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דבריהם כתב: מדקאמר הגאון וחייבין בית ישראל לשחר 
ת"ח לעסוק בתורה וכו' הראת לדעת מפי וכו' וחובה על 

באשמורות חיילא בכולל בין יוב לקום כבוד הגאון ז"ל דח
יודע לתלמידי חכמים בין לבעלי בתים כי אף מי שאינו 

ללמוד מחויב לשחר ולהרבות בתחנונים על חרבן הבית. 
 בתים יכולים ללמוד תהלים[.וכ"ש כי רוב בעלי 

ת"ח העסוקין בהלכות עבודה נציין לדברי עוד בעניין 
ה פרק ט( שכתב: ועל נתיב התורהמהר"ל )נתיבות עולם 

עוד שהוא החבור הזה שיש לאדם על ידי התורה בארו 
הדביקות הגמור שיש לאדם בו יתברך, לכך אמרו בפרק 

דמנחות )ק"י ע"א( שיר המעלות העומדים בבית ה' בתרא 
תלמידי חכמים העוסקים בלילות אמר רבי יוחנן אלו 

בתורה בלילות מעלה עליהם הכתוב כאלו עוסקים 
ודה לעולם זאת על ישראל וגו' אמר רב גידל אמר רב בעב

הגדול עומד ומקריב קרבן ור' יוחנן מזבח בנוי ומיכאל שר 
עבודה מעלה אמר אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות 

עליהם הכתוב כאלו נבנה מקדש בימיהם אמר ריש לקיש 
דכתיב זאת התורה לעולה למנחה וגו' כל העוסק מאי 

ומנחה אמר רבא האי לעולה ריב עולה בתורה כאלו הק
בתורה עולה ומנחה מיבעי ליה אלא אמר רבא כל העוסק 

אינו צריך לא עולה ומנחה ולא חטאת ואשם אמר רבי 
זאת תורת החטאת זאת תורת האשם יצחק מאי דכתיב 

חטאת וכל העוסק כל העוסק בתורת חטאת כאלו הקריב 
ש לשאול למה בתורת אשם כאלו הקריב אשם עד כאן. וי
 מכל מקום היום בלילות דוקא, אף כי הלילה מיוחד לתורה

מיוחד לקרבן 
אין שהרי 

הקרבן אלא 
 ביום. ופירוש
זה כמו 

שפירשנו 
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התורה הוא 

 

בתשובות הגאונים )מוסאפיה )ליק( סימן ק( כן איתא 
אמרו )ברכות ג' א( שלשה שבזה"ל: וששאלתם במה 

דברים משמרות הוי הלילה. דעו כי משמרות אלו לכמה 
מהן משמרות מלאכים שמקלסין לפני שכינה ומהן 

ודקאמר ר' אליעזר על כל משמר לדברים אחרים. 
דבר משל ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי 

הוא כמו שנאמר שאג ישאג על נוהו ותורף הדבר שיש 
במשמרות הלילה להפיל תחנה על חרבן  על ישראל

לראש אשמורות הבית כענין שנאמר קומי רני בלילה 
ואנן חזי לן פירוש שלש שאגות אלו בשלש משמרות 

שלשה פרקים דתנן במס' יומא )כ' א( בכל יום כנגד 
או סמוך לו מלפניו או תורמין את המזבח בקריאת הגבר 

ם מן האשמורה מלאחריו. ביום הכפורים מחצות וברגלי
הראשונה וזוכר הקדוש ברוך הוא לאותן שלש עונות 

מלתא ממאי דאמרינן כי ושואג עליהן ולהכי מסתעיא 
קא חשיב סוף משמרה ראשונה ואמצעית דאמצעיתא 
ותחילת משמרה אחרונה והכי תכוון הענין לאותן שלש 

המזבח והן שעות של תחנונים ויש עונות שהיו תורמין את 
לפני רבו על חרבן הבית משל לתלמיד היושב  לו לדאוג

ורואה לרבו מצר הוא מצר עמו ומשחרב הבית אין שחוק 
אסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה לפניו לכך 

העוסק בתורה בלילה ובגמ' דתמיד )לב ב( תני ר' חיא כל 
שכינה כנגדו שנא' קומי רני בלילה לראש אשמורות 

ל לשחר בלילות ובאשמורות חייבין בית ישראומ"מ 
וחובה על תלמידי ולהרבות בתחנונים על חרבן הבית 

חכמים לעסוק בתורה ובענין הקרבנות דכתיב הנה ברכו 
וגו' ואמרו )מנחות ק' א( מאי בלילות אלו ת"ח את ה' 

עליהם כאילו עוסקין העוסקים בתורה בלילה מעלה 
אמר אלו בעבודה וכתיב לעולם זאת על ישראל ור' יוחנן 

ת"ח העוסקים בהלכות עבודה בלילה מעלה עליהם 
המקדש בימיהם. ]והחיד"א הכתוב כאילו נבנה בית 

 שהביאבספרו פתח עינים )מסכת ברכות דף ג( אחר 
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  תקציר מהלכות עבודת ביהמ"ק שנלמדו בבית מדרשנו     

 )א( חקרי וחידושי דינים בדיני הנפת ברזל ע"ג המזבח

יש לחקור בעצם המצוה של בראשית מאמ'ר נציין דא. 
'אבנים שלמות תבנה', האם כוונת התורה היא דהאבנים יהיו 
'שלמות' כפי שהיו בשעת בריאתן ולא השתנו מאופן 
בריאתן, או דלמא 'שלמות' ולא פגומות, ללא שבר ופגם. 

ראש הנה בגמ' ב שיטות בראשוניםומצינו בענין זה שתי 
ומנלן דעבדינן זכר למקדש דאמר קרא .( איתא: 'דף ל)השנה 

 .'כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך וכו

ח ע'  -חכ"א בקובץ מוריה )שנה כ"ה גליון ו כ"כ לחקור 
כתב באבן עזרא )שמות כ', כ"ב( גבי הא דכתיב וציין שקעח(: 

'אבנים שלמות' וז"ל: אבנים שלמות כמו שהן נבראות, עכ"ל. 
ועיי' בתוס' )סוכה מט, א( שהקשו היאך בנו את המזבח ומנין 
היו להם אבנים שלמות הלא על אבני המזבח יש איסור לא 

מיר, וכתבו ליישב תניף עליהם ברזל, והאריכו שם בענין הש
עפ"י מאי דמשמע בזבחים נד, א "שבנו אותו באבנים החלוקות 
כגון חלוקי אבנים מן הנחל שבחול הים ובחול הים נבראו 

 חלקות מששת ימי בראשית".

ועיי' בסוגיא שם דמבואר דבאבנים אלו מתקיים דינא 
דאבנים שלמות תבנה, הרי דמבואר גם בתוס' דהא דאבנים 

בנים כפי שהיו בשעת בריאתן ולא השתנו בידי שלמות היינו א
 אדם, וכדברי האבן עזרא. ]ועיי' בחולין יח, א בתוד"ה וכמה[.

וראיתי באברבנאל שכתב בטעם המצוה של אבנים שלמות 
ולא גזית "שהטבעי נכבד מן המלאכותי כי הטבעי בחכמת ה'", 
וגם בדבריו משמע כשיטת האבן עזרא והתוס'. אך לאידך גיסא 

לפרש כפשוטו, דשלמות היינו ללא שבר ופגם, וכך משמע יש 
ברש"י )בסוגיא דזבחים נד, ב( אהא דאמרינן שם "וכי תימא 
דגייז ליה ]לסתור חלק מן המזבח[ אבנים שלמות כתיב", וז"ל, 

שיהא חלק ולא פגימות  -ופרכינן והא אבנים שלמות כתיב 
 פגימות ואי אפשר לסתירה להיות חלקה.

ני פירושים אלו היא באופן שנמצא אבן שהיא והנפ"מ בין ש
פגומה מששת ימי בראשית והפגימה היא מעצם ברייתה, וכגון 
שיש בה חריץ עמוק באמצע האבן, דאי נימא דבעינן אבן 
שלמה ללא פגימה הרי אבן זו פגומה ופסולה למזבח, אבל אי 
נימא דבעינן אבן שלמה כפי שהיא נבראה א"כ אבן זו כשרה 

 .. וע"ש עוד בדברים יקרים בענין זההיא למזבח

 
 

גע בהן נמזבח מאבנים ששאין לבנות בטעם הדבר ב. 
כבר ידעת הסבה : ח"ג פמ"ה( )מו"נ הרמב"םכתב ברזל, 

שכתבו בו באמרם אינו דין שיונף המקצר על המאריך וזה 
, והסבה בו מבוארת, וזה טוב על צד הדרש כמו שזכרנו

שעובדי עבודה זרה היו בונים מזבחותיהם באבני גזית והזהיר 

מהדמות בהם, ושיהיה המזבח מאדמה לברוח מהדמות להם 
אמר ]שמות כ' כ"א[ מזבח אדמה תעשה לי, ואם אי אפשר 
מבלתי עשותו מאבנים יהיו בצורתם הטבעית לא יחצבו, 

בנפשותינו שנקבע  שהוא כדי ביאר )מצו מ( החינוךוע"כ. 
מיום עשותו שבסיבתו תבוא לנו מחילת העון והברכה 
והשלום אחרי כן, ועל כן לזכור זה הדבר נצטוינו שלא לעשות 
בו דבר כלל בכלים המוכנים להשחתה, וזהו הברזל שכורת 
ומוכן תמיד לשפוך דם. וכבר הקדמתי לך בתחילה כי האדם 

י מעשיו, נפעל כפי פעולותיו ומחשבותיו הולכות לעולם אחר
, על כן ראוי לנו לעשות דמיונות הפעולות כפי כונת הדברים

לפי שהוא כחו של עשו שנתברך בה מפי הטעם  וויש שביאר
אביו וזהו שאמרו )בראשית כז( ועל חרבך תחיה, וכתיב 

)ס'  )מלאכי א( ואת עשו שנאתי לכך הוא מרוחק מן המקדש
 .שולחן של ארבע(

 
 

בצינורא, הכהנים הי' מהפכין האימורין רש"י כתב שג. 
, ולא חששו שמא יגע המזלג במזבח דהיינו מזלג של ברזל

 .והטעם ראה בהערה

רש"י יומא )י"ב ע"א( כתב דהכהנים הי' מהפכין הנה 
 האימורין בצינורא, דהיינו מזלג של ברזל.

במזלג של ברזל. הן בפרשת וז"ל: והקשה שם ברש"ש 
תרומה כתיב ומזלגותיו כו' תעשה נחושת. ואולי דבבית 
עולמים לא נהגה מצוה זו ותדע דהרי מחתות כתיבי ג"כ התם 
ונשתנו בב"ע לשל כסף וזהב כדתנן בתמיד פ"ה מ"ה ולקמן )מג 
ב( וכן הכיור היה נחושת וביוה"כ היה מקדש כ"ג מן הקיתון של 

ה מקדש כ"ג מן הקיתון של זהב. אולם הא זהב ולר"י לעולם הי
תנן בפ"ג דמדות מ"ד לא היו סדין אותו בכפיס של ברזל שמא 
יגע ויפסול. והרמב"ן ס"פ יתרו כ' וכן בב"ע לא נעשה בו כלי 

ותי' ברזל מלבד הסכינים ע"ש. ודברי רש"י צריכין תלמוד. 
בהגהות טל תורה )להגר"מ אריק ז"ל, זבחים פ"ה ע"א( על פי 

"כ במנ"ח )מ' מ"א( שאין איסור לנגוע רק אם נוגע באבן מש
ממש, אבל אם נוגע בסיד שעל גבי המזבח לא, ולהכי לא היה 

וז"ל שם: חשש במזלגות של ברזל כיון שהיה המזבח סד בסיד, 
קמ"ל דיש הפשט ונתוח בראש המזבח. לכאו' יש לחוש 
דבשעת הפשט יגע בסכין במזבח ויפסול כדאיתא במדות פ"ו 

לא היו סדין את המזבח בכפיס של ברזל דלמא יגע ויפסול ד
וכזה יש להעיר נמי על תוס' לעיל נ"ח ד"ה ק"ק שכתבו טעם 
דלא ישחוט בראש המזבח שמא ירבוץ גללים ותיפוק לי' 
דמסתמא שוחט בסכין ברזל ואפשר שיגע במזבח. מיהו אפשר 
 לומר דהא נגיעה אינו פוסל רק בנוגע באבן אבל בנוגע בסיד

 
 

 
 



 

שלמעלה אינו פוסל דהא חנ"צ נמי אינו פוסל בסיד וכ"כ במנ"ח 
מ' מ"א א"כ דוקא בשעה שסדין המזבח דהיינו כשנגמר המזבח 
וסדין אותו יש חשש נגיעה באבן אבל לאחר שניסד המזבח 
ויש עליו הרבה סיד מלמעלה אין חשש ונראה שזה כוונת 
הראב"ד ז"ל בפ"א מה' ביהב"ח הט"ז שהרמב"ם כתב שם 
ומלבנין את המזבח פעמים בשנה וכשמלבנין אין מלבנין 
בכפיס של ברזל ובהשגות כ' וכשסדין אותו אין סדין ואינו מובן 
מה בעי בזה ולהנ"ל כוונתו דדוקא בתחילה כשעושין המזבח 
וסדין אותו אסור בכפיס של ברזל אבל אחר ששמו עליו סיד 

ר בכפיס ואח"כ כשמלבנין אותו שכבר יש עליו סיד הרבה מות
של ברזל כי אין חשש שיגע באבן שהרי יש עליו סיד וז"ב 
בכוונתו ודברי הכ"מ שם צ"ע. וראיתי ברש"ש יומא י"ב שהעיר 
שם על רש"י ד"ה אמר שכ' דמזלג של ברזל הי' מהפך על 
המזבח דהא אסור לסוד בכפיס של ברזל ולהנ"ל ניחא דכשכבר 

 יש עליו סיד מותר.

ר' שלום בראנדר ז"ל יומא )י"ב בס' חוקת היום להגה"ח ו
ע"א( כתב לתרץ דשאני הקרבנות שע"ג המערכה, שיש שם 
הרבה עצים ובשר ודשן, ורחוק הוא החשש שמא יגע עם המזלג 
במזבח עצמו, משא"כ כשסדין בכפיס של ברזל שפיר יש חשש 
שיגע באבן עצמו. ועוד תירץ דהכהנים בעבודתן זריזין הן, 

אבנים, משא"כ באומנים הסדים את וליכא למיחש שמא יגעו ב
 המזבח, שפיר יש לחשוש שישגו ויגעו באבן.

שם ביאר ביאור אחר מהו רבינו חננאל ובדרך אגב נציין ש
ומהפך בצינורא. פי' עצי נורא שנמצא כי נתרבה צינורא שכתב: 

בבגדים ועבד עבודה ונקבע בכהונה גדולה. והיפך צינורא היא 
 עבודה.

 
 

. שיטת הראב"ד דאסורה הנפת ברזל על כל אבני ד
אבל אבנים של בנין  אבני המזבחההיכל, ולרמב"ם דוקא על 

ובלבד שלא יתקן בית המקדש אין הנפת ברזל עליהן פוסלן 
, ויש שכתב לבאר דדברי (פ"א הי"ד והט"ז "מכס) בפנים

אחת מן המזבח, שכן הוא מכל הראב"ד קאי על הנותץ אבן 
 . הלשכות ומכל העזרות

ז"ל הרמב"ם )פ"א מבית הבחירה הלט"ז(: ומלבנין את 
המזבח פעמים בשנה בפסח ובחג וכשמלבנין אותן מלבנין 
במפה אבל לא בכפיס של ברזל שמא יגע באבן ויפסול עכ"ל. 

עזרות ומכל הלשכות שהן קדש ובראב"ד כ' ז"ל א"א וכן מכל ה
 .עכ"ל. אליבא דהראב"ד אסורה הנפת ברזל על כל אבני ההיכל

הלכות בית המקדש סימן ד )ערוך השולחן העתיד וכתב ה
ומזה מבואר דהראב"ד ס"ל דאיסור דלא תניף ברזל (: סעיף יג

הוי גם על ההיכל והעזרות, עם שי"ל דכוונתו רק בתוך ההיכל, 
"ש. ]וניכר שיש חסרון בדברי הרמב"ם מ"מ לא משמע כן וכמ

והראב"ד לא בדרך השגה כתב אלא בדרך הגה"ה. ועכ"מ שגם 
הוא הבין מדברי הראב"ד כמ"ש. ומ"ש הכ"מ ליגע בהם בפנים 
אין בכך כלום ע"ש, ופשיטא שאין כוונתו לנגיעה בעלמא אלא 
נגיעה של תקון, ולמה אין בכך כלום ואטו הקול הוא העיקר 

 וצ"ע[.

הלכות בית )אבן האזל כ"כ הד ביאור שיטת הראב"וב
דברי הראב"ד תמוהים כמו ( וז"ל: הבחירה פרק א הלכה טז

שתמה הכ"מ דהא נגיעת ברזל אינו פוסל אלא במזבח, וחשבתי 
לומר דכונתו משום חשש פגימה אבל א"א לומר כן דמנ"ל 
לחדש זה כיון דבמתני' תנן שמא יגע ויפסול, וראיתי להגאון ר' 

ין בחדושיו שנדפסו בסוף הרמב"ם שרוצה ליישב יעקב עמד
דעת הראב"ד דמה דאין הנגיעה פוסלת באבני העזרות הוא 
מבחוץ דהא מסתתין אותן מבחוץ אבל מבפנים דאסור לסתתן 
ה"נ דנגיעה בברזל פוסל במה מצינו ממזבח, ודבריו תמוהים 
דהיכי נילף במה מצינו כיון דחלוקין לגבי נגיעת חוץ, וגם משם 

פא ראי' דאין נגיעת הברזל פוסל אפי' בפנים דכתיב ומקבות גו
והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו, ואם נגיעה 
)פועל( ]פוסל[ מה צריך קרא להשמיענו דלא נשמע, ומוכח 
דנגיעה לחוד אינו פוסל רק משום כבוד הבית לא נשמע קול 

יצד ברזל, ובדברי הרמב"ם בהל' ח' מוכח דאינו אלא דין כ
 לעשות אבל אינו דין לפסול אפי' סתתו האבנים מבפנים:

לכן נראה ברור דבדברי הראב"ד יש ט"ס דמה שכתב וכן 
מכל העזרות ומכל הלשכות שהן קודש קאי על הל' י"ז שכתב 
הרמב"ם וכן הנותץ אבן אחת מן המזבח או מכל ההיכל או מבין 
 האולם ולמזבח, שכבר תמה שם הכ"מ דבספרי איתא מנין

לנותץ אבן אחת מן ההיכל ומן המזבח ומן העזרות שהוא בל"ת, 
וזהו שהוסיף הראב"ד וכתב וכן מכל העזרות ומכל הלשכות, 
ומדוייק לשונו שכתב מכל העזרות דאם כונתו על כשסדין 
אותן הי' צריך לכתוב כל העזרות, והוא ברור שהוא רק טעות 

מחתי המעתיקים, אח"כ ראיתי שכבר כתב כן באור שמח וש
 שכוונתי לדבריו.

 (:הלכות בית הבחירה פרק א הלכה טז)אור שמח הוז"ל 
בהשגות, וכן מכל העזרות ומכל הלשכות שהן קדש, נ"ב הוא 
דבור אחר, וצ"ל על דברי רבינו לקמן הלכה י"ז כן הנותץ אבן 
מן המזבח או מכל ההיכל או מבין האולם ולמזבח כו' וע"ז כתב 

ת כו', וכן כתב רבינו בפ"ו מהלכות הראב"ד הך וכן מכל העזרו
יסה"ת ה"ז, או משאר העזרות, ולשון רבינו כאן הוא מתוספתא 

 .דמכות פ"ד )ה"ה(, יעו"ש וז"ב

 
 

תיכף שבנה אותו  ,במזבח. נראה דאם בנה אבני גזית ה
מ"מ על הבנין , חייב אף שלא הקריבו כלל אח"ז על המזבח

אפי' סתר תיכף האבן ולקח אותו ממזבח מ"מ כבר ו ,לוקה
 במנ"ח מצוה מ(. הובא קומץ המנחה ) .נתחייב על הבנין

 
 

 

 .במה אינה נבנית באבני גזיתאף הו. 

פרשת יתרו פרק כ פסוק )משך חכמה כן מתבאר מדברי ה
ולפי יש מפרשים דמשה בנה מזבח אחר מתן תורה ( שכתב: כב

צווהו שלא יבנה גזית למחרתו, יעוין רמב"ן, על זה המזבח גם 
והוי רשות. וזה "ואם" יהיה במה וגם כן נצטווה על זה. ולכן 
אסור להביא סכין על שלחן דמכפר כמזבח של במה, דבנין 

 .במה כשר בלילה, וגם בלילה מכסין אותו
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 ראשוןעמ' מהמשך  

והווייתו הוא ביום ובלילה אין  זה כמו שפירשנו למעלה כי עיקר זמן התורה הוא בלילה, כי עיקר העולם הזה

הוויית העולם הזה ונחשב בלתי נמצא, כי הלילה הוא חושך לכך לא נקרא מציאות כלל. ומטעם זה אמרו )עירובין 

ס"ה ע"א( לא איברא לילה אלא לשינתא כלומר שאין נחשב הוויית העולם רק ביום ולא אברא לילה אלא 

אינו. וכאשר אין הוויית העולם הזה הגשמי בלילה, ראוי שיהיה לשינתא כי בשינה נחשב לגמרי האדם כאילו 

נמצאת התורה בלילה שהתורה השכלית הוא גם כן סלוק הגשמי, ולכך תלמידי חכמים העוסקים בתורה כאלו 

עוסקים בעבודה, שאין העבודה רק הקירוב אל השי"ת כאשר מביא אליו דורון, והאדם שעוסק בתורה השכלית 

כאלו אינו ועל ידי התורה שהיא תורת השם יתברך העולם מתדבק בו יתברך, לכך נחשב העולם בלילה שאז הגוף 

כאלו הוא עוסק בעבודה. ומה שאמר כי תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה מעלה עליהם וכו', כי כאשר 

מקריב עליו עוסקים בעצם העבודה ואין עבודה בלא מקדש ובלא קרבן לכך נחשב זה כאלו בית המקדש בנוי ו

 .קרבן אשר הוא עוסק בעבודה

ידוע כמה מאמרי רז"ל שאמרו שקריאת הקרבנות חשוב ( שכתב: קרבנות)ערך פלא יועץ של ה ונסיים בדבריו

מאד לפני המקום ומעלה עליהם כאלו נבנה מקדש בימיהם וכאלו הקריבו כל הקרבנות וכן בזוה"ק הפליגו מאד 

ת וסדר פטום הקטרת עד שאמרו דאילו הוו ידעי עלמא כמה עילאה בשבח המגיע ללומד סדר מעשה הקרבנו

איהו עובדא דקטורת קמי קב"ה הוו נטלי כל מלה מניה וסלקי לה עטרה על רישייהו ככתרה דדהבא ואי יכוין ביה 

בכל יומא אית ליה חולקא טבא בהאי עלמא ובעלמא דאתי ויסתלק מותנא מניה ומעלמא וישתזיב מכל דינין 

דינא דגהינם ועוד אמרו בעניין הקרבנות דברית כרותה דאינון מלאכין דמדכרין חוביה לאבאשא ליה דעלמא ומ

לא יכלין למיעבד ליה אלא טיבו וכלהו ידכרון ליה לטב ובעידנא דיארע מותנא בבני נשא קיימא איתגזר וכרוזא 

וימרון ברעות נפשא ולבא אעבר על כל חילא דשמיא דאי יעלון בנוהי בארעא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 

עניינא דקטורת בוסמין דיבטל מותנא מנייהו עין רואה גודל תועלת למוד הקרבנות וסדר פטום הקטרת ואשריהם 

ישראל כולם לומדים פרשת הקרבנות וסדר פטום הקטורת וסדר המערכה ופרק איזהו מקומן ויש שקוראין כל 

וקאמר ויכוין בהו ושוי לביה ורעותיה בהו נר' שהקורא בלי פרשיות הקרבנות אבל דא עקא דלשון הזוה"ק דייק 

כונת הלב לא ישיג התועליות הנזכרים בזוה"ק וראוי והגון להתחזק ללמד סדר הקרבנות וסדר פטום הקטורת 

בכונה ורעותא דליבא לעשות נ"ר ליוצרנו המשלם שכר טוב לעושי רצונו והאיש אשר חננו ה' להיות חלקו מיושבי 

מה טוב ומה נעים שיקבע עתים ללמוד בש"ס או בהרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות כי עושה נ"ר  בית המדרש

 .גדול ליוצרו יותר משאר למודים על כגון זה נאמר אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נ"ר ליוצרו

 

 )שבת קיח:( המדרשא חלקי ממעמידי בית יה

ובה עסקו עשרות אברכים ובחורים  'הוזכרון יוסף מתתי'ן הזמנים לקיים את ישיבת בין הזמנים זכינו בימי בי
בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה' שיטהר וכבר כתב המ"ב ש ,ני פרה אדומה אליבא דהלכתאבלימוד די

שכידוע  םערב של בין הזמניהריים וההתקיים בשעות הצימוד הל, אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש
וכאן הלימוד היה בתורה, מכיון שרוב ישיבות הבין זמנים הם בשעות הבוקר,  הם העוסקיםבשעות אלו מעטים ש

כמה בחורים  עוד שאפי' בליל בדיקת חמץ הגו בתורה הבשעות שיש רפיון, ובודאי שזכות גדולה היא למאוד, ומ
 .ישיבהסגרת הבמ

בביתר שמסר מאת הרב יעקב רוזנבך שליט"א מו"ץ  במסגרת הישיבה לשמוע שיעורים מיוחדיםאף זכינו 
ה במודיעין עילית הרב דוד שתיאת שליט"א מנהל רוחני בישיבמאת שיעור נפלא על הלכות פרה אדומה, וכן 

 .[וריית בית מדרש גבוה לכהניםהלשון בקטג]את השיעורים ניתן לשמוע בקו קול ה יחה נפלאה בחיזוקה של תורשמסר ש

ליטול חלק וזכות בלימוד זה, וה להיות שותף הרוצ ₪ 10.000קרוב לסך של  , וחולקות מאודהיו גדול הת הישיביוועל
  3763שלוחה  037630585וכן דרך הטלפון במס'  ,'בית מדרש גבוה לכהנים'מכשירי נדרים עבור בלתרום ניתן לתרום 
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