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 לשיער ֹוּב ֹוּב

כדי בד או ספוג שנשים קושרות לשער שלהן תחת המטפחת )האם בו בו הוא צנוע : ש

 ?(להוסיף נפח וגודל למטפחת

הלוך ", כמבואר בחזון ישעיהו על בנות ציון, לא אם הוא עבה וגדול כדי להבליט יופי: ת

קליעת שערות תלושין  .פיאות נכריות: "י מסביר"ורש( ישעיהו ג טז" )וטפוף תלכנה

 .אין בעיה, אבל אם הוא קטן  ".כורכות עם קליעותיהן שיראו גסות וטפופות

  

 זמן בחדר יחוד

 ?ים להישאר בחדר יחודככמה זמן חתן וכלה צרי: ש

בחתונתו : ר צבי שכטר"פעם סיפר הג)כלומר כמה דקות , זמן לצלות ביצת תרנגולת :ת

, יק'ד סולוביצ"ובתו של הגרי, לימים ראש ישיבת הר עציון, אהרן ליכטנשטיין' של ר

יק סיפר לעדי יחוד 'ד סולוביצ"הגרי  .כשנכנסו לחדר יחוד נשבר המנעול ולא יכלו לצאת

גם הצלם דפק בדלת ולא   .דפקו בדלת והלכו  .שאחרי שמונה דקות אפשר כבר ללכת

ד הגיע להגיד להם "בסוף הגרי  .הם צעקו שהם לא יכולים לצאת אבל לא שמעו  .יצאו

שלחו למישהו מהמלון לפתוח את   ...לא יכלו לצאתשואז שמעו את הצעקות , לצאת

 (.צ"מ -הדלת 

  

 נלקח בטרם עת

 ?נלקח בטרם עת: מותר לומר על מי שנפטר צעיר: ש

אך   (.יבמות נ א)הית וכל אחד נלקח בעתו ובזמנו והכל הוא על פי סדר ההנהגה האל: ת

 .יש להתאבל, כמובן
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 חרדים וחיילים

ם ה, עברתי על יד הפגנה של חרדים נגד גיוס, אני חייל וחזרתי מהצבא אחרי זמן רב: ש

 .ואני מלא כעס עליהם, דחפו אותי וקראו לעברי קריאות גנאי

שבת פח ב ) הנעלבים ואינם עולבים. ג  .ירחם עליהם' ד. ב  .זו תופעה מאוד חריגה. א: ת

 (.צ"מ -

  

 נשיקת אחותו

 ?אם איני מנשק את אחותי המבוגרת היא נעלבת ואומרת שאני טיפש: ש

הרי זה מגונה ביותר ודבר זה אסור הוא "תו ם כותב שמי שמנשק אחו"הרמב, להיפך: ת

 .הלכות איסור ביאה כא ו  ".ומעשה טפשים הוא

  

 לימוד תורה כשנשען על משענת הכיסא

 ?האם מותר ללמוד תורה כשנשען על משענת הכיסא: ש

כנמצא במעמד הר סיני , באימה ויראה ורתת וזיע, יש ללמוד תורה בחרדת קודש  .לא: ת

ערלוי מי שבאמצע הלימוד ר אמרי סופר מ"ה פעמים כשראה האדמוכמ  .ברכות כב א)

משום חולשה התירו לשבת ששאף , היה מעיר לו על כך, שענת הכיסא לאחוריונשען על מ

שאינו ביראה לפני  י שלא התירו להישען לאחוריו באופןאך בוודא -א , עיין מגילה כא -

 (.צ"מ -ז  קנב הערה' א עמ"הליכות והנהגות אמרי סופר ח  .'ד

  

 גאולה ותשובה

 ?ת בית המקדשיומה עם בני  .למדתי שהגאולה אינה תלויה בתשובה: ש

 .עיין דברים ל  .רק ראשית הגאולה לא תלויה בתשובה: ת

  

 נהגת המר

הדבר יוצר אצלי , אני חייל  .ש בנהגות"יש הוראה חדשה להחליף כל נהגי המר ביו: ש

 ?מה לעשות  .בעיית צניעות קשות

 .ל לנציב קבילות החיילים"בדוא פנה: ת

  

 שה בסרטינגיעה בא

שה באחת הסצינות וזו פרנסתי ואם יאני שחקן בסרט ומבקשים ממני להחזיק יד לא: ש

 ?האם מותר  .לא אסכים אפוטר

אך גם משחק   .ח תרנו"ע או"שו  .אסור לאדם לעשות עבירה גם אם יפסיד כל כספו: ת

 .ע קנב ח"וקצש  .משותף בלי לגעת אסור

  

 הזכרת השם ישו הנוצרי

 ?"ים אחרים לא תזכירוהלושם א"ישו הנוצרי או אסור משום  מותר להזכיר את השם: ש

, אם זה מתוך אמונה שהוא אל  .ם מלכים יא ד"כמו רמב, מותר, אם זה דרך לימוד: ת

 (.צ"מ -ד קפ "א יו)ת רבי עזריאל הלדסהיימר "ועיין שו  .אסור

  

 את המציאות חכמים קובעים

 ?זה נכון  .ציאות בפסקי הלכות שלהםמראיתי שגדולי ישראל יכולים לקבוע את ה: ש



ה "קפט ד' ד סי"יו) י"בבכמובא , ן כבר כתב שעיבור החודש משפיע על וסתות"רמבה: ת

א "ר מהר"ר דברי יציב מצאנז קלויזנבורג אצל האדמו"בביקור של האדמו  .ן"לשון הרמב

ר מבעלזא את דעתו שלאחר נסיעה במטוס אומרים ברכת הגומל "וחיוה האדמ, מבעלזא

ר מבעלזא "לויזנבורג שהאדמור מצאנז ק"ביאר האדמו, ולאחר שיצא .א שם ומלכותבל

, וכשם שפסקו בבית דין של מטה, לקבוע להלכה שאין סכנה בנסיעה במטוס פסק כן כדי

' ב עמ"בקודש פנימה ח .וכן היה מורה מאז לחסידיו, כך פוסקים בבית דין של מעלה

ק "ז הגה"פ דברי דו"ע, הרחיב את ביאור הדברים ר מצאנז קלויזנבורג"האדמו ולימים  .נא

ס "נדפס בדברי יחזקאל עמ  .א, קכא]ביבמות ' משינאווא בספר דברי יחזקאל על הגמ

וחכמים אומרים מים שיש להם סוף אשתו מותרת ושאין להם סוף אשתו '[: "ב, שבת קמ

כגון עדות אשה , ולכאורה הלא מצינו בכמה דוכתא דמשום עיגונא הקילו רבנן  .'אסורה

וכאן משום חששא רחוקה שמא יצא הבעל למרחוק , ועבד ועד מפי עד שנאמנים בעדותם

לא לא אסרו החכמים והיו אלא הכוונה בזה דאלמ  .בה לאוסרהולא ראוהו החמירו 

לא היה מציאות בעולם לנטבע שיוכל , אומרים נפל למים שאין להם סוף אשתו מותרת

פעלו באמירתם והביאו , אך כיון שאמרו חכמים מים שאין להם סוף אשתו אסורה, להינצל

בורג נר מצאנז קלויז"ולפי זה המליץ האדמו  .שיהיה מציאות שיוכל להינצל, כח זה לעולם

מבעלזא ר "ואולי לכן לא רצה האדמו, ואמר שרואים מכאן שהטבע משועבד לחכמי הדור

ד "כדי שיקבע בבי, ל בשם ומלכותלקבוע שיאמרו ברכת הגומ, דיק הדורשהוא גדול וצ

 (.צ"מ -בקודש פנימה ' ומובא שם בס)של מעלה שהנסיעה במטוס אינה סכנה 

  

 צדקה בטעות

 ?מה לעשות איתו  .ישנתי עם חבר בגן ציבורי ומישהו שם לי כסף בנעל: ש

 .רחמנים בני רחמנים, אשריהם ישראל  .לצדקה: ת

  

 אנרגיה-ביו

 ?אנרגיה-האם מותר הטיפול המכונה ביו: ש

לכן זה איסור דרכי . ב  .אין לו שום בסיס מדעי ואנרגיות אלו לא קיימות. א  .לא: ת

יתכן שיש בזה משום דורש אל המתים כי מתקשרים . ג  .כלומר אמונות טפלות, האמורי

 .גם לאנרגיות של ההורים שמתו

  

 אי שקרנבי

החורבן ל שהנבואה נפסקה עם "בניגוד לדברי חז, מידי פעם קם אדם ומנבא עתידות: ש

 ?האם יש לו דין נביא שקר (.בבא בתרא יב)

 וכן כדי שתהיה הווה. תו היא תקנתווקלקל, כמו שלעם הארץ אין דין זקן ממרא  .לא: ת

הלכות יסודי התורה  ם"כרמב, צריך מדרגות עילאיות של קדושה וחכמה, אמינא של נביא

 (.צ"מ -מצוה תקיז )מנחת חינוך . וכן כמהלך מסילת ישרים, ז"פ

 

 פולארד

 ?האם יש עדיין להתפלל על יהונתן פולארד: ש

הוא אינו רשאי לעלות , ובמיוחד, אך חייו מוגבלים, אמנם הוא יצא מבית הסוהר  .ודאי: ת

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה : הנה תפילה  .שזו שאיפתו היותר גדולה, לארץ

ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה המקום , ובתוכם אחינו יהונתן בן מלכה, ובשביה

 .ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה בזמן קרוב ונאמר אמן



 

 סכין בו נחתכתי

 ?הוא טרף, אם נחתכתי על ידי סכין: ש

 .להגעילו, אם היה חם מאוד  .אם היה סכין קר ,לא: ת

 

 שה משיחיא

 ?שהיהאם יתכן שהמשיח יהיה א: ש

 שם  .שה למלךיואין ממנים א  .מלכים יאם "רמב  .כי המשיח הוא מלך  .לא: ת

 אמו של, אמנם בספר שבילי אמונה לרבי מאיר אלדבי הוא מזכיר את חפציבה  .א

 אלא  .אך לא ידוע מה מקורו וזו דעת יחיד  .כבעלת תפקיד מכריע, המשיח

 כפי שהמקרא מדגיש את, הוא עושה יחד עם אשתו, מה שהמשיח עושה, באופן פשוט

 .ו-ואל ב ג אשמ  .נשות דוד

 

 שים"דתל

 ?מה אפשר לעשות כדי למנוע  ?שים"למה יש תופעה של דתל: ש

 עיין)צריך אהבה ואמונה   .משברים באמונה  .בחירה חופשית  .נושא מורכב: ת

 (.צ"מ – 'זכרוניימרחקים ב'בספרו של הרב בנושא 

 

 הגדולים והגאולה

 ?אפשרות של גאולה בדרך הטבעאיך יתכן שתלמידי חכמים גדולים חושבים שאין : ש

 .הם גדולים בתחומים אחרים: ת

 

 ברכה על דג עם פירורי לחם להרבות הכמות

 ?שמוסיפים בו הרבה פירורי לחם כדי להרבות הכמות' געפילטע פיש'מה מברכים על : ש

 לח' ח סי"ת אבני נזר או"כתב בשו)כי הפירורים רק לתוספת נפח , שהכל: ת

 ,מאכל שעושים לזקנים שמערבים בתוך הבשר הטחון לחם וקמח חלק חמישיתבעניין 

 ואין זה, והשיבה שנותנת הלחם רק לתוספת נפח, וכתב ששאל גם את אמו על זה

 ד של העדה החרדית"גאב, ר יצחק טוביה ווייס"וסיפר הג  .כלמעיקר המא

 חם רביםשבישיבת גייטסהעד היו נותנים תמידים כסדרם פירורי ל, בירושלים

 ומשום הכי היה, כדי להרבות את הכמות[ 'געפילטע פיש']לתוך הדגים הטחונים 

 והשיב לו, ד גייטסהעד"גאב, ר נפתלי שאקאוויצקי"ושאל את הג, מסתפק בברכתם

 ,שהרי לא מתכוונים לצרף דוקא לחם: וטעם הדבר', שהכל'שאפילו הכי ברכתם 

 יו יכולים היו מצרפים אפילוואילו ה, אלא שהכוונה היא להרבות את הכמות

 (.צ"מ –קפד ' ר רבינו הגדול אמרו עמספ... חול

 

 הוהעברת מצו

וה תהיה ווה ולכוון כאילו אדם אחר עשה אותה כך שהמצוהאם אני יכול לקיים מצ: ש

 ?שלו



 אבל אפשר לכוון מראש  .ה או שכר עבירהואי אפשר להעביר שכר מצו  .לא: ת

 .ל"כפי שנהגו בישיבת הרמח, ישראל וה יהיה עבור כללוששכר המצ

 

 תיקון הכלל והפרט

 ן מרן הרב קוק הוא בניןין תנועת החסידות הוא בנין הפרט וענייקראתי שעני: ש

 !?טאך אנו גם צריכים בנין הפר  .האומה

 .מרן הרב קוק לא בא למחוק בנין הפרט אלא להוסיף בנין הכלל  .דאיובו: ת

 מרן הרב קוק כתב ספרים .הפרט מתוך הכלל: יקר מדויויות  .כלל ופרט: כלומר

 .אורות הקודש, אורות התורה, רבים על בנין הפרט כגון אורות התשובה

 

 תלמידי חכמים ועושי מופתים

 איך זה שאין מספרים על גדולי הדור שעשו מופתים ומספרים דווקא על אלה: ש

 ?שאינם גדולי הדור

 מעשה בארבעה  .יראת שמים ולימוד תורה, המופת הכי גדול הוא מידות טובות: ת

 שהיו, מנחה ומעריב, רק סתם יהודי של שחרית, חסידים ועוד יהודי אחד פשוט

 מהלכים היינו בדרך והגענו, הרב שלי: פתח הראשון  .מספרים בשבח רבותיהם

 צדיק גוזר  .וכן היה ונעשה לנו נס  .גזר רבי שיבקעו המים ונעבור  .לנהר

 הֱחרה אחריו  .באמת נס גדול, אי אי אי: צקצקו כולם בלשונם  .ה מקיים"והקב

 צדיק גוזר  .ורבי גזר והפך הים לחרבה ועברנו כולנו, היה ים גדול: השני

 בדרכנו הגענו: אמר השלישי. זה גדול מקודמו: אמרו כולם  .ה מקיים"והקב

 הסכימו  .גזר רבי ובתר את ההר ועברנו כולנו  .לפני הר שאין לו תחילה וסוף

 הלכנו בלילה חשוך כחושך: הוסיף הרביעי  .גדול הנס האחרון מהראשון: הכל

 זה ודאי נס: התפלאו כולם  .מצרים ורבי גזר ומנהרה של אור פלסה את המחשכים

: חייך היהודי  ?ורבך מה, יהודי 'ר  , נו נו: יהודי פשוט, אל חברםנפנו הארבעה   .הניסים

 ה"אלא כל מה שהקב, ה מקיים"והקבאינו גוזר  –הרב שלי , ובכן

 ויסוד זה גם נמצא... )זה גדול משל כולם: נמנו וגמרו  !רבי מקיים, גוזר

 שאברהם אבינו היה יכול, שמבאר הרבי מסטמאר, [שסה' וירא עמ]בדברי יואל 

 ,ובודאי היה נענה', והעלהו לעולה'ה שיבטל ממנו בקשה זו של "להתפלל להקב

 אך הוא לא עשה כן אלא, ה מקיים"שצדיק גוזר והקב[ ב, ק טז"מו]וכמו שמצינו 

 ד של"גאב, ר יצחק טוביה ווייס"והעיר הג  .'הלך בתמימות לקיים את רצון ד

 כי, ע שאמר פעם"אומרים בשם מרן החפץ חיים זיזה שכעין , העדה החרדית בירושלים

 ר וצדיקה גוז"הקב"אך , היא מעלה גדולה" ה מקיים"צדיק גוזר והקב"הן אמת ש

 (.צ"מ –קנט ' ר רבינו הגדול אמרו עמספ  ...היא מעלה יתירה" מקיים

 

 האמת

 ?האם יש אמת אחת או לכל אחד יש האמת שלו: ש

 ואחר כך יש בתורה, "ומודה על האמת"כמו שאומרים בתפילה , יש אמת כוללת: ת

 ולתעיין סידור ע  ".ודובר אמת בלבבו"כמו שאומרים , גוון של אמת של כל אחד

 .ראיה



 

 זרעו מבקש לחם

 !?םא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחול: יכול לומר, איך אדם שעבר את השואה: ש

 .יש לקרוא כל המזמור ולא רק פסוק אחד  .לזרעו אחריו  הכוונה: ת

 

 פרוטה

 ?מה היום ערך של פרוטה: ש

 .גרם כסף  אחד מארבעים: ת

 

 שם לפני ברית מילה

 ?מותר לתת שם לפני הברית  ?תינוק חולה שטרם נתנו לו שםאיך להתפלל על : ש

 אורחות רבנו" )תינוק בן פלונית"אפשר לתת לו שם לפני הברית או להתפלל : ת

 ח קניבסקי שאמא המתפללת על ילדיה תאמר רק בתי"ואמר הגר  .שלו' א עמ"ח

 .אשי ישראל פרק כג הערה קפט .'ולא תאמר בת וכו, פלונית או בני פלוני

 ר שמואל"ושאלו את הג, ל נולד ילד שהוזקק לרפואה מיד אחר לידתו"ומעשה שר

 כיצד להתפלל בהיות שעדיין לא ניתן לו, ת שבט הלוי"ס שו"מח, הלוי וואזנר

 והשיב שכבר נשאל על כך לפני עשרות בשנים, ון שלא יכלו עדיין למולוושם מכי

 ת ויקרא שמו"ך לפני הסוהשיב שיעשו מי שבר, ר הבית ישראל מגור"י האדמו"ע

 או שיוסיפו לו עוד, ולאחר מכן בשעת הברית יאמרו ונקרא שמו בישראל, בישראל

 (.צ"מ –תקכ ' רב רבנן עמ .ובשעת הברית יקראו בשני השמות יחד, שם

 

  

 ת סמס של הרב"שו 0555קרוב ל www.havabooks.co.ilראה 

 aviner.net-http://shlomo : לשיעורי הרב אבינרפדיה[ הרב] ראה

 :ובפייסבוק

 
 

 

http://www.havabooks.co.il/
http://shlomo-aviner.net/
http://shlomo-aviner.net/

