










בדין "ברכת שעשה לי נס"
 שניצל מתאונה ויצא ניצול יחידי מדוע לא נהגו אלו הרואים אותו לברך לכה"פ בלי שם מלכות ברוך
אדם
שעשה נס לאדם זה כמו שמובא באו"ח )סי' רי"ח סעי' ו(.

וישלעיין באדם שנעשה לו נס האם חייב לקחת את בני משפחתו למקום הנס בכדי שכשהם יעברו במקום
זה יברכו שעשה נס לאבי או סבי במקום הזה כמבואר )שם(.

) .( 02-5817174 Ò˜ÙÏ ÔÂ„È· ÌÎ˙Ú„ ˙‡ ÂÂÁ

הנידון :קנייתחלקיחילוףלרכבמערביםבזה"ז.
דףקיג:
נתבאר בגמ' שאסור לקנות בהמה מגויי א יש חשש שגנבו בהמה מישראל.

השאלה :הא נית לקנות מערבי חלקי חילו בידיעה שחלק נכבד ממה שיש לה גנוב מישראל.

הנידון :מסירתגנבלמשטרהבזה"ז.
דף קיד:

נתבאר בגמ' שאסור להעיד לטובת גוי בבית משפט שד שלא כדיני ישראל.

השאלה :אד שתפס גנב על ח הא מותר לקרוא למשטרה ולהעיד נגדו ועי"כ ישפטוהו בביהמ"ש
 עפ"י דיני התורה.
שלא
הנידון :נתינתגלגלרזרבילמישהתפנצ'רגלגלרכבו.
דףקטו.
נתבאר בגמ' ובשו"ע )חו"מ סי' רס"ד ס"ה( י"א שחייב אד שיש לו חבית יי לשפו אותה כדי להציל

בעל חבית דבש שנסדקה חביתו.

השאלה :נהג מונית שהתפנצ'ר גלגלו ואי לו גלגל רזרבי הא יש חובה לאד שיש לו רכב דומה לתת
אתהרזרבי שלו לנהג שהפסדו על שיהוי הזמ רב מאשר אד שאי מכוניתו עומדת להסעה.
הנידון :הזמיןלשכנועשרהמגשיפיצה.
דףקטז:
נתבאר בגמ' שאד שהראה לגזלני על שדהו של אד מסוי חייבוהו לשל.

השאלה :אד שהסתכס ע שכינו והזמי לו כביכול בש שכינו כמות גדולה של מגשי פיצה וכשהגיע

השליח נדהמו בני הבית וטענו שלא הזמינו כלל ומשו שטע בעל הפיצה שנגר לו נזק עצו שילמו
השכני "המזמיני כביכול " ס מסויי ,הא המזמי יהיה חייב בתשלו הנזק.
דף קיז:
הנידון :מכוניתשניזוקהממכוניתמשטרהשרדפהאחרמחבל.
נתבאר בגמ' רוד אחר רוד והזיק בדרכו כלי פטור מלשל את הנזק בכדי שלא ימנעו מלהציל את
הנרד.
השאלה :אד שניזוקה מכוניתו ממכונית משטרה שהיתה במרד אחר מחבל הא יש להימנע מלתבוע
אות כיו שבדי תורה ה פטורי מלשל .
דף קיט.
הנידון:בירורלפנינתינתצדקהלועדהרבנים.
נתבאר בגמ' ובשו"ע יו"ד )סי' רמ"ח ס"ד( שאסור לקבל סכו גדול מאשה עיי"ש.
השאלה :אשה שמתקשרת לוועד הרבני ורוצה לתרו סכו נכבד הא צריכי לברר את מצבה
האישי והכספי לפני שנוטלי ממנה צדקה.
שני אוחזי בטלית )ב(.

כשהאדמו"ר מבעלזא הרי"ד זיע"א החל ללמוד
מסכת ב"מ שאלוהו מהי טלית הא ציצית?והשיב
לא ולא שהרי הרא"ש פי' שמצאו אותה בעיר
שרובה גויי ולכ שייכת למוצאה,וא היתה זו
ציצית אפי' בעיר שרובה גויי צרי להחזיר שהרי
) לקוטי אמרי קודש(
בודאי היא של ישראל.

מהי מצאתיה ראיתיה),ב(.

"ויש לשאול מה הצד לומר שמציאה זו ראיה?ופי'
עפ"י המדרש מצאתי את דוד עבדי,היכ מצאתי אותו
בסדו.דהיינו שבא מרות המואביה שבאה משורש
לוט שבסדו,ובודאי ש מציאה אינה אחיזה ביד
אלא ראיה למרחוק שראה הקב"ה את דוד שעתיד
)סידור של שבת(
לצאת מה,

"תורה ויהדות לע"

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

תשובותניתןלשלוחלמערכת "פניני הד"

רח' פולונסקי  26ירושלים פקס 025817174 :טלפו025829850:

"ציוד לטיול "

הוא היה בעל עסקי ממולח קראו לו
"יוסל הסוחר" בכל מקו בו הניח את
ידו הצליח,עד שיו אחד החליט די!
ימי הולכי ואוזלי,עשה מעשה
ופרש מעסקיו,היו לו שלושה בני הב
הבכור היה הכי פחות מוצלח ,האמצעי
היה ממוצע ,והקט היה ממולח
כאביו!יוסל אס את כל כספו וניגש
לכל ב בנפרד ,ראשו הגיע לבכור
ושאלו מה אתה מוכ לעשות למעני
לאחר מותי? אני אכתוב לזכר
ס"ת,אקנה ספרי לביהמ"ד שב
יתנוסס שמ,וזהו? שאל האב,כ! מה
יכול להיות יותר מזה השיב הבכור,נת
לו האב סכו קט מירושתו ובזה נגמר
הסיפור,את הב האמצעי ששאל כבר
קיבל תשובה יותר מפתה ,הוא יכתוב
שני ס"ת ויבנה ישיבה ע"ש
אביו,וזהו? נשאל הב ,כ! מה יכול
להיות יותר מזה,ג לו נת האב סכו
קט ופנה לב הממולח,מה אתה מוכ
לעשות בשבילי?שאל האב את הב,א
הב השיב לו,אבא! בעוד עשר דקות
יוצאי לטיול,לא?שאל אביו?לטיול!
ענה הב,ואכ יצאו השני והחלו
לצעוד לכיוו היער,השמש היכתה
בה ואבא ביקש מבנו מי,מה! אבא
לא הבאתה מי?הרי אמרתי ל
שיוצאי לטיול טע הב,והמשיכו
ללכת לכיוו מערה חשוכה,אי לנו פנס
שאל האב אי ניכנס? מה אבא לא
הבאתה? הרי אמרנו שיוצאי לטיול
ענה הב,ואז פנה הב לאביו ואמר לו
אבא!אתה אמור לצאת לטיול בבי"ד
של מעלה הא הכנת את הציוד
המתאי?לא הס"ת ולא הישיבה ע"ש
יצילו מיו המחר ,התעורר פ יהיה
מאוחר...אשריכ לומדי הד היומי
מסיימי מסכת ב"ק ולכל המצטרפי
למסכת ב"מ אל תאמר מחר....פ יהיה..
)מפי השמועה(

מסכת בבא מציעא
דף ב.
הנידון:שנייםשהשיבוהלואהונמצאשטרמזוייף.
נתבאר בגמ' שיש חילוק מהותי בי מציאה ששניי אוחזי שבזה לא אומרי המוציא מחבירו עליו הראיה בשונה משור שנגח את הפרה.
השאלה :מעשה בגמ"ח שהגיעו אליו שני לווי להשיב הלואה אחד השיב  $100ואלו השני  $200ובעל הגמ"ח הניח הכל בקופסא ,ולערב
גילה שאחד משלושת השטרות מזויפי ,והלווי כל אחד טוע שהשטר המזויי אינו שלו ,על מי מוטלת חובת ההוכחה.
הנידון :בעלמכולתשרושםבהקפהונתגלהכגנב.
דף ג.
נתבאר בגמ' ובשו"ע )חומ' סי' רכ"ב( נאמנות חנווני על פנקסו כשיש ויכוח בי הפועלי לבי החנוני.
השאלה :בעל מכולת שנוהג לרשו בהקפה ,ואחד הקוני גילה שבעל החנות גנב אותו ופירס זאת לרבי ומשו כ מסרבי שאר
הלקוחות לשל את חוב בשלמות ,הא יש מקו לטענת.
דף ד.
הנידון:מיהובעלמחבר"ספרחפץ"
תוס' בסוגיא )ד"ה ורב ששת( הביאו שא שבדי היל מבואר כא שפטור בספר "חפ" כתוב שחייב.
השאלה :מיהו בעל מחבר ספר חפ שהוזכר בתוס' הנ"ל.
הנידון:קטןשדילגיוםשלםבספירתהעומר.
דף ה.
נתבאר בגמ' לגבי שבועת היסת שהיא תקנה ואי עושי תקנה לתקנה ,ולמדו האחרוני מזה לדי תינוק של קט שהיא תקנה ואי עושי
לה תקנה נוספת כגו להתפלל פעמי במקרה ששכח להתפלל ערבית.
השאלה :קט ששכח לספור יו של הא יוכל להמשי לספור ע ברכה בשאר הימי או שלא עושי תקנה לתקנה ומכיוו ששאר
האנשי סופרי בלא ברכה ימשי לספור בלא ברכה.
הנידון :איסורהתפעלותמרכביוקרתי.
דף ה:
נתבאר בגמ' שאיסור "לא תחמוד" היינו אפילו א מוכ לשל דמי על החפ ,עובר באיסור.
השאלה :אד שרואה רכב יוקרתי ברחוב ומתפעל ממנו ואומר "אילו היה לי כזה רכב "...הא יש בזה משו לא תחמוד.
הנידון :לקיחתמוצריםמרשתמזוןשעומדתלפשוטרגל.
דף ו.
נתבאר בגמ' לדעת אביי אד שתופס ממו  ,משל חברו אנו חוששי שמא חברו חייב לו ממו במלוה ישנה וחושש שחברו שכח מהחוב
ויכפור רשאי לתפוס ממו לפריעת החוב.
השאלה :מעשה ברשת מזו שיצאה שמועה שעומדת לפשוט רגל וכל הספקי התנפלו על החנות ולקחו מכל הבא ליד הא היה לה
מקו היתר לעשות כ למי שהיו חייבי לו בעלי החנות.
הנידון :קימהבפניאדםשעלוללהיפגעאםיחשבוהולמבוגר.
דף ז.
נתבאר בגמ' לגבי מעשר בהמה עשירי ודאי ולא עשירי ספק אמרה תורה ומכא למדו האחרוני שאי חיוב לקו באד שיש ספק א הגיע
לגיל שבעי )עיי שה"ל ח"ה יו"ד סי' קל'(.
השאלה :אד שמסתפקי על גילו אול יודעי שכל הזמ מצהיר שכוחו במותניו וצעיר הוא וא יקומו לו מפאת זקנותו יפגע  ,הא
במקרה כזה המצווה שלא לקו בפניו.
דף ט:
הנידון:לקיחתצדקהעבוראנשיםאחריםהזקוקיםלה.
נתבאר בגמ' לגבי לקיחת פאה שא עני נטל בשביל חברו העני רשאי משא"כ א הוא עשיר אינו רשאי.
השאלה :מעשה באד שהסתב ע חובות וביקש טובה מאד "חסר אבר" שיאסו בשבילו צדקה כי על ידי כ ירחמו עליו  ,הא מותר
לו להשתמש עמו א שהבעל מו אינו אד שנצר הוא יקבל ויעביר לו.
דף י.
הנידון :צוללןשנשכרלחפשאחראדםשנעלםומצאמטמון.
נתבאר בגמ' לגבי מציאת פועל א שכרו ללקט מציאות הרי ה של בעל הבית .וכ"פ השו"ע חו"מ )סי' ת"כ ,כ"ה(.
השאלה :מעשה בצולל ששכרוהו בני משפחה לחפש את קרוב שנעל בטיול ,וכשצלל העלה עימו ארגז תכשיטי השווה הו רב ,למי
שיכי התכשיטי הללו ,שהרי היה שכור לצור אות בני משפחה.
הנידון:הנחתמשלוחמנותבפתחהבית.
דף יא.
נתבאר בגמ' לגבי חצרו של אד שקונה לו שלא מדעתו.
השאלה :אד ששלח משלוח מנות אחד לחברו וחברו לא היה בבית ומשו כ הניח אותו בפתח הבית בידיעה שהלה ישוב ויראה את
המשלוח ויקחהו ,הא קיי בזה מצוות משלוח מנות.
דף יב.הנידון:כתיבתמודעת"גדרחשמלית"ע"מלהבריחשנוררים.
נתבאר בגמ' שאסור לאד להרבי ארי בתו שדהו בכדי שיראו עניי ויברחו.
השאלה :אד שרוצה שימנעו מבקשי נדבות מלהיכנס לביתו כתב מודעה שבה מזהיר מלנגוע בגדר המקיפה את ביתו כי היא חשמלית
ומשו כ ימנעו מלהיכנס ,הא יש היתר למעשהו.
הנידון:ביטולשידוךמחמתשמועותרעות.
דף יד.
נתבאר בגמ' המוכר שדה לשמעו ויצאו עליה עוררי א לא תיק את גבולות השדה יכול לחזור בו.
השאלה :חת שהתארס ע נערה ולבסו לאחר האירוסי נודע שהחת רחוק כרחוק מזרח ממערב ממה שפירגנו עליו צוות הישיבה
ומחמת כ רוצי לבטל את השידו ולתבוע מהשדכ שישיב את דמי השדכנות ,הא רשאי לכ.

כוסתנחומיםנשגרלגאוןהרה"גגדעוןבןמשהשליט"א)מרבניהמערכת(עלפטירתאביוזצ"ל.
זכי לאד שלא בפניו )יב(

ידוע מאמר חז"ל ארבעי יו קוד יצירת הולד מכריזי בת פלוני לפלוני
ויש לשאול א אותה אישה היא לטובתו ,מוב שזכי לאד שלא בפניו אבל
באשה רעה הרי אי חבי לאד אלא בפניו ,וי"ל שבאשה רעה כיוו שאינה
עזר לו באמת ,אי זוכה בה וסופו לגרשה ,לכ מתקיי שג החובה היא רק
בפניו.

תופס לבעל חוב במקו שחב לאחרי )י(.

בספר פרדס יוס ביאר טע יפה מדוע נותני פדיו לצדיק
כשמתפלל עבור אחר שהרי אמרו חז"ל שאי הקב"ה נות משלו
כלו אלא נוטל מזה ונות לזה וא הצדיק יבקש פרנסה לצור
אד מסויי הרי בזה הוא חב לאחרי ,אבל א נותני לו
פדיו מוב שאי בזה חוב לאחרי ,ועי"ז תתקבל תפילתו.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף ( 33
מעשהבהוריםששמרועלכתובתבתםבביתםויוםאחדאירעשריפהבחדרבוהיתהנתונההכתובההאם
ההוריםצריכיםלהודיעלבניהזוגעלאשראירעשהריאסורלשהותעםאשהבלאכתובהאושאיןבעיה
כשלאיודעיםשאיןלהםכתובה?
אלו היו תשובות הרבני :מבואר בשו"ע אהע"ז סי' סו שאסור לאד לשהות ע אשתו בלא כתובה ובטע התקנה איתא בגמ'
)כתובות נז'( כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה אול מלשו הרמב" פט"ז ה"ג מבואר שמצד הדי היתה צריכה לגבות הכתובה מתי
שתחפו היא בכ אלא שתיקנוה כחוב ע הזמ,וברמ"א ש סעי' ג מבואר שאחר תקנת רבינו גרשו שאי מגרשי בעל כרחה שוב אי
חשש שתהא קלה בעיניו להוציאה והמעיי בקוב שיעורי )כתובות סי' רמ"ג( יחזה מש"כ בסו דבריו וז"ל "ולמדנו מדבריו שהאיסור
תלוי בכוונת ולפי זה א שניה סבורי שיש לה כתובה,וטועי דבאמת אי לה,אי כא איסור כלל וא נאבדה כתובת והאשה אינה
יודעת שנאבדה מותר לשהות עמה וצ"ע(.עכ"ל.מוכח מכל הנ"ל שאי צרי להודיע ולצאת ידי כל ספק עדי שיודיעו לה ע"כ.
והגה"ג הרב אליהו בר שלו מח"ס "משפט הכתובה" הארי למעניתו בראיות להתיר ושלא כדעת נהר מצרי שאסר ,ומאיד בקו'
"הכתוב לחיי אסר מטע שהנהגתו נהפכה לנדרי מצווה ועיי בס' משפט הכתובה פרק ס"א מש"כ בזה.
תשובה דזוזי:בדבר השאלה על אד שמחק תמונות נדירות ממצלמת חברו הא יוכל חברו לתבוע ממנו תשלו רב? השיבנו הגה"ג הרב
יהודה איטח שליט"א ראש כולל לדיינות אהבת שלו,שא שבהיזק שאינו ניכר פטור הוא מדיני אד בנידו זה יש לחייבו דנחשב
להיזק הניכר באופ מסויי ואותו הדי יהיה באד שמחק טקסט של חידושי נדירי מהמחשב ולא דמי למטמא טהרות שבזה אי
ההיזק ניכר כלל.
תשובה מבי מדרשא:בדבר השאלה על בת שיצאה לתרבות רעה הא תהיה חייבת לשל דמי בושת לאביה השיבנו הגה"ג הרב
אליעזר קונשטט מראשי ישיבת "קול תורה" שהארי לבאר בדעת תוס' א בבת אומרי שבתו כגופו או לא עיי תוס כתובות מ :וד נב.
אלא שיש לחלק שכא ביישה את עצמה ועוד שזה רק ביישו בדברי שפטור ע"ז .ומבית הוראה "הישר והטוב" השיבונו שאי לחייבה
מטע שרק במתכוי לבייש וע"י מעשה חייב ולפי"ז אי לחייבה בזה מדי בושת.
תשובה גוררת תשובה :בדבר השאלה על אד שהזיק ציצית מהודרת בעלת ניפו לשמה לחברו הא בהשבת ציצית בדרגת כשרות
פשוטה מקיי בזה מצוות השבה.השיבנו הגה"ג אהר זאב חשי שליט"א מבית הוראה "טולנא" אשדוד ,עפ"י מש"כ בשו"ת מהר"
מינ)סי' קיג( לגבי גזל אתרוג מהודר א יוצא ידי השבה ג באתרוג פשוט ועפ"י מש"כ בשו"ת חכ"צ )סי קכ'(ובס' תפארת אריה הל'
תפילי)פ"ה ה'( ובשו"ת תורה לשמה )סי שנד'( ומכל הנ"ל עולה שחייב להשיב לו ציצית מהודרת .
פניני דחיי :א .נשאלנו על אד שקיבל שבת מבעו"י וחבירו מבקש ממנו להביא לו פטיש וכיו"ב הא כיוו שזה ראוי לחבירו יהא
מותר לאד שכבר קיבל שבת לטלטלו והא בכל מוקצה שראוי לאחר יהא מותר לטלטל וכמו שמצינו לגבי טלטול קליפות ועצמות שא
ראויי לכלבי א שאי לו כלבי מותר לטלטל.
ב.מה שמצוי מאוד שאברכי מטעיני את ה"פלאפו" בכולל או בבית מדרש בלי לשאול רשות מבעלי המקו הא יש לה לחוש
לאיסור גזל?
פניני דזוזי:א .יש לדו באד שקנה מוצרי ברשת מזו והביא לקופאית שהעבירה את המוצר דר גלש אל מעבר לקופה ,ולאחר
התשלו ראה שבטעות לקוח נוס שהיה לפניו לקח חבילת קמח של הקונה שכעת עושה את החשבו והל לו ויש בשאלה זו שני צדדי
ספק.
.1הא הקונה שלא קיבל את המוצר יכול לדרוש בחזרה את תשלו הקמח?
 .2הקונה הראשו שגילה חבילת קמח שלא שיל עליה למי ישל את הכס? ) .( 02-5817174 Ò˜ÙÏ ÔÂ„È· ÌÎ˙Ú„ ˙‡ ÂÂÁ


אנא ה' הושיעה ,הצליחה

יש לשאול מדוע לאחר שמתפללי על הישועה
צריכי להתפלל על ההצלחה ,ושמעתי פירוש נאה,
שיש אד שהקב"ה שולח לו ישועה אבל הוא לא
מנצל אותה ולכ צרי להתפלל אחר אנא ה'
הושיעה נא שהקב"ה ית בליבנו שנצליח לנצל את
הישועה.

אי שליח לדבר עבירה

אד אחד הגיע לרב ואמר לו רבי ,מה תקנתי עבור כל הלשו
הרע שדיברתי? ענה לו הרב ל תקנה תרנגולת חיה ותשוב
אלי ,כששב ,ביקשו הרב למרוט את כל הנוצות לעלות על גג
ולהעי אות לכל עבר ,כ עשה ושב לרב ,עכשיו תאסו את
כל הנוצות ,אוי אי אפשר טע האיש? זוהי התשובה ענה
הרב ,מה שיוצא מהפה קשה לאוספו בחזרה ורק האד עצמו
אש ולא יכול להאשי אחרי כי אי שלד"ע.

נשגרקמימרנןורבנןברכתיישרכחלכלאלוהנושאיםונותניםעימנוובראשם:
לגה"גהרביצחקזילברשטיןולגה"גהרבזלמןנחמיהגולדברג.ולגה"גהרבנפתלינוסבוים.ולגה"גאליעזרקונשטט.
ולגה"גהרבשלמהזעפרני.ולגה"גהרבשמואלפנחסי.ולגה"גהרבאשרחנניה.ולגה"גהרבגדעוןבןמשה.ולגה"גהרביצחק
בלסבלג.ולגה"גהרביהודהאיטח.ולחבריביתההוראההישרוהטוב.ולגה"גשלמהשעיושליט"אועוד...
להגדילתורהולהאדירה.

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 33
ש .הקונה עליה לתורה וחזר בו תוך כדי דיבור האם מועילה חזרתו?

ת .בנידו של חזרה תו כדי דיבור לגבי צדקה עיי יו"ד )רנ"ח פת"ש סק"ז( שהביא שדעת ה"ושב כה" שחשוב כמסירתו להדיוט ואי יכול
לחזור ומאיד ,והסמ"ע והש" וקצוה"ח בחו"מ סי' רנ"ח דעת שיכול לחזור.
ש .גנב שהודה על גניבה שצולמה האם פטור מקנס?

ת .יש לעיי א מצלמה יכולה להחשב כעדות ומאיד לגבי חיובי תפיסה על כפל בזה"ז מבואר בשו"ע חו"מ )סי' א'( שמועילה תפיסה זו
ועיי בס' משפטי התורה סי' י"ט שהעלה בנידו"ד שמועילה תפיסה של הנגנב בחפ של הגנב א שלא היו עדי בפועל אלא מצלמות.

המשך שו"ת מגליון מס':33
ש .האם יש לקום בפני זקן שלא מבין שמכבדים אותו?
ת .בשו"ת גו"ר )יו"ד כלל ד'( ד לגבי קימה בפני זק סומא והשיב שחייב לקו בפניו,ובדר שיחה )ע"מ שע"ד( נשאל על קימה בפני זק

שאינו מבי והעלה שמשו הרבי יש לקו משמע שא הוא לבדו אי"צ לקו ,ומ"מ יש עניי לקו שלא יתרגל לזלזל בזה.

ש .האם מותר לכתוב על קופה עם ממון "צדקה" בכדי שלא יקחו ממנה?
ת .הנה בשו"ת פני יהושוע )סי' פ"ד( כתב שאי איסור שקר אלא כשמוציא מפיו או מראה בגופו אבל לא ע"י כתיבה ומאיד ,תוס' מס' ב"ב

)צד ( :מוכח שבשעת כתיבת דבר לא נכו יש איסור שקר ומ"מ יש היתר לכתוב משהו שונה בכדי להציל ממונו וכמו ששנינו בנדרי )כז( :
נודרי להרגי ולמוכסי שהוא של תרומה א שאינה של תרומה בכדי להציל את ממונו ולפי"ז ג בנידו דיד יהא מותר.

ש .הזיק דלת של רכב וצבעה אך משום שנראת כחדשה מכערת את הרכב?
ת .מזיק חייב לשל רק את היזקו ותו לא .אול תשלו ההיזק צרי להיות במחשבה לצבוע את הנזק בצבע שתוא לשאר הרכב וא לא

עשה כ יש לחייבו לצבוע את כל הרכב אבל הניזק ישל לו את כל ההוצאות.
ומעשה באחד שכעס על משכיר דירתו וצבע לו את הדירה בשחור ופטרוהו כיוו שהתחייב להחזיר את הדירה צבוע ולא כתוב באיזה צבע ,
אול בודאי שאי זה דר ה'.

ש.האם ניתן לברך הנותן ריח טוב בפירות על פרי מורכב?
ת .הנה לעני ברכת שהחיינו על פרי מורכב נח' בזה הלק"ט )חא' סי' ס'( ושו"ת שאלת יעב" )ח"א סי' ס"ג( ובא"ח )פ' ראה( וכה"ח )סי'

רכ"ה ס"ק כו'( שאי לבר ולהודות על פרי מורכב אבל כל זה במורכב הע בעצמו דא שתלו פרי מורכב וממנו יצא ע אי לו די "מורכב".

ש.מעיין שנתגלה וגדרוהו רשות הטבע האם ניתן להכנס אליו ללא תשלום מחמת תקנת יהושוע?
ת .עיי בתוס' ב"ק פ"א ,ד"ה מעיי שכתב לחלק א יצא מאליו או טרחו בו ,ומבית הוראה "הישר והטוב" השיבונו שדי מעיי שמותר

להסתפק ממנו זהו באופ שבני העיר מסתפקי ממנו לשתיה שהיא חיי נפש אבל בעומד לבילוי וכיו"ב אי שיי תקנה זו.
תשובת המשקל:בדבר המעשה שהזמינו דירת נופש לשבת וכשהגיעו המזמיני סירבה בעלת הבית להכניס משו שהיו ביניה ב'
נשי שלא היה רוח תוא לסביבה בלבוש ומשו כ פנו מיד לבית מלו סמו ובעה"ב תובעת תשלו וה תובעי ממנה שתשל את
הפער מה דינ :הגאו הרב יהודה איטח שליט"א השיב לחלק א ההזמנה נחשבת לסיטומתא תלוי מי היה המזמי א אחרי הזמינו
עבור והאשה סירבה להשכיר בשו אופ והביטול מצידה א ההזמנה נחשבת לקני חייבי וא לאו הוי כמבטל כיסו של חברו
שפטור,ומ"מ היא ודאי פטורה מלשל לה מכמה טעמי ואכמ"ל.
שמות הרבנים השולחים את תשובותיהם וההגרלה תתקיים לקראת ר"ח סיון שיבא עלינו לטובה.

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

בהגרלה ע"ס  ₪ 100זכה הרב יצחק גוטסמן שליט"א

דפוס הדר

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
אליכ קוראי יקרי !!!

אנו רוצי להודות לכל האנשי הנפלאי אשר פתחו את ליב לעזרה ואשר הבינו את לחצינו ובזכות ממשי הגליו לצאת
אל הציבור היקר בני התורה מירושלי ועד צפת ואופקי ,כעשר אל עותקי ,ותגובות נלהבות של ציבור הקוראי
מאיתנו שלוחה ברכת תודה וברכה ליושב במרומי שימלא משאלות ליבכ לטובה תזכו למצוות.
מי שעדיי לא נת את ידו להמשי את המפעל היקר מוזמ הוא להצטר לעשרות האנשי היקרי ששלחו את עזרת

02-5829850 Ï"ËÏ .Â¯˘˜˙‰

כלעזרהתפיץיותרתורה!

כוסתנחומיםנשגרלגאוןהרה"גיעקבשכנזישליט"א)מרבניהמערכת(עלפטירתאמוז"ל.

גליון זה נודב להצלחת ולרפואה שלימה ושיתגשמו משאלות ליבם לטובה של,

)הנדיב החפץ בעילום שם(וכן אשר ואיתן כהן וב"ב ,איתן ורינה לוי וב"ב ,דוד בן מלכה,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!!!
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