הנידון:תביעהמשדכןשהונהאתהצדהשני.
דף ב.
נתבאר בגמ' שבזיווג שני השידו הוא לפי מעשה האד .ובכתב סופר )פ' חיי שרה (ביאר עפ"י מש"כ
האריז"ל שההכרזה היא על האבות ,אול זיווג הבני זה לפי מעשה האד  ,וביותר שכיו כל הנשמות
באות בגלגול וכל שידו נחשב לזווג שני.
השאלה:שדכ שהונה את צד הכלה בהללו את החת אול אחר גמר השידו התברר שהמציאות
רחוקה מהתיאורי ותובעי משדכ להשיב את דמי השדכנות שנטל הא יוכל לטעו שהכול לפי
מעשה הכלה וכנראה מגיע לה בחור כזה משמי לפי מעשיה ויל"ע.
הנידון:כניסתכהןלביה"חבזה"זכשאיןשםמת.
דף ג.
נתבאר בגמ' שא! שהותר לכה להיטמא לקרוביו נח' א זה רשות או חובה.
השאלה:נשאלנו במה שהובא במס' נזיר ) נד( :עה"פ "בחלל חרב או במת" שחרב הנוגעת במת
מטמאת כמו המת בעצמו,לפי"ז א עשו ניתוח לחולה והוא נפטר ,והסכי נגעה בו לאחר שמת א! א
יוציאו את המת מתחו ביה"ח עדיי הסכי מטמא באוהל וצ"ע.
דף ד:
הנידון :כוונהבנטילתידייםלשםעושר.
נתבאר בגמ' חומרתה ומעלתה של נט"י ובתוס' )ד"ה נעקר( ביאורו שהמזלזל בתמידות בנט"י סופו
שיעקר מ העול ע"י עניות,
השאלה :אד שבכל נט"י לאכילה מכוו שיהא זה לש ברכה ועושר במעשיו הא ע"י כ מפסיד את
מהות המצווה וכעי שמצינו לגבי יבו שלדעת אבא שאול לא מיבמי בזמ הזה כיוו שכוונת לש
הנאה ולא למצווה ויל"ע.
דף ה.
הנידון :לבישת"פראק"לאברךבמועדים.
נתבאר בגמ' באור בגנות גסות הרוח ,ופסק הרמב" ג לגבי ת"ח שאפי' מקצת גאווה אסורה לו.
השאלה :מצוי מאוד בבני הישיבות אשר בנישואי לובשי "פראק" באומר שיגיע יו וישתמשו
בזה ,וממשיכי בלבישת ג בחגי  ,הא אי בזה מה שהובא במס' ב"ב )צ"ח( המשתמש בבגדו של
ת"ח אי מכניסי אותו במחיצתו של הקב"ה ח"ו.
הנידון :אשתכהןשזכותהעמדהלהשתתנוון.
דף ו.
נתבאר בגמ' לדעת ר"ש שזכות תולה לסוטה שלא תמות מיד אלא שתתנוו עד שתמות ,ופסק הרמב"
)פ"כ הג'( שא זכותה עמדה לה והתחילו פניה מוריקות עדיי מותרת לבעלה הכה עד שבטנה צבה.
השאלה :אי הותר לה להישאר יחד אחר שתית המי הרי מרגע שפניה מוריקות יש סימ שאכ
היא חטאה ,וביותר לפי הסוברי שבמקרה כזה הבועל מקבל את עונשו מיד וצ"ע.
הנידון:גנבמגבותממלוןבטורקיהוחזרבתשובה.
דף ז:
נתבאר בגמ' שהמפרט חטאו נקרא חצו! מלבד במקו שהוצר לפרט ,כראוב שחשש שאביו יחשוד
בשאר אחיו הודה הוא בעצמו כי בלבל את יצועי אביו,
השאלה :אד שבהיותו בטורקיה )נטול דת( גנב מגבות ,וכעת חזר בתשובה ורוצה להשיב לה הא
צרי לפרט לה את חטאו ואת שמו בבחי' "מכסה פשעיו לא יצליח" ,או שיחשב חצו! בזה שמפרט
את חטאו וצ"ע.

את המנגינה הזאת . . .
לחינו
בהרצאה
היה
זה
ילדי,שמעת אי מאלפי דובי
לרקוד?שאל המרצה ,ואז סיפר
שלוקחי את הדובי כשה קטני,
שמי אות על משטח שתחתיו
גחלי בוערות,ובצד עומד לו רועה
ומנג את אותה מנגינה ללא
הפסקה,וכ יו ,יומיי ,עד שנוצר
מצב שא ישמיעו לה את אותה
מנגינה ה יקפצו באותו הקצב המוכר
לה,לקול צלילי המנגינה....
*************************************
ה היו שני חברי ,אשר עבדו באותו
מפעל במש חמישי שנה,בעת
צאת לפנסיה קיבלו כרטיס
לקונצרט "פילהרמוני" כשהגיע היו
באו יחדיו למופע ,נו מה יהיה פה?
שאל שימי,יהיה שמח! ענה חבירו
יוסי ,ואז החל המופע הושמעו יצירות
נפלאות,יוסי התענג על מקומו מכל
רגע,אול שימי ישב באי נחת,איפה
השמח שהבטחת?שאל ללא הר!,אתה
לא מבי במנגינה! ענה יוסי.
הסיבה פשוטה ,יוסי שמע מנעוריו
את המנגינות האלו ולכ ערבו
לאוזניו,אבל שימי לא הבי מה יפה
בזה.
מי שהתחנ על מנגינת התורה רק
הוא יוכל ליהנות מאותה מנגינה וכמה
יוס! איכא בשוקא שה לא מביני
מה יפה באותה מנגינה...
אשריכ לומדי התורה העמלי בה
ודולי את "פניניה",לכ יאה לחוג
את החג שכולו שלכ,
"חג מנגינת התורה"

בברכת "חג שמח" לעמלי התורה

קשה זיווגו כקריעת י סו...

בת פלוני לפלוני....

שרו של י טע שהוא קשיש מע ישראל כי נברא
ביו ג' וישראל ביו ו' וישראל טענו שה עלו
במחשבה קוד למעשה בראשית,ועפי"ז אד שזכה
אומרי לו אתה קדמת ,וא לאו יתוש קדמ,והדימוי
לקרי"ס לרמז שסו מעשה במחשבה תחילה).מנחי"צ(

ידועה השאלה מדוע בבת הזכירו את אביה ואצלו
אותו,ובב יהוידע כ' ליישב ברוח זמנינו שבבת ,האבא
מתחייב ואי לה משלה כלו,אבל בבחור הוא מביא את
עצמו,ועוי"ל שבבת צרי לראות מיהו אביה וכפי
ששנינו לעול ישא אד בת ת"ח) .הגרי"ח(

ליון מופץ בחסות ארגון "תורה ויהדות לעם"
פצת שיעורי תורה ברחבי הארץ
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הנידון:שמיעתקולזמרשלאישהבזה"ז.
דף ח.
נתבאר בגמ' שאי יצ"הר שולט אלא במה שעיניו רואות ומשו כ דייקו התוס' שאי איסור לשמוע קול זמר של אישה כשאינו מכירה.
השאלה :כיו כשהזמר מאוד פרו #ויש בעצ שמיעת השירי חיסרו ,הא ג בזה שי ההיתר שאינו מכירה ויל"ע.
הנידון:קריאתגנבגנב!לגונבבגדיםבחוףים.
דף י.
נתבאר בגמ' את הנלמד מתמר שלא ביישה את יהודה שיש לאד להפיל עצמו לכיבש אש ולא לבייש פני חבירו ברבי  ,א! שתמר ידעה
בצידקותה,לא ביישתו א! שהיה בשוגג,וצ"ב מ"ש מלובש כלאיי בשוגג שמותר להפשיטו בשוק א! שיתבייש המובא ביו"ד סי' ש"ג עיי"ש.
השאלה :אד שירד לטבול החו! הי ופתאו מגלה שאד זר ומוזר סוחב את בגדיו ויש לו אפשרות לרו #עד אליו לתפסו או לקרוא
בקול בגנותו בכדי שאחרי יתפסוהו הא ימנע מקריאתו בכדי לא לביישו וצ"ע.
הנידון:האםשלטהקללתחוהביולדותמצרים.
דף יא.
נתבאר בתורה ששפרה ופועה אמרו לפרעה שהיולדות העבריות ה כחיות שיולדות מהרה.
השאלה :לקמ נתבאר שרק באמהות הצדקניות לא שלטה קללת חוה אבל לא בכל נשות העבריי ואי היו יולדות כחיות ולא בעצב תלדי
בני ויל"ע.
הנידון :תוכחהשלבןלאביובלשוןקשה.
דף יב.
נתבאר בגמ' שמרי הוכיחה את אביה ומחמת כ הל וקידש את יוכבד בשנית והוכחתה בלשו גזרת קשה משל פרעה.
השאלה :הא ראוי משו כיבוד אב וא להוכיח את האבא בכזו צורה ,ומדוע לא חשה בזה למצוות כיבוד הורי .
הנידון :ביקורחולהמונשםבלאהכרה.
דף יד.
נתבאר בגמ' שיש ללכת בדרכו של ה' שביקר את אברה  ,ולבקר חולי ,
השאלה :א ישנו חולה הנמצא במצב קשה ומונש בלא הכרה הא ג בזה ישנה מצוות ביקור חולי שהרי א הוא ב גילו נוטל ממנו
אחת משישי ויל"ע בזה.
הנידון :תכנוןפתחהכניסהלביתהכנסת.
דף טו:
נתבאר בגמ' שהנוטל עפר מקרקע המשכ היה פונה לימינו וש היתה אמה על אמה שבתוכה היה עפר המשכ ומכא למדו שכל הפניות
יהיו לימי,
השאלה :מצינו הרבה בתי כנסת שהכניסה דר הפרוזדור היא ממול ההיכל ואי אפשרות ליכנס לבית הכנסת בבואו לצד ימי ומדוע לא
מקפידי בכ וכמו שמצינו שבבית המקדש היו הכניסות בצד צפו בכדי שיפנו לימי.
הנידון :קריאתשםישמעאלליהודיבזה"ז.
דף טז.
נתבאר בגמ' שהמתניתא היא בש ר' ישמעאל שדורש כלל ופרט ,ובתוס' ישני מס' יומא הקשו אי קראו לו ע"ש ישמעל? והישוב לכ
עפ"י המובא במס' ב"ב )טז ( :שישמעל עשה תשובה עי"ש,
השאלה :אבא שקרא לבנו ישמעל והתכוו לתנא ,הא עדי! שיוסי! עוד ש לבנו בכדי שלא יתגנה בקריאתו בש זה בזה"ז וצ"ע,
הנידון :שתיהמפחיתבקשלעניןברכהאחרונה.
דף יז.
הגמ' הסתפקה לעני שתית מי המאררי בקש א נחשב זה לשתיה ונשארה בתיקו.
השאלה:אד הצמא שקנה פחית ויש לו אפשרות או לשתות בקש שזה יותר מכובד אבל יפסיד ברכה האחרונה או שישתה מהפחית עצמה
ועי"כ יתחייב בברכה אחרונה ויל"ע.
הנידון :ענייתאמןעלשניקדישים.
דף יח.
נתבאר בגמ' שהסוטה עונה פעמיי אמ ובמ"ב )סי' קכ"ד ס"ק כה'( כ' מי שנזדמ לו לענות על ב' דברי עדי! שיאמר אמ ואמ,ובכה"ח
)סי' נו' סק' ח'(כ' שא נזדמ לענות על שני הקדישי יענה לשניה ולא כדעת הסוברי שיענה למקדי עיי"ש.
השאלה:שני אנשי אמרו קדיש האחד מיהר והשני האט,ויש אפשרות לענות לשניה הא יאמר "אמ אמ" או "אמ ואמ" ויל"ע.
הנידון :אשהשיודעתשהיאטהורההאםתברךעלהמים.
דף כ.
מבואר בגמ' סדר השקאת הסוטה שיש להקדימו להקרבת הקורב.
השאלה :אשה שיודעת שהיא טהורה הא תבר על המי שהנ"ב או כיו שש דבר מר במי )רמב" סוטה פ"ג (לא תבר עליו ויל"ע.
הנידון :קימהבפניאשהשלמדההרבהתורה.
דף כא.
נתבאר בגמ' הא ישנה אפשרות לאשה ללמוד תורה וכבר הרחיבו האחרוני בגדר המותר והאסור לנשי בזה"ז.
השאלה :אשה שידוע כי למדה הרבה תורה הא כשנכנסת לחדר יצטרכו לעמוד בפניה כדי קימה בפני ת"ח ויל"ע.
הנדון :שליפתפסקיהלכהמתוךהמחשב.
דף כב.
נתבאר בגמרא על הפסוק "וע שוני אל תתערב" אר"י שאי להתחבר למי ששונה הלכות ולא שימש ת"ח אי לסמו על פסיקתו שהרי
ה נקראי מבלי עול שטועי ה בדימוי מילתא למילתא .
השאלה :אד הרוצה לשלו! פסקי הלכה מהמחשב הא נכנס לגדר של מבלי עול שהרי הרבה אנשי שאינ מוסמכי מכיני פסקי
הלכות שבהכשלת מצויי איסורי כריתות וכדו'.

בית הוראה אפיקי מים בראשות הרה"ג משה פנירי שליט"א 02-5712010
אי יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות...

כ' בתורה "ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ" לב קוד לעי
והרי חז"ל דרשו עי רואה ולב חומד ,עי קודמת ללב?וי"ל א
אד ראה מראה אסור באונס אי נענש על כ,אבל א חמד בליבו
אחרי ראיה זו ושוב ראה ,נענש ג על הראיה הראשונה וזהו
שהלב קוד לעי,אבל יזהר אד בעינו שלא להביא לידי חימוד
)כת"ס(
ליבו.

מהו שמינית שבשמינית?

הגר"א פי' שהכונה לפרשה השמינית בתורה וישלח לפסוק שמיני
"קטונתי מכל החסדי"!החת"ס פי' שהכונה למצווה השמינית
בתורה מצות מילה שנעשית ביו השמיני!ר"י אייבשי $פי' שהכונה
למזמור קי"ט לאות ח' "חבר אני לכל אשר יראו"!ומהרש"א פי'
ששיעור זה הוא אחד חלקי  64וא ת"ח יקח מעט יותר שזה אחד
חלקי  63ה"ז בגי' "גס"שזה מורה על גסות הרוח.

השאלה שנשאלה בבית המדרש
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השאלה :מעשהבגבירשקמץידומןהצדקה,יוםאחדהגיעמנהלישיבהוישבעליו,עדשהצליחלהוציאממנושיק'בסךמאהאלףדולר,הלה
ניסהלמשוךאתהסכום,אלאשהתבררשאיןכיסוילשיק'זהכיישבחשבוןרקשמוניםאלףדולר,אזהבריקרעיוןבמוחו,הכניסמשלועשריםאלף
דולרלחשבוןהעשירואזיכולהיהלמשוךאתהשיק',והעשירטועןשלאתכנןלתתהאםישלזהתוקףשלצדקהאושנחשבלהקדשבטעותוצ"ע.

ואלו היו תשובות הרבני:
נציג לפניכ ב' דעות מגדולי הפוסקי בני זמנינו
תשובת הגאו הגדול ר' זלמ נחמיה גולדברג והגאו הגדול ר' שמואל אליעזר שטר שליט"א  :נלע"ד שיש לזה תוק! של שטר והתחייבות
גמורה וכיוו שהערמת העשיר לא הצליחה הרי זה ככל שטר התחייבות דעלמא שמחייבת אותו ,וא! שיש לדו א ציק' זה שטר התחייבות
או הוראת תשלו מכל מקו א! שהיה מקו לנידו זה קוד שנגבה הכס! אבל לאחר שנגבה לא יתכ להוציא ממנו מאומה.
תשובת הגאו הגדול הרב יצחק זילברשטיי שליט"א :נדפסה בקוב" #בית דוד" עמ"ס כתובות ,וש הביא מעשה נוס! בגביר אשר בפורי
באו גבאי ולא הניחוהו עד שחייבוהו לכתוב שיק' ע"ס  ' 1000אול הוא עשה קשקוש במקו חתימה ,ואכ פקידי הבנק לא אישרו את
פריטתו עקב אי התאמה לחתימה ,ושאל זאת את גיסו מר הגאו הגדול הרב חיי קנייבסקי שליט"א והשיב שבנידו של קשקוש יפה עשה
ואי בזה משו התחייבות ,והרי זה כחרס בעלמא ,אול הנדו באופ שהשי'ק חתו כדת וכדי בזה יש צד לחייבו ,ואול עפ"י האמור
במסכת כתובות ד! )לח' (לגבי אישה שהבריחה נכסיה מבעלה וכתבה אות לביתה בתור מתנה ,וכוונתה לקבל זאת בחזרה ,וקרע ר' נחמ
את שטר המתנה כיו שלא התכונה לתת עיי"ש ולפי"ז א היה ברור לכול שהגביר מעול לא התכוו לתת ,אי בשי'ק זה ממש ויש
לקורעו.
וכעי זה השיב לנו הגאו הרב ברו שרגא שליט"א עפ"י המבואר בתוס' מס' ב"ב יח' א אחר הכפיה אינו רוצה לית יש בו משו גזל
כמבואר בחכמת מנוח עמ"ס ב"מ כב .עיי"ש.

תשובה גוררת

תשובה :בדברהשאלהעלמונהשהתחלףביןשניבתיכנסתואשרהאחדככלשהשתמשיותרקיבלחשבוןמופחת

ומאידךהשכןככלשהשתמשפחותהחשבוןהלךותפחעדשנתבררההטעותשהחשמלאיהחליףאתחוטיהמונה?.

בנידו זה השיבו לנו הרבני:כל צד ישל כפי מה שהשתמש באמת ולא כפי החשבו שהוגש לו,וא! שמצינו במסכת כתובות לגבי יתומי
שהניח לה אביה פרה שאולה וה היו סבורי שהיא של אביה ושחטו את הפרה ואכלוה הדי שמשלמי רק דמי פרה בזול ושונה די
זה מנידונינו כי בני לא היה לה להעלות בדעת שזה אינו של אביה אבל כא היה לגבאי להעלות בדעתו שישנה טעות שהרי
ה משתמשי וכמעט שלא משלמי ולכ חייבי בתשלו על מה שנהנו .וכ אינו דומה לפורע חובו של חבירו המבואר בחו"מ סי' קכח'
סעי' א שאינו חייב לשל לו משו שיכול לטעו הייתי יכול לפייס את המלוה שיוותר לי על החוב אבל כא לא שיי פיוס לגבי חברת
החשמל ודו"ק.

:

שאלה גוררת שאלה מגידשיעורשראהבחורמתעסקעםארנקובשעתהשיעורולקחלואתהארנקשבוהיהכרטיסחופשי-חודשיומשוםכךלא
היהאפשרותלחזורלביתווהוצרךהבחורללוותכסףבכדילשובלביתו,ורקלמחרתהושבלנערארנקו.האםהרביהיהחייבלשלםלנערעלהנסיעות
ששילםבכסףשלוה?

פניני השמיטה :נשאלנו אב שאוכל הכשר של "היתר מכירה" וציווה לבנו לקנות בשוק פירות וירקות מאותו הכשר  ,א .הא הב
נקרא שליח לדבר עבירה ,ב .הא הוא שות! להכשיל את המוכר בסחר בפירות שביעית ,ג .הא יצטר להוסי! דמי מכיסו כדי לקנות
מהכשר מהודר ,ד .וא מותר לקנות ,הא יש חילוק בי קניית פירות לירקות שה בגדר ספיחי .ה .הא אי בזה משו זילותא שיראו
ב תורה שקונה מהכשר כזה וילמדו ממנו ?.הקוראי מוזמני לחוות דעת לפקס' .02-5817174

נודה למרנ ורבנ הרבני הגאוני אב"ד ויושבי על מדי שנשאו ונתנו עמנו במלחמתה של תורה.
הרה"ג זלמ נחמיה גולדברג שליט"א,הרה"ג יצחק זילברשטיי שליט"א.
הרה"ג נפתלי נוסבוי שליט"א,הרה"ג שמואל פנחסי שליט"א.
 .הרה"ג שמואל אליעזר שטר שליט"א ,הרה"ג ברו שרגא שליט"א ,הרה"ג שמאי קהת הכה גרוס שליט"א
הרה"ג דוד אסולי שליט"א ,הרה"ג יהודה איטח שליט"א.הרה"ג שלמה שעיו שליט"א.

בברכת להגדיל תורה ולהאדירה.
בית הוראה "יורו משפטיך"

בראשות מורנו הרה"ג רבי גדעון בן משה שליט"א
בהשתתפות צוות רבני ומורי הוראה מובהקי

שעות הפעילות  17:00-19:00אחה"צ טלפקס  02-6540222בירורים בדיני ממונות בימים ד' ה' בשעות הנ"ל

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 22
ש .אם לילד יתום האם תברך ברוך שפטרנו?
ת .עיין בפרי מגדים )סי' רכ"ה ס"ק ה'( שאינה מברכת מכיוון שאינה נענשת בעוון בנה אף שיש לה מחויבות להפרישו מאיסור ,הובא בפסקי תשובות
)שם(.
ש .המתארח במלון ביום הזיכרון לאביו האם ידליק נר חשמלי ?
ת .עיין בספר "ליקוטי דת ודין" )דף צ"ה( ובספר גשר החיים )פ"ז( שבאופן שאין לו אפשרות להדליק כי אם נר חשמלי ניתן להדליק זאת כנר
נשמה ,לכתחילה עדיף להדליק בשמן ,ואם לא אז בשעווה שיש בה רמז בר"ת הקיצו ורננו שוכני עפר.
ש .האם מיץ ענבים משוחזר הותר לנזיר לשתות?ת .עיין בהליכות שלמה להגרשז"א )מועדים פ"ט יב'( שאין דין מיץ ענבים משוחזר כיין לעניין
קידוש ,ויש להסתפק בברכתו הראשונה אולם לאחריו יברך בורא נפשות ,ולפי זה יש לאסור לנזיר כיוון שיש עליו שם של היוצא מן הגפן.

ש .האם מברכים בורא נפשות על שתית קולה קרה תוססת?
ת .עיין בספר שערי הברכה )ע"מ ש"ג ס"ק כ"ב( לגבי השותה משקה שיש בו קוביות קרח ושותהו לסירוגין אינו חייב בברכה אחרונה וה"ה לכאן.
ש .האם דרוש הכשר לענין שביעית לשקית תה מצמחים שונים ?
ת .בודאי שדרוש אם הייצור שלהם נעשה בא"י ,אך טען אחד מהמבינים בשוק התעשייה שכל המרכיבים הללו מקורם בחו"ל ,ולכך אין דגש לזה,
וכבר הזכירו הפוסקים שנענה בכוס תה יש לזה קדושת שביעית )אול"צ שביעית( מדין טעם כעיקר המבואר ביו"ד סי' ק"ה עיי"ש.
ש .האם הותר לאדם בעל שיער לבן לצבוע שערו למטרת שידוך?
ת .עיין באגרות משה )חיו"ד ב' סי' ס"א( שאם אין בזה הונאה כגון שיודעים את גילו ,מותר לו לצבוע באם כוונתו לצרכי פרנסה ,אך אם כוונתו לנוי,
אסור ,ועובר בלא ילבש ,ועיין בס' צפנת פענח )סי' רנ"ח( שהסתפק אם יש איסור צביעה בשערות הזקן פחות מאשר בשער הראש ,והרה"ג מאיר
סנדר השיב לנו שהגר"ע אוירבך שליט"א הוכיח לו מתו"ס בשבת דבמקום בושה מותר,
ש .אדם שנדבק מסטיק לזקנו בשבת מה תקנתו?
ת .עיין בספר חשוקי חמד )שבת דף ע"ד( שהעלה מכמה סיבות להתיר א .תלישה ביד .ב .הוי מלאכה שאין צריכה לגופה .ג .דבר שאינו מתכוון .ומצד
כבוד הבריות יש לעיין אם יש להקל.
ש .האם יש היתר להודיע ברמקול על פטירת אדם?
ת .אף שכל הפוסקים כ' שהמודיע על פטירת אדם עליו נאמר "מוציא דיבה הוא כסיל" יש שכתבו שאם עתיד הדבר להיודע יש להתיר ,ועוד
שמודיעים רק על זמן ההלוויה ולא על עצם הפטירה ,ומ"מ יש להעיר שלא הותר לגזול שינה עבור זה ,אלא בפטירת אדם גדול שזהו צורך גדול ,וד"ל,
ש .האם בעל קורא של המגילה לנשים צריך לעמוד מאחורי סדין בוץ?
ת .לא מצינו פוסקים שעוררו לכך כנראה שבזה נאמר " שומר מצווה לא ידע רע" ויל"ע בדבר.
ש .למי יש עדיפות לעזור לאיש עסקן ציבור או לת"ח?
ת .בשו"ת אפרקסתא דעניא)ח"ד סי' שצ"ז( השיב דאף לכאורה שיש להעדיף את הת"ח ,מ"מ מצינו שהעדיפו את העסקן וכמו שמובא בנזיר )מז
(:עיי"ש.
ש .האם מותר לשפוך מקומקום רותח לסיר בשרי?
ת .עיין בספר הבית בכשרותו )עמ' לד'( שדן בזה והעלה ע"פ המבואר במ"ב )סי' תמ"ד שעהצ' ד'( ,ובכהח' )שם ס"ק כה'( שאין המים שבקומקום
נהפכים לבשרי ,ורק לגבי חמץ או טריפה מחמירים בניצוק.
ש .האם כעס מחמת לימוד מותר?
ת .אף שבמסכת תענית שיבחו את הריתחא של ת"ח ,מ"מ יש להדגיש שהאריז"ל בכ"מ הזהיר בעניין הכעס יותר מאשר שאר העבירות כי על ידי זה
מחליפין את נשמתו )ועיין ס' הליקוטים דף ע"ג(.
ש .שן זהב של מת האם מותר בהנאה?
ת .עפ"י המבואר במס' נידה )נה (.שצריך ב' תנאים שיטמא דבר מגופו של מת ,גם שנברא עימו ,וגם שאין גזעו מחליף ,וכ' הרן' )חולין קכ"ב(
מחלוקת אם איסור הנאה שייך בשיניים ,והעולה מזה שאם אינה השן הטבעית אין לאסור הנאתה .וכפי שמבואר בשו"ע יו"ד )שמט' סעי' ב'( עיי"ש.
ש .איך האריז"ל קיים סעודה שלישית כשידו נשארה בזקנו כל השבת?
ת .אפשר לומר בדוחק שהיה זה לקראת צאת שבת באמצע סעודה שלישית ולפי"ז צ"ב מה הרבותא שלא הוציא ידו מזקנו כל השבת כמבואר בכה"ח
)שמ' סק' י'( ודע שמעשה זה לא הובא בספרי המהרח"ו אלא מקורו בגורי האריז"ל שאינם בר סמכא לתורת הסוד.
ש .איך מבואר בש"ס שברביעית דם זה חיות האדם?
ת .השיב לנו הגאון הגדול הרב שמאי קהת הכהן גראס שליט"א עפ"י תוס' בסוטה ה .שרביעית דם הינו הדם הצלול שבלב ,ובזה נמדדת חיות האדם.

בכל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי

ואלו שנו"נ במלחמתה של תורה:הרב פנחס פר.$הרב מאיר סנדר .הרב עובדיה רזנבי.הרב אוריאל גדסי.
הרב משה מרדכי ביער.הרב חיי שירי.הרב יצחק גוסטמ .הרב ליאור אהר גיאת.הרב חיי פבלוב.הרב אריאל טולידנו.
הרב יעקב כה .הרב מרדכי שחר.הרב צבי הירש עקשטיי.הרב אפרי הלוי.שליט"א

בהגרלה ע"ס מאה  %זכה הרב מרדכי שחר שליט"א מבית שמש
.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 בן אדיבה.
ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות) .ניתן לציין שלא לפרסם את השם(

דפוס הדר

ברכת יישר כוח לכל השולחי תשובות!וברכותינו לעשרות האברכי המסייעי בהפצת הגיליו בכל רחבי האר.$
ולכל המצטרפי אליה.

בברכת חילכם לאורייתא
מערכת פניני הדף
לע"נ א"מ הרה"צ מימון בן מסעודה!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!!!

