
קדושה ופרישות - חובה הנדרשת מכל אחד
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. )דברים כא, יח(

בביאור חטאו של הבן סורר ומורה כתב האבן עזרא: 
"והנה זה כמו אפיקורוס, כי לא יבקש חיי העוה"ז 
כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה", והיינו 
וזו אפיקורסות  שחושב את העולם הזה לעיקר 
מיתה.  אותו התורה  חייבה  זה  דבר  ועל  גמורה, 
והרמב"ן כתב: "שהוא זולל וסובא, עובר על מה 
שנצטוינו )ויקרא יט, ב( קדושים תהיו, ונאמר עוד 
)לעיל יג ה( ואותו תעבודו ובו תדבקון וכו', וזולל 

וסובא לא ידע דרך ה'".

שאל מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל בשיחותיו לבני הישיבה, הכיצד יתכן לדרוש 
מנער בן י"ג שנה דרגות כאלו של קדושה פרישות 

ודבקות?

וביאר, כי אמנם כן הוא הדבר, בגיל רך שכזה כבר 
חייב הוא להבין את מצבו ולהתבונן אל תכליתו. 
אנו דורשים ממנו שלא יחשיב את חיי העולם הזה 

ותענוגיו לעיקר, אלא עליו לכוון את מבטו לצד 
הנכון, לשאוף להגיע למדרגות נשגבות של קדושה 
וטהרה, ודבר זה ניתן לדרוש אף מנער בן י"ג שנים.

הנה מורגלים אנו לחשוב שדרגות אלו נועדו רק 
עבור אנשים גדולים, ההמון סובר כי מצוות מסוימות 
נאמרו עבור אדם שהוא בן חמישים, ומצוות אחרות 
נאמרו לאדם שהוא בן שישים או בן שבעים, מהם 
נוכל לדרוש גבוהות כאלו שלא יחשיבו את העולם 
הזה לעיקר, והם יוכלו להגיע לדבקות וקדושה, אך 
מצעירים יותר אין נדרשות דרגות שכאלו. אך אין 
זה נכון כלל, שהרי כל אחד מישראל מחויב בכל 
התורה כולה, והתורה כולה נאמרה לכל אחד ואחד, 
אפילו הקטן ביותר, ואם רואים אנו שהראשונים 
למדו שבפרשת בן סורר ומורה נאמר החוב של 
דבקות, ושלא להחשיב את העולם הזה, הרי לנו 

שזהו חוב גמור על כל אחד מישראל.

 )ממזרח שמש, עמ' ת"ח - 

עבודת יחזקאל, עמ' תל"ה(

"סופו לשכח תלמודו" - כבר אין תקוה
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. )דברים כא, יח(

צפה הקב"ה שסוף זה עתיד לגמר את נכסי אביו 
ואת נכסי אמו, ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח 
את הבריות והורג את הנפשות, וסופו לשכח את 
תלמודו, ואמרה תורה מוטב שימות זכאי ולא ימות 

חייב. )ירושלמי סנהדרין פ"ח ה"ז(

ותמה הפני משה, מה ענין זה לזה, מהי השייכות 
בין דבר זה שסופו להרוג את הנפשות לבין שכחת 

תלמודו.

ביאר בזה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 

יסוד עמוק, שגם  כי מבואר בדברים אלו  זצ"ל, 
לאחר שהבן סורר ומורה נמצא במצב כזה שהוא 
מקפח את הבריות והורג את הנפשות, עדיין יש 
תקוה, בכוחו עדיין לשוב מדרכו הרעה, כל זמן 
שלא שכח תלמודו - אף אם הגיע לדרגא הפחותה 
שהוא רוצח נפשות ומלסטם את הבריות - עדיין 
זכות התורה תולה לו, אך כיון שסופו לשכח תלמודו 
כבר אין לו דרך לשוב, ומוטב שימות עכשיו זכאי 

ואל ימות חייב!

)שיחות מוסר, עמ' ת"ה(

דבר שהוא קודש קדשים לאחד יכול להיות תועבה לאחר
לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה 
כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה. )דברים כב, ה(

לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דהינון תיקוני גבר 

על איתא. )תרגום יונתן בן עוזיאל(

הערה נוראה היוצאת מדברי התרגום יוב"ע אומר 
מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, הנה 

א ֶאת ַנְפׁשוֹ ָלמּות, ָעָלה  ָכר ַהזֶּה הּוא נוֹשֵׂ "י "ֶאל ַהשָּׂ ַתב ַרשִׁ א ֶאת ַנְפׁשוֹ )כד, טו(. כָּ י ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֹשֵׂ ָכרוֹ וגו' כִּ ן שְׂ יוֹמוֹ ִתתֵּ בְּ
ֵדי  ְרָנָסתוֹ כְּ ּפוֵֹעל מוֵֹסר ֶאת ַנְפׁשוֹ ֲעבּור פַּ ם שֶׁ י ְכשֵׁ ּתוָֹרה, כִּ ף ְלחוַֹבת ָהָאָדם ְלִהְתַעּלוֹת בַּ אן ֶלַקח ְמַאלֵּ ִאיָלן". ּוָלַמְדנּו ִמכָּ ֶבׁש ְוִנְתָלה בְּ כֶּ בַּ
אי ַיְצִליַח. )מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה  ַודַּ י ֶנַצח, ְוָאז בְּ ֵדי ִלְזּכוֹת ְלַחיֵּ ּתוָֹרה, כְּ ְך ָצִריְך ָהָאָדם ִלְמסוֹר ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַהְצָלָחתוֹ בַּ ַחיָּיו, כַּ

פינקל זצ"ל(

 "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
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וידידי ישיבת מיר

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

עמו אנכי בצרה
דרשו חז"ל )סנהדרין מו, א( על הפסוק בפרשתנו 
"לא תלין נבלתו על העץ וגו' כי קללת אלוקים 
תלוי" ) כא, כג( -"אמר רבי מאיר: בשעה שאדם 
מצטער, שכינה מה לשון אומרת: קלני מראשי! קלני 
מזרועי! )כמו שהאדם שיגע ועייף אומר ראשי כבד 
עלי וזרועי כבד עלי, רש"י( אם כן המקום מצטער 
על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן 

של צדיקים".
מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל 
הפיק מכאן לימוד נורא הוד, וכה כתב וביאר, בא 
וראה עד היכן מגעת השתתפות השכינה בצערו 
של הרשע, שכל זמן שנפשו של הרשע מתאבלת 
למראה בשרו התלוי בבזיון על העץ, השכינה גם 
היא משתפת עצמה וקובלת: קלני מראשי! ראשי 

כבד עלי!
הוא הדבר  כן  כך, אלא  נאמר  ולא רק ברשעים 
בכל אחד ואחד מישראל. עומדים אנו בימים אלו 
בחודש הרחמים והסליחות, ובכל חודש אלול שוררת 
אוירה של פיוס והתקרבות להקב"ה, וכמו שדרשו 
דורשי רשומות: אלול - נוטריקון אני לדודי ודודי 
לי )אבודרהם ומטה משה בשם מדרש(, עת דודים 

היא בין ישראל לאביהם שבשמים.
התקרבות זו הולכת ומתעצמת בעשרת ימי תשובה, 
כמאמר הכתוב )ישעיה נה, ו(: "דרשו ה' בהמצאו 
קראוהו בהיותו קרוב", ופירשו חז"ל אלו עשרה 
ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ, )ר"ה דף י"ח ע"א(. בימים 
אלו קרוב הקב"ה ומצוי לכל דורש, רוח של חסד 

וחנינה נושבת בימים הללו.
והשאלה נשאלת, והרי הימים ימי דין ומשפט המה, 

וכי העת כזאת תכשר לחיבה והתקרבות יתירה?
אלא זהו טעמו של דבר ונימוקו, כי על כן בשעת 
המשפט נשפט הקב"ה כביכול יחד עם נשפטיו, על 
שום "עמו אנכי בצרה" )תהלים צא, טו(. וכעדות 
הכתוב )ישעיה סג, ט( "בכל צרתם לו צר". זוהי 
סיבת ההתקרבות הגדולה בחודש אלול ובעשרת 
ימי תשובה, שהרי הימים עת צרה וצער מאימת 

הדין המה.
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המשך מתורת רבותינו

מצות ציצית הלא שקולה היא כנגד כל המצוות, 

וכמו שאמרו בגמ' )מנחות דף מ"ג ע"ב(, ומי יכול 

לשער קדושת מצות תפילין וחשיבותה.

נמצינו למדים מכאן יסוד גדול ונפלא מחוקי התורה, 

יכול להיות דבר שהוא קודש קדשים לאדם אחד 

ויהיה תועבה למישהו אחר.

המושחתים במידותיהם אינם ראויים לבא בקהל ה'
לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. )דברים כג, ח(

לא תתעב מצרי - מכל וכל, אע"פ שזרקו זכוריכם 
ליאור, מה טעם, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק. 

)רש"י(

מזהירה התורה את כל עם ישראל שיזכרו רק את 
הטובה שקיבלו במצרים.

אמר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, 
הנה זה ודאי שהמצרים קיבלו תמורה מלאה על 
האכסניא שהיו לישראל, לא זו בלבד שיוסף הצילם 
מכליון בשנות הרעב, אלא הם אף לא שילמו שכר 
עבודת שישים ריבוא שנשתעבדו במצרים במשך 
ארבע מאות ושלושים שנה, וכמו שמובא בחז"ל 

)סנהדרין דף צ"א ע"א(.

עבור  התמורה  מלוא  את  ישראל  ששילמו  הרי 
האכסניא שקיבלו בשעת הדחק, ובודאי שהמצרים 

לא הפסידו מהם כלום.

ואחרי כל זאת, אחרי שהתעשרו מצרים מישראל, 
היו הללו כקוץ בעיניהם ולא יכלו לסבול אותם, עד 
שגזרו את הגזירה הנוראה ביותר "כל הבן הילוד 
היאורה תשליכוהו". במשך כל שנות גלות ישראל 
העשירה ורוויה בצרות ופורענויות לא נשמעה גזירה 

איומה כזאת.

רואים אנו איפוא מה היה המחיר ששילמו ישראל 
בעד האכסניא שלהם במצרים. ועל אכסניא נוראה 
כזו מזהירה אותנו התורה "לא תתעב מצרי - שהיו 

לכם אכסניא בשעת הדחק".

נצייר נא לעצמנו ציור חי אשר ממחיש את התמיהה 
העולה מאזהרה זו: חי לו דייר ששילם כל ימיו בעד 
השוכר  סבל  השנים  כל  במהלך  דירתו,  שכירות 
מרורות מבעל הבית שהסב לו צרות צרורות ולא נתן 
מנוח לנפשו, וכאשר רוצה השוכר לעזוב את דירתו 
ולעבור לדירה אחרת עוד מהין בעל הבית לעכבנו 
מלצאת, האם אחרי כל זה נחייב את השוכר המסכן 
להכיר טובה לבעל הדירה על שהניח לו לדור בה 

תמורת מיטב כספו?

הלימוד שלמדים  גודל  כך  כגודל התמיהה  אכן, 
אנו מציווי זה על מהותו ודמותו של כלל ישראל, 
לא ככל העמים בית ישראל, חייבים אנו להתעלות 
למדריגה הגבוהה ביותר של הכרת הטוב, אפילו 
למצרים שהרעו לנו ויענונו, עד כדי שנצטוינו "לא 
תתעב מצרי". כי אכן חותמו של עם ישראל הוא 

מידות טובות.

ולעומת זאת, עמון ומואב נפסלו לבוא בקהל לעולם, 
וכמו שכתוב )פסוק ד( "לא יבא עמוני ומואבי בקהל 
ה' גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם", 

וזאת על שום מה? "על דבר אשר לא קדמו אתכם 
בלחם ובמים" ומבאר הרמב"ן וז"ל: "והנראה אלי כי 
הכתוב הרחיק שני האחים האלה, שהיו גמולי חסד 
מאברהם שהציל אביהם ואמם מן החרב והשבי, 
ובזכותו שלחם ה' מתוך ההפכה, והיו חייבין לעשות 
טובה עם ישראל, והם עשו עמהם רעה. האחד שכר 
עליו בלעם בן בעור, והם המואבים, והאחד לא קידם 
אותם בלחם ובמים כאשר קרבו למולו וכו', ולכך 
הקדים הכתוב עמוני, והקדים להזכיר פשעו - "על 
דבר אשר לא קדמו אתכם", ואחר כך הזכיר מואבי 

וחטאתו".

למדנו מכאן יסוד נפלא, המצרים שייסרו את ישראל 
והיו נוגשים בהם באכזריות לא הורחקו מכל וכל 
מקהל ה', אך עמון ומואב אע"פ שלא שיעבדו את 
ישראל כלל הורחקו לדורות, ומפני מה? משום שלא 
קדמום בלחם ובמים ולא זכרו חסדי אבות. אלו 
היינו שמושחתים הם  הטוב,  המושחתים בהכרת 
במידותיהם, אינם ראויים לבוא בקהל ה' בשום אופן!

הקב"ה  הרחיק  לא  רעות,  מידות  מהן  ולמד  צא 
אומות אלו מקהל ה' על חטאיהם, אלא אך ורק 

על מידותיהם הרעות.

)דעת חכמה ומוסר ח"א מאמר כ"ז, עמ' פ'(

חיוב הכרת הטוב
סיפר הגה"צ רבי זיידל אפשטיין זצ"ל:

רבי שלמה  הגה"צ  דגרודנא  המשגיח  כשהספיד 
הרכבי זצ"ל הי"ד את מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם 
ליבוביץ זצ"ל, ביקש מבני הישיבה ללמוד משניות 

לעילוי נשמתו, ואמר שהם מחויבים בך, שכן הם 

משועבדים אליו בחבלי הכרת הטוב על שהשפיע 

עליו וקירבו ללימוד המוסר. וסיפר אז, שכאשר נפטר 

ירוחם  מרן הסבא מסלבודקה זצ"ל, הספידו רבי 

ישיבת מיר מחויבים ללמוד משניות  ואמר שבני 

לעילוי נשמתו, כי השפיע עליו רבות.

)לתתך עליון, עמ' רס"ז(

אל תהיו כסוס כפרד אין הבין
לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. )דברים כג, ח(

לא תתעב מצרי - מכל וכל, אע"פ שזרקו זכוריכם 

ליאור, מה טעם, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק. 

)רש"י(

הדבר מפליא מאד, כותב מרן המשגיח הגה"צ רבי 

רוצחים  הללו,  לרשעים  זצ"ל,  פינקל  זאב  חיים 

אכזרים שהטביעו את ילדי ישראל ביאור והשקיעו 

אותם בטיט, ועינו את ישראל ומיררו את חייהם, 

ומפני  בני ישראל להכיר טובה,  אליהם צריך עם 

מה? על שהיו להם "אכסניא בשעת הדחק", ואת 
הדחק הלא הם הטילו עלינו, ואותה "אכסניא" למה 
היתה דומה? לבית מלא יגון ואבל, בית עבדים שכולו 
שעבוד ואפלה, וכשהוציאנו הקב"ה משם ברחמיו 
הרבים, יצאנו לאור גדול, לשמחה ולחרות עולם, וכי 

להם אנו צריכים להכיר טובה?

אולם, סוף כל סוף הרי היתה זאת "אכסניא בשעת 
הדחק", ונאסר עלינו בלאו מדאורייתא שלא נשכח 
את "הטובה" ההיא, ולא נתעב ח"ו מצרי בן בנו של 

בעל אותה "אכסניא בשעת הדחק".

ויתר על כן דרשו חז"ל בפסיקתא: "אל תהיו כסוס 
כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום )תהלים לב, 
ט( - הסוס הזה, אתה ממתגו והוא בועט, מקשקשו 
והוא בולס, מקרבו מאכילו - והוא בועט, אתם אל 
תהיו כן, אלא הוו זהירין למיגז לטב טיבותיה, לא 

תתעב מצרי כי גר היית בארצו".

עד כדי כך חייב אדם במידה זו של הכרת הטוב, 
ואם פגומה היא אצלו אפילו כחוט השערה הרי 
נכלל בכלל אזהרת הכתוב "אל תהיו כסוס  הוא 

כפרד אין הבין".

"כזה צ'ולנט עוד לא היה"
מידה זו של הכרת הטוב היתה טבועה בדמו של מרן 
המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל והיתה 
לתו חייו, כל מי שפעל דבר מה עבורו, הרגיש כי 
חב הוא לו את נפשו והשתדל בכל מאודו לגמול 

לו טובה על טובתו, ובפרט לבני משפחתו ומקורביו 

שהיטיבו עמו, והיה מחפש דרכים ואפשרויות כיצד 

להביע את הכרת טובתו אליהם.

נבנצל שליט"א:  אביגדר  רבי  הגאון  חתנו  מספר 
חותני רבי חיים זאב היה רגיל לומר לאשתו בכל 
שבת לאחר הסעודה: "אה! צ'ולנט כזה עוד לא היה!" 
והסביר לי פעם, שאינו אומר דבר שקר חלילה, אלא 
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זוהי האמת לאמיתה, כי צ'ולנט כזה בדיוק - באמת 
עוד לא היה. היה רק יותר מלוח, או פחות מלוח, עם 
יותר שמן או פחות שומן... אבל בדיוק כזה - לא היה.

עם גבור מחלתו והוא עודנו בימי העמידה, השתדל 

רבי חיים זאב ככל האפשר שדבר מחלתו לא ייודע 

השקיע  רבים  ובני משפחתו, מאמצים  למקורביו 

בהסתרת המחלה וזאת כדי שלא להעציב את לבבם, 

אירע פעם כאשר גברו יסורי מחלתו ובשבת אחת 

שכח להודות לאשתו על הצ'ולנט הנפלא, כמנהגו מדי 

שבת בשבת, או אז התגלה למקורביו דבר המחלה 

הקשה המקננת בגופו ועושה בו שמות, אשר הצליח 

היטב לכסותה במאור פניו וצהלתו התמידית.

חיובי התורה למעלה מנימוסי בני אדם
לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. )דברים כג, ח(

היה רגיל מו"ר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 

זצ"ל לפרש מה ששנו חז"ל )אבות פ"ג מי"ז( רבי 

אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, 

אם אין דרך ארץ אין תורה. וכוונת הדברים "אם 

אין תורה אין דרך ארץ", להורות כי רק התורה 

היא שיכולה ללמד אותנו מהם גדרי הדרך ארץ, 

הם  התורה  של  שהחיובים  למדים  אנו  ומכאן 

למעלה למעלה ממה שנראה לנו מצד נימוסי בני 

אדם, והרבה מעבר לזה.

כי  מצרי  תתעב  "לא  התורה  אותנו  מצוה  הנה 

מצרים  של  האורחים  הכנסת  בארצו",  היית  גר 

ובכבוד,  בנימוס  אתם  להתנהג  אותנו  מחייבת 

של  טיבה  היתה  מה  היטב  יודע  הרי  אחד  וכל 

אותה הכנסת אורחים, הלא המצרים העבידו את 

בני ישראל בעבדות נוראה, וגזרו עליהם כל הבן 

אומרת  זאת  ולמרות  היאורה תשליכוהו,  הילוד 
לנו התורה כי אנחנו חייבים בכבודם, ומדוע? כי 

גרים היינו בארצם.

ומוסיף התנא ואומר "אם אין דרך ארץ אין תורה", 
מי שאינו מעמיד את עצמו תחת החיוב הנורא 
הזה של התורה - אם אין דרך ארץ כזה, אזי אין 

תורה, תורתו איננה תורה.

)הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א(

דוקא במצב של קושי צריך להוסיף גדרים וסייגים
כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע 

)דברים כג, י(

הכתוב  שכוונת  ברמב"ן(  )הובא  בספרי  מבואר 
להזהיר על כמה דברים: גילוי עריות, ע"ז ולשון 
הרע, אשר התורה הוסיפה עליהם עוד לאו בשעת 
המלחמה, שכן בעת יציאת מחנה על אויב למלחמה, 
נעשים המידות מופקרות, מחמת האכזריות, כי 
אפילו "הישר בבני אדם בטבעו יתלבש אכזריות" 
)רמב"ן שם(, ועל כן הוסיף הכתוב והזהיר עוד איסור.

ולכאורה צריך להבין, שהרי אדרבה, במצב קושי 
שכזה היתה צריכה התורה להקל עליו יותר, ומדוע 
דוקא אז מחמירים עליו ומוסיפים עוד איסורים?

אלא, היה מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל אומר יסוד נכבד, דוקא במצב של קשיים, 
ומוסיפה  יותר  אותנו  מזהירה  התורה  אז  דוקא 
שייך  לא  קושי  בעתות  כי  מפני  וזאת  עונשים, 
להתנהג כמו ההנהגה הרגילה, כי אם יתנהג כפי 
הנהגתו הרגילה, בלי הוספת גדרים וסייגים, ודאי 

שידרדר ויפול מטה מטה.

ומביא רבי ירוחם בשם הגה"צ רבי איצל'ה בלאזר 

זצ"ל שהיה אומר תדיר: טוב מאד היה לו ראש השנה 

היה מתחשב אתנו ומחכה לנו שנתכונן לקראתו, 

אך הוא אינו מתחשב בנו כלל, ובין אם נכין את 

עצמנו אליו, ובין אם לאו, הוא יגיע בכל מקרה, 

א"כ מוכרחים אנו להתכונן לקראתו.

)מאמרי המשגיח מאמר ח', עמ' כ"ד(

אל יחפוץ תועלת מחבירו בעד טובתו
ולאחיך לא תשיך. )דברים כג, כא(

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 

למד מכאן מוסר השכל נפלא: אם עושה אדם 

תועלת,  שום  ממנו  יחפוץ  אל  לחבירו,  טובה 

לא תועלת כבוד ולא תועלת ממון. על האדם 

להתלמד ולרכוש מעלה זו בעצמו, והיה זה שכרו, 

וזהו דרכיו של הקב"ה.

)דעת חכמה ומוסר ח"ג

 מאמר רל"ז, עמ' ר"ג(

זכירת מעשה מרים - חומר עבירות שבין אדם לחבירו
זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם 

ממצרים. )דברים כד, ט(

זצ"ל  הגר"ח שמואלביץ  הישיבה  ראש  מרן  אמר 

הרע,  חומר החטא של לשון  וראה  בא  בשיחותיו, 

שנצטווינו ללמוד את חומר החטא ע"י זכירת מעשה 

מרים. ולדעת הרמב"ן ובעל החרדים )פ"ט אות מה( 

היא מצות עשה מדאורייתא, להזכיר את מעשה 

מרים בכל יום, בכדי לשנן היטב את חומר האיסור 

של לשון הרע.

טירופכם,  בשעת   - "בדרך"  בספרי:  חז"ל  ודרשו 

ביאור  גאולתכם.  בשעת   - ממצרים"  "בצאתכם 

הדברים, שהדרך מטריפה את דעתו של האדם, עד 

שכוחו חלש ודעתו טרודה, ובשעת הגאולה בצאתכם 

האדם  עלול  ועליצות  חדוה  מרוב  ממצרים שאז 

להכשל בלשונו, ואע"פ כן לא הועיל הדבר למרים 

להקל בעונשה והקב"ה לא ויתר לה כמלוא נימה.

גאולתכם  בשעת  אף  כי  מכאן,  נלמד  זאת  עוד 

כאשר האדם שרוי בחדוה ושמחה יתירה, ובשעה 

של התרוממות הנפש דרכו של האדם למחול על 

ענינים שכאלו, מתוך רוחו הטובה, אך כאן לא נמחל 

לה למרים אפילו כקוצו של יו"ד מדבריה שדיברה 

על אחיה, כי אכן כבר נתבאר חומר העבירות שבין 

אדם לחבירו שאין מועלת בהן כוונה טובה, הפגם 

בבין אדם לחבירו מציאות הוא ואינו ניתן למחילה.

והרמב"ם )סוף הלכות טומאת צרעת( כתב וז"ל: "זכור 
את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, 
התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה, 
שהיתה גדולה ממנו בשנים וגדלתו על ברכיה, וסיכנה 
בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא 
והוא לא הקפיד  נביאים,  טעתה שהשוותו לשאר 
על כל הדברים האלו, שנאמר )במדבר יב, ג( והאיש 
משה עניו מאד, ואע"פ כן מיד נענשה בצרעת, קל 
וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר 
גדולות ונפלאות", הרי שאין מועיל לחטא לשון הרע 
שום טצדקי שבעולם, ואפילו אם נאמר ללא כוונה 

רעה אלא מתוך טעות.

)שיחות מוסר עמ' ער"ב, שכ"ז(
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הישיבה הקדושה דמיר. תמונת מחזור נדירה של בני הישיבה בשנת תרפ"ט. במרכז התמונה - דמויותיהם של "מנהלי 
הישיבה" - מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל; מרן ראש הישיבה גאב"ד מיר הגאון רבי אברהם צבי קמאי 

זצוק"ל הי"ד; מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל.

כשראש הישיבה הגיע לבית האברך
ביומו תתן שכרו. )דברים כד, טו(

רבות סופר על דקדוק ההלכה של מרן ראש הישיבה 

הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, וכיצד היה מהדר לקיים 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 
הישיבה בכבודו  הופיעה דמותו ראש  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..

בגדרי מצות צדקה
ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו וגו' למען 

יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידיך. )דברים כד, יט(

אמור מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס 

בה הרי הוא מתברך עליה. )רש"י(

חקר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, 

האם מקיים בזה מצות עשה של צדקה, או שנחשב 

לו רק כזכות בעלמא, אשר מחמתה מתברך עליה, 

ומצינו כיוצא בזה ענין של זכויות שאינן מצוות, 
כגון מי שעשה מעשה טוב ולמד ממנו איש אחר 
לעשות כמוהו, הרי מעשהו של השני נזקף אף הוא 
לזכותו של הראשון, והוא ענין מיוחד של זכויות אף 
שאינן בכלל מצוות גמורות, וזהו שאנו מתפללים 

'כתבנו בספר זכויות'.

וכתב להביא ראיה בזה, דהנה איתא בפסחים )דף 
ח' ע"א( הנותן סלע על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק 

גמור, ופירש רש"י שם וז"ל: "שקיים מצות בוראו 
שציוהו לעשות צדקה", ומבואר דיסוד הקיום של 
מצות צדקה הוא בכך שנהנה העני מממונו, ומדברי 
ולפי  צדקה.  קיום מצות  בזה  רש"י משמע שיש 
זה יתכן לומר דגם במי שנפלה סלע מידו ומצאה 
עני דנחשב קיום של מצות צדקה, כיון שסוף סוף 

נהנה העני ממונו.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' שי"ט(

המשךמתורת רבותינו



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

דברי הספד

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
מי זאת עולה מן המדבר

ברשות ראש הישיבה שליט"א

מורי ורבותי. אני חושב בע"ה להסביר משפט אחד. 
באנו כאן להספיד בעת השלושים את "רבי אריה, בן 
רבי חיים זאב, בן רבי אליעזר יודל, בן רבי נתן צבי!"

זה כל המשפט.

ונבאר קצת מה פירוש הדברים. רבי אריה - מורינו 
ראש הישיבה ר' אריה - אמנם שלושה שותפים באדם, 
ה'אלטער'  קיים  ר' אריה  אבל במבנה הרוחני של 
מסלבודקה מרן הגרנ"צ, קיים בנו ראש הישיבה מרן 
ר' אליעזר יודל, קיים מורינו המשגיח ר' חיים זאב, 
וקיים ר' אריה. כל ארבעת הדברים האלה מרכיבים 

את דמות הפלאים הזאת שנקראת "ר' אריה".

רק כאן בעולם הזה כשחולים בחולאת ההרגל, התרגלנו. 
אבל כל אנשים האלה כמו ר' אריה הם אנשים מקוריים. 
יכול להיות שאין להם משל ודוגמא. אין להם 'קופי', 

אין להם העתק.

נסביר קצת את המשפט הזה ואולי נוכל קצת להסביר 
איך מגיעים לדבר כזה. חז"ל אומרים )ויקרא רבה 
פרשת אמור( "כד דמך רבי אלעזר ברבי שמעון בר 
יוחאי, היה דורו קורא עליו 'מי זאת עולה מן המדבר 
ולבונה מכל אבקת  מור  עשן מקוטרת  כתימרות 
רוכל' - מהו מכל אבקת רוכל, אלא דהוה קריי ותניי 

ופייטן ודרשן".

רבי אלעזר ברבי שמעון נטמן במערה בחול ולמד תורה. 
משך שנים ארוכות. תחילה שתים עשרה שנים. ואחר 
כך עוד מעט. אך שעה שבאים להספיד מה אמרו עליו? 
את הגדלות הזאת להיות טמון במערה בתוך החול 
וללמוד תורה כשכל מאכלו חרוב וכל שתייתו מים, 
זה לא מזכירים כאן כלל. מה כן מזכירים? 'מי זאת 
עולה מן המדבר'. מה היחוס של המדבר?. יש בחז"ל 
בריש פרשת במדבר הרבה עניינים שיש במדבר - 
אדם צריך להחזיק את עצמו כמדבר ועוד ועוד, אבל 
כאן הרי לא מדברים על כך. אלא על הפסוק מי זאת 
עולה מן המדבר. ואחר כך אומרים אתה יודע מי הוא 
היה? - מכל אבקת רוכל - למד את כל התורה כולה, 
דרש בכל התורה כולה, הרגיש את כל התורה כולה. 
פייט את כל התורה כולה, מהו הפלא?. מה הוא השבח 

ב"מי זאת עולה מן המדבר"?

מן המדבר - ללא שום השפעות

דומה, שיש כאן שבח נורא. מן המדבר היינו בלא שום 
השפעות, בלי שום אבק דרכים. בלי שום אבק של איזו 
'גויישקייטש', הכל מתוך התורה. כי אין מי שישפיע. 
כנראה שעיקר השבח מה שמשבחים כאן את ר' אלעזר 
ברבי שמעון בר יוחאי, הוא בזה שהיה במערה ללא 
כל משפיעים על הרוחניות. בני אדם הם אף פעם לא 
לבד ותדיר הם מושפעים. נדבק משם נדבק מכאן. 
כל האסונות של הרוחניות של כלל ישראל זה מה 
שנדבק בהם. אסור שידבק! בתורה יש הכל בכל מכל 
כל. אי אפשר לגשת לתורה עם איזו שהיא השפעה. 
ואי אפשר לנצל שום דבר אם אינו תורה. תורה לבד.

זוהי הגדלות שאמרו על ר"א בר"ש. מי זאת כל האבקת 
רוכל הזאת? הכל - מן המדבר. בלי השפעה זרה. על 

מי אפשר לומר את זה?

כפי מה שנראה לנו, זהו ההספד על ר' אריה. וזהו 
ההספד על ר' חיים זאב. וזהו ההספד על ר' אליעזר 

יודל וזהו ההספד על מרן הגאון רבי נתן צבי!

הכל מתוך התורה. אין שום שייכות לדבר אחר, מחיצה 
של ברזל ויותר מזה מפסקת בינם לבין החיצוניות. ר' 
אריה - מי כמוכם מורי ורבותי הכרתם אותו, גם אני 
זוכר אותו עוד מימי צעירותו. שום שייכות לזרות. ומה 
אתם חושבים? הוא לא היה ילד שקט. גם בצעירותו 
וגם בהתבגרותו וזקנותו הוא היה מלא בשמחה. הייתם 
רואים אותו וחושבים שאינו יודע לפתוח את הפה, 
אבל הלא ידע היטב!. וכל מה שעשה זה היה בלי 
שום השפעה שבעולם. הכל מעצמו. מתמלא מעצמו. 

יש ביטוי שאומרים "תורה'דיג". איני יודע אם זה מספיק. 
אבל הוא יהיה מספיק אם נבין מה שאנו מדברים: 
תורה'דיג! כולו מקופל ונילוש בתוך העיסה הקדושה 

והטהורה הזו, הנעלה הזו - תורת ה'.

וזה כנראה השבח הגדול ביותר שאפשר לומר. יותר 
גדול ממסירות נפש של שנים על גבי שנים על גבי 
רבי אלעזר  ולבוש בחול!  שנים, להיות טמון בחול 
ברבי שמעון עם אביו רשב"י יושבים ולומדים תורה 
כשהם טמונים בחול. אך לכאורה כל זה לא מוזכר 
בהספדו. האמנם לא מוזכר? אלא מוזכר כמו שצריך 
להזכיר. כל המציאות שלהם, כל ההתגדלות שלהם, 
כל הענקיות שלהם ורחבות הדעת שלהם, מרומז ב"מי 

זאת עולה מן המדבר".

אם נתחיל לפרט, הלא לא נוכל לגמור בכלל. מה 
שאנחנו נזכרים וממה שסיפרו לנו מה'אלטער' זצ"ל. 
מבהיל על הרעיון. כל המציאות שלו היתה נגד כל 
מה שמסתובב בעולם. נגד! וכך גם כל השייכות שלו, 
כל ההתנהלות שלו, כל התנהגותו עם התלמידים. 

ומהשורש הזה מגיע ר' אריה.

יותר מגלגל חמה

אמרו חז"ל )סנהדרין קא, א( "תנו רבנן: כשחלה רבי 
אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו, וכו' נענה רבי 
יהושע ואמר: טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, 
שגלגל חמה בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא". 
ובהכרח לומר שנתככון לומר שרבי אליעזר עבורם הוא 
כגלגל חמה בעולם הזה ובעולם הבא, שאם לא כן 
מהו "יותר"? ובביאור הדברים אולי יש לומר שהחמה 
ראשית כל מאירה את העיניים ועל ידה יודעים מה 
שרואים. שנית היא מחממת. שום דבר בעולם לא היה 
יכול לגדול ולהיות בלי שמחמם אותו חום השמש. 
אמרו לי מעתה, התרכובת הזו של אורה וחמימות, וכי 

זה לא ממש מה שאנחנו יודעים מר' אריה? 

הוא היה מאיר עיניים. גדולי הדור אמרו שהאיר להם 
את העיניים. זה אמר שהאיר לו עיניים בפשט וכן עוד 

אמרות שנאמרו לגביו. מרן ראש הישיבה הגאון רבי 
חיים למד איתו, הלא הוא שכתב את ה'שמועסן' שלו 
וכל הספרים של השמועסן הם ממה שהוא כתב. אמנם 
לא כתוב שם שהוא כתב, אבל הלא הוא שכתבם. 
מרן רבי נחום - כמה וכמה דברים ידוע בשם ר' נחום 
שהוא אמר עליו. אמרו לי אחדים שר' נחום אמר עליו 
"ער איז מיין רבי אויף פשט". ר' נחום! איזו גאונות 
ועמקות, איזו בהירות. צריך אני לבוא להגיד לכם כאן 
מי זה רבי נחום? והנה אנו שומעים מר' נחום ביטוי 
"ער איזה גיווען מיין רבי אויף פשט". הרי זה נורא 
נוראות. הוא מצא בו משהו מיוחד שהוא למד ממנו. 

ואיזו חמימות הוא נתן לתלמידים שלו. זה הרי לא 
ידוע  יאומן כי סיופר, אבל זה היה לנגד עיננו. אני 
גם מקרוב, חוץ מזה שהכרתיו בעבר. יש לי קרובים 
שהיו תלמידים שלו. איזו חמימות! "טוב אתה לנו 

מגלגל חמה".

בצניעות ובהסתרה

ועיקר העיקרים, רבותי, חז"ל אומרים )עבודה זרה יח, 
א( "תנו רבנן: כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי 
חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו: חנינא אחי, אי אתה 
יודע שאומה זו מן השמים המליכוה? שהחריבה את 
ביתו ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו ואבדה את 
טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה 
וספר  ברבים  ומקהיל קהלות  בתורה  ועוסק  יושב 
מונח לך בחיקך! אמר לו: מן השמים ירחמו" ובהמשך 
הדברים מובא שרבי חנינא בן תרדיון שאלו: "רבי, 
מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו: כלום מעשה בא 
לידך" - ולעולם השאלה כבר קשה. אדם שמלמד תורה 
ברבים במסירות נפש שואל מה אני לעולם הבא? והנה 
לשאלתו של רבי יוסי בן קסמא משיב רבי חנינא בן 
תרדיון "אמר לו: מעות של פורים נתחלפו לי במעות 
של צדקה וחלקתים לעניים, אמר לו: אם כן, מחלקך 

יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי". 

והכל צריך ביאור, תחילה כאמור השאלה מה אני לחיי 
בעולם הבא? וביותר התשובה - וכי לא די בכל הדברים 
יודעים עליו בשביל חיי העולם הבא, ורק  שאנחנו 
המעשה הזה שלא השתמש במעות של פורים הוא 
שבזכותו זוכה לחיי עולם הבא? מה יש בו יותר מכל 
הדברים הגדולים שעשה? והלא מסר את נפשו ממש, 
שהרי הסוף ידוע מה שאירע עם רבי חנינא בן תרדיון.

כנראה שהתירוץ הוא, אפשר למסור נפש, אבל בזווית 
זה. דברים  יראה את  עוד מסתכלים שמישהו  עין 
שעושים בפרסום - ברעש, אף שיש בהם מסירות נפש. 
אבל יש עוד אלו התלוויות. אבל שם - בפינה, אף אחד 
איננו. יש שם רק ארנק או מקום ששמים שם מעות. 
אף אחד לא ידע מזה, עד שהוא אמר. "מה ה' אלוקיך 
דורש מעמך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע 
לכת עם אלוקיך". יש ערך מיוחד לדברים שנעשים 
מתוך הפנימיות ומתוך האמת בלי שום התלוות. בלי 
הכרזות. בלי הסתכלויות. הוא וריבונו של עולם -. שרק 

הוא רואה את שהוא עושה. 

וזהו ר' אריה. הלא הוא היה אדם גדול. גדול בתורה 
ממש. אבל כל מה שהוא עשה - ועשה הרבה, היה 

בהצנע לכת עם אלוקיך. 

)חלק מן ההספד שנאמר בהיכל הישיבה ונכתב על 
ידי אחד השומעים(

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד

במלואת השלושים להסתלקות מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל



דברי הספד

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
הרועה בשושנים

מה,  )תהילים  ידידות  שיר  שושנים  על  למנצח 
א(, וברש"י מבואר שבאים להאהיב את תלמידי 
"על  וכלשונו  ישראל  עם  על  ותורתם  החכמים 
שושנים - לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה 
ונאים כשושנים ומרטיבים  שהם רכים כשושנים 
מעשים טובים כשושנים". רכים אני יודע מה זה, 
נאים גם כן. אבל מה  פירוש הדברים "מרטיבין 
מעשים טובים"? שאלתי את גיסי מרן הגאון רבי 
חיים קניבסקי שליט"א מה זה ביאור הענין מרטיבין 
מעשים טובים. והשיב לי כשהשושנים בוכים, הרי הם 
ָשִׂמים בעולם. נזכרתי בדברים שראיתי  מרטיבים בְּ
בפירוש הרש"ר הירש שמבאר כי כשהגוף מתחמם 
דמעות.  יוצאות  מתחממת  וכהנשמה  זעה  יוצא 
ונזכרתי בשירו של רבי אברהם אבן עזרא "אסיך 
לך מלכי דמעותי". הוא עומד ורוצה לתת נסכים 
להקב"ה ובזמננו אין נסכים של מים ואין נסכים 
של יין ומה יעשה?. הרי הוא אומר, אתה יודע מה 

אתן לך אבי? את דמעותי.

כעת  עומדים  שאנו  הנפלא  הצדיק  על  שמעתי 
להאהיב אותו ואת תורתו לעם ישראל, שבא אליו 
תלמיד. הלה ירד מן הדרך קצת וההורים ביקשו 
מר' אריה שירחם וידבר עימו. דיבר ולא עזר ור' 
אריה החל לבכות. שעה שדיבר איתו היתה גמרא 
והתלמיד הזדעזע  נרטבה מדמעותיו  והיא  לפניו 
וחזר. אמרתי, שכעת אני מבין את שאמר לי גיסי 
מרן הגר"ח שליט"א שהשושנים בוכים ומרטיבים. 
מכל הבכי והגמרא שנרטבה - התלמיד חזר למוטב.

לי  ודודי  לדודי  "אני  נאמר  ג(  )ו,  השירים  בשיר 
הרועה בשושנים". אני לדודי - הפירוש מובן, כך 
גם דודי לי. אמנם מה זה הרועה בשושנים? שמעתי 
איך  דרכים  כמה  שיש  ישראל שהסבירו  מגדולי 
רועה עם מקלות, אם  להיות  צאן. אפשר  רועים 
אחד מהצאן יסטה ויצא - יקבל מכות עד זוב דם 
והרי הם מפחדים מזה. יש רועים שצועקים וכל 
רועים  גם  יש  שלהם.  מהצעקות  נבהלים  הצאן 
הצאן  מבני  לאחד  אוי   - בכלבים  שמשתמשים 
שיצא, מיד ישסוהו הכלבים. אבל אני לדודי ודודי 
לי, הרועה אותי בלא מקלות, בלא צעקות, בלא 
כלבים. אלא בשושנים - הוא מפיץ כזה ריח טוב 
מסביבו שהצאן לא רוצים לעזוב אותו. זהו הרועה 
בשושנים וכדרך שמבואר בחז"ל )שמות רבה, פרשת 
בא(, שבני ישראל חששו להקריב את הקרבן פסח 
מה עשה הקב"ה? "כיון שעשה משה את הפסח 
גזר הקדוש ברוך הוא לד' רוחות העולם ונושבות 
ונדבקו באותו  בגן עדן מן הרוחות שבג"ע הלכו 
ריחו  והיה  תימן  ובואי  צפון  עורי  שנאמר  הפסח 
הולך מהלך מ' יום נתכנסו כל ישראל אצל משה 
אמרו לו בבקשה ממך האכילנו מפסחך מפני שהיו 
עייפים מן הריח" - הכל נדבקו בקב"ה מחמת הריח.

זה הוא אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. בלי 

מקלות, בלי צעקות, בלי כלבים, רק עוטף מסביב 
בשושנים וכולם נמשכים כמו מגנט. הוא שאמרו 
"מרטיבים מעשים טובים כששושנים". ועל ר' אריה 
מה שידוע לכל הוא  שהיה רועה נאמן בשושנים 

- רק בשושנים.

אינשי בדוחי אנן

הגמרא מספרת במסכת תענית )כב, א( שרבי ברוקא 
חוזאה פגש את אליהו הנביא בתוך הדברים שאל 
אותו אם יש ביניהם בני עולם הבא והשיב לו מה 
שהשיב. והנה בינתיים חלפו שם שני אנשים. אמר 
לו אליהו הנביא שהם גם בני עולם הבא. הלך רבי 
ברוקא לשאול אותם מה מעשיכם והם השיבו לו  
"אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן 
בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו - טרחינן ועבדינן 
להו שלמא". היינו כאשר היו רואים מחלוקת בין 
אדם לחברו היו עושים שלום ביניהם וכך היו אנשים 

בדיחי - מחייכים. 

ב'עיון יעקב' לבעל ה'שבות יעקב' מפרש שם מפני 
הם בני עולם הבא, שכן אנשים כאלה הם מזכי 
הרבים ואם כן שום חטא לא יבוא על ידם והם 
ניצולים מכל רע. יש שם עוד פירוש שאומר שאותם 
אנשים מחייכים זהי היה משום שהם משלימים 
עושה  שהוא  מה  לי  טוב  כאומרים,  בוראם  עם 
איתי. ואותם אנשים שטוב להם ואינם ממורמרים 

ומשפיעים גן עדן. 

שכל  אריה,  ר'  את  לנו  מזכירים  הללו  הדברים 
מפגש איתו חשו את טוב הלב שפרץ ממנו והוא 
מלא חכמה ומידות טובות. ואדם כזה הוא שאומר 
עליהם ה'שבות יעקב' שהם שגורמים לעולם להיות 
בשלום עם אלוקיהם. והם אין חטא בא על ידם,  

ואלו הם בני עולם הבא

כולנו יודעים שמוסר זה דבר עצוב ומכאיב. דוקר 
כמחטים בגוף. אך הנה ראיתי לשון של ה'שערי 
בתורת  יקרא  אשר  "בעת  שני(  )שער  תשובה' 
האלוקים יבין וירגיש בנועם המוסרים". לא שמעתי 
אף פעם הגדרה כזו. נועם המוסרים - כמה עונג. וזה 
בדיוק ר' אריה שהיה אומר מוסר בכזה נועם - נועם 

המוסרים. עם החיוך.

ועוד דבר אחד נאמר כדי להאהיב את ר' אריה. יש 
מדרש 'עשרת הרוגי מלכות'. שם מתוארת דמותו 
של רבי יהודה בן בבא ואומר עליו עשרה פרטים: 

"אמרו עליו מבן י"ח שנה ועד ע' שנה לא טעם 
לא טעם טעם  ואפילו כשינת הסוס.  טעם שינה 
חטא מימיו. ולא אמר על טמא טהור ולא על טהור 
טמא" והדבר הרביעי אותו מציין המדרש - שמעו 
נא - ולא היה איש בבית המדרש שר' יהודה בן 

בבא לא האיר אור בעיניו בדברי תורה.

ועוד ממשיך המדרש ואנו מקצרים בדבריו שלא היה 
קורא לתלמידיו רק רבי והיה מלמד את תלמידיו 
יום ולילה. אם כן מצינו במעלותיו את המתסרותו 

לתלמידים יומם ולילה, להעלות אור בעיניהם.

הדברים הללו מזכירים לי את ר' אריה. ראיתי אותו 
איך שהוא ניגש לתלמיד, ומאיר לו אור בעיניו.  

והותירך ה' לטובה

עם ישראל זכה בחסדי שמים שר' אריה יאריך ימים. 
ימים. מה'כתב  לאריכות  סגולה  לומר  רוצה  ואני 
סופר' )ריש פרשת וילך( על הפסוק "והותירך ה' 

לטובה בפרי בטנך". מה פירוש המילים? 

ומבאר ה'כתב סופר' בשם אביו ה'חתם סופר' שיש 
אדם שקיבל את השנים שלו משמים וסיים את 
תפקידו בעולם הזה. אבל אם הקב"ה רואה שהוא 
לומד עם הנכדים שלו ורוצה לתת להם יראת שמים 
אז הקב"ה מוסיף לו שנים. והותירך - הקב"ה יתן 
לך יתרת לטובה בפרי בטנך - אם רואה שרוצה 
ועוד  בתוספות,  פשט  עוד  בטנך,  לפרי  להנחיל 
'שטיקל' גמרא', ועוד הנהגה בדרכי רבותיו. ולאדם 

כזה הקב"ה נותן עוד שנים.

ומוסיף על זה הכתב סופר שלפי זה יש לפרש את 
לשון הפסוק "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" 
שמי שרוצה להיות דשן ורענן בזקנותו - "להגיד כי 
ישר ה'", על ידי שמלמד דברי תורה ואז הקב"ה 

יתן לו עוד שנים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים והנהגותיו יהיו אור 
לעיננו, והישיבה תפרח ותגדל לשם ולתפארת בכל 
העולם, וכולנו נזכה לעשות רצונו יתברך. והותירך 

ה' בפרי בטנך, להגיד כי ישר ה'.

 )חלק מן ההספד שנאמר בהיכל הישיבה ונכתב 
על ידי אחד השומעים(

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



דברי הספד

הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א
בטל רצונך מפני רצונו

אנחנו עומדים כעת בעיצומם של ימי הרחמים והרצון 
של אלול. בעצם המהות של אלול היא להגיע למהות 
האמיתית של היהודי. אין זה רק תיקון לתקן את השנה, 
אלא ימים שכלל ישראל באים לידי ביטוי של המהות 
האמיתית שלהם. ולכן עושים דברים שלא עושים כל 
השנה, כמובא בפוסקים שאפילו מי שאוכל פת עכו"ם 
כל השנה, בעשרת ימי תשובה, לא יאכל. והלא ודאי 
מדובר באחד שגר במקום שאין פת ישראל מצויה 
וקשה להשיגה, אבל בימים האלו שמראים את המהות 
שלו כשבאים לזמן של מבחן מי הוא ומה הוא, הרי 

הוא מראה שזו מהות של פת ישראל. 

וכך אומר הרמב"ם )תשובה ג, ד( "אף על פי שתקיעת 
שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו כלומר 
עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם 
בוראכם".  וזכרו  וחזרו בתשובה  וחפשו במעשיכם 
כשאדם ישן הוא אינו חי במציאות האמיתית שלו, ועל 
זה אומר הרמב"ם כי בכל השנה האדם הוא כישן וחי 
שלא עם המציאות האמיתית שלו, ועתה הגיע הזמן 
של עורו ישנים משנתכם והביטו לנפשותיכם - להגיע 
למהות הפנימית, לתוככי הנפש "זכרו את בוראכם".

ימים אלו הם ימים של מהות. ימים של ההגדרה של 
"אני" - מהו האני שלי? לדודי. הדברים האלו מעמידים 
את המהות של האדם - המהות האמיתית, בטל רצונך 
מפני רצונו. ובבטל רצונך אין הכוונה לרצונות הפשוטים 
של האדם, התאוות שלו. לזה אין צריך משנה ותנא, 
שהרי המשנה היא תורה שלמה אף אם איננו יורדים 
לעומקה. ואם תנא אלוקי אומר לנו "בטל רצונך מפני 
רצונו", הרי שמדברים פה על הרצונות הכי נעלים של 
האדם. ואף על פי כן בטל רצונך מפני רצונו. לבטל 
עצמו מפני רצון קונו. זו המהות של אני לדודי, וממילא 
אחר כך דודי לי. להגדיר תחילה שאני לדודי. איך 
זה? אין לי רצונות עצמיים אני לא לוקח לעצמי, רק 

רצון ה' יתברך. 

בסידורים יש בסעודות השבת את מאמרי הזוהר, ובאחד 
מהם שואל הזוהר הקדוש על הפסוק "ויברך אלוקים 
את יום השביעי" - במה בירכו? שהלא המן לא ירד 
ביום השבת. ואומר הזוהר הקדוש בזה שבשבת לא 
ירד המן, נתברכו כל ששת ימי המעשה. ומבארים את 
הפשט, ששבת קודש לא לקח לעצמו אז הוא יכול 
לזון בריאה שלמה. כאמור על ר' חנינא "כל העולם 
כולנו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב 
חרובים". רבי חיים שמואלביץ זצ"ל דייק שלא כתוב 
"אין לו אלא קב חרובים", אלא "די לו בקב חרובים". 
היה לו מספיק בזה. הצנועים מושכים את ידיהם. זו 

המהות האמיתית של כלל ישראל

הוא שאמרו חז"ל "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, 
עשתה ענווה עקב לראשה, שנאמר ראשית חכמה 
יראת ה', עקב ענווה יראת ה'". יראה כלפי חכמה היא 
הכתר - ראשית חכמה יראת ה'. ואילו אצל ענווה זה 
עקב לסולייתה. מה זו ענווה וביטול? - לבטל רצונך 

מפני רצונו.

לשנות את הטבע העצמי

זצ"ל כל ההנהגה שלו היתה אומרת את  ר' אריה 
המעלה הגדולה הזו, הוא היה יכול לשנות את הטבע 
שלו מן הקצה אל הקצה. מה שאדם אינו מסוגל לפעול 

בנפשו. יש לו מהות עצמית והוא אינו מסוגל לשנותה. 
אבל אצלו לא היה את זה, היה חושב מה רוצה אביו 
שבשמים, מה הקב"ה רוצה ואז אפשר לשנות הכל.

וכך ראו אצלו שיכול היה לומר את דעתו בנחרצות 
ובתקיפות, אך הנה התברר לו שלא כפי שחשב כך 
קרה, ומיד ביטל את דעתו בהכנעה גמורה. ומה ההסבר 
בזה? לפי שלא היתה לו שום מציאות עצמית. ומרגע 

שהתבררה לו האמת - נכנע.

הרבה מפרשים מה היה הנסיון הגדול של אברהם 
בעקידה? - שהיה צריך לסתור את כל משנתו. כל 
השנים דיבר בגנות הקרבת אדם ושזה לא רצון ה' 
וזה הדבר הכי גרוע. ולפתע אומרים לו לשחוט. והוא 
אינו חושב לעצמו, כל השנים שדרשת מה יהא עליהם 
כעת כשהקב"ה אמר להקריב את יצחק וזה ממש 
סותר את כל משנתו? אף על פי כן כיון שהקב"ה 
אמר - ביטל את רצונו. זה נסיון לאדם - מן הדברים 
הקשים ביותר לסתור את עצמו ולמה? כי יש לו את 
המציאות של עצמו. יכול להיות דברים שאצל אחרים 
הם חשבונות של מצוות ומעלה, הרבצת תורה וזיכוי 
הרבים והפצת תורה, אבל אצלו היתה רק האמת 
כשלעצמה. כל המעלות נמדדו עם האבן בוחן של 
מה רוצה האבא - מה הקב"ה רוצה? ולכן יכול היה 
לוותר, להשתנות, מן הקצה אל הקצה בלי בושה, ובלי 
לחשוב מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר. הוא 

לא חשש מזה.

"עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם 
וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו 
השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם 
- אמר רבי חיים ברים זצ"ל לכאורה  וריק"  בהבל 
משמע שהרמב"ם מדבר אל אנשים מהרחוב ששוגים 
ונרדמים, אבל אינו  ישנים  בהבלי הזמן כל השנה, 
מדבר לתלמידי חכמים ובני תורה. אבל אי אפשר 
לומר כן, כי הרמב"ם אינו אומר מוסר מעצמו, אלא 
אומר את מה שהשופר אומר - "רמז יש בה", השופר 
הוא שצועק לכולם "עורו ישנים משנתכם" ובשופר 
הלא אפילו גדול שבגדולים חייב, ורואים שגם לגדול 
אפשר לומר זכרו את בוראכם והביטו אל נפשותיכם.

ולענייננו "השוגים בהבלי הזמן". למה מתכוונים פה? 
וכי במושג הפשוט של הרחוב? לפי הדברים האלו, 
כן.  גדול שבגדולים. גם אליו צועקים  מדברים אל 
איפה זה בא לידי ביטוי? בתאוות העולם, בתענוגי בן 
אדם? ודאי שלא. בהבלי הזמן זה החשבונות האלה, 
החשבונות מה שביקשו בני אדם והם מעוטפים במעטה 
של התכלית, של האמת, של התורה ושל המצוות 

וזה יכול להיות שוגים בהבלי הזמן. כל מיני חשבונות 
הם שמניעים את הדבר. ועל זה אומר הרמב"ם "עורו 
ישנים משנתכם". אצל ר' אריה זצ"ל ראו את המעלה 
הגדולה הזו שהתרומם מעל הבלי הזמן, אבל הבלי 
הזמן במדרגה הזו ובבחינה הזו - זו החכמה הגדולה. 
מהם הוא התעלה. וממילא כל הנהגתו היתה אחרת 
לגמרי. מה שלאחרים קשה עד מאוד, אצלו היה קל. 

כי המציאות שלו היתה רק לעשות רצונו יתברך. 

יקרא דחיי וממילא דשכבי

יקרא  או  דחיי  יקרא  הוא  הספד  אם  דנים  חז"ל 
דשכבי. וצריך להבין, הרי הרבה פעמים הספד הוא 
בשעה שמתו מוטל לפניו, ומה שייך בשעה כזו יקרא 
דשכבי, או דחיי? מי חושב בשעה כזו על כבוד? החיים 
חושבים כעת על כבוד? ועל אחת כמה וכמה יקרא 
דשכבי, והלא הוא כעת בעלמא דקשוט ומה אכפת 
לו ביקרא? ומסבירים שהנשמה נקראת כבוד - "עורה 
כבודי", "למען יזמרך כבוד". המהות של הנשמה ושל 
הנפש להיות כמה שיותר בעלת מעלה. לא שיכבדו 
אותה, אלא שהיא היא בעצמתה נכבדת. עד כדי כך. 
שהרי שם זו הגדרת המהות, ולכן היא נקראת כבוד. 

אומרים חז"ל מה הוא עיקר ההספד - יקרא דשכבי, כי 
גם לנפטר זה נותן עילוי - וכמבואר בגמרא "מה הבריות 
אומרות עליו". ומה הוא יקרא דחיי? לא כבוד, אלא 
נכבדות בעצם, היינו התעלות והתרממות בעצמותם, 
שיעלו מעלה. אליבא דאמת, על ידי יקרא דחיי יש 
יקרא דשכבי. היקרא דחיי שזה ממילא מביא יקרא 
דשכבי. בפרט בימים הקדושים האלו שמהותם היא 
להגיע למדרגה של אני לדודי, וזה אצלי המשקל ולא 
דברים אחרים. זהו היקרא דחיי שאם אנו מתעלים קצת 
בבחינה הזו של ביטול עצמו שבזה מונח כל השגת 
התורה, וכדברי חז"ל "מה מים הולכים ממקום גבוה 
למקום נמוך אף דברי תורה". הצנועים מושכים את 

ידיהם, ולכן לצנועים חכמה. זהו יקרא דחיי. 

הקב"ה יעזור שאנחנו קצת נהיה בבחינת עורו ישנים 
משנתכם והקיצו נרדמים מתרדתמכם כל אלו השוגים 
בהבלי הזמן - הבלי הזמן זה גם במציאות שלנו, לא 
רק הבלי הזמן במובן הפשוט שמתרוממים מזה, 
וזכרו את בוראכם וזה  אלא הביטו אל נפשותיכם 
יהיה לעזר להתבונן קצת מעל החשבונות הפרטיים, 
שעליהם אמר מורינו המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין 
עליו השלום, "הכל מוכנים לעשות, אבל להחליף את 
הנעלים - לשנות את עצמו - עד כאן". זה שעצמו 
הוא בעוצם תוקפו, לא הגיע למדרגה הזו שרצונו יהיה 
בטל. לכן באמת תכלית הבריאה זה "נעשה אדם" 
לא כתוב "נעשה צדיק" אלא נעשה אדם לראות מה 

היא צורת אדם. 

פה יש לנו דוגמא, איך צריך להראות אדם - הנעשה 
אדם. ולכן זה בא לידי ביטוי בכל החביבות והנעימות, 
ובכל ההכנעה הזו ובכל הדברים של מעלותיו. כי היתה 
פה הדמות של אדם. נעשה אדם בצלמנו - דומה 
לבוראו. הקב"ה יעזור שזכותו יגן עלינו ויהיה יקרא דחיי 
וממילא יקרא דשכבי ונתחזק באמת בכל המעלות 

ולזכות להגיע לאני לדודי ודודי לי.

)חלק מן ההספד שנאמר בהיכל הישיבה ונכתב על 
ידי אחד השומעים(

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



החיוב להרגיש הכרת טובה
לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל נשך כל דבר 

אשר ישך. )דברים כג, כ(

תניא ר"ש בן יוחי אומר מנין לנושה בחבירו מנה 
ואינו רגיל להקדים לו שלום שאסור להקדים לו 
שלום, ת"ל נשך כל דבר אשר ישך, אפילו דיבור 

אסור. )בבא מציעא דף ע"ה ע"ב(

סיפור נאה על דרכו החינוכית של מרן המשגיח 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, סיפר לימים הגאון רבי 
שמעון שוואב זצ"ל. היה זה בעת שלמד בישיבת 
מיר והוצרך למעות עבור נסיעה לבית הוריו בגרמניה 
לתקופת בין הזמנים. והגם ששלחו לו הוריו כסף 
בעד הנסיעה, לא הגיע הכסף בזמן. בלית ברירה 
רבי  המשגיח  למרן  שוואב  שמעון  הבחור  פנה 
ירוחם,  ירוחם וסיפר לו את המצב. אמר לו רבי 
הריני מוכן לתת לך הלואה כדי לאפשר לך את 
את  שמעון  הבחור  לקח  הזמנים,  לבין  הנסיעה 

ההלואה ונסע לביתו.

נכנס  החדש,  הזמן  לקראת  לישיבה  חזר  כאשר 
תיכף לרבי ירוחם והושיט את הכסף להחזיר את 
חובו, ובמילים נרגשות אמר לו תודה על ההלואה, 
עם  להיות  באפשרותו  היה  לא  ההלואה  שלולא 

הוריו בחג. אמר לו המשגיח בתוכחה נוקבת: "האם 
אינך יודע שיש בכך ריבית דברים?", "כנראה לפי 
השקפת עולמך הנימוס עולה על ההלכה?", והמשיך 
לייסר אותו בדברים נוקבים על עליונות ההלכה 

על ההרגל והרגשות.

לשנה אחרת, חזר אותו סיפור על עצמו, שוב הוא לא 
קיבל את הכסף מהוריו בזמן, ושוב הוצרך ללוות מן 
המשגיח, כשחזר מביתו אל הישיבה נכנס ושילם את 
חובו, אמנם בפעם הזאת לא הוסיף כל מילת תודה. 
כאשר כבר עמד לצאת עצר אותו רבי ירוחם ואמר 
לו "היכן היא הכרת הטוב שלך?", "האם לא מגיע 
לי "יישר כח" על החסד שעשיתי למענך", הבחור 
שמעון השיב בתמיהה "הלא אשתקד הוכחתני על 
שהודיתי לך, והשנה אתה מוכיח אותי על שאינני 

מודה לך, מה עלי לעשות?".

ענה המשגיח ואמר, אין בכך כל סתירה, פשוט הוא 
שאסור לומר "יישר כח", אבל על הלווה להרגיש 
שאכן הננו מחויב למלוה יישר כח וברצונו להודות 
לו, ורק מפאת ההלכה אינו עושה כן. דבר זה אינני 
וזאת היא הטענה עליך, לומר "תודה"  רואה בך, 
אסור לך, אבל להרגיש "הכרת טובה" מחויב אתה.

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

לא פסקה ישיבה

200 שנות תורה תקע"ז - תשע"ז

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ידידנו הנעלה תמכין דאורייתא 

ביתו אכסניה של תורה ובית ועד לחכמים - רבני 
הישיבה

הר"ר שלום חיים ברנהולץ הי"ו
ולבנו הר"ר אליהו אליעזר בערנהאלץ הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
 וינה

לרגם השמחה השרויה במעונם 
בהולדת הנכד - הבן ני"ו

יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות 
ממנו ומכל יוצאי חלציהם רוב נחת ושמחה לאורך 

ימים ושנים

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד  מסור בלב ונפש לישיבה 

הקדושה וראשיה
הר"ר ד"ר יצחק אדלר הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהיכנס הנכד-הבן כמר רפאל ני"ו
בעול תורה ומצוות

ברכתנו שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה 
בדרכי התורה והיראה וירוו ממנו ולרוות רוב 
נחת ממנו ומכל יוצ"ח, מתוך שמחה וטוב 

לבב לאורך ימים ושנים

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד תמכין דאורייתא 

הר"ר אלעזר אופק הי"ו
ולחתנו תלמיד הישיבה הר"ר יוסף כהן ני"ו

 וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בהולדת הנכד - הבן ני"ו
יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים 
ולרוות ממנו ומכל יוצאי חלציהם רוב נחת 

ושמחה לאורך ימים ושנים

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

הרב אליעזר שלמה שטיינער הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

וינה

לרגל שמחת נישואי הנכד שיחי'
ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 

ולדורות ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל יוצ"ח 
רוב נחת ושמחה

עובדות מרבותינו

ומשפע מצוות תפילין יתמשך עלי
צרור ברכות מאליפות הננו לשגר קמי

מורינו הגאון
 רבי בנימין קרליבך שליט"א

מראשי הישיבה
והרבנית החשובה מנב"ת תליט"א

ולבנם הרב יוסף הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהיכנס הנכד-הבן כמר חיים דניאל ני"ו
בעול תורה ומצוות

קובעת ברכה בפני עצמה הסבתא הדגולה
הרבנית מרת אסתר פינקל תליט"א

אשת מרן ראש הישיבה 
הגאון רבי ביינוש פינקל זצוק"ל

ברכתנו שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה 

בדרכי התורה והיראה וירוו ממנו ולרוות 
רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח, מתוך שמחה 

וטוב לבב 
לאורך ימים ושנים

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידיד נו הנכבד, מסור בכל לב לישיבה 

הקדושה 
עושה ומעשה בכל עת ועונה

הר"ר ישראל דוד בולאג הי"ו
חבר ועד הישיבה - ציריך
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם
באירוסי הבן תלמיד הישיבה

הבה"ח כמר שמואל ני"ו

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה 

הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח 
מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ראש משביר, ידידנו המופלא והנעלה

תמכין דאורייתא ומסור לישיבה הקדושה בכל ענייניה

הר"ר ישראל אלטר שלאף הי"ו
וינה

ולבנו ידידנו הנכבד תמכין דאורייתא

הר"ר יצחק נחום שלאף הי"ו
לייקווד

וכל המשפחה הנכבדה
 לרגם השמחה השרויה במעונם 

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

ממנו ומכל יוצאי חלציהם רוב נחת ושמחה
 לאורך ימים ושנים


