פרנס החודש

להחזקת שיעורי התורה

לעילוי נשמת הרב משה
בן הר"ר יוסף זצ"ל לוינגר
נלב"ע ב' תמוז תשל"ג

הונצח ע"י בתו תחי לאוי"ט ולרפו"ש

נושאי ה'ד' בעלו :

milyexin 'd xace
שיחה אישית עם הרה"ג ר' פנחס גוטפרב שליט"א יו"ר המרכז העולמי "זכרון משה"

àñëä úéáì ñðëéäì øúåî íàä
)(â"ë àîåé
úéìèá óèåòî

 

לתפוס את הרה"ג פנחס גוטפרב
לשיחה זו משימה שאינה
פשוטה כלל ועיקר ,שכ ר' פנחס
אינו יושב במשרדי הנהלה אלא
שוהה כל העת ב'שטח' בלמעלה
מתריסר השיעורי הנאמרי על
ידו וע"י מגידי שיעורי נכבדי
במסגרת המרכז העולמי להפצת
הד היומי "זכרו משה" שר'
פנחס עומד בראשותו.

שלא להמשי לפתוח ולפתח את
מער השיעורי ,עד שכיו
בבית הכנסת 'זכרו משה' לבדו
ישנ למעלה מ  30שיעורי דבר
יו ביומו.
שעות
באילו
השיעורי?

מתקיימי

השיעור הראשו נפתח בשעה 3
לפנות בוקר ע"י הרב רחמי
ע זאת ,ניאות ר' פנחס לשת שאולי הכה ,והשיעור האחרו
אותנו במספר דקות מעולמו הוא בשעה  12בלילה חזרה על
הד היומי ע"י הרב יצחק
הרוחני ,הנשגב והנאדר.
מנדלסו.
  
מידי יו מתקיי שיעור בו
לפני כמה שני הוק המרכז נלמדי שלושה דפי גמרא ,הד
של היו והכנת  2הדפי לימי
העולמי 'זכרו משה'?
הבאי כ מסיימי יהודי
המערכת הוקמה לפני כ  22שנה ,בתו  7שני את הש"ס כולו 3
על ידי שיעור ראשו שנוסד פעמי!
בבית הכנסת 'זכרו משה'
בירושלי .מתחילה לא האמינו ומי ה שאר מגידי השיעורי
הסובבי שהעניי יחזיק מעמד במרכז העולמי 'זכרו משה'?
זמ רב מדאי ,א היה זה הרה"ג יש את הרב ישעיה וינדר ,הרב
רבי ישראל יעקב פישר זצוק"ל מנשה הלטובסקי ,הרב ישעיה
ששימש כרב ביהכנ"ס שעודדנו קראוס ,הרב אשר בורנשטיי,
בכל העת וא עמד לימיננו הרב יוחנ הלברשט ,הרב
במכתב נלהב על חשיבות וגודל ישעיה בלאס ,הרב יהושע שטר,
פועלנו.
הרב דוד קליי ועוד רבני
מה עמד מאחורי הקמת נכבדי.
המערכת?
מה ע פעילות לילדי?
פשוט בתקופה ההיא לא היו לא יאומ ,א יש לנו שיעור בד
קיימי כלל שיעורי תורה באופ היומי לילדי מידי בוקר בשעה
ממוסד ומסודר ,ולא היה את  6ומשתתפי בו כ  40ילדי )!(
המצב הקיי היו בו כל הרוצה אשר בחלק כבר סיימו את כל
ליטול את ה' יבוא ויטול .הש"ס בשיעורי אלו!!!
התקבל
הראשו
השיעור
בהתלהבות דקדושה ,ולא יכולנו מובטחני שייצאו גדולי ישראל!!

שת אותנו ב'מעשיה' מעניינת
מהווי השיעורי.
סיפור אחד אני זוכר ,ואלמלי
שהוא היה לעיני עשרות
משתתפי לא הייתי מספרו
שלא יחשבו שאני חול או
מדמיי .היה זה לפני כשנה
שעסקנו ע הילדי בלימוד
מסכת קני ,ואני הבאתי עימי
כלוב ע יוני כדי להמחיש
לתלמידי את הנלמד ,והבעתי
את צערי על שאי באמתחתי
'תור' כדי שיהיה דבר מושל.
השעה הייתה  6:15בבוקר,
כשמהדלת הראשית נכנס ....תור
והחל לעופ בחדר .תלמיד זריז
ש את ידו עליו וצירפו לשאר
היוני שבאמתחתי.
ארבעה ימי שהה במחיצתנו
עד שסיימנו לעסוק בהמחשות
לכשבאנו
ל'תור'.
הנוגעות
לשלחו לחופשי גילינו שהוא
אינו בי החיי...
ועוד...
יש סיפורי בלי ספור על
יהודי שהגיעו ר"ל עד לדיוטה
התחתונה ,והתייצבו לפנינו
בתחנוני כשבקשת אחת:
ללמוד תורה ,וכיו ה נמני
על גדולי מגידי השיעורי
אצלינו ומחוצה לנו.
מה תוכניותיכ לעתיד?
שלא יהיה יהודי בעול שלא
ישתת לפחות בשיעור תורה
אחד ביו ,ובכ נקרב את ביאת
משיח צדקנו.
הראיו נער ע"י דוד ש.

העלו יו"ל ע"י המרכז העולמי להפצת הד היומי
טל'02-5377604 :
"זכרו משה"
העלו מופ בלמעלה מ  10,000תיבות דוא"ל ע"י
רשת "היכלי תורה" 1599553055 :פקס035422711 :
דוא"לtora10@nana.co.il :

להצטרפות לקבלת העלו נא לשלוח אימייל לכתובת הנ"ל.
הערות והארות יתקבלו בברכה!
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יומא כ"ג

ñðëéäì øúåî íàä
úéìèá óèåòî àñëä úéáì
דתנאדבירביישמעאלבגדיםשבשלבהן
קדרהלרבולאימזוגבהןכוסלרבו.
הובא בשו"ע )סי' כא ס"ג( שמותר להיכנס לבית
הכסא כשהוא מעוטף בציצית ,וכתב על זה
הט"ז )סק"ג( שזה דווקא בבגד שעיקרו למלבוש
אלאשישבוארבעכנפותשחייבבציצית,אבל
טליתותשלמצווהשלנושאינםאלאלהתפלל
בהם,איןנכוןשיכנסבהםלביתהכסא.
ודוגמא לדבר מה ששנינו בסוגייתינו 'בגדים
שבישל בהם קדרה לרבו לא ימזוג בהם כוס
לרבו' ,וק"ו לטלית של מצווה שמיוחד לדבר
קדושהדווקא,שלאיכנסבהםלביתהכסא.
וכן פסק המשנה ברורה )שם ס"ק יד( :מותר
להיכנס בציצית לבית הכסא ,ודווקא בטלית
קטן שלובשו כל היום ,אבל אלו הטליתות של
מצוה שמיוחדים רק להתפלל בהם ,אין נכון
שיכנסבהםלביתהכסא.
ומשמע מדבריהם שההיתר להיכנס לבית
הכסאבטליתקטן הואאפילוכשהציצית אינה
מכוסה ,היות שעיקר לבושה אינו מיועד
למצווה.
והפרי מגדים )שם א"א סק"א( כתב בביאור הטעם
שמותר להיכנס לבית הכסא בטלית קטן
שלובשים אותו ,מפני שהוא מכוסה תחת
הבגדים ,ומשמע מדבריו שאם אינו מכוסה אין
להיכנסבולביתהכסא.
ובטעם דבריו יש לומר ,שגם טלית קטן שלנו
נעשה לצורך מצוה שהרי אין דרך לבושינו
בארבע כנפות ,וכמו שכתבו תוס' )שבת לב,(:
וכיוןשעיקרו לשם מצווהאיןלהיכנס בו לבית
הכסאאלאכשהואמכוסה.
גם בספר חסידים משמע שהחמיר בזה ,שכתב
)סי' תשעז( דכשעשה צרכיו לא יהיה מעיל עליו,
ויש שפושטין את המקטורן וכל הטליתות שיש
בהןציציתכשעושיןצרכיהן.הרישהחמירבכל
בגדשישלוציציתואפילוטליתקטן.
ודעת רוב האחרונים כהשו"ע והט"ז )עיין בכף
החיים שם ס"ק יג( שמותר להיכנס לבית הכסא
בטליתקטןאפילואםאינהמכוסהבבגדעליון.

יומא כ"ד

é"ò äëåðç úåøð ú÷ìãä
úéëåëæ éìë úñðëä
óñë ìù äøåðîá
זרשסידראתהמנורהליחייב.
בשו"ת אבני נזר )או"ח סימן תק( הביא מספר חסד
לאברהםשמנהט"וכליםהראוייםלנרחנוכהזה
למעלה מזה ,וכל הקודם משובח משום 'זה אלי
ואנוהו' :זהבכסףנחשתוכו'עופרתזכוכיתוכו'.
והוסיף עוד ,שכל הכלים הנזכרים שראויים
להדליקבהםנרחנוכה,אםאינם ראוייםלעמוד
מאליהם בלא סמיכה ,אינם ראויים לנר חנוכה.
והביא האבני נזר ראיה לדבריו מסוגייתנו,
שהקשו בגמ' זר שסידר את המנורה ליחייב,
ופרש"י שבכל בוקר היו מסלקין את הנרות
מהמנורהלקנחאפרויפהוחוזריןוקובעיןאותם
בה .ולכאורה קשה מנין לעבודה זו ,ואף אם
נאמר שהיא בכלל הטבה שנאמרה בתורה מכל
מקום מדוע שיקרא משום זה עבודת מתנה
ששייך דווקא לכהנים ,על כרחך שגם הכלי
בכללמהשכתובבפסוק 'יערוךאתהנרותלפני
ד'',והיינושגםהכליהמקבלהשמןבכללנר.
ובשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קנז( חולק על ראייתו
מהגמ' ,שף אם נבאר כהבנתו ,מי יאמר שגם
למסקנת הגמרא עבודה היא .וגם אם נאמר כן
עדיין אין להוכיח מזה לגבי נר חנוכה ,שהרי
מצינוכמהדבריםשלאהוכשרולמנורהכמועץ
וקליפות,ומכלמקוםכשריםלנרחנוכה,ואםכן
מנאליהלהחמירלגבינרחנוכהשצריךלהדליק
דווקאבתוךהמנורהעצמה.
עוד הקשה על עצם דבריו שכתב שגם לגבי נר
חנוכה הכלי הוא דבר המעכב למצווה ,שהרי
מסתימת הפוסקים נראה שהעיקר בנרות חנוכה
הוא שיהיו נרות דולקים ,ואין הכלי בכלל
המצוה כלל ,וצורת המנורה שצריך שתהיה
מכסף וכדו' הוא רק הכשר ונוי ,ולפי זה קרוב
לומרשהזכוכיתבטל לעיקרהמנורהשהיאכסף
או זהב ושפיר דמי בגדר מעלות של 'זה אלי
ואנוהו'.

לתרומות והנצחות
1599-55-30-55

יומא כ"ה

יומא כ"ו
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מפנישמעשרתוכו'איהכיעולהנמיהכתיב'וכליל
עלמזבחך'אמרליההאשכיחאוהאלאשכיחא.

הקשו בתוס' )ד"ה והא בעינן( שכיון שצריך לעשות את
הפייס בקודש ,מדוע לא היו מפייסין בעזרה עצמה
שקדושתה גדולה .ותירצו בשם רבינו תם שכיון שנוטל
מצנפתו של אחד מהן ,גנאי הוא לעמוד בלא מצנפת
בעזרה.
והנהבפשטותכוונתהתוס'מפנישהמצנפתהיא מלבוש
של כבוד ,ואינו דרך כבוד לישב בעזרה ללא המצנפת.
אמנם יתכן לומר שהחיסרון הוא משום שללא המצנפת
מקצת הראש מגולה .וכעין שמצינו בספר מגן גבורים
)או"ח סי' צא אלף המגן סק"ג( שכתב בשם המאירי ,שראה
בבית הכנסת שיש מהם שמסירין הסרבל מעליהם
והכובע שבראשם ונשארין לפניו יתברך כאשר הם
עומדיםבביתםבכובעקטן ,ואומריםזמירותוברכותק"ש
משוםהחוםאףשאיןדרךלעמודכךבפניגדוליהמקום,
ובודאיחציפותאמקרי,עיי"ש.גםמצינובשו"תהאלףלך
שלמה)או"חסימןג(להגאוןרבישלמהקלוגר,שמהשאמרו
בגמ'קדושין)דף לא (.שלאילךארבעאמות בגלויהראש,
ומשמע שפחות מארבע אמות מותר ,היינו במקצת גלוי
הראש,שגםבזהאסורללכתיותרמארבעאמות.
ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"א סי' א( תמה על דבריהם,
והוכיח מהאחרונים שאם מקצת הראש מכוסה סגי,
שכתבו האחרונים בטעם שאין מועיל הנחת היד על
הראש כדי להזכיר את השם ]עיין שו"ע )או"ח סי' צא ס"ד(
ורמ"א )סי' עד ס"ב([ משום שאין הגוף יכול לכסות עצמו,
ולא כתבו הטעם שהיד אינה מכסה אלא מקצת הראש,
הרי שמספיק אפילו כיסוי מקצת הראש .עוד כתב,
שאפילו ר"ש קלוגר לא אמר אלא בכיסוי פחות מרוב
הראש,שבזהאומריםרובוככולווכשהרובמגולהנחשב
כמגולהכולו,אךכשהרובמכוסהגםלשיטתומותר.
ולמעשה מסיק שם ,שהרוצה להחמיר ולחוש לדעת רבי
שלמה קלוגר צריך לכסות רוב ראשו ]שהוא ברוב
הכובעים ובכיפות הגדולים[ ,אבל לדינא אין מחוייבין
לחושלדעתוכיוןשהיאדעתיחיד,ובפרטשהוארקמדת
חסידות,ואףגדרמנהגאיןבזה.

הרמ"א )יו"ד סי' רסה( כתב בשם המהרי"ל שסנדק הוא
כמקטיר קטורת ,ומשום כן נוהגין שלא ליתן שני ילדים
לבעל ברית אחד ,כדאמרינן גבי קטורת 'חדשים
לקטורת' .והנה הנודע ביהודה )יו"ד סימן פו( תמה בדמיון
מצוה זו למקטיר קטורת ,דמנין לדמותו למזבח הקטורת
שהואמזבחהפנימי,הרייותרהיהנראה לדמותו למזבח
החיצון שדם הברית לדומה לדם הקרבנות שזורקים על
מזבח החיצון ,וא"כ אין איסור לתת שני ילדים לבעל
בריתאחדכמובכלהקרבנותשלאהיהמצריכיםכהנים
חדשים.
ונדחק לומר שכנראה הוכיח דין זה מן המדרש המובא
בילקוטשמעוני)סוףפרשתלךלך(וז"ל:בשעהשמלאברהם
ילידי ביתו העמידו גבעות הערלות וזרחה עליהם חמה
והתליעו ,ועלה ריחם לפני הקב"ה כקטורת הסמים
וכעולה שהיא כליל לאישים .ומזה הוכיח שהמילה
כהקטרתקטורת.
אמנם העיר שאף שמצינו שסנדק דומה לקטורת ,מ"מ
היאךישללמודמקטורתלעניןשתהאמעשרתולהקפיד
עלחדשיםכקטורת,הרימבוארבסוגייתינושעושרנאמר
דווקא בדבר שלא שכיח ,ולכן עולה אינה מעשרת כיון
שהיא דבר השכיח ,וא"כ כיון שמצות ברית מילה יש
בכל גבול ישראל בכל יום הרבה מאד מסתמא לא קאי
עושרעלדברהשכיחהרבה.
וכתב ליישב שאולי בהחשב נגד זה שקטורת לא שייכת
אלא בכהנים והמה מתי מספר נגד כלל ישראל ,ומצות
מילה אף שיש הרבה בכל יום ,גם הזוכים במצות המה
הרבה מאוד ,שכל ישראל ראוים לזה ,וריבוי כל ישראל
נגדהכהניםהואכמוריבוימצותמילהנגדקטורת.
וכן מוכח מתחילת הפסוק 'כי שמרו אמרתך ובריתך
ינצורו יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו
קטורהבאפך'וגו' ,ופירש"יבריתךהואבריתמילה,ועל
יורו משפטיך פירש"י ראויין הם לכך ,פירוש על ששמרו
בריתך בשכר זאת זכו לכל האמור בקרא והיינו קטורת
שעי"ז ברך ה' חילו .הרי שבזכות ששמרו ברית מילה
במדברזכוכלהשבטלהיותמקטיריקטורתהמעשרת.

בעינןביתאלהיםנהלךברגש.
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מקבלהואילךמצותכהונה.

שנינו בגמ' )שבת קיח (:אמר רבי יוסי מימי לא עברתי
עלדבריחברי ,שאפילו היואומריםלי לעלותלדוכן
הייתיעולה,אףשיודעאנישאיניכהן.
והקשו המפרשים שהרי בגמ' כתובות מבואר שזר
הנושא כפיו עובר בעשה ,ואם כן איך היה רבי יוסי
עולהלדוכן.
וביאר המג"א )סי' קכח סק"א( שאפשר דסבירא ליה
לרבי יוסי שאין איסור בעצם הנשיאת כפיים ,וכל
האיסור הוא מה שמזכיר השם לבטלה בברכה
שלפניה ,וממילא אפשר לומר שרבי יוסי לא אמר
הברכהלפנינשיאתכפים.
ובשו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק או"ח ס"ו( כתב שנתקשו
הלומדים איך אפשר לומר שאין איסור בברכת
כהנים לזר מצד עצם ברכת כהנים ,והרי במנחות
)יח(.מבוארשאחדמט"ועבודותהמסוריםלבניאהרן
הואנשיאתכפים.
והשיב שאין כאן ריח קושיא ,שהרי אפילו עבודה
שבקרבנות שמפורש בהו 'בני אהרן הכהנים' כמו
שדורשיםמהפסוק'והקריבובניאהרן'מקבלהואילך
מצות כהונה ,מכל מקום אילולא שמיעטה התורה
שעבודה זו אסורה לזרים ,לא היינו אומרים שזר
מחלל עבודה ,וכמו שדרשו  )זבחים ריש פ"ב( מ'וינזרו'
או מקל וחומר ,עיי"ש ,ולכך בנשיאת כפיים שלא
מיעטה התורה אפשר שמותר לזר ]ללא הברכה
שלפניה[.
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אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן
השחיטה.
בשו"ת בנימין זאב )סי' קפב( ביאר בטעם שהקדימו
קרבןהתמידמידמתחלתהיוםואף היומחכיםלפני
תחילת היום לזמן השחיטה כמו ששנינו 'צאו וראו
אם הגיע זמן השחיטה' ,כיון שכתוב 'וביער עליה
הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העולה' ודרשו
חז"ל שקרבןהתמידיהאהקרבןהראשוןולאיקטירו
לפניו הקטר אחר ,ולכך היו שוחטין אותו מיד
משהאיר פני המזרח כדי שיהיה זמן לכל מי שירצה
להקריבקרבנונדריםונדבות.
וכתב שם בביאור הטעם שקרבן תמיד קדם לכל
הקרבנות ,שהוא מפני מעלת הצבור להתקרב קרבן
כלישראלתחילה,ואחרכךקרבנותהיחיד.ולפיזה
חידשלהלכהבמעשהשהיהבביתהכנסתשלאהיה
להםספרתורהמשלהםשיקראובו,והיוקוריןבספר
תורהשלראובןבמשךתקופהארוכה,והיהכיארכו
הימיםוהשיגהידכולםוקנולביתהכנסתשניספרי
תורה ,ובא ראובן ועיכב על ידן ואומר שלו משפט
החזקה שהוחזק זמן רב שיקראו בספר תורה שלו,
ורוצה לאלם כחו נגד כולם לקרות בספר תורה שלו
שבוע אחד ובשל צבור שבוע אחד ,ולעומתו הצבור
טוענים שיהיה להם הקדימה או לכל הפחות שבוע
אחד שלו ושבועיים לצבור ,והוא אינו מתפייס בזה.
וכתב בשו"ת הנ"ל שלפי המבואר שמעלת קרבן
תמיד שהיו שוחטין בראשונה לפני שאר הקרבנות
הוא מפני שמעלת ציבור עדיף ,א"כ יש עדיפות
לקרותבספרתורהשלהציבור.
ואף על פי כן כתב ,שמכל מקום כדי לא למעט חס
ושלום בכבוד ספר תורה דיחיד וכן משום דרכי
שלום ,שיקראו בספר תורה של ההוא יחיד שבוע
אחד ובשני ספרי תורות דצבור שבועיים ויחזרו
חלילה.

לזכר עולם יהיה צדיק
אדוננו מורנו ורבנו
ראש מספר בני ישראל ,אוד מוצל מאש

l"wevf dcedi l`izewi w"dxd
bxeapfielw - fp`vn
c"pyz fenza 'h xdnpde xnd meia einr l` sq`p

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל
ויהא למליץ יושר על הדור כולו
בביאגו"צ בב"א

יומא כ"ט
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כיוןשסדרושלאכמצותונעשהכמושסדרוהקוף.
הגאוןרביעקיבאאייגר )שו"תאו"חסי'קפו( הסתפקבקטן
שעשה מצוה ונתגדל כשעדיין זמן החיוב כגון קטן
שקידש בליל שבת ובבוקר הביא שתי שערות ,האם
יצא ידי חובתו במה שעשה בעודו קטן ,או שצריך
לחזור ולעשות המצווה .והנה בטורי אבן )ר"ה כז(.
משמעדסביראליה דלאיצא,והביאראיהמחציעבד
וחציבןחוריןשלאהוציאאתעצמווכשנשתחררחייב
שוב לקיים את המצווה ,ועוד הביא ראיה מהא
דאמרינןגביכפאושדעתיםחליםעתיםשוטהכשהוא
חלים הרי הוא כפיקח לכל דבריו כשהוא שוטה הרי
הואכשוטהלכלדבריו.ופירשדהיינוכיוןשהואשוטה
ושוטהפטורמןהמצות,איןהמצוהשעשהבזמןשהוא
פטורפוטרואח"כבזמןהחיוב.
ובשו"תמשיבדבר)ח"אסי'יח(כתבשמהשהוכיחמחצי
עבד שנשתחרר אינה ראיה ,דבשלמא עבד שעשה
מצות עשה שהזמן גרמא ואחר כך נשתחרר ,מחויב
שוב לעשותו משום דעבדאיןשוםמצוהעליובמצוות
עשה שהזמן גרמא והוי כמו שלא עשה כלל ,אך קטן
אף שפטור הוא מכל מקום יש עליו מצוה מחמת
חינוך,וכיוןשכןפטורמלעשותהשובלאחרשנתגדל.
והוכיח כדבריו מדברי הרמ"א )שו"ע או"ח סי' נג ס"י(
שכתבלגביקטןשלפניגדלותואינו עוברלפניהתיבה
להתפלל להוציא אחרים יד"ח ,ואפילו אם יגיע לכלל
גדלותבערבגםכןאסור להתפללתפילתערביתלפני
הציבור אם עדיין הוא יום .ואם נאמר שלא יצא ידי
חובתו הרי היה אסור להתפלל לפני גדלותו אפילו
בפני עצמו ,שהרי מיד כשתחשך יתחייב להתפלל
שניתונמצאדתפלהראשונהלבטלה,וממהשלאכתב
הרמ"א דינו רק לגבי לעבור לפני התיבה להוציא
אחרים יד"ח ,מוכח שהקטן לכשעצמו יצא ידי חובתו.
וכןהוכיחממהשפסקהרמב"ם )קרבןפסח פ"הה"ז(שקטן
שנתגדל בין שני הפסחים ,אם שחטו עליו בראשון
פטור מלעשות פסח שני ,ועל כרחך משום שכבר יצא
יד"חבפסחראשון,וכמבוארשאפילושעדשהגדיללא
היהעליוחיובמהתורה,מכלמקוםיצאידיחובתו.

לחידודא

)נשלח ע"י הרה"ג רבי תנחו סופר שליט"א(
ביומא )ד כ"ט (.אמרו שקשה עתיקא מחדתא ,שעניי יש יותר
קשה ללמוד מעניי חדש.
וצ"ע ממה שאמרו בנדרי )ל"ז (:שלא ילמדו לתינוק בשבת עניי
חדש ,מפני שאוכלי בשבת יותר ממה שדר לאכול בחול ,וקשה
ללמוד בעניי חדש שצרי עיו יותר מדבר יש.
ולכאורה הגמרות סותרות זו את זו?!

äæ ïééðòì íëéúåáåùú úà íñøôì çîùð

 36גמרות לשיעורי התורה

נתנדבו לעי"נ הר"ר דוד כהן ב"ר אברהם ז"ל
נלב"ע י"א תמוז תשנ"א
ת.נ.צ.ב.ה.
  

 18גמרות לשיעורי התורה

נתנדבו לזכות הר"ר שמשון בלס שיחי'

ולהצלחת בניו דוד ,ראובן ויעקב
  

לא בכל יום ניתנת לך ההזדמנות להיעשות שותף פעיל
בעשרות ומאות דפי גמרא.
בנדבתך הנך נעשה שותף בלימוד התורה
ע"י אלפי לומדי השיעורים!!
עשרות שיעורים בעיירות ובמושבים מחכים לתרומתך!!
הנצח את יקיריך בנדבת גמרות לרשת שיעורי התורה
ובכך ְזכֵה וזַכֶה בלימוד תורה לשמה!!
חייג עוד היום

1599-55-30-55
)ניתן להשאיר הודעה ונשוב אליכם(

או פנה באמצעות הדוא"לtora10@nana.co.il :

ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

:úëøòîä øáã

א( בשבוע האחרו התקבלו במערכת פניות רבות מצד
לומדי ובה שאלות ,פרפראות וחידודי לד
היומי ,ע"כ מהשבועות הבאי נית יהיה לשלוח
אלינו חומר הנוגע לד ,ולכבוד יהיה לנו להעניק
לחומר שיתקבל את הבמה הראויה לו.
ב( מחברי ספרי המעונייני לפרס את ספריה
במדור "חדש על המד" מתבקשי לשלוח אלינו 2
עותקי מספר לת.ד 9359 .בית שמש בצירו
פרטיה לש יצירת קשר עמה.

ג(
ד(

)המעונייני בפרסו תמונת הספר יש לצר תמונה או לשלוח
בדוא"ל(.

תודה רבה למעירי ולמאירי ,ואנו משתדלי
ביותר להתייחס לכל פניה.
לשאלת רבי מבצעי נוספי יפורסמו בשבועות
הקרובי.
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