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א' ב'עמ' עמ'
הקרוב'- המועד חכמה'-'מהלכות 'לדעת
שחל הסדר ליל מביתהלכות מצויות שאלות

ההוראהבשבת

בשבתבשבתבשבתבשבת שחלשחלשחלשחל הסדרהסדרהסדרהסדר לילליללילליל הלכותהלכותהלכותהלכות

להכיןא. .3 החרוסת. את להכין .2 והביצה. הזרוע את לצלות .1 שבת: לפני להכין לזכור יש
ה"כפולות". את ולברור המצות אריזות את לפתוח .4 מלח. מי

צריכיםב. והנרות השקיעה, לפני להדליק שצריך מכיון במיוחד, גדולים נרות להדליק יש
הסעודה בשעת שידלקו הוא הנרות הדלקת מצות עיקר שהרי עורך", "שולחן סוף עד לדלוק

וס"ו). ס"ג ל"ה סי' השבת וביום (ע"פ

השבתג. (בוביום הלבן היין את לצבוע בשביל רק לבן יין לתוך אדום יין לשפוך להקל אפשר
אוסר). אדם והחיי להקל נטה שהמשנ"ב הביא סכ"ז י"ד סי'

בשלמותד. ולהשתמש השבורות את להסיר ורוצה ושבורות, שלמות בה שיש מצות חבילת
ואם שבת, לפני לברור יש לכתחילה זמן, לאחר השלמות את לברור שרוצה או משנה, ללחם

מ"ב). והע' י"א סעי' ה' סי' השבת (וביום להקל יש שכח,

גםה. להסירם יכול אבל שבת, לפני שבמצה ה"כפולות" את להסיר יש לכתחילה הנ"ל, ע"פ
חלק עם יסיר [ולחזו"א למשנ"ב ברירה איסור בזה אין ואז מהמצה, מעט עם מןגדולבשבת

סט"ו). ה' סי' השבת (וביום המצה]

מ"או. הע' ה' סי' השבת (וביום חמץ לפירורי שחושש למי הברז על מסננת להניח מותר
שג שם ועי' מ"ד, מותר).והע' שבודאי באופן עצה זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם שהביא כן ם

לפניז. ישקול ולכן ה"כזית", שיעור את לדעת בכדי מצות לשקול מותר אם הפוסקים נחלקו
כ"ד). סעי' ל' סי' השבת (וביום שבת

סי"א).ח. ז' סי' השבת (וביום טוחן אחר טוחן שאין משום מצה לרסק מותר

האכילהט. לפני מתולעים!] נקי מגידול [בחסה תולעים מחשש החסה עלי את לשטוף מותר
נחשבות תולעים אם הפוסקים מחלוקת הביא ל"ב הע' ה' סי' השבת (בוביום לסעודה סמוך

לסעודה). סמוך וירקות פירות לרחוץ התיר כ"ז ובסעיף הפרי, עם מעורבות

משוםי. בשבת, לרקוד שאסור בשו"ע שכתוב אף הסדר, ליל אחר הרוקדים ביד מוחין אין
מזידין. יהיו ואל שוגגין יהיו דמוטב

ולכןיא. בחתימה, וגם הברכה באמצע אחת פעם לפחות שבת להזכיר צריך ובקידוש בתפילה
הזכיר שלא אלא בתפילה שהזכיר או מהתפילות], אחת [בכל בתפילה כלל שבת הזכיר לא אם
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לחזור. צריך והזמנים] ישראל מקדש אמר [כלומר, בחתימה
צריךאם לא בחתימה, שבת הזכיר וגם אחת, פעם לפחות התפילה באמצע שבת הזכיר

.אלחזור

שבתשבתשבתשבת בערבבערבבערבבערב שחלשחלשחלשחל פסחפסחפסחפסח שלשלשלשל שביעישביעישביעישביעי הלכותהלכותהלכותהלכות

לפניא. שעות שלש להתחיל יש ובודאי חצות, לפני יו"ט סעודת את לאכול יש לכתחילה
ס"ו). ל"ד סי' השבת (וביום השקיעה

לנכרי.ב. שייכים שהם מפני לטלטלם שאין אלא פסח, חג אסרו בשבת מוקצה אינם חמץ כלי

ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

הראשוןניתן בעמוד המצויינים למייל או לכתובת שאלות לשלוח

ורעם ברק בברכת עמידה

ורעם? ברק בברכת לעמוד צריך האם
לעמודתשובה: צורך אין הדין ולכןבמעיקר כך. נוהגים הרבה אבל באמצע, נמצאים אם

בישיבה לברך אפשר הפרעה, תיגרם ביחד הרבה יעמדו שאם וכדו' .גלימוד

דקים עננים כשיש לבנה קידוש

לעננים, מבעד בצורתו ברור נראה הירח אבל הירח את שכיסו דקים עננים היו שבת במוצאי
כך? לבנה קידוש לברך אפשר האם

מאורהתשובה: ליהנות ואפשר דרכו נראית הלבנה עוד כל הלבנה על לברך .דאפשר

כף' ו'כיף זמן' 'פסק ברכת

עליהם? לברך צריך מה מזונות, מיני בהם שיש שוקולד ממתקי
רקתשובה: לברך צריך כף', ו'כיף זמן' 'פסק בממתק כמו טעם להוסיף נועדו המזונות אם

מזונות מיני .הבורא

בבית לישון וחוזר אחד במקום שאוכל למי שבת נרות הדלקת מקום

השבת? נרות את ידליק היכן בביתו, לישון וחוזר וכדו' חמיו או הוריו אצל שאוכל מי
לברךתשובה: יכול שאינו ספרדי בביתו, כלל ידליק ולא שאוכל במקום ידליק אשכנזי-

שאוכל בדירה או בביתו חשוך בחדר ידליק שם]- מברך כבר הבית בעל [כי שאוכל במקום
.ובה

באמצעא. אחת פעם שבת להזכיר שצריך הכלל
שחייב סקי"ג תפ"ז ס' עי' בחתימה, וגם הברכה
[ולגבי הברכה באמצע אחת פעם שבת להזכיר
הגר"ח ודעת בצ"ע, שם נשאר בוהשיאנו רק הזכרה
שם ועי' יחזור]. לא שמספק שליט"א קניבסקי
סי' בסוף ובבאה"ל מקדש ד"ה ובבאה"ל סק"ז
שאמר [דהיינו בחתימה שבת הזכיר לא שאם ת"צ
מטה [ועי' לחזור. צריך והזמנים] ישראל מקדש רק
ולכן בחתימה שבת שהזכיר וי"ל תרע"ט, סי' משה

יצא].

תל"בב. סי' [פמ"ג עמידה צריכים אינם השבח ברכות
כעין ועי' יח], אות ברכות להל' ובפתיחה סק"א במ"ז

ח'. סי' בתחילת ובב"ח בב"י זה
שליט"אג. גרוס הגר"מ
סק"ג.ד. תכ"ו סי' משנ"ב
המיניה. שאם העיקר, אם ד"ה א' רי"ב, סי' באה"ל

הבדל אין [ולכן מזונות מברך תמיד מעורבים מזונות
שבט ועי' סקמ"ה] קס"ח סי' עי' לא- או יחד נאפה אם

זה. כעין שכתב ו אות כ"ז סי' ח"ז הלוי
האכילהו. במקום הוא העיקרי שבת נר הדלקת מקום
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המכירה בשטר המפתח מקום כתיבת

שקנה? החמץ את לקחת יכול לא הוא הרי הערמה, נחשב לא לנכרי חמץ מכירת מדוע
היכןתשובה: המכירה בשטר לכתוב חובה ולכן החמץ, את לקחת לנכרי לאפשר חובה אכן,

את לקבל אפשר והיכן טלפון,החמץ מספר להשאיר אפשר בבית- נמצא שאינו בזמן המפתח
המפתח נמצא שאצלו השכן שם את לכתוב .זאו

פירוליטי תנור הכשרת

לפסח? פירוליטי תנור להכשיר אפשר האם
כסףתשובה: נייר שם מדביק אם אבל והזכוכית, הגומיות בגלל לפסח להכשיר אפשר אי

כך ולהשתמש להכשיר אפשר יקרע, שלא .חעבה

הוריו פטירת על למאומץ הודעה

נפטר, האמיתי שאביו לנו ידוע מוצדקות, מסיבות הוריו מי יודע שאינו מאומץ ילד לנו יש
וכו'?. אבילות שבעה, לענין אביו- פטירת על לילד להודיע חובה האם

להודיע,תשובה: כלל צורך אין בת, היא אם קדיש, שיאמר כדי להודיע צריך בן, הוא הילד אם
לספר שלא עדיף .טולהיפך,

טיטול ליד המזון ברכת

ולברך? לחזור צריך האם בטיטול, צרכיו עשה שהתינוק ראה כך ואחר המזון ברכת שבירך מי
ולברךתשובה: לחזור שצריך הוא מותריהדין מכוסה צואה כי קשה, קצת המקרה אבל ,

ואם הריח], שנגמר ממקום אמות ד' ירחיק [ולכתחילה רע ריח יש כן אם אלא כנגדה לברך
צריך לב, שם ולא ריח היה באמת אם אבל הברכה, בשעת בזה הרגיש לא איך רע ריח יש

ולברך .יאלחזור

[בשונה רע"ג סי' ובסוף י' רס"ג, בסי' שכתוב כמו
בחנוכה כי השינה- מקום הוא העיקר ששם מחנוכה
מקום את להאיר מדליקים ובשבת בבית מדליקים
וכבוד שבת עונג שייך הסעודה במקום ורק הסעודה],
וכמבואר כה:, דף בשבת ותוס' רש"י כמש"כ שבת
ובמשנ"ב וסקט"ז וסקי"ד וסקי"ג סק"ט שם במג"א
ו' סעי' ובבאה"ל וסקמ"א וסק"מ וסקל"א סק"ל שם
אלישיב והגרי"ש החזו"א דעת וכן בחורים, סוד"ה
ידליק אשכנזי ולכן שליט"א, קניבסקי והגר"ח זצ"ל
מוכרח [ואם האפשר במידת האכילה במקום תמיד
או חשוך במקום רק להדליק צריך בביתו, להדליק
שאינו וספרדי שבת], לכבוד החשמל את גם שידליק
בחדר ידליק שם, בירך כבר שאחר אחרי לברך יכול

שם. שאוכל בבית או בביתו חשוך
מפתחז. שמסירת סקי"ב סוף תמ"ח בסי' מבואר

הערמה זה הרי ובלעדיו המכירה מעיקרי הוא לנכרי
את ולקחת להיכנס יכול ואינו נעול הבית כי ממש
היכן המכירה בשטר לציין חובה ולכן שקנה, החמץ
לא [כיום מביתו. כשיוצא המפתח את לקבל ניתן
אלא סכנה, מחשש ממש המפתח את למסור נוהגים

יבקש ואם המפתח, את לקבל ניתן היכן מציינים
איתו]. יכנס להיכנס,

שאיןח. קכ"ה הע' י"ז סי' כהלכתו בהשולחן נתבאר
השנה שבשאר אע"פ לפסח פירוליטי תנור להכשיר
שאינם בתנור פינות שיש מפני להכשירו, אפשר
וגם גומיות] שיש [במקום המקסימלי לחום מגיעות
שנתבאר כמו בפסח להחמיר יותר יש לזכוכית ביחס
פסח שלגבי תנ"א סי' בסוף הפמ"ג בשם פ"ב הע' שם
מועילה הגעלה שאין הרמ"א חומרת את להחמיר צריך

לחרס. כמו לזכוכית
ת"ב,ט. סי' ביו"ד ורמ"א י"ג סי' ווייל מהר"י שו"ת

ובמו"ק ד. ודף ג: דף בפסחים בגמ' המבואר ע"פ י"ב,
טובה לא בשורה להודיע טוב דבר זה שאין כ: דף

רח"ל.
בצואה'י. להסתפק שראוי 'מקום נחשב שתינוק מפני

המזון בברכת גם הוא זה ודין ח', ע"ו, בסי' כמבו'
סק"ז. קפ"ה בסי' המשנ"ב כמסקנת

אמותיא. ד' להתרחק מחמירים ויש וסק"ג. א' ע"ו, סי'
שם המשנ"ב שכתב כמו הריח שנגמר ממקום

ומלפניך. ד"ה א' ע"ט, בסי' והבאה"ל
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שמאחוריו למי שממתין מתפלל יש כשמאחוריו לפסוע

יכול אינו אבל להתפלל סיים כן גם המתפלל ומאחוריו לפסוע, ורוצה להתפלל שסיים מי
צריך האם אמות. ד' בתוך אינו כבר אחד ואותו סיים- שלא מתפלל יש מאחוריו כי לפסוע

לפסוע? יכול אינו אבל התפילה את שסיים לאחד להמתין
המתפללתשובה: של אמות ד' לתוך יכנס שלא ובלבד לפסוע ויכול להמתין צריך .יבאינו

בשבתהבהרה הונגרית קוביה בענין
לקוביהבענין הכוונה הקודם, בגליון שפורסם בשבת הונגרית בקוביה המשחק היתר

התורניים הקבצים שבאחד שהעירו ויש צירים. על עצמה סביב שמסתובבת כיום המצויה
שאינו מה את ממש מוציא וממילא מסילות על ונכנסות יוצאות שהקוביות קוביה לגבי דנו

כיום. המצויה הקוביה לגבי רק כתבנו ולכן כזאת, קוביה אין כיום אבל רוצה,

ברורותיצאה תמונות עם בבית דם צרירות בדיקת הקונטרס של החדשה המהדורה לאור
.0504118843 בטל' להשיג ניתן להמחשה.

כמייב. נחשב התחנונים וסיום לרצון יהיו אחרי
לפסוע להמתין שמחויב אלא דבר לכל תפילתו שסיים
ה' קי"ד, בסי' מבואר ולכן השכינה, מאת להיפרד
רגליו עקר ולא תפילתו סיים שאם א' תכ"ב, ובסי'
ויבוא יעלה [דוגמת המעכבת הוספה ששכח ונזכר
חוזר לברכה] ומטר טל ותן או לחזור שצריך במקום
שאם סק"ב תכ"ב בסי' המג"א ובי' התפילה, לראש
שם הב"י וכ"כ רגליו, שעקר כמי הוי לרצון יהיו אמר

דמי. כעקורים רגליו עקר שלא שאע"פ
אחרי אבל ת"ה] סי' [ח"ז בתשובה הרשב"א לשון וזה

הכיפורים, יום סדר אפילו אומר לרצון וכוונתויהיו
וברכות תפילות כל לומר יכול לרצון יהיו שאחרי
המאמ"ר וכ"כ תפילתו, שסיים משום והיינו שרוצה,
אפילו לומר שיכול בפשיטות סוסק"ב] קכ"ב [סי'
ונפסק לרצון יהיו שאמר לאחר שמו וברוך הוא ברוך
קכ"ד סי' חיים שלמת בשו"ת [ועי' סק"ד שם במשנ"ב
שבעצם והיינו הציבור]. עם לשבח עלינו גם שיאמר
כראוי להיפרד כדי לפסוע שמחויב אלא תפילתו סיים
בזמן כנגדו מלעבור מניעה שאין נראה ולכן מהשכינה.
שנראה משום הוא זה בזמן החשש שעיקר מאחר כזה
כמש"כ כוונתו תתבטל שמא ומשום לו כמשתחוה
לשבת שלא כתב בט"ז ואמנם וסקט"ו. סק"ח המשנ"ב
לנהוג ואין קודש אדמת שהמקום משום המתפלל לפני
לא עובר או עומד אם אבל שיושב, במה זלזול בו
והם המשנ"ב שהביא הטעמים אם כי זה טעם שייך
זה במקום לשבת ולכן תפילתו, כשסיים שייכים לא
שכינה ועדין מהשכינה פרש לא עדין סוף דסוף אסור

להתפלל. שסיים אף כנגדו
ס"ג] כ"ו [כלל אדם החיי שיטת לפי ואמנם,
משום הוא המתפלל כנגד לעבור שאסור שהטעם

גם לאסור צריך היה א"כ לשכינה בינו שמפסיק
שכתב סק"ו] ק"ב [סי' כהא"ר הפסק עיקר אבל בזה,
שאסור כתב ולכן כוונתו שמתבטלת משום הטעם
יש בסק"כ [ובשעה"צ קר"ש הקורא כנגד גם לעבור
וגם הנ"ל, הא"ר והיינו רבא אליהו וצ"ל: ט"ס
שם ערוה"ש ועי' דבריו, בתחילת מביאו הח"א
צדדים לענין לא"ר הח"א בין נפק"מ יש עוד סי"א].
שבצדדים כיון לפניו בצדדים מותר שלהא"ר שלפניו
סי"א שם הערוה"ש [וכמש"כ הכוונה מפסיק אינו
בצדדים גם שרויה השכינה הרי ולהח"א בשמו]
גם שאסור המתפלל לפני לשבת לענין [וכנ"ל
גם לאסור צריכים היינו וא"כ זה] מטעם בצדדים
הוא הח"א של חידושו עיקר ובאמת בצדדים.
אמות ד' בתוך לעמוד מותר שאם הבין שהב"י
אסר והח"א שם, לעבור שמותר שכן כל בצדדים
אם וממ"נ, לעמוד, גם אסר אם ברור ולא לעבור
כתב [סק"ח] עצמו המשנ"ב הרי לעמוד גם אסר
רק זה האוסרים וגם המתפלל לפני לעמוד שמותר
א"כ לעמוד אסר לא ואם כוונתו, שתתבטל מפני
לפני שלעבור חילוק שיש גדול חידוש ייצא
הנ"ל. כהב"י ודלא מלעמוד יותר חמור המתפלל
שלו הפסק עיקר עצמו שהמשנ"ב ימצא והמעיין
ורק וכנ"ל] ט"ס הוא בסק"כ [ובשעה"צ כהא"ר

הח"א. של טעמו את ג"כ הביא
מחיצה כמו יהיה מאחריו העומד אם לדון יש [עוד
בתוך נמצא כשהוא אפי' וא"כ ד' ורחב י' גבוה כשהוא
זה אין ואמנם לו נתיר כן גם המתפלל של אמות ד'
[שם המתיר הח"א לשון וגם כנ"ל, להלכה מוסכם
לא וגם המתפלל ובין בינו קבוע דבר שיפסיק ס"ד]

לשער וקשה ד' רחב אדם כל


