מתוך "דרך ישרה" מסכת קידושין
דפים עז -פב ,פרשת במדבר תשע"ו
דרך ישרה תמצית הדף
æ"ò óã
*חלל* .החילול בחללה* .איזוהי חללה* .כמה שמות.
 .àדיני חלל  .1בת חלל פסולה לעולם אף אחר עשרה דורות ,ולר' דוסתאי בנות ישראל מקוה
טהרה לחללים .2 .ישראל שנשא חללה בתו כשירה ,בגז"ש מעמיו דדוקא זכרים .3 .חלל שנשא
חללה לכו"ע הולד חלל.
 .áמנין שחללה מתחללת  .1ק"ו שהיא עברה עבירה .2 .ואם תפרוך שהולד יצירתו בעבירה ,אמר
קרא לא יחולל שכשר מתחלל.
 .âאיזוהי חללה ,שנולדה מן הפסולים  .1פסולים לו ,קשיא הרי מחזיר גרושתו ובניה כשרים.2 .
שנולדה מפסול כהונה ,וקשיא מאלמנה גרושה וזונה .3 .חללה מוזכרת שעיקרה מד"ת.
 .ãכמה שמות  .1אלמנה אלמנה אלמנה חיב אחת ,להו"א ג' אלמנות ,או ג' ביאות ,ולמסקנא
אלמנת ג' בנ"א ,וכן בגרושה .2 .אלמנה גרושה וחללה זונה ,חיב ארבע ,דמוסיף .אלמנה לכה"ג,
גרושה להדיוט ,חללה מלאכול בתרומה ,וזונה דפוסל בישראל שם זנות .3 .שלא כסדר הזה חיב
אחת .ולמ"ד איסור חל על איסור חייב ארבע.
ç"ò óã
*כה"ג באחותו אלמנה* .הפסולות לכה"ג* .קידש ולא בעל* .בת גר זכר* .בתולות מזרע ישראל.
 .àכה"ג שבא על אחותו אלמנה ,אמרינן דלוקה רק משום אחותו .ואתי  .1לל"ק כר"ש דאין איסור
חל על איסור ,ואמר דאף כרבנן ואיסור קל לא חל על חמור .2 .לל"ב אתי כרבנן דלר"ש
פשיטא דלא חל ,ודחי דהו"א איסור כהונה שאני.
 .áהפסולות לכה"ג איצטריך למימר  .1גרושה ,לומר דחלוקה בלאו בפ"ע מחללה וזונה .2 .חללה,
דדוקא מאיסור כהונה .וישראל שבא על אחותו אינה חללה ,וכהן רק בביאה שניה באחותו
עשאה חללה .3 .זונה ,לומר שזרעו חולין .4 .באלמנה לוקה שתים משום לא יקח ולא יחלל ,ואם
גמר ביאתו אף בלא יחלל זרעו .5 .חלוצה ,דרבנן וקרא אסמכתא.
 .âקידש ולא בעל ,לאביי לוקה משום לא יקח ,ולרבא לוקה דוקא בבעל  .1אביי במחזיר גרושתו
דדוקא בבעל ,מלהיות לאשה .2 .רבא בכה"ג באלמנה דלוקה בבעל ולא קידש ,דחילל.3 .

שניהם מודים במחזיר גרושתו דלא לוקה בבעילה ,דהתורה אסרה דוקא דרך ליקוחין.
 .ãלר"י בת גר זכר כבת חלל זכר ופסולה ויליף  .1מחלל שבא מטפה כשירה ופסול ,ופריך דיצירתו
בעבירה .2 .כה"ג באלמנה יוכיח ,ויש לדחות דביאתו בעבירה .3 .אתי בצד השוה שאינם ברוב
קהל ובתו פסולה ,ודחי דיש בהם צד עבירה .4 .אימא מצרי ראשון יוכיח ,וא"ת ראינו ראוי לבא
בקהל חלל יוכיח ,ולר"י אף גר פוסל בביאה מהאי במה הצד.
 .äקרא בתולות מזרע ישראל  .1לר"י כל זרעו מישראל ולא מגר .2 .לראב"י אף מקצת זרע כשר,
בגר שנשא ישראלית .3 .לר' יוסי אף גר וגיורת בהורתו בקדושה ,שיהא ביאתו בישראל.4 .
לר"ש אף גיורת עד גיל שלש כשירה ,דבעינן שנזרעו בתוליה בישראל.
è"ò óã
*יכיר לאחרים נתן רשות* .הקושיות* .רב ושמואל.
 .àקרא יכיר דלאחרים  .1לר"י אף נאמן האב לומר שהוא פסול ,ורבנן פליגי.2 .לרבנן לתת פי
שנים ,ודחי דבידו ליתן במתנה כעת .3 .לנכסים שנפלו לאחר מכן .4 .לר"מ דאדם מקנה דבר
שלב"ל ,בנפלו כשהוא גוסס.
 .áספיקות בנתן רשות לקדש  .1אב לקדש בתו בספק שניהם מגרשים מספק ,דקמ"ל דקדם הוא
ביטל לשליח אף דלא דייק .2 .אשה ששלחה שליח ,קמ"ל אף דגברא קים ליה ביוחסין מ"מ
בקדשה היא ביטלתו .3 .ספק קדשה האב בנערותה או שבגרה ונתקדשה .לרב בוגרת לפנינו,
ולשמואל חישינן לשניהם שמא הביאה כעת .ואיירי ביום דשלמי י"ב ומחצה.
 .âהקושיות  .1מקוה שנמדד ונמצא חסר כל הטהרות טמאות ,ש"מ דמעיקרא .ואמרינן דאיכא
תרתי לרעותא ,חסר לפנינו והעמד טמא על חזקתו .2 .חבית שנמצאת חומץ ,דלר"ש ספק ג'
ימים ולרבנן הוי טבל למפרע .ואמר דאיכא תרתי לריעותא חסר לפנינו וחזקת טבל.
 .ãמחלוקת רב ושמואל  .1מחלוקת תנאים בכותב נכסיו והבריא ,לר"י צריכים הם להביא ראיה
ולר"נ הוא צריך להביא ראיה .ודחי רב אף כר"י דליכא העמד גוף על חזקתו ,ושמואל כר"נ
דכו"ע בחזקת בריאים .2 .בוגרת לפנינו ,פליגי תנאי כרב ושמואל ,ודחי תרוייהו כשמואל
וקידושי דידה הוו במכחשתו ואומרת דבגרה מאתמול .3 .נימא דרב ושמואל נמי לא פליגי,
ועובדא דאקפיד שמואל במכחשתו ,ופסקינן כרב.
'ô óã
*ראיה ביצאה* .חזקות* .דיני יחיד.
 .àצריך להביא ראיה ביצא לחו"ל  .1הוא ואשתו וחזרו עם בנים וכרוכים אחריה א"צ ראיה .2 .מתה
ואלו בניה ,מביא ראיה על הבנים .3 .נשאתי אשה זו ,מביא ראיה עליה בלבד .4 .מתה ואלו
בניה ,מביא ראיה על האשה והבנים .5 .בשתי נשים מביא ראיה עליהם ואף על הבנים הקטנים.
 .áחזקות  .1מלקין בעל ,בהוחזקה נדה בשכנותיה .2 .סוקלין ושורפים ,בהגדילו בתוך הבית.3 .
בתינוק מטפח בצד העיסה ,דלר"מ סמוך מיעוטא דלא מטפח לחזקת טהרת העיסה ,ולרבנן
מטמאין דמיעוטא כמאן דליתא ,לר"ל שורפין ולר"י לא .4 .לר"י שורפין על חזקה בבית שיש בו
צפרדעים ושרצים ,ונמצאו חתיכות בעיסה .5 .עיסה ולידה תרנגולים ומשקין טמאין ויש ניקורין
בעיסה תולין ,ובמשקין אדומין טהור כיון דידיע.
 .âדיני יחוד  .1רמז ליחוד ,כי יסיתך בן אמך ,שרק עם האם שרי להתיחד .2 .אדם עם שתי נשים

אסור ,דדעתן קלה .3 .בשעת אנינות אבא שאול מתיר לאיש לילך עם שתי נשים ,ולרבנן אפ"ה
יצרו מתגבר .4 .אשה מתיחדת עם שתי אנשים ,ודוקא כשרים אבל פרוצים אף עשרה אסור.5 .
אשתו עמו שרי ,להתייחד עם ב' נשים  ,דמשמרתו.
à"ô óã
*חשש יחוד* .אנשים ונשים* .המעשים* .בקרובות* .ללמד סופרים.
 .àדיני ייחוד  .1לא חישינן ליחוד אשתו בפונדקי דמשמרתו ,בעלה בעיר ,או שיש פתח לרה"ר.2 .
בדרך צריכים שלשה ,שמא אחד ילך להשתין וישארו שתים .3 .מלקות איכא רק בפנויה ולא
בנשואה ,שלא יוציאו לעז על בניה .4 .בפרוצים חישינן טפי בפרוצים ואף בעשר אנשים .5 .וכן
מי שעסקיו עם הנשים ,דמחפות.
 .áאנשים ונשים  .1אנשים בחוץ ונשים בפנים ,לל"ק שרי דאיש לא צריך להכנס ,ולל"ב אסור שמא
יתחמק ויכנס .2 .אנשים בפנים ונשים בחוץ ,לל"ק אסור כיון שצרכם לשם ,ולל"ב שרי כיון
שחבירו יצא אחריו .3 .להלכה יש להחמיר בתרוייהו.
 .âמעשים בחשש עבירה  .1מחיצות בדרשא ,לאביי חביות ולרבא קנים ,שהזונים מחכים לרגל.2 .
רב ביבי ביקש שיקחו הדרגא מפני שושבינתו .3 .רב עמרם חסידא צעק שיש אש ,והיה עדיף לו
להתבזות בעוה"ז מהעוה"ב .4 .ר"מ התלוצץ בעוברי עבירה ,ובא לו במברא .5 .ר"ע התלוצץ
ובא לו בריש דיקלא .6 .פלימו אמר גירא בעיני השטן ,ובא בערב יו"כ כמו מצורע והוציא קול
שהרגו ,וא"ל לומר רק יגער ה' בך השטן .7 .ר"ח בר אשי התפלל שינצל מיצה"ר ואשתו
הכשילתו ,וכל ימיו התענה כיון דנתכון לאיסורא.
 .ãיחוד קרובות  .1לרב יהודה מתיחד לפרקים עם אחותו ,ודר עם אמו ובתו .2 .לשמואל אסור יחוד
כלל אף בבתו ,ואמו שרי  .3בהמה ,לר"י אסור ולחכמים לא נחשדו .4 .שרי להתיחד עם ) (6שתי
יבמות ,שתי צרות ,אשה וחמותה ,בת חמותה ,או בת בעלה ,או אשה ותינוקת היודעת ולא
מוסרת עצמה לביאה .5 .אסור לישון בקירוב בשר ,לאם עם בנה בגיל י"ב או י"ג .ולאב עם בתו
בגיל ט' או י"ב.
 .äאין ללמד סופרים  .1רווק להו"א מפני זכור דינוקי ,ודחי דלא נחשדו .ולמסקנא מפני האמהות.
 .2אשה ,מפני האבות .3 .לר"א אף מי שאין לו אשה ,והכוונה שלא שרויה אצלו.
á"ô óã
*אומנות* .גרע.
 .àאומנות  .1לא ילמד בנו אומנות נשים (10) :צורפים סריקים נקובות רוכלים גרדים ספרים כובס
גרע בלן בורסקי .2 .לר"מ ילמד אומנות נקיה וקלה וזו תפירה ,ויתפלל לה' ,שהכל לפי זכותו.3 .
אומנות ליסטים (6) :חמר גמל קדר ספן רועה וחנוני .4 .רובן (5) :חמרים רשעים ,גמלים כשרים,
ספנים חסידים ,רופאים לגהנם ,טבח שותפו של עמלק .5 .לרבי נהוראי ילמד את בנו רק תורה
שעומדת לו בזקנותו .6 .אשרי מי שאומנותו בסם ,אוי למי שאומנותו בורסקי.
 .áגרע  .1מהלך על צידו .2 .רוחו גסה .3 .נתלה ויושב .4 .עינו צרה .5 .עינו רעה .6 .אוכל הרבה.7 .
מוציא קימעא .8 .חשוד על :עריות .9 .גזל .10 .שפיכות דמים .עוד ינובון בשיבה וכו'.
הדרן עלך פרק עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קידושין!

הדרן למסכת קידושין בס"ד
"מסכת" פירושה אריגה) ,עיין נביא שופטים ט"ז ,שבת ע"ג מלאכת מיסך ,ספר חסידים תתקכ"ח ,אגרת הפמ"ג ריש או"ח( .מסכת הינה שלימות
הארוגה כולה כאחד ,ואף הנושאים המובאים בה בדרך אגב ,הינם חלק בלתי נפרד מהמסכתא .לדוגמא :במסכת
כתובות בסופה נמצאת סוגית ארץ ישראל וחביבותה ,במסכת גיטין סוגית חורבן ביהמ"ק והגלות ,וכדברי ישעיהו
)מ"ט( אי זה ספר כריתות אמכם .בפרק במה מדליקין מצות נרות חנוכה .אם כן ,יש למצוא את חוט השני העובר בתווך
ומבריח מן הקצה אל הקצה ,למצוא את הקשר ולארוג את המסכת על כל חלקיה ,ולבסוף לנעוץ סופה בתחילתה ,וה' יהא
בעזרנו אמן.
נעבור בס"ד בין הבתרים ,לראות את אריגת הענינים ,כולם כאחד יהיו תמים ,עד לקדש הקדשים מקום הכרובים ,נסעה
ונלכה כסדר הדפים ,אח"כ בדרך הילוכו כפי סדר הענינים  ,לנעוץ ולקשר אחרונים בראשונים ,השתדלנו לקצר אף
שהענינים עוד ארוכים ,הפך בה והפוך בה ותמצא מטעמים ,דדיה ירווך בכל העתים ,תנוח דעתך במסכת קידושין ,ותעמוד
לגורלך לקץ הימין.
בדף ב' ,אמרינן "קידושין" הוא לשון חכמים ,דקאסר לה על כו"ע כהקדש .ולכאורה פלא הוא ,שאף שם המסכתא נקבע
כך כלשון חכמים ולא כלשון תורה .על כרחך זהו הבריח התיכון ,מאי לישנא דרבנן ,דאסר לה אכו"ע כהקדש.
 .1קניני אשה :כניסה לרשותו ע"י :קידושין ,ייבום ,מאמר ,אמה העבריה בייעוד ,יפת תאר ,דין מאורסת
לכהן .נאסרת על כל העולם כהקדש ,נקראת קנין כספו ,כמו שמצינו באכילת תרומה למקודשת לכהן.
 .2יציאה מהבעל :על ידי :גיטין ,חליצה ,יציאת אמה העבריה .היקש הויה ליציאה.
 .3סביב :דין אשה נתבררו בארוכה דיני :שליחות ,שליחות לדבר עבירה ,נאמנות ,דברים שבלב ,איסורי
הנאה ,ספיקות ועוד.
 .4קניני בעלות של האדם :עבד עברי ,אמה העבריה ,עבד כנעני ,כיצד קונים את עצמם חזרה .בהמה גסה,
בהמה דקה ,קרקעות ,מטלטלין .שדבר שהוא של האדם אסור לאחרים כדוגמת הקדש ,ואף יש אשם גזילות למי
שגזל ונשבע לשקר .א"כ אתי שפיר שפרק קמא נקרא האשה נקנית ,שיש בו את כל דיני הקנינים.
 .5בנוסף לזה:אשה נקראת קנין כספו ,שיעורי מטבע לקנות ולקדש ,דיני ירושה בישראל ובגוי .זקן נקרא כך
על שם שקנה חכמה ,קנין רוחני.
 .6עבד כנעני ושפחה:כשנכנסים לרשות ישראל הם מתקדשים במילה וטבילה ,ביציאתם הם חלק מעם ישראל.
וכן הם בלאו לא יהיה קדש.
 .7רשות גבוה:היינו הקדש ,דיני מעילה ,ערכין וכפיה לשלם ,קידושין בהקדש ובקדשים ,גאולת הקדש
וסוגית לחצאין.
 .8אב ובנו :חיוב אב לדאוג לנישואי ילדיו ,ושאר חיובי אב כמבואר ,חיובי הבן לאביו ,כיבוד ומורא אב ואם
שהוקשו למקום.
 .9ברית :ברית הנישואין ,וכן :ברית מילה ,תלמוד תורה בריתי אשר שמתי בפיך ,כבוד לומדי תורה וזקן שקנה
חכמה.
 .10נשים במצוות :פריה ורביה ,ושאר המצוות כפי גדריהן.
 .11מצוות התלויות בארץ :ראה לקמן גבי עשר קדושות.
 .12איסורי הנאה :הוקשו להקדש ,פן תוקדש יהיה כהקדש ,דיני כלאים בחו"ל.
 .13עשרה יוחסין :קדושת עם ישראל וטהרת הייחוס ,קדש ישראל לה' כמו תרומה .סוגי היוחסין ודיניהם,
צירוף עם ישראל לעתיד לבא ,טהרת ממזרים שנטמעו ,בירור יוחסין ,פסולי קהל בעממין ,כגון :עמוני מואבי
מצרי כנעני כותי ,פסולים מחמת נישואי איסור של חייבי מיתות ,כריתות ,לאוין ,עשה.
 .14כהונה :נאמר בכהנים וקדשתו ,דיני כהן גדול ,פסולי כהונה ,דין חללים וטהרתם ,מתנות כהונה ,דיני
כהנים בהקפה והשחתה.
 .15מתנות כהונה :נקראו קדש,תרומות ,מעשר שני חלה .דיניהם והיכן נוהגים ,כל הארצות עיסה לבבל,
וארץ ישראל.

 .16הרחקה מעריות :קדושים תהיו פרושים תהיו ,דיני ייחוד ,פרישות מקרובות ,מעשי מסירות נפש.
קדושות נוספות שמצאנו במסכתא:
הנה מצינו בתחילת מסכת כלים )א ,ו( שהמשנה מביאה עשר קדושות הן זו למעלה מזו .ומצאנו שהלכות רבות מהם
מופיעות כאן במסכת קידושין ,והדברים נפלאים .וכן יתכן לומר דעשר קדושות כנגד עשרה יוחסין ,וכן פרק עשרה יוחסין
מתחיל עם גובהה של א"י ,הראשונה שבעשר הקדושות ,ועכ"פ סימנא מילתא.
.1ארץ ישראל גובהה מכל הארצות ,תשעה קבין חכמה :סוגית מצוות התלויות בארץ ,תרומות מעשרות חדש
ערלה כלאים .עומר ,שהתחיבו כשנכנסו לארץ ,עומר מתיר את החדש ,לעתיד לבוא עמ"י ישבו לבטח בארץ
ישראל ,ואף באשדוד.
 .2ערים המוקפות חומה :גבי שילוח מצורע מהם ,שילוח צפורי מצורע מהם אל החוץ על פני השדה.
 .3ירושלים:גבוהה מכל א"י ,מעילה בחומות העיר ,מימון החומה ,ראיה ושמחה בעליה לרגל דיני מעשר
שני ותודה הנאכלים בירושלים .תשעה קבין יופי.
 .4הר הבית:מושב הסנהדרין ,מנוקים מכל מום ,דיין הנוטל שכר לדון.
 .5עזרה:חולין בעזרה ,שחוטי חוץ ,אשה בעזרה מנין ,נשים בעבודות הקרבן ,נסכים בבהמה.
 .6היכל :עונש על חילול היכל ה'.
 .7קדש קדשים:אני אמרתי יהיו לפני ככרוב ,הציץ קדש לה' ,כהן גדול הנכנס לפני ולפנים.
 .8תשמישי קדושה:ספר תורה ומנין אותיותיה ,נקראו הת"ח סופרים ,תפילין באשה.
 .9לא יהיה קדש:בעבד ושפחה כנענית ,בסוטה ,ומשם למדנו גלגול שבועה.
 .10מלחמה :והיה מחניך קדוש,יפת תואר,מלחמות בית דוד.
 .11קדש לי כל בכור:דיני בכור ,נאמנות בבכור ,פטר חמור ועריפתו.
 .12כי עם קדוש:בהקפה והשחתה ,בדין כהנים ישראלים ונשים בזה.
נעוץ סופו בתחילתו:
 .1תחילתו וסופו :חיוב אומנות ילפינן שנא' ראה חיים עם אשה אשר אהבת.
 .2קידושין לב"ק :אבות נזיקין ,וחיוב אב לתולדותיו להשיאם ושאר הדברים.
 .3קידושין ליבמות :זיקה הוי תחילת קידושין והכנה לנישואין.
 .4קידושין לגיטין :מקיש הויה ליציאה.
לסיום ,הקדוש ברוך הוא :הקשר שלו עם כנסת ישראל נמשל לבעל ואשה ,במגילת שיר השירים שהיא קדש קדשים.
קודשא בריך הוא אוריתא וישראל חד -מצות תלמוד תורה ,משה איש האלוקים שהוריד את התורה ,ארץ ישראל
הדר בה כמי שיש לו אלוק ,עם ישראל יודעי שמך ,סוגי שם המפורש .שבת קודש היא אות בין הקב"ה וישראל,
ונאמר בה מושבות  .סוגית עם ישראל שנקראים תמיד בנים של הקב"ה.

שאלות לחזרה ושינון
דף ע"ז
א.
ב.
ג.
ד.
דף ע"ח

מתי ולד חלל ) (3והדיעות.
מין שחללה מתחללת )(2
איזוהי חללה ולמה הכווה )(3
כמה מלקות בביאת איסור ,וכמאן )(3

א .כה"ג שבא על אחותו כמאן אתי )(2

ב.
ג.
ד.
ה.

קראי בפסולות לכה"ג )(5
קידש ולא בעל ,המחלוקת ומודים )(3
מין יליף ר"י דבת זכר כבת חלל זכר )(4
קרא דבתולות ישאו לכהוה ,מה ילפין
לגיורת )(4

דף ע"ט
א .קרא יכיר לאחרים למאי אתי ) (4וכמאן.

ב.
ג.
ד.
ה.
דף פ'

תן רשות לקדש ,הקמ"ל )(2
ספק אם תקדשה בבגרות או בערות,
המח' ומ"ט )(2
הקושיות לשמואל )(2
מחלוקות רב ושמואל )(3

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
דף פ"ב

א .הבאת ראיה על יוחסין ביצא לחו"ל וחזר
)(5
ב .דיי חזקות והמח' )(5
ג .הלכות יחוד )(5
דף פ"א

דיים בייחוד )(5
אשים ושים בשתי חדרים )(3
המעשים בהרחקה מיצה"ר )(7
ייחוד קרובות )(4
עם אילו שתי שים שרי להתיחד )(6
אין ללמד סופרים )(3

א .סוגיא דאומות )(6
ב .הדברים שאמרו בגרע )(10
הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קידושין!!

הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
יצאו לאור בס"ד מסכתות:
 ברכות
 שבת מהדורה חדשה.
 עירובין
 פסחים
 שקלים ר"ה
 יומא
 סוכה
 ביצה תענית
מגילה-פורים

 יבמות
כתובות
נדרים
נזיר סוטה
גיטין
 קידושין -עם תורתך שעשועי,

עם מחודדין בפיך.

סימני הדף ,ותוספתא

עם מדרש,

תוספתא ,ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה

 בבא קמא
 בבא מציעא
 בבא בתרא א-ב
 סנהדרין א-ב עם "יש סדר

 מכות שבועות
 עבודה זרה הוריות עם
מחודדין בפיך

 זבחים
 מנחות
 חולין
 בכורות עם הקדמות ומושגים
 ערכין-תמורה
 כריתות-מעילה
 נדה

לגמרא" ותמצית כל המסכתא.
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:"äøùé êøã" úéáî íéôñåð íéøåáéç
באהבתה תשגה תמיד -שיחות
באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבי בונים שרייבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצד ללמוד
לשנן ולזכור ,עם הכנה למסכת מכות.
הקדמות ומושגים -סדר קדשים,
ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

שירת ישראל -סוגיות מסכת ב"ק.
קיצור חרדים מנוקד ומסודר.

קיצור אלשיך רות
קיצור אלשיך אסתר
קיצור אלשיך איכה

בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

 ניתן להצטרף לקהל הקוראים,
ולקבל את העלון במייל
לפרטים תגובות והערות:
yesodot100@gmail.com
~~191

המערכת

נשיח בחוקיך  1270מצוות לפי כל
השיטות של מוני תרי"ג המצוות.
בחקותיך אשתעשע -על תרי"ג מצוות,
לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

עתים לתורה -לוחות ללימוד יומי לכל
יהודי ,עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.

