
תשובת מרן המשגיח - האם למחות ולהפגין בעיר חיפה
ושמרתם את השבת )לא, יד(. 

בשעתו בקשו למחות על התחבורה הציבורית 
הרומסת את השבת בחיפה, ותכננו הפגנת המונים 
רבי  המשגיח  ממרן  ביקשו  עיר.  של  ברחובה 
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שיאפשר לבני הישיבה 
לשבות בחיפה ולהצטרף למחאה, והדגישו שכמה 

ישיבות כבר הבטיחו השתתפותן.
את  לתקן  או  למחות,  אתם  "מבקשים  חקר: 

המצב?!" 

ענו: "לכתחילה, ודאי לתקן את המצב. אבל אם 
אי אפשר, אזי לפחות למחות". 

נענה אליהם מרן המשגיח: "אם רצונכם לתקן 
את המצב, אזי הדרך אחת היא – אם השבת 
תשמר אצלנו טוב יותר, תגיע השפעתה עד חיפה 
ותגדור פרצותיה. וכמובן שהשבת תשמר טוב 

יותר אם יהיו בישיבה, ולא בחיפה!"

 שערי דרך

הטעם שהשטן מעורר מחלוקת – דוקא בערב שבת
ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת וגו' )לא, טו(.

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ: 
מקום שיש בו מחלוקת הוא ביתו של השטן, 

אבל במקום השלום, אין לו דריסת רגל. 

ע"א(  )נב  גיטין  במסכת  שהגמרא  וכפי 
מספרת על אותו זוג, שבכל ערב שבת בין 
השמשות היתה פורצת בינו לבינה קטטה, 
מתלקחת מריבה. פעם נקלע לשם התנא 
שבועות  שלושה  שם  והתעכב  מאיר,  רבי 
עד שהשכין את שלום הבית על כנו, שמע 
את השטן מקונן וקובל: "ווי שהוציאני רבי 

מאיר מביתי".

ומה שהיה השטן מתגרה בהם בערב שבת 
בין השמשות דוקא, נראה על כי יום השבת 
הוא כנאמר בתפילה "יום מנוחה וקדושה 
לעמך נתת וכו' מנוחת שלום ושלוה והשקט 
שהוא  השבת  יום  של  טבעו  וזה  ובטח", 
וכיון שיום  וכו',  ושלוה  ושלום  זמן מנוחה 
השבת אינו מסוגל למחלוקת, אוזר השטן 
כל כחו בערב שבת להבעיר אש כל שהיא, 

של מחלוקת. 

שיחות מוסר )תשל"ב מאמר ל"ג(

מדוע לא אכל 'מרן המשגיח' דגים בימי השבוע
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת )לא, טז(. 

רגיל היה מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל לומר בשם הסבא מקעלם שהדרישות 
מאתנו מקיפות ורבות, וההלכה הפסוקה היא 
המינימום, הדרגה הפחותה ביותר. כרביעית דם 
שבלעדיה אין חיים, אבל אוי למי שאין בו אלא 
רביעית דם! )אור יחזקאל, תורה ודעת רמא(.

דוגמא לכך האיסור לאכול מצה בערב פסח, 
כדי שיאכלנה בערב לתיאבון )או"ח סי' תעא, 
ב(. מרן המשגיח הגרי"ל חתר למהות הדין 
ויסודו, והפיק לקחו: לא אכל דגים בכל ימות 

השבוע, כדי לכבד ולענג בהם את השבת!

היה  ביפן. אבל שם  גם  זה המשיך  במנהגו 
לפי  בצמצום,  חולק  הלחם  באוכל,  מחסור 
תלושים. בדגים, לעומת זאת, לא היה מחסור. 
העיר היתה על חוף הים, והיו דגים בשפע. ראו 
בני הישיבה שמרן המשגיח מתנזר מאכילת 
שיש  וסברו  רעב,  להישאר  ומעדיף  הדגים 
פקפוק על כשרותם. נמנעו אף הם מאכילתם. 
נדרים"  "התרת  ערך  למשגיח.  הדבר  נודע 
על מנהגו, ואכל דגים לעיני כולם. נוכחו בני 
הישיבה שאין כאן חשש והחלו לאכלם. ורבינו 

שב למנהגו...     

הגדה של פסח  - ידיו אמונה )עמ' 29(

 "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

כוח השתתפות בצערן של ישראל
שח מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין )'יד 

יחזקאל', עמ' קע(: פרשה זו של "ויחל משה 

את פני ה' אלקיו וגו'", קורין ביום תענית. 

והוא להראות לנו כי כל הישועה של כלל 

ישראל תלויה בעיקר בהשתתפות בצערן של 

ישראל כמ"ש חז"ל מאי דעלך סני לחברך 

לא תעביד, זהו כלל כל התורה כולה. 

יחיד  כי  לדורות  הראה  ע"ה  רבינו  משה 

בכל  השתתפותו  ע"י  להציל  בכוחו  לבדו 

לעכב  יכול  וזה  ישראל,  של  בצערן  נפשו 

הגזר דין, כי משה רבינו ע"ה זכה להביא 

למחות  שהסכים  בזה  ישראל  על  סליחה 

שמו בשביל ישראל כמו שנאמר "ואם אין 

מחני נא מספרך אשר כתבת", השתתפות 

"ויחל  שכתיב  מה  וזה  להציל,  יכולה  כזו 

לידע  וצריך  חולה,  שנעשה  עד  שהתפלל 

שכמו דכתיב )תהלים צ, א( תפלה למשה 

כי   - לעני"  "תפלה  קב(  )תהלים  כתיב  כן 

תפילת העני חשובה כתפלת משה, ובאמת 

עיקר של התענית היא התפילה וצעקה כי 

תענית היא מדרבנן וצעקה היא מן התורה, 

כי האדם מורגל כבר  ואצלנו היא ההיפך 

קרוב  הוא  לזה  כן  ועל  בתענית,  מהבית 

זהו חדשות אצלו,  'תפלה צעקה'  משא"כ 

ועל כן אין מחשיב כל כך התפלה. 

ויחל בא להזכיר  ולכן מה שקורין פרשת 

להביא  שבכוחה  מה  היא  שהתפלה  לנו 

כמה  להראות  היא  התפילה  כי  הישועה, 

האדם משתתף בצערן של כלל  ישראל.

19:06  18:25   17:13 ירושלים 

19:03   18:27  17:30 תל אביב 

19:51   19:25  18:14 ציריך 

18:17  18:50  17:48 וינה 

20:04  19:42  18:33 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת כי תשא
זמני כניסת ויציאת השבת
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וידידי ישיבת מיר
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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

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

כח היצר הרע – אף שראו ניסים ונפלאות הסית אותם

קום עשה לנו אלהים )לב, א(. 
רבי משה רוזנשטיין בעל יסודי הדעת מספר: פעם 
שאלתי את מרן המשגיח רבי ירוחם ממיר אודות 
יוצאי מצרים, איך באו לידי חטא אחרי ראותם 
את כל הפלאות והניסים והמעמד הנשגב של 

מתן תורה בהר סיני, סברתי לתומי - מספר רבי 
משה - שישיב לי איזה דבר מחקר עמוק, ויפרש 
לי את יסודות וסודות הענין, אך השיב לי: "זהו 
אהובי כח היצר, והתחיל לקרוא לפני בקול ניגון 

בבכי ובדמעות "ארבעים שנה אקוט בדור, ואומר 
עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי" תשובתו 
זאת סיפקה, והספיקה לי יותר מהרבה פירושים 
וביאורים, והרבה למדתי אז וגם עתה מתשובה זו.

'

מרן הגר"ן פרצוביץ: בימי הרעב אכלתי - רשב"א!

ויהי שם ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה וגו' )לד, כח(.
ובמדרש )שמו"ר פר' מז, ה( לחם לא אכל - אבל 
מלחמתה של תורה אכל, ומים לא שתה - אבל 

מימיה של תורה שתה.

ישיבת מיר על שלושת  סיפר אחד מתלמידי 
ימים של רעב כבד במיוחד שהיו בצוק העתים, 

בימי גלות ישיבת מיר. שלושה ימים לא הגיע 
כמעט דבר אל פיהם של בני הישיבה שאלו את 
פרצוביץ  נחום  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
זצ"ל: - מה אכלת בשלושת ימים אלו? השיב 

הגר"ן: רשב"א!

האדם  הוא  מסוגל  בעלמא,  מליצה  זאת  אין 
לרומם עצמו עד כדי כך כאילו שוהה הוא במרום 
אצל הרשב"א ממש, לאכול תורה. לאכול ולשובע.

ברכת מרדכי

בלי מנהיג נופלים לבירא עמיקתא

שמעתי מאחד מתלמידי ישיבת מיר, כשהישיבה 
היתה בשנחאי שבמדינת סין, בזמן מלחמת עולם 
השניה, והגיעו אליהם כל הבשורות המזעזעות 
ונוראות שנעשו לאחינו שבארצות אירופה, והמצב 
רוח של תלמידי הישיבה היה נמוך מאד, כששמעו 
על ההרס לעמינו שהגרמנים-עמלקים עושים לנו.

והנה הגיע חג הפורים, וכמובן, היו מחויבים קצת 
היה  פורים.  זה  פורים  כי  האווירה  את  להרים 
שם הג"ר שלום שפירא זצ"ל שהיה אז בחור בן 
שבע עשרה, ואמר לו הארי שבחבורה הג"ר לייב 
מאלין זצ"ל ]שהיה גם מגדולי תלמידי הגרי"ז 

מבריסק זצ"ל[, בהאי לישנא: "שלומ'קע, הלא 
אתה בריסקער ]נולד וגדל בבריסק[, תגיד לנו 
ווארט[,  בריסקער  ]א  בריסקאי  "ווארט"  איזה 

ווארט שמתאים לבריסק.
וזה היה בפרשת כי תשא, ואמר להם כך: הנה יש 
לשאול איך זה יכול להיות – חטא העגל - איך 
ומיד כשראו מיטתו של משה  מבינים שתיכף 
אלו  זרה, הלא הם  עבודה  עבדו  רבנו בשמים, 
שלא מכבר יצאו ממצרים, ועברו את הים ע"י 
קריעת ים סוף וכו', איך מבינים דבר זה שתיכף 
עם פטירת משה רבנו ניגשו לעשות עגל ]שהשטן 

הראה להם את מטתו של משה רבנו בשמים[, 
הלא יש לעשות קודם הספדים וחיפוש ממלאי 

מקום וכו', איך יתכן, איך יתכן.
אלא, צריך לומר "אז אזוי קוקצזיך אויס אז 
עס איז נישט דא קיין רעבי, מען פאלט ביז'ן 
סוף" ]כך הוא הדבר כשאין להם רבי ומנהיג, 
ומנהיג  רבי  בלי  אחד  רגע  הסוף,  עד  נופלים 
אין גבול לאן שאפשר ליפול[. הגאון רבי לייב 
מאלין התרגש, קם ונישקו על ראשו... ואמר: 

אוי כמה זה נכון, כמה זה נכון!

אוהל משה )שמות עמ' תשס"ז בהערות( 

ויחל משה את פני ה' אלקיו )לב, יא(. 
האלקים  ובקש  למדבר  ישראל  שבאו  כיון 
לאבד  בקשת  רבש"ע  משה  לו  אמר  לכלותן, 
את ישראל מכלה אתה אותם מן העולם, לא 
כך אמרת לי במרה הוי מתפלל ואמור עשה את 
המר מתוק, ואף עכשיו חלי מרירתן של ישראל 
ורפא אותן הוי ויחל משה )מדרש רבה מג, ד(.

כותב הגאון רבי ראובן מלמד בספרו מליץ יושר 
)בפרשתנו(: שמעתי ממרן המשגיח ]רבי יחזקאל 

לוינשטיין זצ"ל[ ג' תובנות בענין חטא העגל.

א(. כמו שבגשמיות יתכן לעשות ממר מתוק ע"י 
רצונו ית', הוא הדין ברוחניות יוצא ממר מתוק 
ומהרשע שהוא מר - יוצא לבסוף מתוק, כי אף 
על פי שהרשע יקבל ענשו מפני זדון לבו ומעשיו 
הרעים, אבל האמת שהכל מסתובב והולך רק 

בכדי שיצא רצון השי"ת.

ונתבונן מה יצא מחטא העגל, משה רבינו ע"ה 

זכה על ידי זה למדרגה רמה, שיצא שבט לוי. 
וכן יום הכיפורים ניתן לנו אחר ג' פעמים מ' יום, 
ומה היינו עושים היום בלי יום כיפור המכפר על 

כל עונותינו.

בסוף  יצא   - מר  שהוא  הזה  נמצא שמהחטא 
מתוק, וזהו מה שנאמר )משלי טז, ד( "כל פעל 
ה' למענהו", ואפי הרשע פועל למענהו, ולכן אין 
לאדם למהר להיות אץ ברגליו הסיבות, כי לא הם 
הגורמים רק העיקר הוא עבודתו ורצונו יתברך, 
ואם כן יותר טוב בעד האדם שיעשה רצונו יתברך, 

כי רק זהו הסיבה והגורם היחידי לכל הדברים.

ב(. הנה חטא העגל אינו כפי הבנת עמי הארץ, 
רבינו מת,  והראה שמשה  העולם  ערבב  השטן 
וישראל עמדו אז נרעדים ונפחדים במדבר מבלי 
מנהיג אנה יפנו, ולכן רצו לעשות דבר תמורת משה 
רבינו ע"ה מן הצורות העליונות, נמצא שכונתם לא 

היתה להרע, ובעיקר  החטא הוא מה שעברו על 
"לא תעשה לך פסל", וכוונתם לפי דעתם היתה 
באמת  מהו  להעמיק  התבוננו  שלא  רק  טובה, 
בלבו  והנה חטא העגל מתקבל שפיר  ה'.  רצון 
של האדם שכן היה באמת, אבל מה שפירשו 
חז"ל והראשונים שהיה טעות דק מן הדק ולא 
חטאו בפשטות כפי שאנו חושבים - זה כבר לא 
כל כך מתקבל על לב האדם. וחז"ל ביארו שהיה 
טעות במעשה מרכבה, והראיה לדבר, דאיך יתכן 
שאתמול אמרו "נעשה ונשמע" ועכשיו יתהפכו 
כל כך, ועל כרחך שאין הדברים כפשוטן, ודו"ק.

ג(. ראה השונא הגדול הוא השטן הוא יצר הרע 
)עי' חובת הלבבות שער יחוד המעשה פ"ה(, שכבר 
עברו מ' יום והיו ישראל קרובים לקבלת התורה, 
וברגע האחרון  לישראל,  הניח  לא  אופן  ובשום 

העמיד להם מכשול. 

מתורת רבותינו

ג' לקחים ותובנות – מחטא העגל



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

ַע ֶאת  ַמע ְיהוֹשֻׁ שְׁ כתיב )בפרשתנו לב יז-יח(: "ַויִּ
ִמְלָחָמה  קוֹל  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ֵרעֹה  בְּ ָהָעם  קוֹל 
ְוֵאין קוֹל  בּוָרה  גְּ ֲענוֹת  ֵאין קוֹל  ַוּיֹאֶמר  ֲחֶנה.  מַּ בַּ
ה קוֹל ַעּנוֹת ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע". ופירש רש"י:  ֲענוֹת ֲחלּושָׁ
"ברעה - בהריעו, שהיו מריעים ושמחים וצוחקים. 
אין קול ענות גבורה - אין הקול הזה נראה קול 
עניית גבורים הצועקים ניצחון ולא קול חלשים 
שצועקים וי או ניסה. קול ענות - קול חירופין 
וגידופין המענין את נפש שומען כשנאמרין לו".

על חילופי דברים אלו בין משה ליהושע שנינו 
בתלמוד הירושלמי )תענית פ"ד ה"ה, כב ב(: "אמר 
משה: אדם שהוא עתיד להנהיג שררה על ששים 

ריבוא אינו יודע להבחין בין קול לקול".

וראה ברמב"ן )שמות שם( שהוסיף וביאר שאכן 
'קול  "וטעם  בין קול לקול:  והבחין  משה הכיר 
ענות אנכי שומע' איננו מפני ידיעתו הדבר, כי היה 
אומר 'קול ענות הוא', אבל הטעם כי משה אב 
בחכמה הוא ומכיר ניגוני הקולות, ואמר כי קול 
ענות הוא הנשמע אליו. וכך אמרו בהגדה, שאמר 
לו משה: מי שעתיד לנהוג שררה על ישראל אינו 

מבחין בין קול לקול".

ומבואר מדברי הירושלמי שמשה ידע שיהושע 
הוא זה שעתיד להנהיג את ישראל ולכן תמה 
ולכאורה,  לקול.  קול  בין  מבחין  שאינו  כך  על 
דברי הירושלמי הללו נסתרים מדברי חז"ל על 
הפסוק )במדבר כז טו-יז(: "וידבר משה אל ה' 
לאמר. יפקד ה' אלקי הרוחת לכל בשר איש על 
העדה. אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר 
יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן 

אשר אין להם רעה". ופירש רש"י: "כיון ששמע 
משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו 
אמר: הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את 
גדולתי. אמר לו הקב"ה: לא כך עלתה במחשבה 
לפני, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא 
מש מתוך האהל. וזהו שאמר שלמה )משלי כז, 
יח( נוצר תאנה יאכל פריה". והוא מדברי המדרש 
ביקש  כאן שמשה  ומפורש  טו(.  כא  )במדב"ר 
שבניו הם שיירשו את גדולתו ומשמע שמשה 
לא היה סבור שיהושע הוא זה שצריך להנהיג 

שררה על ישראל.

תירוצי המפרשים
על קושיה זו עמד הגאון הקדמון רבי שמואל יפה 
אשכנזי בפירושו על הירושלמי 'יפה מראה' על 
אתר: "אמנם לפי מה שאמרו במדרש רבה שכוונתו 
הייתה שירשו בניו מקומו לא יכון זה, שאם ראה 
בדעתו כי ליהושע יאות הדבר איך יחפוץ בהם 
במקום יהושע מפני שהם בניו. ועוד, איך יבקש 

מה' כי לא לפניו חנף יבוא שיחנוף לבניו".

ענין  לבניו אלא  ביקש  "ואולי לא  והוא מתרץ: 
הגדולה והשררה להנהגת הציבור כדרך המלכים, 
הנבואה  לעניין  השררה  נוהג  יהושע  היות  עם 
והרבנות, כמו שהיו הנביאים בזמן המלכים, וה' 
ראה שראוי יהושע לזכות אפילו בענין המלכות 

בשכרו".

ומהראוי להסמיך לתירוצו זו את דבריו המקבילים 
של בעל 'מגלה עמוקות' בתחילת ספרו )אופן א. 

ולפנינו בלשונו של בעל 'ילקוט ראובני'(: 

"יש להקשות היאך עלה על דעת משה שבניו 
לו הקב"ה  רמז  רמזים  והלא כמה  כתרו,  ירשו 
שיהושע יאכל פריו, ומשנה שלימה היא בפ"ד 
דאהלות 'אין דוחין נפש מפני נפש'. אבל הענין 
כך הוא, ראה משה בעולם שהכל נבראו זוגות 
וכן אשכחנא בדורות התנאים. והיה כוונתו של 
משה שיהיו שני מנהיגים, דהיינו איש על העדה 
יצא  אשר  ואחד  למלחמה  לפניהם  יצא  אשר 
בתורה להיות יושב אהלים ללמוד ואשר יביאם 
בזכיות ללמוד תורה. והשיב לו הקב"ה, צו יהושע 
שיהיה מלך ואב"ד בישראל וחכם שלהם בתורה, 
וחזקהו בתורה ואמצהו במלחמה כי אי אפשר 

לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד".

גם מפרש הירושלמי, בעל 'קרבן העדה', בהגהותיו 
'שיירי קרבן' על אתר, מביא את קושיה זו של 
היפה מראה, והוא כותב על כך: "ונראה לי דפירוש 
'עתיד' שהוא מוכן ומוכשר וראוי לכך, כמו 'להיות 
היהודים עתידים ליום הזה'". ובצדק תמה עליו 
השיירי  מה שכתב  "כי  דירושלים':  'מתא  בעל 
ומזומן לכך אין זה  קרבן דהכוונה הוא שמוכן 
במשמע הלשון, דקאמר שהוא עתיד להנהיג – 

משמע בוודאי".

דרך  'על  שכתב  שם,  דירושלים  במתא  ועיין 
הדוחק' שמשה התפלל וביקש שבניו ויהושע ינהגו 
הנשיאות בשווה. ועוד תירץ, שמהיות וליהושע 
בניו  לא היו בנים הרי שמשה התפלל שיירשו 

את גדולתו אחר פטירת יהושע. 

האם משה רבינו ידע כי יהושע עתיד להנהיג את ישראל? 

ימים מקדם

<<<
"לבקש ברכתו מירושלים". 

מכתב שנשלח אל מרן 
ראש הישיבה שר התורה 

הגאון רבי חיים שמואלביץ 
זצ"ל, ובו מתבקש על ידי 

אחד מתלמידי הישיבה 
הדר בניו יורק, לשלוח את 

ברכתו - ברכת התורה 
לרגל בר המצוה לבנו 

"הברכה המשולשת תורה 
ומצוות ומידות טובות".

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ידידנו הנכבדים תמכין 

דאורייתא

הר"ר דוד פרנס הי"ו
אנטוורפן

ולאביו הר"ר שמשון פרנס הי"ו
ירושלים

וכל המשפחה הנכבדה 

לרגם השמחה השרויה במעונם
באירוסי הבן תלמיד הישיבה 

הבה"ח אלימלך הי"ו
עב"ג בשעטומ"צ

ברכתנו שיהא הקשר של קיימא 
ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת 

מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב



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

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
בלב נרגש ומתרונן ובקול שמחה וצהלה

הננו להביע ברכתנו קמי מורינו ראש הישיבה

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א
וכל המשפחה הרוממה

לרגל השמחה השרויה במעונם 
באירוסי הבן החתן המופלג 

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

עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת הגאון רבי אברהם ברקאי שליט"א
ירושלים

ברכה מיוחדת נצרף בזה לאמה של מלכות

הרבנית תליט"א
ברכתנו בזו צרופה שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו 
לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שובע שמחות וגיל, והרחבת הדעת

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד העומד לימיננו

עושה ומעשה לטובת ישיבתנו הקד'

הר"ר מרדכי זאב )מרסל( 
רפפורט הי"ו

חבר ועד הישיבה -ציריך
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבן שיחי'

עב"ג בת ידידנו הנכבד תמכין דאורייתא

הר"ר מנחם דבינסקי הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

בני ברק
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 
ולדורות ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל 

יוצ"ח רוב נחת ושמחה

דיוויד אינטרקונטיננטל 
David Inter Continental

Tel Aviv / תל אביב

2 0 1 7 י א מ  2 8

היו נכונים!

שנות תורה
"ז200 
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כוס תנחומין
הננו לשגר לידידנו הנכבדים והנעלים 
עושים ומעשים למען אלפי עמלי התורה

משפחת גולובנציץ הי"ו
בהסתלק מהם ראש המשפחה

תמכין דאורייתא ידיד אמת לישיבה הקד'
מאיר פנים לכל אדם וליבו פתוח כאולם 

לתורה לצדקה ולחסד

הר"ר חיים קלמן זצ"ל

אשר פתח את ביתו למען הישיבה להיות 
אכסניה של תורה 

לטובת  נשואות  וליבו  עיניו  היו  ותדיר 
הישיבה 

יתקבלו תנחומינו מעומק הלב לרעייתו 
שתחי' לבניו ולבנותיו

לאחיו ידידנו הרב רבי אריה הי"ו
ולכל המשפחה הכבודה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, 
ובהמשך מעשיו ופעליו הגדולים למען 

עמלי התורה, תנוחמו מן השמים

ישיבת מיר ירושלים

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו היקר עושה ומעשה

הרב יהושע לנגסם הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

בית שמש
לרגל היכנס הבן ני"ו לעול תורה ומצוות
יזכו לראותו עולה במעלות התורה והיראה 
ולרוות ממנו ומכל יוצאי חלציהם רוב נחת 

ושמחה, בבריות גופא ונהורא מעליא


