
 

 

כי תשא שבה מסופר על   בפרשתנו ישנו חיבור בין פרשת 
אלוהיך   "אלה  ואמרו:  ישראל  עם  שעשו  העגל  מעשה 
מעשה  את  המתארת  אדומה  פרה  מעשה  לבין  ישראל", 
הנצרכים   התנאים  ואת  הפרה  אפר  ע"י  הנעשית  הכפרה 

כדוגמת אדומה   לכך,  ושתהא  כלל,  עול  עליה  יעלה  שלא 
  לגמרי, ועוד. 

  
לכך יובן ע"י מעשה על בן מלך שלכלך את הארמון   ההקשר 

בנה  צואת  ותקנח  האם  תבוא  המלך:  אמר  המלך,  של 
זה   משל  ע"י  ח').  רמז  חוקת  פרשת  תנחומא  (מדרש 
הפרה  שתבוא  העגל,  חטא  מעשה  את  חז"ל  המשילו 
האדומה שהיא אימו של העגל, ותכפר על חטא זה ע"י ריבוי 

  הטהרה שהיא גורמת בישראל.
  

הנעשית    זאת בעולם  הטומאה  ריבוי  שע"י    מכח אומרת 
מעשים עשיית  כפרים על ידי  תעבירות ומעשים לא טובים, מ

מרבים את הטוב בעולם ההפך מהרוע המתרבה הטובים,  
  על ידי מעשה העבירות. 

  
יהודי שעושה ולו מצווה אחת מרבה על ידי כך אור אין    כל

שח"ו יהודי  וכל  בעולם,  וטוב  טהרה  וריבוי  עושה   סופי 
ההיפך, מרבה את הרוע ואת הטומאה בעולם. בפרט עתה  
יסודות,   מערער  אשר  הנגיף  את  שיישנו  רואות  שעיננו 

  ומשנה מוסכמויות. 
  

בעל    מסופר מראדין  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  הגאון  על 
ה"חפץ חיים" ו"המשנה ברורה" שנסע בעגלה וראה יהודי  

קרא   כתפיו.  על  משאו  עם  בדרך  ההולך  שמיים  לו  ירא 
שאלוהו   ברצון.  נענה  שהיהודי  וכמובן  העגלה,  אל  לעלות 
ואזכה להיות   הרב מה הינך שואף להיות? ענה לו, הלוואי 
להיות   שואף  אינו  אשר  שחייל  הרב,  לו  ענה  פשוט.  יהודי 
גנרל (אלוף), אפי' חייל פשוט הוא לא יהיה. ולכן צריך כל 

ות יכול להישהוא  אדם לשאוף להגיע למדרגה הגבוה ביותר  
בו, ועי"כ לטפס לדרגת משה רבינו אשר הצליח לקרוע את  

  רוע הגזרה מעל עם ישראל, ולהצילם מכיליון.
  

כוח קדושת היהודי ועוצמתו היא גדולה לאין ערוך, על  עניין  
בעולם.  הטוב  ולהרבות  זה,  בכוחו  ללכת  ואחד  אחד  כל 

עצם זה שהינו יהודי, זכותו ואחריותו גדולה, שע"י    ולדעת כי
רצון מעש ויהי  ח"ו.  ולהיפך  בעולם  וטוב  טהרה  מרבה  יו 

בהמ"ק,   בבניין  והקדושה,  הטהרה  לריבוי  נזכה  שעי"כ 
  ולהזיית מי אפר פרה אדומה, אמן! 

  שבת שלום ומבורך! 
 

   

  פרה  -כי תשא  פרשת
  ' אדר תשפ"אכאיום שישי 

 לח') -(יחזקאל פרק לח' פס' טז' אלי ה' ויהי דברמפטירים: 

17:09  

18:17 

18:52 
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  עפולה   19/29קרן היסוד 

  בבהמ"ד  השיעור תורהבס"ד התחלנו את 
  שעות הפעילות הם בימים: 

  בין השעות:   ראשון, שלישי, וחמישי
21:00   -  19:30  

  כמו כן עדיין נותרו מקומות פנויים בכולל יום
  הרוצה להצטרף יפנה אל ראש הכולל  

  שליט"א  יוחנן כהןהרה"ג 
  052-7151997בפלא': 

 

 עילוי רוחנירוצה 
  יקירך? ל

 למענו! קוםהמזה 

ישועה בכל רוצה 
  ? העניינים

 !לךש  קוםהמפה 

 המצוה, דוד בן שרון ודיאנה מור-חתן בר
  

  לרפו"ש 
  שמעון בן לונה
 וחנה בת איז'ה

  מיכאל בן סביתא 
להצלחה במכירת  

 העסק 

  רחל בת שרה
 ז"ל

אברהם בן   
 שרה ז"ל 

נתנאל מיכאל  
  אריאל בן אסנת  בן אילנה ז"ל 

 להצלחה בלימודים 

 

קריאת המגילה  
 "ברוב עם"

השנייה... אוטובוסים היו עפים    דהבשנת תשס"א למדתי בקריית צאנז בעיר נתניה, הייתה זו תקופת הפיגועים הזכורה לשמצה, האינתיפא
באוויר, מחבלים היו מתאבדים, חגורות נפץ ל"ע. אני הייתי לומדת בבית ספר לאחיות, וכדי שיהיה לי מעט הכנסה מהצד בשביל להתקיים  

ניגש אלי אדם לתל אביב)    805תוך כדי שאני ממהרת אל האוטובוס (קו    .₪  150  תהניקיונובאותו היום הרווחתי על    ,הייתי מנקה בבתים
, כמובן שדבר זה  וביקש ממני עזרה לחגים מחמת מצבו הקשה שאין לו איך לעשות את החג. כל מה שהרווחתי נתתי לו, וכוונתי לשם צדקה

. רצתי אל האוטובוס וברגע האחרון הוא חלף אל מול פני... כמובן שהתמרמרתי, כי האוטובוס הבא מגיע רק עוד חצי שעה. עיכב אותי
מתנה התחזקתי ואמרתי שבזכות הצדקה לא אפסיד. עליתי אל האוטובוס הבא, ונודע לי שיש פקק ארוך בווינגיט. כשבררתי  בשעת הה

  האוטובוס  . בירור מהיר העלה כישאירע פיגועהרבה זמן, אמרו לי   כל כךלמה יש פקק שמתעכב 
  ווינגיט. אינני ת מצו  באזורבו  והוא התפוצץ מתאבד,   בו מחבל היה  עליו שהייתי אמורה להיות 

  י שמו בזכות הצדקה ניצלת עליו. ברוך הוא וברוךעולה  אם הייתי  היה קורה  מה  לדמיין  מסוגלת 
  בזכות ודין שמים באהבה, עלי   וקבלתידותיו ישלא הרהרתי אחר מ יתברך לה'ממוות. תודה רבה 
  ס.ש. וינה                                                                                                                                                          זה ה' ריחם עלי... 

                                                                                                                                                                                                      .  

  עמל התורה לכולם 
  ובפשטות, אין לנו ללמוד ממנה מה  מסופר על חטא העגלבפרשתנו  

לעשות כדי שלא נגיע לשפל של חטא העגל. אבל תוך הפרשה לאחר מעשה העגל יש 
מן בחובו יסוד עצום בעמל התורה, שחובה על עצמנו להתבונן בו וללמוד  ופסוק הט

"וידבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר  ממנו הלכה למעשה, וכך כתוב בפסוק  
רע  ימיש מתוך האהל"ה איש אל  נער לא  נון  בן  יהושע  ומשרתו  אל המחנה,  ושב  .  ו, 

פנים אל  עם משה פנים    דבריתברך    'פשט הדברים הוא, שהתורה הקדושה מעידה שה
אבל בעלי    .שיהושע בן נון לא מש מתוך האוהל  ,ובנוסף כתוב  ,חברל  יםכאשר מדבר

   .המוסר לומדים מפסוק זה מוסר גדול
בגמ'  וכמו   פד.)  שמסופר  קמא  נפטר,  (בבא  לקיש  ריש  שלו  שהחברותא  יוחנן  ר'  על 

שיטול חייו, ונטלו.  חיפש ר' יוחנן חברותא ולא מצא, והשתגע, וביקשו חבריו מהקב"ה  
מוות). כי בלי תורה אין חיים, מה  -או מיתותא (  -או חברותא  (תענית כג.)  וכמאמר חז"ל  

    שנראה בעיננו חיים הם אינם שווים בלי מתיקות ואושר התורה.
לשון    ,עותות על גבי שמועושמ  .מה שקורה בארץ בתקופת הבחירות  ,לדבר  דוגמא

ורכילות לו  ,הרע  ומחוצה  המחנה  בתוך  נבול  שקוע   ,כלי  להיות  שמסוגל  אחד  אין 
    .בלימוד כצורת בן תורה אמיתי

בתוך  דהיינו, ש  .ש מתוך האהליומשרתו יהושע בן נון נער לא ימ  ,זה כתוב בתורה  ועל 
נו של משה רבנו היה אמור להיות מעורב בכל מה  וכל הבלגן מטבע הדברים איש אמ 

    ...רץ שהוא מתערב רק כדי למחות על כבוד התורהל לתווהוא גם יכ ,שקורה
מתוך   נער לא ימיש כל זה התורה מעידה על יהושע בן נון נאמנו של משה רבנו    ועם 

הצעיר  .האוהל גילו  בגלל  לא  הוא  נער  שהכינוי  במפרשים  בגלל   ,ומבואר  אלא 
 כזהוכזה עמל תורה    ההתלהבות והעוצמה בהתנהגות של יהושע שהיה כמו נער צעיר. 

בטח אם היו שואלים אותו על החדשות הוא אפילו לא היה יודע לש  ,שקיעות בלימוד
   .על מה מדובר

אם יש לך שיעור קבוע שאתה    אחד מאתנו צריך להיות מבחינת יהושע בעניין זה.  כל 
יש לך חברותא קבוע).  י כבר מהיום להתחילאכד  ,אם לא(  ,הולך אם    ,אם  וכל שכן 

 נער לא ימיש   ,חובתנו היא בשעות הלימוד...),  זכית(   אתה אברך שיושב ולומד כל היום
רק תורה תורה ועוד   ,ואין חברים  ,אין עסקים  ,בזמן הלימוד אין עולם  -מתוך האהל  

  פעם תורה. 
שלי מבקשת  האומנתאם   ,(עירובין סה.) שאמר  אביי גדול האמוראיםמסופר על  מ' בג 

כי אני    ,אני לא יכול להתרכז כל היום בישיבה  ,אחרי הלימוד  הביא לה מי גבינהממני ל
  ... זהטרוד ב

לים לפרגן לעצמנו שאנחנו לומדים עם כל עול הבית הפרנסה  ומצד אחד אנחנו יכ  אז 
ג שבזמן הלימוד כל  וחובתנו לדא  ,מצד שני  . אךוזה נכון  ,הקניות הסידורים שיש לנו

   .עבדים לתורה הקדושה וגידים שלנו יהיו משהה " אברים ושסהח "רמ
מיקר מאוד   ' יתברךה  .סתם זכה יהושע בן נון להיות מנהיג ישראל אחרי משה רבנו  לא 

וגאה ושמח שבניו עוזבים הכל ושמחים ולומדים ומשתעשעים בתורה   ,עמל התורה
שכתוב,  הקדושה. ליוצרו"  וכמו  נחת  ועושה  בתורה  שגדול  מי  וכתב  "אשרי  זוהר  ה. 

כאשר יושבים ישראל ועוסקים בשמחת התורה (דהיינו בלימוד) הקב"ה אומר    ,הקדוש
  ועוסקים בשמחתי (עסק התורה).  ים את צערםחששוכ יביי לפמלייתו ראו בני חב

לעסוק    ייתן ונזכה  לשמהה'  שעובד  ,בתורה  אדם  ישיבה  ,בין  בחור  או  אברך    , לבין 
בביאת גואל  ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים .בשקיעות ובדבקות גמורה

 אמן! ,צדק במהרה בימנו

  זיע"א רבי עקיבא  אשת  רחל הצדקת הגדולה 
בתחילתו היה עם הארץ רועה צאן,  ש רבי עקיבא על  מסופר 

  ורצה ללכת ללמוד תורה אלא שהתבייש. 
אשתו   עשתה  אדמה  מה  עליו  ושמה  חמור  לקחה  רחל? 

עם  לשוק  ללכת  לעקיבא  ואמרה  עשבים,  בו  והצמיחה 
צחקו על האדם המוזר שהולך  החמור. ביום הראשון כולם 
נדו  אנשים  לשוק,  שוב  שהלך  השני  ביום  כזה.  חמור  עם 
השלישי   ביום  כלום.  אמרו  לא  אך  המוזר,  למראה  בראשם 

רגלו ולא אמרו  כבר הת  ,כששוב ראו אותו עם החמור המוזר
  כלום.

לימדה אותו שבושה הוא רק בהתחלה, ואכן הלך עקיבא כך 
,  התרגלוללמוד עם ילדי ישראל, ביום הראשון צחקו, ואח"כ  

  . לגדול הדורובזכותה נהפך 
מפריעים,   לכן יש בכח האישה לגרום לבעלה להתגבר על 

מו שאמר ר' עקיבא על רחל  כוכל מה שלומד נזקף לזכותה. ו
 .(גמ' נדרים דף נ עמ' א)  א" ו שלה ה - "שלי ושלכם לתלמידיו  

 (אפשר גם בווצאפ)  058 -  5878757לפרטים פנו לטלפון מס' 



 

 

 

למה צריך בצלאל לחשוב מחשבות 
בכסף ובנחושת, לא מספיק עצם בזהב 

  ידיעת האומנות? 
בדבר שבקדושה עצם האומנות לבד לא  רמז:

  מספיקה... 
  .פרס בין הפותרים נכונה יוגרל

  
בחנוכה גזרו לא   ): תצוהפתרון שבוע שעבר (פ' 

לקיים מצוות, לפיכך המצוות הן רוחניות. בפורים גזרו 
על הגוף, להשמיד להרוג ולאבד, ולכן תיקנו דברים  

  הקשורים להנאת הגוף כדוגמת משתה. 
  

  :  mp3בנגן    שם הזוכה בשבוע שעבר 
  נועם אילוז, עפולה הצעירה.
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  . לציין עבור השו"ת -עפולה  19/29קרן היסוד 

 

ל לֹא ַיְמִעיט" ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ  "ֶהָעׁשִ

נפרש בזה את הפסוק כמוסר השכל לאלפנו בינה וללמדנו דרך חיים ומוסר: גם האדם שזכה להיות עשיר בתורה ובמצוות, לא יתגאה במעשיו 
ל ימעיט את  עצמו ואת סגולת נפשו. לא יהלך העשיר לא ירבה! לחילופין, אף אם הוא דל ברכושו הרוחני, בנוגע לעסק התורה והמצוות, א –ותורתו 

לומר "מה אני ומה חיי", ריקם אנוכי, וממילא לא אוכל להשיג בכוחותיי הדלים את  -שמקורן מתחבולותיו של היצר הערמומי  -אחר מחשבות הבל 
יות דלות, שממילא לא יהיה שוות בעולם דרכי התורה והמצוה, הבה אתענג לפחות בתענוגי העולם הזה, ולמה לי כל הטרחה לצבור עוד כמה זכו

ו הבא. לא! "והדל לא ימעיט"! על כל אדם להאמין, כי לפי מצבו, תכונתו, אופיו ורמת הבנתו, הרי הוא מסוגל להרקיע שחקים, ולהגביה את עצמ
חיק אותנו משתי הקצוות, מצד דרגה אחר דרגה וייקרא "צדיק גמור"! אוי לו אם יתרשל מדברים שבקדושה מחמת מחשבות ההבל. פסוק זה מר

בית  באות -פך. בסדר האלףיהגאווה המתרברבת ומצד השפלות הגרועה. אלא פעמים על האדם להקטין ולהמעיט את ערך עצמו, ולפעמים לה
אה מ', ואחרי ב' באה אותיות א"ך (אות כ' לפני אות ל', ואות א' לפני אות ב'), ואחרי ה"לב" באות האותיות ג"ם (אחרי ל' ב -לפני אותיות "לב" 

אך' ג). מלת "אך" משמעותה כלשון  'מיעוט', לעומתה מלת "גם" מבטאת לשון ריבוי. להורות כיצד להנהיג את ליבנו: ופעמים ייתן את לבו לצד ה'
 ו.(בן איש חי)יחזק את עצמו עד שירבה את ערכו בעיני עצמ -כלומר ישפיל וימעיט עצמו, ופעמים  עליו לשים לב לצד ה'גם' שלידו -שבו

 מחשבה ומעשה

, אמר לפניו: רבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש ”הודיעני נא את דרכיך“ה ונתן לו. שנאמר ”ביקש (משה רבינו) להודיעו דרכיו של הקב
רשע בן  -צדיק בן רשע. רשע וטוב לו  - צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו -צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו? אמר לו: 'משה, צדיק וטוב לו 

צדיק שאינו  -צדיק גמור. צדיק ורע לו  -רשע בן רשע'. ובסוף הגמרא יש מסקנה אחרת: "אלא הכי קאמר ליה: צדיק וטוב לו  -צדיק. רשע ורע לו 
 רשע גמור" (ברכות ז.).  -רשע שאינו גמור. רשע ורע לו  -גמור. רשע וטוב לו 

. המחשבה המתכננת לעשות ”בן”-ו ”אב”. שני אלה מוגדרים כ”מעשה”-ו ”מחשבה“טוב שהאדם עושה, מורכב משני חלקים כל מעשה טוב או לא 
כשגם  ”צדיק גמור“. אם כך, זהו פירוש ”בן”ואילו המעשה שהוא התוצאה והתולדה של המחשבה מוגדרת אפוא כ ”אב”את המעשה מוגדרת כ

אך הם  ”צדיק“. אך יש צדיקים שאמנם מעשיהם טובים, ועל כן הם נקראים ”צדיק בן צדיק“מחשבתו וגם מעשיו הם לטובה, אז הוא זכאי להקרא 
צדיק בן ”שמים, ומאחר והתוצאה טובה אך השורש הוא רע, לכן צדיק שאינו גמור מוגדר כ-צדיקים שאינם גמורים, כיוון שמחשבתם אינה לשם

 רשעות. - ”אב“למחשבת,  ”בן“כיון שמחשבתו פוגמת בעצם מעשיו, כמו מחשבת פיגול הפוסלת את הקרבנות, כך גם המעשה שלו הוא  .”רשע

 

טוב ותלמידיו, את האמונה לחנך לישוב הדעת שחינכו הבעל שם    כדי
והקשה   הנואש  במצב  גם  חלילה  להתפרץ  או  להתנפץ  ולא  לאבד  לא 
ביותר, היתה אמא צדקת דגולה מספרת לילדיה, היה עני ואביון בעל 
המדובר,  האגדי  הסכום  במירב  בפייס  שזכה  ילדים  מרובת  משפחה 
את  יקבל  שבבהלה  חששו  כי  הזכיה  בשורת  את  לעדן  רופא  הזמינו 

וליבו ידום, שאל הרופא את הזוכה, כשנפגשו בא איתו בדברים  הבשורה  
ושאל הרופא, מה היית עושה אם היה בידך כמה מאות רובל, ואמר מה 
זוכה  היית  ואם  שאל  ולבסוף  בסכום  אט  אט  התקדם  וכך  רוכש  היה 
בסכום המלא בפייס מה היית עושה, ענה המשיב, חצי היית מקבל, מיד  

פילו לא הספיק לשמוע מה היה עושה עם  נדם ליבו של הרופא, כבר א
  . החצי הנותר

למה היה משה מאחר להגיע לעם שכל כך ממתין רק לו לקבל    באמת
שכל  שאמרו  היו  האכזבה,  התפתחה  שממנה  גדולה  כה  בערגה  פניו 

  .כעת ועכשיו טענתם היתה למה הרבי מאחר ובושש לבוא, תבעו הכל 
המ  פשוט הפסוקים  שלושת  את  להכיל  יודעים  להפטרת לא  קדימין 

יבוא  של שבת הגדול מתחילת הפרק במלאכי:    "וערבה לה'" ופתאום 
מבקשים אתם  אשר  האדון  היכלו  לאור   אל  מיוחדת  הגנה  צריך  וגו', 

  . הנבקע
כ  ואחי בספרו  הרה"ק    נטעים  אהלהגה"צ  דברי  את  אהרן  הביא  בית 

אומר: ויבהילו להביא את המן אל המשתה, בבהלה ובמהומה,   מקארלין
האדמו"ר   פירש  כן  עניני   ממודז'יץוכמו  קלו  עמ'  שאול  אמרי  בסה"ק 

את   למה ישראל מפסידים   שבועות, למה נאמר רק: וזרח משעיר למו,
  היום   אחר רק  לילה הה  העולם שלאומות  מכאן   [דרשנו זו,  זריחה 

 

  עם וזרח ולישראל היום אחר הלילה],  שמתחיל 
  ומבאר בטוב הדרו כדרכו, שלעשו לא היה הקב"ה מגן

גם    וזרח  כן  וכמו  והטוב  האור  בריבוי  ומאסו  עליהם  שהביא  מהאור 
שקיבלו  סוכה  ובמצות  מנרתיקה  חמה  הקב"ה  מוציא  לבוא,  לעתיד 
לנסיון וכדברי הגמרא ע"ז ג ע"א, כל אחד ואחד מבעט בסוכתו, אבל 
לישראל בצילו חימדתי וישבתי וללא שריפת החמה, [רמז לזה דרשנו, 

ורבי אסי, בסיום מסכת כתובות, בטב ריה החמה שם לימדו רבי אמי 
את  מתאימים  היו  ישראל  ארץ  ישיבת  על  להתרעם  יוכלו  שלא  כדי 
ובצינה  עליהם  החמה  תקדיר  שלא  בבצל  התלמידים  עם  ישיבתם 
עומדין מן הצל ויושבים בחמה], לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם 

דים טובים  חסדו, שלא מרוב טובה וחסד לא ישברו הכלים חלילה, וחס
שבתוך החסד עושה ה' בטוב להיות כלי מחזיק ברכה, והביא מפירושו 
להגדה של פסח בברכת אשר גאלנו, מאפילה לאורה לא בבת אחת 
מרבבות  ואתא  וכפירש"י  צעד,  אחר  בצעד  העמר  ספירת  עם  אלא 
לתת  כדי  וגם  חלקם,  רק  מרבבות  אלא  רובם  ולא  כולם  לא  קודש, 

אור   שפע  את  להכיל  יבוא לישראל  לפתאום  ההכנה  והתורה  התורה, 
האדון, כמרומז בפסוק כנשר יעיר קינו וכפירש"י ולא בבת אחת, יתן ה' 
של   זוהמתן  שפסקה  שאמר  זי"ע  מקאליב  הרבי  כברכת  עלינו  חסדו 
ופרשת  מפורים  גם בקבלת התורה מרצון  כ"ש שקיים  קבלת התורה 

 פרה, כיר"א. 

  האם מותר להשתמש במשחה לתינוקות (בייבי פסטה)?שאלה: 
תשובה: ייתן המשחה בלא מריחה, ויתמרח מאליו. או ימרח ממשחה אחרת שיכולה להיבלע, ויבליעה 

  בעור.
שאלה: קריאת פרשת פרה האם היא מהתורה או מצווה מד' סופרים? ואם היא מהתורה, האם  

  לנשים לשמוע את הקריאה כמו קריאת פ' זכור?יש חיוב 
תשובה: מחלוקת ראשונים. ולכן ראוי שהנשים תבואנה לשמוע קריאת פרשת פרה. (חזו"ע פורים עמ' 

  יח). -טז
אני מתחזק ועדיין אוהב לראות כדורגל, ויש משחקים שמשוחקים בשבת, האם מותר שאלה:  

  ם. לראותו במוצ"ש? יש להדגיש שחלק מהשחקנים יהודי
אין לראות  לכן תשובה: הואיל והשידור נעשה בשבת ע"י ישראל, תוך כדי חילול שבת ולצורך אחרים, 

  ' סג). יאף במוצ"ש בכדי שיעשו. (עי' יחו"ד ח"ז ס
  יש מניין פועלים שצריכים השלמה למניין, האם להצטרף אליהם, או להתפלל נץ? שאלה: 

, ואח"כ יתפלל בהנץ החמה ואף ביחיד אם אין תשובה: יצטרף אליהם לעניית קדיש וקדושה וברכו
' סא) אם אין לו מניין  מלציון (ח"ב ע-קלט). אולם לדעת האור -' קלזמשם מניין. (עי' ילקו"י ח"א ע

ס"ה) כותב, שיכול להתפלל עמהם   עמ'אח"כ, יתפלל עימם. והגרש"ז אויירעבך בהליכות שלמה (
  להם. אם משלים 

בה ע"י רב מעדות המזרח, כפי מי עלי לנהוג כבני אשכנז או  אני אשכנזי וחזרתי בתשושאלה:  
  כבני עדות המזרח?

או"ח ח'  יכול להמשיך לנהוג כך. (עי' יבי"א ח"י  אתה  תשובה: אם כבר התחלת לנהוג כבני הספרדים,  
  ' קנ). יס' ט, ויחו"ד ח"ז ס

  כבר לשים חצאית? , האם מותר לה עדיין ללכת עם מכנסיים, או שצריכה  4הבת שלי בת  שאלה:  
להגן מהצינה. ואם   יםתשובה: אם זה מכנסי בנים אסור אף מגיל יום, מדין "לא ילבש", אא"כ לובש

שש, וי"א אף מגיל שלש. -שלא ילבישו הבנות אף מגיל קטן, י"א מגיל חמש  ראוי הוא מיוחד לבנות  
  תח). -ו(עי' מורה הנער עמ' ת

קומות ציבוריים כמו תחנות אוטובוס, גשרים האם מותר להדביק תמונות של רבנים במשאלה:  
  וכדו'?

בהם  יש  וכי  בהם,  ויזלזלו  יפלו  או  עליהם  שידביקו  מחשש  ואם  הבעיה...  מה  הבנתי  לא  תשובה: 
ורק   עליו,  שמקפידים  אחר  מקום  וכל  אוטובוס  תחנות  על  דבר  שום  להדביק  אין  אולם  קדושה?! 

  להדביק.  מותר במקומות המיועדים לכך
הרב, נפגשתי עם מישהי והכל מסביב בסדר, אלא שהיא רוצה פאה. האם לבטל   שלוםשאלה:  

  בגלל זה את השידוך?
תשובה: אם אתה צעיר וזה מהשידוכים הראשונים שלך, עדיף לבטל. ולהבא אל תיפגש לפני שתברר.  

  אולם אם יש קשיים בשידוכים, מו"ר זצ"ל היה נוהג לומר שלא לבטל, ואח"כ ינסה להשפיע עליה. 
משחק בשבת במשחקים כדוגמת סביבון שמדליק אורות ע"י השימוש    3הקטן בגיל    שאלה: בני

  למנוע ממנו לשחק בזה?יש בו, האם 
  ' רסא). מתשובה: יש למונעו מכך. (עי' חזו"ע שבת ח"ה ע

ומצוות,  שאלה:   מתורה  רחוק  שלצערנו  מותר  ואדם  האם  ואמן,  שמו,  וברוך  ברכו  עונה  אינו 
  לצרפו למניין? 

ובה: כל עוד אינו מחלל שבת בפרהסיא מידיעה, מצטרף למניין. ומ"מ ראוי שיהיו תשעה עונים,  תש
(ס בשו"ע  ברכה  יכמש"כ  ברכותיו  להיות  קרוב  ועונים  שמכוונים  תשעה  אין  "שאם  ס"ד)  קכד   '

(עי' הלכה ברורה ס ויש מקילין אף בפחות עד ששה.  יחילבטלה".  יותר -' נה' אות  ומ"מ הנכון  יט). 
כל זה שאין תשעה עונים.  שיש חשש  "ג יכוון הש"ץ בחזרה שתהא תפילתו נדבה. וכן בכל מקום  דבכה

  בשאר התפילה ובערבית, מצטרף לכתחילה.    לעניין חזרת הש"ץ, אבל
איסור   שאלה: שיש  האם מותר, או  "גראס רפואי".  אני נצרך לקחת  הרפואי  בעקבות מצבי 

  בזה?
  תשובה: אין מצוה לסבול, ומותר לקחת במינון הנכון להרגעת הכאבים וליישוב הדעת. 
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 פרטים יבואו אי"ה 

 פרטים יבואו אי"ה 

  9:15 - 13:15 -כולל יום: בוקר 
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                     21:00 - 19:30 

  לנוער ובוגרים השיעור מיועד 
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