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 תנור ללא4

מצב שבת
טכנולוגיה בהלכה

 זמן הדלקת
נרות חנוכה
משולחן ההלכה

הכוס שלא 
נשברה
צדק ומשפט

על אי בודד
נזכרים ונעשים

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

לפני...
אתם מבררים

כי אתם רוצים שיהיה להם חיים

מאושרים בכל!
“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”

שחיטה עומדת
על השחיטה

החנוכה,  בימי  ועל-אחת-כמה-וכמה 
 - כנ"ל  ניסא"  "פירסומי  הוא  שענינם 
נוסף לכל  ימים אלו,  יש לראות לנצל 
כדי   - גם  חנוכה,  ומבצעי  הפעולות 
לערוך התוועדויות חסידים . . בכל יום 
מימי החנוכה, ולדבר שם דברי תורה, 

נגלה דתורה ופנימיות התורה.
 )משיחת ש"פ וישב ה'תשנ"ב.
באדיבות 'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770'(

לפרסם את הניסים 
מתוך ידיעה שבזה 

קשורה הגאולה!

הזמן גרמא

 דיני ומנהגי
ימי החנוכה
תרשים הלכתי



 יום ראשון  ההתעכבות על יד הנרות  
שעה  חצי  הנרות  ליד  להתעכב  נוהגים 
לפרסומי ניסא, ובטעם הדבר כתבו הפוסקים: 
המדליק  שיהיה   - היא  המצוה  שעיקר  מפני 
לשמוח  אותם  לראות  שעה  חצי  הנרות  אצל 
בהם, כי הם גם כן זכר לשמחה שהיו מדליקין 
אחר הנס כמ"ש והדליקו נרות בחצרות קדשיך 

. . ולא . . שידליק וילך לו למקום אחר.
ראה ספר מקור חיים )להחוות יאיר( סימן תער"ב. היום יום כ"ה 

כסלו.

 יום שני  למוד על יד הנרות
דַארף  "מען  נשיאינו:  רבותינו  פתגם  ידוע 
חנוכה  נרות   – ליכטלַאך  די  ווָאס  צוהערן  זיך 
– דערציילן" )היינו שצריך 'לשמוע', להתבונן 
כן  כמו  – מספרים(.  חנוכה  נרות   - הנרות  מה 
נוהג  היה  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כי  מסופר 
שבת  בערב  אולם  הנרות.  ליד  גמרא  ללמוד 

קודש אין מתעכבים חצי שעה ליד הנרות.
סה"ש תש"ו ע' 22. ספר המנהגים ע' 71. שיחות קודש תשל"ה ח"א 
ע' 284. וראה שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה תשמ"ב )התוועדויות 

תשמ"ב ח"ב ע' 618(, שמבאר שלימוד התורה קשור לחנוכה שהרי 
היוונים רצו "להשכיחם תורתך". וראה הלכות ומנהגי חב"ד ע' 119.

הלכה 
יומית

ההנהגה על יד 
נרות החנוכה

04:31עלות השחר )120 דקות(

05:19עלות השחר )72 דקות(

05:42זמן ציצית ותפילין

06:37הנץ החמה )זריחה(

09:06סוף זמן קריאת שמע

09:58סוף זמן תפילה

11:38חצות היום והלילה

12:08מנחה גדולה

15:37פלג המנחה

16:40שקיעת החמה

17:06צאת הכוכבים

יציאת שבת:
17:18ת"א
17:17י-ם

17:16חיפה
17:20באר-שבע

כניסת שבת:
16:16ת"א
16:02י-ם

16:08חיפה
16:21באר-שבע

זמני היום המוקדמים לשבוע זה )אופק ת"א(

זמני השבוע
זמני שבת וישב:

זמני היום המוקדמים לשבוע מקץ

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

2



 יום שלישי  איסור השימוש בנר חנוכה
ואפילו  חנוכה,  נרות  באור  להשתמש  אסור 
טעמים  ומספר  לימוד.  או  כתפילה  מצוה  לצורך 
יהיו  שלא  מצוה,  ביזוי  משום  בדבר:  נאמרו 
מצוות בזויות עליו; וכן בכדי שיהיה ניכר שהוא 
הדלקת  תיקנו  שחכמים  משום   – ועוד  מצוה;  נר 
נרות חנוכה משום הנס שנעשה במנורה, עשאוה 
כמנורת המקדש שאין משתמשים בה כלל.  וכיוון 
שאין נהנים מאור הנרות, נוהגים להדליק נר נוסף 
יזדקק לאור  כדי שאם   – והוא הנקרא "שמש"   –

ישתמש באור השמש.
שבת כב, א. הר"ן )לרי"ף שם ד"ה הלכות(. שו"ע או"ח סתרע"ג ס"א 
ונו"כ. ולכמה דעות )מג"א שם סק"ד( אין להשתמש לאור הנרות אף 

אם יש שמש וביארו המחצה"ש והמשנ"ב שלאור השמש בלבד מותר 
להשתמש, ורק לאור כל הנרות אסור, שלא יאמר הרואה שהדליק את 

כולם להשתמש באורם ולא משתמש רק בשמש. ולכן צריך עוד נר 
נוסף, אלא שבזמננו שיש אור חשמל בבית אין מדליקים נר נוסף על 
השמש )נטעי גבריאל חנוכה פ"כ ס"ח-ט. וראה התוועדויות תנש"א 

ח"ב ע' 39(.

 יום רביעי  שימוש בנר חנוכה לאחר זמנו
החנוכיה,  מנרות  ידליקו  לא  השמש  כבה  אם 
אסור  וכן  חול,  של  כנר  נחשב  שהשמש  כיון 
להינות לאור הנרות כל עוד הנרות דלוקים בזמן 
חיובם, אך אם כבה האור בבית מותר ללכת לאור 
 – שהדליק  מעת  דקות   50 שעברו  לאחר  הנרות. 
אין איסור להשתמש בנרות. אמנם למעשה פשט 
המנהג שלא להשתמש בהם כל זמן שהם דולקים. 

שו"ע או"ח סתרע"ב ס"ב. מ"א שם סק"ד. משנ"ב שם סק"ח )לאחר 
זמנם(. ט"ז או"ח סתרע"ד סק"ג )להדליק השמש מנ"ח(. שער הציון 

סתרע"ג סקי"א )הליכה לאורן(. וראה ספר המנהגים חב"ד ע' 71, שגם 
אחר שדלקו הנרות כשיעור לא עושים מלאכה בפני הנרות.

 יום חמישי  דין נר שכבה
אם כשהדליק לא היה מספיק שמן כדי שידלק 
אלא  דולק,  הנר  בעוד  שמן  יוסיף  לא   - כשיעור 
השיעור,  כדי  שמן  ולהוסיף  הנר  לכבות  צריך 
 50 בתוך  שכבה  נר  ברכה.  ללא  שוב  ולהדליק 
ללא  אותו  ומדליקים  חוזרים   – מההדלקה  דקות 

ברכה. ואם לא הדליק, יצא ידי חובתו בדיעבד. 
שו"ע סתרע"ג ס"ב וסתרע"ה ס"ב, משנ"ב שם סק"ח. ספר המנהגים 

ע' 71.

  יום שישי  עשיית מלאכה בזמן
שהנרות דולקים

משך  מלאכה  לעשות  שלא  נוהגות  הנשים 
50 דקות מההדלקה. ואחר שעבר זמן זה עושות 
הנוהגות  יש  ולכן  הנרות,  כנגד  שלא  מלאכה 
לה  שקשה  מי  אך  שהיא.  מלאכה  מכל  להימנע 
בכל  להקל  יש  ודאי  ממלאכה,  לגמרי  להימנע 
וכדומה(.  אפיה  )בישול,  ביו"ט  המותרת  מלאכה 
גיהוץ  כיבוס  סריגה,  כתפירה,  מלאכות  אבל 

וכדומה – אסור.
שו"ע סעת"ר ס"א. וראה מ"א שם ס"ק א-ב. ספר המנהגים ע' 71. ראה 

לקו"ש חכ"ה ע' 512.

כתיבה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב שבתי יונה פרידמן.
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אמרו  החנוכה  נר  הדלקת  זמן  אודות 
עד  החמה  משתשקע  "מצוותה  חכמים: 
הנס,  את  לפרסם  בכדי  השוק"  מן  רגל  שתכלה 
להיוודע  יוכלו  האנשים  מירב  זה,  זמן  ובפרק 
שהנרות  להקפיד  שיש  הפוסקים  וכתבו  לנס. 
ידלקו לפחות עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. 
למעשה מנהג חב"ד להדליק את הנרות בין תפלת 
"מנחה" לתפלת "מעריב" )לאחר שקיעת החמה(, 

ומקפידים שהנרות ידלקו 50 דקות לפחות1. 
בבית הכנסת מדליקים את נרות החנוכה אחר 
תפלת  בסיום  היא  שההדלקה  ונהוג  המנחה,  פלג 
ולפני  "תתקבל"  קדיש  אמירת  אחרי   - מנחה 
"עלינו לשבח". המתפללים לפני פלג המנחה - לא 
בערב  התפללו  אם  ולכן  זו;  בשעה  נרות  ידליקו 
ידליקו את הנרות לפני   – שבת לפני פלג המנחה 
כניסת השבת. ואף אם אין עשרה באותה השעה – 
ידליקו, כיון שבסופו של דבר יגיעו הציבור לקראת 

"קבלת שבת" ויהיה מנין שיראו את הנרות2.

1. שבת כא, ב. טוש”ע סתרע”ב ונ”כ. היום יום כ”ה כסלו. ספר המנהגים 
חב”ד ע’ 70-1. אגרות קודש ח”י ע’ קנג. חי”ד ע’ קפד. לוח כולל חב”ד.

2. רמ”א או”ח סתרע”א ס”ז. מג”א שם סק”י. נט”ג חנוכה פמ”א ובהערה 
ב.

מי שלא הדליק בתחלת הלילה
אם לא הדליק בתחלת הלילה, יכול להדליק כל 
הלילה – עד עלות השחר. ויזדרז להדליק בהקדם 
חצות  לפני  להדליק  יזהר  ולכתחילה  האפשרי. 
הלילה. כשמדליק בשעה מאוחרת )כשאין אנשים 
ברחוב( יברך רק אם בני ביתו ניעורים, או לפחות 
 – הכוכבים  צאת  לפני  הדליק  לא  אם  מהם.  אחד 
יתפלל מעריב לפני הדלקת נר חנוכה. אך אם אין 
בשעה  קבוע  במנין  שמתפלל  או  מנין,  כעת  לו 
מאוחרת יותר – ידליק תחילה ולאחר מכן יתפלל 

במנין3.
הנצרך לצאת בתחלת הלילה, ישתדל להדליק 
שמאוחר  )אף  היציאה  לפני  בזמנם  הנרות  את 
הנרות,  ליד  שעה  חצי  להתעכב  יוכל  יותר 
חצי  ישיבה  על  עדיפה  בזמנה  הדלקה  לכאורה 
ורק אם לא מתאפשר להדליק  ליד הנרות(,  שעה 
לפני  להדליק  אין  אך  מכן.  לאחר  ידליק   – בזמן 
השקיעה )מלבד בערב שבת קודש(. בשעת הדחק 
- כשלא יוכל כלל להדליק אחר כך - ידליק החל 

3. שו”ע או”ח סתרע”ב ס”ב. מ”א שם סק”ה-ו. משנ”ב שם סק”א 
וסקי”א. וראה פסקי תשובות שם אות ג והערה 52. מעשה מלך ע’ 308.

משולחן 
ההלכה

 זמן הדלקת
נרות חנוכה

הרב שלמה יצחק פראנק
רב מרכז העיר עכו 

4



לפני  זמניות  ורבע  )שעה  המנחה  מפלג 
השקיעה(4. 

בערב  החנוכה  נרות  הדלקת  זמן 
ובמוצאי שבת

בבית  מדליקים  חנוכה  בערב שבת 
המנחה  מפלג  החל  החנוכה  נרות  את 
השקיעה(;  לפני  זמניות  ורבע  )שעה 
ההכנות  כל  את  לגמור  ונכון  וכדאי 
כך  חנוכה,  נר  הדלקת  לפני  לשבת 
ככל  סמוך  תהיה  חנוכה  נר  שהדלקת 
היותר להדלקת נרות שבת. בערב שבת 
קודש יש לתת בנרות – לפני ההדלקה 
כשיעור  לדלוק  שיוכלו  כך  שמן  די   –
בלילה, ואין מתעכבים ליד הנרות חצי 

שעה5.
נרות  את  מדליקים  שבת  במוצאי 
של  בסיומה  הכנסת  בבית  החנוכה 
קדיש  אמירת  אחרי  ערבית  תפלת 
)וגם  לשבח".  "עלינו  לפני  תתקבל, 
במקום שנוהגים להבדיל בבית הכנסת 
- מבדילים לאחר הדלקת הנרות וסיום 
מבדילים,  תחילה  בבית  אך  התפלה(. 
החנוכה,  נרות  את  מדליקים  כך  ואחר 

ולאחר מכן אומרים "ויתן לך"6.

4. שו”ע או”ח סתרע”ב ס”א, מג”א שם סק”א. וראה מור 
וקציעה שם.משנ”ב שם סק”ג. בירורי מנהגים – מועדים 

)להרש”י שיחי’ פרידמאן( ע’ 159.

5. ראה שו”ע או”ח סתרע”ט.  פר”ח סתרע”ט. משנ”ב 
סתרע”ב סק”ג וסתרע”ט סק”ב. ספר המנהגים חב”ד ע’ 71.

6. שו”ע או”ח סתרפ”א ס”ב. משנ”ב שם סק”ג. ספר 
המנהגים חב”ד ע’ 71.

האם מותר לעשות מלאכה בערבי 
חנוכה?

"בהלל  שנקבע  בגמרא  נאמר  החנוכה  חג  על 
הגמרא  שכוונת  הפוסקים  וביארו  ובהודאה". 
מותרין  "אבל  והודאה,  הלל  לעניין  כחג  שנקבע 
הפוסקים,  כתבו  זאת  עם  המלאכה".  בעשיית   .  .
שנהגו הנשים שלא לעשות מלאכה כל עוד הנרות 
דולקים; וכתבו הפוסקים שהמלאכות מהן נמנעות 

הנשים בעת ההדלקה הן תפירה, כיבוס ודומיהן.
מותרות,  וכדומה  סעודה  צורכי  בהכנת  אולם 
יותר  במהותו  חמור  לא  הנרות  הדלקת  זמן  שכן 
להימנע  משתדלות  ולכתחילה  מחול-המועד, 
השעה  בחצי  ואסרו  שהחמירו  ויש  מלאכה.  מכל 
ואמרו  עוד  שהחמירו  ויש  מלאכה,  כל  הראשונה 
יצוין  זה;  בזמן  במלאכה  אסורים  הגברים  שאף 
מקפידים  למנהגנו  האיסור,  ללא  גם  למעשה  כי 
יד  על  הראשונה  השעה  חצי  למשך  להתעכב 
הנרות. ונחלקו הפוסקים עד מתי נאסרה המלאכה. 
הזמן  במשך  ממלאכה  להימנע  נהוג  ולמעשה 
המינימלי לבעירת הנרות, שהוא חצי שעה, או לכל 
היותר חמישים דקות, ובחלוף זמן זה מותר לעשות 

מלאכה שלא כנגד הנרות.
אף  חנוכה,  נר  במצוות  חייבות  שנשים  וכיוון 
שאינן מדליקות בעצמן, ראוי שימנעו מלכתחילה 
ההדלקה.  קודם  ולימוד  משינה  מלאכה,  מעשיית 
ובעת הצורך יש להקל להן במלאכה או לימוד כגון 

לימוד לצורך בחינה וכדומה.
מקורות: ראה שבת כא, ב. טוש"ע ונ"כ או"ח סתר"ע ס"א. ב"ח או"ח סתער"ב 
סק"ב. מג"א שם סק"ה. מחצה"ש שם. ס"ח סקכ"א. מנהגי מהרי"ל ע' תט. 
מ"ב  סנ"ח  ח"ד  בצה"ח  שו"ת  סוס"ד.  סתר"ע  או"ח  אדה"ז  לשו"ע  השלמה 
וכה"ח רסתר"ע. 'היום יום' כ"ה כסלו. ספר המנהגים חב"ד ע' 71. וראה לקו"ש 
חכ"ה ע' 512. פסק"ת רסתר"ע. נטעי גבריאל הל' חנוכה פ"ד ופל"ח. פ"ה ס"ה 

ובהערות שם. 'התקשרות' גליון תשנב ע' 15 הע' 40.

הרב פנחס קדיש  <
רב, ומו"צ בעיר רחובות

smslarav.co.il
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עד'  עדי  'בניין  טוב',  'מזל  'לחיים', 
וה'כלה'  ל'חתן'  המשתתפים  איחלו 
החליטו  עתה  שזה  המאושרים  לעתיד 

לסגור שידוך בשעטו"מ.
היו  הפגישות  מנוחות.  מי  על  נראה  היה  הכל 
והמשודכת(  המשודך  )הורי  הצדדים  חלקות, 
וללא  ביותר  הטוב  הצד  על  ביניהם  התסדרו 
מחלוקות מיותרות ואט אט החלו בהכנות לחתונה.

במהלך הזמן, החל לכרסם בליבו של המשודך 
לו.  המתאימה  היא  המשודכת  האם  ספק  לעתיד 
ספקותיו התגברו ואט אט בשלה בליבו ההחלטה 

לפרק את השידוך ל"ע.
הרים  עת  החתונה,  לפני  כשבועיים  זה  היה 
שהייתה  למי  הודיע  כבד  ובלב  טלפון  המשודך 
אמורה להיות כלתו לעתיד שהוא מרגיש ש'זה לא 

זה', ומבקש לבטל השידוך.
את  להניע  ניסו  תחילה  המום.  היה  הכלה  צד 
בדעתו,  הוא  שאיתן  כשראו  מהחלטתו.  המשודך 
את  ולחשבן  המרה  מהבשורה  להתאושש  החלו 
הנזקים שנגרמו להם מהחלטתו החד צדדית של 

המשודך:
אולם וקייטרינג כבר הוזמן. צלם ונגן וזמר כבר 
כבר  תופרת   + מיוחד  בעיצוב  כלה  שמלת  נסגר. 
נסגר. שמלות ערב לשאר המשפחה מדדו והוזמנו 
ניתן עדיין לבטל. חלק מהריהוט  כבר, אבל אולי 
ניתן  דירה  שכירות  לבטל,  ניתן  אבל  הוזמן  כבר 

לבטל אך יהיה קנס לשלם.
המשודך  לצד  בדרישה  המשודכת  צד  באו 
לפצותם על כל מה שהוזקו בסגירת האירוע ושאר 

צרכי החתונה.
כששמע את טענותיהם, השיב המשודך שהוא 
את  להזיק  נתכוון  לא  כלל  אך  צערם,  את  מבין 
ה'כלה' ומשפחתה, ואדרבא – מוטב שיבטלו את 
חפץ  אינו  הוא  כאשר  משישאנה  כעת,  השידוך 
בה ומיד יתגרשו חלילה. כמובן שהוא ישלם את 
הדברים  ולשאר  לקייטרינג  לאולם,  בפיצוי  חלקו 
שנסגרו, אך אין הוא מוכן לקחת על עצמו לשלם 
הצדדים  בין  לחלקו  אלא  הפיצוי,  סכום  כל  את 

בשווה.
והמתנות  התכשיטים  את  הוא  תובע  אמנם 
את  להחזיר  מוכן  שהוא  תוך  למשודכת,  שנתנו 

המתנות שקיבל מהמשודכת ומהוריה.
אלא שהמשודכת והוריה בשלהם – הם רוצים 
קודם כל לקבל תשלום על כל הנזקים שארעו בשל 
ביטול השידוך, ובנוסף לכך עוד פיצוי על העוגמת 
נפש והבושה הגדולה שנגרמה להם מכל מכריהם, 
אליהם הספיקו כבר להגיע הזמנות לחתונה שכעת 

התבטלה...

הכוס שלא נשברה

 ונשאלת השאלה  האם החתן צודק 
בטענותיו ואינו צריך לשאת בהוצאות 
שמא  או  וכדומה,  הדברים  ביטול 
עליו לשלם את הנזקים שנגרמו בשל 
ומה  השידוך?  את  לבטל  החלטתו 

באשר לדמי הבושת?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה
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 תשובה בהרחבה  ישנן כמה דרגות בגדר מזיק:
ישנו מזיק שהוא עצמו או ממונו מזיקים ממש 
את הניזק. לדוגמא: תאונה בין שני כלי רכב היא 
חולק  אין  וכאן  לניזק.  מזיק  בין  ישירה  פגיעה 

שהמזיק חייב.
מזיק  אינו  המזיק  בהם  דברים  ישנם  אמנם 
בלשון  הנזק.  את  גורם  רק  הוא  אלא  ישירות 

הגמרא: 'גרמא בנזיקין'.
גרימת הנזק עצמה יכולה להיות בכמה דרגות, 
ומהם נגזרת אחריות גורם הנזק ומידת התחייבותו 

בנזק שנגרם:
על  כיאות  הוא כשהמזיק לא שמר  אופן אחד 
בהמה או חפץ שלו שהלך והזיק. בזה אין חולק 
שחייב לשלם. אמנם אם שמר בצורה הנאותה, אך 
קרה אונס גדול ובגלל זה קרה היזק – בדרך כלל 

פטור המזיק בכהאי גוונא.
אמנם ישנם היזקים שאינו קשורים כלל למזיק 
בזה  וגם  המזיק,  של  לדיבורו  אלא  לחפציו,  או 

מספר חילוקים, ולדוגמא:
מתווך  ע"י  דירה  לקניית  חוזה  שסגר  אדם 
ישנה  כאן   – אותו  רימה  שהמתווך  גילה  ולפתע 
לומר  אפשר  אי  אחד  מצד  שהרי  כפולה,  בעיה 
שהמתווך עשה נזק ממשי בידיים למישהו, שהרי 

כולנו  והרי  למתווך?  להקשיב  בכלל  חייב  מי 
במיוחד, שהרי  אובייקטיבי  אינו  יודעים שמתווך 
ואין  רוצה למכור את הדירה ע"מ להרוויח,  הוא 

איש מחויב להאמין לו. 
ועל  המתווך,  על  סמך  האיש  אותו  הרי  מנגד, 
פיו סגר את הדברים, וכאן צריך להבחין האם זה 
)כגון  למתווך  גם  מובן  היה  המתווך  על  שסמך 
שהיה האיש בחו"ל ולא יכל לראות הדירה וסמך 
שהמתווך  או  המתווך(,  על  רק  עצומות  בעיניים 
לתומו אמר מה שאמר, ובכלל לא התכוון שיסמכו 
עליו, וגם הקונה לא התכוון לכך לגמרי, ורק לאחר 
שהתגלה ַה'מּום' בדירה הלין על המתווך שרימהו 

)ויש עוד להאריך בזה ואכמ"ל(.
כאן  ישנה  מכך:  יותר  היא  שידוך  סגירת 
צרכי  סידור  על  הצדדים  בין  בע"פ  התחייבות 
החתונה לזוג. זה חלק מהדברים 'הנקנים באמירה'. 
אמנם גם כאן יש לחלק ולומר שאין זה פשוט שצד 
אחד ישא בכל ההוצאות של ביטול החתונה, מצד 
זה שביטול החתונה בסופו של דבר הוא אינטרס 
מיד  גירושין  רוצה  אינו  דאיש  הצדדים,  שני  של 
אשה  לישא  לאיש  שאין  גם  מה  הנישואין,  אחרי 

שאינו רוצה בה, בטח כשהוא יודע זאת.
על כן בכל נושא חלוקת ההפסדים בין הצדדים, 
במידה ואינם מסתדרים – יש לפנות לבית הוראה 
או לדיין מומחה לשם כך, בשל ריבוי הפרטי דינים 

בזה.
ומדובר בביטול שידוך  יש להדגיש שבמקרה 
פטור  המשודך  יהיה   – קלקול/מום/אונס  בשל 
על  לשלם  חיוב  אין  כן  כמו  ממוני.  תשלום  מכל 
עוגמת נפש שנגרמה מביטול השידוך, היות ואין 
כאן רק 'גרמא'. ובכל הנ"ל יש לפנות לרב או לבית 

הוראה המומחה לכך.
מקורות: שו”ע אבה”ע סימן נ’ )ס”ג-ה( ובנו”כ שם, שמרו משפט סימן 

קכא. ולהעיר שריבוי פרטי דינים בזה )סוג הקניין שנעשה בין הצדדים, 
הסיכומים ביניהם, סוג הדברים שנסגרו, דמי ביטול או החזרה לדברים 
מסוימים, האם מדובר באוכל או בחפצים, ומה המרחק בין יום ביטול 
השידוך ליום החתונה –  וכמובן - סיבת ביטול השידוך )המהווה גורם 

מכריע(, ואכמ”ל(.

 תשובה בקצרה  כל צד יחזיר את 
מדובר  אם  )מלבד  שקיבל  המתנות 
א"צ  אותם  ומשקאות  במאכלים 
 – הדברים  לשאר  באשר  להחזיר(. 
לבקש  יש  הדין.  בבית  פשרה  יעשו 
מחילה, אך אין לתת פיצוי כספי על 
ביטול  בשל  שנגרמה  נפש  העגמת 

השידוך.

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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שימוש בתנור ללא מצב שבת
� � �

אישור  עם  תנור  לאחרונה  רכשתי  שאלה: 
שבת.  אישור  ללא  אולם  המכון,  של  פירוליטי 
התנור  דלת  את  פותח  אני  שכאשר  לי  התברר 

הנורה נדלקת.
הלוגן.  בנורת  מדובר  נתונים:  מספר  להלן 
הנורה נדלקת עם פתיחת הדלת משום שיש מפסק 
הנורה  ואז  פתיחתה  עם  אותו  משחררת  שהדלת 
על  לוחצת  היא  נסגרת  הדלת  וכאשר  נדלקת. 
נוספת  אופציה  יש  אולם  נכבית.  והנורה  המפסק 
בתנור, בה המנורה דולקת כאשר התנור פועל. ניתן 
האלקטרוני  הכרטיס  באמצעות  פעולתה  לנטרל 
של התנור. מכל מקום אנו לא מפעילים את התנור 
שאני  יתכן  אולם  רלוונטי  לא  נתון  נראה  בשבת. 

טועה.
את  להשאיר  יכול  אני  האם  א.  היא:  שאלתי 
הדלת פתוחה עוד לפני שבת כשהתנור לא פועל 
כמובן. אני שם מגבת שתשמש כחוצץ בין הדלת 
לגוף התנור כדי שהיא לא תיסגר, ואז הנורה פועלת 
אני  ואז  השבת,  כל  ולאורך  שבת  כניסת  מלפני 
ולהכניס  ולהוציא  ולסגור את הדלת  לפתוח  יכול 

אשלוף  אני  אם  ב.  בלבד?  כאחסון  לתנור  דברים 
את המנורה האם פתרתי את בעיית חילול שבת?

עליו  התנור  בעצמך  שכתבת  כפי  תשובה: 
שאלת אין בו מצב 'שבת' ואינו מאושר על-ידינו 
לשימוש בשבת, אלא רק להכשרה לפסח בהתאם 

לכל ההנחיות וההוראות ההלכתיות.
בגלל  רק  אינה  לשבת  מאושר  שאינו  הסיבה 
התאורה, שהיה ניתן לנטרלה – אם היינו דורשים 
שם  שאין  מאחר  אלא  למדיי,  פשוט  באופן   –
התרמוסטט  ביטול  כלומר:  'שבת',  תוכנית  כלל 
לא  הדלת  וסגירת  שפתיחת  באופן  'שבת',  במצב 
חיישנים  ניטרול  וכן  החימום,  גופי  על  תשפיע 
נוספים למיניהם, כך שגם לאחר ניטרול הנורה או 
שליפתה בוודאי שאין זה 'חלק' להשתמש בתנור 

זה להטמנת מאכלים בו בשבת.
מכובה  התנור  כאשר  זאת  עושה  אתה  אם  אך 
כל  אין  אזי   – כלל  פועל  ואינו  שבת  מערב-  כבר 
יפעל, אתה  בעיה. אלא שאם אינך צריך שהתנור 
מזרם  בערב-שבת  לגמרי  אותו  לנתק  פשוט  יכול 
החשמל, וממילא גם הנורה לא תדלק, ולא תזדקק 

למגבת וכדו'.

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 טכנולוגיה
והלכה

 צפו כעת בשיעורו של
הרב טוביה זילברשטרום

בנושא: מנהגי מלך - חג החנוכה
vod.smslarav.co.il



 צפו כעת בשיעורו של
הרב טוביה זילברשטרום

בנושא: מנהגי מלך - חג החנוכה
vod.smslarav.co.il

בעניין טיסה במוצש"ק
לכבוד המערכת 

על  גדול  כח  ויישר  רבה  תודה  כל  קודם 
החוברות הנפלאות "שונה הלכות", אני קוראן 

תמידין כסדרן ואני נהנה מהן מאד.
בתרשים  נדפס   14 ע'   621 מס'  בגליון 
בטיסה  לטוס  שאין  טיסה,  בדיני  ההלכתי 

היוצאת מיד בצאת השבת. 
אינו  לגמרי  זה  ניסוח  אשר  להעיר  ברצוני 
של  לעבודה  לחוש  שיש  במקום  כי  נכון, 
יהודים בשבת, האיסור לטוס ולהנות מעבודה 
גם הרבה  זו אינו רק מיד בצאת השבת, אלא 
עם  זה  בנושא  שוחחתי  עצמי  אני  כן.  אחרי 
לי  אמר  והוא  מטוסים  של  תחזוקה  טכנאי 
כ-12  לוקחת  המטוס  על  העבודה  שלפעמים 
וגם אם  )תלוי איזה טיפול הוא עובר(.  שעות 
זה אומר שמבצעים  אין  הטיפול לוקח פחות, 
ההמראה,  לפני  האחרון  ברגע  הטיפול  את 
כל המטוסים  עוברים  אלא במהלך כל השבת 
עבודה  תכנית  לפי  טיפול  הקרקע  על  החונים 

מסוימת שמתאימה לצוותים המקצועיים.
בנוסף יש להעיר, מעדותם של בעלי נסיון, 
שמי שטס במוצאי שבת, חצי השבת הרוסה לו, 
כי מחשבותיו, לפחות בחציי' השני של השבת, 
וצרכי  המזוודות  ולהכנת  לטיסה  כבר  נתונות 

הטיסה המתקרבת...
סלומון  אברהם  מהרה"ח  שמעיתי  כן  כמו 
מהרבי  בזה  עובדא  הוי  שבדידי'  מראשל"צ, 
)שהזמין כרטיס למוצ"ש וקיבל מענה בכתי"ק 
"ידועה השאלה מתי מתחילות ההכנות  וז"ל: 

דהאוירון לההמראה וד"ל". עכלה"ק.
אודה לתשובתכם העניינית
בברכה, יעקב הלוי הורוביץ

 אנו מזמינים את כל קוראינו היקרים לשלוח תגובות,
publish@smslarav.co.il הערות והארות, במייל 
תגובות מתאימות יפורסמו.

מכתבים 
למערכת

תגובת המערכת:
המחכימה,  הערותך  את  קראנו 
טכנאי  עם  שערכנו  חוזרת  ומבדיקה 
ניתן  שכיום  התברר  מוסמך,  מטוסים 
להכין מטוס מטיסה לטיסה בתוך כ35 

דקות! 
גם כשהמטוס נמצא במצב חניה - 
לוקח להכין את המטוס לא יותר מ 2.5 

שעות לערך )משתנה בין החברות(.
הרבי  מענה  את  מבינים  אנו 
שצרפתם, אך יש לזכור שמענה זה היה 
תקף למטוסים בשעתם שהיו זקוקים 
להחלפת  מלאה,  שוטפת  לתחזוקה 
ולביקורות  תדיר  באופן  חלקים 
חוזרות  תדלוק  ולעצירות  קפדניות, 
זמן,  המון  לוקחות  שהיו  ונשנותת 
החדישים,  במטוסים  קיים  שלא  מה 
ימינו  של  והעמידים  המשוכללים 

ואכמ"ל.
המכון  לרבני  נראה  הנ"ל  מכל 
לטוס  בעי'ה  אין  שכיום  לכתוב 
יש  אבל  בכללות,  שבת  במוצאי 
לחכות כמה שעות, ולא לצאת בטיסה 
שיוצאת מיד בצאת השבת - דאז ברור 
שהוכנה בשבת. אמנם לאחר שעתיים 

וחצי אין כל חשש בזה.
גם  שההכנות  יתברר  אכן  באם 
מסידור  )כחלק  בשבת  נעשות  כיום 
עבודה מסויים( - ולא כפי מה שבררנו 

- אכן נפרסם זאת.
בברכה
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"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום" 
– בפסוק זה מתהילים פתח הרבי הזקן מאלכסנדר 

את סיפורו על המגיד ממזריטש:
בין ה'יושבים' אצל המגיד היה אברך תלמיד-

יומם  בו  "והגית  שקיים  שמו,  עזריאל  ר'  חכם, 
ומכריו  חבריו  בעיני  נשא-חן  עזריאל  ר'  ולילה". 

וגם המגיד חיבבו.
זמן רב התפרנסה משפחתו, בדוחק, מעבודות 
הימים  ברבות  אך  אשתו,  שעשתה  מזדמנות 
לא  והקומץ  גדלו  הילדים  המשפחה,  התרחבה 
בבעלה  האישה  דחקה  הארי.  את  עוד  השביע 
למצוא עבודה כלשהי. סיפר זאת ר' עזריאל לרבו. 
"מדי שבוע תקבל ממני הקצבה קבועה, וכך תוכל 

לתורה  כל-כולך  את  ולהקדיש  להוסיף 
ולעבודה", אמר לו המגיד.

לא  הקבועה  וההקצבה  זמן,  חלף 
סיפקה עוד את צורכי ביתו של ר' עזריאל. 
האישה שבה ותבעה ממנו לצאת לעבוד. 
לאחר שסיפר זאת למגיד, העלה המגיד 

את גובה ההקצבה השבועית.
ר' עזריאל קנה שקט מאשתו לפרק-

כי  ממנו  לתבוע  האישה  חזרה  כאשר  נוסף.  זמן 
יעזוב את בית-המדרש ויצא לעבודה, פנה אל רבו 
לשאול בעצתו. הגיש לו המגיד סכום כסף. "קנה 
יעץ  בשוק",  שתמכרן  לאשתך,  ותנן  עדשים  בזה 

לו.
בשעה  למחרת,  רבו.  כדברי  עזריאל  ר'  עשה 
שעמדה האישה בשוק עם קערת העדשים, עברה 
יצאה  מתוכה  מזריטש.  של  הגרף  כרכרת  במקום 

אשת הגרף וקנתה מידי האישה את כל העדשים.

תהתה  עדשים?!",  מלבד  דבר  מוכרת  "האינך 
אשת הגרף. "אין בידי כסף ליותר מזה", ענתה לה 
המוכרת, בעיניים מושפלות. הושיטה אשת הגרף 
למוכרת העדשים חופן מטבעות. "קחי ועמדי על 

רגלייך".
מצרכים  האישה  קנתה  שקיבלה  בכסף 
בסיטונות, ומכרה אותם בשוק . אט-אט התרחבה 
קטנה.  חנות  שפתחה  עד  המסחרית  פעילותה 
המזל האיר לה פנים והחנות הקטנה גדלה והייתה 
לחנות גדולה, שבה נמכרו מוצרי מזון וצורכי בית.

עם התרחבות החנות הפצירה האישה בבעלה 
להטות שכם ולסייע לה בניהול העסק. "הקדש לי 

רק כמה שעות ביום", ביקשה מבעלה.
התקשה ר' עזריאל לעמוד בהפצרות 
אשתו והחל לסייע לה בניהול החנות. 
החנות  ענייני  לתוך  נסחף  מהרה  עד 
מאוד  התרחב  העסק  והמכירות. 
לאנשים  נהפכו  ורעייתו  עזריאל  ור' 

אמידים.
לבית  עזריאל  ר'  נקרא  אחד  יום 
כמה  לך  להזכיר  צריך  "איני  הגרף. 
דיוק,  "ליתר  ואמר,  הגרף  פתח  לי",  חייב  אתה 
לאשתי". ר' עזריאל הנהן בראשו. "ובכן, אני זקוק 
גדול  כסף  סכום  עמו  להעביר  כדי  נאמן,  לאיש 
ובקשתי  לסמוך,  אוכל  עליך  רחוקה.  לארץ  מאוד 
אין  כי  ידע  עזריאל  ר'  השליחות".  את  שתעשה 

לפניו ברירה, וקיבל עליו את המשימה.
קודם צאתו לדרך ביקש לקבל את ברכת רבו, 
השעה  נעולה.  הדלת  הייתה  לביתו  כשבא  אולם 
ברכת  בלא  לשליחותו  לצאת  נאלץ  והוא  דחקה, 

על אי בודד

 נזכרים
ונעשים

עם התרחבות 
החנות הפצירה 
האישה בבעלה 

להטות שכם ולסייע 
לה בניהול העסק. 
"הקדש לי רק כמה 
שעות ביום", ביקשה 

מבעלה

סיפור לשבת 
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הדרך.
ליד  עגנה  ובדרכה  באנייה,  הפליג  עזריאל  ר' 
המשך  עד  באי,  מעט  לטייל  ירד  עזריאל  ר'  אי. 
ההפלגה, ושקע במחשבות נוגות. הוא היה מרוכז 
כל-כך בהרהוריו, עד שלא הבחין כי האנייה עזבה 
את האי והוא נשאר לבדו, עזוב וחסר-כול. חפציו 

ובהם צרור כספו של הגרף נשארו באנייה.
שעות רבות התהלך כסהרורי, עד שהכריעוהו 
העייפות והצער והוא נפל על הארץ. כשהתעורר 
והחל  רגליו  על  קם  בקושי  בפיו.  רב  יובש  חש 
במעיין  הבחין  ממרחק  מים.  מקור  אחר  לתור 
מפכה. בכל ליבו קיווה כי אין זה תעתוע דמיון. 
כשהתקרב, נוכח כי אכן מים חיים זורמים במקום. 
בכוחותיו האחרונים התכופף ארצה, בירך מעומק 
ליבו "שהכול נהיה בדברו" ולגם בשקיקה מהמים 

הזכים.
לאחר ששתה קמעה התחזק בגופו וגם ברוחו. 
"מן השמים סייעו לי למצוא מים, ומהשמים יעזרו 
לי לצאת מכאן", אמר. כעבור שעה הבחין באונייה 
רבים  במאמצים  מהאי.  לא-הרחק  השטה  אחרת, 
הצליח ללכוד את תשומת-לב המלחים, שהטו את 

האנייה ממסלולה ופנו אל האי להצילו.
ר' עזריאל הצטרף לחבורת עניים שנדדה מעיר 
הגיע  ששוב  עד  חלפו  שנים  לארץ.  ומארץ  לעיר 

הוא  מבושה.  נפשו  את  ידע  לא  הוא  למזריטש. 
חשש מתגובת הגרף שאת כספו איבד ברשלנות, 
והתבייש מפני אשתו ומכריו, כשיראוהו בעליבותו 

וישמעו את סיפורו.
ואולם במהרה נודעו לו שתי עובדות. ראשית, 
כשלה  אשתו  שנית,  הגרף.  מת  שנה  לפני  כבר 
בניהול חנותה והיא וילדיו שבו לחיי עוני. רק אז 

אזר ר' עזריאל אומץ ופנה לביתו.
למחרת בא אל רבו. המגיד קיבלו במאור-פנים, 
ור' עזריאל סיפר לו בשיברון-לב את כל קורותיו. 
אותו  של  במימיו  כי  "דע,  ואמר:  המגיד  ניחמו 
ניצוצות  התגלגלו  האי  אדמת  על  שגילית  מעיין 
על- תיקון.  חסרות  יהודיות  נשמות  של  קדושים 

ידי ברכת 'שהכול נהיה בדברו', שבירכת עליהם 
ניצוצות  אותם  כל  את  דלית  גדולה,  בכוונה 
והחזרת אותם לשורשם. כדאיות היו כל תלאותיך 

בשביל הצלת אותם ניצוצות קדושים".
לאחר שהות קלה, הוסיף המגיד ואמר: "אשר 
השבועית  ההקצבה  את  אחדש  ולמשפחתך,  לך 

שהקצבתי לך בטרם פתחה אשתך את החנות"...
ר' עזריאל מלהטרידו  יום חדלה אשת  מאותו 
בענייני פרנסה, ביודעה כי "רבות מחשבות בלב 

איש, ועצת ה' היא תקום".

ר' עזריאל ירד לטייל מעט באי, עד המשך ההפלגה, ושקע 
במחשבות נוגות. הוא היה מרוכז כל-כך בהרהוריו, עד שלא הבחין 
כי האנייה עזבה את האי והוא נשאר לבדו, עזוב וחסר-כול. חפציו 

ובהם צרור כספו של הגרף נשארו באנייה

11



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

- היוצא  לסיכום המדובר בגליונות הקודמים 
חשש  כל  אין  והכו"פ  הפר"ח  שלדעת  עתה  עד 
רק  אסור  שלמה'  ול'יריעות  'עומדת',  בשחיטה 
כשלא רגיל בזה, ול'שמלה חדשה' באם הבהמה 
הרי  לאו  ואם  מותר  זה  הרי  היטב  היטב  קשורה 

אסור אף בדיעבד.
וכבר נתקשו בהבנת דבריו דאיך התיר ה'שמלה 
חדשה' לכתחילה דבר שעלול לבוא לידי איסור 
גמור לשיטתו? ויש מיישבים שבקשירת הבהמה 
גופא יש ב' דרגות: אופן הא' שרק הצוואר תפוס 
- וזה מותר רק בדיעבד; אופן הב' - שכל הבהמה 
תפוסה לגמרי באופן שכלל לא יכולה לזוז בעת 

השחיטה – דזה מותר אף לכתחילה.
עפ"ז כתב שו"ת מנחת יצחק חלק י סימן נט, 
דכאשר הבהמה קשורה היטב היטב, באופן שאין 
חשש שתזוז לשום צד, מותר לשחוט כן בעמידה 

לכתחילה לכל הדעות.
בהמות  לשחוט  שנים  מזה  נהגו  כזה  באופן 
שכתב  מכתב  המנח"י  ומביא  קאנאדא.  במדינת 
נ"י חבר  יצחק הכהן הענדל  הרב הרה"ג מוה"ר 
שכתב  דשם[  חב"ד  ]ומרבני  דמונטריאל  הב"ד 
להרה"ג מוהר"י גולדיטש שליט"א וז"ל: "בנוגע 
לאופן השחיטה הנהוג אצלינו בהמכונה החדשה 
הראש  את  ומחזיק  המטבחים...  בבית  לנו  שיש 
ביכולת  שאין  באופן  האחיזה  בית  על  והצואר 
כל  זיז  אף  הצואר  את  לזוז  אופן  בשום  הבהמה 
בהשחיטה  בטוח  באופן  עומד  והשו"ב  שהוא. 
אח"כ  הסימנים.  ובודק  למעלה  מלמטה  ושוחט 

והבהמה  הצד  מן  מהתיבה  אחד  כותל  נפתח 
נמשכת )בשלשלת קשור ברגלה( לחוץ לבדיקה. 
הרבנים  כל  אצל  כאן  מקובלת  הזאת  והשחיטה 
דפה". הרי שנעשה באופן שא"א להבהמה להזיז 
את ראשה וצוארה כלל, ואזי אין שום חשש לפי 

המבואר לעיל - כך מסיק המנח"י.
למרות כל דברי המתירים, יש מקום להחמיר 
ג  כלל  הזבח'  'מנחת  בספר  מש"כ  מחמת  בזה, 
בהמה  בין  לכתחילה  לשחוט  'אין  דכתב  ו  סעי' 
בין עוף כ"א כשהצואר למטה ומעביר הסכין על 
הצואר, רק בשעת הדחק כגון שא"א להפיל את 
הבע"ח לאיזה סיבה - צריך לקשור ראש הבע"ח 
בחבל סביב קרניו ולמשוך החבל למעלה ולקדרו 
לאיזה מקום שהוא, ואז מותר לכתחילה לשחוט 
- אסור לשחוט,  תחת צוארה; אבל בלא קשירה 
לידי  ואתי  הסכין  על  מכביד  שצוארה  משום 
דרסה, ובדיעבד יעשה שאלת חכם ע"ז, והמחמיר 
'מנחת  בספר  למעשה  דבריו  את  והביאו  תע"ב'. 
'יסודי הבית'  ו, וה'בית דוד' סי' כד,  יוסף' סו"ס 

סוף אות כד ועוד.
והנה אף שהמנח"י רצה לומר שאין ה'מנחת 
לכאורה  אך  חדשה',  ה'שלמה  על  חולק  הזבח' 
צדקו דברי השו"ת קנה בשם ]חלק ב' סי' לג[ כי 
המעיין בדבריו בפנים יראה שביאר להדיא שיש 
לחוש לדעת 'הדר"ח' שמחמיר ואוסר אף כאשר 

הראש קשור היטב, דלא כשמלה חדשה.
לא  שעוד  במקום  לכתחילה  ראוי  כן  ואם 

הונהגה שחיטה כזו - שלא לשחוט כן.

שחיטה 'עומדת'
]חלק ג'[



תרשים 
דיני ומנהגי ימי החנוכההלכתי

ערב חנוכה
מתפילת מנחה בערב חנוכה, כ"ד כסלו, ועד תפילת מנחה ביום השמיני של חנוכה – אין 	 

אומרים תחנון.

נרות חנוכה 
בבית 
הכנסת

החל מיום כ"ד כסלו, ערב חנוכה, מדליקים בבית הכנסת בכל יום כמספר הנרות שידליקו 	 
בלילה הקרוב. ההדלקה היא לאחר פלג המנחה, בסיום תפלת מנחה אחרי אמירת קדיש 

שלם, לפני "עלינו לשבח".
החנוכיה תעמוד מעל עשרה טפחים )80 ס"מ( מהקרקע, בסמיכות לכותל הדרומי. הנרות 	 

יעמדו לאורך הכותל – ממזרח למערב.
המדליק בבית הכנסת ביום הראשון מברך שהחיינו. וכאשר מדליק לאחר מכן בביתו לא 	 

ישוב ויברך שהחיינו, אלא אם כן מדליק להוציא גם את בני ביתו ידי חובתם. אולם את שאר 
הברכות )"להדליק נר חנוכה" ו"שעשה נסים"( ישוב ויברך בביתו אף אם מתגורר לבדו.

ביום הראשון לא ידליק ָאבֵל את הנרות בבית הכנסת, כי לא ראוי שיברך ברכת "שהחיינו" 	 
בציבור.

לאחר שסיים להדליק את כל הנרות, אומרים הקהל "הנרות הללו".	 
באם אין עשרה נוכחים בבית הכנסת, אך ידוע שיהיו עשרה שיראו את הנרות דולקים במשך 	 

הזמן – ידליק ויברך.
אין יוצאים ידי חובה בנרות בית הכנסת, וכל אחד מחוייב להדליק לאחר מכן בביתו.	 
נכון שידלקו נרות בבית הכנסת בכל המעת לעת, ובבית כנסת שאין בו חנוכיה הדולקת כל 	 

הזמן, נוהגים להדליק נר חנוכה לכל הפחות בזמן תפילת שחרית, ללא ברכה.
גם כשמדלקים בבית הכנסת ביום – יש להדליק באמצעות נר "שמש".	 

דיני "ועל 
הניסים"

בכל שמונת ימי חנוכה – החל מתפילת ערבית בליל כ"ה כסלו עד תפילת מנחה ביום השמיני 	 
של חנוכה – מוסיפים בתפילת שמונה עשרה "ועל הניסים", בברכת "מודים" לפני "ועל 

כולם".
בתפילות שחרית וערבית אין להפסיק בדיבור לפני שמונה עשרה להזכיר על אמירת "ועל 	 

הניסים".
שכח לומר "ועל הניסים": אם נזכר קודם שאמר ה' בסיום הברכה, חוזר ואומר "ועל הניסים".	 
אם כבר אמר ה' בסיום הברכה )"ברוך אתה ה' הטוב שמך ולך נאה להודות"( – גם אם לא 	 

אמר עדיין את המלים "הטוב שמך ולך נאה להודות" – אינו חוזר. אך לאחר "יהיו לרצון" 
השני בסיום שמונה עשרה יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו בימים 

ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'".
בברכת המזון מוסיפים "ועל הניסים", בברכה שניה לפני "ועל הכל".	 
שכח לומר "ועל הניסים" בברכת המזון: אם נזכר קודם שאמר ה' בסיום הברכה, חוזר ומתחיל 	 

"ועל הניסים", ולאחר "ועל הנסים" יאמר שוב "ועל הכל" וימשיך בברכתו. אם כבר אמר ה' 
בסיום הברכה )"ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון"( – גם אם לא אמר עדיין את המלים 

"על הארץ ועל המזון" – אינו חוזר. במקרה זה, לפני "הרחמן הוא יזכנו" יאמר: "הרחמן הוא 
יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו וכו'".



סדר תפלת 
שחרית 

לימי 
החנוכה 

)חוץ מר"ח(

ָאבֵל מתפלל לפני העמוד )שליח ציבור( גם בימי החנוכה, חוץ מאמירת הלל. באמירת הלל 	 
יעמוד ַאחֵר לפני העמוד. עם סיום ההלל ניגש האבל בחזרה לעמוד ואומר חצי קדיש.

אחרי חזרת הש"ץ אומרים הלל שלם, אין להפסיק באמצע אמירת הלל, כי אם לעניית 	 
דברים שבקדושה וכו' כדרך שמפסיקים בקריאת שמע.

לאחר ההלל חצי קדיש, קריאת התורה בפרשת נשא, בקרבנות הנשיאים. עולים לתורה בכל 	 
יום שלשה קרואים: כהן, לוי וישראל. ביום ראשון של חנוכה קוראים לכהן מ"ויהי ביום כלות 

משה" עד "לחנוכת המזבח". ללוי עד "מלאה קטורת", לישראל עד "נחשון בן עמינדב".
החל מהיום שני של חנוכה קוראים בכל יום קרבנות של שני נשיאים – ביום השני: לכהן 	 

מ"ביום השני" עד "מלאה קטורת", ללוי מ"פר אחד" עד "בן צוער", לישראל "ביום השלישי" 
עד "אליאב בן חלון". וכן קוראים על דרך זה בכל יום; וביום השמיני – "זאת חנוכה": לכהן 

מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטורת", ללוי מ"פר אחד" עד "בן פדהצור", והישראל קורא 
את קרבנות כל הנשיאים הבאים, מ"ביום התשיעי" עד סיום פרשת נשא, וממשיך וקורא 

בתחילת פרשת בהעלותך עד "כן עשה את המנורה".
לאחר קריאת התורה ממשיכים בתפלה כשאר הימים שאין אומרים בהם תחנון. אחרי 	 

התפלה אמירת תהלים – כפי שנחלק לימי החודש – בציבור.

סדר ראש חודש טבת שחל בשבת יבוא בתרשים נפרד בשבוע הבא בעז"ה.

סדר 
התפלה 

ביום ראשון 
ב' דראש 

חודש טבת 

אחרי חזרת הש"ץ אומרים הלל שלם. "ואברהם זקן" שלוש פעמים. החזן אומר קדיש שלם. 	 
שיר של יום. הושיענו. ברכי נפשי. קדיש יתום. 

מוציאים שני ספרי תורה, ועולים לתורה ארבעה קרואים. בספר התורה הראשון קוראים 	 
שלושה קרואים את הקריאה של ראש חודש המודפסת בסידורים )בקרבן התמיד וקרבן 

מוסף שבת וראש חודש – בפרשת פינחס( בסדר זה: הכהן קורא מ"וידבר ה' אל משה 
לאמר צו את בני ישראל" )כח, א ואילך( עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה", 

לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".
אחרי עליית השלישי מניחים את ספר התורה השני על שולחן הקריאה, מגביהים את הספר 	 

הראשון ואין אומרים קדיש.
בספר השני עולה הרביעי, וקוראים רק את הנשיא של אותו היום – "ביום השביעי" עד "בן 	 

עמיהוד".
מיד אחרי עליית הרביעי אומרים חצי קדיש. אין להניח את הספר הראשון על שולחן 	 

הקריאה בזמן אמירת הקדיש. מגביהים את הספר השני.
אומרים אשרי. ובא לציון. מחזירים את שני ספרי התורה לארון הקודש.	 
לאחר שסוגרים את ארון הקודש חולצים את התפלין, מניחים תפלין דרבנו תם ואומרים בהם 	 

קריאת שמע, פרשת "קדש" ו"והיה כי יביאך", ושש זכירות. חולצים התפלין דרבנו תם. 
השליח ציבור יאמר מזמור תהלים ואח"כ יאמר חצי קדיש. מיד אחרי אמירת הקדיש 	 

מתחילים להתפלל מוסף ואומרים בה "ועל הנסים", כבשאר תפלות חנוכה.
אחרי תפלת מוסף: אמירת תהלים – כפי שנחלק לימי החודש – בציבור.	 

ממנהגי 
חנוכה

צדקה: נוהגים להרבות בצדקה בימי חנוכה. 	 
משחק בסביבון: מנהג ישראל לשחק בסביבון, ונהגו לכתוב על הסביבון נ.ג.ה.ש. ר"ת "נס 	 

גדול היה שם".
פרסומי ניסא: נכון ביותר לעסוק ב"פרסומי ניסא" – לפרסם בכל מקום את הניסים שהקב"ה 	 

עושה עמנו. ובפרט בימי החנוכה.
התוועדויות חסידיות: יש לערוך התוועדויות חסידיות בכל יום מימי החנוכה. בהתוועדויות 	 

יש לדבר דברי תורה )נגלה דתורה ופנימיות התורה(; לקבל החלטות טובות בכל עניני תורה 
ומצוות, ובאופן של מוסיף והולך ואור )בהתאם לנרות חנוכה(; ועוד ועיקר – לדבר בענין 

פרסומי ניסא.
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כינוסים 
בימי 

החנוכה

ימי החנוכה מסוגלים ביותר לערוך כנסים לילדי ישראל ברוב עם. 	 
כדאי לערוך אסיפות כאלה בכל משפחה ובכל מוסד חינוך, ואפילו למבוגרים בכל מקום 	 

עבודה )ואפילו בבית רפואה וכדומה(, ולהוסיף בהחלטות טובות מתוך אסיפות אלו, 
ולהשפיע על יהודים אחרים הנמצאים לעת עתה "בחוץ" בנוגע לכל ענייני חנוכה, וכל זה – 

באופן דמוסיף והולך ואור מיום ליום, כפי שלמדים מנרות חנוכה.
בימי חנוכה, כולל ביום "זאת חנוכה", כשעורכים כינוסים ואסיפות ברבים ובמיוחד עם 	 

ילדים רבים, יש להדליק נרות חנוכה ולפרסם הנס. כאשר הכינוס מתקיים בשעות היום, יש 
להדליק ללא ברכה.

כמה מרבותינו נשיאינו נהגו לערוך מעין התוועדות עם בני הבית באחד מלילי חנוכה, והיו 	 
באות גם כלותיהם, והיה נקרא ערב לביבות. בין הסיפורים שהיו הרביים מספרים בסעודה 

זו, היו סיפורים שבכל חנוכה היו משוחחים אודותם.

דמי חנוכה

נוהגים לתת דמי חנוכה לילדים, ורבותינו נשיאנו נהגו לחלק אף לבניהם הנשואים וכן 	 
לחתנים והנכדים.

כדאי ונכון לעורר שיתנו מעות חנוכה לילדים בכל ימי החנוכה, ובליל רביעי או חמישי לתת 	 
כפליים או יותר, באופן של חידוש על כל יום. 

יש להסביר לילדים שנותנים להם את המעות לרשותם, וזה נעשה שלהם על מנת לעשות 	 
בהם כחפצם, ובודאי ישתמשו בזה כדי להוסיף בצדקה ובלימוד התורה, שזהו התוכן של 

מעות חנוכה, לעשות מדבר של חול )כסף( – חנוכה – קדושה. 
כמו כן, כל ילד יהודי יתן דמי חנוכה – כל אחד לחברו, לאחיו, לאחותו או לקרוביו, ילדים 	 

לילדים וילדות לילדות.
ענין זה שייך גם בילדים גדולים, וכן בין איש ואשתו, לסייע להם כ"מעות חנוכה" לעשות 	 

מביתם בית חב"ד וכו'.
המחנכים וראשי מוסדות החינוך יתנו מעות חנוכה לכל התלמידים, וכדאי שיעשו כך גם בכל 	 

מקום של משרה ועבודה. 
אלה שלא הספיקו לתת דמי חנוכה בשלימות, ישתדלו להשלים בימים הסמוכים לחנוכה, 	 

וכל המקדים הרי זה משובח. 
בשבת קודש אין לתת דמי חנוכה אפילו בדבר המותר, אלא יתנו בערב שבת או ביום ראשון 	 

עבור יום השבת. 

סעודות 
חנוכה

מנהג קדום הוא להרבות בסעודה בימים אלו. ויש נוהגים בסעודות אלו לומר שירות 	 
ותשבחות להשי"ת מעין המאורע על הניסים שעשה לאבותינו בימים אלו, ועל ידי זה ניכר 

שהסעודה באה לחבב ולפרסם הנס.
מאכלי חלב: נוהגים לאכול בחנוכה מאכלי חלב וגבינה, זכר לנס שהיה לנו ע"י תבשיל של 	 

גבינה, שנעשה ע"י יהודית.
מאכלים עשויים בשמן: מנהג ישראל לאכול מאכלים שעשויים בשמן לזכר נס השמן.	 
ימי חנוכה אסורים בתענית, וגם חתן וכלה ביום החופה לא יתענו בימי החנוכה – ואף לא 	 

בערב חנוכה – אלא יקדימו ויתענו קודם החנוכה.

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

מקורות: טוש”ע ונ”כ או”ח סי’: עתר, תרפב-תרפד. ספר המנהגים חב”ד ע’ 71. וראה בהרחבה ‘הלכה למעשה – מועדים’ )בהוצאת מכון הלכה 
חב”ד( חנוכה ופורים ובהנסמן שם בפ”ג, פ”ו, פ”ז, פ”ט, פ”י.  



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
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