










 

 עם הסכמותיהם הנלהבות של גדולי הדורעמודים!  0111על כל מסכת מגילה, דף דף, 
 
 
 
 

 

 

 

תורה ולמה קורה לזה  שיית העולם שגם קריאת מגילהעל קו תירוצים  51  הקשורים לפורים בין הנושאים

את אביי שהיה כהן ליתן / היאך שלח רבה  מ"מלמה לא מברכים על  תירוצים 15 / ?לרשע אם יצא ידי חובתו מ"מהגמ' ביטול תורה / 

למה בלשצר שהשתמש תירוצים  6 לבסומי בפוריא עד דלא ידע /חייב  בעניין ביאורים 31לבסומי בפוריא /  למה תיקנו תירוצים 6/  ?מ"מ

הניח מרדכי לבגתן  ה לאלמ תירוצים 8 עמה ומולדתה / גילתה אסתרלא  למהתירוצים  51 בכלי המקדש מת, ואחשורוש מתה אשתו /

מדוע לא גירש מרדכי את אסתר שלא  תירוצים 6פסח / ד א' איך גזר מרדכי תענית ביו"ט תירוצים 53 שורוש /חאותרש להרוג את 

לבטל למה התחננה אסתר תירוצים  8שורוש כלב / חלמה נסתלקה שכינה מאסתר שקראה לא תירוצים 51ליו ויוכל להחזירה / תאסר ע

 תירוצים 55 גוי / הסתפר מרדכי ע"י היאךתירוצים  6 של גלויות / שני יו"טך הסתפר מרדכי בהיא תירוצים 1 / הגזירה למרות שמת המן

מדוע אין קוראין תירוצים  51/  למה השומע מחש"ו לא יוצא ידי"חלמ"ד הרהור כדיבור  תירוצים 51 / היאך שמח מרדכי על מפלת המן 

 עודההס היאך פורים שחל בשבת מאחריןתירוצים  51/  ...חשורושארור א ה לא נהגו לומרלמ תירוצים 7 קריאת ההלל /מגילה מעומד כ

בנגיעה  והלא אין נעשה יין נסך נוגע" בכוסו אינו שותהון ואם המלך "היאך אמר המ תירוצים 1 / !בשבתמשמע שעושים  והלא בגמרא

 אוצר ענק!!!ועוד מאו נושאים מרתקים ומגוונים. /  .למה אחשורוש ביקש תחילה מחכמי ישראל שידונו את ושתי תירוצים 1/ 
 

 

 5303501-10או  81110/6-68-158 ות / לבירורים והזמנותרבחלהשיג בחנויות הספרים המו

 שוק הבוכרים.  הפצת ס. קודשצומת בר אילן ספר הספרים  צומת בר אילן   יפה נוףיחזקאל פינת דוד הספריה הספרדית  ירושלים:
 10-5638301טל'  8/6שדיקר  ,תורג'מןנווה יעקב . בהמ"ד בעלזולדמן  .51א"ש מ שערים ספרי מאהשוק מחנה יהודה.  0שוורץ  מלכות קודש

 6030009-30 - 4, רח' בן זכאי משפ' סימן טוב ביתר:   6415945-30 (,לשעבר )מעל סלקוםפינת הרב קוק,  44ר' עקיבא  משפ' שבתאי  בני ברק:

 00004-04-364ק"ג  04רח' יהודה הנשיא  דוד אלעד: 4535065-360 שחמורוב :מששבית  4919044-360, 6206רובע ג' רח' האדמו"ר מבעלז  כהן אשדוד:
 4940464-360פל'  990024רח' חזני משפ' אלפסי  נתיבות: 00העבודה  חנות "מוריה" אשקלון: 01950-04-364פלא'   6רח' הערבה  משפ' כהן, רכסים:

    05456-49-363פלא'  9320ארביב, הפורצים הרב משפ'   נתניה: 1159634-30טל'  6624רח' יוסף קארו משפ' חזן  אופקים:
 

 

 

 "חברון"שליט"א ראש ישיבת  דוד כהן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מתוך הסכמת מרן

כל המסכת כולה, ולא הניח דבר  ומיוחד הוא במינו שהוא מקיף יעברתי על חלק מהספר ומאד נהנית

ן או גדול שלא עסק בו, וערוך בשפה ברורה ובהירה המביאה אורה של המסכת לכל מעיין, ובודאי קט

 .ל בבתי המדרשות ובישיבות הקדושותמלכי רבנן ויתקב תועלת מרובה ויעלה על שולחןיהיה ל

 



  מיוחד לרגל ההוצאה מחיר  בלבד! ₪ 52הספר שמתאים למשלוחי המנות  

 אחה"צ 270-40-72223או  20-7333732
 
 

 ניתן להשיג בנקודות המכירה של מכון "כרם יוסף" ברחבי הארץ:

 צומת בר אילןספר הספרים  צומת בר אילן   יפה נוףיחזקאל פינת דוד הספריה הספרדית  ירושלים:

 . בהמ"ד בעלזולדמן   .פינת חבקוקא"ש מ סנטראור החיים  .57א"ש מ ספרי מאה שעריםשוק הבוכרים.  הפצת ס. קודש
 6030009-30 - 4, רח' בן זכאי סימן טוב ביתר:   6415945-30 )מעל סלקום לשעבר(קוק,  פינת הר' 44ר' עקיבא  שבתאי  בני ברק:

 00400-04-364ק"ג  04יהודה הנשיא  דוד אלעד: 4535065-360 שחמורוב בית שמש: 4919044-360, 6206רובע ג' רח' האדמו"ר מבעלז  כהן אשדוד:
רח' יוסף קארו חזן הרב  אופקים: 4940464-360פל'  990024רח' חזני משפ' אלפסי  נתיבות: 01950-04-364פלא'   6רח' הערבה  משפ' כהן, רכסים: 

 הפצה ראשית "מאזנים" )וגשל(  חו"ל:   05456-49-363פלא'  9320משפ' הרב ארביב, הפורצים   נתניה: 1159634-30טל'  6624
 

 

 הפצה ראשית:

 270-40-7222304או  20-7333732
 עה"ת "אשכול יוסף" :את יתר ספרי המחבר ניתן להשיג כמו"כ 

 גיטין, קידושין, ב"ק, ב"ב.סוטה,  ,מגילה :עמ"ס "כרם יוסף"
 

 ועתה נדפס מחדש:

 עם גמרא מגילה
 

 ית:הפצה ראש
 הספר מעוטר עם הסכמותיהם הנלהבות של רבותינו גדולי התורה מכל העדות והחוגים

 

 

 

 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

תורה ולמה קורה לזה הגמ' על קושיית העולם שגם קריאת מגילה  תירוצים  51  הקשורים לפורים בין הנושאים

 6/  את אביי שהיה כהן ליתן מ"מ?/ היאך שלח רבה  מ"מלמה לא מברכים על  תירוצים 15 / ?לרשע אם יצא ידי חובתו ביטול תורה / מ"מ

כלי המקדש מת, למה בלשצר שהשתמש בתירוצים  6 לבסומי בפוריא עד דלא ידע /בעניין חייב  ביאורים 31לבסומי בפוריא /  למה תיקנו תירוצים

 51 אחשורוש /הניח מרדכי לבגתן ותרש להרוג את  למה לא תירוצים 8 עמה ומולדתה / גילתה אסתרלא למה תירוצים  51 ואחשורוש מתה אשתו /

למה  ציםתירו 51מדוע לא גירש מרדכי את אסתר שלא תאסר עליו ויוכל להחזירה /  תירוצים 6פסח / א' ד איך גזר מרדכי תענית ביו"ט תירוצים

ך הסתפר היא תירוצים 1 / לבטל הגזירה למרות שמת המןלמה התחננה אסתר תירוצים  8נסתלקה שכינה מאסתר שקראה לאחשורוש כלב / 

למ"ד הרהור  תירוצים 51 / היאך שמח מרדכי על מפלת המן  תירוצים 55 גוי / הסתפר מרדכי ע"י היאךתירוצים  6 של גלויות / שני יו"טמרדכי ב

ארור  ה לא נהגו לומרלמ תירוצים 7 קריאת ההלל /מדוע אין קוראין מגילה מעומד כתירוצים  51/  למה השומע מחש"ו לא יוצא ידי"חכדיבור 

 היאך אמר המן ואם המלך תירוצים 1 / !בשבתמשמע שעושים  והלא בגמרא עודההס היאך פורים שחל בשבת מאחריןתירוצים  51/  חשורוש...א

. / ועוד מאו למה אחשורוש ביקש תחילה מחכמי ישראל שידונו את ושתי תירוצים 1בנגיעה /  והלא אין נעשה יין נסך "נוגע" בכוסו אינו שותהו

 רט לאלפי נושאים שונים.כולל מפתח ערכים מפועמודים!  0111נושאים מרתקים ומגוונים. אוצר ענק!!!  כ, 
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