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 תלמוד תורה חב"ד נחלת הר חב"ד
 א דורנובנשיאות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נשי

 ברוכים השבים בשם ה'""

ראתו של זכינו השבוע לקיים את הו
ם ולחזור לספסל הלימודינשיא דורנו 

אלול, חודש  –ב"תחילתו של החודש" 
הודות לצוות ההנהלה המסור ששקד על 
התוכנית יומם וליל כדי שתינוקות של 

לא "בית רבן יוכלו ללמוד תורה, והרי 
ן ילבני פי'לין תלמוד של תשב"ר אטמב

 בית המקדש"...

התלמידים היקרים הראו רצון עז לחזור 
התבטא בלימוד יאה, מתוך זה ללמוד, ו

 קשבה יפה בשיעור. שקידה וה

התלמידים  – כםכמו שהזכרתי בפני
שיקשיבו כיאה במהלך חודש זה יזכו 

ף יש בשי נאה לקראת ראש השנה, ובנוס
שיהיה נוכח בכל  שי שבועי לכל תלמיד

 (. 2זומים בשבוע )למעט ה

כאן אני רוצה לנצל  תלמידים יקרים!
את הבמה ולומר לכם ישר כח גדול על 

ללמוד בתנאים של המאמץ שלכם 
והמשיכו כך, כי זה קטן מרחוק למידה 
 עליכם!

  !הורים יקרים

 מודי הקודש שלמדנו בזום בשבוע החולף: ילהלן ל

ל"ח עמוד א' "משנה המפקיד פירות אצל מדף  –גמרא 
 חבירו" עד ל"ח ע"ב "להפסד מועט נמי חששו". 

 נא לחזור עם השאלות שמעבר לדף. 

"הלכות והליכות חודש אלול שבספר הלכות כל  –הלכה 
 ט"ו כולל. סעיף  –יף א' סעסימן קכח 

 נא לחזור על השאלות שמעבר לדף. 

 פרשת השבוע. פשט של שופטים. פרשת  –חומש 

 לפרשת שופטים. של הרבי שיחה  –פרשת השבוע 

 הדף של השיחה ודף עבודה. מצורף 

 :  משימות לשבת

  .לחזור על השיחה של הרבי בשולחן שבת.1

 לחזור כיאה על החומר הנלמד בגמרא והלכה. .2

למידים שיבצעו זאת וישלחו פתק הורים )מקורי( ת

 באמצעם טכנולוגיים יתוגמלו בהתאם!

 

 שבת שלום ומבורך! המורה יעקב יעיש

ימי חודש אלול הם ימי  רחמים "

ורצון, וכל אדם החפץ בדבר 

, כי אז מתקבלים יבקש ביום זה

 "מכל ימי השנההתפילות יותר 

 שבוע האחרוןמתוך החומר הנלמד ב

 !הכבוד לכל התלמידים שנכחו בכל הזומיםכל 
 ם:וה

 
 דניאל אסרף

 מוטי ברגר
 גמ"מ הולצבר

  צביקי הרטמן
 ישי ווברמן

 
  

 

 יונתן סלע
 אריאל צדוק

 דוידי צ'רקסקי
 ישרוליק קופמן 

 ריספיןק ארי
 

 שניאור לדיוב
  מ"מ לוזון

  משה מהאצרי
 אריה סגל

 
 



 

 

 ב"ה

 שאלות לחזרה על החומר

 :גמראשו"ת ב

 ראה שמתחילים להירקב? מה הדין אם אדם קיבל מחבירו פירות לשמור ו.1
 לפי רשב"ג: הרי זוהי מצוות השבת אבידה ולכן ימכור. ת"ק: לא יגע בהם. 

 הם הטעמים שלת"ק לא ימכור? מ.2
כי אדם מעדיף קב שלו מתשעה קבין של חבירו. רב נחמן בר  :אומר רב כהנא

 רים. ם שמא בעל הפירות עשאם תרומות ומעשרות על פירות אחיצחק: חוששי
 ? כיצד רבי יוחנן מסביר את ת"ק.3

ההפסד יותר , אך אם הוא כדי חסרונןאומר שלא ימכור רק אם ההפסד ת"ק ש
  ימכור. –חסרונן  מכדי

 לרשב"ג, כיצד ימכרם, הרי יש חשש שהם תרו"מ? .4
 בדמי תרומה.  לכהנים ימכרם

 א ימכור את הפירות ויציל את ממון חבירו? מדוע לרנב"י ל.5
פיק לעשותם תרו"מ, כי הפירות לשיטתו מרקיבים מהר, ובעל הפירות לא הס

 ואם ימכרם יכשיל את בעל הפירות באיסור טבל. 

 

 :הלכה

 הר"ת של חודש אלול ולמה הם מרמזים.  משתח מהם.1
אל לבבך ואת  תורה, –אנה לידו ושמתי לך מקום  תפילה, –אני לדודי ודודי לי 

חסדים = צדקה, אשירה גמילות  –איש לרעהו ומתנות לאביונים  תשובה, –לבב 
  אולה.ג –לה' ויאמרו לאמר 

 מדוע תוקעים בשופר בחודש אלול?.2
 כדי לעורר את העם לתשובה, כמ"ש "היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!".

 באיזה יום לא תוקעים בחודש אלול ומדוע?.3
 כ"ט אלול, כדי להבדיל בין תקיעות רשות לתקיעות מצווה. 

 למנהג חב"ד מתי מתחילים לומר סליחות? .4
ואז מקדימים  ימים 4יניהם בו ראש השנה, אא"כ אין ב ביום ראשון בשבוע שחל

 לפני. שליום ראשון בשבוע 
 איזה מזמור מוסיפים בתפילה? .5

 "לדוד ה' אורי וישעי".
 (טעמים 2) ?מדוע נוהגים לאחל "לשנה טובה תכתב ותיחתם".6

ה' , אז שה' רואה שיהודי מברך את רעהו ואיכפת לו שיכתב לשנה טובהכי כ.א
 לשנה טובה. שיש ביניהם ומברכם האחדות מה נהנ

 כי יהודי שמברך את חבירו הוא נענה תחילה. .ב
 כמה מזמורים נוהגים לומר בכל יום מימי חודש אלול? .7

  .36 –, וביום הכיפורים 3
 מה נוהגים לבדוק?.8

 . שלוהמצוות תפילין ומזוזות. ואת איכות קיום 

 


