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עומק הדף

דף ט
תוכן 

. טענת.פתח.פתוח.במקום.שיש.דםא.

. שויא.אנפשיה.כשיש.לו.תועלת.בדיבורוב.

. גט.יוצאי.מלחמת.בית.דודג.

. אם.ספק.ספיקא.מועיל.להוציא.ממון.ד.

א( טענת פתח פתוח במקום שיש דם

. הגמ'.מביאה.בשם.ר'.אלעזר,.שחתן.שאומר.'פתח.פתוח.מצאתי'.נאמן.לאסור.את.כלתו.עליו,.משום.שאם.לא.היו.לה.בתולים,.ע"כ.נבעלה,.א.

וחיישינן.שמא.זינתה.תחתיו,.והרי.אשת.איש.שזינתה.אסורה.לבעלה..

. הראשונים.העירו,.דממה.נפשך.קשה,.שאם.נמצא.דם.בתולים,.א"כ.מוכח.דבתולה.היתה,.ואם.ליכא.דם.בתולים,.זוהי.ראיה.ברורה.שלא.היתה.ב.

בתולה,.וא"צ.לסמוך.על.עדות.החתן..וברש"י.)ד"ה.האומר(.תירץ,.דאיירי.באופן.שאין.הדמים.ראיה,.וכגון.שהכלה.באה.ממשפחה.שאין.להם.

דם.בתולים,.או.שנאבדה.המפה.ולא.ידוע.אם.היה.עליה.דם.או.לא..

. בריטב"א.)ד"ה.ודוקא(.דייק.מדברי.רש"י,.שבאופן.שהכלה.באה.ממשפחה.שיש.להם.דמים,.ונמצא.דם.על.המפה,.שאינה.אסורה.לחתן,.ג.

משום.שבודאי.בתולה.היתה,.אע"פ.שהחתן.אומר.שהוא.מצא.פתח.פתוח,.ולפי.עדותו.מוכח.דבעולה.היא.

. בבית.אהרן.הקשה,.אמאי.מותרת.בכה"ג,.הלא.דין.שויא.אנפשיה.חתיכה.דאיסורא.נאמר.אפילו.כנגד.שני.עדים,.וא"כ.אף.אם.נמצא.דם.ד.

בתולים,.מ"מ.היאך.מועיל.הוכחה.זו.להתירה,.הרי.לא.עדיפא.הוכחה.משני.עדים,.ועוד,.שבאמת.דם.בתולים.אינו.ראיה.ברורה.דבתולה.היתה,.

שהרי.יש.מקום.לתלות.שמא.דם.צדדין.הוא.או.דם.מכה.וכדומה.

. ותירץ.הבית.אהרן,.שאם.נמצא.דם.בתולים,.הרי.זו.הוכחה.להחתן.עצמו.דלא.מסתבר.שדבריו.נכונים,.וא"כ.יתכן.שהוא.עצמו.טעה.במה.ה.

שחשב.שמצא.פתח.פתוח,.ונתברר.שעצם.עדותו.אינה.עדות.ברורהשעצם.עדותו.אינה.עדות.ברורה..וכן.ביאר.הריטב"א.)שם.בתי'.השני(,.דהטעם.דלא.אמרינן.בכה"ג.שויא.

אנפשיה.חתיכה.דאיסורא.הוא,.משום.דאמרינן.דלא.הוה.קים.ליה.להחתן.בפתח.פתוח..

ב( שויא אנפשיה כשיש לו תועלת בדיבורו

. הגמ'.מביאה.בשם.ר'.אלעזר,.שחתן.שאומר.'פתח.פתוח.מצאתי'.נאמן.לאוסרה.עליו..אך.לא.הזכיר.ר'.אלעזר.דין.הכתובה..דהנה.יש.שתי.א.

נפק"מ.לדינא.במה.שטוען.החתן.שכלתו.היתה.בעולה,.א..חשש.איסור,.שיש.לחוש.שמא.זינתה.תחתיו,.ב..הפסד.כתובה,.שאשה.שזינתה.

מפסדת.כתובתה.

. ולכאו'.יש.לדייק.מדברי.ר'.אלעזר,.שהחתן.נאמן.רק.לגבי.איסור,.משום.שויא.אנפשיה,.אבל.לא.לגבי.הכתובה,.משום.שלגבי.ממון.אין.לו.ב.

נאמנות..וכ"כ.רש"י.)ד"ה.נאמן(,.דלא.מהימן.הבעל.להפסידה.כתובתה..וכנראה.ראייתו.היא.מלשונו.של.ר'.אלעזר,.וכמו.שנתבאר,.שהזכיר.

רק.חשש.איסור.ולא.הפסד.הכתובה.

. אולם.בתוס'.לקמן.)ט:.ד"ה.נאמן(.כתב,.דאפשר.שר'.אלעזר.סובר.שהבעל.נאמן.גם.לגבי.הפסד.הכתובה,.והטעם.שהזכיר.החשש.איסור.ולא.ג.

הפסד.הכתובה.הוא,.משום.שמה.שנאמן.לגבי.איסור.הוא.יותר.מחודש..דהיה.אפשר.לומר,.דבשלמא.לגבי.ממון.הבעל.נאמן,.משום.שאנו.

דנין.על.הוצאת.ממונו,.והרי.יש.להבעל.חזקת.ממון,.משא"כ.לגבי.איסור.שאין.להבעל.חזקת.ממון,.בזה.י"ל.דלא.מהימן,.קמ"ל.

. והקשו.האחרונים,.א"כ.שמדברי.ר'.אלעזר.ליכא.ראיה.דס"ל.שהבעל.אינו.נאמן.לגבי.הכתובה,.א"כ.היאך.ידע.רש"י.דס"ל.לר'.אלעזר.שאין.ד.

הבעל.נאמן.על.הכתובה..

. בשו"ת.חתם.סופר.)אהע"ז.ח"א.סי'.קלא.אות.ב(.תירץ,.דס"ל.לרש"י,.שאם.הבעל.נאמן.על.הכתובה,.א"כ.הרי.יש.להבעל.תועלת.במה.שאומר.ה.

שבעולה.היתה,.ואם.נימא.דאמרי'.שויא.אנפשיה.גם.כשיש.לו.תועלת,.א"כ.זהו.חידוש.גדול,.ומה.מקשה.הגמ'.'מאי.קמ"ל',.הלא.שפיר.קמ"ל.

חידוש.הנ"ל..לכך.ס"ל.לרש"י,.דע"כ.סובר.ר'.אלעזר.דהבעל.נאמן.רק.לגבי.איסור.ולא.לגבי.הכתובה,.וממילא.אין.תועלת.לו.במה.שאומר.

שהיא.בעולה.
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ג( גט יוצאי מלחמת בית דוד      

. הגמ'.מקשה,.אמאי.לא.נאסרה.בת.שבע.על.דוד.המלך,.כיון.שבא.עליה.בזמן.שהיתה.עדיין.נשואה.לאוריה,.והרי.אשת.איש.א.

שזינתה.אסורה.לבעלה.וגם.לבועלה..ומתרצת.)בתי'.השני(,.שבזמן.דוד.המלך.כל.היוצא.למלחמה.היה.כותב.גט.לאשתו.קודם.

שיצא,.ונמצא.שבת.שבע.היתה.מגורשת.בשעה.שבא.עליה.דוד.

. ופירש"י.)ד"ה.גט(,.שהמנהג.היה.ליתן.את.הגט.על.תנאי.שאם.לבסוף.ימות.במלחמה,.שיחול.הגט.למפרע.מיום.נתינתו,.וכיון.ב.

שלבסוף.מת.אוריה.במלחמה,.הרי.נמצא.למפרע.שבת.שבע.לא.היתה.אשת.איש.בזמן.שבא.עליה.דוד..]וכתבו.התוס'.)ד"ה.כל(,.

דמש"כ.רש"י.שהתנאי.היה.'אם.ימות',.לאו.דוקא,.אלא.ר"ל.אם.לא.יחזור.מן.המלחמה,.ואפילו.מחמת.שביה[..

. והעירו.האחרונים,.למה.לא.פירש.רש"י.כפשוטו,.שנתנו.גט.גמור.לנשותיהם,.כדי.שיחולו.מיד.בשעת.הנתינה..וכן.היא.באמת.ג.

דעת.ר"ת.)תוס'.שם(..ותירץ.ההפלאה,.דרש"י.סובר.דא"א.לומר.כן,.שהרי.מצינו.בקרא,.שכשחזר.אוריה.באמצע.המלחמה,.אמר.

לו.דוד.שישוב.לביתו.ולאשתו,.ומבואר.שעדיין.לא.היתה.בת.שבע.מגורשת.ממנו.

. בתוס'.)שם(.הקשו.על.רש"י,.אם.הגט.היה.על.תנאי.שימות.אוריה.במלחמה.]או.שלא.יחזור.מחמת.שביה[,.היאך.בא.דוד.על.בת.ד.

שבע,.ומדוע.לא.חשש.דילמא.לבסוף.יחזור.אוריה.מן.המלחמה.והגט.יהיה.בטל.

. הבית.יעקב.תירץ,.שהתנאי.היה,.שיחול.הגט.אם.לא.יחזור.האיש.בזמן.קבוע.בסוף.המלחמה,.ודוד.המלך.היה.יודע.שבידו.לעכב.ה.

את.אוריה.ולא.ליתן.לו.רשות.לחזור.לביתו.באותו.זמן.קבוע,.ולכך.סמך.שלבסוף.יחול.הגט,.ותהיה.בת.שבע.מגורשת.למפרע.

משעת.נתינת.הגט.

ד( אם ספק ספיקא מועיל להוציא ממון

. הגמ'.מביאה.ראי'.לשיטת.ר'.אלעזר,.דחתן.שאומר.פתח.פתוח.מצאתי.נאמן.לאוסרה.עליו,.מהא.דאיתא.במתני'.בריש.פירקין,.א.

שתקנו.חכמים.שבתולה.תינשא.ביום.ד',.כדי.שיוכל.החתן.לבא.מיד.למחר.לב"ד.]שיושבים.ביום.ה'[.להעיד.בפניהם.שמצא.פתח.

פתוח,.וע"כ.תכלית.העדות.היא.כדי.לאוסרה.עליו,.שהרי.אם.התכלית.היא.כדי.להפסידה.כתובתה,.מאי.איכפת.לן.אם.יתקרר.

דעתו.ולא.יבא.

. ומשמע.מדברי.הגמ',.שאם.אירע.שהחתן.בא.לב"ד.להעיד.שמצא.פתח.פתוח.כדי.להפסידה.כתובתה,.הרי.הוא.נאמן.בכך,.אלא.ב.

שהוכיחה.הגמ'.שע"כ.אין.זו.התכלית.במה.שאנו.רוצים.שיבא.לב"ד..וכן.דייקו.התוס'.)ד"ה.אי(..

. והקשו.התוס',.אמאי.נאמן.הבעל.להפסידה.כתובתה,.הלא.יש.כאן.ספק.ספיקא.שלא.להפסיד.הכתובה,.ספק.א'.–.אם.הבעל.ג.

הוא.בקי.או.לא,.ספק.ב'.–.אם.זינתה.ברצון.או.באונס,.שהרי.אשת.איש.שזינתה.באונס.אינה.נפסדת.כתובתה..ועיי"ש.בתוס'.מה.

שתירץ.על.זה.

. הפני.יהושע.הקשה.על.התוס',.שמתוך.קושייתם.מבואר.שנקטו,.שספק.ספיקא.מועיל.להוציא.ממון,.וזה.תמוה,.דמהו.הכח.ד.

בספק.ספיקא.להוציא.ממון,.הלא.דעת.התוס'.היא.שהטעם.להתיר.ספק.ספיקא.באיסורים.הוא.משום.רוב,.שרוב.הצדדים.הם.

להקל,.]עיי"ש.בפנ"י.שהוכיח.שכך.היא.דעת.התוס'[,.והרי.אין.הולכים.בממון.אחר.הרוב.

. השב.שמעתתא.)שער.א.פכ"ד(.ביאר,.שבאמת.בשאר.דיני.ממון.אין.להוציא.ממון.על.ידי.ספק.ספיקא,.ודוקא.לגבי.כתובה.מועיל.ה.

ספק.ספיקא.להוציא.ממון,.משום.שכתובת.אשה.היא.כמו.מעשה.ב"ד,.ונחשב.כאילו.האשה.היא.שמוחזקת.בממון.הכתובה,.ומה.

שאנו.מוציאים.ממון.מהבעל.כדי.לשלם.כתובת.אשתו.אין.זה.נחשבת.כהוצאת.ממון.כלל.

עומק הדף
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דף ט
ביסוד הדין דשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא

גמרא:

לאשה. האומר. תנינא. קמ"ל. מאי.

קדשתיך.והיא.אומרת.לא.קדשתני.היא.

מותרת.בקרוביו.והוא.אסור.בקרובותיה.

וכו'.

תמצית הסוגיא:

הגמ'.הגמ'.מביאה.בשם.ר'.אלעזר,.שחתן.שאומר.'פתח.פתוח.מצאתי',.נאמן.לאסור.את.כלתו.עליו,.והקשה.הגמ',.דזהו.

דבר.פשוט.שיכול.הבעל.לאוסרה.עליו,.שכבר.מצינו.במשנה.בקידושין,.שהאומר.לאשה.קדשתיך,.והיא.

אומרת.לא.קדשתני,.הדין.הוא,.שאע"פ.שהיא.מותרת.בקרוביו,.משום.שאין.לו.נאמנות.לאסור.אותה.בקרוביו,.

מ"מ.הוא.אסור.בקרובותיה..והטעם.מבואר.ברש"י,.משום.'שאדם.נאמן.על.עצמו.לאסור.לו.את.המותר.על.פיו'.

ומושגומושג.זה.צריך.ביאור,.היאך.יכול.אדם.לאסור.על.עצמו.דבר.שכפי.דעת.ב"ד.הוא.באמת.היתר.גמור..וכבר.כתב.

החתם.סופר.על.זה,.'ובאמת.צריך.חקירת.חכם,.מאין.פשוט.לחז"ל.הך.שויא.אנפשיה.חתיכה.דאיסורא,.

מן.התורה.מנא.לן,.וחפשתי.ולא.מצאתי,.וצריך.עיון'..

אנפשיה. שויא. דין. בביאור. מהלכים. שלשה. לנו. יוצא. ומדבריהם. זה,. בענין. לפלפל. האריכו. האחרונים. וגדוליוגדולי.

חתיכא.דאיסורא:.א..שהוא.מדין.נאמנות,.שיש.לו.לאדם.נאמנות.מיוחדת.כלפי.עצמו..ב..שהוא.הנהגה.

של.איסור,.שכיון.שכפי.דעתו.יש.כאן.איסור.גמור,.חייב.לנהוג.בו.איסור..ג..שהוא.כמו.נדר,.וכאילו.קיבל.על.עצמו.

איסור.חדש..

סוגיית הדף
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מהלך.א..נאמנות

. .א. שו"ת.נודע.ביהודהשו"ת.נודע.ביהודה.אהע"ז.מהדו"ת.סי'.כגא.

יסוד.הדין.דשויא.אנפשיה.חתיכה.דאיסורא,.שהוא. ביאר.

משום.שיש.לו.לאדם.נאמנות.חזקה.לגבי.עצמו..]ובשו"ת.

כו(.כתב.על.דברי.הנוב"י,.שכבר.נשמע. )סי'. מהר"ם.מינץ.

מהלך.זה.בשם.הרבה.אחרונים[.

. .ב. קצות.החשןקצות.החשן.סי'.לד.ס"ק.דב.

כתב.כדרכו.של.הנודע.ביהודה,.דשויא.אנפשיה.הוא.מדין.

זו.הוא.ממה.שמצינו. והוסיף,.שהמקור.לנאמנות. נאמנות,.

בדיני.ממון,.דהודאת.בעל.דין.היא.כמאה.עדים,.וכמו.שאדם.

לגבי. עצמו. על. נאמן. כן. כמו. ממון,. לגבי. עצמו. על. נאמן.

איסורים..

. .ג. אמרי.בינהאמרי.בינה.הל'.עדות.סי'.בג.

דיני.ממון,.שהרי. . . כן.דשויא.אנפשיה.הוא.מדין. גם. כתב.

איסורא.מממונא.לא.ילפינן,.אלא.כתב,.דנאמנות.זו.נלמדת.

מהא.דמצינו.שיש.לו.לאדם.נאמנות.לחייב.את.עצמו.בקרבן.

]ואפילו.כנגד.עדים[.

מהלך.ב..הנהגת.איסור

. .ד. תרומת.הכריתרומת.הכרי.סי'.אד.

שאם. והוא,. אחר,. בדרך. אנפשיה. דשויא. הדין. יסוד. ביאר.

לנהוג. חייב. עצמו. הוא. הרי. אסור,. זה. שדבר. אדם. יאמר.

גמור,. איסור. כאן. יש. דעתו. שלפי. כיון. אסור,. הוא. כאילו.

אע"פ.שב"ד.אינו.מאמין.שהאמת.הוא.כפי.מה.שהוא.מעיד..

. .ה. ביאור.הגריפ"פ.להרס"גביאור.הגריפ"פ.להרס"ג.לאוין.רעו.-רעזה.

ביאר.דין.שויא.אנפשיה.כעין.דברי.התרומת.הכרי,.והוסיף,.

לה',. יסלח. וה'. הפרם. 'אשה. דכתיב. מהא. נלמד. זה. שדין.

שביאר.הספרי,.שהכתוב.מיירי.באשה.שקיבלה.על.עצמה.

לא. האשה. אך. הנזירות,. את. והפר. הבעל. ושמע. נזירות,.

שמעה.מה.שעשה.בעלה,.ושתתה.יין,.שהדין.הוא,.שהיא.

בשעת. נזירה. היתה. לא. שבאמת. אע"פ. כפרה,. צריכה.

שתיית.היין,.וטעם.הדבר.הוא,.משום.שמ"מ.באותה.שעה.

ולפיכך.היא.היתה. נזירה,. היא.עצמה.חשבה.שהיא.היתה.

היתה. לא. שבאמת. אע"פ. נזירות,. איסורי. לנהוג. מחוייבת.

נזירה..

וכתב,.שיש.ללמוד.מכאן.לשאר.איסורים,.שאם.יאמר.אדם.

שדבר.זה.אסור,.אע"פ.שאינו.נאמן.לומר.כן,.מ"מ.הוא.עצמו.

חייב.לנהוג.כאילו.הוא.אסור.

מהלך.ג..נדר

. .ו. שער.המלךשער.המלך.הל'.אישות.פ"ט.הט"וו.

שויא. דין. בביאור. חדש. דרך. אחרונים. כמה. בשם. הביא.

אנפשיה,.שהוא.מדין.נדר,.וכנדרי.איסור,.דנחשב.כאילו.הוא.

קיבל.על.עצמו.שדבר.מותר.זה.יהיה.אצלו.כדבר.האסור.

א"א. שהרי. לגמרי,. כנדרים. זה. איסור. אין. שע"כ. כתב,. אך.

להתירו.ע"י.התרת.נדרים,.וצ"ל.שהחמירו.בו.חכמים.יותר.

משאר.נדרים.

. .ז. שו"ת.חת"סשו"ת.חת"ס.אהע"ז.סי'.קאז.

הביא.דברי.השער.המלך,.אך.ביאר.הענין.באופן.אחר.קצת,.

דשויא.אנפשיה.אינו.דומה.לנדרי.איסור,.אלא.דומה.לנדרי.

מצוה,.וכמי.שקיבל.על.עצמו.לקיים.איזה.מצוה.]כגון.ליתן.

זו. סכום.מסויים.לצדקה[,.שכיון.שאדם.זה.חושב.שאשה.

שתהא. עצמו. על. קיבל. כאילו. נחשב. זה. הרי. לו,. אסורה.

אסורה.לו.כאחת.מהעריות.שבתורה..

והוסיף,.שהטעם.שא"א.להתיר.נדר.זה.הוא,.משום.שהוא.

קיבל.על.עצמו.איסור.זה.כאילו.הוא.נכלל.בשבועת.הר.סיני,.
שאין.לזה.היתר.

תמצית מראי מקומות
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דף ט
מי שרוצה להתאבל על אדם שאינו קרובו 

מראי מקומות

הלכות הדף

. רמ"א.אהע"ז.סי'.קמה.סעי'.טא.

. בית.שמואל.שם.ס"ק.יזב.

. נחלת.צבי.שם.אות.יבג.

. פתחי.תשובה.שם.אות.וד.

. חי'.ר'.מאיר.שמחה.ח"ב.סי'.כה.

. שו"ע.יו"ד.סי'.שעד.סעי'.הו.

. תשובות.והנהגות.ח"א.סי'.תרפדז.

. שו"ת.ישא.יוסף.יו"ד.ח"א.סי'.נאח.

תמצית הענין

איתא.בגמ',.שמנהג.יוצאי.מלחמה.היה,.שקודם.יציאתם.למלחמה.היו.גורשים.את.נשותיהם.על.תנאי..ויש.לדון.

אם.במצב.כזה.חייבת.האשה.לנהוג.אבילות.אם.מת.הבעל..ברמ"אברמ"א.נפסק.שאינה.צריכה.להתאבל,.אבל.גם.

אין.איסור.אם.רוצה.לנהוג.ניהוגי.אבילות..ולכאו'.צ"ב.קצת,.מהו.הס"ד.לאסרה.לנהוג.אבילות.אם.תרצה..והבית.והבית.

שמואלשמואל.הדגיש.בזה,.ותירץ,.דס"ד.שאם.תתאבל.תראה.כמו.אלמנה.ולא.כגרושה,.קמ"ל.דאין.לחוש.לכך..ובנחלת.ובנחלת.

צביצבי.תירץ.באופן.אחר,.דס"ד.שאם.תתאבל.נמצא.שאינה.רוצה.להתגרש,.ויתבטל.הגט,.וקמ"ל.שרק.האיש.יכול.

לבטל.הגט,.]ודבריו.צ"ע,.דדבר.פשוט.הוא.שאין.האשה.יכולה.לבטל.הגט[.

בפתחי.בפתחי.תשובהתשובה.דייק.מדברי.הרמ"א,.שאף.אם.רצונה.להתאבל,.לא.הותרה.אלא.לבכות.וללוות.את.המטה,.אבל.

לנהוג.אבילות.גמורה.אסור..והביא.עוד,.שבספר.באר.שבע.חולק.על.הרמ"א.וס"ל.דאסורה.להתאבל.

לגמרי..ובחי'.ר'.מאיר.שמחהובחי'.ר'.מאיר.שמחה.הביא.ראיה.לדעת.הרמ"א,.ממעשה.דבת.שבע,.שנהגה.אבילות.על.בעלה.אע"פ.

שגירשה.קודם.שיצא.למלחמה.

יש.לדון.כעין.נידון.זה,.אם.אדם.רוצה.לנהוג.ניהוגי.אבילות.על.מיתת.אדם.שאינו.קרובו.מדינא,.וכגון.גר.שהתגייר.

יחד.עם.קרובו,.אם.יש.איסור.בדבר..בשו"עבשו"ע.איתא,.שאין.בן.מתאבל.על.אביו.או.על.אמו.שנתגיירו.עמו..

ומשמע.מלשונו,.שאפילו.אם.רוצה.להתאבל,.אין.להתירו..אולם.בתשובות.והנהגותבתשובות.והנהגות.הוכיח.מדברי.החת"ס.שמותר.

להתאבל.במקום.חשש.פגם.משפחה..וכעין.זה.הובא.בשם.הגרי"ש.אלישיב.זצ"להגרי"ש.אלישיב.זצ"ל,.שבכה"ג.אם.רוצה.להתאבל.

הרשות.בידו,.ואמנם.הורה,.שזהו.רק.אם.רוצה.להתאבל.על.איש.ישראל,.אבל.אם.רוצה.להתאבל.על.אביו.שהוא.

עדיין.נכרי,.אפילו.מדרכי.הכבוד.אין.לעשות.כן.
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AUSTRALIA  

CALIFORNIA   

Los Angeles

Torah Ohr  
Los Angeles

The Shtieble  
Los Angeles

Adas Torah 
Los Angeles

CANADA  

Beth Chabad Cote Saint Luc 
Montreal

Thornhill

Agudah North 
Toronto

Toronto

Schara Tzedeck Congregation 
Vancouver

ENGLAND  

Gerrer Shtiebel 
London

Manchester

FLORIDA  

East Boca

Young Israel of Hollywood-FL
Hollywood/Ft. Lauderdale

Beth Israel Congregation  
Miami Beach

Kollel Zichron Michel of N. Miami 

GEORGIA   

Atlanta

ILLINOIS  

Chicago

ISRAEL   

Beitar Illit

Ramat Beit Shemesh

 
Ramat Beit Shemesh

KANSAS  

Congregation BIAV  
Overland Park

MARYLAND  

Baltimore

Baltimore

Ohr HaTorah 
Silver Spring

MICHIGAN   

Center 
Detroit

MINNESOTA   

Minneapolis

MISSOURI   

Agudas Israel of St. Louis 
St. Louis

NEW JERSEY   

Atlantic City/Margate

Lakewood

Lakewood

Lakewood

Lakewood

Lakewood

Ohel Shulamis 
Lakewood

Prospect Vines  

Lakewood

Ahavas Israel  

Congregation Adas Israel

 

Arzei Darom
Teaneck

Beth Aaron
Teaneck

Teaneck

Congregation Shaarei Orah
Teaneck

Teaneck

Teaneck

Beth Abraham

NEW YORK   

Centers Health Care 
Bronx

Bobov  
Brooklyn

Shaare Zion
Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Torat Chaim
Brooklyn

Five Towns/ Bayswater

 

Five Towns/Bayswater

Five Towns/Cedarhurst

Five Towns/Far Rockaway

Five Towns/Far Rockaway

Five Towns/Woodmere

 

Monsey

Monsey/Chestnut Ridge

Monsey/Haverstraw

Queens/Flushing

Queens/Kew Garden Hills

Queens/Kew Garden Hills

Cong Chevras Beis Dovid
Queens/Kew Gardens

Queens/Richmond Hill

OHIO  

Cincinnati

PENNSYLVANIA   

Philadelphia

Congregation Ahavas Torah
Philadelphia

 
Pittsburgh

SOUTH AFRICA   

Johannesburg

Shaarei Chaim
Johannesburg

TEXAS   

Congregation Ohr HaTorah
Dallas

Houston

DATA of Plano
Plano

THAILAND  

Bangkok

WASHINGTON   

Seattle    

WEB:  dafaweek.org     EMAIL: info@dafaweek.org     CALL/TEXT:

G E T  I N  TO U C H  A N D  FO R M  A  C H A B U R A  I N  YO U R  C I T Y !

Our Locations Around the World


