מתוך "דרך ישרה" מסכת ברכות
דפים ב  -ח ,פרשת ויחי תש"פ
דרך ישרה תמצית הדף
פרק ראשון -מאימתי
דף ב
 .1סוף זמן ק"ש ערבית .2 .הקושיות .3 .תחילת ק"ש בערב.
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ג.

ד.
ה.
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דף ג

עד מתי קוראים ק''ש של ערבית  .1לר''א אשמורה ראשונה שזה תחלת שכיבה .2 .לחכמים כל זמן שכיבה,
ואמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה שמא תחטפנו שינה .3 .לר''ג עד עלוה''ש שזהו סוף
שכיבה .4 .לברייתא עד שהעני מסיים סעודתו .5 .לל"ב דרשב"י עד קודם הנץ החמה ,לקמן דף ח'.
המצוות שזמנם כל הלילה זמן עשייתם עד עמוד השחר ,וחכמים אמרו שיעשה רק עד חצות הלילה שמא
יאחר ויפסיד .ואלו הן המצוות  .1קריאת שמע .2 .אכילת בשר הקרבנות שנאכלים ליום ולילה ,וכן קרבן
פסח .3 .בהקטרת חלבים ואיברים לא גזרו.
קושיות הגמרא על לשון המשנה  .1קאמר שחייב לקרוא קריאת שמע בתורה ,שנאמר ובשכבך ובקומך.2 .
בדיני זמן קריאת שמע הקדים ערבית לפני שחרית ,כיון שכתוב בתורה ובשכבך ואח"כ ובקומך ,או כמו
בבריאת העולם שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר .3 .בדיני ברכות קריאת שמע הקדים שחרית לפני ערבית ,כיון
שכבר איירי בשחרית . 4 .התחלת הזמן משעת אכילת תרומה שזהו צאת הכוכבים ,ולא כתב להדיא משעת
צאת הכוכבים ,כדי להשמיענו בדרך אגב שאפילו שצריך להביא קרבן למחרת יכול לאכול תרומה כבר
מהערב.
אין לפרש את הפסוק דהיינו ביאת השמש וטהר גברא ומאז מותר לאכול תרומה  .1א"כ היה צריך לכתוב
ויטהר .2 .כתוב בברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים.
ממתי מתחילין ק''ש בערב  .1לר''א משקדש היום בע''ש והוא ביה''ש .2 .לרבי יהושע והמשנה משעה
שהכהנים מטוהרים לאכול תרומה ,וזהו צאה''כ .3 .לר''מ משכהנים טובלים ,וזה מעט קודם ביה''ש
המאוחר של רבי יוסי .4 .לרבי חנינא שהעני נכנס לאכול .5 .לר''א כשרוב בנ''א נכנסין להסב ,והוא מאוחר
מכולן .6 .לר"י פלג המנחה ,תוס'.
תוס'  .1בנ''א נכנסים להסב ,בע''ש או בחול .2 .חובת ק''ש ,לרש''י בק''ש שעל המיטה ולתוס' בביכ''נ
ומבעו''י ,לר''ת כרבי יהודה דמפלג המנחה ,ולר''י כמ''ד מבעו''י .3 .ביאת אורו ,לרש''י יום שמיני וטהרתו
בקרבנותיו ,ולתוס' תחילת השקיעה .4 .למ''ד זמן ק''ש בזמן סעודת העני ,קריאתו מעט לפני הסעודה.5 .
לר''י דק''ש מפלג המנחה ,לא דריש ובשכבך.

 .1השמועות .2 .חורבה .3 .חצות בדוד ומשה.
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ז.
ח.
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יש בלילה שלשה משמרות והסימן  .1חמור נוער .2 .כלבים צועקים .3 .תינוק יונק.
באיזה זמן אתי הסימנים  .1התחלת המשמרות קשיא דהראשונה תחילת הלילה .2 .סוף משמרות ,והנפ''מ
בשלישית למי שנמצא בבית אפל .3 .סוף א' אמצע ב' ותחילת ג'.
רבי יוסי התפלל בחורבה ,ולמד מאליהו הנביא  .1אין נכנסין לחורבה .2 .מתפללין בדרך .3 .בדרך
מתפללים תפלה קצרה.
אין נכנסים לחורבה משום מפולת חשד ומזיקין ,וצריכי  .1חשד ,בחדש ובתרי פריצי .2 .מפולת ,בתרי
כשרים .3 .מזיקין ,במקומן בחדש ותרי כשרי ,או באחד ובשדה.
המחלוקת כמה משמרות הוי הלילה ,ומנין  .1לר''נ ג' משמרות ,מאשמורה התיכונה ,ולאידך אחת
מהתיכונות . 2 .לרבי ארבע ,ויליף מחצות לילה אקום וקדמו עיני אשמורות ,ולאידך קאמר אשמורות כולל
שעתים ביום או על משמרה ופלגא.
אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת וה''מ בדברי תורה ,ומילי דעלמא  .1לל''ק שרי דאינו גנאי.2 .
לל''ב כ''ש דאסור.
הסתירה קדמתי בנשף וחצות לילה אקום  .1לא עבר חצות בשינה .2 .עד חצות התנמנם כסוס ואח''כ
התגבר כארי .3 .עד חצות עסק בד''ת ואח''כ בשירות ותשבחות.
כיצד דוד ידע זמן חצות ומשה אמר כחצות ש"מ שהסתפק  .1היה לו סימנא דכנור .2 .משה ידע ,וסבר
שיטעו .3 .עמד יום קודם ואמר למחר כחצות.
תוס'  .1ידיעת זמן עלוה''ש מהני אף למ''ד זמן ק''ש משיכיר .2 .תפילה קצרה זוהי צרכי עמד מרובים,
ונראה הביננו דשרי בדרך . 3 .יהא שמיה רבא אינו שיהא השם לעולם ,אלא ששמו הגדול של ה' יהיה
מבורך . 4 .איש''ר נתקן בארמית אינו כדי שלא יתקנאו המלאכים ,אלא כדי שיבינו ע''ה .5 .שרי בפני המת
מילי דעלמא ,וד''ת חוץ לד''א .6 .אין הבור מתמלא מחולייתו ,לרש''י מעפרו לר''ת מנביעתו ולר''י שממלא
מצד אחר.

דף ד
 .1חסידות דוד .2 .סמיכת גאולה בערבית .3 .ר"א ברבי אבינא.
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חסידות דוד  .1קם בחצות ולא בשלש שעות .2 .ידיו היו מלוכלכות בדם כדי לטהר אשה .3 .נמלך
במפיבושת רבו ,ולכן זכה ויצא ממנו כלאב .4 .אמר לולא האמנתי כשפחד שיגרום החטא כמו בימי עזרא,
ולכן יעקב אבינו פחד.
לרבי יוחנן צריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית ולריב"ל תפילות באמצע תקנום ,ופלוגתייהו  .1אי פליגי
בסברא ,דגאולה היתה בלילה מיהו מעלייתא היתה רק בבקר .2 .קרא בשכבך ובקומך להקיש ק''ש ואח''כ
תפלה ,ולאידך אתי לק''ש סמוך למטתו.
סמיכת גאולה לתפילה  .1ה' שפתי תפתח ,כתפלה אריכתא .2 .השכיבנו ,כגאולה אריכתא.
שמועות ר''א ברבי אבינא  . 1האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא ,משום א' ב'
ופותח את ידך . 2 .מיכאל בפריחה אחת ,גבריאל בשתים ,אליהו בארבע ,ומלאך המות בשמונה ובשעת
המגפה באחת.
תוס'  . 1לרש''י בניהו זה סנהדרין ואחריו כרתי ופלתי ואלו אורים ותומים ,ולתוס' כרתי זה סנהדרין של
יהוידע ואח''כ אביתר .2 .אין לאכול בערב עד שיקרא ק''ש ויתפלל .3 .יראו עינינו לתוס' הוי גאולה
אריכתא ולרב עמרם תפילת ערבית רשות ולכן א''צ לסמוך גאולה לתפילה ושרי לדבר.

דף ה

 .1ק"ש שעל המטה .2 .ר"ל בר חמא .3 .יסורין של אהבה .4 .המעשים.
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ק''ש על המטה  .1אף שקרא בביהכ"נ מצוה לקרות שוב שנא' על משכבכם .2 .בת''ח פליגי האם לא צריך,
או שיאמר פסוקא דרחמי .3 .כאילו אוחז בידו חרב של שתי פיות .4 .מזיקין בדלים ממנו.
כיצד לנצח את היצה''ר  .1ירגיז עליו יצר טוב .2 .יעסוק בתורה .3 .יקרא ק''ש .4 .יזכיר יום המיתה.
ואתנה לך  .1לוחות ,עשרת הדברות .2 .תורה ,מקרא .3 .מצוה ,גמרא .4 .אשר כתבתי ,נ''ך .5 .להורותם,
גמרא.
יסורין ותורה  .1העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו .2 .אם לא עוסק ,באים עליו יסורים מכוערין.
אם באים עליו יסורין מה יעשה  .1יפשפש במעשיו .2 .יתלה בבטול תורה .3 .יסורין של אהבה.
יסורין של אהבה  .1שאין בהם בטול תורה ובטול תפלה .2 .אם קבלם מאהבה תלמודו מתקיים.3 .
ממרקין עוונותיו ,דילפינן מעבד שיוצא בשן ועין ומברית מלח.
מתנות טובות שבאות ע''י יסורין  .1תורה .2 .א''י .3 .עוה''ב.
העוסק בתורה וגמ''ח וקובר בניו נמחלים עוונותיו ,ומייתי דנגעים הוו מזבח כפרה  .1אינם יסורין של
אהבה .2 .בבבל שלא משלחין .3 .בצנעא.
המעשים ביסורין  .1רבי יוחנן ניחם בעצם של בנו העשירי שמת .2 .ר''ח בר אבא חלה ורבי יוחנן שאלו
חביבין עליך יסורין וענה לא הן ולא שכרן והקימו .3 .וכן רבי חנינא הקים את רבי יוחנן ,דאין חבוש מתיר
עצמו מבית האסורין .4 .רבי יוחנן ביקר את ר''א ,ובכה לא בגלל תורה מזוני ובנים אלא על האי שופרא
דבלי בארעא . 5 .לרב הונא החמיצו ארבע מאות חביות יין כיון שלא נתן זמורות לאריסו ,ואח''כ החומץ
חזר להיות יין או התייקר.
תוס'  . 1נגעים בא''י אינם יסורין של אהבה ,לרש''י שמשתלחים מג' מחנות ולתוס' שנזהרין בטומאה.2 .
דין גרמא ההוכחה לרש''י שיסורי רבי יוחנן הם של אהבה ,ולתוס' מזה שניחם בזה .3 .דבר קבוע אינו
נחשב לחציצה בינו לבין הקיר ,ומטה חוצצת .4 .ק''ש סמוך למטתו ,לרש''י אפילו לימוד ולתוס' רק
מלאכה .5 .מיטה בין צפון לדרום כשישן עם אשתו.

דף ו
 .1אבא בנימין .2 .רבין בר אדא .3 .רב חלבו.
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שמועות אבא בנימין  .1הצטער שתפילתו תהיה סמוך למטתו .2 .שתהא מטתו בין צפון לדרום ,דזוכה
לזכרים ומונע נפלים . 3 .היוצא מביהכ''נ ,אם לא המתין טורפין תפלתו ומסלק שכינה ,ואם המתין זוכה
לברכות כנהר .4 .אילו ראו את המזיקין א''א היה לעמוד מפניהם .5 .תפילה נשמעת רק בביכ''נ.
מזיקין  .1מרובים מאיתנו ומקיפים כי כסלא לאוגיא .2 .לכל אחד אלף מימינו ורבבה משמאלו .3 .לראות
פסיעותיהם ,לפזר אפר על יד המיטה .4 .לראותם ,ליתן בעינים אפר שליא של חתולה שחורה בכורה.
הפעולות מחמת השדים  .1דוחקא בדרשה .2 .ברכים עיפים .3 .בגדים בלים .4 .רגלים נופלים.
היכן שורה שכינה  .1י' מתפללין קדמה שכינה .2 .שלשה שיושבין בדין .3 .ב' עוסקים בתורה ,ואף נכתב
בספר הזכרונות .4 .אפילו אחד.
ה' מניח תפילין שנאמר בזרוע עוזו ,וכתוב בהם  .1כי מי גוי גדול ומי גוי גדול .2 .אשריך ישראל ומי כעמך
ישראל .3 .או הנסה אלקים .4 .ולתתך עליון.
שמועות הגעה לביהכ''נ  .1מי שרגיל לבא ולא בא ה' משאיל בו .2 .אם ה' בא ואין עשרה מיד כועס.
שמועות רב חלבו א"ר הונא  .1הקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו .2 .אין לפסוע פסיעה גסה
ביציאה מביכ"נ .3 .המתפלל אחורי ביהכ''נ ואינו מחזיר פניו לביהכ"נ רשע.
על מה קבלת השכר  .1בדרשה הריצה .2 .בדרשה בשבת שלפני הרגל ,דוחקא .3 .שמעתא סברא .4 .בית
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הקברות שתיקותא .5 .תענית צדקה .6 .הספד דלויי .7 .חתונה מילי.
כרום זולות  .1דברים שעומדים ברומו של עולם ובנ''א מזלזלין בהם .2 .אדם שנצרך לבריות פניו משתנות
כעוף שנקרא כרום ,וכאילו נידון באש ומים.
יש להיות זהיר בתפילות  .1מנחה מאליהו .2 .ערבית ,ממנחת ערב .3 .שחרית ,שנא' בוקר תשמע קולי.
סעודת חתן ,לא משמח עובר בה' קולות ,ושימח  .1זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות .2 .כמקריב תודה.
 .3כבונה חורבה בירושלים.
יר''ש דבריו נשמעים ,והפס' כי זה כל האדם שהעולם כולו  .1נברא לזה .2 .שקול כנגד כל העולם .3 .נברא
לצוות לזה.
תוס'  .1בביכ''נ בשדה יש להמתין לחבירו .2 .בתפילין שבראש יש רוב שם שד''י או שהם מגולין .3 .אחורי
ביכ''נ ,לרש''י שלא בכוון ביכ''נ ולתוס' אחרת מכיוון העם.

דף ז
 .1ר"י בשם רבי יוסי .2 .משה רבינו .3 .ר"י בשם רשב"י.
א.

ב.
ג.

ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

שמועות ר' יוחנן בשם ר' יוסי  .1ה' מתפלל יה"ר שיכבשו רחמי את כעסי .2 .אין מרצין לאדם בשעת כעסו.
 .3טובה מרדות בלבו של אדם ,מכמה או ממאה מלקיות .4 .ה' לא חזר בו מדיבור לטובה ,שיצאו ממשה
ששים רבוא.
אין מרצין בשעת כעס ,והזמן שה' זועם  .1רגע ,א' מח' אלף תתפ"ח בשעה .2 .רגע כמימריה .3 .הזמן,
בעמידת תרנגולת על רגל אחת .4 .כאשר הגויים משתחוים לחמה.
משה עם הקב''ה  .1בקש שתשרה שכינה על ישראל וקבל .2 .שלא תשרה על אוה''ע וקבל .3 .בקש לדעת
דרכי הקב''ה בצדיק ורע לו ,ופליגי אם קבל זאת .4 .על שהתחבא פליגי אי זכה לשכר של קלסתר פנים,
וייראו מגשת אליו ,ותמונת ה' יביט ,או דלא עשה כהוגן.
צדיק ורע לו  . 1צדיק בן רשע ,ודחי שה' לא מעניש כשלא אוחז מעשי אבותיו .2 .צדיק שאינו גמור.3 .
וחנותי את אשר אחון ,אף שאינו הגון.
שמועות ר' יוחנן בשם רשב''י  .1אברהם הראשון שקרא לה' אדון ,ובזכות זה נענה דניאל .2 .לאה
הראשונה שהודתה .3 .קשה תרבות רעה ממלחמת גוג ומגוג .4 .הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים
תחתיו .5 .גדול שמושה יותר מלמודה .6 .עת רצון כשהצבור מתפללין ,וה' לא מואס בתפילתם.
שמא גרים שנאמר שמות בארץ ,והשמות  .1רות ,שיצא ממנה דוד שריוהו לה' בשירות ותשבחות.2 .
ראובן ,ראו מה בין בני לבן חמי.
מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז ,והאיסור  .1במילי דידיה .2 .שעה משחקת .3 .בצדיק שאינו גמור.
תוס'  .1ברגע ניתן לומר כלם או להתחיל לקלל .2 .המצער את ריב''ל היה צדוקי או גוי .3 .ברית בין
הבתרים היתה ג' שנים לפני מלחמת המלכים אף שכתוב לאחריו.

דף ח
 .1מעלת ביכ"נ .2 .לעת מצוא .3 .שלשה דברים .4 .ק"ש לרשב"י.
א .השמועות במעלת ביכ''נ  . 1המתפלל עם הצבור ועוסק בתורה וגמ''ח ,ה' אומר כאילו פדאני ולבני מאוה''ע.
 .2מי שלא נכנס נקרא שכן רע ,וגורם גלות לו ולבניו .3 .המקדים ומחשיך לביכ"נ מאריכים ימיו .4 .יש
להמתין שעור ב' פתחים .5 .אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה יותר מביכ''נ ,ולכן התפללו ביני עמודי.
ב .מהו לעת מצוא ומנין  .1אשה ,מצא אשה .2 .תורה ,מצא חיים .3 .מיתה ,למות תוצאות .4 .קבורה ,ימצאו
קבר .5 .ביהכ''ס.
ג .שמועות רבי חייא בר אמי  .1מיום שחרב ביהמ''ק אין לה' בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד .2 .גדול

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים ,שנאמר בו וטוב לך .3 .לגור ליד רבו אם כפוף אליו ,משלמה ובת
פרעה.
המניח ס''ת  .1נאמר עוזבי ה' יכלו .2 .בין גברא לגברא שרי .3 .בין פסוקא לפסוקא תיקו .4 .רב ששת
הסתובב ואמר אנן בדידן.
צווי ריב''ל  .1השלימו הפרשיות שמו''ת עם הציבור ,שזוכה לאריכות ימים .2 .הזהרו לשחוט בעוף את
הורידין .3 .הזהרו בזקן ששכח תלמודו לאונסו.
צווי רבא לבניו  .1לא לחתוך בשר ע''ג היד ,משום סכנה או קלקול סעודה .2 .לא לישון על מטת ארמית,
וזהו גיורת ,בלא ק''ש ,או כפשוטו .3 .שלא יעברו אחורי ביכ''נ.
מתי מותר לעבור אחורי ביכ''נ  .1כשיש פתח אחר .2 .כשיש ביכ''נ אחר .3 .נושא משא .4 .רץ .5 .מניח
תפילין.
האומות  .1ר''ע אוהב את המדיים ,שהם חותכים ע''ג שלחן ,נושקים ע''ג היד ,יועצין בשדה .2 .הפרסיים
צנועין באכילתן ,ביהכ''ס ,ובתשמיש.
קריאת שמע פעמיים בסמיכות  . 1בלילה ,קודם עלות השחר ואחריה ויוצא של לילה ושל יום ,מפני שהוא
לילה ויש שקמים כבר .2 .ביום ,קודם הנץ ואח''כ ,מפני שנקרא יום אבל יש שעדיין ישנים.
תוס'  .1שיעור ב' פתחים ,לרש''י מרוחק מהפתח ולתוס' להמתין .2 .רב ששת מהדר אפיה ,אינו בקול ,יש
עשרה ,תורתו אומנותו .3 .שנים מקרא דווקא תרגום ארמי ולא לעז .4 .עטרות וריבון ,לרש''י שזה בלי
תרגום ולתוס' שיש תרגום ירושלמי .5 .קריאת שנים מקרא ,ממנחת שבת עד לפני האכילה בשבת.6 .
קריאה אחר עלוה''ש דווקא משיכיר.

שאלות לחזרה ושינון
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מתי סוף זמן ק"ש של ערבית ()5
המצוות שזמנם כל הלילה ,והיכן גזרו ()3
קושיות הגמרא על לשון המשנה ()4
מ"ט אין לפרש וטהר גברא ()2
ממתי תחילת זמן ק"ש של ערבית ()6
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ד.

 דף ה
א.
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סימן לשלשת המשמרות ()3
באיזה זמן באים הסימנים ()3
מה למד רבי יוסי מאליהו הנביא ()3
מ"ט לא נכנסים לחורבה ,והצריכותא ()3
המחלוקת כמה משמרות הוי הלילה ,ומנין ()2
מה אומרים בפני המת ,ומילי דעלמא ()2
הסתירה בזמן קימת דוד המלך ()3
כיצד דוד ידע מתי חצות ומשה לא ידע ()3
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ב.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

א.

ק"ש שעל המטה ()4
כיצד ניתן לנצח את היצר הרע ()4
פירוש הפסוק ואתנה לך ()5
יסורין ותורה ()2
מה יעשה מי שבאים עליו יסורין ()3
יסורין של אהבה ()3
מתנות טובות שבאות ע"י יסורין ()3
מתי נגעים הוו מזבח כפרה ()3
המעשים ביסורין ()5
 דף ו

ג.

חסידות דוד ()4

המח' בסמיכת גאולה לתפילה בערבית ()2
מה נקרא סמיכת גאולה לתפילה ()2
שמועות ר"א ברבי אבינא ()2

ד.

שמועות אבא בנימין ()5
נוכחות המזיקין ()4
הפעולות מחמת השדים ()4
הכמות בשביל שתשרה השכינה ()4

ה .מה כתוב בתפילין של ה' ()4
ו .שמועות הגעה לביכ"נ ()2
ז .שמועות רב חלבו א"ר הונא ()3
ח .על מה קבלת השכר ()7
ט .מהו כרום זולות ()2
י .מנין שיש להיות זהיר בתפילות ()3
יא .במה זוכה המשמח חתן ()2
יב .פירוש כי זה כל האדם ()3
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א.
ב.
ג.
ד.

שמועות רבי יוחנן בשם רבי יוסי ()4
הזמן שה' זועם ()4
משה רבינו עם הקב"ה ()4
מתי צדיק ורע לו ()3

ה.
ו.
ז.

שמועות רבי יוחנן בשם רשב"י ()6
השמות שגרמו לטובה ()2
מתי אסור להתגרות ברשעים ()3
 דף ח

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

השמועות במעלת ביכ"נ ()5
מהו לעת מצוא ומנין ()5
שמועות רבי חייא בר אמי ()3
דיני המניח ספר תורה ()4
ציווי ר"י בן לוי ()3
צווי רבא לבניו ()3
מתי מותר לעבור אחורי ביכ"נ ()5
מעלת האומות ()2
כיצד קורא ק"ש פעמיים בסמיכות ()2

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.
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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.

