הנידון:ביטולהזמנתתפיליןדרךמקרה.
דף לב.
נתבאר בגמ' לגבי ביטול גט שא א במקרה פגש הבעל בשליח ששלח לתת גט וביטלו חשוב כביטול.
השאלה :מעשה באד שהזמי מסופר תפילי לבנו ולאחר ימי פגש הסופר באב במקרה והלה אמר לו
דר אגב שיש לו סופר שכותב באותו הידור ויותר בזול וכנראה שהאחר יכתוב .הסופר חשב שהאב רק
התלבט ומשלא הבהיר לו אח"כ באופ נחר שמבטל את הזמנתו.כתב הסופר את התפילי ושלח לביתו,
והלה נדה הרי ביטלתי ,הא יש לביטול בדר אגב משמעות ויל"ע.
הנידון:נתינתגטבמעמדעשרה.
דף לג:
נתבאר בגמ' לדעת רשב"ג שכל דבר שנעשה בעשרה אי אפשר לבטלו אלא בעשרה וזהו התוק של דבר
שנעשה במני.
השאלה :הא אחר שיש תקנת הקהל לקדש אשה בעשרה יצטרכו לתת ג גט במעמד עשרה כנ"ל.
הנידון :שינוימנהגכתיבתשםבגטלפיעדהבזוגמורכב.
דף לד:
נתבאר בגמ' עני כתיבת השמות בגט ובכתובה ובשו"ע )אהע"ז קכט( שיש חילוק בי מנהגי העדות.
השאלה:זוג המורכב מבני עדות המזרח ואשכנז ובשמ יש חילוק בי העדות ,הא ילכו אחר מנהג עדת
הבעל או האשה.
הנידון :מניעהמתפקידציבורישישבוהצהרתאמונים.
דף לה.
נתבאר בגמ' במעשה של האלמנה חומרתה ועונשה של שבועת אמת ובשו"ע )יו"ד קנ"ו( וכל שכ שקר.
השאלה :אד שהוצע לו תפקיד ציבורי )דיי ,או שר בממשלה ,או רופא( א משו כ יצטר להישבע או
להצהיר אמוני הא ימנע מלקבל עליו תפקיד זה.
הנידון :כתיבתמספרת.ז.בכתובהובגטבזה"ז.
דף לו.
נתבאר בגמ' שלאמוראי היה סימו מיוחד שעל פי זה היו מזהי את חתימותיה כגו סימ דג וכדו'.
השאלה :מדוע לא יצריכו לכתוב מס' ת .ז .בגט שזהו סימ היכר יותר מש האד.
הנידון :אמירהלמלוהשאינושותו"משיעשהפרוזבול.
דף לז.
נתבאר בגמ' ובאחרוני שמלוה וא אד שיש לו פק"מ בבנק צרי לעשות פרוזבול.
השאלה :אד שלוה מאד שאינו שומר תורה ומצוות ויודע שהמלוה יגבה ממנו א בלא פרוזבול ,הא
חייב ליידע את המלוה שיעשה פרוזבול משו לפני עיור לא תית מכשול.
הנידון :שליחתפקסמחו"לביוםשישילא"יששםשבת.
דף לח:
נתבאר בגמ' שאחד מהשלושה דברי שגורמי לאד לירד מנכסיו .זהו המסייר בנכסיו בשבת ומשו כ
אסור להשאיר פקס פתוח בשבת ואי להשאיר מכונה לממכר משקאות פעילה בשבת.
השאלה:אד שמוכר דירתו בישראל וקיבל פקס בשבת מחו"ל שאצל עדיי לא היה שבת הא מותר
להשתמש בפרטי המופיעי בפקס זה.
הנידון :תרמוזהבלביהמ"קהאםרשאיםלבנותעמוביה"כ.
דף לט.
נתבאר בגמ' שאי אד מוציא דבריו לבטלה וא הקדיש דבר שאינו ראוי להקרבה הול הוא לבדק הבית
השאלה :עשיר שתר כס לבניית ביהמ"ק ומקובל לנו שירד מוכ מהשמי.הא נפרש דבריו שהתכוי
לבית מקדש מעט ויהא מותר להשתמש ע הכס לבנות ביה"כ.
מה.

יהיב חכמה לחכמי......

הגמ' מספרת על ר' עיליש שהעורב והציפור ידעו שיש לו
אפשרות לברוח והוא לא ידע ונשאלת השאלה במה התייחדו
העופות על בנ"א בהשגת ידיעת? ותי' המהר"ל בכדי לקבל
הרגש מהעליוני צרי שתהא התבטלות מוחלטת ואד שיש לו
דעה משלו קשה להתבטל ולכ השגתו פחותה מעו" ובזה
מיושבת השאלה א רק לחכ ניתנת החכמה מי נת לו את
החכמה הראשונה? ותי' הבא"ח איזהו חכ המכיר את מקומו
מי שיודע שהוא חסר שיש לו מה לתק לו מגיעה החכמה . .

נז :אי התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו..
הקושיא ידועה כא מצווי אנו להמית עצמינו באהלה של
תורה ומאיד כתוב וחי בה?באו חז"ל לומר לנו כפי שאד
ממית מעצמו מגשמיותו הוא מקבל חזרה את חיותו מהתורה
ולכ פרחה נשמת במעמד הר סיני ומיד שבה.וזהו תורת ה'
תמימה משיבת נפש את הנפש שהמתנו על התורה ,התורה
משיבה לנו ,תרי"ג מצוות מחיי את תרי"ג האיברי
שהוקרבו למע התורה,אלו ה החיי אמיתי...

הגיליון מופץ בחסות ארגון "תורה ויהדות לעם" להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ
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)שפת אמת (

"אחרי בי הזמני"
היה זה באמצע בי הזמני ,פתח
המגיד מקל את דרשתו,והכול הטו
אוז ,כעת יש זמ לסידורי,לתק את
החליפה ואת הנעליי,אמרתי לעצמי,
שמתי את פני לעבר החייט ,א שלט
על דלת החנות הודיע ,החייט יצא
לחופש! ניסיתי ללכת לחייט שברחוב
הסמו א ג הוא יצא לחופש,
נו לפחות את הנעליי אתק א כפי
שאת משערי ג הסנדלר יצא
לחופש,וכ גבאי ביה"כ שרציתי
לשל לו נדרי ,והמשגיח כשרות
שיכל לעזור לי בבירור הכשר מסוי
כול יצאו לחופש,וכ חשבתי לעצמי
אולי ג אני יצא לחופש ..ולפתע
שומע אני קול ענות חלושה ,בכי חזק
ומנדנד כאילו עזבו איזה תינוק בוכה
לבד,הבטתי סביבי ולעיני נגלה בני
רב קומות חדש ויפה,אשר ממנו בוקע
הבכי ,ניסיתי לדפוק על דלת הבית א
אי קול ואי עונה,חששתי שהבעלי
נסעו לחופש ושכחו את בנ הקט
לבד,עשיתי מעשה וכגנב מיומ
טיפסתי בזריזות על חלו ,והבכי הול
ומתחזק,עברתי בי החדרי וה
ריקי מאד ,עליתי וירדתי בי
הקומות א לא הצלחתי לזהות את
מקור הבכי,וכ מסתובב אני במהירות
שהרי כל המציל נפש אחת מישראל
כאילו קיי עול מלא,וכשהתקרבתי
לחדר הספרי הו!ברו הש,זיהיתי
שמכא בוקעות קולות הבכי הבטתי
תחת הכיסאות אול לא היה ש
כלו,בעברי ליד הארו שמעתי
שהבכי מתגבר והבנתי כי הבכי מש
נחרדתי למחשבה שתינוק קט נמצא
בארו באי מושיע,מהר פתחתי את
הארו ולנגד עיני..
המש בעמ' .. 3

הנידון :הליכתנשיםלביה"כלתפילהעםקריאתהתורה.
דף מ.
נתבאר בגמ' שעבד החייב מצוות כאשה אי ראוי שילמד ויתפלל מה שאינו חייב.
השאלה:המג"א )או"ח רפ"ב ס"ק ו(כתב שנהגו הנשי לצאת מביה"כ בשעת קריאת התורה כיו שאי חייבות בזה ,הא משו
כ תימנע אשה מליל לתפילה שיש בה קריה"ת.
הנידון :חיובפו"רלזוגהחולהנפשבתורשה.
דף מא:
נתבאר בגמ' עבד שחציו ב חורי וחציו עבד כופי את אדונו לשחררו בכדי שיוכל לקיי מצות פריה ורביה.
השאלה :זוג שיש לה מחלת נפש הבאה בתורשה הא יש עליה חובת קיו מצות פו"ר.
הנידון :העליםמפתחותרכבהסעהשלחברוליוםאחד.
דף מב.
נתבאר בגמ' ובשו"ע )חו"מ שס"ג( שאי חובת תשלו על השבתת הממו אלא רק על השבתת האד כתוצאה מפציעה.
השאלה:העלי לחברו את מפתח הרכב שבו עושה הסעות ומשו כ שכר חברו רכב אחר הא יהא פטור כיו שהשבית רק את ממונו.
הנידון:השתמשותבספרמהדוראקמא.
דף מג.
נתבאר בגמ' שאי אד עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בה וכ' תפא"י )אבות פ"ב בועז ב'( שיש חובה לכל מח"ס לעשות מהדורה בתרא
השאלה :ספר שיצא ממנו ג מהדורא בתרא הא יש להימנע מלקרוא במהדורא קמא שלו.
הנידון:קבלןבניהלבנותלגויבארץישראל.
דף מד.
נתבאר בגמ' חומרת האיסור למכור קרקע לגוי בא"י וטע האיסור הוא משו "לא תחנ",
השאלה :קבל בניה שהוצע לו לבנות בני עבור ערבי בא"י הא ימנע מליטול משימה זו שעשויה להכניס לו כס רב.
הנידון:השבתכסףשניתןעבורקנייתביתבחלל.
דף מה.
נתבאר בגמ' לשמואל שאד שמקדש את אחותו הכס נית לה במתנה כיו שכול יודעי שאי קי' באחותו ולכ הפסיד כספו.
השאלה :אד שמכר לחבירו בית על הירח באל  $והלה נת לו וכשבאו להיפרד ביקש הקונה את כספו הא חייבי להשיב לו.
הנידון :נכנסולטיילבשטחיםונקלעולסכנההאםחייביםלהצילם.
דף מז.
נתבאר לגבי אד שמכר את עצמו לגויי שאי פודי אותו כיו שהוא גר זאת לעצמו.
השאלה:בחורי נכנסו לשטח של הערבי שאסור ליכנס לש ,לצור טיול ,ונקלעו לסכנה הא חייבי להציל.
הנידון :גירושיאשתוע"מלקייםמצותמחזירגרושתו.
דף מט.
נתבאר בגמ' שמגרשי אשה א שלא לרצונה ובאעה"ז )סי' א(נתבאר חר דרבינו גרשו עד מתי נוהג עיי"ש.
השאלה :אד החפ לקיי מצות מחזיר גרושתו ומגרש את אשתו בעל כורחה הא עובר על חדר"ג.
הנידון:הלוהלידידולירותבעברומבקשכיוםכסףבש"ח.
דף נג:
נתבאר בגמ' לגבי גזל מטבע חברו ונפסל המטבע משל כשעת הגזילה א שכעת אי ער למטבע.
השאלה :מעשה באד שהלוה לידידו לפני כשלושי שנה  50אל לירות,וכיו דורש השבת הכס בש"ח ,כמה חייב חברו להשיב לו.
הנידון :השבתכסףשלס"תשנכתבע"יסופרחוטא.
דף נד:
נתבאר בגמ' במעשה ע ר' אמי שהסופר כתב את הס"ת בלי אזכרות לש ה' שאי תקנה להכשירו.
השאלה :סופר שכתב ס"ת ואחר שהכניסוהו להיכל התברר שהלה שומע רדיו בשעת כתיבת ה' הא יכולי לתובעו להשיב את הכס?
דף נה.
הנידון:רישוםכמותתלמידיםיותרמהקיים.
נתבאר בגמ' לגבי מביא קורב מבהמה גזולה עליו נא' "שונא גזל בעולה" שאי זה רצו ה'.
השאלה :מוסד הרוש אד שלא לומד אצלו ,בעבור מלגה לצור אחזקת אבר ,הא מקיי בו הפסוק הנ"ל.
הנידון :לתתאתהתורבבנקלכהןהעומדמאחוריו.
דף נט:
נתבאר בגמ' גדר מצות "וקדשתו" להקדי ולכבד את הכה וא לברור לו מנה יפה.
השאלה :אד העומד בבנק ומזהה כה העומד מאחריו הא יש עליו לתת את תורו לכה מדי "וקדשתו".
הנידון :להרעילאתמישניסהלהמיתו.
דף סב:
נתבאר בגמ' מי שנות לפונדקית אוכל ,מעשר את מה שהוא נות לה ,שלא להכשילה ול"א הלעיטהו לרשע וימות כי כוונתה לטובה.
השאלה :מעשה באד שניסה להטמי רעל לחברו בלחמנייה ,וכשהתגלה לחברו החלי את הלחמנייה בלא שהמרעיל ישי לב וכ הורעל
המרעיל והסתכ ,הא צרי תשובה על מעשה זה או שאומרי הלעיטהו לרשע וימות.

בשורה משמחת לציבור שוחרי התורה
הופיעהספרהחשוב"שושנתהעמקים"ב"חבוהמחברמעמיקומרחיבבנושאיםאקטואלייםהמצוייםבדורינוהאלקטרוני.
ח"אבהל'חופהוקידושיןהכוללקונטרס"חדרייחוד".וח"בבהל'גיטין.הספרזכהלהסכמותמכלגדוליהדורשליט"א,
וכבראיתמחיגבראבשארספריושיצאולאורזהמכבר"שפתישושנים"ועוד..
ניתןלהשיגבכלחנויותהוצאתספרים"פלדהיים".ובט"ל02 (538(75(23במחירמסובסד₪44בלבד.

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

על קמצא ובר קמצא חרבה י(....

רבי שאלו מהי אשמתו של קמצא בסיפור ? י"א משו שהיה חברו
של בעל הסעודה האכזרי .וי"א משו שלא עשה שלו וכל מי שבידו
למחות ואינו מוחה נקרא ע"ש .וי"א שהכוונה היא לומר שבגלל טעות
של מילה אחת נחרבה י( ללמדנו כמה הדיבור הורס ובונה .וי"א
שלבסו" לא בא קמצא למשתה כי לא הוזמ וגאוותו לא לבא לשמחה
) החיד"א וב יהוידע (
בלי הזמנה גרמה לחורב

נט .תורה וגדולה במקו אחד ..
בגמ' מצויני שמותיה של משה ,רבי,ורב אשי,אלו שכתבו את
התורה לדורות וה זכו לתורה וגדולה בכדי שיהיו דבריה נשמעי,
משה את התורה,רבי את המשנה,ורב אשי את הגמרא,ידוע שג
רש"י הצטר" לרשימת וזה רמוז במילת "בראשית" שהרי משה
נקרא ראשית "וירא ראשית לו" וכ יש בתיבה זו אותיות של רבי ,רב
)ילקוט הגרשוני(
אשי ,ורש"י.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוךגיליוןפניניהדף (25
מעשהבאדםשהתקשרלצימרבצפוןהארץוסיכםעםבעלהצימרשיבואלשבוע,וסיכמועלהתשלום,יוםלפנינסיעתומתקשרבעל
הצימרומבטלאתהזמנתומשוםשמצאאדםשישלםהרבהיותר,כשהמזמיןניסהלטעוןכיסגרובניהם ,טעןהבעליםשטלפוןאינו
סגירה,האםבימינושסוגריםעיסקאותבטלפוןזהנחשבלקנין"סיטומתא")קניןהסוחרים(ואיןאפשרותלאחדמהצדדיםלחזורבו?

אלו היו תשובות הרבני:בגדר קני סיטומתא )המבואר במס' ב"מ ע"ד ובשו"ע חו"מ סי' ר"א( שזהו סימו של הסוחרי לגמר הקני
נח' הראשוני הא ג בדיבור שיי גמר קני ,הרא"ש בתשו' )כלל יב סי ג'( ד בהבטחה שנת אב למוהל שהוא ימול את בנו הא
יכול לחזור בו ,לדעת הרא"ש לא יכול ולדעת מהר" יכול,וכ"ד הרידב"ז )ח"א סי רעח( שנהגו כל ישראל להקנות את המצוות
בדיבור בלבד,ועיי בס' כס הקדשי )סי' ר"א קני סיטומתא( שד לגבי מכרז ומכירה פומבית שהקני בה נעשה ע"י דיבור
בלבד,ועיי בס' תשובות והנהגות )ח"א סי' תתג( לרה"ג משה שטרנבו שליט"א שד לגבי מנהג סוחרי היהלומי שסוגרי עיסקא
באמירת "מזל וברכה" ולדעת הגר"א וייס שליט"א ג אמירה זו היא רק הבטחה לקיו הקני ,ולפי האמור יש לדו מהי סגירת
הקני אצל בעלי הצימרי ,ומה שהעלנו בידינו שבבתי מלו וכ חלק מבעלי הצימרי לוקחי מהמזמי מס' של כרטיס אשראי
ובזה נגמרת העיסקא אול א אלו שלא לוקחי מס' של "ויזה" א סגרו בטלפו מבחינת זה כמו חוזה בע"פ שיש לו תוק
לכל דבר ,וא יש הקלטת טלפו היא קבילה באכיפת רשויות החוק וכיו שכ יש תוק לסגירה בטלפו כ"סיטומתא" ג
מהבחינה ההלכתית ואי אחד מהצדדי יכול לחזור בו.וכפי שמחייבי על ביטול רופא שיניי,ולפי"ז כא חייב לפצותו.
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 מנח מנדל שפר שליט"א ,הרה"ג נפתלי נוסבוי שליט"א ,הרה"ג מנשה שוע שליט"א
הרה"ג שלמה זעפרני שליט"א,הרה"ג יצחק בלסבלג שליט"א ,הרה"ג גדעו ב משה שליט"א,הרה"ג ישראל ש .זיכרמ שליט"א
הרה"ג אשר חנניה שליט"א .הרה"ג אליהו בר שלו שליט"א .הרה"ג יוס" ליברמ שליט"א.הרה"ג יהודה איטח שליט"א.
בברכת להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה גוררת תשובה :בדברהשאלה מעשהבאדםשחתםחוזהשכירותדירהע"ס$ 700-וחזרבו ,והסכיםהמשכירשהשוכריחפש
שוכראחרובזההכוליבואעלמקומובשלום,הלךהשוכרוטרחומצאשוכרב$750-האםיכולליקחאתהפערלעצמו?

בנידו זה השיבו לנו הרבני:מר הגה"ג זלמ נחמיה גולדברג שליט"א שאי לו אפשרות לקחת את הפער כיו שאי השוכר רשאי להשכיר
ומה שהסכי המשכיר שיביא שוכר אחר רק לעני הזה שיביא אחר נת לו רשות וא הרוויח ,הול הריווח למשכיר.

פניני דזוזי...
א.מעשהבשוכרדירהאשרהתקיןבביתוהשכורמזוזותשנכתבובכתבאשכנזשהואכידועיותריקרמכתבהב"י,וכלמזוזהעלתהלוכ100-דולר
ושהצטרךלפנותאתהדירהלא רצהלהורידאולהחליףאתהמזוזותמשוםסכנה כמבוארבמס'ב"מ)קב'( וביקשמהשוכרהשני אתתמורתןכפי
שנתבארבשו"ע)יו"דסירצ"אס"ב(שאםמקפידעלמעותיה,השניצריךלשלםלו,אולםהשוכרהשניטועןאיןליצורךבמזוזותכלכךיקרות,בשבילי
מספיקגםמזוזההשווה,$50-האםאפשרלכופולשלםאתכלהסכוםאולא?

ב .מעשהבבריכהשטבעשםאדם ,וסגרואותהלכמהימים,יוםלאחרשנסגרההזמינומשפחהנהגהסעות ,שהיהאמורלדעתע"כוהודהשידעמכך
וביקשוהסעהלאותומקום,הנהגיכולהיהליידעאותםולאעשהכן,האםיכוליםלתבועממנושלאישלמואתתשלוםהנסיעה?

אלה ברכב:
אדםהעובדכפקידבחברהלהשכרתרכבוהתקנוןשםשאםבאאדםהחשודשנוסעבשבתשואלוהפקידהאםאתהשומרשבתובכךלוקחיותרכסף
מהמשתמשיםעםהרכבבשבתוהשוכרחושבשהשאלההיתהלצורךעשייתביטוחגםלשבת,האםמותרלפקידזהלהמשיךבעבודתו?

הקוראי מוזמני לחוות דעת לפקס' .02-5817174

אליך קורא יקר !!!

א עוד  10.000כעת מחזיקי את הד" וקוראי כמו ,ונהני מכל פנינה.
בוא וסייע ג אתה להחזיק את המפעל היקר  ,בכדי שנוכל להמשי לזכות את הרבי
 02ועוד זכות ב"אלול" נזקפת לזכותך!התקשר .לט"ל 02-5829850
המש מעמוד ...1
מגביר המגיד את קולו,והנה אני רואה טלית ,טלית רטובה ,ספוגה בדמעותיה ובוכה ,פניתי ושאלתי את הטלית ,טלית! טלית! מפני מה את בוכה?..
והטלית בקול חנוק עונה ,בעל הבית שלי יצא לחופש הוא לקח עימו הכול ,ציוד שחיה למי ,וציוד גלישה לשלג ,משחת שיזו" לשמש ,לא הותיר אחריו
דבר .אבל את ה"טלית" שלו הוא שכח ואי לא אבכה? ,פתחתי את פי וניחמתי אותה ,המשי המגיד את דברו ,אל נא תבכי דעי ל שבעל הבית נסע
לשבוע בלבד ושכח אות כא  ,אול יבא יו בו יסע למסע ארו ולא יקח עימו לא בגד י ,ולא משחת שיזו" ,לא מזו משובח ולא ציוד גלישה ,הוא יקח
איתו רק אות – הטלית! ,סיי המגיד את דבריו.
אשריכ לומדי הד" היומי שמסתמא את לקחת את הגמרא איתכ לכל מקו בו הלכת ...וע זכויות אלו תגיעו למשפט בטוחי ותחתמו לחיי.

שאלות ותשובות מגיליון פניני הדף מס' 25

ש .האם עד אחד נאמן להעיד על אתרוג שאינו מורכב?
ת.מהר"ש קלוגר פוסל נאמנות ע"א לעני כשרות במצוות ,ורבי החולקי עליו ובשו"ת חת"ס )סכ"ה(העלה שע"א נאמ,וכ"ד כה"ח
)תרמ"ח סק"מ( ובשו"ת מהרש" )ח"ד סכ"ט( הכשיר א מעיד קוד יו"ט שאז חל החיוב עיי"ש.ועיי בס' אוצר עדות באיסורי )הערה רי"ד(.
ש.איך מועיל אמירת בפני נכתב בשפה האנגלים שהן שלוש מילים ולא חוששים להשמטת מילה?
ת.בתורה תמימה )דברי פכ"ד כ"א(ביאר שא למילה בעברית שבאנגלית היא ב' מילי ואי משמעות למילה אחת אי חשש שישמיט מילה.
ש.דיין שראה בצאתו מבי"ד תאונה האם יכול לדון בתיק זה?
ת.עיי שו"ע )חו"מ ז סעי' ה( שפסק שמדאורייתא אי עד נעשה דיי ובדרבנ ודיני ממונות מדאורייתא אלא א כל הדייני ראו זאת יחד.

המשך שאלות ותשובות מגיליון פניני הדף מס' 25

ש.האם ניתן לכתוב בהזמנה פסוק בכתב אשורית?

ת.עיי בשו"ת אג"מ )יו"ד ח"ב סי ע"ו( שיש בעיה בכתיבת פסוק של ברצ ומשו כ יש לכתוב את הפסוק בב' צדדי ובעיגול.
ש.האם ניתן להשמיע את אזעקת השבת במנגינה משמחת?
ת .עיי שו"ת שבט הלוי )ח"ב נז וח"ו סט( שזמר מצוה לעורר הלבבות או לפקח עיצבו מותר ועיי "הליכות שלמה" שאסר להקי בבוקר
ע שעו המעורר ע"י נגינה כמבואר באו"ח )סי' תקס ס"ג( ומכא לכל הפלאפוני המשמיעי נגינה יש למנוע מלהשתמש בה.
ש.האם מותר לדבר על קניית בית בחברון בשבת אף שיקנהו אחר שבת?
ת.א שנח' האחרוני )או"ח סי' ש"ז(א מותר בשבת לומר אעשה דבר מצוה)בחול( ,בזה שמותר א לקנות בשבת יש לומר שמותר לדבר.
ש.תורם מחו"ל שהגיע לבית הכנסת האם מותר לנשקו?
ת.א שמבואר ברמ"א )או"ח סי' צח (שאי לנשק בניו הקטני משו שבזה מראה את חיבתו לה יותר מלמקו ב"ה לא אסרו
כל אד ומצינו רבות בש"ס עמד ונשקו על ראשו ומסתמא היה זה בביהמ"ד וא יהיה בזה כבוד ל החזקת לומדי התורה מסתבר להתיר.
ש .האם ניתן לדפוק בפטיש בשעה עשר בלילה מצד דינא דמלכותא דינא?
ת.השיב לנו הגה"ג שלמה זעפרני שליט"א לרוב הפוסקי אי קשר בי דדמ"ד לנזקי בי אד לחבירו ומה שיש לדו הא דפיקות חד
פעמיות לצור תיקו וכדו' נחשב לשימושי דירה כהפעלת מזג ,וכבכי של עוללי ,שבזה אי אד יכול לטעו על שכינו בכי תינוק
או רעש המזג מפריע לי .
ש .האם מותר ליטול מס' בדואר וללכת לקניות ולשוב?
ת.אי במעשה זה משו חב לאחרי כיו שהמטרה בסידור זה של לקיחת מס' הוא על דעת זה שא נמצא בעל המס' הוא ניגש וא עבר
תורו מפסיד הוא את התור ואינו יכול לטעו הייתי כא כבר).עיי משפטי התורה סי' צה,ועלינו לשבח בראשית תשובה פ'(
ש.האם מותר ליטול מזון מהצדקה בכדי לתת לילדיו הנשואים?
ת.עיי בשו"ת משנה הלכות )חי"ב סי' קמט(שנשאל כגו זה והוכיח מירושלמי )שקלי פ"ה(שכ היה עושה ר' זכריה )ועיי חולי קלד.(:
ש.האם שיחת ועידה מועילה לקנין מעמד שלושתן?
ת .לעני כתב ,השו"ע )חו"מ קכו(פסק שלא מועיל,ובשו"ת דבר יהושוע )ח"ד ג'(כתב שטלפו שונה ומועיל א כול שומעי וה"ה לנידו"ד.
ש .האם יש להימנע מלשטוף כלים חדשים במים שאובים אחר טבילתם?
ת.לגבי טבילה עיי רמ"א )יו"ד רא סע"ה( ושה"ל )ח"ז לג(ומסתבר שהיכ שגזרו גזרו אבל בטבילת כלי ל"ג ואי לנו לגזור מעצמינו.
ש.האם אפשר לכתוב גט במחשב כף יד?
ת.מצד דבר המתקיי יש לעיי א החזקת תיפעולו היא ע"י בטריה יש לה זמ מוגבל ולא מועיל א יחבר לחשמל שהרי יהא זה בגדר
מחובר,ואפשר כמו שמועיל לכתוב על עלה של זית א שעתיד להתייבש בזה יהא מועיל א יכתוב לשיטות הסוברי שכתב כזה נחשב כתב.
ש.אדם שהקנה לאשתו מכונית ובתוכה גט האם מגורשת?
ת.הגמ' ב"מ)ט(:מוכח שספינה ג נחשבת לחצר שאינה מהלכת מפני שלא נעה מעצמה וה"ה למכונית למ"ד שיש קניני בגט.
ש.האם יש ענין לומר בנתינת צדקה את הסכום ולא כמתנת ידו?
תעיי שו"ע יו"ד ר"ג ומשמעו שעדי לומר כמתנת ידו ועוד שלפעמי א יאמר סכו גבוה יקפצו עליו אנשי שאינ מהוגני.

כל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי
להסיר מכשול :בגיליו מס'  24הובא בש שו"ת ישיב משה שכ' בש מר הגרי"ש אלישיב שליט"א להתיר שמיעת קול זמר של אשה אפי'
במכירה ויש להבהיר שכל זה מקלטת או שלא בפניה אבל איננו היתר גור והיעב"א.יישר כח לרה"ג אשר חנניה שליט"א שהעירנו בזה.

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

שמות השולחי תשובות והגרלה ע"ס  1 100יתפרס בגיליו מס'  27לקראת ר"ח תשרי בעזה"י.

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

ברכת יישר כוח לכל השולחי תשובות!וברכותינו לעשרות האברכי המסייעי בהפצת הגיליו בכל רחבי האר.2
ולכל המצטרפי אליה.
דפוס הדר

בברכת חילכם לאורייתא

מערכת פניני הדף

לע"נהרה"גמנחםמשיחבןויקטוריהוא"מהרה"צמימוןבןמסעודה!ת.נ.צ.ב.ה
להנצחות נשמות יקירך ז"ל ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה.
ובכל עניני הגליון והפצתו ,לע"נ ,חסות ,תרומות וכד'
ניתן לפנות לטל'  02-5829850או פקס'  02-5817174היו ברכה!

