מתוך "דרך ישרה" מסכת ברכות
דפים כג  -ל ,פרשת בא תש"פ
דרך ישרה תמצית הדף
דף כג
 .1תפלה בטינוף .2 .תפילין בביהכ"נ .3 .דברים שהתרתי ואסרתי .4 .דיני תפילין.
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ג.
ד.
ה.
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ז.

ח.

ט.

תפילה בטינוף  .1נזכר שהוא בעל קרי ,בתפלה יקצר ובתורה יקרא במרוצה .2 .ראה צואה יזרקנה
לאחוריו או לצדדין ,ותפלתו תועבה .3 .במים שותתין פוסק .4 .נצרך לנקביו לא יתפלל ,וביכול לעמוד עד
פרסה רשאי.
המח' אי חוזר לראש או למקום שפסק במאי איירי  .1בשהה לגמור כולה פליגי אי חוזר לראש .2 .לכו''ע
חוזר ,ופליגי בלא שהה אי חשיב גברא דחויא.
תפילין בבית הכסא  .1בביהכ''ס קבוע חולץ ברחוק ד''א ,ובעראי מיד .2 .מניח שוב רק ברחוק ד''א ,כיון
שעשאו ביהכ''ס .3 .פליגי להשתין בביהכ''ס קבוע ,ורבא אוסר שמא יפנה או שמא יפיח.
היכן נותן התפילין  .1חורי ביהכ''ס ,ונטלו עכברים .2 .לב''ש חלונות לרה''ר ,ונטלו עוברי דרכים וכן הוי
חשד .3 .לב''ה אוחז בידו ונכנס ,ביום אוחזן כמין ספר ,ובלילה בכיס בכלין טפח ושלא בכלין אף בפחות.
אין להתפלל או להשתין כשבידו תפילין וכן ס''ת סכין מעות קערה וככר  .1להו"א אתי רק כב''ש ,דלב''ה
שרי להשתין אף בקבוע .2 .למסקנא אף כב"ה ,וכדלקמן.
דברים שהתרתי לך כאן אסרתי כאן  .1להו"א קטנים וגדולים .2 .לענין גילוי טפח וטפחיים .3 .למסקנא
קבוע ועראי.
זהו ק''ו שאין עליו תשובה  .1אי לגבי גילוי טפח וטפחיים ,קשיא דכך הדרך .2 .אי לגבי תפילין ,א''כ אתי
כב''ה ולא כב''ש . 3 .למסקנא קאמר דיש ללמוד זאת בתורת טעמא ומשום ניצוצות ,ולא בתורת ק''ו מכיון
דאין תשובה.
תפילין  . 1הנכנס לסעודת קבע פליגי אי חולץ תפילין לפני הסעודה או מניחן על שלחנו ולובשם בשעת
ברכה . 2 .שרי לצרור מעות עם התפילין למ''ד הזמנה מילתא בלא אזמניה ,ולמ''ד לאו מלתא רק אם צר
ביה.
תוס'  .1בבית הכסא עראי מותר להשתין בתפילין ,והאיסור דווקא באוחזן בידו.

דף כד
 .1מקום ההנחה .2 .שנים במיטה .3 .ערוה באשה .4 .מכוער.
א .מקום ההנחה  .1כנגד מרגלותיו אסור דבזיון .2 .כנגד מראשותיו שמואל שרי דלשמרן עדיף והברייתא

ב.
ג.

ד.
ה.

ו.

אוסרת .3 .מקום גבוה או נמוך ג''ט שרי לכו''ע.
היכן מניח במיטה  .1בין כר לכסת שלא כנגד ראשו .2 .כובע תחת ראשו ,והבליטה בחוץ .3 .קשר ביריעה
סביב מטתו כלפי חוץ .4 .בספסל ופרס ע''ז סודר.
שנים במיטה  .1באשתו מח' תנאים .2 .באחר למ''ד באשתו שרי ,מח' אי שרי בק''ו או לא .3 .עגבות אין
בהם ערוה ,ואין ראיה מאשה שקוצה חלה ערומה בפניה טוחות בקרקע .4 .בבני ביתו קטנים מותר ,תינוק
בן ט' או י''ב ,ותינוקות ג' או י''א.
ערוה באשה  .1טפח ,באשתו ולק''ש .2 .שוק ,שנאמר גלי שוק .3 .קול ,קולך ערב .4 .שער ,שערך כעדר
העיזים.
הדברים שמכוער לעשותם  .1משמיע קולו בתפלה מקטני אמנה ,ושרי ביחיד כשא''א לכוון .2 .מגביה קולו,
מנביאי השקר .3 .מגהק ומפהק מגסי הרוח ,ושרי לאנסו .4 .מתעטש סימן רע וי''א מכוער ,וה''מ מלמטה
אבל מלמעלה סימן יפה .5 .יורק כאילו לפני המלך ,ומבליע בטליתו או בכותנתו ,ואסטניס שרי לאחוריו.
תוס'  . 1הגירסא לרש''י בני ביתו בצדו ולתוס' אשתו בצדו .2 .ממשמש ,לרש''י להעביר כינה ולתוס' שלא
תפול טליתו .3 .מח' לקרוא ק''ש בצואה על בשרו תחת בגדו.

דף כה
 .1נקיות .2 .צואה ומי רגלים .3 .ראיית ערוה .4 .כלי עם מ"ר .5 .כיסוי .6 .תפילה בביהכ"ס .7 .טומאה
נוספת.
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ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.
ט.

הלכות רב הונא בנקיות  . 1טליתו חגורה על מתניו מותר לקרוא ק''ש ,ובתפילה עד שיכסה את לבו .2 .שכח
ונכנס בתפילין לבית הכסא ,מניח ידו עליהם עד שיגמור עמוד ראשון.
לכלוך  . 1במבואות המטונפות לר''י מניח ידו על פיו וקורא ק"ש ,ולר''ח אסור לקרות ואם שהה יחזור
לראש . 2 .צואה על בשרו ,לר''ה מותר לקרות שנאמר כל הנשמה ,ולר''ח אסור מכל עצמותי .3 .ריח רע
שיש לו עיקר ,מרחיק ד''א מהמקום או מהיכן שכלה הריח או כמלא עיניו .4 .ריח שאין לו עיקר שרי רק
לד''ת ,ורק דחבריה .5 .צואה עוברת ,אביי שרי כמו טמא שעובר ,ולרבא אסור דאין מחניך קדוש .6 .פי
חזיר הוי כצואה עוברת ,אף כשעולה מהנהר.
ספק  .1לל''ק צואה אסור ומ''ר שרי .2 .לל''ב שרי ספק צואה בבית ומ"ר אפילו באשפה ,דמדאוריתא
אסור רק כנגד עמוד.
ודאן פליגי  .1מ''ר מטפיחין או טופח להטפיח או רשומן ניכר .2 .צואה שרי קרמו פניה ,כחרס ,וי''א אפ''ה
אסור עד שנפרכת כאשר זורקה או גוללה.
ראיית ערוה  .1מים עכורין מותר וצלולין מחלוקת בלבו רואה את הערוה .2 .עקבו רואה מותר ומח' בנוגע,
ולל''ב נוגע אסור ומח' ברואה .3 .בעששית ,צואה שרי וערוה אסור שנא' לא יראה .4 .ערות גוי אסורה ,אף
שהם בשר חמורים.
ביטול צואה  .1כל שהוא ,ברוק עבה .2 .בגומא ,מניח סנדלו .3 .בעי בדבוקה בסנדלו ,תיקו.
הדיעות דמטיל לתוך כלי עם מ"ר  .1כל שהוא . 2 .לר' זכאי רביעית אף לאחר המטה ,ופליגי אם בתחילה
או בסוף .3 .לרשב''ג לאחר המטה קורא ,מיד ולפני המטה מרחיק ד''א .4 .לרשב''א יש להוציא אף מבית
גדול.
נתינת מים בכלי עם מ"ר פליגי אם סגי רביעית או כ"ש ,והמח'  .1לבסוף ,ובתחילה כ''ש .2 .בתחילה,
ובסוף רביעית.
כיסוי  .1כלי תחת המטה ,פחות מג' נחשב כסוי דהוי כלבוד .2 .טפי מעשרה ודאי רשות אחרת .3 .מג' עד
ט' בעיא דלא נפשטה . 4 .ס''ת או תפילין צריך כלי ושאינו כליין וכן גלימא ע''ג ארגז מהני ,וי''א מחיצה
עשרה.

י .עומד בביהכ''ס ומתפלל  .1אין בו צואה ,ודחי דאסור .2 .חדש ,ודחי דבעיא בזימון ביהכ''ס .3 .כנגדו שרי,
ובעי בפנים.
יא .טבילה בטומאה נוספת  .1זב שראה קרי ,ר"י פוטר ורבנן מחייבי  .2בעל קרי שראה זיבה ,בעי כיון
דמעיקרא התחיב בטבילה מיהו לא יטהר ,ופשט דה"נ ר''י פוטר ודרבנן מחייבי.
יב .תוס'  . 1ההרחקה מצואת אדם בכול גווני ,ותרנגולים דווקא בלול ,וגללי חמור .2 .מח' בלבו רואה את
הערוה .3 .חומשים כס''ת וצריכים מחיצה ושאר ספרים סגי בכסוי.
הדרן עלך פרק שלישי -מי שמתו!
פרק רביעי -תפלת השחר
דף כו
 .1זמן התפילות .2 .כנגד מי תקנו.
א.
ב.
ג.
ד.

זמן התפלות  .1שחרית עד חצות ,לר''י ד' שעות ,וכותיקין עד הנץ .2 .מנחה עד הערב ,ולר''י פלג המנחה.3 .
ערב אין לה קבע ,ופליגי אי רשות או חובה .4 .מוספין כל היום ולר"י עד ז' שעות ונקרא פושע.
איכא השלמה בתפלה הבאה  .1גם מנחה בערבית ,אף שעבר יום .2 .מנחה של ע''ש מתפלל ב' בליל שבת .3
מנחה של שבת משלים במוצ''ש ומבדיל בראשונה.
כנגד מה תיקנו את התפילות  .1אבות ,אברהם וישכם יצחק לשוח ויעקב ויפגע .2 .תמידים ,תמיד של
שחר ,בין הערבים ,אברים ופדרים ,ומוספין.
תוס'  .1תפילת ערבית רשות רק לגבי מצוה עוברת .2 .למוסף אין תשלומין בערב .3 .מח' בתפילת תשלומין
שאינו מרויח כלום ,כגון שלא הזכיר ר''ח המנחה.

דף כז
 .1עד בכלל .2 .ש"מ מר' ירמיה .3 .תפילה מוקדמת.
א.

ב.
ג.
ד.
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ו.
ז.
ח.

תפילת שחרית עד ד' שעות בעי אי עד בכלל או לא ,ומייתי  .1פלג המנחה ש''מ לא עד בכלל .2 .מוספין
ומנחה ביחד לר''י מוספין דעוברת ,ולרבנן מנחה דתדירה ,ורק אם ז' שעות עד בכלל .3 .למסקנא עד בכלל,
ופלג המנחה דר''י זהו סוף פלג ראשון .4 .וכן תמיד שקרב בד' שעות.
המן נמס בשעה רביעית שאז השמש חם והצל צונן ,ואתי  .1לרבנן אף דעד חצות עדיין צפרא ,מיהו נאמר
בבקר בבקר לחלק .2 .לר''י אף דבקר עד שעה רביעית ,בקר יתירא אתי להקדים שעה.
זמן מנחה  .1רב צלי של שבת בע''ש כר''י .2 .לרבנן עד הערב .3 .להלכה דעבד כמר עבד ,דלא אתמר
הלכתא.
ש''מ מרבי ירמיה ורב  .1מתפלל של שבת בע''ש .2 .תלמיד מתפלל אחורי רבו ,ודחי דהיה תלמיד חבר לרב.
 .3אסור לעבור כנגד המתפללין.
סילוק שכינה מפני כבוד הרב  .1מתפלל אחורי רבו .2 .נותן שלום .3 .מחזיר שלום .4 .חולק על ישיבתו.5 .
אומר דבר שלא שמע מרבו.
טעות  .1בצבור לא הדרא ,דלא מטרחינן .2 .ביחיד כאילו לא עשה ,והדרא.
תפילת שבת  .1של שבת בע''ש ,ואומר קדושה על הכוס .2 .של מוצ''ש בשבת ,ומבדיל על הכוס.
תוס'  .1צלי של שבת בע''ש ,דקבל שבת וס''ל כר''י ,ושל מוצ''ש בשבת דווקא לצורך מצוה .2 .המתפלל
אחורי רבו ,יוהרא או נראה משתחוה לרבו.

דף כח
 .1ר"ג ורבי יהושע .2 .רב אויא .3 .מעשי החכמים.
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מעשה ר''ג ורבי יהושע  . 1רבי יהושע אמר לרשב''י שתפילת ערבית רשות ור''ג אמר חובה ,וכשנכנסו בעלי
תריסין רבי יהושע לא חלק ור''ג העמידו .2 .העם ריננו ואמרו לחוצפית התורגמן לשתוק והחליטו
להעבירו ,כיון שצערו גם בר''ה ובבכורות .3 .לא העמידו את רבי יהושע שהוא בעל מעשה ,ור''ע אין לו
זכות אבות ,אלא ר''א בן עזריה שהוא חכם ועשירי לעזרא .4 .ראב''ע הסכים אף שיהיה ליום אחד ,וצמחו
לו י''ח שערות של זקנה .5 .סלקו את שומר הפתח ,והצטרפו ארבע מאות או שבע מאות ספסלים.6 .
עדויות בו ביום נישנית ,ולא היתה הלכה שלא נתפרשה .7 .ר''ג לא נמנע מביהמ''ד והתירו גר עמוני כיון
שסנחריב בלבל את האומות וכל דפריש מרובא פריש .8 .ר''ג בא לרבי יהושע לפייסו ,ונפייס בשביל כבוד
אבא .9 .שלחו לבימ''ד בתחילה את הכובס ואח''כ את רבי יהושע .11 .ראב''ע דרש שבת אחת ור''ג שלש
שמעלין בקדש ואין מורידין וכדי שלא יקנאו.
פירוש הפסוק נוגי ממועד לפי רבי יהודה  .1שבר על המתפלל מוסף לאחר שבע שעות .2 .צער על המתפלל
שחרית לאחר ארבע שעות.
מדוע לא בא רב אויא  .1חלש לבו ,וא''א לטעום לפני מוסף ,ולהלכה שרי לטעום בין לפני מוסף ובין לפני
מנחה .2 .אסור להקדים תפלתו לתפלת הצבור ,ה"מ כשנמצא עם הצבור בביהכ''נ.
תפילות ר''נ בן הקנה  .1בכניסתו שלא יארע דבר תקלה .2 .ביציאתו נותן הודאה.
ר''א בחליו  .1הזהרו בכבוד חבריכם .2 .מנעו בניכם מההגיון .3 .הושיבום בברכי ת''ח .4 .דעו לפני מי אתם
מתפללים.
ריב''ז  .1בכה לפני מי הולך .2 .ברך שיהא מורא שמים כמורא בשר ודם .3 .לפני פטירתו אמר שיפנו כלים
מפני הטומאה ,ויכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה.
תוס'  .1מח' האם מנחה קודמת למוסף כשיש שהות להתפלל מנחה בזמנה.

דף כט
 .1הביננו .2 .כנגד מה תקנו .3 .הכריעה .4 .תפילתו קבע .5 .תפלה קצרה.
א.
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ד.
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ח.
ט.

הדין במעין שמו''ע  .1לר''ג שמו''ע .2 .לר''י מעין שמו''ע .3 .לר''ע שמו''ע רק בשגורה תפילתו.
כנגד מה תקנו  . 1י''ח ברכות כנגד י''ח אזכרות בהבו לה' ואל הכבוד ,אזכרות שבק''ש ואחד ,י''ח חוליות
וחוליא קטנה .2 .ז' דשבת ,ז' קולות על המים .3 .ט' דר''ה ,אזכרות חנה .4 .כ''ד דתענית ,רננות שלמה.
הכריעה עד  .1שיתפקקו חוליות שדרה .2 .יראה איסר כנגד לבו .3 .סגי שנענע ראשו אם נראה שמצטער.
לא העלו את שמואל הקטן  .1טבא מעיקרא לא הוי בישא .2 .הוי בישא ,אלא דאתחיל בה.
הביננו  .1מעין שמו''ע ,וזה מעין כל ברכה ,או הביננו .2 .אביי לייט ,וי''א שרי  .3מוצ''ש א''א דצריך לומר
הבדלה ,ובעי יאמר המבדיל בתחילה .4 .בחורף לא אומרה ,מפני ברכת השנים.
מהו תפלתו קבע  .1דומה כמשוי .2 .איזה בלשון תחנונים .3 .אינו מחדש .4 .אינו בדמדומי חמה ,ולייטי.
מה בין הביננו לתפלה קצרה  .1ג' ראשונות ואחרונות .2 .לחזור ולהתפלל .3 .לומר בשעה שמהלך.
נוסח תפלה קצרה  .1הושע ה' את עמך ,ופרשת העיבור שמלא עברה או שעוברים על דת .2 .עשה רצונך
בשמים .3 .שמע שועת עמך ישראל .4 .שמע צעקת עמ"י .5 .צרכי עמך מרובים ,וכן הלכה.
תוס'  . 1בשומע תפילה שרי דווקא שאילת צרכיו ,ואין להתפלל פעם שניה אם בודאי התפלל .2 .לא הזכיר
טל ומטר חוזר לשומע תפילה . 3 .בגבורות ,הזכיר גשם בקיץ חוזר ובלא הזכיר כלל אינו חוזר .ובחורף סגי
בהזכרת טל .4 .לא הזכיר ר''ח ביחיד חוזר ובצבור יוצא אם שמעה מש''ץ בדקדוק.

דף ל
 .1תפלת הדרך .2 .טעות .3 .שכח בר"ח .4 .הכוון בתפילה .5 .עדיפות בתפילה.
א .תפילת הדרך  .1כשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא .2 .שתוליכנו לשלום ,ויש לומר שתוליכנו כדי לשתף

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

עצמו עם הצבור .3 .עד פרסה .4 .מח' אם מהלך או מעומד ,וכן נחלקו בתפילה האם צריך לרדת מהחמור.
טעות  .1בגבורות גשמים מחזירין .2 .ברכת השנים מחזירין ,ואין מחזירין להו''א בצבור ולמסקנא קודם
שומע תפלה .3 .הבדלה אין מחזירין.
ר''ח  .1קודם שסיים תפילתו חוזר לעבודה .2 .בעקר רגליו חוזר לראש ,ולל''ב בסיים ולא אומר תחנונים.
 .3בצבור לא מחזירין .4 .בערבית לא מחזירין ,להו''א דוקא בחודש מלא ולמסקנא אף בחסר.
מקום התפלות  .1בחו''ל ,לא''י .2 .ירושלים .3 .ביהמ''ק .4 .קה''ק .5 .בית הכפורת .6 .אביו שבשמים,
בסומא.
אופן התפלה  .1במשכים פליגי אי עדיף להתפלל מעומד או לסמוך גאולה לתפלה .2 .ברגל אספו עשרה
והתפללו לפני הדרשה .3 .רב אשי התפלל ביחיד מיושב ואח''כ בביתו מעומד.
מוסף  .1לראב''ע רק בחבר עיר .2 .לר''י יחיד שאינו בחבר עיר חייב .3 .לחכמים חייב בכל גוני.
כמה ישהה בין תפלה לתפילה  .1כדי שתתחונן דעתו עליו ,שנאמר ואתחנן .2 .שתתחולל ,ויחל משה.
תוס'  .1מח' אם תפילת הדרך מהלך או מעומד .2 .מקדמי ומצלו ,לרש''י לפני עלוה''ש ולתוס' אח''כ.3 .
מח' אי עדיף סמיכת גאולה לתפילה או מעומד .4 .שכח דבר שא''צ לחזור ולא עקר רגליו חוזר ,וי''א דאינו
חוזר.
הדרן עלך פרק רביעי -תפלת השחר

שאלות לחזרה ושינון
 דף כג
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

תפילה בטינוף ()4
פליגי אם חוזר לראש או להיכן שפסק ,והמח' ()2
תפילין בבית הכסא ()3
היכן נותן את התפילין כשנכנס לבית הכסא ()3
אין להתפלל כשבידו תפילין ,כמאן אתי ()2
מהו הדברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן ()3
מ"ט זהו ק"ו שאין עליו תשובה ()3
קדושת תפילין ()2

 דף כד
א.
ב.
ג.
ד.

מקום שמירת התפילין ()3
היכן מניח במיטה ()4
דין שנים במיטה ()8
הדברים שמכוער לעשותם ובתפילה ()5

 דף כה

ז .כלי עם מי רגלים ,ההטלה וההרחקה ()4
ח .שיעור נתינת מים לכלי עם מי רגלים ()2
ט .דיני כיסוי ()4
י .כיצד עומד בבית הכסא ומתפלל ()3
יא .טבילה כשיש לו טומאה נוספת ( )2הדרן!
פרק רביעי -תפילת השחר
 דף כו
א.
ב.
ג.

 דף כז
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הלכות רב בהונא בנקיות ()2
דיני לכלוך בתפילה ()6
הדינים בספק לכלוך ומ"ט ()2
המחלוקת בודאן ()2
ראיית ערוה ()4
ביטול צואה ()3

זמני התפילות ()4
השלמה בתפילה הבאה ()3
כנגד מה תקנו את התפילות ()2

ו.
ז.

השמועות האם עד ארבע שעות הוי עד בכלל ()4
בארבע שעות הצל צונן והשמש חם ,כמאן אתי ()2
זמן תפילת מנחה ()3
מה שמעינן ממעשה דרבי ירמיה עם רב ()3
סילוק מפני כבוד הרב ()5
הדין בטעות ()2
תפילת שבת ()2
 דף כח

א.
ב.

מעשה דרבן גמליאל ורבי יהושע ()11
פירוש הפסוק נוגי ממועד לפי רבי יהודה ()2

ג.
ד.
ה.
ו.

מדוע לא בא רב אויא ()2
תפילות רבי נחוניא בן הקנה ()2
דברי רבי אלעזר בחליו ()4
דברי רבי יוחנן בן זכאי ()3
 דף כט

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

מתי אומרים מעין שמו"ע ()3
כנגד מה תקנו את הברכות בתפילה ()4
דיני הכריעה ()3
מ"ט כאשר שמואל הקטן טעה לא העלוהו ,והמח'
()2
תפילת הביננו ומתי ()4

ו.
ז.
ח.

מהו תפילתו קבע ()4
מה בין הביננו לתפילה קצרה ()3
נוסח תפילה קצרה ()5
 דף ל

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

תפילת הדרך ()4
דיני טעות בתפילה ()3
הזכרת ראש חדש ()4
מקום כיוון התפילות ()6
אופן התפילה ()3
תפילת מוסף ()3
כמה ישהה בין תפילה לתפילה ,והמקור ( )2הדרן!

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.

 מכות שבועות
 עבודה זרה הוריות עם
מחודדין בפיך

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

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
לגמרא" ותמצית כל המסכתא.

ניתן להשיג :בטל'  ,450-0029444ת.ד 5455 .בני ברק yesodot100@gmail.com ,מחיר.₪ 5 :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חיבורים נוספים מבית "דרך ישרה":

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
~~0000

המערכת

נשיח בחוקיך  0721מצוות 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.

