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תורהאלו
מתןלימים
כלליות
הודעות
מלגת חג

בימים קשים אלו לכלל ולפרט ,אנו עושים כל מאמץ בס"ד לאפשר לכל
אנשי רוח
הנכבדים
ידידנו
ובעזרת
להשי"ת
והודאה
שבח
כדלהלן:
השונות,
במסגרות
להמשיך
וההלכה'
הפרשה
מתוך'עיון
חברי

מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים

א .קו עדכונים :פתחנו קו מיוחד שמספרו  ,076-8178008ובו יושמעו
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
נקודות נוספות מעבר לנקודות הקבועות {המפורטות בפתח כל גליון},
גם מלגות
מאות
הבעל"ט
מתן תורה
לכבוד חג
לחלק גם
בידינו
להודעות
מיועד
תשובות .קו זה
למסירת
גליונות והן
לרכישת
עלה הן
נכבדות.
נחוצות מכל סוג שהן ויתעדכן בע"ה במדת הצורך.

המלגה:
מספר כללים
גליון במהדורת דוא"ל בלבד ,לאחר
לקבלתלרכוש
בדוא"ל :ניתן
להלןרכישה
ב.
לאחר
.076-8178004
בקו:
או
ו'קהילות',
פלוס'
'נדרים
בעמדות
תשלום
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
וחלוקהiyun@actcom.co.il.
חלוקההמערכת:
לדוא"ל
הודעה
התשלום יש
בכל
לשלוחדרכנו,
שליט"א מורי
רבותינו
ואנו נשלח את הגליון בע"ה .מקבלי הגליון בדוא"ל ,יכולים להדפיס את
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
'טופס סימון תשובות שנענו' ולכתוב על גביו שהגליון התקבל בדוא"ל.
תמידין כסדרן.

כלל
תשובות
באפשרותנו
לצערינו הרב
משיבי
לקבל כלל
הגרלה בין
מחולקותאיןעל פי
תשובות,תורה
קבלתחג מתן
ג.ג .מלגות
המעונין
התשובות,
מוקדי
את
הניתן
ככל
מרחיבים
אנו
ולפיכך
בדוא"ל,
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
להוסיף מוקד לקבלת תשובות באזור שאין בו נציג {גם לא נציג זמני
יחד.
כמפורט בקו הנ"ל} ,נא יפנה לטל מערכת ההפצה.053-3160334 :

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

ומיקומה.זמן
החלוקהעד לסיום
מועד יתקבלו
גליון קעה
תשובות
התשובות:
טלפון על
שיחת
מסירת יקבלו
תאריךהמלגה
ד.ה .מקבלי
מועד מסירת תשובות גליון קעו ,לאחר מועד זה לא ניתן להעביר
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
תשובות לגליון קעה .לגבי תשובות גליון קעו ,אנו תפילה שניתן יהיה
שליחת
על ידי
אך ורק
המלגות
חלוקת
ז .לאחר
זכאותויהיו
לבררבמדה
ניתןבגליון,
כמופיע
במועד
למוסרם
נעדכן
חדשים
עיכובים
עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתבבע"ה בקו עדכונים הנ"ל .זמן הלימוד והמענה ,הן לגליון קעה והן
במועדו.לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
להיותטלפון
ומספר
כל פרטי
הפונהחייב
לגליון קעו

פניה בע"ה.

ה .דרגת התשובות :התחשבות מיוחדת תנתן לתשובות בזמנים אלו
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
שבהם לרבים מן המעיינים שליט"א אין ספרי עיון תח"י ,ולפיכך במדה
}הטופס
נמוכהאישי'
לקבלת קוד
'עיון בקשה
למדור'טופס
התשובותלמלא
ממשתתפי הקובץ,
ידורגו
מהרגיל,
הפרשה' תהיה
ודרגת
הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
הגליון
בסוף
נמצא להלן
בעמודיקודמים.
כגליונות
בממוצע
התשובות

ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.

גליונות לשוהים באתרי בידוד :בס"ד התקבלה תרומה מיוחדת
ו.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
לחלוקת גליונות 'עיון הפרשה' לשוהים באתרי בידוד ,מקבלי הגליון
מלגות.
התחייבותעללמתן
בהנ"ל
לשלוח אין
המלגה ,אולם
במקומותגובה
המלגה ואת
הגליון.
ללא תשלום
תשובות
אלו יכולים

התורה
בברכת
'והסיר ממך כל חולי'
לברכת
בתפילה שנזכה מהרה
הפרשה'
בית ה'
'עיון בהיכלי
מערכת לבקר
ונשוב ברנה

מלגת חג מתן תורה

תזכורת

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

תוקף מלגות ‘חג הפסח תש”פ’ ומלגות
ההלכה’
‘עיון
המלגה:
להלן מספר כללים לקבלת
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
{לאברכים}
שהופקדו ברשתות המזון
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
{לאברכים ראויות
למשיבים תשובות
המלגה היא
ראשונית לקבלת
הביגוד
סבסוד
ב .זכותושוברי
תמידין כסדרן.
ולבחורים}פי הגרלה בין כלל משיבי
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על

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
פוקע לכל
נשתדל להשיב
לתשובה .אנו
הפונה
כל פרטי
הזיכויים
טלפוןתוקף
ומספר זה
תאריך
לאחר
פניה בע"ה.
הכלל
יוצא מן
להשיבו
מכל אחד
ומבקשים
ללאחוזרים
המלגות אנו
ניתן קבלת
ולא המשך
ח .לצורך
}הטופס
אישי'
קוד
לקבלת
בקשה
'טופס
למלא
הקובץ,
ממשתתפי
{גם חשבונות שכבר נפתחו ולא מומשו במלואם}
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
המלגה
להוסיףוגובה
בס"דזכאות
לבדיקת
ט .אנו קו
מספר מקבלי
ולהגדיל את
מידעיכולתנו
פועלים ככל
סבסוד
לשובר
המלגה ואת וכן
ביגוד :למתן מלגות.
התחייבות
אין בהנ"ל
זכאות אולם
גובה המלגה,

הוארכו ,עד
ערב ר”ח אלול תש”פ בלבד!

שלוחה 1
076-8178003
בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

שליט"א
והוגי
למעייני
הקובץתורה
חג מתן
מלגת

א .בסייעתא דשמיא עצומה ומוחשית ,ביחוד בימים קשים אלו ,ובעזרת ידידנו
לבם
בעילום שמם,
החפצים
להשי"ת הי"ו,
רוח נדיבי עם
שבח אנשי
הנכבדים,
שנשאם רוח
הנכבדים אנשי
ידידנו
ובעזרת
והודאה
מתוך
ירח
התורה בימי
בידי עמלי
ולתמוך
התורה ,לסייע
כאולם למען
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
כבוד הננו
ועמליה,
הרחב תורה
מוקירי
הפרשה'
במסגרת
נכבדות
האיתנים ,חלקנו
'עיוןכסדרן ,כי
תמידין
הפרשה'
מלגות 'עיון
בס"ד ומעייני
שליט"א הוגי
המופלגים
ו'עיון ההלכה' לכרבבת אברכים מופלגים ומרביצי תורה ,ברחבי
מלגות
מאות
הבעל"ט
לכבוד חג
עלה בידינו לחלק גם
.₪
מליון
כעשרה
תורהשל
בסךמתןכולל
ארץ הקודש בכל אתר ואתר,
נכבדות.
רשימת מקבלי המלגות מתפרסמת בסוף הגליון {רשימת הבחורים מקבלי
זכית חג הפסח – תפורסם בע"ה בגליון הבא}.
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
ב .גובה המלגה :בחלוקה זו (על  5גליונות קסח  -קעב) נקבעו גובה המלגות
על ידי
שנקבעים
קריטריונים
זכאי פי
הפרשה' ,על
'עיוןנבחרים
המלגה
א .מקבלי
מבין
בהגרלה
המלגה נקבעו
המלגה וגובה
כדלהלן :מלגת
הגרלות ע"ס₪ 500 ₪ 800 :
חלוקהב3-
התשובות,
ובאיכות
בכמות
הזכאים
וחלוקה.
בכל
דרכנו,
בהתחשבמורי
שליט"א
רבותינו
מלגת
שלאחריה.
בהגרלה
השתתף
הגבוהה
בהגרלה
שמו
עלה
שלא
מי
,₪
ב300 .
זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
'עיון ההלכה' ,חולק  ₪ 175לגליון לכל מי שעמד בכללי 'עיון ההלכה' בגליון
תמידין כסדרן.
{מי שזכאי למלגה רק עבור גליון אחד ,ומחמת כן אינו זכאי למלגה עפ"י
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
מלגות
חגההלכה' ,קיבל  .}₪ 100כמו"כ בסייעתא דשמיא לאחר שהתקבלו
'עיון
ג .כללי
כללהגליונות
בשתי
תשובות
מארבעים
קח-קט,
גליונות
האברכים.
למלגת
נוסף ₪ 100
למעלהכמליון ,₪
שענוהחג בסך
נוספות בערב
תרומות
יחד.בנוסף חולקו ל 50-זוכי הגרלת משנ"ב ח"ב ,סך  ,₪ 1.000ובע"ה בחלוקת ירח
סיון.וזוכי משנ"ב ח"ב פורסמו
ט"ומשיבי
{שמות
₪ 1.000
המלגות יקבלו
האיתנים הבעל"ט
לאחר
תערךעודבע"ה
ד .חלוקת
בגליון קודם}.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ג .בנוסף ,חלקנו בס"ד לקראת חג הפסח ,כמחשת אלפי תלושי ביגוד לאברכים
המלגות.
'עיוןבכל
משיביכלל
למערכת
להתקשר
ו .אין
'משנ"ב ח"ב' ,ולבחורים
עניניומשיבי
הפרשה'
לאברכים
ולבחורים:
ההלכה'.
הפרשה'
משיבי 'עיון
לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
ו'עיון ניתן
המלגות
חלוקת
ז .לאחר
סבסוד
בהרחבה בגליון קעו ,שובר
או פורסמו
הזכאות
החלוקות ומימוש
ד.
 ,iyun@actcom.co.ilעם
בדוא"ל:
,02-5715963
כלליבפקס:
מכתב
ומספרגליון זה.
הפונהגם בסוף
הביגוד מופיע
טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
כל פרטי
בע"ה .זכיה וגובה הזכיה ,לאברכים ולבחורים ,ניתן לבצע בכל שעות היממה
פניהבירור על
ה.
בקו  076-8178003שלוחה  ,1ולאחר מכן בשלוחה  1בירור זכיה לאברכים
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
לזכאות מזון ,ובשלוחה  2זכאות לאברכים ולבחורים לזכאות שובר סבסוד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
לביגוד.
אישי
קוד
שבידו
מי
גם
הטפסים{.
בעמודי
הגליון
בסוף
להלן
ו.נמצא
לצערינו הרב ,עקב בעיות במערכת רשת 'יש' ,נאלצנו ביום החלוקה לשנות
למלא.
מתבקש
מילא
רשת זו .מחמת הזמן הקצר לא היתה
בוחרי
הטופסלמרבית
אתההפקדה
מקום
ולאאת
רשת
להתאים
להוסיףולפיכך
לבחור רשת,
ככל לכל
לאפשר
אפשרות
מקבלי
השתדלנומספר
ולהגדיל את
זכאי בס"ד
יכולתנו
פועלים
ט .אנו
טרחה
לו
שנגרם
מי
בפני
מתנצלים
אנו
האזור.
תושבי
למרבית
ביותר
הנוחה
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
מחמת כן .כמו כן ,כפי הנראה לא נוכל בעתיד להמשיך ולזכות מלגות ברשת
בע"ה בגליון קעט (חודש תמוז) לגבי
שתפורסם
התורה
'יש' ,נא לעקוב אחר ההודעהבברכת
הבעל"ט.
האיתנים
הסדר הרשתות לקראת ירח
מערכת 'עיון הפרשה'

ו

עיון



מלגת חג מתן תורה

הפרשה

ז .בחירת רשת מזון לזכאי החלוקה שעדיין לא בחרו רשת ,ניתן לבצע בקו
 076-8178003שלוחה { 2ניתן לבחור רשת עד ראש חודש סיון ,תאריך ההפקדות
הנ"ל}.
מושמעים בקו
הרשת
לבוחרי
ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
להשי"ת
והודאה
שבח
מתוך
ח .תוקף המלגות ושוברי הביגוד :בעקבות המצב ששרר בארץ בחודש ניסן ,הארכנו
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
את תוקף שוברי המזון ושוברי סבסוד הביגוד ,עד לערב ראש חודש אלול תש"פ
תמידין כסדרן ,כי
תוקף'עיון
ומעייני
שליט"א
המופלגים
הפרשה' מן הכלל.
הזיכוי ללא יוצא
הוגי פוקע
תאריך זה
הבעל"ט ,לאחר
מלגות
הבעל"ט מאות
להודותמתן
לכבוד חג
לחלק גם
בידינו
בידינו
המסייעים
תורהדליבא ,לכל
מעומקא
המלגות ,הננו
מקבלי
עלהבשם
ט.
נכבדות.
בחלוקה נכבדה זו ,במיוחד בימים קשים אלו ,נציגי 'עיון הפרשה' בכל אתר
ואתר ,שעמלו בכל כחם להצלחת מערך החלוקה באופן מכובד ומסודר כיאה
כלליםה'.לקבלת המלגה:
מספר
להלן
ארון ברית
לנושאי
תרמות
קריטריונים שליט"א
האברכים היקרים
בשם הכלל,
מקבלילהודות
י.א .כן הננו
שתרמועל ידי
שנקבעים
למאות פי
נבחרים על
המלגה
וחלוקה.מאות אברכים נוספים
בזכותם זכו
המלגות ,ואכן
מוריהגדלת
שליט"אלמען
מעשר נכבדות
חלוקה
דרכנו ,בכל
רבותינו
לקבלת מלגה מכובדת כיאה למלכי רבנן .תרומות מתקבלות בברכה בקו076- :
ו'קהילות'.למשיבים תשובות ראויות
המלגה היא
ב .זכות ראשונית לקבלת
 ,8178004ובכל עמדות נ'דרים פלוס'
תמידין כסדרן.
יא .הננו לשוב ולהדגיש כפי שמפורסם בהדגשה בכללי 'עיון הפרשה' ובכללי 'עיון
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
ההלכה' חג
ג .מלגות
בכל גליון ,כי אין התחייבות על מינימום מלגות שיחולקו בכל גליון.
שתתקבל
התרומה
גובה
לפי
גליון,
כל
על
הגרלה
פי
על
בע"ה
תתקיים
החלוקה
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.לגליון זה .כאשר נעשה כל מאמץ בע"ה להמשיך ולחלק מלגות רבות ככל
האפשר.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
יב .יש להקפיד על כל כללי שליחת התשובות ,כמפורט בכללי התשובות וכן
ומיקומה.
החלוקה
מועד
שלאעל
טלפון
שיחת
יקבלו
ה .מקבלי
יתקבלו.
הכללים לא
על פי
ימולאו
תשובות
הגליון,
המלגהבפתח
בהודעה נפרדת
המלגות.
עניני
בכל
כלל
למערכת
להתקשר
ו.יג .אין
קו עדכונים :פתחנו קו מיוחד לעדכונים שמספרו  ,076-8178008בקו זה נעדכן
לאחר על
ז .בע"ה
הצורך .זכאות אך ורק על ידי שליחת
במדת לברר
מיוחדות ניתן
הודעותהמלגות
חלוקת
הגליון
בדוא"ל:ניתן כשרות למי שרכש את
גליון בדוא"ל
בפקס:בדוא"ל :שליחת
קבלת גליון
יד.
 ,iyun@actcom.co.ilעם
 ,02-5715963או
מכתב
@iyun
נשתדללכתובת:
אנו רכישתו}
{לאחר
שליחת הגליון
בקשת
הפונהלשלוח
מנוי} .יש
כל {או
להשיב לכל
לתשובה.
טלפון
ומספר
פרטי
 .actcom.co.ilכמו"כ ניתן לרכוש את כל הגליונות והספרים במהדורת דוא"ל
פניה בע"ה.
בלבד ,במחיר  ,₪ 200לאחר התשלום בקו  076-8178004או בעמוד 'נדרים פלוס'
חוזרים ומבקשים מכל אחד
לכתובת אנו
בקשההמלגות
קבלת
המשך
ח .לצורך
דוא"ל הנ"ל.
לשלוח
ו'קהילות' ,יש
}הטופס
אישי'
קוד
לקבלת
בקשה
'טופס
למלא
הקובץ,
ממשתתפי
טו .בס"ד ,ניתן לשלם עבור הגליונות בעמדות השונות של קופות 'נדרים פלוס'
או
הפרשה'
גליונות
בעמדות אלו מנוי
לרכוש
כן ניתן
ו'קהילות' .כמו
אישי
'עיוןקוד
שבידו
עבורמי
הטפסים{ .גם
בעמודי
הגליון
בסוף
נמצא להלן
הפרשה' .השולחים צ'קים לרכישת מנוי,
'עיון
פעילות
להמשך
תרומות
להעביר את הטופס מתבקש למלא.
ולא מילא
לתרומה ,או לרכישת גליונות ישנים ,יש לרשום לפקודת 'עיון וברכה' .אין לקחת
מקבלי
מספר
את
ולהגדיל
להוסיף
בס"ד
יכולתנו
ככל
פועלים
ט .אנו
גליונות בהקפה ללא שום הוראת היתר .ניתן גם להעביר תשלומים ותרומות
.076-8178004המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בקו :ואת גובה
המלגה
טז .זמני פעילות המשרד :להלן זמני פעילות המשרד לחודשי הקיץ :יום ראשון:
בברכת התורה
בין השעות  8.00-10.00בלילה .ימי שני רביעי וחמישי :בין השעות 8.45-12.00
הפרשה'
מערכת 'עיון
 1.30-3.00בצהריים.
בבוקר .יום שלישי :בין השעות

כסא דנחמתא
כסא דנחמתא נשגר בזאת בשם רבבות מעייני תורה והלכה
קמיה ידידנו הדגול איש אשר רוח ובינה בו

הרב זאב משה

בערטראם שליט”א

מלייקווד

אביו של מייסד מפעלינו
איש אמונם וחביבם של גדולי התורה
אהוב על הבריות ומוסר נפשו למען הכלל
הרב ברוך שמשון בערטראם שליט”א
מבארא פארק ניו – יורק
באבלם הגדול בהסתלקות אחיו הדגול
מוקיר ורחים רבנן בעין יפה ונפש חפיצה
הרב בצלאל ראובן בערטראם זצ”ל
בן הרב יהושע זצ”ל
אשר נסלק לבית עולמו במגיפה הנוראה ל”ע
ת .נ .צ .ב .ה.
אב הנחמות ובעל הרפואות
הוא ירפא משוכת וכאב המשפחה הרוממה
ובכללם בנו ידידנו הדגול
הרב ירוחם שליט”א
ובהמשך מעשה צדקה וחסד למען הכלל והפרט
ינוחמו מן שמיא בנחמת ציון וירושלים
ולא יוסיפו לדאבה עוד

כסא דנחמתא
בשם רבבות מעייני הפרשה דבכל אתר ואתר
שגורה בזאת כסא דנחמתא
קמי ידידנו עוז
איש אשר רוח ובינה בו
המוסר נפשו ומאודו למען עמלי תורה
ומסייענו בכל עת ברוחב לבו ועינו הטובה

הרה"ח ישראל ויינגרטן

שליט"א

מבארא פארק ניו-יורק

בהסתלקות אמו הדגולה אוד מוצל מאש
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה

גדלה את בנה במסירות לתורה וליראה

מרת בילא ויינגרטן

ע"ה

בת הרה"ח בנימין זאב בלוי זצ"ל
נלב"ע שביעי של פסח תש"פ
ת .נ .צ .ב .ה.

בהמשך פועלו למען עמלי התורה
ובנחמת ציון וירושלים ינוחם מן שמיא
ולא יוסיף לדאבה עוד

מלגת חג מתן תורה
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
החיים'מלגות
'אורמאות
הבעל"ט
חג מתן
לכבוד
לחלק גם
תורה ספרי
סניפי רשת
בכל
תשובות
בידינולמסור
עלה ניתן
נכבדות.
אופקים
טלזסטון
בן איש חי ( 1517/5ארצי)

בלוך ( 4/12ווליצקי)

כללים לקבלת המלגה:
אחיסמךמספר
להלן
שבט אשר ( 42/11בתיבה)
א .אלעד
מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
מרכז נחלת יצחק  /חנות 'ספרי אור החיים'
מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
שליט"א
רבותינו
משפחת כהן)
רשב"י ( 25בתיבת
אשדוד
לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
זכות ראשונית
ב.
יהודה הנשיא  / 8חנות 'ספרי אור החיים'
כסדרן / .חנות 'ספרי אור החיים'
מרכז שבטי ישראל
תמידין
שד' עוזיהו ( 18אלישיוב)
מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
ג .בית שמש
חזון איש  / 13בית כנסת 'היכל אברהם' (בתיבה ליד
קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
גליונות
עמדת 'קול הלשון')
יחד .יהודה הנשיא  / 6חנות 'ספרי אור החיים'
נחל גילה  4כניסה ג (לינדר) .או בשעות הסדרים
חלוקת אליהו'.
ד .בביהמ"ד 'לב
המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
נחל ניצנים  / 3חנות 'ספרי אור החיים'
(מובשוביץ)שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
המלגה25/1יקבלו
ה.
מקבלייחזקאל הנביא
רמה ג /
ביתר
כלל בכל עניני המלגות.
למערכת
להתקשר
אין
ו.
גבעה  / Aהדף היומי ( 23בתיבת משפחת פוגל)
גבעה  / Bהמגיד ממעזריטש ( 10/6משפחת דוד)
החיים' ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
המלגות
ז .לאחר חלוקת
גבעה  / Bהר"ן  9חנות 'ספרי אור
בפקס( 29/11:בתיבת משפחת
גבעה  / Bמוצפי
הורן)או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
,02-5715963
מכתב
בני ברק (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים')
טלפוןצפוןלתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
ומספר
הפונה
פרטי
כל
ישיבת פוניבז'  /תיבה בכניסה ל'אהל קדשים' בצד
בע"ה(.הרש)
פניה סוקולוב 32
מודיעין עילית (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים' )
סמטת רחל  7כניסה א (נעים)
(אוירבך)
חוזריםנתיבות שלום 5
המלגות אנונאות הפסגה /
קבלתאהרן" (בתיבה)
המשך -ביהמ"ד "בית
לצורך  /חיים לנדאו 5
פרדס כץ
הישיבות’אחד
מכל
ומבקשים
ח.
גרין פארק  -חפציבה  /בית כנסת ‘בני
פרדס כץ  /נורדאו ( 45סומך)
(בתיבה ליד
המשרד) קוד אישי' }הטופס
לקבלת
למלא 'טופס בקשה
הקובץ,
ממשתתפי
( 24סטניצקי)
הרצוג  /גניחובסקי
קרית
רמת אהרן  /רבי מאיר ( 3שטארק)
נתיבות
שבידו קוד אישי
הטפסים{ .גם מי
הגליון בעמודי
בסוף
להלן
(קרמר)
נמצאחיד”א 27
מרכז מסס – חנות 'ספרי אור החיים'
ערד
גבעת זאב
למלא.
מילא את הטופס מתבקש
ולא
בן יאיר ( 64כולל נחלת יצחק)
האיילות ( 7פרוביין)
אור החיים')
ולהגדיל'ספרי
להוסיף (בנוסף לסניפי
פתח תקוה
מספר מקבלי
את
פועלים ככל יכולתנו בס"ד
אנו
ט.
הר יונה (נצרת עילית)
גני הדר  /שד' מנחם בגין  96ג' (פדר)
גדסי
/
1/6
מילר
פנחס
הרב
בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם איןרכסים
ירושלים (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים')
בית וגן  /החיד"א ( 8הילדסהיימר)
גאולה  /דוד  4כניסה א (רוטמן)
גבעת שאול  /בן ציון ( 2רייכל ,לא בין השעות 2-4
בצהריים)
גבעת שאול  /עמרם ( 4אנגל)
גוש  / 80עלי הכהן  15חנות 'ספרים ווינקל'
גילה  /הגננת ( 216/15בתיבת משפ' לשקר)
מאה שערים בית ישראל  /ישיבת מיר בתיבה בכניסה
לחדר 'קול הלשון'
נוה יעקב  /וינוגרד ( 11הילדסהיימר)
נוה יעקב  /שד' נוה יעקב ( 72/16שיינברג)
נוה יעקב מרכז  /בית הכנסת חניכי הישיבות (בתיבה
בכניסה)
סורוצקין ( 48רובין)
עזרת תורה ( 8סטניצקי)
קרית יובל  /ברזיל ( 103/13בן זקן)
רוממה  /זכרון יעקב ( 15פרנצהוייז  -קומת כניסה)
רמות א  /סולם יעקב  31/7כניסה א (בתיבה)
רמות ב  /אהרן אשכולי ( 116/12לימואי)
רמות ד  /מירסקי ( 19/3יפרח)
רמות פולין  /בית המדרש 'אהל יוסף' (במדף 'עיון
הפרשה')
רמות פולין  /רמות פולין  62/28כניסה ג (לינדנפלד)
רמת שלמה  /זו'לטי ביהמ"ד 'אהל יוסף' (בתיבה)
רמת שלמה  /כהנמן ( 6שוורץ)

חיפה

כולל 'אור תורה' (הרב אוריה בר ציון)
כולל בית יצחק (הרב אלחנן כהן)
תל ציון
אהבת ישראל ( 19/9ישועה)

אורלזרוב  / 11ביה"כ 'בני תורה' (בתיבה בכניסה לעזר"נ)
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של חג
מלגת
תורההפרשה'
מתן עיון
'מפעל
קו המידע

076-8178000

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
הפרשה':
'קובץ עיון
'עיוןבנושאי
ומעייניביממה
הוגי 24שעות
שליט"אהפעיל
המופלגיםמידע כללי,
קו
קבלתכי
כסדרן,
תמידין
הפרשה'
מידע כללי • מידע בנושאי קוד אישי • שחזור קוד אישי • הדרכה כללית לשליחת תשובות • אישור
מלגות
המועדמאות
הבעל"ט
חג •מתן
לכבוד
לחלק גם
עלה
שנשלחו הגליונות
תורה• מידע על
מחלקת מנויים
השונות
המלגות והזכיות
בידינו• מסלולי
תשובות שהגיעו
בדואר • מחלקת הפצה בישיבות ובכוללים • מחלקת הפצה בחו"ל • תרומות והנצחות • הודעות מיוחדות
נכבדות.
• -מידע אישי על מיקום חלוקת מלגות וזמן החלוקה (יעודכן בזמני חלוקה)
לפנות גם במספר ישיר:
דלהלן ניתן
המלגה:
בנושאיםלקבלת
להלן מספר כללים
שחזור קוד אישי על פי מספר ת"ז ובירור אזור חלוקה ,בטל:
שנקבעים על ידי
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
שנשלחו למערכת,
לקבלתתשובות
אישור קבלת
בטל:תשובות ראויות
למשיבים
המלגה היא
ב .זכות ראשונית
תמידין כסדרן.
ומלגות עיון
מלגות
אישית בחלוקת
ההלכהמשיבי
בין כלל
החגיםהגרלה
על פי
מחולקות
זכאות תורה
על מתן
מידע חג
ג .מלגות
(מעודכן בזמני החלוקות) ,וכן בחירת רשת מזון וביגוד ,בטל:
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ממוחשב ,בטל:
במענה
אשראי
בכרטיסי
ט"ו סיון.
לאחר
בע"ה
תרומותתערך
ד .חלוקת המלגות
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
'עיון ההלכה':
ו .אין להתקשר קו
המלגות.
מדורעניני
בנושאבכל
מידע כלל
למערכת
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
ילדים ,iyun@actcom.co.il:עם
בדוא"ל:
מכתב בפקס,02-5715963 :
אומספר
עדכון
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת מענה
אנושי:חוזרים ומבקשים מכל אחד
המלגות אנו
פעיל בימים :ראשון בין השעות  8.00-10.00בלילה .שני רביעי וחמישי
}הטופס
אישי'
קוד
לקבלת
'טופס
למלא
השעותהקובץ,
ממשתתפי
בצהריים.
1.303.00
בקשההשעות
שלישי בין
בבוקר.
8.45-12.00
בין
אישי
שבידו
הטפסים{.
בעמודי
הגליון
בסוף
להלן
קודבנושאי
בירורים
מי אישי,
גם קוד
ועדכוני
מנויים ,בירורים
בנושאי
לבירורים
אך ורק
נמצאמיועד
קו זה
ותרומות בכרטיסי אשראי
הטופסקבועות
ולא מילא את מלגות
והו"ק,למלא.
מתבקש
לא ניתן לשחזר בקו זה קוד אישי ,לבדוק קבלת תשובות ,לבדוק זכאות למלגות ,או להרשם
להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
בס"ד קוד אישי
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו לקבלת
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

076-8178001
076-8178002
076-8178003
076-8178004
076-8178005
076-8178006

076-8178007

התורה בעת הצורך)
בברכת(מתעדכן
קו עדכונים מיוחדים

מערכת 'עיון הפרשה'
076-8178008

תוכן הענינים
בפתח הגליון וכללי הקובץ ..................................................יט
מכתב חיזוק מגדולי ומאורי הדור .......................................כו
פרשת בהר  -בחוקתי..................................................כט
פרשת במדבר ...............................................................נב
פרשת נשא ..................................................................עז
פרשת בהעלתך...........................................................צה
עניני ספירת העומר וחג השבועות ..............................קי
עיון ההלכה...............................................................קמא
רשימת כרבבת מקבלי מלגת חג הפסח ........................קנט
טפסי השתתפות הרשמה לקוד אישי מנויים ותשובות.......קנז
שובר סבסוד לרשתות הביגוד ..........................................קפז
רשימת זוכי הגרלת גליון קסב ........................................קצב

נא להזכיר קודם הלימוד

יהא הלימוד לעילוי נשמת
הרב צבי בן הרב דב הלוי זצ"ל

תוכן עניני פרשת בהר בחוקתי
עיון הפרשה
א .הבטחת ברכת הארץ לשלש שנים...............................................כט
ב .מכירת שדה אחוזה לקנות בית .......................................................ל
ג .פרסום נותני צדקה...........................................................................לא
ד .פירוש לישנא דקרא 'אחרי'.............................................................לב
ה .מצות עמל התורה.............................................................................לב
ו .פטור כהנים ממעשר בהמה.............................................................לג

אביטה ארחותיך
ז .נס וטבע ................................................................................................לג

אשיחה

בחוקיך  .........................................................לו

ח .איסור חרישה בערי הלוים  -הרה"ג חננאל עמר .ט .שעבוד
ישראל כנגד ביטול שבתות ושמיטות  -הרה"ג מרדכי גבאי.

פקודיך אתבונן
שו"ת בשאלות שנשאלו בנגיף רח"ל  -הגאון רבי יצחק
זילברשטיין..............................................................................................לח

קונטרס התשובות
אי אזלינן בתר רובא בבני נח ...............................................................מג
בני נח דנים על פי אומדנא  -הדבר נלמד מכך שגזל אסור בבן
נח  -כאן לא בא להוציא מחזקה  -אין לעכו"ם חזקת ממון  -אין
אחר שעדיף ממנו  -כל האחרים מתיאשים  -גזירת הכתוב היא -
המיעוט אינו עדיף מהרוב  -מועיל מדין 'יכיר'  -בנחלות הולכים
לפי דרך העולם  -רובא דליתא קמן נוהג בעכו"ם  -דווקא ביטול
ברוב אין להם  -כאן עיקר הדין נוסד על הרוב  -נתחדש אצל
ישראל שרוב אינו כספק  -כאן זהו מיעוטא דמיעוטא  -הוחזק
שהוא בנו  -לענין אשת האב הולכים אחר הרוב  -כשהיו אביו
ואמו חבושים בבית האסורים  -מדובר באחים מהאם  -לחומרא
הולכים אחר הרוב.

תוכן עניני פרשת במדבר
עיון הפרשה
א .מזוזה בסוכות ישראל במדבר........................................................נב
ב .מצוות הנוהגות מבן עשרים שנה ..................................................נב
ג .הלן במקום חניית שבט אחר..........................................................נד
ד .עבודת הקרבנות קודם הקמת המשכן ........................................נד
ה .שיעור שמן המאור............................................................................נה
ו .דין הגונב כלי שרת...............................................................................נו

אביטה ארחותיך
ז .שבטים ומטות......................................................................................נז

אשיחה

בחוקיך  ................................................ס

ח .צורת מנין בני שבט לוי  -הגאון רבי משולם דוד הלוי
סאלוויצ'יק .ט .עבודה בבכורות אי הוי בבכור מהאב או מהאם -
הרה"ג אפרים קרלינסקי.

פקודיך אתבונן
שו"ת ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  -בשאלות השכיחות בעניני
ברכות בשבועות ..............................................................................................סב

קונטרס התשובות
מנין בני לוי מבן חודש .........................................................................סד
ראוי להמנות אלא שאינו ראוי להקרא 'שומר'  -כשנכתבה התורה
יוכבד יצאה מספק נפל  -הקב"ה ידע שכלו חדשיה  -כאן לא
רצה להכזיב דברי משה  -אין לסמוך על הבת קול  -לוי ידע
שכלו חדשיה  -הרוב אינם נפלים אך יש מיעוט  -תירוצים נוספים
והוספות  -הקטנים שמרו ברוחניות  -שני דינים בשמירה ' -ברוב
עם הדרת מלך'  -זוהי שמירה של כבוד  -מדובר ביעוד כללי
 הכוונה לשמירת התורה  -הם מתייצבים על הדרך הטובה -תירוצים נוספים והוספות  -בספק נפל צריך להחזיר הפדיון
 בלויים אין מקום לספק נפל  -לוי ספק נפל פוטר  -ספיקאדאורייתא לחומרא  -הכוונה שיצאו מכלל הנופלים בעגל  -בלויים
המנין היה ברוח הקודש  -בלויים זהו הזמן שראוי להמנות -
בטעם החילוק בין בכורות ללויים.

תוכן עניני פרשת נשא
עיון הפרשה
א .הכשרים להפשט וניתוח..................................................................עז
ב .שתי שערות לגדלות ,סימן או סיבה ...........................................עח
ג .דין קינא הבעל לשנים ונסתרה .....................................................עח
ד .מהרה יבנה המקדש.........................................................................עט
ה .היתר שתיית חומץ..............................................................................פ
ו .חילוק 'כבש'' ,איל'' ,עז'' ,עתוד'.........................................................פ

אביטה ארחותיך
ז .ספק כוודאי.........................................................................................פא

אשיחה

בחוקיך ........................................פה

ח .זמן שנתמנו הנשיאים  -הרה"ג אורי שרגל .ט .קרבנות הנשיאים
כנגד האבות הקדושים  -הגאון רבי דוד כהן.

פקודיך אתבונן
חלק הישראל במצות ברכת כהנים  -הגאון רבי יהודה טשזנר...פו

קונטרס התשובות
תשובה בלא וידוי .......................................................................................צא

תוכן עניני פרשת בהעלותך
עיון הפרשה
א .הנפת הכהנים כמעשה קנין...........................................................צה
ב .שירת הלויים........................................................................................צו
ג .למה נגרע .............................................................................................צז
ד .בנין בית המקדש בלילה.................................................................צח
ה .הכשר סוכה כענני הכבוד ..............................................................צח
ו .אזהרת איסור דיבור לשון הרע ממרים .......................................צט

אביטה ארחותיך
ז .שירה וחצוצרות ....................................................................................ק

אשיחה

בחוקיך  ..........................................קא

ח .ותשועת נפשם מיד שונא  -הגאון רבי דוד פלק .ט .הליכת כלב
לבדו לחברון  -הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד.

פקודיך אתבונן
הפסק של דיבור בברכת המצוות ,הנהנין ,השבח והראיה  -הג"ר
אברהם נפתלי ויג ..................................................................................קג

קונטרס התשובות
מסירות נפש בני לוי במצרים..............................................................קו

תוכן עניני ספירת העומר וחג השבועות
עיון הפרשה
א .ספירת ימים וספירת שבועות........................................................קי
ב .עמידה בעת יציאה ידי חובה.......................................................קיא
ג .הקדמת ספירת העומר לקידוש לבנה.......................................קיא
ד .ציווי המצוות בחומשי התורה ......................................................קיב
ה .מגילת רות למה נכתבה.................................................................קיג
ו .חששה של רות ללקוט מן השדה ................................................קיג
ז .חג השבועות 'זכר ליציאת מצרים'...............................................קיג

אביטה ארחותיך
ח .חלוקת תורה שבעל פה לתקופות..............................................קיד

אשיחה

בחוקיך  ........................................קיח

ט .ספק ספיקא בברכה  -הגאון רבי נפתלי נוסבוים .י .טעה בין
יום ליום בשתי טעויות  -הרה"ג יהודה ברונר .יא .יציאה לכתחילה
מהש"ץ בברכת הספירה  -הרה"ג ישעיה ברנד .יב .רמז ששת
השעורים  -הגאון רבי יצחק סורוצקין .יג .ברכת התורה בנשים
 הגאון רבי שמואל קמינצקי .יד .מעלת כתיבת חידושי תורה -הגאון רבי דוד פלק .טו .שמעתתא בעיא צילותא  -הרה"ג צבי
קריזר .טז .אמירת הלל ברגלים  -הרה"ג דוד מנחם רייכמן .יז.
חציו לה' וחציו לכם  -הרה"ג שמואל יצחק שטיינפלד.

פקודיך אתבונן
בירור דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  -במנהג שטיחת פרחים
בביה"כ בשבועות ..............................................................................קכה

קונטרס התשובות
תוספת יום טוב בחג השבועות..........................................................קל
בשבועות אין דין תוספת  -פוק חזי כמה בטלנים בשוקא  -שני דינים
בתוספת  -זהו רק איסור מלאכה  -זהו רק סייג לאיסור מלאכה  -הוספות
בענין זה  -יש לחלק בין תוספת ל'ברכו'  -בשבועות יש דין תוספת אחר
 יש לחלק בין תפילה לקידוש  -אין זה תאריך קבוע  -אותו פה קדושאמר לקבל תוספת  -הדבר נראה כחסרון ב’תמימות’  -דווקא בתפילה
הקפידו  -התוספת אינה משנה את המציאות  -הט”ז לשיטתו שנפקע
היום  -תלוי אם הוא דין ביום או בגברא  -בנידון אם יש תוספת יום טוב
בשבועות [ועוד].
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הפרשה

מלגת חג מתן תורה

ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
האברכים
לציבור
ובסייעתא הננו
זכינו ועמליה,
גדולהתורה
מוקירי
הפרשה'
שנות 'עיון
לבשרעשר
שמחיםחמשה
דשמיא במשך
זכות
כי
כסדרן,
תמידין
הפרשה'
'עיון
ומעייני
הוגי
שליט"א
המופלגים
עד הנה ,נצטרפו רבבות עמלי תורה למסגרות 'עיון הפרשה' ו'עיון ההלכה'
לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
בידינו
עלה
ישראל.
שבטי
יחד
נכבדות.
מטרת מפעל 'עיון הפרשה' מעת הקמתו על ידי מרנן גדולי ישראל זצוק"ל
בתורה הקדושה ,בניצול הזמן ובהוספת
ושקיעות
עמל
להוסיף
ויבלחט"א,
המלגה:
לקבלת
כללים
מספר
להלן
ידיעות בחלקי התורה וההלכה.
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
ואף גם זאת זכינו ,ובשנים האחרונות עלה בידינו בס"ד להיות שלוחים
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
לסייע בידי אלפי בני התורה בארעא קדישא הדין ,בדרך כבוד כיאה לנושאי
הכוללים ראויות
אברכיתשובות
למשיבים
הטהור היא
השמןהמלגה
לקבלת
ראשונית
ארון זכות
ב.
הנכבדים
בקדושתו,
שומרי פך
ברית ה',
תמידין כסדרן.
המוסרים נפשם בעמלה של תורה מתוך הדחק.
שליט"א,
מכשירי משיבי
בהחזקתבין כלל
ביתפיה',הגרלה
בכרםעל
מחולקות
מתן תורה
והנהמלגות
ג.
תקשורת
לדאבוננו נגע
חגפשה
לאחרונה
הגליונות
בחובםלמעלה
קח-קט ,שענו
מלבד
בשתי לכל,
תשובות כידוע
מארבעים וחמורות
מכשולות רעות
גליונות הטומנים
פסולים,
יחד.
ההתמכרות וההפרעה החמורה לשקיעות ועמל התורה.
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד.
ולפיכך הננו להודיע בזאת החלטת רבותינו שליט"א מורי ומכווני דרכנו,
'עיון
החלוקהבמסגרת
הפרשה' והן
במסגרת
המחולקות הן
המלגות
ומיקומה.
'עיון מועד
טלפון על
שיחת
המלגה יקבלו
כיה.כלמקבלי
המלגות .אלו {'אייפון' ודומיו},
עניני מכשירים
ברשותו
להתקשר אך ורק
ההלכה' ,מיועדות
שאיןבכל
למיכלל
למערכת
ו .אין
שהותרו
למי
{ואף
וכד'
'מסוננים'
או
'מוגנים'
הקרויים
המכשירים
גםז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכשירים מסוננים למיניהם לצורך פרנסה ,מכל מקום ,שאיפת לבם הטהורה
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
של נדיבי 'עיון הפרשה' להיות שותפים בתורתם של עמלי תורה השקועים
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
בעולמה של תורה בלבד ,ואינם משתמשים בכלים אלו כלל}.
פניה בע"ה.
ואף אשר ידענו כי רובא דרובא מחברי 'עיון הפרשה' אינם נמנים על מחזיקי
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
המכשירים הנ"ל ,מכל מקום בדיני נפשות חיישינן למיעוטא ,ולפיכך באנו
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
בהודעה זו.
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
יודגש ,כי האמור לעיל הוא על דעת הנדיבים הנכבדים הי"ו ,העושים
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ומעשים במסירות אין קץ למען עמלי התורה ,ומתנים נידבתם לבל ישתתפו
השונות.מקבלי
את מספר
ולהגדיל
להוסיף
בס"ד
יכולתנו
פועלים ככל
ט .אנו
אלו ,במסגרות המלגות
מכשירים
ברשותם
המחזיקים
אלו
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בברכת התורה
התורה
בברכת
הפרשה'
'עיון
מערכת

מערכת 'עיון הפרשה'

כללי הקובץ

עיון

ץבוקה יללכ

הפרשה

בפתח הגליון וכללי הקובץ
אודות ידיעת המקרא ,בודאי צריך כל איש ישראל לידע בכל שבוע הסדרא
ופירושה לפי כוח שכלו ,ומה שנהגו בכל ישראל לקרוא שנים מקרא וא' תרגום,
משום שעי"ז יתבונן בהמקרא ויתן לב להבין ,אבל אם לא השיג ידיעה עי"ז,
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)

יתברך הבורא וישתבח היוצר אשר קדשנו במצותיו וציונו להשלים
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).
מטרת הקובץ ,בהכוונת והדרכת מרנן גדולי ישראל שליט”א ,לעורר
ולעודד לימוד הפרשיות בעיון ,ע”י הצגת נקודות חשיבה קושיות
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
קושיות והערות ,תמיהות וחקירות ,בעניני הפרשה ,בעניני המועדים
ובעניני מצוות תמידיות.
כללי התשובות :בחלק מן הקושיות הוספנו בסוגריים כאלו]-[ :
מראה מקום ליישוב וביאור הענין ,מ”מ אין מטרת הקובץ לכוון את
המשיב בדווקא לתירוצים אלו ,אלא כל אחד יראה לתרץ כפי דעתו
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.
נא לציין בכל תשובה שנלקחה מתוך ספרי ראשונים ואחרונים ,את
המקום המדוייק שבו נידון הדבר ,למען הקל על העוסקים במלאכה.

טי

כ

עיון
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הפרשה

אביטה ארחותיך
ליבון המקרא בהשוואה לפסוקים מקבילים ,הערוך ביד אמן על ידי
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.
דוא”ל עורך המדור0361654@gmail.com :

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 חומר מוקלד בתוכנת וורד ובדוא”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.
•חומר שלא התפרסם נשמר לשנים הבאות ,על כן נא לא לשוב ולשולחו
בשנית.
•תוארי הכותבים הנכבדים נכתבו בשוה ,אנו מתנצלים באם טעינו.
רשימת הגליונות הבעל”ט:
•גליון קעח :שלח  -קרח  -חקת  -בלק .ועניני פרקי אבות.
•גליון קעט :פינחס  -מטות מסעי  -דברים  -ואתחנן .ועניני גלות ונחמה.
•גליון קפ (מורחב) :עקב  -ראה  -שופטים  -תצא  -תבא .ועניני
תפילה {יד}.
•גליון קפא (מורחב) :נצבים וילך  -האזינו  -ברכה  -בראשית  -נח  -לך
לך .ועניני ירח האיתנים.
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הפרשה

אכ

פיקודיך אתבונן
בירורי הלכה בעניני הפרשיות ,הנערך ע”י צוות תלמידי חכמים מופלגים,
העוסקים תדיר בשערים המצויינים בהלכה ,ונקובים בשמותם תחת כל
נידון.
כללי התשובות :מטרת המאמר ,להביא צדדים שונים בנדון .ניתן
לפלפל בנדונים ובמראה המקומות או להוסיף ראיות וצדדים לנדון.

קונטרס התשובות
מגוון רחב של תשובות מעייני הקובץ על שאלה שנתפרסמה בשנה
שעברה ,מתוך עשרות אלפי תשובות שנתקבלו על שאלה זו.
נתעטרנו בנזר תפארה ,הלא המה תשובות מרנן רבותינו ,כתב ידו של
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א ,ותשובות הגאון הגדול רבי
משה שטרנבוך שליט”א ,והגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א.
כללי הקונטרס:
•ה’קונטרס’ הינו תמצית מתוך ‘ספר עיון הפרשה’ שיו”ל בעתיד
בסייעתא דשמיא ,ונערך על ידי צוות ת”ח מופלגים.
•עקב צמצום המקום בחלק מן התשובות קצרנו והבאנו נקודות
מרכזיות בלבד ,ובעז”ה בספר יובאו הדברים ביתר פירוט.
•השתדלנו בטרחה מרובה למצוא מקור לכל התשובות ,תשובות שלא
נמצא להם מקור הובאו בשם ‘יש שביארו’ ,ובע”ה בספר נשתדל
להביאם בשם אומרם.
•בשאלות הכוללות כמה סעיפים ,כנסנו את כל התשובות אף שחלקם
מישבות רק חלק אחד ,כיון שבדרך כלל יסוד אחד לכולן.
•שמות המשיבים שמכתביהם נערכו התשובות ,הובאו בכללותם
בסוף הגליון.
•מי שעדיין תח”י תשובות על שאלות שהתפרסמו בשנים עברו,
מתבקש לשלחם למערכת על מנת שנוכל לכנסם בספר בע”ה.
•דוא”ל עורך ה’קונטרס’adirlintop@gmail.com :
כללי התשובות :המעיינים נקראים לפלפל ולדון בתשובות המובאות,
או להוסיף תשובות שלא הובאו ב’קונטרס’.

בכ
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קרן ובתורתו יהגה וקרן מלגות לתשובות נבחרות
בסייעתא דשמיא ובעזרת נדיבי עם אנשי רוח ,הוקם ‘קרן ובתורתו יהגה’
וכן ‘קרן מלגות לתשובות נבחרות’ ,על מנת לעודד את עמל התורה
ויגיעתה ,ובמטרה לתמוך ולסייע בידי עמלי תורה והוגיה ,כנגד רוחות
רעות המנשבות ומאיימות להמעיט מאור התורה ח”ו.
במסגרת ‘קרן ובתורתו יהגה’ מחולקים אחת לכמה חודשים מלגות גבוהות
לאלפי אברכים מופלגים ומרביצי תורה.
במסגרת ‘קרן מלגות לתשובות נבחרות’ מחולקים בערבי מועדים זכיות
נכבדות למאות בחורים מצויינים.

כללי ההשתתפות:
•כללי החלוקה נקבעים על ידי רבותינו שליט”א.
•עדיפות ראשונה לקבלת מלגות ,ניתנת למשיבי ה’קובץ’ תמידין כסדרן,
בדגש על איכות התשובות וצורת עריכתן.
•המשיבים מתבקשים לכתוב תשובותיהם בכתב ברור ומסודר.
•רשימת שמות מקבלי המלגות והזכיות השונות מתפרסמים בגליון
שלאחר חלוקת המלגות.
•מקבלי המלגות השונות נכללים גם במסגרת ההגרלה הרגילה.
•המחזיקים ברשותם מכשירי תקשורת הפתוחים לשימושים נוספים
מלבד שיחות ,כגון אייפון סמארטפון ודומיהם {אף מכשירים הקרויים
‘מוגנים’ או ‘מסוננים’} ,אינם רשאים להשתתף במסגרות המלגות השונות.

כללי השתתפות בהגרלה
•כל  5תשובות מזכות זכות בהגרלה ,מינימום השתתפות  10תשובות.
•ניתן לצרף תשובות מכל מדורי הקובץ ,כמפורט לעיל ב’כללי התשובות’
בכל מדור.
•כמה תשובות לשאלה אחת נחשבים בהגרלה כתשובה אחת ,אולם מהוים
קדימות לזכיה במלגות השונות .מטעם זה אין צורך לסמן בטופס את
מספר התשובות שנענו לשאלה אחת אלא לסמן רק שנענתה שאלה זו.
•בשאלות עם כמה חלקים ,אין צורך לענות על כל חלקי השאלה ,אף
שבדרך כלל יסוד אחד לכולם.
•אין מניעה לכתוב תשובות שלובנו בצוותא עם אחרים ,או על פי מראה
מקומות שנשמעו מאחר ,בתנאי שהכותב יעיין בנדון וילבנו ,ובתנאי
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גכ

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.
•יש לצרף לתשובות ‘טופס סימון לשאלות שנענו’ הנמצא בעמודי
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
הנדונת בקובץ ,כמצויין על גבי ‘טופס הסימון’ .לא יתקבלו תשובות
לאחר תאריך זה ,אלא בסיבה חריגה ובאישור המערכת.
•אפשרויות הזכיה בהגרלה מפורטת בגב הכריכה.
•שמות הזוכים בהגרלה מתפרסמים לאחר  5גליונות.
•רצוי לשלוח את התשובות המקוריות ,באם נשלח צילום יש לוודא
שהכתב ברור היטב.
•הזוכים בספרי קודש יוכלו לקבלם אצל נציגי ‘עיון הפרשה’ ,או לקחתם
על פי תיאום מראש.
•מלגות כספיות לאברכים ולבחורים ,יופקדו בזמני חלוקות החגים
ברשתות השונות ,כפי שיפורסם בגליון הסמוך למועד החלוקה.
•טופס מצולם לא יתקבל גם בצירוף תשלום.
•המחזיקים ברשותם מכשירי תקשורת הפתוחים לשימושים נוספים מלבד
שיחות ,כגון אייפון סמארטפון ודומיהם {אף מכשירים הקרויים ‘מוגנים’ או
‘מסוננים’} ,אינם רשאים להשתתף במסגרות המלגות 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 ( 10גליונות) ,₪ 125 :בארה”ב  ,$ 50באנגליה ,£ 30
בצרפת .€ 35
•יש לצרף ‘טופס הזמנה למנוי’ הנמצא בעמודי הטפסים בסוף הגליון.
•הכתובת למשלוח טופס ההרשמה מפורט להלן.
•ניתן לשלם על הקובץ וכן לרכוש מנוי ,בעמדות ‘נדרים פלוס’ או
‘קהילות’ ,אין לקחת בהקפה.
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•כמו כן ניתן להשיג את הקובץ בחנויות הספרים המובחרות וברשת
חנויות ספרי ‘אור החיים’.
•גבאי ספריות ציבוריות המעונינים בקבלת הקובץ או בקבלת ספרי
‘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.
•דוא”ל.iyun@actcom.co.il :
•קו המידע לכל עניני הקובץ 24( 076-8178000 :שעות ביממה)
•רכז המערכת :הרב אהרן רוזנר – .053.3160334
•תשלומי מנוי בכרטיסי אשראי ,בטל( 076-8178007 :בימים :ראשון בין
השעות  8.00-10.00בלילה .שני רביעי וחמישי בין השעות 8.45-12.00
בבוקר .שלישי בין השעות  1.30-3.00בצהריים).
•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:
ראשון בין השעות  8.00-10.00בלילה .שני רביעי וחמישי בין השעות
 8.45-12.00בבוקר .שלישי בין השעות  1.30-3.00בצהריים).
•ניתן להאזין בקו המידע הנ”ל על המועד שנשלחו הגליונות בדואר.
•קו תרומות ותשלום על גליון.076-8178004 :
•קבלת תשובות מתאפשרת אך ורק בדואר ת.ד 58022 .ירושלים
(ובחו”ל על פי הכתובת שבגב השער) ,או במוקדי קבלת התשובות
המתפרסמים בתחילת הגליון .לא יתקבלו תשובות בדוא”ל.
•שליחת הערות למדור ‘אשיחה בחוקיך’ מתאפשר רק בדוא”ל ,טפסי
רישום למנוי ,בקשה לקבלת הקובץ לאוצר הספרים ,שליחת וקבלת
טפסי רישום לקבלת קוד אישי ,מתאפשר בכל אחד מהדרכים הנ”ל.
•עדכון ותיקון פרטי קוד אישי ,מתאפשר בטל המזכירות ובדוא”ל
הנ”ל ,או בפקס( .02-5715963 :לא ניתן לתקן פרטים אישיים בטופס
הרישום .מספר פקס זה מיועד רק לתיקוני קוד אישי ולא לשאר
עניני ‘עיון הפרשה’).
•שחזור קוד שאבד על פי מספר תעודת זהות ,בטל076-8178001 :
 24שעות ביממה ,או בדוא”ל הנ”ל.
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ENERAL RULES & INFORMATION
The  קובץis printed once a month 10 times a year.
Every 5  תשובותgives 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
 תלמידי חכמיםwill forward the best among them to theראשי הישיבות
 שליט”אto choose from amongst them for cash awards.
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  קובץand 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
of application.
Our email address for correspondence is iyun@actcom.co.il.

, לידידנו הדגול הרב אברהם חייקל שולמן זצ”ל,מזכרת נצח נציב בזאת
 במסירות,אשר חלקו רב בביסוס ובחיזוק מפעלינו הקדוש מיום הקמתו
. עד להסתלקותו ביום יט במנחם אב תש”ע, בחן ובחכמה,נפש עצומה
לעילוי ולזכר נשמתו הטהורה עומדות לעד רבבות שעות עמל ויגיעת
. יהי זכרו ברוך.התורה
 לבל יארע ח”ו משגה או,ובצאתנו נפיל תחנה לפני קל נותן התורה
 ונזכה לראות מהרה בנבואת “ומלאה הארץ דעה את,תקלה תחת ידינו
. אכי”ר.”’ה’ וגו

ביקרא דאורייתא
מערכת הקובץ

מכתב חיזוק *
רבי שלמה וולבה זללה"ה

בעז"ה.

לכבוד האברכים החשובים הרב הלל רוטמן והרב יעקב הילדסהיימר
שליט"א.
שלום רב!
דבר גדול ונחוץ הוא עד מאד לחזק את לימוד החומש בעיון מידי
שבוע בפרשת השבוע .הן "תורה שבכתב" היא יסוד היסודות של אמונתנו,
וכל תורה שבע"פ באה לפרש ולבאר את התורה שבכתב ,והכל כלול בה.
וחבל מאד על לימוד זה שנחלש קצת אצל בני תורה.
יתן השי"ת ועל ידי קונטרסים אלו יתנו בני הישיבות נ"י את ליבם
להתחזק בזה וללמוד את תורתינו הקדושה בעיון עם פירוש רש"י ורמב"ן,
להעמיק בהם ולהוציא את הלימודים ששיכים אלינו כדי להגיע לשלימות
הנרצה בכל הענינים.

* בגליונות שנים א  -טו הובאו עוד מכתבי מרנן גדולי ישראל:
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 חיים קניבסקי שליט"א ,רבי יצחק טוביה וייס
שליט"א ,רבי משה שטרנבוך שליט"א ,רבי דוד כהן שליט"א ,רבי יעקב חיים סופר שליט"א ,רבי
מתתיהו חיים סלומון שליט"א ,רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א ,רבי יעקב משה הלל 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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עיון הפרשה
אביטה ארחותיך
אשיחה בחוקיך
פקודיך אתבונן
קונטרס התשובות

תוכן עניני פרשת בהר בחוקתי
עיון הפרשה
א .הבטחת ברכת הארץ לשלש שנים...............................................כט
ב .מכירת שדה אחוזה לקנות בית .......................................................ל
ג .פרסום נותני צדקה...........................................................................לא
ד .פירוש לישנא דקרא 'אחרי'.............................................................לב
ה .מצות עמל התורה.............................................................................לב
ו .פטור כהנים ממעשר בהמה.............................................................לג

אביטה ארחותיך
ז .נס וטבע ................................................................................................לג

אשיחה

בחוקיך  .........................................................לו

ח .איסור חרישה בערי הלוים  -הרה"ג חננאל עמר .ט .שעבוד
ישראל כנגד ביטול שבתות ושמיטות  -הרה"ג מרדכי גבאי.

פקודיך אתבונן
שו"ת בשאלות שנשאלו בנגיף רח"ל  -הגאון רבי יצחק
זילברשטיין..............................................................................................לח

קונטרס התשובות
אי אזלינן בתר רובא בבני נח ...............................................................מג
בני נח דנים על פי אומדנא  -הדבר נלמד מכך שגזל אסור בבן
נח  -כאן לא בא להוציא מחזקה  -אין לעכו"ם חזקת ממון  -אין
אחר שעדיף ממנו  -כל האחרים מתיאשים  -גזירת הכתוב היא -
המיעוט אינו עדיף מהרוב  -מועיל מדין 'יכיר'  -בנחלות הולכים
לפי דרך העולם  -רובא דליתא קמן נוהג בעכו"ם  -דווקא ביטול
ברוב אין להם  -כאן עיקר הדין נוסד על הרוב  -נתחדש אצל
ישראל שרוב אינו כספק  -כאן זהו מיעוטא דמיעוטא  -הוחזק
שהוא בנו  -לענין אשת האב הולכים אחר הרוב  -כשהיו אביו
ואמו חבושים בבית האסורים  -מדובר באחים מהאם  -לחומרא
הולכים אחר הרוב.
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פרשת בהר  -בחוקתי
מנין המצוות (עפ"י ספר החינוך)
יש בהן אחת עשרה מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה
עשה :מעשה העולה • קרבן מנחה • מליחת הקרבן• קרבן בית דין אם טעו בהוראה • קרבן חטאת ליחיד
ששגג במצות ל"ת שחייבין עליה כרת • עדות • קרבן עולה ויורד • תוספת חומש לאוכל מן ההקדש או
מועל בו • קרבן אשם תלוי• קרבן אשם ודאי • השבת הגזל.
ל"ת :שלא להקריב שאור או דבש • שלא להקריב קרבן בלי מלח• שלא להבדיל הראש בחטאת העוף •
שלא ליתן שמן זית במנחת חוטא • שלא ליתן לבונה במנחת חוטא.

א .הבטחת ברכת הארץ לשלש שנים

ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה.
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת וגו' וצויתי את ברכתי
לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים (כה,
יט-כא)
ואכלתם לשובע ,אף בתוך המעים תהא בו ברכה

(רש"י)

טעון ביאור ,אחר שתהא ברכה במעיהם ויראו שאינם צריכים לאכול
הרבה ,מדוע ידאגו ישראל ויאמרו 'מה נאכל'.
עוד צ"ב ,ממה שנאמר וכי תאמרו מה נאכל וצויתי ,משמע שכאשר
תאמרו 'מה נאכל' אז יתקיים 'וציויתי' .וצ"ב מה טעם נצרכים אנו לדאגת
'מה נאכל' בשביל לזכות לברכת 'וציויתי את ברכתי' ,וכי אם לא ידאגו
ישראל ולא יאמרו 'מה נאכל' ,לא יצוה הקב"ה את ברכתו לתבואת השדה.
ועצם אמירת 'מה נאכל' טעונה ביאור ,הרי מדובר בשנה השישית,
והלא כבר בשנה זו רואים את ברכת 'ועשת את התבואה לשלש שנים',
ומה מקום יש לדאגה.
[ראה מה שפירש הרמב"ן כאן ,צ"ע .והנה הספורנו כתב' :ואכלתם לשבע' ,שיהיו
הפירות רבי המזון ,כענין שהיה בעומר שהיה מספיק לגדול כמו לקטן ,כאמרם ז"ל
(תו"כ ,בחקתי) 'אוכל קמעה ומתברך במעיו' ,ויספיקו פירות השישית גם לשביעית.
'וישבתם לבטח עליה' ,ולא תשאו חרפת רעב בגוים ,שלא תצטרכו ללכת בארצותם
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לקנות התבואה' .וכי תאמרו מה נאכל' ,וכאשר יסופק זה אצלכם ולא תבטחו שיהיה
המעט מספיק באיכותו' ,ועשת את התבואה' באופן שתשבע עין מראות ותראו שיספיק
הכמות ,ע"כ .וביאר ב'לב אליהו' (כאן) ,שאילולי השאלה 'מה נאכל' ,לא היה צריך
תשובה .אלא היה כפי שכתוב בפסוק הקודם' :ואכלתם לשובע' ומפרש רש"י שמתברך
במעיו .אך כיון שהאדם שואל ורוצה לראות ,משיב הקב"ה 'ועשת את התבואה לשלש
השנים' ,באופן שהעין תשבע מלראות ויראו בעין כמות התבואה שתספיק לשלש שנים.
אך האדם יורד בדרגתו שיצטרך לאסוף את כל התבואה וליבטל מן התורה וכו' ,עיי"ש
מה שהאריך בזה .עכ"פ מבואר מהספורנו ,שכלל אין צריכים ישראל לשאול 'מה נאכל',
אלא עליהם לבטוח בבטחון מלא שהקב"ה יספק את כל צרכינו לאחר שציוונו לשבות
מעבודת הארץ .אלא דלפי"ז צריך להבין מאי שנא משאר הבטחות התורה ,כגון במצות
עליה לרגל למה הוצרכנו להבטחת 'ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך ליראות' (שמות
לד ,כד) ,ומדוע אין מבינים זאת מעצמם .וכן בפרשת כי תצא בדין השבת העבוט ,הוסיף
הכתוב' :ולך תהיה צדקה' (דברים כד ,יג) .וכן בשילוח עבדים מוסיפה התורה ומדגישה
הברכה' :וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה' (שם טו ,יח) .וכן בשמיטת כספים מבטיחה
התורה' :כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך' (שם פסוק י).
ולמה רק כאן לא היינו צריכים לשאול כלום ולא לקבל הבטחה נוספת ,רק לבטוח בה'
ולהבין הכל מאליו ,מאי שנא מכל הנך ,ויל"ע].

ב .מכירת שדה אחוזה לקנות בית
כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו (כה ,כה)
כי ימוך אחיך ומכר ,מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת דוחק
עוני (רש"י)

בתורת כהנים (כאן) איתא :מנין שאין אדם רשאי למכור את שדהו
ולהניח באפונדתו וליקח לו בהמה וליקח לו כלים וליקח לו בית ,אא"כ
העני ,ת"ל 'כי ימוך  -ומכר' .הא אינו מוכר אא"כ העני ,ע"כ.
מבואר שאסור למכור שדה כדי לקנות בית וכ"פ הרמב"ם (פ"ה מהל'

דעות הי"ב) :ולא ימכור שדה ויקנה בית ,ולא בית ויקנה מטלטלין וכו' ,אבל
מוכר מטלטלין וקונה שדה ,עיי"ש.

[וטעם לסדר הדברים ,ביארו האחרונים משום ששדה יש בה מעליותא דהוה דבר
קבוע וגם יכול להתפרנס ממנה ,ובית הוא קבוע אך לא מפרנס וכן על זה הדרך].

ויל"ע ,דבקידושין (כ ,א) איתא :תניא רבי יוסי ברבי חנינא אומר ,בא
וראה כמה קשה אבקה של שביעית [איסור הקל שבה ,העושה סחורה בפירותיה

 רש"י] ,אדם נושא ונותן בפירות שביעית ,לסוף מוכר את מטלטליו,שנאמר (לעיל פסו' יג) 'בשנת היובל [הזאת] תשובו איש אל אחוזתו' ,וסמיך
ליה (שם ,יד) 'וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך' ,דבר הנקנה
מיד ליד .לא הרגיש ,לסוף מוכר את שדותיו ,שנאמר 'כי ימוך אחיך ומכר
מאחוזתו' .לא באת לידו עד שמוכר את ביתו ,שנאמר (להלן פסוק כט)
'כי ימכור בית מושב עיר חומה' ,ע"כ .וצ"ב הא דנקט קודם 'מוכר את
שדותיו' ,ואחר כך 'מוכר את ביתו' ,דהא בתורת כהנים מבואר כאמור,
שלא ימכור שדה ויקנה בית ,וא"כ היה לו למכור את ביתו תחילה ואח"כ
את שדותיו[ .ראה רמב"ם (שם הי"א ובכס"מ שם) ודו"ק].

ג .פרסום נותני צדקה

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו

(כה ,לה)

בענין מצות הצדקה ,כתב הרמ"א (יו"ד רמט ,יג) :ועל כל פנים לא
יתפאר האדם בצדקה שהוא נותן ,ואם מתפאר לא די שאינו מקבל שכר
אלא אפילו מענישין אותו עליה ,ע"כ.
ומקור דברי הרמ"א הוא בסמ"ג (עשין קס"ב סמוך לסופו) .והוכיח שם כן,
מדתניא (ב"ב י ,ב) נענה ואמר רבן גמליאל 'צדקה תרומם גוי וחסד לאומים
חטאת' (משלי יד ,לד) ,צדקה וחסד שאומות העולם עושים חטא הוא להם,
שאין עושין אלא להתייהר ,וכל המתייהר נופל בגיהנם [וכן בביאור הגר"א
(על דברי הרמ"א שם) ,ציין לגמ' ב"ב הנ"ל].
וצ"ב ,מאי ראיה איכא מההיא דב"ב ,הא התם מיירי שעושים
לכתחילה על מנת להתייהר וכל מטרת עשייתם היא להתייהר ,אבל
בענינינו הרי לא עשה כן מתחילה ע"מ להתייהר ,רק שאח"כ מתפאר
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בצדקה שעשה ,ומנלן דבזה נמי מצות צדקה נעקרת למפרע ואף נענש.
[וראה במאירי (ב"ב שם) שאכן כתב שהנותן צדקה בשביל כבוד ,להתגדל ולפרסם עצמו,
אינו נחשב לצדקה כלל ,אמנם לא הזכיר שאם מתפאר אח"כ לא חשיב צדקה].

וביותר צ"ע ,דלא מצאנו שאדם מאבד צדקותיו שעשה כי אם
ב'תוהא על הראשונות' (קידושין מ ,ב) .וא"כ אף שיש לו עתה חטא במה
שמתגאה ומתפאר ,מ"מ הלא אינו תוהה ומתחרט על עצם המצוה
שעשה מתחילה.
וכן יל"ע ,במש"כ הרמ"א בהמשך דבריו שם :ומ"מ מי שמקדיש
דבר לצדקה ,מותר לו לכתוב שמו עליו שיהא לו לזכרון ,וראוי לעשות
כן ,ע"כ .ומקורו כבשו"ת הרשב"א (סי' תקפא) .והנה הרשב"א שם כתב:
דהוא מידת חכמים לפרסם הנדבה כדי ליתן שכר לעושי מצוה ,ע"כ .וזה
צ"ב ,למש"כ הרמ"א שלא יתפאר האדם בצדקה שעשה ,א"כ מהו שכר
הפרסום לעושי מצוה ,הא אדרבה האדם אינו רוצה בכך[ .עוד בענין זה ,ראה
מש"כ ב'ספר עיון הפרשה  -עניני מצוות שב"א לחבירו' (קונטרס התשובות עמ' קפט)].

ד .פירוש לישנא דקרא 'אחרי'
אחרי נמכר גאלה תהיה לו (כה ,מח)
גאלה תהיה לו ,מיד ,אל תניחהו לו שיטמע עד שנת היובל וכו'

(רש"י)

בבראשית (טו ,ב) פירש"י שכל מקום שנאמר 'אחרי' היינו מופלג [והכי

נמי פירש"י בדברים (יא ,ל) .וראה בראשית רבה (מד ,ה)].
ויל"ע ,דהכא דכתיב 'אחרי נמכר' ,אמאי דרש לה 'מיד'.

ה .מצות עמל התורה
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם (כו ,ג)
אם בחקתי תלכו ,יכול זה קיום המצות ,כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו וגו',
הרי קיום המצות אמור .הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו ,שתהיו עמלים
בתורה (רש"י)

יש להתבונן ,מפני מה נכתב ענין עמל התורה בדרך רמז ,ולא נכתב
בפירוש 'אם בתורתי תהגו'.
עוד צ"ב ,איך מתפרש ב'אם בחוקתי תלכו' שהכוונה לעמל התורה
דוקא[ .עוד בענין ציווי עמלות התורה ,ראה מש"כ ב'ספר עיון הפרשה  -עניני מצות
תלמוד תורה' (אות יב-טז)].

ו .פטור כהנים ממעשר בהמה

וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי
יהיה קדש לה' (כז ,לב)
שיטת הר"ח
רא"ש (שם)] ,שכהנים פטורים ממעשר בהמה [וכ"ה שיטת הערוך (ערך זכר).
וראה מש"כ בזה בגליון שנה יד (גליון קסז פר' בחקתי אות ו)].
[הובא ברמב"ן וברשב"א (חולין קלו ,ב) וכן בריטב"א ,ר"ן ותוס'

ויל"ע ,דאיתא בב"ק (קי ,ב) שאם נפלו לו לכהן עשר בהמות בגזל הגר,
אין חייב להפריש מעשר בהמה ,מאחר שכהנים במתנות כהונה אינם
כיורשים אלא כמקבלי מתנות ,והלוקח והמקבל מתנה פטור ממעשר
בהמה .מבואר בגמ' ,שכהנים חייבין להפריש מעשר בהמה אילו היו
יורשין[ .יש לחקור ביסוד מצות מעשר בהמה ,אם הוא דין בחפצא של הצאן ,שכל שיש
עשר צאן מצורפות נעשו טבל וזקוקות להפרשת מעשר בהמה .או שעיקר חיובו אינו
אלא חיובא אגברא ,וכענין מעשר כספים שאינו אלא חובת גברא ,ודו"ק].

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ז .נס וטבע
כתב הרמב"ן (בחקתי כו ,יא) :כל אלה הברכות כולם נסים ,אין בטבע
שיבואו הגשמים ויהיה השלום בעשותנו החוקים והמצות ,ולא שיהיה הכל
היפך מפני זרענו השנה השביעית.
ואף על פי שהם נסים נסתרים ,שעולם כמנהגו נוהג עמהם ,אבל הם
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מתפרסמים מצד היותם תמיד לעולם בכל הארץ .כי אם הצדיק האחד
יחיה ,ויסיר ה' מחלה מקרבו ,יקרה גם זה בקצת רשעים .אבל שתהיה
ארץ אחת כולה ,ועם אחד תמיד ,ברדת הגשם בעתו ושובע ושלוה ושלום
ובריאות וגבורה ושברון האויבים ,בענין שאין כמוהו בכל העולם ,יוודע לכל
כי מאת ה' היתה זאת.
והכלל ,כי בהיות ישראל שלמים והם רבים ,לא יתנהג ענינם בטבע כלל ,כי
יברך ה' לחמם ומימם ,ויסיר מחלה מקרבם.
א ,הרמב"ן פירש ,שכל הברכות והקללות הם נסים נסתרים ,שאין בטבע שיבוא גשם
מחמת ההליכה בחוקות ה' .ובפרשת ויגש (מו ,טו) הוסיף ,שאף כל יעודי התורה הם
נסים נסתרים ,וכגון עונש כרת לאוכל חלב ,שאין בטבע שאוכל חלב במזיד ימות .וכן
כל התפילות הם נסים ונפלאות ,שאין בטבע שיתרפא מחמת שהתפלל .וכלשונו
שם' :עם התורה אין בכל ענינו רק נסים ,לא טבע ומנהגו של עולם'.
ולמדנו מדבריו ,שיש בזה חילוק בין עם התורה לכל העמים ,שעמהם נוהג הקב"ה
בטבע ומנהגו של עולם .ויש חילוק בין מה שישראל האוכל חלב מת בכרת ,ובין מה
שנכרי האוכל סם המות מת .ואף ששניהם לא מתו אלא מחמת מאמרו של הקב"ה,
שהוא אמר שהאוכל חלב יכרת ,והוא אמר שאוכל סם המות ימות.
וגדר החילוק הוא כלשון הרמב"ן בסוף פ' בא' :שכל דברינו ומקרינו כולם נסים ,אין
בהם טבע ומנהגו של עולם ,אלא אם יעשה הטוב יצליחנו שכרו' .והרי שגדר הנסים
הנסתרים הוא במה שמקרי האדם באים לו בתורת שכר ועונש .וגדר הטבע ומנהגו
של עולם ,הוא בדברים ומקרים שאינם מחמת שכר ועונש ,אלא מחמת שחק נתן
ולא יעבור .וכמו הילוך המאורות ,שאינו תלוי בשכר ועונש ,אלא 'חק וזמן נתן להם
שלא ישנו את תפקידם'.
ב ,ומששת ימי בראשית כבר נבראו שני מיני בריאות .מאמרות שנבראו בהם
הדברים שאין קיומם תלוי בכל שעה בשכר ועונש של הנבראים ,אלא ב'וירא אלקים
כי טוב' (בראשית א ,ד) .וכמו שפירש הרמב"ן שם (ובפס' י;יב שם) ,שהראיה כי טוב
היא קיום אותה בריאה לעולם.
ואילו עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ,שאין להם קיום קבוע אלא לפי
שכר ועונש .כגון 'פי הבאר' ,שהיא בריאה שאינה קיימת בעולם אלא בתורת שכר,
וזכו לה ישראל בשכר 'יוקח נא מעט מים' (ב"מ פו ,ב).
והמשיל הקב"ה את האדם בארץ ,שברכתה וקללתה יהיו תלויים בשכר ועונש לפי
מעשיו .וכשחטא נאמר לו (בראשית ג ,יז)' :ארורה האדמה בעבורך' .ולאחר המבול
ניטלה ממשלה זו ,וכמו שנאמר (שם ח ,כא)' :לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור

האדם' .ומכאן ואילך ,עולם כמנהגו נוהג שלא לפי מעשה האדם ובחירתו בטוב או
ברע ,אלא 'זרע וקציר וגו' ויום ולילה לא ישבותו' (שם פס' כב).
וכל אומות העולם בכלל 'יום ולילה לא ישבותו' ,שמכאן למדו לגוי ששבת שחייב
מיתה (סנהדרין נח ,ב) .שכל קיומם אינו אלא בתורת החוק הקבוע בבריאה שלא
תשבות ולא תהיה תלויה במעשי הנבראים.
ג ,עד שבא אברהם ,ונכרתה עמו ברית ,ונראה אליו הקב"ה ואמר 'אני אל שדי'
(בראשית יז ,א) ,ופי' הרמב"ן (שם .וראה דבריו בריש פ' וארא) שבשם זה נעשים
הנסים הנסתרים ,לשמור הצדיקים מכל רע כצדקתם [ואילו במעשה בראשית לא
נאמר אלא שם 'אלקים' ,שבו נבראה הנהגת הטבע .ובעלי הרמז אמרו ש'אלקים'
בגימטריא 'הטבע'].
וגדר הנסים הנסתרים הוא כלשון הרמב"ן (כאן) ,שמנהגו של עולם נוהג עמהם.
שהקב"ה מפליא לעשות ,שיהיו קיימות שתי ההנהגות יחד ,שיהיו דברינו ומקרינו על
פי שכר ועונש ,ומכל מקום יהיו דברינו ומקרינו בכלל ההנהגה הקבועה בעולם תמיד,
ואינה תלויה במעשי הנבראים ,בלא שיהא שינוי טבע מפורסם (וכלשון הרמב"ן בפ'
לך לך שם).
ועל התאמת שתי ההנהגות ,אמר הקב"ה למשה (במדבר יא ,כב)' :היד ה' תקצר'.
ופי' הרמב"ן שיד ה' היא הנהגת טבעו של עולם ,ולא תקצר מלהביא בדרך מנהגו של
עולם את כל הראוי להיעשות.
[וכתב הרמב"ן (כאן) ,שמכל מקום דיני התורה אינם לפי הנהגת נסים נסתרים ,אלא
לפי מנהגו של עולם ,ומחמת כן החובל חייב בריפוי ,אע"פ שרפואת הנחבל תלויה
לפי מעשיו בהנהגת שכר ועונש ,ואף בזמן שיהיו ישראל שלמים והם רבים ,ולא
היתה ההנהגה עמהם אלא לפי שכר ועונש].
ד ,וביאור הדבר הוא כמו שפירש הרמב"ם במשנת עשרה נסים שהיו בביהמ"ק
(פ"ה דאבות מ"ה) ,שהטבע אינו אלא דבר הנוהג ברוב הפעמים .והנסים שהיו בבית
המקדש הם הדברים שאינם אלא במיעוט הפעמים ,ובבית המקדש היו מתמידים
בקביעות .וכגון מה שלא נראה זבוב בבית המטבחיים ,שאין חק קבוע לזבובים היכן
יהיו ,אלא שברוב הפעמים נראה זבוב בבית המטבחיים ,ובבית המקדש נעשה נס
שיהיה תמיד שלא כדרך הרוב.
וכך נעשים נסים נסתרים לצדיקים ,ומנהגו של עולם נוהג עמהם .שמנהגו של עולם
הוא שיהיו מחצה זכרים ומחצה נקבות ,בלא חק קבוע כמה יוליד כל אדם .והצדיקים
זוכים לבנים לפי מעשיהם ,באופן שיהיו בכלל הגזירה הקבועה בכלל העולם במנין
הנולדים.
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והוסיף הרמב"ן (כאן ,פס' יא) ,שיש בזה חילוק בין שכר ועונש ליחיד ובין שכר וענש
לציבור .שבפרשת משפטים נאמר שכרו של היחיד (שמות כג ,כה)' :ועבדתם את ה'
אלקיכם וברך את לחמך ואת מימיך ,והסירותי מחלה מקרבך' וגו' .וברכות אלו הם
לעולם נסים נסתרים .שהמנהג הקבוע בעולם הוא שיש חולים ויש בריאים ,והצדיק
יזכה להיות בכלל הבריאים .אבל הברכות והקללות שבפרשתנו ובפ' כי תבוא ,הן
ברכות וקללות לכלל העם .ואף שהן עוסקות בדברים שבכלל מנהגו של עולם ,מכל
מקום גוף הדבר שיהא מנהגו של עולם קבוע תמיד בברכה או בקללה לציבור ,הוא
שלא כדרך מנהגו של עולם המשתנה תמיד.
והמעיין יפרש הטעם ,שביציאת מצרים נעשו נסים המפורסמים על ידי שינוי הטבע
[והם נעשים בשם המיוחד ,וכמש"כ הרמב"ן בפ' לך לך ובריש פ' וארא ,כנזכר] .ואילו
הברכות והקללות הן בנסים המפורסמים על ידי התמדת ברכה במנהגו של עולם.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ח .איסור חרישה בערי הלוים

ושדה מגרש עריהם לא ימכר
מהכא ילפינן (ערכין לג ,א) ,דאם חרש
בערי מגרש הלוים עובר בלאו.
ויל"ע ,דלפי"ז אמאי לא החשיבה

(כה ,לד)
זאת הגמ' במכות (כא ,ב) גבי יש
חורש תלם אחד וחייב עליו משום
שמונה לאוין .דהשתא משכחת נמי
להא.

הרה"ג חננאל עמר שליט"א
ראש כולל 'בית מדרש גבוה לכהנים' ,ביתר
shaisavraham@gmail.com

ט .שעבוד ישראל כנגד ביטול שבתות ושמיטות

כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה
רש"י פירש ,דשבעים שנה של גלות
בבל היו כנגד שבעים שנות השמיטה

(כו ,לה)

ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל
בארצם לפני המקום ת"ל שנה.

יתקוחב רהב

והקשה תפארת יהונתן (שמות כא ,ב)
דהקב"ה אמר לאברהם (בראשית טו,
יג)' :ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ

שלשים השנים הנותרים מארבע
מאות ושלשים שנה היו ישראל
צריכים להיות בגלות.

לא להם ועבדום וענו אותם ארבע
מאות שנה' ,ופירש"י משנולד יצחק
עד שיצאו ישראל ממצרים ,ד' מאות
שנה .והלא נאמר בפסוק (שמות יב,
מ)' :ומושב בני ישראל אשר ישבו
במצרים שלשים שנה וארבע מאות
שנה' .ומדוע לא נשתהו ישראל
במצרים שלשים שנה נוספות כדי
להשלים מנין ת"ל שנה.

וצ"ב ,הא מדרש מפורש הוא (שמות
רבה א ,כח)' :וירא בסבלותם' ראה

וכתב ליישב ,שישראל היו במצרים
ר"י שנים והמצרים היו משעבדים
בהם גם בשבת שלא כדין ,דהיה
על ישראל לנוח בשבת ,והם שעבדו
אותם שלא כדין .מעתה בואו חשבון:
שבת הוא יום אחד בשבוע מתוך
שבעה ימים ,ואם נחשב שביעית
מכל ר"י השנים שהיו במצרים,
עולה החשבון ל-ל' שנים .והם אותם

שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה
מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד
בשבוע הוא מת ,ואלו עבדיך אם אין
אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם
מתים ,אמר לו לך ועשה להן כמו
שתאמר ,הלך משה ותיקן להם את
יום השבת לנוח .ומכאן שלא עבדו
ישראל בשבתות בכל השנים שהיו
במצרים.
ועוד ,הא שעבוד מצרים לא היה
במשך ר"י שנים ,אלא פחות מכך,
דעבדו רק פ"ח שנה (ראה חומת אנך
לחיד"א פרשת בשלח אות א) ,ולפ"ז לא
עבדו בשבתות במצטבר ל' שנה [רק
כ-י"ג שנה].

הרה"ג מרדכי גבאי שליט"א
ירושלים ,כולל 'משנת יוסף'
mgabay054@gmail.com
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
שו"ת בשאלות שנשאלו בנגיף רח"ל*
אם בחוקתי תלכו וגו' (כו ,ג)
מי שיש לו ילד בפעוטון ,האם חייב לשלם על השבועות האלו שהילד לא הגיע
מי שיש לו ילד בפעוטון ,ומשרד הבריאות אסר את כל הפעוטונים ,ועתה מגיע סוף
החודש ,האם חייב לשלם על כל החודש ,או שמא אינו חייב לשלם אלא על מה שהיה
בפעוטון?
תשובה
הנה נחלקו המהר"ם פדאווה והרמ"א במי שגזר המושל על המלמדים שלא ילמדו,
שדעת הרמ"א שבעל הבית חייב לשלם ,ודעת המהר"ם פדאווה ,שמכאן ולהבא בחזרה,
ואינו משלם ,ובנתיבות (סימן שלד סק"א) כתב שכל דברי המרדכי שהוא מקור דברי
הרמ"א שחייב לשלם ,היינו דוקא כאשר המושל גזר רק על הלימוד ,ותשלום ההורים
עבור המלמד הוא עבור השימור ,ואף על פי שעיקר כוונתו הוא שילמד עמהם ,כיון שאין
מקבלין שכר עבור הלימוד ,א"כ עיקר השכירות היתה עבור השימור ,ועל זה לא גזר
המושל.
ולכאורה לאור זאת בעניננו שגם על השימור גזרו השלטונות שלא לעשות כן ,א"כ
לכאורה פטור מלשלם ,והנה החת"ס בספר הזכרון כתב ורבו עתה המלמדים והתלמידים
אשר שאלו לנפשם מה לעשות בדינם ,בזמן זמנים שבועות הרבה שבטלו מלמודם ,אם
יתחייבו שכרם משלם ,ואני בעניי אמרתי דין תורה לא ידעתי ,ואני משלם לשכירים
שלי שכרם משלם ,בלי ניכוי פרוטה ,ואתם תבצעו הדין ע"ד הפשר לשלם החצי ויפסיד
המלמד החצי וטעמי ונמוקי ,כי זה הוא ברור שהוא כדין מכת המדינה ,וידוע אריכות דברי
הסמ"ע ריש סי' שכ"א ודעתו נוטה שיפסיד המלמד הכל ,ולכל הפחות רצה לפרש דברי
מהר"ם שיפסיד הבעה"ב החצי ,והש"ך שם חלק עליו ,יעו"ש.
אך הדבר קשה מאד בעיני להבין מ"ט להוציא מעות מהבעה"ב כיון שהוא מכת המדינה,
ומזל שניהם שוה בו ,ואין לומר מזל של זה גרם טפי ממזלו של זה ,...ומסברא נראה דמזל
שניהם גרם ,ע"כ עשיתי פשר מרצון שניהם וחפצם ,שיהיה ההפסד על שניהם ,אבל דין
תורה לא ידעתי ,עד יבוא מי שלבו יותר שלם ויוציא דין לאמתו.
* הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,רב 'רמת אלחנן' בני ברק.

יש לציין שיש לקזז שאם יש עלויות בהפעלת הגן ,כגון שהגננת גם דואגת לאוכל ,יש
לקזז זאת מהסכום ,וכן אם הגננת מקבלת דמי אבטלה ,גם את זה יש לקזז מהסכום ,ויתנו
לה רק חצי ממה שבאמת הפסידה.
מי שביטל את אולם חתונות ,האם בעל האולם צריך להחזיר לו את הכסף עבור האולם
אדם שהזמין חתונה ,ובגלל המצב התבטל האולם ,האם בעל האולם צריך להשיב לו את
כל הכסף ,או שנאמר מזל של השוכר גרם?
תשובה
תנן בבבא מציעא (דף קה ע"ב) המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה ,אם מכת
מדינה היא מנכה לו מן חכורו ,אם אינה מכת מדינה אין מנכה לו מן חכורו .ואמרינן
בגמרא היכי דמי מכת מדינה אמר רב יהודה כגון דאישדוף רובא דבאגא .וכן פסק השו"ע
(סימן שכב ס"א).
והנה נחלקו הרמ"א עם המהר"ם פאדווא (סימן שכא ס"א) אם במכת מדינה מנכה לו את
השכר מכאן ולהבא ,דדעת המהר"ם פאדווא שכל מה שמנכה לו במכת מדינה ,היינו רק
על הדברים שהיו ,אבל מכאן ולהבא ,אין בניכוי ,אלא צריך לחזור בו מן השכירות ,ודעת
הרמ"א שגם מכאן ולהבא ,אם היה מכת מדינה ,מנכה לו מן השכירות .והסמ"ע הסכים
לדברי המהר"ם פאדווא ,והש"ך הסכים לדברי הרמ"א.
וכתב הקצות החושן (סק"א) בשם שו"ת מוהר"ם מרוטנבורג (סימן שפח) ראובן ששכר
בית משמעון לשני שנים והקדים ונתן לו השכר של שני שנים ,ובתוך אותן ב' שנים ברחו
היהודים מן העיר ,מפני פיקוח נפש ,וברח גם הוא והניח הבית ריקם ,ואח"כ חזרו וגם הוא
חזר ,ורוצה שישלם לו שמעון מה שהיה חוץ מביתו ,ושמעון משיב ביתי היה לפניך ואתה
ברחת ואיני משלם לך .נראה בעיני טענת ראובן טענה ברורה לפי שמכת מדינה הוא ,אף
על פי כן יחלוקו ההפסד שמעון ינכה לראובן חצי מה ששהה חוץ מביתו ושאר חצי ישלם
לו לפי ששמא יהודי אחר שלא נגזר עליו היה שוכר הבית שהרי מיעוט הקהל נשאר ולא
היה נפסד כלום וכיון דאיכא לספוקי יחלוקו ,עכ"ל.
והא דאמרינן הכא דאם פשטה המכה ברוב השדות הוי מכת מדינה ולא אזלינן בתר
מיעוטא ואפילו כבר הקדים בשכירות צריך להחזיר ,התם המכה באנשים ולא בבתים,
וכיון דמיעוט אנשים נשארו ,אמרינן שהיה שוכרו זה שלא ברח ,אבל הכא דהמכה בשדות
וזו השדה נמי נשדפה בכלל הרוב ,ואם היה משכיר זו השדה לאיש אחר גם כן לא היה
משלם כיון דנשדפה .והטעם שיחלוקו ,כיון דאיכא לספוקי והיינו דאין הדיין יכול לידע
חולקין ,וא"כ לדידן דקי"ל כל היכא דקיימא ממונא תיקום ,ואפילו בספיקא דתיקו א"כ
הכא נמי אין המשכיר צריך להחזיר כלום .עכ"ד הקצוה"ח.
ובעניננו נראה שמשני טעמים צריך להשיב לו את הכסף.
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א .כי משרד הבריאות אסר על האולמות לקיים חתונות ,ואם יש שם חתונה הם מקבלים
קנס ,ואם כן האונס הוא בגללו ,והרי שדהו השתדף .ובפרט שיש סברא גדולה שגם יפצו
אותו על כך.
ב .כיון בכל ביטול ,צריך לשלם שאולי אם לא היה מבטל ,היה אחר שוכרו ,אבל כעת
מתברר שבכלל אין לו מה לעשות עם האולם ,כי אף אחד לא היה מקיים חתונות בזמן
הזה ,ואם כן ,אין לו על מה לקבל תשלום.
איך יקראו בתורה כשצריך להתרחק שתי מטר
על פי ההוראות ,מותר להתפלל בחוץ ,ויש להתרחק מכל אדם  2מטר ,ונשאלת השאלה
איך יקראו בתורה ,כאשר העולה עומד סמוך לבעל קורא:
ונאמרו בזה כמה עצות ,וברצוני לשאול איזה היא העצה הטובה ביותר.
א .להוציא שתי ספרי תורה ,ס"ת אחד על הבימה ,ויקרא בו הבעל קורא ,ס"ת שני על
שולחן אחר ,ושם יקרא העולה בלחש.
ב .במצב כזה לוותר על קריאה בספר תורה או לא.
ג .יכינו מערב שבת את העולים לתורה ,וכל אחד יקרא בעצמו את הקריאה שלו ,או
שששה עולים יקראו כל אחד שלשה פסוקים ,וה'בעל קורא' יעלה לשביעי ,ויקרא את
רוב הפרשה.
תשובה
כל העצות אינם טובות ,כי אין ראוי להוציא שתי ספרי תורה ,כי בזיון לתורה ,שמוציאין
שני ספרי תורה ,ומברכים על אחד ,ואינו מברך על הספר תורה שקורא בו.
גם כשכל אחד יקרא בעצמו ,אין זה מועיל כל כך ,כי הרי כתב בשו"ע (או"ח סימן קמא
ס"ד) אם ש"צ רוצה לברך לעצמו ולקרות ,צריך שיעמוד אחר אצלו ,שכשם שנתנה תורה
על ידי סרסור כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור.
והעצה היא להוציא שולחן רחב ,ויתרחקו ככל האפשר ,גם אם העולה לא יוכל לקרוא
יחד עם הבעל קורא ,כי מעיקר הדין זה לא מעכב ,כמו שמותר לסומא לעלות ,ובפרט
לשיטת הזוהר שלכתחילה אין ראוי לקרות יחד עם העולה.
הכהן נמצא למעלה במרפסת ,האם יכול לברך ברכת כהנים
כשיש מנין למטה ,והכהן עומד למעלה במרפסת שלו בקומה שלישית ,האם הכהן יכול
לברך ברכת כהנים ממרפסת ביתו ,כשהציבור מתפללים למטה בחצר הבנין?

תשובה
ברכת כהנים צריך עשרה ,וכל דבר שצריך עשרה ,צריך שהעשרה יהיו ברשות אחת ,וכמו
שכתב בשו"ע (או"ח סימן נה סי"ט) ש"צ בתיבה ותשעה בבית הכנסת מצטרפין ,אף על
פי שהיא גבוהה י' ורחבה ד' ,ויש לה מחיצות גבוהות י' ,מפני שהיא בטלה לגבי בהכ"נ .ויש
מי שכתב דהני מילי כשאין המחיצות מגיעות לתקרת הגג.
וכתב בביאור הלכה (ד"ה דהני מילי) ואם הש"ץ הוא בתוך התיבה ,אפילו אם יש עשרה
בלתו למטה ,ג"כ לא יוכל להוציאן ידי חובתן בקדיש וקדושה ,כיון שאין מנין במקום
שהוא עומד שם.
ואם כן גם לגבי ברכת כהנים שהכהן מברך אותם ,צריך עשרה במקום שהכהן עומד ,ואז
גם העומדים למטה יוכלו להתברך.
כשכל אחד עומד במרפסת שלו ,האם מצטרפים למנין
כהיום לאחר שיצא הוראה מהרבנים שאין להתפלל במנין גם לא בחוץ ,יש אפשרות
להתארגן בבנין שכל אחד יעמוד במרפסת שלו ,וכך כל המנין יראה אחד את השני,
ויתפללו יחד.
נשאלת השאלה האם זה נחשב לתפילה בציבור ,והאם אפשר לומר באופן כזה דברים
שבקדושה?
תשובה
כתב בשו"ע (או"ח סימן נה סי"ג) צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ,ושליח צבור
עמהם .וכתב במשנה ברורה (ס"ק מח) אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר
אינם מצטרפין אף על פי שהפתח פתוח ביניהם ,...והוה ליה שני בתים ואפילו כשאין
דלת ביניהם ,כל שהם בשני רשויות ואין רואין זה את זה אין מצטרפין ,ויש מחמירין
אפילו ברואין.
עוד כתב בשו"ע (שם סי"ד) מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון ,אפילו גבוה כמה
קומות ,אפילו אינו רחב ארבע ,ומראה להם פניו משם ,מצטרף עמהם לעשרה.
וכתב במשנה ברורה (ס"ק נב) כיון שיש הפסק מחיצה ביניהם ,כיון דמראה להם פניו
דומה למה שמבואר לענין זימון דאם מקצתן רואין אלו את אלו דמצטרפין ,ואם כן לפי
זה פשוט העומדים בעזרת נשים ובמחיצה המפסקת יש חלון ומראה להם פניו משם,
מצטרף עמהם לעשרה ,ואעפ"כ יותר טוב אם בנקל הוא לו לירד לבית הכנסת שירד ,דיש
מהאחרונים שחולקין על עיקר הדין ,וסוברין דענינינו אינו דומה כלל לזימון.
ובשערי תשובה הביא שיטות הפוסקים החולקים בזה ,שאם הם נמצאים בעליות אף
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שרואים אלו את אלו אינם מצטרפים ,ומכל מקום כתב במחזיק ברכה ,שאם שעומדים
שם בעליות או בעזרת נשים אינו בנקל לירד למטה לבית הכנסת ומשתדלים להראות
להם פניהם מלמעלה יש לסמוך להקל.
עוד כתב ,אם יש ב' כתות שם שאינם יכולים ליגע זה בזה ,ויש ששה בבית אחד וארבעה
בבית אחר ,והם חלוקים במספרם כמשפט ,שמעתי מרב אחד אהובינו נר"ו שנסתפק הן
בעודנו שם אם הד' יכולים להיות לפני פתח הבית ויצטרפו לעשרה כיון שרואים זה את
זה ,או אינם מצטרפים ,ולי ההדיוט נראה לפי מה שכתבנו דמצטרפים דהרי אלו אינם
יכולים לבא בבית ,והשומר עמם בשדה לפני הפתח ,וגם אשר בבית לא יוכלו לצאת,
חוץ כי המקום צר בחוץ ,וגם הוא מעבר לרבים ,ובכי האי גונא דאינם יכולים להיות ביחד
מטעם המלך ושרי המדינות ,וכבר השתדלו אלו הד' לבא נגד הפתח ומראים להם פניהם,
הו"ל כמראה פניו דרך חלון דמצטרף ,והכא נמי דכוותא וכל שכן הוא כי לא אפשר בשום
פנים להיות יחד ולא קרב זה אל זה ,וכיון דאיכא כמה פוסקים נראה לסמוך עליהם ולא
יתבטלו ארבעים יום מלהתפלל בצבור ,ולא ישמעו קדיש וקדושה.
ובערוך השולחן (סעיף כ) כתב ,שלכן די בראיית הפנים ,כיון דכל בי עשרה שכינתא
שריא ,ועיקר השראת השכינה היא על הפנים כדכתיב (שמות לד כט) כי קרן עור פניו.
ומכל מקום הוסיף שבמקום שיש מחיצות גמורות ,והוויין שתי רשויות אין מצטרפין גם
אם רואים ,ולא דמי לעומד אחורי בית הכנסת דמצטרף בראיית פנים ,דהתם אינו עומד
בבית בפני עצמו אלא בחצר או ברחוב ,ולכן חשיב כאלו עומד בבית הכנסת ,אבל לא
בעומד בבית בפני עצמו וגם בעומד אחורי בהכ"נ אינו מצטרף אלא אחד ולא יותר ,דכן
משמע לשון השו"ע והבו דלא לוסיף עלה.
וכן פסק בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סימן כ) שרק כשאינו נמצא בבית בפני עצמו מצטרף,
אבל אם נמצא במקום שנחשב לבית בפני עצמו אינו מצטרף.
ומכל מקום יתכן שגם הפוסקים שהתירו לצרף כשנמצאים ברשות אחרת ,כשרואים אלו
את אלו ,לא התירו ,אלא במקום שהרוב נמצאים במקום אחד ,והמיעוט נגררים אחריהם,
אבל כאשר כל אחד עומד בבית בפני עצמו ,ורק שרואים אלו את אלו ,נראה שלכו"ע
אינם מצטרפים למנין ,ואי אפשר לומר קדיש קדושה וברכו.
אמנם כל זה בזמנים רגילים כאשר אפשר לצרף באופן אחר ,אבל בזמנים טרופים אלו,
שאין אפשרות לעשות מנין אלא באופן כזה ,נראה שאפשר להצטרף גם באופן כזה ,וכמו
שהקל החיד"א במחזיק ברכה לעשות כדי שלא יתבטלו מקדיש קדושה וברכו ,וכיון שזה
האופן היחיד שאפשר ,נראה שניתן להצטרף.

יתקוחב רהב

קונטרס התשובות

תשובות על שאלות מגליון שנה טו
אי אזלינן בתר רובא בבני נח

וחשב עם קנהו

(כה ,נ)

בקידושין (יז ,ב) אמר רבא :דבר תורה נכרי יורש את אביו ,שנאמר
(כאן) 'וחשב עם קונהו' ,ותניא ולא עם יורשי קונהו ,מכלל דאית ליה
יורשים ,ע"כ.
ויל"ע לפי"ז ,אהא דכתב הפמ"ג (יו"ד סי' סב משב"ז סק"א) ,דבבן נח
לא אזלינן בתר רובא ,דבדידהו לא נאמר 'אחרי רבים להטות' (שמות כג,
ב) .וא"כ כיצד נכרי יורש את אביו ,דילמא לאו אביו הוא .דהא בחולין (יא,
ב) אמרינן דילפינן דין רוב ,מהא דכתיב (שם כא ,טו) 'ומכה אביו ואמו מות
יומת' ,ודילמא לאו אביו הוא ,אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא וכו',
עיי"ש .ולפ"ז בבן נח דלא אזלינן בתר רובא ,נימא דלאו אביו הוא.
(גליון קסו פרשת בהר אות ה)

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
מלבד "תירוצים" אחרים על הקושיא [כמו ההבדל בין "רובא דליתא קמן"
ל"רובא דאיתא קמן" וכדו'] ,נראה ביסוד ה"דילמא לאו אביו הוא" ,דאין שאלה
זאת מתעוררת ,אלא כשמעיקר הדין חובה היא לעוררה ,כמו "והצילו העדה"
דחייבי מיתות בית דין .ולהכי הוא ,דשפיר מוכיחינן מדין "מכה אביו ואמו",
דאזלינן "בתר רובא" ,שהרי מקיימין בו "מות יומת" ,ולא מספקינן ב"ודילמא
לאו אביו הוא".
מה שאין כן בשאר דינים .שאין מצוה להעלות ספיקות ,כדי להצילו .ודאי אין
שאלת "ודילמא לאו אביו הוא" ,עולה מעיקרא על הדעת.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
רוב דאביו שהוא בטבע ובמציאות אמרינן גם בבן נח ,ורק רוב מקרים לא אמרינן
בבן נח.
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תירוץ א .בני נח דנים על פי אומדנא
האחרונים [המובאים להלן] הקשו קושיה זו ,כיצד עכו"ם יורש את אביו ,הרי יתכן
שאינו אביו ,שהרי אין הולכים בעכו"ם אחר הרוב.
ובזכרון סופרים (קידושין שם ד"ה אמר) הביא שהמהר"ם שיק תירץ לו ,שבאמת
רוב סברא הוא ,ואין צריך פסוק לכך; אלא שבישראל בדיני נפשות שאין דנים
על פי אומדנא ,וכן כשבאים להוציא מחזקת ממון ,בזה צריך פסוק שהולכים
אחר הרוב ,משום שלא מועילה אומדנא בדברים הללו .אבל בבני נח דדייני
בגיתי (ב"ק קיד ,א) [כלומר ,בגאוה ובזרוע (רש"י שם); ויש מפרשים בשיקול הדעת בלא
ראיה; ויש מפרשים בכח בלא טענה (שיטת הקדמונים שם ד"ה תנא)] ,אין צריך פסוק
שהולכים אחר הרוב.
[ויש להעיר ,שלכאורה אין הכרח מהגמרא (שם) שהם נוהגים כדין בזה .עוד יש לעיין,
כיצד הדבר מיישב את הקושיה על השיטה שאין הולכים בעכו"ם אחר הרוב .ויש לבאר,
שכוונתו שלענין ממון הולכים אחר הרוב .וראה עוד להלן (תירוץ יב) מה שיש לבאר
בכוונתו .עוד יש להעיר ,שאפילו בישראל אין הולכים בממון אחר הרוב (ב"ק כז ,ב) .וראה
להלן (תירוץ ח) בענין זה].

תירוץ ב .הדבר נלמד מכך שגזל אסור בבן נח
עוד כתב (שם) בשם המהר"ם שיק ,שלבן נח ספק איסור מותר [שהרי גם
לישראל היה ספק איסור מותר ,ואפילו באיקבע איסורא ,אלמלא שגילתה התורה באשם
תלוי שהדבר אסור ,כמבואר ברמב"ם (פ"ח מהל' שגגות הלכה א-ב) .ועוד ,שבהלכה
למשה מסיני מותר ספק ,כמבואר בבאר יעקב (יו"ד סי' רצד) ,ושבע מצוות בני נח הן
רק הלכה למשה מסיני].

ולפי זה תירץ ,שאם בעכו"ם אין הולכים אחר הרוב ,וגם ספק איסור מותר,
לכאורה לא שייך גזל בבן נח ,שהרי אין ידוע מי הבעלים .וכיון שבכל זאת הדין
הוא שגזל נכרי אסור (ב"ק קיג ,ב) ,ובן נח נהרג על גזל חבירו (עירובין סב ,א),
בהכרח שגם בבן נח הולכים אחר חזקת ממון ,והוא הדין אחר הרוב.

תירוץ ג .כאן לא בא להוציא מחזקה
עוד כתב (שם) בשם המהר"ם שיק ,שעכ"פ לענין ירושה שלא בא להוציא
מחזקה ,נראה שבודאי הולכים אחר הרוב גם בעכו"ם [וכתב זאת כהמשך לתירוצו
הראשון].

תירוץ ד .אין לעכו"ם חזקת ממון
השואל ומשיב (שו"ת מהדו"ק ח"ג סי' יט) תירץ [בדומה לזה] ,שאף שהוא ספק אם
הוא אביו ,יכול גם כן להוציא ממון מעכו"ם אחר ,משום שכל הטעם שבספק
הולכים אחר קולא לנתבע ,הוא משום חזקת ממון ,ולעכו"ם אין חזקת ממון
[כן נראה לבאר דבריו ,וכן כתב בפרדס יוסף (בראשית כה ,ו) .אך דחה ,שזה אינו נקרא
'ירושה' ,שמשמע שהוא כירושת ישראל .וראה עוד לעיל (תירוץ ב) שיש להם חזקת
ממון].

תירוץ ה .אין אחר שעדיף ממנו
עוד תירץ השואל ומשיב (שם) ,שאין סיבה לומר שאחר יירש את אותו נכרי,
שהרי אחר הוא בודאי ספק ,ומה נעשה בממון [ולכן מסתבר לתת הממון לאותו בן.
וראה מה שהוסיף בזה ,וראה עוד בתירוצים הבאים].

תירוץ ו .כל האחרים מתיאשים
המהרש"ם (שו"ת ח"ב סי' קפח) תירץ כעין זה ,שכיון שכל קרוביו של המת
מתיאשים מהממון ,זכה הבן מההפקר והוא שלו.

תירוץ ז .גזירת הכתוב היא
מנחת משה (שו"ת יו"ד סי' ד ד"ה והנה בעיקר) הקשה קושיה נוספת ,שגם אם
הולכים אחר הרוב ,כאן אין רוב שהוא אביו ,שהרי רוב עכו"ם פרוצים בעריות
(כתובות יג ,ב) [וראה מה שהוסיף בזה ,ובשו"ת מהר"ם מינץ (סי' קג) ובשואל ומשיב
(שם)].

וכתב שבהכרח צריך לומר ,שלכן צריך פסוק מיוחד לומר שעכו"ם יורש את
אביו ,כדי לומר שאף על פי שאינו בנו בודאי ,מכל מקום זיכתה לו התורה
את הירושה ,כיון שמכל מקום הוא קרוב יותר לנכסים מאיש זר .וממילא אין
להוכיח מכך שהולכים אחר הרוב בעכו"ם ,כיון שכאן יש לימוד מיוחד ,אף שאין
רוב [וראה כעין זה בזכרון סופרים (שם)].

תירוץ ח .המיעוט אינו עדיף מהרוב
אבן יקרה (שו"ת ח"ג סי' פא) תירץ בתוספת נופך ,שהנה יש להקשות קושיה יותר
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חזקה ,על מה שאמרו (קידושין שם) שעבד עברי עובד את הבן של האדון ,ומדוע
אין חוששים שאינו אביו ,ואם משום הרוב ,הרי לשמואל  -שהלכה כמותו  -אין
הולכים בממון אחר הרוב (ב"ק מו ,ב).
וכתב שבאמת אין כאן קושיה ,משום שגם במקום שאין הולכים אחר הרוב,
אין הכוונה שהולכים אחר המיעוט ,שהרי המיעוט אינו עדיף מהרוב ,אלא הדין
הוא כספק .והנה כתבו התוספות (חולין כב ,ב ד"ה איצטריך) ,שמה שהקשו בכמה
מקומות 'איצטריך קרא למעוטי ספיקא' ,זהו דווקא באופן שהצדדים שוים בכל
פעם ,אבל במקום שלפעמים הוא כך ולפעמים כך ,צריך פסוק למעט או לרבות
ספק כזה .ואם כן כאן ,אפילו אם נאמר שזהו ספק ,הרי ספק זה אין הצדדים
שוים בכל פעם ,והתורה ריבתה ספק זה ,שלמעשה הוא יורש את אביו.

תירוץ ט .מועיל מדין 'יכיר'
פרי יצחק (שו"ת ח"ב סי' ס) הקשה כקושייתנו .והוכיח מכך ,שבאמת גם בעכו"ם
הולכים אחר הרוב [וכן כתב בשיעורי הגר"ד פוברסקי (קידושין שם אות תכח)].
ובענף פרי (שם ,עמ' יא) תירץ ,שלענין נחלות לא נצרך דין רוב כלל ,משום
שהדבר מועיל מדין 'יכיר'  -יכירנו לאחרים (דברים כא ,יז; יבמות מז ,א) ,והיינו
שהאב נאמן על בנו .ומבואר בשב שמעתתא (ש"ב פ"כ) שדין זה מועיל אף אם
אין האב יודע בעצמו ,אלא שסומך על דברי האם [אך הקשה כמה קושיות על
תירוץ זה .ועוד יש להעיר ,שלכאורה דין 'יכיר' לא נאמר על עכו"ם].

תירוץ י .בנחלות הולכים לפי דרך העולם
עוד תירץ ענף פרי (שם) ,שלענין נחלות אם לא נלך אחר הרוב ,אין שום קרוב
ודאי במציאות .ובהכרח שכל קרוב נקרא לפי דרך העולם ,שמוחזק לקרוב ,וזה
שייך גם בעכו"ם.

תירוץ יא .רובא דליתא קמן נוהג בעכו"ם
עוד תירץ ענף פרי (שם) ,שהצד שבעכו"ם אין הולכים אחר הרוב ,הוא משום
ש'אחרי רבים להטות' (שמות כג ,ב) נאמר בישראל [כמבואר בפרי מגדים (שם)].
אמנם זה שייך רק ברובא דאיתא קמן ,שהוא באמת ספק ,אלא שהתורה
התירתו [כמבואר בשיטה מקובצת (ב"מ ו ,ב ד"ה קפץ) בשם הרא"ש] ,ודין זה לא
נאמר בעכו"ם .אבל ברובא דליתא קמן שהוא מצד הסברא ,כגון בנידון דידן,

הרי זה בגדר 'ודאי' [כמבואר בשב שמעתתא (ש"ב פט"ו)] ,ועל כן אין מקום לחלק
בין ישראל לעכו"ם בזה [וכעין זה תירץ בשמועות קידושין (יז ,א אות שנח) ,וראה עוד
ביביע אומר (שו"ת ח"ט חו"מ סי' ז)].

תירוץ יב .דווקא ביטול ברוב אין להם
משנה הלכות (שו"ת ח"ב סי' לט) תירץ ,שדווקא ביטול ברוב אינו שייך בעכו"ם
[שדבר זה נלמד בישראל מכך שצריך את מנין הדיינים ,ובהכרח שהמיעוט מתהפך להיות
כמו הרוב ,אבל אצל עכו"ם שדנים בדיין אחד אין הכרח לדין זה .ובאמת הפרי מגדים
(שם) מדבר לענין ביטול ברוב] ,אך מה שהולכים אחר הרוב שייך גם בעכו"ם [וכעין
זה מבואר בזכרון סופרים (שם) בשם מהר"ם שיק ,אך ראה בקושיה שם וצ"ע].

תירוץ יג .כאן עיקר הדין נוסד על הרוב
הגר"ח שמואלביץ (שערי חיים ,קידושין סי' לז סק"ט) תירץ ,שמה שאין בעכו"ם
דין רוב ,זהו באופן שעיקר הדין נוסד על הודאי [כגון בדין מילת בני קטורה,
שבאופן שנתעורר ספק על אדם אם מבני קטורה הוא ,וצריך להוכיח על פי רוב שאינו
מבני קטורה ,בזה אנו אומרים שבעכו"ם לא נאמר דין רוב ,ואי אפשר להכריע במצוותיו
ודיניו על פי הרוב ,כמבואר ברמב"ם (פ"י מהל' מלכים ה"ח)] .אבל באופן שכל הדין
נתייסד על הרוב ,כגון לענין תורת אב ,שאי אפשר לברר המציאות שהוא אב
אלא על פי הכרעת הרוב ,נמצא שבכל מקום שאמרה התורה דין זה היינו על
פי הרוב ,ועל כן שייך הדבר גם בעכו"ם [וראה כעין זה לעיל (תירוץ י)].

תירוץ יד .נתחדש אצל ישראל שרוב אינו כספק
עוד כתב הגר"ח שמואלביץ (שם) ,שאם לא היתה בתורה פרשת רוב כלל ,לא
היה שייך גם דין זה ,משום שהיינו אומרים שרוב דינו כספק ממש .אך כיון
שנתחדש בתורה דין הכרעה של רוב לגבי ישראל ,נמצא שרוב אינו כספק ,אלא
שאצל עכו"ם אין הולכים אחר הרוב ,ובזה שפיר אמרינן אפילו לגבי עכו"ם,
שזהו האב האמור בכל מקום [וראה מה שהוסיף בזה].

תירוץ טו .כאן זהו מיעוטא דמיעוטא
הקהלות יעקב (קידושין סי' לו אות ג) ביאר ,שחשש זה שמא אינו אביו ,נחשב

בהר בחוקתי

עיון

יתקוחב רהב

הפרשה

זמ

חמ

עיון

יתקוחב רהב

הפרשה

מיעוטא דמיעוטא [עיין שם הטעם] ,ואפילו רבי מאיר שחושש למיעוט ,אין
חושש למיעוטא דמיעוטא (יבמות קיט ,ב) .ונמצא שאופן זה אינו בגדר ספק
כלל ,ונחשב ודאי בנו ,אפילו לענין ממון ,ולכל ענין שהצריכה התורה שיהיה
ודאי.
ולפי זה יש ליישב קושייתנו ,שכיון שאין זה ספק כלל ,הדבר שייך גם בעכו"ם
[אך יש לדון בזה ,אם גם אצל עכו"ם הדבר הוא מיעוטא דמיעוטא ,וראה עוד לעיל
(תירוץ ז)].

תירוץ טז .הוחזק שהוא בנו
חכמה ודעת (לגר"מ שטרנבוך ,שמות כא ,טו) הקשה קושיה נוספת ,שמבואר
ברמב"ם (פ"ט מהל' עבדים ה"ב) שעכו"ם מוכר את בנו לעבד ,ואם אין דין רוב
בעכו"ם ,כיצד יודעים שהוא בנו.
ותירץ ,שבעכו"ם כיון שאין בהם דין רוב ,הכל תלוי במה שהוחזק ,ואם הוחזק
שהוא בן לאביו ,יש לדון לפי זה מסברא שהוא בנו ,כיון שאם לא כן לא שייך
דין אב בעכו"ם [וראה כעין זה לעיל (תירוץ י)].

תירוץ יז .לענין אשת האב הולכים אחר הרוב
פרדס יוסף (שם) הביא שהקשו קושיה דומה ,שהנה בן נח מצווה על עריות,
כגון אשת אביו ואחותו ,ואם בבן נח אין הולכים אחר הרוב ,מנין לנו שהן
קרובותיו [וראה להלן (תירוץ כ) בענין זה].
ותירצו ,שמבואר בחולין (יא ,ב) ובנדה (ל ,ב) ,שאף אם היו אביו ואמו חבושים
בבית האסורים ,אין אפוטרופוס לעריות ,וחוששים שהולד נולד מהשומר עצמו.
ואף שהשומר אומר שהולד אינו ממנו ,אינו נאמן על עצמו ,משום שפסול הוא
אצל עצמו .אמנם כל זה שייך בישראל ,אבל בבן נח שנהרג על פי פסול (רמב"ם
פ"ט מהל' מלכים הי"ד) ,אם כן באופן שחבושים בבית האסורים ,ואמר השומר
שהולד אינו ממנו ,יהיה נאמן על עצמו ,ויהרג הבן נח על ידו.
ולפי זה תירץ קושייתנו ,שהנה ההפלאה (כתובות טו ,ב תוד"ה לא) כתב ,שאם
הוחזק לענין אחר שהוא אביו ,שוב הולכים אפילו בממון אחר הרוב .ואם כן
מובן מה שנכרי יורש אביו מן התורה ,כיון שכבר הוחזק לאביו לענין איסור
אשתו ,שיענש על כך מדין אשת אב ,וממילא הוא הדין לענין ירושה שנחשב
כאביו.

תירוץ יח .כשהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים
שמועות קידושין (שם) הביא ,שמבואר ביבמות (צח ,א) וברש"י (שם ד"ה לא),

שלדעת רבא שייך אופן שידעו בודאות שהוא אביו ,והוא באופן שהיו אביו ואמו
חבושים בבית האסורים [ובהכרח שנחלק בזה על רב מרי (חולין שם) ,הסובר שגם
באופן זה אין ודאות שהוא אביו].

ולפי זה תירץ ,שרבא שאמר (קידושין שם) שעכו"ם יורש את אביו הוא לשיטתו,
שסובר שיש אופן שיודעים בודאות שזהו אביו ,ובאופן זה אמר שהוא יורש
את אביו .ובאמת יתכן שרב מרי (חולין שם) החולק על כך ,סובר שאין עכו"ם
יורש את אביו.

תירוץ יט .מדובר באחים מהאם
פרדס יוסף השלם (בראשית שם) תירץ ,שרבא לא נחת לנידון זה ,כיצד מתיחס
הבן אחר אביו ,אלא השמיענו שיש תורת ירושה בנכרי ,ונפקא מינה באופן שיש
יורשים ודאים ,כגון בחבושים בבית האסורים [וכנ"ל] ,או באחים ואחיות מהאם
[ונקט 'יורש את אביו' משום שהוא אבי המשפחה והמוריש הראשון].

תירוץ כ .לחומרא הולכים אחר הרוב
בנו של הנודע ביהודה (שו"ת תנינא ,אה"ע סי' מב) כתב גם כן שאין הולכים בנכרי
אחר הרוב ,אך כתב שלחומרא הולכים אחר הרוב ,ולכן הוא אסור בקרובתיו
מהאב.
ויש שתירצו לפי זה ,שאף כאן זהו לחומרא ,שאין מוציאים מידו את ממון
הירושה [ולפי זה אם אחר מוחזק בממון ,הנכרי לא יוכל להוציא ממנו ,וכן מבואר לעיל
(תירוץ ג)].

חזק חזק ונתחזק
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טמ

תוכן עניני פרשת במדבר
עיון הפרשה
א .מזוזה בסוכות ישראל במדבר........................................................נב
ב .מצוות הנוהגות מבן עשרים שנה ..................................................נב
ג .הלן במקום חניית שבט אחר..........................................................נד
ד .עבודת הקרבנות קודם הקמת המשכן ........................................נד
ה .שיעור שמן המאור............................................................................נה
ו .דין הגונב כלי שרת...............................................................................נו

אביטה ארחותיך
ז .שבטים ומטות......................................................................................נז

אשיחה

בחוקיך  ................................................ס

ח .צורת מנין בני שבט לוי  -הגאון רבי משולם דוד הלוי
סאלוויצ'יק .ט .עבודה בבכורות אי הוי בבכור מהאב או מהאם -
הרה"ג אפרים קרלינסקי.

פקודיך אתבונן
שו"ת ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  -בשאלות השכיחות בעניני
ברכות בשבועות ..............................................................................................סב

קונטרס התשובות
מנין בני לוי מבן חודש .........................................................................סד
ראוי להמנות אלא שאינו ראוי להקרא 'שומר'  -כשנכתבה התורה
יוכבד יצאה מספק נפל  -הקב"ה ידע שכלו חדשיה  -כאן לא
רצה להכזיב דברי משה  -אין לסמוך על הבת קול  -לוי ידע
שכלו חדשיה  -הרוב אינם נפלים אך יש מיעוט  -תירוצים נוספים
והוספות  -הקטנים שמרו ברוחניות  -שני דינים בשמירה ' -ברוב
עם הדרת מלך'  -זוהי שמירה של כבוד  -מדובר ביעוד כללי
 הכוונה לשמירת התורה  -הם מתייצבים על הדרך הטובה -תירוצים נוספים והוספות  -בספק נפל צריך להחזיר הפדיון
 בלויים אין מקום לספק נפל  -לוי ספק נפל פוטר  -ספיקאדאורייתא לחומרא  -הכוונה שיצאו מכלל הנופלים בעגל  -בלויים
המנין היה ברוח הקודש  -בלויים זהו הזמן שראוי להמנות -
בטעם החילוק בין בכורות ללויים.
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פרשת במדבר
מנין המצוות:
יש בה מצות לא תעשה אחת
ל"ת :שלא יעשו בית דין משפט מות בשבת.

א .מזוזה בסוכות ישראל במדבר

וידבר ה' אל משה במדבר סיני וגו'

(א ,א)

בספר בית אלקים להמבי"ט (שער היסודות פרק לז ד"ה ואפילו) כתב,
שלא קיימו מצות מזוזה במדבר ,שאף אם היו עושים סוכות ממש ,לא
היו חייבים בהן במזוזה ,לפי שהיתה דירת ארעי ,שהרי היו נוסעים על
פי הדיבור ,ע"כ.
אולם יל"ע ,מהא דאיתא בעירובין (נה ,ב) :אמר רבא ,כיון דכתיב
(להלן ט ,כ) 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו' כמאן דקביע להו דמי .ופירש"י:
חשובה היא חנייתן להיות נידונת קבע ,ע"כ [וכן איתא בשבת (לא ,ב) :כיון
דכתיב 'על פי ה' יחנו' ,כסותר על מנת לבנות במקומו דמי] .מבואר שסוכותיהם היו
נחשבות כדירת קבע ,ומדוע כתב המבי"ט דהוו דירות ארעי ולפיכך אין
חייב במזוזה.

ב .מצוות הנוהגות מבן עשרים שנה

מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל
כל יצא צבא ,מגיד שאין יוצא בצבא פחות מבן עשרים

(א ,ג)

(רש"י)

בשמות (ל ,יד) כתיב' :כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה
ומעלה' .ופירש"י :למדך כאן שאין פחות מבן עשרים יוצא לצבא ,ונמנה
בכלל האנשים.
והקשה שפתי חכמים (שם) ,למה לי להורות שאין נמנה ,הא כבר

עיון

רבדמב

הפרשה

גנ

הודיענו זה בספר במדבר ,דכתיב 'מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא'.
ותירץ ,דהוה אמינא דוקא במלחמת חובה הקפיד אבל לא במלחמת
הרשות ,ולכן כפל הענין שאף למלחמת הרשות אינו יוצא כי אם מבן
עשרים שנה ומעלה.

כמ"ש 'מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא' .וכ"כ בפי' רבינו יצחק ב"ר שלמה בפי' א'
(מובא במדרש שמואל אבות שם)].

ובמחזור ויטרי (סי' תכח) בפירושו על המשנה דאבות (שם) כתב :ולי
נראה לפרש 'לרדוף' אחר המלחמת ארץ ישראל ,דבן י"ח נשא אשה וצריך
להיות נקי עם ביתו שנת י"ט וכו' ,ובשנת כ' ירדוף אחר המלחמה ולא יהיה
עוד נקי .וכן מוכיח בריש ספר וידבר 'מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא
צבא' ,מגיד שאין יוצא פחות מעשרים .ובמה דברים אמורים במלחמה
הרשות .אבל במלחמת מצוה יצא חתן מחדרו וכלה מחופת ,ע"כ.
ויל"ע בדברי המחזור ויטרי שלא נאמר דין זה רק במלחמת הרשות
אבל במלחמת מצוה יוצא אף בפחות מבן עשרים ,הרי כל המקור שרק
מבן עשרים יוצא לצבא הוא מקרא דידן ,כמו שהביא שם בעצמו ,ומזה
מוכח שגם במלחמת מצוה כן ,שהרי כיבוש ארץ ישראל הוא מלחמת
מצוה ולא יצאו אלא רק בני עשרים.
והנה מצאנו בתורה עוד מצוה שנתחייבו בה רק מבן עשרים שנה,
לדעת כמה ראשונים ,והיא מצות מחצית השקל [ראה :ספר החינוך (מצוה
קה); רש"י מנחות (מו ,ב ד"ה שאינו שוקל); רע"ב (שקלים פ"א מ"ג); רמ"א (או"ח תרצד,

א) ומג"א שם (סק"ג)].
וצ"ב ,מאי שנא מצות מלחמה ומחצית השקל משאר מצוות התורה,
שלא נתחייבו במצוות אלו אלא מבן עשרים שנה ומעלה[ .ובאמת מצאנו
בעוד מקומות שיעור 'מבן עשרים' :א ,גבי ערכין ,שבו הערך הגבוה ביותר מבן עשרים עד
בן ששים ,שנותן חמישים שקל (ויקרא כז ,ג) .ב ,דיני נפשות ,מצאנו בירושלמי (סנהדרין

במדבר

ויל"ע ,מפני מה לא נזכר דין זה שאינו יוצא לצבא פחות מבן עשרים,
לא בש"ס ולא ברמב"ם[ .ראה אבות (פ"ה מ"כ) 'בן עשרים לרדוף' ,ופי' הגר"א:

עיון

דנ

רבדמב

הפרשה

פ"ד סוף ה"ז) שאין פחות מבן עשרים דן דיני נפשות .ג ,עונש בבי"ד של מעלה ,בשבת
(פט ,ב) איתא שאין ב"ד של מעלה מענישים פחות מבן עשרים .ויש לבאר לפי"ז את
כל הנ"ל].

ג .הלן במקום חניית שבט אחר
וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם (א ,נב)

משמעות הכתוב ,שנצטוו ישראל שכל אחד יחנה בשבטו.
ולכאורה מסתבר ,שההולך ללון לילה במקום חניית שבט אחר ,לא
ביטל מצוה זו ,אלא רק העובר בקביעות לחנות עם שבט אחר.
ויש לידע ,בכמה זמן יחשב העובר בקביעות.
וכן יל"ע ,האם בהיותם במדבר היו יכולים לגדל בבית יתום משבט
אחר או לא ,שהרי נמצא שקובע חנייתו אצל שבט אחר[ .גם צריך לבאר
לפי"ז ,בהא דכתיב בשמות (לג ,יא) שיהושע לא מש מתוך אהלו של משה ,נמצא שקבע
מקומו אצל שבט אחר ,ואיך קיים את מצות 'וחנו בני ישראל איש על מחנהו'].

גם צ"ב ,הא דכתיב בקרא 'לצבאתם' ,וכי המצוה לחנות בשבטו
ובדגלו נאמרה דוקא לנמנים כיוצאי צבא ,דהיינו אותם שהם מבני
עשרים עד בני ששים (לעיל פס' ג וברש"י) ,אבל הצעירים והזקנים והנשים
שלא נמנו ,לא נצטוו על זה .וכגון ,האם נשים של שבט לוי היו מותרות
לחנות בשבט אחר[ .ראה משך חכמה (כאן פסוק נ-נג) מה שהקשה ,ודו"ק].
ותו יל"ע ,דהנה בכל הפרשה ,מפסוק מט עד פסוק נד ,איירי בענין
הלויים ,ומדוע בפסוק נב מביא ענין הדגלים של בני ישראל.

ד .עבודת הקרבנות קודם הקמת המשכן
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל (ג ,יב)
לפי שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו ,והלוים שלא עבדו עבודה
זרה נבחרו תחתיהם (רש"י)

עיון
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הנ

בזבחים (קיב ,ב) תנן :עד שלא הוקם המשכן היה הבמות מותרות
ועבודה בבכורות ,משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים ,ע"כ.
מבואר ,שעבודת הקרבנות קיבלו הכהנים ולא הלויים.
ויל"ע ,אמאי פירש"י הכא :והלוים שלא עבדו ע"ז ,נבחרו תחתיהם.

ה .שיעור שמן המאור

ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים
ומנחת התמיד (ד ,טז)
כתב הרמב"ן :ועל דעת הירושלמי הכתוב בפירושי רש"י שהוא נושא
אותם ,יהיה משא גדול ,כי הקטורת שס"ה מנה (כריתות ו ,א) ומשה רבינו
לא פטמה לחצאין .ושמן המאור לשנה שלימה רב מאד ,קפ"ג לוגין.
ומנחת התמיד לא ידענו לכמה ימים ישא ממנה .אבל היה אלעזר חזק
ואמיץ כיעקב אבינו ,וכן משה רבינו ואהרן הכהן ,וקוי ה' יחליפו כח ,ע"כ.
ויל"ע ,דבשלמא בקטורת איכא דין עשיה ופיטום ,ואשכחן שפיטמו
לשנה שלימה [ראה רמב"ם (פ"ב מהל' כלי המקדש ה"א)] ,ומשה רבינו לא
פיטמה לחצאין וכמו שכתב הרמב"ן ,לכן נשא משא גדול .אך בשמן
למאור הרי לא אשכחן דין עשייה ,וגם לא מצאנו שהיו עושים שמן לשנה
שלימה ,ואמאי נקט הרמב"ן בפשיטות שהיה נושא כשיעור שנה שלימה
משמן המאור[ .עוד ראה מש"כ בזה בגליון שנה ב (גליון כד פרשת במדבר אות ח)
ובגליון שנה יא (גליון קכב פרשת במדבר אות ז)].

במדבר

עוד צ"ע ,דברש"י מבואר שאחר חטא העגל נפסלו הבכורות בעבודה,
והיינו מיד .ואילו במתני' בזבחים אמרו שרק משהוקם המשכן נאסרו
הבמות ועבודה בכהנים ,משמע שהכהנים לא קיבלו את העבודה קודם
שהוקם המשכן ,וא"כ כשהיו במות מותרות הקריבו הבכורות ,והיאך
הקריבו הלא נפסלו מיד בחטא העגל[ .ראה חזו"א (או"ח סי' קכה סק"ז)].
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ו .דין הגונב כלי שרת
ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו (ד ,כ)
ולא יבאו לראות כבלע את הקדש .לתוך נרתק שלו כמו שפירשתי למעלה בפרשה
זו ,ופרשו עליו בגד פלוני ,וכסו אותו במכסה פלוני ,ובלוע שלו הוא כסויו (רש"י)

רמב"ן פירש :כשמכניסין את הכלי לתוך נרתיקי וכו' .לשון רש"י,
והוא דעתו של אונקלוס .ורבותינו אמרו במסכת סנהדרין (פא ,ב) שזו
אזהרה על הגונב כלי שרת שחייב מיתה והקנאין פוגעין בו ,שהגנבה
והגזל יקראו 'בליעה' ,מלשון 'חיל בלע ויקיאנו' (איוב כ ,טו) 'והוצאתי את
בלעו מפיו' (ירמיהו נא ,מד) וכו' ,עיי"ש ,ע"כ.
נמצא ,שלשיטת רש"י לאו זה של 'לא יבואו לראות' וגו' היתה מצוה
לשעתה בשעת המסעות במדבר .ואילו לשיטת הרמב"ן היא מצוה
ואזהרה לדורות לגונב כלי שרת [וכ"ה שיטת הבה"ג (לאוין קנו) הו"ד במנ"ח
(ריש פרשת במדבר) .וראה בהשגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם (שורש ג) .אמנם
הרמב"ם (ספה"מ שם) דחה דברי הבה"ג .וראה יראים (מצוה שכט); סה"מ לרס"ג (ל"ת
ריב וריג) ובביאור הגרי"פ (שם); עוד ראה מש"כ בגליון שנה ב (גליון כד פרשת במדבר
אות י) ,בגליון שנה ה (גליון נו פרשת במדבר אות ו) ובגליון שנה ח (גליון פח פרשת

במדבר אות ז)].
והנה ,מה שהביא הרמב"ן מהמשנה בסנהדרין שהגונב כלי שרת
קנאין פוגעין בו ,יש לדון מתי קנאין פוגעין בו  -האם דוקא כשרואים
אותו גונב בשעת מעשה פוגעים בו ,או אפילו אחר כך גם יכולים קנאין
לפגוע בו.
ומרש"י שם כל המשנה (סנהדרין פא ,ב ד"ה קנאין פוגעין בו) דקתני הגונב
את הקסוה קנאין פוגעין בו ,משמע שזה רק בשעת מעשה ,שכך לשונו:
בני אדם כשרין המתקנאין קנאתו של מקום ,פוגעין בו שרואין את
המעשה ,אבל לאחר מיכן אין מיתתו מסורה לבית דין ,והלכה למשה
מסיני הוא ,ע"כ [וכן מפורש שם במאירי (פב ,א) ,וז"ל :יראה ,שאף גונב את הקסוה
ומקלל בקסמו ,אין קנאין פוגעין בהם אלא בשעת חימום .וכן יראה שאין מורין בהם אם
באו הקנאים לישאל .אבל פרהסיא נראה שאינה צריכה בהם ובלבד שהיו שם עדים .וכן

עיון

רבדמב

הפרשה

זנ

יראה שאם נהפך זה והרג את הקנאי נהרג ואין הדבר ברור בידי" ,ע"כ .מבואר מדבריו

שאין קנאין פוגעין בו אלא בשעת מעשה].

פ"ט) .אמנם במגילת אסתר על ספר המצוות להרמב"ם (שורש השלישי) נקט בפשיטות
בדעת הרמב"ם ,דדוקא בשעת מעשה כשגונב את הקסוה ,קנאין פוגעין בו .וכ"כ קרית

ספר על הרמב"ם (פי"ח מהל' סנהדרין) ,עיי"ש].
והשתא ,למתבאר בשיטות הראשונים שדוקא בשעת מעשה קנאין
פוגעין בו ,צ"ע ,מה שייך 'שעת מעשה' לענין גניבת כלי שרת ,הרי לפני
הגניבה ודאי אין הקנאי רשאי לפגוע בו .ומיד אחר שגנב שוב אין כאן
'שעת מעשה' [ובשלמא לדעת התומים (סי' לד סק"ה) שכל שעה שהגניבה תחת
ידו הרי הוא רשע דחמס ,א"ש .אך לדעת הנתיה"מ (שם סק"ה) וכן הוא בקצוה"ח (שם
סק"ג) דאינו רשע כל שעה ,שוב צ"ע מה שייך 'שעת גניבה' לענין גניבת כלי שרת][ .ראה
שו"ת הרדב"ז (ח"ב סי' תרלא); ושו"ת אגרות משה (אהע"ז ח"א סי' לח)].

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ז .שבטים ומטות
א ,המקל משמש בין לשבט ובין למטה .כמו שנאמר (בראשית מט ,י)' :לא יסור שבט
מיהודה' ,ודרשו (הוריות יא ,ב) זה ראש גולה שבבבל שרודה את ישראל במקל ,ע"כ.
וכן דרשו (ילקוט שמעוני חוקת רמז תשסג)' :מטה עוזך ישלח ה' מציון' (תהלים קי,
ב) ,זה המטה שהיה ביד יעקב אבינו ,שנאמר 'כי במקלי עברתי' וכו' (בראשית לב,
יא) ,והוא היה ביד דוד שנאמר 'ויקח מקלו בידו' (שמואל א יז ,מ).
והשבט הוא מקל הנתון ביד המושל ,וכמו שנאמר 'שבט למשול' (יחזקאל יט ,יד).

במדבר

אולם בשיטת הרמב"ם יש לדון ,דמחד גיסא בהל' איסורי ביאה
(פי"ב ה"ד) מייתי להאי דינא דהבועל ארמית קנאין פוגעין בו ,ובה"ה שם
כתב דהיינו דוקא בשעת מעשה .ומאידך גיסא ,בהל' סנהדרין (פי"ח ה"ו),
כשמביא את הדין של הגונב כלי שרת ,כתב שקנאין פוגעין בו ,ולא הביא
שהוא דוקא בשעת מעשה .משמע ,דס"ל לרמב"ם ,דבגונב כלי שרת
קנאין פוגעין בו אפילו שלא בשעת מעשה [ועי' בפיהמ"ש לרמב"ם (סנהדרין
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שאין השבט מכה על ידי כח ,כאבן או אגרוף ,אלא על ידי שהוא חד .וכמו שמצאנו
באבשלום שתקעו בלבו שלשה 'שבטים' (שמואל ב יח ,יד) [והוא דומה למקל חד
שחוקקים בו ,כמו שנאמר (בראשית מט ,י)' :לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין
רגליו' .שהמחוקק הוא מקל חד ,כמו שנאמר (פ' חוקת ,להלן כא ,יח)' :באר חפרוה
שרים וגו' במחוקק'].
ומי שאינו צריך לכח להתגבר על אחרים ,אלא שהוא כבר מושל עליהם ובא לרדותם,
משתמש בחודו של שבט .וכמו שנאמר (שמות כא ,כ)' :וכי יכה איש את עבדו וגו'
בשבט'.
ב ,אבל המטה אינו כלי ממשלה ,אלא כלי לסימן ולאות .וכמו שדרשו בהגדה של
פסח' :ובאותות זה המטה' ,שהמטה משמש את מי שהוא בידו להטות הכל אליו,
במה שבמטה שבידו מורה לאות ולסימן.
וכמו שהיה במלחמת עמלק ,שאמר משה' :אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלקים
בידי' (שמות יז ,ט)' ,והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל' (שם פ' יא) .ופירשו
במשנה (ר"ה סוף פרק ג) ,שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם
לאביהם שבשמים .והרי שהשימוש במטה היה להורות לאות ולסימן שיסתכלו אל
ידו של משה האוחזת בו ,וישעבדו את לבם לאביהם שבשמים.
[ואין המטה משמש להכאה ,אלא להכות הכלב .וכמו שאמרו (שמות רבה וארא ט,
ב)' :אין הקב"ה רודה את הרשעים אלא במטה ,ולמה לפי שנמשלו לכלבים' .שהכלב
בעזותו הולך תמיד לפני בעליו ,וצריך הוא להכאה במטה ,שיהא לו לסימן להטותו
אל מקום הבעלים].
ג ,וכשחנו ישראל במדבר ,נאמר להם (ב ,ב)' :איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו
בני ישראל' .והאותות כוללים דגל ומטה ,וכמו שנאמר שם' :דגל מחנה בני יהודה'
(פס' ג) .והחונים עליו 'מטה' יששכר ו'מטה' זבולון.
שבין הדגל ובין המטה משמשים לסימן והיכר [וכמו שנאמר (שיר השירים ה ,ו):
'דודי צח ואדום דגול מרבבה' ,שהוא בולט וניכר מתוך רבבות בני אדם .וכמו שהביא
הנצי"ב בפירושו שם ,שנקרא צבאות ,שהוא אות בצבאות שלו] .והיה אות כללי של
דגל ,ומי שלא היה ראש הדגל ,היה לו אות פרטי בתורת מטה.
ובזה נשתנו משבטים למטות .שבגלות מצרים לא היה ניכר כל שבט בפני עצמו,
מלבד שבט לוי ,אלא שהיו ספרי יחוסין בידם (ראה רש"י כאן א ,יח) ,ששם שמרו
יחוסו של כל אחד למטה מסוים ,וכמו שנאמר בהקמת המשכן (שמות לא ,ב):
'בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה' .ולאחר הקמת המשכן הוקמו הדגלים ,וחנה
כל מטה בפני עצמו.
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וכן בכניסתם לארץ ישראל היו ניכרים למטות בנחלתם ,שכל מטה נחל בפני עצמו.
ועל כך באה אזהרת הסבת נחלה (להלן לו ,ט)' :ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר,
כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל' .וכן לדורות ,אין היובל נוהג אלא בשעה
שהשבטים יושבים כתיקונם ואינם מעורבבין זה בזה (ערכין לב ,ב).
ונחלקו הראשונים אם בימי בית שני היו יושבים כל שבט במקומו או שהיו מעורבבים
(כמבו' בספר הישר לר"ת סי' קכג וברמב"ן גיטין לו ,א) ,והכל מודים שלאחר חורבן
ביתר כבר לא היו השבטים במקומם (קונ' השמיטה לנצי"ב) .עד שחזרנו להיות
כבגלות מצרים שאין כל שבט ניכר לעצמו [ואף אין ספרי יוחסין בידינו] ,מלבד מטה
לוי.
ד ,ובזה חלוק שם 'שבט' משם 'מטה' ,שמצאנו מטה בני ראובן מטה בני שמעון וכדו'
(להלן י ,יט; יהושע יג ,טו ועוד) ,ולא מצאנו שבט בני ראובן .וכן מצאנו שבט הלוי
(דברים י ,ח) ,שבט הדני (שופטים יח ,א) ,ולא מצינו מטה הלוי או מטה הדני.
ומשום ששם 'שבט' הוא על שם אבי השבט ' -שבט ראובן' היינו שבטו של ראובן בן
יעקב ,שכל בניו אחריו הם השבט שלו .וכמו שנאמר לאהרן (להלן יח ,ב)' :וגם את
אחיך מטה לוי שבט אביך' ,שהם שבטו של לוי אביו ,ואין השבט של בני לוי אלא של
לוי אביהם [וזהו פירוש לשון 'שבט הלוי'  -השבט שהוא שייך ללוי] .וכן לשון 'שבטי
ישראל' ,היינו שבטיו של יעקב אבינו .וכמו שנאמר (מלכים א יח ,לא)' :ויקח אליהו
שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב ,אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל
יהיה שמך'.
ושם 'שבטים' התחיל בסוף ברכות יעקב ,האמורות בפ' ויחי (בראשית מט ,כח)' :כל
אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם' .שכל אחד מבניו של
יעקב הוא כשבט ביד אביו לעשות דברו ,איש כברכתו .וכל אחד מן הבנים עושה את
תפקידו על ידי ביתו אחריו שהם כשבט הנתון בידו.
והמעיין יפרש טעם החילוק ,שבמנין בני ישראל בתחילת פרשתנו ,נאמר' :ואתכם
יהיו איש איש למטה' .וכן בפרשת המרגלים שבפ' שלח נאמר (להלן יג ,ב)' :איש
אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו' .ואילו בפרשת מרגלים שבדברים (א ,כג)
נאמר 'ואשלחה מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט' .וכמו כן בשעה שציווה
יהושע שיעמדו שנים עשר אנשים עם הארון בבקיעת הירדן ,נאמר (יהושע ג ,יב):
'איש אחד איש אחד לשבט'.
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ח .צורת מנין בני שבט לוי

ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא
(א,ד)
אמר מרן ז"ל ,דבפרשת נשא מצינו
שגם מנין הלוים מבן ל' עד בן נ'
היה ע"פ נשיאים ,שנאמר שם (ד,
לד) 'ויפקד משה ואהרן ונשיאי
העדה את בני הקהתי למשפחתם
ולבית אבתם' .אולם מנין הלוים מבן
חדש ומעלה לא היה ע"פ הנשיאים,
דלא מצינו שנאמר בו שהיה ע"פ
הנשיאים ,ע"כ ממרן ז"ל.
וכן נראה מדכתיב (ג ,טז) 'ויפקד אתם
משה על פי ה' כאשר צוה' ,ופירש"י
אמר משה לפני הקב"ה האיך אני
נכנס לתוך אהליהם לדעת מנין
יונקיהם ,א"ל הקב"ה עשה אתה שלך
ואני אעשה שלי ,הלך משה ועמד
על פתח האוהל והשכינה מקדמת

לפניו ,ובת קול יוצא מן האהל ואומר
כך וכך תינוקות יש באוהל זה ,לכך
נאמר 'ע"פ ה'' ,ע"כ .הרי מבואר
שהיה מהלך אחר למנין זה ,ולא
נאמר בו דין נשיאים
אולם יש להעיר ע"ז ,דברמב"ן (א,
מז) מבואר שאהרן היה נשיא שבט
הלוי ,והכתוב (ג ,לט) אומר 'כל פקודי

הלוים אשר פקד משה ואהרן' ,הרי
שמנין הלוים היה ג"כ ע"פ נשיא,
אלא שעדיין חלוק הוא משאר
מנינים ,שכאן היה רק ע"פ נשיא לוי
שהוא השבט הנמנה ,ולא עם נשיאי
שאר השבטים[ .אולם עיין ברמב"ן שם
דאע"ג שאהרן היה שותף למנין ,לא היה
זה ע"פ הדיבור].

הגאון רבי משולם דוד הלוי סאלוויצ'יק שליט"א
ראש ישיבת 'בריסק' ,ירושלים

ט .עבודה בבכורות אי הוי בבכור מהאב או מהאם
ולקחת את הלוים לי אני ה' תחת כל בכר בבני ישראל (ג ,מא)
הכא נצטוונו לפדות ולהחליף את
הבכורות בלויים ,דקודם חטא העגל
עבודה היתה בבכורות [וכמבואר

בפסוקים

בסוף

פרשת

משפטים],

ומחמת חטא העגל איבדו מזכותם,
והעבודה נקבעה ללויים.
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בפסוקים בפרשת בהעלותך (ח ,טז-
יט) שפדיון הלויים היה תחת פטרת
כל רחם ,והיינו בכורות מהאם[ .וכן
מבואר להדיא במדרש (שמות רבה
לא ,ח) ,וז"ל :שבכורי ישראל במדבר
היו כהנים ,שנאמר 'וישלח את נערי בני
ישראל' ,וכשחטאו בעגל הוציאן הקדוש
ברוך הוא והעמיד לוים תחתם ,שכן
הוא אומר (במדבר ג ,מא) :ואני לקחתי
את הלוים תחת כל בכור' [והוא הפסוק
שהבאנו לעיל מפרשתינו]].

(שם) ,שכתב :ואם אין שם לוי יצוק בכור
פטר רחם שהלוי הוא קדוש על ידו ,אבל
בכור לאב בלבד אין בו קדושה עכשיו
שניטלה העבודה מבכורות .משמע
שהעבודה היתה אמורה להיות בבכורות
מהאב ,ודלא כמבואר בפסוקים כאן
ובבהעלותך].

ולכאורה

הדברים

מפורשים

ויל"ע ,במש"כ המג"א בהלכות ברכת
כהנים ,שמדבריו משמע שהעבודה
היתה בבכורות מהאבא .דז"ל בסי'
קכח (סק"ז) :ואם אין שם לוי ,יצוק
בכור שהוא פטר רחם שהוא קדוש

ויעויין עוד בדברי המהרי"ל דיסקין
(פרשת בא) בענין פדיון הבן הנאמר
שם [שציווי זה היה קודם חטא העגל],
שכתב שהפודים את הבכור מהאם
היו צריכים לתת את הה' סלעים
לבכורות מן האב ,לפי שהם היו
העובדים קודם חטא העגל .וגם
כאן יל"ע מהפסוקים ומהמדרשים
המובאים לעיל.

הרה"ג אפרים קרלינסקי שליט"א
ירושלים ,כולל ישיבת 'מיר'
efraimkarlinsky@gmail.com

במדבר

ויש לברר ,באילו בכורות היתה
העבודה ,אשר נפדו ע"י הלויים ,האם
בבכורות מהאב או מהאם.

על ידו דבכור לאם דוקא אבל
בכור לאב לבד לא מצינו קדושה
האידנא .משמע שרק האידנא אין
לו קדושה[ .ויותר מפורש בלשון הגר"ז
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
שו"ת ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
בהלכות השכיחות בברכות בחג השבועות*
ברכת המצוה לפני ברכה"ת
ש .האם אפשר לקיים מצוה עם ברכה לפני שבירך ברכת התורה (עי' ביה''ל ריש תקפ''ח
שהסתפק בזה).
ת .אפשר לקיים המצוה וגם לברך.
ברכת נט"י כשאינו מתפלל מיד
ש .מי שאינו הולך להתפלל מיד אחרי שקם בבוקר אלא לומד לפני זה איזה זמן ,ולפני
התפילה יעשה עוד פעם צרכיו ויברך אשר יצר ,האם יברך על נט''י מיד שקם לפני אשר
יצר ,או בפעם השניה סמוך לתפילה (עי' ביה''ל סי' ד' ד''ה ואפילו שהסתפק בזה).
ת .יש לברך מיד.
ברכת התורה על הרהור
ש .מי שמתעורר באמצע הלילה ורוצה להרהר בדברי תורה האם צריך לברך ברכת
התורה כהגר''א שעל הרהור יש גם לברך.
ת .צריך לברך ברכת התורה ולומר גם הפסוקים וכל מה שאומרים אחרי ברה''ת תמיד.
ברכת התורה בישן בלילה
ש .מי שישן בתחילת הלילה כחצי שעה ויותר מפני עייפות ואח''כ קם ללמוד עוד כמה
שעות ,שהורה רבינו שאם שוכב לישון אפי' בבגדיו ואפי' על הספה יש לברך ברכת
התורה ,האם על השינה השניה שיישן אח''כ על מטתו וכדרכו יש לברך בבוקר עוד פעם
ברכה''ת.
ת .כל שיישן על מטתו יותר מחצי שעה אפי' בתחילת הלילה צריך לברך אח''כ ברכת
התורה ,ואין לו לברך עוד פעם בבוקר אפי' ישן אח''כ עוד פעם הרבה שעות.
ברכת עוגת גבינה
ש .עוגת גבינה שהגבינה יתירה על הבצק ,מה ברכתה?
ת .בורא מיני מזונות [אם הגבינה נאפתה עם העוגה].
* נערך ע"י הג"ר אברהם צבי ישראלזון שליט"א.
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עוגת גבינה ברכה אחרונה
ש .מה שיעור ברכה אחרונה על עוגת גבינה שרובה גבינה ומיעוטה בצק?
ת .בכדי לברך ברכת על המחיה יש לאכול כזית מן הבצק לחוד (בשיעור זמן אכילת
פרס).
ש .מי שאכל עוגת גבינה ואין שיעור כזית מהעוגה אבל יש שיעור בגבינה ונתחייב בבורא
נפשות ,ואח''כ אכל עוד עוגה כשיעור ,האם צריך לברך עכשיו שתי ברכות ,בורא נפשות
ועל המחיה.
ת .אם אכילת העוגה אח''כ היתה בתוך כדי אכילת פרס מברך רק על המחיה ,ואם אכלה
לאחר כדי אכילת פרס הרי זה תלוי אם הי' דעתו מתחילה לאכול עוד עוגה שאז מברך
על המחיה אחרי האכילה השניה ופוטר את הראשונה .ואם לא הי' דעתו להמשיך ,מברך
בורא נפשות על האכילה הקודמת ועל ההמשך מברך תחילה וסוף.
בהנ"ל
ש .מה שהורה רבינו בשאלה הקודמת שאם אחרי אכילת העוגה הראשונה אוכל עוד
עוגה תוך כדי אכילת פרס וכן אם הי' דעתו לאכול עוד עוגה שמצטרף לברך על המחיה
ולא בורא נפשות ,האם דוקא כשאוכל עוד עוגת גבינה או אפי' עוגה אחרת.
ת .כל שדעתו הי' להמשיך לאכול עוד או שאכל תוך כדי אכילת פרס הרי זה פוטר את
ברכת בורא נפשות של הגבינה.
אכילת הגבינה מהעוגת גבינה
ש .מי שאכל רק את הגבינה מעוגת הגבינה האם מברך על זה שהכל או מזונות ,שהרי זה
התבשל עם הבצק שתחתיו וקיבל מעט טעם מהבצק.
ת .מברך רק שהכל.
שיעור לשמנת ולבן וכדו'
ש .שמנת או לבן כשאוכלם עם כפית האם נחשבים לאוכל או למשקה ,ונפק''מ לענין
השיעור לברכה אחרונה אי הוי כזית או רביעית ,וכן לענין להפטר ע''י ברכה על היין
שפוטר כל מיני משקין.
ת .הרי זה נחשב משקה לכל הדינים ,אפי' אוכלם עם כפית.
יין פוטר לענין גלידה
ש .אחרי שבירכו על היין הגפן ושתו כשיעור ,האם כשאוכלים גלידה זה נחשב כמשקה
שהיין פוטרתן.

במדבר

הוסיף באכילת המזונות אח"כ
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ת .אם אוכל את הגלידה מבלי צורך ללעוס אין צריך לברך דאז יש לה דין משקה.
שינה אחרי עלוה"ש
ש .מי שהיה ער כל הלילה והלך לישון רק אחרי עלות השחר האם יכול לברך ברכות
השחר.
ת .אם ישן שינת קבע אפי' אחרי עמוד השחר לפני הנץ החמה יכול לברך.
מנהג הספרדים הערים בלילה
ש .ספרדים הנוהגין לברך כל ברכות השחר אפילו כשהיו ערים בלילה ,האם יאות עבדי,
או שראוי להם לשמוע מאחרים ,משום ספק ברכות.
ת .יכולים לברך לכתחילה כיון שכך מנהגם.

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה מגליון שנה טו
מנין בני לוי מבן חודש

פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש
ומעלה תפקדם (ג ,טו)
מבן חדש ומעלה ,משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקדש,
אמר רבי יהודה ברבי שלום ,למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן,
שנאמר (להלן כו ,נט) אשר ילדה אותה ללוי במצרים ,עם כניסתה בפתח מצרים
ילדה אותה ונמנית בשבעים נפשות .שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא
שבעים חסר אחת ,והיא השלימה את המנין (רש"י)

צ"ע ,דלכאורה קשיא מרישא לסיפא ,שבתחילת דבריו פירש"י
שמונים רק מבן חודש אחר שיצא מכלל נפל ,והדר פירש"י שהמנין של
בני לוי הוא כבר מיום היוולדם ,אף שלא הגיעו להיות בן חודש.
עוד צ"ב ,מה שכתב' :משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר
משמרת הקודש' .היכן רמוז בתורה שהמנין היה כדי שיקרא מאז 'שומר
משמרת הקודש' ,הלא בפשוטו של מקרא איכא מצות עשה בפני עצמה
למנותו מבן חודש.
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וביותר צ"ב ,מאי שייכא כלל שבן חודש ישמור על אהל מועד ,הרי
צריכים עדיין לשמור על הבן חודש בעצמו [ראה במדרש רבה (כאן) שהלוים
מקבלים שכר על עבודת השמירה כבר מבן חודש].

(גליון קסז פרשת במדבר אות א)

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
אם היה ידוע שכלו לו חודשיו היו מונים אותו תיכף כשנולד ,ואם לא כלו לו
חדשיו היו ממתינים שלושים יום מפני ספק נפל.

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
"משיצא מכלל נפלים הוא נמנה" .היינו ,דאז מתברר שהנולד אינו נפל ,אבל
משנמנה ,הריהו "מנוי" כבר משעת לידתו ,משום דכבר משעת הלידה ,הוא נמנה
בכלל המנויין ,ואך ש"לידתו" ,כבַ ר קיימא ,מתברר לאחר חודש ימים.
ואולי בנוסח אחר :מנין ה"בן חודש" ,חייל עליה כבר למפרע משעת לידתו .וזהו
שאמר רבי יהודה ברבי שלום" :למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן,
שנאמר אשר ילדה אותו ללוי במצרים וכו' ונמנית בשבעים נפשות" .היינו ,שכבר
משעת לידה נחשבת ל"מנויין".
"שומר משמרת הקודש" ,לא בא לומר ,שכבר הוטלה עליו המשימה לשמור
או לשורר .לזה ודאי אינו ראוי עדיין .הכוונה היא רק ל"חלות" שם ,ל"תואר".
והנפקא מינה היא אולי .לדיני הקדימה .דלפי קביעה זאת ,הלוי קודם לישראל
כבר מעת לידתו ,וצע"ב .ו"בהיכי תימצי".

במדבר

וכן יש לדקדק בלשון רש"י ,שפירש' :מבן חודש ומעלה ,משיצא
מכלל נפלים' .ואילו להלן (פסוק מ) דכתיב' :פקד כל זכר לבני ישראל מבן
חדש ומעלה' ,פירש"י' :משיצא מכלל ספק נפלים' .ומדוע שם הוסיף
רש"י 'ספק' ,ואילו כאן פירש בסתמא 'משיצא מכלל נפלים'.
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תירוץ א .ראוי להמנות אלא שאינו ראוי להקרא 'שומר'*
הקדמונים [המובאים להלן] הקשו הקושיה הראשונה ,שבתחילה פירש רש"י
(כאן) שמונים את הלויים משיצאו מכלל נפלים ,ואילו לבסוף פירש שמונים
אותם מיום הולדם.
והרע"ב (עמר נקא ,כאן) תירץ ,שבדין היה למנותם מיד בלידתם ,כפי שהיה עם
יוכבד ,אלא שהמתינו עד שיהיו בני חודש ,כדי שיצאו מכלל נפלים ,ואז יהיו
ראויים להקרא 'שומרי משמרת הקודש' [וכן תירץ החתם סופר (כאן ד"ה פקוד).
ויש לבאר ,שכאשר יצאו מכלל נפלים ,יש להם חשיבות להחשב שומרים ,כמבואר להלן
(תירוצים יד-כג)].

תירוץ ב .כשנכתבה התורה יוכבד יצאה מספק נפל
המהר"ל (גור אריה ,כאן) תירץ ,שדווקא יוכבד נמנתה מיום הולדה ,משום
שבשעה שנכתבה התורה בימי משה כבר יצאה מספק נפל .אבל כאן שבשעת
המנין ספק נפל הוא ,אין מונים אותו אלא משעה שיצא מספק נפל.

תירוץ ג .הקב"ה ידע שכלו חדשיה
דבק טוב (המבורג תקמ"ז ,כאן) תירץ ,שלענין יוכבד המנין היה על ידי הקב"ה,
והוא יודע שכלו חדשיה ,ולכן נמנתה בכלל שבעים נפש .אבל כאן מדובר על
מספר שמונים בני אדם ,ועל כן צריך שיהיה בן חודש ,כדי שידעו שיצא מכלל
נפל [ובשיח יהודה (כאן) כיוון לתירוץ זה].

תירוץ ד .כאן לא רצה להכזיב דברי משה
באר בשדה (כאן) הקשה על תירוצו ,שגם כאן נאמר (פסוק טז) 'על פי ה'' ,ופירש
רש"י (שם) שהיתה בת קול יוצאת ואומרת כך וכך תינוקות יש באוהל ,ואם כן
היה אפשר למנותם מלידתם ,והבת קול היתה מגלה כמה מהם אינם נפלים.
ותירץ ,שכאן כיון שמשה רבינו היה אומר שיש כך וכך ,אם היו נמנים מהבטן,
היה בכך משום הכזבת הנביא  -שהרי יהיו בהם כאלו שאינם בני קיימא ,ומשה
לא ימנה אותם ,ויסברו שטעה בזה  -ולכן לא נמנו עד שיהיו בני חודש .אבל
לענין יוכבד לא שייך טעם זה ,ולכן נמנתה מהבטן.
* התירוצים הבאים (א-יב) מיישבים הקושיה הראשונה [הסתירה ברש"י] ,האם מונים
את הלויים מיום הולדם ,או כשהם בני חודש.
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תירוץ ה .אין לסמוך על הבת קול
אילת השחר (כאן) הקשה כעין הנ"ל ,מדוע מנה משה את הלויים רק מבני
חודש ומעלה ,הרי מנאם על פי בת קול ,וכלפי שמיא גליא מי נפל ומי אינו נפל,
והבת קול יכלה לומר למשה את מספר הקטנים שאינם נפלים.

תירוץ ו .לוי ידע שכלו חדשיה
משכיל לדוד (כאן) הקשה כעין קושייתנו ,כיצד נמנית יוכבד מיד כשנולדה עם
כניסתם לארץ מצרים ,הרי היתה ספק נפל באותה שעה.
ותירץ ,שלוי ידע שכלו לה חדשיה [וכן תירץ בשפתי חכמים (כאן) .וראה עוד
במשכיל לדוד (כאן) שביאר ההכרח לכך].

תירוץ ז .הרוב אינם נפלים אך יש מיעוט
אשי ישראל (ח"א ,קונטרס דברים אחדים ,כאן) תירץ ,שכיון שרוב הולדות אינם
נפלים ,אין קפידא למנות דווקא מבן חודש ומעלה ,ולכן אצל יוכבד מובן מה
שנמנתה עם כניסתה בפתח מצרים כשנולדה ,משום שהולכים אחר הרוב ואינה
נפל .אמנם לענין בני לוי ,כיון שנמנו כל השבט ,ופשוט שיש מיעוט מצוי [או
שאינו מצוי] שהם נפלים ,והמנין הוא על כולם ביחד ,לכן מנו אותם כשיצאו
כולם מכלל נפלים.

תירוצים נוספים והוספות
ח .הרשב"ם (כאן) ביאר' :כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם'  -לפי שהיו באים לפטור את
הבכורות שחייבין פדיון מבן חדש ומעלה ,לכן גם מניינם מבן חדש.
ויש שתירצו לפי דבריו ,שבאמת היה צריך למנותם מלידתם ,אלא שבאו לפטור את
הבכורות שמנינם מבני חודש ,ולכן מנו אותם מבני חודש.
ט .יש שהקשו על תירוץ זה ,שלכאורה הרשב"ם (כאן) חולק על דברי רש"י (כאן) ,שהרי
רש"י פירש שהטעם שמנו אותם מבני חודש ,הוא משום שאז יצאו מכלל נפלים ,ולא
משום שהם כנגד הבכורות ,ואם כן אין זה מיישב קושייתנו על רש"י.
ותירצו ,שמה שכתב רש"י 'משיצא מכלל נפלים' ,הכוונה שבכך הם דומים לאותם בכורות
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ותירץ ,שאין לסמוך על הבת קול בענין זה ,אבל עצם המנין היה יכול להיות על
פי ה' ,כיון שזה גילוי מילתא בעלמא.
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ישראל [וכן משמע מדברי רבינו חיים פלטיאל (כאן) המובא להלן (אות יא) .אמנם
בסוכת דוד (כאן ,אות ק) וביאור סתומות ברש"י (כאן) מבואר ,שהרשב"ם אינו סובר
כרש"י].
י .החזקוני (כאן) ביאר כעין דברי הרשב"ם (כאן)' :מבן חדש ומעלה תפקדם'  -שהרי
אינן נמנין לצאת למלחמה ,רק לפטור בהם את הבכורות ישראל ,ודין בכור פדויו מבן
חדש [ולפי זה לא בא ליישב קושייתנו ,שהרי בא לבאר מדוע נמנו מבני חודש ולא מבני
עשרים ,ולא כקושייתנו מדוע לא נמנו מלידתם .אך עדיין יש ליישב לפי דבריו קושייתנו].
יא .רבינו חיים פלטיאל (כאן) ביאר יותר :להכי מנה מבן חדש ,לפי דהיו הלוים תחת בכורות
ישראל כדכתיב בתר הכי ,ובכור אינו נקרא כן רק מבן חדש ,דיצא מכלל נפל וכו' ,ולהכי אלו
בן חדש היו תחת בני חדש .והא דישראל נמנים לצבא מבן עשרים ,משום דכבר התחיל
כחם ,כדאמרינן (אבות פ"ה מכ"א) 'בן עשרים לרדוף' ,וצבא אינו רק לפי שעה [א"ה :ולכן
אין צריך שיהיו בני שלשים] .מיהו לוים דהיו צריכין לעשות מלאכה קבועה ,צריכים להיות
בני שלושים ,דהיו צריכין כח גדול ,ואמרינן (אבות שם) 'בן שלשים לכח'.
יב .האור החיים (כאן) ביאר כעין זה :כל זכר מבן חודש וגו' .טעם מבן חודש ,כפי זמן
אשר באו המה תחתיהם שהם הבכורות ,ולמה יתן הבכור פדיונו כיון שיש לו בן לוי
במקומו [ונראה שאף הוא בא לבאר מדוע נמנו מבני חודש ולא מבני עשרים ,ולכן ביאר
שצריך למנותם מהיותם בני חודש ,כדי לפטור הבכורות שכנגדם ,שלא יצטרכו לשלם].
והוסיף :ואם תאמר ,למה אין הלוים פודים כמו כן מאז והלאה את הבכורות ,ולא יצטרכו
ישראל פדיון לבכוריהם .יש לומר ,כי אותם הלוים כבר נכנסו תחת הבכורות שהיו אז,
ואת בניהם הקים ה' תחת אבותיהם ,שהרי נתקדשו הם ובניהם עד עולם.
יג .בענין הקושיה השניה ,היכן רמוז בתורה שהמנין היה להקרא 'שומר משמרת הקודש',
יש ליישב בפשטות ,שהדבר רמוז [ואולי מפורש] במה שנאמר (פסוק כח) 'במספר כל
זכר מבן חודש ומעלה וגו' שומרי משמרת הקדש'.

תירוץ יד .הקטנים שמרו ברוחניות*
הסוכת דוד (כאן ,אות צט) הקשה הקושיה השלישית ,וכי תינוק בן חודש הוא
בכלל שומרי המשכן .ותירץ ,שקדושתם של הלויים היתה כל כך גדולה ,עד
שאפילו קטן בן חודש היה לו חלק בקדושתם ,ועל ידו נשמר המשכן מכל
כוחות החיצוניים ,ולכן נחשב הוא 'שומר משמרת הקודש'.
* התירוצים הבאים (יד-כט) מיישבים הקושיה השלישית ,כיצד קטן בן חודש נחשב
'שומר' [בענין הקושיה השניה ראה לעיל בסמוך].
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תירוץ טו .שני דינים בשמירה
הסוכת דוד (שם) הוסיף ,שבשמירת הלויים יש שני דינים :א .שמירה בגשמיות.
ב .שמירה ברוחניות ,שעל ידי קדושתם של הלויים שחנו מסביב למשכן,
נשמרה קדושת המקום של המשכן ,ולגבי חלק זה אף תינוק בן חודש נחשב
'שומר'.

תירוץ טז' .ברוב עם הדרת מלך'
הגור אריה (כאן) עמד על קושיה זו וביאר' :כשיצא מכלל נפלים הוא נמנה
לקרוא שומרי משמרת הקודש' וכו' (רש"י כאן) .נראה מה שנקרא '[שומרי]
משמרת הקודש' (פסוק כח) ,פירוש כי הוא נקרא 'לגיון של מלך' (רש"י לעיל
א ,מט) ,ו'ברוב עם הדרת מלך' (משלי יד ,כח) ,ולפיכך נקראו 'שומרי משמרת
הקודש' משעה שיצאו מכלל נפלים.

תירוץ יז .זוהי שמירה של כבוד
יש שתירצו כעין זה ,לפי מה שכתב הרמב"ם (פ"ח מהל' בית הבחירה ה"א):
שמירת המקדש מצות עשה ,ואף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מלסטים,
שאין שמירתו אלא כבוד לו ,אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין
שאין עליו שומרין (ספרי זוטא יח ,ד)[ .וראה עוד בחבצלת השרון (במדבר עמ' לג)].
וכיון שזהו רק ענין של כבוד ,הדבר שייך גם בתינוק השומר [ויש שהעירו ,שאף
אם מדובר בשמירה של כבוד ,צריך לכאורה שיהיה בכך מעין שמירה ,וכפי שבארמון
המלוכה באנגליה לא יעמידו תינוק כשומר].

תירוץ יח .מדובר ביעוד כללי
רש"ר הירש (כאן) ביאר :הלויים נמנים מבן חודש ומעלה ,משיצא התינוק מכלל
נפל ,ומכאן ,שייעודם כלויים חורג הרבה מן הצד החיצוני של העבודה המיועדת
להם כאן .ואילו העבודה עצמה  -שמירת המקדש בשעת חנייה ובשעת מסע
 -היא רק תוצאה וביטוי מוחשי של ייעודם הכללי; ועתידים הם להימנות שנית
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וענין זה הוכיח רש"י (כאן) מיוכבד ,שנולדה בין החומות בכניסתה למצרים,
ומכל מקום נמנית שבעים נפשות ,וכיצד נחשבת במנין זה .ובהכרח שהנפש
שלה כבר היתה שם מלידתה ,וקדושת נפשה כבר נדמית ככח של אותם
שבעים נפש ,שהם היו שבעים כוחות בקדושה ,כנגד שבעים אומות שבטומאה.
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לצורך הכניסה הממשית לעבודה זו (להלן פרק ד) ,ובאותו מפקד הם נמנים מגיל
שלושים ומעלה .נמצא ,שהמפקד מבן חודש ומעלה מתכוון לייעוד כללי יותר,
וייעוד זה חורג מן העבודה הממשית שנמסרה להם ,והוא חורג בייחוד מצידה
החיצוני גרידא .ואפשר ,שגם רך בשנים ראוי למלא ייעוד זה ,ועל כל פנים הוא
דורש את כל חינוך האדם הצעיר מגיל הילדות והנערות.

תירוץ יט .הכוונה לשמירת התורה
עוד כתב רש"ר הירש (כאן) :שבט לוי איננו רק שומר את משכן התורה העשוי
עץ וזהב ,שש וארגמן ,אלא הוא שומר ומורה את התורה עצמה ומגן על קיומה.
נמצא ,שהוא מסייע להגשים בחיים את כל אותם הערכים ,המגולמים במשכן
המוחשי שבשמירתו [ראה ברכת משה לשבט לוי (דברים לג ,ט-יא)] .ייעוד כללי זה
מוטל על בן לוי מחדשו הראשון ואילך ,ומיום שהוא עומד על דעתו הוא חייב
להתחנך לקראתו.

תירוץ כ .הם מתייצבים על הדרך הטובה
הגר"י לווינשטיין (יד יחזקאל ,עמ' רא) ביאר ,שאף שאין התינוק ראוי לעבודה,
ואין לו שום שייכות לשמירת הקודש ,התורה קראה לו 'שומר משמרת הקודש',
מכיון שהוא נמנה בין הלויים ,ועומד לעבוד עמהם .והוא הדין לכל איש
המתייצב על הדרך הטובה ,כבר יש בו הגרעין שממנו יוצא הכל.

תירוצים נוספים והוספות
כא .ביאור סתומות ברש"י (כאן) תירץ [כעין זה] ,שרש"י (כאן) אינו אומר שמבן חודש
הוא נעשה 'שומר משמרת הקודש' בפועל ,אלא 'הוא נמנה ליקרא שומר משמרת
הקודש' ,והיינו שמטרת המנין היא שבסוף ,כשיגיע לכלל שנים ,ישמש כשומר משמרת
הקודש .ומכיון שזוהי המטרה הסופית ,אפשר לכנותו מיד בשם התפקיד הסופי.
כב .עוד תירץ ביאור סתומות ברש"י (כאן) ,שלעיל (א ,נג) נאמר 'והלויים יחנו סביב
למשכן העדות וגו' ,ושמרו הלויים את משמרת משכן העדות' ,ומשמע שבעצם חנייתם
הם שומרים שלא יקרב זר למשכן .והרי גם בהיותו בן חודש הוא חונה עם משפחתו
מסביב למשכן ,ועל כן הוא ראוי להקרא 'שומר משמרת הקודש' [וראה עוד לעיל
(תירוצים יד-יז)].
כג .יש שתירצו כעין זה ,שמצות שמירה זו היא מצוה המוטלת על הציבור ,וכיון שהוא
חלק מהציבור ,הרי הוא בכלל המצוה.
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כד .מענין לענין באותו ענין ,מצאנו מחלוקת האם קטנים שהגיעו לחינוך הם בכלל
מצוות השמירה ,וכדלהלן.

כה .כעין זה ביאר הרא"ש (שם) ,שמדובר באלו שלא הביאו שתי שערות [ואולי לפי דבריו
מדובר בבני י"ג שלא הביאו שתי שערות .וראה עוד בברכות (מז ,ב) בענין 'קטן פורח',
וברש"י ותוספות (שם ד"ה קטן)].
כו .הבאר שבע (שם ד"ה התם) והמשנה למלך (פ"ח מהל' בית הבחירה ה"ה) כתבו,
שנראה שצריך שהשומרים יהיו בני מצוה ,ומה שאמרו (תמיד שם) דלא מטו למעבד
עבודה ,הכוונה שהם פחותים מעשרים שנה ,שבאופן זה לא הניחו להם אחיהם לעבוד
עבודה (רמב"ם פ"ה מהל' כלי המקדש הט"ו)[ .ולפי זה קושייתנו קשה יותר].
כז .האבני נזר (יו"ד סי' תמט אות יא) ביאר ,שהמפרש (שם) והרא"ש (שם) סוברים
ששמירה אינה עבודה ,ועל כן אף קטן שייך בה [כמו באכילת קדשים וכדומה  -אך דחה
ראיה זו ,שכן בענין שיש בו הנאה אפילו מתעסק חייב ,ואין צריך בו כוונה] .אבל לפי
הדעות [שהביא שם] ששמירה נחשבת עבודה ,הדבר אינו שייך בקטן ,שאינו בר עבודה.
כח .עוד כתב האבני נזר (שם) ,שיש לתמוה על דברי המפרש (שם) והרא"ש (שם) ,שמכל
מקום קטן אינו בר שימור ,כמבואר בפוסקים (או"ח תס ,א) בענין שימור של מצה בליל
ראשון של פסח .וכוונתו למה שכתב השולחן ערוך (שם) :ואין לשין מצת מצוה ולא אופין
אותה על ידי א"י ,ולא על ידי חרש שוטה וקטן .והלבוש (שם) כתב :כבר אמרנו למעלה
דמצה של מצוה צריכין שימור ,לפחות משעת לישה ואילך וכו' ,הילכך אין מניחין לא
ללוש ולא לאפות מצה של מצוה לא ע"י גוי ,ולא ע"י חרש שוטה וקטן ,אפילו אחרים
עומדים על גבם ,דלאו בני שימור נינהו.
כט .יש שתירצו קושייתו ,לפי המבואר לעיל (תירוץ יז) ,שכאן השמירה היא רק לשם
כבוד [ואף אם נאמר שקטנים ביותר אינם בני שמירה כלל ,מכל מקום הגדולים יותר שייך
בהם שמירה] .מה שאין כן בשמירת המצות ,שמדובר בשמירה ממש.

במדבר

המפרש (תמיד כז ,א ד"ה אמרי) כתב :אמרי התם  -גבי שמירה .דלא מטו למעבד
עבודה  -שלא הגיעו לעשות עבודה ,כגון פחותים מי"ג שנה .קרי להו 'רובים'  -כלומר
נערים [ע"כ] .ומבואר בדבריו שאין צריך להיות גדול כדי לשמור ,אך אין מיישב לגמרי
שאלתנו על תינוק ממש.
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תירוץ ל .בספק נפל צריך להחזיר הפדיון*
מנחת יהודה (לובלין שס"ט ,ד"ה פקוד כל זכר) הקשה הקושיה הרביעית ,מדוע
שינה רש"י בלשונו ,שלהלן (פסוק מ) לגבי בכור נקט 'משיצא מכלל ספק
נפלים' ,ואילו כאן לגבי מנין הלויים נקט 'משיצא מכלל נפלים'.
ותירץ ,שלגבי בכור שמדובר על הפדיון של חמש סלעים ,נקט 'ספק נפלים',
ללמד שאף אם נתן הישראל חמש סלעים של פדיון הבן בתוך שלושים יום,
ומת הבכור ביום שלושים ,שזהו ספק נפל ,צריך להחזיר לו הפדיון .ואף על פי
שבכל מקום אין מוציאים ממון מספק ,כאן לגבי פדיון בכור מוציאים חמש
סלעים מהכהן מספק ,משום שזוהי גזירת הכתוב ,שצריך שיהיה בודאי בן
חודש ,שבאופן זה יצא בודאות מכלל נפלים ,ובאופן אחר אינו חייב [ונמצא
שהמעות הן כמו פקדון אצלו ,ועל כן צריך להחזיר לישראל אם מת בתוך שלושים יום].

תירוץ לא .בלויים אין מקום לספק נפל
נחלת בנימין (פסוק מ) תירץ כעין זה ,שהנה בבבא קמא (יא ,ב) אמרו ,שבכור
שנטרף בתוך שלושים יום אין פודים אותו .ומבואר ברש"י (שם ד"ה אין פודין)
שהיה מקום לומר ,שדווקא באופן שמת כדרכו בתוך שלושים יום פטור ,משום
שהוא ודאי נפל ,אבל באופן זה שהוא נטרף ,ואפשר שאם לא היה נטרף היה חי
שלושים יום ,והוא רק ספק נפל ,הרי הוא חייב בבכורה ,והתחדש שאף על פי
כן הוא פטור.
ואם כן יש לומר ,שזה מה שכתב רש"י לענין בכור (שם) ,שרק באופן שיצא
מכלל ספק נפל ,הרי אתה חייב לפדותו ,אבל אם הוא עדיין ספק נפל [כגון בכור
שנטרף] ,אין אתה חייב לפדותו ,וכל שכן אם הוא ודאי נפל.
אמנם כל זה שייך לענין מנין הבכורות ,אבל במנין הלויים ,אין מקום כלל לספק
נפל ,אלא ודאי שאם מת בתוך שלושים יום אין לפדות בכור תחתיו .ועיקר
השיעור של שלושים יום הוא ,משום שלפני כן ,גם אם הוא חי ,אינו ראוי לפדות
בכור ,כיון שעדיין לא יצא מכלל נפל [ונראה שכוונתו לומר ,שלענין הלויים אין
חידוש מיוחד בספק נפל ,ופשוט שאינו פוטר ,ולכן לא נקט רש"י ענין זה .וראה בתירוץ
הבא שמבואר להיפך ,שלוי שהוא ספק נפל פוטר].

* התירוצים הבאים (ל-מא) מיישבים בעיקר הקושיה הרביעית ,שכאן רש"י כתב 'מכלל
נפלים' ,ולגבי ישראל כתב 'מכלל ספק נפלים'.
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גע

תירוץ לב .לוי ספק נפל פוטר

תירוץ לג .ספיקא דאורייתא לחומרא
עוד תירץ אז ישיר (כאן) ,שמנין הלויים מטרתו להקרא 'שומר משמרת הקודש'
[כפי שכתב רש"י (כאן)] ,ואם כן אפילו בספק הוא נקרא 'שומר משמרת הקודש',
דספיקא דאורייתא לחומרא [ויש לדון בזה] ,ולכן צריך רק לצאת מודאי נפל.

תירוץ לד .הכוונה שיצאו מכלל הנופלים בעגל
תורת המצרף (כאן) הקשה כעין קושיותינו [השלישית והרביעית] :א .מדוע ולד בן
חודש נמנה להקרא 'שומר משמרת הקודש' ,הרי אינו בר דעת לעבוד עבודה.
ב .מדוע רש"י כאן כתב 'משיצא מכלל נפלים' ,ולקמן (פסוק מ) כתב 'משיצא
מכלל ספק נפלים' ,והרי אף כאן היה צריך לכתוב 'ספק נפלים' ,משום שעד
שלושים יום הולד הוא רק ספק נפל.
ותירץ [בדרך אגדה ובדרך אפשר] ,שמבואר בפסוק הקודם וברש"י (שם) ,שכאשר
חטאו בעגל נפסלו הבכורות ,והלויים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתם.
והנה במעשה העגל נאמר (שמות לב ,כח) 'ויפול מן העם ביום ההוא כשלשת
אלפי איש' ,ומבני לוי לא נפלו ,משום שלא עבדו את העגל; ואם כן מובן
מה שכתב רש"י כאן 'משיצא מכלל נפלים' ,שהלויים הוציא עצמם מהכלל
שנפלו בעגל; ולכן הם נמנים להיות 'שומר משמרת הקודש' ,שתמיד שמרו את
משמרת ה' ,ולא חטאו אף פעם.
[ויש שהוסיפו ,שכיון שהבכורות נמנים מגיל שלושים יום ,נמצא שבגיל זה הם יוצאים
מכלל הבכורות הנופלים ,שהם נמנים בגיל זה ,כמבואר לעיל (תירוצים ח-יב)].

תירוץ לה .בלויים המנין היה ברוח הקודש
לוית חן (ד"ה פקוד כל בכור) תירץ הקושיה הרביעית ,שרש"י עצמו כתב (פסוק

במדבר

אז ישיר (כאן) תירץ ,שמנין בכורי ישראל היה לשם פדיון ,ורק בכור ודאי חייב
בפדיון ,וממילא אפילו ספק נפל פטור ,ולכן היה צריך לצאת מספק נפל .אבל
בלויים יתכן להיפך ,שהרי הם הפודים ,ואם כן יתכן שגם ספק לוי פטר למעשה
בכור מבני ישראל ,שאפילו אם יש ספק אם יצא מכלל נפל ,הרי יש ספק אם
הבכור פדוי ,ושוב יפטר הבכור ,שהמוציא מחבירו עליו הראיה .ולכן כתב רש"י
(כאן) בלוויים משיצא מכלל נפלים ,והיינו שיצא מכלל ודאי נפל ,ואף על פי
שהוא עדיין ספק ,מועיל מנינו לפטור בכור.
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רבדמב

הפרשה

טז) לגבי הלויים ,שמשה רבינו עמד על פתח האוהל ,ורוח הקודש יצאה מתוך
האוהל ,ואמרה כמה תינוקות יש באוהל זה ,ולכן נאמר (שם) 'על פי ה''; ואם
כן בהכרח שמה שמנו אותם מגיל חודש ,היה כדי להוציא את הנפלים הודאים
שהיו אז בין תינוקות הלויים ,אך לא שייך לומר שהדבר הוא משום ספק נפלים,
שהרי אין ספיקא קמי שמיא [וראה לעיל (תירוצים ד-ה) מדוע לא הסתמכו על
הבת קול לענין הנפלים] .אמנם מנין הבכורים לא היה 'על פי ה'' ,ולכן היה צריך
למנותם מגיל חודש ,כדי שיצאו כולם מספק נפלים.

תירוץ לו .בלויים זהו הזמן שראוי להמנות
משאת המלך (אהל יהושע ,כאן) תירץ כעין זה ,שכיון שכאן נמנו על פי ה',
בהכרח שאין זה משום ספק ,אלא שרק מעל חודש ראוי להמנות ,כמו שמנין
ישראל הוא מגיל כ' [והיינו שכל מי שיצא מכלל נפל ,הרי הוא בזמן שראוי להמנות,
שאז הוא ראוי להקרא 'שומר משמרת הקודש' ,ואין זה משום שאנו מסתפקים שמא נפל
הוא] .אבל במנין הבכורות שלא היה על פי השכינה ,באמת היה בכך ספק נפל,
ומחמת כן אי אפשר למנותו [וכעין תירוצים אלו תירץ משיח אלמים (כאן) ,וכן הובא
ביקרא דאורייתא (כאן)].

בטעם החילוק בין בכורות ללויים
לז .לוית חן (כאן) ביאר הטעם שהיה מנין תינוקות הלויים על פי ה' ,ולא מנין תינוקות
בכורי ישראל ,משום שהלויים נתקרבו לעבודת ה' ,ואילו הבכורות התרחקו ממנה.
לח .עוד ביאר לוית חן (כאן) ,שהבכורות עבדו את העגל ועל כן לא היה מנין בכוריהם על
פי ה' ,מה שאין כן הלויים שלא עבדו את העגל.
לט .משיח אלמים (כאן) ביאר ,שהלויים לפעמים היו באהל אחד חמשה או יותר ,ואמר
משה כיצד אני נכנס לבתי כולם למנות יונקיהם ,ולכן בת קול יצאה מן האוהל ואמרה
כמה תינוקות יש שם .אבל באהלי ישראל שלא היה מונה אלא הבכורות ,לא היה בכל
אוהל אלא בכור אחד [בדרך כלל] ,ולכן לא היה צורך בבת קול לכך.
מ .לוית חן (כאן) ביאר כעין זה ,אלא שמבואר בדבריו ,שלענין הלויים ,אם משה לא היה
מונה אותם ,האב עצמו צריך למנותם [וצ"ע] ,ולכן היה צריך שתהיה בת קול שתאמר
מנינם .אבל לענין הבכורות ,כל אחד נתן מחצית השקל ,ובאופן זה מנו אותם.
מא .החתם סופר (כאן ,ד"ה פקוד) ביאר ,שבעלמא לא מחשבים שעות למנין שנות
האנשים ,ולכן מוסיפים יום אחד ,כגון י"ג שנים ויום אחד ,כדי להשלים השעות .אבל
בלויים שראויים הם להמנות מהבטן ,ורק משום ספק נפל ממתינים חודש ימים ,לא יתכן
להוסיף להם עוד יום אחד ,והיה צריך לדקדק על השעות ,וזה קשה לבשר ודם ,שאי
אפשר לצמצם ,ולכן היה הדבר 'על פי ה''.
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פרשת נשא
מנין המצוות:
יש בה שש מצוות עשה ואחת עשרה מצוות לא תעשה
עשה :שלוח טמאים חוץ למחנה שכינה • וידוי על החטא • סוטה שיביאנה הבעל אל הכהן ויעשה לה
כמשפט הכתוב • גלוח הנזיר והבאת קרבנותיו • ברכת כהנים בכל יום • משא אהרן בכתף		 .
ל"ת :שלא יכנס טמא בכל המקדש • שלא ליתן שמן בקרבן סוטה • שלא להשים לבונה בקרבן סוטה
•שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שכר • שלא יאכל הנזיר ענבים לחים • שלא יאכל הנזיר צמוקים • שלא
יאכל הנזיר זרע ענבים • שלא יאכל הנזיר קליפות הענבים • שלא יגלח הנזיר שערו כל ימי נזרו • שלא יכנס
הנזיר לאהל המת • שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות.

א .הכשרים להפשט וניתוח
בדעת זקנים לבעלי התוס' כתבו ,וז"ל' :לעבד עבדת עבדה' ,שחיטה
הפשט וניתוח שהם עבודת הכהנים ,וזה היו עושין הלויים ,כדכתיב
בעזרא ,ובדברי הימים גבי פסח של חזקיהו שהיו הלויים מפשיטים ,ע"כ.
ויל"ע ,הלא שחיטה והפשט וניתוח כשרים בזר (ראה רמב"ם פ"ט מהל'

ביאת המקדש ה"ו) שאינו לא כהן ולא לוי ,ומה שייך למימר בהו 'שהם
עבודת הכהנים וזה שהיו עושין הלויים'[ .ובאמת שהדעת זקנים מציינים
שהדברים מפורשים בקרא ,והיינו ,בעזרא (ו ,כ) כתוב על הלויים 'וישחטו הפסח לכל בני
הגולה' ,וכן בדברי הימים (ב ל ,יז) כתוב' :והלויים על שחיטת הפסחים' וגו' ,והכי כתיב
(שם לה ,יא)' :וישחטו הפסח והלויים מפשיטים' ,הרי שהלויים היו אלו ששחטו והפשיטו.
ועיי"ש עוד (כט ,לד) דכתיב' :רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את כל העולות
ויחזקום אחיהם הלויים' וגו' ,הרי דכתיב להדיא שהפשט הוי מעבודת הכהנים ,והלויים
מסייעים להם בזה ועושים אותו במקומם .אמנם לכאורה דבר זה צ"ב ,דהא שחיטה
הפשט וניתוח כשרים בזר ,ומה השייכות ל'עבודת' הכהנים][ .ראה בית הלוי (ח"ב סי' ט
אות ג); ובספר החינוך (מצוה קטו ,מצוה קלח ,מצוה קמ ומצוה קמא); עוד ראה בכתובות
(קו ,א); ושיטמ"ק (ב"ק ה ,א); וברשב"א (קידושין כג ,ב) מה שהביא מיש מפרשים
באיבעיא בנדרים (לה ,ב) הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא ,עיי"ש .וכן ראה סוגיא
דיבמות (לג ,ב)' :זר ששימש בשבת במאי' וכו' ,ורש"י שם ד"ה שחיטה .ויל"ע לפי"ז מה
הדין בבן לוי אי שרי ליה לשחוט בשבת קרבן ציבור ,ראה בית מאיר (יבמות שם) ,ודו"ק].

נשא

כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד (ד ,מז)
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ב .שתי שערות לגדלות ,סימן או סיבה

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם

(ה ,ו)

רש"י אהא דתנן (אבות פ"ה משנה כא) 'בן י"ג למצוות' ,פירש :דכתיב
'איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם' וגו' ,ואינו קרוי איש עד שהוא
בן י"ג ,וכדאשכחן התם (בראשית לד ,כה) 'ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי
אחי דינה איש' וגו' ,ואז היה לוי בן שלש עשרה שנה ,ע"כ .וכ"ה ברש"י
נזיר (כט ,ב ד"ה ורבי יוסי) ,עיי"ש.
והנה בב"ב (נו ,ב) מבואר דעת חכמים ,שאם שלשה כיתי עדים העידו
כל אחת על שנת חזקה אחת ,מצרפים כולם לעדות אחת על החזקה.
אבל אם שני כיתי עדים העידו כל אחת על שערה אחת של אשה ,נחשבת
עדותם חצי דבר ,ואי אפשר לסמוך על עדותם .וביאר בשיטה מקובצת
בשם שיטה לא נודע למי ,שהחילוק הוא' :דגבי שערות שביאתן הוא
הגדלות ,אמרינן ביה חצי דבר .אבל בחזקה שאינה אלא לראיה ואינה גוף
הקניה ,לא אמרינן ביה חצי דבר ,ע"כ .מבואר ,דהא דקטן וקטנה נעשים
גדולים ע"י שתי שערות אין זה סימן בעלמא ,אלא זוהי סיבת הגדלות.
ויל"ע ,היאך אפשר לומר ששתי שערות הן סיבת הגדלות ,הא חזינן
דסריס שהביא סימני סריס משנת עשרים נעשה עי"ז גדול ,ואי נימא
דכל ענין הגדלות נעשה ע"י הבאת שערות ,איך סריס יעשה גדול בלא
הבאת שערות[ .ראה :מהרי"ט (ח"א סי' נא); שו"ת מהרי"ל דיסקין (סי' מב אות יב);
חי' ר' שלמה (ח"א מכתב יט); וחי' רבי ראובן (יבמות סי' יח)].

ג .דין קינא הבעל לשנים ונסתרה

ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו
רוח קנאה וקנא .פירשו רבותינו

(ה ,יד)

(סוטה ג ,א) לשון התראה .שמתרה בה ,אל תסתרי עם איש

פלוני (שם ה ,ב) (רש"י)

כתב הרמב"ם (פ"א מהל' סוטה ה"ג) :קינא לה עם שנים כאחד ואמר לה
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אל תסתרי עם פלוני ופלוני ,ונסתרה עם שניהן כאחד ,ושהת כדי טומאה,
אפילו הן שני אחיה או אביה ואחיה הרי זו אסורה עד שתשתה ,ע"כ.
וצ"ע ,מהא דתנן (נזיר נז ,א) :שני נזירים
רש"י] שאמר להם אחד ,ראיתי אחד מכם שנטמא וכו' [פירש"י ,הרי זה נאמן
[שקיבלו עליהם נזירות ביחד -

להחזיקו בחזקת טומאה כל זמן שאין מכחישין אותו ,דהא 'או הודע אליו חטאתו' כתיב

(ויקרא ד ,כח) מכל מקום] .ופריך בגמ' :ואמאי ,כל ספק טומאה ברשות היחיד
מהיכא ילפינן לה ,מסוטה ,מה סוטה בועל ונבעלת
שנים] ,אף כל ספק טומאה ברשות היחיד כגון דאיכא בי תרי ,אבל הכא
שני נזירים והאי דקאי גביהון ,הא תלתא [ואע"ג דקיימי ברשות היחיד] הוי
ליה ספק טומאה ברשות הרבים ,וכל ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור.
אמר רבה בר רב הונא באומר ראיתי טומאה שנזרקה ביניכם [פירש"י ,כגון
[דהיינו שאין כאן אלא

תרי כבועל ונבעלת] ,ע"כ.
מפורש בגמ' ,שאם נסתרה סוטה עם שני בני אדם כאחד לא הוי
סתירה ,ואמאי פסק הרמב"ם שאם נסתרה עם שניהם כאחד הרי זו
אסורה.
וביותר צ"ע ,דהרמב"ם עצמו פסק לה (פ"ט מהל' נזיר הט"ז) דאם
היה עד זה עמהם בחצר ,הרי שניהם טהורין כיון שהם שלשה ,הרי הן
רבים ,ורבים ברה"י ספקן טהור כספק טומאה ברה"ר שהוא טהור ,ע"כ.
ולכאורה סותר בדבריו למש"כ בהל' סוטה שאם נסתרה עם שני בני אדם
הויא סתירה.

ד .מהרה יבנה המקדש

איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה' מיין ושכר
יזיר (ו ,ב-ג)
בעירובין (מג ,א) איתא' :הריני נזיר ביום שבן דוד בא ,מותר לשתות

נשא

דקאים האחד בלבד ואומר ראיתי טומאה שנזרקה לביניכם מבפנים ,דלא הוו להו ,אלא

פ
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יין בשבתות ובימים טובים ,ואסור לשתות יין כל ימות החול' .ופירש"י:
דילמא אתי ,עיי"ש.
והנה בר"ה (יא ,ב) פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע אי בתשרי עתידין
ליגאל או בניסן עתידין ליגאל ,עיי"ש.
ויל"ע ,א"כ אמאי אסור הנזיר הזה לשתות יין כל ימות החול בכל
השנה ,אי לרבי אליעזר לא יהא אסור אלא בתשרי ,ואי לרבי יהושע לא
יהא אסור אלא בניסן.
עוד צ"ע ,מהא דאיתא בע"ז (יג ,א) :אין מקדישין ואין מחרימין ואין
מעריכין בזמן הזה .ואם הקדיש והחרים והעריך ,בהמה תיעקר ,פירות
כסות וכלים ירקבו ,מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח ,ע"כ ,עיי"ש.
ולמה לא חששו דשמא יבנה המקדש ויהיה ראוי למקדש.

ה .היתר שתיית חומץ

חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה

(ו ,ג)

בספר הברית (מאמר ו פ"ג) כתב ,שאי אפשר להיות חומץ אלא אם
כן התקלקל המשקה ויתעפש ,וכל המתעפש בטבעו מהווה תולעים,
ולכן כמעט כל עצמות החומץ אינו כי אם תולעים דקים .ולכן בחומץ יש
איסור משום שרץ השורץ.
וצ"ע טובא ,הא מקרא מלא דיבר הכתוב שרק לנזיר אסור לשתות
חומץ ,ומשמע מזה שלכל אדם אין בזה איסור ,ואיך כתב בס' הברית
שיש איסור לכל אדם לשתות חומץ משום שרץ השורץ[ .ראה :חכמת אדם
(כלל לח ,בינת אדם סעיף מט) ,ערוך השלחן (יו"ד סי' פד סעיף לו) ,שו"ת שבט הלוי (ח"ז
סי' קכב וסי' קכה)].

ו .חילוק 'כבש'' ,איל'' ,עז'' ,עתוד'

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה
כבשים בני שנה חמשה (ז ,יז)

עיון
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הפרשה

אפ

הנה אילים וכבשים ,מין כבשים הם ,וההבדל ביניהם הוא בגודלם
מחמת הגיל ' -כבש' נקרא עד שנה [ונקרא גם טלה] ,ו'איל' מהשנה השניה
(ראה רש"י להלן טו ,יא) .ואמנם מחמת זה שמם שונה ,וכמין בפני עצמו
חשיבי [וראה ב"ק סה ,ב וצ"ב].
ו'עתודים' הם עיזים [וכן תרגם בתרגום יב"ע כאן' :ברחי'] .והא דנקראים
'עתודים' ולא 'עיזים' ,לכאורה צ"ל שגם בזה יש הבדל בגודלם .אמנם
בעז כבר מצינו שני גדלים ,ד'עז' היינו בן שנה ,ונקרא גם גדי .ו'שעיר' הוא
עז בן שנתיים .ועתוד הוא עז זקן דהיינו תיש .ואכתי צריך לדעת מה יהא
הגיל המדויק של 'עתוד'.

בראשית לא ,י ודו"ק].

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ז .ספק כוודאי
בגמרא (סוטה כח ,א) :מה תלמוד לומר 'והיא נטמאה ,והיא לא נטמאה',
אם נטמאה למה שותה אם לא נטמאה למה משקה ,מגיד לך הכתוב
שהספק אוסרה.
ובתוס' (ד"ה מה) :וא"ת וכי איצטריך קרא למיסר ספיקא .י"ל הכתוב
אוסרה קודם שתיה כאילו היא ודאי ואף על גב דליכא מלקות כדמוכח
בפ"ק דיבמות (יא ,ב) .מיהו לאו הבא מכלל עשה איכא ,ואפילו אם היא
טהורה נענש בב"ד של מעלה  -אם בא עליה  -כמו על חייבי עשה ,ולא
כשאר ספיקות כגון ספק ֵחלֶ ב ספק שומן ואכלו ונודע שהוא שומן ,אע"ג
דצריך כפרה וסליחה מיהו לא חמיר כחייבי עשה.

נשא

ויל"ע ,מהא דשנינו (מנחות פי"ג משנה ז) ,שהנודר מן הבהמה ,ואינו יודע
מה פירש ,יביא פר ופרה עגל ועגלה איל ורחל ,גדי וגדיה שעיר ושעירה
טלה וטליה .ולהאמור צ"ב ,דכשם שמביא איל וטלה אף ששניהם מין
אחד ,אבל כיון שמחמת השוני בגילם ובגודלם ,נחשב כל אחד כמין
בפני עצמו ,וכן גדי ושעיר ,א"כ מדוע שלא יצטרך מהאי טעמא להביא
גם 'עתוד' ,שהרי מפורש כאן בתורה שהוא שם בפני עצמו[ .ראה רמב"ן

בפ
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א ,בפרשת סוטה נאמר שאשה שאמר לה בעלה שלא תיסתר עם פלוני ועברה על
דבריו ונסתרה עמו ,וספק אם נטמאה או לא נטמאה ,הרי היא אסורה לבעלה מספק.
ונתחדש בזה ,שלא זו בלבד שאם נטמאה היא אסורה לבעלה ,שנאמר (דברים כד,
ד)' :לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה' ,אלא אפילו אם
באמת לא נטמאה ,היא אסורה מספק.
ומדברי תוס' מבואר ,שלא חידש הכתוב איסור נוסף ,שכשם שטומאה אוסרת
כך סתירה אוסרת ,אלא האיסור הוא מחמת הספק שמא נטמאה ונאסרה מחמת
הטומאה .ומחמת כן הקשו שאין צריך לכתוב בתורה שבמקום ספק אם נאסרה יש
להחמיר ולנהוג בה איסור .ותירצו ,שיש חומרא במה שנכתב בתורה לאסור מחמת
ספק ,שאף אם אין בו לא תעשה לעונש מלקות ,מ"מ בית דין של מעלה עונשין על
האיסור שעבר ,ואף אם באמת לא נטמאה.
אבל אם לא נכתב בתורה לאסור מספק ,אף שהדין הוא להחמיר מספק ,מכל מקום
אם לא החמיר ובאמת לא נטמאה ,אינו אלא כמתכוון לאכול ֵחלֶ ב ועלה בידו שומן
שצריך כפרה וסליחה.
ב ,ולמדנו מדברי תוס' ששני מיני איסורים הם ,איסור שעונשין עליו ,בבית דין של
מטה או של מעלה .ואיסור שצריך עליו כפרה וסליחה .והחילוק ביניהם הוא ,שאם
נכתב האיסור בתורה עונשין עליו ,וכאיסור ספק סוטה שנכתב בתורה .ואם לא נכתב
בתורה לאסור ,אלא שהיה עליו לנהוג איסור מחמת שהיה סבור שחתיכה זו היא חלב
או ספק חלב ,צריך סליחה וכפרה.
וביאור הדברים הוא ,שדין עונשין נובע ונגזר מחמת מה שנכתב בתורה ,וכלומר
שחיוב העונש הוא כדי לקיים את מה שנאמר בתורה [וכלשון הגמ' (כתובות לב,
ב) שאם בלאו מסוים לעולם יפטר ממלקות מחמת שחייב בתשלומי ממון ,אם כן
נתבטל אותו הלאו].
ודוגמא לזה ,ממה שנאמר לגבי בני נח שאזהרתן זו היא מיתתן (סנהדרין נז ,א) .הרי
שאין צורך לדין בפני עצמו שמי שעבר על אזהרה ימות ,אלא בכלל האזהרה ,כגון
שלא יאכל אדם אבר מן החי ,נכלל שכך הוא הדין שאם אכל אדם אבר מן החי ,שוב
לא יהא קיים אותו אדם ,כי לא יהיה קיום לאדם האוכל אבר מן החי .וממילא האזהרה
עצמה היא המחייבת במיתה.
והוא כמו שאמרו הזקנים לפילוסופים ברומי (ע"ז נד ,ב) ששאלום ,אם גזל אדם סאה
מחבירו וזרעה ,בדין הוא שלא תצמח ,ולמה הקב"ה מניח לה לצמוח .וענו הזקנים
שאכן כך היה הדין נותן ,אלא שהעולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו עתידין
ליתן את הדין .כלומר שהקב"ה לא יאבד עולמו מפני שוטים ,אלא מניח לעולם לנהוג
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כמנהגו .ועכ"פ ה'דין הוא שלא תצמח' הוא דין מחמת 'לא תגזול' ,שלא ישתמש
בחיטי חבירו להצמיח בהן לעצמו .והדין מחייב שלא יצמיח הגזלן פירות ,אלא שעולם
כמנהגו נוהג להצמיח שלא כדין .וכן הוא באיסור אבר מן החי ,שבעצם האיסור נכלל
שבדין הוא שלא יהא קיום לאדם האוכל ,אלא שעולם כמנהגו נוהג ואין הדין מתקיים
מאליו שימות ביום אכלו ממנו ,ומיתתו בדיינים שלהם נמסר קיום הדין.
ג ,ואילו בישראל' ,מלקות במקום מיתה עומדת' (סנהדרין י ,א) ,שניתן לישראל
ללקות על אזהרתן תחת מיתה בבני נח שאזהרתן זו היא מיתתן (תוס' שם ד"ה
מלקות) ,שאף ישראל כיון שעבר על אזהרת בוראו ראוי לו למות (רש"י שם ד"ה
מלקות) .שהאזהרה צריכה להתקיים ,שלא יהא אדם מישראל האוכל אבר מן החי,
נשאר עוד חי כשהיה .ומתקיימת האזהרה במקצת ,במה שלא יוכל לאכול ולהישאר
כמו שהיה ,אלא לכל הפחות לא יאכל בלא מלקות.
[והוא בכלל ברית הקב"ה עם ישראל ,שקיומם יהיה במדת הרחמים ואפילו שלא כפי
שורת הדין ,לענין שיזכה הציבור לחיי עולם ,ומשפט העונש יתקיים במלקות ויסורים
בלבד ,כמו שנאמר (ירמיהו ל ,יא)' :ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך' .ואף כל יחיד
שבכלל הציבור ,מובטח עמהם לחיי עוה"ב ואפילו שלא כדין .חוץ מהמינים וכדומה
שהוציאו עצמם מן הכלל ,ויציאתם זו היא מיתתן שמורידין ואין מעלין (ע"ז כו ,ב)].
והוסיף הקב"ה לחוס על ישראל ,שאף שאזהרתם זו היא הלקאתם ,מכל מקום
לא ילקו אלא כדי רשעתם במספר ,ואומדין אותו שלא תצא נפשו במלקות ,ואף
לא ילקה אלא בלאו הדומה לאיסור לא תחסום שור בדישו [ומחמת כן לא נאמר
בפרשת מלקות שהרשע חייב מלקות ,אלא שאם הרשע הוא בן הכות ,יפילו השופט
ויכהו לפניו .שהוא בן מלקות מאליו מחמת האזהרה ,ולא בא הכתוב אלא שיוכה לפני
השופט וישגיח שלא להכותו מכה רבה].
ומכל מקום בכפיה על מצות עשה ,במי שאינו מקבל עליו לקיימה ,חזר הדין,
שהמצוה מחייבת את קיומה בהכאה ,שלא יוכל אדם שלא לקיים מצוה ולא ילקה,
ובזה לא נאמר 'כדי רשעתו במספר' ,אלא מכין אותו עד שתצא נפשו [ובבני נח
שאזהרתן זו היא מיתתן ,אף הכפייה שיקיימו מצוותיהם היא במיתה ,וכל מי שלא
יקבל עליו לקיים מצוות בני נח יהרג ,וכמש"כ הרמב"ם (פ"ח מהל' מלכים ה"י)].
ואף במקום שלא נאמר בו עונש מלקות ,מכל מקום אותו דין שעבר עליו מחויב
שיתקיים על ידי עונש ,ודין זה מסור לבית דין לקיימו ,אלא שאינו מסור לבית דין של
מטה ,ויתקיים בבית דין של מעלה.
ד ,כאמור ,לא נאמר דין עונשין אלא כדי שיתקיים הדין הכתוב בתורה .וכמש"כ
הרמב"ן (מכות יג ,ב) בטעם הדין שלאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין ,אין לוקין
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עליו' :סברא הוא ,דחייבי מיתות כיון שאתה מקיים בו אותו הלאו שאתה ממיתו
מאותו השם ,אין לך להלקותו ,שכבר קיימת בו לאו שעבר עליו' .וזה כמבואר ,שכל
דין עונשין הוא כדי שיתקיים הדין הכתוב בתורה ,במה שאי אפשר לעבור עליו בלא
עונש.
אבל במתכוון לאכול חלב ועלה בידו שומן ,לא נאמר דין עונש אלא שצריך סליחה
וכפרה .שהרי לא נתבטל מה שכתוב בתורה 'כל חלב לא תאכלו' ,שכן סו"ס עלה בידו
שומן .אלא שהחיוב המוטל על האדם שיתקיים מה שכתוב בתורה ,מחייבו שלא
להתכוון לאכול חלב .וכיון שעבר על חיוב זה ,צריך סליחה וכפרה.
ובזה חלוק איסור ספק סוטה הכתוב בתורה ,מאיסור ספק חלב .שבכל ספק איסור,
אף שבכלל החובה שיתקיים מה שכתוב בתורה נכלל חיוב שלא יאכל ספק חלב,
מכל מקום אם אכל והיה שומן ,לא נתבטל גוף הדין הכתוב בתורה שלא לאכול
חלב ,אלא שצריך סליחה וכפרה על שביטל הוא את החיוב המוטל עליו .אבל בספק
סוטה ,שנכתב בתורה שהיא אסורה מחמת הספק ,כל שעובר על איסור זה ביטל דבר
הכתוב בתורה וממילא מוכרח שייענש עליו.
ה ,והנה אמרו שם בגמ' (סוטה כח ,א)' :מכאן אתה דן לשרץ ,ומה סוטה שלא עשה
בה שוגג כמזיד ואונס כרצון ,עשה בה ספק כודאי ,שרץ שעשה בו שוגג כמזיד ואונס
כרצון ,אינו דין שיעשה בו ספק כודאי'.
וכשם שלגבי ספק סוטה ,גדר הדין הוא לנהוג איסור מחמת הספק שמא נטמאה
ונאסרה ,אלא שעשה הכתוב ספק כוודאי במה שנכתב דין זה בתורה ,ונענשים עליו
[ולשון 'ספק כודאי' הוא כלשון 'אונס כרצון' ,היינו שכשם שבשרץ דין מגע באונס
כדין מגע ברצון ,כך בסוטה דין ספק כדין ודאי ,שאיסור שניהם נכתב בתורה] ,כך
בספק שרץ ,גדר הדין הוא לנהוג טומאה מחמת הספק שמא נגע בשרץ [והרי אם
ראובן מסופק שמא נגע שמעון בשרץ ,לגבי ראובן נאמר דין ספק כוודאי בשמעון.
אך לא נתחדשה טומאה בשמעון לגבי ראובן מחמת שנסתפק עליו ראובן ,אלא שיש
דין לראובן לנהוג בשמעון טומאה מספק] .ועשה הכתוב ספק שרץ כוודאי ,שהדין
לנהוג טומאה בספק כתוב בתורה כטומאת ודאי.
והמעיין יפרש ,כיצד מועיל מה שעשה הכתוב ספק כוודאי ,לענין שתרומה שספק
נגעה בשרץ נשרפת כדין ודאי טומאה ,ואין תולים מספק שמא טהורה היא ואסורה
בשריפה [וכמו שהוכיחו תוס' ריש נדה ששורפין על ספק טומאה].
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ח .זמן שנתמנו הנשיאים

ויקריבו נשיאי ישראל

(ז ,ב)

יל"ע ,מתי נתמנו הנשיאים לתפקידם.

אבל קשה ע"ז ,שבפרשת במדבר
שנאמרה רק 'באחד לחודש השני',
אז אמר הקב"ה למשה' :ואלה

וגם עוד יל"ע שאם הם היו נשיאים
כבר מקודם ,אימתי נתמנו לתפקידם.

הרה"ג אורי שרגל שליט"א
ירושלים ,כולל 'תפארת התורה'

ט .קרבנות הנשיאים כנגד האבות הקדושים
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה (ז ,כא)
פר אחד ,כנגד אברהם שנאמר בו ויקח בן בקר ,איל אחד כנגד יצחק ויקח את
האיל וגו' ,כבש אחד כנגד יעקב והכבשים הפריד יעקב (רש"י)
שמעתי להקשות בזה ,דבשלמא
באברהם ויצחק מובן המעליותא
שאנו ראינו בפסוקים אלו שהביא
רש"י ,ומובן למה אנו מקריבין פר
כנגד אברהם ואיל כנגד יצחק.

אמנם בכבש כנגד יעקב ,צ"ע איזה
מעלה ביעקב אבינו ילפינן מהך קרא
של 'והכבשים הפריד יעקב' ,דבשביל
זה הקריב כל אחד מן הנשיאים כבש
כנגד יעקב ,כמו שהקריבו פר כנגד
אברהם ואיל כנגד יצחק.

הגאון רבי דוד כהן שליט"א
ראש ישיבת 'כנסת ישראל – חברון' ,ירושלים

נשא

דהנה כאן מוכח שהיו נשיאים
כבר בזמן הקמת המשכן .והרי
ודאי שהיו נשיאים גם מקודם לזה,
שהרי בתרומת המשכן הם נתעצלו
מלתרום ,כמ"ש בפרשת ויקהל.

שמות האנשים אשר יעמדו אתכם',
ומשמע שרק אז אמר לו הקב"ה את
שמותם ואמר לו למנותם לנשיאים.
וא"ת שכבר היו נשיאים מקודם לזה,
למה היה צריך להזכיר לו עכשיו את
שמותיהם ,והרי משה כבר הכירם
לפנ"ז.
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
חלק הישראל במצות ברכת כהנים*
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם (ו ,כג)
א) הביאור הלכה (ריש סימן קכ"ח) הביא וז"ל :כתב בספר חרדים מ"ע לברך כהן את
ישראל שנאמר "כה תברכו את בני ישראל" (במדבר ו' ,כ"ג) .וישראל העומדים פנים כנגד
פני הכהנים בשתיקה ,ומכוונים לבם לקבל ברכתם כדבר ה' ,הם נמי בכלל המצוה עכ"ל.
והביאוהו האחרונים ,עכ"ל הבה"ל.
דנו הפוסקים בהבנת דברי ספר חרדים .יש שנקטו שיש מצות עשה גמורה להתברך
מהכהנים .אבל אחרים למדו שאין זה עשה גמור אלא מעין מצות עשה ע"י שמסייעים
לכהנים לברך אותם.
ב) דעת בעל ההפלאה (כתובות כ"ד ):שיש בזה מצוה גמורה .דז"ל שם :נלענ"ד פשוט,
דכמו דאיכא עשה לכהנים לברך את ישראל .ה"נ איכא מצות עשה לישראל להתברך מן
הכהנים .וכן מצינו בכל מקום ,אע"ג דבתורה אינו מפורש הצווי אלא על העושה ,המצוה
על שניהם .כגון ביבם [שכתוב] "יבמה יבא עליה" ,והמצות עשה גם עליה .תדע דהא
קאמר ביבמות דף כ' דדוחה לא תעשה ,ואיך היא עוברת על הל"ת אם אין המצוה עליה,
כמ"ש תוספות בגיטין דף מ"א .שוב מצאתי מפורש בספר חרדים שכתב כן שהעשה נמי
על ישראל להתברך ,עכ"ד.
ג) הגרי"י פערלא בביאורו על ספר המצוות לרס"ג (עשין עשה ט') כתב שגם בעל
ההלכות גדולות ס"ל שיש מצוה ממש על הישראל ,וז"ל :והנה הבעל הלכות גדולות
לטעמיה אזיל שמנה גם מ"ע דברכת כהנים במספר העשין וגם במספר הס"ה פרשיות.
ונראה דהיינו ג"כ משום דס"ל דכמו שמצוה על הכהנים לברך את ישראל הכי נמי מצוה
על ישראל להתברך מפי הכהנים ,ע"ש באריכות.
ד) השיטה השניה ביאר הגר"י אסאד זצ"ל (שו"ת יהודה יעלה ,חלק א' ,או"ח סימן מ"ו),
וז"ל :הנה ז"ל ספר החרדים (פ"ד ממ"ע של תורה התלויות בפה מצוה י"ח) לברך כהן את
ישראל שנאמר "כה תברכו את בני ישראל" ,וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים

* הגאון רבי יהודה

טשזנר שליט"א ,מח"ס 'שערי תורת הבית' ועו"ס ,דומ"צ 'קהל עדת

חרדים' אופקיםharavch@gmail.com .
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בשתיקה ומכוונים לבם לקבל ברכתם כדבר ד' ,הם נמי בכלל המצוה ממנין תרי"ג .מצוה
י"ט .בפ"ב דמסכת כתובות דרשו "כה תברכו" ,אתם ולא זרים ולאו הבא מכלל עשה,
ממנין תרי"ג לרשב"ץ עכ"ל.

ה) בשו"ת משנה הלכות (חלק ח' סימן ט"ז) דעתו שיש רק מצוה על הישראל לסייע
לכהנים לקיים מצוה זו .וז"ל :נראה פשוט דכהן המברך צריך להיות מי שהוא שומע
הברכות ומקבל את ברכתו ולברך אחריו אמן .והו"ל ישראל כעין הא דקיי"ל נשים
פטורות ממצות פ"ו ואפ"ה א"א לקיים המצוה זולתה ונעשית טפל למצוה ,כלומר
דיש קצת מצוה במה שנעשית המצוה על ידה .והכי נמי י"ל דודאי דבני ישראל כשהם
לעצמם אינם מצווין להתברך ,ומיהו כיון דהכהנים חייבים לברך את ישראל צריך שבני
ישראל יאזינו וישמעו את ברכתם .אבל אין זה חיוב עצמי אלא חיובם של כהנים .ומה"ט
אסורים להסיח דעתם בשעה שהכהנים מברכין את העם כדי שלא יהא ברכתם ברכה
לבטלה שברכו ,ואם לא יאזינו יהא ברכה לבטלה .או יאמר כמו בתפלה שהש"צ עומד
בחזרת הש"ץ ,צריכין להיות עשרה שומעין שלא תהא ברכתו לבטלה ,ואפילו כבר יצאו
ידי חובתם נמי מהני שלא יהיו ברכותיו לבטלה .והכ"נ אפשר לומר דמה"ט אסור לבנ"י
להסיח דעת ,ולא משום שיש עליהם חיוב.
ו) בספר החינוך (מצוה שע"ח) ס"ל שיש מצוה על הישראל ,אבל לכאו' באופן אחר ממה
שהבאנו עד כאן .וז"ל :שנצטוו הכהנים שיברכו ישראל בכל יום ,שנאמר "כה תברכו את
בני ישראל אמור להם".
כי בחר בנו מכל העמים ורצה שנזכה בטובו ,הזהירנו וצונו להכין מעשינו ולהכשיר גופנו
במצוותיו להיותנו ראויים אל הטוב .גם צונו בטובו הגדול לבקש ממנו הברכה ושנשאל
אותה על ידי המשרתים הטהורים ,כי כל זה יהיה זכות לנפשותינו ומתוך כך נזכה בטובו,
עכ"ל בקיצור.

נשא

נראה בהדיא כוונתו בהיפוך ממ"ש ההפלאה בשמו ,דהרי חשיב האיסור עשה לזר
[לנשוא כפים כמו כהן] למצוה בפ"ע .מלבד זה מה שהקדים שמצוה על הזר להתברך
כנ"ל [וזאת לא מנה למצוה בפני עצמה] וע"כ כוונתו רק שהזרים הם בכלל המצוה דייק'
בכלל ,לפי שזולתם א"א לכהנים לקיים המצוה שעליהם "כה תברכו" .א"כ מקבלי הברכה
הם מסייעים ידי עושי המצוה .אבל משום זה לא מקרי מצוה עשה על הזרים .ומה"ט לא
כתב כן ספר החרדים גם במצות פו"ר וגם לא במצות יבום שגם האשה בכלל המצוה,
אלא בברכת כהנים בלבד כ"כ ,לפי דקרא כתיב "אמור להם" כאדם האומר לחבירו ולא
פנים נגד עורף ,שמעינן מיניה נמי שצריכים הציבור להסב פניהם לצד הכהנים .אם רוצים
להתברך גם הם בכלל המצוה דאמור להם שצריכים להסב פניהם כו' ,אבל אם אין רוצים
להתברך מהם ודאי אין עוברים באיסור עשה ולא כהפלאה ,עכת"ד.
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הרי דס"ל שיש מצוה על הישראל לבקש הברכה .אולם לכאו' זוהי מצוה רק על הציבור
(שהרי מבקשים מהכהנים לברך רק כשיש מנין מתפללים) ,ולכן אין מצוה על כל יחיד
ויחיד .אכן הדין של מנין הוא רק דרבנן ,אבל מדאורייתא לכאו' גם יחיד יכול לבקש משני
כהנים לברך אותו ,וצ"ע.
ז) אולם הריטב"א (סוכה דף ל"א ):לכאו' ס"ל שאין מצוה על הישראל .דז"ל שם :וי"ל
דליכא משום בל תוסיף אלא שמוסיף חלק אחד במצוה ,שמוסיף במנינן או בשיעורן,
שנתנה תורה והקפידה בו בין למטה בין למעלה כשמוסיף בסימן תרועה או תקיעה ,או
שמוסיף במינין .אבל כל שהוא עושה מצותו כדרך שאמרה תורה וחוזר וכופל את הכל
מפני הדור מצוה וכדי לערבב את השטן ,אין בזה משום בל תוסיף אלא אם כן הקפיד
הכתוב בפירוש שלא לכפלו .וכענין שמצינו בכהן שעולה לדוכן שאינו מצווה אלא לברך
פעם אחת ,כדאמרינן התם בפרק ראוהו ,דאי בעי מצלי ואי לא בעי לא מצלי ,לומר שאין
הכהנים מצווין לברך את ישראל בעשה אלא פעם אחת [ביום] ,ואף על פי כן אי בעי הדר
ומצלי אין בזה משום בל תוסיף ,וליכא למימר שעושה להוציא לאחרים ,דליכא חיובא
אישראל* להתברך ,מצוה דכהן הוא ,אלא ודאי כדאמרן ,עכ"ל וע' בסעיף הבא.
ח) אולם בדבר אברהם (ח"א סימן ל') השווה את דעות החרדים והריטב"א וכתב ,שאין
מזה סתירה כלל ,דאפילו לדעת החרדים דמצוה על ישראל להתברך ,מ"מ נראה דלא
דמיא מצוה דרמיא אכהנים למצוה דרמיא אישראל .דעל הכהנים מצוה לחזר אחריה
לקיימה לברך את ישראל .אבל על ישראל אין חיוב כלל לחזר אחר ברכת כהנים אפילו
אחר שקראו כהנים .ואם יצא ולא שמע ברכת כהנים ,לא ביטל מ"ע ,אלא שהמצוה היא
רק שאם הכהנים מברכים ישמעו ויכוונו לבם להתברך מהם .וכן מורה לשון החרדים
(פרק י"ב מ"ע מה"ת התלויות בפה בקנה ואפשר לקיימן בכל יום ,אות י"ח) :לברך כהן
את ישראל ,שנאמר "כה תברכו את בני ישראל" .וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים
בשתיקה ,ומכוונים לבם לקבל ברכתם כדבר ה' ,הם נמי בכלל המצוה( .ממנין תרי"ג
לרשב"ץ) ,עכ"ל .וא"כ אין סתירה לזה מדברי הריטב"א ,דכיון דאין מצוה על ישראל לחזר
אחר הכהנים בכדי להתברך ,לא שייך לומר דלהכי הדר כהן ומצלי כדי להוציאם ,דמאי
להוציאם שייך כשאינם מחוייבים כלל לחזר אחר מצוה זו .ובמ"ש דמצוה דכהן הוא ,ר"ל
דמצוה זו דחזרה אחר ברכת כהנים דכהן היא ולא של ישראל ,והוא פשוט.
ונראה להביא ראיה ברורה דיש מצוה על ישראל להתברך מירושלמי מגילה (פ"ד ה"ח)
מובא בתוס' חגיגה (ט"ז .ד"ה בכהנים) דאסור להסתכל בכהנים בשעה שהם מברכים את
העם משום היסח הדעת ,ואם נימא דאין שום מצוה על ישראל להתברך מאי איכפת לן
בהיסח הדעת דידהו ,אע"כ דעל ישראל נמי איכא מצוה להתברך ,ר"ל לכוון לקבל את
* י"ל דאף דאין חיוב ,מ"מ מקיים מצוה דאורייתא אם מקשיב לברכת הכהן.
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הפרשה

טפ

הברכה בשעה שהכהנים מברכים כמש"כ ולהכי חיישינן להיסח דעתם .ואע"ג דרש"י
במגילה (כ"ד) במתני' דכהן שיש בידו מומין לא ישא את כפיו ,כתב משום דמסתכלים
בו ,ואמרינן בחגיגה המסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהם עיניו כהות ,ולא הביא
טעמא דירושלמי ,וכבר עמדו ע"ז התוס' בחגיגה שם ,מ"מ נראה פשוט דס"ל נמי טעמא
דהיסח הדעת ,דהאיך יחלוק אירושלמי כו' ,עכת"ד.
ונראה דעתו ,שלכהן יש מצוה חיובית להשתדל לברך את ישראל ,אבל הישראל אין עליו
חיוב להקשיב לברכה ,ומ"מ אם מקשיב ומקבל את הברכה מקיים בזה מצוה דאורייתא.

אכן חתנו ,הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל אמר ,שדברי מרן הגרי"ז היו רק בגדר תירוץ ,ולהפיס
את דעת הקהל ,אולם האמת היא שעיכב את הציבור כיון שיש מצוה לברך ולהתברך ע"י
שני כהנים (ע' בטור סי' קכ"ח בשם רבינו פרץ ,וכן מבואר בגמ' סוטה ל"ח ).והמצוה היא
שעיכבה ,ולא עצם הרצון לקבל ברכה ,עכ"ל.
י) לפי החרדים כתב בספר הליכות שלמה (מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,תפילה פ"י ה"א)
וז"ל :הנמצא בבית הכנסת ולא הקשיב כראוי לחלק מברכת כהנים[ ,ובדבר הלכה שם
ביאר :שאם הסיח דעתו לגמרי מן הברכה ומפנה את לבו לדבר אחר ,ובההיא שעתא
אינו זוכר כלל שהכהנים עומדים כנגדו ומברכים ,מסתבר שלא קיים המצוה ע"ש] ואפילו
החסיר רק תיבה אחת ,יש להסתפק אם קיים מצות עשה שיש  -לדעת רבים  -על
הישראל להתברך [דהרי אמרו בתוספתא (פ"ו דמנחות) דברכות כהנים מעכבות זו את
זו ,ונראה דלפ"ז ה"ה נמי שע"י חסרון תיבה אחת מפסידים כל הברכות (וכ"כ בשו"ת בנין
שלמה ,וע' מ"ב ססק"ה דעבר נמי על בל תגרע) וממילא ה"ה להמתברך].
[אולם אם לא הסיח דעתו ,אף שלא שמע המלים היטב יצא ידי חובתו (וכן נראה לכו'
מהא דלא הוכיחו בר"ה כ"ז .דתרי קלי מתרי גברי משתמעי  -מברכת כהנים ,דאע"פ
שיש מצוה על השומעים מ"מ מברכים כמה כהנים יחד ,ומשמע מזה דאין החיוב בברכת
כהנים אלא לעמוד ולהקשיב ולא להסיח דעת ,אבל אין צריכים לשמוע ממש התיבות
כבקריאת המגילה) .ומ"מ לא נהגו לענות ב"ה וב"ה בשמיעת ברכת כהנים (ע' תהלה
לדוד סי' קכ"ג סק"ג) דעליהם להתכוון לברכת כהנים] ,עכ"ל.

נשא

ט) ומסופר על מרן הרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל (ספר עובדות והנהגות לבית בריסק ,ח"ב
עמ' מ"ה) שפעם עיכב את ציבור המתפללים בביתו זמן ארוך ,עד שהגיעו שני כהנים
ל"ברכת כהנים" .כשראה שהציבור תמהים בדבר אמר להם ,שהרי בני אדם ההולכים
לקבל ברכה מרב או מאדמו"ר ,ממתינים הם זמן רב עד לקבלת הברכה ,א"כ ק"ו "לברכת
כהנים" שמפורש בה "ואני אברכם" ,וכי יש דבר גדול יותר מכך ,שהקב"ה בכבודו ובעצמו
מברך את כלל ישראל.

עיון

צ

אשנ

הפרשה

תבנא לדינא:
מאחר שיש דעות רבות בענין זה ,לא יכלנו להביא את כולם ,ועל כן הבאנו מקצתם כדי
שהקורא יבין את יסוד הענין.
ולמעשה דעת רבים מן הפוסקים לחשוש לשיטת ספר החרדים.
בנוסף לזה ישנם שני חלקים במצות ברכת כהנים
א .קיום המצוה.
ב .קבלת הברכה.
שני חלקים אלו מתחלקים לחלקים נוספים:
המצוה
א .קיום המצוה לכהן  -יש עליו חיוב לברך ברכת כהנים (כשיש לכה"פ שני כהנים
ואומרים להם לברך).
ב .מצות הישראל  -על זה כתבנו לעיל במאמר זה.
קבלת הברכה
א .מי שמזלזל בברכה (כגון שנמצא בבית הכנסת מאחורי הכהנים ,ואינו טורח לבוא
לפניהם בזמן הברכה)  -אינו מקבל הברכה (סימן קכ"ח סכ"ד ,והוא ע"פ הגמרא סוטה
ל"ח.):
ב .מי שנאנס מלבוא לשמוע הברכה (כגון העם שבשדות) מקבל הברכה גם כשאינו
שומע ואינו יכול לענות (גמרא ושו"ע שם).
ג .הכהנים ,אם הם מברכים את הציבור כפי ההלכה ,עי"ז מקבלים ברכה מאת השי"ת,
וכמו שכתוב "ואני אברכם"  -לכהנים (חולין מ"ט .והובא במ"ב סימן קכ"ח סק"ב).
לסיכום:
היוצא מזה שגם להחולקים על ספר החרדים וס"ל שאין מצוה על הישראל לשמוע ברכת
כהנים ,מ"מ אם נמצא במקום ההוא ואינו מקשיב לברכה שלא מחמת אונס (ואולי אף אם
רק נמצא בקרבת מקום וקל לו להגיע לשם) הרי אינו בכלל קבלת הברכה ,לכן כדאי לו
מאוד להקשיב.
לכן ישראל הנמצא בבית הכנסת בזמן ברכת כהנים עליו להקשיב היטב לברכת הדכהנים.
כי אם אינו עושה כן מרצונו מפסיד את המצוה (לי"א) וגם את הברכה (לכו"ע) .ובודאי אין
לצאת מבית הכנסת סמוך לברכת כהנים אא"כ הוא מוכרח באונס גמור.

עיון

הפרשה

אשנ

אצ

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה מגליון שנה טו
*

תשובה בלא וידוי

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' וגו'
והתודו את חטאתם אשר עשו (ה ,ו-ז)

מבואר ,דתנאי לקבלת התשובה ,הוא שיתודה בפה על חטאיו,
וכלשונו :כשיעשה תשובה מחטאו חייב להתודות לפני הק-ל ברוך הוא.
ולפי"ז ,מי שאינו מתוודה ,לכאורה חטאו במקומו עומד.
ויל"ע ,מהא דכתב הרמב"ם (פי"ב מהל' עדות ה"ג-ד) ,דרשע שפסול
לעדות ,אם לקה או שעשה תשובה חוזר לכשרותו .מבואר ,שעל ידי
מלקות חוזר לכשרותו ,אע"פ שלא עשה תשובה .וצ"ע דהא בפירוש
כתב הרמב"ם (פ"א מהל' תשובה ה"א)' :ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן
בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו' ,חזינן דבלא תשובה ווידוי עדיין
חטאו במקומו עומד ,וכיצד כתב הרמב"ם (בהל' עדות) דחוזר לכשרותו
במלקות אפילו בלא תשובה.
עוד יל"ע ,מהא דאיתא בקידושין (מט ,ב) :המקדש את האשה על מנת
שאני צדיק גמור ,אפילו הוא רשע גמור ,הרי זו מקודשת .והטעם' :שמא
הרהר תשובה בלבו' .וצ"ע טובא ,לשיטת הרמב"ם דבלא וידוי דברים לא
* עקב חוסר מקום לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.

נשא

כתב רבינו הרמב"ם בריש הלכות תשובה ,במצות וידוי ,הנלמד מקרא
דידן ,בזה הלשון :כל המצוות שבתורה ,בין עשה בין לא תעשה ,אם עבר
אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה ,כשיעשה תשובה וישוב מחטאו
חייב להתודות לפני הק-ל ברוך הוא ,שנאמר 'איש או אשה כי יעשו מכל
חטאת האדם למעול מעל בה' ואשמה הנפש ההיא ,והתודו את חטאתם
אשר עשו' ,זה וידוי דברים ,ווידוי זה מצות עשה ,ע"כ.

בצ

עיון

הפרשה

אשנ

הושלמה תשובתו ,א"כ עדיין חטאו במקומו עומד ,ואיך שייך להיקרא
צדיק גמור ,שקידושיו קידושין ,הלא עדיין הוא רשע

גמור [וכבר הבאנו

להקשות כן ב'ספר עיון הפרשה  -עניני ירח האיתנים' (אות קל)].

עוד צ"ע ,מדוע אם קידש אשה בפני עדים הפסולים לעדות ,אין
האשה מקודשת (רמב"ם פ"ד מהל' אישות ה"ו ,ושו"ע אהע"ז מב ,ה) ,אמאי לא
נימא שמא הרהרו העדים בתשובה ,מאי שנא מהמקדש ע"מ שאני צדיק
גמור אע"פ שהוא רשע גמור חיישינן שמא הרהר בתשובה.
(גליון קסז פרשת נשא אות א)

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
יתכן דכנראה" ,תשובה גמורה" לחוד ,ו"צדיק" לחוד .ולכן ,אעפ"י שכבר התכפר
חטאו במלקות שלקה ,והריהו "צדיק" ,עדיין חייב הוא להשלים תשובתו ,ואין
תשובה מלאה אלא על ידי וידוי.
ולהכי ,גם אם התכפר במלקות שקיבל כדין ,וכבר אינו חוטא ,אלא צדיק ה"חוזר
לכשרותו" ,אעפי"כ חובת התשובה מוטלת עליו ,ואין תשובה מלאה ללא וידוי.
מיהו ,שם "צדיק" ,כבר חייל עליה משעת הרהור התשובה שבליבו ,גם אם לא
אמר בינתיים וידוי ,כי חטאו שפיר התכפר לו בהרהור תשובתו.
ומשה"ק ,מה בין המקדש ,שאומרים עליו ש"הרי הוא צדיק גמור" על ידי
הרהור התשובה ,לבין עדים הפסולים מחמת עבירה ,שאם קידש בפניהם אינה
מקודשת.
נראה ,דרק אם קידש "על מנת שאני צדיק" ,והריהו מגלה דעתו שהוא חפץ
בקידושיה ,לכן אמרינן נמי ,ד"שמא הרהר תשובה בליבו" ,כדי לקיים קידושיו.
משא"כ בעדים ,שאין לנו שום גילוי שהם מעוניינים בקידושיה ,עד כי יעשו
תשובה .מהיכי תיתי נימא ,דהם עדים כשרים.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
לאחר תשובה וקודם וידוי כבר אינו בגדר רשע ,אבל מאידך לא נתכפר לו החטא.
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גצ

פרשת
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אביטה ארחותיך
אשיחה בחוקיך
פקודיך אתבונן
קונטרס התשובות

בהעלתך

עיון הפרשה

תוכן עניני פרשת בהעלותך
עיון הפרשה
א .הנפת הכהנים כמעשה קנין...........................................................צה
ב .שירת הלויים........................................................................................צו
ג .למה נגרע .............................................................................................צז
ד .בנין בית המקדש בלילה.................................................................צח
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אשיחה

בחוקיך  ..........................................קא

ח .ותשועת נפשם מיד שונא  -הגאון רבי דוד פלק .ט .הליכת כלב
לבדו לחברון  -הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד.

פקודיך אתבונן
הפסק של דיבור בברכת המצוות ,הנהנין ,השבח והראיה  -הג"ר
אברהם נפתלי ויג ..................................................................................קג

קונטרס התשובות
מסירות נפש בני לוי במצרים..............................................................קו

בהעלותך

עיון

הפרשה

ךתולעהב

הצ

פרשת בהעלתך
מנין המצוות:
יש בה שלש מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה
עשה :פסח שני בי"ד אייר • פסח שני שיאכלו על מצות ומרורים • תקיעת חצוצרות במקדש ובמלחמה.
ל"ת :שלא להותיר כלום מבשר פסח שני למחרתו • שלא לשבור עצם מעצמות פסח שני.

א .הנפת הכהנים כמעשה קנין

והניף אהרן את הלוים תנופה לפני ה'

(ח ,יא)

בצוף דבש (לרבי וידאל הצרפתי אבד"ק פאס ,הובא בספר חומת אנך לחיד"א
כאן) ביאר ,מדוע הניף אהרן את הלוים ,משום דקיי"ל (קידושין כב ,ב) עבד
נקנה בהגבהה אם הגביהו רבו ,ואהרן רצה לקנות את הלויים ,ולכן הניף
אותם כדי לקנותם בקנין הגבהה.

[והנה בנתיה"מ (חו"מ שם סק"ב) כתב ,דלא פליגי אם קנין הגבהה מועיל בעבד
כנעני רק בהגבהה מכוחו ,אבל במגביה בידו כו"ע מודו דקני ,דהגבהה גופיה משיכה הוא
שמשכו לרשותו ,דידו עדיפא מחצירו .ולפי"ז היה אפש"ל ,דהכא גבי אהרן הרי הוא
הניף אותם בידו ,ושפיר קונה דהויא ליה משיכה .אולם מלבד שהוא דוחק בלשונו שכתב
'בהגבהה' ,גם א"א לומר כן דהא אף קנין של משיכה לא מצאנו אלא בעבד כנעני ולא
בעבד עברי ,דאינו נקנה אלא בכסף ושטר [ראה שיטה לא נודע למי (קידושין כב ,ב); חי'
הריטב"א (שם יד ,ב ד"ה אשכחן); פנ"י (שם יד ,ב) .עוד ראה מנ"ח (מצוה מ"ב סוף אות
י)] ,ושוב צ"ע כיצד מהני הכא קנין הגבהה].

בהעלותך

וצ"ע טובא ,דהא אף שיש אומרים (שו"ע חו"מ קצו ,ג) שאם האדון
מגביה את העבד ,מועיל לקנותו
והר"ן קידושין (ח ,א מדפי הרי"ף)] ,היינו דוקא בעבר כנעני ,אבל בעבד עברי
לכו"ע אינו מועיל אלא ע"י קנין כסף ושטר (קידושין יד ,ב) .וא"כ היאך
פירש שאהרן קנה את הלויים בהגבהתם ,הרי לכו"ע אינו מועיל אצלם
הגבהה.

[והיא שיטת הרמב"ם (פ"ב מהל' מכירה ה"ב)

וצ

עיון

ךתולעהב
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ב .שירת הלויים

זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא
צבא בעבדת אהל מועד (ח ,כד)
מבן חמש ועשרים .ובמקום אחר אומר מבן שלשים שנה (לעיל ד ,ג) ,הא כיצד,
מבן כ"ה בא ללמוד הלכות עבודה ,ולומד חמש שנים ,ובן שלשים עובד .מכאן
לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים ששוב אינו רואה (רש"י)

כתב הרמב"ם (פ"ג מהל' כלי המקדש ה"ז) :אין בן לוי נכנס לעזרה
לעבודתו עד שילמדוהו חמש שנים תחלה ,שנאמר 'זאת אשר ללוים
מבן חמש ועשרים שנה' ,וכתוב אחד אומר 'מבן שלשים שנה' ,הא כיצד,
חמש לתלמוד .ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש ,שנאמר (לעיל
ד ,יט) 'איש איש על עבודתו'.
והקשה בכסף משנה :ואיכא למידק ,דמשמע מהכא דמשיגדיל ויהיה
איש כשר לעבודה ,וזה סותר מה שכתב למעלה שאינו נכנס לעבודה
עד שיהיה בן שלשים שנה .וי"ל דהתם לשיר שהיא חכמה גדולה וצריכה
לימוד המוסיק"א ,והכא לשאר עבודות שאינם צריכות לימוד כגון הגפת
דלתות וכיוצא בהן ,ע"כ עיי"ש.
משמע מדבריו ,שהלויים היו צריכים לשורר בנגינה ,ולכן הוצרכו
ללמוד חכמת המוסיק"א.
וטעון ביאור ,מנלן זה ,דנהי דמבואר בחולין (כד ,ב) שהלוים נפסלים בקול,
ופירש"י שצריכים לבשם את קולם שיהא נראה כקול אחד [וכ"כ הרמב"ם
(שם בה"ח) שאם נתקלקל קולו מרוב הזיקנה נפסל לשיר .וכן איתא במגילה (כד ,ב) :א"ל

ר' חייא לר"ש ברבי ,אלמלא אתה לוי פסול אתה מן הדוכן משום דעבי קלך] ,אמנם
מבואר שהיו צריכים לקרות שפה ברורה כולם כאחד ובנעימה שישמע
כולם יחד כאחד ,ומסתבר שהיו צריכים גם לקרותם בטעמים שזה
פירוש המילים [כמבואר בחגיגה (ו ,ב) :נפ"מ לפיסוק טעמים .וכן בנדרים (לז ,ב):
'ויבינו במקרא' (נחמיה ח ,ח) זה פיסוק טעמים]  -אבל אכתי לא שמעינן שצריך
לשיר בניגונים ,ונהי שאלו ששרו בכלי שיר מסתבר ששרו ניגונים ,אבל
המשוררים בפה מנלן ששרו בניגונים ,הא אפשר שאמרו את המזמורים
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זצ

בשפה ברורה ובנעימה ובטעמים בלבד ,ולמה להו ללמוד בשביל זה חמש
שנים[ .ראה יומא (לח ,א) גבי הוגרס בן לוי ,וברש"י שם (ד"ה פרק) ובע"ב (ד"ה נזרקים)
וראה במאירי ריש פרק החליל ד"ה אמר המאירי .עוד ראה מדרש רבה (בראשית נד ,ד
בסופו 'כמה יגיעות') וראה ברד"ל שם .וכן ראה ברבינו בחיי (ריש פרשת שמיני)].

ג .למה נגרע

ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה
נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במעדו בתוך בני ישראל
(ט ,ז)
למה נגרע .אמר להם אין קדשים קרבים בטומאה ,אמרו לו ,יזרק הדם עלינו
בכהנים טהורים ויאכל הבשר לטמאים (ס"א לטהורים  -גירסת הרא"ם) אמר להם עמדו
ואשמעה וכו' (רש"י)

ובעצם טענת 'למה נגרע' יש לבאר טובא מהי הטענה ,והרי ידעו
שטמא פסול ,שאם לא כן למה באו לטעון ולמה לא הקריבו בתוך בני
ישראל ,וע"כ שידעו הדין של שילוח טמאים וכמש"כ הרא"ם ,וגם הם
בעצמם אמרו 'אנחנו טמאים לנפש אדם' ,וא"כ מה היתה טענתם 'למה
נגרע' ,הלא זהו דין הנוהג בכל התורה שהאונס פטור ממצוה זו שנאנס
עליה ,אף שכולם חייבים.
עוד צ"ב לשון טענתם 'לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו' ,מהו 'במועדו'
דמשמע שאף אם יש להם מועד אחר אינם רוצים להיגרע מהמועד של
הכלל ,וכי עלה כבר על דעתם שיתנו להם מועד אחר להקריבו .ואם
באמת סברו כן ,הא גופא צ"ע וכי זו היתה כל טענתם ,דלא ניחא להו
במועד זה אלא רוצים דוקא בתוך בני ישראל במועדם.

בהעלותך

צריך להבין מה היה המו"מ ביניהם ,כי מתחילה כשאמר להם משה
אין קדשים קרבים בטומאה ,באיזה טומאה איירי ,וכי לא ידע שיש כהנים
טמאים ,אלא ע"כ שרצה לומר דבעלים טמאים מעכבין את הקרבן ,וא"כ
מה חזרו וטענו עד שהודה להם משה.

חצ
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ד .בנין בית המקדש בלילה

וביום הקים את המשכן

(ט ,טו)

בשבועות (טו ,ב) איתא :אמר אביי ,מנין שאין בנין בית המקדש
בלילה ,שנאמר 'וביום הקים את המשכן' ,ביום מקימו בלילה אין מקימו.
והנה ,בברכות (ב ,ב) ובמגילה (כ ,ב) מוכיחה הגמ' ,ד'יום' הוא מעלות
השחר עד צאת הכוכבים ,מקרא דנחמיה (ד ,טו) דכתיב' :ואנחנו עושים
במלאכה וגו' מעלות השחר עד צאת הכוכבים' ,ואומר (שם פסוק טז):
'והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה' .ואמרינן עלה מאי 'ואומר' [לשם
מה הביאה את הפסוק השני] ,וכי תימא משעלה עמוד השחר לאו יממא ,ומכי
ערבא שמשא [משקיעת החמה] ליליא ,ואינהו מקדמי [השכימו בבוקר לעבוד
קודם תחילת היום] ומחשכי [המשיכו לעבוד אחר תחילת הלילה] ,ת"ש 'והיה לנו
הלילה משמר' וגו' ,ע"כ.
ויל"ע ,היכי סלקא דעתן למימר דאינהו מקדמי ומחשכי קודם היום
או אחריו לתוך הלילה ,והרי בבנין בית המקדש מיירי קרא ,ואין בנין בית
המקדש בלילה.

ה .הכשר סוכה כענני הכבוד
וענן ה' עליהם יומם (י ,לד)
שבעה עננים כתובים במסעיהם ,ארבעה מארבע רוחות ,ואחד למעלה ואחד
למטה ואחד לפניהם וכו' (רש"י)

יל"ע ,למ"ד דסוכה הוי זכר לענני הכבוד (ראה סוכה יא ,ב) ,אמאי לא
ציוותה התורה לעשות הסוכה דוגמת היקף ענני הכבוד ,שהיו מסבבים
את ישראל מלמעלה ומלמטה ומארבע רוחותיהם .וכמו כן גם בסוכה
שתהיה עשויה מארבעה דפנות שלמות [ולא בשתי דפנות כהלכתן ושלישית
אפילו טפח ,או שלש כהלכתן ושלישית אפילו טפח ,כדאיתא בסוכה (ו ,ב)] ,ושיהיו
גם הדפנות עשויות מסכך ,ולמה כולן כשרות לדפנות ,כדאיתא בסוכה
(יב ,א).
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טצ

ו .אזהרת איסור דיבור לשון הרע ממרים

ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו
אתודע בחלום אדבר בו .לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן
הוא .פה אל פה אדבר בו וגו' (יב ,ו-ח)
כתב הרמב"ם (פט"ז מהל' טומאת צרעת ה"י) :ועל ענין זה מזהיר בתורה
ואומר 'השמר בנגע הצרעת וגו' זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים
בדרך' (דברים כד ,ח-ט) ,הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה
שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים ,וגידלתו על ברכיה וסכנה
בעצמה להצילו מן הים .והיא לא דיברה בגנותו ,אלא טעתה שהשוותו
לשאר נביאים ,והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו ,שנאמר 'והאיש
משה עניו' ,ואע"פ כן נענשה בצרעת ,קל וחומר לבני אדם הרשעים
הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות וכו' ,עיי"ש מה שהאריך [ומקור
ק"ו זה שהביא הרמב"ם ,בספרי ,הובא ברש"י לעיל (פסוק א) ,עיי"ש].
והנה ,בין עיקרי הדת שמנה הרמב"ם בפיהמ"ש לפרק 'חלק' (סנהדרין

ויל"ע לפי"ז ,איך אפשר ללמוד בק"ו ממרים לענין איסור לשון הרע,
שהרי המספר לשון הרע לא יצא מכלל ישראל.
ועוד ,וכי אפשר לומר על מרים הנביאה שעברה על אחד מעיקרי
הדת ,ח"ו.

בהעלותך

פ"י) ,מנה שם עיקר אחד שכל דברי נביאים אמת .ועוד עיקר אחד
שנבואת מרע"ה היתה למעלה מנבואת כל הנביאים ,עיי"ש .ולפי"ז,
האומר כי נבואת מרע"ה שוה לנבואת כל הנביאים ,הרי זה כופר באחד
מעיקר הדת ,ודינו כמומר לכל התורה ואין לו חלק לעולם הבא.

ק
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אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ז .שירה וחצוצרות
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ,ותקעתם בחצוצרות על
עולותיכם ועל זבחי שלמיכם (י ,י).
א ,כתב הרמב"ם (פ"ג מהל' כלי המקדש ה"א-ב) :זרע לוי כולו מובדל לעבודת
המקדש וכו' עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש ,ויהיו מהן שוערין לפתוח
שערי המקדש ולהגיף דלתותיו ,ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום,
שנאמר (דברים יח ,ז) 'ושרת בשם ה' אלקיו ככל אחיו הלוים' ,אי זהו שירות שהוא
בשם ה' ,הוי אומר זו שירה.
ושוב כתב (שם ה"ה) :בימי המועדות כולם ובראשי חדשים ,היו הכהנים תוקעים
בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים אומרין שירה ,שנאמר 'וביום שמחתכם ובמועדיכם
ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות'.
מבואר בדברי הרמב"ם ,שנאמרו שתי הלכות בשירת הלויים ,האחת על הקרבן בכל
יום בכלל מצות עבודת הלויים שבמקדש .והשניה בכלל מצות חצוצרות ,שאינה בכל
יום אלא בר"ח ובמועדים .וכמו שפירש הרמב"ן (בהשגות לס' המצוות שורש א),
שמצות חצוצרות היא בתורת כלי שיר ,ועיקר שירה בפה.
ובכל יום לא נאמרה מצות שירה ,אלא שעבודת המקדש מוטלת על הלויים ,והשירה
היא מעבודת המקדש .וכשם שאין מצות עשה להגיף דלתות המקדש ,אלא שהיא
עבודה מצרכי המקדש המוטלת על הלויים ,ונצטוו הלויים להיות מוכנים לעבודת
המקדש .וכך דרשו בגמ' (ערכין יא ,א) ממה שנאמר 'ושרת בשם ה' אלקיו ככל אחיו
הלוים' ,שיש עבודת שירות בשם ה' שהיא שירה ,ועבודה זו מוטלת על הלויים.
ומלבד זה נאמרה מצות עשה של ימי שירה בראשי חדשים ובמועדים ,שיש בהם
מצות חצוצרות .וברמב"ן (שם) דן שבכלל זה נלמד חיוב הלל בגבולין במועדים,
שהם ימי שירה והלל [אלא שנתמעט ר"ח מחיוב הלל כיון שאינו יום המקודש
ממלאכה .ואף חיוב הלל במועדים בגבולין אינו בכל קרבן כחצוצרות ,אלא בכל יום
החלוק בקרבנותיו ,כמבואר בערכין (י ,ב)].
ב ,אלא שבגמ' (ערכין יא ,ב) דנו במה שאמרה תורה 'ותקעתם בחצוצרות על
עולותיכם' בלשון רבים ,אם נתרבה בזה שאף על עולת נדבת ציבור אומרים שירה.
ודנו לפשוט ממה שאמרו הלויים שירת 'קל נקמות ה' קל נקמות הופיע' (תהלים צד)

עיון

ךתולעהב

הפרשה

אק

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ח .ותשועת נפשם מיד שונא

וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם
בחצצרת ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאיביכם,
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם
בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון
לפני אלקיכם (י ,ט-י)

בהעלותך

בתשעה באב בשעת החורבן ,ואף שמי"ז בתמוז בטל התמיד והרי שאמרו שירה על
עולת נדבת ציבור .ומבואר שמהכתוב העוסק בדין חצוצרות ,למדו דיני שירה בכל
יום ,ואף בט' באב.
והטעם לזה הוא ,שבמצות שירת חצוצרות נאמר דין ימי שירה ' -במועדיכם ובראשי
חדשיכם' .ודין קרבן הראוי לשירה ' -על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם' .ומשם אנו
למדים מהו הקרבן הראוי לשורר עליו אף בעבודת הלויים שבכל יום ,שכשם שאין
אומרים שירה אלא על היין ,כך אין אומרים שירה אלא על עולותיכם ועל זבחי
שלמיכם .ואם לא נתרבתה עולת נדבת ציבור ,אין היא ראויה לומר עליה שירה.
ומשו"ה הקשו בגמ' שם ,מה נסתפקו אם אומרים שירה על עולת נדבת ציבור ,והא
אמר ריש לקיש שאומרים שירה שלא על הקרבן .והרי שלא נסתפקו אם עולת
נדבת ציבור מחייבת בשירה ,אלא אם היא קרבן הראוי לשיר עליו .ולשי' ריש לקיש
שאומרים שירה שלא על הקרבן ,דנו שאף אפשר לומר שירה על כל קרבן.
ג ,וכן היא לשון הרמב"ם שם (ה"ב) ,שכתב שעבודת הלויים היא שיאמרו שיר על
הקרבן בכל יום' :ומתי אומר שירה ,על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת
בעת ניסוך היין' ,והרי שגדר דין אמירת השירה ,אינו בתורת חיוב שירה על עולת
חובה ,אלא הדין הוא לומר שירה על הקרבן בכל יום .אלא שנאמר דין נוסף מתי
אומרים שירה ,ומהו הקרבן הראוי לשורר עליו ,שהוא על עולת חובה ועל היין.
והמעיין יפרש בזה מה שהשמיט הרמב"ם למימרא דריש לקיש ,שאומרים שירה
שלא על הקרבן.
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נפשם מיד שונא ,כמו דתימא וביום
שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם
ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל
זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני
אלוקיכם וגו' ,יבא שעיר ר"ח ויעמוד לפני
איש שעיר עכ"ל].

במעשה רוקח על הרמב"ם (ריש הל'
תענית) ,כתב דהכל מ"ע אחת ,כי גם

התקיעות במועדים תכליתם שיעלה
זכרוננו לפניו לטובה להושיענו בעת
צרה ,וכמו שכתב החזקוני' ,והיה לכם
לזכרון' ,שהרי ביום שמחתכם דהיינו
במועדיכם ותקעתם על עולותיכם,
וכשתתקעו ותריעו למלחמה יזכור
לכם זכות הקרבנות ונושעתם [ועל

והנה איש שעיר הוא אדום ,וזהו
שאומרים תשועת נפשם מיד 'שונא',
דראה רבינו בחיי (נצבים ל ,ז) ,ד'אוייב'
הוא ישמעאל ו'שונא הוא אדום'
[וסימנך ,הלכה עשו שונא ליעקב].

דרך זו כתב בשבלי הלקט (ענין ר"ח קעו)
בבאור תפלת ר"ח :ראשי חדשים לעמך
נתת זמן כפרה לכל תולדותם בהיותם
מקריבים לפניך זבחי רצון ושעירי חטאת
לכפר בעדם זכרון לכולם יהיו ותשועת
נפשם מיד שונא ,וז"ל :שהקרבנות מעלין
זכר ישראל לפני הקב"ה לטובה ,כמה
דתימא והיו לכם לזכרון וגו' ,יהיו תשועת

וצ"ב ,דבקרא כתיב 'ונזכרתם לפני ה'
אלוקיכם ונושעתם מאויביכם' ,וא"כ
איירי בישמעאל ולא בעשו ,ומדוע
מזכירים בתפלה את עשו דוקא [ראה
אדרת אליהו (האזינו לב ,לה)].

הגאון רבי דוד פלק שליט"א
מח"ס 'ענינו של יום' 'ובתורתו יהגה' ,ירושלים
falk@neto.bezeqint.net

ט .הליכת כלב לבדו לחברון

ויעלו בנגב ויבא עד חברון וגו'
כלב לבדו הלך שם וכו'

(יג ,כב)

(רש"י)

צ"ע ,דלהלן (פסוק כח) כתיב,
שהמרגלים אמרו 'וגם ילידי הענק

ראינו שם' ,הרי דגם הם היו בחברון.

הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א
ראש ישיבת 'עטרת שלמה' ראשל"צ ומח"ס 'דרך חיים' ,בני ברק
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גק

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
ונתן ה' לכם וגו' (יא ,יח)
*

הפסק של דיבור בברכת המצוות ,הנהנין ,השבח והראיה
שאלה א – ראה את הלבנה ועבר תכ"ד מראיתה האם יכול עדיין לברך.

שאלה ב – שמע רעם ודיבר האם יכול לברך כשהוא עדיין תוכ''ד משמיעת הרעם.

הפסק של דיבור בברכת המצוות או הנהנין

הפסק של דיבור בברכת התורה
ע' סי' מז שכתב בשו"ע יש אומרים שאם ה
פסיק בין ברכת התורה ללימודו אין בכך כלום והנכון הוא שלא להפסיק ביניהם וכתב
המ"ב שטעם דעה א' שרק אהבה רבה דלא הוי עיקר ברכה לברכת התורה אז אינו פוטר
אלא אם למד מיד אבל ברכת התורה פוטרת כל היום אפילו לא למד מיד שלא חשיב
היסח הדעת כיון שמצוה להגות יום ולילה אבל הביא שרב האחרונים חולקים ומסכימים
לדעה ב' בשו"ע שאם הפסיק אחר הברכה צריך לחזור ולברך אף אם יודע שלא הסיח
דעתו והנה בברכת התורה יש ברכה אחת אשקב"ו לעסוק בדברי תורה שהיא ברכת
* הג"ר אברהם נפתלי ויג שליט''א ,ראש כולל 'תורה אור' ורב ביהכנ"ס 'מנין אברכים' ו'פני
שמואל' בית וגן ,ירושלים.

בהעלותך

מבואר בסי' ר"ו ס"ג כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה ומוסיף הרמ"א
יותר מכדי דיבור וכותב שם המ"ב בס"ק י"ב שתכ"ד הוא ג' תבות שלום עליך רבי [וכתב
בשעה"צ דלא כט"ז שנקט ארבע תבות והמ"ב בכמה מקומות נקט ג' תבות ובסי' רס"ז
שהביא ארבע תבות ביאר בשיח הלכה שלא מפסיד כלום ע"ש] ויותר מזה הוי הפסק
וזה בשתיקה אבל דיבור אפילו תיבה אחת הוי הפסק כל שהוא שלא לצורך הברכה אבל
בשתיקה הוא רק לכתחילה אבל בדיעבד אפילו שהה הרבה כל שלא הסיח דעתו בינתיים
אין צריך לחזור וע"ש במ"ב שלא יפסיק אף לאמן קדיש או ברכו ועי' סי' קסז ס"ו שנמי
מבואר דין זה שאפילו שח תיבה אחת בין ברכה לאכילה צריך לחזור וברמ"א שם מבואר
שאפילו דיבור שהוא לצורך הברכה לכתחילה לא יפסיק ומ"מ סתם דיבור הוא הפסק
ממש וצריך לחזור ולברך והמ"ב סי' ר"ו ס"ק י"א כתב שדין זה הוא נמי בברכת המצוות
כמבואר בדיני כל המצוות כמו בציצית תפילין בדיקת חמץ שופר וכו'.
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המצוות ואולם יש גם את ברכת אשר בחר בנו שהיא ברכת השבח והדין נאמר על שניהם
הרי שלדעת האחרונים שהמ"ב הביא שזוהי דעת הפר"ח הגר"א וכן העתיק הח"א
להלכה אף בברכת השבח יש חסרון אם מפסיק והדברים מפורשים בסי' קמ ס"ב שכתב
המ"ב שם ס"ק ו' שאם בירך על קריאת התורה והפסיק בדבור ואפילו שח מילה אחת
צריך לחזור ולברך והרי ברכת התורה לפני קרה"ת היא ברכת השבח ומ"מ מבואר שאם
הפסיק בדיבור הוא הפסק ואם הפסיק בין סוף הקריאה לברכה שלאחריה כתב בשעה"צ
בסי' תרצ"ב ס"ק י"ב לענין קריאת מגילה שיש לעיין אם יוכל לברך ברכה אחרונה ולענין
עליית כל הנערים בשמחת תורה כתב בסי' תרס"ט ס"ק יד שיש לומר המלאך הגואל
קודם ברכה אחרונה אלא שהבכור"י שם ביאר שמאחר שהוא פסוק מן התורה אע"פ
שאומרים אותו בע"פ אינו נחשב להפסק ומשמע שאם יפסיק בדבור אינו כן.

הפסק בברכות הראיה כמו רעמים וברקים
מבואר בסי' רכ"ז ס"ג שאם היה יושב בבית הכסא ושמע קול רעם או ראה ברק יכול
לברך רק תכ"ד וכ' המ"ב שם בס"ק יב שעל כן ימהר לצאת שאחרת יפסיד הברכה והיינו
שאחר כ"ד א"א לו לברך [וכ' בשעה"צ ס"ק יז דלא כט"ז שכתב שיכול לברך אח"כ וציין
למגן גיבורים שמחלק אם היה יכול לברך מיד או לא] והוסיף במ"ב שלכך אם עשה צרכיו
ונטל ידיו ושמע קול רעם יברך על הרעם קודם אשר יצר אף שאשר יצר תדיר מ"מ ברכת
הרעם מצוה עוברת והוסיף בס"ק יא להוכיח מדין המחבר שצריך לדאוג שלא להפסיד
את הברכה שהרי כשיוצא מבית הכסא צריך ליטול ידיו כמבואר בסימן ד' משום רוח רעה
וכאן יברך אף שיש רוח רעה על ידיו כדי שלא יעבור זמן הברכה ומזה יוצא להלכה שאם
שמע רעם באמצע שנתו והתעורר ישפשף תיכף ידיו בשמיכה או בבגד משום נקיות
הידיים ויכול לברך אף שלא נטל ידיו שלא יפסיד הברכה אף שיש רוח רעה על ידיו ולפי"ז
כיון שחזינן שצריך לברך דוקא בתכ"ד היה נראה שצריך להסמיך את הברכה לרעם
או לברק ואם ידבר אף שיהיה עדיין בתכ"ד לא יוכל לברך שהרי הפסיק וכמו בברכת
המצוות או הנהנין ואולם הגריש"א זצ"ל והגרח"ק שליט"א הורו שיכול לברך והדבר צ"ב.
ונראה הטעם שהנה בברכת הנהנין או המצוות אין זה רק דין שמברך קודם המצווה או
האכילה אלא צריך להחיל את הברכה על האכילה ועל מעשה המצוה וע' במ"ב ס' מז
ס"ק יט שביאר בטעם הסוברים שצריך להקפיד בברה"ת שלא ידבר קודם שילמד וז"ל
וסבירא להו דדין ברכת התורה כמו בכל ברכת המצוות או הנהנין דצריך לחזור ולברך
אם הפסיק תיכף אחר הברכה אף אם יודע בברור שלא הסיח דעתו דכיון שלא התחיל
עדין במצווה אין לה אח"כ על מה לחול עכ"ל וכ"כ בסי' ק"מ ס"ו ואולם ברעמים וברקים
נראה שאין צריך להחיל את הברכה על הרעם או הברק אלא דינא הוא שכאשר יש לפניו
מציאות של רעם או ברק שרואים גבורות השי"ת מברכים על התופעה הזו וממילא אף
אם דיבר יכול לברך ומה שבעי תכ"ד אין זה מדין הפסק אלא שאם עבר תכ"ד שוב לא
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הק

נחשב שקיימת התופעה הזו של שינוי הטבע בעולם ואין על מה לברך אבל כשאכתי
לא עבר תכ"ד נחשב שהרעם או הברק עדיין בעולם שתכ"ד נחשב לחד זמן כמבואר
בנדרים פז במי שקרע על מתו וסבר שמת ובאמת לא מת ומת תכ"ד שיצא ויסוד זה
שרעמים וברקים לא צריך להחיל את הברכה על הרעם או הברק נראה להוכיח מהא
שכתבו הח"א כלל סג והקיצור שו"ע סי' ס' שאם ראה ברק ובירך עליו ותכ"ד לברכתו
הגיע רעם שיצא וקשה שלא כיוון עליו ומבואר שאף שלא כיוון עליו אלא שאם נחשב
שבזמן שהרעם בעולם בירך יצא ידי דינו וכן מבואר בתשובת אמרי בינה סוף אבהע"ז
סי' ג' שכתב שאם שמע רעש וסבר שהוא רעם ובירך עליו ותכ"ד הגיע רעם אמיתי יצא
יד''ח והרי לא כיוון עליו ומבואר שיוצא אף שלא כוון והטעם בזה שלא צריך להחיל את
הברכה על הברק או הרעם .ויתבאר בזה שלברך על רעמים אפשר רק תכ"ד ואח"כ א"א
לברך ואם דיבר ועדיין נמצא תכ"ד יכול לברך ובברכת המצוות או הנהנין אם דיבר א"א
לברך ובשתק אף יעבור כ"ד יכול לברך ולכאורה הדברים הפוכים ולמבואר א"ש שברכת
המצוות או הנהנין צריכה לחול על האכילה או המצווה ולכן דיבור הוי הפסק ושתיקה אף
יותר מכ"ד אינו חסרון שעומד לעשות האכילה או המצוה והוא בידו וחשיב כמי שהדבר
בעולם לייחס אליו את הברכה אבל ברעמים אין דין הפסק רק צריך שרעם ימצא בעולם
שיכולים לברך עליו.

הפסק בדיבור בין הברכה לאמן

ראה את הלבנה ורוצה לברך אחר תכ"ד לראית
לפי האמור שגדר ברכת הראיה שלא צריך להחיל את הברכה על הדבר וכל הסיבה
שצריך לברך תכ"ד ברעם או ברק הוא מחמת שאח"כ אינם בעולם ואין לברכה על מה
להתייחס א"כ בראה את הלבנה ועדיין קיימת במצב שיכולים לראותה ולברך עליה א"כ
אף שיעבור יותר מכ"ד כיון שהיא קיימת בעולם יכולים לברך עליה ובביאוה"ל סי' תכו

בהעלותך

כתב הרמ"א סי' קכד ס"ח ולא ימתין עם עניית האמן אלא מיד כשכלה הברכה יענה אמן
וכ' במ"ב שם שתכ"ד כדיבור וביותר לא יענה דהוי אמן יתומה ובס' י"א מבואר שקודם
שכלתה ענית אמן מפי רוב הציבור עונה עמהם וע' רע"א שהביא הביאוה"ל שם בד"ה
וקודם שכתב שאם דיבר אחר הברכה לא יכול לענות אמן .ונראה שגדר ההפסק באמן
חמיר טפי' לפי שהאמן הוא הגמר וההמשך הברכה שעי' לשון המ"ב ס"ק מ"ב שכתב
שעניית אמן גם כן מכלל הברכה וכשעונים אמן הוי כמו שהיו גומרים עתה עצם הברכה
וכן הוא בבאור הלכה שם שכתב שעניית האמן ברכה אריכתה היא ושהאמן הוא סיום
הברכה וביותר כתב הרמ''א סי' קס''ז ס''ב שהמברך יכוין לאמן שאומרים השומעים ועי'
מ''ב ס''ק כ' הטעם שהוא שלימות הברכה והוא מהד''מ והגר''א ובבה"ל מביא שהוא
מאו"ז ,ולפי שהאמן נחשב כגמר הברכה צריך להיות סמוך ממש לברכה שאחרת לא
נראה כחלק ממנה ולכך שם יכול לענות רק תכ"ד ולאחר מכן אינו עונה.
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הביא מהגר"ח מצאנזר שאם התכסתה הלבנה ונמצא תכ"ד יכול לברך עליה וראייתו
מרעם וברק וזהו כשהתכסתה אבל באופן שעדיין קיימת יכול לברך אחר כ"ד ובודאי
אף בדיבר אחר ראייתה יכול לברך וכמו שנקטו הגריש"א זצ"ל והגרח"ק שליט"א בברכת
רעמים וברקים מיהו יש לעי' באופן שראה את הלבנה וזז ממקומו ועתה יש בנין שמסתיר
את הלבנה ועבר תכ"ד האם יכול לברך שכעת הלבנה לא לפניו ויש לדון שכיון שבידו
בקל לזוזו ממקומו ולראות סגי בהכי להחשב כמי שהלבנה לפניו.

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה מגליון שנה טו
מסירות נפש בני לוי במצרים*
קח את הלוים מתוך בני ישראל (ח ,ו)
קח את הלוים ,קחם בדברים ,אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום

(רש"י)

במדרש תנחומא (בהעלתך סימן ח) איתא' :קח את הלוים' ,זהו שאמר
הכתוב 'ה' צדיק יבחן' וגו' .אין הקב"ה מעלה את האדם לשררה עד
שבוחן ובודק אותו תחלה ,וכיון שהוא עומד בנסיונו הוא מעלה אותו
לשררה .וכן אתה מוצא באברהם אבינו ,נסהו הקב"ה בעשרה נסיונות
ועמד בהם ,ואח"כ בירכו ,שנאמר 'וה' ברך את אברהם בכל' וכו' .ואף
שבטו של לוי נתנו נפשם על קדוש שמו של הקב"ה שלא תבטל התורה,
שבשעה שהיו ישראל במצרים מאסו בתורה ובמילה ,והיו כולם עובדי
ע"ז וכו' ,אבל שבטו של לוי כולם צדיקים היו והיו עושין את התורה ,ע"כ.
ויש לבאר דברי המדרש ששבטו של לוי נתנו נפשם על קדוש שמו
של הקב"ה וכו' ,היכן מצינו שבני לוי מסרו נפשם במצרים על קידוש
השם ,הא לא היתה סכנה במצרים לשומרי התורה והמצוות ,ושבט לוי
לא היו בכלל בגזירת השעבוד ,שהרי מתחילה היו שבט לוי מסורים רק
לתורה.
* עקב חוסר מקום לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.

עיון

ךתולעהב

הפרשה

זק

עוד צ"ב ,לשון המדרש 'אבל שבטו של לוי כולם צדיקים' ,הא אם לא
היו עושים את המצוות היה זה חסרון ,ומהו הצדקות בלהמנע מלמאוס
בתורה ובמילה .אדרבה ,מי שמואס הוא הרשע ,ומהו גדלותם שנימולו
ולא מאסו בתורה.
(גליון קסז פרשת בהעלותך אות ב)

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
"מסירות נפש" אין הכוונה דווקא למות על קידוש ה' ,אלא שהתגברו על ניסיונות
הזמן ,שבתקופה זו שעם ישראל מאסרו בתורה ובמילה ,והסביבה הייתה מלאה
בכופרים ובמכשפים שפעלו ניסים ממש ,הם לא התפעלו והאמינו באלוקים
שנעלם מאתנו.

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

לשון זאת ,מצביעה על "אלו מול אלו" ,שבט לוי כנגד כל ישראל .מצב זה
כשלעצמו ,הלא הוא ממש בלתי נסבל.
כנראה ,ששבט לוי היה חייב למסור נפשו על התורה ,כדי לא להיגרר אחר כל
שאר השבטים ,שבלשון חז"ל עבדו "כולם" ע"ז.
אולי ,אמנם בזה התקיים ,ה"ה' צדיק יבחן" ,כי לעמוד נגד עם שלם ,שהם עצמם
חלק הימנו ,ומי יודע איזה "השפעות" השפיעו "כולם" זה ,כדי לשכנעם ...ומי
יודע ,אם לא היו גם השפעות מסוגים אלימים ,מתלוות לאידיאולוגיה של
"כולם".
אין ספק איפוא ,שדי בכך ,כדי לקיים את ה"בחינה" ,של "ה' צדיק יבחן".
אלא שאולי קיימים דברי חז"ל נוספים השופכים אור נוסף על "יבחן" זה.
והנה דברי רש"י שלפנינו "קחם בדברים ,אשריכם שתזכו" וכו' ,הלא המה מורים
להדיא ,שהיה צורך לקחתם בדברים .וע"כ כנראה ,כדי לא להגרר ,מרצון או בעל
כרחם ,אחר ה"כולם" שמנגד .וזה לכאורה ,להדיא כמשנ"ת בעה"י.

בהעלותך

לכאורה[ ,מבלי מצוא מקור מפורש ,לקשיים שהיו להם ללוויים בקיום תורה
ומצוות] ,משתמע מתוך דברי חז"ל שלפנינו ,ששבט לוי "עמד" כנגד כל ישראל
שמנגד ,שכן אמרו ש"ישראל במצרים מאסו בתורה ובמילה" ,ו"היו כולם עובדי
עבודה זרה".

תוכן עניני ספירת העומר וחג השבועות
עיון הפרשה
א .ספירת ימים וספירת שבועות........................................................קי
ב .עמידה בעת יציאה ידי חובה.......................................................קיא
ג .הקדמת ספירת העומר לקידוש לבנה.......................................קיא
ד .ציווי המצוות בחומשי התורה ......................................................קיב
ה .מגילת רות למה נכתבה.................................................................קיג
ו .חששה של רות ללקוט מן השדה ................................................קיג
ז .חג השבועות 'זכר ליציאת מצרים'...............................................קיג

אביטה ארחותיך
ח .חלוקת תורה שבעל פה לתקופות..............................................קיד

אשיחה

בחוקיך  ........................................קיח

ט .ספק ספיקא בברכה  -הגאון רבי נפתלי נוסבוים .י .טעה בין
יום ליום בשתי טעויות  -הרה"ג יהודה ברונר .יא .יציאה לכתחילה
מהש"ץ בברכת הספירה  -הרה"ג ישעיה ברנד .יב .רמז ששת
השעורים  -הגאון רבי יצחק סורוצקין .יג .ברכת התורה בנשים
 הגאון רבי שמואל קמינצקי .יד .מעלת כתיבת חידושי תורה -הגאון רבי דוד פלק .טו .שמעתתא בעיא צילותא  -הרה"ג צבי
קריזר .טז .אמירת הלל ברגלים  -הרה"ג דוד מנחם רייכמן .יז.
חציו לה' וחציו לכם  -הרה"ג שמואל יצחק שטיינפלד.

פקודיך אתבונן
בירור דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  -במנהג שטיחת פרחים
בביה"כ בשבועות ..............................................................................קכה

קונטרס התשובות
תוספת יום טוב בחג השבועות..........................................................קל
בשבועות אין דין תוספת  -פוק חזי כמה בטלנים בשוקא  -שני דינים
בתוספת  -זהו רק איסור מלאכה  -זהו רק סייג לאיסור מלאכה  -הוספות
בענין זה  -יש לחלק בין תוספת ל'ברכו'  -בשבועות יש דין תוספת אחר
 יש לחלק בין תפילה לקידוש  -אין זה תאריך קבוע  -אותו פה קדושאמר לקבל תוספת  -הדבר נראה כחסרון ב’תמימות’  -דווקא בתפילה
הקפידו  -התוספת אינה משנה את המציאות  -הט”ז לשיטתו שנפקע
היום  -תלוי אם הוא דין ביום או בגברא  -בנידון אם יש תוספת יום טוב
בשבועות [ועוד].
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ספירת העומר ושבועות
יק

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

עניני ספירת העומר וחג השבועות
א .ספירת ימים וספירת שבועות
במנחות (סו ,א וכ"ה בחגיגה יז ,א ובר"ה ה ,א) איתא ,דמצוה למימני יומי
ומצוה למימני שבועי ,דכתיב (ויקרא כג ,טז) 'תספרו חמישים יום' וכתיב
(שם פס' טו)' :שבע שבתות תמימות תהיינה' [והכי קיי"ל (שו"ע או"ח תפט ,א)].
והנה רש"י בפרשת אמור אהני קראי 'וספרתם לכם וגו' שבע שבתות
וגו' עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם' וגו',
פירש' :עד ממחרת השבת השביעת תספרו' ,ולא עד בכלל .והן ארבעים
ותשעה יום' .חמשים יום ,והקרבתם מנחה חדשה לה'' ,ביום החמשים
תקריבו .ואומר אני ,זהו מדרשו .אבל פשוטו' ,עד ממחרת השבת
השביעית' שהוא 'יום חמשים  -תספרו' ,ומקרא מסורס הוא ,עכ"ל.
וקשה ,דבין כך ובין כך ,לפי שני הפירושים ברש"י ,הן כפשוטו והן
כמדרשו ,לא הוזכרה מצות ספירת הימים כלל .דלפירוש קמא דרש"י
כפשטיה דקרא ,ד'תספרו' קאי על 'ממחרת השבת השביעית' ,ואח"כ
כתיב 'חמשים יום והקרבתם' שביום החמישים הוא יום הקרבת העומר.
ולפ"ז 'תספרו' לא קאי על ספירת הימים אקרא ד'חמשים יום' ,אלא
על הספירה של ה'שבע שבתות' ,ולפ"ז אין מפורש בתורה אלא המצוה
למימני שבועי ,ויום ה'חמשים יום' לא הוזכר אלא כלפי שביום חמישים
הוא קביעת חג השבועות ,ואשר ביום זה 'והקרבתם' וגו' את קרבן היום.
ולפירוש בתרא דרש"י שהכוונה היא שעד ממחרת השבת
השביעית ,שהוא יום החמישים ,תספרו ,א"כ לא נאמר בזה אלא שיעור
במצות הספירה ,עד מתי היא נוהגת ,ולעולם עיקר הספירה היא ספירת
שבועות .ושוב צ"ב היכן הוזכר בתורה ספירת ימים[ .עוד בענין זה ,ראה
מש"כ בגליון שנה יד (גליון קנו עניני ספירת העומר אות ב)].

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

איק

ב .עמידה בעת יציאה ידי חובה
בביאור הלכה (תפט ד"ה ומצוה) איתא ,דש"ץ המוציא את הציבור
בספירת העומר ,יכול הציבור לשבת ואינו צריך לעמוד כדין הסופר
בעצמו [וכמו כן מבואר בלבוש גבי היוצא בקריאת התורה (סי' קמא ,סע' א) ,וטעמא
משום שהבעל קורא הוא השליח לעמידה ומוציא את הכל ,עיי"ש].
ויל"ע ,מאי שנא מהא דמצינו בדין חזרת הש"ץ (רמ"א או"ח קכד ,ד)
שצריך לעמוד ,ובהגר"א (שם) ובמשנ"ב (שם סק"כ) מבואר הטעם משום
שיוצא בה [וראה גם בשער הציון (תרצ ,א) שכתב כן גבי ברכות קריאת מגילה ,שכל
השומעים צריכים לעמוד ,משום דשומע כעונה] ,וצריך ביאור מאי שנא היוצא
בספירה ובקריאת התורה ,מהיוצא בתפילה ובמגילה.

ג .הקדמת ספירת העומר לקידוש לבנה
יש לדון בגדר 'תדיר ושאינו תדיר' ,לפי מה קבעינן מהו 'תדיר' ,האם
לפי ימי קיום המצוה בפועל ,שכל מצוה שמקיימים אותה יותר פעמים
חשיבא 'תדיר' .או לפי תקופת השנה שבה נוהגת המצוה ,דהיינו מצוה
שנוהגת בזמן מרובה יותר ,חשיבא תדירה טפי ,אף שבפועל מקיימים
אותה פחות פעמים.

והנה מנהג ישראל תורה ,להקדים ספירת העומר ולספור מיד לאחר
תפילת ערבית ,קודם שמקדש את הלבנה .ולכאורה חזינן ,שהקובע הוא
ימי המצוה בפועל ,ולא תקופות השנה .אמנם יל"ע בזה אי איכא מקור
וראיה לגדר זה ד'תדיר' או שהוא מטעמא אחרינא.

ספיה"ע ושבועות

ונפק"מ בריש ירחא דאייר ודסיון ,עת שחייב בספירת העומר
ובקידוש לבנה ,מה יקדים משום 'תדיר' ,אי ספירת העומר שמקיים
מצוה זו מ"ט פעמים בשנה ,או קידוש לבנה דאף שמקיימים אותה רק
י"א פעמים בשנה פשוטה ,מ"מ כיון שחייב בה בכל חודשי השנה שוב
חשיבא 'תדיר'.

ביק

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

חג השבועות
ד .ציווי המצוות בחומשי התורה
כלל מסר בידינו אדוננו הרמב"ן (בהקדמתו לחומש דברים) ,בביאור
המצוות שנצטוו בהן ישראל רק בספר דברים ולא קודם לכן ,זו לשונו:
עוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל ,כגון היבום ,ודין המוציא
שם רע ,והגרושין באשה ,ועדים זוממין וזולתו .וכבר נאמרו לו כולן בסיני
או באוהל מועד בשנה הראשונה קודם המרגלים ,כי בערבות מואב לא
נתחדשו לו אלא דברי הברית כאשר נתפרש בו .ועל כן לא נאמר בספר
הזה 'וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל' ,או 'דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם' מצוה פלונית .אבל לא נכתבו המצות בספרים הראשונים
שידבר עם יוצאי מצרים ,כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ ,אע"פ
שהן חובת הגוף .כאשר בא בענין הנסכים ,או מפני שאינן תדירות ,לא
הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ ,עכ"ל.
והיינו דאיכא תרי טעמי אמאי לא נכתבו עד עתה המצוות המופיעות
רק בספר דברים :הראשון ,אם משום שבדור המדבר לא היתה מצוה זו
נוהגת [מטעמים שונים] .והשני ,אם היו אלו מצוות שאינן תדירות ,ומשום
כך נמנע משה מללמדן את בני ישראל עד שעת כניסתם לארץ.
ויש להקשות טובא ,אמאי מצות היראה לא נאמרה עד עתה ,אלא
רק בחומש דברים (י ,יב) נצטוינו עליה' :ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל
מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך' וגו' .שהרי שני הטעמים שכתב הרמב"ן
לא שייכי כלפי מצוה זו ,דודאי נוהגת היא גם בדור המדבר ,ואף שכיחה
היא עד למאד [ואמנם נתבארה מעלת המצוה וסגולתה כבר בחומשים הקודמים ,כגון
בפרשת מינוי דיינים (שמות יח ,כא)' :יראי אלקים וגו' שונאי בצע' .וכן במתן תורה (שם
כ ,טז)' :בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו' .אולם הגם שביאר והגדיר את
מעלותיה של היראה ,מ"מ לא ציווה משה רבינו לכלל ישראל את חובת היראה כמצות

עשה ,עד חומש דברים בפרשת עקב כאמור ,וטעון ביאור].
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גיק

ה .מגילת רות למה נכתבה
במדרש (רות רבה פ"ב טו) איתא :אמר רבי זעירא ,מגילה זו אין בה לא
טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר ,ולמה נכתבה ,ללמדך כמה שכר
טוב לגומלי חסדים ,ע"כ.
ותמוה ,הלא כל הלכות גירות ילפינן ממגילת רות ,כמבואר ביבמות
(מז ,א-ב) וברמב"ם (פי"ד מהל' איסו"ב) ,נמצא דשפיר יש בה היתר ויש בה
איסור [וכן הלכות קנין חליפין הנלמדות ממגילת רות (ב"מ מז ,א ועוד)].

ו .חששה של רות ללקוט מן השדה
ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו (רות ב ,ב)
אלכה נא השדה ,לאחד משדות אנשי העיר ,אחרי אחד מהם אשר אמצא חן
בעיניו ,שלא יגער בי .ואלקטה שבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו  -אחר מי
אשר אמצא חן בעיניו (רש"י)

צ"ב ,מדוע חששה רות ממי שיגער בה כשמלקטת בשדה ,הרי
מתנות עניים של עניים הן ,ואי אפשר לגעור בעני המלקט.

ובאמת צ"ב נמי ,מפני מה חששה רק מ'גערת' האיש ,ולא מעצם
הדבר שאולי לא יתן לה כלל ללקט.

ז .חג השבועות 'זכר ליציאת מצרים'
הנה נוסח התפילה בחג השבועות הוא' :את יום חג השבועות הזה
זמן מתן תורתינו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים'.

ספיה"ע ושבועות

ובשלמא להלן (פסוק טז) כשאמר בועז 'ולא תגערו בה' ,כבר ביאר
המלבי"ם (שם) שהכוונה שגם אם תלקוט שלא כדין לא יגערו בה ,עיי"ש.
אבל הכא ,רות עצמה בדבריה לנעמי וודאי לא כיוונה לכתחילה ללקוט
שלא כדין [ואין לומר שחששה שמא תבוא ללקוט אצל עבריינים ,דא"כ היתה צריכה
לומר שתלקוט אחר 'איש הגון' ולא 'אחר אשר אמצא חן בעיניו'].

דיק

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

ויש לעיין ,למה נתלה מתן תורה ביציאת מצרים ,דהא לכאורה
איפכא הוא ,שעיקר תכלית יציאת מצרים הוא קבלת התורה ,כדכתיב
(שמות ג ,יב)' :בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר
הזה' [וכמו שהאריך בספר החינוך (מצוה שו)] ,ומהו 'זמן מתן תורתינו  -זכר
ליציאת מצרים' ,אטו הגדול נתלה בקטן ,או עיקר מיוחס אל הטפל.
הפרשה  -עניני חג הפסח' (אות רג  -רד במהדורה החדשה)].

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ח .חלוקת תורה שבעל פה לתקופות
א ,שנו חכמים במשנה (ריש אבות) את סדר מסירת התורה' :משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים' .והרי שמסירת התורה מתחלקת
לתקופות הכוללות כמה דורות .וכתקופת הנביאים שמשמואל הנביא ועד אנשי
כנסת הגדולה [ולחמשת התקופות נתייחדו ספרים בכתבי הקודש .משה כתב
ספר התורה .יהושע כתב ספרו .וספר שופטים הוא לתקופת הזקנים .ספרי שמואל
ומלכים לתקופת הנביאים ,ועד הרשות שנתן כורש לעלות לא"י .ותקופת אנשי כנסת
הגדולה בספר עזרא].
ובסוף ימי אנשי כנסת הגדולה ,קמה מלכות יון שהשפילה את התורה מפי הנביאים
(תנחומא שמיני סי' ח) .וכן שאמרו בסדר עולם רבה (פרק ל)' :והצפיר והשעיר
מלך יון וגו' הוא המלך הראשון' (דניאל ח ,כא) ,הוא אלכסנדרוס מוקדון שמלך י"ב
שנה .עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקדש ,מכאן ואילך' ,הט אזנך ושמע דברי
חכמים' (משלי כב ,יז) ,ע"כ.
ב ,אז החלה תקופה חדשה בקבלת התורה שעל ידי שמיעת דברי חכמים ,והתקינו
אנשי כנסת הגדולה את יסודי תורה שבעל פה ,מדרש הלכות ואגדות ,או כללות
ופרטות (שתי גירסאות בירושלמי שקלים ריש פרק ה) ,ומסרוה לזוגות.
וכל תקופת הזוגות היא טבעת אחת בשרשרת קבלת התורה .וכדתנן (פאה ב ,ו):
'אמר נחום הלבלר ,מקובל אני מרבי מיאשא שקיבל מאבא שקיבל מן הזוגות שקבלו
מן הנביאים הלכה למשה מסיני' [וראה נזיר (נו ,ב) בטעם שלא מנה יהושע וזקנים].
והחילוק בין תקופת הנביאים לתקופת הזוגות ,הוא שממשה עד סוף ימי הנביאים,
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היתה התורה נמסרת ליחיד שבכל דור  -משה ליהושע .וכן כל נביא לנביא שלאחריו.
ואילו מאנשי כנסת הגדולה ,היתה התורה נמסרת מבית דין לבית דין ,וכלשון
הרמב"ם (בהקדמה למשנה תורה) ,שמאנשי כנסת הגדולה ואילך כתב' :עזרא ובית
דינו קבלו' .ובתקופת הזוגות היתה תורת בית דין הגדול נמסרת על ידי הנשיא ואב
בית דין ,עד ימי רבן גמליאל הזקן.
ג ,ורבן יוחנן בן זכאי התחיל תקופה חדשה במסירות התורה ,וכמו שאמרו (שיה"ש
רבה פרשה ז)' :בדורות הראשונים אנשי כנסת הגדולה הלל ושמאי ורבן גמליאל
הזקן ,בדורות האחרונים רבן יוחנן בן זכאי ור' אליעזר ור' יהושע ור' מאיר ור' עקיבא
ותלמידיהון'.
ומימות רבן יוחנן בן זכאי התחילה תקופת התנאים ,שבה לא נמסרה התורה על ידי
בית דין הגדול אלא מרב לתלמיד ,וכמו ששנינו באבות (פ"ב מ"ח)' :ריב"ז קיבל מהלל
ושמאי' ,ואחריו יותר לא מוזכר מי קיבל ממי ,אלא מכאן ואילך ממשיכה המשנה:
'חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי' וכו' ,והם מסרו לתלמידיהם .ונתחדש תואר
'רבי' לכל אחד מהסמוכים הראוי להיות ממוסרי התורה.
וכתבו הגאונים (תשו' הגאונים ,שערי תשובה סי' כ) :שמימות משה רבינו עד הלל
הזקן היו שש מאות סדרי משנה ,כמו שנתנם הקב"ה למשה בסיני .ומן הלל ואילך
נתמעט ונתמסכן העולם וחלשה כבודה של תורה ,ולא תקנו מהלל ושמאי אלא ששה
סדרים בלבד ,והם אותם שתקנו היו אנשי משנה וכו' ומהלל ועד רבי נתן וכו' ,ע"כ.
ותקופה זו היא 'תקופת התנאים' ,שהיתה התורה שבע"פ מסורה בששה סדרים,
ואף היתה מחולקת למסכתות .וכמו שאמר ר' יוסי' :אשריך כלים שנכנסת בטומאה
ויצאת בטהרה' (סוף כלים) .אבל 'לא היו להם דברים מתוקנים ומשנה ידועה שהכל
שונים אותם בפה אחד ולשון אחד .אלא אותן הטעמים והשמועות שהיו יודעים,
אע"פ שהחכמים כולן היו שוים בהם ,כל אחד ואחד שנה לתלמידיו באיזה חבור
שירצה ובאיזה דרך שירצה' (לשון רב שרירא גאון באגרתו ,בחלק כיצד נכתבה
המשנה).
ומסירות תורה שבעל פה מרב לתלמיד ,היתה כוללת את חלק המשנה שבתורה ואת
חלק התלמוד שבתורה .שהיה רב לגמרא ורב לסברא .רב לגמרא המוסר את חלק
המשנה כל גופי ההלכות והדרשות ,ורב לסברא המלמד את טעמי המשניות .וכרבי
מאיר שקיבל גמרא מרבי ישמעאל ,ואח"כ קיבל סברא מרבי עקיבא (עירובין יג ,א).
ד ,עד שבא רבינו הקדוש ,וקבע סדר משנה אחד לכל ישראל .ורבי ובית דינו סידרו
שאר חלקי המשנה שבתורה שבעל פה ,שהם ההלכות והדרשות .וקבעום בתוספתא
ובספרא ובספרי .וכמו שפסק הרמב"ם (פ"ח מהל' אישות ה"ד) במקדש אשה על
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מנת שאני 'תנאה'  -צריך להיות יודע לקרות המשנה וספרא וספרי ותוספתא של
רבי חייא.
וקבע רבי 'סתם משנה אליבא דרבי מאיר' ,שיסוד המשנה יהא באותה לשון שהיה
רבי מאיר שונה את המשנה לתלמידיו וכפי שקיבל מרבי עקיבא רבו (ראה רש"י
סנהדרין פו ,א ד"ה אליבא) .והוסיף עליה רבי מה שהיו שונים חכמים אחרים
[ופעמים שלא קבע משנה שכבר שנו החכמים שלפניו ,אלא חידש לשון משנה
משלו .וכמו שנחלקו בגמ' אם משנה מסוימת רישא כחד תנא וסיפא כחד תנא ,או
רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי ,כגון מגילה ט ,ב ועוד].
ומימי רבי ואילך ,אין חלק המשנה שבתורה נמסר מדור זה לדור שלאחריו .אלא
מסרה רבי לדורות עולם .שבכל דור אנו מקבלים את ההלכות והדרשות שבתורה
מתוך המשנה והברייתות שקבעו רבי ובית דינו .אבל חלק התלמוד והסברא שבתורה
שבעל פה ,שהוא טעמי המשניות ,היה נמסר מרב לתלמיד.
ה ,ובימיו של רבי התחילה תקופת האמוראים .וכמו שפירש רב שרירא גאון ,שעד
שסידר רבי את המשנה היה מוסרה לתלמידיו ,ואחר שסידר המשנה מסר טעמיה.
ומחמת כן היו בדור שלאחר רבי חכמים שהיו תנאים ,כרבי שמעון ברבי ועוד.
וחכמים שהיו תנאים ואמוראים ,כרבי חנינא ורבי ינאי ורב .וחכמים שהיו אמוראים
כשמואל ורב כהנא קמא ורב אסי.
ומשעה שקבע רבי את המשנה ,לא מסר לתלמידיו אלא את חלק התלמוד והסברא,
וחכמים אלו נקראים 'אמוראים' ,דהיינו מתורגמן העומד לפני הרב הדורש ,וחוזר על
דבריו ו'אומרם' בקול כדי שישמעו העם .וכך היו התנאים כרב הדורש את המשנה,
והאמוראים מוסרים את טעמיהם כדי שיבינו העם.
וההלכות שנתחדשו מסברא לאחר חתימת המשנה ,נמסרו בתורת 'מימרות' ,ואינם
שנויים בברייתא להיות בכלל מסורת ההלכות .וכמו שפירש הריטב"א (ב"מ ה ,א)
את החילוק בין 'תני רבי חייא' ובין 'אמר רבי חייא' ,שבברייתא שנה מה שקיבל
מרבותיו ,והמימרא היא מה שאמר מסברא [והיינו מה שאמר מסברא לאחר חתימת
המשנה].
וכן מצאנו (סנהדרין לו ,ב) ,שרב כהנא ורב אסי היו צריכים לגמריה דרב ולא הוי צריכי
לסבריה דרב .שהם היו תלמידי רבי לאחר שסידר המשנה ,וקבלו ממנו הסברא .אבל
רב תנא הוא ,שקיבל מרבי את המשנה קודם שנקבעה ,והיה רבי רבו אף לגמרא.
ו ,וכך היתה התורה נמסרת מרב לתלמיד ,בארץ ישראל ובבבל .ובכל דור היו קובעים
מימרות ושמועות שיהיו כל התלמידים גורסים אותן ,וכמו שאמר רב נחמן לרבי
חייא בר אבא ורבי אסי ,שפירוש משנה מסוימת נקבעה בבבל בגירסא (עירובין לב,

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

זיק

ספיה"ע ושבועות

ב) .וכשם שבימי התנאים היה כל רב מוסר את המשנה באיזו דרך שירצה ,כך בימי
האמוראים היה כל רב מוסר את השמועה באיזו דרך שירצה ,ובסורא אמרי לה הכי
ובפומבדיתא אמרי לה הכי.
ובסוף ימי אביי ורבא נתרבו הצרות בארץ ישראל ,והתקין הלל הנשיא את קידוש
החדשים לפי החשבון ,ואף ניתק הקשר עם ישיבות בבל [וגדולי אותו דור הם ר'
יונה ור' יוסי ,שכל התלמוד הירושלמי מלא בתורתם ,ובתלמוד הבבלי לא הובאו
שמועותיהם] .וחכמי הדור שלאחריהם ,היו מקבלי התורה האחרונים בארץ ישראל,
המוזכרים בירושלמי [וכר' תנחומא מסדר המדרש].
ובבבל המשיכה מסירת התורה עד ימי רב אשי ,והוא קיבץ את כל השמועות שהיו
נאמרות בבבל ,לקבוע סדר אחד של 'תלמוד' לכל ישראל.
ומסר התלמוד לחכמי הדור שלאחריו ,מר בר רב אשי ראש ישיבת מתא מחסיא
שבסורא ,ורבינא [השני] ראש ישיבת פומבדיתא .אבל בימי רבינא כבר נתבטלו
הישיבות בגזירת המלכות ,ופסקה קבלת תורה שבעל פה ,ונחתם התלמוד כמו
שקבלוהו חכמי אותו הדור מרב אשי.
ומכאן ואילך נקבעה תורה שבעל פה ,שהיא המשנה והברייתות ושני התלמודים,
שמהם תצא הוראה לישראל לדורות .ואי אפשר לחלוק על התלמוד ,כמו שכתב
הרמ"א (חו"מ כה ,א) ,שמי שאינו בכלל מקבלי תורה בע"פ אינו יכול לחלוק על בעלי
הקבלה.
והנה מצאנו בגמ' (יבמות עב ,ב) :איתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן ,אין לי אלא נימול
לשמיני שאין נימול אלא ביום ,מנין לרבות לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר,
תלמוד לומר 'וביום' וכו' בתר דנפק ,אמר ליה רבי יוחנן לר"ל ראיתי לבן פדת שיושב
ודורש כמשה מפי הגבורה [פירש"י :בלשון תנאים] ,א"ל ר"ל ,דידיה היא ,מתניתא
היא וכו' ,ע"כ.
והמעיין יפרש ,מפני מה נחשב לשונו של רבי אלעזר בן פדת כלשון תנאים ,ומפני מה
נחשב האומר בלשון תנאים כיושב ודורש כמשה מפי הגבורה.
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אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ספירת העומר
ט .ספק ספיקא בברכה
הנה קיי"ל דספק ברכות להקל ,ואין
מברכין כאשר יש ספק בחיוב ברכה.
ונסתפק בספר חיי אדם (כלל ה ,ו)

אי כשיש ס"ס לחייב ברכה אמרינן
דמברך ,או דגם בס"ס אמרינן ספק
ברכות להקל .וכגון מי שאכל ספק
כזית והוא בריה ,א"כ יש ס"ס לחיוב
ברכה שמא אכל כזית ,ואת"ל לא
אכל כזית שמא בריה חייב גם בפחות
מכזית .ומסיק דאפ"ה אמרינן ספק
ברכות להקל.
ובנשמת אדם הביא ג' ראיות לדין זה,
והראיה הג' היא ממש"כ התרוה"ד
(לז) אם ספק לאחד אם ספר לילה
אחד או לא ,היאך יעשה מכאן ואילך,
יספור בברכה או לאו וכו'.
והשיב ,דיספור בברכה מכאן והלאה
וכו' ,ואף דמי שוודאי לא ספר יום
שלם נהגינן כבה"ג שכתב מי ששכח
יום אחד אינו סופר בברכה וכו' ,מ"מ
בספק מצינו למיסמך על החולקים
דס"ל דכל יומא מצוה בפנ"ע ,יעו"ש.

והנה במשנ"ב (תפט ,לח) בהאי דינא
דתרוה"ד כשיש לו ספק אם דילג
יום אחד דסופר בברכה מכאן ואילך,
כתב הטעם בשם הפר"ח ,משום
דהוי ס"ס שמא לא דילג כלל ,ואת"ל
שדילג שמא הלכה כאותן פוסקים
דכל יום מצוה בפנ"ע ,עכ"ל.
וכן לעיל (לד) כתב ,דמי ששכח
לספור בלילה וספר ביום ,דמכאן
ואילך סופר בברכה ,כתב בשעה"צ
(מה) משום דהוי ס"ס לחיובא ,דספק
שמא יכול לספור גם ביום ,ואת"ל
דאין ספירה ביום ,שמא כפמ"ג דאין
הימים מעכבים ,עכ"ל .ומשמע דס"ל
למשנ"ב דס"ס בברכות להחמיר
מברך.
וקשה ,דבסימן רטז (כ) כתב בשם
האחרונים ,דאפי' יש ס"ס להצריך
ברכה ,כגון ספק אכל כזית או לא,
והיה בריה ,ויש ס"ס להחמיר ,אפ"ה
ספיקו להקל ולא יברך ,עכ"ל.
ולכאורה סתרי דבריו אהדדי ממש"כ
(תפט) דבס"ס יכול לברך.

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
ראש ישיבת 'חיי משה' וגאב"ד ''הישר והטוב' ואהבת שלום' ,ירושלים

עיון

הפרשה

תועובשו רמועה תריפס

טיק

י .טעה בין יום ליום בשתי טעויות
יל"ע ,באדם שחשב שעדין הוא יום
וספר ,ובאמת כבר היתה שקיעה
[או צאה"כ] ,והוי יום המחרת ,אך
כשספר טעה בספירה ,וספר של יום
המחרת ,ונמצא שספר נכון ,אך ע"פ
דעתו ספר יום הקודם והוא טעות,
ומצוי הוא באדם שהגיע בקבלת
שבת לבהיכ"נ ,ובלוח המורה על
ימי הספירה ,החליפו לספירה של
מחר ,אך הוא חשב שהיא הספירה
של יום שישי ,וממילא חשב בטעותו
שמה שספר כבר הוא טעות ,והגדיל

לטעות שעוד הוא יום שישי ,וספר
במהרה הספירה ,ובאמת כבר הגיע
שבת ,וטעה בתרתי גם שחשב
שהספירה היא של יום השישי ,וגם
חשב שעדין הוא יום שישי .ויש
לעיין בזה ,דכשספר בספירה חשב
שסופר את יום השישי ,ובאמת אינו
כן ,וממילא ספר בטעות ,אמנם
לאידך גיסא יש לומר ,שסוף סוף
ספר נכון ,והגם שלא ידע שסופר את
יום השבת ,מ"מ ספר כהוגן ,ויש לדון
בזה מכמה אנפין.

הרה"ג יהודה ברונר שליט"א
בני ברק ,כולל 'רמת השרון'
rivkabro@gmail.com

יא .יציאה לכתחילה מהש"ץ בברכת הספירה

וטעמיה משום דקסבר דשומע
כעונה נעשה כאילו ענה ממש,
כמש"כ (בח"ה סי' יג) שהמתפלל
אינו רשאי לשתוק באמצע תפילתו
מטעם הפסק ,והיינו משום שנעשה

והנה הק' התוס' (סוכה לח ,ב ד"ה
שמע) בזה"ל :וקשה מהא דאמרי'

בפרק מי שמתו וכו' ולמה לן כולי
האי ,יתפלל כדרכו ולכשיגיע שם
ישתוק ,אלא ודאי אם היה שותק
היתה שמיעתו הפסקת תפילתו,
ומיהו שמא אע"ג דשומע כעונה מ"מ
עונה עדיף ומצוה מן המובחר ,עכ"ל.
וצ"ע ,היאך קאמר התוס' תרתי
דסתרי מיניה וביה ,דכיון דקאמר
דעל ידי שומע כעונה הוי הפסק,

ספיה"ע ושבועות

כתב בשו"ת הרשב"א (ח"א סי' קכו):
מפני מה שליח ציבור אומר הברכה
בקול רם וכו' ,ששליח ציבור מוציא
את השומעים ,שהשומע כעונה
ואפילו לכתחילה וכו' ,ואם ירצה
השומע יוצא ידי חובה על ידו מן
הברכה ,ואחר כך כל אחד סופר
לעצמו ,עכ"ל.

כעונה ממש ,והלכך מהני אף
לכתחילה ,ע"ש.

כק

עיון

תועובשו רמועה תריפס

ע"כ דס"ל כהרשב"א דהוי כעונה
ממש ,וא"כ היאך קאמר תו דעונה
עדיף ,והא כיון דנעשה כעונה ממש,

הפרשה

א"כ היינו הך[ .ואין נראה דבהא גופא
מספקא ליה להתוס' אם הוי כעונה ממש,
וצ"ע].

הרה"ג ישעיה ברנד שליט"א
מח"ס 'מים רבים' ,ירושלים

חג השבועות
יב .רמז ששת השעורים
שש שערים (רות ג ,טו)
שש שעורים ממש ,ורמז לה שעתיד לצאת ממנה בן שמתברך בשש ברכות ,רוח
חכמה ובינה עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' (רש"י)
צ"ע ,דבגמ' סנהדרין (צג ,ב) איתא,
דרמז לה שעתידין לצאת ממנה
שמתברכין בשש שש ברכות ,ולא
דרמז לה לבן א' לבד ,דהיינו משיח
שמתברך בהנך ברכות המנויות
ברש"י.
אלא דצ"ע ,לפי הגמ' איפא נרמז
ע"י נתינת שש שעורים שתצא
ממנה ששה בנים שכל אחד מתברך

בשש ברכות ,די"ל דרק רמז בזה
שיצאו ממנה ששה בנים או בן אחד
שמתברך בשש ברכות כמש"כ רש"י.
ובין להגמ' ובין לפירש"י קשה ,כיון
דלא נתן לה כי אם שש שעורים
ממש ,מאי מדידה שייך בהו דכתיב
'וימד שש שעורים' ,ולכאורה היה
משמע מזה כהתרגום דנתן לה שש
סאין וע"ז שפיר שייך מדידה.

הגאון רבי יצחק סורוצקין שליט"א
ראש ישיבת 'טלז' ומח"ס 'גבורת יצחק' ו'רנת יצחק' ,לייקווד

יג .ברכת התורה בנשים
בשו"ע (או"ח מז ,ד) איתא ,נשים
מברכות ברכת התורה .ובמג"א הביא
בשם האגור מפני שחייבות ללמוד
דינין שלהן ,או דחייבות לומר פ'
קרבנות שחייבות בתפילה.

ובשאגת אריה (לה) דן אם נשים
חייבות במצות כתיבת ספר תורה,
דמבואר ברמב"ם דנשים פטורות
מהך מצוה ,והקשה מאיזה טעם יהיו
פטורות ,דאף לשיטת הרא"ש דכל

עיון

תועובשו רמועה תריפס

המצוה כדי ללמוד בה ,מ"מ קשה
מהך ראשונים שהרי נתחייבו לברך
ברכ"ת מטעם שמחויבות ללמוד
מצות הנוהגות בהן.
והבית הלוי (א ,ו) תירץ ,דאפשר
דתלוי בלימוד התורה ,אבל דאיש
מחויב בלימוד אף מצוות שאינן
נוהגות בו ,אבל נשים במצוות שאינן
נוהגות בהן אינן מחויבות ללמוד.

ובביה"ל תירץ בזה ,דהא דמקשה
המג"א דנשים פטורות מברכת

המזון מטעם שאינן בברית ותורה.
וצ"ע הרי מחויבות בת"ת במצוות
שהן מצוות ,וא"כ הן בתורה .וע"ז
תירץ שאינן בתורת לימוד התורה
שהן פטורות אף במצוות הנוהגות
בהן .וביאר הטעם שמחויבות
בברכה"ת כמו מצות עשה שהזמן
גרמא ,אלא שהוקשו להם הרי זה
כמלמדה תיפלות ,וא"כ אינו דומה
לשאר מצוות עשה שהז"ג ,מ"מ הרי
מחויבות ללמוד פ' הקרבנות .וכן
להסמ"ג דמחויבות ללמוד מצוות
הנוהגות בהן.
ודבריו צ"ע ,שהרי בשו"ע (יז) פוסק
שאין נשים מברכות על מצות עשה
שהז"ג.
וכן צ"ע על הביאורי הגר"א
שהקשה על האגור שמברכות מפני
שמחוייבות ללמוד אותן הלכות
שנוהגין בהם ,ומקשה שהקרא צווח
'ולמדתם את בניכם' שאין להם מצות
לימוד התורה .ומפרש שמברכות
מטעם שנשים שמקיימות מצוות
שהז"ג מברכות ,וכמו שכתב הבה"ל
ולא כדברי האגור .וא"כ צ"ע כמו
שהקשנו על הביה"ל ,הרי מפורש
בהלכות ציצית (תקפט) דאין נשים
מברכות על מצות עשה שהז"ג.

הגאון רבי שמואל קמינצקי שליט"א
ראש ישיבת 'פלדלפיה' ,ארה"ב

ספיה"ע ושבועות

ועוד תירץ קושית השאג"א ,דאין
ראיה מהא דמברכות ברכה"ת,
דבאמת קשה הרי המלמד לבתו
תורה כאילו מלמדה תיפלות ,ואיך
אפשר שהן מחוייבות בברכות
התורה ,הרי נתמעטו מלימוד
ד'ולמדתם את בניכם' .ועוד אמרינן
דהא דזכות התורה הא לא מפקדה.
וכן ב'הקהל' אמרינן אנשים ללמוד
נשים באות לשמוע ,ואמאי נימא
דגם נשים באות ללמוד תורה
במצוות הנוהגות בהן .אלא משמע
דאין להם מצות לימוד התורה ,ורק
מחויבות ללמוד לידע איך לנהוג בהן
ולא מדין לימוד ,ובכך שפיר אפש"ל
דפטורות מדין כתיבת ס"ת מטעם
שאינן במצות ת"ת כלל.

הפרשה

אכק

בכק

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

יד .מעלת כתיבת חידושי תורה
מהרש"א (ב"ב י ,ב) כתב :עיקר
הלימוד ושנעשה בו רושם הוא
הלימוד הבא מכתיבת יד ,אשר על
כן נקראו החכמים סופרים ,עכ"ל.
בפשטות כוונת המהרש"א ,שכתיבה
עושה רושם אצל הלומד שלא ישכח
[וכמש"כ המטה משה (שער הרביעי):
עיקר הלימוד המקויים ביד כל אדם הוא
שכותב דבריו ,שמתוך כך זוכרם ,ורמז
לדבר כי תשמרם בבטנך ר"ת כתב ,אם
כותב דבריו שלמד אזי ישמרם בבטנו].
ויש להעיר ,מדבריו בברכות (יז,
א) ,בהא דאמרינן התם ,לבך יהגה
תבונה ,פיך ידבר חכמות וכו' ,וז"ל:
נקט כל הכלים והאברים השייכים
ללימוד התורה ,הלב והכליות בעיון
ובמחשבה ,הפה והלשון והשפתיים
וכלי הדבור ,העין לראות האוזן
לשמוע ,והרגלים לרוץ למקום תורה
הם כלי המעשה המגיעים לתורה,
עכ"ל .ולדבריו בב"ב שעיקר הלימוד
שנעשה בו רושם הוא הלימוד
הבא מכתיבת יד ,מדוע לא הזכירו
בברכות שם ,ידיך יכתבו ד"ת לזכרון.

עוד יש להעיר ,מהס"ח (רפ"ד) שכתב:
אחד היה מעתיק מן הספר וכו' ,וכל
מה שהיה כותב היה קורא בפיו
תחלה ,שאלו לו למה אתה קורא
קודם שאתה כותב ,אמרתי קבלתי
כשאדם מוציא מפיו וכו' ,יזכור מה
שיכתוב ,דכתיב 'למען תהיה תורת ה'

בפיך וכתיב לזכרון' עכ"ל .ובפירוש
שם ר"ל דרישא דקרא ולזכרון בין
עיניך הוא רמז שאם תורת ה' בפיך
שקורא בפיו קודם כתיבה אז לזכרון
שיזכור גם שיכתוב ,משמע שעיקר
הזכרון הוא ע"י ההוצאה בפה ולא
ע"י הכתיבה [וכ"כ בשו"ת כת"ס (יו"ד
סי' קו ד"ה ומ"ש) ,עי"ש].
[ואם נאמר ,שמה שכתב המהרש"א
דעיקר הלימוד שנעשה בו רושם הוא
לימוד הבא מכתיבת יד ,כוונתו שעושה
רושם בעולמות העליונים ,כמש"כ
היעב"ץ (מגדל עוז בית מדות עלית
הכתיבה עמוד קנא) ,וכ"כ השבט מוסר
(סוף פל"ה) .עדיין יקשה ,הלא גמרא
ערוכה בגיטין (ס ,ב) שתורה מעיקר
נתינתה צריכה להיות שדברים שבע"פ
אי אתה רשאי לאומרם בכתב ,ורק
משום 'עת לעשות לה'' התירו לכתבם
(כדאיתא בתמורה יד ,ב) ,וכמש"כ הקרית
ספר בהקדמה ,תורה שבע"פ א"א רשאי
לאומרה בכתב להיותה גנוזה בנפשותיהן
של צדיקים ,כי זו היא קדושתן ומעלתן,
ואם אומרים אותה בכתב תפחת מעלת
הנפשות ,כי הדבר הנכתב לא ישאר ציור
בנפש ,כדבר שלא נכתב שיתקיים ציורו
לעולם .ובשו"ת רדב"ז (אלף ר"ה קלה)
הוסיף עוד ,דדברים שבע"פ א"א רשאי
לאומרם בכתב ,משום דאין זה כנתינתה,
עי"ש .וא"כ צ"ב באור דברי המהרש"א
הנ"ל ,שעיקר הלימוד שנעשה בו רושם

עיון

הפרשה

תועובשו רמועה תריפס

הוא הלימוד הבא מכתיבת יד][ .ראה דבר
העמק לנצי"ב (קהלת עמ' שצה) ואג"מ

גכק

(או"ח ח"ד סי' לט עמוד נב)].

הגאון רבי דוד פלק שליט"א
מח"ס 'ענינו של יום' 'ובתורתו יהגה' ,ירושלים
falk@neto.bezeqint.net

טו .שמעתתא בעיא צילותא
בעירובין (סה ,א) אמר רבא :אי
קרצתן כינה לא תנאי .ופירש"י :לא
תנאי ,לא הייתי שונה כמו ששניתי.
וצ"ע ,דלכאורה זה סותר להא
דאיתא בשבת (פח ,א) :ההוא צדוקי

דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא
ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא
וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה
דמא וכו'[ .אמנם במסוהש"ס הביא
גירסת הע"י דגריס בעירובין רבינא ,אולם
להגירסא רבא לכאורה צ"ע].

הרה"ג צבי קריזר שליט"א
מח"ס' באר צבי' ,בני ברק
z5102244@gmail.com

טז .אמירת הלל ברגלים

ופירש הריטב"א ,דהלל שאומרים
במועד הוא כדי לפרסם הניסים
שנעשו בכל מועד ומועד.

י) דטעם אמירת הלל ברגלים הוא
מחמת דהם מועד ולכן הקשו שם
מ"ט אין אומרים הלל בר"ה ויוה"כ
ובר"ח הרי הם נקראים מועד ,ובשבת
אין אומרים הלל משום דאינה
נקראית מועד.

הרה"ג דוד מנחם רייכמן שליט"א
בני ברק ,כולל 'פוניבז''
gmail.com@ 6190208

ספיה"ע ושבועות

בברכות (יד ,א) הסתפקו ,האם מותר
להפסיק באמצע הלל מפני היראה
והכבוד ,דיתכן שאפי' שבק"ש מותר
להפסיק בהלל אסור ,דפרסומי ניסא
עדיף.

ויל"ע ע"ז ,מהא דמבואר בערכין (דף

דכק

עיון

תועובשו רמועה תריפס

הפרשה

יז .חציו לה' וחציו לכם
קיי"ל שביו"ט אמרינן חציו לה'
וחציו לכם .והב"ח (סי' רמב) הוכיח
מהרמב"ם ,שזה חצי חצי בדיוק
וחצי ראשון של היום זה לה' בתורה
ותפילה וחצי שני של היום זה לכם
במאכל ומשתה [וכן מבואר במ"ב (סי'
תקכט) .ועפ"ז גם כתב הב"ח (סי' רע),
שאין אומרים ביו"ט שחל בערב שבת
במה מדליקין כיון שאין קובעים סדר
לימוד ברבים ביו"ט אחרי צהרים שזה
זמן לכם ולכא' הוי לשיטתו שזה דין חצי
חצי בדווקא וחצי ראשון לה' וחצי שני
לכם].

ולפ"ז יל"ע ,במה שנהגו העולם
ללמוד בליל שבועות ולישון בבוקר,
כיצד מקיימים את דין חציו לה'
וחציו לכם [ובאמת בשל"ה (מסכת
שבועות ד"ה דעו לכם) מובא שלמדו
גם בליל שבועות וגם בשבועות בבוקר,
ויש לעיין מי שהולך לישן כיצד מקיים
דין חציו לה'].

ויש בזה כמה הערות:
א .האם חציו לה' היינו שיתפלל
וילמד כל החצי הראשון של היום ,או
שסגי שלמד איזה זמן בחצי הראשון
של היום בשביל לקיים חציו לה' אף
שאינו לומד כל חצי הראשון של
היום.

ב .ואי נימא שבעי ללמוד כל החצי
הראשון של היום ,מ"מ היכא שאינו
יכול כיון שהיה ער בלילה ,האם מה
שישן בבוקר עולה לחציו לה' כיון
שאינו ישן לשם תענוג או שמקיים
בזה חציו לכם ,או שהוי כמו ניגונין
שכתב השעה"צ (סי' תקכט סק"ב)
שאינו לא לה' ולא לכם.
ג .ואי נימא שמה שישן אינו חציו
לה' ,א"כ היכא שלא קיים חציו לה'
בחצי הראשון של היום ,האם שייך
להשלים שיקיים חציו לה' בחצי
השני של היום ,או שכבר עבר הזמן
של חציו לה' ועדיף שיאכל וישתה
וישמח בשמחת יו"ט כדי לקיים חציו
לכם [וכמו שמובא במעשה רב שהגר"א
האריך בסעודתו ביו"ט ראשון של
שבועות ופרס מפה וקידש] ,ואף אחר

ששמח בשמחת יו"ט ורוצה ללמוד
מ"מ אין בזה כבר קיום של חציו לה'.
ד .ואי נימא שאי אפשר להשלים,
האם עדיף ללמוד בחצי של הבוקר
ולישן בלילה ,שיקיים את עיקר דין
חציו לה' ,או שמ"מ עדיף להשאר ער
בלילה אף אם יישן ביום ויבטל דין
חציו לה' בתורה[ .ביתר הרחבה אפשר
לעיין בספר פלג המנחה (מילואים סימן
ה) ופסקי המ"ב (שם)].

הרה"ג שמואל יצחק שטיינפלד שליט"א
מח"ס 'פלג המנחה' ,ירושלים
shmuel.yitzchak@gmail.com
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הכק

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
בירור דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
בענין המנהג לשטוח פרחים וענפים בביהכנ"ס לקראת חג
השבועות*
במענה לשאלתך ,אחרי שראית כי לדעת הגר"א אין לקשט בענפים ובאילנות את בית
המדרש או את הבית בחג השבועות ,הואיל והגויים נוהגים כן בחג שלהם .והנה שמעת כי
בבית מדרשו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל וכן בביתו היו נוהגים לקשט בחג השבועות,
שלא כמו שמובא בשם הגר"א שאין לעשות כן.

א .המנהג לשטוח עשבים מובא ברמ"א (סי' תצ"ד ,סעיף ג) "ונוהגים לשטוח עשבים
בשבועות בבית הכנסת והבתים ,זכר לשמחת מתן תורה" ומקור הדברים ממהרי"ל
בהלכות שבועות" ,ונוהגין להשטיח רצפת בית הכנסת בבשמים של עשבים ובשושנים
לשמחת רגל" ובטעם הדבר כתב במשנ"ב (סק"י) שהיו עשבים סביב הר סיני כדכתיב
הצאן והבקר אל ירעו וגו' ,הרי דהמנהג הינו זכר למעמד הר סיני ובמג"א – מובא טעם
* הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א ,ראש 'בית המדרש להלכה בהתיישבות –
אמונת אי"ש' ומח"ס 'ישא יוסף' ,ירושלים.

ספיה"ע ושבועות

ואקדים ביראה – לעצם הדבר ,ידועים דברי מרן החזו"א "כי אנו מתייחסים להגר"א
בשורה של משה רבינו ע"ה ,עזרא ע"ה ,רבינו הקדוש ,רב אשי ,הרמב"ם הגר"א שנתגלה
תורה על ידו ,כקדוש מעותד לכך .שהאיר במה שלו הוא עד שבא ונטל חלקו" (חזו"א
קובץ אגרות ח"א אגרת לב) .וכידוע הנהגות קהל האשכנזים הפרושים בעיה"ק ת"ו היו
בדרך הגר"א וודאי הנהגות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,היו כפי מנהג קהל הפרושים –
בעיה"ק ,אולם כבר הבאנו (שו"ת ישא יוסף ח"ג סי' נא) בנידון סיום ברכות בורא נפשות,
שאין לסיים ברוך אתה ה' חי העולמים (שכך כתב במעשה רב) ,ברכות אלא ברוך חי
העולמים .והבאנו מרבינו זצוק"ל שתדיר היה אומר שקהילת אשכנז פרושים בעיה"ק
ת"ו היו מתלמידי ותלמידי תלמידיו של הגאון ואם הם לא נהגו בדבר מסוים כדעת הגר"א
עלינו לילך אחרי הנהגותיהם ומסתמא גם בנידון דידן לא חידש מרן את הדבר ,וודאי
שהיו בקהילות הפרושים שנהגו כן .אלא שלכאורה יש להתבונן אם בנידון דידן לדעת
הגר"א יש בזה משום דין וחוקות עכו"ם גם אם יש פוסקים אחרים שחלוקים בזה ,הרי
וודאי שחשש מרן לדעת הגר"א (ראה להלן) משום כן עלינו לבאר מפני מה סבירא ליה
דשטיחת העשבים אינו בכלל חוקות עכו"ם וכמו שיבואר בעזה"י.

וכק
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אחר למנהג להעמיד אילנות בבית הכנסת (ס"ק ה') ,הואיל ובעצרת נדונים על פירות
האילן .וזה לשונו "נוהגים להעמיד אילנות בביהכנ"ס ובבתים ,ונ"ל הטעם שיזכירו
שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו עליהם".
בנו"כ ,כמו במ"א ובמ"ב לא מצויין אימתי החל לנהוג במנהג זה ,אולם בברכי יוסף (סי'
תצ"ד סעיף ו) הביא סמך קדום למנהג ,ממה שמובא בתרגום שני כי בימי מרדכי ואסתר
נהגו בחג השבועות ללקט שושנים ותפוחים( ,ראה תרגום שני – ופתשגן הכתב מגילת
אסתר על פרק ג' פסוק ט) .והמן הרשע אכן הלין לפני אחשורוש אודות מנהג זה,
"ועולים על גג שלהם ומפזרים שושנים ותפוחים ומלקטים אותם ואומרים כשם שאנו
מלקטים השושנים והתפוחים האלה ככה יתלקטו בניהם מבינינו ואומרים זה היום שנתנה
התורה לאבותינו בהר סיני".
במשנה ברורה הביא שהחיי אדם (כלל קלא סעי' יג) כתב "הגר"א ביטל מנהג מלהעמיד
אילנות בעצרת משום שמעכשיו הוא חוק העמים" כלומר ,העמדת עצים הוא חוק הגויים
להעמיד אילנות בחגא שלהם וראיתי לכמה מחברים שכתבו כי היו שני מנהגים בחג
השבועות ,מנהג אחד שטיחת עשבים ומנהג שני הנחת אילנות ,והגר"א ביקש לבטל רק
את הנחת האילנות שבהעמדתם יש משום חוקות עכו"ם( .ואף ראיתי שיש שמפרסמים
כן בשם מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל) .אולם נראה שלכאורה אין הדברים כן ,וכמו
שכתב בליקוטי הגר"א בשם ספר הליקוטים (אפשטיין) שלדעת הגאון אין לשטוח גם
עשבים ,וכן כתב בערוך השולחן (סי' תצד ס"ו) וז"ל "וכתבו שנוהגים לשטוח עשבים
בשבועות בביהכ"נ ובבתים וכו' ויש שנהגו להעמיד אילנות ,אמנם בדורות שלפנינו בטלו
האילנות והעשבים מטעמים שידעו הגדולים שבדור"( ,יש בנותן טעם לבאר לשונו –
ואולי כתב כן מפחד צנזורה) .הרי דלדעת הגר"א יש להימנע גם משטיחת עשבים וגם
מהעמדת אילנות.
ב .לאחר שתהברר שלפי הגר"א יש להימנע משימוש באילנות ובעשבים ,יש להתבונן
בביאור הטעם שכתב במעשה רב (אות קצ"ה) "בשבועות אין להעמיד אילנות כי מאחר
שאינו אלא מנהג ולא מדינא והוא חוק גוים נכון לבטלו".
ולהבנת דברי המעשה רב ,יש להקדים בביאור שיטת הגר"א בענין חוקות עכו"ם (יעויין
מה שכתבנו בשו"ת ישא יוסף ח"ב סי' כט) .יש מחלוקת של רבותינו הראשונים בגדרי
חוקות עכו"ם ,לדעת התוספות וסנהדרין נב עב ד"ה אלא ,ע"ז יא ע"א ד"ה ואי) .שני
חלקים בחוקות עכו"ם ,האחד חוק שנוהג בגויים לשם עבודת כוכבים דבר זה אסור
להיעשות אצל היהודים (אפילו שאינם עושים כן לע"ז) ,ואפילו אם הוא כתוב בתוה"ק
כמו מצבה שהיתה אהובה בימי אבות ושנואה בימי בנים .ולחלק נוסף של איסור חוקות
עכו"ם הוא שאסור ללמוד מהם ,אפילו אם המנהג שלהם יש בו הגיון מסוים – כמו שריפה
על המלכים) אולם בחלק הזה של חוקות עכו"ם ,אם נמצא מקור בתורה או בנביאים
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וכדומה ,יהא מותר לעשותו .וכדעתם פוסק הגר"א ולכן מנהג שמקורו אצל גויים מוגדר
"דעת שטות שלהם" אפילו שנדמה לנו כי יש בו איזה הגיון אם לא שנמצא כי מקורו
ממקור קדוש.
לעומת זאת ,לדעת הר"ן בביאורו לרי"ף במסכת ע"ז ,ובחידושי למסכת סנהדרין
המהרי"ק (בשורש פח ,וכבר ציינו כי כמה מהגדולים כתבו שבהמדרות ורשה של שו"ת
המהרי"ק נמחקה התשובה הזו ,ולא היא כנראה מפחד הצנזור הוכנסה התשובה בסוף
שרש קצב) .והרמ"א (ריש סי' קעח) כל דבר שיש בו טעם ניתן ללמוד מהגויים ,לדוגמא,
אם דרכן שרופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר שהוא רופא מומחה ,או דברים
שהם נוהגים משום כבוד כגון השריפה על מלכים מותרת ,הואיל ויש בה הגיון שמראין
שמיתתו חשובה להם ,ודי בכך ,ואין צריך מקור בתורה כדי שיהא מותר לעשות כן.
ולכל השיטות דבר שהגויים עושים כחוק לע"ז אסור באופן מוחליט .ומחלוקתם היא
האם אסור ללמוד ממנהגי הגויים דבר שיש טעם ואיננו משום ע"ז.
ג .מרן רבינו זצוק"ל חשש לשיטת הגר"א ,וכמו שכתב בתשובה (קובץ תשובות ח"א
סי' קל) אודות הצעה להקמת גלעד לנספים בשואה" ,והנה ענין זה להעמיד אבני זכרון
עץ ואבן לזכר נופלים ונעדרים ,למדו לעשות ממעשי אומות העולם אשר מתפעלים
ממצבות כאלה ולפי דעת הגר"א הרי גם בדבר שיש לאומות העולם טעם למנהגם אסור
להתדמות להם" הרי דנקט מרן זצוק"ל לחוש לדעת הגר"א ואסור לנהוג חוקות עכו"ם
אף שיש טעם בדבר ,כי לדעת הגר"א אסור להביא בכרם בית ישראל מנהג שמקורו
מגויים אם לא שכתוב בדאוריתא.

ובעצם הדבר יש לעיין למה דברים אלו יהיו מותרים כשהם כתובים באורייתא .ניתן
באופן אחד לומר שכתיבה באורייתא הינה היתר ,שא"א שיחול ע"ז חוקות עכו"ם (אם
לא שיש עליו שם ע"ז ממש) ואם כן אין לנו היתר אם לא שכתוב מפורש בתוה"ק .אבל

ספיה"ע ושבועות

אלא שיש לדון בגדר "דבר שמקורו בתורה" האם זה דווקא פסוק שיש בו ציווי או שנלמד
מכל מעשה שמוכח שהיה מקורו קדום ,והכתוב בתורה הוא עדות על כך .ובדברי מרן
רבינו זצוק"ל מצאנו חידש בכלל זה של כתיבא בארויתא ,שבהמשך דבריו כתב שיתכן
ואין באנדרטה משום חוקות עכו"ם ,וז"ל "ואם כן יש לומר דהוא הדין בנידון דידן
דהרי מצינו באבשלום שהציב לו יד כמו שכתבו בספר שמואל" (שמואל ב יחי ח) .הרי
דלדעתו ,אין צריך שיהא המנהג כתוב כציווי באוריתא כדי להתירו ,די בכך שהמנהג היה
נוהג בישראל להוציאו מדיני חוקות עכו"ם .ואפילו מעשה אבשלום הינו סיבה להיתר.
(ובעצם הראיה ממעשה אבשלום עיין בישא יוסף ח"ב סי' רטב) הרי לנו ,דלדעת מרן
רבינו זצוק"ל להלכה יש לנהוג כדעת הגר"א ואין ללמוד שום מנהג מן הגויים ,אפילו מנהג
שיש לו טעם נחשב כמנהג הבל ,אם לא שמקורו טהור ממנהגי ישראל.
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האופן הפשוט הוא  -דכתיבא באוריתא הוא מוכיח "כיון דכתיב הריגה באורייתא אנן לא
גמרינן מנייהו" .וראה לשון המאירי (שם) אעפ"י שעיקר מניעת הליכה בחוקות עכו"ם
אינה אלא לענין שרשי ע"ז ,שלא ידמה להם במלבושיהם המיוחדים להם ובתספורת
שערם ובשאר דברים המיוחדים לכומריהם ובבנין היכלות כשלהם עד שיחשוב הרואה
עליו שהוא משלהם ,אעפ"כ הדבר מתפשט מדברי סופרים בהרבה דברים שאינם ממין
זה כדי שיתרחקו מהם ומאליליהם ולא ימשכו אחריהם מזו לזו .ומ"מ כל מה שמצאנו
כתוב בתורה או בנביאים שנצטוינו לעשותו או שהותר לנו לעשותו ,עושין אעפ"י שדרך
עובדי האלילים בכך ,שלא ירדנו לה מתורת המשכות אחר נימוסיהם אלא מצד עצמנו
וכו' ומ"מ מה שנאסר משום ע"ז ,אפילו מצאנוהו כתוב ,אסור .שהרי אסרה תורה להקים
מצבה ,אעפ"י שכתוב ויצב יעקב מצבה ,עכ"ל המאירי.
הרי ביאר המאירי שדבר "שהותר לנו לעושת" – ואנו עושים אותו אין זה מחמת הגויים
"אלא מצד עצמינו" .ולכן גם מסיפור מעשה אבשלום (שודאי לא היה מצוה) ניתן ללמוד
שמצבה תותר כי לא מן הגויים אנו עושים אותו ,וכמ"ש מרן רבינו זצוק"ל.
ד .כאמור המעשה רב כתב ,דאין להמיד אילנות ולשטוח עשבים בשבועות כיון שהוא
חוק עכו"ם אבל נראה ברור ,דאין כוונת המעשה רב להחשיב שטיחת עשבים לחוק
עבודה זרה שגם אם היה כתוב בתורה היה אסור לנהוג כן ,אלא לחלק השני – של חוקות
עכו"ם ולכן ראוי לבטל המנהג ,ומפורש הדבר בחכמת – אדם (כלל פט) שאחרי שהביא
ענין מצבה (שזה נכלל בחלק הראשון של חוקות עכו"ם) – דלאחר שנעשה חוק לע"ז.
אע"ג דכתיב בתורה שהיו נוהגין בו ישראל ,אסור משום בחוקותיהם ,וכו' אבל מה שאינו
חוק לעבודה זרה אלא להבל ושטות אם כתוב בתורה מותר ואם לא כתיב אף זה אסור,
ומטעם זה אסר הגר"א להעמיד אילנות בחג השבועות כמו שכתבו האחרונים כיון שכן
נהגו בחג שלהם ,אבל בכללים אלו של חוקות עכו"ם אם ימצא שהמקור כתוב באוריתא
לא יאסר עלינו לעשותו.
והנה בבית מדרשו של מרן רבינו ואף בביתו נהגו להעמיד ענפי אילנות ופרחים כמנהג
הרמ"א .ומסתמא מפני שכך ראה שנהגו בעיר הקודש אף בקהילת הפרושים שמקורם
מתלמידי הגר"א .ובדעת תורה (סי' תצד סעי' ג) צידד למצוא טעמים שאף לשיטת
הגר"א בדין חוקות עכו"ם יהיה מותר לשטוח אילנות ועשבים בחג השבועות( ,כלומר
שאין בזה משום חוקות עכו"ם) .ולעומתו באגרות משה (או"ח ח"ד סימן ב') דחה דבריו.
אולם לפי המבואר לעיל ,שהמעשה רב והחכמת אדם סברו ,העמדת אילנות ושטיחת
עשבים אף שיש בה חסרון של חוקות עכו"ם אין זה נחשב מחמת ע"ז ,ולו יצויר שמנהג זה
היה כתוב בתורה היה מותר גם לדעתם לשטוח עשבים ,הרי הבאנו לעיל דעת מרן רבנו
זצוק"ל שאין הכוונה "דכתיב באורייתא" שמפורש הדבר בתורה אלא כל שהמקור הוא
קדום כמו ביד אבשלום מלמד שלא נכנס הדבר לכרם בית ישראל מכח מנהג שטות של
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גוים ,ובנידון דידן שמנהג זה מקורו לפי החיד"א ממנהג שנהגו עוד בזמן מרדכי ואסתר,
יש בזה משום ראיה שאין מקור המנהג ממנהגם של הגוים ,וכמו דאנו יכולים ללמוד
ממעשה דאבשלום שאין המצבה מקורה מגוים כך גם מנהג קדום זה מזמן מרדכי ואסתר
הינו ראיה שאינו בכלל חוקות הגוים וכמו שנתבאר.

ספיה"ע ושבועות

ה .והוספת ושאלת היאך יש מתירים להניח עציצים בבית הכנסת לצורך קיום המנהג
ולמה לא יאסר מדין נטיעת אילן אצל ביהכנ"ס .שאסור ליטע אילן בבית הכנסת וכמ"ש
בשו"ת ישא יוסף (או"ח ח"ב סי' מ"ח) דברי הגאון רבי דוד עראמה דאסור ליטע אילן
אצל ביהכ"ס עיי"ש .ולשאלתך זו שתי תשובות ,הראשונה לא הכל קבלו דברי מהר"ד
עראמה ,וכמ"ש בבנין ציון (סי' ט) להקל בנטיעת אילן בפתח ביהכנ"ס .וגם לדעת
האוסרים יש לדון אם עציצים חשיב כנטיעת אילן בביהכנ"ס ,דאף אם נאמר דאכן יש
להחמיר שלא להניח עציצים נקובים שחשיב כנטיעת אילן בבית הכנסת ,ואפילו אם
נחמיר בעציץ שאינו נקוב דמבואר בירושלמי (ריש פ"ק ערלה) דכל עציץ באילנות נחשב
כנקוב (אפי' שאינו נקוב) .הרי זה דווקא באופן קבוע אמנם מי שמניח באופן עראי ואינו
מתכוון שישאר שם יתכן שאינו בכלל איסור נטיעה ליד המזבח מפני שדעתו לסלק
האילן ,ועוד יתכן שאף עציץ נקוב מותר להניחו שם ,שעציץ נקוב הרי הוא בקרקע כבר
דנו רבותינו האחרונים אם העציץ והעפר מחובר לקרקע או האילן שבתוכו ,ועיין בזה
במנחת שלמה (ח"א ס"י מ ,וכמדומני שיש מביאים כן בשם מרן רבינו זצוק"ל) .וראיתי
בקונטרס בדין נטיעת עץ במקדש ששאל למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האם יש איסור
"לא תטע לך אשרה" בשיחים הצומחים על אבני הכותל המערבי ,והשיב מרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א דהאיסור רק כשיוצא מן הקרקע ,וכמקור לדבריו צויינו דברי התפארת
ישראל (מדות פ"א אות ה' בבועז) דהראשי קורות היו מגיעים עד המקום הקדוש ולא
במקום הקדוש משום לא תטע לך וכו' ,וכתב "ואפשר עוד דכל שאין העץ מחובר בקרקע
ממש רק בחומה או בעמוד המחובר לקרקע שרי ואע"ג דכל תלוש המחובר לקרקע הרי
הוא כקרקע וכו' ,הכא שאני דלא תטע לך אמר רחמנא ובעינן דומיא דנטיעה דמחובר
לקרקע ממש ,וכל שמחובר בדבר המחובר לקרקע לא הוי ליה כנטיעה" .ונדמה שא"כ
אפשר לומר שאפילו עציץ נקוב אינו בכלל האיסור ,וקו"ח אם נמצא באופן ארעי בבית
כנסת אין בו משום סרך איסור לא תטע.

לק
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קונטרס התשובות

תשובות על שאלה מגליון שנה טו
תוספת יום טוב בחג השבועות
במגן אברהם (או"ח סי' תצד ,הקדמה) כתב בשם משאת בנימין ,שיש
לאחר את הקידוש בליל שבועות עד אחר צאת הכוכבים ,משום דין
'תמימות' (ויקרא כג ,טו) של ספירת העומר.
ובט"ז (שם) הוסיף ,שאף תפילת ערבית יש לאחר.
וביאר הפמ"ג (משבצות זהב ,שם) ,דס"ל לט"ז שכיון שאומר בתפילה
'יום חג השבועות הזה' מחסר ב'תמימות' ,שהרי אומר שכבר יום
השבועות הוא ,נמצא שסיים את יום הארבעים ותשעה למנין העומר
קודם שעבר היום בשלמותו ובתמימותו.
ולכאורה לסברא זו ,אין לומר מבעוד יום 'הריני מקבל על עצמי
קדושת יו"ט' ,שהרי מחסר ב'תמימות' על ידי כך.
אך הדבר צ"ע ,כיצד יבטל חיוב תוספת יו"ט ,שלדעת חלק מן
השיטות עיקרו מה"ת (ראה יומא פא ,ב; בה"ג סי' יג; רי"ף יומא ב ,ב בדפיו; רא"ש

שם ח ,ועוד) ,ומפשיטות המשנ"ב (סי' רסא ס"ק כא) נראה שצריך לעשותו
בדבור ,וכיצד ידחה זה משום חידוש האחרונים של 'תמימות'.
עוד יש להקשות בדברי הט"ז עצמו ,דהכא פסק שמאחרים תפילת
ערבית בשבועות ,ואילו לקמן (סי' תרסח סק"א) חלק על המהרש"ל שכתב
שאין לאכול בסוכה בליל שמיני עצרת אם הוא עדיין יום ,כיון שמעיקר
הדין צריך לברך 'לישב בסוכה' ,אך מכיון וקיבל עליו קדושת שמיני אין
יכול לברך ,ולכן לא יישב אז בסוכה .וכתב ע"ז הט"ז :ודאי המוסיף מחול
על הקודש הוא עשה ע"פ ציווי תורתינו ,וכבר הלך וחלף ממנו חובת היום
מה שהיה עליו קודם זה ,והוה כמו לילה ממש ,ע"כ .ובסוף דבריו כתב:
הפה הקדוש יתעלה ב"ה ,שצוה עליו מצות סוכה ביום ההוא ,הוא הפה
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הקדוש שהתיר לו אחר שקיבל עליו שמיני עצרת ,עכ"ל .ולפי"ז ביותר
יקשה ,דכיון דמשמע מיניה שהיו"ט הגיע ובא החל מקבלת התוספת
יו"ט ,ע"כ חסר ב'תמימות' ,ואמאי לא אמר שמשום 'תמימות' לא נקבל
תוספת יו"ט בחג השבועות ,מאי שנא תוספת יו"ט מתפילת מעריב.
(גליון קסז עניני שבועות אות ד)

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
נראה פשוט ,לכאורה ,שכל מש"כ המג"א והט"ז הוא ,משום שע"י ה"קידוש",
או ע"י אמירת "יום חג השבועות הזה" ,יש בכך משום התנהגות סותרת את
"הנהגת" ה"תמימות" ,שהרי בתוך ימי הספירה אין אומרים "יום חג השבועות
הזה" ,או "קידוש"[ .אמירת הקידוש ו"יום חג" וכו' ,היא אמירה שאינה שייכת
בימי הספירה].
ולכן אין הדברים אמורים ,אלא ב"קידוש" וב"מעריב" ,משא"כ "תוספת יום
טוב" ,הלא אינה סתירה לתמימות ,שכן ה"הוספה" ,היא רק על יום שלפני חג
השבועות ,ואין זו הנהגה הסותרת את התמימות ,שהרי זהו המנהג להוסיף
מ"שאינו יומו" על יומו ,וכשהוא מוציא מפיו תוספת יום טוב ,או שהוא מקבל על
עצמו תוספת ליו"ט ,הרי זהו ,שהוא בעצם אומר ,שהוא מוסיף מיום הארבעים
ותשעה ,להיותו בדיניו כמו יום החמישים ,אבל אין זאת אלא "תוספת" .לכן אין
בכך משום סתירה לתמימות כמשנ"ת.

ולפמשנ"ת ,כוונת הט"ז ,שהקב"ה ציוה עליו להוסיף בשמ"ע על סוכות ,וממילא
אין בכך סתירה להנהגת שמ"ע ,ואינו "מוסיף" על ימי החג ,אלא אך מיחל חלות
תוספת יו"ט ,גם על השמיני עצרת .ומבוארים היטב דברי הט"ז בכל המקומות.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
בשבועות מקבל על עצמו תוספת ממלאכה אבל לא תוספת קדושת היום ,כיון

ספיה"ע ושבועות

והם הם הדברים באכילה בסוכה בשמיני עצרת ,דכתב המהרש"ל ,דכיון שאינו
יכול לברך "לישב בסוכה" ,לכן לא יאכל בשמיני עצרת בסוכה ,ולכן לא ישב
בשמ"ע בסוכה .והשיג על כך הט"ז" :הפה הקדוש שצוה על הסוכה ביום ההוא,
הוא הפה הקדוש שהתיר לו לאחר שהתקדש שמיני עצרת".
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שתמימות תלוי בקדושת היום ולא באיסור מלאכה [וכלפי איסור מלאכה שפיר
חל תוספת ,דמה שנאמר התם בקרא "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש",
היינו רק כלפי קדושת היום – וכמוש"כ "מקרא קודש" ,אבל לעניין מלאכה שפיר
חל תוספת .ועי' מה שהארכנו בזה בתשוה"נ ח"ג סי' קמ"ח ובח"ד סי' קי"א*].

תירוץ א .בשבועות אין דין תוספת**
בנין שלמה (למהר"ש הכהן מוילנא ,תיקונים והוספות סי' כ; מהדורה חדשה ח"ב סי'
לה) הקשה כעין הקושיה הראשונה ,שמבואר במגן אברהם (שם) שראוי להמתין

בתפילה ובקידוש בליל שבועות עד שיהיה ודאי לילה ,כדי לקיים 'תמימות'
[ויש להעיר ,שהמגן אברהם (שם) לא הזכיר תפילה ,ורק הט"ז (שם) הזכירה]; והרי
ידוע שתוספת יום טוב היא מדאורייתא ,בין בכניסתו ובין ביציאתו ,ולא מצאנו
חילוק בזה בין חג השבועות לשאר המועדים [ואפילו לדעת הרמב"ם (פ"א מהל'
שביתת עשור ה"ו) שתוספת שבת ויום טוב לענין מלאכה היא מדרבנן ,מכל מקום

מדרבנן נוהגת קדושה בתוספת לענין מלאכה]; ואם כן מדוע לא יהיה רשאי גם
להתפלל ולקדש בתוספת יום טוב הזו ,כיון שסוף סוף כבר צריך לנהוג בו יום
טוב לענין איסור מלאכה; שהרי כיון שכבר קדש היום בתחילה ,וחלה עליו
קדושת חג השבועות ,ממילא בטל דין ה'תמימות' ,ומהי הקפידא אם יקדש
ויתפלל בזמן הזה.
ותירץ ,שיש מקור לדין זה ממקרא מלא בתורה ,שנאמר לגבי חג השבועות
(ויקרא כג ,כא) 'וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם'; ומצאנו ביומא
(פא ,א) ,שדרשו את מה שנאמר שלש פעמים (שם ,כח-ל) 'בעצם היום הזה'
לגבי יום כיפור ,למעט תוספת יום הכיפורים מעונש ואזהרה ,בין ממלאכה ובין
בעינוי; ואם כן יש לדקדק מה בא למעט מה שנאמר 'בעצם היום הזה' לענין
שבועות .ובהכרח יש לומר ,שבא למעט תוספת של חג השבועות לגמרי ,גם
מחיוב עשה ,והטעם הוא משום שצריך 'תמימות' [ויש לבאר דבריו ,שכיון שכאן
יש דין 'תמימות' ,לכן אנו מפרשים שאין אפילו חיוב עשה בתוספת .וראה עוד להלן
(כא-כט) בענין תירוץ זה].

* ראה להלן (תירוץ ו ואילך).
** התירוצים הבאים (א-יד) מיישבים בעיקר השאלה הראשונה ,האם בקבלת תוספת
יום טוב בשבועות יש חסרון של 'תמימות' ,וכיצד יתכן לבטל מצוה זו .ורובם מיישבים
ממילא אף הקושיה השניה [הסתירה בט"ז].
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ולפי זה מיושבת אף הקושיה השניה ,שאין סתירה בט"ז בענין זה ,משום
שלענין שבועות אין דין תוספת ,ולכן לא חשש הט"ז ל'תמימות' בתוספת
[והחסרון בתפילת ערבית הוא לא מצד התוספת שבדבר; ולפי זה הדבר שייך אף בשאר
הימים ,וראה בציץ אליעזר (חי"ג סי' נט)] .ואף רוב התירוצים הבאים מיישבים את

שתי הקושיות ,כמבואר למעיין.

תירוץ ב .פוק חזי כמה בטלנים בשוקא
עוד תירץ בנין שלמה (שם) ,שזה שהוא בטל ממלאכה אינו סתירה ל'תמימות',
שהרי יש כמה וכמה בטלנים בשוק [ויש שביארו כוונתו על פי המבואר להלן (תירוץ
טז) ,שכל החסרון הוא משום שנראה שחסר ב'תמימות' ,ובאופן זה אין זה נראה כחסר.
וראה עוד בתירוצים הבאים].

תירוץ ג .שני דינים בתוספת
הפנים יפות (ויקרא כג ,טז) ביאר [באופן המשלב את התירוצים הקודמים] ,שבדין
תוספת שבת ויום טוב נכללים שני דינים :א .שצריך להוסיף באיסור מלאכה
זמן מועט קודם בין השמשות .ב .שצריך לקבל במחשבה קדושת היום קודם
בואו .אמנם בחג השבועות שנאמר (ויקרא כג ,טו) 'תמימות תהיינה' ,יש ללמוד
מכך שאין לקבל במחשבה קדושת היום עד שנשלמו שבע שבועות תמימות,
כמבואר במגן אברהם (שם) .ואף שבמלאכה צריך להוסיף ,אין זה שייך לקבלת
הקדושה במחשבה.

חוט שני (ח"ד סי' שכט) ביאר [בדומה לזה] ,שתוספת שבת ויום טוב הוא רק
איסור מלאכה שנוהג אז ,ועל כן אין בכך חסרון ב'תמימות'; משום שיום זה
נקרא יום המ"ט לספירה ,ומכל מקום אסור בעשיית מלאכות קודם היום טוב,
מדין תוספת יום טוב [ולפי דבריו אפשר שיש רק דין אחד בתוספת].
והוסיף ,שהנידון בפוסקים [הט"ז ומגן אברהם (שם)] הוא רק לענין תפילת יום
טוב של שבועות ,האם הוא דבר הקובע אם יום השבועות ,שבזה הוא כמחסיר
מעט מיום מ"ט לספירה ,או שרק הקידוש הוא המעשה הקובע לחסרון זה.

ספיה"ע ושבועות

תירוץ ד .זהו רק איסור מלאכה
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תירוץ ה .זהו רק סייג לאיסור מלאכה
רש"י (בראשית ב ,ב) כתב' :ויכל אלהים ביום השביעי'  -רבי שמעון אומר ,בשר
ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש ,הקדוש ברוך הוא
שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ,ונראה כאלו כלה בו ביום [וראה
בפנים יפות (שם) מה שביאר לפי דבריו].

ובלהורות נתן (ח"ז סי' לא אות ד) כתב ,שמשמע מדבריו [כעין הנ"ל] ,שכל ענין
דין תוספת מחול על הקודש ,הוא סייג שלא יחלל את הקודש עצמו ,הואיל
ואינו יכול לצמצם ולנהוג קודש בזמן הקודש [ומצאנו בכמה ענינים שהתורה עצמה
עשתה גדרים וסייגים]; ואם כן גם בחג השבועות יש מצוה להוסיף מחול על
הקודש משום סייג ,ואין בכך חסרון ב'תמימות'.
ומה שכתבו הפוסקים (מגן אברהם שם) שאין לקדש בליל שבועות קודם הלילה,
הוא משום שקידוש מורה על קבלת היום טוב בשלימותו ,וזה לא שייך אלא
בלילה לאחר כלות שבע שבתות תמימות [ויש להוסיף ,שלדעת הט"ז (שם) אף
תפילת ערבית מורה על קבלת היום טוב בשלימותו ,ועל כן יש בכך חסרון ב'תמימות'].

הוספות בענין זה
ו .תשובות והנהגות (לגר"מ שטרנבוך ,ח"ד סי' קיא) כתב כעין זה ,שאף על פי שחג
השבועות אינו חל אלא בלילה משום 'תמימות' ,מכל מקום יש דין תורה להוסיף מחול על
הקודש ,ואז קדושת התוספת חלה קודם ,וחל בזה דין תוספת לענין שביתה ממלאכה,
ולא לענין קדושת החג עצמה .ולכן אין מתפללים ואין אומרים קידוש אלא בגמר היום,
כי רק אז חל החג מדין 'תמימות' ,או מדין 'בעצם היום הזה' ,ואי אפשר להזכיר 'חג
השבועות הזה' לפני כן .אבל ודאי חייבים לקדש את התוספת אף שאינה גוף החג ממש.
ז .עוד כתב (שם) ,שלכן אף אשה חייבת להדליק לפני החג ולקבל תוספת יום טוב ,משום
שבנוסח הברכה אין מוזכר 'חג השבועות הזה' [ולא כרב אחד שהורה שנשים תדלקנה
בצאת הכוכבים ,כדי שלא יהיה חסרון ב'תמימות'].
ח .עוד כתב (שם) ,שלפי זה נראה שהמקבל עליו תוספת בפה קודם שבועות ,לא יאמר
שמקבל 'קדושת יום טוב' ,אלא 'הריני מקבל תוספת יום טוב' ,והיינו ממלאכות.
ט .יש שכתבו שמבואר בדבריו ,שתוספת יום טוב אינה רק איסור מלאכה ,אלא קדושה
מסוימת לענין זה .ולא כתירוצים הקודמים שזהו רק איסור מלאכה ,או סייג לאיסור
מלאכה.
י .עוד מבואר בדבריו ,שהחסרון הוא שאי אפשר להזכיר 'חג השבועות הזה' לפני
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הלילה ,משום שרק אז חלה קדושת חג השבועות ,ואי אפשר להחילה קודם [ולא כהבנה
הפשוטה שאפשר להחיל זאת קודם ,אלא שיש בכך חסרון ב'תמימות'].

תירוץ יא .יש לחלק בין תוספת ל'ברכו'
תשובות והנהגות (שם) הביא [כמקור לדברים הנ"ל] ,שמבואר בדגול מרבבה
(או"ח רסא ,ד) ובשולחן ערוך הרב (קונטרס אחרון שם סק"ג) ,שיש לחלק בין
קבלת שבת שהיא רק תוספת ,ולא נאסר בה שבות ,לבין אמירת 'ברכו' שהיא
התחלת התפילה ,והיא כשבת גופא .והוא הדין כאן ,שיש מצות תוספת גם
בערב שבועות ,אך לענין תפילת ערבית ששייכת לגוף היום ,אין לאמרה כל זמן
שלא נשלם היום [וראה עוד באז נדברו (שם) ,דודאי השדה (לגר"ד הקשר ,סי' א) ,דביר
קדשו (שם עמ' כו) וקובץ בית אהרן וישראל (גליון קא עמ' נב)].

תירוץ יב .בשבועות יש דין תוספת אחר
עוד כתב בספרו מועדים וזמנים (ח"ז סי' רלג) ,שיש לחלק בין תוספת חג
השבועות לתוספת שבת ויום טוב דעלמא ,שתוספת שבת ויום טוב חלה
ממילא באיזה זמן קודם שבת ויום טוב ולאחריה ,ואפילו אם לא קיבל על עצמו
קדושת תוספת נאסר בעל כרחו במלאכה ,ומלבד זאת יכול לקבל על עצמו
תוספת גם לפני זמן זה .ואילו בשבועות ,כיון שנאמר (ויקרא כג ,כא) 'וקראתם
בעצם היום הזה' ,יש לפרש מה שנאמר 'וקראתם' שיקבל על עצמו הקדושת
יום טוב בקידוש ותפילה ,וזה שייך רק 'בעצם היום הזה' ולא לפני כן .אבל
פשוט שגם בשבועות יש חובת שביתה ממלאכות מבעוד יום ,מדין תוספת יום
טוב בעלמא [וראה מה שהוסיף בזה].

תירוץ יג .יש לחלק בין תפילה לקידוש

ויש שתירצו לפי זה קושייתנו ,שדווקא לענין קידוש נראה כמחסר [ולדעת הט"ז
(שם) אף לענין תפילה] ,ולא לענין תוספת ,משום שתמיד עושים תוספת מבעוד

יום ,ואין זה נראה שכבר עבר היום.

פסח

דברי יציב (שו"ת או"ח סי' רכו סק"ב) ביאר בדעת המגן אברהם (שם)  -שמחלק
בין קידוש לתפילה  -שבאופן שמקדש מבעוד יום נראה כמחסר במ"ט יום,
ומפסיק היום בזה שמקדש; אבל בתפילה ,סדר התפילה הוא להתפלל ערבית
בזמן זה בכל יום ,שהרי יכול להתפלל מפלג המנחה ,ואם כן אף כשמתפלל
השמונה עשרה במטבע שתקנו חכמים לשבועות ,אינו נראה כל כך כמחסר.
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תירוץ יד .אין זה תאריך קבוע
דביר קדשו (שבועות עמ' כג) הביא ליישב ,שכל הימים טובים קבוע להם זמנם,
לפי התאריך של החודש והיום ,מלבד יום טוב של שבועות ,שאין לו זמן מפורש
בתורה ,אלא זמנו הוא ביום החמישים לספירת העומר .ולכן לא שייך לנהוג
תוספת יום טוב בחג השבועות ,כיון שהיום טוב חל רק בסוף ספירת העומר,
ורק כשקבוע זמן ליום טוב ,ניתן להקדים זמנו על ידי תוספת.

תירוץ טו .אותו פה קדוש אמר לקבל תוספת*
דביר קדשו (שבועות עמ' כד ואילך) הקשה הקושיה השניה ,שלדעת הט"ז (סי'
תרסח סק"א) שלאחר קבלת התוספת הרי זה לילה ממש ,נמצא שכאשר מקבל

תוספת יום טוב חסר ב'תמימות'; ואם כן איפוא ,כיצד מותר לקבל תוספת יום
טוב בחג השבועות ,מה ההבדל בין תוספת יום טוב לתפילת ערבית.
והביא שבהתעוררות תשובה (שו"ת ח"ב עמ' רצו) כתב שאדרבה ,לדעת הט"ז
(שם) יש לומר ,שכיון שתוספת יום טוב דאורייתא ,נמצא שהפה הקדוש שאמר
'תמימות תהיינה' (ויקרא כג ,טו) ,הוא עצמו ציוה להוסיף מחול על הקודש [על
דרך מה שכתב הט"ז (שם)]; ואם כן קיים מצות 'תמימות' עד קבלת היום טוב ,כי
אותו היום האחרון איננו כשאר ימי הספירה ,אלא מסתיים עם קבלת יום טוב.
ובאמת ההתעוררות תשובה (שם) העמיד זאת כקושיה על הט"ז (או"ח סי' תצד,
הקדמה) ,שאם כן מדוע לא יתפללו ערבית מוקדם ,הרי אין חסרון בהקדמת
הזמן ,כיון שמקבל על עצמו תוספת יום טוב וכנ"ל [והיינו להיפך מקושייתנו,
שקושייתנו היתה שלדעת הט"ז יהיה אסור לקבל תוספת יום טוב ,כיון שמחסר בכך
ב'תמימות'; ואילו הוא הקשה ,שאפילו להתפלל ערבית יהיה מותר ,כיון שאין בכך חסרון
ב'תמימות' .וראה בתירוצים הבאים בישוב הקושיות].

תירוץ טז .הדבר נראה כחסרון ב’תמימות’
הגר"ח קניבסקי (הליכות חיים ח"א עמ' קיב ,פכ"ט אות שמז) נשאל כקושיית
ההתעוררות תשובה (שם)[ .שכיון שמבואר בט"ז (סי' תרסח סק"א) שאם מוסיף

* התירוצים הבאים (טו-כ) מיישבים בעיקר הקושיה השניה ,שלדעת הט"ז שלאחר
קבלת התוספת הרי זה לילה ממש ,נמצא שכאשר מקבל תוספת יום טוב חסר
ב'תמימות' .וממילא מיישבים אף הקושיה הראשונה.
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מחול על הקודש חלף ועבר ממנו היום ,והרי זה כמחר ממש ,מדוע אי אפשר לקבל
קדושת יום טוב מבעוד יום ,ולהתפלל ערבית ,הרי אין בכך חסרון של 'תמימות' ,כיון
שעכשיו הוא שבועות ,ואין דין שכל יום יהיה כ"ד שעות].
והשיב' :מכל מקום נראה כאינם תמימות' [וכן כתב הדברי יציב (שם) ,שדין זה אינו
אלא חומרא ,משום שנראה כמחסיר ב'תמימות'].

תירוץ יז .דווקא בתפילה הקפידו
עוד נשאל הגר"ח קניבסקי (שם אות שמח) כעין קושייתנו הראשונה ,האם רשאי
לקבל תוספת יום טוב קודם חג השבועות כבשאר יום טוב ,או שלא יוכל
לעשות כן משום חסרון של 'תמימות' ,וכעין מה שכתבו האחרונים [המובאים
בשאלתנו] ,שאין לקדש או להתפלל ערבית עד הלילה ,משום 'תמימות'.
והשיב' :דווקא בתפלה הקפידו' [ויש לבאר ,שדווקא באופן זה נראה שהוא לילה.
וראה מה שהביא בהערה שם].

תירוץ יח .התוספת אינה משנה את המציאות
דביר קדשו (שם) תירץ הקושיות [קושיותינו וקושיית ההתעוררות תשובה (שם)],

שהגם שתוספת יום טוב משנה את הדינים ,שנעשה עתה לילה ממש וכדברי
הט"ז ,אולם את המציאות אינה משנה ,והמציאות היא שעכשיו יום המ"ט
לספירה ,וזאת אי אפשר לשנות ,ועל כן אין בכך חסרון ב'תמימות' .ורק
כשמתפלל או מקדש ,בזה מכניס את היום הבא ממש ,וסותר בכך ל'תמימות'.

תירוץ יט .הט”ז לשיטתו שנפקע היום

שהבין שבאמת לדעת הט"ז אסור לקבל החג לפני כן .והביא הדעות שאין תוספת יום
טוב בשבועות ,כמבואר להלן בסמוך].

תירוץ כ .תלוי אם הוא דין ביום או בגברא
הגר"י אלשין (הובא בקובץ בנתיבות ההלכה חלק לט עמ'  )66ביאר כעין זה,

פסח

הלכות חג בחג (ספירת העומר וחג השבועות ,עמ' קיח) כתב שהט"ז לשיטתו בשני
המקומות ,שכיון שלדעתו בקבלת תוספת שבת נפקע היום שקודם לו ,נמצא
שאם יקבל החג קודם ,הרי נפקע היום הקודם ,ואין כאן מ"ט 'תמימות' [והיינו
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שהאחרונים [המובאים בשאלתנו] נחלקו האם התוספת היא דין בגברא ,או
דין ביום ,והט"ז (סי' תרסח סק"א) סבר שהיא דין בעצם היום .ונמצא שהט"ז
לשיטתו ,שכיון שזהו דין בעצם היום ,יש בכך חסרון של 'תמימות' [וראה מה
שהוסיף לדון בזה].

בנידון אם יש תוספת יום טוב בשבועות [ועוד]
כא .העמק דבר (ויקרא כג ,כא) כתב ,שמה שנאמר בענין שבועות (שם) 'בעצם היום
הזה' ,ממעט תוספת [שכך היא משמעות הכתוב ,למעט הלילה ,וכשאי אפשר למעט
הלילה ממעטים תוספת] .ומכאן נהגו ישראל שלא להתפלל בעצרת מבעוד יום ,ולא כפי
שכתב המגן אברהם (שם) שהוא משום שנאמר 'תמימות' [אמנם לדעת הבנין שלמה
(שם) הדברים עולים בקנה אחד עם דברי המגן אברהם (שם) ,כמבואר לעיל (תירוץ א)].
כב .עוד כתב בספרו משיב דבר (שו"ת ח"א סי' יח) ,שממה שנאמר בחג השבועות (שם)
'וקראתם בעם היום הזה' ,למעט מבעוד יום ,יש ללמוד שבכל שבת ויום טוב אפשר
לקדש גם כן מבעוד יום ,ומתחיל החיוב מבעוד יום [ואין להוכיח מכך שהמחוייב מדרבנן
יוצא ידי חיוב קידוש מן התורה].
כג .המשך חכמה (ויקרא שם) ביאר כעין זה ,שהפסוק בא למעט תוספת יום טוב מאיסור
מלאכה ,אך ביאר זאת רק לפי שיטת הרמב"ם (פ"א מהל' שביתת עשור ה"ו) ,שאיסור
מלאכה הוא מדברי סופרים [וכאן אין תוספת אפילו מדברי סופרים].
והוסיף ,שמה שגילתה התורה ענין זה דווקא כאן ,הוא להוציא מליבם של צדוקים
(מנחות סה ,א) ,שפירשו מה שנאמר (ויקרא כג ,טו) 'ממחרת השבת' שהכוונה לשבת
בראשית ,ועצרת היא תמיד לאחר השבת ,ונמצא שלפי דבריהם לא שייך שהתוספת
של שבועות תהיה מותרת במלאכה .ומכך שהתורה התירה מלאכה בתוספת יום טוב,
מוכח שכוונת התורה למנות ממחרת היום טוב ,וכקבלת חז"ל ,שבאופן זה ברוב הפעמים
העצרת אינה לאחר השבת.
כד .הבנין שלמה (שם) חזר בו מתירוץ זה  -שבעצרת אין דין תוספת יום טוב מן התורה
 משום שאיננו יכולים לומר מעצמנו דבר חדש כזה [לפי הדעות שתוספת שבת מןהתורה] .ואף הגרי"פ פערלא (ביאור על ספר המצוות לרס"ג ,עשה מ-מא) דחה תירוץ
זה ,וראה מה שביארו שניהם במה שנאמר בשבועות 'בעצם היום הזה' ,וראה עוד ברש"ר
הירש והכתב והקבלה (ויקרא שם).
כה .אז נדברו (שו"ת ח"ח סי' נז) הוסיף ,שכן מוכח מהרמב"ן (ויקרא כג ,כח) שעמד על
מה שנאמר בשבועות (שם ,כא) 'בעצם היום הזה' ,וכתב שרבותינו דרשו מהלשון 'בעצם
היום הזה' שנאמר במועדים ,שהכוונה לעיצומו של יום .וכוונתו לגמרא ביומא (פא ,א)
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טלק

העוסקת ביום הכיפורים .ומבואר שסבר ,שאין חילוק בין יום הכיפורים לשבועות ,ואף
שבועות התמעט רק מעונש ואזהרה ,ולא מאיסור עשה.
כו .עוד ביאר הרמב"ן (שם) ,שהטעם שנאמר 'בעצם היום הזה' בשבועות (שם) ,הוא
משום שהאריך הכתוב בהבאת הקרבנות והעומר ,ועל כן הוצרך לומר שעצם היום הוא
מקרא קודש ,ואינו תלוי בקרבנות ובערב [וכעין זה ביאר לענין יום הכיפורים וחדש .וראה
מה שהוסיף בביאור הלשון 'בעצם היום הזה' במקומות שונים].
כז .אז נדברו (שם) ותשובות והנהגות (שם) כתבו ,שמסתימת הגמרא (ר"ה ט ,א) משמע,
שדין תוספת הוא על כל המועדים .וכך אמרו בגמרא (שם) :ורבי ישמעאל ,מוסיפין מחול
על קדש מנא ליה; נפקא ליה מדתניא' :ועניתם את נפשתיכם בתשעה' (ויקרא כג ,לב),
יכול בתשעה; תלמוד לומר 'בערב' .אי בערב יכול משתחשך; תלמוד לומר 'בתשעה' .הא
כיצד ,מתחיל ומתענה מבעוד יום ,מלמד שמוסיפין מחול על קדש .אין לי אלא בכניסתו,
ביציאתו מנין; תלמוד לומר 'מערב עד ערב' .אין לי אלא יום הכפורים ,שבתות מנין;
תלמוד לומר 'תשבתו' .ימים טובים מנין ,תלמוד לומר 'שבתכם' .הא כיצד ,כל מקום שיש
בו שבות  -מוסיפין מחול על קדש [וראה לעיל (תירוץ ג) מה שביאר בזה הפנים יפות].
כח .עוד כתב אז נדברו (שם) ,שכן מוכח מסתימת המשנה ברורה (סי' רסא ס"ק יט),
שכתב כך :שצריך להוסיף  -בין בכניסתו ובין ביציאתו וכו' ,ומדכתיב (ויקרא שם)
'תשבתו שבתכם' ילפינן דכל מקום שנאמר שבות ,כמו שבת ויום טוב ,גם כן צריך
להוסיף ולשבות ממלאכה .וזמן תוספת הוא ע"כ קודם בין השמשות ,דבבה"ש הוא ספק
שמא הוא לילה וחייב עליה אשם תלוי ,ולא צריך קרא לאוסופי.
כט .עוד כתב אז נדברו (שם) ,שמוכח מדברי הט"ז והמגן אברהם [המובאים בשאלתנו]
שיש דין של תוספת גם בשבועות ,משום שאם נאמר שבשבועות אין דין תוספת ,מדוע
הוצרכו להזהיר שלא יתפללו ויעשו קידוש מבעוד יום ,הרי אי אפשר כלל להתפלל
ולקדש מבעוד יום ,שהרי הדבר תלוי בתוספת שבת [והביא מחלוקת בזה .וראייתו צריכה
ביאור ,שהרי יתכן שזה גופא כוונתם ,שאין אפשרות לעשות כן ,וכיצד נדע זאת אם לא
יאמרו דין זה .ואולי מדקדוק לשונם לא משמע כן].

לא .יש שהוסיפו ,שלפי זה יתכן שלדעת הט"ז (שם) אפשר לומר קידוש בשבועות
מבעוד יום ,כי באופן זה מקבל היום הבא [ואינו מסכים לדברי המגן אברהם (שם) בזה],

פסח

ל .הגר"ח קניבסקי (מועדי הגר"ח ,ח"א סי' קפ) נשאל כקושייתנו הראשונה ,כיצד
מקבלים תוספת בשבועות ,הרי על ידי זה עוקר היום ,ונחסר ב'תמימות' .והשיב' :מקדים
היום' .והיינו כהבנת ההתעוררות תשובה [שהובא לעיל (תירוץ טו)] ,שכיון שעל ידי כך
מקדים היום הבא [כמבואר בט"ז (סי' תרס"ח סק"א)] ,אין בכך חסרון של תמימות ,שהרי
היום הזה הסתיים.

מק
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אלא שבדרך כלל אין עושים קידוש מוקדם ,ולכן אין להתפלל ערבית מוקדם [אך צ"ע,
שתמיד יכול לקבל עליו תוספת יום טוב ולא יהיה בכך חסרון .ואפשר שדווקא באופן
שעושה קידוש מקבל את היום הבא לגמרי ,כמבואר לעיל (תירוץ יג)].
לב .הרוקח (הלכות פסח ,סי' רצד) כתב :צריך לספור מ"ט יום ,אבל ביום נ' אין צריך
לספור ,שהרי נזכר בברכה ובתפלה [וראה עוד בפנים יפות (שם)].
ובהלכות חג בחג (שם עמ' קיט) ביאר דבריו ,שמה שנאמר (ויקרא כג ,טז) 'תספרו
חמישים יום' צריך להתקיים כפשוטו [ולא רק מ"ט יום] ,אלא שדין זה מתקיים על ידי
הברכה והתפילה ,והיינו על ידי קידוש ותפילה .ולכן כתבו הפוסקים שלא להתפלל או
לקדש מבעוד יום ,אף על פי שבודאי אינו מגרע על ידי זה מעצם המ"ט יום ,משום שמכל
מקום גילה הפסוק שלספירת יום החמישים צריך מ"ט יום תמימות ,וכל שמקדש מבעוד
יום אין כאן מ"ט יום תמימות ,ואם כן לא יוכל לקדש יום החמישים.
לג .עוד כתב (שם) ,שעיקר הקפידא שנקטו הפוסקים היא לענין קידוש ,משום שבזה
מקדש את היום בזמנו ,ויש בכך ספירת יום חמישים בזמנה .ואף על פי שמתפלל ערבית
מבעוד יום ,זהו רק לקיום מצות תפילה ,אבל ספירת יום החמישים מתקיימת בברכת
הקידוש ,אלא שלמצוה מן המובחר צריך גם תפילה בלילה.
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חדש! קו לעדכונים מיוחדים

076-8178008
הננו לשוב ולהדגיש כפי שמפורסם בהדגשה בכללי
עיון ההלכה בכל גליון ,כי אין התחייבות על מינימום
מלגות שיחולקו בכל גליון .החלוקה תתקיים בע"ה
על פי הגרלה על כל גליון ,לפי גובה התרומה
שתתקבל לגליון זה .כאשר נעשה כל מאמץ בע"ה
להמשיך ולחלק מלגות רבות וגבוהות ככל האפשר

כללי ההשתתפות
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גמק

כללי ההשתתפות
ההספק השבועי:
ההספק השבועי נקבע על כשני דפי משנה ברורה ,ונכלל בו :שולחן ערוך,
משנה ברורה ,ביאור הלכה ושער הציון {לא כולל טור ב"י ושאר נו"כ} .ההספק
הוא לכל שבוע בנפרד ,ואין להעבירו לשבוע אחר .אחת לכשלשה חדשים
תערך בע"ה חזרה על החומר הנלמד ,בהספק החזרה אין חובה ללמוד ביאור
הלכה ושער הציון{ .בגליון זה מפורסם לוח ההספק השבועי עד לערב ראש
השנה הבעל"ט ,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
וכן מופיע בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' תחת קטגורית 'עיון הפרשה'.

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
נוסף מלבד ההספק השבועי .כמו"כ אין להשלים זמן לימוד משבוע לשבוע,
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.
בשבוע חול המועד ניתן להשיב תשובות עד יומיים אחרי יום טוב אחרון.
הלימוד חייב להיות במועדו.

כללי התשובות:
שאלות 'עיון ההלכה' נכתבו על ידי צוות ת"ח מופלגים ,במטרה לסכם את
החומר השבועי הנלמד .בהחלטת רבותינו שליט"א ,ומתוך רצון להביא
לידיעה ברורה ללא הכבדה על המשיבים שליט"א ,ניתן לעיין בספר המשנ"ב
בזמן עניית התשובות .על התשובות להיות מלאות על כל חלקי השאלות
(השאלות הם על חומר המפורש במ"ב בביה"ל ובשעה"צ או בדוגמאות הנלמדות מתוך
דבריו) .אין חובה להשיב על השאלות 'לפלפולא' .יש לענות לפחות על 4

עיון ההלכה

מתוך  5השאלות בכל שבוע .אין להעתיק תשובות מאחר אף אם החומר
נלמד בצוותא .התשובות יבדקו בע"ה על ידי צוות מיוחד שמונה לשם כך,
ורק תשובות הנכללות באמור לעיל יחושבו לקבלת המלגות .יש לכתוב את
תשובות 'עיון ההלכה' על דפים נפרדים מדפי התשובות ל'עיון הפרשה'.
את התשובות יש לשלוח עד התאריך האחרון המופיע על גבי טופס סימון

דמק
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התשובות שנענו .מומלץ לציין גם על גבי דפי התשובות את מספר הקוד
האישי ,למניעת טעויות.

השתתפות במדור 'עיון ההלכה' בלבד:
לשם קבלת מלגת 'עיון ההלכה' אין חובה להשתתף בשאר מדורי הגליון ,וניתן
להשיב על מדור זה בלבד .המלגות ניתנות למשיבים על 'עיון ההלכה' של
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.
השתתפות ב'עיון ההלכה' ובשאר מדורי הקובץ מותנית ברכישת גליון .לא
יתקבלו תשובות עם טופס מצולם ,גם בצירוף תשלום {מצטרף חדש ימלא את
פרטיו כמפורט ב'טופס סימון תשובות'}.

שעות סדרי הכולל:
מטרת 'עיון הפרשה' מעת הקמתו על ידי מרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחט"א,
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
עמלי התורה ,נקבע כי המלגות יחולקו על ידי מתן 'קופונים' לרשתות המזון
הגדולות שבכל עיר ועיר .המלגה היא בל"נ בסך  ₪ 200לגליון ,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 קסח  -קעב ,חולקו בע"ה עם מלגת חג הפסח תש"פ.
המלגות לגליונות קעג  -קעז ,יחולקו בע"ה עם מלגת ירח האיתנים תשפ"א
הבעל"ט.
כמו כן משתתפים משיבי 'עיון ההלכה' בהגרלה הרגילה מבין משיבי הגליון ,כפי
כללי ההגרלה המפורסמים בפתח הגליון.

עיון

תופתתשהה יללכ

הפרשה

המק

מלגות החגים וקרן 'בתורתו יהגה':
מלגות החגים במסגרת 'עיון הפרשה' ,מחולקים בין משיבי 'עיון הפרשה' על
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
התוכנית מיועדת גם לבחורי הישיבות ני"ו ,על פי כל הכללים דלעיל .אחת
לחצי שנה תערך בל"נ הגרלה בין המשיבים על מלגות ופרסים יקרי ערך.
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  1אישור על קבלת תשובות לפי גליון ,ובשלוחה 2
שמיעת לוח ההספק .מידע על זכאות למלגה ניתן לקבל בקו076-8178003 :
(מתעדכן בזמני חלוקת המלגות).

מענה אנושי:
עקב העומס הגדול על קו המענה האנושי ( ,)076-8178007לצערנו על אף
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:

מערכת 'עיון הפרשה'

עיון ההלכה

לבירורים על שאלות המדור בלבד ,ניתן לפנות לכתובת5879@okmail.co.il :
לבירורים כלליים בכל נושאי 'עיון ההלכה' ניתן לפנות לכתובת המערכת:
.iyun@actcom.co.il
בברכת התורה

לוח ההספק
ומק

עיון

הפרשה

קפסהה חול

לוח ההספק ל'עיון ההלכה'
עד לערב ראש השנה תשפ"א

תאריך

הלכות

סימנים

פרשת ויקרא
כו אדר – ג ניסן

מי שהחשיך,
ותפילה

מסימן רסו סעיף ג
עד סוף סימן רסז

פרשת צו
ד ניסן – י ניסן

תפילה ,וקידוש

מסימן רסח סעיף א
עד סוף סימן ער

שבת חול המועד
יא ניסן – יז ניסן

קידוש

מסימן רעא סעיף א
עד סימן רעא סעיף ו

פרשת שמיני
יח ניסן  -כד ניסן

חזרה כללית

מסימן רס סעיף א
עד סוף סימן רסב

פרשת תזריע  -מצורע
כה ניסן – א אייר

חזרה כללית

מסימן רסג סעיף א
עד סימן רסד סעיף ג

פרשת אחרי מות – קדשים
ב אייר – ח אייר

חזרה כללית

מסימן רסד סעיף ד
עד סוף סימן רסז

פרשת אמור
ט אייר -טו אייר

חזרה כללית

מסימן רסח סעיף א
עד סימן רעא סעיף ו

פרשת בהר-בחוקתי
טז אייר -כב אייר

קידוש

מסימן רעא סעיף ז
עד סוף סימן רעא

פרשת במדבר
כג אייר – כט אייר

קידוש

מסימן רעב סעיף א
עד סימן רעג סעיף א

פרשת נשא
א סיון – ז סיון

קידוש
ובציעת הפת

מסימן רעג סעיף ב
עד סוף סימן רעד

פרשת בהעלותך
ח סיון – יד סיון

שימוש לאור הנר ,וא”י
שהדליק נר

מסימן ערה סעיף א
עד סימן רעו סעיף א

הפרשה

עיון

קפסהה חול

תאריך

הלכות

סימנים

פרשת שלח לך
טו סיון – כא סיון

א”י שהדליק נר
וגרם כיבוי

מסימן רעו סעיף ב
עד סימן רעז סעיף ב

פרשת קרח
כב סיון – כח סיון

גרם כיבוי וטלטול הנר

מסימן רעז סעיף ג
עד סוף סימן רעט

פרשת חקת
כט סיון – ה תמוז

תפילת שבת וקה”ת

מסימן רפ סעיף א
עד סימן רפד סעיף ב

פרשת בלק
ו תמוז – יב תמוז

קה”ת ,שמו”ת
ותפילת מוסף

מסימן רפד סעיף ג
עד סוף סימן רפו

פרשת פינחס
יג תמוז – יט תמוז

חזרה כללית

מסימן רעא סעיף ז
עד סימן רעג סעיף א

פרשת מטות-מסעי
כ תמוז – כו תמוז

חזרה כללית

מסימן רעג סעיף ב
עד סימן רעו סעיף א

פרשת דברים
כז תמוז – ד אב

חזרה כללית

מסימן רעו סעיף ב
עד סוף סימן רעט

פרשת ואתחנן
ה אב – יא אב

חזרה כללית

מסימן רפ סעיף א
עד סוף סימן רפו

פרשת עקב
יב אב – יח אב

צער בשבת ,ומאה ברכות

מסימן רפז סעיף א
עד סוף סימן רצ

פרשת ראה
יט אב – כה אב

שלש סעודות
ומנחה וערבית

מסימן רצא סעיף א
עד סוף סימן רצג

פרשת שופטים
כו אב – ב אלול

הבדלה

מסימן רצד סעיף א
עד סוף סימן רצו

פרשת כי תצא
ג אלול – ט אלול

הבדלה

מסימן רצז סעיף א
עד סוף סימן רחצ

פרשת כי תבוא
י אלול – טז אלול

הבדלה ,ומוצאי שבת

מסימן רצט סעיף א
עד סוף סימן ש

פרשת נצבים וילך
יז אלול – כג אלול

הוצאה

מסימן שא סעיף א
עד סימן שא סעיף יד

זמק

עיון ההלכה

שבוע פרשת בהר-בחוקתי
חמק

עיון

יתקוחב-רהב תשרפ עובש

הפרשה

שבוע פרשת בהר-בחוקתי  -קידוש
מסימן רעא סעיף ז
עד סוף סימן רעא

א] שיעור היין בכוס  -א ,האם מעכב לקידוש כוס מלא .ב ,האם מעכב טעימה
מכוס שיש בה רביעית .ג ,יש לו רק כוס אחת ,שאחר שישתה מלא לוגמיו לא
יישאר בה רביעית ,איך ינהג.
ב] שיעור היין שצריך לשתות  -א ,מהו השיעור ,ומ"ט .ב ,האם השיעור מעכב.
ג ,האם השיעור תלוי בגודל הכוס .ד ,כמה הוא שיעור מלא לוגמיו .ה ,האם
מעכב שיעור רוב רביעית( :א) בן י"ג ,האם אזלינן לפי קטנו( .ב) כשמקדש
לקטן משום מצות חינוך .ו ,כמה הוא שיעור רביעית .ז ,מהו זמן השתיה
מתחילתה ועד סופה.
ג] טעימת המקדש והשומעים מכוס של קידוש  -א ,האם טעימת המקדש
מעכבת ,ומ"ט ,כששתה( :א) אחד מהמסובין שכיוון המקדש להוציאם( .ב)
אחר ,שלא כיוון עליו בברכתו .ב ,בשותה היוצא ,מה השיעור שישתה ,ומ"ט.
ג ,טעימת השומעים( :א) האם צריכים לטעום כולם ,ומהו שיעור הטעימה.
(ב) איך ינהגו כשיש רק מעט יין ,ומ"ט( .ג) האם מצטרף שיעור 'כמלא לוגמיו'
בין כולם ,לכתחילה ובדיעבד.
ד] הפסק בין הקידוש לשתיה  -א ,קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור ,האם
חוזר ומברך ,ומ"ט( :א) ברכת בפה"ג( .ב) ברכת הקידוש .ב ,מה הדין בהפסיק
בדברים השייכים לסעודה.
ה] נשפך היין קודם שטעם ממנו  -א ,האם חוזר ומברך בפה"ג( :א) אם היה
בדעתו לשתות עוד יין( .ב) לא היה בדעתו לשתות עוד יין( .ג) אם לא נשפך
לגמרי ,אך לא נשתייר בו מלא לוגמיו .ב ,האם חוזר ומקדש( :א) כשלא יצא
ממקומו( .ב) אם יצא ממקומו בינתיים.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

יתקוחב-רהב תשרפ עובש

הפרשה

טמק

לפלפולא
לא קידש בלילה ומקדש ביום
כתב המ"ב (סימן רצא ס"ק יח) :דאיתקש יום ללילה לענין קידוש ,מה לילה סגי
בחד זימנא אף ביום כשתקנו חכמים לקדש סגי נמי בחד זימנא בבוקר.
ויש לדון במי שלא אכל בליל שבת ,ומקדש פעם ראשונה בשבת ביום קודם
הסעודה (כמבואר סי' רעא ,ח) ,שזו היא סעודה ראשונה שסועד בשבת ,האם
קודם סעודה שניה שלו ביום צריך לקדש קידוש היום כמו שתמיד מקדשים
פעם שנית קידושא רבה ,ואיך יצא ידי חובת קידוש זה.
או דילמא י"ל דלא יקדש ,דהא טעמא שמקדשים ביום הוא משום שהיא סעודה
ראשונה ביום ,אבל אם כבר קידש קודם סעודה ראשונה בו ביום ,אין מקדש שוב
ביום ,ולעולם כשתקנו חכמים לקדש ,סגי נמי בחד זימנא בבוקר.
ובגמ' פסחים (קז ,א) איתא' :מי שלא קידש בערב שבת ,מקדש והולך כל היום
כולו עד מוצאי שבת' .וכתב בשער הציון (סי' רצא אות ט) :דאם לא היה לו כוס
בבוקר ,צריך להדר לקדש קודם הסעודה בסעודה שלישית ,דומיא דקידוש של
לילה דאם לא קידש צריך לקדש כל היום כולו ,וכנ"ל ברע"א סעיף ח ,עכ"ל.
ומבואר שבין קידוש הלילה ובין קידוש היום מתקיים כל היום כולו ,אך אם כבר
קידש ביום יש לדון ,האם יחזור ויקדש בסעודה השניה ,ודו"ק.

עיון ההלכה

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע פרשת במדבר
נק

עיון

רבדמב תשרפ עובש

הפרשה

שבוע פרשת במדבר  -קידוש
מסימן ערב סעיף א
עד סימן רעג סעיף א

א] יין לקידוש  -א ,יין מגולה( :א) מה הדין ומ"ט( .ב) מה דינו אם היה מגולה
רק שעה אחת .ב ,ריחיה חמרא וטעמיה חלא( :א) מה נקרא 'טעמיה חלא'.
(ב) האם יכול לקדש עליו .ג ,יין מתוק מאד( :א) שנתמתק מחמת שנתבשלו
הענבים יותר מדי בחמה( .ב) מתוק מחמת הפירות עצמם ,ומ"ט .ד ,יין חי:
(א) אם הוא חזק עד שיכול לשאת על חד תלת מיא( .ב) כיצד ראוי לנהוג בו.
ב] קידוש והבדלה על יין לבן  -א ,האם מקדשים עליו בלילה( :א) לכתחילה.
(ב) בדיעבד( .ג) מהו מנהג העולם בזה .ב ,האם מבדילים עליו .ג ,האם
מקדשים עליו שחרית.
ג] הכשר היין לקידוש  -א ,יין צימוקים( :א) באיזה אופן מקדשים עליו ,ומ"ט.
(ב) מהו שיעור המים שיכול לתת בצימוקים ,ועדיין יברכו עליו בפה"ג .ב ,יין
העשוי מצימוקים שנתבשלו ,האם מקדשים עליו .ג ,שמרי יין או חרצנים
שנתן עליהם מים ,אימתי מקדשים ע"ז .ד ,יין מבושל ויין שיש בו דבש ,האם
מקדשים עליהם ,ומ"ט.
ד] קידוש בחמר מדינה  -א ,דעה הראשונה( :א) באיזה מקום יכולים לקדש
עליו( .ב) מה דין חלב ושמן ,ומ"ט( .ג) מה דין מים ,ומ"ט .ב ,מהי הדעה השניה.
ג ,לדעת הרא"ש( :א) בקידוש הלילה( .ב) בקידוש היום .ד ,במקום שאין היין
מצוי .ה ,במקום שהיין מצוי .ו ,כשחביב לו יין שרף.
ה] קידוש במקום סעודה  -א ,מנלן .ב ,האם חשיב מקום סעודה( :א) בבית
אחד מפינה לפינה ,לכתחילה ובדיעבד( .ב) בנמלך לאכול בחדר אחר( .ג) מבית
לסוכה ,ומסוכה לבית ,כשהסוכה בתוך הבית ,ומפסיקה ביניהם רק מחיצת
הסוכה ,לכתחילה ובדיעבד( .ד) בסוכה העשויה מחוץ לבית ,לכתחילה
ובדיעבד( .ה) ברואה מקומו מבית לחצר או מבית לבית ,לכתחילה ,ומ"ט.
ובדיעבד( .ו) כשקידש על דעת לאכול במקום אחר.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

רבדמב תשרפ עובש

הפרשה

אנק

לפלפולא
טעם דאין קידוש אלא במקום סעודה
בגמ' פסחים (קא ,א)' :אין קידוש אלא במקום סעודה' .ושני טעמים יש בזה.
טעם אחד כתב הרשב"ם (שם ד"ה אף) מדכתיב 'וקראת לשבת עונג' (ישעיהו
נח ,יג) ,במקום קריאה שם תהא עונג .וכ"כ התוס' (שם ד"ה אף) ,דהיינו במקום
קריאת הקידוש שם תהא הסעודה .והביא זאת המ"ב (רעג ס"ק א)[ .ולשון
הרא"ש (פסחים פ"י סי' ה)' :במקום עונג שם תהא קריאה'] .וטעם שני כתב
הרשב"ם (שם) :סברא היא מדאיקבע קידוש על היין כדתניא לקמן (דף קו,
א) 'זוכרהו על היין' ,מסתמא על היין שבשעת סעודה הוקבע דחשיב' ,ע"כ.
כלומר שזה סברא שהקידוש יהא קידוש חשוב ושתיית היין חשובה ,והיינו
ביין ששותים בעת הסעודה .נמצא שלטעם הראשון זה דין בסעודה ,דהיינו
שגדר הדין הוא מחמת הסעודה  -שבמקום שיש סעודה ,שם צריך שיהא
קידוש .משא"כ לטעם השני ,זהו דין בקידוש שיהא באופן חשוב.
ולפ"ז יש לדון בנידונים דלהלן:
א ,מי שאינו יכול לאכול כלל ,האם יקדש [וראה בשע"ת (סי' רעב אות ז)].
ב ,חולה שצריך לאכול ביוה"כ שחל בשבת ,האם יקדש [ראה הגהות הגרעק"א
(להלן סי' תריח) .וראה שו"ת אגרות משה (חושן משפט חלק א סימן לט)].
ג ,במחלוקת הראשונים אם בסעודה שלישית יש דין קידוש (ראה מ"ב סי' רצא
ס"ק כא שהביא דעת הרמב"ם .וראה בטור שם דעת הרא"ש).
ד ,הנדון אי סגי במיני תרגימא ופירות לענין קידוש במקום סעודה (ראה מ"ב
סי' רעג ס"ק כה).
ה ,הגרעק"א (שו"ת סי' א) דן אם נשים פטורות מעונג יו"ט משום דהוה
מצות עשה שהזמן גרמא .ויש לדון באופן שרוצות לאכול סעודה ביו"ט להצד
שפטורות מסעודה ,האם צריכות לקדש ,דתלוי בשני הטעמים האמורים.

עיון ההלכה

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

בנק

עיון

אשנ תשרפ עובש

הפרשה

שבוע פרשת נשא – קידוש ובציעת הפת
מסימן רעג סעיף ב
עד סוף סימן רעד

א] אכילה לאלתר במקום הקידוש  -א ,איך יש לנהוג לכתחילה .ב ,מה הדין
כשקידש בסתמא ,ואח"כ אכל לאלתר .ג ,כשקידש על דעת לאכול לאלתר,
ונאנס ולא אכל מיד .ד ,במקרה הנ"ל ,אם גם יצא לחוץ וחזר למקומו .ה,
כשקידש בחדר זה על מנת לאכול מיד בחדר אחר והם תחת גג אחד ,או
מארעא לאגרא וע"י ההליכה נשתהה .ו ,כשהפסיק בדברים שהם לצורך
הסעודה.
ב] האם יכול לברך ולהוציא אחרים כשאינו אוכל עמהם  -א ,בגדולים ,ומ"ט .ב,
בקטנים ,ומ"ט .ג ,בקידוש של לילה ובקידוש של יום ,ומ"ט .ד ,האיך מתקיים
קידוש במקום סעודה .ה ,בברכת המוציא על הפת .ו ,להוציא אלו שיודעים
בעצמם לקדש( :א) לכתחילה( .ב) בדיעבד ,ומ"ט.
ג] גדר סעודה לענין קידוש במקום סעודה  -א ,מהו השיעור( :א) באכילה,
ומ"ט( .ב) בשתיה ,ומ"ט .ב ,האם נחשב מקום סעודה( :א) בשותה שכר או
חמר מדינה ,ומ"ט( .ב) בשותה כוס של יין ,בקידוש הלילה ובקידוש היום( .ג)
באכילת פירות ,בקידוש הלילה ובקידוש היום ,ומ"ט .ג ,מהי שיטת הגר"א
באוכל מיני תרגימה או שותה יין .ד ,איך ינהג בכוס של ברית מילה.
ד] קידש ושמע שכנו האם יוצא  -א ,כששולחנו ערוך לפניו .ב ,כשאין שולחנו
ערוך לפניו .ג ,מ"ש מהבדלה דבעינן בה קביעות לכתחילה .ד ,האם מעכב
כוונה לצאת ידי המצוה ולהוציא.
ה] קידוש לאור הנר  -א ,במצטער הרבה לאכול במקום הנר .ב ,באינו מצטער
הרבה.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

אשנ תשרפ עובש

הפרשה

גנק

לפלפולא
יוצא מאחר באופן שיש חילוק במנהג ,פסק ההלכה
יש לעיין ,בדבר שיש בו מחלוקת ,וכגון גבי מיזוג יין בגוונא שנחלקו בזה (ראה
שו"ע לעיל רעב סעי' ה-ו וביה"ל שם ושעה"צ אות כז) אם ברכתו 'בורא פרי
הגפן' או שדינו כמים ,והאחד מוציא ידי חובה את חבירו בקידוש וכדו' ,והוא
מברך על היין שלפניו 'בורא פרי הגפן' ,אולם זה הרוצה לצאת ממנו יד"ח ס"ל
דמברכים ע"ז שהכל ,האם מהני להוציאו ידי קידוש.
וכעין זה יש לדון בברכת המוציא על חלה מתוקה( ,ראה שו"ע לעיל קסח
סע' ז) אם המברך נוהג כמאן דס"ל שברכתה המוציא ,האם מוציא בזה אחר
שמברך ע"ז מזונות.
[כמו"כ לגבי קריאת התורה  -השומע קריאה במבטא והיגוי אחר ממנהגו ,כגון
שהקורא מבטא את השורוק כמו חיריק ,האם יוצא יד"ח .וכעי"ז בס"ת באות
שי"ן שבכתב וועליש דכרעא דיליה עגולה ,שהדעת קדושים (בסי' לו) חשש
שי"ל שפסול ,ועיין ב"י (סי' לו) וכל אחד כפי מנהגו ,האם יכול מי שמחמיר
בכך ,לצאת יד"ח במקום שקוראים בזה ונוהגים להקל].

עיון ההלכה

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע פרשת בהעלותך
דנק

עיון

ךתולעהב תשרפ עובש

הפרשה

שבוע פרשת בהעלותך – שימוש לאור הנר ,וא"י שהדליק הנר
מסימן ערה סעיף א
עד סימן רעו סעיף א

א] אין פולין ואין קורין לאור הנר  -א ,מה הטעם .ב ,האם אסרו( :א) ביום
במקום אפל( .ב) לבדוק לאור הנר דבר הצריך עיון ,ומ"ט( .ג) נר הגבוה עשר
קומות ,ומ"ט( .ד) נר המונח בעששית וכיוצ"ב( .ה) נר המונח בעששית
הסגורה במפתח ,ומדוע( .ו) גידם או שידיו קשורות ,ומ"ט .ג ,האם יכול לסמוך
לכתוב על חתיכת נייר באותיות גדולות 'שבת היום' ומ"ט.
ב] לקרוא שני בני אדם לאור הנר ,ומ"ט  -א ,בענין אחד .ב ,בשני ענינים:
(א) בספר אחד( .ב) באומר לחבירו 'תן דעתך עלי' .ג ,בשני ספרים ומ"ט .ד,
לומר פיוטים בליל יו"ט שחל בשבת בביהכ"נ דשכיחי רבים ,ומ"ט .ה ,להתפלל,
ומ"ט .ו ,לומר זמירות בשבת .ז ,שנים ,האם פולין לאור הנר .ח ,מה הדין כשיש
אחר עמו ואינו קורא עמו( :א) באומר לו 'תן דעתך עלי'( .ב) באינו אומר לו
'תן דעתך' .ט ,באשתו עמו ,ומה החידוש בזה.
ג] נר שהדליק נכרי ,או מלאכות שעשה בשביל ישראל  -א ,מה דין הנאה לכל,
ומ"ט .ב ,אלו דברים אסור להשתמש לאור הנר הזה .ג ,עשה הנכרי מלאכה
דרבנן ,מה הדין( :א) למי שנעשה בשבילו( .ב) לאדם אחר .ד ,האם יש חילוק
בדין בין קצב לו שכר ללא קצב ,ובין שעשה בקבלנות או בשכירות ,ומ"ט.
ד] האם מותר בהנאה  -א ,נר שהדליק נכרי לצורך עצמו ,או לצורך חולה או
קטן( :א) לכל ישראל ,ומדוע( .ב) במכירו ,ומ"ט( .ג) בהדליק את הנר בבית
הישראל .ב ,הדליק ישראל נר לצורך חולה שיש בו סכנה ,האם מותר לכל
להשתמש בו ,ומ"ט .ג ,כיבה הנכרי נר של ישראל וחזר והדליקו ,האם מותר
להשתמש בו ,ומ"ט.
ה] לצאת מביתו ומחאה  -א ,האיך צריך הישראל לנהוג( :א) כשעשה הנכרי
בבית הישראל מדעת עצמו( .ב) אם ציוהו הישראל מתחילה .ב ,מחאה ,באיזה
אופן צריך( :א) להזהיר את הנכרי שלא יעשה כן להבא( .ב) למחות בו( .ג)
לגרשו מביתו ,ומ"ט.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ךתולעהב תשרפ עובש

הפרשה

הנק

לפלפולא
קריאת הגדה לאור הנר בשבת
כתב הפמ"ג (סימן ערה משב"ז סק"ח) שאם חל ליל הסדר בשבת ,ויש לו נר
שמן והוא לבדו ,והוא עם הארץ ואין יודע לומר ההגדה אפילו מעט בע"פ,
יכול לקרוא לאור הנר ,משום דמצות עשה מן התורה היא ודוחה איסור
קריאה לאור הנר (הובאו דבריו במ"ב שם ס"ק יז).
וצ"ע בתרתי ,א ,דבשו"ע (סי' תקפו סעי' כא) כתב גבי שופר :שופר של ראש
השנה אין מחללין עליו יום טוב אפילו בדבר שיש בו משום שבות .כיצד ,היה
השופר בראש האילן או מעבר הנהר ואין לו שופר אלא הוא ,אינו עולה באילן
ואינו שט על פני המים כדי להביאו ,ע"כ .ומקורו ממתני' (ר"ה דף לב ,ב).
חזינן דאין עוברים אפילו על איסור דרבנן כדי לקיים מצוה דאורייתא .ובטעם
הדבר כתב המשנ"ב (שם ס"ק פג) דחכמים השוו דבריהם לשל תורה והעמידו
דבריהם בשב ואל תעשה במקום עשה .וא"כ מאי שנא הכא דהתירו לקרוא
לאור הנר משום מצות סיפור יציאת מצרים.
ב ,תו ,אף לדעת הפמ"ג ,לכאורה אין להתיר לו אלא לומר מקצת הגדה,
דבזה כבר יצא המצוה דאורייתא דסיפור .אבל מהיכי תיתי להתיר לו לומר
כל ההגדה .ובפרט לפי מש"כ הפמ"ג עצמו (אשל אברהם על או"ח סי' נח
בפתיחה) ,ז"ל :דודאי נוסח הגדה הכל דברי חז"ל ,ומן התורה כי אמר 'ה'
הוציאנו ממצרים' יצא ,ושלשה דברים 'פסח מצה ומרור' דצריך למימרנהו,
הכל מדרבנן ,עכ"ל .וא"כ כשבא עם הארץ לפנינו להישאל ,נאמר לו שיאמר
שלש תיבות הללו' :ה' הוציאנו ממצרים' ,ויצא בזה הדאורייתא ,ואיך מתירים
לו לעבור על גזרת חז"ל משום מצוה דרבנן ,וצ"ע.

עיון ההלכה

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע פרשת שלח
ונק

עיון

חלש תשרפ עובש

הפרשה

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 שלח – א"י שהדליק נר .וגרם כיבוי
מסימן רעו סעיף ב
עד סימן רעז סעיף ב

א] דין ישראל וגוים המסובים יחד ,והדליק הגוי נר  -א ,כשהרוב גויים ,ומ"ט.
ב ,האם הנכרי שהדליק נחשב בחשבון הרוב .ג ,כשיש שם ישראל חשוב .ד,
אם רוב ישראל .ה ,במחצה על מחצה ,ומ"ט .ו ,כשיש הוכחה שהנכרי מדליק:
(א) לצורך עצמו( .ב) בשביל נכרי אחר( .ג) אם יודעים שעשה גם בשביל
ישראל.
ב] לצורך סעודת שבת ,ובמקום מצוה  -א ,מה דין 'שבות דישראל' במקום
מצוה .ב ,אמירה לגוי( :א) האם הותרה במלאכה גמורה( .ב) מה נחשב 'צורך
שבת' בסעודתו( .ג) מהי דעת השל"ה בזה .ג ,האם מותר לומר לגוי( :א) לבנות
בית הכנסת ,ומ"ט( .ב) לתקן את העירוב ,ומ"ט.
ג] לצורך הנכרי ,הגדר ,הדין ,ומ"ט  -א ,הדליק הנכרי נר( :א) כשאמר לנכרי
שילך עמו( .ב) כשהנכרי הולך בשליחותו לבדו .ב ,שפחה שמדלקת נר לצורך
הדחת כלים( :א) האם אסור משום שנהנה שכליו מודחים( .ב) האם מותר
אח"כ להשתמש לאור הנר( .ג) האם מותר לסייע לשפחה לאור הנר .ג ,טלטול
ע"י נכרי ,מה הדין ,ומה הטעם( :א) לומר לנכרי שילך עמו ויטלטל נר שכבר
דלוק( .ב) כיצד ינהג בנר של שמן ,ומ"ט.
ד] תוספת הנאה ,מה הדין ,ומה הטעם  -א ,כשיש נר דלוק ,והנכרי הדליק עוד
נר .ב ,לאחר שכבה הראשון .ג ,כשהוסיף הנכרי עצים למדורה .ד ,כשהוסיף
שמן ,או שעשה שאר תיקון בנר .ה ,בעששית שלנו [שקורין לאמפ] דדרך
לכבות הפתילה קודם שנותנים בה השמן מחדש ,ומ"ט.
ה] נר שאחורי הדלת  -נר המונח אחורי דלת הנפתחת לפנים ,מה דין פתיחת
הדלת( :א) כשהנר נגד פתיחת הדלת ממש( .ב) בפותח הדלת בנחת ,ומ"ט.
(ג) אם אין כעת רוח מנשבת ,ומ"ט( .ד) האם מותר לנעול את הדלת ,ומ"ט.
תשובות לעמוד זה יש לשלוח עם הגליון הבא

טפסים

עיון

הפרשה

םיספט

זנק

טופס הזמנת ספרי 'עיון הפרשה' וקבצים קודמים
נא למלא בכתב ברור ולשלוח לת.ד 58022 .י-ם (הכתובת בחו"ל ראה בגב השער)
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קודש [ג] .כו בלק–פנחס–מטו"מ–דברים ,ועניני גלות ונחמה .כז ואתחנן–עקב–ראה–שופטים–תצא-תבוא .ועניני כיבוד או"א .כח נצו"י–האזינו–ברכה–בראשית–נח-לך לך .ועניני ר"ה יוה"כ
וסוכות .כט וירא–חיי שרה–תולדות–ויצא .ועניני ברכת המזון .ל וישלח–וישב–מקץ–ויגש .ועניני 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 .לד אמור-בהר בחוקתי-במדבר-נשא .ועניני ספיה"ע ושבועות .לה בהעלותך-שלח לך-קרח-חקת .ועניני
מצות ת"ת [א] .לו בלק–פינחס–מטות מסעי-דברים .ועניני גלות ונחמה .לז ואתחנן–עקב–ראה–שופטים–תצא-תבוא .ועניני שמיטה .לח נצו"י–האזינו–ברכה–בראשית–נח-לך לך .ועניני ר"ה
יוה"כ וסוכות .לט וירא–חיי שרה–תולדות-ויצא .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} .מג תשא–ויקהל–פקודי–ויקרא–צו .ועניני פורים .מד שמיני–תזריע–מצורע–אחרי–קדושים-אמור .ועניני פסח .מה בהר–בחוקתי–במדבר-נשא .ועניני
ספיה"ע ושבועות .מו 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 חנוכה.
נב ויגש–ויחי–שמות–וארא .ועניני תפילה {ד} .נג בא–בשלח–יתרו–משפטים .ועניני ברכות הנהנין {ב} .נד תרומה–תצוה–כי תשא–ויקהל פקודי .ועניני פורים .נה 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 .צג נח-לך לך-וירא-חיי שרה .ועניני תפילה {ז} .צד תולדות-ויצא-וישלח-וישב .ועניני שב"ק {ח} .צה מקץ-ויגש-ויחי-שמות .ועניני חנוכה .צו וארא-בא-בשלח-יתרו .ועניני 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-תרומה .ועניני ברכות {י} .קנד תצוה-תשא-
ויקה"פ-ויקרא .ועניני פורים .קנה צו-שמיני ,תזרו"מ-אחמו"ק-אמור .ועניני פסח .קנו בהר-בחקתי-במדבר-נשא .ועניני ספיה"ע 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} .קסה פקודי-ויקרא-צו-שמיני-תזריע .ועניני פורים .קסו מצורע-אחרי-קדושים-אמור-בהר .ועניני פסח .קסז בחקתי-במדבר-נשא-בהעלתך .ועניני
ספיה"ע שובועות .קסח שלח-קרח-חקת-בלק .ועניני פרק"א .קסט פינחס-מטות-מסעי-דברים .ועניני גלות ונחמה .קע ואתחנן-עקב-ראה-שופטים-תצא-תבא ועניני ת"ת {ח} .קעא
נצבים-וילך-האזינו-ברכה-בראשית-נח-לך לך .ועניני ירח האיתנים .קעב וירא-חיי שרה-תולדות-ויצא-וישלח .ועניני שב"ק {יב} .קעג וישב-מקץ-ויגש-ויחי-שמות .ועניני חנוכה .קעד וארא-
בא-בשלח-יתרו-משפטים .ועניני ברכות {יב} .קעה תרומה-תצוה-תשא-ויקה”פ-ויקר .ועניני פורים .קעו צו-שמיני-תזרו”מ-אחמו”ק,אמור .ועניני פסח.

מחיר גליון בודד{ .₪ 2 :החל מגליון קי  5 -ש"ח} דמי משלוח עד  10גליונות .₪ 5 :מעל  10גליונות₪ 10 :
מחיר סט גליונות שנים ב-טו (כב-קעג) ₪ 450 :בלבד ,כולל דמי משלוח
מחיר ספרי 'עיון הפרשה'' :שמות ב (משפטים-פקודי)' – ' / ₪ 35עניני ירח האיתנים ויום טוב' – ' / ₪ 20עניני חג הפסח' (מהדורה שניה)
  20ש"ח ' /עניני ספירת העומר חג השבועות ותלמוד תורה'  20 -ש"ח ' /עניני חנוכה ופורים'– ' / ₪ 20עניני תפילה וברכות' / ₪ 20 -'עניני מצוות שבין אדם לחבירו' ' / ₪ 20עניני מילה  -פדיון הבן  -חינוך ודיני הקטן  -בר מצוה  -נישואין' (מהדורה שניה) ' / ₪ 20 -עניני
שבת קודש'–  ₪ 15עיון ההלכה חלק ב  20 -ש"ח.
דמי משלוח לספרי 'עיון הפרשה' ( ₪ 10בין בהזמנת ספר אחד ובין בהזמנת מספר ספרים)
מצ"ב שי'ק לפקודת 'עיון וברכה' (למוטב בלבד) ע"ס__________ש"ח
מחיר כל הגליונות ,כולל ספרים ,במהדורת מייל 200 :ש”ח (ניתן לשלם בעמדות או בקו  076-8178004ולשלוח בקשה בדוא”ל של המערכת)

חנק

עיון

םיספט

הפרשה

טופס לשליחת הערות למדור 'אשיחה בחוקיך'

(הערות למדור זה ניתן לשלוח רק מוקלד ובדוא"ל)iyun@actcom.co.il :

שם _________________ :קוד אישי_______________*:
כולל  ___________________ :עיר________________ :
מצ"ב הערות לפרשת  /עניני:
__________________________________________________
פרטי יצירת קשר שיפורסם בגליון למעונין ,לצורך מו"מ (פקס  /דוא"ל  /טל):
___________________________________________________

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
שם________________________ :
כתובת* :

NAME :

___________________ADDRESS:

מיקוד_______________:
עיר___________ :

טלNO: ______________:

CITY / ZIP:

מעוניין במנוי לשנה החל מגליון ___ (מנוי חדש  /המשך מנוי קיים)

מצ"ב שי'ק לפקודת 'עיון וברכה' (למוטב בלבד) ע"ס_____ש"ח
לתשלום בכרטיס אשראי יש לפנות לטל076-8178007 :
יום א :בין השעות  10.00-8.00בלילה .ימים ב ,ד ,ה :בין השעות -8.45
 12.00בבוקר .יום ג :בין השעות  3.00-1.30בצהריים.

דמי מינוי לשנה ( 10גליונות):

בא"י .₪ 125 :בארה"ב.U. S. A .**$ 50 :

:

YEARLY SUBSCRIBTION FEE

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).
.

המשך רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' ומלגת 'עיון ההלכה'

בסייעתא דשמיא הננו שמחים להודיע לאברכי הכוללים שליט"א
הוגי ומשיבי 'עיון הפרשה' ו'עיון ההלכה' תמידין כסדרן
כי עלה בידינו בס"ד בעזרת נדיבי לב אנשי רוח
לחלק לקראת חג הפסח תש"פ

כרבבת מלגות
בסך כולל של מעל עשרה מליון ש"ח
למשיבים הנכבדים דלהלן:
(הרשימה כוללת את :מקבלי מלגת 'עיון הפרשה' ,מלגת 'עיון ההלכה' ותלוש לסבסוד
רכישת ביגוד)
הרבנים הגאונים :אבא שאול איל  -בני ברק  ,אוהל תורת שם; אבא שאול ישראל  -ירושלים ,החיים והשלום; אבא שאול שמעון -
ירושלים ,אהבת שלום; אבו יהודה  -אשדוד ,עטרת צבי; אבו יצחק  -ירושלים ,עטרת שלמה; אבוהרון רפאל  -אשדוד ,משכן עמרם
ויעל; אבוחצירא אריאל  -ירוחם ,עטרת שלמה  -ירוחם; אבוחצירא מיכאל  -פתח תקוה ,ברכת יצחק; אבוטבול שמעון  -אשדוד,
אורות חיים ומשה; אבוקסיס אשר  -חיפה ,הגר"א; אבוקרט דוד  -בני ברק  ,נר ישראל; אביב שלמה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום;
אביבי אברהם  -ירושלים ,אסוקי שמעתא; אביבי שאול  -ביתר עלית ,שבזי; אבידן ירמיה  -בני ברק ,הגרנ"ט; אביזמיל גרשון  -בני
ברק  ,בית אבא; אביחי יום טוב  -פתח תקוה ,מחשבה למעשה; אביטבול משה  -אשדוד ,זכרון יוסף; אביטל אסף  -אשדוד ,קול
רינה; אביטל דוד  -אשדוד ,אור מאיר; אביטל משה  -ירושלים ,הר"ן; אביטל עידן  -בני ברק  ,ברסלב; אביטן אריה פנחס  -בני ברק ,
 ירושלים ,אור המזרח;בית יהודא; אביטן דוד  -בני ברק ,מלאכת שמים; אביטן חיים  -בני ברק  ,מורשה ודעת; אביטן יהודה
אביטן יוסף נסים  -ירושלים ,מיר; אביטן שלום  -אשדוד ,נחלת ישראל; אביטן שלום  -זכרון יעקב ,זכרון גבריאל; אבינסן יוסף צבי -
ירושלים ,דבר תורה; אביעזר אייל  -מודיעין עילית ,ישיבת צפת; אבישי רזיאל  -ירושלים ,חזון מאיר; אבלס מרדכי  -מודיעין עילית,
אברכים; אבן עזרא אליהו  -בני ברק  ,בית הלל; אבני יהודה  -בני ברק ,תורת דב"ש; אברגיל דוד אליהו  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה; אברג'ל דוד  -בני ברק  ,יששכר באהליך; אברג'ל יוסף  -קרית אתא ,יערפו טל; אברג'ל ינון  -בני ברק  ,משכנות יוסף; אברג'ל
ינון פנחס  -ירושלים ,מיר; אברג'ל יעקב  -אשדוד ,תורה וחסד; אברג'ל יעקב חיים  -צפת ,אורה רשבי; אברג'ל מאיר יהודה  -אשדוד,
עטרת צבי; אברג'ל משה  -ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול; אברג'ל משה  -חיפה" ,אורות"; אברג'ל רפאל ברוך  -בני ברק ,
אמרי בינה; אברג'ל שמואל מנחם  -בני ברק ,קודש קודשים; אברהאם דוד משה  -ירושלים ,דרכי המלך; אברהם אלדד  -ביתר עלית,
גן רוה; אברהם בועז בצלאל  -טבריה ,תפארת טבריא; אברהם יאיר  -בני ברק  ,עטרת שלמה; אברהם יגאל  -ביתר עלית ,משכן
מימון; אברהם יהונתן  -ירושלים ,אור המזרח; אברהם יצחק  -בית שמש ,עליות אליהו; אברהם מרדכי  -בני ברק  ,אמרי בינה;
אברהם נחום  -ירושלים ,הלכה ; אברהם נתנאל  -מודיעין עילית ,אהל מועד; אברהמי מ.דוב הלוי  -ירושלים ,עטרת שלמה  -נוה
יעקב; אברהמי נתן צבי  -בני ברק  ,נר ישראל; אברהמס נפתלי  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; אברומוביץ ישראל מנחם  -תל
אביב ,בית תלמוד להוראה; אברמוביץ אברהם דוד  -ירושלים ,עטרת ישראל; אברמסקי משה  -ירושלים ,שירת דוד; אברשי דוד -
מודיעין עילית ,רצופות; אבשה דניאל  -בני ברק ,ברסלב; אבשה יצחק  -בני ברק ,ברסלב; אגמי יצחק  -בני ברק  ,ברסלב; אגסי
יחיאל  -ירושלים ,יששכר באהליך; אגסי יצחק  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); אגסי מיכאל  -ירושלים ,מיר; אגסי משה דוד -
ירושלים ,כנסת התורה; אגסי שלמה זלמן  -בית שמש ,כתר תורה; אגסי שמעון  -בני ברק  ,בית הלל; אדידה שמעון  -אלעד ,מדרש
אליהו; אדל יהושע  -בני ברק  ,רמת השרון; אדל יוסף  -ירושלים ,מיר; אדלר אברהם  -בני ברק  ,מורשה ודעת; אדלר אברהם יונה -
חיפה ,סערט ויזניץ; אדלר אהרן  -בני ברק  ,פונוביז'; אדלר אהרן  -חיפה ,זכרון יעקב; אדלר אליהו  -רכסים ,חסד לאברהם ומרדכי;
אדלר אשר נתן  -ירושלים ,ישמח לב; אדלר חנוך  -בני ברק  ,מלאכת שמים; אדלר יהודה יצחק  -מודיעין עילית ,שיח השדה; אדלר
יונה  -מודיעין עילית ,מיר; אדלר יוסף  -בני ברק ,פונוביז'; אדלר יוסף  -חיפה ,סערט ויזניץ; אדלר יחזקאל  -בני ברק  ,פונוביז';
 אשדוד ,בעלזא; אדלר מרדכי זאבאדלר יעקב  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; אדלר ישראל  -בני ברק  ,פונוביז'; אדלר מרדכי
 בית שמש ,משאת מרדכי; אדלר משה  -רכסים ,יערפו טל; אדלר נתן  -ירושלים ,מיר; אדלר קלמן  -בני ברק  ,קהילות יעקב; אדלררפאל  -מודיעין עילית ,רצופות; אדלר שמואל  -ירושלים ,ערוך לנר; אדלשטיין אליעזר  -מודיעין עילית ,בית אבא; אדלשטיין חיים
 בני ברק ,פונוביז'; אדלשטיין יהושע  -בני ברק; אדלשטיין יעקב ישראל  -בני ברק ,פונוביז'; אדלשטיין מרדכי  -בני ברק  ,שיחיצחק; אדלשטיין משה  -אלעד ,עופר אילים; אדלשטיין משה  -ירושלים ,נחלי דעת; אדלשטיין צבי יהודה  -בני ברק  ,פונוביז';
אדמון שמואל  -בני ברק  ,בית הלל; אדרי משה  -ירושלים ,אהבת שלום; אהרון אברהם יעקב  -ירושלים ,יששכר באהליך; אהרון
הלל לייב  -מודיעין עילית ,בית אבא; אהרון יוסף  -פתח תקוה ,כתר תורה; אהרון יעקב  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; אהרונוב מאיר

טנק

סק
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 ירוחם ,מצפה רימון; אהרונוביץ אהרן צבי  -מודיעין עילית ,אלכסנדר; אהרוני אריה  -בני ברק  ,נר ישראל; אהרוני מאיר  -רחובות, טבריה ,תפארת טבריה;יד משה; אהרוני משה  -בני ברק ,עץ החיים; אהרוני נוריאל  -אשדוד ,חניכי הישיבות; אהרוני פינחס
אהרוני רם  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); אהרוני שלמה  -בני ברק  ,ברסלב; אהרונסון עקיבא  -ירושלים ,שערי
אמונה; אהרן אמיתי  -בני ברק; אהרן חיים דוד  -בני ברק  ,פונוביז'; אהרנטרוי חנוך  -ירושלים ,מיר; אוביץ יהודה  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה; אוברלנדר יעקב  -ירושלים ,אור הצבי; אוהב שלום יונתן  -ירושלים ,עליות בית חנניה; אוחיון אביעד  -בני ברק ,
עטרת שלמה; אוחיון דניאל  -אשדוד ,עטרת שלמה  -אשדוד; אוחיון חיים  -רכסים ,נר ישראל; אוחיון יוסף  -אופקים ,ישרי לב;
אוחיון יצחק  -אשדוד ,היכל אברהם ושלמה; אוחיון מאיר  -ירושלים ,שערי ניסים; אוחיון מאיר  -חיפה ,הגר"א; אוחנה אורחי  -בני
ברק  ,משכן דוד; אוחנה חיים  -בני ברק ,רשב"י; אוחנה יעקב  -בית שמש ,אהבת תורה  -בית שמש; אוחנה ירון שלום  -בני ברק  ,נר
ישראל; אוחנה ראובן מנחם  -אשדוד ,הישיבה הגדולה יסודות; אוחנה שמעון  -ירושלים ,צילו של היכל; אוירבך נאור אריה -
ירושלים ,ישיבת אשרי האיש; אוירבך שאול  -מודיעין עילית ,אוצר דעת; אוירבך שמואל  -מודיעין עילית ,עץ חיים; אולמאן יעקב
דוב  -ירושלים ,אהל יהונתן; אולמן אליעזר  -ירושלים ,תורה אור; אולמן חיים יהודה  -ירושלים ,פרשבורג; אולמן שמחה בונים  -בני
ברק  ,מורשה ודעת; אולשוונג ראובן  -בני ברק ,רשב"י; אומן יוסף  -בני ברק  ,קרית מלך; אומן יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,נאות
שמחה; אומנסקי מנחם  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; אונא אביגדור  -מודיעין עילית ,בית אבא; אונגער העשי  -ירושלים,
מיר; אונגר אפרים  -חיפה ,עטרת שלמה  -חיפה; אונגר דוד יוסף  -בית שמש ,ויזניץ; אונגר יוסף דב  -ירושלים ,בית התלמוד; אונגר
יחזקאל  -בני ברק  ,בית רפאל; אונגר מאיר  -ביתר עלית ,הרב זקס; אונגר משה  -בני ברק ,רשב"י; אוסטר יואל  -ירושלים ,עטרת
שלמה  -ירושלים; אוסטרוב יונתן  -אלעד ,מדרש אליהו; אוסטרן אהרן  -לוד ,שערי חיים; אוסמן שמעון  -מודיעין עילית ,נזר
ישראל; אופיר ישראל  -ביתר עלית ,זכור לאברהם; אופמן נתן נטע  -בני ברק  ,פעמי יעקב; אופמן שמואל  -בני ברק  ,מכנובקא;
אופנהיימר אליעזר  -ירושלים ,אבן ישראל; אופנהיימר הלל  -בני ברק  ,בית הלל; אופק אלחנן  -בני ברק  ,בית הלוי; אופק גבריאל
גיל  -מודיעין עילית ,הרב יערי; אוקנין דניאל  -אשדוד ,אורות חיים משה; אור רועי  -חיפה ,עטרת שלמה; אורבך פנחס  -בני ברק,
רשב"י; אורבך הלל  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; אורבך יצחק מאיר  -בני ברק  ,פונוביז'; אורבך שלמה יצחק  -צפת ,ביאלא -
צפת; אורדנטליך פינחס  -בני ברק  ,ישועות אריה; אורזיצר שלמה  -בני ברק ,אהל יעקב; אורטנר משה  -בני ברק ,דאראג;
אורלנסקי אליהו  -ירושלים ,אוהל יוסף; אורלנסקי משה  -ירושלים ,תפארת בחורים; אורלנצ'יק חיים יודא  -אלעד ,להוראה פעמי
יעקב; אורלעאן נתן  -ירושלים ,שערי חכמה; אורם יעקב  -בני ברק ,זכרון משה; אורן יאיר  -אלעד ,מדרש אליהו; אורן יהושע -
ירושלים ,קרית משה; אורנבך ישראל מנחם  -ירושלים ,נחלת משה; אורנבך נתן  -אשדוד ,שי להורות; אורצל ישראל  -בית שמש,
ויזניץ; אורשלימי חנוך  -בני ברק  ,חזון איש; אושפיזאי רפאל  -מודיעין עילית ,בית שלום; אזולאי אליהו  -ביתר ,אמת ליעקב;
אזולאי יוסף  -ביתר ,גן רוה; אזנקוט שלמה עמרם  -ירושלים ,תורת שמעון; אזר דניאל  -אשדוד ,גרודנא; אזרחי חיים לייב  -גבעת
 מודיעין עילית ,קול יצחק; אטיאס יעקב  -אשדוד,זאב ,עטרת ישראל; אטדגי שמואל  -ירושלים ,שבילי ראובן; אטיאס דוד
 בני ברק ,אהל שלמה ורחל; אטינגר אברהם בנימין  -ירושלים ,צילו של היכל; אטיק יחזקאל  -ירושלים ,קמניץ; אטיק ישראל
עטרת שלמה; אטיק שלמה צבי  -ירושלים ,מונקטש; אטל אביעד  -ירושלים ,צילו של היכל; אטלן אהרון  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה  -מודיעין עילית; איבגי יוסף  -ירושלים ,שובי נפשי; איבגי יצחק  -מודיעין עילית ,חדות יעקב; איגל מרדכי אליהו  -ביתר
עלית ,בריסק; אידלמן יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; אידלמן ישראל  -ביתר ,מיר; איזנבך ישראל  -בני ברק  ,עטרת שלמה;
איזנבך ראובן  -בני ברק  ,גרודנא; איזנברג חיים שלום  -בית שמש ,שיח יצחק; איזנטל שמואל  -ירושלים ,עמלי תורה; איזנשטיין
חיים  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; איזנשטיין יהושע  -בני ברק  ,הרב מנדל; איזנשטיין יעקב  -בני ברק  ,עמוד האש; איזנשטיין נחום
 ירושלים ,מיר; איזנשטיין שאול  -בני ברק ,פונוביז'; איזנשטין שמעון  -בית שמש ,מיר; איזק תומר  -בני ברק  ,ברסלב; איזרעלאברהם  -ירושלים ,אור מאיר; איטח אליהו  -חיפה ,נר ישראל; איטח דוד  -רכסים ,נר ישראל; אייזיק ירון  -מודיעין עילית ,דף
הכולל; אייזיקס אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; אייזמן מאיר  -ירושלים ,בריסק; אייזן דוד  -בני ברק  ,דרוש וחידוש;
אייזן ישראל  -חיפה ,דעת יואל; אייזנבאך יצחק אייזיק  -בית שמש ,נר רפאל; אייזנבאך ישראל נח  -ביתר ,הר"ן; אייזנבאך מנחם -
מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; אייזנבאך משה  -ירושלים ,מונקאטש; אייזנבאך משה לייב  -בית שמש ,קול יהודה;
אייזנבאך נתן יוסף  -בית שמש ,ברסלב; אייזנבאך צבי  -ירושלים ,סלאנים; אייזנבאך שרגא  -בית שמש ,חסדי שיר; אייזנבך אברהם
 ביתר ,דורשי ציון; אייזנבך דוד  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; אייזנבך יהודה דוד  -אשדוד ,אור ודרך; אייזנבך יעקב  -מודיעיןעילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; אייזנבך משה יהודה  -מודיעין עילית ,אוצר דעת; אייזנבלט אברהם  -מודיעין עילית ,שערי
הלכה; אייזנברג צבי  -מודיעין עילית ,ויזניץ; אייזנטל אברהם  -בני ברק  ,מדרש אליהו; אייזנשטיין יהודה  -מודיעין עילית ,יששכר
באהליך; אייזנשטיין יהודה  -ירושלים ,מיר; אייזנשטיין ישראל מאיר  -בית שמש ,תפארת מרדכי; אייזנשטיין מאיר  -בני ברק  ,שערי
שמעון; אייזנשטיין מנחם מנדל  -בית שמש ,אהבת תורה; אייזנשטיין מרדכי  -בית שמש ,מיר; אייזנשטיין עמרם  -בית שמש ,חסדי
שיר; אייזנשטיין עמרם  -בית שמש; אייזנשטיין עמרם  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); אייזנשטיין שמואל  -ירושלים ,מיר;
אייכנטל שמעון  -רחובות ,תורה וחסד; איילנברג יוסף צבי  -בני ברק ,זכרון קדושים; איינשטיין אברהם  -מודיעין עילית ,שמחת
התורה; איינשטיין אורי שרגא  -בני ברק  ,פונוביז'; איינשטיין יהודה  -מודיעין עילית ,בית לימוד תורה; אילוביצקי יחיאל  -מודיעין
עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; אילוז אביחי שמעון  -ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול; אילוז אוריאל  -ירושלים,
נחלת יוסף; אילוז יאיר  -בני ברק  ,חניכי ישיבת חברון; אילון אהרון  -צפת ,ישיבת צפת; אילני אברהם  -בני ברק ,מגדל עוז; אילני
יוסף משה  -בני ברק ,בית הלל; אילני מיכאל  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; אילסון נתנאל  -ירושלים ,אהבת שלום; אימרגרין
בן ציון  -ביתר עלית ,מגדל עוז; אימרגרין יהודה  -מודיעין עילית ,הדף היומי; אינדיג בצלאל  -בני ברק ,יששכר באהליך; אינדיק
יעקב  -בני ברק  ,עטרת ישראל; אינהורן אלעזר  -בני ברק  ,הר"ן; אינהורן יעקב ישראל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; אינהורן מרדכי
 קרית יערים ,נחלי דעת; איפרגאן שמעון  -בני ברק  ,בית הלל; איפרגן אהרן  -ירושלים ,זוהר התורה; איפרגן אליעזר חיים -אופקים ,בית שלמה; איפרגן יאיר  -כנען  -צפת ,אור ברוך; איציצסקו אשר  -בני ברק  ,בית הלל; איצקוביץ אהרן  -ירושלים ,מיר;
איצקוביץ מנחם ישראל  -אלעד ,ויזניץ; איצקוביץ שלמה  -מודיעין עילית ,זכרון משה; איתמר ישראל  -מודיעין עילית ,לבו חפץ;
איתמר שמואל  -בני ברק  ,רשב"י; איתן אליעזר  -בני ברק  ,באר אהרון; איתן חיים אליעזר  -ירושלים ,עטרת ישראל; אלאלוף
שמואל  -בני ברק  ,פונוביז'; אלבו אביאל  -טלזסטון ,הדעה והדיבור; אלבוים משה  -ירושלים ,אבן ישראל; אלבז אליעזר  -מודיעין
עילית ,שערי ציון; אלבז אריאל  -בני ברק  ,באר ישראל; אלבז יגאל  -ירושלים ,לקח טוב; אלבז יהודה  -אלעד ,לקח טוב; אלבז
ניסים  -ירושלים ,קול יצחק; אלבז ראובן  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; אלבז שלמה  -ירושלים ,משכן ישראל; אלול יהונתן  -בית
שמש ,תל תלפיות; אלון יאיר פנחס  -ירושלים ,אהבת שלום; אלוני שמואל  -בני ברק  ,תורה ודעת; אלוש גד  -בית שמש ,אור
ישראל; אלזאס ישראל מאיר  -אלעד ,מדרש אליהו; אלחדד איתמר  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; אלחדד חיים  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה; אלחדד יוסף חיים  -ירושלים ,בית אלשיך; אלחדד ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,קול יצחק; אלחדד לוי יצחק -
אשדוד ,תפארת הלויים; אלחדד משה  -בית שמש ,כולל ישראל; אלחדיף אליהו  -ביתר עלית ,גן רוה; אלחדיף משה  -בית שמש,
ברית כהונה; אלחרר יעקב  -קרית אתא ,כתר שם טוב; אלחרר יעקב ישראל  -ביתר ,עטרת שלמה  -ביתר; אלחרר מרדכי  -אשדוד,
אורות חיים ומשה; אלטוב דניאל יעקב  -ביתר עלית ,בני עליה; אלטמן אברהם  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית;
 ירושלים ,תפארת ישראל; אלטמן חיים - ירושלים ,תורת משה; אלטמן אליהו  -ירושלים ,מיר; אלטמן חייםאלטמן אליהו
ירושלים ,אור אלחנן; אלטמן יחיאל מיכאל  -מודיעין עילית ,שקידת התורה  -רצופות מ"ע; אלטמן יעקב  -ירושלים ,דרכי תורה;
אלטמן יעקב ישראל  -בני ברק ,בית מדרש עליון; אלטמן משה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); אלטמן פנחס -
מודיעין עילית ,פונוביז' מ"ע; אלטמן רפאל  -בני ברק  ,בית הלל; אלטר יוסף יצחק  -בני ברק  ,בוהוש; אלטר פינחס מנחם  -ערד ,נר
 רכסים ,יששכר באהליך; אליאך יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,כתר תורה; אליאס זאב יהודה  -חיפה,שמחה; אליאך אליהו
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צאנז; אליאס מנשה  -בני ברק  ,אהל יעקב; אליאס רחמים  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; אליאס שלום  -בית
שמש ,אור המזרח; אליאס ששון דרור  -אשדוד ,כרם שלמה ; אליאסי דורון  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; אליאסיאן אסף  -נתיבות,
 ירושלים ,נר ישראל; אליהו יהודה  -נתיבות ,ברית שלום וחסד; אליהו יעקב  -פתח תקוה ,מאוראור לחנניה; אליאסיאן שמעון
יהודה; אליהו יעקב  -כוכב יעקב ,תורת חן וחסד; אליהו משה חיים  -בני ברק ,רשב"י; אליהו שלום  -בני ברק  ,תהילות יוסף;
אלימלך רועי  -אשדוד ,עטרת צבי; אליעד מרדכי  -בני ברק ,מורשה ודעת; אלישיב אריה ליב  -בני ברק  ,לומדי תורה; אלישיב
שריה  -אופקים ,קודש קודשים; אלישיוב אבנר  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; אלישיוב אילן  -אשדוד ,אורות התורה; אלישע
אופיר  -אשדוד ,יגדיל תורה; אלכסנדר יהושע משה  -רכסים ,נר ישראל; אללוף זבולון  -בני ברק ,הישיבה הגדולה ראשון לציון;
אלמוג חיים  -אלעד ,אבי עזרי; אלמליח אורי  -נתיבות ,יגל יעקב; אלמסי עמוס  -אשדוד ,תורה וחסד; אלמקייס יגאל  -בני ברק,
בית השם; אלמשעלי יעקב  -בני ברק ,כנסת התורה; אלנברג יואל  -מודיעין עילית ,הרב יערי; אלנברג צבי  -מודיעין עילית ,מיר
(ברכפלד); אלנדאף ישראל מאיר  -בני ברק  ,סלבודקא; אלנקוה אלחנן  -בני ברק ,אמרי יוסף; אלנר דוד  -בית שמש ,תורה ודעת;
אלנר מנחם  -בני ברק  ,שערי שמעון; אלנר משה  -ירושלים ,עוז לעמו; אלנתן ישי  -ירושלים ,אהבת שלום; אלסטר שמואל אלעזר
 ירושלים ,אהבת שלום; אלפא אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,כתר תורה; אלפא ישראל  -מודיעין עילית ,תפארת חיים; אלפאמאיר  -בני ברק ,כנסת התורה; אלפא שמריהו  -בני ברק  ,יששכר באהליך-יד אהרן; אלפנדרי יעקב  -בני ברק ,רשב"י; אלפנדרי
שמעון  -בני ברק ,בית הלל; אלפסי מיכאל  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; אלפסי שמעון  -אשדוד ,עטרת צבי; אלק עקיבא  -אשדוד,
עטרת צבי; אלקובי שלום  -מודיעין עילית ,בית שלום; אלקיכן יוסף מאיר  -ירושלים ,אור שמח; אלרוב מנחם  -אשדוד ,בית שמעיה;
אלשטיין יהודה  -ירושלים ,בית אהרן; אלשיך אהרון  -בני ברק ,שיח יצחק; אלשיך שלום  -בית שמש ,יששכר באהליך; אלתר מרדכי
אברהם  -ירושלים ,עטרת ישראל; אמויאל אהרון  -ירושלים ,בנין אב; אמור משה שלום  -ירושלים ,תורת חיים ; אמינוב אוריאל -
רכסים ,נר ישראל; אמיר חיים אליהו  -בית שמש ,אהל יוסף; אמיתי יהודה  -רמת בית שמש ,כתר תורה; אמיתי משה
ירושלים ,מגדל עוז; אמנו יעקב  -ירושלים ,יהודה יעלה; אמניאן שלום  -ביתר עלית ,צילו של היכל; אמסלם משה  -בני ברק ,רשב"י;
אמסלם עופר  -אלעד  ,כתר תורה; אמסלם תומר  -בני ברק  ,ברכת אפרים; אמר אברהם  -תפרח ,תפרח; אמרון ששון  -בני ברק ,
ברסלב; אמרוסי אליהו  -בני ברק  ,פונוביז'; אמרוסי חנוך  -בני ברק ; אמרוסי רפאל  -אופקים ,תפארת שמשון; אנג'ל אלעזר -
ירושלים ,מיר; אנגל אשר  -בית שמש ,נר גבריאל; אנגל יצחק  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); אנגל שמואל  -ירושלים ,משכן ניסים;
אנגלרד חיים לייב  -ירושלים ,תורה אור; אנושי נתנאל  -בני ברק  ,רשב"י; אנסבכר יצחק משה  -בני ברק  ,עטרת שלמה; אנסבכר
נחום  -בני ברק  ,נתיבות עולם; אנקוה יוסף דוד  -ביתר עלית ,משכן יוסף ; אנקונינה משה  -בני ברק ,נחלת משה; אנקרי אברהם -
אלעד ,יששכר באהליך; אנשין יעקב  -בית שמש; אנשין משה בנימין  -ירושלים ,מוסדות קבר רחל  -הרב קלוגר; אסבן ישראל -
מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); אסולין גמליאל  -בני ברק  ,אורחות תורה; אסולין שמואל  -אשדוד ,תורה וחסד; אסולין תמיר ישי -
ביתר עלית ,באר התלמוד; אסחייק אהרן  -בני ברק ,פונוביז'; אסחייק יהודה  -אלעד ,עטרת צבי; אסחייק שמואל  -בני ברק,
פונוביז'; אסטנבולי יוסף  -בני ברק  ,אהל שמעון; אסיאג אברהם ישעיהו  -ירושלים ,פניני דוד; אסיאג מנחם  -פתח תקוה ,לומז'ה;
אסייג ישראל  -בני ברק ,אוהל יעקב; אסייג מנחם עזריה  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -רמת שלמה; אסנפי שי  -מודיעין
עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); אסף יפתח  -עמנואל ,אביר יעקב; אסף צוף  -ביתר ,גן רוה; אספיס אביגדור  -קרית גת ,יד
רמ"א; אספיס שמחה בונם  -ערד ,נחלת יצחק; אסרף אוריאל  -אשדוד ,תורת משה; אסרף חיים  -ירושלים ,באר משה; אפטרגוט
יוסף  -אלעד ,יערפו טל; אפטרגוט יחזקאל  -בני ברק ,סלבודקא; אפטרגוט יעקב צבי  -בני ברק  ,נחלת משה; אפטרגוט ישראל -
בני ברק ,בית דוד  -חולון; אפטרגוט מרדכי  -מודיעין עילית ,שערי תלמוד; אפטרגוט שלמה  -מודיעין עילית ,ש"ס ברציפות; אפל
שמואל  -בני ברק  ,עטרת יוסף; אפלבוים אברהם  -ירושלים ,אוהל יוסף; אפנגר דוד  -בני ברק  ,אור הנר; אפפלדורפר אליהו  -בני
ברק  ,בית יהודא; אפרת יעקב ישראל  -בני ברק ,יוצאי חברון; אפרתי שלמה  -אלעד ,מדרש אליהו; אפרתי שרגא פייבל  -ירושלים,
אהל יוסף  -רמת שלמה; אפשטיין מנחם  -בני ברק ,פונוביז'; אקלר פנחס  -בני ברק ,היכל משה; אקנין רפאל  -בני ברק  ,קול חיים;
אקסלרד אוריאל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; אקסלרד דוד  -אלעד; אקסלרד נחמיה  -בני ברק  ,רשב"י; אקער חיים ישעיה  -בית
שמש ,סלבודקא; אקער מאיר  -ירושלים ,אהל יעקב; אקער משה  -ביתר ,באיאן; אקר אהרן  -בני ברק  ,נתיבות המשפט; אקרמן
דוד  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; אקרמן יוסף  -בני ברק; אקשטיין אהרן  -בני ברק  ,פונוביז'; אקשטיין מאיר  -ירושלים ,אור
שמואל; אקשטיין צבי  -בני ברק ,פונוביז'; אקשטיין קלמן  -ירושלים ,אהבת שלום; אקשישר שמואל  -ביתר עלית ,בראשית;
אראנוב יעקב  -ביתר ,ברכת מרדכי; ארביב אליהו  -ירושלים; ארולקר נדב  -מעלה אדומים ,אהבת שלום; ארונספלב יהונתן מרדכי -
בני ברק  ,זיו יהודה; ארזי אברהם ישעיהו  -רכסים ,נר ישראל; ארזי יוסף  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); אריאל אסף  -בני ברק ,
משכנות יוסף; אריאל עידן  -בני ברק  ,כנסת התורה; אריה יוסף  -בני ברק  ,רשב"י; אריה משה חיים  -בני ברק ,עמלה של תורה;
אריכא דוד  -בני ברק  ,פונוביז'; ארלבוים מרדכי  -ירושלים ,מיר; ארלבוים עזריאל  -ירושלים ,מיר; ארליך אלחנן  -ירושלים ,אהל
יוסף; ארליך שמואל  -בני ברק ,יששכר באהליך; ארליכמן יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ארליכמן יצחק -
ירושלים ,תפארת חיים צבי; ארלנגר אהרן  -ירושלים ,אהבת שלום; ארלנגר יוסף  -מודיעין עילית ,ישרי לב; ארלנגר יששכר -
מודיעין עילית ,כתר תורה; ארמוזה (יפה) מאיר שמעון  -בני ברק ,ברסלב; ארן ידידיה  -ירושלים ,נוברדוק; ארנברג נפתלי  -ביתר
עלית ,תורה אור; ארנטל  -ירושלים; ארנטרוי אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,מיר; ארנטרוי אהרן  -מודיעין עילית ,תפארת חיים;
ארנטרוי דוד  -ירושלים ,צילו של היכל; ארנטרוי יואל  -ירושלים ,שוטנשטיין; ארנטרוי יחזקאל  -בית שמש ,עליות אליהו; ארנטרוי
יחיאל יעקב  -טלזסטון ,נחלי דעת; ארנטרוי יעקב יחיאל  -מודיעין עילית ,בית מדרש עליון; ארנטרוי יקותיאל משה  -בית שמש,
יששכר באהליך  -בית שמש; ארנטרוי משה יונה  -ירושלים; ארנטרוי שמואל דוד הכהן  -בני ברק  ,אהל יעקב ולאה; ארנטרוי
שמעון  -בני ברק  ,חזון איש; ארנסט נתי  -בני ברק  ,יששכר באהליך-יד אהרן; ארנשטיין שמואל  -ירושלים ,חמדת אהרן; ארצי
אבנר  -אשדוד ,הרמח"ל; ארצי איתמר  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); ארצי גבריאל  -אופקים ,זכרון אליהו; אשואל
אלחנן  -ראש העין ,יסודות התורה; אשוש דוד  -ירושלים ,בנין אב; אשטמקאר גבריאל  -ביתר ,שערי ציון; אשכנזי יהושע -
ירושלים; אשכנזי ישראל יצחק  -ביתר עלית ,רחמסטריבקא; אשכנזי שלמה  -אופקים ,אופקים; אשכנזי שלמה ידידיה  -טבריה,
אהבת שלום  -טבריה; אשלג אברהם יצחק  -בני ברק  ,בית הלל; אשלג אלעזר  -ירושלים ,מיר; אשלג אריה  -בני ברק  ,עטרת
שלמה  -בני ברק; אשלג חיים שלמה  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; אשלג יחיאל  -בני ברק  ,כנסת התורה; אשלג מאיר -
ירושלים ,תורת משה; אשלג משה אריה  -בני ברק  ,בית הלל; אשר משה דוד זעליג  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; אשר שמשון
 בני ברק ,לומדי תורה; אתרוג אליהו  -בני ברק  ,בית הלל; באגד יעקב צבי  -ירושלים ,אורחות מאיר; בא-גד משה  -ירושלים ,מיר;בא-גד משה שמעון  -ירושלים ,מגדל עוז; באגד שמואל  -ירושלים ,תפארת ישראל; באהם אברהם משה  -חיפה ,סערט ויזניץ; באום
מנחם  -בני ברק  ,יוצאי חברון; באום שמואל מרדכי  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; בארי דוד  -מודיעין עילית ,אהבת שלום
(מודיעין עילית); בבאי דורון  -רחובות ,אור החיים-רחובות; בבי אברהם  -טבריה ,ברכת התורה; בבי יוסף  -תל אביב ,דברי שלום;
בביאן אלחנן  -ירושלים ,ברכה מציון; בביאן יהודה  -ירושלים ,אהבת שלום; בביוף אהרן יוסף  -מודיעין עילית ,תפארת ברדוגו;
בביוף יהושע  -בני ברק  ,ברכת אפרים; בביוף יוסף  -ירושלים ,מעלה שלום; בביוף יוסף חיים  -אלעד ,סלבודקא; בביוף יעקב -
ירושלים ,מן התורה; בביוף כהן שמואל  -ביתר עלית ,מאורות אברהם; בביוף שלמה יוסף  -ירושלים ,אהבת שלום; בביוף שמעון -
בית שמש ,אברכים; בדיחי חיים  -בני ברק ,מאור יצחק; בדיחי יוסף  -בני ברק  ,יששכר באהליך; בדיחי מתניה  -בני ברק ,זכרון
אליהו; בדיל אברהם ישעיהו  -בית שמש ,עליות אליהו; בדיל בן ציון  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; בדלנדר אלחנן -
בני ברק  ,בית הלל; בובליל מרדכי  -ירושלים ,אהבת שלום; בוגץ' יעקב  -ירושלים ,שוטנשטיין; בוגץ יצחק  -בני ברק  ,ברסלב;
בוגרד אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,קרית מלך; בוגרד דוד  -בני ברק  ,משכן דוד; בוגרד זאב  -בני ברק ,חזון איש; בוגרד יוסף  -בני
ברק  ,נחלת משה; בודה אברהם מרדכי  -ירושלים ,הרב כספי; בודנר אוריאל  -ביתר עלית ,תורת אברהם; בודנר מיכאל  -בני ברק,

בסק
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אהל יעקב; בודנשטיין יהונתן  -בני ברק  ,כנסת התורה; בוזגלו שמעון  -ירושלים ,שושנים לדוד; בוזו אלחנן  -רכסים ,נר ישראל;
בוזו יעקב  -מודיעין עילית ,רע"א; בוזו מנשה  -ירושלים ,אוהל יוסף; בוחבוט שלמה  -אשדוד ,תפארת רחמים  -יבנה; בוחניק אלירן
 אשדוד ,זוהר השלום; בוטבול אורי  -ירושלים ,מיר; בוטח ישי  -בני ברק ,פונוביז'; בויאר יוסף נתנאל  -חיפה ,מגדל עוז; בויארשרגא  -מודיעין עילית ,זכרון אברהם יחזקאל; בוים יחיאל  -בני ברק  ,צאנז; בוים שמואל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; בוכינגר
יאיר  -ירושלים ,יששכר באהליך; בולאקוב יצחק  -ירושלים ,בית אלשיך; בונאן משה יחיאל  -בני ברק  ,בית הלל; בוסו יונתן  -בני
ברק ,בית הלוי; בוסי אריה  -ירושלים ,מיר; בוסקילה אברהם יוחנן  -אלעד ,עטרת שלמה  -אלעד; בוסקילה אברהם יצחק  -אשדוד,
תפארת בנים; בוסקילה גד  -ירושלים ,אהבת שלום; בוסקילה חיים  -בני ברק ,פונוביז'; בוסקילה יוסף  -ירושלים ,אור שמואל;
בוסקילה יעקב ישראל  -ירושלים ,בית אלשיך; בוסקילה מאיר  -בני ברק  ,יששכר באהליך; בוסקילה משה  -ירושלים ,נחלת משה;
בוסקילה משה  -בני ברק ,באר רפאל; בוסקילה ניסים  -אשדוד ,ברכי יוסף; בוסקילה ציון  -אשדוד ,זבחי צדק; בוסתנאי חיים אשר
 מודיעין עילית ,פונוביז' מ"ע; בוק בנימין  -בני ברק  ,נחלת משה; בוק יעקב יהודה  -בני ברק  ,עטרת שלמה; בוקובסקי אוהד -בית שמש ,בני עליה; בוקשפן אלחנן משה מרדכי  -ביתר ,קרלין ; בוקשפן יואל  -ביתר ,קרלין ; בוקשפן יוחנן  -ביתר ,קרלין ;
בורגן יצחק  -חיפה ,בעלזא; בורובסקי יאיר  -בני ברק  ,חשבתי דרכי; בורוכוב גמליאל  -ביתר ,אור צבי אריה; בורכוב יצחק  -תל
אביב ,שערי ציון; בורנשטיין אליעזר  -ביתר עלית ,הר"ן; בורנשטיין משה  -ירושלים ,הר"ן; בורנשטיין משה דוד  -ירושלים ,תורה
אור; בורנשטין אברהם  -ירושלים ,מיר; בורק שמחה  -ירושלים ,תורה אור; בורקש יצחק  -בני ברק  ,בית אליהו; בורשטיין אליעזר -
ירושלים ,תורת הנחל; בורשטיין דוד  -בני ברק  ,עטרת שלמה; בורשטין יוחנן  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; בורשטין יעקב
ישראל  -ירושלים ,עמלי תורה; בוש יוסף יהושע  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; בושריאן יעקב  -ירושלים ,מיר; בחר יהושע
 אלעד ,מדרש אליהו; בטיטו יעקב ישראל  -רכסים ,נר ישראל; בטיסט דוד  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); בטיש יעקב  -ירושלים,חברון גאולה; בטלמן אהרן  -ירושלים ,ביאלא; בטלמן יצחק  -ירושלים ,גני גאולה; ביגל חיים  -מודיעין עילית ,נר ישראל; בידני
משה חיים  -בני ברק  ,בית הלל; בידני צוריאל  -שדרות ,מנחת יהודה; בידניק יוסף חיים  -ירושלים ,כנסת התורה  -ירושלים הרב
קלור; בידניק יחיאל  -ירושלים ,אהבת שלום; ביטון אלעזר  -בני ברק  ,בית יוסף ורחמים; ביטון אברהם  -בני ברק  ,בית הלל; ביטון
אליהו חיים  -ירושלים ,ישיבת פנמה; ביטון בנימין  -אשדוד ,בית דוד; ביטון בעז  -ירושלים ,תכלת מרדכי; ביטון ברוך  -בני ברק ,
אור דוד; ביטון דוד  -רכסים ,אור תורה; ביטון דוד יוסף  -בני ברק  ,עטרת שלמה; ביטון יהודה  -ירושלים ,אוהל משה; ביטון יוסף
חיים  -בני ברק ,בית הלל; ביטון יוסף חיים  -בני ברק ,ברסלב; ביטון מיכאל  -אשדוד ,הלכות הארץ; ביטון ניסים  -חיפה ,מורשה;
ביטון נסים ישראל  -נתיבות ,אור הרמ"א; ביטון עמיר  -אשדוד ,אורות התורה; ביטון שלמה יוסף  -אשדוד ,באר משה; ביטון שמואל
 ירושלים ,היכל עזרא; ביין אהרן  -ירושלים ,מיר; בייניש דוד ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; בייפוס אלימלך אליהו -ירושלים ,יששכר באהליך; בייפוס יוסף שלמה  -ירושלים ,אור יוסף; בייפוס יחיאל מרדכי  -מודיעין עילית ,הגר"א; ביכלר אהרון -
ירושלים ,שארית יוסף אשר; ביכלר חיים שמעון  -בית שמש ,יששכר באהליך; ביכמן מנחם ישראל  -יסודות ,מיר; ביכמן מרדכי -
בני ברק  ,בית מדרש גבוה להוראה-רמת השרון; ביליצר ראובן  -בני ברק  ,היכל משה; בילצקי [שמש] שמאול מאיר  -בני ברק ,
מורשה ודעת; בילר חיים ישעיה  -קרית גת ,סלונים; בינדר יצחק  -ירושלים ,בית שמואל; בינדר נטע זאב  -בני ברק ,ברסלב; בינט
מנחם  -בני ברק ,אלכסנדר; ביננפלד שלמה  -מודיעין עילית ,שפתי דעת; בינעט אליעזר צבי  -ביתר ,ביאיאן; ביסטריץ אהרן -
ירושלים ,מיר; ביסמוט חיים צבי  -בני ברק  ,שערי חכמה; ביסמוט מיכאל  -ירושלים ,מוסדות שמואל וכהניו; ביער יהושע -
ירושלים ,בריסק; ביער משה  -ירושלים ,בריסק; ביק יקותיאל יהודה  -בית שמש ,פרשבורג; ביקסר אשר  -ירושלים ,שלום יצחק;
ביקסר בנימין  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; בירנבאום שמחה  -מודיעין עילית ,הגר"א; בירנבוים אברהם -
מודיעין עילית ,שמחת תורה; בירנבוים יואל שרגא  -אשדוד ,גרודנא; בירנבוים נתן  -מודיעין עילית ,כתר תורה; בירנבוים ראובן יוסף
 מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; בירנצויג אלעזר  -בני ברק ,בית מדרש גבוה להוראה-רמת השרון; בירנצויגמרדכי  -ירושלים ,מגדל עוז; ביתאן אליהו  -בני ברק ,תורת משה אמת; ביתן אליהו  -ירושלים ,צילו של היכל; ביתן גבריאל  -טבריה,
זכרון מאיר; ביתן דביר  -אשדוד ,תורה וחסד; ביתן דניאל  -בני ברק ;21 ,ביתן ישראל  -בני ברק  ,פונוביז'; בכר יעקב  -רכסים,
מאקאוע; בכר מאיר  -בני ברק ,יד מרדכי; בכרך יוסף  -מודיעין עילית ,מעלות שלמה; בלאס ישעיהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה;
בלוי אברהם נח  -ירושלים ,תורה אור; בלוי אלחנן  -בני ברק  ,תורה ודעת; בלוי יחזקאל  -בית שמש ,אהבת תורה; בלוי יחיאל -
מודיעין עילית ,כתר תורה; בלוי יחיאל  -בית שמש ,תורה ודעת; בלוי מאיר  -מודיעין עילית ,רצופות; בלוי משה יהודה  -מודיעין
עילית ,נחלת משה; בלויא חיים  -בני ברק  ,חזון איש; בלויא חיים מרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; בלויא ישעיהו  -בני ברק  ,נר ישראל;
בלויא מרדכי  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; בלויא שמואל בנימין  -בית שמש ,יששכר באהליך; בלוך צבי יהודה  -בני ברק ,
אור משה; בלום ישראל מאיר  -נתיבות ,אהל תורה; בלומהוף יחיאל  -ירושלים ,מיר; בלומינג יוחנן  -מודיעין עילית ,חושן משפט -
קרלין; בלומנטל איתמר  -בית שמש ,שיח יצחק; בלומנשטוק שמואל  -בני ברק  ,פונוביז'; בלחדב אליהו  -ביתר ,ברכת משה
(פרשבורג); בלחדב חננאל  -גבעת זאב ,דזיקוב; בלייווייס ינאי  -בית שמש ,אהל יוסף; בלכמן שמואל  -ירושלים ,יגדיל תורה; בלמס
יהונתן  -בני ברק ,שארית יוסף; בלנגה אליהו דניאל  -ירושלים ,יחוה דעת; בלעדי מרדכי בנימין  -מודיעין עילית ,בית התלמוד; בלק
חיים  -ירושלים ,הר"ן (בית שמש); בלק שלמה  -בית שמש ,אהבת יהונתן; בלק שמואל  -בני ברק  ,בית הלל; בלר שלמה -
ירושלים ,ברכת התורה; במברגר אברהם  -מודיעין עילית ,כתר תורה; במברגר אברהם  -ירושלים ,מיר; במברגר אלכסנדר  -בני ברק
 ,עטרת שלמה  -בני ברק; במברגר בן ציון  -מודיעין עילית ,המרכזי; במברגר בנימין  -חיפה ,נר ישראל; במברגר זאב נחום  -בני
ברק ,פונוביז'; במברגר יוסף שלמה  -ירושלים ,מיר; במברגר יעקב  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; במברגר יצחק דב -
רכסים ,עטרת אליהו; במברגר משה אריה  -בני ברק ,פונוביז'; במברגר צבי  -בני ברק  ,מלאכת שמים; במברגר שמואל  -מודיעין
עילית ,מעגלי צדק; במברגר שמחה  -בית שמש ,מיר; בן  -דוד אליהו רפאל  -נתיבות ,תהילת שלום; בן אדיבה אהרן  -ירושלים ,דרכי
דוד; בן אהרון אבינועם  -תל ציון ,חברון גאולה; בן אליהו דוד  -ביתר עלית ,גן רוה; בן אריה אלעזר  -בני ברק  ,ברסלב; בן ברוך יוסף
חיים  -ירושלים ,בית יוסף; בן ברוך יעקב  -ירושלים ,שלום יצחק; בן גיגי אהרון  -בני ברק  ,אור יוחאי; בן גיגי אלעזר יהושע -
ירושלים ,באר יצחק; בן דהאן יוסף ניסים  -אשדוד ,החיד"א; בן דהן שמעון  -ירושלים ,עטרת משה; בן דוד אהרן  -נתיבות ,נחלת
דוד; בן דוד דניאל  -בני ברק  ,חושן משפט; בן דוד יוחנן מרדכי  -אשדוד ,גרודנא; בן דוד יוסף  -אופקים ,זכרון אליהו; בן דוד ינון -
בני ברק  ,מראה כהן; בן דוד יעקב  -בני ברק  ,מעלות קדושים; בן דוד מיכאל שלמה  -אשדוד ,תורת דוד; בן דוד שלום צבי -
מודיעין עילית ,רצופות; בן דיין ליאור יאיר  -בני ברק ,ברכת יעקב; בן הרוש יוסף  -טבריה ,זכרון מאיר; בן זקן מיכאל  -ירושלים,
משכן גבריאל; בן זקן שלמה  -ירושלים ,אהל אברהם; בן חור יהונתן  -ביתר עלית ,דורשי ציון; בן חורין עזרא שלמה  -אשדוד ,קדם
מפעליו; בן חמו אהרן  -בני ברק ,פונוביז'; בן חמו אמנון  -מודיעין עילית ,למען אחי; בן חמו דניאל  -ירושלים ,שלום יצחק; בן חמו
חיים  -ביתר ,תלמוד יוסף; בן חמו מאיר אברהם  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); בן חמו מיכאל  -אופקים ,יגל יעקב;
בן חמו משה  -חיפה ,עטרת שלמה  -חיפה; בן טובים נתנאל  -אלעד ,מאור שרגא; בן יאיר אביגדור  -ירושלים ,מרי חנון בונין; בן
יוסף יהודה חי  -ביתר עלית ,שמחת יצחק; בן יוסף יהונתן  -בני ברק  ,רשב"י; בן יצחק רועי  -רחובות ,בן איש חי; בן יקר אליהו -
ירושלים ,זוהר התורה; בן ישי הכהן ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; בן לולו אשר  -בני ברק ,עטרת שלמה; בן לולו שלמה
יחיאל  -אשדוד ,משכן מאיר; בן ליש אמנון  -ירושלים ,מיר; בן מאיר משה  -בני ברק  ,שערי ציון; בן מנחם טוביה  -צפת ,נחלת
נפתלי; בן מנחם משה  -ירושלים ,שערי קדושה ותפילה; בן מנחם שלום  -בני ברק ,פונוביז'; בן משה יהושע בנימין ,משכן יוסף
ושמואל; בן משה יהושע בנימין  -אשדוד ,זוהר השלום; בן משה עזרא  -ירושלים ,מיר; בן משה ראובן מאיר  -ירושלים ,בנין אב; בן
משה שמואל  -אשדוד ,זכרון יוסף ; בן נאים יצחק  -ירושלים ,נר ישראל; בן סימון אברהם  -גבעת זאב ,שאגת אריה; בן סימון דניאל
 מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); בן סימון משה  -ירושלים ,הר"ן; בן סניור חיים  -ירושלים ,אורחות תורה; בן סניור מאיר  -בני ברק,פונוביז'; בן סניור משה  -ירוחם ,תפארת אשר; בן עזרא יעקב  -בני ברק  ,ברסלב  -אלשיך; בן עזרא ישראל  -ירושלים ,בינת ישראל;

גסק

המשך רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' ומלגת 'עיון ההלכה'
בן עטר יוסף  -בני ברק  ,עמלה של תורה; בן פורת אליעזר  -בני ברק ,פונוביז'; בן פורת מנשה  -ביתר ,חסד לאברהם ; בן פורת
פנחס  -צפת ,נחלת נפתלי; בן פורת שמואל  -ביתר עלית ,חיים עד עולם; בן פזי יוסף חיים  -ביתר ,גן רוה; בן צבי משה יהונתן -
ירושלים ,יערפו טל; בן ציון מנחם מאיר  -בני ברק ,פונוביז'; בן ציון עמי  -אלעד ,פונוביז'; בן קטיעי ישראל  -בני ברק  ,יששכר
באהליך; בן שושן יוסף  -בני ברק  ,כנסת התורה; בן שושן משה  -רכסים ,כתר שם טוב; בן שימול מיכאל  -אלעד ,עטרת שלמה; בן
שלום אברהם צבי  -ירושלים ,יששכר באהליך; בן שלום ברוך דב  -בני ברק  ,פונוביז'; בן שלום מנחם  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה
 מודיעין עילית; בן שלום רפאל  -בני ברק  ,ברכת אפרים; בן שלוש מיכאל  -אלעד ,עטרת משה; בן שלמה אהרון יהושע  -ביתשמש ,זכרון אהרן; בן שלמה יחיאל  -בני ברק  ,הליכות חיים; בן שלמה ישעיהו דב  -בני ברק  ,פונוביז'; בן שלמה צבי  -בני ברק,
פונוביז'; בן שלמה שמואל  -ירושלים ,בית יחיאל; בן שמעון יצחק אלחנן  -בני ברק  ,נזר אהרן; בן שמעון מאיר ישעיהו  -ירושלים,
בני אליהו; בן ששון חגי  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; בנג'י דניאל  -בני ברק  ,עטרת שלמה; בנג'י יוסף  -אשדוד ,עזרת תורה;
בנג'י ישראל  -מודיעין עילית ,הגר"א; בנג'י משה  -בני ברק  ,הר"ן; בנג'י משה  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; בנדהיים אפרים -
ירושלים ,מיר; בן-דוד יעקב  -יבנה ,תורה והוראה; בנדיקט אהרן  -מודיעין עילית ,ארחות תורה; בנדיקט יעקב ישראל  -בני ברק ,
פונוביז'; בנדיקט מרדכי  -מודיעין עילית ,הישיבה הגדולה; בנו יורם  -בני ברק  ,בית יהודא; בנט אברהם  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה; בנט זאב  -בני ברק ,ברסלב; בנט מיכאל משה  -בית שמש ,אהבת שלום; בניהו משה  -אלעד ,מדרש אליהו; בניוק משה -
מודיעין עילית ,זכרון משה; בניזרי ישראל  -בית שמש ,אור ההר; בנימין יהוידע דוד  -זכרון יעקב ,זכרון מיכאל; בנימיני בניהו -
ירושלים ,אור המזרח; בנין שמואל  -בני ברק  ,זכרון משה; בנינו אבינועם  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; בניסטי (אטיאס)
משה יואל  -עכו ,תפארת עכו; בנישו ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; בנישו משה  -בני ברק  ,פונוביז'; בנישתי יהודה -
בית שמש ,ברכת שלמה; בנישתי שלמה  -ירושלים ,נהר שלום מקובלים; בן-נחמיה יקותיאל  -נתיבות ,אהלי יעקב; בנסוויגר שלמה
 בני ברק ,שיח יצחק; בנעישו דוד  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; בן-עמי שגיב אליהו  -מעלה אדומים ,אהל חייא; בן-שלום יעקב -רחובות ,כתר ארם צובא; בסורי מנשה  -ירושלים ,בית לחם יהודה; בסטיקר אהרן  -ירושלים ,מיר; בסטר ישראל מאיר; בסיל
יחזקאל  -אשדוד ,תפארת ראובן; בסקין משה מיכאל  -ירושלים ,אסוקי שמעתא; בעדני יהודה יהושע  -רכסים ,נצר שלום; בעדני
ציון  -חשמונאים ,תפארת יעקב ; בערל בן ציון  -מודעין עילית ,לבו חפץ  -תפארת זלמן; בצון אברהם  -ירושלים ,תפארת
ירושלים; בצוץ יוסף חיים  -בית שמש ,תפארת ישראל; בצלאל יוסף חיים  -בני ברק  ,פונוביז'; בצלאל ראובן  -בית שמש; בצלאל
 בנישמעון  -ירושלים ,מאמר מרדכי; בצרי דוד  -בני ברק  ,בית מדרש עליון; בצרי חיים  -ירושלים ,הלכה ומשפט; בצרי משה
ברק ,תהילות יוסף; בצרי משה  -בני ברק  ,זכרון דוד גד; בצרי שמואל  -ירושלים ,נחלת יוסף; בק יוסף  -ירושלים ,הוראה ברסלב;
 ירושלים ,תפארת ישראל; בקר בנימין  -רחובות ,לב לאחים; בקר ברוך  -בית שמש ,זכר יחיאל פישל; בקר יעקב -בקר אליהו
ירושלים ,מיר; בקר יצחק  -ירושלים ,מיר; בקר פנחס  -ירושלים ,עטרת שלמה  -נוה יעקב; בקר צבי  -ירושלים ,הר"ן; בקר שרגא -
בית שמש ,תוספות יום טוב; בקרמן אליהו  -ירושלים ,תורת אמת; בקשי חי  -בני ברק  ,תורה ודעת; בקשי רונן  -ביתר ,עטרת
שלמה; בר בנימין  -אופקים ,יגל יעקב; בר גיל מימון  -אופקים ,אהל לאה; בר דוד אליהו  -ביתר ,שערי הוראה; בר חיים חיים -
ירושלים ,מיר; בר חן אברהם  -עפולה ,תורת שמעון; בר חן אהרן  -בני ברק  ,בית הלל; בר חנון אברהם  -ביתר ,שער המלך; בר
יהודה ברק  -ירושלים ,מיר; בר ישראל  -בני ברק ,בית הלל; בר משה שלמה  -בני ברק  ,בית יהודה; בר ציון אוריה  -רכסים ,אור
תורה; בר ציון נתנאל  -מעלות ,יערפו טל; בר ששת יהודה  -בני ברק ; בר ששת יחזקאל  -ביתר ,עטרת גבריאל; בר ששת מאיר -
בני ברק ,שערי אליהו; בראון אריאל שלמה  -ירושלים ,בית יחאל מאיר; בראון יהודה  -בני ברק  ,יששכר באהליך; בראון שלמה דוד
 ירושלים ,ישורון; בראמבערג אברהם  -ירושלים ,בית שרגא; בראן יצחק זאב  -ירושלים ,אהבת שלום; בראנד יצחק  -מודיעיןעילית ,קרלין סטאלין; בראנס מרדכי  -מודיעין עילית ,פונוביז' מ"ע; בראשי יצחק  -ירושלים ,עטרת שלמה; ברגמן אשר  -בני ברק,
פונוביז'; ברגמן נחום  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ברגמן פנחס מנחם  -ערד ,נחלת יצחק; ברגמן שמואל -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ברגמן שמעון  -מודיעין עילית ,ביאיאן; ברגר אברהם  -מודיעין עילית ,מיר; ברגר דוד
 בני ברק ,נחלת משה; ברגר מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; ברגר מרדכי יעקב  -אלעד ,כנסת יחזקאל; ברגר שלמה זלמן -בית שמש ,ברסלב; ברגר שלמה זלמן  -ירושלים ,כנסת יהודה; ברגר שמואל  -בני ברק ,קול רינה; ברדה יעקב  -רכסים ,עטרת
אליהו; ברדוגו שמואל  -בני ברק ,בית הלל; ברהום יחזקאל  -בני ברק ,ברכת יעקב; ברודבקר פנחס  -בני ברק  ,עטרת שלמה;
ברודיאנסקי בן ציון  -ירושלים ,קהילות יעקב; ברודסקי אליהו  -מודיעין עילית ,זיו משה; ברוומן נתן  -בני ברק  ,יד רמה; ברוורמן
אריה  -בני ברק ,פונוביז'; ברוורמן אשר  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; ברוורמן בנימין יוסף  -בני ברק ,פונוביז'; ברוורמן מנחם זאב -
בני ברק ,רשב"י; ברוורמן שלמה  -ירושלים ,עטרת שלמה  -ירושלים; ברויאר בנימין  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; ברויאר מנחם
 בני ברק  ,מורשה ודעת; ברוידא אורי  -בני ברק  ,מורשה ודעת; ברויער אברהם אבא  -מודיעין עילית ,מאור התלמוד; ברויער יעקבמשה  -ירושלים ,מיר; ברוך חיים רפאל ישראל  -ירושלים ,צילו של היכל; ברוך משה  -חיפה ,הדר התורה; ברוכי יוסף  -בני ברק ,
מורשה ודעת; ברוכים אברהם  -ירושלים ,משכן מאיר; ברוכים לירון  -בני ברק ,אור דוד; ברון ישראל  -מודיעין עילית ,שערי ציון;
ברונגר מרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; ברונר בנימין  -בני ברק  ,פונוביז'; ברונר יהודה  -בני ברק  ,רמת השרון; ברונר יהושע זאב -
ירושלים ,תפארת ישראל; ברונר יצחק פינחס  -ירושלים ,ארחות יעקב; ברונר שמעון  -מודיעין עילית ,מאור התלמוד; ברונשטיין
נחום אשר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ברונשטיין צבי  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ברוק
אברהם יהושע  -מודיעין עילית ,הגר"א; ברוק אליהו  -ירושלים ,תורה אור; ברוק אריאל צבי  -מודיעין עילית ,בית יצחק; ברוק
יהונתן יהושע  -ירושלים ,אור אלחנן; ברוק יצחק  -בני ברק ,ר יוסף רפפורט; ברוק יצחק  -פתח תקוה ,אור מיכאל יצחק; ברוקס
מנחם  -ירושלים ,תורה אור; ברוקשטיין יהונתן  -בני ברק  ,עטרת שלמה; ברוקשטיין צבי  -בני ברק ,מורשה ודעת; ברוריאן ינון -
ירושלים ,משכן מאיר; ברורמן עמיהוד  -ירושלים ,בית הכנסת יחי ראובן; ברוש אליקים  -אשדוד ,עטרת צבי; ברזון בנימין -
ירושלים ,מיר; ברזיל יעקב  -ירושלים ,תורה אור; ברזילי דניאל  -חיפה ,נחלת משה; ברזילי יהודה אריה  -אלעד ,תורה וחיים; ברזילי
יעקב ישראל  -בני ברק ,תפארת ישראל; ברזילי יצחק יפת  -אשדוד ,עטרת צבי; ברזל ישראל  -ביתר ,ביאיאן; ברזני בן ציון  -בני
ברק  ,ברכת יצחק; ברזני יצחק  -ביתר ,מוסדות קבר רחל  -הרב מילר; ברזסקי משה הכהן  -בית שמש ,נדבורנה; ברזרקי יעקב -
בית שמש; בר-טל אהרן  -ירושלים ,מיר; ברטלר מרדכי  -בני ברק  ,בית הלל; בריזל דוד  -ירושלים ,אהל יוסף; בריזל זאב  -בית
שמש ,ישועת משה; ברייטשטיין עמרם  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); ברייר בן ציון  -בני ברק ,זכרון אליהו; ברים יואל  -חיפה,
נחלת הלויים; ברים יעקב  -בית שמש ,אהבת תורה; ברים שלמה זלמן  -ירושלים ,לב חיים משה; ברינקמן יצחק  -ירושלים ,תורת
יצחק; בריסק דוד גרשון  -עפולה ,נחלת משה  -עפולה; בריסק מאיר  -בני ברק  ,בית הלל; בריסקמן אלחנן  -בני ברק ; בריף אבי -
פתח תקוה ,לומז'ה; בריקמן יהודה  -ירושלים ,מיר; ברכה אליהו  -ירושלים ,ברכת אברהם; ברכה יוסף  -ירושלים ,ברכת אברהם;
ברכה ציון  -ירושלים ,עטרת יצחק; ברכפלד מנחם  -ירושלים ,מיר; ברכץ יוסף חיים  -אלעד ,עץ חיים (בני ברק); ברכץ רחמים -
אלעד ,סלבודקא; ברלין אלחנן  -ירושלים ,טהרות; ברלין אלעזר דוד  -בית שמש; ברלין יחזקאל  -ירושלים ,לקח טוב; ברלינגר אהרן
 ירושלים ,מיר; ברלינגר יונה  -זכרון יעקב ,יוסף שלום; ברלינגר מרדכי משולם  -בני ברק  ,עטרת שלמה; ברלינגר נפתלי -ירושלים ,צילו של היכל; ברמן אברהם צבי  -בני ברק ,פונוביז'; ברמן יחזקאל  -ירושלים ,מיר; ברמן יעקב  -ירושלים ,טל תורה;
ברמן יעקב ישראל  -בני ברק  ,פונוביז'; ברמץ מנחם  -בני ברק ,רשב"י; ברנד דוד  -ירושלים ,טורי זהב; ברנד שמואל  -ירושלים,
תפארת ישראל; ברנדויין חיים מרדכי  -ירושלים ,נדבורנה; ברנדוין יהודה צבי  -בית שמש ,חשקת שלמה; ברנדמן מאיר  -בני ברק ,
חזון איש; ברנט יוסף  -בני ברק ,פונוביז'; ברנט מרדכי שמחה  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); ברנט נפתלי  -פתח תקוה ,דברי
יציב; ברנס מאיר  -בני ברק  ,פונוביז'; ברנס משה  -ירושלים ,השותפים; ברנס שמואל  -ירושלים ,שובי נפשי; ברנע כהן אפרים -
ביתר ,גן רוה; ברנר יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ברנר יוסף דוד  -מודיעין עילית ,בית אבא; ברנשטיין אהרן
 אלעד ,מדרש אליהו; ברנשטיין יעקב בצלאל  -בני ברק  ,נחלת משה; ברנשטייןדוד  -ירושלים ,אהל משה; ברנשטיין חיים
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יצחק  -בית שמש ,אהבת תורה; ברנשטיין ישראל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; ברנשטיין שלום  -בני ברק ,שיח יצחק; ברס אליהו -
מודיעין עילית ,שערי לימוד; ברס בן ציון  -בני ברק  ,דאראג; ברס גרשון  -בני ברק ,מגדל עוז; ברס מרדכי  -מודיעין עילית ,אהל
ישראל; ברס משה  -חיפה ,נחלת משה; ברס רפאל  -בני ברק ,סלבודקא; ברס רפאל יוסף  -בית שמש ,בני עליה; ברסלויער אהרן
 ירושלים ,יוצאי תפרח; ברסלויער ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ברסלויער שמעון  -ירושלים ,עטרתשלמה אריה; ברסלר משה דב  -אשדוד ,עמלי תורה; ברסקה אליהו  -בני ברק  ,עטרת משה; ברעוודה משה יצחק  -בני ברק ,הרב
נבנצאל; ברקאי אהרן  -בני ברק  ,זכר שלמה (תל אביב); ברקו יאיר  -אלעד ,יששכר באהליך  -אלעד; ברקוביץ ברוך  -בני ברק ,
דאראג; ברקוביץ חיים  -ירושלים ,עטרת שלמה  -ירושלים; ברקוביץ יוסף  -ירושלים ,מיר; ברקוביץ משה  -ירושלים ,קהילת יעקב;
ברקוביץ רפאל  -מודיעין עילית ,אהל מועד; ברקוביץ שמחה  -ערד ,נחלת יצחק; ברקלי גדליה  -ירושלים ,בית ישראל; ברקמן נחום
 בני ברק  ,ישועות אריה; ברקת דוד  -רכסים ,ניצני השחר; ברששת אברהם  -ירושלים ,אהבת שלום; ברששת יאיר  -חיפה ,בניןעולם; ברששת משה מרדכי  -רכסים ,יערפו טל; בש אברהם  -בני ברק ,כנסת התורה; בש אלחנן  -בני ברק ,בית הלל; בש אלימלך -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; בש אלעזר  -מודיעין עילית ,בית אבא; בש בנימין  -בני ברק ,רשב"י; בש יהודה  -בני
ברק  ,בית אברהם; בש יוסף  -ירושלים ,עטרת שלמה; בש יעקב ישראל  -ירושלים ,צפירת תפארת; גאליצקי מענדל  -חיפה ,בעלזא;
גבאי אברהם  -ירושלים ,תפארת שרגא; גבאי אברהם  -אשדוד ,חזון אבנר; גבאי אייל  -אלעד ,באר התלמוד; גבאי חזקיהו  -בני
ברק  ,נחלת משה; גבאי יחזקאל  -בני ברק ,בית הלל; גבאי יצחק  -בני ברק  ,בית יהודא; גבאי ישראל  -מודיעין עילית ,אור יחזקאל;
גבאי משה  -בני ברק  ,ישיבת השלום גבעתיים; גבאי משה  -ירושלים ,באר התלמוד; גביוף שמחה בונים  -בני ברק  ,גור מלצר;
גבירץ יעקב  -אלעד ,מדרש אליהו; גבירץ יקותיאל צבי  -ירושלים ,יששכר באהליך; גבירץ משולם  -ביתר עלית ,מתיבתא להוראה;
גבל גד  -בני ברק ,שיח יצחק; גבסי זיו  -נתיבות ,בית להשם; גברא אברהם  -ירושלים ,אהבת שלום; גברא יהודה  -ירושלים ,נפש
אליהו; גברא יהודה  -בני ברק  ,נחלת משה; גבריאלוב מאיר  -ירושלים ,מיר; גבריאלי מאיר  -בני ברק  ,עמוד האש; גדולד משה
שמעון  -ירושלים ,מיר; גדי אברהם  -בני ברק  ,עץ חיים; גדי תומר  -בני ברק ,יששכר באהליך-יד אהרן; גדליה אבישי  -אשדוד ,אור
החיים; גדליה בנימין  -מודיעין עילית ,אביר יעקב; גדליהו בנימין  -ירושלים ,עמק ברכה; גדליהו חיים  -בני ברק  ,יששכר באהליך;
גדניאן אברהם משה  -ירושלים ,יקירי ירושולים; גדניאן גבריאל  -ביתר ,גאולה קרובה; גדניאן דוד חי  -בני ברק  ,קודש קודשים;
גדניאן שמואל  -ביתר עלית ,גן רוה; גדניה אברהם  -נתניה ,קול מנחם; גדניה ניסן  -בני ברק  ,שער שמעון; גדסי אוריאל  -ירושלים,
ברכת יעקב; גדסי בן ציון  -הר יונה ,נחלת משה; גדסי דוד  -אלעד ,מדרש אליהו; גדסי יואל אליאב  -בני ברק ,גרודנא; גוב דוד
שמואל  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; גוגיג יהושע חיים  -ירושלים ,תורה אור; גוגנהיים דוד שמחנ  -צפת ,ישיבת צפת; גוגנהיים יונה -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה; גודיק נפתלי  -ירושלים ,מיר; גודלבסקי איתמר  -ביתר ,מיר; גודלבסקי אליעזר  -מודיעין עילית;
גודלבסקי בצלאל  -בית שמש ,דרכי דוד; גודלבסקי הלל  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; גודלבסקי יהושע  -בני ברק  ,חניכי חברון -
ב"ב; גודלבסקי ישראל  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); גודלי אריה  -בני ברק  ,בית הלל; גודלי נתן  -ירושלים ,יקירי ירושלים; גודלי
רועי  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); גודמן אליהו  -ירושלים ,לקח טוב; גודמן אריה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה;
 מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); גודמן שלמה  -מודיעין עילית ,מיר; גווירץ אהרן יהודה  -ירושלים ,הוראתגודמן ישראל
התלמוד; גווירץ מאיר  -ירושלים; ג'וזף אהרן  -מודיעין עילית ,קול אריה; גוחפי אריאל  -בני ברק  ,ברכת יוסף; גוטהולד יצחק -
מתתיהו ,ברכת אלימלך; גוטליב אברהם אפרים  -ביתר ,באיאן; גוטליב אפרים  -חיפה ,הדר התורה; גוטליב יעקב  -ביתר עלית ,נזר
ישראל; גוטליב מנחם אלעזר  -בית שמש ,שומרי החומות; גוטליב צבי חנוך  -ערד ,נחלת יצחק; גוטליב שמשון  -אשדוד ,גרודנא;
גוטמן אלתר  -ירושלים ,יגדיל תורה; גוטמן חיים יוסף  -אלעד ,עטרת שלמה  -אלעד; גוטסדינר דוד  -אלעד ,לומז'ה; גוטסדינר צבי
 אלעד ,מדרש אליהו; גוטסמן חיים מאיר  -בני ברק  ,ויזניץ; גוטסמן יצחק  -מודיעין עילית ,נחלת משה; גוטפרב ברוך  -ביתר ירושלים ,מיר; גוטפרב יוסף  -ירושלים ,מיר; גוטפרב משה אהרן  -ירושלים ,נתיב יצחק; גוטפרבעלית ,תורת ה; גוטפרב דוד
שלמה זלמן  -ביתר עלית ,נתיבות חיים; גוטפרב שמעון  -ירושלים ,מיר; גוטפרוינד אהרן  -בני ברק ,מורשה ודעת; גוטפרוינד
בצלאל  -ירושלים ,תורת עולם; גוטפרוינד יצחק  -ירושלים ,כנסת יהודא; גוטפרוינד מרדכי  -ירושלים ,מיר; גוטפרוינד משה יעקב -
ירושלים ,נר רפאל; גוטפריד מנחם  -ירושלים ,מיר; גוטקביץ צבי  -ביתר עלית ,מיר; גוטשטיין יוסף  -ביתר ,קרלין סטאלין; גולד
בנימין  -ירושלים ,תורת הדורות; גולד חיים  -ירושלים ,הרב זקס; גולד יהושע  -ירושלים ,מנין אברכים; גולד יצחק  -בני ברק ,
אוהל יעקב ולאה; גולד צבי דב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; גולד שמואל חיים  -בני ברק ,נחלת משה; גולדבלום
יעקב ישראל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; גולדבלום נחמיה  -ירושלים ,מיר; גולדבלום רפאל  -ירושלים ,מיר; גולדבלט יהודה אריה -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; גולדבלט מאיר  -ביתר ,סלונים; גולדבלט נפתלי  -בית שמש ,יששכר באהליך;
גולדבלט ראובן  -בני ברק  ,מורשה ודעת; גולדבלט ראובן  -ירושלים ,עטרת שלמה; גולדברג יעקב  -בית שמש ,אור לישרים;
גולדברג אברהם  -ירושלים ,מיר; גולדברג אברהם  -בני ברק  ,הר"ן; גולדברג אברהם  -בני ברק  ,צילו של היכל; גולדברג אהרן -
בית שמש ,אמונת איש; גולדברג אליהו  -ירושלים ,אהבת שלום; גולדברג אלעזר  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; גולדברג אפרים -
ירושלים ,באר משה; גולדברג אריה  -בני ברק  ,תפארת ישראל; גולדברג בן ציון  -בית שמש ,ישועות משה; גולדברג יהודא דוד -
בית שמש ,פרושים; גולדברג יוחנן  -מודיעין עילית ,דובר טוב; גולדברג יוסף הלל  -בית שמש ,תורה אור; גולדברג יחיאל  -בני ברק
 ,קדש קדשים; גולדברג יחיאל יהושע  -בית שמש ,ישועות משה; גולדברג יצחק  -מודיעין עילית ,הגר"א; גולדברג יצחק זאב  -בית
שמש ,בית יחיאל פישל; גולדברג יצחק זאב  -ביתר עלית ,נחלת בני שמעון; גולדברג ישראל  -ירושלים ,בריסק; גולדברג מאיר -
ביתר ,רב פעלים; גולדברג מנחם  -בני ברק  ,יששכר באהליך; גולדברג משה  -ירושלים ,מיר; גולדברג משה יצחק  -מודיעין עילית,
כתר תורה; גולדברג נחום  -בני ברק  ,שיח יצחק; גולדברג נחום  -בני ברק  ,בית הלל; גולדברג שלמה  -בית שמש ,זכר יחיאל
פישל; גולדברג שלמה זלמן  -בני ברק ,פונוביז'; גולדברג שמואל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; גולדברג שמחה
בונים  -אשדוד ,מתיבתא דרבינו יוחנן; גולדברגר אברהם  -ירושלים ,ברסלב; גולדברגר יצחק  -בית שמש ,עמק הלכה; גולדהבר
שמואל שלמה  -חיפה ,סערט ויזניץ; גולדווסר אהרן  -ירושלים ,בית מדרש לתורה; גולדווסר חיים  -מודיעין עילית ,שפתי דעת;
גולדוסר מאיר  -בני ברק  ,פונוביז'; גולדוסר משה  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; גולדוסר שמואל  -בני ברק  ,בית הלל; גולדזנד
ארז  -בני ברק ,סלבודקא; גולדיאן חננאל  -ירושלים ,בנין ציון; גולדין דניאל  -קרית יערים ,נחלי דעת; גולדלבלט משה  -בני ברק ,
פונוביז'; גולדמן אברהם ישעיהו  -ירושלים ,יששכר באהליך; גולדנברג אליעזר יצחק  -בני ברק  ,סלבודקא; גולדנברג חיים אברהם -
בני ברק  ,זכרון סעדיה; גולדנברג משה  -בני ברק  ,ערלוי; גולדנברג פנחס שמחה  -בני ברק  ,ללוב; גולדנטל יחזקאל  -מודיעין
עילית ,המרכזי; גולדפרד מאיר  -בני ברק  ,בית הלל; גולדשטוף אברהם  -ירושלים ,רוממה; גולדשטוף אהרן  -רמת גן ,עטרת יוסף;
גולדשטוף אפרים חיים  -מודיעין עילית ,רצופות -מודיעין עילית; גולדשטוף אריה  -בני ברק  ,כנסת התורה; גולדשטוף דוד -
ירושלים ,שערי הלכה; גולדשטוף יצחק  -מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); גולדשטוף שמואל  -ירושלים ,אמרי יושר; גולדשטוף
שמואל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; גולדשטיין יוסף  -מודיעין עילית ,בית אבא; גולדשטיין אסף  -פתח תקוה ,לומז'ה; גולדשטיין
דב  -בית שמש ,אהלי יוסף; גולדשטיין זרח אברהם  -צפת ,ברסלב; גולדשטיין חגי שמחה  -ירושלים ,יששכר באהליך; גולדשטיין
חננאל  -ירושלים ,בית שלמה; גולדשטיין יונה זאב  -ירושלים ,אהל אליעזר; גולדשטיין יוסף  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית
שמש; גולדשטיין יצחק אייזיק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; גולדשטיין מאיר  -פתח תקוה ,לומז'ה; גולדשטיין
מנחם  -ירושלים ,דבר ירושלים; גולדשטיין משה  -אלעד ,מדרש אליהו; גולדשטיין שלום  -מודיעין עילית ,נחל יהונתן; גולדשטיין
שמואל  -חיפה ,סערט ויזניץ; גולדשילד מנחם  -בני ברק ,בית הלל; גולדשלאגר יצחק  -רכסים ,כנסת חזקיהו; גולדשמיד אהרן -
בני ברק ,עטרת דוד; גולדשמיד אלעזר  -עפולה ,גבורות יעקב; גולדשמיד יונתן אוריאל  -מודיעין עילית ,אוצר הדעת; גולדשמיד
יחיאל  -בית שמש ,בריסק; גולדשמידט אפרים  -ירושלים ,שוורץ; גולדשמידט יחזקאל  -עפולה ,תפארת ישראל; גולדשמידט
יחיאל טוביה  -ירושלים ,יששכר באהליך; גולדשמידט שמחה  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; גולדשמיט ישאל מאיר  -ירושלים ,להורות

הסק
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נתן; גולובנציץ מרדכי  -ירושלים ,כנסת התורה; גולן אברהם  -ירושלים ,תורה אור; גולן אהרן  -מודיעין עילית ,נזר ישראל; גולן חיים
דוד  -גבעת זאב ,עטרת שלמה  -קרית יערים; גולן יהונתן  -רכסים ,משנת אליהו; גולן יוסף  -גבעת זאב ,מיר; גולן יוסף חיים  -בני
ברק ,אור גבריאל; גולן מרדכי  -ביתר עלית ,אור ברוך; גולפיז יעקב  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; גומבו דוד יהודה  -מודיעין עילית,
יששכר באהליך; גומבו יחיאל  -ירושלים ,עטרת שלמה; גומבו שמואל  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; גומבו שרגא  -מודיעין
עילית ,זכרון משה; גומבו שרגא  -בני ברק  ,שערי ציון; גונן נתנאל משה  -ירושלים ,קול יעקב; גור אריה בנימין  -בני ברק  ,נחלת
משה; גורא אלקנה  -ירושלים ,נתיב הדעת; גורדון אלחנן  -ירושלים ,מיר; גורדון יצחק  -מודיעין עילית ,קהילות יעקב; גורדון יצחק
 חיפה ,תורת דב"ש; גורדון לוי יצחק  -ערד ,לומדים; גורודצקי יעקב  -פתח תקוה ,מרכז לתורה; גורטלר אליאב  -אלעד ,מדרשאליהו; גורטלר בנימין  -ירושלים ,משאת משה; גורטלר משה  -בני ברק  ,ברכת זאב; גורטלר שמואל  -אלעד ,חפץ חיים; גורן יצחק
 בני ברק  ,נחלת משה; גורסיה דוד מאיר  -ביתר עלית ,גן רוה; גזחי יניב  -נתיבות ,קול רינה; ג'י אהרן מאיר  -בית שמש ,עטרתשלמה  -בית שמש; גיא צמח  -אשדוד ,בינה לשבים; ג'יאן אברהם  -בית שמש ,אור לישרים; גיאן עוזי  -ירושלים ,דרכי דוד; ג'יבלי
יואב עובדיה  -עמנואל ,אביר יעקב; גיברלטר אברהם ישעיהו  -ירושלים ,אוהל יוסף; גיברלטר יהודה  -בני ברק  ,פונוביז'; גיברשטיין
צבי אלימלך  -ירושלים ,רלב"ח-גור; גיגי גד  -ירושלים ,בני ציון ; גיטלין אריה לייב  -נתיבות ,ישיבת הנגב; גיטלר ישעיה דוד  -בני
ברק  ,ישועות אריה; גייזל אברהם  -ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול; גילברט מאיר  -בני ברק  ,נחלת משה; גילרנטר יחיאל
 מודיעין עילית ,מנחת שלמה; גילרנטר יעקב  -בני ברק ,פונוביז'; ג'ין שאול  -אשדוד ,משכן יוסף ושמואל; גינוער אהרן  -חיפה,הלכה ; גינז דוד  -בני ברק ,הר"ן; גינזבורג אברהם ישעיה  -בני ברק ,פונוביז'; גינזבורג אברהם מרדכי  -בני ברק  ,ברסלב; גינזבורג
אלחנן  -ירושלים ,זכרון שמשון; גינזבורג י .ראובן  -ירושלים ,נתיב הדעת; גינזבורג יחזקאל  -בני ברק  ,בית מאיר; גינזבורג נפתלי -
פתח תקוה ,חיי שלום; גינזבורג ראובן  -ביתר עלית ,גן רוה; גינזבורג שמואל  -אופקים ,נחלת משה; גינזבורג שמואל  -מודיעין
עילית ,אהבת שלום; גינסברגר אהרן  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; גינסברגר מנחם מנדל  -בני ברק ,פונוביז'; גינצבורג אהרן  -בני ברק
 ,אהבה ושלום; גינצבורג יחזקאל  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; גינצבורג צבי  -בני ברק  ,שערי חכמה; גינצברג מנחם  -בני
ברק  ,בית דוד  -חולון; ג'יקובס יצחק  -ירושלים ,בריסק; גירש בן ציון  -ערד ,גור; גל-אור דוב  -מעלה אדומים ,יצחקי; גלאי אהרן
אריה  -מודיעין עילית ,נתיבות יהושע; גלאי אפרים  -בני ברק  ,חזון איש; גלאי יעקב  -בני ברק  ,ארחות תורה; גלבוע יהונתן -
מודיעין עילית ,עטרת ישראל; גלבר רפאל  -ירושלים ,חמדת אהרן; גלברט שמואל  -בני ברק  ,ישיבת רשב"י; גלברמן אריה  -ביתר
עלית ,שערי הוראה; גלוסקינוס אברהם  -בני ברק  ,פונוביז'; גלזמן הדר ישעיהו  -ירושלים ,עטרת ישראל; גלזר אברהם  -בני ברק,
אהל יעקב; גלזר ניסים  -ירושלים ,מיר; גלילי יוסף  -בני ברק ,כתב סופר; גלין יעקב ישראל  -ירושלים ,משנת הלוי; גלין שמואל -
ירושלים ,מיר-רכס; גלינסקי נתן  -ירושלים ,מרגניתא דאברהם; גליס אשר  -אשדוד ,עטרת צבי; גליס זאב  -בני ברק  ,רשב"י; גליס
יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; גליס עקיבא  -רכסים ,נר ישראל; גליק אהרן  -מודיעין עילית ,מיר; גליק
אוריאל  -בני ברק  ,פונוביז'; גליק ברוך  -בני ברק ,דאראג; גליק חיים מאיר  -בית שמש ,אור ההר; גליק יצחק  -ירושלים ,מיר; גליק
יצחק אליעזר  -מודיעין עילית ,המעיין; גליק מרדכי דוד  -בני ברק ,עטרת שלמה; גליק מרדכי שלום  -ירושלים ,מיר; גליקסמן
מרדכי נפתלי הכהן  -פרדס כץ ,מורשה ודעת; גלנברד יהונתן  -רכסים ,יששכר באהליך; גלס ברוך  -פתח תקוה ,פונוביז'; גלס דוד -
בני ברק ,פונוביז'; גלס נפתלי  -ירושלים; גלסנר מאיר  -בית שמש ,מיר; גלר אברהם  -ירושלים ,מיר; גלר אסף  -ירושלים ,מיר; גלר
דוד נתן  -ביתר ,תורת אברהם זאב; גלר יעקב  -בני ברק  ,נחלת משה; גלר יעקב משה  -ביתר ,מיר; גלרנטר אברהם  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה; ג'מוס אליהו  -בני ברק  ,תורת חיים ; ג'מוס יוסף נחמן  -בני ברק  ,תפארת שמואל; ג'מוס יעקב מאיר  -בני
ברק ,נחלת משה; גנויאר יוסף  -בני ברק  ,יששכר באהליך; גנון אלון  -אופקים ,תפארת שמשון; גנזל אליעזר יואל  -ירושלים ,קהל
חסידים; גנזל יקותיאל יהודה  -ירושלים ,מבצר התורה; גנזלר אברהם  -חיפה ,סערט ויזניץ; ג'נח יוסף  -בני ברק  ,ברכת דוד; ג'נח
יעקב  -בני ברק  ,באר ישראל; גנם אסף  -בני ברק  ,אור דוד; גנסבורגר פנחס  -בני ברק  ,בית הלל; גנצרסקי בצלאל  -תפרח,
תפרח; גנצרסקי חיים דוד  -בני ברק  ,חזון איש; גנצרסקי יהודה  -מודיעין עילית ,למען אחי; גנתי עובדיה  -בני ברק  ,ברכת
שמואל; געלדציילער חיים מאיר  -אלעד ,ויזניץ; גפן אליהו  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; גפן יצחק  -בני ברק ,ישיבת סלבוקא;
גפן ישראל  -בני ברק  ,שערי שמעון; גפן ישראל צבי  -בני ברק ,תפארת יצחק; גפני נחמן  -צפת ,ברסלב; גפני נתנאל דוד  -בני ברק
 ,כתר תורה; גפניאל יצחק  -בני ברק  ,משפטי חיים; גפנר אשר  -בית שמש ,היכל אברהם; גפנר שמואל  -בני ברק  ,סטריקוב; גפנר
שמואל  -בית שמש ,נחלת יעקב; גצל משה הלוי  -ירושלים ,ישיבת קול תורה; גראודנץ דוד יוסף  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד);
גראטש אברהם ישעיהו  -ירושלים ,מיר; גראטש אברהם ישעיהו  -ירושלים ,מיר; גראטש אהרן  -ירושלים ,אהבת שלום; גראטש
אליעזר  -בני ברק  ,כנסת התורה; גרבוז בן ציון  -בני ברק ,פונוביז'; גרבוז משה  -ירושלים ,מיר; גרבוז שלמה  -בני ברק ,פונוביז';
 קרית אתא ,אור מאיר; גרביאן גבריאל  -אלעד ,מדרש אליהו; גרביצקי אברהם  -בני ברק  ,אלכסנדר; גרבר פרץגרבי דניאל
מנחם  -אלעד ,ברסלב; גרגל שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; גרדנויץ אברהם מנחם  -בני ברק ,בית הלל;
גרודזיצקי יעקב יצחק  -בני ברק  ,רשב"י; גרודסקי זאב  -בני ברק ,הר"ן; גרודקה אשר  -ירושלים ,זכרון אליהו; גרומן מנשה  -ביתר,
קאלוב; גרומן שלום צבי  -ביתר ,באיאן; גרונר משה יהודה  -אלעד ,מדרש אליהו; גרוס אלחנן שלמה זלמן  -מודיעין עילית ,הרב
דרוק; גרוס אלעזר  -ביתר ,חברון גאולה; גרוס בצלאל  -נצרת עלית ,שיח יצחק  -הר יונה; גרוס יוסף  -מודיעין עילית ,כתר תורה;
גרוס משה  -בית שמש ,בית חלקיה; גרוס משה יהודה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; גרוס שמואל  -בני ברק  ,פונוביז'; גרוסברד
בנימין  -בני ברק ,פונוביז'; גרוסברד יצחק  -מודיעין עילית ,מעלה אדומים (קר"ס); גרוסברד לוי  -מודיעין עילית ,קול אריה;
גרוסמאן יצחק  -בני ברק  ,מורשה ודעת; גרוסמן חיים  -פתח תקוה ,תורת א"י; גרוסמן יונה  -מודיעין עילית ,מיר; גרוסמן יעקב -
ירושלים ,הלכה למשה ; גרוסמן מנדי  -ירושלים ,מרכז התורה; גרוסמן מתתיהו  -בני ברק  ,בעלזא; גרטנר אלעזר  -מודיעין עילית,
אמרי ברוך; גרטנר זאב  -בני ברק ,רשב"י; גרטנר יהושע  -מודיעין עילית ,זכרון שלמה; גרטנר ישראל דב  -ירושלים ,מיר; גרטנר
רפאל  -ירושלים ,חיי תורה; גרייזמאן חיים  -בני ברק  ,נחלת משה; גרילוס אורי  -קרית יערים; גרילק אליקום  -בני ברק  ,הרב
מנדל; גרילק חיים צבי  -ירושלים ,צילו של היכל; גרין דניאל שמעון  -צפת ,אור צדיקים; גרינבאום בן ציון  -ירושלים ,חברון גאולה;
גרינבאום נתן  -בני ברק  ,ברסלב; גרינבוים אליהו  -בני ברק  ,רשב"י; גרינבוים אליעזר  -בני ברק ,בית השם; גרינבוים חיים שאול -
בני ברק  ,ישועות אריה; גרינבוים יהודה  -ירושלים ,מיר; גרינבוים יוסף יהודה  -ירושלים ,מיר; גרינבוים יעקב  -בני ברק  ,נחלת
משה; גרינבלט יצחק  -תפרח ,זכרון אליהו; גרינברג אליהו  -בני ברק  ,חזון איש; גרינברג יאיר יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל;
גרינברג ישראל  -ירושלים ,קול תורה; גרינברג ישראל מרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; גרינברג משה  -ירושלים ,עטרת שלמה -
ירושלים; גרינברג פנחס  -ירושלים ,מיר; גרינהויז בן ציון רפאל  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; גרינהויז יצחק  -מודיעין
עילית ,משכן בצלאל; גרינוולד אליעזר  -מודיעין עילית ,עץ חיים; גרינוולד יעקב ישראל  -אשדוד ,עטרת צבי; גרינוולד יצחק יהודה
 בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; גרינוולד מנחם  -אלעד ,מדרש אליהו; גרינפלד אלימלך  -ירושלים ,בעלזא; גרינפלד ברוך -ירושלים ,מיר; גרינפלד חיים  -בני ברק  ,ויזניץ; גרינפלד מיכאל  -אלעד ,ויזניץ; גרינפלד צבי  -ביתר עלית ,קאלוב; גרינפלד שלמה -
ביתר עלית ,תורת אברהם; גרינפעלד ישראל זאב  -ירושלים ,בעלזא; גרינפעלד מנחם צבי  -לונדון ,טשאבא; גרינשטיין אליאב -
רכסים ,נחלת משה; גרליץ שלום צבי  -בית שמש ,בעלזא; גרמן דוד שמואל  -בני ברק ,פונוביז'; גרנובסקי שלמה  -ירושלים ,מיר;
גרנות ליאור  -ירושלים ,שב שמעתתא; גרנית משה  -בני ברק  ,ברסלב; גרסטנזנג אברהם  -בני ברק ,הרב מנדל; גרף אריאל חיים -
בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; גרשון אליה מאיר  -ירושלים ,מיר; גרשון שמואל  -חולון ,עטרת אברהם; גרשטיין כפיר  -נתיבות,
רב פעלים; גרשי חנוך  -ירושלים ,מרגניתא דאברהם; גרשנוביץ הלל  -ירושלים ,מיר; גרשנוביץ יעקב ישראל  -ירושלים ,תוספות יום
טוב; גרשנוביץ צבי יהודה  -בני ברק  ,בית הלל; גרשנוביץ שמעון  -בני ברק ,מורשה ודעת; גרתי איתן  -בית שמש ,חסד לשאול;
גרתי הראל  -ביתר עלית ,גן רוה; דאוועק אברהם נטע  -רכסים ,נר ישראל; דאלב-לוי אוריין  -אור עקיבא ,זכרון יעקב; דבדה מאיר -
ירושלים ,בני אליהו; דבורקס ישעיהו  -מודיעין עילית ,בית התלמוד; דבוש גבריאל  -מודיעין עילית ,אוהל מועד; דביר אורן  -ירוחם,

וסק

המשך רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' ומלגת 'עיון ההלכה'
תפארת אשר; דביר משה י - .בני ברק ,תפארת אליעזר; דבלינגר יוסף  -בני ברק  ,תורה ודעת; דגן אהרן  -ירושלים ,חזון מאיר; דגן
אליהו  -קרית גת ,אורחות תורה; דגני משה  -ירושלים ,מעלה שלום; דדבייב ראובן  -מודיעין עילית ,אהל מועד; דדון אליהו  -בית
שמש ,מצא חיים; דדון אמיתי אליהו  -קרית יערים ,אור אלחנן; דה האס אלכסנדר שלמה  -אלעד ,מדרש אליהו; דה האס יהונתן -
ירושלים ,כנסת חיים; דה האס יצחק  -בני ברק ,רשב"י; דהאן אברהם  -ירושלים ,משכן גבריאל; דהב עלי יהודה  -ירושלים ,פניני
דוד; דהן אברהם  -ירושלים ,אור ברוך; דהן יאיר  -אשדוד ,עטרת צבי; דהן יהושע  -אשדוד ,בית מדרש עליון; דהן מיכאל  -ירושלים,
כתר תורה; דהן משה  -בית שמש ,אור ישראל; דובק שמחה  -ירושלים ,תורה אור; דוברוביצר חנוך  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה;
 טבריה ,זכרון מאיר; דוד דוד  -ביתר ,תלמוד יוסף; דוד ידידיה  -מושב נחום; דודדוד אהרן  -בני ברק ,בית הלל; דוד אריאל
יהונתן  -נחום ,אהבת תורה; דוד יעקב  -בני ברק  ,זכרון קלם; דוד יצחק  -ביתר ,גן רוה; דוד מאיר  -בני ברק ,פונוביז'; דוד נריה -
בני ברק  ,דעת שלמה; דוד עופר  -מודיעין עילית ,עיון התלמוד; דוד שמואל  -בני ברק  ,בית יוסף; דודיפור רחמים  -ביתר ,גן רוה;
דוויך מיכאל אריאל  -בני ברק ,אוהל נפתלי; דוויס יוסף חיים  -ירושלים ,כנסת התורה; דוויק הכהן דוד  -טבריה ,זכרון מאיר; דוויק
יעקב מאיר  -תל ציון ,יום טוב; דויד אשר  -בני ברק ,אמרי יוסף; דוידוב משה  -בני ברק ,רשב"י; דוידוביץ אליהו  -בני ברק  ,בית
יהודה; דוידוביץ אליהו  -ירושלים ,הרב לייטר; דוידוביץ יובל  -בני ברק  ,עטרת שלמה; דוידוביץ יוסף דוד  -מודיעין עילית ,הר"ן
(ברכפלד); דוידוביץ יעקב ישראל  -אלעד ,מדרש אליהו; דוידי אביחי  -אשדוד ,אוהל יוסף; דוידי אלחנן  -בני ברק  ,עטרת שלמה;
דוידי יוסף חיים  -בני ברק  ,רשב"י; דוידי רחמים  -אשדוד ,עטרת צבי; דויטש בנימין  -בני ברק  ,בית הלל; דויטש יהודה  -בני ברק ,
יששכר באהליך; דויטש יוסף צבי  -בני ברק  ,מורשה ודעת; דויטש מנחם מענדיל  -חיפה ,סערט ויזניץ; דויטש מרדכי  -בית שמש,
שבט הלוי; דויטש משה  -ירושלים ,מסילת התורה; דויטש משה  -מודיעין עילית ,כתר תורה; דויטש משה  -מודיעין עילית ,מיר;
דויטש משה יצחק  -בני ברק  ,נועם התורה; דויטש רפאל יהושע  -ערד ,נחלת יצחק ערד; דוך אליהו  -נתניה ,זרחה השמש ליעקב;
דוך מירון  -יבנה ,תפארת יעקב ; דולגין שמואל  -ירושלים ,יששכר באהליך  -רמת שלמה; דולינגר ישראל א - .ירושלים ,מיר;
דומב יהודה  -בני ברק  ,הליגמן; דומב מרדכי  -מודיעין עילית ,דעת תבונות; דומניץ משה  -בני ברק ,בית מדרש חיי אהרן; דומס
שמחה  -ירושלים ,צילו של היכל; דונט שלמה  -מודיעין עילית ,הגר"א; דוננפלד נתנאל ראובן  -ביתר ,גרודנא; דונר יעקב  -ירושלים,
תפארת אליהו; דורי יחזקאל  -תל ציון ,הרב דרוק; דורלכר דוד  -ירושלים ,תורה אור; דורלכר מרדכי  -בני ברק  ,יששכר באהליך -
בני ברק; דורפמן אפרים הלוי  -בני ברק  ,כתר תורה; דורפמן ישראל חיים  -בני ברק ,מלאכת שמים; דושינסקי צבי אלימלך -
ירושלים ,צילו של היכל; דזיאלובסקי יהודה יוסף  -חיפה ,נתיבי משפט; דזימיטרובסקי אשר  -ירושלים ,מענה שמחה; דחבש יעקב
 בני ברק ,עטרת שלמה; דיאמנדי אשר חיים  -פתח תקוה ,תורת ארץ ישראל; דיאמנט כהן שי  -צפת ,יתד התשובה; דידי יהודה -טבריה ,מאיר בת עין; דידי משה ניסן  -רכסים ,קטורת תמיד; דיויד חיים  -ירושלים ,מיר; דיויד יוסף  -בית שמש ,אהבת שלום; דיויד
יעקב ישראל  -אלעד ,אבי עזרי; דיויד צבי  -רכסים ,נר ישראל; דייויס אליהו ברוך  -ירושלים ,מיר; דייויס בנימין ביינוש  -גבעת זאב,
בריסק; דייטש אלקנה  -מודיעין עילית ,מיר; דייטש ברוך  -בית שמש ,בני הישיבות; דייטש יוסף בעריש  -ביתר עלית ,מאור עיניים;
דייטש יעקב מאיר  -ירושלים ,רחל אמינו; דייטש מנחם  -ביתר עלית ,צילו של היכל; דייטש מתתיהו  -בית שמש ,עליות אליהו;
דייטש שלמה יהודה חיים  -חיפה ,טריסק; דייטש שמעון  -בני ברק  ,בית הלל; דייטש שניאור  -בני ברק  ,בית ועד לתורה; דיין
אביחי  -טבריה ,זכרון מאיר; דיין אריאל  -בני ברק ,חפץ חיים; דיין יחיאל  -בני ברק  ,עמוד האש; דיין יצחק  -בני ברק  ,זכרון משה;
דיין ירון  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; דיין מאיר  -ירושלים ,בית אלשיך; דיין משה  -בני ברק  ,אור דוד; דיין משה  -ירוחם ,פקודת
אלעזר; דיין נפתלי  -מודיעין עילית ,כנסת יהודה; דיין ראובן  -רכסים ,אור תורה; דיין שלמה  -בני ברק  ,בית שלמה; דימטמן יהונתן
 ירושלים ,יששכר באהליך; דימטמן נפתלי יעקב  -ירושלים ,מיר; דינבצקי יהודה  -אלעד ,מאור שרגא; דינין משה  -מודיעין עילית,תורה אור; דינין שמואל  -מודיעין עילית ,קצות החושן; דינסטפרטיג יהודה  -בני ברק  ,מורשה למעשה; דינר אברהם משה
ירושלים ,כנסת יהודא; דינר אהרן  -מודיעין עילית ,מיר; דינר אלעזר ראובן  -ירושלים ,מיר; דינר ברוך חיים  -אלעד ,מדרש אליהו;
דינר שלמה מאיר  -מודיעין עילית ,מרומי שדה; דיסין צבי  -ירושלים ,מיר; דיסין שלמה זלמן  -ירושלים ,שערי שמחה; דיסלדורף
אברהם  -בני ברק ,בית הלל; דיסלדורף יעקב שמואל  -ירושלים ,יששכר באהליך; דיסקין אריה לייב  -מודיעין עילית ,מיר; דיקמן
בנימין  -ירושלים ,שארית יעקב; דיקמן ישראל  -רחובות ,אברכים רחובות; דיקמן משה  -ירושלים ,והגית; דיקמן שמואל  -בני ברק,
יששכר באהליך  -בני ברק; דיקשטיין שמואל  -פתח תקוה ,הליכות עם ישראל; דישי רפאל  -מודיעין  ,אוהל יוסף; דכקנוב מאיר
אלנתן  -אלעד ,בית יצחק; דלמן ברוך  -מודיעין עילית ,למען אחי; דמרי ינון  -חיפה ,הגר"א; דמתי עדי נועם  -גבעת זאב ,הקדש
מרי חנון; דנה אריאל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; דניאל יוסף  -בני ברק  ,עטרת שלמה; דניאל יוסף שלום  -ירושלים ,שערים
המצוינים; דניאל עמית  -ירושלים ,אור אליהו; דניאלי אליהו אהרון  -באר שבע ,פקודת אלעזר; דניאלי גבריאל  -ירושלים ,נתיב
בנימין; דניאלי יוסף חיים  -בני ברק ,עץ חיים; דנינו יהונתן  -ירושלים ,מאור יוסף; דנינו יעקב  -ירושלים ,מיר; דנינו נתנאל -
ירושלים ,ר משה שפירא; דנינו שמואל  -ירושלים ,מיר; דנישבסקי שלמה  -נתיבות ,משכן התורה; דנק פנחס  -רכסים ,נר ישראל;
דסלר יעקב ישראל  -בני ברק  ,באר ישראל; דסקל ישראל  -בני ברק ,רמת השרון; דע יונג יוסף  -ירושלים ,מיר; דעי חגי  -ירושלים,
שערי תבונה; דעי יוסף  -אופקים ,תולדות פרץ; דעי מרדכי  -אשקלון ,אהל יוסף; דפן עובדיה  -מודיעין עילית ,בית תפילה; דקל
יהודה  -מודיעין עילית ,מיר; דר נעם  -מודיעין עילית ,בית אבא; דרבקין אליהו  -בני ברק  ,פונוביז'; דרבקין אליהו  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה; דרברמדיקר ברוך  -חיפה ,סערט ויזניץ; דרברמדיקר יצחק  -ביתר עלית ,באיאן; דרומי אברהם ישעיהו  -בית שמש,
אהל יוסף; דרומי אריה לייב  -בני ברק  ,פונוביז'; דרומי דוד  -בני ברק  ,מעייני הישועה; דרומי יעקב  -ירושלים ,יששכר באהליך;
דרור אביחי  -ביתר ,עטרת שלמה  -ביתר; דרור יהודה  -בני ברק  ,נחלת משה; דרור משה  -בני ברק ,כתר דוד (פתח תקוה); דרורי
חיים משה  -בני ברק ,פונוביז'; דרזי יצחק  -ירושלים ,מח"ס שבות יצחק; דרי אושרי  -בית שמש ,הר"ן; דריהן אליאב  -אשדוד ,זוהר
השלום; דריימן נתן  -בית שמש ,מזרח שמש; דריין שלמה  -בני ברק  ,עטרת אהרון; דרייפוס דניאל  -אשדוד ,עטרת צבי; דרייפוס
שמריהו  -בני ברק ,מורשה ודעת; דרייפוס שניאור זלמן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; דרמר א - .בני ברק ,
ברסלב; דרמר אברהם חיים  -בני ברק  ,ברסלב; דרמר יצחק  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); דרמר מרדכי  -מודיעין
עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; דרמר מרדכי  -מודיעין עילית ,אבן ישראל; דרנגר נחום  -ירושלים ,כנסת התורה; דרסלר
אליהו מאיר  -ערד ,נחלת יצחק; דרעי אליהו  -אשדוד ,זוהר השלום; דרעי שלום  -נתיבות ,אורחות משה; דרעי שלמה חי  -נתיבות,
רב פעלים; דרשן אברהם  -ירושלים ,יחוה דעת; דרשן מנשה  -ירושלים ,בני ציון ; דשן יונתן  -מודיעין עילית ,שיר ושבחה; דשן
ירון  -בית שמש ,מצא חיים; האוזנר רוני  -פתח תקוה ,תורת א"י; האוסמן יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית;
האיתן יצחק מאיר  -ירושלים ,הלכה למשה ; האס משה  -בני ברק  ,רשב"י; האף מרדכי אריה  -ירושלים ,מיר; הארוניאן אלעזר -
ירושלים ,נהר שלום מקובלים; הבלין חנוך  -בני ברק ,פונוביז'; הבלין שלמה  -ירושלים ,זכרון יוסף ; הבר אברהם יצחק  -בני ברק ,
שיח יצחק; הבר אליהו  -ירושלים ,נתיבות חכמה; הבר דוד  -בני ברק ,בית הלל; הבר יעקב  -בני ברק ,יששכר באהליך; הבר נפתלי -
מודיעין עילית ,מגדל עוז; הבר נתנאל  -ירושלים ,תפארת ישראל; הבר שרגא נתן  -בני ברק ,אהלי יעקב; הברמן משה שמואל -
מודיעין עילית ,יששכר באהליך; הברפלד אלכסנדר  -ירושלים ,מו"צ העדה החרדית; הגר אברהם  -אלעד ,יששכר באהליך; הגר
יצחק נח  -חיפה ,סערט ויזניץ; הגר ישראל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; הגר מנחם  -ירושלים ,אור יחיאל; הגר שמעון משה
 ירושלים ,יסודי התורה; הוד מרדכי  -אשדוד,צבי  -ביתר עלית ,נזר הוראה; הדאיה אשר  -ירושלים ,זכרון חמד; הדר יצחק
ברכי יוסף; הוד עזרא  -אשדוד ,נר יצחק; הויזמן יחיאל  -מודיעין עילית ,הגר"א; הוכברגר אלכסנדר  -ירושלים ,אהלי ישועה;
הוכברגר יעקב  -ירושלים ,נחלת משה; הוכברגר שמואל  -בני ברק  ,עטרת שלמה; הוכמן אברהם מנחם  -ירושלים ,מיר; הוכמן
אברהם מנחם הלוי  -ירושלים ,מיר; הולנד משה  -ירושלים ,עטרת שלמה; הולנדר בנימין  -ירושלים ,תורה אור; הולנדר מרדכי  -בני
ברק  ,מורשה ודעת; הולס יוסף  -בני ברק  ,חלקת יעקב; הולס צבי  -ירושלים; הולס רפאל  -ירושלים ,וולזין; הולצמן חנוך  -בית
שמש ,צדקת אפרים  -גור; הולצר אשר  -בית שמש ,נר גבריאל; הולר אלעזר  -בני ברק ,פונוביז'; הומינר אברהם  -אלעד ,עטרת
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שלמה  -אלעד; הומינר יהושע מתתיהו  -בני ברק ,בית אהרן; הוניגסברג יהונתן  -בני ברק  ,פונוביז'; הוניגסברג יעקב  -בני ברק ,
קרית מלך; הוניגסברג משה זלמן  -בני ברק  ,קרית מלך; הוניסברג גדליהו  -בני ברק ,פונוביז'; הוס אברהם אליעזר  -אשדוד ,ויזניץ;
הופמן אלחנן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; הופמן אשר  -בני ברק  ,נחלת משה; הופמן חיים יהודה  -ירושלים,
מיר; הופמן יצחק  -ביתר ,תורת שלמה; הופמן מנחם רפאל  -בני ברק  ,בית הלל; הופמן משה צבי  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני
ברק; הופמן שמואל  -ירושלים ,מיר; הופמן שניאור  -ירושלים ,מיר; הופנר אהרן חיים  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין
עילית; הופנר אפרים  -בני ברק ,היכל התלמוד; הוצלר ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; הורביץ אוריאל  -בני
ברק  ,שפתי כהן; הורביץ אליהו  -בני ברק ,מראה כהן; הורביץ דוד  -חיפה ,צאנז; הורביץ חיים  -חיפה ,תורת דב"ש; הורביץ חיים -
ירושלים ,אבי עזרי; הורביץ יוסף חיים  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; הורביץ יצחק  -בית שמש ,אהבת תורה;
הורביץ יצחק שלום  -ירושלים ,תפארת ישראל; הורביץ מנחם זאב  -ירושלים ,שירת דוד; הורביץ שמחה בונים  -בני ברק ,אוהבי
תורתך; הורוביץ בנימין  -ירושלים ,קנין ודעת; הורוביץ חיים  -קרית יערים ,מעיני חכמה; הורוביץ יוסף  -ערד ,נחלת יצחק ; הורוביץ
יחיאל מיכל  -בית שמש ,אהבת תורה; הורוביץ פינחס אלחנן  -ירושלים ,אהל יוסף; הורוביץ שלמה  -אופקים ,אהל לאה; הורוביץ
שמואל  -אשדוד ,עטרת צבי; הורוויץ דוד  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; הורוויץ עקיבא בנימין  -רכסים ,נר ישראל; הורליק שבתי
 מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); הורן אליעזר  -ירושלים ,מיר; הורן יעקב אריה  -בני ברק  ,ראשון לציון; הורן יצחק  -מודיעיןעילית ,כתר תורה; הורן נחום  -ביתר ,אור דוד; הורנשטיין אלכסנדר  -בית שמש ,צילו של היכל; הזה אברהם  -בני ברק  ,בית מאיר;
הזז יואל יוסף  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); הייזלר מרדכי אהרן  -בני ברק  ,זכרון משה; הייזלר מתתיהו  -בני
ברק  ,פונוביז'; הייזלר רפאל  -בני ברק  ,יד אהרן; היילברון בנימין  -ירושלים ,בית התלמוד; היילברון זלמן חיים שילה  -ירושלים,
בית מדרש לרבנים; היילפרין יחיאל מיכל  -ירושלים ,צאנז; היימליך יואל  -בני ברק  ,סאטמאר; היימליך שרגא צבי  -ירושלים,
סאטמאר; היימן א .שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; היימן אברהם שלמה  -מודיעין עילית ,תורת משה; היימן
אברהם שלמה  -מודיעין עילית ,שערי ציון; היימן יוסף  -מודיעין עילית ,בית אבא; היימן יעקב יצחק  -בני ברק  ,יששכר באהליך;
היימן ישראל  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; היימן משה  -ירושלים ,תורה אור; היימן צבי  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; היימן
שמעון  -מודיעין עילית ,חניכי הישיבות  -הרב ברזל; הייפרט אלכסנדר  -ירושלים ,מיר; הילדסהיימר אליהו  -ירושלים ,ישיבת מיר
(ברכפלד); הילדסהיימר יהודה  -בני ברק  ,בית הלל; הילדסהיימר נפתלי צבי  -ירושלים ,מיר; הילדסהיימר שמואל  -ירושלים,
נחלת שמואל; הילמן שמואל  -בני ברק  ,כנסת התורה; הימל ברוך  -ירושלים ,נחליאל; הירש ישי יעקב  -בני ברק ,יערפו טל;
הירשביין משה  -בני ברק  ,שערי שמעון; הירשברגר אשר  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני ברק; הירשמן בן ציון  -ירושלים ,תורה
אור; הירשמן יוסף  -פתח תקוה ,דברי יציב; הירשמן יעקב  -לוד ,עטרת ישראל; הירשמן ישעיה דוד  -ירושלים ,תורת זאב; הירשמן
שניאור זלמן  -בית שמש ,שערי שמחה; הירשפלד שלום  -בני ברק ,באר אהרון; הירשפרונג אפרים צבי  -ירושלים ,עמלי תורה;
הכהן דוד  -ירושלים ,תורה אור; הכהן מרדכי  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; הכט חיים מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה -
מודיעין עילית; הכט משה אהרן  -ירושלים ,יששכר באהליך  -רמת שלמה; הכהן עדני פנחס שלום  -בני ברק  ,וולזין; הכטמן יוסף
חיים  -בני ברק ,הר"ן (בני ברק); הכסטר יעקב  -רכסים ,נר ישראל; הלברשטאם יעקב שלום  -בית שמש ,צאנז; הלואני אדריאל -
אשדוד ,אורות חיים ומשה; הלוי אלחנן  -ירושלים ,מיר; הלוי אליהו  -ירושלים ,תפארת ישראל; הלוי אלעזר  -אלעד ,מדרש אליהו;
הלוי חנוך  -ירושלים ,הר"ן; הלוי יהודה  -בני ברק  ,אור ישראל; הלוי יוסף שלום  -עפולה ,מור שלמה; הלוי ישראל  -ירושלים ,בית
אלשיך; הלוי משה  -בני ברק  ,בית ועד לתורה; הלוי רבינוביץ אליעזר  -ירושלים ,מיר; הלוי שמואל  -אשדוד ,זוהר התורה;
הלוי(רבינוביץ) שלמה  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); הלחמי שמואל נחום  -ירושלים ,שם עולם  -אמשינוב; הלטובסקי משה -
אשדוד ,עטרת צבי; הלל משה  -בני ברק  ,אור מאיר; הלפגוט יוסף  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; הלפגוט שמחה יעקב -
אשדוד ,חושן משפט; הלפר אליהו אלעזר  -ירושלים ,נחלת יוסף; הלפר יוסף  -ירושלים ,צילו של היכל; הלפרט אברהם  -מודיעין
עילית ,ויעש כן אהרן; הלפרין ישראל  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; הלפרין מרדכי  -בית שמש ,עליות אליהו; הלפרין
מרדכי  -ירושלים ,יששכר באהליך; הלר דב  -ירושלים ,תורה אור; הלר דוד  -נתיבות ,יששכר באהליך; הלר יהושע  -ירושלים,
טהרות; הלר יוחנן  -אשדוד ,גרודנא; הלר יוסף ישראל  -בני ברק  ,רמת השרון; הלר ישראל מאיר  -ביתר עלית ,מיר-ביתר; המאירי
מאיר  -בני ברק ,דאראג; המבורגר יעקב  -בני ברק  ,גרודנא; המבורגר צבי  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; המניק אפרים -
ביתר עלית ,אהלי אב; המניק דוד  -בני ברק  ,בית הלל; המניק הלל  -בני ברק  ,בית הלל; המניק שמחה  -מודיעין עילית ,עטרת
ישראל; המנשין מרדכי  -ביתר עלית ,גן רוה; המר ישראל  -פתח תקוה ,פיתחי חותם; המר משה שמואל  -ירושלים ,צפירת תפארת;
המר נתן  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; הנאו יהודה  -ביתר עלית ,מיר; הנדלר יצחק שמשון  -קרית גת ,דרכי דוד;
הנפליג גרשון  -ירושלים ,בריסק; הנפלינג אברהם ישעיה  -בית שמש ,בריסק; הנפלינג גרשון  -מודיעין עילית ,אהבת שלום
(מודיעין עילית); הנפלינג יהודה דוד  -בית שמש ,יששכר באהליך; הנפלינג יוסף דב  -בית שמש ,שיח יצחק; הנפלינג שלמה -
רחובות ,אשל אברהם; הנפלינג שמעון  -בית שמש ,בריסק; הס דוד  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; הס יואל -
בני ברק ,יששכר באהליך-יד אהרן; הס יוסף צבי  -ביתר; הסגל משה  -מודיעין עילית ,בית אבא; הפטר ישראל מאיר  -ירושלים,
חומת ירושלים; הפנר אברהם  -אלעד ,מדרש אליהו; הפנר נחום  -גבעת זאב ,בני הישיבות; הפנר שאול  -גבעת זאב ,משכן דוד
אהרן; הקר יחיאל  -אשדוד ,מתיבתא דרבינו יוחנן; הקר מרדכי מאיר  -ירושלים ,מיר-רכס; הקשר אברהם  -בני ברק  ,פונוביז'; הראל
אפרים  -בית שמש ,עטרת שלמה; הראל יגאל  -בני ברק  ,פונוביז'; הרבון רפאל  -מעלות ,יערפו טל; הרבסט אריה  -בני ברק ,חזון
איש; הרבסט שלמה  -ירושלים ,בית ישראל; הרברט אוריאל  -אלעד ,מדרש אליהו; הרברט שמואל  -ירושלים ,יששכר באהליך;
הרוש חיים  -בני ברק  ,שערי אליהו; הרוש משה מאיר  -ירושלים ,שמואל וכהניו; הרוש רפאל אברהם  -ביתר עלית ,דורשי ציון;
הרטמן אריה  -חיפה ,נתיבי משפט; הרטשטיין אהרן  -ירושלים ,חיי תורה; הרטשטיין בנימין משה  -ירושלים ,תורת חיים ; הריס
צבי  -ירושלים ,בית התלמוד; הרמן אליהו  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני ברק; הרמן דוד שמואל  -בית שמש ,חיי תורה; הרמן
שמואל דוד  -אשדוד ,גרודנא; הרמתי יהודה  -ביתר עלית ,בית הלוי; הרפז ישראל  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; הרצברג
שמעון  -טלזסטון ,יששכר באהליך; הרציג אלכסנדר יצחק  -בני ברק  ,פונוביז'; הרציג אפרים  -בני ברק  ,מורשה ודעת; הרצל יוסף
אליעזר  -ביתר עלית ,מעיין התלמוד; הרצל צבי  -בית שמש ,שמחת בנימין; הררי  -רפול יעקב  -טבריה ,זכרון מאיר; הררי אברהם
ישעיהו  -ירושלים ,בני ציון ; הררי חיים  -בני ברק  ,בית מדרש עליון; הררי משה  -בני ברק  ,עטרת משה; הררי-רפול יהודה  -בני
ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; הרש אברהם חיים  -בני ברק  ,בית הלל; הרש אליהו חיים  -ירושלים ,מיר; הרשברג יהושע אריה -
מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); הרשוביץ אהרן  -בני ברק  ,בית יחיאל מאיר; הרשוביץ משה  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל;
הרשוביץ צבי  -בני ברק ,מורשה ודעת; הרשטיין יהושע אריה  -בני ברק ,בית הלל; הרשטיק בנימין  -אשדוד ,בעלזא; הרשלר
אביגדור  -בני ברק ,עטרת שלמה; הרשלר אברהם יצחק  -אלעד ,עטרת שלמה; הרשלר יוסף  -בני ברק ,שערי שמעון; הרשלר
מתתיהו  -בני ברק ,פונוביז'; הרשלר שלמה  -מודיעין עילית ,הר"ן; הרשלר שלמה  -בני ברק  ,באר התלמוד; הרשלר שמואל  -בני
ברק  ,עטרת שמעון; הרשלר שמואל  -ירושלים ,מיר; הרשקוביץ אלימלך  -בני ברק; הרשקוביץ יאיר  -ירושלים ,צילו של היכל;
הרשקוביץ מאיר  -בני ברק  ,פונוביז'; ואזנה יעיש  -רכסים ,אור לציון; ואזנר יוסף צבי  -בית שמש ,ראחמסטריוקא; ואחניש שלמה -
אשדוד ,אורות חיים ומשה; ואנונו אביש  -רחובות ,כתר ארם צובא; ואקנין אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,תפארת שלום; ובר
אליעזר  -ירושלים ,שערי תבונה; ובר יעקב  -בני ברק  ,בית הלל; וגשל יהושע  -ירושלים ,משכנות יעקב; וגשל שמשון רפאל -
עפולה ,יששכר באהליך; והב אסף  -אלעד ,מדרש אליהו; והב יהודה  -אשדוד ,גרודנא; והב יונתן  -פתח תקוה ,מורשה למשה; והב
ישעיהו  -מודיעין עילית ,בית שלום; והב ישראל  -בני ברק  ,מחשבה למעשה; וואקסשטאב משה  -ירושלים; וובר אריה  -תל ציון,
תורה אור; ווייזר אריה  -ירושלים ,אוהל שמעון (ערלוי); ווייל אשר  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; ווייל דוד  -בני ברק  ,זכרון קלם;
ווייל יעקב  -בני ברק  ,פונוביז'; ווייל יצחק  -בני ברק  ,חזון איש; ווייל מרדכי אלכסנדר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין
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עילית; ווייל משה  -חיפה ,דעת יואל; ווייל משה אלכסנדר  -בני ברק ,היכל התלמוד; ווייל שמחה בנימין הלוי  -בני ברק ,כתר תורה;
ווייס אביגדור  -בני ברק  ,שערי הוראה; ווייס זאב  -בני ברק ,חזון אברהם יצחק; ווייס יצחק שלום  -ירושלים ,יששכר באהליך -
רמת שלמה; ווייס מרדכי  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; ווייס שלום  -ירושלים ,זכרון אליהו; ווייס שמשון רפאל  -ירושלים ,מיר;
ווייסמאן יוסף  -עפולה ,נחלת משה  -עפולה; וויל חיים  -ירושלים ,זכרון שלמה; וויל יוסף חיים  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית
שמש; וויל מאיר  -בני ברק ,עטרת שלמה; ווילנר דוד אריה  -מודיעין עילית ,רצופות; ווילק מנחם עזריה  -קרית ספר ,כתר תורה;
ווינבאך שרגא  -ירושלים ,מאור עיניים; ווינטרוב אורי  -בית שמש ,אהבת תורה; וויס אברהם  -ירושלים ,למען דעת; וויס אליסף -
ירושלים ,מיר; וויס יעקב שלמה  -רחובות ,יד משה; וויסמאן יעקב  -בני ברק  ,פונוביז'; וולברשטיין יוסף  -מודיעין עילית ,זכרון
יעקב יוסף; וולדמן משה אשר זעליג זאב  -אשדוד ,בעלזא; וולוסקי אוריאל  -רחובות ,מיר; ווליצקי נחמיה  -טלזסטון ,חכמי המערב;
ווליצקי שלום  -ירושלים ,בני אליהו; וולך אברהם מרדכי  -מודיעין עילית ,כתר תורה; וולך יוסף  -בני ברק  ,יששכר באהליך; וולך
ישראל  -בני ברק  ,פונוביז'; וולך פנחס עקיבא  -בני ברק  ,פונוביז'; וולך שמואל  -מודיעין עילית ,מרומי שדה; וולך שמחה -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; וולמן אשר אנשיל  -ירושלים ,ישיבת הר"ן; וולמן יהודה  -בני ברק  ,זכרון נתן צבי;
וולמרק בן ציון  -בני ברק  ,ברסלב  -אלשיך; וולנר חיים שלמה  -בית שמש ,שומרי החומות; וולס אברהם  -מודיעין עילית ,הר"ן
(ברכפלד); וולס מאיר  -בית שמש ,קמניץ; וולס מאיר  -אשדוד ,עטרת צבי; וולס נתן  -ירושלים ,מסילת התורה; וולעס יחזקאל -
ירושלים ,תולדות אהרן; וולף אפרים מנשה  -בני ברק ,בית הלל; וולף דוד  -מודיעין עילית ,בית תפילה; וולף יהודה  -ירושלים ,מיר;
 מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); וולףוולף יצחק  -ירושלים ,תורה אור; וולף יצחק  -גבעת זאב ,אור החיים; וולף ישי צבי
משה  -בני ברק ,רשב"י; וולף עבדיה  -בני ברק  ,רשב"י; וולף שלמה  -בני ברק  ,יששכר באהליך; וולף שמואל  -בני ברק  ,פונוביז';
וולפא אברהם הלוי  -ירושלים ,אהל יוסף; וולפא ברוך מרדכי  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; וולפא ברוך מרדכי
 מודיעין עילית ,כתר תורה; וולפא ברוך מרדכי  -בני ברק  ,היכל התלמוד; וולפא חיים  -ירושלים ,משכן ישראל; וולפא יוסף שרגא בני ברק ,פונוביז'; וולפא יעקב ישראל  -בני ברק  ,יששכר באהליך-יד אהרן; וולפא יצחק  -ירושלים ,מיר; וולפא ישראל  -רכסים,כנסת חזקיהו; וולפא מנחם  -ירושלים ,מיר; וולפא ראובן יוסף  -בני ברק  ,נחלת משה; וולפא שמואל פנחס  -בני ברק ,מורשה
ודעת; וונדר יוסף  -ירושלים ,מיר; וונה איל חנוך  -תל ציון ,אהבת שלום  -תל ציון; וועג יחיאל מיכל  -ירושלים ,ברוך טעם בישיבת
טשעבין; ווערס יהונתן  -ירושלים ,אבות שלום; וורטל פייוול  -ירושלים ,מיר; וורמסר אהרן  -בני ברק ,בית הלל; וורמסר אלחנן
 בית שמש ,הר"ן; וטורי רחמים  -ירושלים ,שערי תבונה; ויא יעקב צבי  -מודיעין עילית ,בית שלום; ויארני אלעזר  -ירושלים ,עטרתישראל; וידילבסקי אברהם מרדכי  -בני ברק  ,שתולי אריה; וידר איתי  -מודיעין עילית ,מנחת אשר; וידר ברוך יצחק  -ירושלים ,צילו
של היכל; ויזל אברהם  -מודיעין עילית ,בית יצחק; ויזל אברהם  -אשדוד ,שמעתתא דהלכתא; ויזל יהודה  -בני ברק ,ברסלב; ויזל
מאיר  -אלעד ,מדרש אליהו; ויזמן דוד  -מודיעין עילית ,כתר תורה; ויזמן מנחם  -בני ברק ,צילו של היכל; ויזמן מרדכי  -אלעד,
מדרש אליהו; ויזנפלד אליעזר  -בני ברק  ,מורשה ודעת; ויזנפלד יהודה  -בני ברק ,פונוביז'; ויזר אהרן  -אופקים ,נחלת משה; ויזר
יונה נחמיה  -ירושלים ,ברכה מציון; ויטמן אהרן  -ערד ,נחלת יצחק; ויטמן שמואל  -בני ברק  ,אברכים נבחרים; וייזר דוב  -בני ברק
 ,פונוביז'; וייזר שמואל  -בית שמש ,צילו של היכל; וייטמן בונם  -ערד ,נחלת יצחק; וייטמן ישראל דוד  -ערד ,נחלת יצחק; וייל יוסף
 ירושלים ,אוהל יוסף; ויינגורט שלום  -בני ברק ,בית הלל; ויינטרויב בצלאל  -ירושלים ,באר אברהם; וייניגר משה דוד  -מודיעיןעילית ,קדשים; ויינר יהודה לייב  -ירושלים ,מיר; וייס אברהם  -ירושלים ,עטרת ישראל; וייס אליהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה -
מודיעין עילית; וייס דוד  -רכסים ,נר ישראל; וייס חיים  -ירושלים ,אהל יוסף; וייס חיים  -בני ברק  ,עטרת שלמה; וייס יאיר  -רכסים,
יששכר באהליך; וייס יוסף  -ירושלים ,מיר; וייס יעקב ישראל  -ירושלים ,תורת אברהם זאב; וייס מרדכי יונתן  -ירושלים ,מענה
שמחה; וייס משה  -בני ברק  ,הליכות משה; וייס נחום  -ירושלים ,מיר; וייס צבי יהודה  -אשדוד ,עטרת צבי; וייס רפאל  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; וייס שלמה  -ערד ,נחלת יצחק; וייס שלמה  -ירושלים ,מיר; וייס שמואל  -ירושלים ,חניכי
הישיבות; וייס שמואל; וייסבין משה  -בני ברק  ,רשב"י; וייסברג ראובן  -ירושלים ,נחלת יוסף; וייסמן אברהם ישעיה  -מודיעין
עילית ,לב אחד; וייסמן מרדכי  -מודיעין עילית ,בית אבא; וייסנברג יהודה  -ירושלים ,אהבת שלום; וייסנברג יעקב  -ירושלים,
אהבת שלום; וייספיש ישעיהו  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; וייספיש שלמה זלמן  -ירושלים ,אהל יוסף; וייסקופף מאיר  -ירושלים,
מיר; וילהלם יהודה צבי  -פתח תקוה ,חיי שלום; וילהלם יעקב ישראל  -אשדוד ,תורת רחמים; וילהלם יצחק זאב  -בית שמש ,מיר;
וילהלם ישראל  -בני ברק  ,רשב"י; ויליס אליהו  -מודיעין עילית ,מיר; וילנברגר אהרון ישראל  -ירושלים ,יששכר באהליך; וילנסקי
אשר  -ביתר ,הר"ן; וילנסקי יוסף  -ביתר עלית ,שארית יעקב; וילנסקי שלום  -ירושלים ,מרכז התורה; וילקומיץ מרדכי  -מודיעין
 קרית גת ,סלונים; וינברג אברהם -עילית ,קצות החושן; וילקומיץ שמואל  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); וינברג אברהם
ירושלים ,יקרא דאוריתא; וינברג זאב  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; וינברג יונה  -אלעד ,סלאנים; וינברג יוסף  -אשדוד,
עטרת צבי; וינברג יעקב  -בני ברק  ,בית הלל; וינברג מרדכי  -אשדוד ,עטרת צבי; וינברג שמעון  -בני ברק  ,בית הלל; וינברגר
אברהם הלל  -ביתר עלית ,מרכז התורה; וינגולד אברהם  -ירושלים ,טשארנביל  -אשדוד; וינוגרד אלעזר  -בני ברק  ,תורת א"י;
וינוגרד מיכאל  -ירושלים ,מיר; וינוגרד שמעון אלעזר  -חיפה ,באר העולם; וינטר ישראל  -מודיעין עילית ,מרומי שדה; וינטרוב יוסף
לייב  -בני ברק  ,ברסלב; וינטרוב יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; וינטרוב מנחם  -ירושלים ,עטרת שלמה;
וינטרוב מרדכי  -ירושלים ,מיר; וינטרויב יעקב יצחק  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; וינטרניץ דוד  -בני ברק  ,בית הלל; וינמן
שלום יהודה  -ירושלים ,נר משה; וינקלר משה יונה  -ירושלים ,מיר; וינר אברהם מרדכי  -בני ברק  ,תורת בצלאל; וינר אהרן -
ירושלים ,עטרת ישראל; וינר אהרן  -בני ברק  ,פונוביז'; וינר חיים  -מודיעין עילית ,תורה ודעת; וינר חיים  -בני ברק  ,ברסלב; וינר
יואל  -בני ברק  ,אלכסנדר; וינר יעקב ישראל  -בני ברק  ,שערי יוסף; וינשטוק ברוך  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין
עילית; וינשטוק יוסף משה  -ירושלים ,צילו של היכל; וינשטוק יעקב  -בית שמש ,יעלת חן ברסלב; וינשטיין מרדכי  -רכסים ,קרית
טבעון; וינשטיין ניסן  -ביתר עלית ,מיר; וינשטין חגי  -בני ברק  ,בית הלל; וינשטין שמעון יהודה  -בית שמש ,שיח יצחק; ויס אליהו
 בני ברק  ,עטרת יוסף; ויס אליעזר  -ירושלים ,מיר; ויס יעקב  -בני ברק  ,כתר תורה; ויס מנחם  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; ויסשלמה  -בני ברק  ,פונוביז'; ויסבלום יששכר דוב  -חיפה ,סערט ויזניץ; ויסבלום שלום  -בני ברק ,נחלת משה; ויסבלום שמעון  -בית
שמש ,מושב ישעי; ויסבקר יהודה  -בני ברק  ,פונוביז'; ויסברג אברהם יהודה  -ירושלים ,מרגניתא דאברהם; ויסברג שמעון  -בני
ברק ,פונוביז'; ויסטוק יוסף  -בני ברק ,זכרון אבות; ויסנשטרן אברהם  -בית שמש ,הר"ן (בית שמש); ויסנשטרן אלקנה  -בני ברק ,
גרודנא; ויסנשטרן יעקב  -בני ברק ,פונוביז'; ויסנשטרן ישראל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; ויסנשטרן ישראל
נחמן  -עפולה ,כתר שלמה; ויסנשטרן נפתלי  -מודיעין עילית ,בית אבא; ויספיש אברהם  -ירושלים ,תפארת יונה; ויספיש אהרן
 חיפה ,צאנז; ויספיש יעקב  -בית שמש ,נתיבות טלזסטון ,תורת חיים ; ויספיש בן ציון  -בית שמש ,מיר; ויספיש דניאלהתורה; ויספיש מאיר  -רכסים ,נר ישראל; ויספיש נחום  -בני ברק ,מרכז תורני לאברכים נבחרים; ויספיש צבי  -ירושלים ,הגר"ז
 ירושלים ,מיר; ויסקי מאיר שלום  -בני ברק  ,ברסלב;בענגיס; ויספיש ראובן  -ירושלים ,הרב ולדין; ויספיש שלמה זלמן
ויצמן יעקב  -ירושלים ,מיר; ויצמן מאיר  -בני ברק ,באר ישראל; ויצמן שמעון  -בני ברק  ,נחלת משה; וכסלבוים נחמן  -אשדוד,
גרודנא; ולדמן יוסף צבי  -ירושלים ,בית יחאל ; ולדמן משה  -ירושלים ,מיר; ולדמן עקיבא  -בני ברק  ,פונוביז'; ולדנברג ישראל -
בני ברק  ,בית הלל; ולדר דוד  -בני ברק  ,חניכי ישיבת חברון; ולדר יהודה  -רמת השרון ,רמת השרון; ולדשטין אהרן  -ירושלים,
ברכת יעקב; ולדשיין נחום  -בני ברק  ,באר ישראל; ולדשין יהודה  -גבעת זאב ,תורה אור; ולדשין יצחק אלחנן  -ירושלים ,מיר;
ולוסקי איתמר  -ירושלים ,יששכר באהליך; ולנשטיין דוד  -מודיעין עילית ,אהל שמואל; ולס אהרן  -ביתר עלית ,דורשי ציון; ולס
אהרן  -בני ברק ,עטרת אברהם; ולס יהודה יעקב  -ביתר עלית ,בית שרגא; ולס יהושע  -בית שמש ,שומרי החומות; ולס יחיאל
מיכל  -בית שמש ,ישועות משה; ולס ישראל אשר  -בית שמש ,שמחת בנימין; ולס שרגא  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; ולר אליהו
 -אשדוד ,עטרת צבי; ולר חיים  -בני ברק  ,שע"י ישיבת בית מאיר; ונדרוולדה נתנאל  -ירושלים ,מיר; ונדרולדה ברוך  -ירושלים,
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יששכר באהליך  -רמת שלמה; ונדרולדה יעקב  -מודיעין עילית ,בית שלום; ונדרולדה מיכל דוד  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל;
ונדרולדה רפאל  -ירושלים ,מיר; ונדרולדה רפאל יהודה  -ירושלים ,תפארת בחורים; ונה אלעזר  -בני ברק  ,הליכות עם ישראל; ונונו
מבורך יניב  -ירושלים ,פורת יוסף; וסובצקי אליעזר  -בית שמש ,בניט; וסטהיים אליהו  -אופקים ,נחלת משה; וסטהיים חיים  -בני
ברק  ,גרודנא; וסרמן יחיאל  -בני ברק ,פונוביז'; וסרמן יעקב יוסף  -בני ברק ,פונוביז'; ועלני אלחנן  -מודיעין עילית ,מטה משה;
ועקנין אברהם  -בני ברק  ,בית מדרש לציונים; ועקנין חיים  -בני ברק ,שערי אליהו; ועקנין מאיר  -בני ברק  ,עטרת שלמה; ועקנין
עידן  -ביתר ,גן רוה; וקנין משה  -ירושלים ,רינת מרדכי; וקנין שמואל  -אלעד ,מדרש אליהו; וקסברגר אשר  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה  -מודיעין עילית; ורדי אורי  -בני ברק  ,זכרון צבי; ורון ירמיהו  -מודיעין עילית ,רוממות התורה; ורון מאיר  -אלעד ,מדרש
אליהו; ורטהים עמירם  -תל אביב ,שירת דבורה  -ת"א; ורטהימר חיים  -ביתר ,אהבת שלום; ורטהימר יעקב מנחם  -ירושלים ,נחלת
שמואל; ורטלסקי חיים  -בני ברק  ,עטרת שלמה; ורניק דוד  -בני ברק; ורנר אהרן יוסף  -אשדוד ,שבט הלוי; ורנר אליהו  -בני ברק ,
בית יחיאל; ורנר נפתלי  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; ורשנר אלחנן  -מודיעין עילית ,תלמידי הכת"ס; ושדי חנוך  -ירושלים,
הקדש מרי חנון; ז"ק מנחם  -בני ברק  ,זכרון אברהם יחזקאל; זאבי נריה  -בני ברק  ,הליכות עם ישראל; זאבי שמואל הלוי  -בני
ברק ,תורת בצלאל; זאדה שלמה  -ירושלים ,אור שרגא; זאהן אברהם  -ירושלים ,נזר שלמה; זאהן אשר מיכאל  -מודיעין עילית ,מיר;
זאהן מאיר  -מודיעין עילית ,קדשים; זאהן ראובן  -מודיעין עילית ,תפארת חיים; זאלץ יחיאל  -טבריה ,זכרון מאיר; זאקס יצחק יונה
 בני ברק  ,בית מדרש עליון; זבולונוב ראובן  -בני ברק  ,ברסלב; זגדון יהונתן  -נתיבות ,ברית שלום וחסד; זגורי אלון  -ירושלים,מיר; זדה אהרון  -בני ברק ,עץ חיים (בני ברק); זדה שמואל  -ירושלים ,אור יצחק; זהבי אורי  -ירושלים; זהבי יוסף חיים  -בני ברק ,
משכן התורה; זהר משה  -קרית יערים ,יששכר באהליך; זוהר דוד  -פרדס כץ ,הר"ן; זוהר יהודה  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני
ברק; ז'ולטי אהרן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ז'ולטי יחזקאל  -ירושלים ,בית שמואל; זולטי שלמה  -ירושלים,
תורת זרעים; זומר יוסף  -בני ברק  ,רשב"י; זומר ישראל  -בני ברק  ,ויזניץ; זומר משה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין
עילית; זומר שמואל  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; זונאבנד אליהו חיים  -בני ברק  ,בית יהודה; זוננשיין יצחק  -ירושלים ,זכרון
שמשון; זורבין מתתיהו  -ירושלים ,מיר; זיאת יהודה  -בני ברק  ,בית הלל; זיאת יעקב  -בני ברק  ,כנסת התורה; זיאת נסים -
 בני ברק ,יששכר באהליך; זייבאלד בנימין  -בני ברק,ירושלים ,ישיבת החיים והשלום; זיגלמן נחמן  -אשדוד ,בעלזא; זיו יצחק
פונוביז'; זייבאלד צבי אריה  -מודיעין עילית ,אפיקי חושן; זייבלד אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,חזון איש; זייבלד דוד אבא  -מודיעין
עילית ,מיר; זייברט משה  -אשדוד ,ישיבת בית ישראל (אשדוד); זייברט נתן  -אשדוד; זיידל מרדכי  -בית שמש ,עטרת שלמה; זיכל
חנניה  -ירושלים ,מיר; זיכרמן יצחק מיכל  -בני ברק ,פונוביז'; זילבר אהרן  -אשדוד ,בעלזא; זילבר אהרן  -ירושלים ,טהרות; זילבר
אריה  -ירושלים ,זכרון יוסף; זילבר דוד מרדכי  -ירושלים ,אוהל יוסף; זילבר משה  -ירושלים ,מיר; זילבר שלמה  -בני ברק ,תורה
ודעת; זילברברג צבי  -ירושלים ,מיר; זילברליכט יצחק מאיר  -ירושלים ,שארית יוסף אשר; זילברמן דוד שמואל  -בית שמש ,נחלת
חן; זילברמן יעקב ישראל  -בית שמש ,תפארת שלום; זילברמן יעקב משה  -בני ברק ,הגר"א; זילברמן שמואל  -מודיעין עילית ,אור
שמואל; זילברפארב אלעזר  -בני ברק ,טשערנוביל; זילברפרב מנחם  -ירושלים ,משאת משה; זילברצויג משה  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה; זילברשטיין אפרים  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; זילברשטיין יוסף  -בני ברק  ,ברסלב; זימברג
יהודה דוד  -ירושלים ,אהבת שלום; זינגול אברהם ישראל  -ירושלים ,הר"ן; זינגר אברהם צבי  -רכסים ,משנת אליהו; זינגר חיים -
בני ברק  ,מאור חיים; זינגר יהודה  -ירושלים ,תורה אור; זינגר יעקב  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; זינגר ישעיהו  -אלעד ,דרך
ההוראה; זינגר שלום שניאור  -בני ברק  ,נחלת משה; זינגרביץ שלום  -בני ברק ,רשב"י; זינקובר משה בן ציון  -ביתר עלית ,ישיבת
הר"ן; זיס אשר  -בני ברק  ,עטרת שלמה; זיסוביץ יעקב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; זיסמן אברהם  -ירושלים,
מיר; זיסמן יעקב  -אלעד ,מדרש אליהו; זיסמן יעקב  -אלעד ,כתר תורה; זיסמן שאול  -ירושלים ,מיר; זיצמן טוביה  -מודיעין עילית,
 מודיעין עילית ,מגדל עוז; זית יהודה  -בני ברק  ,רשב"י; זיתבית אבא; זיצמן משה  -מודיעין עילית ,לב אריה; זיצמן צבי שרגא
מרדכי  -בני ברק  ,ברסלב; זית שמואל  -מודיעין עילית ,עץ חיים; זיתונה שמעון  -בני ברק  ,הליכות יוסף; זכאי יוסף  -בני ברק ,
 בני ברק ,בית הלל; זכאי שמואל  -מודיעין עילית,עבודת הקרבנות; זכאי יוסף חיים  -ירושלים ,נחלת משה; זכאי משה
קצות החושן; זכאים יצחק  -ביתר ,מאור ישראל; זכות שי  -בני ברק  ,היכל משה; זכותא ניסים  -בני ברק  ,נוה התורה; זכריה
שמואל  -אלעד ,מדרש אליהו; זכריש אליהו  -בני ברק  ,בית הלל; זלוטניק אלחנן  -ירושלים ,מאקאוע; זלוטניק מאיר יהודה -
ירושלים ,מיר; זלוף יעקב  -ירושלים ,בית הרואה; זלושינסקי אלחנן  -בני ברק  ,כנסת התורה; זלושינסקי יהושע  -בני ברק ,
פונוביז'; זלושינסקי יונה  -בני ברק  ,זכרון קלם; זלושינסקי יעקב  -בני ברק  ,באר יעקב; זלושינסקי ישראל  -בית שמש ,הר"ן
(בית שמש); זלושינסקי ישראל  -בני ברק  ,שיח יצחק; זלזניק אהרן  -ירושלים ,חברון; זלזניק יחזקאל  -בני ברק  ,פונוביז'; זלזניק
יעקב איסר  -ירושלים ,משאת משה; זלזניק ישראל  -ירושלים ,מיר; זלזניק משה אריה  -בני ברק ,פונוביז'; זלזניק שלמה זלמן -
ירושלים ,מיר; זליבנסקי אברהם דוב  -ירושלים ,בריסק; זליגר דב  -מודיעין עילית ,מיר; זליקוביץ נתי  -בית שמש ,יששכר באהליך -
בית שמש; זלפריינד אביגדור  -אשדוד ,עיון בעלזא; זלץ יעקב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; זלצמן איתמר ישראל  -מודיעין
עילית ,באר שמחה; זלצמן יוסף  -מודיעין עילית ,בית אבא; זלצמן יצחק  -בני ברק  ,יששכר באהליך; זלצמן יצחק שלמה  -ביתר,
קרלין ; זלצר פנחס זליג  -ביתר עלית ,נדבורנה; זנגורי יהודה  -רכסים ,יערפו טל; זנגר חיים  -בני ברק  ,בית הלל; זנגר ירמיהו -
מודיעין עילית ,משנת אברהם; זעגעלבוים יוסף ישראל  -בית שמש ,ר מאיר הלר; זעפראני יהודה  -תל אביב ,בית שלמה  -ת"א;
זעפראני יעקב  -בני ברק  ,בית שלמה; זעפראני משה  -בני ברק ,בית הלל; זק מרדכי  -ירושלים ,תורה אור; זק פסח  -פתח תקוה,
עטרת שלמה  -פתח תקוה; זקבך ברוך  -ירושלים ,מיר; זקהיים אברהם  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל; זקס טוביה יוסף  -בית
שמש ,יששכר באהליך; זקס מנחם  -בני ברק  ,עטרת שלמה; זקס שלמה  -מודיעין עילית ,בית שלום; זר אהרן חיים  -בני ברק,
הליכות משה; זר חנוך  -ירושלים ,יששכר באהליך; זר ידידיה  -בני ברק ,ברסלב; זרביב בנימין  -ירושלים ,וזאת ליהודה  -גור; זרביב
יונתן  -ביתר עלית ,עטרת גבריאל; זרביב ישראל  -צפת ,מאור אלעזר; זרביב מתתיהו  -ירושלים ,הר"ן; זרביב פנחס  -אשדוד ,תורה
וחסד; זרגרי משה חיים  -בני ברק  ,יששכר באהליך; זרח אביב  -אשדוד ,דרכי הוראה לרבנים; זרחי יעקב ישראל  -אלעד ,מדרש
אליהו; זריהן מיכאל  -מודיעין עילית ,שערי ציון; זריהן שלמה משה  -צפת ,נר מיכאל; זריל אליעזר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה;
זריל פינחס  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; זרינגד אלחנן  -ירושלים ,באר התלמוד; זריצקי מאיר  -בני ברק  ,יששכר באהליך; זרצקי
יהודה  -בני ברק ,יששכר באהליך; זרצקי יוסף  -בני ברק  ,יששכר באהליך-יד אהרן; חאלו מאיר אמיר  -חולון ,עטרת שלמה -תל
אביב; חארר משה  -בני ברק  ,עמוד האש; חבה יהודה  -ירושלים ,אוהל יוסף; חבה יוסף  -ירושלים ,נר יוסף; חבה יוסף חיים  -אלעד,
מאור חזקיהו; חבה ינון  -קרית יערים ,צילו של היכל; חבה יעקב  -ירושלים ,שערי דוד; חבה מנשה  -ירושלים ,אור יוסף; חבה
שמעון רפאל  -ביתר ,פורת יוסף; חבורה יהודה  -אלעד ,חניכי הישיבות-אלעד; חבורה עובדיה  -בני ברק ,ברסלב; חבורה שאלתיאל
 ירושלים ,היכל עזרא; חביב חנניה  -בני ברק ,סלבודקא; חברוני גלעד  -אופקים ,זכרון אליהו; חברוני דוד  -ירושלים ,אהל יוסף -רמת שלמה; חברוני מרדכי  -ירושלים ,משאת משה; חבשוש אלעזר  -בני ברק  ,נחלת משה; חג'בי אוריאל  -נתיבות ,זכרון אליהו;
חג'בי אלעזר  -בני ברק ,ברסלב; חג'בי אריאל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; חג'בי יונתן  -יבנה ,אור ודרך; חג'בי
שגב  -שדרות ,מנחת יהודה; חג'בי שמואל  -בני ברק ,נחלת משה; חגירה אליהו  -בני ברק  ,אמרי צבי; חדאד אשר  -צפת ,אלקבץ;
חדאד בנימין  -ירושלים ,מיר; חדאד מאיר נהוראי  -בני ברק  ,כרם חמדה; חדאד פזי  -ירושלים ,שערי דוד; חדד אליהו  -ירושלים,
מנין אברכים; חדד אריאל  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); חדד בינו  -רכסים ,אור חדש; חדד בנימין  -מודיעין עילית ,חיי חכמה;
חדד יוסף  -ירושלים ,ברית יעקב; חדד יעקב  -טבריה ,תפארת יצחק; חדד יעקב  -ירושלים ,יקירי ירושלים; חדד יעקב  -בני ברק,
דקל נוב; חדד ישראל  -אשדוד ,עטרת צבי; חדד ישראל מאיר  -בני ברק  ,בית מדרש עליון; חדד מאיר  -ביתר עלית ,אמת ליעקב;
חדד נועם  -ביתר עלית ,וישכם אברהם; חדד נתנאל  -ירושלים ,זכרון אליהו; חדד רונן  -טבריה ,רבי מאיר בעל הנס  -אור תורה;
חדד שלמה  -אשדוד ,חסד לאברהם ; חדש דוד יצחק  -בני ברק  ,סלבודקא; חדש יחזקאל  -ירושלים ,מיר; חדש מאיר  -אלעד,
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מחשבה למעשה; חדש מאיר  -נצרת עלית ,נחלת משה  -הר יונה; חובארה גדליה  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; חובב אליה -
ביתר עלית ,יששכר באהליך  -רמת שלמה; חוברה יהודה  -אלעד ,אבי עזרי; חוברה יוסף  -ירושלים ,בית אלשיך; חובשי יוסף -
אלעד ,מדרש אליהו; חודר ישראל  -ירושלים ,עטרת ישראל; חוטר חיים  -בני ברק  ,חניכי חברון  -ב"ב; חוטר יואל  -ירושלים ,אור
יצחק; חוטר שלמה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); חומרי אהרן  -בני ברק  ,לומז'ה; חומרי חגי  -בני ברק  ,היכל
משה; חומרי משה  -בני ברק ,זכרון משה; חורוזי'נסקי נתנאל  -בני ברק ,בית הלל; חורי ראובן  -ביתר עלית ,זכור לאברהם; חזיז
אהוד  -רכסים ,כנסת חזקיהו; חזן אברהם אבא  -בית שמש ,מתמידים; חזן אלעזר  -תל ציון ,בית אלשיך; חזן אריה  -בני ברק ,
רשב"י; חזן יוסף חיים  -אשקלון ,משכנות ישראל; חזן יורם  -בני ברק ,חצות; חזן יחזקאל אליהו  -אלעד ,יוסף אומץ; חזן יעקב משה
 בית שמש ,אהבת תורה; חזן ישככר משה הלוי  -בית שמש ,הוראה לאברכים מצוינים ; חזן ראובן  -בני ברק  ,תורת משה אמת;חזן רז  -ירושלים ,אור שרגא; חזן שמעון  -ירושלים ,צילו של היכל; חזקיה יהודה  -רחובות ,יד משה; חזקיה יעקב  -ירושלים ,נהר
שלום מקובלים; חזקיה משה  -רכסים ,אור לציון; חזקיה שלום רפאל  -מודיעין עילית ,קצות החושן; חי אלעד  -ירושלים ,בני
אליהו; חיון גדליה  -ירושלים ,אהל יוסף; חיון דניאל  -בני ברק  ,נר ישראל; חיון יוסף  -בני ברק  ,בית יעקב; חיון יחזקאל עזרא -
ירושלים ,מיר; חיון ישראל  -אלעד ,אבי עזרי; חיון ישראל מאיר  -בני ברק  ,אפיקי חושן; חיון מיכאל  -ירושלים ,משכן שלמה; חיון
מישאל  -בני ברק  ,בית הלל; חיון רפאל  -בני ברק  ,חיי יעקב; חיון שלמה  -ירושלים ,ברכת משה (פרשבורג); חיון שמואל -
ירושלים ,מסילות התורה; חייאב עמנואל  -אלעד ,נחלת משה; חייט יוסף  -בני ברק  ,יערפו טל; חייט מיכאל  -מודיעין עילית ,אהבת
שלום (מודיעין עילית); חייטובסקי יהודה  -ביתר ,מיר; חייטובסקי ישעיהו  -ירושלים ,מיר; חיים אהרון  -צפת ,ברסלב; חיים יואל -
ירושלים ,שערי ניסים; חיים יוסף  -מודיעין עילית ,וילן בעמק; חיים נתנאל  -ירוחם ,פקודת אלעזר; חיים ספיר  -בני ברק  ,עקבי
אליהו; חיימוב אברהם  -בני ברק ,עמלה של תורה; חיימוב אברהם  -בני ברק  ,ברכת יצחק; חיימוב אליהו  -אשדוד ,עטרת צבי;
חיימוב אריאל  -רכסים ,נר ישראל; חיימוב שלמה  -רכסים ,בית שמאי; חיימוביץ דן  -בני ברק ,נשמת חיים; חיימוביץ צבי הרעשל -
 בית שמש ,שערי שמועות; חיימי יוסף  -אשדוד,ירושלים ,יששכר באהליך; חיימזון יואל  -מודיעין עילית ,המרכזי; חיימי יוסף
משכן עמרם ויעל; חייקין מנחם  -מודיעין עילית ,שמחת תורה; חייקין משה דוב  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; חימי שמעון -
ביתר ,סדיגורא; חכים דניאל  -קרית אתא ,אור מאיר; חכים יצחק  -אלעד ,מדרש אליהו; חכמוב משה  -ירושלים ,יששכר באהליך;
חכמצדק אריאל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; חלא אליה  -רכסים ,אור תורה; חלא אסף  -בני ברק  ,אוצרות
חיים; חלאק אברהם  -ירושלים ,חיי שלמה; חלואני אריאל  -ירושלים ,יהודה יעלה; חלופוסקי שמואל  -בני ברק ,נחלת משה;
חלופסקי יוסף  -בני ברק  ,ברסלב; חלופסקי שרגא  -בני ברק  ,עטרת שלמה; חליאוה שלמה  -ירושלים ,אהבת שלום; חליוה רפאל
ברוך  -בני ברק  ,מגדל עוז; חלמיש שלמה  -בני ברק  ,מורשה ודעת; חלק יצחק  -ירושלים ,מנחת אשר; חמד אברהם  -מודיעין
עילית ,הגר"א; חמו אליהו  -ירושלים ,משכן שלמה; חמו יהונתן  -בני ברק  ,תפארת אשר; חממה אברהם  -בני ברק  ,עץ חיים;
חממה ישראל  -בני ברק  ,ברכת יעקב; חממה ליאור  -פתח תקוה ,בית שלמה; חן אברהם  -בני ברק  ,קרלין ; חן מרדכי  -בני ברק ,
תהילות חיים; חן מרדכי  -ירושלים ,אהבת שלום; חן מרדכי דוד  -מודיעין עילית ,הגר"א; חן עובדיה  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני
ברק; חן רפאל אליהו אליעזר  -ירושלים ,צילו של היכל; חנון משה מרדכי  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; חנונה מרדכי  -אשדוד ,אורות
חיים ומשה; חנן אברהם מנחם  -רכסים ,בית שמאי; חנסב אברהם  -ירושלים ,בית מאיר וגבריאל; חנסב יהודה אריה  -בני ברק ,
פונוביז'; חנסב יצחק מרדכי  -בני ברק ,בית מדרש עליון; חנקין ישראל בנימין  -בני ברק ,בית מדרש עליון; חסון יצחק עקיבא -
ירושלים ,בית לחם יהודה; חסיד אליהו יאיר  -מודיעין עילית ,באר יצחק; חסיד אפרים  -ירושלים ,נוה שלום; חסיד ברק חיים  -בני
ברק ,עטרת משה; חסידים ברוך  -ביתר עלית ,יד סעדיה; חסן דניאל  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; חסן ישי שמעון  -אלעד ,מדרש
אליהו; חסקי יצחק פנחס  -בני ברק  ,שערי שמעון; חפוטא שלמה  -בני ברק ,רשב"י; חפץ אברהם  -ירושלים ,ברכת נפתלי; חפץ
יצחק  -בני ברק  ,אמרי יוסף; חפץ מאיר  -ירושלים ,בית מדרש להלכה בהתיישבות; חפץ מיכאל  -ירושלים ,תפארת מרדכי; חפץ
נחום  -בני ברק  ,נחלת משה; חקק אהוד  -בני ברק  ,הרצליה; חקק בעז  -בני ברק  ,בית כנסת הגדול  -הרצליה; חראזי זכריה -
ביתר עלית ,שומרי העיר; חרבי אריאל  -בית שמש ,ברית כהונה; חרז משה מרדכי  -קרית גת ,סלונים; חרל"פ חיים זבולון  -ירושלים,
מיר; חרלפ' יצחק  -ירושלים ,שארית יעקב; חרל'פ עזריאל  -ירושלים ,מעלות התורה; חשאי עמוס  -ירושלים ,חניכי הישיבות; חשאי
עמיאל  -צפת ,זוהר הגליל; חשין אביעזרי אליעזר  -מודיעין עילית ,אורחות תורה; חשין בנימין  -בני ברק  ,נחלת משה; חשין יואל
יעקב  -בית שמש ,אהבת תורה; חשין יצחק יוסף  -מודיעין עילית ,בית שלום; חשין יששכר  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; חשין
נפתלי  -בית שמש ,נצח ישראל; חתוכה עזריאל  -ירושלים ,משכן חיים; חתן ניר  -צפת ,יתד התשובה; טאבאק שואל לייב  -בני
ברק ,דאראג; טאוב אפרים  -רכסים ,משנת אליהו; טאוב נועם חיים  -בני ברק  ,הליכות משה; טאובה מיכאל  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה; טאובנר משה אהרן  -רכסים ,נר ישראל; טאובר אריאל גרשון  -ירושלים ,מיר; טאובר יונה זאב  -ירושלים ,מיר; טאובר
 ירושלים ,דברי סופרים; טאוסקי לוי יצחק  -בני ברק  ,בית הלל; טאלער נחום שלמה  -בני ברק ,יששכר באהליך-ידמאיר
אהרן; טבאל יהושע  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; טבאל מאיר  -בני ברק  ,בית הלל; טבאל שלמה זלמן -
מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); טבול שלמה אריה  -ירושלים ,חוקת צדק; טביוביץ מרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; טבצניק יהודה
 בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; טברדוביץ אהרן  -בני ברק  ,רשב"י; טהר אברהם ינון  -ירושלים ,יקירי ירושולים; טהרני אשר -ירושלים ,הר"ן; טהרני מרדכי  -ירושלים ,חניכי הישיבות; טובולסקי אליהו  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; טובי עוז -
מודיעין עילית ,יששכר באהליך; טוביאן אברהם  -ירושלים ,אהל יוסף; טובלי אליהו  -אשדוד ,תורת מרדכי; טובלי רפאל  -אשדוד,
גרודנא; טוויל יצחק  -ירושלים ,מיר; טוויל משה כהן  -ירושלים ,באר יצחק; טוטיאן אביחי  -תל ציון ,כנסת יחזקאל; טוטיאן שלום -
גבעת זאב ,עטרת מרדכי; טויב אהרן צבי  -חיפה ,סערט ויזניץ; טויב יצחק איזיק  -אלעד ,מדרש אליהו; טויטו איתיאל  -נתיבות,
מאור שלום ישראל; טויטו דוד  -בני ברק  ,משפטים ישרים; טויטו דוד  -ירושלים ,דעת חיים; טויטו דניאל  -פתח תקוה ,יערפו טל;
טויטו מאיר  -בני ברק  ,תורה וחיים; טויטו נריה  -ירושלים ,אהל יוסף; טויסיג משה  -ירושלים ,סאטמאר; טולדנו אליעזר  -מודיעין
עילית ,עליות בית חנניה; טולדנו יהודה  -ירושלים ,בריסק; טולדנו יעקב  -אשדוד ,משכיל לדוד; טולדנו סתיו משה  -בני ברק  ,באר
יעקב; טולדנו שלמה  -ירושלים ,אהבת שלום; טולידאנו אריאל  -רחובות ,תפארת יעקב ; טולידאנו דוד  -ירושלים ,ישמח לב;
טולידאנו יצחק  -ירושלים ,אוהל יוסף; טולידנו דניאל  -אשדוד ,גרודנא; טופורוביץ אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,סלבודקא; טופיק
אלחנן  -בני ברק ,בית יהודא; טופיק יצחק  -ירושלים ,החיד"א; טופיק ישראל  -ירושלים ,עטרת שלמה; טופיק מאיר  -ירושלים,
אוהל יוסף; טופיק שלמה  -ירושלים ,יערפו טל; טופר חנוך  -ירושלים ,מרגינתא דאברהם; טופר שמעון  -ירושלים ,נחלת יוסף;
טוקוצ'ינסקי מאיר  -ביתר ,בוסטון; טוקצ'ינסקי עזרא  -קרית יערים ,תורה אור; טוקר אליעזר חיים  -ירושלים ,מיר; טוקר אפרים -
פרדס כץ ,חניכי חברון  -ב"ב; טוקר אריה  -רחובות ,תורה וחסד; טורג'מן יעקב  -רכסים ,כתר שם טוב; טורג'מן עדיאל  -רכסים,
משנת אליהו; טורנהים עקיבא  -גבעת זאב ,אהל יוסף; טורצ'ין אליעזר  -ירושלים ,טל תורה; טורצ'ין חיים יוסף  -בני ברק ,דרכי איש;
טורצין יואל  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; טורצין יחזקאל  -ירושלים ,תפארת מרדכי; טורצ'ין ישראל מאיר  -ירושלים,
אסוקי שמעתא; טורצ'ין מאיר  -בני ברק  ,יששכר באהליך; טורצין שבח  -ירושלים ,מיר; טורצ'ין שלמה יצחק יונה  -בית שמש,
יששכר באהליך; טורק אליעזר  -בני ברק ,יששכר באהליך; טורק יעקב  -ירושלים ,תורה אור; טורק ישראל  -מודיעין עילית ,מיר;
טושינסקי שאול חיים  -ביתר עלית ,מגדל עוז; טיבי אריה  -אלעד ,אהל נפתלי; טיגרמן שלום שמחה  -ביתר ,ראחמסטריוקא;
טייטלבוים נפתלי  -ירושלים ,מיר; טייטלבוים צבי  -מודיעין עילית ,עיון התלמוד; טייכמאן אלעזר  -בית שמש ,זכרון יעקב בצלאל;
טייכמאן אפרים  -ירושלים ,מיר; טייכמאן יהושע  -בית שמש ,בריסק; טייכמאן יוסף דב  -ירושלים ,בריסק; טיירי זכריה  -בני ברק ,
עטרת שלמה -תל אביב; טיירי משה  -ירושלים ,תורת הדורות; טיקוצינסקי אליהו  -רכסים ,בית מדרש גבוה  -נשר; טיקוצקי משה
טוביה  -ביתר ,מעיין התלמוד; טל חיים  -מודיעין עילית ,גאון יעקב; טל יהודה  -ירושלים ,בנין אב; טל משה  -רכסים ,נר ישראל;
טל שמשון  -מודיעין עילית ,תפארת שרגא; טלוביץ יהודה אריה  -בני ברק  ,בית תלמוד להוראה; טלצ'ר יצחק  -בית שמש ,עטרת
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שלמה; טלצ'ר צבי  -ירושלים ,תפארת ישראל; טלקר אילן  -רכסים ,חיי עולם; טלקר אלחנן  -בני ברק ,משה ואהרן; טמסוט משה -
מודיעין עילית ,אהבת שלום; טנג'י אסף  -טבריה ,לעלוב; טננבאום שמחה  -ירושלים ,עטרת ישראל; טננבוים אליהו  -אלעד ,מדרש
אליהו; טננבוים שלמה  -בני ברק  ,אוהל יצחק ; טננולד בנימין מנחם  -רכסים ,עטרת אליהו; טננולד חיים ליב  -בני ברק  ,יששכר
באהליך; טנץ יונתן  -ירושלים ,אהבת שלום; טעפ איתמר  -מודיעין עילית; טעפ חיים  -ירושלים ,סאטמאר; טעפ ישראל  -בני ברק ,
בית הלל; טעפ ישראל  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; טעפ מאיר  -בני ברק  ,פונוביז'; טעפ שמואל  -ירושלים ,באר
שלמה; טעפ שמחה  -ירושלים ,לבושי עז; טפלר ישראל  -ירושלים ,מיר-רכס; טפר יעקב  -ביתר ,משנת דוד; טפר מאיר  -זכרון
יעקב ,זכרון מיכאל; טראב יאיר  -אשדוד ,דעת יוסף; טרבלסי אברהם  -ירושלים ,למען דעת; טרבלסי בניהו  -בני ברק ,בית אבא;
טרבלסי ניסים  -נתיבות ,ישיבת הנגב; טרוביץ ישראל שמעון  -בני ברק  ,בית הלל; טרופ יצחק  -ירושלים ,מיר; טרופר אלחנן  -בני
ברק  ,זכרון נתן צבי; טרופר אלימלך  -בני ברק  ,פונוביז'; טרייטל מאיר  -בני ברק  ,שערי תורה; טרייטל שאול  -ירושלים ,למען
דעת; טריצקי שמחה  -בני ברק  ,פונוביז'; טרנובסקי יאיר  -בני ברק  ,עבודת הקרבנות; טרעפ טודרוס  -מודיעין עילית ,בית שלום;
טשזנר יונה צבי  -ירושלים ,מיר; טשינגל משה  -בני ברק  ,מורשה ודעת; יאיר אהרן  -ירושלים ,תורה אור; יאני יעקב  -בני ברק,
שארית דוד; יאקב חננאל  -ירושלים ,כנסת יהודא; יאקב שמואל  -ירושלים ,מנחת אשר; יברוב מתתיהו ליב  -ירושלים ,מיר; יברוב
שמואל הלל  -מודיעין עילית ,תלמידי הכת"ס; יגודיוב חיים  -בני ברק  ,שערי ציון; יגודיוב יוחנן  -בני ברק  ,שערי ציון; יגודיוב ראובן
 אלעד ,עטרת שלמה; יגל אליעזר  -בני ברק  ,פונוביז'; יגלניק יצחק  -בני ברק  ,מצאנו מים; יגלניק מנחם  -אלעד ,מרכז התורה;יגן יעקב  -בני ברק  ,קרית מלך; יגר יצחק  -אשדוד ,ויזניץ; ידלר אברהם  -מודיעין עילית ,הר"ן; ידעי הראל  -אלעד ,יצחק ירנן; ידעי
מיכאל  -בני ברק  ,קרית מלך; יהב שלום מרדכי  -בני ברק ,ארחות תורה; יהודאי אברהם  -ירושלים ,אורות ממזרח; יהודאי אליהו -
בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; יהודאי יהודה  -ירושלים ,אהל חייא; יהודאי יוסף  -ירושלים ,נהר שלום מקובלים; יהודאי
מאיר  -אשדוד ,קול רינה; יהודאי שלמה חיים  -ביתר ,גן רוה; יהודאי שמעון  -אשדוד ,היכל אברהם ושלמה; יהודה יצחק  -ירושלים,
משכן יוסף; יהל יעקב ישראל  -בני ברק  ,תורת דב"ש; יודייקין שמואל  -טלזסטון ,זכרון קלם; יודלביץ משה  -בני ברק  ,תפארת
משה ; יודלביץ יוסף  -מודיעין עילית ,תפארת ראובן; יודלוב דוד זאב  -פתח תקוה ,רבינו חיים עוזר; יודקאבסקי יהודה  -ירושלים,
השותפים; יוז'וק אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; יוז'וק חיים  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; יוז'וק
שמעון אריה  -ירושלים ,מיר; יוזעף צבי  -ירושלים ,וולזין; יוחנן אוריאל  -ירושלים ,דרכי דוד; יולנו אריאל  -בני ברק ,מורשה ודעת;
יומטוביאן אריאל  -בני ברק  ,בית ה'; יונגווירט זאב  -בני ברק  ,רשב"י; יונגר אריה לייב  -מודיעין עילית ,פתחי שערים; יונגר מרדכי
זאב  -בני ברק ,סלבודקא; יונגרייז אברהם דוד  -מודיעין עילית ,זכרון שרגא ומאיר; יונגרייז אליעזר  -ירושלים ,תורת רפאל; יונגרייז
יעקב  -בני ברק  ,עטרת שלמה; יונגרייז ישראל  -בני ברק  ,פונוביז'; יונגרמן יחיאל  -בני ברק  ,סלבודקא; יונגרמן יצחק  -מודיעין
עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; יונה דוד יהודה  -ירושלים ,דרך אמונה; יונה יהודה  -ירושלים ,אסוקי שמעתא אהבת שלום;
יונה יוסף חיים  -ירושלים ,דובר טוב; יונה יעקב יצחק  -ירושלים ,מיר; יונה יעקב ישראל  -ירושלים ,תכלת מרדכי; יונה נאור -
אשדוד ,זוהר השלום; יוסבא שלום  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; יוסופוב יעקב  -רכסים ,אור לציון; יוסיאן דן  -ירושלים ,הר"ן;
יוסידוב יונתן  -בני ברק  ,עטרת שלמה; יוסיפוב דניאל  -בת ים ,המיישר; יוסיפסקו יגאל דוד  -ירושלים ,הר המור; יוסף חיים -
באר שבע ,יגל יעקב; יוסף יעקב  -ירושלים ,החיים והשלום; יוסף יששכר  -בני ברק  ,בית יהודה; יוסף נחמן  -ירושלים ,קבר רחל;
יוספי אדיר  -גני תקוה ,בנין ציון; יוספי אליהו אשר  -בני ברק ,אור יצחק; יוספי מאיר  -ירושלים ,שומרי החומות; יוספי צבי -
מודיעין עילית ,נ חלת משה; יורקביץ אברהם  -ירושלים ,הרב דרוק; יזדי אברהם  -בני ברק  ,מורשה ודעת; יזדי יהודה  -מודיעין
עילית ,זכרון יעקב יוסף; יזדי יוסף  -מודיעין עילית ,אור יחזקאל; יזדי יצחק  -ירושלים ,אור גרשון; יזדי שי  -בני ברק  ,מאור ישראל;
 בני ברק  ,הרב מנדל; יזדי שמואל  -פתח תקוה ,זכרון אלימלך; יחזקאלייזדי שמואל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; יזדי שמואל
אמנון  -בני ברק ,חו"מ רדב"ז; יחיא משה  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני ברק; יחיא פלטיאל  -בני ברק ,עטרת שלמה; ילוז אליהו
 יסודות ,יסודות; ילוז דוד  -מודיעין עילית ,כתר תורה; ילוז חיים  -ירושלים ,אוהל יוסף; ילוז מאיר  -בני ברק ,נזר התורה; יליןאלחנן  -ירושלים ,נחלת ברוך; ילין בן ציון  -בני ברק  ,בית הלל; ילין יחזקאל  -ירושלים ,עטרת שלמה  -נוה יעקב; ילין עזרא  -בני
ברק ,שיח יצחק; ילר חנוך  -בני ברק ,תפארת שלום; ימין אלעזר  -ביתר ,כנסת ישראל; ימין יחזקאל  -ירושלים ,אהבת שלום; ימיני
אמיר  -ביתר עלית ,יד אשר; ינובסקי משה  -ירושלים ,אוהל יוסף; ינון דוד  -ביתר ,עטרת מאיר; ינקלביץ אברהם  -בני ברק ,בית
הלל; ינקלביץ דוד  -בני ברק ,תורה בתפארתה; ינקלביץ מרדכי  -בני ברק  ,רשב"י; יעבץ יהודה אריה  -בני ברק  ,תורת דב"ש; יעבץ
מאיר שמחה  -אופקים ,היכל הנר; יעיש אורן  -אשדוד ,משכן חביב יבנה; יעלען יחזקאל  -מודיעין עילית ,כתר תורה; יעלען מרדכי
יואל  -ירושלים ,מיר; יעקב ישעיהו  -חיפה ,מבצר התורה; יעקב מרדכי  -בית שמש ,תפארת אהל משה; יעקב שניר  -קרית אתא,
אור לציון; יעקבוביץ אברהם ישעיהו  -ירושלים ,מגדל עוז; יעקבוביץ אליעזר  -בני ברק  ,פונוביז'; יעקבוביץ דוד  -בני ברק  ,בעלזא;
יעקבוביץ יחיאל  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; יעקבוביץ יצחק יהודה  -אשדוד ,עיון להוראה; יעקבוביץ מרדכי  -מודיעין עילית,
אורחות תורה; יעקבוביץ נתנאל  -צפת ,נחלת נפתלי; יעקבוביץ שמואל  -ירושלים ,אהבת שלום; יעקבזון דוד ירמיה  -ירושלים ,מיר;
יעקבזון זאב  -מודיעין עילית; יעקבזון חיים  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; יעקבזון יצחק  -ירושלים ,עטרת שלמה  -נוה
יעקב; יעקבזון פינחס יהודה  -ירושלים ,אסוקי שמעתא; יעקבי אליהו פנחס  -ירושלים ,וזאת ליהודה  -גור; יעקבי שחר  -אשדוד,
יגדיל תורה; יעקבסון אברהם  -בני ברק  ,רשב"י; יעקבסון ברוך  -ירושלים ,עטרת ישראל; יעקבסון יהושע  -ירושלים ,צפירת
תפארת; יעקבסון יעקב נפתלי  -ירושלים ,שיח יצחק; יעקבסון ישראל  -מודיעין עילית ,תורת משה; יעקובוב מיכאל  -אלעד ,בית
דוד; יעקובוביץ בנימין  -אופקים ,זכרון אליהו; יעקובוביץ חיים  -ירושלים ,ברכת יוסף; יעקובוביץ חיים יוסף  -בית שמש ,עליות
אליהו; יעקובוביץ יחיאל מיכל  -אשדוד ,בעלזא; יעקובוביץ מנחם דוד  -ירושלים ,ברכת יעקב; יעקובוביץ צבי  -ירושלים ,יסודות;
יעקובוביץ ראובן  -מודיעין עילית ,מיר; יעקובוביץ שלמה  -ירושלים ,אוצר התורה; יעקובזון אברהם יהושע  -בני ברק  ,בית הלל;
יעקובזון בנימין זאב  -ירושלים ,מיר; יעקובזון יצחק  -ירושלים ,תפארת בחורים; יעקובזון נפתלי צבי יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה  -מודיעין עילית; יעקובזון פינחס  -ירושלים ,זכרון יוסף ; יעקובזון ראובן יוסף  -מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); יעקובי
ינון  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; יעקובי עומר  -בני ברק  ,עמלי תורה; יעקובי עמנואל  -אשדוד ,בית שמעיה; יפה אביגדור -
מודיעין עילית ,מיר; יפה אברהם ישעיהו  -ירושלים ,מיר; יפה אהרן  -טלזסטון ,מיר; יפה אליהו  -ירושלים ,מיר; יפה הושעיה -
ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; יפה יוסף  -ירושלים ,תורה ויראה; יפה יעקב  -צפת ,ביאלא; יפה יעקב ישראל  -ירושלים ,מיר;
יפה מרדכי  -ירושלים ,מיר; יפה משה  -ירושלים ,מיר; יפה שלמה זלמן  -ירושלים ,מיר; יפה שמואל יצחק  -ירושלים ,מיר; יפה
שמעיה  -רכסים ,יששכר באהליך  -כנסת חזקיהו; יפהן רפאל אהרון  -אופקים ,יגל יעקב; יפרח ישראל  -ביתר עלית ,גאולה; יפרח
אביאור אברהם  -זכרון יעקב ,זכרון מיכאל; יפרח אלדד  -ירושלים ,מטה משה; יפרח יוסף  -אשדוד ,עטרת צבי; יפרח יצחק  -בני
ברק ,עטרת שלמה  -קרית הרצוג; יפרח מאיר  -בני ברק  ,ברכת דוד; יפרח פנחס אליהו  -בני ברק  ,בית אבא; יפרח רפאל  -בני
ברק  ,תהילות חיים; יפרח שילה  -ירושלים ,מיר; יפת אבינועם  -בנ י ברק  ,מורשה ודעת; יפת איתמר  -ירושלים ,צילו של היכל; יפת
אלעזר  -בני ברק ,נחלת משה; יפת אסף  -בני ברק  ,בית הלל; יפת משה  -ביתר עלית ,גן רוה; יצהרי שמשון  -בני ברק  ,דבר
שמואל; יצחק אוהד יהודה  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; יצחקוב בכור  -מודיעין עילית ,רצופות; יצחקוב יוסף אילן  -מודיעין עילית,
בן איש חי; יצחקי אליהו  -בני ברק  ,מרכז תורני לאברכים נבחרים; יצחקי בנימין  -ביתר עלית ,בראשית; יצחקי יצחק  -בני ברק ,
בית אבא; יצחקי משה  -ירושלים ,יששכר באהליך; יצחקי משה אריה  -מודיעין עילית ,כתר תורה; יצחקיאן שמעון  -ירושלים,
מדרש דוד; יקר יעקב  -ירושלים ,אהבת שלום; ירוסלבסקי יוסף  -ירושלים ,אור הצבי; ירושלמי יוסף חיים  -ירושלים ,חושן ישראל;
ירחי אלחנן  -בני ברק  ,בית הלל; ירחי מאיר  -בני ברק ,ישועה ליהודה; ירחי שלמה  -מודיעין עילית ,הרב אברמוב; ירט אלחנן  -בית
שמש ,אהבת תורה; ירמוש משה  -ביתר עלית ,ברכת מרדכי; ירקוני יוסף חיים  -טבריה ,שערי דעת; ישוביוף אברהם  -בני ברק ,
מורשה ודעת; ישועה יוחנן יהודה  -תל ציון ,ביכורי יוסף; ישועה מנחם חיים  -ביתר ,מיר; ישורון ירמיהו  -בני ברק ,היכל יוסף;
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ישורון ישי  -ירושלים ,זוהר החיים; ישורון נריה  -שדרות ,מנחת יהודה; ישי תובל שלום  -ירושלים ,נר רפאל; ישר אהרן  -ירושלים,
באר התלמוד; ישר יוסף  -ירושלים ,יקירי ירושלים; ישר משה  -ירושלים ,אהל יעקב; ישראל אליהו  -ביתר עלית ,דרכי נועם;
ישראלזון אברהם צבי  -בני ברק ,חמדת צבי; ישראלזון חיים אהרון  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; ישראלזון שמואל אהרן -
 בני ברק  ,ראשון לציון; ישראלי אברהם דוד  -בני ברק  ,דאראג; ישראלי בן ציון -מודיעין עילית ,אהל יוסף; ישראלי אברהם
ירושלים ,צילו של היכל; ישראלי בנימין  -תל אביב ,עטרת שלמה; ישראלי זלמן לייב  -בני ברק  ,דאראג; ישראלי יוסף שלום -
ירושלים ,מיר; ישראלי ישראל יעקב  -בני ברק  ,ברסלב; ישראלי עופר  -אשדוד ,זכרון יוסף; יששכר גבריאל  -בני ברק  ,אבן ישראל;
יששכר חיים  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; יששכר עזרא  -בני ברק  ,נזר אהרן; כ"ץ אהרן  -מודיעין עילית ,עול תורה; כ"ץ
 קרית יערים ,מסילת התורה; כאהן אברהם  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; כאהן חיים  -בני ברק ,מרדכי
עטרת שלמה  -קרית הרצוג; כאהן מנחם  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; כאלף צוריאל  -בני ברק  ,בית מאיר; כאשיאן יוסף
חיים  -ירושלים ,משכן משה; כגן אהרן צבי  -ירושלים ,בריסק; כגן הלל  -ירושלים ,מיר; כגן יעקב יקותיאל  -מודיעין עילית ,שקידת
התורה; כגן ישעיה  -מודיעין עילית ,ריתחא דאורייתא; כגן משה דוד  -ירושלים ,אור הצבי; כדורי אליהו  -בני ברק  ,תורת מאיר;
כדורי אלעזר  -אשדוד ,אור ודרך; כדורי ניסן  -ירושלים ,דרכי ישראל; כהאן מיכאל  -מודיעין עילית; כהן אריה  -ירושלים ,תורת חן
וחסד; כהן יעקב ישראל  -ירושלים ,מיר; כהן (אצל מש' דוד) אליאב  -בני ברק  ,נחלת משה; כהן אבידן ישראל  -ירושלים ,באר
 נתיבות ,לב אליהו; כהן אברהם  -ירושלים ,שומרי החומות; כהןהתלמוד; כהן אביתר  -ירושלים ,שיויתי; כהן אברהם
אברהם  -אשדוד ,אהל שלמה ורחל; כהן אברהם  -ירושלים ,פורת יוסף; כהן אברהם  -ירושלים ,אוהל אורה; כהן אברהם  -אשדוד,
עטרת צבי; כהן אברהם  -מודיעין עילית ,כתר תורה; כהן אברהם  -ביתר עלית ,גן רוה; כהן אברהם  -בני ברק  ,אוהל יצחק ; כהן
אברהם יעקב  -בני ברק  ,ברסלב  -בני ברק; כהן אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן אברהם ישעיהו  -ירושלים ,מיר; כהן
אברהם מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; כהן אהרון  -ירושלים ,באר התלמוד; כהן אהרון  -בני ברק  ,ברסלב;
 אשדוד,כהן אהרן  -ירושלים ,קרית ספר; כהן אהרן  -ירושלים ,נר רפאל; כהן אהרן  -בני ברק  ,קרית מלך; כהן אהרן
שמחת יהודה; כהן אהרן אריה  -ירושלים ,מאמר מרדכי; כהן אורי  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן אוריאל  -אשדוד ,הליכות הארץ; כהן
אוריאל  -רכסים ,כנסת חזקיהו; כהן אייזיק צבי  -בני ברק ,בית מדרש עליון; כהן אילן  -תל ציון ,ברכת חיים; כהן איתמר  -ירושלים,
משכן שלמה; כהן איתן  -אלעד ,מדרש אליהו; כהן איתן  -ביתר ,נחלת השרון; כהן איתן  -בני ברק  ,בית יוסף ורחמים; כהן אלחנן -
 ביתר ,דרכי ישראל; כהןרכסים ,נר ישראל; כהן אלחנן  -אלעד ,בית הלל; כהן אליאור  -אופקים ,שערי ירושלים; כהן אליהו
 ירושלים ,דרכיאליהו  -ירושלים ,מיר; כהן אליהו  -בני ברק  ,חזון איש; כהן אליהו  -בני ברק  ,שערי אליהו; כהן אליהו
ישראל; כהן אליהו  -בני ברק ,בית אריה; כהן אליהו  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; כהן אליהו  -נתיבות ,יששכר באהליך; כהן אליהו
 אשדוד ,אורות חיים ומשה; כהן אליהו  -ירושלים ,מעלות התורה; כהן אליהו  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); כהןאליהו גד  -אשדוד ,עטרת ישראל ותפא"מ; כהן אליהו זבולון  -באר שבע ,קול אליהו; כהן אליעזר  -ירושלים ,בריסק; כהן אליקים -
אלעד ,מדרש אליהו; כהן אלירן יעקב  -ירושלים ,תורת חן וחסד; כהן אלישע שמעון  -טבריה ,זכרון מאיר; כהן אלכסנדר ז- .
מודיעין עילית ,הרב יערי; כ הן אלעזר  -ביתר ,דברי חזקיהו; כהן אלעזר  -בני ברק  ,נחלת משה; כהן אלקנה  -מודיעין עילית ,מיר;
כהן אפרים  -ירושלים ,בריסק; כהן ארזי חיים  -אופקים; כהן אריאל  -בני ברק ,פונוביז'; כהן אריאל  -פתח תקוה ,יששכר באהליך -
פתח תקוה; כהן אריאל  -ירושלים ,עטרת שלמה  -נוה יעקב; כהן אריאל אלעזר  -רחובות ,פעמוני זהב; כהן אריאל דוד  -ירושלים,
 אשדוד ,עטרת צבי; כהן ברוך מרדכי -מנחת דוד; כהן אריאל צבי  -בני ברק ,נחלת יחיאל; כהן אריה  -ירושלים; כהן אריה
מודיעין עילית ,בן איש חי; כהן גאלי  -צפת ,אור ברוך; כהן גבריאל  -טבריה ,השל"ה; כהן גיל  -צפת ,יתד התשובה; כהן גרשום  -בני
ברק ,ברסלב; כהן גרשון  -יסודות ,עטרת שלמה; כהן דביר שמואל  -ירושלים ,הדרת מלך; כהן דוד  -בני ברק  ,בית הלל; כהן דוד
 ירושלים ,שארית יוסף; כהן דוד  -מודיעין עילית ,מאור התורה; כהן דוד  -ירושלים ,תורת הדורות; אלעד ,ויזניץ; כהן דודכהן דוד בנימין  -ביתר עלית ,אמת ליעקב; כהן דוד חיים  -אלעד ,קול אליהו; כהן דוד נתנאל  -עפולה ,יששכר באהליך; כהן דוד שי
 ירושלים ,זכות אבות; כהן דוד שלמה  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן דורון  -בני ברק ,הר"ן (קרית הרצוג); כהן דניאל  -ביתר עלית ,זכורלאברהם; כהן דניאל  -בני ברק ,משכן התורה; כהן דניאל  -ירושלים ,ארחות תורה; כהן הלל  -בית שמש ,תורה ודעת; כהן זדה
נתנאל  -בני ברק ,שערי אליהו; כהן חיים  -בני ברק  ,יערפו טל; כהן חיים  -בני ברק ,חניכי הישיבות; כהן חיים לוי  -ביתר,
סאדיגורה; כהן חיים נחום  -בני ברק ,סלבודקא; כהן חיים שאול  -בני ברק ,בית דוד; כהן חנוך  -מודיעין עילית ,בית שלום; כהן חנן
 אשדוד ,גרודנא אשדוד; כהן טוביה  -ביתר עלית ,מיר; כהן טוביה  -בית שמש ,עטרת שלמה; כהן טוויל אברהם ישעיהו  -ירושלים,שויתי ה; כהן טוויל חיים  -בני ברק  ,חזון איש; כהן טוויל משה  -מודיעין עילית ,שערי טובה; כהן טוויל שמעון  -מודיעין עילית,
זכרון יעקב יוסף; כהן יאיר  -ירושלים ,תורה אור; כהן יאיר  -ביתר עלית ,פורת יוסף; כהן יהודה  -בני ברק ,רשב"י; כהן יהודה -
 ירושלים ,דרכי דוד; כהן יהודה יהושע  -ירושלים ,שויתיטבריה ,זכרון מאיר; כהן יהודה  -ירושלים ,משנת יוסף; כהן יהודה
ה; כהן יהודה ישראל  -קרית גת ,אור אלחנן; כהן יהושע  -בני ברק ,הר"ן (קרית הרצוג); כהן יהושע  -בני ברק ,פונוביז'; כהן יואל -
ירושלים ,בריסק; כהן יואל  -בני ברק  ,דעת שלמה; כהן יואל יצחק  -בני ברק ,מאיר אורה; כהן יונתן  -ירושלים ,זכות יעקב שלום;
 בני ברק ,מעייני תורה למשה; כהן יוסף  -מודיעין עילית ,שערי ציון; כהן יוסף  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בניכהן יוסף
ברק; כהן יוסף  -בני ברק  ,בית הלל; כהן יוסף אליהו  -בני ברק  ,חזון איש; כהן יוסף דב  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן יוסף חיים  -תל
ציון ,תורת חן וחסד; כהן יוסף חיים  -תל אביב ,יוסף חיים; כהן יוסף חיים  -מודיעין עילית ,קול יעקב; כהן יוסף חיים  -פרדס כץ ,נר
ישראל; כהן יוסף יהושע  -רכסים ,נר ישראל; כהן יעקב  -בני ברק  ,זכרון משה תל אביב; כהן יעקב  -אשדוד ,צילו של היכל; כהן
יעקב  -בני ברק ,עמלה של תורה; כהן יעקב  -בני ברק  ,משכנות התורה; כהן יעקב  -ירושלים ,מיר; כהן יעקב  -ביתר עלית ,חפץ
חיים; כהן יעקב  -אלעד ,עטרת שלמה  -אלעד; כהן יעקב  -בני ברק  ,עטרת אהרון; כהן יעקב  -ביתר עלית ,תורת שלמה; כהן יעקב
 תל אביב ,בית שלמה; כהן יעקב  -בני ברק  ,בית יהודה; כהן יעקב  -ירושלים ,בריסק; כהן יעקב  -בני ברק ,מאיר אורה; כהן יעקבחיים  -מודיעין עילית ,שערי ציון; כהן יעקב ישראל  -ירושלים ,תורה אור; כהן יעקב ישראל  -בני ברק ,בית הלל; כהן יעקב עזרא -
בני ברק  ,ברכת דוד; כהן יעקב צבי  -בני ברק  ,זכרון דוד; כהן יצחק  -צפת ,אור ברוך; כהן יצחק  -ירושלים ,אוהל יוסף; כהן יצחק -
ירושלים ,יששכר באהליך; כהן יצחק  -ירושלים ,שובי נפשי; כהן יצחק זאב  -בני ברק ,פונוביז'; כהן יצחק רפאל  -בני ברק ,בית הלוי;
כהן ישעיהו  -בני ברק  ,חזון איש; כהן ישראל  -רמת גן ,אמת ליעקב; כהן ישראל  -בני ברק  ,בית יחיאל; כהן ישראל  -בני ברק ,
עמל התורה; כהן ישראל  -בני ברק ,שערי ציון; כהן ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; כהן ישראל מאיר
 ירושלים ,אורות שלמה מאיר; כהן ישראל מאיר  -ירושלים ,תפארת בחורים; כהן ישראל מאיר  -נצרת עלית ,נחלת משה; כהן פתח תקוה ,הגר"א; כהן מאיר  -אלעד,יששכר צבי  -מודיעין עילית ,בית אבא; כהן ליאור  -ביתר ,זכור לאברהם; כהן מאיר
מדרש אליהו; כהן מאיר  -מודיעין עילית ,אור יחזקאל; כהן מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; כהן מאיר -
ירושלים ,מן התורה; כהן מאיר  -אשדוד ,אהל שלמה ורחל; כהן מאיר  -בית שמש ,ברכת שלמה; כהן מאיר אליהו  -ביתר ,קהל עדת
 בני ברק ,חושן משפט  -רדב"ז; כהן מיכאל  -מודיעין עילית,ישורון; כהן מאיר שמחה  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן מיכאל
יששכר באהליך  -מודיעין עילית; כהן מיכאל  -ביתר ,זכור לאברהם; כהן מיכאל  -בני ברק  ,חזון איש; כהן מנחם  -ירושלים ,נחלת
משה; כהן מצליח דוד  -בני ברק ,רשב"י; כהן מרדכי  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; כהן מרדכי  -בני ברק  ,נחלת משה; כהן
מרדכי  -ירושלים ,נחלי הצדיק; כהן מרדכי חיים  -בני ברק  ,דעת שלמה; כהן מרדכי יאיר  -ירושלים ,בריסק; כהן משה  -נתיבות,
יששכר באהליך; כהן משה  -תל ציון ,אהבת שלום; כהן משה  -ירושלים ,אוהל יוסף; כהן משה  -ביתר עלית ,גן רוה; כהן משה  -בני
 אלעד ,פנינת התורה;ברק  ,יששכר באהליך; כהן משה  -אלעד ,לקח טוב; כהן משה  -ירושלים ,אהבת שלום; כהן משה
כהן משה  -מודיעין עילית ,מיר; כהן משה  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן משה  -ירושלים ,נחלת משה; כהן משה  -בני ברק  ,אהל
התלמוד; כהן משה א - .מודיעין עילית ,תקוות יעקב; כהן משה חי  -בני ברק ,נחלת משה; כהן משה חיים  -בני ברק  ,הר"ן; כהן
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נחמן  -ירושלים ,קבר רחל; כהן ניסים  -ירושלים ,אהבת שלום; כהן ניר  -אשדוד ,הרב חיים אנוגר; כהן ניר  -אשדוד ,עטרת צבי; כהן
נסים  -בני ברק ,עמלה של תורה; כהן נפתלי  -מודיעין עילית ,אוצר דעת; כהן נפתלי  -ירושלים ,תורה אור; כהן נתן יצחק -
ירושלים ,מיר; כהן נתנאל  -בני ברק ,זכרון אליהו; כהן נתנאל  -ירושלים ,מיר; כהן נתנאל  -ירושלים ,פורת יוסף; כהן נתנאל
 בני ברק  ,פרי יצחק; כהן סואיה דוד  -אלעד ,מדרש אליהו; כהן סלמן  -ביתר ,גן רוה; כהן עמנואל  -ירושלים ,מיר; כהן עמנואל -רכסים ,אור תורה; כהן עקיבא  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; כהן פור משה  -ביתר עלית ,גן רוה; כהן פנחס -
ירושלים ,קהילות יעקב; כהן פנחס  -מודיעין עילית ,כתר תורה; כהן פנחס  -רכסים ,נצר שלום; כהן צבי  -בני ברק ,בית הלל; כהן
צבי  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; כהן צבי  -מודיעין עילית ,שערי ציון; כהן צבי אריה  -בני ברק ,אלכסנדר; כהן צבי יוסף -
בני ברק ,מאור התלמוד; כהן צדק ישראל צבי  -ירושלים ,מיר; כהן ציון  -ירושלים ,שושנים לדוד; כהן ציון  -בני ברק ,בית יהודה;
כהן צמח מישאל  -חולון ,בית שלמה; כהן צמח עלי  -ירושלים ,דרכי ישראל; כהן ראובן  -בני ברק  ,ברסלב; כהן ראובן  -בני ברק,
פונוביז'; כהן רוני  -ירושלים; כהן רחמים חי  -ירושלים ,יסודי התורה; כהן רפאל  -בני ברק ,שערי שמעון; כהן רפאל צבי  -ירושלים,
נהר שלום מקובלים; כהן שי שאול  -מודיעין עילית ,עליות בית חנניה; כהן שלום  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; כהן שלום -
בני ברק  ,בית הלל; כהן שלמה  -תל ציון ,אהבת שלום; כהן שלמה  -בני ברק  ,רשב"י; כהן שלמה  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן שלמה -
בני ברק  ,חזון שמואל; כהן שלמה אהרן  -חיפה ,עמודי עולם; כהן שלמה דוד  -ירושלים ,יששכר באהליך  -ירושלים; כהן שלמה
זלמן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; כהן שלמה רפאל  -ירושלים ,תפארת ישראל; כהן שמואל  -בני ברק  ,יששכר
באהליך; כהן שמואל  -בני ברק ,קול רינה; כהן שמואל  -בני ברק ,וולזין; כהן שמואל  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; כהן
שמואל  -קרית יערים ,אורחות מאיר; כהן שמואל שלום  -בני ברק  ,עטרת אהרון; כהן שמעון  -בני ברק  ,חזון איש; כהן שמעון -
אשדוד ,אורות חיים ומשה; כהן שמעון  -בני ברק  ,שערי ציון; כהן שמעון  -בני ברק  ,פונוביז'; כהן שמעון  -ירושלים ,אהל יוסף -
רמת שלמה; כהן שמעון  -ירושלים ,אהבת שלום; כהן שמעון אלחנן  -ירושלים ,מיר; כהן שמעון חיים  -ביתר עלית ,ישראל
באורייתא; כהן שמען חיים  -מודיעין עילית ,משנת הנחל; כהן ששון  -בני ברק ,משכן התורה; כהן תמים משה  -אשדוד ,אורות חיים
ומשה; כהן תמיר שמעון  -צפת ,יתד התשובה; כהנא דוד  -ירושלים ,עטרת שלמה  -ירושלים; כהנא יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה; כהנא שמואל  -בית שמש ,כתר תורה; כהנאן דניאל  -בני ברק  ,שערי ציון; כהנוביץ מרדכי  -ירושלים ,אוהל יוסף; כהנוביץ
משה  -ירושלים ,אהל יוסף; כהנים דוד מנחם  -בני ברק ,אמרי יוסף; כהנים ניסים יוסף  -בני ברק  ,כתר תורה; כהנן אוריאל  -בני
ברק  ,המיישר; כהנן יואל  -בני ברק ,ברסלב; כהנן יחיאל  -ירושלים ,חניכי הישיבות; כורם חיים  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; כחלון
נתנאל  -כוכב יעקב ,פורת יוסף; כיבודי אליהו  -ירושלים ,מיר; כיבודי גבריאל  -ירושלים ,רינת מרדכי; כל טוב שמעון  -מודיעין
עילית ,שקידת התורה; כלאב משה  -ירושלים ,אריאל; כלטוב יעקב  -בני ברק  ,רשב"י; כלימי עודד  -אשדוד ,המרכזי; כלפה אפרים
 רחובות ,כתר ארם צובא; כמון אשר  -בני ברק  ,קדש קדשים; כנרי ישראל  -בית שמש ,נחלת משה; כנרי מרדכי  -פתח תקוה,לומז'ה; כס משה  -בני ברק  ,בית הלל; כץ אברהם  -ירושלים ,עטרת ישראל; כץ אלכסנדר  -כפר חבד ,אפיקי חושן; כץ אריה -
מודיעין עילית ,מאור התורה; כץ דוד  -מודיעין עילית; כץ חיים  -פתח תקוה ,תורת ארץ ישראל; כץ יהודה  -בני ברק ,פונוביז'; כץ
יהודה משה  -בני ברק ,פונוביז'; כץ יוסף יום טוב  -אשדוד ,ויזניץ; כץ יחזקאל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; כץ
יחיא  -ירושלים ,אבן ישראל; כץ ישראל  -אשדוד ,פונוביז'; כץ ישראל  -מודיעין עילית ,נחלת משה; כץ ישראל מאיר  -בני ברק ,
נחלת משה; כץ ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; כץ מרדכי  -בני ברק ,רשב"י; כץ צבי יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה  -מודיעין עילית; כץ שלמה  -בני ברק  ,הר"ן; כץ שמואל  -ירושלים ,תורה אור; כצמן משה דוד  -אשדוד ,עטרת צבי; כרמל
דניאל  -ירושלים ,אהל חייא; כרמל יצחק  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; כרמל יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; כרמל צבי משה -
רכסים ,נר ישראל; כרמל רפאל  -ירושלים ,נחלת יוסף; לאבנשטיין אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,שערי שמעון; לאו שלמה  -ירושלים,
ארחות יעקב; לאופר אוהד  -חיפה ,אורחות יוסף; לאופר אליעזר  -ירושלים ,מיר; לאופר צבי  -ירושלים ,כנסת יהודא; לאל אביעד -
ירושלים ,לב המשפט; לאנדא משה יהודא  -ירושלים ,באר משה; לאער אפרים שמואל  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; לאער יוסף משה
 מודיעין עילית ,יששכר באהליך; לאער נתנאל  -בני ברק ,פונוביז'; לאקס שמשון  -בני ברק ,נר בני ברק ,פונוביז'; לאער יעקבישראל; לארוש יצחק  -ירושלים ,מרגניתא דאברהם; לב אליעזר  -מודיעין עילית ,אור ישראל; לב בנימין  -מודיעין עילית ,קול אריה;
לב זיו  -בני ברק  ,רשב"י; לב חיים  -מודיעין עילית ,אהל ישראל; לב חיים יעקב  -ירושלים ,מיר; לב טוב יוסף חיים  -רכסים ,אור
 בני ברק  ,בית הלל; לב יואל  -מודיעין עילית ,זכרון יעקבתורה; לב טוב שלמה  -ירושלים ,בית לחם יהודה; לב יהודה
יוסף; לב יצחק גרשון  -ירושלים ,מיר; לב נפתלי  -חיפה ,צא"י (חיפה); לב שלמה  -בני ברק  ,יסודות התורה; לבי חיים משה  -חיפה,
סערט ויזניץ; לבי יעקב שלום  -חיפה ,סערט ויזניץ; לביא אברהם ישעיהו  -אלעד ,דעת משפט; לביא אריאל  -ירושלים ,בני ציון ;
לביא יואל  -בני ברק ,מורשה; לביא ישראל  -בני ברק  ,נחלת משה; לביא ישראל מאיר  -אלעד ,מרכז התורה; לבין משה זאב -
מודיעין עילית ,מיר; לבין נתן נטע  -בני ברק  ,בית הלל; לבל רפאל  -ירושלים ,יד אברהם וטוביה; לבל שמואל  -מודיעין עילית,
הר"ן; לבנון אלחנן  -אלעד ,מדרש אליהו; לבציון שרגא אורי  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; לבקוביץ יוסף  -אלעד ,אבי עזרי; לבקוביץ
שמואל  -ירושלים ,בנין ציון; לדרר אביגדור  -בני ברק  ,שערי שמעון; לואיס שלמה  -ירושלים ,תורה אור; לובין יוסף  -בני ברק ,
דעת תבונות; לובין שמואל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; לובינר יוחנן  -רכסים ,חסד לאברהם ומרדכי; לובצקי יהודה  -מודיעין עילית,
כנסת ישראל; לוברבוים משה  -ביתר ,עטרת ישראל; לוברבום גבריאל  -ירושלים ,מיר; לוברבום יצחק  -ירושלים ,יד אברהם; לוברט
משה  -בית שמש ,פני מנחם  -גור; לובשיץ עודד  -בני ברק  ,רשב"י; לוגסי יצחק  -ביתר עלית ,גן רוה; לוגסי שמואל  -ביתר ,מיר;
לוגר אברהם  -ירושלים ,צילו של היכל; לודייב אברהם  -ירוחם ,תפארת אשר; לודמיר יהודה  -ירושלים ,טשכנוב; לוונטל ישראל
אריה  -מודיעין עילית ,בית תפילה; לוונשטיין יעקב  -בני ברק  ,שיח יצחק; לוונשטיין שלמה זלמן  -ירושלים ,שערי תבונה; לוז
אברהם  -רכסים ,נר ישראל; לוז אליעזר  -בני ברק ,מעייני הישועה; לוז פנחס דוד  -רכסים ,נר ישראל; לוזון מאור  -רכסים ,יערפו
 בית שמש ,אוהל יוסף; לוי אברהםטל; לוטטי עמיאל  -בני ברק ,בית הלל; לוי אביחיל  -מודיעין עילית ,יגדיל תורה; לוי אברהם
 ירושלים ,שערי אמונה; לוי אברהם  -ביתר עלית ,נחלת בני שמעון; לוי אברהם  -ירושלים ,מיר; לוי אברהם יוסף  -בני ברק ,משכנות יעקב; לוי אברהם יעקב  -ירושלים ,הלכה ומשפט; לוי אוריה  -בני ברק  ,תורה וחיים; לוי אלעזר  -מודיעין עילית ,בית
 נתיבות ,תהילת שלום; לוי אלקנה  -בני ברק  ,דעת שלמה; לוי אפרים  -ירושלים ,זכרון אליהו; לוי אריההתלמוד; לוי אלעזר
מרדכי  -ירושלים ,עטרת שלמה  -נוה יעקב; לוי אשר  -פתח תקוה ,תורת א"י; לוי אשר  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); לוי דוד -
אשדוד ,בית שמעיה; לוי דוד  -בני ברק  ,אוהל תמר; לוי דוד  -בית שמש ,בית יהדא; לוי דניאל  -צפת ,אור צדיקים; לוי חיים
בני ברק ,בית הלל; לוי חיים  -ירושלים ,אהלי יעקב; לוי חיים אליהו  -בני ברק ,עטרת שלמה  -קרית הרצוג; לוי חיים מאיר  -אשדוד,
עטרת צבי; לוי יגאל  -ירושלים ,אהבת שלום; לוי יהודה  -מודיעין עילית ,שערי ציון; לוי יהודה אליהו  -בני ברק ,עמלה של תורה;
 ביתר עלית; לוי יוסףלוי יהונתן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; לוי יהונתן  -ירושלים ,הר"ן; לוי יהושע
 ירושלים ,אהל יוסף; לוי יוסף  -ירושלים ,אור יעקב; לוי יוסף  -ירושלים ,יששכר באהליך; לוי יוסף אליעזר  -בית שמש ,מעייןהתורה; לוי יוסף חיים  -נתיבות ,ברית שלום חסד; לוי יוסף יצחק  -ירושלים ,נתיבות חכמה; לוי יחזקאל  -ביתר עלית ,חבורת בני
עליה; לוי יעקב  -אופקים ,תורת חיים ; לוי יעקב  -נתיבות ,שכר שכיר; לוי יעקב  -ירושלים ,כנסת יצחק (חדרה); לוי יעקב -
אלעד ,מדרש אליהו; לוי יעקב  -ירושלים ,זוהר התורה; לוי יעקב אבינועם  -ירושלים ,אהל יצחק; לוי יעקב ישראל  -ירושלים ,בנין
ציון; לוי יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; לוי יצחק  -בני ברק  ,ארחות תורה; לוי יצחק  -קרית גת ,סלונים; לוי יצחק
 ירושלים ,מיר; לוי ישעיהו  -ביתר עלית ,מיר; לוי ישראל  -ירושלים ,בית יוסף נובהרדוק; לוי ישראל  -בית שמש ,יששכר באהליך -בית שמש; לוי ישראל  -ירושלים ,מיר; לוי ישראל נחמן  -בני ברק ,ברסלב; לוי ישראל נפתלי  -ירושלים ,אהבת שלום; לוי מאיר
 ירושלים ,הרב דרוק; לוי מאיר  -בני ברק ,חזון איש; לוי מאיר יהודה  -ירושלים ,קהילות יעקב; לוי מיכאל  -בני ברק  ,עץ חיים; לוימרדכי  -אשדוד ,גרודנא; לוי משה  -ביתר עלית ,זלטיפולי-ביתר; לוי משה אייזיק  -ירושלים ,מיר; לוי נפתלי  -בית שמש ,אהבת
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 בית שמש ,תורה אור; לוי נתנאל  -אשדוד ,שערי תורה; לוי נתנאל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; לוי סעדיה -תורה; לוי נתן
ירושלים ,אהל חייא; לוי עזריאל  -בני ברק ,מורשה ודעת; לוי רפאל  -יסודות ,עטרת שלמה  -יסודות; לוי שלום  -בני ברק  ,דעת
שלמה; לוי שלמה  -מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); לוי שלמה  -אלעד ,יששכר באהליך; לוי שלמה  -בית שמש ,אור לישרים;
לוי שלמה  -ביתר עלית ,יששכר באהליך  -בית שמש; לוי שלמה  -ביתר עלית ,מוסדות קבר רחל  -הרב קלוגר; לוי שמואל  -בני
ברק  ,עמל התורה; לוי שמואל ברוך  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; לוי שמעון ישראל  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; לוי שפי
 אשדוד ,קדוש יעקב; לויושטין ישראל  -בני ברק  ,פונוביז'; לויליכט יצחק  -פתח תקוה; לוין אליהו  -בני ברק  ,בית הלל; לויןאלימלך  -ירושלים ,תפארת ישראל; לוין אמציה  -מודיעין עילית ,בית שלום; לוין אריה  -בית שמש ,עטרת שלמה; לוין בן ציון  -בית
שמש ,קמניץ; לוין יוסף  -בית שמש ,אהבת תורה; לוין יוסף  -מודיעין עילית ,מיר; לוין יוסף חיים  -בית שמש ,עטרת ישראל; לוין
יעקב ישראל  -בני ברק  ,בית הלל; לוין יצחק  -מודיעין עילית ,קרית ספר; לוין מאיר שמחה  -קרית יערים ,יששכר באהליך; לוין
משה מ - .מודיעין עילית ,קהילת רבי עקיבא; לוין נתן  -בית שמש ,אהל שמואל; לוין נתן  -ירושלים ,הרב דרוק; לוין צבי  -בית
שמש ,אור לישרים; לוין שמעון  -ירושלים ,קמניץ; לוין שרגא  -בית שמש ,מיר; לוינגר אברהם מרדכי  -מודיעין עילית ,אפיקי חושן;
לוינגר חיים מאיר  -אלעד ,חוג חתם סופר; לוינגר יאיר  -פתח תקוה ,עטרת ישראל; לוינטל משה  -בית שמש; לויסון אהרן -
ירושלים ,בית הכרם; לויסון אשר  -ירושלים ,מיר; לונטל נפתלי  -בני ברק  ,ברכת יוסף; לונטל קלמן נחמיה  -מודיעין עילית ,ליבו
חפץ; לופוביץ אברהם ברוך  -בני ברק  ,מורשה ודעת; לופיאן אליהו  -ירושלים ,מיר; לוצקין בן ציון  -בית שמש ,תפארת חיל; לוצקין
דוד  -ירושלים ,עטרת שלמה  -ירושלים; לוצקין יצחק  -ירושלים ,טל תורה; לוצקין יצחק  -בית שמש ,בית אבא; לוצקין ישעיהו -
 בית שמש ,שמחת בנימין; לוצקיןמודיעין עילית ,עמק יהושע; לוצקין מרדכי  -ירושלים ,יששכר באהליך; לוצקין משה
משה  -ירושלים ,מיר; לוצקין נטע  -ירושלים ,קמניץ; לוצקין שמואל  -ירושלים ,מיר; לוצקין שמעון  -ירושלים ,תפארת מרדכי;
לוקסנבורג יהודה זונדל  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; לוקסנבורג יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; לוקסנברג יהודה -
רחובות ,בר שאול; לוקסנברג יהושע שאול  -מודיעין עילית ,הגר"א; לורבר עקיבא  -בני ברק ,בית הלל; לוריא יהודה אריה  -אלעד,
ויזניץ; לוריא יהושע דוד  -מודיעין עילית ,זכרון יוסף ; לוריא ישראל  -ביתר עלית ,חיים לראש; לוריא שלום  -מודיעין עילית ,כתר
תורה; לורנץ גרשון  -בני ברק  ,פונוביז'; לזנובסקי אברהם  -בית שמש ,עטרת שלמה; לזרוביץ אליהו  -ירושלים  ,יד לעץ החיים;
לזרוס ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; ליב אליעזר  -מודיעין עילית ,תורה תמימה; ליבא בנימין משה  -ביתר ,ברכת מרדכי;
ליבוביץ אליהו
 מודיעין עילית ,אהבת שלום; ליבוביץ דוד  -בני ברק  ,נזר התורה; ליבוביץ חיים  -ירושלים ,עטרת שלמה -ירושלים; ליבוביץ יהושע  -רכסים; ליבוביץ יצחק  -תפרח ,תפרח; ליבוביץ יצחק  -אשדוד ,ויזניץ; ליבוביץ יצחק  -חיפה ,ויזניץ;
ליבוביץ יצחק צבי  -תפרח ,יגל יעקב; ליבוביץ ישראל אליעזר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; ליבוביץ ישראל יצחק  -חיפה ,סערט
ויזניץ; ליבוביץ משה  -בני ברק  ,אוהל יעקב; ליבוביץ שלמה  -בני ברק  ,בית הלל; ליבוביץ שמואל  -מודיעין עילית ,מרגניתא
דאברהם; ליבמן אברהם דוב  -מודיעין עילית ,נתיבות משה  -חשמונאים; ליבמן ברוך  -אופקים ,אבי עזרי; ליבערמן נתנאל -
מודיעין עילית ,תוספות יום טוב; ליברמן דב  -ירושלים ,מיר; ליברמן אריה  -אלעד ,יששכר באהליך  -אלעד; ליברמן אשר -
ירושלים ,מיר; ליברמן חיים  -מודיעין עילית ,בית אבא; ליברמן יהודה  -ירושלים ,חניכי הישיבות; ליברמן יוסף יהושע  -ירושלים,
מיר; ליברמן יעקב ישראל  -ירושלים ,מיר; ליברמן יצחק צבי  -בני ברק; ליברמן יצחק צבי  -ירושלים ,נר ישועה; ליברמן ישראל
יצחק  -ירושלים ,נחלת אש; ליברמן נחום יהודה  -ירושלים ,מיר; ליברמן שלמה  -ירושלים ,נחלת יעקב; ליברמן שניאור זלמן -
ביתר עלית ,נחלת בני שמעון; לידר אברהם  -אלעד ,מדרש אליהו; לידר אפרים פישל  -בני ברק  ,סלאנים; לידר גרשון  -מודיעין
עילית ,שמחת התורה; לידר יעקב דניאל  -רכסים ,נר ישראל; ליהמן ברוך  -ירושלים ,עטרת ישראל; ליוואוויץ משה  -ירושלים,
בריסק; ליזמי דניאל  -אשדוד ,תורת דוד; ליזרוביץ אברהם מרדכי  -אשדוד ,הרב זנדר; ליזרוק יהושע לייב  -בני ברק  ,אפיקי חושן;
ליטמנוביץ אליעזר ליפמאן  -ירושלים ,אהבת שלום; לייטמן יוסף  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; לייפער צבי אלימלך  -ירושלים,
פורסיד; ליכט אברהם  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; ליכט דוד  -רכסים ,נר ישראל; ליכט יהודה  -מודיעין עילית; ליכט שמעון -
ירושלים ,תוספות יום טוב; ליכטמן אברהם חיים  -ירושלים ,מיר; ליכטמן שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; ליכטנשטיין הלל -
רחובות ,לומדי תורה; ליכטנשטיין יוסף  -טלזסטון ,אור אלחנן; ליכטנשטיין ישראל מאיר  -אופקים ,יגל יעקב; ליכטשטיין פסח -
מודיעין עילית ,שמחת התורה; ליכנשטיין ישראל  -ירושלים ,מיר; לימוד תורה ראובן  -ירושלים ,דרכי ישראל; לין גדליה  -חיפה; לין
זאב  -חיפה ,מבצר התורה; לין יעקב שמשון  -חיפה ,סערט ויזניץ; לינדנפלד אליהו  -ירושלים ,אוהל יוסף; לינדנפלד דב  -בני ברק ,
פונוביז'; לינדר גלעד  -ירושלים ,ברכה מציון; לינדר עמרם  -בית שמש ,עמק הלכה; לינטופ חיים עוזר  -ירושלים ,תוספות יום טוב;
לינטופ יהושע  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); לינטופ ישראל מאיר  -בני ברק ,נחלת משה; לינטופ צבי אריה  -יסודות ,מורשה
ודעת; לינטופ שלמה  -מודיעין עילית ,כתר ארם צובא; לינטופ שמואל  -ירושלים ,תורה אור; לינצ'נר אליהו מנחם  -מודיעין עילית,
זכרון יעקב יוסף; לינשטיין משה חיים  -אלעד ,אהל נפתלי; ליסיצין יהודא  -בני ברק  ,פונוביז'; ליף יצחק  -בני ברק ,באר ישראל;
ליף ישראל  -בני ברק ,רשב"י; ליפסון ישראל ישעיה  -ירושלים ,מיר; ליפקה שלמה  -עפולה ,יששכר באהליך  -עפולה; ליפקוביץ
יעקב ישראל  -בני ברק  ,היכל התלמוד; ליפקוביץ משה דוד  -בני ברק ,פונוביז'; ליפשיץ אהרן  -ביתר עלית ,מיר; ליפשיץ יוסף -
בני ברק  ,יד אהרן; ליפשיץ יחזקאל  -חיפה ,סערט ויזניץ; ליפשיץ יעקב  -חיפה ,סערט ויזניץ; ליפשיץ יעקב ישראל  -בית שמש,
שערי שמחה; ליפשיץ מאיר  -מודיעין עילית ,אהל ישראל; לכר אהרן  -בני ברק  ,מצוינים; ללו יוסף חיים  -נתיבות ,יסודות התורה;
ללום משה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); ללום שלמה  -בני ברק  ,בית שלמה; ללום שמואל יצחק  -בני ברק ,
ברסלב; ללום שמעון  -בני ברק  ,בית שלמה; ללוש יניב  -בני ברק  ,ברכת דוד; ללזר יהודה  -ירושלים ,שושנים לדוד; למברגר
אליהו  -ירושלים ,מיר; לנגברג אליהו  -בני ברק  ,רשב"י; לנגברג יוסף  -מודיעין עילית ,סלבודקא; לנגזם משה אהרן  -ירושלים,
צאנז; לנדאו ישראל מאיר  -ירושלים ,מיר; לנדאו מנחם  -בני ברק  ,נחלת משה; לנדאו נחמן  -בני ברק  ,בית הלל; לנדה בנימין -
בני ברק  ,יששכר באהליך; לנדה ירוחם  -בני ברק  ,מלאכת שמים; לנדה ישראל  -מודיעין עילית ,היכל משה; לנדה מיכאל צבי -
מודיעין עילית ,רצופות; לנדה משה  -בני ברק  ,צדק לדוד; לנדוי משה  -קרית גת ,נתיבות שלום; לנדי גרשון  -בית שמש ,נר
גבריאל; לנדי חיים  -צפת ,ישיבת צפת; לנדי חיים שלום  -ירושלים ,מיר; לנדי שלמה  -בית שמש ,משכן משה; לנדמן שלמה מרדכי
 ירושלים ,נשמת אהרן חיים; לנדסבוים שחר  -אלעד ,עטרת אבות; לנדסברג עקיבא  -ירושלים ,תפארת ישראל; לננטר יוסף -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; לנקה שאול יהונתן  -ביתר עלית ,אור לציון; לנקרי נפתלי  -ביתר ,נהר שלום מקובלים; לסמן צבי -
מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); לסמן שלמה  -בני ברק  ,היכל משה; לסקר צבי משה  -בית שמש ,עטרת שלמה; לסקר שמעון
אליהו  -חיפה ,שלום יהודה; לעווי ישראל  -בית שמש ,דבר שמואל; לפאיר דוד  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; לפה אלימלך  -ערד,
ערד; לפה גרשון חנוך  -בית שמש ,זכרון קדושים; לפידות ישראל זאב  -בני ברק  ,מאור יחיאל; לפקוביץ יצחק  -אלעד ,מדרש
אליהו; לרנר אברהם  -ירושלים ,תפארת ישראל; לרנר אברהם ישעיהו  -בני ברק ,פונוביז'; לרנר אפרים  -בני ברק  ,מודזיץ; לרנר
 מודיעין עילית ,מגדל עוז; לרנר מרדכי  -בני ברק  ,נצח ישראל; לרנר משהגבריאל  -ירושלים ,תורה אור; לרנר יהודה
ירושלים ,צפירת תפארת; לרנר עזריאל  -בני ברק  ,אשל אברהם; לרנר עלי  -בני ברק  ,נחלת משה; לרנר פינחס אריה  -ירושלים,
משפטי התורה; לרנר צבי  -בני ברק ,פונוביז'; לרנר שלמה זלמן  -ירושלים ,תורת שלום; לרנר שרגא  -אלעד ,מדרש אליהו; לרפלד
חיים צבי  -ירושלים ,מיר; לרר חזקיהו יוסף  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; לרר יהושע ליב  -בני ברק ,ברסלב; לרר ישראל  -בני
ברק ,גאון יעקב; לרר שלמה זלמן  -ביתר ,אור לישרים; לשינסקי אליעזר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; לשינסקי
חיים  -מודיעין עילית ,מיר; לשינסקי יהושע  -בני ברק  ,בית יחיאל; לשינסקי ישראל מאיר  -ירושלים ,מיר; לשם דן  -אלעד ,אבי
עזרי; מאור אברהם  -ירושלים ,יד סעדיה; מאור אהרן דב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; מאור משה  -ירושלים,
אוהל יוסף; מאושר יהונתן  -אשדוד ,גרודנא; מאינץ יששכר  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; מאינץ משה  -ירושלים ,אהל
יוסף; מאינץ שלמה  -אופקים ,עטרת שלמה  -אופקים; מאיר אלחנן  -ירושלים ,מיר; מאיר חזקיה חיים  -מודיעין עילית ,עטרת
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שלמה; מאיר יונה  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); מאיר יוסף  -בני ברק  ,עטרת שלמה; מאיר יוסף חיים  -בני ברק  ,עטרת
שלמה; מאיר יעקב ישראל  -ביתר עלית ,עטרת שלמה; מאיר ישראל  -בית שמש ,תפארת יוסף; מאיר מנחם מנדל  -ירושלים ,חזון
גבריאל; מאיר משה  -מודיעין עילית ,קרית ספר; מאיר שלמה  -אלעד ,חסידים; מאירוביץ יהודה  -ירושלים ,עמלי תורה; מאירוביץ
מרדכי  -ירושלים ,מיר; מאנה חיים  -בני ברק  ,אבי עזרי; מאנטל נפתלי צבי  -בני ברק  ,פונוביז'; מארי מאיר מנחם  -רכסים ,נר
ישראל; מגורי דוד  -ביתר עלית ,קול רינה; מגורי ישעיה  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; מגורי כהן משה  -ביתר עלית ,גן רוה;
מגיד לוי יצחק  -ירושלים ,נתיב הדעת; מגיד מרדכי דוד  -ירושלים ,כנסת יהודא; מגידיש עמיחי  -בני ברק  ,אור לציון; מגנוז אהרון
 אופקים ,יגל יעקב; מגנוז יהודה  -רכסים ,נר ישראל; מגר חיים מנחם  -אשדוד ,גרודנא; מגר שלום  -מודיעין עילית ,משנת אברהם;מדלוב שמחה בונם  -ערד ,לומדים; מדמון אביעד  -בני ברק  ,וולזין; מדמוני חננאל איתי  -זכרון יעקב ,הרב וייל; מדן בנימין -
ירושלים ,מיר; מדן יצחק  -ירושלים ,מיר; מדן יששכר  -בני ברק ,ברסלב; מדן מאיר  -מודיעין עילית ,כתר תורה; מדן משה -
מודיעין עילית ,בית שלום; מדר אסף  -ביתר עלית ,גן רוה; מדר עמיחי  -חיפה ,מורשה; מדר שי  -מודיעין עילית ,אהבת שלום
(מודיעין עילית); מדר שמעון שמואל  -בני ברק  ,בית יהודא; מובשוביץ אהרון הלוי  -בית שמש ,אורחות תורה; מובשוביץ בנימין -
בית שמש ,תפארת ישראל; מובשוביץ ידידיה  -ירושלים ,אור אלחנן; מוגהז נהוראי  -אשדוד ,דעת יוסף; מוהבר יהונתן  -ירושלים,
 נתיבות ,מאור ישראל; מולא דוד  -נתיבות ,שכר שכיר; מולא דודברסלב; מוזס שמעון א - .אשדוד ,עטרת צבי; מויאל יוסף
יוסף  -אשדוד ,חכמת רחמים; מולדובן בצלאל  -ירושלים ,נחלת יוסף; מולדובן יוסף  -בני ברק ,יששכר באהליך; מונאי שלום -
ביתר עלית ,משכן חיים; מונדרי נפתלי צבי  -בית שמש ,ישיבת פני מנחם; מונדרר יעקב יהודה  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך -
מודיעין עילית; מונדרר פנחס  -מודיעין עילית ,בית אבא; מונדרר פנחס שלום  -ירושלים ,ויזניץ מאנסי; מונטג אלימלך  -ירושלים,
מיר; מונסה אברהם  -ביתר ,עטרת מנשה; מונסה ליאור  -ירושלים ,אור הצבי; מונסה משה  -ביתר ,ברכת אברהם; מונסונגו שלמה -
בני ברק  ,תפארת יוסף; מונק אברהם  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; מונק אליעזר  -בני ברק  ,בית יחיאל; מונק
יהודה אליהו  -מודיעין עילית ,רצופות; מונק יחיאל מיכל  -בני ברק  ,בית מדרש עליון; מונק ישעיהו  -בני ברק ,הר"ן (קרית הרצוג);
מונק משה  -בני ברק ,דרכי משה; מונק נתנאל  -ירושלים ,יששכר באהליך  -רמת שלמה; מונק צבי יצחק הכהן  -בני ברק ,פונוביז';
מונק שלמה הכהן  -בני ברק ,ארחות תורה; מוסאי אלעד  -ביתר עלית ,גן רוה; מוסאי הראל  -ירושלים ,לקח טוב; מוסאלי אלעזר -
בני ברק ,ברסלב; מוסקוביץ ירוחם  -מודיעין עילית ,למען אחי; מועיין זאדה פנחס  -ביתר ,גן רוה; מועלם בצלאל  -ירושלים ,עלית
בית חנניה; מועלם יחזקאל  -ירושלים ,הר"ן; מועלם ישראל  -בני ברק  ,בית שלמה; מועלם מאיר  -ירושלים ,פונוביז'; מועלם משה
 ירושלים ,אהבת שלום; מועלם שלמה  -ירושלים ,שערי ישועה; מור דוד  -ירושלים ,מיר; מור יהודה  -מודיעין עילית ,כנסת יצחק(ק"ס); מור יוסף אריאל  -ירושלים ,מיר; מור יוסף יונתן  -ירושלים ,תפארת ישראל; מור יוסף יעקב  -ירושלים ,בנין ציון; מור יוסף
משה  -ירושלים ,מיר; מורגנבסר יוסף  -בני ברק  ,רשב"י; מורגנבסר ישראל משה  -מודיעין עילית ,מיר; מורד יצחק  -ירושלים ,מיר;
מורדכייב שמחה  -ירושלים; מורטיאן ישראל  -ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול; מוריאל דוד  -ירוחם ,המרכז התורני ירוחם;
מורלי יוסף חיים  -פתח תקוה ,נווה צהל; מורסיא אלעזר  -בני ברק  ,עמלה של תורה; מורסיאנו יעקב רפאל  -בני ברק  ,נחלת משה;
מורסיה יהודה  -בני ברק ,אוהל תורת שם; מושיוב יוסף  -בני ברק  ,אור אברהם; מושקוביץ אליהו בנימין  -מודיעין עילית,
אלכסנדר; מושקוביץ יהודה משה צבי  -מודיעין עילית ,אלכסנדר; מושקוביץ יצחק  -מודיעין עילית ,אלכסנדר; מושקוביץ מיכאל -
פתח תקוה ,דברי יציב; מושקוביץ צבי  -בית שמש ,קהילות יעקב; מושקט יעקב  -בני ברק ,ארחות תורה; מזור עידן  -בני ברק ,בית
יהודא; מזיע אברהם  -מודיעין עילית ,מורשה ודעת; מזרחי אליהו  -ביתר ,לדינות; מזרחי יהודה  -קרית יערים ,מיר; מזרחי מאיר -
ירושלים ,נחלת משה; מזרחי משה  -ירושלים ,באר התלמוד; מזרחי משה  -ירושלים ,אור יצחק; מזרחי רחמים  -ביתר עלית ,גן
רוה; מזרחי שלמה  -ירושלים ,מיר; מזריב אליהו  -ביתר עלית ,ישראל; מחמלי יוסף  -ירושלים ,שובי נפשי; מחמלי משה  -ירושלים,
שובי נפשי; מחפוד אהוד  -בני ברק ,בית יהודא; מחפוד יוסף  -בני ברק  ,מעלות קדושים; מטלובסקי בנימין  -ירושלים ,הר"ן; מטלון
משה אהרן  -ירושלים ,חכמת שלמה; מטרובסקי יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; מיבסקי אלקנה  -בני ברק ,יששכר
באהליך; מיזליש אהרן  -ירושלים ,החיים והשלום; מייארא אלחנן  -מודיעין עילית ,בית אבא; מייזליק יששכר דב  -בית שמש,
בעלזא; מייזליש מרדכי  -ירושלים ,אסוקי שמעתא; מייזלס מאיר  -בני ברק  ,עץ חיים; מייטס יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה
 מודיעין עילית; מייקוף שלום  -בני ברק ,ברסלב; מילבסקי אברהם ישעיה  -אופקים ,זכרון אליהו; מילבסקי אלחנן  -ירושלים,היכל התורה בציון; מילבסקי אליהו  -ירושלים ,פחד יצחק; מילבסקי אריה זאב  -מודיעין עילית ,בית מאיר; מילבסקי יוסף  -בני
ברק ,בית הלל; מילגרום יהושע  -ירושלים ,יששכר באהליך; מילצקי אשר  -בני ברק  ,פונוביז'; מילצקי דוד יצחק  -ירושלים ,יד
הלוי; מילצקי חייקל  -בני ברק  ,פונוביז'; מילצקי ראובן  -בני ברק ,הרב מנדל; מילר אליהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; מילר
אליהו  -אלעד ,מדרש אליהו; מילר אריאל  -בני ברק  ,נחלת משה; מילר אריה ליב  -ירושלים ,בריסק; מילר בנימין  -בני ברק,
 ירושלים ,מיר; מילר חיים יוסףפונוביז'; מילר בנימין יצחק  -ירושלים ,נתיבות הוראה; מילר דוד  -בני ברק  ,נחלת דן; מילר דוד
 בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; מילר חיים צבי  -בית שמש ,שיח יצחק; מילר יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה -מודיעין עילית; מילר יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; מילר יוסף אריה  -ירושלים ,אור ההלכה; מילר יחיאל -
בני ברק  ,יששכר באהליך; מילר ישראל מאיר  -ירושלים ,מיר; מילר מרדכי  -ביתר עלית ,גן רוה; מילר נתנאל  -בני ברק ,פונוביז';
מילר צבי אריה  -בני ברק ,תפארת שלום; מינץ יוסף  -בני ברק ,בית הלל; מינץ ישראל דוד  -בני ברק  ,בית התלמוד; מינצברג
אברהם  -ירושלים ,עטרת ישראל; מינצברג ברוך שלום  -קרית גת ,באיאן; מינצברג יעקב לייב  -בית שמש ,משנת אליהו; מינצברג
שלמה  -אלעד ,מדרש אליהו; מינצר אברהם יוסף  -ירושלים ,מיר; מינצר ראובן  -ירושלים ,עמלי תורה; מירב שלום  -ירושלים,
ברסלב; מירון שאול  -ביתר ,עטרת שלמה  -ביתר; מירזוקנדוב יוסף  -ירושלים ,רינת מרדכי; מירניק ישראל  -ירושלים ,מיר; מירסקי
אליעזר  -בני ברק ,יששכר באהליך; מישאלי בנימין  -בני ברק ,בית הלל; מישאלי משה ניסים  -ירושלים ,קול יעקב; מישקובסקי
חזקיהו  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; מכלוף בכור  -בני ברק  ,רשב"י; מלאכי אלעד  -בני ברק  ,ברכת דוד; מלאכי יוסף  -רכסים ,נר
ישראל; מלאכי יצחק מנחם  -רכסים ,יששכר באהליך; מלובנצ'יק דוד  -בני ברק  ,מורשה ודעת; מלובנצ'יק יחיאל זאב  -בני ברק ,
בית הלל; מלול אשר  -ביתר ,היכל דוד; מלול דוד משה  -ירושלים ,שויתי ה; מלול יצחק אלחנן  -אשדוד ,גרודנא; מלול מאיר  -בני
ברק  ,תורת חיים-חולון; מליוב אלחנן  -ירושלים ,קול יעקב; מלין חיים  -בני ברק  ,נחלת משה; מלינובסקי ישראל  -בני ברק  ,כנסת
התורה; מליק אליעזר דב  -חיפה ,סערט ויזניץ; מליק מנחם  -בני ברק  ,סלבודקא; מליק נפתלי  -חיפה ,מבצר התורה; מלכא
אברהם  -בני ברק  ,יוצאי חברון; מלכא אפרים משה  -גבעת זאב ,תורת חן וחסד; מלכה אשר  -נתיבות ,ברית שלום וחסד; מלכה
חיים  -ירושלים ,אור יעקב; מלכה מאיר אברהם  -ירושלים ,דרכי דוד; מלכה פינחס  -בני ברק ,רשב"י; מלכיאלי יוסף  -נתיבות ,ברית
שלום וחסד; מלכיאלי יוסף חיים  -בני ברק  ,ברסלב; מלכיאלי ישראל מאיר  -ירושלים ,רחל אמינו; מלמד אליהו  -ביתר עלית ,גן
רוה; מלמד ארז  -אשדוד ,חסדי יוסף; מלמד בועז  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; מלצר חיים זלמן  -ירושלים ,בית משה; מלר יחזקאל
 ירושלים ,עטרת ישראל; מלר יעקב יצחק  -ירושלים ,בית יוסף; ממליה ליאור  -ביתר עלית ,צילו של היכל; ממן אליהו  -מודיעיןעילית ,שיר ושבחה; ממן חיים  -נתיבות ,ישיבת הנגב; ממן חיים  -אשדוד ,אמת ליעקב; ממן מתנאל  -צפת ,ישיבת רשב"י; מן
אברהם  -בני ברק  ,בית הלל; מן בן ציון  -בני ברק  ,פונוביז'; מן דוד יצחק  -בני ברק  ,היכל יצחק; מן ההר יחיאל  -ירושלים ,יששכר
באהליך; מן ההר שמואל  -ירושלים; מן הלל  -ירושלים ,צפירת תפארת; מן יונה  -בני ברק ,בית הלל; מן משה  -בני ברק ,בית הלל;
מן משה  -בני ברק  ,בית הלל; מנדל אברהם ישעיה  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); מנדל ישראל  -ירושלים ,מיר; מנדל מאיר -
ביתר ,דרכי התורה; מנדל צבי  -בני ברק  ,ויזניץ; מנדלאיל בן ציון  -ירושלים ,ברסלב; מנדלבאום חיים  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה  -מודיעין עילית; מנדלבוים חים  -ירושלים ,דורשי תורה; מנדלבוים נחום  -אופקים ,אביעזרי; מנדלבסקי דוד  -ירושלים,
נתיב הדעת; מנדלוביץ אלחנן  -בני ברק  ,בית הלל; מנדלוביץ אליעזר בן ציון  -ירושלים ,בית התלמוד; מנדלוביץ יעקב  -בני ברק ,
עטרת שלמה; מנדלזון יצחק אהרן  -בני ברק  ,בית הלל; מנדלזון מיכאל אפרים  -בני ברק  ,יששכר באהליך-יד אהרן; מנדלזון פנחס

ועק

המשך רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' ומלגת 'עיון ההלכה'
צבי  -מודיעין עילית ,כתר תורה; מנדליאל יהושע לייב  -צפת ,עמלים; מנדליאל יחיאל  -מודיעין עילית ,נר לישראל; מנדלמן
אברהם  -בני ברק ,בית הלל; מנדלמן דוד  -בני ברק  ,מורשה ודעת; מנדלמן יצחק  -אלעד ,יששכר באהליך; מנדלסון נחמן -
ירושלים ,מיר; מנדלסון דוד  -מודיעין עילית ,ברכת יוסף; מנדלסון דוד יהודה  -ירושלים ,מיר; מנדלסון הלל  -בני ברק  ,ברסלב;
מנדלסון חיים מנחם  -בני ברק  ,יוצאי חברון; מנדלסון יוסף  -ירושלים ,מיר; מנדלסון משה  -ירושלים ,מיר; מנדלסון נחמן -
ירושלים ,מיר; מנדלסון שמואל  -ירושלים ,מיר; מנין נתנאל  -בני ברק ,בית הלל; מנצור ישראל ראובן  -ירושלים ,אהבת שלום;
מנצר ברוך מרדכי  -בני ברק  ,שפתי כהן; מנקין משה  -בני ברק  ,ברסלב; מנשה אלעזר  -ביתר עלית ,ברכת רחל; מנשה דוד -
ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; מנשה יצחק צבי  -ירושלים ,תפארת לישראל; מנשה משה  -בני ברק  ,ברסלב; מנשה מתן נתן -
דימונה ,נחלי אמונה; מנת טוביה  -ירושלים ,מיר; מנת יחזקאל  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); מסגדיאן אברהם  -ירושלים ,לקח
טוב; מסגדיאן אהרן  -ירושלים ,אור יום טוב; מסגידיאן דוד אלישיב  -ירושלים ,משפט לציון; מסורי יצחק  -חיפה ,כתר שם טוב;
מסטשי אברהם ישעיה  -ירושלים ,אור יעקב; מסנר לוי יצחק  -בית שמש ,בעלזא; מסקלצ'י יצחק אביחי  -נתיבות ,חכמת רחמים ;
מעברי יצחק  -בני ברק  ,בני עליה; מעטו כהן משה  -אשדוד ,בית שמעיה; מערבי יוסף חיים  -ירושלים ,אור החיים; מערבי שלמה -
ירושלים ,היכל עזרא; מצגר אלישע  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; מצגר יהונתן  -ירושלים ,מיר; מצגר יעקב  -מודעין עילית,
תפארת זלמן; מצרי יעקב  -אלעד ,בית הלל; מקובצקי ישראל  -ירושלים ,מיר; מקייטן מרום  -נחליאל ,הר"ן; מקלב אברהם ישעיהו
 בני ברק  ,פונוביז'; מקלב אריה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; מקלב דוד  -בני ברק ,ובחרת בחיים; מקלב חיים -בני ברק ,פונוביז'; מקלב צבי פסח  -ירושלים ,צילו של היכל; מקסב אביעזר  -מודיעין עילית ,בית שלום; מקסימוב יוחאי  -בית
שמש ,מאור מתתיהו; מרגולין עקיבא  -ירושלים ,מיר; מרגליות אברהם ישעיהו  -ירושלים ,מיר; מרגליות אלעזר משה  -בני ברק ,
פונוביז'; מרגליות אשר זעליג  -בית שמש ,חסדי דוד; מרגליות ברוך  -ירושלים ,הליכות חיים; מרגליות חיים אלחנן  -בני ברק  ,אהל
תמר; מרגליות יהודה אריה  -בני ברק  ,מורשה ודעת; מרגליות יצחק  -מודיעין עילית ,יוצאי פונוביז'; מרגליות מאיר  -מודיעין
עילית ,משנת אברהם; מרגליות משה  -בני ברק  ,רשב"י; מרגליות נח  -מודיעין עילית; מרגלית דוד  -מודיעין עילית ,תורה ודעת;
מרגלית ישראל  -אשדוד ,עטרת צבי; מרגלית משה  -ירושלים ,מיר; מרגלית שלמה  -בני ברק  ,כנסת התורה; מרגן אליהו -
ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול; מרדכי אוריאל  -בני ברק  ,נחלת משה; מרדר אהרן  -ירושלים ,מטה משה; מרוה יוסף -
בני ברק ,עטרת שלמה; מרום יוסף חיים  -בני ברק  ,בית אבא; מרזל עזריאל רפאל  -ירושלים ,מיר; מרחום יאיר  -בני ברק ,יששכר
באהליך  -בני ברק; מריאן אליהו  -בני ברק  ,ונתתי משכני בתוכם; מרילוס חיים מאיר  -אשדוד ,בעלזא -אשדוד; מרינגר דניאל  -בני
ברק  ,כנסת התורה; מרכוס יצחק זאב  -ירושלים ,מיר; מרמור ברוך  -חיפה ,סערט ויזניץ; מרצבך יונה  -בני ברק  ,אורחות תורה;
מרצבך יעקב  -בני ברק  ,חכמה ודעת; מרציאנו שלום מאיר  -אשדוד ,כנסת ישראל; מרק אברהם  -רחובות ,בר שאול; מרק דניאל -
בית שמש ,עטרת שלמה; מרק יצחק יוסף  -ביתר ,קרלין ; מרקוביץ יוסף חיים  -בית שמש ,ארץ הצבי; מרקוביץ ישראל  -מודיעין
עילית ,שערי ציון; מרקוביץ מיכאל  -ירושלים ,בית יהדא; מרקוביץ צבי  -בני ברק  ,אהל יעקב; מרקוביץ רואי  -מודיעין עילית,
כנסת ישראל; מרקוס אי"ש  -ירושלים ,מיר; מרקוס דוד  -מודיעין עילית ,בית שלום; מרקוס חיים  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה -
מודיעין עילית; מרקוס יעקב  -פתח תקוה" ,נועם"; מרקסון יהודה  -בית שמש ,צדקת אפרים; מרשל יעקב  -בית שמש ,אור יצחק;
משה יצחק  -ביתר ,וישכם אברהם; משה נתנאל  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; משולם שמעון  -ירושלים ,שער המלך; משולמי חיים
 מודיעין עילית ,אמרי ברוך; משי זהב ישראל יצחק  -מודיעין עילית ,הלכה ; משי זהב משה  -בני ברק  ,ויזניץ; משיח ששון -אלעד ,לקח טוב; משען יעקב  -רכסים ,נר ישראל; משעניה יצחק אריאל  -אשדוד ,החיד"א; משרקי שלום  -אשדוד ,ברכת השם;
מתתיהו עוזיאל  -ירושלים ,היכל עזרא; נאגר בנימין זאב  -ירושלים ,אהל יוסף; נאגר שלום  -בני ברק  ,נועם משה; נאגר שמשון
רפאל  -בני ברק ,רבינו חיים עוזר; נאומברג משה  -ירושלים ,מיר; נאור יחיאל  -ירושלים ,קול תורה; נאמי נתנאל משה  -ביתר עלית,
הנר המערבי; נאמן אביתר  -פתח תקוה ,עץ חיים; נאמן אברהם  -ירושלים ,מיר; נאמן אלחנן  -ירושלים ,בית הלוי; נאמן מרדכי -
יבנה ,חסדי יוסף; נאמן עשהאל  -אשדוד ,יגדיל תורה; נבון אליהו  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; נבון בנימין  -ביתר עלית ,אהבת שלום
 ירושלים; נבון יאיר  -ירושלים ,אהל יוסף; נבון יצחק  -ירושלים ,אור אברהם; נבטיאן אליהו  -בני ברק  ,קרית מלך; נבנצל אלידע -ירושלים; נגר אברהם  -בני ברק  ,עמלי תורה; נגר דוד  -רכסים ,אורחות ישרים; נגר ישראל  -ביתר עלית ,בית שבזי; נגר לידור -
 רכסים ,אילת השחר; נדבירושלים ,שיויתי; נדב דניאל  -ירושלים ,מעלות התורה; נדב מאיר  -ירושלים ,כתר תורה; נדב משה
ש.חיים  -מודיעין עילית ,איילת השחר; נדיב אלעד  -פתח תקוה ,בית הלוי; נדיב אריאל דוד  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; נהון
אליעזר יצחק  -בני ברק  ,חזון איש; נהון יוסף  -בית שמש ,עמק הלכה; נהוראי דניאל  -ביתר ,אמת ליעקב; נהרי משה  -בני ברק,
בית הלל; נהרי נתנאל  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; נהרי רונן  -ביתר עלית ,תומר דבורה; נובוגרוצקי אברהם יהודה -
ירושלים ,ניצוצות התורה; נוביק פרץ  -בני ברק  ,בית הלל; נובק חיים עוזר  -בני ברק  ,פונוביז'; נובק יהושע ליב  -ירושלים ,אור
שמואל; נוה יונתן  -בת ים ,מרום ישראל; נוה עמיחי  -פתח תקוה ,זכרון אלימלך; נוה רונן  -בני ברק  ,שער שמעון; נויבירט אברהם -
בני ברק ,בית הלוי; נויבירט אהרן  -ירושלים ,מיר; נויבירט אהרן  -ירושלים ,מיר; נויבירט אהרן יהודה  -ירושלים ,צילו של היכל;
נויבירט אפרים  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; נויבירט דוד  -ירושלים ,מיר; נויבירט יעקב  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה  -מודיעין עילית; נויבירט ישראל  -בני ברק ,מורשה ודעת; נויבירט מנחם  -בני ברק  ,פונוביז'; נויבירט משה יעקב
 אופקים ,בטחה; נויגרשל אליעזר  -בני ברק  ,שיח יצחק; נויגרשל יצחק אליעזר  -בני ברק  ,תורת דב"ש; נוימן דניאל  -חיפה,עמודי עולם; נוימן זאב  -אשדוד ,ברכת זאב; נוימן יהודה  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; נוימן יונה  -בני ברק  ,ברסלב; נוימן
יצחק חיים  -בני ברק  ,בית הלל; נוימן ישראל מאיר  -ירושלים ,מיר; נוימן משה  -ירושלים ,עטרת שלמה  -ירושלים; נוימן עוזיאל -
אופקים ,נחלת משה; נוימן רפאל  -מודיעין עילית ,מיר; נויפלד אפרים  -ירושלים ,כנסת יהודא; נויפלד אפרים שמחה  -ירושלים,
ירים משה; נויפלד ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,בית אבא; נויפלד שלום חיים זאב  -ירושלים ,הר"ן; נוישטט חיים  -פתח תקוה,
אהל חנה; נוישטט צבי  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; נולמן דוד יונה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית;
נוסבאום אריה  -ירושלים ,יששכר באהליך; נוסבוים אלעזר שמחה  -עפולה ,תורת שמעון; נוסבוים דוד  -ערד ,נחלת יצחק; נוסבוים
יהושע  -ערד ,לומדים; נוסבוים יהושע יחזקאל  -אשדוד ,תלמוד יוצא להוראה; נוסבוים נח  -אשדוד ,הוראה למעשה; נוסבכר
נחמיה  -בני ברק  ,דיינות; נוקריאן אלעזר אליהו  -בני ברק  ,בית שלמה; נוקריאן שלמה  -בני ברק  ,המיישר; נורליאן רועי דוד  -בני
ברק  ,וולזין; נזרי יהודה  -נתיבות ,אור לחנניה; נחום אוריה  -צפת ,אור ברוך; נחום אליעזר  -בני ברק  ,מורשה ודעת; נחום דוד -
אשדוד ,אהל שלמה ורחל; נחום יהודה  -ברכפלד ,עטרת שלמה; נחום יוסף חיים  -בני ברק  ,אור המאיר; נחום משה  -ירושלים,
אהבת שלום-נוה יעקב; נחום משה  -בני ברק  ,יששכר באהליך; נחום נתנאל  -רכסים ,נר ישראל; נחום שלום  -בני ברק ,רבינו חיים
עוזר; נחומברג משה  -מודיעין עילית ,אורחות תורה; נחשון יהודה  -בני ברק  ,תורת חיים ; נחשון מנחם מנדל  -בני ברק  ,תורת
אברהם; נחשון מרדכי  -ירושלים ,מקדש שאול; נחשון פנחס  -בני ברק ,הלפרין; נחשוני ארז  -מודיעין עילית ,מיר; נטיב מאיר -
אשדוד ,אורות חיים ומשה; ניב משה  -תפרח ,תפרח; ניבן בנימין  -בני ברק  ,פונוביז'; ניבן טוביה אברהם  -אופקים ,אופקים; ניבן
יהודה  -בני ברק  ,באר ישראל; נידאם יחיאל  -בני ברק  ,אהבת ישראל; נידאם מאיר  -בני ברק  ,היכל התורה; ניוביץ יוסף -
ירושלים ,נחלת משה; ניוטון שמעון  -לוד ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ניומן יוסף ישעיהו  -בית שמש ,באר התורה; נייהוז יום
טוב .ל  -בית שמש ,אהבת תורה; נייהויז יואל צבי  -בית שמש ,שומרי החומות; נייהויז משה  -אשדוד ,חושן משפט; ניימן יצחק -
בני ברק  ,רשב"י; ניימן רפאל  -ירושלים ,שומרי החומות; ניסים אביחי  -ירושלים ,שיח יצחק; ניסים אביעד  -בני ברק  ,עטרת
שלמה; ניסים יונתן  -פתח תקוה ,בית הלוי; ניסימוב רחמים  -בני ברק ,עמלה של תורה; ניסימיאן עידן  -טבריה ,אהבת שלום -
טבריה; ניסן אליהו  -אשקלון ,אהל יוסף; ניסן יהודה  -בני ברק  ,נחלת יעקב; ניסנבוים ישראל זאב  -ירושלים ,נחלת משה; ניסנוב
חיים  -מודיעין עילית ,אוהל מנחם; ניסנוב יצחק  -בני ברק ,עמלה של תורה; ניסנוב נתנאל  -ביתר עלית ,קול רינה; ניסני יצחק -
אשדוד ,בני בנים; ניסני שמעון מאיר  -ירושלים ,הר"ן; ניסני ששון  -ירושלים ,אהלי אברהם; נירנברג אריה  -ירושלים ,אורחות יעקב;
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נירנברג יעקב ישראל  -בית שמש ,עטרת שלמה; נירנברג מיכאל  -בני ברק  ,בית הלל; נמירובסקי שמעון  -אשדוד ,עטרת צבי; נמני
יהודה בן ציון  -ביתר ,תורת שלמה; ננקנסקי חיים  -אופקים ,עטרת שלמה; ננקנסקי צבי  -ירושלים ,מיר; נסים דרור  -ירושלים ,אור
הצבי; נסים שלום איתמר  -בני ברק  ,ברכת דוד; נסים שמואל  -אשדוד ,אשד מים; נסימי ראובן  -אשדוד ,תפארת רחמים  -יבנה;
נעים חגי  -בני ברק  ,רבינו חיים עוזר; נעים יגאל  -ביתר ,מיר; נעים משה  -בני ברק  ,תורת שמואל; נעימי אהרון שלום  -ירוחם,
אוהל משה; נפתלי אברהם יוסף  -ביתר ,גן רוה; נפתלי אלחנן  -ירושלים ,קול יעקב; נפתלי יהודה אריה  -ירושלים ,דרכי התורה;
נפתלי יהושע ברוך  -ירושלים ,נחלת משה; נפתלי עמוס  -בני ברק  ,תורת חיים-חולון; נפתלי שלמה חיים  -ירושלים ,מסילת
התורה; נקי חגי  -ירושלים ,היכל עזרא; נקי יוסף חיים  -ירושלים ,הרב פישל; נקי יעקב הלל  -ביתר עלית ,גן רוה; נקי ישראל -
אשדוד ,עטרת צבי; נקי ישראל מאיר  -ירושלים ,לקח טוב; נקי מאיר  -ירושלים ,עלית בית חנניה; נקי עובדיה  -בני ברק ,הרדב"ז
חו"מ; נקש מיכאל  -בני ברק  ,אור ישראל; נקש נתנאל  -בני ברק  ,עטרת משה; נריה חיים מאיר  -ירושלים ,מיר; נריה חנוך -
ירושלים ,מיר; נשר אברהם  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; נשר אברהם  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; נתן דוד אברהם  -ירושלים,
מיר; נתן יעקב  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל; נתן עזריאל  -ירושלים ,מיר; נתנאל אבינועם  -בני ברק  ,שיר למעלות; נתנאל אריאל
 בני ברק  ,בית שלמה; נתנאל מאיר  -ביתר עלית ,בית אלשיך; נתנזון אלדר  -אשדוד ,שובה ישראל; נתנזון אליעזר  -מודיעיןעילית ,הגר"א; נתנזון יהודה  -ירושלים ,בריסק; נתנזון משה  -מודיעין עילית ,בית יצחק; נתנזון שלמה אליהו  -בני ברק  ,אורחות
תורה; סאל יהונתן  -בני ברק ,נוה התורה; סאל ישראל משה  -בני ברק  ,שתילי זיתים; סאל רפאל  -מודיעין עילית ,שערי ציון; סאל
שמעון מאיר  -בני ברק  ,זכרון דוד גד; סאלאויציק יוסף דוב  -בני ברק ,תורת בצלאל; סאלם מנחם  -ירושלים ,בנין אב; סאמעט
פינחס  -בית שמש ,פרושים; סאס יוסף  -ירושלים ,בית שמואל; סאס שלמה  -אלעד ,מדרש אליהו; סבאג אורי  -תל אביב ,נוה
התורה; סבאג יהודה  -ביתר עלית ,תורת אברהם; סבאג שמואל  -ירושלים ,עטרת שלמה; סבג בנימין  -מודיעין עילית ,אהבת שלום
(מודיעין עילית); סבג ליאור  -רכסים ,נר ישראל; סבג שמעון  -ירושלים ,מיר; סבו אשר  -מודיעין עילית ,נזר מרדכי; סבו שמואל
דוד  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; סבח יעקב  -אשדוד ,תורה וחסד; סבן אלחנן  -ירושלים ,אור יעקב; סבן שמעון  -ביתר עלית ,גן
רוה; סגל משה אהרן  -ירושלים ,תפארת יונה; סגל אהרן  -בני ברק ,בית הלל; סגל יהודה  -טלזסטון ,מאור התורה; סגל יהושע -
רכסים ,נר ישראל; סגל יוחנן  -ירושלים ,קארלין; סגל יוסף  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); סגל יוסף  -בני ברק  ,פונוביז'; סגל
יעקב  -בני ברק ,פונוביז'; סגל יעקב  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; סגל יעקב יצחק  -ערד ,נחלת יצחק; סגל ישראל  -בני ברק ,
יששכר באהליך; סגל מאיר  -בני ברק  ,שמעתתא דהלכתא; סגל מרדכי שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; סגל
 בית שמש ,הר"ן; סגל משה  -בני ברק ,שערי תורה; סגל נחום  -בני ברק  ,בית הלל; סגל נחמיה  -תפרח ,אבי עזרי; סגלמשה
צבי אריה  -פתח תקוה ,עטרת שלמה  -קרית הרצוג; סדובסקי שלמה  -ירושלים ,עטרת שלמה; סהר דוד  -ירושלים; סובול שמואל
 ירושלים ,יוסף המשביר; סובל אלישע  -מודיעין עילית ,לבו חפץ; סובל חיים  -צפת ,ישיבת צפת; סובל מרדכי  -מודיעין עילית,אוהל גדליה; סובל משה  -בני ברק  ,שערי תורה; סובל שמואל  -מודיעין עילית ,הגר"א; סוגרקר דרור  -אשדוד ,זוהר התורה; סוהלי
יהונתן  -ביתר ,גן רוה; סויסה אברהם  -ירושלים ,שער המלך; סויסה אופיר  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק; סויסה אורן יוסף -
בני ברק ,חפץ חיים; סויסה יונתן  -בני ברק ,גאון יעקב; סויסה יעקב ישראל  -נתיבות; סוכובולסקי אברהם עובדיה  -בני ברק ,
יששכר באהליך  -בני ברק; סוכובולסקי יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,כתר התורה; סולברג אביגדור  -בני ברק ,בית הלל; סולברג
אהרן שמואל  -מודיעין עילית ,דעת תבונות; סולומון אורי  -צפת ,רשב"י; סולימאן יוסף  -בני ברק  ,ברכת יצחק; סולימאני אליהו -
מודיעין עילית ,נזר מרדכי; סומך אביחי  -ירושלים ,אור השלום; סומך מיכאל ישראל  -בני ברק  ,חזון שמואל; סומך ניסים  -מודיעין
עילית ,קהילות יעקב; סופר אריאל  -בני ברק  ,אורחות מאיר; סופר חיים  -ירושלים ,צפירת תפארת; סופר נתן צבי  -בני ברק ,
אדרת התורה; סופר פנחס  -בני ברק ,בית הוראה הגר"נ קרליץ; סופר צבי  -בית שמש ,אהבת תורה; סופר רפאל מנחם  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה; סופר ש .שמאי  -בני ברק  ,שיח יצחק; סופר שלמה זלמן  -בני ברק  ,מאור חיים; סוקולובסקי אברהם  -בני
ברק ,פונוביז'; סוקולובסקי אליהו  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; סוקולובסקי אפרים  -בני ברק ,כנסת התורה; סוקולובסקי אפרים
שמואל  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; סוקולובסקי יהודה  -ירושלים ,תורת זאב; סוקולובסקי יששכר צבי  -ירושלים ,מיר;
סוקולובסקי מאיר שמחה  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; סוקולובסקי מיכאל  -פתח תקוה ,הגר"א; סוקולובסקי
משה  -בני ברק  ,נחלת יעקב; סוקולובסקי שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; סוקולובסקי שלמה אליעזר -
בני ברק  ,בית הלל; סוקולובר אברהם  -ירושלים ,משכן שרגא; סוקולובר יוסף  -בית שמש ,יששכר באהליך; סוקולובר שמואל -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה; סוקל ישראל  -בני ברק ,קראקא; סוקל שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית;
סורוצקין אריה  -בני ברק  ,עטרת ישראל; סורקיס דוד  -בני ברק  ,מורשה ודעת; סורקיס יעקב  -בני ברק  ,יד מרדכי; סטארט
אליהו נתן  -מודיעין עילית ,ברסלב; סטוארט יעקב אריה  -בני ברק ,רשב"י; סטוארט שמואל  -ירושלים ,מיר; סטוארט שמואל -
מודיעין עילית ,בית אבא; סטוליק נתן  -אשדוד ,עטרת צבי; סטוצקי אריה  -רכסים ,יששכר באהליך; סטורץ יהודה שמחה  -מודיעין
עילית ,חלקת יהושע; סטניצקי יחזקאל שרגא  -ירושלים ,צילו של היכל; סטניצקי יעקב ישראל  -בני ברק ,רבינו חיים עוזר;
סטניצקי יצחק דוד  -מודיעין עילית ,שפתי דעת; סטניצקי מאיר  -מודיעין עילית ,מיר; סטפנסקי אהרן  -ירושלים ,פאר התלמוד;
סטפנסקי אהרן  -בני ברק  ,בית הלל; סטפנסקי ברוך  -בני ברק  ,פונוביז'; סטפנסקי חיים  -ירושלים ,צילו של היכל; סטפנסקי
מרדכי  -ירושלים ,עטרת ישראל; סטפנסקי עקיבא  -מודיעין עילית ,בית אבא; סטפנסקי צבי  -בני ברק ,אהל יעקב; סטפנסקי
רפאל  -בני ברק ,עטרת שלמה  -קרית הרצוג; סטרול אברהם  -בני ברק  ,הרב מנדל; סטרול משה אהרון  -מודיעין עילית; סטרוק
יונתן  -ירושלים ,עטרת ישראל; סטרזבר שלמה  -נצרת עלית ,נחלת משה; סיבגי חיים  -נצרת עלית ,שיח יצחק; סיבוני מיכאל -
ירושלים ,מיר; סיבי דניאל  -בני ברק ,וולזין; סיטבון יוסף  -אשדוד ,גרודנא; סיטוארט בנימין  -מודעין עילית ,עטרת שלמה; סיטון
יעקב  -בני ברק ,מורשה ודעת; סיטון עובדיה  -בני ברק ,מורשה ודעת; סיידה אשר  -ירושלים ,קול יעקב; סיידון שי  -אלעד ,מדרש
אליהו; סיילם אפרים  -ביתר עלית ,אהבת שלום; סיימון אריאל  -ירושלים ,בכורי יוסף; סיימונס אליהו  -חיפה ,כנסת ישראל;
סיימונס משה  -ירושלים ,מיר; סילבר נתנאל  -נצרת עלית ,בניין ציון; סילבר שמואל אברהם  -בני ברק  ,ארחות תורה; סילברמן
גמליאל  -ירושלים ,מיר; סילמן דוד  -ירושלים ,אוהל יוסף; סילמן מרדכי  -מודיעין עילית ,חו"מ רמת אלחנן; סימאי בנימין -
ירושלים ,דרכי ישראל; סימן טוב גד  -ירושלים ,באר התלמוד; סימן טוב דוד  -ביתר ,זכור לאברהם; סימן טוב דוד  -ביתר עלית,
תפארת משה ; סימן טוב דוד יהונתן  -ירושלים ,שער המלך; סימן טוב יוסף  -בני ברק  ,ברכת יצחק; סימן טוב יוסף מרדכי -
ירושלים ,תכלת מרדכי; סימן טוב יצחק  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); סימן טוב יצחק רחמים  -ירושלים ,יששכר באהליך; סימן-
טוב מאיר  -ירושלים ,יד סעדיה; סימן טוב שמואל  -ירושלים ,אהל יוסף; סינגאוי רפאל  -ירושלים ,תורה אור; סינואני יעקב  -בני
ברק ,רשב"י; סיניסון משה  -בני ברק  ,בית מדרש עליון; סיניסון שמואל דוד  -ירושלים ,מאור ישעיה; סינסון מרדכי  -בני ברק ,
שיח יצחק; סיצוב אלכסנדר נתנאל  -אלעד ,בית הלל; סירוטה אליעזר  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; סירוטה בן ציון  -בית
שמש ,ישועות משה; סירוטה גרשון  -ירושלים ,תפארת מרדכי; סירוטה יהודה י - .בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; סירוטה
יהושע  -ירושלים ,לקח טוב; סירוטה יעקב  -בית שמש ,בריסק; סירוטה ישכר דוד  -בית שמש ,שערי שמחה; סירוטה מרדכי -
ירושלים ,מיר; סירוטה שמואל  -ירושלים ,מיר; סירוטה שמעון  -מודיעין עילית ,קמניץ; סירוטה שניאור  -ירושלים ,ברכה מציון;
סלובטיצקי אלכסנדר  -בני ברק ,פונוביז'; סלובטיצקי י אריה  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל; סלובס יעקב ישראל  -מודיעין עילית,
בני בנימין; סלומון דוד  -בני ברק  ,בית הלל; סלומון חיים נתן  -ירושלים ,מיר; סלומיאנסקי שלמה זלמן  -בני ברק ,גור מלצר;
סלינגיר שלמה משה  -ירושלים ,יששכר באהליך; סלמה יעקב  -אופקים ,היכל הנר; סלמן אלעד  -אלעד ,אבי עזרי; סלפק יעקב -
בני ברק  ,נתיבות עולם; סלר שלמה זלמן  -ירושלים ,מיר; סלרי יעקב  -בני ברק  ,בית מדרש לדיינים; סמוטני יעקב ישראל -
ירושלים ,מיר; סמוטני משה  -בני ברק; סמוטני נחום  -בית שמש ,אהבת תורה; סמחוב עידן  -שדרות ,מנחת יהודה; סמיד אהרן -
אופקים ,תפארת שמשון; סנדומירסקי חיים  -מודיעין עילית ,קרית ספר; סנדומירסקי חיים עזרא יואל  -בני ברק ,תורת אמת;
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סנדלר דוד יהושע  -אופקים ,תהלה לדוד; סנדלר חיים  -בני ברק  ,עטרת שלמה; סנדרוסי יונתן  -צפת ,יתד התשובה; סננס בניהו
ישראל  -ירושלים ,תורת שמעון; סננס יעקב מנחם  -ירושלים ,לב אליהו; סעד אליהו  -ירושלים ,אהבת שלום; סעד יוסף  -ירושלים,
אור החיים; סעד יעקב ישראל  -בני ברק  ,כנסת התורה; סעד יצחק  -בני ברק  ,בית מדרש לדיינים; סעד עזרא  -בני ברק ,פונוביז';
סעדה אהרן  -נתיבות ,חכמת רחמים; סעקולא אלישע  -ירושלים ,בריסק; ספטימוס צבי  -מודעין עילית ,נחלת משה; ספטר משה
אהרן  -ירושלים ,מיר; ספיר הושעיה  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; ספרא יהושע  -בני ברק  ,מרכז תורני לאברכים נבחרים;
ספרא יוחנן  -בני ברק  ,בית יהדא; ספרא צבי  -מודיעין עילית ,שערי ברכפלד; ספרא שמעון  -חיפה ,הלכה חיפה; ספראי מיכאל -
ירושלים ,בית יחיאל; סקעת הראל  -ביתר עלית ,עטרת גבריאל; סרבניק מרדכי יאיר  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית);
סרבר בני  -אשדוד ,דעת יוסף; סרוסי אברהם  -בני ברק  ,אהבת אהרן; סרקטון דוד  -ירושלים ,באר התלמוד; סתיו שי  -ירושלים,
החיים והשלום; עבאדי בן ציון  -ירושלים ,שלום יצחק; עבו ראובן  -בני ברק  ,כתר תורה; עבוד ישי שלמה  -תל ציון ,תורה לשמה;
עגמי יהודה  -אלעד ,עטרת שלמה; עדיאל דניאל  -יבנה ,תפארת יעקב ; עדני חים שאול  -בני ברק  ,עטרת שלמה; עדס אפרים -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה; עדס עזרא ניסים  -ירושלים ,תורת רפאל; עהרנטל דוד  -בית שמש ,שומרי החומות; עהרנטל נתן נטע
 בית שמש ,שומרי החומות; עובד יהודה  -בני ברק  ,אור דוד; עובד יצחק  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; עובד ערן  -ירושלים,שיויתי ה; עובדיה דוד  -ביתר עלית ,יסודי התורה; עובדיה דוד  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; עובדיה יאיר  -בני ברק  ,מאיר
אוריה; עובדיה יוסף  -ביתר עלית ,מאורות אברהם; עובדיה יוסף  -בני ברק  ,נזר אהרן; עובדיה יעקב  -אלעד ,יערפו טל; עובדיה
מרדכי  -ירושלים ,אהל יוסף; עובדיה עופר  -בני ברק  ,שאר ישוב; עובדיה פתייה יעקב  -ירושלים ,בית אלשיך; עובדיה-פתייה
משה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; עוביידי בנימין  -ביתר עלית ,גן רוה; עודה ציון  -אשדוד ,נר ליעקב; עוזי
נתנאל  -אופקים ,תולדות יוסף; עוזר יעקב  -קרית יערים ,נחלי דעת; עוזרי דוד  -ירושלים ,באר התלמוד; עוזרי חיים  -ירושלים ,בית
אלשיך; עוקשי נריה  -אלעד ,מדרש אליהו; עורף אברהם  -ירושלים ,מיר; עורקבי שי  -אשדוד ,זוהר התורה; עזר אביחי  -תל ציון,
דברי חזקיהו; עזר בנימין  -בית שמש ,היכל אברהם; עזר יונתן  -בני ברק ,בית הלל; עזר יצחק  -בית שמש ,נחלת החיים; עזרא
אברהם ישעיהו  -ירושלים ,קהילות יעקב; עזרא אברהם ישראל  -בית שמש ,תפארת רשב"י; עזרא אליהו  -בני ברק  ,בית הלל;
עזרא זהר  -רחובות ,הליכות חיים; עזרא יהודה  -ירושלים ,אהבת שלום; עזרא מנשה  -ירושלים ,תורה אור; עזרי בנימין  -ירושלים,
מעלות דוד; עזרי יצחק  -אשדוד ,אורות בניהו; עזריאל ישראל  -אשדוד ,ברכת השם; עזריאל שמואל  -אשדוד ,אורות חיים ומשה;
עזרן חיים יצחק  -ירושלים ,מיר; עזרן ישראל מאיר  -אשדוד ,עטרת צבי; עזרן רפאל  -נתיבות ,תפרח; עטיה אליהו  -ירושלים; עטיה
נסים  -ירושלים ,אהבת שלום; עטיה שמואל  -ירושלים ,דרכי דוד; עטייה בניהו  -ירושלים ,החיים והשלום; עטייה מרדכי  -אלעד,
מדרש אליהו; עטרי הלוי צפניה  -בני ברק  ,ברסלב; עיאש אביה יהונתן  -ירושלים ,תורת שלמה; עידאן צבי ישראל  -נתיבות,
יששכר באהליך -נתיבות; עידן אשר  -ירושלים ,קול הנער; עידן יגאל דניאל  -ירושלים; עידן פינחס אוריאל  -נתיבות ,יגל יעקב; עיני
יהודה  -נתיבות ,חסד יסובבנו; עיני מאיר  -ביתר עלית ,עטרת גבריאל; עלזאס משה חיים  -בני ברק ,רבינו חיים עוזר; עמאר חיים -
אשדוד ,כנסת ישראל; עמדור אהרן  -צפת ,נחלת נפתלי; עמוס מאיר  -ירושלים ,אהל אברהם; עמיאל יהונתן  -בני ברק  ,בית יוסף;
עמיאל יצחק  -ירושלים ,מעלה שלום; עמנואל רפאל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; עמנואל שלמה  -בני ברק ,
לומדי תורה; עמר איתן  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; עמר בן ציון  -בני ברק ,בית הלל; עמר דניאל  -טבריה ,תפארת יצחק; עמר
חגי  -גבעת זאב ,מטה משה; עמר חיים  -ירושלים ,מיר; עמר חננאל  -ביתר עלית ,חיים לראש; עמר חנניה  -נתיבות ,תפארת
שלום; עמר ישי  -ירוחם ,מצפה רימון; עמר ישראל יהודה  -טבריה ,זכרון מאיר; עמר מאיר  -ירושלים ,מעלות יוסף; עמר שלמה
 ביתר ,זכור לאברהם; עמראני אביחיל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; עמרם איתמר  -ירושלים ,מיר; עמרם אריה  -בני ברק  ,פונוביז';עמרם יוסף  -אשקלון ,תפארת באבאי; עמרם נדב  -בני ברק  ,עץ החיים; עמרן יוסף חיים  -ירושלים ,קול יעקב; ענגעל יהודה -
בני ברק ,דאראג; ענגעל יהודה דוב  -בני ברק  ,דאראג  -בני ברק; ענף מרדכי  -אלעד ,עטרת אבות; ענתבי משה  -בני ברק  ,רשב"י;
ענתבי שלמה  -ירושלים ,אמרי דעת; עסיס יונתן  -בני ברק  ,פונוביז'; עסיס יצחק  -ירושלים ,תורה אור; עסיס ישראל  -אשדוד,
אורות חיים ומשה; עסיס משה  -בת ים ,בית מדרש לדיינים; עקביאן דוד  -בני ברק ,משפטים ישרים; עקריש יהונתן  -ירושלים ,אור
יצחק; ערבליך חיים שלמה  -בית שמש ,צאנז; ערלאנגער אשר זאב  -ירושלים ,עטרת שלמה; ערנבדייך  -ירושלים; ערנטל ישעיהו
 בית שמש ,אהבת תורה; ערנפלד חיים שרגא  -ירושלים ,מיר; ערערא אפרים  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); ערערא משה -אופקים ,ישרי לב; עשוש רוני  -נתיבות ,שכר שכיר; פאלאק אהרן  -אשדוד ,שבט הלוי; פאלי אשר  -מודיעין עילית ,נחלת דוד;
פאלק יעקב י הושע  -ירושלים ,בריסק; פאלק משה  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; פאס אריה  -בני ברק  ,בית יהודא; פאר נתנאל -
ירושלים ,מיר; פאשה יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פבלוב שמואל  -ירושלים ,בריסק; פדל יניב  -בני ברק ,
הוראה; פדל נריה  -בני ברק ,מאור התורה; פדלון אהרון  -תל ציון ,בני ציון ; פדר ישראל חיים  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד);
פדר משה בצלאל  -חיפה ,סערט ויזניץ; פדר נתן מאיר  -פתח תקוה ,יששכר באהליך; פדר שלמה אפרים  -בני ברק  ,עטרת שלמה
 קרית הרצוג; פוברסקי ישראל אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,סלבודקא; פוברסקי מרדכי  -מודיעין עילית ,קצות החושן; פוגל אברהםיוסף  -בני ברק ,רשב"י; פוגל יהונתן  -ירושלים ,למען דעת; פוגל ישראל סיני  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; פודולסקי דוד -
מודיעין עילית ,תפארת שלמה; פודרביניק אליהו  -בני ברק  ,בית מאיר; פודרביניק חיים  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; פודרביניק
מאיר  -מודיעין עילית ,הגר"א; פודרביניק מרדכי  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; פודרביניק מרדכי יהושע  -ירושלים ,היכל אברהם;
פוזן אליעזר  -בני ברק  ,יששכר באהליך; פוזן אליעזר  -בני ברק  ,פונוביז'; פוזן דוד  -מודיעין עילית ,בית אבא; פוזן יצחק אריה -
בית שמש ,דעת שמואל; פוזן מרדכי שלום  -ירושלים ,תפארת מרדכי; פוזן משה יחיאל  -בני ברק ,פונוביז'; פוזן משולם  -מודיעין
עילית ,תפארת מרדכי; פוזן פנחס צבי  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; פוזן שמואל בנימין  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת
שלמה; פוזן שמעון ישראל  -בית שמש ,עליות אליהו; פוזננסקי דוד  -בני ברק  ,יששכר באהליך; פוטאש יצחק אליעזר  -בני ברק,
דאראג; פוטאש שלמה זלמן  -בני ברק ,דאראג; פוטרמן אפרים  -בני ברק ,מעלות קדושים; פויכטונגר אהרן  -מודיעין עילית ,משנת
אברהם; פויכטונגר יוסף  -ירושלים ,תפארת מרדכי; פוירשטיין מרדכי  -ירושלים ,נתיבות חכמה; פולטוב יחיאל דוד  -ירושלים ,מיר;
פוליאס שלמה אפרים  -רכסים ,נר ישראל; פוליצר גרשון  -ירושלים ,מיר; פוליצר חיים יעקב  -ירושלים ,מיר; פולמן אריה  -ביתר
עלית ,תוספות יום טוב; פולק אפרים  -ירושלים ,אור אלחנן; פולק הלל  -ירושלים ,אש תמיד; פולק טוביה  -ירושלים ,עטרת ישראל;
פולק יהושע  -ירושלים ,ברכה מציון; פולק יחיאל  -ירושלים ,פונוביז'; פולק יעקב  -אלעד ,חי יעקב; פולק יעקב  -אופקים ,נחלת
משה; פולק מאיר  -אלעד ,עטרת שלמה; פולק משה  -בני ברק  ,סלבודקא; פומס אליה יוסף שלום  -תל ציון ,אהבת שלום; פוס
אליאב  -ירושלים ,מיר; פוס יהודה  -בני ברק  ,בית הלל; פוס יהודה  -בני ברק  ,הליכות משה; פוס ישעיה  -מודיעין עילית ,בית
הלוי; פוסטבסקי בנימין  -ירושלים ,ביאלסטוק; פופוביץ אליהו  -מודיעין עילית ,בית שלום; פוקס  -ירושלים ,תורת הלל; פוקס זאב
 בני ברק  ,חניכי חברון  -ב"ב; פוקס מאיר  -ירושלים ,תורה אור; פוקס מרדכי חונא - בני ברק  ,יששכר באהליך; פוקס יעקבמודיעין עילית; פוקס שלמה  -ירושלים ,אהבת שלום; פוקסברומר אליהו  -מודיעין עילית ,אסוקי שמעתא; פוקסברומר אפרים -
בית שמש ,אהבת תורה; פוקסברומר דוד  -בית שמש ,אהבת תורה; פוקסברומר יחיאל  -בית שמש ,כנסת מרדכי  -בית שמש;
פוקסמן אריה  -בני ברק  ,יערפו טל; פורטן אורי  -ירושלים ,דעת חיים; פורטני נתנאל  -בני ברק  ,לוקעווע; פורייס יונה  -בני ברק ,
מורשה ודעת; פורייס יעקב  -בני ברק  ,משפטים ישרים; פוריס אליהו  -ירושלים ,מיר; פוריס מנשה  -אלעד ,מדרש אליהו; פוריס
שלמה  -מודיעין עילית ,מיר; פוריס שמעון  -ירושלים ,נחלת משה; פורמן אברהם  -אלעד ,דרך הוראה; פורמן פנחס  -אלעד ,אבי
עזרי; פורנברג דב ברוך  -אופקים ,זכרון אליהו; פורנברג עידו  -בני ברק  ,לומז'ה; פורת צבי היירש  -ירושלים ,לקח טוב; פחימה
מאיר  -ירושלים ,נר רפאל; פטרבורגסקי יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; פטרפרוינד מרדכי הלוי  -ירושלים ,בית הכרם;
פיגדור נתן  -ירושלים ,מיר; פיג'ו יוסף  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; פיזקוב יהודה  -בני ברק  ,עץ חיים; פיזקוב יוסף -
ירושלים ,נר יהושע; פייבלזון צבי  -ירושלים ,מאקאוע; פייג משה אהרן  -בית שמש ,רחמסטריבקא; פייזקוב יהודה  -בני ברק ,בית
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הלל; פייזקוב לוי  -בני ברק  ,נחלת משה; פיילט דוד  -בני ברק  ,עטרת שלמה; פיין אברהם ישעי'ה  -ירושלים ,הר"ן (ברכפלד); פיין
אהרן  -מודיעין עילית ,רצופות; פיין יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; פיין שמואל  -ירושלים ,תורה אור; פיינהנדלר
אלישע  -ירושלים ,מטה יוסף; פיינמן דוד  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; פיינסוד אלישע דוד  -בני ברק ,נחלת משה; פיינער
יוסף  -ירושלים ,מיר; פייפר אורי  -ירושלים ,אהבת שלום; פיליפס אלחנן משה  -ירושלים ,ישיבת קול תורה; פילמר יצחק -
ירושלים ,טהרות; פילץ יצחק מרדכי  -בני ברק  ,פונוביז'; פימה נתנאל שמעון  -בני ברק ,אור יוחאי; פינחס נתנאל  -בני ברק,
ברסלב; פינטו דניאל  -בני ברק  ,בית מאיר; פינטו יוסף חיים  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); פינטו ישי אלחנן  -בני ברק  ,עטרת
שלמה  -בני ברק; פינטו ישראל מאיר  -בני ברק  ,כנסת יחזקאל; פינטו נתנאל יאשיהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין
עילית; פינס יעקב ברוך  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; פינקוביץ אורי  -צפת ,ברסלב; פינקוס יהודה  -בני ברק  ,בית הלל;
פינקוס יצחק בנימין  -ירושלים ,מיר; פינקוס משה  -בני ברק  ,בית הלל; פינקל אליעזר יהודה  -ירושלים ,מיר; פינקל אליעזר יהודה
 ירושלים ,מיר; פינקל בנימין  -ירושלים ,מיר; פינקל חיים זאב  -ירושלים ,מיר; פינקל יהודה  -ירושלים ,יששכר באהליך; פינקליעקב  -ירושלים ,מיר; פינקל מיכאל יעקב  -ירושלים ,מיר; פינקל מרדכי  -ירושלים ,מיר; פינקל מרדכי ליבר  -ירושלים ,מיר; פינקל
משה  -ירושלים ,מיר; פינקל פינחס  -ירושלים ,מיר; פינקלשטיין משה יהודה  -מודיעין עילית ,כתר ארם צובא; פינקלשטיין פנחס -
מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); פיק דניאל  -ירושלים ,נזר מרדכי; פיריאן בעז עמית  -ירושלים ,שערים המצוינים; פירר בן ציון  -בני
ברק  ,שיח יצחק; פירר מרדכי  -בני ברק  ,שמעתתא דהלכתא; פיש מרדכי  -ירושלים ,נזר מרדכי; פישהוף אליעזר  -בני ברק,
פונוביז'; פישהוף אליעזר דוד  -בני ברק  ,פונוביז'; פישל יאיר  -ירושלים ,מעלות התורה; פישמן יהודה  -בני ברק  ,בית יהודה; פישר
אהרן  -ירושלים ,מיר; פישר אהרן  -אלעד ,עטרת עמרם; פישר אליהו  -בני ברק  ,סלבודקא; פישר אלימלך דוד  -בני ברק ,רשב"י;
 מודיעין עילית ,סלבודקא; פישר אפרים  -ירושלים ,קמניץ; פישר דוד  -ביתר עלית ,נחלת משה; פישר חיים  -בניפישר אפרים
ברק  ,סלבודקא; פישר חיים צבי  -בני ברק  ,מורשה ודעת; פישר יוסף חיים  -ביתר עלית ,קול רינה; פישר ישראל  -מודיעין עילית,
ליבו חפץ; פלא עובדיה  -ירושלים ,עזר מקדש; פלבני יחזקאל  -ירושלים ,אהבת שלום; פלבני ישראל  -ירושלים ,מיר; פלבני ישראל
מאיר  -ירושלים ,אור יעקב; פלבני שמואל  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; פלברבוים נתן יוסף  -מודיעין עילית ,ברסלב  -בני
ברק; פלד דוד  -ירושלים ,מיר; פלדמן אברהם ש - .אלעד ,מדרש אליהו; פלדמן דוב  -אשדוד ,אורחות חים; פלדמן דוד  -בני ברק
 ,גרטלר; פלדמן זאב  -אלעד ,מורשה ודעת; פלדמן חיים  -ירושלים ,ישיבת הר"ן; פלדמן יוסף דן  -בית שמש ,משאת מרדכי; פלדמן
יעקב  -בני ברק ,יששכר באהליך-יד אהרן; פלדמן ישראל יהודה  -ירושלים ,תפארת ישראל; פלדמן ישראל מאיר  -מודיעין עילית,
יששכר באהליך  -מודיעין עילית; פלדמן ישראל מאיר  -ירושלים ,מסילת התורה; פלדמן משה  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך -
מודיעין עילית; פלדמן משה חיים  -ירושלים ,הר"ן; פלדמן נחום  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); פלדמן שלום  -בני ברק ,תפארת
שלום; פלדמן שלמה  -מודיעין עילית ,ש"ס; פלדמן שמואל אהרן  -בני ברק  ,אטיניא; פלדמן שמחה בונים  -ערד ,נחלת יצחק;
פלהיימר יצחק  -ירושלים ,מיר; פלויט אליהו  -ירושלים ,מיר; פלויט יהודה  -מודיעין עילית ,מיר; פלורסהיים חיים יעקב יחזקאל -
בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; פליישמן אברהם מאיר  -ירושלים ,מיר; פליישמן מיכאל  -ירושלים ,מיר; פליישמן מיכאל -
בני ברק  ,רשב"י; פליישמן שלום  -בני ברק ,פונוביז'; פלינק יהודה  -ירושלים ,אהל יוסף; פליקס אפרים  -בני ברק  ,כתר תורה;
פליקס יוסף  -בני ברק  ,היכל שמעון; פלם אברהם  -ירושלים ,שערי תבונה; פלם משה  -בני ברק  ,בית הלל; פלם שמעון
 בני ברק  ,בית הלל; פלמן חיים אברהם  -בני ברק ,אהל שושנה; פלמן ישראל מאיר  -אלעד ,מדרש אליהו; פלס אברהם  -מודיעיןעילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פלס אהרן  -ירושלים ,מגדל עוז; פלס חיים  -בני ברק; פלס יצחק זאב  -בני ברק  ,חניכי
הישיבות; פלצינסקי דניאל  -ירושלים ,מיר; פלצינסקי מנחם  -ירושלים ,מיר; פלק אורי שרגא  -ירושלים ,הר"ן; פלק דוד  -ירושלים;
פלק יהושע  -בני ברק ,עטרת שלמה  -קרית הרצוג; פלק יחיאל  -בני ברק  ,הגרנ"ט; פלק מאיר  -אשדוד ,עטרת צבי; פלק מאיר -
מודיעין עילית ,עול תורה; פלק שאול  -בני ברק ,ברסלב; פלקוביץ בן ציון  -בני ברק ,ויזניץ; פלקוביץ ישראל  -פתח תקוה ,יששכר
באהליך  -פתח תקוה; פלקוביץ מרדכי  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; פלקוביץ צבי  -ביתר עלית ,מיר; פלרסהיים יחזקאל  -אלעד,
בית יהדא; פנחס אביעד  -רכסים ,נר ישראל; פנחס גיא  -רמת גן ,תורת שמואל; פנחס דוד  -אלעד ,חכמת שלמה; פנחס יעקב
ישראל  -ירושלים; פנחסוב גיל  -רכסים ,אור מאיר; פנחסוב מרדכי  -מודיעין עילית ,זכרון משה; פנחסי אלחנן  -בני ברק  ,בית
שלמה; פנחסי דוד  -נתיבות ,תפארת שלום; פנחסי דוד עמנואל  -בני ברק  ,נזר אהרן; פנחסי יאיר  -פרדס כץ ,דעת שלמה; פנחסי
יהונתן  -בני ברק ,עמלה של תורה; פנחסי יצחק  -ביתר ,עטרת גבריאל; פנחסי ליאור  -ירושלים ,יד סעדיה; פנחסי משה
ירושלים ,דרכי דוד; פנחסי שלמה ציון  -בני ברק  ,ברסלב; פנטליאט שמואל שמעיה  -ירושלים ,מיר; פניאל דוד  -מודיעין עילית,
עטרת ישראל; פניאל ראובן  -ירושלים ,בית אהרן הכהן; פניאל שרגא  -בני ברק  ,נחלת משה; פנירי יוסף  -אלעד ,חי יעקב; פנסטר
בנימין  -ירושלים ,מיר; פנקס אברהם מרדכי  -ירושלים ,מיר; פפא יוסף  -בני ברק  ,מורשה ודעת; פפויפר שמואל  -בני ברק ,ישיבת
עטרת יוסף; פפנהיים אברהם שמואל  -בית שמש ,באר שלמה; פפנהיים אריה יהודה  -ירושלים ,אור שמואל; פציפיצי חיים שמחה
 מודיעין עילית ,מיר; פציפיצי יהושע  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; פציפיצי יצחק  -מודיעין עילית ,מרגינתא דאברהם; מודיעין עילית ,יששכר באהליך; פציפיצי מרדכי  -אשדוד ,דעת יוסף; פציפיצי שלמה  -מודיעין עילית,פציפיצי ישראל מאיר
מגדל עוז; פצ'יפיצ'י שמואל  -בני ברק  ,הלכה למשה; פקטר יהודה  -ירושלים ,תפארת ישראל; פקטר מנחם  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פקטר נתנאל  -אשדוד ,המרכזי; פקרביץ יעקב  -מודיעין עילית ,המרכזי; פראנק נחמן שמואל  -בית
שמש ,משנת יוסף; פראנק שמואל תנחום  -בני ברק  ,בית הלל; פרבר יעקב ישראל  -ירושלים ,יחי ראובן; פרג דוב  -ירושלים ,מיר;
פרג יוסף  -בני ברק  ,ישועות אריה; פרג משה  -בני ברק ,קדושי קרקא; פרג שמעון  -ירושלים ,הרב פוגל; פרג שמעון  -ירושלים,
נר רפאל; פרגו ברוך שמחה  -בית שמש ,בית אבא; פרדמן אהרן  -בני ברק ,חזון איש; פרדסון יהודה יצחק  -בני ברק ,עטרת שלמה
 קרית הרצוג; פרוביין חיים  -ירושלים ,תורה אור; פרוביין חיים  -גבעת זאב ,מיר; פרוידיגר אריה  -טלזסטון ,רשב"י; פרוידיגרישראל מאיר  -ירושלים ,מיר; פרוידיגר רפאל  -ירושלים ,קול יעקב; פרוידיגר שמואל  -ירושלים ,קול ירושלים; פרוידנברגר יוסף
חיים  -ביתר ,בית שמואל; פרויליך אברהם יוסף  -בני ברק  ,באר אהרן; פרויליך ברוך  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; פרויליך
שלמה  -ירושלים ,אהל יוסף; פרוינד יוסף  -ירושלים ,טל תורה; פרוינד יוסף  -בני ברק  ,מורשה ודעת; פרוינד יחזקאל  -בני ברק,
דרך אמונה; פרוינד מרדכי  -ביתר עלית ,אור דוד; פרוינד משה  -בני ברק  ,חזון איש; פרוינד נחום  -מודיעין עילית ,בית אבא;
פרוינד פינחס  -בני ברק  ,פונוביז'; פרוינד צבי זאב  -בני ברק  ,מיארן; פרוינד שלמה יצחק  -בני ברק ,פונוביז'; פרוינדליך עקיבא -
מודיעין עילית ,אוצר דעת; פרוסקין שמואל  -ירושלים ,הר השלום; פרוש אברהם  -ירושלים ,בני הישיבות; פרוש אברהם  -מודיעין
עילית ,אמרי ברוך; פרוש אברהם  -ביתר עלית ,עטרת שלמה  -ביתר; פרוש אברהם  -צפת ,ביאלא; פרוש אליעזר דוד  -צפת,
ביאלא; פרוש יהודה  -ירושלים ,עץ החיים; פרוש מרדכי  -אופקים ,נחלת משה; פרוש נתן נטע  -ירושלים ,רב עמרם חסידא; פרוש
רפאל  -מודיעין עילית ,חדוות התלמוד; פרוש שלום צבי  -בית שמש ,בית יחאל ; פרוש שלמה זלמן  -מודיעין עילית ,למען אחי;
פרוש שמואל  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); פרזן שמואל  -אשדוד ,כנסת ישראל; פרח רועי  -ירושלים ,מיר; פרחי מאיר  -אלעד,
שירת שמעון; פרחי משה  -ירושלים ,בני אליהו; פרחים יעקב  -ירושלים ,נר יוסף; פרחן ידידיה  -אשדוד ,בינה לשבים; פרי מרדכי -
טבריה; פרי שמעון  -בית שמש ,שיח יצחק; פריד אוריאל  -ירושלים ,דברי אמת; פריד אליעזר אלימלך  -פתח תקוה ,קרית אונו;
פריד דוד אברהם  -ירושלים ,מיר; פריד ישראל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פריד משה  -מודיעין עילית ,כנסת
יצחק (ק"ס); פריד צבי  -בני ברק ,פונוביז'; פריד רפאל  -פתח תקוה ,זכרון אלימלך; פריד שמעון  -בני ברק  ,שמחת התורה;
פרידליס אהרן  -ירושלים ,צפירת תפארת; פרידלנדר אהרן  -ירושלים ,מיר; פרידלנדר חיים  -בני ברק  ,רשב"י; פרידלנדר חיים -
אשדוד ,המרכזי למצוינים אשדוד; פרידלנדר יונה  -ירושלים ,בית מדרש להלכה בהתיישבות; פרידלנדר יונה  -בני ברק  ,בית הלל;
פרידלנדר יצחק  -בני ברק  ,שערי שמעון; פרידמן אביגדור  -בני ברק  ,דאראג; פרידמן אברהם ישעיהו  -בית שמש ,יששכר באהליך
 -בית שמש; פרידמן אהרן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; פרידמן אלחנן  -מודיעין עילית ,מרומי שדה; פרידמן אליהו  -בני ברק ,
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מראה כהן; פרידמן אליעזר  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; פרידמן אפרים  -מודיעין עילית ,בית שלום; פרידמן
אריה  -אלעד ,מדרש אליהו; פרידמן בנימין לייב  -בית שמש ,אהבת תורה; פרידמן בצלאל  -בני ברק  ,רשב"י; פרידמן דוד  -בני
 אלעד ,מדרש אליהו; פרידמן דוד יהושע  -ירושלים ,רוממה; פרידמן חיים  -בית שמש ,אורברק  ,כנסת התורה; פרידמן דוד
לישרים; פרידמן יהושע  -ירושלים ,מיר; פרידמן יוסף  -בית שמש ,עטרת שלמה; פרידמן יוסף  -מודיעין עילית ,כתר תורה; פרידמן
יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פרידמן יוסף אהרן  -בני ברק ,מאור התורה; פרידמן יוסף זרח  -אלעד,
מדרש אליהו; פרידמן יוסף צבי  -רכסים ,מיר; פרידמן יחזקאל  -מודיעין עילית ,תורת זאב; פרידמן יחזקאל  -בני ברק  ,בית מדרש
עליון; פרידמן יחיאל מיכל  -בני ברק  ,אלכסנדר; פרידמן יעקב יצחק  -ירושלים ,תורת יוסף; פרידמן יצחק  -ירושלים ,מיר; פרידמן
יצחק צבי  -בית שמש ,טשכנוב; פרידמן ישראל  -ירושלים; פרידמן ישראל  -ירושלים ,פרשבורג; פרידמן מאיר  -בני ברק ,יששכר
באהליך; פרידמן מנחם  -ירושלים; פרידמן מנחם מנדל  -ביתר ,ברכת מרדכי; פרידמן מרדכי  -בית שמש ,חשקת שלמה; פרידמן
מרדכי  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; פרידמן משה  -ירושלים ,חסדי דוד; פרידמן משה  -בני ברק  ,בית הלל;
פרידמן משולם  -ביתר עלית ,זכרו תורת משה; פרידמן נחום  -ירושלים ,נר ישראל; פרידמן נחום  -ירושלים ,חסדי דוד; פרידמן נתן
 ביתר עלית ,שמרלר; פרידמן נתן  -ירושלים ,מיר; פרידמן עמרם יצחק  -ירושלים ,בית יצחק הלוי; פרידמן פינחס  -בית שמש,זכרון שמשון; פרידמן פנחס  -בית שמש ,חשקת שלמה; פרידמן פנחס מנחם ישעיה  -חיפה ,סערט ויזניץ; פרידמן צבי  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פרידמן שלום זעליג  -ירושלים ,מיר; פרידמן שלמה  -בני ברק  ,יששכר באהליך; פרידמן
שלמה  -בני ברק  ,חזון איש; פרידמן שלמה אהרן  -בני ברק ,נר רפאל; פרידמן שמואל בנימין  -פתח תקוה ,זכרון ישועת יצחק;
פרידמן שמחה בונים  -ערד ,נחלת יצחק; פרידמן שמעון  -מודיעין עילית ,שערי לימוד; פרידמן שמעון צבי  -מודיעין עילית ,זכרון
יעקב יוסף; פריזל אברהם ישעיהו  -ירושלים ,אבי עזרי; פריזנד יוסף  -ירושלים ,עיון ההלכה; פריי חיים שלמה  -קרית גת ,יד רמ"א;
פרייזלר דב  -ירושלים ,צפירת תפארת; פרייל יהודה  -ירושלים ,צילו של היכל; פרייליך אליהו  -בית שמש ,אור לישרים; פרייליך
משה יצחק  -בני ברק  ,זכר שלמה (תל אביב); פריימן ברוך  -ירושלים ,מיר; פריימן יצחק  -בני ברק ,יששכר באהליך; פריימן ישראל
מאיר  -חיפה ,עמודי עולם; פריימן ישראל מאיר  -ירושלים ,אורחות יעקב; פריימן מאיר  -בית שמש ,סלאנים; פריימן מאיר -
ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול; פריימן מנדל  -בית שמש ,בית יחיאל פישל; פריימן מנחם  -מודעין עילית ,עטרת שלמה -
מודיעין עילית; פריינד אברהם  -אשדוד ,זכרון יוסף; פריינד חיים שלום  -מודיעין עילית ,אליבא דהלכתא; פריינד יואל  -בית שמש,
שמחת בנימין; פריינד עזריאל  -בני ברק  ,אהל יעקב; פריינד שמעון  -בית שמש ,יששכר באהליך; פרייס אהרן  -בני ברק  ,נחלת
משה; פרייס אריה  -בני ברק ,בית מדרש אבטליון; פרייס ישראל מאיר  -בני ברק  ,באר שלמה; פריליך יהונתן  -בני ברק ,ראשון
לציון; פרינץ מאיר  -מודיעין עילית ,שירת אהרן; פריצקי אליהו  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; פרישמן שלמה זלמן  -בני ברק ,
עטרת שלמה; פרל ישראל מאיר  -עפולה ,יששכר באהליך; פרל מרדכי אליהו  -מודיעין עילית ,שערי ציון; פרלה דניאל  -בני ברק ,
עטרת שלמה  -קרית הרצוג; פרלין אברהם ישעיה  -מודיעין עילית ,בית הלוי  -ראש העין; פרלין מרדכי  -ירושלים ,שערי אמונה;
פרלמוטר אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; פרלמוטר יהודה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום (מודיעין עילית); פרלמוטר
יהושע  -בני ברק  ,פונוביז'; פרלמוטר יצחק אייזיק  -מודיעין עילית ,פונוביז' מ"ע; פרלמוטר צבי  -בני ברק  ,חזון איש; פרלמוטר
שמעון  -בני ברק  ,צדק לדוד; פרלמן אליסף  -ירושלים ,מיר; פרלמן יהודה  -ירושלים ,מיר; פרלמן שלמה  -אלעד ,מנחת יעקב;
פרמד אריה  -נצרת עלית ,תפארת צבי; פרמד אשר  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; פרמישלן יצחק  -אשדוד ,גרודנא; פרן
נדב  -תפרח ,תורת יששכר; פרננדס יעקב מאיר  -ירושלים ,משכן שלמה; פרנצוז אלחנן  -ירושלים ,עטרת משה; פרנק יחיאל מיכל
 ירושלים ,אוהבי תורה; פרנק עקיבא  -ירושלים ,אהל תורה; פרנק צבי פסח  -בני ברק  ,בית הלל; פרנקו אברהם  -בני ברק  ,ביתיוסף; פרנקיל יוסף צבי  -בית שמש ,עטרת שלמה; פרנקל אברהם  -מודיעין עילית ,שויתי ה; פרנקל אברהם יצחק  -בית שמש ,מיר;
פרנקל אהרן  -ירושלים ,בית מדרש להלכה בהתיישבות; פרנקל אלחנן  -בני ברק  ,לומז'ה; פרנקל אלחנן  -ירושלים ,שער המלך;
פרנקל אליהו  -ירושלים ,מיר; פרנקל חיים מאיר  -מודיעין עילית ,עיון הלכה ויזניץ; פרנקל יהודה  -רכסים ,נר ישראל; פרנקל יחיאל
 ירושלים ,מיר; פרנקל ישראל  -בני ברק  ,תורת אמת; פרנקל יששכר דוד  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; פרנקל מיכאליעקב  -בני ברק ,דרכי איש; פרנקל צבי מיכל  -בית שמש ,שערי שמחה; פרנקל שלום מרדכי  -נתיבות ,בית יצחק; פרנקל שלמה דב
 בית שמש ,יששכר באהליך; פרנקל שלמה זלמן  -ירושלים ,תפארת ישראל; פרנקרייך זבולון  -בני ברק  ,כנסת התורה; פרנקרייךחיים  -בני ברק  ,בית הלל; פרנקרייך יעקב  -בני ברק  ,בית רפאל; פרסטר אברהם יוסף  -בית שמש ,עיון-בעלזא; פרסר אברהם
ישעיה  -מודיעין עילית ,פתחי שערים; פרעס אברהם ישעיהו  -ירושלים ,זכרון אליהו; פרעס בנימין  -אופקים ,ישרי לב; פרעס יונה
זאב  -אופקים ,נחלת משה אופקים; פרעס יצחק  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; פרץ אבינועם  -ירושלים; פרץ
אליהו  -אשדוד ,עטרת צבי; פרץ אליהו פנחס  -אופקים ,נחלת מיכאל; פרץ אפרים  -ירושלים ,אור אלחנן; פרץ דוד  -בני ברק ,
תורה וחסד; פרץ דן  -אשדוד ,זוהר התורה; פרץ יוסף  -בני ברק  ,ברכת דוד; פרץ מאיר  -אלעד ,מדרש אליהו; פרץ מאיר חיים  -בני
ברק  ,בית הלל; פרץ מיכאל  -בני ברק  ,בית דוד; פרץ צפריר  -אלעד ,חכמת שלמה; פרץ רפאל  -ירושלים ,אהבת שלום; פרצוביץ
יחזקאל אהרן  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); פרקוביץ יחיאל  -בני ברק ,אליבא דהלכתא; פרקש אהרן  -בני ברק  ,פונוביז'; פרקש
אלעזר  -בני ברק  ,חזון איש; פרקש מאיר מרדכי  -מודיעין עילית ,זכרון משה; פרקש משה אהרן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה;
צאהן מרדכי צבי  -ירושלים ,מיר; צאיט מנחם  -מודיעין עילית ,גאון יעקב; צאיט משה  -בני ברק ,נחלת משה; צאלח אוריאל -
מודיעין עילית ,אהבת שלום; צארום גדעון  -בני ברק  ,תפארת גמליאל  -רמלה; צארום יעקב  -בני ברק  ,הר"ן; צבאח דוד  -אופקים,
עטרת שלמה  -אופקים; צבי מיכאל  -בני ברק  ,עטרת שלמה; צביון חיים  -בני ברק ,חזון איש; צבר יחזקאל  -ירושלים ,שובי נפשי;
צברי בצלאל  -בני ברק  ,בית הלל; צדוק אביאל יחיאל  -רמת גן ,בית הלל; צדוק חיים  -אלעד ,משכנות שלום; צדוק יצחק  -בני
ברק  ,היכל יוסף; צדוק מרדכי  -ירושלים ,דרכי ישראל; צדוק צבי  -ביתר עלית ,שבזי; צדיקאן עזר  -אשדוד ,אורות חיים ומשה;
צדקה יהודה  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; צדקה יהושע  -בני ברק ,תורה וחסד; צדקה משה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום
(מודיעין עילית); צוברי אלירן  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; צוברי חיים  -אשדוד ,דעת יוסף; צוויג יעקב משה -
ירושלים ,תורת הדורות; צויבל אברהם  -ירושלים ,מיר; צויבל ברוך  -ירושלים ,בית יהדא; צולמן אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,באר
שלמה; צ'ולק חנניה  -אלעד ,עופר אילים; צ'ולק יצחק  -פתח תקוה ,עטרת שלמה  -פתח תקוה; צופיוף שלמה ישראל הכהן -
 בית שמש ,תורת אמת; צוקרמן שלמה  -ירושלים ,בריסק; צור יהושע  -בני ברק  ,שיחחיפה ,עטרת שלמה; צוקרמן אברהם
יצחק; צור ישראל  -בני ברק ,הר"ן; צורי ינון חיים  -ירושלים ,הנר המערבי; צורי שלמה  -ירושלים ,עטרת שלמה; צוריאל אברהם
יצחק  -גבעת זאב ,תפארת ישראל; צוריאל ישראל  -בני ברק  ,לומדי תורה; צורף יצחק דוד  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; צורף
נתן  -בני ברק ,האלשיך; ציון אברהם  -ירושלים ,מיר; ציוני אברהם יואל  -בני ברק ,מורשה ודעת; ציטיאט דוד  -בני ברק ,אור דוד;
ציטרון יעקב  -בני ברק  ,פונוביז'; צייגר שמואל אליהו  -חיפה ,יחל ישראל; צייטלין אהרן  -בני ברק ,פונוביז'; צייטלין יחיאל  -קרית
יערים ,נחלי דעת; ציינוירט יחזקאל  -ביתר ,לויצק; צימנט יחיאל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; צימרמן אביגדור  -בני ברק ,
אוהל תורת שם; צימרמן אברהם יהושע  -בני ברק  ,נחלת משה; צימרמן מנחם  -בני ברק  ,שערי שמעון; ציצוביץ אלעזר יצחק -
ירושלים ,אוהל יוסף; ציקינובסקי יוסף  -בני ברק  ,נחלת משה; ציקינובסקי רפאל מרדכי  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני ברק;
צלינקר יוסף  -בני ברק  ,סלבודקא; צ'מאני מיכאל  -בני ברק  ,קודש קודשים; צמח חיים  -בני ברק  ,עמלה של תורה; צ'ציק שלמה
 בני ברק ,תורה וחסד; צרפתי משה  -אשדוד ,אהל שלמה ורחל; צרפתי עמרם  -אשדוד ,בית המדרש לדיינים; קאהן חיים -מודיעין עילית ,מראה יחזקאל; קאהן עפר אברהם  -תפרח ,בית יוסף; קאהן פנחס יעקב  -מודיעין עילית ,שקידת התורה; קאופמן
אליהו  -ירושלים ,עטרת ישראל; קאופמן יחיאל  -חיפה ,עמודי עולם; קאופמן מתתיהו  -מודיעין עילית ,בית אבא; קאפמן יונתן
יחיאל  -עפולה ,יששכר באהליך; קבלן נתנאל  -בני ברק  ,בית יוסף; קבנובסקי ברוך  -תל ציון ,צילו של היכל; קדושי אליעד  -ביתר
עלית ,אור דוד; קדושי חננאל  -ביתר עלית ,כאייל תערוג; קדושים אהרן  -טבריה ,מגדל חסד; קדושים נתנאל  -ירושלים ,בית
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אלשיך; קדמי אליהו  -תל ציון ,דרכי ישראל; קדמי ישראל מאיר  -בני ברק  ,אמרי יוסף; קהלני נתנאל  -בני ברק  ,ישיבת שיח יוסף;
קהן מרדכי  -בני ברק ,אהל יעקב; קהתי אמציה  -אשדוד ,אהל שלמה ורחל; קובי משה  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; קובר מאיר -
ירושלים ,מיר; קובשקה אריאל  -ירושלים ,מיר; קוגל בצלאל עוזר  -מודיעין עילית ,רצופות; קוגל יעקב חיים  -בית שמש ,אהבת
תורה  -בית שמש; קוגלמן דוב מרדכי  -נצרת עלית ,נחלת משה; קוגן אריה  -ירושלים ,קלייפדא; קוזליק ישראל  -בני ברק  ,זכרון
גדליה; קוזליק ישראל  -ערד ,בית מדרש גבוה  -ערד; קוזניץ שמואל  -רכסים ,נר ישראל; קוט יצחק  -חיפה ,נחלת הלויים; קוט
מרדכי  -בני ברק ,זכרון משה; קוטק יעקב  -ירושלים ,הלכה למשה; קוטק נתן  -ירושלים ,ברכה מציון; קוין ברוך לייב  -ירושלים,
מיר; קויפמאן שמעון  -ירושלים ,למען דעת; קולדצקי אהרן  -בני ברק  ,ברסלב; קולדצקי אריה  -בני ברק  ,פונוביז'; קולדצקי חיים
 בני ברק  ,רבי עקיבא; קולדצקי שלום  -ירושלים ,שערי תבונה; קולדצקי שלמה  -בני ברק  ,פרדס כץ; קוליץ אברהם  -בני ברק,נחלת דוד; קולמן שלום מאיר  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; קולנגי אליהו  -בני ברק ,עץ חיים; קולנגי חיים שאול  -בני ברק ,
יששכר באהליך  -בני ברק; קולנגי יונתן  -בני ברק ,יששכר באהליך; קולסקי חיים יום טוב  -ביתר ,דורשי ציון; קולר אפרים צבי -
בני ברק  ,משה ואהרן; קולר שלום  -בני ברק  ,אהל מועד; קוממי מתניה שלום  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; קוניניסקי
יצחק  -מודיעין עילית ,תפארת חיים; קונצקי יעקב ישראל  -מודיעין עילית ,אבני קודש; קונשטט ברוך  -בני ברק  ,בית הלל;
קוסובסקי ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,חושן משפט; קוסטנטינר נתן  -בני ברק ,ברסלב; קוסקאס יואל  -אשדוד ,באר מרים;
קוסקאס רזיאל  -אשדוד ,כנסת ישראל; קוסקס יוסף חיים  -ירושלים ,דרכי דוד; קופולוביץ ישראל מנדל  -מודיעין עילית ,בריסק;
קופולוביץ צבי דוד  -מודיעין עילית ,בריסק; קופטייל יוסף  -ירושלים ,בית יצחק הלוי; קופילוביץ משה  -ירושלים ,תורה אור; קופל
אליהו  -בני ברק  ,בית הלל; קופל גבריאל  -ירושלים ,מיר; קופל יעקב ישראל  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -אור יהודה; קופמן
אברהם ישעיהו  -ירושלים ,הלכה למשה; קופמן אהרן  -בני ברק ,פונוביז'; קופמן אפרים  -ירושלים ,קהילות יעקב; קופמן בנימין -
ירושלים ,מיר; קופמן יהודה  -רכסים ,כנסת חזקיהו; קופמן יצחק  -רמת גן ,מורשה ודעת; קופמן מנחם  -פתח תקוה ,לומז'ה; קופמן
מרדכי  -בני ברק  ,פונוביז'; קופפר עידו  -רכסים ,נר ישראל; קופצוב נריה  -מעלה אדומים ,קלייפדא; קופר יהודה  -אלעד ,אברכים
 אלעד; קופרמן אהרן דוד  -ירושלים ,מיר; קופרמן משה  -ירושלים ,מסילת התורה; קופרמן שמואל  -בני ברק  ,מורשה ודעת;קופשיץ אפרים  -בית שמש ,פרושים; קופשיץ יהושע לייב  -בני ברק  ,נחלת משה; קופשיץ צבי  -ירושלים ,מיר; קופשיץ צבי  -בית
שמש ,אהבת שלום; קוק רפאל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; קוק שמואל  -בני ברק  ,נחלת משה; קוקבה אברהם שמואל  -בני
ברק  ,כנסת ישראל; קוקיס אליהו  -בני ברק  ,יששכר באהליך; קוקיס אריאל  -בני ברק  ,קול ירושלים; קוקיס מאיר  -חיפה ,דעת
יואל; קורח חננאל  -ירושלים ,אוהל יוסף; קורח יואל  -ירושלים ,אוהל חייא; קורח נתנאל  -ירושלים ,בני אליהו; קורלנדסקי מרדכי
דוד  -מודיעין עילית ,קרית ספר; קורלנסקי דב  -בני ברק ,בית ישראל; קורלנסקי יעקב ישראל  -טבריה ,אהבת שלום  -טבריה;
קורלנסקי יששכר דב  -בני ברק ,נחלת משה; קורלנסקי משה יצחק  -בני ברק  ,בית דוד; קורמן נח  -בני ברק  ,באר אהרון; קורמן
שלמה  -מודיעין עילית ,בית אבא; קורן משה יהושע  -ירושלים ,מנחת שלמה; קורנבלום ישראל  -אופקים ,בית שלמה; קורנבליט
אברהם  -בית שמש ,בית שמואל; קורנפלד יעקב  -בני ברק ,יששכר באהליך; קורנפלד ישראל  -ירושלים ,עטרת שלמה; קורנפלד
מרדכי  -בני ברק  ,בית הלל; קורפו משה  -ירושלים ,אסוקי שמעתא; קורץ אליהו  -מודיעין עילית ,שיר ושבחה; קורץ שמעון יעקב
 מודיעין עילית ,פונוביז'; קושלבסקי יהודה  -ירושלים ,חניכי הישיבות; קטיעי יוסף שלום  -בית שמש ,כתר תורה; קטיפיאן רחמים מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; קיבוביץ צבי  -בני ברק ,בית מדרש עליון; קיבלביץ שמחה בונים  -ירושלים ,נשמתאהרן חיים; קיהן יששכר דב  -בית שמש ,גור; קיוואק אפרים  -צפת ,אור צדיקים; קיי שאול חיים  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך -
מודיעין עילית; קייקוב יוסף  -בני ברק  ,ברסלב; קינוולד יהושע  -מודיעין עילית ,עמק יהושע; קיסנר בנימין  -מודיעין עילית ,שערי
ציון; קיסנר יהודה  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; קיסנר נחום  -מודיעין עילית ,כנסת הגדולה; קיציס אהרן  -בני ברק  ,שערי
חכמה; קיציס זאב  -בני ברק  ,באר ישראל; קיציס יהודה  -בני ברק  ,שערי חכמה; קירזנר אליעזר זאב  -בני ברק  ,פונוביז'; קירזנר
מיכאל דוד דב  -ירושלים ,בריסק; קירזנר צבי אלעזר  -בני ברק  ,בית הלל; קירמאיר עקיבא  -ירושלים ,מיר; קירשנבוים ישראל -
ירושלים ,מיר; קלאר חיים עוזר  -בני ברק ,פונוביז'; קלאר יוסף  -בני ברק  ,דאראג; קלאר שמואל  -בני ברק  ,דאראג; קלברמן משה
 בית שמש ,עטרת שלמה; קלגסבלד אלעד ,מדרש אליהו; קלגסבלד אריאל  -ירושלים ,דבר שלום; קלגסבלד יעקב ישראלשמואל  -מודיעין עילית ,תורת משה; קלויזנר דוד  -בני ברק ,יששכר באהליך  -רמת שלמה; קלויזנר חנוך חיים  -בני ברק ,קרית
מלך; קלויזנר יחזקאל  -בני ברק ,כנסת שלום; קליימן אשר  -בני ברק ,פונוביז'; קליימן דוד  -אשדוד ,עטרת צבי; קליימן צבי דב -
 חיפה ,קרית אתא לצעירים; קליין אברהם יעקב  -ירושלים ,בית ישראל; קליין אהרון -בני ברק  ,נחלת משה; קליין אברהם
 בית שמש ,מיר; קליין אהרן אליהו  -בני ברק  ,דאראג; קליין אהרן יוסף  -בני ברק ,מודיעין עילית ,מגדל עוז; קליין אהרן
 בית שמש ,עמלה של תורה; קליין בצלאל  -בני ברק  ,תורת דב"ש; קלייןדאראג; קליין אריאל  -ירושלים ,מיר; קליין בן ציון
גדור  -בני ברק ,הרב מנדל; קליין דוד דב  -מודיעין עילית ,מיר; קליין דוד שמעון  -ירושלים ,באיאן; קליין יהודה  -אלעד ,מדרש
אליהו; קליין יהודה  -מודיעין עילית ,עמלי תורה; קליין יהושע  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; קליין יוסף  -בית
שמש ,נתיבות ברוך; קליין יוסף צבי  -בני ברק ,דרכי איש; קליין יועזר  -בני ברק  ,שירת ישראל; קליין ישראל  -בני ברק  ,עטרת
שלמה  -משכן דוד; קליין מאיר  -ירושלים ,מיר; קליין מנחם  -בני ברק  ,ברסלב; קליין משה מרדכי  -צפת ,ברסלב; קליין נחום -
ירושלים ,ראשית דרכינו; קליין נתן נטע  -בני ברק ,ויזניץ מאנסי; קליין שלמה  -בני ברק  ,בית הלל; קליינמן משה  -מודיעין עילית,
בית שלמה; קליינר מאיר  -בני ברק ,שירת דבורה  -ת"א; קלימי רונן  -רכסים ,חיי עולם; קלינמן יהודה יואל  -בני ברק  ,דאראג;
קלירס יוסף חיים  -ירושלים ,תורת זאב; קלמן נתנאל  -ירושלים ,בריסק; קלנטר יוסף  -אלעד ,חיל לאורייתא; קלנטרי אליהו -
מודיעין עילית ,המרכזי; קלצקי יהודה י - .בית שמש ,צילו של היכל; קלצקין אברהם  -מודיעין עילית ,זכרון משה; קלצקין ישראל
מאיר  -בני ברק  ,עטרת שלמה; קלר נתן  -בני ברק ,כנסת התורה; קלרמן אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,נר זרח; קלרמן אורי שרגא
 בני ברק  ,הלפרין; קלרמן אורי שרגא  -בני ברק  ,שערי תורה  -ת"א; קלרמן יחזקאל  -בני ברק  ,פונוביז'; קלרמן ישראל מאיר -ירושלים ,מיר; קלרמן צוריאל  -ירושלים ,תורת שלמה; קלרמן רפאל א.א - .מודיעין עילית ,הגר"א; קמינצקי מנחם  -ירושלים ,אהל
שמעון; קמינצקי מרדכי  -בני ברק  ,פונוביז'; קמפה יעקב יצחק  -ירושלים ,הרב דרוק; קנדיבה אליהו  -קרית יערים ,תורה אור;
קנובל ברוך  -בני ברק  ,תורה ותפארתה; קנובל מרדכי  -ירושלים ,תורת משה; קנובליך דוד  -בית שמש ,אהבת תורה; קנובליך
משה  -בני ברק ,יד אהרן; קנזי יעקב  -בני ברק  ,יששכר באהליך; קנטור אברהם  -ירושלים ,תורה אור; קנטור יהושע לייב  -בני
ברק ,מורשה ודעת; קנטור ישראל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; קנטור ישראל מאיר  -ירושלים ,מיר; קנטור מיכאל  -ירושלים ,מיר;
קנטרוביץ בנימין  -מודיעין עילית ,מיר; קניאל טוביה  -מודיעין עילית ,מיר; קניאל מתניה  -ירושלים ,תפארת ישראל; קניבסקי אריה
לייב  -בני ברק  ,פונוביז'; קניבסקי ברוך מרדכי  -בני ברק ,קרית מלך; קניבסקי דוד  -ירושלים ,רבינו חיים עוזר; קניבסקי דוד  -בני
ברק  ,פונוביז'; קניבסקי יעקב ישראל  -בני ברק ,פונוביז'; קניבסקי ישראל  -בני ברק ,מורשה ודעת; קניבסקי מרדכי יחיאל  -בני
ברק  ,פונוביז'; קניג אלעזר  -מודיעין עילית ,רצופות; קניג יוסף משה  -ירושלים ,קבר רחל; קניג מנחם אליעזר  -אלעד ,מדרש
אליהו; קניג נחמן אריה  -ירושלים ,מוסדות קבר רחל  -הרב מילר; קניגסברג בנימין שמאי  -ירושלים ,יששכר באהליך  -רמת
שלמה; קניגסברג יהודה  -מגדל העמק ,מגדל אור; קניגסברג יחיאל  -אופקים ,תורת חיים ; קניגסברג ישכר דב  -ירושלים ,אוהל
 בית שמש ,אור לישרים; קניגסהפר חיים צבי  -מודיעיןיוסף; קניגסברג שמואל  -בית שמש ,שומרי החומות; קניגסהפר דוד
עילית ,למען אחי; קנל יהושע  -ירושלים ,עטרת ישראל; קנל יוסף  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; קנל יוסף ברוך  -מודיעין
עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; קנפו מרדכי  -ירושלים ,אור זרוע; קנפלמכר רפאל  -בני ברק  ,זכרון קלם; קנר איתמר -
מודיעין עילית ,מגדל עוז; קנר יהודה  -מודיעין עילית ,חושן משפט; קנר יעקב יוסף  -מודיעין עילית ,בית אבא; קנתן שמעון -
בני ברק ,שערי ציון; קסטיקה יצחק  -מודיעין עילית ,שערי הלכה; קסטנבוים דוד  -מודיעין עילית ,עץ חיים; קסטנבוים יוסף -
מודיעין עילית ,אבן ישראל; קסטנבוים יוסף  -מודיעין עילית; קסטנבוים מנחם מ - .בני ברק ,בית הלל; קסטנבוים משה  -בני ברק ,
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הלפרין; קסטנבום ישראל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; קסטנר אברהם  -בני ברק  ,רשב"י; קסטנר חיים  -טלזסטון ,נחלי דעת;
קסטנר חנוך  -רכסים ,נר ישראל; קסטנר משה חיים  -חיפה ,עמודי עולם; קסטרו ישראל  -מודיעין עילית ,סלבודקא; קסל מנחם -
מודיעין עילית ,בית יצחק; קסלר אהרן  -ירושלים ,מיר; קסלר אורי שרגא  -בני ברק  ,ברסלב; קסלר יוסף  -ירושלים ,בית חיים;
קסלר יוסף  -בני ברק  ,פונוביז'; קסלר יעקב  -ירושלים ,מיר; קסלר ישראל  -בני ברק  ,רשב"י; קסלר משה  -בני ברק  ,פונוביז';
קסלר שאול  -מודיעין עילית ,בית שלום; קסלר שמואל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; קסלר שמחה  -בני ברק  ,קדושי קרקא; קעניג
יעקב  -צפת ,ביאלא; קפל ברוך  -חיפה ,סערט ויזניץ; קפל חיים יצחק  -חיפה ,סערט ויזניץ; קפל יהושע מרדכי  -חיפה ,סערט
ויזניץ; קפלון יקותיאל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; קפלן אברהם מאיר  -ירושלים ,ר"ד סגל; קפלן אהרן דב  -בני ברק ,בית יחיאל;
קפלן אליהו  -בית שמש ,תורה ודעת; קפלן אליעזר דב  -ירושלים ,זכרון שמשון; קפלן בנימין  -בני ברק ,נחלת משה; קפלן בנימין
בינוש  -ירושלים ,מיר; קפלן יוסף  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; קפלן יצחק  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; קפלן ישראל -
בית שמש ,יששכר באהליך; קפלן ישראל אייזיק  -ירושלים ,צפירת תפארת; קפלן ישראל חיים  -ירושלים ,יששכר באהליך  -רמת
שלמה; קפלן ישראל יעקב  -ירושלים ,וולזין; קפלן משה צבי  -ירושלים ,ברכת ישראל; קפלן שלמה  -מודיעין עילית ,מגדל עוז;
קפש יוסף חיים  -בני ברק  ,עמלי תורה; קפש יצחק  -רכסים ,לוית חן; קצאור שלום  -בני ברק ,תורה ודעת; קצב בנימין  -ירושלים,
ברכה מציון; קצב חיים  -בני ברק  ,אהל תמר; קצב שי  -בני ברק ,היכל התלמוד; קצב שמואל אליהו  -ירושלים ,אבי עזרי ישראל;
קצבורג אלעזר דוד  -ירושלים ,צילו של היכל; קצבורג אריה אברהם  -מודיעין עילית ,דעת תבונות; קצבורג משה מנחם  -מודיעין
עילית ,תורה ותפילה; קצבורג שמואל  -מודיעין עילית ,הגר"א; קצבורג שמואל  -אלעד ,מדרש אליהו; קצואר אהרן  -בני ברק ,
פונוביז'; קצואר יוסף  -בני ברק  ,חזון איש; קצינלבוגן  -ירושלים ,תורת הלל; קציר אליאב  -ירושלים ,שארית יעקב; קציר יואב -
בני ברק ,הלפרין; קצלנבוגן אברהם  -ירושלים ,חברון גאולה; קצלנבוגן אברהם ישעיהו  -אשדוד ,גרודנא; קצלנבוגן אברהם משה -
בני ברק  ,הגר"א; קצלנבוגן אלעזר  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; קצלנבוגן משה  -בני ברק  ,כנסת התורה;
קצלנבוגן שמואל  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; קצנלבוגן אלתר י - .ירושלים ,מגדל עוז; קצנלנבוגן שמואל יואל  -בני ברק ,
מאור יצחק (חמד); קראוני שילה  -טבריה ,נחלת אפרים; קראוס דוד  -חיפה ,מגדל עוז; קראוס יונה צבי  -בני ברק  ,רשב"י; קראוס
יוסף  -בני ברק  ,יששכר באהליך; קראוס יוסף שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; קראוס יחזקאל  -מודיעין
עילית ,ליבו חפץ; קראוס יעקב ישראל  -בני ברק  ,הליכות משה; קראוס ישראל  -בני ברק  ,נשמת חיים; קראוס משה  -בני ברק ,
הליכות משה; קראוס משה  -ירושלים ,מגדל עוז; קראוס משה עקיבא  -בני ברק ,אהל יעקב ולאה; קראוס עקיבא  -ירושלים ,כנסת
התורה  -ירושלים הרב קלור; קראוס שמואל  -מודיעין עילית ,ובחרת בחיים; קראוס שמואל חיים  -בני ברק  ,פונוביז'; קרביץ
אברהם ישעיהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; קרביץ אהרן  -ירושלים ,בית אולפנא דרבינו יוחנן; קרביץ אלחנן  -מודיעין עילית,
קצות החושן; קרביץ אליהו דוד  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; קרביץ אליעזר  -בני ברק ,רבינו חיים עוזר; קרביץ
זאב  -בני ברק ,ברסלב; קרביץ יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; קרביץ יוסף חיים  -בני ברק  ,בית מדרש גבוה להוראה-רמת
השרון; קרביץ יצחק דוד  -בני ברק  ,חזון איש; קרביץ ישעיהו  -בני ברק  ,תורת דב"ש; קרביץ מאיר  -מודיעין עילית ,קול אריה;
קרביץ מרדכי  -ירושלים ,נשמת ישראל; קרואני דוד  -רחובות ,יד משה  -רחובות; קרואני ישראל  -בני ברק ,ישיבת הר"ן; קרוזר
מרדכי  -בני ברק  ,שמעתתא דהלכתא; קרויזר חיים  -בית שמש ,הר סיני; קרויזר חיים יוסף  -בית שמש ,פרושים; קרויזר יוסף אבא
 בני ברק  ,כנסת התורה; קרויזר יעקב אלימלך  -מודיעין עילית ,עץ חיים; קרויזר ישראל  -בית שמש ,צדקת אפרים; קרויזר משה -בית שמש ,ישיבת הרב שטרנבוך; קרויזר צבי אלימלך  -ירושלים ,מיר; קרויזר שלמה  -בית שמש ,אור לישרים; קרויזר שלמה -
ירושלים ,צילו של היכל; קרויזר שלמה צ - .מודיעין עילית ,רצופות; קרויזר שמואל  -בית שמש ,נודע בשערים; קרויטורו מאיר -
ירושלים ,מיר; קרויס יעקב מנחם  -מודיעין עילית ,תפארת חיים; קרון גרשון  -מודיעין עילית ,הר"ן; קרון משה  -פתח תקוה ,קהל
עדת ישורון; קרוק יעקב  -בני ברק  ,הר"ן; קרוק צבי  -ירושלים ,למען דעת; קריבוס יוסף  -בית שמש ,סלאנים; קריגסמן אברהם -
בני ברק ,פרשבורג; קריגסמן ברוך  -בני ברק ,טל תורה; קריגסמן יהונתן  -מודיעין עילית ,זכרון נחום; קריגר שמואל  -בני ברק ,באר
יעקב; קריזר יצחק  -ירושלים ,נזר מרדכי; קריזר נתן  -בני ברק  ,פונוביז'; קריזר צבי  -בני ברק ,פונוביז'; קריטהמר שמואל  -קרית
גת ,סלונים; קריינדלר יהודה לייב  -ירושלים ,מיר; קריינס שמואל בן ציון  -מודיעין עילית ,יששכר באהליך; קרייסמן ברוך -
ירושלים ,יששכר באהליך; קרייסמן ברוך הכהן  -אופקים ,אבי עזרי; קרייסמן יעקב  -קרית יערים ,מיר; קרימלובסקי דניאל  -אשדוד,
עטרת צבי; קרימלובסקי חיים שמחה  -עמנואל ,סלונים; קרימלובסקי ידידיה  -בני ברק  ,מודזיץ; קרימלובסקי שמואל  -ירושלים,
תפארת חיים צבי; קרימלובסקי שמואל  -מודיעין עילית ,אלכסנדר; קריספין אהרן  -בני ברק  ,מורשה ודעת; קריספין דוד -
ירושלים ,קול יהודה; קריצלר יעקב  -ירושלים ,תורה אור; קריצלר שמואל  -ירושלים ,תורה אור; קרישבסקי אהרן זאב  -בית שמש,
ישא ברכה; קרישבסקי יוסף קדיש  -ירושלים ,מיר; קרישבסקי יצחק  -ביתר ,הר"ן; קרישבסקי שאול יצחק  -ירושלים ,מבצר
התורה; קרליבך אברהם  -ירושלים ,מיר; קרליבך אליעזר יהודה  -מודיעין עילית ,מיר; קרליבך מרדכי  -ירושלים ,אהבת שלום;
קרלינסקי אברהם  -ירושלים ,בריסק; קרלינסקי חיים עוזר  -בית שמש ,אברכים  -בית שמש; קרליץ יהושע  -בית שמש ,כנסת
מרדכי  -בית שמש; קרליץ יהושע  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; קרליץ מרדכי  -בני ברק ,פונוביז'; קרלנשטיין אברהם  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; קרמר אברהם  -בני ברק ,רשב"י; קרמר דב בער  -בית שמש ,אור לישרים; קרמר חיים שלמה
 מודיעין עילית ,יששכר באהליך; קרמר יאיר  -ירושלים ,בית יחיאל; קרמר יהודה  -ירושלים ,יששכר באהליך; קרמר יוסף  -מודיעיןעילית ,שערי ציון; קרמר יוסף פנחס  -ירושלים ,ישיבת בריסק; קרמר מרדכי  -ירושלים ,מעלות התורה; קרמר משה אהרן  -ירושלים,
נחלת איש; קרן גבריאל  -רכסים ,נר ישראל; קרנברג משה דוד  -ירושלים ,מיר; קרנובסקי אברהם אהרן  -אופקים ,עטרת שלמה;
קרנובסקי יעקב  -ירושלים ,אוהל יוסף; קרני יצחק  -בני ברק  ,הר"ן (בני ברק); קרסנטי סעדיה  -ביתר עלית ,נחלת גדעון;
קרסניצקי אהרן  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; קרפ אריה לייב  -בית שמש ,יששכר באהליך; קרפ ישראל  -בית שמש ,עטרת שלמה -
בית שמש; קרפ מרדכי מאיר  -אשדוד ,אוהל יוסף; קרפף שמואל יצחק  -מודיעין עילית ,שירת אהרן; קרפפן יצחק  -אלעד ,מדרש
אליהו; קרצונסקי שר שלום  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; קרקובר דב  -בני ברק  ,היכל התלמוד; קרשינסקי אברהם  -מודיעין
עילית ,מיר (ברכפלד); קרשינסקי דוד  -ירושלים ,דעת אליהו; קרשינסקי יוסף  -ירושלים ,אוהל דוד שלמה; קרשינסקי יעקב ישראל
 בני ברק  ,אהל יעקב; קרשינסקי שלום  -מודיעין עילית ,קרית ספר; קשאני משה  -טבריה ,נחלת אפרים; קשאני רועי  -ביתרעלית ,גן רוה; קשש שרגא  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; ראה עמנואל  -ביתר ,גן רוה; ראובן מאיר  -אשדוד ,אורות חיים ומשה;
ראובני יעקב  -באר שבע ,אור גרשון; ראובני ציון  -ירושלים ,אהל יוסף; ראז חיים  -מודיעין עילית ,בית אבא  -קבוצת סלבודקה;
ראז ישראל אריה  -מודיעין עילית ,שערי לימוד; ראז רפאל שמואל יעקב  -מודיעין עילית ,בריסק; ראזענבוים משה  -ירושלים,
בריסק; ראזענבוים יחזקאל שרגא  -מודיעין עילית ,תפארת חיים; ראטה אלכסנדר זיסקינד  -בית שמש ,ישועת משה; ראטה ישכר
משה  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; ראטה נחום  -ירושלים ,בית אהרן הכהן; ראטה ראובן דב  -ירושלים ,קול יהודה;
ראטענבערג פנחס שלום  -לונדון ,בית שלמה אריה; ראם אריה  -ירושלים ,מיר; ראם מאיר  -ירושלים ,מיר; ראם שלמה  -ירושלים,
מיר; ראקאוו שמעון יצחק  -מודיעין עילית ,תפארת חיים; רבי חיים  -ירושלים ,אהל יוסף; רבי יוסף  -בני ברק  ,ברסלב; רבי מאיר -
בני ברק ,נר ישראל; רבי מאיר  -נתיבות ,יד אהרן; רביב שלום יהודה  -בני ברק  ,בית דוד; רביבו בני  -רחובות ,כסא רחמים; רביבו
חנוך  -בני ברק  ,ידידיה; רביבו יעקב  -בני ברק  ,עטרת יוסף; רבינא יחזקאל  -בני ברק ,רשב"י; רבינו מרדכי  -ירושלים ,באר
אברהם; רבינוביץ אליעזר  -ירושלים ,ביאיאן; רבינוביץ אריה מרדכי  -ביתר ,באיאן; רבינוביץ אשר  -ירושלים ,יששכר באהליך;
רבינוביץ בן ציון  -ירושלים ,נתיב יצחק; רבינוביץ ברוך שלמה  -ירושלים ,הר"ן; רבינוביץ חיים  -ירושלים ,מיר; רבינוביץ חיים זעליג -
מודיעין עילית ,אהל יוחנן; רבינוביץ יהודה  -ירושלים ,אור שמחה; רבינוביץ יהושע אשר  -ביתר ,באיאן; רבינוביץ יוסף  -ביתר,
באיאן; רבינוביץ מנחם נחום  -ביתר עלית ,קאלוב; רבינוביץ מרדכי שלמה  -ביתר עלית ,באיאן; רבינוביץ רפאל אלחנן  -עפולה,
נחלת משה  -עפולה; רבינוביץ שמואל  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; רבינוביץ שמואל  -ירושלים ,בוייאן; רבינוביץ

גפק

המשך רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' ומלגת 'עיון ההלכה'
שמואל חיים  -ביתר עלית ,באיאן; רביע אברהם  -מודיעין עילית ,מיר; רביץ אריה  -ירושלים ,אור אלחנן; רביץ אריה צבי  -ירושלים,
מיר; רביץ יהודה  -בני ברק  ,חניכי חברון  -ב"ב; רביץ יוסף  -ירושלים ,בית התלמוד; רביץ יחיאל  -חיפה ,עמודי עולם; רביץ יצחק -
ירושלים ,אור אלחנן; רביץ ישעיהו  -בני ברק  ,חזון שמואל; רביץ מיכאל  -ירושלים ,עטרת שלמה; רבנוביץ יוסף  -בית שמש ,אהבת
תורה; רבר דב  -בני ברק ,פונוביז'; רדין משה דוד  -ירושלים ,עטרת שלמה; רדליך נחום  -מודיעין עילית ,שערי ציון; רואש אוריאל
 רכסים ,כנסת חזקיהו; רוב אליעזר  -ירושלים ,בית התלמוד; רוב יצחק  -חיפה ,סערט ויזניץ; רובין אליהו  -ירושלים ,בריסק; רוביןאריה  -ירושלים ,משכן משה; רובין בצלאל דוד  -בית שמש ,אהל יוסף; רובין ברוך  -ירושלים ,מיר; רובין יהושוע  -אשדוד ,אורות
חיים ומשה; רובין יואל  -ירושלים ,יד הלוי; רובין יוסף  -בני ברק  ,כנסת התורה; רובין יצחק  -ירושלים ,למען דעת; רובין ישראל -
ירושלים ,אהבת שלום; רובין ישראל יעקב  -אשדוד ,ויזניץ; רובין מרדכי נתנאל  -ירושלים ,אהל ישרים; רובין נתן  -מודיעין עילית,
בית אבא; רובינוף צבי  -בית שמש ,אהבת שלום; רובינשטיין אליהו  -ירושלים ,כנסת יהודא; רובינשטיין בנימין  -ירושלים ,מעלות
התורה; רובינשטיין דב  -ערד ,נחלת יצחק ; רובינשטיין דוד  -ירושלים ,קבר רחל; רובינשטיין חיים  -רחובות ,לומדי תורה;
רובינשטיין יעקב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; רובינשטיין משה  -רכסים ,נר ישראל; רובינשטיין מתתיהו -
ירושלים ,אהבת שלום; רובינשטיין שמואל אייזיק  -ירושלים ,חושן משפט; רודא יוסף חיים  -בני ברק  ,פונוביז'; רודה מאיר -
ירושלים ,דרכי ישראל; רודרמן אשר  -בני ברק ,כתר תורה; רווזנטלר יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; רוז יחזקאל יוסף  -זכרון
יעקב ,זכרון מיכאל; רוז משה דוב  -בני ברק  ,אהבת אהרן; רוז משה דוב  -מודיעין עילית ,מנחת זאב; רוז ריצ'רד  -ירושלים ,יחי
ראובן; רוזבלט יעקב  -ירושלים ,מיר; רוזבסקי יצחק מתתיהו  -ירושלים ,סלאנים; רוזובסקי אברהם  -ירושלים ,מיר; רוזלאר יהונתן -
בני ברק  ,נחלת משה; רוזן דוד  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); רוזן זאב  -בני ברק  ,אלכסנדר; רוזן יונה חיים  -אשדוד ,גרודנא; רוזן
יוסף חיים  -בית שמש ,בית הלל; רוזן מרדכי  -בית שמש ,אור לישרים; רוזן משה  -בני ברק ,תורת שמואל; רוזן נח  -אשדוד ,בית
ישראל; רוזנבאוים מנחם  -ביתר ,תורת שלמה; רוזנבוים בנימין  -ירושלים ,מרגניתא דאברהם; רוזנבוים בנימין ביינוש  -ירושלים,
דרכי תורה; רוזנבוים חיים  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); רוזנבוים יהודה  -בני ברק  ,שיח יצחק; רוזנבוים משה  -ירושלים,
שמרלר; רוזנבוים משה ברוך  -מודיעין עילית ,תורה אור; רוזנבורג יהודה דוב  -ירושלים ,שומרי החומות; רוזנבלום דוד  -ירושלים,
תפארת אבות; רוזנבלום יהודה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; רוזנבלום יוסף אריה  -בני ברק ,מורשה ודעת;
 אופקים ,זכרון אליהו;רוזנבלט אברהם  -ירושלים ,חסדי דוד; רוזנבלט ברוך  -מודיעין עילית ,אמרי ברוך; רוזנבלט יעקב
רוזנבלט יצחק זאב  -אופקים ,עטרת שלמה  -אופקים; רוזנבלט משה אלתר  -ירושלים ,מיר; רוזנבלט צבי  -ירושלים ,ברכת אברהם;
רוזנברג אברהם יוסף  -חיפה ,סערט ויזניץ; רוזנברג אהרן  -עפולה ,מצוינים בהלכה  -עפולה; רוזנברג אליהו  -מודיעין עילית ,מגדל
עוז; רוזנברג בצלאל  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); רוזנברג זאב  -מודיעין עילית ,בני בנימין; רוזנברג חיים  -מודיעין עילית ,מיר;
רוזנברג חנוך צבי  -ערד ,נחלת יצחק; רוזנברג יהודא  -בני ברק ,רשב"י; רוזנברג יהודה  -ירושלים ,מיר; רוזנברג יהושע  -בני ברק ,
הליכות חיים; רוזנברג יחיאל  -מודיעין עילית ,אלכסנדר; רוזנברג יעקב  -מודיעין עילית ,אהל אברהם; רוזנברג יעקב יוסף  -מודיעין
 ירושלים ,שומרי החומות; רוזנברג לוי יצחק  -בני ברק ,דרכי איש; רוזנברג צבי אליעזר -עילית ,אלכסנדר; רוזנברג יצחק
ירושלים ,אור מנחם; רוזנברג רפאל  -בני ברק  ,מעיני הישועה; רוזנברג שלמה  -בני ברק ,מיר; רוזנברג שמואל  -ירושלים ,תורה
אור; רוזנברגר אליעזר  -בני ברק  ,בית תלמוד להוראה; רוזנטל אברהם אליקים  -בני ברק  ,נחלת משה; רוזנטל איסר יהודה -
מודיעין עילית ,פונוביז'; רוזנטל איסר יהודה  -בני ברק ,פונוביז'; רוזנטל אליהו יהודה  -בני ברק ,הגר"א; רוזנטל יהודה  -בני ברק,
הליכות משה; רוזנטל יהודה  -ירושלים ,יששכר באהליך; רוזנטל יוסף שלמה  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל; רוזנטל יחזקאל  -צפת,
ישיבת צפת; רוזנטל יצחק  -חיפה ,עמודי עולם; רוזנטל יצחק זאב  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; רוזנטל מאיר  -חיפה ,עטרת
שלמה; רוזנטל שלמה גאדיל  -ירושלים ,משכן אהרן; רוזנטל שמעון משה  -בני ברק  ,נחלת יחיאל; רוזנפלד אפרים פישל  -בני ברק
; רוזנפלד משה טוביה  -בני ברק  ,נחלת משה; רוזנפלד שלמה  -ירושלים ,מיר; רוזנפלד שמואל  -בני ברק  ,עטרת שלמה; רוזנפלד
 בית שמש ,ישועות משה; רוזנקרנץ אליהו  -בית שמש ,שיח יצחק; רוזנר אהרן  -מודיעין עילית ,מסילת ישרים; רוזנרשמעון
אליהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; רוזנר אלישע  -בני ברק ,ברסלב; רוזנר אמיתי  -ירושלים ,מיר; רוזנר חיים  -ירושלים; רוזנר
יעקב עזריאל  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; רוזנר ישעיהו  -בני ברק  ,המרכזי; רוזנר ישראל  -בני ברק ,באר אהרן; רוזנר ישראל
מאיר  -קרית יערים ,נחלי דעת; רוזנר נדב  -ירושלים ,מיר; רוזנר שלמה  -ירושלים ,עטרת שלמה; רוזנר שלמה  -בני ברק  ,פונוביז';
רוזנר שלמה  -מודיעין עילית ,מיר; רוח שלמה  -ירושלים ,דרכי דוד; רוחמקין יעקב  -כרמיאל ,קרן אורה; רוט אברהם ישעיהו -
ירושלים ,מיר; רוט ברוך מרדכי  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; רוט דוד  -מודיעין עילית ,הר"ן (ברכפלד); רוט יוסף
 מודיעין עילית ,יששכר באהליך  -מודיעין עילית; רוט יחיאל אהרן  -בני ברק ,נחלת משה; רוט מאיר  -בני ברק ,מאור התלמוד; רוטמרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; רוט צבי דוד  -בית שמש ,אהבת שלום; רוט צבי יהודה  -בני ברק  ,פונוביז'; רוטברד יעקב  -ירושלים,
נתיב הדעת; רוטברד מנחם  -ירושלים ,ר"ד סגל; רוטלוי אברהם ישעיהו  -בני ברק  ,גרודנא; רוטלוי אליעזר שלום הכהן  -ירושלים,
אור ההלכה; רוטלוי יחיאל מרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; רוטלוי ירמיהו  -ירושלים ,מיר; רוטמן בצלאל  -בית שמש ,פרושים; רוטמן
יהודה  -ירושלים ,מיר; רוטמן יהושע  -בית שמש ,בריסק; רוטמן יוסף  -בית שמש ,פרושים; רוטמן יוסף  -מודיעין עילית ,הר"ן
(ברכפלד); רוטמן יוסף  -ירושלים ,מיר; רוטמן יוסף חיים  -ירושלים ,שומרי החומות; רוטמן יעקב  -ירושלים ,זכרון שמשון; רוטמן
יעקב  -בית שמש ,בית יעקב שמשון; רוטמן מרדכי דוד  -ביתר ,בית משה; רוטמן משה  -בית שמש ,עטרת שלמה; רוטמן משה
ישראל  -ירושלים ,נר אליהו; רוטמן נתן  -ירושלים ,קמניץ; רוטמן צבי עקיבא  -ירושלים ,באר משה; רוטמן צבי עקיבא  -ביתר
עלית ,פרושים; רוטמן צבי עקיבא  -אשדוד ,גרודנא; רוטמן ראובן  -בני ברק  ,שערי תורה  -ת"א; רוטמן שאול  -בני ברק  ,כנסת
 בית שמש ,תורה אור;התורה; רוטמן שלום  -ירושלים ,אהל חייא; רוטמן שלמה זלמן  -ירושלים ,קרית משה; רוטנברג אליהו
רוטנברג אריאל  -ירושלים ,משאת משה; רוטנברג יהודה  -אלעד ,מדרש אליהו; רוטנברג יוסף  -ירושלים ,קול תורה; רוטנברג יוסף
אברהם  -בני ברק  ,זכרון אברהם יחזקאל; רוטנברג יחיאל משה  -בני ברק  ,פונוביז'; רוטנברג ישראל  -מודיעין עילית ,מעלה
אדומים (קר"ס); רוטנברג מאיר  -אופקים ,נחלת משה אופקים; רוטנברג ראובן  -ירושלים ,מיר; רוטנברג שלמה זלמן  -ירושלים ,יד
לעץ החיים; רוטנר חגי  -ירושלים ,תורה אור; רוטנשטיין שמואל  -בני ברק ,אורח השולחן; רוטר גבריאל  -בני ברק  ,יששכר באהליך
 ירושלים ,מיר; רוטשילד אליהו  -בני ברק  ,כתר תורה  -בני ברק; רוטשילד יחיאל מיכאל  -מודיעין בני ברק; רוטר שמואלעילית ,לאסוקי שמעתתא; רוטשילד ישעיהו  -בני ברק  ,סלבודקא; רוטשילד מאיר  -בני ברק ,יששכר באהליך; רוטשילד משה
יחיאל  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; רויטנברג דוד  -מודיעין עילית ,שקידת התורה; רויך מרדכי  -ירושלים,
נתיבות התורה; רויף יצחק  -בני ברק  ,חפץ חיים; רויף שלמה הלל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; רוכלין אברהם מאיר  -מודיעין
עילית ,מיר; רום ברוך  -ירושלים ,אור שמח; רום יהושע  -ירושלים ,מיר; רונן מאיר ידידיה  -ירושלים ,אהל יוסף; רונס אשר -
ירושלים ,יששכר באהליך; רונס זאב  -בני ברק  ,שיח יוסף; רוסוף בצלאל  -בני ברק  ,עטרת שלמה; רוקח אליהו  -ירושלים ,יששכר
באהליך  -רמת שלמה; רוקח שלום  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; רוקח שלמה  -ירושלים; רוקמיל דב בער  -בני ברק  ,תפארת חיים
שמואל; רוקר אריה  -ירושלים ,רינת התורה; רותן חיים  -בני ברק ,בית הלל; רותן יהודה אריה  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף;
רותן יוסף  -בני ברק ,ארחות תורה; רותן מאיר  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; רותן שמואל  -מודיעין עילית ,כנסת
ישראל  -חברון; רז יוגב  -ירושלים ,איתרי; רז יחזקאל  -מודיעין עילית ,נחלת משה; רז יחיאל  -מודיעין עילית ,ליבו חפץ; רחבי יותם
יוסף  -בני ברק  ,ברכת דוד; רחימוב אליאור מנשה  -ביתר ,תלמוד יוסף; רחמים אביחי  -צפת ,רשב"י; רחמים אהרן  -טבריה ,יקירי
טבריה; רחמים אורי מאיר  -תל ציון ,אש מציון; רחמים ישראל  -בני ברק  ,אהל שמעון; רחמים מנחם  -נתיבות ,אור לחנניה; רחמים
מנשה  -נתיבות ,לב אליהו; רחמן יוסף חיים  -ירושלים ,פונוביז -ירושלים; רחמני אברהם עמנואל  -בני ברק ,יערפו טל; ריבלין
אברהם  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; ריבלין חיים יחיאל  -ביתר עלית ,עטרת שלמה  -ביתר; ריבלין יחזקאל -
בית שמש ,שיח יצחק; ריבלין יעקב זלמן  -ירושלים ,אור שמואל; ריבלין יעקב ישראל  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש;
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ריבלין יצחק  -ירושלים ,לב אברהם; ריבלין משה  -לוד ,כתר תורה; ריבלין נפתלי  -ירושלים ,מיר; ריבלין פנחס  -בית שמש ,חכמי
לב; ריבלין שמעון  -ירושלים ,תפארת יונה; ריז'י דוד  -בני ברק ,פונוביז'; ריזל מנחם  -ירושלים ,חיי משה; רייז מיכאל דב  -בני ברק ,
באר שלמה; רייזמן אבא חייא  -בני ברק  ,ברסלב; רייזמן אברהם יוסף  -אשדוד ,בעלזא; רייזמן יהושע  -בית שמש ,בעלזא; רייזמן
רפאל בנימין  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; רייזנפלד שלמה זלמן  -ירושלים ,מיר; רייזנר אברהם  -אשדוד ,דעת יוסף; רייזנר
ישראל  -ביתר עלית ,נדבורנה; רייזנר מרדכי  -בני ברק  ,בעלזא; רייזנר עקיבא  -בני ברק ,אהל יעקב; רייזנר שמואל  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; רייטר משה  -ביתר עלית ,הישיבה הגדולה ביתר; רייך אהרן  -מודיעין עילית ,קצות החושן;
רייך יחיאל יוסף  -ירושלים ,עטרת שלמה; רייך ישכר  -פתח תקוה ,דברי יציב; רייך יששכר  -פתח תקוה ,דברי יציב; רייך משה -
אלעד ,מדרש אליהו; רייך פנחס  -בית שמש ,שיח יצחק; רייך צבי  -ירושלים ,בוסטון; רייכל דב שלום  -ירושלים ,קרית משה; רייכל
צבי  -מודיעין עילית ,רצופות; רייכמן אברהם  -ירושלים ,נזר מרדכי; רייכמן אליעזר צבי  -בני ברק  ,הרב מנדל; רייכמן דוד מנחם
 בני ברק  ,פונוביז'; רייכמן יונתן  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -ראשון לציון; רייכמן יעקב  -בני ברק  ,חזון שמואל; רייכמן שמעון -בני ברק  ,תורת דב"ש; רייכנברג חיים שלמה  -מודיעין עילית ,כתב סופר; ריינהולד יוסף צבי  -ירושלים ,מיר; ריינמן ישראל מאיר -
בני ברק  ,תפארת ציון; ריינר אוריאל  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; ריינר יהודה  -מודיעין עילית ,בית יוסף; ריינר משה  -בני ברק ,
אמרי יוסף; רייס דוד יצחק  -בני ברק  ,פעמי יעקב; רייר צבי  -ירושלים ,הלכה למשה ; ריכל ישראל  -מודיעין עילית ,יוצאי פונוביז';
רימר אליהו  -מודיעין עילית ,מעלה אדומים (קר"ס); רימר אליהו  -מודיעין עילית ,רצופות; רימר אלכסנדר  -בני ברק  ,כנסת
התורה; רינגל שמשון  -נתיבות ,משכן התורה; רינדר יאיר  -ירושלים ,קהילות יעקב; ריפס בנימין  -ירושלים ,מיר; ריץ' שלמה -
ירושלים ,מיר; רכטשפר יוסף שמעון  -בית שמש ,אהבת תורה; רכניצר אברהם  -ירושלים ,אלכסנדר; רכניצר אברהם  -קרית גת,
חזון יחזקאל; רכניצר יוסף  -אלעד ,עטרת שלמה; רכניצר ישראל ישעיה  -אלעד ,ויזניץ; רמבח נפתלי  -בני ברק  ,נר ישראל; רנד
שמואל  -נצרת עלית ,בני תורה-עפולה; רסקין לוי  -ירושלים ,תורת זרעים; רענן אלחנן איסר זאב  -צפת ,נחלת נפתלי; רענן נפתלי
 ירושלים ,עטרת שלמה; רף חיים  -ירושלים ,עטרת ישראל; רפאל אליהו.מ  -בני ברק  ,נתיבות ההוראה; רפאל גבריאל  -ירושלים,בית לחם יהודה; רפאל יצחק  -ירושלים ,זוהר התורה; רפאל כהן אדיר  -בני ברק ,תורה וחיים; רפאל מאיר  -בני ברק ,פונוביז';
רפאלוב אפרים  -בני ברק  ,נחלת משה; רפאלוב יעקב  -קרית אתא ,אור מאיר; רפאלוב יצחק  -בני ברק  ,פונוביז'; רפאלי ישראל
 ביתר ,בראשית; רפאלי מרדכי  -בני ברק ,רשב"י; רפאלי מרדכי אליהו  -ירושלים ,פאר השלום; רפאלי מרדכי חיים  -ירושלים,מעלות דוד; רפופורט מאיר  -ירושלים ,הר"ן; רפפורט שלמה מאיר  -רכסים ,נר ישראל; רפפורט שמעון  -ירושלים ,תורה אור; רצאבי
מרדכי  -רכסים ,חיי עולם; רקובסקי יעקב  -ירושלים ,עטרת ישראל; רשד אברהם  -פתח תקוה ,אוהל חנה; רשד ישראל  -בני ברק ,
ברכת דוד; שאג אליעזר  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; שאג יצחק  -בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; שאג שמואל -
מודיעין עילית ,תלמידי הכת"ס; שאול עזרא  -בני ברק ,שתילי זיתים; שאול פנחס אליהו  -ירושלים ,שארית יעקב; שאושו יעקב -
אלעד ,כנסת יחזקאל; שאלו יוסף  -בני ברק  ,ברסלב; שאלתיאל אפרים  -ירושלים ,שערי ישועה; שאלתיאל דוד  -ירושלים ,דברי
חזקיהו; שאלתיאל עקיבא  -ירושלים ,פורת יוסף; שאלתיאל שמעון יוסף  -רכסים ,כתר שם טוב; שאר ישוב אברהם  -מודיעין
עילית ,בריסק; שאר ישוב אליהו שלמה  -בני ברק ,הרב מנדל; שאר ישוב משה אריה  -בני ברק  ,מורשה ודעת; שארף שלמה -
מודיעין עילית ,זכרון שלמה וחיים; שבאבו יוחנן  -ירושלים ,שערי דוד; שבדרון יהושע מאיר  -בני ברק  ,עטרת שלמה  -בני ברק;
שבו שבתי  -בני ברק  ,הליגמן; שבח מאיר  -טבריה ,נוף כנרת; שבילי אברהם משה  -בני ברק  ,יביע אומר; שבקוב יעקב  -בני ברק ,
ברכת שמואל; שבתאי אליהו  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שבתאי אליהו עמוס  -ירושלים ,אהל תורה; שבתאי
אלעזר  -ירושלים ,הרב נבנצאל; שבתאי דוד  -בני ברק  ,טל תורה; שבתאי חיים  -בני ברק  ,רשב"י; שבתאי יאיר  -ירושלים ,דברי
סופרים; שבתאי יוסף חיים  -ביתר עלית ,אמת ושלום; שבתאי נתנאל  -ירושלים ,מסילת התורה; שבתאי נתנאל  -רכסים ,אור
תורה; שהם יעקב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שהרבני יונתן  -בני ברק ,אור התורה; שהרבני יצחק  -בני ברק,
משכנות התורה; שהרבני יצחק מיכאל  -ירושלים ,הגרי"מ דרוק; שהרבני שאול  -בני ברק  ,בית המדרש הגדול; שוב אורן  -ירושלים,
אהבת שלום; שוב אליהו  -בני ברק  ,שערי שמעון; שוב דב מאיר  -ירושלים ,מיר; שוב זבולון  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל; שוב
חנוך זונדל  -בני ברק ,שערי הלכה; שוב יוסף  -מודיעין עילית ,בית אבא; שוב יוסף  -ירושלים ,בית אהרן; שוב יעקב צבי  -ירושלים,
מיר; שוב יצחק  -ירושלים ,אהבת שלום; שוב יצחק א - .מודיעין עילית ,עטרת שלמה; שוב משה  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; שובע
יוסף חיים משה  -בני ברק ,מעלות קדושים; שובע מרדכי  -בית שמש ,אוהל יוסף; שובע נתנאל  -בית שמש ,נר ברוך; שובקס
מרדכי  -מודיעין עילית ,ביאן; שובקס פנחס  -ירושלים ,בעלזא; שוגול אורי שרגא  -בני ברק  ,סלבודקא; שוהם אהרן  -בני ברק,
ברסלב; שוהם ישי  -טבריה ,עיון התלמוד; שוואב ישראל  -ירושלים ,ישיבת הר"ן; שווארץ אריה יהודה  -מודיעין עילית ,רצופות;
שווארץ אשר  -בני ברק ,קרית מלך; שווארץ בן ציון  -בני ברק ,בית מדרש עליון; שווארץ חיים  -חיפה ,צאנז; שווארץ יששכר יואל -
מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שווארץ פינחס  -בית שמש ,אהבת תורה; שווב אברהם משה  -ירושלים ,חברון; שווב
אהרן חיים  -ירושלים ,מיר; שווב יצחק  -בני ברק  ,בית יחיאל; שוויצה דן  -בני ברק ,תורת אברהם; שוויצער בנימין נתן  -בני ברק,
יששכר באהליך  -בני ברק; שוורץ אברהם  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שוורץ אברהם יצחק  -בני ברק  ,פונוביז';
שוורץ ברוך  -ירושלים ,טשכנוב; שוורץ דוד ישעיה  -בני ברק ,עטרת שלמה  -בני ברק; שוורץ חיים משה  -ירושלים; שוורץ
יחזקאל  -מודיעין עילית ,בית שלום; שוורץ יעקב  -ירושלים ,מיר; שוורץ יצחק  -בני ברק  ,אור ישראל; שוורץ ישעיהו  -ירושלים,
תורה אור; שוורץ ישראל  -אשדוד ,עטרת צבי; שוורץ ישראל מאיר  -אופקים ,בית מדרש עליון; שוורץ משה חיים  -בני ברק ; שוורץ
פנחס  -ירושלים ,באר משה; שוורץ שמואל  -אשדוד ,עטרת צבי; שוחט חיים  -גבעת זאב ,רש"י; שוימר חיים  -ירושלים ,רוממה;
שוימר שלמה  -ירושלים ,יששכר באהליך; שוימר שלמה  -בני ברק  ,ברכת אשר; שוימר שמואל  -ירושלים ,מיר; שולביץ יחזקאל
 בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; שולזינגר ישראל  -בני ברק  ,מורשה ודעת; שולטי אברהם  -בני ברק  ,סלבודקא; שולםאיתי  -ירושלים ,מיר; שולמן  -מודיעין עילית ,זכר אברהם; שולמן אשר  -ביתר עלית ,בית יצחק; שולמן בנימין זאב  -ירושלים,
חומת ירושלים; שולמן מרדכי שמואל  -בני ברק  ,רשב"י; שולמן נחום  -עפולה ,יששכר באהליך; שולמן שאול  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה; שולץ חיים  -אשדוד ,עטרת צבי; שולץ יוסף צבי  -אופקים ,קרן התורה אופקים; שומר שלמה  -בית שמש ,מצא
חיים; שוע ישראל  -ביתר עלית ,דרכי דוד; שוק יוסף  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; שוקרון אשר  -ביתר ,גאולה קרובה; שוקרון
יעקב  -טבריה ,זכרון מאיר; שוקרון נתנאל  -מודיעין עילית ,חדות יעקב; שוקרון נתנאל  -אשדוד ,עטרת צבי; שור חיים דן  -מודיעין
עילית ,קרלין סטאלין; שור שלום  -בית שמש ,קנין יוסף; שורץ אברהם  -בני ברק ,סלבודקא; שורץ בנימין  -בני ברק  ,עטרת שלמה
 בני ברק; שורץ ברוך  -בני ברק  ,בינה להשכיל; שורץ חיים  -ירושלים ,תפארת מרדכי; שורץ יצחק  -אלעד ,מדרש אליהו; שורץמתתיהו זאב  -בני ברק  ,הליכות משה; שורץ שלמה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; שורצר משה  -ירושלים ,בית מדרש להלכה
בהתיישבות; שושן אפרים  -ביתר עלית ,וישכם אברהם; שושן גל מרדכי  -טבריה ,מגדל חסד; שחור אליהו  -מודיעין עילית ,עטרת
שלמה  -מודיעין עילית; שחור אלכסנדר  -ירושלים ,עץ חיים; שחור יהודה לייב  -מודיעין עילית ,רצופות -מודיעין עילית; שחור
יוסף דוד  -בני ברק  ,אהל יוסף; שחל ברוך מרדכי  -בני ברק ,בית יהדא; שחל יהונתן  -בני ברק  ,פונוביז'; שחף אריאל  -אופקים,
תורת שמעון; שחר יוסף  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; שחר פסח  -ירושלים ,למען דעת; שטאהל אוריאל  -ירושלים ,מיר; שטארק
אהרן שאול  -בני ברק ,רשב"י; שטדלר חיים מרדכי  -בית שמש ,שערי שמחה; שטוקהמר ישראל יצחק  -בית שמש ,אוהבי תורה;
 בני ברק  ,עטרת שלמה; שטיגלשטורך יהודה  -בני ברק ,קהל חסידים; שטיבי שמעון  -בני ברק ,פונוביז'; שטיבל אליהו
מתתיהו  -בני ברק  ,ישועות אריה; שטיגליץ ברוך מרדכי  -אלעד ,מדרש אליהו; שטיגליץ זאב אריה  -בני ברק  ,חזון איש; שטיגליץ
שלמה  -ירושלים ,שארית יוסף; שטיימן אליהו  -גבעת זאב ,זכרון אליהו; שטיימן יהודה אריה  -רכסים ,יששכר באהליך  -שבט
אחים רכסים; שטיין אברהם חיים  -ירושלים ,מיר; שטיין אליעזר  -ביתר עלית ,נחלת בני שמעון; שטיין משה  -ירושלים ,מיר;
שטיינברג דוד  -בית שמש ,נר תמיד; שטיינברג יעקב  -ירושלים ,אוהל יוסף; שטיינברג עקיבא  -טלזסטון ,תורת חיים ; שטיינהויז
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משה  -ירושלים ,מיר; שטיינוביץ משה  -ירושלים ,אהבת שלום; שטיינמן שרגא שמאי  -בני ברק  ,פונוביז'; שטיינמעטץ שמעון
יהודה  -פתח תקוה ,דברי יציב; שטיינמץ שלמה זלמן  -פתח תקוה ,דברי יציב; שטיינר אברהם  -בית שמש ,מעיין התורה; שטייסל
ישראל יוסף  -ירושלים ,סאטמאר; שטינברג חיים מאיר  -בני ברק ,אור הנר; שטינברג שרגא  -בני ברק  ,יששכר באהליך; שטינוביץ
יצחק  -טלזסטון ,עטרת ישראל; שטינמץ מנחם  -ירושלים ,יששכר באהליך; שטינמץ מרדכי  -ירושלים ,ישיבת תורת זאב; שטינמץ
משה  -מודיעין עילית ,איילת השחר; שטסמן אברהם  -מודיעין עילית ,קרית ספר; שטסמן ידידיה מרדכי  -אופקים ,תפארת
שמשון; שטסמן יצחק  -ירושלים ,חכמת שלמה; שטערן חיים  -ירושלים ,יסוד העבודה; שטר אשר  -בני ברק  ,עמלה של תורה;
שטראוס יוסף  -ירושלים ,בעלזא; שטראוס יוסף  -מודיעין עילית ,עטרת ישראל; שטראוס יעקב  -ירושלים ,אמרי יושר; שטראוס
יצחק  -ירושלים ,תורה אור; שטראוס מרדכי יוסף  -ירושלים ,חניכי הישיבות; שטראוס משה  -בית שמש ,מיר; שטרוכליץ שלמה -
מודיעין עילית ,כתר תורה; שטרול חיים אלעזר  -בני ברק ,סאטמאר; שטרית יעקב  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; שטרית נתן -
רכסים ,יערפו טל; שטרית פנחס אליהו  -בית שמש ,אור ההר; שטרלינג משה  -בני ברק ,יששכר באהליך  -בני ברק; שטרן יעקב -
 אלעד ,ויזניץ; שטרן אברהם  -בניבית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; שטרן אברהם  -בני ברק  ,תורת אמת; שטרן אברהם
ברק  ,פונוביז'; שטרן ברוך  -בני ברק  ,דאראג; שטרן דוד  -אופקים ,תפארת שמשון; שטרן דוד  -בני ברק ,פונוביז'; שטרן יחזקאל
שמשון  -אשדוד ,ויזניץ; שטרן ירמיהו אריה  -רחובות ,לומדי תורה; שטרן ישראל מאיר  -אופקים ,נחלת משה; שטרן מרדכי  -בני
ברק  ,יששכר באהליך; שטרן משה  -בני ברק  ,דאראג; שטרן משה  -בני ברק ,ויזניץ; שטרן רפאל אליהו אליעזר  -מודיעין עילית,
עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שטרן רפאל משה  -בני ברק ,פונוביז'; שטרן שלמה  -ירושלים ,מיר; שטרן שמעון  -מודיעין עילית,
מיר; שטרנבוך אלחנן  -בני ברק  ,שערי אמונה; שטרנבוך אליהו  -מודיעין עילית ,ספינקא; שטרנבוך דוד  -ירושלים ,הישיבה
הגדולה; שטרנבוך יהושע  -מודיעין עילית ,בית שלום; שטרנבוך יעקב ישראל  -בני ברק  ,בית יהודה; שטרנבוך שלמה  -מודיעין
עילית ,עיון התלמוד; שטרנברג גרשון  -ירושלים ,אור שמואל; שטרנברג יחיאל  -פתח תקוה ,נחלת דוד; שטרנברג שלמה  -בני ברק
 ,פונוביז'; שטרנפלד גדליה  -בני ברק  ,אהל יעקב; שטרנפלד ישראל  -בני ברק  ,אהל יעקב; שטשיגל שלום גרשון  -בני ברק ,
פונוביז'; שי יוסף  -ירושלים ,בית יחיאל; שיינברג בנימין  -בני ברק ,בית הלל; שיינברג ישראל מאיר  -ירושלים ,בית מנחם; שיינברג
מרדכי  -בית שמש ,מעיין התורה; שיינברג שמואל  -ירושלים ,תורה אור; שיינברגר אברהם צבי  -מודיעין עילית ,כתר תורה;
שיינברגר בנימין  -ירושלים ,קמניץ; שיינברגר דוד  -ירושלים ,קרלין ; שיינברגר דוד אורי  -ביתר ,מעיין התלמוד; שיינברגר מנחם -
מודיעין עילית ,אהבת שלום; שיינברגר שמואל  -ירושלים ,קמניץ; שיינברגר שניאור זלמן  -בית שמש ,קמניץ; שיינפלד חיים עוזר -
אלעד ,מדרש אליהו; שיינפלד יואל  -אשדוד ,מתיבתא בעלזא; שיינר שמחה  -בית שמש ,לומדים; שייפר יצחק  -בני ברק  ,מורשה
ודעת; שייפר ישראל מאיר  -מודיעין עילית ,מגדל עוז; שימבורסקי אברהם ישעיה  -ירושלים ,מיר; שימל יהודה אליהו  -בני ברק,
עטרת שלמה  -בני ברק; שימל יוסף  -ירושלים ,מיר; שימל יוסף  -בני ברק  ,מאור יחיאל; שימל ישעיה צבי  -ירושלים ,מיר; שימל
שלמה  -ירושלים ,מיר; שינדלהיים שמואל  -בני ברק ,אהל יעקב; שינה ישראל  -ירושלים ,אהבת שלום; שינמן בנימין  -בני ברק ,
נתיבות המשפט; שינמן יהודה  -ירושלים ,בית שלמה; שינפלד חנוך  -בני ברק  ,יששכר באהליך; שינפלד יונתן  -בני ברק  ,נחלת
משה; שינפלד יוסף שמעון  -ירושלים ,משמרת חיים; שינפלד משה  -בני ברק ,מורשה ודעת; שינפלד עקיבא  -מודיעין עילית,
משנת הנחל; שינקר גרשון  -בני ברק  ,בית הלל; שינקר דוד  -בני ברק  ,קול יוסף; שינקר יעקב  -בני ברק  ,פונוביז'; שינרמן ברוך
יהודה  -בית שמש ,עטרת ישראל; שיף אהרן  -מודיעין עילית ,מיר (ברכפלד); שיף בנימין  -ירוחם ,עטרת שלמה; שיף חיים  -חדרה,
כנסת יצחק (חדרה); שיף יהושע לייב  -ירושלים ,הלכה ומשפט; שיפמאן שמעון  -ביתר ,קאלוב; שיק אריה לייב אשר  -בני ברק,
דאראג; שיק יעקב  -מודיעין עילית ,בית שלום; שיק פינחס מנחם  -מודיעין עילית ,מרגניתא דאברהם; שירזי בנימין  -אלעד ,בית
דוד; שירי אלעזר  -רמת גן ,בית יהדא; שירר ברוך יוסף  -ירושלים ,אש התורה; שכטר בן ציון  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית
שמש; שכטר בנימין  -חיפה ,מגדל עוז; שכטר יהושע לייב  -ירושלים ,בריסק; שכטר יוסף  -ירושלים ,ר"ד סגל; שכטר יחזקאל -
בית שמש ,יששכר באהליך  -בית שמש; שכטר יצחק  -חיפה ,סערט ויזניץ; שכטר מרדכי אריה  -בני ברק  ,צאנז  -בני ברק; שכטר
נחום  -בית שמש ,אור ישראל; שכטר נפתלי  -ירושלים ,מיר; שכטר נתנאל  -בני ברק  ,יששכר באהליך; שכטר צבי אריה  -אלעד,
מדרש אליהו; שכטר רפאל חיים  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שכטר שבתי  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית
שמש; שכטר שמעון אהרן  -מודיעין עילית ,ויזניץ; שלום משה  -ירושלים ,מוסדות הרמ"א; שלום נאור  -נתיבות ,חכמת רחמים;
שלום ניסים  -בני ברק  ,נחלת משה; שלומוביץ דוד  -בני ברק  ,פונוביז'; שלומוביץ עקיבא יוסף  -ירושלים ,היכל הברכה; שלומי
מאיר  -ירושלים ,בית אלשיך; שלוסברג אברהם  -ירושלים ,אור אלחנן; שלוש אהרן  -ירושלים ,מגדל עוז; שלוש ישראל  -ירושלים,
מעלה שלום; שלזינגר אהרן אליעזר  -מודיעין עילית ,אבן ישראל; שלזינגר אפרים פישל  -בית שמש ,חשקת שלמה; שלזינגר
יהושע  -מודיעין עילית ,שמחת תורה; שלזינגר יהושע ישראל  -מודיעין עילית ,הרב יערי; שלזינגר יחיאל  -בני ברק  ,פונוביז';
שלזינגר יחיאל  -בני ברק ,פרשבורג; שלזינגר יצחק דוד  -חדרה ,כנסת יצחק (חדרה); שלזינגר משה  -מודיעין עילית ,אוהל משפט;
שלזינגר נתן קרפל  -בית שמש ,שומרי החומות; שלזינגר עוזיאל  -חיפה ,סערט ויזניץ; שלזינגר שמעון עזריה  -מודיעין עילית ,הרב
בורר; שלי יעקב  -בני ברק  ,פונוביז'; שלי עמוס יהודה  -ראשון לציון ,מצאנו מים; שליסל  -מודיעין עילית ,בית יהודא; שלמה יאיר
 רכסים ,אור תורה; שלמן נפתלי  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; שלמן שלמה  -ירושלים ,אור יוסף; שלר אברהם ,מיר; שםטוב אריה  -ביתר עלית ,גן רוה; שמאי אברהם ישעיהו  -בני ברק ,שערי שמועות; שמאי שמואל  -ירושלים ,יששכר באהליך; שמאע
חיים מאיר  -בני ברק  ,נחלת משה; שמאע משה  -ירושלים ,כתר תורה; שמואל יעקב  -רכסים ,יששכר באהליך  -רכסים;
שמואלביץ חיים  -ירושלים ,הדרת קודש; שמואלביץ חיים לייב  -ירושלים ,מיר; שמואלביץ נתן צבי  -ירושלים ,מיר; שמואלוב שלום
 ירושלים ,קול יעקב; שמואלי אהרן  -בני ברק  ,שערי ציון; שמואלי יהושע  -רכסים ,נר ישראל; שמואלי ישראל מאיר  -רכסים,יששכר באהליך; שמואליאן ידידיה  -בני ברק  ,שערי אליהו; שמואליאן משה חיים  -מודיעין עילית ,זכרון יעקב יוסף; שמואליאן
רפאל שמעון  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; שמור שמואל  -מודיעין עילית ,ישרי לב; שמחוני יהודה  -בני ברק  ,בית מדרש עליון;
שמחי חנוך  -בני ברק ,ישועה ליהודה; שמחי יוסף חיים  -בני ברק  ,אור ישראל; שם-טוב איתמר  -רכסים ,קרית טבעון; שם-טוב
נתנאל יהודה  -בני ברק  ,הליכות משה; שמיר מאיר  -בני ברק  ,ישיבת הר"ן; שמן ישראל  -בני ברק  ,כנסת התורה; שמני אברהם -
ירושלים ,עטרת ישראל; שמני משה  -ירושלים ,פתח אורה; שמעה יאיר  -בני ברק ,היכל התלמוד; שמעונוב יוסף  -בני ברק  ,שערי
ציון; שמעוני בנימין  -בני ברק ,משפטים ישרים; שמעוני יואב  -בני ברק ,בית הלל; שמעוני משה  -פתח תקוה ,לומז'ה; שמעיה
דניאל  -ירושלים ,חיי משה; שמריהו משה  -אלעד ,מדרש אליהו; שמרלר אשר אנשיל  -אשדוד ,אוהבי תורה; שמרלר יעקב ישראל
 פתח תקוה ,דברי יציב; שמש אברהם נח  -אופקים ,יגל יעקב; שמש בנימין  -אשדוד ,אורות חיים ומשה; שמש דוד  -ביתר עלית,גן רוה; שמש חיים  -בני ברק ,בית שלמה; שמש יוסף  -בית שמש ,חיים של תורה; שמש יחזקאל  -טבריה ,זכרון מאיר; שמש יעקב
 ירושלים ,יסודי התורה; שנברגר נחמיה  -מודיעין עילית ,מאור התלמוד; שנהב אסף  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעיןעילית; שנטאג ישראל  -אשדוד ,אור מאיר; שניאור אברהם  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; שניאור שלום  -בני ברק  ,חזון איש;
שנידר שמעון  -בני ברק  ,נחלת משה; שניידמן יצחק  -בני ברק ,ברסלב; שניידמן ראובן  -מודיעין עילית ,משנת אברהם; שניידר
אברהם אריה  -בני ברק ,פונוביז'; שניידר אליעזר חיים  -ירושלים ,הר"ן; שניידר יגאל  -מודיעין עילית ,תורת חיים ; שניידר יעקב
ישראל  -בני ברק ,בית הלל; שניידר שמואל  -ירושלים ,מיר; שניצר יוסף  -בני ברק  ,יששכר באהליך; שניצר משה חיים  -מודיעין
עילית ,שירת יוסף; שנלר ראובן גדליה  -בני ברק ,הרצליה; שנק אליהו  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; שנק צבי  -מודיעין
עילית ,רשפי א"ש; שנקר אברהם ישעיה  -בני ברק  ,חזון איש; שנקר דוד  -ירושלים ,אהל יוסף  -רמת שלמה; שנקר יחזקאל -
ירושלים ,אור החיים; שעיו אהרן  -ירושלים ,אהבת שלום; שעיו דוד  -אלעד ,בית שמואל; שעיו יום טוב  -ירושלים ,תורה אור; שעיו
יצחק  -מודיעין עילית ,אהבת שלום; שעיו ישי  -בני ברק ,תפארת שלום; שעיו מיכאל  -מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); שער
יובל  -פרדס כץ ,כתר ארם צובא; שפיאן אברהם  -ירושלים ,באר התלמוד; שפיאן יצחק  -אשדוד ,תפארת רחמים; שפיאן שמעון -

ופק
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אשדוד ,בית שמעיה; שפיגל בצלאל  -ירושלים ,תורה אור; שפיגל דוד  -בני ברק ,עץ חיים (מודיעין עילית); שפיגל דוד  -בני ברק ,
שערי שמועות; שפיגל חנוך  -ירושלים ,מיר; שפיגל טוביה  -מודיעין עילית ,שמחת התורה; שפיגל טוביה  -בני ברק ,ברסלב; שפיגל
יהודה  -בני ברק  ,מורשה ודעת; שפיגל משה אהרן  -חיפה ,עמודי עולם  -נחלת הלויים; שפיגל עודד  -מודיעין עילית ,מיר
(ברכפלד); שפיגל שי  -חיפה ,עמודי עולם; שפיגל שמואל אהרן  -מודיעין עילית ,כנסת התורה; שפיגלמן דניאל  -ביתר ,תורת זאב;
שפיגלמן חנוך זונדל  -ירושלים ,בית יחיאל; שפיגלמן מרדכי דוד  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל; שפייצקי שלום  -גבעת זאב ,חסדי
יחיאל; שפילר אהרן  -תל ציון ,קול יהודה; שפילר מרדכי  -מודיעין עילית ,שערי הלכה; שפיץ שמואל  -בני ברק  ,מורשה ודעת;
שפיץ שמשון  -מודיעין עילית ,זכרון משה; שפיצער יקותיאל  -ירושלים ,צאנז; שפיצר משה  -ירושלים ,בריסק; שפירא אברהם -
ירושלים ,ור"מ ישיבת מיר; שפירא אברהם מרדכי  -ירושלים ,אברכים; שפירא אליהו  -בית שמש ,עליות אליהו; שפירא אליהו -
אופקים ,נחלת משה אופקים; שפירא אלישע  -אשדוד ,גרודנא; שפירא אלכסנדר  -ירושלים ,נתיבות חכמה; שפירא אלכסנדר מנחם
 ירושלים ,ר"ד סגל; שפירא בנימין  -מודיעין עילית ,קצות החושן; שפירא דוב  -אלעד ,עטרת שלמה  -אלעד; שפירא דוד שאול -ירושלים ,מיר; שפירא חיים  -ירושלים ,צילו של היכל; שפירא חיים  -מודיעין עילית ,אילה שלוחה; שפירא חיים צבי  -מודיעין
עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שפירא יואל  -בני ברק ,עטרת ישראל; שפירא יואל יהודה  -מודיעין עילית ,כנסת ישראל;
שפירא יוסף מרדכי  -אופקים ,תולדות בנימין (תפרח); שפירא יעקב  -ירושלים ,תורה אור; שפירא ישראל איסר  -מודיעין עילית,
זכרון יעקב יוסף; שפירא ישראל איסר  -מודיעין עילית ,בית שלום; שפירא ישראל אריה  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין
 ירושלים ,מיר; שפירא מאיר  -ירושלים ,מיר; שפירא מרדכיעילית; שפירא ישראל דב  -אלעד ,משכן התורה; שפירא מאיר
 ירושלים ,מיר; שפירא מרדכי  -אלעד ,עופר האיילים; שפירא משה  -מודיעין עילית ,כנסת יצחק (ק"ס); שפירא משה  -בני ברק,פונוביז'; שפירא משה  -אלעד ,מדרש אליהו; שפירא משה דב  -בית שמש ,יששכר באהליך; שפירא משה מנחם  -ירושלים ,מיר;
 ירושלים ,שיח יצחק; שפסוביץ דניאל -שפירא נחמן  -ירושלים ,מיר; שפירא שמעון  -בני ברק  ,פונוביז'; שפירא שמעון
ירושלים ,מיר; שפע בנימין  -אלעד ,רב פעלים; שפר אברהם ישעיהו  -ירושלים ,אורחות יעקב; שפר אלעזר  -אשדוד ,עטרת צבי;
שפר יוסף  -ירושלים ,מיר; שפר משה  -בית שמש ,ש"ס; שפריי יוסף מאיר  -מודיעין עילית ,וילן בעמק; שפרלינג יהודה  -צפת,
נחלת נפתלי; שפרלינג משה  -ירושלים ,מיר; שפרלינג שמואל  -ירושלים ,זכרון חיים; שפרן יהושע העשיל  -אשדוד ,חושן משפט;
שצ'יגל יעקב  -בני ברק  ,שערי שמעון; שצלקה זיו  -מודיעין עילית ,לבו חפץ; שקאני אברהם יוסף חיים  -ביתר עלית ,דעת חיים;
שקד דוד  -מודיעין עילית ,מיר; שקדי מנחם  -רכסים ,קרית טבעון; שקוביצקי אלקנה  -ירושלים ,יששכר באוהליך  -גבעת שאול;
שקלאר אברהם  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה; שקלאר רפאל  -מודיעין עילית ,בלבבי משכן אבנה; שקלים אהרן מאיר  -בני ברק ,
שיח יצחק; שקלים יהונתן  -ירושלים ,נזר מרדכי; שר מאיר  -בית שמש ,עטרת שלמה  -בית שמש; שר נתנאל  -בית שמש ,אהבת
תורה; שר שלום צור ציון  -ירושלים ,דרך אמונה; שראבני אברהם  -ירושלים ,תפארת ישראל; שרבאני רזיאל  -ירושלים ,דרכי דוד;
שרביט אברהם  -בית שמש ,ברכת שלמה; שרביט שמואל  -ירושלים ,עטרת ישראל; שרבף שמעון  -ביתר ,תלמוד יוסף; שרגא
אריאל  -בית שמש ,תפארת אליהו; שרגא בן ציון  -ירושלים ,בני ציון ; שרגא יצחק  -ירושלים ,אהבת שלום; שרגל אורי  -ירושלים,
תפארת התורה; שרגר אברהם  -בני ברק  ,ברסלב; שרהבני שמעון  -ירושלים ,מסילת התורה; שרון נתנאל  -ירושלים ,בית אברהם;
שריאן מרדכי  -ירושלים ,שערי ניסים; שריון יחיאל  -ירושלים ,מיר; שרייבמן פרץ יהודה  -בני ברק  ,אוהל יעקב; שרייבר אברהם
ישעיהו  -ירושלים ,אהבת שלום; שרייבר אהרן  -בני ברק ,בית הלל; שרייבר יונה  -ירושלים ,מיר; שרייבר יוסף שלמה  -אלעד,
מדרש אליהו; שרייבר יצחק זאב  -מודיעין עילית ,עטרת שלמה  -מודיעין עילית; שרייבר ישראל  -ירושלים ,הרבצת תורה; שרייבר
משה  -בני ברק  ,סלבודקא; שרייבר פנחס  -בני ברק ,ברכת אשר שמשון; שרייבר צבי  -בני ברק  ,אהל יעקב; שרייבר שמואל  -בני
ברק  ,שערי תורה; שרים יוסף בנימין  -ירושלים ,יששכר באהליך; שריקי שמעון  -אלעד ,מדרש אליהו; שריקי שמעון  -ירושלים,
עטרת ישראל; שרם יוסף  -בני ברק  ,יומם ולילה; שרם משה  -ירושלים ,תורה מציון; שרעבי אהרון  -מודיעין עילית ,נחלת משה;
שרעבי אסי  -ביתר ,עטרת מאיר אליהו; שרעבי אריה  -ביתר ,עטרת מאיר; שרעבי חיים  -מודיעין עילית ,אוצר דעת; שרעבי יוסף
חיים  -רכסים ,נר ישראל; שרעבי שאול  -בני ברק  ,יששכר באהליך  -בני ברק; שרעבי שלום  -בני ברק  ,הליכות יוסף; שרפהרץ
דוד  -בני ברק  ,רשב"י; שרשבסקי אשר  -בני ברק  ,נחלת משה; שרשבסקי יעקב  -מודיעין עילית ,כנסת יהודא; שר-שלום יוסף
אלחנן  -ירושלים ,נתיב הדעת; ששון אברהם משה  -רכסים ,אור לציון; ששון אלחנן  -אשדוד ,גרודנא; ששון דוד  -אופקים ,עטרת
 אשדוד ,גרודנא; ששון יוסף  -בני ברק  ,עמלה של תורה; ששון יוסף חיים  -מודיעין עילית,שלמה  -אופקים; ששון יהודה
אהבת שלום; ששון יעקב ישראל  -נצרת עלית ,אליבא דהלכתא; ששון ישראל  -אשדוד ,גרודנא; שתיאת שלמה  -מודיעין עילית,
משכן שלום וציון; תאסירי אייל  -בני ברק  ,הר"ן קרית הרצוג; תהילה אליהו  -ביתר ,הדרת מלך; תודה שלמה  -בני ברק  ,תורת
שמואל; תופיק יצחק  -בני ברק ,חזון איש; תורג'מן אברהם  -מעלות ,יערפו טל; תורג'מן אוהד ישראל  -ירושלים ,מיר; תורג'מן אורן
 רמת בית שמש ,עמק הלכה; תורג'מן דוד  -ירושלים ,הר"ן; תייר משה  -אשדוד ,קדם מפעליו; תלמיד ניסים  -בני ברק  ,משכנותהתורה; תם אהרן  -ירושלים ,ישיבת זכרון אליעזר; תם דניאל  -בני ברק  ,תורה וחיים; תמרי יהודה  -ירושלים ,יששכר באוהליך -
גבעת שאול; תנעמי יהודה  -ביתר עלית ,גן רוה; תעסה יעקב ישראל  -בני ברק ,רשב"י; תפילנסקי מאיר אליהו  -ירושלים ,ערוך
לנר; תצ'א עובדיה  -מודיעין עילית ,זכרון יוסף; שליט"א.

הפרשה
שובר זיכוי לרשתות
הביגוד – עיון הפרשה
עיון
םיספט

זפק

שים לב :יש לבדוק קודם הגעה לחנות על זכאות בקו שמספרו 076-8178003 :שלוחה  1ולאחר
מכן שלוחה  .2באם הנך זכאי לשובר תושמע לאחר הודעה על הזכיה – קוד הזכיה בן  6ספרות
וכן גובה ההשתתפות העצמית ,יש לרשום את הקוד ולציין את גובה ההשתתפות  -מעבר לדף
עם שאר הפרטים.
* חובה למסור שובר זה למוכר בעת הקניה ,וכן להציג תעודה מזהה.
* תוקף השובר – עד ערב ראש חודש אלול תש"פ ,לאחר תאריך זה פוקע תוקף השובר ללא
יוצא מן הכלל.
* השובר מזכה לרכישה חד פעמית באחת מהרשתות דלהלן .לא ניתן לקבל זיכוי משובר זה,
יש לממש ברכישה אחת את הסכום במלואו.
* הודעה מפורטת על הזכאות ורשימת סניפי הרשתות ,ראה בפתח הגליון.
* השובר אישי ואינו ניתן לעברה (מלבד המפורט בהודעה בפתח הגליון).
להלן פרטי ההסדר עם הרשתות ,השתתפות עצמית בכל הרשתות – [ .₪ 250גובה ההשתתפות
העצמית הנקובה בכל הרשתות ' '₪ 250היא לרוב השוברים ,כאמור בהודעה בתחילת הגליון ,ישנם שוברים
בעלי השתתפות עצמית נמוכה בסך .]₪ 100
רשת 'ברון כובעים':
•הזכאות היא לכל מגוון הכובעים המצויים ברשת 'ברון כובעים' עד מחיר תוית  ₪ 950בהשתתפות בסך
.₪ 250
•אפשרויות השדרוג :רוצ'ה כלל חסידי  /חסידי סמט  /סנדרס – בתוספת  * .₪ 100רוצ'ה  /סופר קפיטאלה
– בתוספת  * .₪ 110רוצ'ה פרימיום בתוספת .₪ 150
רשת 'ליבוביץ':
•	 הזכאות היא לכל מגוון חליפות 'בגיר' המצויות ברשת 'ליבוביץ' עד מחיר תוית ( ₪ 1.190חליפות נוער
חלקם מדגמים שאינם מחברת 'בגיר') בהשתתפות בסך .₪ 250
•	 אפשרויות השדרוג :חליפות 'בגיר' במחיר תוית  - ₪ 1.290בתוספת  * .₪ 70חליפות 'בגיר' במחיר תוית
 - ₪ 1.490בתוספת  * .₪ 200פראקים  -בתוספת .₪ 300
•	 במעמד הקניה תינתן זכאות לרכישת מוצרים נוספים במחיר מסובסד :מכנס נוסף לחליפה – .₪ 200
מכנס לפראק –  .₪ 220חולצת  VERONA 100%כותנה –  .₪ 70עניבות  50% -הנחה.
•	 אופציה נוספת (במקום חליפה) :זכאות לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות {מכנסיים  /חולצות  /נעליים /
עניבות  /חגורות וכו'} עד למחיר של { ₪ 650כולל כל המבצעים שבחנות  -ככסף מזומן} .למחזיקי השובר
ניתנים מחירים מיוחדים ,לדוגמא :חולצת  100% VERONAכותנה  .₪ 70חולצת  easy ironסטפנו 100
 .₪נעלים רוקפורט במחיר תוית  – 699בסך  ,₪ 349ועוד מגוון מוצרים במחירים מיוחדים ,בהשתתפות
עצמית בסך .₪ 250
רשת 'בגיר' (וכן בסניפי 'ליבוביץ' במודיעין עילית ,בית שמש ,חיפה וטבריה):
•	 הזכאות היא לכל מגוון חליפות קצרות כמו ברשת 'ליבוביץ' ,או לקפוטה פרחוני בטנה מלאה (או קפוטה
חלק חצי בטנה) בהשתתפות בסך .₪ 250
•	 אפשרויות השדרוג :קפוטה חלק בטנה מלאה – בתוספת  * .₪ 200חליפה בטנה מלאה – בתוספת .₪ 200
•	 כמו כן תנתן הנחה :על מכנס נוסף  -במחיר .₪ 220
•	 אופציה נוספת (במקום חליפה) :זכאות לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות {מכנסיים  /חולצות  /נעליים
 /עניבות  /חגורות וכו'} עד למחיר של { ₪ 650כולל כל המבצעים שבחנות  -ככסף מזומן} .למחזיקי
השובר ניתנים מחירים מיוחדים ,לדוגמא :חולצת  BAGIRבמחיר  .₪ 100נעלים רוקפורט במחיר תוית
 – 699בסך  ,₪ 349ועוד מגוון מוצרים במחירים מיוחדים ,בהשתתפות עצמית בסך .₪ 250

רשת 'רויאל':
•הזכאות היא לכל מגוון החליפות והקפוטות ברשת 'רויאל' בהשתתפות בסך  ,₪ 250כדלהלן:
חליפה חצי בטנה –  3חלקים (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  * .₪ 200חליפה בטנה מלאה –  3חלקים (חליפה
וסט ומכנס) – בתוספת  * .₪ 300חלאט ירושלמי (כולל  2מכנסים) – בתוספת .₪ 200
•כמו כן תנתן הנחה  15 %על כל מוצרי המותג 'רויאל'.
•אופציה נוספת (במקום חליפה) :זכאות לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות {ישיבה חלט  /שלאפרוק /
מכנסיים  /חולצות  /חגורות  /הלבשה כללית וכו'} עד למחיר של  ,₪600בהשתתפות בסך .₪ 250
רשת 'אקסוס':
•הזכאות היא לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות {מכנסיים  /חולצות  /נעליים  /עניבות  /חגורות וכו' ,לא
כולל חליפה} עד למחיר של { ₪ 620סכום זה הוא 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  250ש"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 'פאביו' (גברים וילדים):
•	 הזכאות לכל מגוון מוצרי הביגוד שבחנות עד למחיר של  ,₪ 650בהשתתפות עצמית בסך { ₪ 250כולל
כל המבצעים שבחנות  -ככסף מזומן} .למחזיקי השובר יינתנו מחירים מיוחדים ,לדוגמא :חליפות ילד /
נוער  ,₪ 350חולצה  FABIOבהרכב  100%כותנה  ,₪ 70 -חולצה ) - ABIO GOLD (easy ironבמחיר
 ,₪ 100ועוד מגוון רחב של מוצרים במחירים מיוחדים.
•	 לא ניתן לקבל עודף מול זיכוי זה ,יש לממש את השובר בשלמותו בקניה אחת.
רשת 'עינית':
•הזכאות היא לכל מגוון המסגרות שמחירן עד ( ₪ 850פולו ,גאנט ,לופו ,יוג'י ,גד ,ברוס ,גאפ ,לילי ,וכל
מסגרות הפלסטיק חסידי) ,כולל עדשות בדיקוק  1.6עד מס'  8וצילינדר  ,2שמחירן עד  ,₪ 600סה"כ שווי
החבילה  .₪ 1450בהשתתפות בסך .₪ 250
•אפשרויות השדרוג :שדרוג למסגרת שמחירה עד  ,₪ 1,000בתוספת  .₪ 50שדרוג 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________:
מספר ת .ז ______________:.חובה להציג תעודה מזהה.

קוד הזכיה שהושמע בקו:
גובה השתתפות עצמית (הקף בעגול)₪ 100 / ₪ 250 :
מספר טלפון לתקלות בלבד 052-7113338 :שלוחה ( 2קו זה מיועד לתקלות בעת מימוש השובר בלבד ,הקו
הוא של החברה המפעילה את השוברים ואין לחברה זו קשר או מידע בנושא הזכאות לשובר)

טפסים

עיון

הפרשה

םיספט
טופס סימון לשאלות

טפק

שנענו (גליון קעז)

נא למלא את הטופס בכתב ברור לסמן √

ליד אות השאלה שנענתה

לגוזרו ולשלחו יחד עם התשובות לת.ד 58022.י-ם עד לתאריך כ סיון תש"פ

שם ___________________________:קוד אישי_________________:
כולל_________________________:
ישיבה____________________:
 3שורות אלו מיועדות למשיבים שעדיין לא קבלו קוד אישי
שם _____________________:מספר ת.ז ___________________ .טל_______________:
כתובת ______________________________________________:עיר_______________:
ישיבה__________________ כולל_____________________ נשלחו תשובות בעבר :כן  /לא
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א
י

ב
יא

ג
יב

ד
יג

ה
יד

ו
טו

ז
טז

ח
יז

ט
פ”א ק”ה

נענו סה"כ __________ תשובות
עיון ההלכה
פר' בה"ב
פלפולא

פר' במדבר
פלפולא

פר' נשא
פלפולא

פר' בהעלותך
פלפולא

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 :יום א :בין השעות  10.00-8.00בלילה .ימים ב ,ד ,ה :בין השעות  12.00-8.45בבוקר .יום ג:
בין השעות  3.00-1.30בצהריים) .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.

עיון

צק

םיספט

הפרשה

(קעז)

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
תיקון פרטים אישיים ניתן לבצע רק בטלפון המערכת ,בפקס או בדוא"ל
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 :
דוא"לiyun@actcom.co.il :
(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_____________________:

רחוב __________________:מספר בית ______:מספר דירה______:
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_____________________ :

רשת

מזון נבחרת (אהבת חסד  /בר כל  /זול ובגדול  /מעיין  / 2000נתיב החסד  /שפע ברכת
השם) ___________________ (בשפע ברכת השם יש לציין גם כתובת סניף)

מספר ילדים___________ מתוכם נשואים_________:
שחזור קוד אישי שאבד ,בטל.076-8178001 :
תיקון פרטים או בכל עניני הקוד האישי ניתן לפנות לטל( 076-8178007 :יום א :בין השעות
 8.00-10.00בלילה .ימים ב ,ד ,ה :בין השעות  8.45-12.00בבוקר .יום ג :בין השעות 1.30-3.00
בצהריים) או בכתובת דוא"ל הנ"ל

לשימוש המשרד :קוד המשיב_____________________ :
טופס שלא ימלואו בו כל הפרטים לא יתקבל.

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 מקלי מלגות שנת תשע"ט פורסמו בגליונות קנח  -קעא
בסך כולל של כעשרים וחמש מליון ש"ח
רשימת מקבלי מלגת 'ירח האיתנים' תש"פ
ומקבלי מלגת 'עיון ההלכה'
מבין משיבי גליונות קסג  -קסז
בסך כולל של מעל עשרה מליון ש"ח
פורסמו בגליון קעב (אברכים) ובגליון קעג (בחורים)
רשימת מקבלי מלגת 'חג הפסח' תש"פ
ומקבלי מלגת 'עיון ההלכה'
מבין משיבי גליונות קסח  -קעב
בסך כולל של מעל עשרה מליון ש”ח
מפורסמת בגליון זה  -גליון קעז (אברכים) ובגליון קעח (בחורים)
רשימת מקבלי מלגת ‘ירח האיתנים’ תשפ”א
ומקבלי מלגת ‘עיון ההלכה’
מסין משיבי גליונות קעג  -קעז
תפורסם בע”ה בגליון קפב (אברכים) ובגליון קפג (בחורים)

אצק

בצק

רשימת הזוכים בהגרלה בין המשיבים על גליון קעב

שנערכה ביום חמישי  -ו אייר תש"פ
בהדרכתו של הגאון רבי אהרן פישר שליט"א רב 'זכרון משה' ומו"צ 'העדה החרדית'

פרס ראשון – ₪ 1.000
הרה"ג מנחם ברויאר שליט"א

הבה"ח יוסף יעקובסון ני"ו

בני ברק  -כולל 'מורשה ודעת'

ירושלים  -ישיבת 'רש"י'

פרס שני ₪ 500 -
הרה"ג יאיר אברהם שליט"א

הרה"ג יצחק לוי שליט"א

בני ברק  -כולל 'עטרת שלמה'

ירושלים  -כולל 'מיר'

הרה"ג יצחק אגמי שליט"א

הבה"ח יהודה שפר ני"ו

בני ברק  -כולל 'ברסלב'

אשדוד  -ישיבת 'תורה בתפארתה'

פרס שלישי  -חמשה חומשי תורה המפואר  -מחולק לחוברות
הרה"ג דניאל ברזילי שליט"א

הבה"ח שלמה אייזנבלאט ני"ו

חיפה  -כולל 'נחלת משה'

מודיעין עילית  -ישיבת 'כנסת מרדכי'

הרה"ג מרדכי וינטרוב שליט"א

הבה"ח יוסף לבנטל ני"ו

ירושלים  -כולל ישיבת 'מיר'

ירושלים  -ישיבת 'מאור התלמוד'

הרה"ג יחיאל אהרן רוט שליט"א

הבה"ח חיים רצון ני"ו

בני ברק  -כולל 'נחלת משה'

תל ציון  -ישיבת 'רכסים'

פרס רביעי – מנוי לשנה לקבצי 'עיון הפרשה'
הרה"ג פינחס יהודה יעקבזון שליט"א

הבה"ח שלמה אייזנבלאט ני"ו

ירושלים  -כולל 'אסוקי שמעתא'

מודיעין עילית  -ישיבת 'כנסת מרדכי'

הרה"ג אלעזר מוסאלי שליט"א

הבה"ח אברהם אלפסי ני"ו

בני ברק  -כולל 'ברסלב'

אשדוד  -ישיבת 'באר התלמוד'

הרה"ג אברהם קרלנשטיין שליט"א

הבה"ח שמעון יוחאי ניסני ני"ו

מודיעין עילית  -כולל 'עטרת שלמה'

אשדוד  -ישיבת 'מאורות התורה'

הרה"ג שלום שווארץ שליט"א

הבה"ח אהרן סימן-טוב ני"ו

מודיעין עילית  -כולל 'בית אבא'

בית שמש  -ישיבת 'ברית יעקב'

הרה"ג יעקב שוקרון שליט"א

הבה"ח רפאל קוריץ ני"ו

טבריה  -כולל 'זכרון מאיר'

ירושלים  -ישיבת 'נתיבות חכמה'

הרה"ג גרשון שינקר שליט"א

הבה"ח משה מרדכי חיים רוטנר ני"ו

בני ברק  -כולל 'בית הלל'

צפת  -ישיבת 'כנסת יחזקאל'

פרס חמישי ₪ 100 -
הרה"ג מרדכי שמחה ברנט שליט"א

הבה"ח יעקב ישראל אדלר ני"ו

מודיעין עילית  -כולל 'ישיבת הר"ן'

ירושלים  -ישיבת 'קול תורה'

הרה"ג יעקב דחבש שליט"א

הבה"ח אריה ברנשטיין ני"ו

בני ברק  -כולל 'עטרת שלמה'

ירושלים  -ישיבת 'חברון'

הרה"ג ישראל טעפ שליט"א

הבה"ח יחזקאל ולס ני"ו

בני ברק  -כולל 'בית הלל'

מודיעין עילית  -ישיבת 'משכן עזרא'

הרה"ג נתנאל עוזי שליט"א

הבה"ח דניאל סויסה ני"ו

אופקים  -כולל 'תולדות יוסף'

בני ברק  -ישיבת 'רינת התלמוד'

הרה"ג שמואל פבלוב שליט"א

הבה"ח מנחם סלומונס ני"ו

ירושלים  -כולל 'ישיבת בריסק'

ביתר עלית  -ישיבת 'עטרת ישראל'

הרה"ג אברהם ישעיהו פרלמוטר שליט"א

הבה"ח דב פוקס ני"ו

מודיעין עילית  -כולל 'עטרת שלמה'

רכסים  -ישיבת 'נחלת הלויים'

