
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ן הגיליו       
 כ"ב טבת תש"פ

 תש"פ



 
  שוגג ומזיד בדינא דגרמי :11שאלה 

 כתב, דגרמי דינא הזה בזמן שדנים שהובא לאחר'( ד סעיף א סימן מ"חו) ע"בשו
, הוזמו ושוב, זו עדות פי על ממון והוציאו, שקר עדות שהעידו שעדים א"הרמ
, הים למדינת לךה הממון את שקיבל שזה כגון חזרה הממון להוציא ניתן ולא

 לפסק שטעם א"הגר בביאור שם ראה) .דגרמי מדינא, ששילם לזה לשלם חייבים העדים
 סוברים שיש כ"בנו שם וראה', ב סעיף ט"כ' סי מ"חו א"ברמ נפסק וכן, זמם מכאשר ולא דגרמי מדינא הוא א"הרמ

 (מקנסא ולא מדינא הוא דגרמי שדינא

( א"ה סנהדרין הלכות ו"פ) ם"ברמב סקנפ וכן'.( ק) מובא קמא בבא במסכת והנה

, זה שהלך כגון, הדיון את להחזיר אפשר ואי, וטעה ממונות דיני שדן שדיין
, שהפסידו לזה מלשלם הדיין פטור - הים למדינת, כדין שלא הממון שנטל

 .לנזק שגרם פ"אע, להזיק נתכוון שלא מהטעם

 :החילוק מה וקשה

 .דגרמי נאמדי שחייב דאמרינן שקר המעיד עד בין

 טעה שרק ומטעם, גרמי זה שגם אפילו, נזקיו על שפטור בדין שטעה דיין לבין
 .להזיק התכוין ולא

 ובכל, במזיד ובין בשוגג בין לעולם מועד אדם לפיו בידינו הוא נקוט כלל והרי
 .חייב גוונא

 אריה גרינעס שליט"א(רבי )הרה"ג  

וברכה על  של בהמות נוספות ברכה על שחיטה :11שאלה 
שלא היתה דעתו עליהן בשעת באופן  –נוספת ציצית לבישת 

 הברכה על הראשונות

ותוך כדי השחיטה, כתב שהשוחט בהמות ובירך על )יו"ד סי' י"ט סעי' ז(  בשו"ע
שלא היתה  ףחוזר ומברך עליהן, א נואיהביאו לפניו בהמות נוספות,  ששוחט

 דעתו עליהן בזמן הברכה על הראשונות.

של ארבע כנפות  טליתותכתב שאם לובש כמה ח' סעי' י"ב( )או"ח סי' והנה בשו"ע 
ואח"כ הביאו לו בגד נוסף שלא היתה דעתו עליו בשעת הברכה  ובירך עליהם

 צריך לחזור ולברך.ש -על הטליתות הראשונות 

 וקשה מה החילוק:

נוספת שצריך  לבישת טליתנוספות שאין חוזר ומברך, לבין בין שחיטת בהמות 
 לחזור ולברך.

 דניאל פלינט שליט"א(רבי )הרה"ג  



 ד-גגיליונות  –שמות המשיבים 
 אביב אריאל
 אהרון אליהו
 אורצל דוד י.
 איזבי אפרים

 אייזן שמחה בונם
 אלבוים משה

 אלבנגר דוד משה
 אנגל יוסי

 אנגל יעקב
 אסולין יונתן

 ארלנגר שלמה
 באלון צדוק

 בארון נתן נטע
 בוריה אלעזר
 בושרט נתן זאב
 ביכלר אלחנן
 ביננשטוק אהרן
 בירנבוים אהרן

 בן גיגי אברהם
 בן פורת יצחק זאב

 בן ציון שמעון
 בן שמעון אשר חיים

 בן שמעון מיכאל
 בצלאל בנימין
 בקר דניאל
 בקשי שלמה
 ברדוגו שמעון
 ברילנט מנחם

 גבירר משה דוד
 גדל בנימין
 גדל בנימין
 גולדבאום נפתלי
 גולן קלמן

 גורביץ גבריאל
 גיסר אלחנן
 גלר נתן צבי

 גראבינה יעקב יהושע
 גרוסמן זכריה
 גרינברג דוד

פאו-דה בנימין  
 דומניץ א.ש.
 דייטש משה

 הופמן משה מרדכי
 הרר אליהו
 ווילנר משה

 ווינבלט מרדכי
 וייס מיכאל מנחם

 וייס ישעיהו

 וילנר משה
 וינגרטן אלעזר משה

 ויסבקר אהרון
 ויסנשטרן אברהם

 ולר אהרן אליעזר
 זיאת מנחם
 זלבסקי דוד
 זלטס יונתן

 חג'בי שמעון
 חדד נתנאל

 טורש חיים אליעזר
 טעפ משה

 טקו שמואל
 טרייטל משה

 יברוב מתתיהו
 יהודאי יהודה

 ירט צבי משה
 ישיביץ יצחק
 כהן טוביה
 כהנא איתמר

 כהנא חיים
 לאנדי ישראל יעקב
 לבוק רפאל יהודה

 לוברט משה
 לוטקין יהושע

 לוינשטיין ש
 לויתן אברהם
 לזנובסקי אברהם

 ליבוביץ ישראל יעקב
 ליבוביץ מרדכי
 לינדן מוישי

 לעווין שמואל
 מדינה יאיר
 מטה צבי

 מיטלמן אליעזר
 מייערס חהנתנאל שמ

 מילר חיים יוסף
 מילר יצחק
 מליק יצחק
 מלכה דוד

 מרילס מרדכי
 מרקוביץ ישראל
 נאגר יעקב

 נזרוב יוסף חיים
 סבן אלישיב יהודה

 סדובסקי אלחנן
 סומר שמואל

 סומר אלי

 סילבר מאיר צבי
 סלומון אלעזר משה

 ספירשטיין משה
 ספירשטיין יהודה זאב

 סרמונטה ניסים
 פוקס אליהו
 פוקסברומר משה
ןייפינקלשט יוני  

 פישר ישראל
 פישר יהודה אשר

 פלייטו משה
 פקטר יהודה
 פרויליך ארי

 פרי שמעון
 פרידמן שמואל

 פרימן בנימין חיים
 פרמד משה

 פרנקל יעקב ישראל
 צבאח שמואל
 צדוק אברהם
 צור צביקי
 צייג רונן

 קאץ שמואל
 קבלו משה

המאיר שמח  קוהן 
 קופער אפרים
 קופער אפרים
 קורן שמואל
 קזוקין מיכאל

 קליין יונתן צבי
 קליין אהרן
 קמפה יהודה

 קניאס דוד
 קסל יונה יוסף
 קץ שמואל
 קרויזר משה

 רובינשטיין אברהם אבא
 רפאל כהן אריאל
 שוורץ אברהם

 שטיגל חזקיהו יוסף
 שטיינברג ח

 שטרנבוך אשר
 שיטרית יעקב

 שכטר ישעיהו
 שריון יהושע

דניאל יצחק  שרס 
 ששון דוד



                       
 זכו ב'שי כארד'  ד-גבהגרלה שנערכה מבין המשיבים על שאלות מגליונות 

 ד והתשובות הגיעו למערכת מאוחר, יכנסו אי"ה להגרלה הבאה(-)בחורים שהשיבו על גליונות ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ליחת תשובות באופנים דלהלןש

 

o יל מי \ 6267413-1532 –פקס  \   יםנציג– a9922143@gmail.com  
o  שליחת טופס מיוחד( קופת חילוקא –נדרים פלוס( 

ומעוניין להצטרף לעניית תשובות דרך מערכת זו, נא  ן בנדרים פלוסלמי שאין חשבו
                                   וטלפון ליצירת קשר,  ,תעודת זהות מספר ,שם משפחהשם פרטי,  בקול ברורלהשאיר 

שעות יש  34)תא קולי(, לאחר  3שלוחה מס'  #0443 מוסד מס' 30-98037:7בטלפון 
 ספרות אחרונות של מספר הטלפון. 4ודת זהות, והסיסמא להכנס עם מספר תע

 

  מספר  \ טלפון \כולל  \שיעור -ישיבה \משפחה  \פרטים אלו: שם  –יש לצרף לתשובה
 .השאלה

 יש לכתוב בכתב ברור וקריא, תשובות שימסרו בכתב לא  -יד  תשובות שנמסרות בכתב
 ברור וקריא לא יכנסו להגרלה.

 מומלץ להביא מקורות לתשובות, ופן קצר ותמציתילכתוב תשובות בא להשתדל. 
 

 

  ח' שבט' יצא אי"ה בוגיליון  –ה' שבט ניתן לשלוח תשובות עד'( )גיליון הזה לגיליון 
  ה בר"ח אדרתערך אי" ו-הההגרלה בין המשיבים על גיליון 
 להגרלה לכניסה אחת זכות יש תשובה עניית כל על 
 כארד-שי" כרטיסי על תערך ההגרלה": 
 4 בין נוספת והגרלה  ₪ 73 – של פרסים 03   ₪ 033 –  של פרסים  4  ₪ 033 –  של פרסים 

 המשיבים. כל
 

300 
 

ראיתמ הבחור י"נ כהנא  משה אורחות   
י"נ אלבוים משה הבחור 300 אליעזר אור    
י"נ פוקס אליהו הבחור 300 משה אורחות   
א"שליט לוברט משה הרב  300 מנחם אבי כולל   
יוסף יונה הבחור 100 י"נ קסל  שטרנבוך הרב   
א"שליט יברוב מתתיהו הרב 100 מיר כולל   
חיים בנימין הרב 100 א"שליט פרימן  שמחה שערי כולל   
א"שליט סרמונטה ניסים הרב 100 יעקב נחלת כולל   
סטר'צ אוריאל הרב 50 א"שליט  ישראל משכן   
י"נ אנגל יוסי הבחור 50 חיים תורת   
חיים יוסף הבחור 50 י"נ נזרוב   מתיבתא 
צבי נתן הבחור 05 י"נ גלר  חיים תורת   
י"נ איזבי אפרים הבחור 50 אליעזר אור   
בסקילזנו אברהם הרב 50 א"שליט  יצחק שיח כולל    
י"נ יהודאי יהודה הבחור 50 חיים תורת   
י"נ טרייטל משה הבחור 50 חיים תורת   
א"שליט גרוסמן זכריה הרב 50 יצחק שיח כולל    
 ישראל הבחור 50

 יעקב
י"נ לאנדי חיים תורת   

א"שליט קניאס דוד הרב 50 יצחק שיח כולל    
א"שליט מילר יצחק הרב 50 ברוך נר כולל   

.ש.א הבחור כרטיס ספר י"נ דומניץ  שמואל ברכת   

mailto:a9922143@gmail.com

