
  

  "הצוואה האחרונה"

, י" ימי שלטו� הבריטי בא!הימי�
בתוככי בית המדרש ישבו ולמדו תורה 
במסירות נפש שני חברי� טובי� 

אני חושב שא� , "שימי"ו" ליבלה"
אחד לא מערי� את המסירות שלנו 
ללימוד התורה חר� הפיצוצי� 

א� , טע� שימי!הנשמעי� מבחו�
ז "כל תכליתינו בעוה, ליבלה בשלו

 לימי�,  העמל כי לש� כ� נוצרנוהוא
ליבלה גדל ונתמנה , נפרדו החברותא

שימי פנה לעול� החופשי לאט , לרב
לאט עלה בדרגות הקצונה עד שנהפ� 

ביו� , למפקד בכיר בשירות הבריטי
בהיר נתבשר כי שיפצו עבורו חדר 

שימי , חשוב כיאה לאד� בדרגה שלו
ריח חזק של צבע טרי , נכנס לחדר
 אלא שהצבע היה מהול ,ריח� בחלל

שימי , בכמות גדולה של אלכהול
ואז החדר , הציתה, הוציא סיגריה

כשהוא במצב קשה , עלה בלהבות
  , אחוז כוויות99ח תחת "פונה לביה

! נותרו ל� שעות ספורות בכדי לחיות
ובקשתו , נתבשר מפי הרופאי�

האחרונה היתה לקרוא לידידו הטוב 
 ליבלה הגיע וראה את, הרב ליבלה

הוא רכ� , שימי מוטל בחוסר אוני�
! צדקת ידידי, לעברו ואז מלמל שימי

  ". אד� לעמל יולד"

שה� בבחינת זמ� תשובה  ימי תמוז
יש בה� כדי לעורר , ממשמש ובא

בי "אותנו שהעול� הזה דומה ל
נשאר לנו לחטו� עוד ד� "  הילולא

, עוד שעה של לימוד תורה, גמרא
ובזכות זה נגיע למשפט בטוחי� 

  "...אד	 לעמל יולד"שהרי 

  

‰‡¯ÈÓ ‰˘ÂÚÏ ‰·‰‡Ó ‰˘ÂÚ‰ ÔÈ·...  
· '‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ÂÓÏÁ ÌÈ„ÈÓÏ˙ '"˙�Ùˆ ¯˘‡ Í·ÂË ·¯ ‰Ó "

‰‡¯ÈÓ „·ÂÚ‰ ‡Â‰Â ,‡Â '"Í· ÈÒÂÁ ÏÎ ÂÁÓ˘ÈÂ " ‡Â‰Â
‰·‰‡Ó „·ÂÚ‰. ·ÂË Â· ÔÂÙˆ˘ ‡Ï‡ Ú¯ ˙ÚÎ˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ

‰‡¯ÈÓ „·ÂÚ‰ ‡Â‰ , ‰·‰‡Ó ‡Â‰ ·ˆÓ ÏÎ· ÁÓ˘‰ Ï·‡
 ÔÈ· Ï„·‰‰ ‰Ê"‚‰·ÂËÏ ÂÊ Ì " ÔÈ·Ï"‰˘ ‰Ó ÏÎ '‰˘ÂÚ..  

‰¯È˘ Â¯Ó‡ ÔÓÈ‡ ÈÚÓ·˘ ÔÈ¯·ÂÚ....  
 ÌÈ ˙ÚÈ¯˜· ÌÈ¯·ÂÚ‰ Ï˘ Ô˙¯È˘· ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ‰Ó ÏÂ‡˘Ï ˘È

ÛÂÒ?ÈÂ"ÙÚ Ï"ÒÓ· ‡·ÂÓ˘ ‰Ó È ' ÔÈËÈ‚)‡Ï (: ÌÈ„˜ ÁÂ¯·˘
 ˙Á‡ Û‡ ‰ÏÈÙ‰ ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ Â˙Â‡·˘ ‰È‰ Ò�‰Â ‰ÏÈÙÓ ‰˘‡

ÈÂÚÂ ÌÈ„˜‰ ÁÂ¯ ˙Â¯ÓÏ"Ú Â„Â‰˘ Ï"�‰ ÏÎÓ˘ Ê Û‡ ÌÈ˘
˙¯„˙ÒÓ ‰˙È‰ ÍÈ‡Â ÌÈ‰ ÍÂ˙· ‰„ÏÈ ‡Ï ˙Á‡.. )ÛÒÂÈ ¯‡·(  

  .מ"ידוך�לזוג�שאינם�שותועשיית�ש:הנידון                    .דף כז

ישא את בתה שיש לה חזקת כשרות , או את בתה, א� יש לאד� אפשרות לישא אשה חשודה' נתבאר בגמ
  .א� שלאימה יש עדיפות שבאה בכשרות

לפני " אד� שבאפשרותו לשד� בי� זוג שמסתמא לא ישמרו על טהרת המשפחה הא� עובר ב:השאלה

  .ע"ש לה� חזקת כשרות אי� בזה מכשלה  וילאו כיו� שי, בגרימתו לשידו�" עיוור

  .י�איש�שאינו�מנוקה�מעוון"ז�ע"�קינוי�בזה:הנידון                     .דף כח

 הובא שהיינו ח"ב ה"סוטה פ� "שאיש שאינו מנוקה מעוו� אי� המי� בודקי� את אשתו וברמב' איתא בגמ
  .מ לגבי עשה תשובה "מעוו� ועיי� במלכל ביאת איסור מדרבנ� שעשה בימי חייו נחשב לאינו מנוקה 

וא� ) 'ז' קעח(ז "ע אעה"פ בשו"כיו� שאסור לבעל לקנא לאשתו כיו� שאי� מי� שבודקי� וכ: השאלה

  ע"יקנא אשתו תיאסר עליו הא� הלכה זו קיימת ג� לגבי בעל שיודע בודאות שאינו מנוקה מעו� וצ

  .ר�באתרוג�מכסף�מעשר�תשלום�על�הידו :הנידון                      .דף ל

ומזה דרשו " זה אלי ואנוהו"עולל וינק אמרו ' ס אפי"בשעה שנראתה השכינה על הי� בקרי'  נתבאר בגמ
  , בהידורהל התנאה לפניו במצוות לעשות כל מצוו"חז

הא�  � 400ובשביל הידור יעלה לו כ�   אד� שחפ� לקנות אתרוג שבלי ההידור עולה חמישי� :השאלה

  . ע"את ההידור מכס� מעשרות ויליכול לשל� 

  .א"בנושאים�שמספיק�ע"�תוכי"עדות�של� :הנידון                       .דף לא

� א� בעל קינא לאשתו ושמע מעו� פורח שהיא נסתרה יגרשנה בכתובה "מ לרמב"נתבאר במשנה ובפיה
  .  בעלהי שהוא התוכי של ימינו בעדותו אוסר אשה על'� שעו� היינו פאפאג"הרמב' ופי

הא� , או לגבי תחומי�, א כגו� להשיא אשה שמת בעלה" ישנ� הלכות שמספיק לה� עדות של ע:השאלה

  .ע"יהא משקל של עדות לעדותו של התוכי לחומרא או לקולא וצ

  .אדם�החולה�ומתבייש�מפרסום�שמו :הנידון                         :דף לב

  .יודיע צערו לרבי� וה� יבקשו עליו רחמי�שכל מי שאירע לו דבר שמצערו ' נתבאר בגמ

ע במחלה אול� מתבייש לפרס� שמו ברבי� הא� יש לדבר על ליבו שאינו נוהג "אד� שחלה ל: השאלה

  .ע"נכו� בהסתירו זאת מהרבי� וצ

  .ביחיד"�בריך�שמיה"אמירת�:הנידון                       .דף לג

כיו� שהמלאכי� אינ� מביני� לשו� זאת אול� כל זה אל ישאל אד� צרכיו בלשו� ארמית ' נתבאר בגמ
  ,בזמ� שאד� מתפלל ביחיד אבל א� מתפלל בציבור תפילת� נשמעת בכל לשו�

ע� הציבור " ברי� שמיה" אד� שהארי� בתפילתו ומשו� כ� לא הספיק לומר את בקשת :השאלה

בור או שזה נחשב בקשה הנאמרת ביו� שיש בו מוס� הא� יוכל לאומרו ביחיד כשהוא במעמד הצי
" ויעבור"לתפילת יחיד שאינה נאמרת בלשו� ארמית ולנידו� זה יהא השלכה לגבי אד� שלא הספיק לומר 

  .ע"הא� יכול לאמרו לבדו כשהוא במעמד הציבור  וצ, ע� הציבור
  

  " תורה ויהדות לעם" מופץ בחסות ארגון ןהגיליו
  להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ

 02-5371894 פקס 02-5374371'  טל– ירושלים -5אורנשטיין ' רח



 
��.�בקשת�רחמים�על�עצמו�כשאחרים�מתפללים�עבורו:הנידון:                                דף לד

ה יושיע� מעצת 'משו� שמשה התפלל עליו באומרו י, שיהושע לא הוצר� להתפלל על קברי אבות להינצל מעצת המרגלי�' נתבאר בגמ
  .המרגלי�

כ היה יהושע צרי� להצטר� לכלב " יש להוכיח מכא� שא� אחרי� מתפללי� עבור אד� הוא אינו צרי� לבקש על עצמו דאל הא�:השאלה

  .ע"להשתטח על קברי אבות בתפילה וצ

  .עשית�חידונים�ושעשועי�תורה:הנידון                                  .דף לה

אול� התורה ניתנה לש� כ� שלא , והיינו שניתנו ליהנות בה� וזה דבר זמני" ירותזמ"שדוד המל� נענש על כ� שקרא לתורה ' נתבאר בגמ
  .רגע אחד' יסיח דעתו מה� אפי

 שהרי לימוד בניגו� )ד"תרמ' חסידי
 סי' וכפי שמובא בס(" זמירות"הא� חידוני תורה ושעשועי תורה ה� בכלל הקוראי� לתורה :השאלה

  .תורההותר כיוו� שלא גורע מהתמידות של עסק ה

  .י�בן�אחר�אביו"מסירת�שיעור�ע :הנידון:                                דף לו

  .  שאי� מניחי� לעלות לתורה ב� אחר האב)'א ו"ח קמ"או( ע "שיש לחשוש לעי� הרע משו� כ� נתבאר בשו' נתבאר בגמ

  .א ימסור בנו אחריו או שאי� לחוש לזהל, ובמקו� שאב מוסר שיעור,  הא� ג� לגבי דברי תורה יש חשש של עי� הרע:השאלה

  .קבלת�צדקה�מאדם�שהוא�צר�עין : הנידון                :דף לח
  .כל הנהנה מצרי העי� עובר באיסור לאו אחד או שני לאוי�' איתא בגמ

  .ע"ל  וצ"יסור הנמצינו הרבה סיפורי� על גבאי צדקה שישבו על קמצני� עשירי� עד שהוציאו מה� כמה פרוטות הא� עברו בא:השאלה

  ."קרוקס"עליית�כהן�לדוכן�עם�נעלי� :הנידון.                        דף מ
  .ח שלא יעלה כשהוא יח� דגנאי הוא זה"ב קכ"המ' ז שלא יעלו הכהני� ע� מנעליה� לדוכ� וכ"שתיק� ריב' איתא בגמ

  .ע"שיעלה יח� ויל אד� הלובש נעלי קרוקס בלא גרביי� הא� עדי� שיעלה ע� מנעליו או :השאלה

  .להעלות�לתורה�בעל�עסק�הפותח�בשבת :הנידון                               :דף מא
עיי� , ובאחרוני� דנו אודות חנופה לאנשי� מפורסמי� שא� לא יחניפו לה� יזיקו באי מעשה  הצדקה שלה�, בגנות החנפי�' נתבאר בגמ

  )' ג נא"ח ח"או( מ "באג

הא� יש מקו� ,  גדול אול� לוקה בחיסרו� שפותח את החנות בשבת וא� ינדוהו ינזקו מזה ציבור בני תורה אד� המנהל עסק:השאלה

  .ע"כ יפגע ויצא מזה נזק ויל"היתר לחנופה לאיש כזה להעלותו לתורה ואל

  .היתר�שינה�מחוץ�לסוכה�לחתן�שנה�ראשונה :הנידון.                               דף מג

  ".נקי יהיה לביתו שנה אחת"ז נאמר "י מלחמת הרשות שיש יתרו� לחת� בשנה הראשונה שהרי עלגב' נתבאר בגמ

  .ע" חת� בשנה הראשונה לנישואי� הא� זה כולל ג� פטור משינה בסוכה ומה המקור לכ� וצ:השאלה

  .הצלת�ניצולים�מפיגוע�כשיש�חשש�לעוד�פצצה :הנידון.                                דף מד

וחי "� מבואר שמדי� תורה בשדה הקרב אי� די� של "מהו יתרונו או חסרונו וברמב' שהאיש הירא ור� הלבב חוזר לביתו ונח' אר בגמנתב
  ,ומחוייב להכניס עצמו לספק סכנה בכדי להציל את חבירו" חיי� קודמי�"או " בה�

הא� מוטלת חובת ההצלה א� במצב סיכו� , ל  או פצצהו והגיעו למקו� חברי הצלה וחוששי� שישנו עוד מחב" א� יש פיגוע ח:השאלה

  .ע"וצ" חיי� קודמי�"זה שהרי בשביל להציל את חברו אי� את 

  .ז"חיוב�לוויה�של�תלמיד�לרב�בזה :הנידון                                 :דף מו

  .אמות' רוני� שלכל הפחות יש חובת לוויה  דהאח' ולדינא כ, או תלמידו,  או את רבו)החי(שיש חיוב ללוות את חבירו ' נתבאר בגמ

  ,ע"א וצ"הא� יצטר� ללוות את המכונית ד, וכשיצא מפתח ביתו המתינה לרבו מכונית האמורה לקחתו,  אד� שרבו ביקר בביתו:השאלה

  .מניעת�קבלת�מתנות�בזמן�הזה: הנידון              .דף מז

  .נתבאר שזהו ממידת חסידות) 'ט ד"רמ' מ סי"חו(ע "ובש" שונא מתנות יחיה"האריכה בגנות� של מקבלי מתנות שהרי נאמר ' הגמ

ועוד יש לתמוה היא� ) כי א
 נת� ומקבל תמורה ניחא(,הא� ראוי לו לקבל מתנה בשמחתו, אד� שלא נות� מתנות בבואו לשמחות:השאלה

  .ע בזה" זכות בשבילו וילאולי אותו אד� הוא מהשונאי� לקבל מתנות ואינה" זכי� לאד� שלא בפניו"אומרי�  

  .ביטול�נופש�בצפת�מחמת�כלייזמרים :הנידון                             .דף מח

) כשזה לא לצור� מצווה(שמה שהותר היו� , ובפוסקי�)  'תקס' ח סי"או(ע "ז וכמבואר בשו"דיברה באור� בגנות השומע זמרה בזה' הגמ
  .'רק שירה בקלטת ולא שמיעת זמר בהופעה וכד

הא� זו סיבה ,  העיריוהתברר לו ברגע האחרו� שמתקיי� בעיר כלייזמרי� המפוזרי� בכל קצוו, אד� הזמי� מקו� נופש בצפת:השאלה

  .לביטול המקח

  .חיוב�דיבור�בלימוד�בשנים�היושבים�יחד�באוטובוס :הנידון                              .דף מט  

  .ו"יושבי� יחד ואי� ביניה� דברי תורה ראויי� להישר� באש חחומרת שני תלמידי חכמי� ה' נתבאר בגמ

הא� מחויב לפתוח בשיחה ע� זה שיושב לצידו ולשתפו בלימוד שהוא יושב בטל  או א� כשהשני ,  אבר� שיושב באוטובוס ולומד:השאלה

  .לומד
  
  

��

ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ¯ÈÎÓ‰  
יה זה אלכסנדר מוקדו� אשר חפ� לכבוש את כל העול	 כאשר הגיע ‰

ניסה ללחו	 בה	 א� לעגו לו וכי יש גבורה , לאפריקה עיר שכול	 נשי	
ולא א "כשהגישו לו ככר זהב סירב באמרו אני בנ, ללחו	 כנגד נשי	

מדוע ,והגיע לשער ג� עד� , שתה ממנו, כשיצא מהעיר  עבר ליד מעי�,מלא�
התשובה היא שרק אחר שהכיר בער� עצמו ראוי ? בהלו� לא הרגיש זאת

  )אליהו דברות(... הוא לחוש את שערי ג� עד�

ÔÈÚ ·ÂËÏ ‡Ï‡ ‰Î¯· ÒÂÎ ÌÈ�˙Â� ÔÈ‡.  
È „È· ˘È Ì„‡Ï"Ë ˘È ÌÈ�‰Î ˙Î¯·· ÌÈ˜¯Ù „"È„ÚÂ ˙Â·È˙ Â ˜¯Ù ¯ÒÁ ÔÈ

 Â¯È·Á ˙‡ ‡�Â˘‰˘ ÚÂ„ÈÂ „È· ÒÂÎ‰ ÊÁ‡È˘ Â�˜È˙ ÔÎÏÂ ÌÂÏ˘ „‚�Î
 ‰·¯Ó ‡Â‰ È¯‰ ‰·ÂË Â�ÈÚ˘ ÈÓ ÌÏÂ‡ ÔÈÚ ¯ˆ ‡Â‰ È¯‰ ÂÏ ˘È˘ ÌÂ˘Ó
 ˙Î¯··˘ ÌÂÏ˘‰ „‚�Î ‡È‰˘ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ÊÂÁ‡Ï ÂÏ ÚÈ‚Ó ÍÎÏÂ ÌÂÏ˘

·˜‰ ‡ˆÓ ‡Ï ¯Ó‡� ÍÎÏÂ ÌÈ�‰Î" ‡Ï‡ Ï‡¯˘ÈÏ ‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ ÈÏÎ ‰
ÌÂÏ˘‰       ..)                     Ú„ÈÂ‰È Ô·.(  

 02-5712010א "ג משה פנירי שליט"בית הוראה אפיקי מים בראשות הרה

 



    )23מתוך פניני הדף  (        השאלה שנשאלה בבית המדרש 
��ל�בחוף�הים�לפתע�מבחין�באדם�זר�ומוזר�המנסה�לגנוב�את�בגדיו�ובפניו�ניצבת�האפשרות�אדם�ירד�לטבו:השאלה�

  ?כ�לבייש�את�הגנב�באיזה�אפשרות�הוא�יוכל�לבחור"�או�לצעוק�צעקות�רמות�ועי,לצאת�לרוץ�ולתפוס�אותו

רוני� אד� שהיה לו עובד בבית וחושד לנידו� זה יש השלכות רבות בגדר הלבנת פני� ובפרט הנידו� שדנו האח:ואלו היו תשובות הרבני�
 .כ יתבייש או שיפטרהו מהעבודה ודיו בכ�"בו בגניבה הא� מותר לו לפתוח תיק ועי

ואכ� , וכשראה איזה תלמיד מנגב ידיו בבגד שאינו שלו הבי� כי הוא הגנב, מספרת על רב חסדא שנגנב לו כוס כס� מביתו) 'מ כד"ב(הגמרא 
' סי' חג(ז אוירבע� במנחת שלמה "אול� הגרש, ע שאפשר לבייש אד� א� יש לנו חשד סביר שאכ� הוא גנב זה משמחומכ, כפתוהו והודה

פ המאירי שלדעתו המניעה "ואפשר ליישבו ע,  את יהודה בשביל להציל את נפשה ונפש ילדיההנשאר בתמיהה מדוע תמר לא בייש) 'קה
  . ב"ועדיי� צ, מלהלבי� פני� אינה חיוב

  .ל שא� יש אפשרות להימנע מלהלבי� פניו ודאי שיש לו צור� בהימנעות מהלבנת פני�"והעולה מכל הנ
ה יכול להלבינה "ובלא, ת מנחת שלמה שד� בעובדת שחשודה בגניבה שעדי� לפוטרה בלא סיבה ממשית ולא להלבי� פניה"ועיי� בשו

  .ק"דובשעת עשיית המעשה ו, שעביד איניש דינא לנפשיה' ד' מ סי"ע חו"וכמבואר בשו

-בדבר�השאלה�על�מגיד�שיעור�שראה�בחור�מתעסק�עם�ארנקו�בשעת�השיעור�ולקח�לו�את�הארנק�שבו�היה�כרטיס�חופשי�:תשובה גוררת תשובה
האם�הרב�יהיה�חייב�.ורק�למחרת�הושב�לנער�ארנקו,�חודשי�ומשום�כך�לא�היה�אפשרות�לחזור�לביתו�והוצרך�הבחור�ללוות�כסף�בכדי�לשוב�לביתו

��?ער�על�הנסיעות�ששילם�בכסף�שלוהלשלם�לנ
לשיטת� ) ח קנייבסקי"כ� הובא בש� הגר( ישנ� פוסקי� המתירי� לרב להחרי� דברי� שמפריע לתלמיד :בנידו� זה השיבו לנו הרבני�
לצאת ידי אלא א� לאוסרי� יש לפטור את המלמד דהוי גרמא בנזיקי� ולא היתה לו כוונה להזיק וממילא ג� , פשוט שאי� חייב הרב לשל�

לגבי אד� שהיה לו רכב הסעות ובא חברו והשבית לו את ממונו באופ� שלא יוכל ) שסג' מ סי"חו(א "וכעי� זה הובא ברמ, שמי� יהא פטור
  .להסיע והפסיד חברו אינו חייב בתשלו� ההסעה שהרי אי� חיוב על השבתת ממונו של אד�

הא� רשאי לקנות לאביו ירקות או פירות " היתר מכירה" מלאכול בדבר השאלה המורכבת לגבי שליח שהחמיר :פניני השמיטה
  ?מהכשר זה

 נראה שאינו חייב לשמוע בקול אביו שאומר לו לעבור על א"ש ואזנר שליט"ד של הגר"צ בבי"ג שמואל אליעזר שטר� דומ"השיב לנו הרה
ולדעת , ע מדרבנ�" השיב לנו דיש שיטות שיש שלד"הקול תור"ג אליעזר יחיאל קונשטט מראשי ישיבת "הרהוכ� , ת או על דברי חכמי�"ד

  ,איסור סחורה הוא בי� על המוכר ובי� על הלקוח) 'קידושי�  נב' מס( המקנה 
 )'אות ב' סא' ד סי"ז ח"אעה(ת אגרות משה "י המבואר בשו" עפ,"יורו משפטי�"ד "א אב"ג גדעו� ב� משה שליט"הרה השיב לנוומאיד� 

כ "פ הוראת חכ� אי� בו משו� איסור מסייע ומותר לסייעו וכ� פסק ג"היתר מכירה שכל המיקל עושה עלגבי ספיחי� למי שמיקל ב
ולפי זה באנו לנידו� לגבי אד� שמחמיר לא לעש� , ט והכתב סופר שסוברי� כ�" והסתייע מדברי המבי,)'מד' סי' חא(א במנחת שלמה "הגרשז

יהא מותר למחמיר להדליק בשביל המיקל כיוו� שעושה זאת לאד� , ק את הסיגריהוחברו שסומ� על המקילי� מבקש ממנו להדלי, ט"ביו

  ...פניני דזוזי                 .וא� לזילותא אי� לחשוש, ק"שעבורו זה אינו איסור ודו
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��.02-5817174  'הקוראי� מוזמני� לחוות דעת� לפקס?�ל"�אם�ימצא�הגנב�האם�יגלגלו�עליו�את�כל�ההוצאות�הנ.ה�?החשבון�למוגבל�מי�ישא�בנזק

הם�הזמינו�אולם�ושילמו�מקדמה�לבעל�האולם�אולם�התפרסם�בחוצות�שההכשר� �בזוג�שעומדים�להתחתן�שבוע�הבאמעשה: שאלה גוררת שאלה
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   ?�מהודר�מחמת�ששילמו�מקדמה�או�שזה�רק�גרמא
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  .02-5817174  'הקוראי� מוזמני� לחוות דעת� לפקס?�של�מקח�טעות
  .ל תורהד ויושבי על מדי� שנשאו ונתנו עמנו במלחמתה ש"נודה למרנ� ורבנ� הרבני� הגאוני� אב

  א"שליטג מנשה שוע  "הרה, א"שליטג נפתלי נוסבוי� "הרה.,א"שליטג  זלמ� נחמיה גולדברג "הרה
  ,א"ג ברו� שרגא שליט"הרה, א"ג שמואל אליעזר שטר� שליט"הרה.א"ג יצחק בלסבלג שליט"הרה

  א"ג שמואל פנחסי שליט"הרה.א"ג גדעו� ב� משה שליט"הרה
  .א"ג אליעזר קונשטט שליט"א הרה"ג יהודה איטח  שליט"הרה.א"יוס� ליברמ� שליטג "הרה.  א"ג אשר חנניה שליט"הרה

  .בברכת להגדיל תורה ולהאדירה

  

  "יורו משפטיך" בית הוראה

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

  ל"בשעות הנ' ה'  בירורים בדיני ממונות בימים ד02-6540222 טלפקסצ " אחה17:00-19:00                           שעות הפעילות

  

  23' שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ?האם בזיווג לפי מעשיו ושדכן הונה את צד הכלה יש מקום לתבוע אותו .ש
ועוד שאישה אינה ,  הזיווג הוא לפי מעשה האישאבל, זיווג שני' ל שכיו� כול� בחי"בודאי שזיווג הוא משמי� וביותר לדעת האריז. ת

כ "א שית� סטירה לחבירו ויאמר לו אני לא אש� כי אי� אד� נוק� אצבעו למטה אא"ובודאי לא יעלה על הדעת לפטור בנ, ר"מצווה בפו
והתגלה שהוא בטל� , וכבר שמענו מקרוב מעשה מחריד בבחור שנישא תמורת דירה, שהרי לא ניטלה הבחירה מהאד�, מכריזי� מלמעלה

 .ל"ל שהזהיר לא לשנות ולשקר עבור שידו� וד"ז אוירב� זצ"וזאת חר� אזהרותיו של מר� הגרש, גמור

 ?הנוטל ידיו ומכוון לשם עושר האם פוגם במצווה .ש
תה לו הנטילה  א� אינו מתכוו� לש� מצוה על�ונטילת ידיי, יש לחלק בי� מצוות יבו� שהכוונה משנה את המצווה לאיסור אשת אח. ת

  .וישמח ליב�' כב' סעי' ח' פ סי"ז צדיק גמור  ועיי� בכהח"מ שיחיה בני ה"ויש לדמותו לנות� צדקה ע



  23' המשך שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ?ח" לביהסאם חרב הרי הוא כחלל איך הותר לכהן להיכנ .ש

' שסט' ד סי"א יו"ועיי� ברמ, אלא במגע,ת שאי� מטמא באוהל"ולכ� חלק על ר, ת"חיי� הכה� שאל זאת מר' שר: ) נד(נזיר ' עיי� בתוס. ת

� שהוא כדעת "א הארי� להוכיח מהרמב"ובביאור הגר. ח וצידד שהמנהג להקל והעול� לא נזהרי� בזה"ת ור"של ר' שהביא את מח
ועוד יש לצר� שכמעט , ז ליטמא למתי�"� בזהד שמותר לכה"ועוד יש לצר� את דעת הראב) 'ט טז"חוקת פי' פ(� "המקילי� וכ� דעת הרמב

  .אי� בודאות גמורה כה� ודאי לכ� יש להקל

  ?גנב מגבות מטורקיה ושב בתשובה האם צריך לפרט חטאו. ש

' סי' מ חא"חו(מ"ת אג"שבעבירות שבי� אד� לחבירו צרי� להודיעו ולבקש ממנו מחילה ועיי� בשו) ט"ב ה"פ(תשובה ' � הל"עיי� ברמב. ת

אול� א� יודעי� שהוא היה הגזל� יש לו , צ להודיע לה� עבור מה נשלח"שנשאל כעי� זה והשיב שא� הבעלי� לא ידעו כלל שגנב אי) 'פח
וסגי בהשבת הממו� כפי , מ אינו חייב לפיסו על הצער"להודיע ולבקש מחילה אול� א� הבעלי� ה� גויי� נראה דא� שחייב להשיב מ

  .ש" עייה"שנ' מ סי"התנאי� שהובאו בחו

  ? שזכותה עמדה לה שלא תתנוון איך הותר לה להישאר עם בעלההאש.ש

  .שכיוו� שאפשר לתלות את ירקונה בחולאי� אחרי� אי� ראיה שאכ� נטמאה' עא' סוטה כו' כפי שמבואר בגמ .ת

  ?קשה ולא חששה לכיבוד אב' איך מרים הוכיחה את אביה בל .ש

ובמקו� שקיי� חשש להכחדת , ה מקיי�"בבחינת צדיק גוזר והקב, כול� זהו שבח לאביהמה שאמרה לאביה לשו� גזרת� קשה משל  .ת

  .ע� ישראל היה זה חסד שבזה גרמה לקיו� העול�  וכמו שמובא לגבי  קי� שבא על אחותו לקיי� העול�

  ?האם מקיימים מצוות ביקור חולים בחולה מונשם שאין לו הכרה.ש

או , נאמרו כמה סיבות או בכדי שיראה את החולה בצערו ויתפלל עליו) 'רסח' סד' ד שלה"ע י"ועיי� ש(בטע� מצוות ביקור חולי� . ת

שהטע� הוא בכדי שיראה את דרכי החולה במה לעזור לו ולפייסו  וא� שבנידו� זה אי אפשר לפייסו אול� כיוו� שבדר� כלל חולי� במצב 
וביותר א� יקו� מחליו וישמע שהיה פלוני זה יחזק .  מצוה ג� באופ� זהומסתבר שיש, כזה כשלא מתענייני� במצב� מתדרדרי� והולכי�

  .אותו ונודע מעשי� שנתעוררו חולי� ושאלו בנקב� את השמות היכ� פלוני שביקר אותי  בזמ� שהיו בלא הכרה

  ?כ באופן שתהא בכניסה פניה לימין"האם צריך לעשות את פתח ביה .ש

שמשמע מדבריו שאת הפרוזדור של הכניסה לבית הכנסת לא יפתחו מול  בית הכנסת אול� כל ) 'זכ' ח סי"א או"ח(ס "ת חת"עיי� בשו .ת

  ,זה א� יש פרוזדור כשתי אמות ועוד שתלוי בחילוק המנהגי� לאיזה צד מתפללי� ובודאי עדי� לעשות כ�

  ?ונהאדם שרוצה לשתות פחית האם ישתה בקש דרך כבוד או מהפחית עצמה בכדי להרויח ברכה אחר .ש

ודר� העול� כשנמצא במקו� שאי� לו שו� אפשרות אחרת ג� האד� , מסתבר שישתה מהפחית עצמה בשביל להרויח ברכה אחרונה .ת

  .וכל מקרה נידו� לגופו, המכובד שותה מהפחית

  ?אדם ששומע קדיש מאדם איטי ומאדם מהיר באיזה אופן יענה אמן .ש

ד מסיי� בתו� כדי דיבור של חבירו יענה אמ� אחד לכול� וא� יש הפסק ביניה� יענה לכל ת הלכות קטנות שחילק א� כל אח"עיי� בשו. ת

  .ש"עייי) 'כה' סק' מב' קכד' סי(נושאי� שוני� כמבואר ' צ לומר אמ� ואמ� אלא רק כשעונה על ב"אחד ואי

  ??ז"האם מותר לשמוע קול זמר של אשה בזה. ש

ומאיד� עיי� )לב'ג סי"ח(ת פרי השדה "כ בשו"וכ,לאסור שבזה מעורר הוא את כח התאוהשכתב )'ל' ח סי"או(ת חלקת יעקב "עיי� בשו.ת

א להתיר "בש� הגריש' ת ישיב משה כ"שא� אינו מכיר את האשה מותר לשמוע קולה ובשו.)ח (סוטה' שהוכיח מתוס)ג' סי(ת יד חנו� "בשו
  .ש"עיי)רלה' ט עמ"ח(א "ת יבי"ועיי� שו.במכירה' אפי

  ? לקום בפני אשה שלמדה הרבה תורההאם יש חיוב.ש

ג שהעלה שיש לקו� בפני אשה שלמדה "ד ח"לגבי אשת חברשדינה כחבר וצרי� לקו� בפניה ועיי� בשות יחו" כי תצא"' ח פ" עיי�בא.ת

  .הרבה תורה אול� יש לעשות זאת במידת הצניעות ככל שנית�

   ?האם ניתן לשלוף פסקי הלכות מהמחשב.ש

  . ש"ס ופוסקי� והרי ה� בכלל מבלי עול� עיי" במקורות ש�שזעק על אלו שלא מעייני' ד סי קסג"הלכות חית משנה " עיי� בשו.ת

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

  .י"ח אב בעזה" בר25' שמות השולחי	 תשובות יתפרס	 בגיליו� מס

  א מבית שמש" זכה הרב מרדכי שחר שליט�ס מאה "בהגרלה ע

   עבור פניני הדף ירושלים26פולנסקי '  או לרח02- 5817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 
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  .ולכל המצטרפי	 אליה	

  בברכת חילכם לאורייתא

 מערכת פניני הדף

  ה.ב.צ.נ.��ת!צ מימון בן מסעודה"מ הרה"ג מנחם משיח בן ויקטוריה וא"נ הרה"לע
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