
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

כל המעביר  ל "אחז: : קשה עונשן של מידותקשה עונשן של מידות
במידה , על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו

האומר שלי שלי , שאדם מודד מודדים לו
ושלך שלך זו מידת סדום ותימה שהיה צריך 

 'יוהת? שלך שלי ושלי שלי מידת סדוםלהיות 
לזה שברגע ששלי זה שלי בתור מידה זה 

  .כל מהות החסד מתקהה, אסון

 הבן יהוידע ::גזל הדיוט יותר מגזל שמיםגזל הדיוט יותר מגזל שמיםה ה ששקק
זל צריך לטרוח לחפשו ולהשיב לו מסביר שבהדיוט שג

משל לתינוק שלקח , ה מלא כל הארץ כבודו"אבל הקב
ת כסף מאביו בלי רשות ואביו תפסו והשיב לעצמו א

כי , אז האב כעס, לימים לקח הילד מאדם אחר, כספו
ת המחשבה לקחת מאחר מורה שאין הוא ממלא א

באמונה זה מורה על חיסרון כאן חסרונו של הילד ו
  'שהכל מאיתו ית

  תשלום על היטל בצורת בצריכה פיראטית
והתשלום והתשלום , ,  הפכו את רחבת הכניסה לדירה הפכו את רחבת הכניסה לדירהןןמעשה בזוג ששכר דירה בכניסה לבנין שדיירי הבניימעשה בזוג ששכר דירה בכניסה לבנין שדיירי הבניי

מים ששימשו את הזוג נלקחו מהצינור לפני שעון מים ששימשו את הזוג נלקחו מהצינור לפני שעון אלא שהאלא שה, , על השכרתה נכנס לקופת הועד ביתעל השכרתה נכנס לקופת הועד בית
וכעת שניתן קנס למי שעובר את וכעת שניתן קנס למי שעובר את ,,והזוג היה משלם סכום מסוים לפי השערהוהזוג היה משלם סכום מסוים לפי השערה,,ןןהמים של הבנייהמים של הבניי

ביקשו כל הדיירים מהזוג שישתתפו בקנס שהם נקנסים מחמתם ביקשו כל הדיירים מהזוג שישתתפו בקנס שהם נקנסים מחמתם ,,כמות המים שנקצבת עבורוכמות המים שנקצבת עבורו
  ..  58171745817174--0202  תכם בנידון לפקסתכם בנידון לפקסחוו את דעחוו את דע) ) תשובה תינתן בגיליון הבאתשובה תינתן בגיליון הבא((? ? האם הזוג חייבים לשלם האם הזוג חייבים לשלם 

 ::הנידוןהנידון            .דף פט
שיש דעות הסוברים שיש להעמיד שומרים לא רק על המידות אלא גם על השערים של ' נתבאר בגמ

  .מחירי השוק  מפני הרמאים שממתינים שהמוכרים בזול ילכו ואז מוכרים את סחורתם
ום חמישי בערב לקראת שבת נסגרים רוב חנויות הדגים בשעה שמונה  מאוד שבימצוי ::השאלההשאלה

חנות אחת נשארה פתוחה עד מאוחר אולם מכפילה היא את מחיר הדגים ואנשים קונים בלית , בערב
  ?ברירה  דגים לכבוד שבת האם יש בזה משום הונאה

   ::הנידוןהנידון              .דף צ
  . חומרתן של מידות ושיעורן שלא יבואו לטעות בהם' נתבאר בגמ
מצויים הרבה חנויות בשוק המוכרים פירות ומסתירים את צג המשקל והמחיר מעיני  ::השאלההשאלה

  .ובדרך כלל  על ידי כן לוקחים מחיר כפי רצונם האם הקונה מהם מסייע לדבר עבירה, הקונה

   ::הנידוןהנידון            .דף צא
  ).א"ח תקל"או(מעלת ארץ ישראל וגדר איסור היציאה לחוצה לארץ   'נתבאר בגמ
ל וברבות הימים דואג לעתידו ומבקש מבנו הגר בארץ ישראל לבא עם " אב שגר בחו:השאלההשאלה

  . לו דהוי עובר על המצווהעל  האם ימנע מלהישמ"משפחתו לדור עימו שם בחו

 ::הנידוןהנידון             דף צב
  .נתבאר במשנה לגבי מוכר זרעי גינה לחבירו ולא צמחו האם חייב באחריותן

 חתן שמודיע לכלתו ביום החתונה שמפרק את השידוך האם ישא בתשלום של כל ::השאלההשאלה
  ).הוביגוד של משפחת צד הכל,צלם , תזמורת,אולם(ההוצאות שנגרמו מחמת הביטול  

 ::הנידוןהנידון            :דף צד
  .ח לגבי שטר שיש בו ריבית האם יכול לגבות לפחות את הקרן או שאינו בר גביה כלל"נתבאר שנ
₪ אדם הלווה לחבירו דולרים וחשש מתנודות הדולר והתנה עימו שאם זה יעלה עד ארבע : השאלההשאלה

  .האם יכול לממש פירעון שטר זה₪ ם פחות מארבע יתן לו בשקלים לפי ארבע יחזיר לו בדולרים וא

   ::הנידוןהנידון .        דף צה
  .חומרת ימידת איסור הונאה מתי בטל המקח ומתי מחזיר הונאה' נתבאר בגמ
ולם מוכרים כזו והתברר שכ ₪ 200אדם שקנה אתרוג והמוכר אמר לו כזה סגור נמכר ב  ::השאלההשאלה

ט ראשון שגילה זאת רוצה לחזור בו האם נחשב שקיים את "ואחר יו ₪ 100דרגה של אתרוג ב 
  ? אף שהמוכר יתרצה לביטול המקחהמצווה

  

  ""השודד והשוטרהשודד והשוטר""                        
 מעשה בשוטר שהיה נחוש בדעתו 

בשעת , וכייסים, גנבים, םלתפוס עברייני
 יעיזו לבצע את וידע שהם לא, מעשה

לפיכך , זממם כשיראו שוטר בסביבה
לבש בגדים בלבוש אזרחי והיה משוטט 

כייס אחד גברה , ברחובות ובשווקים
תאותו להסתכן ולשדוד בנק וכך שללו 

חשב וחשב איך להקטין את , יהיה עצום
ללבוש בגדי שוטר , הסיכון ומצא פתרון

ואכן , וכך הסיכון להיתפס קטן יותר
 כשוטר נכנס לבנק ניגש כשהוא לבוש

" זה שוד"לדלפק ובאיומי אקדח הצהיר 
מיודענו השוטר !! את הכסף בבקשה 

האמיתי הלבוש בבגדי אזרח שעמד בתור 
עם שאר האנשים יצא מהתור עם אקדח 

השודד ...! בידו ואמר בשלווה אתה עצור
והשוטר הוציא , המופתע מסר את אקדחו

ד מכיסו זוג אזיקים וכבל את ידי השוד
וכך , כשידו אחת קשורה בידו של השודד
  . יצאו מהבנק לכיוון תחנת המשטרה

מולם הופיע השכן של השוטר ואינו 
שכנו ההגון מובל , מאמין למראה עיניו
  .למעצר על ידי שוטר

השוטר האמיתי הסביר לשכינו שהשודד 
אולם השודד היתל בו , מתחזה לשוטר

ואז נצנץ ! וקרא אל תאמין לו אני השוטר
רעיון במוחו של השוטר ופנה לשודד 
ואמר אם אתה באמת השוטר נסה 

  ...לפתוח את האזיקים ולהינצל מאזיקיך
 מתרדמת החורף להמפתחות להינצ

ומאזיקי היצר שקושר את האדם להיות 
ספון בביתו במקום ללכת לשיעורי תורה  

  .מפתחות אלו הם נמצאים בידינו
אשריכם לומדי הדף היומי המאירים את 

  ..חיים באורה של תורהה
המשתחררים מאזיקי היצר הכובל את 

המקדישים עצמם יום יום  האדם
  .במסירות נפש עצומה ללימוד התורה

  )הסבא מנובהרדוק(

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

   בתרא בתרא--ת בבאת בבאמסכמסכ

  כסליוכסליוחודש חודש 
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  02-5371894 פקס 02-5374371'  טלם  - י5אורנשטיין ' רח  



  
  

::הנידוןהנידון                         .צודף 
  .רכתם בלקידוש ומהוראויים מי הם השיש סוגי יין שונים ' נתבאר בגמ
טול סוכר ואחר שסיים שחשבו לנבטעות  וקידש על יין ,של טעימת דבר ממותק מעשה באדם חולה סוכרת שהגיע לגבול האיסור :השאלההשאלה

  ? קידושח "לטעמו האם יצא י'  אשתו שזה יין מתוק ומסוכן הוא אפיאת הברכה קודם הטעימה אמרה לו 

::הנידוןהנידון                       .צחדף 
 .ה" אותו במחיצתו של הקבמכניסיםח אין "ח ואינו ת"כל המתגאה בטלית של ת' נתבאר בגמ
  . עם לבוש זהרלהישא ואם יוריד את הפראק יתבייש האם יכול ,וסולק ממשרתו,  אדם שהיה בתפקיד ומחמת הכרח לבש פראק::השאלההשאלה

::הנידוןהנידון                      :צטדף 
  . מהצד חילופי לגבי דרך הרבים שעוברת בשדהו והחזיקו בו אינו יכול לתת להם מעבר' נתבאר במשנה ובגמ

וביום ,  לחלק העליון של השכונהנים מה שאנשים מקצרים דרך הבנייןלא הפריע לשכ ובתחילה בנין שנמצא בשכונה הררית: השאלההשאלה
  . האם רשאי מהציבור  ורצה למנוע זאת מפריע לוהמעברדשים התלונן ש החאחד הדייריםמהימים 

 ::הנידוןהנידון                : ק דף 
  .שבהם היו קוברים בזמן המשנה  ת אורכן ורוחבן של הקברים והכוכיםמשנה מידנתבאר ב
שוי  גילו שהקבר עינו דרך הטלפון קבר וכשבאו לקוברהל והזמ" בחוהר שנפטשפחה  אשר ביקשה לקנות קבר לאימםממעשה ב  ::השאלההשאלה

  . האם הוי מקח טעותלתוך הקיר והסגירה היא מהצד" כוך"
   ::הנידוןהנידון                     :קאדף  

  קבורת רבי מאיר בעל הנס שמתואר בשער הגלגוליםשקבורה בעמידה היא קבורת חמורים ורבים מהמפרשים נדרשו לבאר את ' בגמנתבאר 
  .ה נקבר בעמידה"עשרמב) ז"הקדמה ל ( 

 בעמידה כדי להיות מוכן ומזומן לתחיית המתים לקבל פני משיח האם יש בזה משום יקרא רלהיקבדם שכתב בצוואתו שרצונו א ::השאלההשאלה
  .דשכבי

   ::הנידוןהנידון                       .קגדף 
 רוב ממש אלא הכוונה שאין צריך' ת דברי מלכיאל פי"בור ובשו על מחלה שפשטה ברוב הציפסק שמתריעים) ה"ו ס"תקעח "או(ע "השו
  .ם הפחותים מעשרה ומובלעים ברובה של שדהפוזרים ברוב מקום כמבואר  בסוגיין לגבי סלעישמ

כדברי   מדוע לא מתריעין וזועקים,  שאין מפורסם ענין זה דיוו המפוזרת ברוב הערים אלא   כיום  עקב התפשטות שפעת מסוג ז::השאלההשאלה
  .ל"ע הנ"השו

  . ::הנידוןהנידון                     .קהדף 
  .לגבי משכיר מחבירו מרחץ לשנה ונתעברה השנה למי הולך הרווח של חודש העיבור' נתבאר בגמ

אדם שהיה בדינר והתחייב להחזיק כולל למשך שנה וראש הכולל ביקש ממנו להמתין עד לשנה הבאה והתברר שהיא שנה מעוברת  ::אלהאלההשהש
  .האם חייב בכל שלושה עשר החודשים

   ::הנידוןהנידון                      :קודף 
  .ש מברר את החלקים"או לדעת הראשהגורל קונה , לגבי האחים שחלקו בגורל  'נתבאר בגמ 

 רק ו רבים וכולם נמצאו טובים אלא שהיהומעשה בכולל שהתפנה מקום אחד וקפצו עלי, ת גורליהאחרונים האריכו בענין עשי ::השאלההשאלה
כריעו זאת האם י, ען אני הקדמתי לפני כולם ולי מגיע המקוםמהם טאולם אחד , מי שיצא יזכהומקום אחד והציע  ראש הכולל לעשות גורל 

  .פ גורל"ע

 ::הנידוןהנידון                      .קזדף 
  .בטלה החלוקה, לגבי גורל שחלקו בו האחים ולבסוף נתבטל הגורל' נתבאר בגמ
רי הישיבה לראות את מפעל זה ת ובכך מעורר את בחו"ס בכתיבת דימפעל הפיבזמנים אלו  האם ראוי להשתתף במבצע  שעורך  ::השאלההשאלה

  .ואתי למיסרכי) מ"בלי לזלזל בתרומתם לציבור שותו(כערך עליון 
    ::הנידוןהנידון                 .קחדף 

 .שהמשנה לא פתחה שהבנים יורשים את אביהם כיון שזו פורענות ולא מתחילים בפורענות ' נתבאר בגמ
האם נאמר בזה שומר מצוה לא , ששמה מורה על פורענות" גיטין"גדה ללימוד גמרא ורובם חפצים ללמוד מסכת  שהתאוצה  קב::השאלההשאלה

  ?ידע רע

::הנידוןהנידון.קידף 
  .    רוב בנים דומים לאחי האם ואמר רבא הנושא אשה יבדוק באחיה  'נתבאר בגמ

ע לא הזכיר הנהגה זו וביותר אם אביה " שהדור פרוץ והחברה משפיעה לטובה ולרעה קיים כלל זה וביותר שהשוהאם גם בימינו ::השאלההשאלה
  ימהדך ע חכם שאין להימנע מלהשתתלמיד

::הנידוןהנידון.קיבדף  
  .קפדה גדולהלגבי פנחס נמצא צדיק בקבר שאינו שלו הרי זה ה 'נתבאר בגמ

משום שנפלה מעשה במשפחה שראש משפחתם קנה קבר בחייו וכשהגיע עת פטירתו ובאו לקוברו בקברו התברר שהקבר תפוס  ::השאלההשאלה  
  ?טעות והחליפו חלקות ובני הנפטר טוענים שאביהם רצה להיקבר דווקא בקבר זה משום שסמוך אליו קבור צדיק גדול איך ינהגו במקרה זה

  ::הנידוןהנידון     .       קיגדף 
 .                בעל שאינו יורש את אשתו בראוי וכפי שבכור לא נוטל בראוילגבי  'נתבאר בגמ 

 וכעת מסתפק האם מדין תורה יש שאותו ירשה מסבא שלה ללא ידיעתהבאדם שהתאלמן וגילה שהיה לאשתו חשבון נפרד מעשה ::השאלההשאלה
  .לו חלק בכסף זה או שנחשב לראוי

  ::הנידוןהנידון.קטודף 
  ',דודיו מאב וכו,סבו מצד אביו , אחותו או זרעה,אחיו או זרעו,אביו,בתו או זרעה , או זרע בנונוב,נתבאר במשנה מהו סדר הנחלות 

   ? שנפטר והשאיר הרבה חובות האם היורשים לפי סדר הנחלה צווים לפרוע את חובותיו או שהם יורשים רק לזכויות אדם:השאלההשאלה
  
  
  



  
  ))4040  מתוך פניני הדףמתוך פניני הדף((שאלה בבית המדרש שאלה בבית המדרש אלה שנאלה שנהשהש          

ה שהובא ה שהובא וכשרצה לתובעה לדין תורה הסתפק על פי מוכשרצה לתובעה לדין תורה הסתפק על פי מנשואה נשואה אדם שנסע ברכבו ולפתע התנגש בו רכב אחר אשר נהגה בו אשה אדם שנסע ברכבו ולפתע התנגש בו רכב אחר אשר נהגה בו אשה 
העבד והאשה פגיעתן רעה והם שחבלו באחרים פטורים מלשלם עד שהעבד ישתחרר העבד והאשה פגיעתן רעה והם שחבלו באחרים פטורים מלשלם עד שהעבד ישתחרר ) ) טט""ד סד ס""מ תכמ תכ""חוחו((ע ע ""ובשוובשו.) .) פזפז((ק ק ""בבבב' ' במסבמס

  ?? לדין תורה לדין תורהמלתבעהמלתבעהולאשה לא היה ביטוח האם ימנע ולאשה לא היה ביטוח האם ימנע ,,והאשה תתגרשוהאשה תתגרש

.. התחייבות זו התחייבות זוןןממש פירעוממש פירעווישנם אופנים שיכולים לוישנם אופנים שיכולים לאין להימנע מלתבעה לדין תורה אין להימנע מלתבעה לדין תורה  ::הדין הואהדין הוא:: אלו היו תשובות הרבנים אלו היו תשובות הרבנים 
ד לשום מיד את הנזק וכותבים "שצריכין בי' ז כ"ע סקט"פטרה מלשלם והסמ)ט"ד ס"תכ' סי(ע חושן משפט "השו :מקורות ונימוקים

פ "וכ,שיהא לה כסף תחויב לשלם מיד וזה שייך באופן שיתנו לה כסף על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בזהכול,ד שיהא ביד הנחבל"פסק בי
ואף ,שאם יש לה נכסי צאן ברזל או נכסי מילוג מוכרתם בטובת הנאה ומשלמת לנחבל) ד"תכ' סי(א "הרמ' וכ,ב "ט ס"שמ' ע בסי"והש

ט חולק "ך שם סק"ולעומת זה הש, א אין חייב הבעל לשלם מה שלוותה"ו לדעת הרמ"צ' מ סי"באשה הנושאת ונותנת בבית נתבאר בחו
והסיק שכל זה באופן שיש לבעל הנאה מזה כגון הלואה או , מאחרים והבעל ידע מזה ויאכלונ תיקח ממון"שלא מסתבר שאשה הנו

ומעשה היה בזוג ,ולפי זה יש לדון במקרה זה שיש הנאה לבעל מכך שלא הוצרך לשלם את הביטוח על הרכב ומשתרשי ליה הנאה זו,פיקדון
באישון ליל צבעה את כל הרכב בצבע שחור והבעל טען שעשתה ה שמכרו את ריכבם לבחור שלא שילם את התשלום בתואנות שונות והאש

ע "ושו,ט"י' ם אלשיך סי"ומהר,כט' ק סי"ל בב"ועיין מהרש(,ד דן אם היתה לבעל הנאה ממעשה זה בכדי לחייבו"זאת בלי ידיעתו והבי
  }א"ג אברהם בן חיים שליט"א ולרה"יין שליטג הרב יצחק זילברשט"כ לגה"ייש {).קנח' ד סי"יו(ית "ג שם ונוב"ק י"ש ס"א ובב"צ' ז סי"אהע

ג הרב "א בשם הגה"ג מאיר סנדר שליט"השיבנו הרה,  ומשייר בקנינו זכות שאין להעתיקו"דיסק" השאלה במכירת בדבר ::תשובה דזוזיתשובה דזוזי
בתנאי שלא ת  ספרו ל לגבי אדם שמכר א" ומסופר שנשאל מרן הסטייפלער זצ,א שמועיל תנאי כזה במכירה"עזריאל אוירבעך שליט

שתנאו מועיל ומי שאינו והשיב  אותו וכפי שנמצא בספרי המסורה שזה נמכר על דעת של לנינל, כ יתבלה ויקנו חדש" ועייכרכוהו בחוטים
  .ל"אולם מאידך רבה היריעה בנושא זה מחמת שהתקשורת פרוצה ומושג לכל יד ואכמ, חפץ בתנאי זה שלא יקנה את הספר

  ?  ויש להימנע מלעשות כן,כשפועל המשמיע דברי תורה האם יש בזה קדושה" נגן"אדם הנכנס לבית הכסא ובידו פקנו בתנס.א ::פניני דחייפניני דחיי

  ? האם צריך לעמוד בפני אביו,הוא רואה את אביו ואביו רואה אותו,ל דרך מצלמה לווינית"אדם המתקשר עם אביו הנמצא בחו.ב
  ? ל העומד בפני הנר ערום הווין לו בנים נכפים"האם ימנע  שאחז, הדליק נראדם המתקלח בלילה ובאמצע אירע הפסקת חשמל וחפץ ל.ג

וכך בכמה ארגזי שתיה   בקבוקי יין6  = 6*1 ארגזי יין רשמה 6אדם שקנה ברשת מזון גדולה והקופאית טעתה ובמקום לרשום   ::פניני דזוזיפניני דזוזי
 גרועים והשבת אידך אפשר שהעובדת נוקמת בהם על תנאים והקונה הסתפק אם ילך אליהם יעיפו את אותה קופאית שמסיבה נזק ומ'וכו

  . מה עליו לעשותיגלו מי היא אותה קופאיתלא ואין אפשרות לגשת אליהם בלי ש'  וכדאבידה היא
  

  
  

  
  
  

  
  

  4040  ''שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מסשאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ?גור בבנין ללא מעקההאם מותר ל.ש
 א" אליו ומאידך לגבי בית שאין בו מזוזה או מעקה כתב המגסלהיכנלגבי בית שנבנה בשבת על ידי גוי שאסור ) ג"ד ס"ח רמ"או(ע "שועיין . ת

ג אהרון גרנדש "והרה אליו והטעם הוא שאין גוף הבית באיסור אלא זו מצווה בקום ועשה סלהיכנשאין איסור ) ח"ב סק"י' ח סי"או(
  .ש"ט עיי"קס' מן שיוכל לעשות עמא הביא שהשיעור שיכול להתעכב מלעשות מעקה הוא בכדי ז"ק שליט"הגרח מרן  בספרו תשובותא"שליט

  ?יכול שכן מלמטה לסרב לשכן מלמעלה לבנות מרפסתהאם .ש
כיום אין מציאות כזו וכל אדם שגר מעליו החלל שממולו שייך לו , שאדם שיש לו בית כל השטח האוירי שמעליו שייך לו' מה ששנינו בגמ. ת

 .א"שליט שלמה שעי וג הרב " כן השיבנו הגהואין זכות לתחתון בשטח האויר של העליון
 ?אדם ששמו אבשלום האם ישנה את שמו .ש
ב ובעיני כל "הט בגליון שמות אנשים ובבית שמואל שם הביא שנחלקו הפוסקים אם יש לאבשלום חלק בעו"ס קכ"ז סו"ע אהע"עיין שו .ת

 דוד תגן שלא ינזק מי שקורא בשמו של בנו ב וזכותו של"הוע שדוד המלך בתפילתו הביאו לחיי ה:)י(סוטה ' חיי הקשה מהמבואר במס
  )לד' ז סי"ז אהעה"ת דברי בניהו ח"ובשו,א"צ מוצפי שליט" לגאון הרב בומבשרת ציון,ועיין שדי חמד מערכת אבא(".אבשלום"

  ?יהודה החסיד האם יכול לקצוץ עץ פרי שברשותו' אדם החושש לצואתו של ר. ש
אם האילן מזיק .) ב כו"ב(ס "נתבאר חומר האיסור בקציצת אילן פרי ובתו) ז"ז סק"ד קט"יו(ז "טוב.) כט(סוכה ' ובמס:) נ(פסחים ' במס .ת

  .י גוי ושיאמר בפירוש שאין הוא רוצה שיעשה זאת בשליחותו"העלה להתיר לקצוץ ע) א"ק' ב סי"ח ח"או(ת הר צבי "ביותר מותר ובשו
 ?י עין אלקטרונית"יב לאסלה עהאם מותר לישב בשבת בבית כסא במלון המוציא נייר מסב. ש
 שמותר ליהנות א"שליט גדעון בן משהג הרב "בנו הגהיהש מ אסור ליכנס אליו ואם נכנס ויצא בדיעבד"מ' וכו אף שכבוד הבריות דוחה. ת

  ח  "ס שי"ל ר"דהוי איסור דרבנן בשוגג כמבואר בבה

  
  

   :על בני ביתו אינו מתקבלעל בני ביתו אינו מתקבל' ' שגאה אפישגאה אפי מי  מי 
 ןתואג ךכ םושמו עבטל ךפהנ לגרההש ראיב שב דתורעיב
 'ר תא תונמל וצרשכ ןכלו האגתיש חרכומ ץוחל אצויו ותיבב
 ותיב ינב םע ץעיתאמר אלך וא )זכ תוכרב(אישנל ע"ב רזעלא
 בשחו המרב תוגהנתהה םושמ ותואישנמ רבע ג"רש םושמ
 יעגנ ריכמ םדא ןיאש אלא יעבטב האג ינא םג ילוא ע"באר
 וינע תמאב ינא םא םיעדוי םה ב"ב לצא תאז ררבל לכיו ומצע
  .המרב תואישנה תא גיהנהל לכאו

  ::בת קרנבובת קרנבואמתלא אמתלא 
נמרוד ראה בכוכבים שיוולד אדם אחד ל "ידוע מאחז

שיעמוד ויכחיש את אמונתו לנצחו וגזר להרוג את כל 
הזכרים ואמו של אברהם שחששה מזה הסתירה 

 ולכך יש כ ילדה את אברהם במערה"הריונה מתרח ועי
ם ואותו היום שנפטר אברה ,סגולה בהזכרת שמה

מ שגם "אמרו גדולי הדור אוי לעולם שאיבד מנהיגו וי
במצוה אחת שעושה אדם יש בכוחו להכריע על כל 

  )ק"מהרם שי(.העולם

  ::ם ונותנים עימנו ובראשםם ונותנים עימנו ובראשםנשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאינשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאי
  ..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

  ..ב גדעון בן משה ב גדעון בן משה ג הרג הר""ולגהולגה. . ג הרב אשר חנניהג הרב אשר חנניה""ולגהולגה. . ר קונשטטר קונשטטג הרב אליעזג הרב אליעז"" ולגה ולגה..ג  הרב נפתלי נוסבויםג  הרב נפתלי נוסבוים"" ולגה ולגה
  ..שטיגליץשטיגליץ' ' ג הרב זאב אריג הרב זאב ארי""ולגהולגה..הרב אברהם בן חייםהרב אברהם בן חייםג ג ""ולגהולגה.   .   ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ""ולגהולגה..

  .. ועוד ועודאא""שליטשליט  ג הרב שלמה שעיוג הרב שלמה שעיו""ולגהולגה  



  4040  ''ת מגליון מסת מגליון מס""שך שושך שוהמהמ
  ?מ"אמירת שו חתונה פסולה ללא האם מותר לעשות .ש
ש " פירש בדעת הראדרך אמונה' ק בס"הגרח מבואר שבדבר שנראה כשקר יש בו משום איסור דבר שקר אולם) ב"ב פ"ב(ראש ' בתוס.ת

 .ד"ה לנידו"ד וה"כ וכ"ה בביה"שכוונתו לאיסור בזמן שמדבר לפני הקב
  ?ווטימכירת אמבולנס האם כוללת את מכשיר הנ.ש
אם במכירת ספינה כלול גם המצפן והקברניט משום שהם בכלל מנהיגים או מטעם שאי אפשר ) שם(והבית דוד ) ד"א מ"פ (ז"נחלקו קול הרמ .ת

  .דאי נחשב לכלי המנהיגווב הצלת נפשות בעיכוב של כמה דקות ז כיום באמבולנס שלא מותקן מכשיר כזה זה עניין של"בלעדיהם ולפי

  ?למושנים שקנו את אותה עליה לתורה האם שניהם יש .ש
ד שאין "פ' ה סי"ם ח"ת מהרש"ח  ובשו"ל ח"כ שה"י מש"עפס שושנת העמקים ועוד "א מח" שליטאליהו בחבוטג הרב "השיבנו הגה.ת

 .'ס כ"ח סו"ת בית יצחק או" בשועיין.צ לשלם"באמירה זו התחיבות לשלם אלא בתנאי שיעלה ומכיון שלא עלה אי
 ?ני האם זה מקח טעותאמרו בשידוך שהבחור טוב והתברר שהוא בינו.ש
א שכייון שהדרך להגזים קצת בשידוכים אם "ג הרב שמאי גרוס שליט"א ששמע מהגה" שליטגמליאל הכהן רבינוביץג הרב "השיבנו הגה.ת

 .יאמר על בחור שהוא בינוני יחשבו שהוא גרוע ואם אומר שהוא טוב מבינים שהוא בינוני
  ?בידבש שנוצר מגלידה חלבית האם יש לו דין חל.ש
א "ג הרב שלמה עמר שליט"צ הגה"וכן השיבנו הראשל.א ושאלו שאלה זו והשיב שלא"ח קניבסקי שליט"הרב שטיגליץ נכנס לגאון ר .ת

ירפאהו במהרה השיב ' א ה"ומעשה היה בקרית מלאכי שמפעל גלידות התקלקל וזרקו כמויות ענק של גלידה ועטו על שלל זה דבורים והגרמ
  ? כ שיחשב הדבש לערלה" העירנו שהרי הדבורים מוצצים מפירות ערלה ואא" שליטיצחק זילברשטייןג הרב "שבזה יש להחמיר והגה

  ?המקבל השבת חוב ולא משיב מיד את השטר האם עובר בלפני עיור לא תתן מכשול.ש

  .ידע אלא מכשיל מ"כ פלפולא חריפתא שאין עובר בלפ"י מש"א עפ" שליטאליעזר קונשטטג הרב "השיבנו הגה.ת

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--רכת יישררכת יישרובכללם כל אלו שלא חפצים שנפרסם את שמם בבובכללם כל אלו שלא חפצים שנפרסם את שמם בב
  ..הרב אוריאל גדסיהרב אוריאל גדסי    ..הרב אביעזר שיפמןהרב אביעזר שיפמן    ..ב אהרן דייןב אהרן דייןהרהר  ..הרב מאיר סנדר הרב מאיר סנדר   ..הרב חיים שיריהרב חיים שירי

  ..הרב פנחס חייםהרב פנחס חיים.  .  הרב יהודה הולצברגהרב יהודה הולצברג  ..הרב יוסף מזרחיהרב יוסף מזרחי  ..הרב יהודה הירשמןהרב יהודה הירשמן
  ..הרב שלמה טולידנוהרב שלמה טולידנו..הרב דוד צימרוטהרב דוד צימרוט. . הרב יוסף חיים נקי הרב יוסף חיים נקי ..הרב אליהו רוזנסהרב אליהו רוזנס

הגדיל תורה ולהאדירההגדיל תורה ולהאדירהבברכת יישר כח לבברכת יישר כח ל                                                                                                          
  ))אלעדאלעד((אא"" שליט שליטשלמה טולידנושלמה טולידנו  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

  ))ניתן לציין שלא לפרסם את השםניתן לציין שלא לפרסם את השם((  .. גם חלק מהתשובות גם חלק מהתשובותניתן לשלוחניתן לשלוח
  !! 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, , קנה בול והדביקו על החבילהקנה בול והדביקו על החבילה, , מהפקיד בולמהפקיד בולמעשה בכפרי שבא לדואר עם חבילה גדולה וביקש מעשה בכפרי שבא לדואר עם חבילה גדולה וביקש         
  , ,  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, , ים מכל אחד סיוע קטןים מכל אחד סיוע קטןבזמן זה אנו פונים לעזרתכם קהל קדוש ומבקשבזמן זה אנו פונים לעזרתכם קהל קדוש ומבקש

  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 'טלל לפנות ניתן

  

דפוס הדר
 

 

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

 ל " זצוק בן מסעודה)בן אדיבה(מוןצ מי"רה דרכינו הרהנ אבינו מו"לע


