
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

פירש שדרך ) 'דף פ(ם "רשב::הלוקח פירות שובךהלוקח פירות שובך
היונים לעשות שתי ולדות בכל חודש חוץ מחודש 

כתוב :) יג(מגילה ' ובמס, אדר שאין יולדים בו
  אדר כי זה החודש שמח שנפל הפור בחודששהמן

' וביערות דבש כ, שנפטר בו משה רבן של ישראל
עוד טעם לשמחת המן שהרי כנסת ישראל נמשלה 

הוא חשבה לרעה ,  אדר אינה יולדתודשבחליונה ש
  .חשבה לטובה' וה

בפרק שירה מובא :תי ביםמאור גדול ראימאור גדול ראי
כי טוב כי ' הודו לה" ששירתו של הלוויתן היא

' וידוע שטוב זה האור כמובא בגמ" לעולם חסדו
ובפרקי ', לעולם יכנס אדם בכי טוב וכ, פסחים

א מובא שיונה הנביא ראה דרך עיני הלויתן "דר
ו גדולה יתולכך הלויתן שראי, ת כל מה שביםא

  .'כי טוב וכ' הודו לה"משל האדם יכול לומר 

   תביעת תשלום על פגיעת אשה ברכב                  
אדם שנסע ברכבו ולפתע התנגש בו רכב אחר אשר נהגה בו אשה וכשרצה לתובעה לדין תורה אדם שנסע ברכבו ולפתע התנגש בו רכב אחר אשר נהגה בו אשה וכשרצה לתובעה לדין תורה 

 העבד והאשה פגיעתן רעה  העבד והאשה פגיעתן רעה ))טט""ד סד ס""מ תכמ תכ""חוחו((ע ע ""ובשוובשו.) .) פזפז((ק ק ""בבבב' ' הסתפק על פי מה שהובא במסהסתפק על פי מה שהובא במס
והם שחבלו באחרים פטורים מלשלם עד שהעבד ישתחרר והאשה תתגרש האם ימנע מלתובעה והם שחבלו באחרים פטורים מלשלם עד שהעבד ישתחרר והאשה תתגרש האם ימנע מלתובעה 

  ))תשובה תינתן בגיליון הבאתשובה תינתן בגיליון הבא((לדין תורה לדין תורה 
   ). ).58171745817174--0202  חוו את דעתכם בנידון לפקס( ( 

 ::הנידוןהנידון            .סאדף 
  .ה עשרה טפחים הרי הוא בטל לבית ואינו רשות בפני עצמונתבאר במשנה שגג שאין לו מעק

, מצויים הרבה גגות שאין להם מעקה וכשיש תקלה בדוד שמש עולים לגג ומסכנים עצמם ::השאלההשאלה
  .ש"עיי' ו' ז סעי"תכ' מ סי"פ המבואר בחו"האם מותר לגור בבנין כזה ע

   ::הנידוןהנידון           .דף סג
שיכול בן לוי למכור שדהו בתנאי שהקונה יביא לו את מעשר ראשון השייך ללוי וזאת '  באר בגמנת

  .מפני שמכר לו את השדה ושייר בה זכות של שיעור מהמעשר

מכור ולשייר זכויות ו לאדם שרוצה למכור דיסק וחושש שיצרבו אותו האם מועיל ל ::השאלההשאלה
  .במכירה זו

   ::הנידוןהנידון            .דף סד
 ראדם שמוכר בית ומתנה על מנת שהגג  יהיה שלי יכול להוציא קורות מגגו לאווי' נתבאר בגמ

  .החצר

אדם שגר בקומה תחתונה ושכן הגר כמה קומות מעליו רוצה לבנות מרפסת האם יש לו  :השאלההשאלה
  .פיל עליוכות לעכבו מלבנות אותה אף שאין מאז

 ::הנידוןהנידון             .דף סה
  .אדם שמוכר בית מוכר את כל הקבוע ועשוי לתשמיש הבית' נתבאר בגמ

 ולהחליפן ) כספית (אדם שמכר את דירתו וכשבא לפנותה חפץ להוריד את הנורות ::השאלההשאלה
  .פשוטות האם רשאי הקונה לעכב בעדוב

 ::הנידוןהנידון            .דף סז
  .אשלבנות רווקות נותנים עישור קרקעות בכדי שיוכלו להינש'  נתבאר בגמ
 משפחה שרצתה לחלק את ירושת אביהם כדין תורה והבנות הנשואות מסרבות לחתום:  השאלההשאלה
  .חלק שווה בירושה האם רשאים לתת להם עישור נכסים ובזה לשכנעם לחתוםהן כי רוצות 

   ::נידוןנידוןהה.         סח  דף 
ח שהיה שמו בן אבשלום אלא ששם זה רשע "ם ור"רשב' לגבי שמעון בן אבטולמוס ובפי' נתבאר בגמ

  :).כמבואר בסנהדרין קג(ולא מזכירין אותו 

   .אדם ששמו אבשלום האם יש לו לחוש לשנות את שמו שלא יקרא בשם רשע  ::השאלההשאלה
  

  ""המגל והשיכורהמגל והשיכור""                        
הציורים לעבר הכיכר  מכל העולם נהרו 

בארמון המלוכה שם היתה אמורה 
להיערך תחרות ציורים של אומנים מכל 

משרתי המלך עמלו לסדר ,רחבי העולם
את הציורים באופן שתהיה אפשרות 
לכולם ליהנות מהתצוגה המרהיבה אכן 
ביום הפתיחה אף אחד לא פספס 

ועשירים כולם ,כפריים,אומנים,פועלים
הציורים הביעו את התפעלותם מ

בין המתפעלים עמד כפרי .המדהימים
וצפה בהתענינות ולפתע ניגש לעבר 
המלך שישב במרכז ובפיו בקשה 

, אפשרו לו להעיר הערה בפני המלךיש
המלך שישב שם הסכים לשמוע את 

, פתח הכפרי את פיו ואמר, תגובת הכפרי
לדעתי הציור שבו נראה השיכור נוטה 

אינו ליפול בגרם המדרגות ובידו כוס 
מדויק כי הכוס ישרה מידי בשביל 

אכן צדקו דבריך ביקש , אחיזת השיכור
את ידי הכפרי המלך מעבדיו למלאת 

כפרי ולאחר התלהב ה, בתשורה נאה
סיבוב נוסף ביקש להביע ביקורת על ציור 

לדעתי , נוסף והמלך הסכים לשמוע
הציור שבו נראה הכפרי קוצר תבואה 

גל אינו דומה למציאות כיוון שהמ
כ המגל "בדר, שבתמונה נראה חדש מידי

אכן צדקו דבריך . של האיכרים חלודה
, אמר המלך ושוב נתן לכפרי תשורה נאה

כעבור סיבוב נוסף ביקש להביע שוב את 
ביקורתו לדעתי הציור שבו נראה המלך 
יושב על כסא ובראשו כתר מלא 

,,, המרגלית האמצעית איננה, מרגליות
ווה להלקותו קטע המלך את דבריו וצי

ענה לו , מדוע זעק הכפרי, מכות נאמנות
המלך מילא בציור השיכור או הכפרי יש 

אין לך שיג לך השגה אבל במרגליות 
  ,ושיח וזו כבר חוצפה

אשריכם לומדי הדף היומי המתעשרים 
, שבת, יות טובות בכל יוםבמרגל
מקבלים מושגים במה שמתוק ..ומועד

   .מאלפי זהב וכסף מדבש ויקר
  

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

   בתרא בתרא--מסכת בבאמסכת בבא

  מר חשוןמר חשוןחודש חודש 
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::הנידוןהנידון                          .סטדף 
 .ם דקל טוב היינו בינוני"רשב'  והיו בה דקלים ואמר חוץ מדקל פלוני אם דקל טוב הוא שייר אותו לבדו ופיבמוכר שדה ' נתבאר בגמ
מעשה בנערה שביררה על בחור ואמרו לה שהוא בחור טוב ולאחר נישואיה גילתה שהוא בחור בינוני האם זה מקח טעות או  ::השאלההשאלה

  .שבינוני נחשב לטוב

::הנידוןהנידון                         .עדף 
  . הנה יש לי שטר המפקיד שהיה טוען נאנסו ואינו יכול לטעוןונאמן במיגו, דה והנפקד טוען החזרתיבאדם שהוציא שטר הפק' נתבאר בגמ

לך ואם לא תיקח עכשיו  יש לי את הסכום שאני חייב הכסף לחבירו ופוגש אותו בשוק ואומר הלוה למלווצוי מאוד באדם שחייב מ :השאלההשאלה
 ןוסומך על המלווה שיקרע את השטר חוב והרבה פעמים שוכחים מזה האם בהשבה כזו עובר על לפני עיוור לא תית, מי יודע מה יהיה 

  .מכשול

::הנידוןהנידון                        .עאדף 
תחתם בכדי שלא יבא קונה השדה מ לשייר לעצמו גם את הקרקע שכוונתו שתי אילנות לדעת רב הונא אדם המוכר שדהו ומשייר' נתבאר בגמ

  . שיקצוץ מיד הקונההיה  דורש' לדעת תוס, ויאמר לו קצוץ את אילנותיך

אדם שיש לו עץ פרי אך עץ זה מפסיד ממונו בגלל ההוצאות הכרוכות בו האם יש לו היתר לקצוץ את האילן על ידי גוי באופן : השאלההשאלה
  . החסידי"חושש לצואת רש

 ::הנידוןהנידון                .עב דף 
  .שאף שמוכר בעין רעה יש הסוברים שבמקדיש מקדיש בעין טובה 'נתבאר בגמ

ו שהם שניים אמרו את אותו סכום והכריז זכה וכשבאו לעלות גיליית מפטיר והגבאי לא שמע ששנים כ  שמכרו על"מעשה בביה  ::השאלההשאלה
  .ואחד מהם ויתר האם בכל זאת יתחייב לשלם כיון שבהקדש אמירתו לגבור כמסירתו להדיוט

   ::הנידוןהנידון                      .עגדף 
  .ספינהבמשנה המוכר את הספינה מכר את כל המנהיגים אותה שכיוון שהם מעיקר תשמישי הנתבאר 

  . ליטול את המכשיר בטענה שלא פירשו שזה בכלל המכירה ארגון שמכר אמבולנס ובתוכו היה מכשיר נווט האם המוכר יכול ::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון                       .עדדף 
  .ם"רשב' ששמו של רבה בר חנה היה אבא וקיצרו שמו לרבה כן פי' גמאר בנתב

  .או שזה בכלל האיסור לומר את שם אביו, האם מותר לבנו לכנותו בשם אבא כדרך העולם" אבא"אדם ששמו  ::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון                       .עהדף 
ובעיני כל חי חכמים במי שעיניו צרות בתלמידי העשן שן בכדי שיכנס ע ואחת מהן מתיד לבאה לע"חופות שיעשה הקב' דורשת שאחת מז' גמה
  . והוא לאח"ד ולהיות תמואדם שצר עינו בתורת חבירו מדוע זכה לל לעפירש שזה חוזר ) תר ליקוטיליקוטי ב' בס(

  .ח ומחמת כך שואף להיות כמוהו יענש על קנאתו זו לעתיד לבוא"האם אדם המקנא בת ::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון                     . עודף 
  ).ח"קצ' מ סי"ע חו" שופ"וכ(יבשה אין קונה אלא אם יגביה  שספינה נקנית במשיכה והיינו כדרך משיכתה במים אבל ב 'נתבאר בגמ 

  . או שצריך שיניע בשביל לקנות גם ללא מנועה בידו האם זה קניין שהרי זה יכול לשמש נסיעאדם שרצה לקנות אופנוע ומשכו ::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון                      :עזדף 
  .שמטבע אינו נקנה בחליפין והטעם כיון שעשויה צורתו להתבטל) א"ג ס"ר' מ סי"חו(ע "ובשו' נתבאר בגמ

שאין לקדש במטבע כיוון שעשויה  ) ז"ס כ"סו( ז "כ באהע"ישנם קהילות שנוהגות לקדש אישה במטבע כסף ומדוע לא חששו למש ::השאלההשאלה
  .לבטל

    ::הנידוןהנידון                   .עחף ד
שלכל המטלטלים יש אונאה אף באבנים טובות ומרגליות ויכול הקונה לחזור בו עד שיראה זאת ) ו"ז סט"רכ' מ סי"חו(ע "ובשו ' נתבאר בגמ

 .על מקצוע המבין במחירלב
י הקונים ובפועל כל " למשווק אשר הבטיח לו סחורה שתיחטף עמינים לקראת חג סוכות ופנה' מעשה באדם שחפץ לסחור בד:השאלה

  .סחורתו נשארה כמעט בשלמותה והמוכר טוען שבדברים אלו אין דין אונאה האם יש צדק בטענתו

::הנידוןהנידון.פדף 
  .לא דין משקהלגבי דבש כל  זמן שנמצא בכוורת אין לו דין אוכל ו 'נתבאר בגמ

האם דבש זה ,  בדבש שהדבורים עטו על גלידה חלבית ולאחר מכן התמלאה חלת הדבשורים וראה איךיש לו כוורת דבאדם ש ::השאלההשאלה
  .נחשב לחלבי

::הנידוןהנידון.פבדף  
 .ום נראה כשקרבספק ביכורים שאין לומר את הוידוי ואף שאומר רק פסוקים מכל מק 'נתבאר בגמ
סדר קידושין שהורו לו הרבנים לעשות חופה שלא תיקנה האשה מטעמים הכמוסים עימהם והוא אומר את כל הברכות ללא שם  ::השאלההשאלה

  .האם יש בזה משום מיחזי כשיקרא, ומלכות
  ::הנידוןהנידון.פגדף 

 .יים ונמצא שאינו כזה המקח קיים ומחזיר את ההונאהלגבי מכר בשר שהוא מין איל מסו 'נתבאר בגמ 
אולם בפועל נטרף , אברכים התארגנה לשחוט שישה כבשים ולהתחלק בהם' קב, שהתרחש זמן מועט לפני תקופת החגיםמעשה ::השאלההשאלה

 מתוכם ודאי כשרות אשר חמש, גילו שיש אחד עשר רגליים, אך כשבאו לספור את הכבשים הכשרים, כבש אחד אשר היה אמור להנתן לגוי
  .ואם כן האם צריך להודיע זאת לאברכים, ויש להסתפק לגבי הנותרים האם מתבטל  ברב

  ::הנידוןהנידוןזפדף 
  ).ב"ח ס"קפ' מ סי"חו(ע "השו' וכן פס, הנותן מעות לקטן ואיבדו נחשב לפושע ' נתבאר בגמ
האם האב חייב , ובדרך איבד הילד את הכסף, קנה לו סיגריות והוא התעצל ולשח את בנו הקטן לצרכניה  אדם ביקש מחבירו שי:השאלההשאלה

  .לשלם את הנזק
  
  

  



  
  ))3939מתוך פניני הדף מתוך פניני הדף ((אלה שנשאלה בבית המדרש אלה שנשאלה בבית המדרש השהש

סע שרצה לרדת סע שרצה לרדת ואירע שנוואירע שנו ₪  ₪ 500500כידוע בזמן האחרון הוגברה האכיפה על נהגי אוטובוס שמורידים נוסע שלא בתחנה מקבלים קנס בסך כידוע בזמן האחרון הוגברה האכיפה על נהגי אוטובוס שמורידים נוסע שלא בתחנה מקבלים קנס בסך 
  ,,י מבקר סמוי ונקנסי מבקר סמוי ונקנס""ואכן מיד כשהורידו נתפס הנהג עואכן מיד כשהורידו נתפס הנהג ע, , והתחייב שאם יקבל קנס הוא מתחייב לשלמווהתחייב שאם יקבל קנס הוא מתחייב לשלמו, , התחנן לנהג שיורידוהתחנן לנהג שיורידו

  ??האם התחייבות של הנוסע נחשבת לאסמכתאהאם התחייבות של הנוסע נחשבת לאסמכתא
כולי כולי  אולם ל אולם ל,,ןן הדי הדיעיקר הדין ויש שסוברים שפטור מעיקרעיקר הדין ויש שסוברים שפטור מעיקריש שסוברים שחייב מיש שסוברים שחייב מ ::הדין הואהדין הוא :: אלו היו תשובות הרבנים אלו היו תשובות הרבנים

..אם לא יעמוד בדיבורו כלפי הנהגאם לא יעמוד בדיבורו כלפי הנהג' ' עלמא יש חילול העלמא יש חילול ה 
מקומות שהתחייבות ' ומצאנו בג, התחייבות בדיבור ללא קנין אינה מועילהמשום ש.  א:לדעת הסוברים שפטור :נימוקיםמקורות ו

) ב"ה ס"של' מ סי"חו( ליחיםשפועלים ו) ה"א ס"רצ' מ סי"חו(שומרים ) ח"סי' יב' מ סי"חו(מחילה : מועילה גם בלא קניין ואלו הן
 כמבואר נידון זה נחשב לאסמכתא בעלמא. ב, יוב צדדי על הנזק שניגרם ממעשיוסע אינה על הפעולה כשכירות אלא חוהתחייבות זו של הנו

  הויכתא ואם אינו בידוזה בידו  אינו אסמש שדבר:) ג ("מ "ר את הסוגיא במסכת בובקצות החושן שם ביא) ה"ח ס"מ שכ"חו(ע "בשו
  .וכאן הרי אין בידו לדאוג שלא יבוא שוטר, אסמכתא

ל בנידון זה הרי "ואף אם לא קיי, סובר שהתחייבות זו מדין ערב לכך אינה צריכה קניין:) מ  עג"ב(א "הריטב.  א:לדעת הסוברים שחייב
אסורים ואומר לבעל ספינה שישלם לו ומצאנו לגבי בורח מבית ה, הוא ביקש מהנהג שיעשה עבורו פעולה מסויימת והנהג הפך לשליחו 

, סכום גבוה בכדי שיעבירו את הנהר והעבירו אין חייב לשלם לו אלא השכר שקולם משלמים אבל אם זה גובה השכר ודאי חייב לשלם לו
שב לאסמכתא אינו נח. ב. ומדין דעתו של המתנה והסיבות שבגללן התחייבשבכל תנאי של הממון א) א "ח ס" רכ'מ סי"ע חו"כמבואר בשו

אבל בנידון זה שזהו התשלום על מעשה זה שנועד לעשות סדר בכביש שלא כל , כיוון שרק התחייבות מוגזמת ומופקעת נחשבת לאסמכתא
לגבי מבטל שידוך שחייב לשלם את כל החרמים וקנסות ' רז' מ סי"ובחו' נ' ז סי"א אהע"אחד יחנה היכן שרוצה או כמו שמצינו ברמ

  .ר "מא ע"ת משפטי חיים ח"ובשו, ד"ל' א סי"ספר משפטי התורה חועיין , שהתחייב

ג הרב "השיבנו הגה, האם מותר לפנות עם השיק שלו להוצאה לפועל, ווה שאינו מוכן לשלם את חובולח שיש לו "בעל גמבדבר השאלה ב ::תשובה דזוזיתשובה דזוזי

וכן , ח וירבה במצוות"י כן יגדל הגמ"ך צוואה שכתב להתיר אם עס ער"שמצא בספר אבני שיש על הש) ס גם אני אודך"מח (גמליאל הכהן רבינוביץ
  . י פקידי המלך"פ דין תורה אפשר לאוכפו לשלם ע" שאם נתן את השטר מרצונו על דעת המנהג ומודה שחייב ע)ב בדפי הריף"ט ע"דף כ(ג "כתב ש

אליעזר ג הרב "השיבנו הגה, ולב שנותר ולצאת בו ידי חובההאם יכול ליטול את הל,  המערבילבכותבדבר השאלה במי שהתחלף לולבו בהיותו . ב
 דגמרא לא נוהג בימינו ומותר לו להשתמש בחפצו של חבירו כיוון שגם השני משתמש שדינא) ח"כ' ט סעי"קמ' סי(ש "ערוהפ האמור ב"  עקונשטט

  .ובה בנטילת לולב זהט הראשון של סוכות אינו יוצא ידי ח"ב שביו"ק' ה סי"ת שבט הקהתי ח"ועיין בשו, עימו

והתעוררה בעיה לגבי בית הכסא שכאשר מזהה אדם ,   מצויים כיום במלונות המתקדמים אביזרים חשמליים כמעט בכל פריט::פניני דחייפניני דחיי
  .האם מותר להשתמש בזה בשבת, הנכנס אליו יוצא נייר ומקיף את מושב האסלה

ת לסגור את שערי הגן אשר בו משחקיה ודשא מלאכותי ונכנסים ילדי השכנים לשחק בגן זה נשאלנו במוסדות אשר אין הגננות מקפידו. .  א א::פניני דזוזיפניני דזוזי
  .ומה שאין מקפידים כיוון שאין זה ממונם הפרטי, ומנהלי הגן אינם מקפידים האם יש בזה משום גזל 

, והדין הוא שיש להעלותו שלישי) ו"ה ס"ח קל"או(ע  "והורידוהו  כמבואר בשו, כ שחשבו שאין כהן ולכך עלה ישראל לתורה ואמר ברכו"מעשה בביה.ב
  ?אולם כשרצו להעלותו התברר שאדם אחר קנה את עליית שלישי האם הקונה נדחה מפני הישראל הראשון 

  
  
  

  
  
  

  
  

  3939  ''שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ?האם מותר לשקר בכדי להציל את ממונו הגנוב.ש

 בתוך כתלי בית הדין אינו עובר על איסור מדבר שקר תרחק במקרה שעל ידי כך תבוא שאם זה לא) ט"קל' ג סי"ד ח"יו( מ "ת אג"עיין בשו. ת
ידו וכפי שמבואר בתלמוד פעמים רבות ות אדם שגנב כדי להוציא הגניבה משמותר לרמ) ה"תתקכ' סי(חסידים ' כ בס"הצלה לממונו וכ

  .שכשנפקד הכחיש עשו כל שצריך כדי להציל הממון מידיו

  ?דאלים גבר כשהאחד חלש והשני חזקהאם אומרים כל .ש
משמע שהסברא היא שמי ) ב"ג סימן כ"פ(ש "ד שדין זה הוא ללא טעם ומאידך ברא"הביא את דברי תרוה) א"ט ס"קל' מ סי"חו(ז "בט. ת

 .ש"עיי' ד' מ סי"ד יש ליישב שנעשה כן מדין עביד איניש דיניה לנפשיה כמבואר חו"ואף לתרוה, שזה שלו יותר יתאמץ להעמיד את שלו בידו
 ?עובד מוסד שקיבל דירה ואחר שנים טוען שניתנה לו במתנה האם יש לו חזקה .ש
א "מכיוון שכיום אין דעת בנ' כ) 'יח' שביעית סי(מעדני ארץ ' אולם בס, חזקתו חזקה, שנים ולא טענו נגדו' מצד אחד כיוון שיש לו חזקה ג .ת

  .ו וזה ריעותא לחזקתוסומכת כל זמן שלא נרשם הדבר ברשויות ובטאב

  ? לבעליה תקנה בהשבת ממוןנית שחסמה ועיכבה את הרבים האם ישמכו. ש

אולם זהו בזמן שאם יחסר כסף בקופה , שיכול לתת צדקה לעניים שמוטלים עליו והיינו לקופת העיר' כ) ז"ב סימן מ"ח( ת אור שמח "בשו .ת
חזקת מקווה היא הראשונה  הובא שאבאחרוניםעדיף שיעשה בזה צרכי רבים והוא צריך להשלימו אבל כיום שהקופות ניזונות מנדבות 

  .נין זהבמעלה לע
 

  

   : כלבנה כלבנהיהושעיהושע פני משה כחמה ופני  פני משה כחמה ופני 
, כידוע שהשמש אורה רב והכוכבים אינם ניכרים מחמתה

כ "וע, סביבתהלעומתה הלבנה אורה מועט והכוכבים נראים ב
 חששו שבדורו יהושעהזקנים שהיו גם בדור משה וגם בדור 

ואף אם יאיר הוא יהיה רק ,  לא יאיר אורםיהושעשל 
ככוכבים אשר למרות שהם מאירים צריכים נר כדי להאיר 

  ,את החשיכה

  ::נוםנוםיי תורה נופל בגה תורה נופל בגהמדברימדברירש רש ווהפהפ
אדם אחוז בסולם , ל עבירה גוררת עבירה"ידוע מאחז

המצוות ואם חטא חטאו גורם לו לרדת שלב בסולם אך 
 תורה מדבריאולם הפורש , עדיין הוא אוחז בסולם

שהראם לא ' בזבחים פי' הגמ, נופל ללא יכולת אחיזה
נכנס לתיבת נח אלא צף עימה מבחוץ והוכרח לנשום 

  ., בחייםזולהיאחמאויר התיבה 

  ::נשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשםנשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם
  ..ג  הרב נפתלי נוסבויםג  הרב נפתלי נוסבוים""ולגהולגה. . ג הרב זלמן נחמיה גולדברג ג הרב זלמן נחמיה גולדברג ""לגהלגה  ..רב שלמה עמררב שלמה עמרג הג ה""צ הגהצ הגה""ראשלראשלללוו  ..ג הרב יצחק זילברשטייןג הרב יצחק זילברשטיין""לגהלגה

  ..ג הרב אברהם בוטרמן ג הרב אברהם בוטרמן ""ולגהולגה..שה שה ב גדעון בן מב גדעון בן מג הרג הר""ולגהולגה. .  אשר חנניה אשר חנניהג הרבג הרב""ולגהולגה. . ר קונשטטר קונשטטג הרב אליעזג הרב אליעז""ולגהולגה  
  ..א ועודא ועוד""ג הרב אברהם בן חיים שליטג הרב אברהם בן חיים שליט"" ולגה ולגה. . ג הרב שלמה שעיוג הרב שלמה שעיו""ולגהולגה.  .  ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ""ולגהולגה



  3939  ''ת מגליון מסת מגליון מס""שך שושך שוהמהמ
  ?קיבל פיקדון מקטן האם מותר להשיב לו .ש
ו מקח באופן זה מועיל להחזיר לו מדעת אביו שגם לגבי מקח מקח) צ"ור' ה סב"מ רל"חו(מכיוון שיש לקטן אב ודינו כאפוטרופוס כמבואר .ת

 .שזה על דעת אביו
  ?ד" בנו למכולת לקנות מיץ ענבים ושב עם בקבוק של אוצר ביאדם ששלח.ש
א אם פתח את הבקבוק הרי הפסיד בזה את עצמו שלא בדק לפני שפתח את הבקבוק ועוד יש לצדד שאינו חייב "הרבנים שליטנו והשיב .ת

ז אין חייב בביעור ועיין "בהר פ' ן פ"ד ולדעת הרמב"עוד שלא מכרו הרי זה עדיין ברשות ביד לחנויות שכל "בביעור כיון שיש הסכם בין הבי
  .ש" עייד"סי ד "שביתת השדה פי' ובס' ז'כרם שלמה דיני שביעית סי ' בס

  ?אם מותר להקליט קורס מרצים בתשלום ה.ש
ז "אחרים שודאי לא ישלמו בכדי לבא להרצאה מעין זו ה שאם ישמיע זאת לעצמו או לא"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"השיבנו הגה.ת

ובמשנה הלכות ) ט"מ' ד סי"א יו"ח(שאסור מצד גניבת דעת עיין בחקקי לב ' מותר כיון שאינו בכלל יורד לאומנותו של חבירו אולם יש שכ
  .)ג"רע' ז סי"ח(

 ? לאדם לחנות וביקשו לפנותו וטוען שיש לו חזקהשאפשרושכנים .ש
צריך חזקה עם טענה שיטען מכרתם לי או נתתם לי במתנה אבל סתם  רהם בן חיים השיבנו שאין זו חזקה כיון שלחזקה בקרקעג אב"רהה.ת

ו אם פתח חלון בחורבת "ד סט"קנ' מ סי"ע חו"כ השו"ג אברהם בוטרמן דימהו למש"ז והרה"מ ס"מ ק"ע חו" מבואר בשוחזקה לא מועילה
  .ת חורבתו אין יכול להמשיך להחזיק בהחברו בהסכמת חברו וחברו רוצה לבנו

  .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                                                    הוראה לגופו של עניי שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה 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

  
  
  
  
  

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

  ))א לפרסם את השםא לפרסם את השםניתן לציין שלניתן לציין של((  ..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, , חבילהחבילהקנה בול והדביקו על הקנה בול והדביקו על ה, , 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
  ..למשקל גדוללמשקל גדולשיחד יצטרף שיחד יצטרף , , 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 
..    

' חסות וכד, נ"לע, ל ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליון והפצתו"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"מחה כהן ובמאיר וש,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

  בזמנינו  שאלות אקטואליות המצויות המכילכשרות למהדרין"שוחרי הכשרות ספר בשורה משמחת ל!!חדש
  א" שליטג הרב חיים שירי"הגהי " נערך עמגדולי המורי צדק בירושלים

  .מתומצת בשפה ברורה ומענינת. במחיר עלות057-3134003' ניתן להשיגו בטללרגל ההוצאה 

  


