
 
 
 




  






 


















  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

      
  
  

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                 

 ניב ר"ע תקופת שלפני הוא בזה ?!הביאורהיתכן בזה, זה כבוד נהגו לא ר"ע תלמידי :התורה כבוד

 מפוארת ישיבה והקים ר"ע שבא עד רגליו את מנשקים היו תורה שידע אדם וכל מועטים היו התורה

  א). ב. יעקב. (הרה"ג יודע. אני גם טען אחד כל התורה ללומדי הערך ירד ואז וגדולה
 אם לב"ש אשתו את לגרש רשאי אדם מתי דעות ג' מביאה (צ.) גיטין המשנה כמוך: עךלר ואהבת

 נעלמה לאן ,היתכן?! הימנה נאה מצא אפי' עקיבא ולר' תבשילו, הקדיחה אם לב"ה ערוה, דבר בה מצא

 עליה יאמרו מה ברחוב שתלך הגרושה על חשב שר"ע הוא הביאור כמוך..? לרעך ואהבת האמירה

 היא יגידו עקיבא לר' האוכל, לה נשרף האכנר יאמרו לב"ה דבר.. ערוות בה מצא נראהכ יגידו לב"ש

  ציון.ב.א) (הרה"ג יפה. מספיק לא שהיא בראש גו'ק לו היה  פשוט גמור בסדר

  "טלית שכולה תכלת"
אדם שהיתה לו לשון חדה ובה היה פוגע בחברו "צביקה" ושופך את דמו מעשה ב

יום אחד ראה  "צביקה" ניסה להוכיח אותו ולהניא אותו מלפגוע בו אך הוא לא שת לבו,
ת חברו הפוגע עובר ברחוב עם טלית לבנה הוא ניגש בשקט ושפך על הטלית צביקה א

מאחוריו מים בצבע אדום והטלית נהפכה לצבע "אדום לבן" הפוגע בא לביה"כ וכיבדוהו 
לעלות חזן וכשניגש לעמוד הסתכלו כולם בתמיהה לפשר צבע טליתו והסיטו את תשומת 

צביקה מעטפה ובה דמי ניקוי יבש לטלית לבו והוא ירד מהעמוד בוש ונכלם, למחרת שלח 
ומכתב נוקב שבו כתב אם עד היום לא הרגשת מה זה לשפוך את דמו של השני אני מקוה 

  שמהיום והלאה תיזהר בלשונך האם נהג כראוי במעשהו?
             pninyhadaf@gmAil.com 02-5817174חוו דעתכם בנידון לפקס                               

  הנידון:       .זדף  א)

שהיה ויכוח בהלכה בין ריש לקיש לר' יוחנן לבסוף ניצח ר' יוחנן והשיב בלשון נתבאר בגמ' 
  קצצתי את רגלי הינוקא (הצעיר).

  האם יש להעדיף רב מבוגר ומתון על פני רב צעיר ומוכשר ממנו? השאלה:

. דון:הני          .חדף  ב)
  משנה לגבי לחם הפנים שמתקדשת על ידי קרימת פניה לענין מעילה.נתבאר ב
  עוגה במוצאי פסח ונתברר שלא היתה אפויה מבפנים האם הוי מקח טעות?קנה  השאלה:

  הנידון:        ט.דף  ג)
  אם יש בהם מעילה לאחר שנעשית מצוותן.אם צריכים גניזה ובגדי כהונה לגבי נתבאר בגמ' 

  כסגולה? שנפטר תשלום עבור לבישת בגד של צדיק האם נכון לעשות מה שנוטלים השאלה:

 הנידון:          .דף י )ד
  .(תרכא,ו) ועיין ברמ"אן כפרה למתים דין חטאת שמתו בעליה שהולכת למיתה כיון שאינתבאר בגמ' 

  רוצה לתרום ומעדיף לצורך אחד מה יעדיף הצלחה לחיים או לע"נ נפטר?אדם ש השאלה:

 הנידון:             דף יא. ה)
  דין הנאה מתרומת הדשן לאחר מצוותו ולענין חמץ בטור (תמה) אסר אפרו.נתבאר בגמ' 

פסח האם יש מקום לאסור כיון מצא תפו"א שנצלו תוך נייר כסף ורוצה לאוכלם אחר האדם ש לה:השא
                                                                                                        באיסורי הנאה?שנצלו

  !התולדות                                      
                      

ם היו מסתובבים כל ערב ם היו מסתובבים כל ערב הה                          
ם שבדרון זצ"ל יחד עם ם שבדרון זצ"ל יחד עם שבת ר' שלושבת ר' שלו

הרב בריזל זצ"ל בשוק "מחנה יהודה" הרב בריזל זצ"ל בשוק "מחנה יהודה" 
ומאיצים בסוחרים לסיים את ומאיצים בסוחרים לסיים את 

בעיקר היתה בעיה בשוק בעיקר היתה בעיה בשוק   ,,מלאכתםמלאכתם
אים במסתפרים אים במסתפרים אשר היו מלאשר היו מל  ,,הספריםהספרים

שנזכרו לפני שבת לבא להסתפר, בין שנזכרו לפני שבת לבא להסתפר, בין 
סירב סירב   המספרות היה ספר אחד אשר המספרות היה ספר אחד אשר 

לבקשת הרבנים לסיים את מלאכתו לבקשת הרבנים לסיים את מלאכתו 
  לפני שבת, ערב שבת אחד עברולפני שבת, ערב שבת אחד עברו
הרבנים וראו חנות סגורה, מה קרה? הרבנים וראו חנות סגורה, מה קרה? 
שאלו, והתברר שהספר עבר התקף לב שאלו, והתברר שהספר עבר התקף לב 

רבנים החליטו רבנים החליטו ההומאושפז בביה"ח ומאושפז בביה"ח 
לבקרו ולדבר על לבו, הספר היה לבקרו ולדבר על לבו, הספר היה 
  וומופתע מביקור הרבנים שבירכוהמופתע מביקור הרבנים שבירכוה

ממנו הבטחה ממנו הבטחה   ברפואה שלימה והוציאוברפואה שלימה והוציאו
לסיים עבודתו שעתיים לסיים עבודתו שעתיים   שהוא מתחייבשהוא מתחייב

לפני שבת, ואכן הספר שב לעבודה לפני שבת, ואכן הספר שב לעבודה 
יום שישי אחד ראו יום שישי אחד ראו והקפיד עד שוהקפיד עד ש

הרבנים שהוא לא מתכוין לסיים את הרבנים שהוא לא מתכוין לסיים את 
מלאכתו ושבת מתקרבת פנו אליו מלאכתו ושבת מתקרבת פנו אליו 
בתמיהה הלא הבטחת לנו?! הוא בתמיהה הלא הבטחת לנו?! הוא 
הסביר לרבנים שפעמיים בשנה הוא הסביר לרבנים שפעמיים בשנה הוא 
הולך לביה"כ ביוה"כ ובאזכרה לאביו הולך לביה"כ ביוה"כ ובאזכרה לאביו 
והשבוע היה יארצייט והלך לביה"כ והשבוע היה יארצייט והלך לביה"כ 
ליד השוק וראה באמצע התפילה שני ליד השוק וראה באמצע התפילה שני 
ם ם אנשים עטורי זקן סופרים דולריאנשים עטורי זקן סופרים דולרי

הוא דפק על גבו של הוא דפק על גבו של     בחזרת הש"ץבחזרת הש"ץ
אחד מהם והצביע על שלט גדול שבו אחד מהם והצביע על שלט גדול שבו 
  רשום "אסור לדבר בשעת התפילה" רשום "אסור לדבר בשעת התפילה" 
הלה הניף יד  בביטול "עזוב", נו ואני הלה הניף יד  בביטול "עזוב", נו ואני 

ר' ר'   שראיתי כך אמרתי אם כזה זקן...שראיתי כך אמרתי אם כזה זקן...
הסביר לו שזקן גודל לבד ואינו הסביר לו שזקן גודל לבד ואינו שלום שלום 

  ןןבא לביה"כ "זכרובא לביה"כ "זכרוראיה. ובליל שבת ראיה. ובליל שבת 
טע טע יש לי פשט חדש בקיש לי פשט חדש בק  משה" ודרש משה" ודרש 

לכל לכל   "זמן כפרה"זמן כפרהשל תפילת ר"ח של תפילת ר"ח 
תולדותם" יש מצב שלמעשיו של תולדותם" יש מצב שלמעשיו של 
האדם יש תולדות והוא לא יודע האדם יש תולדות והוא לא יודע 
עליהם. אשריכם לומדי הדף היומי עליהם. אשריכם לומדי הדף היומי 
ד ד העומדים לסיים מחזור נוסף בלימוהעומדים לסיים מחזור נוסף בלימו
  הש"ס לעמל שלכם יש תולדות לטובההש"ס לעמל שלכם יש תולדות לטובה

  שאתם לא מודעים אליהם אשריכם..שאתם לא מודעים אליהם אשריכם..
      

                                                                                                                                    

 "פניני הדףפניני הדף"  
               pninyhadaf@gmil.com  02-5829850טלפון:   02-5817174ירושלים פקס:  26נסקי רח' פולו                  

  מדות. תמיד,סוף, קינים,  -ז  מעילה  מסכת      

  }}תשע"בתשע"ב((   איירחודש חודש 
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 כהן ומאיר כהן יובל  דידוביץ, הרב טוב, לישוב מזרחי אסף נוריאל, אהרן :ןאלו שנדבו להחזקת הגיליו 

 משפחתם.הקב"ה להצלחת שם בעילום החפצים וכל כהן, ואיתן אשר  אלקיים, בועז הרב משפחתם, להצלחת

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



    
הנידון:.יגדף )ו
  שאסור לפועל העובד בעצי הקדש לאכול מהפירות  כדין אכילת פועל מפירות חולין המבואר בשו"ע חו"מ (שלז) שרק במחובר רשאי לאכול. תבאר בגמ'נ
  ים האם רשאי לאכול מהם כדין מחובר?עובד שעיסוקו הוא טיפול באילנות של פירות הגדלים על מ שאלה:ה
הנידון:      : יד ףד )ז

  לא נתנה תורה למלאכי השרת.הרי ני הקודש ובשתמשו באשהיו עובדים בחול מחשש שמא י בבהמ"קאומנים העובדים הלגבי נתבאר בגמ' 
  פה אפי' אצל גדולי עולם הרי הציבור הנמצא בחופה מורכב מזרים ששייך בהם איסורי ראייה?מדוע לא מקפידים על מחיצה בשעת החו :השאלה

הנידון:               :טודף  )ח
  חלה ותרומה וביכורים מצטרפים לאיסור.משנה שנתבאר ב
  ות כן?מצוי בנשים שמפרישות מהעיסה חלה ואח"כ מברכות האם רשאיות לעש: השאלה

הנידון:       : טזדף  )ט
  חומר איסור אכילת שרצים המשקצים נפשו של האדם.  נתבאר בגמ'

ע ניגש אליו בסוף האירוהוא ישב בחיק משפחתו מעשה בצדיק שבא לאירוע משפחתי שהאוכל לא היה כשר ועבורו הזמינו מנות מיוחדות "גלאט" : שאלהה
  האם הצדיק צריך כפרה על מעשיו?ואכלתי אדם ואמר לו אני מקווה שהאוכל כשר למהדרין כי ראיתי אותך הדור פנים אוכל כאן ונרגע חששי 

הנידון:: יזדף  )י
  ל את ישראל ובשו"ע יו"ד (קעח,א) ואו"ח (כז) מבואר איסור גידול בלורית.שהסתפר כדרך הגויים למען הצי אצטרובליראובן בן לגבי  גמ' נתבאר ב
  גדל בלורית קטנה מקדימה בכדי להסתיר נשירת שער שמתבייש בה?האם מותר ל :השאלה

הנידון: . יח) דף אי
  .גזלהומעלה וכן נתבאר בחו"מ (שסח) השיעור לגבי שאיסור מעילה מתחיל משווה פרוטה נתבאר בגמ' 

  אדם שהזיק לאוטובוס מחברה שיתופית מראה ולכל אחד מהחברים אין בנזק זה שווה פרוטה האם חייב בדיני אדם? :השאלה
הנידון:        .כ דף )יב
  ר איניש הוא.אוכל קרביים של בהמה ועוף לאו בה לגביתבאר בגמ' נ

  אכיל בני ישיבה בקורקבנים לארוחת הצהריים?האם יש מניעה מלה :השאלה
 הנידון:                   כב.דף  )יג
  ומותר לו לשתות. וכל להפריש ות בשבת מתנה שיבביה"ש של ע"ש ורוצה לשתהקונה יין מכותים לגבי אר בגמ' תבנ

  הנידון הנ"ל שמתנה מע"ש ומפריש בשבת מתי יברך על ההפרשה?: השאלה
הנידון                 .כבדף  )יד

  פתיחה לפירוש "קן מפורשת" מעלת וסגולת לימוד מסכת קינין להציל ממיני פורענות.נתבאר ב
  יבל עליו ללמוד מסכת זו ונאנס האם מועיל שישלם שילמד עבורו מסכת זו וינצל מצרותיו?אדם בצרה שק השאלה:

הנידון:                     .כגדף  )טו
  משנה לגבי אשה שהפרישה קורבנות ומתה יורשיה מביאין רק את עולתה ולא את חטאתה.נתבאר ב
  הנזכר לעיל האם היורשים מחויבים לפדות את הצ'קים לצדקה?בנידון  השאלה:

הנידון:                 .כדדף  )זט
  נתבאר הברכה שמברכים בלידת הבן והבת.(רכג) אשה שאומרת הרי עלי קן כשאלד זכר ובשו"ע או"ח  לגבינתבאר בגמ' 

  ים וזכו להיפקד לאחר עשרים שנה ונולדה להם בת האם האב המאושר רשאי לברך הטוב והמטיב?זוג שעשו טיפול שאלה:ה

הנידון:          כה. דף )יז
  מעלתם של זקני תלמידי חכמים שככל שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם לעומת זקני עם הארץ.נתבאר בגמ' 

  נהג שמפטרים רבנים מבוגרים בהגיעם לגיל הפנסיה?מהאם יש למנוע את ה השאלה:
הנידון:          כז:) דף יח 

  פרחי כהונה שהיו מניחים את בגדיהם תחת ראשם וישנים ובמ"ב או"ח (ב,ב) כ' לחלק מתי זה גורם לשכחה.לגבי גמ' נתבאר ב
  את הפיג'מה תחת ראשו וכך ישן האם אופן זה גם קשה לשכחה?ח בצהריים ומניח אדם שנ השאלה:

הנידון:                .כח) דף יט
  של האנשים ע"י אמירת שלום ואף שבברכות (יד) אסרו לומר שלום זהו במשכים לפתחו. ערנותםאיש הר הבית שהיה בודק את נתבאר בגמ' לגבי 

  וגש חתן טרי לפני התפילה האם רשאי לומר לו מזל טוב או שזה בכלל אמירת שלום?הפדם א שאלה:ה

הנידון:          ט:כ) דף כ
  לא היו מביאין לעצי המערכה מגפן וזית משום בל תשחית שנא' "לא תשחית כל עצה".שנתבאר בגמ' 

  ?וכן לדאוג למיחזור הנייר פחות מנייר שעשוי מעצים וע"י מרבים את כילוי העצים מחמת צורך זההאם יש להעדיף להשתמש כמה ש השאלה:
הנידון:       ל: דף )אכ

  נתבאר בגמ'  לגבי המנורה שהיה לפניה אבן ובה ג' מעלות.
  לה במעלות?מדוע לא עשו כבש כמו במזבח שהרי יש איסור ולא תע השאלה:

 הנידון:      .        ) דף לבכב
  שאלכסנדר מוקדון הגיע לאפריקה ופגש נשים הם הגישו לו לחם מזהב להראות לו שכסף זה לא הכל.גמ' בתבאר נ

  לחמניות מצופות בצבע זהב האם נהגו כראוי? לכסף והגישו לוהרבה זמן לסעודה ואנשים רצו להוכיחו על תאוותו ואדם שה השאלה:
הנידון:                  לה:) דף כג

  משנה לגבי שער יכניה שנק' כך ע"ש שכשיצא לגלות ביקש לצאת דרך שער זה וראה את העזרה בחורבנה ונפרד הימנה בצער.נתבאר ב
  ארונות והספריות של הישיבה בצאתו וליטול מהם רשות כפי שעשה יכניה?האם ראוי לבחור העוזב ישיבה להיפרד גם מה השאלה:

הנידון                 .לו) דף כד
  און בניית המזבח בלא שיונף ברזל עליהן שהרי המזבח מאריך ימים והברזל מקצר. הנתבאר במשנ
  מפלסטיק ולא מברזל המורה על קיצור ימים ח"ו והמזוזה מסוגלת לאריכות ימים. יש ענין לקחת נרתיק למזוזההאם  השאלה:

 הנידון:                 ) דף לז.כה
  משנה שבגג המקדש היה אמה של הברזלים שהזדקרו על הגג להבריח את העורבים.תבאר בנ

  בו יונים או שיש בזה משום צער בעלי חיים?האם מותר להניח מצודות דבק בגג שנמצאות  השאלה:

  
  

  בשורה משמחת  לציבור שוחרי התורה:
    המדרשהמדרש  ביתבית  שלשל  החדשהחדש  למשכןלמשכן  עברועברו    שליט"אשליט"א  אדיבהאדיבה  בןבן  אהרןאהרן  הרבהרב    ע"יע"י  השבועהשבוע  ופרשתופרשת  יעקביעקב  בעיןבעין  יוםיום  מדימדי  הנמסריםהנמסרים  השיעוריםהשיעורים
  בערב.בערב.  6.156.15      בשעהבשעה    םם--יי  יליןילין  דודדוד  פינתפינת  22  תחכמוניתחכמוני  ברח'ברח'  ""  דודדוד  "דרכי"דרכי                                                                                                                      

  ם.ם.--יי  ""התורההתורה  "מאור"מאור  בישיבתבישיבת  "הממוקמת"הממוקמת  הלשוןהלשון  "קול"קול  במערכתבמערכת  השבועהשבוע  בפרשתבפרשת  אדיבהאדיבה  בןבן  אהרןאהרן  הרבהרב  שלשל  לשיחותלשיחות  להאזיןלהאזין  ניתןניתן  כןכן  כמוכמו



  70 מס' מתוך פניני הדףשאלה בבית המדרש השאלה שנ                                     

, מצולמת שלו פסיעה שכל איך צפה אשר מהלומדים אחד, התורה ספרי אבטחת לצורך מצלמות בו התקינו אשר מכובד נסתכ בבית מעשה
 וכך, המצלמה בפקק התמונה את והניח, בקטן אותה ומזער התמונה את לקח, הכנסת בית את צילם הוא, נפשע מעשה ועשה בנוח לא חש

, ת"ס וגנבו הכנסת לבית גנבים פרצו בלילה, מצולם היה לא המקום בפועל אולם, הכנסת בית של הרקע את כביכול לצלם המשיכה המצלמה
    ?שלו מהמעשה שנוצר בנזק חייב במצלמה המטפל האם, בפועל מצלמת אינה שהמצלמה ראו הגנב מי במצלמה לראות הגבאים וכשרצו

  .ואינו חייב בתשלום הנזק אלא בדמי החשמל שבוזבז אלו תשובות הרבנים:
מניח את התמונה בפקק המצלמה ומנע עי"כ מהמצלמה לצלם הוי גרמא בעלמא ופטור בדיני אדם וגם בשעה שהניח את הפקק לא ה קורות ונימוקים:מ

מזהה את  המצלמה  הוי ברי היזקא ופטור בדיני שמים שהרי אין הכרח שרק בגלל מעשהו הגנבים לא נתפסו  שהרי יכלו ללבוש כובע גרב וגם אם היתה
אין  מש"כ התרוה"ד (שטו) המראה לחברו לגנוב או שלחו לגנוב ואש"ך (ה) הבי וברמ"א חו"מ (שמח,ח) .רצופים לא תמיד מצליחים למצוא אותםהפ

  . ומכל מקום יש לחייבו על החשמל שבזבז בזמן שהמצלמה פעלה לריק .המשלח חייב ועיין חו"מ סו"ס (קנה)

  )והגה"ג שלמה שעיו שליט"א ברהם בן חיים הגה"ג עידן בן אפריםלמורינו הגה"ג יצחק זילברשטיין הגה"ג א(יישר כח                              

  אדם קנה פתיחת ההיכל בדמים מרובים וכשהגיע הזמן לפתוח התעכב ובא אחר ופתח מי ישלם את הפתיחה? תשובה דזוזי:
ב זמן רב והלה קפץ ופתח הפותח חייב לשלם את הסכום לביה"כ ואם הקונה התעכב זמן חלק אם לא התעכלשיש  שליט"א  אברהם בן חיים הרבהשיבנו הגה"ג 

ומשום כך  רב והציבור היה לחוץ בעל הפתיחה חייב לשלם לביה"כ את הסכום שהתחייב וכל זה כשלא היה אנוס אבל אם הצטרך הקונה ללכת לשירותים וכיו"ב
   יב) ומכל מקום ראוי שהפותח ישלם את המחיר הכי זול של פתיחה כיון שסוף סוף נהנה. פתח הפותח אין לחייב את הקונה כמבואר ביו"ד(רלד,

  האם יש חיוב להקדים את האבא בכיבודו על פני האמא בהורים פרודים? :תשובה דחיי
ל לא חייב להתאבל על אשתו אם נפרדו כמבואר באהע"ז (צ, פת"ש,ח) שיש הסוברים שהבע אבלותחלק בין דיני שיש ל שליט"א שלמה שעיו  הרב הגה"ג  נו בהשי

בד את בעלה כיון ששם הטעם הוא שהלכה כדברי המיקל באבל אבל לגבי כיבוד אב ואם נשאר דין הקדימה לאב כמבואר בשו"ע יו"ד (רמ,יד) ואף היא חייבת לכ
  שהרי חייב במזונותיה.

) מעשה בליל הסדר ספרדי התארח בולא חוששים מרכב הנושא נפטר בתוכו? הכהנים נוסעים בתוך מנהרות הכותל או בדרך לביתר איך  ):א חיידפניני 
כוס השני אצל אשכנזי ובעה"ב קידש וכיון כוונה שלא להוציא בברכה זו את הכוס השני כיון שהוא מברך על כל כוס האם השומע הספרדי יכול לשתות את ה

אדם שיש לו תקליט המודיע כל יום היום כך וכך ימים לעומר וחברו שמע את התקליט ד) האם ניתן ללמוד באבות ובנים לימודי חול בביה"כ  ג) בלי ברכה?
  ובא להודיע לבעל הטלפון היתה הודעה שהיום כך וכך האם יצא באמירה זו? ה) איך סמכו על טהרת רשב"י את טבריה והרי לא בשמים היא?

חר זמן רב ומשום כך פג תוקף האחריות האם השואל חייב? ב) מלווה ביקש מלווה השאיל שואב אבק והתברר שאינו עובד והחזירו לא )א :פניני דזוזי
אלף $ וביקש שיעביר לפלוני ואכן המקבל קיבל והניח לידו בשקית בתפילה והשקית נעלמה הוא טוען שבד"כ הוא אומר שהוא לא  4שרצה להשיב סכום של 

  *{כל הזכויות שמורות למערכת)סכום זה?                                                     לוקח אחריות במקרה הזה הוא לא אמר האם יהיה חייב לגמ"ח 

  70 'ותשובות לגיליון פניני הדף מס שאלות
  אדם שביקש מחברו להלקותו בערב יוה"כ וחברו הכהו בחזקה עד שנזקק לטיפול רפואי האם המלקה חייב? .ש
יש לחייבו וכמבואר בשו"ע חו"מ (תכא,יב) אפי' אמר לו קטע את ידי ע"מ שאתה פטור לשו"ע חייב ש ליט"א ש אברהם בן חייםב הרהשיבנו הגה"ג  ת.

  חייב אלא שבזמנינו לא מגבים נזק וצער פגם ובושת ולגבי שבת וריפוי נח' שו"ע ורמ"א חו"מ (א,ב) לשו"ע מגבים.אמר ע"מ לפטור  אולרמ"א פטור ובל

  להעמיד עדים קרובים בנישואי זוג שאינם שותו"מ ?האם ראוי . ש
בשו"ת תשובות והנהגות (ב,תרמא, ד,רפט, ה,שמב) שיש לבדוק כל מקרה לגופו ולעשות  עפ"י מה שכ' שליט"א  עידן בן אפריםהרב ג ה"השיבנו הג ת.

  ו"ת בנין אב(ה) מש"כ ודבר זה מסור לגדולי ישראל.כן לבל יכשלו ושם הביא דעת החולקים שאין זו הוראה גורפת ועיין שו"ת צי"א (יט,לט)  וש

  סגר בלון גז של שכינו המבוגר והלה הזמין טכנאי להחליף את הבלון מי ישלם את הנזק? ש.
פטור את הסוגר כיון שזה גרמא בעלמא ואין דרך בנ"א להזמין טכנאי מיד שנפסק החשמל או הגז שיש ל שליט"א  שלמה שעיו הרבהשיבנו הגה"ג . ת
  .ופטור לכך כאן לא הוי ברי היזקאו

  כהן שקר לו בחורף האם רשאי לישא כפיו עם כפפות? ש.
מג"א או"ח (צא,ה) לגעור במתפללים עם בתי ידים וכן באו"ח (קפג,ו) אין לקדש עם כפפות עפ"י מש"כ שליט"א  משה כהניאןהרב השיבנו הגה"ג  .ת

  פפות אולם מרן הגרשז"א הלי"ש (ב, הע' כט) התיר באופן שמניח מחמת הקור עיי"ש.בידים ובתורה לשמה (כו) הביא שאין לאחוז ס"ת עם כ

  האם מותר לשפוך חלב סויה בסיר בשר? או למכור שווארמה בפסח תוך מצה רכה משום מרע"ה?ש. 
וס טחון הדומה לחמאה תוך בשו"ת יגל יעקב יו"ד (כג) להשתמש עם קוק התיר עפ"י מש"כשיש לשליט"א  אברהם בן חייםהרב השיבנו הגה"ג  ת.

  ועיין שו"ת שה"ל (ט,קנז) בענין שניצל פרווה. (ג,נט)ע"י בשו"ת יחו"דרקציצות בשר ומקורו מהרא"ש והביאם מרן הג

  זרק שואב אבק כי חשב שאינו עובד והניחו ליד הפח ובא אדם וזכה ולאחר שהתברר רוצה להוציא מהזוכה האם רשאי?ש. 
פקר בטעות הוי הפקר ומשמעות השו"ע חו"מ (רהע) שנחשב להפקר ולכך יש להשאיר זאת ביד המוחזק מה גם שאין ראיה יש נידון בפוסקים אם ה ת.

  שהזורק לא ידע שזה עובד ואלי ידע וכעת חוזר בו.

  תרם לצדקה דולרים ועלה שער הדולר האם משלם כשעת החיוב?ש. 
  ים עכשיו.וך להביא כפי ערך ששוים צריויש לו חיוב לשלם דולרים ואם רוצה לשלם את שו ת.

  

  
  

  :נשגר קמיה מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם
  גה"ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ.לחנניה.  גולדברג . לגה"ג הרב שמואל פנחסי. לגה"ג הרב אשר  לגה"ג הרב יצחק זילברשטיין. לגה"ג הרב זלמן נחמיה

  לגה"ג הרב עידן בן אפרים. .לגה"ג הרב ירון אשכנזי זנברג. לגה"ג הרב ציון בן אדיבה.לגה"ג הרב שריאל רו לגה"ג הרב שלמה שעיו..לגה"ג הרב אברהם בן חיים.  
  שליט"א. . לגה"ג הרב מנשה שוע הרב אליהו בר שלום לגה"ג. לגה"ג הרב משה כהניאן . לגה"ג הרב אברהם חיים הרש                

  יחד עם כל בית ישראל ופסח כשר ושמח בברכת  עוד ינובון בשיבה

ר' שלום שבדרון זצ"ל סיפר שבא לשאול  הסיפור הראשון:
את הרב מבריסק האם מותר לו להמציא סיפורים ולספר 
לאנשים אפילו שלא היה סיפור כזה? והרב מבריסק ענה 

  שמותר! וזה הסיפור הראשון שהמצאתי..
אמר לי יהודי שהזכות הגדולה של אלו שעומדים דום  לה"ר:

  דקות לא מדברים לשון הרע... 2בשעת הצפירה היא שבאותם 
                                                                                                              

ישנם כמה טעמים לאמירת שלום עליכם בשעת  שלום עליכם:
ש לבנה או משום שאומרים תיפול עליהם אימתה ופחד והחבר קידו

  עומד לידך.
ויש שהסבירו שכל מוצאי שבת היו באים אנשים לדוד המלך 
ואומרים לו שלום עליכם שהרי ידע שימות בשבת אבל לא ידע איזו 

  שבת.
: כי יהודי אוהב לומר הפוך שלום עליכם והשני משיב עליכם שלום

  מהשני..



      70' מגליון מסהמשך שו"ת 
  שה שעברה באור אדום וקיבלה קנס האם בעלה חייב לשלמו?א ש.
חייב לשלם את הקנס למשטרה ואע"פ שמבואר ברמ"א (אבהע"ז,צא,ד) שקהל שעשו בינהם שליט"א שאינו  אברהם בן חיים הרב הגה"ג השיבנו ת.

רה דומיא דקורבנות שבעל עשיר אשתו מביאה קורבן עשיר ועוד שבעוברת תקנות בקנסות ועברה אשה על התקנה חייב בעלה לשלם כיון שזה בא לכפ
הוא אדם במזיד כ' הח"מ (ז) שלכו"ע פטור ומי שעובר באור אדום חשוב מזיד ופושע שהרי הילדים הקטנים רואים אותו ולומדים ממעשיו ולכך אם השוטר 

  דתי יש להסביר לו את המניעים בדין זה.

  וכוונתו לשם ממון האם יקבל ע"ז שכר? העושה משמר בליל שישיש. 
 )בברכות (יז) שהעושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא והתוס' הקשו מהמבואר בפסחים (נעפ"י האמור שליט"א   עידן בן אפריםהשיבנו הגה"ג הרב  ת.

רצון יוצרו זהו שלא לשמה הגמור אבל לשם  לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמה שמתוך זה יבא ללשמה ותי' שהלומד להנאתו ולא להשלים
משמע שהלומד לשם ממון בלבד אינו ראוי לקבל שכרו כאן בעוה"ז  ה) י,אולם ברמב"ם (תשובה  ממון לכל הפחות יש בחי' של עושר וכבוד (שבת,סג)

  .ועיין שו"ת יחו"ד (ג,עד) "כ שפיר בכלל לשמהוהגר"א בן חיים שליט"א צידד שנחשב לשמה כיון שעושה זאת למען ביתו שיוכל לפרנסם ולשבת ללמוד א

  ?רשאים להסב אותו למדף  עציצים וכיו"ב מדף ששימש ספרי קודש האםש. 
שיש להתיר זאת עפ"י מש"כ האחרונים לדון בארון של ספרי קודש אם מותר להסב אותו לחולין שליט"א  גמליאל הכהן רבינוביץ הרבגה"ג השיבנו ה

רון בדמים מועטים ועי"ז יצא הארון לחולין ולכך הפיתרון הרצוי למכור את הא ד) מתיר וכ"כ שו"ת תשורת שי (תפט) ויש אוסריםהחיד"א בשיו"ב (או"ח קנ
  והקונה יחזור ויתן או ימכור את הארון במנה למוכר.

  הניח תפילין של יד רש"י ור"ת בכיס אחד?האם מותר לש. 
עפ"י מש"כ השו"ע או"ח (לד,ד) שלא להניח ב' זוגות בכיס אחד כיון שהאחד קודש והשני חול ולדעת  שליט"א ברהם חיים הרש א הרב ה"גהג השיבנו  ת.

רש"י המקובלים שניהם קודש וכ' המ"ב (יח) אם התנה מתחילה מותר ומ"מ הרבה מהפוסקים ס"ל שלא מועיל תנאי ולכך יש להזהיר להמון העם המניחים 
  ש לימנע מכך.ור"ת יחד ומניחים את של יד בכיס אחד שי

  האם מותר ליטול סגולה לזירוז לידה בשבת? ש.

בין לא הגיע זמנה ללדת ורוצה להקדים שבזה יש לאסור אף בחול כמבואר בפוסקים שעי"כ שיש לחלק שליט"א   משה כהניאןהשיבנו הגה"ג הרב  ת.
ור להקדים בסגולות והתיר רק על  ידי הליכה וכיו"ב ומותר ללכת משנה מזלו של הולד ,ואם התארכו ימיה ללדת עיין בשו"ת בנין אב (ד,נב) שהעלה לאס

  בערב שבת לזרז הלידה אף שהלידה תהיה בשבת.

  לו התפילין בערב יוה"כ האם צריך להתענות לאחר יוה"כ? מי שנפלו ש.

ל ס"ת בעיוה"כ פטור מלהתענות אם עבר עליו בשו"ת יבי"א (י,נה,עמ' קכג) לדון באדם שהפיעפ"י מש"כ שליט"א  עידן בן אפרים השיבנו הגה"ג הרב  ת.
  ללקות בעיוה"כ ונאנס ולא לקה יש לו להשלים לאחר יוה"כ.שנהג יוה"כ ואינו דומה לחיוב מלקות שכ' בתורה לשמה שמי 

  האם ראוי לתלמיד חכם להימנע מנקיונות לפסח בפני אנשים? ש.

"מ (ח,ד) אסור לפרנס הממונה על הציבור לעשות מלאכה בפני שלושה השו"ע חש"כ עפ"י משליט"א   אליעזר יחיאל קונשטטהשיבנו הגה"ג הרב  ת.
לפסח  בכדי שלא יתבזה בפניהם ובכסף הקדשים (שם) כ' שמלאכה של מצוה כמו הכנה לשבת כמבואר באו"ח (רנ,א) יש להתיר ויש לדון בגדר של נקיונות

ש להם על מה שיסמוכו אולם כיום שעושים מעבר לניקיון החמץ יש לדון אם מלאכות אלו או"ח (תמב,ו) נהגו לגרר את הכתלים בפסח וי שהרי כ' השו"ע
  במה שמיקל על האשה את עול נקיונות הפסח חשוב למצוה.ולי נחשבים למצוה וא

  האם אפשר למכור את החלק של אדם בעוה"ב? ש.

אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור חלקו בשביל ממוןשיתן לו  )הרמ"א יו"ד (רמו,א שליט"א  עפ"י מש"כ אברהם בן חייםהשיבנו הגה"ג הרב  ת.
ם בס' לאו ובשו"ת מהרם אלשקר (קא) כ' שאי אפשר למכור זכויות ומעשים טובים כי צדקת הצדיק עליו תהי'ה ורשעת הרשע וכו' והוא קרוב לקבל פורענות

נה אותם אלא בזה מראה שמחבב את המצוות וראינו מעשים רבים מפי השמועה וילך) כ' שמותר לתת שכר על קניית מצוות ולא משום שק אש דת עה"ת (פ'
  שגדולי עולם מכרו חלקם בעוה"ב בכדי להשיג אתרוג כשר וכיו"ב.

  נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם                                                                    

  }ירושליםשליט"א { ראובן דויטשזכה הרה"ג ₪  100ס ע" ניסן -אדרבהגרלה לחודש 
  עבור פניני הדף ירושלים 26או לרח' פולנסקי   02- 5817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 

  .ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות  לכל השולחים תשובות  חברכת יישר כו
  לכל המצטרפים אליהםו וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ.

                                                         בברכת חילכם לאורייתא מערכת "פניני הדף"
         

         
  פטר והשאיר צוואה ובה הוריש כל נכסיו לבית אבות שנעשיר יהודי שהתרחש לא מזמן בעיר נתניה מעשה    

  בטענה שכל הכסף שלו הוא לא כסף כשר ולכך נותן להם ,ילדיו  נימק זאתושהיה בסמוך למקום מגוריו      
  על מקיף שציפו לחיות בכבוד אחר מות אביהם זעמו וטענו שזו הונאה של בית האבות ולשם כך עשו מחקר     
  הוכיחו שהכסף בא בכשרות וביושר ועם מסמכים אלו באו מקורות שמהם השיג אביהם את הכסף וה      

  הוציא העו"ד צוואה נוספת המבטלת את תוקף הצוואה הראשונה ומצווה לתבוע את כספם ואז  יןלבית הד       
  הם התפלאו על התהליך המוזר של וכיחו שהכסף הוא כסף כשר... שי לתת את כל הכסף לבנים ובתנאי      

  ג כסף כשראביהם אבל העו"ד הסביר שלאבא שלהם היה חשוב להוכיח לילדיו איך אפשר להתעשר ולהשי   
    ללא תחבולות על גבם של אחרים.                                                               

      אנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון למשלוח תרומות למערכת        
  שב במרומים ימלא משאלות ליבכם לטובה.יו 02-5817174או פקס'  02-5829850ניתן לפנות לטל'      

  
                                                                                                                                                                                                                                         

  
  
  
  

      
  

                         

  
   לע"נ אבינו מורה דרכינו הרה"צ מימון (בן אדיבה) בן מסעודה זצוק"ל

  ומורינו ראש הישיבה הגאון הרב חיים פנחס שיינברג זצוק"ל
  דוד בן כוכבה ז"ל   למזל בת שמחה ז"ולע"נ דוד בן זהרה ז"ל                

  התנצב"
  

  
  אר חולי ע"י.בן מרגלית בתוך שיוסף שליט"א יעקב חי יוסף שלום בן חיה מושא והרב לרפואת מורינו הרב ו

  הי"ו בתוך שאר חולי עמו ישראל אמן יאיר בן מיכל גליון זה נודב לרפואתו המהירה של הילד         


