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 גיור לחומרא לאתיופית

 ?"גיורתא"האם יש לכתוב בכתובתה  ,כלה מעדת אתיופיה שהצריכוה גיור לחומרא: ש

 - 433-434' ב עמ"ל ח"מנהגי הראש  .יוסף ע"הגר וכן הורה)זה רק גיור לחומרא   .לא: ת

 (.צ"מ

  

 ימוד עם אחותיל

 ?יש בעיה ללמוד אמונה בחברותא עם אחותי: ש

 .בסדר גמור: ת

  

 א"קריעת חובש מד

 ?האם עלי לקרוע כאשר מטופל מת ואני נוכח עמו  .א"אני חובש מד: ש

ב בשם בעל ציץ "נשמת אברהם שמ סק  .גשר החיים ד ט)גם לא רופא ולא אחות   .לא: ת

 (.צ"מ –ט "ד לה סק"ת יביע אומר ד יו"אליעזר ובשו

 

 דירה בה התגרשו

 ?האם יש מניעה לשכור דירה בה שלוש זוגות שגרו שם התגרשו: ש

 .הדירה בסדר גמור ואינה אשמה  .אין שום בעיה: ת

  

 מציאת סמרטפון

 ?האם להחזיר או לשבור, תי סמרטפוןמצא: ש
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 (.צ"מ –משנה גיטין ה ט )תולים , וריווגם בלפני ע  .זו אחריותו של בעל החפץ, להחזיר: ת

  

 בגד חרדי

 ?למה יש שלא לובשים בגד כמו החרדים: ש

ם "כלשון הרמב, אלא צריך בגדים בינונים נאים, לא כתוב שחייבים ללבוש בגד כזה: ת

 (.צ"מ –ד א פא "ת אגרות משה יו"שו)שם ו   .נועיםוגם צ  .דעות ה ט

  

 אבל באירועים

 ?מותר לאבל להשתתף באירועים בו נוכחים אנשים רבים: ש

, כדין איסור לצאת בשיירא לסחורה, כי פוגשים הרבה אנשים ויש בזה שמחה  .לא: ת

 .שפ' ד סוף סי"ע יו"שו

  

 אופציות בינאריות

 ?או יש בהן איסור של משחק בקוביא, אופציות בינאריות מותרות: ש

 .זה סוג של הימור והונאה ואין לעסוק בזה: ת

  

 בית מדרש לנשים

 ?האם לבית מדרש של מדרשה של נשים שלומדות בו רק נשים יש קדושת בית מדרש: ש

 .כמו קדושת עזרת נשים: ת

  

 עגיל לגבר

 .שהיבר לא כלי אהרי הרבה בנים עושים כן וזה כ  ?האם גבר יכול לענוד עגיל: ש

 .ושל אנשים מכובדים ויראי שמים, אלא צריך אחוז גדול  .לא די בהרבה  .לא: ת

  

 עד כבוד

 ?מה זה  .הייתי בחתונה וכיבדו אדם אחד לחתום בכתובה כעד כבוד: ש

ר עובדיה יוסף סידר חופה לבנו של "כשהג) מי שלא שייך להיות עד אך רוצים לכבדו :ת

ע "הציע הגר, והלה רצה לכבד לעדות אחד שהיה מחלל שבת, רביןראש הממשלה יצחק 

ואותו אחד שנתכבד , רבה של ירושלים, ש משאש"שהוא בעצמו יהיה עד יחד עם הגר

עד "וכך גם כתב בכתובה באותיות קידוש לבנה  ". עד כבוד"מאבי החתן ישמש כ

ע שימש כעד "גרה, ע ערך חופה שנכח שם גם שמעון פרס"כשהגר, ומעשה נוסף  "!כבוד

ואילו ברמקול הזמינו את שמעון פרס לשמש , ר שלמה בן שמעון"וצירף עמו את הג

ע "ולאחר שחתמו הגר, "עד כבוד"ע אמר שהוא מזמין אותו להיות "הגר  .כעד

 423-423' ב עמ"ל ח"מנהגי הראש  .החתימו בה גם את שמעון פרס, בכתובה  ש"והגר

 (.צ"מ –ובהערה לג 

  

 חתונההליכת כלה ל

 ?מותר לכלה בשבעה ימי המשתה ללכת לחתונה של בת אחרת: ש

 .כן: ת

  

 פיליפינית לא צנועה

 ?האם לבקר אצל הוריי כאשר הפיליפינית המטפלת בסבתא אינה צנועה: ש



ל עוזה ב  .בבא בתרא נז ב, כי אין דרך אחרת, מותר, ואם לא  .לבקש שתתלבש: ת

 .פסחים כה א  .כורחו

  

 שאלת רבו

 ?מה לעשות  .שבים על ליבייאך דבריו לא מתי, שאלתי שאלה את הרב שלי: ש

 .הוא הרב שלך, ובנוסף לכך, גם הוא יודע, הרי מה שאני יודע  .שאל אותו ישירות: ת

 

 הזמנת חברים

 ?ת הכנסת אורחיםוהזמנת חברים לארוחת שבת עם דברי תורה נחשבת מצו: ש

 .הזמנת חברים היא חסד וידידות  .היא למי שאין לו לאן ללכת הכנסת אורחים .לא: ת

  

 דלת ארון

 ?זה נכון  .שמעתי שאין לישון עם דלת ארון פתוחה: ש

 (.צ"מ –! ?ממציא את כל ההבלים האלהמי : הרב רגיל לומר בצער)הבל : ת

  

 א והר הבית"הגרשז

ר שלמה זלמן אוירבך שאל אדם שהיה מקורב אליו אם הוא "האם נכון הסיפור שהג: ש

 ?לא היה מדבר איתו, אמר לו שאם היה עולה, וכשענה שלא, עולה להר הבית

 .דעת כמעט כל גדולי הדור שאין לעלות  .כן: ת

  

 ם ופילוסופיה"הרמב

 ?ם התעסק בפילוסופיה של אריסטו לכתחילה או דיעבד בגלל דחק הדור"הרמב: ש

אבל לקח לה , ובה ישגה תמיד, גרת שאהבתו היא התורהיהוא כותב בא  .דיעבד: ת

, כדי להראות העמים את יופיה, מואביות, עמוניות, אדומיות, רקחות ואופות, טבחות

אך הוא מצטער בגלל שזה בא על חשבון  -  ,כלומר כדי להסביר לשבויים בתרבות גויים

 .התורה

  

 ס או ספרי הלכה"ש

 ?ס שלא אלמד בו או ספרי הלכה שבהם אלמד"האם עדיף לקנות ש: ש

ספר ' עי)ה לכתוב ספר תורה כדי ללמוד בו וכמו שיש מצו  .ספרים שבהם תלמד: ת

 (.צ"מ – ת שאגת אריה"ושו  ג"החינוך מצוה תרי

  

 ל"כסף בטעות מצה

 ?מה לעשות  .ואי אפשר להחזיר, ל כסף שלא מגיע לי"קיבלתי בטעות מצה: ש

 .ל"לתרום לקרן ליבי של צה: ת

  

 שירי חול של ראשונים

 ?ל"כיצד להתייחס לשירי חול של הראשונים כגון ריה: ש

 .חול טהור ויותר מזה: ת

  

 לימוד תורה לשמה

 ?זה לשמה, אם אני לומד תורה כדי להיות תלמיד חכם: ש



' כי ד, או כדי להיות תלמיד חכם  .והוצי' אלא יש ללמוד כי ד  .נדרים סב  .לא: ת

 .אך כמובן לא לרמות את עצמך  .והוצי

 

 ברכת נשים תחת טלית

 ?האם מותר שנשים נשואות יחזיקו בטלית ומתחת רווקות כדי לברכן לנישואים: ש

לזכור שאין כאן קסם . ב  .בטיםאך לא בנוכחות גברים כדי לא למשוך מ. א  .כן: ת

 .שכביכול מובטח לפעול

  

 בעל סמרטפון

 ?האם בעל סמרטפון פסול לעדות או להיות שליח ציבור: ש

 .א"עיין בבא מציעא ה סוע  .הוא חושב שמותר  .לא: ת

  

 בית רע

ות מה אני יכולה לעש  .צעקות ושאר מידות מקולקלות, אני גרה בבית רע מלא קללות: ש

 ?כדי לא להידבק

לקרוא מסילת   .כמו יוסף הצדיק ואסתר המלכה  .לא לראות  .לא להקשיב  .להתעלם: ת

 .שה כשרהיישרים ולהיות בקשר עם א

  

 היתר לא לכסות את הראש

 ?יש פתרון הלכתי להיות בלי כיסוי ראש  .אני מתחתנת אך מאוד קשה לי לכסות שער: ש

עם הזמן   .לפעמים צריך גבורה  .על פי התענוגבחיים לא הולכים תמיד   .לא: ת

אפילו , גם פאה נוכרית מותרת .מותר לגלות שתי אצבעות  .אך יש לכסות כדין, מתרגלים

 .דומה לשערך

  

 טעם מזוזה

 ?סטי חסר הגיוןיהאם מזוזה אינה ענין מ: ש

 .'לזכור מצוות ד: ת

  

 כתיבת שולחן ערוך

תוב את השולחן הערוך שהתקבל על ידי כל עם למה דווקא רבי יוסף קארו זכה לכ: ש

 ?ישראל

באותו הדור שהיו ראויים ' יוסף'א שהיו שלושה תלמידי חכמים בשם "כתב החיד: ת

: א"ל החיד"וז)להוציא את השולחן ערוך אבל זכה רבי יוסף קארו משום ענוותנותו 

, סף טאיטאצאקר יו"והם הרב מהר, ובאותו הדור היו נמשכים שלושה רבנים ראויים לזה"

והסכימו מן השמים ותינתן , ל וכל אחד מהם היה ראוי למלאכה זו"והרב מרן והרב מהריב

אות ב סימן , שם הגדולים מערכת ספרים  ".דת על ידי מרן הקדוש מפני ענוותנותו היתרה

היה , ת שבט הלוי"ס שו"מח, ר שמואל הלוי וואזנר"הג, כמה פעמים בדרשותיוו  (.נט

גדולי ' שהיו בזמנו של הבית יוסף ג, א"תוב בספר בשם הגדולים להחידמזכיר מה שכ

כיון , ופסקו בשמים שהבית יוסף יכתוב, ע"עולם שהיה ביכולתם לחבר את חיבור השו

גם כאלו שלא סבר כמותם על אף שהיה יכול לצאת   !שמעולם לא דיבר נגד אף אחד

ענווים ולכן נפסקה הלכה  כ שבית הלל היו"וכעין מש, כי היתה לו ענווה  .נגדם

 (.צ"מ –רסג , רכד' רב רבנן עמ  .כמותם

  



  שלא רשומים בו דברי קודש מספר קודש גניזת דף

 ?האם מותר לזרוק דף מספר קודש שלא רשומים בו דברי קודש כלל: ש

 .כן: ת

  

 מגילת חנוכה

בערך הרי זה ? ר חגי בן ארצי בשירותים"האם מותר לקרוא מגילת חנוכה של ד: ש

 ...היסטוריה

 .תייםיים ואתה עלול לחשוב על דברים גבוהים ואמהספר הזה מעורר ליראת שמ, לא: ת

 .על כן אסור

   

 לימוד תורה על חשבון עזרה במסיבה

, אני כרגע מוכן ומזומן ללמוד תורה[ מסיבת חנוכה של הישיבהשאלה שנשאלה לאחר : ]ש

פ שמאוחר וצריך עזרה לנקות "ה ללמוד אעהאם ללכת לישיב .ומכאן אני הולך ישר ללמוד

 ?או להשאר לעזור על חשבון הלימוד

 !!דאי להשארו: ת

 ?ה האחרים שיישארו לעזור'אי אפשר לסמוך על החבר: ש

 !?מה אנחנו ישיבה קומוניסטית: ת

 

  

 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/

