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 בקופת ביהמ"ד
'אש התורה'

יחד איתך נצליח להבעיר את אש התורה!

אפשרויות תרומה

בחר את השותפות שלך



הרב דוד דקלבוים
מג"ש ומרצה בענייני יהדות

 דוקא בגלל שיש היום כל כך הרבה ספרים, בספרים של מכון
 אש התורה יש ייחודיות, שהם עושים סדר בים הגדול הזה! 

 לקחת את כל ההיקף העצום,
 ברמה הכי גבוהה שיש,

ולהגיש אותו בצורה פשוטה, נעימה, ובהירה!

הג"ר ישעיהו גריינמן שליט"א
 ר"מ בישיבת עטרת שלמה - סורוצקין

ומו"צ בבית ההוראה של הגרש"צ רוזנבלט

 במסגרת השיעורים שמסרתי ספרי המכון היו לי מאד לעזר,
 יש בהם משהו ייחודי וחדש בעמדת הדברים וליבון הדברים,

משהו שעוד לא היה לפניו!

הרב יואל רייסנר שליט"א
מתומכי וידידי בית המדרש

 אני אישית מכיר אנשים שלומדים בספרים האלו,
כמו שאי אפשר ללמוד בלעדיהם!

 יש פה הזדמנות נדירה לעזור למפעל אדיר.
כל כסף שתרמתי - הקב"ה החזיר לי בכפל כפליים!

 ביקש שלא יקחו את הספר, וישאירו לו אותו, לפניו!

"רגע, אני רוצה אותו!"

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

הגרב"מ אזרחי שליט"א
בהסכמתו:

גדולי ישראל יצאו מגדרם במעלת ספרי המכון

"הכל מצפים לקראת חידושיו 
הערבים והמתוקים, מלאים 
וגדושים חריפות ובקיאות, 
ומדיפים מור ובשמים של 

עמלות התורה ויראת שמים 
מבורכת".

הרב מנחם אדלר שליט"א
ראש בית מדרש 'אש התורה'

יש סוגיות קשות שכוללים פשוט מדלגים עליהם, 
מחשש שאברכים 'נשברים' או 'מתייבשים' בהם,

מראי מקומות מוצלחים יתנו את הכלים להתמודד, 
ולצאת עם סיפוק ומתיקות גם מסוגיות כאלו!

 הג"ר צבי רותן שליט"א
ממורי ההוראה המובהקים בקרית ספר, ומג"ש בישיבת "אורחות יעקב"

בספרים של מכון אש התורה יש על כל סוגיא גם 
'סקופ' מרתק או שאלה מעניינת, שמבעירים אש בבית 

מדרש! כולם דנים ומלבנים יחד. 

זה נותן מתיקות בלימוד, ומחבר את הלומד לסוגיא, דבר 
שלא היה לנו קודם.

הרב אריה גולדשטוף
אברך בביהמ"ד אש התורה

תוך תקופה קצרה מאז שנכנסתי לכולל אש התורה 
הוצאתי סדרה גדולה של חיבורים, וקיבלתי מזה סיפוק 

עצום!

הגעתי לזה רק בזכות המראי מקומות המדהימים, שמכניסים 
אותך ברגע לנקודה המרכזית בסוגיא, ומעמידים את מבנה 

הסוגיא בצורה חדה ובהירה.
 איכות הלימוד

 עם הספר ובלעדיו
זה עולם אחר!

הזכות שלך להאיר את הסוגיה לרבבות הלומדים!


