
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      
  
  

  
    

  
  

                  
  
  

  צ " זה נודב לעילוי נשמתו  של ראש ישיבת פורת יוסף מורינו הרהןגיליו          
   שומעי לקחו י תלמידיו"הונצח ע.   ה.ב.צ.נ.ל ת"לם בן שמחה זצוקועג הרב יהודה מ"         הגה    

  

  ::יעין אותויעין אותוייטהר מסטהר מסייהבא לההבא לה
והתשובה בזה היא כיוון , מדוע לא אומר הרוצה להיטהר

 ה מצטרפה"הקבשרק חשב להיטהר ומחשבה טובה 
מגיד "' הרמז בפסוזהו , נחשב כבר שבאלכך למעשה 

 שאצלם אין המחשבה "דבריו ליעקב לא עשה כן לכל גוי
                                                                                                                      .מצטרפת למעשה

            ::אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט
וגרם לשלטון  מפורסם "מוסר"מעשה באדם שהיה 
, תיו היו בדביקותאולם תפילו, לבני עירו צרות רבות

ושאלו לרבי אורי מסטרטיק , הו זהותמהו לפשר מעש
ה לעשות וענה להם אמירתו לגבוה הרי כדת מ

                                    )ח"ס( ...כמסירתו להדיוט

  !!ימןימןהמוזמן שלא זהמוזמן שלא ז
 ולשם כך לקח אולם יקר ערך שכל מנה  ולשם כך לקח אולם יקר ערך שכל מנה ,,מעשה באדם חשוב שארגן אירוע לרגל שמחה במשפחתומעשה באדם חשוב שארגן אירוע לרגל שמחה במשפחתו

 את בואם  את בואם וובו עולה הון רב ומשום כך ביקש מהמשתתפים לאשר את בואם ואכן כל אלו שאישרבו עולה הון רב ומשום כך ביקש מהמשתתפים לאשר את בואם ואכן כל אלו שאישר
 ומשום כך נגרם לבעל השמחה  ומשום כך נגרם לבעל השמחה עעבאו מלבד משפחה גדולה שנעדרה למרות שאישרה שתבוא לאירובאו מלבד משפחה גדולה שנעדרה למרות שאישרה שתבוא לאירו

 יש מקום שאבי המשפחה יפצה אותו על הנזק כיון שאישר בהתחלה אף שלא  יש מקום שאבי המשפחה יפצה אותו על הנזק כיון שאישר בהתחלה אף שלא האםהאם, , הפסד כספיהפסד כספי
  58171745817174--0202חוו את דעתכם בנידון לפקס חוו את דעתכם בנידון לפקס ) ) תשובה תינתן בגיליון הבאתשובה תינתן בגיליון הבא    ..התכוון לבואהתכוון לבוא

   ::הנידוןהנידון            .דף סא) אא
  .האופן שבו מותר להשאיר את הגוי יחד עם יין של ישראל בכדי שלא יאסר' נתבאר בגמ

איסור יחוד עם אשה וגדריו ויש לדון בימינו האם יש לאסור על ) סימן כב(ז " מצאנו באהע::השאלההשאלה
  .אדם להיות בחדר לבדו שמצוי בו אינטרנט המפיל חללים חללים

  ::הנידוןהנידון         .דף סב  )) ב ב
  .ות השביעית שאסורים בהנאה דיני פירות שביעית מתי לכסף יש דין של חליפי פיר'נתבאר בגמ

כדי שלא '  שאדם בשנת השמיטה לא ישתמש בכסף מזומן אלא בשיקןהאם יש עניי::השאלההשאלה
  .להיכשל בסחורה במעות שביעית

  ::הנידוןהנידון           .דף סג  ))גג
..ונה בדמיםשיש הבדל בין קנינו של היהודי שקונה במשיכה לקנינו של הגוי שק' נתבאר בגמ  

  מעשה באדם שרכש מוצר חשמלי ולאחר התשלום קודם המשיכה התברר לו שהמוצר ::השאלההשאלה
וחפץ לחזור בו מהמקח עקב החרם האם הוא בכלל מי שפרע מדור המבול " אלקטרה"שייך לחברת 

  .הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו

  ::הנידוןהנידון        .סדדף  )) ד ד
.                                                                                              ע ורבנן האם איסור כלאים הוא בטיפוח של העץ או גם בשמירה על קיומו"של ר' מח' נתבאר בגמ

האם יש עניין ) ה"ד רצ"יו(ע " אדם שחפץ לעקור עץ פרי המורכב כלאיים כמבואר בשו::השאלההשאלה
שימכרהו לגוי שיקצוץ אותו דחמירא  סכנתא מחמת הנשמות המגולגלים בו כמבואר בצוואת 

  .ח"ריה

  ::הנידוןהנידון        .סהדף  ))הה
לגבי אדם ששכר חמור ישנם דברים שרשאי להניח על החמור וישנם דברים שיכול לעכב ' נתבאר בגמ

  .                                                                       רעליו החמ
 מעשה באדם שביקש משכינו לשכור את רכבו לצורך נסיעה והתברר שהעביר את כל דירתו ::השאלההשאלה

  .ודורש בעל הרכב תשלום נוסף עבור הבלאי, עם רכב זה
  

  
          

  ......העגלון והקפההעגלון והקפה  

, , הדיג בלחץהדיג בלחץ" " פישלפישל"" בבוקר  בבוקר שבתשבת
 הולך מהר  הולך מהר ,, כמעט כורעת ללדת כמעט כורעת ללדתאשתואשתו

לבית העגלון דופק בחוזקה ומעיר את לבית העגלון דופק בחוזקה ומעיר את 
העגלון ומתחנן בא קח אותנו אשתי העגלון ומתחנן בא קח אותנו אשתי 

 שואל העגלון וכי אני גוי  שואל העגלון וכי אני גוי !!צריכה ללדתצריכה ללדת
, , מר לו פישל זה פיקוח נפשמר לו פישל זה פיקוח נפש א א??בעיניךבעיניך

  ??!! ופוסק ופוסקת רבת רביייי וכי נה וכי נהמר לומר לו א א!!מותרמותר
סוסתי הצדקת מעולם לא חיללה סוסתי הצדקת מעולם לא חיללה 

הלך פישל הלך פישל , , אני רוצה היתר מרבאני רוצה היתר מרב, , תתשבשב
כ כ "" העיר שהיה בביה העיר שהיה בביהמהרה לרבמהרה לרב

  ושח לו את   ושח לו את ,,באמצע תפילת שחריתבאמצע תפילת שחרית
לעגלון לעגלון אמר לו הרב אמור לו אמר לו הרב אמור לו , , הבעיההבעיה

בשמי שאני מתיר לו ולסוסתו לחלל בשמי שאני מתיר לו ולסוסתו לחלל 
רץ רץ , , חח""את השבת ולנסוע מהר לביהאת השבת ולנסוע מהר לביה

את אשר פסק את אשר פסק פישל לעגלון ושח לו פישל לעגלון ושח לו 
לא אינני לא אינני , , אולם העגלון בשלואולם העגלון בשלוהרב הרב 

 אבל  אבל ,,בעניני הלכהבעניני הלכהנוסע הרב מבין נוסע הרב מבין 
אמור לי אמור לי , , נו מביןנו מביןיני עגלונות איניני עגלונות אינבענבענ

כיצד אני יכול להנהיג את סוסתי בלי כיצד אני יכול להנהיג את סוסתי בלי 
רטן רטן ,,מותר לך לעשןמותר לך לעשן, , לעשן סיגריהלעשן סיגריה

שוב שוב והעגלון בשלו והעגלון בשלו   ,,פישל באי נחתפישל באי נחת
רץ פישל רץ פישל , , יתה פוסק נהפכת לרביתה פוסק נהפכת לרביינהנה

 לנסוע ולעשן       לנסוע ולעשן      לרב והרב פסק שמותרלרב והרב פסק שמותר
חזר חזר  ,  ,  לדרך לדרך העיקר שכבר יצאו העיקר שכבר יצאוסיגריהסיגריה

 העגלון אומר וכי אפשר  העגלון אומר וכי אפשר פישל ואזפישל ואז
הרב אמר הרב אמר ? ? סיגריה בלי כוס קפהסיגריה בלי כוס קפה

, , לא נכון הרב דיבר על סיגריהלא נכון הרב דיבר על סיגריה! ! שמותרשמותר
, , והאישה כורעת ללדת והעגלון בשלווהאישה כורעת ללדת והעגלון בשלו

תגיד תגיד , , רץ פישל לרב והרב אמר לורץ פישל לרב והרב אמר לו
שמותר לו לעשות הכל העיקר שיצאו שמותר לו לעשות הכל העיקר שיצאו 

וכך כשסיגריה בפיו וכוס קפה וכך כשסיגריה בפיו וכוס קפה , , לדרךלדרך
לדרך והעגלון מסלסל לדרך והעגלון מסלסל הם הם בידו יוצאים בידו יוצאים 
 כבר את הציבור  כבר את הציבור רך רואיםרך רואיםבסיגריה ןבדבסיגריה ןבד

--עצעצ-- ןהוא חושב ל ןהוא חושב ליוצא מתפילת מוסףיוצא מתפילת מוסף
 עוד כמה דברים מותר  עוד כמה דברים מותר ןןמעניימעניי, , מו מו 

  ........לעשות והרבנים לא מגליםלעשות והרבנים לא מגלים
אשריכם לומדי הדף היומי אשריכם לומדי הדף היומי 
המתעמקים בפניני התלמוד וההלכה המתעמקים בפניני התלמוד וההלכה 
בפתחו של חורף נחמם את ליבנו בעוד  בפתחו של חורף נחמם את ליבנו בעוד  

  ..ופניני הלכהופניני הלכה......דף גמראדף גמרא

 "ני הדףני הדףפניפני"!  
   02-5829850:   טלפון02-5817174:  ירושלים פקס26פולונסקי ' רח

  הוריותהוריות  --מסכת עבודה זרה מסכת עבודה זרה 

  }}אא""תשעתשע{{מרחשון מרחשון חודש חודש 
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   " לעםויהדותויהדותתורה "  ארגוןץ בסיוע מופןהגיליו
  02-5371894 פקס 02-5374371' ם   טל- י5אורנשטיין '   רח



  
  ::הנידוןהנידון          .     וסדף  )ו
  .להסתפק לעשן טבאק שמערבין בו יין נסך' מ כ"שמותר להריח יין נסך שהריח אין בו ממש ובשעה' גמנתבאר ב 

  .מ יש לאסור" בהם תערובת חמץ ולפי השעהשמערביםהאם צריך הכשר לסיגריה בפסח כיוון  ::שאלהשאלההה
  ::הנידוןהנידון             .סחדף  )ז

  .ע בכדי שיפגם"ת שלינת לילה פוגמת ואין צריך שיהוי מעל"שיטת ר' תוס נתבאר ב

 שעות משימוש בשרי והאורח טוען 24שה לו להשתמש בתנור והלה הקדים לבוא והשתמש בתנור תוך מעשה באורח שהמארח הר :: השאלה השאלה
  .ת שבלינת לילה נפגם האם יש מקום לטענתו"קים לי כר

  ::הנידוןהנידון.סטדף  )ח
  .אחרונים לתולעים במים שאוסרים את המיםשרצים שנפלו לחומץ נאסר כל החומץ ומכאן למדו ה' גמנתבאר ב
  .אדם שרוצה לשים מים בקנקן שיש במכסה מסננת עם פילטר האם מותר להשתמש עם זה בשבת :השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון.עדף   )ט
  .חברחת של עם הארץ והשניה של אדינים הנוגעים למצב של שתי חצרות ה 'נתבאר בגמ

אם מכר והתברר שהקונה מחלל יש לדון ה שלא ימכור לאדם שלא לרוח התורה ורהפוסקים דנו שהשכנים יכולים לעכב מוכר די:שאלהשאלה
  .האם יכול לחזור בו מהמקחוהבנין כולו של בני תורה שבת 

  ::הנידוןהנידון.עאדף  )י
  .שאין כליו של אדם קונים ברשות מוכר עד שיאמר לו לך וקנה בכלי זה) 'סג' ר' מ סי"חו(ע "ובשו' גמנתבאר ב
 .את תמורתה לבעלי הקופהקופת צדקה היא כליו של קונה ברשות מוכר מה דינה אם נגנבה מביתו על ידי פשיעה האם חייב לשלם : השאלההשאלה

::ידוןידוןהנהנ.עבדף  )יא
  .ון הדירה מכורה לשנילגבי אדם שמתחייב למכור דירה בקנין לאחד ומכרה לאחר בסכום גבוה יותר מהראש  'נתבאר בגמ

וחפץ לבטל האם בחייו מעשה באדם שסגר הסכם עם קונה ולבסוף נודע לו שאין זה סימן טוב למכור את הקרקע הראשונה שקנה  :השאלההשאלה
  . לבטל מקחזו עילה

::הנידוןהנידון                 .עה דף )יב
בזה האחרונים והמנהג להקל ' מעשה נחליים לקיום המאכלים אינם צריכים טבילה וושעהכלים ) א"כ ס"ד ק"יו(א "רעקוב' נתבאר בגמ

  .בשימוש ראשון
  .חוזר ומשתמש עימהםע את בקבוקי הזכוכית אם "להטביל לכוקבוקים יש האם כיום לאחר חוק הפדיון שמחזירים את הב:השאלההשאלה

::הנידוןהנידון                  .עודף  )יג
  .שיש להטביל כל דבר שעשוי להכשיר את האוכל) א"כד ק"יו(ע "ובשו ' נתבאר בגמ
  . ובפרט אם הוא מיקרוגל המיטלטל ממקומוישירות לאכילהעל מה סמכו העולם שלא טובלים את המיקרוגל שמכשיר את האוכל  :השאלההשאלה


::הנידוןהנידון                     .בדף )יד

  .ד שהורו על חלב שהוא שומן ומותר לאוכלו חייבים בקורבן"בי ' אר בגמנתב

 על הנאמנות של בעל הבית וגם רבנים חשובים נמנים עם האוכלים אוכל באולמות שאין בהם הכשר מוסמך אלא סומכיםאדם ש: השאלההשאלה
  .כ התברר שנאכל בשר עם הכשר של הרבנות בלבד מי ישא בחטא זה"ואח

הנידוןהנידון                  :גדף  )טו
  .ד וידע אחד מהם שטועים ושתק כולם חייבים"אם הורו בי 'נתבאר בגמ

   .שבל יכשלו או שבזה השתיקה יפהד שטעה בהוראה האם מצווה לפרסם זאת ברבים "אב ::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון                  :דדף  )טז
  .ח מהו צער גידול בנים כיון ששכ:)סנהדרין  לו(י "שאחד מאלו שאינם ראויים לסנהדרין זה זקן ופירש' גמנתבאר ב
  .ם הוא ראוי לסנהדריןל את ילדיו ולא חש מהו צער גידול בנים האגרוש שלא גיד ::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון                   .הדף  )יז
  . בביאור המשפט מלוך על כל העולם כולו)ד"ח תקפ"או(' ועיין טז, פ כי לכל העם בשגגה דאין הכוונה כל אלא רוב"עה' גמנתבאר ב

  . האם יש מקום לטענתו"רוב" זה "כל"שמכר את תכולת ביתו בסך מסויים ואחר המכירה בא ונוטל כמה חפצים וטוען ש אדם  ::שאלהשאלה

::הנידוןהנידון              :ה דף )יח
  ).נ"ד ת"ז יו"אבנ(ם ידים בין אבני הכותל ויש שרצו מכאן לאסור לשי שטבול יום אסור להכנס להר הבית' נתבאר בגמ

אדם שמחמיר לא להכניס ידיו בין אבני הכותל ומצא שם אבידה האם יכניס את ידיו ליטול את האבידה או שלא עובר על לאו של  ::להלהאאהשהש
  .והתעלמת כיוון שזה נמצא במקום שהוא לא יכול ליטול

::ידוןידוןהנהנ              :ז דף) טי
  .ד שהתירו דם והיינו בדם האיברים שאין הצדיקים מודים באיסורו"לגבי הוראת בי' נתבאר בגמ

  .וערך השולחן האם מותר לאוכלו באומצא האם ניתן לטלטלו בשבת' הפמג' כבד שכולו דם ונח ::להלהאאהשהש

    ::הנידוןהנידון                   .טדף ) כ 
  .הכהן הגדול היה מתפרנס משל אחיו כי אדם במעמד מכובד צריך לכבד את עצמוש' גמנתבאר ב
  . תורהים שזהו דרך ביזיון למהותו של בןאם ראוי לבן תורה להימנע מלעצור טרמפה ::השאלההשאלה

    ::הנידוןהנידון                 .יאדף ) כא
  .יהודה אף הלובש כלאים נקרא מומה' וא ומיהו מומר ולדעת רמה' גמנתבאר ב
  .לא מקפידים על כלאיים האם ימנע מלישון על המזרונים שם או שיש לו על מה לישוןהגויים  ושם ן אדם שנסע לאומ ::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון                  .יבדף  )בכ
  .ם בראש השנה שהם סימנים שיצליח בהם בעסקיו במשך כל ימות השנהעניין הסימנים שאוכלי' גמנתבאר ב
  . משום לא תנחשו לחוש כיוון שהוא הפותח של היום האם ישהאם ראוי ונכון מה שעושים שכשמגיע קונה ראשון לחנות עושים לו הנחה  ::השאלההשאלה

  
  



  
     

  )5151מתוך פניני הדף מתוך פניני הדף ((שאלה בבית המדרש שאלה בבית המדרש אלה שנאלה שנהשהש

בהפסקה יצא לרגע בהפסקה יצא לרגע , , וכל הזמן שם עין על התיקוכל הזמן שם עין על התיק, , ד הביא חברו לכיתה סכום כסף והניח בתיק האוכלד הביא חברו לכיתה סכום כסף והניח בתיק האוכלמעשה באדם שבהיותו ילמעשה באדם שבהיותו יל
והמלמד כינס את כל ילדי הכיתה ואמר להם והמלמד כינס את כל ילדי הכיתה ואמר להם ,,מיד דיווח זאת למלמד את אשר אירעמיד דיווח זאת למלמד את אשר אירע, , מהכיתה ושב וגילה שנעלם הכסף מהתיקמהכיתה ושב וגילה שנעלם הכסף מהתיק

ואכן נמצא הכסף בתיק של הילד הכי ואכן נמצא הכסף בתיק של הילד הכי , , יקיםיקיםהתלמידים סיכמו שהרב יבדוק בתהתלמידים סיכמו שהרב יבדוק בת, , אתם לא תצאו עד שבסוף היום יושב הכסףאתם לא תצאו עד שבסוף היום יושב הכסף
הימים חלפו הימים חלפו ,,נדבק לילד הצדיק בכל מקום שהלךנדבק לילד הצדיק בכל מקום שהלך" " יוסי הגנביוסי הגנב""אולם השם אולם השם , , הרב הבין שילד אחר גנב והניח בתיק חברוהרב הבין שילד אחר גנב והניח בתיק חברו..,,צדיקצדיק

 שנה אני  שנה אני 2525לפני לפני ,,שלום אני חברך מהכיתהשלום אני חברך מהכיתה,,יום אחד מצלצל הטלפון בביתו של יוסייום אחד מצלצל הטלפון בביתו של יוסי,,הילדים גדלו ונישאו ונהיו אבות לילדיםהילדים גדלו ונישאו ונהיו אבות לילדים
אני סולח השיב יוסי אני סולח השיב יוסי " .." ..סליחהסליחה"", , ועשיתי חשבון נפשועשיתי חשבון נפש" " אשתי חולהאשתי חולה! "! "בתי את הכסף ושמתי בתיקך וחשדו בך לחינם סלח לי בתי את הכסף ושמתי בתיקך וחשדו בך לחינם סלח לי גנגנ

יוסי יוסי ,,התקשר ליוסי וביקש שיבוא לשמחתו ובזה יווכח שמחל לו באמת התקשר ליוסי וביקש שיבוא לשמחתו ובזה יווכח שמחל לו באמת , , הגנב התאלמן וכשבא להינשא שניתהגנב התאלמן וכשבא להינשא שנית, , והטלפון נותקוהטלפון נותק
  .  .  ויש לדון אם יכול לתבוע כיון שכבר אמר בעבר שמחלויש לדון אם יכול לתבוע כיון שכבר אמר בעבר שמחל.. אלף דולר אלף דולר55אמר לו אם אתה רוצה באמת שאמחול לך תשלם לי אמר לו אם אתה רוצה באמת שאמחול לך תשלם לי 

חייבו חייבו ללהפגיעה היתה כשהם קטנים אין חייב לפייסו בממון אולם אם היו גדולים יש מקום הפגיעה היתה כשהם קטנים אין חייב לפייסו בממון אולם אם היו גדולים יש מקום אם אם ::אלו היו תשובות הרבניםאלו היו תשובות הרבנים
                                                                                                                                .                                                               .                                                               לשלם אם חפץ הוא במחילה גמורהלשלם אם חפץ הוא במחילה גמורה

ולפי זה יכול לעשות , אנשים שוב אינו זקוק לו' פ בג"י ג"בכל פגיעה אחר שירצה את חברו ע) א"תרו ס' סי(ע "השו'  כבדין זה ::קורות ונימוקיםקורות ונימוקיםממ
 שאין הנפגע חייב למחול מטעם שיש מי ששמע על השם רע ולא שמע מהתיקון א"אולם בנידון זה שהוציא שם רע פסק הרמ,תהליך זה בלא לשלם ממון

א שאין אומרים "א בספרו חוט השני בשם החזו"נ קרליץ שליט"ג ר"וידוע מה שכתב הגה,שמידת ענווה למחול גם בזה)שם(א "המג' ומכל מקום כ
וכאן אף שלא עשה מעשה צריך לשלם לו ממון ,כך בליבו אינו כלוםשאף שאומר בפה שמוחל אם לא מתכוין ל' פי, דברים שבלב אינם דבריםבמחילה
חר שנהיו לגדר איש וכל זה שהיו א,נחשבת למחילה גמורהוביותר שכאן מוכח שמה שמחל בראשונה זה מחמת הלחץ שאשת הפוגע חולה ואינה ,ולפייסו

  ).א"ולגרש שעיו שליט, א חנניה"ולגר,  הכהן רבינוביץג"ולגר, א בן חיים"יישר כח להגר.(שהרי קטן במקרה זה יהיה פטור אף לכשיגדיל

אדם שישב באוטובוס ועלה כומר מבוגר ואמרו לו שיקום עבור הזקן והוא סרב משום שהכומר ענד צלב האם בדבר השאלה על ::יייידחדחתשובה תשובה 
ין חובה לקום בפני זקן רשע שא) ד רמד "יו(א "י מה שפסק הרמ"א עפ"ג הרב יצחק זילברשטין שליט"השיבנו מורינו הגה.נהג כשורה

שצלב לא )א"ד קמ"יו(ומאידך פסק ,ם בבגדיהם"שאסור להסיר את הכובע בפני הכמרים שיש להם צורת עכו) 'נ ג"ד ק"ביו(ומאידך פסק 
שורת ז שלו אלא עבור ישישותו ועוד שאם ימנע בעין התק"וכאן מטרת הקימה אינה לכבוד עבור הע,נקרא עבודה זרה דלזיכרון בעלמא הוא

  .ולא יראה שקם לכבודו מ טוב יעשה לקום לפני שמגיע הכומר"הכל מתפרסם ויש חשש לאיבה שרופא נוצרי לא יחיש עזרה ליהודי ומ
אדם שחפץ להשתתף בהגשת מאמרים על שיחות הפרשה ושמע שיחה יפה ומעניינת והעתיקה כמעט במלואה והוסיף מעט  :תשובה דזוזי

א שמותר לו לקבל המילה מכיון "השיבונו הרבנים שליט? כספית האם חייב לתת את הזכייה למוסר השיחה וזכה מאמרו במלגהמשלומשלונופך 
הלל במקום לשלם עלה על גג ' ואפשר שיש לזה ראיה מיומא לה.שאינה דומה שמיעה לעריכה וסידור הדברים המושכים את עין הקורא

  . ב"רות וכיובית המדרש ושמע בחינם ויש לחלק ששם היה זה תשלום על השי

שמחה והפסיד את האוטובוס ובליל שבת הוצרכו לנהג שיסיע יולדת ללדת לנסוע לירושלים לשבת לאדם שהוצרך . א: ייחיחידדפניני פניני 
בירושלים והוא קפץ על המציאה ונסע ועיקר כוונתו היתה לבוא לשמחה האם מותר לו לעשות זאת כמו מציל תינוק ומעלה עימו דגים או 

ת ונתן "עשה פתיחת ההיכל הוציא את הסש ולבסוף זה ₪ 5.000ת של כל נדרי ב "אדם קנה הוצאת ס. ב. רה התורהשמלאכת מחשבת אס
  .לו והתברר שכל הסגולה זה בעצם ההוצאה האם חייב לשלם את התחיבותו

  
  
  

  
  

  5151  ''ותשובות לגיליון פניני הדף מסותשובות לגיליון פניני הדף מס  שאלותשאלות
  ? ביםההאם ניתן להצטלם על רקע השקיע. ש
' ד סימן י"פ ח"רת "באורך בענין זה ובשו' ד' סי' ת עטרת פז כרך ד"ה שדן בזה והתיר בדחק ועיין שו"קל' ז סי"ל ח"ת שה"עיין בשו .ת

 .והראיה מקברו של יהושוע שמצוייר על זה שמש שאינה שלימה
         ?ח" עם שכינו וסיכך בו האם יצא ישלוהחליף את הקינעס אדם ש. ש
שיכול לקחת את של חבירו ומסתמא השני מוחל על ' ב-מ קלו"ש חו"ערוה' י משכ"א עפ"רבינוביץ שליט ג הרב גמליאל הכהן"ו הגההשיבנ.ת

 .כך מתחילה
  ?           עשה נקב בפקק של מיץ ענבים האם ניתן לקדש עליו. ש

זה לזמן קצר אבל בעמד כל הלילה מגולה אין לקדש עליו ב בשיטות הפוסקים מהו השיעור של יין מגולה וכל "ח רע"עיין פסקי תשובות או. ת
  .יין יש לחלק בין נקב בבקבוק ליין המגולה בכוסדוע
 ?טען שעדיין לא הגיע לו חלב המבצע וכשבאו 10 חלב ב4מוכר שפירסם מבצע  .ש
ג הרב שלמה " לזמן וכמות והגהחייב לפצות הבאים כיון שכל המבצעים הם בהגבלהא שאין " שליטאברהם בן חייםג הרב "השיבנו הגה ת

.                                                                            שעיו נחית לחלק בין מבצע שהוא מאד גדול שבזה אם זה הגיוני שיטרחו לבא מרחוק יש לפצותם על כך
       ?    קנה דגים ויש המורים לאוסרם והמוכר טוען קים לי כהמתירים. ש
יד שאין יכול לטעון בספק טריפה קים לי אלא המקח ' ב סעי"מ רל"ע חו"השו' י מה שכ" עפולהחמיריש לחוש א ש"שליטהרבנים נו ו השיב.ת

ג הרב אשר חנניה הבהיר שיש לבדוק בכל פירסום מה המניע להודיע שדגים אלו נגועים בתולעים אם זה לקידום הכשרות או "בטל אולם הגה
  .יחשש אמית

  
  
  

 השאלה איך אין  שכר  על מצווה בעולם הזה הרי יש הידוע
 שליח י" עוהתשובה שכל דבר שנעשה, איסור של בל תלין

 על ת ולכך על שאר המצוות אין שכר אבל"אין בו משום ב
ן האחד ז וזהו טובים השנים מ"כר גם בעוהאמונה יש ש

                                                                                                            . יחיד ומיוחד- ששמענו מאחד,שני דיברות-שניים 

מעשה בגבאי שכל השנה היה מכריז ::תותועקב חבל נחלעקב חבל נחלי
 30אני סיימתי וכולם היו מדברים על ליבו שישאר כך היה 

הצעירים כשהוא יניח שנה אחת החליט אחד , שנה
ונטל הצעיר את , הכריזואכן הלה , םהמפתח אני אקח

,  לכיסו של הגבאי בחבל אה שהם קשוריםהמפתחות ור
  .עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה

  ::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 ג  הרב שמואל ""ולגהולגה. . דברג דברג ג הרב זלמן נחמיה גולג הרב זלמן נחמיה גול""לגהלגה  ..ג הרב יצחק זילברשטייןג הרב יצחק זילברשטיין""לגהלגה  .. עמאר עמארמשהמשה  ג הרב שלמהג הרב שלמה""צ הגהצ הגה""לראשללראשל

ג ג ""ולגהולגה..ג הרב שלמה שעיוג הרב שלמה שעיו""ולגהולגה  ..ג הרב אברהם בן חייםג הרב אברהם בן חיים""ולגהולגה. . ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ""ההולגולג    ..ג הרב אשר חנניהג הרב אשר חנניה"" ולגה ולגה..פנחסיפנחסי
    ..אא"" שליט שליטג הרב אליהו בר שלוםג הרב אליהו בר שלום"" ולגה ולגה..הרב מנשה שועהרב מנשה שוע

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



  

  1155' ' ת מגליון מסת מגליון מס""המשך שוהמשך שו

                    ?האם יש איסור בל תלין במקום שהשמש לא שוקעת. ש
א שאף שאינו עובר על איסור תורה של בל תלין מכל מקום הוא בכלל  טעם האיסור "ין שליטהרב יצחק זילברשטימרן ג "השיבנו הגה. ת

 "אל תאמר לרעך לך ושוב ויש אתך"ה עובר על האיסור של ואליו הוא נושא את נפשו לפרנס את משפחתו ובז
        ?ם"פס משום בישולי עכו''יף ציהאם יש בחט .ש
כ בספר בין ישראל "שצידד להחמיר אף שהחטיף עצמו לא עולה על שולחן מלכים וכ.) ד"קכ' י סי"ג וח"כ' סי' חט(ת שבט הלוי "עיין שו.ת

                                                                        .א" שליטם בן חייםאברהג "וכן השיבנו הגה) 'נ' פו(לעמים 
 ?האם מותר לבקר בגן הבהיים בחיפה. ש
אלא שטענתם הטיפשית היא ששלח , והם מודים שישנו אל אחד, אלא דת הדומה לאיסלםלכת הנצרות אינו שייך  זה ןהתבאר לנו שג .ת

מנע מלתת להם גושפנקא יאלא שיש להלבקר בהם ב ולכך מעיקר הדין מותר "וכיו, ולהבדיל מוחמד, ניהם משה רבינו נביאים מידי פעם ובי
   .בביקור במקומות כאלו

                              .קניית חלב ממחלבה שעובדים בה גויים עם מצלמה במעגל סגור.ש
אם רואה גוי שחןלב אף שאינו יכול לראותו )ד קטו"יו(ע "על פי המבואר בשותיר א שיש לה"יטשלברהם בן חיים אג הרב "השיבנו הגה .ת

  א לשתות חלב שחלבוהו שפחות הגויים בבית הישראל"י מה שהתיר הרמ"ם וביותר עפ"בישיבה רק בעמידה נחשב לשמירה מחלב עכו

.החפץ לעשות חלונות ביתו מראה מבחוץ האם יש בזה משום לא תתן מכשול.ש  
צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם ומי שרוצה להיות חסיד ימנע מלהביט ' אדם זכות לעשות איזה חלונות שיחפוץ ועל זה נאיש ל  .ת

  .    יזכנו שנשמור על קדושת העינים טהורות אמן' בעוברים ושבים המשתקפים דרך המראה וה
 .קניית קנים מהודו המיוחדים להרחה הנעשים עבור עבודה זרה.ש 

ובו דן לגבי נרות קטנים ויפים המיוחדים ) ב נז"ח( ת שבט הלוי "י מה שכתב בשו"א עפ"ג הרב יצחק זילברשטין שליט"נו מורינו הגההשיב.ת
 אין לבית תפלותם האם מותר להשתמש עימהם והשיב שיש להתיר כיון שהזמנה לאו מילתא ואף שהכיתוב מוכיח שנעשה עבור עבודה זרה

  ומכל מקום הוסיף לנו הרב שמי שלא יריח ריח קטורת זו יזכה לריח הניחוח של תורה,ותזה אלא פרסומת לקדם מכיר
 .                                                        זקן הגר עמו פילפיני האם הבשר והכלים אסורים.ש
ינו יודע על מיקומם אולם בלא זה יש לחלק אם אם ישנם מצלמות והגוי איש להתיר שא "ינו הרב אשר חנניה שליטג מור"השיבנו הגה .ת

י שני חותמות יש "שרק ע) י"ד קיח ס"יו(ע "עשויים לבא בפתע אחד מבני משפחתו הגוי מירתת ואם לאו יש להחמיר לגבי הבשר וכמבואר בשו
א "ח(והנהגות ' ת תשו"ך בשוא שאין לחשוש על הכלים ומאיד"א שליט"הביא בשם מרן הגריש) ט שכו"פ(הכשרות ' להתיר ולגבי הכלים בס

  .ש"חשש לאסור הכלים ונתן עצה לסגור את המקרר במדבקה ואת הכלים לנעול בארון עיי) תפו
     נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהםנודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם                                                  

  . . הרב יצחק מידניהרב יצחק מידני..הרב אוריאל גדסיהרב אוריאל גדסי.  .  יפמןיפמןהרב אביעזר שהרב אביעזר ש. . הרב אהרן דייןהרב אהרן דיין. . הרב מאיר סנדר הרב מאיר סנדר . . הרב חיים שיריהרב חיים שירי
  ..הרב יצחק צבי מאיר אולבסקיהרב יצחק צבי מאיר אולבסקי..הרב פנחס חייםהרב פנחס חיים.  .  הרב אברהם ממןהרב אברהם ממן. . רב יוסף מזרחירב יוסף מזרחיהה. . הרב יהודה הירשמןהרב יהודה הירשמן

  ..הרב יוסף חיים בירנבויםהרב יוסף חיים בירנבוים. . הרב שמואל זכאי הרב שמואל זכאי ..הרב שלמה טולידנוהרב שלמה טולידנו..הרב דוד צימרוטהרב דוד צימרוט. . וסף אופנהייםוסף אופנהייםהרב יהרב י
אא""  שליט  שליטיוסף מזרחייוסף מזרחיזכה הרב זכה הרב  ₪  ₪ 100100ס ס ""עעבהגרלה בהגרלה                                                     

   עבור פניני הדף ירושלים עבור פניני הדף ירושלים2626פולנסקי פולנסקי ' '  או לרח או לרח  0202--  58171745817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 
  ))ניתן לציין שלא לפרסם את השםניתן לציין שלא לפרסם את השם((  ..ניתן לשלוח גם חלק מהתשובותניתן לשלוח גם חלק מהתשובות   לכל השולחים תשובות לכל השולחים תשובותחחברכת יישר כוברכת יישר כו

  ..ולכל המצטרפים אליהםולכל המצטרפים אליהם  ..יון בכל רחבי הארץיון בכל רחבי הארץוברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגילוברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיל
  

 "פניני הדף"מערכת  בברכת חילכם לאורייתא
  

  כמנהגו בקודש קיבל כל אדם בסבר פנים יפות והאנשים בתמורה היו משאירים פדיונות כמנהגו בקודש קיבל כל אדם בסבר פנים יפות והאנשים בתמורה היו משאירים פדיונות החוזה מלובלין החוזה מלובלין                           
  ועוד מנהג ועוד מנהג , , ה מחלק לצדקה בו ביוםה מחלק לצדקה בו ביום  נכבדים אולם מנהג טוב הנהיג החוזה לעצמו שאת כל הכסף שקיבל הי  נכבדים אולם מנהג טוב הנהיג החוזה לעצמו שאת כל הכסף שקיבל הי                  

  קרוב היה לו לחוזה שידע שעבורקרוב היה לו לחוזה שידע שעבור, ,           הנהיג לעצמו שלקרובי משפחתו היה נותן כפול ממה שהיה נותן לאדם זר          הנהיג לעצמו שלקרובי משפחתו היה נותן כפול ממה שהיה נותן לאדם זר
  לימים באלימים בא, ,  רובל והוא הסתמך על זה וסגר שידוך רובל והוא הסתמך על זה וסגר שידוך10.00010.000 רובל ולקרוב ב  רובל ולקרוב ב 5.0005.000          שידוך לאדם זר עוזר החוזה ב           שידוך לאדם זר עוזר החוזה ב 

  עצוב היה האיש עצוב היה האיש , , אולם התברר שהם קרובים רחוקים והוא קיבל עזרה כמו כולםאולם התברר שהם קרובים רחוקים והוא קיבל עזרה כמו כולם, , וזה ודרש עזרה כקרובוזה ודרש עזרה כקרוב           לח           לח
  אלוקינו ואלוקי אבותינואלוקינו ואלוקי אבותינו""בזמן שהזכיר החוזה בתפילת הלחש בזמן שהזכיר החוזה בתפילת הלחש , , נפתלי רופשיץ שהיה שם יעץ לו וכך עשהנפתלי רופשיץ שהיה שם יעץ לו וכך עשה' '           ור          ור

  , , החוזה התקשה בכוונת תפילתוהחוזה התקשה בכוונת תפילתו" " …… רחוקים רחוקיםביםביםווקרובים רחוקים קרקרובים רחוקים קר: : לחש הלה מאחוריולחש הלה מאחוריו" " ……          אלוקי אברהם          אלוקי אברהם
  ..………… כולנו אותם קרובים כולנו אותם קרובים....……וו          וכשסיימה נתן את מלוא הסכום לקרובו רחוק          וכשסיימה נתן את מלוא הסכום לקרובו רחוק

   את תרומתו את תרומתו זה יוכל לשלוח זה יוכל לשלוחןןגיליוגיליומי שיקר לליבו מי שיקר לליבו וואנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון אנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון                         
  ..ם ם -- י י2626פולנסקי פולנסקי ' '  רח רח""פניני הדףפניני הדף"" למערכת  למערכת                                                                                                   

  ......הגיליון שמפיץ תורה לכל פינההגיליון שמפיץ תורה לכל פינה  החזיק אתהחזיק אתבלבד כל החפץ לבלבד כל החפץ ל ₪  ₪ 100100  עלות הפצה בכל עיר היא בסךעלות הפצה בכל עיר היא בסך
  58171745817174--0202' '  או פקס או פקס58298505829850--0202' '  ניתן לפנות לטל ניתן לפנות לטל..בקרב לומדי התורהבקרב לומדי התורה                                                                                          

  ,,איתן כהן ומשפחתואיתן כהן ומשפחתו,,הרב ירון אשכנזיהרב ירון אשכנזי,,הרב בועז אלקייםהרב בועז אלקיים,,              נודה לאנשים שאירגנו לנו עזרה בשעת צרה              נודה לאנשים שאירגנו לנו עזרה בשעת צרה
  ..יושב במרומים ימלא משאלות ליבם לטובהיושב במרומים ימלא משאלות ליבם לטובה, , ועוד רבים וטוביםועוד רבים וטובים, ,                                מאיר כהן  ומשפחתו                               מאיר כהן  ומשפחתו

  
  
  

                
   

  
  
  
  

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


