
  "היכלי תורה"רשת שיעורי תורה 
 

  

י רשת " ע הדף היומישיעורי על הרחבת מעגל  המשמחתהתקבלה הבשורהגדולה בהתלהבות 
 שהוקמה בסיוע נדיבי עם במטרה לעודד ולחזק את לימוד ואת לומדי הדף היומי די "היכלי תורה"

   ..בכל אתר ואתר

 500- וכבר נרשמו בה למעלה מ את פעילותה"היכלי תורה "רשתלפני מספר חודשים החלה רק 
 ורבים נאלצים עדיין להמתין ברשימה עד שיתאפשר להכניס ,שיעורי תורה מכל רחבי הארץ (!)

  .שיעורים נוספים

ס היוצאים לאור " בעשרות אלפי קונטרסי הש פורסמה גםרשימת השיעורים ומגידי השיעורים
 שבראשות הגאון רבי פינחס "זכרון משה"י המרכז העולמי להפצת הדף היומי "מדי חודש בחדשו ע

שבמחזור הנוכחי ' דף היומי' חלק גדול מן ההתעוררות ללימוד השלזכותו נזקף ,א"גוטפרב שליט
 ,"זכרון משה"המרכז העולמי להפצת הדף היומי של הברוכה לפעילותו וזאת הודות , שברה שיאים

שכן ,  דפי גמרא מידי חודש בחודשו30יקר ליוזמתם הברוכה והנחשונית להוציא קונטרסים של ובע
בדרכים או ' דף היומי' נפתחה הזדמנות לרבבות לומדי ה)ולנסיעה (ונוחים לנשיאהבהיותם קלים 

  .בשעות המתנה נחוצות

ורבבות שבזכות , במחיר מוזל ומסובסד, למעלה מעשרת אלפים חוברות מופצות מידי חודש
ס המהודר מבית היוצר הגדול העומד בראש פרויקט הוצאת "יוזמה זו זוכים ללמוד את הדף בש

   .'עוז והדר'  מכון -ס המפואר "הש

הנוסעים ות  של עשרחזה הוא הממרגשומה , נסיעותהמרכז אף הקים שיעורים מיוחדים ב 
, בעשרות אוטובוסים נערכים שיעורים יומיים. 'דף היומי'המנצלים את זמן הנסיעה ללימוד ה

 ואחרים שאף 'זכרון משה ' חלקם ממהדורת– 'עוז והדר'כשלנוסעים מחולקים חוברות הגמרא של 
לה אינם פוסקים מלהל' דף היומי'רבים מלומדי ה-שרבים, 'מתיבתא'מנויים על הגמרא המבוארת 

, מאזינים עשרות הנוסעים לשיעור הגמרא, בעוד האוטובוס עושה את דרכו. ומלשבח את מעלותיה
  ...עד כי לראשונה ניכרת הנאה בקרב חלק מן הנוסעים כשהאוטובוס נתקע בפקק

הצמאים להשיב נפשם בדברי , לאחרונה הקימה הרשת שיעורים מיוחדים לחולים ומוגבלים
, בהשתדלותם של כמה נדיבים נכבדים, אלו הושג מימון מיוחדבימים . ותורה בלימוד כסדר

נרכשו גם גמרות מסדרת הגמרא , בתרומתם. שביקשו להיות שותפים בהחייאת נפשות זו
   .'עוז והדר' של מכון 'מתיבתא 'המבוארת

בהם הם ,  או מבני משפחותיהםחולים ומוגבליםמאותם  כתבו אחדיםהמכתבים המעודדים ש
תם והוקרתם על המחשבה ותשומת הלב שהוקדשו להם מתוך השתתפות מביעים את הערכ

 אף הוקראו בישיבת נשיאות הרשת - במצבם ורצון להקל עליהם ולחיות נפשם בלימוד התורה
  .והוחלט שהעתקים ממכתבים אלו יישלחו לנדיבים העומדים מאחורי היוזמה, שהתקיימה השבוע

 ,'מתיבתא' הלכתיים אקטואליים מתוך מהדורת  קטעיםבאוהו, הראשון בסדרה, בעלון הנוכחי
 כי מלבד שבכל יום יוכל הלומד לעיין - מטרה כפולהבכך משיגים אנו  .מסודרים לפי ימי הלימוד

הרי שהעיון בקטעי הלכה אלו יביא לכך שיזכור את , בעלון ולמצוא פניני הלכה להעשיר את עיונו
  .קשור לדברי הגמראי שיתעורר בו הנושא ההלכתי ה"ע, הדף גם בעתיד

טור מיוחד לראיונות וסיפורים אישיים של מגידי שיעורים ה "איבעלונים הבאים יוקדש 
סיפורים שיפורסמו מעט . שיש בהם לתועלת להגדיל תורה ולהאדירה, ומשתתפי השיעורים

  .'עוז והדר'יזכו את שולחיהם בהשתתפות בהגרלה על מבחר ספרי מכון , הקוראים

  מתיבתא
  "פנינים"במהדורת 

  

 תחילת לימוד מסכת יומא עם
, במסגרת הדף היומי         

הצטרפו מאות למעגל המנויים 
של תלמוד בבלי המבואר 

היוצא לאור כיום , מתיבתא
  :  פורמטים2-בכריכה קשה ב

פורמט גדול באותיות מאירות   .א
 ללימוד בבית מותאם, עינים

 בו מופיעים גם דפי - המדרש
רא בסדר רצוף עם הגמ

הערוך מחדש א "המהרש
לפני הגמרא , בתחילת הכרך

, המבוארת עמוד מול עמוד
  .ושאר מדורי מתיבתא

 בגובה 'פנינים'מהדורת   .ב
מודפסת , מ" ס26מיוחד של 

נוחה , בנייר קרם מיוחד
אטרקטיבית ללימוד , לנשיאה
 זאת בכריכה כל ו;בדרכים
,  חזקה ואיכותית,קשה

 . הנשמרת לאורך זמן
  שהיא המהדורה 'מתיבתא'

המבוארת היחידה                         
 של  והמפוארס החדש"עם הש

מוסף , י"עם פיסוק רש', עוז והדר'
הגהות וציונים מכתבי יד , י"רש
שלל מדורים במהדורה זו  .ועוד

 המעשירים את היקף ,נפלאים
, ביאורי הגמרא: ואיכות הלימוד

ילקוט , ביאורי התוספות
פניני , אליבא דהלכתא, יםביאור
  .תמצית הדף וכפתור ופרח, הלכה

 'מתיבתא'ה כי עם הופעת יצויין
הוצף , 'פנינים'מהדורת ב              

מוקד המנויים בגל של לומדים 
ובני תורה שביקשו לרכוש דוקא 

בשל היותה ייחודים , מהדורה זו
המשלבת בתוכה את כל מעלות 

יחד עם , הגמרא המבוארת
עד כדי כך ,  נפלאהבהירות

שהלומד המצוי אינו מבחין 
שבעצם מדובר במהדורה 

  .מוקטנת

  יומיההדף המרכז העולמי להפצת י "ל ע"יוהעלון 
  02-5377604: 'טל                             "זכרון משה"
  

  

  03-5422711 :  פקס1599-55-30-55 ":היכלי תורה"רשת 
   tora10@nana.co.il :ל"דוא

  .ל" לכתובת הנאימייל נא לשלוח להצטרפות לקבלת העלון
  !והארות יתקבלו בברכההערות 

  

 ודשחפרנס ה
 לאחזקת שיעורי התורה

  משה בילוי נשמת הרלע
 לוינגרל " זציוסףר "בן הר
  ג"תמוז תשל' ע ב"נלב
 ש"ט ולרפו"תו תחי לאויי ב"הונצח ע



 ז"י יומאז"ט יומא

הכנסת בית באמצע הבימה העמדת
וכותליו היכל כנגד מכוון מזבח .'וכונמצא

פי'הל(ם"הרמב ה"תפילה א"רמהו"ושוה)ג"א
סי"או( המעמידישכתבו)קנ'ח באמצעם בימה

הכנסת בגמםומקור.בית דמבואר ממה 'הוא
נא( ד):סוכה הכנסת בית שללגבי אלכסנדריא

היש,מצרים עץ של .תהיבאמצעהבימה
הדברו ביתבטעם באמצע הבימה שעשו

הרמבהכנסת שישמעושם"כתב כדי הוא
סי"או(ס"החתו.כולם נוסףכתב)כח'ח ,טעם

מחזיקיןש שאנו קוריןאתכיון שבה הבימה
כמורשתפ כןהריש,מזבחההקרבנות מפני

שסבבו כמו הסוכות בחג הבימה מסבבים
ארוןוא,המזבח לפני בהיכל שעמד המזבח ותו

קט מקטר מזבח שהוא היוהקודש עומדהרת
לשלחןב מנורה בין מכוון הבית ויעןאמצע

הפנימי כמזבח בפנים עומדת שלנו שהבימה
ב"ע באמצע להעמידו ראוי הכנסתכ ית

לבי המקדשלדמותו האפשרית .בכל
משנההככסףהו איזהסף על זכות ללמד כתב

ב בסוף הבימה שבנו במדינתו יתמקומות
העםמטעם,הכנסת רוב שהיו בזמנם דדוקא

מאמצע אם כי הקורא קול שמעו אבל,ולא
גם ישמעו מעט בהם ואנשים קטנות בקהלות

ב שבסוף הכנסתמהבימה .ש"עייית
הקפידו שאר חידוש דבר מצאנו זה ובעניין

כך כדי עד רבותינו מוהרש,עליו ש"הגאון
אבד"זסופר קראקא"ל שבס(ק מכתביו בתוך 'נדפס

ט מכתב סופרים פאפאאמר)אגרות שאין,לקהלת
אשר על שמה הרבנות משרת לקבל ברצונו
להעמיד עמהם שהתנה התנאי את קיימו לא

ב באמצע הכנסתהבימה יעמודית ושלא
גבוה במקום התפלה .עמוד

דעלמא במילי גם האם
ימין בצד להתחיל צריך

ימיןכ דרך אלא יהיו לא פונה שאתה פינות .ל
הלכות"בשו משנה י(ת תקלז"חלק סימן נשאל)א

לחשב עמודים שתי לפניו שיש בהםבאחד
מסוים לחשבה,חשבון קודם צריך אתאם

ואחה הימיני כל"צד משום השמאל צד כ
לימין אלא יהיו לא פונה שאתה .פינות

הגמ דברי הפנים'והביא לחם דקרמינן כאן
ברי,אלחם הונא רב אמר דרבהומשנינן

קחשיב ומר ימין דרך חשיב קא מר יהושע
שמאל פינות,דרך כל מר והאמר ופריך

למזרח ימין דרך אלא יהיו לא פונה ,שאתה
הנ חושבנאילימיומשני הכא אבל בעבודה

הוא .כ"ע.בעלמא

צריךדומשמע מצוה שהוא בעבודה דדוקא
דעלמאאבלימין במילי .ש"ייע,לא

 

  לזכרון עולם בהיכלי התורה
  

  פאנעט א "זיע ףסיור רבי "ק אדמו"בן כ מאיר צביר רבי "ק אדמו"לזכר נשמת כ
  מדעעש

  ג"תמוז תשס'  נתעלה לשמי רום ב
   

  .ה.ב.צ.נ.ת

  לעילוי נשמת
  

  ל"ז שלמה מוסרריהרב 
  בשם טוב ובאריכות ימים מופלגתע "נלב
  ה שנים" והוא בן קה"כ תשח סיון"כ

  
  ג"מר שלום כהן רי בן נינו "הונצח ע

  

  .ה.ב.צ.נ.ת

 לתרומות והנצחות
1599-55-30-55 



 ט"י יומאח"י יומא

העם תחובת חכמיםלפרנס למידי
להתבטל יצטרכו שלא

שמים ממלאכת
שאחיו לו אין שאם מנין אומרים אחרים

אותו מגדלין לומר,הכהנים והכהן'תלמוד
מאחיו אחיו'הגדול משל .גדלהו

תשב"בשוכתב קמ"ח(ץ"ת סימן יש,)ב"א שמזה
דרך לפרנס ישראל כל על חובה כי ללמוד

לח שתורתםכבוד ולדייניהם כמיהם
להתבטל,םאומנות יצטרכו שלא כדי

שלא וכדי מלאכתם בשביל שמים ממלאכת
ושינהגו עניים מפני הארץ עמי בפני יזדלזלו

כבוד בגמשוכמו.בהם קלד('מצינו ):חולין

גדול לכהן חכם תלמיד כבוד תאדאי,שהשוו
מדרשא לבי דאתא דדינרא שקא ההוא ,שם

ז אמי רבי ביהקדים בגמ.כה שם 'ומבואר
ש מעצמו'ונתן'שנינודאף שיטול מכל,ולא
חשובבמקום לגביכמוו,התירואדם שמצאנו
מגדליןגדולכהן הכהנים שאחיו לו אין שאם

שנא מאחיו'מראותו הגדול גדלהו'והכהן
אחיו הגמ.משל בעלי שהשוו אדם'הרי

כמו להעשירו ישראל שחייבין כהןחשוב
עצמו .גדול

כתב נותנתשעוד הדיןכן שהרי,ו"מקמדת
אבדה ולהשיב להחיות דבר לכל קודם הוא

אדם בפ,לכל שנינו שלימה בתרארקדמשנה
קודם).יג(דהוריות לוי ללוי קודם כהן

וגו שכל'לישראל בזמן אבלםאימתי שוים
הי וכהאם חכם הארץדולגהןממזר עם
ת לככםחלמידממזר קודם גדולהוא םעהן

בגמ,ארץה מפניניםיקרה')שם('ואמרו 'היא
גדולמכ ולפניםהן לפני מלךלוואפי,שנכנס

לכ קודם גדולשהוא התםהן מכל,כדאיתא
לומקום קודם לנו,חכם אין שמת דחכם

בו ישראלוכיוצא כל שמת ראוייןמלך
שחכם.למלכות מכוכיון גדולעדיף כי,הן

דמחייבים לגדלוההיכי גדולכהנים לכהן
בעושר נמי,משלהם ישראלחיהכי כל יבים

ת חכמיםלגדל בעושרלמידי .שבהם

חולי שאר או קטועות שידיו מי
בעצמו לכתוב יכול לו,שאינו יש אם

ס כתיבת תורהמצות פר
ושלוחי למעבד מצינן לא דאנן מידי איכא מי

עבדי מצו .דידן

י"בשו חלקת סי"יו(עקבת שידיו)קנב'ד במי דן
אם לוקטועות תורהיש ספר כתיבת ,מצות

לכתוב יכול אינו שהוא שכיון לומר מקום ,שיש
זה על שליח לעשות גם יכול וכמבואר,אינו

המנו.בסוגיין'בגמ שהעלה למה חתדומיא
הרמב)ג"תריצוהמ(חינוך הכי,ם"בדעת דמשום

ספר כתיבת ממצות פטורות משום,תורהנשים
לעשות יכולין אין וממילא לכתוב דפסולין

לכתוב מהדכ,שליח לאל עביד מצי לא דאיהו
שליח משוי שחולה,מצי למי הדין הוא כן ואם

.בידיו

כן נאמר דאם כתב לפישהרי,קשהיאמנם
מטעם היא הגט כתיבת מראשונים הרבה דעת

בשו,שליחות נפסק כ"או,)קכ'סיישר(ע"וכן
שנמצ זה לפי קטועותא שידיו יוכלמי לא

הגט את לכתוב שליח שמענו,לשלוח ולא
קטועות שידיו מי לגרש לפסול .מעולם

יעקב"בשוו חלקת אמרינן,כתבת דלעולם
לאש שליח משוי לא עביד מצי לא דאי הכלל

בעצם שעתא בהאי שייך דלא היכי רק ,שייך
ד מטעם או דקרבנות לעולםכהאי בא שלא ,בר

היאאבל המניעה חולמאם וכדומהיסיבת
שליח לעשות בבו,יכול שמבואר שם,ק"מה

מהני דודאי השליחות חלות לענין מיירי לא
בכה השליחות חולה"וחל או זקן כשהוא גם ,ג

ה שם לעשותםאהנידוןרק לכהן בכלל מותר
שירצה כהן לכל אבו,שליח דכלזה כיון מרינן

כהן לאיזה שליח לעשות מותר שכהן הטעם
מפני הוא וששירצה להקריב בעצמו זהיכול
שי הטעם להקריבראלשגופא יכול שאינו

כהן לכל שליח למנות יכול אינו בעצמו
ש,שירצה באופן דווקא הוא באמתלכך יכול

בעצמו יכול,להקריב שאינו חולה או זקן אבל
נ לא להקריב רשותבעצמו התורה לו תנה

שרוצה מי לכל שליח .לעשות



 א"כ יומא'כ יומא

כיפור יום בליל רחום והוא אמירת
לאסטוני רשותא ליה לית דכיפורי ביומא .שטן

הפוסקים צריךנחלקו יוםלומרהאם בליל
ת לפני רחום והוא ערביתפכיפור נהוה.ילת

לאמירתו טעמים כמה נאמרו החול .בימות
לרש הגדול הפרדס ב(י"בספר כתב)סימן

בערבית שאין מפני הגדול אליעזר מרבינו
ע לכפר שהםוקרבן ובמנחה בשחרית כמו ון

בין ושל שחר של תמידים הקרבת כנגד
כתב.הערבים לפי,אמנם הטעם נראה ולי

ערבית תפלת קודם החוטאים להלקות ,שנהגו
ואומרים רחמים עליו מבקשים שלקה ומיד

עון יכפר רחום רבינוו.כ"ע.והוא כטעם
הגדול ויטרי,אליעזר במחזור גם ק"סו(כתב ,)ס

סוף(המדרשמוהביא א פרשה רבה השירים שיר

ט ובידו):פיסקא בירושלים אדם לן לא מעולם
עבירות,עון על מכפר שחר של תמיד כיצד

בלילה של,שנעשו מכפרותמיד הערבים בין
ביום שנעשו עונות דווקאו.כ"ע.על זה כל

קיים המקדש בית שהיה התמידיםשבזמן היו
אלאאבל,מכפרים לנו ואין שחרב עכשיו

רחום והוא ערבית לתפלת הקדימו התפלה
עון .יכפר

ויווהנה שבת נ"בליל לאומרוהגוט וכתב,לא
הרוקח משום)מט'סי(בספר שאיןשהוא

בשבתמתפל תחנונים זה.לים טעם בליל,ולפי
ש הכפורים ותחנוניםכולויום לתפלה מוקדש

לאומרו מותר והיחיד הרבים צרכי .ולשאלת

גבוהכתבו שלחן סק'סי(בספר ביוםש)ב"תריט
שהוא עון כפרת של הטעם בו שיש הכפורים

וכ סליחה ביום,פרהיום אפילו אותו אומרים
בשבת שחל .הכפורים

המטהשהושאוכליןלאכולמותראםה תחת
בראשו דמו הגבר קריאת קודם לדרך .היוצא

המית:י"רשתבכ שהוא מוטל ראשו על מותו עון
רש.עצמו מדברי הלומדים הדבריםכלש,י"יש

ב בנפשושנאמרו מתחייב אותן שהעושה נדה מסכת
בראשו קלופכגון,ודמו וביצה ובצל שום יןהאוכל

חשש,בדיעבדאףאסוריםשהם בדבר יש שהרי
רשכממיתה שכתב עצמו'י"ו המית כ"וא,'שהוא

הדבר לו יזיק שלא כדי בדיעבד להתיר מקום .אין

יעקב"בשו שבות קה"ח(ת סימן בדיעבד)ב ,מתיר
העיטור בעל דברי על בב(ומסתמך יו"מובא סי"י )ו'ד

דאי מה דלפי פ(בירושלמיתאשכתב ה"שבת סוף )ו"ח

רע שרוח מפני בקנה שוחטין שאין שורהבטעם ה
בדיעבדש,עליה אבל לכתחילה אלא אסור אינו

כשרה ש.שחיטתו שאהרי רוחהואוסוריכל משום
בדיעבד אסור אינו .רעה

יוסףהאולם ס(ברכי קטז סימן ברכה י"שיורי ,חולק)ק
הקנהדהתם על אלא שורה רעה הרוח ולכןאין

שרי .בדיעבד

הגמ דברי מינה ממיקם'נפקא מיגנא שאני
לשמה"בשו תורה שנח(ת בראובן,שאלנ)סימן

לעילוי חודש משך בלילה ללמוד שנשכרו ושמעון
אדם היה,נשמת שמתחילשעהשוהתנאי אחר

של בביתו בלימוד להתחיל צריכים הם הלילה
שניהםוהנפטר אחתביחדילמדו שעה ,משך

הו חלקיםיחלקושעותבשאר נעור,לשני כשאחד
ישן בסוף.והשני לשמעון עסק נזדמן אחת ולילה

לראובן,הלילה שמעון אנישואמר הלילה בזה
בתח שהוא בחלקך תלמדיאלמד ואתה הלילה לת

לעסקי לילך שאוכל כדי הלילה בסוף שהוא ,בחלקי
הםש שוים השעות מפניו.הלא בזה מיאן ראובן

טוען ושמעון הקימה סדוםלוצער מדת מי,שזה עם
.הצדק

ראובןשוהשיב עם צער,האמת יש ודאי במהכי
מ יותר משנתו לקום בשצריך הראשוןהלימוד חלק

כלל ישן לא שעדיין הלילה מבוארשוכמו,של
ממיקםדבסוגייתינו מיגנא רופיר,שאני נוחדי"שש

לנדד לאדם סוףלו עד לישן מלילך מעיניו שינה
שהיא בהשכמה ממטתו עומד ולהיות הלילה

הדשן .ש"ייע,תרומת
 

  לעילוי נשמת
  ל"ז  בן ברוריהצבי דידיהרב 

  ם"תמוז תש' ע א"נלב
  ל"בן אסתר ז בנימין מקיקץ דידינ הרב "ולע

   ט"ט סיון תשכ"ע כ"נלב
  ה" בת אמימה עברוריה דידינ מרת "ולע

  ד"ז כסלו תשמ"ע ט" נלב
  ה"בת חנינה ע ה מזוז'עטירצנ מרת " ולע

  ו כסלו"ע כ" נלב
  

  .ה.ב.צ.נ.ת



ב"כ יומא

  לעילוי נשמת
  ל "זשמעיהו ר "ב אליהור "הר

   רייכמאן
  ה"תמוז  תשס' ע ג"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת

כדי הקברים על מספרים לכתוב
בנקל הקבר מקום למצא שיוכלו

אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר
דכתיב מצוה בבזק'לדבר .'ויפקדם

משה"בשו אגרות סי"יו(ת ג אםהנשאל)קיז'ד
שיוכלו כדי הקברים על מספרים לכתוב מותר

בנקלולמצ הקבר מקום בשאפשרש,א זהיש
בבתים כמו בהן שנוהגין להמתים .זלזול

ש דהיות לספורישוהשיב ישראלאתאיסור בני
בגמ ברמבבסוגיין'כדאיתא כן תמידין(ם"ונפסק

ה"פ ש,)ד"ד הדין הקבריםישהוא משוםבספירת
לרש היהריש,לועג אסורואם היה בחיים

שמת,םלמנות מוועתה חשיבותהםנתבטל
ה והרי שאםהחיים חרסים בהםיןכשברי

.איסור

כןו אם,אם חשוביםאף שהם גםכטלאיםנאמר
הואכן .בזיון
 

  לזכר עולם יהיה צדיק
  לזכרו הטהור של רבנו הגדול

  צדיק יסוד העולם, מאיר עיני ישראל
  רבים השיב מעוון וקירב לבבות ישראל

  ל" זצוקמנחם מנדלק רבי "הרה
  שניאורסון

  ביץוביל-ד"חבמ
  
  הנמהר ביום המר ושנסתלק מעמנו

  ד"תשנתמוז ' ג
  

  ' כהן ומשפ)דוב(שלום בער ' כות התזלהונצח 
  מנחם מנדל' שינאור והת' בניו הת

  חיה מושקא ודבורהבנותיו 
  

  .ה.ב.צ.נ.ת

  התורהלשיעורי גמרות 18
 שמעיהור "ב אליהור "לעילוי נשמת הר נתנדבו

 ה" תשס תמוז' ע ג"ל נלב" זרייכמאן
 .ה.ב.צ.נ.ת

 
 וי משפחתו שיחי"ע

  

      
  

 הדרום גמרות לשיעורים באיזור 30
  ל"ז ץ"כ הכהןשמעון צבי  ר"נ הר"נתנדבו לעי
  )לס'לוס אנג( ץ"דוד כ ר"ב
 ב"ט סיון תשס"ע כ"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת
  

  ץ"דוד ודיטה כ מרו יאחייני "עק והונצח "לא זכה לזש
 לומדי השיעורים תהיה לעילוי נשמתוזכות 

  

      
  

  לשנהשיעור תורהת אחזק
 נתנדב לעילוי נשמת אבינו מורנו

 ל" זצסעדון יחיארבי 
  ל" זמסעוד יחיא  רביבן

  

 ' תחינותא אמנו מור"טולזכות תבדלח
  

      
  

 שותף פעיל להיעשותלא בכל יום ניתנת לך ההזדמנות 
 .י גמראפעשרות ומאות דב

 

  שותף בלימוד התורהה הנך נעשךנדבתב
 !!לומדי השיעוריםאלפי י "ע

 

 !!עיירות ובמושבים מחכים לתרומתךשיעורים בעשרות 
 

הנצח את יקיריך בנדבת גמרות לרשת שיעורי התורה 
 !!בלימוד תורה לשמהה ֶכַזה וֵכובכך ְז
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