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ממקרר בשבת
טכנולוגיה בהלכה

 ברכה על
גלידה בסעודה
שו"ת

הוספות בתפילה
מנהגים ומקורותיהם

מוצא שפתיך 
תשמור ועשית
צדק ומשפט

 מצוות 'בכורות'
בזמן הזה
על השחיטה

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

מזל טוב!
עכשיו צריך שידוך טוב...

מכסה - יש!סיר - יש!

אבא, אמא
בשעה טובה

“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”

שמחה של חסיד
נזכרים ונעשים

פשט המנהג שבשבת שלפני יו"ד שבט עולים 
מנהג  והוא  שבט.  ליו"ד  הכנה  בתור  לתורה 
בפועל  לקיימו  יכול  שלא  מי  וגם  וטוב.  נכון 
ו"מחשבה  במחשבה  יעלה   - סיבות(  )מפני 
טובה הקב"ה מצרפה למעשה". ..ענין העלי'ה 
לתורה הוא כשמו - שהוא עולה לבחי' התורה 
ותוספת  התעוררות  נותנת  לתורה  והעליה 
כח ביתר שאת וביתר עז אין בלימוד התורה 
בימים שלאח"ז, הן בלמוד הנגלה והן בלימוד 

החסידות שהרי "תורה אחת לכולנה"..
)משיחת ש"פ בא ה'תשמ"א שיחות קודש תשמ"א ע' 118(

לעלות לתורה ב'מחשבה'...
הזמן גרמא



 יום ראשון  האם ישנה הקפדה ע"כ 
שכל אחד יבדיל לעצמו?

השבת  בצאת  להבדיל  חכמים  שתקנו  אף 
הבדלה  יעשה  אחד  שכל  חובה  אין  ויו"ט, 
בעצמו דוקא, אלא יכול לשמוע הבדלה מאדם 
אחר ויוצא בזה ידי חובתו. ומנהג כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היה בדר"כ 
לצאת יד"ח בשמיעה מאחר, מלבד במוצאי יום 

הכפורים, שאז היו מקפידים להבדיל בעצמם.
שו"ע אדה"ז סרי"ג ס"ו. סה"ש תרצ"ד ע' 450. שיחות קודש 

תשל"ט ח"א ע' 52. המלך במסיבו ח"ב ע' לח-לט. וראה גם הלקח 
והלבוב ח"ב ע' רט.

  יום שני  האם נשים מוציאות
ידי חובת הבדלה?

עשה  ממצוות  פטורות  שנשים  על-אף 
השבת  מצוות  בכל  עם-זאת,  בזמן,  התלויות 
חייבות, משום שנאמר "שמור" ונאמר "זכור", 
בשמירת- מצווה  שאשה  שכיוון  למדו  ומכאן 

וביתר  בקידוש  בזכירתה  אף  מצווה  השבת, 
נשים  שאף  אומרים  יש  זו  מסיבה  מצוותיה. 
מזכירת  חלק  שהיא  כיוון  בהבדלה,  חייבות 
השבת. אך  למעשה האיש לא יוצא ידי-חובתו 
יכולות  עצמן,  הנשים  אבל  האשה.  בהבדלת 

הלכה 
יומית

 יציאת ידי
חובה בהבדלה

מי שכבר יצא ידי חובת הבדלה 
– האם מוציא אחרים? האם 

השומעים מברכים בעצמם 
ברכת הבשמים והאש?

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

04:37עלות השחר )120 דקות(

05:25עלות השחר )72 דקות(

05:47זמן ציצית ותפילין

06:40הנץ החמה )זריחה(

09:15סוף זמן קריאת שמע

10:09סוף זמן תפילה

11:53חצות היום והלילה

12:23מנחה גדולה

16:01פלג המנחה

17:06שקיעת החמה

17:31צאת הכוכבים

יציאת שבת:
17:48ת"א
17:47י-ם

17:46חיפה
17:49באר-שבע

כניסת שבת:
16:49ת"א
16:33י-ם

16:40חיפה
16:52באר-שבע

זמני היום המוקדמים לשבוע זה )אופק ת"א(

זמני השבוע
זמני שבת בא:

זמני היום המוקדמים לשבוע בשלח

נא לשמור על קדושת הגיליון
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)או  אחרות  נשים  להוציא  ואף  לעצמן  להבדיל 
קטנים(.

ברכות כ, ב; מג"א סימן רצ"א סקי"א; וראה שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"א 
ס"ח; וסרצ"ו סי"ט. שש"כ פנ"ח סי"ח והערה פ"ב.

 יום שלישי  מי שכבר יצא ידי חובת 
הבדלה – האם מוציא אחרים?

מי שכבר יצא ידי חובת הבדלה, וישנם גברים 
להבדיל  יכול   - בעצמם  להבדיל  יודעים  שאינם 
עבורם ולהוציאם ידי חובת הבדלה. דין זה אמור 
שכבר  מי  יבדיל  לא   - נשים  הן  אם  אך  בגברים, 
בלבד  נשים  להוציא  כדי  הבדלה  חובת  ידי  יצא 
אלא  בעצמן(,  להבדיל  יודעות  אינן  אם  )ואפילו 
אם כן מבדיל גם עבור גברים שאינם יודעים ואז 

גם הן יכולות לצאת.
שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ו סי"ט.

  יום רביעי  מהי הנהגת השומעים
בעת ההבדלה?

נוהגים לומר כל אחד בעצמו, יחד עם המבדיל, 
עד  וכו',  ישועתי"  א-ל  "הנה  הפסוקים  את 
אורה  היתה  "ליהודים  אורה".  היתה  "ליהודים 
אומרים   – לנו"  תהיה  כן  ויקר  וששון  ושמחה 
השומעים תחילה, ואחריהם  המבדיל. בעת ברכת 

"המבדיל" יביטו השומעים בכוס ובנר.
שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ו ס"ד. וראה מנהגי בית כנסת )מוגה( נדפס 

בהתקשרות גליון רב"י.

 יום חמישי  האם השומעים מברכים 
בעצמם ברכת הבשמים והאש?

מן הדין, השומעים אינם צריכים לברך בעצמם 
ו"בורא מאורי האש", אלא  "בורא מיני בשמים" 
שכך  אומרים  ויש  מהמבדיל,  בשמיעה  נפטרים 
אך  מלך",  הדרת  עם  ש"ברוב  משום  לנהוג  ראוי 
יש הנוהגים שכל אחד מברך בפני עצמו )וימתין 
המבדיל עד שיסיימו לברך, ולא יברכו השומעים 
ברכת  ידי  כבר  שיצא  ומי  ההבדלה(.  כשממשיך 
"בורא מאורי האש" – טוב שלא יברך להוציא את 
מי שעדיין לא יצאו ידי חובתן, שלא להכנס לספק 
ברכה לבטלה. וכן בברכת "מיני בשמים" יברך רק 

כאשר צריך לברך בעצמו על הרחתו.
ראה שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ז ס"ח-ט, סרח"צ ס"א-ג וס"כ. קצוה"ש 

סצ"ו בבדה"ש סק"ח. פסק"ת סרצ"ז אות ט. מנהגי בית כנסת )מוגה( 
נדפס בהתקשרות גליון רב"י.

  יום שישי  האם השומעים הבדלה
מאחר טועמים אף הם מן היין?

ולא  היין,  את  שותה  המבדיל  שרק  נוהגים 
מהקידוש,  )בשונה  מהיין  לטעום  לשומעים  נותן 
שמצוה מן המובחר לכל אחד לטעום בעצמו(, אך 
במוצאי יום הכפורים יכולים לחלק מיין ההבדלה 

לאחרים.

  שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ו ס"ו. וראה המלך המסיבו ח"א ע' קיח. ח"ב 
ע' לט וע' קפב.

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

מן
יינ

קל
מן 

זל
ר: 

איו
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בקיאות בהלכות הצריכות
"ושננתם",  נאמר:  התורה  לימוד  על 
אלא  'ושננתם'  תקרי  "אל  חכמים:  ודרשו 
במשנה  שליש  במקרא  שליש   .  . 'ושלשתם' 
שהשליש  הפוסקים  וכתבו  בתלמוד".  שליש 
וכן  פסוקות,  הלכות  לימוד  פירושו  במשנה 
ללמוד,  פנאי  לו  ואין  במלאכה  שהעוסק  כתבו 
בלימוד  התורה  לימוד  חובת  את  לקיים  עליו 
"הלכות-פסוקות ותלמוד", על-מנת שידע כיצד 
לנהוג, ואינו יוצא ידי חובת תלמוד-תורה ללא 
שחרב  "מיום  חכמים  ואמרו  ההלכות.  לימוד 
אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין  בית-המקדש, 
ארבע אמות של הלכה בלבד", וכרמז לזה כתב 
האריז"ל שהפסוק "הריעו לה' כל הארץ" ר"ת 

הלכה1.
קיום  הלכות  בכל  בקי  להיות  האדם  על 
מאיסורים.  המזהירות  בהלכות  וכן  המצוות, 
מורה  מצוי  תמיד  שלא  מפני  הדבר,  מטעמי 
הוראה נגיש, שניתן לשאול אותו כיצד לנהוג, 
ובהעדר הלימוד בקלות יוכל לעבור על איסורים 
ח"ו, כגון בהלכות שבת המרובות. שנית, יתכן 

1. דברים ו, ז; תהלים ק, א; ברכות ח, א; קידושין ל, א; כתבי האר”י 
שער הפסוקים תהלים מזמור ק; שו”ע אדה”ז או”ח סקנ”ה ס”א; יו”ד 

הל’ ת”ת פ”ב ס”א וס”ט, ופ”ג ה”ד.

שקיימת  בדעתו  יעלה  לא  שכלל  דברים  ויהיו 
בעיה כלשהי בתחום זה, ולכן על כל אדם מוטל 
הלכה- הצריכות  בהלכות  כללי  ידע  לרכוש 
השאלה  את  להפנות  שידע  בכדי  ולו  למעשה, 

אל רב מורה-הוראה שיורהו כיצד לנהוג2. 
בשינון  להשקיע  יש  למעשה  הלכה  בלמוד 
ובחזרה, גם אם ריבוי החזרה גורם לו להתקדם 
את  להפיק  שעליו  אלא  באיטיות,  בידיעותיו 

המרב לפחות, בהלכות מעשיות3.
אודות קביעות יומית בלימוד ההלכה ידועים 
דברי חז"ל "כל השונה הלכות בכל יום מובטח 
לו שהוא בן העולם-הבא". ופעמים רבות עורר 
ותלמידי  בכלל,  בנ"י  בין  הנחיצות  על  הרבי 
יום,  בכל  זמן  משך  לקבוע  בפרט,  הישיבות 
הצריכות  הלכות  ללמוד  דקות,  כמה  לפחות 
למעשה, כמו דיני הפסק בתפלה, ברכות ק"ש, 
השאלות  שכן,  המזון,  וברכת  הנהנין  ברכת 
שבכל  מעשים  הם  אלו  בענינים  שמתעוררות 
יום. על כן יש לקבוע שיעורים ברבים בהלכות 
הנצרכות, ולעורר את הרבים להגיע ולהשתתף 
פרטי  ללמוד  עיתים  לקבוע  וכן  בשיעורים, 

2. שו”ע אדה”ז יו”ד הל’ ת”ת פ”ב ס”ט; תניא אגה”ק סכ”ג וקו”א בסופו.

3. שו”ע אדה”ז יו”ד הל’ ת”ת פ”ב ה”ג-י.

משולחן 
ההלכה

שונה הלכות בכל יום

הרב יוסף אברהם פיזם
רב קהילת חב"ד קרית 

שמואל וראש ישיבת 
תומכי תמימים הקריות
וחבר מכון הלכה חב"ד

עובדים שאין להם הרבה פנאי ללמוד מה עליהם 
ללמוד בעיקר? מפני מה חשוב ללמוד הלכות כשניתן 

לשאול רב? כיצד קובעים עיתים ללמוד ההלכה?
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ובהם  בדורנו,  לקטו  אשר  בספרים 
השייכים  הדינים  עקרי  מרוכזים 

למעשה4.

לימוד ההלכה לנשים
במצוות  אינה  שאישה  על-אף 
שנשים  כיוון  עם-זאת  תלמוד-תורה, 
תלויות  שאינן  המצוות  בכל  חייבות 
לא-תעשה,  מצוות  בכל  וכן  בזמן, 
לכן כשם שעל הגברים מוטל החיוב 
ללמוד את הלכות התורה בכדי לדעת 
כך  קיומן,  ואופן  המצוות  פרטי  את 
גם הנשים חייבות ללמוד את הלכות 
כמו  מחויבות,  הן  בהן  המצוות 
ההנהגה  לאופן  הקשורות  ההלכות 
במטבח היהודי, בבית היהודי, הלכות 
שבת ודומיהן. בעבר אף היה הנוהג 
שדרשת הרב בשבת הייתה משולבת 
בצורה  שנאמרו  הלכות  בקטעי 
עבור  אף  מותאמים  והיו  ברורה 
שיעורי  לייסד  יש  כיום  וגם  הנשים, 

הלכה מעשיים לנשים ובנות5.
ונחתום בדברי הרבי שע"י העסק 
ב"דבר ה' זו הלכה" . . הרי זה ממהר 
זה  ה'  ד"דבר  הענין  קיום  ומזרז 

הקץ"6 ביאת משיח צדקנו7. 

4. נידה ע”ג, א; אג”ק כ”ק אד”ש חי”א ע’ רפא וח”ז ע’ 
רלח; תו”מ ח”ז ע’ 114.

5. שו”ע אדה”ז יו”ד הל’ ת”ת פ”א סי”ד; וראה לקו”ש 
חי”ד ע’ 149 ואילך; וראה “בצל החכמה” ע’ 120.

6. שבת קלח, ב.

7. משיחת י”ג ניסן ה’תשמ”ו )התוועדויות תשמ”ו ח”ג 
ע’ 201(. וראה סה”ש ה’תשנ”ב ח”א ע’ 27 הע’ 17 שע”י 

למוד הלכות פסוקות “ממהרים ומזרזים את הזמן 
דימות המשיח )ע”ד מארז”ל )ויק”ר פ”ז, ג( “אין כל 

הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות”, הלכות 
פסוקות(”.

האם מברכים על גלידה שמוגשת בסוף 
הסעודה?

ולמעשה  שקפא,  ממשקה  עשויה  שהגלידה  כיוון 
נוהגים שלא לברך על משקאות בתוך הסעודה, לכן 
יש מן הפוסקים שכתבו שגם על הגלידה שקפואה 
שמדברי  אלא  הסעודה.  בתוך  לברך  אין  היטב 
שאין  דבר  שכן  כמאכל,  שנחשבת  משמע  אדה"ז 
מעט  בפה  מתעכב  אלא  אחת  בבת  לשתותו  דרך 
כמשקה  אינו   - שנבלע  עד  כלשהי  לעיסה  ועובר 
אלא כמאכל. וכיוון שהגלידה באה רק לקינוח ולא 
להשביע, אינה נפטרת בברכת הפת ולכן יש לברך 

עליה ׳שהכל׳ גם בתוך הסעודה.
מקורות: ראה שו”ע אדה”ז או”ח סקנ”ח ס”ח; וראה סדברה”נ פ”א ס”ט ופ”ח 
ס”ח )הגדרת מאכל(; שו”ת קנין תורה ח”ד סי”ט )אין מברכים(; שו”ת שבט 
הלוי ח”א סר”ה בהערות לסקע”ד ס”ז )גלידה כקינוח ולא כמשקה ומברכים 

בסעודה(; וראה פס”ת סקע”ד ס”ג.

מהי ברכתם של וופלים ואובלטים?
רכה  שבלילתה  ומים(  מקמח  )העשויה  עיסה 
"וופלים"  )כגון  מאוד  דקה  בצורה  ונאפתה  מאד 
מזונות  היא  המאפים  ברכת   - "אובלטים"(  או 
הדין  מעיקר  סעודה-  קביעת  בשיעור  וגם  לכו"ע. 
ולא  להחמיר  לחוש  שיש  אלא  "מזונות",  ברכתם 
לאכול מהם שיעור ד' ביצים )230 סמ"ק( כששבע 
גמור  לחם  על  'המוציא'  שיברך  לאחר  אלא  מהם 
בשיטות  המיוצרים  וופלים  ישנם  ובימינו  תחילה. 
ואינם נעשים מעיסה, אלא בתהליך של  מחודשות 
עד  ולהדבק  להתנפח  לקמח  שגורם  מיוחד  חימום 
יש  רגילים. ע"כ  לוופלים  צורה הדומה  שמתקבלת 
האוכל  כדין  "שהכל"  מברך  שהאוכלם  הטוענים 
עליהם  לברך  שאפשר  נראה  למעשה  אולם  קמח, 

"מזונות" וכן נוהגים.
מקורות: ראה סדר ברכה”נ פ”ב וראה בביאורי לסדר ברה”נ שם. וע”ע בפני 

השלחן )להרב ויטמן( סקס”ח, טו.

הרב  ליאור רוזנבוים <
דיין ומורה-צדק בבאר שבע וחבר מכון הלכה חב"ד

הרב אייל פלד  <
 רב בית כנסת מו"ץ וראש כולל סמיכה בעמנואל

וחבר מכון הלכה חב"ד

smslarav.co.il
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עתיקים  יינות  אוסף  היה  מאיר,  של  בביתו 
בבית  בחור  בהיותו  עוד  נעוריו,  משחר  מרשים. 
הוריו, אסף סוגים שונים של יינות הניתנים ליישון 
גדל  אט  אט  בזה.  לו  היה  מיוחד  חוש  ולשימור. 
מאיר  של  ביתו  במרתף  ששכבו  היינות  אוסף  לו 
שווי  את  שהעלה  מה  ארוכות,  שנים  של  ליישון 

הבקבוקים שברשותו למחיר גבוה במיוחד. 
ויהי היום ומאיר הלך לבית עולמו, ולשני בניו 
בת"ת;  דרדקי  מלמד   – האחד  רכושו.  את  הוריש 
הבנה  הייתה  לא  לשניהם  נדל"ן.  סוחר   – והשני 
קלושה בסוגי היינות, מלבד זה שהבינו שיכולים 

הם לעשות איזה רווח נאה מזה. 
לאחר השבעה פנה אליהם גבריאל, שכנו של 
מאיר אביהם. הלה ידע מקיומו של המרתף, והציע 
לאחים סכום נכבד על מנת לקבל את המרתף על 

תכולתו הנכבדה.
הסכום שגבריאל הציע, לא היה משקף את כל 
האחים  וגם  גבריאל  וגם  שבמרתף,  היינות  שווי 
ידעו זאת; אך עם כל זה, ההצעה היתה 'מזומן ביד 
ומיד', היינו: בלי שיצטרכו הם לטרוח ולהתעסק 

עם מכירת היינות וכו'. 
הללו נענו לו מיד בשמחה, אך כלל היה להם 
מאביהם לא למהר לפעול, על כן הבטיחו לו לחזור 

בעוד יומיים עם תשובה סופית.
'ישן  היין  חנות  בעל  לשמשון,  נודע  בנתיים 
שווי  את  ידע  הוא  זה.  יקר  יינות  ממרתף  נושן' 
היין וגם ידע בכמה יוכל למוכרו במקומות אחרים 

במחיר מפולפל.
סכום  והציע  האחים,  אל  הוא  גם  ניגש  הלה 

גדול יותר ממה שגבריאל הציע, שהרי ידע בדיוק 
כמה הוא הולך להרוויח מכך... ולבסוף – החליטו 
האחים שבערב יסגרו עמו את החוזה ויתנו לו את 

הסחורה.
של  לביתם  יומיים  לאחר  גבריאל  כשהגיע 
האחים, התאכזב לראות את שמשון יוצא מהמקום, 
תוך שהוא מספר לו שכנראה הוא זה שיקנה את 
ממה  נדיבה  יותר  הרבה  בהצעה  היקרים,  היינות 

שהוא )גבריאל( הציע.
הטיח גבריאל בשמשון: 'האם זה נראה לך יפה 
שאחרי שאני דיברתי איתם אתה הולך וגונב לי את 
זה מותר ע"פ  דרך ארץ? האם  זה  העסקה? האם 
שבה  פומבית  מכירה  הייתה  לא  הרי  זו  ההלכה? 
מי שמציע סכום גבוה הוא לוקח את העסקה, אלא 

עסקה פרטית ביני לבינם!'
ואמר להם: האם  גבריאל לאחים  כן פנה  כמו 
עיכוב  וכל  איתי,  סיכמתם  הרי  מילה?  לכם  אין 
אבל  בפזיזות,  לעשות  לא  כדי  היה  תשובתכם 
שפתיך  'מוצא  שנאמר  שאומרים,  מה  לקיים  יש 

תשמור ועשית'!

מוצא שפתיך תשמור ועשית

 ונשאלת השאלה  האם לאחר שסגר 
גבריאל את פרטי המכירה עם האחים, 
יכל שמשון להתערב ולהציע סכום אחר 
ולהניע את האחים מההסכמה העקרונית 

למכירת היינות היקרים לגבריאל?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה

האם מותר לשמשון להתערב ולהציע הצעה יותר גבוהה על מרתף היין 
של אביהם? והאם על האחים לקבל דווקא את הצעת המחיר הראשונה 

והנמוכה של גבריאל השכן, רק בגלל שהסכימו עקרונית למכור לו?
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בשני  כאן  לדון  יש  בהרחבה     תשובה   
אופנים: 1. מצידו של גבריאל שהציע הצעה יותר 
לקבל  שנוטים  האחים  של  מצידם   .2 משתלמת; 

את הצעתו. ובהקדים:
את  שהקדים  אבא,  רבי  על  מסופר  בגמרא 
התעסק  כבר  גידל  שרב  קרקע  בקניית  גידל  רב 
יצחק  רבי  של  לידיעתו  הגיע  המקרה  בקנייתה. 
מהפך  עני  אם  אבא:  רבי  את  שאל  והוא  נפחא, 
ובא אחר  גחלים(,  על  צלויה  )עוגת קמח  בחררה 
ולוקחה ממנו, מה הדין? רבי אבא ענה: הוא נקרא 
רשע. רבי אבא הסביר לרבי יצחק שהוא לא ידע 
שרב גידל כבר התחיל להתעסק בקניית קרקע זו, 
ועכשיו שהוא יודע את הרקע, הוא מסכים לתת לו 
לו, משום שמכירת  למכרה  לא  אך  במתנה  אותה 
גידל  רב  רע.  לסימן  נחשבת  הראשונה  הקרקע 
סירב לקבלה במתנה, על פי הפסוק במשלי "שונא 
להשתמש  סירבו  ששניהם  בגלל  יחיה".  מתנות 
בקרקע, היא נשארה הפקר, והייתה מכונה "ארעא 

דרבנן" )הקרקע של הרבנים(.
'עני המהפך בחררה'  דין של  מכאן השתלשל 
כי משהתחיל  והוא עקרון מנחה בהלכה הקובע, 
אדם לזכות בחפץ כלשהו )"מהפך בחררה"(, אף 
הקניין,  פעולת  את  בו  ביצע  לא  שעדיין  פי  על 

המעבירה באופן פורמלי את הדבר לרשותו - אסור 
לאדם אחר לזכות בחפץ עד שהראשון יוותר עליו.

מדובר  בהם  במקרים  חל  לא  זה  דין  אמנם, 
במציאה או בהפקר, אך למרות זאת כתבו הפוסקים 

שבעל נפש יחמיר אף בזה שלא לגזול את העני.
ורק  אך  הינו  הנ"ל  שכל  בפוסקים  נאמר  עוד 
על  להסכמה  הגיעו  היינו:  דמים'  'פסקו  כאשר 
על  מלאה  הסכמה  הייתה  שלא  כל  אך  המחיר. 
המחיר, אלא הוצרכו להתיישב עדיין ולחשוב על 
זה – אין זה נכלל בדין 'עני המהפך בחררה' ואין 

בעיה לאדם אחר לזכות בה.
לגבריאל  אמרו  והאחים  היות  כאן  והנה 
שלא  סימן   – בעניין  יומיים  להתיישב  שעליהם 
כן  ועל  המכירה,  ועל  הסכום  על  לגמרי  הסכימו 
אין בעיה לשמשון להציע הצעה אחרת עם סכום 
הסכימו  שאם  האומרים  שיש  גם  מה  טוב.  יותר 
לסכום נמוך במיוחד ובא אחר והציע סכום יותר 
הגיוני עבור הסחורה, אזי אע"פ שפסקו הדמים - 
יכולים האחים לחזור בהם, ע"מ שלא להפסיד על 

סחורתם.
הציווי  ישנו   - עצמם  האחים  שמצד  אלא 
גם  מדבר  אשר  ועשית',  תשמור  שפתיך  ד'מוצא 
על מחשבת האדם, שכל מה שעלה במחשבתו יש 
אפילו  עקרונית  האחים  הסכימו  אם  א"כ  לקיים. 
לו  שאמרו  אע"פ  אזי  לגבריאל,  למכירה  בליבם 
לעמוד  עליהם   – סופית  לתשובה  יומיים  לחכות 
אפשר  שאי  אלא  לו.  דווקא  ולמכור  במילתם 
שהציע  כשהסכום  במיוחד  ע"כ,  בדין  לחייבם 
הסחורה.  ממחיר  משמעותית  נמוך  הוא  גבריאל 
אמנם על ירא שמים להקפיד לקיים אף את אשר 

עלה במחשבתו בלבד.
מקורות: קידושין )נט:(, עיין רש”י ותוס’ שם, שו”ע חו”מ רל”ז ס”א, 

ובנו”כ שם, פתחי חושן חלק ה’ )גניבה והונאה( פרק ט הערה ל”ז, שו”ע 
אדה”ז או”ח קנ”ו ס”ב, ובחו”מ הלכות הפקר והשגת גבול סעיפים י-יא.

שהסכום  מכיוון  בקצרה   תשובה   
נמוך משמעותית  הינו  גבריאל  שהציע 
משווי הסחורה – יכולים האחים לקבל 
את הצעתו של שמשון, אלא שלכתחילה 
ראוי לאחים לקיים מחשבתם הראשונה 

ולמכור דווקא לגבריאל.

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

7



צריכת קרח מן המקרר בשבת 
� � �

מים  צינור  עם  שמחובר  מקרר  לי  יש  שאלה: 
הוא  כיצד  לדעת  אפשרות  לי  אין  קרח.  ומייצר 
יודע מתי לייצר ומתי להפסיק. ידוע לכם האם יש 

בעיה להשתמש בשבת?
לזהות  אופן  בשום  יכולים  איננו  תשובה:   
'מייצר  פועל  בדיוק  כיצד  ששלחתם  בפרטים 
ניסיוננו,  הקרח' שבמקרר שברשותכם. אך על פי 
מהמגש  קרח  וצריכת  שהוצאת  בהחלט  יתכן 
החיישן  בסוג  )תלוי  בעקיפין  או  ישירות  תגרום 
מחודש.  ייצור  של  חשמלית  לפעולה  ומיקומו( 
אשר על כן רצוי שלא לצרוך קרח כלל מהמתקן 
בשבת, אלא אם כן יש כפתור או אופציה אחרת 

לנעילה של ייצור מחודש בשבת.
לשימוש  שלנו  ההוראה  הייתה  בשעתו, 
ההלכתי,  באישורנו  שבת  התקני  עם  במקררים 
שהיה בהם מתקן לייצור קרח, שלא לצרוך קרח 
בשבת אלא אם כן נעלו את מתקן הייצור מערב-

קרח,  לייצור  מתקן  עם  במקררים  כיום,  שבת. 
באישורנו ההלכתי, ננעל מתקן הייצור מאליו עם 

העברת המקרר למצב 'שבת'.

 מתקני הגברת קול
בבית-הכנסת לכבדי שמיעה 

� � �

ביהכנ"ס  בשם  אליכם  פונה  אני  שאלה: 
שהיא  בביהכנ"ס  אחת  אישה  איזו  יש  בהולנד. 
כבדת שמיעה. היא ביקשה להתקין משהו שיעזור 
לקול של שליחי הציבור והקוראים בתורה להיות 
חזק יותר. אני פונה אליכם בבקשה, האם יש איזה 
שהוא דבר שיכול לעזור, שהוא גם מותר הלכתית 

בשבת?
שום  על  להמליץ  כרגע  בידינו  אין  תשובה:   

מערכת ומתקן מתאימים.
במחקר  משקיעים  שאנו  שנים  הרבה  כבר 
לפיתוח מערכת הגברה פניאומטית על בסיס לחץ 
כל אלמנטים חשמליים, שניתן  ללא  בלבד  אוויר 
יהיה להשתמש בה בשבת ללא חשש, אך בינתיים 
ללא תוצאות משביעות רצון, בין היתר בשל חוסר 

תקציב מתאים.
לכבדי  קליטה  מערכת  בדקנו  גם  בעבר, 
שמיעה )LOOP SYSTEM( וניסינו להציע הצעות 
להתאים אותה לשימוש בשבת, אך בפועל לצערנו 

לא התקדם כלום. 

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 טכנולוגיה
והלכה

הרב משה חי שמעון 
מדריך חתנים מוסמך

כל הדברים הגדולים נבנים מפרטים קטנים, 
הפרטים הקטנים הם אלו שבונים חיים, חיוך 

קטן, מתנה קטנה, אפילו ביום שגרתי, מרימים 
את הבית לגבהים ויוצרים אוירה מרוממת.

טיפ לחתן הטרי: 

 yesodot.smslarav.co.il  054-523-6323חתן? כנס לאתר של  ובחר לך מדריך   |

לנכנסים 
באמצעות 
המדריך, 
השימוש 
באתר 
חינם!

הכר את המדריך:



חובר  התפילה  שנוסח  הרמב"ם  כותב 
לראשונה בגלל שהיו יהודים ששבו מהגלות ולא 
הקודש.  בלשון  כראוי  צרכיהם  את  לבטא  ידעו 
פרקי  אוסף  רק  אינה  תפילה  אחרות:  במילים 

תנ"ך ופיוטים, אלא מדויק בכל מילה.
נוסח הסידור שלנו, נוסח האר"י כפי שסידר 
אדמו"ר הזקן, סידר אדמו"ר הזקן במשך 20 שנה 

וערך זאת מתוך 60 סידורים שונים!
ר' חיים וויטאל, תלמידו המובהק של האר"י, 
"מורי  חיים':  עץ  'פרי  ספרו  בתחילת  כותב 
פזמון  בשום  חפץ  היה  לא  ]האריז"ל[,  זלה"ה 
מאותן  רק  האחרונים,  שחברו  מאותן  פיוט  או 
שחברו הראשונים .. שנתקנו על דרך האמת, אך 
אלו האחרונים .. אינם יודעים מה שהם אומרים 

וטועים בסדר דבורם בלא ידיעה כלל".
שונות  להוספות  הרביים  של  מהיחס  להלן 

בתפילה:
וכדומה 	  כוונה/התפעלות  מתוך  הוספה 

הרבי:  כותב  היקר(:  אבא  טאטע,   – )למשל 
מהחסידים  סיפורים  כמה  ג"כ  "וידוע 
הראשונים שהיו מוסיפים כמה מלות בתפלה, 
אבל בכלל, אין דעתי נוחה הימנה. והנקודה 
התפלה  לכוונת  מועיל  זה  שאם   – היא 
לזה.  היתר  למצוא  אולי  יש  הרי  ולפעולתה, 
זה  אם  ברור,  על  ולדעת  להבחין  קשה  אבל 
בא מצד התפשטות דנפש הבהמית, שגם לה 
 .. דתפלה  והתפשטות בהתגברות  אחיזה  יש 
הנפש  מצד  מעצמו  דבור  בדרך  בא  שזה  או 

להכנס  למה  השאלה:  ובמילא  האלוקית. 
בספיקות?". במקום אחר כותב הרבי: "מובן 

דלא כל הרוצה ליטול כו' ".
גדולי 	  ע"י  לסידורים  שהוכנסו  נוסחאות 

קדושות  נוסחאות  ישנן  והחסידות:  התורה 
על  חדש  "אור  כגון:  בחסידות,  המבוארות 
מבוארים  אלו  שדברים  למרות  תאיר".  ציון 
בדא"ח, אין אומרים אותם. ויש עוד דוגמאות 

לכך ואכמ"ל.
רבנים 	  ידי  על  המתחברות  תפילות  אודות 

שונים וכל מיני אנשים הנחשבים כמקובלים, 
"פשט  ביותר:  חריפה  בצורה  הרבי  כותב 
בידו  ועתו  ואחד שעטו  אחד  "המנהג" שכל 
מתקן לפילות לרבים" ועל זה כתוב בקהלת: 
להוציא  ימהר  אל  ולבך  פיך  על  תבהל  "אל 
דבר לפני האלקים כי האלקים בשמים ואתה 
האבן  לפירוש  הרבי  מציין  כן  הארץ".  על 
תפילות,  כתיבת  באי  המאריך  שם  עזרא 
אל   = תבהל  "אל  ומסכם:  וכו'  וכו'  פיוטים 
יוציא פיך מלין לפניו .. אתה על הארץ ואין 
למטה ממך .. והטוב בעיני שלא יתפלל אדם 

בהם, כי אם התפילה הקבועה".
יש להדגיש: כל הנ"ל אינו מדבר על תפילה 
ממעמקי הלב, זעקה פנימית, דבר הבא לעיתים 
הכפר  בן  עם  הסיפור  דרך  על  שונות,  במילים 
בבית הכנסת של הבעל שם טוב המובא בקונטרס 
לבקוע  יכולות  שכאלו  תפילות  החסידות.  תורת 

רקיעים ומעלתם גדולה.

הוספות בתפילה – מנוסחאות 
אחרים ונוסחים עצמיים

 מנהגים
ומקורותיהם

מקורות:  ראה באריכות בכ”ז בהקדמה לשער הכולל. רמב”ם הל’ תפילה א,ד. מכתב אדמור הרש”ב לרא”ד. בית רבי ח”א עמ’ פד הע’ א. פרי עץ 
חיים עמ’ א. נוב”י קמא או”ח סל”ה. היום יום יז אד”ש, ה ניסן ועוד. אג”ק ח”ו,רסב. לקו”ש לד,261. לקו”ש חט”ל 409. שערי הלכה ומנהג ח”א עמ’ 

קפא. לקו”ש חט”ז,578. ועיין בטשו”ע סוסק”ז.

publish@smslarav.co.il :נכתב ע”י הרב אברהם דובקין, לתגובות

הרב משה חי שמעון 
מדריך חתנים מוסמך

כל הדברים הגדולים נבנים מפרטים קטנים, 
הפרטים הקטנים הם אלו שבונים חיים, חיוך 

קטן, מתנה קטנה, אפילו ביום שגרתי, מרימים 
את הבית לגבהים ויוצרים אוירה מרוממת.

טיפ לחתן הטרי: 

 yesodot.smslarav.co.il  054-523-6323חתן? כנס לאתר של  ובחר לך מדריך   |

לנכנסים 
באמצעות 
המדריך, 
השימוש 
באתר 
חינם!

הכר את המדריך:
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הצעירה  ורעייתו  גורביץ'  שמואל  הרב 
יצאו  לכן  קודם  שבועות  כמה  הרבי.  לפני  עמדו 
הגיעו  עתה  שבצרפת.  ִלּיֹון  בעיר  לשליחותם 
להיכנס  וזכו  הרבי,  בחצר  'בבית',  לביקור-בזק 

ל'יחידות' לקבל את ברכתו.
ביותר.  קשים  היו  בִלּיֹון  הראשונים  הימים 
בשבועות המעטים ששהו במקום הספיקו לצבור 
מהמצב.  מסוים  דכדוך  ואף  אכזבות  של  מטען 
בִלּיֹון,  אחת  שבת  רק  עשו  האלה  הקשיים  בגלל 
ואילו את שאר השבתות עשו אצל שלוחים בערים 
סמוכות. הם ביקשו ללמוד מהם אך בעיקר לקבל 

עידוד.
כתבו  לא  לרבי  שמסרו  בפתק 
את  ציינו  הם  והבעיות.  הקשיים  את 
נכונה  כאן  ברכה.  וביקשו  שמותיהם 
להם הפתעה. הרבי הפך את הפתק על 

השולחן ואמר:
קורה.  מה  להבין  רוצה  "אני 
ולהתיישב  לנסוע  שליחות  קיבלתם 
ואף  ברצון,  נתקבלתם שם  ִלּיֹון.  בעיר 
עשיתם בעיר שבת אחת. מאז עשיתם 

וכך  פלוני,  במקום  אחת  שבת  בפריז,  אחת  שבת 
הלאה".

בני הזוג נאלמו דום, והרבי המשיך: "קיבלתי 
למקום  באשר  התלבטויותיכם  על  ידיעות 
שליחותכם. ִאמרו-נא לי עתה, האם מוכנים אתם 

לנסוע ובשמחה או לא?".
רבי,  "כן,  מיד:  והשיב  התעשת  גורביץ'  הרב 

אנו נוסעים ובשמחה".
שתהיה  בירכם  רכה  ובנימה  הרבי  חייך  כעת 
הוסיף  "דעו",  שמחה.  ומתוך  בהצלחה,  עבודתם 

של  לרגש  להביאכם  מעוניין  היצר  "כי  הרבי, 
עצבות, כדי למנוע את הצלחת העבודה".

הרב  אל  שוב  הרבי  פנה  מהחדר  צאתם  לפני 
גורביץ' ואמר: "דע לך שהצרפתי אינו אוהב פנים 

זועפות...".
השניים יצאו נרגשים עד עומק נפשם מחוויית 
בנימה  לזהות  ידעו  ותיקים  כחסידים  ה'יחידות'. 
החלטה  פנימי.  קירוב   – הרבי  עמם  שוחח  שבה 
תפקידם  על  מעתה  להביט  בלבם,  גמלה  תקיפה 

בעין חיובית ושמחה יותר.
הרב  שהקים  הדברים  אחד  שנים.  כמה  עברו 
גורביץ' בעיר ִלּיֹון היה גן-ילדים. הגן שכן במבנה 
אחד  יום  מתאים.  כל-כך  ולא  ישן 
הגיעו פקחי העירייה לבדיקה שגרתית 
לא  הגן  אם  כי  גורביץ,  לרב  והודיעו 
לא  הטפחות,  עד  המסד  מן  ישופץ 
המקום.  את  להפעיל  רשיון  לו  יינתן 
הם הקציבו לו כמה חודשים לבצע את 

השיפוצים.
לסכום  הגיעה  השיפוצים  עלות 
הרב  שהיה  למה  מעבר  הרבה  גדול, 
עשה  לא  והוא  הימים  עברו  ולכן  לשלם,  מסוגל 
את  לפנות  עליו  שבו  המועד  כשהתקרב  דבר. 
חישוב  מכל  למעלה  בתעוזה  לפעול  החליט  הגן, 
ולשוחח  לעירייה  לגשת  החליט  הוא  מקובל. 

ישירות עם הממונה על החינוך.
צעיר,  גבר  שם  ראה  העירייה  לבניין  בהגיעו 
שנכנס והתקבל בלחיצות ידיים חמות. הוא שיער 
שזה האיש שהוא מחפש, ניגש אליו והחל לשוחח 
האיש.  של  בנו  הוא  שהצעיר  התברר  אך  עמו, 
בכל-זאת פנה אל הבן ואמר: "מסור לאביך שהרב 

שמחה של חסיד

 נזכרים
ונעשים

כחסידים ותיקים ידעו 
לזהות בנימה שבה 
שוחח עמם הרבי – 
קירוב פנימי. החלטה 
תקיפה גמלה בלבם, 

להביט מעתה על 
תפקידם בעין חיובית 

ושמחה יותר

סיפור לשבת 
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גורביץ' מוכרח לפוגשו מיד".
הבן טען שיומן הפגישות של אביו מלא לימים 
נקבעה.  והפגישה  התעקש  השליח  אך  הקרובים, 
האיש  בו  הביט  הבכיר  של  למשרדו  כשנכנס 
מוזרה:  שאלה  אליו  הפנה  ולפתע  בהתעניינות, 
סיני  את  למסור  נכון  האם  סיני,  על  דעתך  "מה 

למצרים?".
במוחו התרוצצו המחשבות: "צרפתי בתפקיד 
בכיר כמותו ודאי מחזיק בדעות פרו-ערביות. אם 
אני  האם  אך  אותו.  אקומם  דעתי,  את  לו  אומר 
יכול לומר אחרת מדעתו החד-משמעית של הרבי 

בנדון?!".
כשהוא בורר את מילותיו החל השליח להסביר 
את עמדתו של הרבי על הסכנות שבנסיגה מסיני. 
הוא  איש-שיחו.  של  פניו  אורו  הפתעתו  למרבה 
החל לספר: "לפני זמן-מה חזרתי מביקור בישראל. 
לי  והמחיש  בסיני,  לסיור  לקחני  שלי  ותיק  ידיד 
היא  השטחים  שמסירת  ביותר  משכנעת  בדרך 

טעות חמורה"...
כעת פנה ראש מחלקת החינוך לעסוק בבקשתו 
הרב גורביץ' והבטיח לו תשובה בעוד כמה ימים. 
בפגישתם הבאה פרש האיש לפניו מפה של מבנה 
חצר  רבות,  כיתות  בו  שיש  מבנה  בִלּיֹון,  גדול 
גדולה ועוד, ושאלו: "האם המבנה הזה נראה לך 

מתאים?".

והתמהמה  מההצעה  המום  היה  השליח 
בתגובתו. הממונה הצרפתי הביט בו ואמר: "אני 
מבין שזו החלטה חשובה שלא היית רוצה לקבלה 
בלי לראות את המקום. הנה אקרא לראש מחלקת 

הבינוי וניסע יחד לראות את בית-הספר".
למראה  גורביץ'  הרב  לא האמין  בבואם לשם 
עיניו. המקום היה גדול בהרבה מכפי ששיער, ובו 
הביע  כמובן  ולבית-ספר.  לגן-ילדים  הדרוש  כל 

מיד את הסכמתו.
השניים  בין  אך  לסיומה,  הגיעה  הגן  פרשת 
ידידו  יום אחד שאל השליח את  ידידות.  נקשרה 
החדש: "אמור לי, מה גרם לך להתייחס לבקשתי 

בנדיבות-לב כזאת?".
השיב לו האיש: "בבואך אליי הצגת את עצמך 
זו הפעם הראשונה ששמעתי את המושג  כחסיד. 
המושג.  פירוש  את  להבין  למילון  ופניתי  הזה, 
ומאירי- שמחים  אנשים  הם  שחסידים  שם  נאמר 

פנים".
אינני  ומעולם  "מאז  והמשיך:  חייך  האיש 
יכול לשאת את פניהם הזועפות של אנשים רבים 
אינך  שאתה  הבנתי  וכאשר  במגע,  עמי  הבאים 

כזה, ראיתי בך אדם ראוי להערכה ולסיוע"...
המילים הדהדו במוחו של הרב גורביץ'. הלוא 
אלה היו מילותיו האחרונות של הרבי קודם צאתם 
מה'יחידות': "הצרפתי אינו אוהב פנים זועפות"...

למרבה הפתעתו אורו פניו של איש-שיחו. הוא החל 
לספר: "לפני זמן-מה חזרתי מביקור בישראל. ידיד ותיק 

שלי לקחני לסיור בסיני, והמחיש לי בדרך משכנעת 
ביותר שמסירת השטחים היא טעות חמורה"



שבית  בזמן  נוהגת  הקהל  שמצות  אף  על 
יום  במוצאי  רק  הוא  וחיובה  קיים,  המקדש 
הרבי  מעורר  הסוכות,  חג  של  הראשון  טוב 
"שנת  בשם  נקראת  כולה  השנה  שכל  כך  על 

הקהל"1.
כהוכחה ודוגמא לדבר שעניינו של "הקהל" 
נמשך על כל השנה כולה, מביא הרבי שהוא 
שכל  היובל"2,  "שנת  הכתוב  לשון  על-דרך 
השנה נקראת בשם "יובל" )ואף שישנם בשנה 
העבודה  העדר  חירות,   - מיוחדים  דינים  זו 
שהם במשך כל ימות השנה בשווה בלי שינוי, 
מ"מ נקראת שנה זו( "על שם תקיעת שופר" 
חד- פעולה  שהיא  ביום-הכיפורים3,  שהייתה 

פעמית, ונהגה רק בתחילת השנה.
ל"הקהל":  בנוגע  לומר  יש  זה  ועל-דרך 
פעולת  אינה  הקהל  מצות  של  תכליתה 

בימים  התוצאה  אלא  עצמה,  ההקהלה 
ישמעו  "למען  בכתוב  כמודגש  זה,  שלאחרי 
גו' כל הימים"4; כך  ליראה  גו'  ילמדו  ולמען 
שישנו ענין המייחד את כל ימות השנה, הבא 
כהמשך לפעולת ה"הקהל" שבתחילת השנה, 
 - זו  שנה  לכללות  לקרוא  בהחלט  ניתן  ולכן 

בשם "שנת הקהל".
לשון  יומתק  זה  שעל-פי  הרבי  ומוסיף 
"מקץ  "הקהל":  זמן  לקביעת  בנוגע  הכתוב 
שבע שנים במועד שנת השמיטה"5. וכפירוש 
קורא  שמינית  שנה  ראשונה,  "בשנה  רש"י 
שזהו  להדגיש  כו'"6,  השמיטה  שנת  אותה 

עניין השייך לשנה.
עוד מציין הרבי מכך שמצינו בש"ס בכמה 
מקומות7 שכל השנה הזו נקראת בשם "מוצאי 

שביעית"8.

ישמעו 
ולמדו

שנה שכולה 'הקהל'

מקורות: 1. וראה לקו”ש חל”ד ע’ 329. 2. ויקרא כה, יג. 3. ראה שם פסוק ט, ובפירוש רש”י עה”פ. 4. דברים לא, יב. 5. שם פסוק י. 6. רש”י עה”פ 
שם. 7. מגילה יז, ב. סנהדרין צז, א. ועוד. 8. לקו”ש חל”ד ע’ 329 הע’ ד”ה שנת הקהל. 

vod.smslarav.co.il

 צפו כעת בשיעורו של
 הרב יוסף אברהם פיזם

בנושא: חינוך הילדים לחודש שבט
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איסור בכורות כיום
מצווה  היא  טהורה'  בהמה  'בכור  מצות 
בתורה, להפריש את הולד הראשון של בהמה 
הוא  הבכור  כאשר  לכהן.  אותו  ולתת  טהורה 
תמים )ללא מום( – הכהן מקריבו בבית המקדש 
בירושלים ואוכל את בשרו בטהרה עם בני ביתו 
בירושלים; כאשר הבכור הוא בעל מום – הוא 
והכהן רשאי לאוכלו  אינו קרב בבית המקדש, 
קורבן(.  קדושת  בו  שאין  )בשר  חולין  כבשר 
בעשרים  כלולה  לכהן,  הבכור  של  זו,  נתינה 
משלוש  אחת  והיא  כהונה,  מתנות  וארבע 
מצוות  עם  )ביחד  לכהנים  בכורים  של  נתינות 

בכור אדם ובכור בהמה טמאה(.
כלשון  בחו"ל1,  ואף  כיום  אף  נוהג  זה  דין 
נוהג  'בכור בהמה טהורה  ]יו"ד שו,א[  השו"ע 
בזמן  שלא  אפילו  ונוהג  בנקבות.  ולא  בזכרים 
ומצוה  לארץ.  בחוצה  בין  בארץ  בין  הבית, 
מאליו  מתקדש  הקדישו,  לא  ואם   .. להקדישו 
ואף  לכהנת'.  ולא  לכהן,  אותו  נותנין  מרחם.  
עד  לשוחטו  לכהן  אסור  לכהן  נתינתו  לאחר 

אשר יפול בו מום.
אשר  בארה"ק,  ובקר  צאן  בשחיטת  והנה 
היטב  לב  לשים  יש  יהודים,  הם  המגדלים 
מצויים  ועדר  עדר  בכל  שהרי  זה,  לאיסור 

בכורים אשר עשויים להיות אסורים באכילה.

הפתרון לבעית ה'בכור'
אמנם חכמי הדורות תקנו כי 'בזמן הזה, מצוה 
קודם  )את הבהמה(  כוכבים  לשתף עם העובד 

1. אף שיש שהבינו ברמב”ם שאיננו נוהג בחו”ל, אין הלכה כדבריהם – 
וראה באריכות גדולה בשד”ח ריש מערכת ‘בכור בהמה’.

מהבכורה,  לפטרו  כדי  העולם2,  לאויר  שיצא 
ואף על פי שע"י כך מפקיע קדושתו - הכי עדיף 
ליהנות ממנו  לידי מכשול  יבא  טפי, כדי שלא 
בגיזה ובעבודה'3. אך הרבה פרטים יש במכירה 

זו, שלא ידועים לכל כפי שיתבאר לקמן.
איסור  על  פה  מדובר  כי  לדעת  יש  אמנם 
חמור ביותר 'איסור חמור כזה דקדשים בחוץ'4, 
'מילתא דאיכא ספק כרת ב"מ כגון שחוטי חוץ 
מי ימלא לבו להכניס ראשו ביה'5, ולכן גדולי 
הרבה  נתפלפלו  הפוסקים  וראשי  הראשונים 
כיצד לעשות את המכירה באופן היותר מועיל 
ויתר כשר, שלא להכשל ח"ו באיסור חמור כ"כ.
 - בכור  ונולד  כדין  זו  לא עשו מכירה  באם 
אזי בזמננו שאין מומחים הבקיאים בדיני מומי 
בכורות, יש להמתין למום מובהק הניכר בברור 
זה מאריך אדה"ז6 ואחריו הצ"צ  גדר  וסביב   –

בתשובותיהם7.

סדר מכירת בהמה מבכרת 
והנה רוב המגדלים בארץ הק' מסדרים את 
הראשית.  לרבנות  הרשאה  שטר  ע"י  המכירה, 
אך כדי לדעת האם אנו יכולים לסמוך על מכירה 
המכירה המבוארים  בדרכי  היטב  לעיין  יש  זו, 
בשו"ע ובחידושו של אדה"ז בסוגיא זו, כאשר 

יבואר בגליונות הקרובים.

2. דאף שבגמ’ בכורות ג ע”ב, מסופר על רב מרי שנענש על כך שעשה 
כן – ראה בב”י סי’ שכ מה שתירצו הראשונים בזה.

3. שו”ע יו”ד שכ,ו.

4. לשון אדה”ז.

5. לשון שו”ת חינוך בית יהודא סימן פא.

6. סדר מכירת חמץ.

7. צ”צ יו”ד סי’ רכו. סי’ רכט.

 על
השחיטה

בענין 'בכורות' בזמן הזה

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. vod.smslarav.co.il

 צפו כעת בשיעורו של
 הרב יוסף אברהם פיזם

בנושא: חינוך הילדים לחודש שבט
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תרשים 
הכנה ליו״ד שבטהלכתי

שבת 
הכנה 
ליו״ד 
שבט

כל אחד עולה לתורה. למפטיר עולה הגדול על פי הרוב או על פי הגורל	 
בשבת זו עורכים התוועדות חסידית כהכנה ליום הבהיר י' שבט.	 

ערב יו״ד 
שבט

לפני השקיעה מדליקים נר )עדיף של שעווה( שידלק בכל י' שבט.	 

תפלות 
יו״ד שבט

בוחרים מי שיתפלל לפני התיבה, וטוב שבכל תפלה יגש אדם אחר.	 
המתפלל לפני התיבה ילמד פכ"ד דכלים ופ"ז דמקוואות. ויאמר המשנה: 	 

"ר' חנניא". ובלחש יאמר שורות תניא, ואחריהם קדיש דרבנן.
לאחר כל תפילה חוזרים חלק ממאמר באתי לגני תש"י )ועדיף בעל פה(.	 

יום הבהיר 
יו״ד שבט

לפני התפלה - תורמים צדקה לעניינים השייכים לרבותינו נשיאינו בעד 	 
כל בני הבית.

לפני התפלה יש ללמוד פרק תניא.	 
לאחר התפלה - המשך חזרת "באתי לגני".	 
 כותבים פ"נ, ומניחים אותו בין דפי מאמר ואח"כ שולחים	 

את הפ"נ על מנת לקרותו על הציון.

במשך 
היום

לימוד פרקי המשניות של אותיות שם בעל ההילולא.	 
לבאר לבני הבית אודות פועלו של בעל ההילולא.	 
לבקר בבתי כנסיות ולחזור שם פתגם מתורתו של בעל ההילולא ולבאר 	 

אודות אהבת כל ישראל שלו; וכן לעורר ע"ד תקנת למוד החת"ת. ואם 
מתאפשר יש לעשות זאת מתוך התוועדות.

לספר לבני הנוער את חבתו של בעל ההילולא אליהם והאמון שנתן בהם 	 
שימלאו תפקידם בהחזקת היהדות במרץ וחיות.

למוד הפרק ממאמר "באתי לגני" תש"י השייך לשנה זו )ה'תשפ"ג( הוא 	 
פרק יג, וביאורו במאמרי י' שבט תשכ"ג ותשמ"ג.

לאחר 
תפלת 
מנחה

סיום חזרת מאמר "באתי לגני".	 
לימוד פרק תניא.	 

בהתאם לתנאי המקום, ימשיכו בכל עניינים אלו בימים אשר אחרי היארצייט, ובפרט 	 
ביום השבת קודש שלאחריו. 

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

 היסטוריה
בחב"ד!

ב"ה

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

לפרטים והצטרפות: 02-3011770
ו ו עכשי ג י להקדשה חי

02-3011770
ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י  

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

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

 שני הספרים
 הראשונים בסדרה:

 סדר יום השבת
 עם מנהגי חב"ד,
 הקטנים בשבת

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

ם
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ש
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ש

רת 
מסו

אירוח חסידי ללא פשרות!
חגיגה של נופש פסח בוטיק על מלא

נופש ו ת  רו י תי ות  ק פ ה  C . H  

פיקוח רוחני הלכתי וכשרותי בכל ימי חג הפסח ע״י רבני מכון הלכה חב"ד 
הגה"ח הרב שלמה הלפרן רב קהילת חב"ד תל אביב  • הגה"ח הרב מנחם כהן רב קהילת בית מנחם באר שבע

הזדרזו להבטיח את מקומכם! לפרטים והרשמה

 050-6770262 || 052-7707706

תפילות ושיעורים בבית הכנסת שבמתחם || מקווה בסמוך

הרצאות והתוועדויות ייחודיות 
לגברים, הרצאות מאת רבני 

מכון הלכה חב"ד, פעילות 
מיוחדת לנשים, בריכה, 

פעילות צבאות השם, הפעלות 
אטרקטביות לילדים, מופעים 

לכל המשפחה

בשטח רחב ידיים 
ומוריק דשא. אפשרות 

לחדרים יוקרתיים
 בצימרים

בפנסיון מלא,
על פי כל המנהגים 
והחומרות הנהוגות 

בחב"ד

ב"ה

סעודות
משובחות
כיד המלך

פעילויות לכל 
המשפחה

חדרי קלאסיק 
בקמפוס 
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