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 תחיית המתים בכל יום

ת סמס לומר לילדה שמחכה לאחותה שנפטרה שלא תחכה לאחותה "נכתב בשו: ש

 ?עיקרי אמונהוהרי זה אחד משלוש עשרה , שתחזור בתחיית המתים

 .אך לא כתוב שיש לחכות לה כל יום, ודאי כתוב שתהיה תחיית המתים: ת

 

 קיצור שולחן ערוך

האם ספר קיצור שולחן ערוך של הגאון הרב שלמה גנצפריד הוא לכל העדות או רק : ש

 ?לאשכנזים

גם בפירוש של הרב )מ אליהו "ויש גם הוצאה עם הערות של הגר  .לכל העדות 99%: ת

ע הוא מעיר כשההלכה שונה לספרדים ולתימנים ולפעמים גם לחלק "עצמו על קצשו

 (.צ"מ –מהאשכנזים 

  

 בגד ים לא צנוע

 ?מותר ללבוש בגד ים לא צנוע בבריכה נפרדת: ש

 .ע ג א"קצשו  .בונו של עולםיתמיד צריך צניעות מול ר  .לא: ת

  

 ת לרוצחיםומו

 ?ת לערביםומו: האם מותר לצעוק: ש

 .ות לרוצחיםומ: אבל אפשר לצעוק  .לא תרצח  .לא: ת

 

 קללה בערבית

 ?אסור לקלל בערבית משום חוקות הגויים: ש
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 .משום ניבול פה: ת

 

 שירה על יד קבר

זה   .ר שנתי ליד הקבר של סביוקיבם בשירה משותפת של גברים ונשים באנו נוהגי: ש

 ?בסדר

 .ר בבית קברותלא שייך לשי. ב  .שירה מעורבת. א  .ודאי לא: ת

  

 שידוך לפרוד

 ?אדם בתהליך גירושים ועתה הוא פרוד יכול כבר לצאת לשידוכים: ש

אולי זה יתעכב והוא מרמה את . ג  .זה משיא עליו שם רע. ב  .הוא עוד נשוי. א  .לא: ת

 .שה הנפגשתיהא

 

 מלבושים תחת מראשותיו

 ?האם גם נשים צריכות להיזהר לא לישון על הבגדים: ש

 .ת קע יח"עיין פס.  אפשר להקל: ת

 

 סגירת או פתיחת חלון

 ?מה עושים לגבי פתיחת חלון, בפנימיה כשלאחד קר ולאחד חם: ש

 .שבהם יש מצבים רבים כאלה, זו גם הכנה לחיים  .יסתדרו יחד: ת

 

 אטריות ביצים

 ?מה מברכים על אטריות ביצים: ש

 .כמו על ביצים, שהכל: ת

  

 סבל בסוריה

 ?פלל לשלום של הפליטים בחאלב בסוריההאם להת: ש

 .רחמיו על כל מעשיו  .כן: ת

 ?האם לתרום ממעשר כספים לסייע להם לטיפולים רפואיים: ש

 .אחיך קודמים  .לתרום ליהודים: ת

  

 וה הראשונה לבעל תשובהוהמצ

 ?וה להתחילובאיזו מצ, להיות בעל תשובה מתחזקאם אדם : ש

ר מאיר "פעם הג) כי זה הבסיס לכל קיום המצוות,אמונה: אמר רבנו הרב צבי יהודה: ת

מאזוז הסביר מה שרב אחד אמר שיצחק אבינו רצה לקרב את עשו על ידי שלימד אותו 

, [ג, בראשית כז" ]ציד( צידה)וצודה לי : "שבעל הטורים מצא לזה רמז, הלכות שחיטה

צריך השוחט להיות לרמז שלימד אותו את חמשת הכללים ש"( צידה)"' ציד כתובה עם ה"

אבל קשה למה זה כל כך   .עיקור, הגרמה, חלדה, דרסה, שהיה: בקי ומומחה בהם

כ למה יצחק הקפיד ללמדו דוקא על הלכות "א, הרי עשו היה רשע גמור  ?חשוב

אנחנו : "ה שפעם שאלו אותו"ומיושב על פי מה שמספרים על הרב שך ע  ?שחיטה

: אמר להם  ?"בהלכות תפילין  ?בהלכות שבת, םבמה נתחיל אית, מחזקים בעלי תשובה

לאט לאט האוכל הכשר מטהר , כי אחרי שיאכלו כשר, שיאכלו כשר  "!תתחילו בכשרות"

ולא : "כתוב . הוא מטמטם את האדם, אם אוכלים אוכל לא כשר, לעומת זאת. את האדם

יומא ]ל "חזודרשו , [מג, ויקרא יא" ]ונטמתם בם( באכילת מאכלות אסורות)תטמאו בהם 



ולכן מובן למה יצחק לימד   "(.לשון טימטום" )ונטמטם"אלא " ונטמתם"אל תקרי [: א, לא

יאכל כשר ויסתדר ויחזור , שעל ידי שילמד אותם, את עשו דוקא הלכות שחיטה

!  ה"ר יהודה עמיטל אמר שיש לנהוג כמו הקב"והג.  24גליון  –' בית נאמן'עלון   .בתשובה

י עמיטל אמר "לכן הגר.  י שמות טו כה"רש.  ופרה אדומה דינים, בתנתן ש' י במרה דכ

ומצוה שהוא אינו מבין [ דינים]מצוה אחת שחביבה עליו , מירת שבתשיש להתחיל עם ש

 (.דב שחור' מפי שכני ר[!  חוק כמו פרה אדומה]

  

 קריאת שמע בשביל הבריאות

ל קריאת שמע סגולה לבריאות כדאי לפרסם אצל חילוניים דף עם מידע שיש למילים ש: ש

 ?ו"ב סק"ח סא מ"ע או"הגוף על פי שו

 .ס ג. עיין שם סא א  .ולא עבודת הגוף' קריאת שמע זו עבודת ד: ת

  

 קבר של צדיק

 ?האם קבר של צדיק הוא קדוש או טמא: ש

 .הוא קדוש כי הצדיק קבור שם  .הוא טמא לכהנים שאסור להם לגשת  .גם: ת

  

 טרמוס בשבת

ן שלמיכל הפנימי יש ומותר למלא בקבוק טרמוס בשבת או אסור משום הטמנה כיו: ש

 ?עטיפה

אינו שם   .ג  .יש רווח בין שתי העטיפות. ב  .זה כלי שני. א  .אך יש להתיר  .מחלוקת: ת

פסקי תשובות רנז אות ו )עטיפה על הבקבוק אלא כך הוא מובנה ושופך שם את המים 

 (.46 ,42אות ט הערה . 24והערה 

האם יש בו איסור   .ימום הגוףחבשבת מגומי מצופה בד ל" בקבוק חם"מה דין : ש

 ?הטמנה

 (.צ"מ –שם )' וג' ל בגלל נימוקים א"מותר כנ: ת

  

 יהודי משיחי

 ?כיצד להתייחס ליהודי משיחי שיש איתי בצבא: ש

 .סיונרייש לו דין נוצרי ומ  .ידידות לא  .ון שהוא חיילוכי ,יחסים הגונים כן: ת

  

 השם הלל

זה   .לא אצליח בחיים, לשמי ואקרא הילל' אמרו לי שאם לא אוסיף אות י  .שמי הלל: ש

 ?נכון

 .לא נכון: ת

 

 חיקוי גדול בישראל

 ?האם כדאי לי גם לעשות, אם אני רואה גדול בישראל עושה איזו הנהגה: ש

שאברהם אבינו התאונן , "הן לי לא נתתה זרע"ר משינאווא הסביר את הפסוק "האדמו: ת

ואברהם לא , היינו כחיקוי בעלמא, שיש לו אליעזר שהוא רק דולה ומשקה מתורת רבו

ר מצאנז מנתניה אמר שפעם היו הרבה "ופעם האדמו  .ג, דברי יחזקאל טו)רצה זאת 

ועמך כולם 'נו נעשה ובזמנ, החסידים לא היו מחקים אותםו, עניינים שרק הצדיקים עשו

 (.צ"מ -ח "מקץ תשע -' בצילא דמהמנותא'עלון   ...'צדיקים

  



 ת הפוכותנטיו

 ?ידי תפילה יכול לשנות אותן על, מי שיש לו נטיות הפוכות: ש

-264-494  .24-452-9999  .40:22עד  42:22ימי ב ה , אלא פנה לעצת נפש  .לא די: ת

2499. 

  

 לימודי חול

 ?וה בלימודי חולוהאם יש מצ: ש

לעזור . ג  .בשביל להשתמש בהם כדי לעשות חסד לעם ישראל. ב  .בשביל פרנסה. א: ת

 .להבנת דברים של קדושה

   

 האור זרוע לצדיק בהבדל

כשמברכים בורא מאורי  "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"יש נוהגים לומר : ש

 ?אפשר  .האש

 .אבל דיעבד יצא  .יאמרו אחרי שתיית היין  (.צ"מ-ב תז, שבת, חזון עובדיה)זה הפסק : ת

  

 כיפה הפוכה

 ?האם מותר ללבוש כיפה הפוכה כדי שתיראה חדשה: ש

שאין הופכים בגד כדי שלא תיראנה התפירות המגונות כי המשנה ברורה כותב   .מותר: ת

ש ב "פת  .וכן מותר להפוך בגד אם אין הבדל בין שני הצדדים  .ופה זה לא שייך

 .40ועיין שם   .44

  

 הגבלת מספר הנוסעים

 ?6-האם חובה לציית לחוק המגביל את מספר הנוסעים של נהג עם רשיון רגיל ל: ש

 .דין מלך  .טובי העיר  .דמלכותא דינאדינא   .כן: ת

   

 אני לא שווה

 .אני בתסכול בגלל שאני לא שווה כלום ולא עושה דברים מועילים לאומה: ש

 .בגלל ענווה, סוברים שאינם שווים כלום, כל האנשים החשובים באמת: ת

  

 קורס להגנה נגד תקיפה

 ?יניתשה להשתתף בקורב להגנה עצמית נגד תקיפה מימומלץ לא: ש

 .אם זה על ידי מדריכה ולא מדריך  .טוב מאוד: ת

   

 הסתכלות במראה

 ?האם זה נכון שאסור להתסכל במראה אחר חצות: ש

 .לא: ת

  

 תפילה בבגדי חורף

 ?האם מותר להתפלל בכפפות: ש

הליכות שלמה )שוב דעת וכוונה ימותר אם הוא סובל מהקור וזה יעזור לו להתפלל בי: ת

ועדיף להתפלל במנין עם כפפות מאשר ביחידות בבית בלי   (.א"אות יח בשם הגרשזב "פ

 (.ת באר משה ד לט"שו)כפפות 

 ?מותר להתפלל עם מעיל חורף: ש



 (.ח צא ו"ש או"ערוה)ל "כנ: ת

 ?צעיף: ש

ם "ר אמרי אמת מגור בשם השפת אמת בשם חידושי הרי"אמנם כתב האדמו)ל "כנ: ת

אמרי   .היפך מהגרטל, כדי שלא יהיה הפסק בין המוח ללב שלא יהיה מסביב לצוואר

 (.קיח' אמת ליקוטים עמ

 ?(ן ביידיש"קאלוש  .גומי שמכסה את הנעלים)ם ימגפיים וערדלי: ש

כי אין נמנעים מלעמוד עמהם בפני ', מותר בתנאי שאינם מלוכלכים ברפש ובטיט וכו: ת

 (.ת משנת יוסף ד ד"שו)גדולים וחשובים 

 ?כובע מפני הגשמיםהניילון המכסה את : ש

הליכות שלמה )אלא אם כן עשוי במיוחד לכובע ומהודק יפה כפי מידת הכובע   .לא: ת

 (.צ"מ -פסקי תשובות צא אות ה   .שם

  

 תורה ואינדיבידואליזם

: והוא מסביר, י מסביר שהתורה היא אינדיבידואלסטית שהרי כתוב לך לך"רש: ש

 .להנאתך ולטובתך

 .ואעשך לגוי גדול: יש גם לקרוא את ההמשך: ת

  

 כיפה לבנה

 ?האם חייבים כיפה לבנה בשבת: ש

 .אך צריך כיפה גדולה כל היום .לא: ת

  

 שבע ברכות על ידי מי שלא אכל פת בסעודה

 ?האם אפשר לכבד באחת משבע ברכות מי שלא אכל פת בסעודה: ש

ואפשר לנהוג , מקילים שהרי משמחיש מחמירים שהרי לא אכל ויש   .מחלוקת: ת

 .כמקילים

, הנישואים כהלכתה יד)נחלקו האחרונים אם מי שלא אכל פת יכול לברך משבע הברכות ]

כי הן חלק מברכת , יש מחמירים שרק מי שאכל פת בסעודה יברך משבע ברכות  (.צה

אלישיב  ש"הגרי  .יא, ת יביע אומר ג"שו)המזון בבית חתן ולכן צריך לאכול מהסעודה 

 (.ג, ב. ט, ת חשב האפוד א"שו  .ו' ב סעי"מובא בבית חתנים פי

ברך בלי שמביא שמחה ולכן אפשר שי" ם חדשותפני"ויש מקילים שמברכים בשביל ה

א "א מובא באפריון שלמה להגרי"החזו. ח כ אות כה"ת ישכיל עבדי ח או"שו)לאכול 

ת "ת שו"שו  .מ פיינשטין"בשם הגר ט' ה סעי"הלכות שבע ברכות פ, אוהלי ישורון  .דינר

 (.קג אות כא, מנחת שלמה ג

פסק ששפיר יכול לברך ( קיח, ב)ת באר משה "בשו  .וגדולי ישראל רבים הקילו בזה

ק "ר הגה"ק אדמו"ראיתי מעשה שכ: "והוסיף, י שהוא לא נתחייב בברכת המזון"אעפ

אכל כלום מהסעודה רק בירך שבע ברכות ולא [ ל"זצ( ]א"שליט)מסאטמר [ דברי יואל]

 ".שתה שכר ואכל דגים

ז אוירבך כי פעם אחת היה מיסב בסעודת שבע ברכות יחד עם הגאון "וסיפר הגרש

כאשר כבדו את הגאון מטשעבין לברך , והנה, מטשעבין ושניהם טעמו רק מיני מזונות

יק ורי הגאון רבי מאיר אראני ראיתי את מ: "ז"ברכה מהשבע ברכות מיאן ואמר להגרש

אך אתם , והנני נוהג כמוהו, שנמנע מלברך כשלא נטל ידיו לסעודה', אמרי יושר' ל בעל"זצ

ג "ישמח לב ח  .שנה' שלמי שמחה עמ  .קסד' ב עמ"חכו ממתקים ח" )יכולים שפיר לברך

 (.ריד' ברכת חתנים עמ  .שצא' עמ



ל נהג לברך "צוראיתי מרן הגאון רבי יעקב קניבסקי ז: "כתב( ת, ג)ובתשובות והנהגות 

אבל סומך על המנהג , וכששאלתי אותו אמר שהיה מסופק, ברכות אף שלא אכל' הז

שראוי שיטעום לפחות , ומסיק, "אבל כפי ששמעתי אין המנהג שוה בכל מקום, להקל

ב "מהדגים או הבשר בסעודה ולכל הפחות מהלפתן ונקרא שייך לסעודה ויכול לברך ז

, ר יש להקל"אך כשהאורח מגדולי תורה או אדמו, (כזימון שמצטרף אף שלא אכל פת)

ל פירש שמעיקר "ח מבריסק זצ"ובפרט שמעתי שהגר, שבעצם השתתפותו יש שמחה

 .ל"עכ, מצות שמחה חתן וכלה היא הברכות שמברך אותם ומשמחם בכך טובא

, מ דושינסקי"ר מהרי"ר אמרי סופר מערלוי בחתונת נכד האדמו"אמנם פעם היה האדמו

ר מערלוי השתמט באומרו שלא נטל ידיו "והאדמו, ותו בברכה מהשבע ברכותכבדו א

ר "שהעיר לאדמו, ת שבט הלוי"ס שו"מח, ר שמואל הלוי וואזנר"ונכח שם הג  .לסעודה

ר שאף "ואמר לו האדמו  .מערלוי כי מצד ההלכה אין מניעה למי שלא נטל ידיו לברך

ר "שכן האדמו, ברם הוא מחמיר בזה, וכך כתב בספר זכור לאברהם, שידוע לו היתר זה

השיב , ומרא זור מסקווירא על מקור ח"לו את האדמווכששא .ע היה מחמיר"מסקווירא זי

, ז שנים"שהרי אם יראה להם חומרא זו בשערי תשובה בשם איזה אחרון שהיה חי לפני פ

בזה די  וכי אין, ומדוע דבר זה שקיבל זאת מאביו ואביו מאבי אביו, הלא יהא בזה מקור

 .[צ"מ -( רסא הערה פו' א עמ"סופר חהליכות והנהגות אמרי )מקור 

  

 קרש חיתוך

 ?צד אחד חלבי וצד אחד בשרי, מותר להשתמש בקרש חיתוך: ש

 .כן: ת

  

 וה חשובהומצ

 ?וה הכי חשובה בתורהומה המצ: ש

 .מקושרות ומאוחדות ומחוברות ומאורגות ומסורגות כולן חשובות: ת

  

  

 ת סמס של הרב"שו 5222קרוב ל www.havabooks.co.ilראה 

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

 :ובפייסבוק
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