פרפראות לשבת
שו"ת סמ"ס – דף נה

נערך ע"י הרב מרדכי ציון

זימון לצבא
ש :יש לי זימון לצבא לבירור .אך התעצלתי לנסוע .האם מותר לי להוציא אישור רפואי
שהייתי חולה כדי לחסוך לעצמי משפט?
ת :אסור לשקר .יש לאמר אמת .ונקוה שיתרשמו מהכנות שלך לטובה.
פרטיות
ש :אם שואלים אותי אם אני בהריון ,ואני בהריון ,האם מותר לי לומר שלא ,כדי שלא
ייכנסו לי לפרטיות?
ת :כן .מדין פוריא.
חפץ חברו
ש :מותר לי לקחת חפץ חברי אם אני בטוח שהיה מרשה לי?
ת :כן .אם בטוח מאה אחוז.
טבעת ארוסין
ש :האם מותר לתת טבעת ארוסין?
ת :מותר .אך עדיף שיהיה בלי עדים ,חשש קידושין.
הישוב עמנואל
ש :אנו מתלבטים ,כמה משפחות ,אם ללכת לגור בעמנואל .הרב מכיר אותו ישוב? מה
טיב החיים?
ת :איני מכיר .אך שמעתי שיש דירות יפות גדולות עם נוף במחיר מאד זול .באשר לטיב
החיים ,הקהילה שאתם תקימו ,היא שתקבע.

הנקה וילודה
ש :האם לסיים הנקת תינוק מוקדם כדי לזרז לידת התינוק הבא?
ת :לא .להניק אותו מה שהוא צריך .עכשיו זה התור שלו.
הופעה מוצאי שבת
ש :האם מותר ללכת מוצאי שבת להופעה שהוכנה בחילול שבת?
ת :ודאי לא .מחזק ידי עוברי עבירה .חילול השם.
דבקות בד'
ש :כיצד אגיע לדבקות בד' ולחיים רוחניים בקדושה ,כאשר אני רחוק?
ת :בהדרגה ,כמו בצבא – סרגל מאמץ ,על פי סדר ההתעלות של ספר מסילת ישרים.
אטריות אורז
ש :מה מברכים על אטריות אורז?
ת :כמו אורז (וזאת הברכה .)983
תרופות הרמב"ם
ש :האם ללכת לאדם שמרפא על פי תרופות הרמב"ם?
ת :לא .על פי הרופאים של עכשיו .הרמב"ם למד רפואה מגלינוס וכדומה ולא מן השמים,
עיין כתביו הרפואיים.
גאוה
ש :האם מותר לספר לאימי על הצלחתי בלימודים או זו גאוה?
ת :זו לא גאוה אלא מצוה לשמח אותה.
כסף נוצרי
ש :האם מותר לי להתפלל בבית מדרש של ישיבה המקבלת כסף נוצרי?
ת :מן הדין מותר כי הישיבה גם מקבלת כסף כשר ,אלא אם כן מחליטים לנקוט בצעדי
מחאה.

