פרפראות לשבת
שו"ת סמ"ס – דף נו

נערך ע"י הרב מרדכי ציון

זמר כשר
ש :מה המקור לכך שכדי להיות שיר כשר מלבד מילים כשרות ומנגינה כשרה ,צריך גם
זמר כשר?
ת :שו"ת משנה הלכות ו קח.
"ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך"
ש :האם מותר לי לומר ב"בריך שמיה" (שאומרים בשעת הוצאת ספר תורה) את התוספת
שבסוגריים " -ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך" ,גם אם איני נשוי ,ולכוון גם למציאת
זיווג? או שעדיף לא לומר עד אחרי החתונה?
ת :או שתדלג על זה או שתתכוון בבוא זמנו.
אוטיסט
ש :האם מותר לאוטיסט לעלות לתורה?
ת :כן .אם מברך ,זה סימן שמבין איכשהוא.
מנין חב"ד
ש :האם מותר להתפלל במנין חב"ד בו צועקים יחי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעולם
ועד?
ת :כן .יהודים כשרים ויראי שמים עם זכויות רבות.
ש :אבל הם חושבים שאדם שנפטר חי ושהוא משיח בדומה לנוצרים?
ת :אז הם טועים .כל אחד טועה .אך הם לא דומים לנוצרים חלילה אלא יהודים צדיקים.
ש :למה לא להוציאם מכלל ישראל ככופרים?
ת :הם אינם כופרים .לא כל טעות היא כבר כפירה!

כדורגל
ש :האם ללכת למשחק כדורגל?
ת :לא .ספורט תחרותי אליטיסטי הוא מושב ליצים .אך לשחק בעצמו לחיזוק הגוף
ומנוחת הנפש – כן.
קריאה בכף היד
ש :האם יש אמת בידיעת נפש האדם על פי קריאה בכף היד?
ת :לא .זה הבל .אמנם ענין זה מוזכר בספר הזוהר .אך מה שיש עכשיו ,הוא הבל .וגם
אסור משום דרכי האמורי.
צלילה בשבת
ש :האם מותר לצלול בשבת?
ת :לא ,כי אסור לשחות בשבת .ואם זה עם ציוד ,קל וחומר.
ברכה
ש :האם ברכה של גדול משפיעה רק מבחינה פסיכולוגית או באמת בשמים?
ת :גם וגם.
פיג'מה בבית המדרש
ש :אפשר בלילה ללמוד בפיג'מה בבית המדרש?
ת :לא .אין זה כבודו .אבל בבית כנסת של בית חולים מותר ,כי שם זה בגדו.
משכורת מתרים
ש :אם אני עובד עבור ארגון חסד ,כמה מותר לי לקבל?
ת :אתה והמשרד וההוצאות השונות וההנהלה סך הכל  22%כש 87%מגיעים למטרה .זו
הוראת החשב הכללי במדינת ישראל כדי להיות מלכ"ר ,שתקרת הוצאת הנהלה וכלליות
היא סך  22%מסך המחזור.
שנה 0666
ש :שמעתי גרסא שבשנת  0666העולם ייחרב .זה נכון?
ת :לא .זה משל.

