
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  

  
  
  

                  
  
  

            
  
  
  
  

  ..מחשבת הזמן שקדמה למחשבת המקום פיגולמחשבת הזמן שקדמה למחשבת המקום פיגול
יש לבאר בדרך דרש אדם שמתחשב עם רוח הזמן ובכך 

  .  הרי זה פיגולואהרוך מתקדם למחשבת המקום ב
ה "מחשבת המקום שהכל מהקבאצלו אלא שאם קדמה 
נצל שיקח את רוח הזמן יש לו סיכוי וועם מחשבה זו ל

 לתת רץ אפשראאז את ה' אם השמים הם לה.מרוח הזמן
   .לבני האדם

  ??מדוע פניכם רעיםמדוע פניכם רעים
יוסף בבית הסוהר פונה לשר המשקים ולשר האופים 

 ומחמת זה התחיל תהליך ,בשאלה מדוע פניכם רעים
 כשאנו  הוא נותן לנו מסר ודרך אגב,המלכתו למלך

רואים אדם שפניו מביעות צער ומצוקה נפנה אליו 
הורו לנו " שמאי"ואף .בשאלה האם הוא זקוק לעזרה

            .באבות הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות

  הזמר שלא זימרהזמר שלא זימר

  ללאך לפתע הכאך לפתע הכ, , שעמד להתחתן ולשם כך הזמין אולם ותזמורת עם זמר מפורסםשעמד להתחתן ולשם כך הזמין אולם ותזמורת עם זמר מפורסםמעשה באדם מעשה באדם 
מרבני הדור לא להזמין זמרים המופיעים במופעי תערובת מרבני הדור לא להזמין זמרים המופיעים במופעי תערובת " " קול קוראקול קורא""השתבש מכיון שהתפרסם השתבש מכיון שהתפרסם 

והזמר תובעו לדין והזמר תובעו לדין , , בכדי לא לחזק את ידם ולשם כך התקשר לזמר וביטל את הזמנתו לחתונהבכדי לא לחזק את ידם ולשם כך התקשר לזמר וביטל את הזמנתו לחתונה
האם האם , ,  ורק משום הזמנה זו לא נענה להם ורק משום הזמנה זו לא נענה להםתתליהן היה יכול להיענוליהן היה יכול להיענו שהיו לו הזמנות אחרות שא שהיו לו הזמנות אחרות שאןןמכיומכיו

   ? ?יחויב החתן לשלם לזמר על ביטול הופעתויחויב החתן לשלם לזמר על ביטול הופעתו
  58171745817174--0202חוו את דעתכם בנידון לפקס חוו את דעתכם בנידון לפקס ) ) תשובה תינתן בגיליון הבאתשובה תינתן בגיליון הבא((

   ::הנידוןהנידון          ::דף כט) אא
 אדם וכן בניו הקטנים וכאן נתבאר שרק לענין בעוון נדרים מתה אשתו של:) לב(שבת ' נתבאר בגמ

  .גזל אשתו של האדם נענשת
 כהן שהיה בריב עם אשתו ומשום כך נדר ולא שילם ואכן מתה האשה האם מותר לו לישא ::השאלההשאלה

  . כפיו או שנחשב לשופך דם שאסור בנשיאת כפיים

  ::הנידוןהנידון        .דף ל  )) ב ב
תענית '  שלוי שאל הלכה לפני רבי באופן שאם יהיה טעות בשאלה יכעס עליו רבי ובגמ'אר בגמנתב

  .                                                            נתבאר שצורבא מרבנן הכועס ריתחא דאורייתא היא.) ד(
 להסיר מכשול העמיד אדם שנכח בזמן שיעור הלכה והבחין שהרב טועה בדבר הלכה ובכדי::השאלההשאלה

  .את הרב על טעותו מול כל התלמידים האם נהג נכון במעשיו

  ::הנידוןהנידון          .דף לא  ))גג
נתבאר במשנה שנשים ששחטו שחיטתן כשירה וכן לענין תפילה חייבות כיון שהן שייכות בקורבנות 

).'מז' ח סי"או(י "כמבואר בב  
מצוי מאוד שבנות הסמינר לומדות חומש ויקרא בעיון רב על כל מפרשיו וחקירותיו האם  ::השאלההשאלה

  .                  כאילו מלמדה תפלות.) כ(סוטה ' במס' יש להם על מה לסמוך או שהן בכלל מה שנא

  ::הנידוןהנידון      .לבדף  )) ד ד
.                                                                           אם ביאה במקצת שמה ביאה לענין איסור ביאת טמאיםהאמוראים' שנח' נתבאר בגמ

.                                                     י ככניסתו לשירותים בלבד" יש לדון אם מעבר למרפסת שירות דרך שירותים מחייב נט::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון      :לבדף  ))הה
  .ז בסוגיין לגבי ביאה במקצת"בדין אויר העזרה האם דינו כעזרה ולפי.) יז(שבועות ' נתבאר בגמ

  .כ ויהא אסור להעמיד אנטנה של חברות הסלולרי על הגג"כ קדושתו כביה" האם גג ביה::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון      .לגדף  ))הה
.                                                                                                                           שמלמד על סמיכה למדים שהשחיטה צריכה להיות סמוכה לסמיכה' מהפס' נתבאר בגמ

כתב שיש להסמיך את השחיטה של הכפרות מיד אחר ) א"ה ס"תר' סי(ח "א או"  הרמ::השאלההשאלה
עשיית הכפרות על ראשו דומיא דקורבן ויש לדון האם מועיל מה שיש העושים כפרות בלא נוכחות 

  .המתכפר האם יש בכפרות אלו תועלת
  

  ......המציל הלאומיהמציל הלאומי              
  בראשובראשו,,הוא היה צעיר לימיםהוא היה צעיר לימים                    

  ,,         נפל רעיון לגור בפסגת הר גבוה         נפל רעיון לגור בפסגת הר גבוה
הנוף היה הנוף היה ,,להשקיף משם על כולםלהשקיף משם על כולם

לאחר לאחר היה זה היה זה !!עוצר נשימהעוצר נשימה,,מדהיםמדהים
, , הלילה הראשון בו עשה חנוכת הביתהלילה הראשון בו עשה חנוכת הבית

בבוקר לאחר תפילת שחרית ישב בבוקר לאחר תפילת שחרית ישב 
במרפסת ביתו עם כוס קפה בידו במרפסת ביתו עם כוס קפה בידו 

איך כמעט איך כמעט מסתכל על הנוף ומתבונן מסתכל על הנוף ומתבונן 
הבריאה כולה הבריאה כולה ,,נושקים ארץ ושמיםנושקים ארץ ושמים

 מגיע אדם במרוצה  מגיע אדם במרוצה ,,  ולפתע  ולפתע!!''מודה להמודה לה
 עובר דרך שביל ביתו  עובר דרך שביל ביתו ,, הצוק הצוקתתמזווימזווי

 ועד  ועד ,,וקופץ הישר אל התהום הפעורהוקופץ הישר אל התהום הפעורה
שלא הגיע לחצי ההר נעשה כולו שלא הגיע לחצי ההר נעשה כולו 

למחרת בבוקר שוב  למחרת בבוקר שוב  . . איברים איבריםאיברים איברים
חזר הסיפור על עצמו מגיח אדם וקופץ חזר הסיפור על עצמו מגיח אדם וקופץ 

החליט החליט  ואז  ואז ,,בזינוק אל שיפולי ההרבזינוק אל שיפולי ההר
 זה  זה   לבדוק את המאורע התברר לו שהרלבדוק את המאורע התברר לו שהר

ידוע לכל החפצים לסיים את חייהם ידוע לכל החפצים לסיים את חייהם 
בדרך זו וכך במשך שנים מקפדים בדרך זו וכך במשך שנים מקפדים 

הוא החליט הוא החליט ,,רבים את חייהם בהר זה רבים את חייהם בהר זה 
לטפל בזה בבוקר ניצב עם קנקן תה לטפל בזה בבוקר ניצב עם קנקן תה 

בוא בוא ! !  חבר חבר,,חם ועצר את האיש שרץחם ועצר את האיש שרץ
 הציע והלה לא סירב  הציע והלה לא סירב !!נשתה יחד תהנשתה יחד תה

ו ו  קשובות הציל אות קשובות הציל אותםםובכוס תה ואוזנייובכוס תה ואוזניי
ממיתה וכך כל בוקר עם קנקן תה חם ממיתה וכך כל בוקר עם קנקן תה חם 
ואוזניים קשובות הציל רבים ואוזניים קשובות הציל רבים 

יום אחד קיבל מכתב מהמחוז יום אחד קיבל מכתב מהמחוז ,,ממיתהממיתה
שבו התגורר ובה הודעה על קבלת פרס שבו התגורר ובה הודעה על קבלת פרס 

  ..על הצלת חיי אדםעל הצלת חיי אדם
ל שלימדונו שאין ל שלימדונו שאין ""לנו יש את חזלנו יש את חז

גדול המלבין גדול המלבין ""צורך בקנקן תה אלא צורך בקנקן תה אלא 
                                                    ""חלבחלב    ווים לחברו יותר ממשקהים לחברו יותר ממשקהשינשינ

היומי היומי אשריכם לומדי הדף אשריכם לומדי הדף 
המלבינים שיניים לאלו המלבינים שיניים לאלו 

ללימוד ללימוד החדשים החדשים המצטרפים המצטרפים 
בסדר קדשים ובכך מקרבים את בסדר קדשים ובכך מקרבים את 

  ..בנין בית  המקדשבנין בית  המקדש
כל אדם המצטרף ללימוד זה בונה כל אדם המצטרף ללימוד זה בונה 

שנבנה בכל דור על שנבנה בכל דור על   עוד אבן בנדבךעוד אבן בנדבך
  י לימוד זה המקרב את הגאולהי לימוד זה המקרב את הגאולהידיד

  !!!!!!ברוכים הבאיםברוכים הבאים

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

   נב נב--מסכת זבחים כטמסכת זבחים כט

  }}אא""תשעתשע{{חודש טבתחודש טבת
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  ::הנידוןהנידון             .לדדף  )ו
  ,עליכם בלשון לא הטרחתי  הראשגילויב  ש"רג המזבח ובמדרש ישנו לאיסור זה ולאיסור ק"שנחלקו בדין הקרבת חיה ע' גמנתבאר ב 

  . ש האם יכול לקרוא בגילוי ראש" דקות לסוף זמן קר2היה בים בשעות הבוקר לצורך רפואה ולפתע הבחין שנשארו אדם ש ::השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון             .לודף  )ז
  .מחשבות שאינם פוסלות את הקורבן ועירב עימם מחשבות שפוסלות את הקרבן החושבדין  לגבי ' גמ נתבאר ב

  .הצהיר שהוא אוכל כזית מצה בליל הסדר בגלל שזה טעים האם יצא ידי חובת אכילת מצהאדם ש ::השאלההשאלה
  ::הנידוןהנידון.לזדף  )ח

  .ה לענין מתנות הדם המעכבים נחלקו אם יש אם למקרא או אם למסורת"ש וב"מחלוקתם של ב' מגנתבאר ב
ת והתברר שהוא כתוב לפי נוסחא מסויימת כגון פצוע דכה והם נוהגים לפי הנוסחא השניה "כ והוציאו ס"ציבור שהתפללו בביה :השאלההשאלה

  .ת נוסף משום כך"האם רשאים להוציא ס
  ::הנידוןהנידון.לחדף   )ט

  המרים יד על חבירו נקרא רשע:) נח(הדרין סנ' עפי) א"כ ס"מ ת"חו(ע "מדו בשומרים ידו ואינו מורידה ומזה ל"  ףכמצלי"ביאור  'נתבאר בגמ
  .אב שמכה את ילדיו בצורה מוגזמת האם נפסל מלהצטרף למנין:שאלהשאלה

  ::הנידוןהנידון:לטדף  )י
  .ששעיר ראש חודש מכפר על חטאים שאין בהם ידיעה כגון הנכנס למקדש טמא ולא יודע שהוא טמא' גמנתבאר ב
ו יודע שהר הבית שוטר שאינעדיף ו ם ישלח שוטר המודע לקדושה אאמפקד שניצב בפני החלטה לשלוח שוטר להר הבית ה: השאלההשאלה
  .בקדושתו

::הנידוןהנידון.מדף  )יא
  .ובאחרונים רצו להוכיח מכאן לאסור להקריב קרבנות בזמן הזה, מזבח שלא נתחנך בקטורת לא יזה עליולגבי   'נתבאר בגמ
  .מזרז את בנין הבית השלישי שיבנה במהרההוא שייתם י ע"האם ראוי להימנע מלעשות את כלי המקדש או שע :השאלההשאלה

::הנידוןהנידון                 :מא דף )יב
  .מ וחכמים אם כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה והיינו גילוי דעת"ר' נחש' נתבאר בגמ

שיזכיר יהא זה בכוונה שמגלה אותה '  יעזור גילוי דעת שבכל שם החושש שלא יצליח לכוון בתפילה כלל מחמת שטרוד האםאדם ש:השאלההשאלה
  .שכך יעשה כל סופר לפני כתיבתו'  שכ)א"ד סק"ד רע"יו(ז "ועיין ט, כעת

::הנידוןהנידון                   .מבדף  )יג
  .שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה ' נתבאר בגמ
  . את הכיתובהאם מותר לו למחוק' ות ובוודאי לא היתה כוונתו לשם העטב'  בגיר על הלוח שם המורה שכתב :השאלההשאלה

  ::הנידוןהנידון                    :מבדף )יד
  .נוק לברית שהיא מצווה הולכת תיענייןחשובה עבודה אף שעדיין לא נעשתה המצווה ומכאן למדו על שולכת הקטורת לגבי ה ' אר בגמנתב

  .אדם שהתכבד בהולכת תינוק לברית אלא שנדחתה הברית האם לכשתעשה הברית חייבים לתת לו תפקיד זה מדין נדרי מצווה: השאלההשאלה

הנידוןהנידון                : מגדף  )טו
  ).ז שם"ך ובט"ד בש" פד"עיין יו ( בקמח חו לדין תולעיםסוגיא לגבי הקומץ שנחשב כולו לדבר אחד ומכאן הוכינתבאר ב

  .אדם שקיבל ממרח תמרים עם הכשר רבנות מקומית האם ימנע אף מלתת זאת לשכנו מחשש שהתמרים היו מתולעים וטחנום ::השאלההשאלה

 ::הנידוןהנידון                 :מדדף  )טז
  .חטאת העוף שהתורה מצווה לאוכלו שלא נחשוב אותו לנבילהלגבי ' גמנתבאר ב

והיה שיעור ביטול כנגדו אלא שדנו אם חייבים לגלות שנתערב בהיתר מעשה שנתעוררה שאלה לגבי תערובת של בשר איסור  ::השאלההשאלה
  .לקונים שבשר זה הוא מביטול תערובת

  ::הנידוןהנידון                  :מדדף  )יז
  .שיבוא המשיח' נאמר פסק הלכה בקרבנות ונתבאר שזו הלכתא למשיחא פי' בגמ

  .ויתפסו שאינם מוכניםק ” ימנעו משתית יין שמא יבנה ביהמםהאם יש עניין שהכוהני  ::שאלהשאלההה

::הנידוןהנידון             :מה דף )יח
  .ש"ד נתבאר עניין זה עיי"ת' ד סי"שגויים יכולים לנדב עולה אבל אין זה כפרה עבורם וביו' גמנתבאר ב

 עלהימנס לתושבים האם יש עניין "מעשה במסיונרים שבאו לכיכר עיר של בני תורה לפני פתיחת שנת הלימודים וחילקו תיקי ביה ::להלהאאהשהש
  .מלקבל מהם

::הנידוןהנידון             .מו דף) טי
  .דוסא בבגדי הכהן הגדול שנותרו מה עושים איתם' חכמים ור' נחש' נתבאר בגמ

  . ולבש קיטל האם רשאי להתפלל עמו אף שכעת לובשו בתור תחפושת בפורים בחור שהתחפש ::להלהאאהשהש

  . ::הנידוןהנידון                  .מזדף ) כ 
  .' לגבי מתעסק בקדושת ה האחרונים שים בלא כוונה ומכאן דנוודגדר מתעסק בקב' גמתבאר בנ

  . תשמישי קדושה מלקנות ממנועלהימנ דלוק אצלו האם יש "התורני"סופר שבזמן כתיבת המזוזה הרדיו  ::השאלההשאלה
    ::הנידוןהנידון                 .מזדף ) כא

  .נו מביןיאינו יוצא ידי חובה אם אינו מבין לבין תפילה שיוצא ידי חובה גם כשאבזה כתב לחלק בין לימוד ש) ב"סק' נ'  סיח"או(א "המג
  .באמירת פרק איזהו מקומן כיוון שמבין את מה שאומרלימוד  רק חמישי בזבחים האם יצא ידי חובתאדם שלמד בדף היומי את פ ::השאלההשאלה

   ::הנידוןהנידון                  .נבדף  )בכ
  .בח בלכתו לזרוק הדם כל פניותיו לימין ומקפיד שלא לעבור ליד קרן היסוד שלא מזה הדם לתוכהזסדר הליכת הכהן למ' גמנתבאר ב
 שלא יהא מעביר על צד שמאל בכדי גם בנרות שבת להדליק את הנרות משמאל לימין והאם גם בזה יצטרך לצדד לעמוד בןעניייש האם   ::השאלההשאלה

  .המצוות
  
  



  
  
  

  ::3355מתוך פניני הדף מתוך פניני הדף שאלה בבית המדרש שאלה בבית המדרש אלה שנאלה שנהשהש                   

מעשה בארגון חשוב שעשה הגרלה על דירה ומכר כרטיסים לציבור הרעיון היה מוצלח וגרר הרבה אנשים להשתתף מעשה בארגון חשוב שעשה הגרלה על דירה ומכר כרטיסים לציבור הרעיון היה מוצלח וגרר הרבה אנשים להשתתף 
רר רר אלא שכשבאו לבאלא שכשבאו לב,,ה בדירהה בדירה זכ זכ972972והנה כשהגיע זמן ההגרלה עשו זאת בפיקוח ואכן האדם שמספר כרטיסו הוא והנה כשהגיע זמן ההגרלה עשו זאת בפיקוח ואכן האדם שמספר כרטיסו הוא ,,בהבה

 כרטיסים  כרטיסים 2020והסיבה מכיון שאחד מהם קנה רק כרטיס זה וחברו קנה בכרטיס אשראי והסיבה מכיון שאחד מהם קנה רק כרטיס זה וחברו קנה בכרטיס אשראי ,,מי הזוכה התברר שיש שני זוכיםמי הזוכה התברר שיש שני זוכים
                                      ?? וכל אחד רוצה את הדירה ואומר כולה שלי ולא מוכן לפיצוי כספי מה הדין במקרה ועם מי הצדק וכל אחד רוצה את הדירה ואומר כולה שלי ולא מוכן לפיצוי כספי מה הדין במקרה ועם מי הצדק980980 עד  עד 960960' ' ממסממס

 ואין כוונתינו לארגון חשוב שערך הגרלה באחרונה ובבית  ואין כוונתינו לארגון חשוב שערך הגרלה באחרונה ובבית ה כיון שלא מצויים בידינו הפרטים המדויקיםה כיון שלא מצויים בידינו הפרטים המדויקיםהלכה למעשהלכה למעשאין בפסק זה להורות אין בפסק זה להורות ) ) הערת המערכתהערת המערכת( ( 
  ..ג הרב סילמן התבבר שהגרלתם היתה כדיןג הרב סילמן התבבר שהגרלתם היתה כדין""דינו של הגהדינו של הגה

                                                                                                                                                              !!                 יש לעשות הגרלה מחדש                  יש לעשות הגרלה מחדש ::אלו תשובות הרבניםאלו תשובות הרבנים
 אנשים ועשו זאת באופן שמי שיצא בפתקו כיתוב מזל טוב 'דן בגורל שעשו אנשים בקלפי והיו הם יב) א"סימן ס(ות יאיר ת חו"בשו ::קורות ונימוקיםקורות ונימוקיםממ

יה ושם העלה שבטל הגורל וכרא,  שאמור לזכותביתוכ שבטעות רשמו על שני פתקים את הכ"ואכן השני יצא לו פתק כזה אלא שהתברר אח, הוא הזוכה
וסיים , "כ בא אח שלא ידעו ממנו בטלה החלוקה"שני אחים שחלקו בגורל קרקעות ירושה ואח"ל "וזג "ה ס"קע' סימ "ע חו"כ שו" משי"לדבריו עפ

עון ורשאי כל אחד לט, בדבריו החוות יאיר לומר שמצאנו בכל התורה גורלות ואם הגורל כהוגן ידבק בו השגחה עליונה מה שאין כן אם הגורל מקולקל
  .ולכן ההגרלה בטילה ומבוטלת ויש לערוך הגרלה חדשה, אילו היה כהוגן היתה עומדת לי שעתי  להצליח

  )א"ג שלמה שעיו שליט"ג אליהו בר שלום והגה"ג אברהם בן חיים הגה"הגה,רשטיןג יצחק זילב"יישר כח למורינו הגה(

טה אלא שהיו לו עוד כמה שריטות וכשתיקן את כולם יחד זה יצא  אדם שעשו לו שריטה במכונית והוצרך לתקן את השרי::תשובה דזוזיתשובה דזוזי
 שיש השיבונו הרבנים הגאונים?.יותר זול ממה שהיה עולה אילו היה מתקן את השריטה לבדה האם יכול לגבות מהמזיק תשלום מלא

חיר המלא ורק באופן המ לחלק אם השריטה הזאת היתה לפני שאר השריטות כיון שכבר התחייב תמורתה לבד יכול לגבות כמו
כול בכל מצב לקבל שי יצחק זילברשטיןהרב ג "שנוצרהאחר שהיו השריטות האחרות בזה חייב לשלם רק כפי המחיר הכולל אולם דעת הגה

                .            את התמורה המליאה והגע בעצמך אילו אם ניזק והוצרך להביא גרר ובא אוהבו ועושה לו בחינם וכי משום כך לא יצטרך לשלם

אדם שחתם הוראת קבע בסכום מסוים לארגון חסד וחפץ לשנות את הסכום על סמך התנאי שיהא רשות ביד הבעלים : יידחידחי  תשובהתשובה  
 כיון שכל אדם שחותם א"השיבונו הרבנים שליט?לשנותו מתי שירצו האם יכול לעשות זאת או שנחשב זה לנדרי צדקה שאי אפשר לשנותן

בה יש תנאי שזה ניתן לביטול ההתחיבות על ידי המתחייב וכן ניתן לשנות את הסכום שאם לא כן לא יהיה עידוד לתורם על הוראת קבע ו
  .לתרום ומשום כך נדר על דעת הכתוב ויכול לשנות סכום נתינתו

שיפוצניק ששואלים אותו שיפוצניק ששואלים אותו ..בב?  ?  ההאלו העומדים בחתונות ואוכלים בבר לפני שסועדים האם נכנסים לבעיה של ברכה שאינה צריכאלו העומדים בחתונות ואוכלים בבר לפני שסועדים האם נכנסים לבעיה של ברכה שאינה צריכ. . אא::ייחיחידדפניני פניני 
   מסביר שזה לא כולל את זה ואת זה ובכך מכריח את בעל הבית לשלם מסביר שזה לא כולל את זה ואת זה ובכך מכריח את בעל הבית לשלם כשהוא באמצע עבודה כשהוא באמצע עבודהחר כךחר כךאאכמה עולה עבודה זו אומר סכום מסוים וכמה עולה עבודה זו אומר סכום מסוים ו

    ..יותר האם מותר לעשות כןיותר האם מותר לעשות כן
לקנות ספר שנחטף ושם כסף בקופה כיום מצויים בבתי כנסת שולחנות ועליהם ספרים למכירה לצד קופות אדם שבא . א :דזוזידזוזיפניני פניני 

קבוצה שהתארגנה ותבעה אחת מחברות הסוללרי על השבתת . ב.  וכשבא לקחת את הספר בא אדם ולקח לעצמו מי קנה המשלם או המושך
יה התיפעול למשך יום שלם ואכן אותה חברה הסכימה לשלם לכל לקוחותיה סכום מסוים האם מותר לאדם שישן באותו יום ובין כה לא ה

.                                                                                                מטפלת שיצאה מביתה והשאירה את הילדים עם בתה הקטנה האם אפשר שלא לשלם לה את הסכום המלא.ג?  מתקשר לקבל תשלום זה
  

  
  

    
  

  5353  ''ותשובות לגיליון פניני הדף מסותשובות לגיליון פניני הדף מס  שאלותשאלות
  ?בחור הצובע שערות האם הוי חציצה בתפילין .ש
פסק לגבי טבילה שצבע שצובעות בו הנשים אינו חציצה מכל ) 'יז' ח סעי"ד קצ"יו(ע "א אף שבשו" שליטמשה כהניאןג  "השיבנו הגה .ת

 שלגבי תפילין יי שיש להיזהר מדברים העשויים לנו"בשם הברכ' ז אות ח"כ' סיות לענין תפילין החמירו טפי וכמבואר בפסקי תשובמקום 
                                                                              .ל כל לנאותו אינו חוצץ"נחשבים לחציצה אף דקיי

 ?מ"בקבוק עראק האם השתיה צריכה הפרשת תרואתרוג הגדל בתוך . ש
א מכיוון שאינו יכול להפריש מאתרוג שיש לו בביתו על האתרוג השרוי בעראק דאין מפרישין משנה " שליטאברהם בן חייםג "השיבנו הגה.ת

ש להפריש בברכה ולדאוג י) 'ו הי"ם פט"וברמב: א סאיומ' כ תוס"מש' עפי(מתחייב בברכה ומה ש. כז' א סעי"ד של"לחברתה כמבואר יו
 .שיהא מן המוקף

                                                   ? על תפילה בלא כוונה"  אמרי פירצוןל יהיו"אמירת . ש

 וצריך להיזהר שלא יערב בה שום מחשבה זרה כמו בקודשים בזמן הזה היא במקום קורבנות פסק שתפילה ) ד"ח ס"צ(' ח סי"ע או"השו. ת
הביא דברי הזוהר נוראים ומבהילים למי שחושב מחשבות זרות בתפילה ולכן יש לאדם להתחזק ) שם(א "גרבן ובמושמחשבה פוסלת את הק

  ...בדבר זה בכדי שיוכל לומר בסוף התפילה יהיו לרצון אמרי פי
                                                           ?ל לולב מהודר העשוי לנויהאם יש חציצה כשנוטל נרתיק ש .ש
ע "הכלי נחשב לתפיסה ובחזו שכל האוחז בדפני ' אם עשה בית יד ונתן בו לולב נחשב זה לקיחה ובביכורי יעקב ז' כ' א סז"תרנ' ע סי"השו ת

                                                                                                                                                                        .ש"גבהת הלולב עם הנרתיק שלא מתכוון לצאת בו ידי חובה עייוון לפני הזה שיש לחוש לכ לפי' כ) תיט' עמ(סוכות  
  
  

   :              רבי ויעקוב אבינו
 שנה כמו יעקוב שחי 17 רבי חי בציפורי .כתובות קג' הגמ

 שנה יש בינהם חיבור עצום שהרי אמרו לרבקה 17במצרים 
שני גויים והיינו רבי ואנטונינוס שרבי הוא כנגד יעקוב ועל 

בכתובות ' ועל רבי כנז: תענית ה' גמוב עקשלא מתו על י' שניהם נא
                                                                                שבא אחר מותו לעשות קידוש בביתו                      

רם על כל גויים "דוד המלך אומר בתהילים: 'גדולת ה
יותר מידי גדול ולא ' יש לבאר שהגויים אומרים שה"'ה

 ואבל אנ" על השמים כבודו"משגיח על בני אדם רק 
 גדול שזה השפלה כ"נו שכאלוקי' עונים להם מי כה

בשבילו לראות אפילו את השמים ואם הוא משגיח שם 
  .עלינוגם המשפילי לראות בודאי שהוא משגיח ' בבחי

  ::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  זלמן נחמיה גול זלמן נחמיה גולג הרבג הרב""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

  ,, ולהאדירה ולהאדירה   תורה תורה   להגדיל להגדיל   ינובון בשיבה ינובון בשיבה   עוד עוד  ברכתברכתבב                                                                                                        



  
  

  5353' ' ת מגליון מסת מגליון מס""המשך שוהמשך שו                             

                    ?ח תפילה בציבור"אונן שעלה לשליח ציבור האם יצאו י. ש
וצריך לשוב ש אינו יוצא " האונן קראקשאם ) ג"ה סק"ע' סי(ב "כ מ"י מש"א עפ"ג הרב יצחק זילברשטיין שליט"מורינו הגההשיבנו . ת

ה מוציא את האחרים בדיעבד ואם אין אחר "ח כגון שופר בר" דן לגבי אונן שעשה מצווה והוציא רבים י)בפתיחה הכוללת(ג "והפמ, ולקרוא
 . בדיעבדח"לענין אונן שהבדיל יצא י) ט"קמ' ד סי"ח(רות ת פנים מאי"ועיין שו. ח ומצווה דרבים עדיף" שמוציא י אלא הוא פשוט

  ?ח"בשבת חול המועד עשה קידוש של חג האם יצא יאדם ש .ש
 המטה כ"יצא ידי קידוש וכא שאם הזכיר שבת באמצע באופן שאמר נוסח של חג ושבת ביחד "הרב אברהם בן חיים שליטג "השיבנו הגה.ת

       . והוא הדין לקידוש) ריח' עמ(ע סוכות "זוועיין ח) תצ(' ח סי"ד הפר" וכח"ל שיצא י"לגבי תפילה בשם שיבוה) ט"תרמ' סי(משה 
 ?אשתו מעוברת וכיבד בפתיחת ההיכל את חבירו האם זה מועיל לואדם ש. ש
ג " העניין ולכך כשנתן לחבירו את פתיחת ההיכל אינו מועיל לו לעצמו כן השיבנו הרהמשתנהאם שינה בסגולה כידוע , עניין הסגולות .ת

ל והורה סגולה מסויימת לזירוז "ג הרב ישראל יעקב פישר זצ"יו מעשים שבאו להגהשכבר ה" חזון אליהו"' א מחס"אליהו חי אביטן שליט
כ תשפיע הזכות עליה " לכבודה ועימ אם הפותח יכוון במצווה שנעשתה"ומ,  לא הועיל לזה שלא נצטווהשנצטווהלידה ומה שעזר לזה 

  ).בזה' משכ' ה' החיים א' פ בס"עיין הגרחו(
 ?ל בה שבתחילמברך הגומל על נסיעה שהאם .ש
צידד לדמותו לאוכל חזיר ורוצה לברך בורא נפשות ולכך ) 'אכ "פ(א שבספר כנפי רוח "ג הרב יצחק זילברשטיין שליט"נו בשם הגהושיבה.ת

א "ג הרב שמואל פנחסי שליט"הגהכתב ) ז"ב ט"פ" (וכל החיים"הוי כזבח רשעים תועבה ובספר שהרי הגומל במקום קורבן ד,יברך הגומללא 
לפי זה גם על נסיעה כזו יש מקום ) עקב' א פ"ש(ח"לא נחשב לקרבן ממש לפיכך אפשר לברך בלילה ודלא  כדעת בא מה שהעלו אחרונים שלפי

  .ש"לברכה עיי

? את ספל הנטילה האם יועיל לו שישכשך את ידיו במיםריםאדם שקשה לו לה.ש  
דעת ז " הטהביא .) ק נו"ס(יש לו לסמוך על המתירים ובמשנה ברורה  ובשעת הדחק כתב שנחלקו בזה) ח"ט ס"ח סימן קנ"או(ע "השו  .ת

  ).ג"א אות קס"ב פי"ח(ועיין בספר מנחת גדעון , ל שגם בשעת הדחק לא יסמוך והסיק מכל מקום מי שעושה כן לא יברך על ברכה זו"מהרש
 .?האם נשים בכלל החיוב במצוות מחצית השקל.ש 

ח שנשים י בעלים בקרבן ציבור ומוכן שינושאי) ה וישנם"ד. ד(זבחים ' א להוכיח מתוס" שליט  קונשטטג הרב אליעזר יחיאל "הגההשיבנו .ת
העלו שגם עבור ) 'ב לא"ח(ת קנה בושם "ובשו) ח"פי(ל "א זצ"שנשים פטורות אולם הגרישז) ג"ד סק"ח תרצ"או(א "ועיין מג, לא בכלל החיוב

 ).ז"שם סקכ (ח"וכן כתב כהעבורם מחצית השקל נשים יש לתת 
                                             ?אדם שרואה את חבירו שוכב פרקדן בשעת שינה האם יהפכנו.ש
) כה' ד סי"ח(ת שערי יושר "א והובא בשו"ג הרב אשר חנניה שליט"א שדן בזה עם הגה"ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"השיבנו הגה, ).ת

) ד"פ(פר תורת הישיבה ועיין בס ,שמחמת השינה נהפך לכך והוי אנוס' לא צריך להעירו דתלי) ט"רל' סי(ב "ר במי המבוא"שמעיקר הדין עפ
 'יא בס"כ הרמ"י מש" לא ימחה בידו עפאםש יש מקום להעירו "ן ועובר זמן קא שדן ברואה את חבירו יש"ג מאיר פנחסי שליט"הלידידינו הר

  ).'נ' סיב "ח(והנהגות ' ת תשו" בשו'ח וככ"תר
     נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהםנודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם                                                  

                       בהגרלה עבהגרלה ע""ס ס 100100 ₪  ₪ זכה הרב זכה הרב אהרון דייןאהרון דיין  שליט  שליט""אא מודיעין עילית מודיעין עילית
  שליםשלים עבור פניני הדף ירו עבור פניני הדף ירו2626פולנסקי 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  ..וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץוברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ

 "פניני הדף"מערכת  בברכת חילכם לאורייתא
  

  ומד בצומת ומנסה לעצור ומד בצומת ומנסה לעצור עע בלילה ראה אברך  בלילה ראה אברך 23:0023:00ובשובו בשעה ובשובו בשעה , ,  בנתיבות בנתיבותמעשה באדם שנסע לחתונהמעשה באדם שנסע לחתונה                        
  ובדרך התפתחה ביניהם ובדרך התפתחה ביניהם , ,  השיב הנהג בחיוב השיב הנהג בחיוב??יוון בני ברקיוון בני ברקוהאברך שאל האם הוא מגיע לכוהאברך שאל האם הוא מגיע לכ, , עצר לועצר לו, ,             טרמפ            טרמפ
  אין חיוב לנסוע אין חיוב לנסוע   הריהרי? ?  מה מה!!השיב האברך לתפילת ערביתהשיב האברך לתפילת ערבית, , ל הנהגל הנהגלשם מה אתה נוסע לבני ברק שאלשם מה אתה נוסע לבני ברק שא, ,             שיחה            שיחה

  כשהגיעו למחוז חפצם שאלכשהגיעו למחוז חפצם שאל, , אני מעודי לא פספסתי תפילה במניןאני מעודי לא פספסתי תפילה במנין השיב אבל  השיב אבל ,, כן כן??לצורך תפילהלצורך תפילה            למרחק כה רב             למרחק כה רב 
  הנהג הציע את ביתו ללינה החליפו הנהג הציע את ביתו ללינה החליפו , , והוא ענה אשב ללמוד כל הלילה ובבוקר אשוב לעיריוהוא ענה אשב ללמוד כל הלילה ובבוקר אשוב לעירי, ,             הנהג והיכן תישן            הנהג והיכן תישן

  אני בדרך לנתיבות אני בדרך לנתיבות ? ? חצי שעה מתקשר הנהג לאברך נו ארוחת ערב ממתינה לך היכן אתהחצי שעה מתקשר הנהג לאברך נו ארוחת ערב ממתינה לך היכן אתהאחר אחר , ,             טלפונים            טלפונים
  ,,כשיצאתי מהשטיבל עמדו שני אנשים ודיברו ופנה אליהם אדם שלישי שזירז את אחד מהםכשיצאתי מהשטיבל עמדו שני אנשים ודיברו ופנה אליהם אדם שלישי שזירז את אחד מהם! ! כןכן? ?  מה מה                      

  , , רפותירפותישמחו להצטשמחו להצטהם הם  ו ו אם אפשר להצטרף  אם אפשר להצטרף שאלתי אותםשאלתי אותם, , יש לנו להגיע לנתיבותיש לנו להגיע לנתיבותנזדרז נזדרז א א             ב            ב
  ..ה יעשה את שלוה יעשה את שלו""                                                        אתה תעשה את שלך הקב                                                        אתה תעשה את שלך הקב

   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 בן ברוך "מיכאל ז' ל       ר"ל    לבנה בת מרים ז"ל   מזל בת שמחה ז"נ דוד בן זהרה ז" ולע

 ו"קלין  ויובל בן שמחה ודוד ומזל בת שמחה הי'     ולזיווג הגון לאשר בן יוכבד ונתנאל בן ז


