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

גליון 627 עש״ק מקץ - חנוכה ה׳תשפ״ג | מחיר: 5 ש״חב"ה

12
8

10
6

כרטיס אלקטרוני 9
לדלת בשבת
טכנולוגיה בהלכה

4
ליל ניטל
תרשים הלכתי

חמש נרות
נזכרים ונעשים

 מכירה
או השכרה
צדק ומשפט

 שחיטה
'עומדת' - המשך
על השחיטה

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

“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”

לפני...
אתם מכוונים

כי אתם רוצים שיהיה להם חיים

מאושרים בכל!

 מה מיוחד
בר"ח טבת?
משולחן ההלכה

פנימיות  והפצת  בלימוד  להוסיף 
של  ענינו   - בכלל  )ותורה  התורה 
שבתורה,  דרזין(  )רזין  שמן  יעקב(, 
ביתו  פתח  "על  שמאיר  באופן 
מבחוץ", "יפוצו מעינותיך חוצה", "עד 
 - וכפשוט  דתרמודאי".  רגלא  דכליא 

ההוספה במבצע חנוכה כפשוטו...

 )משיחת ש"פ מקץ, שבת )ו'( חנוכה, אדר"ח 
טבת ה'תשנ"ב. באדיבות 'מטה הקהלת קהילות 
העולמי – 770'(

 ההוספה במבצע
חנוכה כפשוטו

הזמן גרמא



 יום ראשון  זמן ההדלקה בברכה
החל מפלג המנחה )שעה ורבע זמנית לפני 
נרות  להדליק  ניתן  שבת,  ערב  של  השקיעה( 
שבת קודש בברכה. אך אם הדליקו לפני פלג 
המנחה – לא קיימו מצות הדלקת הנרות, ולא 
חלה עליה קדושת השבת. ויש להדליק נר נוסף 
יש  נוספים,  נרות  )וכשאין  המנחה  פלג  לאחר 
לכבות את אחד הנרות שהודלקו, וידליקו אותו 

שוב לכבוד שבת אחרי פלג המנחה(.
ראה שו"ע אדה"ז או"ח סרס"א ס"ה וסרס"ג ס"ו. קצות השלחן 

סע"ד בבדה"ש סקכ"ה וסקכ"ח. קיצור דיני ומנהגי נש"ק )להרנ"ד 
דובאוו( ע' כח ואילך שהדלקת הנר הנוסף היא ללא ברכה )וראה 

שם הע' 27(. 

  יום שני  ברכת ההדלקה 
- אחרי ההדלקה

לברך  יש  השבת  נרות  הדלקת  ברכת  את 
לאחר ההדלקה, מפני שלכתחילה אנו חוששים 
שאם תברך תחילה קיבלה על עצמה את השבת 
ויהיה אסור לה להדליק. ובכדי שתהיה הברכה 
כל המצוות שמברכים  )כדין  "עובר לעשייה" 
וקודם  סמוך  דהיינו  לעשייתן,  עובר  עליהם 
עד  האור  מן  נהנית  אינה   - עשייתן(  לתחילת 
בכפות  עיניה  את  תכסה  ולכן  הברכה.  לאחר 
ידיה מיד אחר ההדלקה עד אחר גמר הברכה, 
ואז תסיר ידיה, תביט בנרות ותהנה מן האור, 

הלכה 
יומית

ברכת הדלקת 
נרות שבת

04:34עלות השחר )120 דקות(

05:22עלות השחר )72 דקות(

05:45זמן ציצית ותפילין

06:40הנץ החמה )זריחה(

09:09סוף זמן קריאת שמע

10:01סוף זמן תפילה

11:41חצות היום והלילה

12:11מנחה גדולה

15:40פלג המנחה

16:43שקיעת החמה

17:09צאת הכוכבים

יציאת שבת:
17:21ת"א
17:20י-ם

17:19חיפה
17:23באר-שבע

כניסת שבת:
16:17ת"א
16:05י-ם

16:11חיפה
16:24באר-שבע

זמני היום המוקדמים לשבוע זה )אופק ת"א(

זמני השבוע
זמני שבת מקץ:

זמני היום המוקדמים לשבוע ויגש

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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ובכך הברכה היא "עובר לעשייה". 
שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ג ס"ח סתרנ"א סי"ז. קצות השלחן סע"ד 

בבדה"ש סקי"ט.

 יום שלישי  תחינות בעת ההדלקה
תסיר  שבת  נרות  הדלקת  ברכת  בסיום  מיד 
בין  להפסיק  שלא  כדי  מעיניה,  ידיה  את  האשה 
נשים  ולכן,  הנרות.  מאור  הנאתה  לבין  הברכה 
 – הברכה  לאחר  ותחינות  תפילות  לומר  הנוהגות 
בנרות,  ולהביט  עיניהן  ראוי שיפתחו תחילה את 
תרצה,  ואם  התפילה.  את  יאמרו  מכן  לאחר  ורק 
תוכל לכסות שוב את עיניה לאמירת התפילה )ואין 

מנהגנו לומר תחינות המודפסות בנוסח קבוע(. 
ראה שו"ע אדה"ז סרס"ג ס"ח. שיחת ו' תשרי תשל"ה )שיחות קודש 

תשל"ה ח"א ע' 38(. שלחן מנחם ח"ב ע' מג. פסק"ת סרס"ג הערה 45. 
וראה ס' שיעורי הלכה למעשה )להרשד"ב לוין( ח"א ע' קלט ואילך.

 יום רביעי  נוסח הברכה ודין הטועה
הוא:  נרות שבת למנהגנו  נוסח ברכת הדלקת 
"אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת 
 – "נר"  במקום  "נרות"  ואמרה  טעתה  קודש". 
תברך   – לברך  שכחה  ותברך.  תחזור  ולא  יצאה, 
כאשר תזכר בכך, ואפילו בלילה, כל זמן שהנרות 

דולקים.
ראה כה"ח סרס"ג סקל"ח. קצות השלחן סע"ד סט"ו. וראה פסק"ת 

סרס"ג אות כב והע' 195. קיצור דיני ומנהגי נש"ק )להרנ"ד דובאוו( ע' 
לא.

  יום חמישי  ההדלקה במקרה
שלא יהיו בבית בשבת

כניסת  לקראת  הרפואה  לבית  הנוסעת  אשה 
השבת, ולא יישאר אדם בבית – לא תדליק נרות 
בבית בברכה. אך אם יש מי שנשאר בבית, תדליק 
ותברך. ואם יודעת שתצטרך אחר ההדלקה לעשות 
לתחום  )מחוץ  שנוסעת  או  )בעצמה(,  מלאכה 
בהדלקה  שבת  מקבלת  שאינה  תתנה   – שבת( 
דקות  עשר  תוך  בעלה(  או  )היא  השבת  ותקבל 

מהדלקת הנרות.
קצוה"ש סע"ד סקי"ז. פסק"ת סרס"ג אות כח והערה 304. וראה תורת 

היולדת ע' נא, ועיי"ש הטעם דמאחר והיא משועבדת לחובות הבית 
ועליה מוטלת המצוה, לכן מסתבר שאע"פ שהיא לא תהיה בביתה מכל 

מקום חייבת בהדלקה מחמת בני ביתה.

 יום שישי  ההדלקה והברכה בבית רפואה
אשה המאושפזת בבית רפואה, תדליק נרות על 
השולחן שעליו תאכל את סעודת שבת, ואם ישנו 
לפני שתספיק  מהחדר  הנרות  את  שיוציאו  חשש 
ואשה  ההדלקה.  על  תברך  לא   – מאורם  ליהנות 
הדלקת  זמן  לקראת  הרפואה  לבית  הגיעה  שרק 
נרות שבת, ואינה יודעת היכן תשהה כשיחשיך – 
תדליק נרות שבת בחדר ההמתנה ולא תברך, ואם 
שם  ידליק  שבת,  בליל  שם  ויאכל  ישהה  בעלה 

הבעל נר שבת ויברך. 
ראה תורת היולדת ע' רלה.

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

נשים הנוהגות לומר 
תפילות ותחינות לאחר 
הברכה – ראוי  שיפתחו 
תחילה את עיניהן ולהביט 
בנרות, ורק לאחר מכן 
יאמרו את התפילה
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הזכרת קדושת היום
תקנו חכמים לומר בראש חודש להזכיר 
בברכת  ויבוא"  "יעלה  בתפילת  היום  קדושת  את 
"רצה" ובברכת ההודאה על הארץ בברכת המזון, 
מפני שבברכות אלו אנו מבקשים מה' שישיב את 
צורך  ראו  זו  בהזדמנות  המקדש,  לבית  העבודה 
העבודה  חזרת  שמתוך  חודש,  ראש  את  להזכיר 
ראש  מוספי  את  להקריב  נוכל  המקדש  לבית 
ויבוא" בשחרית  "יעלה  לומר  מי ששכח  חודש1. 
אך  בהערה(2,  בזה  הפרטים  )וראה  חוזר  ומנחה 
בתפלת ערבית3 – לא יחזור, מפני שבזמן שהיו בית 
אותו  היו מקדשים  לא  את החודש,  דין מקדשים 

בלילה4. 

הלל וסדר התפלות בראש חודש
זכר  ההלל5  את  לומר  הנהיגו  חודש  בראש 

1. ראה רש”י שבת כד, א ד”ה ואומר; תוס’ שם ד”ה בבונה; וראה שו”ע 
אדה”ז או”ח סקפ”ח ס”ו, ושם )על ברהמ”ז(: “ולפי שההזכרה היא 

בקשת רחמים קבעוה בברכת בונה ירושלים שהיא ג”כ בקשת רחמים”. 

2. בשחרית ומנחה אם נזכר שלא אמר )או אם מסופק( והוא אוחז לפני 
הזכרת “ה’” של “המחזיר שכינתו לציון” - יאמר “יעלה ויבוא” במקום 

שנזכר; אם כבר אמר ה’ - יאמר לפני “מודים”. אם כבר התחיל “מודים” 
חוזר ל”רצה”. ואם נזכר לאחר סיום יהיו לרצון השני – חוזר לראש 

התפילה, ואינו אומר שוב “ה’ שפתי תפתח”. ומה שחוזר בשחרית חוזר 
הוא כל עוד לא התפלל עדיין מוסף, אבל אם נזכר אחרי תפילת מוסף, 

אינו חוזר )ראה בכ”ז בטוש”ע ונ”כ או”ח סתכ”ב ס”א(.

3. לאחר שאמר שם ה’ של סיום ברכת “רצה” )טוש”ע או”ח סתכ”ב 
ס”א(.

4. ברכות ל, ב; טוש”ע ונ”כ או”ח סתכ”ב ס”א.

5. ראה תענית כח, ב; רמב”ם חנוכה פ”ג ה”ז; טוש”ע ונ”כ או”ח סתכ”ב 
ס”ב; וראה שו”ע אדה”ז או”ח סקל”א ס”ה )“שחיובו אינו אלא מנהג”(.

בראש  ההלל  שקריאת  ולפי  החודש6.  לקידוש 
חודש היא מנהג, קוראים אותו בדילוג דהיינו 
שהוא  טבת  חודש  מראש  חוץ  הלל"7.  "חצי 
לעולם חל בימי החנוכה ואומרים בו הלל שלם 

מפני גודל-הנס8.
שיר  אומרים  חודש  בראש  ההלל  לאחר 
לציון"  ו"ובא  "אשרי"  שלאחר  כיוון  יום,  של 
מתפללים מיד מוסף, ואם היו אומרים שיר של 
יום לאחר "ובא לציון" כבכל יום, היו צריכים 
ביום  זו  מסיבה  נוסף9.  קדיש  ולומר  להפסיק 
את  אומרים  לא  מוסף  תפלת  בו  שמתפללים 
נאמרים  אלו  פסוקים  יעקב", שכן  "בית  פסוקי 
רק לאחר "אשרי" ו"ובא לציון", כיוון שרק אז 
לבקש  מתאים  דווקא  ואז  התחינה,  מסתיימת 
שיקבל ה' את כל תפילתנו )"ויהיו דברי .. אשר 
תפלת  מתפללים  בו  ביום  אולם  התחננתי"(, 
לפני  נאמרים  לציון"  ו"ובא  ו"אשרי"  מוסף, 
תפלת מוסף – כיוון שלא נגמרה עדיין התחינה 
אין לומר את פסוקי בית יעקב10. ולאחר "שיר 
מזמור  לומר  נוהגים  חודש,  בראש  יום"  של 
ירח  בו: "עשה  נפשי"11, מפני12 שכתוב  "ברכי 

6. שמ”ק ברכות יד א; מאירי תענית כח ב. 

7. טוש”ע סרכ”ב ס”ב.

8. שבת כא, ב. ערכין י, א. טוש”ע ונ”כ או”ח סתרפ”ג ס”א.

9. מטעם זה גם לא אומרים את פסוקי “בית יעקב” לאחר “אשרי” ו”ובא 
לציון”, כיוון ששוב יצטרכו לומר קדיש.

10. שער הכולל פי”א סקכ”ג.

11. תהלים קד.

12. טואו”ח סתכ”ג.

משולחן 
ההלכה

מדיני תפלות ראש חודש

הרב שמואל מקמל
מעורכי סדרת הספרים הלכה למעשה 

וחבר מכון הלכה חב"ד
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שמזמור  הסוברים  ויש  למועדים"13. 
בבית המקדש  הלויים  אומרים  היו  זה 

בראש חודש14.
היום  קדושת  להזכרת  מעבר 
ובברכה  המזון  בברכת  בתפלה, 
ראש  של  מוסף  תפלת  של  האמצעית 
חודש, תקנו לקרוא בתורה את קרבנות 
היום, ומתחילים לקרוא בקרבן התמיד 
חודש15,  ראש  בקרבנות  ומסיימים 
ומפני כבודו של יום קוראים לארבעה 
תפילת  לפני  לתורה16.  לעלות  אנשים 
התפילין18.  את  לחלוץ  נוהגים  מוסף17 
שהוא  הפוסקים,  כתבו  הדבר  בטעם 
את  אומרים  מוסף  שבתפלת  מפני 
קדושת "כתר" ואין ראוי להיות מוכתר 
בתפילין בשעה שאומר כתר יתנו לך19. 
- שכשם  זאת מטעם אחר  ויש שנמקו 
מפני  תפילין,  מניחים  אין  טוב  שביום 
ה'  בין  "אות"  הוא  עצמו  טוב  שיום 
עוד  עליו  להוסיף  צורך  ואין  לישראל 
"אות" של תפילין, כך גם תפילת מוסף 
של ראש חודש נחשבת כ"אות", ואין 

צורך בעוד "אות" של תפילין20.

13. שם פסוק יט.

14. ערוה”ש או”ח סתכ”ג ס”ה.

15. במדבר כח א-טו.

16. מגילה כא, א; טוש”ע ונ”כ או”ח סתכ”ג ס”ב.

17. שו”ע או”ח סכ”ה סי”ג וסתכ”ג ס”ד ושו”ע אדה”ז או”ח 
סכ”ה סמ”א; וכיון שעי”ז יש הפסק גדול בין “ובא לציון” 

לבין הקדיש שלאחריו, נוהגים שהש”ץ יאמר איזה מזמור 
לפני הקדיש של תפלת מוסף )אג”ק כ”ק אד”ש ח”כ ע’ 

רפג(.

18. וכן אנו נוהגים שאת כל התפילין מניחים קודם מוסף 
)היום יום א’ טבת(; לאחר “קדושת “ובא לציון” וקודם 

הקדיש; ראה שו”ע אדה”ז או”ח סכ”ה סמ”א ובסדור 
אדה”ז אחר סדר הלל; וראה ספר המנהגים – חב”ד ע’ 36.

19. ב”י או”ח סכ”ה; מג”א שם סקל”ב; שו”ע אדה”ז שם 
סמ”א.

20. לבוש או”ח סתכ”ג ס”ד.

מהו הטעם לאמירת הלל שלם בחנוכה 
והאם צריך לאמרו בציבור?

פרקי  באמירת  לה'  ולהלל  להודות  חכמים  תקנו 
ונאסרו  "מועד"  שנקראו  ברגלים  שבתהלים,  ההלל 
במלאכה וגם התייחדו בקרבנותיהם כגון חול המועד 
סוכות. מלבד תקנה זו, נהגו ישראל לומר את ההלל 
בששת הימים האחרונים של פסח אף שלא התייחדו 
בקרבנות, וכן בראשי-חודשים; אך כדי שיהיה ברור 
שהלל זה נאמר מצד המנהג ולא כחובה, מדלגים על 
לומר  נהגו  ובחנוכה  הלל-השלם.  שני חלקים מתוך 

הלל-שלם מפני גודל-הנס שאירע בו.
נחלקו הפוסקים לגבי הברכה לפני ואחרי ההלל, 
חסידים  מנהג  למעשה,  אותו.  גומרים  שאין  בימים 
בחשאי  ובסופו  בתחילתו  ההלל  על  אז  שמברכים 
)כלומר לפני השליח ציבור(. גם המתפלל ביחידות 

מברך.
מצוה מן-המובחר לקרוא את ההלל עם הציבור 
"הודו"  עמהם  שיענה  כדי  שחרית,  תפלת  לאחר 
שהבא  אומרים  יש  שליח-הציבור.  אחר  ו"אנא-ה'" 
ועומדים  שחרית,  שהתפללו  לאחר  לבית-הכנסת 
לקרות ההלל והוא לא התפלל שחרית, יקרא תחלה 
הלל עם הציבור ואחר כך יתפלל. אך על-פי הקבלה 
כסדרן,  שלא  בתפילה  קטעים  מאמירת  להימנע  יש 
רבותינו-נשיאנו  דעת  הייתה  לא  שגם  אומרים  ויש 

נוחה מכך.
והטוב ביותר, להשתדל להתפלל עם הציבור, כך 
שיוכל לומר את ההלל ברבים אחרי תפילת שמונה-

עשרה, וכך נהגו רבותינו-נשיאנו בימים-טובים, אף 
שבכל השנה היו מאריכים בתפלה.

ונ”כ או”ח סתכ”ב ס”ב. מ”א שם סק”ו. שו”ע אדה”ז  טוש”ע  מקורות: 
סתכ”ב  או”ח  כה”ח  במקומו.  אדה”ז  סידור  ס”ו.  סת”צ  ס”ג;  סתפ”ח  או”ח 
כ”ק  אג”ק   .36 ע’  ס”ד-ה. ספר המנהגים חב”ד  פל”ז  הכולל  סקל”ח. שער 
אד”ש חט”ז ע’ פד; חי”ז ע’ סז.  שיחות קודש ה’תשמ”א ח”ד ע’ 322. סידור 

רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות ע’ תשלב.

הרב שי שמעון כהן  <
רב קהילת חב"ד, תל-ציון

smslarav.co.il
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המרכז  בפאתי  הנמצא  כלות  בסלון 
הצפון  מערי  באחת  הגדול  המסחרי 
נסגרה עסקה. 'כלה' לעתיד ואמה, עולות 
המלחמה(,  )עקב  מאוקראינה  חדשות 
נכנסו לחנות ע"מ למדוד שמלת כלה. למרות חוסר 
הבנתם בשפת העברית, הצליחו לתקשר בסימנים 
עם בעלת החנות עד שמצאו את מה שרצו, מדדו 

והיו מרוצים. מחיר העסקה נסגר על 6000 ₪.
יומיים לפני יום החתונה, ביקשה הכלה לקבל 
בהתרוצצות  ראש  כאב  לחסוך  ע"מ  השמלה,  את 
לאולם  ומשם  בצפון  הכלות  לסלון  חתונתה  ביום 
שלא  החנות  באותה  היה  הנוהג  בדרום.  שנמצא 
משחררים בדר"כ את השמלה לפני יום החופה, אך 
ושחררה  הדין  משורת  לפנים  המוכרת  הלכה  כאן 
מועד  נקבע  החתונה.  יום  לפני  השמלה  את  להם 

להחזרת השמלה.
ויהי היום – יום החתונה, והנה שמו לב הכלה 
נפתח  השמלה  של  האחורי  שהריצ'רץ'  ואמה 
לא  במקום  אותו  לייצב  הניסיונות  כל  הזמן.  כל 
הועילו והשמלה נפתחה שוב ושוב. המידה הייתה 
תואמת, הכל ישב פיקס, ורק הריצ'רץ' הסורר לא 
רצה להיסגר. בלית ברירה, נאלצו לתפור באלתור 
את הריצ'רץ', כדי שיחזיק מעמד. אך גם זה לא עזר 
קיצורו  התפירה.  אף  על  שנפתח  ופעמים  כך,  כל 
עניין, ההתעסקות עם הריצ'רץ' הסורר גבתה  של 
הרבה עוגמת נפש, מה גם שלבסוף הלכה הכלה עם 

הריצ'רץ' כשחציו פתוח.
בהגיע מועד החזרת השמלה, באו הכלה ואמה 
בדרישה תקבל פיצוי – חצי ממחיר השמלה בשל 

עוגמת נפש שקרתה להם עם הריצ'רץ''.
תשובתה של המוכרת הותירה אותם המומים:

מכרתי  לא  אני  הבנתם:  שלא  כנראה  'ראשית 

אותה!  לכם  השכרתי  רק  אלא  השמלה,  את  לכם 
שנית, אני מבינה את התקלה שאירעה, לא יודעת 
למה זה קרה אבל אני מוכנה לתת לכם 1000 ש"ח 

מזומן החזר, או 1300 זיכוי בחנות לפעם הבאה'.
הכלה ואמה הרגישו שהשמים נופלים עליהם. 
והיו  השמלה!  את  קנו  שהם  בטוחים  היו  הם 
לטיפול  הוא  השמלה  החזרת  שמועד  בטוחות 
אולם  מהשכרה!  להחזרה  ולא  השמלה,  וניקיון 
המוכרת הראתה להם מפורשות שאע"פ שבשלט 
שבקבלה  הרי   – וכו'  השכרה  כתוב  לא  הכניסה 

מפורש כתוב השכרת שמלה!
בצר להם ולאחר שלא הגיעו לפשרה, פנו הכלה 
ואמה יחד עם המוכרת אל בית הדין. הללו בטוחים 
את  הן  ודורשים  דפוקה,  שמלה  להם  שמכרו  היו 
ששילמו;  ממה  חצי  סך  על  פיצוי  והן  השמלה 
קניית  דבר  כזה  שאין  טוענת,  כנגדם  והמוכרת 
אולי  זאת.  מבין  דעת  בר  וכל   ,₪ ב6000  שמלה 
בגלל קושי השפה וחוסר ידיעת המנטליות הם לא 
ידעו זאת, אך על הקבלה מפורש זה נכתב. ובאשר 
כך  כדי  עד  היה  לא  היא שהנזק  סבורה   – לפיצוי 
וע"כ  השמלה  את  לבשו  שלבסוף  גם  מה  גדול, 

רוצה לתת פיצוי קטן יותר של 1000 ש"ח בלבד.

מכירה או השכרה?

 ונשאלת השאלה  עם מי הצדק: 
או  מכירה,  כאן  הייתה  אכן  האם 
באשר  ומה  השמלה?  של  השכרה 
צריך  אכן  האם  הפיצוי?  לגובה 

להיות גבוה יותר?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה
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הוא  מצוי  דבר  ראשית,  בהרחבה    תשובה   
כלול  מה  בשאלה  נחלקים  והקונה  שהמוכר 
במכירת  למשל:  בה.  כלול  אינו  ומה  במכירה 
קנה  הקונה  אם  ויכוח  להתעורר  עלול  מכונית 
בה.  המותקנים  והווידאו  השמע  מערכת  את  גם 
שארונות  חשב  שהקונה  ייתכן  דירה  במכירת 
מסוימים כלולים במכירה והמוכר לא התכוון לכך. 
הדברים  את  לפרט  מאוד  רצוי  שלכתחילה  מובן 
הכלולים במכירה, עד כמה שאפשר, כדי להימנע 
מוויכוחים בעתיד. כאשר בכל אופן מתעורר ויכוח 
בעניינים אלו, אזי הולכים בראשונה אחר המנהג 
או אחר לשון בני אדם. השאלה שבפנינו היא אם 
סכום המקח מוכיח מה כלול בו, כאשר המנהג או 

לשון בני אדם אינם ברורים.
פסיקת ההלכה בזה היא שהמוכר דבר לחברו, 
ומביא  נוסף  דבר  כללה  שהמכירה  טוען  והקונה 
שאין  חכמים  כדברי  הלכה  המקח,  מסכום  ראיה 
הנ"ל  הדברים  אם  אמנם,  מודיעים.  הדמים 
מחוברים זה לזה - יש רגליים לדבר שנמכרו יחד, 

ולכן במקרה זה אפשר להביא ראיה מסכום המקח.
המכירה  אם  להכריע  יש  כאשר  כן,  כמו 
הדברים  ושני  ב',  לדבר  או  א'  לדבר  התייחסה 
ושור  לחרישה  שור  )כגון:  שם  אותו  בעלי  הם 
המקח.  מסכום  ראיה  להביא  אפשר  לשחיטה(, 
בהתאם לכך יש להביא ראיה מסכום המקח בכל 
שהשתמשו  הלשון  את  סותר  אינו  שהדבר  מקום 

בה בשעת המקח.
והנה כאן הוויכוח הוא על עצם הקניין ביניהם, 
שכבר  ומכיוון  שכירות,  או  מכירה  הוא  האם 
בקבלה נאמר שזהו השכרה, ואין כאן שאלה על 
ניתן   – עצמו  הדבר  גדר  על  אלא  בדבר  תוספת 
 6000 על  העומד  העסקה  מסכום  ראיה  להביא 
₪, ואכן לא קונים שמלת כלה במחיר הזה בשום 

מקום, וממילא פשיטא שמדובר בהשכרה.
כמו כן, לגבי טענתם לנזק בשמלה – אין יכולים 
הם לטעון שהיה כאן מקח טעות, היות והשתמשו 
והדין  פגם,  בה  שיש  שידעו  לאחר  אף  בשמלה 
– כאילו מחל  פגום  אומר שמי שהשתמש בחפץ 
על פגמו של החפץ, ואינו יכול לטעון עוד 'מקח 
טעות הוא' )מה גם שאינו מום המפריע לשימוש 
בחפץ, ומוכח מכך שלבסוף לבשה השמלה(; אך 
נזקים  בדיני  השמלה  בעלת  את  לחייב  מקום  יש 
את  שווה  אינה  השמלה  דבר  של  ובסופו  )היות 
המחיר שנדרש עליה בשל הפגם בריצ'רץ'( ויעשו 

פשרה בבית דין.
מקורות:   ב”ב )ע”ז:(, טושו”ע חו”מ ר”כ ס”ד וס”ח, ב”ק )מו.(, שו”ע 

חו”מ רל”ב ס”ג, ועיין מקור חיים )לר”י מליסא( באורים סימן תלז ס”ק ז.

מכירה  כאן  אין  בקצרה   תשובה   
אלא השכרה, כנאמר במפורש בקבלה. 
יגיעו לפשרה,   – לגובה הפיצוי  באשר 
לכלה  נזק  נגרם  דבר  של  בסופו  שהרי 

שוכרת השמלה. 

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

הכלה ואמה הרגישו שהשמים נופלים עליהם. הם היו בטוחים 
שהם קנו את השמלה! והיו בטוחות שמועד החזרת השמלה הוא 

לטיפול וניקיון השמלה, ולא להחזרה מהשכרה!
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 על
השחיטה

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.

שבמקומות  נתבאר,  הקודם  המדור  של  בסיומו 
בשחיטה  לשחוט  לכתחילה  אין   - בזה  נהגו  שלא 
וזאת ע"פ גדולי האחרונים ומהם: הש"ך,  עומדת, 

המנחת יצחק ועוד.
ג  ]חלק  נתן  להורות  בשו"ת  מש"כ  ראה  עוד 
סימן מ[ שאמנם באם הבהמה מוחזקת חזק כל כך 
שהראש לא יכול לזוז כלל ועיקר, אף לדעת המנחת 
אלא  מותר.  הדבר  הקודם(  במדור  )שהובא  הזבח 
'כי  ומעיד  כזו  שחיטה  לבחון  שהלך  מעיד  דהוא 
עדיין  המלקחיים  תפיסת  אחר  שגם  ראיתי  בעיני 
בכחה של הבהמה להזיז ראשה' ]ואף אני שאלתי 
הראש  תמיד  לא  שאכן  לי  ואמרו  שוחטים  לכמה 

תפוס חזק כל כך וד"ל[.
בשל כך )ובשל כמה חששות נוספים בשחיטה 
המנח"י  גם  שמסיק  כפי  לנהוג  ראוי  למעשה  זו( 
ועוד שיש לשחוט בצורה המקובלת מלפנים שהיא 
ובמקומות  להיפך,  ולא  למטה,  מלמעלה  שחיטה 
שנהגו כבר מקדמא דנא לשחוט כשהבהמה עומד 
יש להם סמך, אלא שעל השוחטים לשים לב היטב 
היטב שלא יהי' חשש של 'חלדה', 'שהיה' ו'דרסה' 

עוד יותר מבכל שחיטה.
היא  כאשר  בעמידה  בשחיטה  דברנו  עתה  עד 
הבהמה  בו  נוסף  אופן  יש  מכונה,  ידי  על  תפוסה 
תלויה ותפוסה ע"י הפועלים הנכרים, וצריך בירור 

האם גם באופן כזו יש היתר.
יג[  סימן  ב  חלק  דעה  ]יורה  האג"מ  בעל  הנה 
נדרש גם הוא לסוגיא זו ומסיק שאין לשחוט בהמה 
'בני אדם' אוחזים  אין לשוחטה כאשר  ואף  תלוי' 
אין  'לכן  מהם  חזק  הבהמה  שכח  כיון  ראשה  את 

באופן  למעלה  הבהמה  ראש  בקשור  אלא  להתיר 
כלל. אבל כשיקשרו  להרכין הראש  יכולה  שאינה 
- סובר אני שיש להתיר אף  ראש הבהמה למעלה 
להחמיר...  יש  הראש  יקשרו  לא  ובאם  לכתחילה 

דספק בשחיטה לחומרא'.
לאסור  לאג"מ  שברור  דמה  להעיר,  יש  אמנם 
פוסקים  יש  הבהמה,  ראש  את  תופסים  כאשר 
]ליקוטי  יצחק  מנחת  דבשו"ת  בזה.  אף  שהתירו 
תשובות סימן נב[ – כתב להתיר באופן כזה. כיון 
בשתי  הראש  אוחז  כשאדם  אשר  מעיד,  שהנסיון 
ידים בין רגליו, הוא בחוזק רב כ"כ, אשר א"א לו 
להראש לנענע כלל, כאשר העידו השוחטים ורבנים 
מובהקים, ואדרבה - זה עוד יותר חזק מאשר נקשר 
בחבל, דאז אולי יש לחוש עוד לנענוע, משא"כ אם 
דגם  רגליו,  בין  ומניחו  ידים,  אוחזין הראש בשתי 
ומחזיקים הראש היטב,  רגליו של הנכרי מהדקים 
למידי,  למיחש  ליכא  דודאי  בכח,  ידיו  חוץ משתי 
לנענוע ראשו או הטי' כל שהוא, ואם פ"א ביובל 
מרגיש השו"ב איזה נענוע או הטיית הראש כ"ש, 
מטריף השו"ב בפשיטות. ולדעתו באופן כזה, גם 
בעל המנחת זבח, אף שהעלה דאף כשקשר הראש 
למעלה אין לשחוט כך, יודה הוא, דאם אחז הראש 
היטב בידיו ורגליו, יהי' מותר לשחוט כן לכתחילה, 
דדוקא בקשר למעלה החמיר, דעדיין אפשר לנענע 
לפנות  באופן שאי אפשר  בנאחז  לצדדין, משא"כ 
לשום צד ]וראה בקובץ רז"ש מתיר לשחוט כאשר 
הנכרי מטה את ראש הבהמה על הצד, ושכך נהגו. 
לא  הוא  כזה  השחיטה  דאופן  קולא,  זאת  אין  אך 

מלמטה למעלה אלא מן הצד ואכמ"ל[.

שחיטה 'עומדת'
]חלק ד'[
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 כרטיסים אלקטרוניים
לדלתות מלונות בחו"ל

� � �

לצורך  משפחתי  עם  ללונדון  יצאתי  שאלה: 
שמחה משפחתית, ורגע לפני שבת גיליתי שדלת 
החדר במלון נפתחת ע"י כרטיס אלקטרוני. שאלתי 
היא מה הדרכים להימנע מחילול שבת בשימוש 

בכרטיסים אלקטרונים בכניסה לחדר במלון?
בדיעבד  תשובה: למעשה הדרכים האפשריות 

הן:
בפתח . 1 כלשהוא  מעצור  להניח  יש  ניתן,  אם 

הדלת - כשיוצאים מהחדר - על-מנת שהדלת 
לא תינעל עד הסוף. כאשר סוגרים ופותחים 
שכן  בעיה,  אין  בד"כ  מבפנים  הדלת  את 
המנגנון  את  עוקף  הפנימי  המכני  המנגנון 
החשמלי אלקטרוני של הדלת ואינו משפיע 

עליו.
יש . 2 החדר  עזיבת  קודם  נוספת:  עצה  יש 

לקשור חוט או חבל דק לידית הדלת מבפנים 
ולמשוך אותו מתחת הדלת, כשקצהו מבצבץ 
כך שכשמגיעים  לדלת מבחוץ,  מעט מתחת 
בשבת לחדר ניתן למשוך אותו, ובאמצעותו 
תיפתח  שהדלת  באופן  הידית,  את  להוריד 
להזדקק  מבלי  הידית,  באמצעות  מכנית 

כרטיס  באמצעות  אלקטרונית  לפתיחה  כלל 
הקירבה.

ברירה . 3 שאין  במקרה  האחרונה  האפשרות 
אחד  עם  מערב-שבת  לסכם  היא,  אחרת 
יבחין  שכאשר  הנכרים  המלון  מעובדי 
הדלת,  את  עבורך  לפתוח  מיד  יגש  בבואך 
כמה  עם  זאת  לוודא  יש  הצורך  ובמקרה 
מאחד  לבקש  או  שונות,  ממשמרות  נכרים, 
משמרת  בכל  כך  על  אחראי  שיעדכן  מהם 
את  גם  לצרף  גם  יהיה  ניתן  זה  )ובמקרה 
היתרו של הידוע של החוו"י של אמירת נכרי 
ניתן לסמוך  זו  ובשעת הדחק כמות  לנכרי(, 

ולהסתפק בכך.
כמובן, שכל זאת בנוגע לפתיחת הדלתות, מבלי 
להתייחס לעוד שורה ארוכה של בעיות, העלולות 
בהחלט להיות שם על כל צעד ושעל, בהפעלת או 
ניתוק תאורה/מזגנים, ברזים אלקטרוניים, שטיפה 
שונים,  וגלאים  חיישנים  בשירותים,  אלקטרונית 
שיש לתת את הדעת על הכל עוד מערב-שבת. על 
כן כדאי מראש לבדוק לפני שסוגרים מלון בחו"ל 
אפשר  כמה  ועד  'שבת'  למושג  מודע  הוא  אם 

להתנהל ולשהות במלון ללא חשש חילולי שבת.

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 טכנולוגיה
והלכה



צמד ידידים מוזר היו רבי אשר )ששונקין ז"ל( 
מתקרבים  היו  לא  הם  שגרתיים  בימים  ונחמן. 
נמרץ  פעיל  עבדקן,  חסיד  הראשון  לרעהו:  איש 
השני,  המועצות.  ברית  של  החסידית  במחתרת 
לטובת  אבותיו  מורשת  את  נטש  הוא,  אף  יהודי 
קצין  ליבו,  בכל  האמין  בו  הקומוניסטי  האידיאל 

בצבא האדום מעוטר בדרגות.
הוגלו  הם  שגרתיים.  ימים  היו  לא  אלו  אך 
למחנה עבודה בסיביר, שם שהו הרחק ממשפחתם 
וידידיהם. רבי אשר נענש על עבודתו המחתרתית; 

נחמן בשל מסחר לא חוקי. שניהם שהו 
משפחותיהם,  מבית  הרחק  הרחק  יחד 
אחד  כל  הרחוקה,  בסיביר  שם  אי 
בעבור 'עוונו' נגד המשטר הקומוניסטי 

ששרר אז ברחבי ברית המועצות.
השלג,  של  העד  הררי  בין  ודווקא 
בין כותלי המחנה, החל נחמן לשוב אל 

צור מחצבתו. כך אט אט, בהדרכתו של ר' אשר, 
החל הלה בהתחמקות קבועה מעבודה בשבתות, 
אכילת כשר, ניצול כמה דקות של הפסקה עראית 
בעבודת הפרך כדי להתפלל. נחמן ידע היטב כי לו 
מפקדי המחנה יגלו את מעשיו הוא עלול להיענש 
קשות ואולי אף לאבד את חייו, אך הוא היה נחוש 
נשמתו  שנים.  במשך  שהחסיר  מה  את  להשלים 
מוכן  הוא  שהיה  עד  לאידישקייט,  'צמאה'  כמו 

להסתכן ואף לשלם מחיר כבד על כך.
יום אחד, כשהתקרב ובא חג החנוכה, סח לו ר' 

אשר על חג החנוכה המתקרב, תוך שהוא מבאר 
לו את משמעות החג ואת הניסים הגדולים שנעשו 
בו. 'וכי נראה לה שנוכל להדליק נרות כאן, במחנה 
הסובייטי' שאל ר' אשר? וכאן החל לספר לנחמן 

על תוכניתו הסודית:
ככל  קטנה  שימורים  פחית  אשיג  "ראשית, 
שלאחר-מכן,  בימים  תבלוט.  שלא  כדי  האפשר 
שאוכל  כדי  היומית  המרגרינה  ממנת  אחסוך 
להשתמש בה כחומר בעירה. אפרום כמה חוטים 
לאחר  ליל,  ובאישון  הפתילות,  עבור  ממעילי 
יבחין  לא  ואיש  יירדמו  האסירים  שכל 
החנוכה"  נרות  את  נדליק  במעשינו, 

סיכם ר' אשר את תוכניתו בפני נחמן.
נחמן.  קרא  ואופן!"  פנים  "בשום 
נקיים  אנו  ניסים!  של  חג  הוא  "חנוכה 
לא  מהודרת,  בחנוכיה  המצווה  את 
החנוכיה  את  חלודה!  שימורים  בפחית 
נדליק באמצעות שמן, לא מרגרינה! ברשותי כמה 
הגורמים  את  לשחד  כדי  בהם  אשתמש  רובלים, 

המתאימים ולארגן חנוכיה לשם ולתפארת!"
ניסה ר' אשר להניע את נחמן מתוכניתו זאת, 
פן יבולע להם יחד, אולם נחמן עודנו בהתעקשותו 
נרות  את  להליק  ונוכל  נס  לנו  יעשה  "הקב"ה 
בחנוכיה   - אותם  להדליק  שצריך  כמו  החנוכה 

מהודרת ובפרסומי ניסא הכי גדול שאפשר!".
יכל  לא  ונחמן  החנוכה  חג  ערב  ובא  אתא 
להסתיר את התרגשותו. מיד לאחר שקיעת החמה 

חמש נרות

דווקא בין הררי 
העד של השלג, בין 
כותלי המחנה, החל 
נחמן לשוב אל צור 

מחצבתו

 נזכרים
ונעשים
 סיפור לשבת
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הוא קרא לרבי אשר והראה לו את האוצר: חנוכיה 
של ממש שיוצרה על-ידי אחד מן העובדים במפעל 
המתכת במחנה. בכוסות סגורים היטב הוא שמר 
לא  כותנה.  העשויות  הפתילות  ואת  השמן  את 
ר' אשר למראה עיניו. חנוכיה אמיתי, עם  האמין 
לא  הסובייטי???  ופתילות, באמצע המחנה  שמן 

דבר של מה בכך הוא!
יחד ניגשו ר' אשר ונחמן להדליק את הנרות.

כל  ללא  עברה  הראשון  בלילה  ההדלקה 
הייתה  האסירים  בין  ההדדית  הנאמנות  תקלות. 
הפעילות  על  הלשין  לא  שאיש  כל-כך,  חזקה 
גם  כך  הסובייטי.  במחנה  המתבצעת  הדתית 

ההדלקה בלילה השני. והשלישי. והרביעי.
ליד  עומדים  שהם  תוך  החמישי,  בלילה 
הללו",  "הנרות  חרישית  ומפזמים  החנוכיה 
נשמעה אזעקה המבשרת על בדיקת פתע. בדיקות 
כל  לאתר  כדי  ונועדו  יחסית  שגרתיות  היו  כאלו 
ביצעו  שלעיתים  'מרידות'  או  'מהפכות'  מיני 

האסירים. 
על  האסירים  קפאו  האזעקה,  צלצול  ברגע 

ועל  הדלת  אל  מביטים  כשהם  באימה  מקומם 
החנוכיה חליפות. דמו של רבי אשר קפא בעורקיו. 

מה יעשו עכשיו? 
דרך  אותה  והשלך  החנוכיה  את  טול  "מהר, 
החלון אל השלג!" הוא קרא לנחמן, אך טרם סיים 
המועד.  את  איחר  כי  אשר  ר'  ראה  המשפט  את 
הדלת נפתחה לרווחה וקצין בכיר נכנס אל הצריף, 
את  סורק  כמו  מהירים,  בצעדים  פוסע  כשהוא 

הצריף במבטו הקשוח.
לפתע הוא נעצר ליד החנוכיה.

בחנוכיה  בהה  הוא  ארוכות  דקות  במשך 
ובשלהבותיה המרצדות, כשלפתע פנה לרבי אשר 

ושאל: "פיאט" )חמש(?
"פיאט," השיב החסיד.

הקצין הסתובב ויצא את הצריף.
רעהו  צווארי  על  איש  אשר  ור'  נחמן  נפלו 
אלא  זה,  הוא  נס  סתם  לא  וחיבוקים.  בנשיקות 
פנימית  יהודית  מאש  הנובע  גלוי,  חנוכה  נס 
בוערת לעשות 'פרסומי ניסא', גם במחנה הריכוז 

הסובייטי בעומק סיביר.

בשום פנים ואופן!" קרא נחמן. "חנוכה הוא חג של ניסים! אנו 
נקיים את המצווה בחנוכיה מהודרת, לא בפחית שימורים 
חלודה! את החנוכיה נדליק באמצעות שמן, לא מרגרינה! 
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תרשים 
מנהגי ליל ניטלהלכתי

זמנו

בכל מדינה יש לנהוג מנהג זה ע"פ לוח האינם יהודים שבמדינתם, ואם יש ביניהם 	 
מנהגים שונים בזה, לנהוג זאת בלילה שבו חוגגים רוב האינם יהודים באותה מדינה. 

ברוב המדינות )כולל ארצות הברית( נוהגים שליל ניטל הוא בלילה שבין ה-24 לדצמבר 
ל-25 בדצמבר.

ערב ליל ניטל
כפי שנוהגים בכל יום, את שיעורי החת"ת והרמב"ם ושאר השיעורים הקבועים של כל 	 

אחד לומדים – לפני השקיעה; וביום שלפני "ניטל" יש להשתדל בזה ביתר שאת, שכן 
לא תהיה אפשרות להשלימם בין השקיעה לחצות הלילה.  

לימוד התורה
מנהג ישראל שלא ללמוד תורה בלילה הנקרא בשם "ניטל". במענה לשאלה אודות קיום 	 

שיעור קבוע בליל ניטל הורה הרבי לקיים את השיעור אך לא ללמד אלא לספר סיפורים 
מרבותינו נשיאינו. 

השעות בהן 
נוהגות הגבלות 

"ליל ניטל"
משך הזמן שנמנעים בו מלימוד התורה הוא החל מהשקיעה, ועד חצות הלילה.	 

דברים 
שבקדושה 
המותרים 
בלילה זה

כל הפסוקים והמזמורים שבתפלת ערבית ובקריאת שמע שעל המיטה, אומרים אותם 	 
כבכל ערב. כמו כן, האבלים לומדים את המשניות ומסיימים אותן כרגיל לאחר התפילה 

לפני אמירת קדיש דרבנן.

ניצול הזמן 
בלילה זה עפ"י 
שיחותיו הק' 

של הרבי 

גם בליל ניטל אין להתבטל, וצריך לנצל את הזמן. 	 
באחת השיחות מסופר שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נהג בניטל "לשחק" שחמט או לעמוד 	 

בשעת מעשה ולהציע איך לשחק. 
בהזדמנות אחרת מספר הרבי שפעם ראה בחור שמסתובב עם כפתור לא תפור, והבחור 	 

הסביר שאם יתפור לא ישאר לו מה לעשות בניטל.
כמו כן בזמן זה ניתן לצייר לעצמו את דמות פני קדשו של הרבי – שתואר פני קדשו 	 

מוסיף באהבה ויראה – והנהגותיו, על מנת ללכת בדרכיו ואורחותיו.

מקורות:  אגרות קודש חי”ג ע’ קכ. חי”ד ע’ שנב. סה”ש תש”נ ח”א ע’ 192-3 וראה הע’ 72 שם. כפ”ח גיליון 646 ע’ 15. וראה לוח ‘דבר בעתו’. נט”ג 
חנוכה ענייני ניטל פ”ב ס”ד. התקשרות גליון רפג ע’ 18 וגליון שלג ע’ 19. היום יום י”ז טבת. ליתר הרחבה ראה ספר “הלכה למעשה מועדים – 

חנוכה ופורים” – בהוצאת מכון הלכה חב”ד – פרק יג

יֵֵשׁב בָָּדד וְיִדֹּם כִּי נַָטל עָלָיו: )איכה ג, כח(
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דיני ראש חודש טבת שחל בשבת

שניים 
מקרא 
ואחד 
תרגום

קוראים רק את פרשת השבוע – פרשת מקץ – שניים מקרא ואחד תרגום, ואין צורך לקרוא 	 
את הקריאה השייכת לראש חודש ולחנוכה. אך יש לקרוא את הפטרות: פרשת מקץ 

)למרות שאינה נקראת בציבור בשנה זו(, הפטרת שבת ראש חודש, הפטרת מחר חודש 
והפטרת שבת חנוכה.

הדלקת 
נרות 

חנוכה 
בערב 

שבת ודיני 
הנרות 
בשבת

מקדימים להתפלל מנחה, ומדליקים בבית הכנסת כרגיל בכל יום אחר פלג המנחה )שעה 	 
ורבע זמניות לפני השקיעה(. לאחר מכן מדליקים נר חנוכה כל אחד בביתו, ולאחר מכן נר 

שבת.
אך במקום שאין מנין מוקדם ידליק נר חנוכה בביתו ואחר כך יתפלל מנחה בציבור. וכן 	 

אם רואה שלא יספיק להתפלל ולהדליק לפני כניסת השבת, ידליק נרות חנוכה ואחר כך 
יתפלל.

אם התפללו מנחה לפני פלג המנחה – יש להדליק את הנרות בבית הכנסת לפני כניסת 	 
השבת, והמדליקן אז יברך אף אם אין עשרה, כיון שבסופו של דבר יגיעו הציבור לקראת 

"קבלת שבת" ויהיה מנין שיראו את הנרות.
בבית מדליקים נר חנוכה החל מפלג המנחה, וכדאי ונכון לגמור את כל ההכנות לשבת לפני 	 

הדלקת נר חנוכה, כך שהדלקת נר חנוכה תהיה סמוך ככל היותר לשבת. בערב שבת קודש 
יש לתת בנרות – לפני ההדלקה – די שמן כך שיוכלו לדלוק כשיעור בלילה. אין מתעכבים 

ליד הנרות חצי שעה.
החנוכיה וכן המגש או הכסא שעליו מונחת החנוכיה, הינם "בסיס לדבר האסור", ואסור 	 

להזיזם בשבת, גם לאחר שכבו הנרות.
אם רוצה להזיז את הכיסא ממקומו במשך השבת כדי לפנות את המקום למעבר – צריך 	 

להניח לפני השקיעה על הכסא חפץ חשוב )כגון חלה או ספר קודש(, ושיהיה מונח עליו 
כל בין השמשות )מהשקיעה עד צאת הכוכבים(. בכך נעשה הכסא "בסיס לאיסור ולהיתר" 

ומותר לטלטלו בשבת, אך ההיתר להזיזו הוא רק לאחר שכבו הנרות. 
בשבת אין מנגנים – אפילו רק בפה – את הניגון "הנרות הללו". אך את הסיום "על ניסיך 	 

וכו'" מנגנים.

דיני 
"יעלה 
ויבוא" 
ו"ועל 

הניסים" 
בתפלות 
השבת 

בשבת זו אומרים "יעלה ויבוא" בברכת "רצה", וכן מוסיפים "ועל הניסים" בכל התפילות 	 
)כולל תפילת מוסף(, בברכת "מודים" לפני "ועל כולם" )ככל ימי החנוכה(.

שכח לומר "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית, אינו חוזר; אולם בשחרית ובמנחה אם נזכר או 	 
הסתפק אם אמר, והוא אוחז לאחר הזכרת "ה'" של "המחזיר שכינתו לציון", יאמר "יעלה 

ויבוא" לפני "מודים". ואם כבר התחיל "מודים" חוזר ל"רצה". 
אם נזכר לאחר סיום יהיו לרצון השני – חוזר לראש התפילה, ואינו אומר שוב "ה' שפתי 	 

תפתח". אבל אם שכח בשחרית ונזכר אחרי תפילת מוסף, אינו חוזר.
שכח לומר "ועל הניסים" )בשבת זו ובשאר ימי חנוכה(: 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'".
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סדר 
קריאת 
התורה

ס"ת שלישיס"ת שניס"ת ראשון

קוראים ששה קרואים 	 
בפרשת מקץ, ולא 

מפסיקים ב"שביעי", 
אלא העולה ששי קורא 
עד סיום הפרשה. אחרי 

עליית הששי מניחים 
את ספר התורה השני 

על שולחן הקריאה 
ומגביהים את הספר 

הראשון. אין אומרים 
קדיש. לא יפתחו את 

הספר השני ולא יסירו 
את המפה עד שיגללו 

את הראשון.

עולה השביעי, וקוראים – מתוך 	 
הקריאה של ראש חודש – את 

קרבנות מוסף שבת ומוסף ראש-
חודש: מ"וביום השבת" עד "ונסכו". 

אחרי עליית השביעי – לפני 
הקדיש – מניחים את ספר התורה 

השלישי על שולחן הקריאה. אין 
להניח את הספר הראשון על שולחן 

הקריאה בזמן אמירת הקדיש. 
אומרים קדיש ומגביהים את הספר 

השני כאשר הספר השלישי מונח 
על שולחן הקריאה. לא יפתחו 

את הספר השלישי ולא יסירו את 
המפה עד שיגללו את השני.

עולה המפטיר, 	 
וקורא את 

קריאת החנוכה 
ליום זה: "ביום 

השישי", 
ומגביהים את 

הספר השלישי.

בכל פעם שעושים הגבהת ס"ת, האוחז בספר תורה אחר יישאר לשבת ולא יעמוד

בית כנסת 
שיש בו 

שני ספרי 
תורה 
בלבד

יקראו בס"ת ראשון ששה קרואים בפרשת מקץ כנ"ל. אחרי עליית הששי מניחים את ספר 	 
התורה השני על שולחן הקריאה ומגביהים את הספר הראשון. בס"ת השני יעלה השביעי 

לקריאה של ראש חודש, ולאחר מכן יגידו קדיש מיד ללא הפסק. אחרי הקדיש והגבהת 
ספר התורה השני לוקחים שוב את הספר הראשון למפטיר וקוראים "ביום השישי". אחרי 

המפטיר מגביהים שוב את ספר-התורה.

בית כנסת 
שיש בו 

ספר תורה 
אחד

יקראו את שלוש הקריאות באותו הספר, ויקפידו שלא להפסיק )בגלילת הספר או בכל 	 
דבר( בין סיום עליית "שביעי" לקדיש, אלא מיד בסיום הקריאה וברכת התורה יאמר חצי 

קדיש. ומגביהים את הספר רק פעם אחת – אחרי הקריאה האחרונה )של מפטיר(.

ההפטרה

קוראים את ההפטרה של שבת חנוכה - "רני ושמחי", ולאחר סיום ההפטרה – לפני הברכות 	 
– מוסיפים פסוק ראשון ופסוקים אחרונים של הפטרת שבת ראש חודש ושל שבת ערב 

ראש חודש )"כה אמר ה' השמים כסאי"; "והיה מדי חודש"; "ויצאו וראו", וחוזרים שוב על 
הפסוק "והיה מדי חודש"; "ויאמר לו יהונתן"; "ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום"(.

תפלת 
מוסף

לאחר "יקום פורקן" ו"מי שברך", )א"א "אב הרחמים", ואומרים( "אשרי", ח"ק ומתפללים 	 
תפלת מוסף של שבת ראש חודש. אחר ברכת "הא-ל הקדוש", במקום "תקנת שבת" 

אומרים "אתה יצרת". וכן מוסיפים "ועל הניסים" בברכת "מודים" לפני "ועל כולם".
טעה ואמר "תקנת שבת" – אם עדיין לא סיים את תפילתו, יחזור ויאמר "אתה יצרת", אולם 	 

אם כבר עקר רגליו חוזר לראש התפלה. ואם טעה רק בחתימת הברכה והזכיר רק שבת או 
רק ראש חודש, ישלים תוך כדי דבור, ואם עבר זמן זה לא יחזור.

הדלקת 
הנרות 

במוצש"ק

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

מדליקים את נרות החנוכה, ולאחר מכן אומרים "ויתן לך".

 צפו כעת בשיעורו של
הרב איסר שפרינגער

בנושא: עניינו של חג החנוכה

vod.smslarav.co.il
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דיני "ועל 
הניסים", 

"רצה" 
ו"יעלה 
ויבוא" 
בברכת 
המזון

ככל שמונת ימי חנוכה מוסיפים בברכת המזון "ועל הניסים", בברכה שניה לפני "ועל הכל".	 
לפני ברכת "ובנה ירושלים" אומרים "רצה" ואח"כ "יעלה ויבוא . . ביום ראש החודש הזה". 	 

לפני "הרחמן הוא יזכנו" אומרים: "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת"; ו"הרחמן הוא 
יחדש עלינו את החודש..".

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'". 

שכח לומר "רצה" ו"יעלה ויבוא" ואמר שם ה' שבברכת "בונה ירושלים": יסיים הברכה, 	 
וכל זמן שלא התחיל עדיין ברכת 'הטוב והמטיב' – אומר "ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי ֱאלֹהֵינוּ מֶלֶךְ 

ים לְזִּכָרֹון,  י חֳָדשִׁ ָרֵאל ּבְַאהֲבָה לְאֹות וְלִבְִרית, וְָראשֵׁ ּבָתֹות לִמְנוּחָה לְעַּמֹו יִשְׂ נַָּתן שַׁ הָעֹולָם שֶׁ
ים". אבל אם שכח רק אחד מהם, אומר  י חֳָדשִׁ ָרֵאל וְָראשֵׁ ּבָת וְיִשְׂ ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי מְַקדֵּשׁ הַּשַׁ

בנוסח ברכה זו רק את מה ששכח )כדלהלן( ולא את ההזכרה השנייה.
ּבָתֹות לִמְנוּחָה לְעַּמֹו 	  נַָּתן שַׁ שכח "רצה", אומר: "ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי ֱאלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם שֶׁ

ּבָת". ָרֵאל ּבְַאהֲבָה לְאֹות וְלִבְִרית, ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי מְַקדֵּשׁ הַּשַׁ יִשְׂ
ים לְעַּמֹו 	  י חֳָדשִׁ נַָּתן ָראשֵׁ שכח "יעלה ויבא", אומר: "ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי ֱאלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם שֶׁ

ָרֵאל לְזִּכָרֹון" )ואינו חותם בהזכרת שם ה'(. יִשְׂ
התחיל "הטוב והמטיב" ונזכר ששכח "רצה": יחזור לתחילת ברכת המזון. ואם אכל פת 	 

בסעודה שלישית ונזכר אחרי שהתחיל "הטוב והמטיב" שלא אמר "רצה", אינו חוזר. 
נזכר ששכח "יעלה ויבוא" לאחר שהתחיל "הטוב והמטיב": אינו חוזר.	 
במקרה שצריך לחזור לתחלת ברכת המזון )כששכח "רצה" ונזכר לאחר ברכת "הטוב 	 

והמטיב"( – כאשר חוזר ומברך - יאמר "יעלה ויבוא" אך אינו צריך לשוב ולומר "ועל 
הניסים".

 צפו כעת בשיעורו של
הרב איסר שפרינגער

בנושא: עניינו של חג החנוכה

vod.smslarav.co.il
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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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