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המצגת שלא הוצגה

מעשה באדם שעמל קשה ותיכנן מצגת על עבודת המקדש ובנינו לפרטיו בצורה מדהימה והגיע

אליו הזמנה מארגון גדול שמארגן כנס בנושא זה והם חפצים שיציג את המצגת בערב זה

תמורת תשלום ואכן הוא בא עם מחשב שבו היתה מצגת זו וכאשר אחד מהצוות רצה לחזות

בה לפני הצגתה לחץ בטעות על כפתור שמחק אותה ובעוד כמה דקות היה אמור להציגה
ומחמת כן נגרם לו עוגמת נפש ומניעת ריוח גדול האם המוחק ישא בתשלומים אלו?

02)תשובה תינתן ב גיליון הבא( חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174

הנידון :
א( דף נה :
נתבאר בגמ' שיש ענין שהדלתות יהיו פתוחות בזמן שחיטת השלמים ווילון הפרוש לא נחשב

לחציצה אלא כפתח פתוח.

השאלה :בית הכנסת שצמוד אליו בית כסא ונשברה הדלת ולשם כך שמו וילון האם נחשב זה
לחציצה.

ב( דף נו .הנידון:
נתבאר בגמ' שהדם נפסל בשקיעת החמה ובתוס' הביאו את המח' הידועה של הגאונים ורש"י מול

ר"ת וסייעתו אימתי זמן השקיעה.

השאלה:אדם שנוהג להניח תפילין של ר"ת בנוסף לתפילין של רש"י ויום אחד נזכר רק אחר צאת

הכוכבים שלנו שזה עדיין יום לשיטת ר"ת האם יכול להניח את התפילין בזמן זה.
דף נז  :הנידון:
ג(  
נתבאר בגמ' שיעורן של  40לחמי תודה וזמן אכילתן ליום ולילה והטעם כדי שעי"כ יביא כמה

שיותר אנשים שיאכלו עמו ובכך תתפרסם ההודאה.

השאלה :אדם שנעשה לו נס ורוצה להודות האם יעשה סעודת הודאה ברוב עם או שימנע מחשש
עין הרע ויתרום את הכסף ללומדי תורה.
הנידון:
ד( דף נח.
נתבאר בגמ' לדעת ריב"י המזבח היה בקדושתו והקרקע שתחת המזבח באופן שקיצרו את אורכו
אינה כשירה לשחיטת קדשים.
השאלה :בית הכנסת שהחליפו ארון קודש לארון צר יותר האם המקום שעמד עליו מקודם הארון
קדוש בקדושת הארון או שאפשר להושיב שם אדם לישב שם.
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מסכת זבחים נה  -פ

יצר הרע קודם ליצר הטוב

יש לבאר בדרך דרש את המבואר במס' שבת
)ע"ז(מדוע העיזים השחורות הולכות לפני הכבשים
הלבנות כי כך היה בבריאתו של עולם קודם חושך –
יצה"ר ואח"כ אור –יצה"ט .וביאר הבן יהוידע הפס'
מן הכבשים ומן העיזים תקחו שאדם שבא לעשות מצוה
צריך להשתמש בשני יצריו לעשיית המצוה גם בחי' העיזים -
שהם יצה"ר וגם כבשים -שהם בחי' של יצר הטוב

אם הרב דומה למלאך :

שאלו את האמרי אמת איך ניתן לדעת מיהו הרב
שדומה למלאך ענה אם אין לך השגה בהנהגה של
הרב סי' שזה רבך שהרי אין לנו השגה במלאך
אולם אם אתה חושב שאתה מבין את הנהגת רבך
רק שהוא טוב יותר ממך סי' שאין זה רבך המיועד
לך .וי"מ אם הרב מלמד מה שטוב לתלמידים ולא
לצורכו הרי הוא כמלאך שאין לו אינטרסים וממנו
ניתן ללמוד.

גליון זה נודב לע"נ הרה"ח יהודה מאיר ליזרוביץ בן הרה"ח שמואל יצחק זצ"ל

הגיליון 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:

 

אחוזים בחבל...
הוא היה צעיר ומלא מרץ
במטוס שבו נסע התחוללה
מהומה ארוחת הצהריים שהוגשה לא
ערבה לחבורה הצעירה ,הם דרשו
בתוקף שיגישו להם דגים מטוגנים לא
פחות,ומשלא נמצא מענה לדרישתם
החליטו לעשות מעשה,אמר הנועז
שבחבורה אני יבקש מהטייס להנמיך
טוס,ואז אצא ואתפוש בכנף המטוס
ואתם כל אחד מכם יתפוש ברגלו של
חברו וכך נעשה שרשרת חיה עד הים
נדוג דג ונצלה אותו וכך עשו וכל אחד
מחזיק חזק תיזהרו לא ליפול! וזה
שבסוף הגיע למים ומנסה בכל כוחו
לצוד דג אך כל המאמצים עלו
בתוהו,אך לפתע צעק תפסתי! ולא שם
לב שהיתה זו מדוזה ,והראשון
בשרשרת שאחז בכנף המטוס צעק לו
כל הכבוד!ומחה לו כפיים......ואז..
**************************************
הוא היה גבאי ותיק בכל שנה בפרשת
לך לך היה ר' יענקל הגבאי מניח את
המפתחות על הבימה ומכריז רבותי!
זקנתי ואין לי כח להמשיך תבחרו
גבאי חדש!ואז כל הציבור קורא לו ר'
יענקל אתה גבאי נאמן רוצים
שתמשיך לשרת אותנו וכך כל שנה עד
אותה שנה שבה החליט אחד הצעירים
הפעם אני אקח את המפתחות ובזה
יגמר הסיפור וכך ר' יענקל הניח את
המפתחות על הבימה ומודיע ..ואז
ניגש הצעיר ומכריז אני הגבאי! ומרים
את המפתחות ואז מגלה שהם
קשורים בחבל למכנסיים של ר' יענקל
הגבאי.....

כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו...

אשריכם לומדי הדף היומי הקשורים
בחבל עבה דף ועוד דף כל הפסקה קלה
תחסר חוליא בשרשרת הקושרת אותנו
עד הרקיע שבו קורא הקב"ה למלאכיו

חזו חזו איך בני מתעסקים בבנין
בית המקדש חזקו ואמצו!!!.

הנידון:
ו( דף נט.
נתבאר בגמ' ובשו"ת חת"ס )או"ח סי' כח( שיש להעמיד את בימת בית הכנסת באמצע ביה"כ דומיא מזבח הפנימי שהיה באמצעו של היכל.
השאלה :ישיבה שהיתה שייכת למגזר הנוהג להניח את הבימה בקידמת ביה"כ ועזבה את הבנין ובאה ישיבה הנוהגת להניח את הבימה
באמצע האם רשאים לשנות.
הנידון:
ז( דף ס.
נתבאר בגמ' דיני מעשר שני ומקום אכילתו שנאכל בירושלים אף שאין חומה ומתחלל על אסימון.
השאלה :אדם שמצא בירושלים מטבע נדיר במינו שחוק שניכר שדאגו שישחק האם יש היתר ליטול מטבע זה לאספנותו.
ח( דף סא:הנידון:
נתבאר בגמ' שהוסיפו על מזבח שני כמין אות כ ונח' הראשונים בצורת אות כ"ף פשוטה בסת"ם אם כתבה מרובעת מאחוריה או"ח סי' לו.
השאלה :אדם שהזמין לצורך בר המצוה של בנו תפילין מהודרות והסופר כתב זאת בכתב השרוי לגבי כשרותו במח' אחרונים האם צריך
לשלם לו שכרו מושלם.
ט( דף סב.הנידון:
נתבאר בגמ' ענין ריבוע המזבח ומ"מ הגמ' בחולין )יח( מביאה שאם נפגם ריבוע המזבח עד טפח הוי ריבוע ועיין או"ח )לב סל"ט( בדין ריבוע
התפילין ובאו"ח )סי' י ס"ט( בדין ריבוע הציצית.
בשאלה:אדם שקיבל תפילין עתיקות שהפרשיות מהודרות אך צורת הריבוע בתפילין אינו ריבוע מדוייק כמו שאפשר לדייק בתפילין ,היום
את איזה מהם הוא יניח?
י( דף סב:הנידון:
נתבאר בגמ' מצות הקטרת האימורים שהיו בצורה של זריקה כמו הדם הנזרק ומכאן יש שהביאו סמך לזריקת בעל הכתב סופר של פרוסת
המוציא בשבת כיון שזה דומיא דמזבח עיין שו"ת התעוררות תשובה )ח"א קעח(.
השאלה :מצוי מאד שזורקים בשמחות שקיות לילדים ובהם יש מיני מתיקה ממיני הדגן האם יש ענין להימנע מלזרוק אותם כמו בלחם..
יא( דף סג.הנידון:
נתבאר בגמ' שאף שההיכל מקודש יותר מקדושת האולם הוצרך הכתוב להתיר בו אכילת קדשים ומכאן למדו לדיני אכילה בבית הכנסת.
השאלה:בית הכנסת אשר המתפללים בו מעטים וחפצים לחלקו לשנים ולהרחיב את העזרת נשים בחלק זה האם רשאים לעשות כן או
שמא ע"י כן מפחיתים מקדושת ביה"כ לקדושת עזרה.
הנידון:
יב( דף סג:
נתבאר בגמ' לגבי מזבח שכל העולים איליו היו עולים דרך ימין ומכאן למדו לדין הליכה לס"ת המבואר בשו"ע )או"ח קל"ד( .
השאלה:רב שיכול לילך למקומו דרך ימין אך ע"י כן הרבה אנשים יקומו האם רשאי לילך דרך שמאל למנוע טירחתם.
הנידון:
יג( דף סד:
נתבאר בגמ' כל מעשה מליקת חטאת העוף במקדש צורת המליקה ואחיזת העוף ורק במקדש הותר לעשות כן.
השאלה :יש לדון האם הכהן היה מברך על המליקה כמו שצריך לברך על השחיטה.
הנידון:
יד(דף סה:
נתבאר בגמ' לגבי מליקת העוף שצריך לעשות זאת בידו ולא על ידי סכין ולשם כך היה מגדל ציפורן גדולה כדרך המוהלים כיום.
השאלה :אדם שהשתמש בציפורן אגודלו לעניני קדושה וחתך אותה האם ראוי שלא לזורקה בבית הכסא וכן יש לדון על הציפורניים שלנו
לגבי החלק הדבוק לבשר הוא קדוש וממנו היה לבוש לאדה"ר האם יש לחלק ביניהם כשגוזז הציפורנים.
הנידון
טו( דף סז:
נתבאר בסוגיא לגבי ההלכות הנובעות ממסכת קינים ובאחרונים האריכו במעלת לימוד מסכת זו להצלה מכל מיני חולי וכיוצ"ב.
השאלה :אדם שקיבל ללמוד כל לילה פרק ממסכת קינים בנדר האם רשאי לקרוא זאת גם בליל שבועות שבו יש ענין להימנע מלקרוא
משניות.
הנידון :
טז( דף סח:
נתבאר בגמ' לגבי חטאת העוף שהתייבשה ידו הרי היא כמחוסר אבר ומכאן דנו האחרונים לגבי מי שיבשה ידו אם יכול להניח עליה תפילין
אג"מ )או"ח ח"א סי' ח( .
השאלה :נשאלנו באדם המשותק בידו האחת האם חייב ליטול אותה כשבא לאכול שהרי אין חשש שיגע ביד זו בשעת האוכל.
הנידון:
יז( דף סט:
נתבאר בגמ' איסור הקרבת עוף טריפה ע"ג המזבח והרמב"ם בפיה"מ מבאר שזהו מטעם הקריבהו נא לפחתיך ומכאן למדו לאסור לקדש על
יין שריחו רע משום הקריבהו נא לפחתיך.
השאלה :אדם שאין לו את חוש הריח או הטעם האם יכול לקדש על יין כזה או שלא חילקו רבנן.
הנידון:
יח( דף עג..
נתבאר בגמ' שבעלי חיים חשובים ואינם בטלים ובשו"ע )יו"ד סי' פד סי"ד(לגבי חיטים המתולעות מותר לטוחנן ובתנאי שירקד בהם הקמח .
השאלה :האם יש ענין להימנע מלשתות את המשקאות שעושים אותם מתותים המתולעים וכיו"ב או מוצרי חלב המעורבים בו חלקי תות.
הנידון:
יט( דף עה. .
נתבאר בגמ' לגבי בכור בהמה טהורה שנפל בו מום אין לזלזל בו ולמכור אותו בצורה בזויה.ומכאן למדו האחרונים לאסור הגרלה על ס"ת,
השאלה :על מה סמכו העולם לעשות הגרלה על ספרי קודש אם להרבה פוסקים )יו"ד ע"ר( קנייתם הרי היא כקנית ספר תורה.
הנידון :
כ( דף עט.
נתבאר בגמ' בדין המרור שהלל היה כורכן בבת אחת ואכלן ולא חשש שטעם המרור יבטל את טעם המצה
השאלה :אדם שרוצה להחמיר להכניס לפיו בליל הסדר  2כזיתות בבת אחת ויכול להסתכן בכך האם נא' ע"ז שומר מצוה לא ידע דבר רע.
הנידון. :
כא( דף פ.
האחרונים דנו לדמות דין חצי שיעור שאסור מהתורה לעשיית חצי מצוה אולם מאידך ישנו איסור של בל תגרע.
השאלה :אדם שקרא חצי מגילה או אכל חצי כזית או נתן ציצית בג' כנפות האם יקבל שכר לפות על עשיית חצי מצוה?
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מעשה באדם שעמד להתחתן ולשם כך הזמין אולם ותזמורת עם זמר מפורסם ,אך לפתע הכל השתבש מכיון
שהתפרסם "קול קורא" מרבני הדור לא להזמין זמרים המופיעים במופעי תערובת בכדי לא לחזק את ידם ולשם כך
התקשר לזמר וביטל את הזמנתו לחתונה ,והזמר תובעו לדין מכיון שהיו לו הזמנות אחרות שאליהן היה יכול להיענות
ורק משום הזמנה זו לא נענה להם ,האם יחויב החתן לשלם לזמר על ביטול הופעתו ?
) הערת המערכת( אין כוונותינו למה שיש עלונים שמביאים רשימה שלא מקובלת על כל גדולי ישראל וכל אדם ישאל את רבותיו בענין זה

אלו תשובות הרבנים:

!

אין החתן חייב לשלם לזמר !

מקורות ונימוקים :נידון זה יש שרצו לדמותו דרך משל לאדם שהזמין סייד שיסייד לו את ביתו והלה הגיע ביום שבת בודאי שאין חייבים לשלם לו על
ביטול ביצוע פעולתו אולם כל זה אם בשעת ההזמנה לא היה עדיין הקול קורא שאסר להזמינו ואם כן החתן אנוס ולפי זה אם לא שילם מקדמה לזמר
יכול לחזור בו דהוי דינא דגרמי בשוגג אולם גם אם נתן דמי קדימה או שעשו זכרון דברים אינו חייב לשלם שהרי פסק השו" חו"מ )שלד ס"א(שבאונס
שלא היה מעלה על דעתו לא הפועל ולא הבעה"ב ההפסד לפועל .ולגבי הכסף המוחזק אצל הזמר יש לחלק אם גם הזמר לא ידע שעומדים להוציא עליו
קול קורא אינו מחוייב להשיב את הכסף שניתן לו אבל אם ידע חייב להשיב לו את דמי הקדימה שנטל.
)יישר כח למורינו הגה"ג יצחק זילברשטין,הגה"ג אברהם בן חיים הגה"ג אליהו בר שלום והגה"ג שלמה שעיו שליט"א(
תשובה דזוזי :כיום מצויים בבתי כנסת שולחנות ועליהם ספרים למכירה לצד קופות אדם שבא לקנות ספר שנחטף ושם כסף בקופה וכשבא לקחת את
הספר בא אדם ולקח לעצמו מי קנה המשלם או המושך? השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א שבדין קניית ספר אם נקנה כמו כל חפץ

במשיכה כמבואר )חו"מ סי' קצ"ט( או שמא נחשב זה לדבר מצוה שלדעת הרמ"א )שם( בדברי מצוה הקנין בכסף כדין תורה )עיין קצוה"ח
שם( לדעת השואל ומשיב מהדו"ת )ח"ד סי'צט(ספר קודש נקנה בכסף כי אין חשש של שריפה אולם לדעת ערך שי )סי'קצח(סובר שלא
פלוג רבנן ועוד יש לחלק בין אדם שאינו הגון שגם ספר לא יציל ומשום שזה מח' המוחזק בספר יכול לומר קים לי אולם אם קדם המשלם
יש לחוש לדין עני המהפך בחררה ובא אחר ליטלה נקרא רשע.
תשובה דחיי :ציבור שהתפללו בביה"כ והוציאו ס"ת והתברר שהוא כתוב לפי נוסחא מסויימת כגון פצוע דכה והם נוהגים לפי הנוסחא
השניה האם רשאים להוציא ס"ת נוסף משום כך?השיבנו הגה"ג הרב שלמה שעיו שליט"א עפ"י המבואר בהלי"ע )ח"ה עמ' רג( אם
קוראים הציבור בשינויים כגון אלו אינו מעכב ויתר מזה כ' הפוסקים לגבי סופר שכ' לעדה מסוימת דכא במקום דכה צריך לשלם לו שכרו
מושלם כיון שאינו מעכב וה"ה כאן.
פניני דחיי:א .חנויות המוכרות פירות יבשים העומדות תחת השגחת הבד"ץ ומציעים למכירה תאנים יבשות שהן בחזקת מתולעים במחיר זול
האם יש בנתינת השגחה לחנויות אלו משום מסייע לדבר עבירה? ב .האם מותר להכניס חמור לתוך בית הכנסת לצורך פדיון פטר חמור?
פניני דזוזי :א .אדם שקנה בחנות במבצע  4יינות ב ₪ 100וכשחילק זאת לילדיו אמרו לו אבא בדיוק אותו דבר יש בחנות אחרת בחצי מחיר
האם מותר לו לשוב לחנות הזולה ולקנות אותם מוצרים ולהחזיר לחנות הראשונה ולקבל זיכוי ע"ס . ₪ 100
ב .אדם שקנה ביצים וקשרם היטב והניחם בשקית ובא אדם שהלך לידו ונתקל בביצים ושברם וטוען אין הדרך לסחוב ביצים בכזו צורה
האם יפטר?
הכל מהקב"ה.
מעשה בסב הגאב"ד שהיה ידיד מלך הונגריה וקיבל מתנה
מקל ובראשו צלב חתך הרב את הצלב וכשבא פעם אחרת
למלך התפלא המלך מדוע חתך והשיב שהמקל היה ארוך
שאלו למה לא חתכת מלמלטה והשיב אני הנחתי את המקל
בריצפה וזה היה בדיוק ורק בגובה זה הפריע לי.

שירת התורה:
האוה"ח הק' שואל מדוע עם ישראל לא שר על קבלת
התורה ותי' שזה כלול בשירה על הבאר ובבאר החופרו
צריך תפילה שיהיה מים כך זה בתורה ויש עוד ליישב
שהתורה עצמה היא שירה שנא' קומי רוני בלילה.

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 שמואל פנחסי .ולגה"ג הרב אשר חנניה .ולגה"ג הרב
גמליאל הכהן רבינוביץ .ולגה"ג הרב אברהם בן חיים .ולגה"ג הרב שלמה שעיו.ולגה"ג הרב מנשה שוע .ולגה"ג הרב אליהו בר שלום
ולגה"ג הרב משה כהניאן ולגה"ג הרב ארי' זאב שטיגליץ.שליט"א

בברכת עוד ינובון בשיבה להגדיל תורה

ולהאדירה,

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 53
ש .אדם שקיבל להוליך תינוך לברית ונדחתה הברית האם חייבים לשוב לתת לו ?

ת .השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א שיש לתת לו מדין נדרי מצוה וכן משום מחוסרי אמנה אולם כל זה לכתחילה כמבואר ביו"ד רסד
לגבי מוהל שהבטיחו לו למול ובא אחר ומל במקומו האם האב עבר על נדר עיין בדברי הרמ"א שם ס"א.
ש .דבר שהתבטל בתערובת האם ניתן למוכרו בלא לגלות לקונים את סיבת היתרו?

ת.השיבנו הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א נחלקו הפוסקים אם יש מצוה להחמיר על עצמו שלא לאכול דבר שהתבטל בתערובת הובא
בפת"ש יו"ד )קט"ז סק"י( ובשו"ת מהרש"ם בפתיחה להל' טריפה שיש בזה אונאה ללוקח ולדעת החת"ס )או"ח סו"ס סה( מחוייב המוכר
להודיע זאת לקונים ומכל מקום זהו רק לכתחילה ואם לא הודיע יש לסמוך על הפוסקים הסוברים שאין להחמיר שלא לאכול מאכל שנתבטל
בתערובת.
ש .מסיונרים שחילקו תיקים בפתיחת שנת הלימודים האם מותר לקחתם?

ת .השו"ע יו"ד סי' )רנד ס"ב( פסק שיש שני טעמים לא ליטול צדקה מהגויים משום חילול ה' ועוד שלא להרבות בזכות הנותן ולפי"ז יש
לאסור אולם אם לא יודעים המקבלים שהם גויים יש להקל עפ"י מש"כ הט"ז שם )סק"ב(ועיין כתב סופר )יו"ד סי' קיד( אולם דעת הגריש"א
בקובץ תשובות )ח"א סי' צז (החמיר בזה.
ש .האם יש להעדיף שליחת שוטר שאינו יודע שאסור ליכנס להר הבית?

ת השיבנו הגה"ג אליהו בר שלום שליט"א שיש מקום לומר שעדיף להזמין את מי שידע שבודאי יכאב ליבו ויודע כי אנוס הוא ויצא מיד
כשיוכל ועוד שבעודו בהר יזהר בקדושתו שלא לירוק וכיו"ב.

המשך שו"ת מגליון מס '54
ש .כהן שהיה בריב עם אשתו ולכך נדר ולא שילם ומתה האם רשאי לישא כפיו?

ת .השיבנו מורינו הגה"ג הרב יצחק זילברשטיין שליט"א שאדם כזה בודאי שהקב"ה לא ישמע לו ולא ימית אשה משום מעשהו דאין הקב"ה
משתף פעולה עם רשעים כאלו לשפוך דם נקי ובודאי נפטרה בגלל סיבות אחרות ולאלוקים פתרונים ולכך יוכל להמשיך לישא כפיו ויש
להוסיף מה שהובא בשו"ת לב חיים )סי' קפח(שאברהם אבינו היה כשר לכהונה ובכל זאת לא נפסל במלחמותיו כיון שה' נלחם לו ולא
התיחסה אליו גרמת המיתה.
ש .מורה שכתב בטעות שם ה' על לוח האם רשאי למוחקו?

ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חיים שליט"א עפ"י המבואר בב"י בבד"ה יו"ד )סי' רעו(אם כתב שם שלא לשמה מותר למוחקו ומאידך
לדעת הפר"ח והחינוך )מצוה תלז( אסור למחוק מכיון שהתכוין לכתוב זאת אולם באופן שלא התכוין לכתוב כלל הרי זה ככותב יהודה ושכח
לכתוב דלת ובזה פסק השו"ע )שם סי"ב( שיתלה הדלת למעלה.
ש .האם יש ענין להדליק נרות שבת משמאל לימין?

ת .השיבונו הגה"ג הרב גמליאל רבינוביץ שליט"א והגה"ג הרב זאב ארי' שטיגליץ שליט"א ששאלו זאת למרן הגרח"ק שליט"א והשיב יתכן
שכן!אולם בגיליון "אליבא דהילכתא" לחודש טבת )עמ' מא( הובא בשמו דאין לחוש לזה ובספר "נרות לכבוד בית הכנסת" האריך בזה בדברי
המקור חיים )סי' רס"ג ( שיש ענין להדליק את נרות שבת כמו נרות חנוכה עיי"ש ועיין חוברת בית הלל ) מס' כו'(שדנו בזה עיי"ש.
ש.האם ניתן להתפלל בפורים בתחפושת הנקראת קיטל?

ת.השיבנו הרה"ג מאיר סנדר עפ"י מש"כ בשו"ת שבט הלוי )ח"י סי' ח"י( שמותר להתפלל בתחפושת ולדעת מרן הגרח"ק אסור אולם בקיטל
שזה משמש לימים קדושים ביום הכיפורים כו"ע יודו שיש להתיר ועיין בגליון "האיחוד בחידוד" שדנו בנוסף לכך לקרוא במגילה עם ציורים
ובשו"ת זרע אמת )ח"א סי' ק'( הליץ בעד מנהג זה.
ש.האם ניתן להניח אנטנה על גג בית הכנסת?

ת.השיבנו הרה"ג הרב משה כהניאן עפ"י מש"כ בשו"ת שה"ל )ח"ט סי'כח( ובשו"ת חק"ל )או"ח מהדו"ת סי ה'( שיש לאסור זאת אלא אם
זה לצורך תשמישי קדושה וכאן המקום להזהיר את אלו שנותנים רשות לחברות לווין לשים אנטנה על גג ביתם תמורת תשלום ועי"כ צופים
אנשים במראות אסורים והמסייע בידם ה"ה מסייע בידי עוברי עבירה.
ש.אב המכה את בנו בצורה מוגזמת האם מצטרף הוא למנין?

ת.השיבנו הגה"ג מורינו הרב יצחק זילברשטין אף שאין זה מדרכי החינוך ויותר ממה שמועיל לחינוך הבן הרי הוא מזיק מכל מקום אינו
נפסל לצרפו למנין עפ"י מש"כ בפת"ש חו"מ )תכ סק"א(עיי"ש
ש.האם ניתן לעשות כפרות ללא נוכחות המתכפר?

ת.השיבנו הגה"ג הרב זאב ארי' שטגליץ עפ"י מש"כ נטעי גבריאל )פי" א סקי"ג ( שמועיל כיון שהוא רק מנהג מכל מקום יש להעדיף לאחוז
חפץ השייך למתכפר בשעת הכפרות.

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 זאב חשין  ,הרב יהודה אוחנה .
.הרב שלמה לוי.הרב יחזקאל גוטליב.הרב אליהו חי אביטן.הרב יוסף חים הלוי בירנבוים.הרב שאול סאל.הרב יצחק גוטסמן.
נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם

בהגרלה ע"ס  ₪ 100זכה הרב אהרון דיין שליט"א מודיעין עילית
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
ברכת יישר כוח לכל השולחים תשובות ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות) .ניתן לציין שלא לפרסם את השם(
וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ .ולכל המצטרפים אליהם.

בברכת חילכם לאורייתא מערכת "פניני הדף"
מעשה בארגון שערך הגרלה למשפחות שעמדו לחתן את צאצאיהם והם מעוטי יכולת ובה זכו  2משפחות
לחתונה חינם באותו יום באולמות גוטניק,אולם א ,היה יותר מפואר מאולם ב ,וכאשר הודיעו למשפחות על
זכייתם שמחו שמחה גדולה אלא שהכלה שהיתה אמורה להינשא באולם ב ,סירבה מאי נעימות מחברותיה
ומחמת כך פנה אביה לאב הכלה השניה בבקשה אם יוכלו להתחלף,ומשלא נענו ניסה אביה לדבר על ליבה
אך ללא הועיל,והנה שבועיים לפני מועד החתונה מתקשרים הזוכים של אולם א,ומודיעים שהם מוכנים
להתחלף,הכלה מאוד שמחה ,שבוע לפני מועד החתונה הגיע עשיר לבעל האולם ומבקש לדעת מי משיא ביום
שהוא ישיא את בתו ,הוא מוכן לשלם את כל הוצאות החתונה אמר לו בעל האולם יש שתי משפחות ,אמר לו
אני רוצה לתת למשפחה שמחתנת באולם היותר פשוט מביניהם ...מי שמוותר לא מפסיד.
אנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון ומי שיקר לליבו גיליון זה יוכל לשלוח את תרומתו
למערכת "פניני הדף" רח' פולנסקי  26י-ם .

עלות הפצה בכל עיר היא בסך  ₪ 100בלבד כל החפץ להחזיק את הגיליון שמפיץ תורה לכל פינה...
 02נודה לאנשים שאירגנו לנו עזרה 02או פקס' 02-5817174בקרב לומדי התורה .ניתן לפנות לטל' 02-5829850

בשעת צרה,הרב בועז אלקיים,הרב ירון אשכנזי,איתן כהן ומשפחתו ,מאיר כהן ומשפחתו,
ועוד רבים וטובים ,יושב במרומים ימלא משאלות ליבם לטובה.

לע"נ אבינו מורה דרכינו הרה"צ מימון )בן אדיבה( בן מסעודה זצוק"ל
ר' מיכאל ז"ל בן ברוך
ולע"נ דוד בן זהרה ז"ל מזל בת שמחה ז"ל לבנה בת מרים ז"ל
ולזיווג הגון לאשר בן יוכבד ונתנאל בן ז'קלין ויובל בן שמחה ודוד ומזל בת שמחה הי"ו

