פרשת וילך
 יום כיפורגיליון קס"ד
שנה ד'
תשרי תשפ"ג

שו"ת עם רביה"ק מרן זיע"א בהלכות עשרת ימי תשובה

מנהג כפרות

חינוך קטן לתשובה

שאלה :יש בחלק מהדפוסים בכותרת השו"ע שמנהג כפרות
מנהג שטות הוא ,האם השו"ע בעצמו כתב הכותרת.
תשובה :אי"ז אלא מהמדפיס.

שאלה :האם צריך לחנך קטן בעיו"כ לעשות תשובה כיון
שאין מוזהר בעבירה.
תשובה :כן.

תרנגולים שהתערבבו

והסתפק בזה בס' לדופקי בתשובה הל' תשובה פ"א ס"ק כ"ט,
וכתב שם מרן ע"ז למה לא.



שאלה :אם התערבבו כפרות שעשו עמהם ,עם כפרות שלא
עשו ,האם אפשר לעשות עמהם כפרות.
תשובה :ספק כפרה לחומרא.
ע"ע בס' מחשבת עם עמ' תפ"ז שם השיב מרן זצוק"ל במי
שמסופק אם עשה כפרה דטוב לעשות שוב.


עוד בענין הנ"ל

שאלה :מ"ט ספק לחומרא ולא לקולא.
תשובה :רוצה להתכפר.


כפרה טריפה

שאלה :כשמצאו הכפרה טריפה האם צריך לעשות שוב.
תשובה :כמדומה שהאחרונים כתבו שא"צ שוב.


כפרה למעוברת

שאלה :כשלקחו שני כפרות למעוברת לפני יוה"כ וילדה
האם צריך ליקח שוב.
תשובה :יתכן שכבר התכפר.


לקח לזכר תרנגולת

שאלה :כשלקח לזכר תרנגולת נקבה או להיפך אם צריך
לעשות שוב.
תשובה :כמדומה שהמנהג לעשות שוב.


תרנגול למאה איש

שאלה :אם אפשר ליקח תרנגול אחד אפי' למאה איש.
תשובה :כך נהוג ,ודווקא אם עושה ביחד.


כפרות בצ'ק

שאלה :האם אפשר לעשות כפרות בצ'ק מזומן.
תשובה :בשעה"ד [א.ה - .בשעת הדחק]
ובס' מחשבת עם עמ' תפ"ז השיב ע"ז מרן זצוק"ל לא
מסתבר.


כפרות בפחות משווה פרוטה

שאלה :האם אפשר לעשות כפרות בכסף פחות משוה
פרוטה.
תשובה :לא.


עוסק בתשובה אם פטור ממצוה

שאלה :המהרהר והעוסק במ"ע דתשובה אם יש לו פטור
דעוסק במצוה פטור מהמצוה
תשובה :צריך מעשה.



תשובה בבית הקברות

שאלה :האם אפשר לעשות תשובה ע"י הקבר.
תשובה :כן.


מחילה מקטן

שאלה :בגר"א חו"מ ס' רל"ה סק"ט כתב דאם הקטן מוחל
בפירוש הוי מחילה ,א"כ אפשר לבקש מקטן בעיו"כ מחילה
וא"צ לחכות עד שיגדיל.
תשובה :נכון.


פיוס היכא שמחל

שאלה :מי שחטא לחבירו וצריך לפייסו עיו"כ היכא שיודע
בבירור שכבר מחל לו ,האם חייב לפייסו.
תשובה :כן.


צום יום כיפור או מילה

שאלה :גדול שצריך למולו קודם יוה"כ ,ועי"ז לא יוכל לצום
ביו"כ ,האם לדחות המילה אחר יו"כ.
תשובה :לא לדחות.


נשים באכילת ערב יום כיפור

שאלה :אם נשים חייבות באכילת עיו"כ שהוי מ"ע שהז"ג.
תשובה :מצוה.


בכשמל"ו בקריאת שמע על המטה בקול

שאלה :מש"כ השו"ע ס' תרי"ט דאומרים בכשמל"ו בקול רם
האם זהו גם בקריאת שמע על המטה.
תשובה :לא.


ברכת שהחיינו על קיטל

שאלה :האם מברכין שהחיינו כשקונה קיטל ביוה"כ ושמח
מאוד.
תשובה :כן.


בין מוצאי יו"כ שחל בשבת לחל בחול בעי פת

שאלה :כתב לי מרן ,שבל"ה צריך לאכול במוצאי יו"כ ,וצ"ע
דנפק"מ האם צריך פת ,שלמל"מ צריך פת דווקא ,ואילו מצד
יוה"כ א"צ פת.
תשובה :הרי כתוב לך אכול בשמחה לחמך משמע דבעינן
לחם עיין משנ"ב תרכ"ד ט"ו.

יו"ל ע"י מכון "דרך אמונה" בקול ובכתב  -קו דרך אמונה0799-211-666 :

[מועדי הגר"ח – באדיבות מכון גם אני אודך]

לקבלת הגיליון במיילa0799211666@gmail.com :

