










הנידון :איךיעקבאבינונשאשתיאחיות.
דףסז:
נתבאר בגמ' כל מקו שאי קידושי ויש עבירה הוולד פסול,

השאלה :רשי עה"ת )פ' וישלח פס' ה'( פירש עה"פ "ע לב גרתי" ותרי"ג מצוות שמרתי ולא

למדתי ממעשיו הרעי .ולפי"ז יש להבי אי בכל זאת יעקב נשא שתי אחיות.
הנידון :כניסתכהןלקברהמסופקבזה"ז.
דףסט:

נתבאר בגמ' באלו תנאי אנו מעלי לכהונה ובמ"ב ) או"ח ר"א סק"ד( שאי חובה להקדי הכהני
בכלמקו שאי אנו בקיאי ביחוסי כהונה.
השאלה :קבר צדיק שיש ספק עליו א בכלל יש בו קבר או שהוא ציו בלבד ,הא מותר לכה

להיכנס מטע ס"ס שמא אינו כה ושמא אי בו קבר.

הנידון :האזנהלשירישבתהנשמעיםמבחוץ.
דף ע.

נתבאר בגמ' ובאו"ח )סי' ע"ה סק' יז( הגדרי של איסור שמיעת קול אישה,

השאלה :משפחה אשר הבנות מצטרפות לשירת האחי הא ראוי להימנע מכ מצד האחי שלא
ישמעו אות ,ועוד שלא ישמעו מחו לבית.

הנידון :נשיאתאשהלשםממוןבזמןהזה
דףע:
נתבאר בגמ' וברמ"א )אהע"ז סי' ב'( כל הנושא אישה לש ממו הויי לו בני פסולי.

השאלה :בחור שלא מוכ לשמוע הצעת שידוכי אלא א מתחייבי לתת לו סכו גבוה מאוד וזה

בעיקר מה שימריצהו ,הא יש לו לחשוש להנ"ל.
הנידון:גילויעלמעשהשהסעיראתאמריקה.
דףעא:

נתבאר בגמ' שא שהיו משפחות פסולי לא גילו אות כיו שגדולי הדור היו מקושרי ע משפחות
אלו.

השאלה :לא מזמ התפרס מעשה שגר לכמה משפחות פירוד,ותור המעשה על חתונה שהתגלה

בה שסב החת והסבתא מצד הכלה ה זוג שהיה נשוי לפני השואה ,והאשה חשבה שמת בעלה
והתברר שהוא חי וקיי וכל אחד מה הקי משפחה לתפארת אלא שכעת כל צד הכלה פסולי,
וא שהיו ממשפחה זו ראשי ישיבות מכובדות פורס העני.
הנידון :קריאתשםלתינוקע"שצדיקשנפטרמקודםלידתו.
דף עב:
נתבאר בגמ' שאי צדיק נפטר מהעול עד שנברא צדיק כמותו ,משמע שקוד נולד צדיק כמותו ורק
אח"כ נפטר הצדיק.
השאלה :א אד מתלבט א לקרוא לבנו ע"ש סבו או ע"ש צדיק שנפטר קוד שנולד בנו הא
עדי לכבד את זקנו.
הנידון :עדותלכהונהעפ"יצורתידייםעלקבר.
דף עג:
נתבאר בגמ' שחיה )יולדת( נאמנת לומר זהו כה וזהו לוי א לא מערערי על עדותה,
השאלה :מעשה בבחור אשר לא הוחזק ככה וכשעלה לבקר את קבר סבו בחו"ל ראה צורת
נשיאות כפיי מאב ע"ג הקבר ,שכ היו עושי לכל כה שנפטר הא לפי"ז נתיר לו לישא את כפיו.
שאי מדקדקי בזה כמו אצל הסנהדרי יש עניי לכתחילה,
","˜ÏÓÚ Ï˘ ÂÙ˙Â˘ ÌÈÁ·Ë·˘ ¯˘Î‰ ÌÂ‰È‚Ï ÌÈ‡ÙÂ¯·˘ ·ÂË‰

שח לנו נינו של הגאו רי"ח זוננפלד זצוק"ל רבה של ירושלי שפע כשישב למסור שיעור במס'
קידושי ובשיעור ישבו ראש השוחטי של העדה וחבריו ,וד"ר וואל זצ"ל וכשאמר את הפיסקא הזו
בגמ' זעו השומעי באי נחת ,ואז פתח הגרי"ח וביאר ,בתפילה יש שמונה עשרה ברכות,ו"טוב" שזה
 17כשסומ הרופא בברכת ורפאינו על עצמו ,אזי הוא לגיהנו ,והכשר שבטבחי הוא וכו' כי פע
שבאה שאלה של טריפות לרב א השואלת היתה אלמנה היה נכנס לדחקי בשביל להתיר לה ,אבל
אחרי שעשו שותפות ע הגויי במקרה של טריפות ,אז לא מתירי בשעת הדחק ,וע"ז נאמר הכשר
שבטבחי הוא שותפו של עמלק.

הגיליון מופץ בחסות ארגון "תורה ויהדות לע"
להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ
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"כרטיס הזהב והתרנגולות"

הוא היה כפרי שהל לסיבוב בעיר
הגדולה ,כשחזר תיאר לחבריו את
התפעלותו מהדברי אות ראה בעיר,
במיוחד את הרכבת ...עגלה מברזל,
המחוברי אליה עוד עגלות,ורק נשמעת
הצפירה היא תתחיל לנוע במהירות האור,
ללא סוסי שאלו חבריו? לא! אפילו לא
סוס אחד! ה התחילו לנחש שמא
מחביאי סוסי קטני מתחת העגלה
והיו ג כאלו שהאמינו ,ואז אחד מה
החליט לחסו פרוטה לפרוטה עד אשר
הצטבר בידו סכו מכובד להגשי את
החלו אליו כל כ נכס ,הוא נפרד לשלו
מבני הכפר ופניו מועדות אל העיר
הגדולה ...הוא קשר את הסוס בתחנת
הרכבת וניגש לכרטיס ,כ! שאל הפקיד,
מה רצונ? רוצה אני לנסוע ברכבת! איזה
כרטיס אתה מבקש? כרטיס טוב! הקופאי
של כרטיס מוזהב עליו נכתב" :מחלקה
ראשונה" ,שיל ממיטב כספו ופנה
לרכבת ,בחלקו הראשו ראה אנשי ע
חליפות מחויטות ועניבה ,לא אליה הוא
לא מתחבר ,כשראה סו סו אנשי
בסגנו שלו החליט אכ בקרו זה אני אשב,
ואכ ש היו אנשי ע סלי תרנגולות
וכד' ,אנשי כלבבו ,רעש אדיר נשמע,
והרכבת התחילה לנוע ,אח! איזו חוייה,
ופתאו נשמעה קריאה להכי כרטיסי
לביקורת ומיד החלו הכפריי דוחקי
עצמ אל גג הקרו מאחורי התרנגולות
שלא יבחינו בה הכרטיסני ,והוא נדח
עימה והצטר לחגיגה אול רגלו
שבצבצה נתפסה ע"י המבקר ,תפסתי
אות! גנב שכמות! היכ כרטיס?
כשהראה לו את הכרטיס לא ידע הכרטיס
א לצחוק או לבכות....
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הנידון :האםהדייניםצריכיםללמודאנגליתאואידיש
דף עו.
נתבאר בגמ' וברמב" הל' סנהדרי )פ"ב ה"ו( שבי"ד צריכי לדעת את רוב הלשונות לכתחילה ,וא שאי מדקדקי בזה כמו אצל
הסנהדרי יש עניי בבי"ד של שלושה לכתחילה,
השאלה :הא יש עניי שהדייני ידעו את השפות המצויות ביננו כגו אנגלית או אידיש.
הנידון :בגדראיסוריחוד.
דף פ:
נתבאר בגמ' בארוכה הגדרי של איסור יחוד ובשו"ע )אהע"ז סי' כב'(עיי ש .
השאלה :מצוי מאוד בבי הזמני שההורי משאירי את הילדי לבד מדוע לא חוששי לאיסור יחוד של האח ב י"ג ע אחות בת ט'
דף פב.
הנידון :שליחתבןקטןלגןשישבוגננת.
נתבאר במשנה שלא תלמד אישה תינוקות בני א כשה קטני.
השאלה :הא יש להימנע מלשלוח את הב לג שיש בו גננת ובפרט היכ שהאבות באי לקחת.
הנידון:העלאתרופאלשליחציבור.
דף פב:
נתבאר בגמ' לגבי רופא " הטוב שברופאי לגיהינו" ופי' רש"י שאי מכניע את ליבו למקו ואי מרח על העני שאי לו מממו.
השאלה :א יש רופא ורוצי להזמינו לש" הא יש להימנע מכ או שכיו שונה דינ מימי עברו.

מסכת בבא

קמא

דף ב:
הנידון :שכיבתכהןבמיטתברזלשלנפטר.
נתבאר בגמ' לגבי טומאה שתולדתה אינה באב ,ובתוד"ה )דאילו( הקשה מחלל חרב ועיי"ש מה שתי'.
השאלה :זק שניפטר על מיטת ברזל שהיה מגע בי המת לבי הברזל הא כה מ וגבל שלא לנגוע במיטה זו שהרי חרב )ברזל( הרי הוא
כחלל )כמת( לטומאה וצ"ע.
הנידון :שליחשטעהבהכנסתמעטפהבאל-תור.
דף ג:
נתבאר בגמ' שאד מועד לעול בי ער ובי יש וחייב לשל מהיפה שבנכסיו.
השאלה :שליח שנתבקש להכניס מעטפה של אל תור בבנק מסוי וטעה והכניס לתיבה של בנק אחר וכשבאו לדרוש מבעלי הבנק את
המעטפה הסתבר שהיא התגלגלה רבות ואינה בנמצא ויש לבטל את השקי הא השליח ישא בתשלו הנזק של ביטול השיק'.
הנידון :חתולפרטישהתענגבחולשלגןילדים.
דף ד:
נתבאר בגמ' ובשו"ע )חו"מ סי' שפ"ה א'( שלא מצינו בתורה שחייב על נזק שאינו ניכר אול קנסוהו חכמי.
השאלה :אד שיש לו חתול פרטית )בלא להיכנס לנידו א זה ראוי( והלכה והתגלגלה בחול של ג פרטי ומשו כ סירבו ההורי שילדיה
ישחקו בחול הא בעל החתול ישא בתוצאות הנזק.
הנידון :כיסויבורמסוכןבשבת.
דף ה.
נתבאר בגמ' למה הוצרכה התורה לכתוב בור או לפטור בו את הכלי ולר' יהודה את האד.
השאלה :אד שעובר ברחוב ורואה בור פעורה לפניו ומסוכנת ואי דר אחרת אלא לכסותה ע מכסה שאי לו בית אחיזה הא יהא
מותר מדי סילוק נזק בשבת כקו וכאב.
הנידון :עץשנפלמחמתשלגעלמכונית.
דף ו.
נתבאר בגמ' ובשו"ע חו"מ )תט"ז א'( שאיל שנופל לרשות הרבי והזיק בעליו פטור כיוו שאי תחילתו להיזק.
השאלה :אד שיש לו ע פרטי בחצירו וירד שלג ומשו כ קרס הע ונפל על מכוניתו וריסקה הא בעל הע ישא בתשלו הנזק שהרי
היה לו לחזות מראש סוג נזק כזה.
הנידון :תשלוםנזקבכמותגדולהשלקיסמים.
דף ז:
נתבאר בגמ' שזכותו של המזיק הי א לשל במטלטלי אפי' כשיש לו כס מזומ בתנאי שישל כפי הער שהזיק.
השאלה :אד המזיק שיש לו מפעל קיסמי ,וברצונו לשל בכמות גדולה של קיסמי את הנזק הא תשלו זה יועיל לפרוע את נזקו?
הנידון :מחירקנייתאתרוגבאדםאמיד.
דף ט.
נתבאר בגמ' לגבי הקונה אתרוג שיש לו להוסי עד שליש מדמיו לצור ההידור ודנה הגמ' א זה מלגיו או מלבר עיי"ש.
השאלה :אד שיש לו כס לרוב הא משו כ שלא יקנה בשליש מדמיו יחשב לו חיסרו של הדר באתרוג או שהכוונה להוספה של
שליש מדמי המצוה.
בית הוראה אפיקי מים בראשות הרה"ג משה פנירי שליט"א 02-5712010

אליכם קוראים יקרים !!!

מגיד אחד עמד בדרשה ופתח את דברו יש לי פיתרו אי לצוד קופי!מה צרי בשביל זה? תמהו השומעי ,אגוזי!בקבוק שפיהו צר! ומלט! נו מה עושי בזה?
הולכי ליער מתפיסי את הבקבוק על הריצפה ע מלט מכניסי את האגוזי לבקבוק ואז הקו נתפס אי? שאלו השומעי,פשוט הקו מכניס את ידו
לבקבוק ליטול אגוז וכשהאגוז בידו אינו יכול להוציא את ידו ואז צדי אותו ,מה הבעיה שיעזוב את האגוז ויוציא את היד?שאלו השומעי,
הוא הקו אי לו שכל כמו שיש לכ א הוא תוקע את ידו הוא לא מוכ לוותר על מה שיש בידו א שבזה יכול להציל את עצמו
אבל את מביני שמותר קצת לעזוב מה שבכיס ואולי זה יציל......

02-5829850 Ï"ËÏ .¯˘˜˙‰

כל הפוסל במומו פוסל

וידוע מאמר הכתוב "כמי הפני לפני כ לב אד לאד "
האד אשר ליבו ז ונקי לא יכיר בעורמת בנ"א וחטאיה כי
אינו בקי בה משא"כ שהוא צבוע ומכיר את עצמו מגלה מיד
את הפסולי אצל השני ולכ יעקב אמר ליוס נא ראה את
שלו אחי פי' את שלימות ומעלת )רוח חיי(

כלעזרהתתקבלבברכה!

כהני רגזני  :ע:

במס' מגילה מפני מה ברכת שלו אחר כהני עיי"ש.
נראה להמתיק שא שהקב"ה נת בטבע את הרוגז למע
יהיו מורי התורה ומנהיגי ישראל אול מחשש ח"ו שיבואו
למחלוקת נטע בה ה' את ברכת שלו ולכ פינחס הקנאי
נתבר בברכת שלו מצד אחד אש ומצד שני מי )כת"ס(


השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף (29
מצויכיוםשמחלקיםתלושיהנחהאועיתוניםחינםומניחיםאותםבת.ד.האםמותרלאדםזרלקחתם
מהתיבהשאינהשלוולאזכהבהםהבעליםאושת.ד.נחשבתלחצרהמשתמרת.
אלו היו תשובות הרבני :השו"ע )חו"מ סימ ר' ס"ג( וז"ל "כליו של אד בכל מקו שיש לו רשות להניחו קנה לו וכיוו שנכנסו
המטלטלי בתו הכלי אי אחד מה יכול לחזור בו וכו' "ובנתיה"מ ס"ק ג' כתב שמחיצות הכלי כמחיצות החצר וחשוב כמשתמרת,
ובספר אבני חוש חולק כי מה מועיל מה שיש לו תו כיו שיכולי לגנוב החפצי עיי"ש,ומ"מ כ' בקצוה"ח )סי' ר"ס סק"א( לגבי שני
שהגביהו מציאה שקנו רק מטע שהמגביה מציאה לחבירו קנה אבל למ"ד שלא קונה כיוו שהמגביה רק חצי לא קנה,ולפי זה א העיתו
מונח כולו בתו התיבה ,בעל התיבה קנאה ,וא חציו מונח משו שבולט בחו לדעת הקצוה"ח לא קנה כלו והגרז"נ גולדברג סובר שאת
החצי זכה ,א מי יש לו מה לעשות רק בחצי ומסתבר שאינו רוצה לקנות רק חצי ואז איננו קונה .והגאו הרב שמואל אליעזר שטר הוסי
לחלק בי התיבות הישנות שמצד עצמ אינ נחשבי למשתמר לתיבות החדשות כיו.

ומכא שיש להתיר לקחת את העיתו המחולק חינ וכדו' א הוא חציו בחו ,אול הוסי לנו הרה"ג יהודה איטח שיש בזה
משו עני המהפ בחררה והבא לקחתו נקרא רשע )באומד שבעל התיבה רוצה לקנותו(.
פניני הזמ)חנוכה( :השע"ת סי' תרע"ג סק"א פסק שאי להדליק בשמ של ערלה וא הדליק לא יבר וכ הובא באחרוני )ועיי אג"מ

או"ח סי' קצ"א(,ויש לדו הא אי מבר שו ברכה או שלא גרע מהרואה שמבר שהחיינו ושעשה ניסי ויל"ע.
פניני דבר מצרא :בני משות לשמונה דיירי כאשר חלק מהדירות ה בנות שלוש חדרי וחלק בנות חמש חדרי,הא צריכי לשל
תשלו שווה לוועד בית ,או שאלו ששטח קט יותר יכולי לטעו הרי בגג המשות נקבל חלק יחסי לגודל הדירה ,וא"כ ג בתשלו
השוט יצטרכו לשל פחות מאלו ששטח דירת גדול יותר.
אלה ברכב :אד עמד בתחנת אוטובוס והמתי לאוטובוס שיבוא .לפתע עצר אחד הממתיני מונית וביקש מהנהג להגיע לשוק,ואז אד
אחר שהמתי שאל את העולה אפשר לעלות איתכ ? והלה השיב לו בודאי!
כשהתקרבו ליעד המבוקש פנה המזמי לעולה ואמר לו זה עולה יחד ,  30מספיק שתביא לי , 10הלה לא ציפה כלל לבקשה כזו הוא
הבי שהוא מצטר בתור טרמפ ,הא יכול המזמי לחייבו לשל ?
תשובה גודדת תשובה :מעשה באד שביקש טובה מחברו שינסה לעבור במכס ברמזור ירוק ולא להצהיר על מה שיש בתוכה )וכמוב שזה
אסור ( ונתפס הלה ונקנס הא משלחו צרי להשתת בתשלו הקנס שהרי אי שליח לדבר עבירה.והשיב לנו הרה"ג יהודה איטח עפ"י מה
שהובא בשו"ע )חו"מ סי' קפ"ח ס"ו( שאי המשלח חייב בנזקו אול הרה"ג נפתלי נוסבוי והרה"ג אשר חנניה הוסיפו עפ"י הש" ) חו"מ
סי' ל"ב( שד א חייב בדיני שמי עיי"ש

תשובה דחידודי :בדבר השאלה מה היחוד באבא שנצר לבר "ברו שפטרני" א זה משו שנפטר מתוכחה הרי חיוב תוכחה חל כלפי כל אד
מישראל,השיב לנו הרה"ג מאיר סנדר שליט"א )מג"ש בישיבת עטרת ישראל( שיש לחלק בי החיוב של האבא כלפי כל ישראל הוא מדי ערבות וכלפי
בנו זה מדי חינו שזה חיוב יותר פרטי כלפי הב.

שאלה לחידודי :בדי "תפילת הדר" שיש לבר רק א החזיק בדר הא די זה שיי ג כשנכנס לדר שאי אפשרות לחזור ממנה
הרי כבר בתחילת הדר נכנס הוא לגדר סכנה.ועד יש להעיר מדוע לא נוהגות הנשי ששבות מחו"ל לבר" הגומל" כמו שנהגו לבר אחר
לידה.
ולא שור של הקדש.

מצאנו שבנית המשכ מתייחסת לכל בני ישראל והקשה
"שארית יעקב" הרי בצלאל ואהליהב ה אלו שעשו את
המשכ ובודאי השביחו את הכס והזהב וקיי"ל שאומ
קונה בשבח כלי? ותי' שאומ קונה רק באופ שא יזיק
יצטר לשל אבל ה א יזיקו לא יצטרכו לשל דבשל
הקדש פטור או שבעושה בחינ אי האומ קונה הוא בשבח
הכלי כדעת קצוה"ח סי שו.

איני ניזונת ואיני עושה:

"האמרי אמת" שואל אי נטלו מהנשי לנדבת
המשכ הרי מעי' לבעלה ,ותי שכיוו שהיה לה
מ אז מעשי ידי האשה לעצמה" ,הפני מנח "
פי' באופ אחר שכל האיסור לקחת מהנשי זה
מחשש שגנוב אצל אבל המ שהיה מגיד מה
שבחו"ס והיו יראי לגנוב היה אפשר ליטול
מנדבת

נשגרקמיהמרנןורבנןברכתיישרכחלכלאלוהנושאיםונותניםעימנוובראשם:
לגה"גהרבזלמןנחמיהגולדברגשליט"א,ולגה"גהרבש.אליעזרשטרןשליט"א.ולגה"גנפתלינוסבויםשליט"א.
ולגה"גיצחקמרדכירוביןשליט"א.ולגה"גשלמהזעפרנישליט"א.ולגה"גהרבאשרחנניהשליט"אולגה"גיצחק
בלסבלגשליט"אולגה"גהרביהודהאיטחשליט"אולרה"גשלמהשעיושליט"אועוד...להגדילתורהולהאדירה.

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 29
ש .מזוזה שלא נבדקה זמן רב ונמצאה פסולה האם קיים המצוה?

ת .בדי בדיקת מזוזה השו"ע)יו"ד רצ"א(פסק מעיקר הדי יש לבדוק כל  3וחצי שני ומט"א )או"ח תקפ"א( אנשי מעשה נוהגי לבדוק
בכל שנה בחודש אלול,ובשו"ת רב פעלי)ח"ד או"ח ב'( ד לגבי תפילי שנמצאו פסולות שעלתה לו כמצווה,ובהר צבי)או"ח סי' לה( הארי
לחלוק עיי"ש,ונידו"ד שלא בדק בזמנ קרוב הוא לפשיעה יותר מאונס ויתעורר לתשובה.
ש .האם אב עדיף ללמד את הבן בעצמו או שיקח אברך שילמדו?
ת.הרמב" )הל' ת"ת פ"א(כ' חייב אד ללמדו משיתחיל לדבר כו' ויש לדו במציאות ימינו שאי האב יורד לנפש הב ולבינתו בכל מצב

וא יגיע לכעוס על בנו עדי שאחר ילמדנו ובש מר הגרח"ק שליט"א )הובא בקונטרס חנו לנער( שיש ללמוד ע הב לכה"פ חצי שעה
ביו בלי פשרות וכ"כ בקריינא דאיגרתא )ח"ב קכ"ח עמ' קלו(.

ש .האם ניתן לשלוח את הבן הקטן למשלוח מנות או לקנות מצות?

ת .לגבי משלוח מנות עיי פסקי תשו')ח"ו תרצ"ה ט"ז(עפ"י חת"ס שאי צרי שיהא בר שליחות,ולגבי מצות נראה שכיו שיכול לזכות
לעצמו יכולי לקנות ממנו זאת בחזרה.
ש .האם בן יכול לעשות את אביו שליח לקניות? עיי בשו"ת תורה לשמה )יו"ד סי' רס"ח( שהעלה שיש בזה זילותא לשלוח את אביו שיקנה
בעבורו א לא לדבר מצוה אול א האב מציע מעצמו לב קיי"ל אב שמחל על כבודו כבודו מחול.

המשך שו"ת מגיליון מס'29
ש .האם תשלום כספי על חתונה נחשב לחזקה אין אדם טורח בסעודה?
ת .נחלקו בזה האחרוני ושיטותיה הובאו בארוכה באוצר הפוסקי אהע"ז )סי' ס"ח ה"ח סק"ד( ותמצא נחת.
ש .סיכמו על טבעת והחליף ללא ידיעתה?
ת .עיי בשו"ת קנה בוש סי' ק"כ שהעלה שא שאומרי מקודשת בשו"פ בכה"ג אינה מקודשת עיי"ש.
ש .אם ניתן לעקוף אחות גדולה לצורך שידוך הזה"ז?
ת .מלשו שו"ע )יו"ד רמ"ח סי"ד ובש" ש( משמע שמצד הדי אי לעשות כ ויש אופני שאי ברירה אז מבקשי מחילה גמורה

וכמעשה ברב מפונוביז' זצ"ל ששאל את האדמו"ר מסאטמר מדוע קיי"ל כלב לא לתת את הקטנה ולא כרצו יעקב ,והשיב שיעקב רצה
שלאה תסכי א לב ענה לו שאצלנו המחילה לא ראיה כי זה מהשפה אל החו כי הורגל בשקר.

ש .האם ניתן לקנות אבן שנותצה מהכותל המערבי?
ת .עיי ב"י )יו"ד סי' רעו'( ובאג"מ יו"ד )ח"ד סי' ס"ג( שיש באיסור נתיצה א מהר הבית כמה איסורי ובכה"ג עובר על לפני עיוור.
ש .אלמן שמסרב שבתו הבוגרת תתחתן האם תשמע לו?
ת .עיי בשו"ת תורה לשמה )סי' רס"ו( שהעלה שא אי צד של מכשול ואיסור מחוייבת לשמוע בקול אביה ,וא ח"ו תגיע למכשול לא

תשמע לאביה בזה.

ש .השורף זבל בזמן שביתה האם עובר על איסור בו"ח?
ת .השיב לנו הרה"ג אליעזר קונשטט שליט"א )מר"י קול תורה( לגבי הדלקת נ"ח בשומ יחד ע חמאה יש איסור כי בעצ הכילוי נהנה,

ובמקרה זה בעצ הכילוי הוא נפסל מאכילת כלב ושאני משריפת חמ שבזה חוששי לאיסור זה ,כי המצווה ש בשריפה.

ש .קידש במניות ונפלו ערכן האם מקודשת?
ת .א בשעת הקי' יש ל"מניה" ש של "מניה" מוכרח להיות בה שו"פ וא שהוא קידשה ע"ד שיש בזה סכו גבוה יותר מ"מ השיב לנו

הגאו רז"נ גולדברג שליט"א שמניה בעצמותה זה ערכה שיש לה בפוטנציאל לעלות ולרדת וכמו שירדה כ יכולה לעלות.

ש .האם כיום יש לחשוש ממכירת דירה ראשונה משום סימן רע?
ת .בכה"ח יו"ד )קט"ז קפ"ח( כ' לחשוש לזה ,והגאו הגר"י זילברשטיי שליט"א יע ליתנה במתנה לב וכדו' והא יהיה המוכר,ומר

הגריש"א בקוב הערות ביאר לחלק שכיו שקוני על דעת למכור לכשיתרחב ובזמנ היו קוני אחוזה לדורות.
ש.האם עדיף לקחת משכנתא או להתגלגל בגמחי"ם?
ת .בגליו שעבר נפלה טעות בתשובה זו ומ הראוי לציי שהתשובה היא עפ"י שו"ת חת"ס )חו"מ סמ"ח( שהיתר עיסקא הוא דר סלולה
ללא פקפוק וכ"כ בשו"ת אמרי יושר )חא' סי' קצ"א( ומשמיה דהגאו מטשיבי זצ"ל הביא שלא לקחת משכנתא זה גדר "מותרות" כ
השיבו לנו הרה"ג יצחק מרדכי רובי והרה"ג יצחק בלסבלג שליט"א.
ש .בענין קידושי יצחק ע"י אליעזר עבד אברהם?

ת .עיי באחרוני שדיברו מזה רבות ותורצו דבריה הפני יפות לבעל ההפלאה זצ"ל יישב שמדי "יד עבד כיד רבו ועבדו כגופו" מהני
להיות שליח ,וכ"כ מחנ"א אול רעק"א על כ )עיי מנחת אשר בראשית( ,ובשו"ת תורת חסד )סי' מ"ה( ובמהרי"ל דיסקי יישבו ששחררו
על תנאי באי יחולו הקידושי עיי"ש.
ש .האם מותר לבחור שמתלבט אם לסגור שידוך אם להביא אבא או אח שיראוה?

ת .עיי יפה ללב להגר"ח פלאגי' זצ"ל אהע"ז סי' כ"א סק"ח שהתיר ,ונלמד מדי ק"י ת"ח שכ' הרמב" עפי' הגמ' ב"ב קס"ח שלוקח עימו
ע האר עיי"ש וכ השיבו לנו הרה"ג שליט"א.

דפוס הדר

כל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי
נודה לכל הרבני ששלחו לנו את תשובותיה
ובכלל כל אלו שלא חפצי שנפרס את שמ בברכת יישרכח להגדיל תורה ולהאדירה
שמות העוני וההגרלה יפורסמו בגיליו הבא לקראת ר"ח שבט.
בהגרלה ע"ס   100זכה הרה"ג אברה רוזנברג מבני ברק
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים

ובאחוזת ברכפלד ברח' ר' עקיבא  9/8משפ' הרב לוי.ובקרית ספר רח' שדי חמד  4משפ' הרב ב אדיבה.
נית לשלוח ג חלק מהתשובות) .ניתן לציין שלא לפרסם את השם(

ברכת יישר כוח לכל השולחי תשובות!
וברכותינו לעשרות האברכי המסייעי בהפצת הגיליו בכל רחבי האר.
ולכל המצטרפי אליה¹ðí −ò−òõ ³×þ¼ô ê³−−þîêñ ó×ñ−ì ³×þëë.

גליון זה נודב להצלחת ולרפואה שלימה של
איתן בן לבנה ,אשר בן יוכבד ,איתן בן לאה ,דוד בן מלכה ,הרב יעקב בן אסתר דליה הי"ו
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ת.נ.צ.ב.ה

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

