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  " רגע לפני"

עמד המגיד , שווה כס�) טיי�( !זמ

מקל� בשיא� של הימי� הנוראי� על 
, המדרגות המובילות לארו� הקודש

בבית די� של מעלה , ונשא את משלו
לגבי , ישבו ופשפשו בספר� של עיירות

עיירה פלונית שמעשיה� הטובי� 
ראוי , ד של מעלה"הגיעו עד לבי

לתגמל אות� באופ� מיוחד על 
החליטו לתת אפשרות  לכל , עשיה�מ

מיו� היווסדה ,  הנפטרי� של העיירה
 שעהלחזור לעול� הזה , ועד היו�

ולתק� איש איש את , אחת בלבד
,  כמוב� שבני העיירה,מעשיו כרצונו

לא ידעו , המצויי� עדיי� בחיי�
כעבור . מאומה מהדבר הגדול הזה

החל בית , ימי� אחדי� בשעת רצו�
, התעורר לחיי�הקברות המקומי ל

השמועה התפשטה בעיירה כאש 
בשדה קוצי� כול� רצו לראות מה 

בני העיירה הניחו איש  ,מתרחש ש�
, רצו, ואצו, איש את אומנותו ומלאכתו

בית , וליב� נופל בקרב�, ומתקרבי�
מאות הנפטרי� , הקברות עוטה לב�

, השהיו קבורי� בו קמו לתחיי
והחלו , עטורי� בתכריכיה� הצחורי�

, תקדמי� במהירות לעבר העירמ
, נשמע ה הקריאה!" הנה סבא"
הנה הרב " וג� דוד!  הנה חיי�"ו

והנה בעל המכולת , זכרונו לברכה
נשמעו קריאות המתפעמות מהמראה 

  ,המתרחש
מרוב הפגישה המחודשת ע� 

הקרובי� מבקשי� ה� להתחבק 
וליפול על צווארי היקרי� , עימ�

אול� למרבה הפלא הרצו� , לליב�
המתי� החיי� לא , היה חד צדדי

ה�  מתעלמי�, הביטו לעבר קרוביה�
 ורצי� ה� לעבר העיר, מכל הסובב

  3' המש� בעמ          ,לתדהמת כול�

Ï˜Ó ÏÚ ÍÏÓ :תארת את שלמה המל� מ' הגמ
כ רק על "שמל� א� על השדי
 ועליוני
 ואח

כ רק "כ רק על ישראל ואח"התחתוני
 ואח
על ירושלי
 ולבסו� מל� רק על מיטתו ועל 

לבד ואז חזר להיות מל� כי מל� אמיתי מקלו ב
זה אד
 שמול� על עצמו ולא על כיסאו וזה 

  ..על מקל'  מל� אפיהיה שלמה

" ı˜ÈÂ" "ÌÎ˘ÈÂ:"אל ' גמ אחת האזהרות ב
 
יעמוד אד
 פתאו
 ממשכבו משו

וייק� יעקב ' וראיה לכ� מיעקב שנא,סכנה
 לומר ,כ וישכ
 יעקב"משנתו ומיד אח

ב "וכמו שהובא במ ,שהקי� א� לא עמד מיד
 יתגבר כארי מיד 'ח א"א או"על דברי הרמ

  ...  ב שישתהה מעט "מ' מו ממיטתו וכבקו

  .תשלום�משכנתא�מכסף�שיועד�לבגדים :ידוןהנ                         :דף סה

בדי� אד שאמר לשליח לעשות עירוב בתמרי והל� השליח ועירב בתאני א הוי שליחות ' נחלקו בגמ
  .כיו� שרק רצה לציי� לו מקו ולא הקפיד א שינה

יו נתנו לו מהכולל  כס� בעבור שיקנה בגדי לילד אבר� שמצבו דחוק כספית ולקראת החגי :השאלה

  ?מרוב לחצו שיל בכס� את המשכנתא הא יש לו היתר לכ�ו ל זה בשביל בגדי למשפחה "וכשנתנו א

  .ציווי�על�כתיבת�גט�דרך�הטלפון :הנידון.                         דף סו

  .לגבי אד שנמצא בבור ואמר כל השומע קולי כותבי ונותני גט לאשתו' נתבאר בגמ

טלפו�  וכשדיברו על ליבו התקשר וציוה דר� ועיג� את אשתו כמה שניאר� ה אד שברח מ:השאלה

  ?ע מצלמה שיכתבו גט לאשתו ויתנו לה הא מועיל ציווי זה

  .קבלת�תלמיד�חכם�ופזיז�או�בינוני�ומתון :הנידון                         .דף סז

בכל מצב הוא מתו� ומיושב שמעלה זו היה ש' ופי" חכ לכשירצה"שמעלתו של רב יהודה ' נתבאר בגמ
  .ולכ� שיקול דעתו טוב

 והשני בינוני ומתו� ,מוסד היכול לקבל תלמיד אחד מתו� שני כשאחד מה חרי� ופזיז :השאלה

  ?הא יעדיפו את השני

��.כ�בשטח�ציבורי�בכח�הזרוע"ניית�ביהב     :הנידון                        :דף סח
ק ולש כ� נטל " להשיג את השמיר בכדי לבנות את ביהמנתבאר במעשה שלמה המל� שחפ� היה

י עורמה שהניחו לו זכוכית על ק� ילדיו וכשהביא את השמיר לחתו� את "מתרנגול הבר את השמיר ע
  .ז"הזכוכית הבהילו אותו ונטלו ממנו שלא מרצונו א� שהיה שומר ע

  .כבשטח ציבורי"בניית ביהק ומזה נקיש ל"הא מותר ליטול בכח הזרוע לצור� בניי� ביהמ:השאלה

  

  .שתיית�חלב�אם�עם�ביצה�לזירוז�הלידה :הנדון                         :דף סט

שהוצרכו לכל זה כא� להראות חכמת ' א פי"ובמהרש, מיני רפואות שיש לכל מיני תחלואי' נתבאר בגמ
  .התלמוד ברפואה

 בכדי לזרז את הלידה או שאי� הא יש היתר לאלו המשתמשי ע חלב א וחלמו� ביצה :השאלה

  .לנו להכניסה בסכנה

  .ח�של�גויים"עבודה�כרופא�בביה :הנדון                            .דף ע

  .'י רפואה המוזכרת בגמ"מספרת על רב שימי שריפא גוי מצרעתו ע' הגמ

ש ח של גויי הא מותר או שי" מתמחה שהוצע לו להתחיל את התמחותו ברפואה בביה:השאלה

  ? שאי� ליילד גויה) כו(ז "ע' י מס"לאסור עפ

  .עשיית�גט�על�תנאי�לאדם�החולה�במחלה�קשה :הנידון                         .דף עב

  .ז גיט� מהיו א ימות הרי זה גט"נתבאר במשנה א אד אמר לאשתו ה

ונה הא  אד החולה במחלה קשה ורוצה לתת גט לאשתו מפחד שישתתק ותישאר היא עג:השאלה

  ?מהיוויחול יכול לתת לה גט על תנאי 
  



 
 
 

  .שריטה�שנוצרה�מהעברת�דירה�באחריות  :הנידון                         .דף עג

  .אינו מחייב את המקבל אחריות על העברת משלוח שיכול לטעו� לא חשבתי שיהא כזה אונס)מצוי(שאונס שאינו שכיח ' נתבאר בגמ

ות של שריטות אול כשרצו להוציא דר� המעבר התברר שהוא צר מאד ולא  חברת הובלות התחייבו להעביר דירה ע אחרי:השאלה

  ?רצה בעליו לפרקו כי יש בזה תוספת תשלו הא יכולי לפטור עצמ בטענת אונס שלא מצוי

  .תשלום�לפועל�ניקיון�על�פעולה�שביצעו�במקומו�בחינם:הנידון                             : עדדף

תבקש להשקות שדה יתר משאר האריסי ובתמורה יקבל תוספת תשלו ולמזלו ירד גש ונפסק שמקבל הוא את מספרת על פועל שנ' הגמ
  .התשלו המלא

  ? ובא וראה שהתנדבו לשטו� במקומו הא יכול לדרוש תשלו מלא � 200 פועל המנקה בני� ארבע פעמי בחודש תמורת :השאלה

  .הסתתר�בכדי�לא�לקבל�תשלום�שכירות�בשער�דולר�נמוך :הנידון                            .דף עה

  .שהלל תיק� לאד הרוצה לקנות את ביתו בערי חומה והמוכר מסתתר בכדי שיאבד את זכותו נות� לו בעל כרחו' נתבאר בגמ
ו הא יכול שוכר שבא לשל למשכירו בדולרי והמשכיר שמע שהדולר צרי� לזנק ולכ� התחמק מלפגוש את השוכר שבא אילי: השאלה

  ?הבאת התשלוזמ� השוכר לשל לו כפי השער הנמו� א� שהתנאי היה שהכל יקבע לפי 

  .ל"נסיעה�לתפילה�בימים�נוראים�בחו :הנידון                           :דף עו

  .בירו חשוב כמצוה שא� לראות פני ח) 'ק יד"א ס"ב תקל"מ( כמבואר ל א לא לצור� מצוה"שיש איסור לצאת מהאר� לחו' נתבאר בגמ

י " חז� שיש לו ממה להתפרנס או אד הנוסע להתפלל על קברי צדיקי בימי הנוראי הא לא יצא שכרו בהפסדו בצאתו מא:השאלה

  ?שלש מתנקזות התפילות

  .הלואה�מקופת�צדקה�שבבית :הנידון                         .דף עח

  . בבית הבעל קנתה האשה את הגט' אפימונחא בעל הניח גט בכלי של האשה ה' נתבאר בגמ

  ? מבעל הקופה שהרי כליו קוני בכל מקו קופת צדקה המונחת בבית פרטי הא מותר ללות ממנה כס� או שצרי� לבקש רשות:השאלה

  .עדים�שחתומים�בכתובה�אחר�חתימת�החתן :הנידון                             .דף פז

  .ו בגט ולאר מכ� חתמו העדי יש הפוסלי משו שנראה כאילו חתמו על שאילת השלו ולא על הגטשא יש שאילת של' נתבאר בגמ

 כתובה שחתמו העדי ולאחר מכ� החת� אלא שלא חת במקו המיועד לו אלא שורה מעל העדי ונראה כאילו מאשרי את :השאלה

  ?חתימתו א יש לפסול כתובה זו

  .תביעת�נזיקין�לאדם�שהוציא�קול�על�חברה�שעומדת�לפשוט�רגל :הנידון                           :דף פט

  .שיש אופני שיש משמעות לקול היוצא על ידי ב� אד לאסור ולהתיר' נתבאר בגמ

  ? אד שהוציא קול על חברה שעומדת לפני פשיטת רגל ומשו כ� נגרמו לה הפסדי רבי הא יש מקו לתבוע את המזיק:השאלה

  .חיוב�הודעת�מעביד�החפץ�לפטר�עובד :הנידון                          .    דף צ

  .לגבי אד הנמצא ע אשתו ובדעתו לגרשה ולא מודיעה עובר באיסור של אל תחרש על רע� רעה והוא יושב לבטח אית�' נתבאר בגמ

  ?ל"ור הנ וא לא הא עובר באיסו מעביד הפ� לפטר עובד הא חייב להודיע לו על כוונת:השאלה

  

  מסכת קידושין
��

��.ק'ק�וחזר�הצ'�שילם�על�טבעת�קידושין�בצ:דון יהנ������������������.דף  ב
  .ל כיו� שאי� לה שיווי מצד עצמ"נתבאר באחרוני הטע שאשה מתקדשת בטבעת ולא בכס� כימי חז

��?לו �או שכלל לא נקנתה�חוב כלפי המוכרק הא נחשבת הטבעת בבעלותו רק שיש לו 'ק וחזר הצ'אד קנה טבעת לחופה בצ�:השאלה
��.�קידושין�בטבעת�מזהב�לבן:הנידון ��������������������.דף ד

וש היה הקני� בכס� ולא בזהב ומאיד� שנינו שנתינת זהב בנדבת " קיחה קיחה"ש מעפרו� "שלומדי קני� כס� בקידושי� בגז' נתבאר בגמ
  .כ� היתה חשובה יותר מנתינת הכס�שהמ

��? הא לא עדי� לקדש בזהב לב� שבזה יוצא ידי שני השיטות:השאלה
��.�קידושין�קודם�החופה:הנידון���������������������.דף ה

   וכיו נוהגי את כל השיטותכיסוי פני הכלה. פריסת סודר על ראש ד. הבאה לביתו ג. יחוד ב. דעות מהי חופה א' נתבאר בראשוני ד

  ? בגדר חופה מדוע עושי זאת לפני הקידושי� ולא לאחריה א כיסוי פני הכלה הוא:השאלה 

  .י�מסדר�קידושין�עם�הארץ"תוקף�קידושין�שנעשו�ע:הנידון                           .דף ו

  .שאינו ראוי שעל זה נאמר  כל שאינו יודע בטיב גיטי� וקידושי�לא יהא לו עסק עימה' חומרת לקיחת מסדר קי' נתבאר בגמ

והתברר שעשה הרבה מעשה קידושי� מה דינ ' דר קידושי� שנתגלה כבור ע האר� וח� מחזנות לא ידע הלכות קורבה וכדו מס:השאלה

  .של קידושי� אלו

��

Ï˜„‰Â ‚„‰ :מתארת שחותמו של רב היה דג ושל רב ' הגמ
חנינה היה ענ� דקל כי בא רב ללמדינו כמו שהדגי
 לא 

שומעי
 לשועל הנמסה להעלות
 כ� אנו צריכי
 ליזהר 
 והענ� של הדקל מורה  ע חינו� הבני
 מהשפעות מבחו�

שה
 בס� הכל ענ� מתו� ע� גדול א
 נדע לשמור על שתי 
מאיר שפירא ' ר(.עקרונות אלו לא נגיע לידי נתינת גט

   )יומימייסד הד� ה ל"זצ

È�˘ ‚ÂÂÈÊÂ ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÂÈÊ                                                     :
המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות 

ד
 זוהי אאשה הראשונה של הההב� יהוידע ש' פי
ולכ� ילמד תורה מורשה קהילת יעקב ' וכפי שנאהתורה 

ואחר כ� ישא אשה והאשה השניה זו אשתו שחיה עימו 
א
 אד
 מגרש את אשתו הראשונה שהיא התורה אזי 

  .� חיי
 למחזיקי
 בהבוכה שהרי התורה היא ע המזבח
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  )26 מתוך�גיליון�פניני�הדף( השאלה שנשאלה בבית המדרש�����������������������������

 
��ולא�,�לאחיו�סך�של�כשלושים�אלף�לירותמעשה�בשני�אחים�אשר�לפני�כשלושים�שנה�הלוה�אחד�האחים

 ?וכיום�דרש�המלוה�מאחיו�שישלם�לו�את�ההלואה�כמה�עליו�לשלם,הגבילו�בזמן�
���:אלו היו תשובות הרבני�

את�חבירו�על�המטבע�ונפסל�ואין�בשום�מקום�אפשרות�לשימוש�עם�מטבע�המלוה�,�פסק'�עד'�מ�סי"ע�חו"�השו
��',�וכן�בכתובה�עכלזו�נותן�לו�כפי�מטבע�היוצא�באותה�שעה

� �לו �לתת �יצטרך �זה �בנידון �זה �₪ולפי �של�, �שערך �עולה �ישראל �בבנק �שערכנו �ומבירור �כמה �היא השאלה
�זה� �לירות�כיום �בודדיםמטעם�שהלירה��500�₪חמישים�אלף �לצמצם�את�הכסף�לשקלים �והוצרכו ,�נחלשה

זה�יש�לדון�כמה�מערך�הפיחות�ולפי�,אולם�טענת�המלוה�שהוא�יכל�לקנות�בסכום�זה�דירה�בת�שלושה�חדרים
כמה�היה�,��ערכם�של�לירות�יחשבו�לפי�המדדיש�להשיב�בזה�הוא�שאת�החישוב�מהו�ומה�שיצטרך�לשלם�לו

�בזמן�ההוא�ועפיז �ישלם�לו�את�ערכה' אולם�בזה�שלא�ישלם�הלוה�את�כל�הערך�אלא�נהגו�לעשות�פשרה�,
��,ולהתחלק�ועדיין�יש�לברר

��.'ד'�סק'�סימן�עד'�וחזוא'�א'�הלואה�פד'�ועיין�פתחי�חושן�הל
אבל�השיעור�יהא�מאוד�נמוך�₪��שנה�על�סך�של�לירות�אף�שמשלם�30ואכן�גם�לגבי�כתובה�שנכתבה�מלפני�

�ת �מכפי �את�"חזקנת �גם �החליפו �המטבעות �החלפת �בשעת �אנשים �שהרבה �הפוסקים �גדולי �לנו �והעידו ל
��.הכתובה

  ...פניני דזוזי������������������������������������������������������������������

������כובעו�האם�מאחת�המרפסות�ניתז�מים�ששימש�לשטיפת�המרפסת�ונהרס�ואדם�עבר�בשכונה�בין�הבתים�.�א
��?נחשב�זה�לכח�כוחויש�לחייב�את�השופך�או�שזה�

�ב �להסעת�תלמידים�מהמועצה�לעירמועצה�ש. �מלא�ל,מקבלת�מימון �ואינו �אוטובוס �כך �גמריולוקחים�לשם
�האם�זה��והכסף�ילך�לקופת�המועצה�חברי�המועצה�לחייב�את�האברכים�לשלםוברצון,��עימהם�אברכיםוליםוע

��?שאין�להם�רשות�לעשות�כן�נקרא�שעושים�סחורה�בפרתו�של�חבירו
��:תשובה גוררת תשובה�
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��?�האם�אפשר�לכופו�לשלם�את�כל�הסכום�או�לא�$,�50-השווה
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   !!!אליך קורא יקר
  . ל פנינהונהני
 מכ,   כעת מחזיקי
 את הד� וקוראי
 כמו�10.000א
 עוד  

  בכדי שנוכל להמשי� לזכות את הרבי
,  בוא וסייע ג
 אתה להחזיק את המפעל היקר     

  ! נזקפת לזכותך ועוד זכות 02-5829850ל  "לט.                                  התקשר

��
  
  

��

  

 02-5712010א "ג משה פנירי שליט"בית הוראה אפיקי מים בראשות הרה

  1' המשך מעמ
  .וכעת עשר ושלש דקות, החידה נפתרה כאשר אחד מהרצי� צעק לעבר המעכבי� אותו שיש לו רק שעה לחיות משעה עשר ועד אחת עשרה

ללא שהיה של , כ כל אחד חוט� ספר מארו� הספרי� ומתיישב ללמוד"ובביה, כ הגדול בעיר וכל בני העיירה בעקבותיה�"לביה?ולא� ה� רצי� 
ואלו שלא מצאו מקו� עמדו , מקומות הישיבה מלאי� כול� במלאכי� עטופי� בלב�, ות לא נשאר ספר בארו�  הספרי�כעבור דקות ספור, רגע 

 וקולות הלימוד ..מחוגי השעו� מראי� על עשר ושלושי�...  אות�  דקה ועוד דקה�שו� דבר לא מעניי, אי אפשר לדבר עימ� מילה, ולמדו
כל דקה שחולפת מגבירה את .. עשר ארבעי� וחמש.. השעו� מתקד� עשר וארבעי�, כ מחזה כזה"מעול� לא חזה ביה, הרמי� נשמעו למרחוק
  ..אחת...שתי�...שלש..חמש..שבע..תשע..נותרו עוד עשר דקות, אי� לשער, אי� לתאר, לנצל כל שניה, לחטו�, רצו� הלב להספיק עוד

  .שעה אחת ניתנה לה� ונוצלה עד תו�! ושבו אל כור מחצבת�! המתי� חדלו מלחיות! דממה! וזהו שקט
  ..עלינו לעשות חשבו� אמיתי א� אנו מנצלי� כל רגע בחיי�.. ויו� כיפור באופק ..  אלול כבר עבר!רגע לפני

  !כתיבה וחתימה טובה לכ� ולכל בית ישראלבברכת ..  בשיעורי תורה שנוכל לומר שלפחות השתדלנותא� אנו מתמידי� בקביעת ההשתתפו

 



  
  
  

  26 'שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס
  ?קרה האם יש משמעות  לביטול הזמנת תפילין דרך מ .ש

ובכדי לבטלה צרי� משמעות מפורשת שחוזר בו אחרי , )סיטומתא(פ ובזה נחשב לקני� "נראה שכיוו� שדר� בני אד להזמי� תפילי� בע. ת

  .שהזמי� בפה מלא וא לא פירש הוא נושא באחריות

  ?האם יש להצריך עשרה במעמד נתינת גט  .ש

אבל גט זה פעולה בפני עצמה ואינה ביטול , ו בעשרה זה לגבי ביטול הפעולה עצמה שהכלל לגבי כל דבר שנעשה בעשרה יש לבטל�מכיוו. ת

   .קידושי� ולכ� אי� צרי� עשרה

  ?זוג מורכב מעדות אשכנז וספרד איך ינהגו בכתיבת גט .ש
  .והעידו אחרוני שכ� המנהג,  שהעלה שהולכי אחר הבעל המגרש)'ק מב"ס' קכט' סי( עיי� בגט פשוט ת

  ?מ שיעשה פרוזבול" צריך לומר למלווה שאינו שתוהאם לווה .ש

מ " ומ)'ריא' מ סי"חו' חז(ת שבט הלוי "כ שו"וכ, במשנה ראשונה שלווה יכול לעשות פרוזבול למלווה א� שלא מידיעתו) 'מה' פי( עיי� שביעית ת

  ).'רסז(מ "כ� כמבואר בחו' יכול להסביר למלוה שיאמר משמט אני והוא יאמר לו אעפי

  ?י שאצלם כבר שבת "לא' ביום ו' ל לשלוח פקס" מותר לבן חוהאם .ש

' קב' עמ(א שהעלה להתיר "י זילברשטיי� שליט"ומאיד� עיי� בספר מלכי אומניי� להגאו� הגר, שכתב להחמיר) 'מ' סי' חח(ל " עיי� בשבהת

  ).'הז' פו(ועיי� בספר ודבר דבר ) 'טו' סק

  ?שבת לשבועה האם הצהרת אמונים של רופא או דיין נח .ש

  . שהעלו שאי� זו לשו� שבועה ומותר לאומרה)'יז' סי' יוד' חא(א " ובבי)'נ' סי' חז(ת צי� אליעזר " עיי� בשות

  ?ר "זוג חולה  נפש בתורשה האם חייבים במצוות פו .ש

  .ש" עיי)'עא' סי' חד' אהעז( ועיי� באגרות משה  )'קג' סי' חג( עיי� במנחת שלמה ת

  ?של  עדים . ז.ת'  ים בגט מסמדוע לא כותב .ש

 שכיוו� שקורעי את הגט מיד אחר נתינתו וכותבי שובר ובו יש את כל הפרטי המלאי של )'ו' סק' סי קכח' אהעז( עיי� בפתחי תשובה ת

  .העדי אי� מניעה בחתימה גרידא של העדי על הגט

  ?ק האם אפשר לבנות בזה בית כנסת"אם תרמו כסף לביהמ .ש

 בית הבחירה' ובריש הל)' מצוה כ(מ " בסה"ק ירד מוכ� מהשמי ולרמב" ביהמ.)ה ל"ר' מס(י " שלרש" ורמבי"רש'  זה תלוי במח לכאורהת

  .כ"א להשתמש ע הכס� לבניית ביה"ז א"ק ולפי"שאנו נבנה את ביהמ

  ?י"האם מותר לקבלן יהודי לבנות לגוי בא .ש

  .ז ממש יש להתיר לו לעבוד תמורת ממו�"שיב מכיו� שכבר המקו שלה ועד שאי� זה על וה"ולטי זצ'ג בצלאל ז"כעי� זו נשאל הרה.ת

  ?האם יש להקדים את הכהן גם בעמדו בתור לבנק .ש

ל נראה שכל די� קדימה הוא רק בדברי "ומכל הנ" וקדשתו"בגדר מצות ) ' א ב"ר( ו)' ז יד"קס( ו) ' ח מה"קכ( ח " אוע" עיי� בשו.ת

  .ל שמיירי בסעודת מצוה"שכה� מיסב בראש אפש' ק כח"מו' כ תוס"ל מנה יפה ראשו� היינו בסעודת מצוה ומששבקדושה וא� ליטו
�כל שאלה הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה לגופו של עניי  

  :נ במלחמתה של תורה"ואלו שנו
  .הרב ב ציו מימו.קסהרב יצחק מנח� פו . הרב אוריאל גדסי.הרב עובדיה רזנבי. הרב מאיר סנדר.הרב פנחס פר�

  .הרב אריאל טולידנו.הרב חיי�  פבלוב.הרב ליאור אהר גיאת.הרב יצחק גוסטמ .הרב חיי� שירי.הרב משה מרדכי ביער
  א"שליט. הרב יגאל ניאזובהרב אפרי� הלוי.הרב צבי הירש עקשטיי.הרב מרדכי שחר. הרב יעקב כה

  א" זכה הרב עובדיה רזנבי שליט�ס מאה "בהגרלה ע

  
   עבור פניני הדף ירושלים26פולנסקי '  או לרח02- 5817174תשובות ניתן לשלוח לפקס מספר    

 .הרב ב� אדיבה'  משפ4שדי חמד ' ובקרית ספר רח.הרב לוי'  משפ9/8עקיבא ' ר' ובאחוזת ברכפלד ברח

  )נית� לציי� שלא לפרס את הש( .נית� לשלוח ג
 חלק מהתשובות

  !שולחי
 תשובות לכל החברכת יישר כו
  .וברכותינו לעשרות האברכי� המסייעי� בהפצת הגיליו בכל רחבי האר�

  .ולכל המצטרפי� אליה�

  בברכת חילכם לאורייתא

 מערכת פניני הדף

  ה.ב.צ.נ.��ת!צ מימון בן מסעודה"מ הרה"ג מנחם משיח בן ויקטוריה וא"נ הרה"לע

' חסות וכד, נ"לע,  והפצתול ולפרסומים תורניים בלבד בקרב לומדי התורה ובכל עניני הגליון"ת נשמות יקירך זלהנצח

 !!!  היו ברכה02-5817174 'פקס או 02-5829850 'לטלניתן לפנות 
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