
בס"ִד

התשע"ב באִדר בט'
בחיים חִדש פרֱק מתחיֹלים

התשע"ב באִדר בט'
בחיים חִדש פרֱק מתחיֹלים

משנה היומי הפרֱק ֹלֹלימוִד המהר"ֹל ֹלתֱקנת העִדות
זֹלה"ה בצֹלאֹל בר ֹליווא יהוִדא ר' הגאון ורבנא מרנא הגִדוֹל רבינו
הגמרא מִדת היא הגִדוֹלה במִדה ֹלרבים תורה והרביץ בישיבה שנתעסֱק
חבורות, חבורות שנתחברו עִד ֹלמשנה, ֹלרוץ ִדרש הִדר כמפורסם,
מפרֱקי פרֱק יום יום ומתעסֱקין רבנן, מֹלכי מאן - מֹלכי כתות כתות
ֹלא יעבור, וֹלא חוֱק זאת היתה ה' ומאת חֹליֹלה, חֹליֹלה וחוזרין המשניות
בשאר גם אם כי הנזכר, מהגאון נתונה הִדת בה אשר פראג בֱק"ֱק בֹלבִד
ֹלֹלמִדם עֹליהם וֱקבֹלו ֱקיימו ורחוֱקות, ֱקרובות ֱקִדושות, ֱקהיֹלות

המשניות).בישראֹל. עֹל (הובאבהֱקִדמתהתוי"טֹלפירושו

עוִד ובנוסף

ומבחנים8 ֹלימוִד מסֹלוֹלי
הֱקִדושה המשנה עֹל

057-310286204-86459390527-154840טֹל': 057-310286204-86459390527-154840טֹל':

ז"ֹל אסתר בן אברהם ע"ש
ז"ֹל מברכה בת וזורה

ז"ֹל אסתר בן אברהם ע"ש
ז"ֹל מברכה בת וזורה

ה' א' - ִד'8:00-13:00ימים ב', ימים השעות20:00-22:00, השעות9:00-21:00בין 17:30-22:00בין

גניזה טעון העֹלון



המשניות מפרֱקי פרֱק יום יום ומתעסֱקין רבנן!
וֹלא חוֱק זאת הייתה ה' ומאת חֹליֹלה חֹליֹלה וחוזרין
הִדת בה אשר פראג ֱקוִדש בֱקהיֹלת בֹלבִד ֹלא יעבור,
ֱקִדושות ֱקהיֹלות בשאר גם כי הנזכר מהגאון נתונה
ֹלֹלמִדם עֹליהם וֱקיבֹלו ֱקיימו ורחוֱקות ֱקרובות

עכ"ֹל. בישראֹל"
(ֹלימוִד מפראג המהר"ֹל בזמן זאת הייתה ה' מאת
בט' כאשר עתה היא ה' ומאת ֹליום) פרֱק משניות
עֹל ומבחנים ֹלימוִד מחזור יחֹל אי"ה התשע"ב באִדר
הששה תום עִד "זרעים" מסִדר החֹל היומי הפרֱק
שמו יתעֹלה הבורא בעזרת חֹליֹלה וחוזר סִדרים
יֱקרי פרסים נושאת הגרֹלה תיערך חוִדש מיִדי ֹלעִד.
המבחנים את בהצֹלחה שיעברו ֹלנבחנים ערך

השבועיים.

רוחנית והיטהרות התֱקִדשות –
הֱקִדושות המשניות בֹלימוִד התמיִדי העסֱק מעצם

הֱקִדושים. רבותינו זהמִדברי כמובאבעֹלון

בכֹל עצומה ובֱקיאות יִדיעות ֱקניית –
איתן בסיס ישמשו אשר הֱקִדושה התורה חֹלֱקי

וֹלרכישתה. ֹלהבנתה

מֹלגותכספיותבהגרֹלה. –

הראשון הפרס

השני הפרס

השֹלישי הפרס

חִדש פרֱק ֹלהתחיֹל ִדופן יוצאת הזִדמנות ֹלך יש
בחיים.

רב סיפוֱק בֹלב, אמיתית שמחה ֹלך חִדששיביא פרֱק
וחשוב עצום נִדבך ֹלהכניס באפשרותך גִדוֹל. ועניין

ֹלעסֱקהתורהשֹלך.

ֹלאחר
וחוזר מהתחֹלה ֹלהתחיֹל ושוב הש"ס סיום ֹלערוך

עִד הפסֱק בֹלי חֹליֹלה
הפעם ֹלֹלימוִד הראשונה הפעם ֹלימוִד ִדומה

העשריםושֹלוש... התשיעית, הרביעית,
שֹל פרטית המצאה אינו ֹליום משניות פרֱק ֹלימוִד
אֹלא ִדהוא מאן שֹל חִדשני רעיון וֹלא זה עֹלון עורך

כ- מֹלפני ֱקִדומה תֱקנה זוהי
התוספות בהֱקִדמת כמובא זיע"א, מפראג המהר"ֹל

ֹלשונו... וזו פירושהמשניותשֹלו עֹל יוםטוב
יהוִדה ר' הגאון ורבנא מרנא הגִדוֹל רבנו כן "כמו
והרביץ בישיבה שנתעסֱק זֹלה"ה בצֹלאֹל בר ֹליווא
הגמרא, מִדת היא הגִדוֹלה במִדה ֹלרבים תורה
שנתחברו עִד ֹלמשנה ֹלרוץ ִדרש הִדר כמפורסם,
מֹלכי? מאן מֹלכי, – כתות כתות חבורות, חבורות

הינה הִדופן יוצאת ההזִדמנות
ֹליום. משנה פרֱק שֹל ֹלימוִד
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תזכה בש"ס) המשניות פרֱקי (מס' יום

שאין וברור ופשוט שנה

תֱקנת - שנה
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את ֹלהשיג ניתן
היומי הפרֱק ֹלוח

052-7667474בטֹל':
052-7667471

כ"בטבתתשע"ב בס"ִד
ֹלנשמה", "משנה הנפֹלא הרעיון ֹליוזמי מרובה וברכה טובה ונחזיֱק בואו
פרֱק ֹלימוִד ֹלֱקבוע המהר"ֹל תֱקנת את ישראֹל בית עמך רבבות בֱקרב ֹלהנהיג
שֹל הבהיר באורה המשנה את ֹלהאיר כסִדרם, תמיִדים ויום, יום בכֹל משניות
ויִדועים הזה, הנשגב הענין ערך יֱקרת בגוִדֹל ֹלהאריך וֹלמותר המשנה, ֹלימוִד
תחזֱקנה מישרים, מגיִד הנורא בספר שהובאו הב"י ֹלמרן המגיִד ִדברי המה
נזכה שבגינה הזה, הכביר הרעיון בהפצת המתעסֱקים כֹל שֹל הטהורות יִדיהם
ובזמן בעגֹלא ִדאנפין, בנהירו ישראֹל, שֹל וישועתן בגאוֹלתן ֹלראות במהרה

ֱקריב.
ִדאוריתא ביֱקרא

שֹליט"א ואזנר הגר"ש מרן שֹל בביִד"צ ִדומ"צ
ברֱק בני מערב ורב חת"ס חוג ישיבת ראש

שטרן אֹליעזר שמואֹל



חֹלֱק אינם והשני הראשון שהפרס ֹלציין ֹלמותר
הֹלומִדיםֹלאֹלתר. בו יזכו מההגרֹלהאֹלא

ניצוץ, בך מתעורר אֹלה שורות ֱקריאת אחר מסתמא
אתה ֹלערך וחצי שנה בעוִד איך בִדמיונך רואה כבר ואתה
תשוֱקה מֹלא וֹלבך שֹלך משניות הש"ס בסיום משתתף
שמייִד אֹלא זה, ֹלימוִד בסִדר מעתה כבר ֹלהתחיֹל ורצון
שונות מחשבות במוחך ויכניס מנוח ֹלך יתן ֹלא היצה"ר
יאמר בווִדאי הוא זה. מעניין אותך ֹלהוריִד איך ומשונות
בסִדר אבֹל "מועִד" בסִדר מיֹלא נו ֹליום? פרֱק ֹלך
שונות, מאמתֹלאות אמתֹלאות וכן ו"טהרות"? "ֱקִדשים"
שווא בתואנות זה מעניין אותך ֹלהוריִד יצֹליח שאכן עִד
אנשים יהיו וֹלעומתך הצֹלחתו, נוכח בהנאה יִדיו ויחכך
פרי ֹלהם, וִדומות זה מסוג מחשבות יחֹלפו בראשם שאף
מה ויהי ֹלעצמם, יאמרו הם פנים כֹל שעֹל אֹלא היצה"ר,
אותו כמו בֹלבִד, ֹליום פרֱק אֹלא ֹלי אין הפעם, ארוצה

ֹל- פרוייֱקט עציםשֱקיבֹל חוטב
בן ביער

כֹל את חטב זמן אחר וכך הרבה" צִדיֱק תהי "אֹל בבחינת
ֹלא ֹליום משניות פרֱק זה, בעניין כן תום, עִד היער עצי
שברור מה אוֹלם ֱקשות, ההתחֹלות וכֹל פחות וֹלא יותר
סיום שיערכו כאֹלה יהיו התשע"ִד שנת שבשֹלהי הוא
ומיִד בעמֹלם) ברכה וראו שעמֹלו (אחר משניות הש"ס
אנחנו גם חבֹל שיאמרו כאֹלה ויהיו חִדש, מחזור יתחיֹלו

בחוזֱקה. עֹלעצמנו ֱקבֹלנו איתםֹלו יחִד ֹלהיות יכוֹלנו
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עצים ֹלחטוב חוִדשים
ֹליום" "עץ ֹלעצמו אמר שחשב ֹלאחר עצים,
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פעיֹל מסֹלוֹל ִד' - מסֹלוֹל

החֹל היומי הפרֱק ֹלימוִד מסֹלוֹל *ֹלמעשה
"סוכה". התשע"אהחֹלממסכת א' אִדר בג'
כיוון כמֱקובֹל, ב"ברכות" התחֹלנו ֹלא
הפרֱק ארגון ֹלימוִד ֹלסִדר שהצטרפנו
במס' אחזו הם התשע"א א' אִדר ובג' היומי
הש"ס ֹלתחיֹלת משהגענו וכעת "סוכה".
מחזור רשמי באופן מתחיֹל עתה (זרעים)

"משנהֹלנשמה". שֹל הפרֱקהיומי
שכבר "משנהֹלנשמה" ארגון הֹלומִדיםשֹל
כרגיֹל ממשיכים א' אִדר בג' החֹלו

הסִדר. עֹל

ֹליום משניות פרֱק

התשע"ב* אִדר ט'

מ"זרעים" החֹל כוֹלו הש"ס

ֹלשבוע פרֱקים ז' ֹליום פרֱק

חוִדש. י"ח – כ

70₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

: המסֹלוֹל משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי

ֹלגאוֹלה הסוִד - המשנה
ֹלמהר"ֹל) הגִדוֹל ֹלשבת ִדרוש (מתוך

מתכנסים, הגֹלויות המשנה, בשביֹל "...וֹלכך
כי אומר ואני המשנה, עֹל ֹלב שמים אין ועתה
אורך באשר וזה ומתעה, עוֹלה שהשטן זה ִדבר
יוםהתשועה ֱקרוב הראוי וֹלפי עִדמאִד, גֹלותינו
בני מתעה ֹלגאוֹלה, והכרעה זכות ויש והגאוֹלה,
ֹלֱקבץ סיבה שהוא הִדבר, מאתנו ֹלסֹלֱק אִדם
ֹלא זה ִדבר כי בעוונינו, הגֹלות ֹלהעמיִד הגֹלויות
יסוִדאֹלהתורה”. ִדברשהוא היהמעוֹלםֹלבטֹל

מן יותר המסוִדר הֹלימוִד סִדר היא "המשנה
"אין ז,ג) (ויֱק"ר כן גם שאמרו וזהו התֹלמוִד...
כי המשניות", בשביֹל אֹלא מתכנסות הגֹלויות
הסִדר, מן יוצא והוא הפיזור הוא הגֹלויות
זה אצֹל זה מסוִדר ֹלומר שאִדם והמשניות
זה ִדבר מסוִדרת. תורה ֹלו יש והנה ראוי, כאשר
הם אשר ישראֹל גֹלויות ֹלֱקבץ הסיבה הוא
ויהיו האומות כֹל בין ומפורִדים מפוזרים
ואין ֹלגמרי, מסוִדר בסִדר ביחִד מֱקובצים

זהרֱקהמשנה". ֹלִדבר מיוחִד

... רבי המופֹלג יִדיִדי את וֹלהכיר ֹלהוֱקיר הנני
ופעֹל ופועֹל וטהורה טובה נשמה שהינו שֹליט"א,

ֹלתורה. בנ"י הרבהֹלֱקירוב
המשניות ֹלימוִד שֹל נוסף ֱקירוב עצמו עֹל נטֹל והנה
צורך ואין פירות. הרבה עשה וב"ה ישראֹל, בכֹלֹל
נזכה – המשנה ובזכות הִדבר, בשבח ֹלהרבות
משנה שאותיות – טהורה "נשמה" וֹלהיות ֹלהתֱקרב

כיִדוע. הםנשמה
בברכה

ירושֹלים תורה עזרת בשכונת ומו"צ רב
שטרן מיכֹל יחיאֹל



פעיֹל מסֹלוֹל א' - מסֹלוֹל

פעיֹל מסֹלוֹל ב' - מסֹלוֹל

ֹלימוִד מעֹלת בִדבר אֹלו בִדפים החיזוֱק ֱקטעי
החשוב הֱקונטרס מו"ֹל באִדיבות ֹלוֱקטו המשניות
רחבי בכֹל הֱקונטרס ֹלהשיג ניתן המשנה". "מעֹלות

052-7179349הארץבטֹל':

ֱקשה שֹלמוִדו תֹלמיִד ראית אם אמר ֹלֱקיש ריש
עֹליו, סִדורה שאינה משנתו בשביֹל כברזֹל עֹליו
ֹלגמרא] ֱקוִדם שהיא במשנה שֱקֹלֱקֹל [רש"י:
בני שיסִדירו [רש"י: בישיבה, ירבה תֱקנתיה מאי
מסִדר הוה ֹלֱקיש ִדריש הא כי משנתם]. הישיבה
תורה שניתנה יום מ' כנגִד זמנין ארבעין מתני'
גמרא], ֹלמיגמר [רש"י: יוחנן ִדר' ֹלֱקמיה ועייֹל
וארבע עשרין מתני' מסִדר אהבה בר אִדא רב
ֹלֱקמיה ועייֹל וכתובים נביאים תורה כנגִד זמנין

ִדרבא.

בר אחא א"ר מֹלחמה" ֹלך תעשה בתחבוֹלות "כי
מוצא אתה במי יוחנן א"ר אסי א"ר חנינא
שֹל חביֹלות ביִדו שיש במי תורה שֹל מֹלחמתה

תחבוֹלות). חביֹלותמֹלשון - (פי' משנה
וֹלעמוִד הוריותיה - תורה שֹל מֹלחמתה [רש"י:
המפֹלפֹל כאִדם וֹלא עיֱקרה, ועֹל בוריה עֹל
וברייתות משניות ֹלמִד וֹלא סברא ובעֹל ומחוִדִד
בבעֹל אֹלא הסוִד, יתגֹלה מהיכן כי הרבה,
יֹלמִדנו בכאן טעם ֹלו יצטרך משניותהרבהשאם
ִדבר עֹל ִדבר ֹלו יֱקשה אם או אחרת, משנה מתוך

מתוךמשניותהרבהשביִדו]. יבין

איזה ֹלתמן שֹלחו הרים, עוֱקר רבה סיני, יוסף רבי
הכֹל מר ִדאמר עִדיף סיני ֹלהו שֹלחו ֱקוִדם, מהם
מי עִדיף- סיני [רש"י: חטיא. ֹלמארי צריכין
מהר כנתינתן ֹלו סִדורין וברייתא שמשנה ששנה
יוסף רב כֹלומר חטיא- ֹלמארי צריכין הכֹל סיני.
מפי ֹלו סִדורין וברייתא שמשנה חטיא מרי הוא
וברייתא ִדמשנה סיני מהר כנתינתן השמועה

ִדהֹלכתא.] אבוהון

עֹל כי ר"ֹל ברזֹל, עמוִד שהמשנה ר"א אמר
שאמרו ומה ֹלעוה"ב, האִדם ֱקיום עיֱקר המשנה
וִדאי היינו - ביִדו" ותֹלמוִדו ֹלכאן שבא מי "אשרי

הִדינים. ֹלמוִדהמשניותשהםעיֱקר

בזכות אֹלא מתכנסות הֹלֹלו הגֹלויות כֹל אין
עתה בגוים יתנו כי "גם טעמא מאי משניות,
ֹלשון - יתנו [ביאור: י) ח, (הושע אֱקבצם"

מתניתין]

הכנה אֹליו האִדם וצריך גשמי, הוא האִדם כי
ִדבר ֹלכך ממנו, יוסר ושֹלא השכֹל שיֱקבֹל יתירה
ֹלזה התחבוֹלה היא והמשנה תחבוֹלה צריך זה

וֹלאתוסר. שֹלאתנתֱק

א) ח, - ב (ז, תענית גמרא-

א) (מב, סנהִדרין גמרא–

א) הוריות(יִד. גמרא-

ה) (ויֱקראכא, יפהתואר

ג) (ז, ויֱקרא - מִדרשרבה

נ"ו) פרֱק (-מהר"ֹל, תפארתישראֹל

4

ֹליום אחת משנה

התשע"א תמוז

מ"זרעים" החֹל כוֹלו הש"ס

ֹליום אחת משנה

ֹלשבוע משניות ז'

ט' משנה ו' פרֱק כֹלאים

שנה כ-י"ב

50

20

₪

₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

ב: אוחזים באִדר בי'

המסֹלוֹל: משך

ֹלשנה: השתתפות ִדמי

א': שנה תום עִד חִדשים ֹלמצטרפים

ֹליום משניות שתי
התשע"א תמוז

בֹלבִד "מועִד" סִדר
ֹליום משניות שתי
ֹלשבוע משניות י'

בֹלבִד) ֹלחזרות זמן שבת (שישי
ג'-ִד' משניות א' פרֱק שֱקֹלים

חוִדשים וארבעה כשנה
70

40
₪

₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת
הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

ב: אוחזים באִדר בי'
המסֹלוֹל: משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי
: זה מסֹלוֹל תום עִד חִדשים ֹלמצטרפים



פעיֹל מסֹלוֹל ג' - מסֹלוֹל

חִדש מסֹלוֹל ה' - מסֹלוֹל

נ"ו) פרֱק (-מהר"ֹל, תפארתישראֹל

(או"חמהִדו"ֱקֹל"ה) שו"תנוִדעביהוִדה

(בהֱקִדמה) ביתִדוִד

ז') חומתהִדת(פרֱק

א) (צט, סנהִדרין גמרא-

צ"ט) (סנהִדרין מהר"ֹל אגִדות- חיִדושי

מס' שֹל"ה עֹל בהגה"ה (הובא רֱקאנטי
שבועותפרֱקנרמצוהאותט"ז)

שחסר ומי ֹלתורה ברזֹל עמוִד היא המשנה כי
יסוִד. ֹלו אין המשנה ממנו

כמה איש באשת שנכשֹל אחִד בִדבר שאֹלה:
תשובה ֹלו ֹלסִדר שאֹל נפשו ועתה שנים...
מאִד חֹלוש אִדם הוא כי כחו פי עֹל הזה ֹלאיש

הרבה. בתורה ומתמיִד
בתעניות מיֱקֹל שאני אף ...והנה תשובה:
אבֹל האיש, ֹלזה המשֱקֹל ותשובת וסיגופים
רוב ֹלפי בפרט אפשר אי כֹלום בֹלא פטור
עיֱקר, הוא התורה התמִדת והנה החטא, התמִדת
ממש, בהם שיש תורה ִדברי יֹלמוִד אמנם

וכו'... יו"ט תוספות עם העיון בעומֱק משניות

ראש היא שהמשנה ֹלראות וֹלבי אני וסבותי
ירים ֹלא בֹלעִדה ֹלֹלמוִד נפנה אשר וכֹל פינה,
וֹלחזֱקהו ֹלמוִדו מכונו עֹל ֹליסִד יִדו את איש
אבן הראשה אבן היא כי ימוט, ֹלא במשמרים
בכֹל (עי' וכו' ֹלעינים ֹלנו ותהי עינים שבעה

באריכות). הֱקִדמתו

משניות שֹלמִד אחִד אִדם עֹל סופר וכבר
אתה מה בשביֹל אחִד: ושאֹלו רבה, בשֱקיִדה
בשביֹל ֹלו והשיב ֹלך, יש יארצייט וכי היום ֹלומִד
יֹלמִדו שאחרים ֹלי ֹלמה כי ֹלומִד אני עצמי

בעצמי. שאֹלמִד יותר טוב בשביֹלי,

שאינו מי כֹל אומר נתן רבי בזה" ה' ִדבר "כי
כמו שעושה כזה [רש"י: המשנה. עֹל משגיח

עיֱקר]. שאינה

וכֹל - המשנה עֹל משגיח שאין זה בזה ה' ִדבר כי
פֹלפוֹל שהוא מפני וכו' בתֹלמוִד שֹלו מו"מ
ִדבר היא שהמשנה ה', ִדבר זה נֱקרא וֹלא בֹלבִד
ואינו היא איך המצוה ענין שהוא בֹלבִד ה'
ה', ִדבר ואינו אִדם שֹל הוא שהפֹלפוֹל פֹלפוֹל,
התורה בפֹלפוֹל הוא שֹלו עסֱק שכֹל מי וֹלפיכך
ִדבר "כי בכֹלֹל הוא ה' ִדבר שהיא המשנה ועוזב

בזה". ה'

ֹלנו מה האומרים בפי רותח זהב יוצֱק ובזה
וֹלאבִד סִדרים הששה כֹל ֹלֹלמוִד הזאת ֹלצרה
הפוסֱקים ֹלֹלמוִד הוא טוב יותר שנותינו בהם

אחרות. בחכמות כן אחר וֹלהתעסֱק

5

ֹליום משניות ארבע

התשע"א תמוז

בֹלבִד "טהרות" סִדר

ֹליום משניות ארבע

ֹלשבוע משניות עשרים

בֹלבִד) ֹלחזרות זמן שבת (שישי

י' ז' - משנה ו' פרֱק טהרות

כשנה

50

20

₪

ש"ח

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

ב: אוחזים באִדר בי'

המסֹלוֹל: משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי

זה: מסֹלוֹל תום עִד חִדשים ֹלמצטרפים

ֹליום משניות שתי

התשע"ב אִדר י'

בֹלבִד "טהרות" סִדר

ֹליום משניות שתי

ֹלשבוע משניות עשרה ארבע

חוִדשים וחמישה כשנה

70₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

המסֹלוֹל: משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי



חִדש מסֹלוֹל ו' - מסֹלוֹל

חִדש מסֹלוֹל ז' - מסֹלוֹל

א) שבתִדףֹלא, (מס' אֹליהו ִדברי

סיִדורהאריז"ֹל

ֹלִדין אִדם שמכניסין בשעה רבא אמר - גמ'
עתים ֱקבעת באמונה, ונתת נשאת ֹלו אומרים
ֹלישועה, צפית ורביה, בפריה עסֱקת ֹלתורה,

ִדבר. הבנתִדברמתוך פֹלפֹלתבחכמה,
שאמרו מה עֹל ז') (ִדף סנהִדרין בתוס' והֱקשו
עֹל אֹלא אִדם שֹל ִדינו תחיֹלת שאין שם בגמ'
וגו'" מִדון ראשית מים "פוטר שנאמר תורה ִדברי
עֹל הוא ִדינו שתחיֹלת אמרינן שבת ִדבגמרא

ועיי"שמהשתירצו. באמונה, ומתן משא
רבאסובב ִדברי ביארשכֹל מויֹלנא) (הגאון ורבינו
המה השאֹלות ושש המשניות, ֹלימוִד עֹל
שאֹלה וכֹל המשנה, סִדרי ששה עֹל מוסבים
יש סִדר ִדֹלכֹל המשנה, מסִדר אחִד כנגִד מכוין
השאֹלות משש ֹלאחִד שִדומה מיוחִד וכינוי שם
אמר שם, שבת בגמ' שאמרו כמו רבא, שאמר
ישועות חוסן עתיך אמונת "והיה ִדכתיב מאי ר"ֹל
סִדר זה - אמונת ֹל"ג) (ישעיה וִדעת", חכמת
סִדר זה - חוסן מועִד, סִדר זה - עתיך זרעים,
סִדר זה - חכמת נזיֱקין, סִדר זה - ישועות נשים,

זהסִדרטהרות. - וִדעת ֱקִדשים
רבאששואֹליםאותו: וזהמהשאמר

זרעים אםֹלמִדתסִדר היינו -
הנֱקראאמונה.

סִדר ֹלמִדת אם הכוונה -
הנֱקראעתיך. מועִד

נשים סִדר ֹלמִדת אם היינו -
הנֱקראחוסן.

הנֱקרא נזיֱקין סִדר ֹלמִדת האם -
ישועות.

סִדר ֹלמִדת האם הכוונה -
ֱקִדשיםהנֱקראחכמה.

הנֱקרא טהרות סִדר היינו -
ִדעת.

ששואֹלים רבא שאמר השאֹלות שכֹל וֹלמִדנו
סִדרי ששה ֹלימוִד עֹל סובב ִדינו ביום ֹלאִדם

שם. סנהִדרין בגמ' שאמרו משנהכמו
- ורביה "בפריה וז"ֹל שכתב שם בפירש"י (ועי'
ִדעת" היינו - ִדבר מתוך ִדבר הבנת חוסן, היינו
הגאון, כִדברי ֹלהִדיא מִדבריו ומבואר עכ"ֹל.
ביאור אין ִדאֹל"כ זה, עֹל זה המאמרים ב' ֹלהסמיך

אֹליהו") "ֱקוֹל הערתהמֹלֱקטבספר - ֹלִדבריו

חצי או פרֱק שיעיין וטוב משניות, תחיֹלה ויֹלמוִד
ואיֹלו תושבע"פ, זהו כי בהבנה יום בכֹל פרֱק
כֹלֹל, אחרים ֹלספרים צריכים היינו ֹלא זכינו
ֹלֱקרות ויזהר ֹלאִדם, נשמה ֹלהביא ומסוגֹלת
עריבה תורתו שתהא כִדי בנועם בניגון משניות
"גם אומר הכתוב עֹליו זמרה בֹלא והשונה עֹליו,

ֹלהםחוֱקיםֹלאטובים". נתתי אני

נשאתונתתבאמונה

ֹלתורה עתים ֱקבעת

ורביה בפריה עסֱקת

ֹלישועה צפית

בחכמה פֹלפֹלת

ִדבר מתוך ִדבר הבנת

6

ֹליום משניות שתי

התשע"ב אִדר י'

מ"זרעים" החֹל כוֹלו הש"ס

ֹליום משניות שתי

ֹלשבוע משניות עשרה ארבע

שנים כשש

50₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

המסֹלוֹל: משך

ֹלשנה: השתתפות ִדמי

ֹליום משניות ארבע

התשע"ב אִדר י'

מ"זרעים" החֹל כוֹלו הש"ס

ֹליום משניות ארבע

ֹלשבוע. משניות ושמונה עשרים

שנים כשֹלוש

120₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

המסֹלוֹל: משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי



ֹלוחותהברית שני
י"ז) נרמצוהאות שבועותפר' (מס'

ֹלוחותהברית שני
י"ז) נרמצוהאות שבועותפר' (מס'

ִדרושעֹלהתורה-מהר"ֹל
מ"ִד) (סוףכרךבארהגוֹלהעמ'

נ"ו) פרֱק (-מהר"ֹל, תפארתישראֹל

ו') ס"ֱק א' (סי' בארהיטב

יהויִדע(פסחיםֱקיג.א) בן

(כ"ו) אמרים ֹליֱקוטי

רוב ֹלהיות איזהמהן ותֹלמוִד המשנה ֹלמוִד ובענין
ִדרש הִדר ת"ר... ֹל"ג) (ִדף איתאבמציעא בו, עסֱקו
התֹלמוִד, מן יותר ֹלמשנה רץ הוי וֹלעוֹלם ֹלהו
והרב הרמב"ם ֹלפירוש שזכינו האיִדנא ומכ"ש
ההסכמה כפי המשנה שמבארים ברטנורא
מעֹלת הרי ההֹלכה פסֱק כתבו וגם שבתֹלמוִד
ֹלך אין תֹלמוִד תחֹלה שאמרו מה כי רבה, המשנה
בֹלא המשנה גירסת כי הימנה, גִדוֹלה מִדה
חֱק ֹלֹלמִד המכוון ֹלתכֹלית יגיעהו ֹלא התֹלמוִד
הרמב"ם בפירוש עתה אבֹל בישראֹל... ומשפט
יהיה העסֱק רוב כן עֹל הכֹל מתוֱקן ברטנורה והרב
ובֹלי ערך בֹלי אותם וֹלחזור ֹלֹלמוִד במשניות

הפסֱק.

משנה סִדרי שיתא שיהיו ֹלמשנה הזוכה ואשרי
ֹלנשמה סוֹלם עושה ואז בע"פ בפיו שגורים
'משנה' וסימנך ֱקמא ֹלמִדריגה ֹלמעֹלה שתעֹלה

'נשמה'. אותיות

עֹל משגיח אחִד שאין הזה הִדור מעשה הן והן
התֹלמוִד ע"י יֱקראחכםרֱק ֹלא כי בחשבו המשנה,
זה אֹל נמשך האִדם וֹלב ומתן, משא פֹלפוֹל שהיא

וכו'. בזה" ה' "ִדבר נאמר זה עֹל המשנה, ומניחין

היסוִד שהוא המשנה, ֱקיים יסוִד ֹלו שיהיה ראוי
אין המשנה ממנו שחסר ומי הגמרא. נסמך שעֹליו

יסוִד. ֹלו

ִדבר ֹלכֹל ֱקוִדם משניות ושיעור האריז"ֹל וכתב
'נשמה'. אותיות 'משנה' כי ֹלנשמה זוכה ועי"ז

ס"ֱקט'). (וכ"כהמשנ"ב

שיהיה ועִד בגירסא תחיֹלה ֹלעסוֱק צריך האִדם
יֹלך אז וברייתות, המשניות בגירסת ושֹלם בֱקי

ִדבר. ִדברמתוך וֹלהבין ֹלֹלמוִדסברא

שיִדע ישראֹלי איש כֹל יזהר המשנה בֹלימוִד וכן
[כי ובינתו שכֹלו כפי משנה סִדרי השיתא את
שבכֹל הִדינים עיֱקרי נכֹלֹלו משנה סִדרי בשיתא
ֹלבא ֹלעתיִד ֹלאִדם ישאֹלו שבוִדאי כוֹלה], התורה
א"ר (פ"י) משֹלי במִדרש כִדאיתא עֹליהם

וכו'... יוםהִדין וראהכמהֱקשה בא ישמעאֹל

7

חִדש מסֹלוֹל ח' - מסֹלוֹל

חִדש מסֹלוֹל ט' - מסֹלוֹל

ֹליום משניות שתי

התשע"ב אִדר י'

בֹלבִד "זרעים" סִדר

ֹליום משניות שתי

ֹלשבוע משניות עשרה ארבע

כשנה

50₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

המסֹלוֹל: משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי

ֹליום משניות שתי

התשע"ב אִדר י'

בֹלבִד "ֱקִדשים" סִדר

ֹליום משניות שתי

ֹלשבוע משניות עשרה ארבע

כשנה

50₪

המסֹלוֹל: תחיֹלת

הנֹלמִד: החומר

המתכונת:

המסֹלוֹל: משך

המסֹלוֹל: ֹלכֹל השתתפות ִדמי



(פ"האותא') פסיֱקתארבתי

זוכר(מערכתמ') עין

ה"ביתיוסף" מגיִדמישריםֹלמרן

א) מב, יהויִדע(סנהִדרין בן

מִדרשתֹלפיות(סוףענףאפוִד)

אותצ"ז) ראשיתחכמה(שערהֱקִדושהפי"ז

ב) (ִדףֹלה, תֱקנתהשבין

יום" "היום מיֹלובאוויטשבספרו הרבי מִדברי

בניו אנו ישראֹל הם אנו אומרין האומות עתיִדין
אֹלא יוִדע איני ֹלאומות הֱקב"ה אמר מֱקום, שֹל
הם ומה א"ֹל בני, הוא ביִדו שֹלי שמסטורין מי

המשנה. זו א"ֹל שֹלך, מסטורין

עֹל ומיֹלתו בו ִדיבר ה' רוח הֱקִדוש רבינו - משנה
בו שרמז אמיץ הֱקצר ויהי המשנה בחיבור ֹלשונו
וכֹל ופֹלא, הפֹלא וסוִדות והֹלכות ִדינים כמה
וענפיה ֱקצירה תשֹלח כבוִדה תחת כמעט תיבה

והנשאים. אתהרמים ארזי

בפומך, הממֹלֹלת המשנה ִדאנא ֹלמינִדע ֹלך הֹלא
כִדֱקא משנה סִדרי שית כוֹלהו תשמוִדע וכִד
ֹלך ויתפתחון עיֹלאין בִדרגין תסתֹלֱק יאות
ובי המשנה ִדאנא ִדֱקושטא ִדחכמתא צנורייתא
איתמר ִדעֹלה האם ִדאנא ִדֱקושטא, חכמה הוא
וֹלא והֹלאה יומא מן אזִדהר ֹלכן אמו, יסרתו אשר
עבִדת כִד ִדמתניתא מהרהורא מחשבתך תפסיִד
בהון מתעסֱק ִדאת ִדפסֱקא ִדמיֹלין ואע"ג כה, עִד
בִדרגא ֹלך מסֹלֱקין מתניתא מתנית אינון, יאות
כי יִדך תנח אֹל מזה וגם בזה ואחוז יתיר עיֹלאי
בכֹלֹל תהוי ִדֹלא ואזִדהר טובים. כאחִד שניהם

ח"ו. השוכחִדבראחִדממשנתו

בחביֹלות אותם מתֱקן בנשמתו חבֹלות העושה
בה שיש 'נשמה' אותיות 'משנה' כי משנה שֹל

ֹלנשמהשֹלאִדם. תיֱקון

שֹל פטירתו "ִדֹלאחר וז"ֹל האריז"ֹל רבינו בשם
שבט ֹלכֹל ֱקורא ֹלגיהנם אותו כשִדנים האִדם
עונה, ואין ֱקוֹל ואין משם שיציֹלהו ושבט
מימיך, משנה ֱקראת ֹלו משיב ֹלאשר וכשֱקורא
בזכות מגיהנם אותו מוציא מיִד הן ֹלו אומר ואם
שמנה "מאשר הכתוב: שאמר וזהו המשנה.
מעִדני יתן והוא 'משנה', אותיות 'שמנה' - ֹלחמו"
האריז"ֹל. רבינו עכ"ֹל מעֹלה, שֹל עִדן ר"ֹל - מֹלך
מ"ב אות ֹלחיִד"א הֱקוִדש" ב"עבוִדת (והובא

ובעוִדספריםרבים).

התורה, עסֱק יִדי עֹל כן גם הברית ֹלאות התיֱקון
ע"י תיֱקונו בנשמה שפגם שמי בתיֱקונים וביארו

משנה. עסֱקהתורהבששהסִדרי

ימים. ִדֹלימוִדהמשניותסגוֹלהֹלאריכות ֹלי נראה

שיעורי' ֹלפום אחִד כֹל פה בעֹל משניות ֹלשנן יש
בכך – ברחוב ההֹליכה בעת עֹליהם וֹלחזור ִדיֹלי'

משיח. פני נזכהֹלֱקבֹל
"מכף ֹלהיפטר הנפש. ֹלזיכוך ֹלזכות השיעור
שיש כמה היום כֹל חזרה ע"י הוא הֱקֹלע"

פה. משניותתניאתהיֹליםבעֹל ביכוֹלתו,
טבת) ז' יום (היום
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ֹלנשמה" "משנה ֹלהכיר: נעים
והחִדרת הפצת שמטרתו ארגון הינו ֹלנשמה" "משנה

ישראֹל. עם כֹלֹל בֱקרב המשניות ֹלימוִד חשיבות
ותֱקנת מורשת הפצת הינה המרכזיות המטרות אחת
ֹליום משניות פרֱק ֹלֹלימוִד זיע"א מפראג המהר"ֹל
ֹלפירוש יו"ט" ה"תוספות מהֱקִדמת השער בִדף (כמובא

שֹלו) המשניות
הציבור ֹלתוִדעת חִדר גמרא היומי הִדף שֹלימוִד ִדכשם
רבים שֹל הֹלימוִד תבנית מנוף נפרִד בֹלתי ֹלחֹלֱק והפך
היומי הפרֱק שֹלימוִד ובנפשנו ברצוננו כן וטובים,
יעבור ובֹל ֹלישראֹל ֹלחוֱק ויהפך כן כמו יֱקבע משנה
אשר יתברך ֹלה' תהיֹלות וִדעת. תורה שוחר כֹל אצֹל
"מרכבת ֹלִדרך יצאה התשע"א, א' אִדר בג' כאשר זיכנו
וטובים רבים כאשר משנה, היומי הפרֱק ֹלימוִד המשנה"
"משנה במסגרת ונבחנים וֹלומִדים ֹלמשנה כן אמרו
אֹלא משנה, הש"ס שֹליש כשני סיימו וכבר ֹלנשמה"
ֹלֹלימוִד ומסגרות שיעורים שיוֱקמו כן כמו רצוננו שמ"מ
הִדף כמתכונת והעוֹלם הארץ ברחבי משנה יומי הפרֱק
פרֱק שֹל שבֹלימוִד המשמחת העובִדה גמרא. היומי
וחצי משנה בפחות משניות הש"ס מסיימים ביום משנה
רבים שאכן התֱקווה את בֹליבנו ונוסכת תורמת רֱק היא
וזאת המהר"ֹל צוואת את ֹלעצמם ויֱקבעו ֹלמשנה ירוצו
וטמונות החבויות והגשמיות הרוחניות ֹלסגוֹלות פרט
אֹלו בִדפים כמובא הֱקִדושה המשנה ֹלימוִד בעצם

בארוכה.
האיֹלנות חג בשבט ט"ו בסביבות מופצים אֹלו ִדפים
הפרֱק ֹלימוִד מחזור יחֹל אי"ה הבעֹל"ט אִדר בט' כאשר
יהי "זרעים" מסִדר החֹל ֹלנשמה" "משנה במסגרת היומי
היטב תיֱקֹלט זו שנטיעה שבשמים אבינו מֹלפני רצון
ֹלנו תעזור זיע"א מפראג מהר"ֹל וזכות ותפרח ותצמח

וכהנה. כהנה עוִד ֹלהמשיך
עיֱקר היא משנה היומי הפרֱק רעיון הפצת
ֹליום פרֱק וֹלימוִד שמאחר אֹלא עסֱקנו
הֱקמנו נפש, ֹלכֹל שווה אינו משנה
שונים ֹלימוִד מסֹלוֹלי שמונה
החפץ יהוִדי שכֹל כִדי ומגוונים
המשנה עֹל וֹלהיבחן ֹלֹלמוִד
בתמוז מֱקומו, ימצא הֱקִדושה
שונים מסֹלוֹלים ג' נפתחו התשע"א
ה' עוִד נפתחים בס"ִד וכעת

חִדשים. מסֹלוֹלים
עוֹלם ֹלבורא הֹלב מֱקרב תוִדה
ֹלעשות ִדרכנו זה עניין שסבב
הגאוֹלה ֹלֱקירוב אֹלו פעוֹלות

אכי"ר. השֹלמה

המארגנים



ֹלִד) (ִדף השבין תֱקנת

יוסף" ה"בית – זצ"ֹל ֱקארו יוסף רבי

הרִד"ֹל - זצ"ֹל ֹלוריא ִדוִד רבי

זצ"ֹל יוסף" יעֱקב ה"תוֹלִדות בעֹל

– זצ"ֹל מגור אֹלתר ֹלייב אריה יהוִדה רבי
אמת" ה"שפת

המשניות ִדבזכות ג) (ז, רבה בויֱקרא אמרו
יתנו כי "גם שנאמר כמו מתֱקבצים הגֹלויות
שֹל הנִדחים ֱקיבוץ והוא אֱקבצם", עתה בגויים
ע"י שהוא המפוזרות ישראֹל ִדבני הניצוצות כֹל
ִדהוא ֹלי נראה כן ועֹל כנ"ֹל, הברית ֱקֹלֱקוֹל עוון
ֹלֱקבץ ומועיֹל ז"ֹל, והוצאת ֱקרי ֹלעוון תיֱקון

וֹלהחזירםֹלֱקִדושה. הנִדחים

באגרת צפת איש מִדכעזניץ שֹלומ'ֹל רבי בשם
שבכֹל ע"ה ֱקארו יוסף רבי שס"ז: חשון ממר
פה בעֹל המשניות עֹל חוזר שהיה ופעם פעם
את שומעים אִדם בני והיו המגיִד, עֹליו נתגֹלה
רבי עֹליך שֹלום אומר: שהיה הִדֹלת ִדרך ֱקוֹלו
יצאתי שֹלמִדתני המשנה הוא אני ֱקארו, יוסף
בישיבה הֱקב"ה בך מתפאר כמה בינה, ֹלאֹלפך
כך מעשיו הם וכך כך יוסף בני ואומר מעֹלה שֹל
ואני בֹלימוִדו... שֱקיִדתו הוא כך ִדרכיו, הם וכך
עִדן, בגן ֹלך שהכינו מֱקומך את ראיתי המשנה
ועיִדונין כמהתפנוֱקין בג"ע. ֹלך גנוזה טובה כמה
וכו'. השם ביראת ואמץ חזֱק ֹלך מעותִדין הם
הובא ֹלחכמה, ומצרף ֹלחכמה (תעֹלומות
מה ו' פרֱק בכֹל ועי' מישרים". ֹל"מגיִד במבוא

זה.) ע"י שזכה

יִד בכתבי עיניו ומעביר מפשפש היה ימיו ובכֹל
ביום סִדרים ג' ֱקֹלה, בשעה המשנה סִדרי כֹל עֹל
חֹלוִדת עֹלה אוֹלי ֹלראות שנתו, ֹלפני בֹליֹלה וג'
- (תוֹלִדותיו מהם תיבה באיזה השכחה

אֹליעזר) ִדרבי עֹלפרֱקי בהֱקִדמהֹלפירושו

ֹליֹלה ובכֹל חוִדש, בכֹל משניות מסיים היה
ובהיותו שבנהר השֹלג את בוֱקע היה בחצות
("תוֹלִדות מֱקואות מסכת משניות ֹלמִד במים

בתוֹלִדותהמחבר) יוסף" יעֱקב

אצֹל מוויערושוב משה שאוֹל רבי נכנס פעם
אִדמו"ר שאֹלו זצ"ֹל, אמת השפת בעֹל אִדמו"ר
ֹלו שֱקשה ֹלו והשיב משניות ֹלומִד אם זצ"ֹל
היוִדע זצ"ֹל: אִדמו"ר ֹלו ענה משניות, ֹלֹלמוִד
מזה היה זצ"ֹל יוסף הבית הגִדֹלותשֹל אתהשכֹל
ז"ֹלחשב והיותשאאמו"ר שֹלמִדהרבהמשניות,
זכה זה שע"י היא זצ"ֹל אִדמו"ר שכוונת בֹלבו
כונתי ואמר זצ"ֹל אמת השפת הוסיף ֹלמגיִד,
משה שאוֹל רבי (שו"ת בנגֹלה. ֹלגִדֹלותו

בנו). בהֱקִדמת - מוויערושוב

מבחנים ֹלביתכם ישֹלחו עברי חוִדש כֹל 1.בתחיֹלת
מבחנים ארבעה (בִדר"כ האמריֱקאית בשיטה שבועיים

וֹלפעמיםחמישה).

יש יִדכם, עֹל המבחנים שימוֹלאו אחר החוִדש, 2.בתום
ֹל ביחִד אחת במעטפה השבועיים המבחנים את ֹלשֹלוח

חרמון רח' – ֹלנשמה" "משנה
בִדיֱקה.

זמן מועִד אחר ימים שבוע שתגיע מבחנים 3.מעטפת
ֹלבוִדֱקה מתחייבת ֹלנשמה" "משנה אין האחרון, המבחן

וֹלהכניסהֹלהגרֹלה.

מעטפות ישֹלחו ֹלא רצופים חוִדשים ג' במשך 4.אם
אינכם כי הִדבר ייחשב ֹלנשמה", "משנה אֹל תשובות
שֹליחת תיפסֱק וממיֹלא בֹלימוִד, ֹלהמשיך מעונינים
שישֹלחו תבֱקשו אא"כ אֹליכם, נוספות מעטפות
ייחשב הרישום עבור התשֹלום מֱקום. מכֹל המעטפות

זהכתרומהֹל"משנהֹלנשמה". במצב

עובִדיה הרב פירוש עם עצמה המשנה עֹל הם 5.המבחנים
זיע"א. זצ"ֹל מברטנורה

ִדווֱקא. עםספריםסגוריםבֹלבִד ייערכו 6.המבחנים

התורה מחזיֱקי ֹלנשמה" "משנה ֹלתורמי הטוב 7.כהכרת
נשמת ֹלעיֹלוי ֹלֹלמוִד שיחיו מהֹלומִדים נבֱקש שיחיו,
ֹלמבחני המצורפים בִדפים כתובים שיהיו וכִד' יֱקיריהם

החוִדש.

בין כספיות מֹלגות עֹל הגרֹלה תיערך נִדר בֹלי חוִדש 8.מיִדי
שֹל בממוצע מבחניהם את בהצֹלחה שעברו הֹלומִדים

ומעֹלה. אחוז
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ֹלצורך33653חיפה

9

הגאונים: הרבנים עם בהתייעצות הפרוייֱקט
שֹליט"א במברגר יוסף יחיאֹל הרב

שֹליט"א אברג'יֹל שֹלום יעֱקב הרב

שֹליט"א רכניצר ִדב מאיר הרב

חיפה החרִדית הֱקהיֹלה רב

חיפה יהוִדא"  - "שֹלום כוֹלֹל ראש

חיפה בעֹלזא ִדֱק"ֱק מו"צ
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ֹלנשמה. משנה ֹלכבוִד

הבחינות. עֹל עצום כח ישר

וגורמות מצוינות הן הבחינות

המשניות. שֹל טוב ֹלֹלימוִד

ֹלהרבות שתזכו ה' ֹלכם יעזור

ועוִד בעוִד בישראֹל תורה

תכניות.

יִדיִדכם

ברֱק בני – ביִדרמן יהושע

ֹלנשמה" "משנה מיסִדי החשובים הרבנים ֹלכבוִד

העצומה התועֹלת עֹל ֹלכם ֹלהוִדות בפי מיֹלים אין
ֹלעצמי ֱקבעתי בזכותכם מארגונכם, ֱקיבֹלתי אותה
מסִדר ֹליום משניות ב' שֹל ֱקצר יומי ֹלימוִד סִדר
ֹלמשנה משנה ֹלה מצטרפת ֹלאט וֹלאט "מועִד"
הרי ובֹלעִדיכם עירובין, מס' בשֹלהי כבר אנו והנה
במסכת בפרט מעמִד מחזיֱקה היתה ֹלא שההחֹלטה

כ"עירובין". ֱקשה או כ"שבת" ארוכה
ה' הֱקרה הנה אֱקרא, היֱקרים התורמים ואֹליכם
שותפים רֱק ֹלא ֹלהיות נפֹלאה הזִדמנות ֹליִדכם
והֱקמת ֹליסוִד ממש שותפים אֹלא מצווה, ֹלִדבר
שהאריך שכפי יֱקים" אשר "ברוך בבחינת התורה
ֹלפני הי-ה כזה ברוך כֹל הִדת" "חומת בספרו הח"ח
כֹל וענה והכה"ג הברית ארון עם ריבוא שישים
ֹלהגִדיֹל זה נפֹלא ארגון מנסה כעת שהרי אמן. העם

הִדבר... וביִדכם בו הנעזרים הֹלומִדים מכסת את
הצֹלחתכם כי ֹלהצֹלחתכם ובתֱקווה ובברכה בתוִדה

ישראֹל. כֹלֹל והצֹלחת הצֹלחתנו

אנושי נתנאֹל

ֹלנשמה משנה מערכת ֹלכבוִד
עֹל הרבה תוִדתי את ֹלהביע ברצוני
היומי הפרֱק עֹל ומבחנים ֹלימוִד פרוייֱקט
זיע"א, מפראג המהר"ֹל מתֱקנת משנה
ואין זאת במסגרת נמצא אני ֹלשנה ֱקרוב
הן נפֹלאה, בצורה ֹלי עזרה שהיא ספֱק
ֹלֱקניית והן כֹלֹלי באופן ההתמִדה ֹלנושא
כמו הֱקִדושה, התורה חֹלֱקי בכֹל יִדיעות
גורמת שבוע מִדי נבחן שאני העובִדה כן

ועוִד. עוִד וֹלחזור ֹלשנן
המבחנים ֹלמעטפת מצפה אני חוִדש מִדי
שעבר החוִדש מבחני ציוני מופיעים בה
ֹלהמשך וִדֹלֱק כח ֹלי הנותנת עובִדה
שֹלי משניות הש"ס סיום המטרה השגת

אי"ה. שנה כחצי בעוִד
ֹלמצוות תזכו

חיפה. איֹלוז נאור

הֱקִדוש. ֹלארגונכם תוִדה הבעת הנִדון:
ימימה, מימים משניות ֹלומִד אני האמת ֹלמען
משניות הש"ס את וסיימתי שנים 9 ֹל- ֱקרוב כבר

פעמים. מס'
עם מסוימת מסגרת חיפשתי תמיִד אך
יותר ֹלֹלמוִד ֹלי שיגרום מסוים והספֱק מבחנים
עִד שֹלמִדתי ֹלמה ֱקיום שיהיה כִדי ויותר
עִד אמיתית התורה יִדיעת ֹלי ויהיה עתה,

בפי. שגור יהיה זה אשר
"משנה שֹלכם בפרוספֱקט שנתֱקֹלתי עִד
זה ֱקִדוש ֹלמפעֹל הצטרפתי ומיִד ֹלנשמה"

היִדיעות ויותר יותר וחוזר ֹלומִד שאני ומאז
הבנה ֹלי פתח וזה היכר ֹלֹלא השתפרו שֹלי והמושגים
כֹל ֹלנצֹל ֹלי גורם וזה הבנתי תמיִד שֹלא גמרות ֹלהרבה
ובכֹלֹל ֹלאוטובוס ובהמתנה באוטובוס ֹלי, שיש פנוי רגע

ֹלשטייגען. אותי הכניס ממש זה בִדרך, זה עֹל ֹלחשוב
ושתמשיכו שֹלכם האִדיר ֹלמפעֹל מוִדה ממש אני
כפועֹלכם ֹלכם ישֹלם והֱקב"ה וֹלהאִדירה תורה ֹלהגִדיֹל

הטוב.

ומוֱקיר מוִדה

ברֱק בני – חנוך עמיחי
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ה' ֹלנשמה" "משנה והנעֹלה החשוב הארגון כבוִד מעֹלת אֹל
יחיו. עֹליהם

בחוִדש זכיתי ֹלה הנפֹלאה המֹלגה עֹל ֹלהוִדות ברצוני ראשית
– בריצה ֹלהמשיך ומִדרבנת מעוִדִדת ספֱק ֹלֹלא היא שעבר,
ייגעו". וֹלא "ירוצו – ֹלהתעייף וֹלא ֹלמשנה", רץ הוי "ֹלעוֹלם

העיֹלוי את ֹלראות זוכים היינו ֹלא ֹלעצמי, חשבתי פעם ֹלא
ֹלו כשיושב העֹליון בעוֹלם ֹלנפטרים הנעשה הגִדוֹל נשמה
הישועות את נשמתו, וֹלעיֹלוי ֹלזכותו משנה וֹלומִד יהוִדי
שממשיכים ֱקיימא שֹל זרע זיווגים רפואות הנפֹלאות
יִדי עֹל כך כֹל ֹלהם ומחכים שכמהים אֹלו כֹל עֹל משמים
"רץ – מהר יותר הרבה רצים היינו באמת המשנה, ֹלימוִד
בין כסוסים ֹלפני "רצו – יותר ֹלהתאמץ ומשתִדֹלים כצבי",

המים". בצעי
כֹל ֹלפני ֹלעצמינו ונִדמיין נחשוב עבוִדתנו, באמת זוהי כן אם
שֹלנו והעוֹלמות העֹליונים בעוֹלמות המתרחש כֹל את ֹלימוִד
חשֱק יותר בהרבה יהיה הֹלימוִד וכך שֹלנו, הֹלימוִד יִדי עֹל

ושמחה. מרץ
ֹלנשמה", כ"משנה זה חשוב ֹלארגון מתאים יותר שם אין
ֹלעיֹלוי משניות ֹלימוִד שֹל כמערכת משמש שהוא מה מֹלבִד
אנו, ֹלנשמותינו גם זכות היא המשנה הרי הנפטרים, נשמות
ההכנות שֹל בעיצומם האיתנים ירח שֹל העמוסים בימים
וֹלומִד שיושב אחִד כֹל ואז ֹלנשום, זמן יש בֱקושי ֹלחגים,
העוֹלם את ומעֹלה מתעֹלה הוא הרי ובזה כנגִדו, שונה שכינה
ֹלנשמה", "משנה רֱק ֹלא היא ושכרו. זכותו וזהו אתו, כוֹלו

ֹלנשימה". "משנה היא
הבא" העוֹלם ֹלחיי רצים "אנו

ירושֹלים - בנִדיֱקט יוסף תוִדות, ורב בהוֱקרה

וברכה! שֹלום ֹלנשמה משנה מערכת ֹלכבוִד
בישיבת וֹלומִד ברחובות גר אני מנחם, שמי

גת. בֱקרית חב"ִד
שֹל הפרוספֱקטים ֹליִדי נתגֹלגֹלו כשנה ֹלפני
ֹלבוא הרוצה כֹל את המזמינים המערכת,
היומי הפרֱק את הֹלומִדים ֹלֱקהֹל ֹלהצטרף
זיכני זצ"ֹל. מפראג המהר"ֹל כתֱקנת במשניות
בתוך זה בֹלימוִד חֹלֱק ֹליטוֹל ֹלבא השי"ת
זה. משניות ֹלימוִד מסֹלוֹל עֹל המנויים שאר
שהתחוֹלֹל השינוי את ֹלתאר מיֹלים בפי אין
עשרות זה, ֹלימוִד עֱקב התורני במצבי
כה עִד שהיו ִדברים חִדשים! מושגים
עצם התבהרו. ֹלפתע – במוחי מעורפֹלים
פי עֹל בפרט ביותר. מבורך הוא עצמו הֹלימוִד
ֹלימוִד שֹל וסגוֹלותיה מעֹלותיה עֹל היִדוע
והן בכֹלֹל, תורה היותה מצִד הן המשנה,
הֹלומִד ונשמת ֹלנפש עצומה תועֹלת שהיא

בכֹלֹל. הנשמות וֹלתיֱקון

מנחם. ומעריך מוֱקיר

ֹלנשמה" "משנה המפואר הארגון ֹלכבוִד
תוִדתי הכרת את ֹלהביע אמרים בֱקוצר באתי
התורה שכיִדוע החשוב, מפעֹלכם חשיבות עֹל
וֹלימוִד ים, מיני ורחבה מיִדה מארץ ארוכה
ועֹל מאִד, ועמוֱק ארוך ֹלבִד בבֹלי גמרא ש"ס
הרי הרע"ב, פירוש עם משניות ש"ס ֹלימוִד יִדי
ארוך, ֹלא בזמן שבע"פ, תורה עיֱקר ביִדו יש
התורה כֹל ֹליִדע הרצון מתעורר גם ועי"ז

כוֹלה.
ויוִדעי ֹלומִדי ריבוי שֹל הזכות, גוִדֹל ֹלשער ואין
ֹלזה והמעשים העושים כֹל ושֹל התורה,
והוסיפו ואמצו חזֱקו חֹלֱקכם, ואשרי אשריכם
נטויה יִדכם שעוִד שנראה ובפרט חיֹל,
ֹלומִדים, ועוִד עוִד אופנים מיני בכֹל ֹלהוסיף
אתכם. ויברך פעמים אֹלף ככם עֹליכם ִד' יוסף

רבה והערכה ִדאורייתא ביֱקרא

א.י.ז

ֹלנשמה משנה ֹלכבוִד
כ- כבר וציפיתי שהמתנתי ֹלהגיִד רציתי

התיאשתי וֹלא טהרות משניות ֹלֹלמוִד שנים
ע"י שִדווֱקא מברסֹלב נחמן ר' שֹל ִדבריו ע"פ
מה יאומן ֹלא ובאמת זוכים, ההמתנה
4 ֹלֹלמוִד מחויב בזכותכם שאני ֹלי שעשיתם
ֹלֹלמוִד וכן יעבור, וֹלא חוֱק יום כֹל משניות

המבחן. בזכות טוב
גִדוֹל. ת"ח בחברותא זכיתי ג"כ וכן

יִדי עֹל והכֹל ההמתן בזכות שזה מאמין אני
ֹלנשמה" "משנה
גִדוֹל, כח ישר

ֹלהוִדות. מיֹלים ֹלי אין
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עיֹלית. ביתר – שוורץ שמואֹל



וז"ֹל) "סוכתשֹלום" פירושעֹלהש"סבספרו ובעֹל "צפנתפענח" מחברספר גריִדץ' (אב"ִד זצ"ֹל גוטמאכר אֹליהו ר' הגאון כתב

המתחֹלֱקות הטהורות הנשמות ֹלזכות ֱקִדמוניות משנים הנהוגים "התיֱקונים
מזו ֹלמעֹלה זו מִדרגות, ֹלשש

ֹלו אשרי בהם העוֹלה וכֹל

הֱקִדיש את השאר בין מונה הוא יותר הנמוכות (במִדרגות

כש"צ) המשמש וכן

בזמנן ֹלמעריב מנחה תפֹלת בין המשפתיים בין רובצים אם
בִדחיֹלו המשניות בֹלימוִד ֹלפחות עשרה שֹל עִדה שמחברים

וֹליֹלה... ורחימו...יומם
ֹלערבית) מנחה בין ִדנעשה כיוון והֹליֹלה היום מחבר זה בֹלימוִד ִדכוונתו (ונראה

ֹלמִדנו: מִדבריהם
ֹלנפטר. ביותר הגבוה הנשמה עיֹלוי הינו בחבורה משניות ֹלימוִד .1

הֹליֹלה. ואת היום את יתפוס בחבורה המשניות ֹלימוִד שזמן .2
ביותר. הגבוהה באיכות נשמה ֹלעֹליית והכרחי חשוב תנאי הינו בהבנה משניות ֹלימוִד .3

עִד בא אם נעים מה ואמנם
השישית...

יותר עוִד הנעֹלה השישית ...המִדרגה

ֹלסמן נחום רבי הגאון שֹל בנו ֹלמִד שכאשר הובא זצ"ֹל ויינטרוב אֹליהו ישראֹל רבי הצִדיֱק הגאון מפי
יחזֱקאֹל רבי אֹליו ניגש אחת ופעם אביו ֹלע"נ משניות יום כֹל ֹלֹלמוִד נוהג היה פוניבז' בישיבת זצ"ֹל
והרי הבן ֹלו ענה ֹלמהֹלאשֹלחתאתה"חביֹלה" ושאֹל בחֹלום אֹלי הגיע "אביך ֹלו ואמר זצ"ֹל ֹלווינשטיין

ונמצאשֹלאֹלמִדבהבנה. אתמוֹלמשניותוביררהִדבר ֹלמִדתי
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נשֱקר וֹלא באמת נתבונן "ועתה

כֹלֹל חושב הבן האם בנפשותינו

שאחר הראשונה בשנה אפיֹלו

כעת ניִדון אבי שמא הפטירה

תורה ביטוֹל עוון עבור בגהינום

עצמו הפורש כֹל כמאמרם

בגהינום”. ניִדון תורה מִדברי
בסוף חיים החפץ ממכתבי (ֱקטע

הבית) תורת ספר

יתבוננו ֹלא מִדוע מתאונן היה
ֹלעשות הנפטר ויִדיִדי מכירי
פטירתו. אחר גם ֹלמענו משהו
המתים עם אמת שֹל חסִד הרי
הגוֹלֹל, סתימת עם מסתיים אינו
מתחיֹלה הֱקבורה אחר ִדוֱקא
והייסורים הִדינים פרשת
היה הראוי מן כן ואם ֹלנשמה,
ֹלעשות עכשיו כבר שיתחיֹלו

נשמתהנפטר… ֹלמען
- זצ"ֹל ֹלוינשטיין יחזֱקאֹל (רבי
הִדור) מופת

חייו ימי שכֹל ֹלבן ראוי כן כי הנה

חֱקוֱקה אביו שֹל ִדיוֱקנו תהא

מרה צועֱק כאיֹלו ויִדמה בפניו

בני ואומר ֹלהבה אש מתוך

מחרב הציֹלו חנּוני, חנּוני יִדיִדי,

יחיִדתי... מיִדכֹלב נפשי

ואם) אב כבוִד ערך יועץ (פֹלא



ֹלימוִד בסִדרי האוחזים ֹלומִדים מאות שֹל חבורה היא ֹלנשמה" "משנה ֱקבוצת
וכמעטשאין ישראֹלהֱקִדושה, ארץ המסֹלוֹליםהשוניםהפרושיםברחבי אחיִדיםֹלפי

ֱקוֹלהמשנההֱקִדושה.. ומרנן בוֱקעממנהֱקוֹלאחיִד עירשאין

בווִדאות ֹלומר שניתן הרי הפנוי בזמנו אחִד הֹלומִדיםכֹל ֹלומִדים, מאות במציאותשֹל
"משנה במסגרת המשניות מֹלימוִד שחסרה היממה במהֹלך שעה כמעט שאין
שהרוב בווִדאי ֹלבין ובין ֹליֹלה חצות אחר ֹלומִד שני הנץ ֱקוִדם ֹלומִד האחִד ֹלנשמה".
חצות בכוֹלֹל שֹלומִד שֹלנו נבחן זר, וֹלא ראו ועיננו יוִדעים, אנו אישי (באופן ֹלומִדים.
שמי ברחבי בטיסות שֹלומִד עסֱקים איש אחר נבחן עֹל כן וכמו טבריה, בעיר

הגֹלוי) עֹל הנסתר העוֹלם...ורב

פירושרבינו כוֹלֹל המשניותהֱקִדושות עֹל שבוע מיִדי נבחנים ֹלנשמה" "משנה ֹלומִדי
עֹל והפירוש המשניות ֹלֹלמוִד אותם המחייבת עובִדה זצ”ֹל, מברטנורא עובִדיה

כמובאֹלעיֹל. ביותר הנשמההגבוה עיֹלוי שהוא בוריים,

הם ובו חוִדש מיִדי נפטרים שמות מֱקבֹלים ֹלנשמה" "משנה במסגרת הֹלומִדים
החוִדש שאֹלמִד המשניות "ֹלימוִד הזה הנוסח ֹלומר בֱקשה שֹל ֹלשון בכֹל מתבֱקשים
שם כֹל ומזכירים וכִד'... פֹלוני" בן פֹלוני נשמת ֹלעיֹלוי יהיה ֹלנשמה" "משנה במסגרת
השמות מזכירים הם שאכן ֹלנו נתבאר מהֹלומִדים חֹלֱק עם שערכנו (בבירור בנפרִד

כמתבֱקשמאיתנו.)

התרומותמושֱקע הארץ.100%כספי בחיזוֱקֹלימוִדהמשניותוהפצתםברחבי
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בחבורה

הזמן

בהבנה

הרצינות

האחריות



שעם הִדור וגִדוֹלי צִדיֱקי כיצִד
וביראת בתורה גִדוֹלתם כֹל

שאחרי... מהיום חששו שמים

"יסוִד בעֹל – זצ"ֹל זיסֱקינִד אֹלכסנִדר רבי
העבוִדה" ושורש

המשפט" “נתיבות - זצ"ֹל מֹליסא יעֱקב רבי

זצ"ֹל איגר עֱקיבא רבי

זצ"ֹל שך מן מנחם אֹלעזר רבי

זצ"ֹל וינטרויב אֹליהו ישראֹל רבי

שתי תשנו פטירתי ֹלאחר ראשונה שנה
ִדווֱקא חבר באיזה יום בכֹל משניות פרֱקי
אחר אחִד פרֱק נשמתי. בשביֹל ביחיִד וֹלא
תפיֹלת אחר אחִד ופרֱק שחרית תפיֹלת
אזהרתי ִדרך באיזה תהיו אם ואף מנחה,
פרֱקים השתי ֹלימוִד נעִדר יהיה שֹלא
עמכם משניות ותֱקחו יום, בכֹל משניות
אצֹלכםהמשניות. שיהיהמזומן בכִדי בִדרך

וכן תמימה שנה משניות עבורי שיֹלמִדו
שכרכם ויהיה נשמתי, ֹלזכות ביאר-צייט

השמים כפוֹלמן

בעיתונים. פטירתי אחר יוִדיעו אגוע... אם
תֹלמיִדי את מבֱקש שהריני ההערה עם
יום כֹל הראשונה השנה במשך ֹלֹלמוִד וחברי
וכן נשמתי את ֹלזכות משניות אחִד פרֱק ויום

ושנה. ביוםהיא"צבכֹלשנה

היוִדעים התֹלמיִדים אֹלו מכֹל מבֱקש אני וכן
ביראת והן בתורה הן ממני, תועֹלת שֱקיבֹלו
ויֹלמִדו עמִדי חסִד שיעשו במיִדות, והן ה'
או אחת משנה אפיֹלו נשמתי עיֹלוי בעִד

זהשכרי. והיה מוסר, מחשבהאחתשֹל

עומִד, האִדם ועשרים מאה ֹלאחר כיִדוע
ֹלו ֹלעזור שיכוֹלים הם בעוֹלם כאן והחיים
תועֹלת שֱקיבֹל אבֱקשממי וצִדֱקה, תורה ע"י
בשנה ֹלֹלמוִד שישתִדֹל ממני רוחנית
הראשונהֹלפחותמשנהאחתביוםבהבנה.

פ"ג) ֹלבניו, הֱקטנה צוואה (ֱקונטרס

צוואתו) (מתוך

צוואתו) (מתוך

צוואתו) (מתוך

צוואתו) (מתוך

ה נ ש מ

בֱקשו ֹלא בצוואתם הִדורות גִדוֹלי
זוהר, גמרא, נשמתם בעבור שיֹלמִדו

ִדווֱקא אֹלא מֱקרא...

כ- וכִד' ֹלע"נ משניות הש"ס כֹל ֹלימוִד
היומי. הפרֱק ֹלומִדי ע"י ֹליום) (פרֱק

1200

וכִד' ֹלע"נ בֹלבִד אחִד ֹלחוִדש ֹלימוִד
אנשים) שני

כֹל גבי עֹל וכִד' נפטר ֹלע"נ שם הֱקִדשת
ֹלמשך המסֹלוֹלים ֹלכֹל השבועיים המבחנים

בֹלבִד, חוִדשאחִד
חוִדש) ֹלמשך ֹלע"נ בֹלימוִד רשום היותו (מֹלבִד

ֹלכֹל המבחנים ִדפי כֹל הִדפסת עבור תשֹלום
וכן אֹליהם המצורפים והִדפים המסֹלוֹלים

בֹלבִד, ֹלחוִדשאחִד ֹלִדואר התשֹלום
כֹל ֹלֹלימוִד אחִד שם ֹלהעביר זכאי יהיה ובנוסף

עֹליו. משניות הש"ס
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אחִד), ₪(שם

180

500

1200

חוִדש

1900

(עִד ₪

₪בֹלבִד

₪

שמות) (שני ₪
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1

2

3

4

זה: ֱקוִדש במפעֹל יֱקירכם והנצחת ֹלתרומות
טֹל':

057-3102862

04-8645939

0527-154840

ה' א' - ימים

השעות בין

השעות בין

8:00-13:00

9:00-21:00

17:30-22:00

ִד' ב', ימים ,20:00-22:00

חרמון ת"ִד13רח' חיפה33653, ,



התורה החזֱקת מעֹלת
בימינו במהרה רץ החוזר שגֹלגֹל "וכיִדוע
הוא זו שבשנה מאִד ומצוי הרבים, בעוונותינו
רבים, נושים ֹלו יש הבאה ובשנה עשיר בכֹלֹל
בהן עשה – ֹלך מצוי שהממון זמן כֹל : אמר וֹלזה
ימי בסוף צוואה שתעשה תסמוך וֹלא מצוות,
רצונך כפי צִדֱקה בניך שיעשו בה ותכתוב חייך
ֱקִדושות וֹלחבורות תורה וֹלתֹלמוִדי ֹלישיבות
בִדעה אז יהיה אם יוִדע ִדמי – אחִד וכִדומה,
ֹלצוות יוכֹל שיהיה זכות צריך ֹלזה שגם צֹלוֹלה,
במיתות ֹלצֹלן, רחמנא מתים, אנשים וכמה בניו,
יֱקיימו בניו אם יוִדע מי וגם וחטופות, שונות
שחמִדת הרבים, בעוונותיו מצוי זה ִדגם צוואתו,
ומִדעתאביו, מעביראתהאִדםמִדעתֱקונו הממון
שמע ֹלשונו: וזה חסיִדים בספר שכתב שכמו
ראיתי שהרבה מאחרים, מוסר וֱקבֹל בחיים עצה
וזהו מצוותם עשו ֹלא ביתם ובני בחֹליים, שציוו
באחריתך" תחכם "ֹלמען כ') י"ט; (משֹלי שנאמר
ועוִדך וכו' עשה התנא: אמר וֹלזה ֹלשונו, כאן עִד
בעוִדך בהן שתעשה ִדהיינו בזה, כֹלֹל (ועוִד ביִדך
בעת האִדם מוסר שֹלפעמים ֹלאפוֱקי ברשותך,
ינהגו שהם בניו ביִד עסֱקיו וכֹל הממון זֱקנתו
בהן שיעשה ֹלהאִדם התנא יעץ וֹלזה העסֱק,
יסמוך וֹלא רשותו, תחת ביִדו הכסף בעוִד מצות
העסֱק ֹלהם שמוסר בעת יבטיחוהו שבניו מה עֹל
בכספו טובים ומעשים מצוות ֹלעשות שיניחוהו
יהיה ִדבר סוף כי כֹלֹל, עֹליו יעכבו וֹלא כמֹלפנים,
(ובעיני הממון יבזבז שֹלא צעִדיו את שישמרו
עֹל השגיחו שהבנים כאֹלה, מעשיות ראיתי
וצריך פונה.) שהיה מֱקום בכֹל זה עֹל אביהם
עֹל אֹליהו ִדבי בתנא ִדאיתא מה תמיִד ֹלזכור
– תתעֹלם" אֹל "ומבשרך ז'): נ"ח; (ישעיה הפסוֱק
ורוצה עצמו, עֹל מֹלרחם ישכח שֹלא רמז, בִדרך
כִדי נפשו מטריִד הוא ימיו בכֹל שהאִדם ֹלומר
צרכם, כֹל ֹלהם ֹלהספיֱק ביתו ובני בניו עֹל ֹלרחם
ציִדה ֹלהכין ֹלגמרי עצמו את שוכח זה יִדי ועֹל
כֹל ומֹלבִד טובים. ומעשים תורה – מועִדו ֹלבית
שצריך תורה ותֹלמוִדי ישיבות יש אם אֹלה,
יוצא אינו – התורה מן יפסֱקו שֹלא כִדי ֹלהחזיֱקן
זה, עֹל יתן ימיו שֹלבסוף במה כֹלֹל שמים ע"י
שֹל יִדו ֱקפיצת ע"י התורה ִדהשתאמיהאמתבטֹל

זה..."

ֹלכמה נותן אני אחִד: אישעשיר ֹלי השיב "...והנה
הנתינות כֹל בפרוטרוט ֹלי חשב – משוֹלחים
כסף רובֹל עשר – שנים ערך עִד ועֹלה ֹלהישיבות,
שֹל הפרהינֱקע עוֹלה כמה ֹלו: השבתי ֹלשנה,
וחמישה עשרים ֹלערך ותשובתו: הזה? החֹלון
בבית, חֹלונות שישה יש הֹלוא כן ואם כסף, רובֹל
צריך והֹלוא כסף! רובֹל וחמישים מאה ועוֹלות
כִדאי כזה נֱקֹלה ִדבר עֹל וֹלהיכֹלם, ֹלהתבייש
כבוִד וֹלהחזיֱק כסף, רובֹל וחמישים מאה ֹלהוציא
בזה נפשנו חיי שהיא יתמוטט, שֹלא ותורתו השם
במה חובתו יִדי שיוצא בנפשו חושב הוא ובבא

זההמעטֹלהחזֱקתהתורה!" שנותן
זצ"ֹל) חיים' ה'חפץ ֹלמרן הִדת' מ'חומת (ֹלֱקוח

ֹלנשמה" "משנה ארגון בֱקשת נוסח

חוִדש בכֹל הֹלומִדים מן

התורמים נפטרי נשמות ֹלזכות ֹלֹלמוִד

השבועיים ֹלמבחנים המצורפים

היֱקרים המשנה ֹלֹלומִדי

נבֱקשכם

כאן הרשומים השמות ֹלהזכיר

"משנה ומחזיֱקי תורמי יֱקירי

בחוִדש פעם הפחות ֹלכֹל ֹלנשמה"...

וכגון המבחנים מעטפות אֹליכם בהגיע

שתאמרו:

ונא נא בֱקשה שֹל ֹלשון בכֹל

אחִד כֹל

עצמו בפני

במסגרת שאֹלמִד המשנה ֹלימוִד כֹל

בן פֹלוני ֹלע"נ יהיה ֹלנשמה" "משנה

כאן. כמובא וכו' רפואה ֹלזיווג או פֹלוני
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שֹליט"א ֹלֹלומִדים חוִדש מיִדי הנשֹלחות המבחנים מעטפות מאות



התשע"ב באִדר בט'
בחיים חִדש פרֱק מתחיֹלים

057-310286204-86459390527-154840טֹל':

ז"ֹל אסתר בן אברהם ע"ש
ז"ֹל מברכה בת וזורה
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