
  
  חכ� מה הוא אומר

  
ימי� ספורי� קוד� חג הפסח עבר 

וראה מכירת , יהודי טוב בשוק
, התחשק לו, שטיחי� מהודו בזול

  .ואכ� רכש את אחד השטיחי�
כשנכנס לביתו ע� השטיח על כתפיו 

היו� קיבלנו ? שאלתו אשתו מה זאת
ומצאתי שטיח , ענה, בונוס במשכורת

  .בזול
כס� אי� אתה קונה שטיח כשאי� לנו 

מה . נו, ליי� ומצות זעקה האישה
יש לי ! אעשה המוכר לא יקבל חזרה

תוציא חוט ! עצה אמרה האישה
, מהשטיח ותתלונ� על פג� בשטיח

הסכי� , רק פתח את פיו! וזה עבד
�לאחר כמה . המוכר להשיב את הכס

דקות נכנס עשיר לאותה חנות וטע� 
המוכר , שמצא כת� בשטיח שקנה

י� להחזיר את עמד על שלו ולא הסכ
צופה מהצד , השטיח אלא להחליפו

, שאל את המוכר מה האפליות הללו
  ...לראשו� מיד התרצת ואילו לשני

כשבא העני ! הו במסחר אינ� מבי�
וא� , ידעתי שהתחרט מיד כשקנה

אחלי� לו לא אתפטר ממנו ויבא כל 
  .ע� סיפור חדש �יומיי

  !אבל העשיר באמת רוצה את השטיח
כתוב שלא  ע� הרשע בהגדה

מתווכחי� הוא תמיד ימצא טענות 
ואילו , הפיתרו� לסלקו להקהות שיניו
כי הוא , לחכ� תענה א� אתה אמור לו

  .באמת רוצה לדעת
אשריכ� לומדי הד� היומי שבאמת 
את� רוצי� לדעת א� תשאלו יש 
סיבה לענות לכ� כי זוהי דרכו של 

  .החכ�
  פסח כשר ושמח             

  )ל"יודלבי" זצוק שבתאי' המגיד ר(

        ............פניני המסכת פניני המסכת פניני המסכת פניני המסכת 
ויש לשאול מדוע בסדר המסכתות נזיר קוד� לסוטה 
הרי טע� קבלת נזירות הוא משו� כל הרואה סוטה 

ל שנזיר שמקבל על "וי?בקלקולה יזיר עצמו מיי�
עצמו בגלל שרואה חסרונות עצמו  וכמעשה בנזיר 

עדי� מנזיר מחמת "פחז עלי יצרי "של שמעו� הצדיק 
  )פאר נחו�.....                       (ה חסרונות השנישרוא

  ................ביקש לב� לעקור את הכלביקש לב� לעקור את הכלביקש לב� לעקור את הכלביקש לב� לעקור את הכל
האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה ונודע )יב('שנינו בגמ

ובזה יש ,שמת השליח אסור המשלח בכל הנשי� בעול�
להמתיק בכונתו של לב� ברצונו להרעיל את אליעזר 

א שו� שעל ידי זה יהא יצחק אסור ליש, עבד אברה�
  .אשה שמא היא קרובתה של המקודשת לו 
  )קדושת לוי(                                                              

  

  

  צורת�הנחת�דפנות�סוכה�במעבר�הרבים ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון:        דף ב
  .' אעשה לפניו סוכה נאה וכו,תנאה לפניו במצוותעל הפסוק זה קלי ואנוהו ה' שנינו בגמ

הא� ראוי , ואת פני� הסוכה הוא מצפה בסדי� לב�, אד� שסוכתו היא במעבר הרבי� ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
פ המבואר "ע, שישי� את הצד החלק של הסוכה לצד חו� לקיי� זה קלי ואנוהו אעשה לפניו סוכה נאה

ת "צ אבל ס"י� שירטוט כי בתפילי� שאינ� נראי� אית לתפילי� לענ"שיש חילוק בי�  ס: מנחות לב' במס
  .ע"רואי� את הפרשה ולכ  יש לעשות בו שירטוט מדי� אנוהו  ויל

��.תקנה�למתענה�תענית�חלום�בשבת: הנידוןהנידוןהנידוןהנידון         .דף ג
שג� נזיר טהור נקרא חוטא שמצער עצמו מהיי� וכעי� המתענה בשבת ) ה אבל"ד(' ובתוס' נתבאר בגמ

  ,מחמת חלו� רע  אלא שצרי  לישב תענית לתעניתושיכול להתענות 

אד� שהתענה תענית חלו� בשבת הא� ראוי שימנע מלהתענות בגופו ולצער עצמו ועדי#  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .שתענית דיבור עדיפה על תענית הגו#) 'ה ב"תקע(ב "שיעשה תענית דיבור וכמו שציי� זאת המ

  .לכהן�הלימוד�החייא ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון         :ד דף
ציי� שאי� ) ה דילמא"ד(' שמשו� הותר להיטמא למתי� והראיה שהרג את פלישתי� ובתוסנתבאר ש

  .כה� וכדלקמ� מג ' להתיר לנזיר להתקרב לגוסס והה

  ,ע"ז יבא להציל אד� ופעמי� לא יצליח ויאסר וצ"הא� כה� ימנע מללמוד החייאה שהרי עי ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .א�לשמחה�זמן�התרת�נדר�במודר�הנאה�לב::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון         :ה דף
ח "או(ת גינת ורדי� "על היו� האחרו� מקצת היו� ככולו ובשו' ימי� אמרי' שכשיש מס' נתבאר בגמ

  .הוכיח שבכל התורה אמרינ� כ�) 'כח' סי' כלל א

אד� שנדר לא לבא לחתונת אחיו שאמורה להתקיי� לפני השקיעה הא� נית� להתיר לו את  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ר מקצת היו� ככולוהנדר כבר בתחילת היו� וג� בזה נאמ

  .ספירת�העומר�על�ידי�חשבון::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון          .דף ו
ביאר שג� בספירת ) 'יא' סק' תפט(ח "ב או"ובמ, נזיר שמגלח בשישי� יו� חסר אחד יצא ' נתבאר בגמ

  ,ש"א� אמר ארבעי� חסר אחד עיי, העומר בכזו צורה יצא

ה ענה לו עשרי� ועוד עשרי� פחות עשר לעומר שואלו חבירו כמה היו� והל' אד� שביו� ל ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  ?הא� יצא בספירתו

  .קבלה�טובה�קודם�יציאה�לדרך ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון          .דף ז
מסתמא משו� אונסי הדר  קיבל עליו ' התוס' אד� שהחזיק בדר  וקיבל עליו נזירות ופי' נתבאר בגמ
  .י קבלה זו ינצל מהסכנה"נזירות וע

  .'מתאונות וכד ללנהוג קבלה טובה קוד� צאתו בכדי להינצהעומד לצאת לדר  הא� יש לו  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .קבלת�נזירות�באדם�קירח ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון .      ח דף
  .יו�' אי� ספור נזירויות של ל, ז נזיר כל ימי חייו"נתבאר במשנה האומר הריני נזיר כשיער ראשי ה

  .חייב בנזירותמה הדי� באד� קירח לגמרי בראשו שאומר הריני נזיר כשער ראשי הא� מת ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  
  
        

  ל"זצ מימון בן מסעודהצ "נ אבינו מורנו הרה"גליון זה מוקדש לע

 ג "ד ניסן תשס"ע י"נלב

 



  
  .הפחתת�סכום�במחשבתו�המיועד�לצדקה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון.                                     דף ט

  תו  כדי דיבור ונחלקו האחרוני� לגבי צדקה א� אפשר ' ו אפיש אי� שאלה  להקדש  דאי� אד� יכול לחזור ב"שלדעת ב' נתבאר בגמ
  .ומסקנת האחרוני� לחוש לדעת המחמירי� ) ש�(ובלבוש )'ה' מ רנח"חו(  "לחזור בו תו  כדי דיבור עיי� בש

  ?י אד� שהתקרב לעברו פושט יד  וחשב לתת לו סכו� גבוה אול� בתו  כדי דיבור החליט להוריד את הסכו� הא� רשא ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .תביעה�על�הפסד�מניות�מגוי�שקנה�ממנו�את�החמץ ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                  .דף יא
ה מותר ודנו הפוסקי� אי  מותר לקבל "לגבי נזיר שקיבל נזירות ובהיותו עובד בקבורה היה סבור שיתירו לו ליטמא למתי� ה' נתבאר בגמ

האחרוני� לחלק בהנאה מגוי שבאיסור חמ� אסור ' א שמדובר בקובר נכרי� וכא� כ"� רעקבש' תי) ו"ח קכ"או(ס "שכר על הקבורה ובחת
  .ל  יכלול  אות� במכירת חמ�"הנאה עקיפה ולכ  אד� המשקיע במניות המושקעי� אצל גויי� בחו' אפי

  .ע"חריותו  וצאד� שמכר מניותיו במכירת חמ� והפסיד הא� יכול לתבוע את הגוי שקנה את החמ� שהרי חייב בא ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .המגובס�בידו�אם�יכול�לעשות�שליח�להגבהת�התורה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                .דף יב
ד� לגבי אד� חלש ששלח ) קמז' ח סי"או(ג "בשכנה,שכל דבר שהאד� בעצמו אינו יכול לעשות אינו יכול למנות על זה שליח' נתבאר בגמ

  .הכ שיי  הוא במצוו"ת קל יוכל המשלח להרימו א"איליו דא� יהא ס תמתייחס הת שהמצוו"שליח שיגביה במקומו את הס

  .ע"איליו ויל סתתייח האד� שיש לו גבס בידו ומכבד את חברו להגביה התורה הא� המצוו ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .ת�אם�אשתו�תלד�בן�ונולד�לו�אך�נפטר"נדר�לתרום�ס::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                 .דף יג
  .שנה הנודר נזירות א� תלד אשתו וילדה ולד ומת אינו נזירנתבאר במ

  .ע "ת בא� אשתו תלד וילדה ולד ומת כמה ימי� לאחר מכ� הא� התחייב בנדרו וצ"אד� שנדר ס ::::השאלההשאלההשאלההשאלה 

  .בשמחת�יום�ההולדת�ןעניי�::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                                        . דף יד
שביו� לידת משה היו שמחי� שמחה גדולה  וביו� מותו קיבלו ' וסז נזיר וביארו הת"ה" באדר' כמשה בז"לגבי אד� שאמר ' נתבאר בגמ

  . עליה� בחורי ישראל נזירות

ולא כמי שטע� שיש ) ראה אות יז' פ(ח "הבא' בשמחת יו� ההולדת וכפי שכ �לפי האמור  לעיל הא� יש להוכיח מכא� שיש עניי ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"בזה משו� חוקות הגויי� ויל

  .תשלום�כפול�עבור�שעת�לימוד�אחת ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                              .דף טו 
יו� עולי� ' יו� אות� ל 30לנזירותו ונותרו עוד  70נתבאר במשנה האומר הריני נזיר כשיהיה לי ב� והריני נזיר מאה יו� א� נולד לו ב� ביו� 

  . לו ג� לנזירות הב� וג� להשלמת נזירותו

  .ע"שני אנשי� שוני� הא� יכול ללמוד אותה שעה עבור שניה�  וצ$  100חג  אד� שהציעו לו עבור לימוד בערב  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .נדר�להתחיל�ללמוד�מסכת�נזיר�שבוע�אחר�פסח ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                                        .דף טז
  .אלא ביו� האחרו� מותר לאחר שעבר קצתו ככולו 30לגבי אד� שקיבל נזירות בסת� אי� צרי  להמתי� עד סיו� ה'  נתבאר בגמ

  .ע"� שקיבל עליו לעשות משהו בעד תקופה הא� ביו� סיו� התקופה יכול להתחיל מדי� מקצת היו� ככולו וצאד ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .במטוס�מעל�בית�קברות�םנסיעת�כוהני ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                 .דף יז
תח את המעזיבה שאי� הוא עובר באיסור ק שזה חוצ� בפני הטומאה ובא חברו ופ"לגבי נזיר שנכנס בשידה או בתיבה לביה' נתבאר בגמ

  . מפני שנכנס בהיתר וכעת אנוס הוא

למטוס היה זה  וק כיו� שבעליית"הא� נית� להוכיח מכא� במה שדנו האחרוני� א� מותר לכה� לטוס במטוס הנוסע מעל ביה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע בזה "ק הרי הוא אנוס ויל"בהיתר וכשעובר מעל ביה

��פרישות�מבשר�ויין�במשך�השבוע�לכל�אדם ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון           .                    דף יט
  .א"ה ליהנות בה� בנ"שא# נזיר טהור נקרא חוטא על שציער עצמו מלשתות יי� וקל וחומר על שאר דברי� שנת� אות� הקב' נתבאר בגמ

ומדוע לא חש " שר ויי� כל השבועאשרי מי שאפשר לו לפרוש מב"ל  "הביא את דברי האריז) 'ד' סק' ח קלד"או(הבאר היטב   ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"א הקפר ויל"לדברי ר

  .ביקש�מחברו�שיוציאנו�בברכה�וחזר�בו�::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון.                             דף כא
  .ששהות הזמ� לחזור בו מקבלת נזירות הוא שלו� עלי  רבי' נתבאר בגמ

לאכול וכשהחל  חברו לבר  חזר בו השומע מכוונתו לאכול אד� שביקש מחברו שמבר  על תפוח שיכוו� להוציאו וברצונו ג�     ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"אול� ענה אמ� הא� תיחשב לו ברכה לבטלה וצ

��ניסה�להרוג�את�חברו�והלה�ניצל�::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון.                      דף כג
  .עשות עבירה ועשאהע לגבי אד� שחשב לעשות עבירה ולא עלה בידו צרי  תשובה וסליחה וקל וחומר באד� שחשב ל"דרש ר' שנינו בגמ

  ולימי� שב חברו בתשובה, י ס� והלה כשטע� זאת שתה מיד תרופה  המועילה להצילו"אד� שניסה להמית את חברו ע ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  . ע"ויל, ובא לשאול הא� צרי  כפרה על מעשהו 

��מכירת�חמץ�לגויה�הנשואה�ליהודי ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון.                      דף כד 
  .מה שקנתה אישה קנה בעלההביאה את הדי� של ' הגמ

הא� יהא מותר למכור חמ� לגויה הנשואה ליהודי שהרי אי� תוק# לנישואי� אלו ובזה לא שיי  לומר מה שקנתה אישה קנה  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .בעלה

  
  

  

        עוו� דומה לחזירעוו� דומה לחזירעוו� דומה לחזירעוו� דומה לחזיר. . . . ד� כגד� כגד� כגד� כג
ע ומה מי שהתכוו� לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה  צרי" "דרש ר
ו את מדוע דימ, ו מי שהעלה בידו בשר חזיר ואכל חזיר"ק, תשובה

או משו� שהחזיר מראה טלפיו כאילו הוא טהור כ" ? העוו� לחזיר
י מה שאמרו "ל עפ"ועוד י. ר מראה לאד� את העוו� ככשר"יצה
ל שנקרא חזיר מלשו� לחזור  שבעתיד לבוא יחזור להיות טהור "חז

  )ב� יהוידע.               (כ" העבירה על ידי התשובה  נהפכת לזכות

        חוטאחוטאחוטאחוטאנזיר קדוש ונזיר קדוש ונזיר קדוש ונזיר קדוש ו. . . . ד� יטד� יטד� יטד� יט
במשל לאד� שמכר את , רבי� תמהו על שידו" העני� ויש להמתיק 
, א" אי� ידו משגת זאת, ביתו הקט� והיה ברצונו לקנות בית גדול

וכ" , יעצה לו אשתו למכור את כל התכשיטי� שהיו בתיבה
  , כשהיה מביט אל הבית היה שמח וכשהביט אל התיבה היה נעצב

  .קדושה  ג� בלא נזירותכ" הנזיר טוב היה א� עלה למדרגת 
  )אל� מג�(                                                                                



  ) 20מתוך פניני הדף ( השאלה שנשאלה בבית המדרשהשאלה שנשאלה בבית המדרשהשאלה שנשאלה בבית המדרשהשאלה שנשאלה בבית המדרש

וקנתה�כרטיס�הגרלה�וזכתה�בכסף��האבא�שנתן�כסף�לבתו�הנשואה�על�מנת�שלא�יהא�לבעלה�רשות�בזה�והלכה�האש
��?רב�האם�יש�לבעל�זכות�בכסף

יש להקדי� נידו� דומה שנחלקו בו הפוסקי� לגבי אד� שקנה כרטיס הגרלה מכס# מעשר כספי� וזכה :ואלו היו תשובות הרבני�
קה אול� לדעת האגרות משה של צד השהקר� היית �הכס# שיי  לצדקה מכיוו) ' ר' סי' חלק ט(בכס# למי שיי  הכס# לדעת שבט הלוי 

  .ש"של הגרלה הרי הוא כמציאה עיי חשריוו �הכס# שיי  לאד� מכיוו )עו ענ# ב ' ד סי"אורח חיי� ח(
  

  .הכס# שיי  לאשה בלבד:א"ג אשר חנניה שליט"ג אלחנ� פר" והרה"ג ברו� שרגא והרה"ג הרב יצחק זילברשטיי�  והרה"דעת הרה
  

של  �הבעל יכול ליהנות מהרווחי:א"ג אבנר קב" שליט"ג גדעו� ב� משה והרה"יהודה איטח והרה ג"ג נפתלי נוסבוי� והרה"דעת הרה
  .השקעה בכס# זה

 לכס# זה יש די� של פירות או פירי פירות והנות� נת� זאת על דעת שאת הפירות לא יזכה הבעל שהרי כל:את הכס� לאשה �טע� המייעדי
ישראל מסלנט שאשתו ' ג זילברשטיי� את המסופר על ר"והוסי# הרה, ואי� רשות לבעל בכס# זהובדרבנ� יש ברירה   קני� הבעל הוא בפירות

מכיו� שחשש " די� ודברי� אי� לי בנכסיי  ובפירותיה� ובפירי פירותיה� עד עול�" וכשנודע לו מזה אמר לה ,קנתה פע� כרטיס הגרלה 
  .בניסיו� של עושר שהכרטיס יזכה בגורל  ומה שקנתה אשה קנה בעלה ויצטר  לעמוד

  
' ב א"יורה דעה רכ(ע "וכ� פסק השו, ב בש� רבנו ת� פסק כרב בנדרי� "ע' קידושי� ד# כג' על פי תוס: טע� המייעדי� את הכס� לבעל

ת פרי "וכל זה בהנחה שפרס דינו כפרות וכ� מוכח בשו, � פסק כשמואל שבכל מקרה לא קנה הבעל"אול� הרמב) 'ה יא"פ' ובאב� העזר סי
  .ש"ג עיי"י' סי' שדה חלק בה

  :פניני השמיטה
  ? וסחט כוס מי" ובא חברו ושפ� הא� יכול לדרוש מחיר שעולה כוס כזו בחנות ' 2בדבר השאלה באד� שקנה תפוזי� של שביעית ב

לדרוש ממנו אלא אול� אינו יכול , אי� בזה איסור משו� סחורה בפירות שביעית: ג גדעו� ב� משה "ג  יצחק זילברשטיי� והרה"דעת הרה
  .לפי מקומו ושעתו ועבור כוס שסוחט בבית מחירו נמו  בהרבה מכפי שנמכר בחנות

  

  ...תשובה גוררת תשובה
  .האם�חברו�יכול�לדרוש�ממנו�שישיב�לו�מחיר�רגיל�הבדבר�שאלה�שנשאלה�על�נער�שביקש�מחברו�לשלם�לו�בכרטיסי

שיכול לדרוש רק מחיר ניקוב ) 'לא' מ סי"חו(ת והיה העול� "א הובאה שאלה זו בשו"ג ברו  שרגא שליט"הרה, בנידו� זה השיבו לנו הרבני�
  ).'ג' מ קיד"חו(ע "שו' וכפ: כתובות צא' בכרטיסיה בלבד וראייתו מהגמ

ר יש לחלק א� שיל� לו חד פעמי ואי� כס# בכיסו יוכל לדרוש מחי' כג' סי' א הובא בספרו משפטי התורה חב"ג צבי שפי� שליט"דעת הרה
  .ש"עיי, וא� יש כס# בכיסו ובודאי כוונתו לחסו  את הסכו� המלא אי� חייב אלא רק את מחיר הניקוב) 'מ צט"ב' הגמ' עפי(מלא 

  

         ... שאלה גוררת שאלה
 בריח של ישיבה המונה כאל# בחורי� ולכל אחד מהבחורי� יש מפתח הא� מתחייב הוא בתשלו�*אד� שבר בשוגג בלי כונה מנעול רב 

  הקוראי� מוזמני� לחוות את דעת� בנושא.המנעול בלבד או שיתחייב מחיר פי עשרת מוני� עלות של כאל# מפתחות כאלו 
  א "ג אליהו בחבוט שליט"א ולרה"ג ציו� ב� אדיבה שליט"א ולרה"ג מנשה שוע שליט"ל וכ� לרה"נודה לרבני� הגאוני� הנ

  .שנשאו ונתנו עמנו במלחמתה של תורה
                        

  

  "יורו משפטיך" ראהבית הו

  א "שליט גדעון בן משהג רבי "בראשות מורנו הרה
  בהשתתפות צוות רבני� ומורי הוראה מובהקי�

  ל"בשעות הנ' ה' בירורים בדיני ממונות בימים ד 02-6540222 טלפקסצ "אחה 17:00-19:00 שעות הפעילות                          

        
        

        20202020' ' ' ' שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
        ????הבטיח לתת כסף בפורים ונתן בפורים קטןהבטיח לתת כסף בפורים ונתן בפורים קטןהבטיח לתת כסף בפורים ונתן בפורים קטןהבטיח לתת כסף בפורים ונתן בפורים קטן. שששש
וכיום העולם רגילים , נדרים לשון בני האדם הוא הקובע לאיזה אדר מתכוונים ןשלעניי) שם(ובעצי לבונה ) 'סח' ד רכ"יו(ע "על פי המבואר בשו. תתתת

  .לתת  כסף בפורים המעשי ואם נתן קודם מסתמא לא יצא ידי חובתו

        ????ה המתים על חבר עניה המתים על חבר עניה המתים על חבר עניה המתים על חבר עניהאם ניתן לברך מחיהאם ניתן לברך מחיהאם ניתן לברך מחיהאם ניתן לברך מחי ....שששש
ברכה   ןמ לעניי"ומ, ל החשיבו עני כמת לעניין רואה את חברו העני לאחר זמן רב שבזה מודה על שמחת הלב שנישכח ממנו"יש לחלק בין מה שחז. תתתת

  .ש"שיהרהר אותה בליבו עיי) עקב' פ' שנה א(ח "עיין בא

        ....????האם ראוי לומר לשונאו שהוא אכן שונא אותוהאם ראוי לומר לשונאו שהוא אכן שונא אותוהאם ראוי לומר לשונאו שהוא אכן שונא אותוהאם ראוי לומר לשונאו שהוא אכן שונא אותו ....שששש
השני  אל השונ"וז,ת על לאו של לא תשנא"ועיין בחפץ חיים בהקדמתו בפירוט מצוות ל, מתי מותר או מצווה לשנוא) 'יא' רעב' סי(מ "עיין בחו ....תתתת

  .ש"עיי, משמע שיש עניין לומר זאת , בגלוי ואינו מסתיר זאת ממנו אינו עובר על לאו זה

  ????האם ראוי להתגרש אחרי נישואי הילדיםהאם ראוי להתגרש אחרי נישואי הילדיםהאם ראוי להתגרש אחרי נישואי הילדיםהאם ראוי להתגרש אחרי נישואי הילדים ....שששש
חשש מלחש הבריות הוא רק במקום שיוציאו עליה שם רע אבל כיום שלצערנו חדשים לבקרים המזבח מוריד ) 'ט' רכח(ד "ע יו"מבואר בשו' עפי ....תתתת

  .מ מתי יתגרשו"דמעות אין נפק

  ????האם אב יכול להתיר נדרי ביתו החורגתהאם אב יכול להתיר נדרי ביתו החורגתהאם אב יכול להתיר נדרי ביתו החורגתהאם אב יכול להתיר נדרי ביתו החורגת. . . . שששש
ה אם בת חושבת שזה אביה האמיתי "על דעתו שה דן בהפרת אב לביתו המאומצת והעלה מטעם שנודרת) 'מ רלב"ע' מ חג"חו(בספר ברכת אליהו  ....תתתת

  .אולם בנידון זה הבת החורגת יודעת שאינו אביה ואינו יכול להפר, ולא יודעת שהוא המאמץ יכול להפר לה
        



        ::::שאלה משולח� המערכתשאלה משולח� המערכתשאלה משולח� המערכתשאלה משולח� המערכת
ובאה שכנתה %  4אישה שקנתה חלב בזול פה ב 

, וביקשה ממנה חלב בהבטחה להשיב לה שקית חלב
לערב ביקשה ממנה שכנתה א� את הולכת למכולת קחי 

הא� יש בזה .וקני לעצמ" את החלב שאני חייבת ל"%  5
  ?איסור ריביתמשו� 

        ::::פניני הזמ�פניני הזמ�פניני הזמ�פניני הזמ�
בסיו� האפיה , מאוד מצוי שבחבורות האופי� מצות 

מתאספי� בני החבורה לחלוקת המצות ובכדי שכול� 
יזכו במצוות הפרשת חלה לוקחי� ערימת מצות  מניחי� 

אותה על המשקל וא� יש יותר מהשיעור מורידי� את 
התחלה על המשקל ולכאורה  מה שהניחו ב,המיותר

  .ע"נפטר בהפרשה של החבילה הראשונה  וצ

        

  ????בעל שהיה בתענית דיבור האם יכול להפר לאשתו למחרת שמיעת הנדרבעל שהיה בתענית דיבור האם יכול להפר לאשתו למחרת שמיעת הנדרבעל שהיה בתענית דיבור האם יכול להפר לאשתו למחרת שמיעת הנדרבעל שהיה בתענית דיבור האם יכול להפר לאשתו למחרת שמיעת הנדר ....שששש
ויש לחלק בין נשתתק שטכנית אינו יכול לדבר , בהם נשתתק לחשבון יום שמעוהביא ירושלמי שאם נשתתק הבעל אינו עולה השעות ש' הרן. . . . תתתת

  .לנמצא בתענית דיבור שיכול לדבר אלא שמנוע בגלל קבלה שקיבל ואינו יכול להפר

  ????האם יש הגבלה הלכתית בנתינת שיק אחד לשני פועליםהאם יש הגבלה הלכתית בנתינת שיק אחד לשני פועליםהאם יש הגבלה הלכתית בנתינת שיק אחד לשני פועליםהאם יש הגבלה הלכתית בנתינת שיק אחד לשני פועלים. שששש
י "שבמצוות שאינן מוטלות על גוף האדם ויכול לעשותן ע) טומאת צרעת' הלא מ"פי(הדין של אין עושין מצוות חבילות מיטיב להגדירו האור שמח . תתתת

ז אין הגבלה "ולפי, חוששים שאם יעשה אותן יחד יראה עליו כנטל, שליח אין חשש זה של חבילות ורק במצוה המוטלת על גוף האדם כגון לולב
  .ש"בענין שכר שכיר עיי:) ס(ל  "צ להאריז"ועיין שהמ, ל"בנידון הנ

        ????ולה בערב יום כיפור האם יאמר כל נדרי ביחידולה בערב יום כיפור האם יאמר כל נדרי ביחידולה בערב יום כיפור האם יאמר כל נדרי ביחידולה בערב יום כיפור האם יאמר כל נדרי ביחידחחחח. . . . שששש
הראשונים בנוסח אמירת כל נדרי האם כולל רק את הנדרים שידור בשנה הבאה או שכולל גם את הנדרים של שנה שעברה ולפי זה אם אומר ' נח ....תתתת

  .את הנוסח שכולל את מה שעבר ימנע מלאמרו ולאו הכי יכול לאמרו 

        ????חד תרגום עד שבת ולא קרא האם מתירים לו לקרוא בשבתחד תרגום עד שבת ולא קרא האם מתירים לו לקרוא בשבתחד תרגום עד שבת ולא קרא האם מתירים לו לקרוא בשבתחד תרגום עד שבת ולא קרא האם מתירים לו לקרוא בשבתהנודר לקרוא שניים מקרא ואהנודר לקרוא שניים מקרא ואהנודר לקרוא שניים מקרא ואהנודר לקרוא שניים מקרא וא    ....שששש
שכתב להתיר נדר בשבת לצורך שאדם יאכל ) 'קיא(ת תורה לשמה "ועיין בשו, ת"א יש להתיר לו לצורך קריאת שמו"שמ' ב סי"כפי המבואר במ. תתתת

  .בצוותא עם חבריו

        ????י כתיבה במחשבי כתיבה במחשבי כתיבה במחשבי כתיבה במחשב""""האם בעל יכול להתיר לאשתו עהאם בעל יכול להתיר לאשתו עהאם בעל יכול להתיר לאשתו עהאם בעל יכול להתיר לאשתו ע    ....שששש
שרוב הפוסקים לא מחשיבים זאת לכתיבה דאין זה אלא ) ה"תקמ' סי(מ במחשב אם אסורה עיין בפסקי תשובות "יבה בחונידון זה תלוי בכת. תתתת

  .אלקטרודות חשמליות בלבד

  ????האם אדם חלש חייב לתרום דם לאחר פיגועהאם אדם חלש חייב לתרום דם לאחר פיגועהאם אדם חלש חייב לתרום דם לאחר פיגועהאם אדם חלש חייב לתרום דם לאחר פיגוע . . . . שששש
ב אם ניזוק מזה אולם באדם בריא הובא בשמירת ל שאין חיו"ומשמע בכל הנ, לעניין תרומת דם תמורת תשלום) 'קג' סי' מ א"חו(עיין אגרות משה  ....תתתת

  .שיש לו לתרום)'הערה מא' פרק נד(הגוף והנפש 

        ????האם אפשר ליתן מתנות לאביונים לבחור ישיבההאם אפשר ליתן מתנות לאביונים לבחור ישיבההאם אפשר ליתן מתנות לאביונים לבחור ישיבההאם אפשר ליתן מתנות לאביונים לבחור ישיבה    .שששש
  .ש"שהגדיר שם לאיזה בחור ישיבה אפשר ליתן מתנות לאביונים עיי) ט"מ' סוכה סי(עיין בספר קהילות יעקב  ....תתתת

        ????ור באדם המגמגםור באדם המגמגםור באדם המגמגםור באדם המגמגםמהו שיעור של תוך כדי דיבמהו שיעור של תוך כדי דיבמהו שיעור של תוך כדי דיבמהו שיעור של תוך כדי דיב. . . . שששש
שעמד בחקירה זו וסוף ) א"כ' סי(ת מבשר טוב "פ המובא בשדי חמד שהביא משו"ג גדעון בן משה השיבו לנו ע"ג יצחק זילברשטיין והרה"הרה ....תתתת

לפי שיעורו  ה לעניין אם שהה כדי לגמור את כולה שהמודד הוא כל אדם"ס' ח סי"ע או"כמבואר בשו, דבר העלה דמסתברא דמשערין כל אדם בדידיה
אין , א מי שיש לו חולה בתוך ביתו והתעלף וכמדומה שמת וקרע ותוך כדי דיבור מת"ע' הביא ראיה מנדרים פז) 'ז אות כ"כ' סי(אולם בדברי יחזקאל 
  .ובודאי שם לא היה דיבור כלל ומוכח שהשיעור הוא קבוע ולא משתנה לפי האדם, צריך לשוב ולקרוע

          
  �לשאול מורה הוראה לגופו של עניי בכל שאלה הלכה למעשה יש

        
                

        
        
            
        
        

  
        ::::ואלו שמות הרבנים שנשאו ונתנו במלחמתה של תורה הרבנים החשובים

  ,הרב אברה� לימואי,הרב שמואל טולדנו,הרב ישראל קרמר,הרב עובדיה רזנבי,הרב אברה�  דייטש, הרב משה כהניא�,הרב מאיר סנדר
  ,הרב יצחק לוי, הרב משה שטיינמ�,הרב יוחאי קמיל,הרב אליהו סעדה,הרב יעקב כה�,יב חמדהרב רב,הרב דוד יפתח,הרב ישראל לב

  .א"שליט, הרב חנ� גוטפריד, הרב אברה� הלוי,הרב יהושוע יצחק, הרב אלחנ� טרובי", הרב חיי� שירי, הרב יצחק גוסטמ�

  אאאא""""שקלים זכה הרב אברהם הלוי שליטשקלים זכה הרב אברהם הלוי שליטשקלים זכה הרב אברהם הלוי שליטשקלים זכה הרב אברהם הלוי שליט    100100100100' ' ' ' בהגרלה עסבהגרלה עסבהגרלה עסבהגרלה עס
        עבור פניני הדף ירושליםעבור פניני הדף ירושליםעבור פניני הדף ירושליםעבור פניני הדף ירושלים    26262626פולנסקי פולנסקי פולנסקי פולנסקי ' ' ' ' או לרחאו לרחאו לרחאו לרח    02020202----    5817174581717458171745817174ס מספר ס מספר ס מספר ס מספר תשובות ניתן לשלוח לפקתשובות ניתן לשלוח לפקתשובות ניתן לשלוח לפקתשובות ניתן לשלוח לפק

....הרב בן אדיבההרב בן אדיבההרב בן אדיבההרב בן אדיבה' ' ' ' משפמשפמשפמשפ    4444שדי חמד שדי חמד שדי חמד שדי חמד ' ' ' ' ובקרית ספר רחובקרית ספר רחובקרית ספר רחובקרית ספר רח....הרב לויהרב לויהרב לויהרב לוי' ' ' ' משפמשפמשפמשפ    9999/8/8/8/8עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא ' ' ' ' רררר' ' ' ' באחוזת ברכפלד ברחבאחוזת ברכפלד ברחבאחוזת ברכפלד ברחבאחוזת ברכפלד ברח  

        )ניתן לציין שלא לפרסם את השם(    .ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות

  !לכל השולחים תשובות חברכת יישר כו
  .ולכל המצטרפים אליהם.רות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץוברכותינו לעש

  

  בברכת חילכם לאורייתאבברכת חילכם לאורייתאבברכת חילכם לאורייתאבברכת חילכם לאורייתא

  מערכת פניני הדףמערכת פניני הדףמערכת פניני הדףמערכת פניני הדף

  ה.ב.צ.נ.ת��!צ מימון בן מסעודה"מ הרה"נ א"לע

' חסות וכד, נ"לע, והפצתו ל ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליון"להנצחת נשמות יקירך ז
 !!!היו ברכה  02-5817174 'פקסאו  02-5829850 'לטללפנות ניתן 

דפוס הדר
 


