א

מפתח לחלקים א  -ט

אורח חיים
תפילה וברכות ,בית הכנסת והקהילה
זמני היום
דילוג על פסוקי דזמרה ,ליחיד הרוצה להספיק להתפלל עם הנץ
השתתפות הרב בתפילת שחרית לאחר זמנה
זמן תפילה לכתחילה במקום שזמן הנץ מאוחר ואי אפשר לארגן אז מנין
תפילת מנחה אחר השקיעה
תפילת מנחה אחר השקיעה )תוספת(
תפילת ערבית לפני פלג-המנחה במקום שאחר-כך לא יהיה מניין
תפילת ערבית קודם שקיעת החמה בטלית ותפילין
חישוב זמן צאת הכוכבים ,בפרט באזור ניו יורק
סעודה שלישית ותפילת ערבית במקומות שהשבת יוצאת מאוחר מאד
חישוב זמני היום מעבר לחוג הקוטב

ח"ג ,תשובה ב
ח"ד ,תשובה יב
ח"ה ,תשובה ג
ח"ג ,תשובה יד
ח"ח ,תשובה א
ח"ד ,תשובה ב
ח"ח ,תשובה ב
ח"ו ,תשובה א
ח"ו ,תשובה לא
ח"ה ,תשובה א

תפילין שנכתבו על פי נוסח אחד ,הנחתן על ידי בן עדה אחרת
תפילת ערבית קודם שקיעת החמה בטלית ותפילין

ח"ד ,תשובה קב
ח"ח ,תשובה ב

ריבוי מניינים לפי נוסחי העדות השונות לענין "לא תתגודדו"
שינוי ממנהגי אבות כדי לנהוג כמנהג המקום
שינוי נוסח התפילה למטרות קירוב
שינוי נוסח התפילה כשהשתנה הרכב המתפללים בבית הכנסת
שינוי מנהג ממנהגי אשכנז לספרד בעקבות חתונה
שינוי מנהגי הבעל לפי מנהגי האישה
עניית אמן על ברכת "יראו עינינו" לבן ארץ-ישראל שאינו אומרה
אמירת "יראו עינינו" על ידי חזן שאינו נוהג לאומרה
מנהג אמירת "ברוך ה' לעולם"
שליח מישראל כשליח ציבור בתקופה שבה אומרים בארץ ישראל
"ותן טל ומטר" ובחוץ לארץ עדיין אומרים "ותן ברכה"
שינוי במנהג ברכת כהנים
מניין בני ארץ-ישראל ב"שמיני עצרת" המושך אליו מבני המקום
המתנה בחוץ-לארץ עד שבת פ' בהר-בחוקותי להשוואת הקריאה עם
בני ארץ-ישראל
זמן תפילה לכתחילה במקום שזמן הנץ מאוחר ואי אפשר לארגן אז מנין
חישוב זמני היום מעבר לחוג הקוטב

ח"ג ,תשובה לא
ח"ד ,תשובה יד
ח"ה ,תשובה יב
ח"ו ,תשובה ב
ח"ה ,תשובה יג
ח"ו ,תשובה כד
ח"ג ,תשובה טז
ח"ה ,תשובה י
ח"ד ,תשובה ג

תפילין

דיני תפילה לפי מיקום גיאוגרפי ולפי מנהגים שונים

ח"ח ,תשובה ה
ח"ו ,תשובה יז
ח"ג ,תשובה נד
ח"ד ,תשובה ד
ח"ה ,תשובה ג
ח"ה ,תשובה א

ב
חישוב זמן ברכת קידוש לבנה בחו"ל
שאילת גשמים בהודו
תקיעת שופר בר"ה בתפילת לחש
אמירת המזמורים "לדוד ה' אורי וישעי" ו"מכתם לדוד" אחר תפילת מנחה
כיוון התפילה לארץ ישראל ,קביעתו
שאלת "ותן טל ומטר" לבן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ לתקופה קצרה
אמירת "ברכו" אחרי תפילת ערבית

ח"ז ,תשובה א
ח"ה ,תשובה ד
ח"ד ,תשובה ו
ח"ד ,תשובה ח
ח"ח ,תשובה ג
ח"ח ,תשובה ד
ח"ח ,תשובה ו

החתימה לברכת "ותערב" ברגלים ובמועדים
אמירת עננו ,אבינו מלכנו וסליחות כשיש רק אחד או שניים מתענים
משמעות שינוי נוסח בהוספה של "וכתוב לחיים טובים" בעשרת ימי תשובה
אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו על ידי גר כשליח-ציבור או במניין גרים
השמטת קטעים מן התפילה ושיתוף הציבור בתפילה
קיצור התפילה בבית-ספר לא-דתי
קיצור "ליל הסדר" לאנשים שאינם יודעים עברית
הזכרת שמות שני ההורים בזמן אמירת "מי שברך" ובמקרים נוספים
שאלת "ותן טל ומטר" לבן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ לתקופה קצרה
אמירת "ברכו" אחרי תפילת ערבית
שינוי נוסח התפילה כשהשתנה הרכב המתפללים
שינוי נוסח התפילה לאחר איחוד שתי קהילות
מנהגי תפילה שהשתנו ,חזרה למנהג הקדום

ח"א ,תשובה ו
ח"א ,תשובה כה
ח"ד ,תשובה ז
ח"א ,תשובה ב
ח"א ,תשובה ה
ח"ד ,תשובה יג
ח"ג ,תשובה נה
ח"ד ,תשובה יא
ח"ח ,תשובה ד
ח"ח ,תשובה ו
ח"ח ,תשובה ז
ח"ח ,תשובה ח
ח"ח ,תשובה ט

נוסח התפילה

שפות שונות והגיות שונות בתפילה
לשון התפילה במקום שהציבור אינו מבין עברית
חזרת הש"ץ כשהציבור אינו מבין עברית
תפילה בלשון הקודש בלי הבנת המתפלל או תפילה בלועזית
אמירת דבר שבקדושה שלא בשפה העברית או קדיש בעברית ,ללא מניין,
על ידי אישה
תרגום שם ה' בסידורים המתורגמים לשפה לועזית
שימוש בסידורים המתורגמים ללועזית בהוצאת רב רפורמי
ברכת המזון בלע"ז
תרגום "שבע ברכות" לאנגלית בזמן החופה
שימוש בשמות לועזיים לצורך "מי שברך" לחולים או אשכבה,
ואשכבה ללא ציון שם כלל
שינוי הגיה בתפילה
קריאת המגילה בהברה ספרדית לאשכנזים

ח"א ,תשובה א
ח"ו ,תשובה ג
ח"ב ,תשובה א
ח"ו ,תשובה ד
ח"ב ,תשובה ב
ח"ב ,תשובה ד
ח"ו ,תשובה ה
ח"ה ,תשובה קיד
ח"ו ,תשובה כג
ח"ג ,תשובה א
ח"ח ,תשובה י

דיני קדיש ,ברכו ושליח ציבור
אמירת קדיש על ידי אישה
מחיצה לאישה האומרת קדיש בבית-הכנסת
אמירת קדיש )שאחרי הקרבנות( באמצע פסוקי דזמרה
אמירת קדישים נוספים על ידי אבל ,במניין שאין הוא מתפלל בו

ח"א ,תשובה ד
ח"ג ,תשובה כח
ח"ב ,תשובה ט
ח"ד ,תשובה קיז

ג
אמירת קדיש אחר קדיש בבית האבל ללא הפסק מזמור
הלכות "שמחות" ,לקראת סיום שנת האבל
חלוקת התפילה בין שליחי-ציבור אחדים וכיבוד נערים כשליחי-ציבור
כללי קדימה באמירת קדיש ,מינוי כשליח ציבור ועלייה לתורה
יהודי מסורתי כשליח-ציבור ועלייתו לתורה
כשרותו של חזן המשמש בבית כנסת קונסרבטיבי
מחלל שבת כשליח-ציבור
מינוי כהן שנשא אסורה לו ,לשליח-ציבור
שינוי מקום החזן בבית כנסת עם בעיות אקוסטיקה
עיכוב הציבור לצורך אמירת קדושה עם יחיד שהפסידה
סדרי תפילה בציבור כשאין עשרה בזמן שמונה עשרה של לחש
טירחא דציבורא וריבוי קדישים באמירת קדיש לאחר "אנעים זמירות"
המרותק לכסא גלגלים ,מינויו כשליח ציבור והעלאתו לתורה
שליח מישראל כשליח ציבור בתקופה שבה אומרים בארץ ישראל
"ותן טל ומטר" ובחוץ לארץ עדיין אומרים "ותן ברכה"
בן ארץ ישראל ,עלייתו לתורה כחתן תורה ,בשמחת תורה בחוץ לארץ
ברכו בסוף תפילת ערבית
בתי כנסת שיש בהם פחות ממניין מתפללים

ח"ד ,תשובה קיח
ח"ו ,תשובה עה
ח"ב ,תשובה ה
ח"ו ,תשובה ז
ח"ג ,תשובה ה
ח"ו ,תשובה ח
ח"ג ,תשובה ו
ח"ג ,תשובה ח
ח"ד ,תשובה ט
ח"ד ,תשובה א
ח"ה ,תשובה ב
ח"ז ,תשובה ב
ח"ז ,תשובה ג
ח"ח ,תשובה ה
ח"ח ,תשובה כט
ח"ח ,תשובה ו
ח"ט ,תשובה א

קריאת התורה ,דיני ספר תורה ,ברכת הגומל וכיבודים
כללי קדימה באמירת קדיש ,מינוי כשליח ציבור ועלייה לתורה
מחלל שבת ,נושא נכרית וגר רפורמי :עלייתם לתורה וצירופם למניין
רב רפורמי ,עלייתו לתורה בבית כנסת אורתודוקסי
נושא נכרית  -נשיאת כפיים וכיבודים בבית-הכנסת
כהן הנושא גרושה  -העלאתו לתורה ,כשאין עוד כהנים ,ודין בניו
העלאת כהן שאינו צם ,לתורה ,בתענית ציבור
דין כהן שנשא גיורת לעניין עליה לתורה ולהיטמא למת
העלאתו לתורה של בן לוי מנכריה ,שנתגיירה לפני הלידה ,תחת שם "לוי"
בן לאם יהודיה ואב גוי ,שמו
כהן חוזר בתשובה החי עם גויה ,היחס אליה ומעמדו לעניין עליה לתורה
דין החשוד במשכב-זכר בקשר להלכות בית-הכנסת ,כיבודים ,עליות וכדו'
יהודי מסורתי כשליח-ציבור ועלייתו לתורה
הזמנת בעל קורא ,המחלל שבת בהגעתו ואין אחר זולתו
אי תשלום מיסי חבר לבית-הכנסת והשפעתו על כיבודים
הוצאת ספר תורה מארון קודש אחר ,לאחר שארון הקודש הראשון כבר נפתח
עדיפות קריאה בספר תורה חדש שנתרם לבית הכנסת על פני שאר הספרים
קריאה ,ברכות והפטרה בס"ת כשיש חשש רציני שנפסל
מנהג הוספת ג' פסוקים בסוף פרשת בלק
שינויים בניגון בקריאת התורה להדגשת התוכן והגברת ההקשבה
הנחת שקף עם טעמים וניקוד על גבי ס"ת בעת הקריאה
שימוש בשקף עם טעמים במקרה שבעל הקורא אינו בקי בקריאה
המתנה בחוץ-לארץ עד שבת פ' בהר-בחוקותי להשוואת הקריאה עם
בני ארץ-ישראל

ח"ו ,תשובה ז
ח"א ,תשובה ז
ח"ח ,תשובה יב
ח"א ,תשובה ח
ח"א ,תשובה ט
ח"ז ,תשובה ד
ח"ב ,תשובה ו
ח"ה ,תשובה יז
ח"ח ,תשובה יג
ח"ה ,תשובה יח
ח"ב ,תשובה ז
ח"ג ,תשובה ה
ח"ג ,תשובה מד
ח"א ,תשובה יא
ח"ו ,תשובה ט
ח"ז ,תשובה ה
ח"ג ,תשובה יא
ח"ג ,תשובה יב
ח"ו ,תשובה יא
ח"ג ,תשובה יג
ח"ז ,תשובה ו
ח"ד ,תשובה ד

ד
ח"ד ,תשובה ה
ח"ג ,תשובה כא
ח"ז ,תשובה קי
ח"ד ,תשובה קד
ח"ו ,תשובה י
ח"ג ,תשובה כט
ח"ד ,תשובה טו
ח"ה ,תשובה ו
ח"ה ,תשובה ז

קריאת התורה וההפטרה במנחה ביום צום שנקבע לרפואת חולה
בעלות על ספר-תורה לאחר שנמסר לבית כנסת
בעלות על ספרי קודש לאחר שנמסרו לבית הכנסת
דינו של המפיל ספר-תורה עטוף
נשיקת ספר התורה באמצעות סידור
נשיקת ספר-התורה על ידי נשים מעזרת הנשים
העברת ספר-התורה לעזרת נשים בדרכו חזרה לארון הקודש
זמן אמירת ברכת הגומל של העולה לתורה
דין ברכת הגומל לאישה
שימוש בשמות לועזיים לצורך "מי שברך" לחולים או אשכבה ,ואשכבה
ללא ציון שם כלל
"טירחא דציבורא" בזמן אמירת "מי שברך" לחולים
בית סוהר שיש בו עשרה יהודים ,קריאת התורה וכפיית תפילה במניין
בתי כנסת שיש בהם פחות ממניין מתפללים
בן ארץ ישראל ,עלייתו לתורה כחתן תורה ,בשמחת תורה בחוץ לארץ

ח"ו ,תשובה כה
ח"ח ,תשובה יא
ח"ט ,תשובה א
ח"ח ,תשובה כט

מחלל שבת ,נושא נכרית וגר רפורמי :עלייתם לתורה וצירופם למניין
רב רפורמי ,עלייתו לתורה בבית כנסת אורתודוקסי
נושא נכרית  -נשיאת כפיים וכיבודים בבית-הכנסת
היחס לפרנס שנשא גויה
מינוי מי שנשוי לנכריה כמנהל בית-הספר היהודי
אי שמירת כבודו של מי שנשא לא יהודיה וכח "תקנת הקהל" בנושא
בנים לאב יהודי ,חברותם בקהילה
בן לאם יהודיה ואב גוי ,שמו
כיבודי כהונה לכהן החי עם גויה
כהן חוזר בתשובה החי עם גויה ,היחס אליה ומעמדו לענין עליה לתורה
כהן הנושא גרושה  -העלאתו לתורה ,כשאין עוד כהנים ,ודין בניו
דין החשוד במשכב-זכר בקשר להלכות בית-הכנסת ,כיבודים ,עליות וכדו'
העברה מתפקיד חשוב של אדם שבבעלותו עסק של פריצות
הורשע בפלילים ,נשיאת כפים וכיבודים בבית הכנסת
הנצחת שם מחלל שבת בבית כנסת
שירת פייטן מחלל שבת
מחלל שבת כשליח-ציבור
מינוי כהן שנשא אסורה לו לשליח-ציבור
הזמנת בעל קורא ,המחלל שבת בהגעתו ואין אחר זולתו
כשרותו של חזן המשמש בבית כנסת קונסרבטיבי
יהודי המטיף להאמין באותו האיש ,חברותו בקהילה
שימוש בסידור של התנועה הקונסרבטיבית
שימוש בסידורים המתורגמים ללועזית בהוצאת רב רפורמי
השתתפות גר בחגיגת בר מצווה של אח לא יהודי ,המתקיימת בבית כנסת רפורמי
ערל ,דינו לעניין חיוב במצוות ושיתופו בחיי הקהילה
דין מומר מאונס שחזר בתשובה ונשאר ערל מסיבה רפואית

ח"א ,תשובה ז
ח"ח ,תשובה יב
ח"א ,תשובה ח
ח"א ,תשובה י
ח"ד ,תשובה כה
ח"ה ,תשובה יט
ח"ח ,תשובה יד
ח"ח ,תשובה יג
ח"ג ,תשובה ט
ח"ה ,תשובה יח
ח"א ,תשובה ט
ח"ב ,תשובה ז
ח"ז ,תשובה ח
ח"ז ,תשובה ז
ח"ה ,תשובה טז
ח"ג ,תשובה ז
ח"ג ,תשובה ו
ח"ג ,תשובה ח
ח"ג ,תשובה מד
ח"ו ,תשובה ח
ח"ד ,תשובה עו
ח"ב ,תשובה ג
ח"ב ,תשובה ד
ח"ו ,תשובה כח
ח"ד ,תשובה ל
ח"ה ,תשובה כא

ח"ו ,תשובה כג

יחס לבעלי עבירה

ה
לימוד תורה לגברים בגילוי ראש
אמירה לנכרי באיסור תורה במקום פיקוח נפש רוחני לרבים
פעילות למטרת קירוב רחוקים הכרוכה בחילול שבת
תפילה להצלחת יהודי בעל עבירה
גדרי "מוטב יהיו שוגגים"
הכנת תוכניות אדריכליות ל"בית כנסת" קראי

ח"ב ,תשובה סד
ח"ג ,תשובה לז
ח"ה ,תשובה נב
ח"ד ,תשובה י
ח"ג ,תשובה לב
ח"ה ,תשובה כו

מחיצה והפרדה בבית כנסת ,הלכות צניעות ודיני תפילה לנשים
אמירת קדיש על ידי אישה
אמירת דבר שבקדושה שלא בשפה העברית או קדיש בעברית ,ללא מניין,
על ידי אישה
מחיצה לאישה האומרת קדיש בבית-הכנסת
הסבר לצורך במחיצה בין גברים ונשים בבית-הכנסת
הצורך בהפרדה במבואה לבית הכנסת ,המשמשת לנשים וגברים
שעור גובה המחיצה בבית-הכנסת
גובה המחיצה בבית-הכנסת
בדיני מחיצה בבית הכנסת
וילון כמחיצה בין עזרת נשים לעזרת גברים ,בבית הכנסת
נשיקת ספר-התורה על ידי נשים מעזרת הנשים
העברת ספר-התורה לעזרת נשים בדרכו חזרה לארון הקודש
כפיית כיסוי-ראש לנשים בבית-הכנסת
כיסוי ראש לאישה בזמן תפילה ואמירת ברכות
חצאית מכנס לנשים
מניין נשים
קריאת מגילה לנשים על ידי נשים
שירה מעורבת באזור רחבת הכותל ,גערה בשרים
תפילת נשים בקבוצה נפרדת
צירוף נשים למניין לעניין הדלקת נרות חנוכה בבית-הכנסת
דין ברכת הגומל לאישה
פטור מתחנון כאשר כלה מתפללת בבית הכנסת
ברכת האירוסין על ידי אישה
קריאת הכתובה או אמירת דבר תורה על ידי אישה בזמן החופה
שבע ברכות מפי אישה
אישה כפנים חדשות בשבע ברכות
הוצאת הציבור ידי חובת קידושא רבה על ידי בת-מצוה כחלק ממסיבתה
"כבוד הציבור" באי עליית נשים ובנות מצוה לתורה )הסבר(
עריכת "בת מצוה"
עריכת בת-מצווה בבית-הכנסת
עריכת טקס בת-מצוה בבית-הכנסת
טקס בת-מצוה בבית-הכנסת ושירת הבנות במקהלה בציבור
עניית איש לזימון נשים
שאלת רשות לזימון מבעלת הבית
דיבור בשירותים ובמקלחת

ח"א ,תשובה ד
ח"ו ,תשובה ד
ח"ג ,תשובה כח
ח"א ,תשובה טו
ח"ז ,תשובה י
ח"א ,תשובה טז
ח"ב ,תשובה טז
ח"ו ,תשובה יג
ח"ז ,תשובה ט
ח"ג ,תשובה כט
ח"ד ,תשובה טו
ח"ג ,תשובה כ
ח"ו ,תשובה יב
ח"ב ,תשובה סג
ח"ג ,תשובה כה
ח"ז ,תשובה נב
ח"ז ,תשובה יא
ח"ג ,תשובה כו
ח"ד ,תשובה סד
ח"ה ,תשובה ז
ח"ה ,תשובה ה
ח"ו ,תשובה יד
ח"ו ,תשובה טו
ח"ה ,תשובה קיג
ח"ו ,תשובה טז
ח"ד ,תשובה לא
ח"א ,תשובה יט
ח"א ,תשובה יז
ח"א תשובה יח
ח"ב ,תשובה יב
ח"ב ,תשובה יג
ח"ה ,תשובה ח
ח"ה ,תשובה ט
ח"ג ,תשובה ג

ו
מחנה-קיץ מעורב )לבנים ולבנות(
מינוי אישה לנשיאת בית כנסת
חיוב נשים בתפילה וסדר קדימה של קטעי התפילה בתפילת שחרית

ח"ה ,תשובה כב
ח"ט ,תשובה ב
ח"ט ,תשובה ג

"שבע ברכות" לשני זוגות בזמן אחד
השתתפות בחתונה בה יוגש אוכל כשר רק לחלק מן המוזמנים
רישום קידושין שנערכו בידי רב מסיג גבול
פטור מתחנון כאשר כלה מתפללת בבית הכנסת
ברכת האירוסין על ידי אישה
קריאת הכתובה או אמירת דבר תורה על ידי אישה בזמן החופה
"שבע ברכות" מפי אישה
אישה כפנים חדשות בשבע ברכות
תרגום "שבע ברכות" לאנגלית בזמן חופה
חיוב המשתתפים לאכול פת בסעודת שבע ברכות

ח"ד ,תשובה יח
ח"ד ,תשובה כד
ח"ד ,תשובה כח
ח"ה ,תשובה ה
ח"ו ,תשובה יד
ח"ו ,תשובה טו
ח"ה ,תשובה קיג
ח"ו ,תשובה טז
ח"ה ,תשובה קיד
ח"ה ,תשובה קטו

עריכת בת-מצוה
עריכת בת-מצוה בבית-הכנסת
עריכת טקס בת-מצוה בבית-הכנסת
טקס בת-מצוה בבית-הכנסת ושירת הבנות במקהלה בציבור
שינוי שם לועזי לשם עברי בזמן בר-המצוה
זמן חיוב במצוות ומנהג הנחת תפילין לנער שנולד בל' אדר א כשבר-המצוה
בשנה פשוטה
הוצאת הציבור ידי חובת קידושא רבה על ידי בת-מצוה כחלק ממסיבתה
בר-מצוה בתשעת הימים
השתתפות גר בחגיגת בר-מצווה של אח לא יהודי ,המתקיימת בבית כנסת רפורמי

ח"א ,תשובה יז
ח"א ,תשובה יח
ח"ב ,תשובה יב
ח"ב ,תשובה יג
ח"ב ,תשובה יד

ח"ד ,תשובה לא
ח"ג ,תשובה סא
ח"ו ,תשובה כח

שינוי במנהג ברכת כהנים
נושא נכרית  -נשיאת כפיים וכיבודים בבית-הכנסת
כהן הנושא גרושה  -העלאתו לתורה ,כשאין עוד כהנים ,ודין בניו
כהן שיצא עליו קול שהוא בן הגיורת  -הורדתו מכהונה
דין כהן שנשא גיורת לעניין עליה לתורה ולהיטמא למת
מינוי כהן שנשא אסורה לו לשליח-ציבור
כיבודי כהונה לכהן החי עם גויה
כהן חוזר בתשובה החי עם גויה ,היחס אליה ומעמדו לענין עליה לתורה

ח"ו ,תשובה יז
ח"א ,תשובה ח
ח"א ,תשובה ט
ח"א ,תשובה יד
ח"ב ,תשובה ו
ח"ג ,תשובה ח
ח"ג ,תשובה ט
ח"ה ,תשובה יח

אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו על ידי גר כשליח-ציבור או במניין גרים
השתתפות גוי הנמצא בתהליך גיור בשיעורי תורה ואמונה ובתפילות
בבית-הכנסת

ח"א ,תשובה ב

נישואין ושבע ברכות

בר ובת מצווה

ח"ג ,תשובה י

כהונה

גיור וקהילה ובני נח )ראה עוד בחלק אבן העזר(
ח"ב ,תשובה עו

ז
מינוי גר צדק לראש קהילה
מינוי אישה לנשיאת בית כנסת
שירת "אנעים זמירות" על ידי בן נכרית שהוא ואמו נמצאים בתהליכי גיור
עריכת בר-מצוה למי שאמו נתגיירה גיור קונסרבטיבי או למי שאביו
יהודי ואמו נכריה ונתגייר הוא גיור מפוקפק
תוקפו של גיור קונסרבטיבי לעניין הצטרפות לקהילה
קטן שאביו יהודי ואמו נוצריה )ואינה רוצה להתגייר(  -גיורו ,קבלתו
לבית-ספר יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים
ילדים לאם נכריה  -התייחסות אליהם והכנסתם לחינוך יהודי
בנים לאב יהודי ,חברותם בקהילה
פתיחת המקוה הקהילתי בפני טובלים לצורך גיור רפורמי
השתתפות גר בחגיגת בר מצווה של אח לא יהודי ,המתקיימת בבית כנסת רפורמי
תפילתם של בני נח
הלכות בני נח
קבורת מי שהיה בתהליכי גיור ונפטר בטרם הגיעו לסיומם

ח"ג ,תשובה ל
ח"ט ,תשובה ב
ח"ד ,תשובה יט
ח"ד ,תשובה כ
ח"ב ,תשובה עב
ח"א ,תשובה עו
ח"א ,תשובה עה
ח"ח ,תשובה יד
ח"ב ,תשובה עד
ח"ו ,תשובה כח
ח"ו ,תשובה כט
ח"ו ,תשובה ל
ח"ו ,תשובה עב

כיוון תפילה ,מבנה בית הכנסת ,מקום ראוי לתפילה ושימוש ברמקול
עוגב וכלי זמר בבית-הכנסת
קריאת מגילה ברמקול
שמיעת מגילה באמצעות רמקול ,במקום שכך נהגו
הקדמת ציון שם התורם לשם ה' בעמוד התפילה
קביעת הבימה בסמוך לארון-הקודש
שינוי מקום החזן בבית כנסת עם בעיות אקוסטיקה
בית כנסת שיש בו חדרים מספר ,המכוונים לכיוונים שונים
כיוון התפילה לארץ ישראל ,קביעתו
בניית עזרת-נשים במקום שבו היתה עזרת-גברים
הסבר לצורך במחיצה בין גברים ונשים בבית-הכנסת
שעור גובה המחיצה בבית-הכנסת
גובה המחיצה בבית-הכנסת
בדיני מחיצה בבית הכנסת
ברכות בבית המטבחיים

ח"א ,תשובה ג
ח"א ,תשובה כו
ח"ה,תשובה סב
ח"ב ,תשובה יז
ח"ג ,תשובה כב
ח"ד ,תשובה ט
ח"ג ,תשובה כג
ח"ח ,תשובה ג
ח"ג ,תשובה כז
ח"א ,תשובה טו
ח"א ,תשובה טז
ח"ב ,תשובה טז
ח"ו ,תשובה יג
ח"ג ,תשובה יח

אימתי מותר לאסור על יהודי להכנס לבית-הכנסת
הטלת איסור כניסה לבית-הכנסת על חבר הקהילה
העסקת מטפל שאינו יהודי לעניין בישול ,הנחת תפילין וכניסה לבית הכנסת
מסיבת סיום השנה האזרחית באולם השמחות של הקהילה
סדר ציבורי בבית-הכנסת
צילום תפילה בבית-הכנסת או שיחזור תפילה
צילום בית-הכנסת בשעת תפילה ובעת פתיחת הארון
אולם בו מתפללים באופן זמני ,שימושי חול בו וסדרי עדיפות במיקום
ספרי התורה במקרה זה
קיום קונצרט בבית-הכנסת כדי לקרב רחוקים

ח"א ,תשובה יב
ח"ד ,תשובה כב
ח"ה ,תשובה פ
ח"ה ,תשובה עו
ח"ב ,תשובה טו
ח"ב ,תשובה כא
ח"ד ,תשובה יז

קדושת בית הכנסת ,שימוש בו ומכירתו

ח"ז ,תשובה יט
ח"ה ,תשובה יד

ח
עריכת קונצרט בבית כנסת ישן שאינו בשימוש
שיפוץ בית כנסת על ידי השלטונות בתנאי שישמש גם אולם לאירועים שונים
בניית אתר הנצחה על שטח המשמש כיום כחניון ,והיה בו בית כנסת
שחרב בליל הבדולח
הפיכת בית כנסת שחרב למוזיאון
כיצד ינהג גוי בקדושת בית כנסת שנמכר לאחר מלחמת העולם השנייה
אופן מכירת בית כנסת ישן על מנת לבנות בית כנסת חדש באתר אחר
בית כנסת ,מיקומו בבית אבות שעובר הליך שיפוץ
מכירת בית כנסת לצורך הפיכתו למרכז סוציאלי
מכירת בית שמרתפו שימש באופן זמני כבית כנסת
מכירת בתי כנסת שאין מתקיימות בהם תפילות
בית כנסת ,מכירתו בשעת הדחק לכנסייה המקומית
מכירת בית כנסת באזור שהידרדר מבחינה חברתית-כלכלית על מנת לבנות
בית כנסת באזור טוב יותר
בית כנסת ,הגדרתו כבית כנסת של כפרים והשימוש בדמי מכירתו
ויתור על בעלות על בית כנסת למען הצלתו מחורבן
בניית בית כנסת חדש על חורבות בית כנסת ישן ,ומיקומו בקומפלקס
הקהילה החדש
הריסת בית כנסת
שינוי מיקום תפילה במטרה לגרום להגדלת מספר המתפללים
מגורים מעל בית כנסת והדרך לאי החלת קדושת בית כנסת על מבנה
מכירת מקוה שמצבו רעוע
אולם טהרה של בית קברות ,הסבתו לבית כנסת
בית כנסת המשמש כמקום תפילה לכל הדתות
בתי כנסת שיש בהם פחות ממניין מתפללים

ח"ז ,תשובה יד
ח"א ,תשובה כג
ח"ב ,תשובה כ
ח"ד ,תשובה כא
ח"ג ,תשובה כד
ח"ב ,תשובה יח
ח"ז ,תשובה טז
ח"ב ,תשובה יט
ח"ה ,תשובה טו
ח"ו ,תשובה יח
ח"ז ,תשובה יח
ח"ו ,תשובה יט
ח"ז ,תשובה יז
ח"ו ,תשובה כ
ח"ו ,תשובה כא
ח"ח ,תשובה טז
ח"ז ,תשובה יב
ח"ז ,תשובה טו
ח"ד ,תשובה כג
ח"ז ,תשובה יג
ח"ח ,תשובה טו
ח"ט ,תשובה א

בית ספר ומחנה קיץ
ח"ב ,תשובה סב
ח"ד ,תשובה כה
ח"ה ,תשובה כב
ח"א ,תשובה עה

שליחות חינוכית לאישה נשואה שאינה מכסה ראשה
מינוי מי שנשוי לנכריה למנהל בית-הספר היהודי
מחנה-קיץ מעורב )לבנים ולבנות(
ילדים לאם נכריה  -התייחסות אליהם והכנסתם לחינוך יהודי
קטן שאביו יהודי ואמו נוצריה )ואינה רוצה להתגייר(  -גיורו ,קבלתו
לבית-ספר יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים
שילוב ילדים שנולדו ליהודי מאשתו הנכריה בבית-ספר יהודי
קבלת ילדים שאמם נכריה ,וע"פ טענת הוריהם יתגיירו בגיל בר-מצוה,
לגן ילדים יהודי ,כאשר יש חשש שאי-קבלתם תגרור אחריה סגירת הגן
קבלת ילדה מאומצת הנמצאת בתהליך גיור לבית-ספר יהודי
שיתוף פעולה ועבודה בבית ספר המשותף לכל התנועות
שיער ארוך לבנים

ח"ב ,תשובה עז
ח"ה ,תשובה כג
ח"ה ,תשובה כה

שאלות בהלכות הפרשת-חלה ,אחוז הסוכר בעיסה לברכת בורא מיני מזונות
גדר ברכת נטילת-ידיים ודין הקם באמצע הלילה לעשות צרכיו

ח"א ,תשובה מה
ח"ב ,תשובה י

ח"א ,תשובה עו
ח"ד ,תשובה כו
ח"ד ,תשובה כז

דיני סעודה וברכות

ט
חינוך לברכות הנהנין על מאכלים לא-כשרים
ברכות על מזון לא-כשר במקום שהכרח לאוכלו
ברכת בורא פרי הגפן על יין "קדם" ו"כרמל" לספרדים
ברכת "שהחיינו" על עליה ארצה
ברכות על ראיית גאונים בתורה ובמדע
ברכת המזון בלע"ז
סעודת שבע ברכות וברית מילה משותפת בשבת
כיבוד בזימון למי שאכל מאכלים שברכתם שהכל ,העץ והאדמה
בקשת "רשות" בזימון מבעלת הבית
נוסח תפילה להיפקד בילדים
שימוש בשמות לועזים לצורך "מי שברך" לחולים או אשכבה ואשכבה
ללא ציון שם כלל
"טרחא דציבורא" בזמן אמירת "מי שברך" לחולים
תפילות הקשורות להקמת מדינת ישראל

ח"ב ,תשובה יא
ח"ג ,תשובה ד
ח"ג ,תשובה טו
ח"ז ,תשובה כ
ח"ה ,תשובה יא
ח"ו ,תשובה ה
ח"ז ,תשובה כא
ח"ז ,תשובה כב
ח"ז ,תשובה כג
ח"ו ,תשובה ו
ח"ו ,תשובה כג
ח"ו ,תשובה כה
ח"ו ,תשובה כו

שונות
היחס לתובע את הקהילה בפני ערכאות של גויים
ביוש ברבים של מי שמעל בכספי הקהילה והתחייב להחזירם
דינו של המסרב להופיע לדין-תורה
הקמת בית-דין בקהילה שבה קיים בית-דין
שאלות בהלכות הפרשת-חלה ,אחוז הסוכר בעיסה לברכת בורא מיני מזונות
שתיה לפני התפילה לאדם שלא נהג כן עד עתה
חבישת כובע בזמן תפילה ובזמנים אחרים ,והתעטפות בטלית בזמן תפילה
שינוי שם לועזי לשם עברי בזמן בר-המצוה
חשיבותם של שמות עבריים
שימוש בשמות לועזים לצורך "מי שברך" לחולים או אשכבה ואשכבה
ללא ציון שם כלל
דיבור לצורך ,אחר קריאת-שמע שעל המיטה
סמכות הרב האזורי ביחס לקהילה ,בעניין בחירת שו"ב ,חזן ורב מקומי
סמכות חזן לאסור על אדם אחר לשמש כחזן בקהילתו
הסמכות למתן תעודת כשרות
העברת רב מתפקידו וזכויותיו הכספיות בהקשר לכך
מחויבות של מרא דאתרא חדש לפסקיו של קודמו
סדרי פיקוח על מטבח הקהילה בזמן העדרו של הרב
החלפת או הוספת שם לחולה
ערל ,דינו לעניין חיוב במצוות ושיתופו בחיי הקהילה
ברכות על ראיית גאונים בתורה ובמדע
שיער ארוך לבנים
אמירת שקר כאמצעי להשגת מטרה חיובית
השארת ילדים ברכב ללא השגחה
פעילות למטרת קירוב רחוקים הכרוכה בחילול שבת
פתיחת אגף כשר במסעדה של נכרים בשעת הדחק
בית סוהר שיש בו עשרה יהודים ,קריאת התורה וכפיית תפילה במניין

ח"א ,תשובה יג
ח"ה ,תשובה כ
ח"א ,תשובה צט
ח"ד ,תשובה כט
ח"א ,תשובה מה
ח"ב ,תשובה ח
ח"ו ,תשובה כז
ח"ב ,תשובה יד
ח"ו ,תשובה כב
ח"ו ,תשובה כג
ח"ג ,תשובה יז
ח"ג ,תשובה יט
ח"ד ,תשובה לב
ח"ד ,תשובה ע
ח"ד ,תשובה קלח
ח"ז ,תשובה כד
ח"ג ,תשובה קה
ח"ד ,תשובה טז
ח"ד ,תשובה ל
ח"ה ,תשובה יא
ח"ה ,תשובה כה
ח"ה ,תשובה כז
ח"ה ,תשובה כח
ח"ה ,תשובה נב
ח"ה ,תשובה עד
ח"ח ,תשובה יא

י
בתי כנסת שיש בהם פחות ממניין מתפללים
בן לאם יהודיה ואב גוי ,שמו
הריסת בית כנסת
חתם "מקדש השבת" בתפילת יום טוב שחל ביום שישי

ח"ט ,תשובה א
ח"ח ,תשובה יג
ח"ח ,תשובה טז
ח"ח ,תשובה ל

שבת ועירובין
זמני היום
תפילת מנחה בערב-שבת אחרי קידוש שנעשה להוציא אחרים
אמירת פרקי קבלת שבת לפני פלג המנחה על מנת למנוע חילול שבת
זמן קבלת שבת למי שמתפלל מנחה מאוחר
חישוב זמני השקיעה וצאת-הכוכבים לצורך הלכות שבת
סעודה שלישית ותפילת ערבית במקומות שהשבת יוצאת מאוחר מאוד
טיסה מזרחה ביום שישי אחר הצהריים החוצה את קו התאריך בשבת
שיחה טלפונית בין יהודי שבמקומו חול לעובדו הגוי שנמצא במקום ששם שבת
קביעת מועד השבת באינטרנט
הדלקת נרות שבת ביום שישי בארצות הצפון
המשך נסיעה ברכב בהגיע זמן כניסת שבת
טבילה במקוה חם בערב שבת אחר השקיעה
ברכת מאורי האש ובשמים בימות הקיץ באזורי הצפון
חישוב זמן צאת הכוכבים ,בפרט באזור ניו יורק

ח"ב ,תשובה ל
ח"ז ,תשובה כה
ח"ה ,תשובה לא
ח"ד ,תשובה לג
ח"ו ,תשובה לא
ח"ה ,תשובה כט
ח"ה ,תשובה מג
ח"ה ,תשובה מ
ח"ה ,תשובה לב
ח"ה ,תשובה ל
ח"ג ,תשובה קיז
ח"ה ,תשובה לו
ח"ו ,תשובה א

הדלקת נרות שבת ביום שישי בארצות הצפון
הדלקת נר שבת נוסף על ידי אישה ששכחה להדליק נרות שבת אחת

ח"ה ,תשובה לב
ח"ד ,תשובה לד

שתיית מים או קפה לאישה קודם קידושא רבה
יין תפוחים לעניין טעימת המסובים לאחר הקידוש
תפילת מנחה בערב-שבת אחרי קידוש שנעשה להוציא אחרים
הוצאת הציבור ידי חובת קידושא רבה על ידי בת-מצוה כחלק ממסיבתה
ברכת מאורי האש ובשמים בימות הקיץ באזורי הצפון

ח"ג ,תשובה מט
ח"א ,תשובה לט
ח"ב ,תשובה ל
ח"ד ,תשובה לא
ח"ה ,תשובה לו

הדלקת נרות

קידוש והבדלה

הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת ואמירה לנכרי בשבת ויום טוב
עידוד יהודים לבוא בשבת לבית-הכנסת כשבאים ברכב ,נסיעה במוצש"ק
מבית-הכנסת עם יהודי שבא בשבת ברכב
הפעלת "אוטובוס שבת" לאיסוף מתפללים הגרים במרחק מבית הכנסת
הנאה ממעשה שבת של גוי
קניית מוצרים שהגיעו בטיסה הכרוכה בחילול שבת
הפעלת מסעדה של יהודי בשבת על ידי עובדים נכרים
שותפות בע"מ ,המותר להשתתף בה כשהעסק פתוח גם בשבת )מאפיה(
עסק בע"מ הפתוח בשבת ושותפות עם גוי במסעדה למטרת פתיחתה בשבת
חימום אוכל בשבת עבור ליל הסדר שחל במוצאי שבת
שותפות עם גוי לצורך קנייה בשבת

ח"א ,תשובה לא
ח"ז ,תשובה כז
ח"א ,תשובה לד
ח"א ,תשובה לה
ח"א ,תשובה לו
ח"א ,תשובה לז
ח"א ,תשובה לח
ח"ו ,תשובה לד
ח"ב ,תשובה כב

יא
פתיחת חנות המנוהלת בשותפות עם גויים או עם יהודי מחלל שבת ,בשבת
עסק הפעיל בשבת ,שותפות של יהודי וגוי בו
שותפות עם גויים בחברה הפועלת גם ביום טוב
אספקת סחורה באמצעות גוי לחנויות שמוכרות בשבת ,על ידי גויים
פתיחת מכללה בבעלות יהודית בשבתות ובחגים
ביצוע עבודה בידי גוי על דעתו בראש השנה
שימוש במעלית רגילה בשבת לדבר מצוה כשהיא מופעלת על ידי גוי
הכשר למוצרי מאפה ממאפיה של יהודי המופעלת בשבת
השגחה בשבת במסעדה שאיננה שייכת ליהודי
דג שבישלה או כבשה עובדת נכריה ,דינו בשבת ובחול
טלטול ילדים לבית-הכנסת באמצעות אמירה לנכרי
לפני עיור ואמירה לנכרי באיסור תורה במקום פיקוח-נפש רוחני לרבים
פעילות למטרת קירוב רחוקים הכרוכה בחילול שבת
הפעלת משחק "בינגו" על ידי גוי בשבת ויום טוב ,במבנה בית הכנסת
הסעת זקן לבית-הכנסת בשבת ויום טוב על ידי גוי
נסיעה ברכב לבית הכנסת בשבת עם נהג גוי במקום סכנה
הבאת אדם משותק בכסא גלגלים לבית -הכנסת בשבת
הסעת תינוק לבית הכנסת בשבת על ידי גוי במכוניתו
הבאת נכה לבית הכנסת ,במקום שאין עירוב
הכנה משבת לחול על ידי גויים
שימוש בפועל שאינו יהודי להכנות מקודש לחול
אמירה לגוי לעניין חימום מי המקווה במוצאי שבת קיצית
אמירה לגוי בשבת ,כדי למנוע הלנת המת עד ליום שני
חיובו של המחזיק במניות -שליטה בחברה ציבורית ,למנוע חילול שבת בחברה
ביצוע תשלומים בשבת וביום טוב באמצעות הוראה בנקאית
שיחה טלפונית בין יהודי שבמקומו חול ועובדו הגוי שנמצא במקום ששם שבת
גלישה בחו"ל באתר אינטרנט המתעדכן בישראל ,בזמן שאצל הגולש
יום חול ובישראל שבת
ארגון כנס מקצועי בשבת ,כשרוב המשתתפים וכל העובדים אינם יהודים
שימוש בחברת הובלה לא יהודית להובלת סחורה מיום ו' לשבת בבוקר
עבור לקוח שאינו יהודי
הפעלת חניון פרטי של בית כנסת בשבת
עבודת רופא יהודי בשבת בבית-חולים שרוב המטופלים בו הם גויים
נסיעה במטרו לבית הכנסת ,במקום שהציבור לצערנו מגיע ברובו ברכב פרטי,
כתריס נגד התבוללות
השתתפות בחתונת בן משפחה של חוזרת בתשובה הנערכת בשבת
הפעלת רמזור להולכי רגל בדרך לבית הכנסת בשבת ובימים טובים

ח"ג ,תשובה מא
ח"ח ,תשובה כא
ח"ב ,תשובה לה
ח"ו ,תשובה לה
ח"ט ,תשובה ה
ח"ו ,תשובה נז
ח"ב ,תשובה כג
ח"ג ,תשובה מג
ח"ד ,תשובה לה
ח"ח ,תשובה כ
ח"ג ,תשובה לו
ח"ג ,תשובה לז
ח"ה ,תשובה נב
ח"ז ,תשובה כו
ח"ג ,תשובה לח
ח"ט ,תשובה ז
ח"ג ,תשובה מב
ח"ו ,תשובה לח
ח"ו ,תשובה לט
ח"ג ,תשובה מו
ח"ד ,תשובה לו
ח"ו ,תשובה לב
ח"ו ,תשובה לג
ח"ה ,תשובה מב
ח"ט ,תשובה ו
ח"ה ,תשובה מג
ח"ו ,תשובה לו
ח"ז ,תשובה כח
ח"ה ,תשובה מד
ח"ב ,תשובה כו
ח"ב ,תשובה כח
ח"ה ,תשובה לד
ח"ז ,תשובה כט
ח"ה ,תשובה לה

מכשירים חשמליים ,השימוש בהם בשבת וביום טוב
שימוש ברמקול לצורך מצוה בשבת ומועד
כללי הלכה טכניים לשימוש ברמקול בשבת וביום טוב
האזנה לתפילה מוקלטת בשבת
שימוש ב"קולן" בבית-הכנסת ,בשבת

ח"א ,תשובה כז
ח"ג ,תשובה לג
ח"א ,תשובה ל
ח"ד ,תשובה לז

יב
פתיחת נעילה חשמלית בשבת במקום סכנה
מערכת ביטחון חשמלית בשבת ,בבית פרטי
הפעלת טלויזיה במעגל סגור לצורך ביטחון בשבת
הדלקת זרקור באמצעות חיישן כחלק ממערכת בטחון ואזעקה,
בבית פרטי ,בשבת
מערכת אזעקה בבית כנסת ודרך הפעלתה בשבת
הפעלת מערכת קידוד אלקטרונית בכניסה לבית פרטי בשבת
מתג האחראי על נעילת הדלת במקום שיש "אינטרקום" ,הזזתו בשבת
שימוש במעלית רגילה בשבת לדבר מצוה כשהיא מופעלת על ידי גוי
שימוש בגלאי-מתכת בשבת
פתיחת ברז העלולה להביא להפעלת משאבת-לחץ חשמלית בשבת
הפעלת כסא גלגלים חשמלי לנכה באמצעות קרן אור בשבת
שימוש בשבת בכסא גלגלים חשמלי המחובר למצבר מבעוד יום
מכשיר שמיעה המשמיע צפצופים בזמן הנחתו באוזן ובזמן הסרתו ,השימוש
בו בשבת וביום טוב
הליכה ליד חיישנים אלקטרוניים בשבת וביום טוב
תזוזה ממקום שירותים בעל מתקן הדחה הפועל באמצעות תא פוטו-אלקטרי ,בשבת
כללי הפעלת מכשור חשמלי ואלקטרוני
מפתחות אלקטרוניים ,השימוש בהם בשבת ,בשעת הדחק גדולה
בניית מדרכות נעות בירושלים

ח"א ,תשובה כח
ח"א ,תשובה כט
ח"ג ,תשובה לד
ח"ד ,תשובה מב
ח"ד ,תשובה מג
ח"ד ,תשובה מד
ח"ז ,תשובה ל
ח"ב ,תשובה כג
ח"ב ,תשובה כד
ח"ב ,תשובה כה
ח"ד ,תשובה לח
ח"ד ,תשובה לט
ח"ז ,תשובה לא
ח"ד ,תשובה מ
ח"ד ,תשובה מא
ח"ה ,תשובה מט
ח"ז ,תשובה לב
ח"ח ,תשובה כב

מחשבים ושבת
ח"ה ,תשובה לז
ח"ה ,תשובה לח
ח"ה ,תשובה לט
ח"ה ,תשובה מ

מסחר באינטרנט ושמירת השבת
השארת אתר אינטרנט המספק מידע תמורת תשלום פתוח בשבת
"שוק אלקטרוני" ו"חנות וירטואלית"  -השארתם פתוחים בשבת
קביעת מועד השבת באינטרנט
גלישה בחו"ל באתר אינטרנט המתעדכן בישראל ,בזמן שאצל הגולש
יום חול ובישראל שבת
אתר אינטרנט הפועל בשבת עם שירות "און ליין" אנושי

ח"ה ,תשובה מא

דברים המותרים משום "יתובי דעתא" של יולדת
פצוע ראש בשבת ,פניה לרופא
חזרת החולה והמלוה לביתם בשבת ,לאחר גמר הטיפול
פתיחת נעילה חשמלית בשבת במקום סכנה
מערכת ביטחון חשמלית בשבת ,בבית פרטי
הפעלת טלויזיה במעגל סגור לצורך ביטחון בשבת
הדלקת זרקור באמצעות חיישן כחלק ממערכת בטחון ואזעקה ,בבית פרטי ,בשבת
מערכת אזעקה בבית כנסת ודרך הפעלתה בשבת
הפעלת מערכת הביטחון בקהילה יהודית בשבתות וימים טובים
סיור ברכב פטרול להרתעה בשבת וביום טוב
שמירה על מטוסים בחו"ל הכרוכה בחילול שבת
מאבטחים ,נשיאת טלפון סלולרי לצרכי בטחון בשבת

ח"ג ,תשובה קכד
ח"ז ,תשובה לג
ח"ז ,תשובה לד
ח"א ,תשובה כח
ח"א ,תשובה כט
ח"ג ,תשובה לד
ח"ד ,תשובה מב
ח"ד ,תשובה מג
ח"ה ,תשובה מה
ח"ה ,תשובה נ
ח"ג ,תשובה לה
ח"ד ,תשובה מה

ח"ו ,תשובה לו

פיקוח נפש ורפואה בשבת

יג
טלטול אקדח בשבת וביום טוב על ידי רכז ביטחון ,שלא בזמן משמרת
הסמכות להגדיר מצב כ"פיקוח נפש"
כללי התנהגות ועקרונות הפעלת המערכת האדמיניסטרטיבית הביטחונית בקהילה
כללי טלטול לצורך פעילות ביטחונית
החלפת תורנות שמירה בשבת עם מי שאינו שומר מצוות
טלטול והוצאת שטרות כסף בשבת לצורך הצלה משודדים
שימוש בתנור חשמלי בשבת
תנור גז ,כיבויו בשבת מסיבה בטיחותית
טיפול רפואי לכלב ,המסייע בשמירה רפואית על חולה ,בשבת
הגדרת חולה שאין בו סכנה לדיני שבת ,איסור והיתר ופטור מתעניות
אישה שזמן לידתה קרב ובא  -שהותה בשבת בקירבת בית-החולים
עבודת רופא יהודי בשבת בבית-חולים שרוב המטופלים בו הם גויים
טיפול בפצעו של חולה סכרת בשבת
תפירת פצע בשבת
התנדבות בארגון כיבוי אש בשבת
פג ,חיוב הצלתו והטיפול בו
מריחת קרם ידיים בשבת
ענידת צמיד בריאות בשבת
קריאה בקינדל בשבת

ח"ו ,תשובה לז
ח"ה ,תשובה מו
ח"ה ,תשובה מז
ח"ה ,תשובה מח
ח"ה ,תשובה נא
ח"ב ,תשובה לד
ח"א ,תשובה לג
ח"ח ,תשובה כד
ח"ז ,תשובה לה
ח"ז ,תשובה לו
ח"ב ,תשובה כט
ח"ב ,תשובה כח
ח"ו ,תשובה מו
ח"ו ,תשובה מז
ח"ח ,תשובה כג
ח"ח ,תשובה לט
ח"ט ,תשובה ט
ח"ט ,תשובה יא
ח"ט ,תשובה יב

פיקוח נפש רוחני
אמירה לנכרי באיסור תורה במקום פיקוח-נפש רוחני לרבים
פעילות למטרת קירוב רחוקים הכרוכה בחילול שבת
נסיעה במטרו לבית הכנסת ,במקום שהציבור לצערנו מגיע ברובו ברכב פרטי,
כתריס נגד התבוללות

ח"ג ,תשובה לז
ח"ה ,תשובה נב
ח"ה ,תשובה לד

לפני עוור
עידוד יהודים לבוא בשבת לבית-הכנסת כשבאים ברכב ,נסיעה במוצאי-שבת
מבית-הכנסת עם יהודי שבא ברכב בשבת
החלפת תורנות שמירה בשבת עם מי שאינו שומר מצוות
הזמנת בעל קורא ,המחלל שבת בהגעתו ואין אחר זולתו
הורים מחללי שבת ,הזמנתם לסעודות שבת

ח"ה ,תשובה נא
ח"ג ,תשובה מד
ח"ח ,תשובה כה

טלטול והוצאת שטרות כסף בשבת לצורך הצלה משודדים
מאבטחים ,נשיאתם טלפון סלולרי לצרכי בטחון בשבת
טלטול אקדח בשבת וביום טוב על ידי רכז ביטחון ,שלא בזמן משמרת
טלטול טלפון סלולרי בשבת ,ביום הכיפורים ובחג
כמות המזון לעירובי חצרות
עירובי חצרות ואופן עריכתם
עירובי חצרות לחדר מדרגות
עירוב חצרות בבנין בו מתגוררים יהודים ונכרים
שכירת רשות מתובע כללי לצורך עירובי חצרות

ח"ב ,תשובה לד
ח"ד ,תשובה מה
ח"ו ,תשובה לז
ח"ז ,תשובה לט
ח"ב ,תשובה לג
ח"ג ,תשובה לט
ח"ג ,תשובה מ
ח"ז ,תשובה מ
ח"ז ,תשובה מא

ח"א ,תשובה לא

הוצאה ועירובי חצרות

יד
ח"ג ,תשובה לו
ח"ו ,תשובה לח
ח"ד ,תשובה מט
ח"ו ,תשובה לט
ח"ג ,תשובה מה
ח"ד ,תשובה מו
ח"ט ,תשובה יג
ח"ד ,תשובה מז
ח"ז ,תשובה לז

טלטול ילדים לבית-הכנסת באמצעות אמירה לנכרי
הסעת תינוק לבית הכנסת בשבת על ידי גוי במכוניתו
נשיאת קטן היודע ללכת ,במקום שאין עירוב
הבאת נכה לבית הכנסת ,במקום שאין עירוב
דין טלטול לספרדים במקום שיש בו עירוב
התקנת עירוב לאזור היהודי של פראג
עירוב בפדובה ,איטליה
דין פירצה שיש בה יותר מעשר אמות ובאמצעה עמוד של תמרור או רמזור
גשר העובר מעל לחומת העיר אם יוצר פרצה בעירוב
טלטול מחדר בית מלון לשטחים ציבוריים שלו ולחצרו המוקפת ג'
מחיצות ,בשבת
תשלום בעבור שימוש בשטחים ציבוריים בבניין משותף ,אם פוטר
מעירובי-חצרות
טלטול אוסף אבנים בשבת
טלטול חנוכיה חדשה בשבת קודם שהדליקו בה
שימוש במטרייה בשבת
הדרכות בענייני עירובין לשובתים בכפר באזור האלפים
שיט באנייה גדולה ,‘cruise’ ,דיני עירובין
משחק גולף בשבת
אופניים מיוחדים לנסיעה בשבת
נסיעה של רופא באופניים בשבת במקום שאין עירוב

ח"ו ,תשובה מ
ח"ו ,תשובה מא
ח"ו ,תשובה מב
ח"ז ,תשובה לח
ח"ח ,תשובה כז
ח"ח ,תשובה כח
ח"ט ,תשובה ח
ח"ט ,תשובה יד

דחיית מילה הכרוכה בחילול שבת
העדפת הקניה בחנות שאינה פתוחה בשבת
מריחה בערב שבת של שפתון הנשאר על השפתיים במשך כל השבת
הריגת "זבוב המלריה" בשבת
כיסוי דוד מים בשבת
שימוש בממחטות לחות בשבת
טבילה במקוה חם בערב שבת אחר השקיעה
פתיחת גג שעל סוכה בשבת וביום טוב
דיני רחיצה בשבת וביום טוב בימינו
שימוש בשבת בערכה לבדיקת מועד הביוץ
בישול וחימום אוכל בשבת באמצעות ריאקציה כימית
שימוש במיחם עם מד גובה בשבת
הוצאת ירקות ממרק באמצעות כף מחוררת
סלט ירקות ,הכנתו באמצעות קוצץ ידני בשבת וביום טוב
שימוש במטרייה בשבת
מנהגי אבלות בבית הכנסת בליל שבת
מנהגי אבלות כשחל יום השנה בשבת
מנה חמה ,הכנתה בשבת
אותיות-מגנט ,סידורם בשבת
מקק ,צידתו בשבת

ח"א ,תשובה לב
ח"ב ,תשובה כז
ח"ב ,תשובה לא
ח"ב ,תשובה לב
ח"ג ,תשובה מז
ח"ג ,תשובה מח
ח"ג ,תשובה קיז
ח"ד ,תשובה סב
ח"ה ,תשובה לג
ח"ו ,תשובה מח
ח"ו ,תשובה מג
ח"ו ,תשובה מד
ח"ו ,תשובה מה
ח"ז ,תשובה מב
ח"ו ,תשובה מב
ח"ט ,תשובה ד
ח"ז ,תשובה פד
ח"ח ,תשובה יז
ח"ח ,תשובה יח
ח"ח ,תשובה יט

ח"ד ,תשובה מח
ח"ה ,תשובה נג

שונות

טו
דג שבישלה או כבשה עובדת נכריה ,דינו בשבת ובחול
עסק הפעיל בשבת ,שותפות של יהודי וגוי בו
בניית מדרכות נעות בירושלים
זכייה עבור אחר לעניין קניין בשבת וחיוב טבילת כלים
משחק גולף בשבת
אופניים לנסיעה בשבת
נסיעה של רופא באופניים בשבת במקום שאין עירוב
חתם "מקדש השבת" בתפילת יום טוב שחל ביום שישי
מריחת קרם ידיים בשבת
שחייה בשבת

ח"ח ,תשובה כ
ח"ח ,תשובה כא
ח"ח ,תשובה כב
ח"ח ,תשובה כו
ח"ח ,תשובה כח
ח"ט ,תשובה ח
ח"ט ,תשובה יד
ח"ח ,תשובה ל
ח"ט ,תשובה ט
ח"ט ,תשובה י

מועדים וזמנים
פסח
'מכירת חמץ' על ידי יהודי המפעיל את מאפייתו )חמץ( גם בימי הפסח
'מכירת חמץ' על ידי בעל מאפיה השותף עם גוי
'מכירת חמץ' למי שיתכן שישתמש בו בפסח
'מכירת חמץ' לבית אבות ,שחברה בבעלות נכרית מספקת לו את המזון
חלב בפסח מבהמה שהאכילוה חמץ
שמן קטניות בשעת הדחק בפסח
תערובת קטניות בפסח
סתם קמח לעניין פסח
זמן "תענית בכורות" למי שטס לארץ-ישראל
הקדמת הקידוש בליל הסדר לפני צאת-הכוכבים )לצורך זקנים(
קיצור "ליל הסדר" לאנשים שאינם יודעים עברית
הזמנת זוגות מעורבים ל"סדר" פסח והגשת אוכל ב"סדר" זה
חימום אוכל בשבת עבור ליל הסדר שחל במוצאי שבת

ח"ב ,תשובה לז
ח"ב ,תשובה לח
ח"ה ,תשובה נד
ח"ז ,תשובה מג
ח"ו ,תשובה מט
ח"ג ,תשובה נז
ח"ד ,תשובה נא
ח"ד ,תשובה נב
ח"ד ,תשובה נ
ח"ב ,תשובה לט
ח"ג ,תשובה נה
ח"ג ,תשובה נו
ח"ו ,תשובה לד

גילוח לאב ולסנדק לכבוד ברית הנערכת בחול המועד

ח"ז ,תשובה מד

חול המועד

ספירת העומר ,בין המצרים ותעניות
עריכת מסיבת אירוסין בספירת העומר
קביעת תענית על השואה
קניית בגדים חדשים במכירת סוף העונה בימי 'בין המצרים'
טיול ונופש בימי 'בין המצרים'
חתונה בימי 'בין המצרים' ,במקום הפסד מרובה
כניסה לבית מורחב בתשעת הימים
שיפוצים ,דינם בתשעת הימים
בר-מצוה בתשעת הימים
אכילה לצורך לקיחת תרופות מונעות בתשעה באב שנדחה
תחילת צום תשעה-באב בארצות הצפון כאשר מתפללים ערבית של מוצאי-שבת
לאחר פלג המנחה
אכילת בשר במוצאי תשעה באב שנדחה

ח"ד ,תשובה נה
ח"א ,תשובה מג
ח"ב ,תשובה מג
ח"ד ,תשובה נח
ח"ד ,תשובה נט
ח"ג ,תשובה ס
ח"ז ,תשובה מו
ח"ג ,תשובה סא
ח"ד ,תשובה ס
ח"ה ,תשובה נז
ח"ט ,תשובה טו

טז
העלאת כהן שאינו צם לתורה ,בתענית ציבור

ח"ז ,תשובה ד

יום הזכרון ,יום העצמאות ויום ירושלים
תפילות הקשורות להקמת מדינת ישראל
סדרי תפילות ביום העצמאות ויום ירושלים ,על פי הנחיות הרבנים הראשיים
לישראל לדורותיהם
ליווי מוזיקאלי בעצרת יום הזכרון לחללי צה"ל
גילוח והשמעת מוזיקה ביום העצמאות
השתתפות במסיבה לכבוד יום העצמאות הנערכת בתאריך אחר )קרוב(
עריכת חופה ביום ירושלים )כ"ח באייר(
השיבה לירושלים בימינו )הסבר(
הלכות יום העצמאות ויום ירושלים

ח"ו ,תשובה כו
ח"ז ,תשובה מה
ח"ב ,תשובה מד
ח"ד ,תשובה נג
ח"ד ,תשובה נד
ח"ג ,תשובה נט
ח"א ,תשובה מד
ח"ו ,תשובה נ

יום טוב שני
ח"א ,תשובה מ

שמירת יום טוב שני של גלויות על ידי שליחים ובעלי חוזה אישי היוצאים מארץ-
ישראל לחו"ל
שמירת יום טוב שני של גלויות על ידי חזנים היוצאים רק לחגים
יום טוב שני של גלויות לשליח מארץ-ישראל
מניין בני ארץ-ישראל ב"שמיני עצרת" המושך אליו מבני המקום
עירוב תבשילין על ידי בן ארץ-ישראל לבני חו"ל ,בחו"ל
הלכות יום טוב שני של גלויות לגבי שליחים מישראל
בן ארץ-ישראל השוהה כבר עשר שנים בחו"ל ,דינו לעניין יום טוב שני,
כשמבקר בישראל
דין "צנעא" לענין שמירת יום טוב שני לישראלי השוהה בחו"ל
הבדלה בין יום טוב ראשון לשני לישראלי השוהה בחו"ל
עליה לקבר בחו"ל ביום טוב שני
קבורת מת ביום טוב שני של גלויות
בן ארץ ישראל ,עלייתו לתורה כחתן תורה בשמחת תורה בחוץ לארץ

ח"ז ,תשובה מז
ח"ז ,תשובה מח
ח"ד ,תשובה קכא
ח"ה ,תשובה נו
ח"ח ,תשובה כט

פתיחת מסעדה כשרה ביום טוב גם עבור גויים
בישול וחימום אוכל בשבת באמצעות ריאקציה כימית

ח"ו ,תשובה נח
ח"ו ,תשובה מג

נוסח "מסירת המודעה" ברומא בימי הסליחות והרחמים
התרת נדר של קנס על גלישה באינטרנט
ראש השנה מתי נחגג יום אחד בלבד בארץ ישראל?
תקיעה בשופר עתיק שנסדק
תקיעת שופר בר"ה בתפילת לחש
דרשת הרב בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד במקום צורך
משמעות שינוי נוסח בהוספה של "וכתוב לחיים טובים" בעשרת ימי תשובה
ביצוע עבודה בידי גוי על דעתו בראש השנה
אמירת המזמורים "לדוד ה' אורי וישעי" ו"מכתם לדוד" אחר תפילת מנחה

ח"ו ,תשובה נא
ח"ט ,תשובה כג
ח"ז ,תשובה מט
ח"ג ,תשובה נ
ח"ד ,תשובה ו
ח"ו ,תשובה נב
ח"ד ,תשובה ז
ח"ו ,תשובה נג
ח"ד ,תשובה ח

ח"א ,תשובה מא
ח"ב ,תשובה לו
ח"ג ,תשובה נד
ח"ג ,תשובה נח
ח"ה ,תשובה נה
ח"ד ,תשובה נז

בישול ביום טוב

ימים נוראים

יז
דין העוסקים בפעילות ביטחונית לעניין אכילה ושתייה ביום-הכיפורים

ח"ה ,תשובה נח

מחצלת לסוכה המשמשת לשכיבה רק אצל גויים
שימוש במחצלת כסכך ושימוש באזיקונים לחיזוק הסכך
אמירה לנכרי להכשיר סוכה פסולה ביום טוב
שימוש בחבלים כ"מעמיד" לסכך
פתיחת גג שעל סוכה בשבת וביום טוב
סיכוך על גבי פרגולה
זיהוי ההדס של "ארבעת המינים"
גידול אתרוגים כשרים בניו זילנד
זיהוי האתרוג
זיהוי מין הערבה
הקדמת קריאת התורה ל"שמיני עצרת" מחשש שלא יהיה מניין בשמחת-תורה
ריקודי נשים עם ספר תורה
מניין בני ארץ-ישראל ב"שמיני עצרת" המושך אליו מבני המקום
בן ארץ ישראל ,עלייתו לתורה כחתן תורה בשמחת תורה בחוץ לארץ
מנהג חלוקת פרחים למתפללות בבית-הכנסת בשמחת תורה

ח"א ,תשובה מב
ח"ו ,תשובה נג
ח"ב ,תשובה מ
ח"ד ,תשובה סא
ח"ד ,תשובה סב
ח"ה ,תשובה נט
ח"ג ,תשובה נא
ח"ג ,תשובה נב
ח"ה ,תשובה ס
ח"ה ,תשובה סא
ח"ג ,תשובה נג
ח"ז ,תשובה נ
ח"ג ,תשובה נד
ח"ח ,תשובה כט
ח"ד ,תשובה סג

צירוף נשים למניין לעניין הדלקת נרות חנוכה בבית-הכנסת
טלטול חנוכייה חדשה בשבת קודם שהדליקו בה
חתונה בתענית אסתר
הקדמת פורים לי"ב באדר ,בשעת הדחק
שימוש ברמקול להשמעת מגילת אסתר
שמיעת מגילה באמצעות רמקול ,במקום שכך נהגו
קריאת מגילה לנשים על ידי נשים
קריאת המגילה בהברה ספרדית לאשכנזים
משלוח מנות בידי גוי
זמן מצות מתנות לאביונים  -לפי הנותן או המקבל
סעודת פורים לאחר פלג המנחה כשכבר התפללו ערבית
השתתפות אבל אחר השבעה בסעודת פורים שמחוץ לבית ובמסיבה שיש
בה ערך חינוכי
השתתפות של רב קהילה הנמצא בשנת אבל בסעודת פורים קהילתית
דיני מוקף ופרוז ששינו את מקומם בפורים משולש
פרוז ומוקף בני יומם ,דיניהם

ח"ד ,תשובה סד
ח"ו ,תשובה מא
ח"ו ,תשובה נד
ח"ו ,תשובה נה
ח"א ,תשובה כו
ח"ה ,תשובה סב
ח"ז ,תשובה נב
ח"ח ,תשובה י
ח"ב ,תשובה מא
ח"ב ,תשובה מב
ח"ה ,תשובה סג

ח"ט ,תשובה טז
ח"ו ,תשובה נו
ח"ז ,תשובה נא

החתימה לברכת "ותערב" ברגלים ובמועדים
חתם "מקדש השבת" בתפילת יום טוב שחל ביום שישי
שותפות עם גויים בחברה הפועלת גם ביום טוב
הזמנת זוגות מעורבים לסדר פסח
עקירת שן על ידי רופא נכרי ביום טוב

ח"א ,תשובה ו
ח"ח ,תשובה ל
ח"ב ,תשובה לה
ח"ג ,תשובה נו
ח"ד ,תשובה נו

סוכות ושמיני עצרת

חנוכה ופורים

ח"ב תשובה צז

שונות

יח
פתיחת מסעדה כשרה ביום טוב גם עבור גויים
הזזת מלכודת ממקומה ביום טוב
הריגת דבורים ביום טוב
כיבוי כיריים או תנור ביום טוב ,סדרי עדיפויות
הדלקת אש ביום טוב באמצעות גוי לצורך הכנת תה כשיש כבר אוכל חם

ח"ו ,תשובה נד
ח"ז ,תשובה נג
ח"ז ,תשובה נד
ח"ז ,תשובה נה
ח"ז ,תשובה נו

יורה דעה
כשרות
הראוי לשחוט
מינוי שו"ב במקום שאין השו"ב הנוכחי רצוי
אדם שכיהן כרב וגייר גיורים שלא כהלכה  -העסקתו כשוחט
שחיטת שוחט לא מוסמך שצבר נסיון בשחיטה לשאינם יהודים

ח"א ,תשובה נג
ח"ב ,תשובה מו
ח"ג ,תשובה צא

הכאת העוף במכת חשמל מיד לאחר השחיטה
שבירת מפרקת העוף מיד לאחר שחיטה ,ע"פ דרישת הממשלה בלחץ אגודת
צער בעלי-חיים
בדיקות בעופות אחרי שחיטה
דינה והגדרת כשרותה של בהמה שנורתה במוחה אחר שחיטתה
בדיקת ריאה לספרדים ואשכנזים
"בשר שנתעלם מן העין" לאחר שחיטה ,בזמן מריטה
אורכה המינימלי של סכין שחיטה
מליגת עופות אחרי שחיטה

ח"א ,תשובה נד

ח"ב ,תשובה מה
ח"ג ,תשובה צג
ח"ג ,תשובה צד
ח"ג ,תשובה צה
ח"ד ,תשובה סה
ח"ד ,תשובה סו

ניקור חוטי דם וחלב בבהמה ובעוף
בהלכות ניקור

ח"ג ,תשובה צו
ח"ה ,תשובה סד

השחיטה והבדיקה
ח"ג ,תשובה צב

ניקור

כשרותם של מיני חגבים ודגים
כשרות חגבים לבני אשכנז
כשרות הדג טרוטה ורודה

ח"ה ,תשובה סו
ח"ב ,תשובה מז

מליחה
ספיקות המתעוררים בבשר שהובא מבית מטבחיים של גוי ,נאמנות של קצב
שאינו שומר תורה ומצוות על כשרות המליחה
זרם חזק של מים כתחליף ל -ג' הדחות שאחרי המליחה
דין בשר צלוי שלא הודח ונמלח ,לנוהגים על-פי פסקי הרמ"א

ח"א ,תשובה נו
ח"ד ,תשובה סז

מקור המנהג של המתנת ג' שעות בין בשר לחלב
דין המדיח והכלים אם נשטפו כלים חלביים ובשריים בו זמנית
שימוש במשחת שיניים חלבית לאחר אכילת בשר

ח"ז ,תשובה נח
ח"ח ,תשובה לא
ח"ט ,תשובה יז

ח"א ,תשובה נה

בשר וחלב

יט
תערובות
אכילת ירקות-עלים ללא בדיקה
סכין קצבים המשמשת לחיתוך ראשוני בבית-המטבחיים הכללי
מוצר הומאופטי המכיל אחוז קטן מאוד של חומר לא כשר
בישול בתנור טרף בשני כיסויים
שימוש בשיער אדם עבור חומר המשמש אחר-כך כמאכל
השימוש בגליצרין למאכל ולקוסמטיקה
כשרות סוכר הענבים
כשרותו של צבע מאכל הנקרא "כרמן"
כשרות מרגרינה המיוצרת במפעל שמייצרים בו מאכלים שאינם כשרים

ח"ה ,תשובה סה
ח"ה ,תשובה סח
ח"ה ,תשובה סט
ח"ג ,תשובה קג
ח"א ,תשובה מו
ח"א ,תשובה מז
ח"א ,תשובה נז
ח"ב ,תשובה מח
ח"ג ,תשובה צט

דין "מעמיד" )רנט( העשוי מקיבת בהמה טריפה
קניית גבינות מבית-חרושת של גויים  -גבינות עכו"ם וכשרות המעמיד

ח"ב ,תשובה נא
ח"א ,תשובה נא

מעמיד

לחם חלבי
מכירת לחמניות שנילושו בחלב
אפיית מאפה חלבי ופרווה בתנור אחד
דין הלחם הנאפה בתנור שאפו בו עוגות חלביות שאחוז החלב בהם נמוך )עד (2%
אפיית לחם פרווה על גבי סרט נע שעליו אופים גם דברי מאפה חלביים

ח"א ,תשובה מח
ח"א ,תשובה מט
ח"א ,תשובה נ
ח"ב ,תשובה נג

השגחת כשרות
ספיקות המתעוררים בבשר שהובא מבית מטבחיים של גוי ,נאמנות של קצב
שאינו שומר תורה ומצוות על כשרות המליחה
פתיחת חנות לממכר מזון כשר על ידי יהודי המנהל רשת מסעדות המוכרות מזון טרף
הפעלת בית אבות על ידי יהודי בחו"ל ,ללא שמירה על כשרות
נאמנות גוי בברירת אורז
סדרי פיקוח על מטבח הקהילה בזמן העדרו של הרב
אכילת דגים כשרים ללא השגחה
הסמכות למתן תעודת כשרות
פתיחת מסעדה כשרה ביום טוב גם עבור גויים
שליחת משגיח כשרות ל"חתונה" של יהודי וגויה ר"ל

ח"א ,תשובה נה
ח"ב ,תשובה נ
ח"ה ,תשובה סז
ח"ג ,תשובה צח
ח"ג ,תשובה קה
ח"ד ,תשובה סח
ח"ד ,תשובה ע
ח"ו ,תשובה נד
ח"ו ,תשובה עו

הכשרת כלים וטבילת כלים
הכשרת תנור מיקרוגל
הכשרת מדיח כלים תעשייתי
אופן הכשרת כלי חרסינה טרפים ששהו י"ב חודש בלא שימוש
הפיכת מסעדה בשרית לחלבית
דין המדיח והכלים אם נשטפו כלים חלביים ובשריים בו זמנית
כשרות מרגרינה המיוצרת במפעל שמייצרים בו מאכלים שאינם כשרים
זכייה עבור אחר לעניין קניין בשבת וחיוב טבילת כלים

ח"א ,תשובה נב
ח"ז ,תשובה נז
ח"ב ,תשובה מט
ח"ה ,תשובה עב
ח"ח ,תשובה לא
ח"ג ,תשובה צט
ח"ח ,תשובה כו

כ
שונות
כשרותו של חלב פרה בימינו
"צומת הגידין" ,חיוב הבדיקה
המתנה לגמר פרפור לפני מריטת עופות
פתיחת חנות לממכר מזון כשר על ידי יהודי המנהל רשת מסעדות המוכרות מזון טרף

ח"ז ,תשובה נט
ח"ז ,תשובה ס
ח"ז ,תשובה סא
ח"ב ,תשובה נ

נכרים
גבינה
קניית גבינות מבית-חרושת של גויים  -גבינות עכו"ם וכשרות המעמיד
גבינת קוטג' אם כלולה בגזרת גבינות עכו"ם
בדיני גבינת עכו"ם

ח"א ,תשובה נא
ח"ד ,תשובה סט
ח"ה ,תשובה עא

חלב עכו"ם בחלב עמיד ובאבקת חלב
כשרות ה ,Mascarpone -מאכל חלבי העשוי משמנת חלב עכו"ם
דין בישולו של מחלל שבת ודינו של חלב שנחלב בנוכחותו
יוגורט קפיר ) ,(kefirכשרותו

ח"ב ,תשובה נב
ח"ג ,תשובה צז
ח"ג ,תשובה קח
ח"ח ,תשובה לב

דין בישולו של מחלל שבת ודינו של חלב שנחלב בנוכחותו
בדיני בישול עכו"ם למי שנוהג על-פי פסקי המחבר ורוצה בנושא זה לסמוך
על רמ"א
דינם של שימורי ירקות לעניין בישול עכו"ם
בישול עכו"ם לילד במקום פיקוח-נפש
העסקת מטפל שאינו יהודי לעניין בישול ,הנחת תפילין וכניסה לבית הכנסת
דג שבישלה או כבשה עובדת נכריה ,דינו בשבת ובחול
"בישול עכו"ם" ,מניעתו בבית שבו עובדת נכריה המבשלת עבור בני המשפחה

ח"ג ,תשובה קח

חלב

בישול
ח"ה ,תשובה ע
ח"ג ,תשובה ק
ח"ג ,תשובה קז
ח"ה ,תשובה פ
ח"ח ,תשובה כ
ח"ח ,תשובה לד

סתם יינם
ח"ג ,תשובה קא
ח"ג ,תשובה קב

חשש להחלפת יין ביין נסך
כשרותה של חומצת היין Tartaric Acid
הגשת סתם יינם על ידי "קייטרינג" יהודי ,לגויים ,בכוסות זכוכית המשמשות
גם יהודים
חומץ בן יין לעניין יין נסך
יין ,מזיגתו על ידי חילוני
השארת יין לא מבושל עם עובד שאינו יהודי בלי השגחה

ח"ד ,תשובה עג
ח"ז ,תשובה סב
ח"ט ,תשובה יח

בדיני פת עכו"ם
פתרון איסור "פת עכו"ם" על ידי הדלקת התנור באמצעות שעון שבת

ח"ג ,תשובה קט
ח"ח ,תשובה לג

הפעלת בית אבות על ידי יהודי בחו"ל ,ללא שמירה על כשרות

ח"ה ,תשובה סז

ח"ד ,תשובה עב

פת

לפני עוור

כא
עזרה להורים בהכנת אוכל שאינו כשר
שליחת משגיח כשרות ל"חתונה" של יהודי וגויה ר"ל

ח"ג ,תשובה קד
ח"ו ,תשובה עו

בישול עכו"ם לילד במקום פיקוח-נפש
אכילת דג טרף ,לצורך מניעת מחלות

ח"ג ,תשובה קז
ח"ד ,תשובה עא

איסור חדש בחו"ל

ח"ה ,תשובה עג

הפרשת חלה ,נאמנות גוי

ח"ה ,תשובה קכג

פתיחת מסעדה כשרה ביום טוב גם עבור גויים
מסחר בדגים שאינם כשרים
החיוב להפריש את הלוקים בתסמונת דאון ממאכלות אסורות
שליחת משגיח כשרות ל"חתונה" של יהודי וגויה ר"ל

ח"ו ,תשובה נד
ח"ו ,תשובה נט
ח"ו ,תשובה ס
ח"ו ,תשובה עו

מקום חולי ופיקוח נפש

חדש

חלה

שונות

עבודה זרה ודתות אחרות
כניסה לכנסייה ,טקסי ע"ז וחדרים שיש בהם צלבים
איסור כניסה לכנסיות ומבואותיהן
ביקור בכנסיה למי שמוזמן לאירוע ממלכתי
כנסיות ,אם מותר להכנס לתוכן
צפייה בטקס עבודה זרה
השתתפות בטקסים של בני דתות אחרות
השתתפות בהלוויה של חבר קתולי לעבודה
הורים סנדקאים ) (Madrina, Padrinoלילד נוצרי
לימוד נגינה בבית של נוצרים אדוקים
לינה באכסנית נוער נוצרית ותפילה באולם שיש בו צלבים
שכירת דירה בבניין הבנוי על שטח השייך לכנסייה
בית כנסת ,מכירתו בשעת הדחק לכנסייה המקומית
בית כנסת המשמש כמקום תפילה לכל הדתות

ח"א ,תשובה נט
ח"ג ,תשובה קיד
ח"ח ,תשובה לה
ח"ה ,תשובה עה
ח"ו ,תשובה סא
ח"ו ,תשובה סג
ח"א ,תשובה ס
ח"ב ,תשובה נד
ח"ב ,תשובה נה
ח"ו ,תשובה סה
ח"ז ,תשובה יח
ח"ח ,תשובה טו

הופעה משותפת עם כמרים בויכוח פומבי
תפילה משותפת עם גויים
בית כנסת המשמש כמקום תפילה לכל הדתות

ח"ב ,תשובה סה
ח"ג ,תשובה קיב
ח"ח ,תשובה טו

השתתפות ביחד עם דתות אחרות

חוקות העכו"ם וכתובת קעקע
ביצוע תרגילי יוגה
מסיבת סיום השנה האזרחית באולם השמחות של הקהילה

ח"ב ,תשובה נו
ח"ה ,תשובה עו

כב
מתנות וברכות לקראת תחילת השנה האזרחית
שבועה ונשיקה לדגל בבית-ספר יהודי בחוץ לארץ
עוגב וכלי זמר בבית-הכנסת
איפור פיגמנטי שאינו נמחק במשך זמן מרובה-אם נחשב ככתובת קעקע
הסרת כתובת-קעקע

ח"ו ,תשובה סב
ח"ב ,תשובה נז
ח"א ,תשובה ג
ח"ב ,תשובה נח
ח"ה ,תשובה עח

כלי ותשמישי ע"ז  -קנייתם ואופן ביטולם
מכירת מוצרי פולחן של נוצרים על ידי יהודי
"ספורט" הציד
מנהג ה"חינא"
השתתפות פעילה בחתונה של גויים
דין מכונות גילוח חשמליות
אורך השיער המינימאלי של פאות הראש
מבצע פרסום קניית צעצועים לקראת חג של גויים
דואל )דו-קרב( בהלכה
לשון הרע על שאינו יהודי
מחיקת כתובת "גרפיטי" שנכתבה על ידי גוי ויש בה גידוף כלפי שמיא ח"ו
יהודי המטיף להאמין באותו האיש ,חברותו בקהילה
העסקת מטפל שאינו יהודי לעניין בישול ,הנחת תפילין וכניסה לבית הכנסת
מתנות וברכות לקראת תחילת השנה האזרחית
תמונות של גרמי השמים ,ציורם והשהייתם
חושן המעטר ספר תורה ויש עליו דמות אדם
היחס לעבודה זרה בימינו ויחס היהדות לאמנות
העדפה של העסקת פועלים יהודים
מסירת מזוזה לגוי כדי שיקבע אותה על פתח ביתו

ח"א ,תשובה נח
ח"ז ,תשובה סו
ח"ב ,תשובה נט
ח"ה ,תשובה עז
ח"ז ,תשובה סז
ח"ה ,תשובה עט
ח"ט ,תשובה יט
ח"ג ,תשובה קי
ח"ג ,תשובה קיג
ח"ד ,תשובה עד
ח"ד ,תשובה עה
ח"ד ,תשובה עו
ח"ה ,תשובה פ
ח"ו ,תשובה סב
ח"ז ,תשובה סג
ח"ז ,תשובה סד
ח"ז ,תשובה סה
ח"ז ,תשובה קיא
ח"ט ,תשובה לד

שונות

ריבית
בעיית הריבית בלווה הנותן מתנת בר-מצוה לבן המלוה
היתר עיסקא
הלואת-מכירת "תכנית חיסכון" ,דינה לעניין ריבית
קבלת ריבית מכספים שמופקדים בבנק שרוב בעליו אינם יהודים
קבלת שכר על טרחה כאשר היא מתבצעת בכספי המבצע
הלואה צמודת דולר ,דינה לעניין ריבית
חוזה -מכר הכולל הצמדה חד כיוונית לדולר וקנסות פיגורים
ריבית והצמדה למדד בהלנת פיצויי פיטורין
הלכות ריבית ,קנייה וגבייה של חובות אבודים
ייצוג לקוח התובע ריבית מיהודי על הלוואה

ח"ב ,תשובה סו
ח"ד ,תשובה עז
ח"ד ,תשובה עח
ח"ד ,תשובה עט
ח"ד ,תשובה פ
ח"ד ,תשובה פא
ח"ה ,תשובה פא
ח"ו ,תשובה סו
ח"ז ,תשובה סח
ח"ח ,תשובה לו

טהרת המשפחה
אישה ששכחה לעשות בדיקה ביום השביעי ,טבילתה
הפסק טהרה לאחר השקיעה
דברים המותרים משום "יתובי דעתא" של יולדת

ח"ז ,תשובה סט
ח"ז ,תשובה ע
ח"ג ,תשובה קכד

כג
מענה לשאלה הפוגעת בצנעת הפרט
לכה ,ציפורניים מלאכותיות ועדשות-מגע לעניין חציצה
טבילה עם עדשות מגע במקום צורך גדול
אישה שטבילתה לאחר ימי הביוץ
טבילת כלה מסולקת דמים
בלנית שאינה שומרת תורה ומצוות  -כשאין אחרת
טבילה במקוה חם בערב שבת אחר השקיעה
אמירה לגוי לעניין חימום מי המקווה במוצאי שבת קיצית
שמירת הלכות טהרת המשפחה אצל זוג מעורב
אישה הטובלת מחמת חומרא או ספק ,דין ברכתה
אטימת חור השקה במקווה בפקק פלסטיק
בניית מקוה כהילכתה ,מקוה על-פי שיטת חב"ד
הכנסת כימיקאלים למקוה לצורך חיטוי המים
בדיני מקוה
בדיני מקוה
התקנת מערכת סינון במקוה
שימוש בג'קוזי למקווה
מכירת מקוה שמצבו רעוע
טבילה בנהר בו עוברים המים בצינורות

ח"ט ,תשובה כ
ח"ג ,תשובה קטו
ח"ו ,תשובה סז
ח"ג ,תשובה קיח
ח"ד ,תשובה פב
ח"ב ,תשובה ס
ח"ג ,תשובה קיז
ח"ו ,תשובה לב
ח"ד ,תשובה פג
ח"ב ,תשובה סא
ח"ו ,תשובה סח
ח"א ,תשובה סא
ח"ג ,תשובה קטז
ח"ד ,תשובה פד
ח"ד ,תשובה פה
ח"ד ,תשובה פו
ח"ט ,תשובה כא
ח"ד ,תשובה כג
ח"ט ,תשובה כב

כיבוד אב ואם
קריאה להורי בן הזוג בשם פרטי
יציאה זמנית מארץ ישראל לצורכי הרשות
בת שאינה רוצה לנהוג מנהגי אבלות על אביה משום שהתעלל בה
הורים מחללי שבת ,הזמנתם לסעודות שבת
מצוות כיבוד אם בכספי האם

ח"ה ,תשובה פב
ח"ד ,תשובה קמ
ח"ז ,תשובה פג
ח"ח ,תשובה כה
ח"ט ,תשובה כד

התרת נדר של קנס על גלישה באינטרנט

ח"ט ,תשובה כג

היחס לספר "מקבים" ולספרים חיצוניים
היחס למספרים בתנ"ך
לימוד תורה לגברים בגילוי ראש
הוראת תורה שבעל פה לבנות
חיוב לימוד תורה וחיוב "והגית בו"
הופעה משותפת עם כמרים בויכוח פומבי

ח"א ,תשובה סב
ח"א ,תשובה סג
ח"ב ,תשובה סד
ח"ז ,תשובה עא
ח"ז ,תשובה עב
ח"ב ,תשובה סה

חיוב הציבור בעזרה לאדם שנכשל )הסתבך בפלילים(
כללי "מעשר כספים"
מתן הנחה בשכר-דירה לאברך כחלק מחישוב מעשר כספים
קניית מתנות בכספי מעשר כדי לקרב בני הקהילה ,על ידי הרב

ח"א ,תשובה כד
ח"ג ,תשובה קכח
ח"ג ,תשובה קל
ח"ד ,תשובה פח

דיני נדרים והתרתם

תלמוד תורה

צדקה

כד
שינויים במנהג הפרשת מעשר כספים
פדיון שבוי שעבר עבירה ,מכלא ישראל ומכלא גוי
איסור "החזרת פניו ריקם" בעני גוי
צדקה להצלת בן לזוג שהאב יהודי והאישה איננה יהודיה
שינוי מטרה של כספי-צדקה
כללים בנתינת צדקה
גדרי מצוות צדקה ,וחיוב "די מחסורו"
הנצחת שם מחלל שבת בבית הכנסת
שינוי בדרך הנצחה
תקצוב הקהילה על ידי השלטון המקומי

ח"ד ,תשובה צ
ח"ג ,תשובה קכט
ח"ג ,תשובה קלא
ח"ה ,תשובה פד
ח"ד ,תשובה פז
ח"ד ,תשובה פט
ח"ה ,תשובה פג
ח"ה ,תשובה טז
ח"ו ,תשובה סט
ח"ג ,תשובה קיא

מילה
שימוש במגן "קלמפ" ומגן "ברונשטיין" במילה
מילת תינוק שנולד עם Hypospadias
מילה על ידי רופא יהודי שאינו שומר תורה ומצוות או על ידי רופא גוי במקום
שאין מוהל מוסמך
עדיפות מילה על ידי ירא שמיים שלא בזמנה על מילה בזמנה בידי מחלל שבת
פריעה בכפפות ובמספריים ומציצה במכשיר מחשש הדבקה במחלות
שימוש באמצעי הרדמה בזמן ברית המילה
נימול שלא תמיד ניכר שהוא מהול
דחיית מילה שלא בזמנה כדי להמתין לבוא הסבא והסבתא
דחיית מילה הכרוכה בחילול שבת
מילת בן של אישה הנמצאת בהליכי גיור
בן לאם יהודיה ואב גוי ,שמו
ברית מילה לילד שאמו יהודייה ואביו אינו יהודי
ברית מילה לאחר מאה ועשרים
ברכת שהחיינו על המילה ,בחו"ל
ברכה על המילה תוך שימוש במכשיר "גומפקא קלמ"פ"
גילוח לאב ולסנדק לכבוד ברית הנערכת בחול המועד
סעודת שבע ברכות וברית מילה משותפת בשבת
מילת תינוק בלא הסכמת האב
חשיבותם של שמות עבריים

ח"א ,תשובה צ
ח"ב ,תשובה סז
ח"ב ,תשובה סח
ח"ג ,תשובה קכב
ח"ג ,תשובה קיט
ח"ו ,תשובה ע
ח"ג ,תשובה קכג
ח"ד ,תשובה צא
ח"א ,תשובה לב
ח"ד ,תשובה צב
ח"ח ,תשובה יג
ח"ט ,תשובה כו
ח"ו ,תשובה עא
ח"ג ,תשובה קכ
ח"ג ,תשובה קכא
ח"ז ,תשובה מד
ח"ז ,תשובה כא
ח"ט ,תשובה כה
ח"ו ,תשובה כב

גירות
קבלת מצוות ,הורים שאינם שומרים תורה ומצוות ומניע זר
גיור אנשים שלפי הערכה לא יקיימו מצוות
גיור ילד שאומץ על ידי הורים שאינם שומרי תורה ומצוות
תוקף גיור קטנה מאומצת אצל הורים שאינם שומרי תורה ומצוות
גיור גויה החיה מזה זמן עם יהודי במטרה להיקבר לידו בבית העלמין
גיור גויה החיה עם כהן ורוצה להינשא לו

ח"א ,תשובה עד
ח"א ,תשובה עז
ח"ט ,תשובה כז
ח"ב ,תשובה עה
ח"ג ,תשובה עט

ילדים לאם נכריה  -התייחסות אליהם והכנסתם לחינוך יהודי

ח"א ,תשובה עה

הורה לא יהודי

כה
קטן שאביו יהודי ואמו נוצריה )ואינה רוצה להתגייר(  -גיורו ,קבלתו
לבית-ספר יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים
בנים לאב יהודי ,חברותם בקהילה
גיור ילד שנולד לאם נוצריה הממשיכה לחיות עם בעלה היהודי
גיור ילד )לקראת בר-מצוה( שאמו נתגיירה על-יד קונסרבטיבים
מילה לשם גירות לתינוק שאביו יהודי ואמו נכרית ואינה בהליכי גיור
דין תינוק שנימול וטבל שנשאר אצל אמו הגויה
גיור ילדים על-פי רצון האם כאשר שני ההורים גויים
בן גויה שאביו היהודי טוען שמל אותו לשם גרות
עריכת בר-מצוה למי שאמו נתגיירה גיור קונסרבטיבי או למי שאביו יהודי
ואמו נכריה ונתגייר הוא גיור מפוקפק
דין מי שאמו נכריה ואביו יהודי שגויר בילדותו ואחר-כך בזמן השואה האב
השתמד עם בנו הקטן ועכשיו רוצה לחזור ליהדות
מילה לשם גירות של בן יהודי ואם נכרית ,ללא גיור והשתתפות הרב בטקס
גיור קטנים שאביהם חזר בתשובה ונפרד מאמם ,ללא גיור האם
גיור בן המאומץ על ידי נכרית וכהן
חובותיו של אב יהודי לנולד לו מן הגויה והתגייר ,או שאמו התגיירה בהיותה
מעוברת בו

ח"א ,תשובה עו
ח"ח ,תשובה יד
ח"א ,תשובה עח
ח"א ,תשובה עט
ח"ג ,תשובה עו
ח"ג ,תשובה פה
ח"ג ,תשובה פו
ח"ג ,תשובה צ
ח"ד ,תשובה כ
ח"ד ,תשובה צח
ח"ד ,תשובה ק
ח"ה ,תשובה פה
ח"ה ,תשובה פו
ח"ב ,תשובה עא

גר קטן
ילדים לאם נכריה  -התייחסות אליהם והכנסתם לחינוך יהודי
קטן שאביו יהודי ואמו נוצריה )ואינה רוצה להתגייר(  -גיורו ,קבלתו
לבית-ספר יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים
דין תינוק שנימול וטבל שנשאר אצל אמו הגויה
גיור ילדים על-פי רצון האם כאשר שני ההורים גויים
דין מי שאמו נכריה ואביו יהודי שגויר בילדותו ואחר-כך בזמן השואה האב
השתמד עם בנו הקטן ועכשיו רוצה לחזור ליהדות
גיור ילד )לקראת בר-מצוה( שאמו נתגיירה על-יד קונסרבטיבים
קטן שהתגייר – מחאתו לאחר שגדל
קטן שנתגייר ובגדלותו איננו מקפיד על שמירת תורה ומצוות
הלכות גר קטן לכשיגדל ויגיע לגיל מצוות
מילת קטן לשם גיור שלא בפני שלושה ,על מנת להטבילו בפני בית-דין
אימוץ ילד לא-יהודי
אישה שהמירה דתה ,וכעת היא רוצה לחזור לחיק היהדות עם בתה מן הגוי

ח"א ,תשובה עה
ח"א ,תשובה עו
ח"ג ,תשובה פה
ח"ג ,תשובה פו
ח"ד ,תשובה צח
ח"א ,תשובה עט
ח"א ,תשובה פ
ח"ג ,תשובה עז
ח"ג ,תשובה עח
ח"ב ,תשובה ע
ח"ב ,תשובה עח
ח"ב ,תשובה עט

מעוברת שנתגיירה
חובותיו של אב יהודי לנולד לו מן הגויה והתגייר ,או שאמו התגיירה
בהיותה מעוברת בו
דין גיורת שנשתמדה ר"ל ודין מעוברת שנתגיירה
גט לאישה שלא נתגרשה והתחתנה עם נוצרי ,גיור מעוברת

ח"ד ,תשובה צז
ח"ד ,תשובה קלו

קטן שהתגייר  -מחאתו לאחר שגדל

ח"א ,תשובה פ

ח"ב ,תשובה עא

ביטול גירות ומחאה

כו
קטן שנתגייר ובגדלותו איננו מקפיד על שמירת תורה ומצוות
הלכות גר קטן לכשיגדל ויגיע לגיל מצוות
גר שחזר לסורו ונוהג כגוי  -אם עודנו יהודי
ביטול גיור
ביטול גיור
דין גיורת שנשתמדה ר"ל ודין מעוברת שנתגיירה

ח"ג ,תשובה עז
ח"ג ,תשובה עח
ח"א ,תשובה פא
ח"ג ,תשובה פט
ח"ד ,תשובה צו
ח"ד ,תשובה צז

גיורים קונסרבטיבים ורפורמים
גיור ילד )לקראת בר-מצוה( שאמו נתגיירה על-יד קונסרבטיבים
התייחסות לגיור קונסרבטיבי ולעניין מעמד הצאצאים והכנתם לבר-מצוה
עריכת בר-מצוה למי שאמו נתגיירה גיור קונסרבטיבי או למי שאביו יהודי
ואמו נכריה ונתגייר הוא גיור מפוקפק
"גרים" רפורמים וקונסרבטיבים  -תפיסת קידושין והצורך בגט
הצורך בגט ל"גרים" קונסרבטיבים שהתחתנו בנישואין קונסרבטיבים
תוקפו של גיור קונסרבטיבי לעניין הצטרפות לקהילה
פתיחת המקוה הקהילתי בפני טובלים לצורך גיור רפורמי
זירוז תהליכי גיור לבני משפחה שעברה גיור קונסרבטיבי לפני עשרות שנים
והם חיים מאז כיהודים

ח"א ,תשובה עט
ח"ב ,תשובה עג
ח"ד ,תשובה כ
ח"א ,תשובה פד
ח"א ,תשובה צז
ח"ב ,תשובה עב
ח"ב ,תשובה עד
ח"ד ,תשובה צה

לימוד תורה למועמד לגירות ובמקרים מסופקים
ילדים לאם נכריה – התייחסות אליהם והכנסתם לחינוך יהודי
קטן שאביו יהודי ואמו נוצריה )ואינה רוצה להתגייר(  -גיורו ,קבלתו
לבית-ספר יהודי והצטרפות האם לשיעורי יהדות לנשים
השתתפות גוי הנמצא בתהליך גיור בשיעורי תורה ואמונה ובתפילות
בבית-הכנסת
קבלת ילדה מאומצת הנמצאת בתהליך גיור לבית-ספר יהודי
התייחסות לגיור קונסרבטיבי ולעניין מעמד הצאצאים והכנתם לבר-מצוה
עריכת בר-מצוה למי שאמו נתגיירה גיור קונסרבטיבי או למי שאביו יהודי
ואמו נכריה ונתגייר הוא גיור מפוקפק

ח"א ,תשובה עה
ח"א ,תשובה עו
ח"ב ,תשובה עו
ח"ב ,תשובה עז
ח"ב ,תשובה עג
ח"ד ,תשובה כ

קביעת זהות יהודית
הטוען שהוא יהודי )על-פי דברי סבתו( ואינו מוחזק אצלנו כיהודי
עולים מברית-המועצות  -נאמנותם על יהדותם
מעמדם ההלכתי של יהודי אתיופיה וההבחנה בינם לבין ה"פלאשמורה"
בת מאומצת שיש ספק ביהדותה והיא רוצה להנשא ליהודי
ערעור על חזקת יהדות
חזקת יהדות של אדם שנימול בגרמניה בשנות השואה
קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית

ח"א ,תשובה פב
ח"א ,תשובה פג
ח"ב ,תשובה פ
ח"ד ,תשובה צט
ח"ט ,תשובה כח
ח"ט ,תשובה כט
ח"ט ,תשובה ל

חזרה ליהדות לאחר המרת דת
אישה שהמירה דתה ,וכעת היא רוצה לחזור לחיק היהדות עם בתה מן הגוי
חזרה ליהדות של בני משומדים ר"ל

ח"ב ,תשובה עט
ח"ד ,תשובה קא

כז
שונות
אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו על ידי גר כשליח-ציבור או במנין גרים
גרים רפורמים וקונסרבטיבים  -תפיסת קידושין והצורך בגט
מילה לשם גירות של בן יהודי ואם נכרית ,ללא גיור והשתתפות הרב בטקס
גט לאישה שלא נתגרשה והתחתנה עם נוצרי ,גיור מעוברת
אדם שנימול על ידי גוי וטבל ,הטפת דם ברית וטבילתו שנית
הדרכה כללית בעניין גיורים בדרום אמריקה ובעיות החרם
דיין גר בבית-דין לגיור
גר כדיין בדיני ממונות
גר כדיין בבית דין העוסק בגירושין
גר כדיין בבית דין לגיור
גיור בני משפחה שבטעות חיו כיהודים ועכשיו נתבררה להם טעותם
ג' חודשי הבחנה לזוג שמתחתן שוב לאחר שהתברר שגיור האישה בעבר
היה קונסרבטיבי
המתנת חודשי הבחנה לאחר גיור
גיור מי שעבר ניתוח לשינוי מינו
תפילתם של בני נח
הלכות בני נח
קבורת מי שהיה בתהליכי גיור ונפטר בטרם הגיע לסיומם

ח"א ,תשובה ב
ח"א ,תשובה פד
ח"ד ,תשובה ק
ח"ד ,תשובה קלו
ח"ג ,תשובה פ
ח"ג ,תשובה פא
ח"ג ,תשובה פב
ח"ט ,תשובה לא
ח"ט ,תשובה לב
ח"ט ,תשובה לג
ח"ד ,תשובה צד
ח"ז ,תשובה עג
ח"ט ,תשובה מד
ח"ה ,תשובה פז
ח"ו ,תשובה כט
ח"ו ,תשובה ל
ח"ו ,תשובה עב

סת"ם
ספר תורה וגניזת כתבי הקודש
תגים מנותקים של אותיות ספר תורה
אופן גניזת ספרי תורה
שימוש בקברים לצורך גניזה
בדיקת ס"ת ישנים והגהת הפרשה לפני שבת
קריאה בספר תורה "ספרדי" בקהילה אשכנזית
דינו של המפיל ספר תורה עטוף
ספר תורה עם אותיות פ"ה מלופפות
כשרותו של ספר תורה שיש בו אותיות נוספות או משונות
הוצאת ספרי-תורה ממקומם בבית-הכנסת לצורך שמירתם מפני גנבים
הוצאת ספר תורה מארון קודש אחר ,לאחר שארון הקודש הראשון כבר נפתח
נשיקת ספר התורה באמצעות סידור
הפרדת יריעה למשמרת מתוך ספר תורה פסול ,לפני גניזתו

ח"א ,תשובה כ
ח"א ,תשובה כא
ח"ז ,תשובה עח
ח"א ,תשובה כב
ח"ד ,תשובה קג
ח"ד ,תשובה קד
ח"ד ,תשובה קה
ח"ד ,תשובה קו
ח"ה ,תשובה פח
ח"ו ,תשובה ט
ח"ו ,תשובה י
ח"ז ,תשובה עד

תפילין שנכתבו ע"פ נוסח אחד ,הנחתן על ידי בן עדה אחרת

ח"ד ,תשובה קב

קביעת מזוזה במקום מועד לגניבה
מקום קביעת המזוזה כאשר לא ניתן לקובעה במזוזת הפתח
הדבקת מזוזה
מזוזה שנקבעה באלכסון כלפי חוץ

ח"ג ,תשובה קלב
ח"ג ,תשובה קלג
ח"ג ,תשובה קלד
ח"ט ,תשובה לו

תפילין

מזוזה

כח
מזוזה למרפסת מקורה
מזוזה לחדר שצורף לחדר קיים
חיוב במזוזה בפתח שנוצר מעמודי תווך
חדרים החייבים במזוזה ומקום קביעתה בהם
הוצאת מזוזה מבית שכור שלא ידוע מי יהיו שוכריו בעתיד
החיוב לקבוע מזוזה בדירה מושכרת
מסירת מזוזה לגוי כדי שיקבע אותה על פתח ביתו
ציור אומנותי של חיות על גבי בית מזוזה

ח"ג ,תשובה קלה
ח"ג ,תשובה קלו
ח"ה ,תשובה צ
ח"ט ,תשובה לה
ח"ד ,תשובה קז
ח"ד ,תשובה קח
ח"ט ,תשובה לד
ח"ט ,תשובה לז

תגים מנותקים של אותיות ספר תורה
תפילין שנכתבו על פי נוסח אחד ,הנחתן על ידי בן עדה אחרת
קריאה בספר תורה "ספרדי" בקהילה אשכנזית
ספר תורה עם אותיות פ"ה מלופפות
כשרותו של ספר תורה שיש בו אותיות נוספות או משונות

ח"א ,תשובה כ
ח"ד ,תשובה קב
ח"ד ,תשובה קג
ח"ד ,תשובה קה
ח"ד ,תשובה קו

נוסחים שונים ואותיות משונות

שמות קדושים וגניזתם
אופן גניזת ספרי תורה
הקלטת פסוקים ושירים שיש בהם שם שמים
כתיבת ב"ה או בס"ד בראש דבר חולין
גניזת דברי תורה ומיחזורם
קדושת שם המודפס על שטר כסף )דולר(

ח"א ,תשובה כא
ח"ג ,תשובה קלז
ח"ג ,תשובה קלח
ח"ה ,תשובה פט
ח"ז ,תשובה עה

פדיון הבן
דין פדיון הבן בילד ממזר
פדיון הבן לבנה של בת כהן שאביו אינו יהודי
השהיית פדיון הבן

ח"ב ,תשובה סט
ח"ד ,תשובה צג
ח"ט ,תשובה לח

קבורה ,טומאת כהנים ואבלות
הכנות להלווית המת
שמירת המת בלילה ,במקום סכנה ובמקרר
דין טהרה לאדם שנפטר עקב מחלה מסוכנת ומדבקת ,ל"ע
סיוע גויים בטהרת המת במקום שאין יהודים
דינו לעניין ההכנות לקבורה וקבורתו בקבר ישראל של מי שחי עם נכריה
מנהגי הדלקת נרות קודם הפטירה ובזמן אמירת צידוק הדין
קבורת אפרו של אדם שמשפחתו מתחרטת על מעשיה
הלנת המת לצורך טהרתו
הלנת המת לצורך טהרתו
טיפול בנפטר שיש צורך לדחות את הלווייתו

ח"א ,תשובה סד
ח"ב ,תשובה פח
ח"ג ,תשובה סו
ח"ג ,תשובה סה
ח"ד ,תשובה קט
ח"ד ,תשובה קיב
ח"ג ,תשובה סב
ח"ד ,תשובה קיא
ח"ז ,תשובה עו

מנהגים בבית הקברות

ח"א ,תשובה סה

הלווית המת

כט
קיום טקס הלויה בבית הכנסת
נשים בהלויה ובבית הקברות
שורה לאישה אבלה

ח"ג ,תשובה סח
ח"ג ,תשובה עג
ח"ה ,תשובה צג

בית הקברות
ח"א ,תשובה סה
ח"א ,תשובה סו
ח"א ,תשובה סז
ח"ט ,תשובה מ

מנהגים בבית הקברות
סידור הקברים בבית הקברות )גברים נשים(
שיעור ההרחקה בין קברי ישראל לקברי נכרים
קבורה בחו"ל בבית קברות לא יהודי כדי להעביר בעתיד את מקום הקבורה
לישראל
שיעור הרחקת קברים העומדים זה על גבי זה וקבורת בעל ואישה באופן זה
קבורת אנשים זה על גבי זה
קבורה בקומות
קבורת אישה שלא ליד בעלה ומעלת הקבורה בארץ ישראל
קבורה בקבר שהתפנה ע"פ הדין
ניקיון סביב מצבות לצורך צילום לצורכי מחקר
קבורה בבית קברות עתיק
זכות ההחלטה בדבר הכיתוב על מצבה
החלפת מצבה
הסרת מצבה או אי-הצבתה כלחץ לתשלום חוב לחברה קדישא
חיוב ציון הקבר ומידתו על-פי דין תורה
נטיעת עצי-ברוש בבית-הקברות כחלק מאתר קבורת ספרי-תורה
שימוש בקברים לצורך גניזה
הקמת חלקות-קבורה בין עצים
הנאה מעפר בית-הקברות ,גידול צמחים בתחומו
מכירת חלקות קבורה רזרוויות
קבורת מי שהיה בתהליכי גיור ונפטר בטרם הגיעו לסיומם
קבורת נכרים בני זוג של יהודים ר"ל
גדר והיכר לבית קברות במקום שבו אין כבר קהילה יהודית

ח"ב ,תשובה פט
ח"ד ,תשובה קיג
ח"ד ,תשובה קיד
ח"ב ,תשובה צ
ח"ג ,תשובה עא
ח"ג ,תשובה עד
ח"ז ,תשובה עז
ח"ד ,תשובה קיט
ח"ד ,תשובה קכ
ח"ה ,תשובה ק
ח"ה ,תשובה קא
ח"ה ,תשובה צז
ח"ז ,תשובה עח
ח"ה ,תשובה צח
ח"ה ,תשובה צט
ח"ט ,תשובה לט
ח"ו ,תשובה עב
ח"ו ,תשובה עד
ח"ז ,תשובה עט

העלאת עצמות מחו"ל לארץ ישראל
פינוי מת שנקבר בחוץ לארץ לקבורה בארץ ישראל
פינוי עצמות לארץ ישראל כדי לאפשר קבורת אחרים במקומם
קבורת מי שהיה בתהליכי גיור ונפטר בטרם הגיעו לסיומם
הוצאת מת מקברו כדי לקברו במקום שציוה בחייו
פינוי מת שנקבר בזמן מלחמה והעברתו כרוכה בבעיות רגשיות וטכניות קשות
פינוי מת למקום נוח מבחינת בני המשפחה והגדרת "קברי משפחה"
פינוי מת שנקבר על תנאי
קבורה בחו"ל בבית קברות לא יהודי כדי להעביר בעתיד את מקום הקבורה לישראל
פינוי מקבר בבית קברות מעורב עם נכרים לבית קברות יהודי
פינוי עצמות אישה שנשתמדה מחמת המציק וחזרה בתשובה לקבר ישראל

ח"א ,תשובה עג
ח"ב ,תשובה צא
ח"ג ,תשובה ע
ח"ו ,תשובה עב
ח"ב ,תשובה צב
ח"ג ,תשובה סג
ח"ג ,תשובה סד
ח"ג ,תשובה עב
ח"ט ,תשובה מ
ח"ד ,תשובה קכב
ח"ד ,תשובה קכג

פינוי קבר

ל
פינוי בית-קברות בשל בזיון גדול
פינוי מקבר לקבר באותו בית-הקברות ,לאחר טעות בקבורה
העברת מת לקבר הסמוך לבן זוגו
פינוי המת על מנת לקברו בעומק רב יותר

ח"ה ,תשובה צה
ח"ה ,תשובה צו
ח"ז ,תשובה פ
ח"ז ,תשובה פא

מנהגים בבית הקברות
מנהגן של נשים שלא להיכנס לבית קברות
נשים בהלויה ובבית הקברות
עליה לקבר בחו"ל ביום טוב שני
שורה לאישה אבלה

ח"א ,תשובה סה
ח"ב ,תשובה צד
ח"ג ,תשובה עג
ח"ד ,תשובה קכא
ח"ה ,תשובה צג

דין כהן שנשא גיורת לעניין עליה לתורה ולהיטמא למת
דברים המותרים משום "יתובי דעתא" של יולדת
כניסת כהן לאהל יזכור ביד ושם
טיסת כהן במטוס שבתא המטען שלו מוטס מת
מסלול מותר לכהנים בהר הרצל
שתל עצם מן המת

ח"ב ,תשובה ו
ח"ג ,תשובה קכד
ח"ה ,תשובה קב
ח"ז ,תשובה פב
ח"ח ,תשובה לז
ח"ט ,תשובה מא

מנהגן של נשים שלא להיכנס לבית קברות
נשים בהלויה ובבית הקברות
שורה לאישה אבלה

ח"ב ,תשובה צד
ח"ג ,תשובה עג
ח"ה ,תשובה צג

מי שחי עם נכריה דינו לעניין ההכנות לקבורה וקבורתו בקבר ישראל
קבורת אישה שיש חשש שהתאבדה
הספד על מי שחי ללא קבלת עול מצוות
קבורת אפרו של אדם שמשפחתו מתחרטת על מעשיה
אמירת קדיש על מי שציווה ר"ל לשרוף את גופתו
פינוי עצמות אישה שנשתמדה מחמת המציק וחזרה בתשובה לקבר ישראל

ח"ג ,תשובה סה
ח"ג ,תשובה סט
ח"ד ,תשובה קי
ח"ד ,תשובה קיב
ח"ה ,תשובה צב
ח"ד ,תשובה קכג

סיוע גויים בטהרת המת במקום שאין יהודים
אמירה לגוי בשבת ,כדי למנוע הלנת המת עד ליום שני
שיעור ההרחקה בין קברי ישראל לקברי נכרים
קניית חלקת קבורה בארץ ישראל שלא על מנת לקבור בה
מעבר דרך בית קברות של גויים
שימוש בבית הספדים של בית קברות נוצרי
סדרי עדיפות לחברת קבורה המטפלת ביהודים וגויים
פינוי מקבר בבית קברות מעורב עם נכרים לבית קברות יהודי
השתתפות בהלוויה של חבר קתולי לעבודה

ח"ג ,תשובה סו
ח"ו ,תשובה לג
ח"א ,תשובה סז
ח"ו ,תשובה עג
ח"ב ,תשובה צג
ח"ו ,תשובה סד
ח"ג ,תשובה עה
ח"ד ,תשובה קכב
ח"ו ,תשובה סג

מנהגי בית קברות

טומאת כהנים

נשים

בעלי עבירות

נכרים

לא
אזכרה להורים לא יהודים
קבורת נכרים בני זוג של יהודים ר"ל

ח"א ,תשובה ע
ח"ו ,תשובה עד

אמירת קדיש על אדם שנעלם ואשתו עדיין בעיגונה
אמירת קדיש על אב חורג על ידי מי שהוריו בחיים
אמירת קדישים נוספים על ידי אבל ,במניין שאין הוא מתפלל בו
אמירת קדיש אחר קדיש בבית האבל ללא הפסק מזמור
דין בן מאומץ לענין אבלות וקדיש
אמירת קדיש על מי שציווה ר"ל לשרוף את גופתו

ח"ד ,תשובה קטו
ח"ד ,תשובה קטז
ח"ד ,תשובה קיז
ח"ד ,תשובה קיח
ח"ה ,תשובה צא
ח"ה ,תשובה צב

חגיגת בר מצווה לנער שהוריו באבלות
השתתפות אבל אחר השבעה בסעודת פורים שמחוץ לבית ובמסיבה שיש
בה ערך חינוכי
השתתפות של רב קהילה הנמצא בשנת אבל בסעודת פורים קהילתית
הלכות יום העצמאות ויום ירושלים
כניסה לדירה חדשה בתוך י"ב חודשי אבלות
היתר גילוח לאבל תוך ל' ביום חתונת בנו

ח"א ,תשובה סט

קדיש

שמחה בתקופת האבלות
ח"ב ,תשובה צז
ח"ט ,תשובה טז
ח"ו ,תשובה נ
ח"ב ,תשובה צח
ח"ה ,תשובה צד

הלכות אבלות
ח"א ,תשובה סח

בעל שהתייאש מלמצוא את אשתו שטבעה במים שאין להם סוף  -אם ינהג
אבלות
אמירת קדיש על אדם שנעלם ואשתו עדיין בעיגונה
אדם שלא הספיק להגיע לקבורת קרובו הנפטר ,מאימתי הוא מונה "שבעה"
שינוי מקום ישיבת גבאי אבל ממקומו המיוחד לו
אמירת המזמורים "לדוד ה' אורי וישעי" ו"מכתם לדוד" אחר תפילת מנחה
דין בן מאומץ לענין אבלות וקדיש
בת שאינה רוצה לנהוג מנהגי אבלות על אביה משום שהתעלל בה

ח"ד ,תשובה קטו
ח"ב ,תשובה צו
ח"ג ,תשובה סז
ח"ד ,תשובה ח
ח"ה ,תשובה צא
ח"ז ,תשובה פג

אמירת "יזכור" על בן או בת במקום שיש הורים
שבת ויום טוב שלפני יארצייט
מנהגי אבלות כשחל יום השנה בשבת
קבורת נכרים בני זוג של יהודים ר"ל
אמירת "צידוק הדין" ותפילת אשכבה בימים שאין אומרים בהם תחנון
קביעת יום הזכרון )יארצייט( כאשר יום הפטירה אינו ידוע
הלכות "שמחות" ,לקראת סיום שנת האבל

ח"א ,תשובה עא
ח"א ,תשובה עב
ח"ז ,תשובה פד
ח"ו ,תשובה עד
ח"ב ,תשובה צה
ח"ב ,תשובה צט
ח"ו ,תשובה עה

ביקור בתערוכת ""Bodies
שתל עצם מן המת
אולם טהרה של בית קברות ,הסבתו לבית כנסת

ח"ז ,תשובה פה
ח"ט ,תשובה מא
ח"ז ,תשובה יג

צידוק הדין ,ימי זיכרון ויזכור

שונות

לב
מנהגי הדלקת נרות קודם הפטירה ובזמן אמירת צידוק הדין
מנהגי אבלות בבית הכנסת בליל שבת

ח"ד ,תשובה קט
ח"ט ,תשובה ד

רפואה והלכה
הפריה ,הריון ולידה
שימוש בשבת בערכה לבדיקת מועד הביוץ
בדיקת מי שפיר והפסקת הריון
הפריה חוץ גופית
הפריה מלאכותית מתורם זר
פונדקאות
הפריית אלמנה בזרע לאחר מותו של בעלה
זרע מוקפא ,הבעלות עליו ומעמדו ההלכתי
סדרי קדימויות בשימוש באמצעים למניעת הריון
סדר קדימויות בטיפול בפגייה וטיפול להצלת פגים פגועים
פג ,חיוב הצלתו והטיפול בו
מכירת ביציות של אישה הזקוקה לכסף
דברים המותרים משום "יתובי דעתא" של יולדת
שכפול גנטי
הפלה ,כללים הלכתיים לרופא

ח"ו ,תשובה מח
ח"א ,תשובה פז
ח"ב ,תשובה פב
ח"ג ,תשובה קכז
ח"ט ,תשובה מב
ח"ד ,תשובה קכט
ח"ג ,תשובה קכו
ח"ו ,תשובה פב
ח"ו ,תשובה עט
ח"ח ,תשובה לט
ח"ו ,תשובה פ
ח"ג ,תשובה קכד
ח"ד ,תשובה קכז
ח"ח ,תשובה לח

איסור עישון
השתלת קרנית
סדרי קדימויות בשימוש באמצעים למניעת הריון
השתלת לב וקביעת רגע המוות ]כולל שני נספחים :החלטת מועצת הרבנות
הראשית; מסמך של בית החולים "הדסה"[
ביצוע ניתוח באשכים של תינוק לעניין סירוס ופצוע דכה
סירוס בעלי-חיים
זריקה המכילה עצמות חזיר
תפילה לרפואה שלימה ליד מיטת חולה
תפילה לרפואה שלימה בלילה
דיני יחוד וביקור אצל רופא נשים
מענה לשאלה הפוגעת בצנעת הפרט
מידתיות הלכתית בשימוש במשככי כאבים
טיפול בפצעו של חולה סכרת בשבת
תפירת פצע בשבת
החיוב להפריש את הלוקים בתסמונת דאון ממאכלות אסורות
דיני ייחוד עם הלוקים בתסמונת דאון
יחס ההלכה לחוק מוות מוחי נשימתי
קניית אברים להשתלה באמצעות מתווך ממקור מפוקפק
שתל עצם מן המת
הפלה ,כללים הלכתיים לרופא
פג ,חיוב הצלתו והטיפול בו

ח"א ,תשובה פו
ח"א ,תשובה פח
ח"ו ,תשובה פב

שונות

ח"ב ,תשובה פא
ח"ב ,תשובה פג
ח"ו ,תשובה עז
ח"ב ,תשובה פד
ח"ב ,תשובה פו
ח"ב ,תשובה פז
ח"ה ,תשובה קיא
ח"ט ,תשובה כ
ח"ו ,תשובה עח
ח"ו ,תשובה מו
ח"ו ,תשובה מז
ח"ו ,תשובה ס
ח"ו ,תשובה פח
ח"ז ,תשובה פו
ח"ז ,תשובה פז
ח"ט ,תשובה מא
ח"ח ,תשובה לח
ח"ח ,תשובה לט

לג

אתיקה רפואית
אחריות רופא על נזקים שארעו עקב טיפולו
סדר עדיפות להצלה במצב של פיקוח נפש )התקפת גזים ל"ע(
סדר קדימויות בטיפול בפגייה וטיפול להצלת פגים פגועים
שיקול דעת בקדימות חולים שיש בהם סכנה כשאי אפשר לטפל בכולם בו זמנית
ניתוח בניגוד לרצון החולה
תרומת רקמת אשך כפתרון לבעית פוריות
הפלה ,כללים הלכתיים לרופא
פג ,חיוב הצלתו והטיפול בו
מענה לשאלה הפוגעת בצנעת הפרט

ח"ז ,תשובה קח
ח"א ,תשובה פט
ח"ו ,תשובה עט
ח"ב ,תשובה פה
ח"ג ,תשובה קכה
ח"ז ,תשובה פט
ח"ח ,תשובה לח
ח"ח ,תשובה לט
ח"ט ,תשובה כ

אבן העזר
הפריה מלאכותית
זרע מוקפא ,הבעלות עליו ומעמדו ההלכתי
מכירת ביציות של אישה הזקוקה לכסף
הפריה מלאכותית מתורם זר
פטור מחליצה בנתעברה מבעלה בהזרעה מלאכותית לאחר מותו
הפרית אלמנה בזרע בעלה לאחר מותו
הוצאת זרע מן הנפטר להפריית אלמנתו
תרומת רקמת אשך כפתרון לבעית פוריות
הפריה מלאכותית מזרע הבעל כאשר האישה היא נשאית ) HIVאיידס(
דין נישואין עם מעוברת חברו ומינקת חברו ,שהיא גיורת שהופרתה בהפריה
מלאכותית
סדרי קדימות בשימוש באמצעים למניעת הריון
דינה של בת שנולדה לאם פונדקאית גויה ,מזרע של יהודי וביצית של יהודייה
דינה של הנולדת מפונדקאית גויה שהופרתה בהפריה חוץ-גופית מהורים
יהודיים לכהונה ולעניין חליצה
יהודייה שהופרתה מזרע גוי בהפריה מלאכותית ) ,(IUIדינה ודין בתה לעניין
כהונה
פונדקאות
סירוס בעלי חיים
חיוב פדיון לוולד של בת כהן שהופרתה מתרומת זרע נכרי

ח"ג ,תשובה קכו
ח"ו ,תשובה פ
ח"ג  ,תשובה קכז
ח"ד ,תשובה קכח
ח"ד ,תשובה קכט
ח"ה ,תשובה קג
ח"ז ,תשובה פט
ח"ה ,תשובה קו
ח"ו ,תשובה פא
ח"ו ,תשובה פב
ח"ו ,תשובה פד
ח"ו ,תשובה פה
ח"ו ,תשובה פו
ח"ט ,תשובה מב
ח"ו ,תשובה עז
ח"ז ,תשובה פח

קביעת מעמד כיהודי
סידור קידושין לגר שהתעורר ספק בכשרות גיור אימו
היתר נישואין לבת אישה האומרת נתגיירתי על ידי רב פלוני ,ואין מסמכים
המאשרים
מי שהוחזק עד עתה כגוי וטוען שהוא יהודי  -נאמנותו להינשא
נאמנות ע"א לפסול יהודי מיהדותו
חיובו של רב לבדוק יחוסו של חבר בקהילה ורישומו בספר הקהילה ,על סמך
טענתו שהוא יהודי

ח"א ,תשובה צג
ח"ב ,תשובה ק
ח"ב ,תשובה קא
ח"ג ,תשובה פז
ח"ג ,תשובה פח

לד
דיני כהונה
נכריה
כהן החי עם גויה ואינו שומר תורה ומצוות  -פגימתו מן הכהונה לצורך גיור
האישה ,ונישואיהם כדת משה וישראל

ח"ב ,תשובה קב

גיורת
כהן החי עם גויה ואינו שומר תורה ומצוות  -פגימתו מן הכהונה לצורך גיור
האישה ,ונישואיהם כדת משה וישראל
כהן שנשא גיורת שנתגיירה לפני הגיעה לגיל שלוש ,תוקף הנישואין ,מעמדו
ומעמד הבנים ככהנים
נישואי כהן עם גיורת שנתגיירה פחותה מבת ג' שנים ,ואביה ישראל
נישואי כהן לאישה שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה
היתרה לכהן של בת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה
כהן שנשא גיורת שנתגיירה בקטנותה מתוך אי ידיעה ,דינו ,מקור האיסור
ודין הבנים
דין צאצא כהן שנשא בת גיורת
דינה של בת שנולדה לאם פונדקאית גויה ,מזרע של יהודי וביצית של יהודייה
דינה של הנולדת מפונדקאית גויה שהופרתה בהפרייה חוץ-גופית מהורים
יהודיים ,לעניין כהונה ולעניין חליצה
יהודייה שהופרתה מזרע גוי בהפריה מלאכותית ) ,(IUIדינה ודין בתה לעניין
כהונה

ח"ב ,תשובה קב
ח"ב ,תשובה קג
ח"ב ,תשובה קד
ח"ג ,תשובה קנד
ח"ט ,תשובה מג
ח"ד ,תשובה קכד
ח"ו ,תשובה פג
ח"ו ,תשובה פד
ח"ו ,תשובה פה
ח"ו ,תשובה פו

גרושה
כהן הנושא גרושה  -העלאתו לתורה ,כשאין עוד כהנים ,ודין בניו
גרושה שנתקשרה עם כהן ,מציאת פתרון לבעייתם
מעמד כהן שנשא גרושה  -הוא בניו ובנותיו

ח"א ,תשובה ט
ח"ה ,תשובה קז
ח"ה ,תשובה קט

חללה
נישואי כהן לאישה שנבעלה לגוי
נאמנות לטעון שאיננו כהן לאדם ששם משפחתו כגנוביץ
דין כהן שאשתו נבעלה לגוי בצעירותה ואשר חזקת כהונתו קלושה
אישה שהודתה שנבעלה לנכרי ורוצה להינשא לכהן ,ומתרצת הודאתה באמתלא
אישה יהודיה שחיה עם גוי  -דינה לכהן
היתר נישואין לכהן לאישה שהייתה נשואה לגוי
נישואין לכהן לבחורה שנאנסה ר"ל

ח"ב ,תשובה קה
ח"ז ,תשובה צא
ח"ב ,תשובה קו
ח"ג ,תשובה קנה
ח"ה ,תשובה קח
ח"ז ,תשובה צב
ח"ז ,תשובה צ

נערה יהודיה בת נכרי – איסורה לכהן
בת ישראלית מנכרי ונישואיה לכהן
מעמד הנולדים מנישואי כהן עם יהודיה בת גוי
יהודייה שהופרתה מזרע גוי בהפריה מלאכותית ) ,(IUIדינה ודין בתה לעניין
כהונה

ח"ב ,תשובה קז
ח"ד ,תשובה קכה
ח"ב ,תשובה קח

בת נכרי ויהודיה

ח"ו ,תשובה פו

לה
דיני גרות אחרים
דין הבחנה בגיורת העומדת להינשא מיד לאחר גיורה
ג' חודשי הבחנה לזוג שמתחתן שוב לאחר שהתברר שגיור האישה בעבר
היה קונסרבטיבי
המתנת חודשי הבחנה לאחר גיור
סידור קידושין לגר שהתעורר ספק בגיור אימו
היתר-נישואין לבת אישה האומרת נתגיירתי על ידי רב פלוני ,ואין מסמכים
המאשרים

ח"א ,תשובה פה
ח"ז ,תשובה עג
ח"ט ,תשובה מד
ח"א ,תשובה צג
ח"ב ,תשובה ק

ייחוד
מגורי רווק ורווקה בחדרים נפרדים בדירה אחת ,לעומת המגורים עם גוי
דיני יחוד בלקיחת טרמפיסטים במקום סכנה להם
דיני יחוד וביקור אצל רופא נשים
דיני ייחוד במשרד
דיני ייחוד עם הלוקים בתסמונת דאון
מגורים של בעלי צרכים מיוחדים בדירה מעורבת לבנים ולבנות
דיני נגיעה וייחוד במשפחה שיש בה הורים חורגים

ח"ג ,תשובה קנג
ח"ה ,תשובה קי
ח"ה ,תשובה קיא
ח"ו ,תשובה פז
ח"ו ,תשובה פח
ח"ז ,תשובה צג
ח"ו ,תשובה פט

השחתת זרע אצל גוי
איסור "לפני עוור" במכירת אמצעי מניעה כשיש מכשירי מכירה אוטומאטיים

ח"ג ,תשובה קנא
ח"ג ,תשובה קנב

ביצוע ניתוח באשכים של תינוק לעניין סירוס ופצוע דכה
דיני יחוד וביקור אצל רופא נשים
מענה לשאלה הפוגעת בצנעת הפרט
שכפול גנטי
שימוש בשבת בערכה לבדיקת מועד הביוץ
קביעת מין הילוד מראש
בדיקות גנטיות לפני האירוסין
סירוס בעלי חיים
פקולטה ללימודי וטרינריה ,הפעלתה על פי ההלכה
הפלה ,כללים הלכתיים לרופא

ח"ב ,תשובה פג
ח"ה ,תשובה קיא
ח"ט ,תשובה כ
ח"ד ,תשובה קכז
ח"ו ,תשובה מח
ח"ה ,תשובה קד
ח"ה ,תשובה קה
ח"ו ,תשובה עז
ח"ח ,תשובה מ
ח"ח ,תשובה לח

השחתת זרע

ענייני רפואה אחרים

קידושין ונישואין
טקס הקידושין והנישואין
זוג הנשוי זה מכבר ומעולם לא ערכו חופה וקידושין ,עריכת חופה וברכות
נישואין ודין כתובתם
ברכת האירוסין על ידי אישה
עדי קידושין במקום שאין בו יהודים שומרי תורה ומצוות
עדי קידושין "שני בשני" בשעת הדחק
עדי קידושין ה"קרובים" על ידי אימוץ בלבד
עדי קידושין וכתובה שאינם מבינים עברית

ח"א ,תשובה צא
ח"ו ,תשובה יד
ח"א ,תשובה צב
ח"ב ,תשובה קי
ח"ב ,תשובה קיא
ח"ג ,תשובה קנ

לו
ח"ב ,תשובה קט
ח"ד ,תשובה קל
ח"א ,תשובה צג

הצורך בכוונה מצד עדי קידושין
גיל מינימום בעדות קידושין וגיטין
סידור קידושין לגר שהתעורר ספק בגיור אימו
סידור חופה וקידושין למי שהיה נשוי בעבר בנישואין אזרחיים לגיורת
קונסרבטיבית
חתונה מחדש לזוג שהתחתן בעבר בחתונה רפורמית
ג' חודשי הבחנה לזוג שמתחתן שוב לאחר שהתברר שגיור האישה בעבר היה
קונסרבטיבי
מענה מצד הכלה לאמירת החתן "הרי את מקודשת…" ,ומסירת טבעת מן
הכלה לחתן
קידושין בטבעת יהלום
קריאת הכתובה או אמירת דבר תורה על ידי אישה בזמן החופה
כלה המסרבת לכסות ראשה בהינומא

ח"ו ,תשובה צ
ח"ו ,תשובה טו
ח"ז ,תשובה צד

"שבע ברכות" לשני זוגות בזמן אחד
שבע ברכות מפי אישה
אישה כפנים חדשות בשבע ברכות
תרגום "שבע ברכות" לאנגלית בזמן החופה
חיוב המשתתפים לאכול פת בסעודת שבע ברכות
חיוב עריכת סעודת שבע ברכות
סעודת שבע ברכות וברית מילה משותפת בשבת

ח"ד ,תשובה יח
ח"ה ,תשובה קיג
ח"ו ,תשובה טז
ח"ה ,תשובה קיד
ח"ה ,תשובה קטו
ח"ז ,תשובה צו
ח"ז ,תשובה כא

ח"ד ,תשובה קלא
ח"ז ,תשובה צה
ח"ז ,תשובה עג
ח"ה ,תשובה קיב

שבע ברכות

שונות
זוג הנשוי זה מכבר ומעולם לא ערכו חופה וקידושין ,עריכת חופה וברכות
נישואין ודין כתובתם
ביצוע ניתוח באשכים של תינוק לעניין סירוס ופצוע דכה
כלה ששמה כשם אם החתן
אישה נשואה  -נשיאת שם משפחתה הקודם )משפחת ההורים או בעל קודם(
אישה המסרבת לקבל גט כדי להחזיק בילדיה ומונעת מהם חינוך יהודי
דין "קטלנית"
דין נישואין עם מעוברת חברו ומינקת חברו ,שהיא גיורת שהופרתה בהפרייה
מלאכותית
שליחת משגיח כשרות ל"חתונה" של יהודי וגויה ר"ל
אי אמירת אמת למטרת שידוכין
עליית כלה להר הבית ביום חופתה
קשרים בין הורים גרושים

ח"א ,תשובה צא
ח"ב ,תשובה פג
ח"ב ,תשובה קיב
ח"ב ,תשובה קיג
ח"ג ,תשובה קמז
ח"ד ,תשובה קכו
ח"ו ,תשובה פא
ח"ו ,תשובה עו
ח"ו ,תשובה צד
ח"ו ,תשובה ק
ח"ט ,תשובה מה

כתובות
נוסח הכתובה וכתיבתה
כתיבת שם משפחתו של גר בכתובה
ציון "גר" בנוסח הכתובה והדין בדיעבד
כשרותה של כתובת גר שלא נזכרת בה גירותו

ח"ג ,תשובה פג
ח"ג ,תשובה פד
ח"ג ,תשובה קמט

לז
כשרות כתובה של גר וגיורת שלא נזכר בה דבר הגרות
שמו של הגר בכתובה ואופן קריאתה
בן לאם יהודיה ואב גוי ,שמו
הזכרת שם המדינה בכתובה ואופן כתיבת השם "קנדה"
שינוי נוסח הכתובה מן הנהוג בעיר
כתובת אישה שחיתה בעבר עם גוי
עדי קידושין וכתובה שאינם מבינים עברית
חתימתו של פרוץ בענייני עריות כעד על כתובה
שם של עבודה זרה ,כתיבתו בכתובה

ח"ז ,תשובה צח
ח"ה ,תשובה קטז
ח"ח ,תשובה יג
ח"ג ,תשובה קמח
ח"ד ,תשובה קלב
ח"ג ,תשובה קמט
ח"ג ,תשובה קנ
ח"ו ,תשובה צא
ח"ז ,תשובה צז

חיוב אדם לזון את בניו מן הפנויה וחיוביהם של הללו כלפי האב
אישה המסרבת לקבל גט כדי להחזיק בילדיה ומונעת מהם חינוך יהודי
עדי קידושין וכתובה שאינם מבינים עברית
בעלות על דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה על שם שני בני הזוג,
במקרה של גירושין ח"ו

ח"ב ,תשובה קיד
ח"ג ,תשובה קמז
ח"ג ,תשובה קנ

שונות

ח"ה ,תשובה קיז

גיטין
סרבנות וכפייה
דרכים לכפיית הבעל ליתן גט ,עריכת חוזה מחייב בנישואין
כפיה למתן גט
כפיה למתן גט
סרבן גט בבי"ד שהצהיר בבית משפט אזרחי שמוכן להתגרש
כפיית מעגן אשתו ליתן לה גט באמצעות איום גילוי פשעיו לשלטונות
אישה המסרבת לקבל גט כדי להחזיק בילדיה ומונעת מהם חינוך יהודי
כפיית האישה לקבל גט לטובתה
עיכוב גט מצדה של אישה שהודתה בזנות

ח"א ,תשובה צד
ח"א ,תשובה צה
ח"א ,תשובה צו
ח"ג ,תשובה קמו
ח"ד ,תשובה קלה
ח"ג ,תשובה קמז
ח"ו ,תשובה צג
ח"ה ,תשובה קיח

גט לאחר גיור או קידושין מפוקפקים
הצורך בגט ל"גרים" קונסרבטיבים שהתחתנו בנישואין קונסרבטיבים
התייחסות לגיור קונסרבטיבי לענין חיוב גט
נישואיה של "גרושה" מקדושין רפורמים ,לכהן שחזקתו מסופקת

ח"א ,תשובה צז
ח"ב ,תשובה קטו
ח"ג ,תשובה קמד

גט לאישה יהודיה שעזבה בעלה וחיה עם גוי
זיכוי גט לאשת איש שחיה עם גוי
גט לאישה שלא נתגרשה והתחתנה עם נוצרי ,גיור מעוברת
עיכוב גט מצדה של אישה שהודתה בזנות

ח"ג ,תשובה קמג
ח"ד ,תשובה קלד
ח"ד ,תשובה קלו
ח"ה ,תשובה קיח

"כתבו ותנו" בגט
מקום דיון בתביעות בין בעל ואישה כאשר האישה עברה לדור במדינת הוריה
כתיבת שם האישה שאביה גוי ,בגט

ח"א ,תשובה צח
ח"ג ,תשובה קמ
ח"ג ,תשובה קמב

גט לאישה שהלכה לחיות עם גוי

שונות

לח
ח"ג ,תשובה קמד
ח"ג ,תשובה קמה
ח"ד ,תשובה קל
ח"ד ,תשובה קלג
ח"ו ,תשובה צב

נישואיה של "גרושה" מקדושין רפורמים ,לכהן שחזקתו מסופקת
השתתפות האישה בהוצאות כתיבת הגט
גיל מינימום בעדות קידושין וגיטין
הצלה מעיגון של אישה שבעלה הצעיר חולה "אלצהיימר"
סדרי נתינת גט במקרה שהבעל חולה ויש חשש עיגון
בעלות על דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה על שם שני בני הזוג,
במקרה של גירושין ח"ו
היתר פניה לערכאות במקום שיש סכנה לילדים
בן לאם יהודיה ואב גוי ,שמו
גר כדיין בבית דין העוסק בגירושין
קשרים בין הורים גרושים

ח"ז ,תשובה צט
ח"ח ,תשובה יג
ח"ט ,תשובה לב
ח"ט ,תשובה מה

פטור מחליצה בנתעברה מבעלה בהזרעה מלאכותית לאחר מותו

ח"ד ,תשובה קכח

ח"ה ,תשובה קיז

חליצה

חושן משפט
סידור הדין והליכה לערכאות
דינו של המסרב להופיע לדין תורה
מקום הדיון בתביעות בין בעל ואישה כאשר האישה עברה לדור במדינת הוריה
עדות נגד יהודי בערכאות של גויים
אופני החיוב ללכת לדין תורה כאשר התחילו לדון בערכאות
חתימתו של פרוץ בענייני עריות כעד על הכתובה
תוקפו של פסק דין שנחתם בידי שני דיינים מתוך שלושה
סמכותו של דיין יחיד להתיר פניה לערכאות
היתר פניה לערכאות במקום שיש סכנה לילדים
דיין גר  -בבית דין לגיור
גר כדיין בדיני ממונות
גר כדיין בבית דין העוסק בגירושין
גר כדיין בבית דין לגיור

ח"א ,תשובה צט
ח"ג ,תשובה קמ
ח"א ,תשובה ק
ח"ג ,תשובה קלט
ח"ו ,תשובה צא
ח"ז ,תשובה ק
ח"ז ,תשובה קא
ח"ז ,תשובה צט
ח"ג ,תשובה פב
ח"ט ,תשובה לא
ח"ט ,תשובה לב
ח"ט ,תשובה לג

השגת גבול במתן הכשרים במקום שכבר יש בו רב נבחר
השגת גבול במסחר וזכויות הנובעות מ"זכויות יוצרים"
בדיני אונאה
כרטיסי טיסה שהוצעו למכירה במבצע שפורסם בטעות ,דין קנייתם
והשימוש בהם
אונאה ביהלומים גולמיים
הורדת מחירים כמדיניות שיווק בחדירה לשווקים
תשלום דמי תיווך עבור מידע חלקי

ח"ב ,תשובה קיט
ח"ה ,תשובה קכא
ח"ה ,תשובה קיט

ח"ט ,תשובה מו
ח"ה ,תשובה קכ
ח"ז ,תשובה קב

אופן גביית שכר לימוד בבית הספר מן הורים
היעדרות מורים מבית ספר לתקופה מסוימת לצורך קיום מצוה אחרת

ח"ב ,תשובה קיז
ח"ב ,תשובה קיח

מסחר ,השגת גבול ואונאה

ח"ח ,תשובה מא

בתי ספר

לט
הטלת איסור על הבאת מוצרים המכילים אגוזי אדמה על כל ילדי בית-הספר
בגלל ילד אלרגי

ח"ה ,תשובה כד

ירושת הנכדה במקום בן על פי צוואת המוריש
ירושת הבת

ח"ד ,תשובה קלז
ח"ט ,תשובה מז

תקצוב הקהילה על ידי השלטון המקומי
חיוב השבה של כסף שהושג במרמה והגיע לידי השואל בעקיפין
שימוש באינטרנט אלחוטי ללא בקשת רשות

ח"ג ,תשובה קיא
ח"ז ,תשובה קג
ח"ז ,תשובה קד

ירושה

גזילה וגניבה

שכנים
אחריות בין שכנים על נזקי מים
טענת "חזקה" על חניה ציבורית הסמוכה לבית מגורים

ח"ז ,תשובה קה
ח"ז ,תשובה קו

פועלים
פיטורי עובדים  -סדרי עדיפות הלכתיים

ח"ז ,תשובה קז

אחריות רופא על נזקים שאירעו עקב טיפולו
ביוש ברבים של מי שמעל בכספי הקהילה והתחייב להחזירם

ח"ז ,תשובה קח
ח"ה ,תשובה כ

יחס ההלכה לנושא משרה ציבורית הנחשד במעשים לא כשרים
סמכות הקהל לפטר רב ,ממונה על הנוער בקהילה
העברת רב מתפקידו וזכויותיו הכספיות בהקשר לכך
התגוננות עצמית
בעלות על ספרי קודש לאחר שנמסרו לבית כנסת
ביוש ברבים של מי שמעל בכספי הקהילה והתחייב להחזירם
השארת ילדים ברכב ללא השגחה
תוקפה של "התערבות" על-פי ההלכה
תוקפה של התיישנות מבחינה הלכתית
אחריותם של מנהלי ארכיון ציבורי על דברי לשון הרע ורכילות שמכילים המסמכים
בעלות השולח על מכתב שכבר נשלח לנמען
זכייה עבור אחר לעניין קניין בשבת וחיוב טבילת כלים
הפלה ,כללים הלכתיים לרופא
כרטיסי טיסה שהוצעו למכירה במבצע שפורסם בטעות ,דין קנייתם
והשימוש בהם
תקצוב הקהילה על ידי השלטון המקומי
תשלום מס ותכנון מס

ח"ב ,תשובה קטז
ח"ג ,תשובה קמא
ח"ד ,תשובה קלח
ח"ב ,תשובה קכ
ח"ז ,תשובה קי
ח"ה ,תשובה כ
ח"ה ,תשובה כח
ח"ו ,תשובה צה
ח"ז ,תשובה קיא
ח"ו ,תשובה צו
ח"ז ,תשובה קט
ח"ח ,תשובה כו
ח"ח ,תשובה לח

נזיקין

שונות

ח"ח ,תשובה מא
ח"ג ,תשובה קיא
ח"ט ,תשובה מח

מ

תורה ומדינה ,ארץ ישראל
סמכות השלטון להפקיע קרקעות והתשלום בעבורן
יציאה זמנית מארץ ישראל לצרכי הרשות
מכירת נדל"ן לנכרים בארץ-ישראל כיום
העדפה של העסקת פועלים יהודים
תשלום מס ותכנון מס

ח"ד ,תשובה קלט
ח"ד ,תשובה קמ
ח"ה ,תשובה קכב
ח"ז ,תשובה קיב
ח"ט ,תשובה מח

העדפת "היתר המכירה" על קנייה מגויים
שמירת שמיטה בגינה על גג
שמירת שמיטה בגינת בית משותף
גיזום עצים מעל לסוכה בשנת השמיטה
עקירת עצי פרי לצורך נטיעתם ,בשנת השמיטה
הוצאתו לחו"ל של הקדוש בקדושת שביעית
ייצואם לחו"ל של יינות רמת הגולן משנת שמיטה המשווקים על ידי אוצר בית-
דין ,והשימוש בהם
חילול מעשר שני ממטבע על מטבע
טיפול בגינה בשנת השמיטה

ח"ג ,תשובה קו
ח"ה ,תשובה קכד
ח"ה ,תשובה קכה
ח"ה ,תשובה קכו
ח"ה ,תשובה קכז
ח"ו ,תשובה צח

ח"ו ,תשובה צז
ח"ז ,תשובה קיג

עליית כלה להר הבית ביום חופתה
צורת הכרובים וכנפיהם

ח"ו ,תשובה ק
ח"ז ,תשובה קיד

אתיקה והלכה )ראה גם אתיקה רפואית(
סדר קדימויות בטיפול בפגייה וטיפול להצלת פגים פגועים
מכירת ביציות של אישה הזקוקה לכסף
תרומת רקמת אשך כפתרון לבעית פוריות
מענה לשאלה הפוגעת בצנעת הפרט

ח"ו ,תשובה עט
ח"ו ,תשובה פ
ח"ז ,תשובה פט
ח"ט ,תשובה כ

אחריותם של מנהלי ארכיון ציבורי על דברי לשון הרע ורכילות שמכילים המסמכים
גבולות אחריותו של חבר הנהלה בעמותה
אחריותם של חברי עמותה בישראל במתן אישורים להחלטות ודוחות כספיים

ח"ו ,תשובה צו
ח"ו ,תשובה קא
ח"ו ,תשובה קב

שמיטה ומצוות התלויות בארץ

ח"ו ,תשובה צט

בית המקדש

אחריות הלכתית של חבר עמותה ושל מנהל

