










תביעה לתשלום על פרסום ללא ידיעה

מעשה בנהג מונית שהזמינו אותו לפרסם מודעה של הרבנים שאוסרים להשתתף בבחירות ובאמצע
היום באו כמה נערים והדביקו מודעה בלא ידיעת הנהג הקוראת להצביע למפלגתם והנהג הסתובב כך

חצי יום עד שגילה את אשר אירע האם יכול לתבוע את דמי העבודה מהמפלגה שפירסם עבורה.

.( 02) חוו את דעתכם בנידון לפקס 02-5817174

דףמ.
הנידון:תביעהכספיתבצורהמוגזמתלצורךזכיהבפשרה.
נתבאר בגמ' לגבי שואל ששאל שור מחבירו והשור נגח והשיבו השואל לבי"ד וטוע המשאיל כנגדו מדוע

השיבו שהרי יכל להבריחו לאג ופי' התוס' )ד"ה הוה( שע"י כ היה מתפשר ע הניזק והיה מוחל לו.

השאלה :אד שיש לו די תורה ע חבירו ותובע ממנו סכו כס ,א יודע שא תהיה פשרה הוא
יפסיד ולכ מעלה את גובה התביעה בכדי שבפשרה יזכה בסכו נכבד מתביעתו הא רשאי לעשות כ?

דףמ:
הנידון:הגדלתמחירמוצרבכדילעשותהנחהשלחמישיםאחוז.
נתבאר בתוס' )ש( שהמשאיל יכול להבריח את השור לאג ועי"כ היה גור לעצמו ריוח שהניזוק היה

מוחל לו על חלק מהחוב עיי"ש.
השאלה :מצוי כיו חנויות שעושות מבצעי של  50%הנחה הא מותר לה להעלות את מחיר המוצר
מעללמחיר המקורי בכדי שלא יהיה לה הפסד מהקר בהנחה שה עושי .
הנידון :סוסהמיועדלהפגנותשהרגהאםחייבמיתה.
דףמא.
נתבאר בסוגיא לגבי שור האיצטדיו שהרג אד אינו חייב מיתה משו שהתורה דרשה "כי יגח" מעצמו

ולא שאחרי ילמדוהו לנגוח.

השאלה :סוסי משטרה שמלמדי אות לרמוס ולא לחוס ולרח על אנשי ,בהפגנה אחת גר למותו
שלאד הא יש לו די של "שור האיצטדיו" שיהא פטור ממיתה.
דףמב:
הנידון:חלוקתתשלוםמביטוחחייםעלפטירתאישה.
נתבאר בגמ' שהבעל יורש את אשתו חו מתשלו כופר שמשול לאחר מיתה ומקוד לכ הוי ראוי.

השאלה :אשה שנהרגה ל"ע בתאונה ומשו כ הביטוח רוצה לשל למשפחתה את הסכו שמגיע לה
עקב ביטוח חיי הא לבעל יהיה זכות בתשלומי שהרי זוכה רק לאחר מיתתה כמבואר בגמ'.
הנידון :השתתפותבתביעהמהפלסטיניםלפיצוייםעלהריגתההורים.
דף מג.
נתבאר בג' לגבי שור שהמית ללא כוונה לדעת רבה פטור מכופר אבל חייב לשל דמי )פיצויי(
השאלה :הא במקרה הנ"ל יהיה מותר להשתת בתביעה שהרי יש איסור בתורה "ולא תקחו כופר
לנפש רוצח" וכמבואר בחינו )מצווה תי"ב( שאסור לתת אפשרות לרוצח לכפר על פשיעתו בתשלו ממו.
הנידון :תורםכליהומתלבטביןילדלביןבחוראתמייציל.
דף מד.
נתבאר בגמ' שהינו חושבי שלגבי נגיחה יש עדיפות למי שחייב במצוות על פני ילדי שאינ חייבי
במצוות ,והפס' מחדש שאי חילוק לגבי נגיחה.
השאלה :אד שרוצה לתרו כליה ומתלבט הא לתרו למי שהוא חייב במצוות או שית לילד שיגיע
בעתיד למצוות מה עליו לעשות.
הקב"ה מדקדק ע צדיקי כחוט השערה

ב"תורת חיי" ביאר מכיוו שה' ד את הצדיקי
במידת הדי בלבד כיו שיכולי לעמוד בדי ,
ועפי"ז מוב מדוע בראשית ברא "אלוקי" במידת
הדי ואח"כ שית עמו מידת הרחמי א"כ לש
מה ברא בהתחלה רק די והתי' בכדי לדו עימו את
הצדיקי.

מבריח ארי מנכסי חבירו

רשי' במסכת ראש השנה )כח (.פירש מצוות לאו
ליהנות ניתנו ,להנאה ,אלא לעול על צואריה ניתנו,
וקשה ,הרי אחרי שמקיי את המצווה יש לו הנאה
שנפטר מהעול ,וביאר שמה שנפטר מעול המצווה הוי
כמבריח ארי שאינו נחשב להנאה.ועוד ביאר שמצווה
גוררת מצוה א"כ שיפטר ממצוה זו תבוא עוד מצווה.
)שפת אמת(

"תורה ויהדות לע"

הגליו מופ בחסות ארגו
רח' אורנשטיי  5י טל'  025374371פקס 025371894

תשובותניתןלשלוחלמערכת "פניני הד"

רח' פולונסקי  26ירושלי

פקס 025817174 :טלפו ) 025829850:לכל עניי (

"השיכור והחברותא "

הוא היה ב למשפחה מכובדת מאוד ,א
היסב למשפחתו נזק רב ,בשל היותו
השיכור של העיירה ,אביו היה רב חשוב
שחיפש דר להניא את בנו א כל זאת
ללא הועיל יו אחד פנה אליו אביו
וביקש ממנו יש לי בקשה קטנה! א הב
השיב:אבא אמלא אחר כל בקשה של
מלבד הבקשה החוזרת שלא לשתות,
בודאי ,ענה האב ,בקשתי היא שמהיו
והלאה כשתרצה לשתות כוסית תשתה
אותה א ורק ע חברותא" ,זהו ,זה כל
בקשת? אני מבטיח שבעז"ה אמלא
אותה!",
היה זה יו סגרירי ,שלג כיסה את
הרחוב ,אנשי הסתגרו בבתיה,
מיודעינו השיכור הכי שתי כוסיות
ריקות על השולח ויצא לחפש חברותא,
חצי שעה ,שעה ,נפש חיה אי ברחוב,
והנה ..אולי תסכי לשתות עימי? אול
לא נמצא מתנדב שיסכי לשיגעו
לשתות עימו ,הוא נכנס ויצא מביתו
בעצבנות ,ובנתיי אמר הרי לא אסרו עלי
להוריד את הבקבוק מהויטרינה שיהא
מוכ  ,הוא הוריד ולאחר מכ נכנס ויצא
וא חברותא לא נראתה בשטח ,טוב,
לפחות אמזוג את היי לכוסיות שיהא
מוכ לחברותא שתבוא ,א המצב נשאר
כפי שהיה והשיכור מביט אל הכוסית,
לא! לא אעבור על ההבטחה לאבא,,,
ולפתע...זבוב נפל לתו אחת הכוסיות,
מיודעינו תפס את הכוסית והכה בכוסית
השניה שבתוכה היה הזבוב ואמר הנה
יש לי חברותא ,ושתה עד שהשתכר...
כוח הרצו שקיי בכל אחד מאיתנו הוא
זה שנות לנו אפשרות להתגבר על כל
מכשול שמעמיד בפנינו היצר ,אשריכ
לומדי ה"ד היומי" המתגברי יו יו
על מערומי היצר כי יש כאלו שיכולי
אבל לא רוצי ואת אשריכ....
)הגר"י גלינסקי שליט"א(

הנידון.:שורשהרגאתאביושלבעליו.
דף מ.
נתבאר בגמ' שעל הריגת אד ע"י שור מועד מתחייב לשל כופר ליורשיו.
השאלה :אד ששורו תק והרג את אביו והוא היורש היחידי למי ישל כופר מכיס לכיס?
הנידון :תשלוםעלהברחתקוניםמחנות.
דף מח.
נתבאר בגמ' שישנ מלאכות שהאשה מגלה זרועותיה ולכ בעה"ב אי לו רשות להיכנס למקו שעושה בו את מלאכתה.
השאלה :מעשה ברשת מזו גדולה שתלתה פתק בכניסה לחנות נא להיכנס בלבוש צנוע בלבד ,ובאה גברת ע לבוש שאינו הול את
ציבור יראי ה' ומשו כ ברחו קוני  ,הא יש מקו לתבוע אותה על הנזק שנגר לבעלי הרשת.
הנידון :תפיסתנכסיםשלגרשהתבררשגירותושנויהבמח'.
דף מט.
נתבאר בגמ' שא הזיק את הגר בחייו ונפטר הגר זכה בזה הבעלי
השאלה :אד תפס נכסי הגר בעודו בחיי ולאחר פטירתו נתברר שהוא מאילו שגירות מפוקפקת הא הפסיד את זכותו בתפיסה זו.
הנידון :השאירובורפתוחלאחראמירתתשליךונפלשםילד.
דף נא.
נתבאר בגמ' בור של שותפי שעברו בו שניה ולא כיסו השני שעבר חייב בנזק הבור.
השאלה :אנשי שפתחו בור עמוק לצור אמירת תשלי והגיעו שוב קבוצה שרצו לומר ,ולש כ השאירו הראשוני את הבור פתוח
וכשסיימו הקבוצה השניה ,לא סגרו את הבור ונפל ש ילד וניזוק ,מי חייב בנזקי .
הנידון:ויכוחעלשייכותדירהשלאחדמפתחולשניחוזה.
דף נב.
נתבאר בגמ' שמסירת מפתח היא כאמירת ל חזק וקני שעל ידי זה קונה את הבית.
השאלה :מכר דירה לאחד ומסר לו מפתח ובא אחר וטוע שמכרו לו ומציג חוזה והקבל איננו למי נית את הבית.
הנידון :רכבשפגעברכבמשוםשרצהלהצילאזרחשקפץלכביש.
דף נג.
נתבאר בגמ' שנחלקו רבנ ור' נת ,בשור שדח את שור חבירו לבור מי ישא בתשלו .
השאלה :אד שנסע בכביש ברכבו ופתאו קפ לו אזרח לכביש וברצותו להצילו מפגיעה הסיט את רכבו ופגע ברכב חונה מי ישא
בתשלו הנזק.
הנידון :ביקורבגןחיותשעוברעלאיסורכלאיבהמה.
דף נה.
נתבאר בגמ' מה המיני שמעבירי את האיסור לגדל יחד מחמת איסור כלאי .
השאלה :ג החיות שלא מקפיד על איסור כלאי בהמה הא המבקר בו עובר על מסייע לדבר עבירה וכד'.
הנידון :נתינתצדקהבפוריםבזמןשמשלוחמנותגדולבידיו.
דף נו:
נתבאר בגמ' ובתוס' )ד"ה בההיא ( שדי עוסק במצווה פטור ממצוה הוא רק בא לא יכול לקיי שניה .
השאלה :אד שהיה בדר לתת משלוח מנות גדול בפורי ובאו עניי וביקשו צדקה ויש לו טירחא גדולה בהורדת המשלוח לאר בכל
עני ,הא יהא פטור מלתת לה מדי הנ"ל.
דף נט:
הנידון:תביעהלצביעתכלהרכבעבורנזקשלדלתבלבד.
תבאר בגמ' שאת הנזק שאד עושה משערי בשישי או דקלי או קלחי .
השאלה :אד שהזיק דלת של רכב ומשו כ הוצר לצבוע אותה מחדש ,ואחר הצביעה טע בעל הרכב שהרכב נראה מוזר הדלת חדשה
ושאר הרכב לא ,וחפ שיצבעו את כל הרכב ,הא יש מקו לתביעתו.
הנידון.:זמרשהזמינוהולנגןבחתונהבירושלים.
דף נט:
נתבאר בגמ' עני ומעלת אבלות על ירושלי והמקדש.
השאלה :זמר שבני עדתו נוהגי לא להשמיע כלי זמר בחתונה בירושלי לאבל על חורב הבית והזמינו אותו אלו הנוהגי היתר בדבר
הא יוכל להופיע.
הנידון :ליבהמדורתחמץוהאשאחזהברכבושרפתו.
דף סא.
נתבאר בגמ' באד שליבה אש והרוח סיעה לו ויש בליבויו כדי לגרו לשריפה לבדו חייב.
השאלה :אד שליבה מדורת חמ בכדי שהחמ ישר לגמרי ,והאש התלקחה ונאחזה ברכב ונשר ,הא יתחייב בנזק.
דף סא:
הנידון :שרפוארוןשנלקחבאיסורשהיהטמוןבוכסףרב.
נתבאר בגמ' במדליק גדיש והיו טמוני בו כלי ונשרפו שנחלקו בדי זה ר"י וחכמי .
השאלה :מעשה באד שהניח בכניסה לביתו שהיתה בקומת קרקע ,ארו ,ונערי שאספו עצי לל"ג בעומר שיערו שהארו הפקר
ונטלוהו למדורה ואח"כ התברר שבארו היה טמו סכו עצו של כס ,הא יתחייבו על הכס שהיה טמו בארו.
הנידון :הפקידאצלחבירוואמרלובטעותשקליםבמקוםדולרים,ונגנב.
דף סב.
נתבאר בגמ' מעשה הנות דינר לאשה ואמר לה הזהרי של כס הוא ,ופשעה ולא שמרה משלמת רק של כס.
השאלה :אד שהפקיד אצל חבירו כספת נעולה וכששאלו מה יש בה אמר לו חמש אל שקל ,ונגנבה הכספת ,והלה טוע שהיו ה
דולרי  ,ויש לו הוכחות לכ ,הא השומר יתחייב רק שקלי .

חדש חדש ללומדי הדף היומי "בני יהודה" לסידור ושינון וזיכרון הדף בהמלצת גדולי הדור 052-7611920
אי שליח לדבר עבירה

יש לשאול מדוע פרעה שראה שהמילדות לא עושות את עבודת מחל על כבודו
ולא הרג  ,והעמיד מילדות אחרות שיעשו רצונו,ובפרדס יוס כתב ליישב
שאצל ישראל אי שליח לדבר עבירה אפילו ברציחה ,והמשלח לא יתבע על
שליחותו ולכ לא החלי פרעה והביא אחרות שא ה היו עושות רצונו משו
שמפחדות ממנו אי את הסברה של "דברי הרב" והמעשה היה מתייחס אליו.

כל המוסר עצמו למות על ד"ת אי אומרי הלכה בשמו

"הב יהוידע" מקשה אי הלל סיכ עצמו בכדי לשמוע תורה
בשעה שהשלג יורד עליו ,הרי משו כ אי אומרי דבר הלכה
מפיו ,ותי' שבעת שנתלה בארובה לא היה יורד שלג ומכיו
שהתחיל לשמוע דברי תורה בצימאו היה שקוע בה עד שלא ש
לב שהחל לרדת שלג.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף ( 31
אדםהרוצהלהעבירחבילהלבנוהגרבצפוןומניחבתאהמטעןשלהאוטבוסבליידיעתהנהגבטענהשזה
נהנהוזהלאחסרהאםעוברבזהמשוםלאתגזול?
אלו היו תשובות הרבני :מבואר בשו"ע חו"מ )סימ שס"ג( יש חילוק בי העושה שימוש בחפצי של חבירו בלי רשות לבי הדר
בחצר חבירו שלא מדעתו ,שלגבי חפצי אי חילוק א הבעלי היה צרי לחפ ומשו שחבירו גזלה והחזירה א שעבר בלא תעשה אינו
חייב לשל כלו ,שהרי לא הפסידה ולא הכחישה ,אול לגבי חצר חילק השו"ע שא זה חצר העשויה לשכר א שהאד לא עשוי
לשכור חייב להעלות לו שכר .ועפי"ז לכאורה יש לדו בהנחת מטע באוטובוס ללא ידיעתו של הנהג ,שאי בזה שו פחת )ומ"מ עובר
באיסור גזל( אבל אינו חייב לשל או שיש לומר שכיו שמונהגת על ידי הנהג נחשבת לחצרו של הנהג ,וכיו שעשוי לשכר יצטר לשל
ואינו נחשב לגזל כיו שעל ידי השתמשותו ללא רשות לא יצא מרשות הבעלי ומקבלת די של חצר ,ולפי זה לא יצטר לשל דזה נהנה
וזה לא חסר),הגאו הגדול ר"י זילברשטיי שליט"א(

ומכל מקו בירור שעשינו בחברת "אגד" העלה שה אוסרי בכל תוק מעשי כאלו ,ובודאי שאי זה מדר התורה אלא
ישלח על ידי אד שנוסע ,ורק יש לברר א יועיל באופ שיאמר לאד שיורד בתחנה הראשונה של העיר שיש חבילה למטה
אבל יקחו אותה שתי תחנות לאחר שיורד.
פניני לחידודי:יש לדו אד שיש לו אפשרות לתת צדקה דר גבאי שלוקח אחוזי או לתת למשפחה הזקוקה הא בשניה עולה לו

אותה המצוה או שנתינה ללא לקיחת אחוזי שכרה גדול יותר?
ועוד יש לדו באד השולח לחו"ל כספי מעשר הא יכול לנכות את דמי המשלוח מחישוב המעשרות?
תשובה גוררת תשובה :בדבר השאלה במיטת קומותיי כאשר יש אד בקומה העליונה ורוצה חבירו לישב במיטה התחתונה הא יצטר היושב

ליטול את ידיו מחמת שנטמא כאשר ישב תחת אד היש ולא יהא יותר טוב ממאכלי הנמצאי תחת אד היוש.ועוד יש לחקור במה דקיי"ל אי
אד אוסר דבר שלא שלו ולפיכ אד שלקח מאכלי של חברו והניח אות תחת מיטת היש בלא ידיעת חבירו הא לא יטמאו מאכלי אלה/
אלו היו תשובות הרבני :השיב לנו הרה"ג אליהו בחבוט שליט"א ראש ביהמ"ד ברכת אברה ומח"ס שושנת העמקי ועוד ..ששמע מהגרש"זא
זצוק"ל שאי לנו לגזור גזירות מדעתנו ולכ אי לחשוש באד היש במיטה התחתונה ועיי בהליכות שלמה תפילה ח"א פי"ג דה"ל כ"ז ובשו"ת אז
נדברו ח"ז סי' ע"ג ולעני א אד אוסר אוכל של חברו בהניחו תחת המיטה ללא ידיעתו עיי בשו"ת תורה לשמה ) סוד ישרי ח"ד ה'( שהתיר.
תשובה דזוזי:בדברהשאלה הא נית להשתמש ע שירות גוביינא לצורכו הפרטיהשיב לנו הרה"ג מאיר סנדר שליט"א ששמע מהגה"ג עזריאל
אוייערבא שליט"א שא החברה לא ביטא באופ ברור שמותר אי שו היתר לעשות כ ועיי בנידו זה מש"כ בשו"ת אז נדברו) ח"ו סי' סד( ובשו"ת
משנה הלכות )ח"ו סי' ש"י( ובשו"ת רבבות אפרי )ח"ח סי' קנ"ח ז'( .

פניני דזוזי :א.אד שעבר ליד מסגריה של תריסי וברשות הרבי התיז הפועל ספריי צבע אדו לצור צביעת תריס ,ובאה הרוח
והעיפה על אד שהל ע חליפתו ,הא יהיה הפועל פטור מצד מה שהרוח גרמה לנזק?

ב‰ÚÒ‰ ˘˜·ÈÂ ˙ÓÈÂÒÓ ‰‚ÏÙÓÏ ÔÂÙÏ ÌÈ¯È ˙ÂÈ˜‰ ˙‡ ÌÈÈÒÈ˘Î ÂÁÂÓ· ÔÂÈÚ¯ ‰‚‰Â Â˙È·Ó ˜ÁÂ¯Ó ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈ˜ ˙Â˘ÚÏ Í¯ˆÂ‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ·˘ Ì„‡ .ÈË¯Ù‰ ÂÎ¯ˆÏ ˙Â¯ÈÁ·Ï ‰ÚÒ‰· ˘ÂÓÈ˘ .
¯ÂÒÈ‡ ˘˘Á ÌÂ˘Ó Â‰˘ÚÓ· ˘È Ì‡‰ ,˙È·Ï ‰È˜‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ÒÈÓÚ‰Â ÏÂ„‚ ·Î¯ ‡· ÔÎ‡Â ‰˘Ú ÍÎÂ ˙È·Ï ÍÂÓÒ ‰È‰ ‰Ú·ˆ‰‰ ÌÂ˜Ó Â˙È·· ¯‡˘ ‰È‰ Ì‡˘ ÔÙÂ‡· ‰Ú·ˆ‰ Í¯ÂˆÏ Â˙È· ÔÂÂÈÎÏ
˘.ÈË¯Ù‰ ÂÎ¯ÂˆÏ ‰ÊÏ ÔÂÂÈÎ ÍÎÓ ÚÓÈ‰Ï ‰È‰È˘ Â‡ ,‰ÚÒ‰ ˘˜·Ï ˙ÂÎÊ ÂÏ ˘È È¯‰

כלבי שוחקי אליהו הנביא בעיר:

וכשהכלבי בוכי מלא המות בעיר,ומשו כ כשהל
המשחית לבית המצרי בא אליהו לישראל ולא יכלו הכלבי לא
לשחוק כי ג מלא המות בעיר ולא לבכות כי ג אליהו בעיר לכ
ה שתקו.ויש לפרש שמציאות אליהו או שכנגדו תלוי בשוחט
א הוא מאכיל טריפות אז מלא המות בעיר והכלבי בוכי כי
ג האוכל שלה שהתורה הבטיחה ובשר בשדה טריפה..לא
נית לה וא הוא כשר יש לכלבי על מה לשמוח )אמרי נוע (

הרואה הספד בחלו בידוע שחסו עליו מ
השמי:

כשהספיד האבני נזר את חידושי הרי"מ הקשה
אי בוכי על אד גדול שהסתלק אולי זה לטובתו
ולעילוי נשמתו ופירש הרואה הספד פי' א נפטר
גדול שאצלו ההספד הוא חלו בלבד כי אי צרי
לספוד עליו בידוע שחסו עליו בשמי ופדאוהו
)קול מבשר(
מהעוה"ז השפל

נשגרקמימרנןורבנןברכתיישרכחלכלאלוהנושאיםונותניםעימנוובראשם:
לגה"גהרביצחקזילברשטיןולגה"גהרבזלמןנחמיהגולדברג.ולגה"גהרבנפתלינוסבוים.ולגה"גאליעזרקונשטט.
ולגה"גמנחםמנדלשפרן.ולגה"גשלמהזעפרני.ולגה"גיחיאלמיכלמנדלזון,ולגה"גשמואלפנחסי.
ולגה"גאשרחנניה.ולגה"גגדעוןבןמשה.ולגה"גיצחקבלסבלג.ולגה"גיהודהאיטחולרה"גשלמהשעיושליט"אועוד...
להגדילתורהולהאדירה.

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 31
ש.מעלית שנתקעה בגלל אדם נוסף שעלה מי ישא בתשלום החילוץ?

ת.אי להטיל את חובת התשלו על האחרו מכמה סיבות א.בסוגייא מבואר שספסל שנשבר כתוצאה מישיבה של שניי שניה חייבי
מטע שיכול השני שישב לטעו לראשו היית צרי לקו ,
ב.בהגבלת נוסעי במעלית לא כ' משקל של הנוסעי וא יכנסו במקו ששה,שבעה שמשקל זהה למשקל של  6כבדי משקל וכי האחרו
ישא בתשלו ,
ש.האם יש פיתרון להפקיר שור שנגח כדי להפטר מתשלומים על היזקו?
ת .עיי מש"כ הנציב בספרו העמק שאלה )קיא( שעל פי די אסור לזכות בשור שהפקירוהו בכדי להיפטר מתשלומי ועל ידי כ להפסיד
שיעבודו ,ומדוייק מלשו הגמ' )ב"ק יג (:א קד וזכה ולא שיקדי ויזכה.
ש .שבר פלטת שיניים של חבירו מהו אופן התשלומים?
ת .הנה לעניי חפ משומש רבו האחרוני )נתיהמ סי' קמח' וחזו"א ב"ק ח' טו( שהגדירו את ער התשלומי שחייב לשל כפי אילו היה

נמכר בשוק של יד שניה ,אול בנידו חפ זה מחמת מאיסותו לא שיי שיהא חלק משוק יד שניה אול מדברי החזו"א משמע שעדשות
מגע מוגדרי כחפ ששיי רק לבעליו ובכ"ז חייב לשל כפי הער שיסכי אד שיש לו חפ כזה שיזיקוהו.

ש .מדוע עשו הנחה לשור תם אם מצד הדין היה צריך לשלם נזק שלם?

ת .משמיה דמר הרה"ג יהודה עדס שליט"א )ר"י קול יעקב( ,נאמר לנו שהתורה חשבה ג על קיו העול ויישובו וא היתה התורה
מחמירה בכל היזק אפילו בשור ת אנשי יחששו להוציא את שווריה לרחוב,ודרכיה דרכי נוע .
ש .רכב שנסע מהר לתוך שלולית ומחמת כך התלכלכו בגדי העוברים ושבים?

ת .א נסע בצורה מופרזת חייב ובלא"ה יהיה פטור כי היה על העוברי ושבי להיזהר.

המשך שו"ת מגליון מס' :31
ש.המגדל אריה מאולף בביתו אם עובר על לא תשים דמים בביתך?

ת .עיי בנמו"י שלעני הלכה אי מעלה בבני תרבות לגבי הגדרתו כמועד ,ומ"מ כ' תוס' )טז  (:שרק בקשורי בשלשת חשובי בני תרבות,
ויש לחלק בי כלב שמחמת הנביחה גור להפלת ולד ממעוברת וכמעשה המובא בגמ' )ב"ק פ"ג(שכלב שלא היה לו שיניי גר להפלת
העובר ,משא"כ אריה א רגילי לסביבתו שונה הוא מכלב ,ומ"מ עפי' החוק אי היתר להחזיק חיה כזו.
ש .אדם שעבר ניתוח בגבו האם יסכן עצמו לכרוע במודים?
ת .הובא לנו בשמו של מר הגאו הגר"ח קניבסקי שליט"א )ע"י הרה"ג אהר גרנדש מח"ס תשובות הגר"ח( שבמקו שיש דוחק ובכדי

לכרוע במודי יצטר לפסוע בעמידת שמו"ע לאחוריו והשיב שאי לעשות כ ,ונראה דה"ה לסכ עצמו בשביל כ יש לו הימנע מלכרוע,
ובשו"ע הרב )קי"ג ה'( כ' שבזק או חולה די לו בהרכנת הראש בלבד.
ש .משאית שנפל ממנה מטען הפירות והתפזר בכביש האם מותר ליטול אותם? ת.א אי אפשרות לבעלי הפירות לאוספ אפשר שיש בלקיחת
מצוה שמונע מה השחתה ורק באופ שהנהג עוצר את התנועה ומתחיל לאסו בזה גילה דעתו שלא חפ בהפקר .
ש .כלב שהתנפל על אדם שהחזיק שקית עם ציור של אוכל לכלבים?
ת .א ההול לא התגרה בכלב יהיה חייב בעל הכלב שהרעיב את כלבו עד שהגיע לידי פת לח .
ש .שליח שהילך לשלם קנס שעומד לפוג תוקף התשלום ואיחר את התשלום?

ת .יש לזה די גרמי שבשוגג נתבאר בשו"ע )חו"מ שפ"ו( פטור ודע שמקרה שאיחר ומקבל ריבית עדי לשל זאת ע"י אחר להנצל מאיסור
ריבית.
ש .אדם לקח ממקרר בבית מלון בקבוק שתיה ולאחמ"כ קנה במכולת והחזיר?

ת.משמיה דהגה"ג יצחק זילברשטיי שחילק א היה זה בטעות שחשב שהשתיה כלולה בתשלו יכול להשיב כעי זה וא נטלה ע"מ לקנות
ולהשיב הוי שואל שלא מדעת שיש בזה משו גזילה.
ש .עשיית דין לחברת נוסעים שהסבה נזק לנוסעיה?
ת,אין שום היתר לעשות ואין חיוב תשלומים על הזמן שביזבזו לו כמבואר בשו"ע ח"מ ס' ת"כ.
ש .שבר משקפיים בעת ריקוד בשמחת תורה?
ת.הרמ"א חו"מ סי שעח ס ט כתב בחורים הרוכבים לקראת חתן וכלךה והזיקו זה את זה דרך שחוק בממון פטורים דהוי כרץ ברשות כנפסק בשו"ע סי
שעח ]ועיין בשו"ת לב חיים ח"ג סי קמד,ובשו"ת והיה העולם חו"מ סי מד[
ש .עיתונאים שפלשו לדירה בבנין שהופגז בשדרות ולנו בו? ת .עיין חו"מ סי שס"ג שאין חייבים בתשלום הלינה.

כל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי
נודה לכל הרבני ששלחו לנו את תשובותיה
ובכלל כל אלו שלא חפצי שנפרס את שמ בברכת יישרכח להגדיל תורה ולהאדירה

ואלושנו"נבמלחמתהשלתורה:

הרבחיי שירי.הרב שלמה לוי.הרב מאיר סנדר.הרב עובדיה רזנבי.הרב יחזקאל צבר.
הרב דוד אליעזר אופנהיי .הרב דוד אזולאי.הרב חשי .הרב אליהו סעדה.הרב משה לייפער.הרב אוריאל גדסי.
הרב יצחק לוי.הרב דוד טנור.הרב חיי רוזנטל.הרב אהר גרנדש .בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה.

דפוס הדר

בהגרלה ע"ס  ₪ 100זכה הרב דוד טנור מאשדוד
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
ובאחוזת ברכפלד ברח' ר' עקיבא  9/8משפ' הרב לוי.ובקרית ספר רח' שדי חמד  4משפ' הרב ב אדיבה.
נית לשלוח ג חלק מהתשובות) .ניתן לציין שלא לפרסם את השם(

ברכת יישר כוח לכל השולחי תשובות!
וברכותינו לעשרות האברכי המסייעי בהפצת הגיליו בכל רחבי האר .ולכל המצטרפי אליה.

¹ðí −ò−òõ ³×þ¼ô ê³−−þîêñ ó×ñ−ì ³×þëë
הקופי ואנחנו אליכ קוראי יקרי !!!

מגיד אחד עמד בדרשה ופתח את דברו יש לי פיתרו אי לצוד קופי!מה צרי בשביל זה? תמהו השומעי ,אגוזי!בקבוק שפיהו צר! ומלט!
נו מה עושי בזה? מתפיסי את הבקבוק על הריצפה ע מלט מכניסי את האגוזי לבקבוק ואז הקו נתפס אי ? שאלו השומעי,
פשוט הקו מכניס את ידו לבקבוק ליטול אגוז וכשהאגוז בידו אינו יכול להוציא את ידו ואז צדי אותו ,מה הבעיה שיעזוב את האגוז
ויוציא את היד?שאלו השומעי,הוא הקו אי לו שכל כמו שיש לכ הסביר המגיד א הוא תוקע את ידו הוא לא מוכ לוותר
על מה שיש בידו א שבזה יכול להציל את עצמו אבל את מביני שמותר קצת לעזוב מה שבכיס ואולי זה יציל אותנו ......

02-5829850 Ï"ËÏ .Â¯˘˜˙‰

כלעזרהתפיץיותרתורה!

גליון זה נודב להצלחת ולרפואה שלימה ושיתגשמו משאלות ליבם לטובה של) ,בעילום שם(

וכן אשר ואיתן כהן וב"ב ,איתן ורינה לוי וב"ב ,דוד בן מלכה ,הרב יעקב אבא שאול ,מאיר ושמחה כהן וב"ב
להנצחת נשמות יקיר ז"ל ולפרסומי תורניי בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליו והפצתו ,לע"נ ,חסות וכד' נית
לפנות לטל'  025829850או פקס'  025817174היו ברכה!!!

ì"÷åöæ äãåòñî ïá ïåîéî ö"äøä î"à ð"òì

äéøåè÷éå ïá íçðî 'ø â"äøä ð"òì

ת.נ.צ.ב.ה
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