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מה שרואים משם...

הדייג שלא דג
הוא היה חתן יתום אשר מזלו

מעשה באדם שנכנס לסופר גדול ולקח את המצרכים שנצרך להם וכשהגיע למחלקת הדגים ביקש
שפר עליו כאשר הצליח למצוא

אשה אולם "כסף הולך לכסף"
מהעובד שהיה שם שיבחר לו דג חי גדול ואכן העובד שלה דג שמן ושקל אותו כשהוא שלם
והבחור הלז הוצרך לכתת את רגליו

ולאחר מכן ביקש הקונה שינקה את הדג ויפרוס אותו לפרוסות וכשפתח העובד את הדג מצא
כמקבץ נדבות ,פרוטה ועוד פרוטה,
בבטן הדג שרשרת עם יהלום וצעק יש! מצאתי אולם הקונה נזעק ודרש את השרשרת לעצמו ואז

יום אחד פגש את העשיר "אורנשטין"
וביקש ממנו עזרה ,אמר לו העשיר מה
בא בעל החנות וטען חצרי זכתה לי והשרשרת שייכת לי האם השרשרת שייכת לקונה אף

נותר לך לקנות?אמר לו הכל! הוציא
שעדיין לא עשה מעשה קנין הנהוג כיום שקונים בכסף או שהעובד זכה בזה שהרי הוא מצא זאת


העשיר סכום כסף גדול מכיסו והגישו
או שבעל החנות זכה אף שזה דבר שלא עשוי לבא ואפשר שהשרשרת נפלה למי שהביטה
לחתן,הנה לך לקניית מלבושים

ורהיטים מהסוג המעולה שיש בשוק,
02בבריכת הדגים בחנות וכך הדג בלעה? )תשובה תינתן בגיליון הבא(חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174

ואז פנה לחתן ושאל והיכן תניח את כל
הנידון :
א( דף פה :
מה שתקנה? א"ל אין לי מקום ,מיד

נתבאר בגמ' שיש ענין שהקרביים צריכים הדחה לפני הקטרתם במזבח משום "הקריבהו נא
הורה לו לבא למשרדו ולקבל דירה
.
מטונף
דבר
מזבח
ג
"
ע
להעלות
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"
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במתנה! לא פחות,אולם יש לי בקשה
קטנה תזמין אותי לחתונה? בודאי!
השאלה :האם יש ענין לעשות יין בבית עפ"י מה שדווחנו עפ"י תצלומים שביקבים הגדולים

השיב החתן.
והחשובים מסתובבים חולדות הנכנסות לחביות ללא יכולת להימלט.

הימים עברו והחתן הכין הזמנה
ב( דף פו .הנידון :שיגיש בידו למיטיבו,אך ההזמנה
נתבאר בגמ' שיש דברים הפסולים למזבח אם עלו לא ירדו מפני שנהפכו להיות לחמו של מזבח
נשארה בחליפה הישנה.

החתן והכלה עומדים מתחת לחופה
השאלה:קהילה שמינתה רב ולאחר זמן קצר ראו שאינו מתאים להם כל כך האם ימנעו מלהורידו
ובחלל נשמעה מנגינת החופה..לפתע
מכיון שעלה לא ירד?

החתן נזכר את מי לא הזמין ,הוא
דף פז  :הנידון:
ג(  
התייעץ עם אב הכלה מה לעשות והלה
נתבאר בגמ' שיש להסתפק אם אויר מזבח כמזבח והרמב"ם פסק שדינו כמזבח ) פסוה"מ ג' יב (.
הציע שכל המוזמנים ילכו יחדיו לבית

העשיר ושם יעשו את החופה..
השאלה :היכל של ס"ת הנמצאים בחלקו העליון האם מותר להשתמש בחלקו התחתון לדברי
ובבית העשיר אורנשטיין יושב וחושב
חול או שיצטרכו לנהוג בו כקדושת היכל?
איזה כפיות טובה לחתן שכל כך


הנידון:
ד( דף פח.
היטיב עמו.נקישות נשמעו בדלת
העשיר רץ לפתוח ואז ..התנפלו עליו 3
נתבאר בגמ' שהמעיל מכפר על לשון הרע בפרהסיא והקטורת על לשון הרע הנאמר בצנעה.
רעולי פנים ערבים כפתו אותו בחבלים
השאלה :אדם שמתענין על אדם אחר שלא מזמן התגרש האם מותר לספר זאת עליו כשאין
והחלו בחיפושים .ולפתע קולות
באמירה זו תועלת.
המולה שירה וצהלה ,הערבים הביטו

מסכת זבחים פה  -סוף

משנכנס אדר מרבין בשמחה:

יש לבאר בדרך דרש ששם "אדר" נקרא ע"ש
הפרשיות העוסקות בבנית המשכן מל' דירה שרצון
הקב"ה היה שנעשה לו קיטון לדור בתוכו).שפ"א(
ודוקא כאן בעולם התחתון איווה הקב"ה מושבו איתנו
כדי שניהפך קצת ליותר רוחניים בבחי' השמים שמים
לה' והארץ נתן לבני האדם שיהפכוהו לשמים .ולכך
אדם נק' מל' אדמה שיכולה לישאר אדמה ומאידך
יכולה להצמיח כל טוב שבעולם..זה סיבה לשמחה...

אמונה :

אברך שאל את מרן הגרא"מ שך זצוק"ל פרנסתי
קשה האוכל לצאת לעבוד?לא! אולם הוא יצא לשוק
העבודה חצי יום וחצי יום למד,כשעמד להשיא את
ביתו בא להיועץ אם יכול לצאת יום שלם השיבו
הרב בודאי!הלה עמד חסר הבנה ואז הרב פירש אם
אתה מעמיד את צנצנת המן לפני ארון התורה יש
לך הבטחה לפרנסה,.ברגע שהזזת אותה לצד
פיספסת את ההבטחה וצריך להגביר ההשתדלות.

גליון זה נודב לע"נ הילדה הטהורה יהודית חיה ע"ה בת הרה"ג יצחק לוי שליט"א
הקב"ה ירפא שברם ויעלה מזור למכתם ומחה דמעה מעל כל פנים.כולל "דרכי דוד"

אליך! גליון זה המפיץ "פנינים" בכל פינה
יכול להיות בחסותך בטלפון אחד 02-582-98-50
" פניני הדף"!

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

דרך החלון ומה עיניהם רואות?מיד
קפצו וברחו משם כל עוד רוחם בם
והחתן שנקש על הדלת ולא נענה
פתחה ומול עיניו ...שחררו והוא היה
העד שחתם על הכתובה..

אשריכם לומדי הדף היומי השקועים
עמוק עמוק בסדר קודשים יום רודף יום
ושעה רודפת שעה גם אם זה נראה קשה
בסוף האור יגיע ונזכה כולנו יחד עם כל
בית ישראל לחזות בבנין בית קודשינו
ותפארתינו במהרה בימנו אמן.

הנידון:
ו( דף פט.
נתבאר בגמ' שקורבן תמיד קודם לקרבן מוסף כיון שהוא תדיר ממנו.
השאלה :שני אנשים ניצבו בפתח בית המדרש אחד הוא קבוע למקום ושוהה כל יומו שם והשני הוא בגדר מבקר ושניהם תלמידי חכמים
האם יש ענין להקדים את זה שבא תדיר לביהמ"ד.
הנידון:
ז( דף צ.
נתבאר בגמ' דיני קדימות באופן שיש לפנינו חטאת העוף ועולת בהמה ומעשר שלכל אחד יש מעלה על חברו שיש להקדים את מי שעיקר
חיובו נלמד מגזיה"כ.
השאלה :מוהל שלאדם א' הוזמן לכל בניו ולאדם נוסף הוא פעם א' והזמינוהו שניהם ויכול לילך לא' מהם בלבד את מי יבחר?
ח( דף צג:הנידון:
נתבאר בגמ' לגבי דם חטאת שניתזה על בגד האם הבגד טעון כיבוס מדין שרייתו זהו כיבוסו אם דין זה נא' בכל סוגי הבגדים או רק ברכים.
השאלה :אדם שמשתמש עם עדשות רכות האם מותר לו לשרותם בתמיסתם בשבת או שיש בזה משום כיבוס .וכן יש לדון האם מותר
לילד שמבין מהו שבת להשתמש עם בקבוק או מוצץ לשתיה שהרי הם בולעים את המשקה ורואים זאת לפי שינוי הצבע שיש בהן?
ט( דף צה.הנידון:
נתבאר בגמ' ענין איסור השחתת בגדי הקודש ומזה הסתעפו אחרונים לדין נתיצת ביה"כ .
בשאלה :ביה"כ החפצים להרכיב מזגן וישנה אפשרות להרכיבו ללא עשיית חור אלא שזה יעלה יותר יקר האם יש ענין להוציא ממון בכדי
לחוש לדעת הט"ז )או"ח קנא סק"ג( שאוסר כל סתירה שאינה לצורך בנין חדש.
י( דף צו.הנידון:
נתבאר בגמ' שלא עושים בירושלים כבשונות שמשחירים את כתלי ירושלים מפני קדושתה.
השאלה :אדם שגר בי-ם עיה"ק האם יעדיף להשתמש עם הרכבת החדשה שעושה פחות עשן או עם אוטובוס שמשחיר את האויר.
יא(דף צח:הנידון:
נתבאר בגמ' לגבי טבח שהיה דם על בגדיו אם חוצץ ובשו"ת תול"ש )שס( דן לגבי ניגוב בבגד המלוכלך ללא רשות עיי"ש.
השאלה:אדם שנטל ידיו לסעודה ולא שפך רביעית מים בב"א וניגב במגבת הסחוטה ממים האם נטמאו ידיו וצריך לנוטלם שוב.
הנידון:
יב( דף צח:
נתבאר בגמ' לגבי הכהנים בעלי מומין שחולקים בקדשים אף שאין מקריבין קורבנות מחמת מומן.
השאלה:הרמב"ם )הל' כלי המקדש פ"ד ה"ה( ובחינוך )רסט( העלו שאין וקדשתו בכהן בעל מום ומאידך דעת הרמב"ם שכהן הממצמץ
בעיניו ה"ה בעל מום הפסול להקרבה ולפי זה יש לדון אם יש חיוב וקדשתו בכהן שיש לו משקפיים ובלא זה ממצמץ בעיניו.
הנידון:
יג( דף ק.
נתבאר בגמ' ובמפרשים שיש חיוב לאדם לעקור לעיר אחרת בכדי לקיים מצוה עיין חיי"א )כלל סח יט(אולם אם זה ביו"ט אינו צריך לעקור
כיון שיש לו אשה ואשה בעלה משמחה ומצות עשה לשמוח ביו"ט.
השאלה :יש לדון האם אדם הנוסע בחגים לקברות צדיקים ואשתו מצטערת מזה האם ימנע מכך שהרי יש לו אשה שחייב לשמחה.
הנידון:
יד(דף קב:
נתבאר בגמ' לגבי המהרהר לאונסו בביה"כ מותר ובשו"ע )או"ח פה ס"ב(לא חילק וסתם שאסור להרהר בבית הכסא בד"ת.
השאלה :אדם שנמצא בבית הכסא הסמוך לבית המדרש ושומע שיעור הלכתי מענין האם יש לו היתר להרהר בזה?
הנידון
טו( דף קה:
נתבאר בסוגיא לגבי ההלכות הנוגעות לשיעור מאכל טמא וכשאין בו שיעור האם מועיל חיבורו בקיסם.
השאלה :אדם שאין לו לחם משנה שלם בשבת אלא לחם אחד כ' הנציב שיפרסנו לשנים ויעשה על זה ובאחרונים כ' שעדיף שלא הוא יפרוס
אלא אחר יפרוס בחוץ ויביא לו ויש לדון אם עדיף שהאשה לא תחתוך זאת כיון שיוצאת בברכתו על הלחם משנה.
הנידון :
טז( דף קט.
נתבאר בגמ' לגבי פת הבלועה ממשקים מהו שיעורה לגבי איסורים ובמג"א או"ח )רי( דן לגבי ברכה והעלה שבזה השיעור נמדד לפי הפת.
השאלה :אדם שטבל עוגה ביין ואכל האם יצטרך להזכיר בברכתו האחרונה גם את הגפן.
הנידון:
יז( דף קי.
נתבאר בגמ' הכלל שמין במינו אינו חוצץ האחרונים דנו בכתב הפסול בס"ת והעביר עליו את הקולמוס אם כשר.
השאלה :אדם שאינו שומר תורה ומחלל שבת שכיבד את עצמו בכתיבת האותיות האחרונות בס"ת שתרם האם יש תקנה לעבור על הכתב
ע"י אדם כשר ובזה יוכשר?
הנידון:
יח( דף קיב.

נתבאר בגמ' שעצם מצות פרה אדומה שייך גם היום רק שאין לנו את הפרה לעשות ממנה מצוה זו.
השאלה :אח ואחות השומרים בתורנות על אביהם החולה ורוצים להתחלק בהליכה לביה"כ בשבתות איזו שבת הבן יעדיף זכור או פרה.
הנידון:
יט( דף קיג:
נתבאר בגמ' שגזירת המבול לא חלה על הדגים שבים שלא השחיתו דרכם ומשום כך כ' במדרש תלפיות אוכלים אותם בשבת.
השאלה :אדם הרוצה לקיים את מצות דגים אבל הסוג שהוא אוהב שרוי במח' אחרונים אם יש בזה חשש תולעים האם יוצא בזה י"ח.
הנידון :
כ( דף קיד.
נתבאר בגמ' שאין אדם אוסר דבר שלא שלו וכן פסק הרמ"א או"ח )שט סד( ועיין קובץ מבית לוי ח"ח למרן שה"ל לגבי בחורי ישיבה.
השאלה :בחור שהציק לו שלוקחים מסיר החמין בישיבה קודם זמן האוכל ובע"ש הניח נרות על הסיר האם נעשה הסיר בסיס לדה"א.
הנידון  :
כא( דף קכ.
בירושלמי דנו לגבי ברכת השחיטה האם יברך אח"כ שמא תתנבל,ונח' לגבי קידושין אימתי מברך )אהע"ז לד( אם חוששים שהאשה תברח
השאלה :אדם גדול שנימול האם יש לברך על מילתו רק לאחר המעשה שמא יברח שהרי בתינוק מברך קודם דאין חשש זה משא"כ כאן.

השאלה שנשאלה בבית המדרש מתוך פניני הדף 55
מעשה באדם שעמל קשה ותכנן מצגת על עבודת המקדש ובנינו לפרטיו בצורה מדהימה והגיע אליו הזמנה מארגון
גדול ש מארגן 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 ?

אין המוחק חייב לשלם לבעל המצגת!

אלו תשובות הרבנים:

מקורות ונימוקים :נידון זה יש לחלק בין אם לבעל המצגת אין גיבוי בשום מקום לדבר זה דין זה נמצא במח' אחרונים בדין היזק שאינו ניכר כמבואר
בשו"ע חו"מ )שפה ס"א( שהמזיק פטור ולא קנסוהו אלא במזיד אולם דעת מרן הגריש"א שליט"א הגדרתו שרק היזק שאינו ניכר גם אצל הגויים אבל
בנידו"ד כל העולם רואה בדבר זה היזק )כמובן שנידון זה הוא רק אם אין אפשרות לשחזר את המחיקה דא"כ אין חייב לשלם אלא את עלות
השיחזור(ואם לבעל המצגת יש גיבוי במקום אחר אלא שתובע את המוחק על הנזק שנגרם לו כתוצאה מביטול המופע נידון זה הוא בשו"ע חו"מ )שסג
ס"ו( המבטל כיסו של חברו פטור ולענין אם חייב לצאת ידי שמים במבטל כיסו של חברו דנו בזה האחרונים ומהם בס' שו"ת משפטי חיים לידידנו
הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א )ח"א כב( ושם העלה שפטור אף לצאת יד"ש וכאן שהוא גרמא גמור ואינו דומה לאדם שנעל בעל חברת הסעות וע"יכ
מנע ממנו לבצע את נסיעותיו שבזה ודאי שיהא חייב לצאת יד"ש.
)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 : :אדם שהזמין לצורך בר המצוה של בנו תפילין מהודרות והסופר כתב זאת בכתב השנוי לגבי כשרותו במח' אחרונים האם צריך לשלם
לו שכרו מושלם ? השיבנו הגה"ג אברהם בן חיים שליט"א שאינו יכול לדרוש מחיר של מהודר וכמו שדנו לגבי אתרוג שהתברר אח"כ שאינו

מהודר שאינו חייב לשלם אלא את המחיר של אתרוג רגיל ומאידך אינה עילה לביטול המקח )עיין משפט שלום סי' רכז ,ובשו"ת תשורת
שי ח"א סי' תה .ובשו"ת שה"ל ח"א סי' ז ובשו"ת יבי"א ח"ה חו"מ סי' ו עיי"ש(
תשובה דחיי :אדם שקיבל ללמוד כל לילה פרק ממסכת קינים בנדר האם רשאי לקרוא זאת גם בליל שבועות שבו יש ענין להימנע
מלקרוא משניות?.השיבנו הרה"ג הרב משה כהניאן שליט"א עפ"י המבואר בבא"ח )ש"א ס"ד פ' במדבר( שאין לקרוא משניות בליל
שבועות עפ"י האריז"ל ועיין בהלי"ע )שם(מה שכ' ליישב מהמעשה של מרן הב"י שלמדו משניות זה היה לפני שהאריז"ל אסר.
ב .אדם שלא נטל ידיו לאכילת לחם האם יברכו על ברכת המוציא שלו?
פניני דחיי:א .האם אשה צריכה לקום בפני בעלה?
פניני דזוזי :א .אדם שחנה במקום אסור והשאיר את חברו ברכב לשמור מפני פקח חניה אולם חברו נרדם ובא פקח ורשם דו"ח מי ישא
בתשלומים? ב .אדם שהפיל בטעות גליל נייר טואלט לאסלה האם חייב לשלם על כך לבעליו?ג .אדם שיש לו חופשי חודשי ויום לפני סיום
החודש לא יצטרך אותו האם מותר לו לתתו במתנה לאחר?
מה שמועה שמע ובא.
יש שפירשו שג' השמועות שיתרו שמע הם כנגד האבות
קריעת ים סוף -בזכות אברהם ויבקע כנגד ויבקע .עמלק –
כנגד יצחק שנלחמו עמו בחרב שהיא מידת הדין ותורה
כנגד יעקב לכך בא יתרו ונדבק באבות.

שמע?
שמועה
מה
בדרך הלצה מספרים על אדם שישב תחת עץ תפוזים
בא"י ואכל ללא רשות בא אדם והוכיחו לא תגנוב הלה
החל להודות כמה טוב לישב על אדמת הקודש לאכול
מפירותיה ועוד לשמוע דברי תורה כי כל אדם שומע מה
שהוא רוצה לשמוע...

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' 55
ש .רב שיכול לפנות לימין במעברו אבל עי"כ יגרום לאנשים לקום או שיפנה לשמאל?

ת .השיבנו הרה"ג משה יוחאי רז שליט"א שבמדרש במדבר )טו יז(עה"פ "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל שיש ענין לת"ח לעבור ליד
אנשים שיקומו מפניו בכדי להכניס להם יראת שמים וכן הובא בפלא יועץ )ערך טורח( ועיין ירושלמי )ביכורים פ"ג ה"ג( בענין זה.
ש .אדם המשותק בידו האחת האם צריך ליטלה בנטילת ידיים?

ת.השיבנו הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א שלא גרע מאוכל ע"י כלי שבזה ג"כ צריך נטילה מחשש שמא יגע בידו וכ"כ משנ"ב )קנח( ומאידך
בסי' )קסג( הביא כסברת החזו"א שתקנת חכמים ליטול אף כשאין חשש נגיעה ובשו"ת אז נדברו )חי"ב סי' סו( העלה להקל בזה עיי"ש.
ש .האם יש ענין שלא להשליך לביה"כ את החלק בצפרניים שאינו עודף על הבשר?

ת .הבא"ח )דברים יג( כ' טוב להשליך את הצפרניים לביה"כ ולא נחית לחלק בזה אולם בשו"ת יצחק ירנן )ח"ד סי כד( כ' לחלק שאותו חלק
שאינו עודף על הבשר יש בו קדושה וטוב לגונזו עיי"ש והטעם שמהחלק הזה נעשו הבגדים לאדה"ר כמבואר בפרקי דר"א פי"ד.
ש .האם יש להימנע מלשתות משקה תות בננה?

ת מה שנהגו לטחון חיטים מתולעים נתבאר בש"ך )יו"ד סי' פד סק"מ( בשם תרוה"ד או מפני שיברחו מהתערובת מרעש הטחינה או שבטלים
ב 60ולכך המפעלים העושים טחינה לתותים אלו א .אינם מוחזקים כמתולעים ב .עושים להם שטיפה ג .אין כוונתם לבטל איסור ולכך אין
לאסור כמבואר בשו"ע יו"ד )צט ס"ה( ועיין כה"ח שם )ס"ק קלב( ובט"ז שם ולפי כל הנ"ל יש להתיר ועיין בס' כשרות למהדרין )עמ' קכב(
לידידינו הרה"ג חיים שירי שליט"א שהעלה שעדיף לבטל ע"י גוי עיי"ש.
ש .האם יש ברכה על המליקה בביהמ"ק?

ת השיבנו הגה"ג אליעזר קונשטט שליט"א שיש מקום לומר שמברך כמו שמברך על כל עבודה במקדש וכ"כ רש"י עירובין)נ( אלא שיש לדון
האם נוסח ברכת השחיטה מועיל גם לעבודת המליקה.

בשורה משמחת לכל לומדי המשנה ברורה במסגרת "דרשו"
נפתח שיעור יומי למשך  20דק' כל יום ,השיעור מקדים לשיעור דף הימי המתקיים לאחר מכן בביה"כ "אליהו הנביא ע"י הרב מגה"ש.

המשך שו"ת מגליון מס' 55
ש .האם ניתן להניח תפילין דר"ת בזמן שקיעת ר"ת?

ת .השיבונו בשם מורינו הגה"ג הרב יצחק זילברשטיין שליט"א שאדם שנוהג כדעת ר"ת לקולא וחומרא )כמנהג סטאמר( רשאי לעשות כן מה
שאי"כ אנו שתופסים להלכה עיקר כדעת הגאונים אין אדם רשאי להניח לכתחילה בזמן זה.ועיין פסקי תשו' )ח"א סי' ל' ( שכ' שאין לתלות
מח' של התפילין עם המח' של זמן השקיעה דר"ת אולם במקום אונס כ' הפוסקים שאף בתפילין של רש"י יניחם בלי ברכה וכן השיבונו הגה"ג
גמליאל רבינוביץ והרה"ג מרדכי חיים }ואגב יש לדון במי שהזיק בערב שבת בזמן ר"ת ע"י חילול שבת האם אמרי' כה"ג קים ליה בדרביה מיניה לפוטרו
מתשלומין{
ש .אדם שקנה מוצרים בחנות וחילקם לילדיו ושמע שיש מבצע בחנות אחרת על אותם מוצרים האם יכול לקנות
במבצע ולהשיבם לחנות הראשונה ולקבל תמורתם?
ת.השיבנו הגה"ג הרב אברהם בן חיים שליט"א שאסור לעשות כן ומי שעושה כן גזל בידו מכיון שאין המוכר מחויב עפ"י חוק להשיב לאדם

את כספו אלא על המוצרים הנקנים בחנותו ולא אמרינן בהכי זה נהנה וזה לא חסר אלא אם יידע את המוכר על כך.
ש .האם מותר להכניס חמור לביה"כ לצורך פדיון פטר חמור?
ת .השיבנו הגה"ג הרב זאב ארי' שטיגליץ שליט"א ששאל זאת למרן הגרח"ק שליט"א והשיב עיין ירושלמי פ"ג ה"ה שהותר לת"ח ליכנס עם

חמורו לבית הכנסת וה"ה כאן וזהו עפ"י מש"כ שו"ת אג"מ )ח"א סי' מה( להתיר לסומא ליכנס עם כלב נחייה לביה"כ וביותר כאן שע"י
הכנסתו יהיה פירסום יצי"מ גדול יותר אולם יש ליזהר בזמן הפדייה שלא יהיה שם צואת חמור שבזה פסק השו"ע ) סי' עט ה( שדינו כצואת
אדם ויבדקו זאת קודם הברכה.
ש.האם ניתן לזרוק שקיות שיש בהם מיני מזונות בשמחות וכיו"ב?

ת.השיבנו הרה"ג מאיר סנדר שליט"א עפ"י מש"כ בשו"ע או"ח קעא שאסור לזרוק כל דבר שימאס עפ"י הגמ' ברכות נ :אולם אם עטוף
בשקית ואינו לחם גמור ועושים כן לשם שמחת חתן וכלה וכיו"ב יש לסמוך על המקילים עיין בשו"ת שבט הקהתי )ח"ב סי' קא(.
ש.האם ניתן לאדם שאין לו חוש הריח לקדש על יין שריחו רע?

ת.השיבנו הגה"ג הרב אליעזר יחיאל קונשטט שליט"א עפ"י מש"כ הראשונים ב' טעמים מדוע אין לקדש על יין שריחו רע לדעת הרשב"ם
)ב"ב צז (.אין מקדשים משום הקריבהו נא לפחתיך אולם לדעת הנמו"י והר"ן צריך שיהא דומה לנסכים שלא נשתנה כלל וה"ה כאן אינו יכול
לקדש על יין זה .
ש.מה עדיף לעשות סעודת הודאה או נתינת הכסף לצדקה?

ת.השיבנו הרה"ג הרב שלמה ח.אומן שליט"א הנה מצינו שיש ענין לפרסם הנס ע"י ריבוי לחמי תודה ומאידך השו"ע לא הזכיר בברכת
הגומל עניין סעודת מצוה ובחיי"א כ' שיתן מעות לצרכי רבים במקום קורבן תודה ומשמיה דמרן הגרח"ק שליט"א לשואלים אותו מורה שלא
יפרסמו מחשש עיה"ר אלא יתנו את הכסף ללומדי תורה.
ש.אדם שקנה ביצים והניחם בשקית בידו ובא אדם ונתקל ושברם האם יש לחייבו?

ת.השיבנו הגה"ג הרב שלמה שעיו שליט"א עפ"י המבואר בשו"ע חו"מ )שפח ס"א (המזיק משלם לפי מה שמצוי שיקרה כך ואם אדם הניח
מרגליות בשקית פשוטה וחברו זרק השקית לים יכול לטעון שלא ידע שיש בזה יהלומים ולפי"ז כאן אם הדרך לקחת את הביצים בכזו צורה
גם על דבר זה יתחייב שהרי אדם מועד לעולם.

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 שלמה חיים אומן פנחס חיים.הרב יצחק צבי מאיר אולבסקי.הרב יוסף אופנהיים .הרב דוד
צימרוט.הרב שלמה טולידנו .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 דוד צימרוט שליט"א }חיפה{
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 ב חסיד אחד שירד מדרך התורה אולם כשהגיע בנו למצוות רצה לקיים את מנהג הנחת התפילין ע"י
הרבי מוויזניץ שליט" א ולשם כך התארגן מבעוד מועד מכיון שהוצרך להביא מיני מזונות לקידוש לאחר
התפילה ומכיון שהרבי היה מתפלל בישיבה קנה כמויות גדולות ואכן לאחר התפילה ציפה שתהא הסתערות
על מיני המתיקה אולם הערימות נותרו כמות שהן אף אחד לא לקח..עם כיפה כזו קטנה מי יודע מה ההכשר?
הרבי קלט זאת וחשב אם אומר להם לקחת אכשיל אותם ואם לא אומר כלום ישפך דמו של בעל השמחה
לכך ביקש משמשו שיביא לו  2עוגיות בשקית ועלה על הבימה ואמר לבחורים אני מבין שאתם חושבים
שבגלל שעדיין לא הנחתם תפילין של ר"ת אסור לאכול אבל אפשר לשמור בכיס תראו הנה גם אני לקחתי
לחשוב על השני...
למותר לציין שתוך  2דקות לא נשאר זכר בשולחנות.
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

