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מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

איש לרעהו יעזורו
בסיוע  שותפים  להיות  שנים  כמה  מזה  זכינו  גדולה,  דשמיא  בסייעתא 

בערבי מועד, לכרבבת משפחות אברכים חשובים עמלי תורה, במלגות 

הגונות בדרך כבוד כיאה למלכי רבנן.

ארוכים  חודשים  של  רב  ועמל  גדולה  בהשתדלות  מושגות  אלו,  מלגות 

קודם המועדים, למען עמלי תורה והלכה.

הן אמנם, עם כל המאמצים הכבירים, הלא כבר אמרו 'אין הקומץ משביע 

את הארי', ולכן באים אנו בקריאה של חיבה לבני החבורה חברי 'מפעל 

שותפים  ולהיות  חבל  ליטול  דאורייתא,  תמכין  לכל  ואף  הפרשה'  עיון 

בעניין נשגב זה, ומקבלין דין מן דין ואמרין איש את רעהו יעזורו ולאחיו 

יאמר חזק.

וכפי אשר ישתתף כל אחד, אם רב ואם מעט, תרבה זכותו ויגדל חלקו, הן 

להגדיל תורה ולהאדירה, והן בהחזקת רבבות אלפי נפשות ישראל, בני 

אברכים שמהם תצא תורה. 

הפסח  לחג  שהוצבו  ביעדים  לעמוד  ונצליח  ה'  בשם  נעשה  זה  ידי  ועל 

הבעל"ט, ואולי אף להיות מוסיף והולך בעזרתו יתברך.

ניתן להשתתף בדרכים דלהלן:

עמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות': תחת השם 'עיון הפרשה'.	 

קו התרומות: 076-8178004 ]מענה ממוחשב בכל שעות היממה[.	 

במשרד: 076-8178007 בשעות הפעילות ]מענה אנושי[.	 

העברה בנקאית: בנק מרכנתיל )17(, סניף 635 )חגי, ירושלים( חשבון 	 

91018 )לפקודת 'עיון וברכה'(.

בשורת  פרטיו  את  לציין  נא  מסוים,  אברך  במלגת  להשתתף  המעונין 

ההערות.

בברכת 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזו'

מערכת 'עיון הפרשה'
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למעייני והוגי הקובץ שליט"א

עלה א.  בע"ה  כי  לבשר  הננו  הבעל"ט,  הפסח  חג  חלוקת  לקראת 

לביגוד  סבסוד  זכית  מימוש  אפשרויות  את  להרחיב  בידינו 

הפרשה'  'עיון  משיבי  ולבחורים  הפרשה',  'עיון  משיבי  }לאברכים 

ו'עיון ההלכה'{, כשבנוסף לרשתות: 'בגיר', 'ליבוביץ', 'ברון' ו'רויאל', 

ניתן לממש את הזיכוי גם ברשתות 'אקסוס' ו'עינית', זאת בדומה 

להסדרים שהיו בשנה שעברה. פרטים מלאים מפורסמים בתחילת 

הגליון.

'עיון ב.  ומלגת  הפרשה'  'עיון  }מלגת  הפסח'  'חג  מלגת  חלוקת 

ההלכה'{ לאברכים, תתבצע כבעבר בהפקדה ישירה לרשתות מזון, 

על פי בחירת רשת מבין ששת הרשתות שבהסדר. פרטים מלאים 

מפורסמים בהודעה בתחילת הגליון.

בהשקעה מרובה, אין צורך בבחירה מראש של רשת ביגוד. באם ג. 

גם את  נשתדל בע"ה לבטל להבא  יעלה בהצלחה בס"ד,  הנסיון 

צורך  זו עדיין יש  כי בחלוקה  יודגש  הצורך להרשם לרשת מזון. 

לבחור ברשת מזון.

תקפים ד.  ביגוד,  סבסוד  ושוברי  המזון  שוברי  השוברים,  כל  תוקף 

עד ערב ראש חודש תמוז תשע"ט בלבד. לאחר מכן תוקף השובר 

פוקע בצורה ממוחשבת ואין אפשרות להשיבו ללא יוצא מן הכלל.

וניתן ה.  ו'קהילות',  פלוס'  'נדרים  קופות  עם  להסדר  הגענו  בס"ד, 

לשלם עבור הגליונות בעמדות השונות של קופות אלו, נבקש לציין 

בהערות מקום רכישת הגליון.

כמו כן ניתן לרכוש מנוי עבור גליונות 'עיון הפרשה' בעמדות אלו, ו. 

וכן להעביר בעמדות אלו תרומות להמשך פעילות 'עיון הפרשה'.

יש ז.  ישנים,  גליונות  לרכישת  או  מנוי  לרכישת  צ'קים  השולחים 

לרשום לפקודת 'עיון וברכה'.
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ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

שוברי סבסוד למוצרי הלבשה
לקראת  נכבדה  תרומה  נתקבלה  רוח,  אנשי  עם  נדיבי  בעזרת  בס"ד, 

הנכבדים  לאברכים  הלבשה  מוצרי  קניית  לסבסוד  הבעל"ט,  הפסח  חג 

ני"ו  החשובים  ולבחורים  כסדרן,  תמידין  הפרשה'  'עיון  משיבי  שליט"א, 

משיבי 'עיון הפרשה' ו'עיון ההלכה' תמידין כסדרן.

בשנה זו, השתדלנו בס"ד להרחיב את אופציות מימוש הזכיה, למוצרים 

נוספים כמפורט להלן. כמו כן לאחר השקעה מרובה, בחלוקה זו אין צורך 

בבחירת רשת הביגוד מראש, אלא ניתן לגשת לרשת המועדפת ולממש 

רק  נסיוני  באופן  זו  בחלוקה  מופעל  רשת,  בבחירת  הצורך  }ביטול  הזיכוי  את 
לרשתות הביגוד ולא לרשתות המזון{.  

סך  על  יעמוד  העצמית,  ההשתתפות  גובה  זו  בשנה  גם  גדולה,  בהשתדלות 

₪250 בלבד )התשלום בחנות בעת הרכישה(. כמו כן השגנו בס"ד הנחה נוספת 

לשדרוגים או לרכישת מוצרים נוספים, כמפורט בסוף הודעה זו.

השוברים יחולקו בע"ה בין משיבי גליונות קנז-קסב ]לאברכים מבין משיבי 'עיון 

הפרשה' ולבחורים מבין משיבי 'עיון הפרשה' ו'עיון ההלכה'[.

למניעת חוסר הבנה, הננו להבהיר בפני האברכים שליט"א, כי רשימת מקבלי שוברי הביגוד, 
ורשימת מקבלי שוברי רשתות המזון, אינה זהה. יש שיקבלו רק אחד משני השוברים, ויש 

שיקבלו את שניהם. כללי חלוקת מלגת 'חג הפסח' יפורסמו בע"ה בגליון הבא.

לרווחת כלל הציבור בחרנו ברשתות שלהן סניפים בערים מרכזיות, וכן ברשתות 

בהן המבחר הגדול ביותר לכלל הקהילות:

חליפות קצרות ופראקים מחברת 'בגיר' ברשת 'ליבוביץ'.

חליפות חסידיות וקפוטות ברשת 'בגיר' וברשת 'רויאל'.

כובעים ברשת 'ברון כובעים'.

ביגוד כללי ברשת 'אקסוס'.

משקפיים ברשת 'עינית'.

רשימת הזכאים, תעודכן בע"ה בקו הטלפון שמספרו: 076-8178003 שלוחה 1 

את  לממש  ניתן  זה  מתאריך  והחל  ב,  באדר  יח  בתאריך   ,2 שלוחה  מכן  ולאחר 

הזכאות ]רשימת הזכאים לא יועברו לידי הרשתות, ולפיכך בקשתנו שלא להטריד 

את הרשתות בבירורים על זכאות[.



הפרשה ו עיון 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

מימוש הזכאות: בסוף גליון זה מצורף דף למימוש הזכיה, ובו כל פרטי ההסדרים 

עם הרשתות, בצידו השני של הדף יש שורות למילוי עצמי, יש לתלוש את הדף, 

לבדיקת  בקו  המושמע  האישי  הזכיה  קוד  ואת  האישיים  הפרטים  את  למלא 

זכאות - 076-8178003 שלוחה 1 ולאחר מכן שלוחה 2 - לאחר ההודעה על זכאות 

גבי הדף האמור  לכתוב על  זה יש  ספרות, קוד   6 בן  האישי  הזכיה  מושמע קוד 

המצורף בסוף הגליון, ולהגישו למוכר בעת הרכישה.

להלן מספר הבהרות לקראת חלוקה זו. למניעת תקלות וחוסר נעימות נא לנהוג 

על פי הכללים הבאים: 

א. השובר הוא אישי בלבד, ויכובד רק עם הצגת דף מימוש הזכיה המצורף בסוף   

הגליון וכן רק בהצגת תעודת זהות של הזכאי. ללא דף הזכיה ותעודה מזהה לא 

ניתן יהיה לממש את הזכאות בשום אופן, ללא יוצא מן הכלל!

ב. אברך מקבל שובר, יוכל להעביר את הזכאות לבנו, בהצגת ספח ת"ז שבו מופיע   

שם הבן. בחור מקבל שובר יוכל להעביר את הזכאות לאביו או לאחיו, בהצגת ספח 

ת"ז שבו רשום שמו ושם מממש השובר.

נוסף(,  ושובר ממקור  )שובר מעיון הפרשה  אין אפשרות לממש שני שוברים  ג.   

באותה רכישה.

זה  למועד  מעבר  יכובד  ד. תוקף הזיכוי, עד ערב ר"ח תמוז תשע"ט. השובר לא   

בשופו"א. ברשת חנויות 'ליבוביץ' ו'בגיר' לא ניתן לממש את השובר בשבוע שלפני 

חג הפסח )ט-יג ניסן(. בשאר הרשתות ניתן לממש את השובר גם בשבוע זה.

ה. עקב העומס הצפוי לקראת חג הפסח הבעל"ט, רצוי לממש את השובר מוקדם   

ככל האפשר.

ו. השובר יכובד רק על פי האמור לעיל, ללא יוצא מן הכלל.  

סניפי 
הרשתות:

עיניתאקסוסרויאלבגירליבוביץברון כובעים

בן שטח 10רבי מאיר 8יהודה הנשיא 94אלעד

אשדוד
ינאי 16/7 )גם 

חסידי וירושלמי(
רובע ז' מרכז 

מסחרי ‘ישועת 
חיים’

הורקנוס 7הפלמ”ח 40אביי 3

בית שמש
הסניף לא רשב”י 17נחל ניצנים 8ערבות הנחל 7

בהסדר
נהר הירדן 1
נחל זוהר 10

ביתר עילית
הר"ן 6 )גם 

חסידי וירושלמי(
הר”ן 9



הפרשה ז עיון 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

סניפי 
הרשתות:

עיניתאקסוסרויאלבגירליבוביץברון כובעים

בני ברק
כהנמן 72רבי עקיבא 123רבי עקיבא 52

רבי עקיבא 
55

הרב 
לנדא 4

הרב לנדאו 4

חיפה
ארלוזרוב 9 )גם 
חסידי וירושלמי(

ארלוזרוב 7

ירושלים
מלכי ישראל 20יחזקאל 7

ירמיהו 58
כנפי נשרים 22

רבינו עמוס 10
גרשום 1

יחזקאל 29
קניון ‘רב 

שפע’

ישעיהו 2
קניון ‘רב 

שפע’
שדי חמד 1‘מרכז עילית’רשב”י 7מודיעין עילית

רמב”ם 13נתיבות

להלן הנכלל בזיכוי ואפשרויות השדרוג בהנחה ניכרת ברשתות הנ"ל:

רשת 'ברון כובעים':
'ברון כובעים' עד מחיר תוית  • הזכאות היא לכל מגוון הכובעים המצויים ברשת 

₪950 בהשתתפות בסך ₪250.
• אפשרויות השדרוג: רוצ'ה כלל חסידי / חסידי סמט / סנדרס - בתוספת ₪100.

                                  רוצ'ה / סופר קפיטאלה - בתוספת ₪110.
                             רוצ'ה פרימיום בתוספת ₪150.

רשת 'ליבוביץ':
 • הזכאות היא לכל מגוון חליפות 'בגיר' המצויות ברשת 'ליבוביץ' עד מחיר תוית 
בסך  בהשתתפות  'בגיר'(  מחברת  שאינם  מדגמים  חלקם  נוער  )חליפות   ₪1.190

.₪250
 •  אפשרויות השדרוג: חליפות 'בגיר' במחיר תוית ₪1.290 - בתוספת ₪70.

                                   חליפות 'בגיר' במחיר תוית ₪1.490 - בתוספת ₪200.
                              פראקים - בתוספת ₪300.

 • במעמד הקניה תינתן זכאות לרכישת מוצרים נוספים במחיר מסובסד: מכנס 
נוסף לחליפה - ₪200. מכנס לפראק - ₪220. חולצת VERONA - ₪75. עניבות  - 

50% הנחה. חגורת עור - ₪50.

רשת 'בגיר' )וכן בסניפי 'ליבוביץ' במודיעין עילית, בית שמש וחיפה(:
 • הזכאות היא לקפוטה פרחוני בטנה מלאה )או קפוטה חלק חצי בטנה( בהשתתפות 

בסך ₪250.
 • אפשרויות השדרוג: קפוטה חלק בטנה מלאה - בתוספת ₪200.

                             חליפה בטנה מלאה - בתוספת ₪200.
 • כמו כן תנתן הנחה: על מכנס נוסף  - במחיר ₪220. 



הפרשה ח עיון 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

רשת 'רויאל':
בסך  בהשתתפות  'רויאל'  ברשת  והקפוטות  החליפות  מגוון  לכל  היא  הזכאות   • 

₪250, כדלהלן:
חליפה חצי בטנה - 3 חלקים )חליפה, ווסט ומכנס. או חליפה ו-2 מכנסים(.

קפוטה פרחוני בטנה מלאה.
קפוטה פרחוני חצי בטנה + מכנס שחור חלק.

קפוטה חלק חצי בטנה.
 •  אפשרויות השדרוג: קפוטה חלק בטנה מלאה - בתוספת ₪200.

               חליפה בטנה מלאה - 3 חלקים )חליפה וסט ומכנס( - בתוספת ₪300.
              חלאט ירושלמי )כולל 2 מכנסים( - בתוספת ₪200.

 • כמו כן תנתן הנחה % 15 על כל מוצרי המותג 'רויאל', וכן הנחת ₪50 על כל 
סוגי הנעליים )הנחה זו תנתן עד ר"ח אייר(.

רשת 'אקסוס':
 • הזכאות היא לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות }מכנסיים / חולצות / נעליים / 
עניבות / חגורות וכו', לא כולל חליפה{ עד למחיר של ₪620 }סכום זה הוא לאחר 
ההנחות הקיימות בחנות, דהיינו לא לפי מחיר מחירון אלא למימוש מלא ככסף 
יש   .₪620 בסך  חשבון  על  בקופה,  לתשלום  סופי  חשבון  עריכת  לאחר  מזומן 

לשלם רק את ההשתתפות העצמית בסך 250 ש"ח{.
הרכישה  במעמד  ניתן  אולם  חליפה,  לרכישת  זה  שובר  לממש  אפשרות  אין   • 

לקבל הנחת 'כרטיס מועדון' כמופיע בחנות עבור רכישת חליפה.
 • לא ניתן לקבל עודף מול זיכוי זה, יש לממש את השובר בשלמותו בקניה אחת.

 • סניף 'אקסוס' בבית שמש אינו נכלל בשובר הסבסוד.

רשת 'עינית':
 • הזכאות היא לכל מגוון המסגרות שמחירן עד ₪850 )פולו, גאנט, לופו, יוג'י, גד, 
ברוס, גאפ, לילי, וכל מסגרות הפלסטיק חסידי(, כולל עדשות בדיקוק 1.6 עד מס' 
8 וצילינדר 2, שמחירן עד ₪600, סה"כ שווי החבילה ₪1450 בהשתתפות בסך 

.₪250
 .₪50 בתוספת   -  ₪1000 עד  שמחירה  למסגרת  שדרוג  השדרוג:  אפשרויות   • 
שדרוג עדשות יקרות יותר )או מספר גבוה יותר( - בעלות ההפרש פחות 30%. אין 

אפשרות שדרוג למסגרות מותג )מסגרות שמחירן מעל ₪1000(. 
 • המחירים כוללים בדיקת עיניים.



הפרשה ט עיון 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

בחירת רשת מזון לקראת חלוקת פסח הבעל"ט 
)לאברכים(

כהמשך לחלוקה הקודמת בס"ד, ומתוך רצון לנצל כל תרומה שמגיעה - לרווחת 

לנוחות  להביא  הרצון  ומאידך  תיווך',  'עמלות  ללא  שליט"א,  הנכבדים  האברכים 

הננו  מימושן,  בדרך  והן  המלגות  חלוקת  בצורת  הן  האפשר  ככל  רבה  ולתועלת 

לעדכן כי גם 'מלגת חג הפסח' הבעל"ט תחולק ברשתות בהן חולקה 'מלגת ירח 

האיתנים'. שש רשתות שלהן מעל 150 סניפים ברחבי הארץ.

באחת  הזכאי,  שם  על  לחשבון  ישירה  הפקדה  ידי  על  בע"ה  יחולקו  המלגות  כל 

מהרשתות, על פי בחירה אישית של כל זכאי באיזו רשת מזון הוא מעונין.

לתשומת לב, בחלוקת שוברי סבסוד הביגוד בטלנו את הצורך בבחירת רשת ביגוד. 

באם נסיון זה יעלה יפה בס"ד, נקווה שבע"ה בחלוקה הבאה גם לרשתות המזון לא 

יהיה צורך בבחירה מראש. אולם כאמור, לעת עתה, בחלוקה הקרובה בע"ה עדיין 

יש לבחור רשת מראש, כבעבר.

 076-8178003 במספר  היממה,  שעות  בכל  זמין  מיוחד  טלפון  קו  פתחנו  בע"ה 

שלוחה מספר 2, לצורך הרשמה ובחירה מראש של רשת המזון הרצויה, כמפורט 

בהודעה מעבר לדף.

לממש  להמשיך  ומעונין  מהרשתות,  באחת  קודמת  מחלוקה  הרשום  כי  יודגש, 

076- בקו  קיימת,  ]בדיקת רשת  ולהרשם  אינו צריך לשוב  זכאותו באותה הרשת, 

סניף למימוש  השם' שיש לבחור  ברכת  'שפע  ברשת  מלבד   .]3 8178003 שלוחה 

הזכאות.

א. על כל משיב ב'עיון הפרשה' או ב'עיון ההלכה' מגליונות קנז - קסב )גם משיבי 

חלק מהגליונות(, לבחור בקו זה עד ליום שישי שושן פורים הבעל"ט )עש"ק פ' צו(, 

באיזו רשת מזון ברצונו שתופקד מלגתו.

ב. מובן, שאין ברישום זה משום התחייבות לחלוקת המלגות, אלא היערכות לקראת 

החלוקה. הזכאים והסכומים יקבעו לאחר ראש חודש ניסן, בכפוף לסכום שיעמוד 

לרשותנו בס"ד. כללי החלוקה יפורסמו בע"ה בגליון קסו.

ג. לצורך הרישום הטלפוני, יש להצטייד במספר זהות ובקוד האישי.

זו  'יש'. המעונין ברשת  יכולים לבחור ברשת  ד. מסיבה טכנית, בעלי דרכון אינם 

יפנה למענה במשרד בשעות הפעילות לבדיקת האפשרויות.

ה. הבוחרים ברשת 'שפע ברכת השם', מתבקשים לבחור בקו המידע גם את אזור 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'



הפרשה י עיון 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

חנויות  רשימת  פי  על  הזיכוי,  את  לממש  ברצונם  שבו  הרשת  הסניף  וקוד 

הרשת דלהלן.

שלא  מי  הבעל"ט.  פורים  יום שישי שושן  עד  הוא  הרישום  זמן  כאמור,  א. 

ירשם עד תאריך זה, לא יוכל לממש את זכאותו, אלא לאחר רישום שיחודש 

רק לאחר ראש חודש אייר ]ברישום המאוחר לא ניתן יהיה להירשם לרשת 

'יש' רק לשאר הרשתות[.

חלקה  או  המלגה  להעברת  אפשרות  תהיה  לא  המלגה,  הפקדת  לאחר  ב. 

לרשת אחרת.

ג. לצורך מימוש הזכאות אין צורך במכתב זכאות, אלא בהצגת תעודה מזהה. 
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בגליון הבא.

הנכבדים  המשיבים  מכל  בקשתנו  החג,  בערב  נפש  עגמת  למניעת  ד. 

שליט"א, ליידע איש את רעהו בהודעה זו.

בחירת רשת מזון
קו טלפון – 076-8178003 שלוחה 2

לאחר הקשת שלוחה מספר 2, יש לפעול כדלהלן:

בחירת רשת מזון )לאברכים(:

1. אהבת חסד
2. בר - כל
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פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

סניפי 
הרשתות:

אהבת 
חסד

נתיב החסדישזול ובגדולבר - כל

שפע ברכת 
השם

האזור והספרה 
המודגשת 

בסוגריים הם קוד 
הסניף לבחירה 

ברשת הממוחשבת
מבשרת 

ציון
החושן 3

מודיעין 
עילית

שערי 
תשובה 

14
חפץ חיים 

21
ר’ יהודה 
הנשיא 12

אור החיים 
21

עיון 
התלמוד 5

אבני נזר 18
חפץ חיים 10

נתיבות 
המשפט 5

מסילת יוסף 21
מסילת יוסף 34

נתיבות המשפט 
64

ר’ יהודה הנשיא 
23

ר’ יהודה הנשיא 
34

הרמ”א 17
חשמונאים

אבני נזר 46
שערי 

תשובה 3

נתיבות 
המשפט 40

רשב”י 35

אזור 7
רבי עקיבא 5

מעלה 
אדומים

האבן 15 
העירית 1

רמב”ם 13ז’בוטינסקי 10נתיבות

נתניה
שוהם 29

לילנבלום 13
האר”י 18

חתם סופר 1עמנואל
רוטשילד 79פתח תקוה

צפת

צה”ל 13
מרדכי חדד 1

הגדוד 
השלישי 

)קניון שערי 
העיר(

זבולון 14הציונות 5קרית אתא
קרית 
מלאכי

בן גוריון 88

רחובות
מדר 27

מבצע ליטני 37
פרץ 8חיים סירני 1

רכסים
נחלת יעקב 10

כלניות 39
רימונים 1

אזור תעשיההכלניות 49

תל ציון
אזור 8

אהבת ישראל 1



מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'
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ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 
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ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'
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מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות 

נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

כל המידע במספר אחד
קו המידע של 'מפעל עיון הפרשה'

076-8178000
קו מידע כללי, הפעיל 24 שעות ביממה בנושאי 'קובץ עיון הפרשה':

מידע כללי • מידע בנושאי קוד אישי • שחזור קוד אישי • הדרכה כללית לשליחת תשובות • אישור קבלת 
תשובות שהגיעו • מסלולי המלגות והזכיות השונות • מחלקת מנויים • מידע על המועד שנשלחו הגליונות 
בדואר • מחלקת הפצה בישיבות ובכוללים • מחלקת הפצה בחו"ל • תרומות והנצחות • הודעות מיוחדות 

•- מידע אישי על מיקום חלוקת מלגות וזמן החלוקה )יעודכן בזמני חלוקה(

בנושאים דלהלן ניתן לפנות גם במספר ישיר:
שחזור קוד אישי על פי מספר ת"ז ובירור אזור חלוקה, בטל:

076-8178001
אישור קבלת תשובות שנשלחו למערכת, בטל:

076-8178002
מידע על זכאות אישית בחלוקת מלגות החגים ומלגות עיון ההלכה

)מעודכן בזמני החלוקות(, וכן בחירת רשת מזון וביגוד, בטל: 

076-8178003
תרומות בכרטיסי אשראי במענה ממוחשב, בטל:

076-8178004
קו מידע בנושא מדור 'עיון ההלכה':

076-8178005
עדכון מספר ילדים:

076-8178006
מענה אנושי

פעיל בימים: א, ב, ד, ה, בין השעות 8.45 בבוקר ועד 12.00 בצהריים. 
יום ג בין השעות 1.30 ועד השעה 3.00 בצהריים. יום א גם בין השעות 

8.00 ועד השעה 10.00 בלילה.

ועדכוני קוד אישי, בירורים בנושאי מלגות  אך ורק לבירורים בנושאי מנויים, בירורים  זה מיועד  קו 
קבועות והו"ק, ותרומות בכרטיסי אשראי

לא ניתן לשחזר בקו זה קוד אישי, לבדוק קבלת תשובות, לבדוק זכאות למלגות, או להרשם לקבלת 
קוד אישי

076-8178007



הפרשה טז עיון 

מלגת חג מתן תורה
רוח  אנשי  הנכבדים  ידידנו  ובעזרת  להשי"ת  והודאה  שבח  מתוך 
האברכים  לציבור  לבשר  שמחים  הננו  ועמליה,  תורה  מוקירי 
כי  'עיון הפרשה' תמידין כסדרן,  ומעייני  הוגי  המופלגים שליט"א 
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נכבדות.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

ידי  על  שנקבעים  קריטריונים  פי  על  נבחרים  המלגה  מקבלי  א. 
רבותינו שליט"א מורי דרכנו, בכל חלוקה וחלוקה.

ראויות  תשובות  למשיבים  היא  המלגה  לקבלת  ראשונית  זכות  ב. 
תמידין כסדרן.

משיבי  כלל  בין  פי הגרלה  חג מתן תורה מחולקות על  מלגות  ג. 
גליונות קח-קט, שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות 

יחד.
ד. חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה. מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו. אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.

ז. לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת 
מכתב בפקס: 02-5715963, או בדוא"ל: iyun@actcom.co.il, עם 
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה. אנו נשתדל להשיב לכל 

פניה בע"ה.
ח. לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד 
ממשתתפי הקובץ, למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' {הטופס 
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים}. גם מי שבידו קוד אישי 

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא. 
ט. אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי 
המלגה ואת גובה המלגה, אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות. 

בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

 אופקים 

בן איש חי 1517/5 )ארצי(

 אלעד

 מרכז נחלת יצחק / חנות 'ספרי אור החיים'

רשב"י 25 )בתיבת משפחת כהן(

 אשדוד

 יהודה הנשיא 8 / חנות 'ספרי אור החיים'

 מרכז שבטי ישראל / חנות 'ספרי אור החיים'

 שד' עוזיהו 18 )אלישיוב(

 בית שמש

ליד  )בתיבה  'היכל אברהם'  / בית כנסת   13  חזון איש 

עמדת 'קול הלשון'(

 יהודה הנשיא 6 / חנות 'ספרי אור החיים'

הסדרים    בשעות  או  )לינדר(.  ג  כניסה   4 גילה  נחל   

בביהמ"ד 'לב אליהו'.

 נחל ניצנים 3 / חנות 'ספרי אור החיים'

 רמה ג / יחזקאל הנביא 25/1 )מובשוביץ(

 ביתר

 גבעה A / הדף היומי 23 )בתיבת משפחת פוגל(

 גבעה B / המגיד ממעזריטש 10/6 )משפחת דוד(

 גבעה B / הר"ן 9 חנות 'ספרי אור החיים'

 גבעה B / מוצפי 29/11 )בתיבת משפחת הורן(

 בני ברק )בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים'(

 ישיבת פוניבז' / תיבה בכניסה ל'אהל קדשים' בצד צפון

 סוקולוב 32 )הרש(

סמטת רחל 7 כניסה א )נעים(

פרדס כץ / החלוצים 2 - ביהכ"נ בני הישיבות )בתיבה(

פרדס כץ / נורדאו 45 )סומך(

 קרית הרצוג / גניחובסקי 24 )סטניצקי(

 רמת אהרן / רבי מאיר 3 )שטארק(

 גבעת זאב

 האיילות 7 )פרוביין(

 הר יונה )נצרת עילית( 

 הרב פנחס מילר 1/6 / גדסי

 חיפה

אורלזרוב 11 / ביה"כ 'בני תורה' )בתיבה בכניסה לעזר"נ(   

 מיכאל 27 / חנות 'ספרי אור החיים'

 מיכאל 32 / ביהמ"ד צאנז )לידי הרב יהודה אליאס(

צפורה זיגד 11 / )בתיבת משפחת כץ(  

 טלזסטון

 בלוך 4/12 )ווליצקי(

 ירושלים )בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים'( 

 בית וגן / החיד"א 8 )הילדסהיימר(

 גאולה / דוד 4 כניסה א )רוטמן(

גבעת שאול / בן ציון 2 )רייכל, לא בין השעות 2-4 

בצהריים(

 גבעת שאול / עמרם 4 )אנגל(

 גוש 80 / עלי הכהן 15 חנות 'ספרים ווינקל'

גילה / הגננת 216/15 )בתיבת משפ' לשקר(

מאה שערים בית ישראל / ישיבת מיר בתיבה בכניסה 

לחדר 'קול הלשון'

 נוה יעקב / וינוגרד 11 )הילדסהיימר(

 נוה יעקב / שד' נוה יעקב 72/16 )שיינברג(

נוה יעקב מרכז / בית הכנסת חניכי הישיבות )בתיבה 

בכניסה(

סורוצקין 48 )רובין(

 עזרת תורה 8 )סטניצקי(

 קרית יובל / ברזיל 103/13 )בן זקן(

 רוממה / זכרון יעקב 15 )פרנצהוייז - קומת כניסה(

     רמות א / סולם יעקב 31/7 כניסה א )בתיבה(

     רמות ב / אהרן אשכולי 116/12 )לימואי(
 רמות ד / מירסקי 19/3 )יפרח(

'עיון  יוסף' )במדף  'אהל  / בית המדרש   רמות פולין 

הפרשה'(

 רמות פולין / רמות פולין 62/28 כניסה ג )לינדנפלד(

 רמת שלמה / זו'לטי ביהמ"ד 'אהל יוסף' )בתיבה(

רמת שלמה / כהנמן 6  )שוורץ(

 מודיעין עילית )בנוסף לסניפי 'אור החיים' ו'אהבת חסד'( 

 נאות הפסגה / נתיבות שלום 5 )אוירבך(

 נתיבות 

 מרכז מסס – חנות 'ספרי אור החיים'

ערד

 בן יאיר 64 )כולל נחלת יצחק( 

 פתח תקוה )בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים'( 

 גני הדר / שד' מנחם בגין 96 ג' )פדר(

 רכסים 

 כולל 'אור תורה' )הרב אוריה בר ציון(
 כולל בית יצחק )הרב אלחנן כהן(

תל ציון

 אהבת ישראל 19/9 )ישועה( 

ניתן למסור תשובות בכל סניפי רשת ספרי 'אור החיים'



תוכן הענינים

................................................ כד בפתח הגליון וכללי הקובץ 

מכתבי חיזוק מגדולי ומאורי הדור.................................... לא

פרשת פקודי............................................................... לה

................................................................. נו פרשת ויקרא

.................................................................... פה פרשת צו

פרשת שמיני.............................................................. קה

פרשת תזריע............................................................ קלא

....................................................קנג עניני פורים ומגילה

עיון ההלכה.............................................................. קפא

טפסי השתתפות הרשמה לקוד אישי מנויים ותשובות....... ריז

רשימת זוכי הגרלת גליון קס ........................................... רכב

שובר סבסוד לרשתות הביגוד.......................................... רכג



תוכן עניני פרשת פקודי

עיון הפרשה
א. מנין נדבת המשכן........................................................................... לה
......................................................... לה ב. חינוך השולחן בלחם הפנים
..................................... לו ג. ברכת משה לאחר סיום מלאכת המשכן
............................................................................לז ד. זמן עשיית המשכן
..................................................................................... לח ה. לשון 'וסכות'
ו. כניסת משה לאהל מועד בכל עת................................................ לט

אביטה ארחותיך
................................................................................... לט ז. משקל המשכן

                            אשיחה בחוקיך......................................................  מא
ח. עדות המשכן - הרה"ג אהרן פרייס. ט. עשיית החושן - הגאון 
רבי ברוך דב ליכטשטיין. י. הכנת הכלים קודם הקמת המשכן - 

הרה"ג יעקב ישראל פארבער.

פקודיך אתבונן
ציצית -  הג”ר מרדכי קרליבך........................................................... מב

קונטרס התשובות
זמן עשיית הכלים והבית.................................................................... מה

בצלאל סבר שהמשכן יוקם מיד - טעמו מצד 'מעלין בקודש' - 
טעמו מצד סדר העולם - סבר שכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה 
- קיצר את הזמן - קודם המשיחה אין חשש - הזהב הרוחני אינו 
תופס מקום - הכוונה לענין קודש הקדשים - הכוונה לענין בגדי 
השרד - העמיד היריעות על כלונסאות - הקים המשכן במקצת 
- עברה עליו שבת בקדושה - שלשה שלבים בדבר - השאיר את 
ה'מכה בפטיש' - יש סדר לחלות הקדושה - יש לכבד את קדושת 

המשכן - הבית הוא התכלית - תירוצים דומים.



תוכן עניני פרשת ויקרא

עיון הפרשה
א. מצוות נדבה......................................................................................... נו
ב. הקרבת קרבן על ידי מי שאינו נשוי.............................................. נו
........................................................ נז ג. דבש הנכלל באיסור ההקרבה
........................................... נט ד. לישנא דקרא בפרשת מעילה ואשם
........................................................................... נט ה. סיום פרשת ויקרא
....... ס ו. קריאת פרשת 'זכור' לגר או לבעל תשובה )פרשת זכור(

אביטה ארחותיך
ז. קריאה דיבור ומאמר....................................................................... סא

                                  אשיחה בחוקיך............................................  סג
ח. לא היו שוליים לבזיכים - הגאון רבי צבי גרבוז. ט. פטור שנים 
שעשו - הרה"ג יהודה ברונר. י. שלא לבייש עוברי עבירה - הגאון 
יב.  יא. מליקת חטאת העוף - הרה"ג שלמה גנס.  רבי דוד פלק. 

מרובה מדה טובה - הגאון רבי בנימין פינקל.

פקודיך אתבונן
........... סו הערות לדינא בקריאת פרשת זכור - הג”ר מרדכי פירר.

קונטרס התשובות
מליחת קרבן בשבת................................................................................ ע

להתיר הבאה דרך רשות הרבים - להתיר שאר מלאכות - מבעיר 
המלח - מבשל המלח - הקרבן היה כליל - מתקן הקרבן - זוהי 
דרשה מדרבנן - בלי הדרשה יש עיבוד באוכלין - בקרבן פסול 
 - האליה  שתחת  בעור   - הראש  בעור   - ציבור  שלמי  בזבחי   -
בעור חייב במליחה מועטת - במליחת החלבים - בחלבים חייב 
בתולדות  שדווקא  התחדש   - מבשל  המלח   - מועטת  במליחה 
האש חייב - חייב משום מכה בפטיש - חייב משום דש - הו"א 
שבשבת אין צריך למלוח - המצוה מחשיבה כמלאכה - המליחה 
נקראת 'הקרבה' - העבירה מחשיבה כמלאכה - המלח אינו מעכב 

- תירוצים נוספים והוספות.



תוכן עניני פרשת צו

עיון הפרשה
א. זכות הכהן במנחות ובקרבנות..................................................... פה
ב. משיחה לעתיד לבוא.........................................................................פו
ג. הקטרת משה בשבעת ימי המילואים.......................................... פז
ד. שמונת ימי המילואים...................................................................... פז
....................... פח ה. שימוש אהרן ובניו בבגדים שהוזו בשמן ובדם
....................... פח ו. איסור יציאה מן הקודש בזמן העבודה לדורות

אביטה ארחותיך
ז. ההקדמה לתרומת הדשן................................................................ פט

                                  אשיחה בחוקיך.......................................  צא
אברהם  רבי  הגאון   - באחרת  המעורבת  המנחה  סולת  פסול  ח. 
מרדכי  חיים  רבי  הגאון   - ימי המילואים  ט. שבעת  ברזל.  יצחק 

אוזבנד. י. חיטוי וטהרת המזבח - הרה"ג אברהם אבא מיללער.

פקודיך אתבונן
......................... צב נאמנות קטן על טבילת כלים - הג"ר יהודה קנר .

קונטרס התשובות
גחלת שירדה מעל המזבח...................................................................... צו

 - בפקעו מאליהם המזבח דחאם - כמו דם שנשפך על הרצפה 
כמו קטורת שכבתה שהוממה - יש לו דין שלא להוריד - הורידם 
 - להחזירם  שמצווה  מסוים  כהן  אין   - כפקעו  דינם  וחש"ו  זר 
בפקעו נעשית מצותם - סיבה או סימן - מצוה למרק הקטרתם 
- באופן זה אפילו המוריד יפטר - שם 'אש המזבח' תלוי בקדושת 
העצים - שני דינים בכיבוי הגחלת - חיוב העצים הוא רק בבוקר 
- אין החפצא של העצים קרבן - תלוי אם הוא דרך כבוד - תלוי 

אם הגחלת כבתה - עצם הגחלת הלוחשת נשארת בקדושתה.



תוכן עניני פרשת שמיני

עיון הפרשה
......................................................................... קה א. חטאת ועולת אהרן
ב. עונש נדב ואביהוא אף שהיו פחותים מגיל כ' שנים............... קו
........................................................................... קו ג. בני אהרן 'הנותרים'
ד. איסור נבלת הדג............................................................................... קז
ה. הכשר מאכל לטומאה בנגיעת משקה....................................... קח

ו. הקדמת פרשת פרה לפרשת החודש )פרשת פרה(.............. קט

אביטה ארחותיך

ז. חיה ובהמה......................................................................................... קט

                                   אשיחה בחוקיך........................................ קיא
ח. הקרבת שעיר ראש חודש בטומאה - הרה"ג שלמה הלוי פרג. 
ט. אכל ספק איסור - הגאון רבי ברוך דוב דיסקין. י. לשון 'שקץ' 

בשמונה שרצים - הגאון רבי יעקב חיים סופר.

פקודיך אתבונן

................................. קיג מאכלות אסורות - הג"ר אפרים זאב קליין.

קונטרס התשובות
מעלת משה שהודה שאינו יודע.................................................... קיח

משה יכל לשמוע רק מהקב"ה - כאן בכל התורה וכאן בדין אחד 
- עדיף לומר שטעה בסברא - תירוצים נוספים לפי זה - לאחר 
הדינים  שאר   - שאני  גדול  אדם   - בושה  אין  זאת  אמר  שמשה 
לא שכח - בפני תלמידו שאני - שם יתכן שלא יבחנוהו - משה 
תירוצים   - הקבלה  סדר  התחיל  ממנו   - בשכחה  שייך  היה  לא 
היינו  'שכחתי'   - שמעתי'  'לא  אמר  באמת   - והוספות  נוספים 
'לא שמעתי' - יאמרו שאין לסמוך עליו - עלול לערער יסודות 
האמונה - היה סמוך למיתת נדב ואביהוא - גילה שיש בכך שמץ 
הנאה - שוקלים קלות כחמורות - 'לפתח חטאת רובץ' - תירוצים 

נוספים והוספות.



תוכן עניני פרשת תזריע

עיון הפרשה
....................................................... קלא א. לישנא דקרא בקרבן יולדת
ב. טומאת נגעי בשר בגרים............................................................. קלא
ג. נגעים בזמן הזה.............................................................................. קלב
ד. נגעים לעתיד לבוא........................................................................ קלג
ה. נגעים במשי ובצמר גפן............................................................... קלג

ו. יציאת מצרים בחפזון )פרשת החודש(..................................... קלד

אביטה ארחותיך

ז. טומאת יולדת................................................................................. קלה

                                   אשיחה בחוקיך......................................  קלה
ט.  סאלוויצ'יק.  הלוי  דוד  משולם  רבי  הגאון   - האדם'  'תורת  ח. 
בדד ישב - הגאון רבי דוד פלק. י. איסור הנאה בטעות שריפה - 

הגאון רבי יעקב דוד אילן.

פקודיך אתבונן
.................קלז חזקה הנלמדת מנגעי בתים - הג"ר שמשון אלטמן.

קונטרס התשובות
היתר מילה במקום צרעת.................................................................. קמ

הכשר  הוא  כאן   - דוחה  מצוה  הכשר  גם   - המצוה  בגוף  עוסק 
מצוה  חצי  יש  במילה   - קיים  נשאר  חלק  אותו   - תמידי  מצוה 
אחד  במוהל   - למפרע  מועיל  הדבר   - דוחה  שיעור  חצי  גם   -
רק  ניתנה  לאברהם    - כרת  החיוב  מסיר  בחיתוך   - מודים  הכל 
מילה - הענין בפריעה שהערלה לא תחזור - גם קציצת הבהרת 
לא הושלמה - הן שתי מצוות שונות - כשמל ופרע ביחד - על 
ציצין שאין  יכול לחתוך אפילו   - ידי הפריעה נתמעט מכשיעור 

מעכבין - תירוצים נוספים והוספות.



תוכן עניני פורים ומגילה

עיון הפרשה
א. משנכנס אדר מרבין בשמחה...................................................... קנג
ב. תקנת תענית אסתר....................................................................... קנג
................................................ קנד ג. ברכת 'שהחיינו' על מצוות היום
........................................................... קנה ד. מי כתב את מגילת אסתר
ה. ציווי מרדכי לאסתר שלא לגלות עמה ומולדתה.................. קנה
ו. זמן קריאת המגילה ביום הפורים................................................. קנו

אביטה ארחותיך

ז. קהל היהודים, הפרזים והמוקפים............................................... קנז

                                    אשיחה בחוקיך.....................................  קנט
יצחק  רבי  הגאון   - המלך  לפני  לבוא  מאסתר  מרדכי  בקשת  ח. 
סורוצקין. ט. דברי מרדכי לאסתר - הגאון רבי דוד כהן. י. הסרת 
אסתר  בן  דרויש  יא.  פייינשטיין.  חיים  רבי  הגאון   - מרדכי  שק 
- הרה"ג  יב. אסתר ברוח הקודש נאמרה  אייזן.  - הרה"ג ישראל 
שמעון  הרה"ג   - הפורים  ביום  ושמחה  משתה  יג.  שוורץ.  פנחס 

שרייבער.

פקודיך אתבונן
....... קסב מתנות לאביונים ושמחת פורים -  הגאון רבי אשר וייס.

קונטרס התשובות
....................................................................... קסו קבלת התורה מאהבה

בפורים ניצלו ממוות לחיים - הבינו התועלת מסילוק הטבע - כל הנשמות היו 
בסיני - שמא יחזרו כשיראו האש הגדולה - ה'מודעה' אינה אמיתית - עד ימי 
יחזקאל קיבלו מאהבה - בפורים קיבלו לתמיד - רצה להראות להם שהדבר 
מוכרח - בפורים קיבלו מצוה ברצון - התברר שהיסורים מועילים לתשובה 
הכניסו   - הכפיה בטלה האהבה  ידי  על   - מוכרחים כמלאכים  היו  בסיני   -
עצמם תחת ההר - קיבלו עליהם שוב בזמן החושך - מדובר לענין מסירות 
נפש - ראו הנס שנעשה לצדיקים - ראו שעושה לפנים משורת הדין - הבינו 
שגם בטבע יש שכר ועונש - ראו שמתחזקים גם בהסתר פנים - הרגישו יותר 
קרבת ה' - למרות שהתחברו לגויים הצילם - הנס הוא מצד ישראל - ראו 
שיש גדולי תורה - היה זה ללא זכות אבות - השתמשו בכח התאוה לטובה 
ו'ברוך מרדכי' - התברר שהרע משרת את הטוב -  - התברר ש'ארור המן' 

תירוצים נוספים והוספות.



הפרשה ץווקה יללכעיון  דכ
דללי הקויץ

בפתח הגליון וכללי הקובץ
הסדרא  שבוע  בכל  לידע  ישראל  איש  כל  צריך  בודאי  המקרא,  ידיעת  אודות 
ופירושה לפי כוח שכלו, ומה שנהגו בכל ישראל לקרוא שנים מקרא וא' תרגום, 
ויתן לב להבין, אבל אם לא השיג ידיעה עי"ז,  משום שעי"ז יתבונן בהמקרא 
מחויב להתבונן ולדעת, ואז יהיה נחשב לו שלמד מקרא, דבלא"ה אם לא הבין 

מה שאמר ומה שלמד לא נחשב לימוד כלל. )ליקוטי אמרים לחפץ חיים, ריש פ"ה(

להשלים  וציונו  במצותיו  קדשנו  אשר  היוצר  וישתבח  הבורא  יתברך 
פרשיותיו שנים מקרא ואחד תרגום, כמאמרם ז"ל "לעולם ישלים אדם 
פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפי' עטרות ודבון, שכל 

המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו" )ברכות ח, א(.

לעורר  שליט"א,  ישראל  גדולי  מרנן  והדרכת  בהכוונת  הקובץ,  מטרת 
קושיות  חשיבה  נקודות  הצגת  ע"י  בעיון,  הפרשיות  לימוד  ולעודד 
ותמיהות, ומקורות לעיון, וליבון ובירור הדברים ע"י כתיבתם, ביסודות 

תורתנו ואמונתו השזורים בין בתרי פרשיות התורה. 

ועתה נבוא לפרט על מבנה הקובץ ומדוריו השונים:

עיון הפרשה
המועדים  בעניני  הפרשה,  בעניני  וחקירות,  תמיהות  והערות,  קושיות 

ובעניני מצוות תמידיות.

 ]-[ כאלו:  בסוגריים  הוספנו  הקושיות  מן  בחלק  התשובות:  כללי 
וביאור הענין, מ"מ אין מטרת הקובץ לכוון את  ליישוב  מראה מקום 

יראה לתרץ כפי דעתו  המשיב בדווקא לתירוצים אלו, אלא כל אחד 

והבנתו, להגדיל תורה ולהאדירה. 

כמו"כ יש לידע, כי כל השאלות מקורם ויסודם בהררי קדש, הלא המה 

כתבי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, והענינים בנויים כמשולבים 

ומשלימים זה את זה, ואף כי פעמים יחשוב המעיין לפום ריהטא כי 

טעות בשאלה, מכל מקום כשישוב ויעיין במקור הדברים, יראה מקום 

לדקדוק ולביאור בפרשיות תורתנו הקדושה.

את  ואחרונים,  ראשונים  ספרי  מתוך  שנלקחה  תשובה  בכל  לציין  נא 

המקום המדוייק שבו נידון הדבר, למען הקל על העוסקים במלאכה.



הפרשה דהץווקה יללכעיון 

אביטה ארחותיך
ידי  על  אמן  ביד  הערוך  מקבילים,  לפסוקים  בהשוואה  המקרא  ליבון 
תלמיד חכם מופלג, ומטרתו להציג בפני המעיינים הנכבדים דרך נוספת 

להתבוננות בסודות הפרשה, ברמזי תגיה ואותיותיה.

כללי התשובות: מטרת הדברים, להאיר מזוית נוספת נקודה מרכזית 
בפרשה, לא בהכרח בכיוון החשיבה שאליו מכוונים הדברים, אלא כל 

מעיין יראה להקיף על פי דרך לימודו.

אשיחה בחוקיך
הערות ותמיהות מרבנן ומתלמידהון בכל אתר ואתר. 

הדברים מובאים כפי שנשלחו ע"י הכותבים, ללא עריכה או הוספה מאת 
המערכת.

 השתתפות במדור:
עקב צמצום המקום יתקבלו הערות קצרות בלבד.	 

הערות יתקבלו אך ורק בדוא"ל בכתובת המפורטת להלן.	 

יש לצרף להערות 'טופס לשליחת הערות' הנמצא בעמודי הטפסים 	 

שבסוף הגליון.

עפ"י החלטת רבותינו איננו מפרסמים הערות מבחורים.	 

הערות מתקבלות עד חודשיים לפני יציאת הגליון, לאחר מכן נשמר 	 

החומר לשנה הבאה.

לשוב 	  לא  נא  כן  על  הבאות,  לשנים  נשמר  התפרסם  שלא  חומר 

ולשולחו בשנית.

תוארי הכותבים הנכבדים נכתבו בשוה, אנו מתנצלים באם טעינו.	 

רשימת הגליונות הבעל"ט:
גליון קסו )מורחב(: מצורע - אחרי מות - קדושים - אמור - בהר. 	 

ועניני פסח.
גליון קסז: בחקתי - במדבר - נשא - בהעלתך. ועניני ספירת העומר 	 

וחג השבועות.
גליון קסח: שלח - קרח - חקת - בלק. ועניני פרקי אבות.	 
גליון קסט: פינחס - מטות - מסעי - דברים. ועניני גלות ונחמה.	 
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פיקודיך אתבונן
בירורי הלכה בעניני הפרשיות, הנערך ע"י צוות תלמידי חכמים מופלגים, 
העוסקים תדיר בשערים המצויינים בהלכה, ונקובים בשמותם תחת כל 

נידון.

ניתן  בנדון.  שונים  צדדים  להביא  המאמר,  מטרת  התשובות:  כללי 
לפלפל בנדונים ובמראה המקומות או להוסיף ראיות וצדדים לנדון.

קונטרס התשובות
בשנה  שנתפרסמה  שאלה  על  הקובץ  מעייני  תשובות  של  רחב  מגוון 

שעברה, מתוך עשרות אלפי תשובות שנתקבלו על שאלה זו.

של  ידו  כתב  רבותינו,  מרנן  תשובות  המה  הלא  תפארה,  בנזר  נתעטרנו 
רבי  הגדול  הגאון  ותשובות  שליט"א,  קניבסקי  חיים  רבי  הגדול  הגאון 
משה שטרנבוך שליט"א, והגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א. 

כללי הקונטרס:
בעתיד 	  שיו"ל  הפרשה'  עיון  'ספר  מתוך  תמצית  הינו  ה'קונטרס' 

בסייעתא דשמיא, ונערך על ידי צוות ת"ח מופלגים.
נקודות 	  והבאנו  קצרנו  התשובות  מן  בחלק  המקום  צמצום  עקב 

מרכזיות בלבד, ובעז"ה בספר יובאו הדברים ביתר פירוט.
השתדלנו בטרחה מרובה למצוא מקור לכל התשובות, תשובות שלא 	 

נשתדל  בספר  ובע"ה  שביארו',  'יש  בשם  הובאו  מקור  להם  נמצא 
להביאם בשם אומרם.

בשאלות הכוללות כמה סעיפים, כנסנו את כל התשובות אף שחלקם 	 
מישבות רק חלק אחד, כיון שבדרך כלל יסוד אחד לכולן.

בכללותם 	  הובאו  התשובות,  נערכו  שמכתביהם  המשיבים  שמות 
בסוף הגליון.

עברו, 	  בשנים  שהתפרסמו  שאלות  על  תשובות  תח"י  שעדיין  מי 
מתבקש לשלחם למערכת על מנת שנוכל לכנסם בספר בע"ה.

כללי התשובות: המעיינים נקראים לפלפל ולדון בתשובות המובאות, 
או להוסיף תשובות שלא הובאו ב'קונטרס'.
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קרן ובתורתו יהגה וקרן מלגות לתשובות נבחרות
בסייעתא דשמיא ובעזרת נדיבי עם אנשי רוח, הוקם 'קרן ובתורתו יהגה' 
התורה  עמל  את  לעודד  מנת  על  נבחרות',  לתשובות  מלגות  'קרן  וכן 
רוחות  כנגד  והוגיה,  תורה  עמלי  בידי  ולסייע  לתמוך  ובמטרה  ויגיעתה, 

רעות המנשבות ומאיימות להמעיט מאור התורה ח"ו.
וקבועות  גבוהות  יהגה' מוענקות מלגות חודשיות  ובתורתו  'קרן  במסגרת 
מלגות  חודשים  לכמה  אחת  מחולקים  וכן  מופלגים.  אברכים  לעשרות 

גבוהות למאות אברכים מופלגים ומרביצי תורה.
במסגרת 'קרן מלגות לתשובות נבחרות' מוענקות מלגות גבוהות לעשרות 
בחורים מצויינים משיבי התשובות הנבחרות, וכן מחולקים בערבי מועדים 

זכיות נכבדות למאות בחורים מצויינים.
הישיבות  ראשי  גדולי  שליט"א  רבותינו  ידי  על  נבחרים  המלגות  מקבלי 

ויושבי על מדין, נשיאי הקרן.

כללי ההשתתפות:
מקבלי המלגות נבחרים על ידי רבותינו שליט"א.	 
גובה המלגה במסגרות השונות מפורסם בגב הכריכה.	 

עדיפות ראשונה לקבלת מלגות, ניתנת למשיבי ה'קובץ' תמידין כסדרן, 	 

בדגש על איכות התשובות וצורת עריכתן.

המשיבים מתבקשים לכתוב תשובותיהם בכתב ברור ומסודר.	 

מתפרסמים 	  השונות  והזכיות  המלגות  מקבלי  מאות  שמות  רשימת 

בגליון שלאחר חלוקת המלגות.

מקבלי המלגות השונות נכללים גם במסגרת ההגרלה הרגילה.	 

נוספים 	  לשימושים  הפתוחים  תקשורת  מכשירי  ברשותם  המחזיקים 

מלבד שיחות, כגון אייפון סמארטפון ודומיהם }אף מכשירים הקרויים 

'מוגנים' או 'מסוננים'{, אינם רשאים להשתתף במסגרות המלגות השונות.

כללי השתתפות בהגרלה
כל 5 תשובות מזכות זכות בהגרלה, מינימום השתתפות 10 תשובות.	 
ניתן לצרף תשובות מכל מדורי הקובץ, כמפורט לעיל ב'כללי התשובות' 	 

בכל מדור.
כמה תשובות לשאלה אחת נחשבים בהגרלה כתשובה אחת, אולם מהוים 	 

זה אין צורך לסמן בטופס את  מטעם  קדימות לזכיה במלגות השונות. 
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מספר התשובות שנענו לשאלה אחת אלא לסמן רק שנענתה שאלה זו.
אין צורך לענות על כל חלקי השאלה, אף 	  בשאלות עם כמה חלקים, 

שבדרך כלל יסוד אחד לכולם.
אין מניעה לכתוב תשובות שלובנו בצוותא עם אחרים, או על פי מראה 	 

ובתנאי  וילבנו,  בנדון  יעיין  שהכותב  בתנאי  מאחר,  שנשמעו  מקומות 
שמראי המקומות ניתנו על שאלות בודדות ולא על מרבית השאלות. אין 
להעתיק תשובות ממשיב אחר בשופו"א, אלא אם כן לובנו הדברים יחדיו.

מדור 'עיון ההלכה' משתתף במסגרת ההגרלה, עמידה שבועית בכללים 	 
ושליחת תשובות לשאלות מזכה בהשתתפות אחת בהגרלה.

בעמודי 	  הנמצא  שנענו'  לשאלות  סימון  'טופס  לתשובות  לצרף  יש 
הטפסים שבסוף הגליון, תשובות ללא טופס מקורי לא יתקבלו. 

חובה לציין קוד אישי }משיבים חדשים ימלאו טופס בקשה לקוד{.	 
הכתובת למשלוח תשובות מפורט להלן. 	 
תאריך אחרון למשלוח התשובות הוא עד שבוע אחרי הפרשה האחרונה 	 

תשובות  יתקבלו  לא  הסימון'.  'טופס  גבי  על  כמצויין  בקובץ,  הנדונת 
לאחר תאריך זה, אלא בסיבה חריגה ובאישור המערכת.

אפשרויות הזכיה בהגרלה מפורטת בגב הכריכה.	 
שמות הזוכים בהגרלה מתפרסמים לאחר 5 גליונות.	 
לוודא 	  יש  צילום  נשלח  באם  המקוריות,  התשובות  את  לשלוח  רצוי 

שהכתב ברור היטב.
הזוכים בספרי קודש יוכלו לקבלם אצל נציגי 'עיון הפרשה', או לקחתם 	 

על פי תיאום מראש.
החגים 	  חלוקות  בזמני  יופקדו  ולבחורים,  לאברכים  כספיות  מלגות 

ברשתות השונות, כפי שיפורסם בגליון הסמוך למועד החלוקה.
טופס מצולם לא יתקבל גם בצירוף תשלום.	 
נוספים 	  לשימושים  הפתוחים  תקשורת  מכשירי  ברשותם  המחזיקים 

מלבד שיחות, כגון אייפון סמארטפון ודומיהם }אף מכשירים הקרויים 
המלגות  במסגרות  להשתתף  רשאים  אינם  'מסוננים'{,  או  'מוגנים' 

השונות.

הפצת הקובץ
הקובץ מופץ בהיכלי הישיבות והכוללים באמצעות נציגים.	 
המעוניין להצטרף לזיכוי הרבים יפנה על פי הכתובת שלהלן.	 
כמו כן נשלח הקובץ בדיוור ישיר למנויים.	 
מחיר מנוי שנתי: 125 ₪, בארה"ב 50 $, באנגליה 30 £, בצרפת 35 €.	 
יש לצרף 'טופס הזמנה למנוי' הנמצא בעמודי הטפסים בסוף הגליון. 	 
הכתובת למשלוח טופס ההרשמה מפורט להלן.	 
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וברשת 	  המובחרות  הספרים  בחנויות  הקובץ  את  להשיג  ניתן  כן  כמו 
חנויות ספרי 'אור החיים'.

ספרי 	  בקבלת  או  הקובץ  בקבלת  המעונינים  ציבוריות  ספריות  גבאי 
'עיון הפרשה' ללא תשלום, מתבקשים לשלוח בקשתם בכתובת דלהלן, 

ולציין: שם המוסד, כתובת המוסד, ושם וכתובת למשלוח.

כתובת למשלוח ומספרי טלפון
כתובת 'מפעל עיון הפרשה': ת.ד. 58022 ירושלים.	 
הכתובת בחו"ל ראה בגב שער הקובץ.	 
 	.iyun@actcom.co.il :דוא"ל
קו המידע לכל עניני הקובץ: 076-8178000 )24 שעות ביממה(	 
רכז המערכת: הרב אהרן רוזנר – 053.3160334.	 
ב, 	  א,  )בימים   076-8178007 תשלומי מנוי בכרטיסי אשראי, בטל: 

 1.30-3.00 השעות  בין  ג  יום  בבוקר.   8.45-12.00 השעות  בין  ה,  ד, 
בצהריים. יום א גם בין השעות 8.00-10.00 בלילה(.

בירורים בנושא ההפצה באזור בני ברק: 052.7667704, בשאר איזורי 	 
הארץ בטל. רכז המערכת, בחו"ל ראה בגב שער הקובץ.

בירורים בנושא מנויים, בדוא"ל הנ"ל, או בטל: 076-8178007 )בימים 	 
א, ב, ד, ה, בין השעות 8.45-12.00 בבוקר. יום ג בין השעות 1.30-3.00 

בצהריים. יום א גם בין השעות 8.00-10.00 בלילה(. 
ניתן להאזין בקו המידע הנ"ל על המועד שנשלחו הגליונות בדואר.	 
ירושלים 	   58022 ת.ד.  בדואר  ורק  אך  מתאפשרת  תשובות  קבלת 

)ובחו"ל על פי הכתובת שבגב השער(, או במוקדי קבלת התשובות 
המתפרסמים בתחילת הגליון. לא יתקבלו תשובות בדוא"ל.

'אשיחה בחוקיך' מתאפשר רק בדוא"ל,  טפסי 	  שליחת הערות למדור 
וקבלת  שליחת  הספרים,  לאוצר  הקובץ  לקבלת  בקשה  למנוי,  רישום 

טפסי רישום לקבלת קוד אישי, מתאפשר בכל אחד מהדרכים הנ"ל.
ובדוא"ל 	  המזכירות  בטל  מתאפשר  אישי,  קוד  פרטי  ותיקון  עדכון 

הנ"ל, או בפקס: 02-5715963. )לא ניתן לתקן פרטים אישיים בטופס 
ולא לשאר  אישי  קוד  לתיקוני  רק  מיועד  זה  פקס  הרישום. מספר 

עניני 'עיון הפרשה'(.
שחזור קוד שאבד על פי מספר תעודת זהות, בטל: 076-8178001 	 

24 שעות ביממה, או בדוא"ל הנ"ל.
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ENERAL RULES & INFORMATION
The קובץ is printed once a month 10 times a year.
Every 5 תשובות gives you 1 entry into the גורל, if all questions are 
answered you receive 1 bonus entry.
A minimum of 10 answers is required for entry into the גורל 
This issues answers must be mailed off by one week after the last 
parsha discussed in the קובץ.
Anyone who enters continually with quality answers our team of 
 ראשי הישיבותwill forward the best among them to the תלמידי חכמים
.to choose from amongst them for cash awards שליט"א
The choicest answers will be chosen by our editors for entry 
into our SEFER which will be coming to print in the near future 
 .בסייעתא דשמיא
In Yeshivos the answers can be given in to our representatives, 
otherwise please post by mail. We can not accept answers by fax. 
Those who never purchased a קובץ and would like to enter should 
send in $2 with their answers. 
To subscribe fill out form at back and send to the representative in 
your country (addresses on inside front page).    
A subscription for the year is $50 (USA) 30£ (U.K) 35€ (France). 
Checks should be made out to name of representative in country 
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Our email address for correspondence is  iyun@actcom.co.il.                                      

מזכרת נצח נציב בזאת, לידידנו הדגול הרב אברהם חייקל שולמן זצ"ל, 
אשר חלקו רב בביסוס ובחיזוק מפעלינו הקדוש מיום הקמתו, במסירות 

נפש עצומה, בחן ובחכמה, עד להסתלקותו ביום יט במנחם אב תש"ע. 

ויגיעת  ולזכר נשמתו הטהורה עומדות לעד רבבות שעות עמל  לעילוי 
התורה. יהי זכרו ברוך. 

או  משגה  ח"ו  יארע  לבל  התורה,  נותן  קל  לפני  תחנה  נפיל  ובצאתנו 
תקלה תחת ידינו, ונזכה לראות מהרה בנבואת "ומלאה הארץ דעה את 

ה' וגו'". אכי"ר.
ביקרא דאורייתא
מערכת הקובץ



מכתב חיזוק *
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א

בס"ד.

לכבוד הרבנים החשובים מע"כ הג"ר הלל רוטמן שליט"א והג"ר יעקב 
הילדסהיימר שליט"א מזכי הרבים בחוברות "עיון הפרשה".

ברצוני להודות לכם על החוברות החשובות שלכם שבס"ד זכיתם לגרום עי"ז 
ובפרט  כ"י,  ועמל התורה אצל אלפים מבני התורה  לימוד  שעות רבות של 
בימי השבת קודש שאמרו חז"ל לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא 
עיון  של  חדש  לימוד  להם  נוסף  שעי"ז  וגם  בתורה,  בהם  שיעסקו  בשביל 
במקרא, ודקדוק בה ובמפרשיה, ובודאי שמלבד מצות תלמוד תורה שהיא 
כנגד כולם, ועוד נוסף לזה יסודות איתנים של אמונה ויראת שמים, שמקבלים 
זאת ע"י לימוד המקרא, ומטעם זה חייבו חז"ל לקרוא הפרשה שנים מקרא 
ואחד תרגום וכמו שכתב הח"ח בספר ליקוטי אמרים.   ובודאי שעל כגון זה 

נאמר מקום הניחו לכם מן השמים להתגדר בו.

את  ממכם  כשקיבל  שליט"א  קניבסקי  חיים  רבי  מורינו  הגדול  הגאון  מו"ח 
ובירך שיהיה  ונהנה מאד מהדברים,  עיין בהם בקורת רוח,  הקונטרס הנ"ל 
ובודאי  הסכמה.  צריכים  אינם  שכאלה  טובים  שדברים  והוסיף  בהצלחה, 

שהת"ח יביאו ברכה זו לביתם.

ציצים  לה  ולעשות  לתורה  חילים  להרבות  וכהנה  כהנה  להוסיף  שתזכו  רצון  ויהי 
ופרחים, להגדיל תורה ולהאדירה

ואסיים בברכה
יצחק קולדצקי
חתן מורינו הגאון הגדול
רבי חיים קניבסקי שליט"א

*  בגליונות שנים א - יד הובאו עוד מכתבי מרנן גדולי ישראל:
רבי שלמה וולבה זללה"ה,רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זללה"ה, רבי משה שמואל שפירא זללה"ה, רבי נתן 

צבי פינקל זללה"ה, רבי משה הלברשטאם זללה"ה,  רבי מאיר בראנדסדארפער זללה"ה.   ויבלחט"א רבי 
הלל  משה  יעקב  רבי  שליט"א,  כהן  דוד  רבי  שליט"א,  שטרנבוך  משה  רבי  שליט"א,  ווייס  טוביה  יצחק 
שליט"א, רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א.  מחוסר מקום נביא בל"נ 

בכל גליון חלק מהדברים–לחיזוק הרבים )שלא באו לידם הגליונות(, כסדר קבלתם.
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פרשת פקודי

א. מנין נדבת המשכן

אלה פקודי המשכן )לח, כא(
אלה פקודי, בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחשת, ונמנו 

כל כליו לכל עבודתו )רש"י(

שאין  א(  ח,  )תענית  קיי"ל  הא  זה,  במנין  היה  צורך  מה  ביאור,  צריך 
המנוי  בדבר  ולא  המדוד  בדבר  ולא  השקול  בדבר  לא  מצויה  הברכה 
אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר )דברים כח, ח( 'יצו ה' אתך את הברכה 

באסמיך' ]וראה זהר )פקודי דף רכה ע"א([.

ולעושי  למשה  ליחשדו  דלא  הוא  המנין  דטעם  צ"ל,  כרחך  ועל 
הכתוב  הוצרך  ולכך  טורחם,  שכר  לפחות  הנדבה  מן  שלקחו  המלאכה 

לכתוב מנין כל דבר לומר כי באמונה היו עושים.

אמנם לפי"ז צ"ע, דבזהב )בפסוק כד( לא מצאנו שפירטה התורה מה 
מה  התורה  פירטה  ואילך(  כה  )מפסוק  בכסף  משא"כ  הזהב,  כל  עם  עשו 
נעשה עם הכסף, וכן בנחשת )מפסוק כט ואילך( פירטה התורה מה נעשה 
בו. והשתא, אי נימא דכל מה שפירטה התורה הוא משום חשד, מדוע לא 

פירטה התורה מה נעשה בזהב.

ב. חינוך השולחן בלחם הפנים

ויביאו את המשכן אל משה וגו' את השלחן את כל כליו ואת 
לחם הפנים )לט, לג-לו(

נב  ביום שנגמרה מלאכת המשכן הביאוהו אל משה )שמות רבה  הנה 
סוף פ"א(. וזה היה בחודש כסלו, שכן שלשה חדשים ארכה המלאכה )שם 

פ"ב. וראה בספר למכסה עתיק למרן הגרח"ק שליט"א(. ומפורש בקרא דידן שאז 

עשו והביאו גם את לחם הפנים. והנה להלן בהקמת המשכן )מ, ד( כתיב: 

פקודי
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'והבאת את השלחן וערכת את ערכו', דהיינו לערוך עליו את לחם הפנים, 
וכדכתיב )להלן פסוק כג(: 'ויערך עליו ערך לחם לפני ה' כאשר צוה ה' את 

משה'.

שלשה  ניסן,  ר"ח  עד  נתאחרה  השלחן  מערכת  הקמת  הרי  ויל"ע, 
חדשים ויותר משעת האפיה, ולכאורה היה עלול להיות מקולקל.

כמו  חודשים,  ג'  אותם  כל  נס  בדרך  חם  עומד  שהיה  נימא  אי  ואף 
שתמיד היה נס בלחם הפנים שנשאר חם כל השבוע, עדיין צ"ב שהרי 
הקמת המשכן היתה בר"ח ניסן, ומבואר בשבת )פז, ב( שאותו היום היה 
השלחן  את  מחנכין  דאין  א(  מט,  )מנחות  מדתנן  וצ"ע  בשבת.  ראשון  יום 
אלא בלחם הפנים בשבת, והלחם הפנים שבכאן הרי היה מחדש כסלו, 

ונתן אותם על השולחן ביום ראשון א' ניסן, ואיך נתחנך השלחן.

ג. ברכת משה לאחר סיום מלאכת המשכן

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה ה' 
כן עשו ויברך אתם משה )לט, מג(

וגו'  נועם ה' אלקינו  ויהי  ידיכם  רצון שתשרה שכינה במעשה,  יהי  אמר להם 
)תהלים צ, א(. והוא אחד מי"א מזמורים שבתפלה למשה )רש"י(

)סי' תתרכ( כתב, כשאדם גומר מלאכה גדולה צריכה  בספר חסידים 
ברכה. ומביא ראיה מכאן, כשכלו מלאכת המשכן ברך אותם משה.

עוד כתב ספר חסידים: ואם תאמר, ולמה נאמר 'ויברך אותם משה' 
שתשרה שכינה במשכן, והלא כבר הבטיחו הקב"ה 'ושכנתי בתוכם' )לעיל 
לא  בצלאל  או  משה  ושמא  החטא,  יגרום  שמא  ירא  שהיה  אלא  ח(,  כה, 

כוונו לתקן כמו שנצטוו, ע"כ. ומבואר בספר חסידים שמשה ברך אותם: 
'יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם' וכמו שפרש"י.

וז"ל:  חסידים,  הספר  כתב  )תתרכא(  זה  שאחר  דבסימן  טובא,  וצ"ע 
מה ברכה ברכם בשביל מלאכת המשכן, ברכם ברכת כהנים, שהרי סמך 
לברכת כהנים 'ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן' )במדבר ז, א(, ע"כ. 
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ולכאורה דבריו סותרים, דקודם כתב שהברכה היתה 'שתשרה שכינה' 
וכמו שפירש"י כאן, ואילו בסי' שאח"ז כתב שברך ברכת כהנים.

ד. זמן עשיית המשכן

ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את המשכן אהל 
מועד )מ,ב(

במדרש רבה )שמות נב, ב( איתא: דבר אחר, 'תאלמנה שפתי שקר' וגו' 
)תהלים לא, יט( מדבר במשה, בשעה שאמר הקב"ה לעשות לו משכן, מיד 

אמר משה לישראל 'ויקחו לי תרומה'. היה משה עושה במשכן, והיו ליצני 
ישראל אומרים אפשר שהשכינה שורה על ידי בן עמרם ]וראה במפרשים 
שחשבו שא"א שתשרה שכינה אחרי מעשה העגל[. אמר רבי יוחנן ששה חדשים 

היה עוסק במשכן, ג' חדשים עשאוהו וג' חודשים קפלוהו. אף על פי כן 
אומר  משה  היה  לא  נעשה,  הרי  ואומרים,  אחריו  ]מתלוצצים[  מליצין  היו 
שישרה שכינתו אצלנו ]בתמיה[. והקב"ה נתכוון להעמיד המשכן בחודש 
שנולד בו יצחק אבינו, לא עשה אלא כשהגיע אותו החודש אמר הקב"ה 
למשה ביום החדש הראשון תקים את המשכן. אותה שעה אמרה רוח 

הקדש 'תאלמנה שפתי שקר', אותם שמליצים אחר משה, ע"כ.

ויש להבין, כיון שהיתה כוונת הקב"ה להקים את המשכן רק בחודש 
ניסן, מה טעם עשה הקב"ה לסייעם במלאכת המשכן שיגמר במהירות 
של זמן שלשה חדשים, כי לפי המלאכה הגדולה הזאת של קרשי המשכן 
והאבנים ומעשה האומנות של היריעות והפרוכת וכלי המשכן הארון וכו' 
עבודה כזאת לא היתה נעשית כרגיל אלא במשך זמן רב, לולי שהיתה 
ג'  יד ה' לסייע אותם במלאכתו של כל אומן לגמור בזמן קצר של  בזה 

חדשים.

וכן משמע מלשון המדרש: 'אעפ"כ היו מליצין' וכו', משמע שאע"פ 
אעפ"כ  במהירות,  המלאכה  שנגמרה  הנס  גודל  את  ראו  שהליצים 
כ"כ  שיגמר  הנס  נעשה  מדוע  צ"ב  וא"כ  במפרשים.  עיי"ש  התלוצצו, 
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לומר שבחינם היתה  ויהרהרו אחר משה  גרם שיתלוצצו  זה  מהר, הלא 
אותו  מקימים  ואין  מקופל  מונח  והוא  נגמר  שהכל  אחרי  טרחתם,  כל 
שתשרה השכינה בתוכו. ]ראה מדרש רבה )לעיל ויקהל מח, ו(, שהמשכן בא לכפר 
על עוון העגל. וראה בכוזרי )מאמר א, צז-צח(. ורמב"ן )לעיל בפרשת כי תשא( בפרשת 

העגל באריכות, ודו"ק[.

עוד יש להבין, מה שאמר המדרש שהקב"ה נתכוין להעמיד המשכן 
בחדש שנולד בו יצחק. הרי חודש ניסן יש לו המעלה הגדולה שבו יצאו 
ישראל ממצרים, ואשר על כן אמרה תורה שהוא ראש חודשים ראשון 

לחדשי השנה, ולמה צריך לתלות הטעם בלידת יצחק.

אברהם  האבות,  משאר  יותר  יצחק  לידת  הכריעה  אמאי  צ"ב,  וכן 
ויעקב שנולדו בתשרי ]כמבואר בר"ה )יא, א( לדעת רבי אליעזר. ולדעת רבי יהושע 
הלא כל האבות נולדו בניסן[, ולמה ייחד את יצחק ותלה בלידתו דוקא. ]ראה 

רמב"ן )ריש פרשת ויקרא( בטעם הקרבת קרבנות, ודו"ק[.

ה. לשון 'וסכות'

וסכת על הארן את הפרכת )מ, ג(
וסכות על הארון, לשון הגנה שהרי מחיצה היתה )רש"י(

רבנן,  תנו  פסולה.  מצלתה  מרובה  ושחמתה  איתא:  ב(  )ז,  בסוכה 
חמתה, מחמת סיכוך, ולא מחמת דפנות. רבי יאשיה אומר, אף מחמת 
דפנות. אמר רב יימר בר שלמיה משמיה דאביי, מ"ט דרבי יאשיה, דכתיב 
'וסכת על הארון את הפרכת'. פרכת מחיצה, וקא קרייה רחמנא סככה. 
אלמא מחיצה כסכך בעינן. ורבנן, ההוא דניכוף ביה פורתא, דמחזי כסכך, 

ע"כ. ועיי"ש ברש"י, שכעין גג יעשה לה ממקצתה.

א([,  תרל,  )או"ח  בשו"ע  ]כמבואר  כוותייהו  דהלכתא  רבנן  שלסברת  הרי 
מפרש"י 'וסכות' מלשון סכך שצריך לכוף בה פורתא כעין גג עד שיראה 

כעין סכך.

היתה.  מחיצה  שהרי  הוא  הגנה  לשון  פירש"י  הכא  דאילו  וצ"ע, 
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ומשמע מדבריו כאן שלא היה כפוף ממנה כלום כעין סכך, ואמאי שביק 
רבנן דהלכתא כוותיהו ופירש כרבי יאשיה.

ו. כניסת משה לאהל מועד בכל עת

ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד 
ה' מלא את המשכן )מ, לה(

ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד, וכתוב אחד אומר )במדבר ז, פט(, ובבא משה אל 
אהל מועד, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם, כי שכן עליו הענן. אמור מעתה 
כל זמן שהיה עליו הענן לא היה יכול לבוא נסתלק הענן נכנס ומדבר עמו )רש"י(

יל"ע, מהא דאמרו חז"ל )תו"כ פ' אחרי מות פ"א, ו( אהא דכתיב )ויקרא טז, 
ב(: 'דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש': אהרן בבל יבא, ואין 

משה בבל יבא, ע"כ. והיינו, שמשה יכול ליכנס בכל עת שירצה.

ורק  הענן,  עליו  שכן  כי  קריאה,  בלי  לבוא  יכול  היה  לא  דהא  וצ"ע, 
]וכמש"כ רמב"ן )כאן פסוק לד([, אבל בלא קריאה,  בקריאה יכול היה ליכנס 
היאך היה יכול ליכנס, הרי שכן עליו הענן, ומהו א"כ הא דאמרו בתו"כ 
'ואין משה בבל יבוא', דמשמע שלא היתה למשה שום מניעה להיכנס אל 
אהל מועד בכל עת שירצה. ]עוד ראה מה שהבאנו להקשות, ב'ספר עיון הפרשה - 

שמות ב' )פרשת פקודי אות לז(, ובגליון שנה יב )גליון קלב פרשת פקודי אות ז([.

אביטה ארחותיך - סוגיה בפרשה

ז. משקל המשכן

נדתיו יתורה פקוכי  ויקהל,  ועשייתו יפרשת  נכית המשדן  י. ליחר שנדתיה יתורה 
זהי  ומשקל  המשדן,  למלידת  העשוי  והנחושת  והדסף  הזהי  משקל  מספר  המשדן, 

ונחושת התנופה שהניף לה' דל נכיי לי.

ולי ספרו ית דל מה שנכיו ישריל, ילי ית החלק ששימש למלידת המשדן ודן משקל 
הדסף של מחצית השקל שנתנו ישריל.
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וענין זה של משקל הזהי והדסף, היה יף ייית המקכש הרישון ויית שני.

ייית רישון - ישעה שנתן כוכ לשלמה ית תינית יית המקכש, ונימר משקל הזהי לדל 
דלי הזהי ומשקל הדסף לדל דלי הדסף, ודן משקל הזהי של המנורות והשולחנות ומזיח 
הקטורת והדרויים, וסיים כוכ וימר: 'הדל ידתי מיכ ה' עלי השדיל' )כירי הימים י דח(.

'וייכילה  ח, דכ-דה(:  )עזרי  ודמו שנימר  היולה,  עזרי מן  - ישעה שעלה  וייית שני 
משרי הדהנים שנים עשר ויו', וישקלה להם ית הדסף וית הזהי וית הדלים, תרומת 

יית ילקינו, ההרימו המלך ויועציו ושריו ודל ישריל הנמציים'.

י. והנה ייית רישון, נימר מתחילה כין ידתי מיכ ה', שיהי משקל מסוים לדלל דלי 
הזהי והדסף, ודן משקל פרטי למנורות ולשולחנות ודכו'. ויילו ימשדן לי נימר משקל 
מתחילה ילי ימנורה: 'דדר זהי טהור יעשה יותה' )לעיל דה, לט(. ומשקל דלל הזהי 

והדסף והנחושת נימר ליחר שנעשית מלידת המשדן.

נכיי לי.  כינו של המשדן היה להיעשות מתרומה שנלקחת מדל  והחילוק ירור, שהרי 
ולי נימר מתחלה כין ימשקל הזהי והדסף שיעשו יו ית המשדן, ילי לעשותו ממה 
ורוחי דשיר הדלים,  ניתנה יה מיכה של יורך  שיתרמו ישריל, ]מליכ המנורה שלי 
ומשקלה הוי מכתה[. ודך היה, שהיתה התרומה יותר מהשיעור הנצרך למלידת המשדן.

וכווקי ליחר שנשלמה המלידה, נתחכש שיעור לזהי ונחושת התנופה העשוי למלידה, 
ימשקל הזהי והנחושת שהניפו דל נכיי לי, ושימש ליסוף למלידת המשדן. ודן מחצית 
השקל שנתנו דל ישריל, ליחר ששימש למלידת המשדן, נעשה לשיעור של משקל 

הדסף שימשדן.

וישריל,  פרס  מלך  שהרימו  תרומה  יתורת  והדסף  הזהי  משקל  יי  שני,  ייית  ודן  י. 
לי  הינין  שישעת  ילי  היית.  נינה  דיר  שהרי  זה.  משקל  על  מתחילה  כין  נימר  ולי 
נעשה ילי ע"י יני ירץ ישריל. וליני היולה שלי עלו, לי היה חלק יו. ויי עזרי לחכש 
שותפות של דל ישריל יייהמ"ק, ע"י תרומת דל נכיי לי שיישריל ]ושקל התרומה ע"י 
שנים עשר דהנים דמנין י"י שיטי ישריל. ודן הקרייו שנים עשר פרים ושעירים לדפר 
הדסף  דמשקל  דדר,  מיה  הוי  עזרי  יעליית  הדסף  דלי  ומשקל  ישריל[.  דל  חטי  על 

שימשדן שיי מתרומת מחצית השקל של דל ישריל.

והמעיין יפרש טעם החילוק, שימשדן נימר משקל דלל הזהי הדסף והנחושת, וייית 
נימר  שני  וייית  הזהי.  לדלי  פרטי  משקל  וים  והדסף  הזהי  דלל  משקל  נימר  רישון 
משקל דלל הזהי והדסף ודלי הזהי והדסף. ולדלי הנחושת הטויים דזהי לי ניתן משקל 
)עי' רמי"ן ויקהל לה, די(. ועליהם ימרו יערדין )י, י( שהם הדלים שנשתיירו ייית שני 
מדלי יית רישון, ופירש"י שנעשו ירוח הקוכש, ודמו שימר כוכ: 'הדל ידתי מיכ ה' 

עלי השדיל'.
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון

ח. עדות המשכן

משכן העדת )לח, כא(
השרה  שהרי  העגל,  מעשה  על  הוא  ברוך  הקדוש  להם  שויתר  לישראל  עדות 

שכינתו ביניהם )רש"י(

כאן  רק  מכונה  המשכן  למה  צ"ע, 

הראשונה  בפעם  המשכן  בהקמת 

כ'עדות', ולא כבר בפרשת תרומה או 

תצוה, בציווי על הקמת המשכן, כמו 

הלוחות והארון ]על שם הלוחות[.

הברית  לוחות  גם  הלא  צ"ב,  עוד 

והלוחות  העדות',  'לוחות  מכונית 

הקב"ה  שאז  ביוה"כ,  ניתנו  השניות 

העגל,  חטא  על  ישראל  לעם  מחל 

ורק אח"כ נצטוו על בנין המשכן ]ראה 

כה,  )לעיל  ורש"י  יא([.  לג,  )לעיל  רש"י 

טז( מפרש: 'ונתת אל ארן את העדת', 

וביניכם,  ביני  לעדות  שהיא  התורה 

שציויתי אתכם מצות הכתובות בה, 

]ולהלן )מ, כ( פירש"י: 'את העדות'  ע"כ 

הלוחות[, ולא מקשר 'עדות' למחילת 

חטא העגל.

עוד צ"ע, למה המשכן ]והאהל מועד[ 

שבת  ולא  'עדות',  נקראים  והלוחות 

יז(  יג;  לא,  ])שמות  'אות'  שנקראת 

הפסוקים:  סמיכות  יש  גם  הלוחות  לגבי 

'עדות'[,  נקראות  הלוחות  יח  בפסוק 

והלא הקמת המשכן דומה לבריאת 

)ורשא  תנחומא  מדרש  ]ראה  העולם 

פרשת פקודי סימן ב([.

 ר "גהא רןהירקקסהשוקט"א
ירושלים, דולל 'יוסטון'

ט. עשיית החושן

וירכסו את החשן מטבעתיו וגו' )לט, כא(
לא  הנה הכא בגמר מלאכת החושן 

הוזכרו האורים והתומים.

ויש לבאר אמאי לא הוזכרו.

ית  'ויחדון  איתא:  ובתרגום 

חושנא מעזקתיה'.

'מעזקתוהי'  לתרגם  דהו"ל  וצ"ב, 

לשון רבים.

 גאלןהרלקהלרלךהקלהוקץטשטקקןהשוקט"א
ריש ישיית 'קמניץ', ירושלים



הפרשה יילקקעיון  מי

י. הכנת הכלים קודם הקמת המשכן

ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אוהל 
מועד )מ, ב(

צ"ב, הא הכלים והמשכן נגמרו בכ"ה 

תרפד([,  )סי'  באו"ח  ]כמבואר  כסליו 

ניסן.  בר"ח  רק  היה  והקמת המשכן 

וא"כ היכן נתנו הכלים עד ר"ח ניסן, 

קודם  רבינו  למשה  בצלאל  וכטענת 

קודם  יבנו  שאם  המשכן,  הקמת 

הכלים ואח"כ המשכן היכן יניחו את 

הכלים.

 ר "גהקעילהקשראוהיארלערהשוקט"א
ירושלים, דולל 'יעלזי'

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה

ציצית א. במעיל של בגד"כ מעיל ב. תחפושת פורים*

ויעש ית מעיל היפוכ )לט, די(

הרדב"ז ]פ"ט כלי המקדש ה"ג[ התקשה בטעם מה שלא מצינו שהטילו ציצית על כנפי 
המעיל.

בחושן  כלאים  תורה  שהתירה  דמה  ד"ה[  ס"ט  סי'  ].יו"ד  בחת"ס  כתב  דהנה  והנראה, 
ובאבנט, אין זה מדין עשה דוחה ל"ת, אלא משום דאין כאן הנאת לבישה, כיון דכוונתו 
לעבודה[,  בגדים  ללבוש  מיוחדת  עשה  מצות  ל"ג( שיש  ).עשה  להר"מ  ]בפרט  למצוה, 
ותנן בכלאים ].פ"ט מ"ה[ דמוכרי כסות ]שאין להם הנאה[ מותרין בכלאים, וכ"ה בכס"מ 

].פ"א ציצית הי"א[ דמותר לתלות בבגדו חוטי איסוה"נ דמלל"נ.

חובת  שעיקר  דכיון  כהונה,  בבגדי  ציצית  להטיל  דין  שאין  מה  גם  מה  ניחא  מעתה  הלא 
מאחר  כהונה,  בבגדי  כלאים  דין  שאין  כשם  א"כ  הנאה,  בו  שיש  בבגד  רק  הוא  ציצית 
זו  לבישה  שכן  ציצית,  בו  להטיל  דין  אין  כך  המלך,  עבודת  לשם  היא  זו  לבישה  שעיקר 

*הה ג”רהמרקץקהירוקלךהשוקט”א,המח”סה‘חלצותה שרלן’הלראשהץלווהו לרא ה‘א לתהשולם’,ה
קרלשוקם.
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היא לצורך עבודת המלך, וזוהי תוכן ההלכה שמצוות לאו ליהנות ניתנו, שכל מה שעושה 
לשם עבודת המלך אינו נחשב שימוש והנאה דידיה, והוא מחוור.

לבישת  של  דההיתר  הל"ב[  כלאים  ].פ"י  בר"מ  מהמפורש  נסתרים  החת"ס  דברי  אכן 
לשם  לבישתם  תורת  כהונה  בגדי  דאף  וע"כ  תעשה,  לא  דוחה  עשה  מדין  הוא  האבנט 
'לבישה אדם', ועיקר שם לבישה זוקק שימוש של האדם, וממילא חזרנו למה שנתבאר 
לענין ציצית דאין שייך לדון בו דינא דמלל"נ, ביותר למה דמסיק ביומא ].דף סח:[ דבגדי 

כהונה ]אף בגדי כהן גדול[ ניתנו ליהנות, וכ"ה בר"מ ]פ"ח כליה"מ הי"א[, וצ"ע.

כשהחוטין נסרכין על הרצפה

והנראה, דהנה בב"י ]או"ח סי' י'[ הקשה על דבר מה שאין אנו מטילין ציצית בבגד שלנו 
היו  בציצית  אותם  מחייבים  היינו  שאם  כיון  וז"ל,  ותירץ  למטה[,  וב'  למעלה  כנפות  ]ב' 
נפסקין בכל עת הציציות התחתונים בדריסת הרגלים, והיה צריך בכל עת לתקנם, איכא 
דאין  מכאן  הוכיח  אפרים  ]וביד  נועם,  דרכי  דרכיה  דכל  בכך,  תורה  חייבה  דלא  למימר 
לתחוב הציצית בהכנפות, כדברי המ"א[, והובאו דבריו במ"א סי' י' סקי"ג. ובדרכי משה 

הקשה מהא דבן ציצית הכסת, והפוסקים האריכו.

כלל,  המצוה  בגדרי  טעם  בלא  ממצוה  יפטר  נועם  דרכי  דמדין  מצינו  היכן  מובן,  ואינו 
דרכי  דדרכיה  מקרא  דיליף  מה  פז:[  ועי' ביבמות ].דף  זה,  פטור  גדר  יכנס  סעיף  ובאיזה 
נועם דאם היה בן בשעת מיתה אין דין יבום, ובקובה"ע ]סי' ו' סק"א[ כתב דהוא גילוי דהא 
דכתיב ובן אין לו דמשעת מיתה קאמר, ].ומיושבת בזה קו' האו"ש פ"ה יבום הכ"ג[, וכעין 

הא דסוכה ].דף לב:[ דמדכתיב דרכי נועם ילפינן דהדס אינו הירדוף.

והנראה עפי"ד הר"מ ]פ"א ציצית ה"א[ וז"ל, ענף שעושין על כנף הבגד ממין הבגד הוא 
וכו',  ראשי  בציצית  ויקחני  שנאמר  ראש,  של  לציצית  דומה  שהוא  מפני  ציצית  הנקרא 
ולוקחין חוט צמר שנצבע כעין הרקיע וכורכין אותו על הענף וחוט זה הוא הנקרא תכלת, 
חוט  הענף  על  ושיכרוך  ממנה,  יוצא  ענף  הכנף  על  שיעשה  צוויים,  שני  זו  במצוה  נמצאו 

תכלת שנאמר ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, עכ"ד.

כמה מזוקק הוא לשון הר"מ ללמדנו דב' מצוות חלוקות המה במצות הציצית, א. מצות 
הלבן, ב. מצות התכלת, מצות הלבד עיקרה צורת הבגד עצמו, ואילו מצות התכלת עיקרו 

קיום בהענף של הלבן, כדיבואר.

חוטי הלבן הן 'ציצית הטלית', הוא קיום דין בהבגד עצמו להיותו ציצית הבגד כדפרש"י, 
ארוגים,  שאינם  היוצאים  החוטים  והם  ראשי  בציצית  כמו  ציצית,  וז"ל,  כ'  עזרא  ובאבן 
הר"מ,  מדברי  וכמבואר  ציץ,  איקרי  מהגוף  היוצא  כל  פ"ג[  המצו' ביחזקאל ]פ"ח  ולשון 
זהו  אלא  הציצית,  עשיית  של  הדינים  מפרטי  רק  אינו  הכנף,  ממין  הלבן  שיהא  זה  דדין 
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עיקר החפצא דידיה שעושין ציצית ממין הכנף כדי שתהא זו ציצית הכנף.

ואילו מצות התכלת אינה מצות הבגד להיות הבגד עם חוטי תכלתת, אלא עיקר הקיום 
של התכלת מתייחס אל הענף של הלבן, שיהא כורך חוט של תכלת על הענף של הלבן, 
ובפרשת שלח הארכתי בזה טובא ליישב קושית השאגת אריה במה שאנו לובשין כהיום 
הזה ציצית בלא תכלת, לדעת הראשונים דס"ל דאסור ללבוש בגד בלא ציצית, ונתבאר 

שם לחלק בין חוטי לבן לחוטי תכלת, והדברים מבוארים היטב, יעוי"ש.

משמשים  החוטין  שיהיו  הציצית  מצות  דעיקר  הב"י,  קושית  בישוב   נראה  מעתה  הלא 
כציצית הבגד, ומאחר שאם יטילו בו ציצית יגרר על הקרקע ויפסק, ע"כ דאין עליו שם 
ציצית הבגד, שכן אי אפשר שתהא צורת בגד באופן שהיא מתקלקלת בדרך הלבישה, 
לעשותו  הבגד  ציצית  דרך  דאין  דכיון  ציצית,  בו  להטיל  מחייב  אינו  כזה  דבגד  וממילא 

באופן שהוא נקרע, הרי ממילא ע"כ דבגד זה אינו חייב בציצית, וכמש"נ.

מאחר  שכן  גדול,  הכהן  של  המעיל  גבי  על  ציצית  הניחו  שלא  מה  ניחא  מעתה  הלא 
פטור  וע"כ  ונפסק,  לארץ  נגרר  היה  ציצית  בו  מטילין  היו  אם  למטה,  עד  היה  שהמעיל 

מן הציצית.

ציצית שאולה א. קנין ב. היתר השתמשות

הכהן  של  המעיל  היה  שלא  לפי  מציצית  פטור  דמעיל  ליישב,  כתב  צ"ט  מצוה  המנח"ח 
גדול, וקי"ל בחולין ].דף קלו.[ מדכתיב כסותך ולא של אחרים, וכן תירץ הפמ"ג בתיבת 

גומא בפרשת תצוה סק"א. 

ותמה עליו באמבוהה דספרי ].פר' שלח ע' 366[ דהא מ"מ מדרבנן טלית שאולה לאחר ל' 
יום חייב בציצית כמבואר במנחות ].דף מד.[ ובחולין ].דף קי:[, וכ"ה לדינא בר"מ ובשו"ע, 

וצ"ע.

דהוא  שם  בתוס' בחולין  ל' מבואר  לאחר  שאולה  בטלית  החיוב  דיסוד  נראה,  ובפשוטו 
משום שנראה כשלו, לפי שאין דרך שאלה יותר מל' יום, ולפי"ז פשוט דלענין מעיל הכל 
יודעים שהוא של הקדש, אלא דיש לדון דתקנת חכמים היא דשאלה לאחר ל' יום חייב 
מ"מ  'כסותך',  לאשויי  סגי  לא  שאלה  דקנין  ואף  שלו,  שאינו  לכל  ניכר  אם  אף  בציצית 

לאחר שלשים יום ]שבדרך כלל נראה כשלו[ הרי שקנין זה מחייב בציצית.

שאלה,  בקנין  רק  בציצית  חייבת  שאולה  דטלית  עוד  י"ל  דהנה  וביה,  מיניה  בזה  והנראה 
ביה  קרינן  שאלה  בקנין  דאף  משום  הוא  ל' יום  לאחר  בציצית  לחייבו  התקנה  יסוד  שכן 
'כסותך', ואך דלא חייבוהו עד לאחר יום שאז נראה כשלו, אך יסוד החיוב הוא מצד קנין 
אלא  בהן  לו  דאין  כהונה  בבגדי  גדול  דכהן  הא  ניחא  הרי  לפי"ז  וא"כ  בו,  לו  שיש  שאלה 

היתר השתמשות והנאה, וא"כ בפשוטו אף מדרבנן הרי הוא פטור. 
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אף  מציצית  פטור  קנין  דבלא  הגרי"ז  שנקט  נראה  מד.[  ].דף  מנחות  הגר"ח  ובכתבי 
מדרבנן. אכן לעניותי מדברי הרשב"א בשבת ].דף קלא: ד"ה הואיל[ משמע לי קצת דמי 
מדרבנן,  ל' יום  לאחר  חייב  זה  הרי  הפקר  של  בבית  דר  או  הפקר  של  בטלית  שמתעטף 
וכן העירני הגאון ר' נפתלי קופשיץ מדברי המג"א ]סי' י"ג סק"ח[ שאף בלא קנין שאלה 

חייב בציצית כל שנראה כשלו אף בתוך שלשים, ]ועי' אמרי בינה ].או"ח סי' ח' בסופו[.

אלא דלפי זה ]דהעיקר תלוי באם נראה כשלו אם לאו, ואף בלא קנין שאלה[, א"כ בבגדי 
כהונה פשיטא דפטור מלהטיל ציצית, כיון דידוע לכל שהוא של הקדש ואינו כשלו.

נפ"מ במעיל כה"ג של תחפושת פורים

לכהן  תחפושת  לשם  בפורים  לובשים  הילדים  אשר  המעיל  לבישת  בדין  גם  בזה  ונפ"מ 
גדול, האם הוא חייב בציצית, ולכאורה פשוט דאין ההורים מקנים את הבגד לקטן, והלא 
שנים,  לכמה  לילד  הבגד  משאילים  ואולי  מדרבנן,  אף  פטור  יום  ל'  עד  שאולה  טלית 
היתר  אלא  לזה  שאין  שאלה,  קנין  עם  שאולה  טלית  זה  דאין  כנ"ל  ויל"ד  מסתבר,  ואין 

השתמשות, וגם הכל יודעים שהוא של ההורים, וא"כ אי"צ להטיל ציצית.

וראיתי להגר"ש זעפרני שדן בזה עם מש"כ הרמ"א )סי' תרצ"ו ס"ח( במה שנהגו בפורים 
ויש  אוסרין,  שיש  דרבנן,  שעטנז  לובשין  וכן  גבר  כלי  ואשה  אשה  שמלת  לובש  שגבר 
מתירין כיון דכוונתם רק לשמחה בעלמא, וכן נהגו, ובמ"ב סק"ל כתב בשם הפמ"ג דבגד 
אחד של אשה )שהוא מדרבנן( אין למחות, ועגר"א שתלה בפלו' הראשונים בדין לבישת 

כלאים להעביר את המכס, עי"ש בארוכה, והכריע שראוי לעגל כנף אחד.

קונטרס התשובות 
תשובות על שאלה מגליון שנה יד

זמן עשיית הכלים והבית

ביום החדש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אהל 
מועד )מ, ב(

איתא בילקוט שמעוני )מלכים רמז קפד, ומקורו מפסיקתא רבתי פ"ו(: בכ"ה 
בכסלו נגמר מלאכת המשכן, ועשה מקופל עד אחד בניסן וכו'.
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מבואר, שעשה הכל בין המשכן בין הכלים, ונגמר בכ"ה בכסלו, אלא 
שרק הקימו את המשכן באחד בניסן.

והנה בברכות )נה, א( מצינו, דהיה נדון בין משה לבצלאל בסדר עשיית 
המשכן והכלים, דמשה אמר לעשות הכלים תחילה, אבל בצלאל אמר: 

כלים שאני עושה להיכן אכניסם, עיי"ש.

ולכאורה צ"ע, הרי למעשה עשיית הכלים היה קודם הקמת המשכן, 
ונגמרו הכלים בכ"ה בכסלו, אלא הקים את המשכן עד אחד בניסן, נמצא 

ששייך לעשות כלים בלא בית, ומה היתה טענת בצלאל.

)יליון קנכ פרשת פקוכי יות יי(

תשובת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א

ע”ז תמה

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א
ונימר  הדלים  יין  המשדן  יין  הדל  שעשה  "מיויר  השויל:  דתי  מפורש  הלי 

יד"ה ידסלו" ודו'.

זית יומרת, שיילולי העידוי הילתי צפוי יהקמת המשדן, יפועל, היו הדלים 
ומה  יצליל.  ל"טענת"  מתיים  זה  והרי  הדנתם.  סיום  עם  מיכ  ימשדן  מונחין 
שיפועל היו הדלים קיימים דשהם מונחים שלי ימקומם, יינו ילי מקרה ילתי 

צפוי מריש.

דך, שיין מעידוי הקמת המשדן יפועל, שום סתירה לטענת יצליל, שדן יופי 
ידנסו  עשייתם,  ימירת  שעם  ייופן,  היתה  הדלים  שעשיית  היתה,  דך  כעויכי 

יל משדנם.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א
כעת יצליל שיין לעשות דלים ילי מקום משדן, ודין המקום מודן – שים יש 

צורך יודל להקים מיכ.
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תירוץ א. בצלאל סבר שהמשכן יוקם מיד
הצל"ח )ברכות נה, א ד"ה בצלאל( הקשה קושיה זו ]וכן הקשו האחרונים המובאים 

להלן, בנוסחאות שונות[.

ותשרה  יקימוהו  המשכן  יגמר  כאשר  שמיד  סבורים,  היו  שישראל  ותירץ, 

שיגיע  עד  ביניהם,  שכינתו  להשרות  רוצה  הקב"ה  שאין  ידעו  ולא  השכינה, 

החודש שנולד בו יצחק, שהוא חודש ניסן. וכך סבר גם בצלאל, שמיד יקימו 

את המשכן, ולכן שאל היכן יכניס את הכלים.

]והביא שכן מבואר במדרש )שמו"ר נב, ב(: אמר רבי יוחנן, ו' חדשים היה עוסק במשכן, 

נעשה  ואומרים: הרי  היו מליצין אחריו  וג' חדשים קפלוהו, אעפ"כ  ג' חדשים עשאוהו 

]המשכן, וכי[ לא היה משה אומר שישרה שכינתו אצלו. והקב"ה נתכוון להעמיד המשכן 

בחדש שנולד בו יצחק אבינו, ]ועל כן[ לא עשה. אלא כשהגיע אותו החדש, אמר הקדוש 

ברוך הוא למשה )כאן(: 'ביום החודש הראשון ]וגו'[ תקים את המשכן'. אותה שעה אמרה 

רוח הקודש: 'תאלמנה שפתי שקר' )תהלים לא, יט(, אותם שמליצים אחר משה, ע"כ. 

וראה מה שהוסיף הצל"ח, שהקב"ה נתן להם הברירה לעשות הסדר כפי שירצו, ומשה 

אמר לבצלאל להקדים הכלים, כדי לפרסם חכמתו של בצלאל[.

אמנם באמרי אמת )ליקוטים ברכות שם ד"ה כלים( כתב, שלא יתכן שבצלאל לא 

ידע שהמשכן יהיה מקופל, שהרי ידע אפילו לצרף אותיות שנבראו בהן שמים 

וארץ )ברכות שם(.

תירוץ ב. טעמו מצד 'מעלין בקודש'
)ברכות שם ד"ה אמר( תירץ, שטעמו של בצלאל היה מצד הכלל  הפני יהושע 

פ"ו מ"ד(, אך לא אמר למשה בפירוש  )שקלים  ואין מורידין'  ש'מעלין בקודש 

טעם זה, משום שאין זה כבוד למשה לומר שטעה בדבר שתלוי בסברא ]ויתכן 

שאם היה אומר כן היה כמורה הלכה בפני רבו, שחייב מיתה )ברכות לא, ב([. ולכן אמר 

בלשון דרך ארץ, שאף אם יהיה כדבריך, שבענין קדימת המלאכה אין סדר כלל, 

או ששקולים הם, למרות זאת מצד דרך ארץ יש להקדים המשכן.

תירוץ ג. טעמו מצד סדר העולם
היערות דבש )ח"א דרוש ב ד"ה אבל( תירץ ]בדומה לזה[, שבצלאל שאל מסדר 

העולם, שבונים הבית ואחר כך כלים, ואם כן אף כאן במשכן, כיון שהקב"ה 
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בחר לו המקום לדירה, יש לעשותו כסדר העולם, אף שאין זה שייך כאן ]ומבואר 

בדבריו שזהו הטעם האמיתי, ולא כתירוץ הקודם שהיה טעם אמיתי אחר[.

תירוץ ד. סבר שכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה
כסדר  המשכן  לעשות  אין  שאדרבה,  תירוצו,  על  הקשה  )שם(  דבש  היערות 

'לדירה  העולם שבונים דירה לעצמם, כדי להוציא מלב הטועים שלא יאמרו 

הוא צריך', וכפי שמצאנו )רש"י במדבר ח, ב( שהתורה חששה שלא יאמרו 'לאורה 

הוא צריך'.

והביא דברי המדרש )ב"ר ח, ח(, שכאשר אמר הקב"ה למשה לכתוב את הפסוק 

לפני  משה  אמר  רבים,  בלשון  אדם',  נעשה  אלקים  'ויאמר  כו(  א,  )בראשית 

הקב"ה: מפני מה אתה נותן פתחון פה למינים, שיאמרו שיש הרבה רשויות. 

אמר לו הקב"ה: כתוב, וכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה. 

ולפי זה תירץ, שמשה לשיטתו שינה הסדר, כדי שלא יהיה פתחון פה למינים; 

יש לעשות  ולכן  דירה בתחתונים,  ה', שרוצה לקבוע  אבל בצלאל הבין דעת 

כסדר עשיית דירה; ואם משום שיטעו, כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה. ולכן אמר 

לו משה )ברכות שם( 'בצל א-ל היית'.

תירוץ ה. קיצר את הזמן
הוקם  לא  קושייתנו, שעדיין  כעין  הקשה  כלים(  ד"ה  )ברכות שם  מלא הרועים 

המשכן עד שנגמרו כל הכלים, ואם כן מה בצע שיעשה המשכן תחילה, הרי בין 

כך לא יכניס הכלים לתוכו עד שיגמרו כל הכלים ]ומשמע מדבריו שמיד כשנגמרו 

כל הכלים הוקם המשכן, ולא כמבואר בשאלתנו[.

ותירץ, שאם היה עושה הכלים תחילה, היה מתעכב אחר גמר כל הכלים עד 

שיעשה המשכן; מה שאין כן עתה, שאחר גמר הכלים הוקם המשכן מיד ]וכן 

יש ליישב לפי המדרש המובא בשאלתנו, שמכל מקום הדבר קיצר את הזמן שהכלים 

עמדו בחוץ[.

תירוץ ו. קודם המשיחה אין חשש
החתם סופר )שו"ת ח"א סי' קפח( תירץ בשם רבו מהר"ן אדלר, שקודם שנמשחו 

הכלים, לא היתה קפידא בדבר, שהיה יכול להכניסם באיזה אוהל שירצה, אך 

לאחר המשיחה, היה צריך להכניסם למקום קדוש. ומן הסתם היתה קפידא, 
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שימשח  שכיון  בצלאל,  ששאל  מה  וזה  משיחתם.  סדר  כך  עשייתם  שכסדר 

]ובהכרח שהקרשים  יכניסנו  היכן  ימי המילואים,  הארון לפני המשכן, בתחילת 

קודמים, ומשח אותם תחילה, ואחר כך משח את הכלים, ומיד הכניסם[.

תירוץ ז. הזהב הרוחני אינו תופס מקום
עוד ביאר החתם סופר )פקודי ד"ה אלה(, שבאמת לא היה די זהב לכל מלאכת 

כלי  נעשו  ואפסי  מועט  ומדבר  נס,  שנעשה  אלא  החשבון[,  שם  ]עיין  המשכן 

הקודש, משום שרוח ה' נוססה בהם. ולפי זה מבוארים כמה ענינים: א. לכן היה 

שייך לשאת את הכלים בכתף )במדבר ז, ט(, משום שהיו רוחניים. ב. לכן הארון 

נשא את נושאיו )סוטה לה, א(. ג. לכן מקום הארון אינו מן המדה )יומא כא, א(, כי 

הרוחניות אינה תופסת מקום.

ולפי זה תירץ, שאחר שבצלאל עשה את המשכן, וכילה הזהב הגשמי במשכן, 

שהוא אינו קדוש כל כך, שוב נעשו הכלים הללו מאליהם ברוחניות, ולא היו 

זקוקים למקום; ונמצא שאין לשאול 'היכן אכניסם', כי כל מקום מקומם הוא, 

ואינם תופסים מקום. 

בעוד שהזהב  כלים תחילה,  רבינו, אם אעשה  שאמר בצלאל למשה  וזה מה 

משכן  כשעשה  אבל  אכניסם.  והיכן  מקום,  צריכים  שהם  הרי  קיים,  הגשמי 

מקום  צריכים  היו  לא  הרוחני,  מהזהב  הכלים  ונעשו  הזהב,  וכילה  תחילה, 

להכניסם.

תירוץ ח. הכוונה לענין קודש הקדשים
)ויקהל ד"ה בצלאל; ברכות שם ד"ה כלים( בהקדים שתי  עוד ביאר החתם סופר 

הקדמות: א. כשהכניסו הכהנים את ארון הקודש לבית עולמים, כבוד ה' מלא 

את הבית, ולא יכלו הכהנים לעמוד ולשרת שם )מלכים א ח, י-יא(, אבל כאן משה 

רבינו הכניס הארון לקודש הקדשים, ויכל לעמוד שם. 

ומשה הקימו  'מעלין בקודש' מכך שבצלאל עשה משכן  ענין  למדו  ב. חז"ל 

]כמובא ברש"י )מגילה כו, א ד"ה אבל([, ומשמע שלולא הלימוד היתה סברא לומר 

להיפך, שיש להתחיל בגדול לסיים בקטן. ונמצא שבשעה שאמר משה רבינו 

והכנסת  המשכן  שהקמת  בהכרח  משכן,  כך  ואחר  וכלים  ארון  לעשות  שיש 

הכלים תהיה על ידי הפחותים, ולא על ידי משה רבינו, שהרי לפי זה 'מורידין 

בקודש'. 
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ולפי זה מבואר, שזה מה שאמר בצלאל למשה רבינו, כיצד אכניס את הארון 

יוכל לעשות זאת מבלעדיך. ובהכרח שהסדר  לקודש הקדשים, הרי איש לא 

הוא ש'מעלין בקודש', ואתה תקים את המשכן ותכניס את הכלים. 

ולפי זה מיושבת קושייתנו, ששאלת בצלאל לא היתה היכן להכניס את הכלים, 

אלא כיצד יכניסו את הארון לקודש הקדשים, וכפי שנתבאר.

תירוץ ט. הכוונה לענין בגדי השרד
עוד תירץ החתם סופר )תרומה ד"ה ועשו ארון(, שבאותם הימים שבינתיים, כיסו 

את הארון והכלים ביריעות ובגדי שרד. וזו היתה שאלת בצלאל, שאם אקדים 

הארון, היכן אכניסנו, כלומר, כיצד אכסה אותו ללא בגדי שרד ]וראה עוד באמרי 

פי )ח"ה סי' ה([.

תירוץ י. העמיד היריעות על כלונסאות
זה[,  ]כעין  תירץ  כלים(  ד"ה  שם  ברכות  שדה  ובמרומי  יג;  לו,  )לעיל  דבר  העמק 

הקמת  לפני  המשכן  יריעות  חיבר  עצמו  שבצלאל  )שם(  מהפסוק  שמדויק 

המשכן, והעמיד היריעות על כלונסאות וכדומה, שיעמדו לשעה, כדי להכניס 

לתוכם את כל הכלים, ולא יעמדו לעין כל אדם בחוץ, שאין זה כבוד כלי קודש 

]אבל את יריעות העיזים לא חיבר בעצמו, עד שחיברם משה[.

תירוץ יא. הקים המשכן במקצת
חודש  בראש  שרק  שודאי  זה[,  ]כעין  תירץ  קיא(  עמ'  ח"ב  )חנוכה  זיו המועדים 

היו  אז  ודאי שעד  ומכל מקום  והבריחים,  היריעות  כל  עם  וכדין,  כדת  הוקם 

מקימים אותו קצת, רק כדי שיוכלו להכניס שם הכלים ]ויש להעיר על תירוצים 

אלו מלשון הילקוט שמעוני )שם( שהיה המשכן 'מקופל'. ויש ליישב, שלא היה מקופל 

לגמרי, או שהכוונה לאותם חלקים שהיו מקופלים[.

תירוץ יב. עברה עליו שבת בקדושה
נגמרה  לא  גמר עשיית הארון,  לבאר, שמיד לאחר  הוסיף  )שם(  החתם סופר 

קדושתו כל כך, שלא יהיה ראוי לעמוד בלי מכסה קודש, אלא כשעברה עליו 

שבת לאחר עשייתו. ולכן בלוחות שניות שירד משה רבינו ביום הכיפורים שחל 
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ביום שני, ואמר להם מלאכת המשכן למחרת ביום שלישי, והם הביאו נדבה 

בבוקר רביעי וחמישי, ובערב שבת הכריז שלא יעשו עוד מלאכה, נמצא שאם 

היו מתחילים בארון, היה נגמר קודם שבת, והיתה עוברת עליו שבת קודם גמר 

היכן  וזה מה שטען בצלאל, שכיון שנגמר בקדושתו  וכיסויו.  יריעות המשכן 

יכניסוהו. 

אבל בפרשת תרומה )לעיל כה, י ואילך( הדברים נאמרו קודם חטא העגל, ואז 

ירד בשבעה עשר בתמוז שחל בחמישי או בשישי, ואילו לא שיבר את הלוחות 

היו מתחילים ביום ראשון שאחריו מלאכת המשכן, ואז היה יכול לעשות ארון 

תחילה, וקודם שיעבור עליו שבת יגמרו גם היריעות והכיסוי, ולא קשה היכן 

אכניסם, ולכן אמר לו משה שיעשה הארון תחילה ]עיין שם מקורותיו, ומה שביאר 

עוד בזה[.

תירוץ יג. שלשה שלבים בדבר
מנחת צבי )פקודי תרצ"ב ד"ה ומעתה( תירץ ]בדומה לזה קצת[, שהיו שלשה שלבים 

בדבר: 

)לעיל שם( לפני חטא העגל, נאמר לעשות כלים תחילה  א. בפרשת תרומה 

ואחר כך משכן. ובאותה שעה לא קשה להיכן יכניס את הכלים, משום שיכניסם 

לבתי ישראל, שכל בתי ישראל היו בבחינת משכן לאחר מעמד הר סיני.

ב. בפרשת כי תשא )לעיל לא, ז-ט(, לאחר שחטאו בעגל, נאמר לעשות משכן 

וזו היתה  ואחר כך כלים, כיון שאז לא היה שייך להכניס הכלים לסתם בית, 

טענת בצלאל. 

]משום  תשובתם  ונתקבלה  במדריגה,  ישראל  עלו  המלאכה  עשיית  ג. בשעת 

שעבודת המשכן מסוגלת לתשובה[, ואז ויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, והשרה 

כדי  מיד,  להעמיד המשכן  צורך  עוד  היה  לא  וממילא  ביניהם ממש.  שכינתו 

להכניס הכלים בתוכו, כי כל ישראל היו קדושים, ובתוכם ה', ושוב יכל להניח 

הכלים בבתיהם, וההמשכן היה יכול להשאר מקופל ]וראה מה שהוסיף בדקדוק 

הפסוקים לפי זה[.

תירוץ יד. השאיר את ה'מכה בפטיש'
נגמרה מלאכת הכלים לגמרי,  זמן שלא  ו( תירץ, שכל  )פקודי אות  יואל  דברי 

במלאכת מכה בפטיש, שהיא גמר מלאכת כל דבר, בודאי שלא חלה עליהם 
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קדושת כלי שרת. ואם כן יש לומר, שבצלאל הקדים את הכלים למשכן, אלא 

ששייר בהם מלאכה מועטת, כגון מלאכת מכה בפטיש, ומלאכה מועטת זו לא 

גמר אלא אחר שהוקם המשכן, ועל כן לא היה חסרון בכך שיהיו בחוץ. וטענת 

בצלאל היתה, שגמר מלאכת המשכן, צריך שיקדם לגמר מלאכת הכלים.

תירוץ טו. יש סדר לחלות הקדושה
יקרא דאורייתא )לעיל לח, כב( הביא ליישב, שלא הוקשה לבצלאל היכן יניחו 

את הכלים עד להקמת המשכן, משום שמסתמא היו מוצאים מקום עבור כלי 

המשכן, אלא שסבר שחלות הקדושה על הכלים אינה יכולה לחול, לפני שיהיה 

הכלים,  קדושת  חלות  על  היתה  בצלאל  טענתו של  וכל  הכלים.  עבור  משכן 

שלחלות הקדושה יש סדר קדימה והוא לעיכובא. 

)תירוץ  לעיל  ]כמבואר  במשיחה  היתה  הקדושה  שחלות  פי  על  שאף  והוסיף, 

תלויה  הכלים,  של  המשיחה  קידוש  שאפשרות  בצלאל,  סבר  מקום  מכל  ו([, 

בעשיה של המשכן, וכל שהעשיה לא היתה כסדר, אף המשיחה אינה יכולה 

להחיל חלות של קדושה על הכלים ]וצ"ע הלשון )ברכות שם( 'להיכן אכניסם', וראה 

בתירוצים הבאים[.

תירוץ טז. יש לכבד את קדושת המשכן
)תליתאה עמ' קמא ד"ה אבל( תירץ כעין זה, שעיקר כוונת  ברכת ראובן שלמה 

בצלאל היתה, שצריך לעשות את המשכן קודם הארון והכלים, כדי לכבד את 

צריך  השכינה,  שם  על  נקרא  שמשכן  שכיון  יותר.  החמורה  המשכן  קדושת 

להעלות את קדושת השכינה בשעת עשייתו, לפי סדר חומרת הקדושה ]ואף 

שהארון היה מקודש ביותר על ידי הלוחות, מכל מקום בשעת עשייתו לא היו הלוחות 

עדיין בארון[. 

והוסיף, שמה שאמר בצלאל 'להיכן אכניסם', הוא רק כדי לסבר את האוזן, אבל 

עיקר כוונתו היתה, שצריך לעשות את המשכן תחילה, משום שהוא נקרא על 

שם השכינה, שהיא קדושה חמורה ]וראה לעיל )תירוץ ב( שמבואר להיפך, שטעמו 

היה משום 'מעלין בקודש', והיינו שהכלים יותר קדושים[.

תירוץ יז. הבית הוא התכלית
די באר )לגר"ד מן, שמות תנינא עמ' תרכו( תירץ כעין זה, שאין זה ענין של מציאות, 
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כדי  הבית,  חלקי  מכלל  הם  והכלים  הבית,  היא  היא, שהתכלית  הכוונה  אלא 

כלים,  לעשיית  מקום  כלל  אין  בית,  שאין  וכל  לתפקידו,  הראוי  בית  שיהיה 

שעיקרם כלפי הבית. ומה שאמר 'להיכן אכניסם', הכוונה לשם מה נעשם, כל 

זמן שאין בית ]וראה מה שהוסיף בביאור סברת משה וסברת בצלאל, ושאין סתירה 

ביניהם. וראה מה שכתב במהדורא קמא )שמות עמ' תיב([.

תירוצים דומים
יח. יש שביאר כעין זה ]הובא בספר זכרון יהושיע )כך שם הספר, ח"ג עמ' קנ אות יז([, 

שהכלים הם הפרטים של הבית, ונקראים בשם 'כלי הבית', וכשיש בית חל על הכלים 

שם 'כלי הבית', אבל כשאין בית לא יחול על הכלים שם של 'כלי הבית', כיון שאין כאן 

בית ]ועיין שם שתלה זאת במחלוקת ראשונים. וראה עוד בשערי תורה )תרומה מאמר 

סה( שהאריך בזה[.

ולפי זה תירץ, שטענת בצלאל היתה, שכיון שאין כאן מקום להכניסם, אינם נקראים בשם 

'כלי הבית', ומשעת העשיה צריך לחול על הכלים שם של 'כלי הבית'.

יט. אז ישיר )כאן( תירץ ]כעין המבואר לעיל )תירוצים ב-ג([, שהשקלא וטריא בין משה 

לא חסר מקום  הכלים, שהרי  יונחו  היכן  היתה משום השאלה המעשית,  לא  לבצלאל 

להניחם, אלא שסברת בצלאל היתה, שסדר העשיה ההגון הוא, כנוהג העולם, לעשות 

תחילה בית. וכפי שביאר החתם סופר )תרומה ד"ה ככל(, שבעולם התחתון הסדר הוא 

ש'מעלין בקודש', וזה מה שאמר בצלאל, אך מצד הקב"ה ההשתלשלות היא מלמעלה 

למטה, ולכן משה התחיל בארון.

חזיהחזיהלנתחזי
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נקראת 'הקרבה' - העבירה מחשיבה כמלאכה - המלח אינו מעכב 

- תירוצים נוספים והוספות.
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ויקרא

פרשת ויקרא

מנקןה מצללת )עפ"י ספר החינוך(: 
יש יה יחת עשרה מצוות עשה וחמש מצוות לי תעשה

עשה: מעשה העולה • קרין מנחה • מליחת הקרין•  קרין יית כין ים טעו יהוריה • קרין חטית ליחיכ 
ששיי ימצות ל"ת שחיייין עליה דרת • עכות • קרין עולה ויורכ • תוספת חומש ליודל מן ההקכש יו 

מועל יו • קרין ישם תלוי•  קרין ישם וכיי • השית היזל.

ל"ת: שלי להקריי שיור יו כיש • שלי להקריי קרין ילי מלח•  שלי להיכיל הריש יחטית העוף • 
שלי ליתן שמן זית ימנחת חוטי • שלי ליתן ליונה ימנחת חוטי.

א. מצוות נדבה

אדם כי יקריב מכם קרבן לה' )א, ב(
אדם כי יקריב מכם, כשיקריב, בקרבנות נדבה דבר הענין )רש"י(

הנה ישנן כמה מצוות שאינן חיוביות, אלא מסרן הכתוב לנדבת הלב. 
שכן מצאנו קרבנות נדבה עולה ושלמים ומנחות, וכן מצות נזיר, לא קבען 
הכתוב חובה כלל, רק הרוצה יכול להתנדב לקבל נזירות. וכן מצאנו גבי 

נדבת המשכן, דכתיב )שמות כה, ב(: 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו'.

ומאידך, ישנן כמה מצוות חיוביות שמכל מקום שיעורן מסר הכתוב 
כל  כגון: תרומה, דמדאורייתא חיטה אחת פוטרת את  נדבת הלב,  לפי 
הכרי )קידושין נח, ב(. וכן כל הני דתנן )ריש פאה( שאין להם שיעור: הפאה 

והביכורים והראיון וגמילות חסדים.

ויש לבאר גדר מצוות אלו, דממה נפשך, אם נחוצות לאדם עשיית 
מצוות אלו לעבודת השי"ת, למה לא באו הדברים בגדר חיוב. ואם אין 

להם נחיצות, למה ניתנו דינים אלו. ]ראה ברכת פרץ עה"ת )כאן([.

ב. הקרבת קרבן על ידי מי שאינו נשוי

אדם כי יקריב )א, ב(
)כאן דף ה ע"ב( איתא, ד'אדם' לאפוקי מי שאינו נשוי,  בזוהר הקדוש 

שאינו בכלל אדם ואינו יכול להקריב, דנחשב בעל מום.
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ה'',  'ותצא אש מלפני  ב(:  י,  )להלן  ואביהוא, דכתיב  כן, מנדב  ומוכיח 
משום שלא נשאו אשה ]וראה יבמות )סג, א( דכל מי שאין לו אשה אינו אדם[.

והנה, מתחילת דברי הזוהר משמע, שמי שאינו נשוי אינו יכול להביא 
קרבן לה'. אמנם מהמשך דברי הזוהר משמע, דמיירי על הכהן המקריב, 
שאם אין הכהן נשוי הוא פסול להקריב ]וכן ראה בחידושי אנשי שם על המרדכי 
)מגילה פ"ב סי' תתטו(, שהביא את דברי הזוה"ק אלו, דכהן שאינו נשוי פסול לעבודה[.

ויעלו  ישראל  בני  נערי  'וישלח את  ה(:  כד,  )שמות  וצ"ע, מהא דכתיב 
עולות ויזבחו זבחים', ופירש רמב"ן: על דרך הפשט, נערי בני ישראל הם 
בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, שלא נגשו אל אשה מעולם, כי הם 
וכו', ע"כ. מבואר, שבחורי ישראל שלא נשאו נשים הם  הנבחרים בעם 

הקריבו הקרבנות, איפכא מדברי הזוהר.

אשה  'אף  אומר  יהודה  דרבי  א(,  )ב,  יומא  בריש  דאיתא  יל"ע,  עוד 
אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו', שנאמר 'וכפר בעדו ובעד ביתו', 
ביתו זו אשתו, ואף ת"ק מודה דבעינן שיהיה נשוי, אלא פליג עליה במה 
שאמר מתקינין לו אשה אחרת, דא"כ אין לדבר סוף. מבואר, שהוא דין 
)להלן  נשוי אשה, משום דכתיב  גדול  ביום הכיפורים שיהיה הכהן  דוקא 
טו, ו(: 'וכפר בעדו ובעד ביתו', אבל שאר ימות השנה אינו מעכב. ולדברי 

לומר,  ]ודוחק  'אדם'  בכלל  דאינו  להקריב,  לו  אסור  תמיד  הלא  הזוה"ק, 
דמש"כ הזוה"ק הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד כשר, וביוהכ"פ מעכב גם בדיעבד אם 

אין לו אשה )ראה מג"א או"ח קכח, ס"ק סד(, זה אינו, דהא הזוהר מוכיח זאת מדמתו 

נדב ואביהוא, ואם הוא דין רק לכתחילה, למה נענשו בעונש מיתה על עוון זה. ועוד, דגם 

כהן גדול ביוה"כ אינו ודאי דמעכב בדיעבד אם אין לו אשה, ראה בזה: תוס' ישנים )יומא 

ב, א ד"ה שמא(; תוס' הרא"ש )שם(; גבורת ארי )שם(; ומנחת חינוך )מצוה קפה אות ז([ 

ואכתי צ"ע[.

ג. דבש הנכלל באיסור ההקרבה

קרבן  לה'.  ממנו אשה  תקטירו  לא  וכל דבש  כל שאר  כי 
ראשית תקריבו אתם לה' )ב, יא-יב(
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וכל דבש, כל מתיקת פרי קרויה דבש. קרבן ראשית תקריבו אתם, מה יש לך 
מן  ומן הדבש, קרבן ראשית, שתי הלחם של עצרת הבאים  מן השאור  להביא 
השאור, שנאמר חמץ תאפינה )להלן כג, יז(. ובכורים מן הדבש, כמו בכורי תאנים 

ותמרים )רש"י(

רא"ם וגור אריה ביארו מה שפירש"י ד'וכל דבש' היינו שכל מתיקת 
פרי קרויה דבש, דבדווקא הזכיר רש"י 'פרי', לאפוקי דבש דבורים. ויליף 
ופירש"י  לה'',  אתם  תקריבו  ראשית  'קרבן  בתריה  מדכתיב  רש"י,  לה 
'ביכורים' מן הדבש, כמו ביכורי תאנים ותמרים. ואי מיירי בדבש דבורים, 
הרי אין מביאים ממנו ביכורים. אלא על כרחך דקאי על מתיקת הפרי 
]ודלא כדברי ספר החינוך )מצוה קיז(, שכתב ש'דבש' הוא דבש הידוע )היינו דבורים( וכן 

דבש תמרים, עיי"ש במנ"ח )אות א([.

דבש  שאינו  רש"י  של  שההכרח  אריה  והגור  המזרחי  לדברי  ויל"ע 
דהיינו  אותם'  תקריבו  ראשית  'קרבן  הפסוק  מהמשך  הוא  דבורים, 
ביכורים, ואין ביכורים מדבש דבורים, דא"כ מהו שפירש"י: 'כל מתיקת 
היא  מתיקות,  להם  שיש  הפירות  סוגי  שכל  דמשמע  דבש',  קרויה  פרי 
קרויה דבש ואסורה, הרי לדבריהם אינו קרוי דבש אלא היוצא מן הראוי 

לביכורים, וא"כ היינו רק משבעת המינים, ומנלן לשאר פירות.

ראשית  'קרבן  התורה  שכתבה  שמה  צ"ל,  לכאורה  כרחך  ועל 
תאנים,  או  תמרים  של  דבש  התורה  התירה  שבביכורים  היינו  תקריבו', 
אבל שאר מיני פירות אין שום היתר להעלות על המזבח, כדכתיב 'וכל 

דבש לא תקטירו'.

פרי',  מתיקת  'כל  פירש"י  אמאי  לדוכתה,  קושיא  דהדרא  נמצא 
נימא דכל דבש אסור להקטיר גם דבש של דבורים, שהרי באיסור כללה 
התורה גם פירות שאינם משבעת המינים, ומנלן שהתורה לא אסרה כל 
החינוך  ספר  דעת  בפירוש  שמצאנו  וכמו  דבורים.  של  אף  מתיקה  מיני 
דבש(,  כל  ד"ה  ב  )ד,  עירובין  רש"י  ]ראה  תורה.  אסרה  דבורים  של  דבש  שגם 
דפירש ד'כל דבש' האמור בתורה הוא דבש תמרים, ואילו בשבועות )יב, ב ד"ה וכל דבש( 

פי' דכל מיני פירות האילן בכלל. עוד ראה תוס' )מעילה יב, ב סוד"ה כל([.
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ד. לישנא דקרא בפרשת מעילה ואשם

את  והביא  ה'  וחטאה בשגגה מקדשי  כי תמעל מעל  נפש 
אשמו לה' וגו' ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו 
באיל האשם  עליו  יכפר  והכהן  אתו לכהן  ונתן  עליו  יוסף 

ונסלח לו )ה, טו-טז(
אשם,  קרבן  יביא  בהקדש  שהמועל  כתוב  דמתחילה  לדקדק,  יש 
יכפר  שהכהן  הכתוב  חזר  ושוב  ואשם,  קרן  תשלומי  חיוב  נאמר  ואח"כ 
מביא  שבתחילה  הוא,  הסדר  הלא  וצ"ב,  לו.  ונסלח  האשם  באיל  עליו 
תשלומי מעילה ורק לאחר מכן מביא אשמו ]כמבואר במתני' כריתות )כב, א(, 
עיי"ש[. ולמה הוזכרה בתחילה חובת הבאת האשם, ואח"כ נאמרה חובת 

התשלומין ולבסוף נכתב סדר הבאת האשם.

עוד יש לדקדק, מפני מה כאן בפרשת אשם מעילות, הקדים הכתוב 
דין הקרבן לחובת תשלומי קרן וחומש. ואילו בפרשת אשם גזילות )להלן 

פסוק כג-כה( הקדים תשלומי קרן וחומש לציווי הבאת הקרבן.

לו',  ונסלח  האשם  באיל  עליו  יכפר  'והכהן  כתיב:  דהכא  יל"ד,  וכן 
ואילו בפרשת גזילות כתיב: 'וכפר עליו הכהן' בלא פירוט שם הקרבן שבו 

יכופר, ויש לבאר מאי שנא.

]יש לחקור, ביסוד תשלומי מעילה, אי הוו משום העבירה של המעילה, או משום 

פירעון הגזל שגזל. ראה תוס' )כתובות ל, ב ד"ה זר( וחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ח מהל' 

מעילה ה"א(. וראה מש"כ בגליון שנה יא )גליון קט פרשת ויקרא אות ז(. ועוד יש לבאר, 

פשוטו של מקרא הכא, דכתיב: 'ונתן אותו לכהן' ולא נתפרש בקרא מה צריך ליתן לכהן. 

וראה רש"י )כריתות כב, סוע"א ד"ה גליון היינו( שהכוונה שנותן את דמי המעילה לכהן, 

משום שהכהן היה גזבר של הקדש. אמנם בפי' רשב"ם עה"ת )כאן( פירש שנותן הקרבן 

לכהן, ויש לבאר במאי פליגי, דו"ק בזה[.

ה. סיום פרשת ויקרא

על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה )ה, כו(
יש לבאר, כיצד סיום הפרשה הוא בדברי שאינו טוב - אשם האדם, 
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)מגילה פ"ג ה"ז(: זה שהוא עומד לקרות  ידוע הא דאיתא בירושלמי  והרי 
בתורה צריך שיהא פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב ]וכן פסק רמב"ם )פי"ג 

מהל' תפילה ה"ה( ושו"ע )או"ח קלח, א([.

ו. קריאת פרשת 'זכור' לגר או לבעל תשובה )פרשת זכור(

ואל  בגדר מצות זכירת מעשה עמלק, כתב ספר החינוך )מצוה תרג(: 
כמו  ביום,  או  בשנה  קבוע  זמן  בה  ידענו  לא  ובפה,  בלב  הזאת  הזכירה 
שנצטוינו בזכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה. והטעם, כי בזכירה 
ההיא עיקר הדת וכמו שהרחבנו הדבור על זה בהרבה מקומות בספרי, 
אבל טעם זכירת מה שעשה עמלק אינו רק שלא תשכח שנאתו מלבנו, 
ודי לנו בזה לזכור הענין פעם אחת בשנה או שתי שנים ושלש. והנה בכל 
מקומות ישראל קוראים ספר התורה בשנה אחת או בשתים או שלש לכל 
הפחות, והנה הם יוצאים בכך מצוה זו. ואולי נאמר כי מנהגן של ישראל 
בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה, תורה היא, ומפני מצוה 
זו היא שקבעו כן, והוא השבת שלפני פורים לעולם. ודין יהיה לקרותה 
היה מזרעו, אבל  כי המן הרשע  יום,  של  לפי שהוא מענינו  פורים  ביום 
לפורים.  קודם  הפרשה  קבעו  זו  בזכירה  נצטוינו  זה  נס  שקודם  להודיע 
אבל סמכוה לפורים על דרך מה שיאמרו זכרונם לברכה במקומות, סמכו 

ענין לו, ע"כ.

ומצות  עמלק  מעשה  את  לזכור  מישראל  אדם  כל  שחייב  והיינו, 
מחייתו לכל הפחות אחת בשנה, וסמכוהו חכמים לשבת שקודם פורים.

ויש לעיין, אמאי לא מצינו דמחייבין גר המתגייר ]וכן בעל תשובה שלא זכר 
מעשה עמלק כמה שנים[, להוציא ס"ת ולקרוא בו פרשת 'זכור' מיד, כדי לקיים 

מצות זכירת עמלק, שהרי כל ישראל חייבים במצוה זו, ואמאי משהינן ליה 
ממצוה זו עד חודש אדר. ]והכי נמי יש לדון גבי נער הנעשה בן י"ג שנים, מדוע ממתין 
עד לחודש אדר לקיים מצוה זו בראשונה. אמנם התם אולי יש לומר שמה שזכר מחיית 

עמלק בקטנותו, עומד לו לעת זו, ויל"ע. וידועה חקירת הגרעק"א בשו"ע )או"ח קפו, ב( 

גבי קטן שברך ברהמ"ז בקטנותו, אך טרם עבור זמן עיכול נעשה גדול, האם מתחייב שוב 

ברהמ"ז דאורייתא או שיצא במה שברך בקטנותו אף שחיובו היה מדרבנן, עיי"ש[.



הפרשה סילקיראעיון 
רא

יק
ו

אביטה ארחותיך - סוגיה בפרשה

ז. קריאה דיבור ומאמר

יתורת דהנים על הפסוק, ויקרי יל משה ויכיר ה' יליו מיהל מועכ לימר, כרשו: 
ויקרי, ויכיר. הקכים קרייה לכייור. ידול לי היה קרייה ילי לכיור זה יליכ, ומנין 
לדל הכירות שיתורה, ת"ל 'מיהל מועכ', דל שהוי מיהל מועכ נקכים יו קרייה 
לכייור. ידול לי היתה הקרייה ילי לכירות יליכ, ומנין יף לימירות ולצווין, ימר 
ריי שמעון תלמוכ לומר ויכיר לימר )ד"ה יי' הריי"כ(, לריות יף לימירות ולצווין. 
קרייה  היתה  ולי  קרייה  היתה  לכיור  ויכיר,  לומר  תלמוכ  להפסקות,  יף  ידול 

להפסקות.

שלשה ענינים נימרו יפסוק זה, קרייה כייור ומימר, ויקרי ויכיר לימר. 

'הנני', דמו שהיה יסנה. וכרשו  והיה משה יומר:  י. הקרייה היתה: 'משה משה', 
קרייה  'להקכים  התו"ד:  דל'  הוי  הקרייה  וענין  הקרייות.  ידל  היה  שדן  יתו"ד 
לכייור'. שיהי כיר הקוכם לכייור וקורי ומזמין יל הכייור, ולי ייוי הכייור ילי 
הזמנה מתחילה. וידלל הקרייה הוי, שהיה משה יומר הנני, שהוי מודן ומזומן יל 

הכייור.

ושיר הניייים, היו צרידים הדנה יף יל הקרייה, ודמו שפירש הקי"ה ית ההיכל 
שימר  ה(,  יי,  ימכיר  יהעלותך,  )סוף  מרים  ימעשה  הניייים  משיר  משה  יין 
פתיום 'ציו שלשתדם יל יהל מועכ', ולי היו יהרן ומרים מודנים לניויה, ודמו 
שפרש"י שם. והיינו שלי היו מודנים יף יל הקרייה שיציו יל יהל מועכ לכייור 
סיור  שהיה  ע"י  עצמה  הקרייה  יל  הקי"ה  שהדינו  ישמויל,  ייתי  ]ודן  הניויה 
שעלי הדהן קוריו )שמויל י פ"י([. ולעומת זית יניייי יומות העולם, לי היתה 
ודמו שנימר  יו הכייור יכרדו,  ודמי שנפיש  ויי הכייור ילי הדנה,  דלל,  קרייה 

)ימכיר די, כ(: 'ויקר ילקים יל ילעם, ודמיויר ירש"י דין.

הקכים  סיני  ויהר  שיסנה  השוה,  מהצכ  ללמוכ  כנו  הספר(  יריש  )שם  ]ויתו"ד 
קרייה לכייור, שיף ידל כייור הקכים קרייה לכייור )והיינו שהקרייה יינה מעשה 
יפנ"ע שיירע יסנה ויהר סיני, ילי צורת הכייור שהיתה יהם יהקכמת קרייה. 
ויש לכרוש משני המקומות שפירשה תורה דיצכ היתה צורת הכייור למשה, ללמכ 
על השיר(. וכחו כמה להצכ השוה שיהן שדן ייש. ופי' המליי"ם שניויה ייש 
היי דכרך שיר הניייים שרויים מריה, ולי מצינו שהקכים קרייה לכייור, ילי 

ימקום שנוסף יה צורת ניויה של שיר ניייים שצרידים הדנה לניויתם[.

י. הענין השני הוי הכייור יל משה. והוי ענין יפנ"ע מליכ תודן המימר שנימר 
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פט(:  ז,  ימכיר  נשי,  )סוף  שנימר  ודמו  יליו.  ה'  שכייר  הכיר  יוף  ילי  למשה, 
'וייוי משה יל יהל מועכ לכיר יתו, וישמע ית הקול מכיר יליו מעל הדפורת 
ויו' מיין שני הדרויים, ויכיר יליו'. ולי נימר שם ילי ויכיר יליו ילי פירוש מה 

נימר לו. שהוי ענין יפנ"ע שהיה ה' מכיר יל משה.

]וכוימי לזה ימה שנימר )ירישית מה, טו(: 'וינשק לדל יחיו וייך עליהם, ויחרי 
דן כירו יחיו יתו'. ולי נימר מה ימרו היחים ליוסף, שיין הענין ילי ייוף הכיר 
שכיירו יתו, לעומת מה שמתחילה לי ידלו לענות יותו, יו לעומת מה שמתחילה 

לי ידלו כירו לשלום[.

וחלוק הכייור מן הקרייה, שיקרייה לי נימר מי הקורי, ילי 'ויקרי יל משה', 
ויכיור נימר מי המכיר, 'ויכיר ה' יליו'. שהקרייה יינה תלויה יקורי מסויים, ילי 
ימה שעל יכה יהי מודן יל הכייור. ייל יין כייור ילי יכיעת הכויר, שהמשמיע 

קולו ליחר ילי שיכע השומע שהוי מכיר יליו, יין דין כייור ייניהם.

ודן יניויה, שהכייור דולל ית היכיעה שה' מכיר יליו, ודמו שנימר 'וישמע ית 
הקול מכיר יליו', שידלל שמיעת הקול הוי שיי יתורת כייור יליו ]והיינו כווקי 
ודיכעון ומנוח[.  יכעו שהכויר הוי מליך,  יניויה, ייל ייילוי מליך מצינו שלי 
ייל קרייה מצינו ילי יכיעה מי הקורי, ודפי שהיה יניויה רישונה של שמויל, 

שסיר שהקורי הוי עלי.

הוי  שפירושה  'לימר',  תיית  ללמכ  ייה  שעליו  המימר,  הוי  השלישי  והענין  י. 
י-יי(:  שמדין ויילך הוי המימר. ודמו שהייי היר"י, על מה שנימר )יהושע י 
'ויצו יהושע ית שוטרי העם לימר. עירו יקרי המחנה וצוו ית העם לימר, הדינו 
לדם ציכה'. שה'לימר' הרישון יי ללמכ שמדין ויילך הוי המימר שימר יהושע, 

וה'לימר' השני יי ללמכ, שמדין הוי המימר שימרו השוטרים לעם.

וחלוק המימר מן הכייור, שלשון כייור הוי על מעשה הכייור, ולשון ימירה הוי 
ודך מצינו  ולי ימר דלום[.  וכייר,  ]ודכימרי יינשי, פלוני כייר  על תודן המימר 
לשון כייור ילי פירוש התודן הנימר ]ודכייור יחי יוסף[. ייל יין לשון ימירה ילי 

פירוש המימר. ולזה ייה תיית 'לימר' ללמכ שמדין הוי תודן המימר.

ויקרי לשני כייורים. הכייור הרישון מתחילת הפרשה,  ודך מתחלקת דל פרשת 
קרינות  שהם  כנכיה',  'כייורי  יתו"ד  ונקרי  ושלמים.  מנחה  עולה,  קרין  הדולל 
'כייורי כחויה', הדולל  והוי  כ(,  ויכיר )יתחילת פרק  הייים ינכיה. ושוי נימר 
פרשה  יין  הפסקות  היו  כייור,  דל  ויתוך  וישם.  ויורכ,  עולה  חטית,  קרין  חוית 
והיו משמשות ההפסקות  ויין ענין לענין. שידל כייור היו דמה מימרים,  לפרשה 
צורת  היי  שדך  הדתוי  שלימכ  יתו"ד,  שפירשו  ודמו  ייניהם.  להתיונן  רווח  ליתן 
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לימוכ תורה מרי לתלמיכ, ע"י הפסקה יין ענין לענין להתיונן יו.

וע"ז כרשו יתו"ד, שדשם שהיתה קרייה לכייור, דך היתה קרייה לימירות, שנימר 
התודן  על  קרייה  ילי  יליכ,  הכייור  למעשה  קרייה  היתה  שלי  לימר.  ויכיר 
שנימר יו, והיתה קרייה יפנ"ע לדל מימר ומימר, שיתוך הכייור. ייל ההפסקות 
הן מימר ילי כייור, שהן ייות ללמכ תודן המימר ע"י הפסקת הכייור ונתינת רווח 

להתיונן. ועליהן לי היתה קרייה, שנימר ויקרי ויכיר.

והמעיין יפרש מה שפירשה תורה ית המקום 'מיהל מועכ', ים הוי המקום שממנו 
ייה הקרייה, יו המקום שיו היה מעשה הכייור.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון

ח. לא היו שוליים לבזיכים

וזרקו את הדם )א, ה(
היו  ולא  א(:  סד,  )פסחים  דתנן  אהא 

ויקרש  יניחום  לבזיכין שוליים שמא 

כהנים  יניחום  רש"י: שמא  פי'  הדם. 

אחר,  דם  שיקבלו  עד  קרקע  ע"ג 

מחמת שהן מרובין וישכחום ויקרוש 

עכ"ל.  לזרוק,  ראוי  יהא  ולא  הדם 

דוקא  מיוחד  חשש  דהוי  ומשמע 

וריבוי  הכהנים  ריבוי  מחמת  הכא 

הבזיכין.

משמע  ב(  )סד,  דבברייתא  וצ"ע, 

דבכל הבזיכין לא היו שוליים, דאיתא 

התם: ת"ר כל הבזיכין שבמקדש לא 

היה להם שוליים חוץ מבזיכי לבונה 

של לחם הפנים וכו'.

 גאלןהרלקהצלקהגרללזהשוקט"א
מח"ס 'יור יקרות' ור"מ ישיית 'סליוכקי', יני ירק

ט. פטור שנים שעשו

וגו' בעשתה אחת ממצות ה'  ואם נפש אחת תחטא בשגגה 
וגו' )ד, כז(

שעשהו  ששנים  ילפינן,  מהכא  הנה 

בש"ס  המבוארים  ]באופנים  פטורים 

)שבת צב, ב ועוד([.

לענין  דוקא  מצינו  דבש"ס  וצ"ב, 

לא  הפסוק  ולכאורה  שבת,  איסורי 

בדיני שבת, אלא בחיובי  מיירי כלל 
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חטאת ]ובאמת מצינו מחלוקת ראשונים 

לענין  דוקא  או  האיסורים  בכל  הוי  אם 

סי' כח( כתב,  )שו"ת ח"א  שבת: רשב"א 

ברמב"ם  משמע  וכן  שבת,  לענין  שרק 

ברש"י  זאת  ולעומת  כלאים(.  מהל'  )פ"י 

)פסחים עה, ב( מצינו, דבכל חיובי חטאת. 

ובפני יהושע )שבת צב, ב( הסתפק בזה, 

ואחרונים,  ראשונים  של  גדול  חבל  ועוד 

בדיני  שדוקא  ולסוברים  ואכ"מ[, 

שבת, צ"ב מנא לן. 

 ר "גהק לק הלרלנרהשוקט"א
יני ירק, דולל 'רמת השרון'

י. שלא לבייש עוברי עבירה

וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום 
העלה )ד, כט(

יוחנן  א"ר  איתא:  ב(  )לב,  בסוטה 

משום רשב"י, מפני מה תקנו תפלה 

בלחש, שלא לבייש את עוברי עבירה 

עבירות  על  בתפלתם  המתודים  ]פירוש, 

שבידם, רש"י[, שהרי לא חלק הכתוב 

ומקשינן,  לעולה.  חטאת  בין  מקום 

חטאת  דם  דמים,  והאיכא  ולא, 

ודם עולה למטה, ומתרצינן  למעלה 

]וכן  דידע  הוא  ]לחודיה[  כהן  התם 

דתניא  חטאת,  אכילת  לענין  מצינו 

)פסחים נט, א(: ואכלו אותם אשר כופר 

ובעלים  אוכלים  שהכהנים  מלמד  בהם, 

מתכפרים[.

העולה  תורת  בספר  זה  על  וכתב 

)לרמ"א, פרק כה(: על כן באה המצוה 

בושת  להמעיט  אחד,  ביום  לאכול 

על  ששב  מאחר  הקרבן,  מקריב 

כדי  עליו  לרחם  ראוי  בשתו  עקב 

שלא תנעול דלת בפני בעלי תשובה, 

ולא היו נאכלים רק תוך העזרה כדי 

לכסות עליו, עכ"ל ]וכ"כ ספר חסידים 

ויש עדים  וכו'  גזל  )תקצד(: מי שגנב או 

שגנב והחזיר, אין לספר בגנותו ולפרסמו, 

אין  השיב  כן  ואחר  ישבע  אם  ואפילו 

בפני  דלת  תנעול  שלא  כדי  לביישו, 

השבים, עכ"ל[.

פא,  )פסחים  מדאמרינן  להעיר,  ויש 

פסח[  ]של  רובו  או  שלם  נטמא  ב(: 

שורפין אותו לפני הבירה ]כל המקדש 

קרוי בירה, רש"י[, מאי טעמא, א"ר יוסי 

]וכן איתא שם  לביישן  כדי  חנינא  בר 

את  מעמיד  היה  המעמד  ראש  א(:  )פב, 

טעמא,  מאי  המזרח,  שער  על  הטמאין 

וברש"י:  לביישן.  כדי  יוסף  רב  אמר 

לביישן שלא נזהרו מלטמא[, וא"כ צריך 

באור, מהי דרך התורה, לבייש עוברי 

עבירה או לא לבייש. ]ראה רמב"ם )פ"ו 

מהל' דעות ה"י([.

 גאלןהרלקהקלקהיויהשוקט"א
מח"ס 'ענינו של יום' 'ויתורתו יהיה', ירושלים
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יא. מליקת חטאת העוף

ומלק את ראשו ממול ערפו לא יבדיל )ה, ח(
החינוך )מצוה קכד( כתב על האיסור 

שלא להבדיל הראש בחטאת העוף: 

ובכל  בכהנים  הבית  בזמן  ונוהגת 

אדם שכל מי שהבדיל בחטאת העוף 

לוקה.

)סה"מ  הרמב"ם  דז"ל  צ"ת,  ולכאורה 

מהבדיל  שהזהירנו  היא  קיב(:  ל"ת 

מליקה,  בשעת  העוף  חטאת  ראש 

'ומלק את ראשו  והוא אמרו יתעלה 

ממול ערפו ולא יבדיל'.

הוא  דהאיסור  בדבריו,  מבואר 

זר  והרי אם  שיבדיל בשעת מליקה. 

מולק ומבדיל בודאי דכיון דהמליקה 

פסולה משום זרות, לא שייך לחייבו 

הבדלה  אלא  דאי"ז  הבדלה,  משום 

משכחת  היאך  וא"כ  פסול,  בעוף 

הבדלה  האיסור  על  יעבור  שזר  לה 

בחטאת העוף ]ואם נאמר דאיירי שכהן 

הסימנים  חתיכת  כשסיים  ומיד  מלק, 

והבדיל הראש מהגוף דעובר  זר  אם בא 

משום איסור זה דלא יבדיל. מה"ט צריך 

להיות הדין בעולת העוף שאם ההבדלה 

כיון  זרות,  משום  עובר  יהא  בזר  נעשית 

דאף ההבדלה היא מעבודת המליקה[.

ויל"ע בזה בד' דברים:.

א. אם איסור הבדלת הראש בחטאת 

העוף הוא גם בזרים, עכ"פ למבואר 

בשעת  הוא  דהאיסור  ברמב"ם 

מליקה.

נימא דהאיסור  ב. בחטאת העוף אי 

בכהן  בין  המליקה  לאחר  גם  הוא 

בין בזר, האם גם לאחר הזאה  אחר 

ומיצוי יש איסור.

הכהן  אם  העוף  בעולת  וכמו"כ  ג. 

או  להבדיל  בעצמו  צריך  שמלק 

דמהני גם אם כהן אחר יבדיל.

אם  העוף  בעולת  יבדיל  זר  ואם  ד. 

חייב מיתה משום זרות, כאשר הכהן 

עשה את תחילת המליקה.

 ר "גהשומ הגנסהשוקט"א
מח"ס 'תקנת שלמה', יני ירק

יב. מרובה מדה טובה

ולא ידע ואשם ונשא עונו )ה, יז(
ר"י הגלילי אומר הרי הכתוב ענש את מי שלא ידע עאכ"ו שיעניש את שידע, 
רבי יוסי אומר אם נפשך לידע מתן שכרן של צדיקים צא ולמד מאדם הראשון 
שלא נצטוה אלא על מצות לא תעשה ועבר עליה, ראה כמה מיתות נקנסו עליו 



הפרשה לקיראעיון  סו

ולדורותיו וכו', ראב"ע אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה הרי הוא 
אומר למען יברכך וגו', קבע הכתוב ברכה למי שבאת על ידו מצוה בלא ידע, 
אמור מעתה היתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה הימנו ומצאה העני ונתפרנס בה 

הרי הקב"ה קובע לו ברכה )רש"י(

שכל  בדוגמאות  האריך  רש"י  הנה 

מקום שהעניש הכתוב בעבר עבירה, 

מדה טובה מרובה שבעשה מצוה על 

אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורתיו 

שאמר  במה  וכן  דורותיו,  ולדורות 

עבירה  לעוברי  דבנטפל  עקיבא  ר' 

כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה 

כעושי  הוא  מצוה  לעושי  דנטפל 

מצוה. 

בן  אלעזר  ר'  שאמר  מה  אמנם 

עזריה, שאם שכח עומר בשדה הרי 

הוא אומר 'למען יברכך' וגו', שקבע 

מצוה  ידו  על  שבאת  למי  הקב"ה 

סלע  היתה  מעתה  אמור  ידע,  בלא 

ומצאה  הימנו,  ונפלה  בכנפיו  צרורה 

העני ונתפרנס בה, הרי הקב"ה קובע 

לו ברכה.

הברכה  עומר  בשכחת  דהא  וצ"ע, 

כשנזכר  הוא  יברכך'  'למען  של 

לו  יש  הרי  עומר,  ששכח  לבסוף 

לחזור  ולא  אותו  להשכיח  מצוה 

הזו  המצוה  שמקיים  וכיון  ולקחתו, 

אבל  מהקב"ה.  מתברך  הוא  הרי 

בנפלה לו סלע, אין עליו שום מצוה 

ואם  אחריה,  לחפש  ולא  להשכיחה 

ומנלן  לקחתה,  יכול  ומצאה  חפשה 

ומצאה  לחפש  הלך  כשלא  דבכה"ג 

עני דקובע לו ברכה.

 גאלןהרלקהלנקמקןהיקניוהשוקט"א
מרישי ישיית 'מיר', ירושלים

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה

הערות לדינא בקריאת פרשת זכור*

א. העולה לתורה בפ' זכור, האם ראוי שיכוון לצאת יד"ח בקריאה שקורא בעצמו בלחש 
ולא בקריאת הבעל קורא 

יש לעיין במי שעולה לתורה לפרשת זכור והוא קורא בלחש יחד עם הבעל קורא )כפי 
הדין בשאר עליות של השנה(, האם ראוי שיכוון שלא לצאת במה ששומע מהקורא אלא 

קשראו(,ה )עטרתה למלרגר’ה ‘חנקץקה קשקללת-לקתה י ותה רלה יקררהשוקט”א,ה ה ג”רהמרקץקה  *
מל”צהלראשהץלווה‘שמעתתאהק וץתא’,המח”סה‘מלרה רקם’השלת.
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לצאת יד"ח בקריאת עצמו, ובזה הוא יקיים דין מצוה בו יותר מבשלוחו שהרי הוא קורא 
מתוך ס"ת כדין.

פרשת  את  בעצמו  קרא  שהוא  קל"ג(,  אות  רב'  ב'מעשה  )כמובא  הגר"א  מנהג  דהנה 
זכור. ובשו"ת 'בנין שלמה' סי' נ"ד ביאר דטעמו הוא משום מצוה בו יותר מבשלוחו, ולכן 
ע"א,  י"ח  דף  במגילה  וכדשנינו  השמיעה,  רק  ולא  הקריאה  הוא  שהחיוב  זכור  בפרשת 
"דתניא זכור יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים 
זכור בפה", לפיכך הוא קרא בעצמו )ושאר הציבור ששומעים יוצאים יד"ח מדין שומע 
כעונה(. משא"כ בשאר קריאות שבמשך השנה שהחיוב הוא לשמוע, אין יותר מצוה בו 

לקרוא מאשר לשמוע מהבעל קורא, עכ"ד. 

אלא שיש להעיר, דאם העולה יכוון לצאת בקריאת עצמו ולא בקריאת הבעל קורא, יש 
חסרון בדבר. דהנה המג"א בסי' תרפ"ה הביא את התרוה"ד סי' ק"ח שדייק מהרא"ש )פ"ו 
דברכות(, דמצוה לקרות פרשת זכור בעשרה. ואמנם השעה"צ סק"ה נשאר בצ"ע מנא 
לן דבעינן עשרה, אך לא נראה שהוא דחה את הדברים אלא רק העיר על כך, ולכן נראה 

דלכתחילה בעינן עשרה.

ולפי"ז כשהעולה קורא בעצמו בלחש הרי אין עשרה ששומעים את קריאתו, ונמצא דאם 
יכוון לצאת בקריאת עצמו הוא אינו יוצא יד"ח אליבא דהתרוה"ד והמג"א. ואין להקשות 
יותר  בו  מצוה  דין  קיים  שפיר  וא"כ  לציבור  בעצמו  קרא  שהוא  משום  הגר"א,  ממנהג 

מבשלוחו, אך זה לא שייך בעולה לתורה שאינו הבעל קורא בעצמו.

ב. העולה צריך לכוון לצאת בקריאת הבעל קורא

הבעל  קריאת  את  ישמע  רק  אלא  בעצמו,  יקרא  לא  דהעולה  לומר  אין  ודאי  ומאידך 
קורא שקריאתו נשמעת בעשרה. שהרי המ"ב בסי' קמ"א סק"י הביא את שיטת הרא"ש 
)מגילה פ"ג סי' א'( דלא מסתבר שהעולה מברך ואחר קורא, אלא העולה צריך לקרות 
וע"ה  סומא  להעלות  מיקל  שהמהרי"ל  ואף  לבטלה.  ברכותיו  תהיינה  שלא  כדי  בעצמו 
לתורה אף שאינם קוראים בעצמם, וכ"פ הרמ"א בסי' קל"ט ס"ג ופליג על השו"ע שם, 
והסביר  לקוראם,  שלא  לכתחילה  נכון  פרה  ופ'  זכור  דלפ'  סקי"ג  שם  המ"ב  כתב  מ"מ 
להקפיד  יש  זכור  דבפ'  קמן,  הא  מדאורייתא.  קריאתם  דחיוב  משום  סק"ו  בשעה"צ 
שהעולה יקרא בעצמו, דאי נימא שהוא יכול לסמוך על מה ששומע מהקורא א"כ מדוע 

אין להעלות סומא וע"ה הרי הם שומעים כמו כולם. 

ובאמת דצ"ב מאי נ"מ לענין פ' זכור שיש להקפיד יותר משאר שבתות השנה שהעולה 
יקרא בעצמו ולכן לא להעלות סומא או ע"ה, והרי בין כך הציבור יוצאים יד"ח מהקורא 
ומאי נ"מ בזה. ובס' מועו"ז )ח"ח סי' קס"ו( הוכיח מכאן כשיטת הט"ז סי' תרפ"ה סק"ב 
דהציבור צריכים לצאת בברכות של העולה לפ' זכור, ולכן אם הוא מברך ואינו קורא יש 
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לחוש שברכותיו לבטלה וכדעת הרא"ש וממילא הציבור אין יוצאים בברכותיו, ולפיכך 
הקפיד המ"ב שהעולה יקרא בעצמו.     

אכן ביאור זה קצת דחוק, משום שהמ"ב בסי' תרפ"ה שהוא המקום שבו הביא את דיני פ' 
זכור לא הזכיר כלל את שיטת הט"ז, אלא כתב שם בסקי"ד דהקורא צריך לכוון להוציא 

את הקוראים בקריאתו, ולא הזכיר דיש להוציא את הציבור גם בברכות, ויש לעיין. 

ג. מסקנא דמילתא, דהעולה לצאת יד"ח הן בקריאת עצמו והן בקריאת הבעל קורא

ומסקנא דמילתא, דההנהגה הראויה לעולה לפ' זכור היא, שיקרא בעצמו וגם ישמע את 
הקורא, ויכוון לצאת הן בקריאת עצמו מדין מצוה בו יותר מבשלוחו )על הצד שלא צריך 
עשרה( והן בשמיעת הקריאה מהבעל קורא )ואמנם זה חידוש, אך אח"כ הראוני שמובא 
ממרן הגריש"א זצ"ל שיש לנהוג כן, בס' מגילת ספר או"ח ס"ס צ"ה(. ונראה עוד להוסיף, 
דהנה השו"ע בסי' קמ"א ס"ב פסק, דהעולה לא ישמיע לאוזנו את קריאתו והמקור הוא 
מהזוהר כמבואר בב"י, והרמ"א כתב שאם משמיע ליכא למיחש, ומיהו המ"ב סקי"ג כתב 
יתכן  זכור דיש מצוה לקרוא, א"כ  פ'  דעדיף טפי שלא ישמיע. ואפשר דהכא בקריאת 

שצריך להשמיע לאוזניו )כדין ק"ש שיש מצוה לכתחילה להשמיע לאוזניו(.

ד. בעל קורא שקורא פרשת זכור בכמה בתי כנסיות

זכור  פ'  שקרא  קורא  בבעל  והוא  הפוסקים,  בו  דיברו  שכבר  בענין  להעיר  יש  עוד 
בביהכנ"ס אחד ועתה בא לקרוא בביהכנ"ס נוסף. דהנה קי"ל דכל המחוייב בדבר מוציא 
את הרבים ידי חובתם, ואף מי שכבר יצא יד"ח יכול להוציא את האחרים משום דאיכא 
ערבות. אלא שמצינו בשו"ת שאג"א )סי' י"ג( דיצא לחדש, דזה רק בברכות דרבנן אך לא 
במצוה דאורייתא. והוא מייסד את דבריו על שיטת הבה"ג )המובא בתוס' בברכות דף 
מ"ח ריש ע"ב(, דמי שאכל כזית אינו מוציא בברהמ"ז מי שאכל כדי שביעה, דלא אתי 

דרבנן ומוציא את המחוייב מדאורייתא. 

והתוס' הקשו עליו, דהרי קי"ל דאע"פ שיצא מוציא. ויישב בשאג"א את שיטתו, דבחיוב 
דאורייתא לא אמרינן דאם יצא מוציא. ועפ"י יסוד זה הוא כתב לבאר את שיטת הגאונים 
שהביא הטור בסי' רע"ג, דמי שכבר קידש לאנשי ביתו אינו יכול לקדש לאחרים, והטור 
תמה אם הם כתבו כן, וביאר השאג"א דאינהו סברי דבדאורייתא לא אמרינן דאם יצא 

מוציא.

ה. האם חיישינן לשיטת השאג"א, דבמצוה דאורייתא לא אמרינן דאם יצא מוציא, והנ"מ 
לדינא

ואע"פ שלהלכה לא פוסקים כוותיה, מ"מ מצינו באחרונים שהזכירו את שיטתו וקצת 
נראה דחשו לה. דהנה במט"א סי' תקפ"ה ס"ט כתב, דבעל תוקע בכמה מקומות יכוון 
דלא  וזה  תחמיצנה,  אל  לידך  הבא  מצוה  משום  שתוקע  הראשונות  בתקיעות  לצאת 
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כהשאג"א. אולם ב'אלף למגן' שם סקכ"א הביא )בשם הגהת 'לחם הפנים'( את השאג"א 
דבמצוה דאורייתא אינו יכול להוציא אחרים אם כבר יצא יד"ח, ולכן ראוי שהתוקע לא 

יכוון לצאת אלא במקום האחרון שתוקע בו.     

והגרשז"א בשו"ת מנח"ש )ח"א סי' ג'( נמי העיר בזה בענין מי שמקדש לאחרים, דאם 
המקדש אינו מחוייב בדבר כגון שכבר יצא יד"ח והשומעים עדיין לא התפללו ערבית הוא 
אינו יכול להוציאם לדעת השאג"א, כי הם מחוייבים מדאורייתא )לפני תפילת ערבית( 

ובזה לא אמרינן דאע"פ שיצא מוציא. 

ומוסיף הגרשז"א, דהנה בס' 'אמרי בינה' )דיני שבת סי' י"א( כתב דמוכח לא כהשאג"א, 
יוצאין בקריאת התורה, הרי דאף  וכל ישראל  ממה דחיוב פרשת זכור דהוא דאורייתא 
בחיוב דאורייתא יכול להוציא את המחוייב בדבר, וע"ז כתב הגרשז"א וז"ל: "ולא ידעתי 
דמ"מ מנין לו דיוצאין גם אם הקורא עצמו כבר יצא". ומוכח דלא פשיטא ליה דבעל קורא 
שכבר יצא יד"ח בקריאת פ' זכור בביהכנ"ס אחד, יכול להוציא את הציבור בביהכנ"ס שני 

מאחר שהוא כבר אינו מחוייב במצוה.

פ'  יד"ח קריאת  יצטרך שלא לצאת  ומעתה בעל קורא שרוצה לחוש לדעת השאג"א, 
יד"ח  לצאת  מתכוון  שאינו  דמאחר  לומר,  ואין  קורא.  בו  האחרון  בביהכנ"ס  אלא  זכור 
הוא גם לא יכול להוציא אחרים, זה אינו, דכתב המ"ב סי' תרצ"ב סקי"א דיש לקרוא את 
המגילה לנשים לאחר שיצא יד"ח בקריאת הציבור, אך יכול הקורא להתכוון שלא לצאת 
בקריאה לנשים ויקרא להם, ואח"כ יצא יד"ח בקריאת הציבור, ע"כ. וש"מ דאין חסרון 

להוציא את האחרים אף כשמתכוון שלא לצאת כעת בקריאתו.

ו. בעל קורא שקורא פ' זכור לנשים

יד"ח  שיצא  קורא  בעל  קריאת  לענין  לעיין  יש  מוציא,  יצא  אם  בענין  דאיירינן  ואיידי 
אינן  דנשים  ס"ב  רע"א  בס'  הדגמ"ר  שיטת  דהנה  לנשים.  שניה  פעם  קורא  הוא  ועתה 
או  לאחרים  ערבות  בכלל  אינה  שאשה  לענין  רק  האם  מסתפק  והוא  ערבות,  בכלל 
היא  דאשה  עליו  חלק  ז'  סי'  רע"א  ובשו"ת  לנשים.  ערבות  בכלל  אינם  האנשים  שגם 
בכלל ערבות, ובשעה"צ שם סק"ט הביא את דבריהם. ובריש סי' תרפ"ט הביא הבה"ל, 
דהפמ"ג הסתפק האם נשים הן בכלל ערבות )אמנם לא מבואר האם הספק הוא גם לענין 

שלאנשים אין ערבות להן(.

ומעתה יש לעיין, דבעל קורא שכבר יצא יד"ח ועתה הוא קורא לנשים, אי נימא דליכא 
ערבות א"כ לא אמרינן דאע"פ שיצא מוציא, וכיצד הוא מוציא אותן יד"ח. ובאמת דכן 
שכבר  אלא  את הנשים,  יד"ח  יצא  שכבר  איש  מוציא  איך  מגילה  להקשות במקרא  יש 
המגילה  שקריאת  דמאחר  וחידש,  'והנכון'(  ד"ה  ק"צ  סי'  ח"א  )או"ח  באג"מ  בזה  עמד 
יד"ח עדיין יש עליו מצוה  יצא  וזה חיוב על כל אדם, לכן אף שכבר  ניסא  היא פרסומי 
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לפרסם הנס כל כמה שיכול, וממילא נחשב שהוא שייך למצוה ויכול להוציא אף שאין 
עליו ערבות, כי בקריאה זו הוא מפרסם עוד את הנס.

אך לגבי קריאת זכור שאינה פרסום הנס, צ"ב איך איש שיצא יד"ח מוציא את הנשים. 
וכמו כן יש להקשות בתקיעת שופר דפסק הרמ"א בסי' תקפ"ט ס"ו דאיש שיצא יד"ח 
ולדינא המנהג  כך.  יענה הדגמ"ר על  ויש לעיין מה  יכול להוציא בתקיעתו את הנשים, 
פוסקים  דלא  ואפשר  נשים,  מוציא  יד"ח  יצא  שכבר  קורא  בעל  שגם  הוא,  הפשוט 
נחלקו  ובלא"ה  לאשה,  מאיש  ערבות  יש  אם  לענין  ספק  בגדר  הוי  אצלו  וגם  כהדגמ"ר 

הפוסקים האם נשים חייבות בפ' זכור.

קונטרס התשובות 
תשובות על שאלה מגליון שנה יד

מליחת קרבן בשבת

על כל קרבנך תקריב מלח )ב, יג(
במנחות )כא, א( דרשינן: 'תקריב', ואפילו בשבת.

הלא  בשבת,  נוהגת  הקרבן  דמליחת  ללמד  קרא  בעינן  למאי  וצ"ע, 
מולח היינו מעבד )שבת עה, ב(, וקיי"ל )שם( דאין עיבוד באוכלין, ושוב ליכא 

טעם לאסור בשבת.

אמרינן  הא  צ"ע,  עדיין  באוכלין,  עיבוד  דיש  דס"ל  )שם(  למ"ד  ואף 
)שבת שם( דהיינו דוקא במולחו הרבה, אבל מלח לביתא לא משוי איניש 

מלח  הרבה  נותנים  היו  לא  קדשים  דבמליחת  וכיון  עיי"ש.  עץ,  מיכליה 
]כמבואר במנחות )שם([, שוב אינו מעבד כלל ע"י המליחה, ולמאי איצטריך 

קרא להתיר מליחה בשבת.

ה"י(,  אסורות  מאכלות  מהל'  )פ"ו  משנה  המגיד  מש"כ  לפי  יל"ע,  וכעי"ז 
דלמ"ד יש עיבוד באוכלין, בעינן עכ"פ שישהה הבשר במלחו כדי שיעור 
הילוך מיל, עיי"ש. א"כ למה לי קרא להתיר מליחה בשבת, הא במליחת 
ע"ג  מעלהו  ומיד  מולחו  אלא  מיל,  כשיעור  במלוחו  משהין  אין  קדשים 
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המזבח ]כמבואר במרדכי )חולין סי' תשכ(, וראה בפירוש המיוחס להראב"ד )ריש פ"ה 
דתמיד(, ובשו"ת חת"ס )ח"ז סי' ל([. 

)יליון קנכ פרשת ויקרי יות י(

תשובת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א

שיזהר יזה שלי יריה

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א
הי כיין עייוכ ייודלים, היינו משום שהעייוכ ייודלים יינו כיר חשוי, להיות 
הוי  ועי"ז  חשייותו,  זהו   – לייוה  מדשירו  שיזה  הדי  ייל  מלידה.  ייכר  נדלל 

עיוכה, הים שיין נותנים הריה מלח.

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א
יעויין ימשנה למלך יפרק יי מהלדות שית הלדה ה, ויעויי"ש שתירץ ]מהר"ר 
ילפנכרי ישם שיטה ישנה[: ונ"ל כדיון כקרין תמיכ ומוסף שית היה דליל ויינו 
נידל ליו דעייוכ יודלים כמי דיון שיינו נידל, יי נמי תיקון קרין דמעיכ כמי".

לי  עלו  ש"ים  פסולין  דמו  יעורה",  "שהיי  ה"ת,  שני  שהוסיף  עוכ,  ]ועיי"ש 
ידלל  הוו"ל  מלח,  צרידין  הם  שיף  ודיון  מהפשט,  להו  כית"ד ממעטינן  ירכו", 
מעיכ ית העור. ודמו שעירי רילים, כיפסחים עי ע"י ימרו כ"חי נידלים צלי 
יין נידלים", ומדיון כית"ד ימרו עליהם "רצו להפשיט מפשיטן, רצו ליודלם 
שמצוות  ייכה"י  הרי"ה  )דמ"ש  יותן  דשמולחין  הרי  יעורם",  יותם  יודלין 

מליחה של הקרין נימרה ים על הנידל לדהנים(, הוו"ל עייוכ יעור שעליהם[.

חיכוש  הוי  כמי",  דמעיכ  קרין  תיקון  נמי  "יי  ישנה  השיטה  ישם  מש"ד  הנה 
היי  ש"המעיכ"  עוכ,  מה  לחוכ.  ו"מעיכ"  לחוכ  "מתקן"  לדיורה,  שדן  יכול, 
מלידה יחפצי, ויילו ה"מתקן", הוי "עשייה" ימידל, לי יחפצי. ולדיורה, 
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משום  ייודלין,  "עייוכ"  ליין  כירים,  ישיר  "עייוכ"  יין  ההיכל  עצם  זהו 
שדשהוי מעיכ ית היודלין, לי חלה עשייתו ילי ימידל, לי יחפצי. וצ"ע 

ייפוי, מנ"ל שהתיקון יקרין, ד"מעיכ" כמי.

ונריה, כיכריי, הם הם כירי ה"שיטה ישנה". שדן מצוות מליחה יקרין, יינה 
י"מידל" של הקרין, ילי יחפצי. ד"נ ייייור תירוצו של ה"שיטה ישנה". ורק 

לדן הוי כמליחת הקרין, יינה ילי עייוכ יקרין עצמו, לי י"מידל".

הקרין  שמליחת  ס"ל  ים  שדן  צ"ע,  הישנה  השיטה  של  הרישון  תירוצו  יך 
ידלל "עייוכ ייודלין" הוי, מכוע יהי תלוי הכיר יייסור ידילתם, הרי סוד"ס 

"יודלין" הוי הקרין, ו"יין עייוכ ייודלין".

ייירי, כלפמש"נ נריה, כמדיון כיסוכ ההיכל יין יודלין לשיינם יודלין, הוי 
משום שמהות ה"עייוכ" לי נימר ילי דשהוי "נעשה" יחפצי, לי י"מידל", 
ולהדי הוי שים היי עשייה י"חפצי" של היודלין, הוו"ל יייסור עייוכ, יעפ"י 

שהוי ייודלין.

ישר לפי זה, הים כשיר התירוצים לי ס"ל דתירוצו השני של השיטה הישנה 
הנ"ל, יין זית ילי משום כס"ל, שים יך עייוכ ייודלין הוי, שוי לי ייסר, יף 
ים יש שם עייוכ, ים יחפצי. ייל דישר קיים ייסור ידילה, מהני הכיר לקיוע 
שהעייוכ הוי רק יחפצי, לי ימידל. היינו, שמעשה העייוכ מתייחס לחפצי, 

לי למידל, שהרי הוי יסור יידילה.

ייל  ימידל,  עייוכו  נקיע  ייודלין,  הוי  שדשהעייוכ  נהי  הש"י,  שימר  זהו 
כדל  ע"ד  יותו,  יודלין  שיין  משום  ימידל,  "עייוכ"  להיותו  יתדן  לי  דישר 

המעשה מדוון הוי לחפצי, ו"יין עייוכ ייודלין".

והנה נימרו עוכ תירוצים על עיקר קושיין. יש שתירצו, כייצטריך קרי להתיר 
למלוח ית החלי וכם, שיינם "יודלין" מחמת ייסורם, ויתי קרי להתיר, יף 
להצריך ית מליחתם. יעויין ישער המלך יפ"י מהלדות י"ט הלדה י הנ"ל, ועוכ.

ולדיורה יפלי, יטו משום ייסורם, לדן ליו שם "יודלין" עלה. מה עוכ, שהלי 
מותרים המה ליוי. דלום "מידל" יינו ילי לישריל.

הדוונה  יין  ייסור,  מחמת  ריויין  כיינן  הנהו  כידל  דמש"נ,  מדין  מודח  וע"ד 
כמהיי טעמי לי הוו ידלל "יודלין", כיין שום סירי כיייכו ית שם "יודלין" 
שיהם מחמת ייסורם. מה עוכ כריויים הם ליודלין שיינם מצווים על ייסור 
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ידילתם.

ילי כדמש"נ, הדוונה היי, כיסוכ כין "יין עייוכ ייודלין", הוי שיין "עייוכ", 
ולהדי, דשהיודלין  ילי המעיכ ית ה"חפצי", לי ית טיי יו טעם ידילתם. 
שהמלח- מיהת,  הי  ייל  יודלין,  שם  מהם  מפקיע  הכיר  שיין  נהי  יסורין, 
העייוכ  ית  לדוון  ידילה,  ייסור  סיי  וכיי  כלזית  לחפצי,  מתייחס  ה"עייוכ", 

שיהיה יחפצי, לי ימידל.

והם הם הכירים יכירי המתרצים כההיתר נצרך למליחת החלי והכם, משום 
שדשמולחים חלי וכם, ע"ד הוו"ל עייוכ יחפצי, דמש"נ יעה"י.

*

המלח  נתינת  ים  כחקר,  עפי"מ  תירץ,  שם  די  מנחות  על  ימת  ישפת  והנה 
מתקיימת לפני תחילת הקטרת היימורין, יו שמי יתדן למלוח ים דשההקטרה 
שהרי  ייודלין,  "עייוכ"  שייך  לי  יעיצומה,  כדשההקטרה  וימרו,  יעיצומה. 
דיר יינם "יודלין" ]ילי שרופין יו מוקטרין[, ויעינן לקרי להתיר ית המלח 

יעיצומה של ההקטרה.

הם,  "יודלין"  ידלל  ליו  ימנם  ילו,  כמוקטרין  לומר,  כצריך  הוי,  יזה  והנריה 
מצוות  שיידי  כלי  וכיי  הלי  כלדיורה,  ילי  לידילה.  ריויים  כיינם  משום 

"מליחה" ליחר ההקטרה, ים דן למיי יתי קרי.

וע"ד מודח מזה, כמיירי שעכיין שיידי יהו קיום כין של הקטרה, דמו יין קיום 
כין של "משלה יהם היור" ליין ימר עידולם, יו היותם "כשן", כידתי נמשדת, 
יו יתדן כתהי נמשדת, הקטרתם, ויעפי"ד יינן "יודלים", משום שדיר יינם 

ריויים לידילה מחמת שריפת הקטרתם.

תירוץ א. להתיר הבאה דרך רשות הרבים*
הקושיה  ד( הקשה  אות  ח  סי'  שו"ת  שי"ז;  קרימונה  )מהדורת  מהר"ם מרוטנבורג 

הראשונה והשניה, מדוע הוצרכה הגמרא )מנחות כא, א( להתיר מליחת קדשים 

בשבת, הרי יש אומרים )שבת עה, ב(, שאין עיבוד באוכלין כלל. וגם לפי הדעה 

)שם( שיש עיבוד באוכלין, במליחה מועטת אין עיבוד, ונמצא שבמליחת קדשים 

*  רוב התירוצים מיישבים את כל הקושיות.
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שאינה מליחה מרובה, אלא כעין מליחה לקדירה )מנחות שם(, לא שייך עיבוד.

ותירץ, שהדרשה נצרכת באופן שאין שם מלח, וצריך להביאו דרך רשות הרבים 

הילוך  כדי  - לרבות קושייתנו השלישית, שצריך לשהות  כל הקושיות  ]ובכך מיושבות 

מיל - שהרי לפי זה אין האיסור משום עיבוד כלל[.

תירוץ ב. להתיר שאר מלאכות
עוד תירץ מהר"ם מרוטנבורג )שם(, שהדבר נצרך להתיר שאר אבות מלאכות 

]ותירוציו הובאו גם בחידושי הגרעק"א על  לצורך המליחה, באופן שהוצרכו לכך 

ציונים לתורה )למהר"י ענגיל, כלל מ ד"ה  וכן תירץ  )פי"א מהל' שבת ה"ה(.  הרמב"ם 

ואולם(, וראה מה שכתב עוד לפי זה[.

תירוץ ג. מבעיר המלח
עוד תירץ מהר"ם מרוטנבורג )שם(, שהיה מקום לומר שבשבת אסור למלוח 

דבר הקרב במזבח, משום שמבעיר המלח, ולכן הוצרכו להתיר זאת ]וכן תירצו 

וראה להלן  ועוד.  וחק נתן )מנחות שם ד"ה תקריב(  )כלל לב-לג אות א(  נשמת אדם 

)כח-לג( מה שיש לדון בזה[.

תירוץ ד. מבשל המלח
הנשמת אדם )שם( הוסיף, שאין לומר שעובר משום בישול, משום שהנותן בשר 

על האש על מנת לשרפו ולא לצלותו, חייב משום מבעיר ולא משום מבשל, 

כמבואר ביבמות )לג, ב(. 

אך הביא שבירושלמי )שבת פ"ב ה"ה( מבואר להדיא, שהקטר חלבים ואיברים 

שלכן  נוסף,  באופן  ליישב  יש  הירושלמי  דברי  שלפי  ונמצא  בישול.  נחשב 

הוצרכה התורה להתיר מליחת הקרבן בשבת, שאם לא כן הדבר אסור משום 

בישול המלח.

תירוץ ה. הקרבן היה כליל
מדוע  הראשונה,  הקושיה  תקריב( הקשה  ד"ה  א  כא,  )מנחות  המיוחס לרשב"א 

)שבת  אין עיבוד באוכלין  הוצרכה התורה להתיר מליחת הקרבן בשבת, הרי 

עה, ב(. 
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ותירץ, שכיון שקרבן תמיד במוסף של שבת היה כליל, ולא היה נאכל, אין זה 

נחשב עיבוד באוכלין, שהרי אינו נאכל ]ולפי זה יש ליישב גם הקושיות הנוספות, 

באוכלין,  דווקא  נאמרו  מיל,  הילוך  כדי  של  והדין  מרובה,  מליחה  של  שהדין  שאפשר 

'תמיד  ולא  במוסף של שבת',  'תמיד  נקט  וצ"ע מדוע  לו(.  יג;  )תירוצים  כמבואר להלן 

ומוסף של שבת'. ובאמת בשער המלך )פ"ג מהל' יום טוב ה"ד( כתב בשמו 'דקרבן תמיד 

אינו נאכל'[.

תירוץ ו. מתקן הקרבן
כמעבד  הוא  הרי  הקרבן  שמתקן  שבכך  )שם(,  לרשב"א  המיוחס  תירץ  עוד 

)למהר"י  מאש  ובמוצל  ה"ה(  שבת  מהל'  )פי"א  למלך  במשנה  הובאו  אלו  ]ותירוצים 

אלפנדרי, שו"ת סי' א( בשם 'שטה למסכת מנחות לראשונים לא נודע למי' או 'שיטת 

מנחות לראשונים'[.

תירוץ ז. זוהי דרשה מדרבנן
)מנחות שם ד"ה תקריב( עמד על הקושיה השניה, שאין במליחת  פסקי הרי"ד 

בשר אלא איסור מדרבנן, שהרי באופן שאינו מולח הרבה ]כגון במולח לביתו[ 

אינו בכלל מעבד. 

וביאר, שמה שדרשו שהדבר מותר בשבת, דרשה דרבנן היא, והדבר בא לומר 

שאין בכך איסור מדרבנן, אבל בחולין יש בכך איסור מדרבנן.

תירוץ ח. בלי הדרשה יש עיבוד באוכלין
הזורע( מבואר, שמה שלומדים  ד"ה  א  עג,  )שבת  גאון  רב האי  ופסקי  בפירושי 

מהקרבת  גם  אלא  המשכן,  מבנין  דווקא  הכוונה  אין  ממשכן,  שבת  מלאכת 

הקרבנות שהיו במשכן. ובאגלי טל )פתיחה סק"א( הקשה, שאם כן מדוע הגמרא 

זו  )שבת עד, ב( אומרת שמלאכת אפיה לא היתה במשכן, הרי היתה מלאכה 

בלחם הפנים ובחביתין. 

ותירץ, שהנה מה שלומדים מלאכת שבת ממשכן, היינו משום שנסמכה שבת 

למלאכת המשכן )שבת מט, ב(. ויש לבאר שהכוונה היא, שכיון שהזהירה התורה 

שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת )יבמות ו, א(, ממילא לומדים שכל המלאכות 

הללו שאסור לעשותן במשכן בשבת, הרי הן מלאכות האסרות בשבת. ולפי 

זה הוא הדין במלאכות שנצרכו לצורך הקרבנות, ולא הותרו בשבת, כמו זריעה 
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הקרבנות,  לצורך  שהותרו  המלאכות  אבל  מלאכות.  בכלל  הן  הרי  וקצירה, 

התירה  התורה  אדרבה,  שהרי  בשבת,  לאסרן  ללמוד  אין  ואפיה,  כשחיטה 

לעשותן בשבת.

)ח"ג ליקוטי תשובות סי' נה(, שגם במה דקיימא  ולפי זה תירץ הדובב מישרים 

עיבוד  אינה מלאכה בשבת, משום שאין  אוכלין  ב( שמליחת  עה,  )שבת  לן 
באוכלין, יש להקשות לשיטת רב האי גאון, שנלמד שמליחת אוכלין נחשבת 

שכיון  טל,  האגלי  כדברי  לומר  וצריך  בקרבנות.  נוהגת  שהיא  משום  מלאכה, 

אמנם  לעלמא.  איסורא  מכך  ללמוד  אין  בשבת,  בקרבנות  מותרת  שמליחה 

כל זה לאחר שכתבה התורה שמותר למלוח בשבת, וממילא הדין הוא שכל 

מליחה אינה מלאכה, אך אם לא היה כתוב שמותר למלוח קרבנות בשבת, היינו 

אומרים להיפך, שכיון שמליחה נוהגת בקרבנות, ממילא היא מלאכה ואסורה 

שהיינו  הנוספות,  הקושיות  ליישב  יש  זה  ]ולפי  להתירה  פסוק  צריך  ולכן  בשבת, 

אומרים שמליחה אסורה גם בזמן מועט, או בכמות מועטה, כי היינו לומדים מהמשכן 

וכנ"ל[.

תירוץ ט. בקרבן פסול
כהנים  בתורת  שמבואר  )שם(,  המוצל מאש  בשם  תירץ  )שם(  למלך  המשנה 

)ויקרא דיבורא דנדבה פרשה ד פ"ה אות ז( שקרבן פסול אינו טעון הפשט וניתוח 

]ומדובר בקרבן שנפסל בקודש, כגון במחשבת שלא לשמה, שדינו שאם עלה לא ירד 

כיון  זה  ואותו קרבן אינו טעון הפשט, אך עדיין טעון מלח[. ובאופן  )זבחים פד, א(, 

כן  פי  על  שאף  והתחדש  גמור,  מעבד  הוא  הרי  המולחו  בעורו,  עדיין  שהוא 

ימלחנו בשבת.

תירוץ י. בזבחי שלמי ציבור
עוד תירץ המשנה למלך )שם( בשם המוצל מאש )שם(, ששנינו בתורת כהנים 

)צו פרשה ד פ"ט אות ה(, שחטאת וזבחי שלמי ציבור ניתנים מתנה לכהן, ואם 

רצו להפשיט את העורות מפשיטים, ואם רצו לאכול העורות, יכולים לעשות 

כן. וכתב הרא"ה )בדק הבית, בית ג שער ג(, שמה שאמרו בגמרא )מנחות שם( 'וכן 

נצרך להתיר  כן הפסוק  ואם  לצלי', הכוונה שמה שנאכל לכהן צריך מליחה. 

]וראה מה  עורותיהם  עם  הרגלים  לאכול שעירי  באופן שרצו  העורות,  למלוח 

שהוסיף בזה[.
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תירוץ יא. בעור הראש
א(  )כז,  בחולין  שמבואר  )שם(,  אדם  והנשמת  )שם(  מאש  המוצל  תירצו  עוד 

וצריך למולחו,  עור על הראש  כיון שיש  כן  ואם  אינו בכלל הפשט,  שהראש 

נמצא שיש בכך מלאכה דאורייתא, ועל כן צריך פסוק להתיר זאת.

תירוץ יב. בעור שתחת האליה
בהמה  פרסות  א( שעור  )כח,  בזבחים  )שם(, שמבואר  המוצל מאש  תירץ  עוד 

דקה, ועור הראש של עגל הרך, ועור שתחת האליה, בעולה כולם נקרבים עמה, 

ובזבח נאכלים. ונמצא שהפסוק נצרך לעורות אלו שנמלחים עמה.

תירוץ יג. בעור חייב במליחה מועטת
השער המלך )פ"ג מהל' יום טוב ה"ד( הקשה על תירוצים אלו כקושייתנו השניה, 

שאפילו אם מדובר במולח העור, מדוע צריך פסוק להתיר, הרי הקרבן אינו 

צריך אלא מליחה מועטת, ונמצא שאינו חייב משום מעבד. 

ותירץ, שאפשר שלגבי עור חייב גם במליחה מועטת, ומה שהתירו )שבת עה, ב( 

במליחה מועטת, מדובר במולח בשר, שבאופן זה אין המלח נופל על גבי העור 

אלא מעט, ועל כן אינו נחשב מעבד.

תירוץ יד. במליחת החלבים
מהר"י אסאד )שו"ת יהודה יעלה, ח"א או"ח סי' סה( תירץ, שמבואר בביצה )יא, ב 

וברש"י שם ד"ה התם(, שאסור למלוח חלבים ביום טוב מן התורה, וטעם הדבר 

הוא, משום שהחלבים אינם אוכלין גמורים. ואם כן פשוט שאף בשבת אסור 

למלוח החלבים, ולכן צריך פסוק להתיר מליחת חלבים בשבת ]והביא מקורות 

נוספים לדבריו. וראה עוד בפרדס יוסף )כאן([.

תירוץ טו. בחלבים חייב במליחה מועטת
]כעין קושייתנו השניה[,  זה  יום טוב ה"ה( הקשה על תירוץ  )פ"ג מהל'  יוסף  אמר 

שאם האיסור הוא משום החלבים, יכול למלחם מעט, באופן שאין בו עיבוד.

ותירץ לפי מה שכתב הטור )או"ח סי' תצט(, שבחלבים אפילו במליחה מועטת 

יש דין עיבוד ]וראה מה שהוסיף להקשות בזה[. 
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תירוץ טז. המלח מבשל
הצפנת פענח )שו"ת ח"א סי' ק אות א( תירץ לפי מה שכתב הר"ן )ע"ז לח, ב מדפי 

הרי"ף ד"ה גרסינן(, שמולח אינו חייב משום מעבד, אבל חייב משום מבשל, ואם 

כן מליחת הקרבן אסורה בשבת משום איסור בישול, ולכן צריך פסוק להתיר 

זאת ]וראה מה שהוסיף לדון בזה[.

תירוץ יז. התחדש שדווקא בתולדות האש חייב
הנודע ביהודה )שו"ת תנינא, או"ח סי' כג ד"ה מכתבו( הביא ליישב כעין זה, שכיון 

שמליח הרי הוא כרותח )פסחים עו, א(, היה מקום לומר שאף לענין שבת הרי זה 

כמבשל. וחידש הפסוק שמותר למלוח אפילו בשבת, משום שדווקא בתולדות 

האש חייב ]והאריך לדחות תירוץ זה. וראה עוד במהרש"ם )שו"ת ח"ז סי' נא([.

תירוץ יח. חייב משום מכה בפטיש
משום  למלוח  אסור  היה  ההיתר  שבלי  תירץ,  אך(  ד"ה  כא  )סי'  בינה  האמרי 

מלאכת מכה בפטיש, והרי זה כמו תיקון מנא, כיון שאין צריך שישהה הרבה 

אלא מיד מתוקן בכך ]אך דחה תירוץ זה[.

תירוץ יט. חייב משום דש
)מנחות שם ד"ה תקריב( תירץ, שכיון שמכוון במליחה להוציא הדם,  יכהן פאר 

הרי זה כמפרק ]שהוא תולדה של דש )רש"י שבת צה, א ד"ה מפרק(. וכן תירץ דגל 

יהודה )ויקרא ד"ה במשנה(, עיין שם[. 

כמליחת  דינה  למזבח  הבשר  שמליחת  )שם([,  יהודה  בדגל  ]המגיה  שדחה  ויש 

מנחה, שאין מטרתה להוציא דם, ואין צריך להשהות המלח כדי להוציא הדם. 

אך כתב שיתכן שצריך להוציא הדם מדין 'ממשקה ישראל' )יחזקאל מה, טו(. 

]וראה עוד להלן )תירוצים לד-לח([.

תירוץ כ. הו"א שבשבת אין צריך למלוח
האבני נזר ]הובא בליקוטים על התורה )כאן(, ובפרדס יוסף )כאן([ ביאר, שאין הפסוק 

מחדש שמותר למלוח את הקרבנות בשבת, אלא שצריך למלחם בשבת. שהיה 

מקום לומר שבשבת אין צריך למלוח, משום שברית מלח נכרתה רק כדי לפייס 
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את המים התחתונים על אשר הורחקו מהמים העליונים )ראה רש"י כאן(, ובשבת 

אין זה שייך, משום שאז כל דבר חוזר ומתעלה אל שורשו, וגם המים התחתונים 

חוזרים למקומם העליון. ולכן הוצרכה התורה לחדש, שאף על פי כן יש מצוה 

למלוח את הקרבנות ]וכעין זה תירץ שפת אמת )ליקוטים ויקרא ח"א עמ' שעו(, וראה 

מה שהקשה על כך[.

ד"ה תקריב(  )מנחות שם  דברי רש"י  עם  אינו מתיישב  זה  שתירוץ  ויש להעיר, 

שכתב: תקריב בשבת ובטומאה - אם קרבן ציבור הוא, ואשמועינן דמליחתן 

עבודה היא, ודחי שבת וטומאה כשאר עבודות. ומבואר שהחידוש הוא שמותר 

למלוח את הקרבנות בשבת.

תירוץ כא. המצוה מחשיבה כמלאכה
מהר"י אסאד )שם( תירץ לפי דברי רש"י )שם(, שהמצות עבודה מחשיבה את 

הדבר כמלאכה, כמבואר ברש"י )ביצה כז, ב ד"ה חלה( לענין ביעור קדשים ביום 

טוב ]שכתב כך: חלה שנטמאה - אינה ראויה לכהן היום, דהא באכילה אסורה לעולם, 

ובהסקה או לתתה לכלבו ביום טוב אסור, דאין מבערין קדשים טמאים מן העולם ביום 

טוב, ואפילו על ידי אכילת בהמה, דקיימא לן שאין שורפין קדשים ביום טוב )שבת כד, 

ב(. ולא תימא דוקא שריפה משום דהבערה שלא לצורך היא, דהא 'אין מדליקין בשמן 

שרפה ביום טוב' )שבת שם( הבערה לצורך היא, דהדלקת נר ביום טוב לצורך אכילה 

היא ומותרת, אפילו הכי בשמן שרפה לא, והוא שמן תרומה שנטמאת דגזרת הכתוב היא 

'באש  דכתיב  להבערתן,  דרחמנא אחשבה  טוב,  ביום  מתבערים  טמאים  קדשים  שאין 

ישרף' )ויקרא ז, יט(, הלכך מלאכה היא[.

תירוץ כב. המליחה נקראת 'הקרבה'
)שם( תירץ כעין זה, שכיון שהתורה קראה למליחה 'הקרבה', וכפי  יכהן פאר 

זה הדבר  ]ולפי  נחשבת מלאכה  נמצא שהמליחה  'תקריב מלח',  )כאן(  שנאמר 

תלוי בשם 'הקרבה'[.

תירוץ כג. העבירה מחשיבה כמלאכה
שרשי הי"ם )פ"ה מהל' עבודת יום הכיפורים הכ"ה( תירץ כעין זה, שאף על פי שאין 

עיבוד באוכלין, כיון שכאן אחשביה רחמנא לחייב על כך בעשה ולא תעשה 

]אם לא מלח[, הרי  שהמליחה נחשבת מלאכה, ולכן הוצרך הפסוק לחדש שבכל 
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זאת ימלח ]ויש שלמדו מדבריו, שהעבירה היא זו שמחשיבה, ולא המצוה. ואינו מוכרח, 

שאפשר שהעבירה מחזקת את המצוה, ודו"ק[. 

תירוץ כד. המלח אינו מעכב
שרשי הי"ם )שם( הוסיף, שהמלח אינו מעכב את הקרבן ]כמבואר ברמב"ם )פ"ה 

מהל' איסורי מזבח הי"ב([, ולכן היה מקום לומר שבשבת לא יתן מלח, שהרי זה 

כעושה מלאכה בשבת ללא צורך. 

תירוצים נוספים והוספות
יש  שבת  דחיית  איזו  כך,  הקושיה  העמיד  תקריב(  ד"ה  שם  )מנחות  אורה  הקרן  כה. 

במליחה, הרי אם משום עיבוד אין עיבוד באוכלין )שבת עה, ב(, ואם משום הבערה, הרי 

הותרה בשביל הקרבן עצמו ]כפי שמשמע ביבמות )לג, ב(. וראה מה שהוסיף להקשות 

לענין טומאה[. 

זו אינה אלא אסמכתא ]כמבואר  וכתב שלכן השמיט הרמב"ם דין זה, משום שדרשה 

לעיל )תירוץ ז([. אמנם ראה בחידושי הגרי"ז )מנחות שם ברש"י ד"ה תקריב( שביאר, 

שהרמב"ם לא השמיט דין זה.

כו. רבינו גרשום )מנחות שם ד"ה תקריב, הובא בשיטה מקובצת מהדורת הגרי"ד אילן 

שם( ביאר הגמרא כך: תקריב ואפילו בשבת - מנחת נסכים לתמידין ומוספין ומלח. 

והגרי"ד אילן )בהערה שם( ביאר, שלדעת רבינו גרשום הגמרא באה לרבות מנחת נסכים 

הבאה עם הקרבן ציבור, שהיא קריבה בשבת, ולא כפירוש רש"י )שם( שהדבר מוסב על 

מליחת הקרבן. ומשמע מדבריו שלפי זה מיושבת קושייתנו.

כז. יש שהקשו על תירוץ זה, שהרי רבינו גרשום )שם( הזכיר בסוף דבריו גם מלח, וכן 

בהמשך דבריו )ד"ה תקריב ואפי' בטומאה( הזכיר המלח לענין טומאה. ותירצו, שעיקר 

הלימוד נצרך לענין מנחת נסכים, ולענין מלח אין זו אלא אסמכתא ]והיינו כמבואר לעיל 

)תירוצים ז; כה(, אלא שלפי זה הדבר מיושב יותר, שהפסוק אינו מיותר[.

ג(,  )תירוץ  לעיל  שהובא  כתירוץ  תירץ  תקריב(  ד"ה  שם  )מנחות  אמת  השפת  כח. 

ריבוי בשיעורים אסור  שייך אם  זה  והוסיף, שכל  בכך שמבעיר המלח.  הוא  שהאיסור 

מדאורייתא, אבל לפי הפוסקים שריבוי בשיעורים אסור רק מדרבנן ]ראה ביביע אומר 

)שו"ת ח"ח או"ח סי' לד( שהביא הדעות בזה[, נמצא שאין צריך פסוק להתיר הקטרה, 

וחוזרת הקושיה.

כט. יכהן פאר )מנחות שם ד"ה תקריב( נקט, שריבוי בשיעורים אסור רק מדרבנן, ולכן 



הפרשה פילקיראעיון 
רא

יק
ו

הקשה כנ"ל, שאין צריך להתיר מליחה מצד ההבערה, שהרי זה רק ריבוי בשיעורים. 

שכיון שמבואר בגמרא )שבת מב, ב( שמילחא צריכה בישולא כבשרא דתורא,  ותירץ, 

נמצא שאין זה בגדר ריבוי בשיעורים, אלא מבעיר ממש. שהרי הבשר מתבשל מיד, וכן 

המנחה, והמלח אינו מתבשל אלא לזמן מרובה כבישרא דתורא, ולכן נחשב מבשל ממש, 

ואינו כריבוי בשיעורים.

ל. ]יש שהעירו על דבריו, שפתח בתירוץ שהאיסור הוא משום הבערה, וסיים בענין של 

בישול. ואין לומר שמהירות הבעירה תלויה במהירות הבישול, שהרי עץ בוער בנקל ואינו 

מתבשל בנקל, ומים להיפך[.

לא. מנחת אברהם )מנחות שם ד"ה ונראה( תירץ, שמדובר במלח שפירש מאברי התמיד, 

שהמלח נעשה כתמיד, ויש דין להקריבו ]והביא מקור לדבר[. ומלח זה צריך ריבוי שמותר 

למלחו בשבת, שהרי זוהי הקטרה בפני עצמה, ואין זה ריבוי בשיעורים.

לב. יש שהעירו, שתירוץ זה - שהאיסור הוא משום מבעיר - אינו מתיישב בדברי רש"י 

וכן כתב הגרי"ז  )מנחות שם ד"ה תקריב(, שכתב שהנידון הוא לענין המליחה עצמה. 

)ברש"י שם(, שהתירוץ הוא לולי דברי רש"י.

לא  ישראל שהקשו הקושיה  גדולי  ל( התקשה, מדוע  סי'  ח"ז  )שו"ת  לג. החתם סופר 

תירצו תירוץ פשוט זה, שהאיסור הוא בכך שמבעיר המלח, שהוא לכאורה פשוט ונער 

יכתבהו ]א"ה: ראה לעיל )תירוץ ג( שיש מהראשונים והאחרונים שתירצו כן, ומכל מקום 

צריך להבין את דעת החולקים. וראה עוד לעיל בסמוך[. 

וביאר שהם סברו שלא שייך איסור הבערה במלח, משום שהוא ניתך בבואו לאש, ואינו 

בוער כלל, ואין דרך הבערה בכך. וכפי שאמר שמואל )שבת מב, א(, שמן התורה מותר 

לכבות גחלת של מתכת, משום שלא שייך בה כיבוי והבערה, והוא הדין למלח.

לד. החתם סופר )שם( נשאל בדומה לשאלה השלישית, שאפשר שאין נקרא עיבוד אלא 

שם  ]ועיין  כך  על  שנצטוו  בקרבנות  מצאנו  ולא  מרובה,  זמן  במלחו  הדבר  כשנשתהה 

שהדברים לא נכתבו בתורת קושיה[. 

והשיב, שלצורך עיבוד העור צריך מליחה ימים רבים, ואף על פי כן המולח בשבת חייב 

משום מעבד, אף שאין העור במלחו אלא יום אחד - בשבת, ובהכרח שחייב משום שזהו 

חלק מצורך העיבוד, ואם כן הוא הדין אם מלח זמן מועט ]אמנם אין זה מיישב שיטת 

המגיד משנה )שם( שהובאה בשאלתנו, שאינו חייב אלא אם שהה שיעור מיל[.

לה. עוד כתב החתם סופר )שם(, שאפילו אם אחר כך הוריד המלח, מכל מקום חייב, 

שהרי על כל פנים עשה מלאכתו. והרי זה כמו שכותב שתי אותיות, ואחר כך מוחקן, 

שמכל מקום חייב על הכתיבה.
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לו. עוד כתב החתם סופר )שם(, שעיבוד של אוכלין חמור יותר, אם היה שייך בהם עיבוד, 

שהרי באוכלין אין אחר מליחה כלום, ואין צריך לעשות פעולות נוספות ]ויש שביארו 

בכוונתו, שהסוגיא כאן היא לפי הדעה שיש עיבוד באוכלין, או שמאיזו סיבה שתהיה יש 

כאן עיבוד באוכלין, ואם כן אין מקום לדון מצד הזמן המועט, משום שעיבוד באוכלין 

חמור יותר[.

לז. עוד כתב החתם סופר )שם(, שעיבוד האוכלין היינו תיקונם על ידי המליחה, וכיון 

כוונתו למבואר  ]ואין  עיבודם  זהו  תיכף,  ויעלום  בכך, שימלחום  הוא  שתיקון הקדשים 

לעיל )תירוץ יח( שחייב משום מכה בפטיש, אלא שמטעם זה חייב משום מעבד, אף 

שמולח לזמן מועט. וראה כעין זה לעיל )תירוץ ו([.

את  משהים  היו  שבמקדש  מבואר,  ברכה(  ד"ה  ב  לב,  )תמיד  הראב"ד  בפירוש  לח. 

האיברים במלח עד שיצא הדם, משום שיש למעט בהקרבת דם האיברים. ואף אם נאמר 

שאין הדבר מעכב, עכ"פ היה בכך מצוה מן המובחר. ולפי דבריו מיושב בפשטות, שלכן 

צריך פסוק להתיר מליחה בשבת.
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פרשת צו
מנקןה מצללת:

יש יה תשע מצוות עשה ותשע מצוות לי תעשה
עשה: הרמת הכשן • הכלקת יש על המזיח ידל יום • ידילת שיירי מנחות • קרין מנחה של דה"י ידל 
• שריפת ישר  נותר הקכשים  • שריפת  זיח השלמים  • מעשה הישם•  מעשה  • מעשה החטית  יום 

קוכש שנטמי.

ל"ת: שלי לדיות יש מעל המזיח • שלי לעשות שיירי מנחות חמץ • שלי תידל מנחת דהן • שלי 
• שלי  פייול  • שלי לידול  • שלי להותיר מישר קרין התוכה  לידול מישר חטיות הנעשות יפנים 

לידול קכשים שנטמיו • שלי נידל חלי • שלי נידל כם יהמה חיה ועוף.

א. זכות הכהן במנחות ובקרבנות

וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל )ו, טז(
אין נקמצת להיות שיריה נאכלין אלא כולה כליל )רש"י פסוק טו(

רמב"ן )לעיל פסוק י( כתב: אמר הרב במורה נבוכים )ש"ג פמ"ו(, כי טעם 
ויאכלנה  מנחה  יקריב  ואם  בעצמו.  הוא  קרבנו  מקריב  כהן  שכל  בעבור 
הוא בעצמו, כאילו לא הקריב דבר, כי מנחת יחיד לא יקריב ממנה כי אם 
שלא  וידמה  שיאכלנה  אלא  הקרבן  זה  מיעוט  די  ולא  והקומץ,  חלבונה 

הקריב קרבן כלל, ולכך ישרפו את כולה, ע"כ.

והנה, רבותינו בעלי התוס' כאן ]דעת זקנים, הדר זקנים, פירוש הרא"ש, בכור 
שור, וחזקוני[, כתבו טעם זה בתוספת ביאור, שאם היה אוכל בשירים, מה 

דורון יש לקב"ה במלא קומצו שאינו אלא דבר מועט. בשלמא ישראל 
לכהנים,  נאכלים  והשירים  נקטר  והקומץ  עשרון  מביא  מנחה,  המביא 
וכהנים משולחן גבוה קזכו, ונמצא כולו דורון. אבל בכהן אם היה אוכל 
השירים אין זה דורון, ולא דמי לחטאת ואשם של כהנים, דהתם החלב 

והאימורים נקטרים והעורות לאנשי המשמר, עיי"ש.

ויש לתמוה, במה שסיימו בעלי התוס', שהעורות לאנשי המשמר, 
או  ]נדרו  קרבנותיו  ומקריב  בא  שהכהן  ב(,  )קט,  בב"ק  מבואר  להדיא  הרי 
]וכן  ועורה שלו  חטאתו ואשמו[ אפילו אם אינו מאנשי המשמר, ועבודתה 
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בא  זה  הרי  קרבן  לו  שהיה  כהן  וכן  וז"ל:  ה"ז(,  המקדש  כלי  מהל'  )פ"ד  הרמב"ם  פסק 

'ובא בכל אות נפשו ושרת', ואפילו חטאתו  יום שירצה, שנאמר  למקדש ומקריבו בכל 

ומהו  ע"כ[,  שלו,  ואכילתו  קרבנות  של  והעור  עצמו,  ע"י  ומכפר  מקריב  הוא  ואשמו 

שכתבו בעלי התוס' שהעורות לאנשי המשמר.

גם  דלדבריהם  התוס',  בעלי  ורבותינו  הרמב"ם  בטעם  צ"ע,  עוד 
חטאת העוף שאין למזבח אלא דמה, מה דורון איכא שהוא עצמו אוכל 

את העוף ]וראה אבן עזרא )לעיל ה, ז ד"ה אחד([.

והנה באבן עזרא )כאן( כתב: 'לא תאכל', ככל המנחות, כי איך יאכל 
הכהן מנחתו או חטאתו, ע"כ.

ודבריו צ"ע, דמלשונו משמע שאין הכהן יכול לאכול חטאתו, והלא 
מפורש בגמ' בב"ק וברמב"ם )המובאים לעיל( שהכהן אוכל חטאתו, ויל"ע 

בכל זה.

ב. משיחה לעתיד לבוא

זאת משחת אהרן ומשחת בניו )ז, לה(
שנצטרפה  עד  יכול  שמעון,  א"ר  איתא:  פי"ח(  יא  פרשה  )כאן  בספרא 
זכות אהרן ובניו כאחת לא זכו בשמן המשחה, תלמוד לומר 'זאת משחת 
יהודה  רבי  בניו בעצמם.  וכדאי  בניו', כדאי אהרן בעצמו  ומשחת  אהרן 
אומר, יכול יהיו אהרן ובניו צריכים לשמן המשחה לעתיד לבא, תלמוד 

לומר 'זאת משחת אהרן ומשחת בניו', ע"כ.

והנה, רמב"ן בהשגותיו לספר המצוות )שורש ג( כתב: לתחיית המתים 
יקדשו אהרן ובניו עצמן במילואים ]שמשה רבינו ילבישם בריבוי בגדים, כמבואר 
ביומא )ה, ב([, לפי שכבר בטלה משיחתן ממנו ומזרעו בשעת המיתה, ויהיו 

האלה  המילואים  ויהיו  כראשונה,  להתקדש  יצטרכו  מחודשים  אנשים 
נוהגין בם, ע"כ.

וצ"ע, הלא בספרא אמר רבי יהודה דלעתיד לבא אין צריך משיחה 
]וכי תימא דס"ל לרמב"ן, דר"ש בספרא שם פליג  ודלא כדברי הרמב"ן.  חדשה, 
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ארבי יהודה, ורמב"ן ס"ל כדעת ר"ש שצריך משיחה, זה אינו, דהא קיי"ל )עירובין מו, ב 

וביצה כז, א( דרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, ולפיכך אין לומר שהרמב"ן פסק 

כר"ש. ראה: יראים )סי' רמ, וקיי"ל כר"ש(; יד מלאכי )כללי התלמוד סי' תקעז(; שו"ת 

אבני נזר )יו"ד סי' שיב ס"ק טז(; קובץ שיעורים )ח"ב סי' כט(; ובספר שיח השדה למרן 

הגרח"ק )ח"ב קונטרס הליקוטים סי' ד(, ודו"ק[.

ג. הקטרת משה בשבעת ימי המילואים

ויקטר  וגו'  המזבחה.  משה  ויקטר  וגו'  החלב  כל  את  ויקח 
משה את הראש וגו' ויקטר משה את כל האיל המזבחה )ח, 

טז-כא(

ימי  בשבעת  המזבח  על  הקטיר  רבינו  שמשה  בקרא,  מבואר 
המילואים.

וצ"ב, כיצד הקטיר, הרי עדיין לא היתה אש על המזבח, כי האש ירדה 
רק ביום א' ניסן כשאהרן התחיל לעבוד ]שכן כתיב )להלן ט, כד(: 'ותצא אש 
מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים', ומבואר בשבת )פז, ב( דא' בניסן 

היה 'ראשון לירידת האש'[.

ואין לומר, דכיון שמצוה להביא אש מן ההדיוט ]כדאיתא ביומא )כא, ב( 
וברמב"ם )פ"ב מהל' תמידין ומוספין ה"א([, ממילא כבר היתה אש שהיה משה 

יכול להקטיר, זה אינו, דהא אין מביאין אש מן ההדיוט אלא אחר שירדה 
אש מן השמים ]כמבואר בדעת זקנים לבעלי התוס' )להלן י, ב( עיי"ש[. ]ראה בפי' 
רשב"ם עה"ת )להלן ט, יג( ובמלבי"ם )שם אות טז(. עוד ראה בפי' רשב"ם עה"ת )שמות 

כט, מג(, ודו"ק[.

ד. שמונת ימי המילואים

ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה )ח, כח(
ויקטר המזבחה, משה שמש כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן )רש"י(

צ"ב, מאחר שגם בשמיני שימש משה ]כמו שפירש"י )שמות מ, כט(: אף 
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יום הקמת המשכן, שימש משה והקריב קרבנות ציבור,  ביום השמיני למילואים שהוא 

חוץ מאותם שנצטווה אהרן בו ביום, ע"כ[, למה נקט רש"י כאן רק כל שבעת ימי 

המילואים, הרי שימש שמונה ימים.

ה. שימוש אהרן ובניו בבגדים שהוזו בשמן ובדם

ויז  על המזבח  ומן הדם אשר  ויקח משה משמן המשחה 
על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את 

אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו )ח, ל(
בזבחים )יח, ב( איתא, דבגדי כהונה מטושטשין ]שנתלכלכו בטיט[ פסולין 

לעבודה ]משום דכתיב 'לכבוד ולתפארת' - רש"י[.

עוד מבואר )שם לה, א(, דאף אם נתלכלכו בגדי כהונה בדם, נפסלו ]וכן 
משמע ביומא )נט, א(, דלכך נותן הדם על קרנות המזבח הפנימי מלמעלה למטה, כדי 

דלא נתווסן מאניה, שלא יזוב הדם לתוך בית יד שלו, עיי"ש[. ואפילו אם נפלה טיפה 

לבעל  הלכות  בליקוטי  כתב  כהונה,  בגדי  על  שמן  של  או  דם  של  אחת 
החפץ חיים )זבחים נב, א(, דנפסלין בכך.

וצ"ע, כיצד יכלו אהרן ובניו לשמש בבגדים שהזה עליהם משה, הרי 
לאחר שהיזה על בגדיהם מן השמן והדם, היו צריכים הבגדים להיפסל 
ד-ה(,  הל'  המקדש  כלי  מהל'  )פ"ח  רמב"ם  ]ראה  מטושטשין.  כהונה  בגדי  מדין 
ודו"ק האם מהני כיבוס בכה"ג, דהא בזבחים )פח, א-ב( מבואר, שאין מכבסין בגדי כהונה 

שנתלכלכו, משום שאין עניות במקום עשירות, ויש לדון האם הכא מהני[.

ו. איסור יציאה מן הקודש בזמן העבודה לדורות

ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם 
את משמרת ה' ולא תמותו )ח, לה(

רמב"ן פירש: על דעת הברייתא של תורת כהנים ענין הפסוק הזה, 
עד  כלומר  עבודה,  בשעת  ולילה  יומם  מועד  אהל  מפתח  יצאו  שלא 
שישלימו כל העבודה המוטלת עליהם באותה העת. והיא מצוה נוהגת 
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שאמר  והוא  מיתה.  עליה  וחייבין  ויצא,  עבודה  כהן  יניח  שלא  לדורות, 
בכהן גדול )להלן כא, יב( 'ומן המקדש לא יצא ולא יחלל', הוי אומר בשעת 

עבודה וכו', עיי"ש.

ויצא.  עבודה  כהן  יניח  שלא  היא  לדורות  המצוה  הלא  טובא,  וצ"ע 
והיאך היה שייך דבר זה באהרן ובניו בשבעת ימי המילואים, הלא הם לא 
עבדו אז עבודה כלל, ואכתי לא היו ראויים לעבודה, ורק משה עשה את 

כל עבודת הקרבנות ]כמבואר ברש"י )זבחים יט, ב ד"ה משה ואהרן([.

שבעת  תשבו  'בסוכת  א( דת"ר:  )מג,  בסוכה  דאיתא  מהא  צ"ע,  עוד 
ימים  להלן  מה  'ימים',  במילואים  ונאמר  'ימים'  כאן  נאמר  וכו',  ימים' 
ואפילו לילות אף כאן ימים ואפילו לילות וכו', דנין דבר שמצותו לדורות 
ע"כ.  לדורות,  נוהגין  שאין  מילואים  יוכיח  ואל  לדורות,  שמצותו  מדבר 
מפורש, דהאי דכתיב 'ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים', 

הוי מדיני המילואים שאינם נוהגים לדורות, ודלא כדברי הרמב"ן.

אביטה ארחותיך - סוגיה בפרשה

ז. ההקדמה לתרומת הדשן

זית תורת העולה )ו, י-י(

היי העולה על מוקכה על המזיח דל הלילה עכ הקכמה י - העולה
היוקר

ויש המזיח תוקכ יוהקכמה י - יש המזיח

וליש הדהן ויו’ והרים ית הכשן ישר תידל היש תורת העולה
ית העולה על המזיח ויו’

'היי   - תורתה  שזית  העולה  היי  מי  לפרש  וחזר  העולה',  תורת  'זית  הדתוי  פתח  י. 
העולה על מוקכה' ויו'. ויוף תורת העולה ומה יעשו יה, הוי ימצות תרומת הכשן 'ישר 

תידל היש ית העולה'.



הפרשה צלעיון  צ

יעולה,  מסוים  פרט  לפרש  שיי  היינו  העולה,  היי  מי  לפרש,  הדתוי  שהקכים  ומה 
שיו תלויה תורת העולה. שמצות תרומת הכשן היי מצכ מה שהעולה היי על מוקכה 
דל  יכשן  ילי  עולה.  קרין  ישם  תלויה  המצוה  ויין  היוקר.  עכ  הלילה  דל  המזיח  על 
על  מוקכה  על  שעלתה  ימה  תלויה  העולה  שתורת  יחכ.  המזיח  על  הציור  הנקטרים 
המזיח, ודל העולים ידלל ]ילי שהעולה היי קרין שיינו יי ילי להעליה והקטרה, 

ויה נימרה תורת העולה להקטרה[.

ויוף הכיר שהעולה היי על מוקכה עכ היוקר, לי נימר יתורת כין שדך יהיה, ילי דכיר 
היכוע מיליו שדך היי העולה. שהרי משעה שהעלה הדהן ית הקרין והקטיר המזיחה, 
דל  נימר יתורת העולה, שהעולה היי על מוקכה  דך  ועל  הרי העולה היי על מוקכה. 

הלילה עכ היוקר, עכ שירים ית הכשן.

י. ולימכ הדתוי, שיש יעולה ענין המתקיים מיליו ילי כין לעשותו, שיו תלויה מצות 
ודיון  מוקכה.  על  מיליה  נשירת  למזיח,  שעלתה  שהעולה  ימה  והוי  הכשן.  תרומת 

שיש המזיח יוקכת יו, ממילי יודלת היש ית העולה על המזיח.

מסתיים  העיכ  שמעשה  המלך.  ית  להידיל  שעיוכתו  למי  כומה,  הכיר  למה  ומשל 
ישימת הלחם לפני המלך, ייל תדלית עיוכתו מתקיימת ימה שהמלך יודל יעצמו. 
ודך יידילת מזיח, שמעשה ההקריה מסתיים ימה שהעלה המזיחה והקטיר, ותדלית 

הקרין מתקיימת יידילת המזיח מעצמו.

עליהם  שמוטל  הדהנים,  עיוכת  ידלל  הוי  הרי  הקרינות,  יעיוכת  כיר  דל  ]וימנם 
שיתקיים. ודשם שעיוכת הלויים היי ים יהיפת כלתות ילי שיהי כין להייף כלתות 
המקכש, ילי שעיוכת היית מוטלת על הלויים, דך קיום ידילת מזיח הוי כיר המוטל 
ית  ולהחזיר  היש,  שתידלם  דכי  למזיח  העולים  ית  יצינורי  להפך  דיון  הדהנים,  על 
)פ"כ מהל'  ]ודמיויר יריי"כ  ה'  לפני  זה ידלל שירות  יין  ייל  הפוקעים מהמערדה. 

ייית מקכש ה"כ( שיפשר לעמוכ מחוץ לעזרה ולהפך יצינורי[.

הקרין.  הקרית  כין  ילי  יף  נימר  עליו,  שעלה  ימה  מזיח  ידילת  קיום  של  זה  וענין 
ונתריה יף ימקצת מן הפסולים להקריה, שמ"מ דשרים הם לקיום זה של ידילת מזיח 

ימה שעלה עליו. וים עלו לי ירכו, ותתקיים יהם מיליה ידילת מזיח.

י. וזו היי ההקכמה לתורת העולה של תרומת הכשן: 'היי העולה על מוקכה' ויו'. שתורה 
זו נימרה מחמת שהיי העולה שנתקיימה יה ידילת מזיח ע"י שהיתה על מוקכה על 
ית  היש  ידילת  מתקיימת  ויזה  יו.  תוקכ  המזיח  ויש  היוקר,  עכ  הלילה  דל  המזיח 

העולה על המזיח. שעליה נימרה מצוות תרומת הכשן ישר תידל היש.

והמעיין יפרש טעם החילוק, שזמן הקרית הקרינות הוי ייום, ודמו שכרשו )מיילה ד, י( 
ממה שנימר )ז, לח(: 'ייום צוותו ית יני ישריל להקריי'. ויילו זמן קיום ידילת מזיח 

הוי דל הלילה עכ היוקר, והוי כיר שמצוותו ילילה, דלשון המשנה ימיילה שם.
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון

ח. פסול סולת המנחה המעורבת באחרת

והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה )ו, ח(
המנחה, שלא תהא מעורבת באחרת )רש"י(

הנה, לעיל )ב, כ(  כתיב: 'מלא קמצו 

בתו"כ:  ואיתא  ומשמנה',  מסלתה 

חברתה,  מסולת  ולא  'מסלתה' 

'ומשמנה' ולא משמן חברתה, מכאן 

נתקמצו  שלא  מנחות  שתי  אמרו 

ונתערבו זו בזו, אם יכול לקמוץ מזו 

בפני עצמו ומזו בפני עצמו, כשרות, 

משנה  ]וראה  ע"כ  פסולות,  לאו  ואם 

הביא  לא  ורש"י  א([.  )כג,  במנחות 

דרשא זו, והביא רק כאן ממה דכתיב 

מעורבת  תהא  שלא  'המנחה'  סלת 

באחרת, וגם זה איתא בתו"כ.

בב'  נדרש  זה  דין  מדוע  וצ"ע, 

מקומות.

ילפינן  הדין  דעיקר  כתב  והמלבי"ם 

מהא, ד'המנחה', ועי' מש"כ בזה.

דנתערבו  פרש"י,  א(  )כב,  ובמנחות 

אחת,  מכל  לקמוץ  יכול  ואינו 

'מסלתה'  בתו"כ  דאמר  פסולות, 

שהביא  הרי  חברתה,  מסולת  ולא 

מהפסוק דלעיל, וצ"ע.

 גאלןהרלקהאלר םהקצחיהלרזוהשוקט"א
מח"ס 'עיוני רש"י' ומרישי ישיית 'מיר' מוכיעין עילית

ט. שבעת ימי המילואים

ויקח משה את שמן המשחה וגו' )ח, י(
נתנה  אי  נחלקו,  ב(  )קטו,  בזבחים 

מהקמת  או  מסיני  לכהנים  עבודה 

המשכן, עיי"ש.

זו, דמה  צ"ע מפרשה  ולמ"ד מסיני, 

עבדו  כבר  הא  למילואים,  הוצרכו 

לעבודה  ראויים  והיו  לכן,  קודם 

מסיני.

 גאלןהרלקהחקקםהמרקץקהאלזלנקהשוקט"א
ריש ישיית 'עטרת שלמה' רישל"צ ומח"ס 'כרך חיים', יני ירק
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י. חיטוי וטהרת המזבח

ויחטא את המזבח )ח, טו(
וטהרו  חטאו  המזבח,  את  ויחטא 

מזרות ליכנס לקדושה )רש"י(

מצינו  המזבח  לגבי  רק  אמאי  צ"ב, 

להטהר  המזבח,  חיטוי  של  זה  ענין 

מזרות ולהכנס לקדושה ]וכמו שמצינו 

'על  דפירש:  לו(  כט,  )שמות  ברש"י 

על  לכפר  הכפורים,  בשביל  הכפרים', 

המזבח מכל זרות ותעוב וכו', עיי"ש[, מה 

משכן  עניני  לשאר  כן  מצאנו  שלא 

וכליו. ]עוד ראה באילת השחר שהקשה, 

מה הכוונה 'מזרות', הא כבר היה מוקדש 

למזבח, ואיזה חולין וזרות היה בו[.

 ר "גהאלר םהאלאהמקווערהשוקט"א
יירי פירק ניו-יורק

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה

נאמנות קטן על טבילת כלים *

וים ידלי נחשת ישלה ומרק ושטף ימים )ו, די(

בשולחן ערוך יו”ד סימן קכ סי”ד כתב: אין מאמינים קטן על טבילת כלים, אבל אם טבלו 
לפני גדול, הוי טבילה. ויש לדון באופנים שונים האם יש נאמנות. 

כלי מתכות וכלי זכוכית

מקור הדין שבשו”ע מתרומת הדשן )סי’ רנז’( שכתב שמכיון שטבילת כלים דאורייתא 
זכוכית  בכלי  שלפי”ז  רעק”א  בחידושי  וכתב  זה.  טעם  והט”ז  הב”י  וכ”כ  נאמן.  לא  קטן 
שחיוב טבילתם מדרבנן, קטן נאמן. אולם לפי מש”כ תוס’ בעירובין )לא: ד”ה מכאן( דהא 
דקטן נאמן בדרבנן הוא רק בדבר שלו שמוטל עליו, אבל בגדול ששולחו אינו נאמן, גם 
בכלי זכוכית אינו נאמן. וציין למש”כ על המג”א סי’ תלז. ובאו”ח סי’ תלז כתב שמוכח 
מדברי תרוה”ד שאינו סובר להלכה כדעת תוס’ בעירובין. גם בפמ”ג סי’ תלז א”א סק”ח 

כתב שנראה מדברי המג”א דלא קיי”ל כתוס’ בעירובין. 

*הה ג"רהק לק הינרהשוקט"א,הרלה' גלע ה קרלמקת'הלחלרהלק"צה'מלקקעקןהעקוקת',הראשהץלווה
'חל"מ'.
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יו”ד סי’ קכז’ שכתב דקטן אינו נאמן באיסור  והנה המג”א )תלז,ח( הביא דברי הרמ”א 
דרבנן היכא דאיתחזק איסורא, והא דנאמנים בבדיקת חמץ הוא משום שחמץ מיקרי לא 
איתחזק. ותמה המג”א דחמץ הוא בגדר איתחזק איסורא ואעפ”כ קטן נאמן, והטעם הוא 
משום שבידו לבדוק )כמבואר בש”ך שם בשם הריב”ש(. ועוד הוכיח מדין טבילת כלים 
שמבואר בב”י מתרוה”ד, שלמ”ד שחיובו דרבנן, קטן נאמן. ומסקנתו שלא כדברי הרמ”א 

שהחמיר בדרבנן ואיתחזק. 

איסורא,  איתחזק  לא  מיקרי  דחמץ  הרמ”א,  דברי  לישב  כתב  המג”א  על  שם  ובפמ”ג 
דמיירי בחדר שאין תשמישו תדיר בחמץ. ובסי’ תנא משב”ז סק”ו כתב שגם בכלי זכוכית 

אף שחיוב טבילתם דרבנן אין נאמנות לקטן, וזה על פי מה שנקט כרמ”א בסי’ קכז.

בן יג’ ויום אחד

הפמ”ג בסי’ תנא )משב”ז סק”ו( כתב דבכלי מתכות שטבילתם דאורייתא לא סומכים על 
חזקה דרבא לומר שהביא ב’ שערות. והוכיח מדברי המג”א סי’ נה סק”ז, שברמ”א כתב 
שהגיע לגיל יג’ שנים מצטרף למנין, וכתב המג”א הטעם משום שתפילה דרבנן. ומבואר 
שאם היתה דאורייתא לא היינו סומכים על חזקה דרבא. ובסי’ קצט סק”ז כתב המג”א 
שמי שהגיע ליג’ שנים אינו מוציא י”ח בברכת המזון גדול, הואיל וברהמ”ז דאורייתא. ויש 
לציין עוד לדברי המג”א סי’ לט לגבי בן יג’ שנים שכתב תפילין שלא סומכים על חזקה 

דרבא, ורק משהגיע לגיל יח’. 

ממתי סומכים שהביא ב”ש, כתב בבה”ל סי’ לט שהרבה אחרונים תמהו על מש”כ המג”א 
דבהגיע ליח’ מותר. ובמ”ב כתב דבעינן נתמלא זקנו, דהיינו שיש לו ריבוי שערות בזקן אף 
שהם קטנים מאד. ובבה”ל הביא שאפשר שאף בזקן מועט סגי, דהיינו שגדלו לו שערות 
גדולות בשני צידי הפנים ובסנטר. ועוד הוסיף שאפשר שאפי’ רק צמחו לו סיכי דיקנא 

אפשר שמספיק, והניח בצ”ע. 

ויש להקשות על דברי הפמ”ג דלא סמכינן על חזקה דרבא לגבי טבילת כלים. דבשו”ע 
יו”ד סי’ א לגבי קטן ששוחט כתב: ואם הקטן יודע לאמן ידיו, אם אחרים עומדים על גביו, 
שוחט לכתחלה ומותר לאכול משחיטתו. הגה: אבל אם שחט בינו לבין עצמו, שחיטתו 
מצוה,  בר  שנעשה  עד  זה  לענין  קטן  ומקרי  שחיטה.  הלכות  שיודע  פי  על  אף  פסולה, 
דהיינו בן י”ג שנים ויום אחד. עכ”ל. משמע מהרמ”א שאם הגיע לגיל יג’ שנים נאמן, ולא 

כתב שבעינן ידיעה ברורה שהביא ב’ שערות. אמנם קשה מדברי המג”א דלעיל.

ונראה דדברי המג”א הם במקרים שלקטן אין יכולת לעשות מצוה זו. היינו לגבי תפילין 
דאוריתא  היתה  שאם  תפילה  לגבי  תפילין,  לכתיבת  כשר  שאינו  מפס’  התמעט  שקטן 
לא היתה תפילתו תפילה, וכן לגבי ברהמ”ז שברכת קטן אינה ברכה. אבל לגבי שחיטה 
לא התמעט קטן, ושחיטתו שחיטה, אלא שאינו נאמן על כך אם אין גדול רואהו. והיינו 
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שהחסרון הוא בנאמנות ולא בעצם עשיית הדבר. ויש לומר שלגבי זה משהגיע לגיל יג’ 
אם  שרק  לה’  סי’  חו”מ  בממונות מבואר בשו”ע  עדות  שלגבי  ואף  עליו.  סומכים  שנים 
הביא ב”ש שכתב שם: קטן פסול להעיד אפילו היה נבון וחכם, עד שיביא שתי שערות 
אחר י”ג שנים גמורות. זה דוקא בעדות לממון, אבל בעדות הנוגעת לאיסורים קל יותר. 
וכמו שמצאנו שדעת הרשב”א והטור )ויתבאר לקמן( שקטן נאמן על השחיטה אף שלא 
אנו  אין  אם  אף  שנים  יג  לגיל  משהגיע  לדידן שנאמן  לומר  יש  ה"נ  שנים.  יג  לגיל  הגיע 
על  סומכים  דלא  דהא  נה  בסי'  הפמ"ג  מש"כ  להוסיף  יש  ובפרט  ב"ש.  שהביא  יודעים 

חזקה דרבא הוא מדרבנן, ולפי"ז בודאי שיש מקום לחילוק שכתבתי.

אמנם בפת”ש ביו”ד סי’ א כתב שלפי מש”כ המג”א, ה”ה בשחיטה אינו נאמן אלא אם 
ידעינן בודאי שהביא ב”ש. ואפשר שסוברים שמה שכתב הרמ”א יג’ שנים הוא לאפוקי 
ויש לעיין  הדיעות שרק בגיל יח’ שנים סומכים עליו, ולא בא לאפוקי שלא צריך ב”ש. 

בזה. 

דעת הרשב”א והטור

הקטנים  וז”ל:  שחיטה  על  קטן  נאמנות  לגבי  )א,א(  הבית  במשמרת  הרשב”א  כתב 
ולהביא  לקנות  לקלקל  עשויין  דאין  דמי  שפיר  ויין  בשר  ידיהם  על  שלוקחים  החריפים 
ישראל טועין. שאין  לכלהו  נשוי  ולא  נכון  לי  נראה  וזה  ולהניח את המותר.  מן האיסור 
זה מדרך עדות אלא חזקה היא. עכ”ל. ופסק כן הטור ביו”ד סי’ א לגבי נאמנות קטן על 
שחיטה. והשו”ע פסק שלא כדעתם אלא שקטן אינו נאמן כלל. והט”ז הקשה על הטור 
שלגבי שחיטה כתב כרשב”א, ולגבי טבילת כלים כתב שקטן אינו נאמן, ומשמע שאף 
קטן חריף אינו נאמן. ותירץ הט”ז דלגבי שחיטה הרי הבהמה שחוטה לפנינו ולכן סומכים 
על הקטן, משא”כ בטבילת כלים. ולפי”ז נראה שאם שולח קטן לטבול כלי וחוזר עם כלי 
רטוב, יהיה נאמן לדעת הטור, שזהו כבהמה שחוטה לפניך, שאף שאין ידוע אם שחט 
כדין נאמן. ולרשב”א יתכן שאין מוכרחים לומר כן, שביאר בכך גם מדוע סומכים על קטן 
שמביא מהשוק בשר ויין. וזה כאמור לדעת הרשב”א והטור, והשו”ע פסק שלא כדעתם.

והנה, בקטן שהגיע לגיל יג שנים ולא בדקנו אם הביא ב”ש יש מקום לדון לסמוך על דבריו 
במקרה שנשלח לטבול כלי וחוזר עם כלי רטוב. דלפי מה שביארתי לעיל יש לדון אולי גם 
המג”א יסבור שסומכים על חזקה דרבא )הואיל והנושא הוא נאמנות בלבד, שהרי קטן 
כשר לטבילת כלים(, ובצירוף דעת הרשב”א והטור )אף שהשו”ע לא פוסק כמוהם, מ”מ 
ואף הפמ”ג שכתב לא לסמוך על חזקה דרבא, אפשר  הנ”ל(.  לדון לצרפם לסברא  יש 
שמיירי באופן שאין כלי טבול לפנינו, היינו שהכלי יבש והוא מעיד שהוא טבול, אבל כה”ג 
שהכלי רטוב ויש צירוף דעת הרשב”א, אולי יסכים למה שהתבאר. ועוד יש לצרף הסברא 

שתתבאר לקמן שבידו לטובלו.
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קטן שבידו לטבול

איסורא  שאיתחזק  דבר  להתיר  נאמן  אינו  שקטן  כתב  ג  סו”ס  קכז  סי’  ביו”ד  הרמ”א 
דאמרינן  והא  וז”ל:  הריב”ש  קושית  הביא  ובש”ך  מהריב”ש.  ומקורו  דרבנן,  באיסור  אף 
במסכת סוכה קטן היודע לשמור את ידיו אוכלים ע”י טהרות, זה בטהרות שבידו, אבל 
במה שאין בידו אין הקטן נאמן להוציא דבר מחזקתו להיתר או לאיסור ע”כ. ובביאור 
הגר”א שם כתב ע”פ תוס’ בפסחים שאף בדאורייתא נאמן קטן במה שבידו )ולכאורה כן 
נראה מראית הריב”ש לדין זה(. אמנם בסי’ קכ סי” כתב הגר”א שקטן נאמן על מה שבידו 

באיסור דרבנן, ולא באיסור תורה. 

והנה קטן )אף שאינו בן יג שנים( שנשלח להטביל כלי, הרי בידו לטובלו. וא”כ למבואר 
זכוכית שחיובם מדרבנן,  ובביאור הגר”א, לכל הפחות בטבילת כלי  בש”ך בשם ריב”ש 
יהיה נאמן. ומה שכתב הפמ”ג ע”פ דברי הרמ”א שאינו נאמן כיון שאיתחזק איסורא, יש 
להעמיד באופן שאינו בידו, שרק מעיד שיודע שהכלי טבול ואין בידו לטובלו כעת. ולענין 
כלי מתכות שחיובם דאורייתא, לכאורה זה תלוי במחלוקת שמבוארת בגר”א בסי’ קכ 
וסי’ קכז כאמור. אמנם בגר”א סי’ קכז מבואר שבאיכא טורח קטן אינו נאמן בדאורייתא, 

ואולי נאמר שללכת למקוה להטביל את הכלי נחשב לטורח, ויש לעיין בזה. 

מילתא דעבידא לאיגלויי

ביבמות לט: מבואר שעבד או אשה נאמנים לומר על פלוני שהוא אחי המת ומיבם או 
מכיר  שהוא  קטן  על  גם  כתב  וחליצה  מיבום  הל”א  פ”ד  וברמב”ם  המת.  לאשת  חולץ 
ואפשר  הוא  להגלות  העשוי  דבר  שזה  שם:  הרמב”ם  כתב  הדין  ובטעם  שנאמן.  ונבון 
לידע אמיתת הדבר שלא מפיהן. ובשו”ת התשבץ ח”א סי’ פב למד מכאן שבכל עדויות 
דעבידא  דבמילתא  הטעם:  וכתב  לאיגלויי.  בעבידא  אשה  או  קרוב  נאמנים  שבתורה 
לאגלויי לא הקפידה תורה בדקדוקי עדות בשום מקום לא בממון ולא באיסור. והריב”ש 
חלק על דבריו וכתב שאין נאמנות בממונות במילתא דעבידא לאיגלויי )והרמ”א חו”מ 
סו”ס ל’ כתב כריב”ש(. ובביאור הדין מדוע עבד או אשה נאמנים לגלות אחי המת כתב 
הריב”ש בסי’ קנה’: שדבר זה כבר ידעו בו רבים ונוכל לחקור הדבר מיד. ע”כ. גם בטור 
חו”מ סי’ מט’ כתב שאפילו קרוב או אשה נאמנים לומר את שם המלוה או הלווה הואיל 
והוא דבר שעשוי להתגלות. עכ”פ במילתא דעבידא לאיגלויי בקל ומיד לא נחלקו ולכו”ע 
נאמנים. ולפי מה שהבאנו מהרמב”ם מבואר שאף קטן נאמן. ונאמנות זו היא אף בדברים 

הנוגעים לדאורייתא.

ובביאור הגר”א )אהע”ז קסט,כה( כתב לבאר הגמ’ ביבמות על פי דברי הרי”ף שם, דעדות 
שהוא אחי המת אינה בגדר עדות כלל. ונראה כונתו שאין הוא מעיד על דבר שמחייב 
או אוסר, אלא ידיעה בעלמא, ועל זה לא נאמרו דיני וגדרי עדות. ובכה”ג נראה שפירש 
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הריב”ש בסי’ קפב )בשונה מפירושו בסי’ קנה(. אמנם יתכן שתלוי במחלוקת הפוסקים 
האם נאמנות זו היא רק לפני שהדבר נוגע למעשה, או אף לאחר שנוגע. והריב”ש בסי’ 
קפב נקט שרק לפני שהגיע למעשה, וזה מתאים לפירושו שם שאין זה בגדר עדות כלל. 
אלא  הפוסקים,  דעת  כן  שאין  הריב”ש  דברי  על  כתב  קנז  סי’  ריש  אהע”ז  בב”י  אמנם 
ולפי”ז לכאורה צ”ל בביאור הדין כנ”ל,  אפילו אמרו כן בשעת מעשה סומכים עליהם. 

שהוא מדין מילתא דעבידא לאיגלויי.  

ולפי זה י”ל שאם שלח קטן )אף שאינו בן יג שנים( ואמר לו לטבול בפני גדול וכשיחזור 
יאמר את שם הגדול, ואיך ניתן לדבר עמו )כגון כתובת מגורים או מס’ טלפון(, בכה”ג 
אפשר לסמוך על הקטן, שהרי הדבר יכול להתברר. ולפי מה שהתבאר זה אפילו בטבילת 

כלי מתכות שחיובם מדאורייתא.                 

קונטרס התשובות 
תשובות על שאלה מגליון שנה יד

גחלת שירדה מעל המזבח

הכהן  עליה  ובער  תכבה  לא  בו  תוקד  המזבח  על  והאש 
עצים בבקר בבקר )ו, ה(

בזבחים )צא, ב( איתא: המוריד גחלת מעל המזבח וכיבה חייב. והקשו 
בתוס' )שם ד"ה המוריד(, אמאי חייב על כיבויה, הא איתעבידא לה מצוותה, 
ובפרק המזבח מקדש )שם פו, א( תנן, וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח 
לא יחזיר. ותירצו, דשמא יש לחלק בין הורדה בעצמו מעל גבי המזבח 

לבין פקעה בעצמה מאליה, עיי"ש.

ויל"ע, ממ"נ, אי עצים דינן כקרבן, וכל שנתעכלו כבר נעשתה מצוותן, 
ולא ריבתה תורה שצריך להחזיר עיכולי עצים, א"כ גם אם הוא בעצמו 

הורידן אין להחזירן, דכבר נעשו מצוותן, ואמאי מתחייב על כיבויים.

להקטיר  היא  שמצוותם  אלא  כקרבן,  דינם  אין  דעצים  נימא  ואי 
נגמרה  לא  להדלקה  ראויים  שהם  כל  ולפיכך  הנקטרים,  את  עליהם 

מצוותם, א"כ ליהדר נמי עיכולי עצים, אף כשפקעו מעצמם. 

)יליון קנה פרשת צו יות כ(



הפרשה צזצלעיון 
צו

תשובת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א

יזירת הדתוי הוי דין

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א
"והיש על המזיח תוקכ יו", היי מצוות קיום היש, והמדיה יפילו יחלת יחת, 

עויר על ה"ליו" וה"עשה".

המדיה יפילו יחלת יחת חייי, ויליכ שהיי יחלת מן היש היקוכה, די יסוכ 
הייסור הוי "לעשות" מעשה דייוי ימוקכ.

לדן, ים היחלת לי נמצית ימוקכ, דיון ש"ירכה" מעל ייי המזיח, יינה יחלת 
שחיייין על דייוייה. דמוין, שיין שום נפ"מ יין ים "ירכה" מן המזיח, ליין ים 
למוקכ,  השיידת  יחלת  דייוי  רק  יינו  והמצוה,  הייסור  שדן  המזיח,  מן  פקעה 

ילי דייוי "ימוקכ", ודייוייה של יחלת ימוקכ, זהו ייסורו.

ייל ים "הוריכוה" מן המזיח, ויח"ד דייוה, חיייים, משום שדייויה של יחלת 
זית, מתייחסת ל"מוקכ", ונמצי מדיה יחלת "מעל המזיח".

]ויעויין יתוס' זיחים פו ע"י כ"ה ודולן: "ועוכ י"ל כפקעו היינו כפקעו מיליהן, 
יין מיליהן לע"י יחרים ]כפסולין  ויש לחלק  יש ימשמע שהוריכן  יעלו  וירכו 
יו עצמות שפקעו מיליהן, "לי יחזיר", ויילו הפסולין יו עצמות שהוריכן, ים 
משל יהם היור, יעלו[ דעין ההיי כטרף יקלפי המוריכ יחלת מע"י המזיח ודיה 
חייי משום כלי ינתקיה ממצותה ילמי ידול להעלותה ודי פקעה תנן ימתניתין 

כלי יחזיר" ודו'.

הרי להכיי, כהיינו טעמי כהמוריכ ודיה חייי, משום "כלי ינתקיה ממצותה", 
היינו, כהוו"ל דיילו דייה על ייי המזיח. ודמו"ד ייי פסולין ועצמות, דיילו לי 
ירכ. והם הם הכירים יעה"י, שים לי דן, מה ענין יחלת מע"י מזיח, לפסולין 

שירכו, שיחזרו ויעלו. וע"ד דמיויר יעה"י[.



הפרשה צלעיון  צח

תירוץ א. בפקעו מאליהם המזבח דחאם*
החזון איש )קדשים קמא סי' לו אות ו, עמ' פז( הקשה קושיה זו, על תירוץ התוספות 

)שם( ]ומחמת כן תירץ קושייתם באופן אחר, כמובא להלן )תירוץ טז([.

והנה הריטב"א )יומא מו, ב ד"ה התם( הביא תירוץ התוספות בתוספת נופך, שיש 

שפקעו  שבאופן  בידים,  שהורידם  לאופן  מאליהם,  שפקעו  אופן  בין  חילוק 

מאליהם פקעה קדושתם, משום שהמזבח דחאם. 

ולפי זה מיושבת קושייתנו, שבאמת עצים אין דינם כקרבן, אלא שמצוותם היא 

נגמרה  לא  להדלקה  ראויים  כל שהם  ולפיכך  הנקטרים,  עליהם את  להקטיר 

מצוותם. אבל באופן שפקעו מאליהם פקעה קדושתם, משום שהמזבח דחאם 

]ובתירוצים הבאים יתבאר הענין יותר[.

תירוץ ב. כמו דם שנשפך על הרצפה
המקדש דוד )קדשים סי' ו ד"ה ובעיקר; ונראה( כתב כיוצא בזה, שמבואר בתוספות 

במקום אחר )זבחים פו, א ד"ה וכולן(, שגחלת שפקעה אסור להחזירה, ובהכרח 

שנפסלת על ידי פקיעתה. והטעם הוא משום דיחוי, כמו בנשפך הדם מן הכלי 

על הריצפה ]ראה בזבחים )לד, ב( ובתוספות שם )ד"ה ולהוי([.

תירוץ ג. כמו קטורת שכבתה שהוממה
והנה על(, שגחלת שפקעה היא כמו קטורת  )שם ד"ה  עוד ביאר המקדש דוד 

שכבתה, שדינה כבעלת מום. 

]ונראה שכוונתו למה שאמרו בירושלמי )יומא פ"ב ה"ב(: ר' זעירה בשם ר' חנינה, קטרת 

שכבת הוממה, אפילו בקרטין, שאין כתיב 'אוכלו' אלא על מזבח החיצון. ובקרבן העדה 

)שם( ביאר: קטרת שכבת הוממה. אם כבה הקטרת לאחר ששלט בו, היא נעשית כבעלת 

מום ואין מחזירין אותו על גבי המזבח. ואפילו בקרטין. גרעין אחד שהומם נמי דינו הכי. 

ודרשינן בפרק המזבח מקדש  'אשר תאכל האש',  ג(  )פסוק  'אוכלו'. דכתיב  שאין כתיב 

)זבחים פג, ב( שמחזיר עיכולי עולה, היינו דוקא במזבח החיצון אבל קטרת שמקריבין על 

מזבח הפנימי אין מחזירין עיכולו, ע"כ. וכן מפורש בזבחים )שם(, שאין מחזירים עיכולי 

קטורת[.

*  התירוצים הבאים )א-טו( מיישבים הקושיה העיקרית, מה החילוק בין הורידה לפקעה.
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תירוץ ד. יש לו דין שלא להוריד
יוסף - חיי  וכן הובא בשמו בשלמי  וכולן,  )זבחים פו, א בתוספות ד"ה  אילת השחר 

בין  החילוק  ביאר  המוריד(  ד"ה  ב  מו,  יומא  ישנים  בתוספות  מג,  עמ'  ח"א  אברהם, 

הוריד הגחלת לגחלת שפקעה, שכאשר אדם מוריד עצים מעל גבי המזבח, לא 

התנתקו ממצותם, משום שיש לו דין שלא להורידם. אבל כאשר פקעו מאליהם 

התנתקו ממצותם, משום שאין אדם שמצווה ועומד שלא להוריד.

תירוץ ה. הורידם זר וחש"ו דינם כפקעו
עוד כתב אילת השחר )שם(, שזוהי גם כוונת הריטב"א )שם(, שכתב שהמזבח 

דחאם, והיינו שכאשר לא הורידו אדם יש כאן ניתוק מהמצוה. שאם לא כן מה 

שייך שהמזבח דוחה, וכי אדם הוא שידחה.

וכתב שלפי סברא זו, אם ]כהן[ חרש שוטה וקטן הוריד אותם מעל גבי המזבח, 

או אפילו הורידם זר גדול, הרי הם כפקעו מאליהם, והתנתקו ממצותם, שהרי 

בכל אלו אי אפשר לומר שמצווים ועומדים להחזיר.

תירוץ ו. אין כהן מסוים שמצווה להחזירם
מצוה  )שם(, שכאשר הורידם אדם מהמזבח, יש עליו  אילת השחר  עוד ביאר 

ולכן  להחזירם,  שמצווה  מסוים  כהן  אין  מאליהם,  כשפקעו  אבל  להחזירם, 

התנתקו ממצותם ]אך כתב שאין הדין כן, משום שעל כל הכהנים מוטל להקטירם[.

תירוץ ז. בפקעו נעשית מצותם
המקדש דוד )שם סי' כג ד"ה והנה בתוספתא( ביאר בדעת תוספות דידן )זבחים צא, 

ב ד"ה המוריד(, שבאופן שפקעה גחלת מעל גבי המזבח נחשב הדבר שנעשית 

מצותה, ואם לא פקעה לא נתמרקה מצותה, עד שתיעשה אפר.

וכן הגיה השיטה מקובצת )זבחים שם אות לו( בדברי התוספות )שם(, שבפקעה 

מאליה נחשב שנעשית מצותה, אבל בהורידה לא נעשית מצותה. וכן מבואר 

הבאים  ובתירוצים  מצותה'.  'נשלמה  שבפקעה  שם(  )יומא  ישנים  בתוספות 

יתבאר טעם הדבר.

]ובפני יוסף )יומא סי' לו ד"ה ולכאורה( חידד, שיש חילוק בין ביאור השיטה מקובצת 

)שם( לביאור הריטב"א )שהובא לעיל בתירוץ א(, שלדעת השיטה מקובצת כאשר פקעה 

הגחלת נעשית מצותה, ואילו לדעת הריטב"א המצוה לא נעשתה, אלא שהקדושה פקעה 

משום שהמזבח דחאה[.
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תירוץ ח. סיבה או סימן
עד  הוא,  העיכול  שיעור  א.  אופנים:  בשני  זה  תירוץ  לבאר  שיש  שכתבו,  יש 

שהגחלת תפקע מעצמה. ב. אם פקעה מעצמה, מוכח שנתעכלה כשיעור ]והיינו 

שיש לדון אם זוהי סיבה או סימן[.

תירוץ ט. מצוה למרק הקטרתם
החזון איש )זבחים סי' כ אות ה( הביא שבמעילה )ט, ב( מבואר, שדווקא כשפקעו 

הגחלים מעל גבי המזבח לא יחזירם, אבל פקעו מן המערכה יחזירם, משום 

שכל זמן שהם על המזבח מצוה למרק הקטרתם. 

הורידם  בין  שחילקו  וכולן(,  ד"ה  א  פו,  )זבחים  התוספות  דברי  ביאר  זה  ולפי 

לפקעו, שמה שהם פוקעים כדרך דבר שעל האש, הרי זה נחשב גמר הדבר, 

אם  אבל  סיבה[.  שזוהי  הראשון,  כצד  מדבריו  ]ומשמע  הקטרתם  מצות  ופקעה 

יש בהם  הורידם בידים, אף שכבר נתקיימה בהם מצות הקטרה, מכל מקום 

מצות מירוק ]וצ"ע מדוע בתוספות דידן )זבחים צא, ב ד"ה המוריד( לא רצה החזון איש 

לפרש כן, אלא נחלק עליהם כמבואר להלן )תירוץ טז(. ואין לחלק בין איברים לעצים, 

שהרי התוספות לעיל )שם( מדברים גם על עצים. וראה עוד בשלמי יוסף )זבחים ח"ב 

סי' מג( ובקדשי מזבח )זבחים סי' קח עמ' תש([.

תירוץ י. באופן זה אפילו המוריד יפטר
אניות סוחר )בתוס' שם( ביאר, שמה ש'נעשית מצותה' אינו מצד זה שהגחלת 

ירדה מעל המזבח, אלא שכיון שפקעה הדבר מראה שכבר פעלה הגחלת מה 

שעליה לפעול, וממילא נעשית מצותה, ואין צריך לחזור ולהעלותה ]והיינו כצד 

השני, שזהו סימן[. 

יצויר שיהיה אפשר להבחין כשהגיעה  יצא דבר חידוש, שלו  זה  וכתב שלפי 

הגחלת לשלב זה, אלא שלמעשה לא פקעה, ויבוא אחר ויורידנה בידים, ושם 

יכבנה, לא יהיה חייב, כיון שנעשית מצותה ]וראה מה שהוסיף בזה[.

תירוץ יא. שם 'אש המזבח' תלוי בקדושת העצים
בשיעורי הגר"צ דרבקין )זבחים שם ד"ה והמוכרח( ביאר בדעת התוספות )שם(, שכל 

האיסור הוא לכבות אש שעל גבי המזבח ]וכן מבואר בריטב"א )שם([, אלא שכאשר 

יש דין להחזיר הרי זה כאש שעל גבי המזבח, ואילו כשאין דין להחזיר אין זה 

נחשב כאש שעל גבי המזבח. ולכן הדבר תלוי בדין קדושת העצים, אם נעשית 
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מצותן או לא, שבזה תלוי כל דין ההשבה למזבח, וממילא תלוי בזה האיסור כיבוי. 

]והביא שכן מבואר בתוספות ישנים )יומא מו, ב ד"ה המוריד(. וכן כתב בחידושי הגרי"ז 

)זבחים צא, ב ד"ה המוריד(, שמוכח מתוספות )זבחים שם( שאין שם של 'אש המזבח' 

אלא אם חייב להחזירה. וכן מבואר במנחת חינוך )מצוה קלג אות א([.

תירוץ יב. שני דינים בכיבוי הגחלת
חמדת דניאל )בתוס' שם( ביאר, שאם מכבה הגחלת מעל המזבח יש בדבר שני 

חלקי איסור: א. מצד המזבח, שרצון הבורא הוא שתהיה אש תמיד על המזבח, 

כדי להקטיר הקרבנות. ב. מצד הגחלים, שאם לא נשרפו עוד לאפר, לא נעשית 

עדיין מצותן.

ופקעו מעל המזבח, אין עוד מצוה להפוך אותם  כבר נעשו גחלים  והנה אם 

לדשן, כמבואר בתוספות )זבחים פו, ב ד"ה וכולן(. אך כשהם עדיין על המזבח, 

נחשב הדבר שלא נעשית עדיין מצותן, משום שצריך שיהיו ראויים לדשן. 

ונמצא שמצד הגחלת, תמיד אין חיוב להחזירה. אבל מצד המזבח יש חילוק, 

שכאשר פקעה הגחלת מעצמה, אינו מחויב עוד להחזירה, כיון שלמעשה אינה 

על המזבח. אבל כשמורידה מעל המזבח ומכבה אותה, הרי עושה איסור מצד 

המזבח, שסוף סוף מכבה האש מעל המזבח, ולכן צריך להחזירה.

תירוץ יג. חיוב העצים הוא רק בבוקר
יש שביארו ]באופן דומה במקצת[, שהנה נאמר בפסוק )כאן(: 'והאש על המזבח 

ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר'. ומשמע שיש שני  תוקד בו לא תכבה, 

דינים בדבר: א. שתהיה אש על המזבח כל היום. ב. שיתן עצים 'בבוקר בבוקר' 

]ובתרגום יונתן )כאן( תרגם 'בצפר בצפר עד ארבע שעין דיומא'[. 

ונמצא שגם אם פקעה האש מהמערכה, קיים את הדין של קרבן עצים, ואינו 

חייב לחזור ולהקריב - כמו בבשר קרבן שכל רגע מחייבו להקריבו שוב - משום 

שאין חיוב העצים חל אלא בבוקר בבוקר ]וצ"ע אם אין חיוב להחזיר בבוקר[. ומצד 

חיוב אש המערכה, הרי האש לא כבתה, ואם כבתה, יכול לתת בה עצים חדשים. 

תירוץ יד. אין החפצא של העצים קרבן
יש שביארו בטעם הדבר שעצים שפקעו נעשית מצותם, שהעצים בעצמותם 

מכשרת  הקודש  וחיבת  אלא שכשם שדין ההקרבה  קרבן',  של  'חפצא  אינם 

א(, כך מכשרתם להיות אוכל למזבח,  לד,  )זבחים  ולבונה להיות אוכל  לעצים 
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שהורידם  ]ובאופן  מצותן  נעשתה  כשפקעו,  הקרבה  דין  בהם  שנתקיים  וכיון 

מעצמו, לא התקיים עדיין חיוב הקרבתם, ולכן חייב לחזור ולהקריבם[. מה שאין כן 

כן אף כשפקעו  ועל  דין הקרבה,  בו  יש  ועולה, שעצם החפצא שלהם  בֵחֶלב 

מעצמם יש סיבה לחזור ולהקריבם, ולא נעשתה מצותם. 

תירוץ טו. תלוי אם הוא דרך כבוד
שבעצים אין חיוב להקריב את החפצא שלהם,  ]בדומה לזה קצת[,  יש שביארו 

והתכלית היא שיקריבו על העצים, אך כיון שהקדישום לקיים מצות הדלקה, 

כבוד  דרך  זה  אין  ההדלקה,  מצות  וכלפי  זה.  דין  כלפי  'קרבן'  דין  להם  יש 

אלא  גחלים  להדליק  כבוד  דרך  זה  שאין  משום  מעצמו,  שפקע  עץ  להחזיר 

עצים שלמים, ולכן אם פקעו הגחלים נעשתה מצותן. מה שאין כן כשהוריד 

אדם גחלת מהמזבח, אין זה דרך כבוד לכבות אש המערכה, וכשמחזירה ומתקן 

את המעשה הממעט כבוד המערכה, הרי זה דרך כבוד.

תירוץ טז. תלוי אם הגחלת כבתה*
החזון איש )קדשים קמא שם( כתב, שלולי דברי התוספות )שם( היה נראה לומר, 

שבאמת עצים דינם כקרבן, ונעשית מצותן כשנתעכלו ופקעו ]ואפילו אם הורידם 

בידים אינו צריך להחזירם )עולת כהנים, זבחים סי' יח אות לג([. אך כל זה כשכבתה 

הגחלת, אבל גחלים לוחשות חייב להחזירן ]אפילו פקעו מאליהן )עולת כהנים שם([, 

משום שהאש של המערכה קדושה למצותה, ואין מצותה נפקעת ממנה לעולם. 

ולפי זה תירץ קושייתם ]מדוע חייב על כיבוי הגחלת, הרי גחלת שפקעה לא יחזירנה, 

ונמצא שנעשית מצותה[, שאם הגחלת בוערת, אף שמחמת קדושתה אינו חייב 

המכבה,  מתחייב  זה  ומטעם  להחזירה.  חייב  האש  קדושת  מחמת  להחזירה, 

מן הגחלת של הקדש, אלא משום  אינו משום שמסלק האש  הכיבוי  שחיוב 

ששולל את האש של המערכה ומאבדו.

תירוץ יז. עצם הגחלת הלוחשת נשארת בקדושתה
)שם(, שנראה שבאופן שהגחלת בוערת, הגחלת עצמה  כתב החזון איש  עוד 

וכל  נשארת בקדושתה, כיון שעדיין היא זקוקה למצותה, להחזיק השלהבת. 

עוד  ]וראה  כבויה  בגחלת  הוא  אותה,  מחזירים  אין  שפקעה  גחלת  של  הדין 

בשיעורי הגר"צ דרבקין )שם([.

*  התירוצים הבאים )טז-יז( מיישבים קושיית התוספות, מדוע חייב על כיבוי הגחלת, 
הרי גחלת שפקעה לא יחזירנה.
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משה יכל לשמוע רק מהקב"ה - כאן בכל התורה וכאן בדין אחד 
- עדיף לומר שטעה בסברא - תירוצים נוספים לפי זה - לאחר 
הדינים  שאר   - שאני  גדול  אדם   - בושה  אין  זאת  אמר  שמשה 
לא שכח - בפני תלמידו שאני - שם יתכן שלא יבחנוהו - משה 
תירוצים   - הקבלה  סדר  התחיל  ממנו   - בשכחה  שייך  היה  לא 
היינו  'שכחתי'   - שמעתי'  'לא  אמר  באמת   - והוספות  נוספים 
'לא שמעתי' - יאמרו שאין לסמוך עליו - עלול לערער יסודות 
האמונה - היה סמוך למיתת נדב ואביהוא - גילה שיש בכך שמץ 
הנאה - שוקלים קלות כחמורות - 'לפתח חטאת רובץ' - תירוצים 

נוספים והוספות.
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שמיני

פרשת שמיני

מנקןה מצללת:ה
יש יה שש מצוות עשה ויחת עשרה מצוות לי תעשה

עשה: יכיקת סימני יהמה וחיה • יכיקת סימני כיים • יכיקת סימני חייים•  טומית שמונה שרצים • 
טומית יודלין•  טומית ניילה.

ל"ת: שלי ידנסו הדהנים למקכש מיוכלי שער • שלי ידנסו הדהנים למקכש קרועי ייכים • שלי יציו 
הדהנים מן המקכש ישעת עיוכה • שלי להידנס שתויי יין למקכש ודן שלי יורה שתוי • שלי לידול 
שלי   • הירץ  שרץ  לידול  שלי   • טמי  עוף  לידול  שלי   • טמי  כי  לידול  שלי   • טמיה  וחיה  יהמה 
לידול מיני שרצים כקים הנולכים יזרעים ויפירות • שלי לידול משרץ המים•  שלי לידול מן השרצים 

המתהוים מן הירץ.

א. חטאת ועולת אהרן

קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך 
ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם )ט, ז(

את חטאתך, עגל בן בקר. ואת עלתך, איל. קרבן העם, שעיר עזים ועגל וכבש. 
כל מקום שנאמר עגל, בן שנה הוא ומכאן אתה למד )רש"י(

וכפר  אהרן,  של  ובעולה  אהרן  של  בחטאת  נאמר  אמאי  לעיין,  יש 
'ובעד העם', הלא לעם היתה כפרה בפני עצמם, כדכתיב לאחר  בעדך 

מכן: 'ועשה את קרבן העם וכפר בעדם'.

אלא  ועולה,  חטאת  פורט  לא  העם  קרבן  אצל  מה  מפני  צ"ב,  עוד 
כתיב בסתמא: 'ועשה את קרבן העם', ואילו אצל אהרן מפורט 'חטאת' 

ו'עולה'.

עולתך'  'ואת  בקר,  בן  עגל  חטאתך',  'את  רש"י:  במש"כ  צ"ב,  וכן 
איל וכו'. מה מכוון רש"י בזה, הרי מפורש הוא בקרא )לעיל בריש הפרשה(: 
'ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה', וכן אצל העם 
כתוב )פסוק ג( שיביאו שעיר עזים ועגל וכבש, ומה אתא רש"י להשמיענו 

בזה.
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ב. עונש נדב ואביהוא אף שהיו פחותים מגיל כ' שנים

ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה' )י, ב(
ותצא אש, רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני 
משה רבן. רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש. תדע, שאחר מיתתן הזהיר 
הנותרים שלא יכנסו שתויי יין למקדש. משל למלך שהיה לו בן בית וכו', כדאיתא 

בויקרא רבה )רש"י(

לא  עדיין  הרי  שמים,  בידי  ואביהוא  נדב  נענשו  מדוע  ביאור,  צריך 
דלכך  נו ע"ב(,  דף  )פרשת אחרי  בזוהר הק'  בני עשרים שנה, כדמשמע  היו 
נקראו 'בני' אהרן, לפי שעדיין ברשות אביהם היו, והלא אין בית דין של 
מעלה עונשים בפחות מבן עשרים, כדאיתא בשבת )פט, ב(, שיצחק אבינו 
הליץ יושר בעד ישראל, ואמר לו להקב"ה כמה שנותיו של אדם שבעים 
מצינו  שכן  דל(:  )ד"ה  ופירש"י  וכו'.  עלייהו  ענשת  דלא  עשרים  דל  שנה, 
בדור המדבר שלא ענש הקב"ה אלא מעשרים שנה ומעלה וכו' ]וכן איתא 
'ימי שנותינו בהם שבעים שנה', צא מהן עשרים שאין  )פ"ב ה"א(:  ביכורים  בירושלמי 

בית דין של מעלה עונשין וכורתין, ע"כ. וראה רש"י )ריש פרשת חיי שרה(: 'בת מאה' 

וכו', כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת עונשין, אף בת מאה 

על  'להענישו  רע"ב:  ופירש  לרדוף'.  עשרים  'בן  מכ"א(:  )פ"ה  ובאבות  ע"כ.  חטא,  בלא 

מעשיו, שאין ב"ד של מעלה מענישין פחות מעשרים שנה'. ועי"ש בתוס' יו"ט שהביא 

מקור ממדרש רבה פר' קרח[. ומכל הלין צ"ב, אמאי נענשו נדב ואביהוא בידי 

)יו"ד סי' קנה(; פתחי תשובה  יאיר )סי' קסו(; שו"ת חת"ס  ]ראה: שו"ת חוות  שמים. 
)יו"ד סי' קפה סק"ט(; שו"ת חכם צבי )סי' מט(; נודע ביהודה )מהדו"ת יו"ד סי' קסד(; 

פתחי  ראה:  עוד  סט(.  )קושיה  דקשייתא  קבא  כ"א(;  אות  ח"ג  הכוללת  )פתיחה  פמ"ג 

תשובה )יו"ד סי' ה סק"ג(; ארצות החיים למלבי"ם )סי' א ארץ יהודה סק"ז ד"ה ואת זה 

ראיתי(; ומש"כ בגליון קנד )פרשת ויקרא אות ה(, ודו"ק[.

ג. בני אהרן 'הנותרים'

וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים 
)י, יב(
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הוא  העגל.  עון  על  מיתה  נקנסה  עליהם  שאף  מלמד  המיתה.  מן  הנותרים, 
שנאמר, ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו )דברים ט, כ(, ואין השמדה אלא כלוי 
בנים, שנאמר ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת )עמוס ב, ט(. ותפלתו של משה 

בטלה מחצה, שנאמר )דברים שם( ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא )רש"י(

הט"ז )יו"ד סי' מג סק"ז( כתב, דלא שייך לשון 'שיור' רק בנשאר פחות 
ג(  עמוד  לט  דף  שלישי  שער  שני  בית  הארוך,  הבית  )תורת  ברשב"א  ]ומקורו  מחציו 

עיי"ש[.

ונשארו  שנים  כשמתו  'הנותרים'  לשון  קרא  כתב  הכא  דהא  וצ"ע, 
שנים, חזינן דשייך לשון 'נותר' אף שנשארו מחצה, ולא פחות. ]והיה מקום 
לומר, שגם כאן שייך לשון שיור, כיון שנדב ואביהוא היו גדולים יותר מאלעזר ואיתמר, 

וכמו שפירש"י לעיל )פסוק ג( שמשה אמר לאהרן: 'עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני 

מתו  ואביהוא  שנדב  שאחרי  נמצא  ואיתמר.  מאלעזר  גדולים  שהם  כ"ש  ולפי"ז  וממך'. 

שכתב:  כאן  רש"י  לשון  צ"ע  לפי"ז  אמנם  'הנותרים'.  לשון  שפיר  ושייך  מיעוט,  נשארו 

נתקבלה על  נמצא שתפלתו  לפי מה שנתבאר  'ותפלתו של משה בטלה מחצה' דהרי 

פחות ממחצה, דהא הם היו גדולים יותר, וצ"ע. וראה ילקוט שמעוני )סוף רמז תקלא ד"ה 

ויקצוף( שכתב: והנותרים, לא היה פנחס עמהן. וצ"ע, מה כוונת הילקוט, ומה באה לישנא 

דקרא ד'הנותרים' לאפוקי פנחס, הא אכתי לא היה פנחס אז כהן כלל, ודו"ק[.

ד. איסור נבלת הדג

לא תאכלו  וגו' מבשרם  וקשקשת  סנפיר  לו  אין  וכל אשר 
ואת נבלתם תשקצו )יא, י-יא(

ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסיננן וכו' )רש"י(

בדגים,  'נבלתם'  שייך  מה  נבלתם',  'ואת  הכתוב  בלשון  לדקדק  יש 
שאין בהם שחיטה כלל.

שכן  בסחורה,  שאסורים  שפירש  נראה  עוזיאל  בן  יונתן  ובתרגום 
תרגם: 'ומן הנייתהון תתרחקו', והרי בהנאה דגים טמאים מותרים ]כמבואר 
בפסחים )כג, א(. וכן מבואר בתורת כהנים )כאן פ"ג(: 'לכם', מותרים הם בהנאה[, אלא 

ביאר  וכן  שם.  בתו"כ  מפורש  ]והוא  בסחורה  שאסורים  יב"ע  התרגום  דכוונת 
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הכתב והקבלה בתיב"ע. וראה גם רבינו בחיי[.

]ראה  בנבלתם.  דוקא  בסחורה  אסורים  דאמאי  צ"ב,  זה  גם  אולם 
ירושלמי )פ"ז דשביעית ה"א( לענין סחורה בחמור וגמל. וראה בעוקצין )פ"ג מ"ט(, ודו"ק 

לפי"ז בדגים טמאים[.

דוקא  אמאי  שסיננן',  יבחושין  'לרבות  כאן  שפירש"י  מה  צ"ב,  עוד 
)כאן(.  ]כמש"כ השפתי חכמים  נבלתם, הרי מיד כשפרשו מן המים אסורים 
ואפילו הם חיים[, ומדוע כתבה תורה 'ואת נבלתם תשקצו'. ]ראה שבת )צ, ב( 

לענין לתת חגב לקטן לשחק בו, ודו"ק[.

ה. הכשר מאכל לטומאה בנגיעת משקה

מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )יא, לד(
למדנו מכאן דברים הרבה, למדנו שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה עד 
שיבואו עליו מים פעם אחת, ומשבאו עליו מים פעם אחת מקבל טומאה לעולם 

ואפילו נגוב וכו' )רש"י(

האם  משקין.  שבעה  ידי  על  טומאה  לקבל  הכשר  בענין  לדון,  יש 
בעינן שיבוא המשקה על כל האוכל, או מספיק שיבוא המשקה על רובו, 
או שאין צריך אפילו רובו אלא די אם נגע במיעוטו, כל שנגע המשקה 

המכשיר באוכל, שוב מכשירו לקבל טומאה.

]הנה מלשון רמב"ם )פ"א מהל' טומאת אוכלין ה"א( שכתב: וזה אינו מקבל טומאה 

עד שיבלל תחילה באחד משבעה משקים, וזה הנקרא הכשר שנאמר 'וכי יותן מים על 

שיבלל',  'עד  לשון  נקט  דהא  רובו,  או  האוכל  כל  על  שיבוא  דבעינן  משמע,  ע"כ,  זרע', 

דמשמע שנתהפך ונתגלגל האוכל במשקה עד שנתלחלח כולו. דאל"כ הוה ליה למימר 

)לג, א( שהשוחט  יל"ע, מהא דאיתא בחולין  'עד שיגע באחד משבעה משקים'. אולם 

חיה ועוף הוכשר בדם השחיטה, ואף שלא נגע ההכשר אלא בבית השחיטה, חזינן דאפילו 

במיעוטו הוכשר. ראה סוכה )לה, ב( אתרוג של תרומה טהורה לא יטול מפני שמכשירה, 

ועיי"ש ברש"י ותוס'. עוד ראה פסחים )כ, א( גבי פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר 

ושחטה, ומפורש ברש"י שם )ד"ה ועדיין( דבכל שהוא סגי להכשירה. ועיי"ש בתוס' )ד"ה 

ובשעת שחיטה(. וראה טהרות )פ"ג מ"ג( ובפסחים )לג, ב(, ודו"ק בכל זה[.
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ו. הקדמת פרשת פרה לפרשת החודש )פרשת פרה(

)מגילה פ"ג ה"ה, הובא ברש"י מגילה כט, א ד"ה ברביעית( איתא:  בירושלמי 
לפרה,  החודש  שתקדים  הוא  בדין  חנינה,  בר  חמא  רבי  בשם  לוי  רבי 
קודמת,  פרה  ולמה  הפרה,  נשרפה  ובשני  המשכן  הוקם  בניסן  שבאחד 

שהיא טהרתן של כל ישראל, ע"כ.

לעשות  יכלו  לא  דלהכי  כתב,  פרה(  ופרשת  ד"ה  ב  ס,  )גיטין  רש"י  והנה 
הפרה קודם שהוקם המשכן, משום דבעינן 'והזה אל נכח פני אהל מועד' 

)במדבר יט, ד(.

ויל"ע, הרי יכלו להזות בשבעת ימי המילואים, בשעה שהיה המשכן 
עומד.

אביטה ארחותיך - סוגיה בפרשה

ז. חיה ובהמה
ימרו יימ' )חולין עי, י(, חיה ידלל יהמה מנלן, כדתיי )כירים יכ, כ(: 'זית היהמה 
מנלן,  חיה  ידלל  יהמה  ויו'.  ויחמור'  וציי  ייל  ויו'  דשיים  שה  שור  תידלו,  ישר 
'זית החיה ישר תידלו מדל היהמה ישר על הירץ. דל  )ויקרי יי, י-י(:  כדתיי 

מפרסת פרסה'.

ויסוכ הענין הוי, שיש שם חיה ויהמה יתורת שם דללי, ויש שם חיה ויהמה יתורת 
'לחם', שהוי משמש דשם דללי לדל מידל, ודמש"ד רש"י  ודיון ישם  שם פרטי. 
)לעיל י, יי( ימה שנימר ייימורים 'לחם ישה'. והוי ים משמש דשם פרטי למידל, 
שנעשה מקמח ע"י לישה ויפיה. ודן שם 'חטי', משמש דשם פרטי לשייות, ודשם 
דללי לדל מעשה פיום ויפילו ימזיכ, ודמו שנימר )כירים דכ, טז(: 'לי יומתו ייות 

על ינים ויו' ייש יחטיו יומת'.

ודך פתחה התורה ית פרשת מידלות יסורות: 'זית החיה ישר תידלו מדל היהמה 
ישר על הירץ'. שפרשה זו עוסקת ישם חיה הדללי, הדולל ית שם יהמה הפרטי. 
ופירוש שם 'חיה' הדללי, הוי מלשון יעל חיים, ודל יעלי חיים ידלל. וימיירי )חולין 

נט, י( דתי שיף היכם ידלל חיה, שנימר )ירישית י, ז(: 'ויהי היכם לנפש חיה'.
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ופירוש שם 'יהמה' הדללי, הוי היריות החלוקות ימקצת מיכם וכומות לו ימקצת. 
ודמו שימרו )חיייה טז, י(, ששלשה כירים ייכם דמלידי השרת ושלשה כירים 
דיהמה. יש להם כעת ומהלדין יקומה זקופה ומספרים ילשה"ק דמלידי השרת. 
ויודלין ושותין ופרין וריין, ומוצייין רעי דיהמה. והרי ששם 'יהמה' משמש ליריות 
וסיפור  זקופה  וקומה  כעת  להם  שיין  ממנו  וחלוקין  דיכם,  ודכו'  ושותין  שיודלין 

ילשה"ק.

ומחמת דן, יין ידלל שם 'יהמה' הדללי ילי יהמה וחיה ולי עופות )ודמיויר יי"ק 
יכעת  ילי  מהיכם  חלוקים  שיינם  ייע"ח  הוי  הדללי  יהמה  שם  די  ועוכ),  נכ,י 
וקומה זקופה ולשה"ק ]ודן משמש לשון יהמה ליכם שיין יו שלשה כירים הללו, 
ודמו שנימר )תהילים מט די( שנימר 'יכם ייקר ולי ייין נמשל' ויו', ונימר )שם 
לו, ז(: 'יכם ויהמה תושיע ה', וכרשו חז"ל, ילו יני יכם שערומין יכעת ומשימין 

עצמם דיהמה )חולין י, י([.

ויותם יע"ח שידלל שם חיה ויהמה הדללי, נחלקו לשמות פרטיים של חיה ויהמה. 
שהחיה יכלה ימכיר )תו"ד צו מדילתי כמילויים יות דו(, יו יישוי שלי ירשותו 
של יכם ]דמיו' יידורות )ח, י( כחתול מין חיה[. והיהמה היי היכלה ירשותו של 

יכם.

ודמו שנחלקו ידליים )ח, ה( ים שור היר מין חיה יו יהמה, ופי' יירושלמי )סו"פ 
ח( שנחלקו ים עיקרו מן המכיר יו שעיקרו מן הישוי וירח למכיר. ותוס' )ר"ה דו, 
י כ"ה של יעל( ור"ש )דליים שם( דתיו, שהיעל מין חיה, שנימר )תהלים קכ, יח(: 

'הרים הייוהים ליעלים', ונימר )ייוי לט, י(: 'יעלי סלע'.

ודן כרשו )פסחים נ, י( מה שנימר יידילת פירות שייעית )להלן דה, ז(: 'וליהמתך 
ולחיה ישר יירצך', שיין היהמה יודלת מן היית ילי משדלה לחיה היודלת מן 
השכה. ודן ימרו )יתוספתי ייצה פ"י ה"י( שחיה היי מוקצה ייו"ט ויינה מן המודן 
מהל'  )פי"כ  הרמי"ם  פי'  ודן  ציכה.  ומחוסרת  יכם  של  ירשותו  שיינה  לשחיטה, 
יצוכ ציכ חיה יו עוף',  'ישר  יי(:  יז,  )להלן  שחיטה ה"י( לשון הדתוי ידיסוי הכם 
שכייר הדתוי יהווה, שיין חיה מזומנת ליכם לשוחטה ילי ע"י ציכה ]וירמי"ן 
ירישית )י, דו( דתי שדל יודל עשי הוי יהמה ויפילו מכירי, ותמה עליו הנצי"י 

שם מייל וציי, וצ"ע[.

מפני  הוי  יכם,  של  ירשותו  היכלים  ליע"ח  פרטי,  יהמה  שם  שנתייחכ  והטעם 
יכלים  שהם  דכי  עכ  ליכם  כומים  שהם  הדללי.  'יהמה'  לשם  יותר  הם  שריויים 
י(,  יי,  י  נתן הנייי )שמויל  ולי עוכ, ילי שימשל דישת הרש שימר  ירשותו. 

היתה הדישה דיתו של הרש שייכלה, וידלל יני ייתו.
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ח. הקרבת שעיר ראש חודש בטומאה

ואת שעיר החטאת וגו' )י, טז(
דעת זקנים מבעלי התוס' הקשו, כיון 

ליקרב  הו"ל  היה,  ר"ח  של  דשעיר 

בטומאה, דכל קרבנות ציבור קריבין 

ודרשינן  'במועדו'  דכתיב  בטומאה, 

אף בטומאה.

וצ"ב, הא קיי"ל )פסחים עו, ב(: חמשה 

נאכלין  ואינן  בטומאה,  באין  דברים 

וכאן  ר"ח.  ושעירי  וכו',  בטומאה 

לא  'מדוע  וכמ"ש  נאכל,  ולא  נקרב 

אכלתם'.

 ר "גהשומ ה ולקהירגהשוקט"א
ריש דולל 'שיח השכה', מוכיעין עילית

ט. אכל ספק איסור

כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה 
אתה תאכלו )יא, ג(

מאכלות  הלכות  )ריש  הרמב"ם  כתב 

אסורות(: מצות עשה לידע הסימנים 

ועוף  שמבדילין בהן בין בהמה חיה 

הבהמה  בין  'והבדלתם  וכו', שנאמר 

ייהל  מטמי  השכה  שיכני  כלמ"כ  מיויר  כדליים(  )סופ"ח  להר"מ  ]ויפיה"מ 
דיכם, כינו דיהמה לענין המודר יהמתו. והיינו כלהיי מ"כ הרי הוי מין יע"ח שיופו 
דיכם לימרי, ומחמת דן מטמי יופו ייהל דיכם. ומהני שלייי מדירת יע"ח יהי 

ידלל יהמה, מכשם יהמה הוי ייע"ח הכומים ייותר ליכם[.

ייל מה שנקריו יע"ח שיינם יכלים ירשותו של יכם ישם 'חיה' הפרטי, יינו מפני 
שנתייחכ יהם יותר שם 'חיה' הדללי של דל יעלי החיים, שהרי יין יחיה יותר חיים 
פרטי  ישם  ריוי להתייחכ  שיינו  מין  היי  שהחיה  דיון  להיפך,  ילי  ועוף.  מיהמה 
דמו יהמה יו עוף יו שרץ יו כיים, לדן נותרה רק עם שם חיה הדללי וזהו ים שמה 

הפרטי, שיינה נקרית ילי 'חיה' יליכ.

פתח  שיפרשתנו  ריה.  לפרשת  שמיני  פרשת  שיין  החילוק  טעם  יפרש  והמעיין 
'זית החיה ישר תידלו', ופירט כין יהמה, וישר ימים,  הדתוי ישם חיה הדללי: 
ועופות ושרצים. ויילו יפרשת ריה פתח הדתוי ישם יהמה הדללי: 'זית היהמה 

ישר תידלו'.
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הטהורה לטמאה'. ובפ"ב כתב: מכלל 

פרסה  מפרסת  בהמה  'וכל  שנאמר 

מעלת  פרסות  שתי  שסע  ושוסעת 

שומע  תאכלו',  אותה  בבהמה  גרה 

אני שכל שאינה מעלת גרה ומפרסת 

פרסה אסורה, ולאו הבא מכלל עשה 

עשה הוא.

כתב:  קנג(  )מצוה  בחינוך  אמנם 

וכו'.  בהמה  סימני  לבדוק  שנצטוינו 

הוה  דלרמב"ם  חינוך,  המנחת  וכתב 

מצות  הו"ל  ולחינוך  עשה  איסור 

שהיתה  אף  בדק  לא  ואם  עשה. 

דזהו  בעשה,  עובר  טהורה,  באמת 

העשה לבדוק הסימנים.

ספיקות,  דהוה  בהנך  לחינוך,  ויל"ע 

דכיון  בעשה.  עובר  כשאוכלן  אי 

לו  נתברר  דלא  י"ל  ספק,  כאן  דיש 

בבדיקה מאום, וא"כ הו"ל כמאן דלא 

בדק, וצ"ע.

 גאלןהרלקהלרלךהקללהקקסיקןהשוקט"א
מרישי ישיית 'ירחות תורה', יני ירק

י. לשון 'שקץ' בשמונה שרצים

והעכבר  החלד  הארץ  על  השרץ  בשרץ  הטמא  לכם  וזה 
והתנשמת  והחומס  והלטאה  והכח  והאנקה  למינהו  והצב 
אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם במתם יטמא 

עד הערב )יא, כט(
בעל  רבינו  האחרונים  לגדולי  ראיתי 

)פסחים  צל"ח  בספרו  ביהודה'  'נודע 

ואומר  שכתב:  שהם(  שם  ד"ה  ב  מט, 

'שקץ  ריחוק,  כי שקץ הוא לשון  אני 

בכל  ואמנם  כו(,  ז,  )דברים  תשקצנו' 

מצינו  לא  שמונה שרצים המטמאים 

שרץ,  לשון  רק  כלל,  שקץ  לשון 

נקט  השרצים  כל  שכולל  ובמקום 

השרץ  'וכל  כדכתיב  שקץ,  לשון  גם 

השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל' 

)שם יא, מא(. ]אגב אעורר דבכמה דפוסים 

נשמט כל הקטע הזה מספר צל"ח, ובודאי 

בגלל ידיו הרעות של הצנזור[.

והנה מה שכתב הצל"ח דגבי שמונה 

לא  אבל  'שרץ'  לשון  מצינו  שרצים 

שרצים,  בשמונה  'שקץ'  לשון  מצינו 

כא(  )ו,  ויקרא  להבין, שבספר  לי  יש 

טמא  בכל  תגע  כי  'ונפש  כתיב: 

טמאה  בבהמה  או  אדם  בטומאת 

מבשר  ואכל  טמא  שקץ  בכל  או 

הנפש  ונכרתה  לה'  אשר  השלמים 

לנו  הרי  ולכאורה  מעמיה'.  ההיא 

קרא מפורש לשון 'שקץ', והוא קאי 

הם  על שמונה שרצים, משום שרק 

טמאים ומטמאים, וצ"ע.

 גאלןהרלקהקעילהחקקםהסלירהשוקט"א
ריש ישיית 'דף החיים', ירושלים



הפרשה קיישמקנקעיון 
יני
שמ

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה

מאכלות אסורות*

יל תשקצו ית נפשתידם ידל השרץ השרץ ולי תטמיו יהם ונטמתם ים )יי, מי( 

טמטום הלב

)יומא דף לט, א( מביא דתנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של אדם,  הגמ' 
שנאמר )ויקרא יא( ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם. 

מאכלות אסורות או עבירה 

אלא  הלב,  שמטמטמים  אסורות  במאכלות  מיוחד  משהוא  שאין  משמע  הגמ'  מלשון 
ש"עבירה מטמטמת לבו של אדם", בין אם זה  מאכלות אסורות, בין אם זה שאר עבירות 
ותי'  מטמטמים,  שרצים  אכילת  דווקא  אולי  שהק'  יעקב  עין  בספר  הרי"ף  בפי'  ועי'   .

שהעבירה הוא זה שמטמטם, ולא האכילה בדווקא, וזה מדויק בלשון הגמ'. 

במיוחד  אסורות  במאכלות  שיש  מפרש  יא(  )פרק  ישרים  מסילת  בספר  הרמח"ל  אבל 
ענין של טמטום הלב. וז"ל שם, והמדריגה השלישית אחר הגזל והעריות לענין החמדה, 
הנה הוא איסור המאכלות, בין בענין הטריפות עצמם, בין בענין תערובותיהן, בין בענין 
בשר בחלב או חלב ודם וענין בישולי גוים, וענין געולי גויים, יין נסכם וסתם יינם. כל אלה 
כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה   ... הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק 
ומתרחקת ממנו.  ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת  בלבו 
)יומא לט, א( ונטמאתם בם, אל תיקרי ונטמאתם, אלא  והוא מה שאמרו בש"ס גם כן 
ורוח  האמיתית  הדיעה  ממנו  מסלקת  כי  אדם,  של  לבו  מטמטמת  שהעבירה  ונטמתם, 
השכל שהקב"ה נותן לחסידים, כמו שאמר הכתוב )משלי ב( כי ה' יתן חכמה, והנה הוא 
בזה על  יתירות  והמאכלות האסורות  וחומרי משוקע בגסות העולם הזה.  נשאר בהמיי 
כל האיסורין, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו. הרי לן דעת 
הרמח"ל היא שיש משהוא במיוחד במאכלות אסורות, משום שהמאכל נכנס ונהיה חלק 

מגוף האדם עצמו, ולכן משפיע יותר.

שוב ראיתי שכן משמע בדברי הרמב"ן בדרשותיו )תורת השם תמימה עמ' קסו במהדורת 
מה"ק( שכתב וז"ל שאסרה לנו מקצת בהמות וחיות ומקצת עופות ומקצת דגים, וגם זה 

ע "תה צלק'ה 'נחותה מח"סה 'תלרתהמש ',ה קשקלתה ר"מה שוקט"א,ה יוקקןה זאלה ה ג"רהאירקםה *ה
למלעקקם,הקרלשוקם.
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הולך בדרכי התורה, שכל דברים טובים לגוף וטובים לנפש, כי הדברים האלה ידוע שאינן 
וזהו  התולדות,  מצד  בנפש  נזק  להם  יש  זה  ומלבד  ולבריאות,  לרפואה  טובים  מאכלים 
ונטמתם חסר א' לומר שהן מטמטמות הלב. משמע שכל הענין של טמטום הלב אינו אלא 

במאכלות אסורות, ודו"ק.

בהמתן של צדיקים

הגמ' בכמה מקומות )חולין ה, ב, א ועוד( אומרת, השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש 
אשכחן  דהא  בתוס'  והקשו  שכן.  כל  לא  עצמן  צדיקים  ידן,  על  תקלה  מביא  הוא  ברוך 
יהודה בן טבאי שהרג עד זומם בפ"ק דמכות )ה, ב( ור' ישמעאל שקרא והטה )שבת יב, 
ב(, ותי' הר"י דדוקא במידי דאכילה אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, שגנאי הוא 

לצדיק שאוכל דבר איסור.

וכתב בהעמק דבר )דברים ו, יא( שהסיבה לחלק בין מאכ"א לשאר איסורים, הוא משום 
דבמאכלות אסורות יש  טימטום הלב, ולכן הוי גנאי. 

חלב נכרית

ומביא  לא,  או  להפרשיו  מצווין  ב"ד  נבילות  אוכל  קטן  האם  דנה  א(  קיד,  )יבמות  הגמ' 
ברייתא תא שמע יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים ומבהמה טמאה, ואין חוששין ביונק 

שקץ, ומשני משום סכנה, אי הכי גדול נמי, גדול בעי אומדנא קטן לא בעי אומדנא. 

וכן כתב  משמע מהגמרא שיש איסור לאכול חלב של נכרית, ורק משום סכנה התירו. 
ר"ח ז"ל )הובא ברשב"א( שמהאי מתניתין שמעינן, דחלב נכרית כחלב בהמה טמאה, ולא 

התירוהו אלא לתינוק מסוכן לבד.

 אבל עי' ברשב"א )שם( שכתב מסתברא דהא דנקט נכרית, לא שיהא חלב הנכרית אסור 
יותר מחלב בת ישראל, דדא ודא מהלכי שתים הן וחלב שתיהן מותר, ולא מצינו היתר 
יותר מן הנכרי. ומוכיח כדבריו מהא דתניא )ע"ז כו, א(  בדמן וחלבן ובשרן של ישראל 
נכרית לא תניק בנה של ישראל מפני שחשודין על שפיכות דמים דברי ר"מ, וחכ"א נכרית 
מניקה בנה של ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה, אלמא לכו"ע חלב הנכרית מותר 
אפילו לכתחילה, אלא שלהניק נכרית בנה של ישראל אסר ר"מ משום החשד, ורבנן שרו 

בשאחרים עומדין על גבה.

וביישנים  רחמנים  והם  במצות,  דרגילי  משום  יותר  נח  ישראל  של  שטבען  מפני  אלא   
בטבע, אף חלבן מגדל טבע כיוצא בהן, וזה שאמרו במשה שלא רצה לינק מחלב הנכרית 
כמו שהוא באגדה. ולזה אמרו כאן יונק מן הנכרית ומן הבהמה טמאה, ולא שיהא זה כזה 
אלא מן הנכרית יונק לכתחילה, ואפילו בזמן שיש חלב של ישראלית, אלא שהוא מדת 
חסידות ומדת זריזות שלא להניקו, וחלב בהמה טמאה אסור אלא במקום שאין שם חלב 

כשר ומפני סכנת התינוק, אלא שאינו צריך אומדנ א כדאיתא הכא.
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 ולכן תמה על ר"ח )הנ"ל( שמתניתין דפרק אין מעמידין הויא תיובתיה. אבל כתב שמצא 
בתוספתא שבת )פ"י( אין יונקין מן הנכרית ומן בהמה טמאה, אם היה דבר שיש בו סכנה 
דמים.  ושפיכות  עריות  וגלוי  מע"ז  חוץ  נפש,  פקוח  בפני  שעומד  דבר  לך  שאין  מותר, 
הנכרית  מן  יונקין  אין  נמי  התם  ושמא  הרשב"א  וכ'  אסור,  פיקו"נ  בלי  שבאמת  משמע 

מדת חסידות קאמר.

בסוף מביא הרשב"א שמצא בואלה שמות רבה עה"פ "האלך וקראתי לך אשה מינקת מן 
העבריות", וכי אסור היה לו למשה לינק מחלב הנכרית, לא כן תנינן בת ישראל לא תניק 
בנה של נכרית אבל נכרית מניקה בנה של ישראלית ברשותה, אלא למה אמרה כן לפי 
שהחזירתו למשה על כל המצריות להניק אותו ופסל את כולן, ולמה פסלן אמר הקדוש 
ברוך הוא, פה שעתיד לדבר עמי יינק דבר טמא, והיינו דכתיב את מי יורה דעה את מי יבין 
שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדים. מסיק הרשב"א שמכאן נראה שהוא מותר לגמרי 

ואין בו אלא משום מדת חסידות.

מטהר,  חלב  מטמא  חלב  במדרש,  שכתוב  מה  שמביא  ב(  )י,  ע"ז  למסכת  בתוס'  ועי' 
לפניו  ואמו  לרבי  והביאו  קיסר  שלח  מלוהו,  ואמו  ואביו  למול,  שלא  גזרו  רבי  כשנולד 
ופטרום  ערל,  ומצאוהו  קיסר  לפני  שהביאתו  עד  והניקתו  באנטונינוס,  אמו  והחליפתו 
לשלום. ואמר אותו הגמון אני ראיתי שמלו את זה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה להם 
נסים בכל עת, ובטלו הגזרה. וכתבו בתוס' שמשום שאמו של רבי הניק שותו יום אחד, 
לבסוף למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו, כדאיתא בירושלמי. רואין מזה עד היכן 

יכול חלב האם להשפיע.

לפי הרשב"א המדת חסידות בנוי ע"ז שליהודים יש טבע של רחמנים וכו', ועוד שהרגילות 
שלהם במצוות משפיע עליהם, אבל הריטב"א )שם( כתב טעם אחר דהיינו מפני שהחלב 
שלהם מאכילת נבלות שקצים ורמשים, מגדל אכזריות ביונק. ועי"ש שאין זה רק מידת 
חסידות אלא שיש גם איסור דרבנן, אבל כשאין שם חלב ישראלית שרי, דתינוק מסוכן 
מדרבנן  אסור  ישראלית  ע"י  כשאפשר  אבל  מלינק,  אותו  משהין  ואין  חלב,  אצל  הוא 

להניקו חלב נכרי.

מן  תינוק  יניקו  לא  ומ"מ  ישראל,  כחלב  כותית  חלב  כך,  כתוב  ד(  פא,  סי'  )יו"ד  בשו"ע 
המינקת,  תאכל  לא  וכן  הלב.  מטמטם  כותית  דחלב  בישראלית,  אפשר  אם  הכותית, 
אפי' ישראלית, דברים האסורים )הגהות אשר"י(. וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו 

בזקנותו.

טמטום הלב היכא שמותר לו לאכול  מאכלות אסורות 

על הא דאיתא בשו"ע שלא תאכל המינקת אפילו ישראלית, יש להעיר הרי בלא"ה אסור 
לה לאכול מאכלות אסורות, ותי' הש"ך )ס"ק כה( דמ"מ גם בשביל התינוק לא תאכל, 
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ונ"מ אם היא חולה בענין שצריך להאכילה דברים האסורים, לא יתן האב לתינוק לינק 
ממנה, אלא ישכור לו מינקת אחרת ישראלית. וכ"כ הט"ז )ס"ק יב( דמיירי אפילו אם יש 

לפעמים היתר לאשה לאכול דבר איסור מפני פיקוח הנפש, מ"מ לא תניק את התינוק.

ויש להעיר, איזה טמטום הלב הלב שייך כאן, הרי לא לבד שאין כאן איסור, אלא שיש 
כאן מצוה של וחי בהם.

היתר של קדלי דחזירי בכניסתן לארץ

ו, יא( "ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת, ובורות חצובים  והנה כתוב )דברים פרק 
העמק  בספר  וכתוב  ושבעת".  ואכלת  נטעת,  לא  אשר  וזיתים  כרמים  חצבת,  לא  אשר 
הוציאך  אשר  ה'  את  תשכח  פן  לך  "השמר  כתוב  הנ"ל  פסוק  אחרי  שמיד  שה"ט  דבר, 
מארץ מצרים מבית עבדים, את ה' אלקיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע, לא תלכון 
אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם", משום דמטבע הדברים מאכלות 
טוב",  כל  מלאים  "בתים  התורה  שהתירה  כאן  א"כ  אדם,  של  לבו  מטמטמים  אסורות 
שאר  בעיניהם  יופקר  שעי"ז  חשש  היה  יז,א(,  חולין  חז"ל  )כדברי  דחזירי  קדלי  דהיינו 

מצוות ה' מחמת הטמטום, ולכן הזהירה התורה שוב על שאר איסורים.

וקשה הרי שם התיר התורה את איסור חזיר, א"כ למה יש כאן טמטום הלב, אלא מבואר 
שאין הטמטום בא מחמת האיסור, אלא שיש בטבע של  מאכלות אסורות לטמטם הלב, 

ולכן אע"פ שאין כאן עבירה שיש חשש של טמטום הלב.

וכ"כ המשך חכמה )שם( וז"ל ולכן מסיק )פסוק יב( "השמר לך", כי טבע הדברים האסורים 
שמטמטם את הלב, וכמו שכתוב )ויקרא יא, מג( "ונטמתם בם", ואפילו אם אוכלן בהיתר, 
עכ"ל.  א"כ ה"נ אע"פ שהיה מותר להאמא לאכול מאכלות האסורות, אין לה להניק בנה 

משום חשש טמטום הלב.

אבל צ"ע שהרי הגמ' אומרת עבירה מטמטמת לבה של אדם, משמע שאם ליכא עבירה 
אז אין חשש של טמטום הלב, )אפילו אם נאמר שיש משהו מיוחד במאכלות אסוורת(. 
ואצלה  לומר שאע"פ שהיה מותר להאמא לאכול המאכלות אסורות,  נראה  יותר  ולכן 
אין חשש של טמטום הלב, אבל היות וחלב האם מושפעת ממה שהיא אוכלת, א"כ אצל 
התינוק שינוק קיים חשש שהמאכלות אסורות יטמטם לבו, הואיל ואצלו אין כאן מצוה 

לאכול, וההשפעה של המאכלות אסורות עדיין נכרים בחלב.

להאכיל לחולה נבילה או לשחוט בשבילו בשבת

המשך חכמה )וכ"ה גם בהעמק דבר( בסוף דבריו כתב שמהאי טעמא )שבאכילת נבילה 
יש חשש  טימטום הלב(, אם יש חולה שיש בו סכנה שצריך לאכול בשר, ויש אפשרות 
לתת לו נבילה, שאין איסורו אלא בלאו, או לשחוט בשבילו, שיש בו משום חיוב סקילה, 
גדול  נידון  באמת  וזה  הלב.  טמטום  ישנו  הנבילה  שבאכילת  משום  בשבילו  ששוחטין 
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בראשונים, ויש בזה כמה טעמים למה לשחוט לו בשבת, במקום לתת לו לאכול נבילה. 

תמיהני  וז"ל  קח(  סימן  יולדת  הלכות   - )ח"ב  האו"ז  בדברי  לדבריהם  סמך  יש  ובאמת   
וזה  לאו  איסור  שזה  אע"פ  שבת,  מאיסור  נפש  פקוח  לענין  קודם  איסור  האכלת  אם 
איסור סקילה, דאע"ג דלענין חולה שנינו שמאכילים אותו הקל, וטבל ונבילה מאכילין 
לאכול  כשיכול  אבל  אותו.  מאכילים  הקל  איסור  לאכול  כשבא  ודאי  היינו  נבילה,  אותו 
היתר יכול להיות שמוטב שיחללו השבת, כיון שניתן לידחות מפני פקוח נפש, ויאכילוהו 
היתר משיאכילוהו איסור אף על פי שהוא איסור לאו, כיון שתקנה מגונה היא. היינו שיש 

חומרא מסוים במאכלות איסורים, אפילו יותר מחילול שבת שהיא בסקילה.

ועי"ש שמוכיח כדבריו מהא דאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי צדיקים באכילת 
והטה,  שקרא  ישמעאל  ברבי  כדאשכחן  סקילה,  באיסור  ידו  על  תקלה  ומביא  איסור, 
מאכלות  לגבי  שרק  שהבאנו,  התוס'  כשיטת  היינו  זומם.  עד  שהרג  טבאי  בן  וביהודה 
ידן,  על  תקלה  מביא  הקב"ה  אין  צדיקים,  של  בהמתן  מה  של  הכלל  אומרים  אסורות 

צדיקים עצמן לא כ"ש.

 עוד הביא האו"ז ראיה מהירושלמי )שביעית פ"ד מ"ה( ר' זעירא )אצלינו הגירסא, רבי 
אבא בר זמינא( הוה מחייט גבי עכו"ם אייתי ליה בשר דנבלה, אמר ליה אכול אמר ליה 
לינא אכיל, אמר ליה אכול דלכן אנא קטילנא לך, אמר ליה אין בעית מיקטל קטול, דאנא 
אסורה  שאכילה  הרי  לך,  קטיל  הוינא  אכלת  דאילו  לך  מודע  דנבילה,  בשר  מיכל  ליכא 
חמורה להם ביותר, וראוי למסור להם בעצמו על כך, ועי"ש שדוחק הראיה דאולי בשעת 

השמד היה.  

טעם שהכרעת התורה ניתנה לחכמים

איסור,  שום  על  עובר  שאינו  היכא  שאפילו  חכמה,  והמשך  הנצי"ב  שנקטו  מה  בעיקר 
ואדרבה יש לו מצוה באכילה זו מצד וחי בהם, עדיין יש טמטום הלב, יש לדון עליהם עפ"י 
ניתנה  התורה  שהכרעת  בזה  מתקשה  הר"ן  דהנה  עשר(.  האחד  )הדרוש  הר"ן  דרשות 
לחכמים ולא לנביאים, הרי על פי הנביא נדע האמת יותר מעל פי החכמים. ועי"ש שכתב 
הרצון  אחר  נמשכות  כולן  אלא  כלל,  התורה  למצות  טעם  שאין  שחושבים  אלו  שלפי 
זה, הנמשך אחר כל מה שיניחו חכמי הדור, אי אפשר שיהיו דבריהם  כן לפי  לבד, אם 
על הפך האמת, ואי אפשר שימשך מהענין ההוא בנפשותינו דבר מגונה כלל. אבל אחרי 
שאנחנו לא נבחר בזה הדעת, אבל נאמין שכל מה שמנעתהו התורה ממנו, מזיק אלינו, 
החכמים  כשיסכימו  כן  אם  סיבתו,  נדע  שלא  פי  על  ואף  בנפשותינו,  רע  רושם  ומוליד 
בדבר אחד טמא שהוא טהור, הלא הדבר ההוא יזיק אותנו ויפעל מה שבטבעו לפעול, 
ואף על פי שהסכימו בו החכמים שהוא טהור. והיה ראוי אם כן יותר שנמשך בזה על פי 

מה שתתברר לנו מצד נביא או בת קול, שעל דרך זה נתברר לנו אמיתת הדבר בעצמו. 



הפרשה שמקנקעיון  קיח

הנביאים מתנבאים  הוא משום שאין  נמסר לחכמים  ומסביר הר"ן שהטעם שההכרעה 
היה  וידוע  ועוד שגלוי  יקר אלינו.  ה'  היה דבר  בימים אשר  נעשה  כן מה  ואם  בכל עת, 
לפניו, שהנבואה לא שופעת אלינו תמיד, אבל יגיע עת שיגרמו עונינו לסתום חזון ונביא, 
ואם הכרעת הספיקות תהיה נמסרת לנביאים, מה נעשה בזמן שכבר פסק הנבואה. ולכן 
חכמתו גזרה שתימסר ההכרעה לחכמים אשר לא סר ולא יסור, כמו שהובטחנו על זה 

)דברים לא כא, שבת קלח ב( כי לא תשכח מפי זרעו.

ממשיך הר"ן שאני סובר עוד, שאי אפשר שימשך ממה שיכריעו הסנהדרין הפסד בנפש 
כלל, גם כי יאכילו דבר האיסור ושיאמרו בו שהוא מותר. לפי שהתיקון אשר ימשך בנפש 
מצד ההכרעה למצות החכמים מורי התורה, הוא הדבר היותר אהוב אצלו, כאמרו )ש"א 
טו,כב( הנה שמוע מזבח טוב, ותיקון ההוא יסיר הרוע אשר הוא מעותד להתילד בנפש 
מצד אכילת הדבר האסור ההוא. ולכן צותה התורה ואמרה לא תסור מן הדבר אשר יגידו 

אליך ימין ושמאל. 

יטמטם  לא  נפשו,  לפקח  אסורות  מאכלות  שאוכל  מי  דכמו"כ  לומר  שרצו  יש  ולפי"ז 
לבו, שכמו שמי שמקשיב לחכמים אף שטעו, אינו מושפע לרע, משום שמגין עליו זה 

שמקשיב לחכמים, ה"נ מצות וחי בהם יבטל טמטום הלב.  

קונטרס התשובות 
תשובות על שאלה מגליון שנה יד

מעלת משה שהודה שאינו יודע

וישמע משה וייטב בעיניו )י, כ(
וייטב בעיניו, הודה ולא בוש לומר לא שמעתי ]אלא אמר שמעתי ושכחתי[ )רש"י(

ושכחתי'  'שמעתי  שלומר  ומבואר,  ב(.  )קא,  מזבחים  פירש"י  מקור 
הוא בזיון יותר גדול מלומר 'לא שמעתי'. והיינו, שגדולתו של משה רבינו 

שהודה ששכח, ולא אמר שלא שמע.

הוכיחה הגמ' שלא פסקו מירושלים  - קכ, א(  ב  )קיט,  ויל"ע, דבשבת 
אנשי אמנה ]אנשים נאמנים דוברי אמת[, מהא שהודו לומר 'לא גמירנא כלל', 
ולא שינו לומר דגמרו ושכחו, עיי"ש. חזינן דאיכא זילותא טפי לומר שלא 
בירושלמי  דאיתא  מהא  להקשות,  יש  ]וכעי"ז  דזבחים  כסוגיא  ודלא  כלל,  למד 
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'לא  לומר  בוש  גדולתו שאינו  היא  ומה  גדול,  )חגיגה פ"א ה"ח(: הרי שילחנו לכם אדם 

שמעתי', ע"כ. שוב חזינן שלומר 'לא שמעתי' היא יותר בושה לאדם[.

וביותר יש לבאר, כיצד יכול היה משה לומר 'לא שמעתי', הלא שמע 
כל התורה בסיני, וכמו שאמרו חז"ל )ירושלמי פאה פ"ב ה"ד; ויקרא רבה כב, א; 
וראה לשון ספרי זוטא במדבר ו, כג( דמקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספתות, 

אגדות, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו, כולן נאמר למשה 
בסיני. ]ובגליון שנה ח )גליון צח פרשת שמיני אות ד( הבאנו להקשות, וכי זו היא מעלת 
משה רבינו אשר לא קם בישראל כמותו עוד, שלא בוש ולא שינה בדיבורו, הא ודאי כל 

איש ישראל מוזהר ב'לא תשקרו איש בעמיתו' )ויקרא יט, יא([.

)יליון קנה פרשת שמיני יות כ(

תשובת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א

תלוי למי ומי ומתי

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א
"לי שמעתי" ו"לי ימרתי", יינם יני יותו המדוון. די "לי שמעתי", מופנה יל 
ה"לימוכ",  עצם  יל  מופנה  ימרתי",  "לי  ויילו  ודכו'.  "כין"  יו  "ענין"  שמיעת 

דיומר "לי למכתי". ]ייל "לי שמעתי", הוי דמשמעו[.

ימנם "שמעתי ושדחתי", חמור יותר מ"לי שמעתי", דמיויר ירש"י, ייל "לי 
ימרתי" חמור יותר מ"שמעתי ושדחתי".

*

משום  "שקר",  זה  היה  לי  שמעתי",  "לי  יומר  היה  כיילו  לומר,  יולי  צריך 
של"לי שמעתי", יש ים מוין המתייחס לשמיעה שיינה ריויה. כוימי לכיר, 
מ"ש יימ' "לי שמיע לי דלומר לי סיירי לי". הרי שידלל "לי שמיע לי", דלול 
ים "דיילו לי שמעתי". ילי שיימ' יי ייטוי זה על "לי סיירי לי", ויענינו של 
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משה יי הכיר על שמיעה שיינה ריויה.

יחלומו[  לו  ]שהתילו  יכ"ת  פעם  הרהר  מוילני  שהייון  רי,  ימעשה  וריה 
יהקיצו משנתו לפני ירדת התורה, והדל נעלם ממנו...

היי  שמעתי",  "לי  שימירת  ייפוי,  יתדן  ושדח.  ריינו  משה  שמע  לדן  יולי 
יעצם ימירה של "שמעתי ושדחתי". וצ"ע יזה.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א
נריה שים למכ מעצמו ושדח, יין היזיון ד"ד לומר 'שדחתי', דיון שיתדן שלי 
ייזיון  זהו  עיין דל הצורך יענין ומשום דן שדח. ייל ים שמע מיחרים ושדח 
יכול, שמיחר שלי היה לו צורך לעיין יכיר, ילי רק לשמוע, ויעפ"ד שדח, 

יות הוי שיין הכיר חשוי יצלו, וזהו ייזיון יכול.

תירוץ א. משה יכל לשמוע רק מהקב"ה*
במושב זקנים )כאן( הקשו הקושיה הראשונה, שכאן מבואר שיותר בושה לומר 

'שמעתי ושכחתי', מאשר לומר 'לא שמעתי', ואילו בשבת )שם( מבואר להיפך 

]וכן הקשו האחרונים המובאים להלן[.

ותירצו, שלגבי משה לא היתה בושה לומר 'לא שמעתי', משום שממי היה לו 

לשמוע, אחר שהקב"ה לא אמר לו. אבל בשאר בני אדם זוהי בושה גדולה יותר 

לומר 'לא שמעתי', כי היה לו ללכת לרבו שילמדנו.

ויש שתירצו לפי זה הקושיה השניה ]כיצד משה היה יכול לומר 'לא שמעתי', הרי 

למד את כל התורה[, שהיא הנותנת, שמשה יכל לומר 'לא שמעתי', וממילא איש 

לא שמע זאת מפי הגבורה ]אך כמובן שקשה כקושיה השלישית, וכי היה מקום לומר 

שמשה ישקר ח"ו. וראה להלן )תירוצים כז-לה( בענין קושיה זו[.

תירוץ ב. כאן בכל התורה וכאן בדין אחד
הט"ז )דברי דוד, כאן( תירץ, שבשבת )שם( מדובר על כלל התורה, והיינו שאומר 

*  התירוצים הבאים )א-כו( מיישבים הקושיה הראשונה, שכאן מבואר שיותר בזיון לומר 

‘שמעתי ושכחתי’, ובשבת מבואר שיותר בזיון לומר ‘לא שמעתי’. וחלקם מיישבים ]גם[ 

הקושיה השניה, כיצד יתכן שמשה רבינו לא שמע דין זה.
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שאינו יודע ממנה כלל, וזהו גנאי גדול, שאומר שמעולם לא למד תורה. ולכן 

עדיף לו לומר, שעשה את שלו ולמד, אלא שהדבר נשכח ממנו מאיזו סיבה. 

אבל כאן שמדובר על דבר אחד, היה עדיף למשה לומר שלמדתי הרבה תורה, 

אבל דבר אחד עדיין לא למדתי, מאשר לומר שלמדתי ושכחתי.

תירוץ ג. עדיף לומר שטעה בסברא
'לא  )שם( כעין הקושיה השניה, כיצד יכול היה משה לומר  הקשה הט"ז  עוד 

שמעתי', הרי אם משה לא שנה, אהרן מנא ליה.

ותירץ, שכל מי שהוא נכשל בדבר שתלוי בסברא, שיש פנים להיתר ולאיסור 

ולכל צד יש סברא, אין זו בושה, שהרי דרך בני אדם לומר תחילה סברא זו, 

ואחר כך סברא אחרת. ואם כן משה היה יכול לומר 'לא שמעתי', אלא שסברתי 

היתה להיתר, ואהרן הקשה על כך, ואני חוזר בי, ולא היתה זו בושה גדולה כל 

כך, שעדיין אפשר לומר כסברא הראשונה. אבל עכשיו ששמע בפירוש לאיסור, 

ושכח והורה להיתר מכח סברא, ונזכר ששמע בפירוש לאיסור, בזה יש בירור 

עכשיו שסברתו היתה שקר, ובזה יש בושה גדולה.

כל  שידע  אף  שמעתי',  'לא  לומר  יכול  היה  רבינו  שמשה  תירוצו,  לבאר  ויש 

התורה, משום שיתכן שדבר זה ידע מסברא וכנ"ל ]וראה להלן בסמוך, כיצד הדבר 

מיישב הקושיה הראשונה[.

תירוצים נוספים לפי זה
ד. יש שתירצו לפי זה הקושיה הראשונה, שכאן היה עדיף לו לומר 'לא שמעתי', 

מטעם הנ"ל, שהנידון הוא בסברא, ובזה יש פחות בושה לטעות. אבל בשבת 

)שם( מדובר בדברים שאינם תלויים בסברא, ובזה עדיף לומר שלמד ושכח. 

ה. יש שתירצו, שבשבת )שם( גם אם מדובר בדברים התלויים בסברא, לא שייך 

ענין זה שהתברר שסברתו שקר, שהרי רק כאן שייך ענין מיוחד זה, שהתברר 

מפי הגבורה שסברתו שקר.

ו. יש שתירצו, שבשבת )שם( לא שייך ענין זה, משום שאין מדובר שם כשבא 

לחזור בו, אלא שמתגלה שאינו יודע הדין כלל, ובאופן זה עדיף לומר 'שמעתי 

כדי  'לא שמעתי',  לומר  עדיף  בו,  לחזור  כשבא  כאן שמדובר  אבל  ושכחתי'. 

לבאר שטעה בסברא וכנ"ל.

ז. לשון הט"ז )שם( הוא: ואם כן לא קשה מידי מההיא דשבת, ששם אין שייך 
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לומר ולחזק סברא הראשונה כלל, ויש בושת מזה, אלא שמשה הודה על זה, 

או שכוונתו  הנ"ל,  כאחד התירוצים  כוונתו  אם  וצ"ע  בבושת.  ליה  ולא אכפת 

ליישב בדרך אחרת ]וגם עצם דבריו צ"ב, שפתח בסוגיא בשבת, וסיים בסוגיא כאן. 

ולכאורה צ"ל בדבריו 'שכאן אין שייך' וכו', או שכוונתו כך[.

תירוץ ח. לאחר שמשה אמר זאת אין בושה
עיון יעקב )חגיגה יד, א ד"ה הל"ל( תירץ ]הקושיה הראשונה[, שכיון שמשה רבינו 

כבר אמר 'שכחתי', שוב אין זה בושה לשאר אדם לומר כן, כיון שכבר משה 

אמר כן ]כלומר, מעיקרא דמילתא יותר בושה לומר 'שכחתי', אלא שמשה שינה הדבר[.

תירוץ ט. אדם גדול שאני
מירא דכייא )ליוורנו תקנ"ב, חגיגה שם ד"ה הול"ל( תירץ, שדווקא לגבי משה זוהי 

בושה לומר 'שכחתי', משום שהוא אדם גדול ]במיוחד[, אבל לגבי שאר בני אדם, 

אין זו בושה. שהרי כמה פעמים מצאנו בש"ס )ראה פסחים סו, ב( שהיו חכמים 

ששכחו לימודם, ואחר כך חזרו ונזכרו ]וראה עוד להלן )תירוצים יג-יד ועוד(, מה 

שמיוחד אצל משה רבינו עצמו[.

תירוץ י. שאר הדינים לא שכח
חגי דוד )חגיגה יד, א ד"ה הול"ל( תירץ לפי דבריו באופן אחר, שדווקא לגבי משה 

הרי זו בושה לומר 'שכחתי', משום שמצאנו שאת שאר הדינים לא שכח, אלא 

דווקא דין זה, וזה מוכיח לכאורה שמעיקרא לא הבינו כראוי ]שאם לא כן מדוע 

רק דין זה שכח[, ולכן עדיף לו לומר 'לא שמעתי'. אבל לענין אנשי ירושלים )שבת 

שם וחגיגה שם(, שמדובר באופן שאומר שאינו יודע כלום, היה לו לומר שלמד 

ושכח הכל, ואז היינו תולים ששכח מחמת אונס וכדומה.

תירוץ יא. בפני תלמידו שאני
עוד תירץ חגי דוד )שם(, שכאן משה אמר זאת לפני תלמידו אהרן הכהן ]ויש 

להעיר, שמבואר במכילתא )דרבי ישמעאל בשלח, מסכתא דעמלק פ"א( שאהרן לא היה 

בגדר 'תלמיד' של משה, אלא בגדר 'חבר', אך החשיב עצמו כתלמיד[, ואהרן עדיין זוכר 

את הדבר, לכן בוש הוא לומר 'שמעתי ושכחתי', ועדיף לו לומר 'לא שמעתי'. 
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אבל בשאר בני אדם שלא שייך ענין זה, מתהפך הדבר, ו'לא שמעתי' הוא חרפה 

יותר גדולה.

תירוץ יב. שם יתכן שלא יבחנוהו
עוד תירץ חגי דוד )שם(, שלענין אנשי ירושלים )שבת שם וחגיגה שם( מדובר על 

אפשרות שלא יאמר מתחילה 'שמעתי ושכחתי', אלא יאמר סתם 'למדתי', ואם 

יחקרוהו ולא ידע יוכל לומר להם 'שמעתי ושכחתי'. ובאופן זה עדיף לו לומר 

כך, מאשר לומר מתחילה 'לא גמירנא כלל', שהרי יתכן שלא יבוא לידי בזיון 

כלל, אם לא ישאלוהו. מה שאין כן כאן שמעיקרא אמר 'שמעתי ושכחתי', והיה 

עדיף לו לומר 'לא שמעתי'.

תירוץ יג. משה לא היה שייך בשכחה
רנת יצחק )כאן( הביא מה שאמרו חז"ל )עירובין נד, א(, שאלמלי נשתברו לוחות 

תורה  מתן  שבשעת  שביארו,  ויש  מישראל.  תורה  נשתכחה  לא  הראשונות, 

פסקה זוהמתם )שבת קמו, א(, ונעשו כמלאכים שאין להם שייכות לחמריות, 

חומר,  ואנשי  אדם  כבני  שנעשו  העגל  בחטא  ורק  בחומריות.  תלויה  ושכחה 

היתה שייכת בהם שכחה.

ולפי זה תירץ, שמשה רבינו לא היתה לו שייכות לחטא העגל ולחומריות, ואם 

כן לא היה שייך שתהיה לו שכחה, ונמצא שלומר עליו ששכח, כבני אדם ואנשי 

זו  אין  בשכחה,  השייכים  אדם  בני  בסתם  אבל  גדולה.  בושה  זו  היתה  חומר, 

בושה גדולה כל כך לומר 'שכחתי'.

תירוץ יד. ממנו התחיל סדר הקבלה
שנינו באבות )פ"ג מ"ח(, שהשוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו 

זה  )אות סז( הובא בשם הגר"ח מוולאז'ין, שדין  מתחייב בנפשו. ובכתר ראש 

נאמר דווקא על הדורות הראשונים שלמדו בעל פה. וביאר הגרי"ז )ואתחנן ד"ה 

ונראה דזהו(, שדין זה מוסב על תורה שבעל פה הנמסרת מדור לדור, אבל אחר 

שכבר נחתם התלמוד, ונפסקה הקבלה של תורה שבעל פה איש מפי איש, שוב 

לא נאמר דין זה.

התורה,  קבלת  סדר  התחיל  רבינו  שממשה  )כאן(,  יצחק  רנת  תירץ  זה  ולפי 

מה  לשכוח  שלא  באזהרה  היה  שהוא  ונמצא  הבאים,  לדורות  אותה  למסור 
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לומר  גדולה  בושה  לו  היתה  כן  ועל  שכח,  אם  בנפשו  מתחייב  והיה  שלמד, 

'שכחתי'. אבל בשאר בני אדם שאינם באזהרה זו, ואין מתחייבים בנפשם, לא 

היתה בושה לומר 'שכחתי'.

תירוצים נוספים והוספות
טו. יש שהקשו על תירוץ זה, וכי באמת משה רבינו נתחייב בנפשו ח"ו על כך ששכח. ויש 

ליישב, שמבואר בהמשך המשנה )שם( שאם תקפה עליו משנתו, והיינו ששכח באונס, 

אינו נענש על כך, ומכל מקום יש לו בזיון בדבר. 

טז. יש שהוסיפו, שמשה רבינו בענוותנותו חשב ששכח בפשיעה, ואף על פי כן הודה 

ששכח. אך לפי האמת שכח באונס, ולא היתה תביעה עליו.

יז. החיד"א )פתח עינים, שבת קכ, א ד"ה הול"ל( תירץ בשם אביו ]כעין המבואר לעיל 

)תירוץ א([, שאצל משה רבינו זוהי בושה גדולה יותר לומר 'שמעתי ושכחתי', ואין זה 

בושה כלל לומר 'לא שמעתי', משום שהכוונה היא, שעדיין לא התייחד לו הדיבור בפרט 

זה, וכל יום הוא מוסיף והולך ללמוד מה'. אבל לשאר בני אדם הוא בושה גדולה יותר 

לומר, שנכשל ולא למד מחכמים שיודעים כל התורה ]ושם לא שייך לומר שלא נתייחד 

לו הדיבור. ולפי זה מיושבת גם הקושיה השניה, שיכל לומר שלא נתייחד לו הדיבור בזה[.

יח. ציון ירושלים )חגיגה פ"א ה"ח( תירץ ]כעין זה[ הקושיה מהירושלמי )שם(, שודאי 

שבזמן הזה שכבר יש לפנינו התורה שבכתב ושבעל פה, זוהי בושה לומר 'לא שמעתי', 

שהרי היה לו לשמוע. אבל לגבי משה, כל זמן שעדיין לא למד, והוא היה הראשון המלמד 

תורה לישראל, מה בושה היא לומר 'לא שמעתי', וכל הבושה היא לומר ששכח.

יט. שיירי קרבן )חגיגה שם( תירץ כעין זה, שבשאר כל אדם הבושה הגדולה היא לומר 

היה כבוד גדול אם היה אומר 'לא שמעתי'. שהרי  'לא שמעתי', אבל אצל משה רבינו 

מבואר בירושלמי )שם(, שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש לפני רבו, כבר נאמר 

כולם שיש פירכא לקל  יודעים  היו  'לא שמעתי',  אומר  היה  אם  כן  ואם  בסיני,  למשה 

וחומר שאמר אהרן )ראה רש"י יומא ה, ב ד"ה אוננין(, שאם היה קל וחומר טוב, היה נאמר 

לו בסיני. ולכן היתה זו ענוה גדולה למשה, שאמר 'שמעתי ושכחתי' ]ולפי זה מיושבת 

הקושיה השניה כמין חומר, והיא חלק מהתירוץ[.

וגו' - לפי שבא משה לכלל כעס  ויאמר אלעזר הכהן  )במדבר לא, כא(:  כ. כתב רש"י 

בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים. וכן אתה מוצא בשמיני למלואים, 

שנאמר )כאן פסוק טז( 'ויקצוף על אלעזר ועל איתמר', בא לכלל כעס, בא לכלל טעות 

]וכו'[.
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ויש שתירצו לפי זה, שנמצא שמה שמשה שכח )כאן( הוא משום שבא לכלל כעס, ואצלו 

בזיון  זה  אין  בני אדם,  כן בשאר  לכלל כעס. מה שאין  ביותר, שבא  הגדול  הבזיון  זהו 

עבורם שכעסו, ויותר בזיון הוא לומר עליהם שלא למדו.

כא. כרם טוביה )כאן( תירץ כעין זה, שבזה שמשה גילה ששכח בסמיכות לזמן שכעס, 

היה בכך גילוי שנענש על הכעס ]כיון שאצל משה רבינו היה ברור שהשכחה אינה מצויה, 

ומציאות כזאת אומרת דרשני, ועל כן מיד כשגילה ששכח דרשו הכל סמוכין שנתפס על 

הכעס[, ונמצא שהיה זה כעין וידוי על החטא, וזוהי הגדלות בהודאתו. ולפי זה החילוק 

בין משה לאחרים הוא, שאצל אחרים אין זה ניכר שהוא משום הכעס.

יוחנן,  רבי  אמר  א(:  לח,  )נדרים  בגמרא  איתא  שהנה  תירוצים,  כמה  ששילבו  יש  כב. 

בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנה ]ע"כ[. הרי שהיתה למשה 

רבינו מידה מיוחדת, שהתורה היתה מתנה אצלו, ולא היה שייך שישכח את התורה, ואם 

שכח בהכרח שהטעם הוא מחמת כעס וכיוצא בזה ]ולכן בכל מקום שנמצא ששכח משה 

רבינו דבר, דרשו חז"ל מדוע נענש בכך, כמבואר ברש"י )במדבר שם([. 

ולפי זה מיושב, שאצל כל אדם שיכול ללמוד ולא למד זוהי בושה, אבל אצל משה רבינו 

מה שלא נמסר לא נמסר כלל, ואין זו בושה. ומאידך גיסא, אצל כל אדם השכחה אינה 

בושה, שהרי הוא אנוס, מה שאין כן אצל משה שקיבל את התורה במתנה, אם שכח הרי 

זו בושה, שבהכרח שכח מחמת קפידא שהיתה עליו, ואין זה אונס.

כג. יש שתירצו, שמשה רבינו מידתו 'נצח' והיינו תורה שבכתב, ואהרן הכהן מידתו 'הוד' 

והיינו תורה שבעל פה ]ראה באוצר המדרשים )אצילות עמ' סט( ואור יקרות )עמ' פה([. 

וממילא אם אהרן הכהן למד את הדבר ממידה שהתורה נדרשת בה, ולא נמסר הדבר 

בתורה שבכתב, אין בכך בושה, שהרי כל אחד קיבל חלקו בשלמות. אך אם משה שמע, 

הרי שהלכה זו היא בכלל חלקו בתורה, ושכח אותה, ונמצא חסר בשלמות חלקו בתורה, 

ועל כן יש בכך בושה.

תירוץ כד. באמת אמר 'לא שמעתי'
החתם סופר )כאן ד"ה וישמע, שנת תקפ"ו( הביא דברי רש"י )כאן( שכתב: 'הודה 

שמעתי  'אלא  נוסף  ב(  )קא,  שבזבחים  והביא  שמעתי'.  לא  לומר  בוש  ולא 

ושכחתי'. וביאר, שבאמת משה רבינו אמר 'לא שמעתי', וכוונת הדברים היא, 

'שמעתי  אומר  היה  מתבייש  היה  שאם  שמעתי',  'לא  לומר  התבייש  שלא 

ושכחתי'. ולפי זה אין סתירה כלל בין הסוגיות.

שאמר  בשאלתנו,  שנתבאר  כפי  ברש"י  ביארו  )כאן(  והרא"ם  הריב"א  אמנם 

בפועל 'שמעתי ושכחתי', וזו היתה מעלתו.
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תירוץ כה. 'שכחתי' היינו 'לא שמעתי'
)כאן( היא שמשה אמר 'לא  רש"י  )כאן( ביאר ]בדרך הנ"ל[, שכוונת  עיוני רש"י 

שמעתי'. ואף שבגמרא )שם( אמרו שאמר 'שמעתי ושכחתי', יתכן שזה גופא 

בא משה ללמדנו, שאם 'שכחתי' הרי זה סימן ש'לא שמעתי', שאצל משה לא 

שייך 'שכחתי' כלל, ובהכרח שלא שמע ]ולפי זה מיושב, שאצל משה רבינו היינו הך, 

ועיקר החידוש הוא שלא התבייש להודות על האמת, ואצל שאר בני אדם יותר בזיון לומר 

שלא למדו. וראה עוד לעיל בתירוץ הגרב"מ אזרחי[.

תירוץ כו. יאמרו שאין לסמוך עליו
החתם סופר )שם( ביאר בעיקר הענין, שמשה רבינו לא שמע דבר מפי הקב"ה 

בענין זה, אלא הבין זאת מכלל הדברים, כמו שאר תורה שבעל פה שתלמיד 

שעה  מקדשי  להוכיח  שאין  ואמר  יותר,  העמיק  אהרן  אמנם  מחדש.  ותיק 

לקדשי דורות, שאפשר שבקדשי שעה ציוה הקב"ה אכילת חטאת, ולא בקדשי 

דורות, ומשה הודה שלא ירד לעומק החידוש בזה. ונמצא שאילו שמע ושכח 

לא היתה זו בושה כל כך, אבל עכשיו שטעה בחידושי עצמו, היתה בושה בדבר, 

כי יאמרו שאין לסמוך עליו מעתה. ואף על פי כן הודה שלא שמע כלל ]כמבואר 

לעיל )תירוץ כד( לפי שיטתו, וראה עוד לעיל )תירוץ ג([. 

ולפי זה מיושבת הקושיה השניה, שבאמת לא שמע דבר זה, אלא אהרן אמר 

הקושיה  ליישב  יש  וכן  כאן([.  )תרצ"ד,  אמת  באמרי  מבואר  ]וכן  מסברא  זאת 

האחרונה, כמבואר להלן בסמוך.

תירוץ כז. עלול לערער יסודות האמונה*
הגר"ח שמואלביץ ]הובא בחכמת המצפון )כאן, מאמר צז([ הביא הקושיה האחרונה, 

מה השבח המיוחד למשה רבינו, שלא הוציא דבר שקר מפיו. 

שלמשה רבינו היה טעם נכון להעלים את שכחתו, ולומר שעדיין לא  ותירץ, 

זו, שכן אם שמע ושכח מה ששמע, הרי עלול לערער ח"ו  שמע כלל הלכה 

את יסודות האמונה בתורת משה. שהרי את כל התורה מלבד שתי הדברות 

הראשונות, שמעו ישראל מפי משה )ראה מכות כד, א(, והוא היה מקבל התורה 

רבינו  זו מעלת משה  וכי  )כז-לה( מיישבים הקושיה שבסוגריים,  *  התירוצים הבאים 

שלא שיקר.
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כולה מפי הגבורה, ואם כן אין לך 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' )תהלים קיט, 

ואמר  והודה  'לא שמעתי',  נמנע משה מלומר  כן  פי  ואף על  גדול מזה.  קכו( 

'שמעתי ושכחתי', וזהו שבח גדול למשה רבינו.

תירוץ כח. היה סמוך למיתת נדב ואביהוא
עיוני רש"י )כאן( ביאר כעין זה, שהנידון כאן היה בעקבות מיתת נדב ואביהוא, 

שמתו על שהורו הלכה בפני משה רבם )עירובין סג, א(, ואם כן היה מקום לומר 

שלא יודה על האמת, משום שבכך שיאמר 'לא שמעתי' יחליש את כח הענין 

של הכנעה לרב. והתחדש שאדרבה, כוחו של הרב הוא בהודאתו על האמת 

בשמחה.

תירוץ כט. גילה שיש בכך שמץ הנאה
כל  שבעומק  ומצא,  חישב  רבינו  שמשה  הוסיף,  )שם(  שמואלביץ  הגר"ח 

מעצמו  שמונע  ידי  על  הנאה  שמץ  גם  תתערב  בענין,  לו  שיש  החשבונות 

בושה, על ששכח את דבר ה', ונמצא נהנה מעבירה. ולכן ביטל משה את כל 

החשבונות, והודה ולא בוש ואמר שמעתי ושכחתי ]ולפי זה החשבון היה נכון, אלא 

שמחשש נגיעה ביטל את הכל[.

תירוץ ל. שוקלים קלות כחמורות
אור יהל )כאן, ח"ג עמ' צד( תירץ, שיש ללמוד מכך כלל גדול, שכשם ששוקלים 

לאדם קלות כחמורות על כל נעלם ]כמבואר בחגיגה )ה, א([, כך גם להיפך לצד 

הטוב, לא נאבד מכל אדם לשלם לו שכרו. ואפילו לגדול שבגדולים, משלמים 

על כך שלא אכל נבילות וטריפות.

תירוץ לא. 'לפתח חטאת רובץ'
היותר שלם,  לח(, שרואים מכאן שאפילו האדם  עמ'  )ח"א  יהל  אור  כתב  עוד 

בכל זאת עדיין 'לפתח חטאת רובץ' )בראשית ד, ז(, ועיניו זקופות להכשיל את 

לב האדם ולצודו, ולהטיל בו זוהמת הטעות, על ידי שליחיו הכוחות והמידות 

הטמונות, אשר במארב ישמרו צעדיו.
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תירוצים נוספים והוספות
לב. בתרגום יונתן )כאן( כתב, שמשה רבינו הוציא כרוז במחנה, שנתעלמה ממנו ההלכה, 

ואהרן אחיו הזכיר לו אותה. ובתרגום ירושלמי )כאן( הוסיף, שכיון שמשה רבינו השפיל 

רבינו,  משה  של  המיוחדת  מעלתו  מובנת  זה  ולפי  רב.  שכר  כך  על  קיבל  עצמו,  את 

שפרסם הדבר בכל המחנה ]אך לכאורה אין זה מיישב את דברי רש"י )כאן(, שמשמע 

מדבריו שיש מעלה מיוחדת בכך שהודה על האמת[.

לג. כרם טוביה )כאן( ביאר הדבר לפי שיטתו ]שהובאה לעיל )תירוץ כא([, שמשה רבינו 

בא לפייס את אהרן על הכעס שכעס עליו, ולכן הוציא כרוז בכל המחנה.

לד. הגר"ח שמואלביץ )שם( ביאר זאת לפי שיטתו ]שהובאה לעיל )תירוצים כז; כט([, 

שמשה רבינו שלח לכל גבול ישראל, ללמדם לדורות עולם, שאין לחשוב חשבונות של 

כבוד שמים, במקום שיש בו הפרת התורה, כשמעורבת בחשבון עם פניה עצמית כלשהי, 

אלא יקוב הדין את ההר.

לה. עוד כתב הגר"ח שמואלביץ )שם(, שיש שתירצו, שמוכח מכאן שקשה מאוד להודות 

על האמת, ואפילו למשה רבינו הדבר קשה. וכתב שהדבר קשה לאמרו ]ועוד הקשה על 

כך, שאם כן מדוע הוצרך לפרסם הדבר בכל המחנה[.
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מנקןה מצללת
יש יה חמש מצוות עשה ושתי מצוות לי תעשה

עשה: טומית יולכת  •קרין יולכת  •טומית מצורע  •הנהית המצורע ודל מטמיי יכם יקריעה ופרימה  
•ניעי ייכים.

ל"ת: שלי יידל טמי מן הקכשים • שלי לילח שער הנתק.

א. לישנא דקרא בקרבן יולדת

ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה 
ובן יונה או תר לחטאת וגו' ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה 
שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת )יב, ו-ח(
וגו',  שנתו  בן  כבש  'תביא'  כתיב  עשיר  בקרבן  אמאי  לדקדק,  יש 
ואילו בקרבן עני כתיב 'ולקחה', דמשמע שבקרבן עשיר היא רק מביאה, 

ובקרבן עני היא לוקחת.

עוד יש לדקדק, אמאי בקרבן יולדת בדלות, כתיב: 'ואם לא תמצא 
מקדש  טומאת  הקול,  דשמיעת  ויורד,  עולה  בקרבן  ואילו  שה',  די  ידה 
ואילו  שעירה,  או  כשבה  מביאים  יד  דבהישג  ביטוי,  ושבועת  וקדשיו, 
בדלות שתי תורים, כמפורש לעיל )ה, א-יא(, לא כתוב 'אם לא תמצא ידו', 
אלא נאמר )ה, ז(: 'ואם לא תגיע ידו די שה', וכן בדלות דמצורע )להלן יד, 
כא( כתיב: 'ואם דל הוא ואין ידו משגת'. וצ"ב אמאי ביולדת לא כתיב 'אם 

לא תגיע ידה', או 'אם לא תשיג ידה'. ]ראה: נגעים )פי"ד משנה יב(; נדרים )לה, 
ב(; ב"מ )קד, א( שבעל מביא קרבן אשתו; נזיר )כד, א(; ורמב"ם )פ"י מהל' שגגות ה"ו(, 

ודו"ק[.

ב. טומאת נגעי בשר בגרים

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת )יג, ב(
אבן עזרא פירש: 'אדם', ולא יאמר איש איש מבית ישראל, להכניס 

תזריע
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ולגר  כי תורה אחת לאזרח  ב(,  )לעיל א,  יקריב מכם'  כי  'אדם  וכן  הגרים. 
בקרבנות גם כן. והכניס הגר שלא יטמא אחר כי הצרעת היא מהחליים 

הנדבקים מהחולה אל השלם, ע"כ.

נראה  לכאורה  הגרים,  להכניס  'אדם'  שנאמר  שכתב  מה  והנה, 
מדבריו, שכוונתו לגר תושב, דהא גר צדק לא איצטריך קרא, שכן ישראל 
גמור הוא לכל התורה, ולמה לי קרא לרבוייה. ועוד, שהרי נתן טעם שגר 
התרבה לדיני צרעת, כיון שצרעת היא מחלה מדבקת, ולהכי נמי צריך 
'כי הצרעת היא  להיות בהסגר כדי שלא ידביק את הבריאים, וכמש"כ: 
מהחליים הנדבקים מהחולה אל השלם'. והטעם הזה שייך גם בגר תושב. 

חזינן דכוונתו לומר שמטעם זה גם גר תושב בכלל הנגעים.

אמנם צ"ע, הא להדיא שנינו )ריש פ"ט דנגעים(: 'הכל מטמאין בנגעים 
חוץ מן העכו"ם וגר תושב'. מפורש שאין גר תושב מטמא בנגעים. ]ואין 
לומר שכוונתו לגר צדק ואיצטריך לרבוייה דאפילו היה הנגע קודם לגרותו ונתגייר בעוד 

הנגע עליו, שאז יש עליו כל דיני נגעים, זה אינו, דהא מפורש בתורת כהנים )כאן, ריש 

פרשת נגעים( ובנגעים )פ"ז מ"א( שנכרי שהיה נגע בבשרו, ונתגייר, טהור הנגע[.

יקריב  כי  ד'אדם  דמקרא  עזרא,  האבן  דברי  בהמשך  לעיין,  יש  וכן 
מכם', מרבינן גרים ]ומקורו בתו"כ )פרשת ויקרא פ"ב, ג([. צ"ע, הרי שם מיירי 
בקרבן נדבה, וקרבן נדבה מקבלים אף מן העכו"ם, שהרי 'כל שנידר ונידב 
אם  וודאי  תושב,  מגר  שמקבלים  וכ"ש  מ"ה(,  פ"א  )שקלים  מידן'  מקבלין 
נאמר שכוונתו לגר צדק, שהרי אינו גרוע מעכו"ם דמקבלין ממנו, ויל"ע. 
]ראה בשדי חמד )מערכת האלף אות גשן דף מה ע"א(. ומש"כ בגליון קט )פרשת ויקרא 

אות ב([.

ג. נגעים בזמן הזה

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וגו' )יג, ב(
יש לברר, אמאי אין נוהג צרעת ונגעים בזמן הזה, הלא מבואר בתורת 
יג( ובתוספתא )פ"ח מנגעים ה"א-ב( שטהרת נגעים נוהגת  כהנים )מצורע א, 
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בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית ]וכ"פ רמב"ם 
)פי"א מהל' טומאת צרעת ה"ו( ובספר החינוך )מצוה קעג([.

ד. נגעים לעתיד לבוא

מחוץ  ישב  בדד  הוא  טמא  יטמא  בו  הנגע  אשר  ימי  כל 
למחנה מושבו )יג, מו(

בדד ישב, שלא יהיו טמאים אחרים יושבין עמו )פסחים סז ע"ב(. ואמרו רבותינו )ערכין 
טז ע"ב(, מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד, הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש 

לרעהו, אף הוא יבדל )רש"י(

הנה בזמנינו אינו נוהג כלל כל ענין טומאת הנגעים וטהרתם )ראה לעיל 
אות ג(. ויש לדון, האם לעתיד לבא כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, 

האם ישובו לנהוג כל ענין הנגעים או לא.

דהנה הרמב"ם בחיבורו יד החזקה, האריך לבאר ולפסוק כל הלכות 
טומאת צרעת. מבואר לכאורה ברמב"ם, שיהא נוהג לעתיד לבא, דאם 
ינהוג  אם  אבל  לזמנינו.  נוגע  אינו  הלא  אלו,  להלכות  נפ"מ  מאי  כן,  לא 
לעת"ל א"ש, כשם שהרמב"ם מביא את כל דיני המקדש שינהגו לעת"ל.

אמנם זה צ"ע, דהרי עיקר הנגעים באים בשביל עוון לשון הרע ]כמבואר 
ברש"י כאן[, ובשביל עוד עוונות ]כדאיתא בערכין )טז, א-ב([, וכיון דלעתיד לבוא 

לא יהיו רשעים ]כמבואר בתוס' ישנים )יומא יג, א ד"ה הלכה(, שכתבו: ורבינו ארי"ה 
שמע בשם רבינו חיים אבי אמי נ"ע, דלא שייך למיפרך הלכתא למשיחא אלא היכא שיש 

עבירה בדבר, כגון פסול דזבחים ושריפת בית כהן דסנהדרין, שהרי זה הדבר אין רגיל להיות 

שיהיו כולם צדיקים, ע"כ. וכן כתב  שאינו צריך עד ימות המשיח, וגם אז לא יהיה הדבר, 

רמב"ם )י"ב מהל' מלכים ה"א(: ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו וכו', ע"כ, 

וראה מש"כ עוד )הלכה ה([. וכיון שלא יהיו חוטאים, על מי יבואו הנגעים.

ה. נגעים במשי ובצמר גפן

והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים. 
או בשתי או בערב לפשתים ולצמר )יג, מז-מח(
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גפן,  וצמר  משי  הזכיר  שלא  וטעם  פירש:  נא(  פסוק  )להלן  עזרא  אבן 
שונאך'  חמור  תראה  'כי  כטעם  הנמצא,  ההוה  על  הכתוב  שדבר  יתכן 
וכן משפט הסוס והפרד. או יתכן שלא יארע הנגע כי אם  )שמות כג, ה(, 

לצמר ופשתים, ע"כ.

נמי  נוהג  בגדים  נגעי  שדין  קמא,  בפירושא  עזרא  האבן  דברי  והנה 
במשי ובצמר גפן, והכתוב דבר בהווה, צ"ע טובא, מהא דמפורש במשנה 
)פ"ט מכלאים מ"א(: אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ואינו מטמא 

גפן,  וצמר  במשי  נוהג  דאינו  מפורש  ע"כ.  ופשתים,  צמר  אלא  בנגעים 
והיאך כתב אבן עזרא שדין נגעי בגדים נוהג נמי במשי ובצמר גפן. ]ראה 

רש"י במנחות )לט, ב ד"ה מפיק מאידך( ובתוס' )שם ד"ה בגד([.

יארע  לא  שבמציאות  שכיון  דמשמע  השני  לפירושו  זאת,  גם  ואף 
הצרעת אלא בצמר ופשתים ולא יהיה נגע במשי וצמר גפן, יל"ע דבמשנה 
ומפרשיה וכן בתוס' הנזכרים, משמע שאלו ילפותות אם התורה ציותה 

דין טומאת צרעת בשאר מינים או לאו, ולא שאין דבר זה שייך.

ו. יציאת מצרים בחפזון )פרשת החודש(

ואכלתם אתו בחפזון )שמות יב, יא(
בחפזון לשון בהלה ומהירות, כמו ויהי דוד נחפז ללכת )שמואל א כג, כו(. אשר השליכו 

ארם בחפזם )מלכים ב ז, טו( )רש"י(

הנה לשון ההגדה של פסח: מצה זו שאנו אוכלים על שום מה וכו', 
להתמהמה'  יכלו  ולא  ממצרים  גרשו  כי  וגו'  הבצק  את  'ויאפו  שנאמר 
וגו'. משמע, שהיציאה בחפזון הינה שבח, עד שצוה הקב"ה לעשות זכר 
לחפזון ]וכן כתיב )דברים טז, ג(: 'לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות 

לחם עוני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים'[.

בהיפך,  נראה  העתידה,  הגאולה  על  ישעיהו  הנביא  דבדברי  וצ"ב, 
שאמר )ישעיהו נב, יב(: 'כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה תלכון', הרי שהיציאה 
בחפזון אינה שבח, כי אם גנאי. ]ראה מכילתא פרשת בא, ז )אקרא 'ואכלתם אותו 

בחפזון'(. ובמדרש רבה )שמות יט, ו([.
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אביטה ארחותיך - סוגיה בפרשה

ז. טומאת יולדת
שתי הלדות נימרו יטומית יולכת, ימי טומיה דנכה - שיעה לזדר ויריעה עשר 
וקכשיו, ילי ימלית  לענין מקכש  נטהרת מטומיתה  וימי טהרה, שיינה  לנקיה. 
ימי טוהר - שלשים ושלשה לזדר וששים וששה לנקיה ]ונימרה הלדה נוספת יימי 

טוהר ילו, שיינה נעשית יהם נכה[.

טהרה.  ימי  ימלית  הימור  ויין  טומיה  יימי  הימור  יין  הולכ,  של  שמו  וחלוק 
שיטומית היולכת נימרה ליכת 'זדר' יו 'נקיה'. וימלית ימי טהרתה נימר 'לין' יו 
'לית'. והחילוק ייניהם הוי דמו שכרשו יתו"ד מלשון הדתוי )יי, י(: 'וילכה זדר', 
שיף ולכ מת מטמי. שליכת ולכ מת יין יה יחס של ין לימו, ילי ליכת יוף של 

זדר יליכ.

וטומית יולכת היי מחמת שילכה זדר יו נקיה. ומחמת שדל ליכה יש יה יחינה 
נשמת  יולכ  שיש  ימה  תלוי  יינו  הליכה  שמעשה  יליכ,  יוף  ליכת  של  מסוימת 
חיים, ודל שכנים ית הולכ דיוף יליכ, הרי הוי כיר היורם טומיה, והיולכת ידלל 
מי שטומיה יציה מיופו, שתהי היולכת טמיה דנכה, והולכ דכם הנכה היורם לה 

טומיה.

שכרשו   ודמו  טומיה.  לירום  הריוי  דכיר  ניכון  הוי  יין  עצמו  הולכ  שלייי  ילי 
)יתו"ד על הפסוק וטמיה שיעת ימים(, שהיי טמיה ויין הולכ טמי, ויין יומרים 
יורם טומיה ליחרים, לעצמו לי דל  שדיון שהולכ הוי יכם המקיל טומיה, ים 
שדן. ילי הולכ החי ניכון לייי עצמו ד'ין' ולי ד'זדר' יליכ. וניכון דמי שיינו ריוי 
לירום טומיה. ויף היולכת עצמה ימלית ימי טהרתה, הרי היי ניכונת דיולכת ין יו 

ית, ועי"ז היי נטהרת מטומיתה.

)שית  וימרו  יולכת.  לטומית  מילה  מצות  תורה  שסמדה  מה  יזה,  יפרש  והמעיין 
קלה, י( שדל שיין ימו טמיה ליכה יינו נימול ישמיני.
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון

ח. 'תורת האדם'

אשה כי תזריע וגו' )יב, ב(
א"ר שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, 

כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף )רש"י(

שנקראת  זו  פרשה  שנא  מאי  צ"ב, 

דיני  משאר  יותר  האדם'  'תורת 

התורה, והלא כולהו שייכי באדם.

עוסקת  זו  שפרשה  משום  ואם 

כמו  זה  אין  מ"מ  הא  האדם,  בלידת 

איירינן  דהתם  וחיה,  בהמה  פרשת 

במין הטהור ומין הטמא, וכאן באדם 

עסקינן בעצם לידתו.

 גאלןהרלקהמשלוםהקלקה ולקהסאוללקצ'קיהשוקט"א
ריש ישיית' יריסק', ירושלים

ט. בדד ישב

מחוץ  ישב  בדד  הוא  טמא  יטמא  בו  הנגע  אשר  ימי  כל 
למחנה מושבו )יג, מו(

ישב',  'בדד  תניא:  א(  )סז,  בפסחים 

לבדו ישב, שלא יהו טמאים אחרים 

יושבין עמו. וברש"י: שלא יהו טמאין 

אחרים יושבים עמו כגון זבים וטמאי 

מצורע  של  לשילוחו  למדנו  מתים, 

]וכדאיתא  עכ"ל  מכולן,  חמור  שהוא 

בכלים )פרק א(, דטמא מת משתלח חוץ 

ומצורע  הבית,  להר  מחוץ  זבים  לחיל, 

שהמצורע  נמצא  ישראל,  למחנה  מחוץ 

זבים  ואין  למחנה,  חוץ  לבדו  משתלח 

וראה  עמו.  יושבים  מתים  וטמאי 

במלבי"ם, דמכל מקום מצורעים אחרים 

מפרשים  יש  אולם  עמו.  לישב  מותרים 

וגם מצורעים  ש'בדד ישב' הוא כפשוטו, 

אחרים לא ישבו עמו )ראה מהר"ץ חיות 

נדרים ז, ב(, וכמו שאמרה הגמרא )ערכין 

טז, ב(: מה נשתנה מצורע שאמרה תורה 

הוא  מושבו,  למחנה  מחוץ  ישב'  'בדד 

הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, 

ולפיכך אמרה תורה 'בדד ישב'[.

ג(:  ז,  )מל"ב  מדכתיב  להעיר,  ויש 

היו מצורעים פתח  'וארבעה אנשים 

השער', ואמרו )סנהדרין קז, ב(: מי היו, 

א"ר יוחנן גחזי ושלשת בניו, משמע 

שארבעה מצורעים אכן ישבו יחדיו, 
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המלואים )הפטרת מצורע([.והיכן הוא ה'בדד ישב'. ]ראה ספר איל 

 גאלןהרלקהקלקהיויהשוקט"א
מח"ס 'ענינו של יום' 'ויתורתו יהיה', ירושלים

י. איסור הנאה בטעות שריפה

ושרף את הבגד וגו' )יג, נב(
רמב"ן )פסוק נא( הביא אקרא 'צרעת 

המדרש  דברי  את  היא',  ממארת 

הלשון  מיתור  בהנאה  אסור  שהוא 

וכו', עיי"ש.

וצ"ע, דכיון דטעון שריפה, על כרחך 

ברמב"ם  מבואר  ]וכן  בהנאה  דאסור 

המנוגע  דבגד  פי"א(,  סוף  נגעים  )פה"מ 

בהנאה[,  דאסור  משום  שריפה  טעון 

וסוגית הגמ' )פסחים דף כד( מוכח כן, 

דבכל הטעון שריפה ע"כ הוא משום 

דאסור בהנאה, עי"ש. 

 גאלןהרלקהקעילהקלקהאקוןהשוקט"א
מרישי ישיית 'דנסת יצחק – חכרה' ומח"ס 'משי יכ', יני ירק

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה

חזקה הנלמדת מנגעי בתים*

ויצי הדהן מן היית יל פתח היית והסייר ית היית שיעת ימים )יכ, לח(.

בגמרא חולין דף י': מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה, אמר רבי שמואל 
בר נחמני אמר רבי יונתן, אמר קרא ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית 
שבעת ימים. ודילמא אדנפיק ואתא בצר ליה שיעוריה. אלא לאו משום דאמרינן אוקי 

אחזקה ע"כ.

שהוא  בחזקת  אותו  מעמידין  בטבילתו,  ספק  שיש  מי  החזקה,  בתר  דאזלינן  ומהא"ט 
טמא. וכן אשה שספק אם נתקדשה, הרי היא בחזקת פנויה. וישראלית הנשואה לכהן 

*הה ג"רהשמשלןהאוטמןהשוקט"א,הרלהי ותה'אלרה צילן'הלנקהלרי.
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אוכלת בתרומה ואין חוששת שבעלה מת, כי מעמידין אותו בחזקת חי. ומי שיחד בביתו 
ואינו  בביתו  כשאינו  גם  מהם  להפריש  יכול  תרו"מ,  מהם  מפריש  להיות  פירות  עם  סל 

חושש שהרקיבו כי המה בחזקתם.

והנה שני הציורים האחרונים הנ"ל החזקה מלמדת שלא היה שינוי בגוף האדם או החפץ, 
בהם  אין  הראשונים,  הציורים  שני  אבל  שינוי.  בו  שהיה  חוששים  שאין  לנגע  דומה  זה 
שינו בגוף הדבר ומ"מ מעמידים אותם בחזקה שלא היה שינוי במעמד, שהטמא נשאר 

בטומאתו, והפנויה נשארה במעמד של פנויה.

ויש לעיין במי שאכל כדי שביעה ומחוייב לברך ברכהמ"ז מדאורייתא, ומסופק אם כבר 
בירך. האם נעמידנו בחזקה שעדין מחוייב לברך. או שמא על כה"ג ליכא חזקה, כי אין כאן 
שינוי לא בגוף איזה דבר, וגם לא במעמדו של האדם. כי מי שבירך ומי שלא בירך המה 

במעמד שווה. ואולי מ"מ ישנה חזקה שעדין הוא מחוייב לברך.

גם בלא חזקה הרי  כי  לאו,  ישנה חזקה אם  נפק"מ אם  אין  הנזכר  והנה לכאורה באופן 
מחוייב לברך מפאת ספק דאורייתא. אך מ"מ איכא נפק"מ וכדלהלן.

כתב הפר"ח, שאם מסופק אם בירך ברכמה"ז ומחוייב לברך מספק, יכול להוציא בברכתו 
בירך, לשיטת הרשב"א שספק דאורייתא לחומרא הוא מן  וודאי לא  את חבירו שאכל 

התורה. דכיון שמחוייב לברך מדאורייתא שפיר מוציא את חבירו.

לא  שעדין  הכרעה  זו  אין  מדאורייתא,  לברך  שמחוייב  דאע"פ  נחלק,  ו'  תשובה  ורע"א 
בירך, אלא שמברך על  צד שלא בירך. אבל באמת אם כבר בירך, הרי שאין לברכתו של 
עכשיו תוקף ברכה, ואיך יוציא את חבירו שמחוייב בודאי. )ואם יוציאנו, יהא חבירו בספק 

אם יצא ידי"ח, ויצטרך לברך שנית מספק.(

ואמנם לדינא הסכים רע"א עם דינו של הפר"ח ומטעם אחר. כי באמת מדאורייתא גם 
מי שלא אכל כלל, יכול להוציא את חבירו בברכהמ"ז )מדין ערבות וככל ברכה שחבירו 
מחוייב בה שאפשר להוציאו וכדין בופה"ג של קידוש שיכול אחר להוציא את חבירו גם 
אם המברך אינו שותה( ורק מדרבנן אי אפשר להוציא בברכהמ"ז אם לא אכל המברך, כי 

אין יכול לומר בברכת הזימון נברך "שאכלנו" משלו.

והשתא כשיש ספק על המברך אם הוא מחוייב בברכה אם לאו, הרי מדאורייתא שפיר 
מוציא את חבירו, ורק מדרבנן ישנו ספק שמא לא יצא חבירו, והוי ספד"ר ולקולא.

ונקטינן שלא  ישנה חזקה שעדיין הוא מחוייב  ננקוט דמי שמסופק אם בירך  והנה, אם 
המסופק  גם  כי  ודאי,  שמחוייב  חבירו  את  להוציא  המסופק  יכול  בפשיטות  א"כ  בירך, 
כה"ג  שעל  שנקטו  מוכח  אחרים  לטעמים  ורע"א  הפר"ח  ומדהוצרכו  שמחוייב.  הוכרע 

אין חזקה.

וכבר עמדו בחקירה זו )האם ישנה חזקה שנשאר האדם בחיובו( בקדמונים. ואף רע"א 
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בתשובה ז' שקיל וטרי בדבר, בענין גדול בשנים ואין ידוע אם הביא שתי שערות ורוצה 
להיות סופר סת"ם, האם נוכל לסמוך על חזקה דרבא שבהגיעו לשנים הביא שערות, או 
שמא הוי נגד חזקת חיוב שיש לאדם להניח תפילין, ולא סמכינן על חזקה דרבא כשהיא 

נגד חזקה הנלמדת מנגע. וחוכך שם רע"א האם דיינינן חזקה שמחוייב בתפילין.

ובסוף תשובה כ"ה כתב רע"א ראיה לדבר. דהנה שיטת הש"ך יור"ד סימן ק"י בכללי ספק 
ספיקא כלל כ', דאין מקילין בספק דרבנן כשהוא נגד חזקה וקשה איך אמרו בגמ' שספק 
אם אמר אמת ויציב הוי ספק דרבנן ואין חוזר, והלא הוא בחזקת חיוב. )ובפוסקים מצינו 
כהנה רבות שמקילין, וכגון באכל פת ולא שבע ומסופק אם בירך, שאין מברך מספק. 
ובכל מאכל שספק אם בירך עליו ברכה ראשונה הדין שאוכלו בלא ברכה, ואין זה מפאת 
חשש ברכה לבטלה, שהרי כשהחיוב דאורייתא וכגון שאכל כדי שביעה, או ברכת התורה 
הטעם  אלא  לבטלה.  לברכה  חוששין  ואין  מספק  שמברך  הדין  בירך,  אם  כשמסופק 

בברכה ראשונה שאין מברך מספק מפני שספד"ר לקולא.(

אלא מוכרח בדעת הש"ך, שאין דנים חזקה שמחוייב במצוה או בברכה.

ועפי"ז דן רע"א שם לפטור נשים המסופקות אם בירכו ברכהמ"ז מספק ספיקא. דשמא 
אין חייבות מדאורייתא, וגם אם חייבות, שמא כבר בירכה. וכלפי חיוב דרבנן שלהן, סגי 
בספק שמא בירכו. ואלא שיש להחמיר מפאת החזקה שעדיין חייבת לברך, אך מהש"ך 
מוכח שאין זו חזקה ויש לפטרן. )עוד כתב שם דיש לפטרן גם אם היתה חזקה, כי רק 
ספק אחד מול החזקה. ובשמעתתא כתב בהיפוך, שכשרק ספק אחד מול החזקה, הוכרע 
הספק ותו ליכא אלא חד ספק, משא"כ כשהחזקה מול שני הספיקות אין היא עומדת 

נגדם.( עיין מ"ב קפ"ו ס"ק ג'.

נגד החזקה מקילין  וס"ל שגם  נחלק על הש"ך,  ואולם הפר"ח בכללי ספק ספיקא שם 
בספק דרבנן )ועיין מ"ב סימן ע"ו ס"ק כ"ה כתב שבשעת הדחק יש לסמוך להקל כפר"ח( 

ודלידיה הדרינן לספיקן דשמא ישנה חזקה שמחוייב במצוה.

ומצינו במהרי"ן לב ח"ב תשובה ע"ב, הובא בש"ך וט"ז יור"ד סימן שצ"ז, במי שנודע לו 
יום, או שהיא שמועה  ל'  על אחד מקרוביו שמת ומסופק אם היא שמועה קרובה תוך 
רחוקה ואין צריך לנהוג בה כל דיני האבילות. וכתב שצריך להחמיר מפאת החזקה שהיה 

חי עד השעה המאוחרת ביותר.

ואף שלכאורה יש להעמיד חזקה נגדה, דהרי הוא בחזקת פטור מן האבילות, מסתברא 
שאין זו חזקה, דלא מצינו כה"ג חזקה שהוא פטור מאיזה דבר.

הנה מפורש שאין דנים חזקה שפטור. ופשוט דכמו"כ אין לדון חזקה שחייב. כי כיון שלא 
חשוב שינוי מפטור לחיוב, כמו"כ לא יחשב שינוי מחיוב לפטור.

ואין  ספיקא  מספק  לפטרן  הדרינן  ברכהמ"ז  בירכו  אם  שספק  בנשים  בנידו"ד  והשתא 
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להעמידו בחזקת חיוב, כי ליכא חזקה כי האי.

והיינו  ודאי,  יש לדון מסוגיא דפסחים דף ט' בנידון ספק אם מוציא מידי  אך הנה עדין 
והציץ כהן לידע אם  והביאו ראיה מהפילה נפל לבור  ומצוי מוציא מחזקה.   האם רגיל 
את  לגרור  ורגילים  שם  מצויין  וברדלס  שחולדה  מפני  חכמים  וטיהרוהו  נקיבה  אם  זכר 

הנפל לחוריהן.

הנה מבואר שישנה חזקה שלא גררו את הנפל ואלא שמצוי ורגיל עדיף מהחזקה. כי אם 
ליכא חזקה שלא נגרר הנפל, מה ראיה הביאו משם לענין ספק שמוציא מידי ודאי.

ובאמת היא חזקה מחודשת, כי היכן מצינו חזקה שלא נעשה מעשה. ועיין שמעתתא ו' 
פרק ה' בענין נאמנות ע"א לומר שחתיכה זו מנוקרת שכתב רמ"א יור"ד קכ"ז ס"ג דהוי 
נגד  חזקה. ותמה הט"ז דמאי חזקה איכא ודומה לשתי חתיכות אחת חלב ושניה שומן 
שנאמן ע"א לומר שזו של שומן. ואף כאן יהא נאמן שזו שלפנינו היא שומן והחלב נוקר.

נעשה  שלא  חזקה  דישנה  בשמעתתא,  וביארו  סתומים.  ודבריו  תירץ  בנקוה"כ  והש"ך 
מעשה ניקור. ולכאורה ראיה לדבריו מהסוגיא דפסחים וכנזכר.

והשתא אף שכתב מהרי"ן לב שליכא חזקת פטור וחיוב. מ"מ בנידו"ד שספק אם בירך 
וכדומה, יש לומר דאיכא חזקה שלא בירך כשם שישנה חזקה שלא ניקר ושלא גיררה 

חולדה.

ומעתה צ"ע בדעת הש"ך. הא אמרינן בברכות ספק קרא אמת  ויציב אינו חוזר וקורא 
הש"ך  ודעת  בקריאה  חייב  שעדיין  חזקה  איכא  הא  רע"א  והקשה  לקולא.  ספד"ר  כי 
שאין להקל בסד"ר במקום חזקה, והוכיח דס"ל לש"ך שלא אמרינן חזקת חיוב במצוה 
וכנ"ל. והנה ביור"ד מבוארת דעת הש"ך שישנה חזקה שלא נעשה מעשה וכפי שביארו 

השמעתתא, וא"כ גם כאן נימא חזקה שלא קרא אמת ויציב.

קונטרס התשובות 
תשובות על שאלה מגליון שנה יד

היתר מילה במקום צרעת

וביום השמיני ימול בשר ערלתו )יב, ג(
)כב, א( איתא, דהקוצץ את נגעו עובר בלא תעשה ד'השמר  במכות 
בנגע הצרעת' )דברים כד, ח(. ומכל מקום, כשהיתה בהרת במקום מילה, 
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אמרינן אתי עשה ד'וביום השמיני ימול בשר ערלתו' ודחי ללא תעשה 
ד'השמר בנגע הצרעת' )שבת קלב, ב(.

וצ"ע, מה שייך עשה דוחה ל"ת גבי מילה בצרעת, והלא בחצי עבד 
וחצי בן חורין שכופין את רבו לתת לו גט שחרור, מבואר בתוס' )ב"ב יג, א 
ד"ה כופין(, דלא אמרינן דעשה ד'פרו ורבו' ידחה לל"ת ד'לא יהיה קדש', 

משום דלא הוי 'בעידנא', עיי"ש. וא"כ ה"נ נימא במילה בצרעת דלא הוי 
'בעידנא', כיון שאת העבירה על קציצת הבהרת עובר בחיתוך של בשר 
הערלה, ואילו גמר מצות מילה אינו מקיים אלא בפריעה, כדקיי"ל בשבת 

)קלז, ב( דמל ולא פרע כאילו לא מל. 

)יליון קנה פרשת תזריע יות י(

תשובת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א

פריעה ומילה חכי היי

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א
יף שמל ולי פרע לי קיים מצווה דלל, מ"מ ליחר שפרע ים מעשה החיתוך הוי 

חלק ממעשה המצווה, ושפיר שייך יו עשה כוחה לי תעשה.

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א
הכין של "יעיכני", נימר דלפי מעשה המצוה, כחוית עשיית ה"עשה", כוחה 

ל"ת.

ישעת  ים  ייל  הל"ת,  עם  יי"י  יינו  המצוה  של  המלי  קיומה  ים  ים  לדן, 
העיירה, הוי "עושה" מצוה, שפיר נימר ייה עשה כוחה לי תעשה.

ילי כלדיורה, הלי ים תחילת יייה, הלי לי ירעי מהתעסקות ייוף עשיית 
המצוה, ומכוע ס"ל לתוס' שיין מצוות פרו וריו כוחה ליו כלי יהיה קכש.
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יך נריה כההיכל מיויר, משום שיש להיכיל יין התעסקות שיינה ילי "חלק 
יתדן  לי  ים  שים  יייה,  תחילת  דל  יו  העריה  דמו  המצוה",  יעשיית  מודרח 
דמוין.  יייה"  "ימר  ילי  שיינה  המצוה,  יוף  של  "עשייה"  יינה  ייל  ילעכה, 
ולדן, תחילת היייה יינה ידלל העשה הכוחה לי תעשה, והכחייה לי נעשית 
ייופן של יעיכני. לדן דימור, רק עשייה של יוף המצוה כוחה, ותחילת יייה, 

ים ים הדרח יש יה, ייל יינה יוף מעשה המצוה.

יוף  של  עשייה  יו  יש  ייל  המצוה,  קיום  יו  יין  ים  שים  "מעשה",  משי"ד 
ים  דשישלים  רק  מתמלי  המצוה  של  שקיומה  שיעפ"י  "מילה",  דמו  המצוה, 
ית ה"פריעה", ייל הי מיהת, שה"מילה", יש יה וכיי ודמוין, עשייה של יוף 
המצוה. ידה"י הוי שימרנו, שעשייה זו יש יה דכי כחייה של לי תעשה, שהרי 

היי היי מיוף עשיית המצוה. ומיושית היטי קושיית השויל.

]ויעויין ינימוקי יוסף ייי מציעי כף טז מכפי הרי"ף מש"ש, ומה שנחלקו שם 
הרני"ר, הרמי"ן, הרי ריי יהוסף[.

תירוץ א. עוסק בגוף המצוה*

יש שהקשו קושיה זו בצורה פשוטה יותר. שהנה הגמרא )שבת קלב, ב( אומרת: 

מילה  כגון  תעשה,  לא  ודחי  עשה  דאתי  אמרינן  היכא  אשי,  רב  אמר  אלא 

בצרעת, אי נמי ציצית וכלאים, דבעידנא דמתעקר לאו קא מוקים עשה. הכא, 

בעידנא דמתעקר ללאו - לא קא מוקים עשה ]ע"כ[. ומבואר שהדוגמא לאופן 

של 'בעידנא', הוא ממילה בצרעת, ולכאורה מילה בצרעת אינה 'בעידנא', משום 

שאינו מקיים העשה עד הפריעה ]וראה להלן )תירוץ ד(, שיש נפקא מינה גם בדברי 

התוספות )ב"ב שם( שהובאו בשאלה[.

ומצאנו שהראשונים כבר עמדו על קושיה זו. שהנה מבואר בגמרא )בבא מציעא 

ולהשיבה, משום  לקחתה  לכהן  אסור  בבית הקברות,  אבידה  יש  א(, שאם  ל, 

שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה ]ופירש רש"י )שם ד"ה האי וד"ה לא(, שאין עשה 

של 'השב תשיבם' )דברים כב, א(, דוחה את הלא תעשה של 'לנפש לא יטמא' )להלן כא, 

א(, ואת העשה של 'קדושים יהיו' )שם, ו(. ובגמרא )שם( הובא טעם נוסף, שאין דוחים 

*  כל התירוצים מיישבים קושייתנו, ו/או קושיה דומה שהובאה בתחילת הדברים ]חלק 

מהתירוצים נראים דומים זה לזה, אך יש חילוקים ביניהם, כמבואר למעיין[.
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איסור מפני ממון, וראה ביאור הדבר ברמב"ן )שם ד"ה ואיכא(, רשב"א )שם ד"ה ואלא( 

וריטב"א )שם ד"ה ותו([.

)חידושים שם, ד"ה נמצאת( מדוע הוצרכה הגמרא לטעם זה, הרי  והקשה הר"ן 

מבואר בשבת )קלב, ב( שעשה דוחה לא תעשה רק אם מקיים את העשה באותו 

זמן שעוקר את הלאו, כגון מילה בצרעת וכלאים בציצית, ואילו באבידה בבית 

הקברות עובר על הלאו מיד כשנטמא, ואינו מקיים העשה עד שישיבנה. 

'בעידנא', משום שמשעה שנכנס  שגם אבידה בבית הקברות נחשבת  ותירץ, 

לקחתה הוא מתעסק במצות השבת אבידה. ואף על פי שלא גמר המצוה אין 

בכך חסרון, שהרי גם מצות מילה אינה נגמרת עד שפורע את המילה, ואף על 

פי כן מילה דוחה צרעת, והדבר נחשב 'בעידנא' וכפי שהתבאר. ולא מיעטו בכך 

אלא אופן שאינו עוסק בגוף המצוה, אלא במכשיריה. 

כגון  אחרונים,  בהרבה  הובא  וכן  עשה(.  ד"ה  )שם  יוסף  בנמוקי  גם  הובא  זה  ]ותירוץ 

שושנת העמקים )לבעל פרי מגדים, כלל ח ד"ה ומדי(, חשב סופר )שו"ת או"ח סי' א ד"ה 

מדי(, אבן האזל )פי"א מהל' גזילה ואבידה הי"ח(, אבן ישראל )פט"ו מהל' גזילה ואבידה 

ה"א( ולהורות נתן )מועדים ח"ג עמ' קצו(. וראה עוד בקובץ הערות )סי' ז אות ו(, ובדבר 

יעקב )ב"מ שם אות טו([. 

תירוץ ב. גם הכשר מצוה דוחה
אפשרות  אין  שאם  זה,  כעין  מבואר  ואחד(  ד"ה  ב  צז,  )זבחים  תוספות  בפסקי 

לקיים את העשה ללא עבירה על הלאו, הרי העשה דוחה אותו, אף אם אין זה 

באותו זמן ]ולפי זה נראה שגם הכשר מצוה דוחה לא תעשה, ודלא כתירוץ הקודם[.

תירוץ ג. כאן הוא הכשר מצוה תמידי
הטורי אבן )חגיגה ב, ב ד"ה לישא( הקשה כעין קושייתנו, מדוע בכלאים בציצית 

עשה דוחה לא תעשה )שבת שם(, הרי את הלאו של כלאים עובר מיד בשעת 

העיטוף, ואת העשה של ציצית אינו מקיים עד לאחר שנתעטף.

ציצית  של  עשה  המצות  לקיים  לעולם  אפשר  שאי  שכיון  הנ"ל,  כעין  ותירץ 

אלא על ידי עיטוף, הרי זה הכשר מצותו, שמשעה זו מתחיל העשה, והרי זה 

'בעידנא'. מה שאין כן אם יש אפשרות נוספת לקיים את המצוה, אף שאותו 

אדם אינו יכול ללא אותו הכשר מצוה, אין זה דוחה לא תעשה.

מצוה  הכשר  שכל  ויתכן  זה,  חילוק  מוכרח  אין  )שם(  תוספות  שבפסקי  שכתבו  ]ויש 
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דוחה לא תעשה. אמנם הטורי אבן )שם( כתב שזו גם כוונת הפסקי תוספות, והוסיף, 

שנראה שמקור הדבר מדברי התוספות )זבחים שם(, אלא שנשמט התירוץ מן הספרים. 

וראה עוד בספרו שאגת אריה )שו"ת סי' צו ד"ה עוד; סי' כט ד"ה תשובה, ובהערה שם(, 

ובחבצלת השרון )ויקרא ח"ב עמ' כה([.

ולפי זה מיושבת קושייתנו, שגם מצות פריעה אי אפשר לקיימה לעולם ללא 

מצות מילה, ועל כן נחשב הדבר 'בעידנא'.

תירוץ ד. אותו חלק נשאר קיים
יש שהקשו על תירוצים אלו ]ראה טורי אבן )שם( ושושנת העמקים )שם(, וראה עוד 

בפירורים משלחן גבוה )כאן, ח"ג שאלה עב([, שבדברי התוספות )ב"ב שם, שהובאו 

בשאלתנו( מבואר, שאף שאי אפשר לעולם לקיים המצוה של פריה ורביה ללא 

הלא תעשה  את  דוחה  זה  ואין  'בעידנא',  זה  אין  מקום  מכל  הראשון,  השלב 

במקום  למול  מותר  מדוע  הקושיה,  חוזרת  כן  ואם  הראשון.  בשלב  שעובר 

בהרת, הרי אין זה 'בעידנא' ]והגר"א וסרמן )קונטרס דברי סופרים, סי' ג אות כו( כתב, 

שבאמת נראה שהר"ן )שם( חולק על התוספות )שם(. וראה עוד בערוך לנר )יבמות ה, א 

ד"ה הן אמת( שיש מחלוקת בתוספות )פסחים פח, א ד"ה לישא( בענין זה[.

ובפרי השדה )שו"ת ח"ג סי' קסא( תירץ, שבחיתוך נחשב הדבר חלק מהמצוה, 

שכן גם אם לא יפרע מיד, אותו חלק מהמצוה נשאר קיים, ויכול לפרוע לאחר 

מכן. מה שאין כן בנידון התוספות )ב"ב שם(, שאם לא יסיים המצוה לא עשה 

כלום.

תירוץ ה. במילה יש חצי מצוה
המהרש"ל )ים של שלמה, יבמות פ"ח סי' ג( דן, האם אפשר למול בשבת על ידי 

שמצות  כיון  שלכאורה  וכתב  יפרע.  והשני  יחתוך  מהם  שאחד  מוהלים,  שני 

פריעה לא נאמרה בתורה להדיא, אף על פי שהיא מעכבת, מכל מקום עיקר 

מצות התורה היא החיתוך, ונמצא שאפשר למול על ידי שני מוהלים, שאחד 

חצי  שעשה  כיון  שבת,  מחלל  שחתך  שזה  אומרים  ואין  יפרע,  והשני  יחתוך 

מצוה ]והביא מחלוקת בדבר, וראה להלן )תירוץ ה( מה שהסיק בזה[.

ולפי זה מיושב ]כעין הנ"ל[, שכיון שבמילה עצמה יש חצי מצוה, וחצי זה דוחה 

אפילו את השבת, הרי הוא גם כן דוחה את הלאו ]ולפי זה נתחדש, שבחלק זה 

בפני עצמו יש ממש חצי מצוה, גם אם לא פרע כלל, ולא רק כמבואר לעיל )תירוץ א(, 
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שהמילה היא חלק מהמצוה. ולפי זה גם לא קשה מדברי התוספות )ב"ב שם(, משום 

ששם החלק שנעשה אינו בגדר חצי מצוה[.

תירוץ ו. גם חצי שיעור דוחה
בנין עולם )למהרי"א חבר, שו"ת או"ח סי' יט אות ו( ביאר כעין זה, שבהכרח שחצי 

שיעור נחשב גם כן מצוה, ונמצא שהמצוה מתחילה משעת החיתוך, שאם לא 

כן כיצד מילה דוחה צרעת ]אך ראה מה שדן בזה, והסיק שחצי שיעור אינו דוחה 

לא תעשה[.

תירוץ ז. הדבר מועיל למפרע
המהרש"ל )שם( הסיק, שאסור למול בשבת על ידי שנים, והעושה כן חייב כרת, 

כיון שמילה ללא פריעה אינה כלום. ובנודע ביהודה )תניינא או"ח סי' כב( נחלק 

עליו וכתב, שמה שאמרו )שבת קלז, ב( שאם מל ולא פרע כאילו לא מל, זהו 

באופן שלא פרע אחר כך כלל, אבל אם פרע אחר כך ]הוא או אחר[, הותחלה 

המצוה למפרע בשעת החיתוך.

ולפי זה מיושבת קושייתנו, שלאחר שפרע התברר שהמצוה התחילה משעת 

החיתוך, ולכן עשה דוחה לא תעשה באופן זה ]ובאמת אם לא יפרע לבסוף, יעבור 

על איסור[. מה שאין כן בנידון התוספות )ב"ב שם(, שבשלב הראשון אין כלל 

תעשה  הלא  דוחה  אינו  מכן,  לאחר  העשה שמקיים  אין  כן  ועל  מצוה,  קיום 

פירורים משולחן גבוה )שם(. והוא כעין התירוץ שהובא  ]וכן תירץ  שעושה בתחילה 

לעיל )תירוץ א(, שמשעת החיתוך הוא עוסק בגוף המצוה, אלא שכאן התחדש שהדבר 

חל למפרע כשעשה פריעה, ושם לא הוזכר ענין זה, ודו"ק[.

תירוץ ח. במוהל אחד הכל מודים
בהגהת הגר"ב פרנקל )בנוב"י שם( כתב, שגם המהרש"ל )שם( מודה, שאם אותו 

אדם פרע את המילה לבסוף, המצוה מתחילה למפרע משעת החיתוך, שאם 

לא כן מדוע מילה דוחה שבת, הרי אין זה 'בעידנא' ]וראה להלן )תירוץ כא([, וכל 

דברי המהרש"ל נאמרו באופן שאחד מל ואחד פורע.

ולפי זה מיושבת קושייתנו גם לדעת המהרש"ל, שכאן מדובר באופן שאדם 

אחד מל ופורע, ובאופן זה חלה המצוה למפרע.
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תירוץ ט. בחיתוך מסיר החיוב כרת
ולא פרע  )סי' מה, פ"ב מהל' מילה ה"ב( תירץ, שבאופן שמל  בירורים ברמב"ם 

הסיר מעליו את חיוב הכרת, אף שהוא עדיין ערל, ועל כן נחשב הדבר 'בעידנא' 

]והאריך לדון בזה[. 

תירוץ י. לאברהם ניתנה רק מילה
תורת אליקום )ורשא תרע"ג, שו"ת סי' יא אות א( תירץ, שכיון שעיקר מצות מילה 

שניתנה לאברהם היא מילה לחוד, אף שאנו צריכים גם לפרוע, עם כל זה הרי 

זה 'בעידנא' נגד המילה בפני עצמה, שהיא המצוה שנאמרה בפירוש לאברהם 

]וכן תירץ חמודי צבי )כי תצא עמ' תקיח(, שעיקר המצוה היא המילה, שהרי לא ניתנה 

פריעה אלא ליהושע בן נון, כמבואר ביבמות )עא, ב(, ונמצא שבעת המילה נעשה עיקר 

המצוה, ולכן הוי 'בעידנא'. וראה כעין זה לעיל )תירוץ ה([.

תירוץ יא. הענין בפריעה שהערלה לא תחזור
יש שתירצו, שאפשר שכל הענין של פריעה הוא, כדי שהערלה לא תחזור, ובכך 

)עמ' רסד([.  ויסדת עוז  )עמ' שנה(  מילה שלימה  ]ראה  עולמית  מתקיימת המילה 

ונמצא שהמצוה היא רק במילה, והפריעה אינה אלא תוספת.

תירוץ יב. גם קציצת הבהרת לא הושלמה
יש שתירצו לפי זה באופן אחר, שכיון שכל הענין הוא שהפריעה לא תחזור, 

ולהשלים  לחזור  שטבעה  זמן  כל  הושלמה,  לא  הבהרת  קציצת  שגם  נמצא 

השיעור. ורק בעת הפריעה הושלמה קציצת הבהרת, ואז הדברים באים כאחד.

תירוץ יג. הן שתי מצוות שונות
איתא במדרש )שיר השירים רבה ו, א(: רבי יהודה ברבי סימון אומר, מה אגוז זה 

יש לו שתי קליפות, כך ישראל יש להן שתי מצות, מילה ופריעה. ובבאר בשדה 

)מובשוביץ, בראשית יז, יג( דייק מכך, שמילה ופריעה הן שתי מצוות נפרדות, אלא 

שמכל מקום הן מעכבות זו את זו ]וכן מבואר בארחות הבית )לגר"מ שטרנבוך, פי"ח 

הערה יד(, ובתשובות והנהגות )ח"ב סי' תפז(, ובספר מל ולא פרע )נתיב ב(. וראה עוד 

לעיל )תירוץ ה(, שכל אחת היא רק חצי מצוה[. 

ולפי זה מיושב בפשטות, שלכן נחשב הדבר 'בעידנא', משום ששתי מצוות הן.
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תירוץ יד. כשמל ופרע ביחד
תורת אליקום )שם( תירץ, שיכול למול ולפרוע ביחד, ובאופן זה נחשב הדבר 

'בעידנא' ]וכן מבואר באביר יעקב )מפתחות והערות סי' ב אות ד(, שיכול להסיר הקרום 

על ידי החיתוך, עיין שם. וראה עוד בברית אברהם )סי' רסד ס"ג, פסקי תשובות סק"ד(, 

שהביא דעות בענין זה. ובתשובות והנהגות )שם( כתב שאין לעשות כן, משום ששתי 

מצוות הן וכנ"ל[.

תירוץ טו. על ידי הפריעה נתמעט מכשיעור
יש שתירצו, שבנידון של מילה בצרעת מדובר כשאינו קוצץ את כל הבהרת על 

ידי המילה, אלא שממעט אותה משיעורה ]שהרי שיעור בהרת הוא כגריס )נגעים 

פ"ו מ"א(, וערלת תינוק בפשטות איננה כגריס, והגמרא )שבת קלב, ב; קלג, א( שמדברת 

על מילה בצרעת, עוסקת גם במילת קטן. ובהכרח שמדובר באופן שהבהרת מתפשטת 

לכל האבר, אלא שעל ידי המילה ממעט אותה מכגריס. וראה עוד בברכת כהן )תזריע 

אות ה( וחנוכת שלמה )נגעים פ"ז אות קכו([. ואם כן יש לומר, שמדובר באופן שרק 

על ידי הפריעה נתמעטה הבהרת משיעור גריס, והדברים באים כאחת. 

תירוץ טז. יכול לחתוך אפילו ציצין שאין מעכבין
הגמרא בשבת )קלג, ב( אומרת: כל צורכי מילה לאתויי מאי, לאתויי הא דתנו 

את  המעכבין  הציצין  על  בין  חוזר  במילה,  עוסק  שהוא  זמן  כל  המל,  רבנן, 

המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה. פירש, על ציצין המעכבין את 

המילה חוזר, על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר. 

ויש שכתבו, שמוכח מכך שכל זמן שלא פירש מהמעשה, הרי זה מעשה אחד, 

ויכול לחתוך אפילו ציצין שאין מעכבין את המילה, והדבר דוחה את השבת. 

וכל שכן שמתחילת החיתוך ועד סוף הפריעה נחשב הדבר כמעשה אחד, ועל 

כן נחשב הדבר 'בעידנא' ]ולפי זה יתכן שאם לא עשה את הדברים במעשה אחד, כגון 

שפירש בינתיים, לא תדחה המילה את הצרעת[.

תירוצים נוספים והוספות
יז. החתם סופר )חולין פד, ב ד"ה מילה( כתב, שיש ברייתא )שם( שמוכח ממנה שאינה 

מחלקת בין 'בעידנא' שלא 'בעידנא', ובשני האופנים עשה דוחה לא תעשה. ולפי דעה זו 

מובן מה שמילה דוחה צרעת, אף שאין זה 'בעידנא' ]אך למעשה עדיין קשה כפי שהובא 
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לעיל )תירוץ א(, שהגמרא )שבת קלב, ב( נקטה כדוגמא ל'בעידנא' את מילה בצרעת[.

יח. הנימוקי יוסף )שם( כתב בשם הר"י מיגאש, שיש לחלק בין מילה להשבת אבידה 

לענין זה, שבמילה כל מה שנעשה בה הוא מגוף המצוה עצמה, ואם לא גמרה לא עשה 

אלא חצי המצוה, כמו באופן שהטיל ציציות רק בשני כנפי הבגד, וכן בתקיעת שופר אם 

לא השלים התקיעות, ולכן נחשב הדבר 'בעידנא', משום שהכל מגוף המצוה. מה שאין 

כן לענין השבת אבידה, גוף המצוה הוא להשיב לבית הבעלים, והשאר הוא רק מכשירי 

וראה  ]ולא כמבואר לעיל )תירוץ א( בשם הר"ן.  'בעידנא'  זה נחשב  ועל כן אין  מצוה, 

עוד בנודע ביהודה )תנינא סי' כב, בהגהה מבן המחבר( ובאבן האזל )פי"א מהל' גזילה 

ואבידה הי"ח(, ומה שהביא מנחת אריאל )שבת קלב, ב אות ז([.

יט. יש שלמדו כמה דברים מדבריו, הנוגעים לתירוצים הראשונים: א. החיתוך נחשב 'חצי 

מצוה'. ב. אין זה דוחה מחמת 'חצי המצוה' שבדבר, אלא מחמת שהתחיל את המצוה. 

והיינו שכוונתו לחסרון של 'חצי מצוה' שעומד להשלמה, ולא למעלה של 'חצי מצוה' 

שעומדת בפני עצמה. שהרי דימה זאת לאופן שהטיל ציצית בשני כנפי הבגד, ששם לא 

מכשירי מצוה אינם  ג.  קיים מצוה כלל )מנחות כח, א; רמב"ם פ"א מהל' ציצית ה"ה(. 

דוחים לא תעשה.

כ. החתם סופר )שו"ת ח"ב יו"ד סי' קמ ד"ה ובזה( ביאר בדעת הר"ן )שם(, שכיון שהמילה 

צורך פריעה, שאי אפשר לפרוע בלי למול, לכן נחשב הדבר 'בעידנא' ]וראה עוד בלהורות 

נתן )שו"ת ח"ד יו"ד סי' עב אות ה( וחבצלת השרון )ויקרא ח"ב עמ' כה([.

ויש שכתבו, שמקור דבריו הוא מהגמרא בכתובות )לא, א(: גופא, אמר רב חסדא, מודה 

רבי נחוניא בן הקנה, בגונב חלבו של חבירו ואכלו - שהוא חייב, שכבר נתחייב בגנבה 

חץ  הזורק  אבין,  רבי  דאמר  אבין,  דרבי  פליגא  לימא,  חלב.  איסור  לידי  שיבא  קודם 

מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו - פטור, שעקירה צורך הנחה היא, 

הכא נמי הגבהה צורך אכילה היא. הכי השתא, התם אי אפשר להנחה בלא עקירה, הכא 

אפשר לאכילה בלא הגבהה, דאי בעי גחין ואכיל ]וכו'[. 

כא. דברי שמואל )לודז' תרפ"ז, ליקוטים עמ' עז( הקשה כעין קושייתנו, כיצד מילה דוחה 

שבת, הרי כל זמן שלא פרע כאילו לא מל, ואין זה 'בעידנא' בשעת החיתוך ]ויש שתירצו, 

ששם אין הטעם משום שעשה דוחה לא תעשה, אלא מפסוק מפורש )שבת קלב, א(, 

ואם כן אין צריך שיהיה 'בעידנא'[. 

ותירץ, שכיון שאי אפשר למילה בלא פריעה, שפיר הוי 'בעידנא' ]ולכאורה הוא להיפך 

מילה,  בלא  לפריעה  אפשר  שאי  משום  הוא  שהטעם  נתבאר  ששם  הקודם,  מהתירוץ 

וצ"ע[.

כב. קנין תורה בשמעתתא )כאן, תזריע סי' א אות ה( תירץ ]כעין המבואר לעיל )תירוץ 
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י([, לפי מה שכתב הנודע ביהודה )שו"ת תנינא או"ח סי' כב(, שבאופן שאין אפשרות 

לעשות פריעה, גם המילה נחשבת מצוה, ומה שאמרו שהמל ולא פרע כאילו לא מל, אין 

זה ממש כלא מל. ואם כן יש לומר, שלכן קציצת הבהרת היא 'בעידנא', משם שעיקר 

המצוה היא המילה ]וראה מה שהאריך בזה, והביא דעות נוספות[. 

ויש להעיר, שבנודע ביהודה )שם( מבואר אחרת, שלאחר הפריעה המצוה חלה למפרע, 

כמובא לעיל )תירוץ ז( בשמו ]ואולי מראייתו מדור המדבר יש ללמוד, שיש מצוה גם 

במילה לחוד, וצ"ע[.

כג. עוד בנידון שהוזכר לעיל )תירוצים ה-ז(, אודות מילה בשבת על ידי שני מוהלים: 

כתב השולחן ערוך )יו"ד רסו, יד(, שיש להזהר שלא ימולו שני מוהלים בשבת מילה אחת, 

שזה ימול וזה יפרע, אלא המל עצמו יפרע. והרמ"א )שם( כתב שנראה שמותר לעשות כן, 

משום שמילה בשבת היא 'הותרה' ולא 'דחויה'. אך הסיק שיש להחמיר לכתחילה שלא 

ימולו שנים ]וכעין זה כתב נודע ביהודה )שם(, וראה עוד בהגהות ברוך טעם )שם(, אבני 

נזר )שו"ת או"ח סי' קנח( וגור אריה )פ"א מהל' מילה ה"ט([.

כד. השאגת אריה )שו"ת סי' נט( האריך לחלוק על הרמ"א )שם(, והסיק שאסור למול 

על ידי שני מוהלים בשבת, משום שאם אחד מל יש רק חילול שבת אחד, שכל זמן שלא 

סילק את ידו זהו המשך של אותו חילול שבת, ואילו כששנים מלים יש שני חילולי שבת, 

ואין היתר לעשות שני חילולים כשאפשר בחילול אחד ]אמנם אם אירע שסילק הראשון 

כך  שבין  לגמור, משום  לאחר  ומותר  לשנים,  אחד  מוהל  בין  חילוק  אין  שוב  ידיו,  את 

יצטרכו שני חילולי שבת, ואין חילוק בין אדם אחד שמחלל שני חילולי שבת, לשני בני 

אדם שעושים כן. וכעין זה מבואר במהרש"ל )שם([.

כה. יש שכתבו, שלפי דבריו מובן מה שאין מחזרים לכתחילה למול בשבת על ידי שנים, 

באופן שזה ימול וזה יפרע, שהרי אסור לעשות כן. אמנם עדיין קשה, מדוע שלא ימולו 

שנים יחד מתחילה ועד סוף, כדי שיהיה הדבר בגדר 'שנים שעשאוה פטורים' )שבת ג, 

א; צג, א(. 

וכן הקשה באר יצחק )למהרי"א ספקטור; שו"ת או"ח סי' יד ענף ג(. והוסיף, שמבואר 

ביומא )ו, ב( לענין טומאה, שאם היא 'דחויה' בציבור, מהדרים לעשות בהיתר. ומבואר 

בתוספות )שבת קל, ב ד"ה שלא( שמילה בשבת היא 'דחויה' ולא 'הותרה'.

כו. באר יצחק )שם( תירץ, שמה שאמרו )יומא שם( שמהדרים לעשות איסור קל, זהו 

איסור, אבל באופן שאפשר להקל את  בבני אדם העושים  צריך להרבות  באופן שאין 

האיסור רק על ידי ריבוי בני אדם, אומרים שעדיף שיעשה היחיד איסור חמור, מאשר 

שיעשו רבים איסור קל. ואפילו אם נאמר שב'שנים שעשאוה' יש רק איסור מדרבנן, כל 

דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון )פסחים ל, ב(. ולכן העדיפו שיעבור אחד על איסור 
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תורה, ולא יעברו שנים על איסור מדרבנן.

כז. עוד הביא באר יצחק )שם ענף ט(, שיש דעה הסוברת ששנים שעשו מלאכה פטורים 

רק מחטאת, אבל לא יצאו מכלל איסור תורה. ולפי זה מיושב יותר, שאם יעשו שנים, 

יעברו גם כן על איסור תורה, ולכן עדיף שיעבור אחד.

כח. ידי משה )הורוויץ; דף עא, ב( תירץ כיוצא בזה, לפי מה שכתב המשנה למלך )פי"ח 

גם בפחות מכשיעור, משום שחצי  מהל' שבת ה"א(, שיש איסור תורה באיסורי שבת 

שיעור אסור מן התורה )יומא עג, ב(, ואם כן מה לי חומרא רבה מה לי חומרא זוטא 

)יבמות ז, א(. ]וראה מה שתירץ עוד בזה, וכן בשערי תורה )שו"ת סי' א אות כב([.

)עמ' ז ד"ה אכן( תירץ כעין זה, שכל מה שמיעטו )שבת צג, א( ששנים  כט. תורת חן 

זהו דווקא לענין לאו ומיתת בית דין, אבל לענין העשה של  שעשאו מלאכה פטורים, 

'תשבות' )שמות כג, יב; שם לד, כא( לא התמעטו, ואם כן עדיף שיעבור אדם אחד על 

איסור חמור, מאשר שיעברו שנים על איסור עשה, שהוא מן התורה ]וראה מה שהוסיף 

לדון בזה[.

ל. עוד תירץ באר יצחק )שם ענף ג(, שכיון שיש חשש סכנה אם ימולו שנים ]מתחילה 

ועד סוף[, מותר למול על ידי מוהל אחד.

לא. עוד תירץ באר יצחק )שם ענף ה(, שדין זה ששנים שעשו מלאכה פטורים, נאמר רק 

לענין שבת, ולא בשאר האיסורים שבתורה, וכן בשאר המצוות שבתורה יוצאים ידי חובה 

בעשיית שנים. והנה מצאנו ברש"י )ביצה כז, ב ד"ה חלה(, שאסור לתת חלה שנטמאת 

לפני כלבו, משום שאין מבערים קדשים ביום טוב, וכיון שהתורה החשיבה את הבערתם, 

הרי זו מלאכה. ואם כן הוא הדין בשנים שעשו מצוה בשבת, שכיון שהתורה החשיבה את 

מעשיהם כמצוה, יש על כך שם מלאכה בשבת ]וראה מה שהאריך לדון בזה[.
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עניני פורים ומגילה

א. משנכנס אדר מרבין בשמחה

כשם  דרב,  משמיה  שילת  בר  שמואל  דרב  בריה  יהודה  רב  אמר 
שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה )תענית 

כט, א(.

ויש לדקדק, מהו 'כשם', ואמאי הם זה כנגד זה, הרי פשוט כי בשעת 
וישועה מצוה לשמוח  ובשעת הצלה  אין מקום לשמחה,  ואבילות  צרה 
חיינו,  בית  חורבן  מפני  היא  אבילות  מצות  והכא,  בשמחה.  ולהרבות 
ומצות שמחה בימי פורים היא על נס ההצלה מגזירות אחשורוש והמן, 

ובמה דומים המה זה לזה עד דנקטו להו חכמינו בלשון 'כשם'.

עוד טעון ביאור, מדוע העתיקו הרמב"ם )פ"ה מהל' תעניות ה"ו( והשו"ע 
הזכירו  לא  ואילו  בשמחה',  ממעטין  אב  ד'משנכנס  דינא  א(  תקנא,  )או"ח 

בהלכות פורים את המשך דברי רב יהודה: 'משנכנס אדר מרבין בשמחה'.

נסים  'ימי  פירש:  אדר(  משנכנס  ד"ה  שם  )תענית  דרש"י  להעיר,  יש  וכן 
היו לישראל פורים ופסח'. וצ"ב, הלא פסח בחודש ניסן הוא, ומה ענינו 
ל'משנכס אדר מרבין בשמחה'. ]עוד בענין זה, ראה מש"כ ב'ספר עיון הפרשה - 

עניני פורים' )אות א([.

ב. תקנת תענית אסתר

נהגו  ישראל  שבארץ  ורבותינו  איתא:  ה"ד(  )פי"ז  סופרים  במסכת 
שמאחרין  ועוד  וחביריו,  ניקנור  מפני  הפורים,  ימי  אחר  להתענות 

בפורענות ואין מקדימין.

בשבת,  באחד  פורים  חל  ואם  איתא:  ב(  תרפו,  )או"ח  בשו"ע  והנה 
מקדימין להתענות ביום חמישי.

בשאילתות  מבואר  וכו',  פורענותא  אקדומי  אמרינן  דלא  והטעם 
ובזמן שחל שלשה עשר באדר להיות  ויקהל סז, עמ' תלט(:  )פ'  דר"א גאון 

פורים
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שהוא  מפני  בשבת,  בחמישי  ומתענין  מקדימין  בשבת,  או  שבת  בערב 
נס ונס מקדימין ולא מאחרין. אבל תשעה באב בזמן שחל להיות בשבת, 
מאחרין ומתענין לאחר שבת, מפני שהיה בו פורענות ופורענות מאחרים 

ולא מקדימים, ע"כ ]הובא במרדכי )מגילה רמז תשעו( ועוד פוסקים[.

היא  אדרבא  אלא  פורענות,  משום  בה  אין  אסתר  דתענית  מפורש, 
תענית זכר לנס שהוא דבר שמחה.

וצ"ע, דבמסכת סופרים אמרו שמאחרין כיון שאין מקדימין פורענות, 
הרי דפורענות היא ולא זכר לנס שהוא דבר שמחה. ]עוד בענין תענית אסתר, 

ראה מש"כ ב'ספר עיון הפרשה - עניני פורים', )אות לג-לד([.

ג. ברכת 'שהחיינו' על מצוות היום

בענין ברכת 'שהחיינו' על מצוות יום הפורים, כתב המשנ"ב )תרצב, 
מנות  משלוח  על  גם  המגילה[,  ]בשעת  שהחיינו  בברכת  לכוין  ונכון  א(: 

כונת  דבעי  המברך  להש"ץ  זה  ויודיע  מצוות.  ג"כ  שהם  פורים  וסעודת 
שומע ומשמיע. ויכוין בזה בברכת שהחיינו דיום כי זמנם ביום.

ובביאור הלכה )שם ד"ה ושהחיינו( הוסיף: ומה שמצדד הפמ"ג דלדעת 
המחבר יוצא בברכת שהחיינו דלילה על משלוח מנות וסעודה דיום, לא 

נהירא וגם ריהטא דלישנא דמ"א לא משמע כן.

והיינו, דכיון שעדיין לא הגיע זמן מצוות אלו עד למחרת, שוב איך 
יפטר בברכת 'שהחיינו' של הלילה.

לברך  שיכול  א(  מו,  )סוכה  דמצינו  סוכה,  ממצות  שנא  מאי  וצ"ע, 
'שהחיינו' כבר בזמן בניית הסוכה, אף שעדיין לא נתחייב במצות הסוכה 
עצמה, והיינו דמחמת שייכות הבניה למצוה, שפיר יכול לברך על המצוה. 
ואמאי לא נימא הכא נמי דכיון שהמגילה שייכת ליום הפורים ומצוותיו, 
בברכת  להוציא  יוכל  ושפיר  הפורים,  יום  מצוות  לכלל  הוא  נכנס  שוב 

'שהחיינו' דלילה, על שאר מצוות היום.

עוד יש להעיר, בדברי המשנ"ב: 'ויודיע זה להש"ץ המברך דבעי כונת 
שהמשמיע  כיון  הלא  לש"צ,  כן  להודיע  בעינן  למאי  ומשמיע'.  שומע 
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המגילה,  קריאת  בעבור  הברכה  בעיקר  השומע  את  להוציא  מכוון 
והשומע כעונה, שוב הוי כאילו מברך השומע בעצמו ברכת 'שהחיינו', 
וממילא הכח בידו לכוון על אלו מצוות רוצה שתחול הברכה, וכפי שיכול 

לכוון כשמוציא שפתיו ממש.

וכן צ"ב, אמאי הזכיר המשנ"ב שיש לכווין בברכת 'שהחיינו' רק על 
משלוח מנות וסעודת פורים, ומדוע לא הוזכרה מצות מתנות לאביונים 

בהדייהו.

ד. מי כתב את מגילת אסתר

מדברי  להוכיח  שיש  כתב,  סק"ז(  כח  סי'  הסופר  )לשכת  הסופר  בקסת 
מגילת  את  כתב  אפיקורוס  או  עכו"ם  שאם  שכתבו  והשו"ע  הרמב"ם 
אסתר, פסולה, ולא כתבו כן לגבי אשה וקטן, חזינן דאלו כשרים לכתוב 

המגילה.

והוסיף דקצת יש סמך לזה, מהא דיליף במגילה )יט, א( דבעינן ספר 
התם  וכתיב  וגו',  המלכה'  אסתר  'ותכתוב  כט(:  ט,  )אסתר  מדכתיב  ודיו, 
לכתוב  כשרה  דאשה  אלמא  ודיו',  הספר  על  כותב  'ואני  יח(:  לו,  )ירמיהו 

מגילה ]וכ"נ בשו"ת נשאל לדוד )סי' ל([.

והביא לשון תרגום: 'וכתבה אסתר מלכתא בר אביחיל ומרדכי היהודי 
ית כל מגילתא הדא', עכ"ל. הרי שאסתר כתבה את עצם המגילה.

וצ"ע, דהתרגום עצמו תרגם קרא )שם פסוק לב( 'ומאמר אסתר קיים': 
ועל מימר אסתר אתקינו פתגמי פוריא האלין ועל ידוי דמרדכי אתכתבת 
מגלתא בפטקא, עכ"ל. הרי להדיא שמגילת אסתר על ידי מרדכי נכתבה, 

ולא על ידי אסתר.

ה. ציווי מרדכי לאסתר שלא לגלות עמה ומולדתה

לא הגידה אסתר את עמה וגו' )מגילת אסתר ב, י(
אשר לא תגיד, כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה, שאם ידעו שהיא 
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ממשפחת שאול המלך היו מחזיקים בה )רש"י(

להלן )פסוק יא( פירש"י קרא 'ומה יעשה בה': זה אחד משני צדיקים 
שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי. דוד שנאמר )שמואל א יז, לו( 'גם את 
הארי גם הדוב הכה עבדך', אמר לא בא לידי דבר זה אלא לסמוך עליו 
זו שתלקח למשכב  לא אירע לצדקת  וכן מרדכי אמר,  זה.  עם  להלחם 
ערל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה 

יהא בסופה, ע"כ.

וביה,  מיניה  עצמה  את  לכאורה  סותרת  מרדכי  דהנהגת  לעיין,  ויש 
ובטוח  ידי אסתר,  על  הישועה  משמים שתבוא  רמז  למרדכי  ניתן  דאם 
היה שבאמת כך יהיה עד כדי כך שבכל יום ויום מתהלך לראות מה יעשה 
בה, דהיינו איזו ישועה תצמח לכלל ישראל על ידה, אמאי עדיין מצוה 
הוא עליה שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, הרי כל טעם הציווי הוא היה 

כדי שאחשוורוש לא יקח את אסתר כדפרש"י.

ו. זמן קריאת המגילה ביום הפורים

כתב השו"ע )או"ח תרצג, ד(: מוציאין ס"ת וקורין בפרשת ויבא עמלק 
וכו' וקורין המגילה ואח"כ סדר קדושה, ע"כ.

וטעם הקדמת קריאת התורה לקריאת המגילה, לכאורה משום כללא 
ד'תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם', או שום שתורה קודמת לכתובים.

המגילות  משאר  אסתר  מגילת  קריאת  דין  חלוק  אמאי  לבאר,  ויש 
הנקראות ברגלים ]לנוהגים לקרוא[, שקוראים אותם קודם קריאת התורה, 
בשבת  השירים  שיר  ומגילת  סוכות  חוה"מ  בשבת  קהלת  מגילת  וכגון 
חוה"מ פסח. וודאי לשיטת הגר"א ודעימיה שקוראים אותן בברכה )ראה 

רמ"א או"ח תצ, ט ובמשנ"ב ס"ק יט(, צ"ב מאי שנא.
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אביטה ארחותיך - סוגיה בפרשה

ז. קהל היהודים, הפרזים והמוקפים
היהוכים  ויל  דלשונו,  ועם  ועם  דדתיה  ומכינה  מכינה  יל  יירות  דתי  מרכדי  י. 
דדתים ודלשונם. וחיכש יזה מרכדי, שהיהוכים הם עם יפנ"ע שיש לו לשון משלו, 

והם דמכינה יפנ"ע שיש לה דתי משלה.

די יימי מרכדי ויסתר, לי היה לישריל לשון משלהם, וריים מהם לי יכעו לכיר 
יהוכית. ודמש"ד הרמי"ם )פ"י מהל' תפילה ה"כ(: דיון שילו ישריל יימי ניודכנצר 
לכיר  ידול  יינו  מכיר  שהיה  ודיון  ודו',  היומות  ושיר  ויון  יפרס  נתעריו  הרשע, 
מכיר  חצי  'ויניהם  דכ(:  יי,  )נחמיה  שנימר  ישייוש.  ילי  יחת  ילשון  צורדו  דל 

ישכוכית ויינם מדירים לכיר יהוכית' ודו'.

וחיכש מרכדי שיש לישריל דתי ולשון, דתי ישורי ולשון הקוכש. ודמו שכרשו 
המיוחכת  הדתייה  יהיו  שהם  ודלשונם',  'דדתים  שנימר  ממה  י(  די,  )סנהכרין 
ולי  לישריל,  מיוחכ  הישורי  הדתי  ויהי  י(.  ט,  מיילה  הטו"י  )דלשון  לישריל 

הדתי העירי שהיו דותיים יו יזמן יית רישון, והניחוהו לדותים.

שם(  )מיילה  שכרשו  ודמו  ישריל,  של  דדתים  יסתר  מיילת  נדתיה  ]ומתחילה 
שהוי  ישורי  דתי  דכרך  שרטוט,  ]וצרידה  'דדתים'  שנימר  ישורית  שנדתית 
תדתי  עצמה  שהתורה  עזרי  חיכש  ויח"ד  עיול[.  שהוי  עירי  דדתי  ולי  מרויע, 

ידתים של ישריל, ידתי ישורי[.

יף  'יהוכים',  נקריים  ישריל  שדל  יסתר,  ימיילת  לישריל  ניתן  חכש  שם  ויף 
העיר,  ע"ש  שם  יתורת  'יהוכים'  המן  קרים  ומתחילה  יהוכה.  שיט  מיני  שיינם 
שהם היולים מממלדת יהוכה. ייל מרכדי קרים דן ע"ש ההווה, שידל מקום שהם, 

הם עם לעצמו של יני ממלדת יהוכה.

י. וזהו הענין הרישון שדתי מרכדי ישם המלך, 'ישר נתן המלך ליהוכים ישר ידל 
יהיו ישריל עם מפוזר ומפורכ יין העמים,  עיר ועיר להקהל' )יסתר ח, יי(. שלי 

ילי קהל יפנ"ע שיש לו לשון ודתי משלו.

די משעה שילו ישריל מירץ ישריל, יטל מהם שם קהל. ודמו שימרו )הוריות י, 
י( שיין קרויין 'קהל' ילי יושיי ירץ ישריל, ויושיי חו"ל יינם ידלל הצייור לכין 
פר העלם כיר של צייור ודכו'. די קייוץ ישריל יחכ לקהל וצייור הוי יקייוצם יחכ 
יירצם ]ודלשון היקשה יירדת החוכש: 'ויקיץ נכחינו מיריע דנפות הירץ, חירים 

דל ישריל'[.
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וחיכש מרכדי, שיף יילות יהיה שם 'קהל' ימיכה מועטת, ע"י הקייוץ יעיר יחת. 
לי  נפשם,  על  דשיעמכו  ועי"ז  להקהל.  ועיר  עיר  ידל  ישר  ליהוכים  המלך  ונתן 
צייור ימיקשי רעתם,  דיחיכ ההורי ית היי להריו, ילי ידלל מלחמה של  יהיו 

ומלחמה לה' יעמלק.

]וד"ה הכין לייי מלחמה ישית, דשיש שם קהל יעיר של ישריל, שתהי יצייתם 
דניכ הקמים עליהם ידלל מלחמה שנעשית יף ישית. דמיויר ישו"ע )יו"ח שדט 
ו( ינדרים שצרו על עיירות ישריל שיוציים עליהם יפילו ישית. והרי שיף שיעיר 
של נדרים שכרים יה ישרילים לי חשיי פיקו"נ לכחות שית, מ"מ יעיר של ישריל 
ויפילו יחו"ל, חשייי דקהל העושה מלחמת מצוה, ודכין מלחמה להציל מיכ יויי[.

ושמחה.  משתה  יום  יותו  ועשו  יי"כ  ונחו  יכר,  יי"י  יעריהם  היהוכים  נקהלו  י. 
שהיתה המלחמה יתורת קהל של ערי היהוכים, ויף המשתה היה של קהל היהוכים 
שידל עיר. ודך נקיעו ימי הפורים לכורות, יתורת עשיה של צייור יני העיר. ודמו 
משפחה  וכור,  כור  ידל  ונעשים  נזדרים  הילה  'והימים  דח(:  ט,  )יסתר  שנימר 
ומשפחה מכינה ומכינה עיר ועיר' ]ימרו יימ' )מיילה י, י( שיום י"י הוי יום הריוי 
להקכים יליו ית קריית המיילה דיון שהוי 'זמן קהילה לדל. שהקרייה תלויה יזמן 

של היקהלות ישריל שנתחכשה ע"י נס פורים[.

*

כ. ויימ' )שם ע"י( פירשו, ש'מכינה ומכינה' הם הדרדים המוקפים חומה. שמלדות 
יחשוורוש היתה מחולקת לקד"ז מכינות, שידל יחת היה דרך מוקף חומה, שהוי 
היה עיר מלדות יחשוורוש ימכינה זו, ויו ישיו שרי המכינות ועושי המלידה ישר 
למלך ]והשרים שימכינה משתמשים ידתי, לקיל יירות המלך ודכו', מכינה מכינה 

דדתיה. ושיר העם לי השתמש ילי ילשון - עם ועם דלשונו[.

וימי הפורים הם עשיה של מכינה ושל עיר. שהיהוכים הם קהל שיש לו ערים משלו, 
והן הערים המוקפות חומה  ]ודן דתי של מכינה[.  וערי ממלדה  ויף יש לו מכינות 
נון. שדל ערי הממלדה מזמן דייוש י"י, הם מקום הריוי להיות  ין  יהושע  מימות 

דרך של מלדות ישריל.

ה'. ים ישושן היירה, מקום דסי מלדות יחשוורוש, נקהלו היהוכים ועשיוה ידלל 
מכינות  'ישיר  יי(:  ט,  )יסתר  וימר  יחשוורוש  שדעס  עכ  ישריל.  קהל  של  עיר 
המלך מה עשו', והיינו ישיר הדרדים מליכ שושן, מה עשו שם היהוכים. ולי ניתן 
להם להקהל ילי ידל עיר ועיר, ולי ימכינות שהם הדרדים המוקפים חומה. ]ודיר 
שלחו יתחילת מלדות ישחוורוש שים יינו היהוכים חומה לירושלים, ימרכו יו ודל 

עיר הנהר לי תשלם מסים, )עזרה פ"כ([.
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון  

ח. בקשת מרדכי מאסתר לבוא לפני המלך

ומרדכי ידע את כל אשר נעשה )אסתר ד, א(
ביאר,  סתרים  במגלת  הנתיבות 

נגזרה ברוח  שידע את הגזירה אשר 

הקודש, והיה יודע כי דרך העם שלא 

שב עד המכהו רק חוזרים על סיבות 

לבקש משרי המלך על נפשם וכיוצא 

בגדיו  קרע  ולכך  הרבים,  מסיבות 

דבר שעבר  על  כי קריעה  כעל מת, 

כי  להורות  הנראה  כפי  לתקן  וא"א 

גזירה כלה ונחרצת יצאה מפי הש"י, 

רואין  בהיות  סיבות  יחזרו אחר  ולא 

שמרדכי לא חזר אחר סיבות.

לו בגדים, לרמז  אסתר שלחה  והנה 

ג"כ,  לו כי אצל רחמים צריך סיבות 

תתחיל  גזירה  איזה  יש  באם  ע"כ 

ולא  והשרים.  המלך  מאת  לבקש 

לא  שסיבות  רמז  כי  מרדכי  קיבל 

יועילו, עכ"ד.

וצ"ב, דלהלן )פסוק ח( כתיב, שמרדכי 

ציווה עליה לבוא אל המלך להתחנן 

ומחמת דן, מתחילה לי עשו יום שמחה ילי היהוכים הפרזים. ויף מרכדי ייירת 
קהל  שמחת  יום  יתורת  למוקפים,  מיוחכ  פורים  יום  שיעשו  דתי  לי  הפורים, 

היהוכים של ערי הממלדה. ילי סתם שיעשו היהוכים פורים יי"כ ויט"ו יכר.

ייל ישריל מיינים כירי מרכדי, שדיון שדיר עשו ית י"כ יכר לזמנם של הפרזים, 
ויירת הפורים היי לדל ישריל מהוכו ועכ דוש, שיף המוקפין ידלל הפורים, הרי 

שדוונת היירת היי לקיוע זמן יפנ"ע למוקפין יט"ו, ודמיויר יימ' )מיילה שם(.

'די מרכדי היהוכי משנה למלך יחשורוש ויכול ליהוכים' )יסתר י, י(, ומלך יעצמו 
על ישריל, וחיכש להם מטיע, )ילקוט שמעוני יסתר  עה"פ ומרכדי יצי(. שעשים 
מימות  חומה  המוקפים  דרדים  הם  ממלדתו  וערי  מלדם,  והוי  לעצמו  דעם  מרכדי 
יהושע ין נון ]ודיון שילו ישריל מי"י, נשתדחו רוי הדרדים המוקפים חומה, והשיר 
מסופקים, ויין לנו עיר מלודה יכועה של קהל ישריל, ילי ירושלים שהיי 'מקכש 

מלך עיר מלודה'[.

ילי  ישושן,  ישר  היהוכים  שנקהלו  נימר  לי  יכר  שיי"י  הטעם,  יפרש  והמעיין 
ש'ישושן היירה הריו היהוכים וייכ חמש מיות ייש' ויו'. ורק ליחר שנתן להם 

יחשוורוש לעשות למחר דכת היום, נימר שנקהלו יי"י ויי"כ.
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לו ולבקש מלפניו על עמה. הרי שגם 

וביקשה  סיבות  אחר  חזר  מרדכי 

להשתדל אצל המלך.

 גאלןהרלקהקצחיהסלרלציקןהשוקט"א
ריש ישיית 'טלז' ומח"ס 'ייורת יצחק' ו'רנת יצחק', לייקווכ

ט. דברי מרדכי לאסתר

ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט 
בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת 
אביך  ובית  ואת  אחר  ליהודים ממקום  יעמוד  והצלה  רוח 

תאבדו )אסתר ד, יג-יד(
הצדיק,  מרדכי  דברי  סוף  לבאר  יש 

שהוסיף בדבריו שאם החרש תחריש 

אסתר ולא תיכנס לבית המלך, רוח 

והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר 

ובית אביך תאבדו', מה הוסיף  'ואת 

'ואת  של  אלו  בתיבות  מרדכי  כאן 

השייכות  מה  תאבדו',  אביך  ובית 

להזכיר כאן ענין איבוד בית אביה.

 גאלןהרלקהקלקהץ ןהשוקט"א
ריש ישיית 'דנסת ישריל – חירון', ירושלים

י. הסרת שק מרדכי

מעליו  שקו  ולהסיר  מרדכי  את  להלביש  בגדים  ותשלח 
)אסתר ד, ד(

את  כשלובש  דלכאורה  לדקדק,  יש 

יסיר שקו  כבר  הרי ממילא  הבגדים 

מעליו.

להקדים  צריך  היה  דא"כ  צ"ב,  עוד 

הסרת השק ללבישת הבגדים.

 גאלןהרלקהחקקםהיקקקנשטקקןהשוקט"א
ריש ישיית 'עטרת שלמה' רישל"צ, יני ירק

יא. דרויש בן אסתר
תוס' הרא"ש )מגילה יג, ב ד"ה מחיקו( 

שמלך  אסתר  בן  שדריוש  חידש, 

אחר אחשוורוש, היה בנו של מרדכי, 

והא דקרי ליה 'בן אחשוורוש' משום 

דגידלו בביתו.
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נמצא לפי דבריו, דדריוש היה יהודי 

גמור.

שם,  דמבואר  ג(  )דף  מר"ה  וצ"ע, 

העולם.  אומות  כלמלכי  לו  שמונין 

מלך,  הוא  למי  תלוי  שהכל  לומר  ]ואין 

ודריוש היה מלך לאו"ה, דהא מבואר שם 

שקודם שהחמיץ והיה מלך כשר מנו לו 

כלמלכי ישראל[.

יליף,  א(  ד,  )שם  דבגמ'  קשה,  עוד 

שהחמיץ דריוש אח"כ, ממה שאמר 

'די להון מהקרבין וגו' ומצלאין לחיי 

ומאן  ע"ז:  ומקשה  ובנוהי'.  מלכא 

דעבד הכי לאו מעליותא היא, והתניא 

האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו 

בני וכו' ה"ז צדיק גמור. ומתרץ: כאן 

להדיא  הרי  בעכו"ם.  כאן  בישראל 

שדריוש היה עכו"ם.

 ר "גהקשראוהאקקזןהשוקט"א
חיפה, דולל 'כעת יויל'

יב. אסתר ברוח הקודש נאמרה
כמה  מביאה  א(  )ז,  מגילה  הגמרא 

שנאמרה  המגילה  מתוך  הוכחות 

ברוח הקודש, עיי"ש.

אין  אלו  שמהוכחות  להעיר,  ויש 

ברוח  נאמרה  המגילה  שכל  ראיה 

שכתב  שמי  שמוכח  ואף  הקודש. 

מנ"ל  מ"מ  הקודש,  רוח  לו  היה 

שכולה ברוה"ק נאמרה, אולי רק אלו 

הענינים שהוזכרו הם מרוח הקודש, 

לא  אבל  שהיה,  מה  כתבו  והשאר 

נאמר ברוה"ק. 

 ר "גהינחסהשללרכהשוקט"א
ירושלים, דולל 'ייר משה'

יג. משתה ושמחה ביום הפורים
תרע(  סי'  חנוכה  הל'  )ריש  בלבוש 

איתא, דטעם שתיקנו פורים למשתה 

והודאה,  להלל  וחנוכה  ושמחה 

משא"כ  דתם  להמיר  רצו  דבחנוכה 

בפורים רצו להרוג גופם.

תיקנו  לא  בחנוכה  בשלמא  וצ"ב, 

לא  למה  א"ש, אבל  ושמחה  משתה 

חוץ  והודאה  גם הלל  תיקנו בפורים 

הנס  על  וכי  ושמחה,  משתה  מחיוב 

שייך  לא  המן  מגזירת  גופם  שניצל 

ד'קריאתו  שי"ל  ]ואף  ע"ז.  להודות  גם 

זו הלילותא', אבל לא מצינו חיוב הודאה 

אלא  אינו  כך  על  הניסים'  'על  ואמירת 

הזכרה מעין הענין ולא מחובת היום[.

 ר "גהשמעלןהשרקקלערהשוקט"א
רי ייהמ"כ 'מדתי יוסף', לייקווכ
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה

מתנות לאביונים ושמחת פורים*

"חייי דל יכם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים"ה)שו"ע תרצ"כ ס"י(.

כתב הט"ז בסק"א בשם הב"ח דאפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב, כמו שחייב הוא 
בד' כוסות משא"כ בשאר צדקה שהעני פטור ממנה". והפר"ח תמה בהלכה זו ואף דלגבי 
משלוח מנות כתב אף הוא שהעני חייב בה לגבי מתל"א ס"ל לפטור, וצ"ע ביסוד הדברים.

ונראה עפ"י מה שיש לעיין ביסוד מצות מתנות לאביונים האם מצות צדקה היא, ונצטווינו 
זו  מצוה  גדר  אין  שמא  או  פורים,  בשמחת  העניים  על  להקל  כדי  זה  ביום  צדקה  לתת 
מצות צדקה אלא עיקרה ומהותה להרבות בשמחה, אלא שמצוה יתירא לשמח לב העני 
והאביון. ונראה דבזה נחלקו האחרונים הנ"ל, דלדעת הב"ח יסוד המצוה לשמח לב האביון 
דהימים הלא המה ימי משתה ושמחה וכשם שהאדם מצווה לשמוח כך עליו לשמח לב 
אביון ומשום כך מוטלת מצוה אף על עני המתפרנס מן הצדקה כשם שמצוה עליו לקיים 
שאר מצוות החג. )אמנם יש לעיין בזה מצד גודל ההוצאה שחייב להוציא על המצוות 
ולכאורה יש לתמוה על מש"כ הב"ח דהוי כמו ד' כוסות דשאני ד"כ דהוי משום פרסומי 
לנס הם, אך  זכר  ניסא דכל מצוות הפורים  הוי משום פרסומי  וצ"ל דגם מתל"א  ניסא, 
במק"א כתבתי לחלק בין זכר לנס לפרסומא ניסא, ועוד דלכאורה אין מתל"א משום זכר 
לנס כלל אלא משום צדקה ושמחת פורים כמבואר לקמן, ומשו"כ נראה יותר דאין כוונת 
הב"ח לדמות מתל"א לד"כ מצד פרסומי ניסא אלא כוונתו דהוי כחלק ממצוות משתה 
ושמחה ולא משום צדקה בלבד(. ולדעת הפר"ח הוי מצות צדקה ומשו"כ ס"ל דעני פטור.

בשו"ת  הלכה  ומקור  מעשר  במעות  מתל"א  יד"ח  יוצא  דאינו  שם  המשנ"ב  כתב  והנה 
מהרי"ל סימן נ"ו, ויש לי מקום עיון בדבריו, ואבאר.

הנה בדברי השאלה במהרי"ל שם הצדדים מבוארים האם משום מצות צדקה היא וצריך 
ליתן משלו ולא משל עניים, או שמא משום מצות השמחה היא ואף שנותן מעות מעשר 
שמחת העני שלימה היא דמה לו אם נותן משלו או משל מעשר, מן הגורן או מן היקב, 
דמ"מ קיבל האביון מה שלא היה לו, עי"ש. ובתשובת מהרי"ל כתב בסגנון אחר, דכיון 
ס"ל  דבאמת  דבריו  מתוך  לי  ונראה  המעשר,  מן  בא  אינו  היא  וחובה  חכמים  שתקנת 
דמשום שמחה היא ולא משום צדקה, אלא דמ"מ כיון שחובה היא אינה באה מן המעשר, 

ודו"ק שם.

*הה גאלןהרלקהאשרהלקקסהשוקט"א,הלעוה'מנחתהאשר',הגאל"קהלראשהקשקלתה'קרץקהתלר ',הקרלשוקם.
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פורים  "מגבת  שאמרו  במה  ע"ב  ע"ח  בב"מ  הראשונים  מדברי  עוד  בזה  לדייק  ונראה 
לפורים, מגבת העיר לאותה עיר, ואין מדקדקין בדבר". והתוס' הרא"ש ד"ה ואין כתב שם 
"ואין מדקדקין בדבר. יש מפרשין, אין מדקדקין בדבר לומר זה עני ויתנו לו וזה אינו עני, 
כדי שיהו הכל שמחים וה"ג בירושלמי דמגילה אין מדקדקין  וייכול  אלא כל דכפין ייתי 

במעות פורים אלא כל הפושט ידו ליטול יטול".

וע"ע שם בד"ה מגבת "מגבת פורים לפורים. ואע"ג דאמרינן בערכין דמעות של צדקה 
בשמחת  להרבות  כדי  שאני,  פורים  גזבר.  לידי  באו  אפילו  אחרת  למצוה  לשנותן  מותר 

פורים, אין לשנותן, ואפילו יש להם מעות הרבה, בכלם יקנו צרכי סעודה".

וכבר קדמו הרמב"ן והוסיף בה דברי טעם ותבלין "ואין מדקדקין בדבר לומר זה עני ראוי 
ועני זה אינו ראוי אלא נותנין לכל כדי שיהו הכל שמחין עמנו בין ראוי בין שאינו ראוי. 

דימי משתה ושמחה כתיב ומשלוח מנות נמי כתיב".

הרי לן להדיא דעיקר מצות מתל"א משום שמחה הוא ומשו"כ אין מדקדקין דאף שתיקנו 
מתקיימת  וכונתה  המצוה  ענין  עיקר  מ"מ  אלה  במתנות  אביונים  לב  לשמח  לכתחלה 

דמ"מ שמחת פורים מתרבה על ידו לזולתו.

אין  אמרינן  בפ"ק  מגילה  דמסכת  "בירושלמי  מדקדקין  ואין  ד"ה  שם  בריטב"א  וע"ע 
מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט ידו ליטול נותנין לו, כלומר שאין מדקדקין בדבר 
לומר אם הוא עני וראוי ליתן לו אם לאו אלא נותנים לכל אדם שיבא ויתבע שאין יום זה 
מדין צדקה בלבד אלא מדין שמחה ומנות שהרי אף בעשירים כתיב ומשלוח מנות איש 

לרעהו".

הרי גם בדבריו למדנו דמצות מתל"א משום שמחה היא וכעין מצות משלוח מנות עד 
"ומשלחין  פורים שכתב  עוד בכלבו בהלכות  ועיין  זמ"ז במידה מסויימת.  שלמדים הם 
מנות איש לרעהו, ואל העשיר שולח שני מנות ואל העני מנה אחת". הרי שכלל משל"מ 
ומתל"א בחדא מחתא כאילו ענין אחד הם. )אמנם בחידושי הריטב"א הישנים בב"מ שם 

דחה פירוש זה עי"ש(.

משתה  ימי  אותם  "לעשות  כתיב  הלא  הפורים  ימי  דבמהות  הדברים  ביסוד  ונראה 
ודו"ק בכל זה  השמחה,  מהמשתה ומתל"א הם משום  ושמחה", משלוח מנות הוא חלק 

כי נכונים הדברים.

ב

אמנם לכאורה סתרו הבית יוסף והב"ח את דבריהם, דבסימן תרצ"ד הביא הב"י מדברי 
שהטעם  ונראה  לשנותם...  רשאי  אינו  פורים  ביום  לחלקם  בלבו  שחשב  "מעות  הג"א 
משום דס"ל דצדקה מחייב בה מחשבה". וגם הב"ח הביא דבריו והסכים להם, הרי דדין 
מתל"א כדין כל צדקה, ולכאורה זה סותר את מה שדייק הב"ח מלשון הש"ע דגם עני 
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הפטור מן הצדקה חייב במתל"א דהוי כמו ד' כוסות כמבואר.

ודין שמחה ומחמרינן ככל צד.  ולכאורה היה נראה דיש שני דינים במתל"א, דין צדקה 
במתל"א  חייב  העני  אף  ומאידך  צדקה,  כל  כדין  במחשבה  האדם  מתחייב  גיסא  מחד 

משום מצות השמחה שיש בה.

מצוות  מצד  חיוב  אין  עני  דלגבי  לבו,  במחשבת  מתחייב  העני  דאין  לנו  יתחדש  ולפי"ז 
צדקה אלא משום מצוות השמחה, ודו"ק.

אך באמת נראה יותר דלא שני דינים יש כאן אלא דין אחד וגדר אחד ששתי פנים לו. 
דבאמת פשוט דמתל"א הוי מצות צדקה דהלא פשוט דכל הנותן משלו לעני ולאביון הוי 
זאת עצם מצות הצדקה. אך הסיבה שחייבו חכמים ליתן מתל"א ביום זה דוקא אינה אלא 
כדי להרבות שמחת פורים. ומשו"כ תיקנו מה שתיקנו שיהיו הכל שמחין וכדי להרבות 
כיון  לו  נותנים  יד  הפושט  וכל  זו  במצוה  מדקדקין  שאין  שאמרו  וזה  הפורים.  בשמחת 

שבכך כונת המצוה מתקיימת, ודו"ק בזה.

וכדי להטעים את הדברים נאמר עוד, דהנה אף דפשטות גדר הצדקה אינו אלא לפרנס 
אמרו  והלא  זו,  במצוה  שונים  אופנים  והנהיגו  תיקנו  דלמעשה  חזינן  מ"מ  העניים,  את 
)גיטין ס"א ע"א( מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל ואעפ"כ כל מי שתרם לקופת העיר 
למכור  יכול  שאינו  מי  וכן  עני  דין  לו  נותנים  למקום  ממקום  וההולך  קיים מצות צדקה, 
נכסיו במחיר סביר וכמבואר בב"ק )ז' ע"א( אף שכל אלה בעצם אינם עניים ממש, והכל 

תיקנו לפי הענין והצורך ולפי מהות הדברים.

וכך נראה לגבי מתל"א דאף דבאמת יש כאן מצות צדקה שהרי כל ענין המצוה נתינה 
לאביונים, מ"מ כיון שטעם התקנה משום שמחת פורים תיקנו דכל הפושט יד נותנים לו 

כדי שיהיו הכל שמחים, ודו"ק בזה.

ג

והנה יש מן הראשונים דמשמע מדבריהם יתירא מזו, דמ"מ ומתל"א ענין אחד הם וגדר 
אחד ממש אלא שחלוקים הם בדיניהם, עיין מה שכתב בזה הכל בו בסוף הלכות פורים 
ונפקא  ואל העני מנה אחת,  ואל העשיר שולח שני מנות  "ומשלחין מנות איש לרעהו, 
ליה מקרא דכתיב ונשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים ב' 
מתנות לב' אביונים". וכ"כ האורחות חיים בסעודת פורים עי"ש. ומשמע מדבריהם דמ"מ 

ומתל"א גדר אחד הם ואין הם חלוקים אלא בפרטיהם ודקדוקיהם.

וכך מבואר מדברי הר"ן במגילה )ג' ע"ב מדפי הרי"ף( "שתי מנות לאדם אחד... לעשירים 
ולאביונים די לכל אחד במתנה אחת שהיא נחשבת בעיניהם לדבר גדול". הרי שלעשיר 

צריך שתי מתנות לפי כבודו ומעמדו ולעני סגי במתנה אחת לשמח לבו.

ובדרך הראשונים האלה נראה לומר דלגבי מתל"א תיקנו ליתן מעות משום שעניים הם 
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ורק העני יודע מה מחסורו אשר יחסר לו משא"כ בעשיר שיש לו כל צרכו תיקנו לשלוח 
לו מאכל ומשקה כדי להרבות במשתה.

ד

דבפורים  שכתב  קנ"ה  סימן  או"ח  איש  החזון  בדברי  ותבלין  טעם  יש  המבואר  ולפי 
המשולש יש ליתן משלוח מנות ביום ער"ש שהוא י"ד באדר ולא ביום א' שהוא בט"ז, 
דאין מ"מ ומתל"א מתחלקים וכשכתב בשו"ע דמתל"א ביום י"ד ה"ה למ"מ, וכבר ביארנו 
במק"א )לקמן סימן ל"ד דרוב הראשונים ואחרונים נקטו דמשלוח מנות דינו כדין סעודת 
מ"מ  המבואר  לפי  אך  י"ח.  ס"ק  תרפ"ח  בסימן  המשנ"ב  וכ"כ  א'  ביום  הנעשית  פורים 
ומתל"א דין אחד וגדר א' להם לשיטת מקצת הראשונים, ואף לדעת אחרים יש ביניהם 
זה  ומסתבר א"כ דדין  והשמחה,  המשתה  ימי  ושניהם עניינם להשלים את  גדר משותף 

כדין זה, ודו"ק.

ויש עוד להעיר לפי דברינו בכל מה שכתבו רבים מן האחרונים לחלק בין מ"מ למתל"א 
ביסודן, משלוח  דיש כאן שתי הלכות חלוקות  ויסוד דבריהם ההנחה  בתחומים שונים, 
אחת  בכל  לדון  יש  ולפיכך  צדקה,  מצות  משום  ומתל"א  פורים  סעודת  משום  מנות 
ממצוות אלה לפי ענינה וגדריה המסויימים, אך לפי המבואר קשורות מצוות אלה בקשר 

אמיץ ובחדא מחתא מחתינן להו, ומסתבר שאין לחלק ביניהם.

ובמה הדברים אמורים:

א. בפמ"ג סימן תרצ"ד )והביאו המשנ"ב שם בביה"ל( כתב דבמ"מ ודאי אינו יוצא במתנה 
עי"ש.  במעמ"ל  דיוצא  אפשר  במתל"א  אבל  לסעודה  ענינו  שכל  כיון  להחזיר  מנת  על 

ולדידן נראה פשוט דגם במתל"א אינו יוצא במעמ"ל דמה בין משתה לשמחה בענין זה.

ב. בשו"ת בנין ציון כתב לחדש דשמא אינו יוצא מ"מ אלא ע"י שליח ולא כשנותן בעצמו 
ד"נשלוח" כתיב משא"כ במתל"א והביאו המשנ"ב בסי' תרצ"ה ס"ק י"ח. ולדידן נראה 

פשוט דאין לחלק ביניהם, וכשם שיוצא במתל"א כך יוצא גם במ"מ.

ג. בשו"ת דברי משה כתב דלגבי מתל"א יוצא אם שולח לפני פורים ומגיע בפורים אבל 
לא במ"מ, ולדרכנו גם בזה אין לחלק.

ד. המשנ"ב בסימן תרצ"ה בביה"ל )ד"ה או( כתב בשם הטורי אבן שנסתפק בשולח מנות 
לאביון אם יכול בחדא מחתא לצאת יד"ח מ"מ ומתל"א. לפי הנ"ל נראה דאינו יוצא דכיון 

שדומות הן שתי מצוות אלה ומ"מ שתים הן ולא אחת צריך לקים שתיהן, ודו"ק בזה.
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קונטרס התשובות 
תשובות על שאלה מגליון שנה יד

קבלת התורה מאהבה

הנלוים  כל  ועל  זרעם  ועל  עליהם  היהודים  וקבלו  קימו 
עליהם וגו' )אסתר ט, כז(

יט,  )שמות  ההר'  בתחתית  'ויתיצבו  א(:  פח,  )שבת  חז"ל  דברי  ידועים 
יז(, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית וכו', אמר רבא, אעפ"כ 

מה  קיימו  היהודים',  וקבלו  'קימו  דכתיב  אחשורוש,  בימי  קיבלוה  הדור 
שקיבלו כבר.

ופירש"י )שם ד"ה בימי אחשורוש(: מאהבת הנס שנעשה להם.

ודברי חז"ל טעונים תלמוד, הרי בצאתם ממצרים היו ניסים גדולים 
שאין כמותם, מכות מצרים, קריעת ים סוף ועוד, ואעפ"כ היה צריך לכוף 
פחותים  היו  שהניסים  אחשורוש,  בימי  ואילו  כגיגית.  ההר  ע"י  אותם 

בהרבה, הסכימו לקבל מאהבה משום הניסים שנעשו להם.

עוד יש לבאר, אמאי רק הכא, בזמן שקבלוה מאהבה, מוזכר בקרא 
מה  עליהם',  הנלוים  'כל  את  וגם  'זרעם'  את  גם  כללה  התורה  שקבלת 

שלא הוזכר בקרא בפרשת קבלת התורה שבמעמד הר סיני, דו"ק בזה. 
)יליון קנכ עניני פורים יות ו(

תשובת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א

היי הנותנת

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א
יף  על  סוף,  ים  וקריעת  מצרים  יציית  ניסי  של  דיירותם  יף  שעל  כומה, 
מיוחכתם ייסוכות הימונה וינפליות ה"השיחה" על עמו ישריל, דפי שימנם 



הפרשה קסזילרקםעיון 
ים
ור
פ

דל ה"יציית מצרים" נקיעה דמצוה של זדירת יציית מצרים.

יעפי"ד, יין כומה למערדת של ניסי ימי מרכדי ויסתר, עכ דמה שנויע הכיר 
ה"ונהפוך  פליות  דכי  תוך  שנעשתה  טוטלית,  מהדחכות  ההצלה  לתחושת 
יזירות ותדנוני התופת,  הוי ישר ישלטו היהוכים המה ישונייהם", דישר דל 
הנשיה  מתהום  ונצחון,  התקומה  ומיצעי  מתדנני  להיות  עצמם  הם  התהפדו 

למרומי קרת.

מדיירותם  התפעלות  הקי"ה,  של  מייורותיו  השתיות  מעוררים  הניסים  דל 
ונורייותם. נס ימי מרכדי ויסתר, מעורר פרץ של יהיה, מרצון שיין לו מצרים 
להיות עם קרויו, נתון למשמעתו, מוכרך ומצויית לתורתו, נישי על דנפי יהיתו.

דנריה יתדן, די יף ה"ישנו עם מפוזר ומפורכ יין העמים ידל מכינות מלדותך 
וכתיהם שונות מדל עם וית כתי המלך יינם עושים ולמלך יין שווה להניחם", 
יף הוי דלול י"נהפוך הוי". דלומר, טענת המן היתה, שעויכת שינויים, "כתיהם 
להניחם".  שוה  ל"יין  סייה  הינם  עושים",  יינם  המלך  "כתי  עם",  מדל  שונות 
יי ה"נהפוך הוי", וכווקי כירים ילו של ה"כתיהם שונות", "כתי המלך יינם 
עושים", הפדו להיו סייה להוקרה והערצה, שהתיטיו ים י"וריים מעמי הירץ 

מתיהכים". ]יולי ילו, ידלל "הנלוים יליהם"[.

ריו ייפוי יעליל, מהו חוסנו ונצחיותו של דלל ישריל, ושפיר פרצה מקרים 
קילת ה"קיימו וקיילו", ים על "זרעם ודל הנלוים". די רק יהתלדכות ויהצמכות 

לתורה, נצח ישריל לי יקהה ולי יכעך לעולם. יכריי, יפרח וישישי עכי עכ.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א
ימרו  שהרי  מיהיה,  התורה  ית  ישריל  קיילו  ממצרים  יציתם  ים  יימת 
'נעשה ונשמע', ומה שדפה עליהם הקי"ה הר דיייית, היינו דכי שתושרש יהם 
ירית שמים - וייכעו שתורת ה' ייננה חדמה יעלמי, ילי עלינו ללמוכ יותה 

מתוך פחכ ומורי מהקי"ה. 

יחשורוש,  יימי  שהיתה  מיהיה  התורה  קילת  שיימת  היטי,  מיויר  ולפי"ז 
ית  שקיילו   – להפך  הוי  יחשורוש  יימי  שהיה  והחיכוש  סיני,  יהר  ים  היתה 
התורה רק מיהיה ולי מיריה – שלי היה צורך ידפיה, מיחר שדיר דפה עליהם 

יהר סיני )ויזה מיושי קושיית התוס' ישית פ"ח ע"י כ"ה דפה, וידמ"ל(. 



הפרשה ילרקםעיון  קסח

תירוץ א. בפורים ניצלו ממוות לחיים*
בימי  שניה  בביאה  לארץ  כשבאו  לפיכך  כתב:  והא(  ד"ה  א  פח,  )שבת  הרמב"ן 

עזרא, עמדו מעצמם וקבלוה ברצון, שלא יטענו עוד שום תרעומות, והיינו בימי 

אחשורוש שהוציאם ממות לחיים, והיה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים 

]וראה להלן )לא-לז( מה שהאריכו בביאור דבריו[.

לחיים,  ממוות  שניצלו  אחשורוש  בימי  א.  הקושיות:  שתי  מיושבות  זה  ולפי 

]וזה  היה זה עדיף בעיניהם מיציאת מצרים, שניצלו בה רק מעבדות לחירות 

מה שכתב רש"י )שם( 'מאהבת הנס שנעשה להם', שהרי נס כזה לא היה לפני כן[. ב. 

לכן בימי אחשורוש קיבלו גם על זרעם, משום שאלמלא הנס גם זרעם לא היה 

בא לעולם.

תירוץ ב. הבינו התועלת מסילוק הטבע
שם משמואל )במדבר, שבועות תרע"ח יום ב'( הקשה כעין קושייתנו הראשונה, 

גדולים  ניסים  וכמה  כמה  לישראל  היו  אחשורוש  ימי  עד  תורה  מתן  שמיום 

מאלה, וחלקם יצאו לגמרי מדרך הטבע ]כגון הנהגתם במדבר, ותזונתם ארבעים 

שנה בלחם מן השמים, וכיבוש יהושע, והעמדת השמש בגבעון, ומלחמת סנחריב, וכל 

שהושלכו  ועזריה  מישאל  חנניה  ומעשה  גדולים,  ניסים  כולם  שהיו  ישראל  מלחמות 

לכבשן האש, ודניאל בגוב האריות[, ואם כן מדוע לא קיבלו את התורה מאהבת 

הניסים הללו, עד נס המגילה ]וכעין זה הקשה המהר"ל בגור אריה )שמות יט, יז([.

ותירץ, שמה שאמרו חז"ל )שבת שם( שכפה עליהם ההר כגיגית, הכוונה היא 

שמעתה אין להם שום חיות משום מחנה מלאכים או מזלות, רק חיות אלוקית, 

השוכנת בהר. והיה מקום לומר - למרות כל הניסים - שהיה עדיף שכל היעודים 

הטובים יהיו רק תוספת מעלה, באופן שאפילו כאשר לא יעשו רצונו של מקום, 

לא יהיו גרועים משאר האומות. 

ידי  על  למיתה  נכתבו  כבר  שהרי  להיפך,  התברר  אחשורוש  בימי  אמנם 

אחשורוש, ו'כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב' 

)אסתר ח, ח(, ואם היה קורה דבר זה לאומה אחרת, כבר היתה תמה מן העולם. 

עשו  כאשר  והירידה,  השפלות  בתכלית  שהיו  זה  באופן  אפילו  ישראל  ואילו 

תשובה זכו לנס ברגע אחד, וזכו לחיות חדשה באופן נפלא, עד שכל השרים 

מנשאים את היהודים. וטעם הדבר הוא, משום שחיותם אינה מלובשת בטבע 

*  התירוצים הבאים )א-ב( מיישבים את שתי הקושיות.
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כלל, אלא הכל תלוי בעשותם רצון אביהם בשמים, והם מושגחים רק על ידו. 

ולכן רק באותה שעה הבינו התועלת העצומה מסילוק החיות הטבעית, וקיבלו 

הקושיות  מיושבות שתי  דבריו  ולפי  זה,  בכל  ]וראה מה שהאריך  בלב שלם  התורה 

וכנ"ל[.

תירוץ ג. כל הנשמות היו בסיני*
במדרש )שמו"ר כח, ו( נאמר: אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבאות 

בכל דור ודור קבלו מהר סיני, שכן משה אומר להם לישראל )דברים כט, יד( 'כי 

את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום', 'עמנו עומד 

היום' אין כתיב כאן, אלא 'עמנו היום', אלו הנשמות העתידות להבראות שאין 

בהם ממש, שלא נאמרה בהם עמידה, שאע"פ שלא היו באותה שעה, כל אחד 

ואחד קבל את שלו ]וראה עוד בהקדמת ההפלאה )אות כד([.

ולפי זה יש ליישב השאלה השניה, שבמעמד הר סיני לא הוצרכו להזכיר זרעם, 

כיון שכל הנשמות היו בקבלה זו, מה שאין כן בנס פורים.

תירוץ ד. שמא יחזרו כשיראו האש הגדולה**
דביר קדשו )מועדים א עמ' תסו( הקשה הקושיה הראשונה, כיצד יתכן שבצאתם 

ממצרים שהיו ניסים גדולים שאין כמותם, כגון מכות מצרים וקריעת ים סוף, 

היה צריך לכוף אותם על ידי הר כגיגית; ואילו בימי אחשורוש, שהניסים היו 

פחותים בהרבה, הסכימו לקבל התורה מאהבה, מאהבת הנס שנעשה להם.

והנה התוספות )שבת פח, א ד"ה כפה( כתבו, שאף על פי שישראל אמרו 'נעשה 

ונשמע' )שמות כד, ז(, והקדימו נעשה לנשמע )שבת פח, א(, מכל מקום הקב"ה 

הגדולה, שיצאה  כגיגית, מחשש שיחזרו בהם כשיראו האש  הר  כפה עליהם 

נשמתם.

מרצון,  קיבלו  התורה  בקבלת  גם  שבאמת  קושייתנו,  זה  לפי  שתירצו  ויש 

מאהבת הנס, אבל מכל מקום מסיבה צדדית הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית. 

אבל בפורים לא היתה סיבה צדדית זו, ולכן קיבלו את התורה רק ברצון ]וראה 

*  תירוץ זה מיישב הקושיה השניה, מדוע דווקא כאן הוזכר ‘זרעם’.

**  התירוצים הבאים )ד-מ( מיישבים הקושיה הראשונה, מדוע ביציאתם ממצרים שהיו 

ניסים גדולים, לא קיבלו את התורה מרצון.
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והשם  )שם(  אריה  הגור  שלכן  שהוסיפו,  ויש  הגר"מ שטרנבוך.  בתירוץ  לעיל  זה  כעין 

אלא שהקשו שהרי  מצרים,  מיציאת  כלל  הקשו  ולא  בלשונם,  דקדקו  )שם(  משמואל 

היו עוד ניסים ונפלאות במשך כל ימיהם בארץ ישראל, ומדוע אז לא קיבלו מאהבה[.

תירוץ ה. ה'מודעה' אינה אמיתית
הריטב"א )שבת פח, א ד"ה אמר( הקשה על מה שאמרו )שם( 'מכאן מודעא רבה 

לאורייתא', שהרי התורה מעידה שקיבלו את התורה בלב שלם, שנאמר )דברים 

ה, כו( 'מי יתן והיה לבבם זה להם', ואם כן כיצד יכולים לטעון טענת מודעא ]וכן 

הקשה קושיות נוספות[.

ותירץ, שבאמת אין זו מודעא אמיתית, משום שקיבלו את התורה בלב שלם, 

וכוונת הגמרא היא, שמחמת כפיה זו היה פתחון פה למינים, לטעון שיש להם 

ועל כך אמרו, שאפילו לפי טעותם, הרי קבלו את התורה בלב  מודעא רבה. 

שלם בימי אחשורוש.

גם  קיבלו בלב שלם  הניסים  זה קושייתנו, שבאמת מחמת  לפי  ויש שתירצו 

מפורש,  מקור  מצאו  כך  ועל  בטעות.  פה  פתחון  אלא  זה  ואין  תורה,  במתן 

עליהם  וכל שכן שקיבלו  בימי אחשורוש,  עליהם את התורה מרצון  שקיבלו 

ברצון בזמן מתן תורה.

תירוץ ו. עד ימי יחזקאל קיבלו מאהבה
ברמב"ן )שם( מבואר כעין זה, שעד ימי יחזקאל קיבלו את התורה מאהבה, ולא 

טענו שיש להם מודעא ]ועוד, שבקבלת הארץ קיבלוה על דעת לשמור תורה ומצוות, 

היה  וטענו שהברית  עוררו  יחזקאל  בימי  משגלו  ורק  אונס[.  טענת  אין  כך  ועל 

באונס ]ואז גם לא היה הענין של קבלת הארץ[, הוצרכו לשוב ולקבל את התורה 

באהבה. 

התורה  את  קיבלו  סיני  הר  במעמד  שבאמת  קושייתנו,  זה  לפי  שתירצו  ויש 

מאהבה, ורק מימות יחזקאל היתה טענה, ולא מצאנו נס גדול מימי יחזקאל עד 

נס פורים, שמחמתו יקבלו התורה באהבה.
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תירוץ ז. בפורים קיבלו לתמיד
יש שהקשו על תירוץ זה, שאם כן מדוע הוצרך הרמב"ן )שם( להוסיף שהנס 

שאחר  שמצאנו  ותירצו,  מצרים.  של  מגאולה  חביב  היה  אחשורוש  שבימי 

כל הניסים שהיו ביציאת מצרים ואחריה, היו להם טענות בימי יחזקאל; אך 

אחר חביבות הנס של פורים, אף לאחר דורות רבים וגלויות קשות, לא מצינו 

תרעומת ישראל על קבלת התורה בימי אחשורוש, ולכן הוצרך לטעם הנוסף.

תירוץ ח. רצה להראות להם שהדבר מוכרח
הוא  כגיגית,  ההר  את  עליהם  כפה  ביאר, שהטעם שהקב"ה  )שם(  הגור אריה 

תהיה  שם  התורה,  יקבלו  לא  ואם  להם,  הכרחית  היא  שהתורה  ללמדם  כדי 

קבורתם. ודבר זה מלמד על חשיבות התורה, שהרי דברים המוכרחים ושאי 

אפשר בלעדם, הם במעלה יותר גדולה מדברים אחרים.

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו, שבאמת במעמד הר סיני הם קיבלו את התורה 

מרצון, אלא שהקב"ה כפה עליהם הר כגיגית, כדי להראות להם שהדבר מוכרח 

להם, ואין הוא תלוי רק ברצונם. אמנם בימי אחשורוש לא הוצרכו לכך, שהרי 

כבר כפה זאת עליהם ]וכעין זה מבואר לעיל בתשובת הגר"מ שטרנבוך[.

תירוץ ט. בפורים קיבלו מצוה ברצון
'מכאן  א(  פח,  )שבת  חז"ל  אמרו  כן  פי  על  שאף  )שם(,  אריה  הגור  ביאר  עוד 

מודעא רבה לאורייתא', כיון שסוף סוף בשעה שקיבלו התורה היו מוכרחים, 

ואף על פי שלא חזרו בהם מה'נעשה ונשמע' )שמות כד, ז(, מכל מקום הרי זו 

מודעא. ומה שאמרו )שבת שם( ששוב קבלו עליהם את התורה בימי אחשורוש, 

הכוונה היא, שמתוך שקיבלו עליהם מצוה אחת ממצוות התורה, והיא קריאת 

המגילה, והיה זה ללא אונס אלא מרצונם, נמצא שקיבלו בכך את כל התורה; 

שהרי לא יתכן שיוסיפו מצוה, אם אינם מעונינים במצוות הראשונות; ועל כן 

קבלת קריאת המגילה, היא קבלת התורה ברצון.

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו, שבאמת לא היה בפורים נס מיוחד יותר ממה 

שהיה יציאת מצרים, אלא שבפורים שקיבלו עליהם דבר חדש, ועל ידי כך גילו 

שהכל ברצון ]וראה להלן )לח-מ( אם תירוץ זה מיישב דברי רש"י )שבת שם([.
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תירוץ י. התברר שהיסורים מועילים לתשובה
בעל נתיבות המשפט )נחלת יעקב שמות שם; שבת שם ד"ה ויתיצבו( ביאר, ש'כפה 

עליהם הר כגיגית' פירושו, שבנתינת התורה נתהפכו המזלות לרע על ישראל 

הרע  ועין  קנאה  שהיתה  כוונתו,  שביארו  ויש  עליהם.  שהיה  הקטרוג  מחמת  ]וזאת 

בישראל[, ולכן אמרו בדרך מליצה, שיש כאן 'מודעא רבה לאורייתא', והוא לשון 

אונס; והיינו שלפעמים מחמת גודל העניות והיסורים שיש לישראל, הרי הם 

כמוכרחים לעבור על הדת, שהרי היסורים מעבירים את האדם על דעת קונו 

)ראה עירובין מא, ב(.

בימי  כלומר,  אחשורוש'.  בימי  קיבלוה  'הדור  ואמרו  )שם(  חז"ל  והוסיפו 

תשובה  עשו  היסורים  ומתוך  גדולים,  יסורים  להם  שהיו  ראינו  אחשורוש 

גדולה, ומוכח מכך שהיסורים אינם מזיקים, אלא מועילים להפוך לבם לטוב, 

]ולפי זה לא קשה קושייתנו, שהרי הטעם שחזרו וקיבלו בימי  ולכן בטלה המודעה 

אחשורוש, אינו מחמת הנס שנעשה להם, אלא כפי שנתבאר. אך לכאורה אין זה מיישב 

דברי רש"י )שבת שם(, שפירש שהוא מאהבת הנס שנעשה להם[.

תירוץ יא. בסיני היו מוכרחים כמלאכים
לישראל  הקב"ה  הראה  סיני  הר  שבמעמד  ביאר,  שם(  )שמות  חכמה  המשך 

את כבודו בהקיץ, ובהתגלות נפלאה, וראו שכל הנבראים תלויים רק בקבלת 

התורה. ומתוך כך בטלה בחירתם הטבעית, ויצאה נשמתם מהשגת כבוד ה', 

והיו מוכרחים לעשות רצון ה' כמלאכים ממש. וזו כוונת חז"ל שאמרו )שבת שם( 

שכפה עליהם הר כגיגית.

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו, שאדרבה, בגלל מעלתם העצומה במתן תורה, 

היו מוכרחים לקבל התורה, וממילא לא היה זה נחשב בבחירתם, ועל כן היתה 

להם מודעא. מה שאין כן בזמן אחשורוש, שלא היתה מעלתם עצומה כל כך, 

]וראה עוד במכתב מאליהו )חנוכה ופורים, עמ' קכב; קנט( ובבד  היה זה בבחירתם 

קודש )מועדים, אסתר ט, כז([.

תירוץ יב. על ידי הכפיה בטלה האהבה
שם משמואל )במדבר תרע"א, ד"ה בש"ס( הביא קושיית התוספות ]שהובאה לעיל 

)תירוץ ד([, מדוע הוצרך הקב"ה לכפות עליהם הר כגיגית, הרי כבר אמרו 'נעשה 

ונשמע' )שמות כד, ז(.
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בוערת  היתה  שהאהבה  בעוד  זה  היה  ונשמע',  'נעשה  שאמרו  שמה  ותירץ, 

בקרבם מאוד, בהתפעלות הנפש, בראותם מראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש 

ההר )שמות כד, יז(, ואין זו ראיה שיקבלו בזמן שלא תהיה האהבה גדולה כל 

כך. ולכן כפה עליהם את ההר, ובעת הכפיה כבתה האהבה בהכרח - שהרי כל 

דבר שמכריחים אדם לעשות, אפילו אם יהיה בתכלית הטובה, נפשו סולדת 

ממנו - ובבחינה זו קיבלו התורה, ולכן נשאר הדבר לעולם ]ולפי זה כפיית ההר 

היא  ההשגה  שעצם  הקודם,  כתירוץ  ולא  העצומה,  האהבה  לצנן  ובאה  כפשוטה,  היא 

כפיית ההר[.

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו, שכיון שכפה עליהם ההר כגיגית כבתה האהבה, 

ולכן באותה שעה לא קיבלו כל כך ברצון, אף שראו ניסים גלויים.

תירוץ יג. הכניסו עצמם תחת ההר
'ויתייצבו בתחתית ההר'  )שבת שם ד"ה איתא( ביאר, שמהלשון  חידושי הרי"מ 

)שמות יט, יז( משמע שבני ישראל עצמם הלכו תחת ההר, והיינו שבני ישראל 

עצמם רצו שיהיה להם עול כהר, שלא יוכלו לעבור בשום אופן את דברי התורה 

'מכאן  שם(  )שבת  שאמרו  ומה  כחומה.  תורה  דברי  עליהם  ושיהיו  הקדושה, 

באו  אדרבה,  אלא  עצמם,  לפטור  שבאו  הכוונה  אין  לאורייתא',  רבה  מודעא 

לומר בכך, שאם חלילה יעשו איזו עבירה, אין זה ברצונם, אלא משום שאינם 

יכולים להתגבר על היצר הרע. 

ולפי זה תירץ קושיית התוספות )שם( ]מדוע הוצרך לכפות עליהם הר כגיגית[, שאין 

הכוונה שהקב"ה כפה עליהם הר כגיגית, אלא שישראל עצמם כפו עצמם לכך, 

והיתה זו תוספת מדרגה על מה שאמרו 'נעשה ונשמע'.

ביציאת  שהיו  משום  דווקא  הנותנת,  שהיא  קושייתנו,  זה  לפי  שתירצו  ויש 

מצרים ובקבלת התורה ניסים גדולים יותר, לכן אז קיבלו עליהם התורה בדרגה 

גבוהה יותר, ורצו לכפות את התורה עליהם לגמרי.

תירוץ יד. קיבלו עליהם שוב בזמן החושך
)שם( שאחר כך  כן מה הכוונה  )שם( הקשה על ביאורו, שאם  חידושי הרי"מ 

קיבלו התורה בימי אחשורוש, הרי קיבלו התורה לגמרי בזמן מתן תורה. וביאר, 

שמה שקיבלו התורה היה בזמן האור, אבל אחר כך בזמן החושך והסתרת פנים, 

לא היו ברשותם כל כך. ולכן חזרו וקיבלו התורה בימי אחשורוש, שאז היה זמן 
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של הסתר פנים, ואף על פי כן קיימו מה שקיבלו כבר.

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו, שבאמת קיבלו עליהם התורה לגמרי בזמן מתן 

תורה, אך התחדש ששוב קיבלו עליהם את התורה בזמן החושך.

תירוץ טו. מדובר לענין מסירות נפש
שפת אמת )שבת שם ד"ה בענין( ביאר ]לפי דברי התוספות )שם([, שישראל קיבלו 

מסירות  של  הענין  כלפי  הוא  כפיה,  שהוצרכו  ומה  ברצונם,  התורה  עליהם 

נפש באותן עבירות שדינן 'יהרג ואל יעבור' )סנהדרין עד, א(, שענין זה לא היו 

מקבלים ללא כפיה ]ואפשר שגם לא היה הדבר ביכולתם, אלא שעכשיו לאחר מתן 

כל  על  יענשו  שלא  מועילה  המודעא  שאין  ונמצא  לכך[.  מסייעת  התורה  תורה 

התורה, אלא רק כלפי הענין שלא יענשו על ג' העבירות אם לא מסרו נפשם. 

אמנם בימי אחשורוש קיבלו על עצמם גם ענין זה של מסירות נפש, כיון שבימי 

נבוכנדנצר השתחוו לצלם ולא מסרו נפשם, ואחר כך כשנעשה להם נס, קיבלו 

עליהם למסור נפשם ברצון.

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו, שדווקא לענין זה של מסירות נפש קיבלו עליהם 

עוד להלן  ]וראה  נפשם  בזמן אחשורוש, משום שראו מה שקרה כשלא מסרו 

בסמוך[.

תירוץ טז. ראו הנס שנעשה לצדיקים
יש שהוסיפו, שישראל ראו שבימי נבוכדנצר השתחוו לצלם, ולא מסרו נפשם, 

ומחמת כן נמסרו ביד המן )מגילה יב, א(, וראו גם הנס שנעשה לחנניה מישאל 

ועזריה שמסרו את נפשם. והסיקו מכל זה, שכדאי הדבר למסור הנפש למען 

שמו יתברך.

תירוץ יז. ראו שעושה לפנים משורת הדין
לקבל  רצו  באמת  ישראל  סיני  הר  שבמעמד  ביאר,  שם(  )שמות  יוסף  פרדס 

התורה, אלא שיראו מהעונשים החמורים, משום שידעו שבמשפט יש לפנים 

משורת הדין, ואילו בתורה אין לפנים משורת הדין, וכיון שכך לא רצו לקבל 

התורה, והוצרך לכפות עליהם הר כגיגית. אמנם בימי אחשורוש, שהיו מחויבים 

מיתה וה' עשה להם לפנים משורת הדין )מגילה שם(, קיבלו את התורה ]ולפי 

זה ביאר מה שנענשו לפני כן, שהתברר למפרע שהמודעא היתה בטעות, שהרי אם היו 



הפרשה קעהילרקםעיון 
ים
ור
פ

יודעים שיתנהג לפנים משורת הדין, היו מקבלים התורה[.

אלא  התורה,  לקבל  רצו  מתחילה  שבאמת  קושייתנו,  זה  לפי  שתירצו  ויש 

שהיתה סיבה שמחמתה לא רצו, וכפי שנתבאר, ובימי אחשורוש התברר שאין 

סיבה שלא לקבל את התורה.

תירוץ יח. הבינו שגם בטבע יש שכר ועונש
חכמה ומוסר )לסבא מקלם, ח"א מאמר נו, עמ' קכ( הקשה כעין קושייתנו, כיצד 

יתכן שבמתן תורה - שהגיעו למדרגת נביאים, ונפתחו להם שבילין דרקיע - לא 

קיבלו את התורה כמו בימי אחשורוש.

וביאר, שהשכל צופה מרחוק, ומצוה לאדם לכבוש תאותו עתה, בשביל תמורתו 

הנפלאה לעולם הבא, וזוהי 'כבישת הרצון'. אבל הנפש הבהמית אינה מתרצה 

בכך, משום שהיא צופה רק מקרוב, ולכן התורה נתנה שכר ועונש גם בעולם 

הזה, כדי שלא תפריע הנפש הבהמית לאדם, וזוהי 'שבירת הרצון'.

ולפי זה תירץ, שביציאתם ממצרים היו הניסים גלויים, ואם כן היה מקום לנפש 

את  קיבלו  לא  ולכן  ועונש,  שכר  עם  איננה  הטבעית  לומר, שהדרך  הבהמית 

התורה מרצון. אבל בפורים שהנס היה נסתר, וראו למפרע כיצד הקב"ה סיבב 

את הכל, אז הבינו שגם ההנהגה הטבעית היא הנהגה של שכר ועונש, ועל ידי 

כך הנפש הבהמית הבינה שכדאי לשמור התורה, בשביל עניני העולם הזה.

תירוץ יט. ראו שמתחזקים גם בהסתר פנים
אמרי חיים )לגר"ח קמיל, ח"א עמ' שפח ועמ' תלב( תירץ ]בדומה לזה[, שיש לחלק 

בין ניסי יציאת מצרים לבין נס הפורים. שבזמן יציאת מצרים, הניסים באו בזמן 

רצוף בניסים, וישראל הבינו שמצב זה הוא התנהגות משמים כלפיהם לצורך 

השעה, כדי לרומם אותם, ואין זה מצב תמידי ]שהרי הקב"ה ברא את העולם בדרך 

הטבע, ולא כדי שיתנהל בדרך נס[. ולכן לא קיבלו את התורה ברצון, משום שחשבו 

שרק כאשר יש הרבה ניסים, הם יכולים לעמוד בדרגה מרוממת, ולהחזיק בעול 

התורה, אבל לאחר מכן כשיפסקו הניסים, יתכן שלא יחזיקו במדרגתם. 

אמנם בימי אחשורוש, שישראל התחזקו בכוחות עצמם מחמת הגזירות, ואחר 

יש אפשרות  פנים,  בזמן של הסתר  בגלות,  הבינו שאף  אז  הנס,  ראו את  כך 

לשמור על המצב הרוחני שלהם. ולכן הסכימו לקבל את התורה מרצון, מתוך 

ה'  פנים  הארת  רק בשעה של  הבנה, שלא  ומתוך  להם,  הנס שנעשה  אהבת 
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מצבם  את  מלשמור  מרפה  לא  ה'  הגלות,  כל  לאורך  גם  אלא  אותם,  מחזיק 

הרוחני והגשמי. 

תירוץ כ. הרגישו יותר קרבת ה'
גאל ישראל )לגר"ג טולידאנו, עמ' קצז( תירץ ]בדומה לזה[, שאף שנס גלוי מעורר 

התפעלות יותר מנס נסתר, וביציאת מצרים נעשו להם ניסים גלויים, לא היה 

בכך כדי להסיק שהשגחת ה' חופפת על ישראל כל היום, שהרי נס נסתר הוא 

דבר החורג ממסגרת הטבע, ומחיי היום יום, ולכן לא קיבלו התורה ברצון.

אמנם בימי אחשורוש, לא היה נס מיוחד הנראה לעין, אלא הכל היה משולב 

עם החיים הטבעיים, ורק בסיכומו של דבר ראו את השגחת ה' באופן מיוחד 

על כל פרט ופרט. וזה מה שעורר בליבם את ההרגשה, שהם מושגחים בעינא 

פקיחא בכל רגע, גם במהלך החיים הרגילים, וממילא על כל נשימה ונשימה 

אלוקים,  קרבת  יותר  לחוש  להם  גרם  זה  וענין  יתברך.  לה'  להודות  להם  יש 

ואהבה אליו, ועל כן קיבלו התורה ברצון ]וראה כעין זה בענינו של יום )פורים עמ' 

צו(, מצד ענין הבטחון[.

תירוץ כא. למרות שהתחברו לגויים הצילם
מיוחדת  אהבה  בהם  עורר  פורים  נס  שדווקא  )שם(,  ישראל  גאל  תירץ  עוד 

אותו  של  מסעודתו  ונהנו  הגויים,  עם  התחברו  דור  שבאותו  משום  להשי"ת, 

רשע, ועם כל זה הראה להם הקב"ה חיבתו ואהבתו בנס. וזה היה סימן מיוחד, 

שהקב"ה אוהב אותם למרות כל החסרונות, ואין האהבה מוגבלת, וענין זה גרם 

להם לקבל תורה מחדש ]אך ראה מה שהעיר על כך[.

תירוץ כב. הנס הוא מצד ישראל
עוד תירץ גאל ישראל )שם עמ' ר(, שהנס המדובר כאן אינו הנס שהגיע מצד 

הקב"ה, שמצד זה באמת הנס של קריעת ים סוף הוא גדול לאין ערוך, אלא 

הכוונה לנס שפעלו ישראל, שמצאו בנפשם כוחות נפש נפלאים כל כך, שלא 

באו בטרוניא על מרדכי שהתגרה בהמן, אלא הבינו שאין הערוד ממית אלא 

החטא ממית )ברכות לג, א(. וכתוצאה מנס זה הבינו, שיש בקרבם נשמה אלוקית 

שבכוחה להפוך עולמות, שהרי אם מצליחים לשנות את הבחירה של האדם, 

זוהי יצירת עולם ומלואו. 
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וזה מה שגרם להם לקבל תורה באהבה בלי שום מודעא, משום שאז הבינו 

שהעמל בתורה גרם לכך, והוא המזון של הנשמה באמת.

תירוץ כג. ראו שיש גדולי תורה
יט([, שבתחילה חשבו  )תירוץ  לעיל  המבואר  ]כעין  )שם(  ישראל  גאל  תירץ  עוד 

ישראל, שרק בזמן שאנו רואים את הניסים הגלויים, יש לנו את הכוחות לקיום 

התורה, אבל מה נעשה בזמן שאנו יורדים מהמדרגות הגבוהות, כיצד נתמודד 

מול נפתולי החיים, המלאים נסיונות וקשיים. 

אמנם בזמן מרדכי ראו את כח האמת של מרדכי רבם, וכח הבהירות וההחלטה 

שלו, ראו שגם בזמן חושך גדול אין אנו לבד, ויש בקרבנו גדולי תורה המאירים 

לנו את חשכת הגלות, ובכל דור ודור ישנם בני עליה המאירים את הדרך, ולכן 

קיבלו את התורה בשמחה ואהבה.

תירוץ כד. היה זה ללא זכות אבות
ימי משתה ושמחה )מאמר ז אות יב( תירץ, שדווקא כאן ניכרה הפלאת דיבוק 

שכינתו יתברך בישראל, ללא זכות אבות )ראה שבת נה, א(, מחמת עצם 

רצונו להיות לו לעם קיים תמיד, ומחמת כן הסכימו לקבל הברית מאהבה, בלי 

וכאן  בהשי"ת,  דביקות  הוא  תורה  מציאותה של  עיקר  כל  שכן  מודעא.  שום 

שנתחדש גודל דבוקם של ישראל בו יתברך, נתחדשה קבלת התורה בעצם, 

באחדות שלימה בין התורה ומקבליה ]וראה מה שהאריך בהקדמות לדברים[.

תירוץ כה. השתמשו בכח התאוה לטובה
יש שתירצו ]בשם הגר"מ בויאר[, שבשעה שנגאלו מעבדות לחירות, יצאו מבחינת 

בכפיה,  ה'  עבודת  כח  וקיבלו  א(,  יד,  )מגילה  ה''  'עבדי  לבחינת  פרעה'  'עבדי 

בבחינת עבדות. אמנם בשעה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, קיבלו את כח 

התאוה, וכאשר שבו בתשובה, נשאר להם כח זה, והשתמשו בו לקדושה. ולכן 

רק לאחר ששקעו בתאוות פרס, ונעשה להם נס, יכלו לקבל בשלימות עבודת 

ה' מאהבה.

תירוץ כו. התברר ש'ארור המן' ו'ברוך מרדכי'
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יש שביארו ]בשם הגר"נ רוטמן[, שביציאת מצרים הוברר הדבר ש'אין עוד מלבדו' 

)דברים ד, לה(, ואין שום כח כנגדו יתברך. אך עדיין היה מקום להבין שיש טוב 

ורע, וכח הטוב מנצח את כח הרע, ואין בכוחו של הרע לעשות מאומה, ומכל 

מקום יש לרע כח. 

אמנם בפורים נתגלה לישראל הסוד של 'ארור המן' ו'ברוך מרדכי' )ראה מסכת 

סופרים פי"ד ה"ג; מגילה ז, ב(, והיינו שהמן הוא ארור וגם עולם הזה אין לו, שהרי 

אף בימי עשרו אמר 'כל זה איננו שוה לי' )אסתר ה, יב(, וכל שכן בסופו שנפל 

ברוך  הוא  הזה  בעולם  ואף  הזה,  בעולם  גם  שולט  מרדכי  ואילו  הכל.  ואיבד 

פורים, משום שראו  נס  לאחר  דווקא  ברצון  קיבלו את התורה  מיושב, שלכן  זה  ]ולפי 

ענין מיוחד זה[. 

תירוץ כז. התברר שהרע משרת את הטוב
עוד ביארו ]בשם הגר"נ רוטמן[, שבפורים התברר שגם הרע כולו משרת ופועל 

לגלות את הטוב. שהרי המן בעצמו הכין את תשועת ישראל, שהוא השיבם 

בתשובה, והוא הכין את העץ, והוא יעץ את העצה להרכיב את מרדכי, והוא 

אסתר  תענית  לימי  לישראל  מסוגלים  ימים  איזה  פור  הפיל  והוא  הרכיבו, 

והפורים ]וכפי שיסד הפייט )ב'אשר הניא'( 'כי פור המן נהפך לפורנו'[, והוא גזר גזירה 

כיון שהנעשה  בו המלך,  וכשחזר  ולאבד אחד מעמי המלך,  ולהרוג  להשמיד 

בטבעת המלך אין להשיב היה צריך לקיים גזירה זו בעמלק ובאויבי היהודים. 

ולפי זה ביארו מה שאמרו חז"ל )מגילה יב, ב( שממוכן הוא המן, שבהכרח שאם 

יש מי שממוכן לסלק את ושתי מבית אחשורוש ולהביא את אסתר, הוא המן 

זה, שהרע  ענין  דווקא כשראו  זה מיושב, שלכן קיבלו את התורה מרצון  ]ולפי  עצמו 

בעצמו משרת את הטוב[. 

תירוצים נוספים והוספות
כח. יש שהוסיפו, ש'אהבת הנס' היא שהתבררו להם ענינים אלו ]שגם הרע עצמו משרת 

ו'ברוך  המן'  ש'ארור  הסוד  להם  ונגלה  רצונו,  למקיימי  שייך  הזה  עולם  וגם  הטוב,  את 

מרדכי' גם בעולם הזה, ואין זה רק בסוף הימים, כשיכפה הטוב את הרע[. ולכן קיבלו 

התורה מאהבה, ולא הוצרכו למידת היראה והכפיה. שהרי סוד מידת היראה הוא מלשון 

'ראיה', והיינו שרואה אדם לפניו את העתיד, ואילו מידת האהבה היא, שכעת מרגיש אדם 

את העונג וההנאה ]וראה כעין זה לעיל )תירוץ יח([.
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גדולה הסרת  )יד, א(: אמר רבי אבא בר כהנא,  לפי המבואר במגילה  כט. יש שתירצו 

טבעת יותר ממ"ח נביאים וז' נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, 

ואילו הסרת הטבעת החזירתן למוטב ]ע"כ[. ואם כן יש לומר, ש'אהבת הנס' היא, שלא 

זה החזירם  נס  ורק  נביאים כהסרת הטבעת,  וז'  נביאים  ימי מ"ח  היו בצרה כל כך כל 

למוטב, ואז קיבלו את התורה מאהבה.

ל. יש שהוסיפו, שמבואר ברש"י )שם ד"ה נבואה( שמ"ח נביאים כולל את 'אברהם יצחק 

לך  ואין  הטבעת,  כהסרת  תשובה  היה  לא  האבות  שמזמן  ונמצא  ואהרן'.  משה  יעקב 

נס גדול מזה ]ויש לבאר התירוץ הנ"ל בשני אופנים: א. הנס הוא בעצם הצרה, שגרמה 

לחזרתם בתשובה. ב. הכוונה לנס שהיה בפועל, אלא שנס זה גרם באופן מיוחד לחזרה 

בתשובה, מחמת הצרה הגדולה שהיתה ברקע הדברים[.

ניצלו  פורים  והא(, שבנס  ד"ה  א  )שבת פח,  הובאו דברי הרמב"ן  א(  )תירוץ  לא. לעיל 

ממוות לחיים, ולכן קיבלו עליהם את התורה. 

ובצרופה אמרתך )לגרי"פ גולדווסר, שמות שם( הוסיף, שמבואר במדרש תנחומא )נח ג(, 

שמה שישראל היו צריכים שיכפו עליהם הר כגיגית, הוא משום התורה שבעל פה, שאי 

אפשר לקנותה אלא למי שממית עצמו עליה, ויש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא 

עזה כמוות וקשה כשאול קנאתה. ואם כן יש לומר, שאת התורה שבעל פה קיבלו ברצון 

על עצמם  אז קבלו  ולכן  החיים להקב"ה,  נתחייבו בעצם  בימי אחשורוש, משום שאז 

למסור את נפשם על תורה שבעל פה ]וראה עוד בימי משתה ושמחה )שם אות יג([.

לב. ]יש שתירצו כעין זה ללא דברי הרמב"ן )שם(, שבסיני חששו שמא לא יעמדו בתורה 

שהניסים  פי  על  אף  ולכן  בה.  לעמוד  הורגלו  כבר  פורים,  נס  כשהיה  אבל  פה,  שבעל 

ביציאת מצרים היו גדולים יותר, מכל מקום קיבלו עליהם את התורה רק בימי אחשורוש[.

לג. יש שכתבו, שמקור דברי הרמב"ן )שם( הוא מדברי הגמרא )מגילה יד, א(: תנו רבנן, 

ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על 

מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש, אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי 

יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה ]ביציאת מצרים אמרו שירה על 

הים )רש"י([ - ממיתה לחיים לא כל שכן ]ע"כ[. ומבואר שדווקא בנס פורים היתה הצלה 

ממיתה לחיים, מה שאין כן ביציאת מצרים שהיתה זו רק הצלה מעבדות לחירות.

לד. יש שהוסיפו, שבגלות מצרים רוב ישראל לא רצו לצאת, והעדיפו להשאר במצרים 

)רש"י שמות י, כב; יג יח(, ובהכרח שהיה מקום לתאוות להטות לב האדם שעדיף עבדות 

כדי  כגיגית,  ההר  לכפית  הוצרכו  אף הכשרים שיצאו  כן  ועל  מצרים מעבדות המקום. 

שיתקיים הדבר. 

לה. יש שהוסיפו שמבואר במכילתא )דרבי ישמעאל, בשלח, מסכתא דויסע פ"א(: רבי 
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אלעזר המודעי אומר, עבדים היו ישראל למלכים במצרים, יצאו לשוק נוטלין פת בשר 

ודגים וכל דבר, ואין כל בריה מוחה בידם. יוצאין לשדה, נוטלים ענבים ותאנים ורימונים 

וכל דבר, ואין בריה מוחה בידם ]ע"כ[. ואף אם נאמר שרק חלק מישראל היו במצב זה, 

קיבלו התורה בלב שלם, עד שהיו  לא  ]וזרעם[  יהודים  אותם  וכן מסתבר, מכל מקום 

במצב שניצלו ממוות לחיים.

)שם(, שבקריעת ים סוף היה גם כן נס  לו. אמרי חיים )שם( הקשה על דברי הרמב"ן 

להם, בהצלתם  הנס שנעשה  קיבלו את התורה מאהבת  לא  ומדוע שם  לחיים,  ממוות 

ממוות לחיים. ולכאורה יש ליישב ]כפי שהזכיר שם[, שהיתה לישראל אפשרות לחזור 

למצרים ולהנצל, ולכן אין זה נחשב שנעשה להם נס הצלה ממוות לחיים. 

)שם( דחה תירוץ זה, שסוף סוף במצב שנוצר כלל ישראל היו בסכנת  לז. אמרי חיים 

מוות, ונמצא שנס ההצלה היה ממוות לחיים. ויש שתירצו, שכיון שהסכנה היתה משום 

כך שלא רצו לחזור, והיינו משום שרצו לעשות רצון ה', לא הרגישו חובה כל כך לקבל 

את התורה מחמת כן, מה שאין כן בפורים שהסכנה היתה מחמת חטאם, ומכל מקום 

הקב"ה הציל אותם.

לח. לעיל )תירוץ ט( הובאו דברי הגור אריה )שמות יט, טז(, שבפורים קיבלו עליהם מצוה 

אחת ברצון, ומתוך כך הוכח שקיבלו את כל התורה. והנה בגור אריה עצמו מבואר, שאין 

זה מיישב דברי רש"י )שבת שם(, שפירש שהיה זה מאהבת הנס. ונראה שהבין בדברי 

ועל  אז קיבלו את התורה,  ולכן רק  לפניו,  היה  נס מיוחד שלא  נעשה  רש"י, שבפורים 

כך הקשה ]כעין קושייתנו[, שהרבה ניסים נעשו לישראל, ולא קיבלו את התורה ברצון.

לט. יש שביארו כן גם בכוונת רש"י )שם(, שקבלת התורה מאהבה אינה מוכרחת מחמת 

הנס, והדבר תלוי בבחירה, ולכן היו ניסים גדולים שלא התעוררו ישראל מחמתם לקבל 

את התורה מאהבה, ורק בימי מרדכי ואסתר התעוררו ]שהרי אנו רואים שכמה ניסים 

נעשים לאדם, ולפעמים בנס הקטן מתעורר ליבו יותר מאשר בנס הגדול[. ומה שכתב 

רש"י 'מאהבת הנס שנעשה להם', לא בא לשלול ניסים אחרים, אלא שאז היתה הזדמנות 

לתשובה, ואז התעוררו יותר מפעמים אחרות.

מ. יש שביארו כעין זה, שבאמת בכל השנים קיבלו מאהבה, אלא שלא היתה ראיה לכך 

עד ימי אחשורוש, שאז קיבלו על עצמם מצוה נוספת בבחירתם, ועל ידי כך היתה ראיה 

לכך שקיבלו את התורה באהבה בלי כפיה. ואף על פי שכל השנים קיבלו מאהבה, כיון 

שצורפה לכך כפיית ההר כגיגית לא היתה ראיה לכך, עד ימי אחשורוש ]וראה כעין זה 

לעיל )תירוץ ה([.
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תוכן עניני עיון ההלכה

כללי ההשתתפות ................................................................................ קפג

לוח ההספק ל'עיון ההלכה' ............................................................... קפו

שבוע פרשת פקודי.............................................................................. קפח

שבוע פרשת ויקרא................................................................................. קצ

שבוע פרשת צו...................................................................................... קצב

שבוע פרשת שמיני.............................................................................. קצד

שבוע פרשת תזריע................................................................................ קצו

.................................................... קצח שבוע פרשת מצורע )גליון קסו( 

בהדגשה  שמפורסם  כפי  ולהדגיש  לשוב  הננו 

בכללי עיון ההלכה בכל גליון, כי אין התחייבות 

על מינימום מלגות שיחולקו בכל גליון. החלוקה 

לפי  גליון,  כל  על  הגרלה  פי  על  בע"ה  תתקיים 

גובה התרומה שתתקבל לגליון זה. כאשר נעשה 

רבות  מלגות  ולחלק  להמשיך  בע"ה  מאמץ  כל 

וגבוהות ככל האפשר

חג  לחלוקת  המזון  רשת  לבחירת  הקו  נפתח 

הפסח הבעל"ט. ראה הודעה מפורטת בתחילת 

הגליון
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דללי ההשתתפות

כללי ההשתתפות

ההספק השבועי:
ערוך,  שולחן  בו:  ונכלל  ברורה,  משנה  דפי  כשני  על  נקבע  השבועי  ההספק 

משנה ברורה, ביאור הלכה ושער הציון }לא כולל טור ב"י ושאר נו"כ{. ההספק 

חדשים  לכשלשה  אחת  אחר.  לשבוע  להעבירו  ואין  בנפרד,  שבוע  לכל  הוא 

תערך בע"ה חזרה על החומר הנלמד, בהספק החזרה אין חובה ללמוד ביאור 

הלכה ושער הציון. }בגליון זה מפורסם לוח ההספק השבועי עד סוף חלק ב 

במשנ"ב, ויש לנהוג על פיו גם אם ארע איחור בזמן קבלת הגליונות{.

ניתן לשמוע את לוח ההספק בקו המידע של 'עיון ההלכה': 076-8178005 שלוחה 2.

זמן הלימוד:
זמן הלימוד הוא לכה"פ שעה בשבוע בחומר ההספק השבועי, מיום ראשון ועד 

למוצ"ש }המעונין יכול להכליל את מוצ"ש בשבוע שלאחריו, אך אין להחשיב את 

מוצ"ש גם כשבוע שעבר וגם כשבוע שלפניו{. אין להכליל בזמן זה לימוד חומר 

לימוד משבוע לשבוע,  זמן  אין להשלים  כמו"כ  נוסף מלבד ההספק השבועי. 

אלא במקרים חריגים ממש וכמה דקות בלבד. זמן כתיבת התשובות אינו נכלל 

בשעת הלימוד. }יש ללמוד את כל ההספק השבועי גם אם מתארך יותר משעה{.

זמן עניית התשובות:

יש להשיב על השאלות מדי שבוע על החומר השבועי. במקרה חריג וחד פעמי 

ניתן לאחר את מענה התשובות בזמן מועט.

כללי התשובות:
'עיון ההלכה' נכתבו על ידי צוות ת"ח מופלגים, במטרה לסכם את  שאלות 

להביא  רצון  ומתוך  שליט"א,  רבותינו  בהחלטת  הנלמד.  השבועי  החומר 

לידיעה ברורה ללא הכבדה על המשיבים שליט"א, ניתן לעיין בספר המשנ"ב 

השאלות  על כל חלקי  מלאות  להיות  עניית התשובות. על התשובות  בזמן 

)השאלות הם על חומר המפורש במ"ב בביה"ל ובשעה"צ או בדוגמאות הנלמדות מתוך 

 4 על  לפחות  לענות  יש  'לפלפולא'.  השאלות  על  להשיב  חובה  אין  דבריו(. 

החומר  אם  אף  להעתיק תשובות מאחר  אין  בכל שבוע.  5 השאלות  מתוך 

נלמד בצוותא. התשובות יבדקו בע"ה על ידי צוות מיוחד שמונה לשם כך, 

ורק תשובות הנכללות באמור לעיל יחושבו לקבלת המלגות. יש לכתוב את 

הפרשה'.  ל'עיון  התשובות  מדפי  נפרדים  דפים  על  ההלכה'  'עיון  תשובות 

את התשובות יש לשלוח עד התאריך האחרון המופיע על גבי טופס סימון 
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גבי דפי התשובות את מספר הקוד  גם על  לציין  התשובות שנענו. מומלץ 

האישי, למניעת טעויות.

השתתפות במדור 'עיון ההלכה' בלבד:
לשם קבלת מלגת 'עיון ההלכה' אין חובה להשתתף בשאר מדורי הגליון, וניתן 

'עיון ההלכה' של  על  ניתנות למשיבים  המלגות  בלבד.  זה  מדור  על  להשיב 

גליון שלם, לכן אין אפשרות להשיב רק על חלק מן השבועות שבגליון.

טופס התשובות:

יש לצרף לתשובות את 'טופס סימון תשובות' הנמצא ב'דפי הטפסים' שבסוף 

הגליון, ולמלא את כל הפרטים כמצוין בטופס. הטופס הוא משותף לכל מדורי 

הגליון, ואין לגוזרו לשני חלקים אלא לשולחו בשלימות. מי שאין בידו קוד אישי, 

יש למלא את כל הפרטים כמפורט על גבי הטופס, על מנת לקבל קוד אישי. 

לא  גליון.  ברכישת  מותנית  הקובץ  מדורי  ובשאר  ההלכה'  ב'עיון  השתתפות 

יתקבלו תשובות עם טופס מצולם, גם בצירוף תשלום }מצטרף חדש ימלא את 

פרטיו כמפורט ב'טופס סימון תשובות'{.

שעות סדרי הכולל:

ויבלחט"א,  זצוק"ל  ורבנן  מרנן  ידי  על  הקמתו  מעת  הפרשה'  'עיון  מטרת 

להרבות תורה ועמלה בקרב בני התורה. ולפיכך ח"ו שיביא לאיזה רפיון בסדרי 

הלימוד הקבועים, וודאי במקום שיש קפידא מצד הנהלת הכולל שלא לעסוק 

בלימודים אחרים מלבד החומר הנלמד במסגרת הכולל.

חלוקת המלגות והשתתפות בהגרלה:
בהתיעצות עם רבותינו שליט"א, ומתוך רצון הנדיב הדגול שליט"א לסייע בידי 

'קופונים' לרשתות המזון  ידי מתן  על  יחולקו  כי המלגות  נקבע  עמלי התורה, 

הגדולות שבכל עיר ועיר. המלגה היא בל"נ בסך 200 ₪ לגליון, ותינתן לעונים 

בקביעות על מדור 'עיון ההלכה', ולא בהשתתפות בגליון אחד בלבד, ואין צ"ל 

שאין אפשרות לענות על חלק מגליון. 

המלגה תחולק על פי הגרלה בין הזכאים למלגה, כמות הזוכים וגובה המלגה 

יהיו לפי גובה התרומה שתתקבל עבור כל גליון. כל המלגות מחולקות על דעת 

רבותינו שליט"א.

המלגות לגליונות קנז - קסב, יחולקו בע"ה עם מלגת חג הפסח הבעל"ט.

המלגות לגליונות קסג - קסז, יחולקו בע"ה עם מלגת ירח האיתנים תש"פ הבעל"ט.

כמו כן משתתפים משיבי 'עיון ההלכה' בהגרלה הרגילה מבין משיבי הגליון, כפי 

כללי ההגרלה המפורסמים בפתח הגליון.
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מלגות החגים וקרן 'בתורתו יהגה':

על  הפרשה'  'עיון  משיבי  בין  מחולקים  יהגה',  'בתורתו  וקרן  החגים  מלגות 

מדוריו השונים, ללא קשר למדור 'עיון ההלכה'. תשובות על מדור 'לפלפולא' 

ב'עיון ההלכה' מצטרפות לתשובות על שאר מדורי הקובץ להערכת הזכאות 

למלגות הנ"ל }דהיינו: לצורך קבלת מלגות אלו אין חובה לענות על השאלות 

'לפלפולא', אך תינתן עדיפות למשיב על השאלות 'לפלפולא' אם עדיין אינו 

זכאי למלגות אלו בעד תשובותיו על שאר מדורי הקובץ{.

מלגות לבחורים

אחת  דלעיל.  הכללים  כל  פי  על  ני"ו,  הישיבות  לבחורי  גם  מיועדת  התוכנית 

ערך.  יקרי  ופרסים  מלגות  על  המשיבים  בין  הגרלה  בל"נ  תערך  שנה  לחצי 

תשובות על גליון שלם מזכה זכיה אחת בהגרלה. אין להשתתף בתוכנית על 

חשבון סדרי הישיבה.

מענה ממוחשב:

השקנו בס"ד קו טלפון מיוחד לכל עניני 'עיון הלכה', שמספרו: 076-8178005. 

בקו זה ניתן לקבל בשלוחה 1 אישור על קבלת תשובות לפי גליון, ובשלוחה 2 

שמיעת לוח ההספק. מידע על זכאות למלגה ניתן לקבל בקו: 076-8178003 

)מתעדכן בזמני חלוקת המלגות(.

מענה אנושי:

אף  על  לצערנו   ,)076-8178007( האנושי  המענה  קו  על  הגדול  העומס  עקב 

הגדלת צוות המשרד ושעות פעילות המשרד, לא נענו חלק מהשיחות. בקשתנו 

בזאת מהמשיבים הנכבדים שליט"א לפנות למענה האנושי רק בנושאים דלהלן: 

בירורים בנושא מנויים, בירורים בנושא קוד אישי }שחזור קוד אישי ניתן לקבל 

במענה ממוחשב{, בירורים בנושא מלגות קבועות בהו"ק, ותרומות בכרטיסי 

אשראי. הפונה בנושאים אחרים, מלבד שלא יזכה למענה, גורם להכבדה על 

המערכת ולנזק לשאר הציבור. כמו"כ בקשתנו מכל הפונים, להכין מראש את 

מספר הקוד האישי, לשם מענה יעיל וזריז.

בירורים בדוא"ל:
5879@okmail.co.il :לבירורים על שאלות המדור בלבד, ניתן לפנות לכתובת

המערכת:  לכתובת  לפנות  ניתן  ההלכה'  'עיון  נושאי  בכל  כלליים  לבירורים 

.iyun@actcom.co.il
בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'



הפרשה ולחה  סייעיון  קפו
לוח ההספק

לוח ההספק ל'עיון ההלכה'
עד סוף חלק ב במשנה ברורה

סימניםהלכותתאריך

פרשת משפטים
כא שבט – כז שבט

חזרה כללית
מסימן קצז סעיף ג 

עד סוף סימן רא

פרשת תרומה
כח שבט – ד אדר א

חזרה כללית
מסימן רב סעיף א

עד סימן רב סעיף יז

פרשת תצוה
ה אדר א – יא אדר א

חזרה כללית
מסימן רב סעיף יח

עד סוף סימן רד

פרשת כי תשא
יב אדר א – יח אדר א

ברכת הפרות
מסימן רה סעיף א

עד סימן רו סעיף ד

פרשת ויקהל 
יט אדר א – כה אדר א 

ברכת הפרות
מסימן רו סעיף ה

עד סימן רח סעיף ו

פרשת פקודי 
כו אדר א – ב אדר ב

ברכת הפרות
מסימן רח סעיף ז

עד סימן רח סעיף יא

פרשת ויקרא 
ג אדר ב -  ט אדר ב

ברכת הפרות
מסימן רח סעיף יב

עד סימן  רט סעיף ב

פרשת צו
י אדר ב – טז אדר ב

ברכת הפרות
מסימן רט סעיף ג 

עד סימן ריא סעיף א

פרשת שמיני
יז אדר ב – כג אדר ב

ברכת הפרות
מסימן ריא סעיף ב 

עד סוף סימן ריא

פרשת תזריע
כד אדר ב – א ניסן

ברכת הפרות
מסימן ריב סעיף א

עד סימן ריג סעיף א

פרשת מצורע
ב ניסן – ח ניסן

ברכת הפרות
מסימן ריג סעיף ב 

עד סימן רטז סעיף א

שבוע ערב חג הפסח
ט ניסן – טו ניסן

חזרה כללית
מסימן רה סעיף א

עד סימן רח סעיף ו

פרשת אחרי מות
טז ניסן – כב ניסן

חזרה כללית
מסימן רח סעיף ז
עד סוף סימן רט

פרשת קדושים
כג ניסן – כט ניסן

חזרה כללית
 מסימן רי סעיף א
עד סוף סימן ריא 

פרשת אמור
ל ניסן – ו אייר

חזרה כללית
מסימן ריב סעיף א

עד סימן רטז סעיף א



הפרשה קפזולחה  סייעיון 
כה

הל
 ה

יון
ע

פרשת בהר
ז אייר – יג אייר

ברכת הפרות
מסימן רטז סעיף ב

עד  סימן רטז סעיף ט

פרשת בחוקתי
יד אייר – כ אייר

ברכת הפרות
ברכת הבשמים

מסימן רטז סעיף י
עד סימן ריז סעיף ג

פרשת במדבר
כא אייר – כז אייר

ברכת הבשמים
ברכת הניסים

מסימן ריז סעיף ד
עד סוף סימן ריח

פרשת נשא
כח אייר – ה סיון

ברכת הודאות
מסימן ריט סעיף א 

עד סימן ריט סעיף ח

פרשת בהעלותך
ו סיון – יב סיון

ברכת הודאות
מסימן ריט סעיף ט

עד סימן רכג סעיף ב

פרשת שלח
יג סיון – יט סיון

ברכת הודאות
מסימן רכג סעיף ג 

עד סימן רכה סעיף א

פרשת קרח
כ סיון – כו סיון

ברכת הודאות
מסימן רכה סעיף ב

עד סוף סימן רכו

פרשת חוקת
כז סיון – ג תמוז 

ברכת הודאות
מסימן רכז סעיף א

עד סוף סימן רל

פרשת בלק
ד תמוז - י תמוז

ברכות הודאות
תפילת המנחה

מסימן רלא סעיף א
עד סוף סימן רלב

פרשת פינחס
יא תמוז – יז תמוז

תפילת המנחה
מסימן רלג סעיף א
עד סוף סימן רלד

פרשת מטות
יח תמוז – כד תמוז 

קריאת שמע
מסימן רלה סעיף א

עד סימן רלו סעיף ב

פרשת מסעי
כה תמוז – ב אב

ק"ש תפילת ערבית
סיום חלק ב

מסימן רלו סעיף ג
עד סוף סימן רלט 

פרשת דברים
ג אב – ט אב

חזרה כללית
מסימן רטז סעיף ב
עד סימן ריז סעיף ג

פרשת ואתחנן
י אב – טז אב 

חזרה כללית
מסימן ריז סעיף ד

עד סימן ריט סעיף ח

פרשת עקב 
יז אב – כג אב

חזרה כללית
מסימן ריט סעיף ט

עד סוף סימן רכד

פרשת ראה
כד אב – ל אב

חזרה כללית
מסימן רכה סעיף א

עד סוף סימן רל

פרשת שופטים
א אלול – ז אלול

חזרה כללית
מסימן רלא סעיף א

עד סוף סימן רלד

פרשת כי תצא
ח אלול – יד אלול

חזרה כללית
מסימן רלה סעיף א

עד סוף סימן רלט



הפרשה שללעהירשתהיילקקעיון  קפח

שבוע פרשת פקודי – הלכות ברכת הפרות
מסימן רח סעיף ז עד סימן רח סעיף יא

א[ אורז, מהי ברכתו לכתחילה ובדיעבד: א, בכוסס. ב, במבשל: )א( ונתמעך 
קצת ע"י הבישול. )ב( כשהגרעינים עדיין שלמים. )ג( כשהוסרה קליפתם. ג, 

טחנו ועשה ממנו פת, ומ"ט. ד, ערב ממנו בתבשיל אחר, ומ"ט.

ב[ פת דוחן - א, מה מברך עליה לכתחילה, ועל איזו ברכה אין מוחין בו, ומ"ט. 
ויי"ץ ]תירס[: )א( מה מברך  ב, במקומות שדרכם לעשות פת מטערקע"שי 
עליו, ומ"ט. )ב( איך ינהג לכתחילה. ג, מה מברך על פת העשויה משאר מינים, 

שאנו יודעים דזייני וסועדים הלב.

לגמרי,  נתמעכו  לא  אם  א,   - ברכתו  מה  קטניות,  ממיני  תבשיל  העושה  ג[ 
וגם טובים הם מבושלים כמו חיים. ב, אם נתמעכו לגמרי, או שאינם טובים 
מבושלים כחיים, מה מברך: )א( לכתחילה. )ב( דיעבד. )ג( בקמח קטניות שאין 
דרך לעשות מזה תבשיל כלל. ג, בישל קטניות שלמים ומיעך אותם בכף, מה 

מברך עליהם, ומ"ט.

ד[ עירב קמח קטניות עם קמח דגן ובשלם בקדרה - א, מה מברך עליו: )א( 
ברכה ראשונה. )ב( ברכה אחרונה, כשיש בקמח של חמשת המינים כזית דגן 
בכדי אכילת פרס. או כשאין בו שיעור זה. ב, מה דין קמח אורז שמעורב עם 
קמח חיטים. ג, האם מעכב 'טעם דגן' לברכה ראשונה ולברכה אחרונה: )א( 
כשיש מהקמח של הדגן כזית דגן בכדי אכילת פרס. )ב( כשאין בו שיעור זה, 
ומ"ט. ד, האם מצטרפים לשיעור כדי שביעה: )א( יתר המינים לדגן. )ב( טעם 

כעיקר.

ה[ ברכת מעין שלש - א, מדוע נקראת 'מעין שלש'. ב, איך מסיים בה, כשאכל: 
ואכלם  בחו"ל  שגדלו  פירות  )ב(  ומ"ט.  בחו"ל,  המינים  משבעת  פירות  )א( 
פירות ארץ  )ד(  ומ"ט.  ישראל,  ישראל בארץ  פירות ארץ  )ג(  ישראל.  בארץ 
ישראל ואכלם בחו"ל. )ה( ספק האם הם מפירות ארץ ישראל. ג, האם מסיים 
'על הכלכלה'. ד, בברכה מעין שלש על היין: )א( איך פותח. )ב( איך מסיים, 

ומ"ט.

שיוע פרשת פקוכי

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעההשתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה



הפרשה קפטשללעהירשתהיילקקעיון 
כה

הל
 ה

יון
ע

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

לפלפולא

ברכה כוללת בספק מזונות ספק העץ

כתב שער הציון )סימן רח לא( והנה לפי מה שהבאתי לקמן בסימן זה דעל הכל 
]חוץ ממים ומלח[ אם בירך בורא מיני מזונות יצא, בודאי יש לסמוך ולברך בורא 

מיני מזונות על ריי"ז.

והנה מדברי הט"ז )סי' רח והובא בשעה"צ שם סקט"ז( מבואר, שדבר שספק 
אם ברכתו מזונות או העץ שיברך שהכל, דעל הכל אם בירך שהכל יצא, וצ"ע 
דהנה המ"ב )בשעה"צ שם ובכמ"ק( הביא ד' הכס"מ והחי"א שכמו שעל הכל 
אם בירך שהכל יצא ה"ה על הכל אם בירך 'מזונות' יצא ]חוץ ממים דלא זיין[, 
ברכתו  זה  אין  שבוודאי  שהכל  יברך  מ"ט  העץ  ספק  מזונות  בספק  צ"ע  וא"כ 
הראויה, יותר טוב שיברך מזונות שמא זהו ברכתו הראויה וגם אם ברכתו העץ 

על הכל אם בירך מזונות יצא וצ"ע. 



הפרשה שללעהירשתהלקיראעיון  קצ

שבוע פרשת ויקרא – הלכות ברכת הפרות
מסימן רח סעיף יב עד סימן רט סעיף ב

א[ ברכת מעין שלש - א, הזכרת מעין המאורע: )א( באלו זמנים מזכירים המאורע 
במעין שלש, ומ"ש משאר זמנים שאין מזכירים. )ב( היכן מזכיר. )ג( האם ההזכרה 
מעכבת בדיעבד, ומ"ט. ב, ברכת 'על הארץ ועל הפירות', האם פוטרת: )א( שתיית 
יין. )ב( אכל תפוחים ושתה יין. )ג( איך יש להיזהר בכה"ג. )ד( אכל פרי האדמה או 

אכל פרי משבעת המינים, ושתה יין.

פוטר  אופנים  באלו  )א(   - ואחרונה  ראשונה  בברכה  ליין  הנטפלים  משקין  ב[ 
כשהמשקין אינם לפניו בשעת הברכה. )ב( מה שיעור שתית יין הפוטר כשהמשקין 
לפניו בשעת הברכה. )ג( שתה פחות מרביעית יין, ושאר משקין, איך ינהג בברכה 
אחרונה, ומ"ט. )ד( קבע מתחילה על היין והביאו לו משקין אחר שנמלך והסיח 

דעתו משתיית היין, האם מברך: ברכה ראשונה, ומ"ט. וברכה אחרונה, ומ"ט.

ג[ ברכת שלש האם פוטרת מעין שלש - א, כששתה יין: )א( שלא בתוך הסעודה, 
פורתא, וטובא, ומ"ט. )ב( בתוך הסעודה, והאם נפטר מברכה ראשונה. )ג( שתה 
אחר שאמר הב לן ונברך, כשלא כיוון בפירוש, וכשכיוון בפירוש, וכיצד טוב לנהוג. 
)ד( שתה קודם הסעודה, ואיך נכון לנהוג לכתחילה. ב, באכל תמרים: )א( באכלן 
שלא בסעודה. )ב( באכלן בתוך הסעודה. )ג( באכלן בתוך המזון לאחר הסעודה. 

ב, תחילתו  יצא.  ובפיו אמר שלא כהוגן, האם  א, דעתו כהוגן,  בברכה:  ד[ טעות 
)א( לכתחילה.  כהוגן, מה הדין:  וסופו  כהוגן,  ]בשעת הזכרת השם[ היתה שלא 
)ב( בדיעבד, ומ"ט. )ג( במילי דאורייתא. ג, תחילת וסוף הברכה היו שלא כהוגן, 
ועקר תוך כדי דיבור, האם יצא: )א( בברכות דרבנן. )ב( בברכת המזון דאורייתא, 
אם פתח בעל העץ, וכד', ונזכר. או בסבר שאכל מה' מיני דגן והתחיל על המחיה 
וסיים בהזן, ומ"ט. ד, עקר לאחר כדי דיבור האם מהני, ומ"ט. ה, פתח כהוגן וסיים 
שלא כהוגן, האם יצא: )א( בעקר טעותו תוך כדי דיבור, אפילו בברכות דאורייתא. 

)ב( בעקר לאחר כדי דיבור ומ"ט.

ה[ ברך בורא פרי הגפן, ונמצא בכוסו שכר או מים, מה הדין אח"כ כששותה יין, 
ומ"ט - א, כשהיה בדעתו לשתות עוד יין. ב, בסתמא, והיה היין לפניו על השולחן. 
ד,  לפניהם.  יין  היה  בלא  הדין  ומה  יין.  לפניהם  והיה  בברכתו  במוציא אחרים  ג, 

בהפסיק בינתיים בשתיית מים. ה, בהפסיק בינתיים באמירת 'ברוך שם כבוד'.

שיוע פרשת ויקרי

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעההשתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה



הפרשה קצישללעהירשתהלקיראעיון 
כה

הל
 ה

יון
ע

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

לפלפולא

במה תלוי אם דינו כאוכל או כמשקה

דנו פוסקי זמננו באוכל הנקרא ֶלֶּבן וכדו' אם הוא אוכל או משקה, ונפק"מ אם 
שיעורו לברכה אחרונה בכזית או ברביעית. וכן האוכלו אחר שתיית יין, אם הוא 

משקה נפטר בברכת היין שיין פוטר משקין, אולם אם הוא מאכל אינו נפטר.

ויש לדון שאף אם דינו כמשקה ושיעורו ברביעית אין יין פוטרו, דהא דיין פוטר 
כל מיני משקין הוא מחמת חשיבותו, ולא אם דינו כמשקה לענין קבלת טומאה 
וכן  מילי,  לכל  או כמשקה  כפרי  דינם  רד סקי"ז( דתלוי אם  )סי'  ]ועי' במג"א 
משמע בלבוש )סי' רב סי"א( ובביה"ל )שם ד"ה ובורא(. אך הפמ"ג )שם א"א 
ס"ק כו( תמה על הלבוש דמסתבר דבכל גווני נפטר, ובא"א מבוטשאטש )שם( 
נסתפק בניד"ז ]ויש לדון שלא הסתפק הא"א אלא בברכה ראשונה דתפטור 
משקין אפילו שברכתן בפה"ע, ואין בכלל דבריו שברכה אחרונה דיין תפטור 
מאכל אפילו שהוא במתכונת שתיה[. וע"ע בשו"ת שבט הלוי )ח"ד סי' יד, ח"ח 

סי' קסו, וח"י סי' מב אות י(. ובספר שערי הברכה )פי"ח הערה מח([ ודו"ק.



הפרשה שללעהירשתהצלעיון  קצי

שבוע פרשת צו – הלכות ברכת הפרות
מסימן רט סעיף ג עד סימן ריא סעיף א

)ב(  דאורייתא.  בברכות  )א(  הדין:  מה  א,   - ג'  מעין  וברכת  ברכות  ספק  א[ 
ג,  או מדאורייתא.  חיובה מדרבנן  ברכה מעין שלש, האם  ב,  דרבנן.  בברכות 
אכל כדי שביעה משבעת המינים, איך ינהג, ומ"ט. ד, אכל כדי שביעה מפת 

הבאה בכיסנין, כיצד ינהג, ומ"ט.
ב[ שיעור הזמן לצירוף לברכה אחרונה - א, מהו הזמן מתחילת האכילה עד 
שיעור  לענין  )ב(  כזית.  שיעור  לענין  )א(  לשיעור:  שמצטרף  האכילה,  סוף 
זמן לצירוף בשתיה: )א( כיצד משערים  ב, שיעור  'כדי שביעה' בפת, ומ"ט. 
]השיטות בזה והכרעת הגר"א[. )ב( מה דין טה"ע וקאפ"ע שהדרך לשתותם 
כשהם חמים, וקשה לשתותם ברצף, כ"א מעט מעט. ואיך טוב לעשות, ומ"ט. 
ג[ האוכל בריה - א, האם מברך עליה ברכה אחרונה, ומ"ט. ב, איך ראוי לנהוג, 
ומ"ט. ג, האם נחשב בכלל בריה כשאכלה: )א( אחרי שנתרסקה, או שחילקה 
לשתים קודם האכילה. )ב( נחסר ממנו קצת ע"י בישול. ד, האם הגרעין בכלל 
בריה: )א( גרעין הראוי לאכילה. )ב( גרעין שאינו ראוי לאכילה. )ג( כשאכל מה 

שבתוך הגרעין, והוא ראוי לאכילה.
א, האם צריך לברך ומ"ט: )א( כשמכוין לטעם, לידע אם   - מטעמת  ד[ דיני 
אחר  כשטועם  )ג(  ליהנות.  וגם  לטעימה  כשמכוין  )ב(  תבלין.  או  מלח  צריך 
גמר הבישול, לידע אם הוא טוב. )ד( מה הדין אם כונתו לאכל מעט בהרבה 
פעמים. ב, מה השיעור שאינו צריך לברך: )א( בתבשיל בטעם מקדירה אחת 

או מהרבה קדירות. )ב( בדבר אכל אם הוא טוב. 
ה[ קדימה בברכות - א, מין שבעה וחביב, כיצד ינהג כשאין ברכותיהן שוות 
עליו  חביב  הצנון  אך עתה  עליו,  חביב  הזית  תדיר  )א( אם  וצנון[:  זית  ]כגון 
ופרי  העץ  פרי  ב,  הזית.  עליו  חביב  וכעת  הצנון  עליו  חביב  תמיד  )ב(  יותר. 
האדמה, מה יקדים: )א( אם פרי העץ חביב עליו עתה, אך תמיד חביב עליו פרי 
האדמה. )ב( אם פרי האדמה חביב עליו תמיד וגם עתה. ג, מעלת 'שלם', האם 
קודם: )א( למין שבעה. )ב( לחביב בברכותיהן שוות, כששניהם אינם משבעת 

המינים או כשאחד משבעת המינים. )ג( לחביב בשאין ברכותיהן שוות.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעההשתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה



הפרשה קצישללעהירשתהצלעיון 
כה

הל
 ה

יון
ע

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

לפלפולא

בריה ספק כזית

א(.  סעי'  רי  סי'  )שו"ע  מכזית'  פחות  בריה  לאכול  שלא  ליזהר  'נכון 
ספק  לו  כשיש  גם  להקל  ברכות  דספק  כתב  סק"כ(  רטו  )סי'  ובמ"ב 
ספיקא לחיוב ברכה מ"מ מספק לא יברך. כגון אם אכל בריה וספק לו 
אם יש בזה כזית, דהנה יש בזה ס"ס לחיוב ברכה אחרונה, ספק שמא 
אכל כזית, ואפילו אין בו כזית, שמא בריה חייב בברכה אחרונה אפילו 

פחות מכזית, דמשום חומר ברכה לבטלה החמירו שלא יברך. 

הוא  מחויב  אזי  ברכה  לחיוב  ס"ס  לו  שיש  זה  באופן  האם  לדון  ויש 
לשמוע ברכה אחרונה מאחר ]או יאכל מאכל אחר ויפטור ספק זה[, 
דהנה הרי יש לו ס"ס לחיוב ברכה ]ויש לדון ע"פ פלוגתת תנאי דמתני' 
במקוואות פ"ב מ"ב[, ורק שמשום חומר ברכה לבטלה אסור לו לברך, 

אך כיון דמ"מ חייב הוא בודאי, יש לפטור חיוב זה.

וסתימת הפוסקים לא משמע כן, ומשמע דבהנ"ל אינו מחוייב לברך 
וצ"ע. 

 



הפרשה שללעהירשתהשמקנקעיון  קצכ

שבוע פרשת שמיני – הלכות ברכת הפרות
מסימן ריא סעיף ב עד סוף סימן ריא

א[ קדימה בברכות - א, לשיטת הרמב"ם: )א( במה קודם מעלת חביב. 
)ב( מה נקרא חביב. ב, כשאין חביב זה מזה, האם יקדים מין שבעה: )א( 
כשברכותיהן שוות. )ב( אם אין ברכותיהן שוות כגון צנון וזית. ג, ברכה 
מבוררת, ברכת 'שהכל' ממין שבעה, האם קודם לברכת 'פרי האדמה'. 

ד, היו לפניו יין שרף ומיני מרקחת, איך ינהג, ומ"ט.

ב[ פרי העץ ופרי האדמה, מי קודם - א, כששניהם חביבים בשווה. ב, 
כשפרי האדמה חביב עליו יותר. ג, כשפרי האדמה הוא ממין שבעה.

ג[ הקדמה במין שבעה - א, מהו סדר הקדימה בתוך מין שבעה, ומ"ט. 
ב, האם יש מעלת חביב בהם. ג, האם חשיבות סדר הכתוב קיימת גם 
קודם שנגמר הפרי, ומ"ט. ד, מה סדר הקדימה: )א( ביין וזיתים, ומ"ט. 
)ב( מין דגן במעשה קדרה ויין. )ג( שעורים במין תבשיל וזיתים. )ד( 

באיזה אופן חיטים קודם, אף כשאין ברכותיהן שוות.

ד[ ברכת מין אחד, מתי פוטרת מין אחר - א, כשברכותיהן שוות, האם 
מעכב 'שיתכוין בפירוש' כדי לפטור מין שאינו חשוב את מין החשוב. 
ב, מין החשוב את שאינו חשוב: )א( אם היה מונח לפניו על השולחן. 
קודם  שברך  אחר  לו  הביאו  )ג(  הראשון.  שכלה  אחר  לו  בהביאו  )ב( 
בעה"ב,  אצל  באוכל  )ד(  לכתחילה.  לנהוג  יש  ואיך  אכילתו.  שכלה 
ומ"ט. ג, הכרעת ההלכה, בהיה לפניו מין שבעה וחביב: )א( מה יקדים 
טוב  כיצד  )ג(  בדיעבד.  יצא  האם  הקדים,  בלא  )ב(  ומ"ט.  לכתחילה, 
שיכוין. )ד( מה נקרא חביב. ד, באופן שיש מחלוקת הפוסקים על איזה 

מברך, איך ינהג, ומ"ט.

ה[ תבשיל משיבולת שועל, האם קודם, ומ"ט - א, לגפן תאנה ורמון. 
ב, לזיתים.

שיוע פרשת שמיני

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה



הפרשה קצהשללעהירשתהשמקנקעיון 
כה

הל
 ה

יון
ע

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעההשתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

לפלפולא

חביב מחמת סיבה חיצונית

יש לדון בחביב, אך רק מחמת סיבה חיצונית, כמו מאכל קר בקיץ שחביב לו או 
בחורף מאכל חם, או מחמת סגולה וכד', שאין זה בעצם הדבר. וכן אם עדיפה 
פירות הבאים כשהם מיובשים  במיני  לדון  יש  בזה  וכיוצא  בריאות.  לו מצד 
והם חביבים לו באופן זה שהם מיובשים, האם נימא דהמיובש נחשב חביב, 
או שסוף סוף מין אחד הם וכיון שרוב אכילתם כשהם חיים, ואז אינם חביבים 

אצלו, אין להם דין חביב.

ויש לעיין אולי הנידון תלוי בגדר מעלת דין חביב. שיטת רש"י )בספר הפרדס 
סי' פו( דמעלת חביב היא בגברא, דכתב שם: 'זה חביב בעיני יותר מן הפת ונוח 
לי ליתן ברכתו לשבח את קוני כאשר אני אוהב'. וכ"ה בכלבו. ושיטת הרא"ש 
)ברכות דף מא עמוד א( מבוארת דעיקר מעלת חביב היא בחפצא, שהמין 
החביב הוא חשוב יותר בדרגתו, ולכן תליא בחביב תדיר אפילו שאינו חביב לו 
עתה. ושורש מחלוקתם יש לדון האם תלוי אם גרסי' בגמ' )שם( 'חביב עדיף' 
או 'מין חביב עדיף' ]ועי' בביה"ג )סי' ריא ס"א ד"ה ונקרא(. וע"ע אבן האזל 

)פ"ח מהל' ברכות הי"ג([ וצ"ע.



הפרשה שללעהירשתהתזרקעעיון  קצו
שיוע פרשת תזריע

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע פרשת תזריע – הלכות ברכת הפרות
מסימן ריב סעיף א עד סימן ריג סעיף א

א,   - הרוב  אחר  הולכים  האם  מרובה,  אחד  ומין  מינים  שני  תערובת  א[ 
כוונתו על  ג, כשעיקר  דבר חשוב.  אינו  ב, כשהרוב  הוא העיקר.  כשהמיעוט 
ד, כל מין בפני עצמו: )א( האם מברך על כל מין, או הולכים אחר  המיעוט. 
אופן  באיזה  )א(  דגן:  מיני  חמשת  מיעוט  ה,  ומ"ט.   יערבם  האם  )ב(  הרוב. 
הולכים אחר מיעוט מחמשת מיני דגן. )ב(  מה הדין עירבם במים עד שהוא 

רך וראוי לשתיה.

בשעת  לפניו  הטפל  היה  בלא  א,   - העיקר  על  בברכה  הטפל  נפטר  האם  ב[ 
אכילת העיקר. ב, אם שינה מקומו בינתים. ג, בטפל חביב עליו: )א( לשיטת 
הרמ"א. )ב( לשיטת המג"א והגר"א, ומ"ט. )ג( מה הכרעת ההלכה במחלוקתם.

ג[ דין טפל בפת או בשאר מינים - א, באופן שמברך על הטפל, מהי ברכתו, 
ומ"ט. ב, מה שאוכלים אחר הסעודה למתק שתיית היין ששתה מקודם, האם 
צריך לברך ע"ז, ומ"ט. ג, מה מברך על טפל שאוכל קודם העיקר, ומ"ט: )א( 
לשיטת הרמ"א. )ב( לשיטת המג"א. )ג( לשיטת הגר"א ובית מאיר. )ד( בחביב.

א, 'קביעות קצת'   - דברים  ושאר  בפירות  ראשונה  בברכה  אחרים  ד[ מוציא 
היא  )ג( האם  איך מתקיימת הקביעות.  )ב(  בעי.  )א( מ"ט  לשיטת המחבר: 
ב, האם מועיל כשישבו מאליהם, ואח"כ רצו להוציא אחד  מעכבת בדיעבד. 
את חבירו. ג, האם בעי ישיבה: )א( בברכה על ה'מוגמר'. )ב( בברכת השבח. )ג( 
בברכת המצוות. ד, לשיטת הרמ"א: )א( מ"ט נהגו עכשיו בפירות ושאר דברים 
)ג(  שכ"א מברך לעצמו. )ב( מה הדין בפירות הבאים בתוך הסעודה, ומ"ט. 

מה הדין בשכר ומי דבש. )ד( בדיעבד בלא הסיבה וישיבה האם יצא מחבירו.

ה[ מוציא אחרים בברכה אחרונה - א, בשאר דברים חוץ מן הפת: )א( בקבעו 
יחד, האם צריכים לחלק. )ב( מה הדין בדיעבד. ב, באינו יודע לברך )א( האם 
יוצא לכתחילה )ב( כיצד היא קביעותן לכתחילה. ג, איך יש לסמוך ולעשות 

לכתחילה האידנא, ומ"ט.



הפרשה קצזשללעהירשתהמצלרעעיון 
כה

הל
 ה

יון
ע

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעההשתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

לפלפולא

האוכל את העיקר ואין דעתו לטפל

ואין דעתו לטפל, דכתבו  רי"ב סק"א( דהאוכל את העיקר  )סי'  כתב המג"א 
התוס' דצריך לברך על הטפל ואינו נפטר בברכת העיקר. וכ' ע"ז המג"א דמ"מ 
אינו מברך ברכתו הראויה לו אלא שהכל וכמו שכתב הרמ"א בשם התרוה"ד 

גבי אוכל את הטפל לפני העיקר.

מיירי  דהתרוה"ד  כלל.  לד"ז  שייכים  אינם  התרוה"ד  דדברי  צ"ע  ולכאורה 
שאוכל את העיקר לפני הטפל, ובזה נהי דהעיקר פוטר את הטפל, אבל מ"מ 
איסורא להנות בלא ברכה וע"כ מברך שהכל. אבל לענין דינא דהמג"א דאכל 
את העיקר ואין דעתו על הטפל דכתבו התוס' דאינו פוטר את הטפל. הלא לא 
שייך סברא זו כלל. דעיקר סברת התוס' דבכה"ג לא שייך כלל דהעיקר יפטור 
את הטפל, ומאחר דלא פטר את הטפל, ממילא חזר להתחייב בברכתו הראויה 

לו. וצ"ע מה שפסק המג"א דיברך רק שהכל.

ובלא"ה דברי המג"א צ"ע. דהא איהו פליג על התרוה"ד והרמ"א )בס"ק ד( 
והאיך הכא )בס"ק א( פסק כמותם וצ"ע.

שיוע פרשת מצורע



הפרשה שללעהירשתהמצלרעעיון  קצח

לבקשת רבים הננו לפרסם שאלות שבוע זה, על מנת שיוכלו 
לעיין קודם הגעת הגליון הבא. תשובות לשבוע זה יש לשלוח 

רק עם גליון הבא ולא עם גליון זה

שבוע פרשת מצורע – הלכות ברכת הפרות
מסימן ריג סעיף ב עד סימן רטז סעיף א

כוונת מי בעינן.  )ב(  כוונה בעינן.  )א( איזו  כוונה:  א,   - בברכה  היוצא  דין  א[ 
)ב( תיבה שאינה  ומ"ט.  'ברוך' שבתחילתה,  )א(  דין תיבות:  ב, שמיעה, מה 

מעיקר הברכה ושרשה. )ג( החתימה.
ב[ מטבע הברכה - א, שם ומלכות: )א( באיזו ברכה נתקן. )ב( האם מעכב. )ג( 
מה הדין בחתימה. ב, תיבות הברכה: )א( מ"ט לא תקנו שם ומלכות בשמונה 
עשרה. )ב( תיבת 'אתה' האם מעכבת. )ג( אם אמר שאר הזכרות האם יוצא. 

)ד( תיבת 'העולם' האם מעכבת. ומה הדין אם אמר 'המלך' בה"א הידיעה. 
ג[ עניית 'אמן' אחר ברכותיו - א, באלו ברכות עונה אחר ברכותיו. )א( לשיטת 
המחבר. )ב( לשיטת הרמ"א. ב, מה הדין בברכת המצוות והנהנין: )א( האם 
נחשב הפסק בין הברכה לאותו דבר. )ב( העונה אמן אחר ברכה של אחר, האם 
נחשב הפסק. ג, מה הדין ומ"ט: )א( בברכת שומר עמו ישראל לעד. )ב( אחר 
'יהללוך' ואחר 'ישתבח'. )ג( בבונה ברחמיו ירושלים. )ד( אחר 'יראו עינינו'. ד, 

מ"ט ברכת התורה לא נידון כסמוכות. 
א, לא שמע חלק מהברכה, האם עונה אמן: )א( בשמע רק  אמן -  ד[ עניית 
הזכרת השם וסוף הברכה. )ב( אם שמע רק חתימת הברכה. )ג( בלא שמע 
הברכה, רק יודע על מה עונה. ב, האם חייב לענות אמן: )א( בלא שמע הברכה, 
רק יודע על מה עונה. )ב( כששמע הזכרת השם. ג, מנין שצריך לענות אמן 
אחר הברכה. ד, מה הדין בשומע שאחד מתפלל, או מברך לישראל, או אומר 
ה, האם עונה אמן אחר אפיקורוס או כותי: )א( בשמע כל הברכה  'הרחמן'. 
מפיו. )ב( כששינה ממטבע הברכות, בשינוי המעכב ובשינוי שאינו מעכב. ו, 
האם עונה אמן אחר עובד כוכבים: )א( אם לא שמע את כל הברכה. )ב( אם 
שמע את כל הברכה. ז, האם עונה אמן אחר הברך ברכה על סמך דעה שלא 

נדחתה לגמרי מן הפוסקים.
ה[ ברכה על הריח: א, מנלן. ב, האם מעכב מליהנות. ג, אימתי יברך, ומ"ט. ד, 
במחוברין לארץ, האם מברך. ה, אחריו האם מברך, ומ"ט. ו, ברכה על הריח ועל 

הטעם, מה יקדים, ומ"ט. ז, מ"ט אין מברכים על הקול.

תשובות לעמוד זה יש לשלוח עם הגליון הבא



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
 התשובות לקונטרס התשובות בגליון זה

 כדלהלן: דננערכו מתוך כתבי שולחי התשובות לגליון ק
 

אבו בני ברק, ארחות תורה;  - אבהר נתנאלנתיבות, יששכר באהליך;  - אבדר זהרירושלים, אהבת שלום;  - אבא שאול שמעון הרבנים הגאונים:
בני ברק , נר  - אבוקרט דודאשדוד, אורות חיים ומשה;  - אבוטבול שמעוןבית שמש, ברכת שלמה;  - אבוטבול עמרםאשדוד, עטרת צבי;  - יהודה

אשדוד, אור מאיר;  - טל דודאביאשדוד, קול רינה;  - אביטל אסףביתר עלית, שבזי;  - אביבי שאולבני ברק , אור ישראל;  - אביב מאירישראל; 
ירושלים, מיר;  - אביטן יוסף נסיםבני ברק , מורשה ודעת;  - אביטן חייםבני ברק, מלאכת שמים;  - אביטן דודבני ברק , בית יוסף;  - אביטל שלום
 - אבישי רזיאלרק , הר"ן )בני ברק(; בני ב - אביעד נריהאשדוד, אורות חיים ומשה;  - אביסרור יהודהזכרון יעקב, זכרון גבריאל;  - אביטן שלום

 אברג'ל ינון פנחסקרית אתא, יערפו טל;  - אברג'ל יוסףבני ברק, תורת דב"ש;  - אבני יהודהגבעת זאב, מיר;  - אבישר בנימיןירושלים, חזון מאיר; 
בני ברק ,  - אברג'ל רפאל ברוךבעת שאול; ג -ירושלים, יששכר באוהליך  - אברג'ל משהאשדוד, תורה וחסד;  - אברג'ל יעקבירושלים, מיר;  -

ירושלים, חומת ירושלים;  - אברמסקי ישראלירושלים, משכיל לדוד;  - אברז'ל נתנאלטבריה, תפארת טבריא;  - אברהם בועז בצלאלאמרי בינה; 
בני ברק, ברסלב;  - אבשה יצחקסלב; בני ברק, בר - אבשה דניאלירושלים, תורה אור;  - אברמצ'יק אהרןירושלים, שירת דוד;  - אברמסקי משה

בני ברק ,  - אדל יהושעירושלים, יששכר באהליך;  - אגסי יחיאלבני ברק , ברסלב;  - אגמי יצחקאופקים;  -אופקים, עטרת שלמה  - אגדי נאור
אדלר בני ברק , פונוביז';  - ןאדלר אהרבני ברק , מורשה ודעת;  - אדלר אברהםבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - אדל יצחקרמת השרון; 

בני  - אדלר יוסףמודיעין עילית, שיח השדה;  - אדלר יהודה יצחקבני ברק , מלאכת שמים;  - אדלר חנוךרכסים, חסד לאברהם ומרדכי;  - אליהו
אלעד,  - אדלשטיין דבירושלים, ערוך לנר;  - אדלר שמואלירושלים, מיר;  - אדלר נתןמודיעין עילית, שמחת התורה;  - אדלר יעקבברק, פונוביז'; 
 - אדרי משהירושלים, אהבת שלום;  - אדרי יעקבאלעד, עופר אילים;  - אדלשטיין משהבני ברק, פונוביז';  - אדלשטיין חייםמדרש אליהו; 

אשדוד, אורות חיים  - אהרון יעקבא; מודיעין עילית, בית אב - אהרון הלל לייבירושלים, בית שמואל;  - אדרי שמואלירושלים, אהבת שלום; 
 - אהרוני מאיראשדוד, תורה וחסד;  - אהרוני מאירמודיעין עילית, אלכסנדר;  - אהרונוביץ אהרן צביירוחם, מצפה רימון;  - אהרונוב מאירומשה; 

ירושלים, שערי  - אהרונסון עקיבאברסלב; בני ברק ,  - אהרוני הכהן זבולוןאשדוד, חניכי הישיבות;  - אהרוני נוריאלביתר עלית, אהל אברהם; 
בני ברק  - אוחיון דודאשדוד, חזון אבנר;  - אוזנה אברהםמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - אוביץ יהודהבני ברק , פונוביז';  - אהרן חיים דודאמונה; 

אשדוד, היכל אברהם ושלמה;  - אוחיון יצחקשראל; רכסים, נר י - אוחיון חייםאשדוד;  -אשדוד, עטרת שלמה  - אוחיון דניאל, נתיבות המשפט; 
מודיעין עילית, מאמר מרדכי;  - אוחנה יאירבני ברק, רשב"י;  - אוחנה חייםירושלים, בנין אב;  - אוחיון מאירירושלים, קול יעקב;  - אוחיון יצחק
אשדוד, הישיבה הגדולה  - אוחנה ראובן מנחםאל; בני ברק , נר ישר - אוחנה ירון שלוםבית שמש;  -בית שמש, אהבת תורה  - אוחנה יעקב

מודיעין  - אוירבך שמואלירושלים, ישיבת אשרי האיש;  - אוירבך נאור אריהרמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך  - אוירבך יהונתןיסודות; 
בית  -בית שמש, עטרת שלמה  - אומנסקי מנחםך; בני ברק , קרית מל - אומן יוסףבני ברק, עטרת שלמה;  - אולשוונג יוסף     עילית, עץ חיים; 

בני ברק, רשב"י;  - אונגר משהבית שמש, ויזניץ;  - אונגר דוד יוסףירושלים, מיר;  - אונגער העשימודיעין עילית, בית אבא;  - אונא אביגדורשמש; 
אור מודיעין עילית, הרב יערי;  - אופק גבריאל גילירושלים, אבן ישראל;  - אופנהיימר אליעזרירושלים;  -ירושלים, עטרת שלמה  - אוסטר יואל

אלעד, להוראה פעמי  - אורלנצ'יק חיים יודאבני ברק, דאראג;  - אורטנר משהצפת, דף שמואל;  - אורבך שלמה יצחקחיפה, עטרת שלמה;  - רועי
מודיעין עילית, הגר"א;  - אורצעל חיים משה יהודהית שמש, היכל אברהם; ב - אורצל יהושעירושלים, נחלת משה;  - אורנבך ישראל מנחםיעקב; 

ירושלים, שבילי  - אטדגי שמואלירושלים, תורת שלמה;  - אזולאי שמעון   ביתר, גן רוה;  - אזולאי יוסף   אופקים, זכרון אליהו;  - אזובל חיים 
בני ברק , עטרת שלמה;  - אטיק ישראל      ירושלים, צילו של היכל;  - ימיןאטינגר אברהם בנאשדוד, אהל שלמה ורחל;  - אטיאס יעקבראובן; 

 - איבגי יוסףנתיבות, נחלת דוד;  - אטלן יוסףמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - אטלן אהרוןירושלים, צילו של היכל;  - אטל אביעד
בית שמש, שיח יצחק;  - איזנברג חיים שלוםבני ברק , גרודנא;  - איזנבך ראובןסק; ביתר עלית, ברי - איגל מרדכי אליהוירושלים, שובי נפשי; 

 - איזנשטיין יהושעבני ברק , הרב מנדל;  - איזנשטיין יהושעמודיעין עילית, מגדל עוז;  - איזנשטיין חייםירושלים, עמלי תורה;  - איזנטל שמואל
בית  - איזנשטין שמעוןבני ברק, פונוביז';  - איזנשטיין שאולבני ברק , עמוד האש;  - קבאיזנשטיין יעפתח תקוה;  -פתח תקוה, יששכר באהליך 

בית  - אייזנבאך יעקבירושלים, מיר;  - איידלשטיין יהושע זליגרכסים, נר ישראל;  - איטח דודירושלים, אור מאיר;  - איזרעל אברהםשמש, מיר; 
אייזנבך ירושלים, מונקאטש;  - אייזנבאך משהביתר, הר"ן;  - אייזנבאך ישראל נח, נר רפאל; בית שמש - אייזנבאך יצחק אייזיקשמש, מצוינים; 

מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - אייזנבך יעקבביתר עלית, שומרי החומות;  - אייזנבך חיים צביביתר, דורשי ציון;  - אברהם
ביתר;  - אייזנשטיין חייםאשדוד, אור מאיר;  - אייזנקוט אבישיבני ברק , גרודנא;  - אברהםאייזנטל ירושלים, בריסק;  - אייזנברג בנימין

מודיעין עילית, טשכנוב;  - אייזנשטיין יוסףמודיעין עילית, שמחת התורה;  - אייזנשטיין יהושע ליבירושלים, יששכר באהליך;  - אייזנשטיין יהודה
בית שמש, אהבת  - אייזנשטיין מנחם מנדלבני ברק , שערי שמעון;  - אייזנשטיין מאירמרדכי; בית שמש, תפארת  - אייזנשטיין ישראל מאיר

 - איינשטיין אברהםירושלים, מיר;  - אייזנשטיין שמואלבית שמש, חסדי שיר;  - אייזנשטיין עמרםבית שמש, מיר;  - אייזנשטיין מרדכיתורה; 
 - אילוביצקי יחיאלמודיעין עילית, בית לימוד תורה;  - איינשטיין יהודהבני ברק , פונוביז';  - אאיינשטיין אורי שרגמודיעין עילית, שמחת התורה; 
צפת, ישיבת צפת;  - אילון אהרוןגבעת שאול;  -ירושלים, יששכר באוהליך  - אילוז אביחי שמעוןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך 

אינדיק מודיעין עילית, הדף היומי;  - אימרגרין יהודהביתר עלית, מגדל עוז;  - אימרגרין בן ציוןתלמוד; בני ברק, מאור ה - איליביצקי יחזקאל
בני ברק, עטרת  - אינהורן חיים צביירושלים, הדרת קודש;  - אינהורן אלתר גדליהומודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - אוריאל
אופקים, בית שלמה;  - איפרגן אליעזר חייםקרית יערים, נחלי דעת;  - אינהורן מרדכיאשדוד, בעלזא;  - אינהורן יהושעקרית הרצוג;  -שלמה 

ירושלים, אמרי  - אלבו ליאורטלזסטון, הדעה והדיבור;  - אלבו אביאלבני ברק , פונוביז';  - אלאלוף שמואלצפת, אור ברוך;  -כנען  - איפרגן יאיר
ירושלים, משכן  - אלבז שלמהאשדוד, אורות חיים ומשה;  - אלבז ראובןירושלים, לקח טוב;  - אלבז יגאלברסלב;  בני ברק, - אלבז בן ציוןברוך; 

אלהב אשדוד, הליכות הארץ;  - אלדד ישראלבני ברק , גרודנא;  - אלדד אברהם יעקבבני ברק , בית תלמוד להוראה;  - אלברשטין ישראלישראל; 
בני ברק ,  - אלוני שמואלבני ברק , דעת שלמה;  - אלוני אשרירושלים;  -ירושלים, אהבת שלום  - אלון יגאל ירושלים, בית לחם יהודה; - זהר

מודיעין עילית, עטרת  - אלחדד חייםמודיעין עילית, אהבת שלום;  - אלחדד איתמראלעד, מדרש אליהו;  - אלזאס ישראל מאירתורה ודעת; 
אשדוד, תפארת הלויים;  - אלחדד לוי יצחקמודיעין עילית, קול יצחק;  - אלחדד ישראל מאירירושלים, בית אלשיך;  - אלחדד יוסף חייםשלמה; 

 - אלטמן אברהםבני ברק, פונוביז';  - אלטוסקי שאול יוסףבני ברק , מורשה ודעת;  - אלחרר ברוךבית שמש, כולל ישראל;  - אלחדד משה   
ירושלים,  - אלטמן חייםירושלים, תורת משה;  - אלטמן אליהו     ירושלים, מיר;  - אלטמן אליהומודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה 

מודיעין עילית, שקידת התורה  - אלטמן יחיאל מיכאלבני ברק , פונוביז';  - אלטמן יהודהירושלים, תפארת ישראל;  - אלטמן חיים     אור אלחנן; 
בני ברק , בית  - אלטמן רפאלמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - אלטמן משהירושלים, דרכי תורה;  - עקבאלטמן ירצופות מ"ע;  -

 - אליאס זאב יהודהערד, נר שמחה;  - אלטר פינחס מנחםבני ברק , בוהוש;  - אלטר יוסף יצחקבני ברק, משפחת טבלי;  - אלטמן שמשוןהלל; 
אליאסיאן אשדוד, אורות חיים ומשה;  - אליאסי דורון;  אשדוד, כרם שלמה - אליאס ששון דרורבני ברק , צאנז;  - אליאס יקותיאלחיפה, צאנז; 

בני  - אליהו יחזקאלמודיעין עילית, ישועת ישראל באורייתא;  - אליהו בועזבית שמש, בית יוסף;  - אליאסף אבישינתיבות, אור לחנניה;  - אסף



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
אליהו משה תל ציון, אבי עזרי;  - אליהו ישראלפתח תקוה, מאור יהודה;  - אליהו יעקבכוכב יעקב, תורת חן וחסד;  - באליהו יעקברק, פונוביז'; 

רכסים,  - אלכסנדר יהושע משהמודיעין עילית, יששכר באהליך;  - אלישיב אלעזרבני ברק , תהילות יוסף;  - אליהו שלוםבני ברק, רשב"י;  - חיים
בני ברק, בית  - אלמקייס יגאלמודיעין עילית;  - אלמן אריהנתיבות, יגל יעקב;  - אלמליח אוריאשדוד, כנסת ישראל;  - ישיאלמליח אבנר ישראל; 

מודיעין עילית, מיר  - אלנברג צבימודיעין עילית, הרב יערי;  - אלנברג יואלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - אלנברג חייםהשם; 
ירושלים,  - אלנר משהירושלים, הר"ן;  - אלנר יעקבבית שמש, תורה ודעת;  - אלנר דודירושלים, שובי נפשי;  - אלנדאף רפאל ברוך)ברכפלד(; 
מודיעין עילית, תפארת  - אלפא ישראלמודיעין עילית, נחלת משה מודיעין עילית;  - אלפא ישראלירושלים, אהבת שלום;  - אלנתן ישיעוז לעמו; 

בני ברק, בית  - אלפנדרי שמעוןבני ברק, רשב"י;  - אלפנדרי יעקבמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עוד יוסף חי  - ה אהרן אוריאלאלפייחיים; 
אמור משה אשדוד, בית שמעיה;  - אלרוב מנחםמודיעין עילית, בית שלום;  - אלקובי שלוםאשדוד, אורות חיים ומשה;  - אלפסי מיכאלהלל; 
רמת בית שמש,  - אמיתי יהודהרכסים, נר ישראל;  - אמינוב אוריאלמודיעין עילית, עץ חיים;  - אמזל משה יוחנן, תורת חיים    ; ירושלים - שלום

בני ברק ,  - אמסלם תומראלעד, כתר תורה;  - אמסלם עופרבני ברק, רשב"י;  - אמסלם משהירושלים, יהודה יעלה;  - אמנו יעקבכתר תורה; 
אופקים, תפארת  - אמרוסי רפאלבני ברק , פונוביז';  - אמרוסי אליהובני ברק , ברסלב;  - אמרון ששוןתפרח, תפרח;  - אברהם אמרברכת אפרים; 

רכסים, יששכר  - אנסבכר איתמרבני ברק , רשב"י;  - אנושי נתנאלירושלים, משכן ניסים;  - אנגל שמואלבני ברק, ברסלב;  - אנגל אלעזרשמשון; 
 -ירושלים, מוסדות קבר רחל  - אנשין משה בנימיןביתר, פונוביז';  - אנקוה מאיר שמואלביתר עלית, משכן  יוסף  ;  - יוסף דוד אנקוהבאהליך; 

מודיעין עילית, שערי  - אסטנבולי דודביתר עלית, באר התלמוד;  - אסולין תמיר ישיאשדוד, עטרת ישראל ותפא"מ;  - אסולין דודהרב קלוגר; 
אספיס שמחה קרית גת, יד רמ"א;  - אספיס אביגדורביתר, גן רוה;  - אסף צוףמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - יאסנפי שהלכה; 

אלעד, יערפו טל;  - אפטרגוט יוסףמודיעין עילית, שמחת התורה;  - אפוליון משהירושלים, באר משה;  - אסרף חייםערד, נחלת יצחק;  - בונם
בני  - אפנגר דודעכו;  -רכסים, בני תורה  - אפללו בנימיןחולון;  -בני ברק, בית דוד  - אפטרגוט ישראלבני ברק, סלבודקא;  - אפטרגוט יחזקאל

בני  - אפשטיין משה זאברמת שלמה;  -ירושלים, אהל יוסף  - אפרתי שרגא פייבלבני ברק , בית יהודא;  - אפפלדורפר אליהוברק , אור הנר; 
 אקסלרד אוריאלבני ברק, היכל משה;  - אקלר פנחסבני ברק , יד אהרן;  - אקלר משהמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - אקטע עתניאל ברק, פונוביז';

 - ארביב דןבני ברק , נתיבות המשפט;  - אקר אהרןביתר, באיאן;  - אקער משהבני ברק , רשב"י;  - אקסלרד נחמיהבני ברק , יששכר באהליך;  -
מודיעין עילית, עטרת  - אריאלי יוסףבני ברק , משכנות יוסף;  - אריאל אסףבני ברק , זיו יהודה;  - ארונספלב יהונתן מרדכיתורה; אשדוד, זוהר ה

אריה משה בני ברק , פונוביז';  - אריאלי רפאל יונהירושלים, יששכר באהליך;  - אריאלי משהפתח תקוה, פונוביז';  - אריאלי מרדכי אליהושלמה; 
ירושלים,  - ארלבוים מרדכיבני ברק , פונוביז';  - אריכא יהודהמודיעין עילית, רבי עקיבא;  - אריוביץ שלמה בני ברק, עמלה של תורה;  - חיים
ארליכמן בני ברק, יששכר באהליך;  - ארליך שמואלנוה יעקב;  -ירושלים, עטרת שלמה  - ארליך חייםירושלים, מיר;  - ארלבוים עזריאלמיר; 

ירושלים, תפארת חיים  - ארליכמן יצחקמודיעין עילית, פונוביז' מ"ע;  - ארליכמן יעקבמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - יהודה
ארנטרוי בית שמש, עליות אליהו;  - ארנטרוי יחזקאלירושלים, צילו של היכל;  - ארנטרוי דודבני ברק, ברסלב;  - ארמוזה )יפה( מאיר שמעוןצבי; 

ארנטרוי מודיעין עילית, בית מדרש עליון;  - ארנטרוי יעקב יחיאלטלזסטון, נחלי דעת;  - ארנטרוי יחיאל יעקבירושלים, אבי עזרי;  - חיאל    י
 ארנשטיין אברהםבני ברק , חזון איש;  - ארנטרוי שמעוןירושלים;  - ארנטרוי משה יונהבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - יקותיאל משה

 - ארצי איתמראשדוד, הרמח"ל;  - ארצי אבנרירושלים, חמדת אהרן;  - ארנשטיין שמואלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  -
מודיעין עילית,  - אשכנזי אדםירושלים, בנין אב;  - אשוש דודאופקים, זכרון אליהו;  - ארצי גבריאלמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(; 

בני ברק ,  - אשלג אריהירושלים, מיר;  - אשלג אלעזרביתר עלית, רחמסטריבקא;  - אשכנזי ישראל יצחקירושלים;  - אשכנזי יהושעבית שלום; 
ירושלים,  - אשלג מאירבני ברק , כנסת התורה;  - אשלג יחיאלבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - אשלג חיים שלמהבני ברק;  -עטרת שלמה 

אלעד,  - באום אברהםגבעת שאול;  -ירושלים, יששכר באוהליך  - גד משה שמעון-באירושלים, אורחות מאיר;  - באגד יעקב צבימשה; תורת 
 - בביוף יעקבירושלים, נחלי הצדיק;  - בביוף יוסףירושלים, ברכה מציון;  - בביאן אלחנןטבריה, ברכת התורה;  - בבי אברהםמדרש אליהו; 

ירושלים, יששכר באהליך;  - בדיחי דניאלבית שמש, אברכים;  - בביוף שמעוןירושלים, אהבת שלום;  - בביוף שלמה יוסףרה; ירושלים, מן התו
בדלנדר אברהם בית שמש, עליות אליהו;  - בדיל אברהם ישעיהובני ברק, זכרון אליהו;  - בדיחי מתניהבני ברק , יששכר באהליך;  - בדיחי יוסף

בני ברק , יששכר באהליך;  - בהר נתנאלירושלים, מיר;  - בדלנדר עקיבאבני ברק , בית הלל;  - בדלנדר אלחנןרת זאב; ירושלים, תו - יצחק
בוגרד תל ציון, אהבת שלום;  - בוגנים שי שלוםאשדוד, אהל תמר;  - בובליל מרדכי רפאלאשדוד, אורות חיים ומשה;  - בובליל יהודה אריה

מודיעין  - בודנהיימר ירמיהוירושלים, תורת המלאכות;  - בודנהיימר חייםבני ברק, חזון איש;  - בוגרד זאברית מלך; בני ברק , ק - אברהם ישעיהו
בוזו רכסים, נר ישראל;  - בוזו אלחנןירושלים, חניכי הישיבות;  - בוזגלו יצחקבני ברק, אהל יעקב;  - בודנר מיכאלסלבודקא;  -עילית, כנסת יצחק 

אשדוד, זוהר  - בוחניק אלירןאשדוד, דעת יוסף;  - בוחניק אהרוןיבנה;  -אשדוד, תפארת רחמים  - בוחבוט שלמהירושלים, אוהל יוסף;  - מנשה
נתניה,  - בוים אלחנןבני ברק , ארחות תורה;  - בוטח עמרםבני ברק, פונוביז';  - בוטח ישימודעין עילית, נחלת משה;  - בוחניק רפאלהשלום; 

בוסי מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - בולק מאירירושלים, בית אלשיך;  - בולאקוב יצחקבני ברק , צאנז;  - בוים יחיאל; צאנז
 - בוסקילה גדאשדוד, תפארת בנים;  - בוסקילה אברהם יצחקאלעד;  -אלעד, עטרת שלמה  - בוסקילה אברהם יוחנןירושלים, מיר;  - אריה

בני ברק , יששכר  - בוסקילה מאירירושלים, בית אלשיך;  - בוסקילה יעקב ישראלירושלים, אור שמואל;  - בוסקילה יוסףבת שלום; ירושלים, אה
בית שמש,  - בוקריס דודירושלים, ר"ד סגל;  - בוקלר נחוםאשדוד, זבחי צדק;  - בוסקילה ציוןבני ברק, באר רפאל;  - בוסקילה משהבאהליך; 

בני ברק , הרב מנדל;  - בורודיאנסקי יהושעבני ברק , חשבתי דרכי;  - בורובסקי יאירירושלים, יששכר באהליך;  - וקריץ מרדכיבאסוקי שמעתא; 
ירושלים,  - בורשטיין אליעזרבני ברק , בית אליהו;  - בורקש יצחקירושלים, תורה אור;  - בורנשטיין יהושעירושלים, תורה אור;  - בורנשטיין חנוך

מודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - בטיסט דודירושלים, מיר;  - בושריאן יעקבבני ברק;  -בני ברק, יששכר באהליך  - בוש יוסף יהושעחל; תורת הנ
ירושלים הרב קלור;  -ירושלים, כנסת התורה  - בידניק יוסף חייםירושלים, עלית בית חנניה;  - בידה ישימודיעין עילית, נר ישראל;  - ביגל חיים

אשדוד, בית  - ביטון בנימיןירושלים, ישיבת פנמה;  - ביטון אליהו חייםבני ברק , בית הלל;  - ביטון אברהםירושלים, אהבת שלום;  - בידניק יחיאל
אשדוד, כנסת  - ביטון יהודהמודיעין עילית, מעלות דוד;  - ביטון חייםבני ברק, חק ומשפט;  - ביטון דניאלרכסים, נר ישראל;  - ביטון דוד    דוד; 

נתיבות, אור  - ביטון נסים ישראלחיפה, מורשה;  - ביטון ניסיםבני ברק, ברסלב;  - ביטון יוסף חייםבני ברק, בית הלל;  - ביטון יוסף חייםישראל; 
 - ס אלימלך אליהובייפוירושלים, מיר;  - ביין אהרןאשדוד, באר משה;  - ביטון שלמה יוסףמעלות, זכור לאברהם;  - ביטון נתנאלהרמ"א; 

בני ברק , בית  - ביכמן מרדכימודיעין עילית, הגר"א;  - בייפוס יחיאל מרדכיירושלים, אור יוסף;  - בייפוס יוסף שלמהירושלים, יששכר באהליך; 
 - בינדר יצחקעת; בני ברק , מורשה וד - בילצקי ]שמש[ שמאול מאירבני ברק , היכל משה;  - ביליצר ראובןרמת השרון; -מדרש גבוה להוראה

בני ברק , נחלת  - ביסטיצר צביאשדוד, הרב שפרנוביץ;  - ביננשטוק שמואלמודיעין עילית, שפתי דעת;  - ביננפלד שלמהירושלים, בית שמואל; 
מודיעין עילית,  - בירנבאום שמחהחיפה, הדר התורה;  - בירנבאום אליהומודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ביקסר בנימיןמשה; 

 ביתאן אליהובני ברק, תורת שמואל;  - בית יעקב אפריםבני ברק , פונוביז';  - בירנצויג חיים יהודהאשדוד, גרודנא;  - בירנבוים יואל שרגאהגר"א; 
 - בכר מאירד, יערפו טל; אלע - בכר אברהםאשדוד, תורה וחסד;  - ביתן דבירירושלים, צילו של היכל;  - ביתן אליהובני ברק, תורת משה אמת;  -

בלוי בני ברק , תורה ודעת;  - בלוי אלחנןמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - בלאס ישעיהוירושלים, לקח טוב;  - בכר תומרבני ברק, יד מרדכי; 
מודיעין  - בלומינג יוחנןבני ברק;  -בני ברק, יששכר באהליך  - בלויא מרדכיבני ברק , דאראג;  - בלויא יהושעבית שמש, בית אהרן;  - שמואל

בלידשטיין בני ברק, בארות המים;  - בלחסן דןגבעת זאב, דזיקוב;  - בלחדב חננאלבית שמש, שיח יצחק;  - בלומנטל איתמרעילית, קדוש יעקב; 



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
 - לנגה אליהו דניאלבבני ברק, שארית יוסף;  - בלמס יהונתןקרית גת, חזון יחזקאל;  - בלייברג אברהםאלעד, מדרש אליהו;  - ירוחם פישל

במברגר בן ירושלים, קול תורה;  - במברגר אברהם אבאירושלים, מיר;  - במברגר אברהםדימונה, גאון יעקב;  - בלעיש משהירושלים, יחוה דעת; 
במברגר משה רכסים, עטרת אליהו;  - במברגר יצחק דבבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - במברגר יעקבמודיעין עילית, המרכזי;  - ציון

ביתר עלית, חיים עד  - בן פורת שמואלבני ברק , אור יוחאי;  - בן גיגי אהרוןבני ברק , מלאכת שמים;  - במברגר צביבני ברק, פונוביז';  - אריה
 בן ברוך יוסף חייםגן רוה; ביתר עלית,  - בן אליהו דודתל ציון, חברון גאולה;  - בן אהרון אבינועםאשדוד, כנסת ישראל;  - חורין יהונדב -בן עולם; 

ירושלים, עטרת משה;  - בן דהן שמעוןירושלים, באר יצחק;  - בן גיגי אלעזר יהושעירושלים, שלום יצחק;  - בן ברוך יעקבירושלים, בית יוסף;  -
 - בן דוד נתנאלתורת דוד;  אשדוד, - בן דוד מיכאל שלמהבני ברק , מעלות קדושים;  - בן דוד יעקבבני ברק, שער שמעון;  - בן דוד אמנון

טבריה, זכרון מאיר;  - בן הרוש יוסףבית שמש, ברכת שלמה;  - בן הרוש  יהונתןמודיעין עילית, רצופות;  - בן דוד שלום צביאשדוד, עטרת צבי; 
אשדוד,  - בן חמו דודוביז'; בני ברק, פונ - בן חמו אהרןאשדוד, קדם מפעליו;  - בן חורין עזרא שלמהירושלים, אהל אברהם;  - בן זקן שלמה

 בן יאיר  אביגדוראופקים, יגל יעקב;  - בן חמו מיכאלביתר, תלמוד יוסף;  - בן חמו חייםירושלים, שלום יצחק;  - בן חמו דניאלאורות חיים ומשה; 
מודיעין עילית, עטרת  - ן ישי הכהן ישראלבחיפה, שלום יהודה;  - בן יעיש שלמהבני ברק , רשב"י;  - בן יוסף יהונתןירושלים, מרי חנון בונין;  -

בני  - בן מאיר משהירושלים, מיר;  - בן ליש אמנוןאשדוד, משכן מאיר;  - בן לולו שלמה יחיאלבני ברק, עטרת שלמה;  - בן לולו אשרשלמה; 
 - בן נאים יצחקירושלים, מיר;  - עזראבן משה אשדוד, נחלת ישראל;  - בן משה יוסףבני ברק, פונוביז';  - בן מנחם שלוםברק , שערי ציון; 

 - סניור חיים -בןבני ברק, פונוביז';  - בן סניור מאירבני ברק , עטרת שלמה;  - בן סניור יוסףירושלים, הר"ן;  - בן סימון משהירושלים, נר ישראל; 
בני  - בן פורת אהרןבני ברק , עמלה של תורה;  - בן עטר יוסףאלשיך;  -בני ברק , ברסלב  - בן עזרא יעקברמת שלמה;  -בית שמש, אהל יוסף 

ירושלים, נהר שלום מקובלים;  - בן פורת יצחקאשדוד, אורות חיים ומשה;  - בן פורת אלישמעבני ברק, פונוביז';  - בן פורת אליעזרברק, פונוביז'; 
בני ברק,  - בן שבת ניסיםבני ברק, מלאכת שמים;  - ון ניסןבן ציבני ברק, פונוביז';  - בן ציון מנחם מאירצפת, נחלת נפתלי;  - בן פורת פנחס

בני ברק , ברכת  - בן שלום רפאלירושלים, יששכר באהליך;  - בן שלום אברהם צביבני ברק , כנסת התורה;  - בן שושן יוסףשמעתתא דהלכתא; 
ירושלים, בני אליהו;  - בן שמעון מאיר ישעיהוזר אהרן; בני ברק , נ - בן שמעון יצחק אלחנןירושלים, בית יחיאל;  - בן שלמה שמואלאפרים; 

בנט בני ברק , בית יהודא;  - בנו יורםבני ברק , פונוביז';  - בנדיקט יעקב ישראלבני ברק , הר"ן;  - בנג'י משהאשדוד, עזרת תורה;  - בנג'י יוסף
ירושלים,  - בנינו אבינועםבית שמש, אור ההר;  - בניזרי ישראלה; מודיעין עילית, זכרון מש - בניוק משהמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - אברהם

ירושלים,  - בנישתי שלמהבית שמש, ברכת שלמה;  - בנישתי יהודהעכו, תפארת עכו;  - בניסטי )אטיאס( משה יואלרמת שלמה;  -אהל יוסף 
אשדוד, תפארת ראובן;  - בסיל יחזקאל, אורות חיים ומשה; אשדוד - בנעישו דודנתיבות, אהלי יעקב;  - נחמיה יקותיאל-בןנהר שלום מקובלים; 

ירושלים, תפארת ירושלים;  - בצון אברהםתפארת זלמן;  -מודעין עילית, לבו חפץ  - בערל בן ציוןחשמונאים, תפארת יעקב   ;  - בעדני ציון
בני ברק ,  - בצרי דודירושלים, מאמר מרדכי;  - ל שמעוןבצלאנתיבות, קול אהרן;  - בצלאל צבימודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - בצלאל נחמיה

מודיעין עילית, מיר  - בקר אפריםירושלים, תפארת ישראל;  - בקר אליהו     בני ברק, תהילות יוסף;  - בצרי משה      בית מדרש עליון; 
בית שמש,  - בקר שרגאירושלים, מיר;  - בקר יעקבמודיעין עילית, רצופות;  - בקר חיים יו"טבית שמש, זכר יחיאל פישל;  - בקר ברוך)ברכפלד(; 

בני  -בני ברק , יששכר באהליך  - בר אברהם שלמהביתר, עטרת שלמה;  - בקשי רונןירושלים, תורת אמת;  - בקרמן אליהותוספות יום טוב; 
רכסים,  - בר ציון אוריהבני ברק , בית יהודה;  - בר משה שלמהשמעון;  עפולה, תורת - בר חן אברהםאופקים, אהל לאה;  - בר גיל מימוןברק; 

בראון אריאל בני ברק, שערי אליהו;  - בר ששת מאירבית שמש, כתר תורה;  - בר ששת אליעזרמעלות, יערפו טל;  - בר ציון נתנאלאור תורה; 
ירושלים,  - בראן יצחק זאבירושלים, בית שרגא;  - בראמבערג אברהםירושלים, ישורון;  - בראון שלמה דודירושלים, בית יחאל מאיר;  - שלמה

ירושלים, עטרת שלמה;  - בראשי יצחקמודיעין עילית, פונוביז' מ"ע;  - בראנס מרדכימודיעין עילית, קרלין סטאלין;  - בראנד יצחקאהבת שלום; 
מודיעין עילית, קרלין סטאלין  - ברגמן צבי הירשמודיעין עילית;  -מה מודיעין עילית, עטרת של - ברגמן נחוםאשדוד, תורת מרדכי;  - ברבי חיים

בני ברק,  - ברגר אלעזר פינחסמודיעין עילית, מיר;  - ברגר אברהםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ברגמן שמואלמודיעין עילית; 
ברדוגו ירושלים, נתיבות ההוראה;  - ברגשטיין נפתליושלים, כנסת יהודה; יר - ברגר שלמה זלמןבני ברק, נחלת משה;  - ברגר דודחזון איש; 

בני ברק, פונוביז';  - ברוורמן אריהירושלים, קהילות יעקב;  - ברודיאנסקי בן ציוןאלעד, יערפו טל;  - ברדס אילןבני ברק, בית הלל;  - שמואל
 ברויאר בנימיןירושלים;  -ירושלים, עטרת שלמה  - ברוורמן שלמהבני ברק, רשב"י;  - ברוורמן מנחם זאבבני ברק, פונוביז';  - ברוורמן בנימין יוסף

חיפה, הדר התורה;  - ברוך משהאשדוד, אוהל יעקב;  - ברוך יגאלירושלים, צילו של היכל;  - ברוינר רפאלמודיעין עילית, זכרון יעקב יוסף;  -
בני ברק ,  - ברונר בנימיןבני ברק, פונוביז';  - ברון שמואלמודיעין עילית, שערי ציון;  - ברון ישראל ירושלים, משכן מאיר;  - ברוכים אברהם

ברונר ירושלים, ארחות יעקב;  - ברונר יצחק פינחסמודיעין עילית, ברכת יוסף;  - ברונר יעקב      בני ברק , רמת השרון;  - ברונר יהודהפונוביז'; 
 - ברוק יצחקירושלים, אור אלחנן;  - ברוק יהונתן יהושעמודיעין עילית, הגר"א;  - ברוק אברהם יהושעא; מודיעין עילית, בית אב - שלמה יהודה

ירושלים, משכן מאיר;  - ברוריאן ינוןבני ברק , שיפתי כהן;  - ברוקמן אליאלפתח תקוה, אור מיכאל יצחק;  - ברוק יצחקבני ברק, ר יוסף רפפורט; 
בני ברק  - ברזני בן ציוןירושלים, תורה אור;  - ברזיל יעקבאשדוד, עטרת צבי;  - ברוש אליקיםת הכנסת יחי ראובן; ירושלים, בי - ברורמן עמיהוד
ירושלים, מיר;  - טל אהרן-ברבית שמש, נדבורנה;  - ברזסקי משה הכהןהרב מילר;  -ביתר, מוסדות קבר רחל  - ברזני יצחק , ברכת יצחק; 

בני  - ברייר בן ציוןמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - ברייטשטיין עמרםבני ברק , בית הלל;  - ברטלר מרדכיהלל;  בני ברק , בית - ברטלר יהודה
ברים יעקב בית שמש, אהבת תורה;  - ברים יעקבחיפה, נחלת הלויים;  - ברים יואלחיפה, סערט ויזניץ;  - ברים יהושע העשילברק, זכרון אליהו; 

מודיעין  - בריסק יעקב משהירושלים, לב חיים משה;  - ברים שלמה זלמןירושלים, בוהוש;  - ברים מרדכי דודהלוי; בית שמש, שבט  - מנחם
 בריקמן ישראלבני ברק , מאור התלמוד;  - בריף מרדכי יעקבבני ברק, לומז'ה;  - בריף אביבני ברק , בית הלל;  - בריסק מאירעילית, אור ההלכה; 

ברכץ ירושלים, ברכת אברהם;  - ברכה יוסףירושלים, ברכת אברהם;  - ברכה אליהוירושלים, שערי דוד;  - ברכה אברהםון; ביתר עלית, דורשי צי -
בני ברק,  - ברמן אברהם צביזכרון יעקב, יוסף שלום;  - ברלינגר יונהאשדוד, ויזניץ;  - ברלוביץ שמעוןאלעד, עץ חיים )בני ברק(;  - יוסף חיים
בני ברק, רשב"י;  - ברמץ מנחםבני ברק , פונוביז';  - ברמן יעקב ישראלירושלים, טל תורה;  - ברמן יעקב   ירושלים, מיר;  - יחזקאלברמן פונוביז'; 

מודיעין  - ברנר יוסף דודבני ברק , פונוביז';  - ברנס מאירבני ברק , חזון איש;  - ברנדמן מאירמודיעין עילית, חושן משפט;  - ברנדוויין יוחנן
בני  - ברנשטיין יוסף עמרםמודיעין עילית, חו"מ קרלין;  - ברנשטיין בנימין יצחקירושלים, אהל משה;  - ברנשטיין אהרן דודעילית, בית אבא; 

אופקים, אהל אברהם;  - ברס יעקב ישראלבני ברק, שיח יצחק;  - ברנשטיין שלוםבית שמש, אהבת תורה;  - ברנשטיין יצחקברק , נחלת משה; 
מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ברסלויער ישראלבני ברק, סלבודקא;  - ברס רפאלמודיעין עילית, אהל ישראל;  - מרדכיברס 

 - ברעוודה משה יצחקבני ברק , עטרת משה;  - ברסקה אליהואשדוד, עמלי תורה;  - ברסלר משה דבמודיעין עילית, יסודות;  - ברסלויער משה
ירושלים,  - ברקוביץ יוסףאלעד;  -אלעד, יששכר באהליך  - ברקו יאירבני ברק , זכר שלמה )תל אביב(;  - ברקאי אהרןרב נבנצאל; בני ברק, ה

ברקלי ערד, נחלת יצחק;  - ברקוביץ שמחהאשדוד, תלמוד להוראה )גור(;  - ברקוביץ עוזיאל משהירושלים, קהילת יעקב;  - ברקוביץ משהמיר; 
בש מודיעין עילית, בית אבא;  - בש אלעזרבני ברק, בית הלל;  - בש אלחנןאשדוד, זכרון יוסף;  - ששת יצחק-ברם, בית ישראל; ירושלי - גדליה
 גבאי יהונתןבני ברק , נחלת משה;  - גבאי חזקיהואשדוד, חזון אבנר;  - גבאי אברהםירושלים, עטרת שלמה;  - בש יוסףבני ברק, רשב"י;  - בנימין

בני ברק ,  - גבאי רונןבני ברק , ישיבת השלום גבעתיים;  - גבאי משהמודיעין עילית, למען אחי;  - גבאי מרדכי ישראלתר שם טוב; רכסים, כ -
ירושלים, יששכר באהליך;  - גבירץ יקותיאל צביבית שמש, לב אליהו;  - גבירץ בצלאלבני ברק , גור מלצר;  - גביוף שמחה בוניםנחלת משה; 

 - גברא יהודהבני ברק, שיח יצחק;  - גבל גדמודיעין עילית, חלקת יהושע;  - גבירר יצחק יעקבביתר עלית, מתיבתא להוראה;  - גבירץ משולם



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
בני ברק , עמלה של  - גבריאלוב אהרוןבני ברק , יששכר באהליך;  - גבריאל מאירירושלים, נפש אליהו;  - גברא יהודהבני ברק , נחלת משה; 

 - גדליהו בנימיןמודיעין עילית, אביר יעקב;  - גדליה בנימיןאלעד, חיים שאל;  - גדיאן שלמהבני ברק , עמוד האש;  - אירגבריאלי מתורה; 
 גדסי אוריאלבני ברק , שער שמעון;  - גדניה ניסןביתר עלית, גן רוה;  - גדניאן שמואלביתר, גאולה קרובה;  - גדניאן גבריאלירושלים, עמק ברכה; 

קרית יערים, רמת איתרי;  - גואטה ברק ברוךבני ברק, גרודנא;  - גדסי יואל אליאבאלעד, מדרש אליהו;  - גדסי דודברכת יעקב;  ירושלים, -
ג'וזף ירושלים, אהל יוסף;  - גודמן אהרן מאירמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - גודלבסקי ישראלמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - גוגנהיים יונה

אשדוד, גרודנא;  - גוטליב שמואלערד, נחלת יצחק;  - גוטליב צבי חנוךביתר עלית, נזר ישראל;  - גוטליב יעקבדיעין עילית, קול אריה; מו - אהרן
מודיעין  - גוטסמן יצחקאלעד, לומז'ה;  - גוטסדינר דודבני ברק , היכל התלמוד;  - גוטמן מאיראלעד;  -אלעד, עטרת שלמה  - גוטמן חיים יוסף

ביתר עלית, נתיבות  - גוטפרב שלמה זלמןירושלים, נתיב יצחק;  - גוטפרב משה אהרןביתר עלית, תורת ה;  - גוטפרב ברוךת, נחלת משה; עילי
 - גולד בנימיןירושלים, נר רפאל;  - גוטפרוינד משה יעקבירושלים, מיר;  - גוטפרוינד מרדכיירושלים, כנסת יהודא;  - גוטפרוינד יצחקחיים; 
 - גולדבלום רפאלבני ברק, נחלת משה;  - גולד שמואל חייםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - גולד צבי דבם, שירת דוד; ירושלי

מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - גולדבלט יהודה אריהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - גולדבלט גרשוןירושלים, מיר; 
 - גולדברג אברהםבני ברק, עטרת שמעון;  - גולדברג אברהםבית שמש, אור לישרים;  - גולדברג  יעקבירושלים, מיר;  - גולדבלט יצחק עילית;

מודיעין עילית, שמחת  - גולדברג אלעזרירושלים, אהבת שלום;  - גולדברג אליהובית שמש, בריסק;  - גולדברג אברהם ישעיהוירושלים, מיר; 
ביתר עלית, נחלת בני שמעון;  - גולדברג יצחק זאבמודיעין עילית, דובר טוב;  - גולדברג יוחנןבני ברק , תפארת ישראל;  - גולדברג אריההתורה; 

בית שמש, זכר יחיאל פישל;  - גולדברג שלמהירושלים, מיר;  - גולדברג משהקרית הרצוג;  -בני ברק , עטרת שלמה  - גולדברג ישראל מאיר
אשדוד,  - גולדברג שמחה בוניםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - גולדברג שמואלבני ברק, פונוביז';  - שלמה זלמןגולדברג 

בני  - גולדוסר מאירבית שמש, זכרון ישראל מאיר;  - גולדוסר ישראל מאירמודיעין עילית, שפתי דעת;  - גולדווסר חייםמתיבתא דרבינו יוחנן; 
בני ברק , פונוביז';  - גולדלבלט משהבני ברק , בית הלל;  - גולדוסר שמואלמודיעין עילית, משנת אברהם;  - גולדוסר משהונוביז'; ברק , פ

בני ברק , זכרון סעדיה;  - גולדנברג חיים אברהםבני ברק , סלבודקא;  - גולדנברג אליעזר יצחקירושלים, בריסק;  - גולדמן ישראל שמעון
ירושלים,  - גולדשטוף אברהםבני ברק, באר שלמה;  - גולדנטל שלמהמודיעין עילית, המרכזי;  - גולדנטל יחזקאלירושלים, מיר;  - לגולדנברג יוא

ירושלים,  - גולדשטוף דודמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, רצופות - גולדשטוף אפרים חייםרמת גן, עטרת יוסף;  - גולדשטוף אהרןרוממה; 
ירושלים,  - גולדשטוף שמואלבני ברק , יששכר באהליך;  - גולדשטוף שמואלמודיעין עילית, כנסת יצחק )ק"ס(;  - ולדשטוף יצחקגשערי הלכה; 
ירושלים, יששכר  - גולדשטיין חגי שמחהמודיעין עילית, יוצאי פונוביז';  - גולדשטיין זאבפתח תקוה, לומז'ה;  - גולדשטיין אסףאמרי יושר; 

 - גולדשטיין מאירמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - גולדשטיין יצחק אייזיקירושלים, בית שלמה;  - יין חננאלגולדשטבאהליך; 
ביתר,  - גולדשטיין שלום      מודיעין עילית, מדרש אליהו;  - גולדשטיין עקיבאירושלים, דבר ירושלים;  - גולדשטיין מנחםפתח תקוה, לומז'ה; 

בני ברק , רשב"י;  - גולדשמיד יהודהעפולה, גבורות יעקב;  - גולדשמיד אלעזרמודיעין עילית, נחל יהונתן;  - גולדשטיין שלוםזכרון לאריה לייב; 
גולדשמיט ץ; ירושלים, שוור - גולדשמידט אפריםבית שמש, בריסק;  - גולדשמיד יחיאלמודיעין עילית, אוצר הדעת;  - גולדשמיד יונתן אוריאל

גולן קרית יערים;  -גבעת זאב, עטרת שלמה  - גולן חיים דודמודיעין עילית, נזר ישראל;  - גולן אהרןמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - יהודה
דוד, אורות חיים אש - גולפיז יעקבבני ברק, אור גבריאל;  - גולן יוסף חייםגבעת זאב, בני הישיבות;  - גולן יוסףרכסים, משנת אליהו;  - יהונתן

 - גונן נתנאל משהירושלים, יחוה דעת;  - גונן איתמר אברהםבני ברק , שערי ציון;  - גומבו שרגאירושלים, מגדל עוז;  - גומבו יחיאלומשה; 
מודיעין  - דון יצחקגורמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - גורגוב מרדכיירושלים, נתיב הדעת;  - גורא אלקנהירושלים, קול יעקב; 

 גורטלר זאבירושלים, משאת משה;  - גורטלר בנימיןאלעד, מדרש אליהו;  - גורטלר אליאבערד, לומדים;  - גורדון לוי יצחקעילית, קהילות יעקב; 
 - ג'ורנו אביאלמיר;  מודיעין עילית, - גורמן יצחקאלעד, חפץ חיים;  - גורטלר שמואלבני ברק , ברכת זאב;  - גורטלר משהירושלים, מיר;  -

בני ברק , פונוביז';  - גיברלטר יהודהירושלים, אוהל יוסף;  - גיברלטר אברהם ישעיהונתיבות, קול רינה;  - גזחי יניבירושלים, צילו של היכל; 
בני  - גייגר אביגדור שלמהית יחיאל; ירושלים, ב - גיטלר יאיר מנחםירושלים, בני ציון   ;  - גיגי גדגור; -ירושלים, רלב"ח - גיברשטיין צבי אלימלך

גינזבורג אברהם בני ברק, הר"ן;  - גינז דודאשדוד, משכן יוסף ושמואל;  - ג'ין שאולבני ברק , נחלת משה;  - גילברט מאירברק , ישיבת ויזניץ; 
בני ברק , בית  - גינזבורג יחזקאלשלים, נתיב הדעת; ירו - גינזבורג י. ראובןירושלים, זכרון שמשון;  - גינזבורג אלחנןבני ברק, פונוביז';  - ישעיה
 גינזבורג שמואלאופקים, נחלת משה;  - גינזבורג שמואלפתח תקוה, חיי שלום;  - גינזבורג נפתליירושלים, תורת הדורות;  - גינזבורג יצחקמאיר; 

ערד, גור;  - גירש בן ציוןירושלים, מעלות התורה;  - מרדכי צביגינצלר בני ברק , אהבה ושלום;  - גינצבורג אהרןמודיעין עילית, אהבת שלום;  -
ירושלים, מיר;  - גלזר ניסיםבני ברק, אהל יעקב;  - גלזר אברהםבני ברק , פונוביז';  - גלוסקינוס אברהםביתר עלית, שערי הוראה;  - גלברמן אריה

בית שמש, אהבת  - גלינסקי אריהרכס; -ירושלים, מיר - גלין שמואלמיר;  ירושלים, - גלין משה מרדכיירושלים, משנת הלוי;  - גלין יעקב ישראל
מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - גליס יהודהירושלים;  -בית שמש, עטרת שלמה  - גליס ברוךאשדוד, עטרת צבי;  - גליס אשרתורה; 
בני ברק, דאראג;  - גליק ברוךבני ברק , מורשה ודעת;  - ס שלום משהגלירכסים, נר ישראל;  - גליס עקיבאירושלים, מיר;  - גליס יוסףעילית; 

בני ברק ,  - גליק פנחסבני ברק, עטרת שלמה;  - גליק מרדכי דודירושלים, מיר;  - גליק יצחק זאבמודיעין עילית, המעיין;  - גליק יצחק אליעזר
בני ברק , תפארת שמואל;  - ג'מוס יוסף נחמןפתח תקוה, פונוביז';  - ךגלס ברובני ברק , בית ועד לתורה;  - גלנצברג ישראליששכר באהליך; 

גנצרסקי חיים אלעד, מדרש אליהו;  - גנחובסקי אליהו משהבני ברק , באר ישראל;  - ג'נח יעקבירושלים, מבצר התורה;  - גנזל יקותיאל יהודה
גראטש בני ברק , כתר תורה;  - גפני נתנאל דודבני ברק, פונוביז';  - ן ירוחםגפבני ברק , ברכת שמואל;  - גנתי עובדיהבני ברק , חזון איש;  - דוד

בני  - גרבוז בן ציוןירושלים, מיר;  - גרב דודאופקים;  -תפרח ד.נ. הנגב, עטרת שלמה  - גראנט אריה אברהםבני ברק , כנסת התורה;  - אליעזר
מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - גרגל שלמהאלעד, ברסלב;  - בר פרץ מנחםגרקרית אתא, אור מאיר;  - גרבי דניאל    ברק, פונוביז'; 

גרוס מודיעין עילית, לבו חפץ;  - גרונמן זלמןבית שמש, אוהבי תורה;  - גרובר שאול יצחקבני ברק, בית הלל;  - גרדנויץ אברהם מנחםעילית; 
גרוסברד מודיעין עילית, מעלה אדומים )קר"ס(;  - גרוסברד יצחקבני ברק, פונוביז';  - גרוסברד בנימיןמודיעין עילית, אהבת שלום;  - משה יהודה

פתח תקוה, תורת  - גרוסמן חייםבני ברק, בית יהודה;  - גרוסמן אהרןבני ברק , מורשה ודעת;  - גרוסמאן יצחקמודיעין עילית, קול אריה;  - לוי
מודיעין עילית,  - גריינמן מרדכיירושלים, חיי תורה;  - גרטנר רפאלבני ברק, רשב"י;  - זאב גרטנרירושלים, הלכה למשה ;  - גרוסמן יעקבא"י; 

מודיעין עילית, עטרת  - גרינבוים אלימלך מרדכיירושלים, חברון גאולה;  - גרינבאום בן ציוןבני ברק , הרב מנדל;  - גרילק אליקוםשערי לימוד; 
גרינבוים יוסף ירושלים, מיר;  - גרינבוים יהודהירושלים, זכרון יהודה מרדכי;  - גרינבוים דב בערשם; בני ברק, בית ה - גרינבוים אליעזרשלמה; 

ירושלים, קול תורה;  - גרינברג ישראלרכסים, יערפו טל;  - גרינברג יוסף אלחנןתפרח, זכרון אליהו;  - גרינבלט יצחקירושלים, מיר;  - יהודה    
מודיעין עילית,  - גרינהויז יצחקירושלים;  -ירושלים, עטרת שלמה  - גרינברג משהבני ברק;  -, יששכר באהליך בני ברק  - גרינברג מאיר שמחה

אשדוד,  - גרינוולד יעקב ישראלמודיעין עילית, מנחילי הלכה;  - גרינוולד יוסף שלמהמודיעין עילית, עץ חיים;  - גרינוולד אליעזרמשכן בצלאל; 
בית  - גרליץ שלום צביחיפה, עיון בעלזא;  - גרינפעלד יחזקאלירושלים, מיר;  - גרינפלד ברוך ירושלים, בעלזא;  - ךגרינפלד אלימלעטרת צבי; 

בני  - גרסטנזנג אברהםבני ברק , ברסלב;  - גרנית משהירושלים, מיר;  - גרנובסקי שלמהבני ברק , חזון איש;  - גרמה אבינועםשמש, בעלזא; 
נתיבות, רב פעלים;  - גרשטיין כפירבית שמש, הר"ן;  - גרשון אשרבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - אל חייםגרף אריברק, הרב מנדל; 

 - דאודי מישאלבני ברק, עמלה של תורה;  - דאו אליהואשדוד, זכר יצחק;  - גשייד נחמןירושלים, תוספות יום טוב;  - גרשנוביץ יעקב ישראל
 - דגן אליהוירושלים, חזון מאיר;  - דגן אהרןבני ברק, תפארת אליעזר;  - דביר משה י.ירושלים, בני אליהו;  - דבדה מאיריבנה, תפארת יעקב   ; 



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
קרית יערים, אור אלחנן;  - דדון אמיתי אליהואשדוד, כנסת ישראל;  - דגני אלחנןאשדוד, באר לציון;  - דגן ישי תירושקרית גת, אורחות תורה; 

אשדוד, ריב"ש  - דהאן גבריאלירושלים, משכן גבריאל;  - דהאן אברהםבני ברק, רשב"י;  - דה האס יצחקובו בנים; ירושלים, ש - דדון יהודה
אשדוד, בית  - דהן יהושעירושלים, אור ברוך;  - דהן אברהםירושלים, פניני דוד;  - דהב עלי יהודהאשדוד, חניכי הישיבות;  - דהאן יונתןורשב"ץ; 

 - דואני דודבית שמש, ברכת שלמה;  - דהן שלמה מאירירושלים, כתר תורה;  - דהן מיכאלמודיעין עילית, שערי הלכה;  - דהן מאירמדרש עליון; 
דוד בני ברק, בית הלל;  - דוד אהרןירושלים, תורה אור;  - דובק שמחהירושלים, עליות בית חנניה;  - דובינקי יצחקביתר עלית, באר התלמוד; 

 דוד נתנאל   מודיעין עילית, זכרון שמשון;  - דוד נאורבני ברק, פונוביז';  - דוד מאירנחום, אהבת תורה;  - דוד יהונתןרוה;  ביתר עלית, גן - אלחנן
דוויק חיים בני ברק, אוהל נפתלי;  - דוויך מיכאל אריאלביתר, גן רוה;  - דודיפור רחמיםבני ברק , בית יוסף;  - דוד שמואלבני ברק, בית יוסף;  -

בני ברק, אמרי יוסף;  - דויד אשרטבריה, זכרון מאיר;  - דוויק הכהן דודתל ציון, יום טוב;  - דוויק יעקב מאירבני ברק, בית מדרש עליון;  - לשאו
בני ברק ,  - ובלדוידוביץ יבני ברק , בית יהודה;  - דוידוביץ אליהובני ברק , פתח הבכיר;  - דוידוב אליהובני ברק , רבינו חיים עוזר;  - דויד יהודה

דוידי ירושלים;  -ירושלים, בית מדרש גבוה להלכה וההתישבות  - דוידוביץ משהאלעד, מדרש אליהו;  - דוידוביץ יעקב ישראלעטרת שלמה; 
ערד, נחלת  - דויטש רפאל יהושעבני ברק , יששכר באהליך;  - דויטש יהודהבני ברק , בית הלל;  - דויטש בנימיןאשדוד, עטרת צבי;  - רחמים

דולגין מודיעין עילית, אהל ישראל;  - דולגין חיים צבייבנה, תפארת יעקב   ;  - דוך מירוןנתניה, זרחה השמש ליעקב;  - דוך אליהויצחק ערד; 
דומב משה דוד; בני ברק , בית  - דולינסקי חייםרמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך  - דולגין שמואלמודיעין עילית, שערי חיים;  - ישראל

מודיעין עילית,  - דונט שלמהבני ברק, הר"ן;  - דונט  אהרן דודירושלים, צילו של היכל;  - דומס שמחהבני ברק , יששכר באהליך;  - שמעיה
דושינסקי ם; בני ברק, מלאכת שמי - דורפמן ישראל חייםבני ברק , כתר תורה;  - דורפמן אפרים הלויאלעד, מדרש אליהו;  - דועי לירוןהגר"א; 

דיאמנט פתח תקוה, תורת ארץ ישראל;  - דיאמנדי אשר חייםחיפה, נתיבי משפט;  - דזיאלובסקי יהודה יוסףמודיעין עילית, תורה ודעת;  - יצחק
בית  - יויד יוסףדטבריה, מאיר בת עין;  - דידי יהודהצפת, יתד התשובה;  - דיאמנט כהן שימודיעין עילית, עטרת שלמה;  - שמעון                

דייטש גבעת זאב, בריסק;  - דייויס בנימין ביינושירושלים, מיר;  - דייויס אליהו ברוךאלעד, אבי עזרי;  - דיויד יעקב ישראלשמש, אהבת שלום; 
בני ברק, עמלה של  - דיין יוסףחיפה, טריסק;  - דייטש שלמה יהודה חייםמודיעין עילית, מיר;  - דייטש ידידיהמודיעין עילית, מיר;  - אלקנה
בני ברק , בית  - דיין שלמהמודיעין עילית, כנסת יהודה;  - דיין נפתליבני ברק, ישראל;  - דיין ישראלבני ברק , עמוד האש;  - דיין יחיאלתורה; 

דינר בני ברק , חיי משה;  - דינר יהושעמודיעין עילית, פתחי שערים;  - דינר אברהם משה בונםבני ברק , אורחות תורה;  - דינין מנחםשלמה; 
דיסלר בני ברק, בית הלל;  - דיסלדורף אברהםמודיעין עילית, מרומי שדה;  - דינר שלמה מאירמודיעין עילית, שמחת התורה;  - יעקב זאב

בית  - דירנפלד ישראלבני ברק;  -בני ברק, יששכר באהליך  - דיקמן שמואלאשדוד, בעלזא;  - דיער שמואלמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - עקיבא
גבעת זאב, הקדש  - דמתי עדי נועםאשדוד, קול רינה;  - דמרי שלמהחיפה, הגר"א;  - דמרי ינוןחיפה, תורת דב"ש;  - דמרי אליעדשמש, בעלזא; 

דניאלי ם, נתיב בנימין; ירושלי - דניאלי גבריאלבאר שבע, פקודת אלעזר;  - דניאלי אליהו אהרוןבני ברק , עטרת שלמה;  - דניאל יוסףמרי חנון; 
 - דנק פנחסבני ברק, רשב"י;  - דנישבסקי ראובןירושלים, מיר;  - דנינו יעקברכסים, קטורת תמיד;  - דנינו אלעזרבני ברק, עץ חיים;  - יוסף חיים

אשדוד, אור  - דעי נתנאלדות פרץ; אופקים, תול - דעי יוסףירושלים, שערי תבונה;  - דעי חגיירושלים, מיר;  - דע יונג יוסףרכסים, נר ישראל; 
 - דרבקין זבולוןמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - דרבקין אליהוירושלים, אור שמואל;  - דרבקין אברהםירושלים, תורה אור;  - דפנר ראובןהחיים; 

 - דרור אביחיבני ברק , נחלת משה;  - ודדרוק דירושלים, יששכר באהליך;  - דרומי יעקבבני ברק , מעייני הישועה;  - דרומי דודירושלים, מיר; 
 - דריימן נתןאשדוד, זוהר השלום;  - דריהן אליאבבית שמש, הר"ן;  - דרי אושריבני ברק, פונוביז';  - דרורי חיים משהביתר;  -ביתר, עטרת שלמה 

דרמר מודיעין עילית;  -ן עילית, עטרת שלמה מודיעי - דרייפוס שניאור זלמןבני ברק, מורשה ודעת;  - דרייפוס שמריהובית שמש, מזרח שמש; 
ערד, נחלת  - דרסלר אליהו מאירבני ברק;  -בני ברק, יששכר באהליך  - דרנגר לוימודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - מרדכי
ירושלים, בני  - דרשן מנשהאורחות משה;  נתיבות, - דרעי שלוםירושלים, אהבת שלום;  - דרעי משהאשדוד, זוהר השלום;  - דרעי אליהויצחק; 

בני  - האס משהירושלים, הלכה למשה ;  - האיתן יצחק מאירבית שמש, ברכת שלמה;  - האוזי אליאלבית שמש, מצא חיים;  - דשן ירוןציון   ; 
בני ברק ,  - הבלין אברהם ישעיהוירושלים, באר התלמוד;  - הארוניאן שלוםירושלים, נהר שלום מקובלים;  - הארוניאן אלעזרברק , רשב"י; 
בני  - הבר דודירושלים, נתיבות חכמה;  - הבר אליהובני ברק , פונוביז';  - הבר אהרןבני ברק , שיח יצחק;  - הבר אברהם יצחקעטרת שלמה; 

הדאיה ירושלים, אור יחיאל;  - הגר מנחםיששכר באהליך;  מודיעין עילית, - הגר ישראלבני ברק, יששכר באהליך;  - הבר יעקבברק, בית הלל; 
הוד אשדוד, ברכי יוסף;  - הוד מרדכיירושלים, יסודי התורה;  - הדר יצחק          ירושלים, קויתי ה;  - הדאיה יצחקירושלים, זכרון חמד;  - אשר
מודיעין עילית, אור החמה;  - הוכלרר יהודהירושלים, מיר;  - הוכברגר מנחםירושלים, נחלת משה;  - הוכברגר יעקבאשדוד, נר יצחק;  - עזרא

בני ברק , חלקת  - הולס יוסףירושלים, תורה אור;  - הולנדר בנימיןירושלים, יד אברהם;  - הוכמן יצחקירושלים, מיר;  - הוכמן אברהם מנחם הלוי
בני ברק,  - הולר אלעזרבית שמש, נר גבריאל;  - הולצר אשרגור;  - בית שמש, צדקת אפרים - הולצמן חנוךירושלים, וולזין;  - הולס רפאליעקב; 

מודיעין עילית, שמחת  - הוניגסברג ישראלירושלים, תפארת ישראל;  - הומינר צבי דובאלעד;  -אלעד, עטרת שלמה  - הומינר אברהםפונוביז'; 
מודיעין עילית,  - הופמן יעקב ישראלירושלים, מיר;  - חיים יהודה הופמןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - הופמן אלחנןהתורה; 

ירושלים, מיר;  - הופמן שמואלבני ברק;  -בני ברק , יששכר באהליך  - הופמן משה צביירושלים, עטרת שלמה;  - הופמן משה     קהילות יעקב; 
מודיעין עילית, עטרת  - הוצלר ישראלבני ברק, היכל התלמוד;  - אפריםהופנר מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - הופנר אהרן חיים

הורביץ בית שמש, אהבת תורה;  - הורביץ יצחקירושלים, אבי עזרי;  - הורביץ חייםחיפה, תורת דב"ש;  - הורביץ חייםמודיעין עילית;  -שלמה 
 הורוביץ שלמהבני ברק, אוהבי תורתך;  - הורביץ שמחה בוניםירושלים, שירת דוד;  - הורביץ מנחם זאבירושלים, תפארת ישראל;  - יצחק שלום

אלעד, מדרש אליהו;  - הורליק דוד מרדכיערד, נחלת יצחק;  - הורוביץ שמואל דודאשדוד, עטרת צבי;  - הורוביץ שמואלאופקים, אהל לאה;  -
ביתר, אור דוד;  - הורן נחוםבני ברק, אור גאון;  - הורן משהירושלים, מיר;  - מאיר הורן ישראלמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - הורליק שבתי

היימליך שרגא ירושלים, עמלי תורה;  - הייזלר נפתלימודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - הזז יואל יוסףירושלים, והגית;  - הורן צבי
בני ברק ,  - היימן יעקב יצחקמודיעין עילית, בית אבא;  - היימן יוסףדיעין עילית, שערי ציון; מו - היימן אברהם שלמהירושלים, סאטמאר;  - צבי

בני ברק , יששכר  - היימן ראובןמודיעין עילית, בית אבא;  - היימן נפתליבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - היימן ישראליששכר באהליך; 
הירש ישי בית שמש, עטרת שלמה;  - הימלפרב אברהםירושלים, מיר;  - הילדסהיימר נפתלי צבי; ירושלים, קטורת תמיד - הייפרט ברוךבאהליך; 

בית שמש,  - הירשמן שניאור זלמןירושלים, תורת זאב;  - הירשמן ישעיה דודפתח תקוה, דברי יציב;  - הירשמן יוסףבני ברק, יערפו טל;  - יעקב
הכהן עדני אשקלון, ארחות משה )מושב ברכיה(;  - הכהן שיקרית גת, סלונים;  - הכהן יוסףן; בני ברק, באר אהרו - הירשפלד שלוםשערי שמחה; 

בני ברק, הר"ן )בני  - הכטמן יוסף חייםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - הכט חיים מאירבני ברק, הר"ן )בני ברק(;  - עמרם יוסף
נצרת עלית, באר  - הלוי חיים נחוםאשדוד, אורות חיים ומשה;  - הלואני אדריאלזכרון משולם; בית שמש,  - הלברשטאם שמעון נתן נטעברק(; 

 - הללי ישימודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - הלוי)רבינוביץ( שלמהאשדוד, זוהר התורה;  - הלוי שמואלירושלים, הר"ן;  - הלוי חנוךשלמה; 
 - הלפר אליהו אלעזראשדוד, חושן משפט;  - הלפגוט שמחה יעקבית, זכרון יעקב יוסף; מודיעין עיל - הלפגוט יוסףעמנואל, אביר יעקב; 
 - הלר דבבני ברק, כנסת התורה;  - הלר אליהובית שמש, צאנז;  - הלפרין מרדכיביתר, חמדת אהרן;  - הלפרין ישראלירושלים, נחלת יוסף; 

ביתר; -ביתר עלית, מיר - הלר ישראל מאירבני ברק , רמת השרון;  - יוסף ישראלהלר נתיבות, יששכר באהליך;  - הלר דודירושלים, תורה אור; 
ביתר  - המניק אפריםבית שמש, באר התורה;  - המונד אהרן דוד   בני ברק , גרודנא;  - המבורגר יעקב   ירושלים, נזר התורה;  - הלר מרדכי אהרן
 - המר נתןירושלים, צפירת תפארת;  - המר משה שמואלביתר עלית, גן רוה;  - מרדכי המנשיןבני ברק , בית הלל;  - המניק דודעלית, אהלי אב; 
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מודיעין עילית, חבורת ש"ס;  - הניג יצחק אליהואשדוד;  -אשדוד, עטרת שלמה  - הנדלר יצחק שמשוןבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך 

הנפלינג מודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - הנפלינג גרשוןבריסק;  ירושלים, - הנפליג גרשוןירושלים, תפארת מרדכי;  - הניג שמעון
בני  - הס יואלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - הס דוד בית שמש, בריסק;  - הנפלינג שמעוןבית שמש, שיח יצחק;  - יוסף דב

מודיעין עילית,  - הפנר משה מרדכי הלויבני ברק , רשב"י;  - הסגל עקיבאבית אבא;  מודיעין עילית, - הסגל משהיד אהרן; -ברק, יששכר באהליך
הרברט בני ברק , פונוביז';  - הראל יגאל   בני ברק , יששכר באהליך;  - הקשר שמואל יעקבאשדוד, מתיבתא דרבינו יוחנן;  - הקר יחיאלבריסק; 
נתיבות, אור  - הרוש אושריירושלים, יששכר באהליך;  - הרברט שמואל, יששכר באהליך; ירושלים - הרברט בנימיןאלעד, מדרש אליהו;  - אוריאל

 הריס צביחיפה, נתיבי משפט;  - הרטמן אריהביתר עלית, דורשי ציון;  - הרוש רפאל אברהםירושלים, שמואל וכהניו;  - הרוש משה מאירישראל; 
 - הרצברג שמעוןבית שמש, חיי תורה;  - הרמן דוד שמואלבני ברק;  -באהליך  בני ברק , יששכר - הרמן אליהוירושלים, בית התלמוד;  -

הרש טבריה, זכרון מאיר;  - רפול יעקב -הררי ירושלים, מיר;  - הרצנברג אריביתר עלית, פרי הרים;  - הרצל נחוםטלזסטון, יששכר באהליך; 
 -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - הרשוביץ חייםמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - הרשברג יהושע אריהבני ברק , בית הלל;  - אברהם חיים

ירושלים,  - הרשטיין ישראלבני ברק, פונוביז';  - הרשטיין אברהםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - הרשוביץ יחיאלמודיעין עילית; 
הרשקוביץ בני ברק , תורה ודעת;  - הרשלר יעקבירושלים, בית הלוי;  - הרשלר אליהו בני ברק, עטרת שלמה; - הרשלר אביגדוריששכר באהליך; 

מודיעין עילית,  - ואקנין אברהם ישעיהובני ברק , פונוביז';  - הרשקוביץ מאירירושלים, צילו של היכל;  - הרשקוביץ יאירירושלים, מיר;  - אפרים
 וואלף ישראלבני ברק , בית התלמוד;  - וואלך אהרן יעקבאשדוד, החיד"א;  - והבה יצחקלום; מודיעין עילית, בית ש - והב ישעיהותפארת שלום; 

ווייל בני ברק , זכרון קלם;  - ווייל דודמודיעין עילית, שמחת התורה;  - ווייל אשרמודיעין עילית, פונוביז';  - ווייל אפריםבני ברק , פונוביז';  -
ווייל משה חיפה, דעת יואל;  - ווייל משהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - מרדכי אלכסנדרווייל בני ברק , פונוביז';  - יעקב

 - ווייספיש אברהם שמואלבני ברק, ארחות תורה;  - ווייס יעקבבני ברק, חזון אברהם יצחק;  - ווייס זאבבני ברק, היכל התלמוד;  - אלכסנדר
 - וויס אברהםמודיעין עילית, רצופות;  - ווילנר דוד אריהבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - יוסף חיים ווילירושלים, אוהל שמעון )ערלוי(; 

וולדמן משה בני ברק , פונוביז';  - וויסמאן יעקבמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - וויס משהירושלים, מיר;  - וויס אליסףירושלים, למען דעת; 
וולמרק בן מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - וולך שמחהירושלים, בני אליהו;  - ווליצקי שלוםא; אשדוד, בעלז - אשר זעליג זאב

מודיעין  - וולס פנחסירושלים, מסילת התורה;  - וולס נתןבית שמש, תורת זאב;  - וולנשטין אברהם אהרוןאלשיך;  -בני ברק , ברסלב  - ציון
וולפא אברהם בני ברק, רשב"י;  - וולף משהירושלים, תורה אור;  - וולף יצחקבית שמש, השותפים;  - שניאור זלמןוולס עילית, שמחת התורה; 

מודיעין עילית, כתר תורה;  - וולפא ברוך מרדכימודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - וולפא ברוך מרדכיירושלים, אהל יוסף;  - הלוי
 - וולפא יחזקאלבני ברק, פונוביז';  - וולפא יוסף שרגאירושלים, משכן ישראל;  - וולפא חייםודיעין עילית, פונוביז'; מ - וולפא ברוך מרדכי

מודיעין  - וולפא מאיר שמחהירושלים, מיר;  - וולפא יצחקיד אהרן; -בני ברק , יששכר באהליך - וולפא יעקב ישראלירושלים, תפארת ישראל; 
תל ציון, אהבת  - וונה איל חנוךבני ברק, מורשה ודעת;  - וולפא שמואל פנחסירושלים, מיר;  - וולפא מנחםודיעין עילית; מ -עילית, עטרת שלמה 

מודיעין עילית, עטרת  - ווקס הללאשדוד, שבט הלוי;  - וועג משהירושלים, ברוך טעם בישיבת טשעבין;  - וועג יחיאל מיכלתל ציון;  -שלום 
ירושלים, תורה  - וזאן רפאלבית שמש, הר"ן;  - וורמסר אלחנן       בני ברק, בית הלל;  - וורמסר אהרןבית שמש, בני עליה;  - וורבורג צבישלמה; 
 - וידר ברוך יצחקירושלים, יערפו טל;  - ויג ישראלמודיעין עילית, בית שלום;  - ויא יעקב צביירושלים, שערי תבונה;  - וטורי רחמיםמסיני; 

ויזל בני ברק, ברסלב;  - ויזל יהודהמודיעין עילית, בית יצחק;  - ויזל אברהםאשדוד, שמעתתא דהלכתא;  - ויזל אברהםלו של היכל; ירושלים, צי
ירושלים,  - ויזר יונה נחמיהבני ברק, פונוביז';  - ויזנפלד יהודהבני ברק , עמלה של תורה;  - ויזמן חננאל שלמהאלעד, מדרש אליהו;  - מאיר

ויינטרויב ערד, נחלת יצחק;  - וייטמן בונםבית שמש, צילו של היכל;  - וייזר שמואלבני ברק , אברכים נבחרים;  - ויטמן שמואליון; ברכה מצ
קרית  -בני ברק , עטרת שלמה  - וייס אברהםירושלים, מיר;  - ויינר יהודה לייבאשדוד, שבט הלוי;  - ויינר חייםירושלים, באר אברהם;  - בצלאל

פתח תקוה,  - וייס יהודה    בני ברק , שער התלמוד;  - וייס יהודהרכסים, יששכר באהליך;  - וייס יאירירושלים, פרשבורג;  - וייס אהרןג; הרצו
וייסברג מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - וייס רפאלירושלים, מענה שמחה;  - וייס מרדכי יונתןפתח תקוה;  -יששכר באהליך 

 - וייסנברג יהודהמודיעין עילית, בית אבא;  - וייסמן מרדכי  מודיעין עילית, לב אחד;  - וייסמן אברהם ישעיהירושלים, נחלת יוסף;  - ראובן
ושלים, יר - וייסקופף מאירמודיעין עילית, אורחות תורה;  - וייספיש עזריאלמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - וייספיש ישעיהוירושלים, אהבת שלום; 

וילהלם בית שמש, מיר;  - וילהלם יצחק זאבאשדוד, תורת רחמים;  - וילהלם יעקב ישראלפתח תקוה, חיי שלום;  - וילהלם יהודה צבימיר; 
יעין מוד - וילקומיץ שמואלמודיעין עילית, קצות החושן;  - וילקומיץ מרדכיביתר עלית, שארית יעקב;  - וילנסקי יוסףבני ברק , רשב"י;  - ישראל

 -בני ברק, יששכר באהליך  - וינברג זאבקרית גת, סלונים;  - וינברג אברהם     ביתר עלית, ברכת מרדכי;  - וינבאום אברהםעילית, מיר )ברכפלד(; 
תל  - נברגר דודויביתר עלית, מרכז התורה;  - וינברגר אברהם הללאשדוד, עטרת צבי;  - וינברג מרדכיאשדוד, עטרת צבי;  - וינברג יוסףבני ברק; 

בני ברק , תורת א"י;  - וינוגרד אלעזרבני ברק , רשב"י;  - וינוגרד אברהם ישעיהאשדוד;  -ירושלים, טשארנביל  - וינגולד אברהםציון, תל ציון; 
 - וינטרוב מרדכי    ה; ירושלים, עטרת שלמ - וינטרוב מנחםבני ברק , ברסלב;  - וינטרוב יוסף לייבחיפה, באר העולם;  - וינוגרד שמעון אלעזר

וינר בני ברק , ברסלב;  - וינר חיים   מודיעין עילית, שמחת התורה;  - וינטרויב יעקב יצחקמודיעין עילית, הגר"א;  - וינטרוב מרדכיירושלים, מיר; 
מודיעין עילית,  - וינשטוק ברוךל; ירושלים, חושן לישרא - וינשטוק אוריהירושלים, דעת משה;  - וינשטוק אברהםירושלים, אהבת שלום;  - שרגא

מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - וינשטוק משהירושלים, צילו של היכל;  - וינשטוק יוסף משהמודיעין עילית;  -יששכר באהליך 
ירושלים, אבן ישראל;  - ויס זאבירושלים, מיר;  - ויס אליעזרבית שמש, שיח יצחק;  - וינשטין שמעון יהודהביתר עלית, מיר;  - וינשטיין ניסן
 - ויסברג אברהם יהודהבית שמש, מושב ישעי;  - ויסבלום שמעוןחיפה, סערט ויזניץ;  - ויסבלום יששכר דובירושלים, לקח טוב;  - ויסבורד מאיר

בני ברק ,  - ויסנשטרן אלקנהשמש, הר"ן )בית שמש(; בית  - ויסנשטרן אברהםבני ברק, פונוביז';  - ויסברג שמעוןירושלים, מרגניתא דאברהם; 
 ויספיש אהרן     אשדוד, עטרת צבי;  - ויסנשטרן משהעפולה, כתר שלמה;  - ויסנשטרן ישראל נחמןבני ברק, פונוביז';  - ויסנשטרן יעקבגרודנא; 

ויצמן בני ברק , ברסלב;  - ויסקי מאיר שלום, הגר"ז בענגיס; ירושלים - ויספיש צביבית שמש, מיר;  - ויספיש בן ציוןטלזסטון, תורת חיים    ;  -
בני ברק, נחלת  - ולדשיין דודירושלים, יששכר באהליך;  - ולדר משהבני ברק , בית הלל;  - ולדנברג ישראלבני ברק , נחלת משה;  - שמעון
 - ולוסקי איתמרבני ברק, מורשה ודעת;  - ולדשין שמואלירושלים, מיר;  - ולדשין יצחק אלחנןגבעת זאב, תורה אור;  - ולדשין יהודהמשה; 

ביתר עלית, בית  - ולס יהודה יעקבבני ברק, עטרת אברהם;  - ולס אהרןמודיעין עילית, אהל שמואל;  - ולנשטיין דודירושלים, יששכר באהליך; 
 - ונדרוולדה נתנאלי ברק , שע"י ישיבת בית מאיר; בנ - ולר חייםבית שמש, שיח יצחק;  - ולס משהירושלים, באר משה;  - ולס יוסףשרגא; 

ירושלים,  - ונדרולדה רפאל יהודהמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - ונדרולדה ישראלבני ברק , פונוביז';  - ונדרולדה א. אליהוירושלים, מיר; 
ועקנין ירושלים, בניין ציון;  - ועקנין אליהו חייםחלת משה; מודיעין עילית, נ - ועלני עזריאלבני ברק, פונוביז';  - וסרמן יחיאלתפארת בחורים; 

ירושלים, כנסת בית אברהם;  - וקנין יאיראשדוד, עטרת צבי;  - וקיים עדו יאירביתר, גן רוה;  - ועקנין עידןבני ברק , עטרת שלמה;  - מאיר
בית שמש,  - ורון ישראל אריהמודיעין עילית, רוממות התורה;  - ורון ירמיהומודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - וקסברגר אשר
בני ברק , בית יחיאל;  - ורנר אליהוירושלים, נועם התלמוד;  - ורטהימר יוסףמודיעין עילית, מיר;  - ורטהיימר שמואלבית שמש;  -עטרת שלמה 

 זאבי שמואל הלויירושלים, הקדש מרי חנון;  - ושדי חנוךלמידי הכת"ס; מודיעין עילית, ת - ורשנר אלחנןמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - ורקר יחיאל
מודיעין עילית, קדשים;  - זאהן מאירירושלים, אור שרגא;  - זאדה שלמהאשדוד, כנסת ישראל;  - זאדה בנימין שמעוןבני ברק, תורת בצלאל;  -

 - זדה אליהובני ברק, עץ חיים )בני ברק(;  - זדה אהרון, ברית שלום וחסד; נתיבות - זגדון יהונתןבני ברק , בית מדרש עליון;  - זאקס יצחק יונה



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ז'ולטי אהרןירושלים, תורת זרעים;  - זולטי שלמהירושלים, אור יצחק;  - זדה שמואלירושלים, נוה דוד; 

ירושלים, הלכה ומשפט;  - זיבלד צבימודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - זומר משהירושלים, בית שמואל;  - ז'ולטי יחזקאלעילית; 
בני  - זייבלד אברהם ישעיהומודיעין עילית, אפיקי חושן;  - זייבאלד צבי אריהבני ברק, פונוביז';  - זייבאלד בנימיןאשדוד, בעלזא;  - זיגלמן נחמן

בני  - זיכרמן יצחק מיכלבני ברק, רשב"י;  - זיכל ישראלבני ברק, ברסלב;  - זיידמן נתן שלוםץ; אשדוד, ויזני - זיידה חיים משהברק , חזון איש; 
ירושלים,  - זילברברג צביירושלים, זכרון יוסף;  - זילבר אריהבני ברק , צאנז;  - זילבר אלימלך משהאשדוד, בעלזא;  - זילבר אהרןברק, פונוביז'; 

מודיעין עילית, עטרת שלמה;  - זילברצויג משהירושלים, משאת משה;  - זילברפרב מנחםהגר"א;  בני ברק, - זילברמן יעקב משהמיר; 
ירושלים, הר"ן;  - זינגול אברהם ישראלבני ברק , ברסלב;  - זילברשטיין יוסףמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - זילברשטיין אפרים

בני ברק , עטרת שלמה  - זינגר פנחסבני ברק , נחלת משה;  - זינגר ישעיהוירושלים, תורה אור;  - יהודה זינגרבני ברק , מאור חיים;  - זינגר חיים
מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - זיסוביץ יעקבבני ברק , עטרת שלמה;  - זיס אשרבני ברק, רשב"י;  - זינגרביץ שלוםקרית הרצוג;  -

זיצמן מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - זיסקינד ראובןירושלים, מיר;  - זיסמן שאוליהו; אלעד, מדרש אל - זיסמן יעקבעילית; 
טבריה,  - זיתוני ראובן מתתיהובני ברק , ברסלב;  - זית מרדכימודיעין עילית, מגדל עוז;  - זיצמן צבי שרגא     מודיעין עילית, בית אבא;  - טוביה

בני ברק ,  - זכריש אליהו בני ברק , אמרי בינה;  - זכריה אבינועםבני ברק , היכל משה;  - זכות שיביתר, מאור ישראל;  - זכאים יצחקשערי דעת; 
ירושלים,  - זלוף יעקבמודיעין עילית, תפארת יונה;  - זלוטניק שמעון הללמודיעין עילית, יוצאי ארחות תורה;  - זלוטניק משה יחיאלבית הלל; 

זלושינסקי בני ברק , באר יעקב;  - זלושינסקי יעקב    בני ברק , פונוביז';  - זלושינסקי יהושעירושלים, אורחות מאיר;  - צביזלוף בית הרואה; 
זלפריינד בית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - זליקוביץ נתיבני ברק , פונוביז';  - זלזניק יחזקאלחיפה, עמודי עולם;  - שמואל שלום
בני  - זלקינד צבי יעקבמודיעין עילית, בית אבא;  - זלצמן יוסףאלעד, מדרש אליהו;  - זלץ אברהם אשרשדוד, שערי שמחה; א - שמואל מרדכי

זעפראני ת"א;  -תל אביב, בית שלמה  - זעפראני יהודהבני ברק , בית הלל;  - זנגר חייםבני ברק , נחלת יעקב;  - זנגר דב ברק , יששכר באהליך; 
ירושלים,  - זר חנוךירושלים, מיר;  - זקבך ברוךירושלים, תורה אור;  - זק מרדכיבני ברק, בית הלל;  - זעפראני משה, בית שלמה;  בני ברק - יעקב

זרביב ביתר עלית, עטרת גבריאל;  - זרביב יונתןגור;  -ירושלים, וזאת ליהודה  - זרביב בנימיןבני ברק, ברסלב;  - זר ידידיהיששכר באהליך; 
צפת, נר מיכאל;  - זריהן שלמה משהבני ברק , יששכר באהליך;  - זרגרי משה חייםאשדוד, תורה וחסד;  - זרביב פנחסירושלים, הר"ן;  - מתתיהו

 - חארר משהיד אהרן; -בני ברק , יששכר באהליך - זרצקי יוסףבני ברק, יששכר באהליך;  - זרצקי יהודהירושלים, מיר;  - זריצקי אברהם ישעיהו
חבה אלעד, מאור חזקיהו;  - חבה יוסף חייםפתח תקוה, אוהל חנה;  - חבה יהודה אלחנןירושלים, אוהל יוסף;  - חבה יהודהבני ברק , עמוד האש; 

חבורה בני ברק, ברסלב;  - חבורה עובדיהירושלים, אור יוסף;  - חבה מנשהירושלים, שערי דוד;  - חבה יעקבקרית יערים, צילו של היכל;  - ינון
מודיעין עילית, עטרת  - חגירה משה עקיבאנתיבות, זכרון אליהו;  - חג'בי אוריאלירושלים, משאת משה;  - חברוני מרדכיירושלים, הר"ן;  - שמעון
חדד ; ירושלים, מנין אברכים - חדד אליהובני ברק , ברכת דוד;  - חדאד ניסיםצפת, קול רנה וישועה;  - חדאד אשרמודיעין עילית;  -שלמה 
חדד ירושלים, ברית יעקב;  - חדד יוסףבני ברק , בית מאיר;  - חדד דורוןרכסים, אור חדש;  - חדד בינומודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - אריאל
חדד איר; טבריה, זכרון מ - חדד עמוסביתר עלית, אמת ליעקב;  - חדד מאירירושלים, יקירי ירושלים;  - חדד יעקבטבריה, תפארת יצחק;  - יעקב
נצרת עלית,  - חדש מאיררכסים, נר ישראל;  - חדד רפאלאור תורה;  -טבריה, רבי מאיר בעל הנס  - חדד רונןאשדוד, אורות חיים ומשה;  - פרץ

מאיר; אשדוד, משכן  - חוטה אליהוירושלים, בית אלשיך;  - חוברה יוסףמודיעין עילית, משנת אברהם;  - חובארה גדליההר יונה;  -נחלת משה 
בני  - חומרי חגיבני ברק , לומז'ה;  - חומרי אהרןמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - חוטר שלמהירושלים, אור יצחק;  - חוטר יואל

חורי יוסף;  בני ברק , תהילות - חורי מישאל נחוםירושלים, פורת יוסף;  - חומרי עוז דודבני ברק, זכרון משה;  - חומרי משהברק , היכל משה; 
חזן אשדוד, תורת דוד;  - חזן יוסףתל ציון, בית אלשיך;  - חזן אלעזרבית שמש, ברכת שלמה;  - חזן אברהםביתר עלית, זכור לאברהם;  - ראובן

בני  - דוד מרדכיחזנוביץ ירושלים, אסוקי שמעתא;  - חזן לוי יוסףאלעד, יוסף אומץ;  - חזן יחזקאל אליהואשקלון, משכנות ישראל;  - יוסף חיים
ביתר עלית, אוהלי יעקב  - חטאב ששוןבני ברק , פונוביז';  - חזקיהו מאירירושלים, נהר שלום מקובלים;  - חזקיה יעקבברק , תפארת שלום; 

בני ברק , בית  - חיון יוסףבני ברק , נר ישראל;  - חיון דניאלבית שמש, מצא חיים;  - חי אודיבני ברק , תורה וחסד;  - חטב ישי מנחםויוסף; 
ירושלים, משכן  - חיון מיכאלבני ברק , אפיקי חושן;  - חיון ישראל מאיראלעד, אבי עזרי;  - חיון ישראלירושלים, מיר;  - חיון יחזקאל עזראיעקב; 

חיים ירושלים, מיר;  - יהוחייטובסקי ישעמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - חייט מיכאלירושלים, אור משה;  - חיון שלמהשלמה; 
ירושלים,  - חיימוב יוסף חייםבני ברק , ברכת יצחק;  - חיימוב אברהםבני ברק , עקבי אליהו;  - חיים ספירמודיעין עילית, וילן בעמק;  - יוסף

 - חכמצדק אריאלמדרש אליהו;  אלעד, - חכים יצחקאשדוד, זוהר השלום;  - חיימי חגי משהמודיעין עילית, המרכזי;  - חיימזון יואלמדרש דוד; 
חליאוה אשדוד;  -אשדוד, עטרת שלמה  - חלופסקי יהושעירושלים, יהודה יעלה;  - חלואני אריאלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה 

מודיעין עילית, בית לחם  - חמד ישראלירושלים, יסודי התורה;  - חמד ישראל      ירושלים, מיר;  - חמד יצחקירושלים, אהבת שלום;  - שלמה
בני ברק, יששכר  - חן עובדיהירושלים, תורת חן וחסד;  - חן נתן עמיתירושלים, אהבת שלום;  - חן מרדכיבני ברק , קרלין  ;  - חן אברהםיהודה; 

אשדוד,  - חנונה מרדכיבו חפץ; מודיעין עילית, לי - חנון משה מרדכיירושלים, צילו של היכל;  - חן רפאל אליהו אליעזרבני ברק;  -באהליך 
ירושלים,  - חסון יצחק עקיבאבני ברק, בית מדרש עליון;  - חנקין ישראל בנימיןירושלים, בית מאיר וגבריאל;  - חנסב אברהםאורות חיים ומשה; 

בני ברק , שערי שמעון;  - פנחס חסקי יצחקמודיעין עילית, מיר;  - חסן שמואל אברהםירושלים, צילו של היכל;  - חסון שלמהבית לחם יהודה; 
רחובות,  - חריר חוניקרית גת, סלונים;  - חרז משה מרדכיהרצליה;  -בני ברק , בית כנסת הגדול  - חקק בעזבני ברק, רשב"י;  - חפוטא שלמה

חשין אביעזרי פת, זוהר הגליל; צ - חשאי עמיאלירושלים, חניכי הישיבות;  - חשאי עמוסחיפה, ישיבת תורת אבות;  - חשאי נתנאלעטרת גבריאל; 
חשין מודיעין עילית, יששכר באהליך;  - חשין יששכרמודיעין עילית, בית שלום;  - חשין יצחק יוסףמודיעין עילית, אורחות תורה;  - אליעזר
טאובנר מודיעין עילית;  - מודעין עילית, יששכר באהליך - טאוב יצחקרכסים, משנת אליהו;  - טאוב אפרים   בית שמש, נצח ישראל;  - נפתלי

-ירושלים, מיר - טאלר ישראלמודיעין עילית, אבן ישראל;  - טאלער אפריםירושלים, מיר;  - טאובר אריאל גרשוןרכסים, נר ישראל;  - משה אהרן
טבצניק יצחק )ק"ס(;  מודיעין עילית, כנסת - טבאל שלמה זלמןבני ברק , בית הלל;  - טבאל מאירירושלים, הרב  שיף;  - טבאל יעקברכס; 
ירושלים, הר"ן;  - טהרני אשרבני ברק , גור;  - טהלר יהושע מנדלבני ברק , רשב"י;  - טברדוביץ אהרןבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - יהודה

 - טובי עוזרק , פונוביז'; בני ב - טובי אליהובית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - טובולסקי אליהוירושלים, נהר שלום מקובלים;  - טהרני דוד
אשדוד, תורת  - טובלי אליהובני ברק , הר"ן )בני ברק(;  - טובים אליהירושלים, אהל יוסף;  - טוביאן אברהםמודיעין עילית, יששכר באהליך; 

 - טויב שמואל דודרדכי; גבעת זאב, עטרת מ - טוטיאן שלוםתל ציון, כנסת יחזקאל;  - טוטיאן אביחיאשדוד, גרודנא;  - טובלי רפאלמרדכי; 
טויטו בני ברק , משפטים ישרים;  - טויטו דודנתיבות, מאור שלום ישראל;  - טויטו איתיאלבית שמש, יגל יעקב;  - טויטו  ניסים נ.ירושלים, צאנז; 

נתיבות, יששכר באהליך;  - צבי רפאלטויסטר בני ברק, יביע אומר;  - טויטו שלמהירושלים, אהל יוסף;  - טויטו נריהירושלים, דעת חיים;  - דוד
מודיעין עילית,  - טולדנו אליעזרבני ברק, הר"ן;  - טולדאנו דוד חייםערד, נר שמחה;  - טוכובר חיים מרדכיירושלים, סאטמאר;  - טויסיג משה

ירושלים, ישמח לב;  - ידאנו דודטולרחובות, תפארת יעקב   ;  - טולידאנו אריאלירושלים, אהבת שלום;  - טולדנו שלמהעליות בית חנניה; 
בני ברק,  - טופיק אלחנןאשדוד, גרודנא;  - טולידנו דניאלבית שמש, ברכת אברהם;  - טולידאנו שאולבני ברק , נעשה אדם;  - טולידאנו משה

 - טופיק שלמהאוהל יוסף;  ירושלים, - טופיק מאירירושלים, עטרת שלמה;  - טופיק ישראלירושלים, החיד"א;  - טופיק יצחקמעייני הישועה; 
רכסים, כתר שם טוב;  - טורג'מן יעקבירושלים, מיר;  - טוקר אליעזר חייםקרית יערים, תורה אור;  - טוקצ'ינסקי עזראירושלים, יערפו טל; 

דיעין עילית, פתחי מו - טורצ'ין אברהם חייםבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - טורצין יואלרכסים, משנת אליהו;  - טורג'מן עדיאל
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בני ברק , יששכר באהליך;  - טורצ'ין מאיר  ירושלים, אסוקי שמעתא;  - טורצ'ין ישראל מאירבני ברק, דרכי איש;  - טורצ'ין חיים יוסףשערים; 

טייאר לית, מיר; מודיעין עי - טורק ישראלבני ברק, יששכר באהליך;  - טורק אליעזרבית שמש, יששכר באהליך;  - טורצ'ין שלמה יצחק יונה
טל רכסים, נר ישראל;  - טל משהמודיעין עילית, גאון יעקב;  - טל חייםירושלים, תורת הדורות;  - טיירי משהירושלים, אהל חייא;  - עומר   
רכסים, חיי  - טלקר אילןירושלים, תפארת ישראל;  - טלצ'ר צביבית שמש, עטרת שלמה;  - טלצ'ר יצחקמודיעין עילית, תפארת שרגא;  - שמשון
בני ברק , אוהל  - טננבוים שלמהאלעד, מדרש אליהו;  - טננבוים אליהוטבריה, לעלוב;  - טנג'י אסףבני ברק, תורת שמואל;  - טלקר רזיאלעולם; 

טעפ ירושלים, אהבת שלום;  - טנץ יונתןבני ברק , יששכר באהליך;  - טננולד חיים ליברכסים, עטרת אליהו;  - טננולד בנימין מנחםיצחק  ; 
טרבלו ביתר, משנת דוד;  - טפר יעקבנתיבות, יגל יעקב;  - טפירו נתנאל ישראלירושלים, באר שלמה;  - טעפ שמואלמודיעין עילית;  - איתמר

 - טרבלסקי אלחנן מאירקב; נתיבות, יגל יע - טרבלסי יהודהבני ברק, בית אבא;  - טרבלסי בניהוביתר עלית, בית אולפנא דרבינו יוחנן;  - משה
גבעת זאב,  - טריגר עקיבא יוסףבני ברק , פונוביז';  - טרופר אלימלךבני ברק , בית הלל;  - טרוביץ ישראל שמעוןמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(; 

טשזנר בני ברק , עבודת הקרבנות;  - טרנובסקי יאירירושלים, למען דעת;  - טרייטל שאולבני ברק , שערי תורה;  - טרייטל מאירצילו של היכל; 
יאקב בני ברק, שארית דוד;  - יאני יעקבאופקים, שערי רחמים;  - יאירי איתיבני ברק , הליכות משה;  - טשינגל משה    ירושלים, מיר;  - יונה צבי

ירושלים, מיר;  - יברוב מתתיהו ליבורה; נתיבות, משכן הת - יברוב יהודהאלעד, מדרש אליהו;  - יברוב יהודהירושלים, כנסת יהודא;  - חננאל
בני  - יגל אברהםבני ברק , שערי ציון;  - יגודיוב יוחנןבני ברק , שערי ציון;  - יגודיוב חייםמודיעין עילית, תלמידי הכת"ס;  - יברוב שמואל הלל

יהב שלום מודיעין עילית, הר"ן;  - ידלר אברהם; אשדוד, ויזניץ - יגר יצחקאלעד, מרכז התורה;  - יגלניק מנחםברק , זכרון אברהם יחזקאל; 
 יהודאי מאירירושלים, נהר שלום מקובלים;  - יהודאי יוסףבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - יהודאי אליהובני ברק, ארחות תורה;  - מרדכי

 יהושע דודרכסים, חיי עולם;  - יהודה יואבושלמה;  אשדוד, היכל אברהם - יהודאי שמעוןביתר, גן רוה;  - יהודאי שלמה חייםאשדוד, קול רינה;  -
פתח תקוה, רבינו  - יודלוב דוד זאבביתר עלית, דורשי ציון;  - יודלביץ משה אריהמודיעין עילית, תפארת ראובן;  - יודלביץ יוסףבית שמש;  -

 - יוזעף מנדלמודיעין עילית, אהבת שלום;  - יוז'וק חייםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - יוז'וק אברהם ישעיהוחיים עוזר; 
 - יומטוביאן חגיבני ברק , בית ה';  - יומטוביאן אריאלירושלים, דרכי דוד;  - יוחנן אוריאלירושלים, וולזין;  - יוזעף צבימודיעין עילית, נחלת משה; 

יונגרמן יעקב מודיעין עילית, זכרון שרגא ומאיר;  - יונגרייז אברהם דודמודיעין עילית, פתחי שערים;  - יונגר אריה לייבאשדוד, משכן חנוך; 
אופקים, זכרון  - יונה יוסףירושלים, משכן חיים;  - יונה יהודהירושלים, דרך אמונה;  - יונה דוד יהודהמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - ישראל
 יוסף אלדדגבעת שאול;  -ירושלים, יששכר באוהליך  - יוסוביץ יעקב, בית שלמה; בני ברק - יוניאן חייםאשדוד, זוהר השלום;  - יונה נאוראליהו; 

 - יוסף נחמןבני ברק , בית יהודה;  - יוסף יששכרירושלים, החיים והשלום;  - יוסף יעקבבאר שבע, יגל יעקב;  - יוסף חיים    רכסים, חיי עולם;  -
יוספי בני ברק, אור יצחק;  - יוספי אליהו אשרירושלים, נהר שלום מקובלים;  - יוספוף ינוןירושלים, הוראה;  - יוסף נתן   ירושלים, קבר רחל; 

מודיעין עילית, כתר תורה;  - ילוז דודאלעד, מדרש אליהו;  - יזדי נתנאלרכסים, נר ישראל;  - יזדי הראל אשרירושלים, שומרי החומות;  - מאיר
 - ימיני אמירבית שמש, חברון;  - ימין איתןבני ברק, תפארת שלום;  - ילר חנוךבני ברק , בית הלל;  - וןילין בן ציבני ברק, נזר התורה;  - ילוז מאיר

אשדוד, משכן חביב יבנה;  - יעיש אורןאופקים, היכל הנר;  - יעבץ מאיר שמחהירושלים, אוהל יוסף;  - ינובסקי משהביתר עלית, יד אשר; 
יעקבוביץ יצחק אשדוד, בעלזא;  - יעקבוביץ יעקב יוסףמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - יעקבוביץ יחיאלטל;  בני ברק , יערפו - יעקבוביץ אליהו צבי

מודיעין  - יעקבסון ישראלצפת, נחלת נפתלי;  - יעקבוביץ נתנאלירושלים, צילו של היכל;  - יעקבוביץ מתתיהואשדוד, עיון להוראה;  - יהודה
יעקובוביץ אופקים, זכרון אליהו;  - יעקובוביץ בנימיןירושלים, דרכי דוד;  - יעקובוב משאלאלעד, בית דוד;  - יעקובוב מיכאלעילית, תורת משה; 

 - יעקובזון יצחקירושלים, ברכת יעקב;  - יעקובוביץ מנחם דודאשדוד, בעלזא;  - יעקובוביץ יחיאל מיכלבית שמש, עליות אליהו;  - חיים יוסף
מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - יעקובזון נפתלי צבי יהודהבני ברק, חזון איש;  - ובזון מרדכי יעקירושלים, תפארת בחורים; 

באר שבע,  - יעקובי נירןאשדוד, אורות חיים ומשה;  - יעקובי ינוןבני ברק , בית שלמה;  - יעקובי אליהואשדוד, עטרת צבי;  - יעקובי אבישלום
יפה רמת שלמה;  -ירושלים, אהל יוסף  - יפה הושעיהבני ברק , פונוביז';  - יפה גבריאל אריהאשדוד, בית שמעיה;  - יעקובי עמנואליגל יעקב; 

אופקים,  - יפהן רפאל אהרוןכנסת חזקיהו;  -רכסים, יששכר באהליך  - יפה שמעיהבני ברק , ברסלב;  - יפה שמואלאשדוד, ביאלא;  - צבי יוסף
יפרח ביתר עלית, גאולה;  - יפרח  ישראלבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - יפעי ישראל מאירירושלים, חמדת אהרן;  - יפהן שמואליגל יעקב; 

בני ברק , בית  - יפת אסףקרית הרצוג;  -בני ברק, עטרת שלמה  - יפרח יצחקאשדוד, עטרת צבי;  - יפרח יוסףירושלים, מטה משה;  - אלדד
ביתר עלית, בראשית;  - יצחקי בנימיןבני ברק , מרכז תורני לאברכים נבחרים;  - יצחקי אליהוק, בית שלמה; בני בר - יצחקוב גמליאלהלל; 

אשדוד, כנסת  - יצחקי משהבני ברק , בית אבא;  - יצחקי יצחקנתיבות, יששכר באהליך;  - יצחקי יעקבירושלים, אהבת שלום;  - יצחקי הראל
 - יקואל ינאיירושלים, מדרש דוד;  - יצחקיאן שמעוןבני ברק , נחלת משה;  - יצחקי שלמהבאהליך; ירושלים, יששכר  - יצחקי משהישראל; 

ירושלים, הר"ן;  - ירוסלבסקי משהירושלים, אור הצבי;  - ירוסלבסקי יוסףמודיעין עילית, עולת שלמה;  - יקותיאל יוסף חייםירושלים, תורה אור; 
בית  - ירט אלחנןמודיעין עילית, הרב אברמוב;  - ירחי שלמהבני ברק, ישועה ליהודה;  - ירחי מאירירושלים, צילו של היכל;  - ירושלמי ישראל

תל ציון, ביכורי יוסף;  - ישועה יוחנן יהודהבני ברק , מורשה ודעת;  - ישוביוף אברהםאשדוד, נחלת מאיר;  - ירקוני אהרןשמש, אהבת תורה; 
ירושלים, יקירי ירושלים;  - ישר יוסףבני ברק, יערפו טל;  - ישעיה דניאלירושלים, נר רפאל;  - ישי תובל שלוםירושלים, זוהר החיים;  - ישורון ישי

בני ברק ,  - ישראלזון משה מרדכיבני ברק , בית הלל;  - ישראל ישי    ביתר עלית, גן רוה;  - ישראל אליהוירושלים, באר התלמוד;  - ישר מיכאל
ישראלי ירושלים, קהילת יעקב;  - ישראלי יוסף חייםיבנה, תפארת רחמים;  - ישראלי דוד      בני ברק , דאראג;  - ישראלי אברהם דודתורת אמת; 
למה בני ברק , עטרת ש - יששכר חייםאשדוד, זכרון יוסף;  - ישראלי עופרבני ברק , ברסלב;  - ישראלי ישראל יעקבירושלים, מיר;  - יוסף שלום

 כבתי יואלירושלים, משכן משה;  - כאשיאן יוסף חייםירושלים, משכן גבריאל;  - כאהן רפאל ברוךבני ברק , נזר אהרן;  - יששכר עזראבני ברק;  -
 - אברהם כהןירושלים, באר התלמוד;  - כהן אבידן ישראלערד, נחלת יצחק ;  - כהן אביגדורירושלים, מיר;  - כגן הללאשדוד, אהל שלמה ורחל;  -

כהן אברהם ירושלים, פורת יוסף;  - כהן אברהםביתר עלית, גן רוה;  - כהן אברהםאשדוד, עטרת צבי;  - כהן אברהםאשדוד, אהל שלמה ורחל; 
שלים, צילו ירו - כהן אהרןאשדוד, שמחת יהודה;  - כהן אהרן              ירושלים, קדשים;  - כהן אברהם שלוםירושלים, אוהל שמעון חיים;  - דוד

בני  - כהן אייזיק צבירכסים, כנסת חזקיהו;  - כהן אוריאלרכסים, בית יצחק;  - כהן אוריאלירושלים, מאמר מרדכי;  - כהן אהרן אריהשל היכל; 
 - כהן אליהובני ברק, בית אריה;  - כהן אליהובני ברק , חזון איש;  - כהן אליהואשדוד, אורות חיים ומשה;  - כהן אליהוברק, בית מדרש עליון; 

כהן אליהו נתיבות, יששכר באהליך;  - כהן אליהו    מודיעין עילית, אמרי ברוך;  - כהן אליהוירושלים, מעלות התורה;  - כהן אליהוירושלים, מיר; 
ירושלים, תורת  - כהן אלירן יעקבים, בריסק; ירושל - כהן אליעזרבאר שבע, קול אליהו;  - כהן אליהו זבולוןאשדוד, עטרת ישראל ותפא"מ;  - גד

כהן אפרים ביתר, דברי חזקיהו;  - כהן אלעזר    מודיעין עילית, הרב יערי;  - כהן אלכסנדר ז.טבריה, זכרון מאיר;  - כהן אלישע שמעוןחן וחסד; 
 -פתח תקוה, יששכר באהליך  - כהן אריאלנוה יעקב;  - ירושלים, עטרת שלמה - כהן אריאלבני ברק, פונוביז';  - כהן אריאלירושלים, מיר;  - זאב

כהן בני ברק , ברכת דוד;  - כהן בנימין חגי ישראלירושלים, מנחת דוד;  - כהן אריאל דודרחובות, פעמוני זהב;  - כהן אריאל אלעזרפתח תקוה; 
צפת,  - כהן גילטבריה, השל"ה;  - כהן גבריאלפת, אור ברוך; צ - כהן גאלימודיעין עילית, בן איש חי;  - כהן ברוך מרדכיאשדוד, בעלזא;  - ברוך

ירושלים, תורת  - כהן דודירושלים, שארית יוסף;  - כהן דוד            בני ברק , בית שלמה;  - כהן דודבני ברק , בית הלל;  - כהן דודיתד התשובה; 
ירושלים,  - כהן דוד שיעפולה, יששכר באהליך;  - כהן דוד נתנאלרכס; -מירירושלים,  - כהן דוד נחוםנתיבות, ישיבת הנגב;  - כהן דודהדורות; 

 - כהן דניאלבני ברק, משכן התורה;  - כהן דניאל    בני ברק, הר"ן )קרית הרצוג(;  - כהן דורוןבני ברק , פונוביז';  - כהן דוד שלמהזכות אבות; 
 - כהן חנוךביתר, סאדיגורה;  - כהן חיים לויירושלים, בית התלמוד;  - כהן חייםת; בני ברק, חניכי הישיבו - כהן חייםירושלים, ארחות תורה; 



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
מודיעין עילית, ישועת ישראל  - כהן יאיר יגאלירושלים, תורה אור;  - כהן יאיראשדוד, גרודנא אשדוד;  - כהן חנןמודיעין עילית, בית שלום; 

ירושלים,  - כהן יהודהטבריה, זכרון מאיר;  - כהן יהודה    בני ברק, ברכת יצחק;  - יהודהכהן בני ברק, ארחות תורה;  - כהן יהודהבאורייתא; 
 - כהן יהושעבני ברק, הר"ן )קרית הרצוג(;  - כהן יהושעקרית גת, אור אלחנן;  - כהן יהודה ישראלירושלים, קול יעקב;  - כהן יהודהמשנת יוסף; 

 - כהן יוסףבני ברק , בית שלמה;  - כהן יונתןבני ברק, מורשה ודעת;  - כהן יואל נחרק, מאיר אורה; בני ב - כהן יואל יצחקבני ברק, פונוביז'; 
מודיעין עילית, שערי  - כהן יוסףירושלים, יקירי ירושולים;  - כהן יוסף                     ירושלים, אוהל יוסף;  - כהן יוסףאשדוד, למען שמו באהבה; 

מודיעין  - כהן יוסף חייםירושלים, מיר;  - כהן יוסף חיים          אשדוד, כנסת ישראל;  - כהן יוסף חייםני ברק , פונוביז'; ב - כהן יוסף דבציון; 
כהן ביתר עלית, נהר שלום מקובלים;  - כהן יעקבנתיבות, קול אהרן;  - כהן יוסף שלוםתל ציון, תורת חן וחסד;  - כהן יוסף חייםעילית, קול יעקב; 

כהן יעקב תל אביב, בית שלמה;  - כהן יעקבירושלים, בריסק;  - כהן יעקבבני ברק, עמלה של תורה;  - כהן יעקבבני ברק , בית  יהודה;  - יעקב
הן כירושלים, שובי נפשי;  - כהן יצחקירושלים, אוהל יוסף;  - כהן יצחקבני ברק, בית הלל;  - כהן יעקב ישראלמודיעין עילית, שערי ציון;  - חיים

כהן בני ברק , חזון איש;  - כהן ישעיהובני ברק, פונוביז';  - כהן יצחק זאבירושלים, צילו של היכל;  - כהן יצחק דודצפת, אור ברוך;  - יצחק
ורות ירושלים, א - כהן ישראל מאיראשדוד, עטרת צבי;  - כהן ישראל מאירבני ברק, שערי ציון;  - כהן ישראלבני ברק , בית יחיאל;  - ישראל

 -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - כהן ישראל מאירירושלים;  - כהן ישראל מאיר    ירושלים, קנייני התורה;  - כהן ישראל מאירשלמה מאיר; 
 - כהן מאירירושלים, מן התורה;  - כהן מאיראשדוד, אהל שלמה ורחל;  - כהן מאירמודיעין עילית, בית אבא;  - כהן יששכר צבימודיעין עילית; 

בני  - כהן מיכאלבני ברק , פונוביז';  - כהן מאיר שמחהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - כהן מאירמודיעין עילית, אור יחזקאל; 
כהן עילית; מודיעין  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - כהן מיכאלרדב"ז;  -בני ברק, חושן משפט  - כהן מיכאל               ברק , חזון איש; 

כהן בני ברק , נחלת משה;  - כהן מרדכיאשדוד, זוהר השלום;  - כהן מרדכיירושלים, נחלת משה;  - כהן מנחםירושלים, שירה לציון;  - מישאל
בני ברק ,  - כהן משהאשדוד, אורות חיים ומשה;  - כהן משהבני ברק , גרודנא;  - כהן מרדכי דודבני ברק;  -בני ברק, יששכר באהליך  - מרדכי

תל ציון, אהבת  - כהן משהנתיבות, יששכר באהליך;  - כהן משהירושלים, פאר התלמוד;  - כהן משהירושלים, בית שמואל;  - כהן משהפונוביז'; 
ם, קבר ירושלי - כהן נחמןבני ברק, נחלת משה;  - כהן משה חיירושלים, תורת השם;  - כהן משה דודתל ציון, תהילה לדוד;  - כהן משהשלום; 
מודיעין עילית,  - כהן נפתליאשדוד, עטרת צבי;  - כהן ניראשדוד, הרב חיים אנוגר;  - כהן נירמודיעין עילית, אהבת שלום;  - כהן ניסים צחרחל; 

כהן ים, פורת יוסף; ירושל - כהן נתנאלירושלים, מיר;  - כהן נתנאלבני ברק, זכרון אליהו;  - כהן נתנאלבית שמש, מיר;  - כהן נתן מאיראוצר דעת; 
ירושלים,  - כהן פנחסירושלים, יקירי ירושלים;  - כהן פנחסמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - כהן עקיבאביתר, גן רוה;  - סלמן

 כהן ציוןברק, מאור התלמוד;  בני - כהן צבי יוסףמודיעין עילית, שערי ציון;  - כהן צביבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - כהן צביקהילות יעקב; 
 כהן רחמים    מודיעין עילית, אור יחזקאל;  - כהן ראובן עקיבאבני ברק, פונוביז';  - כהן ראובןבני ברק , ברסלב;  - כהן ראובןבני ברק, בית  יהודה;  -
ירושלים, נהר שלום מקובלים;  - כהן רפאל צביבני ברק, שערי שמעון;  - כהן רפאלירושלים, יסודי התורה;  - כהן רחמים חיטבריה, אור תורה;  -

תל ציון, אהבת שלום;  - כהן שלמהירושלים, אהבת שלום;  - כהן שלמהבני ברק , פונוביז';  - כהן שלמהגבעת זאב, אהל יוסף;  - כהן שלום חיים
בני ברק ,  - כהן שמואלבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - שמואל כהןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - כהן שלמה זלמן

בני  - כהן שמואל שלוםירושלים, הוראה;  - כהן שמואלירושלים, אורחות מאיר;  - כהן שמואלבני ברק, וולזין;  - כהן שמואליששכר באהליך; 
 - כהן שמעוןבית שמש, פרשבורג;  - כהן שמעון      בית שמש, מיר;  - כהן שמעוןאשדוד, אורות חיים ומשה;  - כהן שמעוןברק , ממלכת כהנים; 

מעלה עמוס, נהר  - כהן שמעוןרמת שלמה;  -ירושלים, אהל יוסף  - כהן שמעוןירושלים, אהבת שלום;  - כהן שמעוןבני ברק, עמלה של תורה; 
מודיעין עילית, משנת  - כהן שמען חייםלית, ישראל באורייתא; ביתר ע - כהן שמעון חייםירושלים, מיר;  - כהן שמעון אלחנןשלום מקובלים; 

ירושלים,  - כהן טוויל אברהם ישעיהובני ברק , נחלת משה;  - כהן )אצל מש' דוד( אליאבאשדוד, אורות חיים ומשה;  - כהן תמים משההנחל; 
כהן צדק אלעד, מדרש אליהו;  - כהן סואיה דודברק, רשב"י;  בני - כהן מצליח דודעפולה;  -עפולה, יששכר באהליך  - כהן לוין עקיבאשויתי ה; 

בני ברק,  - כהנן יואלירושלים;  -ירושלים, עטרת שלמה  - כהנא דודאשדוד, עטרת צבי;  - כהן צמח ]כ"ץ[  בנימיןירושלים, מיר;  - ישראל צבי
ירושלים, אריאל;  - כלאב משהבני ברק, משנת רבינו;  - נאלכוכבי נתאלעד;  - כודני שמואלירושלים, חניכי הישיבות;  - כהנן יחיאלברסלב; 

בית שמש, נחלת משה;  - כנרי ישראלנתניה, זרחה השמש ליעקב;  - כמיסה עמוסאשדוד, המרכזי;  - כלימי עודדבני ברק , רשב"י;  - כלטוב יעקב
 - כץ דוד גמליאלבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - כץ אשרמודיעין עילית, מאור התורה;  - כץ אריהפתח תקוה, לומז'ה;  - כנרי מרדכי

 - כץ יחזקאלאשדוד, ויזניץ;  - כץ יוסף יום טובבני ברק, פונוביז';  - כץ יהודה משהפתח תקוה, תורת ארץ ישראל;  - כץ חייםירושלים, שיויתי; 
מודיעין  - כץ ישראל מאירבני ברק , נחלת משה;  - ראל מאירכץ ישאשדוד, פונוביז';  - כץ ישראלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה 

 -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - כץ צבי יהודהחיפה, הדר התורה;  - כץ משה שלמהבני ברק, רשב"י;  - כץ מרדכיעילית, זכרון יעקב יוסף; 
מודיעין עילית, גאון יעקב;  - לאער יעקבת, נחלת משה; נצרת עלי - לאבנשטיין אהרןמודיעין עילית, מגדל עוז;  - כרמל יצחקמודיעין עילית; 
לב בני ברק , רשב"י;  - לב זיובני ברק , נחלת משה;  - לב דוד חייםמודיעין עילית, קול אריה;  - לב בנימיןבני ברק, נר ישראל;  - לאקס שמשון 

בני ברק , יסודות התורה;  - לב שלמהירושלים, תפארת בחורים;  - לב צביחיפה, צא"י )חיפה(;  - לב נפתלימודיעין עילית, אהל ישראל;  - חיים
מודיעין  - לבנון בנימיןמודיעין עילית, מיר;  - לבין משה זאבירושלים, אהבת שלום;  - לביא שמואלירושלים, שירת דוד;  - לביא ישראל מאיר

נתיבות, חכמת  - לגזיאל מיכאלירושלים, בנין ציון;  - שמואללבקוביץ מודיעין עילית, ליבו חפץ;  - לבציון שרגא אוריעילית, אילה שלוחה; 
 - לובין יחזקאל א.בני ברק , דעת תבונות;  - לובין יוסףירושלים, תורה אור;  - לואיס שלמהאשדוד, עטרת שלמה;  - לדרמן דניאלרחמים; 

מודיעין  - לוברבום יצחק מרדכידיעין עילית, כנסת ישראל; מו - לובצקי יהודהרכסים, חסד לאברהם ומרדכי;  - לובינר יוחנןירושלים, טל תורה; 
 לוגר אברהםביתר, מיר;  - לוגסי שמואלגור;  -בית שמש, פני מנחם  - לוברט משהקרית גת, סלונים;  - לוברבום מרדכי    עילית, שמחת התורה; 

בני ברק ,  - לוונשטיין יעקבמודיעין עילית, בית תפילה;  - ישראל אריהלוונטל ירושלים, ברכה מציון;  - לוגר נתן יעקבירושלים, צילו של היכל;  -
רכסים, יערפו  - לוזון מאוררכסים, נר ישראל;  - לוז פנחס דודבני ברק, מעייני הישועה;  - לוז אליעזררכסים, נר ישראל;  - לוז אברהםשיח יצחק; 

מודיעין עילית,  - לוי אברהםירושלים, שערי אמונה;  - לוי אברהםהל שלמה ורחל; אשדוד, א - לוי אבישיבני ברק, בית הלל;  - לוטטי עמיאלטל; 
 - לוי דודמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - לוי אשרמודיעין עילית, בית התלמוד;  - לוי אלעזראשדוד, תורה וחסד;  - לוי אלדד יהודהלבו חפץ; 

לוי בני ברק, עמלה של תורה;  - לוי יהודה אליהומודיעין עילית, שערי ציון;  - לוי יהודהם; צפת, אור צדיקי - לוי דניאלאשדוד, אורות חיים ומשה; 
נתיבות, ברית  - לוי יוסף חייםבית שמש, מעיין התורה;  - לוי יוסף אליעזרירושלים, יששכר באהליך;  - לוי יוסףביתר עלית;  - יהושע                

אלעד,  - לוי יעקבאופקים, תורת חיים    ;  - לוי יעקבירושלים, מיר;  - לוי יחיאל גרשוןם, נתיבות חכמה; ירושלי - לוי יוסף יצחקשלום חסד; 
 לוי יצחק חייםירושלים, מיר;  - לוי יצחק                   ירושלים, בנין ציון;  - לוי יעקב ישראלבני ברק , בית יהדא;  - לוי יעקב ישראלמדרש אליהו; 

לוי ישראל ירושלים, מיר;  - לוי ישראל  ירושלים, בית יוסף נובהרדוק;  - לוי ישראלביתר עלית, מיר;  - לוי ישעיהות שלום וחסד; נתיבות, ברי -
ירושלים, תפארת ישראל;  - לוי משה יהושעביתר; -ביתר עלית, זלטיפולי - לוי משהחיפה, צאנז;  - לוי מרדכי   ירושלים, אהבת שלום;  - נפתלי
בני  - לוי עזריאלירושלים, אהל חייא;  - לוי סעדיהאשדוד, שערי תורה;  - לוי נתנאלירושלים, מיר;  - לוי נתןבית שמש, תפארת ישראל;  - ןלוי ניס

ביתר עלית,  - לוי שלמהבית שמש, אור לישרים;  - לוי שלמה    יסודות;  -יסודות, עטרת שלמה  - לוי רפאלבני ברק;  -ברק, עטרת שלמה 
לוי שמעון מודיעין עילית, כנסת יצחק )ק"ס(;  - לוי שלמההרב קלוגר;  -ביתר עלית, מוסדות קבר רחל  - לוי שלמהבית שמש;  -יששכר באהליך 

מש, אהבת תורה; בית ש - לוין יוסףבית שמש, קמניץ;  - לוין בן ציוןאשדוד, קדוש יעקב;  - לוי שפיבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - ישראל
בית שמש, מיר;  - לוין שרגאבית שמש, אור לישרים;  - לוין צבימודיעין עילית, קרית ספר;  - לוין יצחקמודיעין עילית, אור אלחנן;  - לוין יוסף
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בית  - לוצקין בן ציוןחפץ; מודיעין עילית, ליבו  - לונטל קלמן נחמיהאשדוד, עטרת צבי;  - לויסון אורי שרגאירושלים, בית הכרם;  - לויסון אהרן

ירושלים, יששכר באהליך;  - לוצקין מרדכימודיעין עילית, עמק יהושע;  - לוצקין ישעיהובית שמש, בית אבא;  - לוצקין יצחקשמש, טשכנוב; 
לוריא דיעין עילית, הגר"א; מו - לוקסנברג יהושע שאולרחובות, בר שאול;  - לוקסנברג יהודהבית שמש, שמחת בנימין;  - לוצקין משה            

חיפה, סערט ויזניץ;  - ליבוביץ זלמןבני ברק, רשב"י;  - לזר אפריםבית שמש, עטרת שלמה;  - לזנובסקי אברהםביתר עלית, חיים לראש;  - ישראל
 - ליבוביץ שמואליעקב; בני ברק , אוהל  - ליבוביץ משהתפרח, תפרח;  - ליבוביץ יצחקירושלים;  -ירושלים, עטרת שלמה  - ליבוביץ חיים

מודיעין עילית, תוספות יום  - ליבערמן נתנאלחשמונאים;  -מודיעין עילית, נתיבות משה  - ליבמן אברהם דובמודיעין עילית, מרגניתא דאברהם; 
ירושלים, נר  - ליברמן יצחק צבי; בני ברק, פונוביז' - ליברמן יצחקירושלים, חניכי הישיבות;  - ליברמן יהודהרכסים, נר ישראל;  - ליברמן דודטוב; 

ליזרוק אשדוד, תורת דוד;  - ליזמי דניאלרכסים, נר ישראל;  - לידר יעקב דניאלביתר עלית, נחלת בני שמעון;  - ליברמן שניאור זלמןישועה; 
 -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - לייכטמן משהרמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך  - ליטוב אלחנןבני ברק , אפיקי חושן;  - יהושע לייב

ליכטנשטיין ירושלים, מיר;  - ליכטמן אברהם חייםרכסים, נר ישראל;  - ליכט דודמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - ליכט אברהםמודיעין עילית; 
בני ברק , בית  - ליכטשיין ישראלבני ברק , פונוביז';  - ליכטשטיין יהושעבני ברק, ברסלב;  - ליכטער שלוםאופקים, יגל יעקב;  - ישראל מאיר

 - לינדנפלד אליהוחיפה;  - לין גדליהמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - לימן עקיבאירושלים, מעלה שלום;  - לימואי אוריאלתלמוד להוראה; 
 לינטופ יהושעתר עלית, נוברדוק; בי - לינדר עמרםבית שמש, עמק הלכה;  - לינדר עמרםבני ברק , פונוביז';  - לינדנפלד דבירושלים, אוהל יוסף; 

בני ברק,  - ליסיצין יחזקאלירושלים, תורה אור;  - לינטופ שמואליסודות, שיח יצחק;  - לינטופ צבי אריהמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  -
 ליפקוביץ משה דודעפולה;  -הליך עפולה, יששכר בא - ליפקה שלמהבני ברק, רשב"י;  - ליף ישראלבני ברק, באר ישראל;  - ליף יצחקפונוביז'; 

בני ברק , מצוינים;  - לכר אהרןמודיעין עילית, אהל ישראל;  - ליפשיץ מאירבית שמש, שערי שמחה;  - ליפשיץ יעקב ישראלבני ברק, פונוביז';  -
ללום בני ברק , בית שלמה;  - ם שלמה ללומודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - ללום משהנתיבות, יסודות התורה;  - ללו יוסף חיים
מודיעין עילית, סלבודקא;  - לנגברג יוסףירושלים, מיר;  - למברגר אליהוירושלים, שושנים לדוד;  - ללזר יהודהבני ברק , ברסלב;  - שמואל יצחק

קרית גת, נתיבות  - לנדוי משה, צדק לדוד; בני ברק  - לנדה משהמודיעין עילית, היכל משה;  - לנדה ישראלבני ברק , בית הלל;  - לנדאו נחמן
 - לנציצקי יצחקירושלים, דרכי דוד;  - לניאדו אהרון יוסףירושלים, תפארת ישראל;  - לנדסברג עקיבאבית שמש, נר גבריאל;  - לנדי גרשוןשלום; 

לפאיר בית שמש, אור לישרים;  - לסר אהרוןחיפה, שלום יהודה;  - לסקר שמעון אליהומודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - לסמן צביירושלים, מיר; 
בני ברק, פונוביז';  - לרנר אברהם ישעיהו    אלעד, מדרש אליהו;  - לפקוביץ יצחקערד, ערד;  - לפה אלימלךמודיעין עילית, מגדל עוז;  - דוד

ירושלים, צפירת תפארת;  - לרנר משה       בני ברק , הגרנ"ט;  - לרנר משהי; בני ברק , רשב" - לרנר מרדכיבני ברק, פונוביז';  - לרנר יהודה       
ביתר, אור לישרים;  - לרר שלמה זלמןבני ברק, גאון יעקב;  - לרר ישראלירושלים, מיר;  - לרפלד חיים צביאלעד, מדרש אליהו;  - לרנר שרגא

מודיעין עילית, עטרת  - לשינסקי אליעזרבית שמש;  -מש, יששכר באהליך בית ש - לשינסקי אליעזרירושלים, מיר;  - לשינסקי אברהם יעקב
ירושלים, מיר;  - לשינסקי ישראל מאירבני ברק , בית יחיאל;  - לשינסקי יהושעמודיעין עילית, מיר;  - לשינסקי חייםמודיעין עילית;  -שלמה 

מאור מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - מאור אהרן דביה; ירושלים, יד סעד - מאור אברהםבני ברק , בית הלל;  - לשינסקי נחום
אופקים,  - מאינץ שלמהבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - מאינץ יששכראשדוד, גרודנא;  - מאושר יהונתןירושלים, אוהל יוסף;  - משה

ביתר עלית, עטרת  - מאיר יעקב ישראלבני ברק , עטרת שלמה;  - מאיר יוסף חייםבני ברק, בית יהודה;  - מאיר אהרןאופקים;  -עטרת שלמה 
מגיד ביתר עלית, גן רוה;  - מגורי כהן משהבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - מגורי ישעיהירושלים, חזון גבריאל;  - מאיר מנחם מנדלשלמה; 
ירושלים, זכרון  - מדווד יצחקירושלים, נתיב הדעת;  - יצחקמגיד לוי בני ברק , סלבודקא;  - מגיד לוי יצחקבני ברק , סלבודקא;  - אברהם

אשדוד, עטרת  - מדמוני ידידיהבני ברק , וולזין;  - מדמון אביעדערד, לומדים;  - מדלוב שמחה בונםערד, לומדים;  - מדלוב יעקב דודגבריאל; 
 - מדר מיכאלרכסים, נר ישראל;  - מדר ישראל   מודיעין עילית, בית שלום;  - מדן משהבני ברק, ברסלב;  - מדן יששכרישראל ותפא"מ; 

ירושלים,  - מובשוביץ שמעון ניסןבית שמש, תפארת ישראל;  - מובשוביץ בנימיןחיפה, מורשה;  - מדר עמיחיירושלים, נהר שלום מקובלים; 
 - מולא דודתל ציון, נהר שלום מקובלים;  - מוטאדה יהודהוד, עטרת צבי; אשד - מוזס שמעון א.ירושלים, ברסלב;  - מוהבר יהונתןעטרת שלמה; 

ביתר עלית, משכן חיים;  - מונאי שלוםרכסים, נר ישראל;  - מולדובן נפתלי הרץאשדוד, חכמת רחמים;  - מולא דוד יוסףנתיבות, שכר שכיר; 
 - מונסונגו שלמהירושלים, אור הצבי;  - מונסה ליאורישיבת פני מנחם; בית שמש,  - מונדרי נפתלי צביערד, נחלת יצחק;  - מונדרי יהושע יצחק

מונק מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - מונק אברהםמודיעין עילית, מיר;  - מונסונייגו רפאל אהרןבני ברק , תפארת יוסף; 
 - מונק נתנאלבני ברק , אהל יעקב;  - מונק משהר"ן )קרית הרצוג(; בני ברק, ה - מונק ישעיהובני ברק , בית מדרש עליון;  - יחיאל מיכל

בית שמש,  - מוסאי יצחקירושלים, לקח טוב;  - מוסאי הראלבני ברק, פונוביז';  - מונק צבי יצחק הכהןרמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך 
ירושלים,  - מועלם יחזקאלמודיעין עילית, בית מאיר;  - יהודהמועלם ירושלים, עלית בית חנניה;  - מועלם בצלאלחוקים ומשפטים לישראל; 

 - מור יוסף אריאלאשדוד, אורות חיים ומשה;  - מור יוסף אליהוירושלים, בנין ציון;  - מור יוסף יעקבירושלים, אהבת שלום;  - מועלם משההר"ן; 
מורטיאן בני ברק , רשב"י;  - מורגנבסר יוסףירושלים, מיר;  - משה מור יוסףאשדוד, אורות חיים ומשה;  - מור יוסף יעקב נועםירושלים, מיר; 

בני ברק , עמלה של תורה;  - מורסיא אלעזרירוחם, המרכז התורני ירוחם;  - מוריאל דודגבעת שאול;  -ירושלים, יששכר באוהליך  - ישראל
מושקוביץ בני ברק , אור אברהם;  - מושיוב יוסףירושלים, מנין בני תורה;  - מורסיאנו מרדכיבני ברק , נחלת משה;  - מורסיאנו יעקב רפאל

ירושלים, סאטמאר;  - מושקוביץ יואל אברהםמודיעין עילית, אלכסנדר;  - מושקוביץ יהודה משה צביירושלים, אהבת שלום;  - אליהו פנחס
מודיעין  - מזיע אברהםבני ברק, בית יהודא;  - מזור עידןטשארנובל; אשדוד,  - מושקוביץ ישראלמודיעין עילית, אלכסנדר;  - מושקוביץ יצחק

מזריב ירושלים, צילו של היכל;  - מזרחי שלמהביתר עלית, גן רוה;  - מזרחי רחמיםירושלים, נחלת משה;  - מזרחי מאירעילית, מורשה ודעת; 
בני ברק , מעלות קדושים;  - מחפוד יוסףירושלים, שובי נפשי;  - המחמלי משירושלים, שובי נפשי;  - מחמלי יוסףביתר עלית, ישראל;  - אליהו

ירושלים,  - מיג'אן יוחנןירושלים, חכמת שלמה;  - מטלון משה אהרןירושלים, הר"ן;  - מטלובסקי בנימיןבני ברק , אור גבריאל;  - מטודי מרדכי
מודיעין עילית, עטרת  - מייטס יוסףירושלים, אסוקי שמעתא;  - כי   מייזליש מרדירושלים, אסוקי שמעתא;  - מייזליש אהרון זאבבאר התלמוד; 

מילבסקי אברהם בני ברק , פונוביז';  - מיכאל ישורוןבני ברק, ברסלב;  - מייקוף שלוםנתיבות, דעת יוסף;  - מייטס מנחםמודיעין עילית;  -שלמה 
 - מילבסקי יוסףמודיעין עילית, בית מאיר;  - מילבסקי אריה זאבורה בציון; ירושלים, היכל הת - מילבסקי אלחנןאופקים, זכרון אליהו;  - ישעיה

 מילר אליהוצפת, ישיבת צפת;  - מילר אברהםרכסים, נר ישראל;  - מילקביץ אוריאלמודיעין עילית, בית שלום;  - מילנר משהבני ברק, בית הלל; 
ירושלים, נתיבות  - מילר בנימין יצחקבני ברק , נחלת משה;  - מילר אריאל; מודיעין עילית, עטרת שלמה - מילר אליהואלעד, מדרש אליהו;  -

 - מילר יוסףמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - מילר יהודהבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - מילר חיים יוסףהוראה; 
ירושלים,  - מינצר ראובןבני ברק, בית הלל;  - מינץ יוסףבצל החכמה;  בני ברק , - מימון שמעוןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה 

בני  - מישאלי בנימיןביתר;  -ביתר, עטרת שלמה  - מירון שאולירושלים, ברסלב;  - מירב שלוםבני ברק, פונוביז';  - מינצר שמואלעמלי תורה; 
מלול בני ברק , עמלה של תורה;  - מכני אליהו חייםבני ברק , רשב"י;  - מכלוף בכורירושלים, קול יעקב;  - מישאלי משה ניסיםברק, בית הלל; 

בני ברק , כנסת  - מלינובסקי ישראלחולון; -בני ברק , תורת חיים - מלול מאירירושלים, שויתי ה;  - מלול דוד משהביתר, היכל דוד;  - אשר
מלכה אשדוד, אורות חיים ומשה;  - מלכה אליהורושלים, דרכי דוד; י - מלכא אריאלגבעת זאב, תורת חן וחסד;  - מלכא אפרים משההתורה; 

ירושלים, תפארת  - מלכה שמעוןירושלים, דרכי דוד;  - מלכה מאיר אברהםירושלים, אור יעקב;  - מלכה חייםנתיבות, ברית שלום וחסד;  - אשר
 - מלמד ארזביתר עלית, בני עליה;  - מלמד אליהוברק , ברסלב; בני  - מלכיאלי יוסף חייםנתיבות, ברית שלום וחסד;  - מלכיאלי יוסףישראל; 



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
מודיעין עילית, שיר  - ממן אליהוביתר עלית, צילו של היכל;  - ממליה ליאוראשדוד, אורות חיים ומשה;  - מלמד בועזאשדוד, חסדי יוסף; 

מן ההר אשדוד, עטרת צבי;  - מן צביבני ברק , בית הלל;  - םמן אברהנתיבות, ישיבת הנגב;  - ממן חייםאשדוד, אמת ליעקב;  - ממן חייםושבחה; 
בני ברק , בית  - מנדל אשרמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - מנדל אברהם ישעיהירושלים;  - מן ההר שמואלירושלים, יששכר באהליך;  - יחיאל
ירושלים,  - מנדלבוים אברהם יעקבמודיעין עילית;  -למה מודיעין עילית, עטרת ש - מנדלבאום חייםביתר, דרכי התורה;  - מנדל מאירהלל; 

מנדלזון בני ברק, שערי שמעון;  - מנדלזון אברהםאופקים, אביעזרי;  - מנדלבוים נחוםמודיעין עילית, כתר תורה;  - מנדלבוים חייםנחלת אש; 
מנדלמן בני ברק , מורשה ודעת;  - מנדלמן דודיד אהרן; -בני ברק , יששכר באהליך - מנדלזון מיכאל אפריםירושלים, חומות ירושלים;  - יחיאל
ירושלים,  - מנדלסון דוד יהודהמודיעין עילית, ברכת יוסף;  - מנדלסון דודירושלים, נחלת יוסף;  - מנדלסון בנימיןאלעד, יששכר באהליך;  - יצחק
ירושלים, מיר;  - מנדלסון נחמןירושלים, קול יצחק;  - מנדלסון משהירושלים, מיר;  - מנדלסון יוסףירושלים, למען דעת;  - מנדלסון חייםמיר; 

בני ברק ,  - מנצר ברוך מרדכיבני ברק, בית תלמוד להוראה;  - מנלה ישראלערד, נר שמחה;  - מנלה זאב שמעוןבני ברק, בית הלל;  - מנין נתנאל
מנשה יצחק רמת שלמה;  -ירושלים, אהל יוסף  - מנשה דודרכת רחל; ביתר עלית, ב - מנשה אלעזרבני ברק , ברסלב;  - מנקין משהשפתי כהן; 

בני ברק ,  - מסרי יוסף בנימיןמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - מנת יחזקאלבני ברק , ברסלב;  - מנשה משהירושלים, תפארת לישראל;  - צבי
מודעין עילית, תפארת זלמן;  - מצגר יעקבבני ברק;  -כר באהליך בני ברק, ישש - מצגר אלישעירושלים, היכל עזרא;  - מערבי שלמהבית מאיר; 

מקלב נחליאל, הר"ן;  - מקייטן מרוםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - מקוביצקי חייםאשדוד, אהל שלמה ורחל;  - מצמבר דניאל
ירושלים, צילו של  - מקלב צבי פסחבני ברק , פונוביז';  - לב יוסףמקבני ברק, ובחרת בחיים;  - מקלב דודבני ברק , פונוביז';  - אברהם ישעיהו

בית  - מרגליות אשר זעליגבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - מרגליות אפרים נחמןבית שמש, מאיר מתתיהו;  - מקסימוב יוחאיהיכל; 
מודיעין עילית,  - מרגליות יצחקבני ברק , מורשה ודעת;  - מרגליות יהודה אריהבני ברק , אהל תמר;  - מרגליות חיים אלחנןשמש, חסדי דוד; 

 - מרדר אהרןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - מרגליות מאירמודיעין עילית, משנת אברהם;  - מרגליות מאיריוצאי פונוביז'; 
ירושלים,  - מריאן יהודה אריהבני ברק;  -יששכר באהליך בני ברק,  - מרחום יאירנתיבות, ברית שלום   ;  - מרחבי ליאורירושלים, מטה משה; 

מודיעין עילית, כנסת  - מרינגר משהבני ברק , כנסת התורה;  - מרינגר דניאלאשדוד;  -אשדוד, בעלזא - מרילוס חיים מאירצילו של היכל; 
מודיעין עילית, שערי ציון;  - מרקוביץ ישראלבית שמש, ארץ הצבי;  - מרקוביץ יוסף חייםאשדוד, כנסת ישראל;  - מרציאנו שלום מאירישראל; 

בית שמש,  - מרקסון יהודהמודיעין עילית, בית שלום;  - מרקוס דודירושלים, מיר;  - מרקוס אי"שערד, נחלת יצחק;  - מרקוביץ שמואל יעקב
משולם אשדוד, אורות חיים ומשה;  - משה נתנאלשויתי ה;  ירושלים, - משה יצחק חייםבית שמש, אור יצחק;  - מרשל יעקבצדקת אפרים; 

אשדוד,  - משרקי שלוםאשדוד, החיד"א;  - משעניה יצחק אריאלמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - משולמי חייםבני ברק , רשב"י;  - יששכר דוד
נאור בני ברק, רבינו חיים עוזר;  - שמשון רפאל נאגרירושלים, היכל עזרא;  - מתתיהו עוזיאלבאר שבע, יגל יעקב;  - מתנה משהברכת השם; 

נבון ביתר עלית, באר התלמוד;  - נאמני אלעזרנתיבות, אור ישראל;  - נאמן עודדירושלים, בית הלוי;  - נאמן אלחנן ירושלים, קול תורה;  - יחיאל
רכסים, כתר שם טוב;  - נגר איתמרבני ברק , קרית מלך;  - נבטיאן אליהוירושלים, אור אברהם;  - נבון יצחקמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - אליהו

נוביק ביתר עלית, תומר דבורה;  - נהרי רונןרכסים, אילת השחר;  - נדב משה       ירושלים, כתר תורה;  - נדב מאירירושלים, שיויתי;  - נגר לידור
נויבירט בת ים, מרום ישראל;  - נוה יונתןירושלים, אור שמואל;  - הושע ליבנובק יבני ברק , פונוביז';  - נובק חיים עוזרבני ברק , בית הלל;  - פרץ

נויבירט ירושלים, צילו של היכל;  - נויבירט אהרן יהודהירושלים, מיר;  - נויבירט אהרןירושלים, מיר;  - נויבירט אהרןבני ברק, בית הלוי;  - אברהם
מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - נויבירט יעקבירושלים, מיר;  - נויבירט דודית; מודיעין עיל -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - אפרים
אשדוד,  - נוימן זאבבני ברק , שיח יצחק;  - נויגרשל אליעזראופקים, בטחה;  - נויבירט משה יעקב    בני ברק , פונוביז';  - נויבירט מנחםעילית; 

 - נוימן יצחק חייםבני ברק , ברסלב;  - נוימן יונהבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - נוימן יהודהמודיעין עילית, ברסלב;  - נוימן חייםברכת זאב; 
ירושלים, כנסת יהודא;  - נויפלד אפריםאופקים, נחלת משה;  - נוימן עוזיאלמודיעין עילית, דרוש וחידוש;  - נוימן משה צביבני ברק , בית הלל; 

בני ברק;  -בני ברק, יששכר באהליך  - נוישטט צביירושלים, הר"ן;  - נויפלד שלום חיים זאבירושלים, ירים משה;  - אפרים שמחהנויפלד 
מודיעין עילית, עטרת שלמה  - נוסבוים חיים יעקב נפתליעפולה, תורת שמעון;  - נוסבוים אלעזר שמחהירושלים, עטרת מרדכי;  - נוסבאום משה

בני ברק , רשב"י;  - נורדמן בצלאלאשדוד, תלמוד יוצא להוראה;  - נוסבוים יהושע יחזקאלערד, לומדים;  - נוסבוים יהושעת; מודיעין עילי -
בני ברק, רבינו חיים  - נחום שלוםאשדוד, אהל שלמה ורחל;  - נחום דודביתר, ברכת מרדכי;  - נורמן משהבני ברק , וולזין;  - נורליאן רועי דוד

תפרח,  - ניב משהאשדוד, אורות חיים ומשה;  - נטיב מאירירושלים, מקדש שאול;  - נחשון מרדכיבני ברק , משכנות יוסף;  - יהודה נחשוןעוזר; 
מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ניוטון שמעוןבני ברק , אהבת ישראל;  - נידאם יחיאלאופקים, אופקים;  - ניבן טוביה אברהםתפרח; 
 - ניסים אביחיירושלים, שומרי החומות;  - ניימן רפאלעפולה;  -עפולה, נחלת משה  - ניימאן יהושעאשדוד, חושן משפט;  - ויז משהנייהעילית; 

טבריה;  -טבריה, אהבת שלום  - ניסימיאן עידןאשדוד, כנסת ישראל;  - ניסימי נריהבני ברק, עמלה של תורה;  - ניסימוב רחמיםירושלים, מיר; 
ירושלים, בית  - ניסנבום יוסףירושלים, נחלת משה;  - ניסנבוים ישראל זאב בני ברק , נחלת יעקב;  - ניסן יהודהאשקלון, אהל יוסף;  - ניסן אליהו

 ניסני אברהםביתר עלית, קול רינה;  - ניסנוב נתנאלבני ברק, עמלה של תורה;  - ניסנוב יצחקמודיעין עילית, אוהל מנחם;  - ניסנוב חייםשמואל; 
 - נסימי עוזיירושלים, אור הצבי;  - נסים דרוראשדוד, תורה וחסד;  - נמני דניאלבני ברק , בית הלל;  - נירנברג מיכאלמודיעין עילית, קול יעקב;  -

מואל; בני ברק , תורת ש - נעים משהביתר, מיר;  - נעים יגאליבנה;  -אשדוד, תפארת רחמים  - נסימי ראובןיבנה;  -אשדוד, תפארת רחמים 
בני  - נפתלי עמוסירושלים, נחלת משה;  - נפתלי יהושע ברוךירושלים, דרכי התורה;  - נפתלי יהודה אריהירושלים, קול יעקב;  - נפתלי אלחנן

, חזון בני ברק  - נקי אריאלבני ברק , משכנות יוסף;  - נקאש יעקב חיירושלים, מסילת התורה;  - נפתלי שלמה חיים חולון; -ברק , תורת חיים
ירושלים,  - נריה חיים מאירבית שמש, מצא חיים;  - נקי מנשהירושלים, עלית בית חנניה;  - נקי מאירירושלים, לקח טוב;  - נקי ישראל מאיראיש; 
נתנאל ת; בני ברק , שיר למעלו - נתנאל אבינועםמודיעין עילית, כנסת ישראל;  - נתן יעקבמודיעין עילית, שמחת התורה;  - נשר אברהםמיר; 

מודיעין עילית,  - נתנזון אליעזראשדוד, שובה ישראל;  - נתנזון אלדרביתר עלית, בית אלשיך;  - נתנאל מאירבני ברק , בית שלמה;  - אריאל
בני ברק  - משהסאל ישראל בני ברק, נוה התורה;  - סאל יהונתןבני ברק , נועם התורה;  - סאל יהודה     ירושלים, בריסק;  - נתנזון יהודההגר"א; 

ירושלים, בית שמואל;  - סאס יוסףבני ברק, תורת בצלאל;  - סאלאויציק יוסף דובבני ברק , זכרון דוד גד;  - סאל שמעון מאיר, שתילי זיתים; 
ירושלים,  - ןסבג שמעובני ברק, נוה התורה;  - סבג מאירירושלים, עטרת שלמה;  - סבאג שמואלמודיעין עילית, ובחרת בחיים;  - סאס נח צבי

בני ברק, בית  - סגל אהרןביתר עלית, גן רוה;  - סבן שמעוןירושלים, אור יעקב;  - סבן אלחנןמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - סבו שמואל דודמיר; 
בני ברק ,  - סגל ישראלערד, נחלת יצחק;  - סגל יעקב יצחקבני ברק, פונוביז';  - סגל יעקבמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - סגל יוסףהלל; 

פתח תקוה,  - סגל צבי אריהתפרח, אבי עזרי;  - סגל נחמיהבני ברק, שערי תורה;  - סגל משהבית שמש, הר"ן;  - סגל משה       יששכר באהליך; 
מודיעין  - סובל מרדכי; צפת, ישיבת צפת - סובל חייםבית שמש;  - סדן  ירוןביתר עלית, דורשי ציון;  - סגל שלוםקרית הרצוג;  -עטרת שלמה 

מודיעין עילית, יששכר  - סובל שלמהמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - סובל עקיבאבני ברק , שערי תורה;  - סובל משהעילית, אוהל גדליה; 
בני ברק ,  - וויצקי מרדכיסביתר, גן רוה;  - סוהלי יהונתןמודיעין עילית, הגר"א;  - סובל שמואלמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - סובל שלמהבאהליך; 

 - סוכובולסקי יעקב ישראלבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - סויסה אופירירושלים, שער המלך;  - סויסה אברהםבני ברק;  -יששכר באהליך 
מודיעין  - אהרן שמואל סולברגבני ברק, בית הלל;  - סולברג אביגדורבני ברק , היכל משה;  - סוכובלנסקי יאירמודיעין עילית, כתר התורה; 

ירושלים, נחלי הצדיק;  - סומך ניסיםבני ברק , חזון שמואל;  - סומך מיכאל ישראלירושלים, אור השלום;  - סומך אביחיעילית, דעת תבונות; 
 - סופרין יהודהורה; בית שמש, אהבת ת - סופר צביבני ברק, בית הוראה הגר"נ קרליץ;  - סופר פנחסמודיעין עילית, אהל יעקב;  - סופר ברוך



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
סוקולובסקי בני ברק, כנסת התורה;  - סוקולובסקי אפריםמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - סוקולובסקי אליהואשדוד, בית תלמוד למרביצי תורה; 

סוקולובסקי עילית;  מודיעין -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - סוקולובסקי מאיר שמחהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - יצחק
מודיעין  - סוקל שלמהבית שמש, יששכר באהליך;  - סוקולובר יוסףירושלים, משכן שרגא;  - סוקולובר אברהםבני ברק , נחלת יעקב;  - משה

בני  - אריה סטוארט יעקבבני ברק , יד מרדכי;  - סורקיס יעקבבני ברק , מורשה ודעת;  - סורקיס דודמודיעין עילית;  -עילית, עטרת שלמה 
ביתר עלית, חיים  - סטיקה ברוךמודיעין עילית, חלקת יהושע;  - סטורץ יהודה שמחהרכסים, יששכר באהליך;  - סטוצקי אריהברק, רשב"י; 

מודיעין עילית, בית  - סטפנסקי עקיבאמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - סטפנסקי דודמודיעין עילית, שפתי דעת;  - סטניצקי יצחק דודלראש; 
 - סיטבון יוסףבני ברק, וולזין;  - סיבי דניאלקרית הרצוג;  -בני ברק, עטרת שלמה  - סטפנסקי רפאלבני ברק, אהל יעקב;  - סטפנסקי צביאבא; 

 - סיימונס אליהו, בכורי יוסף; ירושלים - סיימון אריאלירושלים, קול יעקב;  - סיידה אשרבני ברק, מורשה ודעת;  - סיטון עובדיהאשדוד, גרודנא; 
מודיעין עילית, חו"מ  - סילמן מרדכיירושלים, אוהל יוסף;  - סילמן דודבני ברק , ארחות תורה;  - סילבר שמואל אברהםחיפה, כנסת ישראל; 

בני ברק , ברכת  - ן טוב יוסףסימרמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך  - סימן טוב יהודהירושלים, באר התלמוד;  - סימן טוב גדרמת אלחנן; 
סינואני ירושלים, יד סעדיה;  - טוב מאיר -סימןירושלים, אהל יוסף;  - סימן טוב שמואלמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - סימן טוב יצחקיצחק; 

ירושלים, מאור  - סיניסון שמואל דוד בני ברק, שיח יצחק; - סיניסון נחוםמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - סיניסון מרדכיבני ברק, רשב"י;  - יעקב
בית שמש, בריסק;  - סירוטה יעקבירושלים, צילו של היכל;  - סירוטה הללבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - סירוטה אליעזרישעיה; 

סלומיאנסקי רושלים, הר"ן; י - סלומון בן ציוןמודיעין עילית, בני בנימין;  - סלובס יעקב ישראלבית שמש, שערי שמחה;  - סירוטה ישכר דוד
אלעד, אבי  - סלמן אלעדאופקים, היכל הנר;  - סלמה יעקבירושלים, יששכר באהליך;  - סלינגיר שלמה משהבני ברק, גור מלצר;  - שלמה זלמן

עילית, אוצר דעת;  מודיעין - סנדומירסקי יחזקאלמודיעין עילית, קרית ספר;  - סנדומירסקי חייםירושלים, מיר;  - סמוטני גבריאלעזרי; 
אופקים, קרן התורה אופקים;  - סנדלר דרור בנימיןאופקים, תהלה לדוד;  - סנדלר דוד יהושעירושלים, שארית יעקב;  - סנדומירסקי משה אשר

 - אליסף חייםסעדון נתיבות, חכמת רחמים;  - סעדה אהרןצפת, יתד התשובה;  - סנדרוסי יונתןבני ברק , נחלת משה;  - סנדלר ישראל מאיר
 - ספיר הושעיהירושלים, מיר;  - ספינר אייזיק יצחקירושלים, מיר;  - ספטר משה אהרןבני ברק, רשב"י;  - סעידוב משהירושלים, בנין אב; 

לאברכים  בני ברק , מרכז תורני - ספרא יהושעמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ספיר חנניהרמת שלמה;  -ירושלים, אהל יוסף 
 - סקעת הראלחיפה, בעלזא חיפה;  - ספרין מרדכיירושלים, בית יחיאל;  - ספראי מיכאלמודיעין עילית, שערי ברכפלד;  - ספרא צבינבחרים; 

די בן עבאירושלים, החיים והשלום;  - סתיו שימודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - סרבניק מרדכי יאירביתר עלית, עטרת גבריאל; 
בני ברק ,  - עובדיה בנימיןבני ברק , עטרת שלמה;  - עדני חים שאולתל ציון, תורה לשמה;  - עבוד ישי שלמהירושלים, שלום יצחק;  - ציון

 - עקבעובדיה פתייה יאלעד, יערפו טל;  - עובדיה יעקבבני ברק , נזר אהרן;  - עובדיה יוסףבני ברק , מאיר אוריה;  - עובדיה יאירפונוביז'; 
חשמונאים, אור ברוך;  - עוזרי יאירירושלים, בית אלשיך;  - עוזרי חייםבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - עוזרי דניאלירושלים, בית אלשיך; 

, נחלת בית שמש - עזר יצחקתל ציון, דברי חזקיהו;  - עזר אביחיאשדוד, זוהר התורה;  - עורקבי שיבני ברק , יששכר באהליך;  - עוקשי גלעד
עזרא אלעד, בית אהרן;  - עזרא אריאלבית שמש, תפארת רשב"י;  - עזרא אברהם ישראלירושלים, קהילות יעקב;  - עזרא אברהם ישעיהוהחיים; 

זריאל  עאשדוד, אורות בניהו;  - עזרי יצחקירושלים, מעלות דוד;  - עזרי בנימיןירושלים, תורה אור;  - עזרא מנשהרחובות, הליכות חיים;  - זהר
עטיה נתיבות, תפרח;  - עזרן רפאלירושלים, מיר;  - עזרן חיים יצחקאשדוד, אורות חיים ומשה;  - עזריאל שמואלאשדוד, ברכת השם;  - ישראל
 - עטרי מאיראלעד, מדרש אליהו;  - עטייה מרדכיירושלים, אהבת שלום;  - עטיה נסיםמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - מרדכי

בני  - עידה שלמהנתיבות;  -נתיבות, יששכר באהליך - עידאן צבי ישראלירושלים, תורת שלמה;  - עיאש אביה יהונתןמודיעין עילית, אביר יעקב; 
זאס עלנתיבות, חסד יסובבנו;  - עיני יהודהנתיבות, יגל יעקב;  - עידן פינחס אוריאלירושלים, קול הנער;  - עידן אשרברק , עמלה של תורה; 

ירושלים,  - עמיאל יוסףצפת, נחלת נפתלי;  - עמדור אהרןאשדוד, אורות חיים ומשה;  - עלימה רפאלבני ברק, רבינו חיים עוזר;  - משה חיים
 - עמנואל שמעוןבני ברק , לומדי תורה;  - עמנואל שלמהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - עמנואל יעקבמאמר מרדכי; 

 עמר חיים   גבעת זאב, מטה משה;  - עמר חגיבני ברק, בית הלל;  - עמר בן ציוןמודיעין עילית, אהבת שלום;  - עמר איתןלים, צילו של היכל; ירוש
עמר אשקלון, תורת חיים    ;  - עמר ישראל אליהונתיבות, תפארת שלום;  - עמר חנניהביתר עלית, חיים לראש;  - עמר חננאלירושלים, מיר;  -

בני ברק , עץ  - עמרם נדבבני ברק , פונוביז';  - עמרם אריהבני ברק , יששכר באהליך;  - עמראני יהונתןטבריה, זכרון מאיר;  - ישראל יהודה
 עסיסירושלים, אמרי דעת;  - ענתבי שלמהבני ברק , רשב"י;  - ענתבי משהמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - עמרני שלוםהחיים; 

בני ברק, משפטים  - עקביאן דודמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - עסיס נתנאלבת ים, בית מדרש לדיינים;  - עסיס משהבני ברק , פונוביז';  - יונתן
ן נתן עשקטיינתיבות, שכר שכיר;  - עשוש רונימודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - ערערא אפריםאשדוד, שבט הלוי;  - ערבליך יואל שלוםישרים; 

פאלי בני ברק , פונוביז';  - פאלי יהושעמודיעין עילית, נחלת דוד;  - פאלי אשראשדוד, שבט הלוי;  - פאלאק אהרןירושלים, בעלזא;  - בנימין
מודיעין עילית,  - פאלק משהירושלים, בריסק;  - פאלק יעקב י הושעירושלים, מיר;  - פאליי אלכסנדר ז.בני ברק , מורשה ודעת;  - יעקב ישראל

בני ברק,   - פדל נריהבית שמש, אהבת שלום;  - פדידה יצחקירושלים, בריסק;  - פבלוב שמואלבני ברק , בית יהודא;  - פאס אריהמגדל עוז; 
פדר , מיר )ברכפלד(; מודיעין עילית - פדר ישראל חייםבני ברק , עץ חיים;  - פדר יעקב שבחתל ציון, בני ציון   ;  - פדלון אהרוןמאור התורה; 
פוגל בני ברק, רשב"י;  - פוגל אברהם יוסףמודיעין עילית, קצות החושן;  - פוברסקי מרדכיקרית הרצוג;  -בני ברק , עטרת שלמה  - שלמה אפרים

בני ברק ,  - ודור חננאל הכהןפמודיעין עילית, אלכסנדר;  - פודולסקי יחזקאלבני ברק , פונוביז';  - פוגל שמואל ש.ירושלים, למען דעת;  - יהונתן
מודיעין עילית, הגר"א;  - פודרביניק מאירמודיעין עילית, מגדל עוז;  - פודרביניק חייםבני ברק , בית מאיר;  - פודרביניק אליהושיח יצחק; 

פוזן משה ירושלים, מיר;  - ב ישראלפוזן יעקבני ברק;  -בני ברק , יששכר באהליך  - פוזן יוסףירושלים, היכל אברהם;  - פודרביניק מרדכי יהושע
מודיעין  - פויכטונגר אהרןבני ברק, מעלות קדושים;  - פוטרמן אפריםבית שמש, עליות אליהו;  - פוזן שמעון ישראלבני ברק, פונוביז';  - יחיאל

פולק אופקים, עטרת צבי;  - פולק אליהו ירושלים, זיו ישראל; - פולד צבי דודירושלים, תפארת מרדכי;  - פויכטונגר יוסףעילית, משנת אברהם; 
פולק אלעד, חי יעקב;  - פולק יעקבאופקים, נחלת משה;  - פולק יעקבירושלים, משכן מאיר;  - פולק דוד שלמהירושלים, אור אלחנן;  - אפרים

אשדוד,  - פונק רפאלאהבת שלום; תל ציון,  - פומס אליה יוסף שלוםבני ברק , סלבודקא;  - פולק משהירושלים, משאת משה;  - ישראל יעקב
 - פופוביץ אליהומודיעין עילית, בית הלוי;  - פוס ישעיהבני ברק , הליכות משה;  - פוס יהודהבני ברק , בית הלל;  - פוס יהודהעטרת צבי; 

פוקסברומר מודיעין עילית, אסוקי שמעתא;  - פוקסברומר אליהובני ברק , סלבודקא;  - פוקסברומר אברהם ישעיהמודיעין עילית, בית שלום; 
 - פורטני נתנאלבני ברק , יערפו טל;  - פוקסמן אריהבית שמש;  -בית שמש, כנסת מרדכי  - פוקסברומר יחיאלבית שמש, אהבת תורה;  - דוד

פורנברג דב אלעד, אבי עזרי;  - פורמן פנחס; בני ברק , משפטים ישרים - פורייס יעקבבני ברק , מורשה ודעת;  - פורייס יונהבני ברק , לוקעווע; 
ירושלים, לקח  - פורת צבי היירשבני ברק , יששכר באהליך;  - פורת יעקב שאולבני ברק , לומז'ה;  - פורנברג עידואופקים, זכרון אליהו;  - ברוך
 - פיג'ו רפאלרמת שלמה;  -ירושלים, אהל יוסף  - סףפיג'ו יוירושלים, מיר;  - פיגדור נתןירושלים, בית הכרם;  - פטרפרוינד מרדכי הלויטוב; 

 - פייג משה אהרןירושלים, מאקאוע;  - פייבלזון צביבני ברק , בית הלל;  - פיטוסי יעקבבני ברק , עץ חיים;  - פיזקוב יהודהירושלים, מטה משה; 
מודיעין עילית,  - פיין אהרןירושלים, הר"ן )ברכפלד(;  - פיין אברהם ישעי'הבני ברק, בית הלל;  - פייזקוב יהודהבית שמש, רחמסטריבקא; 

 - פייפר אוריבני ברק, נחלת משה;  - פיינסוד אלישע דודירושלים, מטה יוסף;  - פיינהנדלר אלישעירושלים, תורה אור;  - פיין שמואלרצופות; 
בני ברק, ברסלב;  - פינחס נתנאלעין עילית, עול תורה; מודי - פילץ יהודה אריהירושלים, שערי ישועה;  - פילבר חייםירושלים, אהבת שלום; 

 -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - פינטו נתנאל יאשיהומודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - פינטו יוסף חייםבני ברק , בית מאיר;  - פינטו דניאל
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מודיעין עילית, עטרת  - פינסקי אליהוברק , עטרת שלמה;  בני - פינסקי אליהומודיעין עילית, עטרת שלמה;  - פינס יעקב ברוךמודיעין עילית; 

פינקל ירושלים, מיר;  - פינקל אליעזר יהודהבני ברק , בית הלל;  - פינקוס משהירושלים, מיר;  - פינקוס יצחק בנימיןמודיעין עילית;  -שלמה 
בני  - פינקלשטיין מרדכיירושלים, מיר;  - פינקל משהירושלים, מיר;  - פינקל מיכאל יעקבירושלים, מיר;  - פינקל בנימיןירושלים, מיר;  - בנימין

מודיעין עילית, יששכר  - פיפרמן מתתיהובני ברק , שפתי כהן;  - פיפקו נתנאלמודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - פינקלשטיין פנחסברק, פונוביז'; 
ירושלים,  - פישל יאירבני ברק , פונוביז';  - פישהוף מרדכיושלים, נזר מרדכי; יר - פיש מרדכיבני ברק , שיח יצחק;  - פירר בן ציוןבאהליך; 

 - פישר אלימלך דודאלעד, עטרת עמרם;  - פישר אהרןבני ברק , בית יהודה;  - פישמן יהודהבית שמש, מיר;  - פישמן דוד גרשוןמעלות התורה; 
בני  - פישר חיים צביביתר עלית, נחלת משה;  - פישר דודביתר עלית, מיר;  - הכהן פישר אפריםירושלים, קמניץ;  - פישר אפריםבני ברק, רשב"י; 

מודיעין עילית,  - פלברבוים נתן יוסףירושלים, אור יעקב;  - פלבני ישראל מאירמודיעין עילית, ליבו חפץ;  - פישר ישראלברק , מורשה ודעת; 
אשדוד,  - פלדמן דוד               אלעד, מדרש אליהו;  - פלדמן אברהם ש.יד אהרן; -בני ברק , יששכר באהליך - פלד שמעוןבני ברק;  -ברסלב 

מודיעין עילית, יששכר  - פלדמן ישראל מאירבית שמש, משאת מרדכי;  - פלדמן יוסף דןאלעד, מורשה ודעת;  - פלדמן זאבאהל אברהם; 
בני ברק ,  - פליישמן מיכאלבני ברק, תפארת שלום;  - פלדמן שלוםכפלד(; מודיעין עילית, מיר )בר - פלדמן נחוםמודיעין עילית;  -באהליך 
בני  - פלם משהירושלים, בית מדרש להלכה;  - פליסקין שמואלירושלים, אהל יוסף;  - פלינק יהודהבני ברק, פונוביז';  - פליישמן שלוםרשב"י; 

בני  - פלק יחיאלירושלים, מיר;  - פלצינסקי מנחםירושלים, מיר;  - דניאלפלצינסקי אלעד, מדרש אליהו;  - פלמן ישראל מאירברק , בית הלל; 
פתח  - פלקוביץ ישראלבני ברק, ויזניץ;  - פלקוביץ בן ציוןבני ברק, ברסלב;  - פלק שאולמודיעין עילית, עול תורה;  - פלק מאירברק , הגרנ"ט; 

רכסים, אור מאיר;  - פנחסוב גילאלעד, בית יהדא;  - פלרסהיים יחזקאלמשה; ירושלים, מטה  - פלר מיכאלפתח תקוה;  -תקוה, יששכר באהליך 
 - פנחסי יהודהבני ברק , נזר אהרן;  - פנחסי דוד עמנואלנתיבות, תפארת שלום;  - פנחסי דודמודיעין עילית, זכרון משה;  - פנחסוב מרדכי

פנירי מעלות, יערפו טל;  - פנירי אברהםירושלים, מיר;  - פנטליאט אליהובני ברק, עמלה של תורה;  - פנחסי יהונתןאשדוד, אורות חיים ומשה; 
בני ברק, ישיבת עטרת  - פפויפר שמואלמודיעין עילית, ראש יוסף;  - פפויפר יחיאלירושלים, מיר;  - פנקס אברהם מרדכיאלעד, חי יעקב;  - יוסף

פציפיצי מודיעין עילית, קדשים;  - פציפיצי יעקבמודיעין עילית, ישרי לב;  - פפנהיים שרגאם, אור שמואל; ירושלי - פפנהיים אריה יהודהיוסף; 
 - פקטר יהודהבני ברק , הלכה למשה;  - פצ'יפיצ'י שמואלאשדוד, דעת יוסף;  - פציפיצי מרדכימודיעין עילית, מרגינתא דאברהם;  - יצחק

בני ברק,  - פראנק אליהומודיעין עילית, נחלת משה;  - פראג שלמה זלמןרושלים, אהבת שלום; י - פקטר שלוםירושלים, תפארת ישראל; 
 - פרג שמעוןבני ברק, קדושי קרקא;  - פרג משהירושלים, מיר;  - פרבשטיין אליהו אשרירושלים, יחי ראובן;  - פרבר יעקב ישראלפונוביז'; 

גבעת זאב, מיר;  - פרוביין חייםקרית הרצוג;  -בני ברק, עטרת שלמה  - פרדסון יהודה יצחקיש; בני ברק, חזון א - פרדמן אהרןירושלים, נר רפאל; 
 - פרויליך אברהם יוסףביתר, בית שמואל;  - פרוידנברגר יוסף חייםירושלים, עטרת שלמה;  - פרוביין ישראלירושלים, תורה אור;  - פרוביין חיים

בני  - פרוינד יחזקאלערד, נחלת יצחק ;  - פרוימן שמחהמודיעין עילית;  -יעין עילית, יששכר באהליך מוד - פרויליך ברוךבני ברק , באר אהרן; 
 פרוש אברהםירושלים, הר השלום;  - פרוסקין שמואלבני ברק , פונוביז';  - פרוינד פינחסביתר עלית, אור דוד;  - פרוינד מרדכיברק, דרך אמונה; 

ביתר עלית,  - פרוש יעקבמודיעין עילית, אמרי ברוך;  - פרוש אברהםירושלים, כנסת יצחק )ק"ס(;  - רהםפרוש אבירושלים, בני הישיבות;  -
מודיעין עילית, חדוות  - פרוש רפאלירושלים, רב עמרם חסידא;  - פרוש נתן נטעאופקים, נחלת משה;  - פרוש מרדכימתיבתא להוראה; 

 - פרחים יעקבירושלים, בני אליהו;  - פרחי משהאשדוד, כנסת ישראל;  - פרזן שמואלמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - פרוש שמואלהתלמוד; 
מודיעין עילית, עטרת  - פריד אריה נחמיהפתח תקוה, קרית אונו;  - פריד אליעזר אלימלךבית שמש, שיח יצחק;  - פרי שמעוןירושלים, נר יוסף; 

מודיעין  - פריד משהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - פריד ישראלירושלים, מיר;  - פריד דוד אברהםית; מודיעין עיל -שלמה 
 - פרידלנדר יונהבני ברק , רשב"י;  - פרידלנדר חייםירושלים, מיר;  - פרידלנדר אהרןאשדוד, בעלזא;  - פריד שלוםעילית, כנסת יצחק )ק"ס(; 

 -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - פרידמן אליעזרירושלים, בית מדרש לתורה;  - פרידלס יעקבלהלכה בהתיישבות; ירושלים, בית מדרש 
בית שמש,  - פרידמן בנימין לייבמודיעין עילית, יששכר באהליך;  - פרידמן אפריםמודיעין עילית, בית שלום;  - פרידמן אפריםמודיעין עילית; 

בני  - פרידמן יוסף אהרןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - פרידמן יהודה פסחירושלים, רוממה;  - שעפרידמן דוד יהואהבת תורה; 
ירושלים, אור אלחנן;  - פרידמן יעקבבני ברק , אלכסנדר;  - פרידמן יחיאל מיכלמודיעין עילית, תורת זאב;  - פרידמן יחזקאלברק,  מאור התורה; 

פרידמן מנחם בני ברק , כנסת התורה;  - פרידמן מאירירושלים, משכן משה;  - פרידמן ישראל אהרןית שמש, טשכנוב; ב - פרידמן יצחק צבי
ביתר עלית, שמרלר;  - פרידמן נתןירושלים, נר ישראל;  - פרידמן נחוםבית שמש, חשקת שלמה;  - פרידמן מרדכיביתר, ברכת מרדכי;  - מנדל

בית שמש, זכרון שמשון;  - פרידמן פינחסירושלים, בית יצחק הלוי;  - פרידמן עמרם יצחקנוה יעקב;  -מה ירושלים, עטרת של - פרידמן נתן
מודיעין עילית, עטרת שלמה;  - פרידמן שלמהבני ברק , חזון איש;  - פרידמן שלמהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - פרידמן צבי

 - פריזנד יוסףירושלים, אבי עזרי;  - פריזל אברהם ישעיהובני ברק , בית מדרש עליון;  - פרידמן שמעוןבני ברק, נר רפאל;  - פרידמן שלמה אהרן
בית שמש, אור לישרים;  - פרייליך אליהוירושלים, צילו של היכל;  - פרייל יהודהקרית גת, יד רמ"א;  - פריי חיים שלמהירושלים, עיון ההלכה; 

זוועהיל;  -ביתר, בית מרדכי  - פריימן אפריםמודיעין עילית, פונוביז';  - פריימן אברהםבני ברק , זכר שלמה )תל אביב(;  - ה יצחקפרייליך מש
מודיעין עילית, אליבא דהלכתא;  - פריינד חיים שלוםבית שמש, בית יחיאל פישל;  - פריימן מנדלחיפה, נחלת הלויים;  - פריימן ישראל מאיר

מודיעין  - פרינץ מאירבני ברק , נחלת משה;  - פרייס אהרןירושלים, אהל דבורה;  - פריינד יעקב ישראלבית שמש, שמחת בנימין;  - אלפריינד יו
בני ברק ,  - פרלה דניאלמודיעין עילית, שערי ציון;  - פרל מרדכי אליהובני ברק , עטרת שלמה;  - פרישמן שלמה זלמןעילית, שירת אהרן; 

פרלמוטר מודיעין עילית, מגדל עוז;  - פרלין חיים עוזרראש העין;  -מודיעין עילית, בית הלוי  - פרלין אברהם ישעיהקרית הרצוג;  -עטרת שלמה 
 - פרלמן אליסףבני ברק , צדק לדוד;  - פרלמוטר שמעוןבני ברק , חזון איש;  - פרלמוטר צבימודיעין עילית, פונוביז' מ"ע;  - יצחק אייזיק

פרמד אלעד, מנחת יעקב;  - פרלמן שלמהאלעד, חפץ חיים;  - פרלמן מרדכימודיעין עילית, כנסת ישראל;  - פרלמן יעקב ישראלמיר;  ירושלים,
 פרנק עקיבאירושלים, משכן שלמה;  - פרננדס יעקב מאירבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - פרמד אשרנצרת עלית, תפארת צבי;  - אריה

בית שמש, מיר;  - פרנקל אברהם יצחקבית שמש, עטרת שלמה;  - פרנקיל יוסף צביבני ברק , בית הלל;  - פרנק צבי פסח; ירושלים, אהל תורה -
פרנקל חיים ירושלים, שער המלך;  - פרנקל אלחנןבני ברק , לומז'ה;  - פרנקל אלחנןירושלים, בית מדרש להלכה בהתיישבות;  - פרנקל אהרן

פרנקל בית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - פרנקל יששכר דודרכסים, נר ישראל;  - פרנקל יהודהן הלכה ויזניץ; מודיעין עילית, עיו - מאיר
בית שמש,  - פרנקל צבי מיכלבני ברק, נעשה אדם;  - פרנקל נתןביתר עלית, עטרת יצחק;  - פרנקל מנחםבני ברק, דרכי איש;  - מיכאל יעקב

בעלזא; -בית שמש, עיון - פרסטר אברהם יוסףבני ברק , בית רפאל;  - פרנקרייך יעקבבני ברק , כנסת התורה;  - פרנקרייך זבולוןשערי שמחה; 
בני ברק , תורה  - פרץ דוד   ירושלים, אור אלחנן;  - פרץ אפריםאשדוד, עטרת צבי;  - פרץ אליהואופקים, נחלת משה אופקים;  - פרעס יונה זאב

פרץ אלעד, חכמת שלמה;  - פרץ צפרירבני ברק , בית דוד;  - פרץ מיכאלבני ברק , ברכת דוד;  - פרץ יוסףר התורה; אשדוד, זוה - פרץ דןוחסד; 
מודיעין עילית,  - צאיט מנחםבית שמש, שיח יצחק;  - פרקוביץ משהירושלים, חיי תורה;  - פרצוביץ שמעון מרדכיבני ברק, בית יהודא;  - שמעון

 -אופקים, עטרת שלמה  - צבאח דודרמלה;  -בני ברק , תפארת גמליאל  - צארום גדעוןמודיעין עילית, אהבת שלום;  - צאלח אוריאלגאון יעקב; 
מודיעין עילית,  - צדוק נתנאלאלעד, משכנות שלום;  - צדוק חייםירושלים, שובי נפשי;  - צבר יחזקאלבני ברק, חזון איש;  - צביון חייםאופקים; 

צדקה אלעד, מדרש אליהו;  - צדקה יצחקבני ברק, תורה וחסד;  - צדקה יהושעבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - הודהצדקה ימיר )ברכפלד(; 
אשדוד, דעת  - צוברי חייםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - צוברי אלירןמודיעין עילית, אהבת שלום )מודיעין עילית(;  - משה
 - צולמן חיים שמואלבני ברק , באר שלמה;  - צולמן אברהם ישעיהובית שמש, בעלזא;  - צוויבל משהד, עטרת צבי; אשדו - צוברי שלוםיוסף; 



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
בני ברק, האלשיך;  - צורף נתןאשדוד, הוראה;  - צופר משה מרדכיחיפה, עטרת שלמה;  - צופיוף שלמה ישראל הכהןבני ברק , נחל איתן; 

ביתר,  - ציינוירט יחזקאלבני ברק, פונוביז';  - צייטלין אהרןבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - טרינבום נחציבני ברק, אור דוד;  - ציטיאט דוד
בני ברק ,  - ציקינובסקי רפאל מרדכי בית שמש, אור לישרים;  - ציקונובסקי מרדכימודיעין עילית, יששכר באהליך;  - צימנט יחיאללויצק; 

ירושלים,  - צ'סקין מנחם אריהירושלים, מדרש דוד;  - צמח יחזקאל משהבני ברק , עמלה של תורה;  - חייםצמח בני ברק;  -יששכר באהליך 
 - קאהן עפר אברהםאשדוד, בית המדרש לדיינים;  - צרפתי עמרםגבעת זאב, אוהל יוסף;  - צ'רנופסקי מרדכירמת שלמה;  -יששכר באהליך 

בני  - קבלן נתנאלעפולה, יששכר באהליך;  - קאפמן יונתן יחיאלבני ברק , רשב"י;  - קאפח יגאלר; ירושלים, מי - קאופמן חנוךתפרח, בית יוסף; 
 - קדוש ישראל יוסףבני ברק, מאור התלמוד;  - קדוש יהודהירושלים, מיר;  - קגן משהתל ציון, צילו של היכל;  - קבנובסקי ברוךברק , בית יוסף; 

בני ברק , אמרי יוסף;  - קדמי ישראל מאירירושלים, בית אלשיך;  - קדושים נתנאלביתר עלית, אור דוד;  - קדושי אליעדירושלים, צילו של היכל; 
קוגל בצלאל ירושלים, מיר;  - קובשקה אריאלירושלים, מיר;  - קובר מאירמודיעין עילית, הגר"א;  - קובר יוסףבני ברק, אהל יעקב;  - קהן מרדכי

 - קוט אברהם ישעיהופתח תקוה, שער התלמוד;  - קוזניץ שלמהערד;  -ערד, בית מדרש גבוה  - קוזליק ישראל; מודיעין עילית, רצופות - עוזר
 - קויתי אבנרירושלים, מיר;  - קוין ברוך לייבבני ברק, זכרון משה;  - קוט מרדכימודיעין עילית, הגר"א;  - קוט חנוךבני ברק, יששכר באהליך; 

בני  - קוליץ אברהםנשמת עזרא;  -בני ברק, עטרת שלמה  - קולדצקי יעקב ישראלבני ברק , פונוביז';  - צקי אריהקולדאשדוד, חניכי הישיבות; 
בני ברק, עץ חיים;  - קולנגי אליהובני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - קולמן שלום מאירבני ברק, אשכנז;  - קוליץ יאיר חייםברק, נחלת דוד; 

בני ברק , משה ואהרן;  - קולר אפרים צביבני ברק, יששכר באהליך;  - קולנגי יונתןבני ברק;  -רק , יששכר באהליך בני ב - קולנגי חיים שאול
נצרת עלית, שיח יצחק;  - קוסטנטינר נח יונהמודיעין עילית, חושן משפט;  - קוסובסקי ישראל מאירבני ברק , בית הלל;  - קונשטט ברוך

ירושלים,  - קוסקס יוסף חייםאשדוד, כנסת ישראל;  - קוסקאס רזיאלבני ברק , דאראג;  - קוסטרליץ מרדכיבני ברק, ברסלב;  - קוסטנטינר נתן
ירושלים, תורה אור;  - קופילוביץ משהמודיעין עילית, בריסק;  - קופולוביץ צבי דודמודיעין עילית, בריסק;  - קופולוביץ ישראל מנדלדרכי דוד; 

ירושלים, שיח יצחק;  - קופמן אפריםירושלים, קהילות יעקב;  - קופמן אפריםבני ברק, פונוביז';  - קופמן אהרןירושלים, מיר;  - לקופל גבריא
 - קופרמן יעקב אליעזרירושלים, מיר;  - קופרמן אהרן דודאלעד;  -אלעד, אברכים  - קופר יהודהמעלה אדומים, קלייפדא;  - קופצוב נריה

 - קופשיץ צביבית שמש, פרושים;  - קופשיץ אפריםבני ברק , מורשה ודעת;  - קופרמן שמואלמודיעין עילית;  -יששכר באהליך  מודיעין עילית,
 - קוקבקה שמעוןאלעד, יערפו טל;  - קוקבקה מרדכיבני ברק , נחלת משה;  - קוק שמואלירושלים, מיר;  - קופשיץ צביבית שמש, אהבת שלום; 

 - קורלנסקי אלטר דודירושלים, בני אליהו;  - קורח נתנאלבני ברק , הר"ן;  - קוקיס רפאלחיפה, דעת יואל;  - קוקיס מאיר אשדוד, קרית מלאכי;
 - קורן משה יהושעמודיעין עילית, שקידת התורה;  - קורלנסקי יעקב ישראלבני ברק, בית ישראל;  - קורלנסקי דבבני ברק , יששכר באהליך; 

בית שמש, כתר  - קטיעי יוסף שלוםבני ברק , בית הלל;  - קורנפלד מרדכיבית שמש, בית שמואל;  - קורנבליט אברהם ירושלים, מנחת שלמה;
בני ברק, בית מדרש  - קיבוביץ צביירושלים, קול תורה;  - קיאלי אברהםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - קטיפיאן רחמיםתורה; 
מודיעין  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - קיי שאול חייםבית שמש, גור;  - קיהן יששכר דבבני ברק , ברסלב;  - קיבלביץ פסח יעקבעליון; 
 קיסנר בנימיןמודיעין עילית, אלכסנדר;  - קינסטליכער שמואל ז.אשדוד, עטרת צבי;  - קימל אריהאשדוד, משכן חביב יבנה;  - קיין יצחקעילית; 

בני ברק , שערי  - קיציס יהודהבני ברק , שערי חכמה;  - קיציס אהרןמודיעין עילית, שמחת התורה;  - קיסנר יהודהמודיעין עילית, שערי ציון;  -
 - קלגסבלד אריאלאשדוד, בוסטון;  - קלאר צביבני ברק , בית הלל;  - קירזנר צבי אלעזרבני ברק , פונוביז';  - קירזנר אליעזר זאבחכמה; 

רמת שלמה;  -בני ברק, יששכר באהליך  - קלויזנר דודמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, יששכר באהליך  - קלגסבלד שמואלירושלים, דבר שלום; 
רק, בני ב - קליימן שניאור זלמןאשדוד, עטרת צבי;  - קליימן דודבני ברק, פונוביז';  - קליימן אשרבני ברק, כנסת שלום;  - קלויזנר יחזקאל

קליין מודיעין עילית, מגדל עוז;  - קליין אהרוןירושלים, בית ישראל;  - קליין אברהם יעקבחיפה, קרית אתא לצעירים;  - קליין אברהם    פונוביז'; 
 - יין יהושעקלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - קליין יהושעאלעד, מדרש אליהו;  - קליין יהודהבני ברק, הרב מנדל;  - גדור

 - קליין מאיר    בני ברק, דרכי איש;  - קליין יוסף צביבית שמש, נתיבות ברוך;  - קליין יוסףמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה 
 - קליינר מאירלמה; מודיעין עילית, בית ש - קליינמן משהירושלים, ראשית דרכינו;  - קליין נחוםבני ברק , ברסלב;  - קליין מנחםירושלים, מיר; 

בית שמש, יסוד  - קליערס אברהםערד, נחלת יצחק;  - קלינבסקי שמחה בוניםירושלים, קול יצחק;  - קלימי עוזת"א;  -בני ברק, שירת דבורה 
מודיעין  - יהוקלנטרי אלאלעד, חיל לאורייתא;  - קלנטר יוסףירושלים, בריסק;  - קלמן נתנאלקרית גת, בית אברהם;  - קלירס זושאהעבודה; 

קלרמן ירושלים, מיר;  - קלרמן אורי שרגאבני ברק , נר זרח;  - קלרמן אברהם ישעיהובית שמש, שמחת בנימין;  - קלצקי יהודה י.עילית, המרכזי; 
קמיל ירושלים;  - אלקלרמן צורירכסים, נר ישראל;  - קלרמן ישיבני ברק , פונוביז';  - קלרמן יחזקאלמודיעין עילית, נחלת משה;  - אורי שרגא

מודיעין  - קנדלר שמואלבני ברק , שערי תשובה וחיים;  - קמרי יובלבני ברק , אור הנר;  - קמינצקי שמעוןירושלים, תפארת התורה;  - משיח
בית שמש, אהבת  - קנובליך דודבני ברק, נחלת משה;  - קנובל מרדכי יהושע ירושלים, תורת משה;  - קנובל מרדכי עילית, מרגינתא דאברהם; 

קנטור ירושלים, תורה אור;  - קנטור אברהםאופקים, קרן התורה אופקים;  - קנזביץ עזראירושלים, יששכר באהליך;  - קנופף אלעזר יצחקתורה; 
מודיעין  - עקב דב     קנטור ימודיעין עילית, דברי אמת;  - קנטור יהודהירושלים, מטה משה;  - קנטור חיים הללבני ברק , פונוביז';  - אהרן דוד

אלעד, מדרש  - קניג מנחם אליעזרמודיעין עילית, רצופות;  - קניג אלעזרבני ברק , פונוביז';  - קניבסקי מרדכי יחיאלעילית, פתחי שערים; 
 - קניגסהפר מאירטסבורג; אשדוד, פי - קניגסברג בנימיןירושלים, אור ההלכה;  - קניג שמואלמודיעין עילית, רצופות;  - קניג מרדכי דודאליהו; 

מודיעין עילית, שערי הלכה;  - קסטיקה יצחקבני ברק, שערי ציון;  - קנתן שמעוןבית שמש, כולל ישראל;  - קנתן ליאורבני ברק , מורשה ודעת; 
ין עילית, פתחי שערים; מודיע - קסטנבוים שמשוןמודיעין עילית, אבן ישראל;  - קסטנבוים יוסףמודיעין עילית, עץ חיים;  - קסטנבוים דוד

 - קסלר אורי שרגאמודיעין עילית, בית יצחק;  - קסל מנחםמודיעין עילית, סלבודקא;  - קסטרו ישראלחיפה, עמודי עולם;  - קסטנר משה חיים
קסמן , קדושי קרקא;  בני ברק - קסלר שמחהמודיעין עילית, בית שלום;  - קסלר שאולירושלים, בית חיים;  - קסלר יוסף    בני ברק , ברסלב; 

ירושלים, ר"ד  - קפלן אברהם מאירחיפה, סערט ויזניץ;  - קפל חיים יצחק   חיפה, סערט ויזניץ;  - קפל ברוךביתר, ברכת מרדכי;  - חיים אלעזר
בני ברק,  - קפלן יוסףמשה;  בני ברק, נחלת - קפלן בנימיןירושלים, זכרון שמשון;  - קפלן אליעזר דבבני ברק, בית יחיאל;  - קפלן אהרן דבסגל; 

 - קפלן שלמהירושלים, וולזין;  - קפלן ישראל יעקברמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך  - קפלן ישראל חייםבני ברק;  -עטרת שלמה 
קצבורג בני ברק , נחלת משה;  - קצבורג א. נתנאלבני ברק, תורה ודעת;  - קצאור שלוםרכסים, לוית חן;  - קפש יצחקמודיעין עילית, מגדל עוז; 

מודיעין עילית,  - קצבורג אריה אברהםירושלים, צילו של היכל;  - קצבורג אלעזר דודמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - אורי שרגא
בני  - קצואר משהבני ברק , חזון איש;  - קצואר יוסףבני ברק , פונוביז';  - קצואר אהרןאלעד, מדרש אליהו;  - קצבורג שמואל    דעת תבונות; 
מודיעין עילית, יששכר  - קצלנבוגן אלעזרבני ברק , הגר"א;  - קצלנבוגן אברהם משהאשדוד, גרודנא;  - קצלנבוגן אברהם ישעיהוברק, פונוביז'; 

בני ברק ,  - קצלנבוגן משהק, הר"ן )בני ברק(; בני בר - קצלנבוגן יעקב ישראלירושלים, למען דעת;  - קצלנבוגן יעקב   מודיעין עילית;  -באהליך 
 קראוס יוסף שלמהירושלים, מיר;  - קראוס יוסף שלמהמודיעין עילית, ברכת יצחק;  - קראוני דודאשדוד, גרודנא;  - קצלנבוגן נתןכנסת התורה; 

 -כרמיאל, יששכר באהליך  - קראוס יעקב ישראל מודיעין עילית, ליבו חפץ; - קראוס יחזקאלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  -
מודיעין עילית, קצות החושן;  - קרביץ אלחנןבני ברק , עטרת יוסף;  - קראם יאיר צבימודיעין עילית, ובחרת בחיים;  - קראוס שמואלכרמיאל; 

בני  - קרביץ יוסף חייםיעין עילית, עטרת שלמה; מוד - קרביץ יוסףבני ברק, ברסלב;  - קרביץ זאבבני ברק, רבינו חיים עוזר;  - קרביץ אליעזר
 - קרביץ מאירבני ברק , תורת דב"ש;  - קרביץ ישעיהובני ברק , חזון איש;  - קרביץ יצחק דודרמת השרון; -ברק , בית מדרש גבוה להוראה

בני ברק ,  - קרוזר מרדכיילית, ליבו חפץ; מודיעין ע - קרוגר שלמה זלמןירושלים, נשמת ישראל;  - קרביץ מרדכימודיעין עילית, קול אריה; 
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בית שמש,  - קרויזר ישראלמודיעין עילית, עץ חיים;  - קרויזר יעקב אלימלךמודיעין עילית, כתר ארם צובא;  - קרויזר זאבשמעתתא דהלכתא; 

קרול מודיעין עילית, תפארת חיים;  - מנחםקרויס יעקב ירושלים, מיר;  - קרויטורו מאירירושלים, צילו של היכל;  - קרויזר שלמהצדקת אפרים; 
קרון מודיעין עילית, הר"ן;  - קרון גרשוןאשדוד, יגדיל תורה;  - קרול שמחה בוניםערד, נחלת יצחק;  - קרול יוחנןאשדוד, בית ישראל;  - אלימלך

בני ברק, פרשבורג;  - קריגסמן אברהםבית שמש, סלאנים;  - קריבוס יוסףירושלים, למען דעת;  - קרוק צביפתח תקוה, קהל עדת ישורון;  - משה
בני ברק ,  - קריזר נתןירושלים, נזר מרדכי;  - קריזר יצחקמודיעין עילית, זכרון נחום;  - קריגסמן יהונתןבני ברק, טל תורה;  - קריגסמן ברוך

בני  - קריספין אהרןאופקים, אבי עזרי;  - קרייסמן ברוך הכהןבאהליך;  ירושלים, יששכר - קרייסמן ברוךבני ברק, פונוביז';  - קריזר צביפונוביז'; 
בית שמש, בית הלוי;  - קרישבסקי דודבית שמש, ישא ברכה;  - קרישבסקי אהרן זאבירושלים, קול יהודה;  - קריספין דודברק , מורשה ודעת; 

קרמר יוסף ירושלים, בית יחיאל;  - קרמר יאירבית שמש;  -אברכים  בית שמש, - קרלינסקי חיים עוזרירושלים, מיר;  - קרלינסקי אפרים מנחם
ירושלים,  - קרנברג משה דודירושלים, נחלת איש;  - קרמר משה אהרןירושלים, מעלות התורה;  - קרמר מרדכיירושלים, ישיבת בריסק;  - פנחס
קרסניצקי בני ברק , הר"ן )בני ברק(;  - קרני יצחקעטרת שלמה; אופקים,  - קרנובסקי אברהם אהרןירושלים, רב סגל;  - קרנברג נתן אהרןמיר; 

קרפט בית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - קרפ ישראלמודיעין עילית, ארחות תורה;  - קרסניצקי יחיאלירושלים, ישיבת בריסק;  - יחזקאל
קרשינסקי מודיעין עילית, שמחת תורה;  - קובר שמואלקרמודיעין עילית, שירת אהרן;  - קרפף שמואל יצחקבני ברק , שערי שמעון;  - ישראל
ירושלים, אוהל דוד שלמה;  - קרשינסקי יוסףירושלים, בית מדרש לתורה;  - קרשינסקי חיים צבימודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - אברהם

ירושלים, יסודי  - ראובן ינוןר עלית, אור השלום; בית - ראובן אלחנןביתר, גן רוה;  - ראה עמנואלבני ברק , אהל יעקב;  - קרשינסקי יעקב ישראל
מודיעין  - ראז חייםירושלים, אהל יוסף;  - ראובני ציוןבאר שבע, אור גרשון;  - ראובני יעקבאשדוד, אורות חיים ומשה;  - ראובן מאירהתורה; 

ראטה מודיעין עילית, בריסק;  - רפאל שמואל יעקב ראזמודיעין עילית, שערי לימוד;  - ראז ישראל אריהקבוצת סלבודקה;  -עילית, בית אבא 
ירושלים, בית אהרן  - ראטה נחוםבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - ראטה ישכר משהבית שמש, ישועת משה;  - אלכסנדר זיסקינד

ראקאוו שמעון דיעין עילית, למען אחי; מו - ראקאוו אליהוירושלים, מיר;  - ראם אריהלונדון, בית שלמה אריה;  - ראטענבערג פנחס שלוםהכהן; 
 רבי עזראבני ברק , ברסלב;  - רבי יוסףירושלים, אהל יוסף;  - רבי חייםבני ברק , מאיר אורה;  - רבי אבישימודיעין עילית, תפארת חיים;  - יצחק

בני  - רבינא יחזקאלרחובות, כסא רחמים;  - ו בנירביבאשדוד, עטרת צבי;  - רביבו אריהבני ברק , בית דוד;  - רביב שלום יהודהאלעד, ברסלב;  -
רבינוביץ ירושלים, אור שמחה;  - רבינוביץ יהודהירושלים, נתיב יצחק;  - רבינוביץ בן ציוןערד, ידיעת הש"ס;  - רבינוביץ אברהםברק, רשב"י; 

בית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - שמואל רבינוביץעפולה;  -עפולה, נחלת משה  - רבינוביץ רפאל אלחנןבני ברק , סלבודקא;  - משה
ירושלים, בית  - רוב אליעזרמודיעין עילית, שערי ציון;  - רדליך נחוםבית שמש, אהבת תורה;  - רבנוביץ יוסףירושלים, מיר;  - רביץ אריה צבי

רובין ירושלים, משכן משה;  - רובין אריהשלים, מיר; ירו - רובין אריהירושלים, בריסק;  - רובין אליהוחיפה, סערט ויזניץ;  - רוב יצחקהתלמוד; 
ירושלים, אהבת  - רובין ישראלירושלים, למען דעת;  - רובין יצחקבני ברק , כנסת התורה;  - רובין יוסףאשדוד, אורות חיים ומשה;  - יהושוע
רובינשטיין ירושלים, הגרי"מ זילבר;  - רובין שמואל זאבבא; מודיעין עילית, בית א - רובין נתןירושלים, אהל ישרים;  - רובין מרדכי  נתנאלשלום; 
ירושלים,  - רובינשטיין מתתיהורכסים, נר ישראל;  - רובינשטיין משהערד, נחלת יצחק ;  - רובינשטיין דבירושלים, מעלות התורה;  - בנימין

בני ברק , אהבת  - רוז משה דובזכרון יעקב, זכרון מיכאל;  - רוז יחזקאל יוסףירושלים, תפארת בחורים;  - רודרמן אברהם ישעיהואהבת שלום; 
בני ברק ,  - רוזלאר יהונתןירושלים, מיר;  - רוזובסקי אברהםירושלים, יחי ראובן;  - רוז ריצ'רדמודיעין עילית, מנחת זאב;  - רוז משה דובאהרן; 

אשדוד,  - רוזן נחבני ברק, תורת שמואל;  - רוזן משהת שמש, אור לישרים; בי - רוזן מרדכיבני ברק , נחל איתן;  - רוזן אברהם      נחלת משה; 
רוזנבוים משה ירושלים, שמרלר;  - רוזנבוים משהמודיעין עילית, הרב יערי;  - רוזנבאום רפאלאשדוד, אורייתא;  - רוזנבאום אשרבית ישראל; 

 רוזנבלום ישראל יעקבכוכב יעקב, הוראה;  - רוזנבלום יעקב יצחקין סטאלין; גבעת זאב, קרל - רוזנבוים שרגאמודיעין עילית, תורה אור;  - ברוך
אופקים,  - רוזנבלט יצחק זאבירושלים, לבו חפץ;  - רוזנבלט יצחקירושלים, חסדי דוד;  - רוזנבלט אברהםהר יונה;  -נצרת עלית, שיח יצחק  -

מודיעין  - רוזנברג בצלאלמודיעין עילית, אלכסנדר;  - רג אהרן אריה ליברוזנבירושלים, מיר;  - רוזנבלט משה אלתראופקים;  -עטרת שלמה 
רוזנברג בני ברק, רשב"י;  - רוזנברג יהודאערד, נחלת יצחק;  - רוזנברג חנוך צביאשדוד, עזרת תורה ביאלה;  - רוזנברג חייםעילית, מיר )ברכפלד(; 

 - רוזנברג יצחק     מודיעין עילית, אהל אברהם;  - רוזנברג יעקבילית, אלכסנדר; מודיעין ע - רוזנברג יחיאלעפולה, כתר תורה;  - יהודה זאב
מודיעין  - רוזנטל איסר יהודהבית שמש, כתר תורה;  - 5רוזנטל אהרןבני ברק , נחלת משה;  - רוזנטל אברהם אליקיםירושלים, שומרי החומות; 

רוזנטל יעקב בני ברק, פונוביז';  - רוזנטל יונהירושלים, יששכר באהליך;  - רוזנטל יהודה בני ברק, הגר"א; - רוזנטל אליהו יהודהעילית, פונוביז'; 
מודיעין עילית, שמחת התורה;  - רוזנטל יצחקקרית הרצוג;  -בני ברק , עטרת שלמה  - רוזנטל יצחקבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - ישראל

מודיעין עילית,  - רוזנטל מנחם מנדלבני ברק , רבינו חיים עוזר;  - רוזנטל ישראלבני ברק;  -בני ברק, עטרת שלמה  - רוזנטל יצחק זאב
בני ברק , נחלת  - רוזנטל שמעון משהירושלים, משכן אהרן;  - רוזנטל שלמה גאדילבית שמש, עטרת שלמה;  - רוזנטל פנחס אריהאלכסנדר; 

מודיעין עילית,  - רוזנפלד פנחס אליהובית שמש, זכרון יהודה מרדכי;  - רוזנפלד נפתליבני ברק , נחלת משה;  - רוזנפלד משה טוביהיחיאל; 
פתח  - רוזנקניג עדיאלבית שמש, ישועות משה;  - רוזנפלד שמעון     בני ברק , עטרת שלמה;  - רוזנפלד שמואלמודיעין עילית;  -עטרת שלמה 

מודיעין עילית,  - רוזנר חיים לייבירושלים, מיר;  - רוזנר אמיתיבית שמש, שיח יצחק;  - רוזנקרנץ אליהו פתח תקוה; -תקוה, עטרת שלמה 
בני ברק ,  - רוט אהרןירושלים, מיר;  - רוט אברהם ישעיהובני ברק , פונוביז';  - רוזנר שלמהבני ברק, באר אהרן;  - רוזנר ישראלשקידת התורה; 

מודיעין עילית,  - רוט יוסףמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - רוט דודמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - רוט ברוך מרדכיבית הלל; 
בני ברק , פונוביז';  - רוט שלמהבית שמש, אהבת שלום;  - רוט צבי דודאלעד, מדרש אליהו;  - רוט מרדכימודיעין עילית;  -יששכר באהליך 

 - רוטמן מרדכי דודבית שמש, פרושים;  - רוטמן יוסףבית שמש, בית הכרם;  - רוטמן חייםירושלים, אור ההלכה;  - ןרוטלוי אליעזר שלום הכה
ירושלים, קרית משה;  - רוטמן שלמה זלמןבני ברק , כנסת התורה;  - רוטמן שאולירושלים, באר משה;  - רוטמן צבי עקיבאביתר, בית משה; 

רוטנברג בני ברק , זכרון אברהם יחזקאל;  - רוטנברג יוסף אברהםירושלים, קול תורה;  - רוטנברג יוסףתורה;  בית שמש, שערי - רוטנברג יהודה
רוטר בני ברק;  -בני ברק , יששכר באהליך  - רוטר גבריאלבני ברק, אורח השולחן;  - רוטנשטיין שמואלאופקים, נחלת משה אופקים;  - מאיר

רוטשילד בני ברק;  -בני ברק , כתר תורה  - רוטשילד אליהובית שמש;  -בית שמש, כנסת מרדכי  - טיין משהרוטשירושלים, מיר;  - שמואל     
רוטשילד בני ברק, יששכר באהליך;  - רוטשילד מאירבני ברק , סלבודקא;  - רוטשילד ישעיהומודיעין עילית, לאסוקי שמעתתא;  - יחיאל מיכאל
 רויף יצחקירושלים, נתיבות התורה;  - רויך מרדכיפתח תקוה, לומז'ה;  - רויך יהונתןמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - משה יחיאל 

 - רוקח חייםרמת שלמה;  -ירושלים, יששכר באהליך  - רוקח  אליהובני ברק , יששכר באהליך;  - רויף שלמה הללבני ברק , חפץ חיים;  -
רותן אשדוד, אורות חיים ומשה;  - רוקח שלוםירושלים, צילו של היכל;  - רוקח משהבני ברק , עטרת שמעון;  - רוקח יעקבית יעקב; ירושלים, בר

רז ירושלים, איתרי;  - רז יוגבבית שמש, קול רינה;  - רז ברוךביתר, גן רוה;  - רז אליהומודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - מאיר
טבריה,  - רחמים אהרןביתר, תלמוד יוסף;  - רחימוב אליאור מנשהעמנואל, טללי אורות;  - רז מאיר חייםמודיעין עילית, נחלת משה;  - יחזקאל

ריבלין ביתר;  -ביתר עלית, עטרת שלמה  - ריבלין חיים יחיאלמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - ריבלין אברהםיקירי טבריה; 
בית  - ריבלין יעקב ישראלירושלים, אור שמואל;  - ריבלין יעקב זלמןירושלים, מסילת התורה;  - ריבלין ינוןבית שמש, שיח יצחק;  - יחזקאל

ריזל בני ברק , פונוביז';  - ריז'י יעקבבני ברק, אהל תמר;  - ריז'י אליהוירושלים, מגדל עוז;  - ריבלין משהבית שמש;  -שמש, יששכר באהליך 
אשדוד, דעת יוסף;  - רייזנר אברהםירושלים, מיר;  - רייזנפלד שלמה זלמןבית שמש, בעלזא;  - רייזמן יהושעבני ברק , נחלת משה;  - אליהו

 - רייך יחיאל יוסףביתר עלית, הישיבה הגדולה ביתר;  - רייטר משהבני ברק, אהל יעקב;  - רייזנר עקיבאביתר עלית, נדבורנה;  - רייזנר ישראל



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
 - רייך צביבית שמש, שיח יצחק;  - רייך פנחסאלעד, מדרש אליהו;  - רייך משהפתח תקוה, דברי יציב;  - רייך ישכרם, עטרת שלמה; ירושלי

רייכמן ירושלים, נזר מרדכי;  - רייכמן אברהםמודיעין עילית, רצופות;  - רייכל צבי   ירושלים, קרית משה;  - רייכל דב שלוםירושלים, בוסטון; 
בני ברק ,  - רייכנברג ברוךבני ברק , חזון שמואל;  - רייכמן יעקבבני ברק , פונוביז';  - רייכמן דוד מנחםבני ברק , הרב מנדל;  - צבי אליעזר

 יהודה ריינרירושלים;  -מעלה אדומים, עטרת שלמה  - ריינר אהרןירושלים, מיר;  - ריינהולד יוסף צביאופקים, אמרי יוסף;  - ריימונד ערןפונוביז'; 
בני ברק  - רימר אלכסנדרמודיעין עילית, רצופות;  - רימר אליהו מודיעין עילית, מעלה אדומים )קר"ס(;  - רימר אליהומודיעין עילית, בית יוסף;  -

בני  - ח נפתלירמבקרית גת, חזון יחזקאל;  - רכניצר אברהםירושלים, מיר;  - ריץ' שלמהנתיבות, משכן התורה;  - רינגל שמשון, כנסת התורה; 
 רענן נפתלי   צפת, נחלת נפתלי;  - רענן אלחנן איסר זאבבני ברק , גני חיי שרה;  - רעני דניאלירושלים, תורת זרעים;  - רסקין לויברק , נר ישראל; 

רפאלוב בני ברק, פונוביז';  - רפאל מאירירושלים, מיר;  - רפאל יעקב מאירבני ברק , נתיבות ההוראה;  - רפאל אליהו.מירושלים, עטרת שלמה;  -
בני ברק,  - רפאלי מרדכיביתר, בראשית;  - רפאלי ישראל    אשדוד, אורות חיים ומשה;  - רפאלי אברהם משהבני ברק , נחלת משה;  - אפרים

 - רפפורט שמעוןהר"ן; ירושלים,  - רפופורט מאירבני ברק , תורה וחסד;  - רפד שמואלירושלים, פאר השלום;  - רפאלי מרדכי אליהורשב"י; 
בית  -בית שמש, יששכר באהליך  - שאג יצחקפתח תקוה, אוהל חנה;  - רשד אברהםירושלים, בית אלשיך;  - רצון ישראלירושלים, תורה אור; 

ירושלים,  - דוד שאלתיאלירושלים, שערי ישועה;  - שאלתיאל אפריםבני ברק , ברסלב;  - שאלו יוסףבני ברק, שתילי זיתים;  - שאול עזראשמש; 
בני ברק ,  - שאר ישוב משה אריהבני ברק, הרב מנדל;  - שאר ישוב אליהו שלמהרכסים, כתר שם טוב;  - שאלתיאל שמעון יוסףצילו של היכל; 
בני ברק , ברכת  - שבקוב יעקבבני ברק , יביע אומר;  - שבילי אברהם משהמודיעין עילית, זכרון שלמה וחיים;  - שארף שלמהמורשה ודעת; 

ירושלים, הרב נבנצאל;  - שבתאי אלעזרירושלים, אהל תורה;  - שבתאי אליהו עמוסמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - שבקס ישראל מאירשמואל; 
עלית, ישראל; ביתר  - שבתאי מנשהרכסים, נר ישראל;  - שבתאי יוסף חייםבני ברק , רשב"י;  - שבתאי חייםבני ברק , טל תורה;  - שבתאי דוד
בני  - שהרבני יצחקמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שהם יעקבמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שדה אהרן

י ברק, היכל בנ - שוב חנוך זונדלמודיעין עילית, כנסת ישראל;  - שוב זבולוןבני ברק , בית המדרש הגדול;  - שהרבני שאולברק, משכנות התורה; 
בני  - שובע יוסף חיים משהמודיעין עילית, מגדל עוז;  - שוב משהירושלים, אהבת שלום;  - שוב יצחקירושלים, מיר;  - שוב יעקב צביהתלמוד; 

ז; חיפה, צאנ - שווארץ חייםבני ברק, ברסלב;  - שוהם אהרןבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - שובע נתנאלברק, מעלות קדושים; 
ירושלים,  - שווב אברהם משהמודיעין עילית, בית אבא;  - שווארץ שלוםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שווארץ יששכר יואל

שוורץ מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שוורץ אברהםבני ברק , בית יחיאל;  - שווב יצחקירושלים, מיר;  - שווב אהרן חייםחברון; 
אופקים, בית מדרש  - שוורץ ישראל מאיראשדוד, עטרת צבי;  - שוורץ ישראלירושלים, יששכר באהליך;  - שוורץ דודירושלים, טשכנוב;  - ברוך

בני ברק ,  - שולזינגר בצלאלביתר עלית, מיר;  - שול חייםאשדוד, עטרת צבי;  - שוורץ שמואלירושלים, באר משה;  - שוורץ פנחסעליון; 
שולמן ירושלים, בינת ישראל;  - שולטן יוסף שלמהבני ברק , סלבודקא;  - שולטי אברהםבני ברק , אורחות תורה;  - שולזינגר פנחסונוביז'; פ

עפולה,  - שולמן נחוםבני ברק , רשב"י;  - שולמן מרדכי שמואלירושלים, חומת ירושלים;  - שולמן בנימין זאבירושלים, צילו של היכל;  - אהרן
אופקים, קרן התורה אופקים;  - שולץ יוסף צביאשדוד, עטרת צבי;  - שולץ חייםבית שמש, שיח יצחק;  - שולמן שלמה        יששכר באהליך; 

, ביתר - שוקרון אשרמודיעין עילית, משנת אברהם;  - שוק יוסףפתח תקוה, אמת ושלום;  - שונים אביתרבית שמש, מצא חיים;  - שומר שלמה
שור אברהם מודיעין עילית, חדות יעקב;  - שוקרון נתנאלאשדוד, עטרת צבי;  - שוקרון נתנאלטבריה, זכרון מאיר;  - שוקרון יעקבגאולה קרובה; 

דעת;  ירושלים, למען - שורין משהבית שמש, קנין יוסף;  - שור שלוםמודיעין עילית, קרלין סטאלין;  - שור חיים דןירושלים, תורה אור;  - מאיר
בני ברק , פונוביז';  - שורצר מנחם שלמהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שורץ יהושעירושלים, תפארת מרדכי;  - שורץ חיים

שחר  בני ברק, בית יהדא; - שחל ברוך מרדכיירושלים, עץ חיים;  - שחור אלכסנדרמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שחור אליהו
בני ברק, פונוביז';  - שטיבי שמעוןבני ברק, קהל חסידים;  - שטורך יהודהירושלים, למען דעת;  - שחר פסחמודיעין עילית, מגדל עוז;  - יוסף

 - שטיגליץ שלמהבני ברק , חזון איש;  - שטיגליץ זאב אריהאלעד, מדרש אליהו;  - שטיגליץ ברוך מרדכיאופקים, אביעזרי;  - שטיגל אשר
 שטיינברג חייםבית שמש, נר תמיד;  - שטיינברג דודשבט אחים רכסים;  -רכסים, יששכר באהליך  - שטיימן יהודה אריהירושלים, שארית יוסף; 

בני ברק , בית  - שטיינהויז אריהמודיעין עילית, בית אבא;  - שטיינברג יעקבירושלים, אוהל יוסף;  - שטיינברג יעקבבית שמש, שערי שמחה;  -
בני ברק ,  - שטיינמן שרגא שמאימודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שטיינהרטר רפאלירושלים, מיר;  - שטיינהויז משהלל; ה

בני ברק , כנסת התורה;  - שטינהרטר אליעזרבני ברק , יששכר באהליך;  - שטינברג שרגאבני ברק, אור הנר;  - שטינברג חיים מאירפונוביז'; 
ירושלים,  - שטינמץ מנחםמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שטינהרטר שמואלבני ברק, אורחות תורה;  - טר שמואל      שטינהר

שטראוס ירושלים, בעלזא;  - שטראוס יוסףירושלים, יסוד העבודה;  - שטערן חייםמודיעין עילית, קרית ספר;  - שטסמן אברהםיששכר באהליך; 
בית שמש,  - שטראוס משהירושלים, חניכי הישיבות;  - שטראוס מרדכי יוסףירושלים, תורה אור;  - שטראוס יצחקירושלים, אמרי יושר;  - יעקב
 שטרן דוד    אלעד, מדרש אליהו;  - שטרן אוריאלבית שמש;  -בית שמש, יששכר באהליך  - שטרן  יעקבירושלים, שויתי ה;  - שטרית נתנאלמיר; 

שטרן ירושלים, רוממה;  - שטרן יצחקביתר עלית, עטרת רפאל;  - שטרן חיים ירוחם דבירושלים, אוהל אורה;  - שטרן חייםברק, פונוביז'; בני  -
בני ברק ,  - שטרן צביבני ברק , יששכר באהליך;  - שטרן מרדכיירושלים, הגר"א;  - שטרן מיכאל             אופקים, נחלת משה;  - ישראל מאיר

שטרנבוך יעקב בני ברק , פונוביז';  - שטרנבוך אלכסנדרמודיעין עילית, מיר;  - שטרן שמעוןבני ברק, פונוביז';  - שטרן רפאל משהיבתא; מת
 - שטרנפלד משהפתח תקוה, נחלת דוד;  - שטרנברג יחיאלבית שמש, עליות אליהו;  - שטרנבוך ישראל מרדכיבני ברק , בית  יהודה;  - ישראל

ירושלים, משכן משה;  - שיינברגר דודבני ברק, בית הלל;  - שיינברג בנימיןבני ברק, פונוביז';  - שטרנפלד שרגא פייבל, אהבת אהרן; בני ברק
 שייפר ישראל מאירבני ברק , מורשה ודעת;  - שייפר יצחקאשדוד, מתיבתא בעלזא;  - שיינפלד יואלירושלים, יששכר באהליך;  - שיינועטר יוחנן

 - שינדלהיים אברהםערד, תפארת התלמוד;  - שינברג שמחה בוניםירושלים, מיר;  - שימבורסקי אברהם ישעיהעין עילית, מגדל עוז; מודי -
בני ברק , יששכר באהליך;  - שינפלד חנוךירושלים, בית שלמה;  - שינמן יהודהבני ברק , נתיבות המשפט;  - שינמן בנימיןעפולה, כתר תורה; 

שינקר משה בני ברק , פונוביז';  - שינקר יעקבמודיעין עילית, משנת הנחל;  - שינפלד עקיבאבני ברק;  -בני ברק , עטרת שלמה  - שינפלד יואל
ירוחם, עטרת שלמה;  - שיף בנימיןחיפה, עמודי עולם;  - שינקר שמואל נתןירושלים, יששכר באהליך;  - שינקר פנחסבני ברק , פונוביז';  - גדליה

 - שישא שמואלירושלים, משכן ניסים;  - שישא אברהם שאולירושלים, אש התורה;  - שירר ברוך יוסףבני ברק, דאראג;  - לייב אשרשיק אריה 
שכטר מרדכי ירושלים, ר"ד סגל;  - שכטר יוסף ירושלים, בריסק;  - שכטר יהושע לייבבית שמש, בעלזא;  - שכטר יהושעבית שמש, אהל ישרים; 

ירושלים,  - שכטר נפתליבית שמש, אור ישראל;  - שכטר נחוםמודיעין עילית, ויזניץ;  - שכטר משולם יצחקבני ברק;  -צאנז  בני ברק , - אריה
נתיבות, חכמת רחמים;  - שלום נאורמודיעין עילית, ויזניץ;  - שכטר שמעון אהרןבית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - שכטר שבתימיר; 

 - שלזינגר אהרן אליעזרירושלים, מעלה שלום;  - שלוש ישראלירושלים, אור אלחנן;  - שלוסברג אברהםת אלשיך; ירושלים, בי - שלומי מאיר
שלזינגר יהושע מודיעין עילית, שמחת תורה;  - שלזינגר יהושעבית שמש, חשקת שלמה;  - שלזינגר אפרים פישלמודיעין עילית, אבן ישראל; 

בני ברק , כנסת  - שלזינגר יעקבבני ברק, פרשבורג;  - שלזינגר יחיאלאלעד, מדרש אליהו;  - שלזינגר יואלמודיעין עילית, הרב יערי;  - ישראל
מודיעין עילית,  - שלזינגר עקיבאמודיעין עילית, ויזניץ )מודיעין עילית(;  - שלזינגר ישראלירושלים, קול תורה;  - שלזינגר יעקב יהודההתורה; 

בית שמש;  -בית שמש, עטרת שלמה  - שלמן נפתליראשון לציון, מצאנו מים;  - שלי עמוס יהודהרק , פונוביז'; בני ב - שלי יעקבליבו חפץ; 
שמאי ביתר עלית, גן רוה;  - שם טוב אריהמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שלנגר ידידיהירושלים, אור יוסף;  - שלמן שלמה
 - שמאע חיים מאירירושלים, תהילה לדוד;  - שמאי שמואלירושלים, אהבת שלום;  - שמאי משה יהודהרה; בני ברק , כנסת התו - יצחק אלחנן



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
ירושלים,  - שמואלביץ חיים לייברכסים;  -רכסים, יששכר באהליך  - שמואל יעקבירושלים, כתר תורה;  - שמאע משהבני ברק , נחלת משה; 

שמואליאן משה רכסים, יששכר באהליך;  - שמואלי ישראל מאיררכסים, נר ישראל;  - שמואלי יהושעבני ברק , שערי ציון;  - שמואלי אהרןמיר; 
שמחי בני ברק, ישועה ליהודה;  - שמחי חנוךמודיעין עילית, אהבת שלום;  - שמואליאן רפאל שמעוןמודיעין עילית, זכרון יעקב יוסף;  - חיים

בני ברק , כנסת התורה;  - שמן ישראלאלעד, מדרש אליהו;  - שמן יוסףבני ברק , ישיבת הר"ן;  - שמיר מאירבני ברק , אור ישראל;  - יוסף חיים
בני  - שמעוני יואבבני ברק, משפטים ישרים;  - שמעוני בנימיןבני ברק , שערי ציון;  - שמעונוב יוסףבני ברק, יששכר באהליך;  - שמעה שמואל
 שמש איתמרפתח תקוה, דברי יציב;  - שמרלר יעקב ישראלאלעד, מדרש אליהו;  - שמריהו משה אשדוד, לובלין; - שמעיה משהברק, בית הלל; 

ביתר עלית, גן רוה;  - שמש דודאשדוד, אורות חיים ומשה;  - שמש בנימיןצפת, נחלת נפתלי;  - שמש אלעזרמודיעין עילית, אהבת שלום;  -
ירושלים,  - שמש מרדכיטבריה, זכרון מאיר;  - שמש יחזקאלשמש, חיים של תורה; בית  - שמש יוסףמודיעין עילית, משנת הנחל;  - שמש דוד

אשדוד,  - שנור יוסףמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שנהב אסףמודיעין עילית, מאור התלמוד;  - שנברגר נחמיהמעלות דוד; 
מודיעין  - שניידר יוסף אברהםירושלים, הר"ן;  - שניידר אליעזר חיים, ברסלב; בני ברק - שניידמן יצחקאשדוד, אור מאיר;  - שנטאג ישראלגור; 

 שניידר מרדכיבני ברק, בית הלל;  - שניידר יעקב ישראלמודיעין עילית, הר"ן )ברכפלד(;  - שניידר יחזקאלמודיעין עילית;  -עילית, עטרת שלמה 
בית שמש, עטרת  - שנק אליהובני ברק , יששכר באהליך;  - שניצר יוסףית, תורת חסד; מודיעין עיל - שניצר בנימיןבני ברק , יששכר באהליך;  -

רמת  -ירושלים, אהל יוסף  - שנקר דודבני ברק , חזון איש;  - שנקר אברהם ישעיהמודיעין עילית, רשפי א"ש;  - שנק צביבית שמש;  -שלמה 
 - שעיו ישימודיעין עילית, אהבת שלום;  - שעיו יצחקבני ברק , כנסת התורה;  - שנקר שמואלמודיעין עילית, עטרת שלמה;  - שנקר נירשלמה; 

אשדוד, תפארת  - שפיאן יצחקירושלים, באר התלמוד;  - שפיאן אברהםמודיעין עילית, כנסת יצחק )ק"ס(;  - שעיו מיכאלבני ברק, מראה כהן; 
בני ברק,  - שפיגל דודירושלים, תורה אור;  - שפיגל בצלאלשמש, שיח יצחק;  בית - שפיגל אליעזראשדוד, בית שמעיה;  - שפיאן שמעוןרחמים; 

מודיעין עילית, כנסת  - שפיגל ישראלירושלים, מיר;  - שפיגל יעקבמודיעין עילית, שמחת התורה;  - שפיגל טוביהעץ חיים )מודיעין עילית(; 
חיפה,  - שפיגל שימודיעין עילית, מיר )ברכפלד(;  - שפיגל עודדויים; נחלת הל -חיפה, עמודי עולם  - שפיגל משה אהרןסלבודקא;  -יצחק 

מודיעין עילית,  - שפיגלמן מרדכי דודירושלים, בית יחיאל;  - שפיגלמן חנוך זונדלבני ברק , כנסת התורה;  - שפיגל שמואל אהרןעמודי עולם; 
בני ברק , מורשה ודעת;  - שפיץ שמואלמודיעין עילית, שערי הלכה;  - שפילר מרדכיירושלים, סאטמאר;  - שפילמאן משה יוסףכנסת ישראל; 
 שפירא אליעזר   אופקים, נחלת משה אופקים;  - שפירא אליהוירושלים, אברכים;  - שפירא אברהם מרדכיירושלים, גבעת שאול;  - שפיצר אברהם

 -אלעד, עטרת שלמה  - שפירא דובירושלים, ר"ד סגל;  - נחםשפירא אלכסנדר מאשדוד, גרודנא;  - שפירא אלישעבני ברק, יששכר באהליך;  -
מודיעין עילית, מיר  - שפירא זאבבני ברק , בית הלל;  - שפירא זאבבני ברק , גרטלר;  - שפירא דוד דבבני ברק , פונוביז';  - שפירא דודאלעד; 

מודיעין  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שפירא חיים צביל היכל; ירושלים, צילו ש - שפירא חייםבני ברק, פונוביז';  - שפירא חיים)ברכפלד(; 
שפירא מודיעין עילית, כנסת ישראל;  - שפירא יואל יהודהביתר עלית, דורשי ציון;  - שפירא יהושעבית שמש, בעלזא;  - שפירא יהודהעילית; 

אופקים, תולדות בנימין )תפרח(;  - שפירא יוסף מרדכיששכר באהליך; מודיעין עילית, י - שפירא יוסף אהרון הכהןמודיעין עילית, רצופות;  - יוסף
ירושלים, מיר;  - שפירא מרדכיירושלים, מיר;  - שפירא מאיראלעד, משכן התורה;  - שפירא ישראל דבמודיעין עילית, דברי אמת;  - שפירא יעקב
שפירא ירושלים, חברון גאולה;  - שפירא ר.מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שפירא משהבני ברק, פונוביז';  - שפירא משה

 - שפריי יוסף מאירמודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שפר פנחסאשדוד, עטרת צבי;  - שפר אלעזרבני ברק , פונוביז';  - שמעון
שפרן ירושלים, זכרון חיים;  - שפרלינג שמואלירושלים, מיר;  - שפרלינג משהת, נחלת נפתלי; צפ - שפרלינג יהודהמודיעין עילית, וילן בעמק; 

שקלאר מודיעין עילית;  -מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שקד צבימודיעין עילית, לבו חפץ;  - שצלקה זיואשדוד, חושן משפט;  - יהושע העשיל
ירושלים,  - שרביט יוסףבני ברק , חזון איש;  - שקלים אריאלבית שמש, אהל יוסף;  - צחקשקלאר לוי ימודיעין עילית, עטרת שלמה;  - אברהם

ירושלים,  - שרון נתנאלירושלים, תפארת התורה;  - שרגל אוריירושלים, איתרי;  - שרגא שמואל חיירושלים, בני ציון   ;  - שרגא בן ציוןנר יצחק; 
מודיעין עילית, עטרת שלמה  - שרייבר ישראל מאירבני ברק , תורת ארץ ישראל;  - שרייבר חיים; בני ברק, בית הלל - שרייבר אהרןבית אברהם; 

קרית גת, נר זרח;  - שריקי יעקב ישראלבני ברק , שערי תורה;  - שרייבר שמואלבני ברק, ברכת אשר שמשון;  - שרייבר פנחסמודיעין עילית;  -
מודיעין עילית,  - שרעבי חייםמודיעין עילית, נחלת משה;  - שרעבי אהרוןירושלים, תורה מציון;  - שרם משהבני ברק , יומם ולילה;  - שרם יוסף

בני ברק , נחלת  - שרשבסקי אשרבני ברק, נחלת משה;  - שרשבסקי אהרןבני ברק;  -בני ברק , יששכר באהליך  - שרעבי שאולאוצר דעת; 
 - ששון אלחנןרכסים, אור לציון;  - ששון אברהם משהאשדוד, עטרת צבי;  - ששון אברהם מודיעין עילית, כנסת יהודא; - שרשבסקי יעקבמשה; 

אשדוד;  -אשדוד, כנסת ישראל  - ששון יוסףאשדוד, גרודנא;  - ששון יהודה   אופקים;  -אופקים, עטרת שלמה  - ששון דודאשדוד, גרודנא; 
שתיאת אשדוד, גרודנא;  - ששון ישראלנצרת עלית, אליבא דהלכתא;  - ישראלששון יעקב מודיעין עילית, אהבת שלום;  - ששון יוסף חיים

בני  - תופיק יצחקבני ברק , תורת שמואל;  - תודה שלמהבני ברק , הר"ן קרית הרצוג;  - תאסירי איילמודיעין עילית, משכן שלום וציון;  - שלמה
תירוש דגן אשדוד, קדם מפעליו;  - תייר משהרמת בית שמש, עמק הלכה;  - אורןתורג'מן ירושלים, מיר;  - תורג'מן אוהד ישראלברק, חזון איש; 

תפילנסקי מאיר גבעת שאול;  -ירושלים, יששכר באוהליך  - תמרי יהודהירושלים, ישיבת זכרון אליעזר;  - תם אהרןירושלים, ברכה מציון;  - משה
 ירושלים, ערוך לנר; שליט"א. - אליהו

ירושלים, בית  - אביטן ישראל מאירירושלים, תפארת התלמוד;  - אביטן יהודה אריהאשדוד, מאור התורה;  - ט יעקבאבוקר הבחורים החשובים:
בני ברק ,  - אגמי אפריםבני ברק , נחלת דן;  - אברג'ל ידידיהביתר עלית, יסודות;  - אברג'ל אליהוירושלים, תורת משה;  - אבלס יקירמתתיהו; 

אורצל ירושלים, אור שמואל;  - אוסטרוב אלימלךירושלים,  אחיעזר;  - אדלר פנחסירושלים, קול תורה לצעירים;  - ןאדלר נתבית מדרש עליון; 
עפולה, באר  - אלחרר אברהםירושלים, חיי משה;  - אייזנשטיין יצחק דודאלעד, מאור יצחק;  - אטלי יוסףבני ברק , עטרת יוסף;  - זאב יחיאל
נתיבות, עטרת  - אלפסי דניאל חביבירושלים, תפארת הלוי;  - אליאסזדה דודשדה חמד;  -ים, עטרת שלמה  רכס - אליאך אברהםהתלמוד; 

ארנטרוי אלעד, בית מדרש עליון;  - אסחייק חייםחיפה, תהילת שלמה;  - אנסבכר נחמיהירושלים, עטרת שלמה אריה;  - אלתר בנימיןשלמה; 
מודיעין עילית, תושיה  - ארנטרוי מאיר צבימודיעין עילית, קרית מלך;  - ארנטרוי יהונתן מאירמודיעין עילית, דרך התורה;  - אלעזר מנחם

ביתר, קול  - בוקובזה דניאלירושלים, נר משה;  - בדנר משהתל אביב, רכסים;  - בבי יהונתןבני ברק , יסודות;  - אשכנזי יצחק אלחנן)תפרח(; 
בלוקה יוסף ירושלים, תושיה )תפרח(;  - בלוך יצחק      ירושלים, נועם התלמוד;  - לוי ישראל משהבירושלים, דעת משה;  - בירנצויג דודיעקב; 

בן רכסים, יסודות;  - בן שושן יעקבאשדוד, בית אליהו;  - בן חורין חייםראשון לציון, מאור התלמוד;  - בן זקן מאירטבריה, באר התלמוד;  - חיים
 ברד יוחאיאשדוד, מאורות התורה;  - ברגיג אביאל משהירושלים, אורחות תורה;  - בראון נתן אריאלמשה; ירושלים, תורת  - שלמה אהרון יהושע

בני ברק,  - ברלין שלום אליהומודיעין עילית, היכל יוסף;  - ברוש משהמודיעין עילית, עטרת יוסף שלום;  - ברוורמן יהודהצפת, עטרת יצחק;  -
אשדוד, תורת ישראל  - גולדברג יוסף אליעזריבנה, הישיבה הגדולה יסודות;  - גולגי מאור חייםברק , סלאנים; בני  - גוטמן נחפונוביז לצעירים; 

בני ברק , בית מדרש  - גמזו חיים נחמיהירושלים, תפארת יעקב;  - גולדשטיין צבי אליעזרבני ברק , דרכי משה;  - גולדשטוף יהודה)נתיבות(; 
 - גרוסברד אהרן דבירושלים, פונוביז';  - גרונר ראובןבני ברק , בית דוד;  - גמליאל אלעזר מנחם מןשערי תורה;  בני ברק , - גמזו פנחסעליון; 

דהאן בני ברק , נתיבות התורה;  - דביר משה     ירושלים, מאור התורה;  - דביר אלחנןירושלים, דעת משה;  - גרוסנס דודטלזסטון, תפארת יעקב; 
ירושלים,  - דיויד ישראלירושלים, נתיב הדעת;  - דומב יצחק דודבני ברק , בית מדרש עליון;  - דוד יוסף חייםת שמעיה; אשדוד, בי - יאיר לוי

דרעי שדה חמד;  -ירושלים, עטרת שלמה   - דרילמן יצחקירושלים, חברון;  - דיקמן מאירירושלים, דעת משה;  - דינר שלמהתפארת התלמוד; 
בית שמש, אור  - הבר צביבני ברק, קהילות יעקב;  - האוזי משה נתןאלעד, בית מדרש עליון;  - דרעי מיכאלמשה; בני ברק , דרכי  - אברהם



 הפרשה                 שמות המשיבים                    עיון 

 
ירושלים, קול תורה;  - הירשזון שלמהבית שמש, טשארנוביל;  - הירש יצחק צבימודיעין עילית, משכן עזרא;  - הורביץ ישראל מנחםאליעזר; 

 - הרצנברג חייםמודיעין עילית, תורה בתפארתה;  - הקשר דודבני ברק , חשק שלמה;  - הס אהרןרכסים, כנסת חזקיהו;  - הנדלסמן יהונתן
בני  - ווטנברג שמעון יהודהשדה חמד;  -פתח תקוה, עטרת שלמה   - וגנר יונתןבני ברק , בית מתתיהו;  - הררי זאבירושלים, תפארת התלמוד; 

-ירושלים, שפתי צדיק - וינגורט אברהםבני ברק , דברי מרדכי;  - וייסמן דודירושלים, אור שמואל;  - לפא אברהם יצחקווברק , קהילות יעקב; 
ורדי ירושלים, מיר ;  - וקנין שמואלמודיעין עילית, רינה של תורה )כרמיאל(;  - ועלני שמואלירושלים, תפארת יעקב;  - וינגרטן יהודהחצור; 
ירושלים,  - זאקס שלמהירושלים, בית אליהו;  - ורשואר אליהוירושלים, משכן ישראל;  - ורמברנד ישראל בן ציוןה; ביתר, קול תור - מנשה

בני ברק, קול תורה;  - זינגרביץ שלמהירושלים, פונוביז';  - זילברמן אריהבית שמש, גרודנא )באר יעקב(;  - זילברברג אליהו חייםתפארת יעקב; 
זעפראני מודיעין עילית, פונוביז';  - זלץ יהודה יצחקמודיעין עילית, פונוביז';  - זלושינסקי אליעזרים, מעיין התלמוד; ירושל - זלוטניק יהושע

ירושלים, אור אלחנן;  - חדש משהמודיעין עילית, נצח התורה;  - חבשוש יוסףירושלים, ארחות תורה;  - זרגרי יוסףירושלים, דעת משה;  - אליהו
 - טווערסקי לוי יצחקבני ברק, תורה בתפארתה;  - חן שלמהאשדוד, חניכי הישיבות;  - חטואל יוסף חייםת שמש, קול יעקב; בי - חובארה משה

אלעד, תורת חסד;  - טיברגר יוסףבני ברק, מאור התלמוד;  - טטרואשוילי איתמרבית שמש, אש התלמוד;  - טויטו נחמןאשדוד, טשארנוביל; 
 יגודיוב אביתרנתיבות, תפארת יורם מיכאל;  - יברקן ניסיםמודיעין עילית, יד אהרן;  - טרבלסקי אליהו, כנסת חזקיהו; רכסים - טננולד יהודה צבי

בית שמש, ברכת  - ירט מאירבית שמש, שכר שכיר נתיבות;  - יעקבוביץ דודבני ברק , סלבודקא;  - יונגרמן יחיאלגבעת זאב, אהל משה;  -
 - כהן אליהוירושלים, קול תורה לצעירים;  - כהן אליהואלעד, בית מדרש עליון;  - כהן אדיר יעקבירושלים, תורת זאב;  - כהן אביתרשמואל; 

חיפה,  - כהן יעקבירושלים, תפארת הלוי;  - כהן יונתן   ירושלים, עץ חיים;  - כהן יהודהאשדוד, אש התלמוד;  - כהן דודירושלים, תושיה )תפרח(; 
אשדוד,  - כהן שמואל חיאשדוד, ברית יעקב;  - כהן נתנאל חייםטבריה, עטרת יצחק;  - כהן לירוןבית שמש, אש התלמוד;  - הן יצחקכקול תורה; 

לוי בני ברק , נתיבות התורה;  - לב שלמה זלמןמודיעין עילית, אור ישראל;  - לב אליעזרחיפה, כנסת חזקיהו;  - כיטוב שלום צבימאורות התורה; 
ירושלים, קול  - לוי יצחקירושלים, כנסת יצחק )חדרה(;  - לוי יעקבמודיעין עילית, נצח התורה)עפולה(;  - לוי יוסףבני ברק , אור אלחנן;  - יהודה
 רבר מרדכילובני ברק , פונוביז';  - לוי צבימודיעין עילית, אהבת תורה;  - לוי נפתליבני ברק, רכסים;  - לוי מרדכי  צפת, רכסים;  - לוי יצחקתורה; 

לינדר בית שמש, תורת עולם )בית שמש(;  - לינדר אברהםירושלים, נחלת בנימין )מודיעין עילית(;  - ליכטמן עקיבאבני ברק , שערי תורה;  -
לרר  ירושלים, מיר ; - לינטופ אריהבית שמש, תורת עולם )בית שמש(;  - לינדר יחיאל פישלבית שמש, תורת עולם )בית שמש(;  - יחזקאל    
בית  - מובשוביץ אהרון הלויחיפה, תהילת שלמה;  - מאדר אביתרמודיעין עילית, ארחות תורה;  - לשינסקי ישראלבני ברק , נר זרח;  - משה ברוך

ת ירושלים, תור - מוזס יצחקבית שמש, ברכת שמואל;  - מובשוביץ דניאל הלויטלזסטון, דעת משה;  - מובשוביץ בן ציוןשמש, אורחות תורה; 
 - מזיע מנחםירושלים, אורחות תורה;  - מוראדי שלום יצחקבני ברק , ברכת אפרים;  - מונסונגו אשרביתר, באר התלמוד;  - מונסה יוסףמשה; 

אשדוד,  - מלכה מאירבני ברק , משכן התורה;  - מייזלש יהושע חנןקרית גת, מאור התורה;  - מיארא שילה אשרמודיעין עילית, נצח התורה; 
 - מעיני יוסף דבקרית ביאליק, קול יעקב;  - ממן יצחקאור עקיבא, כסא רחמים;  - ממן אברהם פינחסרחובות, חברון;  - מלכיאל יואבדעת תורה; 

יעין עילית, מוד - נוביק אלעזראלעד, ברית יעקב;  - מרציאנו דוד ידידיהבני ברק, בית מדרש עליון;  - מקלב שמואל יצחקירושלים, פונוביז'; 
סובול בני ברק , רינת התורה;  - נמני בן ציוןירושלים, דעת משה;  - נויבירט שלמהבני ברק, נתיבות התורה;  - נויבירט חיים ש. א.משכן עזרא; 

 - קי שמעוןסוקלובסמודיעין עילית, אהבת תורה;  - סוקולובסקי בנימיןביתר, באר התלמוד;  - סולימנוב משהכרמיאל, בית מתתיהו;  - אהרן
בית  - טוב אהרן-סימןירושלים, רכסים;  - סימן טוב  יהודה יהושעמודיעין עילית, בית מדרש עליון;  - סטבון יוסףמודיעין עילית, מלכות התורה; 

ודיעין עילית, מ - סמסון דב יוסףירושלים, תפארת התלמוד;  - סמוטני חיים יצחקירושלים, תפארת הלוי;  - טוב אלחנן-סימןשמש, ברית יעקב; 
כרמיאל, אור ישראל לצעירים;  - ספרא אריהבני ברק, ברכת אפרים;  - ספאדל גדליהירושלים, מאור התורה;  - סננס בניהו ישראלנצח התורה; 
ירושלים,  - אהרון עידאן בן ציוןירושלים, הגרי"ש;  - עזרא אלעזר מנחםירושלים, רכסים;  - עוזרי יוסףבני ברק, בית מדרש עליון;  - עובדיה יונתן

ענתבי בן מודיעין עילית, עטרת יוסף שלום;  - עמר שלמהטבריה, עטרת יצחק;  - עילאי יהודהטבריה, קול יעקב;  - עידן חיים יוסףאש התלמוד; 
 - ליעזר דודפוגל אבית שמש, מעלות נפתלי;  - ערלאנגער שמעוןאלעד, אהל אברהם;  - עראקי הכהן מאיר שלו'ירושלים, דעת משה;  - ציון

ירושלים, יד  - פורמל חיים דוד צביירושלים, נתיבות מרדכי;  - פוריס יוסף חייםירושלים, אור שמואל;  - פוקס אלעזרירושלים, תפארת יעקב; 
ירושלים,  - אלחנןפלבני ירושלים, יד אהרן;  - פישמן ברוךירושלים, משכן ישראל;  - פילד ישראל מאירירושלים, אור ישראל;  - פייזר יוסףאהרן; 

ירושלים, באר  - פסרזדה דודשדה חמד;  -ירושלים, עטרת שלמה   - פלשניצקי שמעוןירושלים, תפארת התלמוד;  - פלדמן משה  קול תורה; 
פרוסקין שה; ירושלים, דעת מ - פרבשטיין חיים עזראבני ברק , עטרת יוסף;  - פראנק חיים     אשדוד, בית מדרש עליון;  - פקטר אליהוהתלמוד; 

 - פרידמן בנימיןירושלים, אור אלחנן;  - פרידלס מרדכיחיפה, כנסת חזקיהו לצעירים;  - פריד מיכאל יהודהביתר עלית, תפארת יעקב;  - אליהו
 - חנןפריצקי יוירושלים, תפארת התלמוד;  - פרידמן שלוםמודיעין עילית, נצח התורה;  - פרידמן מרדכי יהודהירושלים, תפארת התלמוד; 
זכרון  - פרץ נהוראי משהירושלים, מעיין התלמוד;  - פרנקל מנחם מנדלבני ברק , קהילות יעקב;  - פרנקל בנימין זאבירושלים, תפארת התלמוד; 

דרכי  בני ברק, - צולמן יחיאל מיכלירושלים, תפארת יעקב;  - צויבל ישראל מאירירושלים, הדרת מלך;  - צבאח יחיאל יעקביעקב, דבר אברהם; 
קובר ישראל אשדוד, מאורות התורה;  - קדוש דודירושלים, עץ חיים;  - ציקרמן רפאל בנימיןנתניה, כנסת חזקיהו;  - צימרמן אברהם מרדכימשה; 
ף אלעזר קופטייב יוסבני ברק , דברי מרדכי;  - קוסובסקי שחור יצחקירושלים, אור ישראל;  - קוזניץ רפאלבני ברק , פונוביז לצעירים;  - מאיר
קרית ספר, אהבת  - קליימן ברוך בני ברק , אורחות תורה;  - קיבלביץ משהבני ברק , דרכי משה;  - קורן מאירירושלים, נתיבות מרדכי;  - מנחם

קפלן סק; ירושלים, הגרמ"ד מברי - קפלן חיים יצחקבני ברק, סלבודקא;  - קסטרו יהודהמודיעין עילית, פונוביז';  - קלרמן אורי שראגאתורה; 
בני  - קראם אברהםברכפלד, חדוות התלמוד;  - קראוס משהירושלים, תושיה )תפרח(;  - קפלן ישראל אייזיקירושלים, מיר )ברכפלד(;  - חיים ש.

המקורית  ירושלים, - ראטה ראובן דברכסים, כנסת חזקיהו;  - קרמר דודקדוש יעקב;  -אשדוד, גרודנא לצעירים  - קרמר אהרון לייבברק, חברון; 
בני ברק , קהילות יעקב;  - רבינוביץ חייםבני ברק , ברכת אפרים;  - ראש אליה שמעוןמודיעין עילית, תורה בתפארתה;  - ראקאוו נפתלירמ"א; 

 רובין פנחסירושלים, עץ חיים;  - רובין אברהם יהושע ה.ירושלים, עץ חיים;  - רבינוביץ יעקב מנחםירושלים, תפארת התלמוד;  - רבינוביץ יחיאל
רוזנטל בני ברק, חברון;  - רוזנברג מאירביתר, אור ברוך;  - רוזן אליהוירושלים, קול תורה לצעירים;  - רודניק אברהם דודירושלים, יד הלוי;  -

בני ברק, דרכי  - רוזנר מאיר, נתיב הדעת; ירושלים - רוזנצוייג בצלאל אליהובני ברק, קהילות יעקב;  - רוזנפלד שלמהירושלים, ;  - שלמה זלמן
רוטנברג יוסף ירושלים, דעת משה;  - רוטנברג אפריםבית שמש, אוהל התורה סאסוב;  - רוטמן שמעוןביתר עלית, קול תורה;  - רוט אלעזרמשה; 

 - רימר מרדכיירושלים, תפארת יעקב;  - בריינהולד משה ליירושלים, דעת משה;  - רוטנברג יעקב ישראלמודיעין עילית, דעת משה;  - יצחק     
ירושלים,  - שור אברהם אריהירושלים, אורחות תורה;  - שוחוטוביץ נתנאלבני ברק, תפארת ציון;  - שאול ישראל מאירירושלים, תפארת יעקב; 

בית  - שטוקהמר מנחם צביתפארתה; בני ברק , תורה ב - שחור שמעון יהודהבני ברק , בית דוד;  - שורצר יוסף דבשדה חמד;  -עטרת שלמה  
בני ברק ,  - שטרן מנחם יהודהבני ברק , כנסת יצחק )קר"ס(;  - שטראוס אלחנןירושלים, דעת משה;  - שטינהרטר ישראלשמש, ישועת משה; 

ירושלים,  - שכטר שמואלמודיעין עילית, עטרת יוסף שלום;  - שיף חיים שאולירושלים, מעיין התלמוד;  - שיינברגר שמואל הללמשכן התורה; 
שמה ירושלים, תפארת יעקב;  - שלמן אהרן דודבני ברק , קול תורה;  - שלזינגר שלמה זלמןירושלים, פונוביז';  - שלזינגר יחיאלמשכן ישראל; 

חיפה, כנסת  -יהודה   שפיגלירושלים, גרודנא )באר יעקב(;  - שמני יעקבאלעד, רינת התורה;  - שמואלוב שלמהאשדוד, מאורות התורה;  - רפאל
בני ברק , צעירים;  - שרם ישראל מאירירושלים, נתיב הדעת;  - שפירא ישראל מאיראשדוד, קדוש יעקב;  - שפירא אלעזר מנחם מןחזקיהו; 

 ירושלים, נתיבות מרדכי; ני"ו. - ששון יצחקרכסים, בית מתתיהו;  - שרעבי מנחם



הפרשה ריזטיסקםעיון 
טפסים

טופס הזמנת ספרי 'עיון הפרשה' וקבצים קודמים
נא למלא בכתב ברור ולשלוח לת.ד. 58022 י-ם )הכתובת בחו"ל ראה בגב השער(

שם: ____________________________

טל:__________________  ___________ עיר:   _________________________ כתובת: 

מעוניין בגליונות )גליונות א-כא אזלו( / ספר: ___________________________________________________
רשימת הגליונות:  א יתרו-משפטים.  ב תרומה–תצוה.  ג כי תשא–ויקהל.  ד פקודי– ויקרא.  ה צו–שמיני. ועניני פורים.  ו-ז  תזריע–מצורע–אח"מ–קדושים. ועניני פסח.  ח 
אמור–בהר.  ועניני ספיה"ע.  ט בחוקתי-במדבר. ועניני ספיה"ע.  י נשא–בהעלתך–שלח. ועניני חג השבועות.  יא קרח–חוקת–בלק. ועניני שבת }א{.  יב פינחס–מטות–מסעי. 
ועניני שבת }ב{.  יג-יד דברים–ואתחנן–עקב–ראה–שופטים-תצא. ועניני גלות ונחמה.  טו-טז תבוא-נצבים–וילך-האזינו–ברכה-בראשית-נח. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות.  יז לך 
לך–וירא–חיי שרה. ועניני תפילה }א{.  יח תולדות–ויצא–וישלח. ועניני תפילה }ב{.  יט וישב–מקץ–ויגש. ועניני חנוכה.  כ ויחי–שמות–וארא. ועניני תפילה }ג{.  כא בא–בשלח–יתרו. 
ועניני ברכות הנהנין.  כב משפטים–תרומה–תצוה–תשא. ועניני פורים.  כג ויקה"פ–ויקרא–צו–שמיני–תזו"מ–אחמו"ק. ועניני פסח.  כד אמור–בהר בחוקתי–במדבר-נשא. ועניני 
ספיה"ע ושבועות.  כה בהעלותך–שלח–קרח-חקת, ועניני שבת קודש ]ג[.  כו בלק–פנחס–מטו"מ–דברים, ועניני גלות ונחמה.  כז ואתחנן–עקב–ראה–שופטים–תצא-תבוא. ועניני 
ועניני  וישלח–וישב–מקץ–ויגש.  ועניני ברכת המזון.  ל  וירא–חיי שרה–תולדות–ויצא.  כט  וסוכות.   יוה"כ  ועניני ר"ה  נצו"י–האזינו–ברכה–בראשית–נח-לך לך.  כח  כיבוד או"א.  
חנוכה.  לא ויחי–שמות–וארא-בא-בשלח. ועניני ראש חודש.  לב יתרו-משפטים-תרומה-תצוה. ועניני פורים.  לג תשא-ויקה"פ-ויקרא-צו-שמיני-תזו"מ-אחמו"ק. ועניני פסח. 
ועניני גלות  בלק–פינחס–מטות מסעי-דברים.  לו  ]א[.   ועניני מצות ת"ת  לה בהעלותך-שלח לך-קרח-חקת.  ועניני ספיה"ע ושבועות.   לד אמור-בהר בחוקתי-במדבר-נשא. 
וירא–חיי שרה–תולדות-ויצא.  לט  יוה"כ וסוכות.   ועניני ר"ה  נצו"י–האזינו–ברכה–בראשית–נח-לך לך.  לח  ועניני שמיטה.  ואתחנן–עקב–ראה–שופטים–תצא-תבוא.  לז  ונחמה.  
ועניני ציצית ותפילין }א{.  מ וישב-מקץ-ויגש-ויחי. ועניני חנוכה.  מא שמות–וארא–בא–בשלח. ועניני שב"ק ]ד[.  מב יתרו–משפטים–תרומה-תצוה. ועניני שמירת הלשון }א{.  
מה בהר–בחוקתי–במדבר-נשא. ועניני ספיה"ע ושבועות.  מו  מד שמיני–תזריע–מצורע–אחרי–קדושים-אמור. ועניני פסח.   מג תשא–ויקהל–פקודי–ויקרא–צו. ועניני פורים.  
בהעלותך–שלח–קרח-חקת. ועניני מצות צדקה.  מז בלק–פינחס–מטות-מסעי. ועניני גלות ונחמה.  מח דברים–ואתחנן–עקב–ראה–שופטים-תצא. ועניני מצות ת"ת ]ב[.  מט 
תבוא–נצבים–וילך–האזינו–ברכה–בראשית-נח. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות.  נ לך לך–וירא–חיי שרה–תולדות. ועניני מצוות שב"א לחבירו }א{.  נא ויצא–וישלח–וישב–מקץ. ועניני 
נה  פורים.   ועניני  נד תרומה–תצוה–כי תשא–ויקהל פקודי.  }ב{.   הנהנין  ברכות  ועניני  נג בא–בשלח–יתרו–משפטים.  }ד{.   ועניני תפילה  ויגש–ויחי–שמות–וארא.  נב  חנוכה.  
ויקרא–צו–שמיני-תזר"מ-אחמו"ק–אמור-בה"ב. ועניני פסח.  נו במדבר–נשא–בהעלותך–שלח–חקת. ועניני ספיה"ע ושבועות.  נז חקת–בלק–פינחס–מטו"מ–דברים. ועניני גלות 
ונחמה. נח ואתחנן–עקב–ראה–שופטים–תצא–תבוא. ועניני מצות ת"ת }ג{.  נט נצו"י–האזינו–ברכה–בראשית–נח–לך לך. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות.  ס וירא–חיי שרה–תולדות–ויצא. 
ועניני שב"ק }ה{.  סא וישלח–וישב–מקץ–ויגש. ועניני חנוכה.  סב ויחי–שמות–וארא–בא–בשלח. ועניני ברכות }ג{.  סג יתרו–משפטים–תרומה–תצוה–תשא. ועניני פורים.  סד 
ויקה"פ–ויקרא–צו–שמיני–תזרו"מ-אחמו"ק. ועניני פסח.  סה אמור–בה"ב–במדבר–נשא. ועניני ספיה"ע ושבועות.  סו בהעלותך-שלח-קרח-חקת. ועניני תפילה }ה{.  סז בלק-
פינחס-מטות מסעי-דברים. ועניני גלות ונחמה.  סח ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא-תבוא. ועניני מצות ת"ת }ד{. סט נצו"י-האזינו-ברכה-בראשית-נח-לך לך ועניני ר"ה יוה"כ 
וסוכות. ע וירא-חיי שרה-תולדות-ויצא. ועניני ציצית ותפילין }ב{.  עא וישלח-וישב-מקץ-ויגש. ועניני חנוכה.  עב ויחי-שמות-וארא-בא. ועניני מצות שב"א לחבירו }ב{. עג 
בשלח-יתרו-משפטים-תרומה. ועניני שב"ק }ו{. עד תצוה-תשא-ויקהל-פקודי. ועניני שמיה"ל }ב{. עה ויקרא-צו-שמיני-תזריע. ועניני פורים. עו מצורע-אחרי-קדשים-אמור-בהר. 
ועניני פסח. עז בחקתי-במדבר-נשא-בהעלתך. ועניני ספיה"ע ושבועות. עח שלח-קרח-חקת-בלק. ועניני פרקי אבות. עט פינחס-מטות-מסעי-דברים. ועניני גלות ונחמה. פ 
ואתחנן-עקב-ראה-שפטים-תצא-תבוא. ועניני תפילה }ו{. פא נצו"י-האזינו-ברכה-בראשית-נח-לך לך. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות. פב וירא-חיי שרה-תולדות-ויצא. ועניני שמיה"ל 
}ג{. פג וישלח-וישב-מקץ-ויגש. ועניני חנוכה. פד ויחי-שמות-וארא-בא. ועניני שב"ק }ז{. פה בשלח-יתרו-משפטים-תרומה. ועניני ברכות }ד{. פו תצוה-תשא-ויקה"פ-ויקרא. 
ועניני פורים. פז צו-שמיני-תזרו"מ-אחמו"ק-אמור. ועניני פסח. פח בהר-בחקתי-במדבר-נשא. ועניני ספיה"ע ושבועות. פט בהעלתך-שלח-קרח-חקת. ועניני פרקי אבות }ב{. 
צ בלק-פינחס-מטו"מ-דברים. ועניני גלות ונחמה. צא ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא. ועניני ת"ת }ה|{. צב תבוא-נצבים-וילך-האזינו-ברכה-בראשית. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות. 
ועניני  וארא-בא-בשלח-יתרו.  צו  ועניני חנוכה.  צה מקץ-ויגש-ויחי-שמות.  }ח{.  ועניני שב"ק  צד תולדות-ויצא-וישלח-וישב.  }ז{.  ועניני תפילה  נח-לך לך-וירא-חיי שרה.  צג 
ברכות }ה{. צז משפטים-תרומה-תצוה-תשא. ועניני פורים. צח ויקה"פ-ויקרא-צו-שמיני-תזר"מ-אחמו"ק. ועניני פסח. צט אמור-בה"ב-במדבר-נשא. ועניני ספיה"ע ושבועות. 
ק בהעלתך-שלח-קרח-חקת. ועניני פרקי אבות }ג{. קא בלק-פינחס-מטו"מ-דברים. ועניני גלות ונחמה. קב ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא-תבא. ועניני שבת קודש }ט{. קג 
נצו"י-האזינו-ברכה-בראשית-נח-לך לך. ועניני ירח האיתנים. קד וירא-חיי שרה-תולדות-ויצא. ועניני תפילה }ח{. קה וישלח-וישב-מקץ-ויגש. ועניני חנוכה. קו ויחי-שמות-וארא-
בא. ועניני ת"ת ו{. קז בשלח-יתרו-משפטים-תרומה. ועניני ברכות }ו{. קח תצוה-תשא-ויקהל-פקודי. ועניני ב"א לחבירו }ג{. קט ויקרא-צו-שמיני-תזריע. ועניני פורים. קי מצורע 
אחרי-קדושים-אמור-בהר. ועניני פסח. קיא בחקתי-במדבר-נשא-בהעלתך. ועניני ספיה"ע ושבועות. קיב שלח-קרח-חקת-בלק. ועניני פרק"א }ד{. קיג פינחס-מטות-מסעי-
דברים. ועניני גלות ונחמה. קיד ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא. ועניני שנת השמיטה. קטו תבא-נצו"י-האזינו-ברכה-בראשית-נח. ועניני ירח האיתנים. קטז לך לך-ויקרא-חיי 
שרה-תולדות. ועניני תפילה }ט{. קיז ויצא-וישלח-ויש-מקץ. ועניני חנוכה. קיח ויגש-ויחי-שמות-וארא. ועניני שמיטה }ג{. קיט בא-בשלח-יתרו-משפטים. ועניני ברכות }ז{. קכ 
תרומה-תצוה-תשא-ויקה"פ ועניני פורים. קכא ויקרא-צו-שמיני-תזרו"מ-אחמו"ק-אמור. ועניני פסח. קכב בהר-בחקתי-במדבר-נשא. ועניני ספיה"ע ושבועות קכג בהעלתך-
שלח-קרח-חקת. ועניני פרקי אבות }ו{. קכד בלק-פינחס-מטו"מ-דברים. ועניני גלות ונחמה. קכו תבא-נצבים-וילך-האזינו-ברכה-בראשית-נח. ועניני ירח האיתנים. קכז לך 
לך-וירא-חיי שרה-תולדות. ועניני תפילה }י{. קכח ויצא-וישלח-וישב-מקץ. ועניני חנוכה קכט ויגש-ויחי-שמות-וארא. ועניני מצוות שב"א לחבירו }ד{. קל בא-בשלח-יתר-
משפטים. ועניני ברכות }ח{. קלא תרומה-תצוה-תשא-ויקהל. ועניני שמיה"ל }ד{. קלב פקודי-ויקרא-צו-שמיני. ועניני פורים. קלג תזריע-מצורע-אחרי-קדושים-אמור-בהר. 
ועניני פסח. קלד בחוקתי-במדבר-נשא-בהעלותך. ועניני ספיה"ע ושבועות. קלה שלח-קרח-חקת-בלק. ועניני פרק"א. קלו פינחס-מטות-מסעי-דברים. ועניני גלות ונחמה. 
קלח תבא-נצבים-וילך-האזינו-ברכה-בראשית-נח-לך לך. ועניני ירח האיתנים. קלט וירא-חיי שרה-תולדות -ויצא. ועניני תפילה }יא{. קמ וישלח-וישב-מקץ-ויגש. ועניני חנוכה. 
קמא ויחי-שמות-וארא-בא. ועניני מצוות שב"א לחבירו }ה{. קמב בשלח-יתרו-משפטים-תרומה. ועניני ברכות }ט{. קמג תצוה-תשא-ויקה"פ. ועניני פורים. קמד ויקרא-צו-
שמיני-תזרו"מ-אחמו"ק. ועניני פסח. קמה אמור-בה"ב-במדבר-נשא. ועניני ספה"ע ושבועות. קמו בהעלתך-שלח-קרח-חקת. ועניני פרק"א. קמז בלק-פינחס-מטו"מ-דברים. 
ועניני גלות ונחמה. קמח ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא-תבא. ועניני תלמוד תורה }ז{. קמט תבא-נצו"י-האזינו-ברכה-בראשית-נח-לך לך. ועניני ירח האיתנים. קנ - וירא-חיי 
שרה-תולדות-ויצא. ועניני תפילה }יב{. קנא - וישלח-וישב-מקץ-ויגש. ועניני חנוכה. קנב ויחי-שמות-וארא-בא. ועניני מצוות שב"א לחבירו }ז{. קנג בשלח-יתרו-משפטים-
ועניני ספיה"ע  בהר-בחקתי-במדבר-נשא.  קנו  ועניני פסח.  צו-שמיני, תזרו"מ-אחמו"ק-אמור.  קנה  פורים.  ועניני  קנד תצוה-תשא-ויקה"פ-ויקרא.  }י{.  ברכות  ועניני  תרומה. 
ושבועות. קנז בהעלתך-שלח-קרח-חקת. ועניני פרק"א. קנח בלק-פינחס-מטו"מ-דברים. ועניני גלות ונחמה. קנט ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא. ועניני שב"ק }יא{. קס 
תבוא-נצבים-וילך-האזינו-ברכה-בראשית-נח. ועניני ירח האיתנים. קסא לך לך-וירא-חיי שרה-תולדות-ויצא. ועניני תפילה. קסב וישלח-וישב-מקץ-ויגש-ויחי. ועניני חנוכה. 

קסג שמות-וארא-בא-בשלח-יתרו. ועניני ברכות. קסד משפטים-תרומה-תצוה-תשא-ויקהל. ועניני מצוות שב"א לחבירו }ח{.

מחיר גליון בודד: 2 ₪. }החל מגליון קי - 5 ש"ח{ דמי משלוח עד 10 גליונות: 5 ₪. מעל 10 גליונות: 10 ₪
מחיר סט גליונות שנים ב-יד )כב-קסב(: 420 ₪ בלבד, כולל דמי משלוח

מחיר ספרי 'עיון הפרשה': 'שמות ב )משפטים-פקודי(' – 35 ₪ / 'עניני ירח האיתנים ויום טוב' – 20 ₪ / 'עניני חג 
חנוכה  'עניני   / 20 ש"ח   - תורה'  ותלמוד  חג השבועות  העומר  'עניני ספירת   / 20 ש"ח   - )מהדורה שניה(  הפסח' 
ופורים'– 20 ₪ / 'עניני תפילה וברכות' - 20 ₪ / 'עניני מצוות שבין אדם לחבירו' 20 ₪ / 'עניני מילה - פדיון הבן - 

חינוך ודיני הקטן - בר מצוה - נישואין' )מהדורה שניה( - 20 ₪ / 'עניני שבת קודש'– 15 ₪ 
דמי משלוח לספרי 'עיון הפרשה' 10 ₪ )בין בהזמנת ספר אחד ובין בהזמנת מספר ספרים(

מצ"ב שי'ק לפקודת 'עיון וברכה' )למוטב בלבד( ע"ס__________ש"ח



הפרשה טיסקםעיון  ריח

 

 טופס לשליחת הערות למדור 'אשיחה בחוקיך'
)iyun@actcom.co.il :הערות למדור זה ניתן לשלוח רק בדוא"ל(

שם: _________________ קוד אישי:*_______________

כולל : ___________________ עיר: ________________

מצ"ב הערות לפרשת / עניני:

__________________________________________________

הכתובת למשלוח התשובות )למי שאין בידו קוד אישי(:

___________________________________________________

טופס הזמנה למנוי עבור קבצי 'עיון הפרשה'
 )נא למלא בכתב ברור ולשלוח לת.ד. 58022 י-ם(

כמו כן ניתן לרכוש מנוי בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' 

SUBSCRIBERS REGISTRATION FORM
NAME : ________________________ :שם

ADDRESS:___________________ : *כתובת

מיקוד:_______________

NO: ______________:טל        CITY / ZIP: ___________ :עיר

מעוניין במנוי לשנה החל מגליון ___ )מנוי חדש / המשך מנוי קיים(

מצ"ב שי'ק לפקודת 'עיון וברכה' )למוטב בלבד(  ע"ס_____ש"ח

)בימים   076-8178007 לטל:  לפנות  יש  לתשלום בכרטיס אשראי 
 3.00-1.30 השעות  בין  ג  יום  בבוקר.   12.00-8.45 השעות  בין  א,ב,ד,ה, 

בצהריים. יום א גם בין השעות 10.00-8.00 בלילה(

YEARLY SUBSCRIBTION FEE:  :דמי מינוי לשנה

בא"י: 125 ₪. בארה"ב: U. S. A .**$ 50.  באנגליה: U. K *** £ 30. בצרפת 35€.

*מי שבידו קוד אישי ימלא את המספר בשורה זו בלא צורך למלא את השורה הבאה 

** Checks should be made out to name of representative in country of 
application And Sent To His Address (See Inside Front Page).

.



הפרשה ריטטיסקםעיון 

מקרא: פ"א = פקודיך אתבונן. ק"ה – קונטרס התשובות.  
לתשומת לב:

* לא יתקבלו תשובות ללא צירוף טופס מקורי.
* חובה למלא את הקוד האישי )שחזור קוד שאבד בטל: 076-8178001. בכל עניני קוד אישי ניתן לפנות לטל: 
076-8178007 בימים א,ב,ד,ה, בין השעות 12.00-8.30 בבוקר. ביום ג בין השעות 3.00-1.30 בצהריים. וביום 
א גם בין השעות 10.00-8.00 בלילה(. טופס בקשה לקוד אישי עבור משיבים חדשים, או תיקון פרטי קוד 

אישי, מופיע מעבר לדף.
* כמה תשובות על שאלה אחת נחשבים בהגרלה כתשובה אחת.

* נא למלא שורת סיכום התשובות שנענו.
* תשובות מתקבלות רק בדואר, לא יתקבלו תשובות בפקס או בדוא"ל. הכתובת בחו"ל, ראה בגב השער.

טופס סימון לשאלות שנענו )גליון קסה(
נא למלא את הטופס בכתב ברור לסמן √ ליד אות השאלה שנענתה
לגוזרו ולשלחו יחד עם התשובות לת.ד.58022 י-ם עד לתאריך ז ניסן תשע"ט

אישי:_________________ קוד  שם:___________________________ 
כולל:_________________________ ישיבה:____________________ 

3 שורות אלו מיועדות למשיבים שעדיין לא קבלו קוד אישי

שם:_____________________ מספר ת.ז. ___________________ טל:_______________

עיר:_______________  כתובת:______________________________________________ 
ישיבה__________________ כולל_____________________ נשלחו תשובות בעבר: כן / לא

פרשת פקודי

ק"הפ"איטחזוהדגבא

פרשת ויקרא

ק"הפ"איביאיטחזוהדגבא

פרשת צו

ק"הפ"איטחזוהדגבא

פרשת שמיני

ק"הפ"איטחזוהדגבא

פרשת תזריע

ק"הפ"איטחזוהדגבא

עניני פורים ומגילה

חזוהדגבא
ק"הפ"איגיביאיט

נענו סה"כ __________ תשובות

עיון ההלכה

פר' תזריעפר' שמיניפר' צופר' ויקראפר' פקודי

פלפולאפלפולאפלפולאפלפולאפלפולא



הפרשהרד טיסקםעיון  רד
)קסה(

טופס שלא ימלואו בו כל הפרטים לא יתקבל.

טופס זה מיועד למי שעדיין לא מילא את הטופס. פרטים שכבר מולאו בעמוד הקודם 
אין צורך לשוב ולמלאותם, אולם יש לציין בקשה לקבלת קוד.
קבלת הקוד בע"ה עד כחודשיים מעת שליחתו טופס הבקשה.

טופס הרשמה לקבלת קוד אישי
בדוא"ל או  בפקס  המערכת,  בטלפון  רק  לבצע  ניתן  אישיים  פרטים  תיקון 

נא למלא את הפרטים בכתב יד ברור ולשלוח למערכת 'עיון הפרשה', טופס רישום ניתן 

לצרף לתשובות או באחת מהדרכים הבאות,:

נציג 'עיון הפרשה' בישיבה או בכולל / ת.ד. 58022 ירושלים / פקס: 02-5715963 / 

iyun@actcom.co.il :דוא"ל
)כאמור בטופס, את התשובות ניתן לשלוח רק דרך דואר או נציגים, הכתובות הנ"ל הם 

להרשמה או לתיקוני קוד אישי בלבד(

הקוד האישי ישלח בע"ה בדואר, וישמש לכל טפסי 'עיון הפרשה'

שם פרטי: _____________________ שם משפחה:_____________________

כתובת: ____________________ שכונה: ____________ עיר: _______________

מיקוד: _____________________ ת.ד. _____________________

מספר ת.ז. / דרכון _____________________

טל: _____________________ פל: _____________________

ישיבה: ____________________ כתובת הישיבה: ______________________________

כולל: _____________________ כתובת הכולל:_______________________________

פרטי בנק ומספר ילדים )לאברכים בלבד(

בנק: _______________ מספר סניף: _____________ שם הסניף: _____________

מספר חשבון: _____________________

מספר ילדים___________ מתוכם נשואים:_________

שחזור קוד אישי שאבד, בטל: 076-8178001.

תיקון פרטים או בכל עניני הקוד האישי ניתן לפנות לטל: 076-8178007 )בימים א,ב,ד,ה, בין 

השעות 8.45-12.00 ביום ג בין השעות 1.30-3.00 בצהריים ביום א גם בין השעות 8.00-10.00 

בלילה( או בכתובת דוא"ל הנ"ל

 לשימוש המשרד: קוד המשיב: _____________________



רדי

רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ד פורסמו בגליונות קו - קיד
בסך כולל של כשש מליון וארבע מאות אלף ש"ח 

רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ה פורסמו בגליונות קטו - קכה
בסך כולל של כשנים עשר מליון ש"ח 

רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ו פורסמו בגליונות קכו - קלה
בסך כולל של כעשרים ואחד מליון ש"ח 

רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ז פורסמו בגליונות קלט - קמו
בסך כולל של כעשרים וארבע מליון ש"ח 

רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ח פורסמו בגליונות קנ - קנז
בסך כולל של כעשרים וארבע מליון ש"ח

רשימת מקבלי מלגת ירח האיתנים תשע"ט
ומקבלי מלגת 'עיון ההלכה'

מבין משיבי גליונות קנב - קנו
בסך כולל של כתשעה מליון ש"ח

פורסמו בגליון קסא )אברכים( ובגליון זה )בחורים(

הודעה בנושא
חתני מחזור עשירי של קרן 'ובתורתו יהגה'

פורסמה בגליון קסג

רשימת בחורים מצויינים
נבחרי 'קרן מלגות לתשובות נבחרות'

תפורסם בע"ה בגליון קסו

רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' תשע"ט
ומקבלי מלגת 'עיון ההלכה'

מבין משיבי גליונות קנז - קסב
תפורסם בע"ה בגליון קסז )אברכים( ובגליון קסח )בחורים(



רדי

רשימת הזוכים בהגרלה בין המשיבים על גליון קס )ירח האיתנים(
שנערכה במוצש"ק פרשת 'תשא'

בהדרכתו של הגאון רבי אהרן פישר שליט"א רב 'זכרון משה' ומו"צ 'העדה החרדית'

פרס ראשון - 1000 ₪

הרה"ג יהודה אריה נפתלי שליט"א
ירושלים - כולל 'דרכי התורה'

הבה"ח יחיאל יונגרמן ני"ו
בני ברק  - ישיבת 'סלבודקא'

פרס שני - 500 ₪

הרה"ג אברהם קנטור שליט"א
ירושלים - כולל 'תורה אור'

הבה"ח חזקיהו רוט ני"ו
חיפה - ישיבת 'תורת זאב'

פרס שלישי - 100  ₪

הרה"ג יוסף חיים בן ברוך שליט"א
ירושלים - כולל 'בית יוסף'

הרה"ג עמיהוד ברורמן שליט"א
ירושלים - כולל 'יחי ראובן'

הרה"ג שלום צבי וולפין שליט"א
אשדוד

הרה"ג יהודה ויזנפלד שליט"א
בני ברק - כולל 'פונוביז''

הרה"ג אליהו כהן שליט"א
מודיעין עילית - כולל 'אמרי ברוך'

הרה"ג ניסים כהן שליט"א
ירושלים - כולל 'אהבת שלום'

הרה"ג אביחיל לוי שליט"א
מודיעין עילית - כולל 'יגדיל תורה'

הרה"ג ישורון מיכאל שליט"א
בני ברק  - כולל 'פונוביז''

הרה"ג אלחנן  נאמן שליט"א
ירושלים - כולל 'בית הלוי'

הרה"ג אברהם נויבירט שליט"א
בני ברק - כולל 'בית הלוי'

הרה"ג משה פאלק שליט"א
מודיעין עילית - כולל 'מגדל עוז'

הרה"ג אהרן פיין שליט"א
מודיעין עילית - כולל 'רצופות'

הרה"ג דוד קויפמן שליט"א
מודיעין עילית - כולל 'עטרת שלמה'

הרה"ג מתתיהו רובינשטיין שליט"א
ירושלים - כולל 'אהבת שלום'

הרה"ג שבתי שבו שליט"א
בני ברק  - כולל 'הליגמן'

הבה"ח ישראל מאיר אביטן ני"ו
ירושלים - ישיבת 'בית מתתיהו'

הבה"ח חיים אדלר ני"ו
מודיעין עילית - ישיבת 'מאור התלמוד'

הבה"ח שמואל אורדנטליך ני"ו
מודיעין עילית - ישיבת 'כנסת יצחק

הבה"ח דוד הררי ני"ו
בני ברק  - ישיבת 'בית מדרש עליון'

הבה"ח מאיר וינר ני"ו
ירושלים - ישיבת 'אמרי משה'

הבה"ח ישראל בן ציון ורמברנד ני"ו
ירושלים - ישיבת 'משכן ישראל'

הבה"ח משה חובארה ני"ו
בית שמש - ישיבת 'קול יעקב'

הבה"ח יהודה כהן ני"ו
ירושלים - ישיבת 'בית שמעיה'

הבה"ח דוד מאיר לוי ני"ו
אשדוד - ישיבת 'מאורות התורה'

הבה"ח יצחק לוי ני"ו
ירושלים - ישיבת 'קול תורה'

הבה"ח שלנה זלמן לוין ני"ו
מודיעין עילית

הבה"ח בן ציון מובשוביץ ני"ו
טלזסטון - ישיבת 'דעת משה'

הבה"ח אליהו רוזן ני"ו
ביתר - ישיבת 'אור ברוך'

הבה"ח משה ליב ריינהולד ני"ו
ירושלים - ישיבת 'תפארת יעקב'

הבה"ח שלמה שמואלוב ני"ו
אלעד - ישיבת 'רינת התורה'



רדי

שובר זיכוי לרשתות הביגוד - עיון הפרשה
שמספרו: 076-8178003  בקו  זכאות  על  לחנות  הגעה  קודם  לבדוק  יש  לב:  שים 
הודעה  לאחר  תושמע  לשובר  זכאי  הנך  באם   .2 שלוחה  מכן  ולאחר   1 שלוחה 
שאר  עם  לדף  מעבר  הקוד  את  לרשום  ספרות, יש  בן 6  הזכיה  קוד  הזכיה –  על 

הפרטים.

חובה למסור שובר זה למוכר בעת הקניה, וכן להציג תעודה מזהה.

תוקף השובר – עד ערב ראש חודש תמוז תשע"ט.

השובר מזכה לרכישה חד פעמית באחת מהרשתות דלהלן.

הודעה מפורטת על הזכאות ורשימת סניפי הרשתות, ראה בפתח הגליון.

להלן פרטי ההסדר עם הרשתות, השתתפות עצמית בכל הרשתות – 250 ₪.

רשת 'ברון כובעים':

הזכאות היא לכל מגוון הכובעים המצויים ברשת 'ברון כובעים' עד מחיר תוית • 
950 ₪ בהשתתפות בסך 250 ₪.

אפשרויות השדרוג: רוצ'ה כלל חסידי / חסידי סמט / סנדרס – בתוספת 100 ₪. • 
* רוצ'ה / סופר קפיטאלה – בתוספת 110 ₪. * רוצ'ה פרימיום בתוספת 150 ₪.

רשת 'ליבוביץ':

הזכאות היא לכל מגוון חליפות 'בגיר' המצויות ברשת 'ליבוביץ' עד מחיר תוית • 
1.190 ₪ )חליפות נוער חלקם מדגמים שאינם מחברת 'בגיר'( בהשתתפות בסך 

.₪ 250
 אפשרויות השדרוג: חליפות 'בגיר' במחיר תוית 1.290 ₪ - בתוספת 70 ₪. * • 

חליפות 'בגיר' במחיר תוית 1.490 ₪ - בתוספת 200 ₪. * פראקים - בתוספת 
.₪ 300

במעמד הקנייה תינתן זכאות לרכישת מוצרים נוספים במחיר מסובסד: מכנס • 
 .₪ 75 - VERONA נוסף לחליפה – 200 ₪. מכנס לפראק – 220 ₪. חולצת

עניבות  - 50% הנחה. חגורת עור – 50 ₪.

רשת 'בגיר' )וכן בסניפי 'ליבוביץ' במודיעין עילית, בית שמש וחיפה(:

בטנה( •  חצי  חלק  קפוטה  )או  מלאה  בטנה  פרחוני  לקפוטה  היא  הזכאות 
בהשתתפות בסך 250 ₪.

אפשרויות השדרוג: קפוטה חלק בטנה מלאה – בתוספת 200 ₪. * חליפה בטנה • 
מלאה – בתוספת 200 ₪.

כמו כן תנתן הנחה: על מכנס נוסף  - במחיר 220 ₪. • 



רשת 'רויאל':

בסך •  בהשתתפות  'רויאל'  ברשת  והקפוטות  החליפות  מגוון  לכל  היא  הזכאות 
250 ₪, כדלהלן:

  חליפה חצי בטנה – 3 חלקים )חליפה, ווסט ומכנס. או חליפה ו-2 מכנסים(. 
* קפוטה פרחוני בטנה מלאה. * קפוטה פרחוני חצי בטנה + מכנס שחור חלק. 

* קפוטה חלק חצי בטנה.
 אפשרויות השדרוג: קפוטה חלק בטנה מלאה – בתוספת 200 ₪. * חליפה בטנה • 

ירושלמי  ומכנס( – בתוספת 300 ₪. * חלאט  וסט  חלקים )חליפה   3  – מלאה 
)כולל 2 מכנסים( – בתוספת 200 ₪.

כמו כן תנתן הנחה % 15 על כל מוצרי המותג 'רויאל', וכן הנחת 50 ₪ על כל סוגי • 
הנעליים )הנחה זו תנתן עד ר"ח אייר(.

רשת 'אקסוס':

הזכאות היא לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות }מכנסיים / חולצות / נעליים / • 
}סכום זה הוא   ₪ 620 עד למחיר של  חליפה{  כולל  וכו', לא  חגורות   / עניבות 
לאחר ההנחות הקיימות בחנות, דהיינו לא לפי מחיר מחירון אלא למימוש מלא 
ככסף מזומן לאחר עריכת חשבון סופי לתשלום בקופה, על חשבון בסך 620 ₪ 

יש לשלם רק את ההשתתפות העצמית בסך 250 ש"ח{.
אין אפשרות לממש שובר זה לרכישת חליפה, אולם ניתן במעמד הרכישה לקבל • 

הנחת 'כרטיס מועדון' כמופיע בחנות עבור רכישת חליפה.
לא ניתן לקבל עודף מול זיכוי זה, יש לממש את השובר בשלמותו בקניה אחת.• 
סניף 'אקסוס' בבית שמש אינו נכלל בשובר הסבסוד.• 

רשת 'עינית':

הזכאות היא לכל מגוון המסגרות שמחירן עד 850 ₪ )פולו, גאנט, לופו, יוג'י, גד, • 
ברוס, גאפ, לילי, וכל מסגרות הפלסטיק חסידי(, כולל עדשות בדיקוק 1.6 עד 
מס' 8 וצילינדר 2, שמחירן עד 600 ₪, סה"כ שווי החבילה 1450 ₪. בהשתתפות 

בסך 250 ₪.
 • .₪  50 בתוספת   ,₪  1000 עד  שמחירה  למסגרת  שדרוג  השדרוג:  אפשרויות 

שדרוג עדשות יקרות יותר )או מספר גבוה יותר( בעלות ההפרש פחות 30%.  אין 
אפשרות שדרוג למסגרות מותג )מסגרות שמחירן מעל 1.000 ₪(. 

המחירים כוללים בדיקת עיניים.• 

שם פרטי ומשפחה: _______________ קוד אישי בעיון הפרשה:_________

חובה להציג תעודה מזהה

קוד הזכיה שהושמע בקו:   
מספר טלפון לתקלות בלבד: 052-7113338 שלוחה 2 )קו זה מיועד לתקלות בעת מימוש השובר 
בלבד, הקו הוא של החברה המפעילה את השוברים ואין לחברה זו קשר או מידע בנושא הזכאות 

לשובר(


