












הנידון :הקנייתהבןלפדיוןהבן.
דף ח.

נתבאר בגמ' שהחיוב לפדות את הב ב 5סלעי וא נת חפ ששוה בפחות מ 5סלעי מועיל א
ניתלכה שאצלו זה שוה לחמש סלעי.

השאלה :מעשה בכה שבא לפדות ב בכור ,ואמר בצחוק לאמא אני לוקח אותו שהרי הוא שיי
לכה והא החלה לבכות ,מה פתאו אני לא מוכנה והסבירו לה שהמצווה שתפדה אותו מיד הכה
שהרי הוא שיי לכהני אבל היא לא היתה מוכנה לשמוע זאת בחושבה שזהו רק טקס בלבד ותו לא
ונתהאב את המעות לכה הא בנה פדוי באופ זה.
הנידון :כלהשמאוכזבתמהטבעתשנתקדשהבה.
דףט.

נתבאר בגמ' שאד שמקדש בבגדי משי ואי שיעור ידוע האישה מקודשת.
השאלה :מעשה בכלה שבשעת הקידושי פניה היו מכוסות ולא התבוננה בטבעת שנתקדשה בה

ולאחר החופה אמרה דווקא טבעת כזו לא רציתי וא! סולדת ממנה הא הקידושי חלו.

דף י .הנידון:אבשטועןשקידשאתביתוולאמגלהמיהוהחתןוהלךלעולמו.

נתבאר בגמ' שאב זכאי בקידושי ביתו בכס! בשטר וזוהי הזכות שהתורה נתנה לו.

השאלה :מעשה בזוג שהתגרשו והא לא נתנה לאב לראות את הילדה ,וביו בהיר הודיע האב
 כי קידש את בתו ולא יגלה למי קידשה כנקמה על התנהגות אימה ,ואחר זמ נפטר האב ,הא
לא
אומרי ג בזה הוא עשה שלא כהוג לפיכ יש כח ביד חכמי להפקיע את הקידושי האלו.

הנידון:קידשנערהב"בסלי"בצל.
דףיב.
נתבאר בגמ' המקדש בתמרה שאי בה שו"פ ספק מקודשת שמא שוה התמרה פרוטה במדי)באר

רחוקה(.

השאלה :קבוצת נערי היו בחנות לממכר ממתקי כאשר אחד מה קנה ממתק הקרוי "בסלי"
שהוא בצורתו עגול כצורת טבעת וכאשר ביקשה ממנו נערה לטעו מזה אמר לה התקדשי לי בזה
וש זאת באצבעה וכול מחאו כפיי ,הא יש מקו לחוש לקידושי אלו?
דף יב:
הנידון :נתןטבעתשלשנישקליםואח"כטבעתמזהב
נתבאר בגמ' ששתיקה של אישה אחר נתינת מעות אינה מהווה ראיה שהסכימה להתקדש,
השאלה :מעשה בזוג שאינ שתו"מ שחמד לו הבעל לצו ואחר שאמר הא"מ לי וכו' נת באצבעה
טבעת בשווי שני שקלי וכשהכלה הסתכלה עליו הרי זו לא הטבעת שקנינו יחד ,צחק ואז הוציא
מכיסו עוד טבעת מזהב יקרה והניח באצבעה הא חלו קי' אלו שהרי היה הפסק בי האמירה
לנתינה שבה באמת נתקדשה.
הנידון :קידושיןבטבעתגנובה.
דף יג.
נתבאר בגמ' א אד קידש אישה בסלע שחט! מידה ודיבר עמה מקוד על רצונו לקדשה מקודשת.
השאלה :בחור שאינו שתו"מ שקידש אישה שהיה לה חנות לתכשיטי זהב ,וגנב מתוכה טבעת בכדי
לקדש את בעלת החנות .וכשקידשה זיהתה את הטבעת ושמחה על חזרתה ,והוא לא סיפר לה שהוא
גנב אותה אלא שידע מיהו הגנב ,וקנה מאתו בכדי לשמח אותה' הא חלו קידושי אלו.
עמ במאכל ,עמ במשתה :צדיק אוכל לשובע
נפשוא המארח הוא צדיק אז אפי' שהוא
שבע הוא יושב לאכול ע אורחו כי אז אורחו
ירגיש בנוח לאכול ,וא המארח רשע אז בט
רשעי תחסר ואפי' שהוא רעב לא יואכל ע
אורחו .ומכא המנהג שאד מוזג יי"ש לחברו
שותה עימו יחד) .בית יצחק(

ימכור בתו ולא ילווה בריבית:מעשה בגביר
שהיה מלווה בריבית וכשנפטר דרשו החברה
קדישא סכו רב עבור קברו ,באו בני משפחתו
והתלוננו בפני שר העיר ,והח"ק טענו לו
שכיוו שמי שמלווה בריבית לא יקו בתחיית
המתי אז הוא קונה דירת קבע ועל כ& יש
לשל הו רב).שיחת חולי של ת"ח(

הגיליון מופץ בחסות ארגון "תורה ויהדות לע"
להפצת שיעורי תורה ברחבי הארץ
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האבני והכומר
הבחור עמד ב"נמל" התבונ על האוניות
העמוסות ,לפתע צדה עינו אוניה עמוסה
באבני ,לרגע חשב שהוא טועה ,הוא התקרב
והביט טוב ,ואכ אבני לא של בני ,היו
עמוסות עליה ,הוא אזר אומ וניגש אל רב
החובל הצביע לעבר החו ושאל ,אוניה זו
עמוסה בפירות ,וזו בחביות יי וזו בפרחי
אבל למה אוניית עמוסה באבני? הו! ענה
רב החובל ,כל ספינה זקוקה לשווי משקל ,א
יש עליה פירות מה טוב א א מפליגה
כשהיא ריקה יש סכנה פ לא תחזיק מעמד
בשיווי המשקל ויש למלאותה באבני.....
************************************************
היה מל שראה את הויכוח של היהודי ע
הכומר ונמאס לו ,יו אחד פנה הוא אל הכומר
והציע לערו מפגש שבו יתגוששו היהודי
מול הכומר ,ומי שיפסיד ישליכו אותו לי,וא
היהודי יפסידו ה ג יגורשו ממדינתו ,לש
כ הוחלט כי יערכו את ההתגוששות במילי"
על גשר הנמצא באמצע הי כ יהיה קל
להשלי את המפסיד לי הסוער.היהודי
נבהלו מעצ הרעיו שכ ידוע היה הכומר
בשנינות דיבורו וצחות לשונו ,והכריזו שלושה
ימי צו ותפילה ולאחר מכ עשו גורל בי כל
התושבי ונפל הפור על "העגלו" של העיירה
ביו האמור הוא הרבה בתפילה שהקב"ה
ישי לו את הדברי הנכוני בפיו ,טבל
במקוה והוכרז בי כל היהודי לעמוד בתפילה
בשעה שהעגלו יעמוד מול הכומר,ואכ כאשר
ראה הכומר את מי שלחו להתווכח עימו
התרברב ואמר לעגלו פתח פי ראשו ונראה
מה יהיה סופ ..פתח העגלו ושאל ,הא מבי
הכומר את שפת היהודי? בודאי ענה הכומר,
אז תאמר לי אי אומרי באידיש)לא יודע(
"אי וייס נישט"? "לא יודע" ענה הכומר.
כאשר שמע הממונה את הכומר אומר לא יודע
זרק אותו למי וליהודי רווח.הסביר העגלו
שראה בספר מוסר שבנ"א לא יוכל לומר
"בשמי" לא יודע ,והבי שכא "באר"
אפשר לומר ..מי שאומר כא שהוא לא יודע
ללמוד הוא ממלא את המטע שלו באבני
אבל לומדי "הד היומי"...המתמלאי
בפניני...אשריכ }הגר"י גלינסקי שליט"א{

הנידון :מניעתחליצהמחמתדרישהכספית.
דף יד.
נתבאר בגמ' שיבמה נקנית בחליצה וזהו להתירה לנישואי א באי חפצה להינשא לא נתבאר א חייבת.
השאלה :מעשה באשה שבעלה נפטר ללא זרע ,ואחיו מוכ לעשות חליצה רק א יקבל מקוד לכ סכו כס! גבוה ,והאישה מסרבת
ובי כה אינה חפצה לינשא בשנית הא כופי אותו לחלו לה.
דף טו.
הנידון :העברתמילגתכוללישירותלמשכירדירה.
נתבאר בגמ' לגבי שיעבודא דר"נ אד שג חייבי לו ואותו סכו הוא חייב לאחרי שיכול הלווה שלו לשל לאחרי ישירות את
החוב בלא להעביר את הכס! דר המלווה שלו.
השאלה :מעשה באבר שלא שיל שכירות לבעה"ב וכאשר ראה המשכיר שאי לו ברירה פנה לראש הכולל שלו וביקש
את מילגת הכולל השייכת לשוכרו ישירות אליו הא רשאי לעשות כ ?
דף יז .הנידון :ניצולימימחלהעדתומם.
נתבאר בגמ' לגבי עבד שחלה בחצי מזמנו רשאי לקבל שכרו מושל )ובתוס' לגבי מלמד עיי"ש(
השאלה :אד העובד במשרד ממשלתי המקציב ימי מחלה לשנה ונעדר מהעבודה לצור סידורי הא רשאי לקחת מהרופא אישור
ליו מחלה שהרי בי כה ה מוקצבי לאד או שיש בזה משו גזל.
הנידון :השכרתכליםלגוילפוטרםמטבילה
דף יז:
נתבאר בגמ' שגוי יורש את אביו דבר תורה אבל א אי לו יורשי הישראל זוכה בזה.
השאלה :מצוי כיו הרבה בתי מלו אשר לא טובלי את כל הכלי אלא מקני את הכלי לגוי ומשלמי לגוי דמי שכירות ובזה
הכלי פטור מטבילה,הא ימנעו מלקחת גוי ערירי מחשש שימות ולא יהיה לו יורש,ועי"ז יחזור לרשות הישראל ויתחייב בטבילה.
הנידון :מניעתלקיחתמשכנתא.
דף כ.
נתבאר בגמ' שאחד הגורמי לאד לירד מנכסיו הוא לקיחת הלוואה בריבית ויש מהפוסקי שערערו על לקיחת הלואה בריבית
ע"י היתר עיסקא )הגר"א' מעשה רב אות יג'(.
השאלה :א ראוי לאד להימנע מלקחת משכנתא ,ועדי! ליטול חובות מגמחי" בכדי להימנע מחשש ריבית.
דף כא.הנידון:עשיתבריתמילהלגדולבהרדמה.
נתבאר בגמ' שאי רוצעי את אוזנו של עבד ב"ס" דיש עניי שהוא יצטער ברציעתו.
השאלה :הא במילה שעושי לאד גדול יש עניי שלא לעשותו בהרדמה בכדי שירגיש בצער וכמו שבתינוק אי מרדימי אותו
בכדי שיחוש את הצער?
דף כא.הנידון :עשייתחוריםלבנותלצורךעגילים.
מבואר בג' אי ובמה רוצעי את העבד הנרצע דוקא בכלי ולא בס.
השאלה :אי הותר לעשות לבנות חורי לצור עגילי הרי יש איסור לחבול באד כמבואר בכ" פה' א לא לצור רפואה.
הנידון:ברכתהמוציאעללחםמלאאולבן.
דף כב:
נתבאר בגמ' שא ישנה פת קיבר ופת נקיה ת לעבד את הפת הנקיה שמועילה יותר.
השאלה :אד שחביב לו ג פת מלאה וג פת רגילה הא יעדי! לבר על הפת הקיבר שהיו עולה הרבה יותר מפת רגילה?
דף כד:
הנידון :כהןעםאצבעיתרהאיךנושאכפיו.
נתבאר בגמ' א היה עבד ע אצבע יתירה והאדו חתכה ,יוצא העבד לחירות.
השאלה :כה שהיתה לו אצבע יתירה ולא הסירה בניתוח ,לחשוש לדעות ששי הטלת מו בכה ג בזה"ז ,ונושא כפיו אי יחלק את
האווירי שבי אצבעותיו?
הנידון :נתינתסנדקאותוקידושלאדםאחד.
דף כז:
נתבאר בסוגייא ובתוס')ד ה' נתו ( שר"ג נת מעשר ראשו לר"י ,ומעשר עני לר"ע ולא נת ג מעשר עני לר"י א! שהיה עני כי יש עניי לתת
את המתנות להרבה עניי.
השאלה :אד שעור ברית לבנו וחפ לתת לאד אחד ג סנדק וג קידוש ,הא עדי! שיחלק זאת לשני בנ"א וכדמוכח בסוגיי .
הנידון:לימודנ"ךדרךהגמרא.
דף ל:
נתבאר בגמ' שחייב אד ללמד את בנו מקרא ולא נתבאר א חייב ללמדו ג נ".
השאלה :הא ראוי לבחור ישיבה לקבוע לימוד בנ" שלא יהא מצב שידע את הנ" דר הגמרא.
הנידון:נתינתמעשרכספיםלהוריו.
דף לב.
נתבאר בגמ' שתבא קללה לאד שיש לו ובכ"ז מפרנס את אביו ואימו ממעשר שני.
השאלה :אד שיודע שהוריו לחוצי כספית הא יכול לית לה את מעשר הכספי שלו או א מפריש חומש א יכול לית לית את
ההפרש בי המעשר לחומש.
הנידון :לומדבאוטובוסלקוםמפניזקן.
דף לג.
נתבאר בגמ' חיוב קימה ,ובאחרוני דנו לקו בפני אוספי צדקה ,אשת חבר ,או סומא.
השאלה :אד הלומד באוטובוס ועסק במצווה ורואה אד מבוגר שאי לו לישב הא חייב להפסיק מלימודיו ולית לאד המבוגר לישב.
הנידון :מניעתקניהלאישהובזהמשמחה.
דף לד:
נתבאר בגמ' חיוב הבעל לשמח את אשתו ברגלי וכפי שנתבאר קונה לה בגדי ותכשיטי וכו'.
השאלה :אד שאשתו שמחה בזה שלא קונה בכדי שלא יכנסו לחובות הא יקיי בקשתה.

אי זק אלא חכ:

מל& שמחל על כבודו אינו מחול:

שנינו במס' אבות איזהו חכ הלומד מכל אד ומשו
שאוס -חכמה השכינה ומקובצת מזה ומזה נחשב כאילו
חי שני רבות ,וזהו אל תסתכל בקנק אלא במה שיש בו
אפי' שהאד המדבר הוא צעיר שמא אומר דברי
נעלי וחכמי מפי זקני),ב יהוידע(

אי& אנו אומרי אבינו מלכינו חטאנו לפני& רח עלינו
זהו משו שאי לנו מל& אלא אתה ,ת"ח שלמד תורה
ושייכת לו יכול למחול ,מל& שמקבל מלכות רק מבני
עמו לא יכול למחול ,אבל ממה' הקב"ה יכול למחול כי
אי לנו מל& אלא אתה ולא רק בגללנו),חת סופר(

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוךגיליוןפניניהדף (27
האם ניתן ללוות מקופת צדקה המונחת בבית בתור הלוואה עד שיבואו לגבות את הקופה ,האם יש היתר
לכך?
אלו היו תשובות הרבני:
יש לחלק בי קופות שניתנות ע"י מוסד או אד ע"מ שיניחו בבית ,לבי קופה שבעל הבית בעצמו הניחה למע יתווס! בה ממו ואז מעביר
לאיזה גבאי שירצה ,שהרי כתב השו"ע )יו"ד רנ"ט א'( לחלק א הכס! עדיי לא הגיע לידי הגבאי מותר ללוות הימנו ומשבא לידי הגבאי
אסור ללוותו .וכל זה בכס! שעדיי לא יועד לאיזה מוסד נית והונח בקופה עצמית ,אבל יש לדו בקופות שמביאי מוסד או ועדת צדקה,
הא הקופה קונה בשבילו מדי כליו של אד ברשות מוכר שלמעשה נחלקו בדי זה )בחו"מ סי' ר'( ,לדעת השו"ע בודאי לא קונה,
ולהרא"ש והטור וכ"פ הסמ"ע הוי ספק שלא נפשט ,אול להש" )ש ס"ק ז'( פסק כהרי"מ שא הונח הכלי בידיעת בעל הבית ובהסכמתו
קונה הכלי לבעל הכלי ,ולגבי א הכלי נחשב לחצר המשתמרת דעת נתיה"מ )סי' ר' ס"ק ג'( שא יש מחיצות לכלי הוי חצר המשתמרת
וכ"פ בשו"ע )רע"ג סעי' יד' עיי"ש( אול יש החולקי שמה שיש תו לכלי אינו עושהו למשתמר,ולפי דעת ג באופ זה לא יקנה הכלי
לבעליו ,ומסקנת האחרוני כדעת נתיה"מ,ולפי"ז הכלי קונה לבעליו .ומשום כך יש לאדם להתנות פעם אחת בשנה שכל כסף שיונח לא יהא שייך
לייעודו עד שיגיע בפועל ליד גבאי ואם לא התנו מתחילה יש להימנע מלהלוות מהקופה אולם הוסיף לנו אחד הרבנים עפ"י המבואר בפת"ש )יו"ד רנ"ט ס"ק ד'(
שכיוון שנהגו העולם להשתמש בזה חשוב כאילו התנו מתחילה ולפי זה יהא מותר להלוות בתנאי שיכתוב את הסכום בפתק ויניחו בקופה.ועיין)בספר מעשה
הצדקה סי' פ"ו.ובס' צדקה ומשפט בלוי ,פ"ח הע' כה.ובס' דרך אמונה הל' מ"ע צה"ל קכא(

פניני דחידודי:

א .מעשה בכהן שעלה להיות ש"ץ והיה כהן יחידי בביה"כ ושכח לעקור רגליו קודם התפילה או ברצה ונזכר
סמוך לברכת כהנים ,מה תקנתו שהרי אם הוא יאמר את הנוסח ברכינו בברכה וכו' הנאמר כשאין כהן הוי פגמו של כהן ,כי לא
יודעיםהציבורלמההואלאנשאכפיו,ואםירמוזלאחרלומרגםבזהישמשוםפגמושלכהןשרואיםשהגיעלכהניםואינועולה,
האםיצטרךלצאתמביה"כבשעהשאחריאמראתהנוסח,ושונהדינומכהןשעומדבתפילהשאיןפגםאםנמצאבביה"כששםניכר

מדועלאעולה?
ב.חתןשאחדמהמוזמניםלחתונההיהגרשגירותוהיתהמוטלתבספק,ויוםלאחרמכןהתגיירכדיןבטבילהלחומרא,האםנחשב
מחמתכןלפניםחדשותשהרימקודםלכןהיהבספקאדם?
ג .במעשה המובא בגמ' שבת ) מ"ט( על אלישע בעל כנפים שנהפכו התפילין שלו לכנפי יונה ,יש לעיין אם אח"כ נהפכו שוב
לתפיליןהאםניתןלהשתמשעםתפיליןשנעשומכנפייונה?
תשובה גוררת תשובה :בדבר השאלה על מועצה המקבלת מימון לאוטובוס להסעת תלמידים מהישוב לעיר וחפצים אברכים לעלות
עימהםוברצוןהמועצהליטולמהםדמינסיעההאםנחשביםלעושיםסחורהבפרתושלחבירו?

בנידו זה השיבו לנו הרבני:אי נחשב מקרה זה אלא לפרה שלה ויש לה זכות ליטול כס! אול עליה לברר א הגו! המממ ידע מזה
ולא יסכי הוי כפרה גנובה שעושי עליה שכר.
פניני דזוזי...

:

שאלהגוררתשאלה מצוימאדשילדיםבאיםלידחנותספריםשלספריילדיםוקוראיםאתהספרשםובעלהחנותאינומבחין
בכךהאםמותרלעשותכן?

ביתהוראה "יורו משפטי&" בראשות הרה"ג גדעו ב משה שליט"א

026540222



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 נזקפת לזכותך!התקשר .לט"ל 02-5829850
ריחיי בצווארו ויעסוק בתורה?
המנהג שזורקי על החת בשבת חת אגוזי
ושקדי להראות לו שא יקבל עול תורה הפרנסה
בא תבוא כמו השקדי והאגוזי שמגדלי עצמ,
ואצל יעקב שגללו את האב שהוא בבחי' הריחיי
שהוא היצה"ר רק ע"י שהתאספו כול כדי להסיר
את לב האב.כנאמר והסירותי את לב האב...

יצרו של אד מתחדש:
יעקב אבינו שאל את המלא& מה שמו והמלא&
לא רצה להשיב לו מפני שאמרו בגמ' סוכה
נב .שבע שמות יש ליצה"ר ,וכא אמרו שהוא
מתחדש כל יו בש אחר לכ& לא יעזור
שיעקב ידע את שמו כי למחר יקרא בש
שונה וכמהותו של שקר שש בפניו מסכה.

בגיליו כ"ח נודה למרנ ורבנ פוסקי הדור ויושבי על מדי שנתנו לנו את ה"כח" להמשי& עד הלו:
ובראש הגאו פוסק הדור מר הגרי"ש אלישיב שליט"א ,וחתנו הגה"ג הרה"ג יצחק זילברשטיי
שליט"א ,ולאב"ד וראשי הישיבות הרה"ג מנח מנדל שפר ,הרה"ג שמואל אליעזר שטר ,הרה"ג זלמ
נחמיה גולדברג ,הרה"ג נפתלי נוסבוי ,הרה"ג ברו& שרגא ,הרה"ג אשר וייס ,הרה"ג שמואל פנחסי,
הרה"ג מנשה שוע ,הרה"ג גדעו ב משה ,הרה"ג הגרי"ש זיכרמ ,הרה"ג שלמה זעפרני ,הרה"ג ציו
כה,הרה"ג יצחק בלסבלג ,הרה"ג אשר חנניה ,הרה"ג יוס -ליברמ ,הרה"ג אליהו בר שלו ,הרה"ג
שמאי גרוס ,הרה"ג יצחק מרדכי רובי ,הרה"ג אלחנ פר ,/הרה"ג יעקב שיכנזי ,הרה"ג יהודה איטח,
הרה"ג דוד אסולי ,הרה"ג אהרו ירחי ,הרה"ג יעקב שלמה מוזסו הרה"ג שלמה שעיו.שליט"א

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 27
ש .כסף שניתן לאדם לקנית בגדים האם יוכל לשלם בזה משכנתא?

ת .עיי בשו"ת חוות יאיר )סי' רל”ב( שד באד שקיבל מעות ליי לקידוש א יכול לקנות בזה דגי לשבת והעלה שאינו יכול לשנות
מהיעוד שנית עבורו עיי"ש.
ש .האם מועיל צווי על כתיבת גט דרך הטלפון?

ת .עיי בשו"ת מהרש"ג )חב' סי' ת'( שציווי שליחות לכתיבת גט דר הטלפו מועיל וראייתו מ"כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי ",ויש
שכתבו לחלק א הוא בעיר מועיל ,וא איננו בעיר חוששי לשד עפ"י מה שכתב חת"ס )אהע"ז חא' פי' מד'( עיי"ש אול באופ שיש
מצלמה לא חוששי לזה.
ש.האם עדיף לקבל תלמיד בינוני אך מתון או פזיז וחכם?

ת .ע"פ המובא בסו! מס' הוריות שלחו להו סיני עדי! ,וא! שנשארו בתיקו מבואר במצפה אית )ש( שסיני המסיק אליבא דהלכתא עדי!,
ומכא שיש להעדי! את המתו על פני הפזיז.
ש .האם ניתן לבנות ביה"כ בשטח ציבורי בכוח הזרוע?

ת .אי ראיה מהמל שלמה שנטל בכוח את השמיר בכדי לבנות את ביהמ"ק שהרי מבואר ששלמה מל על העליוני ועל התחתוני ,ולכ
כול היו תחת מרותו ,ובבניית המשכ כתיב מאת כל איש אשר ידבנו ליבו וכו' משמע שצרי נדיבות לב.
ש .האם ניתן לעבוד כרופא מתמחה בביה"ח גוי?

ת .עיי שו"ע )יו"ד סי' קנ"ד ב'(שמותר ליילד ב עכו" בשכר דווקא ,ומצאנו חז"ל שהתירו מפני דרכי שלו ,ועוד שישנה אמנה לרופאי
שלא להבדיל בי גזע דת ולאו ,ולפעמי נצרכי דווקא לה שהרי חכמה בגויי תאמי .
ש .האם יש אפשרות לעשות גט על תנאי לאדם החולה רח"ל?

ת .עיי שו"ת שבה"ל )ח"י סי' רנ"ח( שנשאל כעי אופ זה והעלה שיכול לתת גט מעכשיו ולכתוב בו את זמ הנתינה ויוסי! תנאי שלא יחול
הגט אלא בעוד חצי שנה או שנה וכנפסק באהע"ז )סי' קמ"ו א'( ובזמ זה יוכלו לחיות יחד ואשתו גמורה היא לכל דבר עיי"ש.
ש .פועלים שהעבירו דירה והתחייבו על שריטות והמעבר היה צר האם חייבים?

ת .א התנו במפורש הרי מבואר בשו"ע )חו"מ רכה גד( שהתנאי מחייב ומה שגילו שהמעבר צר ומשו כ נוצרו שריטות היה לה
לבדוק זאת מקוד ,ומשלא בדקו זה על אחריות ועדיי יל"ע.
ש .פועל ניקיון שניקו במקומו חינם את המדרגות האם יקבל שכרו מושלם?

ת .לכאורה יש לחלק א שכרוהו בקבלנות ודאי מקבל וכפי שפסקו הרמב" ובשו"ע )חו"מ של"ד י'( אול א הוא שכיר המקבל לפי
פעמי אי חובה לתת לו אלא כפועל בטל.
ש .רצה לשלם שכירות בשער דולר נמוך והמשכיר הסתתר ביודעו שמחר יעלה השער?

ת .הפיתרו הוא שכיוו שהמשכיר התנה עימו שישל לו כס! ישראלי בער דולר ,יכול לקנות דולרי בער הנמו היו ולמחר ימכור
אות בער הגבוה וישל את חובו ,וא לא רוצה לשל את ההפרשי יכול לתת לאד שהוא נאמ כבי"ד ,וכפי שפסק הש" )חו"מ ע"ד
ס"ק ט'( ונתיה"מ )סק"ח(.
ש .האם ניתן לנסוע לחו"ל לתפילה בימים נוראים?

ת .עיי במ"ב )סי' תקל"א סק' י"ד( שההיתר לצאת לצור דבר מצווה הוא אפי' לראות את פני חבירו ,ובאחרונה נפו הרעיו שועדות
צדקה שולחות רבני צדיקי ויר"ש שיתפללו בקברי צדיקי ולא שמענו שהגדולי מחו בה ,א א אי לחז נחיצות כספית בודאי
שעדי! שישאר באר שהרי כל התפילות מתנקזות לא"י.
ש .אדם שהוציא קול על חברה שעומדת לפשוט רגל ובגלל זה פשטה רגל האם חייב?

ת .ודאי שמעשהו חמור ביותר ועובר על איסורי תורה כמו" :ארור מכה רעהו בסתר" ,לה"ר ,רכילות ,אול ביחס לחיובי ממו דינו לכל
היותר כמזיק בגרמא המבואר בחו"מ )שפ"ו( שפטור מדיני אד וחייב בדיני שמי ,וא מה שהביאו להוציא שמועה זו היה חשש סביר אי
הוא חייב א! בדיני שמי כ השיבנו מר הרה"ג זלמ נחמיה גולדברג שליט"א.
ש .מדוע מכסים פני הכלה לצורך חופה קודם הקידושין?
ת.ענו לנו הרה"ג שליט"א שיש נוהגי שמכבדי רב בכיסוי פני הכל ה ואינו מדי חופה ומי שנוהג כ מדי חופה מועיל כמו שנכנסי
לכלונסאות קוד הקידושי ומתכווני שיחול אח"כ.

כל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי

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) .נית לציי שלא לפרס את הש(

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 הרה"ג מנחם משיח בן ויקטוריה וא"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!!!

