
  
  

  רק שעה אחת
 
! המצב, ערב מלחמת העול
! הימי

  ,בישיבה אי� לבחורי
 לח
 לאכול
יענקלה גלינסקי ' מספר ר, נשלחתי
להביא לח
 מהמאפיה , א"שליט

שמעבר לגבול משו
 שאני ע
 כובע 
, טמבל ומכנסיי
 קצרות נראה כילד
ואז ראיתי אנשי
 מתגודדי
 סביב 

שאלתי את הסובבי
 מה הול� , במה
מל� פולי� עומד לעלות –? ת פהלהיו

  !ענו לי, על הבמה ולשת נאו
 לאומה
  ,מוהמל� פתח בנאו

ש דורש  מאיתנו "כידוע היטלר ימ
 
לתת לו עיר קטנה בקצה פולי� אול
א
 הייתי יודע שכוונתו לקחת רק את 

  ,העיר הייתי נות� לו
אבל יודע אני שזה רק תירו! בשביל  

  ,לקבל את הכל
 פנו אלי בשאלה, וכ� חזרתי לישיבה 


עניתי לה
 לח
 לא ? הבאת לח
הבאתי אבל מוסר השכל גדול הבאתי 

  ,כ�? מה, שיחת מוסר מנשיא פולי�
דעו לכ
 שיצר הרע בא אלינו בטענה  

 �רק שעה אחת תקדיש לעצמ� מתו
  , סדר הלימוד

אבל , ואילו זה היה רצונו הייתי נות�
אני יודע שהוא רוצה את הכל את כל 


משתמש ע
 תירו! של  והוא, היו
  !שעה בשביל לקבל הכל

  
 
אשריכ
 לומדי הד" היומי השוקדי

יו
 יו
 ולא , על דלתי בית המדרש
שועי
 אל ניסיונותיו הכושלי
 של 

  ,שמנג� לנו באוז�, היצר הרע
  

  .....רק פע
 אחת
  

  )א"י גלינסקי שליט"הגר(

        ............מי� רבי� לא יוכלומי� רבי� לא יוכלומי� רבי� לא יוכלומי� רבי� לא יוכלו
מי� אלא א נשאל הרי אי� "ח קניבסקי שליט"הגר

מדבר על אהבת התורה אז מה היה הצד ' והפס, תורה
שבעניני העול� ', ותי .שהתורה תכבה את אהבתה

אבל בתורה ככל שמוסי� , המתרגל לדבר מואס בו
  )כמוצא שלל רב.                 (בה כ� יאהב אותה יותר

        ................לש� יחודלש� יחודלש� יחודלש� יחוד
כשבא להניח ד בהיותו יל, מסופר על האדמור מרוזי�

 לאחר מכ� שאלו, הדריכו אביו לומר לש� יחוד,תפילי�
ה בגשמיות ישנ,, אכ�–ענה לו בנו ? מה אמרת הבנת

וברוחניות ישנ�  ,ה$ י שבכול� יש  שתיה ושינה,  אכילה
  ...וצרי� לחבר�, ה$ עבודה שבכול� יש וו המצו ,תורה

  .י�אמו"ברכת�ברוך�שפטרנו�ליתום�ע ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון     .ף כטד
שאז מבר� ברו� ' עד גיל יג �נתבאר בסוגייא שהאבא בלבד חייב בחינו� בניו ומשו� כ� נושא בעונש

  .)ה"רכ' סי(ח "ע או"וכמבואר בשו שפטרנו

ברו�  יתו� מאב שאמו חינכתו ודאגה להפרישו מאיסורי� הא� יהא מוטל עליה לבר� ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

שכשאי�  ,שחינכה את בניה) :סוכה ב(ד שהוכיח מהילני המלכה"שפטרנו מעונשו ולחוש לשיטת תרוה

  .ע"על הא� וצ האב יש מצוו
  .נתן�התחייבות�שאין�לה�תוקף�לצדקה�והצליחו�לממשה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון      :דף ל

טעות שאינה ומכא� למדו האחרוני� לגבי צדקה ב, ה הקדש בטעות אינו הקדש"נתבאר במשנה לדעת ב
  .הקדש

עד שהצליח , יו� אחד הגיע מנהל ישיבה וישב עליו, מעשה בגביר שקמ! ידו מ� הצדקה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
אלא שהתברר שאי� כיסוי  ,למשו� את הסכו� הלה ניסה, בס� מאה אל" דולר' להוציא ממנו שיק

עשרי� אל" דולר הכניס משלו , אז הבריק רעיו� במוחו, זה כי יש בחשבו� רק שמוני� אל" דולר' לשיק
טוע� שלא תכנ� לתת הא� יש לזה תוק" של  והעשיר', היה למשו� את השיק לואז יכולחשבו� העשיר 

  .ע"צדקה או שנחשב להקדש בטעות וצ

  .הדלקת�נר�זיכרון�חשמלי�ביום�השנה�לאביו ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון      דף לא
 ה בשמ� ונר שחלוקי�"וה,שחלוק המקדיש שור שחור משור לב� כי לכל אחד מעלה משלו' נתבאר בגמ

  .ולכל אחד מה� מעלה משלו

בבית מלו� ואי� לו  הואירע שהוזמ� לשהיי ,אד� שהתחייב להדליק נר שמ� באזכרה לאביו ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .הא� יצא ידי חובתו בהדלקת נר חשמלי ויש לעיי� ,אפשרות להדליק בשמ�

��.שתיית�מיץ�ענבים�משוחזר�לנזיר�או�לקידוש:�הנידוןהנידוןהנידוןהנידון    .דף לד
  .ר במשנה שכל היוצא מהגפ� נאסר לנזיר ומצטרפת הפת לשיעור רביעית היי� האסור לנזירנתבא

, לנזיר  רוהוסיפו עליו מי� הא� ייאס, מה דינו של מי! ענבי� משוחזר שהפכוהו לאבקה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"ובורא נפשות וצ  לכיוו� שלגבי קידוש והבדלה יש הרבה פוסקי� המצדדי� לבר� עליו שהכ

��.ברכה�אחרונה�על�שתיית�קולה�קרה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון     .דף לו 
נתבאר בסוגיא לגבי כותח הבבלי שהוא מאכל חרי" ואי� אפשרות לאכול ממנו שיעור במש� זמ� 

ומכא� דנו הפוסקי� לגבי שתיית קפה ותה כשה� חמי� לעניי� ברכה , שיתחייב עליו באיסור חמ!
  .אחרונה

הא� ,ת קשה לשתות ממנה רביעית בבת אחתאד� ששתה קולה קרה תוססת אשר במציאו ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"זו וצ הבשתייוכל לבר� ברכה אחרונה 

  .הכשר�על�קדושת�שביעית�בשקיות�תה�מנטה�או�נענה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון      .דף לז
ירק שביעית במרק מקדש את  זיר לכל התורה שטע� כעיקר וא" המניחשרבנ� למדו מנ' נתבאר בגמ

  .כולו

י� שוני� הא� יש לדרוש הכשר ג� שהנענע או המנטה שמה� מצוי שיש שקיות תה בטעמ ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"מפיקי� את המשקה אינ� של שביעית ויל

 הגליון מופץ בחסות ארגון         
 תורה ויהדות לעם להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ  
 02-5371894פקס  02-5374371' טל –ירושלים  - 5אורנשטיין ' רח     



 

  .לצורך�שידוךצביעת�שערות�לבנות�של�איש� ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון              .דף לט
הוא ממנהג הזקני� לצבוע זקניה� בשחור ורואי� שהשיער , שאחת הראיות לחקירה א� השער צומח מעיקרו או מלמעלה' נתבאר  בגמ

  ,שיוצא הינו לב�

ד "יו(ע "או שכלול הוא באיסור המבואר בשו ,מי שהוא בשידוכי� ושערו הפ� לב� הא� יהא מותר לו לצבוע שערותיו לצור� זה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"וצ) 'ב ו"קפ

  .ל�שנגע�בזקנו�בשבת"מעשה�האריז� ביאור  ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                 .דף מב
  .נתבאר בסוגייא שהותר לנזיר לחפו" ולהפריד את שערו דאי� כוונתו להשיר שערו

ש שערה השאיר כ� ל שהכניס ידו לזקנו בשבת ומחשש שמא יתלו"הידוע באריז המעשה הביא את) 'י' מ סק"ש' ח סי"או(ח "כה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .או שמחמת כ� נמנע מלעשות סעודה, את ידו במש� כל השבת והשאלה היא אי� נטל ידיו לסעודה

  .נדבק�מסטיק�לזקנו�בשבת�מה�תקנתו ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון              .דף מב
  .ומכא� למדו את הגדר לתלישת שערות בשבת, כפי שנתבאר באחרוני�  איסור תלישת שערות לנזיר

מחשש תלישה  עאו שיש לו להימנ' י חומר וכד"ידבק לו מסטיק בזק� ומתבייש לצאת כ� להתפלל הא� יכול להסירו עאד� שנ ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע בזה"בשבת ויל

  .הודעה�ברמקול�על�פטירת�אדם�ובשעה�מאוחרת ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון             .דף מד
  .הוכיחו שאילו היתה מצווה להודיע היו מודיעי� לוומכא� , יצחק והודיעו לו רק לאחר שלוש שני�' מביאה  מעשה שמת אביו של ר' הגמ

, "מוציא דיבה הוא כסיל.. "כיו� שנהוג שמודיעי� ברמקול על פטירת אד� הא� יש לזה מקור היתר שהרי  על המודיע נאמר ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  ..ש לה� היתר לכ�א" בשעות שרוב הע� כבר יש� ובזה עוברי� על גזל שינה הא� י ברמקול  ועוד יש להעיר א� יש היתר להודיע

   .מקום�עמידת�הבעל�קורא�את�המגילה�לנשים::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון             :דף מה
כיוו� שכוחלת ופוסקת חוששי� לגירוי יצר פרחי הכהונה , ש שזורי אול� הנזירה לא"שנזיר מתגלח בפתח אוהל מועד לדעת ר' נתבאר בגמ

  .ולכ� מתגלחת רחוק

או שג� על זה ', ד מאחורי סדי� וכדומיעהא� ראוי שבעל קורא , לאות את בית הכנסתמצוי בקריאת מגילה לנשי� שה� ממ ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"נאמר שומר מצווה לא ידע רע וצ

  .ח"עדיפות�עזרה�לאיש�ציבור�על�ת ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון             :דף מז
  .ק מקודששמשוח מלחמה קוד� להחיותו מאשר סגנו כיו� שמשוח רבי� צריכי� לו הוא עדי" ממי שהוא ר' נתבאר בגמ

שיש לעזור לעסק� או כיו� , ח"הא� נית� להוכיח שא�  יש אפשרות לאד� לעזור לב� אחד משני האפשרויות או עסק� ציבור או ת ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ח קוד� לכל"שהעול� עומד על התורה הת

  .שיעור�כמות�הדם�שאדם�יכול�לחיות�בו  ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון              :דף מט
מתי� ג� מטמאת באוהל ונתבאר בכמה מקומות שהטע� הוא ששיעור ' עור רביעית ד� שיצאה מבששי" נפשות"דורשת מהמילה ' הגמ

  ,:)שבת לא(חיותו של אד� הוא רביעית 

הרי ברגע שאד� מאבד רוב מדמו כבר אינו בי� החיי� , בו ד� רביעית ראי� יכול להיות שאד� יצליח להחזיק מעמד עד שיישא ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"כידוע למביני� ברפואה ויל

  .כעס�הבא�מחמת�לימוד�האם�מותר ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון              .דף נ
' כעס ר, וכשנכנס אחד מהתלמידי� והקשה קושיא, מ"מאיר שיכנסו לשיעוריו תלמידי ר' יהודה לא הסכי� אחר מיתת ר' שר' נתבאר בגמ

  .שמחמת כ� בא לידי טעות : ) קידושי� נב(א "ופירש מהרש,יהודה

אחר ) מ"ר(שהרי א� לא היה כועס היה מבי� שאי� משיבי� את האריה , מכא� שכעס הבא מחמת לימוד אסור הא� נית� להוכיח ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"מותו ויל

  .שתיית�תה�ממכונת�קפה�חלבית ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון               .דף נ
  ,שניצוק בדבר שהוא סמי� נחשב לחיבור של  החלק העליו� ע� החלק התחתו� שאליו הוא נשפ�' נתבאר בגמ

, נשפכי� המי� החמי�, ולאחר מכ�, ובה� משקה חלבי הנשפ� לתו� כוס תחילה, מצוי במכונות קפה המוצבי� בריכוזי ציבור ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
אשה השופכת מי� חמי� , ועוד יש להעיר, ע"הא� המי� שבגו" הדוד יהפכו להיות חלביי� מחמת חיבור� לתרכיז החלבי שבכוס וצ

  .ויש לעיי�בזה. מקו� הא� המי� נהפכו להיות בשריי�מקומקו� רותח לסיר בשר ונותרו מי� בקו

  .שיני�זהב�של�מת�האם�מותרים�בהנאה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                .דף נא
עיי� (הפוסקי� א� מותרי� ג� בהנאה ויש שהוכיחו לאסור ' של מת אינ� מטמאי� ונח �והציפורניי,השערות, מבואר בסוגיא שהשיניי�

  ).ו"ד רע"ת הר צבי יו"שו

הא� מחמת שהתחברו לאד� נהפכו לחלק ממנו , ל שעשו שיניה� מזהב בכדי לשמר כ� את רכוש�"מצוי באנשי� שבאו מחו ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"ונחשבי� ה� לאיברי המת שאסורי� בהנאה וצ

  .י כה� בבית ספר שמונחי� בו שלדי�"הרצאה ע ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון               .דף נד
  .מטמא רק במגע� "כ עכו"שישראל מטמא באוהל משא' נתבאר בגמ

צרי� לצאת הוא הא� , א� התברר שמוצגי� ש� שלדי� במסגרת לימוד מדע ורפואה, מרצה בכיר בערכי� כה� הוזמ� לבית ספר ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"מש� או כיוו� שיש ספק א� הוא של יהודי או גויי יש להקל בדבר וצ

  
  

  

        ????ח נאנחח נאנחח נאנחח נאנח""""מדוע תמדוע תמדוע תמדוע ת
מתנת בשר אל תצריכינו ל$ ז ל"נאנח בהגיעו לבהמ, ח "מסופר על הח

וכשסיי� הסביר שיש אד� שמחזיק לומד תורה והלה לומד , וד� 
ד של מעלה ויתגלה שהסוחר נשע� "וכשיגיעו לבי', לש� גאווה וכד

' על קנה רצו% תהיה בושה וחרפה ללומד התורה שלא לשמה אכ
  ....עדי� שנכוו� ואל תצריכינו שלא נבוש לעול� ועד

        גיד� בנטילת לולבגיד� בנטילת לולבגיד� בנטילת לולבגיד� בנטילת לולב. . . . מומומומו
, א� יש לו טהרה, במצורע שאי� לו בוה� יד ימי�' הובא מח' בגמ

זרוע אי� יטול  ' י� הובא בפוסקי� לגבי גיד� שאי� לו אפיננידו� מע
הביא שיטול בשיניו וכמו שמצינו ) 'יא' תרנא(ת "השע, הלולב

  .לגבי חליצה שגידמת חולצת הנעל בשיניה



  
  
  

                                                          

  ) 21מתוך פניני הדף( שאלה שנשאלה בבית המדרששאלה שנשאלה בבית המדרששאלה שנשאלה בבית המדרששאלה שנשאלה בבית המדרשהההה

��א�"בפני�מרנן�ורבנן�מגדולי�פוסקי�הדור�מברכים�אנו�את�הרבנים�שליט��שאלה�זו�עוררה�הדים�רבים�ונידונה
��.ר"אכי�באורך�ימים�ושנות�חיים�להרבות�פעלים�לתורה

ובזמן�הפסח�נפלו��,בואר�בפוסקיםאדם�שמכר�מכירת�חמץ�בין�השאר�גם�את�המניות�שלו�שנסחרים�בבורסה�כמ :השאלה
  ?שהרי�הוא�חייב�באחריותו�האם�יכול�לתבוע�את�ההפסד�מהגוי�שקנה�את�החמץ,�המניות

כיוון�שתהליך�מכירת�חמץ�הוא�שגוי�משלם�מקדמה�לקנית�החמץ�וכשמסתיים�הפסח�הוא�מגיע�ליהודי�ואומר�לו�שאינו�חפץ�לשלם�:�צדדי�הבעיה
��.או�שתשיב�לי�את�אותו�סכום�שנתתי�לך�,וכעת�היהודי�יכול�לומר�לו�או�שתשלם�את�הכל�,ל�הסחורה�ליהודימשום�כך�מוכר�בחזרה�את�כ�להכאת�


  :ואלו היו תשובות הרבני
א השיב לנו דיש לומר שבמניה כמו שהיא ירדה "נ גולדברג שליט"הגרז אול�!  יש שצידדו בדי� זה שנראה שיכול לתבוע את הגוי על הפסדו

לכ�  ,ומה שמוכר במניה זה לא את הסכו� שבה אלא את הפוטנציאל של המניה ובה כלול מצב של עליה כמו הירידה ,היא יכולה לעלות
לפי זה אי� לו אפשרות תביעה , שקנה בחזרה את המניה מהגוי הוא קנה מניה שיש לה סיכויי לעלות כמו לרדת ועל כ� אי� אחריות הגוי

  מהגוי
�זה �לנידון �הדומה �א.  :שאלה �מכר �טבעולאדם �מלא �ענק �מקרר �לו �והיה �לגוי �חמצו �ת �המקרר�, �התקלקל �הפסח ובימי

  ?וניזוקה�כל�הסחורה�האם�יכול�לתבוע�את�הפסדו�מחברת�הביטוח�או�מהגוי

אם�נאמר�שחברת�הביטוח�ביטחה�את�החפץ�גם�בימי�הפסח�הרי�זה�חמץ�באחריות�ישראל�שבמקרה�כזה�:�צדדי�הבעיה
��.ולכאורה�יכול�לתבוע�את�הגוי,�ר�חמץ�שעבר�עליו�הפסחוהחמץ�נכנס�לגד,�מפקיע�את�המכירה


  :ואלו היו תשובות הרבני
י חברת ביטוח א� יש לזה גדר של אחריות ישראל קיבל "אול� כבר האריכו בעני� חמ! המבוטח ע, יכול לתבוע את הגוי יש שצידדו שאכ�

  .ז"בקוב! אור ההר שנת תשס א"שליט ג שלמה זעפרני"והרה,ד"בקוב! מוריה שנת תשס א"שליט שמואל אליעזר שטר�' הרהג, עליו

לשעת ההיזק אלא למכלול הפסד  �ז שכיוו� שאי� דמי הביטוח מתייחסי"א הובא בקוב! קול מהיכל תשס"שיב שליטש אלי"דעת הגרי .א

) 'ו' סי(ובספר אמרי בינה) 'טו 'סי(בספר דברי חיי� ' משכ י"עפ.ב .)'נ סד"ת' אוח(ע "נ המבואר בשו"אינ� נחשב לדמי תמורת איסוה, הרכוש

י מה שדנו הפוסקי� "עפ .ג. נ אלא תשלו� על גו" הממו� שמחובת המזיק לשל� והוי הנאה דממילא"שדמי היזק לא הרי חליפי איסוה

חמ! תשלו� דמי הביטוח אינ� דמי ה .ד. במזיק רכוש מבוטח שהניזק מקבל מהביטוח שלו ובכל זאת יכול לדרוש מהמזיק את דמי ההיזק
  .ש"ועיי� ש� הדברי� באור� עי, אלא השקעה צדדית והיא תשלו� כללי לכל השנה

��...תשובה גוררת תשובה
בריח�של�ישיבה�המונה�כאלף�בחורים�ולכל�אחד�מהבחורים�יש�מפתח�האם�מתחייב�-אדם�שבר�בשוגג�בלי�כונה�מנעול�רבבדבר�שאלה�שנשאלה�על�

��.תשלום�המנעול�בלבד�או�שיתחייב�מחיר�פי�עשרת�מונים�עלות�של�כאלף�מפתחות�כאלוהוא�ב


וא" א� היה זה במזיד יש לתלות , ש"באור� עיי )ש�( '�בש' שפו' מ סי"המבואר בחו' א� שבר בשוגג ודאי שפטור עפי: תשובות הרבני
עיי� (זאת הפוסקי� והאריכו , נעלי� זוג של� זוג עגילי� אוהא� צרי� ל ,זאת בנידו� של הפוסקי� באד� שהזיק נעל אחת או עגיל אחד

א�  ע"שחייב לצאת ידי שמי� אבל צ )  :מ(ובדברי הגאוני� ער� שומרי� ד "שמ' בער� שי סימ "על חוער� שי  פר� לס"בהסכמת המהרש
כ� חיובו לשל� רק את מחיר המנעול רגיל ולא ול, שאינו ניכרו אלא היזק צדדי   י נזק בגו" המנעולדלא הו  ועוד, יכול להוציא מיד המוחזק

  .)וזאת באופ� שאי� אפשרות להתאי� מנעול לכל המפתחות שנותרו(  את כל ההיזק

  
         ... שאלה גוררת שאלה

ן�ולמרות�זאת�החשבו,�ב�להשתמש�בחשמל�כאוות�נפשם"מעשה�בשני�בתי�כנסת�אשר�האחד�קיבל�חשבון�חשמל�נמוך�ומחמת�כך�איפשר�לבאי�ביה
לימים�התברר�שהחשמלאי�שחיבר�את�החוטים�למונה�,�ז�קיבל�חשבון�מנופח�עד�מאוד"מיעט�להשתמש�בחשמל�ובכ,�כ�הצמוד�לו"אולם�ביה,�היה�נמוך�

��.כ�השכן"האם�יכול�לתבוע�בית�הכנסת�הניזק�את�המחיר�ששילם�עד�כה�עבור�השימוש�בביה,�החליף�בין�הבתי�כנסת�ומשום�כך�נוצרה�הטעות
  

  :יטהפניני השמ
מ צרי� לידעו שיש לעשות "הא
 רב העיר רשאי לעשות פרוזבול עבור בני עירו והא
 אד
 שלווה מאד
 שאינו שתובדבר השאלה 

  ?פרוזבול בכדי לא להכשילו בגביית כספי השמיטה
  

   ד ויושבי על מדי�"אב רבני
 הגאוני
מרנ� ורבנ� הנודה ל
  .שנשאו ונתנו עמנו במלחמתה של תורה

  א"ג אשר חנניה שליט"הרה, א"ג נפתלי נוסבוי
 שליט"הרה, א"ג  מנשה שוע שליט"הרה,א"� נחמיה גולדברג שליטג  זלמ"הרה
  ,א"ג ברו� שרגא שליט"הרה, א"ג אשר וייס שליט"הרה, א"ג שלמה זעפרני שליט"הרה, א"שליט עזר שטר�יג שמואל אל"הרה

  ,א"ג דוד אסולי� שליט"הרה, א"ג יצחק בלסבלג שליט"הרה, א"ג גדעו� ב� משה שליט"הרה, א"ג יוס" ליברמ� שליט"הרה
  .א"ג יהודה איטח  שליט"הרה, א"ג אלחנ� פר! שליט"הרה

 

                          .בברכת להגדיל תורה ולהאדירה
  

  "יורו משפטיך" בית הוראה

  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                          

        
        
        



        11112222' ' ' ' שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ????רררר""""האם יש עניין לשים את דפנות הסוכה הנאים לצד רההאם יש עניין לשים את דפנות הסוכה הנאים לצד רההאם יש עניין לשים את דפנות הסוכה הנאים לצד רההאם יש עניין לשים את דפנות הסוכה הנאים לצד רה ....שששש
משמע שעיקר הנוי הוא ליושבים ' וותלה בה אגוזים וכ, נים המצויריםעיטרה בכרמים ובסדי", הוגדר נויה של סוכה. שבת כב' במס ....תתתת

 .וחיצוניותו עדיף בכך, ת"נ אם יוכל ליפות את הסוכה מבחוץ וכעין שמצינו ואנוהו לגבי כתיבת ס"אבל אה, סוכהב

  ????האם הותר לכהן ללמוד החייאההאם הותר לכהן ללמוד החייאההאם הותר לכהן ללמוד החייאההאם הותר לכהן ללמוד החייאה ....שששש
שיתאפשר לו לצאת במצב גסיסה של . ב. ח שרוב החולים בו גויים"שיעבוד בבי. הציב שני תנאים א) 'י רמח"ס' ד א"יו(האגרות משה  ....תתתת

ואם , שבמקרה של הצלת נפשות הכי קלושה חייב הרופא הכהן לנסות להצילו) 'א' ע סק"ד ש"יו(ש"ס הובא בפת"ועיין חת, חולה יהודי
  .ף הסכנה לבא במגע עם גופות נפטריםח שהתיר לתלמידו כהן ללמוד כרוגיה חר"בשם הח :) ד(עשה לך רב  ת"ובשו, ימות ינוס החוצה

  ????מאיזה זמן אפשר להתיר נדר של הנודר שלא לבא לחתונהמאיזה זמן אפשר להתיר נדר של הנודר שלא לבא לחתונהמאיזה זמן אפשר להתיר נדר של הנודר שלא לבא לחתונהמאיזה זמן אפשר להתיר נדר של הנודר שלא לבא לחתונה ....שששש
אולם כבר אפשר להתיר מזמן שצריך לנסוע בכדי ) 'יז' רכח(ע "פ שו"אף שבכל נדר צריך שהוא יחול בכדי שיהא אפשר להתירו וכ ....תתתת

  ).'יט' לא' פ(כל נדרי ' להגיע לחתונה ועיין בס

  '?'?'?'?לחברו בספירת העומר את היום על ידי חשבון האם יצא יחלחברו בספירת העומר את היום על ידי חשבון האם יצא יחלחברו בספירת העומר את היום על ידי חשבון האם יצא יחלחברו בספירת העומר את היום על ידי חשבון האם יצא יחהעונה העונה העונה העונה  ....שששש

ח כיוון שלא אמר את המניין בפירוש ורק בלשונות שהתורה "לא יצא י, ספר כן' הסיק שאפי) ד' פיא(ז בהליכות שלמה "הגרש ....תתתת

  ).כ בזה"ק יד מש"ט ס"תפ(ועיין בפסקי תשובות .השתמשה נחשב זאת לספירה

  ????צמו קבלה קודם צאתו לדרךצמו קבלה קודם צאתו לדרךצמו קבלה קודם צאתו לדרךצמו קבלה קודם צאתו לדרךהאם יש עניין לקבל על עהאם יש עניין לקבל על עהאם יש עניין לקבל על עהאם יש עניין לקבל על ע ....שששש
  .הדרךמאבן ויאמר שיר למעלות אשא עיני ויזרוק האבן מידו וזה סגולה להינצל  לשאדם היוצא לדרך ייטו' שכ' ז' פ סוס"עיין בכהח ....תתתת

  ????אדם קירח שקיבל על עצמו נזירות כשער ראשו האם הוא נזיראדם קירח שקיבל על עצמו נזירות כשער ראשו האם הוא נזיראדם קירח שקיבל על עצמו נזירות כשער ראשו האם הוא נזיראדם קירח שקיבל על עצמו נזירות כשער ראשו האם הוא נזיר ....שששש
הפוסקים שיניח במקום שהיה לו שיער דרש הבדל ניכר בין  'כניח תפילין שהיכן יאולי אפשר לדמות נידון זה לקירח שנשרו שערותיו  ....תתתת

שערות ראשו  יגם בנזיר שקיבל כשער ראשו אפשר שכוונת התחייבותו היא לשורש' ולפיז) 'א' א' באח(קרח למי שלא גדל לו כלל שער 
  .ע"והן קיימות עדיין צ

  ????תתתת""""האם המגובס בידו יכול לעשות את חבירו שליח להגבהת סהאם המגובס בידו יכול לעשות את חבירו שליח להגבהת סהאם המגובס בידו יכול לעשות את חבירו שליח להגבהת סהאם המגובס בידו יכול לעשות את חבירו שליח להגבהת ס ....שששש
ת קל אין המצוה של "ס' שחילק אם האדם חולה שאין לו אפשרות ליטול אפי) 'מערכת כ(רב ברכות ' ובס) 'ח קמז"או(ג "עיין בשכנה ....תתתת

  .ש"איליו עיי תמתייחס האבל אם הוא חולה באופן שרק הכובד מונעו המצוו, השליח מתייחסת איליו

  ????ייב בנדרוייב בנדרוייב בנדרוייב בנדרות אם אשתו תלד בן אך ילדה ונפטר האם חת אם אשתו תלד בן אך ילדה ונפטר האם חת אם אשתו תלד בן אך ילדה ונפטר האם חת אם אשתו תלד בן אך ילדה ונפטר האם ח""""הנודר סהנודר סהנודר סהנודר ס ....שששש
  .ש"שאין מתחייב בכך עיי' הוכיח מנזיר יגש) א"ד רכ"ת משיב דברים יו"ין בשועי ....תתתת

  ????האם ניתן להוכיח משמחת יום הולדת של משה לעשיית יום הולדת לכל אדםהאם ניתן להוכיח משמחת יום הולדת של משה לעשיית יום הולדת לכל אדםהאם ניתן להוכיח משמחת יום הולדת של משה לעשיית יום הולדת לכל אדםהאם ניתן להוכיח משמחת יום הולדת של משה לעשיית יום הולדת לכל אדם ....שששש
, של מזל והצלחהובספר נפש חיה שהביא מדרש שבזמנו של משה היה נחשב יום הולדת כזמן ) 'סד' ז סי"ח(ת דברי יציב "עיין בשו ....תתתת

וכן לישא  'ולא ביום יג, ויום אחד' נהיה בגיל יג השמשום כך בר מצוו' ויש שכ, אולם כל זה בלידת צדיק שאז השפעתו היא לכל העולם
  .אולם כבר נתבאר דעת הפוסקים שמתירים לעשות יום הולדת, א"וי' אישה ביח

  ????האם ניתן לקבל תשלום כפול עבור שעת לימוד אחתהאם ניתן לקבל תשלום כפול עבור שעת לימוד אחתהאם ניתן לקבל תשלום כפול עבור שעת לימוד אחתהאם ניתן לקבל תשלום כפול עבור שעת לימוד אחת ....שששש
אורה נידון זה תלוי במחלוקת הפוסקים אם אדם שמקבל על עצמו תענית בעוד שבוע ואירע שזה חל בתענית ציבור אם עולה לו לכ ....תתתת

, ד"ולפי זה יש השלכה לנידו, בל עליו תענית שיש לחלק מהי הסיבה שמחמתה קי) 'מט(' ובמב) 'יא' תקסח(ע "בשביל שניהם עיין שו
  .'עייש' ת תורה לשמה רכג"ועיין שו

  ????האם אדם צריך להימנע  מבשר ויין בימות השבועהאם אדם צריך להימנע  מבשר ויין בימות השבועהאם אדם צריך להימנע  מבשר ויין בימות השבועהאם אדם צריך להימנע  מבשר ויין בימות השבוע ....שששש
צ לפרוש מבשר ויין כל ימות "אי, שאם יודע האדם טבע חלישותו ובפרט בדורות האלו' שכ) 'אות לו(עיין בספר סור מרע ועשה טוב ....תתתת

  .מ נכון הדבר שמי שיוכל לסגף עצמו  חסין קדוש יאמר לו"השבוע ומ
          

  �ל מורה הוראה לגופו של ענייבכל שאלה הלכה למעשה יש לשאו
  

  .ה"שמות העוני
 וההגרלה יתפרסמו בגליו� הבא בעז

 עבור פניני הדף ירושלים 26פולנסקי ' או לרח 02- 5817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 
....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 ברחוווו  

        )ניתן לציין שלא לפרסם את השם(    .ח גם חלק מהתשובותח גם חלק מהתשובותח גם חלק מהתשובותח גם חלק מהתשובותניתן לשלוניתן לשלוניתן לשלוניתן לשלו

  !לכל השולחים תשובות חברכת יישר כו
  .ולכל המצטרפים אליהם.וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ

  

  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"ת יקירך זלהנצחת נשמו
 !!!היו ברכה  02-5817174 'פקסאו  02-5829850 'לטלניתן לפנות 

דפוס הדר
 


