  "י"ט  ילדות.  זיכרונות  בראשו  ועלו 

כסלו", מלמל, "חג הגאולה"...
בהרהוריו.  נתון  היה  קלה  שעה 
יותר  עזים  געגועים  חש  לרגע  מרגע 
איש- בהיותו  להתוועדויות-של-פעם. 

 - מיד  החליט  מהר,  המחליט  עסקים 
לכנס בביתו התוועדות של י"ט בכסלו. 
באזור  החסידים  מבני  כמה  הכיר  הוא 
להעביר  דאג  קצר  זמן  ובתוך  מגוריו 

אליהם את ההזמנה.
המפואר  ביתו  בטרקלין  הסבו  בערב  למחרת 
הייתה  לא  זו  הדברים  מטבע  חסידים.  כמניין 
מן  הנרגשים  החסידים  שגרתית.  התוועדות 
הדרך,  מן  שסר  העשיר,  בעל-הבית  כי  העובדה 
עודנו זוכר את גרסת ינקותו ואף מבקש להתחמם 
לבין עצמם,  בינם  כביכול  מעט לאורה, התוועדו 
אך את דבריהם כיוונו בעיקר לאוזניו. הוא החליף 

ניצוץ שנדלק

 נזכרים
ונעשים

הוא לא חש בסתירה 
שבין סגנון חייו לבין 
תמונתו של הרבי. 

אדרבה, בכך חש כי 
עדיין הוא שומר קשר 

מסויים עם מורשתו

 סיפור לשבת
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ר: 

איו

בניסיון  הנכריים,  בגדיו  את  ההתוועדות  לקראת 
להידמות ככל האפשר לאורחיו החסידים.

ניגוני  שרו  והתוועדו.  החסידים  אפוא  ישבו 
וחסידות,  תורה  דברי  השמיעו  ושמחה,  דבקות 
ושוב  הגאולה,  בעל  הרבי  של  מאמרותיו  חזרו 
שרו וכך הלאה. שעות מספר נמשכה ההתוועדות, 
כשבין אמירה לחברתה ובין ניגון למשנהו לוגמים 
בעל- את  גם  ומכבדים  'לחיים'  כוסיות  החסידים 

הבית בלגימה מקרבת.
כי  החסידים  הבחינו  השעות,  שנקפו  ככל 
המעטה החיצוני של האיש מתקלף אט-אט מעליו, 
וכי מתוכו מבצבצת נפשו היהודית, הכמהה למעט 

רוחניות אלוקית.
אולם בנקוף השעות שקעו החסידים בעולמם 
מעשיו  בעל-הבית,  אחר  לעקוב  והפסיקו  שלהם 
ותגובותיו. הם עצמו את עיניהם והפליגו בשירה 

נרגשת, שנשאה אותם אל עולמות אחרים.
קרניים ראשונות של השחר המפציע חדרו בעד 
מתנערים  החלו  החסידים  הטרקלין.  אל  החלון 
עצמם  את  ולהכין  לבתיהם  לפנות  כדי  ממושבם, 
פתאום  הקב"ה.  של  בעולמו  חדש  יום  לקראת 
תחילה  נפקד.  בעל-הבית  של  מקומו  כי  הבחינו 
שמעו  רגע  כעבור  אולם  לישון.  שכב  כי  חשבו 
קולות מוזרים מתוך הבית. מתוך דאגה לשלומו, 

הקולות.  בעקבות  החדרים  בין  לצעוד  החלו 
חדרו  אל  שהובילם  המדרגות  גרם  עד  הגיעו  הם 

הפרטי שבעליית הבית.
היה  בעל-הבית  לעיניהם.  נגלה  מדהים  מחזה 
המפואר  העץ  שולחן  על  קומתו  מלוא  שרוע 
הקיר.  על  התלויה  התמונה  אל  נישא  כשראשו 
מעומק  זעק  ניחר  ובקול  דמעות  זולגות  בעיניים 
לשוב  אני  רוצה  לי!  עזור  רבי,  "אנא,  ליבו: 
בתשובה שלמה. מבטיח אני לך כי אשוב להיות 
יהודי כשר ומקפיד על קלה כחמורה! אנא, רבי, 

עזור לי! עזור לי!"...
הם  למקומותיהם.  כמסומרים  עמדו  החסידים 
לא האמינו כי זה האיש. שעה ארוכה נמשך המחזה 
תהפוכותיה  אחר  עוקבים  החסידים,  הם,  בעוד 
ואכן,  בהתעוררותה.  יהודית  נפש  של  הסוערות 
וחזר  חייו  אורחות  את  הגביר  שינה  יום  מאותו 

להיות יהודי וחסיד.
התוועדות  בעת  גולל,  הזה  הסיפור  את 
יוסף-יצחק  )רבי  הריי"צ  אדמו"ר  בכסלו,  י"ט 
הסיפור,  את  כשסיים  מליובאוויטש.  שניאורסון( 
בעל  שניאור-זלמן,  רבי  של  מילותיו  על  חזר 
יתגדל  "בו  כי  הזה  היום  על  שאמר  הגאולה, 
ויתקדש שמיה רבא ויתעוררו אלפי לבבות ישראל 

בתשובה"...

החסידים הנרגשים מן העובדה כי בעל-הבית העשיר, 
שסר מן הדרך, עודנו זוכר את גרסת ינקותו ואף מבקש 

להתחמם מעט לאורה, התוועדו כביכול בינם לבין עצמם, 
אך את דבריהם כיוונו בעיקר לאוזניו
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 צפו כעת בשיעורו של
 הרב יצחק מוזגורשווילי

בנושא: מלאכת הבורר בשבת
vod.smslarav.co.il

לצורך מעמד הקהל, היו מביאים בימה גדולה 
של עץ ומעמידים אותה בעזרת נשים1, והמלך 
היה עולה ויושב2 עליה, כדי שישמעו את קולו 

וכדי שיראו אותו בקריאתו בספר התורה3.
רש"י בפירושו על התורה כותב: "המלך היה 
במסכת  כדאי'  הדברים  אלה  מתחילת  קורא 
סוטה על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה"4. 
בשיחות קדשו מבאר הרבי מה נוגע בפשוטו 
של מקרא לדעת את הפרטים דמצות הקהל - 

"בימה של עץ כו'"?
שמשה  הפסוקים  שמסדר  הרבי,  ומבאר 
ההנהגה  דבר  על  אותו  וציווה  ליהושע  קרא 
כתיבת  דבר  על  והסיפור  מותו,  לאחר  מיד 
ניתן  היה  פעמי,  חד  אירוע  שהיו  התורה  כל 
את  יקרא  שהמלך  הציווי  שגם  לחשוב 
רק  הוא  השביעית  בשנה  אחת  פעם  התורה 
ובכדי  לדורות.  ולא  לארץ  הכניסה  לאחר 
הי'  ש"המלך  רש"י  מביא  זה  פירוש  לשלול 
לכל  אלא  דוקא  ליהושע  זה  שאין  קורא", 
מלך, והקריאה היא מתחילת "אלה הדברים" 
כל  כתיבת  ע"ד  להסיפור  בהמשך  זה  )דאין 
התורה(, והכרחו של רש"י לפרש שקאי "על 

אלה הדברים" הוא מהכתוב "ויראו את ה"א 
ושמרו לעשות את דברי התורה הזאת". ומפני 
מביא  ה',  יראת  ע"ד  מדבר  הספר  כל  שלא 
רש"י כדאיתא במס' סוטה, ששם נאמר איזה 

פרשיות נקראים.
שכולם  שייך  איך  יוקשה,  זה  פי  שעל  אלא 
ישמעו )וממילא "ושמרו גו'"(? ועל כך מביא 
רש"י שהיו עושים בימה של עץ בעזרה )ששם 
ישנו מקום לריבוי אנשים נשים וטף(. ]ומדייק 
שהפרטים  משמע  זה  רש"י  שמפירוש  הרבי, 
דמצוות הקהל הם גדר בהקהל ולא גדר במלך. 
משא"כ בפרש"י על הש"ס משמע שזהו דין 
הוא  הקהל  דדיני  שהלימוד  שמפרש  במלך, 
מפרשת מלך[. והלימוד מכך הוא: ענין הקהל 
להמקדש  הנפש  כוחות  כל  את  לאסוף  הוא 
וביטול.  יראה  ימשיך  שהמלך  כדי  שבנפש, 
צריך  הנדרסת  כאסקופה  יהיה  שלא  כדי  אך 
לבנות בימה, מקום גבוה, אך הבימה צריכה 
להיות של עץ – עראי, ובעזרה – דווקא לצרכי 

קדושה5.
הקריאה  במעמד  אי"ה  נעסוק  הבא  בפרק 

בתורה ע"י המלך.

ישמעו 
ולמדו 

בניית הבימה למלך

מקורות: 1. ראה פירוש המשנה לרמב”ם )סוטה פ”ז מ”ח(: “וממה שאמר קורא יושב, תלמד שבעזרת נשים היתה הקריאה שהישיבה מותרת 
שם, אלא אם כן היה המלך מבית דוד הרי זה יושב בעזרת ישראל”. 2. ואם רצה לכבד את התורה ולקוראה בעמידה, רשאי וה”ז משובח, וראה 

סוטה מא, ב ובתוס’ ד”ה ‘מצוה שאני’ שם. 3. סוטה מא, א-ב. רמב”ם שם. 4. דברים לא, יא. 5. לקו”ש חי”ט ע’ 321.     



שאלה: אשמח לדעת האם יש חברה המייצרת 
להתקינה  ע"מ  המכון,  באישור  שבת  מעליות 
בבניין המשותף שלנו? והאם מדובר בהתקן על 

מעלית קיימת, או בהחלפת המעלית?
� � �

אישורים  כלל  מעניק  אינו  המכון  תשובה: 
ורק  אך  אלא  מעליות,  לדגמי  ולא  לחברות  לא 
למעליות עצמן בצורה פרטנית. כלומר, כל חברת 
מעלית  לבנות  יכולה  תיאורטי,  באופן  מעליות, 
שבת לפי המפרט המהודר שלנו, ולאחר שתיבדק 

על-ידינו תקבל את אישורנו ההלכתי.
ניתן  מכונות  חדר  עם  במעליות  למעשה, 
בכל  שלנו  השבת  מעליות  את  להתקין  בהחלט 
במעליות  אך  החברות.  כל  של  המעליות  סוגי 
ללא חדר מכונות, מסוג MPL, הדבר מורכב יותר, 

וצריך לתאם מראש את החברות.
בכל מקרה, הפרוצדורה היא שהפנייה נעשית 
ע"י הקבלנים/יזמים של בנין חדש, או הדיירים/

ועד הבית/חברת הניהול במידה שמדובר בבניין 
מאוכלס כבר, לחברת המעליות שאיתם עובדים, 
שבת  מעליות  להתקנת  חד-משמעית  בדרישה 

באישור המכון המדעי טכנולוגי להלכה )ולא כל 
מעלית אחרת, הנקראת מעלית שבת(. 

בדרך-כלל החברות בארץ, הגדולות והידועות 
מכירות  וגם  מדובר,  במה  היטב  יודעות  בוודאי, 
את המפרט הטכני של הדרישות הייחודיות שלנו 
ומעדיפות  זאת,  'אוהבות'  הן  תמיד  לא  כי  )אם 
בהחלט  מה שמהווה  שונות,  בתואנות  להתחמק 
המחמירות  לדרישותינו  עבורנו  כבוד'  'תעודת 
והמהודרות, ולכן יש לעמוד בתוקף על הדרישה 
אלינו  לפנות  ניתן  ולא,  במידה  החד-משמעית(. 

ולקבל את המפרטים המתאימים.
תמיד ניתן וכדאי לנהל מו"מ מקביל עם כמה 
חברות, הן בנוגע להסכמתן לבנות את המעליות 
המהודרות, והן בנוגע לעלויות, הנקבעות על-ידן 

בצורה שרירותית למדי, ללא כל קשר אלינו.
לכל  בהתאם  המעלית,  התקנת  לאחר 
מהנדסי  את  מזמינים  ההלכתיות,  דרישותינו 
המעליות שלנו לבדיקה יסודית וקפדנית, וכאשר 
מוצאים שהכל נעשה כראוי מקבלים על כך את 
מחודשת  לבדיקה  התניה  עם  ההלכתי,  האישור 

וחידוש האישור מידי שנה.

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 צפו כעת בשיעורו של
 הרב יצחק מוזגורשווילי

בנושא: מלאכת הבורר בשבת
vod.smslarav.co.il

 טכנולוגיה
והלכה

התקנת מעלית שבת



תרשים 
הלכתי

קיצור דיני הדלקת נר חנוכה

מנורת 
החנוכה

מצוה להדר להדליק את נרות החנוכה בחנוכיה נאה, משום "זה א-לי 	 
ואנוהו". 

המדליק בחנוכיה בעלת קנים, כדאי שישתמש בחנוכיה שקניה באלכסון 	 
כצורת המנורה שהיתה בבית המקדש, ולא בחנוכיה שקניה בעיגול. 

הנרות יעמדו בשורה ישרה – לא בעיגול, ולא נר יוצא מהשורה ונר נכנס. 	 
כאשר מדליקים מספר אנשים באותו מקום, יש להניח את החנוכיות עם 

רווח בין זו לזו כדי שיהיה ניכר מספר הנרות שמדליקים באותו לילה. 
בלילה הראשון מניח את הנר בצד ימין של החנוכיה, ומהלילה השני 	 

והלאה מוסיף לשמאלו את הנר החדש.

הפתילות 
השמן

כל סוגי הפתילות כשרים להדלקת נר חנוכה. מצוה מן המובחר להשתמש 	 
בפתילות מצמר גפן, ואם אין לו צמר גפן ידליק בפתילות של פשתן.

מהדרים להדליק בשמן זית. 	 
יש להקפיד שהנרות ידלקו לפחות 50 דקות, ולכן לפני ההדלקה יש ליצוק 	 

די שמן בנרות כך שיוכלו לדלוק 50 דקות, באופן שהנרות ידלקו חצי שעה 
אחר צאת הכוכבים. 

בערב שבת יש לתת בנרות לפני ההדלקה די שמן כך שיוכלו לדלוק חצי 	 
שעה אחרי צאת הכוכבים. וכן לוקחים שמש גדול יותר, שידלק לכל 

הפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

השמש
נוהגים שה"שמש" יהיה של שעוה. 	 
את השמש מניחים לצד הנרות, גבוה מהם. 	 
השמש ידלק לכל הפחות במשך הזמן המחויב לבעירת הנרות.	 

זמן 
ההדלקה

את נרות החנוכה מדליקים אחרי שקיעת החמה )לפני צאת הכוכבים(, בין 	 
מנחה למעריב. 

בערב שבת: מדליקים לפני הדלקת נרות שבת.	 
במוצאי שבת )בבית*(: לאחר הבדלה מדליקים נרות חנוכה, ולאחר מכן 	 

אומרים "ויתן לך".
___________

* בשונה מבית הכנסת שהסדר הוא שקודם מדליקים נ"ח ואח"כ מבדילים.

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 
הטהרה יש להרשם באתר 



מקורות:  ליתר הרחבה ראה בספר החדש בהוצאת מכון הלכה חב”ד “הלכה למעשה – מועדים – חנוכה ופורים” פרקים ב-ה

מקום 
ההדלקה

מדליקים באחד הפתחים החייבים במזוזה שבתוך הבית.	 
מניחים את החנוכיה על כסא המונח בעובי חלל הפתח, כך שהחנוכיה 	 

עומדת לרוחב חלל הפתח מול המזוזה.
מניחים את החנוכיה בצורה כזו שהשלהבת תהיה בגובה של יותר 	 

משלושה טפחים )24 ס"מ( מהקרקע.
לכתחילה יניח למטה מעשרה טפחים )80 ס"מ( מהקרקע.	 

המדליק

כל אחד ואחד מבני הבית הגברים מדליק בעצמו נרות חנוכה.	 
נכון לחנך גם ילדים קטנים להדליק בעצמם.	 
נשים חייבות בנר חנוכה, אלא שאינן מדליקות בעצמן, אלא יוצאות ידי 	 

חובתן ע"י בעליהן או אביהן.
אם האשה בבית והבעל אינו בבית בזמן ההדלקה: אם ידוע לה שיבא 	 

לביתו עד חצות, תמתין לו והוא ידליק. ואם אינה יודעת האם יבא – 
תדליק היא או ּתְצַוֶּה לאחר להדליק.

כאשר האשה מדליקה בעצמה, אם אין גברים בבית – תברך.	 

לאחר 
ההדלקה

נוהגים להתעכב ליד הנרות חצי שעה. 	 
ידוע פתגם רבותינו נשיאינו שיש להקשיב ולהתבונן מה נרות החנוכה 	 

מספרים. 
בערב שבת קודש אין מתעכבים ליד הנרות.	 
נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה משך 50 דקות מההדלקה. ואחר שעבר 	 

זמן זה עושים מלאכה שלא כנגד הנרות.
במדת האפשר ראוי להימנע מכל מלאכה שהיא. מי שקשה לה להימנע 	 

לגמרי ממלאכה יש להקל בכל מלאכה המותרת ביו"ט )בישול, אפיה 
וכדומה(. אבל מלאכות כתפירה, סריגה, כיבוס גיהוץ וכדומה – אסור.

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 
הטהרה יש להרשם באתר 

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



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!


