










בדין "ברכת החמה"

קשה והרי קיי"ל שבתשרי נברא העולם איך מברכים ברכת החמה בניסן וצ"ע).פמ"ג רכ"ט(
מדוע השתמשו חז"ל בלשון "חמה" ולא שמש כפי המוזכר בתהילים "שמש ידע מבואו.

בקידוש לבנה אומרים בנוסח חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון

קוניהם ,ואם תפקידם הוא קבוע ללא בחירה מה שייך לשון ששים ושמחים.

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

הנידון :חזרהתוךכדידיבורמקנייתעליהלתורה.
דףעג.
נתבאר בגמ' שלרוב הנושאי קיי"ל תו כדי דיבור כדיבור דמי חו ממגד ועובד ע"ז ומקדש ומגרש
) 
נדרי פז'(.

השאלה :אד שחפ לקנות עליה לתורה ועלה המחיר לסכו גבוה והלה אחר שהזכיר את הסכו חזר
תו כדי דיבור הא מועיל חזרתו.
בו 
הנידון :הזיקאדםשהרויחמהנזקסכוםגדול.
דףעד:
נתבאר בגמ' במעשהו של ר"ג שאד שעשה מעשה וחשב להזיק ובסו התברר שהרויח לניזק יש לפוטרו

מתשלומי.

השאלה :אד ששר מכונית והתברר שהועיל לניזק במעשהו כי ע"י כ קיבל בעל הרכב מהביטוח
סכו גבוה הא המזיק חייב על מעשיו.
הנידון :גנבשהודהעלגניבהאםפטורמקנסבזה"ז.
דףעה:
נתבאר בגמ' שנחלקו לגבי המודה בקנס ואח"כ באו עדי א פטור או חייב.

השאלה :עובד מוסד שנתגלה במצלמות שגנב מאחד מבחורי המוסד וכשנודע לו על החשד הודה

ומקוד לכ תפס מי שנגנב ממנו חפ יקר ששי לעובד וטוע שמגיע לו את הקר ובנוס את הקנס וא
 מגבי קנס בזה"ז כמבואר בחו"מ )סי' א' ס"ה( א תפס הניזק זכה הא ע"י הודאתו נפטר מהקנס.
שלא

הנידון :עמדלפשוטרגלוהקדישאתביתו.
דף עו.
נתבאר בגמ' לגבי גנב המקדיש את שאינו שלו שא שהקדיש אינו נחשב כמכירה להקדש אלא ההקדש
מתיחס לבעלי .
השאלה :אד שעמד לפשוט את הרגל והקדיש את ביתו לבית הכנסת הא נפטר על ידי כ משעבוד
הבית ללווי .
הנידון:ברכתהנותןריחטובעלאתרוגמורכב.
דף עח.
נתבאר בגמ' שכלאי התמעט שאי להביאו להקדש ששנוי הוא לפני ה'.
השאלה :אד שהגיע לידו אתרוג והתברר שהע בעצמו הורכב הא יכול לבר ע"ז הנות ריח טוב
בפירות.
אי מי אלא תורה

השותה מי לצמאו מבר שהכל מי שלומד תורה
בצימאו מבר והכל נהיה בדברו ,וצדיק גוזר
והקב"ה מקיי  ,ואז מבר "בורא נפשות" כי בכוחו
ג להארי חיי ולפקוד עקרות.וזהו יוקח נא מעט
מי )תורה( ועי"ז יבא אד לתשובה בבחי' ורחצו
רגליכ ואז והשענו תחת הע ,חיי למחזיקי בה.

אי מי אלא תורה,

"ויבואו מרתה ויורהו ה' וישל ע וימתקו המי " מי
שלומד וכבל זאת נמצא במצב של מרירות הקב"ה
נות לו עצה להשלי עצמו למי וילמד בהתרכזות
מוחלטת ואז ימתקו המי ומאיד "את זה תאכלו
מכל אשר במי " שילמד תורה רק ממי שטהור וראוי
להאכיל תורה)שהיא מי ( )הגרי' אברמסקי זצ"ל(
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"החלו שהתגש "

הוא היה שוחט מוכר שמו היה ר'
אהר  ,בוקר אחד ק מזיע כולו,חלו
שחל הבעית אותו ,בחלומו רואה את
עצמו עומד בבית די של מעלה
המאזניי מתנדנדות ולפתע מגיע
מלא שמבקש לדו אותו ,או שיקבל
את עונשו ,או שירד לעוה"ז לתק את
אשר עשה וכ נראה הוא בחלומו,חוזר
ביו שישי מהמקוה ,בדר עוצרת
אותו אלמנה,בבקשה ממ תשחט לי
את העו בלי זה אי לי אוכל לשבת!
א הוא מסרב,לכי לשוחט אחר
וממשי בריצה לעבר ביתו,להכי צרכי
שבת,הוא פנה לרב ששאלו הא זכור
ל משהו כזה? לא ולא!א"כ חלומות
שוא ידברו ,והוא שב לעבודתו,עברו
ארבעי שנה,ר' אהר השוחט הזק
חוזר מהמקוה ,בדר עוצרת אותו
אלמנה המתחננת שישחטו לה עו
לשבת ,א הוא מציע לה ללכת לחפש
שוחט פנוי וממהר לביתו להכי את
השבת,חוזר ר' אהר מהתפילה בליווי
בניו ונכדיו,פצח באמירת "שלו
עליכ,מתחיל את הקידוש,וידיו
מתחילות לרעוד ,אבא!סבא!מה קרה
והוא נופל צונח ,מעירי אותו,הוא
עמד על רגליו מבקש לאסו את כל מה
שיש על השולח ,הכל,ויוצא לחפש
היכ גרה האלמנה,הוא מבקש את
סליחתה ולאחר תחנוני מוחלת לו ,ר'
אהר שב לביתו למחרת בבוקר השיב
את נשמתו ליוצרה,מעשה זה התרחש
לפני כמאה שנה,כא בא"י,החלו
שהתגש,כל דקה שלנו מוסרטת בבי"ד
של מעלה,עלינו לנצל את חיינו בעוד שעה
של לימוד,ג בבי הזמני יש מצוה
ללמוד,ואת לומדי הד היומי המגשימי
את חלו חייכ,עוד יבוא יו ותקצרו את
הפירות שנטעת כא בעוה"ז,אשריכ!

) מתו "חיי של תורה"(

דף עח:
הנידון:הזיקציציתמהודרתהאםיכוללהשיבפשוטה.
נתבאר בגמ' שהמתחייב עולה והפריש שור ונגנב יכול להשיב לו ב יונה שמועיל לקרב עולה ומה שהפריש שור זה למצווה מ המובחר.
השאלה :אד הזיק לחבירו ציצית מהודרת בעלת "לשונות" וניפו לשמה הא יכול להשיב לו ציצית שחוטיה עשויי במכונה.
הנידון :השבתאבידהשלדבראיסור.
דף עט:
נתבאר בגמ' שאי מגדלי בהמה דקה בא"י ועיי בגבורת ארי מה שהקשה מר"ח ב דוסא אי גידל עיזי בא"י ותי' או שגידל בחורשי
או השבת אבידה שאני.
השאלה :אי התורה כללה בחיוב השבת אבידה "שה" ומשמע אפילו בא"י,הרי אסור לגדלו ולפי"ז א מצא מכשיר אסור יהא ג חייב
בהשבתו.ויש עוד לעיי בהיתר השו"ע לגדל בזה"ז משו שהשדות של גויי,וכי גזל הגוי מותר)חו"מ תט' ס"א(
הנידון:נתינתבשרמורעללכלבהמזיק
דף פ:
נתבאר בגמ' ובשו"ע חו"מ )רס"ו ד' ( חתול מותר להורגו א מזיק לילדי קטני.
השאלה :אד שגר בשכונה שהתחרדה ומחזיק כלב אשר נש ילד ומפחיד מאוד את תושבי בשכונה,הא מותר להאכילו בשר מורעל
שימות.
הנידון :כניסהללאתשלוםלמעייןשלרשותהטבע.
דף פא:
נתבאר בגמ' אחת מתקנות יהושוע היא ,מעיי שיוצא בתחילה כל בני העיר יכולי להסתפק ממנו ללא תשלו.
השאלה :מעיי שהתמלא באחת מערי ירושלי וכשראו שרבי באי אליו גדרו אותו והחלו לקחת תשלו כניסה הא יש רשות כנ"ל.
הנידון:בתשיצאהלתרבותרעההאםתשלםבושתלהוריה.
דף פג.
נתבאר במשנה לגבי אד שהזיק חייב ג בתשלומי בושת וזה נמדד לפי המבייש והמתבייש.
השאלה :בת למשפחה מכובדת שיצאה לתרבות רעה הא חייבת בתשלו בושת להוריה על הש והבושה שהיסבה לה
הנידון :כפרהעלהריגתאדםטריפה.
דף פד.
נתבאר בגמ' שעדי שהעידו על טריפה שהרג אד לא שיי בה לעשות כאשר זמ כיו שאד הרוג רצוי להרוג.
השאלה :אד שעשה תאונה ופגע באד שהיה ע מו בלב שהרופאי שיערו שיש לו כמה ימי בודדי לחיות הא יצטר כפרה על
מעשהו.
הנידון :קימהבפניזקןשאינומביןשמכבדיםאותו.
דף פו:
נתבאר בגמ' לגבי המבייש את היש חייב משו שזילותא היא בפני הרואי .
השאלה :אד היושב לבדו בבית הכנסת ולתוכה נכנס זק שאינו מבי כיבוד מהו הא יש חיוב לקו לקראתו א שאי רואי בסביבה.
הנידון:נשרףכתובתביתםהאםיודיעולהעלכך.
דף פט.
נתבאר בגמ' שאסור לאד לשהות ע אשתו שעה אחת ללא כתובה.
השאלה :הורי שנשר לה ארו בבית ובו היתה כתובת בית הא צריכי להודיע לזוג על כ.
הנידון :מורהשירדלחייתלמידוותלמידונשברנפשית.
דף צא.
נתבאר בגמ' בדי מבעית את חבירו וחרשו פטור מדיני אד וחייב בדיני שמי וכ"פ השו"ע חו"מ )סי' ת"כ ,כ"ה(.
השאלה :מורה שירד לחיי תלמידו והלה נכנס לדיכאו והוצר לעבור טיפולי פסיכיאטריי שעלות גבוהה הא יש מקו לחייבו.
הנידון:נתינתדברמתוקלחולהסוכרתעפ"יבקשתו.
דף צב.
נתבאר במשנה האומר לחבירו קרע כסותו ע"מ שתהא פטור פטור.
השאלה :אב שבקש מבנו דבר מתוק והאב חולה סוכרת ולא מוותר הא יש לב להימנע מלתת לאביו בידיעה שודאי יזיק לו.
דף צו:הנידון:גנבמצותלפניפסחוהשיבםבחוה"מ.
נתבאר בגמ' לגבי בהמה שגנב והזקינה משל כשעת הגזילה ועיי שו"ע חו"מ )שס"ג א'(.
השאלה :הא בגנב מצות מצווה והשיב לאחר ליל הסדר יתחייב בתשלו לפי ערכה קוד הפסח.
הנידון:מחקתמונותנדירותממצלמהדיגיטלית.
דף צח.
נתבאר בגמ' שיש חילוק בש מטבע של חבירו א החסיר מצורתה חייב וא לא פטור.
השאלה :אד שלקח מצלמה מחבירו ומחק לו תמונות נדירות שציל חבירו הא יוכל לטעו שבעצ לא חיסר לו כלו מדבר ממשי.
הנידון :נהגמוניתשלקחאתלקוחולסיבובארוך.
דף ק:
נתבאר במתני' לגבי פועל ששינה ממה שיעדו לו צרי לישא בתוצאות הנזק.
השאלה :נהג מונית שניצל את מראהו של בחור אמריקאי שביקש ס הכל להגיע לתחנה מרכזית והנהג עשה לו סיבוב גדול והמונה
ממשי את פעולתו משראה הבחור שהנסיעה אורכת הרבה מכפי המשוער דרש מהנהג לרדת ולשל רק מחיר נסיעה של מונית כפי שהוא
משער הא יש הצדקה למעשהו.
הנידון :כתיבת"צדקה"עלקופהשישבהכסף.
דף קב:
נתבאר בסוגיא א אד מצא חבית שכתוב עליה תרומה תולי שזה חולי משו שכתב כ לשמירת הפירות.
השאלה :אד שהניח קופסא ע כס בחדרו ובשביל שלא יטלו מש כס כתב "כס צדקה" הא רשאי לעשות כ.
ביתהוראהאפיקימיםבראשותהרה"גמשהפנירישליט"א 02-5712010
הקדש חמ ושחרור מפקיעי משיעבוד

בזוהר מבואר שבנ"י יצאו ממצריי קוד זמנ היה קטרוג גדול על כ ,
אול משו שקידשו עצמ במסירות נפש ע"י שלקחו שה של המצריי
לקרב פסח וקשרוהו למרגלות המיטה ,ע"י הקדש זה שהתקדשו על ידי
קרב מהחמ הופקעו ושוחררו מהשיעבוד של מצריי.
)זכרו מנח(

חרשו נות לו דמי כולו – הסבא מסלבודקא היה מחנ דגול,
פע אחת העיר לתלמידו והלה לא תיק את מעשיו ,חזר הרב
כמה פעמי והבחור בטרוניא הרב כבר שמעתי .ענה לו הרב
תאר ל שפוסע אתה בכביש ראשי ומאחורי התנועה וכול
צופרי ל ואתה עונה לה שמעתי .מה מסוגלי לעשות ל ,
מה שאתה צרי לעשות זה לקו ולעשות מעשה.

השאלה שנשאלה בבית המדרש )מתוך פניני הדף ( 32
מעשהבאדםשהניחבכניסהלביתושהיתהבקומתקרקע,ארון,ונעריםשאספועציםלל"גבעומרשיערו
שהארוןהפקרונטלוהולמדורהואח"כהתבררשבארוןהיהטמוןסכוםעצוםשלכסף,האםיתחייבועל
הכסףשהיהטמוןבארון?
אלו היו תשובות הרבני :מבואר בשו"ע חו"מ )סימ תי"ח יג( טמו באש פטור,וא הדליק בשל חברו חייב בדבר שדרכו להטמי וא
הדליק אש ונשר בית חייב על כל דבר ,שדר בנ"א להניח כל כליה וחפציה ,ולדעת הרמב" וסמ"ג טמו פטור בכל עני ,
)עיי בביאור הגר"א ( וכ' הש")ס"ק ו'( לגבי דבר שאי דר להניח בבית פטור משו שלא הדליק בידי אבל הדליק בידי חייב על הכל
ומוכח מכל הנ"ל שא הדליקו את הארו בידי יש לחייב א על הטמו ,ועיי במנחת שלמה )עמ"ס ב"ק כו (.שד לגבי עובר הנמצא
במעי הפרה ושר את הפרה א יהיה חייב על הולד א שהוא טמו ,ודי זה שיי בשר תפילי א שהפרשיות שבו טמוני מ"מ חייב
כיו שאלו דברי שיש לו להעלות על דעתו שטמוני ה ,בב יהוידע )נדרי כה (.ד א יש לחייב במקרה שיש עדי שיודעי על
התכולה הטמונה,ובפתחי חוש נזיקי ) פ"י הע' פט( ד לגבי אד שהשאיר את דירתו בידי שכינו והלה נכנס לדירה בעקבות ריח רע
שנד מהמקרר וגילה עו מופשר שריחו נוד וזרקו ואח"כ התברר שהיה מלא בדולרי ,ובשו"ת משנה הלכות)ח"י סי' רח"צ(ד בבחור
ששפ כוס ע מי מחלו חדרו והתברר שהיו ש העדשות של חברו עיי"ש.
פניני דחיי :א .אד שנוהג לא לאכול מצה מר"ח ניס הא מותר לו לישב ליד אד שאוכל מצה כמבואר לגבי אד בשרי שלא ישב
ליד אד שאוכל חלבי הובא ביו"ד )סי' פ"ח פת"ש סק"ד עיי"ש(?
ב .אד שנוסע ע בנו הקט באוטובוס ויושב לידו אד המדבר בפלאפו הא יכול למנוע ממנו לדבר בטענה שהקרינה מזיקה ?
ג .הא מותר לסגור בפלסטיק הנקרא "איזיקו " בשבת?
פניני דזוזי:א .מעשה באד שמסדר דירות נופש לשבת בנתניה והזמינו אצלו דירה בת שש חדרי אלא שהדיירי הגיעו שעתיי
לפני שבת וביניה היו ב' נשי שלבוש לא היה הול את רוח השכונה ולכ סירבה בעה"ב לתת לה את הדירה וה פנו למלו סמו.
הא חייבי לשל לה על הדירה ,והא היא תהיה חייבת לשל לה על הפער שעלה המלו ?
ב .מנהל גמ"ח ביקש מלווה שני ערבי האחד בא וחת וכלפי השני הביא הלווה שי'ק פתוח ,לימי שלא שולמה ההלואה טע
בעל השי'ק שהשי'ק כלל לא נית לערבות ,אלא הלווה הוא המשכיר של דירתו ולכ השי'ק היה מונח אצלו לביטחו והלה
השתמש בזה לערבות ,הא חובת הבירור חלה על הלווה או על המלווה.
תשובה גוררת תשובה :משלוח מנות גדול בידיו ועני מבקש צדקה הא פטור מלהורידו מידיו ולתת לעני?
ת .בגדר העוסק במצווה פטור ממצווה האריכו האחרוני וכמבואר בתוס' שא אינו יכול לקיי שניה פטור א ל הגר"א
קונשטט שליט"א השיבנו :א .שבכדי לקיי מצוות משלוח מנות יכול להביא משלוח קט  ,ב .א כבר קיי מצוות משלוח מנות
הרי זה מצוה קיומית ובזה אי פטור של עוסק במצוה כמבואר בנתיה"מ )סי' ע"ב ס"ק י"ט( ובאו"ח )סי' ל"ח י'( ובחכמת
שלמה ש  .ולפי זה יש לו לטרוח ולהוריד את המשלוח בכדי לתת הצדקה לעני ,אלא א הפושט יד ודאי איננו אביו שאז אי
את הגדר של כל הפושט כמבואר באחרוני .
פניני הצדקה :הא יש עדיפות לנתינה שהולכת כולה לעני ולא לוקח הגבאי אחוזי ? השיבנו הרה"ג מאיר סנדר שליט"א
שבודאי יש מעלות בנותני צדקה א כמעשה הגר"ח וואלוזי זי"ע מוכח שהאד ית והקב"ה יכוי את צדקתו למקו הנצר
וביותר א הגבאי בעצמו עני מרויח הוא שני ציפרי .


המתפלל על חברו וחברו צרי לאותו דבר נענהתחילה
מה שהצריכו שחברו יהיה צרי לאותו דבר כי יש
שיתפללו על חבר שיצליח בעסקיו ומתו כ יתמו
בו,לכ הזכיר שחברו צרי ולא הוא,ומה שאמרו חז"ל
המתפלל על חברו צרי שיחלה עליו שיראה עצמו כאילו
הוא חולה שהרי אינו דומה מי שאינו בצרה ומתפלל על
חברו למי שמרגיש כאילו הוא בצרה ומתפלל עלחברו,
)כתב סופר(

נזיר נקרא חוטא שציער עצמו מהיי:

"הב יהוידע" ביאר למה מניעת האד ממאכל
נחשבת לחטא מכיו שבאכילת האד מברר את
כל הניצוצות הנמצאי במאכל וכמאמר ז"ל
"רעבי ג צמאי נפש בה תתעט" דהיינו
בחלקי הנשמות,ועוד חוטא בזה שמופרש מהיי
שעליו נתקנו הרבה מצוות ושלא כנצרות המדירי
עצמ מיי אלא אנו מקדשי את החומר.

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

שאלות ותשובות לגיליון פניני הדף מס' 32
ש .האם ניתן להגדיל את סכום התביעה בכדי לזכות בממון רב כשיעשו פשרה?
ת .עיי שו"ת שבט הלוי )ח" סי' קפ"ו( שהוכיח מלשו השו"ע חו"מ )סי' י"ב ס"ח( לאסור לעשות כ ,וביותר היכ שחות על פשרה

משמעותה התחייבות לוותר על חצי וכד' ומה שמקבל יותר הרי זה בבחינת גזל וכפי שמוכיח בגמ' שבועות )לא (.עיי"ש.

ש .חנות החפצה לעשות הנחה של  50%האם יכולה להפקיע את מחיר המוצר?
ת .א החנות תקבע את המחיר על המוצר זמ סביר שאנשי יוכלו לקלוט שהמחיר גבוה ואז יעשו את ההנחה ובלא"ה הרי זה גניבת דעת,

ועיי במס' ב"מ )נא (.וצ"ע.

ש.סוס המיועד לפיזור הפגנות האם יש לו דין של שור האיצטדיון?
ת .יש לחלק בי א היעוד שלו לנגוח לבי א יעודו להפחיד ולהרתיע.
ש .האם לבעל יש חלק מכספי ביטוח החיים שניתנו מחמת מות אשתו?
ת .לכאורה יש לזה די ראוי המבואר בשו"ע חו"מ )סי' ק"ד סט"ז ובש" ש כ"א( ומסקנת הפוסקי שהוא ספיקא דדינא ,ועיי פתחי

חוש )ירושה פ"א הערה ס"ד עיי"ש(.

המשך שו"ת מגליון מס' :32
ש .האם ניתן כיום לתבוע פיצויים על הריגה מחמת איסור תורה ולא תיקחו כופר?
ת .ברמב" )במדבר ל"ה ל"ג( מבואר בטע האיסור משו שוחד ויש החולקי בטע האיסור ועיי פתחי חוש )ח"ה פ"ב ה"נ( שהעלה

שפיצויי על הריגה מותר ליטל מביטוח וכד' כיוו שזה התחייבות מחיי ולא כפרה ועיי"ש.

ש .אדם החפץ לתרום כליה ומתלבט בין ילד לבחור את מי יעדיף להציל?

ת .הגר"י זילברשטיי שליט"א השיבנו שמסתבר שאת הבחור יקדי וביותר א הקט אינו בר דעת כיוו שחיוב הצלתו של מי שהוא בר
דעת גדול ממי שאינו בר חיוב במצוות.
ש .תשלום על בריחת קונים מחנות בגלל לבוש שאינו צנוע?

ת .מסתבר שהאישה ה שגרמה לכ פטורה מדי גרמא כיוו שזה היה התנאי לכניסה לחנות ולצאת יד"ש חייבת היא אול יש לדו א
הבריחה קוני שעמדו לשל אפשר שלזה יש די גרמי.
ש .השאירו בור פתוח אחר אמירת תשליך לצורך אחרים ונפל שם ילד?

ת .א הראשוני השאירו בלא להשגיח שאחרי יהיו אחראי על הבור הרי זה פשיעה וא אמרו לה ה פטורי כמבואר בחו"מ) סי'
ת"י סכ"ה( עיי"ש.
ש .קבלן שמסר דירה לשני אנשים לאחד חוזה ולשני מפתח למי שייכת הדירה?

ת .כיו שכל דירה נמכרת ביטוי הבעלות על הדירה זה בעשיית החוזה ,ומסירת המפתח אינה נחשבת לקני אלא רק לגבי חיוב בדיקת חמ
כמבואר בה"ל פסח ,ובחו"מ סי' קצ"ב בסמ"ע עיי"ש.
ש .הזיק דלת של רכב וצבעה אך משום שניראת 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'.
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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 אהרו דיי הרב יצחק גוטסמ.
הרב מרדכי פוז .הרב דוד אזולאי.הרב חשי .הרב אליהו סעדה.הרב משה לייפער.הרב אוריאל גדסי.
הרב יצחק לוי.הרב שלמה זריה.הרב חיי רוזנטל.הרב אהר גרנדש.הרב יצחק תופיק,
בברכת יישר כח להגדיל תורה ולהאדירה.

דפוס הדר

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

אבא אחד פנה לילדו בני! אחוד ל חידה,עשרה ציפרי היו על הע ,באו ששה ציידי וקלעו בששה מה כמה נשארו?
ארבעה ענה הילד בבטחה ,לא ולא ענה אביו,הארבעה שנותרו בחיי כששמעו את קול היריות פרחו
ומה שנשארו זה הששה פגרי.יש הגשה לבני אד שמה שהוציאו חסר ומה שקיבלו נשאר,ההיפ הוא הנכו,
ואליכ אנו פוני בקריאה נרגשת לבא ולעזור לנו בהוצאות העצומות מידי חודש בחודשו,ואשר אי לנו מימו מא גור כספי.

א לא נקבל עזרה משמעותית נתחיל בצמצו הכמות וההוצאה מאי ברירה.אי לנו על מי לסמו אלא על אבינו שבשמי שישלח את השלוחי הנכוני

02-5829850 Ï"ËÏ .Â¯˘˜˙‰

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'  025829850או פקס'  025817174היו ברכה!!!
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