
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

  ::גדול השלוםגדול השלום
ובתורה , באומרו ותצחק שרה בקרבהשינה ה "הקב

ויש , ונקי וצדיק אל תהרוג, מדבר שקר תרחק' נא
לבאר אף על פי שיש להתרחק משקר היכן שיש 
חשש שיהרג צדיק משום כך תשנה מפני השלום 

זה כי המילים ונקי בורמוז ' וזהו ונקי וצדיק וכו
  )וללוי אמר( "        שלום" מטריהוצדיק זה בגי

מתה את מעשיהם של יד' הגמ::תשת חושךתשת חושך
הרשעים לחיות היער כשם שחיות אין להם רסן 

ולכך אמרו , לתאותם כך הרשעים במעשיהם
ל כל שאינו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ אינו "חז

יש רשעים , מהישוב כי דומה הוא לחיות היער
החשש הוא מהרשעים שאינם , הםי שיודעים מ

   .ת המסתתרותידועים כמו החיו

  תשלום לשמרטפית שנרדמה
כששבו כששבו , ,  בלילה בלילה1:001:00בהורים שהלכו לחתונה והזמינו נערה שתשמור על ילדיהם עד השעה בהורים שהלכו לחתונה והזמינו נערה שתשמור על ילדיהם עד השעה מעשה מעשה 

  הם ניסו לדפוק בניסיוןהם ניסו לדפוק בניסיון, , אמאאמא, , לת אבאלת אבא מתוך הבית על הד מתוך הבית על הד של ילדיהם של ילדיהםההורים שמעו דפיקותההורים שמעו דפיקות
 לקפוץ דרך המרפסת לתוך  לקפוץ דרך המרפסת לתוך האב ביקש מהשכן הצמודהאב ביקש מהשכן הצמוד, , להעיר את הנערה אולם אין קול ואין עונהלהעיר את הנערה אולם אין קול ואין עונה

, , ביתו וכאשר נכנס ראה שהשומרת שקעה בשינה עמוקה על הספה בסלון והילדים ערים ובוכיםביתו וכאשר נכנס ראה שהשומרת שקעה בשינה עמוקה על הספה בסלון והילדים ערים ובוכים
  .. או  לפחות על הזמן שהיא יודעת ששמרה או  לפחות על הזמן שהיא יודעת ששמרה,,השאלה האם יש חיוב לשלם לה על כל הזמןהשאלה האם יש חיוב לשלם לה על כל הזמן

   ). ).58171745817174--0202  חוו את דעתכם בנידון לפקס( ( 
 :הנידון         :עטדף 

נותן למשכיר שכר חצי דרך ואין לבעל , יט לרדת באמצע הדרךלפינה שהחלגבי שוכר ס' נתבאר בגמ
  .הספינה על השוכר אלא תרעומת

 ביקש הנוסע מהנהג לעצור את ,אדם שנסע במונית לכותל ונתקעו בפקק אשר אין דרך חזרה :השאלה
קק שאין  דרך לצאת ממנה האם יוון שהוא הכניסו לפוהנהג מסרב כ, המונית כי ברצונו לרדת כאן

  .רשאי לרדת או שיצטרך לשלם את המחיר המשוער שיהיה עד שיצאו מהפקק
 :הנידון            :דף פא

  . שומר חינםה"הבאדם שביקש מבעל חנות לשמור על שקיות שלו ואמר לו הנח לפני ' נתבאר בגמ
צוי מאוד שקונים בשוק וכשיש כמה שקיות ביד מניחים אצל מוכר שמכירים אותו  מ:השאלה

 מיהו  לקחתה לא זכר שעה שחפץולאחרות אדם שהניח שקית אצל בעל חנ, ניותוממשיכים את הק
  . המאבדבעל החנות להשתמש בזה עד שיתגלה מיהו האם מותר להמוכר

   :הנידון           :דף פב
קנו מעביר חבית ממקום למקום בשכר מן הדין חייב ות) א"ש ס"ד' מ סי"חו(ע "ובשו' נתבאר בגמ

  .כדי שלא ימנעו מלעשות הובלותב שלא פשע החכמים שיפטר בשבוע
 ועדיין , שהורידו הגויובטעות נשבר להם חפץ,  הזמין חברת הובלות ולא עשה ביטוח על נזק:השאלה

  ?אי לגבות מהם תשלום האם רש למכוניתלא הכניסו את החפץ

   :הנידון             :דף פג
  .איסור מסירת ישראל אפילו היה רשע שמיצר לו ומצערו) א"א ס"של' מ סי"חו(ע "ובשו' נתבאר בגמ
  ? האם יש היתר להתלונןשהשקיעה בצורה פושעת וקרסו, חברת השקעותבשהשקיע  אדם :השאלה

  . :הנידון             .דף פה
  .ה מבטל גזירה בשבילו"רו שהקבמעלת לימוד תורה לבן עם הארץ חב' תבאר בגמנ

, ואם מוכן ללמוד עם בנשאל האב  ,שיבח את בנווחח עם אברך על בנו והאברך שאב ש :השאלה
  . בדיןועוב האם יכול לת,ה בהתנדבות והאב חשב שז,האברך השיב בחיוב והתכוון בשכר

   :הנידון             .דף פה
  ".ורחמיו על כל מעשיו"שרבי גער בשפחתו שציערה את החולדות במטאטא שהרי כתוב ' נבאר בגמ
  . ויוציאו מביתו מכךעלהימנ אדם שמסתובב לו מקק בבית האם יכול להורגו או שיש :השאלה

  ""  הפעמון המצלצלהפעמון המצלצל    ""         
הוא רכב על חמורו בדרכו לעיר הגדולה 

,  בכדי שיוכל לשתות מחלבה,לקנות עז
כשהגיע לעיר פנה לשוק הבהמות ושם 

יך א, שהתלבטאלא , מצא את מבוקשו
 רעיון עלה ?אסחב את העז עד לביתי

 ואת זנב ,רלצוואאקשור פעמון , במוחו
וכך כל עוד אני , ור לפעמון החמור אקש

שומע את הפעמון סימן הוא שהעז 
בדרך עמדו שלושה פרחחים , מאחורינו

אחד אמר אני אקח לו , והתלוצצו ביניהם
   ,השני אמר אני אקח את החמור, את העז

וכך , קח את בגדיואאמר אני השלישי 
ת צואר אהראשון הלך בלאט ושיחרר 

עז מהחמור כך שהפעמון נשאר בזנב ה
 השני התקדם...וממשיך לצלצל,חמורה

 פגשו,והמתין לבעל החמור בצד הדרך
א מחייך מה כל כך בעל החמור כשהו

ממתי שמים השיב הבחור ,שאל? מצחיק
הסתובב ? מה, פעמון בזנב של חמור
 הבחור הציע ,וגילה שהעז איננה

באדיבות לשמור על החמור ושילך הוא 
בעל החמור אכן הלך , לחפש את העז

וכששב גילה שהבחור נעלם עם החמור 
וכך ללא עז וללא חמור נושא עיניים 

, ש מעיין מים זכים לשתותלמרום לחפ
 הבחור  עמדשםואז גילה מעיין ו

 שאל? מה קרה לך, עומד ובוכה, השלישי
!  השיבו הבחוראל תשאל, בעל החמור

 גנבו !מצבי גרוע משלך אמר בעל החמור
הציע הבחור , לי את העז וגם את החמור

י במעיין ארנק מלא נפל ל, יש לי רעיון
 , אתהאם תרד,  להביאומפחד אני, כסף

אשלם לך את מחיר החמור והעז גם 
, הלה פשט את בגדיו ונכנס למעיין,יחד

  ...כשיצא ראה שגם את הבגדים גנבו לו
מי , ת זמן תשובה ממשש ובא"ר" מוזת"

 היצר ירדים אותו גם שלא יתעורר בתמוז
לול היצר ירדים ומי שלא יתעורר בא, באלול

אשריכם לומדי הדף  ,כ"ה ויוה"אותו בר
שוקדים על לימודם יום יום ולא ההיומי 

 ובאים מוכנים היצרשומעים לעצתו של 
  ....ים לקראת הימים הנורא

 "פניני הדףפניני הדף"  
   02-5829850:   טלפון02-5817174:  ירושלים פקס26פולונסקי ' רח

   מציעא מציעא--מסכת בבאמסכת בבא

  מנחם אבמנחם אבחודש חודש 
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   :הנידון             .דף פז
  ).' תוסכ"ועיין מש(ל מותר לשאול את בעלה לדעת שמואל אף שאין שואלים בשלום אישה כל' נתבאר בגמ
רתי שלום שלום לאות כי יכולה א ברצותו להפטר ממנה אומר  לה גבוהו, בניןהסדר שעושים ב מתלוננת בפניו על אי  אדם ששכנתו:השאלה

  .ללכת והכל בסדר האם יש בזה משום שאלת שלום
:הנידון                      .דף צ

  . ממעשה גוי בשבתאיסור אמירה לגוי בשבת ובכלל זה איסור הנאה) ז"ש' ח סי"או(ע "ובשו' נתבאר בגמ
 חיכה להזדמנות ,הילד הקטן כששמע זאת, הם בשבת ואמר האב לאם כמה חבל שלא הדלקנו מזגן איזה חום הורים ששוחחו  בינ:השאלה

  ? האם מותר ליהנות מזה, את המזגן לתדהמת הוריו ואז הדליק
   :הנידון               :צא דף 

  ).א"ט ס"קס' ח סי"או (א"הפועלים לאכול וכן מבואר במגמעל המעביד שלא למנוע  שיש חיוב 'ר בגמנתבא
 האם יכול בעל הפיצה  לבעל החנותנגרמה אי נעימותו משלוח לבית  שליח פיצה שאחזו רעב ומשום כך אכל חלק מהפיצה שהביא :השאלה

  . לתבוע מהשליח לשלם עליהם
   :הנידון                    .דף צב

מים מתירים לפועל לאכול בשווי שזה יותר משכרו אולם מכריו ילמדוהו עצה טובה שלא יהא רעבתן ויאכל הרבה כובמשנה שח' נתבאר בגמ
  ,כי אז לא יקבלוהו לעבודה

  .שיפגעשתדך ולהתקבל ועבודה או שימנע מחשש  שיפסיק עם זה בכדי שיוכל לה, ראוי לאדם לומר לחברו שאוכל הרבה מידי האם:השאלה

   :הנידון                    .דף צג
  . הוא שואלחיובי השומרים והחמור מכולם' אר בגמנתב

ול להשאיר אצלו את הרכב   שיש לו רכב מהחברה ויכוכשבא להשיב לו  שכינו אמר לו מעשה באדם שהשאיל משכנו רכב לשבוע :השאלה
  .נגנב איזה דין יש לו שואל או שומר חינםהרכב ואכן השאיר אצלו ואחר יומיים לעוד זמן מה 

   :הנידון                    .דף צד
  .בדיני התנאים שאחר מהתנאים שצריך הוא שיהא אפשר לקיימו' נתבאר בגמ

  . האם תנאי זה נחשב כתנאי שאפשר לקיימו לעלות לחללמ שתעלה לירח וכיום יש אפשרות כזו"ם שקידש אישה ע אד:השאלה

  . :הנידון                    :דף צו
  .שה שהשאילה חפץ ונישאה ונשבר החפץ הבעל פטור משום שדינו כקונה ולא כשומרא' נתבאר בגמ

 חתן שלא מזמן התחתן ונודע לו שלאשתו יש חוב גדול בביטוח לאומי האם יכול לדרוש שהוריה ישלמו או שהחובות כעת מוטלים :השאלה
  .עליו

   :הנידון                  :דף צז
  .יודע חייבאדם שטוען לחבירו מנה לי בידך והלה אומר איני ' נתבאר בגמ

 מחוץ  בצורה ודאית שהשיב לו הכסף כשפגשוהלווה טען,  שהזכיר לחברו שעבר הרבה זמן ולא השיב את חובוח" מעשה בבעל גמ:השאלה
  .לבית והלה אמר שימחק במחשב וכנראה שכח האם יש מקום לטענתו

   :הנידון               :דף צט
  .אם זו חצר שעשויה לשכירות, ע לגבי הדר בחצר  חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר"ובשו' נתבאר בגמ

 סגורה וישנו שם האם חייבים לשלם של נכנסו דרך גדר למתחם של שמורת טבע קבוצת בחורים שלא היה לה היכן לישון בצפון ו:השאלה
  . שגובים עליו תשלום זהשהותם במקום

:הנידון:דף קב
  . מנהג המקומות שמתחייבים לתת נדוניא בנישואי הבת)ו"ס' ז סי"אהע(ע "ובשו' נתבאר בגמ

את הסכום שלוחצים עליו להתחייב ומסר מודעה לפני שני אנשים שכל מה שיחתום בזמן זה באונס לבתו  אדם שלא מוכן להתחייב :השאלה
  .האם זה חל, אמתולחץ ולא מתחייב ב

:הנידון.דף קה
 .לגבי המקבל שדה מחבירו ולא עשתה מהו חיובו לטפל בה באופן שלא ינזק' נתבאר בגמ
 לקונים והצפייהשיתחילו כל כך מהר  אדם שכר חנות במרכז ירושלים וידעו שבעתיד יחפרו שם בסביבה אולם אף אחד לא שיער :השאלה

  . האם יכול שלא לשלם על שכירותויהציפנשארה בגדר של 
:הנידון.דף קז

 . מתים מעין הרע והשאר מחולי99%יטת רב זהו עין הרע ש לש"ממך כל חולי' סיר הוה "' בפירוש הפס' נתבאר בגמ
ולאחר מכן עושים חופה מדומה באולם ולא מזכירים שם ' ימות שעושות את החופה בבית מחשש לכישוף וכד במשפחות מסו מצוי:השאלה

  . עונה אמן האם אין בזה מכשלה שלא יודע מזהאלא בהבלעה והציבור' ה

:הנידון.דף קח
 .ש"דיני דבר מצרא באורך עיי) ה"קע' מ סי"חו(ע "ובשו' נתבאר בגמ
  .ורוצים למכור את הדירה הצמודה לדירה שהוא שוכר האם אמרינן שכירות ממכר ליומיה,  אדם שגר בשכירות בדירה:השאלה

:הנידון:דף קי
 .איסור בל תלין שכרו) ט"של' מ סי"חו(ע "ובשו' נתבאר בגמ

  . אדם שעובד ביום שישי ומסיים את עבודתו עם השקיעה האם יש בזה איסור בל תלין שהרי אינו יכול ליתן לו בשבת:ההשאל

:הנידון.דף קיב
 ".ואליו הוא נושא את נפשו:" הסתכן קצת לצורך פרנסתו שכתובללגבי פועל שהתורה התירה לו ' נתבאר בגמ
  .ומערבים או שיש היתר לכך מלעבוד במקומות שיש שם סכנה מפיגועים עלהימנם יש  הא:השאלה

:הנידון:דף קיג
 .מ מוטלת המצווה על המלווה לעשות צדקה עם הלווה"דרים לבעל חוב פריסת חובות בהתחשב בהכנסותיו והוצאותיו ומסשמ' נתבאר בגמ

  . י כן יסתלק מהדירה" אדם  שלא חפץ לשלם שכירות  דירה האם ניתן להביא אפריקנים שישתכנו בביתו וע:השאלה 

 
          



  )63 מתוך פניני הדף(השאלה שנשאלה בבית המדרש 






..נה על הדגים ששכח בחנותנה על הדגים ששכח בחנותמוכר הדגים פטור מלשלם לקומוכר הדגים פטור מלשלם לקו: : הדין הואהדין הוא  ::אלו היו תשובות הרבניםאלו היו תשובות הרבנים 

יש זמן שמעות קונות ואחד מהן הוא ערב שבועות ותקנה זו היא בבשר שפסק ) ג"ה ס"קצסימן (מ "ע חו"בואר בשומ :ואלו הנימוקים
י "ומאותה סיבה מועיל השתתפות בנר חנוכה ע,משמע שלכל דבר מצוה אומרים כן' ק ג"ח ס"ובקצוה, ה יין לקידוש"א הוסיף ה"והרמ

ואף אם לא היה משלם מראש היה מתחייב ,ואף בלא טעם זה הסיטומתא במכר כזה הוא שהקנין נגמר בכסף,ות אף שכסף אינו קונהפרוט
ומה שיש לטעון על המוכר שמדין השבת אבידה חייב לטפל בה היטב ,מדין גרמיו "ק ט"ג ס"של' מ סי"י המבואר בנתיה"לשלם למוכר עפ

ואף אם עבר האונס ,אין זו טענה כיון שהיה אנוס להשאיר את זה במקרר שמא יבא הקונה כל רגע, יאוהיה צריך להכניס את הדגים למקפ
  .ואין שכחה זו נחשבת לפשיעה ז"ק י"ע ס"ז בסמ"רכ' ז כמבואר בסי"ושכח מזה מועילה סיבת האונס לפוטרו גם לאח

  ).ש"ייבאדם ששכח למכור חמץ חברו ע' ק ג"ג ס"פתחי חושן שאלה ופיקדון פועיין (

לקוח שעשה קניה גדולה ולא לקח את מוצר ,  מקבלים אבקת כביסה בשקל₪ 100 בחנות מסוימת שעשו מבצע בקניה מעל בדבר השאלה ::דזוזידזוזי  ההתשובתשוב
  ?נצמד אליו אדם נוסף וביקש לצרף מוצר זה כדי להרוויח את עלותו הגבוהה האם מותר לו לעשות כן, המבצע

  !א שאסור לעשות כן מטעם שדעתם להוזיל לבעל המעות בדווקא"ג אברהם בן חיים שליט"טח והרהג יהודה אי"השיבונו הרבנים הגה 
, והלה כל השבת רטן וכי אי אפשר להתפלל בלי לצעוק, מעשה באדם שהתארח בשבת אצל רב קהילה שחסידיו התפללו ברעשבדבר ה ::תשובה דחייתשובה דחיי

לל הוא לא נתן לו עד שהלה צעק מרה ואז השיב לו הרב את פקדונו באומרו  הוכחת הכחיש הרב שבכ, ש שבא לקחת את פיקדונו ממארחו הרב"במוצ
  ?האם הרב נהג כשורה, לכולנו שכשכואב צועקים

הרב יצחק מורינו ג "והגה,  שלא גנבו אלא הכחישו ומותר לשנות מפני השלוםא"יץ שליטבג הרב גמליאל הכהן רבינו"השיבנו הגה
  .ש" עייב"ח סק"שמ' ח סי"ג פטור כמבואר בקצוה"שה מעשה וכהא הוסיף שלא ע"זילברשטיין שליט

 תי מיכלי"אדם שיש לו בלון גז של חברה שבאה להחליפו כשנגמר והגיע אליו אדם פרטי שממלא את הבלונים במקום עבדבר : תשובת המשקלתשובת המשקל

  ! גזלןהשיבונו הרבנים שהעושה כן הרי הוא?קטנה שיש לו האם מותר לו לעשות כן בבלון ששיך לחברה
  ?בעל קורא שהזמינו אותו לקרוא בשבת בנץ החמה והיו הם תשעה ומשום כך התפזרו האם צריכים לשלם לו על כך .א :פניני דחיי

 המלווה במנגינה בימים וכן להימנע משמיעת נגינה בהמתנה לשיחה,המיצריםהאם יש לשנות את צלצול הפלאפון שמשמיע מנגינה בבין .ב
  ?אלו

  פתח ערבי חנות ומתקן בחצי מחיר האם יש לא תחנם בקניה, ת לתיקון פלאפונים השיכים ליהודיבין שני חנויו.א:פניני דזוזי
   ? האם ניתן להלוות ניקוב בכרטיסיה ביודע שבעוד יומיים יעלו המחירים ויצטרך להשיב לו במחיר יקר יותר. ב  ?ממנו

  
  

  
  
  

  
  

  3636''שובות לגיליון פניני הדף מסשובות לגיליון פניני הדף מסלות ותלות ותשאשא
  ?האם בהלואה דולרית מועיל שיש לו דולר לשמירה מהרבי.ש
להלואה  מועיל מכל מקום אף שלענין שבת אינו נחשב כמוקצה א "ג משה כהניאן שליט"י הרה" עי "השיבנו אחד מגדולי הפוסקים בכת. ת

  .ק"שהרי יש בידו ואם יהא דחוק למעות ישתמש בו ונחשב כיש לו מאותו המין ודו

  ?לרים ישנים האם יש בזה איסור הונאהמכר דו .ש
 חדש ורק כשרוצה להחליף מבקשים עמלה סוחרי דולרים העידו שהמגמה להבדיל בין דולר חדש לישן לא צלח וגובים עבור ישן כמו עבור. ת

  . ואין זה בכלל הונאה יחידים להופכו ליחידה דולריםעשרות כמו שמבקשים עבור פריטת 

  ?האם ניתן להפוך הלואה שיקלית לדולרית .ש
דן באדם שהיו חייבים לו הלואה בשקלים וכשהגיע מועד הפרעון ולא היה ללוה ) י" סה"ריבית פ' קונטרס הל(א "נבוך שליטמ שטר" הגר.ת

ח אלא מוכר "לשלם רצה להפכו לדולרים שאין להתיר אלא אם כן יש ללוה דולרים כשיעור ההלואה ולא יאמר שמעכשיו ההלואה תהיה במט
  .ח כשיעור החוב"לו מט

  ?וריד חזרההעלה את מחיר השכירות בזמן ההתיקרות ולא ה. ש
  .סבר וקיבלעל החוזה במחיר הגבוה א כיוון שהקובע הוא חתימת החוזה והשוכר חתם " השיבונו הרבנים שליט.ת

  ? גבאי צדקה הלויני ואתן לצדקה האם רשאיהאומר לחבירו על יד .ש
ג הרב "ית לאור ההלכה של הגהריב' סהנה בזה שמלוה לצורך צדקה ובשהסתפק בזה כיוון שהמלוה נ) ז" כ'עו ה"פ(ברית יהודה'  עיין בס.ת

  . ובזה יפטר מהמבוכהל שיבקש אדם את ההלואה בסתם ולא לשם צדקה"צ אבא שאול זצ"בשם מרן הגרב' א כ"משה פנירי שליט

  
  

 בפרק שירה הזאב אומר ::זאב אחד אינו אונס שניים אונסזאב אחד אינו אונס שניים אונס
אלוקים יבא דבר שניהם העד ' דבר פשע וכועל כל ' את הפס

ברכת השיר שדרכו של הזאב לא לבא בכח ' בס' ופי' וכו
הוא בערמה מתגרה כשאר החיות אלא מגיע עם עוד חבר ש

וא מתנפל וחוטף וזהו ה עסוק בחבירו הברועה ואז כשהרוע
גונב ואשתו מסייעת לו ומפתה אותה ה אדם דבר שניהם כגון

ואם אין , לכך גנב משלם כפל ולא גזלן ו,שלא תגלה גניבתו
  . רעהו הדומה לועדים סופו של גנב ליפול ביד

גרת באם "הרמב::עד אברהם לא היה זקנה ידועהעד אברהם לא היה זקנה ידועה
י שזכה להשלים ימיו במהרה לבניו כתב אשרי מ

לטובה בפרי בטנך ' והותירך ה )דברים כה(ומאידך 
 שמי שהשלים את עצמו מהר זוהי ודאי ס"החת' ופי

מצאנו לגאוני עולם שנפטרו צעירים וגדולה זכות 
למדים אותנו ומשום כך מאולם פעמים שהיו , מאוד

לא היתה זקנה ועד אברהם וזוכים לאריכות ימים 
  .נצרכה  א לימדנו לשם מה היאהוהיה ערך לזקנה ו












  
  3636''ת מגליון מסת מגליון מס""שך שושך שוהמהמ
  ? חתן שחמיו חייב לו כסף האם יכול לדור בבין הזמנים בדירת חמיו.ש
' וכן נתבאר בסי, א שאף שלא התנו כן מלכתחילה אסור למלוה ליהנות מהלוה כל שמעותיו בידו"ו ס"קס' ד סי"ע יו"מה שנתבאר בשו'  עפי.ת

וגם לאחר זמן יש נידון של ריבית מאוחרת , ש ושם נתבאר שכל דבר שבפרהסיה אסור אפילו אם היה עושה כן גם בלא ההלואה"ז עיי"ס' קס
' סי' ב"ל ח"אולם שה) 'מ כג"ע(ע "ליהת וב"בר יום אחד חשוב כעבר זמן ההלואה והביאו בדרכשאם ע' מרבה תורה כ' בזה האחרונים בס' ונח

 את  זה בעבורו או אולם יש לעיין האם כשחתן קיבל. ש"ב עיי" אחר ביניהם כגון לידת בן או בת וכיו עסקשצריך שיהא'  כי"סק' ט על השך"ס
  .ע"שתו שהיא ביתם של הלווים וילבעבור א

  ?תב שיק מזומן ונתברר שאין לו כיסוי והמוכר תובע תוספת עבור דחיית הפירעוןקונה שכ .ש
  .זה לכסף עבור המתנת מעות ואסור לעשות כןנחשב ' א' עיג ס"קע' ע סי"תבאר בשומה שנ' עפי. ת

  ?מורה שמילא מקום וביקש שישיבו לו ללמד במקומו ביום צום האם מותר. ש
קשה יותר ומשום כך התשלום עליה גדול יותר אבל במילוי  יש לדייק שהאיסור הוא אם משיב מלאכה ט"ס ס" ק'ע סי" המבואר בשוי" עפ.ת

  .א"להגאון הרב משה פנירי שליט) 'ע א"ב ה"פי(ועיין בספר ריבית לאור ההלכה , מקום התשלום ביום רגיל או ביום צום שווה ולכן אין איסור בזה

  ?י שמקפדת אף בדבר מועט הלוותה בצי משק והחזירה ביצי תנובה למ.ש
  .שכל שידוע שהמחיר יקר יותר ממה שלוותה אסור להשיב' ל' ז סעי"פי' מלוה ה' עיין בס.ת

  ?עלה לתורה בשבת והוציא כסף מכיסו לנדב האם יקחו ממנו .ש
של הנאה ממעשה שבת שבאיסור דרבנן אין איסור ) ה המבשל"ל ד"ח בבה"שי' ח סי"או(ב "המבואר במ' א עפי"השיבונו הרבנים שליט.ת

  .ז יאמרו לו שיניח זאת בתיבה ויוכיחוהו בנועם"ולפי

  ? במקומו האם יכול לדרוש שכרל קורא שלא הגיע בשבת וקרא מישהובע.ש
 'ז אם קרא שנים מקרא כ" ושלוש לפי שנכון שיכין פעמים נתבארט" קלו ובסי" ש'כידוע שבעל קורא מקבל שכר על ההכנה וכמבואר בסי .ת

  .ז מקבל התשלום"ים שמועיל להכנה ועהאחרונ
  
  

ן                                                     שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של ענייכל  
  נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהםנודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם  

  כח להגדיל תורה ולהאדירהכח להגדיל תורה ולהאדירה--ובכללם כל אלו שלא חפצים שנפרסם את שמם בברכת יישרובכללם כל אלו שלא חפצים שנפרסם את שמם בברכת יישר


  ..הרב יוסף שלמה עבדיהרב יוסף שלמה עבדי..הרב עובדיה רזנביהרב עובדיה רזנבי..הרב מאיר סנדרהרב מאיר סנדר..הרב שלמה  לויהרב שלמה  לוי..ייחיים שירחיים שירהרבהרב..ברוך גרונרברוך גרונר  הרבהרב

  ..הרב אוריאל גדסיהרב אוריאל גדסי..הרב משה לייפערהרב משה לייפער..הרב אהרן דייןהרב אהרן דיין. . הרב נחום וייזרהרב נחום וייזר..הרב דוד אזולאיהרב דוד אזולאי. . הרב זאב פוזנר הרב זאב פוזנר 
  ..הרב יגאל ניאזוףהרב יגאל ניאזוף..הרב מנחם כהןהרב מנחם כהן..הרב אהרן גרנדשהרב אהרן גרנדש..הרב חיים רוזנטלהרב חיים רוזנטל..הרב דוד טנורהרב דוד טנור..הרב ישראל טאובהרב ישראל טאוב

 בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה
  א" יוסף שלמה עבדי שליטזכה הרב ₪ 100ס "בהגרלה ע

   עבור פניני הדף ירושלים26פולנסקי '  או לרח 02- 5817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 
  ..הרב בן אדיבההרב בן אדיבה' '  משפ משפ44שדי חמד שדי חמד ' ' ובקרית ספר רחובקרית ספר רח..לוילויהרב הרב ' '  משפ משפ88//99עקיבא עקיבא ' ' רר' ' ובאחוזת ברכפלד ברחובאחוזת ברכפלד ברח

  ))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  ..וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץוברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ
   הדףמערכת פניני בברכת חילכם לאורייתא

  
  

  !!!!!! אליכם קוראים יקרים  אליכם קוראים יקרים --  החכמה היהודיתהחכמה היהודית
  ,,ראה אותו גוי אחדראה אותו גוי אחד, , הוא היה חותך את ראש הדג ומניחו בעיתון בכדי לזורקוהוא היה חותך את ראש הדג ומניחו בעיתון בכדי לזורקו" " הרינגהרינג"" רבי אחד נסע עם חסידיו ברכבת בזמן זה הכין הגבאי  רבי אחד נסע עם חסידיו ברכבת בזמן זה הכין הגבאי                               

  , , זה מראש הדגזה מראש הדג, , אתה רוצה לדעת מאיפה החכמה שלהםאתה רוצה לדעת מאיפה החכמה שלהם, , דע שהיהודים חכמיםדע שהיהודים חכמיםאתה יואתה יו, , ענה הגבאי ענה הגבאי ? ?  שאלו מה אתה עושה עם הראשים האלו שאלו מה אתה עושה עם הראשים האלו                            
  ,,לקח הגוי את הראשים וצלה אותם וכשהחל לאכול תפש את עצמו ואמר מה עשיתילקח הגוי את הראשים וצלה אותם וכשהחל לאכול תפש את עצמו ואמר מה עשיתי, , אם כן תן לי שתייםאם כן תן לי שתיים,,פיםפיםואנשים חוטואנשים חוט$ $ 100100כל ראש כזה נמכר ב כל ראש כזה נמכר ב                             

  .. .. ואז אמר לו הגבאי רק התחלת לאכול את ראש הדג קיבלת חכמהואז אמר לו הגבאי רק התחלת לאכול את ראש הדג קיבלת חכמה, , ראשו ולאכלוראשו ולאכלו              היתי יכול לקנות דג שלם בדולר לחתוך את               היתי יכול לקנות דג שלם בדולר לחתוך את 
  ..                                                                              בכדי שנוכל להחכים עוד ועוד עלינו להמשיך בתנופה                                                                              בכדי שנוכל להחכים עוד ועוד עלינו להמשיך בתנופה

 02-5829850ל   "לט. והתקשר
  
  
  
  
  
  
  

' חסות וכד, נ"לע, ל ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליון והפצתו"ות יקירך זלהנצחת נשמ
  !!!  היו ברכה02-5817174 'פקס או 02-5829850 'לטל לפנות ניתן

  

דפוס הדר
 

 

  ,ה נודב להצלחת ולרפואה שלימה ושיתגשמו משאלות ליבם לטובה שלגליון ז
 ב"מאיר ושמחה כהן וב,כהדוד בן מל, ב"איתן ורינה לוי וב, ב"אשר ואיתן כהן ובוכן )הנדיב החפץ בעילום שם(

  ל" זצמנחם בן ויקטוריה' ג ר"נ הרה"לעל          " זצוקמימון בן מסעודה צ"הרהמ "אנ "לע
 


