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 חסידי עם ישראל

 ?למה אין ביטוי חסידי עם ישראל כמו חסידי אומות העולם: ש

נים פושעי ישראל או חוטאי ושהם יוצאי דופן מכ ואלו ,כי עם ישראל ביסודו צדיקים :ת

ואלו שהם יוצאי דופן , כמו שראינו בשואה ועוד, אומות העולם ביסודם רשעים  .ישראל

 .אומות העולםנים חסידי וומתגברים על יצרם מכ

  

 !?הר הבית

 ?מה דעתו של הרב לגבי עליה להר הבית: ש

אחרי שהרבנות הראשית לישראל אסרה , דעתי האישית אינה מעלה ואינה מורידה: ת

וכן אסרו מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי , כפי שמצויין בשלטים מסביבו, עלייה להר הבית

בטענה שאין קדושה באותם המקומות ומי שרוצה לעלות    .יהודה וכן כל גדולי ישראל

מדוע הגמרא כותבת שאם אביו ביקש ממנו להביא  :זה מזכיר קושיית העולם ,בהר הבית

קידושין )שהרי גם אמו חייבת בכיבוד בעלה בזה , כיבוד אב קודם, לו איזה מאכל וכן אמו

חולין )ו אביו כי אולי אינ, ח ספקוהרי כיבוד אם הוא חיוב ודאי וכיבוד אב הוא מכ -( לא א

דשמא אינו , בכבדו אותה לפני האב, איזה כבוד ינחיל בכך לאמו :ומתרצים? (יא ב

פגיעה אחת בקדושת מקום בית : "ואין לנו מה להוסיף אחרי מרן הרב קוק שכתב  !?האב

 .(צ"מ -אגרות הראיה ב רפה " )מעשיים וביםעולה לנו על כל מיליונים של ייש, חיינו

  

 פילוג מרכז הרב

 ?שנה הכואב בישיבת מרכז הרב לפני כעשריםהפילוג  מה דעת הרב על: ש
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י במקום להכניס ראשך בין הרים גדולים שלא ירוצצו "דעתי שתלמד חומש רש: ת

 .גולגולתך

  

 שוקולוד בלי הכשר

 ?ל בלי הכשר"ד מחומותר לאכול שוקול: ש

שהם לא , יני חומריםכי בתעשיית המזון מוסיפים כל מ, גם לא שוקולד מהארץ  .לא: ת

 .תמיד רשומים

  

 ענווה

 ?האם וכיצד אנחנו צריכים להרגיש דלים וריקים: ש

אך , זה רק אמור לגדולי עולם: אך הוא מוסיף, כג-מוסבר במסילת ישרים פרק כב: ת

, ואם הוא אומר זאת על עצמו. לאנשים כמונו אין צורך בכך כי אנחנו ממילא דלים וריקים

 .קל וחומר אנחנו

  

 תנועת העליה להר הבית

-ז עלו כ"כיצד להתייחס לתנועת העליה להר הבית שהולכת וגדלה ובשנת תשע: ש

00,222? 

 00,222-זה כ  .ב  .מיליון שבאו לכותל 0לעומת , זה סכום אפסי  .זו לא תנועה. א: ת

 .קקיון  .עולים 0222-אך רק כ, עליות

  

 ילד מדבר לא יפה

 ?לכעוס או להתעלם –מה לעשות , יפהאם ילד קטן מדבר לא : ש

 .אלא לחנך ,לא זה ולא זה: ת

  

 הלכות ראש חודש
 ח"תענית ערב ר

 ?האם יש עניין להתענות בערב ראש חודש: ש

טוב שיתנה , ומי שמתענה  .ויש נוהגים לא להתענות, יש נוהגין להתענות בערב חודש: ת

 (.ד"ב תיז סק"מ)לעולם שאינו מקבל עליו לעשות זאת   בפעם ראשונה

  

 סדר יום כיפור קטן

 ?היש לומר סדר יום כיפור קטן בערב ראש חודש: ש

י קניבסקי הסטפיילר לא היה "הגרי)ויש נוהגים שלא לומר , יש נוהגים לומר: ת

 (.ד"ב תרז סק"מ' עי  .כ' חוברת דרכי יעקב עמ  .אומר

  

 ח"לחם בסעודת ר

 ?ח"רחייבים לאכול לחם בסעודת   האם:ש

המברך המוציא על סעודת ראש חודש ואוכל ושותה בו בטוב הרי זה ,מכל מקום . לא: ת

מאכל אחד יותר מבכל  ח"לכבוד ר ח בחול להכין"המדקדקים נוהגים כשחל ר  .משובח

וכשחל בשבת עושים מאכל אחד יותר ממה שנוהגים בכל השבתות כדי שיהיה , הימים

ב תיט "מ)ח בשבת "שני סוגי קוגל כשחל רהחסידים מגישים   .ח"ניכר כבוד ר

מה שאומרים , ראש ישיבת תורה ודעת באמריקה, ר יעקב קמנצקי"ופעם הזכיר הג  .א"סק

עד מתי אתם פוסחים על שתי : "החסידים פירוש בדרך צחות ורמז על הפסוק



שזה מרמז על שני דינים בשולחן ערוך שכל אחד מהם הוא , (כא, מלכים א יח)  "הסעיפים

והיינו סעודת מלוה , ל פוסחים עליהם"ר, והעולם מקילים בהם מאד, סימן של סעיף אחד

 (.קכז' במחיצת רבנו עמ  .תיט' ח ס"ודין סעודת רא חודש באו, ש' ח ס"מלכה באו

  

 ח בלילה"סעודת ר

 ?חייבים להרבות בסעודה גם בלילה או די במה שמרבים בסעודה ביום: ש

תיט ' ח סי"ר ממונקאטש בנימוקי או"וכן כתב האדמו  .א"ב תיט סק"מ)לא חייבים : ת

בשם אביו בעל דרכי תשובה דסעודת ראש חודש יש לעשות ביום דווקא דהא אין מקדשין 

 (.החודש בלילה

  

 ח"מלאכות בר

 ?ח"למה נשים נמנעות ממלאכה בר: ש

שים זה המקור לכך שנ  .לכן קיבלו מתנה של ראש חודש, כי הן לא היו בחטא העגל: ת

 .'שיעור ראש חודש וכו, עושות מסיבת ראש חודש

 ?אלו מלאכות אסורות: ש

אם אסור לעשות מלאכה רק בפרהסיא או רק מלאכות כבדות או  - , הכל לפי המנהג: ת

והנשים בביתו   .ה ונשים נוהגים"ה מנהג טוב וד"א ד, ל תיז"עיין בה)  רק קצת מלאכות

אך היו , לעשות מלאכת תפירה וסריגה י קניבסקי הסטייפלר נהגו לא"של הגרי

 (.קעז' א עמ"אורחות רבנו ח  .מכבסות

 ?האם נשים נמנעות ממלאכה יומיים, ח הוא יומיים"כשר: ש

אז ,ואם נוהגות יום אחד, ויש נוהגות יום אחד, יש נוהגות לא לעשות מלאכה יומיים: ת

 (.ד"ב תיז סק"מ)ר של ראש חודש הוא השלמת חודש העב  כי יום ראשון, הוא יום שני

 ?חייבות בכך, נשים שקיבלו על עצמן לא לעשות כל מלאכה: ש

ויש אומרים אף מלאכות . מלבד מלאכה לפרנסה וכן מלאכות הבית כבישול, כן: ת

 (.ה מנהג"ל שם ד"ביה .י, ח תיז"ערוך השולחן או)  קלות

 ?מה תעשינה, נשים שקיבלו על עצמן להימנע רק ממקצת מלאכות: ש

ראוי לכל אשה לקבל על עצמה להימנע לפחות ממקצת   .עשינה כפי שקיבלות: ת

 (.שם)כדי שלא יהיה כיום חול גמור , מלאכות

  

 ח"בגד מיוחד בר

 ?ח"האם יש ללבוש בגד מיוחד בר: ש

 (.ח תיט אות ו"כה)יש נוהגים כן : ת

  

 ח"ברכה על הלל בר

 ?האם יש לברך על הלל בראש חודש: ש

דרכי הלכה   .ע צז ד"קצשו))וספרדים אינם מברכים , ח"מברכים על הלל בראשכנזים : ת

ראיתי שבטבריה האשכנזים לא , כשהייתי בקיבוץ לביא (.מ אליהו שם אות ה"לגר

וכשבאו האשכנזים נהגו כמו , הספרדים התישבו שם קודם  .ח"מברכים על הלל בר

ם לטבריה ולא רוצים ר וכל הפמליא שלו באי"לפעמים אדמו  .הספרדים לא לברך

 .לכן מתפללים במלון, להתפלל בבתי הכנסת שם כי לא מברכים
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