
 גדול כח הרבים
ללא השוואה מקיבוץ של יחידים

וישאוהו במוט בשניים )יג, כג(.

מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין עמד על 

כך, שכח הרבים אינו רק צירופם יחדיו, אלא הוא כח 

חדש ללא כל השוואה לכוחם כקיבוץ של יחידים. 

והביא בשם רבו הגה"צ רבי צבי הירש ברוידא זצ"ל 

דברי הגמרא )סוטה לד.( על הפסוק שלפנינו "וישאוהו 
במוט בשניים", שכאשר האחר מטעינו נושא פי שלוש. 

ואם כך בגשמיות, על אחת כמה וכמה ברוחניות! 

בית חיינו )עבודת התפילה עמ' רכו(

מה זה שייך אלי?!
אך בה' אל תמרדו )יד, ט(.

פעם בשיחה בישיבה, סיפר מרן המשגיח הגה"צ רבי 
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: נסעתי במונית, והנהג סיפר 
שנקלע ליער עם חבירו, ולפתע נכרך על רגל חברו 
נחש ארסי. נחרד החבר שהיה חילוני, וזעק "שמע 
ישראל". ומיד בלי שום סיבה טבעית, הרפה ממנו 
הנחש, גחן ארצה ונעלם. החבר נרעש כל כך מהנס 

שארע לו, עד שנעשה לבעל תשובה גמור!

הבטתי בראשו הגלוי, ושאלתי: "ומה אתך, הלא היית 

עד לנס הגדול, איך נשארת חילוני?"

וענה: "הרי זה קרה לו, מה זה שייך אלי?!".    

אוצרות רבנו יחזקאל )אמונה לז(

מדוע נענשו מ' שנה על שדיברו לשה"ר 'יום אחד'
שהמרגלים  היינו  לד(.  )יד,  לשנה  יום  לשנה  יום 
הסתובבו ארבעים יום בארץ ישראל, לכן קיבלו כנגד 

זה עונש להיות ארבעים שנה במדבר.

והקשה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, הרי 
עבירת המרגלים היתה על כך שדיברו לשון הרע על 
ארץ ישראל, וזה היה רק ביום האחרון, אבל כל יתר 

הימים, איזו עבירה עשו שמגיע להם עונש על כך?

יושביה  הרי אמרו ארץ אוכלת  הגר"ח:  ותירץ מרן 
)לעיל יג, לב(, ואומר רש"י שהיו מתים בכל מקום, 
ישימו לב אליהם,  כן כדי שהכנענים לא  וה' עשה 
שאנשים  מקום  שזה  הרע,  לצד  פירשו  הם  אבל 
מתים שם. היו שם פירות גדולים, וראו איזה שפע 
טוב יש שם, והם פירשו לצד הרע, שהכל גדול וענק 
שם, גם האנשים שם גדולים וענקים, כדי להפחיד 

את עם ישראל מלבוא לשם. וזהו היסוד של לשון 

הרע, שמסתכלים עם עין לא טובה, וממילא רואים 

הכל לצד הרע, משא"כ מי שיש לו עין טובה ממילא 

רואה הכל על הצד הטוב.

נמצא שחטא המרגלים לא היה רק עצם סיפור לשון 

ארבעים  בכל  חטאו  הם  אלא  האחרון,  ביום  הרע 

)עי'  טובה  לא  בעין  ובחנו את הארץ  הימים שראו 

סנהדרין קד: שסיפרו מה שלא ראו בעיניהם(, ועל 

כך קיבלו עונשם.

ולכן מי שרוצה לחזק עצמו בעניני לשון הרע, עליו 

לתקן את שורש החטא שתהיה לו עין טובה, ויראה 

תמיד את הטוב אצל הזולת.

דרכי יוסף צבי )עמ' צב(

 "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)

20:03  20:29   19:11 ירושלים 

21:02  20:31  19:29 תל אביב 

22:42  22:30  20:00 ציריך 

22:11  22:01  20:42 וינה 

23:12  23:15  21:42 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת שלח
זמני כניסת ויציאת השבת
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

ותקננו בעצה טובה מלפניך
שח מרו רה"י הגרנ"צ פינקל זצ"ל: אמרו חז״ל 
המרגלים  שטעו  הטעם  ע״א(  קנח  ח״ג  )זוהר 
יעבירם משה  יכנסו לארץ  כיון שחששו שאם 
מלהיות ראשים. ואם כן נשאלת השאלה - מדוע 
יהושע וכלב לא נכשלו, והרי לפי סדר חשיבותם 
המרגלים היו גדולים וחשובים מהם. אלא כמו 
שפירש רש״י, ״שלח לך״ - לדעתך. אני איני מצוה 
לך, אם תרצה שלח. וכיון שהקב״ה לא שלחם 
לא היה סייעתא דשמיא, ובלי סייעתא דשמיא 
הקב״ה  אם  אבל  מנגיעות.  להינצל  אפשר  אי 

היה שולח ודאי היו ניצולים.

ולכן יהושע שמשה התפלל עליו, וכן כלב שהלך 
להתפלל בקברי אבות ניצולו מחטא המרגלים. 
אבל בלא תפילה אי אפשר להסתכל ישר על 
שום דבר. הן אדם כל כך אוהב את עצמו ואין 
אפילו פסיעה אחת בלא נגיעות, כל כולו נגיעות. 

אם נתבונן נראה כי כאשר נדבר עם אדם על 
במה  הוא  שיענה  הראשון  הדבר  הן  מה,  דבר 
שנוגע אליו, אם נדבר עמו בלימוד מיד יגיד כי 
גם הוא שאל שאלה זו, ואם במילי דעלמא מיד 
מתפאר לומר כמה יש לו. וצריך אדם להרגיל 
תלוי  הכל  אך  חבירו.  לדברי  להתייחס  עצמו 

בתפילה וסייעתא דשמיא. 

בברכת השכיבנו מבקשים אנו כל ערב - ״ותקננו 
בעצה טובה מלפניך״. ידוע כי אדם שיש לו שאלה 
ואינו יודע כיצד לנהוג, כדאי לו לדחות ההחלטה 
עד אחר השכיבנו, שם יבקש מהקב״ה ״ותקננו״, 
אבל אם רוצה בעצמו להחליט עם הנגיעות שלו, 

אין סייעתא דשמיא.

ואם היו המרגלים מתפללים ולא סומכים על 
עצמם לא היו נכשלים. וזוהי התפילה החזקה 
עלינו  במעשיהם.  יכשלו  שלא  ששייך,  ביותר 
להתחזק באמונה ולהתפלל בדברים היוצאים 
מן הלב, שלא ניכשל ולא יהא פניה בכל מעשינו 

ונזכה לסייעתא דשמיא. 

קובץ ישורון )עמ' ת"ז(



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

מבאר רבותינו

עונש המדבר גנאי על ארץ ישראל
ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל )יג, לב(

 זה א-לי ואנווהו בטלית וציצית 
בפרשתינו )שלח( ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדורותם )טו, לח(. 

אמרו חז"ל )שבת קלג:( זה אלי ואנוהו התנאה לפניו 
ב"משנה  פסק  וכן  נאה.  ציצית  לפניו  עשה  במצות 
האחרונים:  בשם  ט(  ס"ק  כד  סימן  )או"ח  ברורה" 
"מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה, שנאמר: 'זה 

אלי ואנוהו' - התנאה לפניו במצוות".

וקשה, מדוע מצוה לעשות טלית נאה, הלא המצוה 
היא הציצית ואילו הטלית אינה אלא הגורם של מצות 
ציצית? ואם אכן קיימת מצוה לנאות גם את הגורם 
של המצוה משום "זה אלי ואנוהו", מדוע שלא תהיה 
קיימת מצוה לנאות לא רק את המזוזה אלא גם את 
של  הגורם  שהוא  המזוזה,  את  קובעים  עליו  הבית 

מצות מזוזה?

קיימת  שליט"א:  קנייבסקי  חיים  ר'  הגאון  ותירץ 
הינה  מצוה לנאות גם את הטלית, משום שהטלית 
חלק בלתי נפרד מחוטי הציצית, וכל הבגד - הטלית 
וחוטי הציצית שעליה - חדא מצוה הוא ונעשה כולו 
לחפצא של מצוה, קרי: טלית של מצוה. ומכאן גם 
נגזר נוסח הברכה: "להתעטף בציצית", למרות שבעצם 

אנו מתעטפים בטלית.

מה שאין כן מזוזה אינה חלק מן הבית, ואין הבית 

נעשה לחדא מצוה עם המזוזה, והבית אינו אלא מקום 
הקיום בלבד, ולכן לא קיימת מצוה לנאות את הבית.

תדע, שאם אכן קיימת מצוה לנאות גם את מקום 
הקיום ואת גורם החיוב, הרי שיתחייב אדם לנאות 
גם את עצמו, שכן הוא מקום הקיום וגורם החיוב של 
מצות תפילין המונחות עליו ושל מצוות רבות נוספות.

בספר מרפסין איגרא, מביא עוד יש ליישב בזה: המצוה 
לעשות טלית נאה מצד "זה א-לי ואנוהו" נאמרה רק 
באופן שמכין טלית - בגד בן ד' כנפות לצורך קיום 
מצות ציצית, אך אם מכין סתם בגד לצורך לבישה 
לגביו  נאמרה  לא  ציצית,  מצות  לקיום  כוונה  וללא 
מצות "זה א-לי ואנוהו". והוא הדין בבית, אם יבנה 
לנאותו  יצטרך  אכן  מזוזה,  מצות  קיום  לצורך  בית 
מצד "זה א-לי ואנוהו", אך כל עוד שאין זה כך, אין 

מצות "זה א-לי" לגביו.

ולכן, טלית, שהדרך לעשותם לשם קיום מצות ציצית, 
אמרו בה שמצוה לנאותה, אך בית שבדרך כלל הסיבה 
העיקרית לבנייתו הינה לצורך מגורים ולא לצורך קיום 
מצות מזוזה, א"כ לגביו לא נאמר שמצוה לנאותו, ע"כ.

בשם  מובא  מז(  ע'  יד  )קובץ  מאירות  פנים  בקובץ 

הגאון ר' נתן גשטטנר זצ"ל שעמד בדברי רש"י )ב"ק 
ויש לתמוה  וז"ל שם:  נאה.  ע"ב( שהוסיף: טלית  ט 
דבגמרא שבת )קלג ב( איתא סוכה נאה לולב נאה 
שופר נאה "ציצית נאה" ספר תורה נאה, ואמאי הוסיף 
רש"י טלית נאה, גם קשה דאמאי הוצרך רש"י לכפול 
את הדברים ולכתוב ציצית נאה וטלית נאה, דלכאורה 

שניהם היינו הך הם.

ומתרץ הגר"ן, דרש"י דקדק לומר דבבגד של ארבע 
כנפות שנותן עליו ציצית איכא מצוה לא רק בהציצית 
שתלה בה אלא גם בבגד עצמו, שהטלית עצמו נעשה 
חפץ של מצוה, ולכן צריך שיהיה נאה לא רק הציצית 
אלא גם הטלית. ויש להביא ראיה לזה ממה שהקשה 
דכיון  סקכ"ח(  משב"ז  לב  סי'  )או"ח  מגדים  הפרי 
דילפינן מתפילין דבכל מצוה בעינן שיהא מן המותר 
בפיך, אם כן בגד מצמר ארנבים וגמלים וכדומה יהא 
פסול לציצית כיון דאינו מן המותר בפיך עכ"ד הפרמ"ג, 
ואם נימא דאין בבגד מצוה אלא בהציצית א"כ אין 
הבגד צריך להיות מן המותר בפיך. ועל כרחך דפשיטא 
להפרמ"ג ז"ל דגם הטלית בעצמו הוי בכלל המצוה. 
וכן מוכח מלשון רש"י שכתב דגם הטלית צריך להיות 

נאה ושייך בו התנאה לפניו במצוות. ע"כ.

עיון בפרשה

איש צדיק היה בירושלים של מעלה, הגה"צ רבי דוב 
סוקולובסקי זצ"ל שמו. חתנו חביבו של רבה הנערץ 
של מיר שבליטא, מרן הגאון רבי אברהם צבי קמאי 
זצ"ל הי"ד. כל ימיו היו מסכת אחת של תורה וגמילות 

חסדים בענוה ובהצנע לכת.

אפוף שתיקה של סייג לחכמה היה, רק לעתים נסדק 
הספון,  העושר  בצבץ  וממנו  הדומיה,  בחומות  חריץ 
תורת החיים של תשעים שנות חיים בצל גדולי עולם 
ובסערות הימים. הסיפור דלהלן, המפעים והמופלא, 
הוא שלל שזכו בו אנשים שנכחו ברגע של היבקעות 
סכר בפלך השתיקה. שלל ששוה הון. וכך סיפר רבי דוב:

היו  נכסיו  בעמיו.  בעל  אמיד,  יהודי  חי  מיר  בעיירה 
מוצלחים וקרובים לעיר, והברכה היתה שרויה במעשי 
ידיו, באופן שלא נשקפה כל סיבה שתצדיק שינוי כל 

שהוא במערך חייו.

והנה ביום בהיר פשטה השמועה שאותו פלוני מחסל 
היתכן?  מדוע?  מטלטליו.  את  ומוכר  עסקיו  כל  את 
והתשובה לא איחרה לבוא: אותו יהודי בעל רגש חם 
ולעלות לארץ ישראל, ארץ  החליט לעקור ממקומו 
ישוב  מצות  בגופו  ולקיים  עפרה  את  לחון  הקודש. 
ארץ ישראל. השמועה הכתה גלים, גלים של חיבה 

ואהדה למעשהו הנאצל.

בבוא יום הפרידה התאספו בני העיירה להיפרד ממנו 

ברגשי קודש, בערגה לארץ הנכספת ובקנאה סמויה על 
שזכה הוא למה שאחרים לא זכו: לעלות לארץ ישראל. 
אף הוא ענה כנגד המברכים: "לשנה הבאה בירושלים 

הבנויה" כולנו יחד, ומשם הועיד פניו ירושלימה.

עברו שבועות ואולי חודשים. האירוע כבר היה נשכח, 
אלמלי ביום בהיר לפתע פתאום הופיע היהודי בשערי 
מיר. הוא חזר, שב על עקבותיו. מה קרה? גם הפעם 
כדי  והפעם  לבית הכנסת,  בני העיירה  כל  התאספו 
לשמוע חוויות מארץ הקודש. תיאור מכלי ראשון. וכי 
מלתא זוטרתא היא? לא מפי השמועה ולא מספרים, 
אלא מעד ראיה ממש, שזכה לדרוך על עפר הארץ, 
למשש את אבני הכותל המקודשות ולנשום את אויר 

הנשמות של ירושלים.

עלה האיש על הבימה והחל לספר ולתאר את הארץ 
יושביה, את הקודש ואת המקדש, את  ואת  הטובה 
מתאר  הוא  זיוה.  נועם  ואת  ישראל  דארץ  אוירא 
בפאתוס, והציבור שומע בשקיקה ושותה בצמא כל 

מילה.

ואז, בשיאו של התיאור, נתכרכמו פניו, והוא עבר בקול 
נוגה לתאר את המצב הכלכלי הקשה בארץ ישראל. 
"אבל... אבל", אמר האיש, "לחיות שם קשה מנשוא. 
אין פרנסה, אין אוכל לפי הטף, החיים קשים וחסרי 
מוצא". הוא המשיך ותיאר את הדחק ואת לחץ החיים 
בו שרויים אנשי הישוב - כפי שאכן היה, ולא נתקררה 

"עדיף  הקשה:  הסיומת  את  מפיו  שפלט  עד  דעתו 
להיות ּכְבשֹה במיר מאשר להיות אדם בארץ ישראל..."

וכאן מגיע רבי דוב לשיאו הדרמטי של הסיפור. מספר 
רבי דוב: הדברים יצאו מפיו, ולנוכח עיני הקהל המרותק 
בו ברגע שבץ  זוועה: האיש חטף כנראה  התחוללה 
מוחי, פניו נפלו, כל גופו נשמט והוא החל צונח אט 
אט ארצה. אנשים ניסו למנוע את נפילתו, אך הוא 
לא נפל, גם לא התעלף ולא איבד את הכרתו, שריריו 
התנוונו וקומתו הזקופה הושפלה. תוך רגעים ספורים 
נותר האיש שרוע על ידיו ועל ברכיו הולך על ארבע, 
הילוך שהזכיר מאד את הילוכה של ה....כבשה! גם 
דיבורו ניטל מפיו, והוא לא היה מסוגל יותר לדבר. רק 
הברות שונות יצאו מפיו, הברות שדמו אף הן להיגוי 

הקבוע של הכבשים...

לסיפור  יתייחסו  ששומעיו  שחשש  זצ"ל,  דוב  רבי 
בספקנות, טרח להדגיש שעודנו זוכר כי בעודו ילד, 
בעת שהיה הולך עם הילדים בני גילו אל התלמוד 
שם  ההוא,  האיש  בית  מול  עוברים  הם  היו  תורה, 
במרפסת היה מוטל גחון על ברכיו וידיו ופולט הברות 
משונות, והילדים - כמו ילדים - היו מניפים לעברו 
אצבע מאשימה ומתריסים כנגדו: "נו, אתה עוד תעיז 

לדבר לשון הרע על ארץ ישראל???"...

)שיחות הגרנ"צ – במדבר(.



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

שמור עיניך
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם. )במדבר טו, לט(

פרצוביץ  הגר"נ  הישיבה  ראש  מרן  שכתב  ברשימה 
גודל  את  גליון  עלי  חקק  ממחברותיו,  באחת  זצ"ל 
הזכות והחובה התלויים בשמירת העין והלב, וכה כתב:

עין האדם הרי היא כמו מכשיר צילום, היא מצלמת 
המעבדה  זוהי  הלב,  להיפך.  חלילה  וגם  טוב,  הכל 
של  מוחו  התצלומים.  את  שמייצרים שמה  הכימית 
האדם זהו המקום שמציגים שמה תדיר את התמונות 

המיוצרות על ידי לבו.

מוחו של האדם אינו שובת לרגע, ובמה הוא מתעסק? 

תורה  לומדת  העין  אם  רואה,  שעינו  במה  תלוי  זה 
הקדושה, אזי העין מצלמת את אותיותיה של התוה"ק, 
של חז"ל הקדושים, נביאים תנאים ואמוראים, ראשונים 

ואחרונים.

כל משפט ודיבור מחז"ל הקדושים כולל בתוכו את 
קדושתם של חז"ל, את ריח הגן עדן שהם נמצאים 
דבר משמם שפתותיהם  מזכירים  עכשיו, כאשר  בו 
דובבות בקבר, והם מתפללים עבור המזכיר את שמם, 
להשפיע מקדושתם עליו, וגדולים צדיקים במיתתם 

יותר מבחייהם.

בכל דיבור של תורה שלומדים מתווספות מרגליות 
בכתרו של רבש"ע כביכול, וכל דיבור שהאדם לומד 
לוקחו הקב"ה ומנשקו, כן מובא בחז"ל )זוה"ק ח"א 

ד, ב(.

מובן איזה אושר כלול בזה, והכל תלוי בעין, לכן שמור 
עיניך היטב שתראה רק דברי תורה.

בנין נחום )עמ' תקס"ג(

העצה איך להתגבר על הנגיעות האישיות 
רעת  זצ"ל:  פינקל  הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  דרש 
הנגיעות עולה ומתבארת באופן מבהיל בסוף פרשה 
זו )פר' שלח(, כמו שנאמר )טו, לט(: "ולא תתורו אחרי 
אחריהם",  זונים  אתם  אשר  עיניכם  ואחרי  לבבכם 
לגוף,  מרגלים  הם  והעינים  "הלב  )שם(:  ופרש"י 
ומסרסרים לו את העבירות. העין רואה, והלב חומד, 
והגוף עושה את העבירות". בכל בן אדם ישנו 'מרגל' 
פרטי, החומד בעבורו את העבירות, ומסרסר לו אותן, 
וממילא נעשה האדם לנוגע בדבר לענין עבירות אלו. 
ואף שיודע בשכלו שהדבר אסור בתכלית, מכל מקום 
הרי הוא כסומא באפילה שאינו רואה זאת כלל. אכן, 
רואים זאת באופן מוחשי ביותר, שכיון שאדם מתאוה 
לדבר מה כגון כבוד, הוא מתאמץ ככל יכולתו בכדי 
למצוא לכך היתר, עד שלבסוף הוא עובר את העבירה. 
ולזה הזהירה התורה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם". ועלינו לזכור את חומר עבירות אלו, כי הנכשל 
בהם, אינו ניזוק רק בשעת מעשה, אלא הוא נזק תמידי 

המלוה אותו לכל חייו.

אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו האם רצונותיו כשרים 
או פסולים, אך הוא יכול לבדוק ולעיין עם עצמו, רק 
בשעה שאין יצרו גובר עליו וליבו פנוי לדון בכובד ראש 
על מעשיו, שהרי כל אדם הנופל ביצרו ועובר באיסורי 
ראיה, יודע כי אין לתאוה זו אלא בשעת התגברות 
הוא  יצרו,  נתפייס  שכבר  לאחר  אולם  בלבד,  היצר 
נותן את דעתו על כך שהייתה זו תאוה פשוטה בלבד 
שהורידה אותו שאולה, ומצטער על שלא התגבר על 
יצרו ונמנע מן העבירה. ולכן בשעה שאין יצרו תוקפו, 
יכול לבחון היטב אם שורש מעשיו מכח הטומאה או 
מכח הקדושה. הרי שכל סיבת נפילת האדם בחטא 
הוא מחמת היותו כסומא באפילה משום נגיעתו בדבר.

אמנם ענין זה, הוא גם שורש ובנין לרוממות האדם, 
שהרי כל מעלת האדם תלויה אם הוא מדקדק בדרכיו 
לדעת אם הולך בדרך ה', ולפיכך אם מיטיב האדם 
לפרש ולהתבונן בכל הקורה איתו, אזי ממילא הוא 
יודע איזה מן הדברים נצרכים לתיקון, וממילא הוא 

נמצא בדרך של עליה והצלחה.

בכדי להתגבר על הקושי לצאת מתוך סבך הנגיעות, 
ונגיעותיו  בכך, שתאוותיו  להכיר  תחילה  אדם  צריך 
האמת,  בדרך  לעמוד  ממנו  ומונעות  אותו  מטעות 

וממילא, אפילו אם לבסוף לא יצליח לשרש מעצמו 
לגמרי את הנגיעות, מכל מקום לאחר זמן קצר יפוג 
ה'גישמאק' המיוחד של הנגיעות, ולבסוף יתבייש בעצמו 
שהלך אחרי השקר. בנוסף, נצרך אדם לסייעתא דשמיא 
עצומה, ולשם כך עליו להתפלל לפני הקב"ה, וכבר 
ידוע שאדם שמתחבט כיצד לנהוג אודות נושא מסוים, 
מוטב שימתין מלהחליט עד לאחר תפילת השכיבנו 

הנאמרת בתפילת מעריב משום שאומרים בה: "ותקננו 
בעצה טובה מלפניך", והיינו שכיון שמשליך את כל 
יהבו על הקב"ה ואינו סומך על חכמתו, אזי בודאי 
יזכה לראות סייעתא דשמיא עצומה. אך אילו בשעת 
תפילה יחשוב רק על עצמו ונגיעותיו, הרי הוא בכלל 
טובל ושרץ בידו, והיאך יראה סייעתא דשמיא במעשיו.

)שיחות הגרנ"צ – שלח(

מתורת רבותינו

ימים מקדם

ברחובה של עיר. בשבוע שעבר פרסמנו כאן את תמונתם של מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל כשהוא מהלך ברחובה של עיר עם מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. 
לאחר פרסום הגליון קיבלנו מאחד מקוראינו את התמונה הזו שצולמה כנראה באותו אירוע אך מזווית 
אחרת ובה ניתן לראות גם את הגאון רבי לייב מאלין זצ"ל ראש ישיבת בית התלמוד ובימים הם מאריות 

שבחבורת מיר )לימין מרן הגר"ח(.



מוקד החזקת התורה
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

מלב נשבר הננו לשגר 

כוס תנחומים
קמיה ידידנו היקרים 

משפחת שרון הי"ו
על השבר אשר פקדם בהסתלקותו אביהם

ידידנו היקר והנעלה מגדולי תמכין דאורייתא

הר"ר שלמה שרון ז"ל
רמת גן

תנחומינו רצופים בזאת לבניו
הני תמכין דאורייתא ידידי הישיבה בלב ונפש 

העומדים לימין ראשי הישיבה להרים קרן 
התורה

הרב יהושע שליט"א
הרב רון שליט"א

והבנים היקרים מחשובי אברכי הישיבה
הרב אפרים שליט"א

והרב נתן שליט"א
וכל המשפחה המרוממה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ובהמשך 
מעשיכם ופעליכם הגדולים בהחזקת אלפי 

עמלי התורה תנוחמו משמי מרום

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו היקר עושה ומעשה

הרב חיים הכהן רפפורט הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

אנטוורפן
 ולאביו עושה ומעשה מרבה פעלים

הר"ר מרדכי זאב )מרסל( 

הכהן רפפורט הי"ו
יו"ר ועד ידידי מיר ציריך

וכל המשפחה הנכבדה
ולחמיו ידידנו הנכבד

הרה"ג ברוך וסינג שליט"א
וכל המשפחה הנכבדה

אנטוורפן
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הבן-הנכד ני"ו
יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים 

טובים ולרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת 
מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק הלב הננו
לשגר ברכת מזל טוב
לידידי הישיבה היקרים

הר"ר עופר גואטה הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

סביון
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הבן 
הבה"ח אסף ני"ו

מבחירי תלמידי הישיבה במודיעין עילית
בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה
 שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות

 בנין עדי עד ויראו רוב נחת מהם
 ומכל יוצ"ח

מתוך שמחה וטוב לבב

 מעומק לבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

ל ידיד הישיבה עושה ומעשה
 הרב ברוך יצחק דאויד הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
אנטוורפן

לרגל השמחה השרויה במעונם
בהולדת הבן ני"ו

יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים 
טובים ולרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב 

נחת מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ידידינו המופלאים והנעלים

 המסורים לישיבה הקדושה
בכל ענייניה בכל עת ועונה
הר"ר דוד פרנס הי"ו

אנטוורפן

ולאביו הר"ר שמשון פרנס הי"ו
ירושלים

וכל המשפחה הנכבדה
לרגם השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבן תלמיד הישיבה

הבה"ח אלימלך הי"ו
עב"ג בשעטומ"צ

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיעלה הזיווג 
 יפה ויזכו לבנות בנין עדי עד

 ויראו רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו

הרב חיים לוי הי"ו 
וכל המשפחה הנכבדה

ולאביו הרב יצחק לוי שליט"א
ורעייתו שתחי'

גיברלטר
 ולחותנו עושה ומעשה מרבה פעלים

 הר"ר מרדכי זאב )מרסל(
הכהן רפפורט הי"ו
יו"ר ועד ידידי מיר ציריך
וכל המשפחה הנכבדה

 לרגל הולדת הבת-הנכדה
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיזכו לגדלה 
לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות רוב 
ממנה ומכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובות

בלב נרגש ומתרונן ובקול שמחה וצהלה
הננו להביע ברכתנו קמי

מורינו ראש הישיבה

הגאון רבי אליעזר יהודה 

פינקל שליט"א
וכל המשפחה המרוממה

לרגל השמחות השרויות במעונם 

בנישואי הבן החתן המופלג 

הבה"ח משה ני"ו
מבחירי תלמידי הישיבה במודיעין עילית

עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת הגאון רבי אברהם ברקאי 

שליט"א
ירושלים

ולרגל השמחה באירוסי הבת תחי'

עב"ג הבה"ח בן ציון גנוט ני"ו
מבחירי תלמידי הישיבה במודיעין עילית

בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכה מיוחדת נצרף בזה לאמה של 
מלכות

הרבנית תליט"א
לרגל נישואי הנכד ואירוסי הנכדה

ברכתנו בזו צרופה
שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג 
יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח 

מתוך שובע שמחות וגיל, והרחבת הדעת

העלון 
בחסות:

 מעומק הלב הננו
לשגר ברכת מזל טוב

קמי מעלת
הגאון הגדול

רבי אהרון שיף שליט"א
מרא דאתרא אנטוורפן
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת שתחי'
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיעלה 
הזיווג יפה ויזכו לבנות בנין עדי עד ויראו 
רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח מתוך שמחה 

וטוב לבב


