










הצלת פגוע מטיל בזמן אזעקה

מעשה בחבר "הצלה" שהגיע למקום נפילת טיל ומיד התפנה לטפל בפצוע שנפגע,ובעודו מטפל
נשמעה אזעקה נוספת והתלבט מה עליו לעשות להציל את חייו ולהיכנס למרחב מוגן או

להמשיך לטפל בפצוע ) חוו את דעתכם בנידון לפקס .( 02-5817174
הנידון :מעליתשנתקעהבגללעומסיתר.
:
דף י
נתבאר בגמ' לגבי חמשה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחר וישב ונשבר הספסל כל חובת

התשלו מוטלת עליו.

השאלה :מעלית המסוגלת לשאת שמונה נוסעי ובא אחד והתעקש שג הוא יכול לעלות ומחמת כ

נתקעה המעלית והוצרכו לשל על החילו על מי מוטלת חובת התשלו
הנידון :עיתונאיםשפלשולדירהבשדרות.
דףכא.

נתבאר בגמ' ובשו"ע חו"מ שס"ג הדר בחצר חבירו שלא מדעתו ונכנס לגדר זה נהנה וזה לא חסר פטור.
השאלה :בני שנפגע חלקו מטיל וישבי הבני ברחו ממנו ולאחת הדירות פלשו עיתונאי בלי רשות בעל

הדירה וכשהגיע למקו טענו שהשתמשו רק ללינה וזה נהנה וזה לא חסר הא יפטרו מתשלומי.

הנידון :נתינתבכורבזה"זלכהן.
דףיב.
נתבאר בגמ' ובשו"ע )יו"ד ש"ו( שעל הכה לקבל את הבכור ואינו יכול לסרב מלקבלו )ועיי סי' ש"כ(

השאלה :כה הגר בעיר ולא מצוי אנשי מהישוב המגדלי בהמה דקה ועוד שבא"י אסור לגדל בהמה
 ולכ מסרב לקבל את הבכור ולגדלו עד שיפול בו מו הא רשאי?
דקה
הנידון:פיתרוןלהיפטרמתשלוםנזיקין.
דףיג:
נתבאר בגמ' שאד ששורו נגח ולאחר מכ בעליו הפקיר את השור אי יכולי לגבות מהשור כי צרי

שיהיה בעלי לשור משעת הנזק עד העמדה בדי.

השאלה:הא יועיל לאד שממונו הזיק שיפקירנו ויסכ ע חברו שיזכה בו וכי יהיה מותר לעשות כ

וא לא מדוע בנידו הגמ' לא קנסו אותו חכמי.
הנידון :שברפלטתשיניםשלחברו.
דף יד:
נתבאר במשנה שיש לשל את הנזיקי לפי שומא והערכה כמה החפ שווה בזמ הנזק.
שאלה :אד ששבר פלטת שיני של חברו שברגע שהכניסה לפה נהיה מאוס וא אד לא ישתמש ע
זה כמה יצטר לשל המזיק?
הנידון:הנחהבתשלוםנזקע"חהשני.
דף טו.
נתבאר בגמ' שלמ"ד שחצי נזק הוא מדי ממו והיינו שמצד הדי היה צרי לשל את כל הנזק רק כיוו
שאינו מועד משל חצי נזק.
השאלה :א מצד הדי הוא חייב לשל נזק של אי עושי לו הנחה לשל חצי בגלל שאינו מועד הרי
הניזוק נפסד מזה.
הנידון :גידולאריהמאולףבבית.
דף טו:
נתבאר במשנה לדעת ר' אליעזר אד שגידל בביתו אריה או נמר מאולפי בני תרבות ,א הזיקו משל
על זה חצי נזק עד שיועדו.
השאלה :הרי מקוד לכ הביאה הגמ' שאסור לאד לגדל כלב רע בביתו הא יהיה מותר לגדל אריה
מאול ולא יעבור על לאו של "לא תשי דמי בבית".
לע"נ הרב החסיד ר' "יהודה מאיר" בהרה"ח שמואל יצחק זצ"ל "לייזרובי"
נלב"ע ט' שבט ת.נ.צ.ב.ה
הונצח ע"י בנו הרה"ג יעקב לייזרובי שליט"א ) מנכ"ל תוי"ל (

לע"נ האשה הכשרה מרת רחל בת שרה ז"ל נפ' כו' חשון תשס"ט ת.נ.צ.ב.ה
הונצח ע"י משפחתה

הגליו מופ בחסות ארגו "תורה ויהדות לע"

רח' אורנשטיי  5י

טל'  025374371פקס 025371894

"הקמצ והארמו"

האיש היה קמצ כמו בסיפורי,כל מהותו לשמר
את ממונו ליו שאחרי..וכגודל קמצנותו כ גודל
עשירותו ,חנות קטנה היתה לו בה היה יוש ואוכל
את כספו היה מטמי מתחת לרצפות וש היה כל
ממונו ,א ברבות הימי כשהשערות החלו להלבי ,
ניגש אל השדכ הוותיק הידוע בסגולותיו וביקש
את עזרתו בחיפוש אחר נערה שתתאי לעושרו
האגדי,
יש ל דירה משל שתוכל להכניס בה את האישה
שאציע ל שאל השדכ ? לא אי לי דירה ענה
הקמצ אבל אל תדאג מתחייב אני להכניס אותה
לארמו מפואר ,בעוד שבועיי אשוב אלי ע
תשובה חיובית,
הל לו הקמצ כשהוא מסתובב ברחובות העיר,
צדה עינו ארמו מפואר שמסביבו עצי פרי ופרחי נוי
מלבלבי ,הנה זה הארמו שאקנה חשב בליבו ,וא
ששוה מליוני אשל עליו רק  500רובל ,ואכ
בליבו החליט לא אזוז מהמחיר שקבעתי ,ובהחלטה
נחושה זו פנה לעבר הארמו התדפק על דלתותיו
וביקש לשוחח ע בעל הבית ,כ מה רצונ? ראה,
הרופא אמר לי לטייל באוויר הצח בעקבות מחושי
ליבי ,וכבר זמ רב אני עובר ליד ארמונ ובליבי
מנקרת התקווה א יותר לי תמורת סכו כס
לקבל פינה קטנה להניח את חפצי עד אשר אשוב
מהמסלול,וכמה מוכ אתה לשל?שאל בעה"ב 400
רובל ,לא!אי מה לדבר ,יודע מה  ,יש לי הצעה
אמר הקמצ שלא תוכל לסרב לה ,הבה נסכ בכתב
עסקה כדי ,אתה מוכר לי רק מסמר נעו בכותל
בית שבו אניח את חפצי ואשל תמורתו  400רובל,
בעל הבית מתחיי מולו  ,איזה עסק ביש הוא הול
לעשות הקמצ תמורת מסמר הוא דורש  600רובל
א הקמצ סוגר את העסקה ,טוב באמירת "מזל
וברכה"  500רובל,למחרת נכנס הלה ותלה את
החליפה וכשסיי את המסלול שב לקחתה ,יו
למחרת נתלתה שקית על המסמר וממנה נד ריח
רע והריח התפשט בחלל הארמו בני הבית רטנו,
א הסכ זה הסכ ,וכ מידי יו נתלי על
המסמר חבילות סירחו אשר גרמו לבני הבית
לברוח בהתחלה מקומה ג' לקומה ב' ואח"כ מב'
לקומה ראשונה וכאש ראו שהסירחו מגיע לכל
פינה ארזו מטלטליה וברחו כל עוד נפש ב.
למחרת בא השדכ לקמצ ומבשר לו יש לי ארמו
וכעת הבא לי אישה...
כ היא דרכו של היצר היו אומר לו כ ומחר כ ,
א הגעת מאוחר לשיעור עדי כבר שלא תבוא
,אול את לומדי הד היומי המתמידי ושוקדי
על לימוד יו יו ! ולא שועי לעצת היצר המנסה
לכבוש לעצמו כמה שיותר חיילי ......אשריכ על
כל זורעי מי שהרי אי מי אלא תורה

הנידון :מכירתחלקירכבעבורקיזוזמהחוב.
דף יא.
נתבאר בגמ' שנחלקו על מי מוטל הטיפול בנבילה שניזוקה ובשו"ע )חו"מ ת"ג ג(ועיי בפת"ש ש.
השאלה:מקובל כיו באד המזיק רכבו של חבירו משל את הכס והניזק מטפל בלקיחה לתיקו,וא הרכב יצא מכלל שימוש הא
יכול המזיק לתבוע מהנזק שימכור את חלקי הרכב לחילו ועי"כ יתקזז מהחוב.
הנידון :כריעהבמודיםהכרוכהבסכנה.
דף טז.
נתבאר בגמ' לגבי אד שאינו כורע במודי תיהפ שידרתו לנחש שהוא סמל של אי ההודעה.
השאלה :אד שעבר ניתוח בגבו ומחמת כ קשה לו לכרוע ע הציבור הא עדי שיצא מביה"כ שלא יראוהו בציבור עומד זקו או
שיאמ עצמו לכרוע לפחות במודי.
הנידון :תובעמגנבלשלםלואתהרכבשחפץשיגנבו.
דף יז:
נתבאר בגמ' לגבי זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו באוויר פטור שהרי כל י שבור שבר,
השאלה :אד שיש לו מכונית ישנה מאוד וחפ שיגנבו לו אותה בכדי לקבל מהביטוח כס ,ואכ ק בוקר אחד וגילה שהיא נעלמה
ומחמת כ קיבל את הכס עבור המכונית ,כעבור זמ גילה מיהו הגנב ורצה לתובעו בדי תורה שישל לו את הגנבה הא יוכל לתובעו
ולחייבו בתשלו.
הנידון :נזקשנגרםממכוניתשנסעהמהרלתוךשלולית.
דף יח.
נתבאר בגמ' די וחיוב נזקי צרורות וגבה חיוב התשלומי המוטל עליה.
השאלה:מכונית שנסעה לתו שלולית באופ מופרז ומחמת כ התלכלכו בגדי העוברי ושבי הא יש מקו לחייב את הנהג.
הנידון:משאיתטעונהפירותשהתפרקהמטעןבכביש.
דף כ:
נתבאר בגמ' לגבי אד שהניח פירות ברה"ר ובהמה אכלת פטורה דאי הדר להניח פירות ברה"ר.
השאלה :משאית שהיתה טעונה פירות ובאמצע נסיעתה התפרק המטע ובאו אנשי ואספו את הפירות מהכביש בלי לשאול את הנהג
הא נאמר שמסתמא במצב כזה מפקיר בעל במשאית את פירותיו.
הנידון :לקחבקבוקממקררבביתמלוןוהשיבבקבוק.
דף כא:
נתבאר בגמ' לגבי זה נהנה וזה לא חסר אינו יכול לתובעו.
השאלה :אד שהתארח בבית מלו ובחדר היה מקרר שכל בקבוק עולה   15ואורח נטל בקבוק לצמאו וירד למכולת וקנה ב  5והשיב
למקרר הא יש בזה משו גזל או שיכול לטעו זה נהנה וזה לא חסר.
הנידון :כלבהתנפלעליומשוםשנשאשקיתעםציורשלאוכללכלבים.
דף כג:
נתבאר בגמ' ובשו"ע )חו"מ סי' שצ"ה א'( המשסה כלבו של חבירו בעל הכלב פטור מתשלומי.
השאלה :אד שהל ברחוב ושקית בידו והיה מצוייר עליה אוכל לכלבי ובעוברו ברחוב התנפל עליו כלב שהיה רעב והזיקו הא בעל
הכלב יהיה פטור מתשלומי.
הנידון :שליחלשלםקנסביוםהאחרוןששכחמזה.
דף כו.
נתבאר בגמ' לגבי הכיר באב ושכחה ונפלה והזיקה מה חיוביו.
השאלה :כאד שנתבקש לשל בדואר קנס שא יתאחר יוכפל הקנס והשליח שכח מזה ונזכר למחרת מי ישא בכפל הקנס.
הנידון :שברמשקפייםבעתריקודבשמחתתורה.
דף כו.
נתבאר בגמ' ובשו"ע חו"מ )שעח ה'( שאד שר שלא ברשות חייב על היזקו כי אד מועד לעול.
השאלה :אבחור שרקד בהתלהבות יתר בעת שמחת תורה ובהינ יד העי את המשקפיי של חבירו הא יתחייב על נזק זה שהרי ברשות
רקד.
הנידון :עשייתדיןלעצמולחברתאוטובוסיםשמצערתאתנוסעיה.
דף כז:
נתבאר בגמ' שזכותו של אד לעשות די לעצמו היכ שיש לו הפסד.
השאלה :אד שנסע ע אוטובוס של חברה שנתקע ולא הביאו חלופי ומשו כ ניזק הא יכול לשל את נזקו ע"י השתמשות בחופשי
כגו נתינתו לאשתו או שיש בזה משו גזל הגמור וההיזק הוא רק גרמא?
הנידון :בעלחנותשהוציאאתצינורמיהמזגןלרה"ר.
דף ל.
נתבאר במשנה השופ מי לרשות הרבי והוזק בה אד חייב בנזקו.
השאלה :בעל חנות שצינור מי המזג שלו נשפכי לרה"ר.

קובץ התורני היחודי "ביתהלל"יוצא עכשיו במבצע בט"ל 02-5323569-למצטרפים החדשים

הקופים ואנחנו  -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? 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 הסביר המגיד 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 אותנו ......

02-5829850 Ï"ËÏ .Â¯˘˜˙‰

ב' דברי אינ ברשותו של אד

ואלו ה חמ בפסח ובור ברשות הרבי החמ רומז ליצר
האד שמפתהו לעשות עבירה ובכל זאת לא יוכל אד לטעו
זה לא אני זה היצר ,ובור ברה"ר רומז לעבירה שאד עושה
בפרהסיה וממנו למדי אנשי לעשות כל מה שיעשו יתיחס
איליו כאילו הוא בעצמו עשה )אמרי אמת(

כלעזרהתפיץיותרתורה!

האחי שחלקו בירושה הבגדי שעליה איו שמי :

בנ"י נצטוו כשיצאו ממצרי לתת שמלו על בניה ובנותיה
ומדוע לא על עצמ וי"ל שמה שלקחו מהמצרי זה מדי
הענקה לעבד ולר"א אפשר לתת הענקה רק מצא גור ויקב
אבל בגדי לא ולכ אמר בניה שלבשו את הבגדי אינו
מתחשב בירושה אלא זוכי ה בזה )צפנת פענח(

לע"
ויהדות
תורה
בחסות ארגו
השאלה הגיליו
הדף
פניני
מתוך
המדרש ")
מופבבית
שנשאלה

30

(

להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ
אדםעמדבתחנתאוטובוסוהמתיןלאוטובוסשיבוא.לפתעעצראחדהממתיניםמוניתוביקשמהנהגלהגיעלשוק,
025371894
'
פקס
רח' אורנשטיי – 5ירושלי טל' 025374371
ואזאדםשהמתיןשאלאתהעולהאפשרלעלותאיתכם?והלההשיבלובודאי!
כשהתקרבוליעדהמבוקשפנההמזמיןלעולהואמרלוזהעולהיחד,₪30מספיקשתביאלי,₪10הלהלאציפהכלללבקשהכזו
הואהביןשהואמצטרףבתורטרמפ,האםיכולהמזמיןלחייבולשלם?

אלו היו תשובות הרבני :הרמ"א )חו"מ סימ רמו יז( כתב האומר לחבירו אכול עמי צרי לשל לו ובש")ס"קט( הקשה
שסותר את עצמו בדי האומר לחבירו דור בחצרי אי צרי לתת לו שכר ומשו כ פסק הב"ח שזהו ספק בדי ולכ המוציא
מחבירו עליו הראיה וזהו דווקא באד שחפ לשכור שאל"כ מודה הב"ח שפטור מלשל.ובתוס' )ב"ק ד כ:מבואר שבכל
הנאה שבאה מחמת חיסרו שהיה מתחילה לאד חייב הנהנה לשל ובנסיעה במונית הרי מתחילה משל הנוסע על כל
המושבי וא היה צפוי שמישהו יצטר ה"ז חייב לשל א באופ זה שכלל לא העלה על דעתו שעוד אד ישא עמו בתשלו
המונית אי יכול לחייבו לשל.
ולכ במקו שמצוי שמצטרפי כמה יחד ונוסעי כגו בערבי שבתות שיש חשש שהפסידו את האוטובוס האחרו ואז אחד
לוקח מונית העולי עמו יצטרכו להשתת עמו בנסיעה אבל בסת אי צריכי לשל.

פניני לחידודי:יש לדו במיטת קומותיי כאשר יש אד בקומה העליונה ורוצה חבירו לישב במיטה התחתונה הא יצטר היושב
ליטול את ידיו מחמת שנטמא כאשר ישב תחת אד היוש ולא יהא יותר טוב ממאכלי הנמצאי תחת אד היוש.ועוד יש לחקור במה
דקיי"ל אי אד אוסר דבר שלא שלו ולפיכ אד שלקח מאכלי של חברו והניח אות תחת מיטת היש בלא ידיעת חבירו הא לא
יטמאו מאכלי אלה
תשובה גודדת תשובה . :בדבר השאלהבמעשהבגבאיביה"כאשרהצטברסכוםכסףגבוהכעשראלףדולרלקופתביה"כ,לקחאת
הכסףוהניחובחבילתטיטוליםסגורהשביןהטיטוליםהיהחתךשדרכוהניחהכסף,יוםאחדהחליטהאשתושהילדיםגדלוואפשר
להחזיראתהטיטוליםלמכולתוכךעשתה,וכאשרהבעלשבוגילהאתאשרקרהרץלמכולתאך.החבילהנמכרהכבר,האםהגבאי
יהיהחייבבתשלוםהכסףלביה"כ?

אלו היו תשובות הרבני :הגאו ר' זלמ נחמיה גולדברג השיבנו שיש לחלק א הגבאי הוא בשכר או בחינ ומאיד א א שומר
חינ הוא יש להחשיב ז כפשיעה בזה שלא אמר לאשתו ועוד יש לברר בזה א את כספו הפרטי היה שומר בשמירה כזו.

פניני דזוזי:א .אד הרוצה להודיע לחבירו משפט קצר הא מותר לו להשתמש ע שירות "גוביינה" של בזק הנות אפשרות לומר
משפט שבו ישמע קול או שמטרת רק שהמקבל הגוביינא יסכי לקבל השיחה שעלותה היא ככמה שיחות.
ב .אד הרוצה להעביר חבילה לבנו הגר בצפו ומניח בתא המטע של האוטבוס בלי ידיעת הנהג בטענה שזה נהנה וזה לא חסר הא עובר
בזה משו לא תגזול?
זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו פטור

והטע שיכול לומר לו השובר כלי שבור שברתי עפי"ז מוב
מדוע אצל בתו של המ כ' קוד אבל ואח"כ חפוי ראש כי תוס'
מגילה ט"ז כ' שבתו שפכה שופכי בחשבה שזב מרדכי
וכשראתה שזה אביה ולא מרדכי ישר קפצה מהגג עוד לפני
שהשופכי הגיעו לראשו וכיו שכלי שנזרק מהגג יש לו די של
כלי שבור לכ קוד היה המ אבל על בתו שנחשבת לכלי שבור
ואח"כ חפוי ראש
הגאון מרגטוש'וב(

הקיפו מג' רוחות:

" אי חייב בתשלומי אבל א הוא בעצמו הקי
את הרוח ד' מחייבי אותו לשל על הכל הגר"א
פי' עפי"ז את מאמר המשנה על כרח אתה נוצר
ועל כרח אתה נולד ועל כרח אתה חי וא תטע
איני חפ לחיות יבא יו לפני מיתתו של אד ובו
יתחנ לעוד רגע ואז יגלגלו עליו את הכל.

נשגרקמיהמרנןורבנןברכתיישרכחלכלאלוהנושאיםונותניםעימנוובראשם:
לגה"גהרבזלמןנחמיהגולדברגשליט"א.,ולגה"גנפתלינוסבויםשליט"א.ולגה"גמנשהשועשליט"א.
ולגה"גשלמהזעפרנישליט"א.ולגה"גמיכלמנדלזוןשליט"אולגה"גשמואלפנחסישליט"אולגה"גהרבאשרחנניהשליט"א
ולגה"גיצחקבלסבלגשליט"אולגה"גהרביהודהאיטחשליט"אולרה"גשלמהשעיושליט"אועוד...
להגדילתורהולהאדירה.

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 30
ש .האם מותר לכהן בזה"ז להיכנס לקבר מסופק?

ת .שורש די זה נעו במח' הא בזה"ז יש כהני ודאי,למג"א )או"ח ר"א( ובחינו )מצווה שנ"ז( מותר לכה להיכנס למבואות עכו"
מטע ס"ס ,שמא אינו כה ושמא אי ש מת ,אול לדעת מהרי"ט )סי' פ"ה( וחזו"א )אהע"ז סי' ג'( שא בזה"ז אנו מחזיקי אות
לודאי גמורי לעניי נשיאות כפיי ופדיו הב  ,וכ"ד חת"ס )כתובות כה (:ולפי"ז אסור לה להיכנס לקבר המסופק.ועיי שו"ת שה"ל
)ח"ג סי' ק"ס(
ש .האם מותר לבת לשיר שירי שבת שישמעו אחיה או בחוץ?

ת .לדעת החזו"א קול של אחותו ה"ה ככל קול של אישה זרה )אורחות רבינו ח"א ע"מ נה'( ,לדעת חוט השני )אהע"ז עמ' כז'( אסור רק
באופ שמביא לידי הרהור ,והגרשז"א בהליכות שלמה ) פ"כ סי"א( התיר א זמירות שי"א שזה מדי פסוקי ,ומסופר על הרב מבריסק
שבביתו כשהיא הבנות שרות עמו זמירות שבת היה מקפיד לסגור את החלונות לבל ישמע לחו ,ועיי בשו"ת אג"מ )או"ח סי' כו'(.
ש .בחור שנושא אישה רק בתנאי שיותן לו סכום כסף גבוה האם הגון הוא?

ת .עיי ברמ"א אהע"ז )ס"י א'( שדייק כל הנושא אשה פסולה לש ממו הוי לו בני שאינ מהוגני אבל בעלמא אינו נכנס לחשש זה,
אול בח"מ )ש סק"א( משמע שא זה הגור לו להתעכב מלישא הוא בכלל החשש ,וכמוב שא המנהג לקבל סכו שיעזור בקניית
הדירה ואינו בכלל חשש זה ורק בסכו "אגדי" יש להימנע מלעשות כ .
ש .עדיפות לקרוא ע"ש סב או ע"ש צדיק שנפטר מקודם לכן?
ת .בשו"ת הרשב"ש )ס"' רצ"א( הביא מעשה בבנו של הרמב" כשנולד לו ב ואמר לו אביו ,הרמב" שיקרא ע"ש ר' יונה שנפטר באותו זמ

כיוו שגדול הדור היה משמע שיש השפעה לקרוא ע"ש צדיק א שהוא נפטר מקוד לידת התינוק ,וכ עפ"י דעת האריז"ל ס' הליקוטי
)ירמיה סי' ח'( אי לקרוא ע"ש נפטר אלא א ידוע שהיה צדיק,

ש .האם הדיינים צריכים ללמוד שפה זרה בכדי שלא יהיה מפי המתורגמן?

ת .עפ"י סנהדרי )יז (.פירש"י שהחשש הוא משו עד מפי עד וברמב" )פ"ב ה"ו( שידעו ברוב הלשונות ופי' הכ"מ שדבר זר להמציא אד
שיכיר את כל הלשונות ומספיק שידעו בלשונות המדוברי באותה אר ,ולפי"ז אינ צריכי ללמוד אלא השפה המדוברת כא בא"י,
ש .האם מותר לאח להתיחד עם אחותו?

ת .מלשו השו"ע) אהע"ז סי' כב'( משמע שאסור אפילו ארעי החיד"א )יוס אומ סי' כו( ולדעת החק"ל )אהע"ז סי י"ז( ג לשו"ע יש
להתיר לפרקי ,ודעת החכמ"א )כלל קכ"ו סי' יב'( כדעת הרא"ש שמותר לפרקי דהינו עד  30יו ,ובאג"מ )אהע"ז ח"ד סי' סד( חילק
שתלוי בצורת היחוד א זה נראה כצורת קבע אסור אפי' ע אחותו וכ הזהיר את הנוסעי לחו"ל ומשאירי את ילדיה כגו אח ואחות
לבד עיי"ש.
ש .האם ראוי לגננת ללמד תינוקות בזה"ז?
ת .דע שזהו ספק מדרבנ שהרי כ' הפת"ש )אהע"ז סי' כ"ב ס"ק א( שאיש אחד ע ב' נשי הוי מדרבנ ובד"כ יש סייעת בג וא"כ במקו

שרוב ההורי אינ נכנסי לתו הג  ,ועוד שפתח הג נחשב לפתח פתוח לרה"ר שבזה אי איסור יחוד ,ועוד שבעלה של הגננת )בנשואה(
מועיל לאיסור יחוד ,ועוד שבד"כ באי בשעה קבועה יחד ההורי ,ועוד שג אימהות באות לקחת את ילדיה והוי איש אחד ע נשי
הרבה.

ש .בחור שראה בקבר סבו צורת ידיים האם יחשב לכהן?
ת.עיי בשו"ת שמע שלמה )ח"ו סי' א(שהעלה שאי מעלי לכהונה על פי עדות זו הנחשבת לעדות בכתב ואי חתו עליה עדי וציי לאג"מ

)אהע"ז ח"ד סי' מ"א( שאי מועיל כתב ע"ג מצבה הנכתב עליה שהנפטר כה .

ממראות סיום מסכת קידושין בביהכנ"ס

"אליהו הנביא"

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
בהגרלה ע"ס   100זכה הרה"ג דוד טנור שליט"א מאשדוד
שמות העוני יפורסו בעזהשי"ת בגליו חודש אדר
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 אליה.
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גליון זה נודב להצלחת ולרפואה שלימה ושיתגשמו משאלות ליבם לטובה של) ,בעילום שם(

וכן אשר ואיתן כהן וב"ב ,איתן ורינה לוי וב"ב ,דוד בן מלכה ,הרב יעקב אבא שאול ,מאיר ושמחה כהן וב"ב
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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!!!

