
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

  ::כל דאלים גברכל דאלים גבר
 ש שמי שזה שייך לו ימסור עצמו עליה"הרא' כ

ויש שנתנו טעם לחטיפת שיריים שכנראה יש לו 
במאכל שייכות בשורש נשמתו לניצוצות הטמונים 

פ ויסעו מאילים ויחנו על ים "עה' ויש שפי.הזה
ה הוא "סוף שיתרחק אדם מאלימות וידע שהקב
   . ה"הקבהנותן לך הכח כקריעת ים סוף שהיה בכח 

  ::נירו לכם נירנירו לכם ניר
כ "סור מרע ואח' קודם אדם צריך לחרוש בבחי

כ "וזהו קדש ורק אח, עשה טובו' לזרוע בבחי
' ולכך בנעילה אנו אומרים ותלמדנו ה, ורחץ

למען נחדל מעושק ידינו ' להתוודות לפניך וכו
שאדם צריך לעשות תשובה בכל עת בכדי ' ופי

  .שלא יעשקו את מצוותיו החיצוניים

  
  התחייבות לנהג לשלם קנס

כידוע בזמן האחרון הוגברה האכיפה על נהגי אוטובוס שמורידים נוסע שלא בתחנה מקבלים כידוע בזמן האחרון הוגברה האכיפה על נהגי אוטובוס שמורידים נוסע שלא בתחנה מקבלים 
והתחייב שאם יקבל קנס הוא והתחייב שאם יקבל קנס הוא , , רידורידוואירע שנוסע שרצה לרדת התחנן לנהג שיוואירע שנוסע שרצה לרדת התחנן לנהג שיו ₪  ₪ 500500קנס בסך קנס בסך 

  ,,י מבקר סמוי ונקנסי מבקר סמוי ונקנס""ואכן מיד כשהורידו נתפס הנהג עואכן מיד כשהורידו נתפס הנהג ע, , מתחייב לשלמומתחייב לשלמו
  ??האם התחייבות של הנוסע נחשבת לאסמכתאהאם התחייבות של הנוסע נחשבת לאסמכתא

   ). ).58171745817174--0202  חוו את דעתכם בנידון לפקס (  ( 
 ::הנידוןהנידון            .דף ל

  .ל  או טרוד בעסקיו"ים אין נחשבת החזקה לראיה כגון שהשכן נמצא בחובאלו אופנ' נתבאר בגמ

אדם שניצל את המצב שכל שכיניו שוכרים את הדירות ובהעדר המשכירים הוציא מרפסת ובנה  ::השאלההשאלה
  ? עליה סוכה האם יכול לברך על סוכה זו

  . ::הנידוןהנידון           .דף לא
  .לגבי אדם שטען טענה ולא זכה בה יכול לטעון שוב טענה אחרת שתזכה אותו'  נתבאר בגמ

ושמעון לא זוכר  וראובן ניצל מצב זה  $ 2.000מעשה בראובן שבא לשמעון ואמר לו אני חייב לך  ::השאלההשאלה
ציל לפחות והסכים שמעון לה,ובזה נגמור את הסיפור או שלא תקבל כלום$ 1.000ואמר לשמעון אני אתן לך 

  ?סכום זה ואחר שגבה בא לתבוע מראובן את הכסף שנותר האם הסכמתו נחשבת למחילה

   ::הנידוןהנידון            :דף לב
המעשה שטען שיש לו שטר והתגלה שהוא מזויף והודה אלא שטען שהיה לו שטר אמיתי ' נתבאר בגמ

  .ונאבד וכך התיר לעצמו לזייף

  .  לזה שברצונו לקנות המכונית אם יש היתר בטענהאדם שנגנבה מכוניתו ויצר קשר עם הגנבים ::השאלההשאלה
 ::הנידוןהנידון             .דף לג

  .מיהו הקרוב יותר לקבל את הירושה' אידי  שהניח ממון ונח' לגבי קרובו של ר' נתבאר בגמ

ולאחר פטירת אביהם הוציא הפיליפיני שטר ,ן שאהב את בניו וגם את המטפל שלומעשה בזק ::השאלההשאלה
  ? והבנים המומים האם יש להם דרך להוציא דירה זו מידיו שהדירה שלוד"צוואה שנחתם בחברת עו

 ::הנידוןהנידון            :דף לד
  . כיון שמי שבאמת זה שלו ימסור עצמו לזכות בזהי כל דאלים נכונה"ש שהכרעה עפ"נתבאר ברא
  ?מה הדין במקרה שהאחד בן תורה וחלש והשני גברא אלימא האם אומרים כלל זה::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון .         לה דף 
' לה אם טען כן בגמבארת אם המערער טוען שהוריד את המחזיק לפירות נאמן והחזקה בטי' הגמ

  .השנים הראשונות
 עברו שנים וכל האחראים  בישיבהונים עליוממנהל ישיבה שקיבל דירה למשפחתו מהמבמעשה :השאלה

 וברצותם להוציא את המנהל דרשו ממנו לפנות את הדירה והוא  הצעיר הלכו לעולמם ובא הצוות של הישיבה
  .שנים האם יש מקום לטענתו' קה יותר מגטוען שקיבל אותה מהממונים עליו במתנה ויש לו חז

 

  ""........הצילוהצילו""                        
 הוא היה עשיר גדול משרדו היה ממוקם 

יום .ל"בקומה גבוהה במגדלי התאומים ז
 כאשר כל פקידיו אחד בשעות המאוחרות

הלכו הביתה נכנס הוא לחדר הסמוך 
 כספת גדולה הלמשרדו ששם היית

הוא פתח את הכספת ..הרבה הרבה כסף
ולא שם לב שהדלת של חדר הכספות 
נסגרת ולפתע קלט שאין לו אפשרות 
לצאת מחדר זה שפתיחתה היתה 

ניסה לדפוק חזק אך עובי , חיצונית בלבד
וכך ,חוץהדלת לא נתן לקול לחדור לב

.. אובד עצות נשאר חושב וחושב והנה
עלה רעיון במוחו מבעד לחלון הצר 

יזרוק שטרות דולרים וכך , שנמצא בחדר
אנשים יסתכלו למעלה והוא יזעק 

אולם האנשים שראו כסף יורד .. הצילו
מהשמים לקחו את השטרות אמרו תודה 

וכך כילה כמעט את ,והמשיכו בדרכם' לה
 שמרוב ייאו. תקוע כל הכספת והוא עדיין

הסתכל על השולחן וראה מהדק ואז אמר 
לעצמו אם אזרוק את זה אולי יכאיב להם 

כיון את ,ויסתכלו למעלה ואז אזעק הצילו
המהדק על אדם המהלך שם למטה 
וכאשר נפל אותו אדם גירד בכתפיו 

לא נשארו הרבה ,בתמיהה והמשיך ללכת
ברירות וההזדמנות האחרונה לזרוק את 

משרדי שהיה בחדר או אז אולי הכסא ה
הוא ..ו,מישהו שייפגע רציני יביט למטה

הבן אדם ..  את הכסא והופןמכווי
התמוטט הסתכלו כלפי מעלה והא ניצל 

ו וכולם .ל.י.צ.את ההזדמנות וצעק ה
  .הסתכלו לראות מי  זה

בפתחו של יום הכיפורים עלינו לדעת 
שכל המכות שאנו מקבלים מלמעלה הם 

ואשובה ... בני שובו אלי זעקות הצילו
אליכם ורק כוח לימוד התורה הוא הערב 
לקיומינו אשריכם לומדי הדף היומי 
המגינים בתורתם ומסירות נפשם 
ללימוד התורה יהי רצון שנזכה כולנו 
להיחתם לחיים טובים יחד עם כל בית 

  "מערכת פניני הדף. ישראל אמן ואמן
  

 "פניני הדףפניני הדף"!  
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::הנידוןהנידון                          .לודף 
 .בכח מהזרוע אין חזקתם ראיה לגבי ריש גלותא המחזיקים' נתבאר בגמ
  .לון ללא רשות עובדו והלה חושש למחות פן יבולע לו בעבודתו האם חזקתו חזקהופתח מעבידו ח, כנות עם מעבידושאדם שגר ב ::השאלההשאלה

::הנידוןהנידון                         לזדף 
  .אדם שקונה אילן קונה גם את הקרקע שתחתיו הנצרך לאילן' נתבאר בגמ

  .לה מצבור גדול של נפט תחתיו האם יש לקונה גם חלק במטמון זהמעשה באדם שקנה עץ ערבות וברבות הימים נתג :השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון                .לט דף 
  . שהוא ערער ומפרשים זאת שלאחרים מותר לומראדם המוחה ואומר לעדים לא לומר למחזיק  'נתבאר בגמ

 ידיעת המארגנים האם רשאי להשתמש בהקלטה זו כשגם אחרים השתתף בקורס מרצים בתשלום והקליט זאת ללאאדם ש  ::השאלההשאלה
  .מאזינים לה

   ::הנידוןהנידון                      .מדף 
  .י אונס אף שלא בהכאה  ויסורין אינה מתנה"שמתנה ע) 'ב א"רמ(ע "ובשו' גמבנתבאר 

חד וראשונה ניגש לרב ושאלו כמה תורם בקול והרב מבושה אמר מעשה באדם שבא להתרים בבית כנסת עבור ארגון ועבר אחד א ::השאלההשאלה
  .האם חייב לשלם את תרומתו או שזה נחשב לאונססכום שלא התכוון אליו 

   ::הנידוןהנידון                       .מבדף 
ולא נקטו גם ,  חזקהז "חלוקת ירושה במעשה קנין קטן החמת חזקה אבל מתנה או מאר במשנה שאלו שאין להם חזקה זהו כשטענתם נתב
  .גורל

מוסד התחייב להגריל דירה ואחר שעשה את ההגרלה חוזר בו האם לגורל יש תוקף של התחייבות גמורה בדרכי הקנינים או  ::השאלההשאלה
  .שיכולים לחזור בהם

   ::הנידוןהנידון                       .מגדף 
ו מלתת ולכך אם אמר תנו לעניי עירי רפטם יכ ה"שהעשירים מוטל עליהם לפרנס את העניים יש להם הנאה אם יתנו לעניים שעי' נתבאר בגמ

  .העשירים נחשבים לנוגעים בעדות

  .מכוניתו חסמה מעבר רבים האם יכול לתת צדקה לקופת העיר ובזה תיחשב לו השבה לרבים אדם ש::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון                     . מהדף 
  .לגבי מוכר שדה בלי אחריות אין מעיד עליה דנוגע בעדות היא שלא ליכנס לגדר לווה רשע ולא ישלם 'נתבאר בגמ

  .לקחת את ההלואהח ויודע שאביו לא יעמוד בתשלום האם מצוה לסייע לאביו "אביו במצב כספי קשה והשיג לו גמ אדם ש::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון                      :מודף 
  .בבית האבל  או משתה לא ישתמש בהם,  את שלו ז ישתמש בהם עד שיבא הלה ויטול"אדם שנתחלפו כליו בבית האומן ה' נתבאר בגמ

  .המתין זמן רב ואף אחד לא בא האם רשאי לברך על לולב זה לבנתייםאדם שבכותל המערבי נתחלף לולבו בשל אחר ו ::השאלההשאלה
    ::הנידוןהנידון                   :מחדף 

 . תלויהו וקדיש באשה לא הוי קידושין הוא עשה כהוגן לפיכך עשו עמו שלא כהוגן' נתבאר בגמ
אף שגם הנערה מרגישה שזה היה , לא שלם עימו  האם הקידושין חלים במקרה זהוליבו אדם שכפו עליו להתחייב לקידושי ביתו :השאלה

  .באונס

::הנידוןהנידון.נדף 
  .שישנם אופנים שיכול הבעל לטעון על מעשה אשתו שנתנה עיניה בגרושין ולכך דואגת לבטח את עצמה 'נתבאר בגמ

 וקנה דירה מכספו והאשה דורשת שיכתוב את הדירה גם על שמה והוא מסרב בטענה שהיא אומרת זאת כיוון אדם שנשא אישה ::השאלההשאלה
  .תה או על גירושין האם יש צדק לטענתוישחושבת על מ

::הנידוןהנידון:נדף 
 .שן או בריח בית הכסאבע' שאין חזקה לנזקין ואוקמי 'נתבאר בגמ
האם אדם רשאי ליסוע באופנוע בשעת בוקר מוקדמת לסליחות וטוען שרגיל לנסוע בזה ומאידך טוענים השכנים שלנזקין אין  ::השאלההשאלה

  .חזקה
::הנידוןהנידון.נאדף 

 .ר שדה לאשתו בכדי לגלות אם יש לה כסףשיש אופנים שהבעל יכול לטעון שמכ 'נתבאר בגמ
מ שלא יהיה לבעלה רשות "וכשבירר עימה טענה שקיבלה סכום מאביה ע, אשתו יש חשבון בנק סמוי מעיניושלמעשה באדם שגילה ::השאלההשאלה

  .יש לבעל חלק בכסףהאם , בזה

  ::הנידוןהנידוןנבדף 
  . אין מקבלין פקדונות לא מן התינוקות ואם קיבל יעשה לו סגולה' נתבאר בגמ
  .סף סכום נכבד בדמי פורים והפקידו אצל אחיו האם מותר לאחיו להשיב לו בעודו קטןשאילד קטן ::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון:נדדף 
ואין למחזיק ממון חבירו על פי חוק המלך , ר קיבלו מרצונם חוקי המלך ומשפטיום שבני העי"מלכותא דינא ופירש רשבדשדינא '  נתבאר בגמ

 .משום גזל
ואירע שביקש מלווה כמה פעמים שישלם והלה מסרב האם יש היתר לתת את השיק להוצאה לפועל שהם יפדו ח " אדם המנהל גמ::השאלההשאלה

  .אותו

::הנידוןהנידוןנזדף 
 .שיש דברים שאין להם חזקה כגון חצר השותפין שלא מקפידים על העמדה בחצרם' נתבאר בגמ
 מעשה בדיירים שחנייה בבנין שלהם עמדה ללא שימוש והרשו לשכן מהבנין הסמוך לחנות וכעבור חמש שנים קנו רכב והם ::השאלההשאלה

  .ועילה טענתודורשים ממנו לפנות את רכבו והוא טוען שיש לו חזקה האם מ

::הנידוןהנידון:נטדף 
 .ם שיכול אדם למלאת את ביתו אכסנאים אם ירצה"רשב' ובפי' גמנתבאר ב
האם יש להם , אלא שניצל את ההרחבה להשכיר חלק מהדירה לזוג והשכנים מסרבים,  אדם שהרחיב דירתו ברשות השכנים::השאלההשאלה

  .רשות



  ))3838  מתוך פניני הדףמתוך פניני הדף((אלה שנשאלה בבית המדרש אלה שנשאלה בבית המדרש שש
    ''ר האוכל שקיות של סוכר  קטשופ וכדור האוכל שקיות של סוכר  קטשופ וכדו ובחד ובחד''ת המתקלחים במקלחת שקיות שמפו וכדות המתקלחים במקלחת שקיות שמפו וכדואדם שהתארח בבית מלון ושם מעמידין לרשואדם שהתארח בבית מלון ושם מעמידין לרשו

  ..האם מותר ליטלם עימו לביתוהאם מותר ליטלם עימו לביתו
 ואם לאו יש לחלק בין  ואם לאו יש לחלק בין ,,ל עימול עימו ליטו ליטואסוראסור, , אם יש תנאי ברור שאסור לקחת אם יש תנאי ברור שאסור לקחת : : הדין הואהדין הוא  ::אלו היו תשובות הרבניםאלו היו תשובות הרבנים  

.. לבין קטשופ שאסור לבין קטשופ שאסור,, שמותר ליטלם שמותר ליטלם,,סבונים ושמפוסבונים ושמפו 
אורחים הנכנסים אצל בעל הבית אינם רשאים ליטול מלפניהם וליתן לבנו ולעבדו ) ט"ע סי"ק' ח סי"באו(ע "השו ' כ:נימוקיםמקורות ו

אורח שיושב אצל ) ז"ח סי"כ' סי(ז "ע אהע"ובשו, צומצמתשכל זה בסעודה מ' כ) מ"סק (ב"והמ, ב"ב אלא אם נטלו רשות מבעה"של בעה
ג הרב אליהו בר "והגה, חולק על זה ולהלכה העלו האחרונים דהוי ספק מקודשת) ד"סקל(ז "ב ונוטל חלקו וקידש בו מקודשת ובט"הבע

זה כולל את החישוב ם ש משו השיבנו אחר בירור במלונות שאחת הסיבות שלוקחים מחיר גבוה"הכתובהמשפט "ס "א מח"שלום שליט
 ליקח בקבוק ולמלאו כי זה המטרה שלא יקחו  היתרןה אם שמים את הסבון במיכל גדול איוהנ, של השמפו והסבונים שנותנים לאורחים

 לבין בקבוק איכותי שיש בעיה ,ז" אם הם באיכות פשוטה של מילוי ידני שאין מקפידים עשמפו יש לחלק אולם הבקבוקונים של ה,לביתם
 רשות שזה לשימוש בחדר אוכל כמו שאין'  קטשופ וכדשקיתכ " משא, כיוון שידעי ומחלי לקחתמותרנראה שאף את הבקבוקונים למעשה ו

  .ות שלימות כך אין היתר לקחת שקיות אלולקחת עוג

נפלה טעות בגליון : נצלות המערכת הת" (מקסיקו" עם אשתו והעלה את חששו שאולי יש לו שפעת ןר בפלאפובדבר השאלה באדם שדיב ::דזוזידזוזי  ההתשובתשוב
  ?וברחו נוסעים מהרכבת האם חייב בתשלומי הנזק) הנקי בלשון שאינה ה השאלההקודם ונכתב

ם רק חשש והם אולם א) 'ח סד"שע(מ "סוע ברכבת וכמבואר בחואסור לו לנא שאם בודאי חולה הוא "אברהם בן חיים שליטג " הגההשיבונו הרב
  .מם ואינו חייב אף לצאת ידי שמיםברחו מעצמם הם הזיקו לעצ

דך ושדן בזה בספרו גם אני א(א "ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"השיבנו הגה? יש חיוב לעצור טרמפ לבני תורהבדבר השאלה האם ::תשובת המשקלתשובת המשקל
רעה מיוחדת בזה יש מצווה להסיעם לו הפכאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו ואם אין : ) יא(י המבואר ביבמות "והעלה עפ) ד"ע' סי

  ).ה" תר'בראשית עמ(ועיין עלינו לשבח 

כ "נשאלנו באדם העובד ברשת מזון שמוכרת נקניק בתפזורת וכן גבינה צהובה ובאים לקוחות ומבקשים לטעום מהנקניק ואח ::פניני דחייפניני דחיי
  ?מהגבינה אם יסרב לתת להם יפוטר מעבודתו מה תקנתו

 לאחר שפתחוהו "ד"אוצר בי"והבן חזר עם בקבוק של " כרמל מזרחי" לקנות מיץ ענבים של  למכולתו באדם ששלח את בנונשאלנ  ::פניני דזוזיפניני דזוזי
  ?.נתגלה הדבר האם הוי מקח טעות לשיטות שצריך ביעור בדווקא

  
  

  
  
  

  
  

  3838  ''שובות לגיליון פניני הדף מסשובות לגיליון פניני הדף מסלות ותלות ותשאשא
  ?התקהלו סביב אמבולנס שטיפל בחולה נפילה ומחמת כן ניזוק שמו.ש
זק לא מצאנו מפורש בזה אולם זה אסור להסתכל בו ולגבי תשלומי נפסק אם בראייתו יש היזק לחבירו ) 'י ה"ח סע"מ שע"חו(ע "השו. ת
   .ש"עיי)ה "י ל"כ סע"ות' ה' סע' מ א"חו(ע"כלל בגדר בושת וכדוגמת אדם המצלם את חברו ומפרסם תמונתו צריך לפייסו כמבואר בשונ

  ? ברשומותמסתפק האם שילם כיוון שלא מצוין כןמעביד ש.ש
אולם יש נטיה . יתני או הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך פטור ואם בא לצאת ידי שמים חייב לשלםהלו) י"ה ס"מ ע"חו(ע "השו. ת

 .ע"שהפועל תובע שהרי כאן עצם העבודה היא התביעה ועדיין יל) ט"שם ס(' במקרה זה לדמותו למשכ
  ?חתם לשכנו לבנות מרפסת ולא העריך נכונה את התוצאה האם יכול לחזור בו.ש
שבכל נזקי שכנים אין חזקה אלא לכשיעמוד )ו"ד סט"קנ' סי(כ הטור "מש' א שיכול לחזור בו עפי"ג אברהם בן חיים שליט"נו הרההשיב .ת

הוי  שכל מחילה בטעות לא) ב"א ס"רמ' מ סי"חו(א "כ הרמ"י מש"ועוד עפ. הנזק שאז יכול לומר לו נתפייסת וכאן לא התברר עדיין נזקו
 יכול לחזור אם עשו  קנין על פשרה אין אחד מהם ) ז"ס' מ יב"חו(ע " שטעה מתחילה אולם מאידך עיין בשו)ג"שם סק(ש "מחילה וביאר בפת
  .ל"בו ויש לחלק ואכמ

  ?האם רשאי לשנות פרטים בשידוך אלמנה בכדי שתינשא בקלות. ש
ח שאמר על אלמנה שהיא קרובתו ובלבד שלא "שה כן וכבר מסופר כן על החשמעליותא היא לעו) ז"ב ט"ב' במס" (היד רמה"כ "י מש"עפ .ת

  .ינזק המשודך עימה

  ?רות כניסה אחתידילקו לשניים ולשתי השכר דירה בבית שח. ש
 של שותפין שהביא לביתו אנשים אחרים יש לחבירו לעכב עליו אולם כיום נוהגים בבנינים כפי הכלליםאחד מה) ב"ד ס"מ קנ"חו(ע "השו 'כ.ת

ומנהג ,תרבות הדיור שמחייבים או לפי מספר נפשות או לפי שטח הדירה וממילא אין באפשרותם לדרוש תשלום לועד הבית יותר מהשטח
  .עוקר הלכה

  ?מינים לקראת סוכות אף שהשכנים מתלוננים' האם אדם רשאי למכור בביתו ד .ש
ים יכולים לעכב עליו אולם דנו האחרונים לגבי בנית סוכה האם ניתן לבנותה לכל דבר מצוה אין השכנ) 'ו סא"מ קנ"חו(ע "כ השו"י מש"עפ .ת

י חוקי המדינה עד אז ניתן " בלילה שעפ11:00שהעלה שמותר עד ) ו"קט' ד סי"ח(ת אבני ישפה "עד השעות המאוחרות של הלילה ועיין בשו
 ד"ה לנידו"להרעיש וה

 

 שאלוהו,ל ישב ולמד לבד"יצחק הוטנר זצ' ר::נפשנפש חשבוןחשבון
י את יש ל, וכי אני לבד: מדוע אתה יושב לבד והוא ענה

ד בדיוק כשאני מגיע "מגיע לביהמ, החברותא הטוב ביותר
מ ברכות "הג. והוא ענה יצר הרע? כשרוני יותר ממני מיהו

בר אילעי היה עני מרוד שאלתו מטרוניתא ' מספרת שרי. נה
ש והוא ענה אני אורח וממקום מארחי "מדוע פניך זוהרים עיי

 אני עד בית המדרש יש לי עשרים וארבע בתי כסא שבהם
 שעות ביממה שבכל 24ח שכוונתו היתה ל "הח' ופי, נפנה

  )מתוק האור (נה מעצמו מחשבות היצרפשעה היה מ

  ::יום הכיפוריםיום הכיפורים
ה נתן לנו יום זה ולכך "לנו שהקב יש עצומהשמחה 

אנו מברכים שהחיינו על עיצומו של יום ואומרים 
כאב המוכיח " אלוקינו באהבה' תתן לנו הו"בתפילה 

 ובזכות זה נזכה לחיים ולכך מברכים ברכת ,לבנו
מחיה המתים אף שלא ראינו מתים שקמו מקבריהם 

 ולכך אנו אלא הכוונה שבכל שנה אנו חיים מחדש
  ).מהמשגיח(.מ"ב חודש מה"מברכים על חבר אחר י

  ::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 מנשה שועג הרב מנשה שוע"" ולגה ולגהג  הרב נפתלי נוסבויםג  הרב נפתלי נוסבוים""ולגהולגה. . ג הרב זלמן נחמיה גולדברג ג הרב זלמן נחמיה גולדברג ""לברשטיין לגהלברשטיין לגהג הרב יצחק זיג הרב יצחק זי""לגהלגה

  ..ג הרב אליהו בר שלוםג הרב אליהו בר שלום""ולגהולגה,,ג הרב יהודה איטחג הרב יהודה איטח""ולגהולגה. .  אשר חנניה אשר חנניהג הרבג הרב""ולגהולגה..ג הרב שמואל פנחסי ג הרב שמואל פנחסי ""ולגהולגה..הרב אליעזר קונשטטהרב אליעזר קונשטטג ג ""ולגהולגה
  ..א ועודא ועוד"" שליט שליטג הרב אברהם בן חייםג הרב אברהם בן חיים"" ולגה ולגהשעיושעיוג הרב שלמה ג הרב שלמה ""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 



  
  3388''ת מגליון מסת מגליון מס""שך שושך שוהמהמ
  ? מתחרה לטובת הציבור מזוןניתן לפתןח רשתהאם  .ש
הכתב לחלק בין ) א"ב סימן ל"מ ח"חו(מ "מותר לבן עיר לפתוח חנות דומה אולם האג) א"שם סקי' ו ובתש"מ קנ"חו(ע "י המבואר בשו"עפ. ת

  .י פתיחת החנות ינושל האחרון מפרנסתו אין רשאי לפתוח השני את חנותו"עיר קטנה שתושביה מועטים ואם ע

  ?הפקעת הקרקעות עברו דירות לידי הדיירים האם ישובו לעשות חנוכת ביתבעקבות חוק .ש
בסוכה שנפלה וחוזר ובונה אותה מאותו חומר הוי סוכה הראויה : ) סוכה כז('כ  תוס"א דתלי במש"ג אליעזר קונשטט שליט"השיבנו הגה .ת
  .ש"עיי, ורק בישן ושיפצו יש נידון הובא בתורת חיים אם נחשב כחדש או לא. 'לז

  ?מ ליעוץ לעניני חרדים" האם ראוי להתמנות לאדם שאינו שותו.ש
א ישראל שחטא ישראל הוא וחייב במצוות "אם אותו אדם מתכוון לעזור ולתת לציבור זה ודאי שמותר לסייע בידו ולכוונו ובשם הגרשז.ת

  .והשיא עצה לחבירו' "פירשו" משגה עיוור בדרך"כ "צדקה אולם אם זה יעוץ בלי לתת להם כלום יש לעיין אם יש להימנע מכך ועובר על מש

 ?םאם יש להימנע מלבקש שיחה בפלאפון ללא תשלוה.ש
שרבי לא אכל אצל מי שהזמין : ממעשה דמר זוטרא מוכח שהסכמה מחמת בושה הוי גזל אולם במסכת חולין צ. מ כב"במסכת ב' הגמ.ת

  .לה ועדיין יש לחלק בין אם ההצעה באה מצד המזמין או מצד המשתמשאותו מחשש שזה אינו בלב שלם משמע שם שאין בזה מצד גזי

  .נידון של אדם שנסע במונית ונתקע בפקקב.ש
א החפץ "ג הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א ומהגה"ג הרב שלמה עמאר שליט"צ הגה"י הראשל"ישנה עימנו תשובה ארוכה מכת .ת

  .של המערכת' בתשובה זו ישלח בקשה לפקס
ן                                                    הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי שאלה כל  

  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 חיים שיריהרב חיים שירי, , הרב מנחם טטנבויםהרב מנחם טטנבוים, , הרב יוסף אופנהייםהרב יוסף אופנהיים, ,  מאיר סנדר מאיר סנדרהרבהרב, , הרב אברהם ממןהרב אברהם ממן

  ,,הרב זאב אריה שטיגליץהרב זאב אריה שטיגליץ, , הרב ציון טויטוהרב ציון טויטו, , הרב יוסף שלמה עבאדיהרב יוסף שלמה עבאדי, , הרב עובדיה רזנביהרב עובדיה רזנבי
  ..ועודועוד, , הרב יעקב בן שמעוןהרב יעקב בן שמעון, , הרב אריאל שפיצרהרב אריאל שפיצר, , הרב מנחם בוקסבויםהרב מנחם בוקסבוים

  

בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירהבברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה
  אא"" שליט שליטהחפץ בעילום שםהחפץ בעילום שם) ) מודיעין עיליתמודיעין עילית. (. (פפ..שש  זכה 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' ' ובאחוזת ברכפלד ברחובאחוזת ברכפלד ברח

  ))תן לציין שלא לפרסם את השםתן לציין שלא לפרסם את השםניני((  ..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
  בברכת חילכם לאורייתא

 "פניני הדף"מערכת 
  
  

  ואז לקח הפקידואז לקח הפקיד, , והדביקו על החבילהוהדביקו על החבילהקנה בול קנה בול , , מעשה בכפרי שבא לדואר עם חבילה גדולה וביקש מהפקיד בולמעשה בכפרי שבא לדואר עם חבילה גדולה וביקש מהפקיד בול        
  , ,  כבד כבדוהפקיד השיב לו כיוון שהמשקל של החבילהוהפקיד השיב לו כיוון שהמשקל של החבילה, , ייררשאל הכפשאל הכפ? ? מדועמדוע, , את החבילה ואמר לכפרי הנך צריך להוסיף בוליםאת החבילה ואמר לכפרי הנך צריך להוסיף בולים    

  ,,צחק הכפרי ואמר אם תוסיף בולים המשקל יהיה עוד יותר כבדצחק הכפרי ואמר אם תוסיף בולים המשקל יהיה עוד יותר כבד
  ..שיחד יצטרף למשקל גדולשיחד יצטרף למשקל גדול, , בזמן זה אנו פונים לעזרתכם קהל קדוש ומבקשים מכל אחד סיוע קטןבזמן זה אנו פונים לעזרתכם קהל קדוש ומבקשים מכל אחד סיוע קטן

  ם ם -- י י2626פולנסקי פולנסקי ' '  רח רח"" הדף הדףפניניפניני""עבור עבור 
    .. אמן אמןותחתמו לחיים טוביםותחתמו לחיים טובים

' חסות וכד, נ"לע,  ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליון והפצתול"להנצחת נשמות יקירך ז
  !!  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,דוד בן מלכה, ב"איתן ורינה לוי וב, ב"אשר ואיתן כהן ובוכן )הנדיב החפץ בעילום שם(

 ל " זצוקמון בן מסעודהצ מי"רה דרכנו הרהנ אבינו מו"לע


