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"תשלום על יעוץ להרחבת דירה"

מעשה באדם העוסק בנדל"ן שביקשה ממנו חמותו שישיג לה דירה ,והוא הציע לה את דירתו ובתנאי שתשיב לו

תשובה תוך שבוע ,היא בקשה הערכה ופנתה לאדריכלית שהכינה לה תכנית להפוך את הבית לארמון ,היא
הראתה את התכנית לחתנה מתוך אמון ,הלה התקשר אליה לאחר זמן ואמר שיש לו קונה אחר ,התברר שהוא

הקונה של עצמו ולקח את התרשים ושיפץ את דירתו "בערך" כמו שהאדריכלית הציעה ,האם חייב לשלם

לאדריכלית ,ואם לא האם חייב לשלם יעוץ לחמותו ,האם יש להוכיחו על כך שהרי אין אדם נוגע במה שמוכן

02לחבירו).תשובה תינתן בגיליון הבא(
חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174

הנידון :
דף קמד.

נתבאר בגמ' הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים שנא' צינים פחים וכו' שומר נפשו ירחק מהם,

השאלה :אדם שהלך בימות החורף הקרים עם לבוש דק ומשום כך נחלה האם מותר לו ליטול ימי
מחלה המוקצבים לעובד או שניתנים לאברך כולל שנחלה באונס שהרי כאן נחלה בפשיעה.

הנידון :
דף קמה.

נתבאר בגמ' לגבי המתנות בחתן שמת או חזר בו שאותם כן צריך להחזיר למשפחת האשה כמבואר

באהע"ז סי' נ'.

השאלה :חתונה שלקראת סיומה פרצה תגרה ומשום כך נפרדו החתן והכלה האם רשאים ההורים
להשתמש עם המעטפות ששמו האורחים שבאו לשמוח בשמחתם ,או שחייבים להשיב להם.

הנידון :
דף קמו.

נתבאר בגמ' מעשה באדם שקידש אשה ואמרו לו שהיא תותרנית ובזה אינה מקבלת כתובה אבל

יוצאת בגט.

השאלה :אדם שנשא אשה וגילה שיש לה מום שאינה מריחה כלום האם יש פה עילה לביטול

הנישואין.
הנידון:
דף קמז.

נתבאר בגמ' המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ובתוס' הביא את המח' כמה צריך להחזיר

ללקוחות.
השאלה :אדם שהיה חייב כסף לחבירו ונתן לו שיק ופחד שיחזור לו וביטלו ,האם חייב לשלם את
עמלת השורה בבנק.
הנידון. :
דף קמח:
נתבאר בגמ' לגבי הקדיש נכסיו ועמד מחוליו האם יכול לחזור בו וסלקי' בתיקו.
השאלה :מעשה באדם שעל מיטת חוליו הקדיש את כל נכסיו לישיבה וכשבאו לממשם הוטב מצבו
ורוצה לחזור בו האם יכול שהרי לא הקדיש על דעת שינושל מנכסיו.
הנידון :
דף קמט.
נתבאר בגמ' שאפשר להקנות חוב מאדם אחד לאדם שלישי במעמד הלואה ,וזוהי הלכה בלא טעם,
השאלה :אדם שרוצה להקנות חוב שמישהו חייב לו בא"י לאדם הנמצא בא"י ,והוא נמצא בחו"ל
האם יכול לעשות זאת דרך מצלמה לווינית חיה מדין מעמד שלשתן.
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מסכת בבא -בתרא

הכל בידי שמים:
כאן כתוב חוץ מצינים ופחים ובברכות )לג (כתוב
חוץ מיראת שמים ויש לישב שהכל אחד הוא
שהרי צריך שיהא לו קרירות וחמימות ,חמימות
בעשותו מצווה,וקרירות בבוא יצרו לשכנעו
לעשות עבירה וזה נקנה ע"י יראת שמים
הצינים והפחים בעבודת ה' )אמרי יוסף(

כל ימי עני רעים אלו בעלי תלמוד:

עני שרגיל לחיות בעוני הצער נעשה לו בטבע ואינו מרגיש
בעניותו אבל אביון שהיה רגיל בטוב ונעשה עני רק כעבור
ימים יתרגל למצב זה' מי שעני בתורה עד שיגע ומצא
ולמחרת מתקשה ושוב מרגיש עני זהו מי שלומד גמרא
היום ומרגיש עשיר ,ומחר מרגיש עני זהו רע שמקורו
טוב) ,כתב סופר(

הגליון מופץ בסיוע ארגון "תורה ויהדות לעם"

רח' אורנשטיין  5י-ם טל'  02-5374371פקס 02-5371894
" פניני הדף"!

רח' פולונסקי  26ירושלים פקס 02-5817174 :טלפון02-5829850:

 

"גלגל המזל"!..
המקום! רחבת ביה"כ הגדול בוורשה ,בין
הדוכנים היה דוכן של אדם שמכר כרטיסי
הגרלה של מפעל הפיס ,לידו הסתובב עני
בעל משפחה גדולה עם בגדים קרועים ,פנה
אליו בעל דוכן הפיס ,כדאי לך לקנות כרטיס
לנסות מזלך אולי יתהפך הגלגל מהקצה אל
הקצה ,ויהי כדברו אליו יום יום ולא שמע
אליו ,פנה בעל הדוכן אל העני בהצעה
נדיבה תקנה כרטיס ותשלם והיה אם תזכה
הנה מה טוב ,ואם לא תזכה אני אשלם
עבורך ,ואכן השתכנע העני וקנה ,ובהגיע
יום ההגרלה בעל הדוכן קיבל את התוצאות
ראשון בישרו לו בשעה  11בלילה שבדוכן
שלו יש זוכה ,הוא עבר על הרשימות וגילה
שהעני זכה,ו ,,,העני מיליונר .אלך לבשר לו,
אבל בחוץ יורד שלג כבד ,הכל חשוך ובקתת
העני בקצה העיר איך אצא בשעה כזו חשב
בעל הדוכן ,אבל החליט שווה לבשר לעני
שכעת הוא עשיר גדול! התלבש היטב מפני
השלג והחל לצעוד ,השלג יורד אך הוא
אומר לעצמו הכל שווה ,הגיע לבקתת העני
העלובה נוקש חזק בדלת ,מי שם? אני,
תפתח קר בחוץ! לא פותח ,מי שם? אני נו
כבר תפתח ,איך קוראים לך? שמוליק בעל
הדוכן של הפיס ,מה אתה רוצה והוא
התלבט אם לבשר לעני כי פחד שיקבל שבץ
אך החליט לבשר לו תפתח אני רוצה לבשר
לך שזכית בפיס ועכשיו אתה מיליונר! לרגע
נשמע שקט ,ואז צעק העני  ,חוצפן! חוצפן!
מילא כל העיר לא יודעת שנהיתי עשיר אתה
שאתה יודע שאני עשיר איך אתה מעיז
לדפוק בשעה מאוחרת כזו תסתלק מכאן,

אנו מקבלים מהקב"ה הכל משפחה עושר
וברכה.השאלה אם אנו יודעים להכיר
טובה לבורא העולם שנותן לנו יום יום את
הכוח לחיות ,אשריכם לומדי הדף היומי
היודעים להשיב טובה לאדון הכל
במסירות הנפש ללימוד התורה עוד מסכת
ועוד...סיום אשריכם ...תלמידי חכמים.

)הרה"ג ראובן קרלינשטיין(

הנידון:
דף קנא.
נתבאר בסוגיא מעשה באחותו של רב טובי בר מתנה שבכה לפניה וכתבה לו את כל נכסיה.
השאלה :אדם שנמצא בתפקיד מכובד ופונה אליו בן משפחה שיקדים את תורו ומחמת כך יתאחרו אנשים אחרים האם ראוי לעשות כן.
דף קנג.הנידון:
נתבאר בגמ' שרבא פסק לא כפי שהיה צריך לפסוק ובעלת הדין קיללתו וניסה רבא להינצל מקללתה ולא ניצל.
השאלה :אדם שבלי כוונה פגע באדם אחר והלה קיללו האם יש לחוש לקללתו ולעשות התרת קללות.
דף קנד.הנידון:
נתבאר בגמ' שאין לפתוח קבר של מת ע"מ לראות אם הוא הגיע לגדלות כיוון שכך מתנוול המת.
השאלה :מעשה באדם שנרצח והמשטרה תבעה לנתח את גופתו ויראי ה' חטפו את הגופה והניחוה בבית כמה ימים עד שנרגעה המהומה,
האם יש בזה משום ניוול המת או שזהו כבודו.
דף קנו:הנידון:
נתבאר בגמ' לגבי שכיב מרע שביקש שיקנו ממנו ,קונים ואפילו בשבת וכ"פ שו"ע )חו"מ סי' רנ"ד(.
השאלה :נשאלנו בזוגות שנשותיהם לוקחות ללדת תומכת לידה ,אם אירע דבר זה בשבת האם מותר לה לנסוע עם היולדת ,ולחזור לביתה
אח"כ שמא שוב יצטרכו אותה.
דף קנח:הנידון:
נתבאר בגמ' שהאויר של א"י מחכים ומשום כך כ' היעב"ץ שתלמיד חכם שלומד תורה בא"י לבד לא ניזוק אף שהלומד יחידי נא' שניזוק הוא
דכתי' חרב אל הבדים ונואלו.
השאלה :אדם שנפשו איותה לעלות לא"י אך משפחתו השתקעה בחו" ל ואינה חפצה לעלות האם ראוי שיעזוב את משפחתו ויבוא ללמוד
פה ולהחכים ואח"כ לשוב לשם.
הנידון:
דף קס:
נתבאר בגמ' שלכוהנים היו עושים גט מקושר שע"י כן משתהים מלגרש נשותיהם.
השאלה :זוג של"ע נישאו בנישואין אזרחיים וכעת רוצים להתגרש ונותנים גט לחומרה והוא כהן האם צריך לעשות להם גט מקושר.
הנידון:
דף קסא:
הגמ' מביאה שהאמוראים היו רגילים לחתום בצורת סימן דג או דקל וכד' במקום שמם.
השאלה :אדם שחתימתו היא צורת חמה האם ימנע מלצייר סמל זה משום לא תעשון איתי וכו' שאין לעשות כצורת צבא השמים.
הנידון:
דף קסד:
נתבאר בגמ' לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתו.
השאלה :מצוי בסעודת אירוסין של בחור שלא היה הכי מוצלח מזמינים את ראשי הישיבה לדבר והוא משבח באופן כזה שלא יהיה שקר
אלא השומעים מבינים שכוונתו היא שיכול בפוטנציאל להגיע לכך האם יש להימנע מכך.
הנידון :
דף קסה.
נתבאר בגמ' רוב בנ"א נכשלים בגזל והכל באבק לשון הרע.
השאלה :מעשה באדם ששאל את חבירו על אדם מסוים והלה אמר לו שאותו אדם לא משיב את חובותיו בזמן ,האם מותר לספר דבר כזה
שמתפרש אצל כל אדם באופן שונה.
הנידון :
דף קסז.
נתבאר בגמ' איך שהאמוראים התנסו ברמאים שניסו לזייף את חתימות ידיהם והצליחו.
השאלה :מצוי מאוד שאברך לוקח שיק של חבירו לפורטו אולם נצרכים לחתימת בעל השיק והחבר שפורט עבורו חותם במקומו האם יש
בזה משום מיחזי כשיקרא.
הנידון :
דף קסח.
נתבאר בגמ' תלמיד חכם הרוצה לקדש אישה ייקח עימו עם הארץ מחשש שיחליפו לו את האישה כי אין דרכו להביט בהן.
השאלה :האם יש להימנע מפגישות מרובות לצורך נישואין שהרי אסור לת"ח להביט הרבה בנערה אלא אחר שתהיה אשתו.
הנידון :
דף קעא.
נתבאר בגמ' ששטר שזמנו כתוב בשבת או ביוה"כ השטר כשר שהרי ידוע שאין כותבים שטר בשבת.
השאלה :מעשה באדם שהתחייב לתת בדיוק בעוד חודש סך מסוים למוסד תורני ויצא זה ביום שבת וכתב להם צי'ק לזמן זה האם קיים
את נדרו שהרי אי אפשר לפורעו בשבת?
הנידון. :
דף קעג.
נתבאר בגמ' על הפסוק אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך שערבות מחייבתו לשלם.
השאלה :אדם בן תורה המבקשים ממנו לחתום על משכנתא ויודע הוא שאם יתבעו ממנו לשלם לא יוכל האם רשאי לחתום על משכנתא זו.
הנידון :
דף קעד:
נתבאר בגמ' שיש מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם ופריעת בעל חוב מצוה.
השאלה :אדם של"ע נפטר בעודו צעיר והשאיר הרבה חובות האם יש קדימות ליתומים בחובה לפרוע חוב אביהם.
הנידון :
דף קעה:
נתבאר בגמ' שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים הם ואין צריך עוד לקנין או שטר.
השאלה :אדם שעמד למות והקנה בדיבור כל נכסיו בשבת האם חל קנין זה שהרי אין המקבלים חפצים לקנות הנכסים בשבת.
הנידון. :
דף קעו.
נתבאר בגמ' אחד מתקנות חכמים שיהיו העדים חותמין על הגט חוץ מעידי מסירה
השאלה :עדים החותמים על הגט חותמים את שמם בכתב דפוס ללא שם משפחה וללא ת.ז ורק שמם ושם אביהם הפרטי נכתב בגט האם
מועילה חתימה זו מדין תורה שהרי גם העדים בעצמם לא יזהו שזה כתב ידם

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף (42
מעשה באדם שמצא ארנק עם מלא מזומנים ושיקים חתומים הוא התקשר לטלפון של בעל הארנק וזה היה תפוס שעה ארוכה,הוא התקשר
לבעל הצ'קים וכשהוא שמע זאת אמר לשואל שהוא חברותא שלו ויכול הוא להעביר זאת לבעליו ונתן סימנים ברורים שאכן מכיר את בעל
הארנק ,ומסר לידיו את הארנק,לאחר מכן מתקשר שוב לבעל הארנק להודיע שארנקו אצל פלוני וכשהוא שומע זאת הגיב בתדהמה זה שנתת
לו את ארנקי הוא נוכל החייב לי כסף והחזקתי צ'קים שלו אצלי בתור עירבון לפריעת החוב ,וכעת תובע בעל הארנק שידאג להשיב לו זאת
ואם לאו שישלם את כל הנזק האם יש מקום לחייבו מדין שומר אבידה ?

אלו היו תשובות הרבנים:הדין הוא :חייב המוצא לשלם על הנזק הכספי גם על הצ'קים ואף על המזומן .
מקורות ונימוקים :הנה דנו האחרונים אם דין שומר שמסר לשומר חייב שייך גם בדין שומר אבידה ,החכמת שלמה )חו"מ רצ"א סכ"ו(
עפ"י המכילתא )משפטים כ'( שייך דין זה גם בשומר אבידה,וכ"כ הספרי)פ' כי תצא פיסקא י"ב (אולם שו"ע הרב )רצ"א סל"ב (והבא"ח )ש"ר
פ' כי תבוא ס"ז (סוברים שאין דין של שומר שמסר לשומר חייב שייך בשומר אבידה,אולם נח' השו"ע והרמ"א )חו"מ סי' רס"ז סט"ז(האם

שומר אבידה הוא שומר שכר כ"כ השו"ע אולם לדעת הרמ"א הוא שומר חינם,ולדעת השו"ע במקרה זה גרע בשמירתו שהיה הוא שומר

שכר ומסר לשומר חינם וכמבואר )סי' רצ"א סכ"ו( ולענין הצ'קים נח' הפוסקים אם יש דין שמירה בשטרות כמבואר בשו"ע )חו"מ סי' ש"א (
ויש שסוברים שיש להם דין כסף וכבר הארכנו זאת בגיליון פניני הדף מס'  25ועפ"י מש"כ נתיה"מ )ש"א סק"ב (שומר שמסר לשומר חייב
מדין מזיק ולא מדין שומר אבידה ובמקרה זה שמסר לאדם אחר ולא לבעל האבידה הוי מזיק ואף שבדין גרמי )המבואר בחו"מ סי' שפ"ו(נח'

השו"ע והש"ך אם חייב לשלם על דינא דגרמי ועוד שאין לחיבו אם הזיק שלא בכונה שהרי כאן שלא השיב לבעלים של החפץ הרי הוא
)ברכת יישר כח לגה"ג הרב יהודא איטח ולגה"ג הרב אברהם בן חיים ולגה"ג הרב שלמה שעיו שליט"א על הליבון בסוגיא זו (
מזיק בכונה וחייב.
תשובה דזוזי  :בדבר השאלה האם מותר לאב לתת את כרטיס קופ"ח "זהב" לבנו או לזר בכדי שיקנה בהנחה? השיבנו הגה"ג הרב יהודא
איטח שליט"א שיש לאסור זאת אפילו לאשתו או לבנו וזאת משום שהם מתנים מפורשות שאסור להעביר זאת לאף אחד וכן השיבנו
הרה"ג מאיר סנדר שליט"א בשם הגה"ג הרב עזריאל אוירעבך שליט"א.
פניני דחיי :א.אדם השומע בנגן דברי תורה בתוך ד' אמות של קבר האם יש בזה משום לועג לרש? ב .והאם צריך לעצור את השמיעה
בעוברו ליד מקום המטונף? ג.אדם נכה בכסא גלגלים האם מותר לו לומר קדיש בישיבה?
פניני דזוזי :א.אדם החייב ל"אגד"  10ניקובים וקנה כרטיס מעבר אשר יש בו זכות לנסוע  10נסיעות תוך  75דק' האם פטור מתשלומיו?
ב .אדם שפירסם מודעות לדירה האם צריך להסיר את המודעות שנשארו בכדי שאנשים שמתענינים לא יבזבזו שיחה לריק?
תפילתו של כהן גדול:

תארו לכם ,אילו היו נותנים לנו אפשרות לתפילה קצרה,
תפילה לכמה דקות ביום הכי קדוש במקום הכי קדוש וכל
בקשה מתקבלת ,מה הינו מבקשים? שכל המחלות הנוראות
יסתלקו,ושעולם התורה יחזיק מעמד,ומה הכהן הגדול
מתפלל ,שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים מדוע? כי זה
שהולך ומצטער ,תפילתו נשמעת מהר יותר לפני אדון הכל.

והכל באבק לשון הרע" :אלה הדברים אשר דיבר
משה אל כל ישראל" ,אלה נוטריקון אבק לשון הרע
עפי' משכ' בגמ')ערכין טו (:מה תקנתו של בעל לשון
הרע ילמד תורה שנא' מרפא לשון עץ חיים ולכך משה
הוכיח את בנ"י ,וזהו על "אלה" אני בוכיה כי רחק
ממני מנחם כי אין אדם ניצול אלא על ידי עסק
התורה ובפרט בימי השובבי"ם )לדעת חכמי המוסר(

נשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם:

לגה"ג הרב יצחק זילברשטיין .לגה"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג  .ולגה"ג הרב נפתלי נוסבוים .ולגה"ג הרב אשר חנניה.
ולגה"ג הרב גדעון בן משה .ולגה"ג הרב אליעזר קונשטט .ולגה"ג הרב יהודא איטח.ולגה"ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ.
ולגה"ג הרב אברהם בן חיים.ולגה"ג הרב זאב ארי' שטיגליץ .ולגה"ג הרב שלמה שעיו.ולגה"ג הרב מנשה שוע.
שליט"א בברכת עוד ינובון בשיבה להגדיל תורה ולהאדירה.

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 42
ש.האם נכון למנוע שידוך מחמת תביעה ממונית?.
ת.עיין שו"ע )אהע"ז סי' א'( ברמ"א שנח' בביאורו אם יש איסור בנשיאת אישה לשם ממון כשלא מעגן אותה בשביל כך הח"מ הבין שאין בזה

איסור ,והגר"א ביאר שיש בזה איסור ,ולכך יש לקבל את טענת הנערה שמסרבת להינשא כשתובעים ממון.
ש .אדם שהתחייב בדינר וירד מנכסיו האם יכול להתיר נדרו?
ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חיים שליט"א עפי' מש"כ השו"ע )יו"ד סי' רנ"ח ס"ו(מי שנדר לצדקה יכול לשאול על נדרו ויש להתיר במקרה
זה שחרטה מועילה גם בלא פתח.ועוד שמבואר ) בסי' רכ"ח סי"ב( שעניות זה דבר שכיח ואינה בגדר נולד.
ש .האם העוף הפורח מעל קברו של יונתן בן עוזיאל היה נשרף גם בשבת?
ת.השיבנו הגה"ג הרב זאב אר"י שטגיליץ שליט"א שנכנס קמי מרן הגאון הגרח"ק שליט"א והשיב לו שגם בשבת העופות מעליו היו נשרפים.
ש .אדם שנדר שלא יצא מהאמבטיה האם יש לו היתר לנדרו?
ת.השיבנו הגה"ג הרב יהודה איטח שליט"א שמבואר בשו"ת הריב"ש )סי' שע ( שלא מועיל התרת נדרים ע"י מכתב דאין מתירים אלא בפני
הנודר וה"ה לנידו"ד )ועיין ביו"ד סי' רכ"ח סע"י טז'( מבואר שנח' הרא"ש ורשב"א עם הרמב"ם ולהרמב"ם אין להתיר דרך הטלפון ועיין ב"י
שכ' וראוי לחוש לדעת הרמב"ם .ובשו"ת שבט הקהתי )ח"ד ע"י רל"ט( התיר דרך הטלפון )ועיין עלינו לשבח ח"ב ע"מ תרפ"ג מש"כ עפ"י ערוך
השולחן שכ' להתיר ( ומעשה זה גם נשאל בבי"ד "יורו משפטיך" והורה הגה"ג הרב גדעון בן משה שליט"א להתיר ובלבד שזה בשעת הדחק.
ש .אדם שהכניס מזלג לכוסית השמן של החנוכיה מה דין המזלג?
ת.השיבנו הגה"ג הרב משה כהניאן שליט"א אם השמן חם בחום שהיד סולדת בו ודאי שנאסר וצריך להגעילו כדין כלי שבלע איסורי הנאה
)וכן פסק בשו"ת שבט הקהתי ח"ה ע"ש(
ש .גרושה המחנכת את בניה לא בדדך התורה האם האב חייב במזונות?
ת.עיין אהע"ז )סי' פ"ב( שם נתבאר שיש אופנים מסויימים ) שם ס"ז ובפת"ש סק"ו( שהאב לא חייב מדין תורה לזונו אם אין הבן בא אצלו

ומתחנך בצורה קלוקלת שאז פטור מלתת לו מזונות ע"ש .
ש .אדם שנדב ח"י רוטל אם אשתו תלד בן ונולדו תאומים?
ת.השיבנו הגה"ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליטא שכוונתו הייתה רק לתרומה אחת אם יוושע בבן ולא נתכוון לשנים עפ"י מש"כ מהרש"ם
ח"ה ס"י מ"ב )והובא בגיליון מעדני אשר פ' אמור תשס"ז( שחקר עניין זה.וכן השיבנו הגה"ג הרב אליעזר קונשטט שליט"א.

שו"ת מגליון מס' 42
ש .האם ניתן למכור בכורה בזה"ז?

ת.השו"ע )חו"מ ס"י רע"ח ס"ח( פסק שבכור יכול למכור חלק בכורה לאחר מות האב קודם חלוקת הנכסים ובעוד אביו חי עיין קצוה"ח )שם
סק"ג מש"כ בשם הריב"ש )סי' שכ"א( שמכירת הבכורה של עשיו ליעקב הועילה משום שקודם מתן תורה אדם היה מקנה דבר שלא בא
לעולם ומשמע שלאחר מ"ת א"א להקנות ומ"מ ביש שני אחים כ' קצוה"ח שיכול למכור חלק פשיטות שלו לאחיו ולגבי עבודה אין נ"מ בזה"ז
ובמהרה יבנה ביהמ"ק בימנו אמן או אז לבכורים תהא משמעות אחרת.
ש .האם בן צריך לקום מפני אביו כשיש אחרים אף שמחל לו אביו?
ת.עפ"י מש"כ ב"י לחלק בין ביה"כ שיש לו ב' פתחים לנר חנוכה )בס"י תרע"א( יש לחלק היכן שאין הפסד ממון לא חוששים לחשד א"כ אי"צ
לקום אולם עיין)ביו"ד ס"י רמ"ב סע"י ט"ז( ברמ"א שכ' י"א שאין חייב לעמוד לפני רבו רק שחרית וערבית ודווקא בבית הרב אבל בפני אחרים
חייב לעמוד מפני החשד וכ"כ הרש"ל )ביש"ש פ"ק קידושין סו"ס ע"א(
ש .עט שכתבו בו דברי תורה ונשאר בו דיו האם צריך גניזה?
ת .לענין קולמוס הובא בספר קסת הסופר סי' ד' ס"י שיש להזהר שלא יפול לארץ אולם לא מצאנו שנהגו לעשות כן וכל שכן בדיו של עט

שאין כותבים בו שם ה' כקסת ,אין להצריכו גניזה.
ש.בחורים שעלו בחתונה על שולחן כדי לראות אדמו"ר ונשבר השולחן מי חייב בתשלומין?

ת.עיין בשו"ע )חו"מ סי' שע"ח( לענין היזק שנוצר כתוצאה של שמחה והרמ"א שם כ' לפוטרו ודבר זה תלוי אם כך המנהג שאל"כ הוי מזיק
בידים והאחרון שגרם לשבירת השולחן חייב בהיזק.

כל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניין
נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם
ובכללם כל אלו שלא חפצים שנפרסם את שמם בברכת יישר-כח להגדיל תורה ולהאדירה

הרב חיים שירי .הרב מאיר סנדר  .הרב אהרן דיין .הרב אביעזר שיפמן .הרב אוריאל גדסי.הרב יצחק מידני.
הרב יהודה הירשמן .הרב יוסף מזרחי .הרב אברהם ממן .הרב פנחס חיים.הרב יצחק צבי מאיר אולבסקי.
הרב יוסף אופנהיים .הרב דוד צימרוט.הרב שלמה טולידנו.הרב שמואל זכאי  .הרב יוסף חיים בירנבוים.
הרב אהרן גרנדש.הרב יהודה אוחנה .הרב יוסף אלישר.הרב שלמה לוי.הרב יחזקאל גוטליב.
בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה

דפוס הדר

בהגרלה ע"ס  ₪ 100זכה הרב יצחק מידני שליט"א)חיפה(
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
ובאחוזת ברכפלד ברח' ר' עקיבא  9/8משפ' הרב לוי.ובקרית ספר רח' שדי חמד  4משפ' הרב בן אדיבה.
ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות) .ניתן לציין שלא לפרסם את השם(

ברכת יישר כוח לכל השולחים תשובות!
וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ .ולכל המצטרפים אליהם.

בברכת חילכם לאורייתא

מערכת "פניני הדף"
מעשה באדם נשוי שהיה לו אח רווק והיו שותפים בגורן אביהם ,יום אחד חשב האח הרווק,
מדוע שלא אפרגן לאחי הנשוי עוד כמה עומרים ,באישון לילה לקח כמה אלומות והעביר לגדישו של אחיו,
אחיו לא נרדם בשכבו על מיטתו חשב לי יש אישה וילדים ,מקיפים את שולחני למה שלא אפרגן לאחי כמה
אלומות לשמח אותו ,וכך עשה ובבוקר קמו וראו שהגורן שווה ,וכך כמה לילות עד שעשו מארב וברגע
ששמעו רעש יצאו ממקום מחבואם וגילו את גודל האחווה שביניהם,
איש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

02מערכת פניני הדף ט"ל 02-5829850

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

גליון זה נודב להצלחת ולרפואה שלימה ושיתגשמו משאלות ליבם לטובה של,
)הנדיב החפץ בעילום שם(וכן אשר ואיתן כהן וב"ב ,איתן ורינה לוי וב"ב ,דוד בן מלכה,מאיר ושמחה כהן וב"ב

לע"נ אבינו מורה דרכינו הרה"צ מימון )בן אדיבה( בן מסעודה זצוק"ל

