
מה היה ההספד של אברהם על שרה?!

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה )כג, א(.

בסוף ימיו היה מרן ראש הישיבה הגאון רבי 
אליעזר יהודה פינקל זצ"ל מספר, שלא כהרגלו, 
בשבחו של חתנו הגדול מרן רה"י הגאון רבי 
זצ"ל, באחד המקרים ציין  חיים שמואלביץ 
בהתפעלות גלויה, כיצד התרשם מכוחו של 
ר' חיים להפריד במוחו בין שנים עשר עניינים 
שונים בש"ס מדי יום, תוך התמצאות מפליגה 

ומסודרת בכל ענין כשלעצמו... 

ביטוי נאמן להערכתו העמוקה לחתנו נוכל 
למצוא במעשה הבא - בוועד הישיבות התקיים 
הספד על אחד מגדולי ישראל. בין המספידים 
היה גם מרן הגר"ח. בדבריו הזכיר את הספד 
'ויבא  בתורה  כתוב  "אם   - לשרה  אברהם 
אברהם לספוד לשרה ולבכותה' חייב להימצא 

רמז מה היה ההספד". 

ואכן אמר ר' חיים, בפסוק מצוין: "ויהיו חיי 
שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
חיי שרה" אומר רש"י: "כולן שוים לטובה" - 

התעלותה של שרה היתה רציפות אחת! 

"בהשגות היה אברהם קטן משרה. הוא היה 
הוא  הזה  ההספד  אבל  בנבואה,  לה  טפל 
שהם  חיים,  רציפות...   - שבהשגות  הנעלה 

חטיבה רוחנית אחת..."

"כיצד הופכים תקופת חיים כה ארוכה לרצף 

בה  פוסקת, שאין  בלתי  אחד של התעלות 

היסח דעת?!" הקשה ר' חיים. 

את תירוצו הסביר במשל - משך רתיחתו של 

אם  דקות,  עשרה  חמש  הוא  מים  קומקום 

נרתיח את הקומקום מאה פעמים רק ארבע 

עשרה דקות, הרי שהמים נשארו כשהיו בלתי 

רתוחים, ואולם ברתיחה אחת בת חמש עשרה 

דקות יהיו המים מציאות חדשה - מים רתוחים.

כל עוד לא הגיע האדם לרתיחה הרוחנית, 

הרי שעלייתו מקוטעת - חמה וקרה לסירוגין. 

כשהגיע  ואולם  כשהיתה,  נשארת  מציאותו 

ד',  בעבודת  רתיחה  לכלל  בתורה  ביגיעתו 

הרי שמעתה כל ימיו הוא במצב של רתיחה... 

של  שבחו  בסיפור  חיים  ר'  הפליג  ובדבריו 

הנפטר הדגול אשר חייו היו רצף בלתי פוסק 

של עליה רוחנית. 

חמיו רה"י הגאון ר' אליעזר יוד'ל זצ"ל שישב 

בין הנאספים, לאט חרש לזה שישב לצידו - 

"ר' חיים מדבר על עצמו..."

ספר זיכרון )ירושלים תשמ"ט, עמ' מז(

אין לך תואר מכובד מ'עבד אברהם'

ויהי כאשר שמע עבד אברהם )כד, נב(.

מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין נשאל 

פעם על ידי נכדו, מדוע בכל פרשת השליחות 

של אליעזר וקיומה על הצד הטוב ביותר, לא 

נזכר שמו כלל, והוא נזכר אך בשם 'העבד' 

או 'עבד אברהם'?

אין זאת - השיבו הסב - אלא משום שאין לך 
שם מכובד יותר מאשר שם תיאור זה "עבד 
אברהם", ואדרבא זכות היא לו בהיותו עבד 

לאברהם אבינו ע"ה. 

משלחן גבוה

 "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

בירור מקחו של צדיק 

בפרשה,  חת"  "בני  הוזכרו  פעמים  עשר 

ודרשו חז"ל )בראשית רבה נח, ח( "אמר ר' 

אלעזר כמה דיות משתפכות כמה קולמוסין 

משתברין כדי לכתוב בני חת. עשרה פעמים 

כתיב בני חת כנגד עשרת הדברות, ללמדך 

שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו 

מקיים עשרת הדברות".

בביאור המעלה המיוחדת בבירור מקחו 

של צדיק, ביאר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ 

פינקל זצ"ל בשיחתו לבני הישיבה, כי הנה 

כאשר הצדיק מקיים מקח, הרי בודאי הוא 

מחשב ובודק בדעתו כל פרט ופרט במקח 

זה שלא תהיה בו שום טעות, ועושה את 

הכל במתינות ובישוב הדעת עד שמוציא 

את המקח אל הפועל. המברר מקחו של 

צדיק, הרי הוא לומד ממנו איך לחיות חיים 

של תורה, איך לקיים ולעשות כל הנהגה 

לטעות  ומבלי  בהילות  ללא  פרט,  וכל 

בחשבונות שלו, אלא לעשות הכל בבירור 

ודקדוק כמקחו של צדיק.

ולפיכך אמרו שכל המברר מקחו של צדיק 

הרי הוא "כאילו מקיים עשרת הדברות", 

כיון שזוהי הדרך לקנות הנהגה אמיתית 

שעל ידה תתקיים כל התורה.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים

17:58   17:19  16:07 ירושלים 

17:55   17:21  16:23 תל אביב 

18:10   17:45  16:36 ציריך 

17:34  17:09  16:07 וינה 

18:12  17:53  16:42 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת חיי שרה
זמני כניסת ויציאת השבת
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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

שמחתו בפניו ואבלו בלבו

ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת )כג, ג(

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 
במאמריו על מוסר, הצביע על פסוק זה הנלמד 

ממנו השכל נפלא:

עם  לדבר  הוצרך  אבינו  אברהם  כאשר  הנה 
בני חת, אומר הכתוב "ויקם מעל פני מתו", 

והכוונה כאילו לא היה מתו מוטל לפניו, שהרי 
כבוד  ומצד  אדם,  בני  עם  לדבר  נצרך  הוא 
כל  מעליו  הסיר  בכיותיו  רוב  אחרי  הבריות, 
דמעותיו, רחץ את פניו, וטמן את צערו בקרבו. 
שׂם דאגתו בלבו והיה כלא היה. כי הלא עם 
בני אדם הוא מדבר, ואין כבודם שידבר אתם 

ודמעות זולגות מעיניו, אין זה מן הכבוד לדבר 
אתם והוא מייבב בבכי, אלא שלט ומשל על 
עצמו ורגשותיו, ודיבר אתם בפנים מסבירות 

וצוהלות, כי כך הוא כבוד הבריות.

דעת תורה )עמ' קנ"ב(

הרגשתי שה' אוחז  בידי, יד ביד ממקום למקום

אנכי בדרך נחני ה' בית אחי אדוני )כד, כז(.

שח מרן המשגיח רבינו ירוחם זצ"ל: 

בידו  אחזו  השי"ת  שכביכול  אליעזר  אומר 
והובילו 'יד ביד' ממקום למקום, ומתחילת הדרך 
לא אירעה לא טעות ולא כל תקלה ועיכוב... 
אדם השם אורחותיו ומביט בעין פקוחה ומבינה 
על צעדיו, יווכח ויראה במו עיניו איך שמוליכים 

אותו ומנהיגים אותו בכל צעד וצעד!!! 

אני הגבר שכנתי חושך בדרכים מסוכנות מלאי 
קוצים ודרדרים, ושמה ראיתי השגחתו ית' על 
כל שעל ושעל כי נחני ה' למטרתי ממש, כמו 
שלוקחים תינוק קטן ומנהיגים אותו במו ידיו. 

בדידי הוה עובדא: בהיותי במקום עיר מגורי 
בעיר 'אוזניט' סמוך לעיר 'קלם' דרך של 25 
ק"מ בלבד, ובהסתופפי בבית התלמוד דשם, לא 
הייתי נוסע מעולם לביתי בעש"ק, כפי שנאמר 
כי כמה עיכובים מתרחשים כשנוסעים בערש"ק. 

גדולה  נחיצות  איזו  היתה  אחת  פעם  והנה 
ונסעתי לביתי בעש"ק אמנם יצאתי מוקדם 
מאד בעוד מועד וזמן הרבה לפני ש"ק. וכמעט 
סמוך  באתי  גדול  ובקושי  בדרך,  שנשארתי 
להדלקת הנרות. כל מיני מכשולים והרפתקאות 

שאפשר שיהיו, עברו עלינו. 

פעם נשבר הסדן של האופנים, ופעם נשבר 
האופן עצמו. פעם זה ופעם אחרת, ממש כל 
שעה ושעה קרו לנו דברים מחודשים. ראינו 
בחוש ממש 'כי אין ה' אתנו בדרך' ומאז קיבלתי 
על עצמי לעולם לא לצאת בדרך בערב שבת. 

זכורני גם אשר קרה לי אחרי המלחמה )מלחמת 
והיה  בליטא  כשנשארתי  הראשונה(,  העולם 
לי לנסוע דרך גרמניה לפולניה, ומפני החירום 
ב' מדינות אלו היה לי לסבב דרך  בין  אשר 

גרמניה ודנציג. 

לנגדי  בא  הנה  'אונסטעבורג'  לעיר  ובבואי 
איש יהודי אחד, ושאלני אם אני נוסע לדנציג, 
נפתעתי מהעובדה, כי לא ידעתי מהיכן ומאין 
ידע האיש הזה כי לדנציג אני צריך, ובשמעו 
תשובתי תיכף לקח כל חבילותי, סדרם כראוי, 
ובבוקר כבר נסענו יחד לדנציג, שם גם הראה 
לי מקום לאכסניה, וגם זימן לפני איש אחד 
אשר סידר וטיפל עמי בכל הצריך לי, והלה 
גם היה בעזרתי לעבור הגבול עד בואי פולניה. 

אז  עיני.  למראה  האמנתי  ולא  השתוממתי 
אמרתי וקראתי הפסוק "אנכי בדרך נחני ה'". 
ומנהיגי  ביד  אותו  הלוקחים  כתינוק  ממש 
אותו, וידעתי ודאי כי זו הדרך הנכונה אשר 

הוכיח ה' לפני.

טללי אורות )מהדורת שמו"ת - עמ' רנט( 

מתורת רבותינו

ה'ניסיונות' במשנת מרן ראש הישיבה
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמת שרה... ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה )כג, א(. 

דרש מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל: 
אברהם אבינו בא לספוד על שרה אמנו, אשר 
ממנה יצירת כל כלל ישראל, ומה הוא ההספד 
הגדול אשר ספד עליה, לכאורה לא נתפרש.

אולם מורנו ראש הישיבה הגר״ח שמואלביץ 
זצ״ל בא וגילה מה היה אותו הספד. ההספד 
היה מקרא זה עצמו - "ויהיו חיי שרה מאה 
שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה״. 
וכמו שפירש רש״י, למה נכתב שנה בכל כלל 
וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת 
ק׳ כבת כ׳ לחטא, מה בת כ׳ לא חטאה, שהרי 
אינה בת עונשין, אף בת ק׳ בלא חטא, ובת כ׳ 
כבת ז׳ ליופי. שני חיי שרה - כולן שוין לטובה.

ולכאורה יפלא, וכי זהו שבחה הגדול של שרה 
אמנו, שהיו ימיה שוין, וכי זה כל מה שבידו 
ולומר בשבחה, הלא  של אברהם להספידה 
״ואת הנפש אשר  יד(  לט,  )ב״ר  חז״ל  אמרו 
עשו בחרן״ אברהם מגייר את האנשים ושרה 
מגיירת הנשים, ולמה לא הזכיר אברהם גודל 

מעלתה וצדקתה, ואשר הכניסה נפשות תחת 
כנפי השכינה, ולא ראה לספר בשבחה אלא 
דבר זה שהיתה בלא שינוי, והרי הלכה היא 
)יו״ד שד״מ( שאסור למעט בכבודו של מת, 

ואדרבה יש להוסיף על שבחו.

זהו  כן,  אמנם  כי  זצ״ל,  הגר״ח  מורנו  וביאר 
שרה  של  מעלתה  וזו  גדול,  היותר  השבח 
אמנו - ״שני חיי שרה״, כולן שוין לטובה. אם 
הגיע אדם למצב זה אשר כל חייו כולם שוין 
לטובה בלא שום שינוי, זוהי המעלה העליונה 

ורום גובה המדרגה אשר שייך להשיג.

כי הלא טבעו של אדם הוא להיות עולה ויורד 
במעלות ומורדות ונפילות, ישנם תקופות אשר 
עולה בידו ומצליח בדרכו, אך מאידך ישנם 
עיתים של הפרעות וקושי, והיאך יהיו כל ימיו 
שוין. ואמנם אף האמור בשרה אמנו אין הכוונה 
שלא היו אצלה עליות וירידות, הלא זהו טבעו 
של כל אדם, וכך הם החיים בעליות ומורדות 
תמידיים, ולכל אחד יש את ניסיונותיו ושינוי 

מצביו, אלא גודל שבחה היה, שעם כל שינויי 
המצבים, אף בהיותה בת ק׳ עמדה בעמידתה 

בצדקתה ויופיה, כבהיותה בת עשרים.

ואם יעמוד אדם איתן ויציב, בלא חטא, בלא 
שינוי, כמו בהתחלה, נקי מחטא, ובכל יום ויום 
עומד הוא בדרגתו בלא שינוי, ולא הועילו כל 
הניסיונות והתהפוכות לשנותו ועמד על עמדו, 

זהו שבחה של שרה.

והן לכל אחד בודאי יש את קשייו המיוחדים, 
או  בלימוד  הן  שהוא,  מה  לפי  ויורד  ועולה 
בבריאות, פרנסה ושידוכים, אבל עבודת האדם 
היא לעשות כל ימיו שווין לטובה, שלא יזוז 
ממקומו ולא יוותר בכלום, ויהא שלם בצדקו 

וביופיו, בלא חטא.

והנה אמרו חז״ל בילקוט: ״יודע ה׳ ימי תמימים״ 
שנותיהן  כך  תמימים  שהם  כשם  שרה,  זו 
המעשים׳  ושלימות  ׳תמימות  ע״כ.  תמימים. 
היא הנותנת קיום ושלימות, שיהא הכל בלא 

מבאר רבותינו



ימים מקדם

רבי אברהם 
צבי קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז

רבי חיים זאב
פינקל
תשכ"ה

רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד

עיון בפרשה

עיון מדוע היה צריך אברהם לזמום את גמליו
בפרשתינו )כד, י(. "ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו" פירש"י עפ"י מדרש רבה שהיו ניכרים הגמלים שהיו הולכים 

זמומים, וכל טוב אדוניו שהיה בידו שטר מתנה ליצחק. 

וכי לא  ובמדרש הקשה על זמומת הגמלים 
יהיו הגמלים של אברהם אבינו ע"ה כחמורו 
של רבי פנחס בן יאיר שלא היה אוכל אפילו 
דבר שאינו מעושר, וכל שכן מן גזל, ולמה היו 

צריכים זמום.

ומבאר החתם סופר: ולפענ"ד אפשר לומר, לא 
שאברהם אבינו ע"ה חשש שגמליו ירעו בשדות 
אחרים שהרי היה בטוח בהם כמו ר"פ בן יאיר 
בחמורו, אך מפני שהגמלים מעלי גרה ונראין 
כאוכלים איכא משום חשדא וחלול ה' שיאמרו 
גמליו של אאע"ה אכלו בשדות אחרים על כן 

סגר פיהם.

והמדרש שהקשה לא רצה בתירוץ זה משום 
מקבלת  הן  בנדיבות  מפורסם  הי'  שאאע"ה 
אורחים וכן מה שאמר למלך סדום אם אקח 

מכל אשר לך, וממריבה עם לוט, ולא הי' אדם 
חושדו, וע"כ הי' הזמם מפני שירא באמת שמא 
יאכלו גמליו בשדות אחרים א"כ ק' וכי לא היו 
גמליו כחמור של ר' בן יאיר והיה הזמום חלול ה'. 

ועל זה י"ל, דאין הכי נמי דגמליו של אאע"ה 
לא היו זמומים מעולם אעפ"י שהרבה מאומות 
העולם לא הגיעו לקרסולי אברהם אבינו סגרו 
בשופטני  ולא  מגזל  ונזהרים  גמליהם  פיות 
עסקי', מכל מקום אאע"ה הי' בטוח בגמליו והי' 
ג"כ מפורסם לנדיב ולא נחשד ולא סגר פיות 
הגמלים לעולם, אך עתה נתן שטר מתנה כל 
אשר לו ליצחק וא"כ הם של יצחק ולא נתפרסם 
ובנדיבות ואיכא חשדא ע"כ  עדיין בחסידות 
זממם, והיינו שהי' ניכרים עתה שהם של אדוניו 
הוא יצחק שנעשה עתה אדוניו של אליעזר ע"י 

שטר המתנה וכמו שאמר להלן הוא אדוני, והם 
ניכרים עתה בכך כי מעולם יצאו בלא זימום 

ועכשיו יצאו זמומים.

אף בספר טעם ודעת הביא קושיית המדרש 
האם לא היו גמליו של אברהם אבינו דומים 
לחמורו של רבי פנחס בן יאיר שלא היה אוכל 
אפילו דבר שאינו מעושר, וכל שכן מן גזל, ולמה 

היה צריך להוציאם זמומים.

ומבאר, ונראה שאברהם הצטיין במידת החסד, 
ולא די היה לו שהוא נזהר באיסור גזל אלא 
רצה להורות גם לאחרים שלא ייכשלו בגזל, 
לכן זמם פי הגמלים שלא ירעו בשדות אחרים, 
ובכך פרסם לכל אחד חומר איסור גזל, שניכרים 

היו גמליו משאר גמלים עכ"ד.

שיר ידידות.
נקשר  שנחאי  גלות  בעקבות 
קשר אמיץ בין רבותינו למשפחת 
האדמו"רים מאמשינוב ששהו אף 
הם באותה גלות ארוכה. בתמונה 
הישיבה שר  שלפנינו מרן ראש 
התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ 
השבע  בשמחת  משתתף  זצ"ל 
ברכות של האדמו"ר מאמשינוב 
שליט"א )נראים משמאל לימין: 
רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  מרן 
חיים מיליקובסקי מגדולי גידולי 
הישיבה, בנו האדמו"ר מאמשינוב 
רבי  האדמו"ר  הסבא  שליט"א, 

מאיר מאמשינוב(

הפסק ובלא שינוי.

להשיג  כדי  המעשים  כל  תכלית  תהא  אם 
לצאת  כדי  המעשה  יעשה  לא  השלימות, 
שלימות  של  מעשה  אלא  בלבד,  חובתו  ידי 
הוא, ומענין התמימות, שיהו כל מעשיו בלא 
בהפסק  מעשיו  יהיו  אם  אבל  כלל.  הפסק 
ושלא בתמימות אלא רק לקיים חובתו, אזי 
״אם תעזבני יום יומים אעזבך״ )ירושלמי סוף 
ברכות(, כי ״צבת בצבת עשויה״, ומכח השלימות 

והתמימות בלא הפסק, יתקיים הכל.

ועלול  וטרדות,  נסיונות  יש  אחד  לכל  והלא 
לחשוב מה בכך אם פעם יאחר תפילה חלילה 
או יחסר בכוונת הברכות, הן כל חייו נוהג הוא 
כראוי ומה כבר אירע אם חיסר יום אחד, ברם 
זה אינו כך כלל וכלל, ואם מזלזל פעם אחת 

הרי זה חסרון בכל מעשיו.

ובלא תמימות המעשים הרי הוא כבר בסכנה 
וכבר  עוד,  ויפתנו  אליו  היצר  יבא  כי  גדולה, 
נעשית לו כהיתר, כמו שאמרו חז״ל )קידושין כ 
ע״א( ״כיון שעבר אדם ושנה נעשית לו כהיתר״, 
ואם נחלש ח״ו בקיום איזה מצוה וחשיבותה, 
הרי ערכה ירד בעיניו, וכבר חסרון הוא בעצם 

מעשה המצוה, ואינו במעלתו הראשונה.

לכן איסור הוא, בכל מצב שהוא, לוותר קצת 
או לחסר בתמימות. כי באמת ענין - ״כולן שוין 
לטובה״, אין פירושו דרגות ומעלות עליונות 
השייכים לאנשים גדולים וצדיקים, טעות היא 
לחשוב כן. כי באמת בלא הנהגה זו הרי נמצא 
האדם במקום סכנה, ואם יהא ברפיון שעה 
אחת או פעם אחת, הרי השפעת אותו רפיון 
עלולה לשנותו מן הקצה אל הקצה, שהרי ״אם 
תעזבני יום יומיים אעזבך״, ובחסרון פעם אחת 
כבר סכנה היא פן יפגום יופיו ויבוא לידי חטא.

יבא  לא  השלימות,  חיי  חי  אשר  איש  אבל 
לעולם לידי חטא. כי באמת אין היצר הרע 
צריך אלא פתח קטן, ולכשימצאו מיד נכנס 
לפתות האדם, אבל האיש השלם במעשיו לא 
ימצא היצר שום פתח לבא אצלו. וזו מעלתה 
של שרה אמנו - ״בת ק׳ כבת כ׳ בלא חטא״, 
ולא  הפסק  בלא  תמימות  שניה  היו  באשר 

באה לידי חטא.

לכן זו חובתו של אדם, זוהי הדרך להישמר 
כשלימות   - אדם  של  יופיו  וזהו  החטא,  מן 
המעשים, שיהא כל מעשה ותהא כל תפילה 
כל  בעבודתו  יפרעוהו  ולא  לה,  הנכון  באופן 
מצבים שבעולם, ואם יהיו כל מעשיו תמימים 
ושלמים, אזי כל ניסיון אשר יעבור עליו לא 

יזיזנו ממקומו.

קובץ ישורון - כרך כז )עמ' שנד(
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

ברכה גדולה ומכובדת 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 הרב בנציון הי"ו וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם באירוסי הנכד-הבן הבה"ח נתן ני"ו  עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
תערב ברכתנו שיהיה לקשר של קיימא ולבנין עדי עד ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מהם מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

ובכל נפשך
שירת התורה

שנים רבות וקשות חלפו על מרן ראש הישיבה 
זצוק"ל ביסורים הממרקים גוף ונפש. עוד לפני 
גילוי מחלתו תקפוהו כאבי ראש עזים וחולשה 
גדולה. גבורת הארי המפרסמת שלו, בה נהג 
עמדה   – ולילה  יומם  בשקיעה  ד'  בעבודת 
לו גם בתקופות אלו, ואף הלכה והתעצמה. 
עוד בשנות אברכותו הראשונות נודע בעמל 
התורה המופלא שלו. לא נתן תנומה לעיניו, 
הכין שיעורים עד כלות הכוחות, למד עד כלות 
הכוחות, השקיע בתלמידיו את דם התמצית. 
אחר כך, כשתקפה אותו המחלה התגלה במלוא 
כוחו הרוחני. מי מבני הישיבה לא נרעש לראותו 
מוסר נפשו בעמל התורה? הוא לא ויתר לעצמו. 
כאבי ראש איומים תקפוהו – אך לא השתלטו 
עליו. הוא היה מניח מגבות רטובות על ראשו, 
וממשיך בתלמודו. כאשר המגבות לא הועילו 
– היה מניח ראשו על השלחן וממשיך ללמוד. 
גם כשנאלץ לנוח על משכבו לא הסיח דעתו 
ביסוריו  שראהו  החברותות  אחד  מתלמודו. 
שאלו, איך ניתן ללמוד בסבל נורא כזה? השיבו 
ראש הישיבה, לשיטתו, תשובה טעונה אהבת 
תורה מזן אל זן: "כשאני שקוע בעומק העיון 
אין לי יסורים". וכבר אמר שלמה: "רוח איש 

יכלכל מחלהו".

אולם  מחלתו.  על  לדבר  מאוד  מיעט  רה"י 
מידיד  אחד  בפני  לבו  הרהורי  נחשפו  פעם 
תרומות  לגייס  לארה"ב  הגיע  הוא  הישיבה. 
לטובת הישיבה והתאכסן בבית אחד מידידי 
לא  הייסורים,  בעומק  הישיבה. הלה שראהו 

יכול היה לעמוד מנגד ופרץ בבכי, ומתוך בכיו 
ביטא את כאבו הגדול: "רבינו, מדוע נגזרה 
גזירה כזו עליו? הלא הוא מקדיש את כל חייו 

להגדיל תורה?!"

ראש הישיבה שתק דקות אחדות. תשובתו 
מרטיטה: "שנים רבות הרהרתי בדבר. הגעתי 
למסקנה שהיות וכל חיי אהבתי ללמוד תורה, 
חושבני שאהבתי ללמוד פי מאה ממה שכל 
אדם אוהב לעשות דבר שהוא רוצה בו מאוד. 
עד כדי כך, שכשאני רואה לנגד עיני גמרא 
אינני יכול שלא ללמוד. ראה הקב"ה שחסר לי 
ב'לשמה' של תלמוד תורה, לכן זיכני ביסורים 
כדי שאתייגע ואזכה בלימוד לשמה". מטבעו 
מאוד.  ורגיש  נפש  עדין  הישיבה  ראש  היה 
היה קשה לו מאד שיראו אותו אחרים בחליו 
שעליו  בליבו  קבע  רוחו  בעוז  אך  ובסבלו. 
יומו הרגיל ככל שניתן. הוא  להמשיך בסדר 
המשיך במסירת השיעורים, החל לצאת לאסוף 
כספים ברחבי העולם לתועלת הישיבה, התגבר 
על כל קשייו באופן מופלא, עד שהפך לסמל 
של מסירות נפש למען התורה בעולם הישיבות.

שליט"א,  יוסף  ר' שמריהו  הרה"ג  בנו  סיפר 
שאחד הקשיים הגדולים של ראש הישיבה 
הממושכות  הטיסות  במהלך  סבלו  היה 
במטוס,  למושב  והכניסה  העליה  לארה"ב. 
הישיבה ממושכת במושבים הצפופים, כל זה 
היה כרוך במסכת יסורים נוראה. פעם, לאחר 
סבל איום שעבר במהלך הטיסה, שאלוהו מה 
שלומו, והשיב: "ברוך ד'. גמרתי להכין שיעור 

אחד". הסבל אינו סיבה להפסיק את העמל 
היה  הטיסה  במהלך  לפעם  מפעם  והיגיעה! 
אומר למלויו היכן הוא אוחז בהכנת שיעוריו. 
ושיעוריו, כידוע, כללו את כל שיטות הראשונים 

עם סדר ובהירות בכל שיטה.

לא אחת, כשהיה חוזר מאוחר בלילה מנסיעה 
את  לכתוב  מיד  מתיישב  היה  לעיר,  מחוץ 
החידושים שהתחדשו לו בדרך. אחד ממלוויו 
ראש  מפרך.  התרמות  למסע  "נסענו  מספר: 
ופרש  מוחלטת  כוחו  באפיסת  היה  הישיבה 
לי  קרא  מסוים  זמן  כעבור  למנוחה.  לחדרו 
ביקשני  ואז  מיד,  ובאתי  נבהלתי  לחדרו. 
שאתקשר לישיבה ואודיע שיהיה שיעור כללי 
בעזה"י ביום רביעי. "אמסור בסוגיית התפסה 
בבכור, אומר לך מראי מקומות כדי שתתלו 
הרבה,  חולשתו  למרות  מחר".  כבר  אותם 

כשנכנס לחדרו ישב להכין שיעור!"

באחד ה'זמנים' למדו כאשר בישיבה מסכת 
דבריו  באמצע  בביתו.  חבורה  מסר  נדרים, 
נחלש כל כך עד שלא ניתן היה לשמוע את 
"היינו  כסיד.  חוורו  ופניו  רעד  גופו  כל  קולו. 
משוכנעים שלפחות עכשיו יסגור את הגמרא. 
אך ראש הישיבה ישב במצב זה דקות ספורות 
מבלי להכנע. לפתע אדמו פניו מאוד, התיישב 
על ידיו הרועדות, ובכח רב אמר את המשך 
השיעור עד תומו". מעמד אדיר זה, שליטתו 
העצמית ומסירותו לתורה וללומדיה, נחקקו 

בלבבות לדורות.

נא להתפלל ולהתחזק לרפואתו השלימה של אחד מחשובי האברכים בישיבה הקד' 
הרב ברוך ארי' ליב בן הדסה לרפו"ש

הזקוק לרחמי שמים מרובים א-ל נא רפא נא לו בתוך שאר חולי ישראל

 מעומק ליבנו הננו
לשגר ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד תמכין דאורייתא
הרב משה קגנוב הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל אירוסי הבן ני"ו

עב"ג בת ידידנו הנכבדים משפחת 
קוברניק הי"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב
 תערב ברכתנו שיהיה לקשר
של קיימא ולבנין עדי עד 

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

 מעומק ליבנו הננו
לשגר ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד מסור בלב ונפש למען אלפי 
עמלי התורה

הרב ירחמיאל קרלינסקי הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל היכנס הבן אברהם שלמה 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

 מעומק ליבנו הננו
לשגר ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד
הרב מאיר דאוויד הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
אנטוורפן

לרגל אירוסי הבן 
הבה"ח ישראל שלום ני"ו 
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
 תערב ברכתנו שיהיה לקשר
של קיימא ולבנין עדי עד 

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


