
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      
  
  

  
    

  
  
  
  

  : דבש וחלבדבש וחלב
אחד הטעמים למנהג אכילת מאכלי חלב הוא משום 
שבקבלת התורה נולדנו מחדש וחלב זה מאכלו של 

בן ארבעים ,40= של חלב אזהו גם הגימטרי.תינוק
בארבעים סאה נהפך ,ארבעים יום ליצירת הוולד,לבינה

 בחיק  שהה משה40פ "ג,הגוי ליהודי והטמא לטהור
 שנה 40 רק אחרי מחדש ואנו נולדנו, פמליא של מעלה

  . לעםההודיע משה לישראל היום הזה נהיית
  

   ::....פני הדור כפניפני הדור כפני
ידוע שטבע הכלב כשמשליכים אבן למרחוק הוא רץ 
לתפוס אותה ולא שם לב להביט מי הזורק אותה כך 

ה מעמיד לנו מלך קשה כהמן "בעקבתא דמשיחא הקב
ואנו מחפשים עצות ותכסיסים איך ללחוץ את הנוגש 

ועוד ,ם לשים פנינו אל משליך האבןבמקו
שכשהכלבים בחבורה אחת החזק שבהם הוא המנהיג 

  )ת"ח עה"ח.              (והזקנים שבהם לא נספרים כלל

  "האברך והנוכל "          
ובשעת חתימת החוזה אמר לו ובשעת חתימת החוזה אמר לו , , מעשה באברך ששכר דירה שנבנתה ללא רישיון ובעל הבית גר בדירה מתחתיומעשה באברך ששכר דירה שנבנתה ללא רישיון ובעל הבית גר בדירה מתחתיו

לאחר שתמו ימי לאחר שתמו ימי ,,מכיון שהדירה אינה רשומה בעיריה כיחידה נפרדתמכיון שהדירה אינה רשומה בעיריה כיחידה נפרדתב שאינו צריך לשלם ארנונה ב שאינו צריך לשלם ארנונה ""בעהבעה
השכירות הגיע לאברך מכתב מהוצאה לפועל שהחשבון שלו עומד לפני עיקול אם לא ישלם את חוב הארנונא השכירות הגיע לאברך מכתב מהוצאה לפועל שהחשבון שלו עומד לפני עיקול אם לא ישלם את חוב הארנונא 

 ובעל הבית  ובעל הבית ,,ב וביקש ממנו לשלם את החוב שנרשם על שמו ללא רשותב וביקש ממנו לשלם את החוב שנרשם על שמו ללא רשות""פנה האברך לבעהפנה האברך לבעה,,הרשומה על שמוהרשומה על שמו
ובא לפנינו לשאול שניתנה ובא לפנינו לשאול שניתנה , , ברך שימסור אותו לממונים על אכיפת הבניה והלה התחמקברך שימסור אותו לממונים על אכיפת הבניה והלה התחמקאיים עליו האאיים עליו הא, , התחמקהתחמק

יגלו את מעשיו יגלו את מעשיו כ כ "" ועי ועי  האם מותר לו למסור להוצאה לפועל את האדם הזההאם מותר לו למסור להוצאה לפועל את האדם הזה,,לו אפשרות לערער על העיקוללו אפשרות לערער על העיקול
  58171745817174--0202  ססחוו את דעתכם בנידון לפקחוו את דעתכם בנידון לפק) ) תשובה תינתן בגיליון הבאתשובה תינתן בגיליון הבא((                                    ..                ויהרסו את בנינוויהרסו את בנינו

   ::הנידוןהנידון            .דף פט) אא
מובא שכל אדם צריך להימנע ) ז"מצוה תקי(ח "נתבאר במשנה מי הם בגדר נביאי השקר ובמנ

  .ם שגם בגדר שחוק אסור"בשם הרא' כ)ה"ם פ"עכו' הל(מ "מנבואות ויש בזה איסור מהתורה ובהגה
ידי פעם צצים מודעות המכריזות על אדם זה כמשיח שאומר תחזיות בקשר  מצוי בימינו מ::השאלההשאלה

  .לעתיד האם יש בזה איסור תורה
  ::הנידוןהנידון           :דף פט  ))בב

  .שהשטן ניסה להניא את אברהם מלקיים את מצות בוראו ללכת לשחוט את בנו יחידו 'נתבאר בגמ
 ונע את אברהם מלשחוט את יצחק האם אברהם היה צריךאילו המלאך לא היה מ  ::השאלההשאלה
  .  או שבזה היה נראה כקובלנא כלפי מעלהלשבת שבעה על יצחקו להתאבל

   ::הנידוןהנידון            .דף צ  ))גג
הוסיף גם את המלוה )ג"פרק ל(א "ב ובפרקי דר"נתבאר במשנה את כל אלו שאין להם חלק לעוה

  ".חיו לא יחיה"' בריבית שנא
 האם יש להימנע מהלואה בהיתר עיסקא שרבו בה המכשולים ולהרבה פוסקים אין לסמוך ::השאלההשאלה

  .ז בשופי"ע

  ::הנידוןהנידון          .צדף  ))דד
  . ב"אין לו חלק בעוה' ע הלוחש לחולה את הפסוק כל המחלה וכו"נתבאר במשנה לדעת ר

  .ר"ס או לומר לחש להוצאת עיה"ש מניעה מלומר תהילים לצורך חולה שאיב האם י::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון           . דף צא))הה
עוברין  במעי '  ואפיר כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזל נחלת אבותיו"י א"אר ' נתבאר בגמ

  .אימן מקללים אותו
  . כל מי שיתפס עושה רישיון יסולק האם נכון לעשות כןםלבחוריישיבה שהודיעה  ::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון           :צב דף ))וו
א כל המחליף בדיבורו שמשנה את דיבורו כאילו הוא אחר "באחת מאמרותיו של ר ' נתבאר בגמ

  .כאילו עובד עבודה זרה
הוא החליט ,ת שידוכים וגילה שכל הצעה שמציעים לו יורדת מעשה בבחור שהיה בתקופ::השאלההשאלה

לברר מה חושבים עליו והתקשר למשגיח ולכמה מחבריו ובכך גילה באמת מה הם חושבים עליו 
  .האם מותר לעשות כן

      ......כשהראש והלבכשהראש והלב              
  זו היתה דרכו של אבי תנועת המוסרזו היתה דרכו של אבי תנועת המוסר   

                                        להחדירלהחדיר, , לל""רבי ישראל מסלנט זצוקרבי ישראל מסלנט זצוק                    
וכך היה וכך היה , , המוסר לכל ואף למתנגדיוהמוסר לכל ואף למתנגדיו                    
כ נתלתה מודעה על שיעור כ נתלתה מודעה על שיעור ""בביהבביה, , עושהעושה
ולצידה היה דף עם למעלה ולצידה היה דף עם למעלה , , ישראלישראל' ' מפי רמפי ר

ממאה מראי מקומות שהם הבסיס ממאה מראי מקומות שהם הבסיס 
ובסוף השיעור היה אומר רעיון ובסוף השיעור היה אומר רעיון , , לשיעורלשיעור

פעם אחת פעם אחת , , מוסרי שחדר גם למתנגדי דרכומוסרי שחדר גם למתנגדי דרכו
או לעיירה מסויימת למסור את או לעיירה מסויימת למסור את בבובבו

' ' צ עלה רצ עלה ר""היה זה בשבת אחההיה זה בשבת אחה, , השיעורהשיעור
ישראל לבימה וביקש מהגבאי שיגיש לו ישראל לבימה וביקש מהגבאי שיגיש לו 

לפתע החויר לפתע החויר ,,את הדף עם המראי מקומותאת הדף עם המראי מקומות
בדף היו מראי מקומות שמעולם לא בדף היו מראי מקומות שמעולם לא ,,כסידכסיד
ידו של מישהו היתה במעל לשנות את ידו של מישהו היתה במעל לשנות את ,,כתבכתב

והציבור שהתכונן דרך הדף והציבור שהתכונן דרך הדף , , כל הכתובכל הכתוב
ן מראי מקום ן מראי מקום התפלאו משלא מצאו קשר ביהתפלאו משלא מצאו קשר בי

ישראל עמד על הבימה ישראל עמד על הבימה ' ' רר,,אחד לחברואחד לחברו
וקימט את מצחו במשך עשר דקות ואז וקימט את מצחו במשך עשר דקות ואז 
נעמד והחל למסור את השיעור כשהוא נעמד והחל למסור את השיעור כשהוא 
מקשר את הסוגיות בצורה מדהימה מקשר את הסוגיות בצורה מדהימה 

, , ובסיום השיעור כמובן הדבר הכי חשובובסיום השיעור כמובן הדבר הכי חשוב
' ' למחרת ניגשו שני צעירים לרלמחרת ניגשו שני צעירים לר!  !  מוסרמוסר

ישראל וביקשו ממנו סליחה על אשר ישראל וביקשו ממנו סליחה על אשר 
פו את המראי פו את המראי והם אלו שהחליוהם אלו שהחלי,,עוללועוללו

 בזמן כה קצר  בזמן כה קצר ללמקומות והתפלאו איך יכמקומות והתפלאו איך יכ
להכין שיעור עמוס כל כך שמעולם לא להכין שיעור עמוס כל כך שמעולם לא 

נפתלי מאמסטרדם גילה נפתלי מאמסטרדם גילה ' ' תלמידו רתלמידו ר,,הכינוהכינו
ישראל את ישראל את ' ' שבאותם דקות לא הכין רשבאותם דקות לא הכין ר

השיעור אלא התלבט האם לעזוב את השיעור אלא התלבט האם לעזוב את 
השיעור אבל החשיבות של אמירת המוסר השיעור אבל החשיבות של אמירת המוסר 

ל ל ""והחפץ חיים זצוקוהחפץ חיים זצוק,,הכריעה את הכףהכריעה את הכף
בחדר סמוך בחדר סמוך , , יזה אכסניהיזה אכסניהסיפר ששהה באסיפר ששהה בא

ושמע אותו משנן כל ושמע אותו משנן כל , , ישראלישראל' ' לחדרו של רלחדרו של ר
מי שלא מי שלא "("(ודלא יליף קטלא חייבודלא יליף קטלא חייב""הלילה הלילה 

ישראל ישראל ' ' ח שרח שר""ואמר החואמר הח))לומד חייב מיתהלומד חייב מיתה
מיצר שלא החכמה לדעת הרבה תורה מיצר שלא החכמה לדעת הרבה תורה היה היה 

גם גם ,,החכמה ליישם אותה בלבהחכמה ליישם אותה בלבאלא אלא בראש בראש 
זכה וראשו נקבר בקברי אבות זכה וראשו נקבר בקברי אבות הרשע הרשע עשיו עשיו 

רבה בראש ולא רבה בראש ולא  כיון שידע ה כיון שידע ה,,אבל גופו לאאבל גופו לא
  ..חיבר את זה ללבחיבר את זה ללב

י העמלים בתורה י העמלים בתורה אשריכם לומדי הדף היומאשריכם לומדי הדף היומ
המתוקה שהיא הערובה לקיומינו כי רק המתוקה שהיא הערובה לקיומינו כי רק 
בתוך המים שהיא התורה יש לנו חיים בתוך המים שהיא התורה יש לנו חיים 

.. .. הכל מודים שחג העצרת הזה שייך לכםהכל מודים שחג העצרת הזה שייך לכם
  )המאורות הגדולים(

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

  קיגקיג  --מסכת סנהדרין פטמסכת סנהדרין פט

  סיוןסיוןחודש חודש 
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  ::הנידוןהנידון                   .צגדף  ))זז
נס שלהם היה הל ש"א מתו מעין הרע שנתנו בהם האנשים וביאר המהר"שאל ועזריה מתו לאחר הנס ולדעת רב וריניה משחנ' נתבאר בגמ 

 . והם ניצלו מאש שאוכלת בכל מצבגדול משל דניאל שהוא ניצל מאריה שאינו אוכל כשהוא רעב
  ? מחשש עין הרע האם יסתיר עצמום אותו ומתפעלים מזה שנשאר בחייםפוגשיניצל מתאונה קטלנית ואנשים אדם ש ::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון.צדדף  ))חח
   . אמר שירהונמנעה ממנו גדולה זו מפני שלאואת סנחריב גוג ומגוג ה רצה לעשות את חזקיה משיח "שהקב' גמנתבאר ב
שאין ) א"צ סק" שעהח"רל' יס (ח"ב או"המ'  יום פרק שירה האם יכול לומר זאת בלילה שהרי כ40 ו לומראדם שקיבל על עצמ: השאלההשאלה

  ?ב "  או שישלימנו במוצאי טבאב'  ועוד יש לדון האם מותר לקרוא פרק שירה בט,ילה מקרא בלילהלקרוא לכתח
  ::הנידוןהנידון.צהדף ))טט

  .שאבישי בן צרויה נכנס למעין וראה כתמי דם במים ומיד הבין שמלך ישראל נמצא בצרה ולקח את פרדתו וזכה שקפצה לו הדרך' נתבאר בגמ
  .שירי שמחה כדי להשתתף בצער המותקפיםמשמיעת  ימנע  האם  אדם הגר במרכז' ה כגון בזמן עופרת יצוקה וכדבעיתות מלחמ: שאלהשאלה

  ::הנידוןהנידון:צודף ))יי
  . בזקן ששכח תלמודו הואיל ומחמת אונסו הואוהיזהריהודה לתלמידיו ' באחד מאזהרותיו של ר' גמנתבאר ב
 גם היתר  ויש לדון אם לבעלה יש אלצהימר האם,אשה שבעלה בעיר מותר להתייחד עמה) ח "ס' כב' סי(ז "ע אהע"השו' ידוע משכ: השאלההשאלה

  .זה קיים שהרי אימת בעלה עליה

  ::הנידוןהנידון.צזדף ))יאיא
  ....מעלתה של אמירת האמת שבעיר קושטא לא מתו בלא סיבה וכיום האמת תהא נעדרת' נתבאר בגמ
  . האם יכול לומר אין לי ומתכוון אין לי בשבילך₪1 סיגריה וכל עלותה ו מבקש ממנו יש לו חפיסת סיגריות בכיס וחביראדם ש:השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון                         .צחדף ))בביי
  .משיח  ה ושמו של,זמנוו , וסיום הקץ והתנאים הנדרשים לכך ביאת המשיחעניין באריכות ' נתבאר בגמ
יה לביאת המשיח האם ימנע מלמכור לו שעל ידי כן ביאת המשיח נהיית ימ שבא לקנות דיסקים ובהם שירי צפ"ותואינו שאדם ש:השאלההשאלה

  .דבר זול בעיניהם
  ::הנידוןהנידון                          .צטדף ))גגיי

  .וח כמו הלומד עצמ"מבואר שמעלת מחזיק ת) א"ו ס"מר(ד "ע יו"ח מנכסיו ובשו"ח גדולה יותר ממהנה ת"שמעלת ת' נתבאר בגמ
ה לשלם שכר לרשעים "ח הסכם ישכר וזבולון האם ימנע מלעשות עמו שעל ידי כן מטריח את הקב"אדם רשע שרוצה לעשות עם ת ::השאלההשאלה

  .ז"בעוה

::הנידוןהנידון                         .קדף ))דדיי
לדון לגבי  'כ)ד"ל' ז סי"ח (ס" שינתן חצי לזכר וחצי לנקבה ובחתהתורת חיים בסוגיין' א שי עולמות ופי"ה ליתן לכ"ד הקבשעתי' אר בגמנתב
  .מי שהיה לו כמה נשים איזו אשה תקום עמובית המתים יתח

   .ל ידו האם רשאיאדם שקנה לו ולאשתו חלקת קבר ונפרדו בחייהם ורוצה למכור את החלקה של אשתו בכדי שלא תקבר ע: השאלההשאלה
   הנידוןהנידון                       .קאדף ))טוטו

  . ועוד עניני רפואה המותרים והאסוריםט " ויו לחשים לנחש ועקרב בשבת ההיתר ללחוש בענין 'נתבאר בגמ

    .'ש לדון אם זה בגדר של תרופה סגולית וכדווי) ח"שכ' סי(ח " המבואר באוהומופאטית בשבת על  פי האם מותר ליטול תרופה ::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון                       :קאדף ))טזטז  
  . שהרי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודשיבתו בעזרהישירבעם נטרד מן העולם בעבור גסות הרוח שהיתה בו שחשש מאי ' נתבאר בגמ
   .האם ימנע מלקחתו ומכיר בעצמו שכשיטעם  מזה לא ישבע שיש בו הרבה כבוד אדם שמציעים לו תפקיד   ::השאלההשאלה

  . ::הנידוןהנידון                         .קג דף))זזיי
  .יםנפת שאין מקבלות פני שכינה אלו החנאחת מהכתוש 'נתבאר בגמ

  .עזרתו למוסד התורנילמען המשך תמיכתו ו..ה הוא חשובמוסד האם רשאים להחניף לו ולומר לו כמעשיר שהגיע לביקור ב ::שאלהשאלה
   ::הנידוןהנידון                   .קדדף ))חחיי

  .  וכמעשה של האלמנה ורבן גמליאלהשומע וכן , עמו בשמים והכוכבים בוכים בלילה שאז קולו נשמע ההבכייענין ומעלת ' נתבאר בגמ
 .עלת הלילה עדיפה משל יוםמ בעוד שמהסוגיא מוכח של שלא לקרוא תהילים ומקרא בלילה"אריזאיך הזהירו רבותינו ובשם ה ::להלהאאהשהש

   ::הנידוןהנידון                        :הק דף))טטיי
   .ב ומתוך כך יבא לשמה"ם שמתכוין לשכר בעוה"הרמב' שלא לשמה ופי' לעולם יעסוק אדם בתורה אפי' נתבאר בגמ

  .ם זהו שלא לשמה שאסור"ראש כולל שהוריד לאברך כסף ממלגתו החודשית ובא האברך וקובל על כך בפניו האם רשאי שהרי לרמב ::הההשאלהשאל

   ::הנידוןהנידון                        :קזדף ))ככ
  . בקבורתו פטירתו ולהשתתףו להיות עמו בשעתשיעקב אבינו לא מת עד שחלה בכדי שבניו יוכל' נתבאר בגמ

  .  מיעקב אבינום שהבן לא ילך אחר מיתת האב ומאי שנא-ובהם מנהג ימצאנו מנהגים שונים ::השאלההשאלה

    ::הנידוןהנידון                     .קטדף ))אאככ
  . הטעימותחטאם ועוונם של אנשי סדום שהיו אוכלים בשיטה כזו שהסחורה היתה נגמרת עם' נתבאר בגמ

  .מצויים אנשים כשבאים לקנות חמוצים מיד טועמים אף שהם לקוחות קבועים האם יש למחות בהם  ::השאלההשאלה

    ::הנידוןהנידון                     :אקידף ))בבככ
  .כדי שלא יתבזהבת "נזם והאחרונים דנו אם מותר לשרוף סושכתבי הקודש יש לג' נתבאר בגמ

  .ת שבהם" עם הדהאם מותר לשרפם'   בין תמונות נשים וכדות "עיתונים המפרסמים דמצויים  ::השאלההשאלה

    ::הנידוןהנידון                     :קיגדף ))כגכג 
  ).ז"שמ' ה סי"ח(ת מועדים וזמנים" עשה את יריחו עיר הנידחת ועיין שושיהושע' נתבאר בגמ

  .ומחבלים יורים עליה האם ניתן לעשות גדר להגנהכיום שממוקמת שם עיר  ::השאלההשאלה
     

  



  
  ))4646    מתוך פניני הדףמתוך פניני הדף((שאלה בבית המדרש שאלה בבית המדרש אלה שנאלה שנהשהש                

ובאם זה לא יקרה הוא ובאם זה לא יקרה הוא , , מעשה באדם שקנה דירה בסביבות ירושלים והקבלן התחייב לסיים את הבניה תוך שנתייםמעשה באדם שקנה דירה בסביבות ירושלים והקבלן התחייב לסיים את הבניה תוך שנתיים
הקונה תובע מהקבלן הקונה תובע מהקבלן ,, להקפיא כל בניה באזורים אלו להקפיא כל בניה באזורים אלואולם הופסקה הבניה עקב הוראת השלטונותאולם הופסקה הבניה עקב הוראת השלטונות,,מתחייב לשלם שכירותמתחייב לשלם שכירות

      ??האם יש מקום לחייבוהאם יש מקום לחייבו,,לממש את התחייבותולממש את התחייבותו
  ..הקבלן פטור מלשלם אך הקונה יכול לבטל המכרהקבלן פטור מלשלם אך הקונה יכול לבטל המכר::הדין הואהדין הוא::אלו היו תשובות הרבניםאלו היו תשובות הרבנים

א לא קניא אולם בשטר אסמכת)ז"ר' מ סי"חו(ע" יש לה משמעות או דהוי אסמכתא כמבואר בשויש לדון אם התחייבותו ::מקורות ונימוקיםמקורות ונימוקים
' י מה שכ"ומכל מקום אין לחייב את הקבלן עפ,שאין בו חיסרון של אסמכתא) ב"רא סק' מ סי"חו(ש "פת' שהוא מנהג בין הסוחרים כ

ל המוכר קרקע באחריות והתנה המוכר שכל אונס שיוולד בקרקע חייב לשלם ונפסק הנהר שמשקה אותה הרי "וז) ג"מ רכה ס"חו(ע "שו
ב "שי' סי(מ "ע חו"למכת מדינה המבואר בשו כיון שזה אונס שאינו מצוי ולא העלה המוכר גזירה זו על דעתו ויש לדמות דין זה זה פטור

אולם יכול הלקוח לבטל את המכירה עקב המצב המעורפל עד מתי תימשך הקפאה זו ).ד"של' וסי, א"ב ס"שכ' סי, א"א ס"שכ' סי,ז "סי
   )ה"ו ס"רכ(מ "ע חו"וכמבואר בשו

ח "ח(ל "ת שה"בשם שוא "שליטהכהן רבינוביץ  גמליאלג " כפיו השיבנו הגהגבי כהן שהלבין פנים אם רשאי לישאבדבר השאלה ל ::יייידחדחתשובה תשובה 

  .א"ק שליט"א בשם מרן הגרח" שליטאריה זאב שטיגליץג "ש וכן השיבנו הגה"עיי)יבמות מז' י תוס"עפ(שהעלה שאינו פסול )ב"ח קע"או

מ "חו(ע "י השו" עפא" שליטאברהם בן חייםג "דבר השאלה באדם שמילא דלק והעובד פיטפט ומילא יותר ממה שצריך השיבו הגהב:תשובה דזוזיתשובה דזוזי

 ובענין נערים שהבעירו א" שליטיצחק מידניג "מדין יורד לשדה חברו בשדה העשויה ליטע אלא שיוכל לעכב התשלום לזמן אחר וכן השיבנו הגה)שעה
  .א בגדולים חייבים ובקטנים לכשיגדלו יתחייבו לשלם"שליטאליעזר יחיאל קונשטט ג הרב "רפה מכונית השיבנו הגהג בעומר ונש"מדורת ל

כ איך כיום בבתי הכנסת "ת א"ואין מעלים אותו לס, מי שבא ואמר כהן אני אינו נאמן)א' סעי' ג' סי(ז "ע באהע"יש לדון לדעת השו. א  ::פניני דחייפניני דחיי
ערל שמתו אחיו מחמת מילה האם צריך להניח תפילין  .ב ?ת בלי לדעת בוודאות שהוא כהן" שאומר שהוא כהן מעלים אותו לסומי? שואלים יש כאן כהן

  .והאם אסור לו לאכול אפיקומן שהוא תמורת קורבן פסח, בשבת כיון שאין לו אות

ושאלתו האם יוכל  ₪ 5כשאומר להם המוכר את הסכום מורידים נשאלנו על ידי בעל חנות לממכר דגים שיש לו כמה לקוחות קבועים ש  ..אא  ::פניני דזוזיפניני דזוזי
 אדם ששפכו עליו מים בחג השבועות ומשום כך הוזק.ב? ממה שצריכים לשלם כדי שיקבל את תמורתו המליאה ₪ 5לומר לאותם קונים סכום גבוה ב

רב שנתנו לו כרטיס חינם . ג.ה כן לא יאונה לו כל רע ם שכתב שמי שעוש"כובעו האם יהיו פטורים שהרי מנהג שפיכת המים מקורו הוא מאבי הרמב
  ?פשרו לו למסור האם חייב לשלם את דמי הכרטיס למארגניםור שיעור בדף היומי ונוסעים לא אלמירון בכדי שימס

  
  

  
  

  
  

  4646''ותשובות לגיליון פניני הדף מס ותשובות לגיליון פניני הדף מס   שאלותשאלות
  ? האם מותר לומר שאוסף כסף לחתן שאוסף עבור יתום.ש
  שבתיה גידלה את משה שהוריו היו בחיים וקראו לו יתום אולם רבו ):יג(במגילה ' י הגמ"שהתיר עפ) ז"מ' עמ(משפטי השלום' עיין בס.ת

' ד סי"ח( משנה הלכות ת"ובשו) ט"סק' צז' סי' חב(בשם המנחת שלמה ק ו"בשם הגרח) ס"ק' עמ(האוסרים ומהם בספר תתן אמת ליעקב 
  .וביותר שאין למדים מן ההגדות) ז"קס

  ?מ ונאכל הקמח"רוקנו קמח והתברר שלא הופרשו ת.ש
ס אין המוכר "המוכר דבר לחבירו שאיסור אכילתו מד) ג"ד ס"רל(מ "ע חו"י המבואר בשו"א עפ"ג אברהם בן חיים שליט"השיבנו הגה.ת

  .מדרבנן הואמ " הפרשת תרוז "מחזיר לו כלום ובזה

  ?אם ימשיכו במנהגםוחתן בימי חופתו לשמחות אחרים יום ' אלו הנוהגים שיולדת לא תצא במשך מ.ש
 ע וכן בהלכות מילה לתאומים ובכל דברחתנים משום עין הר' בך לשאין לבר) ' ג'ב סעי"ס' סי(ז "א אהע"כ הרמ"מש' קור לדין זה עפייש מ.ת

  .  אין בו משום חוקות הגוייםר"שאנו עושים מחשש עיה

  ?הי הקלט"האם ניתן להפליל אדם ע .ש
 שלא ראו את המדבר דים ששמעו לפי תומם אבל בעידי הכמנההו רק בע שמה שמועיל טביעות עין של קול ז'כ) 'ב' מ סי"חו(ס "החת.ת

 .ה לענייננו"הודיבר  חוששים שאדם אחר
    ?האם ניתן לשמוע שירים שקטים בימי העומר .ש
 א שאין בכך איסור שרק ריקודים ומחולות אסור אולם מרן"ך שליטע אוירב הרב עזריאל ג"א בשם הגה"ג מאיר סנדר שליט"שיבנו הרהה.ת

 .ל שיש להחמיר אך אינו אסור מן הדין"מ הלברשטאם זצ"ק והגר"א והגרח"הגריש
  ?האם ניתן להאזין לשמיעת מוסיקה קלאסית של גויים .ש
להחמיר בזמן הזה ' קסו כ' לחלק אם הזמר נעשה במיוחד לשם עבודה זרה אולם בסישכתב ) קיא' ב סי"ד ח"יו(ת אגרות משה "עיין בשו .ת

  .ש"ל גויים עיישלא לשמוע זמר ש

 

  
  

  ::כל המיצר לישראל נעשה ראשכל המיצר לישראל נעשה ראש
לישראל מגיע נחלה ללא מיצרים כיון שהפכו את הנעשה 

ך הגויים יודעים ומאיד, כ נשמע"לראש קודם נעשה ואח
' פי" היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח"' אימרה זו ולכך נא

 ה"היה על ש"דרשו חז כמו מנוח שארץהלא היתה עם 
   )ם שפירא"מהר (וילך מנוח אחרי אשתו ' שנא.)ברכות סא(

  ::ההדאגה בלב איש ישיחנדאגה בלב איש ישיחנ 
ויצא יצחק לשוח "'  שנא תפילהוןישיחנה זה לש

כל המתפלל ממילא רים ושיתפלל על אח'  פי"בשדה
ל עצם זה "ד הדרוש י"על חבירו הוא נענה תחילה וע

י "מה חברו עונה לו משום שע' שמשיח לחבירו ולא כ
שיח שרפי (כן נעשה לצרת רבים וזה חצי נחמה 

  )קודש

  ::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 שמואל פנחסיג  הרב שמואל פנחסי""ולגהולגה. . דברג דברג ג הרב זלמן נחמיה גולג הרב זלמן נחמיה גול""לגהלגה  ..ג הרב יצחק זילברשטייןג הרב יצחק זילברשטיין""לגהלגה  ..מארמארג הרב שלמה עג הרב שלמה ע""צ הגהצ הגה""לראשללראשל

ג הרב ג הרב ""ולגהולגה. . ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ""ההולגולג..ג הרב יהודא איטחג הרב יהודא איטח"" ולגה ולגה..זר קונשטטזר קונשטטעע אלי אליג הרבג הרב""ולגהולגה..  . . ג הרב אשר חנניהג הרב אשר חנניה""ולגהולגה
  אא""שליטשליט. . ג הרב יצחק מידניג הרב יצחק מידני""ולגהולגה  ..ג הרב מנשה שועג הרב מנשה שוע""ולגהולגה..ב שלמה שעיוב שלמה שעיוג הרג הר""ולגהולגה  ..שטיגליץשטיגליץ' ' ג הרב זאב אריג הרב זאב ארי""ולגהולגה..אברהם בן חייםאברהם בן חיים

  ..בברכת עוד ינובון בשיבה להגדיל תורה ולהאדירהבברכת עוד ינובון בשיבה להגדיל תורה ולהאדירה



  
  4646  ''ת מגליון מסת מגליון מס""שושו
  ? האם מותר להתיחד עם מי שאינו בר הולדה.ש
  . שיש להתרחק מזה משום מראית העין' כ) ב סז "חי(ת ציץ אליעזר "שהתיר יחוד כעין זה ובשו) ד סה י"ח(מ "ת אגר"עיין שו .ת

  ).ב"ט סקי"ב ס' סי(ועיין דבר הלכה .ז יהא מותר ביחוד" ולפישהנברא מספר יצירה אין בו כח ההולדה' כ) סנהדרין נב(ובבן יהוידע 
  ?עשה מייןנמהי ברכתו של ארטיק ה.ש
מטות (ח "אולם הבא)ח יד"ח(י "ת מנ"ובשו) ט לט"ח(ל "ת שה"כ שו"ג הסתפק בזה וכ"הפוסקים הסתפקו לגבי ברכתו של יין מוצק הפמ.ת
שארטיק ' כ) ט' ח הע"פי( שערי הברכה ' ובס,שברכתו כיין' כ) יד"רב סק(ח "אולם כה,ב"העלו שברכתו שהנ) ז' ג סי"ח(א " צית"ובשו) כ' סי

  .ע מפאת המחלוקת"מ יש להימנע מלאוכלו בפ" ומ מיין כיון שאין זה דרך אכילתו וביותר אם מערבים בו מרכיבים אחרים ברכתו שהכל

  ?לבא לשיעור לישון או להימנע מלבא.ש
 לשואלים אותו שעדיף שילכו לשיעור ואם גופם לא שומע נשמתם שומעת וביותר יש לעשות כן אם הובא בספרים שהסטייפלר הורה.ת

  .הילדים יודעים שאבא הולך לשיעור תורה

  ?האם ניתן להזמין קוסם לשמח את הילדים. ש
 שהתיר בתנאי שזה ידוע שדבר זה )יג' ד סי"ד ח"יו(מ "ת אג" ועיין בשוםעיניישאסרו אחיזת )ז"סק(ש "ופת )ו"ט סט"ד קע"יו(ע "שו עיין .ת

ל "ת  שה"ועיין שו,א התיר אם מגלה לצופים בסוף את דרך פעולתו"ש אלישיב שליט"מ יש להימנע מזה ומרן הגרי"הוא מקלות התנועה ומ
א מצד גניבת שהחשש הו) ת אלף תרצה"שו(ז "מ לצורך ילדים חולים יש מקום לסמוך על דעת הרדב"שהחמיר בענין זה ומ) ט א"קכ' ה סי"ח(

 .דעת ובזה אין שייך חשש זה
  ?ש בן חלפתא בירך הגומל על הצלתו מהאריות " רהאם. ש
' שאף שכ' '  וביאר האלשיך הק" נמשל כבהמות נדמו"'  כ נדמה לה כבהמה שנא"דורשת אין חיה שולטת על האדם אא) א"קנ(שבת ' הגמ .ת

 אשר צלם אלוקים בפניו מפיל את מוראו על שאיש' ול את האדם ותיוצה לאככ איך אריה ר" יהיה על כל חית השדה אוחיתכם ומוראכם
במי שעמד עליו אריה בעיר האם מברך הגומל ומסתמא ' שנח' כ) ט"ריט ס(ח "ע או"ש הגומל אולם בשו"ז מובן מדוע לא בירך ר"החיות ולפי

  .גומל אם מברך ה האחרונים ' שנחז אם נחשב לאדם הגורם לעצמו להסתכן"א רק יש לעיין לפי"דיבר לרוב בנ
  

ן שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של ענייכל  
  נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהםנודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם                                                                                                                                

  . . הרב יצחק מידניהרב יצחק מידני..וריאל גדסיוריאל גדסיהרב אהרב א.  .  הרב אביעזר שיפמןהרב אביעזר שיפמן. . הרב שלמה יצחקיהרב שלמה יצחקי. . הרב מאיר סנדר הרב מאיר סנדר . . הרב חיים שיריהרב חיים שירי  
  ..הרב יצחק צבי מאיר אולבסקיהרב יצחק צבי מאיר אולבסקי..רב יוסף שלמה עבאדירב יוסף שלמה עבאדיהה. . הרב יהודה הירשמןהרב יהודה הירשמן

  ..הרב יוסף חיים בירנבויםהרב יוסף חיים בירנבוים .  . הרב ישראל בן יעקב הרב ישראל בן יעקב . . הרב יוסף אופנהייםהרב יוסף אופנהיים
  ....הרב ברוך רוזנברגהרב ברוך רוזנברג..הרב יוסף אלישרהרב יוסף אלישר..הרב יהודה אוחנה הרב יהודה אוחנה ..הרב אהרן גרנדשהרב אהרן גרנדש

ההבברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירבברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדיר
א א "" שליט שליט אביעזר שיפמן אביעזר שיפמןזכה 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

  ))לציין שלא לפרסם את השםלציין שלא לפרסם את השםניתן ניתן ((  ..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 לאורייתאבברכת חילכם לאורייתא

 "פניני הדף"מערכת 
 

      
    ווברה לא ידעו איך לבשר לזוכה וחששברה לא ידעו איך לבשר לזוכה וחששמעשה באדם שזכה בלוטו האמריקאי סכום של כמאה מליון דולר בעלי החמעשה באדם שזכה בלוטו האמריקאי סכום של כמאה מליון דולר בעלי הח              
  ד נפגש עם הזוכה ד נפגש עם הזוכה ""העוהעו,,לבסוף החליטו לשלוח עורך דין שיגלה לזוכה לאט לאט את גודל הזכיהלבסוף החליטו לשלוח עורך דין שיגלה לזוכה לאט לאט את גודל הזכיה..,,הלה שבץהלה שבץ    שיקבלשיקבל            

  הייתי מכסה את המינוס השיבהייתי מכסה את המינוס השיב!!אואו,,שאלשאל??אם היית זוכה באלף דולר איך היית מרגישאם היית זוכה באלף דולר איך היית מרגישופתח בשאלה ופתח בשאלה ,,מרודמרוד  וגילה שהוא עניוגילה שהוא עני              
  וכך עלה איתו לאט עד שאמר לו וכך עלה איתו לאט עד שאמר לו ,,מזמין חברים וחוגגמזמין חברים וחוגג? ? דולר מה היית עושהדולר מה היית עושה    היית זוכה במאה אלףהיית זוכה במאה אלף    ואםואם       האיש האיש    

  אם זכיתי השיב האיש אני לוקח דף ועט וחותם לך אם זכיתי השיב האיש אני לוקח דף ועט וחותם לך ,,מבשר לך שזכית במאה מליון דולר מה היית עושהמבשר לך שזכית במאה מליון דולר מה היית עושה  ואם הייתיואם הייתי      
  כי מה שהיה לו בראש לא היה לו בלב כי מה שהיה לו בראש לא היה לו בלב ????מדועמדוע,,ד הוא קיבל שבץ במקום ומתד הוא קיבל שבץ במקום ומת""רק שמע זאת העורק שמע זאת העו,,חציחצי  שאתה מקבלשאתה מקבל      

  ... להחזיק את הגיליון שמפיץ תורה לכל פינה להחזיק את הגיליון שמפיץ תורה לכל פינהווזה הזמן לתת ללב לעשות את שלזה הזמן לתת ללב לעשות את של      בחג מתן תרהבחג מתן תרה  ..11
 ל ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה "להנצחת נשמות יקירך ז                 

 ' חסות וכד, נ"לע, ובכל עניני הגליון והפצתו                                   
    02-5817174 'פקס או 02-5829850 'לטל לפנות   ניתן                           

  
  

  

דפוס הדר
 

 
  
  
  
  

  ל "בן מסעודה זצוק) בן אדיבה(צ מימון "נ אבינו מורה דרכינו הרה"לע                 
  ל"ל       ושמחה בת מזל ז"נ דוד בן זהרה ז"                                  ולע


