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המוביל שלא הוביל

מעשה באדם שהזמין מוביל בעל משאית להוביל דירתו מעיר לעיר ביום שישי בבוקר

ואכן בבוקר יום שישי הגיע בעל המשאית עם רכב פרטי והוריד פועלים שיתחילו להוריד
ההזדמנות שהוחמצה!

את תכולת הדירה ואמר לבעה"ב שהמשאית נתקעה ותוך שעתיים יחלץ אותה בעה"ב
הוא הורגל לטייל בהרים ובמדברות

ולשם כך הצטייד במים וביגוד מתאים
המתין עד שעה  3בצהריים ורק אז הגיע המשאית )שכנראה עשתה הובלה אחרת(
וכך יצא לטיול ,עד שקלט שהוא איבד
  ובעה"ב דרש לבטל את ההובלה ושיעלו את הדברים חזרה לביתו לאחר שהעלו דרש
את הדרך ,ניסה למצוא נתיב שיעזור

המוביל שישלם לו לכל הפחות את עבודת הפועלים האם יש מקום לטענתו ?
לו להיחלץ משם אך ללא הועיל ,עקב
כך החליט לנהוג במשטר של מים

חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174
שיספיקו לו עד אשר ימצא מקום ישוב
הנידון :
א(דף סו.
פוסע בין העצים
שבו יש מים ,בעודו
התגלה מאחוריו מדבר גדול שבו קווה

נתבאר בגמ' לגבי טהרת הדגים ובשו"ע יו"ד )יג ס"א( נתבאר שאין צריך שחיטה ואין בהם צעב"ח.
השאלה :האם יש ענין להימנע מלגדל בבית דגים עפ"י מש"כ כה"ח יו"ד )קטז ס"ק קיז( בשם ספר שיוכל לראות ממנו מקום ישוב ,אך כל

יום שעבר הוא הבין שסיכויו למצוא
חסידים שאין לגדל יונים בבית מחשש שימותו ויהא זה סכנה לבעה"ב ח"ו שימותו בניו?
מקור חיים קטן ,עד שיום אחד ..בעודו

הנידון:
ב(דף סז.
קול חזק
זוחל בין הגבעות נשמע

הקורא עניבות!עניבות! לידו עבר איש
נתבאר בגמ' איסור אכילת תולעים כמבואר בשו"ע יו"ד )פד( ואם אכל בשוגג נתבאר בתול"ש ) סי' רי(.
השאלה :חנויות בהכשר הבד"ץ המוכרים תאנים שהם בחזקת נגועים בתולעים ומחירם מעיד גבוה שהעניבות היו תלויות בצווארו

הוא לחש לעבר האיש מים! מים! אך

עליהם האם עוברים בלפני עיור לא תתן מכשול?
הלה התעלם והמשיך להכריז עניבות!
הוא התפלא מי זה שצריך עניבה

הנידון:
ג( דף סח.
באמצע המדבר? ..בצר לו המשיך
נתבאר בגמ' עניני טריפות והחזו"א יו"ד )סי' ה' וסי' קנה( האריך לבאר דינם בזה"ז כשיש רפואה.

בניסיון למשוך זמן ביום היה מסתתר
מעגינותה?
אשתו
את
מתירים
האם
בים
שנטבע
לשרוד
סיכוי
לו
נתנו
שלא
טריפה
אדם
:
השאלה
ובלילה מתקדם ,עד שבוקר אחד ראה

:
ד( דף סט.
מרחוק חומה המקיפה מבצרים
הנידון:

גבוהים והחל לרוץ לקראת המקום עד
נתבאר בגמ' לגבי ולד בהמה שיצא חלקו דרך הדופן וחלקו דרך הרחם אם הולד קדוש או לא.
שהגיע לפתחה ,בפתח עמד שוטר
השאלה :הנוהגים לפתוח את ההיכל בחודש ט' להריון אשתו עפ"י מש"כ כה"ח או"ח )קלד( האם
ששאל לרצונו של האיש ליכנס לעיר
ינהגו כן גם שיש לנשותיהם לידה מזומנת מראש לניתוח קיסרי?
ובליבו אמר שזה הניסיון האחרון
להצלתו ,אולם השוטר הפנה את

ה( דף עא .הנידון::
תשומת ליבו לשלט גדול הניצב
נתבאר בגמ' לגבי טומאה בלועה כגון שבלע טבעת שנגעה במת כל זמן שהיא במעיו אינה מטמאת.
בכניסה ובו כתוב "אין כניסה בלי
עירוב?
שאלה :אדם שהבריח מהמכס טבעת יהלום יקרה ובלעה האם מותר לו לצאת למקום שאין
עניבה" והוא נפל והתעלף...

מסכת חולין סו-צא

אלול...

הגאון הגר"י צדקה זצוק"ל היה אומר בסדר הפרשיות
ראה  -ר"ת ראה אלול הגיע ,שבו ישפטו אותך על מעשיך
אז יחליטו אם תצא או תבוא וכולנו ניצבים ויוחלט אם
אנו הולכים או נשארים ואם האזינו ומיישמים את שינוי
דרכינו אז וזאת הברכה...
ועוד היה מוסיף הרב לומר אריה בסורג אין פחד
וכשמשוחרר פחד פחדים כי אין מחיצה ,אדם יבדוק
עצמו אם לא מפחד מאלול סי' שיש מחיצה המפרידה
בינו לקב"ה ואם מפחד סי' שאין מחיצה.

ההזדמנות להשתנות:

מעשה בקהילה שהביאו בית הכנסת בקראוון
ולשם כך הביאו מנוף גדול שהרים את הקראוון אל
על והורידו על קרקע מוכנה אלא שהתברר שהציבו
את הארון קודש הפוך ולא ידעו מה לעשות היה שם
ילד שאמר מה הבעיה תהפכו אותו אמרו לו אי
אפשר אמר להם אבל עשיתם את זה כשהיה תלוי
במנוף? אמרו לו כשהיה למעלה היה אפשר לשנות
עכשיו זה מאוחר אלול זה המנוף לשינוי המידות
מה שאפשר לשנות ב 11חודש ניתן לשנות בחודש..

הגיליון מופץ בסיוע ארגון "תורה ויהדות לעם"
רח' אורנשטיין  5י-ם טל'  02-5374371פקס 02-5371894
אלו שנדבו להחזקת הגיליון :הרב בועז אלקיים ,הרב ירון אשכנזי ,עמרם בן אדיבה,אסף
מזרחי יובל כהן מאיר כהן להצלחת משפחתו ,אשר ואיתן כהן להצלחת משפחתם,שליט"א
הקב"ה ישיב להם כגמולם בשפע ברכה והצלחה ויתמלאו משאלות ליבם לטובה אמן!

" פניני הדף"!

רח' פולונסקי  26ירושלים פקס 02-5817174 :טלפון02-5829850:

בימי הרחמים והסליחות ניתנת לכל
אחד מאיתנו ההזדמנות להשתנות כל
אחד בתחום שבו הוא מכיר את עצמו .
בבואנו לקראת ימי הדין עלינו להוסיף
בלימוד התורה להכריע את כף
המשקל לזכות.אשריכם לומדי הדף
השוקדים יום יום על לימוד הדף בכל
מקום ובכל זמן יהי רצון שתהא לכם
יחד עם כל בית ישראל שנה טובה
ומתוקה כתיבה וחתימה טובה.

הנידון:
ו( דף עב.
נתבאר בגמ' לגבי טומאה בלועה עובר שמת במעי אשה אם מטמא את אמו או רק לכשיצא.
השאלה :אשת כהן מעוברת שפסקה להרגיש את דופק עוברה האם בעלה הכהן צריך לצאת מהבית?
ז(דף עג.הנידון:
נתבאר בגמ' עה"פ "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" והתוס' יומא )לו(.כ' שיש מצות עשה לתת הטריפה לכלב.
השאלה :משחטה שהסתיים ההסכם שלה עם הגויים ולאחר ששחטו נתגלו כמה טריפות האם במכירתם לגויים מבטלים בזה מצות עשה?
הנידון:
ח( דף עד.
נתבאר בגמ' שבן פקועה שעומד ברגליו על הארץ צריך שחיטה משום מראית העין ובפר"ח )יו"ד סי' יג סק"ה( דן לגבי הברכה על שחיטה זו.
השאלה :אדם שהדליק את החנוכייה ומיד כבתה מדוע שלא יצטרך להדליקה מפני החשד כדין מי שיש לו שני פתחים?
ט( דף עה .הנידון:
נתבאר בגמ' שבן פקועה שבא על בת פקועה וילדו ולד אינו צריך שחיטה מהתורה.
בשאלה:האם ראוי לגדל עדרים הנולדים מבני פקועה בכדי לפוטרם מחיוב שחיטה?
י( דף עו.הנידון:
נתבאר בגמ' ענין הבדיקה של צומת הגידים ולענין זמנינו עיין שו"ת שבה"ל ח"ד )סי' פא(.
השאלה:אדם שקיבל עופות בהכשר שלא נוהג לבדוק את צומת הגידים האם רשאי לתת עופות אלו לשכינו שאינו מקפיד על קלה כבחמורה?
יא(דף עז:הנידון:
נתבאר בגמ' שכל דבר המועיל ברפואה אין בעשיתו משום דרכי האמורי משא"כ שאר דברים שאינם מועילים עפ"י הרפואה אסור לעשותם.
השאלה :על מה סמכו העולם הנוהגים לכרוך סביב היד חוט אדום שהונח על קבר רחל וכיו"ב הרי דבר זה נלקח ממנהגי האמורי?
הנידון:
יב( דף עח:
נתבאר בגמ' לגבי מקלל אביו או אמו חייב על כל אחד בנפרד ולשם כך הוכפלו הפסוקים בתורה.
השאלה :אדם שקילל את אביו שיפגע בתאונה ואכן כך קרה האם יתחייב גם משום מכה אביו או רק משום מקלל?
יג(דף עט:
הנידון:
נתבאר בגמ' ענין חיוב נתינת זרוע לחיים וקיבה בכוי שנחלקו בזה רבנן ור"א.
השאלה :בהמה שנולדה משיבוט האם חלים בה כל החיובים השייכים בבהמה רגילה כולל נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהן?
הנידון:
יד(דף פ.
נתבאר בגמ' האם חוששים לזרע האב ונפסק שאין חוששים ובתול"ש )שצט( נתברר מנהג בני ספרד להזכיר את שם האם.
השאלה :בחור שאביו מבני אשכנז ואמו מבני ספרד את מי יזכיר במי שברך שהרי אשכנז נוהגים עפ"י הכל בו )קמא( להזכיר שם האב?
הנידון
טו( דף פא.
נתבאר בסוגיא לגבי כיסוי דם הכוי ביו"ט ובש"ך יו"ד )סי' כח סק"י( כ' שאין לשפוך דמו בכלי ביו"ט שעי"כ מבטל כלי מהיכנו.
השאלה:אדם הזורק טיטול בשבת לשקית חשובה שיוצא עמה לרחוב האם יש בזה משום מבטל כלי מהיכנו?
הנידון :
טז( דף פב.
נתבאר בגמ' שכל בהמה ראויה להקרבה רק מיום השמיני ואילך ודבר זה נלמד מפסוקים.
השאלה :האם גם בפדיון פטר חמור יש ענין להמתין שהחמור יהיה בן ח' ימים לכל הפחות?
הנידון:
יז( דף פג.

נתבאר בגמ' שיש ארבעה זמנים שמודיעים על מכירת הבן והאב וא' מהם הוא ראש השנה שכולם קונים בשר לראש השנה.
השאלה :האם ניתן להוכיח מכאן שיש ענין לאכול בשר בראש השנה וכן לשמח את אשתו בבגדי צבעונים בראש השנה?
הנידון:
יח( דף פד.
נתבאר בגמ' לגבי בריא שיקנה בשר לפי כיסו אבל חולה יוציא כל מה שיש לו בכדי לקנות בשר.
השאלה :האם יש הגבלה בזה"ז במכירת בשר לעם הארץ כמבואר בגמ' פסחים )מט( ע"ה לא יאכל בשר?
הנידון:
יט( דף פה.
נתבאר בגמ' ב"מ )פה( מעלתו של ר' חייא שהיה מלמד את הילדים בקלף שהבסיס שלו היה בטהרה וכמבואר מעלתו בסוגיתנו .
השאלה :האם יש ענין להימנע מלקבל כסף ממחלל שבת לצורך תלמוד תורה בכדי שהכל יתבסס על כסף טהור שמקורו בקדושה?
הנידון. :
כ( דף פו.
נתבאר בגמ' ובשו"ע יו"ד )כח ס"ח( שמדין תורה הכיסוי מוטל על השוחט בראשונה ואם לא כיסה כל ישראל מצווין לכסותו.
השאלה :האם ניתן ללתת לכתחילה את כיסוי הדם בכפרות עיוה"כ למתכפר בכדי שירגיש שהוא היה צריך להיות במקום העוף?
הנידון:
כא( דף פז.

נתבאר בגמ' ענין החוטף כוס של ברכה שמשלם קנס י' או מ' זהובים וה"ה לחוטף כיסוי דם מחברו.
השאלה :אדם שכיבדו אותו בכוס של ברכה וקפץ אחד וזימן על כוס הברכה האם יש אפשרות לתפוס ממונו י' זהובים עבור הקנס?
הנידון
כב( דף פט.
נתבאר בגמ' לגבי מידת הענווה שאברהם אבינו ודוד המלך ומשה רבנו השתבחו בה.
השאלה :האם יש ענין שרב חשוב שבא לאירוע ילך לשבת ישר במזרח שלא יאמרו אם יראו אותו הולך לשבת בין הקהל איזה עניו הרב?
הנידון :
כג( דף צ.
נתבאר בגמ' שיש ענין להעלות את גיד הנשה על המזבח כשהוא שלם משום הקריבהו נא לפחתיך.
השאלה :האם ניתן להדליק נרות שבת בשמן מנוע או שיש להימנע משום הקריבהו נא ?..
כד(דף צא:
נתבאר בגמ' שהתנאים דברו ד"ת בשוק הבשר .השאלה :האם ניתן לדבר ד"ת בתוך איטליז ?

השאלה שנשאלה בבית המדרש מתוך פניני הדף מס' 62
מעשה באדם שקנה חנות עתיקה ולשם כך קרא לקבלן שיפוצים וביקש ממנו הצעת מחיר לשיפוץ החנות
הקבלן הסתכל והציע לקונה שהוא ישפץ ללא קבלת תשלום ובתנאי שיתן לו את הבלטות של החנות כיון
שהם עתיקות השוות הון רב אמר הקונה איני חפץ בשיפוץ תשאיר לי את הבלטות ולך ,הלך הקבלן למוכר
החנות וגילה לו שמכר חנות השווה הון רב במחיר מועט וכעת בא המוכר ורוצה לבטל המקח
האם רשאי לבטל את המכר?

אלו תשובות הרבנים :אם המוכר היה יכול לגלות זאת לבדו רשאי לבטל את המכר!

מקורות ונימוקים :נידון זה יש לו מקור בשו"ע חו"מ )סי' רלב ס"יח ( כ' הרמ"א סרסור שמכר חפץ בחזקת בדיל ואח"כ נודע שהיה בו כסף וזהב זכה
הלוקח כיון שהמוכר לא היה יכול לדעת מזה אבל בדבר שהמוכר היה יכול לגלותו ורק מחמת בהילותו למכור לא גילה את ערך הבלטות הרי זה שייך
למוכר ואינו בגדר אבודה ממנו ומכל אדם אלא שאם מדובר בסוג כזה שלא מכירים בשוק את ערכו רק אז היה זוכה הקונה כמבואר שם ועיין בשו"ת
שה"ל )ח"ד סי' ריא( שדן במוכר ספר עתיק ונמצאה בתוכו חתימתו של מרן החיד"א שהמוכר יכול לבטל את המכר כה"ג,ורק לגבי ירושה כ' הלבוש
)חו"מ סו"ס רלג( שביורש שזכה ולא ידע מכך בכל אופן זכה בזה היורש וכפי שהאריך בזה הגה"ג הגר"א בן חיים בשו"ת משפטי חיים ח"א סי' יט
עיי"ש) .יישר כח למורינו הגה"ג יצחק זילברשטיין הגה"ג אברהם בן חיים הגה"ג אליהו בר שלום והגה"ג שלמה שעיו שליט"א(

תשובה דזוזי :עובד בקייטרינג שידע שזורקים את האוכל בסוף האירוע ולקח את זה למשפחה נזקקת ובעה"ב דורש לקזז משכרו האם
רשאי? השיבנו הגה"ג שריאל רוזנברג שליט"א שיש לחלק אם האוכל העומד ליזרק נמצא כבר ביד הפועל רשאי הוא לקחתו אולם אם
עדיין לא נשלח ליזרק אלא העובד עושה כן על סמך ידיעתו רשאי המוכר לקזז משכרו.
תשובה דחיי:נהג אוטובוס כשעולה זקן האם חייב לקום לכבודו? השיבנו הגה"ג הגר"א בן חיים שליט"א שיש לחלק בין מצב שע"י מעשיו
הוא מעכב אנשים או יטרד בעבודתו אינו חייב שהרי במס' ביכורים)פ"ג מ"ג (שנינו שאומרים שלום לבעלי הביכורים משום חביבה מצוה
בשעתה וכאן אין טעם זה שהרי מצוי לכבדו בפעמים אחרות.
פניני דחיי :א .אב המצווה לבנו שיפסיק לעשן והבן טוען שהעישון עוזר לו ללמוד יותר טוב האם מחויב לשמוע בקול אביו? ב .על מה סמכו
העולם שמעשרים מעגבניות ירוקות על אדומות והרי כ' הרמב"ם פ"ב מהל' מעשר ה"ה כל דבר שדרכו להאדים עונת מעשרו משיאדים?
פניני דזוזי :א.המשכיר כסא בים עד שיצא מהים האם מותר לו להעביר את הכסא לחברו והוא יצא מהים?ב .מצא חופשי חודשי ריק יומיים
לאחר תחילת החודש האם מותר לו להשתמש עם זה? ג .אלו המביאים עגלה לפני הקופה כשהיא חצי מליאה וכך תופסים תור וממשיכים
בקניתם האם ראוי להימנע מכך שבזה הוא חב לאחריני?
צדקה :ידוע מה שפירש הגר"א בפס' "פתוח תפתח"
שטעמיו דרגא תביר לומר שמי שלא נותן צדקה נופל
במדרגות ובגמ' מסופר על שנים שנפלו רב פפא נפל בסולם
ותלה זאת בביטול הצדקה,ודוד המלך ע"ה נפל משום
שמבואר בילקו"ש רות )תרג( ששמר הכסף לביהמ"ק בימי
הרעב ולא חלקם לעניים ונתבע על כך).הרב רוזנבלום שליט"א(

בושה :כ' במסילת ישרים ואל יבוש מפני המלעיגים
עליו ולכאורה הוא מתבייש ומה שייך לומר למתבייש
אל תתבייש? התשובה שידמה לעצמו אם ראה ערבים
גנבים ששפכו שק דולרים בפח וברחו וכי לא יתכופף עם
העניבה לאסוף את הדולרים...
)הרה"ג ראובן קרלינשטין שליט"א(

נשגר קמיה מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם:

לגה"ג הרב יצחק זילברשטיין .לגה"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג  .ולגה"ג הרב שמואל פנחסי .ולגה"ג הרב אשר חנניה .ולגה"ג הרב
גמליאל הכהן רבינוביץ .ולגה"ג הרב אברהם בן חיים .ולגה"ג הרב שלמה שעיו.ולגה"ג הרב אשר קראוני ולגה"ג הרב שריאל רוזנברג.
ולגה"ג הרב ציון בן אדיבה ,ולגה"ג הרב אברהם חיים הרש ולגה"ג הרב משה כהניאן ולגה"ג הרב אליהו בר שלום שליט"א.

בברכת כתיבה וחתימה טובה יחד עם כל בית ישראל
שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 62
ש .עובד שגנב ופיטרוהו והבוס רוצה לספר לעובדים את סיבת פיטורו למען ייראו האם רשאי?

ת.השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א עפ"י מש"כ הח"ח )ח"א כלל י'( לבאר מתי מותר לספר לשון הרע לתועלת ושם כ' אם ניתן להשיג
את התועלת בדרך אחרת בלי לספר לשון הרע אסור לספר.
ש .נערה שהיה לה חור בכבד ונסתם האם צריך לגלות זאת בשידוכים?
ת.השיבנו הגה"ג אליהו בר שלום שליט"א שיש להתייעץ עם רופא ואם יאמר הרופא שלאחר שנסתם הרי היא ככל אדם אין צריך לגלות זאת

וכמו שכ' קהילות יעקב )יבמות מו( שאין אדם חייב לספר דבר שבדיעבד לא יבטלו את הנישואין בגללו.
ש .האם מברכים על תפוח "ענה" שהחיינו?

ת .השיבנו הגה"ג משה כהניאן שליט"א עפ"י מה שכ' המ"ב או"ח )רכה סקי"ד( לגבי פירות החלוקים בשמם או טעמם אך נכללין באותו פרי
האם מברכים שהחיינו על כל פרי ולא הכריע אולם בכה"ח )סקל"ד( כ'שלא יברך וכן כ' אול"צ )פמ"ו סמ"ו( אולם מהגרע"י תופיק שליט"א
שמעתי שכן מברכים שהחיינו על תפוח ענה כיון שאינו נמצא כל השנה אלא זמן מועט וניכר בין חדש לישן ושונה בטעמו משאר התפוחים.
ש.שפך מים לסיר החמין של חברו האם מותר לאוכלו?
ת .השיבנו הרה"ג אשר קראוני שליט"א עפ"י המבואר בשו"ע )יו"ד סי' ד'( ישראל ששחט בהמת חברו לעכו"ם לא אסרה והכי קיי"ל לגבי

מוקצה שאין אדם עושה בסיס לחברו והגר"א בן חיים הוסיף מש"כ הגר"נ קרליץ שליט"א )חוט השני פכ"ב( אם בא אחד והדליק מזגן בבית
חברו אין צריך בעה"ב לצאת מהבית ובכל מקרה שהיה יכול לעשות בהיתר מקילין עליו ולכו"ע אם שפך מים חמים יש להקל בזה.
ש.האם מותר להרעיל כלב המטיל חיתתו על תושבי השכונה?
ת .עיין בשו"ע חו"מ)רסו ס"ד( חתול המזיק מותר להורגו ואין צריך להשיבו לבעלים המוצאו הורגו וזוכה בעורו וא"כ ה"ה כאן יהיה מותר

להרעילו אלא שבכל מציל עצמו בממון חברו חייב לשלם וכאן יהיה מוטל חובת התשלום על כל תושבי השכונה וזאת כמובן אחרי שהתרו
בבעה"ב שהרי התורה דרכיה דרכי נועם..
*}כל הזכויות שמורות למערכת{

המשך שו"ת מגליון מס' 62
ש .קנה קניה ושכח לשלם על חפץ שהיה במבצע ובא לשלם לאחר שנגמר המבצע?
ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חיים שליט"א שיש לחלק אם התנאי היה רק למשלם במזומן אין לו זכות לקבל במחיר המבצע ואם לא

היה תנאי כזה הרי זה זוקף עליו במלווה וכיוון שהתחייב במחיר המבצע אין יכולים לחייבו מעבר לזה ואם בעלי החנות לא מקבלים טענתו
יכול לעשות דין לעצמו כמבואר חו"מ )סי' ד( ובלבד שלא יהיה חילול ה'.
ש.שוכר שגילה שמונה החשמל עובד לאט עקב טיפול במונה.

ת.השיבנו הגה"ג הרב שריאל רוזנברג שליט"א שיש לחלק אם המונה רשום ע"ש המשכיר הוא מתחייב לחברת החשמל ויש רק ענין של
השבת אבידה אם הם בגדר עמיתך שמצווה להשיב אבידתם ,ויש לעיין אם המשתמש במונה מקולקל עובר על לאו של איסור לרמות במידות
ובמשקולות כמבואר בחו"מ )סי' רל"א ס"א( ואם המונה רשום ע"ש השוכר נחשב כאילו הוא עשה את הקלקול  ,ומ"מ אין למסור את המשכיר
לחברת החשמל אם יקנסוהו ויתבעו אותו לבית משפט של ערכאות אלא יוכיחו בדרכי נועם.
ש.תשלום לכהן הנושא כפיו שיכוין בברכתו על אדם הזקוק לישועה .

ת.השיבנו הרה"ג אברהם חיים הרש שליט"א שיש לחלק אם הוא כהן יחידי בביה"כ בודאי שאין יכול למנוע מהציבור טובה ולכוון על
המשלם ואם ישנם עוד כוהנים נראה שיש להימנע מכך שהרי נוסח הברכה לברך את עמו ישראל באהבה וכמו שבברכה על רפואה יש לכלול
את החולה בתוך שאר חולי עמו ישראל כך בברכת כוהנים יש לכוין על כולם.
ש.כניסת כהן לביה"ח לשהות עם אשתו שבאה ללדת.

ת .השיבנו הגה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א עפ"י מש"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ו )סימן קעה( שיש להחמיר בכניסת הכהן לבית החולים
כיוון דשכיחי נפלים ומכל מקום אם האישה אינה מיושבת בדעתה כתבו האחרונים להקל שילך עימה וישהה עד שיצא הוולד מטעם שמא אין
טומאת מת ושמא כהסוברים שבזמנינו אין איסור מדאוריתא לכהן להוסיף טומאה על טומאתו ובמקום של "יתובי דעתה" יש להקל,ועיין
בספר תורת היולדת )פ"ז ס"ד( ובשו"ת דברי דוד ח"ב )סימן ס"ז( ומכל מקום בבית חולים בקור חולים בי-ם ובלניאדו בנתניה סידרו כניסה לכהנים
באופן המותר ,ועיין בס' ממלכת כהנים )עמ' קב. (.
ש.בקשה למוזמנים לחתונה נא לא להביא מתנות.

ת.השיבנו הרה"ג אליהו בר שלום שליט"א שנחלקו בזה התשב"ץ ח"א )סימן קמ"ב( כ' שאין ראוי לת"ח לנהוג במידה של ושונא מתנות יחיה
כדי שלא יזדקק אח"כ לציבור ולדעת התשב"ץ קטן )סימן שפ"ה ( אפילו לכהן לא ראוי לקבל מתנות כהונה משום ושונא וכו' ונראה שאם ע"י
שיקבל מתנות יגרום לשני לקיים מצוות אהבה ואחוה אל ימנע מלקבל מתנות.
ש.עובד בישיבה שנדב ממשכורתו שיקבל בסוף החודש.

ת.השיבנו הרה"ג אליעזר יחיאל קונשטט שליט"א שלמ"ד ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ביאר קצוה"ח שאין הכוונה שכל רגע חל חוב
חדש אלא שבסוף השכירות זה חל למפרע ,והגה"ג אברהם בן חיים שליט"א הוסיף לדין זה כמבואר ביו"ד )סימן רנ"ח ס"ח( שאם אמר חוב זה
יהא להקדש או לצדקה אינו כלום אלא אם אמר זאת במעמד הבע"ח ובמעמד הגבאי מדין מעמד שלושתם ואפשר שאם העובד אמר כן לגבאי
הישיבה אפשר שיועיל מדין מעמד שלושתם אפי' שהם שניים כיוון שהגבאי מייצג את הבע"ח שהוא הישיבה ,וזאת בתנאי שהגבאי ממונה גם
לקבל תרומות וגם לפרוע חובות.
נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם

בהגרלה לחודש מנחם אב ע"ס  ₪ 100זכה הרה"ג אליעזר וייס שליט"א }צפת{
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
ברכת יישר כוח לכל השולחים תשובות ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות.
וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ .ולכל המצטרפים אליהם

בברכת חילכם לאורייתא מערכת "פניני הדף"
מעשה בא' מזקני ירושלים שהיה מברך ברכת המזון בכוונה בצורה חריגה כששאלוהו לפשר מעשיו סיפר
שבהיותו ילד שמע ממהר"ם מלובלין שיחה על חשיבות ברכת המזון שהחינוך מבאר שאין אות פ' סופית בבהמ"ז
כי המברך בכוונה לא ישלוט בו לא נגף ולא שצף וכך עשה עד שהגיעו ימי השחור והוא נלקח לשואה בעומדו
בתור שינן לעצמו את ההבטחה של החינו ך לפניו עמד אחד שהסתובב ואמר לו תאמר שאתה עוזר טבח שלי וכך
עשה ונשלח למטבח כשבא צחק עליו הקצין ממתי ילד יודע לבשל וציוהו לחפור חפירה בעומק מטר ואם לא הוא
חוזר למחנה הוא ניסה להתחיל לחפור והבין שלעולם הוא לא יגמור עם זה הוא שינן לעצמו את ההבטחה של
החינוך ופתאום הגיעו קבוצת חיילים שזרקו ארגזי אוכל במטבח ויצאו הוא לקח את האוכל והחביאו לאחר כמה
שעות נכנסו פלוגת חיילים רעבה וביקשו אוכל אמר להם הילד אם תחפרו את החפירה תקבלו אוכל וכך עשו וניצל
מאז הוא מקפיד לברך ברכת המזון בכוונה.בימי הרחמים והסליחות נחזק את עצמינו בקיום המצוות בכוונה.
אנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון למשלוח תרומות למערכת
"פניני הדף" רח' פולנסקי  26י-ם מ .ח  904406בנק דיסקונט סניף גאולה ירושלים עלות הפצה בכל עיר היא
בסך  ₪ 100בלבד כל החפץ להחזיק את הגיליון שמפיץ תורה לכל פינה בקרב לומדי התורה.
02 02או פקס' 02-5817174ניתן לפנות לטל' 02-5829850
יושב במרומים ימלא משאלות ליבכם לטובה.

גליון זה הוקדש לע"נ זקיננו היקר והמפואר מוה"ר יוסף צבי הרש בהר"ר אברהם הרש זללה"ה
)מק"ק לופן –ממיסדי מושב נחלים נתניה( נלב"ע בשם טוב כ"ז אלול התשכ"ז
הונצח על ידי נכדו הרה"ג אברהם חיים הרש שליט"א מח"ס ביכורי אברהם ש .נאות יוסף ב"ב
לע"נ אבינו מורה דרכינו הרה"צ מימון )בן אדיבה( בן מסעודה זצוק"ל ור' מיכאל ב iברוך ז"ל
ולע"נ דוד בן זהרה ז"ל מזל בת שמחה ז"ל לבנה בת מרים ז"ל דוד בן כוכבה ז"ל
ולזיווג הגון לאשר בן יוכבד ונתנאל בן ז'קלין ויובל בן שמחה ודוד ומזל בת שמחה הי"ו

