
צריך לזרז במקום שיש 'חיסרון כיס - תמידי'

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך )כז, כ(.

ו, ב( 'צו את אהרן',  על הפסוק בפרשת צו )ויקרא 
וז"ל: "אין צו  שנאמר בפרשת התמיד, פירש רש"י 
אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר 
צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס", עכ"ל. 
ומבואר שבמקום שיש חסרון כיס נצרך זירוז מיוחד.

ועל פי זה ביאר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל 
זצ"ל, שגם לשון 'תצוה' שנאמר כאן הוא מלשון 'צו', 
ומשום שגם כאן נצרך זירוז. וענין הזירוז שהיה נצרך 
כאן בשביל השמן זית, משום שבאמת גם בזה יש 

חסרון כיס.

בכל פרשת תרומה  לעיין למה  יש  לכאורה  אולם, 
זהב  שנדבו  ונתפרש  המשכן  תרומת  עיקר  שהיא 
וכסף ונחושת וכל בנין המשכן, לא כתוב לשון זירוז, 

והלוא היה בזה חסרון כיס גדול.

וכעין זה יש להעיר בעיקר דברי רש"י הנ"ל בפרשת 
התמיד, שהרי בהקמת המשכן שהיה בו חסרון כיס 
גדול מאד לא מצינו שהזכירה התורה לשון זירוז, 
ואילו בקרבן התמיד שחסרונו פחות בהרבה מצינו 

לשון זירוז.

והנה בבעל הטורים כאן פירש שהטעם שנכתב לשון 
המנורה  הוא משום שהדלקת  למאור,  זירוז בשמן 
היא מצוה תמידית, ולכן צריכה זירוז. וביאר מורינו 
הגרא"ב פינקל דדברי בעל הטורים משלימים דברי 
רש"י, דמה שצריך זירוז בדבר שיש בו חסרון כיס, 
הוא בדבר שיש בו חסרון כיס תמידי, שיתכן שתהיה 
לעתים,  המזדמנת  מצוה  לקיים  גדולה  התעוררות 
אפילו אם עולה הדבר בדמים מרובים, אך ההתמדה 
בדבר שיש בו הוצאת דמים תמידית בזה צריך זירוז.

ועינינו הרואות, מוסיף הגרא"ב, שיותר קל למצוא 
נדיבי עם שירימו נדבתם עבור הקמת בנין לישיבה 
וכיו"ב, מאשר למצוא כאלו שיתנו עבור הוצאות שבכל 
יום, שלזה צריך זירוז מיוחד. ומשום כך בפרשת תרומה 
שהיו צריכים תרומה לבנין המשכן, לא נזכר לשון 
זירוז כי כולם היו חפצים להשתתף בהקמתו, אבל 
כשהוצרכו לשמן בעבור הדלקת המנורה ולכבשים 
בעבור הקרבת התמיד שהם הוצאות שבכל יום, בזה 

נצרך לשון זירוז.

משלחן רבי אליהו ברוך )עמ' שנ"ז(

חכמת לב – התבוננות וראיית הנולד

ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה )כח, ג(

בשיחה שמסר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
לבני הישיבה, הנהיר לפניהם במהות החכמה ומעלתה, 
שהנה בני אדם רגילים לחשוב שמשכן החכמה במוח, 
וכל ענינה אינו אלא לכלי המחשבה. אולם בלשון 
הכתוב 'חכמי לב', מבואר שהחכמה שייכת גם ללב, 

ויש להבין מה ענין הלב אצל החכמה.

ע"א(  ל"ב  דף  )תמיד  בגמ'  המובא  עפ"י  וביאר, 
"אידין  הנגב:  זקני  את  שאל  מוקדון  שאלכסנדר 
מתקרי חכים ]מי נקרא חכם[, אמרו ליה: 'איזהו חכם 
הרואה את הנולד'". ופירש רש"י: "הרואה את הנולד 
- המבין מלבו מה שעתיד להיות, קורות שעתידים 

לבא, ונזהר מהן".

החידוש  כי  הגרנ"צ,  רה"י  מרן  אמר  רואים,  אנו 
בתשובתם של זקני הנגב הוא, שבכדי להיות חכם 
באמת, אין די בכישרונות שכליים בלבד, צריך גם 
את הבנת הלב - להבין מלבו מה שעתיד להיות. ענין 
הבנת הלב הוא הרגשת האחריות, שהאדם יחשוב 

על העתיד, וישתמש בחכמתו כדי להתכונן בצורה 
הנכונה לקראת העתיד לבוא.

ומעתה מבואר היטב ענין הלב אצל החכמה, משום 
שרק על ידי תבונת הלב אפשר להבין את העתיד, 
ויחד עם החכמה ניתן להתכונן אליו כדבעי, והיינו 

'חכמת לב'.

והוסיף מרן רה"י הגרנ"צ, מעלה זו של ראיית הנולד, 
חשובה בענייני העולם הזה, אולם על אחת כמה וכמה 
נחוצה לגבי העתיד הנצחי בעולם הבא. חובה גדולה 
מוטלת על האדם להתכונן לעתיד הנצחי, ולהשתמש 
בחכמתו כדי לדעת מדוע הוא בא לעולם הזה ומהי 
העבודה המוטלת עליו. וכמאמר עקביא בן מהללאל 
)אבות פ"ג מ"א( "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה 
בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני 

מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון".

שיחות הגרנ"צ

 "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)

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

 חשיבות הלימוד ברציפות

ללא הפסק

הישיבה  ראש  מרן  שנשא  בשיחה 

הישיבה  לבני  זצ"ל  פינקל  הגרנ"צ 

עורר על מעלת לימוד התורה ברציפות, 

שרצה  באחד  המשל  ידוע  ואמר: 

על  הסיר  את  והניח  מים,  להרתיח 

הסיר  את  השיב  מכן  ולאחר  האש 

ושוב נטל את הסיר מעל האש, הרי 

באופן כזה המים לא ירתחו לעולם. 

אם  תורה",  אלא  מים  "אין  כן  וכמו 

הוא מחסר שעה מלימודו לא ירתחו 

המים, ללא התמדה ורציפות בלימוד 

קיימת סכנה של "אשר קרך בדרך", 

וכמו שאמרו "תורתו נעשית קרעים 

קרעים", )סנהדרין דף ע"א ע"א(.

"כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" 

)סוכה דף נ"ב ע"א(, הכוונה בזה, מבאר 

מרן רה"י הגרנ"צ, הגדול מחבירו הוא 

זה שיכול להתגבר על יצרו בתמידות, 

אינו  ואם  ממנו,  שקטן  ממי  יותר 

מתעורר להתעלות זהו "אשר קרך". 

כי בלא עליה יש ירידה, וככל שהוא 

ה'  בעבודת  יותר  ומתמיד  מתמסר 

ובלימוד התורה בתמידות וברציפות, 

ללא הפסק והיסח הדעת, כן יתן ה' 

שיגדל ויתעלה יותר ויותר.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים

18:48   18:08  16:55 ירושלים 

18:47   18:11  17:12 תל אביב 

19:18   18:50  17:41 ציריך 

18:44  18:17  17:14 וינה 

19:26  19:04  17:54 אנטוורפן 

ר"ת
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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

לשבת זכור: השפעתו ההרסנית של עמלק

זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' אשר קרך בדרך. )קריאת זכור – דברים כה, יז-יח(

שהיו כל האומות יראים להילחם בכם, ובא זה 
והתחיל והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי 
רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן 
בליעל אחד קפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה, 
הקרה )צינן אותה( אותה בפני אחרים. )רש"י(

פלא פלאות, תמה מרן המשגיח רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל, הרי כולם רואים שעמלק נכווה 
למרות  כן  אם  לאמבטיה,  כשקפץ  כולו  כל 
שהאמבטיה התקררה מעט בעטיו, אך עדיין 
כיצד ניתן לומר שבעקבות זה ילמדו אחרים 

ממנו?

אלא, רואים אנו כוחו של טבע האדם, שיכול 

להישאר עם השפעת הקפיצה שראה, מבלי 

להתבונן ולחשב את התוצאה שנעשתה בסופו 

נכווה,  שהלה  בעיניו  ראה  אם  אף  דבר,  של 

זהו סוד גדול בכוחות הנפש שכל כך גדולה 

השפעת הסביבה על האדם, שגם כאשר הוא 

רואה ומבין עד כמה מה שרואה לנגד עיניו 

הוא שקר וכזב, אולם מכל מקום זה משפיע.

בדומה לזה הקשה מרן המשגיח הגה"צ רבי 

ירוחם ליבוביץ זצ"ל, דלכאורה יש להקשות, 

הלא איפכא מסתברא, אם רואים שהוא נכוה, 

הרי שאחרים בודאי לא ירצו להיכנס לאמבטי 

רותחת זו - ומה פירוש שציננה?

והסביר, זהו כוחה של פסיכולוגיה, כאשר רואים 

למרות  הרי  הרותחת,  לאמבטי  נכנס  מישהו 

שהוא נכוה, בכל זאת נדמה לו לשני שהראשון 

צינן אותה, והוא הולך אחריו.

ועל כן באה אזהרתם של חז"ל: "אל תתחבר 

לרוצחים, התרחק מחבורתם", דוקא מחבורת 

רוצחים הזהירו יותר מכל שאר העבירות, כולל 

שתי העבירות החמורות האחרות, כי נפש הבנים 

במיוחד  הרסנית  השפעה  מקבלת  הצעירים 

מרציחה ואלימות.

)הרב שלמה לורינץ זצ"ל(

מחיית עמלק - במשנת רבותינו
זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' אשר קרך בדרך )קריאת 'זכור'(

אשר קרך בדרך - לשון קור וחום, צננך והפשירך 
להלחם  יראים  האומות  כל  שהיו  מרתיחתך, 
בכם, ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים. 
משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה 
וירד  קפץ  אחד  בליעל  בן  בא  בתוכה,  לירד 
לתוכה, אף על פי שנכוה, הקרה אותה בפני 

אחרים )רש"י(

מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל היה 
אומר, כך נראה בן הבליעל, יודע הוא שאמבטי 
רותחת גורמת לכוויות קשות, אך הוא אינו שם 
על לבו, כל זה אינו נוגע לו כלל, ולכן הוא קופץ 

אל תוך האמבטי.

עלינו לדעת כי כל הרע שבעולם והפחיתות 
שבאדם נמצאים ומושרשים בעמלק, וכל הרוע 
שבו נכלל בתיבות אלו "אשר קרך בדרך", אשר 
קרך - פירושו צינן וקירר את הלהט והלהבה 
שהיו יוקדים בך אחר יציאתך ממצרים, וקרירות 

זו היא מקור כל הרע והקטנות שבאדם.

כל נפלאותיו וגבורותיו של הקב"ה אינם נוגעים 
לעמלק כלל, וקפץ ובא להלחם עם ישראל, 
רוח  השרה  כלומר,  האמבטי,  את  צינן  ובכך 
ובגלל  טומאה של קרירות ואדישות בעולם, 

הדבר הזה נגזר דינו להימחות מן העולם, ולא 

עוד אלא שכל זמן שהוא קיים אין השם שלם 

ואין הכסא שלם, ומלחמה לה' בעמלק מדור 

דור. ומאידך, במעט התעוררות ושימת לב יכול 

האדם להתעלות ולהתנשא מעלה מעלה, וזוהי 

גדלותו של האדם )שיחות מוסר, עמ' שנ"א, ת"ו(.

עמלק  שבא  רותחת'  'אמבטי  אותה  מהי 

לקררה ולצננה? מבאר לנו מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, אמבטי זו - זוהי 

מתן  קודם  אז  ישראל  עמדו  שהרי  התורה! 

של  באשה  מרותחין  היו  עת  ובאותה  תורה, 

וכמו שנאמר  "אש",  נקראת  תורה, שהתורה 

)ירמיה כג, כט( "הלא כה דברי כאש נאום ה'", 

ואש זו קיימת תמיד ועומדת על לומדי תורה 

ט"ו  דף  )חגיגה  התוס'  שהביאו  וכפי  כראוי, 

ע"א ד"ה שובו( בשם הירושלמי )חגיגה פ"ב( 

שכשהיו התנאים עוסקים בתורה וחורזין מתורה 

הדברים  והיו  לכתובים,  ומנביאים  לנביאים 

שמחין כנתינתן מסיני, וירדה אש מן השמים 

דור  ובכל  ניתנה,  באש  התורה  כי  והקיפתם, 

כנתינה  שתהיה  זוכים  כראוי,  בה  שעוסקים 

על ידי האש.

ובזמן שישראל עמלים בתורה כראוי זוכים לאש 

התורה כמו שהיה בשעת מעמד הר סיני, אבל 

ידיהם  ורפו  התורה  מלימוד  כאשר התרשלו 

מן התורה, הרי הצטננו מרתיחה זו, ומיד "ויבא 

עמלק", "אשר קרך" - ציננך והפשירך מרתיחתך, 

כשהפחיתו בעצמם מעט מן הרתיחה של אש 

התורה, נענשו שבא עליהם עמלק והפשיטם 

עוד מרתיחה זו, והפסידו את מעלתם שהיתה 

בתחילה - "שאין כל בריה ולשון שולטת בהם".

ומה העצה לכך? אמר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ 

זצ"ל בשיחתו לבני הישיבה, הערבות  פינקל 

היחידה להגביר את כוחו של ישראל נגד כח 

עמלק הוא על ידי שימור אותה 'אמבטי רותחת', 

כלומר, לשמור על חמימות לימוד התורה, על 

ידי לימוד עם 'קולות וברקים' - כפי שניתנה 

התורה בסיני, ומתוך ריתחא דאורייתא, וכשם 

שנצטווינו במלחמת עמלק למחות את זכרו מן 

העולם, ולא היה די בהריגתו בלבד, אף במלחמת 

היצר, מוטל עלינו להלחם בקרירות בעבודת ה' 

הבאה על ידי עמלק, עד שלא ישאר ממנה כל 

זכר )יבא שילה שבת קודש, עמ' של"ג - שיחות 

רבי נתן צבי, עמ' רי"א(.

מתורת רבותינו

מבאר 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

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

האם יש דין 'ירושה' ברבנות
בפרשתנו "שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו" 
)כט, ל(. וברש"י תחתיו מבניו. מלמד, שאם יש לו לכהן 

גדול בן ממלא את מקומו, ימנוהו כהן גדול תחתיו.

ירושה ברבנות מצינו פלוגתא רבתית בשיטת  בדין 
בספר  שהובא  )כפי  בפניכם  ונתמצתם  האחרונים, 

הגיוני הפרשה(. 

שיטה ראשונה, יש דין ירושה ברבנות. וכך היא דעת 
רוב הפוסקים ]ראה בשו"ת ריב"ש )סי' רעא(, והמבי"ט 
)בתשובותיו ח"ג סי' ר(, והביאם להלכה ברמ"א )יורה 
דעה סי' רמה סעיף כב(: ומי שהוחזק לרב בעיר וכו', 
אפילו בנו ובן בנו לעולם קודמים לאחרים וכו' יעו"ש. 
וע"ע בשו"ת גינת ורדים )יו"ד כלל ג' סי' ח(, ובשו"ת 
זקן אהרן )מה"ת סי' סד(. ובשו"ת אבן יקרה )או"ח 
לשון  מורה  כן  כי  קודם,  הבן  ברבנות  דגם  ג([,  סי' 
הספרי – בפרשת שופטים במינוי מלך "הוא ובניו", 
שאם מת, בנו עומד תחתיו. ואין לי אלא זה בלבד, 
מנין לכל פרנסי ישראל שבניהם עומדים תחתיהם, 
שהוא  כל  ישראל"  בקרב  ובנו  "הוא  לומר,  תלמוד 

"בקרב ישראל" בנו עומד תחתיו.

שיטה שניה, יש ירושה ברבנות לפי מנהג המקום, 
שהרי לענין חזקה וירושה לשליח ציבור שיטת הרשב"א 
בתשובותיו )ח"א סי' ש( שהדין תלוי במנהג המקום, וכן 
בספר יד מלאכי )מח"ד מ"ב פי"ט( כתב דכל המינויים 
שהם כתר תורה אין בניהם קודמין רק מהלל הנשיא 
והם "נהגו" שבניהם קודמין. ]וראה בשו"ת הרי בשמים 
)מה"ת סי' טו( שהעלה גם כן דחזקת שאר מינויים 
כגון שוחט ובודק וכיוצא בזה הוא רק מחמת המנהג[.

כתב  וכך  ברבנות,  ירושה  אין  שלישית,  שיטה 
המרביץ  כי  פה(,  סי'  )יו"ד  בתשובותיו  המהרשד"ם 
תורה ומנהיג קהל עם רב מישראל צריך שיהיה פקיע 
בדברי תורה, בין בדיני ממונות שהדיין נוטל פרוטה 
וקידושין,  ובין בגיטין  ונותנה לזה חייב מיתה,  מזה 
שלכל מי שאינו בקי בהם ומתעסק בהם ראוי לו שלא 
בא לעולם וכן בשאר איסורי תורה, וכו', וצדקו דברי 
חז"ל במסכת יומא שאמרו שלשה כתרים הם וכתר 
תורה אינה ירושה, אלא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול.

שיטה רביעית, שאין דין שיש ברבנות ירושה אלא 
שהיא מצוה על הציבור למנות את הבן שימשיך את 
דרכו של אביו, כפי שמצינו בגמ' ברכות )נה.(: אמר 
רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור, אלא אם כן 
נמלכים בצבור, שנאמר )בפרשתינו לה, ל( "ראו קרא 
ה' בשם בצלאל". אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: 
משה הגון עליך בצלאל, אמר לו, ריבונו של עולם אם 
לפניך הגון לפני לא כל שכן. אמר לו אף על פי כן 
לך אמור להם, הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם 
בצלאל, אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך 
הוא הגון, לפנינו לא כל שכן. וברי"ף וברא"ש הביאו 

מאמר זה להלכה.

מדוע חזר בו החתם סופר
בשו"ת חתם סופר )ח"א או"ח סי' יב( פסק כשיטה 
שלישית שאין דין ירושה ברבנות, והביא כמה ראיות 
לכך, ואחד מן הראיות מן הפסוק בפרשתינו מדאצטריך 
בכהן גדול קרא יתירה, ומדממעטינן נמי משוח מלחמה 

שמע מינה דוקא מינוי של שלטונים, אבל של קדושה 
והוראת התורה אינה בירושה לבניהם כלל. 

אולם לאחר כמה שנים חזר החתם סופר מתשובתו 
שאין דין ירושה ברבנות, וחידש )שם, בתשובה סי' יג( 
שעכשיו יש ירושה ברבנות, כיון שהרב הוא כמשועבד 

לקהל לעשות צרכיהם בשכר.

בספר בצילו חמדתי )עמ' לט, ירושלים תש"ס( כתב 
על מה שבשו"ת חתם סופר יש שתי תשובות בנידון 
זה, שבתשובה אחת פוסק החתם סופר דאין ירושה, 
ואילו בתשובה שניה כותב שמחמת שבזמננו עסקי 
הרבנות המה גם בעניני ממון, וממילא יש בזה דין 
ירושה, על כן יש ליתן כסא הרבנות לבני הרב הקודם.

והביא שם שהסביר הכתב סופר זצ"ל לתלמידו הרב 
מאונסדורף פשר הסתירה שבתשובותיו של אביו, כי 
באמת היה דעתו על פי הלכה שאין ירושה ברבנות, 
אל  הגיעו  הראשונה  תשובתו  כשהתפרסמה  אלא 
כי  בטענה  הגלילות  מרבני  מכתבים  סופר  החתם 
פסק זה עלול להחריב את ביתם, כי עד עתה ידע 
הבן שעליו בבוא היום לרשת כסא אביו, וישב ולמד 
בטוב. אבל עכשיו שפסק החתם סופר דאין ירושה 
ילכו חס ושלום הבנים לרעות בשדות אחרים בחכמות 
חיצוניות, לכך שינה אחר כך החתם סופר וכתב דיש 
ירושה לרבנות, וכלשון החתם סופר בתשובה השניה 
שם "שיש בזה להפך בזכותן של תלמידי חכמים", 
אבל למעשה על פי הלכה דעתו היתה שאין ירושה. 
וסיים הכת"ס: "שעל כן פוסק הוא כדעת רבותיו דאין 

ירושה לרבנות".

עיון בפרשה

ימים מקדם

והגית בו יומם ולילה.

מרן ראש הישיבה שר התורה 
שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 

זצ"ל שקוע בתלמודו 
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 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

כוס תנחומין
הננו לשגר לידיד הישיבה 

המוסר נפשו עבור אלפי עמלי 
התורה בכל עת

הר"ר ד"ר יעקב וינרוט הי"ו
בפטירת אחיו ידיד הישיבה 

תמכין דאורייתא 

הר"ר צבי ויינרוט ז"ל
 אביו של תלמיד הישיבה

הרב יעקב שליט"א 
בהמשך פעליכם הגדולים עבור 
התורה הקדושה ועמליה תנוחמו 

מן השמים 
ולא תוסיפו לדאבה עוד

קורות בתינו
תרצ"ו / גזירת השחיטה בפולין

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

לידידנו הר"ר יוסף מסר הי"ו
ולאביו הר"ר שמעון מסר הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל היכנס הבן-הנכד

הבח' משה אליהו ני"ו
לנועם עול תורה ומצוות

ברכתנו שלוחה שיזכה לעלות מעלה 
מעלה במעלות התורה והיראה

ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה ממנו 
 ומכל יוצ"ח מתוך שמחה

וטוב לבב

 ענבי הגפן בענבי הגפן
דבר נאה ומתקבל

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב קמי

 מורינו המשגיח הגאון הצדיק
רבי אהרן חדש שליט"א
ולבנו הר"ר בן ציון הי"ו 

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם 

 בנישואי הנכד-הבן
הבה"ח נתן ני"ו 

 עב"ג בת
הר"ר דוד יצחק אדלר הי"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב
 תערב ברכתנו שיזכו לבנות

בית נאמן בישראל לתפארת 
בית אבות 

ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה 
 מהם מכל יוצ"ח

מתוך שמחה וטוב לבב

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב קמי

הרה"ג ר' יוסף צבי וידר שליט"א
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
עב"ג מפארי תלמידי הישיבה

הבה"ח אלימלך פפנהיים הי"ו
אנטוורפן

 בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין
לתפארת ולנחת ויבנו בית נאמן בישראל

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

על סיבת הסתלקותו מן העולם של מרן המשגיח הגה"צ 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, מספר המשגיח הגה"צ רבי 
שלמה וולבה זצ"ל, כי היתה זו גזירת השחיטה שנגעה 

עד לבו והיא שהחלתה אותו:

גזירה  פולין  יהדות  על  ריחפה  תרצ"ו  שנת  בחורף 
לאסור את השחיטה, המאבק על גזירה זו ב"סיים" )בית 
הנבחרים( הפולני נמשך כמה שבועות. אין לתאר את 
צערו על מחשבת שונאי ישראל זו, שראה בה גזירה 
מן השמים לערטל את כלל ישראל ממצות הקדושה.

ממנו,  דעתו  הסיח  לא  נמשך,  שהמאבק  בשבועות 
בישיבה  הנהיג  לשעה,  משעה  ממש  אחריו  ועקב 
אמירת תהלים ואבינו מלכנו, באמרו כי גזירה כזאת 
מחייבת תשובה, והזמן אינו נופל מעשרת ימי תשובה. 
מרן המשגיח ממש החלה את עצמו על כלל ישראל 
בצרתו ומצות הקדושה, וראו כולם עד כמה דבק לבו 

במצוות השי"ת עד כדי מסירות נפש.

כאשר הרגיש אז שלא בטוב, היה ברור לכולם כי מה 
שלקח את הגזירה כל כך אל לבו, הְחלה אותו ממש.

בתקופה זו מסר כמה שיחות בישיבה בענין הגזירה, 
ובין שאר דבריו אמר בנהמת לבו:

קיום  על  שגזרו  הגזירה  כל  כי  לדעת  אנו  צריכים 
המצוות היא באמת נטילת המצוה, החטא גרם שהמצוה 
תינטל, וזוהי סיבת ומקור הגזירה. והרי מדינת אשכנז 
ועתה הגיעה  לעינינו, שמלפנים היתה מקום תורה, 

לידי מצב שנשתכחה שם תורה ח"ו לגמרי, ביאורם 
של דברים שניטלה מהם תורה.

המשיך מרן המשגיח רבי ירוחם ואמר בנועם מוסריו: 
גזירה  כעל  השחיטה  גזירת  על  להביט  לנו  אל 
אנטישמית, סיבת הגזירה היא שרוצים ח"ו להפשיט 
אותנו ממצוה של קדושה, שמצות שחיטה ח"ו עוזבת 

אותנו ומסתלקת מאתנו.

והוסיף בקולו החוצב: כל זמן שהיו ישראל מתחזקים 
בקדושה לא באו עליהם גזירות כאלו, הגזירה נובעת 
לא  ישראל  שונאי  המצוה,  על  שלנו  מההתרשלות 
היו מסוגלים לגזור על השחיטה, אלמלא ניכר זלזול 
בחומת הכשרות מצד ישראל. העצה היחידה שיש לנו 
לבטל את הגזירה היא להתחזק במצוה, התחזקות 

בקדושה, "והייתם קדושים", "להיות לי". 

בסגנון דומה מביא הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל: 
מרן המשגיח רבינו ירוחם ממיר זצ"ל סיפר, שכאשר 
נגזרה גזירת השחיטה בפולין, טענו הגויים שהשחיטה 
הממשלה  אמנם  אנושי.  ובלתי  אכזרי  מעשה  היא 
התירה שחיטה מטעמי דת, וגם לרבנים היה מותר 
לשחוט. וממילא היהודים החרדים יכלו להשיג בשר 
שמרו  שלא  אף  שעל  רבים  יהודים  היו  אבל  כשר. 
תורה ומצוות כראוי, מכל מקום רצו לאכול בשר כשר, 
ובחנויות ברחבי פולין לא היה שייך להשיג בשר כשר. 

היתה זו גזירה נוראה ממש. 

באותם ימים מסר מרן המשגיח שיחה בישיבה, ובתוך 

דבריו הביא את דברי הגמ' בסוף מסכת סוטה )דף 

זיו החכמה.  יוחנן בן זכאי - בטל  מט.( משמת רבן 

משמת רבן גמליאל הזקן - בטל כבוד התורה... משמת 

רבי ישמעאל בן פאבי - בטלה זיו הכהונה. משמת 

רבי - בטל ענוה ויראת חטא. 

שאל המשגיח: מה כוונת המילה "בטל"? אדם הרוצה 

כיום להיות עניו איננו יכול להשיג מעלה זו ?

מתנה  ישראל  לעם  לתת  רוצה  שכשהקב"ה  וביאר 

ואחד  לעולם  אותה  מוריד  הוא  ענוה,  כגון  גדולה, 

המרכבה  להיות  זוכה  זו  במידה  שעמל  הצדיקים 

לאותה מידה, וכיון שהוא נושא זאת על עצמו - כל 

אחד יכול לזכות בה, כיון ששפע הענוה נמצא בעולם. 

אבל כשרבינו הקדוש הסתלק מן העולם - יחד עמו 

הסתלקה גם מידת הענווה, וכיום קשה מאוד להשיג 

מידה זו. 

והוסיף ואמר מרן המשגיח: בזמן שאנו עמלים בקיום 

מצוה מסוימת, מצוה זו קיימת בשפע וקל לנו להשיגה. 

אם אנחנו מצדנו היינו מקפידים הקפדה יתירה על 

כשרות המאכלים, הרי ששפע המצוה היה בעולם והיה 

גזירות  רואים אנו שגוזרים עלינו  קל להשיגה. אם 

ואיננו יכולים להשיג בקלות בשר כשר, הוה אומר שאנו 

התרשלנו בקיום מצוה זו ולכן היא הסתלקה מאתנו! 

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו הנכבד  הר"ר שלמה אפריל הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה ציריך
לרגל שמחת אירוסי הבת תחי' עב"ג בשעטומ"צ

בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין לתפארת ולנחת ויבנו בית נאמן בישראל
ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב


