
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

  ::מצדיקי הרבים ככוכביםמצדיקי הרבים ככוכבים
 לכוכבים שנראים והדמיון,אלו מלמדי תינוקות

קטנים מהשמש אך הם גדולים ממנה וכן הכוכבים 
ולכך , אך לא נראים ביוםמאירים יום ולילה

קטנים שנראה כמשרה פחותה מראש המלמדים 
ז מעלתם גדולה יותר שאף שאין רואים "ישיבה עכ

  ) בן יהוידע  (את האור בם רואים זאת בתלמידים   

  ::מגלגלין עליו את הכלמגלגלין עליו את הכל
רוחות אין מחייבים אותו ' מקיף את חברו מגה

מחייבין אותו על הכל ' ואם חברו הקיף את הד
וחי ,ונולד,כ אתה נוצר"ל ע"וכן במאמר חז

משום שכשהוא ,ועתיד ליתן דין וחשבון,ומת,
וזה מגלה ,חולה מה הוא עושה בכדי לחיות

  )תהלה לדוד            (' שמתרצה גם על לידתו וכו

   בית בעקבות חוק הפקעת הקרקעותחנוכתחנוכתעשיית 
כעת כעת , ,  שנים סך מסוים שנים סך מסוים2525 כידוע השכונות שהיו חוכרים מהמדינה את האדמה ומשלמים פעם ב  כידוע השכונות שהיו חוכרים מהמדינה את האדמה ומשלמים פעם ב 

  ..האם בעלי הדירות יצטרכו לעשות שוב חנוכת הביתהאם בעלי הדירות יצטרכו לעשות שוב חנוכת הבית, , בב""הופקעה הקרקע ועברה לרשות בעההופקעה הקרקע ועברה לרשות בעה

  לקיחת שקיות שמפו מבית מלוןלקיחת שקיות שמפו מבית מלון
או או ,, לרוחצים לרוחציםםםית מלון ולא הוצרך לשמפו שהם מייחדיית מלון ולא הוצרך לשמפו שהם מייחדינשאלנו על אודות אדם שהתקלח בבנשאלנו על אודות אדם שהתקלח בב

  ..לביתולביתו, , פ האם מותר לו ליטול כמות הראויה למשפחתופ האם מותר לו ליטול כמות הראויה למשפחתו''שקיות של קטשושקיות של קטשו
   ). ).58171745817174--0202  חוו את דעתכם בנידון לפקס (  ( 

 ::הנידוןהנידון            :דף ב
  .כפות את שותפו בחצר לעשות כותללדעה הסוברת שהיזק ראיה שמיה היזק  יכול  ל' נתבאר בגמ
אדם החולה במחלת הנפילה ונפל ברחוב והזמינו אמבולנס לקחתו ומחמת ההתקהלות  :השאלה

  ?של האנשים סביבו נודע ברבים מצבו האישי האם יכול לתבוע מהמתקהלים פיצויים
  . ::הנידוןהנידון           :דף ג

  .ח קנב"ע או"כ חדש כמבואר בשו"ית הכנסת אלא בתנאי שיבנו ביהשאסור לסתור ב' נתבאר בגמ
כ "מצויין הקדשות אשר חפצים לבנות בית דירות גדול ולכך מפקיעין את קדושת ביה :השאלה

  .וסותרים אותו האם יש להם היתר לכך

   ::הנידוןהנידון            .דף ד
  . שנתן עצה לנבוכדנצר  איך לכפר על  עוונותיושהסיבה שדניאל נענש כיוון' נתבאר בגמ
  .מציעים לו תפקיד שהמשרה היא יועץ לעניני חרדים  האם יקבל תפקיד זהש אדם :השאלה

 ::הנידוןהנידון             .דף ה
  .ם שיש לנו חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו וכך ההלכה אף כשמוציאים מיתומי' נתבאר בגמ
כיון , כ המעביד הסתפק אם שילם" מעשה בעובד שחלה והתאשפז וכעבור זמן רב לפני יוה:השאלה

 לבעיה אלא שלא ציין זאת בדפי  סשיודע בעצמו שבמקרים של חולי הוא משלם כדי לא להיכנ
  .העבודה  האם יצטרך לשלם שוב

 ::הנידוןהנידון            :דף ו
  .שוכר חדר בבית עם הרבה חדרים במה יש לו זכות להשתמש ובמה לא' נבאר בגמ
 ולכך חצה דירתו לשנים והשכירה והכניסה לבית השכור היא מעשה באדם שנתאלמן:השאלה

 שאין לו כניסה מיוחדת ןמפתח אחד  וועד בית תובע מהשוכר שישלם תשלום חודשי והלה טוען מכיו
  .עם מי הצדק, ת ופטור מלשלםב זה נחשב לדירה אח"אלא דרך דירת בעה

   ::הנידוןהנידון           .דף ז
  . שהדין עמו)מחשיך(מספרת על אדם שבנה כותל אחרי חלונות חברו וטען נגדו שהוא מאפיל עליו' הגמ

מעשה באדם שאישר לחבירו לבנות מרפסת אך כשהלה היה בשלבים מתקדמים גילה :השאלה
  .שכנו שזה מאפיל מאוד על ביתו ומונע מאור השמש ליכנס האם יכול לחזור בו מצד הדין

  

  ""לזכות ולזכותלזכות ולזכות""                        
החברותא , משולם איגרא היה טרוד' ר

שלו נתפס בעת רדתו מגג של כנסיה 
מאחר וחפץ ,כשהוא מנפץ את הצלב

, וכולו מלא שמחה, לאבד עבודה זרה
למטה המתין לו השומר ועצרו והכניסו 

ו אחת דתו שעל עבירה כז, למאסר
משולם בירר מה ' כשראה ר, להמית

ניסה לדבר עם השומר על שחרור , קרה
 20.000אך הלה לא הסכים אלא תמורת 
שעות , רובל סכום עתק באותם ימים

, ספורות הבדילו בין הסגרתו להצלתו
משולם באישון לילה לביתו ' הלך ר

הוציא את קופת החיסכון שהיה בה 
ר ונתן לו  רובל נטלם ובא לשומ20.000

' ר, את כל הסכום ואכן חבירו שוחרר
משולם החליט שהוא זוכה בכל המצווה 
ואך נשארה לו בעיה איך לבשר לאשתו 

 חופש םביקש מאשתו יומיי, על הבשורה
, ובהם התבודד וחשב איך לומר לה

לבנתיים השומר נתפס שהוא לוקח 
לקח את כל , ומיד כשעלה החשד, שוחד

'  לביתו של רהכסף שצבר עד עתה והלך
, משולם שלא היה באותה עת בבית

הוא סיפר , הרבנית שאלתו לפשר בואו
לה בקצרה את הסיפור ואת התפעלותו 

ולכך הביא להם את כל כספו , מבעלה
אם ימות יטלו לעצמם ואם לא , שישמרו

, ואכן השומר הוצא למיתה,ישיבו לו
' הרבנית לא ידעה איך להשיג את ר

ין חושב איך משולם עדי' ור, משולם
, לבשר לאשתו כשהחליט לספר ויהי מה

ניגש לביתו ואז אשתו סיפרה לו איך הם 
משולם ' הצטער מאוד ר,םנהיו מיליונרי

 על שלא זכה במצווה כמו שצריך
ובחלומו , ולהרגיש את החסר ונרדם

רואה את אביו שהסביר לו שמכיוון 
רק הוא ולא , שרצה לזכות במצווה כולה 

 הצליח לקיימה כמו לזכות אחרים לא
אשריכם לומדי הדף היומי .שצריך

שאתם זוכים ומזכים אין פרקליט טוב 
  !אשריכם..יותר  מקביעות וההיסחפות

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

   בתרא בתרא--מסכת בבאמסכת בבא

  ""אלולאלול""חודש חודש 

38  

   " לעםויהדותויהדותתורה " הגליון מופץ בחסות ארגון
  02-5371894 פקס 02-5374371'  טלם  - י5אורנשטיין ' רח  



  
::הנידוןהנידון                          .חדף 

 . שררהשגבאי צדקה אין גובים כשהם פחות משנים משום שזה בבחינת' נתבאר בגמ
  .ראוי לתת להם צדקהגובים האם ' מקפידים להיות ב גובים עם פלייארים ולא מצוי כיום שבאים לבתי המדרש :השאלה

::הנידוןהנידון                         .טדף 
  .ובזה זוכה לברכת השלום, גורם שיתנו צדקה יותר מהעושה צדקה בעצמו מי  שגדול' נתבאר בגמ

ק כי ברצונם ' והוועד של הצדקה ביקשו שיתן בשי,ק אינו ממון' כי סבר ששית צדקה בכסף מזומןאחד מגדולי הרבנים שביקש לת :השאלה
  . האם יענה לבקשתם לעודדם לתתלצלם זאת ולהראות לקהל

 ::הנידוןהנידון                  .י דף 
  . למקבלת נתינת הצדקה היא בזה שלא יגרום בושהומעלמאחת ע ש"ובשו 'נתבאר בגמ

האם לא ראוי שיתנו , רנו בדורות האלו הבושה לעמוד בתור היא גדולה עד לאין קץאלא שלצע, דפיסחאאדם שחפץ לפתוח קמחא   :השאלה
  .מו את המצווה בהידוריתלושי קניה בדואר למי שצריך ובזה יקי

   ::הנידוןהנידון                      .יאדף 
  .ע שם"א ובסמ"ג ס"מ קע"ע חו"כתבי הקודש שאינם חולקים דגנאי הדבר לחותכן ועין בשובלגבי השותפין במשנה נתבאר 

  . את שאר הסידוריםכ" אחד לפרק ממנו הדפים ולהשלים עי האם יכול ליקח סידורלו כמה סידורים חסריםאדם שיש  :השאלה

   ::הנידוןהנידון                       :דף יב
  .לגבי אחים שבאו לחלוק ויש בר מצרא בכגון זה כופין על מידת סדום' אר בגמנתב

  .אדם הנוסע ברכבו ואין לו הפרעה אישית אם יעלה עמו אדם האם אמרינן בכגון זה כופין על מידת סדום  שזה נהנה וזה לא חסר :השאלה

   ::הנידוןהנידון                       .דף יג
  ,ג"יכול חברו להימנע בטענת שונא מתנות יחיה לדעת רשב,בחצר שאין בה דין חלוקה ורוצה האחד לתת לחברו יותר' נתבאר בגמ

  .ט"מ רמ"ע חו"ש הסמ"י מ" אדם שנמנע לקחת בשמחותיו מתנות בכדי שלא יתחייב להחזיר בשמחתם האם אפשר לכופו לקבל עפ:השאלה

   ::הנידוןהנידון                     . דף יד
  . ובאחרונים שיש להימנע מלעשות צורת לוחות הברית עגולות כמעשה הנוצרים ומבאר בסוגיין שהיו אורכן ששה וכן רוחבן'נתבאר בגמ

  .להתפלל בבית הכנסת זה אדם שנקלע לבית הכנסת שעשו את צורת לוחות הברית עגולות האם ימנע מ:השאלה

   ::הנידוןהנידון                      :דף טו
  .ש שצדיקים מקפידים לא לאבד אף פחות משוה פרוטה"א  והרש"המהרש' שאיוב היה נותן חצי פרוטה לעני ועיין מה שפי' נתבאר בגמ

  . מכךליהמנער הרבה אוכל והמארגנים זורקים את הכל לפח האם ראוי מצוי מאד שבסיום סעודה הנערכת להמון נשא :השאלה

     ::הנידוןהנידון                   :דף טז

 .ל"ח זצוק"וכך מסופר על הח להינשאשאיוב שם את שמו על אלמנה כאילו היא קרובתו בכדי שיהא לה קל ' נתבאר בגמ
  .י האלמנה לטובה בעת בירור לצורך שידוך ובתנאי שלא ינזק בזה המשודךהאם רשאים לשנות את פרט:השאלה

::הנידוןהנידון.דף יז
  . שיש חיוב להרחיק את הרחיים מהכותל בכדי שלא יניד אותו או מטעם שלא יבהיל אותו קול הרחיים'נתבאר בגמ

בשעת לילה מאוחרת כאשר רוב האנשים ישנים את שנתם מפלח את הדממה הודעה ברמקול על פטירתו של פלוני האם מצוי מאד ש :השאלה
  .כ נבהלים ילדים קטנים הישנים בשלוה"יש להם היתר לכך שעי

::הנידוןהנידון.יחדף 
 .ורים מהחרדל ומשרה מן הירק שאף שעושה בתוך שלו צריך לגרום שלא יהיה נזק לאחר של דב לגבי ההרחקה'נתבאר בגמ
 שרכב נטוש שייך לו ובאים ילדי השכונה ומדרדרים את הרכב ללא רשותו וטוען שהילדים גזלנים שנכנסים לרכבו ללא רשות  אדם:השאלה

  .האם יש מקום לטענתו או שיצטרך הוא להרחיק את המפגע מהשכונה
::הנידוןהנידון.יטדף 

 . באלו דברים הותר לטמון בשבת ובאלו אסור אם זה דבר המוסיף הבל אסור אף שעושה כן מערב שבת'נתבאר בגמ
  .ו בשבתי ולהטמינה תחת בגדי" האם מותר לחממה מבעוישנה כיום כרית סינית המיועדת לשחרור כאבי גב  וכתף:השאלה

::הנידוןהנידון.דף כ
 .ש" עיישלצורך מצוה מותר לעשות בתוך ביתו ואין השכנים יכולים לעכב ) ג"ו ס"קנ' מ סי"חו(ע "ובשו' נתבאר בגמ
  .גורם רעש והמולה האם יכולים לעכב עליווהשכנים מתלוננים שזה , מינים בתוך ביתו' מוכר לפני חג סוכות ד אדם ש:השאלה

::הנידוןהנידון.דף כא
 . נזכר הוא גם מינויו שלא כהוגן כיון שהיו הרבה שיותר בעלי תורה וחשובים ממנושלמרות שיהושע בן גמלא זכור לטוב'  נתבאר בתוס

אדם הנמצא בין המצביעים ,עק על מינוי הרבנים אשר נעשה לפי קירבה או השתדלות אף שיש ראויים מהם ז נז"ת אבנ"בשו :השאלה
  .ז האם ימנע מלתת יד לזה"והמשפיעים  על מינוי כעין זה בזה

::הנידוןהנידון: כאדף
 .ש"התחרות בקונים אשר לא נמצאים בכיסו של מוכר זה עיישאין איסור ל)ה"ו ס"מ קנ"חו(ע "ובשו'  בגמנתבאר

  . האם יש היתר לפתוח חנות מזון צמודה לקיימת ולהוזיל את המחירים לטובת הציבור אף שיפגע מזה בעל החנות הראשונה:השאלה

::הנידוןהנידון:דף כג
 .שיש חילוק בין גוזלות שאינם יודעים לפרוח לבין היודעים לפרוח שבכל עניין זה של מוצאו' גמ בנתבאר

  . שעלה לגג ללכוד יוני בר לצורך חולה צהבת ובין היונות נמצאת יונה קשורה באחת מרגליה האם יצטרך להכריז עליה אדם  :השאלה 

::הנידוןהנידון.הדף כ
 . במשנה שמרחיקים את הבורסקי שמדיף ריח רע מן העיר חמישים אמהנתבאר

אם מחאתו הי דין תורה "בנו שירותים ציבורי סמוך לביתו ואחר תחילת תפעולו נזכר למחות שיש להרחיק זאת עפ אדם  ש:השאלה 
  . )ח"ה סל"מ קנ"ועיין חו(ל "מחאה או שיש להתחשב בציבור ועוד שכיום הנוחיות שלנו שונה מזמן חז

 
 



  ))3737  מתוך פניני הדףמתוך פניני הדף((השאלה שנשאלה בבית המדרש השאלה שנשאלה בבית המדרש 
כששבו ההורים שמעו דפיקות של ילדיהם מתוך כששבו ההורים שמעו דפיקות של ילדיהם מתוך , ,  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 

האב ביקש מהשכן הצמוד לקפוץ דרך האב ביקש מהשכן הצמוד לקפוץ דרך , , ין קול ואין עונהין קול ואין עונההם ניסו לדפוק בניסיון להעיר את הנערה אולם אהם ניסו לדפוק בניסיון להעיר את הנערה אולם א, , אמאאמא, , הבית על הדלת אבאהבית על הדלת אבא
השאלה האם יש חיוב לשלם השאלה האם יש חיוב לשלם , , המרפסת לתוך ביתו וכאשר נכנס ראה שהשומרת שקעה בשינה עמוקה על הספה בסלון והילדים ערים ובוכיםהמרפסת לתוך ביתו וכאשר נכנס ראה שהשומרת שקעה בשינה עמוקה על הספה בסלון והילדים ערים ובוכים

..או  לפחות על הזמן שהיא יודעת ששמרהאו  לפחות על הזמן שהיא יודעת ששמרה, , לה על כל הזמןלה על כל הזמן
..ועל הזמן שהיתה ישינה יפחית מעטועל הזמן שהיתה ישינה יפחית מעט, , ם לה על הזמן שהיתה ערהם לה על הזמן שהיתה ערהיש לשליש לשל: : הדין הואהדין הוא  ::אלו היו תשובות הרבניםאלו היו תשובות הרבנים 

 אם שכר שומר לימים וקבע לו שכר יום )ח"סו סקס' סי(בשם התומים ) ד"ק סש"א פת"סימן ש(מ "ע חו"בואר בשומ :ואלו הנימוקים
 נידון כאן אולם לגבי הזמן שישנה ישוכן הדין ,ופשע השומר ביום החמישי ונאבד החפץ יש לשלם לו על הימים שקדמו לאיבוד החפץ,ביומו
שהסתפק בשומר שכר שנשכר לשמור על חפץ והתברר שכלל לא שמר עליו והניחו מחוץ לביתו אולם החפץ לא ) משפטים' ח פ"דו(א "ברע

גבי פועל ל) ק יח"ו ס"ח ש"או(ב "ומהמ, )שם(והחשק שלמה ) ק יא"ז ס"רכ' סי(ח "נגנב האם חייבים לשלם לו  ונחלקו בדין זה קצוה
 אולם בנידון של הנערה הרי חוץ מלשמור על הילדים יש ששכרוהו לשמור שבוע מחוייב לשמור גם בשבת ואם יהיה הפסד ינכו לו משכרו

ועוד יש תועלת , תועלת בהימצאותה בבית שבדרך כלל הילדים יותר היסטריים כשאין אף אחד אבל כאן היה אדם גדול אלא שישן
ולכך יש לשלם על אותו זמן אלא שמדינא יפחית לה מעט אולם לפנים ' וכן יכולה להציל משריפה וכדו, גדול בביתשהגנבים נרתעים אם יש

  .משורת הדין יש לשלם לה במלוא התשלום
 לרדת ביקש הנוסע מהנהג לעצור את המונית כי ברצונו, אדם שנסע במונית לכותל ונתקעו בפקק אשר אין דרך חזרה  בבדבר השאלה ::דזוזידזוזי  ההתשובתשוב

  ?והנהג מסרב כיוון שהוא הכניסו לפקק שאין  דרך לצאת ממנה האם רשאי לרדת או שיצטרך לשלם את המחיר המשוער שיהיה עד שיצאו מהפקק, כאן
שכר בהמה ועושה את  ש)א"י ס"ש'מ סי"חו(ע"י המבואר בשו"עפ :א"ג אברהם בן חיים שליט"ג יהודה איטח והרה"השיבונו הרבנים הגה 

ז יש לחלק אם היה זה פקק סביר צריך לשלם לו את "אט אין יכול להוריד משכרו אלא אם היה זה אונס דלא שכיח יכול לעוזבו באמצע ולפימלאכתה ל
  !.המחיר המלא ועיכוב שלא שכיח יכול לרדת היכן שנמצא

חיכה , הילד הקטן כששמע זאת, איזה חוםהורים ששוחחו  בינהם בשבת ואמר האב לאם כמה חבל שלא הדלקנו מזגן  שאלהבדבר ה ::תשובה דחייתשובה דחיי
" עפי.  ועוד"ללקוט שושנים"ס "א מח"ג אליהו בחבוט שליט" השיבנו הרה?האם מותר ליהנות מזה, להזדמנות ואז הדליק  את המזגן לתדהמת הוריו

ממעשה קטן בשבת שהרי בגוי ר הנאה שאין איסו)ב"פ' ג סי"והנהגות ח' ז ובתשו"ט' ב סי"ת מנחת שלמה ח"ובשו' י' ה סעי"שכ' ל סי"בה( כ"מש
לגבי אדם שגר בבנין עם חילונים ומדליקים הסקה אם חייב '  ליכא למיחש להכי ועיין פסקי תשו קטן שאסור לינות שמא יבא לומר לו ובסוריאסיבת ה

  !"אש התורה"ס "א מח"גזאב שטיגליץ שליט"וכן השיבנו הרה.ש"ד עיי"א סק" פמב"צ ח"לצאת מביתו ועיין אול

ג "השיבנו הגה? אדם שעובד ביום שישי ומסיים את עבודתו עם השקיעה האם יש בזה איסור בל תלין שהרי אינו יכול ליתן לו בשבת::תשובת המשקלתשובת המשקל
ב "ט שצריך השכיר לתבוע וכאן גם השכיר לא יכול לתבוע בשבת ועודשצריך שיהיה מעות לבעה"מ של"י המבואר בחו"א עפ"גמליאל רבינוביץ שליט

  .'בת נחשב שאין לו מעות ועוד יתכן שישלם לו באוכל או כלים וכדובש

  ?כ " האם יש לפצותו לפני יוה,קש פלאפון מחברו והלה נותן לו ולא מבקש תמורה מחמת אי נעימותבאדם המ ::פניני דחייפניני דחיי

 ומשום כך ברחו רבים ! אני חושש שיש לי שפעת החזירים בקולדם שנסע ברכבת ודיבר בפלאפון עם אשתו ואמר להא::פניני דזוזיפניני דזוזי
   ?   האם חייב לשלם את הנזק שגרם לאותם אנשים,שישבו ברכבת

  
  

  
  
  

  
  

  3737' ' ליון פניני הדף מסליון פניני הדף מסשובות לגישובות לגילות ותלות ותשאשא
  ?תכוון בשכראדם שביקש מאברך שילמד עם בנו והתכוון בחינם והלה ה.ש

א "פ' מ סי"חו(א "ליתן שכר בטלה ועיין רמהמנהג מ "ל מה אני בחינם אף אתם בחינם מ"א אף שאחז"ג מאיר סנדר שליט"הרההשיבנו . ת
ין זה א ואפשר לדמות ד"ה ס"של' בואר בסיבא שתק שתיקה כהודאה וכך מהמתנה עם בחור ללמוד עם בן חבירו בפני אבי הבן והא) ז"ס

  .א שחייב לשלם כדין לשדה חברו"למלמד את בן חבירו שלא מדעת האב י

  ?בחור שנשא אישה ויש לה חוב בביטוח לאומי על מי מוטל החוב .ש
לם חובות אשתו שיש לה מקודם הנישואין אולם עיין א שהבעל חייב לש"ד שי" קמ"ב' תוס' א עפי"א קונשטט שליט"ג הגר"השיבנו הגה. ת
 ת ישלם זאת אף שאינו חייב בכדי ליהנושה והחכםימהנכסים שהכניסה האהבעל שמלווה בשטר משלם ) ד"ס' צא' סי(ז "ע אהע"שו

  .מההטבות שיבואו בעתיד

  ?י ורחמיו על כל מעשיו"תהאם ניתן להרוג מקק או שימנע דכ.ש
) ז"מ' ב סי"מ ח"חו(מ "ת אג"אולם בשו', בחול שלא להרוג שום יציר ה' ל יש עניין אפי"האריז'  עפיז"שצ' ה תשות תורה לשמ"עיין בשו .ת

  .ש" עייל סבר" מוכח שרבא נהג כפי מה שהאריז:שבת עז' העלה שאם מצערו מותר להורגו ומאידך בגמ

  ?ומה מחשש כשפיםהאם מותר לעשות חתונה מד. ש

ולעניין , מנע מחשש זהיושמענו שסעודת עניים זוהי הסגולה לה, בעניין הצדק של מנהג זה) ו' דברים כד פס( עוזיאל  תרגום יונתן בן עיין ב .ת
) ג"ד ס"ל' ז סי"אהע(א "המבואר ברמ' א עפי"ג אברהם בן חיים שליט"השיבנו הרה, והציבור עונה ' ברכה שלא נאמרת בה בפועל שם ה

ג לאמן יתומה וכגון זה דנו האחרונים לגבי " מלכות מזכירים ומוכח שלא חוששים בכה אבל רת שם בלא אזכשחוזרים ומברכים תחת החופה
  ).ד"נ' ב סי"ת בנין אב ח"שו ('מותר לברך  ויבליע את שם ה, ב שבמקרה שאין צריך לעשות פדיון הבן ומסתירים זאת מהבעל  ועושים"פדה

  

  

זה האומר לא רבע מידות בנותני צדקה אחד מהם א ::צדקהצדקה
אני אתן ולא אחרים יתנו והדברים מתמיהים הלזה יחשב 

והתשובה היא יש אדם שאומר לך אם אתה ?נותני צדקה
ואתה ,א מחרתייםמבקש ממנו צדקה לא היום תבא מחר תב

אבל יש אדם שאומר לך מראש לא ,מגיע ויוצא בידיים ריקות
מאדם כזה אתה יודע לא ,ממני תראה כסף וגם לא מאחרים

לזה יקרא ,בזכותו נהייתה יותר תכליתי,לבזבז את הזמן עליו 
  )מפי השמועה.                                                         (נתינה

  ::להחכים ידרים ולהעשיר יצפיןלהחכים ידרים ולהעשיר יצפין  רוצהרוצההה
ידוע שאש ומים לא ישכנו יחדיו ' חובת הלבבות פיה

הבן יהוידע ' ופי,כך חכמה ועשירות לא ישכנו יחדיו
ז ירגיש שהוא עשיר וישאף לקטנים "שבעניני עוה

ממנו ובעניני הרוח ירגיש חסר וישאף למעלה ממנו 
" אך"שמימין אליו אותיות " לב"וזה רמוז במילת 

לרבות וזהו לב " גם"עט ומשמאל אותיות למ
  . לשמאלו..לימינו ולב כסיל....חכם

  ::מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשםמרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם  נשגר קמינשגר קמי
  ג  הרב נפתלי נוסבויםג  הרב נפתלי נוסבוים""ולגהולגה. . ג הרב זלמן נחמיה גולדברג ג הרב זלמן נחמיה גולדברג ""ג הרב יצחק זילברשטיין לגהג הרב יצחק זילברשטיין לגה""לגהלגה

  ,,ג הרב יהודה איטחג הרב יהודה איטח""ולגהולגה. . ג הרב מנשה שועג הרב מנשה שוע""ולגהולגה. .  אשר חנניה אשר חנניהג הרבג הרב""ולגהולגה..הרב שמואל פנחסי הרב שמואל פנחסי ג ג ""ולגהולגה..הרב אליעזר קונשטטהרב אליעזר קונשטטג ג ""ולגהולגה
  ..א ועודא ועוד"" שליט שליטג הרב אברהם בן חייםג הרב אברהם בן חיים"" ולגה ולגהג הרב שלמה שעיוג הרב שלמה שעיו""ולגהולגה.  .  ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ""ולגהולגה

  ..""שנה טובה כתיבה וחתימה טובהשנה טובה כתיבה וחתימה טובה""לכם ולכל בית ישראל בברכת לכם ולכל בית ישראל בברכת 



  3737' ' ת מגליון מסת מגליון מס""שך שושך שוהמהמ
  ?ח ולא היה להם מנין"ותו לקרוא בתורה בשבת בנה בעל קורא שהזמינו א.ש
ש ולא על עצם הקריאה ולפי זה לכאורה היה מקום לחייבם לשלם לו אך "שבת יש ליטול שכר על ההכנה שעושה מע' י המבואר בהל"עפ .ת

  .בטלו מושלם אלא כפועל  אין חייבים לשלם לו שכר נאנסציבור וכאן שלא קרא בפועל והבודאי משלמים על ההכנה בתנאי שהיתה קריאה

  ? שפתח ליד חנות של יהודיםבזולהאם ראוי לתקן אצל ערבי  .ש

ודאי שיש להעדיף את הישראל אבל בפער של מחיר יותר )פ או שתות"שו(האחרונים דנו בדומה לזה ותורף דבריהם אם יש הפרש מועט. ת
א "נתיב יושר פ' ל זה רק ביהודי שומר תורה ומצוות ועיין בסגבוה מזה מותר לקנות אצל הגוי ויש שכתבו שהמצוה להעדיף את הישרא

  .)ז"ה ס"א פ"ח(ובאהבת חסד)ז"תע' ב סי"ח(ת תשובות והנהגות"ובשו)י' מ סי"ג חו"א כ"ח(ת עטרת פז " ובשו)קכט' ג סי"ח(י"ת מנ"ובשו

  ?ום לאשהאדם שהשכנה מדברת עמו ורוצה ליפטר ממנה ואומר לה שלום שלום האם יש לחוש לאמירת של.ש
שבזמנינו אין שאילת שלום והכל  רק נימוס בעלמא ומתברר שהכל תלוי במנגינה ובצליל בעת אמירת ) יט' א עמ"ח(יין הליכות שלמה  ע.ת

  .והיא המוכיחה שאין כוונתו לשאול בשלומה אלא להיפטר ממנה, שלום זו

  ?ע לצורך פרנסה" האם ראוי לנסוע בכבישי יש.ש
 )קד' א סי"מ ח"חו(מ "ת אגר"שדן אם מותר להתעסק בציד חיות שיש בו סיכון לנפשו ועיין בשו) י' תנינא סי(הודה ת נודע בי"עיין בשו.ת

  .יש להימנע ולא זה הרי הוא כפועל העובד באילן שבזה נאמר ואליו הוא נושא את נפשו' שחילק אם הסכנה קרובה כמו בעיתות מלחמה וכדו

  ?ב לגור שם"י אפריקנים שנכנסים לדירה בהוראת בעה"ו עשוכר שלא משלם ויש פיתרון לסלק .ש
ומאידך :) ה "ס(ן בנדרים "והר) ג"מ קי"ב(יש בתשובה זו שני צדדים מצד אחד מצאנו שיש חיוב למלוה לעזור ללוה יותר משאר בני אדם .ת

 ה" מיד וברכו בעושר וצדיק גוזר והקבא מה לעשות והשיב לו שיצא"יש חיוב לשוכר לעזוב את הבית וכמעשה עם שוכר שהתייעץ עם החזו
  .מקיים ולפי זה נראה שהמשכיר אינו רשאי לעשות פעולות אלו להוציאו מהבית בערמה זו

  ?ההאם מותר להתלונן במשטרה על חברת השקעות שקרסה בפשיע.ש
 להבריח נכסים אשר בבעלותו יש מקום י התלונה יוגבל הפושע וימנע ממנו"מ שדן בזאת והעלה שאם ע"חו' ג' ת מנחת שמואל ח"עיין בשו .ת

  .להתיר זאת והכל התיעצות עם מורי הוראה לגופו של עניין
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-- שנפרסם את שמם בברכת יישר שנפרסם את שמם בברכת יישרובכללם כל אלו שלא חפציםובכללם כל אלו שלא חפצים


בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירהבברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה

  אא"" יוסף שלמה עבדי שליט יוסף שלמה עבדי שליטזכה הרבזכה הרב ₪  ₪ 100100ס ס ""בהגרלה עבהגרלה ע
   עבור פניני הדף ירושלים עבור פניני הדף ירושלים2626פולנסקי פולנסקי ' '  או לרח או לרח  0202--  58171745817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 

  ..הרב בן אדיבההרב בן אדיבה' '  משפ משפ44שדי חמד שדי חמד ' ' ובקרית ספר רחובקרית ספר רח..הרב לויהרב לוי' '  משפ משפ88//99עקיבא עקיבא ' ' רר' ' לד ברחלד ברחובאחוזת ברכפובאחוזת ברכפ
  ))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
 מערכת פניני הדף רכת חילכם לאורייתאבב

 
 

  
  

  לגבאי בתי הכנסת ומוסדותלגבאי בתי הכנסת ומוסדות
  ..שמחות וארועיםשמחות וארועים, , שבתותשבתות,,ימים טוביםימים טובים, , חגיםחגים, , נוראיםנוראיםההחזנים לימים חזנים לימים 

  לל""בארץ ובחובארץ ובחו, , עדות המזרחעדות המזרח, , ספרדספרד, , אשכנזאשכנז: : מאגר ענק של חזנים מובחרים בנוסחמאגר ענק של חזנים מובחרים בנוסח
  41039634103963--050050' ' לברורים נוספים נא לפנות לטללברורים נוספים נא לפנות לטל

  

' חסות וכד, נ"לע, ל ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליון והפצתו"להנצחת נשמות יקירך ז
  !!  היו ברכה02-5817174 'פקסאו  02-5829850 'לטל לפנות ניתן

  

דפוס הדר
 

 

  , משאלות ליבם לטובה שלה נודב להצלחת ולרפואה שלימה ושיתגשמוגליון ז
 ב"מאיר ושמחה כהן וב,דוד בן מלכה, ב"איתן ורינה לוי וב, ב"אשר ואיתן כהן ובוכן )הנדיב החפץ בעילום שם(

  
 ל " זצוקמון בן מסעודהצ מי"רה דרכנו הרהובינו מאנ "לע

 !אלול
  .וך בהחזקת התורהזו ההזדמנות לחזק ולתמ, בחודש הרחמים והסליחות יש ענין להרבות בצדקה

 .  מערכת פניני הדף02-5829850' טל


