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 בס"ד פרשת נח תשע"ה
 

 ֶאל ֱאלִֹהים "ַויֹֻאֶמרכאשר יצאו נח ובניו מן התיבה כתוב בפסוק: 
ָניו ְוֶאל ֹנַח  י ֵלאמֹר... ֶאת ִאֻתוֹ  ֻבָ ֻתִ ְ י ַקש  ָעָנן ָנַתֻתִ  ְלאֹות ְוָהְיָתה ֻבֶ

ִרית יִני ֻבְ  'כלומר: גם בניו של נח זכו לשמוע מה ָהָאֶרץ" וֵֻבין ֻבֵ
יתברך את ההבטחה שיותר לא יהיה מבול וה' נותן את הקשת 

 כברית שלא יהיה מבול.
 יתברך כרת איתם ברית אהבה! 'במילים פשוטות: בני נח זכו שה

 והשאלה היא: באיזה זכות זכו בניו לכך?
 ה ולא לפני כן?ולמה דווקא כשיצאו מהתיב

הֹוִסיף "והביאור הוא, על פי מה שכתוב במדרש רבה )פרשה לה(: 
ה, ְלִפיָכְך ָזָכה הוֻא וָֻבָניו ְלִדֻבוֻר ַויֹֻאֶמר  ָ ְקֺדש ֻ וֻוֻי ְוָנַהג ֻבִ ַעל ַהֻצִ

ָניו ה "דהיינו, ה' אמר לנח  "ֱאלִֹהים ֶאל ֹנַח ְוֶאל ֻבָ ָבה ַאֻתָ ֵצא ִמן ַהֻתֵ
ךָ  ֻתְ ְ ךְ  ,ְוִאש  י ָבֶניָך ִאֻתָ ֵ צא מן התיבה, אתה עם אשתך, " וָֻבֶניָך וְֻנש 

ובניך כל אחד עם אשתו. אל תצאו בערבוביא אלא משפחה 
משפחה בנפרד! והתורה מעידה על נח שהוא החמיר על עצמו 

ֵצא ֹנַח וָֻבָניו" י ָבָניו ִאֻתוֹ  ,ַויֵֻ ֵ ֻתֹו וְֻנש  ְ נח ובניו, ואח"כ הנשים, " ְוִאש 
 משפחה ביחד!לא משפחה 

הזה נקרא:  ָ ְקֺדש ֻ וֻוֻי ְוָנַהג ֻבִ  !הֹוִסיף ַעל ַהֻצִ
וכשנעמיק קצת נראה עד כמה הדברים נפלאים, הרי הם יוצאים 
מהתיבה אחרי שכל היקום נמחה מעל פני האדמה ועדיין אין 
בעולם מי שיראה אותם, אז ממה יש לחשוש? איזה צניעות צריך 

 !כאן?! האם זה לא חומרא מיותרת?
 אז זהו שלא!

התורה מעידה שהחומרא הזו נזקפה לזכותו ולזכות בניו ולכן הם 
 זכו לדיבור מה' יתברך!

מדהים לראות כמה חשוב לה' יתברך הצניעות והקדושה אפילו 
 בתוך המשפחה, ואפילו שאין שום אדם זר שרואה...

יתברך את חוה מן הצלע, מבואר במדרש רבה  'גם כשברא ה
הוֻא ָצנוַֻע "ת האשה נעשתה )פרשה יח( שבריא קֹום ש ֶ ִמֻמָ

ָאָדם ֵהא  ...ֻבָ ָהָיה בֹוֵרא ָבֻה ָהָיה אֹוֵמר ָלֻה ֻתְ ֶ ל ֵאָבר ְוֵאָבר ש  ְוַעל ֻכָ
ה ְצנוָֻעה ָ ה ְצנוָֻעה ִאש ֻ ָ מבהיל מה שכתוב כאן: עוד מבריאת  "ִאש ֻ

 .א היסוד לקיום העולםהצניעות היהעולם ויצירת האדם האדם, 

ְראוֻ ְבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת "בפסוק )ס"פ בראשית(  וכן מה שכתוב ַויִֻ
ָחרוֻ  ר ֻבָ ים ִמֻכֹל ֲאש ֶ ְקחוֻ ָלֶהם ָנש ִ ה ַויִֻ י ֹטֹבת ֵהֻנָ נֹות ָהָאָדם ֻכִ " ֻבְ

מפרש רש"י שהשרים והשופטים היו נכשלים בתועבות ואיסורי 
 מלאכי חבלה שהם - עריות עם נשים יפות! ומכאן ראו הנפילים

  
 
 
 

 קדושה וצניעות -היסוד הגדול 
 מורנו הרב שליט"א

 
מהשמים במטרה להכשל איתם, והולידו את סיחון ועוג ונפלו 

סא.  ודומיהם )כמבואר בפירוש רש"י יומא סז: ובגמרא נידה
 ומהרש"א שם(.

הקדוש ברוך הוא  וכן ידוע )מדרש רבה פרשה כו(, שעל הכל
 מאריך אפו, חוץ מן הזנות!

גם ויש לדעת, שאיסור גילוי עריות התחיל מזמן בריאת העולם 
 , וזה אחד משבע מצוות בני נח! ודרשו כן בגמרא מהפסוק:לגויים

ֻתוֹ " ְ ִאש  ן ַיֲעָזב ִאיש  ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאֻמֹו ְוָדַבק ֻבְ וזה נאמר  "ַעל ֻכֵ
 לבני נח )ועיין סנהדרין נח.(. לפני קבלת התורה, שזה גם

ורואים מכאן, שבשמים מתייחסים בחומרא רבה לאיסור עריות, 
ומתלהבים מאד כאשר מקפידים ומקיימים ושמחים לשמור על 

 ל ידי זה לרוח הקודש!וכידוע, ניתן להגיע עהקדושה והצניעות. 
ומאידך, כאשר יש זלזול בקדושה כמו דור המבול, זה משפיע גם 

חיים! וגם הבהמות והחיות נכשלו מין בשאינו מינו  על בעלי
)סנהדרין קח.(! וההסבר הוא, שיש לעבירות השפעה גם באויר 
והכל נעשה טמא על ידי החיידקים של העבירה, ואת התוצאות 

 הקשות רואים גם על הבהמות והחיות.
יסוד הקדושה והצניעות קשור מאד מאד לענין של בין אדם 

זול בקדושה, והפריצות גוברת, רחמנא לחבירו, כאשר יש זל
ליצלן, הרי זה בבחינת מסית ומדיח גם לאחרים! כי זה דוגמא 
אישית של קלות ראש, וזה גורם לאחרים להכשל, והרי זה בבחינת 
חוטא ומחטיא את הרבים. בשונה מכל עבירה שאדם עובר שהוא 

 חוטא לבד, ואינו מחטיא באופן ישיר את הסובים אותו!
ֵעיֵני "על נח:  עוד כתוב וביארו המפרשים, נח  ה'"ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ֻבְ

אותיות חן! שכל אדם שהוא נח לבריות ומתחזק באהבת ישראל, 
ודן לכף זכות, ומתאמץ תמיד להיות בבחינת שומר פיו ולשונו, 

 ומלמד סנגוריא על כולם תמיד, הרי זה מוצא חן בעיני ה'!
 -ועיין ישעיה מט, ג ועליו נאמר: "ישראל אשר בך אתפאר" )

 ורמב"ם ספ"ה מהלכות דעות(.
מרן רבינו הגדול אור העולם זיע"א, לימד אותנו להקל בכשרות, 
להקל בהיתר מכירה בשביעית, להקל בדיני טהרה, להקל בהלכות 
שבת קודש. ומאידך להחמיר מאד מאד בין אדם לחבירו! ולהרבות 

החמיר בדיני אהבה ואחוה! ולעשות לפנים משורת הדין! וכן ל
צניעות וקדושה כמה שיותר. וזה מה שאנחנו רואים היום בפרשת 

 השבוע פרשת נח.
 



  

בפרשתנו פרשת נח )בראשית פ"ט( 
 מופיעה הפרשייה המסעירה הבאה:

ֶחלוַ  ע ָהֲאָדָמה ִאיש   ֹנַח  י ָ ט ַ ֶרם ַוי ִ ת ְׁ  :כ ָ ש ְׁ  ַוי ֵ
ִין ִמן תֹוךְׁ ָאֳהלֹה:  ַהי ַ ל ב ְׁ ג ַ תְׁ ר ַוי ִ כ ָ ש ְׁ אַוי ִ רְׁ  ַוי ַ
ַנַען ֲאִבי ָחם ַות ֵאת כְׁ ד ָאִביו ֶערְׁ ג ֵ  ַוי ַ

ֵני חו ץ ֶאָחיו ִלש ְׁ ח :ב ַ ק ַ ם ַוי ִ  ֶאת ָוֶיֶפת ש ֵ
ָלה מְׁ ִ ימו  ַהש   ש ִ ֶכם ַעל ַוי ָ ֵניֶהם ש ְׁ כו  ש ְׁ לְׁ  ַוי ֵ
ית ו   ֲאֹחַרנ ִ ַכס  ַות ֵאת ַויְׁ  ֲאִביֶהם ֶערְׁ

 

 המחאה האמיתית
 הרב אליהו רבי

 

נֵ  ַות ֲאִביֶהם לֹא ָראו :ו פְׁ ֶערְׁ ית וְׁ יֶקץ יֶהם ֲאֹחַרנ ִ ינוֹ  ֹנַח  ַוי ִ ַדע ִמי ֵ  ַוי ֵ
ר ֵאת ה ֲאש ֶ נוֹ  לוֹ  ָעש ָ ָטן ב ְׁ ָנַען ָארו ר ַוי ֹאֶמר :ַהק ָ  ֲעָבִדים ֶעֶבד כ ְׁ
ֶיה ֶאָחיו ִיהְׁ רו ךְׁ  ַוי ֹאֶמר :לְׁ ם ֱאלֵֹקי ה' ב ָ ַנַען ִויִהי ש ֵ  :ָלמוֹ  ֶעֶבד כְׁ

ת ְׁ ֱאלֹ  ַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:ִק ַיפְׁ ם ִויִהי כְׁ ָאֳהֵלי ש ֵ ֹן ב ְׁ כ  ִיש ְׁ ֶיֶפת וְׁ  ים לְׁ
סיפור משפחתי כאוב, בו בפעם הראשונה מתועד בן 

 המזלזל באביו בצורה חמורה כל כך.
והנה, שני אחיו הבוגרים בנפשם, בניהול של האח המושלם 
ם, נוטלים כיסוי מסבים את פניהם ומכסים את אביהם  ש ֵ

 בדרך של כבוד.
הם לא מכים את האח הסורר, לא מקניטים אותו, ולא 
מוציאים עליו כתבי פלסתר )פשקווילים בלע"ז(. הם 
פשוט רואים אח שביצע קלקול, והם מיד עושים ככל 

ם לתקן. את הקללה אם תהיה או לא תהיה הם יכלת
משאירים לאביהם החכם ובעל הניסיון, לאביהם שזכה 
לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולקבל ממנו הוראות על 

 הדור, בעצם ל'גדול הדור' של הדור ההוא.
כולנו צעירים וחמי מזג, כולנו רוצים לתקן את העולם, 

יסודות וכולנו כואבים כשמתרחשים דברים הפוגעים ב
האמונה בשורש האומה ובציפור נפשה של היהדות. כולנו 
מוכנים להתגייס לחסל/ לסלק/ לנתוש/ להאביד/ להרוס 
כל שורש פורה ראש ולענה של פגיעה בכבודה של תורה 
 ובכבודם של גדולי ישראל. אולם שם ויפת מלמדים אותנו 

 

האמיתית היא לא ההרס, אלא הבנייה. היא לא שהמחאה 
דרך השלילה, אלא הדרך החיובית. את השלילה וההרס 
במידת הצורך נשאיר לגדולינו ומאורינו עליהם נאמר: 

 "סתירת זקנים בניין".
גם בדרכי מחאה יש לקבל את דעתם של גדולי ישראל, והם 
יביעו את דעתם כמו בכל נידון אחר. אבל לקחת את 

לידיים ולפעול בהתאם להלך רוחנו ולרצונותינו  מושכות
 באותה שעה, הרי שזה משיג את המטרה ההפוכה.

 כן, כן, ממש כך. 'משיג את המטרה ההפוכה'!
ומדוע? כי הרי אותו פוחז שיצא נגד גדולי ישראל, אמר 
כביכול: "איני צריך אתכם ואת דעת התורה שלכם, אני יודע 

להביע דעה שונה משלכם". להסתדר לבד, ואני גם יכול 
ומה אומר מי שמוחה על פי דעתו שלא בכפוף לגדולי 
ישראל? את המילים דלהלן: "איני צריך אתכם ואת דעת 
התורה שלכם, אני יודע להסתדר לבד, ואני גם יכול להביע 

 דעה שונה משלכם". בדיוק אותם מילים!
 בא לתקן ונמצא מקלקל.

סרח לתלמיד אז נכון שאי אפשר להשוות תלמיד ש
שכבוד רבו יקר בעיניו, ואי אפשר להשוות פגיעה בכבוד 
התורה במטרה לפגוע לפגיעה במטרה לגדל ולרומם. 
ולכן גם אין להוקיע אותם בצורה שווה, כי לא ראי זה 
כראי זה כלל. אולם עדיין, המעשה בשורשו הוא אותו 
מעשה, והתוצאות הן אותן תוצאות, ואחריתה מי 

 ישורנה.
כולנו בכבוד תלמידי חכמים, נעמוד דום למול  נתחזק

ציוויים ורמיזותיהם )!(. נדיר רגלינו, דעתנו וקולמוסנו 
ממקומות מחלוקת ומכל מקום של חשש קל שבקלים 

 לנדנוד של רפיון בכבוד התורה וחכמיה.

 !!!והיתה זו מחאתנו
 

 מחאה נמרצת
בפחד ובחלחלה מאסונות וסכנות, אנו מוחים ומגנים בכל תוקף 

 את הנסיון לבזיון תלמידי חכמים ובראשם

 מורנו הרב שליט"א
 תיכם ולא תספו בחטאתכם כי רבה, חוסו על חייכם ועל חיי משפח

החולק על רבו כחולק על  -כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו 

 רח"ל מבעט ברבותיומובא העונש של הובגמרא חגיגה ה ע"א  –השכינה 
 דעת זקנים –מערכת העלון על החתום: 

  



  

ה  לשמים ס"ט(, נח פ"ו )בראשית ובמדרש ֹנַח" ֻתֹוְלדֹת "ֵאֻלֶ
כלומר, בשביל להקרא נח אין די במה  .לבריות ע"כ ונח

שהוא מסתדר עם ה' יתברך, אלא צריך גם להסתדר עם 
 בני האדם, שיהא נח לבריות!

ומה היא הדרך שידבק בה האדם בכדי שיהיה נח לשמים 
 ונח לבריות?

יק" ִאיש   "ֹנַח על זה אומר הפסוק  קרא נח? מי מי נ ַצֻדִ
 שהוא איש צדיק!

ומה יעשה האדם כדי שיקרא צדיק? יקיים מה שכתוב 
בשלחן ערוך, לא פחות ולא יותר, ובזה יקרא צדיק, וכך 

 יהיה נח לשמים ונח לבריות.
ואפשר שהתורה באה לרמוז לנו עוד דבר, שאף שישנו 
חסיד שהוא במדרגה גבוהה יותר מהצדיק, כי החסיד אינו 

מה שכתוב בשולח ערוך, אלא חושש גם מסתפק בלקיים 
לדעות שאינם להלכה ומחמיר כמותם, מכל מקום בשביל 
להיות נח, לפעמים על האדם לפרוש מחסידותו, ולקיים 

 את עיקר הדין בלבד!
 כ(, וז"ל: פרק ישרים וכמו שכתב הרמח"ל )מסילת

 צריך אמיתי חסידות להתחסד שהבא למד "נמצאת
 ולפי, מהם הנמשכות התולדות לפי מעשיו כל שישקול
 הנושא לפי החברה לפי העת לפי להם המתלוים התנאים

 שמים שם קידוש יותר תוליד הפרישה ואם, המקום ולפי
 .עכ"ליעשה  ולא יפרוש המעשה מן לפניו רוח ונחת

כלומר: על החסיד לשקול כל מעשה ומעשה שבא לפניו, 
ולחשוב האם ה' רוצה שעכשיו ינהג בחסידות או אולי ה' 
רוצה שעכשיו ינהג כפי עיקר הדין, כגון אם על ידי מעשה 
החסידות ייגרם צער לבני המשפחה או לחברים או 
לשכנים, או שמעשה החסידות יגרום לזלזול וצחוק בעיני 

כזה עדיף יותר לנהוג כעיקר הדין, וכמו הבריות, במקרה 
שכ' הרמח"ל )שם(. ועל זה אמר הפסוק "נח איש צדיק", 
דהיינו שעדיף לוותר על כל מיני חסידויות בכדי להיות נח 

 לבריות!
אולם כל זה כמובן בעניין שיהיה בגדר צדיק כי חס ושלום 
שיעבור על דיני התורה בכדי לרצות את הבריות! וזה שסיים 

ךְ  ָהֱאלִֹהים "ֶאת הפסוק דהיינו שצריך להתבונן ֹנַח"  ִהְתַהֻלֶ
בכל מקרה שמזדמן לפניו מה ה' רוצה ממנו עכשיו איך 

 הוא מתהלך במקרה הזה בדרך שה' רוצה שילך.
 ונביא כאן דוגמא אחת, וממנה ילמד האדם לכל כיוצא בזה.
נמצאים אנו עכשיו בשנת השמיטה, וכמו שידוע לכולנו 

וקים עכשיו בסוגיית "היתר המכירה", ישנם רבנים כולם עס
שמתירים, וישנם רבנים שאוסרים. ובסוגיא זו נמצאים אנו 
במבחן גדול מאת ה' יתברך, כאן ה' מנסה אותנו אם אנו 
יודעים להבחין בין החסידות הנרצית, לבין החסידות שאינה 

 נרצית, ויש בזה כמה עניינים:
ל "היתר המכירה" כפי ישנם בני תורה שאינם סומכים ע

הוראת ראשי הישיבה שבה הם לומדים אשרם ואשרי 
חלקם, אולם כאשר הם מגיעים לחופשה בבתיהם, לא 
תמיד יש באפשרותם להחמיר, כי לפעמים הוריהם אינם 
מסכימים לכך מכמה סיבות, נמצא שבעת כזו הם נמצאים 
במבחן גדול מאת ה', מצד אחד הם לא רוצים לאכול 

 רה", ומצד שני אם הם לא יאכלו הדבר יגרום"היתר מכי
 
 

 מנח לבני התורה
 הרב עידו במרגי

 
צער להוריהם, חסיד אמיתי יודע לשקול היטב מה עדיף 
בעת שכזו, שהרי לא לאכול היתר מכירה הוא רק חומרא 
באיסור דרבנן, אבל שלא לצער את הוריו הוא דאורייתא 
ממש ועל עת כזו אמרה תורה אל תיהיה חסיד תיהיה 

 צדיק.
 עוד יש לשים לב:

מה שמותר לאדם הוא, לא לאכול פירות של היתר מכירה, 
אבל לפסול את היתר המכירה?! זה אינו חומרא, אלא 

 אדרבה הוא איסור גדול!!!
כי מי שפוסל את היתר המכירה, הרי הוא פוסל את הרבנים 
שעומדים מאחוריו, והמעיין בדברי הפוסקים יראה שגדולי 

ור הקודם ובראשם מרן רבם של כל הרבנים בדורינו ובד
ישראל רבינו עובדיה יוסף זי"ע, דעתם שההיתר הוא היתר 
גמור, ואין לפקפק בו כלל ועיקר. ואף מופת הדור הקודם 
מרן החזון איש שהתנגד להיתר המכירה משום שלדעתו 
אסור למכור קרקע לגוי, מכל מקום לא מצינו שפסל את 

שי דאז מכר את דעת המתירים, ואף בימיו הרב הרא
 1הקרקעות בשנת השמיטה ואין פוצה פה ומצפצף

וכל שכן אנו הקטנים שאסור לנו להביע דעתנו מי פסול ומי 
לא, אלא יש לכבד את כולם ולאהוב את כולם, וזו חסידות 
אמיתית, כי מי שלא אוכל קיים אולי חומרא מדרבנן, אבל 

בכבוד מי שמדבר עובר על איסורי תורה כלשון הרע וזלזול 
 חכמים ועוד! 

ועיין ביבמות )יג:(, שאף על פי שבית שמאי ובית הלל 
נחלקו ביניהם, ולא בדבר שההשלכה שלו היא חומרא 

מכל מקום היו מכבדים זה  מדרבנן, אלא באיסורי כריתות!
 ולא, הלל מבית נשים מלישא שמאי בית נמנעו את זה, ולא

 .שמאי ע"ש מבית הלל בית
תורה שלא לפסול שום דעה, אלא לכבד וזו היא דרכה של 

את כולם, גם את מי שלא בדיוק בהשקפה שלך, ובזכות זה 
זכו בית הלל שנקבעה הלכה כמותם, כמבואר בעירובין 
)יג:(, ובזכות זה זכה מרן מלכא זיע"א שנתקבלו דבריו בכל 

 העולם, וכמליון איש ליוו אותו למנוחות. 
יטה שגם על מורי והדבר האחרון שיש לעורר בעניין השמ

ההוראות להורות לכל שואל כפי רבותיו, כי ישנם אנשים 
שלא היו מתרצים אם הם היו יודעים שאותו מורה הוראה 
 אינו מורה להם כדעת מרן אור העולם זיע"א שסובר

 
 

היתר גמור שהיתר המכירה הוא 
)יבי"א ח"י(, ובפרט שזכינו לאחרונה 
לראות בעינינו ולשמוע מפה קדשו 
)והדברים מפורסמים וכל הרוצה 
יכול לראות בעצמו( שעיקר דעתו 
לסמוך על היתר המכירה, והרוצה 
להחמיר אינו אלא "חומרא בעלמא" 

 כלשונו.
לסיכום: בן תורה אמיתי יודע מתי 

סידות ומתי להתנהג להתנהג בח
 לפי שורת הדין!

והעיקר שיתרבה כבוד שמים 
 בעולם!ויתקדש שמו 

 



 

 
 
 
 
 

 לנו כי חטאנו אוי נא
כאובים ומזועזעים עד דכדוכה של נפש, מהנסיונות 

לבזיון כבוד התורה וחכמיה, המתנהלת מזה תקופה למול 
 קדשי ישראל מרביצי התורה ובראשם

 מורנו הרב שליט"א
 אוי לנו שכך עלתה בימינו, אוי לנו שיצאו אלו מחלצינו

 ולאחינו בשרנו אנו פונים באהבה:
 הדין, "הזהרו בגחלתן"!!!גורו לכם מיום 

 הזהרו: "משלם רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו"
 די לנו מצרות אסונות ופיגועים בקרב מחננו

 "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה, פן תיספו בכל חטאתם"
 

 מחאה

 בס"ד

 גיבורים חולון-בית מדרש לתורה "עטרת חכמים" תל
 בנשיאות מורנו הרב שליט"א

 

 כולנוחוצפה  אם כי מחלוקת אין ישראל גדולי כנגד, חלילה מחלוקת זו אין כי, לשלום מתפללים איננו
 להם ורפא ושב, מחננו מקרב הרע יצר ולביעור, תורה לדעת גמור לביטול ותחינה תפילה

 

הבהרה ובקשה: תחת הדרכת מורנו הרב שליט"א, אין דרכנו בכתיבת כתבי פלסתר )פשקווילים בלע"ז(, ובשם מורנו אנו מוקיעים תופעה זו 
תוצאת פעולה זו גורמות את ההיפך הגמור מהמטרה, ואת פעולה זו בעצמה צריכים למחות ולהוקיע מכל וכל. ואנו מתחננים  –מכל וכל 

 בפני העושים זאת לחדול בהם מדרכם הנלוזה אשר היא דרך חטאים, והיא היפך דעת תורה ממש כמו שנאמר:

 "ארור מכה רעהו בסתר!"

 א"שליט רבי חיים הרב מורנו נתיבנו ומאיר דרכנו מורה מורנו בראשות חכמים תעטר מוסדות ובני אברכי, החתום על
 ממש נפש מסירות כדי עד ולהוראותיו לדרכו ונאמנים, לעיניים לנו הנהגותיו כל אשר

ראש הכולל הרב אליהו 
 רבי

 

 הרב אביב 
 אחדות
 

 הרב בנימין נבול
 

 הרב גלעד רצון
 

 הרב דוד עזריה
 

 הרב משה 
 ירגן

 

 הרב משה מיכאלי
 

 הרב משה 
 פרזיס
 

 הרב עידו 
 במרגי
 

 
 

 
 


