
 

 פסקי שלמה
 

 בכשדף  -י הרב מרדכי ציון "נערך ע

 aviner.net-http://shlomo  :שיעורי הרב

 

 הרכבת ירק בירק

מותר או האם זה   .במוזיאון למדע ושם לימדונו להרכיב ירק בירקעם בית הספר היינו : ש

 ?יםיזה איסור כלאש

 .משנה כלאים א ז  .םיכלאי: ת

  

 ישיבה בבר

 ?למה אסור לשבת בברים: ש

 .ביטול תורה  .צניעות  .מושב ליצים  .יושב קרנות: ת

  

 ביטול חומרת רבי זירא

שמעתי שיטה   .כתוב בגמרא שנשים קבלו עליהן חומרת רבי זירא לגבי שבעה נקיים: ש

 ?הן יכולות לוותר, רוצות חדשה שאם הן

אך , אנשים טובים, מפי רופא אחד ורבנית אחת, זו המצאת הבל ישנה כבר כמה שנים: ת

ועל כל הפוסקים של הדור , אינם בשיעור קומה לחלוק על כל הפוסקים של כל הדורות

ה וומצו  .ירחם עליהם' ד, וזו סתם אמירה של עמי הארץ, שאין אף אחד מהם שיתיר, הזה

 .היר את הנשיםלהז

  

 עבודת תלמיד ישיבה

 ?האם תלמיד ישיבה שעובד חד פעמי צריך לתת מעשר כספים: ש

וממילא אסור לתלמיד   .מ שלו"וישאל ישירות הר  .אם אינו עני, יש לתת על כל הכנסה: ת

 .מ שלו"גם על זה ישאל ישירות את הר  .ישיבה לעבוד
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 ל"השתמטות בת מצה

ובמשך הזמן הבינה שזה מקום רע לבנות ורוצה בת דתיה הלכה לצבא : ש

 ?האם יכולה לעשות זאת בדרך של השתמטות ושקרים  .להשתחרר

 .אך תעשה זאת בדרך ישרה  .ח גדולויישר כ: ת

  

 גרפיקה של צלב

 ?מותר  .לפעמים מבקשים ממני דגם של צלבו, אני גרפיקאית במפעל תכשיטים: ש

 .זו עבודה זרה  .אסור: ת

  

 שערותתלישת 

 ?יש בעיה בתלישת שערות: ש

 .יש פתרונות כדי להיגמל  .מידה לא טובה, ביום חול  .בשבת אסור: ת

  

 ילד שמפריע באמצע שמונה עשרה

 ?מה לעשות, ואי אפשר להרגיעו, ילד קטן שמפריע באמצע שמונה עשרה: ש

 'עמ 21אליבא דהלכתא , ש"הגרי)אביו יצא איתו החוצה באמצע שמונה עשרה : ת

רבה , ד אוירבך"עיין התכתבות הרב עם הגרא  .ב"א לקט הקמח החדש סק"ועיין חזו  .ג

 (.צ"מ – 12' א עמ"ת הגראד"ת שאילת שלמה א נג ובשו"בעניין זה בשו, של טבריה

  

 סיור שוטר ושוטרת

 ?האם מותר סיור לילי משותף של שוטר ושוטרת: ש

 .קנב ח ע"עיין קצשו  .איסור קרבה  .חשש ייחוד  .לא: ת

 

 הצלת בעל חיים מצער

 ?מותר לקנות חיה מערבי כדי להצילה מצער בעלי חיים: ש

 .אך עדיף לתת את הכסף לצדקה כדי להציל בני אדם מצער  .כן: ת

  

 בעל תשובה מעליב

נעשה בעל תשובה ותלמיד חכם אבל מעליב תלמידי חכמים לא , יש אדם שהיה חילוני: ש

 !ליזה מאוד מכאיב   .מהזרם שלו

וכל שכן בעל תשובה , קל וחומר תלמידי חכמים, אסור להעליב כל אדם  .אתה צודק: ת

 .ם הלכות תשובה סוף פרק ז"שצריך להיות שפל ועניו ביותר כדברי הרמב

  

 כפירה

ונהיה אתאיסט או נוצרי או , מי שחקר באמת את היהדות והגיע למסקנה שלא: ש

 ?יש לו חלק לעולם הבא  ,בודהיסטי

הים ואל' עולם הבא הוא דבקות בד. ב  .אגרות הראיה אגרת כ  .הוא שקרן. א  .אל: ת

 .וזאת אין לו, חיים

   

 וירוס מידבק

האם חייב להישאר בבית ואסור לו להסתובב בקניות שמא , אדם שיש לו וירוס מידבק: ש

 ?ידביק אחרים

 .ישאל רופא: ת



  

 ביזוי תלמיד חכם

 ?תלמיד חכם שהוא נבלה ימח שמו האם מותר לומר על אדם שביזה: ש

 .לומר שהוא אפיקורוס: ת

  

 שמלה עם פייטים

 ?קשהן חתיכות קטנות נוצצות מפלסטי, מותר ללבוש שמלה עם פייטים: ש

 .אם אין זה מושך את העין: ת

  

 עוזרת בית גויה

 ?מותר להעסיק עוזרת בית גויה: ש

 .ודאי אפשר גויה, אם אין למצואאך , כי אחים קודמים, כמובן יהודיה עדיפה  .כן: ת

 

 ליל שבתבקידוש על עוגה 

כגון ליל שמחת תורה שהריקודים מתארכים , ט בשעת הצורך"האם בליל שבת או יו: ש

 ?אפשר לקדש על עוגה, ורעבים

פסקי תשובות רעג   .כב' שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נד סעי  .בשעת הדחק ,כן: ת

 .אות ט

  

 סכין עם פסוק

בספר חיים זוכרנו "או " קרע רוע גזר דיננו"למכירה סכינים עם פסוקים כגון  יש: ש

 ?מותר לקנות  ".וחותמנו

 .יש לנהוג חרדת קודש כלפי דברי קודש ולא לעשות מהם קישוטים: ת

  

 שה ראש ישיבהיא

 ?הכיצד זה תאם הלכות צניעות  .שמעתי שהיו כמה פעמים נשים ראש ישיבה: ש

לימדה את התלמידים מחדר קטן סגור ורק , ל רבי שמואל בן עליבתו של גאון בב: ת

וכן הרבנית אסנת ברזאני לפני שלוש מאות שנה   .שמעו קולה דרך החלון ולא ראו אותה

וכן הבתולה מלודמיר מאחורי מחיצת עזרת   .מתוך חדר קטן דרך החלון, בכורדיסתן

 .הנשים

  

 שירות משמעותי לבנות

אך בכל זאת אני , הראשית אוסרת מכל וכל שירות צבאי לבנותאני יודעת שהרבנות : ש

 ".שירות משמעותי"מתלבטת כי אני רוצה לעשות 

שה יבונו של עולם ולא על ידי מה שאנשים בדו מליבם שאיהמשמעות נקבעת על ידי ר: ת

 .צריכה להידמות לאיש

  

 נשמה גבוהה

 ?איך אדם יכול לדעת אם יש לו נשמה גבוהה: ש

ובכלל יש מאוד לבדוק אם עצם   .גיע למדרגת הפרישות של מסילת ישריםכאשר י: ת

 .השאלה אינה נובעת מגאווה סמויה

  

 מטרנה בשבת



 ?מותר להכין מטרנה לתינוק בשבת: ש

אם זו דייסא   .אם זו דייסא נוזלית מותר  ,אז .במים שאין היד סולדת או בכלי שלישי: ת

 .צריך שינוי משום לש, סמיכה

 

 זוג מעורבהעלאת 

 ?האם להעלות לארץ זוג שהאמא יהודיה והאבא גוי ויש להם ילדים: ש

 .הרי הילדים יהודים  .כן: ת

  

 פסיקה בלי נימוקים

 ?למה לפעמים רבנים נותנים פסיקה ולא נותנים נימוקים: ש

ר שמחה הכהן "סיפר הג)כאשר הם רואים שהשואל יתחיל להתווכח בטענות שווא : ת

זכורני : "ת שבט הלוי"ס שו"מח, ר שמואל הלוי וואזנר"על הג, רחובותד "רב ואב, קוק

הוא , י ניילון דק מאוד"אשר עיטופו היה ע' נקניק'שהייתה בזמנו בעיה קשה במאכל ה

ניק אינם חפצים ובודאי שהחפצים לאכול בשר הנק, עשוי מכל מיני חומרים לא כשרים

והשיב לי כי העיטוף , ל"אלישיב זצוקש "ר מרן הגרי"פניתי אל מו .לאכול את הפלסטיק

אך לצערנו לא שמעו בקולו והמשיכו בעיטוף  .הזה לנקניק הוא איסור תורה חמור ונורא

ועל זה סמכו , העיטוף הופך להיות פסול למאכל אדם, בטענה שתוך כדי עיבוד הבשר, זה

היות ראוי כי אם בסיום העיבוד חוזר ל, ל טען לעומתם"אך מרן הרב אלישיב זצ, להתירם

והזכיר שכן פסק מרן , למאכל אדם אין להתירם וכאמור הוא איסור חמור מדאורייתא

השיב לי , ל"כאשר שאלתי שאלה זו את מרן הרב וואזנר זצ .ל"הגאון רבי חיים עוזר זצ

, ולא הוסיף להיכנס לפרטי ההלכה' האוכלו הרי זו אכילת נבילות וטרפות': ל"בזה

אם ': השיב ואמר לי, את האיסור הגמור שהוא מדאורייתאושאלתיו מדוע אינו מנמק 

יבואו אלי בפלפולי סרק וימשיכו להתיר איסורים חמורים ביותר , אנמק את דבר האיסור

ולכן השבתי שהמדובר באיסור גמור מדאורייתא מבלי לנמק מקור האיסור , בהתירי סרק

לה בכל המפעלים בארץ ואכן ההלכה התקב  .'כדי שלא יוכלו לפלפל ולהתמקח, וההלכה

 (.צ"מ –תצח -תצז' רב רבנן עמ  ".ל"ובחו

  

 לימוד תורה לילד

 ?מאיזה גיל יש ללמד תורה לילד: ש

ל "וחז  .ע"ם ובשו"נפסק ברמב  .יש ללמדו פסוקים לאט לאט מהגיל שיודע לדבר: ת

 מאימתי)"י על ולמדתם את בניכם "מובא ברש, התבטאו באופן חריף על מי שלא נוהג כן

תחיל ללמדו תורה צוה לנו משה ופסוק ראשון משיתחיל לדבר י  ?מתחיל ללמד לבנו

ואם לא "  .ח-ד רמה ה"ע יו"שו  .ת א ו"ם ת"רמב  ".כ מלמדו מעט מעט"ואח  .מפרשת שמע

 (.צ"מ –י דברים יא יט "רש  ".הרי הוא כאילו קוברו, עשה כן

  

 תרגול בית המקדש

 ?עבודות בית המקדש כגון ניסוך המים וקרבן פסחהאם נכון לעשות תרגולים של : ש

 .צריך רק לשם עבודה ממש מתוך חרדת הקודש  .לא שייך: ת

  

 מעשר כספים לסלולרי

 ?סלולרי כשר ולהיפטר מהסמרטפון ממעשר כספים האם אני יכול לקנות לעצמי: ש

 .ללוות ממעשר כספים: ת

  



 שותפות כלה בחופה

 ?כיצד  .להיות מעט שותפה בחופה ולברך הטוב והמטיבאני עומדת להתחתן ורוצה : ש

' זה היום הכי שמח בחיים והמתנה הכי גדולה מד  .שהחיינו על בגד חדש אך בלחש: ת

 .ואין צורך בהצגות מלאכותיות

  

 רכב עם רמקול

מותר להזמין משטרה בגלל רכב שמרעיש עם רמקולים ברחוב כדי להודיע על מכירה : ש

 ?ומפריע בלילהאו לאסוף צדקה 

 .גם ביום אין להגזים ולהפריע  .כן אפשר: ת

  

 משגיח ותפילה במנין

האם מותר לעבוד כמשגיח כשרות אם מחמת העבודה אני לא יכול להתפלל : ש

 .היא בזמן התפילה ולפעמים היא במקום שאין שם מנין  לפעמים העבודה  ?במנין

הצלת יהודים מלאכול אוכל טרף . ב  .והוה פטור מן המצוהעוסק במצו. א  .מותר: ת

נשאלתי אם מותר להחזיק : "כתב הרב מצעהלים, [ד כז"יו]ת מגדלות מרקחים "בשו)

והוא יהיה מוכרח להתפלל שם בלא , משגיח על חלב בכפר שאין דרים שם יהודים

ותמצית , על כן מוכרח אני לקצר, הנה בערב ראש השנה אין פנאי להאריך, תשובה  .מנין

וכדי להציל אפילו איש , היא דחלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו הוא טריפהתשובתי 

ואם אי אפשר לו , אחד מישראל מאכילת טריפות מותר להתפלל כל ימיו בלא מנין

ואין לך מצוה , כי עוסק במצוה פטור מן המצוה, אז פטור לגמרי מתפילה –להתפלל כלל 

ומכל שכן להציל כמה מאות נפשות , גדולה מזו מלהציל איש מישראל מאכילת טריפות

: ד של העדה החרדית בירושלים"גאב, ר יצחק טוביה ווייס"וסיפר הג  ".מאכילת טריפות

שמחמת עבודתו לא היה יכול להתפלל שחרית , ישע איד'בלונדון היה שוחט אחד חסיד"

ל בני וכ'ורגיל היה לומר בדרך צחות שעל זה מבקשין , ולכן היה מתפלל ביחידות, במנין

ספר   ...".היינו שגם העוסקים בבשר יהיו יכולין להתפלל כדבעי', בשר יקראו בשמך

 (.צ"מ –לח הערה נא ' רבינו הגדול אמרו עמ

  

 י"מפעל בא

 ?י הוא קודש"האם מפעל בא: ש

אשר קדשנו , וה מקדשתוכל מצ, כמובן  .ות ישוב הארץומצ, הוהוא לא קודש אלא מצו: ת

 .במצוותיו

  

 ופשיתבחירה ח

 ?יוצר את מחשבותינו או רק מכיר אותן' האם ד, בענין בחירת חופשית: ש

אך אצל , ועבורנו זו סתירה, אך בכל זאת יש בחירה חופשית, ודאי שהוא יוצר אותןוב: ת

 .מה רבתי א ב ייועיין איל .2ועיין אורות התשובה טז א   .בונו של עולם אין זו סתירהיר

 

 שם שינויבעקבות כתובה חדשה 

 ?אם אחד מבני הזוג שינה את שמו יש לכתוב כתובה חדשה: ש

ל "ת שבה"שו  .וגם בימינו אפשר לזהות במי מדובר  .זה היה נכון כי בעת הכתיבה, לא: ת

י כותב שאם נשכח לגמרי השם המקורי יש "ובמנח  .ת שבט הלוי ח רפו ג"שו)י "ומנח

פשר ללמד זכות דלא הוי כמו בלא א, מה שאינם נזהרים בזה"אבל , לכתוב כתובה חדשה



ת "שו  ".שהיה שמה מקדמת דנא בשעת כתיבת הכתובה, דאפשר להביא עדים, כתובה

 (.צ"מ –מנחת יצחק ז קיז 

 

 החזרת מכות

צריך לחנך אותו לא , אחים או חברים, האם ילד שמציקים לו במילים או במכות: ש

 ?להחזיר

 .הנעלבים ואינם עולבים  .להחזירמידת חסידות לא   .הוא רשאי להחזיר: ת

 .שלח' חינוך סיה' ס' ועי  .אלא זה חשבונו  .ואין מחנכים למידת חסידות

 

 כיפה סרוגה

 ?מותר לחובשה, אם אני מעדיף כיפה שחורה על כיפה סרוגה: ש

 .אין הבדל: ת

 

 כרטיס חינם בשירות לאומי

להשתמש בכרטיס  האם כבר מעתה מותר לי  .אתחיל שירות לאומי בשנה הבאה: ש

 ?נסיעות חינם

 .לשאול ישירות בשירות הלאומי או בחברות הנסיעה: ת

 

 בשם אומרו למי שמראה מקום

האם אני חייב לציין שמו של מי שהראה לי , אם מישהו מראה לי מקור ואני מביא אותו: ש

 ?משום שיש להביא דבר בשם אומרו או רק בשם המקור עצמו

שפעם , מ בישיבתנו עטרת ירושלים"ר, ר דוד כהן"לי הג אמר)רק את המקור עצמו : ת

אמר לו שאם אחד , ד הרבני בירושלים"ד בבי"ראש ישיבת איתרי ואב, ר שלמה פישר"הג

 (.צ"מ -אולי יש לתת לו מתנה אבל לא צריך לציין שמו , מראה לך מקום

    

 א"גיוס נשים והחזו

 ?א מת בגלל גיוס נשים"האם זה נכון שהחזו: ש

בנות יהודיות התחילו ללכת שאך מקורביו מספרים שמאז ', נו יודעים סודות דאינ: ת

 .הוא היה שרוי בצער עצום ושהוא מת מרוב עוגמת נפש ,לצבא
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