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בדין נזקי ממון

א.נוסעים שעלו לרכב גדול והנהג לא שם לב שיש נוסע אחד מעל המותר ותפסם שוטר ונתן לנהג קנס

והורדת נקודות מי ישא בתשלום הנזק?
ב .
נוסע שעלה טרמפ לרכב ולא חגר חגורה ומחמת כך עצרם שוטר ונתן לנהג קנס והורדת נקודות האם

הנוסע חייב לפצות את הנהג?

) חוו את דעתכ בנידו לפקס .( 025817174
הנידון:חובתהשבהבדולריםמזויפים.
דףכא.
נתבאר בפרק זה ,אלו מציאות שלו ואלו מציאות חייב להחזיר.

השאלה :אד שמצא חבילת דולרי הכרוכה ויש בה את ש המאבד וכתובת ,אול מבדיקה שער

המוצא התברר שה מזויפי ,וא ישיב יש חשש שיעשה בה שימוש לא הול הא חייב להשיב לו.

הנידון :מצלמהאטומהשנמצאהבמפלמים.
דף כב.

נתבאר בגמ' לגבי נהר שסח חפ והבעלי לא יכלו להצילו ממקו ששט חשוב כיאוש.

השאלה :אד שרח במפל מי המגיע מנחל המיועד למסלול הליכה ,ולפתע נפלה על ראשו שקית ע

מצלמה הא יש לתלות שבעליה התיאשו ומותר לקחתה.
הנידון:עברמעלגביתינוקהאםיעבורשוב.
דףכג.
נתבאר בגמ' שאי מעבירי על האוכלי ומטע זה כתבו האחרוני שאי לעבור מע"ג תינוק שכביכול

ביזוי הוא לצל אלוקי עיי שו"ת משנה הלכות )חי"ג סי' קי"ט(.

השאלה :מה שנהוג בעול שכאשר עוברי ע"ג תינוק חוששי שעי"כ תתעכב גדילתו ומשו כ

עוברי בחזרה הא יש לה להימנע מכ מטע הנ"ל.
הנידון :עישורכספיםלאבידהשהושבהלפניםמשורתהדין.
דףכד:
נתבאר בגמ' באבוה דשמואל שמצא חמורי במדבר והשיב לאחר שנה לפני משורת הדי דמעיקר

הדי הרי ה של המוצא.
השאלה :אד שהשיב כס שמצד הדי יכול להישאר אצלו אלא שהשיבו לפני משורת הדי הא
יצטר המוצא להפריש ג מכס זה מעשרות ,והמאבד שקיבל הא צרי להפריש מעשר.
הנידון:הבאתמשלוחהכוללעופותע"יערבים.
דף כד:
נתבאר בגמ' במעשה של עו שהשלי בשר ולא אסרוהו משו בשר שנתעל מ העי כיו שראו אותו
לוקח וראוהו משלי.
השאלה :מעשה באבר שעשה קניה ברשת מזו ובי המוצרי היו ג עופות טריי ואת המשלוח
הביאו ערבי לביתו הא יש לאסור את העופות משו "בשר שנתעל מ העי ".
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מסכת בבא -מציעא

עמל התורה
הקשה הגר"ח שמואלבי זצוק"ל מדוע אי קמי
בפני אשה מעוברת שהרי בבטנה יש ב שיודע את
כל התורה כולה שהמלא מלמדו וכשיוצא משכח?
ותי' שתורה שבאה בלי עמל אי לה את הער של
התורה ,ומשו כ לא כ' שנכבה הנר שעל ראשו כי
זה קשור בזה שא משכחי ממנו את התורה
ממילא הנר כבה.

זוכה לדברי הרבה המשנה במס' אבות פ"ו "רבי
אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי
הרבה"והקשה האמרי אמת זצוק"ל א יש "דברי
הרבה" זה כבר לא "לשמה" ותי' שמדובר באד
שכבר "עוסק" בשיא לימודו א! הבטחות לדברי
הרבה לא יניאוהו מללמוד לשמה ,ושלא יחשוב
כמאחז"ל יבמות קט :כל האומר אי לי אלא תורה ג
תורה אי לו ,כי הלומד תורה יש לו דברי הרבה.

גליון זה מוקדש לעילוי נשמת

הרה"צ מאיר ברנדסופר זצוק"ל

)הונצח ע"י אחד מתלמידיו(

"תורה ויהדות לע"

הגליו מופ בחסות ארגו
02
 02פקס 025371894
רח' אורנשטיי  5י טל' 025374371

תשובותניתןלשלוחלמערכת "פניני הד!"
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"השות הנאמ "

הוא היה כפרי בעל עגלה מנוסה ,מידי פע
הזדמ לדרשות של מוכיחי שהזכירו לו את
הריח של העול הבא ,והוא מבי שבכדי
לזכות לזה דרושי כמה זכויות ,בי נסיעה
לנסיעה ש פעמיו אל הרב המקומי שהופתע
לשמוע שהעגלו דואג מה יהיה אתו למעלה,
הרב פונה אליו בהצעה ,הנ יודע את המעלה
שיש ביששכר וזבולו ,אמצא עבור תלמיד
חכ משכמו ומעלה וכ לא תצטר לעזוב את
פרנסת ,תהיו שותפי שווי בכל מה
שתעשו וזאת תמורת שלושי רובל לחודש
בלבד ,גש אלי למחרת היו ועד אז אמצא ל
שות! כבקשת ,למחרת הגיע העגלו כשבידו
 30רובל ובקבוק משקה לחיי ,מצאתי רב
שיהיה השות! של ,כל חודש תת לו סכו
דומה ובעוה"ב חלק מתמלא בניחוח של
שושני ,העגלו זחוח ומאושר נכנס לבית
המדרש בו ישבו ולמדו ,החו הנעי ,כוסות
התה שהשמש מגיש ,הכל נשא ח בעיניו
אה! איזו שותפות מאושרת תמורת שלושי
רובל ,הנה זה הרב השות! של! הצביע
לעברו הרבי ,הוא היה צנו ופניו חיורות,
הביט בו העגלו וחמל עליו בליבו ,זה שותפי?
אול עסק זה עסק ,לא אביישנו ,ניגש אליו
העגלו ע כוסיות לחיי וצרור הכס! ,מז"ט,
מה לומדי אצליכ? אצלנו לומדי מסכת
בבא מציעא ,נו ,איני מבי באותיות הקטנות,
אבל בא ניגש ישר לעניי ,פותח העגלו בנאו
נלהב ,מחר בבוקר ע שחר אחר התפילה
ייגש נא שותפי לאס התבואה של הפרי
ש יעמיסו על עגלת מאה שקי תבואה ,ואני
לבנתיי אשב כא בבית המדרש החמי
והנעי הלא לש זה אנו שותפי ביששכר
וזבולו ,הלמד השות! התחיל לגמג הוא לא
הבי איזו שותפות סיכמו בשבילו ,א העגלו
בשלו א אינ מבי בזה תיגש לטפל
בסוסי!.....
עד אשר הרב התערב והעמיד את העגלו על
מקומו...

אשריכ לומדי הד! היומי המתענגי
בתוככי בית המדרש בחג זה השמחה כולה
שלכ כ! כל יו את מקבלי את התורה
מחדש .אשריכ ישראל...

הנידון:שקיתמלאהשערותושטרותכסף.
דף כה:
נתבאר בגמ' לגבי מצא כלי באשפה העשויה להתפנות ומטמי בה דבר ,אבידה מדעת היא והרי היא של המוצא.
השאלה :אד שראה בפח שכונתי שקית ובתוכה שערות ובתוכ שטרות של כס ומסתבר ששקית זו של הספר הסמו וכנראה שהקופה
היתה ליד הפח ובלי משי נפלו השטרות לתוכה ,הא חייב להשיב את השטרות ל"ספר".
הנידון :קנהביתמיורשיםומצאבהאוצרטמון.
דף כו.
נתבאר בגמ' די מציאה בכותל יש או בכותל חדש למי היא שייכת.
השאלה :מעשה באד שקנה מיורשי בית ע מעט תכולה שהיתה בו משו שלא היה לה כח ליורשי לפנות את התכולה ,ומצא
הקונה בתו ארו חפיסה של כס הא חייב להשיב זאת למוכרי.
הנידון :ביטולנסיעהמחמתסימניםמוזרים.
דף כז:
נתבאר בגמ' שאד לא ישאיל ארנקו שבזה מסמ שמוכר את מזלו.
השאלה :אד שרצה לנסוע למירו בל"ג בעומר וקרתה תקלה ברכבו בעת היציאה ,וכאשר קנה כרטיס לאוטובוס האוטובוס ברח לו
ולאחר שיצא פע נוספת שכח את תיקו ,ובזה ראה סימ שאי חפצי בנסיעתו הא מותר לו להימנע מליסע או שנכנס הוא לגדר ניחוש.
הנידון :החליפואתכובעובאחרהאםמותרלולהשתמשבמהשמונחלפניו.
דף כח:
נתבאר בגמ' שיש אבידות שיש עליה ויכוח והדי הוא שיהא מונח עד שיבוא אליהו ובשו"ת אג"מ )חו"מ ח"ב סי' מ"ה( נתבאר שיכול לרשו
בפנקסו את סכו המציאה ולהשתמש בה.
השאלה :אבר שאחר התחל עימו והשאיר לו את כובעו שאינו שלו הא מותר לו לבנתיי להשתמש ע הכובע עד שימצא המחלי.
הנידון:אביוהפקידס"תבביה"כומסרביםלהשיבלו.
דף כט:
נתבאר בגמ' אי יתנהג אד שהפקידו אצלו ס"ת מהו השימוש שיש לו לנהוג בכדי שהספר תורה לא יתבלה.
השאלה :מעשה באד שאביו הפקיד ס"ת בביה"כ ואחרי שלושי שנה בא בנו ומבקש את הספר בחזרה ולא כתבו בתו הספר שזהו
לפיקדו  ,הא יכול להוציאו מה בעל כרח.
הנידון :ביקורחוליםוניחוםאבליםבטלפון.
דף ל:
נתבאר בגמ' שדורשי מהמילה "ילכו" שזה מורה על בקור חולי ובאחרוני האריכו בטעמי למצוות ביקור חולי.
השאלה :מצוי מאוד שאי לאד פנאי לבקר חולה או לנח אבלי הא יוצא יח' ג כשעושה כ דר טלפו.
הנידון :מסירתנהגשנוסעללארישיוןלמשטרה.
דף לא.
נתבאר בגמ' שיש מצוות השבת אבידה ג במניעת נזק כגו לגדור נהר שבא לשטו שדה וכיו"ב.
השאלה :אד שרואה את שכינו הנוסע ברכב ויודע שאי לו רישיו הא מותר למסרו למשטרה.
הנידון:חילוץנוסעימיניבוסשנתקעו.
דף לב.
נתבאר בגמ' לגבי חיוב פריקה וטעינה הא היא בשכר או חינ.
השאלה :הסמ"ע )חו"מ סי' רע"ב ס"ק י"ג( סוברי שג באד יש צער בע"ח ,ולפי"ז מיניבוס שנתקע באמצע הדר הא יש מצווה
לעצור ולהעלות את הנוסעי בכמה נגלות עד שכול יגיעו לצומת קרובה.
הנידון :הבאתתרנגוליםקודםיוה"כלצורךכפרות.
דף לג.
נתבאר בגמ' ובחו"מ סי' רע"ב איסור צער בע"ח שלרוב הפוסקי הוא מדאורייתא.
השאלה :אד שהביא לביתו תרנגולי ומשהה אות כמה ימי לפני הכפרות ,ולבנתיי הילדי מתעללי בה ומאחסני אות
במצוק ומצור הא עדי שלא יביא לביתו ,והא ימנע מלקנות תרנגולי מהמוכרי שמאחסני אות בלולי ימי מספר שעי"ז מסייע
בידי עובר עבירה.
דף לד.
הנידון:הפקידכספםשלאחריםבקופתגמלוניזוק.
נתבאר במתני' המפקיד אצל חבירו והיה שומר חינ ונגנבו או אבדו נשבע או משל.
השאלה :אד שנתנו לו כס שיפקיד בבנק והוא הפקיד בתכניות ובעקבות המשבר הכלכלי קרסו ,הא יהא חייב בתשלו הנזק.
דף לה:הנידון:שכררכבמחבירוועושהעימוהסעות.
נתבאר בגמ' לדעת ר' יוסי אי רשות לשוכר לעשות סחורה בפרת חבירו.
השאלה :אד ששכר רכב מחבירו והתברר שעושה עימו הסעות בתשלו ,וכשנודע לחבירו טע לו שהשכיר לו עבור נסיעה רגילה ולא
שיעשה כס ברכבו הא יש מקו לטענתו.
הנידון:נשאאשהעלאשתושהיתהצמחוהתעוררה.
דף לז:
הגמ' דורשת את הפס' והיו נשיכ אלמנות וכו' ,שיאבדו הבעלי ומחמת זה יהיו נשותיה אלמנות ללא אפשרות להינשא.
השאלה :מעשה באד שאשתו היתה צמח כעשר שני ולבנתיי הותר לו ע"י בי"ד לישא אשה נוספת על אשתו ונולדו לה ילדי
ונתעוררה אשתו הראשונה הא יצטר לגרש את אשתו הנוספת.
הנידון :כסףמופקדשהניחועלהשולחןובעתהתפילהגנבוהו.
דף מב.
נתבאר במשנה ובגמ' לגבי אד שהפקידו אצלו א צורר את הכס אצלו בידו זו השמירה הכי טובה.
השאלה :מעשה באד שהפקידו אצלו מעטפה ולקחה עימו והניחה על השולח לפניו ובעת עומדו לתפילת שמונה עשרה בעצימת עיניי
ובא גנב ונטלו ,הא יש מקו לפוטרו משתלומי.

דרשהו א רמאי
הטע שבוחני חת ע"י דרשה שהרי הגמ' בקידושי לגבי חת אומרת,
משל לאד שאבדה לו אבידה דרכו של מי לחזר אחר אבידתו ,ובאבידה כתוב
"עד דרוש אחי" דרשהו א רמאי הוא ע"י הדרשה ,ומחמת כ פסק
הרמ"א )אהע"ז( שדרשה בסעודה שלישית הרי היא כפני חדשות כי מגלה
הוא מיהו החת באמת.

מסכת פוריא ואושפיזא –
אלו ג' דברי שרשאי ת"ח לשנות בדיבורו וזה נרמז בפסוק "כה
אמר ה' על שלושה פשעי ישראל ,ועל ארבעה לא אשיבנו" פי'
א משני רק ב ג' דברי מחזירי לה בטביעת עי אבל ועל
ארבעה א מוסי! עוד דבר על ה ג' דברי ,לא אשיבנו אלא
בעדי וסימני.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף ( 34
ישלדוןבאדםשקנהמוצריםברשתמזוןוהביאםלקופאיתשהעבירהאתהמוצרדרךגלשןאלמעברלקופה
ובטעותלקוחנוסףשהיהלפניולקחחבילתקמחשלהקונהשכעתעושהאתהחשבוןוהלךלווישבשאלהזו
שניצדדיספק.1האםהקונהשלאקיבלאתהמוצרחייבבתשלוםהקמח? .2הקונההראשוןשגילהחבילת
קמחשלאשילםעליהלמיישלםאתהכסף?
אלו היו תשובות הרבני:מבואר בשו"ע חו"מ )סימ קצ"ז וקצ"ח(ש נתבאר בארוכה שדרכי קניית מטלטלי זהו בהגבהה או משיכה
אלא שיש חילוק שקניי משיכה צרי להוציאו מרשות מוכר ,אול קניי הגבהה מועיל אפי' ברשות מוכר עיי"ש ,ולפי זה אד שהגביה
חפ לקנותו א! א לא העבירה בחשבונית וגנבו ממנו את החפ שרצה לקנות הרי הוא חייב בתשלומו ,כי הוא נעשה בעלי על החפ,
וכפי שמצוי א נשאר מוצר יחיד ולקחו נחשב לקניי ,ולפי"ז א אחר שהגביה חפ שרצה לקנותו ושברו חייב בתשלומו המלא ,ובנידו
זה מכיוו שהביא את המוצרי לקופה ע"י הגבהה קנא,וא גילה שלקחו לו מוצר אחד אי לו רשות לקחת מהרשת מוצר נוס! ללא
תשלו ,והלוקח השני שלקח ממנו צרי להשיב לו ,ובנידו המדובר ברשת מזו גדולה שמתחלפי עשרות קוני בשעה א גילה הלוקח
השני שיש לו מוצר מיותר יש לו לעשות במחיר המוצר צרכי רבי ובזה יבא על תיקונו אלא א כ יכול לפרס ויש סיכוי שיגלה ממי
לקח  ,וכל זה משו שהגביה ,ובלא הגבהה נח' האחרוני א החשבונית הוי קניי סיטומתא הנהוג בי הסוחרי ) עיי פתחי חוש הל'
קניני פ"י הערה ג' ובשו"ת שערי יושר ח"ב )חו"מ(לידידנו הגה"ג הרב אשר חנניה שליט"א.
תשובת הזמן :בנידו על קט שדילג יו של בספירת העומר הא ימשי לספור בברכה? הגה"ג הרב גמליאל הכה רבינובי שליט"א
השיבנו עפי' מה שכתב בקונטרס "ג אני אוד" )ח"ג סי' ק"י( בש מר הגרח"ק שליט"א שפסק שיספור הקט בלי ברכה )ועיי
בקונטרס "מבית לוי" שנת תשס"ו ש הביאו את הגר"ש ואזנר שליט"א שיספור בלא ברכה אול הנטעי גבריאל )פכ"ד ס"ז( והדברי
חיי זצוק"ל והגרע"י שליט"א בהל' יו"ט ע"מ רכ"א דעת שיכול הקט להמשי ולספור בברכה עיי"ש.
תשובה דחיי :בדבר השאלה במה שמצוי שאברכי מטעיני פלאפו או מחשבי ניידי בביה"כ בלא לשאול רשות הא יש בזה
משו גזל?השיבנו הרה"ג מאיר סנדר שליט"א בש הגה"ג הרב עזריאל אוירבע שליט"א שא! בישיבה שלא מרשי פלאפוני מותר
להטעי כי סברי ומחלי בדבר מועט ,ובד"כ ידוע לישיבה עני זה ,והגה"ג הרב מנשה שוע שליט"א הגדיר את ההיתר בא הביה"כ יתלה
מודעה שאוסרת את זה יראה הדבר כגיחו וימנעו מלאסור זאת מסתבר שיש להתיר בעני זה ,והרה"ג זאב שטיגלי שליט"א הוסי!
שבבתי כנסת שחברי הקהילה מנויי בה ודאי שזה חלק מהשירותי הניתני תמורת דמי החברות ש,
תשובת המשקל :בדבר השאלה אד שקיבל שבת מבעו"י הא מותר לו להביא חפ שראוי לחבירו לטלטלו? השיבנו הגה"ג הרב
אליעזר יחאל קונשטט שליט"א עפ"י מש"כ תוס' שבת מו א ראוי לאד אחר יוצא מגדר מוקצה,וכזאת הארי הגאו הרב אליהו
בחבוט שליט"א בספרו החדש "ללקוט שושני "ח"ג סי' ט"ו עיי"ש.
פניני דחיי :א .הא מותר להתפלל ע נעלי "קרוקס" עפי' המבואר בהל' תפילה )סי' צ"א ובמ"ב סק"ב(?
ב .הא מותר לכלה להתפלל כשכפפות השמלה לידה עפ"י מש"כ הגרשז"א זצ"ל )בהלי' שלמה תפילה פ"ב הל' י"ב( ?
ג.כה שראה מת ואי מי שיקברנו ומסתפק א הוא גוי או ישראל ויש ספק מ"ע לקוברו ספק איסור ליטמא למתי אי ינהג?
פניני דזוזי:א.אד הלומד בבניי בו מתקיימי סדרת הרצאות בתשלו והוא עקב לימודו בבני מאזי להרצאות ומעשיר את עצמו
הא יש בזה משו חשש גזל?
ב.אד ששבר מוצר בחנות הא יכול לתבוע לשל את הקר של המוצר שהרי ההפרש הוא מניעת רווח?
ג .בדי קדימת כה מדי וקדשתו הא יש מצוה ג כשיש רק דבר אחד והכה יקבלנו והישראל יפסיד?


כל המקיי בעצמו כ סופו בא לידי כ:מצד הדי
אבידתו קודמת לאבידת אביו ורבו אול מי שיעשה כ
סופו שג בניו יעשו לו כ ,ומעשה באד שלא ריח על
אביו העני ונת לו לשהות בי העניי בקור ,יו אחד עבר
נכדו של הזק וביקש ממנו סבו להביא לו בגד לכסות גופו,
הל הב לאביו והלה א"ל קח מהגג בגד אשר ש ,הב
לקח הבגד קרעו לשני ואמר לאביו חצי זה לאבי וחצי
זה ל ברבות הימי יהיה ל כמשפט אבי )ב יהוידע(

וספרת לכ :
זק בא לרה"ג הגרי' זילברשטיי שליט"א בליל
הסדר ,חושש אני לספור עומר שמא אני אמות
בתו ימי העומר ולא יהא זה תמימות השיב לו
הרב ,ילד שרוצה סוכרייה מאימו והיא מסרבת
לתת לו ,יש לו אפשרות לבר ואז כופה אותה לתת
לו כ אתה תבר והקב"ה יית ל חיי ואכ הזק
נפטר לאחר חג השבועות )טוב יביעו(

נשגרקמימרנןורבנןברכתיישרכחלכלאלוהנושאיםונותניםעימנוובראשם:
לגה"גהרבזלמןנחמיהגולדברג.ולגה"גהרבנפתלינוסבוים.ולגה"גהרבאליעזרקונשטט.ולגה"גהרבשמואלשטרן,
ולגה"גהרבשלמהזעפרני.ולגה"גהרבשמואלפנחסי.ולגה"גהרבאשרחנניה.ולגה"גהרבגדעוןבןמשה.ולגה"גהרבצבישרלין.
ולגה"גהרביהודהאיטח,ולגה"גהרבגמליאלהכהןרבינוביץ.ולגה"גהרבשלמהשעיושליט"אועוד...
להגדילתורהולהאדירה.
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ש .האם מותר לקנות בזה"ז חלקי חילוף לרכב מערבים?
ת .עפי' המבואר בשו"ע חו"מ סי' שס"ט אסור לקנות מגזל חפ גזול א שהבעלי התיאשו ,אול צרי שידע בודאות שהחפ גזול לפי זה

יש לשער את המציאות היו שכל רכב שנגנב מישראל עוד לפני שנודע לבעלי על גנבתו הוא כבר מפורק במשחטה המיועדת לכ וא
בודאות הוא של ישראל אסור לקנות מה.

ש .גנב שנתפס על חם האם מותר למוסרו למשטרה שידונוהו בערכאות?

ת .הרה"ג הרב גדעו ב משה שליט"א השיבנו עפי' המבואר בחכמת שלמה )קלוגר( חו"מ סי' שע"ח שמתיר והרה"ג הרב צבי שרלי
שליט"א נחית לחלק בי גנב שניכר עליו שזוהי מלאכתו שאז אי איסור להסגירו וכמבואר במס' ב"מ ד פ"ג שראב"ש מסר גנבי למלכות
לתליה לבי אחד שניכר שזו מעידה חד פעמית וכדו' שיש למצוא דרכי חלופיות בכדי להניאו ,ועיי בשו"ת אג"מ )או"ח ח"ה סי' ט'(
ובשו"ת אית האזרחי )סי' מ"ה( מה שציווה על הצלת של גנבי ממאסר עיי"ש .
ש.האם יש תקנה ליתן גלגל רזרבי לאדם שהתפנצ'ר מכוניתו?
ת .תקנת יהושע מבוארת במס' ב"ק )ד פא ( :ועפי' מש"כ תו"ס ש שמותר לבעל דבש לשפו יינו של חבירו בכדי להציל את דבשו,

והרמ"א )חו"מ סי' ש"ח ס"ז( הביא את דברי תרוה"ד שאומרי את תנאי יהושע בכל המקרי וכ"פ הרמ"א ש )בסי' רס"ד ס"ה עיי"ש(
וביש"ש )פי' סי' כט'( כ' לגבי אד שהוצר לגבות חוב והוצר לסוס וא לא ייקח משכנו יפסיד ולקח בלי רשות שמותר לו לעשות כ
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ש .המזמין לחבירו עשרות מגשי פיצה מי ישא בתשלום הנזק?
ת .השיבנו הגה"ג הרב שמואל אליעזר שטר שליט"א שיש לחלק א החבר לא נהנה כלל מהפיצות אינו חייב לשל ,לגבי המזמי יש לדו

מה עשו ע הפיצות בעלי החנות א נתנו לאחרי אינו חייב בתשלומי אול א מחמת זה הוצרכו לזורק וכד' חייב המזמי בכל
תשלו הנזק.

ש .האם ניתן לועד הרבנים לעיניני צדקה לגבות סכומי כסף גדולים מנשים?

ת.השיבנו הרבני בקול גדול שכאשר מגיע בקשה מצד אישה לתרו סכו כס שלא כל אד מוציאו לצדקה יש לברר את זהות הנותנת
וא היא נשואה הא זה ברשות בעלה כמבואר בשו"ע )יו"ד רמ"ח סד'( וא א האישה עובדת ומביאה משכורת מכובדת....
ש.שניים שהשיבו שטר ביחד ונמצא אחד מזויף?

ת.חובת ההוכחה מוטלת על המלווה שקיבל את הכס ולא בדקו והוא נחשב למוציא מה ועליו להביא ראיה מי מהשניי הביא לו שטר
מזוי.
ש.רשת מזון שעומדת לפשוט רגל האם מותר לספקים ליטול ממנה סחורה?

ת.עיי בשו"ע חו"מ סי' ד' וברמ"א הביא שמה שמותר לאד לעשות לו די לעצמו זהו רק בחפ הברור לו שהוא שלו כגו שגזלו אבל א
התחייב מכח גזלה או ממקו אחר י"א שאסור לו לעשות לו די לעצמו ועיי"ש ,ועיי שו"ת ר"פ )ח"ג חו"מ סי' ה'( ובשו"ת בצל החכמה
)ח"ג סי' קכ"ד(.

ש .האם ניתן ליטול צדקה עבור אחרים הזקוקים?
ת.עיי בשו"ת משנה הלכות )חי"ב סי' קמ"ט( הביא ירושלמי )שקלי פ"ה( שר' זכריה היה נוטל מהצדקה והכל היו מרנני אחריו ולאחר

מותו בדקו ומצאו שהיה מחלק לעניי וכ מוכח בגמ' )חולי קלד ( :בר' אמי ומוכח שמותר עיי"ש.

ש.האם מקיים מצוות משלוח מנות בהנחת המשלוח מחוץ לבית?
ת .עיי שו"ת תורה לשמה סי' קצ"ב במה שד באחד שלא רצה לקבל משלוח מנות א השולח יצא ,אול כא יש לדו שכלל לא נת,

ומסופר על האדמור מבריסק זצ"ל כשהביאו לו משלוח מנות בפורי היה ממתי עד שיונח על השולח ואז אומר תקנה לי חצרי )הובא
בזכור לדוד עמ' שס"ו( מטע ששאר בני הבית יכולי ליטול לפי"ז פתח הבית שנידו כמעבר ולא כרשות פרטית ה לעניי נ"ח וה"ה לעניי
משלוח מנות ולפי זה אינו יוצא י"ח.

ש .האם יש מצווה לקום בפני אדם שהקימה לכבודו מכעסתו?

ת.משמיה דהגרח"ק שליט"א נמסר לנו שכל העניי זהו לכבודו וא הוא כועס על מי שק עבורו משו שבזה הוא מרגיש זק בימי
המצווה היא לא לקו בפניו ,אלא א כ כעסו הוא חיצוני בלבד .

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 יישר*כח להגדיל תורה ולהאדירה

ואלושנו"נבמלחמתהשלתורה:

הרבחיי שירי.הרב יצחק לוי.הרב מאיר סנדר.הרב עובדיה רזנבי.הרב אהר דיי,הרב יצחק גוטסמ .הרב יגאל ניאזו! .
הרב אהר זאב חשי  .הרב נתנאל סעדה.הרב נחמ שטרנפלד.הרב אוריאל גדסי.הרב יצחק מאיר אולבסקי,הרב ישעיהו
קלרמ ,הרב דוד טנור.הרב חיי רוזנטל.הרב אריה זאב שטיגלי .בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה.

בהגרלה ע"ס  ₪ 100זכה הרב ג.ש .החפץ בעילום שם
תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר  02- 5817174או לרח' פולנסקי  26עבור פניני הדף ירושלים
דפוס הדר

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.

בברכת חילכם לאורייתא מערכת פניני הדף
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
התקשרו .לט"ל 025829850

כלעזרהתפיץיותרתורה!

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'  02*5829850או פקס'  02$5817174היו ברכה!!!

לע"נ א"מ הרה"צ מימון בן מסעודה זצוק"ל

לע"נ הרה"ג ר' מנחם בן ויקטוריה

זצ"ל

