
  
  "מושקה והפרי�"

, מקירות בית הכנסת קול בכי הדהד
, הפרי� המקומי עבר להנאתו בכרכרה

משרתו , נסתקר� לדעת מה פשר הבכי
סת� איזה מושקה בוכה , חזר וסיפר

  ,  לאלוקיו
מה ל� כי , ציוה הפרי�! קרא לו הנה

לי� רבי� בביתי ולח� לא עול? תבכה
שמע ידידי , השיב משה !בא לפיה�
שבה    משדותייל� אחת  הנני נות�

 ,אמר הפרי�,תפרנס את ילדי�תעבוד ו
כעבור חודש שוב קול בכי בבית 

, ושוב מרכבת הפרי� עוצרת ,הכנסת
אי� הקומ� , הפרי�שאל ? ומה הפע�

בא , שהענה מוי !משביע את הארי 
קי� א� תצליח לה ,אלי מחר בבוקר

את כל אחוזתי מהזריחה ועד 
ניצב  למחרת, את� ל� אותה, השקיעה

הוא החל במסע , מוישה מוכ� ומזומ�
אי�  –! עשירי! ולפתע קריאה עשירי

הוא , � בנילי זמ� היו� מחר אבוא ע
משה ' ר! ממשי� את המסע ואז הו

קראה האלמנה משמי� ,המוהל הגיע
הנה למול את בני שהיו� זמ�  הגעת
מוהל אחר ואני אשל�  יתחפש, מילתו

 וכ� מתקרב הוא לסיומה של, ענה, לו
 ,האחוזה ומתקרבת עימו השקיעה
 העוד מאה מטר נשאר אבל השקיע

תה ובסיו� המסלול נפח את כלא חי
  .נשמתו

למעלה בשמי� המשקל מתנדנד אול� 
ההחמצה של העשירי והברית מילה 

�א� זה היה , יכלו להכריע את הכ
  ....מאוחר

אליכ� לומדי הד� היומי אשר לא 
מחמיצי� כל הזדמנות לדלות את 

עוד שעה של , התורה מתיקות
עוד מצווה שתכריע , לימוד תורה

�  ....את הכ

ירוצי� נאמרו על ירוצי� נאמרו על ירוצי� נאמרו על ירוצי� נאמרו על מספר תמספר תמספר תמספר ת..  ..  ..  ..  ....גיטי� ולאחריו קידושי�גיטי� ולאחריו קידושי�גיטי� ולאחריו קידושי�גיטי� ולאחריו קידושי�. . . . בבבב
משו� שבפסוק נזכר גירושי� קוד� משו� שבפסוק נזכר גירושי� קוד� משו� שבפסוק נזכר גירושי� קוד� משו� שבפסוק נזכר גירושי� קוד� או או או או , , , , סדר המסכתותסדר המסכתותסדר המסכתותסדר המסכתות

או שבא לרמז שצרי� לעסוק או שבא לרמז שצרי� לעסוק או שבא לרמז שצרי� לעסוק או שבא לרמז שצרי� לעסוק , , , , """"ויצאה  והיתהויצאה  והיתהויצאה  והיתהויצאה  והיתה""""קידושי� קידושי� קידושי� קידושי� 
ואז להיטהר ואז להיטהר ואז להיטהר ואז להיטהר     ,,,,לגרש היצרלגרש היצרלגרש היצרלגרש היצר    """"סור מרעסור מרעסור מרעסור מרע""""' ' ' ' בגיטי� שזה בחיבגיטי� שזה בחיבגיטי� שזה בחיבגיטי� שזה בחי

ידוע ידוע ידוע ידוע נאמר בש� האדמור מסקול� שנאמר בש� האדמור מסקול� שנאמר בש� האדמור מסקול� שנאמר בש� האדמור מסקול� ש    עוד טע�עוד טע�עוד טע�עוד טע�. . . . קדשקדשקדשקדשולהתולהתולהתולהת
מתקיי� ואילו גיטי� מתקיי� ואילו גיטי� מתקיי� ואילו גיטי� מתקיי� ואילו גיטי�     חכמי�חכמי�חכמי�חכמי�    ל שכל מה שאמרול שכל מה שאמרול שכל מה שאמרול שכל מה שאמרו""""מאמר חזמאמר חזמאמר חזמאמר חז
        ................היה לבסו� גיטי�היה לבסו� גיטי�היה לבסו� גיטי�היה לבסו� גיטי�    בכל קידושי� בכל קידושי� בכל קידושי� בכל קידושי�     ,,,,היה בסו�היה בסו�היה בסו�היה בסו�

ידוע שכח� של ישראל בפה ובו יש ידוע שכח� של ישראל בפה ובו יש ידוע שכח� של ישראל בפה ובו יש ידוע שכח� של ישראל בפה ובו יש     ............שפתיי� ישקשפתיי� ישקשפתיי� ישקשפתיי� ישק. . . . טטטט
שפתיי� שרמוזי� כנגד משה ואהרו� לרמז שבח הפה שפתיי� שרמוזי� כנגד משה ואהרו� לרמז שבח הפה שפתיי� שרמוזי� כנגד משה ואהרו� לרמז שבח הפה שפתיי� שרמוזי� כנגד משה ואהרו� לרמז שבח הפה ' ' ' ' בבבב

' ' ' ' בור הפה שזה בחיבור הפה שזה בחיבור הפה שזה בחיבור הפה שזה בחישיש זמ� שצרי� להשתמש ע� כח דישיש זמ� שצרי� להשתמש ע� כח דישיש זמ� שצרי� להשתמש ע� כח דישיש זמ� שצרי� להשתמש ע� כח די
עליו עליו עליו עליו ' ' ' ' שנאשנאשנאשנא    ����אהראהראהראהר    ''''ולפעמי� צריכי� להיות בבחיולפעמי� צריכי� להיות בבחיולפעמי� צריכי� להיות בבחיולפעמי� צריכי� להיות בבחי    ,,,,משה משה משה משה 

ולכ� ולכ� ולכ� ולכ� , , , , שהרי גדול לשו� הרע מכל העבירותשהרי גדול לשו� הרע מכל העבירותשהרי גדול לשו� הרע מכל העבירותשהרי גדול לשו� הרע מכל העבירות    """"וידו� אהר�וידו� אהר�וידו� אהר�וידו� אהר�""""
משיב דברי� נכוחי� משיב דברי� נכוחי� משיב דברי� נכוחי� משיב דברי� נכוחי� , , , , בכח שמירת הפה שזה שפתי� ישקבכח שמירת הפה שזה שפתי� ישקבכח שמירת הפה שזה שפתי� ישקבכח שמירת הפה שזה שפתי� ישק

        ....))))שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת((((שזה התורה שזה התורה שזה התורה שזה התורה 

  נאמנות�עד�אחד�על�מורכבות�של�אתרוג ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון               :דף ב
  .'דאי� אד
 חשוד להכשיל חבירו עייש' פי )'סקיד' ד קכז"יו(' ובש�, שעד אחד נאמ� באיסורי
' נתבאר בגמ

ואחד הדר אלא שעד אחד , אתרוגי
 אחד בודאי שאינו מורכב א� אינו הדר' אד
 שיש לו ב ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"הא
 יעדי  לבר� על ההדר ולסמו� על עדות עד אחד וצ, מעיד שאינו מורכב

  .בשפה�האנגלית"�בפני�נכתב"אמירת� ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון              .דף ג 
מילי
 חוששי
 שישמיט ' כי בג" בפני נכתב לשמה"לגבי שליח שמביא הגט שאינו מזכיר ' באר בגמנת

  .מילה אחת ולכ� אומר רק בפני נכתב

" בפני נכתב"והרי אמירת , שיש המתירי
 לומר  אמירה זו בלשו� לעז )'ז' קמב(ז "מבואר באהע::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"נחלקת לשלש מילי
 בשפה האנגלית ויל

  .דיין�שראה�תאונת�דרכים�האם�כשר�לדון�בתיק ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון               :דף ה
נתבאר שלעניי� דאורייתא  : )כה(ה "ור .)כא(כתובות ' ובמס, ועד נעשה דיי�, שליח נעשה עד' נתבאר בגמ

  .אי� עד נעשה דיי�

וכעבור זמ� הביאו לו לדו� בתיק הא
 , מעשה בדיי� שראה תאונת דרכי
 והיה עד לפרטי
 ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"אוי הוא לפסול את עצמו וצר

  .כתיבת�פסוק�באשורית�בהזמנה�לחתונה�::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                 .דף ו
  ,שאי� כותבי� פסוק באשורית ללא שירטוט) 'ב' ד רפד"יו(ע "ובשו' נתבאר בגמ

ואי� , הא
 יש להימנע מלכתוב פסוק בכתב אשורית בהזמנה לחתונה הג
 שנכתב במחשב ישר: השאלה

  .ע"כ� לשרטוט ויל צרי� משו

  .שבועות'�למנגינה�משמחת�ובג�אזעקה�בכניסת�שבתהחלפת� ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון          .דף ז
ועיי� באחרוני
 שהאריכו לבאר הא
 יש היתר , ק"חומרת שמיעת שירי
 אחר חורב� ביהמ' נתבאר בגמ

  .) 'קסו' סי' ח חא"או(מ "ואג )'סט' חו(ל "שה. כיו
' גור  לשמיעת מוזיקה מטייפ וכד

הא
 , בזמ� האחרו� יש לאנשי
 טראומה מאזעקות והגו רעיו� להחלי  את האזעקה במנגינה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"השבועות או בשאר השנה ויל' ראוי להימנע מלהחלי  לה
 זאת במנגינה משמחת בג

  .פיתרון�לגיור�של�תינוק�מאומץ ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                :דף ז
  .שאינה גוששת אי� דינה כקרקע אר# ישראלי ספינה "לגבי מעשרות לדעת ר' נתבאר בגמ

י שימכרוהו לעבד ויקנהו "הציע פיתרו� לגייר תינוק מאומ# ע )'קסב' ד א"יו(האגרות משה ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
ולכ� , אול
 הערנו שיש כיו
 איסור סחר של עבדי
, וכ� יוכל להטבילו ג
 שלא מרצונו כעבד, בחזרה

וש
 ) מחו# למי
 הטריטואלי
(אינו בשליטת מדינה שיסע ע
 התינוק בספינה לשטח ש, הצענו פיתרו�
  .ע"לא חלי
 חוקי איסור סחר בעבדי
 ובכ� יוכל להטבילו בעל כרחו ויל

  
  

 

 ח"בסיוון תשס' נ האשה הכשרה מרת עליה בת סוליקה נפטרה יד"הגליון מוקדש לע

 'יוסף שיח' י בנה הר"הונצח ע . ה.ב.צ.נ.ת                     

 ח"בתמוז  תשס 'נ האיש הכשר מרדכי כמוס מקס בן חיה  שנפטר יב"הגליון מוקדש לע

 י  המשפחה"הונצח ע. ה.ב.צ.נ.ת

 " תורה ויהדות לעם"מופץ בחסות ארגון  ןהגיליו
 02-5371894' פקס 02-5374371' ירושלים טל– 5שטיין אורנ' רח להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ



 

��.דיבור�בשבת�על�קניית�דירה�בחברון�מגויים�::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                            :דף ח
  .י"משו
 ישוב א, י ליהודי"שהותר לומר לגוי שיכתוב שטר מכר לקניית בית בא' נתבאר בגמ

  .ע"דבר ודבר וילוקנאה ולא יהיה בזה איסור משו
  הא
 היתר זה כולל ג
 דיבור בשבת על רצו� לקניה א  שבפועל עדיי� לא: השאלההשאלההשאלההשאלה

  .ל"נשיקה�בבית�הכנסת�לתורם�הבא�מחו ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                           .דף ט
  .י ראוי הוא לנשק"ופירש" שפתיי
 ישק משיב דברי
 נכוחי
"' ש באומרו עליו את הפס"י קילס את ר"על שר' נתבאר בגמ

' אוח(א "המבואר ברמ' הא
 מנהל המוסד צרי� להימנע מכ� עפי, ל ומנהג
 לנשק את האד
 בפניו"מחו ו
 שמגיע תור
מצוי כי ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"כ ויל"שאי� לנשק בביה)'א' צח' סי

  .דפיקות�בפטיש�בקרבת�שכנים�בשעה�עשר�בלילה::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                          .דף י
  ).ד"א הערה י"גניבה פ(א דמלכותא דינא ובאחרוני
 האריכו בדי� זה פתחי חוש�שיש תוק  לדינ' נתבאר בגמ

יכול לטעו� , הא
 אד
 שדופק בפטיש ומפריע לשינת השכני
 קוד
 זמ� זה, בלילה 11כיו
 מבחינה חוקית מותר להרעיש עד  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"דינא דמלכותא דינא ויל

  .לקיחת�מספר�בדואר�או�בבנק�ולשוב�אחר�זמן ::::נידוןנידוןנידוןנידוןהההה                                       :דף יא
  .למסקנה שהתופס לבעל חוב במקו
 שחב לאחרי
 לא קנה' נתבאר בגמ

וללכת בינתיי
 לקניות או שבזה שאינו ממתי� ע
 האחרי
 ' הא
 מותר לו לקחת מס, אד
 שמגיע לדואר ורואה שיש תור ענק: : : : השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"הוא חב לאחרי
 ויל

  .לקיחת�צדקה�כדי�לתת�לאחרים�בני�ביתו ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                      . דף יב
  .א עשיר יכול ליטול פאה ולזכות לעני אחר שמכירו שיכול להפקיר נכסיו בשביל להיות ראוי"לדעת ר' נתבאר בגמ

שהילדי
 נישאו מותר להורי
 ליטול הא
 אחר , מצויי
 כיו
 ארגוני צדקה וחסד הנותני
 למשפחות מרובות ילדי
 מזו� רב ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"מהצדקה בכדי לתמו� בילדי
 הנשואי
 ויל

  .הקניית�כסף�לאדם�שלישי�בשיחת�ועידה�או�דרך�מצלמה�חיה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                         .              דף יג
  .במעמד שלשת� זכה' שהמקנה כס  של הלוואה שחייב לו חברו לאד
 ג' נתבאר בגמ

הא
 יהא אפשר להקנות כס  מאד
 שני לשלישי בלא , אנשי
 מדברי
 יחד' יו
 מצוי שישנה אפשרות לשיחת ועידה שבה גכ ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .בזה' שו
 קני� וילע

  .י�הסב"שימוש�בכסף�שניתן�לנכד�ע�::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                      .דף טו
  .בי� וכמסורי
 ויש לה
 תוק  של קני�שיש מצוה לקיי
 דברי המת ולכ� דבריו ככתו' נתבאר בגמ

מעשה בסב שפנה לפני מותו להורי
 וביקש לייעד סכו
 מסוי
 לילד
 א� כיו� שהילד אינו בר שמירה השתמשו ההורי
 ע
 ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"הכס  לקניית דירה הא
 עברו בזה על מצוה לקיי
 דברי המת ויל

  .שטיפת�כלים�חדשים�הטובלם�במים�מיד�אחר�טבילתם ::::הנדוןהנדוןהנדוןהנדון                                   .   דף טז
ל גזרו שלא יטבול אד
 במי
 שאובי
 מיד אחר טבילתו לטהרה שלא ילמדו מזה אנשי
 שאפשר ליטהר במי
 שאובי� "שחז' נתבאר בגמ

  ).ל� ל� יז' פ' ח ב"ובא) (ז לג"ל ח"ת שבה"שו(לגבי טבילת גברי
 ' ובאחרוני
 נח

  .ע"הא
 רשאי לשוטפו בשאובי
 אחר טבילתו או שג
 בזה גזרו ולא פלוג וצ ש שעשאו גוי חד אד
 שטבל כלי ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

  .החתימת�גט�בגבול�קו�המשוו:�הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                .        ד  יז
  . לגבי גט שנכתב ביו
 ונחת
 בלילה נחלקו א
 יש להכשירו'  נתבאר במתני

שש
 מתחיל יו
 וחתמו ש
 ביו
 הא
 אי� חיסרו�  הוטסו לקו המשוו', 
 עומד לשקוע במדינה אגט שכתבוהו בזמ� שכבר היו::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .של נכתב ביו
 ונחת
 בלילה

  ".כף�יד"כתיבת�גט�במחשב�    ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                     .יט: דף
  .ג דבר המתקיי
"צרי� שיהא כתב המתקיי
 ע,במה ועל מה כותבי
 גט ' נתבאר בגמ

הא
 יהא כשר לכתוב בו גט ולהגישו לאשה לשיטות , י עיפרו� אלקטרוני"מצוי כיו
 מחשב בגודל כ  יד שהכתיבה בו היא ע::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"מ ושבת וצ"הסוברי
 שכתב מחשב הוא כתב המתקיי
 לעני� חוה

  .נתינת�גט�בתוך�מכונית ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                    .כא: דף
  .ישנה אפשרות לאד
 לתת גט ביד עבד כפות או חצר שלו ולהקנות לאשה את החצר ע
 הגט בתוכוש' נתבאר בגמ

  .ע"גיט� הא
 יועיל וצ מכונית של� וג
 ז"אד
 שנת� לאשתו העומדת להתגרש מכונית במתנה והודיע לה בפני עדי
 ה:השאלה

  .והתברר�שכעת�הוא�גוישליח�שנתן�גט�  ::::הנדוןהנדוןהנדוןהנדון                                      .דף כג
  .כל שתחילתו וסופו בכשרות כשר לשליחות הגט' נתבאר במתני

דבר  מעשה באד
 שהיה שליח להביא גט ונת� לאשה אול
 כעבור זמ� התברר שאד
 זה היה גוי בקטנותו וכעת משנודע לו ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
  .ע"וצ.) כתובות יא י"עפ(הוא לא חפ# להישאר יהודי וחזר לגיותו הא
 הגט שנת� יהיה פסול  אימוצו

   .תרומה�כמתנת�ידו�באסיפת�צדקה ::::הנידוןהנידוןהנידוןהנידון                                   :כה דף 
  .לגבי מעשר שצרי� להזכיר את הכמות בפיו ומכא� דנו האחרוני
 לגבי מעשר כספי
 שיש עני� להזכיר הסכו
' נתבאר בגמ

��.או שעדי  שיאמר את הסכו
 "ידוכמתנת "הא
 ראוי לומר בזמ� שנודר לצדקה שינדב  ::::השאלההשאלההשאלההשאלה
        
        
        

        ........הב� יקיר ליהב� יקיר ליהב� יקיר ליהב� יקיר לי: : : : וווו
א� א� א� א�     והקשווהקשווהקשווהקשו    ,,,,����תתתתנננניויויויו' ' ' ' תפקו א� ההלכה  כאביתר או כרתפקו א� ההלכה  כאביתר או כרתפקו א� ההלכה  כאביתר או כרתפקו א� ההלכה  כאביתר או כרהביאה שהסהביאה שהסהביאה שהסהביאה שהס' ' ' ' הגמהגמהגמהגמ

והביאור הוא שבכדי לכוי� והביאור הוא שבכדי לכוי� והביאור הוא שבכדי לכוי� והביאור הוא שבכדי לכוי� ? ? ? ? אביתר זכה לגילוי אליהו מה הספק בכללאביתר זכה לגילוי אליהו מה הספק בכללאביתר זכה לגילוי אליהו מה הספק בכללאביתר זכה לגילוי אליהו מה הספק בכלל
הב� הב� הב� הב� """"    ח זהוח זהוח זהוח זהו""""וסיי� החוסיי� החוסיי� החוסיי� הח, , , , לאמיתה של תורה אי� להתחשב כלל בגילוי אליהולאמיתה של תורה אי� להתחשב כלל בגילוי אליהולאמיתה של תורה אי� להתחשב כלל בגילוי אליהולאמיתה של תורה אי� להתחשב כלל בגילוי אליהו

כשלומד כשלומד כשלומד כשלומד ? ? ? ? ה ומתיה ומתיה ומתיה ומתי""""א� מתעסק בשעשועי הקבא� מתעסק בשעשועי הקבא� מתעסק בשעשועי הקבא� מתעסק בשעשועי הקב" " " " א� ילד שעשועי�א� ילד שעשועי�א� ילד שעשועי�א� ילד שעשועי�.. .. .. .. יקיר לייקיר לייקיר לייקיר לי
        ........ורח� ארחמינוורח� ארחמינוורח� ארחמינוורח� ארחמינו    ........ואז זכור אזכרנוואז זכור אזכרנוואז זכור אזכרנוואז זכור אזכרנו" " " " כמידי דברי בוכמידי דברי בוכמידי דברי בוכמידי דברי בו""""    תורהתורהתורהתורה

        טביעות עי� של קולטביעות עי� של קולטביעות עי� של קולטביעות עי� של קול. . . . כגכגכגכג
, , , , """"עלי קיללת� בניעלי קיללת� בניעלי קיללת� בניעלי קיללת� בני    """", , , , באופ� נאה את מאמרה של רבקה ליעקבבאופ� נאה את מאמרה של רבקה ליעקבבאופ� נאה את מאמרה של רבקה ליעקבבאופ� נאה את מאמרה של רבקה ליעקב' ' ' ' פיפיפיפי' ' ' ' החתסהחתסהחתסהחתס

שתו על ידי טביעות הקול ויצחק היה סבור שהקול שתו על ידי טביעות הקול ויצחק היה סבור שהקול שתו על ידי טביעות הקול ויצחק היה סבור שהקול שתו על ידי טביעות הקול ויצחק היה סבור שהקול שהרי סומא מותר באשהרי סומא מותר באשהרי סומא מותר באשהרי סומא מותר בא
שוש שזה עשיו וטעה בטביעות שוש שזה עשיו וטעה בטביעות שוש שזה עשיו וטעה בטביעות שוש שזה עשיו וטעה בטביעות ייייהמהמהמהמ' ' ' ' קול יעקב וא� יהא ניכר ליצחק עיקול יעקב וא� יהא ניכר ליצחק עיקול יעקב וא� יהא ניכר ליצחק עיקול יעקב וא� יהא ניכר ליצחק עי

        ....עצמהעצמהעצמהעצמהולכ� לקחה את האחריות לולכ� לקחה את האחריות לולכ� לקחה את האחריות לולכ� לקחה את האחריות ל    ,,,,יהא אסור באשתויהא אסור באשתויהא אסור באשתויהא אסור באשתו    ,,,,עי� של הקולעי� של הקולעי� של הקולעי� של הקול

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

 



        
        

  )  24מתוך פניני הדף (                          השאלה שנשאלה בבית המדרש השאלה שנשאלה בבית המדרש השאלה שנשאלה בבית המדרש השאלה שנשאלה בבית המדרש 
ופרצו�גנבים�לביתו��בהיותו�בביתו�וגנבו�את�,קים�של�כל�הלווים�תוך�ארון�בסלון�ביתו'צ�400ח�שהניח�תיק�עם�"מעשה�באברך�המנהל�גמ :השאלה�

��?ח"ש17.5ק�בסך�'בתשלום�עלות�ביטול�הצ�אקים�והשאלה�היא�מי��יש'ל�הלווים�לבטל�את�הצמיד�שנודע�לו�דבר�הגניבה�ביקש�מכ,קים'הצ
ש משו
 "או כש ח נחשב לשומר  או  שומר חינ
 שפטור בגניבה וחייב בפשיעה"א
 באנו לדו� הא
 בעל הגמ :אלו היו תשובות הרבני�

 
דה אול
 אי� לדמות מקרה זה לדיני שומרי
 מטע
 שנתבאר וחייב בגניבה ואבי שיש לו זכות להשתמש ע
 הכס  בשונה משאר לווי
  ד שפוטר"ע כדעת הראב"בשטרות וא  בפשיעה סת
 השו שאי� די� שמירה )מ סי שא"חו(ע "בשו

הפוסקי
 ' במלוה על המשכו� ונאבדו מעותיו המלוה חייב ונח) עב' מ ס"חו(ע "אול
 יש שרצו לדמות נידו� זה לדיני משכו� שנתבאר בשו
 
א ולטע
 שזה מדי� שמירה אי� שמירה בשטרות �לטע
 שזה משכו� "ע ורמ"השו' החיוב או מטע
 שמירה או מטע
 משכו� ובזה נחבטע

  ק'חייב וג
 כא� יהיה חייב המלוה בעלות ביטול הצ
מ אינו "מו נפרע ומק בעצ'או שהצ,ק ומקבל מזומ�'ח או שכשמגיע זמ� הפירעו� מחזיר המלוה את הצ"אול
 א  שיש שני סוגי פירעו� בגמ

  , ק  ועוד שנית� לבטלו'ק אי� גופו ממו�ועוד שלא תמיד יש כיסוי לצ'דומה למשכו� כיו� שצ
א א
 המלוה איבד את שטר ההלואה "בדברי הרמ) 'ק ג"ס(� "י ביאור הש"עפ) נד' מ סי"חו(ע"ולכ� נראה שיש לדמותו לדי� המבואר בשו

וצאה שהרי ללוה לא יהיה איכפת מי יגבה את הכס  הוא מצידו שיל
 את החוב ורק רצונו ורוצי
 לכתוב שטר חדש על המלוה מוטלת הה
  .ל"של המלוה לנווט את הפירעו� אליו ולכ� כל דבר שיגרו
 לו לקבל את הכס  המלוה צרי� לישא בתוצאות התשלו
 וכ� בנידו� הנ

  .עמנו במלחמתה של תורהד ויושבי על מדי� שנשאו ונתנו "נודה למרנ� ורבנ� הרבני� הגאוני� אב
  א"ג מנשה שוע  שליט"הרה, א"נפתלי נוסבוי� שליטג "הרה ,א"מנח� מנדל שפר� שליט ג"הרה,א"ג  זלמ� נחמיה גולדברג שליט"ההר

  א"זיכרמ� שליט. ג ישראל ש"הרה,א"שליט  גדעו� ב� משה ג"הרה, א"ג יצחק בלסבלג שליט"הרה,א"ג שלמה זעפרני שליט"הרה
  .א"שליט ציו� כה� ג"הרה .א"ה שליטג אשר חנני"הרה

  .א"ג אליעזר קונשטט שליט"א הרה"ג יהודה איטח  שליט"הרה.א"ג יוס� ליברמ� שליט"הרה  

  .בברכת להגדיל תורה ולהאדירה
  

רכו�ומחמת�כן�הוצ,להתחתן�באולם�ושבוע�לפני�מועד�חתונתם�הורידו�לבעל�האולם�את�ההכשר�שעמדזוג�בדבר�השאלה��:תשובה גוררת תשובה
��?האם�ניתן�לחייב�את�בעל�האולם�בפער�המחירים,�באולם�עצמו�ירועלהזמין�קיטרינג�עם�הכשר�מהודר�במחיר�רב�יותר�ממה�שהיה�עולה�להם�הא

שיוכל המזמי�  רוע באול
 א ישבהסכ
 של  א לפטרו  מדי� גרמא אחד מגדולי הרבני
 השיב לנו שיש  :בנידו� זה השיבו לנו הרבני�
חייבו להשתת  בהוצאות ובהפסד למבעל האול
 ו 
 לא מצינו טע
 ברור להוציא ממו�להתחרט וא  לבקש את מעותיו בחזרה מכל מקו

  ,בעל השמחה

  ...פניני דזוזי
אחר��ולא�מחמת�סיבה�מסוימת�חזר�בו�והסכים�המשכיר�שהשוכר�יחפש�שוכר�700��$-ס"מעשה�באדם�שחתם�חוזה�שכירות�דירה�ע.�א

��?האם�יכול�ליקח�את�הפער�לעצמו�750�$-�הלך�השוכר�וטרח�ומצא�שוכר�ב,�יבוא�על�מקומו�בשלום�לובזה�הכו
�ב �ל. �שהתקשר �באדם �צימר"מעשה �בעל �טלפון" �דרך �מקום �והזמין �הארץ �בצפון �התקשר�, �המוסכם �התאריך �לפני �שבשבוע אלא

כות�לחזור�האם�יש�לו�על�מה�להסתמך�או�מכיוון�שבהזמנה�כזו�בטענה�שלא�עשו�מעשה�קניין�ויש�לו�את�הז,�המשכיר�וביקש�לבטל
��.02-5817174  'הקוראי� מוזמני� לחוות דעת� לפקס?)ב"מ�ר"ע�חו"המובא�בשו(סימטותא��ןהיא�בטלפון�נחשב�לקניי�ןדרך�הקניי

�למי�שנוהג�היתר�בתספורת�בג .א פניני הזמ� �יש�לדון�אם�מותר� �להסתפר�בג�לספר�אדם�שהמנהג�אצלו�שלא,�שבועות' שבועות�או�'
��?"לפני�עיוור"שבזה�עובר�על�

משמע�שרק�שבויים�חיים�)�ב"ד�רנ"יו(ע�"כי�מסתימות�השו,�יש�לדון�אם�יש�מצות�פדיון�שבויים�קיימת�גם�בהשבת�גופות�שאינם�חיים�.ב

  .02-5817174  'הקוראי� מוזמני� לחוות דעת� לפקס����?יש�מצווה�לפדותם
  

  
  

  !!! אליך קורא יקר
   ...ונהנים מכל פנינה ,כעת מחזיקים את הדף וקוראים כמוך 10.000אם  

   ,בוא וסייע  להחזיק את המפעל היקר אשר פועל ללא שום תמיכה משום גוף

            5829850582985058298505829850----02020202ל ל ל ל """"טטטט    .בכדי שנוכל להמשיך לזכות את הרבים
        

        24242424' ' ' ' שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
        ????ספיק לה עד אחדספיק לה עד אחדספיק לה עד אחדספיק לה עד אחדהאם ניתן לסמוך על תוכי בעדות שמהאם ניתן לסמוך על תוכי בעדות שמהאם ניתן לסמוך על תוכי בעדות שמהאם ניתן לסמוך על תוכי בעדות שמ .שששש
ז א
 שמע שאשה נסתרה ממלא� או אליהו הנביא היה מועיל אול
 בדברי
 "יש לחלק בי� עדויות שעל פי קול מכריעי
 את הדי� ולפי.תתתת 

  .שצרי� עדות גמורה יש לומר שג
 תוכי לא יעזור

  ????כהן בלי גרביים עם נעלי קרוקס איך יעלה לדוכןכהן בלי גרביים עם נעלי קרוקס איך יעלה לדוכןכהן בלי גרביים עם נעלי קרוקס איך יעלה לדוכןכהן בלי גרביים עם נעלי קרוקס איך יעלה לדוכן. שששש
שד� לגבי בתי חולי
 שהחולי
 באי
 בנעלי בית יש להתיר לה
 שלא יעלו לדוכ� אלא יעמדו בשווה ) 'יא' ד סי"חי(א "ת צי"עיי� בשו ....תתתת

  .ש"ולא יעלה יח  דהוי גנאי עיי, כ ע
 נעליה
 ובזה אי� את החשש שמא תיפסק רצועה בסנדלו"לרצפת ביה

  ?יןיןיןיןהאם ניתן לקבל צדקה מאדם צר עהאם ניתן לקבל צדקה מאדם צר עהאם ניתן לקבל צדקה מאדם צר עהאם ניתן לקבל צדקה מאדם צר ע. שששש
  .ועוד שבמצות צדקה כופי� אותו עד שיאמר רוצה אני , הלכה לקבל מצר עי�א שאי� איסור ב"השיבו לנו הרבני
 שליט ....תתתת

  ????ו פיגוע האם מחוייב להציל גם במצב של סיכון חייוו פיגוע האם מחוייב להציל גם במצב של סיכון חייוו פיגוע האם מחוייב להציל גם במצב של סיכון חייוו פיגוע האם מחוייב להציל גם במצב של סיכון חייו""""כשיש חכשיש חכשיש חכשיש ח ....שששש

 שבמלחמה אי� די� של וחי בה
 או חיי� קודמי
 וכל אחד מחויב לחר  נפשו בכדי להציל "שהוכיח מהרמב) 'ק' חיג(' ת ציא"עיי� שו ....תתתת

  .ראלעוד נפש מיש

ושמח את "שפטור בכדי שלא יבטל מצות ' כ) ד"רע' ח סי"או(ת דברי יציב "בשו ....תתתת   ????חתן בשנה הראשונה האם מחויב לישון בסוכהחתן בשנה הראשונה האם מחויב לישון בסוכהחתן בשנה הראשונה האם מחויב לישון בסוכהחתן בשנה הראשונה האם מחויב לישון בסוכה ....שששש
ורק א
 האישה פוחדת לישו� לבדה בבית ולא מטע
 פינוק יש , שלא נזכר בשו
 מקו
 פטור כזה' כ) 'קיד' עמ(אול
 בשלמי מועד " אשתו

  .ימי המשתה אינו פטור ממצות סוכה' א שא  בז"בלסבלג שליט. ג י"פת אמת השיב לנו הרהלהקל לה
 ובש
 הש



        
        ????האם יש בקבלת מתנה חוב משום שונא מתנות יחיההאם יש בקבלת מתנה חוב משום שונא מתנות יחיההאם יש בקבלת מתנה חוב משום שונא מתנות יחיההאם יש בקבלת מתנה חוב משום שונא מתנות יחיה ....שששש
, ותיר# שכיוו� שנפשו של אד
 מחמדת הוי זכות לו, הקשה אי� אומרי
 זכי� לאד
 הרי שונא מתנות יחיה : )כה(א בקידושי� ד  "הרשב ....תתתת

  ).'ה' מ רמט"חו(ע שהביא שזהו מידת חסידות ואשרי מי שיכול לעמוד בזה "שוועיי� ב

  ????שנים יושבים באוטובוס האם מחויבים לדבר דברי תורהשנים יושבים באוטובוס האם מחויבים לדבר דברי תורהשנים יושבים באוטובוס האם מחויבים לדבר דברי תורהשנים יושבים באוטובוס האם מחויבים לדבר דברי תורה ....שששש
לבי� היושבי
 באוטובוס  שלפעמי
 חוזרי
 , יש לחלק בי� ההולכי
 בדר� שהדר� מלאת סכנות ויש לה
 לזכות את עצמ
 בדברי תורה ....תתתת

  .וא
 היושב לציד
 יתחיל לשוחח עימ
 יהא זה טרדה בשביל
 ובמצב כזה שב ואל תעשה עדי  
מהעבודה או עייפי

  ????ממממ""""האם מותר לעשות שידוך לאנשים שאינם שותוהאם מותר לעשות שידוך לאנשים שאינם שותוהאם מותר לעשות שידוך לאנשים שאינם שותוהאם מותר לעשות שידוך לאנשים שאינם שותו ....שששש
ני� שד� בע )'קפה(ת חוות יאיר "ועיי� שו, מסייע. לפני עור לא תית� מכשול ב. בעיות א' בנידו� שידוע לנו שלא ינהגו בכשרות ישנ
 ב. תתתת

' סי 'חב(ב "ת משיב דבר לנצי"ע ובשו"שיכולי
 להסתדר בלעדיו אי� בזה משו
 לפנ' והכלל העולה שא
 זה בחד עברא דנהרא פי, לגוישידו� 
  .שהעלה להתיר בכגו� זה )'פז' ז ד"אהע(מ "ת אג"העלה דאי� מסייע אלא א
 גרמתו היא בשעת מעשה העבירה ועיי� שו )'לב

  ????ג מכספי מעשרג מכספי מעשרג מכספי מעשרג מכספי מעשרהאם ניתן לשלם על הידור באתרוהאם ניתן לשלם על הידור באתרוהאם ניתן לשלם על הידור באתרוהאם ניתן לשלם על הידור באתרו. שששש
שאי� לקנות מכס  מעשר הידור  )ח תרנו"או(פסקי תשובות ' ז כ"ועפי, שאסר לקנות מצוות מכס  מעשר' ברמא' א' ד רמט"עיי� יו. תתתת

  .)ל ב"א דה"פי' ב(אול
 עיי� הליכות שלמה מועדי
  שד� על קניית ספרי
 או עליה לתורה מכס  מעשר )'רמט' יוד(' ועיי� בטז, אתרוג

  ????החולה ומתבייש לפרסם את שמו האם ידברו על ליבו שיש ענין בפרסום שמוהחולה ומתבייש לפרסם את שמו האם ידברו על ליבו שיש ענין בפרסום שמוהחולה ומתבייש לפרסם את שמו האם ידברו על ליבו שיש ענין בפרסום שמוהחולה ומתבייש לפרסם את שמו האם ידברו על ליבו שיש ענין בפרסום שמו    אדםאדםאדםאדם ....שששש
  .שיתפללו עליו חיפרס
 שמו במקו
 שלא מכירי
 אותו ובכ� ירווי ....תתתת

  ????האם מועיל אמירת בריך שמיה או יעבור לאמרו ביחיד במעמד ציבורהאם מועיל אמירת בריך שמיה או יעבור לאמרו ביחיד במעמד ציבורהאם מועיל אמירת בריך שמיה או יעבור לאמרו ביחיד במעמד ציבורהאם מועיל אמירת בריך שמיה או יעבור לאמרו ביחיד במעמד ציבור ....שששש
ת והעלה שכל זמ� שנמצא ע
 הציבור יכול לאמרו אבל לעני� שד� לגבי ברי� שמיה שנאמר בלשו� ארמי) 'מט(ת תורה לשמה "עיי� בשו. תתתת

מידות ע
 הציבור ואז ימשי� ' יעצור ויאמר יג, שהעלה לגבי הנמצא באמצע וידוי )'כד' סי' חט(ל "ת שבה"ובשו)'כו' תקפא( ח"ויעבור עיי� כה
  .בוידוי

  ????מדוע יהושע לא התפלל על עצמו הגם שמשה התפלל עליומדוע יהושע לא התפלל על עצמו הגם שמשה התפלל עליומדוע יהושע לא התפלל על עצמו הגם שמשה התפלל עליומדוע יהושע לא התפלל על עצמו הגם שמשה התפלל עליו. שששש
אבל אד
 הזקוק לתפילה לא יפטור עצמו מלבקש על , ה מתפילת משה ששקול כאבות ויצא יהושע מדי� שומע כעונהאי� להביא ראי ....תתתת

  .עצמו וא  שאחרי
 מבקשי
 בשבילו

  ????האם ניתן לעשות חידונים ושעשועי תורה או שזה נקרא זמירות לתורההאם ניתן לעשות חידונים ושעשועי תורה או שזה נקרא זמירות לתורההאם ניתן לעשות חידונים ושעשועי תורה או שזה נקרא זמירות לתורההאם ניתן לעשות חידונים ושעשועי תורה או שזה נקרא זמירות לתורה. . . . שששש
פ וכ� לגלות את "בע' והשני יאמר פסוק שמסתיי
 בא' סוק באשהביא לאסור משחק בתורה שאחד יתחיל פ) 'תרמד( עיי� בספר חסידי
. תתתת

  .הפרו תורת�' אול
 עת לעשות לה, הידיעה בתורה שזהו זמירות

        ????האם ניתן להעלות לתורה נדיב מחלל שבת בכדי שלא ינזק מזההאם ניתן להעלות לתורה נדיב מחלל שבת בכדי שלא ינזק מזההאם ניתן להעלות לתורה נדיב מחלל שבת בכדי שלא ינזק מזההאם ניתן להעלות לתורה נדיב מחלל שבת בכדי שלא ינזק מזה. . . . שששש
  ש"דו רק בפתיחת ההיכל  עייה ויש לכבשד� לגבי רופא מפורס
 שנשוי לנכרית והעלה שאי� להעלות לתור )'נא' ב' אוח(עיי� באגרות משה ....תתתת

  ????אם יש לחוש לעין הרעאם יש לחוש לעין הרעאם יש לחוש לעין הרעאם יש לחוש לעין הרעביו הביו הביו הביו הבן שמוסר שיעור אחר אבן שמוסר שיעור אחר אבן שמוסר שיעור אחר אבן שמוסר שיעור אחר א. שששש
כ אמונת "שדווקא כשקוראי
 בשמ
 יש קפידא וכ )'ק כא"ב ס"ומ' קמא ו' אוח( 'המבואר ברמא' ג גדעו� ב� משה עפי"השיב לנו הרה ....תתתת

  .שיש מקו
 לחוש א
 זה בפני ציבור גדול א"י בלסבלג שליט"א והגר"מ� שליטש זיכר"ד הגרי"וכ ש"עיי )'ש
 אות ז(ר"ובא) 'מז' סי(שמואל 
  

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

  .י"ח אב בעזה"בר 25' שמות השולחי� תשובות יתפרס� בגיליו� מס
 רושליםעבור פניני הדף י 26פולנסקי ' או לרח 02- 5817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 

 .הרב ב� אדיבה' משפ 4שדי חמד ' ובקרית ספר רח.הרב לוי' משפ 9/8עקיבא ' ר' ובאחוזת ברכפלד ברח
  , הרב משה פיללער ,הרב עובדיה רזנבי ,הרב יצחק גוסטמ� ,הרב חיי� שירי:נ במלחמתה של תורה"ואלו שמות הרבני� שנו

  ,הרב עקיבא וינב�,  הרב אברה� בטאט,  הרב ליאור גיאת, אפרי� לנדא הרב, שרגא. יוס� ח הרב, הרב נתנאל סעדה , הרב  רו� דרעי
  ,הרב ב� ציו� שרגא, הרב נתנאל גלזר

  .החפץ בעילום שם  ם-מי ש .א זכה הרב ₪ס מאה "בהגרלה ע
  )נית� לציי� שלא לפרס� את הש�(    .נית� לשלוח ג� חלק מהתשובות  

  .ות האברכי� המסייעי� בהפצת הגיליו� בכל רחבי האר�וברכותינו לעשר!לכל השולחי� תשובות חברכת יישר כו
  .ולכל המצטרפי� אליה�

  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"ג�מנחם�משיח�בן�ויקטוריה�וא"נ�הרה"לע

  ל�בן�דפנה�"צ�מנחם�ציון�ז"נ�הבה"לע

  

 

   ם בלבד בקרב לומדי התורהל ולפרסומים תורניי"להנצחת נשמות יקירך ז

 'חסות וכד, נ"לע, ובכל עניני הגליון והפצתו
  !היו ברכה  02-5817174' או פקס 02-5829850' ניתן לפנות לטל 
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