
ההרגל מקהה את חושי האדם מלהתעורר כראוי
ואל יבא בכל עת אל הקדש... כי בענן אראה על הכפורת )טז, ב(.

"כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגלוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבא" )רש"י(

למדנו מדברי רש"י אלו, כי אף אהרן קדוש ה', הוזהר 
מפני סכנת ההרגל ח"ו, שמא אם יהיה מצוי בקודש 
הקדשים יתרגל לכך ואז עלול הוא להיכשל בכבוד 

וקדושת המקום.

מכאן הביא מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל ראיה ליסוד חשוב בנפש האדם:

הנביא יחזקאל )מו, ט( אומר: "ובבוא עם הארץ לפני 
ה' במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא 
דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב יצא דרך שער 
צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בא בו כי נכחו 
יצא". מה טעם הזהיר הנביא לבל יצא העולה לרגל 

דרך השער אשר דרכו נכנס.

כתב על כך החסיד יעב"ץ, שאם יעבור דרך אותו 
שער ב' פעמים, יש לחוש פן יתרגל לכך, ויהיו שערי 

ביתו ושערי בית המקדש שווים בעיניו.

בשעה שניצב אדם מול מראה גדול, טמיר וקדוש, 
ה'  אהבת  בלבו  ומתנוצצת  בקרבו  מתפעם  לבו 
שלהב י-ה, וכולו התעלות והתקרבות לפני ה'. אבל 
מאידך, לו יתגנה ההרגל ויתאזרח בלבו של האדם, 
לא  כבר  ביותר  והקדוש  הנעלה  המראה  אף  הרי 
יפעל בו מאומה ולא יעשה עליו שום רושם, ואין 
לך ביזוי קדושה גדולה מזה, על כן הוזהרו שלא 
להיכנס דרך אותו שער שעברו בו פעם אחת, שמא 

תתקהה הרגשת המורא.

ואף אהרן הכהן, קדוש ה', אשר טרם כניסתו לפני 
ולפנים עליו לפרוש ז' ימים פרישה של קדושה - 

עם כל זאת הוזהר: "ואל יבוא בכל אל הקודש". 

 שיחות מוסר

הגניבה ששינתה את חיי מרן המשגיח
לא תגנבו )יט, יא(. וברש"י אזהרה לגונב ממון.

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  על  מסופר 
לוינשטיין זצ"ל, כי בהיותו ילד, יתום היה, ובמשך 
את  להחיות  מנת  על  חנות  באיזה  עבד  השבוע 
נפשו. בכל יום שישי לאחר שהיה מקבל את שכרו, 
ובשבת  קודש,  שבת  לכבוד  לטבול  למקווה  הלך 
היה משתדל להספיק כמה שיותר בלימוד התורה 

הקדושה.

באחד מימי שישי כשיצא מהמקווה, הכניס ידו לכיסו 
וראה שנעלם לו כל כספו. יחזקאל הצעיר הרגיש 
כיצד גנבו לו שבוע מהחיים, הרי היה זה כל שכרו 

על עמלו במשך השבוע. 

לאחר מכן חשב לעצמו, 'היום גנבו לי שבוע מהחיים, 

ופעם אאבד שבוע מהחיים, ומה עשיתי בכל חיי'. 
יתבזבזו  לא  רוצה שהחיים  כי אם  יחזקאל  הבין 
מכאן והלאה, יש רק פתרון אחד, והוא שכל רגע 
מהחיים ינוצל ללימוד תורה, ואז החיים יהיו מלאים 
ולא יתבזבזו בהבל מיד הלך ונכנס ללמוד בישיבת 
'ראדין', משם עבר לישיבת 'קלם', והשקיע את כל 

זמנו ללימוד התורה הקדושה.

כל  אף  על  לתפילה,  או  לסדר  איחר  לא  מעולם 
הניסיונות והקשיים, עד שנתמנה לימים כמשגיח 
של ישיבתנו, והיה לרבם של מאות ואלפי תלמידי 

הישיבה.
מליץ יושר

"נאך א' קליין ביסאלע... )עוד טיפה...("
ואהבת לרעך כמוך אני ה' )יט, יח(. 

סח הגאון רבי גמליאל רבינוביץ: סיפר לי תלמיד 
מיר  בישיבת  האברכים  מחשובי  אחד,  חכם 
ראש  מרן  פעם  הזמינו  שבצעירותו  המעטירה, 
הישיבה הגה"צ רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לסעוד 
היה  כאשר  בביתו.  הצהריים  ארוחת  את  עמו 
נהוג בימים ההם, שראשי הישיבות הביאו עמהם 

לפעמים לביתם בחורים עילויים לסעוד עמהם, 
לקרבם  כדי  בביתם,  עמהם  ללמוד  וממשיכים 

ולחבבם.

והנה בעת הארוחה הגישה הרבנית הצדקנית ע"ה 
את התבשיל המיוחד שהכינה, וכשסיים הרב את 
מנתו פנה אליה בחיוך, ואמר: זה טוב מאוד! בריא 

 "הנה הפשטתם צורת הישיבה, וקלטתם רוח ורצון הישיבה, ובזה עשיתם לכם חבורה לילך בעקבות רוח הישיבה,
ובכל מקום שאתם נמצאים לקחתם זאת כאילו להיות עם הישיבה בין כתלי הישיבה"

(מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל ממיר)

דבר הישיבה

כי הם חיינו – לחדש חידושי תורה
בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 
זצ"ל לבני הישיבה, הביא את ביאורו של הגאון 
בפרשתנו  הפסוק  על  דבר  בהעמק  הנצי"ב 
"ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה 
דברי  פי  על  ה(,  )יח,  בהם"  וחי  האדם  אתם 
מנת  על  "הלומד  מ"ה(  )פ"ה  באבות  המשנה 
והלומד  וללמד,  ללמוד  בידו  מספיקין  ללמד 
על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד 
כוונת  מה  הנצי"ב  והקשה  ולעשות",  לשמור 
הסיפא במשנה "הלומד על מנת לעשות", וכי 
ברישא מדובר בלומד רק על מנת ללמד ולא 

על מנת לעשות ח"ו, והרי זה רשע גמור.

וביאר הנצי"ב כי פירוש "הלומד על מנת לעשות", 
דהיינו  תורה,  חידושי  ולחדש  לעשות  הכוונה 
חידושי  בעיונו  ולחדש  בלימודו  לקח  להוסיף 
יעשה אותם  "אשר  ביאר הכתוב  ובזה  תורה. 
האדם וחי בהם", כלומר שיעשה ויחדש חידושי 
תורה על ידי עומק לימודו, ובכך יזכה האדם 

לחיי העולם הבא.

הוסיף מרן רה"י הגרנ"צ וסיפר מעשה המסופר 
רבי ברוך  ישיבת קמניץ מרן הגאון  על ראש 
בער ליבוביץ זצ"ל, שבסמוך לתחילת המלחמה 
העם  המון  לפני  ארוכה  דרשה  דרש  הנוראה 
פרוץ  טרם  ימים  באותם  והנה  הכנסת.  בבית 
בסכנת  נתונים  כולם  היו  האיומה  המלחמה 
חיים פשוטו כמשמעו, ולכאורה היה מן הראוי 
לדבר בימים טרופים אלו דברי חיזוק באמונה 
ובטחון בהשי"ת, כדי לחזק את לב העם החרד. 
אך לתמיהת הציבור כל דרשתו של הגאון רבי 
ברוך בער זצ"ל היתה רק על חשיבותם העצומה 

של חידושי תורה.

אמנם זהו ההסבר להנהגה זו, כי בהכרח שעמל 
וחידושי התורה הם החיות האמיתית  התורה 
והנצחית של עם ישראל! ובלעדי זה אין חיים! 
וכפי שאנו אומרים בתפילה "כי הם חיינו ואורך 
ימינו", וזהו "וחי בהם". ולכן אף בשעת מלחמה, 
כאשר כולם היו נתונים בסכנת חיים, ראה רבי 
ברוך בער צורך לדבר על מעלת חידושי תורה, 
הנצחית  החיות  את  הנותנים  הם  שהם  לפי 

לעם ישראל!
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וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו



מבאר רבותינו

שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

ומחזק את הגוף לתורה ועבודה, יש אולי עוד קצת 
בסיר? בוודאי! – זהרו פני הרבנית, יש לי סיר מלא! 

וניגשה בשמחה להביא מנה נוספת.

כשראה הרב את גודל הנאתה ושמחתה בהצלחת 
בישוליה והנאתו ממלאכתה, ביקש ממנה שוב לאחר 
שסיים את המנה השניה: "נאך א' קליין ביסאלע... 

)עוד טיפה...( זה ממש מחיה נפשות!".

התפלא  קדשו  שולחן  על  עמו  שסעד  התלמיד 

למראה, מדוע הרב מבקש היום עוד ועוד? – הוא 
הכיר היטב את נפש רבו ושיחו ושיגו, ואת ריחוקו 

העצום מכל תאוות עולם הזה והבליו...

הרב הבחין בפליאתו, וכשיצאה הרבנית למטבח 
לו:  והסביר  רכן לאוזנו  להגשת המנה השלישית 
הרי הרבנית טרחה כאן לפני הצהריים רבות בהכנת 
תבשיל זה, ומצפה לראות שנהנים ממעשה ידיה! – 
כשם שאני טורח להכין היטב את השיעור הנמסר 

בישיבה, כמה הנאה יש לי כשניגש בחור לאחר 
השיעור, ומברר שוב כיצד מתורצת קושיא פלונית... – 
הרי התבשיל הוא השיעור שלה! היא נהנית ושמחה 

מאוד כשמבקשים מנה נוספת!!!

שלם  'שיעור'  נתן  כבר  זו  והנהגתו  ובאמירתו 
לתלמידו, בענין תיקון המידות והנהגות שבין איש 

לאשתו... 

טיב הקהילה

אם לא קמים זה יותר כואב...
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן )יט, לב( 

סיפר הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל: מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, 
היה מעודד את הלומדים הצעירים לחדש חידושי 
תורה, ונהג להעניק מילגה חודשית לאברכים 
שבאו אליו והרצו בפניו חידושי תורה, גם אני 
השתדלתי לומר בפניו חבורות. רבי אליעזר יודל 
שנכנסתי  פעם  ובכל  תורה,  בני  והוקיר  חיבב 
לביתו היה קם מלוא קומתו. הדבר ציער אותי, 
לראות אדם גדול בענקים משרידי דור דעה קם 

לפני אברך צעיר. פעם אחת אמרתי לו: אם כבוד 
ראש הישיבה עומד על דעתו להמשיך במנהגו 

לקום בפני, אני שוקל להפסיק לבוא.

תוכן השיחה,  הרבנית הצדקנית ששמעה את 
שהיה  במעשה  נזכרת  אני  ואמרה:  התערבה 
אצל חותני, אביו של רבי אליעזר יודל, הסבא 
זצ"ל.  נתן צבי פינקל  מסלבודקא הגה"צ רבי 
פעם אחת הגיע ראש ישיבה חשוב ומפורסם 
לבקר את הסבא מסלבודקא, הסבא ליווה את 

האורח הדגול, ונכנס אתו יחד להיכל הישיבה 
ולמדו  שישבו  תלמידים  במאות  מלא  שהיה 
מהאורח  הסבא  שנפרד  לפני  רבה.  בהתמדה 
הדגול, הביע האורח בפני הסבא כאב וצער על 
שהטריח את התלמידים לקום בפניו, והתבטא 
בלב", הפטיר  כדקירת מחטים  לו  "כאב  שזה 
הסבא מסלבודקא ואמר: ֶיע... ֶיע... אבל אם לא 

היו קמים - זה היה דוקר יותר...
לב ישראל

ואהבת לרעך כמוך אני ה' )יט, יח(.
אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה )רש"י(.

יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, רבה  כשהגאון רבי 
של קובנה ומחבר הספר באר יצחק הסתלק לבית 
עולמו, התאבלה עליו כל יהדות רוסיה ואירופה. 
אלפי יהודים שנועם הליכותיו נגעה ללבם ואשר חיו 
לפי הנהגתו ההלכתית, נעצבו עד עומק לבם עקב 
הסתלקותו. אולם למרן ראש הישיבה ורבה של 
העיר מיר הגה"צ רבי אליהו ברוך קמאי היה קשה 
מכולם להתנחם. זמן רב אחרי שנאמרו ההספדים 
על ר' יצחק אלחנן ואחרי שעברה תקופת האבל 
היה מרן ראש הישיבה מתהלך בשפיפות קומה, 
כשהוא מוזר שוב ושוב, שאינו יכול להשלים עם 

הילקח ממנו ידידו וחבירו, ר' יצחק אלחנן.

הגרא"ב נהג לספר סיפורים אין ספור על ר' יצחק 
האישית  דאגתו  ועל  החמימות שלו  על  אלחנן, 
את  וקיים  זקן,  או  צעיר  יהודי,  כל  של  לכבודו 
הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" בכל ההידורים ממש. 

הסיפור הבא היה אחד מהאהובים עליו: קובנה, 
שבה כיהן ר' יצחק אלחנן כרב, היתה תחת שלטון 
רוסי, ולפי החוק הרוסי היו כל הצעירים חייבים 
להתגייס לצבא. הגיוס לצבא היה כרוך לא רק 
בסכנת חיים, חלילה, אלא גם שמירת מצוה בצבא, 
היתה כמעט בלתי אפשרות. לפיכך הגישו בחורי 
ישיבה רבים, בקשות לקבלת פטור משרות הצבא.

יעקב, תלמיד צעיר ואהוב מאוד על רבו ר' יצחק 

אלחנן, היו בין מגישי הבקשות האלה. בכל יום 
ציפו הרב וחבריו בקוצר רוח, לקבל את תשובת 
השלטונות. יום אחד היה ר' יצחק אלחנן עסוק 
בשעות אחר הצהרים בדין תורה, כשמרן הגרא"ב 
קמאי היה אתו בבית הדין. שני בעלי הדינים היו 
במרירות  התווכחו  אשר  עשירים  עסקים  אנשי 
על סכום כסף עצום. האוירה היתה מתוחה. אף 
ר'  ניסו  ובמשך שעות  צד לא הסכים להתפשר, 
יצחק אלחנן, והגרא"ב קמאי ורב שלישי ליישב 

את ההדורים. 

לפתע נפתחה הדלת, ונער צעיר תחב את ראשו 
פנה  אלחנן  יצחק  ר'  את  בראותו  החדר.  לתוך 
אליו בהתרגשות: "רבי, כעת קבלנו את הבשורה: 
יעקב נפטר משירות בצבא!". ר' יצחק אלחנן נשם 
אנחת רווחה, ואמר בחיוך קורן: "ה' יברך אותך על 
שבשרתי לי בשורה נפלאה זו. תודה לך שספרת 
ולבריאות  ארוכות  לשנים  שתזכה  רצון  יהי  לי! 

טובה. אני מודה לך מאד מאד!"

הנער יצא שמח ומאושר על ששימח את רבו כל כך. 
הרבנים חידשו את הדיון בנסיון לסיים את הדיון 
הקשה. לאחר מספר דקות, פתח תלמיד אחר את 
הדלת. מתוך אי ידיעה שרבו כבר ידע את הבשורה, 
הוא התנצל תחילה על ההפרעה והכריז בשמחה: 
"רבי, קבלנו הודעה שיעקב פטור!"  - "הוי" ענה ר' 

יצחק אלחנן באותה התלהבות כבראשונה: "כמה 

נפלא! תודה רבה לך על שבאת לבשר לי, ה' יברך 

אותך בשנים ארוכות ובבריאות טובה. אני מודה 

לך מאוד!".  הנער סגר את הדלת כשהוא מאושר 

על ששימח את רבו כל כך.

חמש דקות לאחר מכן נכנס בחור שלישי לחדר: 

"רבי האם הרב שמע? יעקב משוחרר!" פעם נוספת 

חייך ר' יצחק אלחנן חיוך רחב וברך את הבחור על 

ה"בשורה הנפלאה". הוא הודה לו בשפע תודות 

על שחשב עליו וחילק עמו את הבשורה הטובה.

ששה בחורים נכנסו בזה אחר זה כשבפיהם אותה 

בשורה. כל אחד חזה מראש את האושר הגדול 

שהרב ירגיש לשמע החדשות, אף אחד מהם לא 

חשב על כך שמישהו כבר הקדים אותו. גם לאחר 

שסיפרו לרבם את הידיעה המשמחת, לא חשב אף 

אחד מהם שרבם כבר יודע מהענין, משום שרבי 

יצחק אלחנן הגיב בהתלהבות גדולה ומוחדשת 

בכל פעם. הוא חייך לכל בחור , הביע הכרת טובה, 

ונתן לו הרגשה חשיבות כמו לראשון שהודיעו; וכל 

זה תוך כדי היותו שקוע בדין תורה קשה ומייגע.

בספרו סיפור זה נאנח מרן ראש הישיבה ואמר: 

"היכן אפשר למצוא עוד מישהו עם אהבת ישראל 

כזו?"... 

מתורת רבותינו

ואהבת לרעך כמוך – בכל ההידורים



עיון בפרשה

רבי אברהם צבי 
קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז

רבי חיים זאב
פינקל
תשכ"ה

רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד

"בל  אזהרת  איסור  נכתב  קדושים  בפרשתינו 
בוקר.  עד  - לא תלין פעולת שכיר אתך  תלין" 
יום  באותו  לבעל מלאכה  דהיינו שצריך לשלם 

שעשה מלאכתו, ולא לאחרו. 

יום,  דנו באדם שקיבל שבת מבעוד  האחרונים 
ועכשיו נזכר שלא שילם עדיין לשכיר שהיה אצלו 
באותו יום. ומעשה שהיה כך היה: ראובן הזמין ביום 
שישי פועל שיתקן לו את המקרר כשנגמר התיקון 
תבע הפועל את כספו. ראובן לא היה באותה שעה 
בביתו, ורעייתו אמרה לפועל שראובן ישלם לו עד 
סוף היום. ראובן שהיה טרוד מאד, שכח וקיבל 
שבת והתפלל ערבית מבעוד יום, ועכשיו נזכר שלא 
שילם שכר שכיר בזמנו. נסתפק ראובן האם מותר 
לו עכשיו להתקשר לפועל, ולומר לו לך לביתי וקח 
כספך, או מכיון שכבר קיבל על עצמו שבת, אסור. 
]והנה במסכת שבת דף קמח ע"ב איתא תוספת 
יוה"כ דאורייתא, ובשבת נחלקו הראשונים דעת 
הרמב"ם  ודעת  דאורייתא  דהוה  הראשונים  רוב 
דהוה דרבנן[, ואם הדבר אסור האם יש לו עצה 

להישאל על קבלת השבת, ויוכל אז לפרוע?

והנה כעין שאלה זו נשאל בשו"ת "תורה לשמה" 
)שאלה קיז( והשיב דקבלת השבת נחשבת לקבלה 
בטעות, וכעין מה שכתב הט"ז )סימן תר( לגבי 
בראש השנה  הקהילה שגנבו מהם את השופר 
להביא  שליח  ושלחו  שבת,  בערב  להיות  שחל 
שופר, והגיע השליח ביום שישי לאחר שכבר קיבלו 
שבת, וכתב הט"ז דהוי קבלת שבת בטעות. עוד 
כתב ה"תורה לשמה", דאם יש בכפר ג' שיתירו 

לו את קבלת השבת, טוב שישאל על קבלתו. ואף 
על גב דאלו נדרי מצוה ואין נשאלים עליהם אלא 
מתוך הדחק, אין לך מתוך הדחק גדול מזה, עכ"ד.

אמנם בחשוקי חמד העיר על דבריו, דאם ישאל 
על קבלת השבת הופכת התפילה למפרע להיות 
)נדרים  הרש"ש  למש"כ  ודומה  לבטלה,  ברכה 
דף נט ע"א( שאם הפריש תרומה בברכה ונשאל 
עליה נהפכת הברכה להיות ברכה לבטלה, ואם כן 
צ"ע אם מותר לעשות זאת. ומציין לדברי החת"ס 
)יו"ד תשובה שכ( שהתיר לישאל על תרומה גם 
כשהפריש בברכה. ויתכן שאפילו אם סובר ה"תורה 
לשמה" כשיטת הרש"ש, שאם ישאל הוי ברכה 
לבטלה למפרע, מ"מ עדיף לברך למפרע ברכה 
לבטלה, מלעבור על איסור תורה, של הלנת שכר 
שכיר, ואף על פי דאיסורא מקמי ממונא לא דחינן 
כמבואר בב"מ )דף ל ע"א(, מכל מקום בנידוננו 
ראובן פשע במה שלא שילם בזמן, ונמצא שאם 
לא ישלם הוא יעבור על לאו כיון שיכל לפרוע 
לפני כן, ]משא"כ בהשבת אבידה דמבואר בב"מ 
שלא דוחה איסורים, אם אינו מחוייב להשיב לא 
עובר על לאו[, ועוד שברכה לבטלה י"א שאינו 
אינו  והכא  דרבנן  איסור  רק  אלא  תורה  איסור 
מצוה  היה  שבירך  שבשעה  כיון  לבטלה,  ממש 
יש לו מצוה להישאל כדי לקיים  ועכשיו  לברך, 

מצוה יעו"ש באריכות. 

העיר,  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  שגיסו  ומביא 
שכרו"  תתן  "ביומו  מצות  לקיים  עצה  דקיימת 
ידי  על  שבת,  קיבל  כבר  הבית  שבעל  למרות 

שיקנה המעות לפועל, בקנין חצר ואגב, כלומר 
בעל הבית יקבל סודר מאחד, ובזה יקנה לפועל את 
מקום המעות, והמעות על גביו. או בקנין אודיתא, 
דהיינו שיודה בפני עדים דהמעות הם של הפועל 
ואף שהפועל לא יודע מכך, מסתבר שהידיעה לא 
מעכבת את המצוה, וקנין בשבת לצורך מצוה הרי 

מותר כמבואר בשו"ע )סימן שכג וסימן תמד(.

כדי  זכיה  שמהני  הגרח"ק  לדברי  ראיה  ומביא 
לפרוע חוב לפועל בזמנו מדברי ההלכות קטנות 
)ח"ב סימן לב( שכתב וז"ל: ולענין אם זכהו ע"י 
לילך  אחר מהו?... מסתברא שכל שביד הפועל 
וליקח, שוב אינו עובר בין אם נתרצה הפועל, בין 
אם לא נתרצה, דהא ליכא "לא תלין אתך", עכ"ל. 
אבל יתכן שדבריו אמורים רק בנוגע ללא תלין, 

ולא לגבי העשה של ביומו תתן שכרו.

ויש שהעירו מדברי האהבת חסד )דיני תשלומי 
וז"ל: "ואם בעת  שכר שכיר פרק ט יא( שכתב 
שתבעו לא היה לו מעות, ואח"כ השיג מעות קודם 
שעבר הזמן, מחוייב להוליך לו המעות או להודיעו 
שיבא ויטול מעותיו כדי שלא יעבור על בל תלין". 
ו"בנתיב חסד" )ס"ק לב( כתב: "ואף דבעלמא אין 
צריך להוליך לו המעות, ולא להודיעו, הכא כיון 
דבעת שתבעו לא היה לו, מנא ליה לידע לבא אצלו 
עוד פעם", עכ"ל. משמע מדברים אלו דמחוייב 
יעבור  שלא  כדי  להודיעו,  או  מעות,  לו  להוליך 
על בל תלין, ולא נתן עצה להקנות לו וצ"ע בזה.

קיבל שבת ונזכר שלא שילם שכר שכיר

ימים מקדם

>>> בהתאסף ראשי עם. 
מרן ראש הישיבה הגאון 

החסיד רבי אליעזר יהודה 
פינקל זצ"ל באחת מישיבות 

הנהלת ה'חינוך העצמאי' 
בתקופה הראשונה להיווסדו. 

לשמאלו נושא דברים מרן 
הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל



מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה

02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

בימים אלו נשלחות ממשרדי הישיבה בירושלים, 
אלפי הזמנות למעמד הגדול לכבודה של תורה 
חג  לקראת  להיערך  העתיד  'מאתיים',  דינר 
מתן תורה. התרגשות רבה נרשמת אצל מקבלי 
ההזמנות, בהם בוגרי הישיבה, בני משפחותיהם, 
מכרים וידידים ומוקירי התורה ולומדיה, המבקשים 
מבצר   - הק'  לישיבה  הטוב  הכרת  את  להביע 
'מיר', אשר כמעט אין מי  התורה הגדול בעולם 
ברחבי הציבור התורני ברחבי העולם שלא נהנה 

מאורה הגדול במישרין או בעקיפין.

מיוחדת  תוכנית  על  שוקדים  הישיבה  במשרדי 
לתולדותיה  הישיבה  קורות  לדינר, שתגולל את 
במשך מאתיים שנה ותלמד על עצומתה הרוחנית 
המופלאה של רוח התורה הנושבת בהיכלי הישיבה 
מאז ימיה בעיירה מיר בואכה שנחאי ועד משכנה 
כל  כאשר  וסביבותיה,  ירושלים  הקודש  בעיר 
הימים היא מאירה את העולם באור התורה. בימים 
האחרונים נמסר כי תוכנית הדינר תכלול גם תוכנית 
מוזיקלית-של שירת התורה בליווי המנצח ר' יואל 
דיקמן ומקהלתו, וכן כאמור מיצג תיעודי ייחודי 

של מאתיים שנות תורה.

כאמור, ההזמנות הנשלחות והפרטים הנחשפים 
על האירוע הגדול לכבודה של תורה, יוצרים גל 
גדול של התעניינות ורבים-רבים מבקשים ליטול 
חלק ולהשתתף במעמד הגדול לכבודה של תורה 
ובהחזקת אלפי עמלי התורה השקועים בעמלה 

יומם ולילה.

לפרטים והרשמה ולאישור השתתפות 
יש לפנות בטלפון 02-5410933 או במייל: 

dinner@thamir.org.il

התורה: לכבוד  הגדול  המעמד  לקראת 

ציפייה והיענות נרחבת 
לדינר 'מאתיים'

בימים אלו נשלחות הזמנות אל אלפי בוגרי 
הישיבה, בני משפחותיהם מכרים וידידים 
 • הדינר  תוכניית  נוכח  רבה  התרגשות   •
המעמד הגדול יתקיים ביום ראשון ג' סיון 
'דיוויד אינטרקונטיננטל'  הבעל"ט במלון 

בתל אביב

כוס תנחומים 
הננו לשגר קמיה
ידידנו היקרים

משפחת דרוויש הי"ו
בית וגן-ירושלים

על השבר הגדול

 בפטירת אחיהם זצ"ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ובהמשך 

מעשיכם הגדולים תנוחמו משמי מרום

שנות תורה
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דינר מאתיים
הדינר ההיסטורי

ג' סיון תשע"זג' סיון תשע"ז
28 מאי 2017

דיוויד אינטרקונטיננטל 
David Inter Continental

Tel Aviv / תל אביב


