
שלום עלי נפשי - זהו שורש הרע

פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה )כט, יז(. וברש"י כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם. 

ומרבה רשע בקרבכם,  השורש אשר מפרה 
הוא מה שאומר הכתוב להלן: "והיה בשמעו 
את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור 
שיעשה  עבירה  שום  וגו',  לי"  יהיה  שלום 
האדם, ותהיה הכי גדולה שתהיה, אינה בסוג 
של שרש פרה ראש ולענה, בסוג של מפרה 
ומרבה רשע, כי אם בהתברך בלבבו לאמור 
שלום יהיה לי, זהו המפרה רשע. - נורא הענין, 

וזה ביאור נפלא בפסוק. 

ואמר הכתוב "למען ספות הרוה את הצמאה", 

וברש"י: שאוסיף לו אני השגגות על הזדונות. 

אדם האומר שלום יהיה לי, אצלו אין עבירות 

בשוגג. אדם המפחד מלעבור, אבל נדח ונפל 

בחטא, אצלו שגגותיו נקראים הם בשם שוגג, 

אבל האומר שלום יהיה לי ואין מפחד כלל, 

הנה גם שגגותיו כמזיד יחשבו לו.

דעת תורה - למרן המשגיח רבי ירוחם זצ"ל 

גאונותו של ה'חפץ חיים' בקיום הכתוב כפשוטו

לא בשמים היא )ל, יב(. וברש"י שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה. 

שח מרן המשגיח רבי ירוחם זצ"ל: פעם הייתי 
בראדין אצל מרן החפץ חיים זצ"ל, והיה אתי 
ספר אחד ]אינני זוכר את שם הספר[, והנה 
בא אצלי החפץ חיים בעצמו לשאול ממני 

את הספר. 

אמרתי לו אז, למה בא 'כבודו' בעצמו, הלא 

יכול היה כבודו לשלוח את מי שהוא, לבקש על 

זה. והשיב לי הח"ח "לא בשמים היא" - ואפילו 

אילו היתה בשמים הייתי צריך לחזור אחריה. 

- גאונות! קיים הכל כפשוטן ממש.

דעת תורה

להיזהר מכוחו של ההרגל

כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו 
)ל, יד(. 

על  שהכוונה  ז"ל  והספורנו  הרמב"ן  פירשו 
מצוות התשובה, ועליה נאמרה כל הפרשה 
הזאת "לא בשמים היא וגו' ולא מעבר לים 

היא וגו' כי קרוב אליך הדבר מאוד" וגו'. 

והעיר בזה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל שישנה כאן תמיהה גדולה, אם כה קלה 
היא מצוות התשובה וכה נוח לקיימה מדוע 

תשובה  ובעלי  הרעה,  מדרכו  שב  איש  אין 

מועטים - הרי ודאי החוטאים יודעים כי אין 

דרכם נכונה ומדוע לא יבחרו בדרך התשובה 

שכה קרובה היא לאדם, ואין אדם צריך אלא 

לומר בפיו ולהרהר בלבו והריהו כקטן שנולד. 

וביאר שאסונו של אדם הוא שמתרגל למצבו 

ומשלים עמו, בלי לחוש כי הסופה מתקרבת 

ובאה אילו היה רואה פתאום לאן הגיע, בודאי 

היה מתהפך לאיש אחר וזהו כוחו של הרגל. 

 "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)
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וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

 'הלכות תשובה'
הלכות כשאר הלכות שבתורה

פרשתנו היא פרשת התשובה ויסוד גדול 
משמיענו מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם 
האזינו,  פר'  תורה  )דעת  זצ"ל  ליבוביץ 
'הלכות  כל  כי  לדעת  צריך  קע"ב(:  עמ' 
תשובה' הן הלכות כשאר הלכות שבתורה, 
וכולם צריכים להתקיים בדוקא ובדיוק כפי 
שנאמרו, ואם יעשה האדם תשובה ולא 
יקיים את כל עיקרי התשובה כמו שנאמרו 
בהלכותיהם, לא קיים מצות תשובה, ולא 
זו התשובה הנרצית לפני ה', ולפי זה צריך 
לדקדק מאד לקיים את עיקרי התשובה 

כדינם.

מוסיף מרן המשגיח רבי ירוחם ומאיר עפ"י 
זה חידוש גדול, הנה כתב בשערי תשובה 
לרבינו יונה )שער א, אות י( במהות עיקר 
החרטה: "יבין לבבו כי רע ומר עזבו את 
ה', וישיב אל לבו כי יש עונש ונקם ושילם 
על העוון וכו'", ויש לבאר כי אין זה רק 
מוסר ועצה טובה שכותב לנו רבינו יונה 
כיצד יוכל האדם להתחרט על חטאיו, אלא 
זהו מדיני החרטה, ואך ורק בדרך זו יקיים 
את החרטה כהלכתה, ואם יתחרט באופן 
אחר, על דרך דוגמא: אם יתבונן בדעתו 
ויבין למשל כי "רגזן לא עלתה בידו אלא 
רגזנותו" )קידושין דף מ"א ע"א(, ומשום 
בהבינו  וכעס,  רגז  אשר  על  יתחרט  כך 
בשכלו את הרעה אשר עולל בכעסו, ולא 
מפני אזהרת השי"ת, לא קיים בזה מצות 
והלכותיה  דיניה  מעיקר  שהרי  תשובה, 

שיבין כי רע ומר עזבו את ה'.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים



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

השלים שני דפי 'קצות החושן' מתוך הזיכרון

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם )לא, יט(.

בימי מלחמת העולם השניה הגיעה ישיבת מיר, 

לאחר דרך נדודים קשה לעיר שנחאי שבסין. 

לגמר  עד  שנים  חמש  הישיבה  שהתה  שם 

וסכנותיה לא  המלחמה. מאורעות המלחמה 

פגעו בלימוד התורה הרצוף של בני הישיבה. 

אחת הבעיות שהציקה ביותר לישיבה, היתה 

אוצר הספרים המדולדל.

אוצר הספרים בשנחאי מורכב היה מספרים 

שהביאו התלמידים בצרורותיהם, מן הגמרות 
שנשלחו לקובה, ממספר ספרים וש"ס שנמצאו 
ספרים  ומכמה  אהרן"  "בית  הכנסת  בבית 
שנלקחו בהשאלה מאנשי הקהילה היהודית 

הקטנה בשנחאי. 

בחלקם היו הספרים קרועים ומרוטים ומספרם 
הקטן של הספרים השלמים והעברתם התכופה 
מיד ליד, לא תרמו לשלמותם... מספרים כי בידי 
אחד התלמידים היה מצוי עותק יחיד של "קצות 

החושן" שהובא ממיר, ואולם חסרו בו שני דפים. 

מרן ראש הישיבה רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 

ישב והשלים בכתב ידו את החסר, בהסתמכו 

על זכרונו. לימים, כשהשוו את ההשלמה עם 

המקור מצאו, כי שני הדפים הושלמו בדייקנות, 

מלה במלה ממש... )הספר עם ההשלמה בכתב 

היד מצוי עד היום בידי המשפחה(.

ספר "מוח ולב"

לא להרחיק את הפה מהלב

בפיך ובלבבו לעשותו )ל, יד(. 

שח מרן המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין:  
הקדים הפסוק ה"פה" ל"לב", ללמדנו שיש 

בכח הפה למשוך את הלב אליו. אך כל 
זה אלא בעת שפיו דובר אמת, אך אם 

הלב  יגרר  לא  מהלב,  הפה  את  מרחיק 
אחר דברי פיו. 

מתורת רבותינו

הכנה ל'יום הדין'

'חזקו ואמצו' - הוראה לדורות

דרש מרן רה"י הגרנ"צ פינקל זצ"ל: משה רבינו 

אומר לישראל )בפרשתנו וילך(: "חזקו ואמצו 

אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוקיך 

ויש  יעזבך".  ולא  ירפך  לא  עמך  ההולך  הוא 

לומר, שהוראת משה: "חזקו ואמצו", לא הייתה 

לארץ  להיכנס  שעמדו  בעת  בלבד  לשעתה 

ישראל, ואף לא היה זה חיזוק תמידי שחיזק 

משה רבינו את ישראל לדורות, אלא הייתה זו 

הוראה כללית, שכיון שכל אדם - גדול כקטן, 

יכול לירד ולהתדרדר מטה עד שאול תחתית, 

מוטל עליו לאזור אומץ ולהתחזק שוב ושוב, 

דבר,  לפחד משום  ולא  מצב,  ובכל  עת  בכל 

ולזכור שהקב"ה עוזר ותומך בכל מצב. והנה 

אם דברים אלו נאמרו לעם ישראל בני דור 

דעה, 'ראשונים כמלאכים', מה נאמר אנחנו, 

ה', כמה  צריכים בעבודת  חיזוק אנחנו  כמה 

רפיון וחולשה יש אצלנו. כל אחד חייב להעמיד 

לנגד עיניו את מה שמשה רבינו מצווה אותו – 

'חיזקו ואמצו', להתחזק ולהתחזק ללא הפסק.

מהדברים  אינם  הם  זו,  ואמיצות  התחזקות 
היכולים להיות פעם אחת בלבד, אלא אדם 
ויום  יום  בכל  בטוב  ולבחור  להתחזק  צריך 
שוב מחדש, וכפי שאמרו חז"ל )קידושין ל, ב(: 
"אמר רב יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו 
בכל יום וכו' ואמר רבי שמעון בן לוי יצרו של 
אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו וכו' 
ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו".

מוכרחים, שהרי  נראה שהדברים  וכשנתבונן 
אילו היה די בחיזוק של משה רבינו לדורות 
על מנת לעורר את האדם לבחור בדרך הישרה, 
לשם מה ברא הקב"ה את דרך התשובה, הלא 
די בחיזוק של משה רבינו וממילא כולם כבר 
יעמדו על דרך הישר מכח חיזוק זה. בהכרח 
שכל אדם צריך לעורר את עצמו ולהתחזק מידי 
יום, בכדי שלא ייפול ברשת יצר הרע. ומאחר 
שהודיעה התורה )קהלת ז, כ(: "כי אדם אין 

צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", לכך 

הגדיל הקב"ה חסדו עמנו וברא את התשובה, 

לקום  יוכל  ונפל,  אדם  מעד  אם  שגם  בכדי 

להתאמץ ולשוב מדרכו הרעה.

 אך על מנת שיוכל אדם להתחזק תדיר, תחילה 

עליו לבחור בדרך הטוב, והיינו כי הקב"ה נתן 

לאדם כוחות נפש וגוף עצומים, והוא יכול לבחור 

אם להשתמש בהן לעשיית רצונו יתברך או לא.

והנה רואים אנו רח"ל מה קורה לאדם שלוקח 

את הכוחות העצומים שהקב"ה נותן לו במתנה 

אלו  הרע,  לעשיית  בהם  ומשתמש  גמורה, 

אסונות יכול לחולל אדם אחד, כאשר אך לפני 

שנים לא רבות ראינו איך שהיטלר ימ"ש, גייס 

את כל כוחותיו שקיבל משמים, והחריב עולמות 

או  להרע  אחד  באדם  יש  כח  כמה  שלמים. 

להיטיב, אך הכל תלוי בו, איך לבחור להשתמש 

ולכוון את כוחותיו.

וגילו ברעדה – 'יראה' מחד ו'שמחה' מאידך 

אנו עומדים בימי הרחמים והסליחות. בימים 
אלו אנו נידונים על הבחירה שבחרנו במהלך 
להבין,  יש  אמנם  לרע.  או  לטוב  השנה,  כל 

האדם  את  ששופטים  שבעולם  בנוהג  הלא 
לאחר שעשה את מעשיו, ולפיכך ימי דין אלו 
היו צריכים להיות בסוף השנה ומדוע נקבעו 

לתחילת השנה החדשה. עוד יש להבין, מדוע 
השנה  שם  על   - השנה'  'ראש  השם  נקבע 
החדשה, הלא לכאורה עיקר ענין יום זה הוא 
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עיון בפרשה
אולי לא תקעו בחצוצרות משום שמא יתקן כלי שיר

בפרשתינו )פר' וילך לא, כא( הקהילו אלי )לא, 

כא(. וברש"י ולא תקעו אותו היום בחצוצרות 

להקהיל את הקהל, לפי שנאמר )במדבר י, ב( 

עשה לך, ולא השליט יהושע עליהם בחייו של 

משה. ואף בחייו נגנזו קודם יום מותו, לקיים מה 

שנאמר )קהלת ח, ח( ואין שלטון ביום המות.

ולכאורה אולי מטעם אחר לא תקעו בחצוצרות 

שכבר נגזרה גזירה שמא יתקן כלי שיר )ביצה 

לו:( ע"י משה, כמו שמצינו שגזר כמה גזירות, 

לא  זה  בשביל  ואולי  בשבת  מת  הרי  ומשה 

היו תוקעים.

ומבאר מרן החתם סופר )בספרו תורת משה(, 

וי"ל, דידוע שמשה רבינו היה שקול כנגד ע"א 

סנהדרין )ראה סנהדרין טז:(, והנה במקום ב"ד 

וזריזים ולא יטעו גם בר"ה  הגדול דבקיאים 

יכול  היה  ואף  תוקעים.  בשבת  להיות  שחל 

בעצמו לבטל את הגזירה, דאותו ב"ד שגזרו 

יוכלו לבטלה.

מעיינות  היום  אותו  ממנו  שפסק  כיון  אבל 

ואעפ"י  ב"ד,  לראש  נחשב  היה  לא  החכמה 

שיהושע היה במקומו עם הזקנים, מ"מ אין ב"ד 

יכול לבטל דברי ב"ד אחר אלא א"כ גדול ממנו 

בחכמה ומנין )עדיות פ"א, מ"ה(, ומי הוא שיאמר 

שגדול ממשה, וממילא מוכח שאין שלטון ביום 

המות ושפיר מובן הטעם שכתב רש"י. 

בסגנון דומה ביארו, בהקדם מה שיש לתמוה 

לכאורה לשם מה הביא רש"י את מה שנאמר 

"עשה לך" ולא ליהושע, ומה עניינו לכאן, היה לו 

לומר בקיצור שלא תקעו אותו היום בחצוצרות 

להקהיל את הקהל – משום שבאותו היום נגנזו?

יקר  בספר  מוצאים  אנו  כך,  על  חריף  יישוב 

בדיהרנפארט  )נדפס  יאיר"  "דברי  המציאות 

שנת תצ"ט( מהגאון רבי יאיר ב"ר משה ציון 

מבראד )הובא ב'כמוצא שלל רב'(:

בטור )או"ח סי' רצב( נאמר שמשה רבינו מת 

)ר"ה כט:( נאמר שאין  והנה, בגמרא  בשבת. 

תוקעים בשבת משום גזירת רבה: "שמא יעבירנו 

ארבע אמות ברשות הרבים".

לאור זאת, יובנו הדברים היטב: רש"י רצה לפרש 

שהטעם שלא תקעו באותו היום בחצוצרות 

הוא מפני שאין שלטון ביום המוות, אולם לפני 

כן, חשש רש"י שמא יהיה מי שיטען שלא זה 

הטעם, אלא מפני שאסור לתקוע בשבת ולכן 

לא תקעו בחצוצרות באותה שבת שבה הסתלק 

משה, וכלפי זה כתב רש"י: "ולא השליט יהושע 

עליהם בחייו", ואם כן לא שייכת כאן הגזירה 

חששו  חז"ל  כאשר  היא  גזירה  שהרי  רבה, 

שבעתיד ייכשל אדם בעבירה, אולם הרי מצב 

זה לא יהיה נוהג עוד לעולם ולא שייך לגזור 

גזירה בכגון זה! ואם כן, בהכרח הטעם הוא 

מפני שאין שלטון ביום המוות!

דין ומשפט על התנהגות האדם בשנה האחרונה, 
ולפיכך היו צריכים לקרוא לו על שם השנה 

האחרונה. 

דין  אינו  היום,  מהות  עיקר  כי  בזה,  הביאור 
ומשפט על מעשי האדם בעבר, אלא דין על 
מה שיקרה לו בעתיד. והיינו, כי ביום זה שהוא 
'ראש השנה' כל אדם מקבל תפקיד המוטל עליו 
לעשותו בשנה זו על מנת להביא את העולם 
לידי תיקונו, אמנם פשוט שלא יוטל על האדם 
תפקיד אלא על פי הדרך שנהג, והאופן שקיים 
את התפקיד שהוטל עליו בשנה האחרונה. ובאם 
לא מילא את תפקידו נאמנה, הרי שמעלתו 
שיטילו  דינו  וממילא  יותר,  נמוכה  הרוחנית 
עליו תפקיד פחות ערך, ובהתאם לכך יקבל 
את הכלים לעבודה זו. ומעתה, האדם ביום זה 
אינו נידון על העונש על חטאיו, אלא על הכלים 
בכדי  יתברך  לעבודתו  הקב"ה  שיקבל מאת 
שיוכל למלא את התפקיד שנקבע לו לשנה 

זו. ולפיכך יום זה נקרא 'ראש השנה' ונקבע 
לראש השנה החדשה, שכן מהותו הוא דין על 

נתינת הכלים לעבודת ה' בשנה זו.

נמצא, כי חובה זו של 'חזקו ואמצו' מוטלת 
עלינו ביתר שאת בימים גדולים אלו, שבהם 
אנחנו עומדים בפרשת דרכים, ומחכים לגזר 
בזו  אם  הבאה,  בשנה  נלך  דרך  באיזו  הדין 
העולה במעלות התורה ועבודת ה', אשר מיועדת 
לשואפים להתעלות ברוחניות, או חלילה בזו 
להתחזק  יכול  אדם  שכל  שכיון  האחרת. 
ידי  על  מחדש,  דרכו  את  לבחור  ולהתאמץ, 
שישוב בתשובה ויקבל על העתיד, ולהשפיע 
הבאה,  בשנה  הרוחנית  עלייתו  כל  על  בכך 
הרי ממילא חובה זו כפולה ומכופלת. ולפיכך 
כשאדם עומד ומכה: "על חטא", מלבד כוונתו 
על מעשיו בעבר, עליו לכוון על מעשיו בעתיד, 
ולהעמיד את עצמו בדרך של עליה והתאמצות 

מתוך עמל ויגיעה בעבודת ה'.

העולה מן הדברים, כי אדם היודע ומכיר בעיקר 
עניינם של ימים אלו וחובתו בהם, הריהו ניגש 
אליהם מעין הנאמר בכתוב )תהילים ב, יא(: 
"וגילו ברעדה", כאשר מחד הוא עומד ופוחד 
וחרד בכל נפשו מאימת הדין על מעשיו שעשה 
בשנה הקודמת, אך מאידך הוא שמח מאוד 
על סגולת ימים אלו, שבימים אלו ממש יכול 
בנקל לבחור את דרכו מחדש ולשוב בתשובה, 
ותוך זמן קצר מאוד יכול להפוך את כל חייו 
לחיים שמחים ומלאים בעבודת ה'. אמנם חובה 
עלינו לזכור, כי ימים אלו הינם מועטים ביותר 
ובזמן קצר הם עוברים מאליהם, ואוי לו למי 
שיתרשל ויאבד את כל הימים הנפלאים הללו.

יזכנו הקב"ה שנתחזק בכל כוחותינו, ונאזור 
אומץ להמשיך בעבודת הקודש, בתורה, תפילה, 
ובענייני בן אדם לחברו, ביתר שאת וביתר עוז, 
ואיש לרעהו יאמר חזק, ובזכות זה ירחם עלינו 

הקב"ה ויוציאנו מאפילה לאורה.

ימים מקדם

ברכה ששיגר  איגרת  וברכותיה.  שנה  תחל 
מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר 
יהודה פינקל, אל יו"ר אגודת ישראל הרב 

יצחק מאיר לוין, בפרוס שנת תשכ"ג
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

בתוך עמי אנכי יושבת
מנהגו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר 

יהודה פינקל זצ"ל היה שלא לקח שום עליה 

בטעם  הכיפורים,  ויום  השנה  בראש  לתורה 

הנהגה זו הסביר נכדו מרן ראש הישיבה הגאון 

רבי אריה פינקל זצ"ל כי נהג כן מכיוון שלא 

להיות  חפץ  אלא  הדין  בימי  להתבלט  רצה 

חלק מהכלל.

המשיך מרן רה"י רבי אריה באותו עניין ואמר: 

אומר לכם דבר נורא ששמעתי ממו"ר מרן ראש 

הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, כאשר ישיבת 

מיר ניצלה בנס גדול, שנסעו ברכבת מרוסיה 
ההשגחה  לולא  מובנים,  שלא  דברים  ליפן, 
העליונה שסובבה כך, היה אחד מחשובי תלמידי 
הישיבה במיר שהתנגד לנסיעה. טענתו היתה 
כדאי  ולא  הק'  לישיבה  גדולה  סכנה  שזה 
לנסוע. אבל רוב בני הישיבה עם מרן הגר"ח 
רבי  הגה"צ  המשגיח  ומרן  זצ"ל  שמואלביץ 
ולבסוף  ליפן.  נסעו  זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל 
הישיבה ניצלה ואותו אחד נהרג עם הקדושים 
הי"ד. אמר רבי חיים, מדוע הוא לא ניצל? משום 

שנשאר לבד ולא היה חלק מכלל הישיבה!

מי שנמצא בתוך הכלל לא מפשפשים כל כך 
בפנקס שלו. והלא אלו דברי השונמית שאמרה 
יושבת",  אנכי  עמי  "בתוך  יג(  ד,  ב  )מלכים 
ובזוה"ק מובא שהיה זה בראש השנה. לכלל 
יש עתיד גדול. דוד המלך ע"ה מבקש )תהלים 
קו, ד( "זכרני ה'ברצון עמך פקדני בישועתך", 
אני רוצה להיות כלול בתוך העם. ומשום כך לא 
רצה ראש הישיבה רבי אליעזר יהודה להתבלט 
בימים נוראים. ודאי שהקב"ה יודע מכל אחד, 
אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, אבל 

כשהוא נכלל בתוך הכלל זה אחרת.

עצם הראיה עלולה להזיק
בשנת תרצ"ה הוצע להגאון רבי יוסף מרדכי 
בוימל זצ"ל לכהן בתפקיד רבני בארה"ב, הצעה 
שהיתה עתידה להציל את חייו, בעוד שכל שאר 
בני משפחתו שנותרו על אדמת אירופה נספו 

בימי המלחמה הנוראה.

בדרכו לנמל המבורג עלה בידו להתעכב וללמוד 
למשך תקופה בישיבת מיר, שם פגש את מרן 
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל 
וסיפר לו כי הוא בדרכו לאמריקה. המשגיח 
אז  הרוחניות ששררו  הסכנות  מפני  הזהירו 
ברחובות אמריקה, תוך שהוא מסביר לו את 

דברי הכתוב בדרך זו:

'ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם' - כשתראו 
עד כמה הם מתועבים ומשוקצים, 'פן יש בכם 
שורש פורה ראש ולענה' - שמא מישהו מכם 

ילך אחר עבודה זרה.

כמה  עד  יראו  הם  אם  יחזקאל,  רבי  שאל 
קיים  א"כ  מדוע  זרה,  עבודה  היא  מתועבת 
חשש שהם ילכו בעקבותיה? והשיב, כי אכן 
אמנם מדובר בשקוצים מאוסים ומתועבים, 
החיים  אנשים  ראיית  עצם  'ותראו',   - אבל 
בדרך זו, מבלי שיפגעו במכת ברק מן השמים, 
דבר זה עלול להשפיע באופן שלילי ומזיק על 

עם ישראל.

ולכן, אמר רבי יחזקאל, כאשר תגיע לאמריקה 

שבת  שמחללים  אנשים  רח"ל  שם  ותראה 

ולמרות  מעולם,  ראית  כפי שלא  בפרהסיא, 

זאת נראה שהם מצליחים בחיים, הדבר עלול 

להשפיע לרעה על האידישקייט שלך.

סיפר רבי יוסף מרדכי לימים, כי אותן המילים 

ליוו אותו במשך כל השנים שדר באמריקה, 

זרועה,  לא  בארץ  תורה  בהפצת  עסק  ובהן 

שהיתה אז כמדבר שממה.

)עזרי מעם ה', עמ' 455(

מעומק ליבנו הרינו לשגר
ברכת מזל טוב

לידידנו הרב הנגיד תמכין דאורייתא
אכסניה של תורה

רבי צבי הלוי גוטפרוינד ורעיתו הי"ו
אנטווערפן

לרגל הולדת הנכד נ"י בשעטו"מ
בן לחתנו הרב אליעזר דב גרינהוט 

ורעיתו הי"ו
מחשובי תלמידי הישיבה הקד' 

יהא רעוא שיזכו 
 להכניסו בבריתו של אאע"ה

בעתו ובזמנו
לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט

 לנחת לזקניו דגולים
ולתפארת המשפחה הרוממה

 סימן טוב ומזל טוב
יהא לנו ולכל ישראל
 מעומק ליבנו הננו

לשגר ברכת מזל טוב קמי
הרבנית שמואלביץ תליט"א

 אשת מרן ראש הישיבה
הגאון רבי רפאל זצ"ל
 לרגל השמחה הגדולה

באירוסי הנכדה תחי' 
 בת לחתנם

הגאון רבי אברהם חיים סגל שליט"א
ר"מ בישיבת מיר מודיעין עילית 

תערב ברכתנו שיהיה הקשר לקשר 
שלא קיימא ולבנין עדי עד 
 ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה

 מהם מכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב

עובדות מרבותינו

כוס 
תנחומים

הננו לשגר 
לידידנו הנכבד רודף צדקה וחסד

הר"ר עופר גואטה הי"ו

עם פטירת אחיו ז"ל

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר 
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו 
לדאבה עוד ובהמשך מעשיכם 

ופעליכם הגדולים בהחזקת אלפי 
עמלי התורה תנוחמו משמי מרום

נא להתפלל ולהתחזק לרפואתו השלימה של אחד מחשובי האברכים בישיבה הקד' 
הרב ברוך ארי' ליב בן הדסה לרפו"ש

הזקוק לרחמי שמים מרובים א-ל נא רפא נא לו בתוך שאר חולי ישראל


