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המזרון והנחש

 מעשה באדם שעשה הפתעה לאימו וקנה לה מזרון חדש וכשלא היתה בביתה החליף לה וזרק את
המזרון הישן לפח ,כששבה אימו וגילתה שהמזרון שבו היה טמון כל רכושה אבד ,זעקה מרה ,האם

הבן קיים מצוות כיבוד הורים והאם המוצאה חייב להשיבה?

ב .מעשה באדם שגילה באמבטיה שבביתו נחש צפע הוא קרא ללוכד נחשים שלכדו וגבה תשלום

גבוה עבור זה ,אחר זמן התברר לו ששכנו גידל נחש זה בביתו ומשם הגיע אליו הנחש ,הוא תבע
משכנו לשלם עבור ההוצאה של הלוכד ומשלא חפץ לשלם הזמין נחש קטן והחדירו לביתו של
השכן שהוצרך הפעם הוא להביא לוכד נחשים ותובע אותו ,עם מי הצדק?

) חוו את דעתכ בנידו לפקס .( 025817174
הנידון :הלוואהבדולרכשישלודולרלשמירהמהרבי.
דףמו.
נתבאר בגמ' שא מלוה פירות בפירות ויש לו מהפרי בבית אי זה סאה בסאה ומותר ללוות.

השאלה :אד שלקח הלוואה בדולר ולחוש לשיטת הרבה פוסקי שדולר נקרא פרי יש להחזיק דולר

אחד ובזה ניצול הא מועיל ג כשמחזיק דולר לשמירה מרבו.

הנידון:הדגהסריחמהראש.
דף מט:

נתבאר בגמ' כדר שתיקנו משיכה במוכרי כ תיקנו בלוקח והקני לא נגמר עד שימשו הקונה.

השאלה :מעשה באד שבא לחנות דגי יומי לפני חג שבועות וקנה דגי חיי בסכו גבוה וביקש

שיכינו אות והוא ישוב לקחת ,והוא לא שב ,בעל החנות הניח בתו שקית במקרר שמא יבוא
הקונה ,עבר החג והקונה הגיע ואז התברר שהדגי הסריחו ,והקונה טוע אני לא משכתי רק שילמתי

הא יש מקו לטענתו.

הנידון:מכרלחבירודולריםישניםבמקוםחדשים.
דף נב.

הסוגיא דנה לגבי אונאה במטבע עד כמה ועד מתי חייב להחזיר מצד הדי וממידת החסידות.

השאלה :אד שמכר לחבירו כמות גדולה של דולרי ישני שבעוד שנתיי יוצאי מהשוק,וכשרצה
הקונה לסחור עימה אמרו לו הסוחרי תביא חדשי ,והל לפורט דולרי שתובע עבור כל שטר חדש
עמלה בס"  1הא זה נחשב להונאה.
הנידון :עולהלתורהשילםנדבתובכסףבשבת.
דף נד.
נתבאר בגמ' שפודה קדשי החומש מעכב מדרבנ וא פדה בשבת אי החומש מעכב .
השאלה :עולה לתורה שבסו! הקריאה בשבת נדב סכו כס! והוציאו מהכיס לתדהמת כול ולא ידע
שאסור הא מותר להנות מכס! זה.
הנידון:הורדתמחירשכירותדירהאחרההתיקרות.
דף נו.
נתבאר בגמ' שבי נתאנה השוכר או המשכיר יש בזה הונאה ומחזיר אפילו אחר זמ מרובה .
השאלה :משכיר שהעלה את מחיר השכירות בגלל מחיר השוק וכשפר" המיתו וירדו מחירי
השכירות לא הוריד בחזרה את המחיר למחירו המקורי לפני ההתיקרות הא יש בזה הונאה.

מסכת בבא -מציעא

שערי דמעות לא ננעלו

כבדו נשותיכ כדי שתתעשרו

ידועה קושיית העול א כ למה צרי שער
והתשובה היא שיש שני סוגי נעילה יש נעילה
במנעול וזה שער החכמה שאפשר לפתחו ע"י
היראה ,אבל שער התשובה נעול בחות המל
והדמעות מחלחלות מתחת לשער ויוצאות ג בלא
לפתוח את השער זוהי כוחה של הדמעה...

יש שמפרשי שצדקה מסוגלת לעשירות ומכיוו
שאסור לתת לאישה הרבה צדקה אלא א היא
עשירה לכ תנו לה תכשיטי רבי שיוכלו לתת
צדקה ועי"כ תתעשרו.ועוי"ל נשייכו מל' שכחה א
שבא למדרגת מנשה יש לו סיכוי להגיע לבחי'
אפרי שהוא מל' פרה ורבה במצוות.

הגליו מופ" בחסות ארגו "תורה ויהדות לע"
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" :וילה על חו הי "

הוא היה עשיר גדול כקורח ,היה לו
אחיי שמצבו קשה ,נכמרו רחמיו עליו,
ויו אחד אמר לו הדוד העשיר ,רוצה אני
לדאוג לפרנסת יש לי רעיו בשביל,
רצוני לבנות לעצמי וילה על חו הי
שבאחרית הימי אגור בה ,א תנאי
אחד יש לי ,את כל החומר הדרוש לבניה
תיקח מאד ששמו יהודה ,ואכ כל אב
וקרמיקה היה קונה אצלו ורוש על
החשבו ,א ש לב שיהודה נוטל מחיר
גבוה עבור כל מוצר ,יו אחד בא אליו
אחד הפועלי והציע לו "רוצה לעשות
עוד כס" נו מה יש ל להציע לי? שאל
האחיי ,תראה כל מוצר שאתה קונה
עולה הו תועפות הקרמיקה הברזי ,נו
זה מה שדורש בעל הבית,טע האחיי,
א הפועל בשלו אתה יכול להמשי
לקנות כל פריט מיהודה ביוקר ,אלא
שתקנה בחברו קרמיקה וברזי הדומי
חיצונית למה שאתה קונה ,ותמכור אות
במקו אחר במעט פחות כס ממה שזה
עולה אצל יהודה ,וברבע מהכס שתקבל
תמורת זה תקנה בחברו קרמיקות
וברזי פשוטי הדומי לאיכות היקרה
למרות שבפועל אחרי שנה שנתיי ה
יצאו מכלל שימוש ,ואכ הוילה נצצה
מיופי כלפי חו! למרות שאיכות חומרי
הבניה היתה איכות ירודה במיוחד ,ואכ
ביו המיוחל הגיע האחיי לדודו לבשר
לו שנסתיימה מלאכת הבניה  ,ואז פנה
אליו הדוד ואמר לו יש לי משהו לומר ל,
הלה חשש שהנה נתגלה קלונו לדודו ,א
הדוד המשי ואמר התייעצתי ע זוגתי
והחלטנו לתת ל במתנה את הוילה,
האחיי תפס את ראשו אוי על מי עבדתי!
על עצמי!

אשריכ לומדי הד היומי הבוני לכ
וילה ש למעלה ע כל המרכיבי הכי
איכותיי שיש ,עוד יבא היו ויהיה לכ
ארמו מושל.... ..אשריכ

הנידון:נתקעובליבעלקוראבשבתהאםהמחליףיקבלשכר.

דף נח.
נתבאר בגמ' שאי ליטול שכר שבת אלא בהבלעה .
השאלה :ביה"כ שלא הגיע הבעל קורא הקבוע ובקשו בשבת מאד שיודע לקרוא שיקרא בתשלו הא מותר לו ליטול שכר שבת.
הנידון :בחירהלאימוץתינוקגויאויהודי.
דף נט:
נתבאר בגמ' האיסור לצער את הגר בי בממו ובי בדברי ועובר בג' לאוי.
השאלה :אד שאי לו ילדי ורוצה לאמ" תינוק ומתלבט בי גוי ולגיירו ובי יהודי הא יש להעדי! את היהודי.
הנידון :שיפוץדירהחיצוניתלצורךמכירהאוצביעתזקןלצורךקבלהלעבודה.
דף ס:
נתבאר במשנה ובגמ' שאי מפרכסי לא את האד ולא את הבהמה או כלי כי זוהי גניבת העי.
השאלה :אד שיש לו דירה הרוסה ומשפצה חיצונית בלבד ובזה מטעה הוא את עי הקונה הא יש היתר למעשהו ,והא מותר לאד
מבוגר לצבוע זקנו שיראה צעיר לצור קבלה לעבודה.
הנידון :גניבהבצחוקעלמנתלחנך.
דף סא.
נתבאר בגמ' שא! גניבה לש צחוק אסורה.
השאלה :מעשה באד שהתארח בשבת אצל רב קהילה שחסידיו התפללו ברעש ,והלה כל השבת רט וכי אי אפשר להתפלל בלי לצעוק,
במוצ"ש שבא לקחת את פיקדונו ממארחו הרב ,הכחיש הרב שבכלל הוא לא נת לו עד שהלה צעק מרה ואז השיב לו הרב את פקדונו
באומרו הוכחת לכולנו שכשכואב צועקי ,הא הרב נהג כשורה.
הנידון:תשלוםשוחדעבורכליה.
דף סב.
נתבאר שני שהיו הולכי בדר והיה לה קיתו של מי המספיק רק לאחד מה ר"ע אומר חיי קודמי.
השאלה :אד שממתי להשתלת כליה ונודע לו מזקוק אחר שיש אד שמוכ לתרו את כליתו והוא כששמע זאת שיחד בכס! את
התור בכדי שיתנו לו ולא יתנו לחבירו ובזה ניצלו חייו הא עשה כדי.
הנידון :הפיכתהלוואהשקליתלדולרית.
דף סג.
נתבאר בגמ' שאי פוסקי על מעות כשאי לו אות שיהיו כשער של עכשיו אפילו א יצא השער.
השאלה :אד שחבירו חייב לו שקלי ופוחד שהכס! ירד מערכו ואומר לחברו שמעכשיו יהיה חייב כ וכ בדולרי לפי הער של עכשיו
הא מותר לפי מי שפוסק שהדולר נחשב כפירות ואי ללווה דולר בידו.
הנידון :חתןשחמיוחייבלוכסףובחופשנותןלואתדירתולדורבה.
דף סד:
נתבאר במשנה ובשו"ע )קס"ו ס"א( מי שמלוה את חבירו אסור למלווה לדור בחינ בבית הלוה אפי' בהסכמתו.
השאלה :חת שהלוה לחמיו סכו כס! ,ובבי הזמני דירת חמיו הייתה פנויה והציע לחת להשתכ בה הא יש בזה משו איסור ריבית.
דף סה:
הנידון:קנייתדירהממכרזכשלאשולמהמשכנתא.
נתבאר בגמ' הממשכ בית ואומר לכשתמכור קרקע זו אסור לומר שימכרנו למלווה בפחות ממחיר השוק אבל השוויה רשאי להתנות וכ"פ
השו"ע )סי' קע"ב ס"ד(.
השאלה :אד שחפ" לקנות דירה והתברר שהבנק מוכר את הדירה מכיוו שלא שולמה משכנתא ומחירה פחות מהמחיר שהיא שווה א
ורק להשיג את הכס! הדרוש לכיסוי החובות ששיכות לבנק ולעו"ד הא מותר לקנותה.
הנידון :נתינתכסףעבורהמתנתפריעתשיקמזומן.
דף סז.
נתבאר בגמ' שריבית קצוצה איסורה מדאורייתא ויוצאה בדייני וכ"פ השו"ע )יו"ד קע"ד ס"ג(.
השאלה :אד שקנה מוצר והציע לו המוכר רק תשלו מזומ בסכו מסוי ,הלה רש את השיק' ומיד נזכר שאי לו אפשרות לפדותו,
וביקש מהמוכר שימתי ע השיק זמ מסוי ,אמר לו המוכר א כ תוסי! עוד  20הא זה נחשב לריבית קצוצה .
הנידון:אמירתמישבירךלחולה.
דף סח.
נתבאר בגמ' שאמימר פתח את פיו לשט שא ימות מה יהיה ע השטר שיפול לפני יתומיו ומחמת כ ל"ע נפטר .
השאלה :מצוי שעושי מי שבר לחולה ואז אומרי מי שביר וכו' הוא ירפא את "החולה" הא יש בזה משו פתיחת פה לשט.
דף ע.הנידון:איסורבקשתהלואהמחברלצורךנתינתצדקה.
נתבאר בגמ' מעות של יתומי מותר להלוות קרוב לשכר ורחוק להפסד ,ובתוס' )עא ( :הוכיחו שאסור לומר לחבירו אלוה ל ע"מ שתת
סכו מסויי לפלוני ובשו"ע )ק"ס סי"ד( הוסי! לצור הקדש ובתרוה"ד כ' שה"ה לצדקה )וכ"כ שו"ע הרב סנ"ט ,ובא"ח פ' עקב סקי'( עיי"ש.
השאלה :מצוי שבא גבאי צדקה לאסו! כס! וכשרואה האד שאי עליו כס! אומר לחברו הלויני ואת לצדקה הא יש בזה איסור הנ"ל.
דף עא.הנידון:פושטרגלהאםיתלהזאתבאיהבנתהיתרעיסקא.
נתבאר בגמ' עונשו של המלווה בריבית ואחד מה זה נכסיו מתמוטטי.
השאלה :הא מועילה היתר עיסקא א לא מבי את משמעה ,וא לא מועילה הא הפושט רגל יתלה זאת בעבירתו זו.
דף עב:הנידון:איסורתשלוםבעתההזמנהאוקנייתדירהעלהנייר.
נתבאר בגמ' שאי פוסקי על הפירות על שער של עיירות מפני שאינו קבוע ולכ אסור להקדי ולתת מעות על חפ" שיקבל אחר זמ
ושמא יתייקר החפ" )וכפ' שו"ע יו"ד קע"ה סעי' א'(.
השאלה :אד שהזמי מנגר ארו ושיל בעת ההזמנה הא עובר באיסור ריבית כשקיבל אחר זמ את הארו שמא הוא יתייקר ,וכ
הקונה דירה על הנייר ומשל בזמ החתימה הא חייב לעשות היתר עיסקא?
דף עג:הנידון:התידדותאונתינתמשלוחמנותלאדםשחפץללותממנו.
נתבאר ברש"י )ד"ה אחולי( שריבית מוקדמת נאסרת רק במפרש שזה לצור הלואה ולדעת הרמב" והשו"ע סי' ק"ס ס"ו ג בסת אסור
לתת דהוי ריבית מוקדמת.
השאלה :אד היודע על שכינו שהוא בעל אמצעי ומשו כ מתיידד עימו בכדי שבבוא היו יבקש ממנו הלואה ויתרצה לו הא יש בזה
משו ריבית מוקדמת.
דף עה.הנידון:הלותהביצימשקומשיבהביציתנובה.
נתבאר בגמ' ובשו"ע )יור"ד סי' קסב'( הא מותר ללות סאה בסאה בדבר שאי מקפיד עליו לשו"ע אסור ולרמ"א מותר ועיי בא"ח.
השאלה :אשה שלוותה משכנתה ביצי משק הא יכולה להשיב לה ביצי תנובה א! ששכנתה נוהגת כמהחמירי א! שזה דבר מועט.
דף עה:הנידון:מילוימקוםשלמלמדוישיבולוביוםצום.
נתבאר בגמ' שאסור לאד לומר לחבירו חרוש עימי בגריד שזוהי מלאכה קלה בתנאי שהוא יחרוש ע חבירו ברביעה שזו מלאכה קשה.
השאלה :מורה או גננת שביקשו מה ללמד בתנאי שביו צו הקרוב ישיבו לו את היו וילמדו במקומו הא מותר לעשות כ.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף ( 35
ישלדוןבאדםשקנהמיורשיםביתעםמעטתכולהשהיתהבומשוםשלאהיהלהםכחליורשיםלפנותאת
התכולה,ומצאהקונהבתוךארוןחפיסהשלכסףהאםחייבלהשיבזאתלמוכרים?
אלו היו תשובות הרבני :מבואר בשו"ע חו"מ )סימ רס"ח ס"ג( שפסק חצירו של אד קונה לו שלא מדעתו וא נפלה בה מציאה הרי
היא של בעל החצר וברמ"א חילק בי דבר העשוי לבא לחצר עיי"ש ,הסמ"ע בסי' ר"ס סק"ב כ' שיאוש בטעות לא נחשב ליאוש דאילו
היה יודע לא היה מתייאש ,וברעק"א )ש( ובמשפט שלו )סי' קצ"ד( העלה דלא כהסמ"ע שיאוש בטעות הוי יאוש ,ולכאורה לפי"ז די
זה יהא תלוי במח' הנ"ל ,אול יש לחלק בי יורשי שזכו בחפ! ורק שאינ יודעי מזה ויש לומר אילו היו יודעי לא היו מוכרי,
ובנתיה"מ )סי' רל"ב סעי' י"ח( חילק בי טמו שלא היו יכולי למוצאו כלל שאי זוכי משא"כ כא א היו יודעי היו מחפשי
ומוצאי ,ומכירת לא היתה על דעת זה ,ואינו דומה ל מעשה במוכר ספר יש ונמצא בו חתימה של החיד"א שבמעשה זה יש שפסקו
ששי לקונה כיו שניכר לכל ,וכ מוכר בית שהיה בקרקע מטמו ולא ידע עליו ומכר הבית ,המטמו שיי לקונה דא פע לא היה של
בעה"ב משא"כ כא הכס היה שיי לאב והוא לא התייאש וירשו זאת ממנו ומה שלא יודעי אינו מוציא זאת מרשות .ובאופ שאי
ידיעה על המכר עיי בשו"ע )חו"מ סי' ר"ט סק"ב( שנחשב לאסמכתא .ולכ השיבו לנו הרבני הגאוני שליט"א ומה הגה"ג הרב

יצחק זילברשטיי שליט"א והראשל"צ הגה"ג הרב שלמה עמאר שליט"א שיש להשיב את הכס ליורשי שה הבעלי על הכס.
) ועיי שו"ת שבה"ל ח"ד חו"מ סי' רי"א ובס' משפטי חיי ח"א סי' י"ט לידידינו הגה"ג הרב אברה ב חיי שליט"א(
תשובה דזוזי :בדבר השאלה באד ששבר כלי בחנות בלא הגבהה עיי בשו"ת שערי יושר לידידינו הגה"ג הרב אשר חנניה )ח"ד סי'
קל"א( ובס' שפת החוש לידידנו הגה"ג הרב יהודה איטח )ח"ב סי' ע"א( והעולה שיש לחייבו לשל לכל הפחות כמו שעולה ער כזה
בשוק ולא לפי מה שהמוכר מוכר.
תשובה דחיי :בדבר השאלה על אד שמצא דולרי מזויפי ויודע מיהו המאבד הא חייב להשיב? השיבונו הרבני הגאוני ,א
מכירי את המאבד יש לברר א ה שלו או שקיבל בטעות מאחר ויכול לתובע ,וא ה שלו אסור להשיב דא שיכול להטעות הגוי
וממ' זהו רק באופ שלא מקבל תמורת חפ! כמבואר חו"מ סי' שמ"ח ,ועוד שאי לתת לגוי דבר איסור מחמת שחוששי שיחזור ויתנ
לישראל כמבואר ביו"ד סי קי"ז ולכ ישיב לבי"ד וה יורו לו את אשר יעשה.
תשובת המשקל :בדבר כובע שנתחל בטעות השיבו לנו הגה"ג הרב אליעזר קונשטט שליט"א והגה"ג הרב גמליאל הכה רבינובי!
שליט"א שיש להתיר להשתמש בזה עפ"י מש"כ ערו השולח בחו"מ סי' קל"ו סעי' ב' דאי מקפידי בדבר ויכול להשתמש כל אחד ע
של חבירו עד שיתראו פני ואי בזה חשש גזילה.
פניני דחיי :א .זק שרצה לשכור דירה גדולה מכיוו שהוצר לפיליפיני ואת תשלו הדירה משלמי הזק והפיליפיני יחדיו הא
בית זה פטור ממזוזה כמבואר ברמ"א יו"ד רפ"ו ס"א.
פניני דזוזי:א.בחנות מסוימת עשו מבצע בקניה מעל  ( 100מקבלי אבקת כביסה בשקל ,לקוח שעשה קניה גדולה ולא לקח את מוצר
המבצע ,נצמד אליו אד נוס וביקש לצר מוצר זה כדי להרוויח את עלותו הגבוהה הא מותר לו לעשות כ?
ב.אד שמלווה למוסד כס בתנאי שיתנו לו קבלה כאילו שתר סכו זה ועי"כ יקבל זיכוי ממס הא מותר לו לעשות כ?
ג .אד שיש לו בלו גז של חברה שבאה להחליפו כשנגמר והגיע אליו אד פרטי שממלא את הבלוני במקו ע"י מיכלית
קטנה שיש לו הא מותר לו לעשות כ בבלו ששי לחברה?

ואהבת לרע כמו:

אגר נטר:

מסופר על ר' זושא מנאפולי שנתקע בערב שבת ע שטר
של מאה רובל וחשב היכ להטמינ עלה רעיו בליבו
יפתח את החומש באמירה לא תגנוב וש יניח ,ביו
ראשו שבא לקחת את הכס חיפש ולא מצא במקומ
דפד ומצא שטר של  50רובל ליד הפס'" ואהבת לרע
כמו" וכאמירה של אותו אוהב כס "אני יודע שכס זה
זבל אבל כתוב אשרי האיש אשר מילא את אשפתו מה.

"להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה אמלא" ידוע שזה
חוזר על הפירות בעוה"ז שהקב"ה ישל שכר
לעושי רצונו ולכאורה כיוו שאינו משתל מיד הוי
אגר נטר והתשובה לזה להנחיל אוהבי יש פי' יש
בעוה"ז כבר עכשיו את השכר למי שעושה רצונו
של הקב"ה בעוה"ז ,וא האד מקיי מוצא
שפתיו שכרו בעוה"ב מובטח ולא נחשב לאגר נטר.

נשגרקמימרנןורבנןברכתיישרכחלכלאלוהנושאיםונותניםעימנוובראשם:
לגה"גהרביצחקזילברשטייןולגה"גהראשל"צהרבשלמהמשהעמרלגה"גהרבזלמןנחמיהגולדברג.ולגה"גהרבנפתלינוסבוים
ולגה"גהרבאליעזרקונשטט.ולגה"גהרבשמואלשטרן,ולגה"גהרבשלמהזעפרני.ולגה"גהרבשמואלפנחסי.
ולגה"גהרבאשרחנניה.ולגה"גהרבגדעוןבןמשה.ולגה"גהרבצבישרלין.ולגה"גהרביהודהאיטח,
ולגה"גהרבגמליאלהכהןרבינוביץ.ולגה"גהרבשלמהשעיושליט"אועוד
עודינובוןבשיבהאורךימיםושנותחייםלהגדילתורהולהאדירה.

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 35

ש .העובר על גבי תינוק האם מותר לו לעבור עליו שוב?
ת .חו" מהטע שהתינוק הוא צל אלוקי יש עוד טע שאי לעבור עליו מפני הסכנה אול א עבר כ' בשו"ת באר משה ח"ח מכיוו

שעוברי על המת באמצע הקבורה לכ בעובר על תינוק יעבור על פניו שוב לבטל מעברו הראשו והגה"ג הרב יעקב שיכנזי שליט"א השיבנו
שמקובל אצלו שעני זה הוא בתינוק בכור בלבד.

ש .האם צריך להפריש מעשר כספים מאבידה שהושבה לפנים משורת הדין?

ת .הרה"ג מאיר סנדר שליט"א השיבנו בש מר הגריש"א שליט"א שהמוצא צרי להפריש מטע שזכה בזה והמקבל אינו צרי להפריש
ומאיד בס' חסידי )אות קמ"ד( כתב א גנב או אבד לאד חפ" והתייאש והשיבו לו צרי להפריש ולעשר ,ולגבי המוצא א המקבל הוא
עני מסתבר שבזה לא יצטר המוצא להפריש ועיי בס' משפט האבידה עמ' מב .
ש.אדם שעוכב משמים ע"י עיכובים שונים האם הוא בגדר מנחש?

ת .הרה"ג אהרו גרנדש שליט"א הביא משמו של מר הגראיל' שטיינמ שליט"א שהחזו"א אחר ג"פ שלא עלה בידו לנסוע ביטל נסיעתו,
ועיי ש"ג הובא בפת"ש )יו"ד קע"ט סק"ג( שא לא מוציא בפירוש בפיו אינו נחשב למנחש ולכ לא יאמר אני ימנע מלנסוע משו כ ועיי
בט"ז )ש סק"ב(.
ש.מצא באשפה שקית עם שערות ושטרות כסף האם ישיבם לספר?
ת .יש לעיי א הקופה נחשב לכיס שבו אמרינ אד עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ולכ מתייאש )ונח' בזה החזו"א הובא במשפט האבידה סי'
רס"ב שעה"צ סק"מ סובר שא! שבפועל לא ממשמשי לא פלוג רבנ ,אול בס' השבת אבידה כהלכתה הביא )עמ' קס"ג( בש קוב" תשובות שכיו לא
אמרי' אד עשוי( ולפי"ז בנידו זה שמתייאש אי חייב בהשבתו.

המשך שו"ת מגליון מס' 35

ש .קנו עופות מחולקים ברשת מזון ששלחה זאת במשלוח עם עוד מוצרים שנקנו ושלחה זאת ע"י ערבים?
ת.עיי שו"ע יו"ד סי' ס"ג וסי' קי"ח ,נתבאר ש שבנידו זה יש להתיר או מהטע המבואר ברמ"א )ש( כל שאי לו הנאה בחילופי אי

לחוש או מטע דמירתת ומפחד על עבודתו וכתבנו זאת בגיליו בית הלל מס' כ' עיי"ש.

ש.נשא אישה על אשתו שנהפכה לצמח ואחרי שנים התעוררה?

ת.עיי שו"ע אהע"ז סו"ס א' שנח' לדעת הרמ"א יכול לקיי שניה ,לדעת הב"ח יש לו להשליש גט ביד שליח וא נתרפאת חייב השליח
לגרש את הראשונה עיי"ש בח"מ.
ש.נהג שנוסע ללא רשיון האם למוסרו למשטרה?

ת.השיבונו הרבני שליט"א שיש לחלק בי א לא קיבל רישיו משו שנכשל בחניה וכדו' ונוהג מצוי אי למוסרו אול א ניכר בנסיעתו
שאינו יודע כפי שמלמדי לנהוג יתרו בו וא ימשי במעשיו מותר למוסרו ,ובשיחה ע מורה נהיגה נתברר שכל שלא למד הוא מסכ את
האנשי בפניותיו הלא נכונות ובגדר רוצח הוא.

ש .האם יוצאים י"ח ביקור חולים או ניחום אבלים בטלפון?

ת.עיי באחרוני שהאריכו בחיוב להראות פני בפני כשמבקר את החולה ולעני ניחו אבלי עיי אג"מ)ח"ב יו"ד סי' רכג'( ובפני ברו
)עמ' קכח'(ובשו"ת שערי יושר )ח"ג סי' כ"ג( שיש המתירי א! לכתחילה.

ש .נוסע שעלה לרכב ולא חגר ועצרם שוטר ונקנס הנהג מי ישלם?

ת.חובת התשלו על הנהג כיו שאסור לו לנסוע עד שיראה שכול חגורי כ השיבנו הגה"ג הרב יצחק זילברשטיי וכ א עלה נוסע נוס!
יש לחלק א זה היה בזמ שיכל להבחי מתחייב הוא בכל התוצאה אבל ברכב גדול בחזרה מחתונה וכד' א נכנס עוד אחד ואי אפשר
להבחי בזאת השיבנו הגה"ג הרב שלמה עמאר שהאחריות היא של הנוסע.
ש .האם ניתן להתפלל עם נעלי קרוקס?
ת .עיי בא"ח שנה א' פרשת יתרו סק' ט"ו ובשו"ת ישכיל עבדי ת"ח והעולה מהאמור א אי הדר ליל ע נעל כזו בפני גדולי אי היתר

להתפל עימ.

ש .אדם שאביו הפקיד ס"ת ולא התנה ע"מ שיוכל להוציאו ובנו רוצה להוציא ומסרבים?
ת .עיי שו"ת שמע שלמה ח"ג חו"מ סי' א)ג שהארי והעלה להתיר ובמערכת נמצא פסק בעיני זה מנומק היטב.

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:

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
החכמה היהודית * אליכ קוראי יקרי !!!
רבי אחד נסע ע חסידיו ברכבת בזמ זה הכי הגבאי "הרינג" הוא היה חות את ראש הדג ומניחו בעיתו בכדי לזורקו ,ראה אותו גוי אחד,
שאלו מה אתה עושה ע הראשי האלו? ענה הגבאי  ,אתה יודע שהיהודי חכמי ,אתה רוצה לדעת מאיפה החכמה שלה ,זה מראש הדג,
כל ראש כזה נמכר ב  $100ואנשי חוטפי,א כ ת לי שתיי ,לקח הגוי את הראשי וצלה אות וכשהחל לאכול תפש את עצמו ואמר מה עשיתי,
היתי יכול לקנות דג של בדולר לחתו את ראשו ולאכלו ,ואז אמר לו הגבאי רק התחלת לאכול את ראש הדג קיבלת חכמה..
בכדי שנוכל להחכי עוד ועוד עלינו להמשי בתנופה.

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

