
ִחיָרתוֹ ָיכֹל ְלַהּטוֹת ֶאת ַעְצמּו ֶאל ַהּטוֹב,  ְיֵדי ָהָאָדם, ּוְבכַֹח בְּ לּוי בִּ ַמִים ַהֵרי ַהּכֹל תָּ ּתוָֹרה ְוִיְרַאת שָׁ ָגה בַּ ְקִניַּת ִמּדוֹת טוֹבוֹת ְוַהשָּׂ ִעְנָיֵני רּוָחִנּיוֹת, בִּ בְּ
ֲעֵרי גַּן ֵעֶדן ֲאִפּלּו  יַע ַעד שַׁ ֵמִחים יוֵֹתר, ִויכוִֹלים ְלַהגִּ ִרים יוֵֹתר, ּושְׂ ים יוֵֹתר, ְוִנְהִיים ְמֻאשָּׁ יִגים יוֵֹתר, ִמְתַעלִּ ִצים יוֵֹתר ְוָרִצים יוֵֹתר, ַמשִּׂ ְתַאמְּ מִּ ָכל שֶׁ ּוכְּ

עוָֹלם ַהזֶּה )מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל( בָּ

 "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
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

מתקע"ז ועד תשע"ז
בפתחה של השנה החדשה הבעל"ט  אנו ניצבים 
שנה  מאתיים  ימלאו  השנה  בזאת  נרגשים. 
להקמת ישיבתנו הקדושה בעיירה מיר, ומאז 
במשך מאתיים שנה לא פסק קול התורה מהיכל 
הישיבה הקדושה. החל מהגרעין הראשון שיסד 
את הישיבה בעיירה הקטנה מיר בשנת תקע"ז, 
ולאחר מכן משך השנים במהלך גלגולים, רדיפות 
ומסעות, עבור דרך שתי מלחמות עולם – מעולם 
לא פסקה ישיבה ממיר. ממיר שבליטא, עבור 
דרך ימי הגלות בווילנא ובשנחאי ועד הישיבה 
הקדושה השוכנת כיום בירושלים ובנותיה, ומונה 
יומם  על משנתם  אלפי תלמידים השוקדים 

ולילה מאין הפוגות. 
מאז ייסודה היתה ישיבת מיר אבן שואבת לעמלי 
תורה שנהרו אליה מקרוב ומרחוק. מהעיירות 
הסמוכות וממדינות רחוקות, וכך הוא גם בימינו 
אנו, כאשר הישיבה מגדלת עדרים-עדרים של 
אליה  הבאים  תורה,  ועמלי  חכמים  תלמידי 
מארבע כנפות ארץ: מערי ארץ ישראל השונות, 
ומעשרות מדינות ברחבי העולם, כאשר הכל 
חפצים לשתות ממי המעיין המפכים בעוז - אין 
מים אלא תורה, וצומחים במשך שנות לימודם 
בישיבה לתלמידים חכמים ויראי שמים מופלגים 
שדרכי הישיבה משתקפות בכל הליכות חייהם.

בעמדנו בפתח שנת תשע"ז שגורה בזה תפילתנו 
לא-ל בורא עולם שנזכה שתהא השנה הבאה 
עלינו לטובה שנת הצלחה וברכה, שנה שיתרבה 
בה קול התורה בהיכלי הישיבה ובכל רחבי עולם 
להצלחה  התורה  בני  בה  שיזכו  התורה, שנה 
ועליה בתלמודם מתוך הרחבת הדעת ובהירות, 
שנה שיזכו מחזיקי התורה להמשיך במעשיהם 
הגדולים ולהצליח בכל דרכיהם, שנת גאולה 

וישועה.

19:41   19:00  17:49 ירושלים 

19:37  19:01  18:06 תל אביב 

20:20   19:55  18:46 ציריך 

19:46  19:17  18:20 וינה 

20:30  20:09  19:04 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת נצבים
זמני כניסת ויציאת השבת

מעלת הכלל
אתם נצבים היום כולכם. )דברים כט, ט(

מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים ]אפילו 
ביום[, אף אתם כשאפלה לכם, עתיד להאיר לכם 
אור עולם, שנאמר )ישעיה ס, יט( והיה לך ה' לאור 
עולם. אימתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת, 
שנאמר )דברים ד, ד( חיים כולכם היום. בנוהג 
שבעולם, אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא 
יכול לשברם בבת אחת. ואילו נטל אחת אחת, 
אפילו תינוק משברן. וכן את מוצא שאין ישראל 
נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, שנאמר )ירמיה 
נ, ד( בימים ההמה ובעת ההיא נאם ה' יבואו בני 
ישראל ובני יהודה יחדיו וגו', כשהן אגודין, מקבלין 

פני שכינה. )תנחומא נצבים, א(

בביאור הדברים אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח 
יעמוד  אם  אפילו  יחיד,  אדם  זצ"ל,  שמואלביץ 
עדיין הוא בבחינת קנה אחד  עליונה,  במדרגה 
שאפילו תינוק יכול לשברו, ואימתי כלל ישראל 
נמצאים במדרגה חזקה ואיתנה שאין שום כח 
בעולם שיוכל לשברם, רק בשעה שהם אגודים יחד, 
וזאת היא השעה הראויה שתשרה שכינה ביניהם.

ומה מאגד את כלל ישראל? צירוף של כל היחידים 

להיות ציבור, והוא על ידי ששנאו את המחלוקת 
ואהבו את השלום, זהו המאחד את כולם יחד עד 

שאין כל אדם יכול לשברם.

ואף אם כל אחד ואחד מישראל בפני עצמו אינו 
ראוי לגאולה ולקבלת פני שכינה, אך כאשר כולם 
עד  וכוחה,  האגודה  גדולה מעלת  יחד,  אגודים 

שזוכים להגאל ולקבל פני שכינה.

היה הגאון רבי חיים הכהן קמיל זצ"ל מוסר את 
הגר"ח  רה"י  מרן  דמו"ר  בפומיה  שהיה מרגלא 
להזכיר בענין זהמעשה שהיה בעיר ראסיין במדינת 
ליטא, שהיו שלושה צדיקים שהחליטו להתאגד 
בחבורה אחת, וקיבלו על עצמם יחדיו לעבוד את 
תורה מתוך  ללמוד  עצמם  והפרישו  השי"ת  ה' 
עמלות נוראה, ועוד מילי דחסידותא שקיבלו על 
עצמם, ואמר אז הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל 
כי בכח עבודתם של אותם שלושה צדיקים יכלו 
הם אף לעלות חיים השמימה, כי לעבודת הרבים 
יש כח עצום ונורא, ובהתאחדות כולם יחד יכולים 

להגיע למדרגות הגבוהות ביותר.
)שיחות מוסר, עמ' רל"א, שי"א - אמרי חיים 
פר' ויחי, עמ' רמ"ו(

השפעתה של ראיה קלה
כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת 
אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם, ותראו את 
שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר 
עמהם, פן יש בכם איש או אשה או משפחה או 
שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלקינו ללכת 
לעבוד את אלהי הגוים ההם. )דברים כט, טו-יז(

כי אתם ידעתם וגו' ותראו את שקוציהם - לפי 
שראיתם האומות עובדי אלילים, ושמא השיא 
לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם. פן יש בכם 

וגו' - לפיכך אני צריך להשביעכם. )רש"י(

בני אותו דור הלא כבר הזדככו והתעלו עד לפסגת 
מרום, דור דעה שזכה לראות את השגחת הקב"ה 

עין בעין, ביציאת מצרים וקריעת ים סוף שהגיעו 
שלא  מה  הים  על  שפחה  ש"ראתה  למדרגה 
ראה יחזקאל בן בוזי" )מכילתא בשלח(, ואחרי 
כן בקבלת התורה, פנים בפנים דיבר ה' עמכם, 
ואחר כך בהליכתם במדבר ארבעים שנה שראו 

את נסי הקב"ה והשגחתו עליהם.

ונשאלת השאלה, לאחר כל זה, אחרי כל הגילויים 
המרוממים, כיצד ניתן להבין זאת שהוצרך עוד 
משה להזהירם ואף להביאם בשבועה שלא יטעו 
אחרי עבודה זרה של עץ ואבן, שקוצים וגלולים, 
בעיניהם  שהיתה  מעיד  הכתוב  הרי  זה  ומלבד 

מאוסה כשקצים וגללים?



המשך מתורת 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

ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  מסביר  אלא, 
העצום  הכח  את  מכאן  אנו  רואים  ליבוביץזצ"ל, 
אכן  מדובר  האדם,  של  עיניו  מראה  שבהשפעת 
בבני דור דעה שזכו להשגות עילאיות, אך למרות 
זאת הוצרך להכניסם באלה ובשבועה ובברית, וזאת 

מפני שעברו דרך עמון ומואב וראו את שקוציהם ואת 
גלוליהם, ובודאי כי היתה מאוסה בעיניהם כשקצים 
וגללים, ואין ספק כי גם ירקו עליה אין ספור פעמים, 
אך מכל מקום הרושם שעושה על האדם מה שהוא 
רואה בעניו גדול כל כך, ולכן כבר היו צריכים ברית 

מחודשת ואזהרות רבות, הכל כדי לעקור מלבם את 
הרושם השלילי של המעבר דרך עמון ומואב. כל כך 

חמורה ומסוכנת השפעתה של ראיה קלה.

)דעת חכמה ומוסר ח"ב מאמר פ"ט, עמ' ש"א - 
דעת תורה עמ' ע"ב-ע"ג(

בכל צרותם לו צר
ושב ה' אלקיך את שבותך. )דברים ל, ג(

היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן 
כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם, 
וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם. 
ועוד יש לפרש שגדול יום קבוץ גליות ובקושי כאילו 
הוא עצמו צריך להיות אוחז בידו ממש איש איש 
ממקומו, כענין שנאמר )ישעיה כז, יב( "ואתם תלקטו 
לאחד אחד בני ישראל", ואף בגליות שאר האומות 
מצינו כן )יחזקאל כט, יד( "ושבתי את שבות מצרים". 

)רש"י(

כותב מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקלזצ"ל, 
רואים אנו מכאן חידוש גדול, לא רק כאשר נגאלים 
ישראל מגלות ומצרה מעלה הקב"ה כאילו גם הוא 
נגאל עמהם, ככתוב "ושב ה' אלקיך" - והשיב לא 
נאמר כי אם ושב, ולא בישראל בלבד גדול יום קיבוץ 
גלויותיהם, עד שכאילו הקב"ה בעצמו אוחז בידיו ממש 
איש איש ממקומו, אלא אף בגלות שאר האומות נאמר 
כן, שכן אמר יחזקאל "ושבתי את שבות מצרים", וירמיה 
אמר )ירמיה מח, מז( "ושבתי את שבות מואב", אותו 
עם מואב הנקלה והבזוי שחטא והחטיא את ישראל, אך 

מכל מקום בזמן שהוא נמצא בצרה ובשביה, הקב"ה 
כביכול עמו בצרה, עד שבשעה שהוא גואלו ומשיב 
את שבותו מעלה על עצמו כאילו הוא נגאל עמהם.

ידון כל אחד קל וחומר בעצמו, אם ברשעי האומות 
התקיים הכתוב "בכל צרותם לו צר" ו"עמו אנכי בצרה", 
בני ישראל שנאמר בהם "ועמך כולם צדיקים", ישראל 

עם קרובו של הקב"ה, הרי על אחת כמה וכמה.

)חסד חיים, מאמר ג'(

תרדמת ההרגל
כי קרוב אליך הדבר מאד. )דברים ל, יד(

פירשו הרמב"ן והספורנו שפסוק זה מדבר על מצות 
התשובה.

ויתמה על הדבר, אם כה  ישתומם  רואה  והנה כל 
קלה היא מצות התשובה וכל כך נוח לקיימה, מדוע 
מעטים האנשים השבים בתשובה? מדוע אין כולם 

קופצים עליה?

תירץ מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, זהו 
כוחו של ההרגל! אסונו של האדם הוא בכך שהוא 
מתרגל למצבו, יהיה גרוע ושפל כאשר יהיה, מטבע 
בריאתו הוא משלים עם כל מצב מבלי לחשוב כי הסוף 
מתקרב ובא, ומי גרם לכך? ההרגל גרם! וכיון שכך 
הוא כוחו של ההרגל שממית כל ניצוץ של קדושה 
והתרוממות, כלל אינו מרגיש צורך לחזור בתשובה. 
אך אילו בפתע פתאום היה רואה את מצבו ובהפתעה 
היה  בודאי  היה מבחין עד להיכן התדרדר,  גמורה 

מתעורר לשוב ותיכף היה נהפך לאדם אחר.

האויב הגדול של כל רגש קדושה והתעלות הוא ההרגל, 
אפילו אם כבר מתנוצץ בלבו ניצוץ ושלהבת אש קודש, 
הרי בכח ההרגל נכבים מיד זהרורי גחלת רגשי הקודש, 

הם דועכים ומתמעטים, עד כי נמסים ואינם.
וזהו שאמרו בגמ' )שבת דף ל"א ע"ב( "אמר רבה מאי 
דכתיב )תהלים מט, ז(: 'זה דרכם כסל למו'? יודעים 
ויש להם חלב על כסלם,  רשעים שדרכם למיתה, 
שמא תאמר שכוחה היא מהן? תלמוד לומר 'ואחריהם 

בפיהם ירצו סלה'".
כלומר, הרשעים התרגלו כל כך למצבם הנואל עד 
שאפילו זכרון המיתה אינו עושה עליהם רושם כלל, 
'שמא תאמר שכוחה היא מהן', וא"כ עדיין יש להם 
תקנה כאשר יראו את אחד מחבריהם מת, או שאם 
יזכירו להם את יום המיתה ישובו בתשובה, אין זאת 
כך, אלא סופם המר שגור בפיהם תמיד, יודעים הם 

היטב שדרכם למיתה, ואף על פי כן אינם מתעוררים 
לשוב, וכיון שכך שוב אין להם תקנה.

התעוררות  לידי  להגיע  יוכל  כיצד  לאדם  והעצה 
ולהשתחרר ממאסר ההרגל, היא על ידי התעוררות 
פתע, אין האדם צריך אלא להתעוררות פתאומית 
שתוציאנו מן השגרה, ובכוחה של אותה התעוררות 
להכניע את ההרגל ולהחזירו בתשובה, וזוהי כוונת 
הכתוב "בפיך ובלבבך לעשותו", שעל ידי התעוררות 
פתע המוציאה את האדם מן ההרגל מיד חוזר הוא 

בתשובה בקלות וללא מאמץ.
העצלות היא המעכבת בפני התשובה ומונעת מהאדם 
להתבונן במעשיו ולהתעורר לשוב על חטאיו, הדרך 
היא ההפתעה, להביא את החוטא  להינצל ממנה 
להכרה במצבו באופן פתאומי, וכך יתעורר מתרדמתו 

וישוב בתשובה.
)שיחות מוסר, עמ' ת"י-תי"ב(
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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

"קרוב אליך הדבר מאד" - בלימוד המוסר
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת 
היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא לאמר מי 
יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה 
וגו', כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. 

)דברים ל, יא-יב, יד(
הרמב"ן כתב שכוונת הכתוב היא על מצות התשובה 
שקרובה אל האדם, כי אחר שהאדם מחליט באמת 
לחזור בתשובה, אין לו מעכב לבצע את תנאי התשובה, 
שהרי אין לו קושי להתחרט על עוונותיו, לקבל על 

עצמו קבלה לעתיד, ולהתוודות על חטאיו.
אמנם יש לשאול, כיצד יתכן הבדל כה גדול בין ההוה 
אמינא שבתחילת הפסוק ש"בשמים היא", למסקנה 

שבאמת "קרוב אליך הדבר מאד"?

מרגלא בפומיה דמרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקלזצ"ל 
להסביר, דהנה יש תמיהה גדולה בכל מהלך החיים 
של האדם, שהרי כל בר דעת יודע ומבין כי אם הוא 
לא יעמוד בנסיונות, וחלילה יכשל בעבירות, יפסיד 
את כל שליחותו בעולם הזה. אם כן כיצד יתכן שכל 
כך הרבה אנשים ביניהם אנשים חשובים מתעלמים 

מאמת כה פשוטה וברורה?
אלא, ברא הקב"ה את היצר הרע, שיש בו כוחות עצומים 
להטעות את האדם ולהכשילו, זאת כדי שהאדם יהיה 
בעל בחירה ויקבל שכר טוב על התגברותו. והעצה 
היחידה להתמודד מול נסיונות היצר הרע היא בכח 
לימוד התורה, וכמו שאמרו חז"ל )קידושין דף ל' ע"ב( 
"בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין", וכפי שכבר 

השריש הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל כי אין הכוונה 
על דברי תורה בלבד, אלא כוונת דברי חז"ל על תורת 
כל מידה ומידה איך לנהוג בה. וזוהי העצה היעוצה 
כנגד יצר הרע, להתבונן ולשנן בכל יום את יסודות 
היראה, על ידי לימוד המוסר שיזכיר לאדם תמיד 
שעליו להמלט ממלתעות יצר הרע שאורב לו להכשילו.

זהו ההבדל הגדול בין מצב של "בשמים היא" לבין 
"קרוב אליך הדבר מאד". אדם שחי כל ימיו בהתבוננות 
ביראת שמים, לומד מוסר, מפקח ומביט על מעשיו, 
הוא קרוב. אולם כאשר האדם לא משתמש בכלים 
שהקב"ה ברא עבורו כדי שישאר בקרבת ה' תמידית, 

אכן רחוק הוא כמרחק שמים מארץ.
)בכל נפשך, עמ' 310(

ימים מקדם

תחל שנה וברכותיה. איגרת ברכה ששיגר מרן ראש 
הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל, אל 
הרב יצחק מאיר לוין בערב שנת תשכ"ג

בית חדש. מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, במעמד 
הנחת אבן הפינה למוסד תורני, בשנים הראשונות אחרי בואו לארץ ישראל. )נשמח 

לקבל עוד פרטים אודות תמונה זו(



בתוך עמי אנכי יושבת
אליעזר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  מנהגו של 
יהודה פינקל זצ"ל היה שלא לקח שום עליה לתורה 
בראש השנה ויום הכיפורים, בטעם הנהגה זו הסביר 
נכדו מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל 
כי נהג כן מכיוון שלא רצה להתבלט בימי הדין אלא 

חפץ להיות חלק מהכלל.
המשיך מרן רה"י רבי אריה באותו עניין ואמר: אומר 
לכם דבר נורא ששמעתי ממו"ר מרן ראש הישיבה 
הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, כאשר ישיבת מיר ניצלה בנס 
גדול, שנסעו ברכבת מרוסיה ליפן, דברים שלא מובנים, 

לולא ההשגחה העליונה שסובבה כך, היה אחד 
מחשובי תלמידי הישיבה במיר שהתנגד לנסיעה. 
טענתו היתה שזה סכנה גדולה לישיבה הק' ולא 
כדאי לנסוע. אבל רוב בני הישיבה עם מרן הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל ומרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל נסעו ליפן. ולבסוף הישיבה ניצלה 
רבי  הי"ד. אמר  נהרג עם הקדושים  ואותו אחד 
ניצל? משום שנשאר לבד  חיים, מדוע הוא לא 

ולא היה חלק מכלל הישיבה!
כך  כל  מפשפשים  לא  הכלל  בתוך  שנמצא  מי 

בפנקס שלו. והלא אלו דברי השונמית שאמרה 
)מלכים ב ד, יג( "בתוך עמי אנכי יושבת", ובזוה"ק 
עתיד  יש  לכלל  השנה.  בראש  זה  שהיה  מובא 
גדול. דוד המלך ע"ה מבקש )תהלים קו, ד( "זכרני 
ה'ברצון עמך פקדני בישועתך", אני רוצה להיות 
כלול בתוך העם. ומשום כך לא רצה ראש הישיבה 
רבי אליעזר יהודה להתבלט בימים נוראים. ודאי 
ממך  נעלם  דבר  אין  אחד,  מכל  יודע  שהקב"ה 
ואין נסתר מנגד עיניך, אבל כשהוא נכלל בתוך 

הכלל זה אחרת.

עצם הראיה עלולה להזיק
בשנת תרצ"ה הוצע להגאון רבי יוסף מרדכי בוימל 
רבני בארה"ב, הצעה שהיתה  זצ"ל לכהן בתפקיד 
עתידה להציל את חייו, בעוד שכל שאר בני משפחתו 
שנותרו על אדמת אירופה נספו בימי המלחמה הנוראה.

בדרכו לנמל המבורג עלה בידו להתעכב וללמוד למשך 
תקופה בישיבת מיר, שם פגש את מרן המשגיח הגה"צ 
רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל וסיפר לו כי הוא בדרכו 
לאמריקה. המשגיח הזהירו מפני הסכנות הרוחניות 
ששררו אז ברחובות אמריקה, תוך שהוא מסביר לו 

את דברי הכתוב בדרך זו:
'ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם' - כשתראו עד 
כמה הם מתועבים ומשוקצים, 'פן יש בכם שורש פורה 
ראש ולענה' - שמא מישהו מכם ילך אחר עבודה זרה.

שאל רבי יחזקאל, אם הם יראו עד כמה מתועבת 
היא עבודה זרה, מדוע א"כ קיים חשש שהם ילכו 
בעקבותיה? והשיב, כי אכן אמנם מדובר בשקוצים 
ראיית  עצם  'ותראו',   - אבל  ומתועבים,  מאוסים 
אנשים החיים בדרך זו, מבלי שיפגעו במכת ברק 
זה עלול להשפיע באופן שלילי  מן השמים, דבר 

ומזיק על עם ישראל.
לאמריקה  תגיע  כאשר  יחזקאל,  רבי  אמר  ולכן, 
ותראה שם רח"ל אנשים שמחללים שבת בפרהסיא, 

כפי שלא ראית מעולם, ולמרות זאת נראה שהם 
על  לרעה  להשפיע  עלול  הדבר  בחיים,  מצליחים 

האידישקייט שלך.
סיפר רבי יוסף מרדכי לימים, כי אותן המילים ליוו 
אותו במשך כל השנים שדר באמריקה, ובהן עסק 
בהפצת תורה בארץ לא זרועה, שהיתה אז כמדבר 

שממה.
)עזרי מעם ה', עמ' 455(

מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה
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בכל העניינים

עובדות מרבותינו

ברכה שלוחה מהיכלי התורה
קדם מעלת

ידיד נאמן לישיבה הקד'
אשר מוסר נפשו למען אלפי עמלי התורה
השוקדים בהיכלותיה של ישיבת מיר הקד'

איש עצה ותושיה
ה"ה

הרב הגאון רבי נפתלי גרינצוויג שליט"א
ומנב"ת הרבנית תליט"א

מראשי ישיבת ווינער ישיבה
וויען יצ"ו

לרגל נישואי הנכדה תחי'

בת חתנו הרב יוסף מרדכי וייס שליט"א
ציריך

בשעטומ"צ ובמזל טוב
יהא רעוא שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 

לתפארת המשפחה הרוממה, ולתפארת כרם בית 
ישראל, ויזכו לראות נחת מכל יוצ"ח ההולכים 

מתוך נחת והרחבה בדרכי האבות לשם לתהילה 
ולתפארת.

בברכת התורה
הנהלת הישיבה

מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב קמי

משפחת פינקל שיחי'
ולאמה של מלכות
הרבנית תליט"א

לרגל אירוסי הבן-הנכד

תלמיד הישיבה הבה"ח ירוחם ני"ו

בן הגאון רבי יצחק זצ"ל
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן 
בישראל, דורות ישרים מבורכים ולבנין עדי עד, 

וירוו ממנו ומכל המשפחה רוב נחת ושמחה

אי עליה מתמדת - האסון הגדול ביותר
ובחרת בחיים. )דברים ל, יט(

כל ימי חייו של מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
אמונה  של  אחת  מקשה  היו  לוינשטייןזצ"ל 
אמיתית ומוחשית יחד עם יראת שמים טהורה 
והתחדשות  רעננות  בו  ליהטה  תמיד  ונשגבה, 
וגם עד זקנה ושיבה, לא הורגשה בו שום שגרה 

בשום פרט מעבודת ה'.

כותב תלמידו הרה"צ ר' אלחנן יוסף הערצמאן 
זצ"ל: כשבאתי לביקור מארצות הברית, אמר לי 
בשעת פרידתי, תזכיר לתלמידינו שהציווי "ובחרת 
בחיים" הוא ציווי תמידי ללא הרף, תמיד צריך 
להיות בוחר, וכסדר צריכים לעלות ולהתעלות, 

אי העליה הוא האסון הגדול ביותר לאדם!

מי שאינו עולה בתמידות דומה למי שאיחר את 

הרכבת ונשאר עם מזוודותיו על הרציף ולעולם 
לא יגיע למחוז חפצו. העליה המתמדת ברוחניות 
היא הרכבת המובילה את האדם למילוי תעודתו 

בעולמו.

)מופת הדור פ"ט, אות מ"ג(
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