
7 שאלות ותשובות 
כל מה שרצית לדעת על תוכנית 'קנין הלכה'

1.     תוכנית קנין הלכה, מה זה בכלל?
 

נוטלים  בו  ואינטנסיבי,  רציף  לימוד  מסלול  הוא  הלכה'  'קנין 
חלק אלפי לומדים מכל רחבי העולם. מטרת התוכנית שהחלה 
ויסודי של הנושאים  את דרכה בשנת תשס"ו, היא לימוד עיוני 
הסוגיות  לימוד  של  בדרך  מתבצע  הלימוד  בהלכה.  המרכזיים 
הראשונים  שיטות  דרך  הש"ס,  ברחבי  המקור  מהסוגיות  החל 
בסוגיות אלו, פסקי ההלכה כפי שנקבעו ברמב"ם, טור ושולחן 
ערוך, וכלה בפסקיהם ההלכתיים של גדולי הפוסקים לאורך כל 

הדורות, עד לפוסקי ההלכה בדורנו.
נדה,  שבת,  הלכות  מחזורים(  )בשני  נלמדו  התוכנית  במסגרת 
עירובין,  מליחה,  ריבית,  שביעית,  פסח,  תערובות,  וחלב,  בשר 
חוברות  חודש  מדי  מקבלים  התוכנית  משתתפי  ועוד.  סת"ם 
עם 'מראי מקומות', ומתכנסים לעריכת המבחנים אחת לששה 

חודשים.
 

ישראל  גדולי  הגיבו  וכיצד  התוכנית  לפעול  החלה  מתי   .2
לייסודה?

 

ומעקב  צמודה  התייעצות  תוך  תשס"ו,  בשנת  נוסדה  התוכנית 
קפדני של מרן פוסק הדור בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, ויבלחט"א 
מכל  ישראל  גדולי  שליט"א.  קרליץ  ניסים  רבי  הגאב"ד  מרן 
הם  ורבים  התוכנית,  התקדמות  אחר  עוקבים  והעדות  החוגים 
בעריכת  חלק  ונוטלים  פעיל  באופן  בה  המשתתפים  המו"צים 

המבחנים.
 

3. האם יש פיקוח של גדולי תורה על תכני הלימוד ואופיו?
 

רבי  הגדול  הגאון  של  ההדוק  פיקוחו  תחת  נמצאת  התוכנית 
פי  על  המלאכה  על  הופקד  אשר  שליט"א,  קליין  שאול  משה 
הוראת מורו ורבו מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל. בראש התוכנית 
עומד הרה"ג רבי שלמה גנס, ראש כולל הוראה בבני ברק, וגדולי 
פוסקי ההלכה בדורנו מעודכנים באופן שוטף בתכנים הנלמדים, 

בקצב הלימוד ובכל פרטי התוכנית.

 4. כל אחד יכול להצטרף ל'קניין הלכה'?
 

וההרשמה  חדשים,  למשתתפים  סגורה  הלכה'  'קניין  תוכנית 
מחזור  סיום  עם  בערך,  שנים  וחצי  לחמש  אחת  נערכת  אליה 

הלימוד ופתיחתו של מחזור חדש.
עם זאת, כל אחד יכול לקבל לביתו את חוברות ה'מראי מקומות' 
ציון  לקבל  המבחנים,  בעריכת  להשתתף  ואף  התוכנית,  של 
הנלמדים.  בחומרים  שלו  הידע  מידת  את  להעריך  לו  שיסייע 
חלוקת המלגות היא רק למשתתפי התוכנית שביקשו להצטרף 

אליה בפתיחת המחזור ובקשתם אושרה על ידי הנהלת 'דרשו'.
 

5. איך מקבלים חוברת 'מראי מקומות'?
 

החוברות מופצות חינם לרשימת תפוצה במייל, וכל מי שמעוניין 
בקבלתן יכול לפנות למשרדי 'דרשו' בטלפון שמספרו 560-02-

9000, ולהירשם לקבלת החוברות במייל.
של  בעלות  בדואר,  המודפסות  החוברות  את  לקבל  גם  ניתן 
ובתוספת תשלום של עשרה שקלים  לחוברת,  שלושה שקלים 

למשלוח. ההרשמה לקבלת החוברות במשרדי 'דרשו'.
זכאים  החוברות  את  לקבל  ומבקשים  הלכה  הלומדים  כוללים 
לקבל עותק אחד מודפס ללא עלות, והם יכולים לשכפל ולצלם 

את החוברות כרצונם.
 

6. אפשר לקבל גם חוברות ישנות של 'מראי מקומות'?
 

בהחלט. גם מי שלומדים הלכה שלא על פי מסלול 'קניין הלכה', 
יכולים  התוכנית,  במסגרת  בעבר  שנלמדו  בנושאים  ועוסקים 
לפנות למשרדי הארגון ולקבל את החוברות הרלוונטיות עבורם.

 
7. מתי ייפתח מחזור לימוד חדש בתוכנית 'קניין הלכה'?

 

פתיחת  ועם  'דרשו',  בהנהלת  בדיונים  נמצא  עדיין  הנושא 
דרכי  של  המלאים  הפרטים  יפורסמו  נוסף  למחזור  ההרשמה 

הרישום והמועד בו ניתן להירשם.

הדף היומי בבלי: מסכת בבא מציעא דף ע"ח
הדף היומי בהלכה: סימן קע"ז מסעיף ג' עד סעיף קע"ח

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק י"ב 'וראה עוד' עד פרק י"ג

לוח 
לימוד 
יומי:



אף  ראשונה  ברכה  טעון  מהסעודה,  כחלק  לֵהאכל  דרכו  שאין  מאכל  אתמול,  שלמדנו  כפי 
כשנאכל בתוך סעודה. אולם, אם 'קבע' את סעודתו על מאכל זה, דהיינו שהכין סעודה שבה 
ישמש מאכל כזה כתוספת היחידה ללחם - נחשב המאכל לחלק מהסעודה, ואין לברך עליו. וכן 
אם הפרי משמש כמנה המוגשת בסעודה לֵׁשם מזון ושובע, ואף אם אוכל פרי כמות שהוא לשם 

כך - אינו מברך עליו. ]סעיף ג וס"ק טו; ביאורים ומוספים דרשו, 23[

כאמור, המכין סעודה שבה ישמש מאכל שאין דרכו לֵהאכל בסעודה כתוספת עיקרית ללחם, 
נחשב המאכל כחלק מהסעודה ואין לברך עליו. וצריך שיאכל במהלך הסעודה כמות ניכרת של 
פת יחד עם המאכל, כדי שיחשב כטפל אליה. ואם אוכל מעט מהמאכל בטרם שאכל מהפת 
עמו - יש אומרים שאף באופן זה אינו צריך לברך עליו, ויש אומרים שצריך לברך, ולכן לכתחילה 

יש לאוכלו עם פת מיד בתחילת אכילתו. ]סעיף ג, ס"ק טז, ובה"ל ד"ה ואפילו וד"ה טוב[

לפת  כטפל  נחשב  כלל  בדרך  אשר  מאכל  הסעודה  באמצע  אחר,  ממקום  לפניו  שהובא  מי 
ואינו טעון ברכה ראשונה - יש אומרים שצריך לברך עליו, כיון שלא היתה דעתו על המאכל 
בשעה שברך 'המוציא' על הפת, ולא נפטר הטפל בברכת העיקר. ויש שנהגו להקל בכך, משום 
שלדעתם דעתו של אדם על כל מה שיביאו לו לסעודה; ויש שנראה מדבריהם שאף הם לא נהגו 
כך אלא במקומות שדרך השכנים לשלוח אוכל זה לזה. ]סעיף ה וס"ק כ; ביאורים ומוספים 

דרשו, 25-24[

האוכל בננה כחלק מסעודתו - האם מברך עליה ברכה ראשונה?

באיזה אופן נחשב פרי כטפל ללחם?

שכן שלח לך מאכל באמצע הסעודה - האם תברך עליו?

אתמול למדנו
• בזמנים עברו, נהגו לסלק את השולחן ולאחר מכן לאכול פירות ולשתות יין, בטרם יברכו ברכת המזון; ואכילה ושתייה כאלו טעונות 

ברכה ראשונה ואחרונה.
• בנוגע לדין האמור, הנהוג בחתונות שבזמננו שמסלקים את האוכל ואת הכלים ואף חלק מהשולחנות ועוסקים בשמחת חתן וכלה 

- יש אומרים שנחשב כסילוק השולחן; ויש חולקים.
• מאכל שאינו נחשב כחלק מהסעודה, והוגש במקרה לֵׁשם אכילה יחד עם הפת - ולכן ראוי לברך עליו בפני עצמו, ורק לאחר מכן 

יאכל עמו פת, אם ירצה בכך.

מחר נלמד
• כללי הברכות כשרוצה באמצע אכילה להמשיך לאכול במקום אחר 

• באיזה מקרה מותר לכתחילה לגרום לחיוב ברכה מחודשת על האכילה?
• האם מותר להכנס לחדרי השינה באמצע האכילה?


