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מסכת סוכה ב  -כט
הארות והערות שנאמרו בשיעור הדף היומי
בביה"כ "אליהו הנביא" ,בשכונת רוממה ,ירושלים

שאלת החודש
הקראוון"
מעשה בקבוצת אברכים אשר חפצו להקים קהילה תורנית בשכונה מעורבת,
לשם כך הזמינו "קראוון" בית – כנסת ,והנחיתו אותו באישון ליל ,בחניית
בנין מגורים ,אשר התגוררו בו אברכים וחילונים יחד ,ואז החלה המהומה,
החילונים טענו שהחניה רשומה בטאבו ,ואין להם רשות להשתמש בה ללא
רשותם ,והם טענו מכיון שחלק מהאברכים המתפללים מתגוררים בבנין ,יש
להם רשות להציב שם את ה"קראוון".
א) האם יש להם היתר לעשות כן ,אם רוב הבנין אינם מסכימים?
ב) האם מותר להתפלל בביה"כ זה שהונח על שטח גזול?
ג) האם יש חילוק בין זרים שאינם מתושבי הבנין ,לבין אברכים המתגוררים בו?
חוו דעתכם בנידון לפקסpninyhadaf@gmail. com ,02-5817174 :

בחירת מקום עשיית הסוכה.
א) דף ב.
נתבאר בגמ' מהות ענין עשיית הסוכה " צא מדירת קבע" משמע שיש ענין לצאת.
השאלה :אדם שיש לו אפשרות לעשות סוכה בתוך הבית ע"י החלפת הגגון ,או לעשות סוכה מחוץ
לבית ,האם יש ענין להעדיף לצאת?
מזוזה בחדר שאטמוהו הרשויות.
ב) דף ג.
נתבאר בגמ' ובשו"ע (יו"ד ,רפו,יג) שיעור המחייב מזוזה ,ונח' לגבי מרפסת שאין בה ד"א +ד"א.
השאלה :חדר שאטמוהו הרשויות ,מחמת שנבנה ללא רישיון ,האם צריך לקבוע מחדש בברכה
לכשיפתח החדר?
עשיית סוכה ,מדפנות ששימשו בית הכסא.
ג) דף ד.
נתבאר בגמ' לגבי סוכה ש"הוצין" יורדים לתוכה ,הרי היא דירה סרוחה ואין עושים סוכה סרוחה.
השאלה :האם מותר לעשות סוכה מדפנות ,ששימשו מקודם לכן בית כסא ,או שיש לדפנות
קדושה?
אכילת "תרנגול הודו" בזמן הזה.
ד) דף ה.
נתבאר בגמ' לגבי כתיבת שם ה' בציץ ,שחכמים נהגו כפי המסורת ,למרות עדות ר' יוסי שראה
את הציץ ברומי.
השאלה :האם יש היתר לאכול "תרנגול הודו" ,מכיון שערערו שאין לו מסורת ,שהרי נתגלה עם
גילוי "אמריקה"?
קבלת "גט" ביד מגובסת.
ה) דף ו.
נתבאר בגמ' דיני חציצה נלמדו הלכה למשה מסיני ,ופרטי הדינים נתבארו בשו"ע יו"ד(קצח).
השאלה :אשה שאמורה לקבל גט ,אולם ידה מגובסת ,האם הוי חציצה?
סוכה שנבנתה בשבת.
ו) דף ז.
נתבאר בגמ' שישנם דינים בשבת וסוכה הדומים לענין שתי דפנות והשלישית טפח.

השאלה :אדם שבנה סוכה בעצם יום שבת ,האם היושב בה מקיים מצות סוכה?
אכילת פיצה ב"סוכה לדוגמא".
ז) דף ח.
נתבאר בגמ' דין ישיבה בסוכות יוצרים ,של מוכרי קדירות חרס שאין ניכר בישיבתו בהם ,שזה לשם
סוכה.
השאלה :אדם שחפץ לאכול "פיצה" בחג סוכות ,וראה ברחוב סוכה עם שלט "סוכה לדוגמא" ,האם
רשאי לאכול בה?
ברכת שהחיינו על סוכה שבנה בחוה"מ.
ח) דף ט.
נתבאר בגמ' שנחלקו ב"ש וב"ה האם עושים סוכה בחולו של מועד וקיי"ל כב"ה.
השאלה :הבונה סוכה בחול המועד ,האם מברך "שהחיינו" בפעם ראשונה שאוכל בה?

אלו שנדבו להחזקת הגליון:
הרה"ג שלמה בן אדיבה ,מאיר כהן ,
אסף מזרחי ,הרה"ג אברהם דבדה ,
הרב רון בן רבקה שליט"א
להשתתפות בהחזקת הגיליון פנה למערכת

050-419-01-85

לעילוי נשמת
הילדות הנשמות הטהורות
יעל ואביגיל ז"ל בנות מיכל שתחי'
נדבת מערכת "פניני הדף"

דבר העורך
"מיתה טבעית"

מעשה בראש ישיבת "ליקווד" הגאון
רבי אהרן קוטלר זצ"ל.
היה זה בשנותיה הראשונות של
הישיבה ,המצב הכלכלי היה בכי רע,
לא היה לבחורים מה לאכול ,ואף
חברה לאספקת מזון ,לא הסכימה
לתת אשראי נוסף לישיבה ,ראש
הישיבה שמע על מנהל עסקים
גדול ,שהיה מלווה סכומים גדולים,
אולם הריבית היתה גבוהה.
הרב פנה אליו בבקשת הלוואה
והוסיף :בתנאי שיעשו היתר עיסקא,
הרב נפגש אתו והבין לפי השמירה
שהיתה בכניסה לבית ,שהאדם הזה
מתעסק גם עם אנשים מפוקפקים,
והשמירה המוגברת היא מניעת
חיסולו ,אבל טובת הישיבה הייתה
לנגד עיניו ,הוא חתם על הלוואה על
סכום ענק שישולם תוך חמש שנים.
כשסיימו לחתום ,עמד הרב ובירך
את המנהל "יהי רצון שתמות מיתה
טבעית" -הלה הופתע ,וענה אמן!
עברו שנים והרב התקשר לשאול
איך להחזיר? אמר לו המנהל אתה
יכול להיות רגוע כל עוד שאני חי,
איך צריך להשיב את הכסף.
עברו עשרים וחמש שנה ,הרב מקבל
טלפון ,העשיר נפטר מיתה טבעית,
תבוא להספיד אותו ,הרב הגיע,
הספיד את האדם שעזר לישיבה
ברגעיה הקשים.
בסיום ההלוויה ניגש בחור גבוה
ומרשים ,פנה לרב וביקש ממנו
להיכנס לחדר צדדי ,הרב נכנס ואמר
לעצמו :הנה זמן הפירעון הגיע.
אולם הבחור אמר :אני בנו של
הנפטר ,אני רוצה שהרב יברך גם
אותי ,הרב בירך אותו
"שימות מיתה טבעית".

הבן הגיש מזוודה מליאה דולרים לרב,
ואמר החוב מבוטל ,וזה מתנה צנועה
מאתנו לישיבה.
אשריכם לומדי הדף היומי ,העוסקים
בלימוד הגמרא היקרה מפנינים ,וכל
חפציך לא ישוו בה ,נו אז תגיד לי.
מה יותר מתוק מדף גמרא ...אשריכם...

השיעור בדף היומי נמסר ע"י

הרב אהרן בן
תשובות ניתן לשלוח למערכת "פניני הדף" בלבד:
רח' פולונסקי  26ירושלים .פקס  02-5817174טל02-5829850 :
pninyhadaf@gmail.com

אדיבה שליט"א

מדי ערב בשעה ,20:15
לאחר תפילת ערבית,
בביה"כ אליהו הנביא
רח' פתח תקוה  ,1שכונת רוממה

האכלת בשר לאורח שמחמיר לא לאכול הכשר זה.
ט) דף י:
נתבאר בגמ' שר"ח ורבב"ח נקלעו לביתו של ראש הגולה ,ונתן להם ללון בסוכה ,שלפי דעתם
פסולה ולדעתו כשירה.
השאלה :האם מותר לתת לאורח בשר בהכשר טוב ,אלא שאינו סומך עליו ,בלא לידע אותו?
י) דף יא.
קשירת הסכך ב"אזיקון".
נתבאר בגמ' הכלל של סכך הכשר ,כל שמקב"ט וגידולו מהארץ ,מסככין בו.
השאלה :האם יש מניעה מלקשור את הסכך ב"אזיקון" ,והאם מותר לקושרו בשבת?
יא) דף יב.
סופר שבדק את התפילין ולא התיר את קשר הרצועה.
נתבאר בגמ' האופנים הפוסלים בסוכה משום "תעשה ולא מן העשוי" .
השאלה :סופר שפתח את התפילין לבדיקה ולא התיר קשר תש"ר ,האם צריך להתיר ולקשור?
יב) דף יג.
סיכוך בסכך שנופלים ממנו חרקים.
נתבאר בגמ' שאין מסככין בדבר שריחו רע ,או נובל שמא יצא מהסוכה.
השאלה :האם יש מניעה לסכך ,בסכך שנופלים ממנו חרקים? והאם מותר לשים ניילון ,צמוד
תחת הסכך?
לטלפן לצדיק בשבת שיתפלל עבור חולה מסוכן.
יג) דף יד.
נתבאר בגמ' מעלת תפילתן של צדיקים ,שנמשלו לעתר המהפך את התבואה ,כך תפילתן פועלת.
השאלה :האם מותר להתקשר לצדיק הפועל ישועות ,בשבת ,שיתפלל עבור חולה הנוטה למות?
יד) דף טו.
סיכוך בקרשים ששימשו גדר.
נתבאר בגמ' שאין מסככין בכלים ,ובשו"ע (תרכט,ב) נתבאר דין סיכוך בארוכות המיטה.
השאלה :האם יש מניעה לסכך בקרשים ששימשו גדר ,או שיש עליהם תורת כלי?
טו) דף טז.
שימש כשליח להעביר ס"ת לחו"ל ,בעל כרחו.
נתבאר בגמ' אופן הבאת ספר תורה בשבת ע"י סדינים הפרוסים ע"ג עמודים.
השאלה :מעשה באדם שעמד בנמל התעופה והמתין לאישור לעלות למטוס ,לפתע ניגש אדם
וביקש ממנו טובה אם יכול להחזיק לזמן מועט ,הוא השיב בחיוב ,אולם זה לא שב ,הוא לקח עמו
את ס"ת ,ובהגיעו לשם ביקש ממנו אדם שיביא לו ,והודה לו על העזרה ,האם יכול לדרוש דמי
משלוח?
בירך "לישב בסוכה" ,כשישב תחת אויר החוצה את הסוכה.
טז) דף יח.
נתבאר בגמ' ובשו"ע (תרלב,ב) דין אויר החוצה את הסוכה לכל אורכה ,שאין ישנים תחתיו.
השאלה :אדם שבירך "לישב בסוכה" ,והתברר שישב תחת אויר החוצה את הסוכה ,האם צריך
לשוב ולברך?
חיוב מזוזה בחדר העשוי כצריף.
יז) דף יט.
נתבאר בגמ' דין העושה סוכתו כמין צריף ללא גג ,ונח' אם כשירה או פסולה.
השאלה :חדר הבנוי בגג תחת הרעפים באלכסון ללא גג ,האם חייב במזוזה?
יח) דף כ.
פתיחת פה לשטן.
נתבאר בגמ' שריש לקיש אמר על ר' חייא "הריני כפרת משכבו" כמבואר בשו"ע יו"ד (רמב ,כח).
השאלה :מדוע אין באמירה זו משום פתיחת פה לשטן ,כמבואר בברכות (יט)?
יט) דף כא.
ביטול הזמנת צימר במירון מחשש טומאת הדרך.
נתבאר בגמ' הזהירות מטומאה שנהגו בהכנה לשריפת פרה אדומה.
השאלה :כהן הזמין "צימר" במירון ,אולם התברר שהתגלו בעיות של קברים בדרכים המובילות,
האם זה עילה לביטול ההזמנה?
נסיעת כהן במטוס מעל בית קברות כשיש הפסד ממון.
כ) דף כב.
נתבאר בגמ' לענין שיעור צל הסכך מפני השמש מטה שונה הוא מפני השמש למעלה ,ועיין חלקת
יעקב (ריב).
השאלה :מעשה בכהן שהפסיד טיסת עסקים ,ונותרה לו אפשרות לטוס בלילה ,אולם המטוס
עובר דרך ביה"ק ,האם יש מקום להתיר לו ?
אדם העומד כדופן לסוכה.
כא) דף כג.
נתבאר בגמ' ובשו"ע (תרל) מי הראוי לעמוד כדופן ,ורשאי אדם להעמיד את חברו כדופן.
השאלה :אדם שהועמד כדופן ,האם מותר לו לאכול בזמן עמידתו ,כשפניו כלפי הסוכה?
כב) דף כד.
כתיבת "גט" על מסך ממוחשב.
נתבאר בגמ' ובשו"ע אהע"ז (קכד) האופן הכשר לכתוב עליו גט ,וא' מהם שיהא "ספר".
השאלה :אדם שכתב "גט" לאשתו על מסך ממוחשב ,ונתנו לה ,האם יצא ידי נתינת גט?
כג) דף כה.
ברכת "לישב בסוכה ,למבקרים את ההורים בסוכות.
נתבאר במשנה ,שלוחי מצוה פטורים מהסוכה כמבואר בשו"ע (תרמ,ז).
השאלה :אדם שבא לבקר את אביו החולה לסעדו האם רשאי לברך לישב בסוכה או שפטור
משום שטרוד במצוה?
אסיר שקיבל חופשה לסוכות ויצא לטיול.
כד) דף כו:
נתבאר בגמ' דין הולכי דרכים ,ובהלי"ש מועדים(ט,כא) נתבאר שאין היתר למטיילים בחג סוכות
להיפטר מסוכה ,כיון שיכולים לטייל בזמן אחר.
השאלה :אסיר שיצא לחופשה בחג סוכות ויצא לטייל ,האם פטור מסוכה מכיון שאין לו הזדמנות
אחרת לטייל?
פירוק סוכה המפריעה להולכי רגל.
כה) דף כז:
נתבאר בגמ' דין הסוכה היוצא בה ידי חובה מלבד סוכה גזולה שאינו יוצא י"ח.
השאלה :סוכה החוסמת את הדרך לעוברי רגל בכביש מסוכן ,ומחת כן אנשים יורדים לכביש
ומסתכנים האם מותר לשוברה ? ורכב שחנה באופן אסור ורכבים אינם יכולים לעבור ,האם מותר
למשאית לעבור ,אף שהיא תשרוט את הרכב?
הכנסת כסאות פלטיק וכלים חד -פעמי לסוכה.
כו) דף כח:
נתבאר בגמ' ובשו"ע (או"ח (תרלט) כל שבעת הימים עושה אדם את ביתו עראי וכו' כלים נאים.
השאלה :על מה סמכו העולם המכניסים כיסאות פלסטיק וכלים חד פעמי לסוכה?
כז) דף כט.
בעל גמ"ח שלא קרע צ'ק לאחר שהוחזר החוב.
נתבאר בגמ' הדברים הגורמים לבעלי בתים למוטט נכסיהם ,זה המשאיר שטר פרוע בתוך ביתו.
השאלה :אדם שלווה והשיב את החוב ,וביקש מבעה"ג לקרוע את הצ'ק ,אולם זה לא קרעו ,ולאחר
זמן הצ'ק התגלגל לידי אנשים שאינם ראויים ,הלה טוען פרעתי ,ואלו דורשים את הממון ,האם זמן
התאריך בצ'ק שפג תוקפו מוכיח על השטר שהוא פרוע?

פתגמי מוסר:
פתגמי מוסר:

*שאיפות :עדיף לחלום לשאוף מאשר
לשאוף לחלום .ברוחניות הדאגה למחר ,זה
העבודה של היום ,ובגשמיות הדאגה למחר,
היא הכפירה של היום.
*דעת" :דעת קנית מה חסרת -דעת חסרת
מה קנית" .אם קנית דעת -אתה סותם את
טענת המלאכים " מה אנוש כי תזכרנו",
ואם דעת חסרת -אז טענת המלאכים "מה
אנוש" מהדהדת בחלל האויר.

*אמונה" :זה היום עשה ה' -מי שמאמין
שכל מה שעבר עליו היום ,זה מאתו
יתברך ,זה סיבה ל -נגילה ונשמחה בו
הוא השמח בחלקו.
*חכמה :הטיפשות שבגאווה והחכמה

שבענווה ,ענין אחד הם ,לא לשים לב
שרואים אותך!
*זמן :שריפת הזמן -כשריפת התורה,
שריפת נשמה וגוף קיים (כמיתת בני אהרן,
וצבא סנחריב).
אמר החכם :טיפש שזורק אבן אחת למים
– אלף חכמים לא יוכלו להוציא אותה ,כך
המבזבז זמן שיכול ללמוד בו תורה ,אלף
חכמים לא יוכלו להשיב את הזמן האבוד.
*עולם הפוך :הגר"י גלינסקי זצ"ל היה
אומר :אם תביט על חותמת מלמטה ,הכל
נראה הפוך ,אולם אם תחתום תראה שזה
ישר ,כך מבטינו על החיים מלמטה הכל
נראה הפוך אולם אם נשכיל להבין שהכל
מלמעלה ,הכל יראה ישר.
ועל אותו ענין "על שמאל שהוא ימין ועל
ימין שהוא שמאל" זהו משום שאתה מעמיד
את עצמיך מול הרב ,אם תעמוד לצדו תבין
שהימין ימין..
חכם גדול :משכיל אחד הגיע לרב מבריסק,
וביקש בהשאלה מסכת עירובין ,הרב שהכיר
את המדובר ,הסכים בשתי תנאים א) שלא
יכתוב את שמו על הספר ,ב) שלא יעשה
תיקונים והגהות ,הלה השיב בחיוב ,לאחר
זמן ,הגיע לרב להשיב את הספר ,אך התנצל
שמצא טעות חמורה ולא יכל להשאיר זאת
כך ,איזו טעות שאל הרב? בדף לה .כתוב
" חמר -גמל" במקום " חמור גדול" ,אמר
לו הרב טיפש שכמותיך! עברת על שתי
התנאים ,גם תיקנת ,וגם רשמת את השם
שלך...
גזר :מעשה במלך שהיה לו יועץ חכם,
המלך ביקש ממנו ,לכתוב חכמתו עלי
ספר ,הלה כתב ספר עב -כרס ,אולם המלך
הבהיר אני רוצה תמצית של הספר ,הלה
עבד על הענין וכתב לו תקציר ,אולם גם זה
לא ערב למלך שדרש ,תן לי במילה אחת
את כל התמצית !השיב לו היועץ ,גזר! מה?
גזר?! כן! אמר לו מה כוונתך? אמר היועץ
אם רוצים להבין צריכים לצאת לטיול.
יצאו פמליית המלך כשהם רכובים על
סוסים אבירים ,כשהגיעו לשדות נרחבים
ציוה היועץ ,לעצור! הביטו סביבותיכם ,האם
אתם מבחינים במשהו? לא ,רק דשא ,ועוד
דשא ,זה מה שנראה באופק ,ירד היועץ
מהסוס ,ואחז את העלים בידו ,ומשך כלפי
מעלה ,ויצא הגזר ...אמר היועץ החכמה
טמונה ומי שמביט מלמעלה לא מוצא
אותה צריך לבוא ולגלות אותה...

פניני דזוזי:
א) עובד בחנות שיודע שעוד כמה ימים יהיה מבצע  ,האם מותר לגלות לחברו שבא לקנות
בחנות?
ב) חנות "פלאפל" שעושה מבצע :מנה +פחית =, ₪ 10ובא קונה וקנה רק מנה ושילם ,₪ 8
לאחר שסיים לאכול הגיע אדם ורצה פחית ,ושאל כמה עולה? א"ל  ,₪ 5האם מותר לקונה
הראשון להגיד לקונה שישלם  ₪ 2ויקח פחית?
ג) אשה שביקשה משכנתה סיר גדול ,עבור שבע ברכות ,אמרה לה כן ,בתנאי שתבשלי
פרווה( ,כיון שלא סמכה על ההכשר שהם אוכלים),השכנה הסכימה ,ולקחה ,והחזירה,
לאחר חודש באה עם סיר חדש לשכנה ,ואמרה :בטעות בישלנו "בשרי" ,הנה סיר חדש,
האם מותר לה לקבל ממנה?
ד) אדם שהאופנוע שלו התקלקל ,התקשר לטכנאי שאמר לו שעלות התיקון, ₪ 900 ,חברו
אמר תן לי אני ישיג יותר בזול ,הוא לקח עגלה נגררת ,ונסע ל"חולון" ,עלות התיקון 100
 ,₪האם רשאי לדרוש מבעל האופנוע ,₪ 800 ,שזה יותר זול מהצעת מחיר הראשונה?
ה) בחור שעובד וביקש מאבא שלו שירשום את תלוש העבודה ע"ש אביו ,ובסיום השנה,
קיבל אביו החזר מס למי הולך הריוח?
פניני דחיי:
א)אדם שיש לו מנוי למקווה ואינו הולך יום אחד האם רשאי להעביר הזכות לחברו?
ב) האם יש מניעה להסתכל באלבום תמונות בשבת אם מופיע בהם אדם שנפטר לא
מזמן בקיציו"ש ל"ע? ג)מגש לחלות שתחתיתו עץ ועליו זכוכית ,האם צריך טבילה?
ד) האם מותר להניח נריות קטנות המיועדות להדל"נ תחת סיר מע"ש לחממו? ה)
ידו השמאלית עם גבס היכן יניח תפילין על הגבס ללא ברכה או בימין עם ברכה?
תשובה דזוזי :נהג מונית ,שבא לתחנת דלק ,ואמר לעובד :תמלא לי "סולר" במאה ,₪
והעובד טוען ששמע "דלק" ,והוצרכו להביא מומחה לשאוב הדלק ,מי ישא בנזקים?
ת .השיבנו הגה"ג שריאל רוזנברג שליט"א ,עפ"י המבואר בשו"ע חו"מ (שט,ד) אחריות נזקי
הפועל הם באחריותו ולא באחריות מעסיקו ,אולם בנידון דידן שיש ויכוח מה הוא שמע ,הוי ספק,
והמוציא מחבירו עליו הראיה ,ולכך אם הבאת המומחה לרוקן את המיכל היתה ע"י העובד אין
בעל המונית צריך לשלם לו ,אולם אם בעל המונית הביא אינו רשאי להוציא מהעובד ללא ראיה,
ואם ניתן ישחזרו את המצלמות וינסו להוכיח מזה מה באמת קרה.
תשובה דחיי :בנה חדר ללא רשיון ,וללא הסכמת השכנים ,האם חייב במזוזה?
ת .השיבנו הגה"ג הגר"א בן חיים שליט"א ,יש לחלק ,אם בנה על שטח שלו ,ואין בזה היזק ראיה
לשכן ,וכל התנגדות השכנים היא מחמת צרות עין ,חייב במזוזה עם ברכה ,אולם את גזל שטח או
שמזיק את ראייתם של שכיניו ,אין זה מברך אלא מנאץ ,אולם אם מתכוין לפצותם בממון( ,הכסף
יענה את הכל) מסתבר שיוכל לברך.

נשגר קמיה מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עמנו ,ובראשם:
לגה"ג הרב יצחק זילברשטיין .לגה"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג .לגה"ג הרב דוד אסולין.
לגה"ג הרב אשר חנניה .לגה"ג הרב גמליאל הכהן רבינוביץ .לגה"ג הרב אברהם בן חיים.
לגה"ג הרב שלמה שעיו .לגה"ג הרב שריאל רוזנברג .לגה"ג הרב ציון בן אדיבה .לגה"ג הרב
ישעיהו רוטנברג .לגה"ג הרב מנשה שוע ,לגה"ג הרב יצחק חיים פוס .לגה"ג הרב אברהם חיים
הרש .לגה"ג הרב משה כהניאן .לגה"ג הרב אליהו בר שלום .לגה"ג הרב ירון אשכנזי שליט"א.

שאלת החודש

מתוך פניני הדף מס' 92
השאלה שנשאלה :מעשה בבחור
שפסע ברחוב ביום שבת בתוככי
שכונה ירושלמית ,לפתע ראה
אב שרץ אחרי ילדו שנסע עם
רכב "הבימבה" וניסה להשיג
אותו ,ואז אמר לבנו :אני הזהרתי
אותך שאם תשחק עם "הבימבה"
בחוץ אני אזרוק אותה לפח ,האב
אמר ועשה ,זרק את הבימבה
לפח הסמוך ,הבחור שראה את
המחזה ,התפלא שרכב חדיש
כזה נזרק לפח ,ובמוצאי שבת
עבר דרך הפח ,וראה שהבימבה
עדיין מונחת בתוך הפח ,הוא
לקח את הבימבה והביאה
לביתו .האם חייב בהשבתה?

אלו תשובות הרבנים:

ת .אם נטל ,אינו חייב להשיב.
מקורות ונימוקים:
נתבאר בשו"ע חו"מ (רסא,ד) דין
אבידה מדעת ,ובו נח' לדעת הרמב"ם
והשו"ע אסור לרואה ליטלה ,ולדעת
הרמ"א הוי הפקר ,אומנם אם נטל
לכו"ע אינו חייב להשיב,ואפשר שכאן
דין אשפה העשויה ליפנות הוי שבזה
נח' הש"ך בדעת שו"ע ס"ל שיכול
ליטלה ולסמ"ע אינו רשאי ,ובדין אדם
שמוותר על ממונו בכעס ,נתבאר ברמ"א
(שלג) שלא הוי יותור ,אומנם הפת"ש
הביא חולקים הסוברים דהוי ויתור.

בברכת "עוד ינובון בשיבה" להגדיל תורה ולהאדירה

שאלות ותשובות לגליון פניני הדף מס' 92
ש .ערבי שמצא  ₪ 100על הרצפה ,ראה
זאת יהודי ,וצעק לו :תביא את זה ,זה שלי,
האם נהג כהוגן?
השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א,
עפ"י המבואר חו"מ (שמח) נחלקו האם
מותר להטעות את הגוי ,לדעת הרמ"א מותר
להטעותו ,אולם הש"ך (ג) ובאה"ג מחמירים
בזה ,וכ' באה"ג :ראיתי הרבה עשירים שירדו
מנכסיהם ,וזאת בסיבת התעשרותם מטעות
הגוי ,וכל זה שהגוי לא הגביה ,אולם אם הגביה
הוי גזל הגוי ,וגם בזה נחלקו אם חייב בהשבה.
ש .מלצרים שבאו ביום השלג לאירוע במר־
כז ירושלים ,והוצרכו לחזור לביתם המרוחק,
בעל האולם נתן להם סכום כסף למונית,
ולהפתעתם גילו שיש "רכבת הקלה" ,האם
מותר להם לקחת את הכסף?
ת .השיבנו הגה"ג שלמה שעיו שליט"א,
יש לחלק ,אם גילה דעתו שנותן להם רק
מחמת שאין רכבת חייבים להשיב ,אולם אם
נתן בסתמא חייבים להשיב מלבד דמי הנסיעה
ברכבת הקלה.
ש .קנה דירה ,והתברר שיש חשמל אבל אין
"הרקה" ,האם הוי מקח טעות?
ת .השיבנו הגה"ג אלחנן פרץ שליט"א ,עפ"י

השו"ע חו"מ (רלב,ו) כל שהסכימו עליו בני
המדינה שהוא מום חוזר המקח ,ובנידון זה כיון
שאפשר לתקן ,אינו נחשב למום המבטל מקח.
ובבירור הרשויות התברר שאין חוק המחייב
"הרקה".
ש .בנין בן ג' קומות שמחמת פשיעה של
הדייר האמצעי נשרף הבנין ,לדייר בקומה ג'
היה ביטוח ומבקשים ממנו לכתוב את הסי־
בה לשריפה ,האם רשאי להעלים פרט זה?
ת .השיבנו הגה"ג ברוך שרגא שליט"א ,יש
לחלק ,אם בדין תורה השכן פטור מלשלם אסור
לכתוב פרט זה דהוי מוסר ,אולם אם הדייר חייב
עפ"י דין תורה ,אסור להעלים פרט זה.
ש .חנות שגילו במצלמה אדם בעל תואר
פנים גונב ,האם רשאים לפרסם תמונתו
ברבים לשם הרתעה?
השיבנו הגה"ג משה כהניאן שליט"א שאין
היתר לבזות גנב ללא התרעה מבי"ד ,ומותר
להכותו בצינעה ,אולם מצוה להתרות בו בפני
בי"ד ,שאם לא יסור מדרכו יפרסמוהו ברבים.
ש .מעשה בארגון חסד שמכר כרטיסי
הגרלה על דירה גדולה ,אולם חוק חדש של

שר האוצר (שר"י) שאוסר הגרלות על דירות
ללא מיסוי גדול ביטל את ההגרלה ,האם
צריכים להשיב את הכסף?
ת .השיבנו הגה"ג הגר"א בן חיים שליט"א,
שיש להשיב את הכסף לקונים או לעשות
הגרלה על סכום כסף השווה לדירה ,אולם
לדעת הגר"ש שעיו שליט"א אין צריך לפרסם
כיון שאדם התורם לצדקה ע"מ שיחיה בני,
אפי' אם מת הבן ל"ע ,הרי זו צדקה,אולם מצד
ההגינות ראוי שיפרסמו.
ש .מעשה באדם שמצא "בימבה" ליד פח
ציבורי שעמד במורד כביש ,לאחר שלקחו
לביתו בא אב ,וטען המשחק שלנו התדרדר
עד שנעצר ליד הפח ,ולא זרקנו אותו ,האם
חייב להשיב ,או שנאמר שהם זרקו ולאחר
מכן התחרטו?
ת .השיבנו הגה"ג ירון אשכנזי שליט"א,
עפ"י מה דקיי"ל אין אדם מאבד ממונו בידיו,
וחייב להשיב ,כיון דאין דרך אדם לזרוק דברים
טובים כמבואר או"ח (שח ,מ"ב,נא) לגבי מחצלת
שלימה ,וכיון דהוי ספק מעמידים את הממון
בחזקת מרא קמא כמבואר חו"מ (רמג,כד).

ש .נערה שלפני הפגישות ,ניגשת ל"סופר-
מ"הטסטרים",
פארם" ומתבשמת
המיועדים לבדיקת הקונים ,האם מותר
לה לעשות כן?
ת .השיבנו הגה"ג אליהו בר שלום
שליט"א יש להתבונן בדרכי המסחר הקיימים
כיום בשוק ,ובבחינה מסויימת הם חכמים
מאיתנו בדרכי השיווק ,הם נותנים לנו פתח
לקחת ,בכדי שבסופו של דבר הפרסומת
עובדת ,ואם לא תקנה פעם הזאת תקנה
בעוד זמן ,וכך דרכו של יצר הרע ,ולכך אין
מניעה מבחי' הילכתית לעשות כן ,אלא
שנאה לצדיקה וחסידה לא להתרגל לכך.
ש .בשמים שנקטפו בשבת לצורך ברית,
האם מותר להריח בהם?
ת .השיבנו הגה"ג שמואל פנחסי שליט"א
עפ"י מה שכ' כה"ח (רטז,ז) אם נתלשו בשמים
ביו"ט מותר להריח הם ,כיון שבמחובר היה
מותר להריח בהם ,ואף לקוטף עצמו יש
להתיר עפ"י בה"ל (שיח) בשם חיי"א כל דבר
שלא נשתנה בגוף הדבר מותר ליהנות ממנו
ובעל נפש יחמיר ,ומכל מקום אסור לטלטלם
משום מוקצה.
ש .אם האוכל את המן חשב לטעום
טעם של "דבר אחר" ,האם עבר איסור?
ת .השיבנו הגה"ג מאיר סנדר שליט"א בשם
הגה"ג ב"מ אזרחי שליט"א עפ"י מה שכ'
החיד"א פתח עינים (חולין קט ):שמדבר
איסור לא הרגישו ממשו ,כיון שזה דבר
רוחני ,ובזה יש ליישב מה שהעולם מקשה
מנזיר (כג) מי שחשב לאכול איסור ועלה
בידו דבר כשר ,צריך כפרה ,כיון שחשב
לאכול את גוף האיסור ,הגה"ג חיים שירי
הוסיף שהח"ח נשאל אם לא חשב על
שום טעם במן איזה טעם הרגיש? וענה
הח"ח מי שלא חושב לא מרגיש שום טעם.
ש .אדם הממהר לעבודתו ואין לו זמן
אחר התפילה להניח תפילין של ר"ת,
האם רשאי להניחם לפני התפילה ללא
ברכה ולקרוא עימהם ק"ש?

ש .אדם שפגע עם רכבו ברכב ערבי ,האם
צריך להשאיר לו פתק עם פרטיו?
השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א
עפ"י הגמ' "רעהו" פרט לגוי ונח' הפוסקים
אם בזנק שעוה היהודי לגוי אם פטור ולכך
במקום שאין חילול ה' אין צריך להשאיר
פתק ,דהוי הפקעת הלוואתו המותרת .ומצוי
כיום אנשים הפוגעים ברכב יורדים ומשאירים
פתק מקושקש,ויש להזהירם דהוי גזל.

*מגיד אחד הגיע לעיירה וביקש מקום
ללון ,הפנו אותו אל עשיר העיירה שגר
בבנין מכובד ,אמרו :פה תמצא אכסנייא,
כיאה לתלמיד חכם כמוך ,כשהגיע
לעשיר התעניין העשיר בטיבו של האיש,
והלה הפליג בשבחי עצמו ,על צדקותו
וחסידותו ,ולא כל אחד זוכה לארח אותו,
העשיר נתן לו קומה שלימה ,בחצות
לילה התקרב העשיר אל מיטת המגיד,
כשסכין ארוכה שלופה בידו ,ואמר לו:
תתכונן לסופך! מדוע? מה עשיתי? לא
עשית כלום ,השיב העשיר,פשוט בעיירה
שלנו לא זכינו שיקבר צדיק ,ועכשיו
שהגיעה ההזדמנות ,נזכה סוף ,סוף,
לקבר צדיק משלנו ,הלה התחנן על נפשו
אולם ראה שאין עם מי לדבר ,ובראותו
שכלתה אליו הרעה ,ביקש לומר וידוי,
ואז בדמעות שליש החל לומר :חטאתי,
עויתי ,ופשעתי ,כמה עבירות עשיתי,
כמה תורה ביטלתי ,וכך הולך ומונה
את חטאיו ,והעשיר עם הסכין השלופה
ניגש אליו ואמר לו ,כנראה טעינו לא
לצדיק כזה ,המלא עוונות התכוונו...

לעילוי נשמת אבינו ,מורה דרכנו,

הרה"צ מימון (בן אדיבה) בן מסעודה

זצוק"ל

כל הזכויות שמורות.
בכל שאלה בהלכה יש לפנות למורה הוראה

הזוכה בהגרלה ע"ס  ₪ 100הוא:
הרה"ג יוסף חיים מכלוף

שליט"א (י-ם)

***
ברכת יישר כוח לכל השולחים תשובות.
בברכת חילכם לאורייתא!
מערכת "פניני הדף".

***

תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר 02 5817174
או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
pninyhadaf@gmail.com

גליון זה נודב לרפואתו המהירה של הילד
יאיר בן מיכל הי"ו בתושח"י אמן

עיצוב :ב .ג054-8417727 .

ת .השיבנו הגה"ג אהרן חשין שליט"א עפ"י
מה שכ' בספרו "חזקת אהרן" (ד) עפ"י המבואר
בשו"ע או"ח (לד,ב) שפסק שיכול להניח איזה
שירצה ,ובשו"ת רב פעלים (ב,ה) כ' שגם לדעת
האריז"ל העיקר כרש"י אבל באופן עראי רשאי
להניח קודם התפילה ,ועיין שו"ת שבט הלוי
(ג,ח) שכ' להחמיר שאין להניח ר"ת קודם רש"י
כיון שנפסקה ההלכה כרש"י והוא מקודש לכך
הוא קודם אולם בשעה"ד נראה שיש לסמוך
על המקילים.
ש.מוהל שיש לפניו שתי בריתות ואחת
מהן היא של תינוק כהן ,האם יש ענין
להקדימו?
ת .השיבנו הגה"ג אברהם דבדה שליט"א
עפ"י הקרן אורה הוריות (יב ):שהעלה אם
באו שניהם כאחד הכהן קודם ,וכ"ד האדר"ת
(חשבונות של מצוה (ריב) .אולם הבא"ח
בשו"ת תול"ש (נ) כ' לחלק בין מי שקדמה
לידתו הוא הקודם ,ואם אינו מבורר יש
להקדים הכהן ,וכל זה ששני ההורים שוים
אבל אם הכהן ע"ה והישראל ת"ח יש להקדים
את את הת"ח עפ"י המבואר או"ח (רא,ב) .ואם
אבי הבן אינו נמצא בשעת מילה נחלקו אם
יש מצוות וקדשתו בכהן קטן ,המג"א ו(רפב)

סובר שאין קדימה ,ורעק"א ומנ"ח (רסט,ג)
חולקים שגם בו יש מצות וקדשתו.
ש .גבאי שקיבל לידיו מתנות לאביונים
להעבירם בו ביום ,וגנבו ממנו ,ונמצא הגנב
לאחר פורים האם אלו שנתנו לגבאי יצאו
י"ח מתנות לאביונים?
ת .השיבנו הגה"ג אברהם חיים הרש שליט"א
עפ"י המבואר בבב"ק (לו ):רב יוסף חייב אדם
לשלם קנס ולתתו לעניים לצדקה ,הלה הסכים
ולבסוף חזר בו ,אמר לו רב יוסף :אינך יכול
לחזור,כיון שאנו גבאי הצדקה לעניים והם זכו
בזה כשהגיע לידינו ,ובשו"ע (תרצד,ד) הנמצא
במקום שאין עניים יעכב מעות פורים לעצמו
יתנם לאחר פורים ,אולם כאן שהצדקה לא
הגיעה ליד העניים יש לחלק אם הגניבה היא
באופן שהגבאי פטור ,יש ליידע את האנשים
שיתנו שוב ,ואם הוא חייב ,הוא צריך לתת
מכיסו ,והם יצאו ידי חובה ,והטעם הוא
שבצדקה התכלית היא המצוה ,וכמו ששנינו
בק (טז) שירמיה התפלל על אנשי ענתות
"הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים.
ש .חולה סוכרת שנתקף באמצע שמונה
עשרה ואוכל ,האם יברך על אכילתו?
ת .השיבנו הגה"ג משה פנחסי שליט"א שצידד
שלא יברך כדין אשר יצר ,אולם יש חילוק בין
אשר יצר שיכול לברך אח"כ לבין ברכת הנהנין,
והגה"ג יצחק זילברשטיין שליט"א חשוקי
(ברכות כד) בשם הגרח"ק שאין להפסיק
בדיבור ,והילקו"י (ג,נט,לב) כ' בשם אאמו"ר
זצוק"ל שיהרהר הברכה בליבו ,ורק בק"ש רשאי
לברך.
ש .בעל תשובה שהוריו מחללי שבת,
עשו לו קניה ואמרו שכל המוצרים נקנו
בהכשר בד"ץ האם רשאי לסמוך?
ת .השיבנו הגה"ג אליהו בר שלום שליט"א
עפ"י המבואר בבכורות (לו ).ולחלק אם
אינם שומרים כשרות כלל אין להאמינם,
אולם אם מקפידים לאכול כשרות אפ"י
שאינה של בד"ץ נראה שיש להאמינם,
שהרי אין אדם אוזב דבר היתר ולוקח
את האיסור ,וביותר שאפשר לברר עפ"י
האריזות ,או לשאול את אלו שהם קנו מהם.
ש .מעשה בקבוצה שרגילים לעשות
סעודה ג' בביהכ"נ ,שהביאו בשבת את
המוצרים ע"י טלטול של שתים ,האם
יש ענין להחמיר לא לאכול מאוכל זה?
ת .השיבנו הגה"ג יחיאל אליעזר קונשטט
שליט"א עפ"י מה שכ' בס' תורת השבת
(לט) לחקור האם בשתים שעשוה יש לזה
שם מלאכה אלא שפטורים מקורבן מגזה"כ,
או שיש בזה רק איסור דרבנון ,כמבואר
שבת (צג) ועפ"י מה שכ' בה"ל (שיח) שכל
שלא העשה האיסור בגוף הדבר כדוגמת
אדם שפתח דלת מקרר והדליק את האור
בו בשבת אין האוכל נאסר ואם כן הוי תרי
דרבנן ויש להקל לאכול ממאכלים אלו.
ש .העושה מי שבירך לזכר האם רשאי
לומר " אל נא רפא נא לו" .וכשמזכיר
נקבה האם רשאי לשנות מזמור "יענך"
ללשון נקבה?
השיבנו הגה"ג חיים שירי שליט"א עפ"י מה
שכ' כה"ח (רטז,ו) בשם החיד"א יש למחות ביד
הנוהגים לשנות מזמור "יענך" אולם המקור
חיים כ' להקל בזה ליושבת על המשבר ,ויש

שדייקו מלשון השו"ע לחלק בין פסוק אחד
כגון אל נא רפא נא לה לבין לשנות מזמור שלם.

