
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      
  
  

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                       

  
  

                 
  
  

            
  
  
  
  

                                                                                        בעצרת על פירות האילן                     בעצרת על פירות האילן                     
כי אז ?ו בשבט "מדוע אנו אוכלים פירות בטיש לבאר 

?  ומה אנו עושים בשבועות!ראש השנה לאילנות
 ולכאורה היה יותר מתאים !נוהגים להעמיד אילנות

ה "רוב, להעמיד אילנות)ו בשבט"ט(ה לאילן"בר
  ?   לאכול פירות) עצרת (לפירות

והתשובה היא שכשבאים לדון את האבות שהם 
האילנות את מי מביאים להעיד את הבנים הפירות 
וכשבאים לדון את הפירות שהם הבנים את מי יביאו 
להעיד עליהם את האבות שהם האילנות זהו בעצרת 

לראות פירות הולכים בדרך ' על פירות האילן יזכנו ה
                                                                                                                                                                                                                                                       )רמטא יואל מס'ר (. והיראההתורה

                                                                                                                                    

  .   .   שבועות הזמן המסוגלשבועות הזמן המסוגל
ה כפה על "מתארת איך הקב) פח(שבת ' הגמ

ישראל הר כגיגית בכדי שיקבלו תורה ויש לתמוה 
מדוע אין עושים זכר לכפיה זו בחג שבועות אלא 

ומדוע ? ושטיחת עשביםמתענגים על מאכלי חלב 
י מזיק ששמו טבוח "הוצרכו להפחיד אותנו ע

ה "והיסוד לזה הוא שבא הקב) קכט(כמבואר שבת 
להראות לנו שהחיים זה תורה ובלי זה זה מוות כמו 

 אין לכך) סא(הדגים אמרו לשועל בברכות ש
מצמידים אקדח זכר לכפיה כי את המסר הבננו 

ו ולשמוח נשאר לנו רק להעריך את מה שקיבלנ
  )רב רוזנבלוםה.                                          (בקבלתה

                                                      

                                          חותנהחותנה  שלאשלא  החתונההחתונה
זוג ממשפחות מכובדות שעמדו להינשא ולשם כך שלחו הזמנות והזמינו אולם זוג ממשפחות מכובדות שעמדו להינשא ולשם כך שלחו הזמנות והזמינו אולם שה בשה במעמע

ל הרבה מהמוזמנים ל הרבה מהמוזמנים "" כלים ולשם כך באו מחו כלים ולשם כך באו מחו3030מפואר ביותר ותזמורת המכילה מפואר ביותר ותזמורת המכילה 
רובות וביום החתונה החתן התחרט ונעלם מבלי להודיע רובות וביום החתונה החתן התחרט ונעלם מבלי להודיע ממוההוצאות לקראת החתונה היו וההוצאות לקראת החתונה היו 

 לאחר היום בו עמדו להינשא ומשפחת  לאחר היום בו עמדו להינשא ומשפחת לאיש על מקום הימצאו וכשמצאוהו זה היה יומייםלאיש על מקום הימצאו וכשמצאוהו זה היה יומיים
וכן את עלות וכן את עלות , , תזמורתתזמורת, , הכלה תובעת מהחתן שישלם את כל הוצאות החתונה אולםהכלה תובעת מהחתן שישלם את כל הוצאות החתונה אולם

?                                                                                                          ?                                                                                                           האם יש מקום לתביעתם האם יש מקום לתביעתם,,לל""הכרטיסים של אלו שבאו מחוהכרטיסים של אלו שבאו מחו
  58171745817174--0202חוו את דעתכם בנידון לפקס חוו את דעתכם בנידון לפקס 

   ::הנידוןהנידון      .    דף פז) אא
ח "ע או"מזבח למעט יין שיש לו ריח רע או מגולה ועיין שושיש לקדש על יין הראוי ל' נתבאר בגמ

.                                                                             שם נתבאר דין יין מתוק או מבושל אם כשר לקידוש) ב"רע(
ו גויה ויש  ביקב שהעסיק עובדים שומרי מצוות התברר שעובד שהיתה לו נגישות ליין אמ::השאלההשאלה

?                                                                                                                                                                        בעיה של יין נסך ומשום כך השיבו את הסחורה ששווקה באיסור האם חייב לשלם על הנזק

::הנידוןהנידון         :דף פח  )) ב ב
  . ק שהיתה מזהב אף שהאש משחירתו כי אין עניות במקום עשירות"בביהמ נתבאר  לגבי פי המנורה

                                                                              ?ק"ים כוסיות זכוכית דומיא  דביהמלש מזהב האם ראוי שימנע מה אדם שיש לו חנוכיי::השאלההשאלה

  ::נידוןנידוןהה          .דף פט  ))גג
נתבאר בגמ' לגבי המנורה שעבודתה מערב עד בוקר ומנורה רומזת לתורה שעיקר לימודה בלילה.      
השאלההשאלה:: ישיבה הסמוכה לבנין מגורים והשכנים טוענים שהלימוד בלילה מפריע למנוחתם האם 

ה הליל המבטל לימוד  עונשו של )רלח א(ח "אוע "י המבואר בשו"ימנעו מלמוד משום כך או שילמדו עפ   

::דד)) דף צ.          הנידוןהנידון
נתבאר בגמ' החובה של הבאת נסכים בכל הקורבנות הבאים במועד ומהם עולת ראיה ושלמי חגיגה. 

השאלההשאלה:: אדם שלא עלה לרגל בשבועות האם יש לו השלמה כל 7 וכן אם לא שימח את אשתו בחג 
                     ?                                       האם יכול להשלים זאת בימים שלאחר מכן

::הה)) דף צא.        הנידוןהנידון
נתבאר בגמ' ובשו"ע לגבי אמירת פ' הקורבנות ונסכים של כל סוגי הקורבנות ונסכיהם.                     

השאלההשאלה:: אדם שרוצה להתחיל לקרוא את פרשת הקורבנות וכידוע שיש מח' מהו זמן עלות השחר    
?                                             םהאם יכול לקרוא בפער הזמן שביניה'  דק72לפני הנץ או '  דק90האם 

                 

  ......התבלין שבתורההתבלין שבתורה            
נפתלי נפתלי ' ' צ רצ ר""         היה זה בימי הרה         היה זה בימי הרה

ל משפחה ל משפחה ל יהודי בעל יהודי בע""מרופשיץ זצמרופשיץ זצ
והוצרכו לכסף רב והוצרכו לכסף רב , , גדולה הוכנס לכלאגדולה הוכנס לכלא

לשם כך ביקש הרב לשם כך ביקש הרב , , בכדי לפדותובכדי לפדותו
שיכינו לו רשימה של עשירי העיר שיכינו לו רשימה של עשירי העיר 

 ציינו את ההגדרה של  ציינו את ההגדרה של םםוביניהוביניה
על שלושה מהם נכתב לאחד על שלושה מהם נכתב לאחד ,,העשירהעשיר

ועל ועל " " קמצןקמצן""ועל השני ועל השני " " משכילמשכיל""
החליט הרב לגשת החליט הרב לגשת " " למדןלמדן""השלישי השלישי 

ובבואו קידמו את ובבואו קידמו את , , ראשונה למשכילראשונה למשכיל
שתקפו אותו והוא הדפם שתקפו אותו והוא הדפם פניו כלבים פניו כלבים 

ראה אותו המשכיל ואמר לו ראה אותו המשכיל ואמר לו , , במקלובמקלו
ענה לו הרב אני תמה ענה לו הרב אני תמה ? ? למה תכה רעךלמה תכה רעך

עליך איך לא עזרת לכלביך ומשה עליך איך לא עזרת לכלביך ומשה 
האחיכם יבואו למלחמה האחיכם יבואו למלחמה ""רבינו אמר   רבינו אמר   

נהנה המשכיל נהנה המשכיל "! "! ואתם תשבו פהואתם תשבו פה
פנה פנה . . מחריפות הרב והעניק סכום הגוןמחריפות הרב והעניק סכום הגון

וכשראה אותם וכשראה אותם " " הקמצןהקמצן""הרב לבית הרב לבית 
ו תאמרי ו תאמרי הקמצן מרחוק אמר לאשתהקמצן מרחוק אמר לאשת

להם שאני  לא כאן ועלה להיחבא להם שאני  לא כאן ועלה להיחבא 
בעליית הגג דפק הרב והגברת אמרה בעליית הגג דפק הרב והגברת אמרה 

אמר הרב אבל הסוסים אמר הרב אבל הסוסים , , בעלי  לא כאןבעלי  לא כאן
אם אתם לא מאמינים תיכנסו אם אתם לא מאמינים תיכנסו .. .. כאן כאן 

ב המסתתר תוך ב המסתתר תוך ""נכנסו והבחינו בבעהנכנסו והבחינו בבעה
הרב פנה אליו ואמר הרב פנה אליו ואמר , , ערימת התבןערימת התבן

בזכותך הבנתי מהו הכנסת אורחים בזכותך הבנתי מהו הכנסת אורחים 
שהרי משה שהרי משה , , יותר מקבלת פני שכינהיותר מקבלת פני שכינה

ראה את השכינה והסתיר פניו ואילו ראה את השכינה והסתיר פניו ואילו 
אתה ראית אותנו והסתרת את כל גופך אתה ראית אותנו והסתרת את כל גופך 

והרב והרב , , נתן העשיר את הסכום שנותרנתן העשיר את הסכום שנותר
כשהגיעו כשהגיעו " " הלמדןהלמדן""פנה לילך לבית פנה לילך לבית 

שמע הלה את הסיפור ואמר אם כך שמע הלה את הסיפור ואמר אם כך 
נגזר בשמים עלינו להצדיק את הדין נגזר בשמים עלינו להצדיק את הדין 
אמר לו הרב אנו נגזור שכספך ילקח אמר לו הרב אנו נגזור שכספך ילקח 
ממך ואכן לא עברו ימים והלה ירד ממך ואכן לא עברו ימים והלה ירד 

שנינות זו ניתנה רק ללומדי שנינות זו ניתנה רק ללומדי .. .. מנכסיומנכסיו
ל ל ""התורה אשר נקראת בפי חזהתורה אשר נקראת בפי חז

אשריכם לומדי התורה אשריכם לומדי התורה " " תבליןתבלין""
הדולים פנינים ממצולות התורה הדולים פנינים ממצולות התורה 

  ""אשריכםאשריכם""      ..ומחכימים בהומחכימים בה
                                                                                                                                                                                                                                                      

 "פניני הדףפניני הדף"!  
   02-5829850:   טלפון02-5817174:  ירושלים פקס26לונסקי פו' רח

  ..חולין החולין ה--מסכת מנחות פזמסכת מנחות פז

  }}אא""תשעתשע{{ןןסיוסיוחודש חודש 
  60  

               , הרב אלי בן אדיבה,הרב ירון אשכנזי ,הרב בועז אלקיים: ןאלו שנדבו להחזקת הגיליו
 א" שליט, איתן כהן להצלחת משפחתו,איר כהן להצלחת משפחתומ

 !ה ישיב להם כגמולם בשפע ברכה והצלחה ויתמלאו משאלות ליבם לטובה אמן"הקב



  
  
  ::הנידוןהנידון          .צבדף  )ו
  .ענין וידוי לאחר סמיכה ובאחרונים האריכו לתת טעם מדוע לא אומרים את הוידוי קודם התפילה דומיא  דקורבנות ' גמנתבאר ב 

?                                                                                                                                                                                             ת סנדק בברית ונמנעו משום כך מתחנון ונדחתה הברית האם צריכים להשלימו אדם שהיה אמור להיו::אלהאלההשהש

  ::הנידוןהנידון.צגף ד)ז
).                   ד רסד"יו(א "ול אם יכול לעשות שליח עיין רמסמיכה שאינה כשירה בשליח ודנו הפוסקים לגבי מילה כשהאב יודע למלגבי ' נתבאר בגמ

                              .ב ולא מדין שליח ובזה כולם יודו" אב שיודע למול האם יש לו תקנה להקדים התשלום למוהל שימול מדין יד פועל כיד בעה:השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון.       צדדף  )ח
.                                                                                                                     שאת נמחה היו מכניסים לדפוס ואפים אותה ולאחר מכן היו מעבירים אותה למחבת אחר כיון שהתנפחה בראשונה' באר בגמ נת

.                                                                    חות בלילה הראשון יקפיד על מצת ידפנה שבה יש פחות חשש חמץ או של האם יש ענין  לאכול מצת מכו::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון:צהדף   )ט
                                                     .                                           רונים בענין  זה אם מותר בשבתשדוד בא בשבת לנוב ושאל באורים ותומים ודנו האח 'נתבאר בגמ

                                                                ?                                או שיש להם להימנע מכך"אבות ובנים"האם יש היתר לאלו העושים הגרלה על מספרים בשבת במסגרת  :להלהבשאבשא

  ::הנידוןהנידון.צזדף  )י
                                                                      . שהשולחן של האדם הוא כדוגמת המזבח והוא מכפר עליו לכך יש הנהגות שצריך האדם להתנהג כשאוכל על שולחנו' גמבנתבאר 

    .               ברי תורה על השולחןח של אמירת ד"ת האם יצא בזה י"האם אדם ששר שירים להנאתו ולא מתכוין לדיש לדון : השאלההשאלה

::הנידוןהנידון.צטדף )יא
  .ת פסול בארון"ענין הנחת ס תלמודו צריך לכבדו שהרי שברי לוחות מונחים בארון ומכאן הוכיחו לנתבאר ענין זכירת התורה ואף השוכח

.                                   ת בשבת ולא שמו לב שהיה קשור  והגבאי שב ביום ראשון וגילה זאת האם יצטרכו לשוב ולקרוא את הפרשה"ציבור שקראו בס:השאלההשאלה

::הנידוןהנידון             :ק דף )יב
             .)        פסחים מז(י "של גלויות עיין רש' בט "י יו"י כיון שאין בא"לגבי זמן אכילת לחם הפנים בשאר ימות השנה ובימים טובים שבא ' נתבאר בגמ

                                                                                  .כרטיס טיסה לצרפת ליום אחר שבועות האם יכול לבוא בלבוש שלא יהי ניכר שהוא יהודי למקום סמוך למקום חפצו קנה שאדם :השאלההשאלה

::הנידוןהנידון             :קא דף)יג
                                                           .                                 ש לאוסרו באכילה ולהתירו בהנאה" לדעת רדרך בישול ויש המתירורק כשהוא  אסור בהנאה לב וחשר שב ' נתבאר בגמ

.                                                                                                               ח הרי זה לא היה דרך בישול ומהתורה אינו אסור"שאכלו אצל אברהם בו:) מ פו"ב' כמבוארבמס(מה הטענה על המלאכים  :השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון              : קגדף )יד
                      ).       ד"ח קנז סק"ב או"מ(ו לאדם שלא ידע מה תהא פרנסתו למחר ועיין"ענין הביטחון הנצרך לאדם ולהיפך הקללה ח ' ר בגמאנתב

                                                                                                                                                                       .             עצמו לפרנסה לעתידה זן ומפרנס שנצרך לבטח את "ו מאמין שהקב האם יש בעשיית ביטוח כביכול שאינ: השאלההשאלה

הנידוןהנידון        :קדדף  )טו
.                                                  אם ניתן לעשות כפרות לשנים בתרנגול אחדמכאן הוכיחוהקורבנות הבאים בשותפות ומנחה אינה באה בשותפות  וסוגיא לגבי נתבאר ב

                                                                .  לישיבה האם יש בכוחו לסבול כולם ₪ 5רנגול קטן וכל אחד מהבחורים משלם כ ת"יבה גדולה מביאים בערב יוהשמצוי שבי ::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון          :קזדף  )טז
                                                                                                           .כ אם יכול לשלם חשמל"ח ומכאן דנו הפוסקים באדם שנדר שמן לביה"האומר הרי עלי שור שחור והביא לבן לא יצא ילגבי ' גמנתבאר ב

                                                                                      ?כ האם יזכה לבנים תלמידי חכמים"כ ושילם את חשבון החשמל של ביה"אדם שנדר שמן לביה ::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון        .  קחדף  )יז
                                                      .              לגבי מותר ממעות הקורבנות יש מהם שיביא אותם בתור קורבן ויש שירקבו כגון מותר לחמו של נזיר' נתבאר בגמ

  ? הנותרציבור שאספו כסף למשלוח מנות לרב עני ובזה מקיימים גם צדקה ונותר כסף האם חייבים לתת לרב או שיחלקו את ::שאלהשאלההה

::הנידוןהנידון .         קי דף )יח
כ ישא אשה"נתבאר שילמד ואח) ב"ד רמו ס"יו( ע "כ נושא אשה ובשו"לגבי הלומד תורה בטהרה  ואח' נתבאר בגמ        .                                                                            

                                                                                                  ?יתר מעבר לזה ומהיכן יצא ה24י מבואר עד גיל "את גיל הנשואין הכי מאוחר שאדם יתחתן ובברכ' כ) א' סי(ע באבן העזר "השו ::להלהאאהשהש

  סכת חוליןסכת חוליןממ::הנידוןהנידון      .ב דף) טי
                 .                                                                                     שוטה וקטן שמקלקלים בשחיטתן כל שוחטין ושחיטתן כשירה חוץ מחרש  המשנהנתבאר ב

      ?שאינו שומע ואינו מדבר ולימדוהו על ידי שיטות להבין הדיבור וכן יש לו מכשיר שמיעה האם כשר הוא לשחיטהחרש  ::להלהאאהשהש 

   ::הנידוןהנידון            .גדף ) כ 
                                                                                         .                 הרבה דיניםמ ל"מפחד ונ' לגבי הניח גוי בחנותו אם ישראל יוצא ונכנס מותר כיון שהגוי מירתת פי' גמתבאר בנ

                            ?.ז"אם זה מועיל בזההמה אמיתית צלי מצלמות מפלסטיק דמוי מ"ניתן להשגיח על פועלים גויים הנמצאים במטבח עהאם  ::השאלההשאלה

::הנידוןהנידון            .דדף ) כא
                                                                                                             .                      בירה מישראל האם אומרים שהישראל לא יעזוב היתר ויקח איסורלגבי חמצן של עוברי ע'  גמנתבאר ב

                                                                                                   ?חבירו הביא לו ויסקי מתנה והתברר שקנה זאת מהדיוטי פרי לאחר הפסח האם מותר לו לשתות את הויסקישאדם  ::השאלההשאלה

    ::הנידוןהנידון          .פהדף ) כב
                                                                          .דחתה ששונה אליהו שאכל על פי הדיבור'  אליהו הנביא אכל מאוכל שהביאו העורבים ובגמש' נתבאר בגמ

     ?        סמך ראייתודם שבא לשמחה ואינו ידע מה ההכשר אולם רואה איזה רב צדיק שאוכל שם האם יכול לאכול על א ::השאלההשאלה
  
  

  
  
  

ג  "מ עב"מרבני המערכת לרגל נישואי בתו בשעטו אשר חנניה ג הרב"לגהאיחולי ברכות 
!                                                                                                                           המערכת.  מ" מרבני המערכת לרגל הולדת בנו בשעטואברהם בן חייםג הרב "הגול



  
                                                        9955    מתוך פניני הדףמתוך פניני הדףשאלה בבית המדרש שאלה בבית המדרש אלה שנאלה שנהשהש

מעשה באשה שהביאה בגד למכבסה לפני חג הפסח וכשבאה לקבלו בחזרה חיפשו הרבה ולא מצאו ובעל 
י לבני משפחתה שישתמשו המכבסה התנצל ונתן לה זיכוי לניקוי יבש כסך עלות הבגד האשה נתנה את הזיכו

בזה והיא קנתה בגד חדש ולאחר הפסח כשירד הלחץ במכבסה מצאו את הבגד וכעת תובע בעל המכבסה 
   את הבגד ומנגד היא טוענת אין לי מה לעשות עם הבגדחשתשלם לו את ההשתמשות בזיכוי ותיק

  ?מיהו הצודק בטענתו
!                                                !                                                ל את הבגד בחזרהל את הבגד בחזרהעליה להשיב את הזיכוי ולקבעליה להשיב את הזיכוי ולקב          ::אלו תשובות הרבניםאלו תשובות הרבנים

היתה השומא בטעות כגון שומר חינם שפשע וחייבוהו לשלם ושמו קרקע שלו ) א"ג סי"ק' סי(מ "ע חו"לו מקור בשונידון זה יש  ::קורות ונימוקיםקורות ונימוקיםממ
אם הנפקד לא ידע היכן הם הוי שומא בטעות ובין )ק כט"ס(ע "הסמ' וזרת וכז שומא בטעות וח"ברשותו או שנאבד ומצאו ה' כ נמצא הפיקדון שהי"ואח

אם אכל פירות חייב לשלם לו את דמי הפירות שאכל ולכך בדין זה בעל המכבסה ישיב  ) ז"סקכ(מ "נתיה' המפקיד ובין הנפקד יכולים לחזור בהם וכ
י שמחזירה "היא לומר לו שכמו שהוא נתן שווה כסף היא משיבה בשווה כסף עלאשה את אבידתה והיא צריכה להשיב את הזיכוי שקיבלה אולם יכולה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                את הבגד שכבר אין צריכה אותו
)                                                                                                                                    א"ג שלמה שעיו שליט" והגהג יורם נעמן"ברהם בן חיים הגהג א"הגהג יצחק זילברשטיין "כח למורינו הגהיישר ( 

ח יכול השוכר אדם ששוכר דירה והמשכיר לא מוכן לשמוע על בעיות בדירה האם כשהמשכיר נענה לתקן את ארונות המטב ::תשובה דזוזיתשובה דזוזי
)   שיד אמ "חו(ע "בשוא "ג אברהם בן חיים שליט"ו הגהנ השיב?לסכם עם הנגר שיכלול גם את תיקון התריסים בחשבון שיגיש למשכיר

שחייב המשכיר להעמיד לשוכר בית מתוקן ומנהג המדינה הוא שכל התיקונים השייכים לדברים המחוברים בבית מחובת המשכיר לתקנם 
.                                                                                                             שאדם עושה דין לעצמו במה ששיך לו) ד(מ "ע חו"ות פיתרון זה אם לא מוצא אפשרות אחרת שהרי נתבאר בשוולכך יכול לעש

נ "באשה הנו 'נה מחא שיש" שליטג משה כהניאן" הרהוהשיבני רוטל ובעלה מתנגד האם יש בידו לעכב "שה שנדרה ח א:יידחידחי  תשובהתשובה  
ש "י הובא בפת"חייב לשלם אלא שיכול להתרות שמכאן והלאה לא ישלם והנוב) ג"צא סקי(ז "ש אבהע"שנדרה אם בעלה חייב לשלם הב

                                                                                                                                                                                                                                                                .    ל לפוטרו"ס) ג"ד רמח סק"יו(

חלבית אדם שקנה עוגה  )..בב   ?ט אין ענין"ט או מכיון שאפשר לתקנם ביו"האם יש ענין של טעימת התבשילים גם בעיו))..אא  ::פנינת המועדיםפנינת המועדים

בחורים ששפכו מים   ))..גג    ?ואכל חתיכה ממנה בתוך סעודת בשר האם יכול להשיבה בטענה שזה מקח טעות" פרווה"שהיה עליה מדבקה 
ם ובהרבה קהילות נהגו זאת האם יש לזה גדר " של עובר אורח  וכשתבעם טענו שנהגו מנהג שהנהיגו אבי הרמבבחג שבועות על שטריימל

אדם שלא יכול להיות ער בליל .) ה   ?ט עד היכן הם"מהו השיעור של ידיו ורגליו המותרים ברחיצה ביו.)  ד  ?של מזיק בשעת שמחה
  ? יום עבור אחרים40 ויחשב לו כאלו שמתפללים שבועות האם יכול ליתן סכןם לאדם שילמד בעבורו

      ?ז שבע ברכות"אדם שאכל לחם לפני החופה ולאחר החופה אכל סלטים בלבד האם יכול הוא לברך בבהמ::  ייחיחידדפניני פניני 
מין מין קבלן שיפוצים שהזקבלן שיפוצים שהז. . בב? ? אדם שמצא שאב אבק ליד הפח ובשקיק של השואב נמצא כסף האם חייב להשיב לבעל השואבאדם שמצא שאב אבק ליד הפח ובשקיק של השואב נמצא כסף האם חייב להשיב לבעל השואב. . אא  :דזוזידזוזיפניני פניני 

?                                             ?                                             אותו אדם ואמר לו את הבוידם הזה אתה מפנה וזורק את תכולתו וכשפינה את הבוידם מצא תיק מלא כסף האם חייב בהשבתואותו אדם ואמר לו את הבוידם הזה אתה מפנה וזורק את תכולתו וכשפינה את הבוידם מצא תיק מלא כסף האם חייב בהשבתו
  

  
  

    
  

  5959'  '  ותשובות לגיליון פניני הדף מסותשובות לגיליון פניני הדף מס  שאלותשאלות
 ?                       נתן צדקה וקיבל החזר מס האם חייב את הכסף לצדקהאדם ש .ש
 חשמס הכנסה מזכים אותו במה ששילם להם ולא מחייבים אותו מיסים מהריוושכיום ידוע א "טלי שאברהם בן חייםג "השיבנו הגה.ת

ולכן זה שייך לו והגע עצמך אם נודע לחברת הגז שהאדם תורם לצדקה ומשום כך ויתרו לו על החוב וכי יתחייב את  העומד כנגד דמי הצדקה 
                                                                                                                                                                                                                                                         .                 מה שלא שילם לצדקה

            ?                               האם רשאי להעבירו לאחר" יש"אדם שיש לו כרטיס של חברת . ש
 זהב של בדרך כלל כשנותנים הנחה לאדם מתכוונים לתת לו בלבד ומשום כך אסור לתת כרטיסא "שלמה שעיו שליטג "ההשיבנו הג.ת

                                                                                                                                             .                  הוא בנו בכדי שיקנה יותר בזול  אלא ישאל אותם אם מסכימים להעביר הכרטיס' ח לאדם אחר אפי"קופ
                                                        ?אשה שהיתה בשמירת הריון ויצאה מסכנה זו האם תברך הגומל. ש
כ כל עוד שלא ילדה לא יצאה מכלל סכנה "ל שהלידה היא הסכנה וא"י מה שאמרו חז"א עפ"שטיגליץ שליט' ג זאב ארי"השיבנו הגה. ת

                                                                               . א משום צניעות"י הנהגת החזו"א לא נהגו הנשים לברך הגומל כלל עפ"ק שליט"ובבית מרן הגרח
                                                ?      עלה למונית ורואה שתלוי צלב ליד המראה האם מותר לעלות עמו. ש
.                                                                              מ בודאי יש ענין להקדים את היהודי לפני הגוי"זה ומשהעלה להקל בתנאי שלא יתבונן ב)מז' ח סי"ח או"ח(ת שבט הלוי "עיין בשו. ת

                   ?                                                      האם יש חדש בגידולי מים.ש
.                                                                                                                          מלחם הארץ' שאין בזה איסור כיון שכל הלימוד והיה באכלכם מלחם הארץ וזה אינו נק' שכ) ב סי לא"שביעת ח(ת הר צבי "עיין בשו. ת
  
  
  
  

  

יש לשאול מה המיוחד בנזיר הרי רוב העולם לא : נזיר
עצם זה שהגביל את עצמו זה ' והתשו' ? שותה יין וכו

ם לניחום אבלים -ומעשה בבחורים שהוצרכו לנסוע לי,מחייב
ושאלו את המשגיח אם אפשר לנסוע לכותל והשיבם בשלילה 

כ חשבו לנסוע ונסעו לכותל מי חיכה להם "הם ניחמו ואח
.                                                 ידעתי שתעברו על מה שאסרו עליכם,גיח שהמ? בכניסה

                                                                                                                                                                                      

א מפרש את אשת חיל מי ימצא "הגר:קניני התורה
 קנינים שהתורה נקנית 48' קניית התורה חיל גיעל  

י ולכך אנו עושים חופה "בהם ומתן תורה אלו נישואי עמ
כדוגמת הכפיה של ההר במתן תורה ומשום כך נמחלים 

                        !ט"י מז"וונות החתן כמו שנמחל עברם של עמע

  ::נשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשםנשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם
ג הרב ג הרב ""ההולגולג  . . ג הרב אשר חנניהג הרב אשר חנניה"" ולגה ולגה..ג  הרב שמואל פנחסיג  הרב שמואל פנחסי""ולגהולגה. . דברג דברג ג הרב זלמן נחמיה גולג הרב זלמן נחמיה גול""לגהלגה  ..ג הרב יצחק זילברשטייןג הרב יצחק זילברשטיין""לגהלגה

  ג הרב יורם נעמן ג הרב יורם נעמן "" ולגה ולגה..ג הרב מנשה שועג הרב מנשה שוע""ולגהולגה..ג הרב שלמה שעיוג הרב שלמה שעיו""ולגהולגה  ..ג הרב אברהם בן חייםג הרב אברהם בן חיים""ולגהולגה. . גמליאל הכהן רבינוביץגמליאל הכהן רבינוביץ
  ..אא"" שליט שליטג זאב שטיגליץג זאב שטיגליץ"" ולגה ולגה הכהן הכהןג הרב אברהם חיים הרשג הרב אברהם חיים הרש"" ולגה ולגה,,ציון בן אדיבהציון בן אדיבהג הרב ג הרב "" ולגה ולגה  ,,ג הרב משה כהניאןג הרב משה כהניאן""ולגהולגה

  ,, יחד עם כל בית ישראל יחד עם כל בית ישראל ולהאדירה ולהאדירה   תורה תורה   להגדיל להגדיל   ינובון בשיבה ינובון בשיבה   עוד עוד  ברכתברכתבב                          



  
  5959' ' ת מגליון מסת מגליון מס""המשך שוהמשך שו

 ?                                          האם אפשר לקבל צדקה מגוי לצורך בניית מקווה. ש
' יש מקום לקבל ממנו שאף שקבלת צדקה מגוי בפרהסיא אסורה כמבואר במסשא " שליטייןיצחק זילברשטג הרב "מורינו הגההשיבנו . ת
) רנד ב' ד סי"יו(א "ם עושין חטא הוא להן מכל מקום לא גרע ממה שמנדבין לבית הכנסת שפסק הרמ"שכל צדקה וחסד שאומות העכו)י(ב "ב

וה הוא בכלל נדרין ונדבות אף שהיא מצווה רבה כמבואר בקובץ כ אינה באה לכפרה ואפשר שבניית מק"שמקבלים מהם מטעם שצדקה לביה
  .א "א שליט"ח מרן הגריש"למו) צח' א סי"ח(תשובות 

                                                                              ?   מורה המעלה תלמידים בסיום הלימודים באופן קבוע ונמצא כסף במושב האחורי .ש
 לאחר שהוריד את הנוסעים היה הכסף  אם הנהג היה לבדו)ג "רסח ס(ע "שוכ ה"י מש" עפא " שליטאברהם בן חייםהרב ג "השיבנו הגה.ת

                                                      .ברכב ולאחר מכן עלה נוסע ומצאו חייב הוא לתת את הכסף לנהג כיון שחצירו זכתה לו והוי דבר המצוי כמבואר שם
  ?חופהב רהיבלש לקחת כוס זולה ענייןהאים יש . ש
כ הכל בו לקחת כוס ולשבור "י מש"שיש ענין עפ) ט"ח תקס סק"או(ב "כ המ"י מש"א עפ" שליטאברהם חיים הרשג הרב "שיבנו הגהה.ת

אין צורך כגון להביא מספק יותר שאיסור בל תשחית הוא רק כש) אפ(מנחות ' ק ומוכח בגמ"במעמד של שמחה בכדי לזכור את חורבן ביהמ
  .הכוס שמה שוברים ט בשעת שבירת הכוס היפך מהמטרה של"לקורבן תודה ומכאן תוכחת מגולה לאלו הנוהגים לצעוק מזחלות מארבעים 

                        ?                                ת מכספי מעשר"האם אפשר לקנות תפילין ר.ש
ן לקנות תפילין כיון שעיקר תקנת מעשר כספים הוא א שאי"ט שליק"חא משמיה דמרן הגר"שליטאריה זאב שטיגליץ ג "הרההשיבנו .ת

ח יש "ם קונה התפילין לשם גממ א"שהידור מצוה מותר אבל לא מצוה ומ) ח סד"ב או"ח(ת רב פעלים "כ בשו"ט וכ"ד רמ"ע יו"כמבואר בשו
                                                                                                                                                                                                 . לקנות מכספי מעשרלהסתפק שיוכל

                                                                          ?אדם שקידש על יין מגולה האם צריך לשוב ולקדש.ש
ל להסתפק אם קידש על דבר שהחיסרון בו מצד הקריבהו נא לפחתיך "הבהכ "י מש"א עפ" שליטיוסף חיים הלוי בירנבוים ג "הרהיבנו הש.ת

וש מדרבנן ועוד יש לצרף ל שקיד"מ קיי"שאף שיש הסוברים שצריך לחזור ולקדש מ' כ) י" סקערב' סי(אם יצטרך לשוב ולקדש והכף החיים 
                                                                                                                                                              .                                ז לא קפדינן אגילוי ולכך יש להקל שאין צריך לשוב ולקדש"את הסוברים שבזה

  כל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהםכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהםנודה לנודה ל                                                                                                                                
הרב יהודה הרב יהודה . . הרב יצחק מידניהרב יצחק מידני..הרב אוריאל גדסיהרב אוריאל גדסי.  .  הרב אביעזר שיפמןהרב אביעזר שיפמן. . הרב אהרן דייןהרב אהרן דיין. . הרב מאיר סנדר הרב מאיר סנדר . . הרב חיים שיריהרב חיים שירי  

הרב דוד הרב דוד . . הרב יוסף אופנהייםהרב יוסף אופנהיים..ייהרב יצחק צבי מאיר אולבסקהרב יצחק צבי מאיר אולבסק..הרב פנחס חייםהרב פנחס חיים.  .  הרב אברהם ממןהרב אברהם ממן. . הרב יוסף מזרחיהרב יוסף מזרחי. . הירשמןהירשמן
  ..הרב יהודה אוחנה הרב יהודה אוחנה , , הרב אהרן זאב חשין הרב אהרן זאב חשין   ..אל זכאי אל זכאי הרב שמוהרב שמו..הרב שלמה טולידנוהרב שלמה טולידנו..צימרוטצימרוט

  ..הרב יוסף אשכנזיהרב יוסף אשכנזי..הרב שאול סאלהרב שאול סאל..בויםבויםהרב יוסף חים הלוי בירנהרב יוסף חים הלוי בירנ..הרב אברהם אייזן הרב אברהם אייזן ..הרב יחזקאל גוטליבהרב יחזקאל גוטליב..הרב שלמה לויהרב שלמה לוי..

 }}ירושלים ירושלים {{א א "" שליט שליטג מאיר סנדרג מאיר סנדר""זכה הרהזכה הרה ₪  ₪ 100100ס ס ""אייר עאייר ע-- לחודש  ניסן לחודש  ניסןבהגרלהבהגרלה
   עבור פניני הדף ירושלים עבור פניני הדף ירושלים2626פולנסקי פולנסקי ' '   או לרח  או לרח0202--  58171745817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 

  ))ניתן לציין שלא לפרסם את השםניתן לציין שלא לפרסם את השם((  ..ניתן לשלוח גם חלק מהתשובותניתן לשלוח גם חלק מהתשובות     לכל השולחים תשובות לכל השולחים תשובותחחברכת יישר כוברכת יישר כו  
  ולכל המצטרפים אליהםולכל המצטרפים אליהם  ..ל רחבי הארץל רחבי הארץוברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכוברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכ

  "פניני הדף"מערכת  בברכת חילכם לאורייתא          

                                                                                                                                                                            

  
  מעשה בבנו של רב כהנא שהגיע לגיל שצריך ללמדו תורה התווכחו הוריו מה לעשות עמו האב רצה לשלוח אותו מעשה בבנו של רב כהנא שהגיע לגיל שצריך ללמדו תורה התווכחו הוריו מה לעשות עמו האב רצה לשלוח אותו         

      ללמוד בישיבה מחוץ לעיר אך אמו לא הסכימה והם הגיעו לפשרה שיביאו מלמד חשוב פרטי שילמד את הילד     ללמוד בישיבה מחוץ לעיר אך אמו לא הסכימה והם הגיעו לפשרה שיביאו מלמד חשוב פרטי שילמד את הילד 
  סליק  כך למד במשך עשרים שנה את כל התורה כולה סליק  כך למד במשך עשרים שנה את כל התורה כולה ""    ואכן יום יום היה מגיע המלמד ומשקיע בבן שקראו לו     ואכן יום יום היה מגיע המלמד ומשקיע בבן שקראו לו 

  כשסיים ללמוד ביקש סליק מהוריו לצאת לראות את העולם הוריו כשסיים ללמוד ביקש סליק מהוריו לצאת לראות את העולם הוריו ,, שנהפך הבחור לרב סליק שנהפך הבחור לרב סליק   בלי לצאת מהבית עד   בלי לצאת מהבית עד
בחור                                      בחור                                      ! ! ??הלוהלו,, לקח פחית אמר תודה ובא לצאת לקח פחית אמר תודה ובא לצאת    הסכימו והוא יצא לשוק הוא הרגיש צמא נכנס לקיוסק שהיה שם    הסכימו והוא יצא לשוק הוא הרגיש צמא נכנס לקיוסק שהיה שם

  ואתה יודע מי אני שאל המוכר פה לא קונים בתפקידים משלמים ואתה יודע מי אני שאל המוכר פה לא קונים בתפקידים משלמים ??שאל סליק אתה יודע מי אנישאל סליק אתה יודע מי אני? ? מהמה,,    צריך לשלם    צריך לשלם
   יותר מזהב והוא רואה  יותר מזהב והוא רואה והוא סיפר שאמרו לו שהתורה שווהוהוא סיפר שאמרו לו שהתורה שווה? ? סליק חזר עצוב לביתו ראתה אותו אמו מה קרהסליק חזר עצוב לביתו ראתה אותו אמו מה קרה,,    כסף    כסף

  יצא לשוק וניגש לסנדלריצא לשוק וניגש לסנדלר,,לקח אביו מרגלית יקרה ונתן לו וביקש שיברר כמה היא שווהלקח אביו מרגלית יקרה ונתן לו וביקש שיברר כמה היא שווה,,פחית היא לא שווהפחית היא לא שווה' '     שאפי    שאפי
  ניגשניגש  ₪₪  1.0001.000--ניגש לסוחר בדים שהעריך בניגש לסוחר בדים שהעריך ב  ₪₪  150150--ניגש לאיטליז והוא העריך בניגש לאיטליז והוא העריך ב  ₪₪  5050--העריך את שוויה בהעריך את שוויה ב והלה  והלה       

        זזפפבב  אאללווססיי  אאלל  ההככררעעשש  ווננעע  םםההוו  קקייללסס  ללאאשש  ההוווושש  ההזז  ההממככ  ההתתווננקקלל  ווצצררוו  ווייללעע  ווצצפפקק  תתייללגגררממהה  תתאא  וואאררששככ ו וםםייננממווללההיילל      
  ......םםייללאאוושש  ייממ  תתאא  ייווללתת  ההוווושש  תתדדממללשש  ההררוותתהה  ךךככ  וולל  ררממאאשש  ווייבבאאלל  ןןבבהה  ררזזחח  ....םםייננווייללממ  ההוווו ש שאאייהה        
  למערכתלמערכת  למשלוח תרומותלמשלוח תרומותאנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון אנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון     םםייננייבבממשש  ווללאאלל  םםייננוו פ פווננאא          
  הגיליון שמפיץ תורה הגיליון שמפיץ תורה   החזיק אתהחזיק אתבלבד כל החפץ לבלבד כל החפץ ל ₪  ₪ 100100ת הפצה בכל עיר היא בסך ת הפצה בכל עיר היא בסך עלועלום ם -- י י2626פולנסקי פולנסקי ' '  רח רח""פניני הדףפניני הדף""                            
  58171745817174--0202' '  או פקס או פקס58298505829850--0202' '  ניתן לפנות לטל ניתן לפנות לטל..בקרב לומדי התורהבקרב לומדי התורה    לכל פינהלכל פינה                                                                                                  

  ..ם לטובהם לטובהככיושב במרומים ימלא משאלות ליביושב במרומים ימלא משאלות ליב
  
  

  לל""ולייט זצולייט זצ''אברהם בן גאברהם בן גהרב הרב נ אבינו הצדיק  נ אבינו הצדיק  "" זה הוקדש לע זה הוקדש לע גליון גליון                              
  אא""ג חיים לוגסי שליטג חיים לוגסי שליט""                                                                  הונצח על ידי בנו הרה                                                                  הונצח על ידי בנו הרה

                                                      
  
  
  

                
   

  
  
  
  

  ל "בן מסעודה זצוק) בן אדיבה(צ מימון "נ אבינו מורה דרכינו הרה"לע                      
  ל בן ברוך "מיכאל ז' ל     ר"ל    לבנה בת מרים ז"ל   מזל בת שמחה ז"נ דוד בן זהרה ז"       ולע

 ו"קלין  ויובל בן שמחה ודוד ומזל בת שמחה הי'     ולזיווג הגון לאשר בן יוכבד ונתנאל בן ז


