
  "תורה ויהדות לע�" מופץ בחסות ארגון ןהגיליו
  להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ

  02�5371894 ' פקס02�5374371'  טלירושלי
– 5אורנשטיי� ' רח
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    ‰�‡¯È˘ „Ú ˘„˜Ï ¯ÂÒ‡‰�‡¯È˘ „Ú ˘„˜Ï ¯ÂÒ‡ . .  
ידועה השאלה אי� אברה� אבינו שקיי� את כל 

" האיש"כי  התורה לא הכיר את אשתו באומרו 
והישוב לכ� הוא שתיבת ', יפת מראה וכו

ל שעד אז ידע "לכאורה נראה מיותר וי" האיש"
 אלא כחפ� האברה� שהיא יפה אבל לא כאיש

כלו הסת ורק כשהרשעי�' של מצווה אתרוג וכד
  .ה הבי� שזה משו� היותה אישהעל יופיי

 ÔÈ‡ ‰Ú¯ ‰·˘ÁÓÔÈ‡ ‰Ú¯ ‰·˘ÁÓ  ·˜‰·˜‰""‰˘ÚÓÏ ‰Ù¯ˆÓ ‰‰˘ÚÓÏ ‰Ù¯ˆÓ ‰.:.:  

שר רוסי ששאל על איזה ז הביא מעשה ב"הגרי
כל גויי� שבחוהו כל ' הללו את ה"הכתוב 

וכי משו� שגבר " האומי� כי גבר עלינו חסדו
י "והשיבו ר '?הגויי� מהללי� את ה, חסדו

� את זממ� על מוולאוזי� שרק הגויי� יודעי
עלינו ממה ' ישראל ורק ה� יודעי� את חסדי ה

  .'אנו ניצלי� ולכ� ה� מחויבי� להלל את ה

  .מזוזה�שלא�נבדקה�ונמצאה�פסולה�:הנידון                      .  מ דף

  . כאילו עשאהליו הכתובווה ונאנס ולא עשאה מעלה עא	 חשב אד	 לקיי	 מצ' נתבאר בגמ

 גילה שעשויה , ואחר שני	 שבדקה, שהיה לו יחיד בדק את המזוזה בחדרלא  אד	 ש:השאלה

  ?מצוות מזוזה באות	 שני	ייר צילו	 הא	 קיי	 מנ

  �.לקיחת�מלמד�לילד�או�שאביו�ילמדו :הנידון                    .דף מא

  . על ידי שליחשיש עניי� במצוות שיעשה בעצמו מאשר' נתבאר בגמ

לבנו לוקח ו , את לימודומצוי כיו	 שאב ישב ולומד,  לעיל נתבאר שהאב מצווה ללמד לבנו:השאלה

  ?מלמד פרטי שיקדמנו הא	 אי� ראוי שהוא ילמד את בנו

  .הבאת�אבא�או�אח�לראות�משודכת :הנידון                   .דף מא

  .' תתגנה עליו וכושאסור לאד	 לקדש אישה עד שיראנה שמא' נתבאר בגמ

 , ורוצה שאביו או אחיו יבואו ויראו וימליצו לו")וורט("תנאי	  בחור שמתלבט א	 לסגור :השאלה

  ?הא	 מותר לעשות כ� או שזה נכלל בראיה אסורה

��.י�אליעזר�עבד�אברהם"קידושי�יצחק�ע :הנידון              :דף מא 
  .שאינו בתורת קידושי� )ה ו"ז ל"אהע(ע "שעבד אינו בתורת גיטי� ובשו' נתבאר בגמ

 אי� אליעזר יכל לקדש אשה ליצחק לדעת הסוברי	 שקיימו קוד	 מת� תורה ג	 מצוות :השאלה

  ? מקידושי יצחקשצרי� עשרה' למדי	 לכל קי: כתובות ז' מדרבנ� והרי היה עבד ובתוס

  .ניית�מצותשליחת�קטן�למשלוח�מנות�וק :הנידון                   .דף מב

  .איש בגדר שקט� התמעט מזה שאינו יכול לזכות לאחרי	 שהרי אינו ' באר בגמנת

  הא	 יכול לשלוח את בנו הקט�, שבמשלוח מנות צרי� שליח אד	 הרוצה לחוש לדעות:השאלה

  ? די� לכ	  כלפי לפסח הא	 התמעטותיית מצ לקנ לשולחוה" וה,לשלוח

  .במכס�ברמזור�ירוק�ונתפסשלח�אדם�לעבור� :הנידון                   .דף מג

  ? שאי� שליח לדבר עבירה שהרי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעי	' נתבאר בגמ

ס ברמזור ירוק ולא להצהיר על מה  שינסה לעבור במכ מחברו מעשה באד	 שביקש טובה:השאלה

נס חו צרי� להשתת� בתשלו	 הקלונתפס הלה ונקנס הא	 מש) וכמוב� שזה אסור ( בתוכה שיש
  .בירהעבר דיח לשהרי אי� של

  .ד.ת�חינם�בהמחולקעיתון�לקיחת�:הנידון                  :דף מד

  .שנתינת גט לידי חצר שאינה משתמרת לדעת האישה אינה מגורשת' נתבאר בגמ

ר לאד	 הא	 מות. ד. בתחי	 אות	ומניתלושי הנחה או עיתוני	  מצוי כיו	 שמחלקי	 :להאהש

  .נחשבת לחצר המשתמרת. ד.תנה שלו ולא זכה בה	 הבעלי	  או שזר לקחת	 מהתיבה שאי

  .בן�השולח�את�אביו�לקניות :הנידון                 :דף מה

  .אבא שקידש את בנו לא חוששי	 שהב� עשה את אביו שליח כי זאת חוצפה' נתבאר בגמ

  .בכבוד אביו הא	 ב� יכול לבקש מאביו לקנות לו מצרכי	 או שזה בגדר חוצפה וחייב :השאלה

  
  

  של החיי�" קרקס"ה
  שלא ידע מה זה העיר"כפרי"הוא היה 

קשה , כשהגיע לעיר והסתובב בה, הגדולה
 �הבנייני, היה לו להסתגל למרו� החיי�

רבי קומות לעומת בתי הקש 
מכוניות דוהרות במקו� עגלות ,שבכפר

, עמד ליד רמזור והביט בפליאה,מזדחלות
אי� התנועה נשמעת לאיזה עמוד 

הוא חיפש איזה סוס להרגיש את ,צבעוני
צדה עינו לפתע , אא� לשוו,תחושת הכפר 

, בשטח מגודר בקרשי� צבעוניי� זוהרי�
"! קרקס"שלט מאיר עיניי� בישר על 

,  ובו מגוו� פעילויות,הקיי� בשטח זה
, ניסה את מזלו ונעמד ליד אחד הדוכני�

מיד , שבו עמד סוס ליד אבוס ואכל מתוכו
והשיבו לו שיש כא� , שאל לפשר המטרה

 חאפשרות להשקיע רובל אחד ולהרווי
מה שצרי� לעשות הוא , ורתומאה תמ

לנסות לרדו� אחרי הסוס ולאחוז בזנבו 
מה , וא� יצליח לעשות כ� מקבל מאה רובל

, האות נית�, שיל� רובל ונכנס? הבעיה
והכפרי מנסה , והסוס החל בדהירה

א� כמעט , להדביקו במנוסתו ולאחוז בזנבו
והזנב בידו אבל הסוס הצליח להשמט 

ר הכפרי וכ� במש� שעה עד אש, ממנו
לפתע הוא שומע במערכת ,  ויצאשהתייא

רובל אחד תמורת שעה אחת של "הכריזה 
הוא ניח� את עצמו שלפחות יוכל " צחוק

להפיג את כעסו בשעת צחוק שיל� רובל 
בו היה מס� גדול והמצגת , ונכנס לחדר

 סוס עומד ליד אבוס בו נראה,החלה
ומתחיל בדהרה והכפרי מנסה לאחוז בזנבו 

ל היושבי� ש� צוחקי� והוא וכ.. ואז
  ...יושב ובוכההכפרי 

עוד יבוא יו� ! אנו רצי� וה� רצי�
וימלא שחוק פינו רינה יהיו כאלה 

  . כאלה שיבכושיצחקו ויהיו
" ד� היומי"אשריכ� לומדי ה

שאת� תוכלו למלאות פיכ� שחוק 
בראותכ� את מצגת חייכ� בו את� 

מסיימי� ,יושבי� ועמלי� בתורה
. � לסדר נזיקי�סדר נשי� ורצי

  ...אשריכ�



 
  .תשלום�כספי�על�סעודת�חתונה�האם�נחשב�לחזקה :הנידון                             :דף מה

  .טורח בסעודה ומפסידהשכשאי� טרחה בסעודה אי� חזקה שאי� אד	 ' נתבאר בגמ

  .  כיו	 שרק משלמי	 ולא מכיני	 את הסעודה בעצמה הא	 זה נחשב לחזקה:השאלה

  .�ונתברר�שהיא�אחותו�אחר�השואההיש�אקידש :הנידון                             :דף מו

  . למתנה או לפיקדו� ה	א	 המעות שנת� לה' המקדש אחותו נח' נתבאר בגמ

  . ונתברר שה	 אח ואחות הא	 בזה המעות של הקידושי� נשארי	 אצלה למתנההשואה אד	 קידש איש מעשה לאחר ה:השאלה

 .קידש�בטבעת�שהוחלפה�ממה�שסיכמו :הנידון                      :דף מח
  .שמעו� מקודשת ולרבנ� לא' שבהטעה לשבח לדעת ר' נתבאר בגמ

 הא	 מקודשת , וקידש בזה, ולא הודיע לארוסתו על כ�א טבעת יפה יותרכ מצ" ואח, אד	 אד	 שהל� ע	 ארוסתו ובחרו טבעת:השאלה

  .התכוונה להתקדש במה שקנתה עמו יחדשהרי היא 

  .בוטלהל�ו"מכרו�עקב�נסיעה�לחו :הנידון                        .דף נ

  . ולבסו� נשאר מחמת אונס בטל המכרי" לעלות לאנתמל אד	 שמכר נכסיו ע' נתבאר בגמ

בו לה	 י ולפתע בוטלה הנסיעה והוצרכו לבקש מאנשי	 שקנו את נכסיה	 שיש,ל"וג שמכרו כל מטלטליה	 עקב נסיעה לחו ז:השאלה

  . הא	 יכולי	 לכפות על כ� בחזרה ויש שמסרבי	אות	 ויקבלו כספ	

  .עקיפת�אחות�גדולה�לצורך�שידוך :הנידון                       .דף נב

   )'יג' סק' ד רמד"יו(� "ינשא לפני אחותה הגדולה ממנה וכ� הביא השהשדר� אר� שלא תקדי	 הקטנה ל) תאכה והל"ד(בסוגיא ' נתבאר בתוס

  ? יש עניי� להקפיד בזה או שודאי יכולה הקטנה להינשאהנערה יותר ויותר מערכה האמיתיהיו	 שכל שנה מגרעת מג	  הא	 :השאלה

  .תל�המערבי�לסגולהו�אבן�שנותצה�מהכקניית: הנידון                             .דף נד

  ."אלוקיכ	' עשו� כ� להלא ת"ו של  נכלל בלאשאיסור מעילה בקדשי המקדש ' מנתבאר בג

 הא	 ימנע מלקנות אותה שהרי , ומייחסי	 לזה כח סגולתיל שהציעו לו לקנות אב� קטנה שנותצה מהכותל המערבי" תושב חו:השאלה

   ?ותלאיסור לנת� מאבני הכהעל בזה עברו 

  .שר�וחלבבל�בזמן�שביתה�אם�עובר�גם�על�איסור�בשריפת�ז :הנידון                              :דף נז

  .הנאה ואכילה לאסור בישול" לא תבשל גדי בחלב אימו"נאמר הפסוק ' שגס' נתבאר בגמ

הא	 יש להימנע מלעשות זאת ג	  , ריח האשפה אשפה בזמ� שעובדי העריה שבתו משו	 שהזיק אד	 הרוצה לשרו� ערימת:השאלה

  ? שנמצא בפח האשפה מחשש שיעבור ג	 על איסור בישול בשר וחלב איסור גזל כשלא עובר על 

  .קידש�במניות�ונפל�ערכן�:הנידון.                      דף נח
  .בהנאה הרי היא מקודשת כיו� שהבשר מותר שמעו� במקדש את האשה בבהמה ונמצאת טריפה' לדעת ר'נתבאר בגמ

  ? אד	 שקידש אשה במניות ונפלו ערכ� הא	 תהיה מקודשת כיו� שיש לה פוטנציאל לחזור לערכה :השאלה

  .ז"�מכירת�דירה�ראשונה�בזה:הנידון                           .דף נט

  ).'פנחס יג' פ' שנה ב( ח"שאינו סימ� טוב לאד	 שימכור את הקרקע הראשונה שקנה והובא בבא' נתבאר בגמ

   ?ר לירושלי	 הא	 יש לו לחוש ולא למכור את דירתו הראשונה או שינהג כמנהג העול	 שלא חשי	 לזה אד	 שרוצה לעבו:השאלה

  .תפיסת�מקום�עבודה�פנויה�שחיזר�אחריה�אדם :הנידון                          .דף נט

  .� נקרא רשעשאד	 הקונה קרקע שאד	 אחר חיזר אחריה לקנותה וידע הוא מכ' נתבאר בגמ

חברו ששמע זאת ידע שאי� למספר כח השפעה ,אד	 שסיפר כמשיח לפי תומו לחברו שהתפנתה משרה והוא חפ� להתקבל אליה : השאלה

  ? את כל הגורמי	 והתקבל לעבודה הא	 יקרא משו	 כ� רשע אבל לעצמו הפעיל

  .שהצעת�שידוך�לאדם�העומד�להתגר :הנידון                         .דף סב

  .תופסי	 כיו� שאינה ראויה בשעה זו לינשא'  אי� הקילגבי האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעל�' נתבאר בגמ

 אד	 העומד להתגרש ובא שדכ� והציע לו הצעה בעודו נשוי ולאחר שהתגרש בא שדכ� אחר והציע את אותה הצעה וזה תפס :השאלה

  ?הא	 יצטר� לשל	 דמי שדכנות לשניה	

  .אלמן�המסרב�שבתו�הבוגרת�תתחתן :הנידון                         .ף סגד

  .מאמר זה' בפי' מ שירצה אבא ולא רצה האב אינה מקודשת ועיי� בגמ"המקדש ע' נתבאר במתני

היא  לבד ללא שו	 תמיכה הא	 מצווה ר אד	 אלמ� שנשארה בתו הבוגרת בבית וכל שידו� שעולה האב מפיל לה מחשש שישא:השאלה

  ?ר "לשמוע בקול אביה שהרי היא אינה מצווה במצות פו
  

  

  

  

 !!! יםיקר יםקורא אליכם
   .פנינה מכל ונהני� ,כמו� וקוראי� הד את מחזיקי� כעת  10.000 עוד א� 

  הרבי� את לזכות להמשי� שנוכל בכדי  ,אתה ג� וסייע בוא    

                     ¯˘˜˙‰ .ËÏ"  Ï 5829850-02 זרה�תתקבל�בברכהכל�ע!  

חטיפת שיריי� בטישחטיפת שיריי� בטיש
 

 

והגרגרני� חוטפי� , מושכי� יד�היו הצנועי� ' שנינו בגמ 
 משו� חיבוב מצוה או או? כ מהו המקור לחטיפת שיריי�"וא

  יש לבאר שבחטיפה זו מתקני� את חטא� של דור המבול שכל 
  .כ בטיש " משאחטא� היה בגזל ובחטיפה ולא של מצוה

  

  כופי� אותו עד שיאמר רוצה אניכופי� אותו עד שיאמר רוצה אני
 מבאר שהאד� באמת רוצה אלא שהיצר מעכבו �"הרמב 

י הכפיה מתגלה רצונו ובזה מיושב מדוע אליעזר הוצר� "וע
כ "קה משבועתו א� תסרב ללכת איתו דאללהישבע שינ

יתבע מדוע לא כפית אותה להוריד את היצר ולגלות את 
  .הרצו� הפנימי שבלב ולכ� נפטר מכפיה זו

  6540222�02א     " שליטגדעו
 ב
 משהג  " הרהבראשות "יורו משפטי�" �בית�הוראה

 



  

  )28 מתוך�גיליון�פניני�הדף( השאלה שנשאלה בבית המדרש

��אב�החפץ�לראות�את�בתו�וגרושתו�מונעת�זאת�ממנו�ובא�יום�אחד�והודיע�קידשתי�את�ביתיהאם�
��?יכול�לאסור�אותה�מלהינשא�בעתיד��אם�ולא�אגלה�למי�עד�שתסכים�להיפגש�עם�בתו�

���:אלו היו תשובות הרבני�
 ג�יצחק�זילברשטיין"ב�הרה"והגאון�רבה�של�רמת�אלחנן�בה דנו בו גדולי עול אול יש להטעי את הצדדי להתיר או לאסור נידו� ז

ובמעשה זה של האב הוא " אי� אד משי עצמו רשע"שהרי יש לנו כלל האומר " דברי משפט" ד� על פי מה שהובא בקוב� התורני א"שליט

אב שמשיא בתו לזק� ) עו(סנהדרי� '  נתבאר בגמ.ב ,על ידי זה שמצער את האשה והבת" לא תונו"לאו של  עובר בזה על .אמשי עצמו רשע 

אסור לאד שיקדש את בתו כשהיא .) א"מ(קידושי� '  על פי המבואר במס.ג, ש והוא הדי� א מקדשה לאד בעילו ש" בלאו עייעובר
ג משה "ד העדה החרדית הרה"ובש הגאו� ראב. את עצמו רשע ואינו נאמ�ז במעשה זה השי "קטנה ותאמר בפלוני אני רוצה ולפי

 כיו� שעושה כ� להצר לאשתו הרי הוא נוגע בדבר והתורה לא נתנה לאד נאמנות על .אא נאמר לנו עוד צדדי להתיר "שטרנבו� שליט

שלמה  ז בעל מנחת"הגרשהביא שמר� ) נ' ד סי"חי( ת משנה הלכות "ובשו" מרומה"כיו� שהאב לא פירט בפני מי קידשה יש לו די� .ב,עצמו
  )תיא' ג סי"ועיי� תשובות והנהגות ח: ח "כתובות י' ועיי� חשוקי חמד מס. ( הניח די� זה בספק

ברוך�שפטרני�מעונשו�"על�המנהג�שאב�מברך�בהגיע�בנו�למצוות�)�ה"ח�רכ"או(�ע�"�יש�לשאול�על�מה�שהובא�בשו:פניני דחידודי 
וכי�.�הוכיח�את�הבן�לא�לעשות�עבירות�שהאב�נפטר�מהעונש�אשר�היה�מגיע�לו�על�מה�שלא�)שם(ב�"טעם�שהובא�במ�על�פי�ה�"של�זה

ג�ועוד�לפי�זה�כל�אדם�שילך�לעולמו�"הרי�הבן�עצמו�אינו�בר�עונשין�קודם�הגיעו�לשנת�י�ג�אין�לאב�מצות�תוכחה�על�הבן"אחר�שנת�י
��?��תוכחה�כלפי�כל�אדם�מישראל�נצטרך�אנו�לברך�ברכה�זו�שהרי�יש�לנו�את�מצות

אם�,�על�אלישע�בעל�כנפים�שנהפכו�התפילין�שלו�לכנפי�יונה)�ט"מ(�שבת�'�במעשה�המובא�בגמבדבר�השאלה�:דחידודי גוררת תשובה
���?כ�נהפכו�שוב�לתפילין�האם�ניתן�להשתמש�עם�תפילין�שנעשו�מכנפי�יונה"אח

�שנשתנה וכ� א איסור, שיש לדמות נידו� זה א יש דיחוי במצוות) קול תורהבת מראשי ישי(א�"�שליטג�אליעזר�קונשטט"והשיב�לנו�הרה
 א"ג מאיר סנדר שליט"והרה, ד"ה בנידו" שא נפסל רק מאכילת אד עדיי� ראוי הוא וה חוזר לברייתו ניתר וכ� לאיסור שנפסל אא

��. ג"ע א מותר ליהנות ממעשה ניסי כה"ת אול ילהשיבנו שמה שנהפכו התפילי� לכנפי יונה זה רק נס חזותי ולא שהשתנה עצמו

לקח�את�הכסף�והניחו�,�כ"כ�אשר�הצטבר�סכום�כסף�גבוה�כעשר�אלף�דולר�לקופת�ביה"�מעשה�בגבאי�ביה..אא�...פניני דזוזי  
זיר�את�יום�אחד�החליטה�אשתו�שהילדים�גדלו�ואפשר�להח,�בחבילת�טיטולים�סגורה�שבין�הטיטולים�היה�חתך�שדרכו�הניח�הכסף

האם�הגבאי�יהיה�חייב�,�החבילה�נמכרה�כבר....�וכאשר�הבעל�שב�וגילה�את�אשר�קרה�רץ�למכולת�אך,�הטיטולים�למכולת�וכך�עשתה
��?כ"בתשלום�הכסף�לביה

השיבו�לו�שאם�אין�לו�כסף�אחר�,�אשר�הגיע�אדם�בעל�חזות�כשירה�ושאל�אם�אפשר�לשלם�בדולריםבפקידה�בבית�מרקחת��מעשה�..בב
האם�,�והמוכרת�טענה�שלא�קיבלה�הוראה�לבדוק�את�הכסף,�מזויףב�וראה�את�השטר�גילה�מיד�שהוא�"וכאשר�בא�בעה,�םהם�מקבלי

��?�הנזקתהיה�חייבת�בתשלום

וסיכמו�לשלם�סכום�מסוים�,ל�לזמן�זה"מעשה�באדם�שהוצרך�לשכור�דירה�ללינה�בירושלים�למשך�שבועיים�ומצא�חבר�שנוסע�לחו..גג
�לשלם�על�השבוע�האם�יצטרך,�י�בדיוק�חזר�בעל�הדירה�בשבוע�השנסכלל�לשבוע�הראשון�וכשבא�להיכנולבסוף�לא�נצרך�,�לשבוע
��?הראשון

�שאסור�)א"צ(ק"ב'�בדבר�השאלה�האם�ניתן�לעשות�לבנות�חורים�באוזניים�לצורך�עגילים�והרי�מבואר�במס:תשובה גוררת תשובה
שרק חבלה שיש בה השחתה יש בה איסור :א�"�יצחק�זילברשטיין�שליטג"ב�הרה"השיבנו�רבה�של�רמת�אלחנן�ב,�לחבול�בגופו�של�אדם

יש בו , ורק בחור כזה שיש בו סיכו�) ג"ק' מ סי"חו(מ "ומשו כ� למעשה יש היתר לעבור ניתוח פלסטי לצור� יופי כמבואר באג, חבלה
ומנחת יצחק ', יא' ג סי"חלקת יעקב ח',  רמט'ד סי"ת משנה הלכות ח"ועיי� עוד בשו(כ בחור של עגילי שהוא קט� "משא, איסור השחתה

א שא� הרדמה כללית לשעה לצור� ניתוח "בש הגריש' רפב' ישיב משה עמ, א"מ' א סי"צי� אליעזר חי, מ יב"ח חו"א ח"יבי', קה' ו סי"ח
  ). פלסטי מותר לעשות ורק הרדמה לשעה ארוכה אסורה לצור� זה

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  2828  ''שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ?אם המסרבת להקנות את בנה לפדיון הבן ופדאוהו האם פדוי .ש

וא , התורה הקנתה את הב� לכה� וכעת הוא ממו� השבט, וא� במסרבת,  אינה כלולה בחיוב לפדות הב�ה  שאיש)'ב' שה' סי(' עיי� יוד. ת
  .וא� באי� האב רוצה לפדותו יש עליו עדיי� חיוב).'ד' סק(ש ש "פתכ של כה� כמבואר ב"מו� נחשב לפדוי וא� בעמנתנו תמורתו 

  ?האם חלים הקידושין כלה שמאוכזבת מהטבעת שנתקדשה בה .ש

            פ א מקפדת יש לחוש למקח טעות ויש לקדשה מחדש " א� א אמרו שיש בזה שו שהעלה במעשה כזה)כ"ק' סי(ת קנה בוש " עיי� שו.ת
  .ש"עיי

 

  ..מצווה בו יותר מבשלוחומצווה בו יותר מבשלוחו
ל שלכל יו� יש ב� "וידוע מאמר חז,  בשבת וקידושי�די� זה נאמר

ה כנסת ישראל תהיה ב� זוגו של "ל הקב"ולשבת אי� ב� זוג א, זוג
עוד יש . ולפי זה  שבת קידושי� וע� ישראל זה דבר אחד, השבת

? ל גדול העונה יותר מ� המבר� ותמוה"להמתיק שידוע מאמחז
לכ� השומע נחשב ו, ל שומע כעונה"י  מה שאמרו חז"והעניי� עפ
  .ומוסי� לענות אמ� ובזה נחשב ג� לבו וג� לשלוחו, ג� כמבר�

  

  :לרבות תלמידי חכמי�לרבות תלמידי חכמי�
לרבות תלמידי חכמי� " אלוקי� תירא' את ה"

עד ' שמעו� העמסוני פירש ולא פרש את הפס
ל ששמעו� לא הרגיש "עקיבא דרשו וי' שר

 שנה 40ע שבמש� "ח אבל ר"צור� לרבות ת
הבי� ,ח ואנשכנו כחמור"לי תאמר מי ית� 

  .למה צרי� לרבות אות� בפסוק מיוחד

��::נשגר�קמיה�מרנן�ורבנן�ברכת�יישר�כח�לכל�אלו�הנושאים�ונותנים�עימנו�ובראשםנשגר�קמיה�מרנן�ורבנן�ברכת�יישר�כח�לכל�אלו�הנושאים�ונותנים�עימנו�ובראשם
ג�זלמן�נחמיה�גולדברג�ג�זלמן�נחמיה�גולדברג�""ד�הרהד�הרה""ולגאון�אבולגאון�אב,,אא""ג�יצחק�זילברשטיין�שליטג�יצחק�זילברשטיין�שליט""ב�הרהב�הרה""לרבה�של�רמת�אלחנן�בלרבה�של�רמת�אלחנן�ב

ד�ד�""א�ולגאון�אבא�ולגאון�אב""ג�נפתלי�נוסבוים�שליטג�נפתלי�נוסבוים�שליט""ד�הרהד�הרה""ולגאון�אבולגאון�אב,,א�א�""�שליט�שליטג�שמואל�פנחסיג�שמואל�פנחסי""ד�הרהד�הרה""ולגאון�אבולגאון�אב,,אא""שליטשליט
��.להגדיל�תורה�ולהאדירהלהגדיל�תורה�ולהאדירה...�...�א�ועודא�ועוד""ג�שלמה�שעיו�שליטג�שלמה�שעיו�שליט""א�ולרהא�ולרה""ג�גדעון�בן�משה�שליטג�גדעון�בן�משה�שליט""הרההרה



 

 

  2828' ' ת מגיליון מסת מגיליון מס""המשך שוהמשך שו
  ?שא חליצה שמותנית בסחיטה כספית כשהאישה אינה חפצה להינ.ש

יש עניי� גדול בחליצה א� ) חוקת' פ(י הזוהר "שיש דעות שאי� לאכו� אותה לחלו� אול עפ) 'ק ז"ה ס"קס(ש"ז בפת"ע אהע"עיי� שו. ת
  .'עייש, כ מועיל לנשמת המת להעלותה"שאי� רוצה להינשא שעי

  ?העברת מילגת כולל של אברך שוכר ישר למשכיר .ש

ע יש מיעוט מיוחד לא "ומוכיח שג בהענקה לע, נת� שיי� בכל האופני ולא רק בחוב' ששיעבודא דר) 'פו' מ סי"חו(ע "פ המבואר בשו" ע.ת
  .נ"ש בזה שיעבודא דר"בחוב של כולל חשוב כצדקה ול. מ. ג גדעו� ב"ולדעת הרה.כ בעלמא"להעביר ישירות לבעל חובו משא

  ? האם ניתן לעשות ברית לגדול בהרדמה.ש
, שמעיקר הדי� אפשר  אול מהיות טוב לא להרדימו) ג"מ' ב סי"ח(וחלקת יואב ) 'ב' ד קמז"ה יו"ח(ל "ושבה) 'ב' ד ד"יו(מ " עיי� אג.ת

ומשו כ� נוהגי המוהלי להקי� , נתבאר שאברה הצטער במילתו כדי לקבל שכר כפול מ� השמי) 'ז אות יא"פמ(ר בראשית "ובמד
  .לכות לגבי מילה בלייזר שאחת הסיבות שאסור למולו כ� שאי� בזה צער לתינוקת משנה ה"ועיי� בשו, תינוק יש� שעומדי למולו

  ?לחם לבן ולחם מלא ושניהם חביבים לו על מה לבדך. ש
ז וא רק בגלל בריאות מעדי� את הלח "שא באמת הלח המלא טעי לו יבצע ע) ש(ובפסקי תשובות ) 'ח א"קס(ח "ע או"עיי� שו. ת

  . על המלאהמלא יבצע על הלב� ולא

  ?יין בברית לתת הכיבודים לאנשים נפרדיםנ האם יש ע.ש
    וכדמוכח הה לכל כיבוד מצוו"שאי� לתת סנדק אחד לשני בני ומכא� למדו האחרוני שה' כ) ו"פ' ד סי"יו(י "ת נוב" בשו.ת

  .ש"עיי) ה נתו�"ד: כז' קי' מתוס

  ? האם יכול אדם לתת כסף מעשר להוריו.ש
  ' כ) ט"ד רכ"יו(ס "ת חת"ובשו,  מכספי מעשרא" התיר להאכיל אוג"ובכנה, מבואר שג הוריו ה בכלל צדקה) 'רנא( ד"ע יור" בשו.ת

  .ש" די עיי שמעשר כספי מדרבנ� ויכול לפרנס עד בלי) 'ג י"קל' ה סי"ח(ל "כ א יש לו לית� מכס� רגיל עיי� שבה"שאי� לתת ממע

  ?וסק במצווה ופטור מלקוםהלומד באוטובוס ועולה זקן אם נחשב כע. ש
' סי(כ הלבוש "שאי� תלמוד תורה בכלל עוסק במצווה שנפטר מתורה הואיל ועיקרה לידיעת קיו המצוות וכ' כ: ) ק ט"מו( המאירי .ת

  .ג אי� לו חובה לקו"א חילק בי� אוטובוס עצוס שא יקו יכשל בנגיעה אסורה בכה"ק שליט"דולה ומשקה בש הגרח' ובס) א"ד י"רמ

  ?אשה ששמחה יותר בזה שבעלה לא יקנה לה האם בזה משמחה.ש

  .מ א יקנה לה המציאות מוכיחה שתשמח" א לא יקנה לא יקיי מצווה בזה לא שיי� כאילו התקבלתי ומ.ת

  ?ם או לקחת משכנתא" מה עדיף להתגלגל בגמחי.ש
  .י לקיחת משכנתא"יה של היתר עיסקא ע מאשר להכנס לבע" שעדי� ליטול גמחיא" שליט.ג צבי ש" השיב לנו הרה.ת

  ?קידש נערה בבסלי בצל האם מקודשת.ש

א באנו לדו� מצד שאי� עדי או שזה קידושי שחוק ודאי לא חלי� הקידושי� אלא )מ ושגיאות מי יבי�"השאלה מדוברת באינ שותו( .ת
פ ודומה לו בורג " בחבילה הא משו כ� יחשב זאת לשו אלאפ משו שלא נית� להשיגה ביחידה"באנו לדו� הא יחידת ביסלי תיחשב לשו

  .ע אי� לו ער� אול כיו� שבלעדיו המטוס לא יפעל משו כ� ערכו רב ועדיי� יש לעיי� בהגדרה זו"קט� שחסר למטוס א� הוא בפנ

  ?ילדים העומדים בחנות ספרים וכל יום קוראים פרק האם זה מותר. ש

ב לא מבחי� הרי גזל "ה א בעה"רחוק שה יקנו מותר לה לעשות כ� אבל בלא' ש לה צד אפיהשיבו לנו הרבני שיש לחלק א י.ת
 .א"ביד שהרי על קריאה נוטלי תשלו בספריה רגילה ושואל שלא מדעת גזל� ועוררנו זאת כי המכשול מצוי בתוכינו ויעב

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

ני	 ששלחו לנו את תשובותיה	ני	 ששלחו לנו את תשובותיה	נודה לכל הרבנודה לכל הרב
 

 

  כח להגדיל תורה ולהאדירהכח להגדיל תורה ולהאדירה�� ובכלל	 כל אלו שלא חפצי	 שנפרס	 את שמ	 בברכת יישר ובכלל	 כל אלו שלא חפצי	 שנפרס	 את שמ	 בברכת יישר
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  .הרב פנחס גלזר.הרב מרדכי חסו�.הרב אהר� הלוי גרנדט.הרב יגאל ניאזוב. הרב אליהו אביט�.הרב אברה� רוזנברג
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