
מהי ה'רוח שטות' של החוטא 
כי תשטה וגו' )ה, יב(. שנו רבותינו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו  רוח שטות.

וביאר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 
ממדרגתו  לרדת  רוצה  אינו  האדם  ודאי  הנה, 
ואילו היה יודע שעל ידי החטא ירד ממעלתו לא 
היה חוטא אלא שסבור הוא בלבו כי מצבו לא 
ישתנה על ידי החטא וישאר במדרגתו וזו היא 

ה'רוח שטות' 

 הוי שרוח שטות היא לחשוב כי לא חל שום שינוי 
באדם כתוצאה מן החטא ולו היינו מבינים לאן 

עשוי החטא להובילנו היתה הבנה זו מונעת אותנו 
מלעבור על רצון ה' כי אין אדם שחפץ לרחק את 
עצמו מהשי"ת, ורק ע"י רוח שטות אפשר לבא 
לידי כך ולשגות במחשבה שתמיד יוכל בקלות 
לשוב ולעסוק בתורה ובתפילה ולהשיג קירבת ה' 
כאילו לא ארע דבר. וכל אחד יוכל כאמור לבחון 

זאת בעצמו.

שיחות מוסר )ל"א, טז(.

מדוע לא נהג מרן הגר"ח ללכת לברכת כהנים בכותל
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם )ו, ג(.

פעם כשדיברו עם מרן רה"י  הגאון רבי חיים 

שמואלביץ זצ"ל על ענין ברכת כהנים ברוב עם 

בכותל המערבי ולמה הוא לא הולך לשם. השיב 

להם הגר"ח כי מספיק לו הברכת כהנים בישיבה 

על ידי הכהן הגדול הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל 

אש  בלהבות  שלו  כהנים  הברכת  היה  שכידוע 

קודש ובקול רעש גדול. 

וכן אירע שכמה פעמים כאשר ביקשו ממרן הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל להתברך באיזה דבר מסוים, שלח 
את המבקש לעמוד להתברך בברכת כהנים אצל 

הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל.

יברכך ה' )עמ' תקפ"ה(

מתוך 'אהבה' יוצאת 'ברכה'
אמור להם )ו, כג( וברש"י מלא - לא תברכם בחפזון ובהלות אלא בכוונה ובלב שלם. 

שח מרן המשגיח רבי ירוחם הלוי זצ"ל: בברכת 
כהנים נאמר "וצונו לברך את עמו ישראל באהבה". 
ואפשר כי מכאן הוא המקור על ציווי של אהבה, 
)עיין מג"א או"ח קכח, יח( הוא ענין של "אמור מלא" 
- ו"בלב שלם" ציווי מיוחד הוא על הכהנים בדין 
של אהבה, ומתוך אהבה יוצאת הברכה, ועושים 

ברכה על ענין האהבה שמצווים. 

והנה באהבת הבריות מצווים כל ישראל, אבל על 

כהנים יש דין מיוחד באהבת הבריות שתצא מזה 

ברכה לעם ישראל. ]ועיין בתנחומא בס"א "אמור 

מלא ונקוד פת"ח" לומר שצריך אדם ליתן שלום 

לחברו בפה "מלא"[.

 דעת תורה - בפרשתנו

זהירות בכבוד הזולת - מקרבנות הנשיאים
ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר )ז, יח(

יש להקשות לשם מה האריכה התורה בפרשת 
קרבנות הנשיאים, וחזרה ומנתה אצל כל נשיא 

ונשיא את קרבנו לחוד, על אף שקרבנות הנשיאים 
היו שוים בכל פרטיהם, והרי דרך התורה בכל 

 "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)

דבר הישיבה

כוחה של 'קבלה'

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ: 
מצד אחד רואים אנו כי נזיר מגיע בשלשים 
ימי נזירתו למדרגת נבואה כמו שמסביר בעל 
הטורים את סיבת האיסור "על נפש מת לא 
יבוא": לומר לך שאם תשרה עליו שכינה 
נזרו שלא יאמרו שהוא דורש אל  מחמת 
המתים. הרי שיכול הנזיר לזכות להשראת 
השכינה. ומאידך, אם נטמא הנזיר באמצע 
חטאת  קרבן  גם  להביא  עליו  נזירתו,  ימי 
"שציער עצמו מן היין" )רש"י פסוק י"א(. 
כיצד מתיישבת סתירה זו בין הנזיר הזוכה 
למעלת הנבואה, לבין המצער עצמו מן היין 

הנקרא "חוטא". 

ברם זוהי כוחה של "קבלה". הקבלה העצמית 
הופכת פרקי זמן לחטיבה אחת שיש בה 
הרוחני  הכוח  טמון  זו  וברציפות  רציפות, 
העצום הזה. מי שאינו שותה יין מכח קבלה 
עצמית של הימנעות משתיית יין, יכול להגיע 
כתוצאה מכך למעלות גבוהות. לעומת זאת, 

הנמנע סתם משתיית יין נקרא חוטא.

כך גם לגבי תענית אשר אף לגביה דרשו 
חז"ל מנזיר )תענית יא.( כי מחד גיסא היושב 
בתענית נקרא "קדוש" ומאידך גיסא נקרא 
"חוטא". היינו, שסתם כך מי שאינו אוכל יום 
אחד, פירוש הדבר שהוא לא אוכל שעה ועוד 
שעה ועוד שעה - הריהו "חוטא". אבל כאשר 
הרי שלא  תענית,  עצמו  על  'מקבל'  אדם 
אכל 'יום שלם' ברציפות, והריהו "קדוש". 

"קבלה" זו היא הכח המאחד את הזמנים 
ומעניקה להם את מעלתם הרוחנית. 
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וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו



מבאר רבותינו

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

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

מקום לקצר בדבריה?

ביאר מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל, התורה האריכה במיוחד עבורנו כדי לתת 
לנו מושג והבנה בענין הזהירות בכבוד הזולת, וכן 
כתב הרמב"ן )פסוק ב'(: "והנכון בטעם הכתוב כי 
הקב"ה חולק כבוד ליראיו, וכמו שאמר כי מכבדי 
אכבד )שמואל א ב, ל(, והנה הנשיאים כולם ביום 
אחד הביאו הקרבן הזה שהסכימו עליו יחד, ואי 

אפשר שלא יהא אחד קודם לחבירו וכו', אבל רצה 
להזכירם בשמם ובפרט קרבניהם ולהזכיר יומו של 
כל אחד, לא שיזכיר ויכבד את הראשון "זה קרבן 
וכן הקריבו הנשיאים  ויאמר  נחשון בן עמינדב" 
איש איש יומו, כי יהיה זה קיצור בכבוד האחרים".

נוראים הדברים למתבונן, עד לאיזה עומק מגיעים 
היא  חסה  כמה  ועד  הק'  תורתנו  של  רגשותיה 

בכבודו של האדם.

מעתה פשוט ומובן כמה חייב אדם להפליג בכבוד 

חבירו עד כדי מסירות נפש ממש, ולא רק בדברים 

הגלויים לעין כל, אלא אף במה שטמון בו איזו 

בנוסף  ביותר!  הקלה  ולו  בזיון,  תחושת  שהיא 

לכך, מוטלת על האדם החובה לתור אחר עצות 

ותחבולות כיצד יוכל להרבות את כבוד חבירו.

אור יחזקאל )מידות, עמ' קי"ט(

איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה' )ו, ב(.
דרש מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל: מצינו 
בענין קדושת נזיר, שלושה דינים. א. איסור שתיית 
יין ב. מצות תגלחת, ג. טומאת מת. והקשה מרן 
)שיחות  זצ"ל  שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש 
איסור  בשלמא  הנזיר'(,  'קדושת  מאמר,  מוסר 
שתיית היין מובן היטב משום שעניינו הוא פרישות 
והרחקה, כפי שמצינו בדברי חז"ל )סוטה ב, א( 
ש"כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין". 
איסור תגלחת אף הוא מובן היטב, משום שעניינו 
אולם  הגשמי.  מהיופי  ופרישה  נוי,  ביטול  הוא 
מדוע אסרה התורה על הנזיר את טומאת המת, 
הלא אין בכך כל פרישות, ואדרבה, זכרון המיתה 
מביא את האדם לידי יראת שמים, כפי שנאמר 
בקהלת )ז, ב(: "טוב ללכת אל בית אבל מלכת 
אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם", ועל 
זה הוסיף שלמה המלך וכתב )שם(: "והחי יתן אל 
"אלו  ה(:  פ"ז,  )קה"ר  רבה  ומצינו במדרש  לבו", 
הצדיקים שנותנין מיתתן כנגד ליבן", הרי שיש 
המת.  לענין  בהתדבקות  רוחנית  מעלה  תוספת 

ומדוע אסרה התורה על הנזיר להיטמא למת.

והביא בזה מרן ראש הישיבה הגר"ח זצ"ל, את דברי 
בעל הטורים )בפרשתנו ו, ו( בענין איסור טומאת 
מת לנזיר, שחששה התורה שכיון שאפשר שתשרה 
עליו שכינה מחמת קדושתו, יאמרו הבריות שאין 
ולכך  המתים.  אל  דורש  שהוא  משום  אלא  זה 
אסרה התורה את טומאת המת על הנזיר, בכדי 

למנוע לזות שפתים.

נמצינו למידים דבר נורא! שכיון שקיבל עליו את 
נזירותו חלה עליו קדושה שבכוחה להביאו לידי 
השראת השכינה. ולכך קראתו התורה בשם זה 
ו'כתר', להורות על עיקר מעלתו,  'נזר'  - מלשון 

שהיא בבחינת מלכות.

התביעה  חומר  היטב  מובן  אלו  דברים  פי  ועל 
המוטלת על הנזיר לבל יפסיק את נזירותו, לאחר 

נשגבה  כה  לדרגה  להעפיל  שביכולתו  שראה 
ומרוממת.

אמנם נראה, כי גם מבלי להיות נזיר ממש, אפשר 
מי  ביותר.  ולהתרומם  גבוהות  מדרגות  להשיג 
שמקבל על עצמו עול תורה, ונהיה 'בן תורה', הריהו 
זוכה להגיע למדריגה אחרת, גבוהה ומרוממת יותר. 

וכן מצינו בגמרא )פסחים סח, ב(: "רב יוסף ביומא 
]ביקש  תילתא  עגלא  לי  עבדי  אמר  דעצרתא 
מבני ביתו שיכינו לו לסעודתו בחג העצרת עגלה 
מובחרת, משום שמחת החג[ אמר, אי לא האי 
יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא". ופירש 
"שלמדתי  יומא(:  האי  לאו  אי  ד"ה  )שם,  רש"י 
תורה ונתרוממתי, הרי אנשים הרבה בשוק ששמן 
יוסף, ומה ביני לבינם". ומבואר שאף שרב יוסף 
היה ככל אדם טרם שלמד וכפי שמעיד על עצמו, 
לאדם  נעשה  הריהו  שלמד  לאחר  מקום  מכל 

אחר - מרומם יותר.

וכן מצינו במדרש )דבר"ר פ"ח, ב(: "הלכה, אדם 
שעומד לקרות בתורה וכו' אמר הקב"ה, אם ברְכתָּ 
את התורה, לעצמך אתה מברך. מנין, שנאמר )משלי 
ט, יא(: 'כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים' ואם 
תאמרו שמא לרעתכם נתתי את התורה, לא נתתי 
אותה אלא לטובתכם, שמלאכי השרת נתאוו לה 
ונעלמה מהן וכו' אמר להם: בני, ממלאכי השרת 

היא נפלאת, אבל מכם אינה נפלאת".

ותמה בזה המילואי אבן )סוף ספר איל המלואים, 
פרשת נצבים עמוד 86(, כיצד היה אפשר להעלות 
על הדעת שהתורה ניתנה לרעת האדם, וכי יש 
סברא לומר שהבורא יתברך שהוא טוב ומטיב נתן 
לנו את התורה שלא לטובתנו. ותירץ. שכיון שחז"ל 
בתחילת דבריהם עוסקים בדין ברכת התורה, היה 
אפשר לחשוב שהתורה ניתנה לבריות רק כתבלין 
כנגד היצר הרע, כעין תרופה בעלמא, בכדי שלא 
ניכשל בעבירות, אולם אין בה מעלה לכשעצמה, 

וממילא מן הדין לא היו צריכים לברך עליה, כפי 
לפי  עליהם  מברך  אינו  לרפואה  מים  שהשותה 
הנזק  לדחות  בכדי  רק  אלא  מהם  נהנה  שאינו 

מעליו.

ולזה השיב הקב"ה שאין הדבר כן, אלא שמלבד 
מעלת התורה כרפואה נגד יצר הרע, יש בה מעלה 
ממה  זאת,  והוכיח  עצמה.  בפני  ונפלאה  גדולה 
שנתאוו המלאכים וחפצו בה, על אף שאין להם 
יצר הרע, ואינם חוששים שמא יבואו לידי חטא. 
הרי שיש לתורה חביבות מיוחדת, ולפיכך צריך 

לברך עליה את ברכת התורה.

מבואר בדברי חז"ל, שכח התורה גדול אף בכך 
שמרומם ומעלה את הלומד, ונותן לו תוספת של 
קדושה ורוממות, "לא נתתי אותה אלא לטובתכם". 
מלבד  התורה,  מלימוד  שמתרשל  אדם  ומעתה 
הרי  התורה,  בביטול  תעשה  ואל  בשב  שחוטא 
כדי  ופוגם בהתעלותו הרוחנית, עד  הוא מוסיף 
שגודע בכך את האפשרות להתעלות, להתרומם 

ולהתקדש.

 כל בן תורה חייב לעשות ככל יכולתו על מנת 
כאותה  אינה  זו  ותביעה  ברוחניות,  להתעלות 
התורה  בן  שהרי  פשוט.  יהודי  כל  על  המוטלת 
כבר הגיע להשגות בגדלות, וראה כיצד התורה 
מקדשת את האדם ומזככת אותו, ולכן הוא נתבע 
יותר מאחרים, וכמו הנזיר שכבר הגיע למדרגה 
של קדושה ונתבע היאך מפסיק הוא מדרגה זו. 
ואפשר שמעשה שאצל אחרים הוא בכלל 'היתר' 
וללא פגם, אצלו הוא בכלל 'חטא', כשם שנזיר 

שמסיים את נזירותו נקרא 'חוטא'. 

ובפרט עתה, לאחר לימוד התורה בחג השבועות, 
שהוא יום מרומם ביותר שבו אדם מתעלה ונהיה 
לעמול  שאת  ביתר  אנו  חייבים  אחר,  לאדם 

ולהתחזק בעבודת ה' ולימוד התורה.

מתורת רבותינו

ה"נזיר" בזמננו – הוא ה"בן תורה" 



עיון בפרשה

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 מותר לומר 'ברכת כהנים' כשיש גוי בבית הכנסת

בפרשתינו )נשא( ציוה הקב"ה את אהרן ובניו בברכת כהנים: כה תברכו את בני ישראל אמור להם וגו' )כה, לו(. 
שאלה אקטואלית עלה על שולחן הפוסקים, באחד 
הבתי הכנסיות הותיקות מגיעים לבית הכנסת זקנים 
שכבר אין כוחם במותנם כבימי קדם, והם נעזרים 
בעובדים פיליפינים, הפילפיניים הם עובדים מסורים 
מאד, והם שוהים ליד הזקנים במהלך כל התפילה.

כעת מגיע רב בית הכנסת ושואל, הזקנים מחמת 
בית  במזרח  יושבים  טוב,  כך  כל  שומעים  שאינם 
הכנסת, ולידם יושבים העוזרים הנכרים, ומאחוריהם 
קדיש  לומר  מותר  האם  המתפללים,  כל  יושבים 
וקדושה וברכת כהנים. שהרי הגוי מפסיק בין העשרה, 

ומעכב את השכינה מלשרות עליהם?

כתב השו"ע )סימן נה סק"כ( שהשומע קדיש וקדושה 
אפילו מי שאינו נמצא עמהם ושומע יכול לענות, 
וי"א שלא יהא מפסיק בינו לבין העשרה טינוף או גוי.

אמנם בבית דוד )סימן לב( כתב שכל זה אמור רק 
שנמצא  ואחד  אחד,  בבית  נמצאים  עשרה  כאשר 
ברשות אחרת רוצה לענות עמהם, ואז אם יש גוי או 
טנוף המפסיק אינו יכול לענות עמהם, אולם אם כל 
העשרה נמצאים במקום אחד, אינו מפסיק, ודבריו 

הובאו להלכה בכמה אחרונים.

שעכו"ם  כתב  קפט(  )סימן  שמואל  בדבר  אמנם 
משמע  וכן  אחד,  בבית  נמצא  כשהוא  גם  מפסיק 
מדברי הלבוש )שם ס"כ( שכתב שאם עשרה נמצאים 
במקום אחד שכינה שרויה ביניהם, ואז אפילו מחיצה 
לצרף  מי שרוצה  כל  בין  אינה מפסקת  ברזל  של 
עצמו עם אביו שבשמים השוכן בתוך אלו העשרה, 
ויש אומרים שצריך שלא יהא מפסיק ביניהם טינוף 
או גוי בין העשרה ובין זה שרוצה להצטרף עמהם, 
שטינוף או גוי מפסיקין בין השכינה וגורם שאינה 
שורה בכאן. ואם כן כל שכן כשהגוי נמצא בין העשרה 
שגורם שהשכינה לא תהיה שרויה ביניהם. וכדבריו 
כתבו האליה רבא )ס"ק יח( והפמ"ג )א"א ס"ק טו( 

והמשנ"ב )ס"ק סה(.

ועוד שהשו"ע דימה דין טינוף לדין עכו"ם ובטינוף 
כתב המג"א )סימן עג סק"ג( שגם אם נמצא בתוך 
בית הכנסת אף שאינו מעכב את התפילה, כגון שהוא 
במרחק ד' אמות ואין ריח רע, והוא יושב בתוך בית 
הכנסת לא יענה עמהם אמן, וכדבריו כתב המשנ"ב 

)ס"ק סג - סד(.

ובשו"ת אלף לך שלמה )סימן מ( הוסיף עוד שלא 
רק שאינם מצטרפים למנין, אלא גם אם אדם שומע 
ברכה מחבירו, וביניהם מפסיק גוי, אינו יכול לענות 

אמן, כי הרי זה כאילו לא שמע את הברכה.

והנה אף שכתב המשנ"ב )ס"ק סב( שמדברי השו"ע 
שכתבו בלשון י"א משמע שאינו סובר כן, וכן מבואר 
ברמ"א )סימן עט ס"א( עוד כתב בשם החיי אדם 
שאמן יהא שמיה רבא וקדושה יענה דהוי רק פסוקים, 
אבל ברכו לא יענה ועיין בלבושי שרד. ]שכתב שם 

שלכתחילה ראוי להחמיר ולא לענות[.

אולם דבריהם נאמרו כאשר כבר יש מנין והוא רק 
מצטרף עמהם, אבל אם הגוי עומד מאחורי החזן 
ואין עשרה העומדים יחדיו שתשרה שכינה עליהם, 

ולדברי השו"ע והלבוש ושאר פוסקים אין כאן חזרה 
להחמיר  יש  אולי  בכאן,  שורה  אינה  השכינה  כי 

כדבריהם שלא לומר חזרת הש"ץ, וצ"ע.

האם ב'ברכת כהנים' יש יותר להחמיר 
והנה גם כשיש עשרה ביחד וגוי אינו מפסיק ביניהם, 
ויכולים לומר קדיש וקדושה וחזרת הש"ץ ]והשאלה 
יכולים  הגוי אם  הוא רק לאלו שעומדים מאחורי 
לענות כמבואר לעיל[, כתב בשו"ת זרע אמת )ח"ג 
סימן יב( שלא יאמרו ברכת כהנים כשיש גוי בבית 
הכנסת, והטעם שמבואר בזוהר )פרשת נשא( שבשעה 
שהכהנים פורסים את ידיהם לברך את עם ישראל, 
השכינה שרויה ביניהם, ומתגלים אז אורות עליונים 
ואם יהיה שם איש זר אשר לא מזרע ישראל יעכב את 
השפעת הברכות, וכן הוא בזוהר )פרשת משפטים דף 
קכד( יראה כל זכורך שבשמחתו לא יתערב איש זר. 

)סימן  משה  מטה  לספר  הנ"ל(  )בשו"ת  עוד  וציין 
קצט( שכתב כי טעם הדבר שבחו"ל נושאים הכהנים 
כפיהם רק ביום טוב משום הגוים שנמצאים בבית 
הכנסת בכל ימות השנה, ויש מקומות שאין מניחים 

לגוי להיות בבית הכנסת בעת ברכת כהנים, וכן הוא 
בשו"ת מהרי"ל החדשות )סימן כא(.

אמנם החיד"א בספרו יוסף אומץ )סימן ע הו"ד בכף 
החיים סימן קכח ס"ק קנה( כתב שלא ידע טעמו, אך 
יתכן שטעמו משום שגוי מפסיק לעשרה, ולכן לפי 
מה שכתב הבית דוד שברשות אחת אין הגוי מפסיק 
יכולים לישא כפים, אמנם לפי מה שהבאנו לעיל 
דברי הבית דוד אינם מוסכמים, ורבים מהפוסקים 
אשר חולקים על זאת, ועוד שכבר העיר בהג"ה על 
טעמו  שעיקר  ראה  לא  אומץ  שהיוסף  אמת,  זרע 

משום שלא יתערב זר בברכת כהנים.

שכיון  לומר  יש  מסיק:  ל:(  )בכורות  חמד  בחשוקי 
שהפוסקים לא הביאו טעם זה שאין נושאין כפים 
וכמו  זה,  טעם  סוברים  שאינם  יתכן  ימים,  בשאר 
שסיים החיד"א שהוא צורך גדול בתפלה ואין לבטל 
מצוות ולמנוע ברכתן של ישראל. ולכן אם אפשר 
בקל לבקשם שיצאו, ולא יגרם איבה מצוה גדולה 
בזאת, ואם לאו לפחות יתרכזו כל הישראל מלפני 

הגוי, כדי שלא יעכב את הברכה מלחול עליו.

ימים מקדם

"ויזכה להחזיק בעץ החיים ולהרבות פעלים לתורה ולומדי' בישיבתנו הקדושה מרכז התורה היותר 
גדול מכל העולם כולו". מכתב הוקרה ששיגר מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 
פינקל זצ"ל, בחודש סיון תרפ"ט לנדיב רבי שלמה שטיינברג מגדולי ידידי הישיבה בדרום אפריקה.
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 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

ג'  ראשון  יום  של  בערבו   - השבוע  בראשית 
סיון, ארבעים ושמונה שעות קודם התקדש חג 
מתן תורה, ולאחר חודשים ארוכים של הכנות, 
התכנסו במלון 'דיוויד-אינטרקונטיננטל' שבתל 
אביב, כאלף וחמש מאות מידידי הישיבה אוהבי 
התורה ומוקירי לומדיה, לערב מיוחד ומופלא של 
כבוד התורה, למען החזקת הישיבה הקדושה - 

מבצר התורה הגדול בדורנו.
ומחוצה  מהארץ  ובאו  נקבצו  הישיבה  ידידי 
אלו,  בימים  אף  בישיבה  לומדים  חלקם  לה, 
חלקם בוגרי הישיבה, אחרים מידידיה היקרים 
לאורך שנים ארוכות וכולם-כולם מוקירי התורה 
ולומדיה שליבם עולה על גדותיו מרצונם להביע 
את הערכתם לישיבה הקדושה ואלפי תלמידיה 
עמלי התורה השוקדים על תלמודם יומם ולילה 

לא ישבותו.
לצד מרנן ורבנן ראשי ורבני הישיבה שליט"א, 
פיארו את הדינר בהשתתפותם, ידידי הישיבה 
שטובתה אינה משה מבין עיניהם ולו לרגע קט: 
משפחת גולבנציץ שאביהם רבי חיים זצ"ל היה 
מגדולי ידידי הישיבה לאורך השנים. יבדלח"א 
עציוני;  אליעזר  הר"ר  וינרוט;  יעקב  ד"ר  הר"ר 
שימל;  חיים  הר"ר  רצסדורפר;  שמואל  הר"ר 

הישיבה  ידידי  וכן  שפירא.  פנחס  רבי  הרה"ח 
למעמד  מיוחד  באופן  הגולה  מארצות  שבאו 
הר"ר רפאל הרצקה; והר"ר יהושע עוזר הלפרין 
ועוד. כן כיבד את הדינר בהופעתו מנהל הישיבה 
הר"ר אברהם משה גרבז שבא במיוחד מניו-יורק 

על מנת להשתתף במעמד הגדול.
וספירת  מעריב  בתפילת  החל  הגדול  המעמד 
שהאורחים  לאחר  קלה  שעה  ואחריו  העומר, 
הרבים תפסו את מקומותיהם לצד השולחנות 
הערוכים בקפידה, נעמד הכל על רגליהם מתוך 
התרגשות עזה כאשר מרנן ורבנן ראשי הישיבה 
שליט"א, נכנסו כאיש אחד לאולם כשהם אוחזים 
איש ביד רעהו. "הרגע הזה שבו ראשי הישיבה 
נכנסו כאיש אחד בלב אחד לאולם, היה עבורנו 
הרגע שבו הבנו אל נכון את סודה הגדול של 
אחד  לנו  מתאר  בעולם",  הגדולה  הישיבה 

המשתתפים במעמד את הרגעים הנרגשים. 
מקהלת  הופקדה  במעמד,  התורה  שירת  על 
וידידי  דיקמן.  יואל  ר'  של  בניצוחו  הילדים 
הישיבה צפו ברוב ענין במיצג התיעודי 'לא פסקה 
ישיבה' - ובוא אוסף רגעים היסטוריים-נדירים 

לאורך מאתיים שנות תורה.
ברוב קשב נשמעו דברי הפתיחה של הגאון רבי 

ישראל מאיר לאו שליט"א - הרב הראשי לתל 
אביב העומד לימין הישיבה זה שנים ארוכות; 
יו"ר הדינר הר"ר רפאל הרצקה והרה"ח רבי פנחס 
שפירא רב בית המדרש סדיגורא - תל אביב. 

רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מורנו  הכבוד  נואם 
את  הטעים  שליט"א  פינקל  יהודה  אליעזר 
המשתתפים באירוע בגודל הזכיה ליטול חלק 
הזדהות  ערב  "זהו  התורה.  ממלכת  בהחזקת 
עם התורה. צאו וראו את האושר הנסוך על פני 
הזה',  'עולם  להם  יש  מיר.  בישיבת  האברכים 
לא רק 'עולם הבא'. אני מציע להיות שותפים 
בעולמות של נצח. כי התורה מביאה לנו הצלחה 

בכל תחום".
הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי הישיבה 
עמד בדבריו על רציפות לימוד התורה בישיבה 
הקדושה בכל עת ובכל זמן, גם בשעת טלטולי 
הדרכים של מלחמות העולם ובסיום הדברים 
נעמדו האורחים הרבים לריקוד ארוך ונלהב של 

שמחת התורה.
אחד  באוזנינו  מסכם  הגדול",  "המעמד 
המשתתפים, היה עבורנו לא רק ערב של כבוד 
התורה, אלא גם הכנה ייחודית שאין בדומה לה 

למעמד קבלת התורה בחג השבועות".

מעמד כביר לכבוד התורה ולומדיה

כאלף וחמש מאות מידידי הישיבה - תלמידים, בוגרים, ידידים ומקורבים התכנסו כאיש אחד בלב אחד 
בדורנו הגדול  התורה  מבצר   - הקדושה  הישיבה  החזקת  למען  התורה  כבוד  של  כביר  למעמד  אביב  בתל 

ערב חג קבלת התורה


