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החנוכייה שלא חונכה

מעשה בצורף אשר ביום בהיר נכנסה אליו לחנות אשה ובידה חנוכייה מזהב ישנה

וביקשה למכור אותה לצורף המוכר הציע לה  ₪ 1.500והיא אמרה שהיא מסתפקת

ב ₪ 1.000והמוכר נתן לה  ₪ 1.500ושאל אותה אם היא מרוצה והיא ענתה כן כך ענתה
היצר בבגדי השר...

כמה פעמים המוכר לקח את החנוכייה והבריק אותה כחדשה והציב אותה בוויטרינה
כולם הכירו את תעלוליו של מוטקה
וריחמו על מי שנופל ברשתו ,בוקר
 למכירה תמורת  ₪ 5.000יום אחד רואה המוכר אדם שמסתכל על החנוכייה בלי למוש
אחד ראו אותו לבוש בבגדים חשובים

ממנה וכששאל לרצונו ענה שהוא מזהה את החנוכייה שירש מסבא שלו ונעלמה מביתו
בגדי שרד השייכים לבית המלוכה
צועד לכיוון שערי העיר כשחיוך על
  ע"י אשתו ודורש אותה תמורת  ₪ 1.500ואינו חפץ בשיפוצה האם הדין עמו?
שפתיו ,הוא המתין לטרף עד שבאה

חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174
עגלה ובה היו זוג הורים עם  7ילדים
הגיעו מדרך רחוקה ,הילדים
הם

הנידון :
א(דף ז.
נראים רעבים ותשושים מוטקה פנה

נתבאר בגמ' הכשפים מכחישים פמליא של מעלה ורבי חנינא שזכויותיו מרובות ניצל מהם.
לראש המשפחה ולחץ את ידו
ממנו
דרש
אלו
קשרים
להתיר
המתמחה
לאדם
וכשבא
קשר
ידי
על
ו
שכישפוה
שחש
אדם
:
השאלה

בחמימות ,ברוכים הבאים לעירנו! כאן
סכום גבוה ואישר שיטפל בו ולאחר הטיפול סירב לשלם סכום זה בטענה שהוא מוגזם מדי האם כל אורח האלף מקבל בית מלון צמוד

יכול לומר לו משטה אני בך?
מפואר ללא הגבלת זמן ,ההורים
כשדמעות
המופתעים הודו לו בחום

הנידון:
ב(דף ח.
התרגשות בעיניהם הילדים הסתובבו

נתבאר לגבי סכין של גויים שאסור לשחוט בה ואם חתך בה בשר דין הבשר והכשר הסכין.
בלובי,ההורים קבלו מפתחות ונהנו
.
בהם
בישול
מחשש
הכלים
את
להכשיר
צריך
האם
לבד
בבית
י
הפיליפינ
את
שהשאיר
אדם
:
השאלה

מכל רגע,נהנו מהנוף הנשקף עבר
פינוקים וההורים החליטו
שבוע של

הנידון:
ג( דף ט.
שצריך להמשיך לדרכם ,ראש
נתבאר בגמ' שאחד מהדברים שצריך ת"ח לדעת זה קשר של תפילין של ראש ושל יד.

המשפחה ניגש לבעל המלון והודה לו
בהלכה.
השאלה :רב עיר שלא יודע לעשות קשר של תפילין האם ניתן לסמוך על פסיקותיו
בחום נרגש על קבלת הפנים החמה לה

זכו ובעודו מספר את טוב ליבם הגיש


ד( דף י.

הנידון::
לו בעל המלון חשבון בסך 25.000
נתבאר בגמ' אלו דברים האסורים משום גילוי והם יין מים וחלב בשיעור זמן כדי שישתה הנחש וכו'
רובל,היכן מוטקה??על איזה מוטקה
השאלה :אדם שהשאיר בקבוק יין של חברו מגולה האם חייב לשלם לו אף דאינו ניכר ההיזק.
אתה מדבר?ראש המשפחה התעלף
מיד את כל חסכונות חייו הוא צריך
:
ה( דף יא .הנידון:
לבזבז על תענוג מפוקפק של שבוע
.
טריפה
אינם
שהרוב
נתבאר בגמ' לגבי רוצח במזיד שאם הנרצח היה טריפה אין נהרג עליו אלא
אחד.
זמן
לשרוד
סיכוי
לו
נתנו
לא
השאלה :כהן שהרג בתאונת דרכים אדם שהיה לו מום בלב והרופאים
חודש תמוז הוא החודש המבשר
רב האם נפסל מלישא את כפיו?
לנו את הפעמונים המבשרים על
חודשי התשובה ז-זמני ת-תשובה
מ -ממשמשים ו -ובאים .
פרה אדומה
נחש הנחושת
לא ניתן ליצר להרדים אותנו
יש לשאול מדוע הצבע הזה נבחר למצוה זו ומדוע
יש לבאר מדוע משה רבנו עשה נחש בעוד שהקב"ה ציוהו
נתחזק בתוספת לימוד הדף היומי
נפסלת בהנחת קרטון על גבה ? יש פה יסוד לאדם
לעשות שרף? וברמב"ן מבואר טעם נפלא שידוע מחכמי
שרוצה לצאת מהטומאה צריך למשוך עצמו בדבר
הרפואה שמי שננשך מכלב או נחש אסור להזכיר לו את
שיהווה הכנה לקראת אלול הקרב
עז כמו שהאדום הוא צבע עז וכמבואר בברכות)כ(.
שם הכלב או להראות לו את מ"ר כי בזה יראה דמויות
ובא ...אשריכם!!

מסכת חולין ז-לב.

של כלב וישוב להסתכן משה רבנו רצה להראות לעם
ישראל שלמרות שהנחשים נשכו אותם ואם יראו אותם
יסתכנו שוב עשה משה רבנו נחש להראות שלא הנחש
ממית או מחיה אלא מה שנושאים עיניהם ומשעבדים
ליבם לשמים

מעשה דרב אדא,ודווקא בהנחת קרטון נפסלת
להראות שאדם לא יזלזל בדברים הקטנים סה"כ
פ"א לא הגעתי לתפילה בזמן זה פוסל את כל
האדם).ברכת ברוך(

לע"נ הגאון הגדול ראש הישיבה הרב מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל
אלו שנדבו להחזקת הגיליון :הרב בועז אלקיים ,הרב ירון אשכנזי,הרב אלי בן אדיבה,
מאיר כהן להצלחת משפחתו ,איתן כהן להצלחת משפחתו ,שליט"א
הקב"ה ישיב להם כגמולם בשפע ברכה והצלחה ויתמלאו משאלות ליבם לטובה אמן!

" פניני הדף"!

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

הנידון:
ו( דף יב.
נתבאר בגמ' לגבי חזקה אם שליח עושה שליחותו לגבי תרומה אין חזקה ולגבי שחיטה תולים שכשר שחט .
השאלה :אדם שהזמין דרך חברת משלוחים משלוח מנות בטלפון ושילם דרך ויזה האם צריך להתקשר ולברר שאכן המשלוח הגיע?
ז(דף יגהנידון:
נתבאר בגמ' לגבי הדברים התלויים במחשבה אם מועילה מחשבתו של הקטן ובאופן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו.
השאלה :ילד שייחד מערב שבת את גרעיני המשמש בכדי שיוכל לשחק בזה בשבת האם מועיל יחודו לשיטות שמשחק חשוב כלי?
ח( דף יד  .הנידון:
נתבאר בגמ' שנחלקו ת"ק ור' יהודה בכלים שנשברו אם מותר לטלטל את שבריהם בשבת ונח' הפוסקים אם דין זה אף במוקצה מחמת ח"כ.
השאלה :פלאפון שדינו כמוקצה מחמת חסרון כיס שנשבר או התקלקל האם מותר לתת אותו לילדיו למשחק.
ט( דף טו.הנידון:
נתבאר בגמ' ג' שיטות בדין הנאה מבישול בשבת בשוגג או מזיד לעצמו ולאחרים ונתבאר ענינו בשו"ע או"ח סי' שי"ח.
בשאלה:משגיח שראה בליל שבת את בעל המלון משליך עופות לחמין מחשש שהחמין לא יספיק וטען שלפי ר"ת עדיין לא נכנסה שבת?
י( דף טז.הנידון:
נתבאר בגמ' )בסוגיית בידקא דמיא(בקושר את חברו ומרים את מחסום המים וחברו מת האם זה מתייחס אליו או שזה כוח כוחו.
השאלה :בחור שהוריד את המעצור במכונית והמכונית הידרדרה וניפצה שמשה של חנות האם מתחייב בנזק זה.
יא(דף יז.הנידון:
נתבאר בגמ' ענין של כיסוי הדם ובדף כז :הרחיבה הגמ' בענין זה ומדין זה למדו לחוטף מצווה מחברו שחייב לשלם לו  10זהובים.
השאלה:אדם שקנה עלייה ואחר עלה בלי לשאלו וכשנתבע ענה מכיון שהקונה ענה אמן וגדול העונה וכו' אין הוא חייב בתשלום.
הנידון:
יב( דף יח.
נתבאר בגמ' שתקנו חכמים שהטבח צריך להראות את הסכין לחכם ומעשה בשוחט שלא הראה והניחו לו משום שהיה מטופל בילדים רכים.
השאלה:משגיח כשרות שנעדר ממקום שהיה צריך לשהות בו אולם לא נמצא שום מכשול באותו מקום האם יתחשבו בזה שמטופל בילדים

יג(דף יט:
הנידון:
נתבאר בגמ' ענין מליקה שהיו עושים הכוהנים באצבעם ומקום המליקה שהוא מאחורי הצוואר.
השאלה :כהן ששם ציפורן מפלסטיק ומלק בה את העוף האם יש מקום להכשיר מליקה זו.
הנידון:
יד(דף כא.
נתבאר בגמ' ענין הדמיון שיש בין עולת העוף לחטאת בהמה ואחד מהם הוא שאינה כשירה אלא בימין.
השאלה :יש לדון באדם שיש לו יד תותבת בצד ימין האם יש לה את כל הדינים האמורים שצריך לעשותם ביד ימין.
הנידון
טו( דף כב:
נתבאר בסוגיא לגבי הקורבנות הבאים מתורים או בני יונה האם כשירים הם בתחילת הציהוב ביולדת,זבה ,נדבה ,עולה ויורד,מצורע ,ונזיר.
השאלה:אדם שהזמין כמות גדולה של יונים עבור ריפוי לצהבת והתברר שהמשווק גוזל אותם האם חייב לשלם לו?
הנידון :
טז( דף כג.
נתבאר בגמ' לגבי הנודר להביא קורבן קטן והביא קורבן גדול יצא ידי חובתו בזה ולכך בנדר כבש והביא איל יצא ידי חובתו.
השאלה :אדם שנדר דולרים לביה"כ כשהיה בגאות וירד הדולר האם ימתין עם חובו עד שיעלה הדולר בחזרה.
הנידון:
יז( דף כד:
נתבאר בגמ' לגבי הלוים שלמדו  5שנים את עבודת הלוים ומכאן לתלמיד שלא ראה סי' יפה בלימודו לאחר  5שנים שוב לא יצליח.
השאלה :בחור שרוצה לצאת ממגרת הלימודים לאחר החתונה האם מוגבל הוא לבדוק עצמו ב 5שנים הראשונות אם הוא מוכשר ללימוד?
הנידון:
יח( דף כה:
נתבאר בגמ' לגבי התמד ששמים מים בחרצנים וכשתוסס מקבל טעם יין ולדעת ר"י משהחמיץ התמד הרי הוא כיין.
השאלה :אדם שמזג יין לקידוש ואמר את הנוסח והברכה וכשבא לטעום גילה שהיין חמוץ האם צריך לשוב ולקדש?
הנידון:
יט( דף כו.
נתבאר בגמ' שנחלקו מתי מקווה נפסל במים שאובים אם רק בשיעורא או גם בחזותא.
השאלה :אנשים שמנויים למקווה גילו שהמקווה נעשה ממים שאובים ותובעים את הכסף ששילמו האם יש מקום לתביעתם.
הנידון :
כ( דף כז.
נתבאר בגמ' לגבי שחיטה של הבמה ומצה בשעת שחיטה ויתר דינה מפורטים בפוסקים על השו"ע.
השאלה :האם ניתן לשחוט בהמה כשהיא ישנה או מורדמת בכדי שלא לצערה בשחיטה?
הנידון:
כא( דף כח:
נתבאר בגמ' לגבי אווז שנקרע צווארו והסתפקו שאין שום דרך להתיר שחיטתו ורב יוסף בנו של רבא נתן עצה ושיבחו רבא מאוד.
השאלה :אדם שיש לו כמה בנים ואחד מהם הוא מוצלח בנושא מסוים האם האב יכול לשבחו בפני אחיו או שגם בזה יש הגבלה.
כב( דף לא .הנידון
נתבאר בגמ' לגבי שחיטה שלא בכוונה אם עלתה לו ומביאה הגמ' ראיה מנדה שנפלה למים או שירדה להצטנן בהם אם מועילה טבילתה.
השאלה :אדם שבא לטבול כלי ונפל הכלי למים והוציאו והלך לביתו ולאחר מכן הבין שלא היתה כוונה האם צריך לשוב להטבילו?
הנידון  :
כב( דף לב.
נתבאר בגמ' אם שחט פרה וחתך בלי כוונה דלעת עמה האם זה נק' היסח דעת מהשחיטה או שרק בכוונה נגדית הוי היסח דעת.
השאלה :מעשה במפעל מצות שאחד העובדים לא נזהר והכניס ידו לאחת המכונות ונקטעה אצבעו והתערבה עם כל הבצק האם נאסרים.

השאלה שנשאלה בבית המדרש מתוך פניני הדף 60
מעשה בזוג ממשפחות מכובדות שעמדו להינשא ולשם כך שלחו הזמנות והזמינו אולם מפואר ביותר ותזמורת
המכילה  30כלים ולשם כך באו מחו"ל הרבה מהמוזמנים וההוצאות לקראת החתונה היו מרובות וביום
החתונה החתן התחרט ונעלם מבלי להודיע לאיש על מקום הימצאו וכשמצאוהו זה היה יומיים לאחר היום בו
עמדו להינשא ומשפחת הכלה תובעת מהחתן שישלם את כל הוצאות החתונה אולם ,תזמורת ,וכן את עלות
הכרטיסים של אלו שבאו מחו"ל ,האם יש מקום לתביעתם?

יש לבדוק את סיבת הביטול ולפי"ז לחייבו!

אלו תשובות הרבנים:

מקורות ונימוקים :נידון זה יש לו מקור בשו"ע אבן העזר )סי' נ' ס"ג ( וברעק"א שאם הכלה חזרה בה משלמת הכל שהרי גרמה לאבד ממונו ואם הוא
חזר בו משלם לה מה שהוציאה וכל זה שהחזרה היא במזיד ופשיעה אבל אם היה לו סיבה לחזור בו והסיבה לא היתה ידועה קודם האירוסין ה"ז בגדר
אנוס ושוגג שפטור מדינא דגרמי ולכך אם אין לו סיבה מוצדקת לחזרתו חייב לשלם את ההוצאות שהוציאו על החתונה וזה כולל אולם תזמורת צלם
וכיו"ב ולגבי הוצאות הבגדים אינו חייב כיון שהבגדים נשארים עימהם ולגבי כרטיסי הטיסה של הקרובים מצד הכלה שבאו נח' בזה לדעת הגר"א בן
חיים אם ידע מראש וכן לא היה אפשרות ליידע את הקרובים לבטל ושלא היתה להם הנאה בשהותם בארץ דא"כ חייב לשלם רק שליש אחד ולעת
הגר"ש שעיו פטור מלשלם שהרי לא עשה שום מעשה להביאם והוי גרמא בעלמא.ועיין שו"ת פתןחי משפט )סי' ט סק"ד( ובשו"ת הרדב"ז )סי' רלד(.
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תשובה דזוזי :עובד יקב שהתברר שאמו גויה והיה לו מגע עם היין האם צריך לשלם על הנזק שנגרם מכך?
השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א בשו"ע )חו"מ שפה ס"ד( שהיזק של יי"נ הוי היזק שאינו ניכר ומהתורה הוא פטור וחכמים
חייבוהו לשלם וזהו רק על יין שנגע וכל זה בתנאי שידע שאמו גויה שאם לא ידע הרי הוא פטור מכל תשלום כדין שוגג.
תשובה דחיי :אדם שבא לאולם ורואה אנשים המוחזקים כצדיקים אוכלים שם האם יכול לאכול על סמך ראייה זו? השיבנו הגה"ג הגר"א
בר שלום שליט"א שמצאנו בגמ' לשונות המורים על עשיית מעשה משום דחזיתיה לפלוני וכיו"ב ,אולם העידנו משגיח באולמות הרב חיים
שירי שאין לסמוך על מה שרבנים אוכלים במקום שמוחזק לכשרות מהודרת ולמעשה יש תוהו ובוהו בתוך המטבח ויש לברר בכל אירוע וד"ל.
פניני דחיי :א .אדם שנשארו לו דקות חינם בפלאפון האם ראוי שיתלה פתק ובו יודיע לכל החפץ להתקשר שיתקשר דרכו משום לא ישפוך
אדם מי בורו ואחרים צריכים לו? ב.השומע בנגן בדרך שיעור תורה ופוגש את חברו ומפסיק את השמיעה ודורש בשלומו האם יש בזה משום
הפוסק מד"ת שמאכילים אותו ..ג.השובת במלון ועושה קידוש האם צריך לכסות גם את החלות שבשולחנות הסמוכים?
פניני דזוזי :א .שוכר שחפץ להדביר את הדירה בימות הקיץ מנמלים ומקקים על מי מוטלת ההוצאה? ב.אינסטלטור שבא לתקן דוד שמש
והראה לו בעל הדירה מלמטה את הדוד וכשעלה לתקן היו שני דודים נוזלים והוא תיקן אחד מהם ) את הלא נכון(האם חייב הבעלים לשלם לו ?
היצר :חסיד ישב לפני רבו בשבת ועבר זבוב מעצבן נתן
החסיד מכה והזבוב נפל ונראה כמת נבוך החסיד ח"ו נטילת
נשמה אולם עברו  2דקות הזבוב קם והחל לפרוח נרגע החסיד
א"ל הרבי היצר מראה כאילו הוא מת ע"י מכה אבל האמת
תראה איך הוא מתאושש מיד ולא סתם דימו חז"ל את
יצה"ר לזבוב.

הפתקים :ר' בונים היה אומר לאדם צריך להיות 2
פתקים א' כ' אנוכי עפר ואפר ובשני כ' בצלם אלוקים
עשה את האדם כשמציעים לך ללמוד ולגמור ש"ס
תוציא את הפתק בצלם וכו' וכשפוגעים בך תוציא את
אנוכי עפר וכו' הבעיה שאדם הופך בין הפתקים...

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 אהרן זאב חשין
ולגה"ג הרב ציון בן אדיבה ,ולגה"ג הרב אברהם חיים הרש ולגה"ג זאב שטיגליץ ולגה"ג הרב אליהו בר שלום שליט"א.

בברכת עוד ינובון בשיבה להגדיל תורה ולהאדירה יחד עם כל בית ישראל,
שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 60
ש .אדם שמצא שואב אבק ובתוכו כסף האם יש לו חיוב השבה?
ת.השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א שיש חילוק אם יש במנין סימן כגון שהיו יותר מ 2שטרות חייב להכריז ובמטבעות תלוי במח'

האחרונים אם אמרינן בזה"ז אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה או לו.
ש .אב שיודע למול האם יש תקנה שיקדים התשלום למוהל מדין יד פועל כיד בעה"ב?
ת.השיבנו הגה"ג שלמה שעיו שליט"א שדין זה מבואר במחנ"א )סי' יא( שייך רק במשלם לבסוף שהרי שכירות משתלמת לבסוף ואם מקדים

כבר אינו פועל שלו.ועיין שו"ת משפטי חיים )ח"ב סי' יא( שדן בדברי המחנ"א והעלה שלא קיי"ל כוותיה ולפי זה אב שיודע למול ימול בעצמו.
ש .האם ראוי ליקח אפרוח לכפרות עבור ישיבה שלימה?
ת .השיבנו הגה"ג זאב ארי' שטיגליץ שליט"א עפ"י מה שאמרו חז"ל והובא במג"א )או"ח תרה סק"ב( ששנים מתנדבים קורבן אחד ומ"מ

המשובח ליקח עוף שמן בכדי שלא יבואו לטעות ולעשות כפרות על תורים ובני יונה .וכן השיבנו הרה"ג מאיר סנדר שליט"א.
ש.ישיבה הסמוכה לבנין מגורים ומפריע לשכנים הלימוד מאוחר בלילה האם יכולים למחות?

ת .השיבנו הגה"ג הגר"א בר שלום שליט"א עפ"י המבואר בשו"ע חו"מ )קנו ס"ג( שלימוד של תשב"ר אין יכולים למונעו אולם כל זה בשעות
סבירות אבל בשעה מאוחרת בלילה יש להימנע ומסופר על גדולי ישראל שהורו כך לשואלים אותם.
ש.האם יש להתיר העמדת מצלמות דמה במחלבות וכיו"ב?
ת .עיין בשו"ת בין ישראל לעמים פ"ט עמ' פ( שהעלה להתיר השגחה ע"י מצלמה אולם יש לבדוק כל מקרה כי בטכניקה הזמנית ניתן לשים

כמין כיסוי למצלמה בו כביכול רואים את השטח בו והמצלמה ממשיכה לעבוד ולא מגלה את המתרחש בשטח.
ש .האם יש היתר לאחר את גיל הנישואין בזה"ז?

ת .עיין בשו"ע אהע"ז סי' א' בגבול גיל הנישואין ובפת"ש מביא בשם הברכ"י שבזמנינו הגבול הוא  24ומסופר על הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל
שהיה מסיים כל יום את התהילים כששאלוהו מדוע הוא אמר בכדי לכפר על מה שעברתי על דברי חז"ל להינשא עד גיל עשרים.

המשך שו"ת מגליון מס' 60
ש .מי שלא שימח את אשתו בשבועות האם יש לו תשלומין כל שבעה?
ת.השיבנו מורינו הגה"ג הרב יצחק זילברשטיין שליט"א שאין לזה גדר תשלומין כמו לגבי קורבנות שיש מקום לקבל ממנו ובתוס' עמ"ס

חגיגה ו ) :ד"ה יש( משמע שגם לשמחה יש תשלומין והקשה רעק"א ששמחה אינה שייכת בתשלומין משום שכל יום צריך לשמוח מצד עצמו
אולם בשו"ת חת"ס )ח"ז סי' שכח( וכן במנ"ח )מצוה תפ"א( מוכח שלא מועיל לשמחה תשלומין וכן השיבנו הגה"ג ארי'ה זאב שטגליץ שנכנס
קמיה מרן הגרח"ק שליט"א והשיבו בזה"ל לא מסתבר שיש לשמחה השלמה.
ש .קבלן שיפוצים שאמר לו הבעלים שיפנה את הבוידם ומצא שם תיק עם כסף?
ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חיים שליט"א עפ"י מש"כ השו"ע חו"מ )רסח ס"ג ( והרמ"א )רל"ב סי"ח( שהקבלן לא זכה בו כיון שלא

העלה על דעתו לזכות בזה ואם בעלי הדירה הם יהודים יש לבדוק אם זה שייך להם עפ"י סי' שיתנו ולהשיב להם ,או אפי' שהדירה היתה של
מורישם והם לא ידעו מזה זכו היורשים בזה ויתחלקו בשווה בכסף הזה ועיין מש"כ בשו"ת משפטי חיים )ח"א סי' יט(.
ש.אדם ששר שיר בסעודה האם עולה לו במקום דברי תורה?
ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם חיים הרש שליט"א עפ"י מש"כ רע"ב בפי' המשניות )פ"ג מ"ד ( שבברכת המזון שמברכין על השולחן יוצאים

ידי חובת אמירת דברי תורה על השולחן ולכך יותר טוב שאדם ירגיל עצמו לומר לפני ברכת המזון מים אחרונים חובה שבזה יחשב לו
כאמירת ד"ת בסעודה.
ש.האם יש מצוה לטעום מהתבשילים גם בעיו"ט?

ת.השיבנו הרה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א עפ"י מש"כ מ"ב )או"ח סי' ר"נ סק"ב( בטעם המצוה לטעום התבשיל בע"ש בכדי לתקנם
יפה ובשעה"צ )סק"ח( כ' בשם שולחן שלמה שעצם הטעימה היא המצווה ולפי"ז גם בעיו"ט יש מצווה לטעום.
ש.אדם שמשלם את חשבון החשמל בביה"כ האם יזכה לבנים ת"ח?

ת.הגמ' שבת )כג( הרגיל בנר הווין לו בנים ת"ח ובס' נרות לכבוד ביה"כ )פ"א סי"ג(העלה שאין בתשלום החשמל לביה"כ משום כבוד ביה"כ
שהאור בא להאיר ללומדים אולם בספר חסידים מבואר שלא רק כבוד ביה"כ גורם לאדם סגולה זו אלא עצם הסיוע ללומדי תורה יביא את
האדם לזכות בבנים ת"ח ולפ"יז גם בתשלום החשמל לביה"כ היא מעלה חשובה עד מאוד.
ש.ציבור שקראו והתברר שהס"ת פסול האם צריכים לשוב ולקרוא?

ת.השיבנו הרה"ג אליעזר יחיאל קונשטט שליט"א עפ"י מש"כ הרמב"ם )בפ"ז מהל' ס"ת הי"ב( שאף ס"ת שרובו מוגה ויש ארבע טעויות
בכל דף מהחלק המשובש הרי זה טעון תיקון ולכך אם סיימו את הקריאה אין צריכים לשוב ולקרוא בדיעבד.
ש.האם מועיל לשים כוסיות זכוכית בחנוכיית זהב?

ת.השיבנו הרה"ג אהרן זאב חשין שליט"א עפ"י מש"כ בשו"ת שבה"ל )ח"ח סי' קלז( שכוסיות הזכוכית בטילות לעיקר ושכ"כ בשו"ת שבט
הקהתי )ח"ג סי' כא( והרה"ג משה כהניאן הראנו שבשו"ת דברי דוד )ח"א סי' מד( העלה להחמיר בזה עיי"ש.
נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם

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 אהרן
זאב חשין  ,הרב יהודה אוחנה הרב יעקב בוזו.הרב ידידיה חגי,הרב ישראל מנדל .
הרב שלמה לוי.הרב יחזקאל גוטליב.הרב אברהם אייזן .הרב יוסף חים הלוי בירנבוים.הרב שאול סאל.הרב יוסף אשכנזי.

בהגרלה לחודש סיון ע"ס  ₪ 100זכה הרה"ג אוריאל גדסי שליט"א }ירושלים {
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
ברכת יישר כוח לכל השולחים תשובות ניתן לשלוח גם חלק מהתשובות.
וברכותינו לעשרות האברכים המסייעים בהפצת הגיליון בכל רחבי הארץ .ולכל המצטרפים אליהם

בברכת חילכם לאורייתא מערכת "פניני הדף"
מעשה במלך ששאל את רבינו סעדיה גאון  3שאלות א .כשהקב"ה מסתכל לצד אחד איך הוא מסתכל לצד השני?
ב .מה היה בעולם לפני שהקב"ה ברא אותו? ג .מה הקב"ה עושה כעת? שמע הרב את השאלות ואמר למלך שהילד
הקטן שלו יכול לענות על שאלות אלה ואכן שליח מיוחד הלך להביא את בנו של רבי סעדיה גאון מהחיידר בו הוא
לומד ,המלך חזר על שאלותיו בפני הילד ואמר לו אביך אמר שאתה יכול לענות לי אז בבקשה..
ב יקש הילד אם אפשר לקבל קופסת גפרורים כשהביאו לו לקח גפרור והדליקו ואז שאל את המלך לאיזה צד האש
מסתכלת?לכל הכיוונים השיב המלך ,אמר הילד הלא כה דברי כאש...נאום ה' .ושוב ביקש הילד קערה עם אגוזים
כשהביאו לו ביקש מהמלך למנות את האגוזים שבקערה פעמיים ושלוש ואז שאל את המלך מה היה לפני ששמו
את האגוזים? כלום! כך העולם היה תוהו ובוהו לפני בריאתו השיב הילד .ולשאלתו האחרונה של המלך ביקש
הילד מהמלך לקום ושוב ביקש שישב ושוב לקום ושוב לשבת עד שהמלך ביקש לדעת את התשובה ענה לו הילד
שזו התשובה הקב"ה ממליך מלכים ומוריד מלכים ואם אתה לא רוצה להיות הבא בתור תפסיק לשאול שאלות..
אנו רוצים להודות מקרב לב לאלו שתרמו מכיסם למען המשך הוצאת הגיליון למשלוח תרומות למערכת
"פניני הדף" רח' פולנסקי  26י-ם מ .ח  904406בנק דיסקונט סניף גאולה ירושלים עלות הפצה בכל עיר היא
בסך  ₪ 100בלבד כל החפץ להחזיק את הגיליון שמפיץ תורה לכל פינה בקרב לומדי התורה.
02 02או פקס' 02-5817174ניתן לפנות לטל' 02-5829850
יושב במרומים ימלא משאלות ליבכם לטובה.

גליון זה הוקדש לע"נ אבינו הצדיק הרב יוסף חיים בן ישי ומרים )אייזן( זצ"ל
הונצח על ידי בנו הרב יעקב אייזן שליט"א

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

