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הגורל שלא הוגרל !

מעשה בארגון חשוב שעשה הגרלה על דירה ומכר כרטיסים לציבור הרעיון היה מוצלח וגרר

הרבה אנשים להשתתף בה,והנה כשהגיע זמן ההגרלה עשו זאת בפיקוח ואכן האדם שמספר

כרטיסו הוא  972זכה בדירה,אלא שכשבאו לברר מי הזוכה התברר שיש שני זוכים ,והסיבה

מכיון שאחד מהם קנה רק כרטיס זה וחברו קנה בכרטיס אשראי  20כרטיסים ממס'  960עד 980

וכל אחד רוצה את הדירה ואומר כולה שלי ולא מוכן לפיצוי כספי מה הדין במקרה ועם מי הצדק?
02) 
תשובה תינתן בגיליון הבא( חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174
הנידון :
א( דף ב.
נתבאר במשנה באלו קורבנות שהקריבן שלא לשמם אינם נפסלות וכידוע שהתפילות כנגד קורבנות.

השאלה :אדם שהתפלל וגילה שחוץ מג' ברכות ראשונות חלם בדברים שאינם מעניני התפילה האם

ימנע מאמירת יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך וכו' שהרי זה לא לרצון ה' .
הנידון:
ב( דף ג.

נתבאר בגמ' אם כיון לשם מצוה אחרת ושתיהן מאותו המין הרי זה פוסל משא"כ אם כיון כוונת
חולין שאינה שייכת למצוה אינה פוסלת.

השאלה:אדם שבשבת חול המועד טעה ועשה קידוש של חג האם יצא ידי חובת קידוש.

הנידון:
דף ד.
ג(  
נתבאר בגמ' שלא מצאנו קורבן ציבור שאין אחד מישראל כלול בו שהרי כל ישראל בעליו .

השאלה :האחרונים דנו לגבי חיוב נשים בתפילת מוסף לדעת רעק"א )שו"ת קמא סי' ט(אין חייבות

כיון שאינם בחיוב להשתתף במחצית השקל,והקשו עליו שלפי טעם זה גם הלוים צריכים להיות
פטורים ועיין מ"ב )קו סק"ד(.האם ניתן להוכיח מזה לדין מחה"ש בזמנינו,עיין מג"א )תרצד סק"ד(.

הנידון:
ד( דף ה.
נתבאר בגמ' שריש לקיש שכב על מעיו בבית המדרש וכ' מ"ב )רלט סק"ו( שיש ליזהר לא לשכב באופן
זה ועיין תול"ש )שסז(.
השאלה :אדם שבעת השינה שוכב פרקדן האם יש ענין שחברו יהפכהו על צידו.
הנידון:
ה( דף ו.
נתבאר בגמ' לגבי תורם משלו על של חברו כל טובת הנאה שייכת לו.
השאלה :מעשה באדם שאשתו מעוברת וקנה פתיחת ההיכל וכיבד בה אחר האם עולה לו לעצמו.
הנידון:
ה( דף ז.
נתבאר בגמ' לגבי קורבן תודה שחייבים להביאו אלו שצריכים להודות וסימנם חיי"ם.
השאלה :אדם שלא היה לו היכן לישון ולאכול וארגן לעצמו שיעצרוהו ויאסרוהו האם יצטרך לברך
הגומל בצאתו.ועוד יש לחקור אדם שנסע וחילל שבת האם יש ענין שיברך הגומל על נסיעה כזו או
דדמי לאוכל דבר אחר ורוצה לברך בורא נפשות.

53

מסכת זבחים ב-כב

כמי שמונח על כתיפו דמי:

בתהילים דוד המע"ה אומר "מה אשיב לה' כל תגמולוהי
עלי" כוונתו כל הטובות שקיבלתי טעונות עלי ועל כתפי
ואני חייב לשלם להקב"ה וזוהי כוונת יעקב קטונתי מכל
החסדים שלא שילמתי אפי' אחד מן החסדים וכל חסד
שעשה עימו הקב"ה כיוון שלא יכול להשיבו כגמולו הוי
חסד של אמת.

אז יאמרו בגויים:

מעשה ביהודי שבא לבית הגוי וגנב את העבודה זרה
שלו לכיסו ראה זאת הגוי ואמר כשאני אבקר בביתו
אגנוב את אלוקיו! אבל אח"כ נזכר שאלוקיהם של
ישראל גדול הוא בעולם והתפלל אז יאמרו בגויים
הגדיל ה' לעשות גם עימנו  ...היינו שמחים.

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:

 

הקנין האמיתי...
דיויד התכונן לנסיעה ארוכה ברחבי
אמריקה לצורך עסקיו,שועט במכוניתו
הלילה עומד לרדת,וגשם עז ניתך
ארצה ,הוא חשב לעצמו אני צריך
מנוחה בכדי להמשיךלמחרת כשהגיע
לתחנת דלק שאל את העובד יש כאן
איזה בית מלון באזור? העובד השיב
שיש מאחורי התחנה בית אבות וזו
האפשרות היחידה,הוא ניגש ושאל
את הפקיד אם יוכל לנוח כמה שעות
תמורת תשלום,העובד הסכים גם ללא
תשלום ובתנאי שישכים לעזוב,והוסיף
שמזלו שבדיוק הלילה נפטר זקן
והתפנה מקום,הוא עלה על המיטה
וחטף שינה קצרה ,התעורר ורואה
בספריה ספרי קודש,בבית אבות של
גויים?פתח את אחד הספרים וראה
שם יהודי,הוא שאל והתברר שהנפטר
באותו לילה אמור להיטמן בבית
הקברות של הבית אבות עם חבריו
הגויים,הוא בא בדברים עם המנהל
ולקח על עצמו את הטיפול בקבורת
אותו זקן ,לקח את הגופה וכשהגיע

לעיר סרבו הח"ק לקוברו לאחר
מאמצים השיג ובאמצע הטהרה
התעלף ראש הח"ק,כשהתעורר
סיפר שאותו זקן בא אליו לפני
עשרים שנה וקנה  20חלקות
שיקברו שם את מי שאין לו
לשלם,וכעת הוא נקבר בקבר שקנה
לעצמו.

אשריכם לומדי הדף הזוכים לקנות
לעצמם את הרכוש האמיתי שעמו יעלו
לבי"ד של מעלה ,המסיימים את
הנזיקין ומתחילים בקדושה את סדר
"קדשים" ויה"ר שיעלה זה כריח
ניחוחים...ונזכה כולנו לראות בהקרבת
הזבחים בבית קודש קדשים אמן!!!

הנידון:
ו( דף ח.
נתבאר בגמ' לגבי קרבן פסח ששחטו לשם פסח קודם חצות שזה הזמן המותר להקרבה פסול.
השאלה :מעשה באדם שמכר מצות שנאפו ערב פסח בחושבו שנאפו ערב פסח לאחר חצות במחיר גבוה והתברר שהיתה טעות ואפו אותם
קודם חצות האם צריך להשיב את פער הכסף?
הנידון:
ז( דף ט.
נתבאר בגמ' לגבי חטאת ששחטה לכפרת נחשון אינה מועילה דאין כפרה למתים ועיין שו"ע או"ח )תרכא ס"ו(.
השאלה :אדם שיש לו כסף ומסתפק אם לתרום זאת בחייו או שישאיר זאת לבניו שינדבו לעילוי נשמתו מה עדיף.
ח( דף י.הנידון:
נתבאר בגמ' שנחלקו בדין שוחט בהמה ע"מ לזרוק דמה לע"ז וביארו הראשונים שנחלקו בדין מומר שעבר רק פעם אחת אם נחשב למומר.
השאלה :עד קידושין שהתברר שפעם אחת אכל אוכל לא כשר האם יש לפסול את הקידושין עפי' המבואר בש"ך יו"ד )סי' ב' סקי"ז(.
ט( דף יא:הנידון:
נתבאר בגמ' לגבי אוכל טבל קודם שהפרישו ממנו מעשרות ועיין שו"ת נוב"י )קמ"א או"ח סי' לו'(.
שאלה:מצוי שמכניסים פרח של אתרוג לתוך בקבוק ערק וגודל בתוכו ובהמשך גדילתו ממלאים את הבקבוק עראק האם צריכים להפריש
מהעראק תרו"מ שהרי כבוש כמבושל.
י( דף יב.הנידון:
נתבאר בגמ' לגבי קורבנות שהם מחוסרי זמן ונדחו וחזרו להיות ראויים אין בעלי חיים נדחים.
השאלה :ברית שברגע האחרון נדחתה האם יצטרכו לעשות שוב ברית יצחק בליל המועד הבא של המילה.
יא( דף יג.הנידון:
נתבאר בגמ' לגבי הילוך שצריך להלך בו מחשבה פוסלת בו משא"כ לגבי הילוך שאין צריך להלך בו.
השאלה :אדם שיש לו אפשרות לנסוע ברכב ולהיות מעשרה ראשונים או ללכת ברגל ולהרוויח שכר פסיעות אבל לא יהיה מעשרה ראשונים
מה עדיף.
הנידון:
יב( דף יד.
נתבאר בגמ' שהכהן צריך לקחת את הדם בשביל לזורקו אבל קוף לא כשר לזריקה.
השאלה:אדם שלולבו בנרתיק מהודר ונטלו לילך לביה"כ האם יצא ע"י הגבהתו שהרי כל לנאותו אינו חוצץ.
הנידון:
יג( דף טו:
נתבאר בגמ' לגבי כהן הדיוט ששמע שמת לו מת אינו עובר אף שאינו יוצא מן המקדש מפני שהוא אונן ואם עבד עבודתו פסולה.
השאלה :אונן שלא ידע שהוא פטור מתפילה ועלה כשליח ציבור ואח"כ שח למתפללים שעלה כיון שהוא אונן האם הציבור יצאו י"ח
תפילה.
הנידון:
יד(דף טז.
נתבאר בגמ' לגבי העובד בביהמ"ק כשהוא יושב חילל את עבודתו ומכל מקום אינו לוקה.
השאלה :חולה שאינו יכול לספור בפיו ובא אדם להוציאו בספירת העומר מדין שומע כעונה האם החולה צריך להתאמץ ולקום.
הנידון
טו( דף יז:
נתבאר בגמ' כהנים כל זמן שבגדיהם עליהם הרי כהונתם עליהם וכשאין הבגדים עליהם אין כהונתם עליהם.
השאלה :האם ניתן לקבל בתור כהן בתור עובד ניקיון עפ"י המבואר באו"ח )קכ"ח( שאין נותנים לו שרויות בזויות.
הנידון :
טז( דף יח.
נתבאר בגמ' לגבי שתוי יין שאסורים בעבודה מכאן למדו הפוסקים איסור הוראה אחר שתיית יין.
השאלה :האם ראוי לרב להימנע משתית יין בפורים שמא תבוא לפניו שאלה בהוראה ויתפס כשהוא שתוי.
הנידון:
יז( דף יט.
נתבאר בגמ' לגבי כהן שכרך בגד על בשרו שלא במקום בגדים האם נחשב לחציצה.
שאלה :אדם שצבע את שערותיו האם הצבע נחשב כחציצה לתפילין עפ"י המבואר באו"ח )סי' כז' ס"ד(.
הנידון:
יח( דף כ.
נתבאר בגמ' לגבי כהן שטבל וקידש ידיו ורגליו ואח"כ יצא חוץ לחומות העזרה טעון שוב טבילה.
השאלה :אדם שרגיל לטבול לפני תפילה וכשיצא מהטבילה נפגש בהלוויה והיה בתוך ד' אמות של הנפטר האם יצטרך שוב טבילה.
הנידון:
יט( דף כא.
נתבאר בגמ' שאין מקדשים ידיים ורגלים בתוך כיור ובשו"ע או"ח )קנ"ט ס"ח( הביא שנ"ח לגבי שכשוך בתוך כלי.
השאלה :אדם שנמצא לבדו וידיו כואבות ואינו יכול להרים את הספל האם יכניס ידיו וישכשכם.
הנידון :
כ( דף כב.
נתבאר בגמ' הכלל לגבי המים הראויים לקידוש ידיים ורגלים במקדש זה מים שכשרים לטבילה במקווה.
השאלה :יש לדון במים היוצאים מהמזגן אם מים אלו כשרים לעשיית מקווה כשלא באו דרך כלי שאוב.
הנידון :
כא( דף כג.
נתבאר בגמ' בשר הפסח ונטמא ולא נודע לו עד שזרק הדם נרצה.
השאלה :מעשה באדם שלקח חבילת מצות שנאפו בחבורה ואחר שאכל את כזית האפיקומן התברר שבחבילה שלו שמו שתי מצות שהם
בגדר חמץ ,כדי שיוכלו להפריש מהם חלה ולא מצאום כיוון שחיברו זאת ,האם יכול לאכול עוד כזית לאחר האפיקומן.
הנידון :
כב( דף כד.
נתבאר בגמ' שאסור לכהן לעבוד כשדבר חוצץ בינו לקרקע ועיין שו"ע או"ח )סי' צח' ס"ד(.
השאלה :האם ראוי בתפילה שלא יחצוץ שום דבר בינו לבין הקרקע חוץ ממנעליו שבטלים לגוף לחושש לדעת הטור שזה מחשב לחציצה.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף :52
מעשה באדם חשוב שארגן אירוע לרגל שמחה במשפחתו ,ולשם כך לקח אולם יקר ערך שכל מנה בו עולה הון רב
ומשום כך ביקש מהמשתתפים לאשר את בואם ואכן כל אלו שאישרו את בואם באו מלבד משפחה גדולה שנעדרה
למרות שאישרה שתבוא לאירוע וראש המשפחה לא התכוין לבא ומשום כך נגרם לבעל השמחה הפסד כספי ,האם יש
מקום שאבי המשפחה יפצה אותו על הנזק כיון שאישר בהתחלה אף שלא התכוון לבוא.
אלו היו תשובות הרבנים:

אם לא התכוין לבוא ובכל זאת אישר שיבא חייב מדינא דגרמי,ואם חשב לבוא ונאנס אין חייב אף לצאת ידי שמים.
מקורות ונימוקים :בדין זה כ' השו"ע אהע"ז )סי' נ ס"ג( המוציא הוצאות על פיו חייב לשלם ,וכן נפסק בשו"ע חו"מ )יד' ה'(ובסמ"ע )סי' ל"ט סקמ"ו(
ובשו"ע חו"מ )סו"ס רלד( ועוד לו בשו"ע חו"מ )סי' שלג ס"ח( ובדין דינא דגרמי שנח' בו הריצב"א ותוס' והש"ך והסמ"ע יש לחלק שאם לא ידע שיאנס
פטור אף לדעת הנמו"י ומ"מ יש לבדוק כל אירוע לגופו שהרי כל אדם שמזמין מנות מדויקות תופס בחשבון לכאן ולכאן שיש שלא יגיעו ויש שיגיעו
למרות שלא הודיעו ולפי זה יש לבדוק אירוע זה.
)יישר כח למורינו הגה"ג יצחק זילברשטין,הגה"ג אברהם בן חיים הגה"ג אליהו בר שלום והגה"ג שלמה שעיו שליט"א(

פניני המועדים :א.אדם שהדליק חנוכיה בחוץ ,במקום שיש ריח רע ובזמן ההדלקה פיזר ריח טוב אלא שלאחר כמה דקות יחזור הריח
האם יוצא י"ח בהדלקה זו .ב .אדם שבערב שבת הדליק ע"י החלון ולא יכל לפתחו שמא יכבו הנרות האם מותר לו לפתוח את החלון
לכשיכבו הנרות או שנאמר שהחלון התקצה בביה"ש ואסור לפותחו .ג .אדם שברגע שבא להדליק הנרות בדק את הציציות וגילה שהיא
פסולה האם יתעסק בתיקון הציצית אף שיתאחר עי"כ מלהדליק ולהרויח את השילוש בבחי' "צמח".
תשובה דזוזי :מעשה באדם שרכש מוצר חשמלי ולאחר התשלום קודם המשיכה התברר לו שהמוצר שייך לחברת "אלקטרה" וחפץ לחזור
בו מהמקח עקב החרם האם הוא בכלל מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו?השיבונו הרבנים הגאונים עפ"י המבואר
בשו"ע חו"מ )רט ס"ו( כל מקח שנעשה באיסור חוזר בו ואין צריך לקבל מי שפרע ומכל מקום הוסיף הגה"ג יצחק זילברשטין שימנע
מלעשות כן משום חילול ה'.
תשובה דחיי :אדם שמחמיר לא להכניס ידיו בין אבני הכותל ומצא שם אבידה האם יכניס את ידיו ליטול את האבידה או שלא עובר על
לאו של והתעלמת כיוון שזה נמצא במקום שהוא לא יכול ליטול השיבונו הרבנים עפ"י המבואר בשו"ת אבנ"ז )יו"ד סי' תנ( שיש מקום
להחמיר בזה ומכל מקום המודד הוא אם אבידה של עצמו לא היה נוטל אף שיקרה לו מסתבר שגם את של אחרים אינו חייב.
פניני דחיי :אדם שחתם הוראת קבע בסכום מסוים לארגון חסד וחפץ לשנות את הסכום על סמך התנאי שיהא רשות ביד הבעלים לשנותו
מתי שירצו האם יכול לעשות זאת או שנחשב זה לנדרי צדקה שאי אפשר לשנותן?
פניני דזוזי :אדם שעשו לו שריטה במכונית והוצרך לתקן את השריטה אלא שהיו לו עוד כמה שריטות וכשתיקן את כולם יחד זה יצא יותר
זול ממה שהיה עולה אילו היה מתקן את השריטה לבדה האם יכול לגבות מהמזיק תשלום מלא.
תן לה מידתה:
יעקב תיקן ערבית שפעל והביא גם לזמני החשיכה את האור
ואת כח התפילה מערב -שזה זמן הגלות עד הבוקר שזה
הגאולה ואף שמהשקיעה מתחילים הדינים ,בחנוכה נעשה
הזמן ארוך יותר בבחי' לסלק את החושך ע"י האור.

מויתור לא מפסידים:
לאה בעיבור השביעי שלה התפללה שאם זה בן שייהפך
לבת כדי שלא תפסיד רחל ממספר השבטים שמגיע לה,
וילדה בת שהולידה את אסנת שנישאה ליוסף וילדה
שני שבטים בעם ישראל מנשה ואפריים ,כי מויתור לא
מפסידים.

נשגר קמי מרנן ורבנן ברכת יישר כח לכל אלו הנושאים ונותנים עימנו ובראשם:

לראשל"צ הגה"ג הרב שלמה משה עמאר .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 שליט"א.
בברכת עוד ינובון בשיבה להגדיל תורה ולהאדירה,

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 52
ש .אדם קנה הוצאת ס"ת של כל נדרי ב  ₪ 5.000ולבסוף זה שעשה פתיחת ההיכל הוציא את הס"ת ונתן לו
והתברר שכל הסגולה זה בעצם ההוצאה האם חייב לשלם את התחיבותו?
ת .עיין בשער הכוונות להאריז"ל )ק ע"א(שמשמעו שכל הענין זה בהוצאתו והגבהתו אולם השיבונו הרה"ג מכיון שרוב העולם לא יודע ענין

זה וקונים ומוכרים על דעת רוב העולם ולכך חייב לשלם את הסכום במלואו.
ש .באורח שהמארח הרשה לו להשתמש בתנור והלה הקדים לבוא והשתמש בתנור תוך  24שעות משימוש בשרי
והאורח טוען קים לי כר"ת שבלינת לילה נפגם האם יש מקום לטענתו.
ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חייםשליט"א עפ"י משכ' השו"ע חו"מ )סי' שו ס"ה(שלענין ממון לא מפקינן מספק אולם הש"ך שם חלק

והעלה שכל היכן שהיה לו להעלות על דעתו במעשיו שלא להגיע לספק זה חייב ולפי"ז האורח יכול לומר קים לי כהשו"ע אולם כל זה לגבי
האוכל אבל התנור עצמו צריך הכשר.
ש .האם יש לאסור יחוד עם איטרנט?

ת .מבית מדרשו של מרן הגאון הרב שמואל ואזנר שליט"א נמסר לנו שכך היתה הוראה לשואל מכיון שהתקשורת פרוצה ביותר והדור חלש
מבחינה רוחנית יש להימנע מלשהות במקום שיש מכשיר זה ללא השגחה.
ש .האם יש לחוש שלא לעקור ע"י יהודי אף עץ כלאיים?

ת השיבונו הרבנים עפ"י מש"כ בשו"ת בנין ציון )ח"א סי' סא( שמותר ואין בו גם משום סכנה ודלא כשאילת יעב"ץ ח"א סי' עו שאסר גם
באופנים המותרים מהדין יש סכנה ומכל מקום ודאי שעדיף להקנותו לגוי ועיין בספר עץ השדה )סי' ו(.
השלמה לספר "כי בא מועד חנוכה} :תשובות מבית מרן הגרע"י שליט"א{ ש .מקום שעושים בו כמה מנינים באותו מקום האם
יוצאים י"ח בהדלקה הראשונה? כן ואין צריכים להדליק שוב ש.האם יש ענין להדליק בשמן הראוי לאכילה?למצוה מן המובחר

המשך שו"ת מגליון מס' 52
ש .האם יש בעשיית הנחה לקונה הראשון משום לא תנחשו?

ת .השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חיים שליט"א עפי' המבואר בסנהדרין )ס"ה (:שרק אם יתנהג עפ' זה לסימן המשך היום הוי ניחוש
ובלא"ה דמי למה שמבואר בהוריות )יב (.וכריתות )ה (.שיש לעשות בראש השנה סימן לשנה טובה וזה בודאי שמותר כמבואר ברמב"ם )פי"א
הל' עכו"ם ה"ד עיי"ש.
ש .האם צריך להטביל בקבוקי זכוכית אם חוזר ומשתמש בו?

ת.השיבנו הגה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א עפי' משכ' בשו"ת שבט הלוי ) ח"ו סי' לז' ב'( שיש לצדד בהיתר זה מכמה טעמים ועיי"ש
וכן הורה הגאון שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א מכיוון שכלי זכוכית מדרבנן יש להקל.
ש .אדם שרצה לנסוע לשבת לירושלים ופספס ,ובליל שבת הציעו לו להיות נהג ברכב להסיע יולדת לירושלים
האם יש בזה כוונה האסורה בשבת?
ת .השיבנו הגה"ג יחיאל אליעזר קונשטאט שליט"א עפי' המבואר במנחות )סב (:פרס מצודה לדוג דגים והעלה תינוק ואף שיש לחלק כיוון
שידע שיש יולדת ובלא כן לא היה נוסע ,אם כן אף לאלו ההולכים אחר המחשבה כמבואר בתוס' מו"ק )ג(:לגבי משקה מים על זרעים כאן
יש סיבה לפוטרו .והגה"ג מורינו הרב יצחק זילברשטיין שליט"א השיבנו עפי' האמור בירושלמי )ר"ה פ"ב ה"א( עיי"ש.
ש.האם צריך הכשר לסיגריות בפסח?

ת.הרה"ג מאיר סנדר שליט"א השיבנו שהגר"א וייס שליט"א והגר"א סירוטה שליט"א סוברים שאין צריך הכשר כיון שנפסלים מאכילת
כלב וכד' מרן הגרע"י שליט"א אולם דעת מרן הגרח"ק שליט"א שצריך לזה הכשר ועיין נטעי גבריאל )סנ"ח ס"י( והלכה של פסח )ח"א עמ' קל"ג(.
ש.קופת צדקה שנאבדה האם חייב בהשבתה?.
ת .השיבנו הרה"ג משה כהניאן שליט"א ע"פ האמור בשו"ת צי"א ) חט"ז כט( שהם פטורים ,כיוון שהם מוגדרים כשומר חינם ומאידך עיין

בשו"ע יו"ד רנ"ט סעי' ה' אם יש לו ממון שהוא ספק צדקה חייב לתתו לצדקה משום צדק משלך ותן לו עיי"ש ועיין בספר מעשה הצדקה סי'
עב' לידידנו הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א.
ש.על מה סומכים העולם שאין מטבילין מקרוגל.

ת.השיבונו בשם הרה"ג אשר וויס שליט"א שאף הסברא של דבר המחובר לקרקע כקרקע דחוקה וכן הסברא של לפרק ןלהחזיר ע"י יהודי
ומקורה בחכמת אדם ,אין כדאית להתיר ורצה לחדש סברא חדשה שאינה לפסק הלכה אלא מקום לחדש שבכל כלי שיצא משימוש ע"י
הטבלה לא נאמר בו מצות טבילה כיון שטבילה היא מצוה ולא מתיר ובצירוף עוד סברות יש להקל.
ש.האם שכנים יכולים לעכב אדם מלמכור דירתו לשאינו שותו"מ?

ת .בכנה"ג )קנ"ו חו"מ סק"ה ( כתב שיכולים השכנים לעכב שלא ימכור דירתו לשכן רע וכ"כ בתשו' והנהגות )ח"ה סי' שע"א( שמי שמוכר
לאדם כזה נקרא מזיק ,ועיין שו"ת שבט הלוי )ח"י סי' רע"ד( בקנה דירה על תנאי שהדיירים יהיו שותו"מ ומכר לאדם פרוץ יכול לבטל המקח
עיי"ש.

נודה לכל הרבנים ששלחו לנו את תשובותיהם

"ס  ₪ 100זכה הרב יוסף מזרחי שליט"א
בהגרלה ע"ס
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"
מספר העורך שעלה עם נהג מונית שפתח עמו בשיחה וכך שח לו הנהג ,יש לי שיעור קבוע
משעה  4:00עד  5:00כל בוקר ואח"כ תפילה ושלוש פעמים בשבוע יש לו הסדר עם תנובה לקחת את הפועלים
מירושלים לקרית מלאכי ,ביום חמישי האחרון נסע ,ובמורדות ירושלים ראה חוט שחור מתעופף בקידמת
המונית ולא התייחס לזה וככל שהנסיעה התקדמה החוט התרומם לגובה יותר ויותר ,ופתאום מזהים שזה
נחש שנתפס בתריס קידמת המונית ,הנהג שם ברקס ,והנחש ירד ,הם הביטו מהצד וראו נחש בגודל
מטר וחצי הולך לו מאיתם,הסבירות היתה שהנהג גר במקום הררי כשהחנה את מוניתו בלילה הקודם
המנוע היה חם וזה משך את הנחש לשכון כבוד במוניתו ,וכל אותם פעמים שהלך וחזר מהשיעור לא הזיקו
הנחש ,כנראה בזכות השיעור ניצל מהכשתו ,והנחש לבסוף נשלח לעשות את שליחותו הרחק מירושלים
הקדושה ,זהו כוחו של מוסר נפשו למען תורה.
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...
02 02או פקס' 02-5817174בקרב לומדי התורה .ניתן לפנות לטל' 02-5829850
נודה לאנשים שאירגנו לנו עזרה 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
מזל בת שמחה ז"ל
ולע"נ דוד בן זהרה ז"ל

לע"נ מרת אמנו האשה הכשרה לבנה בת מרים ע"ה נלב"ע ה' כסליו ת .נ.צ.ב.ה

