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ג פנחס גוטפרב "לתפוס את הרה
לשיחה זו משימה שאינה 

פנחס ' שכ� ר, פשוטה כלל ועיקר
נהלה אלא אינו יושב במשרדי ה

בלמעלה ' שטח'שוהה כל העת ב
ריסר השיעורי� הנאמרי� על מת

י מגידי שיעורי� נכבדי� "ידו וע
במסגרת המרכז העולמי להפצת 

' שר" זכרו� משה"הד� היומי 
  .עומד בראשותו פנחס

פנחס לשת� ' ניאות ר, ע� זאת
עולמו מאותנו במספר דקות 

  . הנשגב והנאדר,הרוחני

�   �   �  

הוק� המרכז כמה שני� לפני 
  '?זכרו� משה'העולמי 

,  שנה22ערכת הוקמה לפני כהמ
 דעל ידי שיעור ראשו� שנוס

' זכרו� משה'בבית הכנסת 
מתחילה לא האמינו . בירושלי�

הסובבי� שהעניי� יחזיק מעמד 
ג "א� היה זה הרה, זמ� רב מדאי

ל "רבי ישראל יעקב פישר זצוק
ס שעודדנו "ששימש כרב ביהכנ

בכל העת וא� עמד לימיננו 
גודל במכתב נלהב על חשיבות ו

  .פועלנו

מה עמד מאחורי הקמת 
  ?המערכת

פשוט בתקופה ההיא לא היו 
קיימי� כלל שיעורי תורה באופ� 

ולא היה את , ממוסד ומסודר
המצב הקיי� היו� בו כל הרוצה 

. יבוא ויטול' את הליטול 
השיעור הראשו� התקבל 

 ולא יכולנו , בהתלהבות דקדושה

להמשי� לפתוח ולפתח את  שלא
עד שכיו� , שיעורי�מער� ה

 ולבד' זכרו� משה'בית הכנסת ב
 שיעורי� דבר 30ישנ� למעלה מ

  .יו� ביומו

באילו שעות מתקיימי� 
  ?השיעורי�

 3השיעור הראשו� נפתח בשעה 
י הרב רחמי� "לפנות בוקר ע

והשיעור האחרו� , שאולי הכה�
 חזרה על   בלילה12הוא בשעה 

י הרב יצחק "הד� היומי ע
  .מנדלסו�

מתקיי� שיעור בו  יו� מידי
הד� , דפי גמראנלמדי� שלושה 
 הדפי� לימי� 2של היו� והכנת 

הבאי� כ� מסיימי� יהודי� 
 3  כולוס" שני� את הש7בתו� 
  !פעמי�

ה� שאר מגידי השיעורי�  ומי
  '?זכרו� משה'במרכז העולמי 

הרב , יש את הרב ישעיה וינדר
הרב ישעיה , מנשה הלטובסקי

, נשטיי�הרב אשר בור, קראוס
הרב , הרב יוחנ� הלברשט�

, הרב יהושע שטר�, ישעיה בלאס
הרב דוד קליי� ועוד רבני� 

  .נכבדי�

  ?מה ע� פעילות לילדי�

א� יש לנו שיעור בד� , לא יאומ�
היומי לילדי� מידי בוקר בשעה 

(!)  ילדי� 40  ומשתתפי� בו כ6
אשר בחלק� כבר סיימו את כל 

  !!!ס בשיעורי� אלו"הש

  !!ייצאו גדולי ישראלמובטחני ש

 

מעניינת ' מעשיה'שת� אותנו ב
  .מהווי השיעורי�

ואלמלי , סיפור אחד אני זוכר
שהוא היה לעיני עשרות 
משתתפי� לא הייתי מספרו 
שלא יחשבו שאני חול� או 

היה זה לפני כשנה . מדמיי�
שעסקנו ע� הילדי� בלימוד 

ואני הבאתי עימי , �מסכת קני
חיש כלוב ע� יוני� כדי להמ

והבעתי , לתלמידי� את הנלמד
את צערי על שאי� באמתחתי 

  .כדי שיהיה דבר מושל�' תור'

,  בבוקר6:15השעה הייתה 
תור .... כשמהדלת הראשית נכנס

תלמיד זריז . והחל לעופ� בחדר
ש� את ידו עליו וצירפו לשאר 

  .היוני� שבאמתחתי

ארבעה ימי� שהה במחיצתנו 
עד שסיימנו לעסוק בהמחשות 

לכשבאנו . 'תור'געות להנו
לשלחו לחופשי גילינו שהוא 

  ...אינו בי� החיי�

  ...ועוד

יש סיפורי� בלי ספור על 
ל עד לדיוטה "יהודי� שהגיעו ר

והתייצבו לפנינו , התחתונה
: בתחנוני� כשבקשת� אחת

וכיו� ה� נמני� , ללמוד תורה
על גדולי מגידי השיעורי� 

  .אצלינו ומחוצה לנו

  ?תידמה תוכניותיכ� לע

שלא יהיה יהודי בעול� שלא 
ישתת� לפחות בשיעור תורה 

ובכ� נקרב את ביאת , אחד ביו�
  .משיח צדקנו

 .י דוד ש"הראיו� נער� ע

 



 ד"כיומא  ג"כיומא 

ñðëéäì øúåî íàä 
úéìèá óèåòî àñëä úéáì  

��

דתנא�דבי�רבי�ישמעאל�בגדים�שבשל�בהן�
��.�קדרה�לרבו�לא�ימזוג�בהן�כוס�לרבו

��

� �סי(�ע"שובהובא �ס' �ל)ג"כא �לבה�שמותר ית�יכנס
�הכס �מעוטף �כשהוא �בציציתא ,� �זה�וכתב על

�"טה �)ג"סק(ז �שע�שזה�דווקא מלבוש��ליקרובבגד
אבל�,�כנפות�שחייב�בציציתאלא�שיש�בו�ארבע�

ה�שלנו�שאינם�אלא�להתפלל�וטליתות�של�מצו
��.ית�הכסא�אין�נכון�שיכנס�בהם�לב,בהם

�ששנינוו �מה �לדבר בגדים�'�סוגייתינו�בדוגמא
�כוס� �בהם �ימזוג �לא �לרבו �קדרה �בהם שבישל

�'לרבו �מצו"וק, �של �לטלית �לדוו �שמיוחד �ברה
��.�בהם�לבית�הכסאשלא�יכנס,�קאוקדושה�דו

� ��הפסקוכן �ברורה �ס(משנה �יד"שם �מותר�:)ק
�הכסאילה �לבית �בציצית �כנס �בווד, �טליתוקא

�כל�היום �שלובשו �קטן �הטליתות�של�, אבל�אלו
�בהם �להתפלל �רק �שמיוחדים �נכון�,מצוה �אין

��.ת�הכסאשיכנס�בהם�לבי
��ומשמע �לבית�מדבריהם �להיכנס שההיתר
�אינה��הוא�אפילו�כשהציציתבטלית�קטןהכסא�
�ש,המכוס ��היות �לבושה �מיועד�ואינעיקר
��.והולמצ

כתב�בביאור�הטעם��)א"א�סק"אשם�(רי�מגדים�פהו
�לה �קטןישמותר �בטלית �הכסא �לבית �כנס
� �אותושלובשים �תחת�, �מכוסה �שהוא מפני

�מכוסה�אין�נושאם�אימדבריו��ומשמע�,הבגדים
���.כנס�בו�לבית�הכסאילה

�י �דבריו �ובטעם �ט,ומרלש �קטן�שגם נו�של�לית
� �אין �שהרי �מצוה �לצורך �נעשה לבושינו�דרך

��כנפותארבעב �שכתבווכמ, ��תוסו �לב(' �,:)שבת
וכיון�שעיקרו�לשם�מצווה�אין�להיכנס�בו�לבית�

��.�הכסא�אלא�כשהוא�מכוסה
�גם�ב �חסידים �בזההמשמע�שספר �חמיר שכתב�,

�סי( ,�היה�מעיל�עליוי�דכשעשה�צרכיו�לא�)תשעז'
�וכל�הטלישויש� תות�שיש�פושטין�את�המקטורן

הרי�שהחמיר�בכל�.�בהן�ציצית�כשעושין�צרכיהן
��.��טלית�קטןלואפיובגד�שיש�לו�ציצית�

�כהו �האחרונים �רוב �בכ(�ז"ט�והע"ושדעת ף�עיין

�סהחיים �יג"�שם �הכסא�)ק �לבית �להיכנס �שמותר
��.�בטלית�קטן�אפילו�אם�אינה�מכוסה�בבגד�עליון

 

ú÷ìãäò äëåðç úåøð" é
 úñðëäúéëåëæ éìë   

 äøåðîáóñë ìù  
  

���.זר�שסידר�את�המנורה�ליחייב
��

�נזרת�"בשו �תק"או(�אבני חסד��הביא�מספר�)ח�סימן
ו�כלים�הראויים�לנר�חנוכה�זה�"�שמנה�טלאברהם

זה�אלי�'�וכל�הקודם�משובח�משום�,למעלה�מזה
.�'עופרת�זכוכית�וכו'��זהב�כסף�נחשת�וכו:'ואנוהו

�עוד �והוסיף �ש, �הנזכרים �הכלים שראויים�כל
�ראויים�לעמוד�ם�אינםא,�ם�נר�חנוכהלהדליק�בה

�.�אינם�ראויים�לנר�חנוכה,�בלא�סמיכההםמאלי
�ה �נאבנוהביא �מסוגיה�ראירזי ,�תנוי�לדבריו

�בגמ�שהקשו �ליחייב' �המנורה �את �שסידר �,זר
�הי"פרשו �בוקר �שבכל �הנרות�וי �את �מסלקין

מהמנורה�לקנח�אפרו�יפה�וחוזרין�וקובעין�אותם�
�לעבו�.בה �מנין �קשה �זוולכאורה �דה �אם�, ואף

נאמר�שהיא�בכלל�הטבה�שנאמרה�בתורה�מכל�
�מתנה� �עבודת �זה �משום �שיקרא �מדוע מקום

�לכהנים �דווקא �הכלי��,ששייך �שגם �כרחך על
יערוך�את�הנרות�לפני�'�בכלל�מה�שכתוב�בפסוק

��.והיינו�שגם�הכלי�המקבל�השמן�בכלל�נר',�'ד
�סי"ח(�ת�שבט�הלוי"שובו �חולק�על�ראייתו�)�קנז'ח
�נבאר�',גמהמ �אם �,�כהבנתושף �יאמר גם�ש�מי
�היאמסקנת�הגמראל ��עבודה .� �אם �כן�וגם נאמר

�לעדיין �חנוכה�אין �נר �לגבי �מזה �הוכיח �שהרי,
למנורה�כמו�עץ�מצינו�כמה�דברים�שלא�הוכשרו�

ואם�כן�,�ומכל�מקום�כשרים�לנר�חנוכה,�וקליפות
מנא�ליה�להחמיר�לגבי�נר�חנוכה�שצריך�להדליק�

��.�עצמהדווקא�בתוך�המנורה�
�שעוד�הקשה �נר��על�עצם�דבריו כתב�שגם�לגבי

� �חנוכה �המעכב �דבר �הוא �למצווההכלי שהרי�,
העיקר�בנרות�חנוכה�שמסתימת�הפוסקים�נראה�

�דולקים �נרות �שיהיו �הוא �בכלל�, �הכלי ואין
� �כללהמצוה ,� �המנורה �שתהיה�וצורת שצריך

�וכדו �מכסף '� �ונויהוא �הכשר �רק ,� �זה קרוב�ולפי
�לעיקר�המנורה�שהיא�כסף�זכוכית�בטלהלומר�ש

� �של �מעלות �בגדר �דמי �ושפיר �זהב �אלי�'או זה
��.'ואנוהו
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 ו"כיומא  ה"כיומא 

úòá ùàøä ìë éåñéë áåéç äëéìä
 áåçøá  

���.בעינן�בית�אלהים�נהלך�ברגש
�ב �בעינן"ד(�'תוסהקשו �והא ��ש)ה �את�כיון �לעשות שצריך

�בקודשה ��,פייס �עצמה�מדוע �בעזרה �מפייסין �היו לא
�ררצו�ותי.�גדולהשקדושתה �תם�בשם �ש�בינו נוטל�שכיון

�מהן �אחד �של �ה,מצנפתו �מצנפת�וא�גנאי �בלא �לעמוד
��.בעזרה
�מלבוש�היאהמצנפת�שמפני�'�פשטות�כוונת�התוסבוהנה�

�כבוד �של ,� �בעזרה �לישב �כבוד �דרך �המצנפתואינו �.ללא
�יהחש��לומראמנם�יתכן �המצנפת�לאשלהוא�משום�סרון

�מגולה �הראש �מקצת �שמצ. �וכעין �בספר �גבוריםינו �מגן
�סי"או( �ח �סק' �המגן �אלף ��)ג"צא �שכתב �שראה�,המאיריבשם

�מעליהם� �הסרבל �שמסירין �מהם �שיש �הכנסת בבית
�הם� �כאשר �יתברך �לפניו �ונשארין �שבראשם והכובע

ש�"�ואומרים�זמירות�וברכות�ק,עומדים�בביתם�בכובע�קטן
�,משום�החום�אף�שאין�דרך�לעמוד�כך�בפני�גדולי�המקום

ת�האלף�לך�"שוגם�מצינו�ב.�ש"יי�ע,י�חציפותא�מקריובודא
שאמרו�מה�ש,�להגאון�רבי�שלמה�קלוגר�)ח�סימן�ג"או(�שלמה

�,�בגלוי�הראשארבע�אמותלא�ילך��ש).דף�לא(קדושין�'�בגמ
�ו �במקצת�גלוי�,מותרארבע�אמות�פחות�משמשמע �היינו

��.שגם�בזה�אסור�ללכת�יותר�מארבע�אמות,�הראש
�"בשוו �משהת �ח"או(�אגרות �סי"ח �א �)א' �דבריהם�תמה ,�על

�סגי �מכוסה �הראש �מקצת �שאם �מהאחרונים ,�והוכיח
� �שכתבו �על�האחרונים �היד �הנחת �מועיל �שאין בטעם
�הראש� �[השם�את�להזכיר�כדי �סי"או(�ע"שועיין �ח �ס' �)ד"צא

�סי(�א"רמו �ס' �לכסות�עצמומשום�ש�])ב"עד �יכול �הגוף ,�אין
�הטעם� ,�הראשהיד�אינה�מכסה�אלא�מקצת�שולא�כתבו

�הראש �מקצת �כיסוי �אפילו �שמספיק �הרי �כתב. �,עוד
�מרוב�קלוגר�ש"ר�לושאפי �פחות �בכיסוי �אלא �אמר �לא
נחשב�רובו�ככולו�וכשהרוב�מגולה�שבזה�אומרים�,�הראש

��.שיטתו�מותר�כשהרוב�מכוסה�גם�לךא,�מגולה�כולוכ
�שםולמעשה�מסיק� רבי�שהרוצה�להחמיר�ולחוש�לדעת�,
�קלוגר �רושלמה �לכסות ��צריך �ראשו �ברוב�[ב שהוא

�הגדולים �ובכיפות �]הכובעים �מחוייבין�, �אין �לדינא אבל
דת��ובפרט�שהוא�רק�מ,לחוש�לדעתו�כיון�שהיא�דעת�יחיד

 .ואף�גדר�מנהג�אין�בזה,�חסידות

 úåà÷ãðñ-úåøéùòì äìåâñ   
וכליל�'אי�הכי�עולה�נמי�הכתיב�'��וכומפני�שמעשרת

��.אמר�ליה�הא�שכיחא�והא�לא�שכיחא'�על�מזבחך
�"רמה �סי"יו(א �ד �ה)רסה' �בשם �הוש�ל"מהרי�כתב �אסנדק

�ילדים�,כמקטיר�קטורת �שני �שלא�ליתן �נוהגין �ומשום�כן
�אחד �ברית �לבעל ,� �קטורת �גבי חדשים�'כדאמרינן

�'לקטורת �פו"יו(�דע�ביהודהנווהנה�ה. �סימן �תמה�בדמיון�)ד
�למקטיר�קטורת �מצוה�זו �לדמותדמנ, �למזבח�ין קטורת�הו

�למזבח�ו�לדמותנראהיותר�היה�הרי�,�שהוא�מזבח�הפנימי
� �על�זורקיםדם�הקרבנות�שדומה�לדם�הברית�לשהחיצון

�החיצון �מזבח �לבעל�"וא, �ילדים �שני �לתת �איסור �אין כ
ברית�אחד�כמו�בכל�הקרבנות�שלא�היה�מצריכים�כהנים�

��.�חדשים
� �ונדחק �לומר �דיןשכנראה �ההוכיח ובא�מ�המדרש�זה�מן

בשעה�שמל�אברהם�:�ל"וז�)�לך�לךרשתסוף�פ(�ילקוט�שמעוניב
�וזרחה�עליהם�חמה� �גבעות�הערלות �העמידו �ביתו ילידי

�הקב,והתליעו �לפני �ריחם �הסמים�"�ועלה �כקטורת ה
�לאישים �כליל �שהיא �שהמילה�.וכעולה �הוכיח �ומזה

��.כהקטרת�קטורת
� �העיר �לקטורתשאמנם �דומה �שסנדק �שמצינו �אף מ�"מ,

פיד�היאך�יש�ללמוד�מקטורת�לענין�שתהא�מעשרת�ולהק
נאמר�עושר�בסוגייתינו�ש�הרי�מבואר�,על�חדשים�כקטורת

�דווקא�בדבר�שלא�שכיח ,� כיון�מעשרת�אינה�עולה�ולכן
� �דבר �"�וא,שכיחהשהיא �כיון �יש�שכ �מילה �ברית מצות

בכל�גבול�ישראל�בכל�יום�הרבה�מאד�מסתמא�לא�קאי�
��.�עושר�על�דבר�השכיח�הרבה

�בהחשב�נגד�זה�שקטורת�לא�שליישב�שוכתב� �תייכאולי
�מספר�נגד�כלל�ישראל �אלא�בכהנים�והמה�מתי ומצות�,

�גם�הזוכים�במצות�המה�,מילה�אף�שיש�הרבה�בכל�יום
�כל�ישראל�,�שכל�ישראל�ראוים�לזה,הרבה�מאוד �וריבוי

��.�נגד�הכהנים�הוא�כמו�ריבוי�מצות�מילה�נגד�קטורת
� �מוכח �הפסוקמוכן �ובריתך��'תחילת �אמרתך �שמרו כי

�ל �משפטיך �יורו �ישימו�ינצורו �לישראל �ותורתך יעקב
ועל�,�י�בריתך�הוא�ברית�מילה"�ופירש,'וגו'�קטורה�באפך

�י�ראויין�הם�לכך"יורו�משפטיך�פירש פירוש�על�ששמרו�,
�קטורת� �והיינו �בקרא �האמור �לכל �זאת�זכו �בשכר בריתך

�ה"שעי �ברך �ז �מילה�.חילו' �ברית �ששמרו �שבזכות �הרי
��.�מעשרתבמדבר�זכו�כל�השבט�להיות�מקטירי�קטורת�ה

  

úîùð éåìéòì  íìåò ïåøëæìå   
  

 éàäâáàøé÷é àø ,íòî íøåî ùéà, àäéãîåìå äøåú áäå   

äåî"ø ìàøùé æ"ì äåî ïá"ø éåìä äãåäé ìàéúå÷é íééç æ"ì ùèééåã  

  

áìð" íåéá áåè íùá òä 'ñùú éøùú"à  
  

ú.ð.ö.á.ä. 



 ח"כיומא  ז"כיומא 

ò íéôë úàéùðéãé ìøæ   
���.מקבלה�ואילך�מצות�כהונה

��:)�קיחשבת(�'גמשנינו�ב �יוסי מימי�לא�עברתי�אמר�רבי
�לעלות�לדוכן�י�היו�אומרים�ללו�שאפי,על�דברי�חברי

��.כהן�ישאינאני��אף�שיודע�,�עולהיתיהי
� �שהרי �המפרשים �בגמוהקשו '� �שכתובות זר�מבואר
�הנושא�כפיו�עובר�בעשה �יוסי�, ואם�כן�איך�היה�רבי

��.עולה�לדוכן
�ה �"מגוביאר �סי(א �סק' �דסש�)א"קכח �ליהאפשר �בירא

�יוסילר �ב�בי �איסור �שאין �כפייםעצם �הנשיאת וכל�,
�הוא �בברכההאיסור �לבטלה �השם �שמזכיר ��מה

�שלפניה �לומרו, �אפשר �אמר��שרממילא �לא �יוסי בי
��.��נשיאת�כפיםהברכה�לפני

�ס"או�ק"מהדו(�נודע�ביהודהת�"ובשו �כתב�שנתקשו�)ו"ח
� �אפשר �איך �הלומדים �בברכת�לומר �איסור שאין

�כהנים �ברכת �עצם �מצד �לזר �כהנים �במנחות�, והרי
מסורים�לבני�אהרן�הו�עבודות�"�מבואר�שאחד�מט).יח(

��.�הוא�נשיאת�כפים
�קושיא �ריח �כאן �שאין �עבודה�ש�,והשיב �אפילו הרי

� �בהו �שמפורש �הכהנים'שבקרבנות �אהרן �כמו�'בני
�מקבלה�ואילך�'והקריבו�בני�אהרן'�מהפסוק�ורשיםשד

�כהונה �מצות �התורה�מ, �שמיעטה �אילולא �מקום כל
�לזרים �אסורה �זו �שעבודה �שזר�, �אומרים �היינו לא

�מחלל�עבודה �שדרש, �ווכמו �פ(� �ריש �'וינזרו'�מ)ב"זבחים
�וחומר �מקל �ש"יי�ע,או �שלא�, �כפיים �בנשיאת ולכך

� �לזר �שמותר �אפשר �התורה �הברכה�[מיעטה ללא
��.�]שלפניה

  

àåø÷ì úåôéãò ùé íà 
ñá äøåú øôøåáéö ìù   

�זמן� �הגיע �אם �וראו �צאו �הממונה �להם אמר
��.השחיטה

�"בשו �זאבת �שהקדימו�)�קפב'סי(�בנימין �בטעם �ביאר
�היו�מחכים�לפני�ףקרבן�התמיד�מיד�מתחלת�היום�וא
� �כמו �השחיטה �לזמן �היום �וראו�'�ששנינותחילת צאו

� �הגיע �זאם �'שחיטההמן ,� �וכתשכיון �עליה�'ב וביער
�העולה �עליה �וערך �בבקר �בבקר �עצים ו��ודרש'הכהן

שקרבן�התמיד�יהא�הקרבן�הראשון�ולא�יקטירו��ל"חז
�אחר �הקטר �לפניו �מיד�ךלכו, �אותו �שוחטין �היו

משהאיר�פני�המזרח�כדי�שיהיה�זמן�לכל�מי�שירצה�
��.להקריב�קרבנו�נדרים�ונדבות

�ו �הטעם �בביאור �שם �כתב �תמיד כל�ל�קדםשקרבן
�קרבן�ש�,רבנותהק �להתקרב �מעלת�הצבור הוא�מפני

�י�זהולפ.�היחידואחר�כך�קרבנות�,�כל�ישראל�תחילה
בית�הכנסת�שלא�היה�חידש�להלכה�במעשה�שהיה�ב

פר�והיו�קורין�בס,��משלהם�שיקראו�בופר�תורהלהם�ס
והיה�כי�ארכו�,�ארוכה�של�ראובן�במשך�תקופה�תורה

פרי�שני�סלבית�הכנסת�השיגה�יד�כולם�וקנו�והימים�
�וע,תורה �ראובן �משפט�י�ובא �שלו �ואומר �ידן �על כב

�זמן �שהוחזק �שלוהחזקה �תורה �בספר �שיקראו ,��רב
�שלו�פר�תורהורוצה�לאלם�כחו�נגד�כולם�לקרות�בס

��ו,חדשבוע�אחד�ובשל�צבור�שבוע�א הצבור�לעומתו
�לכל�הפחות�שבוע�םטועני �שיהיה�להם�הקדימה�או

�ושבועחדא �מתפייס�בזה�והוא�אינ,ים�לצבורי�שלו .�ו
�בשו �הנ"וכתב �ש"ת �ל �המבואר �קרבן�שלפי מעלת

�הקרבנות� �שאר �לפני �בראשונה �שוחטין �שהיו תמיד
� �מפני �עדיףשהוא �ציבור �עדיפות�"�א,מעלת �יש כ

��.�של�הציבורפר�תורהסלקרות�ב
�כןוא �לא�למעט�חשמכל�מקום�,�כתבף�על�פי ס��כדי
�סלוםוש �תורה�בכבוד �דרכי�פר �משום �וכן �דיחיד

�בס�שיק,שלום �תורהראו �שבוע�פר �יחיד �ההוא �של
�שבועחדא �דצבור �תורות �ספרי �ויחזרו�י�ובשני ים

��.חלילה
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 לזכר עולם יהיה צדיק
  

  אדוננו מורנו ורבנו

  אוד מוצל מאש, ראש מספר בני ישראל

dxd"wevf dcedi l`izewi w"l  
 fp`vn-bxeapfielw   

  

xdnpde xnd meia einr l` sq`p h  'pyz fenza"c  
  

  זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל
  ויהא למליץ יושר על הדור כולו

  א"צ בב"אגובבי
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 ל " זאברהםר "ב כהן דודר "הר נ"לעי נתנדבו

 א"נתש  תמוזא"יע "נלב
 .ה.ב.צ.נ.ת
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 'שיחי  בלסשמשוןר " הרלזכות נתנדבו

 יעקב וראובן, דודולהצלחת בניו 
  

�  �  �  

  

  

 שותף פעיל להיעשותלא בכל יום ניתנת לך ההזדמנות 
 .עשרות ומאות דפי גמראב

 

 ותף בלימוד התורה שה הנך נעשךנדבתב
 !!לומדי השיעוריםאלפי י "ע

 

 !!עשרות שיעורים בעיירות ובמושבים מחכים לתרומתך
 

 הנצח את יקיריך בנדבת גמרות לרשת שיעורי התורה 
 !!ובכך ְזֵכה וַזֶכה בלימוד תורה לשמה

 

 חייג עוד היום

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

  tora10@nana.co.il: ל"או פנה באמצעות הדוא

 

  ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

 ט"כיומא 

ïè÷ ø÷åááå úáù ìéìá ùãé÷ù
 àéáäéúùúåøòù  ,ä áéåçî íà

 ùã÷ìáåù   
��.כיון�שסדרו�שלא�כמצותו�נעשה�כמו�שסדרו�הקוף

סתפק�בקטן�ה�)קפו'�ח�סי"אות�"שו(�רבי�עקיבא�אייגראון�הג
�ש �זמן �כשעדיין �ונתגדל �מצוה �קטן�חיובהעשה �כגון

� �הביא �ובבוקר �שבת �בליל אם�ה�,ת�שערושתישקידש
�ב �חובתו �ידי �יצא �קטןהשעשמה �,�בעודו �שצריך�או

�ו ��המצווהלעשותלחזור .� �אבןבוהנה �כז"ר(�טורי �).ה
והביא�ראיה�מחצי�עבד�,��דלא�יצאבירא�ליהמשמע�דס

נשתחרר�חייב�כש�ות�עצמווחצי�בן�חורין�שלא�הוציא�א
�המצווה �את �לקיים �שוב �מהא�, �ראיה �הביא ועוד

ם�עתים�שוטה�כשהוא�דאמרינן�גבי�כפאו�שד�עתים�חלי
�ה �הואחלים �הרי �שוטה �כשהוא �דבריו �לכל רי��כפיקח

הוא�שוטה�ש�ופירש�דהיינו�כיון�.�כשוטה�לכל�דבריוהוא
�אין�המצוה�שעשה�בזמן�שהוא�,ושוטה�פטור�מן�המצות

��.כ�בזמן�החיוב"פטור�פוטרו�אח
מה�שהוכיח�מחצי�ש�כתב�)יח'�א�סי"ח(ת�משיב�דבר�"שובו

�שנשתחרר �ראיהעבד �שעשה�ד�,�אינה �עבד בשלמא
�שה �עשה �גרמאמצות ��וזמן �כך �מחויב�,נשתחרראחר

צוות��דעבד�אין�שום�מצוה�עליו�במשום�מ�לעשותושוב
�גרמא �שלא�עעשה�שהזמן �כמו �קטן�ך�א,�כללשה�והוי
�מ �הוא �שפטור �מקוםאף �מחמת�כל �מצוה �עליו �יש

��.�לאחר�שנתגדלשכן�פטור�מלעשותה�שוב�וכיון�,�חינוך
� �והוכיח �"רמ�המדבריכדבריו �או"שו(א �סי"ע �ח �ס' �)י"נג

בר�לפני�התיבה�ו�ענולפני�גדלותו�אישקטן�כתב�לגבי�ש
�ח"ידלהתפלל�להוציא�אחרים� ,� יגיע�לכלל�אם�ואפילו

�להתפלל�תפילת�ערבית�לפני�אסורגם�כן�גדלות�בערב�
�יום �הוא �עדיין �אם �נאמר�.הציבור �ש�ואם �יצא ידי�לא

� �הרי �אפחובתו �גדלותו �לפני �להתפלל �אסור ילו�היה
�עצמובפ �להתפלל�ש�,ני �יתחייב �כשתחשך �מיד הרי

מה�שלא�כתב��ומ,נמצא�דתפלה�ראשונה�לבטלהושנית�
�"רמה �א �לדינו �לרק �גבי �התיבה �לפני להוציא�עבור

�.�ידי�חובתו�יצאשהקטן�לכשעצמומוכח�,�ח"אחרים�יד
קטן�ש)�ז"ה�ה"�פקרבן�פסח(�ם"רמבהוכיח�ממה�שפסק�הוכן�

�הפסחים �שני �בין �שח,שנתגדל �בראשון��אם �עליו טו
�פטור�מלעשות�פסח�שני ל�כרחך�משום�שכבר�יצא�וע,

וכמבואר�שאפילו�שעד�שהגדיל�לא�,��בפסח�ראשוןח"יד
��.מכל�מקום�יצא�ידי�חובתו,�חיוב�מהתורה�היה�עליו

 
 לחידודא

  )א"ג רבי תנחו סופר שליט"י הרה"נשלח ע(
שעניי� יש� יותר , אמרו שקשה עתיקא מחדתא.) ט"ד� כ(ביומא 

  .קשה ללמוד מעניי� חדש
  

שלא ילמדו לתינוק בשבת עניי� :) ז"ל(ע ממה שאמרו בנדרי "וצ
וקשה , מפני שאוכלי בשבת יותר ממה שדר� לאכול בחול, חדש

  .יי� חדש שצרי� עיו� יותר מדבר יש�ללמוד בענ
  

 !?ו את זו זות הגמרות סותרולכאורה

äæ ïééðòì íëéúåáåùú úà íñøôì çîùð 

úëøòîä øáã:  

 פניות רבות מצד התקבלו במערכתבשבוע האחרו�   )א
 וחידודי� לד� פרפראות, לומדי� ובה� שאלות

 נית� יהיה לשלוח הבאי�כ מהשבועות "ע, היומי
לנו להעניק ולכבוד יהיה , ע לד�גאלינו חומר הנו

  .את הבמה הראויה לו חומר שיתקבלל

ספריה� מחברי ספרי� המעונייני� לפרס� את   )ב
 2  אלינוחולמתבקשי� לש" חדש על המד�"במדור 
 בצירו�  בית שמש9359. ד. לת�ספר מ�עותקי
 .יצירת קשר עמה�לש�  ה�פרטי

מעונייני� בפרסו� תמונת הספר יש לצר
 תמונה או לשלוח ה(
  ).ל"בדוא

ואנו משתדלי� , תודה רבה למעירי� ולמאירי�  )ג
 .היביותר להתייחס לכל פנ

 מבצעי� נוספי� יפורסמו בשבועות �רבי�לשאלת   )ד
 .הקרובי�

  

äøåúä úëøáá  

êøåòä 







  

  

òöáîì ïåøçà òåáù 


