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דבר העורך שאלת החודש

השיעור בדף היומי נמסר ע"י
הרב אהרן בן אדיבה שליט"א

מדי ערב בשעה 20:15, 
לאחר תפילת ערבית,

בביה"כ אליהו הנביא 
רח' פתח תקוה 1, שכונת רוממה

"החאפר"
מעשה שהתרחש לפני חמש שנים, 
יהודי טוב שלא הסתדר בארץ ישראל 
מבחינת פרנסה, נכנס לרבו והתייעץ 
האם להגר לבלגיה, שם גרים הורי 
אשתו, הרב שקל את הצדדים והורה 

לו, לנסות את מזלו בבלגיה.
הוא הגיע לשם וניסה להשיג עבודה 
אזרחות  לו  היתה  שלא  כיון  אולם 
הוא  למקום,  ממקום  נדחה  בלגית 
ניסה להשיג אזרחות קבועה אולם 

מאמציו עלו בתוהו.
עליו  מה  והתיעץ  לרבו  התקשר 
תנסה   : הרב  לו  השיב  לעשות? 
לעבוד בתור "חאפר", אולם בתנאי 
יומי שלא  שתקבע לעצמיך שיעור 
בעולם,  סיבה  בשום  עליו  תוותר 
הוא החל את עבודתו וקבע שיעור 
בבוקר,   6.00 בשעה  היומי  דף 
יום אחד מתקשר אליו איש עסקים 
ב-5.30   להיות  צריך  אני  לו  אומר 
"יורו",   50 תמורת  התעופה  בשדה 
יוכל,  שלקחתו  חישוב  עשה  הוא 
יספיק,  לא  לשיעור  לשוב  אולם 
להשיג  תנסה  לעשיר,  השיב  הוא 
נהג אחר, אמר לו העשיר אתה רק 
פרנסתיך,  את  מסכן  אתה  מתחיל, 
אולם   ! "יורו"   100 לך  מציע  אני 
הוא  סירב, התברר שהמתחרה שלו 
לקח את העבודה אולם הוא בשלו, 
העשיר נסע ובמעבר הגבולות עצרו 
חקרו  היתר  בין  בו,  וחשדו  אותו 
לחקירה  אותו  ועיכבו  הנהג,  את 
בחשד סיוע לאיש עסקים מפוקפק, 
ושמע לאחר  ולמד,  ישב  מיודעינו  
מכן מה שאירע אמר: איזו השגחה, 
של  תוקף  פג  יומיים  לפני  הרי 
הייתי  ואילו  בבלגיה  שלי  האשרה 
על  ומוותר  הנסיעה  את  לוקח 
החיים..  לכל  ניזוק  הייתי  הלימוד 
אשריכם לומדי הדף היומי אשר בכח הרצון 
שלכם מחזיקים מעמד יום יום, דף אחר דף, 
יותר מתוק  בגבורה עילאית, תגיד לי מה 

מדף גמרא.. אשריכם...

תשובות ניתן לשלוח למערכת "פניני הדף" בלבד:
רח' פולונסקי 26 ירושלים. פקס 02-5817174 טל: 02-5829850

pninyhadaf@gmail.com

לעילוי נשמת אלו שנדבו להחזקת הגליון:

להשתתפות בהחזקת הגיליון פנה למערכת
050-419-01-85

pninyhadaf@gmail. com ,02-5817174 :חוו דעתכם בנידון לפקס

א( דף נח:                   הקדמת מילת תינוק כהן.
נתבאר בגמ' דין אין מעבירין על המצוות ועיין מג"א )רעד,א(, ובשו"ע )כה,א(, ובשו"ת שה"ל )ו, יד(. 

השאלה: מוהל שיש לפניו שתי בריתות ואחת מהן היא של תינוק כהן, האם יש ענין להקדימו?
ב( דף נט.                 הנחת מזוזה בפתח של איטר ברגלו.

נתבאר בגמ' כל פניות שאתה פונה יהיו בימין, ובירושלמי מבואר טעם הנחת מזוזה בימין, כיון שדרך אדם 
שעוקר רגלו לילך עוקר רגל ימין בראשונה.

השאלה: האם איטר ברגלו צריך להניח מזוזה בשמאל, שהרי עוקר רגל שמאל תחילה?
ג( דף ס.                 הנחת תפילין ר"ת לפני תפילין של רש"י.

נתבאר בגמ' כל מעשה סדר יום הכיפורים על הסדר אם שינה לא עשה כלום.
השאלה: אדם הממהר לעבודתו ואין לו זמן אחר התפילה להניח תפילין של ר"ת, האם רשאי 

להניחם לפני התפילה ללא ברכה ולקרוא עימהם ק"ש?
ד( דף סא.                חיוב חטאות באדם שהרים "פיוז חשמלי" ראשי בשבת.

 נתבאר בגמ' וידוי שעיר המשתלח המכפר על עבירות עם ישראל, ודם הפר המכפר על עבירות הכהנים.
השאלה: אדם שהרים "פיוז ראשי" שנפל בשבת, ובא לעשות תשובה, כמה חטאות הוא חייב 

אם רוצה לפדותן במעות צדקה כמבואר ברמ"א או"ח )שלד(?
ה( דף סב.              מכרו כרטיסי הגרלה על דירה שבוטלה מחמת חוק המדינה.

נתבאר בגמ' הגרלת שתי השעירים, ואם מת אחד מהם באיזה אופן חוזרים להגריל.
השאלה: מעשה בארגון חסד שמכר כרטיסי הגרלה על דירה גדולה, אולם חוק חדש של 

שר האוצר )שר"י( שאוסר הגרלות על דירות ללא מיסוי גדול ביטל את ההגרלה, האם 
צריכים להשיב את הכסף?

 ו( דף סג.              קריאת התורה במנחת שבת ע"י קטן.
נתבאר בגמ' דין מחוסר זמן ששחטו בחוץ, או שהקריבוהו לפני זמנו האם עולה לחובה.

השאלה: בחור שעומד להיות בר מצוה ביום שני, ורוצה לקרוא בתורה במנחת שבת, האם 
אפשר להורות לבעל קורא שיצא בחוץ, בכדי שיוכל הקטן לקרוא במקום שאין מי שיקרא?

 ז( דף סד.               שינוי פסוק במי שבירך לחולה נקבה.
נתבאר בגמ' דין חולה מסוכן שמותר לשחוט עליו היום הכיפורים, ועיין כה"ח )קטז(.

השאלה: העושה מי שבירך לזכר האם רשאי לומר " אל נא רפא נא לו". וכשמזכיר נקבה 
האם רשאי לשנות מזמור "יענך" ללשון נקבה?

ח( דף סה:                  מתל"א שנגנבו מהגבאי, ונמצא הגנב לאחר פורים.
נתבאר בגמ' לגבי בני עיר ששקלו שקליהן ונגנבו ונמצאו הגנבים לאחר תרומת הלשכה.

השאלה: גבאי שקיבל לידיו מתנות לאביונים להעבירם בו ביום, וגנבו ממנו, ונמצא הגנב 
לאחר פורים האם אלו שנתנו לגבאי יצאו י"ח מתנות לאביונים? 

 "הבימבה"
א( מעשה בבבחור שפסע ברחוב ביום שבת בתוככי שכונה ירושלמית, לפתע ראה 
אב שרץ אחרי ילדו שנסע עם רכב "הבימבה" וניסה להשיג אותו, ואז אמר לבנו: 
אני הזהרתי אותך שאם תשחק עם "הבימבה" בחוץ אני אזרוק אותה לפח, האב 

אמר ועשה, זרק את הבימבה לפח הסמוך,
הבחור שראה את המחזה, התפלא שרכב חדיש כזה נזרק לפח, ובמוצאי שבת 
עבר דרך הפח, וראה ש"הבימבה"עדיין מונחת בתוף הפח, הוא לקח את הבימבה 

והביאה לביתו. האם חייב בהשבתה?
לאחר  כביש,  במורד  ציבורי שעמד  פח  ליד  "בימבה"  באדם שמצא  ב( מעשה 
שלקחו לביתו בא אב, וטען המשחק שלנו התדרדר עד שנעצר ליד הפח, ולא 

זרקנו אותו, האם חייב להשיב, או שנאמר שהם זרקו ולאחר מכן התחרטו? 

      הרה"ג שלמה בן אדיבה, מאיר כהן , 
אסף מזרחי, הרה"ג שלמה אבא שאול,

הרב רון בן רבקה שליט"א
    האדם היקר רודף צדקה וחסד
  עימנואל ראובן בן סימה שירין.

נדבת משפחת רבני הי"ו



ט( דף סו.            עשיית שכיבות שמיכה על רצפת אבנים.              
נתבאר בגמ' שהכהנים והעם היו משתחוים על פניהם, ועיין שו"ע )קלא,ח(.

השאלה: אדם שבא לעשות שכיבות שמיכה לצורך רפואה, האם צריך לשים בגד לחציצה 
בכדי שלא ישתחוה לאבן משכית?

י( דף סז.              סעודה שלישית שהובאה ע"י שנים, בשבת שנקרע העירוב. 
נתבאר בגמ' סיבת הסוכות שהיו עושים בדרכו של איש עיתי, בכדי שלא לעבור על איסור תחומין.
השאלה: מעשה בקבוצה שרגילים לעשות סעודה ג' בביהכ"נ, שהביאו בשבת את המוצרים 

ע"י טלטול של שתים, האם יש ענין להחמיר לא לאכול מאוכל זה?
יא( דף סח:                 הנחת בגדיו עם כספו, תחת הכרית.       

נתבאר בגמ' שהכהנים פושטים בגדיהן ומניחים תחת ראשם, ובגמ' הוריות נתבאר שיש בזה משום 
סכנה להניח את הבגדים תחת ראשו בעת השינה.

השאלה: האם מותר להניח מכנסיו עם ארנקו תחת הכרית, כשישן באכסניא וחושש מגניבה? 
יב( דף סט.                       כתיבת דו"ח לחברת ביטוח.

נתבאר בגמ' הניסיון לבטל ע"ז וירד להם פתק ובו נכתב "אמת" שהוא חותמו של הקב"ה.
השאלה: בנין בן ג' קומות שמחמת פשיעה של הדייר האמצעי נשרף הבנין, לדייר בקומה 

ג' היה ביטוח ומבקשים ממנו לכתוב את הסיבה לשריפה, האם רשאי להעלים פרט זה?
יג( דף ע.                ת"ח המבקש מתלמידיו לבוא לביתו, לקריאת מגילה.

נתבאר בגמ' שישנה עדיפות לעשות מצווה ברוב עם, ודנו הפוסקים לגבי קריאת מגילה ברמקול. 
השאלה: ת"ח המבקש מתלמידיו לבוא לביתו לקריאת מגילה, מחמת חולשתו, האם יסרבו 

משום ברוב עם?
 יד( דף עא.                 תמיכה לפינת השתיה בכולל, או קניית ספרי הלכה.

נתבאר בגמ' מעלת המשקה גרונם של תלמידי חכמים.
השאלה: אם יש אפשרות לתרום או שתיה לאברכים, או לקנות ספרי הלכה, מה עדיף? 

טו( דף עב.       סילוק בחור שהתארס בגיל צעיר מהישיבה. 
נתבאר בגמ' גדר לימוד תורה בטהרה, זה הנושא אשה ואח"כ לומד תורה. 

השאלה: האם עדיף ללמוד בישיבה שאינה מסלקת בחור המתארס מוקדם מהרגיל? 
טז( דף עג:        נישואין בעשרת ימי תשובה.  

נתבאר במשנה ובשו"ע )תריב( ש"כלה" תוך ז' ימי חופתה רשאית לרחוץ פניה ביוה"כ. 
השאלה: האם ניתן להוכיח מכאן, שרשאים לישא אשה בעשרת ימי תשובה? 

יז( דף עד.                 נתינת 10 אג' לצדקה.
נתבאר בגמ' דין חצי שיעור ביוה"כ שאין חייב כרת, אולם אסור מהתורה. 

השאלה: הנותן 10 אג' לצדקה, האם יצא ידי צדקה מדין חצי שיעור, שהרי שיעור פרוטה  
בזמן הזה, הוא 14 אג'? 

יח( דף עה.            התכוין לטעום טעם "דבר אחר" במן. 
נתבאר בגמ' איזה טעם טעמו ישראל באוכלם את המן, וי"א שהרגישו ממשות. 

השאלה: אם האוכל את המן חשב לטעום טעם של "דבר אחר", האם עבר איסור? 
יט( דף עו:                 נתינת הכשר על "סבון ושמפו". 

נתבאר בגמ' דין סיכה כשתיה, ודנו הפוסקים האם צריך הכשר על דברים שסכים אותם. 
השאלה: בעל חנות שהזמין "סבונים ושמפו" עם הכשר והביא לו ה"ספק" בלי הכשר, האם 

הוי מקח טעות? 
כ( דף עח.                 בעל תשובה שהוריו עשו לו קניה, בהכשר הבד"ץ.  

נתבאר בגמ' החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו, ולכך כהן לא רשאי להעיד על בכור. 
השאלה: בעל תשובה שהוריו מחללי שבת, עשו לו קניה ואמרו שכל המוצרים נקנו בהכשר 

בד"ץ האם רשאי לסמוך? 
כא( דף פ:                  חולה סוכרת שנצרך לאכול באמצע לחש. 

נתבאר בגמ' השיעור שבזה מתיישבת דעתו של החולה, ובבריא חייב כרת.
השאלה: חולה סוכרת שנתקף באמצע שמונה עשרה ואוכל, האם יברך על אכילתו? 

כב( דף פא:              איסור עורלה ב"עלה". 
נתבאר בגמ' איסור עורלה בפירות אולם עלים אין בהם איסור עורלה. 

השאלה: עץ שנטעו אותו על דעת להשתמש עם העלים שלו למאכל, האם נוהג בו עורלה? 
כג( דף פב.          פרסום תמונתו של גנב לשם הרתעה. 
נתבאר בגמ' איסור שפיכות דמים, הכולל הלבנת פני אדם ברבים.

השאלה: חנות שגילו במצלמה אדם בעל תואר פנים גונב, האם רשאים לפרסם תמונתו 
ברבים לשם הרתעה? 

כד( דף פג:             הוצאת ממון עפ"י חלום. 
נתבאר בגמ' מעשה הפקדת כספם של ר"י ור' יוסי אצל כידור, שאביו נגלה אליו בחלום. 

השאלה: מעשה בג' אחים שמכרו דירת אביהם, יום אחד קמו שלושתם עם אותו חלום, 
שבו האב מציין היכן הכסף טמון, האם הקונה מחוייב לתת להם לחפש את מטמון אביהם?  

כה( דף פד.            מורה שביקשה מבנות לציין אם הסתכלו במבחנים קודמים. 
נתבאר בגמ' מעשה ר' יוחנן והמטרוניתא שנשבע לה שלא יגלה לאלוקים, וגילה לישראל. 

השאלה: מורה הזהירה בנות לא להסתכל במבחנים משנים עברו, וביקשה לציין במבחן אם 
הסתכלה, בת ששמעה את השאלות מחברתה, האם מותר לכתוב "לא הסתכלתי"? 

כו( דף פה.              פגע ברכב גוי שחנה. 
נתבאר בגמ' לגבי שור ישראל שנגח שור של גויים, המוציא מחברו עליו הראיה. 

השאלה: אדם שפגע עם רכבו ברכב ערבי, האם צריך להשאיר לו פתק עם פרטיו? 
כז( דף פז.              זיכוי הרבים על חשבון גידול בתורה.

נתבאר בגמ' מעלת המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו ומאידך המחטיא את הרבים.
השאלה: אדם החפץ לעסוק בזיכוי הרבים אולם זה מונע ממנו לגדול בידיעת התורה, מה 

עליו לעשות?

לא  אתה  אם  "דלק",  כמו  זה  *תורה: 
תמלא עכשיו, לא תוכל להמשיך לנסוע. 
השמחה,  את  מביא  הסיפוק  *שמחה: 
את  מביאה  תמיד  לא  השמחה  אבל 

הסיפוק.
*שינה: המאכל מביא את השינה, אבל 

השינה לעולם לא מביאה את המאכל.
*שאיפות: אי אפשר לשאוף בלי להיות 
אדם, ואי אפשר להיות אדם בלי לשאוף.

ימי  כל  תאכל  "ועפר  התקלל  הנחש 
חייך", ויש לשאול מילא לנחש הראשון 
שידע מהו טעם "סברס" או "שווארמה" 
זה קללה, אבל הנחש הבא אחריו מהי 
הקללה שלו? היסוד הוא, עצם זה שאין 
לו למה  לשאוף כי אין לו מושג תאווה 

מהי זה הקללה.
את  לקדש  הענין  מה  לבנה:  *קידוש 
שהוא  הטעם  מלבד  במוצ"ש,  הלבנה 
בבגדים מבושמים? מפני שאומרים בה 
"עטרת תפארת לעמוסי בטן", נו! מתי 

הבטן עמוסה?!
*רמזורים: יש להתבונן לשם מה הקב"ה 
שהאדם  בכדי  הרמזורים?  את  ברא 
שנוסע ורץ, יעצור, יתבונן, מהו תכליתו 
בעולם, אולם מה בנ"א עושים? "ויפתח 

ה' את פי העיתון"!
*הוצאות שבת: מהיכן יודעים שהוצאות 
צ'קים  שנותנים  הראיה  חוזרים?  שבת 

והם חוזרים.
*גנב: מעשה באדמו"ר שבא אליו אדם 
וביקש ברכה לפרנסה, שאל אותו הרב 
משנה,  זה  מה  א"ל  עוסק?  הנך  במה 
הרב יברך הצלחה בפרנסה. אולם הרב 
לא הירפה והלה לחש באוזן האדמו"ר, 
"גנב"! הרב עצם את עיניו כמה דקות, 
כן, מה הרב  "רייזל"!  ואז קרא לאשתו, 
התכשיטים,  כל  את  תאספי  רוצה? 
ותכניסי אותם לכספת, לפני שאני מחיל 

את הברכה להצלחה..
למה  שאל  "הקוצקר"  ושקר:  *אמת 
יותר  השקר  את  אוהבים  אנשים 
אפשר  השקר  את  כי  והשיב  מהאמת? 
לאהוב באמת, אבל את האמת אי אפשר 

לאהוב בשקר.
מוצלח  חתן  שחיפש  בעשיר  *מעשה   
עניה,  משפחה  על  שמע  הוא  לבתו, 
הדרה בכפר, ויש לה בן מוצלח, למדן, 
הוא נסע לכפר, נפגש עם הורי הבחור, 
והחליט לסגור את הענין, ערכו סעודה 
דלה ,עם לחם יבש, והשידוך נסגר, עברו 
ימים והחתן הרגיש כאילו לא היה בעבר 
ואמר  ישן  חלוק  הוציא  העשיר  עני, 
לבחור: זוכר! הבחור לא טמן ידו בצלחת, 
והוציא פיסת לחם יבשה, ואמר: זוכר! זו 

היתה החלטה שלך..
*עגול ומרובע: יש להתבונן, מדוע העולם 
האדם,  גוף  הפירות,  השמים,  צבא  עגול, 
ובמצוות הכל מרובע, תפילין, ציצית, מזבח,? 
ריבוע,  בחי'  יציבות  צריך  במצוות  היסוד, 
ובענייני העוה"ז, יש להתגלגל, לדעת שהכל 

פה עראי, גלגל חוזר בעולם.
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פתגמי מוסר:

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

בברכת "עוד ינובון בשיבה" להגדיל תורה ולהאדירה

פניני דזוזי:
א( מלצרים שבאו ביום השלג לאירוע במרכז ירושלים, והוצרכו לחזור לביתם המרוחק, בעל האולם 
נתן להם סכום כסף למונית, ולהפתעתם גילו שיש "רכבת הקלה", האם מותר להם לקחת את הכסף?
המיועדים  מ"הטסטרים",  ומתבשמת  ל"סופר-פארם"  ניגשת  הפגישות,  נערה שלפני  ב( 

לבדיקת הקונים,  האם מותר לה לעשות כן?
והעובד   ,₪ במאה  "סולר"  לי  תמלא  לעובד:  ואמר  דלק,  לתחנת  שבא  מונית,  נהג  ג( 
בנזקים? ישא  מי  הדלק,  לשאוב  מומחה  להביא  והוצרכו  "דלק",  ששמע  טוען 
טעות? מקח  הוי  האם  "הרקה",  אין  אבל  חשמל  שיש  והתברר  דירה,  קנה  ד( 
ה( מצא שקית עם מוצרי חלב, האם ימכרם מיד, מכיון שככל שמתקרב התוקף יורד מחירם?

פניני דחיי: 
בהם? להריח  מותר  האם  ברית,  לצורך  בשבת  שנקטפו  בשמים  א( 
במזוזה? חייב  האם  השכנים,  הסכמת  וללא  רשיון,  ללא  חדר  בנה  ב( 
ג( נמצא בדרשה ונזכר שעדיין לא התפלל מנחה, ואם יצא הדרשן יפגע, האם יעמוד ויתפלל במקומו?
ד(ערבי שמצא 100 ₪ על הרצפה, ראה זאת יהודי, וצעק לו: תביא את זה, זה שלי, האם נהג כהוגן?

ה( מכונה לממכר קפה חלבי ופרווה, האם מותר לשתות קפה פרווה עם אכילת בשר? 
תשובה דזוזי:  זוג שקנו דירה, ובעה"ב התנה עימם שהוא משאיר את המזוזה בפתח הבית 

עד שהם יקבעו חדשה, ונגנבה המזוזה, האם חייבים לשלם?  
ת. השיבנו הגה"ג הגה"ג אברהם בן חיים והגר"ש שעיו שליט"א עפ"י מה שפסק שו"ע חו"מ 
)רצא( שומר מתחייב רק אם קיבל שמירה על החפץ, ובנידון זה יש כמה סיבות לפוטרם, א( גם 
אם היו מקבלים שמירה, הרי המזוזה עומדת בחוץ על דעת בעה"ב , ובכל מקום שהמפקיד ידע 
והסכים שהחפץ שלו יעמוד שם, הוי שמירה. ב( אין לחייבם מדין שואל שהרי הם השתמשו במזוזה 
שהרי מבואר ברעק"א )ריש סי' ש"מ( מי ששאל שופר לתקוע בו תקיעת מצוה, פטור מאונס. ג( 
אין לחייב את הזוג משום שימוש במזוזה, כמו שכ' נתיה"מ )שמ, ז(כיון שבמזוזה לא נעשה שום 
שימוש, אלא היא עומדת במקומה, והם לא נגעו בה והשתמשו עמה, ולכך יש לפוטרם ולא גרעו 

מבעה"ב אילו היה מתגורר היה נגנב ולכך אין פה פשיעה ופטורים.
תשובה דחיי: אדם הזמין עשר מקומות באוטובוס שיצא לטיול לצפון ,וכשעלה לאוטבוס 
ראה שמקרינים  במסך האוטובוס סרטים כשירים, והוא מקפיד שילדיו לא יראו אף כיו"ב, 

האם זה סיבה לביטול ההזמנה בלא לשלם על הנזק? 
ת. השיבנו הגה"ג הגר"א בן חיים והגר"א בר שלום שליט"א שאין זו סיבה מצדיקה לבטל את 
ההזמנה,כיון שדרך העולם לא להקפיד בזה, והוא שמקפיד היה לו להתנות מראש, אולם בנידו"ד רוב 
העולם החרדי, מקפיד בזה ואם רוצים להפעיל ,צריכים לבקש את אישור הנוסעים, אשריהם ישראל 
שבדור שהתקשורת מנסה למחוק כל סממן יהודי, אמרי' לנזירא, סחור, סחור ואל תקרב לכרמא.
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ש. אדם שבא עם משפחתו לעשות כפרות, 
את  שחרר  ילדיו,  את  לשעשע  ובכדי 
התרנגול והתערב בין כל העופות. ומחמת 
כן אנשים סירבו לקנות שם עופות לכפרות 

האם צריך לשלם את מחיר כל העופות?
זילברשטיין  יצחק  הגה"ג  מורינו  השיבנו  ת. 
שליט"א עפ"י המבואר בשו"ע יו"ד )קי, א( בעלי 
חיים האסורים שנתערבו, אין להם ביטול אפ"י 
באלף, אולם בנידו"ד דעת מו"ח מרן הגריש"א 
בשחיטה,  זה  הכפרה  ועיקר  היות  להתיר 
"מה  )תרה(,שכ'  או"ח  השו"ע  מלשון  ומדייק 
שנוהגים לעשות כפרות לשחוט התרנגול" ע"כ. 
התרנגול  נמצא  אם  שדן  )קנה(  תול"ש  ועיין 
טריפה, אין צריך לעשות שוב כפרות שהעיקר 

בשחיטה,ולפ"ז כאן לא יצר שום נזק,
ליד  נכים  בחניית  רכבו  את  החנה  ש. 
ראה  כשחזר  להתפלל  ונכנס  "שטיבלאך" 
האם  התקבלה"  לא  תפילתך  "גנב!  פתק 

צריך לשוב להתפלל? 
ת. השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א א( 
חניית נכים אינה בהכרח גזל גמור, שהיא מכח 
עירייה, ואין ברור אם יש בזה דמ"ד, ב( מי שגזל 
סידור, אין זה מונע את תפילתו כמבואר בשו"ת 

שו"מ )תנינא, קעא( וק"ו בחנייה.
ש. אשה שאפתה חצילים בתבנית בתנור 
ובסיום האפיה ראתה במגש תולעים האם 

המגש נאסר? 

ת. השיבנו מורינו הגה"ג שלמה שעיו שליט"א 
עפ"י השו"ע יו"ד )קז. ב(( שאין להחמיר בזבובים 
וכיו"ב מפני שטעמם פגום. ואף שהש"ך )פד,ל( 
ולדעת  כך.  בשביל  הכלים  לאסור  אין  מחמיר 
הגר"א בן חיים יש להחמיר כדעת כה"ח )קד, 

כא( שהחמיר כהש"ך באופן שנגעו במגש..
ש. בא למקווה וראה שרשום במכונה יתרה 
8 ש"ח הכנס עוד 2 ש"ח, האם מותר לו 

להשתמש עם הכסף?   
שליט"א  פנחסי  שמואל  הגה"ג  השיבנו  ת. 
אסור למוצא הכסף להשתמש עם הכסף, שזכו 
הכסף  עם  המשתמש  וכל  המקווה,  בעלי  בו 
הרי הוא בבחי' גזלן. אולם דעת הגה"ג אריה 
דינר שליט"א שהלקוח שגילה את הכסף זכה 
וטעמו משום אינה משתמרת מכיון שזה דרך 
השימוש ובודאי אחר יקח זאת, ואף שיש כאן 
דעת אחרת מקנה מ"מ אפשר שהנתינה כאן 
לא  הכסף  שיתקע  ידע  שאילו  בטעות,  היתה 
היה מכניס, ואפ"י אי הוי חצר המשתמרת, מ"מ 
באיסורא אתא לידיה, כמבואר נתיה"מ )רסב,ב(.

ש. אדם שקנה "פטנט" בסכום רב ורוצה 
לחזור בו האם דינו כקונה דבר שלא בא 
לעולם המבואר בחו"מ )ריב(, שיוכל לחזור 

בו?
ת. השיבנו הגה"ג שריאל רוזנברג שליט"א עפ"י 
מה שכ' החת"ס )חו"מ עט( ובשו"ת מהרשד"ם 

)חו"מ רנט( שדין פטנט הרי הוא כיצירה שיש 
בה אונאה והיא נמצאת בעולם אף שלא יצאה 

לפועל, ועיין פת"ח )גניבה, ט, הע' כו(. 
הנמצאת  מטריה  לקחת  מותר  האם  ש. 
בכניסה לביהמ"ד, לזמן מועט, ללא רשות 
הבעלים, שהרי ניחא ליה לאיניש שאדם 
בחזקה  שיורד  הגשם  על  יתלונן  לא 

ומרטיבו?
קונשטט  יחיאל  אליעזר  הגה"ג  השיבנו  ת. 
שליט"א עפ"י ערוה"ש חו"מ )קלו( בדין נתחלפו 
שאנשים  נראה  אומנם  האומן,  בבית  כליו  לו 
ללא  שלהם  מטריה  יקחו  שלא  מקפידים 
הבאים.  בתנאים  רק  להתיר  יש  הלכך  רשות, 
א( אין לו אפשרות לבקש מהבעלים. ב( שיודע 
בוודאות שאילו היה מבקש היה חברו מרשה. 
ג(  שלא יגרום נזק וישיבנה למקומה ד( שיודע 
שהוא  כגון  צריך  אינו  שהבעלים  בוודאות 
)יד,ד(. או"ח  בשו"ע  ועיין  וכיו"ב  שיעור  מוסר 

אטמי  עם  להשתמש  מותר  האם  ש. 
המותאמים  מסיליקון  העשויים  אוזניים 

לאוזן בשבת? 
ת. השיבנו הגה"ג מאיר סנדר שליט"א עפ"י משכ' 
הפוסקים שיש לחלק בין שעווה שאסורה משום 
ולדעת הגרע"י  זצ"ל,  וכ"ד הגריש"א  צר צורה, 
זצ"ל יש לאסור משום ממרח )מעיין אומר, ב, 
ג, קג( אולם האטמים העשויים מספוג אין בהם 
איסור, ולפי"ז יש לבדוק הסילקון למה דומה.

באולם  מעשה  שנשאלה:  השאלה 
מהודרת,  השגחה  תחת  שעמד  אירועים 
כתוביות  עם  "כבדים"  ארגזי  בו  שנתפסו 
בערבית, מיד הוסרה ההשגחה, ובוטלו כל 
האירועים של ציבור שומרי המצוות שהיו 
בוטלו  כן  ומחמת  בו,  להתקיים  אמורים 
התזמורות שהיו אמורים לנגן באירועים, וכל 
אלו שערכו את השמחות עד אותה עת, באים 
בתביעה להשיב להם את הכסף ששילמו 
על אוכל כשר, וככל הנראה לא היה כשר, 
לאלו  להשיב  חייב  האולם  בעל  האם   )1
כספם? את  שלהם  האירוע  שעבר 
את  שביטלו  לאלו  לשלם  חייב  האם   )2
האירוע ברגע האחרון והשיגו מקום חדש?
3( מי ישא בנזקים של ביטול התזמורות 
בשמחות  שהשתתפו  4(האנשים  וכיו"ב? 
דורשים את כספם חזרה מבעלי השמחה 
צריך  האם  כשר  לא  אוכל  שאכלו  מכיון 

להשיב להם?
אלו תשובות הרבנים: 

על  האולם  בעל  את  לחייב  אין 
באירוע  ואף  קודמים  אירועים 
לחייבו.            ניתן  במה  חילוק  יש  זה 

מקורות ונימוקים: 
מאכיל  דין  )רלד,ב(  חו"מ  השו"ע 
לו, לשלם  חייבים  אין  תורה  איסור 
 והטעם כיון שהאוכל לא  נהנה  אלא  
אכל  השמחה  בעל  לא  וכאן  מצטער, 
אלא אורחיו, ומי שנגרם לו נזק כתוצאה 
מביטול האירוע יש לפוטרו דהוי גרמא 
ואת בעל השמחה יש לפטור מתשלום 
לתזמורת וכיו"ב שהוי גרמי בשוגג כמבואר 
להאריך  המקום  כאן  ואין  )שפו(  חו"מ 
בארוכה(. במערכת  נמצאת  )התשובה 

אסולין.  דוד  הרב  לגה"ג  גולדברג.  נחמיה  זלמן  הרב  לגה"ג  זילברשטיין.  יצחק  הרב  לגה"ג 
חיים.  בן  אברהם  הרב  לגה"ג  רבינוביץ.  הכהן  גמליאל  הרב  לגה"ג  חנניה.  אשר  הרב  לגה"ג 
הרב  לגה"ג  אדיבה.  בן  ציון  הרב  לגה"ג  רוזנברג.  שריאל  הרב  לגה"ג  שעיו.  שלמה  הרב  לגה"ג 
חיים  אברהם  הרב  לגה"ג  פוס.  חיים  יצחק  הרב  לגה"ג  שוע,  מנשה  הרב  לגה"ג  רוטנברג.  ישעיהו 
שליט"א. אשכנזי  ירון  הרב  לגה"ג  שלום.  בר  אליהו  הרב  לגה"ג  כהניאן.  משה  הרב  לגה"ג  הרש. 



ש. שמע בבית הכנסת מתווך שהציע דירה 
דירה,  קנה  שכבר  שהשיב  לאדם  פלונית 
עם  וסגר  אותה  ראה  לדירה  הלך  השומע 

בעה"ב, האם חייב לשלם דמי תיווך?
ת. השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א 
)יג(  משפט  פתוחי  בשו"ת  שכ'  מה  עפ"י 
תיווך  דמי  לו  מגיע  שלא  י"א  הביא  ושם 
מהאדם  לגבות  כוונה  לו  היתה  שלא  כיון 
השומע, וי"א מגיע לו דמי תיווך כיון ששחרר 
נוטה,  דעתי  כסף,וכן  ששוה  אינפורמציה 
הגר"ש  הגר"א בר שלום. אולם דעת  וכ"ד 
שהחיוב  כיון  לפוטרו  שיש  שליט"א  שעיו 
יורד וכאן לא ירד לשדה שלו. בשדכן מדין 

ש. אדם בירר בשבת באיסור, האם מתקן את 
האיסור בהשבת הפרי לתערובת? 

ת. השיבנו הגה"ג ייוסף חיים הלוי בירנבוים  
שליט"א לא אמרינן בטלו מעשיו ואסור לאכול 
מזה, ולדעת מרן הגרע"י הלי"ע )ד, עמ' עח( 
מותר לאכול תערובת זו, ולכו"ע האיסור קיים, 
אולם הרש"ש שבת )עג( הביא קורבן העדה 
פטור,  ושוב שתלו  מגידולו  דבר  עוקר  לגבי 
על  לכפר  וצריך  הכי  קיי"ל  לא  מקום  מכל 

מעשיו כדין מחלל שבת.
בתשלום  הרצאה  לשמוע  מותר  האם  ש. 
הלל? נהג  כך  שהרי  הדלת,  מאחרי 

ת. השיבנו הגה"ג משה כהניאן שליט"א יש 
לחלק בין הלל, שהתשלום היה עבור ההסקה 
מחלקים,  שהיו  החמה  והשתיה  בביהמ"ד, 
גזל,  אין בכך משום  הגג  ולכך לשמוע דרך 
של  חכמתו  עבור  הרצאה שהתשלום  אולם 
אין להתיר לשמוע  והמידע שלמד,  המרצה, 
מבחוץ ללא תשלום. כיון שחכמה שווה כסף, 
הדיינים. שכר  לגבי  בפוסקים  שמצאנו  כמו 
אולם יש מקום להקל בהרצאה תורנית עפ"י 
מה שכ' הש"ך )חו"מ רצב, לה( עה"פ לא יבוזו 
לגנב ,כי יגנוב למלא נפשו, ובתוספתא )ב"ק,ז( 
זהו המתגנב מאחרי  חבר והולך ושונה פרקו.

ש. אדם שבא לפתוח את ההיכל, האם צריך 
לצדד עצמו בצד שממנו פותח, כמו בנ"ח? 

שליט"א   שלום  בר  אליהו  הגה"ג  השיבנו  ת. 
הפרישה )קכח, כג( כ' שהמנהג לפתוח מצפון 
נהגו  ויש  לימין,  משמאל  הפניה  ואז  לדרום 
שבפתיחת  וטעמם  שמאל,  אל  מימין  לפתוח 
לפתיחת  להגיע  ועיקרה  פניה  אין  הפרוכת 
הארון, ודעת הגרע"י זצ"ל )נא' בשיעור בעניני 
ובשם  לימין  משמאל  לפתוח  שיש  חנוכה( 
הגריש"א אמר שאין קפידא בכך, ולגבי הארון 
הכנף   את  פותחים  חילוק שהאשכנזים  מצאנו 
פותחים  ולספרדים  עומד,  החזן  ששם  ימין 
את השמאל שקרוב יותר לבימה ונהרא נהרא 

ופשטיה.
משרתו  מחמת  "פראק"  שלבש  ש.אדם 
כראש ישיבה והישיבה נסגרה האם רשאי 
להמשיך להתעטף באיצטלא דרבנן שהרי 

מעלין בקודש ולא מורידין?
ת. השיבנו הגה"ג אברהם חיים הרש שליט"א 
עפ"י הרמב"ם )דעות, ה, ט( "יש לתלמיד חכם 
הגברא  אם  ולכך  ונקי"  נאה  מלבוש  ללבוש 
המדובר הוא ת"ח הוא ראוי לאיצטלא דרבנן 
גם אם לא היה משמש כראש ישיבה, וק"ו אם 
שימש כר"י שראוי ללבוש, שהרי אין הישיבה 
עושה את האדם - האדם עושה את הישיבה.

ש. האם מותר לקבל כהן לעבודה במחלקת 
התברואה העוסקת באיסוף אשפה? 

שליט"א  כהניאן  משה  הגה"ג  השיבנו  ת. 
עפ"י המבואר בפסחים )קיג( "פשוט נבלתא 
גדול  כהן  תאמר  ולא  אגרא  ושקיל  בשוקא 
אני ע"כ. ובתוס' )מט:( ביאר שכהן היינו שמו 
הפרטי של רב כהנא ולא שהיה כהן, אומנם 
הרמב"ם )מת"ע, י, יח( פירש שאף כהן יפשוט 
נבילה בשוק,וכן מוכח מדין קימה בפני ת"ח 
נבילה  יפשוט  ת"ח  אם  א"כ  כהן,  בפני  ולא 
ק"ו כהן, ובכה"ח )קכח,רפא( ביאר שאם הכהן 
עושה זאת לצורך שכר מותר וכל שכן אם 

נתעורר מעצמו, לכך יש להתיר.
זש. אדם מחלל שבת בפרהסיא, ביקש לק

נות סנדקאות בכסף רב, אולם מחמת היותו 
מחלל שבת הורו הרבנים, שאברכים יאחזו 

את רגלי התינוק, האם הוי אונאה? 
ת. השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א  אין 
זו אונאה כיון שגם בלא אחזקת הרגלים שם 
סנדק עליו, אף שעיקר המעלה היא באחזקת 
הרגילים שכך ראוי לנהוג במקרה שהסנדק אינו 
גוי שהתנה את  ראוי, ומעשה שכך הורו באב 
מיהודיה  שנולד  לבנו  ברית  לעשות  הסכמתו 
בתנאי שיתנו לו סנדק והורו להחזיק את רגלי 

התינוק ולדעת הגר"ש שעיו כה"ג הוי אונאה..
כל  להצטלם  הנוהגים  סמכו  מה  על  ש. 
גופם בזמן שקיעת השמש על שפת הים 
הנראית בשלימותה הרי יש בזה משום לא 

תעשון איתי?
ת. השיבנו הגה"ג ירון אשכנזי שליט"א עפ"י 
מבואר  שם  )קמא,ד(  יו"ד  בשו"ע  המבואר 
ובאג"מ  ולבנה,  חמה  דמות  לצייר  האיסור 
)ח,ט,ו( כ' להעיר על הגננות שנותנות לילדים 
)כה( הביא  וכיו"ב. אולם הש"ך  לצייר שמש 
שהשמש  בפיה"מ  הרמב"ם  שפירש  מה 
הנראית לעיננו אין צורתה כך, אלא כדמות 
עגלה עם ד' גלגלים, ולפי"ז יש מקום להקל, 
מותר  אם  דן  קלד(  )ז,  הלוי  שבט  ובשו"ת 
להצטלם על רקע השקיעה וציין לשו"ת רב 
החמה  של  צילום  או  ציור  המתיר  פעלים, 
קברו  על  כך  ומשום  בשלימותה,  כשאינה 
של יהושוע מצוייר דמות חמה חצויה, ועוד 
שהרבה פוסקים מצדדים  שצילום אינו כציור.

ש. אב שהולך עם ילדיו לטייל בסופר "יש", 
המוצגים  מתיקה  ממיני  טועמים  והילדים 
הטעימות?  על  לשלם  חייב  האב  האם  שם, 
שליט"א  שירי  חיים  הגה"ג  השיבנו  ת. 
ממונו  משום  ילדיו  על  לשמור  חייב  שאב 
שהילדים  וודאות  יש  אם  ובנידו"ד  המזיק, 
לשלם  האב  את  לחייב  יש  ויאכלו  יקחו 
חברו. קמת  על  בהמתו  מעמיד  מדין 
האם חייב לעמוד בפני אם רבו שהרי בזז  ש.

כותה יצא בנה תלמיד חכם? 
שליט"א  פרוש  מרדכי  הגה"ג   השיבנו 
באשת  ורק  בפניה,  לקום  חובה  שאין  נראה 
אם  הפוסקים  דנו  כחבר,  שהיא  חבר 
התורה,  כבוד  מחמת  בפניה  לקום  חייב 
זיכו  וזכויותיה  שדמעותיה  רבו  באם  אבל 
בפניה. לקום  חובה  אין  ת"ח,  בבן  אותה 

שבת  בסעודת   המשתתף  זר  עובד  ש. 
ומתמצא בשירים האם יש מניעה מלתת לו 
לשיר "סולו"? השיבנו הגה"ג יצחק חיים פוס 
שליט"א עפ"י הגמ' סנהדרין )צב:( שנבוכדנצר 
הרשע ביקש לגנות שירות ותשבחות של דוד 
ובא  יותר,  יפים  שירים  מסדר  שהיה  המלך, 
כאן  אולם  להשתיקו,  פיו,  על  וסטרו  מלאך 
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גנאי  שאין  מסתבר  השבת  שירי  את  ששר 
בכך.

ש. כיפה שנפלה לאסלה בשבת האם מותר 
להוציאה ע"י כלי וכיו"ב?

ת. השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א 
עפ"י הרמ"א או"ח )שא,מו( אסור לטלטל בגד 
כ' שבשתים  )פ(  ובא"ר  יסחט,  רטוב, שמא 
שאין  הגרש"ז  בשם  )טו,טו(  ובשש"כ  מותר, 
יטלטל  אחד  ,אלא  יטלטלו  ששתיהם  צורך 
והשני ישמור עליו וסגי בהכי ועוד יש מקום 
להקל, משום גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת 
יתגנו  יפונה  לא  ביה"כ  אם  וכאן  שבתורה, 

ולכך יש להקל.

*השגחה פרטית: מעשה בעשיר גדול 
כולם  בארץ,  לביקור  שבא  מאנגליה, 
לבל  "השחורים",  מפני  אותו  הזהירו 
יעיז להתקרב אליהם, הם ממלאים את 
את  חולבים  עליה,  ומשתלטים  הארץ, 
כספה, ומשתמטים מכפיה חילונית, הוא 
שכר חדר במלון בתל אביב, טייל ונהנה 
החליט  האחרון  ביום  הארץ,  ברחבי 
החרדים  אצל  פתע,  לביקור  לקפוץ 
וביקש  מונית,  הזמין  ברק",  "בני  בעיר 
לקחתו לבני ברק, היכן? לא משנה! היכן 
שאתה רוצה תוריד אותי, הנהג הורידו 
ליד ת"ת "קרלין", העשיר נכנס לבניין, 
מיד  הכיתות,  אחת  דלת  את  ופתח 
ביקש  הוא  לכבודו,  נעמדו  הילדים  כל 
מ"הרבה", אם אפשר לשבת ולראות את 
מהלך הלימוד, והמלמד ביקש מהילדים 
לפתוח בשירת " שלום עליכם", המלמד 
עצם את עיניו, ולפתע מגלה שהעשיר 
ברח, הוא יצא אליו, וראה את פניו של 
ריגושים  של  דמעות,  מליאות  העשיר 
מבית אבא, הוא ביקש לבוא אל מנהל 
ורשם  צ'קים,  פנקס  הוציא  ואז  הת"ת, 
סך, 18.000$, והוסיף זה תשלום ראשון...

הזוכה בהגרלה ע"ס 100 ₪ הוא:
 הרה"ג יוסף חיים מכלוף  שליט"א )י-ם(

* * *
ברכת יישר כוח לכל השולחים תשובות. 

בברכת חילכם לאורייתא! 
מערכת "פניני הדף".

* * *
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 5817174 02 
או לרח' פולנסקי 26 עבור פניני הדף ירושלים 

pninyhadaf@gmail.com

גליון זה נודב לרפואתו המהירה של הילד 
יאיר בן מיכל הי"ו בתושח"י אמן

לעילוי נשמת אבינו, מורה דרכנו,
הרה"צ מימון )בן אדיבה( בן מסעודה זצוק"ל 

כל הזכויות שמורות. 

בכל שאלה בהלכה יש לפנות למורה הוראה


