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 ידידים יקרים

 שלום וברכה מירושלים

ה של ירושלים עיר הקודש, משתאים ומתפעלים מרבבי רבבות קעמדנו בתוככי העיר העתי מתן תורהבליל חג השבועות חג 

העיר וסמטאותיה כדי להתפלל את תפילת הותיקין ליד הכותל המערבי,  תהנוהרים בכל שעות הלילה דרך חוצוראל שי עמך בית

ובאותה שניה שהחל הנץ החמה השתררה דומיה והחלה תפילת הלחש של רבבות המתפללים והמתפללות. בלילה הזה, שעליו 

בכל רחבי הארץ קהילתיים הובמרכזים  , בבתי המדרש, כנסתהרבים בבתי ו אלפי אלפים , התכנסובאו כולם בברית יחדנאמר 

מדים על סדר היום הציבורי של החברה והגות יהודית בנושאים ובעניינים העוהלכה  ללמוד שיעורי תורה ולשמוע דברי כדי

 הישראלית על כל מרכיביה.

יהדות במדינת ישראל שיש בה ולומדי ה ושל שוחרי הדעת רעים עתים לתובבמספרם של הקו העצוםהתופעה הזו של הגידול 

ת ו, הם העדשל ארץ ישראל ההיסטורייםבגבולותיה  , שלא היה כמספר הזה מאז ומעולםמיליון יהודים 6-מעלה כיום למ

 המתחדשת והמתרחשת לנגד עינינו. היהודיתתחייה ל

 ,ויטול יבוא ליטול הרוצה כל ,תורה של עמלה. כן אינו תורה כתר אבל

 א(")אבות דרבי נתן פרק מ ".ַלַמיִם ְלכּו ָצֵמא ָכל הֹוי" (נה ישעיה), שנאמר

 קבעת עתים לתורה?
בעיצומו של יום המסחר והפעילות, הם מפסיקים מעיסוקיהם, סוגרים את משרדיהם, נועלים את הגלריות ובתי המלאכה שלהם 

ים היום אלפים רבים של . כך נוהגתשל המסכת הנלמד לשיעור קבוע בדף היומי םימתכנס, בוקיהודה וביוזמתו של הגבאי מר 

של  ם עתים לתורה, כמו השיעור הקבועיעה, המתפנים מעיסוקיהם וקובם במקצועות החופשיים, סוחרי ובעלי מלאכיקהעוס

 נחלת שבעה" בלב ירושלים.בשכונת " חסידים קהלבצהרי היום בבית הכנסת  הדף היומימאורות 

  
  –שיעור בדף היומי בבית הכנסת "קהל חסידים" 

 ירושליםשכונת "נחלת שבעה" 
  – סיום מסכת בבית המדרש הקהילתי "באר מרים"

 הכנסת הגדול ירושלים בית

 

 בתי המדרש הקהילתייםהכנסת, ב בבתי, בעלי בתים, הקובעים עתים לתורה ישראלהתופעה הזו בזמננו של רבבות עמך בית 

היא תופעה חדשה יחסית, המעידה על הגידול המשמעותי העצום במספרם של לומדי  .מקום שהם ובכל בדרךבלכתך גם 

 –כזו של לומדי התורה ומלמדיה בימינו  כמות ואיכות מעידים על כך המומחים והחוקרים הקובעים כי  בזמננו.ומלמדיה התורה 

 מצאו ולא אנטיפרס ועד מגבת הארץ עם מצאו ולא שבע באר ועד מדן בדקו" שעליהם נאמר: ה מאז חזקיהו המלך, תלא הי

 )סנהדרין צ"ד ע"ב( וטהרה" טומאה בהלכות בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת תינוק

  

 הארגון העולמי של בתי הכנסת

 והקהילות האורתודוקסיות

World Organization of Orthodox 

Synagogues and Communities  



 " ֶאת ָהָעם ַהְקֵהללגבאי בתי הכנסת ולראשי הקהילות: " קול קורא!

רחבי תבל, הרינו מתכבדים נוכח הגידול העצום בכמות ובאיכות של לומדי התורה במדינת ישראל ובקהילות היהודיות בכל 

לקבוע עתים לתורה ולהשתתף יחדיו עם כל עמך בית , ובקהילותיכם הכנסת בבתי קול קוראלהמליץ בפניכם לפרסם את ה

 ִמֵקץ, ֵלאמֹר אֹוָתם מֶֹשה וַיְַצו בירושלים בסימן " בחג הסוכות תשע"ושל לומדי התורה ומלמדיה  עצרת עולם התורהישראל ב

 ַהזֹאת ֶאת ַהתֹוָרה ִתְקָרא, יְִבָחר ֲאֶשר ַבָמקֹום' ה ֶאת ְפנֵי ֵלָראֹות ָכל יְִשָרֵאל ְבבֹוא. ַהֺסכֹות ְבַחג, ַהְשִמָטה ְשנַת ְבמֵֹעד, םָשנִי ֶשַבע

 ..."ֶאת ָהָעם ַהְקֵהל .ְבָאְזנֵיֶהם ָכל יְִשָרֵאל נֶֶגד

 ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְתָך ְבֵביֶתָך ְבִשְבְתָך ָבם וְִדַבְרתָ 

 הקלק ולמד תורה

 משניות קהתי –המשנה היומית 
בלינק המצורף תוכלו להוריד חינם את האפליקציה החדשה של משניות 

קהתי באדיבות אנשי מעשה שפעלו ברשות משפחת קהתי לזיכוי הרבים. 

  google playהאפליקציה זמינה בשלב זה רק לאנדרואיד. ניתן להוריד גם ב

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocker.kehati 

  
 הרב הראל שפירא –פורטל הדף היומי  –הדף היומי 

yomi.com/dafYomi.aspx-http://daf 

 

 

 הרב אבי רט – ְבֵניֶכם ֶאת אָֹתם וְִלַמְדֶתם -תלמוד ישראלי 

www.talmudisraeli.co.il  

   
 הרב בן ציון אלגאזי –צורבא מרבנן  –ההלכה היומית 

http://www.tzurba.com 

 

 
 הרב חיים סבתו –מפעל משנה תורה  –הרמב"ם היומי 

rambam-daily-http://www.mishnetorah.co.il/the/ 

 
 

 – (ה, יט תהלים) ִמֵליֶהם ֵתֵבל ּוִבְקֵצה ַקָּום יָָצא ָהָאֶרץ ְבָכל

ההתפתחויות הטכנולוגיות בתקשורת האלקטרונית והדיגיטאלית מעמידות לרשות הקובעים 

נגישות למאגרי עם עתים לתורה, לומדיה, מלמדיה ושוחרי הדעת אמצעים חדשניים ונוחים, 

עזרי תקשורת ללימודי , לנונהמידע התורניים, לאוצרות החכמה היהודית, לשו"תים של בני זמ

 . פוןרטהסמום גם באמצעות קתורה בכל זמן ובכל מ

ֶאת  ַהְקֵהלבסימן " עצרת עולם התורהל תשע"וחג הסוכות בבירושלים וכאשר נתכנס בעז"ה 

 .בקהילות היהודיות בתפוצות וכל יהודי באשר הוא שם" נעלה על נס את הקובעים עתים לתורה במדינת ישראל, ָהָעם

 כי מציון תצא תורהבברכת 

 Eliezer Sheffer אליעזר שפר
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