
אם אינו לומד תורה - אין לו סיכוי
ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו )כא, כא(.

דבר מופלא מצינו בירושלמי )סנהדרין פ"ח, ה"ז(: 
"צפה הקב"ה שסוף זה עתיד לגמור נכסי אביו 
ואמו, ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את הבריות 
והורג את הנפשות, וסופו לשכח את תלמודו". ותמה 
הפני משה, מה ענין זה לזה, ומהי השייכות בין כך 

שסופו להרוג את הנפשות לבין שכחת תלמודו.

ביאר בזה מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, כי מבואר 

בדברים אלו יסוד נפלא, שגם לאחר שאדם רוצח 
עוד  ישנה התקוה שמא  הבריות,  ומלסטם את 
ישוב מדרכו הרעה, הוא עדיין לא איבד השייכות 
המוחלטת לתורה ולקרבת ה', עדיין יש בידו מקום 
של תשובה וחזרה. אולם כיון ששכח את תלמודו, 
בטלה תקוה זו, ומוטב שימות זכאי ולא ימות חייב!

שיחות הגרנ"צ - דברים

מדוע צעד מרן רה"י מדי יום לבנק
לא תשיך לאחיך )כג, כ(

ידועה ומפורסמת זהירותו הגדולה של מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי בנימין ביינוש פינקל זצ"ל 
בכל עניני כספים, אך אמנם את הסכנה החמורה 
ביותר האורבת לפתחו ראה באיסורי ריבית, מיליוני 
דולרים של כספי הישיבה עברו תחת ידו, ואיסור 

ריבית הפך להיות סכנה מוחשית ומאיימת.

אמרו עליו שהיה נזהר מאבק דאבק של היתר 
ריבית. מספר על כך חתנו הגאון רבי אהרן שרגא 

לופיאנסקי שליט"א:

לאחד הספקים לישיבה נגנב פעם כל כספו. לא 
היה לו ממה להתקיים ולחיות. רבי ביינוש הרגיש 
שהישיבה חבה לו הכרת הטוב בעד השנים הרבות 
בהן שירת את הישיבה בנאמנות, והלווה לו סכום 
כסף כדי שיוכל להתחיל מחדש את עסקיו. כעבור 
זמן מה ביקר רבי ביינוש בבית מסחרו של האיש 
וביקש לקנות ממנו פריטים אחדים. מיד עם בואו 
קידם אותו האיש במאור פנים "אה, אתן לך מחיר 
מצוין, רבי ביינוש", הצהיר המוכר בתור הכרת הטוב. 
רבי ביינוש החוויר מיד והתנצל שאינו צריך עכשיו 
למאומה. הוא לא היה מסוגל לחשוב על קבלת 

הנחה עבור הלואה שנתן!

אחרי יומיים חזר לחנות, "אמור לי" פנה אל הסוחר, 
"איך העסקים בימים אלו?", "ב"ה בסדר" הוא השיב. 
"ומי קנה פריטים אלו ואלו היום?" המשיך רבי 
ביינוש להתעניין, והסוחר נקב בשמו של הקונה. 
"ובאיזה מחיר מכרת?" שאל את הסוחר שלא חשד 
"זה  והצהיר  ביינוש  רבי  במאומה. כשענה, קבע 
המחיר שתגבה גם ממני, לא אגורה אחת פחות".

היתה הסיבה  ריבית  זהירותו המופלגת מאיסור 
להנהגתו המשונה לכאורה, של הליכה יום יומית 
אל הבנק. היה זה בימי האינפלציה המשתוללת, 
ועמדה בפניו בעיה מתמשכת, הישיבה הנפיקה 
צ'קים לספקים, שלא תמיד היו פודים אותם מיד. 
החזקת צ'קים בבנק ליותר מכמה ימים משמעותה 
הפסד, בעקבות ההפרש בשער החליפין של המטבע, 
שהשתנה במהירות מסחררת. מאידך גיסא, לאפשר 
- אפשרות  ריבית  פירושו תשלום  בבנק  מינוס 
ביינוש היה:  גרועה בהרבה. הפתרון שמצא רבי 
לצעוד אל הבנק מדי יום ביומו, כדי להפקיד את 

הסכום הנדרש במדויק!

 "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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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

עיקר וטפל
יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  שח 
לווינשטיין זצ"ל: הנה מפרשת בן סורר ומורה 
יש לראות עד כמה חייב האדם לעשות תורתו 

קבע ומלאכתו עראי. הבה נתבונן בפרשה. 

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה" - אף אם יהיה 
לו בן יחיד ועילוי גדול שיש תקוה לראות ממנו 
גדולות, אבל מכיון שהוא "סורר" - סר מן הדרך, 
שנטה מדרך התורה - כי הלא דרכה של תורה 
כך היא, פת במלח תאכל - והוא הלך אחר 
"ומורה" פירש רש"י מסרב בדברי  תאוותיו. 
אביו". מבהיל מאד, מי הוא אשר אינו מסרב 
בזמן הזה לגדולים ממנו, וכי כולנו מקבלים 

דעת ההורים שלנו?!

ואמרה תורה "ותפשו בו אביו ואמו והוציאו 
אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו" וגו', הדין 
הוא שאביו ואמו יעשו זאת ברצונם. כלומר 
שהם יקחו את בנם האהוב עליהם, כי הלא 
בנם הוא וטבע האב לאהוב את בנו. "ורגמוהו 
כל אנשי עירו" - מבהיל הוא להתבונן שפשוט 
"עקידה",  מין  שיעשו  מהם  תובעת  התורה 
לקחת מחמד נפשם ולמוסרו למיתה. ועל אף 
שהנאת העולם הזה של ההורים אינה אלא 
בזה  אנו מתחשבים  אין  זאת  בכל  בבניהם 
כלל, מכיון שירדה התורה לסוף דעתו, וכיון 
שזה נוגע לעולם הבא שלו, כדאי לו שימות 
זכאי ואל ימות חייב. לכן על ההורים בעצמם 
הקפידה  כמה  עד  לנו  הרי  למיתה,  למסרו 
התורה שיעזוב האדם את כל החשבונות שלו 

בשביל מה שנוגע לעולם הבא. 

הרי לנו עד כמה על האדם לעשות תורתו קבע 
ומלאכתו עראי, כלומר שהעיקר אצלו יהיה 
העולם הבא, ועולם הזה לא יהא אלא כטפל.



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים
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העליר חריף

תרכ"ד
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רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

רה"י כיתת רגליו - לקיים ביומו תתן שכרו
ביומו תתן שכרו )כד, טו(.

רבות סופר על דקדוק ההלכה של מרן ראש הישיבה 
לקיים  היה מהדר  וכיצד  זצ"ל,  פרצוביץ  הגר"נ 

בעצמו כל מצוה ומצוה.

למשך תקופה סיכם רבי נחום עם אחד מחשובי 
האברכים בישיבת מיר, כי אותו אברך יקדיש מזמנו 
ללימוד עם צורב צעיר, למען יתעלה אותו שתיל 
רך במעלות התורה, ואילו הוא יהיה אחראי לשלם 

לאברך את שכרו בכל ראש חודש. אירע פעם וחל 
לישיבה,  הגיע  לא  אברך  ואותו  שישי,  ביום  ר"ח 
כיתת רבי נחום את רגליו לעבר ביתו של האברך, 

כדי להביא לו את שכרו.

משפתח האברך את הדלת הופתע עד מאד כאשר 
בכבודו  הישיבה  ראש  דמותו  הופיעה  עיניו  לנגד 
ובעצמו, הוא לא הצליח לכבוש את תדהמתו: "ראש 

הישיבה הגיע עד אלי בשביל לשלם את הכסף?" 
אך רבי נחום כלל לא הבין את פשר התמיהה ואמר 
בפשטות: "וכי מה? והלא כתוב ביומו תתן שכרו". 
והאברך עודנו עומד ותוהה בלבו, וכי כתוב שראש 
הישיבה בעצמו צריך לבוא בעצמו ולשלם? והאם 
שליח איננו כשר לענין זה? חשב לעצמו ולא הביע 
את שאלתו, באשר יודע הוא בנפשו כי רבי נחום 

כלל לא יבין את עצם השאלה.

מתורת רבותינו

מבאר רבותינו

איתא ברמב"ן: "ולפי דעתי שהיא מצות עשה 

יצוה  ...והיא אזהרה מלדבר לשון הרע,  ממש 

במצות עשה שנזכור העונש הגדול שעשה ה' 

לצדקת הנביאה" עכ"ל.

איסור  זצ"ל:  פינקל  הגרנ"צ  רה"י  מרן  דרש 

אמירת לשון הרע הוא אחד מיסודות החיים 

שלנו. להיות יהודי שמדבר לשון הרע, זה כמו 

להיות יהודי שמחלל שבת, ואינו מקיים את חג 

הפסח, כל אחד מבין שאדם כזה אינו יהודי. כך 

בדיוק נחשב מי שמדבר לשון הרע!

כל  את  הקדיש  זצוק"ל  חיים'  'החפץ  רבינו 

ימיו בכדי לכתוב ספרי הלכה רבים למען  עם 

ישראל לדורות, וידוע עד כמה היה חשוב וחביב 

בעיניו ספרו 'חפץ חיים' אשר מפרט את כל 

ענייני איסור לשון הרע ורכילות. אין לנו מושג 

בצדקותו  ולא  חיים',  ה'חפץ  של  גדלותו  על 

הרבה. וביותר מכך גאונותו המופלגת שהיתה 

למעלה מכל ההשגות שלנו. רק תלמיד חכם 

מופלג שלומד בעיון רב סוגיה על מפרשיה, 

ולאחר מכן מעיין היטב ובדקדוק רב בדברי 

המשנה ברורה, ביאור הלכה ושער הציון, יכול 

לקבל מעט השגה בגאונותו של ה'חפץ חיים'. 

והנה, כל המעיין בספר 'חפץ חיים' יראה שהוא 

מעין שולחן ערוך שלם העוסק בכל ענייני איסור 

לשון הרע ורכילות על כל פרטיהם ודקדוקיהם 

עד לאחת, עם דוגמאות וציורים בכדי להחיות 

ולבאר את ההלכה לכל פרטיהם. את הנהגה 

זו שנהג הח"ח בספר 'חפץ חיים', להאריך כל 

כך בענין אחד, לא מצינו בכל ספריו, ולא בכדי 

נקרא שם רבינו בכלל ישראל על שם הספר 

'חפץ חיים'.

רבינו החפץ חיים ידע ולימד אותנו עד כמה 
איסור לשון הרע עומד כאחד מיסודות אורח 
והעמיד אותו  וטרח  ישראל,  החיים של כלל 
בעיקר הספרים למרות שהוא עוסק 'רק' במצווה 
אחת. אולם מצווה זו מעמידה את כל צורת 

היהודי!

מי שנזהר מלשון הרע יש לו חיים

עם מעט התבוננות באיסור זה של לשון הרע, 
אפשר להבחין בקל עד כמה מי שנזהר בכך 
יש לו 'חיים'. הלא אדם שמורגל בלשון הרע, 
בחיטוט אחר החסרונות של אחרים ועוסק בכך 
בכל שיחתו, חייו קשים ומרים כלענה. כל הזמן 
הוא עוסק בראיית חסרונות חבריו, ולדבר עליהם 
רע, וממילא כך הם מרגישים כלפיו, ואין לך 
אדם שפל ומבוזה ממנו. ולעומת זאת מי שזהיר 
בדיבור לשון הרע, בשמיעת לשון הרע ואפילו 
באבק לשון הרע, הרי ממילא הוא מתרומם 
ועדינות הנפש. הוא  ורוכש קנין של אצילות 
קונה 'לב מרגיש' בצער חברו, ויודע להעריך 
חייו  זה,  באופן  החי  אדם  חברו.  את  ולכבד 
נעלים יותר, וממילא כבר הוא לא יכול לדבר 
לשון הרע על יהודי כלשהוא והוא שמור ומוגן 
מחטא זה ומחטאים אחרים, אלו הם ה'חיים' 

האמיתיים של מי ש'חפץ חיים'.

לשמוח בשמחת חבירו

וכבר סיפרנו כמה פעמים מה הם חיים אמיתיים, 
חיי 'העולם הזה', כפי שתיאר זאת מרן ראש 
הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל. בסמוך לישיבה 

היה סנדלר שהיה מכין נעליים בחנותו, ובכל 

עת הוא היה מניח את נעליו מעל גבי משטח 

גדול מחוץ לחנות על מנת שיתייבשו בשמש 

הגר"ח  מרן  נעמד  היה  פעם  מידי  מהדבק. 

שמואלביץ זצ"ל ליד החנות והתבונן ממושכות 

בנעלים קטנות, שהיו מיועדות לתינוק שלובש 

נעליים לראשונה בחייו. תלמידיו הקרובים של 

הגר"ח לא הבינו מה יש לראש הישיבה, מגדולי 

וגאוני הדור, לעמוד כך ולהסתכל בנעליים של 

תינוקות. לימים, שאל אחד מהתלמידים את 

מרן הגר"ח זצ"ל בטעם הדבר, והשיב לו שתוך 

כדי שהוא מסתכל על הנעלים הוא חושב על 

שמחת הלב הגואה באמא שקונה לילדה הקטן 

את הנעלים הראשונות בחייו. הרי לך חיי 'עולם 

הילד  בשמחת  השתתפות   – אמיתיים  הזה' 

על מנעליו החדשים, שהרי שמחה זו קיימת 

רק בעולם הזה ולא בעולם הבא, משום שרק 

את שמחת  להרגיש  יכול  אדם  הזה  בעולם 

אדם  הבא  בעולם  אולם  בה,  ולשמוח  השני 

אינו משתתף בשמחת השני. זהו אושר החיים 

בעולם הזה.

להשתתף ולהרגיש בצער חבירו

אנו מתקרבים והולכים לימי הדין הממשמשים 

ובאים, ומוטל עלינו להתעורר ולהתחזק ביתר 

שאת ובפרט בדברים אלו. מרן הגר"ח זצ"ל 

היה נושא דברים לפני ציבור המתפללים בראש 

השנה קודם התקיעות, וביום כיפור, ובשני זמנים 

נשגבים אלו הוא היה מדבר על מעלת ההרגשות 

של בן אדם כלפי חברו, וכפי שזכורני שפעם 

אחת הוא דיבר על סבלם הגדול והמתמשך 

שמירת הלשון ולשמוח עם הזולת - כהכנה ליום הדין
זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים )כד, ט(



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

עיון בפרשה
האם גם 'הלוה' ברבית - נכסיו מתמוטטים?

בפרשתינו )פר' כי תצא כג, כא( "ולאחיך לא 

תשיך למען יברכך ה' אלקיך בכל משלח ידך". 

ואמרו חז"ל )ב"מ עא.( דהמלוה ברבית נכסיו 

מתמוטטים וכלים. 

מדברי הגמרא משמע דקללה זו חלה רק על 

המלוה, וכן כתב בכנסת הגדולה )הגהות טור 

יו"ד סי' ק"ס אות יג( וזה לשונו: "והדברים 

ברורים דלשון המקרא ולשון חז"ל )ב"מ עא.( 

מורה שהעונש הזה אינו אלא למלוה, אבל 

ללוה וערב ועדים וסופר וסרסור וכל העוסקים 

אינם  א'לא תעשה'  גב דעברי  על  בזה, אף 

בכלל העונש הזה עכ"ל. 

אך הגאון הנודע ביהודה בספרו דרושי הצל"ח 

)דרוש לז – דרוש לשבה"ג( כתב דאף הלוה 

היא בכלל, ומזהיר את המלוים והלוים בדברים 

חריפים, וזה לשונו: "ולכן באתי להזהיר את 

העשירים שלא יגרמו שירדו מנכסיהם... ליתן 

עצה שלא ירדו מנכסיהם צריך אני להזהיר 

על עון רבית, והנה בעונותינו הרבים נמצאו 

בכאן אשר התמכר לעשות הרע והוא מומר 

דשביק  עד  כהיתר,  לו  ונעשית  דבר  לאותו 

היתרא ואכיל איסורא, אבל אני מזהיר את 
הלווים הרחיקו מפתח ביתו, שהרי הלוה עובר 

בלאו וגם גורם עניות לעצמו, ורז"ל אמרו בב"מ 

)דף עא.( כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטים 

והנה אם כוונתן על המלוה בעצמו, היה להם 

מנכסיו,  מתמוטט  ברבית  המלוה  כל  לומר 
אבל אמרם נכסיו מתמוטטים, והכוונה שאין 
ממה  היפך  בנכסיו,  הנוגע  בכל  וברכה  מזל 
שאמרו )ב"ב טו:( באיוב שכל הנוטל פרוטה 
מאיוב מתברך, אבל ברשע המלוה ברבית הוא 
מארה  ממעותיו  בפרוטה  הנוגע  כל  להיפך 
שלטה, ובא זה ואיבד את זה, פוקו וחזו אלו 
הלווים מעות מאותם שיצאו מן הדת על פי 
לידי  באים  מעות,  מהם  הלווים  אותם  רוב 
עוני כי המה לוים מהם ברבית בלי היתר, ומה 
לי שלוה בלי היתר מאותן שיצאו לגמרי מן 
הכלל, ומה לי שלוה מאותו שיצא מן הכלל 
בדבר הזה, והוא מומר לאותו דבר. "ואם לא 
תאמינו לי הביטו וראו שבעונותינו הרבים בשנה 
ותראו  הרבה מאוד,  פליטות  בעלי  היו  הזאת 
שממש אין אחד מהם שלא הי' חייב להמלוה 
ובזה כלה כל אשר להם,  ברבית המפורסם, 
והמה סוברים בעת קבלתם הלואה שימציא 
לעצמם איזה ריווח במשא ומתן, ונהפוך הוא 
שגורם לו קללה והפסד, משל למי שבערה בו 
אש הקדחת, והוא שותה יין חזק או יין שרף, 
עלי  בכן  מבעיר,  וסופו  מכבה  תחילתו  הלא 
מוטל להזהיר, הרחיקו מפתח ביתו של המלוה 
ברבית בלי היתר, ואל תגעו בכל אשר לו, פן 
להדיא שגם  הרי  עכ"ל.  בכל חטאתו"  תספו 

הלוה בכלל נכסיו מתמוטטים.

האם המלוה 'באבק רבית' נכסיו מתמוטטין?

שנכסיו  זו  מארה  האם  לחקור  יש  עוד 
או  דאורייתא  ברבית  רק  אמור  מתמוטטים 
בזה  ומצינו  דרבנן,  שהוא  רבית  באבק  אף 
דרק  להדיא  )סי' קה( דכתב  ריב"ש  בשו"ת 
לשונו  וזה  דאורייתא,  קצוצה שהיא  ברבית 
נכסיו  "כלומר מפני שמלוה ברבית  )בא"ד(: 
מתמוטטין, וזהו ברבית של תורה כמו שהוכיחו 
זה מפסוק כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי 
לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם, דמשמע 
הא אם עבר ימוט )ב"מ עא.(, ודוד ע"ה על 

דברי תורה היה מזהיר" עכ"ל.

אך בספר החינוך )מצוה שמ"ג( החמיר בזה 
מאוד אף באבק רבית שהיא דרבנן, וזה לשונו: 
"ודרך כלל אמרו זיכרונם לברכה )ב"מ סט:( 
שלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מיד לוה 
למלוה... ואף על פי שאמרו כן והוא האמת, 
ראוי לכל בעל נפש להתרחק מכל ענין שיש 
בו הערמת רבית, בכל כחו. וכל המחזר ומבקש 
צדדים ליטול ריבית מישראל סופו מתרושש, 
וכמו שאמרו זכרונם לברכה )ב"מ עא.( שכל 
העוסק ברבית מתמוטט. גם אמרו )ב"מ עה:( 
לו לאדם לאבד  גורמת  רבית  שפרוטה של 
כמה אוצרות של ממון" עכ"ל, ומשמע מדבריו 
דאף בהערמת רבית בלבד )שהיא דרגה קלה 

מאבק רבית(  סופו מתרושש ל"ע.

של יהודי רוסיה ]קודם שהשתחררו ממשטר 
הקומוניזם[ ועל כך שאיננו מרגישים את סבלם 
כראוי. ונעמוד ונתבונן, וכי חסר נושאים עליהם 
יש צורך לדבר בימים הנוראים בפני הציבור, הלא 

זו שעה שאנו עומדים למשפט לפני מלך מלכי 
המלכים והיה לו לדבר על נושאים לכאורה 
גבוהים בהרבה. אמנם התשובה הראויה לזה, 
היא  עיקר בקשותינו  בימים אלו  כן!  כי אכן 

לזכות לחיים, ועל זה נסוב עיקר דין הקב"ה, 
ולכך אנו צריכים בימים אלו להכיר במעלת 

חיים אמיתיים. 

ימים מקדם

בהתאסף. משמאל למעלה מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי 
חיים שמואלביץ זצ"ל; במרכז ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי 

משה חברוני זצ"ל; לידו רבי שמשון רפאל ווייס מחותנו של מרן 
הגר"ח ונשיא הישיבה בניו יורק. למטה מימין הגאון רבי חיים זייצ'יק.
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

'אלול' בגולת שנחאי
חודש מנחם אב ה'תש"א. מאות בני הישיבה נודדים 

בדרכי מנוסתם מן העיר קובה שביפן, ממנה גורשו 

בידי שלטונות הרשע ששיתפו פעולה עם הנאצים, 

לעבר העיר שנחאי שבמדינת סין.

שבעי טלטלות ונדודים הגיעו אותם בני תורה לעיר 

בה עתידים היו לשהות בשנים הבאות בתנאים לא 

פשוטים, בשלהי חודש אב, ימים ספורים לפני חודש 

הרחמים והסליחות.

העיר שנחאי ידועה הייתה כמקום מפלט לכל פושע 

ומנודה מה שהביא את המצביא הנערץ, מרן המשגיח 

כבד  לחשש  זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 

מאוד פן יבולע לתלמידים, הן מבחינה רוחנית והן 

מבחינה גשמית.

היו שהמליצו לו למרן המשגיח לפצל את הישיבה 

ולשלוח את כל מי שהיה בידו לארץ מבטחים, דוגמת 

ארצות הברית וקנדה, אולם המשגיח ביכר להותיר 

את הישיבה מאוחדת.

כך בתנאים לא תנאים, התגייסו יחדיו המשגיח רבי 

יחזקאל, ומרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי 

חיים שמואלביץ זצ"ל עם יתר רבני הישיבה, לארגן 

מסגרת של 'אלול', ממש כפי שרגילים היו לעשות 

זאת ביושבם בעיירת מיר בהשקט ובטח.

כך, בראש חודש אלול תש"א, צפו מאות זוגות עיניים 

במרן המשגיח העולה לבימת ההיכל בפנים מלאות 

פחד וחרדה, מכה בסטנדר שלפניו בהתרגשות ומכריז: 

"הנה נכנס ה'אלול'! מתחילים בעבודת 'אלול'! יותר 

מזה אין לי מה להוסיף ולומר, רק להכריז שוב שכבר 

'אלול'!" כך אמר בקול רועד וירד מן הבימה.

בדברים קצרים אלו היה כדי לרגש עד דמעות את 

אמנם  גופם  אשר  והסחופים,  הדוויים  הישיבה  בני 

היה בשנחאי הנידחת, אולם רוחם ונשמתם נטועים 

היו בליטא ארץ מכורתם. גורלם של הוריהם, של בני 

משפחתם ושל חבריהם היה לוטה בערפל והדאגה 

הציפה את כל ישותם, אולם המצביא הגדול הכריז 

'אלול!' וליותר מכך לא היו הם זקוקים.

סדרי ה'מוסר' כמו השקידה העצומה בסדרי הלימוד 

היו כסתירה מוחלטת לעולם החומרי, לרעב, למגיפות 

וללטומאה ששררה בחוץ. שעות על גבי שעות שקודים 

היו התלמידים על התורה ועל העבודה, תוך התעלמות 

גורל  מוחלטת מהתנאים הקשים, מהמחשבות על 

יקיריהם ומהחום הקשה מנשוא.

עם  היטיב  לא  הלח  האויר  מזג  קשה.  היה  והחום 

הבחורים שלא היו רגילים לכך כלל. פלגי זיעה ניגרו 

מפניהם ללא הרף, בגדיהם נצמדו לעורם והם ניסו 

לצנן את גופם בכל דרך אפשרית וללא הועיל. אולם 

גם פרט שולי זה לא היה כדי למנוע את בני הישיבה 

מלהתרומם טפח ושניים מעל גבי הקרקע ולהתכונן 

לימים הנוראים הממשמשים ובאים.

קורות בתינו

מעומקא דליבא הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו הנכבד העומד לימין הישיבה
תמכין דאורייתא

הר"ר אשר נוימן שליט"א
וכל המשפחה הכבודה - וינה

 לרגל שמחת בר המצווה
לנכדו הב' יצחק ני"ו

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה
שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה

במעלות התורה והיראה
ויראו רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח

לאורך ימים ושנים טובות

 בלב נרגש ומתרונן
ובקול שמחה וצהלה

הננו להביע ברכתנו קמי

הגאון רבי בנימין קרלבך שליט"א
מראשי הישיבה

ומנב"ת הרבנית תליט"א
וכל המשפחה המרוממה

לרגל השמחות השרויות במעונם
 באירוסי הנכדה עב"ג

הבה"ח דוד שמחה רוזן ני"ו
מבחירי וחשובי תלמידי הישיבה הק'

 ולרגל השמחה הנוספה
בהולדת הנכד ני"ו בשעטו"מ ולמזל טוב

 ברכתנו בזו צרופה
שיהא הקשר של קיימא 

 ויעלה הזיווג יפה
ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח 

מתוך שובע שמחות וגיל
והרחבת הדעת

 מעומקא דליבא הננו לשגר
ברכת מזל טוב

 קמי מעלת הגאון
רבי אלימלך קורנפלד שליט"א

מרבני העיר בית שמש
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בנו שיחי'
עב"ג לבית משפחת שפיצר הי"ו

בשעטו"מ 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 ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב 

קמי ידידנו הנכבד
תמכין דאורייתא

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
עושה ומעשה למען אלפי עמלי התורה

איש האשכולות
נושא בעולה ומעמודי התווך של הישיבה

מרבה פעלים לתורה
המסור בלבו ונפשו לכל עניניה של הישיבה 

בכל עת ועונה
ה"ה ידידנו היקר והנכבד

הר"ר רפאל הערצקא שליט"א ומשפ'
 לרגל השמחה השרויה במעונם

עם אירוסי בתם שתחי'
עב"ג הבה"ח פנחס פריד הי"ו

תלמיד ישיבתנו הק'
בשעטו"מ ולמזל טוב

ברכתנו ואיחולנו שיהא זה הקשר של 
קיימא ויעלה הזיווג יפה יפה

ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך 
שמחה וטוב לבב לאורך ימים ושנים טובות

בברכת התורה
הנהלת הישיבה

מעומקא דליבא הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו תמכין דאורייתא
הר"ר יהודה אריה ברנדייס – ציריך

לרגל השמחה השרויה במעונו
באירוסי בנו הבה"ח שלמה ני"ו 

תלמיד ישיבתנו הק' עב"ג בשעטו"מ
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה 

שיהיה הקשר של קיימא
ויעלה הזיווג יפה

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

 מעומקא דליבא הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו הנכבד תמכין דאורייתא 
הר"ר מנחם יהושע רובינפלד שליט"א ומשפ'
ולחתנו הר"ר יהושע זנגר שליט"א ומשפ'

וכל המשפחה הנכבדה – ציריך
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בהולדת הנין – הנכד ני"ו בשעטו"מ ולמזל טוב
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיזכו לגדלו 

ולחנכו לתורה לחופה ולמעש"ט
 וירוו ממנו ומכל יוצ"ח

רוב נחת מתוך שמחה וטוב לבב


