
צ'ק של הרמ"א - גם כן טוב
וביום השמיני ימול בשר ערלתו )יב, ג(. 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 
זצ"ל, היה נודע כמחזיק עצום של תלמידי חכמים, 
וכך היה דרכו, כל  לבד מה שדאג לבני הישיבה. 
אברך בעל כשרון שפגש וחשב שיכול לגדול להיות 
תלמיד חכם לקח את הוצאת מזונותיו על כתפיו 
היה  כן  ובגלל  הפרעות.  בלא  ללמוד  שיוכל  כדי 
הגרא"י מחזר אחרי כיבוד ה'סנדקאות' ומשתדל 
לכך מאוד אף אם היה בא לו בטרחות גדולות, כי 
כתב הרמ"א )יו"ד סי' רסה סעיף יא( "דכל סנדק 
הוי כמקטיר קטורת, ואמרינן גבי קטורת )יומא כו.( 
'חדשים לקטורת' מפני שהיא מעשרת", והוא הרי 

היה צריך להרבה כסף למען מטרותיו.

בזקנותו כשכבר היה קשה לו לנסוע לסנדקאות, 

שטח את ספיקו לפני הגאון רבי יצחק זאב מבריסק 
מו(  אות  )שם  הגר"א  בביאור  כתב  דהנה  זצ"ל, 
ולכך שאל  ראינו סנדק שמתעשר",  "ולעולם לא 
הגרא"י, כי אם אכן הסנדקאות מעשיר אז צריך 
למרחקים,  גם  זה  לכיבוד  ולנסוע  להתאמץ  הוא 
משום מסירות נפש על לימוד התורה שבזה יוכל 
להחזיק את הת"ח ללמוד, אולם אם כדברי הגר"א 
אינו צריך לטרוח כ"כ להיות סנדק בברית, השיב 
לו הגרי"ז: "צ'ק של הרמ"א הוא ג"כ טוב!", כלומר 
הרי שהוא  כתב שסנדקאות מעשיר,  הרמ"א  אם 
ערב להעשיר את הסנדק, ואף שהגר"א חולק עליו 

מ"מ הבטחתו של הרמ"א ג"כ טוב... 
מפי ספרים וסופרים

לקח מאלף לתשובה - מהמצורע
והסגירו הכהן )יג, ה(.

מרן המשגיח הגר"י לווינשטיין זצ"ל, היה למד מדיני 

המצורע תוספת לקח ומוסר השכל: 

הנה, כל ענין טומאת המצורע ותכליתה היא כדי 

שיתעורר לתשובה ולתיקון מעשיו. אך כמו אצל כל 

חוטא, ישנם כמה דרגות ומצבים. בתחילה הריהו 

"מצורע מוסגר" ואם אז יתעורר לשוב, יירפא ויטהר. 

אך אם מתעקש האדם שלא להתעורר לתשובה 

תיקון  את  דוחה  אם  אף  או  במריו,  עומד  ועדיין 

"מצורע  ונעשה  נטמא  אז  כי  לכשיפנה,  מעשיו 

מוחלט". עתה כבר שקוע הוא בתחתית המדרגה 
וכדי לצאת ממצבו זה רבו הקשיים והמכשולים.

ומעתה נשכיל בדרכי התשובה הראויות לו לאדם. 
לבין  לשוב  הממהר  שבין  ההבדל  את  וראו  צאו 
המתמהמה. הנה, אם ממהר ומזדרז לתקן מעשיו 
ולשוב בתשובה, כי אז בנקל יעלה הדבר בידו וישוב 
אז  כי  לשוב,  יחוש  ולא  יתמהמה  אם  אך  ויטהר. 
יתדרדר לשפל תחתית ותכבד עליו העבודה ותקשה 

עליו הדרך לתשובה כעול וכמשא כבד מנשוא.
מליץ יושר

מי שאין יכול להשפיע - חשוב כמת
בדד ישב מחוץ למחנה מושבו )יג, מו(.

בגמרא במסכת ערכין איתא: "תניא מה נשתנה 
למחנה  מחוץ  ישב  'בדד  תורה  מצורע שאמרה 
איש  בין  לאשתו,  איש  בין  הבדיל  הוא  מושבו' 
לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד ישב". עוד אמרו 
חז"ל: "ארבעה חשובים כמת: עני, מצורע, סומא 

ומי שאין לו בנים". 

יש להבין מה הדמיון בין אלו לבין "מת"? ומבאר 
מרן ראש הישבה הגר"ח שמואלביץ: המושג "חי" 
ו"מת" מתייחסים לכוח הנתינה שיש לו לאדם לתת 
ולהשפיע מטובו לאחרים. כמו שמעיין מים חיים 
משפיע מנוזליו לכל סביבותיו, כן הוא האדם החי. 
לעומת זאת המיתה מסמלת חיסרון בכוח הנתינה, 

שאין בו כבר את הכוח להעניק ולהשפיע לזולת. 

אין   - ולכן אלו הארבעה חשובים כ"מת": העני 
לא   - בנים  לו  מי שאין  לזולת.  לסייע  ממון  לו 
זכה להעניק ליוצאי חלציו ולהעביר את מורשתו 
לדורות הבאים אחריו. סומא - כיוון שאינו רואה 
אין הוא יודע מה חסר לבריות כדי שיוכל למלא 
את חסרונם. המצורע - שבארס פיו הפריד בין 
הדבקים, גרם בכך שתבוא עליו טומאה שתחייב 
יכול הוא  ומעתה לא  ולשבת בדד,  אותו לצאת 

להשפיע לאחרים.
להתענג

 "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

התורה פושטת את כל הספקות

כהררי  "צדקתך  ח:(  )ערכין  חז"ל  דרשו 
א-ל" - אלו נגעי אדם, "משפטיך תהום 
רבה" - אלו נגעי בתים. ופירש רש"י )שם( 
שנגעי אדם יש מהן שנבררים בשבוע אחד, 
וזהו צדקתך, משא"כ נגעי בתים נבררים 

רק בשלושה שבועות.

ותמה מרן ראש השיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל )שיחות מוסר, מאמר סב( אדרבה הרי 
לנגעי בתים שמסגירין שלש שבועות יש לו 
יותר זמן להתבונן ולשוב בתשובה, ואילו 
נגעי בני אדם שיש מהן שנחלט בשבוע 
אחת, א"כ ממהרין להיפרע ממנו וגרע טפי, 
ואם כן הי' מסתבר לומר שה"צדקה" הוא 
אצל נגעי בתים, שיש לו יותר זמן, ולא 
אצל נגעי אדם שאין לו רק שבוע אחת?

לאדם  לו  היה  שנוח  מזה,  רואים  אלא 
לסתור ולנתץ ביתו, רק שלא ישהה בתהיות 
וספיקות שיהי' לו עינוי הדין, כאשר איננו 
יודע אם יהי' מוסגר או מוחלט, לכן נגעי 
הוא  אחד,  בשבוע  שמחליטין  אדם  בני 

ה"צדקתך", ולא הנגעי בתים.

עלינו  כמה  הגר"ח  מרן  הוסיף  וממילא, 
מוטל להודות לשבח ולהלל להשי"ת על 
אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע 
ודרך מכוונת על  בתוכינו, שהוא הוראה 
כל צעד ושעל איך לעשות, ומה לעשות, 
ואין האדם עומד בספיקות והתלבטויות, 
אלא הכל מסודר לפנינו כשלחן ערוך כל 
המוטל עלינו לעשות כל ימינו עלי אדמות, 

בכל עת ובל מצב.

20:34  19:56   18:41 ירושלים 
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

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

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

ב' סוגי תזכורות מלמעלה - לשוב בתשובה
והבגד כי יהיה בו צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים )יג, מז(.

ולא הווה  "זה איננו בטבע כלל  הרמב"ן:  כתב 
ישראל  בהיות  אבל  הבתים,  נגעי  וכן  בעולם, 
שלמים לה' יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד 
גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב. וכאשר יקרה 
באחד מהם חטא ועוון, יתהווה כיעור בבשרו או 
בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו".

המשגיח  מרן  מלמדנו  השי"ת  בהנהגת  יסוד 
הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין: 

הקב"ה מורה דרך לחוטאים שיתקנו מעשיהם 

ויעשו תשובה. הנהגה זו של הקב"ה היא לגבי 
שדרכם  אופנים  שני  שישנם  אלא  אדם,  כל 
מורה השי"ת לאדם כי יש בידו חטאים ועליו 

לשוב בתשובה. 

אם האדם בדרגה עליונה, אזי הקב"ה מעורר 
אותו לתשובה באופן גלוי, "למעלה מן הטבע" - 
ואז יהיה נקל על האדם לדעת ולהבין כי חטא, 

וימהר להטיב דרכו ולשוב בתשובה שלימה. 

לעומת זאת כשאדם בדרגה נחותה, אזי אינו 

אלא  הטבע,  מן  שלמעלה  להתעוררות  זוכה 
לתשובה  לעוררו  השמים  מן  שבאים  הרמזים 
הם מכוסים ונסתרים בדרך הטבע, כמו מחלות 
וייסורים. והנה גם הם בוודאי נועדו לעורר את 
האדם לתשובה, אך כיוון שהם עניינים 'טבעיים' 
כביכול, הרי בנקל עלול האדם לדחותם ולפרשם 
השגחת  את  בהם  לראות  ולא  'טבעי',  כדבר 

השי"ת שבאה לעוררו לשוב מדרכו הרעה.

טללי אורות )מהדורת שניים מקרא(

לעשות מפסוק דומם – סם חיים
זאת תהיה תורת המצורע )יד, ב(.

מעשה  ב(  טז,  רבה  )ויקרא  במדרש  מסופר 
ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות 
לציפורי, והיה מכריז ואומר: "מאן בעי למזבן 
סם חיים", כשביקשו לקנות ממנו הוציא ספר 
"מי האיש החפץ  על הפסוק  והצביע  תהלים, 
חיים"... "נצור לשונך מרע". כאשר התנא רבי ינאי 
שמע אותו אמר: "כל ימי הייתי קורא הפסוק 

הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא 
רוכל זה והודיעו". 

הסביר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
שיכולים  העובדה  מן  התפעל  ינאי  רבי  זצ"ל: 
לעשות מפסוק זה צרור-רוכלים, להטעינו על 
כמצרך  למוכרו  למקום  ממקום  ולילך  כתפו, 

בזה  חידוש  הראה  רוכל  אותו  לסוחר.  העובר 
שנטל פסוק דומם מתוך הספר והפכו למציאות, 
לממשות, לסם חיים שהכל רצין אחריו לקנותו. 

מפי  כשיצאו  האלה  הדברים  נאוו  מאוד  ומה 
עושיהם.

מרביצי תורה ומוסר )ח"ב עמ' עא(

זאת תהיה תורת המצורע )יד, ב(.

מעשה  ב(  טז,  רבה  )ויקרא  במדרש  מסופר 
ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות 
והיה מכריז ואומר: "מאן בעי למזבן  לציפורי, 
סם חיים", כשביקשו לקנות ממנו הוציא ספר 
החפץ  האיש  "מי  הפסוק  על  והצביע  תהלים, 
חיים"... "נצור לשונך מרע". כאשר התנא רבי ינאי 
שמע אותו אמר: "כל ימי הייתי קורא הפסוק 
הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא 

רוכל זה והודיעו". 

המדרש  בדברי  פשט  דרך  על  ביאור  שמעתי 
בהקדם מעשה שהיה בישיבת מיר בימיו של 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל,  מרן המשגיח הגה"צ 
בימים  גם  היה  השנה  ימות  כל  משך  וכדרכו 
נוראים משמיע שיחות מוסר להתלמידים, וחוץ 
אברכים  ג"כ  מגיעים  היו  הישיבה  מתלמידי 
מבוגרי הישיבה שרצו לשמוע את אלו השיחות 

בימים הנוראים. 

באחד השנים הגיע אברך מבוגרי הישיבה לשהות 
בר"ה בישיבה, וכשנכנס שאלו רבי ירוחם: מדוע 
מהמשגיח,  שיחות  לשמוע  שבא  אמר  באת?! 
אמר לו רבי ירוחם: א"כ עליך לשלם עבור כך. 

אבל  עמו,  שמתבדח  התלמיד  חשב  מתחילה 

כשראה שהוא עומד איתן בדעתו, שאלו כמה 

עולה שמיעת השיחות, אמר רבי ירוחם שיעשה 

למשך  להוצאות  עוד  צריך  הוא  כמה  חשבון 

שהותו שם בעיר מיר, וכן שישאר לו להוצאות 

הדרך והשאר יתן לו בעבור השיחות.

התלמיד שמע הדברים כשמתפלא על כל הענין, 

אמנם כדברי רבו עשה, ומסר לו סכום כסף. בשנה 

ההוא ייחד המשגיח את דיבורו בימים הנוראים 

בחומר המחלוקת והזהירות הנדרשת להתרחק 

ממנה לא להיסחף אחריה.

אחרי כמה שנים נתמנה אברך זה להיות רב בעיר, 

ועם הזמן נתהווה שם איזה מחלוקת בין הבעלי 

ששמע  הדברים  בזיכרונו  לו  עלה  ואז  בתים, 

מרבי ירוחם, וע"פ הדברים ששמע כן התנהג, 

וב"ה זכה לעמוד מן הצד וניצל מלהיסחף אחרי 

אש המחלוקת שם.

אחרי תקופה, הרגיש בנפשו הכרת הטוב לרבו רבי 

ירוחם שכל מה שזכה להוציא נפשו ממחלוקת 

נזקף לזכותו, ולכן נסע במיוחד להודות לו על כך.

לכאן  כשבאת  אז  הנה,  ירוחם:  רבי  לו  אמר 
לימים הנוראים, הבנתי שעוד יבוא יום ותקבל 
עליך משרה רבנות בעיר אחת, וכפי שהנני מכיר 
את תכונת נפשך הנך עלול להיסחף במחלקות, 
ולכן אמרתי אז שיחות אלו במיוחד בשבילך. 
השיחות  את  שומע  היית  שאילו  ידעתי  אבל 
בחינם אין כסף, אז כבולעו כך פולטו, ולא יכנסו 
הדברים בקרבך, ולכן בקשתי ממך לשלם עבור 
כך, והטבע הוא כשאדם משלם עבור דבר הרי 
רצונו שישתלם לו, ואז ידעתי שבוודאי תקשיב 
היטב לדבריי ותכניסם בקרבך, והפטיר לו: אמנם 
איני זקוק למעותיך, ופתח לו את מגירתו והגיש 
לו את כל הסכום שנתן לו אז - והחזירו אליו...

ובזה אפשר לומר הביאור בדברי הרוכל ששאל: 
"מאן בעי למזבן סמי דחיי", היינו שלקח כסף 
עבור כך, ורק אז הראה את הפסוק של מי האיש, 
ואם אמנם כל אחד יודע ומכיר את הכתוב הזה 
מ"מ אם משלמים עבור כך, הרי האדם מאזין 
'נוצר  ואכן  דבריו  בתוך  היטב  היטב  ומתבונן 

לשונו מרע'.

באר הגן

מתורת רבותינו

כשמשלמים כסף - זוכרים היטב!



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

בשר  ימול  "ביום השמיני  כתיב  תזריע  בפרשתנו 
לסעודת  'מזמינים'  שאין  העולם  נהגו   - ערלתו" 
ברית  סעודת  שעושה  'מודיעים'  רק  ברית-מילה, 

בזמן פלוני ובמקום פלוני. 

מקור המנהג הוא מדברי הגמ' בפסחים )קיג:( שבעה 
מנודין לשמים ואלו הן וכו', וי"א אף מי שאינו מיסב 
בחבורה של מצוה. ובתוס' )שם קיד.( כתבו וז"ל, ואין 
מיסב בסעודת מצוה, היינו סעודת מילה. דאמרינן 

במדרש שניצול מדינה של גיהינום.

וכן פסק הרמ"א )יו"ד סי' רסה סעיף יב( וז"ל: "וכל מי 
שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים עכ"ל. 
וכתב הפתחי תשובה )שם ס"ק יח( בשם אחרונים 
"דטוב לבטל מה שהשמש קורא על סעודת ברית 
ויהיה  ילכו מטעמים המתהוים  כי אולי לא  מילה 

ח"ו בכלל נידוי" עי"ש.

ידי תליית מודעה  על  בפי כתבם  ואף המודיעים 
והזמנה, יש שנהגו להקפיד ולכתוב "הנני להודיע" 
ולא "הנני להזמין" לסעודת ברית וכו'. ואף לעצם 
מעמד הברית, נהגו שלא להזמין בפירוש אלא רק 
הקפידא  שעיקר  ואף  והזמן,  המקום  את  להודיע 
היא רק בנוגע לסעודת ברית מילה כנ"ל, אך כפי 
הנראה היינו משום שחוששים שהזמנה זו כוללת 
גם הזמנה להשתתפות בסעודה, ולכן החמירו שלא 
ספר  )עי'  בעלמא  הודעה  בדרך  רק  כלל,  להזמין 

משנת יהושע פ"ב הע' ח(.

ומכל מקום אף מי שהוזמן לסעודת מילה, ואינו 

יכול להשתתף מפני שסיבתו עמו, מצינו עליו כמה 
לימודי זכות מהאחרונים.

א. חידושו של הגה"צ רבי צבי ארי' פרומר אב"ד 
קוזיגלוב זצ"ל בספרו שו"ת ארץ צבי )ח"ב ליקוטים 
עמ' תז(: "בענין הא דאמרו ז"ל )פסחים קיג:( הקרוי 
לסעודת מצוה ואינו הולך, הוי מנודה לשמים, נראה 
לענ"ד לימוד זכות, דאם מזמינין קודם עשיית המצוה, 
עדיין לא חל שם סעודת מצוה עליו, ואין הזימון 
חשוב זימון לסעודת מצוה, כיון דבשעת זימון עדיין 
אין שם סעודת מצוה עליו, כגון המזמין את חבירו 
מזמינו,  שהשמש  בשעה  מילה,  ברית  סעודת  על 
עדיין לא נימול הילד, ואם כן עתה אין חל עדיין 
חיוב סעודה עד אחר המילה, ולא שייך דין זה של 
המילה  אחר  חבירו  את  המזמין  לגבי  רק  'נידוי' 
קודם הסעודה, דאז כבר שם סעודת מצוה עליו".

ב. בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' רכה(, כתב להקל לאלו 
הלומדים תורה, שאם יש מנין בלעדיהם שאין צריכים 
להשתתף, וכה כתב: אע"פ שמצוה רבה לילך לסעודת 
מצוה כגון חתונה או ברית מילה, לדעתי לא נאמר 
זה אלא במקום חשש שלא יהיה שם מנין בלעדו, 
הא לאו הכי אין לך מצוה רבה מלישב בביתו ולעסוק 
בתורה ולידע הדינים וההלכות שצונו הקדוש ברוך 
הוא בכל פרטיהן. וכמבואר ביו"ד סי' רמו שמצוה 
שאפשר לקיים ע"י אחרים אין לבטל ת"ת עבורה.

ומוסיף מה דבדידיה הוי עובדא: "כשלמדתי תורה 
אצל מו"ר הגאון הצדיק המהר"ם שיק, ולעת חתונתי 
הלכתי להפרד ממנו, ולקבל ברכתו, ואמר לו מר זקני 

שהיה מהבעה"ב החשובים שבעיר חוסט שיאמר לי 
שלא אלך לכל הסעודות והשמחות, ואז אמר לי מורי 
אם יושבים ולומדים,  זצ"ל הנ"ל )בלשון אשכנז( 
אף פעם לא מתחרטים! ומאז הרבה פעמים נזכרתי 
בדבריו הקדושים וראיתי ע"פ הנסיון שהם דברים 
אמתיים ונכונים, שכמעט בכל השמחות והסעודות 
יש הוללות. ועכ"פ לת"ח שיכול לברר הלכה פשוט 
לברר  בביתו  לישב  לו  שטוב  בכותחא  כביעתא 
הלכה שזה גדול יותר מכל השמחות של זמן הזה, 
אלא אם כן במקום נחוץ מאד. עכ"ד. דפח"ח עיי"ש, 
וכעי"ז כתב להקל בספר זוכר הברית )סי' כה ס"ק 

יד( דדוקא כשאין מנין בלעדיו.

ג. בספר מעשה איש )ח"ד עמ' קמה( מביא: ששאלו 
את מרן החזון איש מה ההיתר שאין אנו אוכלים? 
והשיב לי: הא מבואר שם ברמ״א ״ודוקא שנמצאו 
שם בני אדם מהוגנים, אבל אם נמצאו בני אדם 
שאינם מהוגנים אין צריך לאכול שם״, והנה כהיום 
על פי רוב נמצאים שם בני אדם שאינם מהוגנים! 
]וכששאלו מה הגדר של אנשים שאינם מהוגנים? 
ונתן לי שלושה דוגמאות: א. שאינם זהירים בנטילת 
ידים. ב. שאינם זהירים בקינוח בבית הכסא. ג. שאינם 
זהירים מלכוון בתפילת שמונה־עשרה! דהיינו אם 
אחד משלש אלה עושה בחטיפה - הרי הוא בגדר 

אנשים שאינם מהוגנים עכ"ד[.

ומכל מקום, המהדר להשתתף בסעודת ברית-מילה 
זכותו גדול מאוד, וניצול מגיהנום )עי' תוס' פסחים 

קיד.( ועוד סגולות הרבה.

בענין מנהג העולם שלא להזמין לסעודת ברית

ימים מקדם

>>> על ידי חופה וקידושין. 
מרן ראש הישיבה הגאון 

החסיד רבי אליעזר יהודה 
פינקל זצ"ל, בסידור 

קידושין בחופת תלמידו 
הגאון רבי משה אהרן 
רוזנטל זצ"ל שהשבוע 

מלאו שלושים לפטירתו. 
צולם בבני ברק אב תשי"ז



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

בימים אלו מורגשת תכונה מיוחדת בכל רחבי 
הארץ לקראת האירוע הגדול דינר 'מאתיים' 
לציון מאתיים שנה לממלכת התורה הגדולה 
בעולם - הישיבה הקד', אשר עתיד להיערך 
בתל אביב ביום ג' סיון, ערב חג קבלת התורה. 

הזמנות נשלחות לתורמים וידידים - מצפון 
הארץ ועד דרומה, ובכל רחבי הארץ נחלצים 
המלאים  ובוגרים  תלמידים  ידידים  חושים 
הקדושה  לישיבה  הטוב  והכרת  הערכה 
שרוממה את קרנם הרוחנית והתורנית ואשר 
מרוממת את התורה בארץ ובעולם, על מנת 

לסייע בהיערכות לקראת האירוע הגדול.

בסימן  מתקיים  תורה  של  לכבודה  האירוע 
מעת  אשר  הישיבה,  לייסוד  שנים  מאתיים 
הקמתה בשנת תקע"ז, ועד הנה בשנת תשע"ז 
ליום אחד.  ולו  לא פסק קול התורה ממנה 
שתי מלחמות עולם, רדיפות, צער וייסורים כל 
אלו לא יכלו לישיבה הקדושה הנושאת את 
דגל התורה ברמה זה מאתיים שנה בהיותה 
הבריח התיכון של עולם התורה כולו, ואשר 
את  מפיצה  הקודש,  בארץ  ממשכנה  כיום 

התורה בכל רחבי הארץ ולכל קצוות תבל.

את  תדיר  החשים  הישיבה,  בוגרי  רבבות 
קנייני הנצח שקנו בימי לימודם בה, בתורה 

ובאורחות  הלימוד  בדרכי  שמים,  וביראת 
ומוסר, מבקשים בכל עת להביע את  יראה 
הכרת הטוב שלהם לישיבה שהעמידתם בקרן 
הורי  ומכרים,  ידידים  שאר  ועמהם  אורה, 
לפי  מישראל,  אדם  וכל  ובוגרים  תלמידים 
שהכל מלאים הכרת הטוב לישיבה המפיצה 
את אור התורה באופן שכמעט אין מי שלא 
ניאות לאורה, אם בימי לימודיו בה או בני 
משפחתו או מכריו. ואכן, משעה שנודע על 
הדינר הגדול, מוצפים משרדי הישיבה במבול 
של טלפונים המבקשים ליטול חלק באירוע, 
הן בהשתתפות והן בסיוע בכל המצטרך על 
מנת שהמעמד הגדול לכבודה של תורה יוכתר 
בהצלחה רבתי כיאה וכיאות לממלכת התורה 

הגדולה והוותיקה בעולם.

על  אספות  מספר  נערכו  האחרונים  בימים 
מנת להביא להצלחה מקסימלית של האירוע. 
כך התקיימו אסיפות בשכונות רחביה ובית 
ובימים הקרובים  ברק  ובבני  בירושלים,  וגן 
עתידות להתקיים עוד מספר אסיפות בשאר 
מקומות ברחבי הארץ על מנת להפיק את 

המרב והמיטב מהאירוע הגדול. 

בוגרים, ידידים וכל מי שבידו לסייע להצלחת 
האירוע, מתבקשים לפנות אל משרדי הישיבה.

היערכות ותכונה לקראת האירוע הגדול לכבוד התורה ולומדיה:

דינר 'מאתיים' יוצא לדרך
האירוע הגדול לכבוד ממלכת התורה ישיבת מיר בסימן מאתיים שנות תורה 

ברציפות, יתקיים בתל אביב ביום ג' סיון - לקראת חג קבלת התורה

כוס תנחומים 
הננו לשגר קמיה

ידידנו היקר והנעלה 

הרב מיכאל קירשנבוים הי"ו

וכל המשפחה החשובה
בפטירת אמו האשה החשובה 

 מרת נחמה חיה )הלן( 

קירשנבוים ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד 
ובהמשך מעשיכם הגדולים תנוחמו 

משמי מרום

כוס תנחומים 
הננו לשגר קמי

ידידנו היקר והנעלה
תלמיד הישיבה העומד לימינה זה שנים 

רבות בכל עת
מסור לחינוך ילדי ישראל

הרב לייב הכהן קוגאן הי"ו
אנטווערפן

בפטירת אביו ז"ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ובהמשך מעשיכם הגדולים תנוחמו

משמי מרום

דיוויד אינטרקונטיננטל 
David Inter Continental

Tel Aviv / תל אביב
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