
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ב גיליון       
"ח כסליו תש"פר  

 תש"פ



 

 בחמץומקדש  –מקדש בתמרה  :3שאלה 

 
, מקודשת דש אשה בתמרהיק)יב.( מובא שמי ש קידושין בגמ'

אפילו שבאותו מקום השווי של תמרה הוא הרבה פחות מפרוטה, 
אנו חוששים שמא התמרה שוה פרוטה במדי, שהוא מקום שאין 

 תמרים מצויין ודמיהם יקרים, ושווי של תמר יותר מפרוטה.
 

מתחילת השעה  בגמ' פסחים )ז.( מובא שמי שבערב פסח והנה
השישית קידש אשה בחמץ, אינה מקודשת, משום שמשעה זו 
החמץ אסור בהנאה מדרבנן, והמקדש באיסורי הנאה אין קידושיו 

 קידושין, והאשה מותרת לכתחילה להינשא לאדם אחר.
 

שכעת יש מקום במדינה מרוחקת שמחמת הבדלי השעות,  ואפילו
והחמץ הזה מותר בהנאה, בכל  עוד לא הגיעה השעה השישית,

זאת אינה מקודשת מחמת שכעת במקום קידושיה החמץ אסור 
 בהנאה.

 
שעד שיגיע החמץ לאותה מדינה הוא כבר לא יהיה שווה לומר  ואין

כלום, שהרי כתב הר"ן בקידושין שם לגבי תמרה שגם אם עד 
 שתגיע למדי היא תתקלקל, מ"מ היא מקודשת.

 
 :קשה מה החילוקו
 

אפילו שבאותו המקום אינה  מקודשתהמקדש אשה בתמרה דבין 
 פרוטה. היות ובמקום אחר שווה  ,שווה פרוטה

 
, תמקודש שאינה משש שעות ולמעלהבחמץ מקדש אשה לבין 

 .עדיין לא הגיע שש שעות שבמדינות מרוחקותמרות ל
 
 
 
 



אכילת חמץ והיתר עינויי יום הכפורים  :4שאלה 
 קודם הבדלה

 
 

הסתפק בדינו של אדם שהתחיל  (ימן תצ"א סק"א)ס םבמגן אברה
, עד הלילהלאכול במוצאי פסח מבעוד יום ונמשך עם סעודתו 

, שלכאורה נראה שמותר ודם הבדלהק האם מותר לו לאכול חמץ
לו לאכול, שכיון שחשיכה הוי לילה לכל דבר, אלא שחכמים אסרו 
לעשות מלאכה עד שיבדיל, אבל איסור חמץ אינו תלוי בהבדלה, 

 .נשאר בצ"עו
 

גן כותב המ יום הכפוריםתרכ"ד לגבי תחילת סימן זאת בלעומת 
מותר ברחיצה  יום הכפורים במוצאי מיד טות כי יבפש אברהם

 .שיבדיל אף קודם עינוייםובכל שאר 
 

 וקשה מה החילוק:
 

הבדלה, שיש ספק האם  אכילת חמץ במוצאי פסח קודםבין 
 הותרה אכילת חמץ.

 
אלה  מותר כלשבמוצאי יום הכיפורים  ושאר עינוייםרחיצה לבין 

 .שיבדיל עם חשיכה קודם
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 :שליחת תשובות באופנים דלהלן

o  כולל  \נציג בישיבה 
o  1532-9922143 –פקס 

o  מייל– a9922143@gmail.com  
o  שליחת טופס מיוחד( קופת חילוקא –נדרים פלוס( 

 

ומעוניין להצטרף לעניית תשובות דרך מערכת זו, נא  למי שאין חשבון בנדרים פלוס
רת קשר, יוטלפון ליצ ,תעודת זהות רמספ ,שם משפחהשם פרטי,  בקול ברורלהשאיר 

שעות יש  34)תא קולי(, לאחר  3שלוחה מס'  #3443 מוסד מס' 03-7630585 בטלפון
 .הטלפוןמספר ספרות אחרונות של  4להכנס עם מספר תעודת זהות, והסיסמא 

 

  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.

 .להשתדל לכתוב תשובות באופן קצר ותמציתי 
 מומלץ להביא מקורות לתשובות. 

 
 

  'י"ג כסליו ניתן לשלוח תשובות עדלגיליון ב 
  יצא אי"ה בי"ד כסליוגגיליון ' 
 שאלות 3יפורסמו  ל שבועייםבכ 

 ת למשיביםמילגו

 בי"ז כסליו ב' תערך אי"ה-הגרלה על תשובות לגליונות א'ה 
 ל כל עניית תשובה יש זכות אחת לכניסה להגרלה.ע 
 שניתן לממשם בעשרות חנויות בבית שמשכארד" -ההגרלה תערך על כרטיסי "שי. 

 ₪  50 – של פרסים 03  \  ₪ 000 –  של פרסים 4   \  ₪  300 –פרסים של   4

 !!!הגרלה נוספת בין כל המשיבים על פרסים יקרי ערך 
 

  קונטרס עם השאלות והתשובות הנבחרות. יצא לאוראי"ה לקראת סוף זמן קיץ 

mailto:a9922143@gmail.com

