
כל זמן שהנשמה בקרבי...
לנפש לא יטמא בעמיו )כא, א(.

כותב הגאון רבי ראובן מלמד: 
לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  ממרן  שמעתי 

הלימוד היוצא מפרשה זו. 
מהו 'אדם' ללא כח הנשמה? זהו 'אבי אבות הטומאה'. 
אמנם כל זמן שהנשמה בקרבו והוא חי, היא מונעת 
מן הטומאה לשלוט בו. אבל הגוף לכשעצמו, הבשר 

והדם של הגוף, כוחות הגוף ותאוותיו, הם המה 'אבי 
אבות הטומאה', עד שטומאה זו מעכבת את הכהן 
מלבו אל היכל השי"ת. ואם הטמא אינו יכול לבוא 
השכינה  שאין  וכמה  אחת  על  השי"ת,  במחיצת 

הקדושה יכולה להיות במחיצה אחת עם הטמא!

מליץ יושר

מ'שלעפע קישקע' )מעי עיוור( לא מתים, מתים אך ורק מחטא!
ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני ה' )כב, לא(. 

סיפר הרב שלמה לורנץ ז"ל: אחד מתלמידי ישיבת 
מיר שהיה בן ארץ מולדתי - הונגריה, נזקק לניתוח 
במעי העיוור. הרופא המקומי שבדק אותו הזהיר, 
כיוון שהוא  בדחיפות,  הניתוח  את  לעבור  שעליו 

בסכנת מוות.

בחור זה ביקש ממני שאסע עמו לוילנא כדי להיות 
לו לעזר בזמן הניתוח. ניגשתי למרן המשגיח רבי 
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל , כדי לבקש רשות לנסיעה 
]בישיבת מיר לא עזב בחור את הישיבה בלי לקבל 

רשות מהמשגיח[.

דיווחתי למשגיח על מחלתו של חברי. בתוך דברי 
הזכרתי את אזהרת הרופא בהקשר לדחיפות הניתוח 

מפני סכנת המוות המאיימת על הבחור.

כששמע המשגיח את דברי, נעשה חיוור כסיד ורעד 
כולו כעלה נדף. לא הבנתי את השינוי הפתאומי 
שחל בו, וחשבתי לתומי, שהמשגיח מתרגש לשמע 
בריאותי  במצב  נמצא  מהישיבה  הידיעה שבחור 

קשה כל כך, עד כדי סכנת מוות.

מחשבה זו התבדתה מהר מאוד, כי לפתע שמעתי 
את  לומר  "אסור  כוחו,  בכל  זועק  המשגיח  את 
הדברים שאמרת. מ'שלעפע קישקע' )מעי עיוור( 

לא מתים, מתים אך ורק מחטא!"

- היתה זו זעקה מעומק הלב. הרגשתי את החרדה, 
ראיתי שהוא חיוור כסיד וכל גופו רועד; החרדה 
ויראת השמים העמוקה שהיו טמונות בדבריו חלחלו 
עמוק ללבי. הרגשתי שאני רועד מפני שנכשלתי 

בדיבורי ואמרתי דברים שאסור לאמרם.

השנים  כל  במשך  שנה,  שבעים  כבר  עברו  מאז 
לא נמחק מלבי הרושם העז שעשתה עלי שיחה 
המשגיח,  של  זעקתו  את  לשכוח  יכול  איני  זו. 
"מ'שלעפע קישקע' )מעי עיוור( לא מתים, מתים 

אך ורק מחטא!"

 כמדומני, שמשפט בודד זה ליוה אותי והשפיע 
עלי במשך כל ימי חיי.

אוהל משה )- פר' בחוקותי(

התמדת המשגיח בימי בחרותו
ומן המקדש לא יצא )כא, יב( 

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 
למד בבחרותו בקעלם. והנה עברה תקופה של 
כמה חודשים שאמו לא קיבלה ממנו שום מכתב 
בנוגע למצבו ולשלומו. האמא התחילה לדאוג מה 
קורה עם בנה. היא קמצה מלחמה הדל, ולוותה 
לקעלם.  לנסוע  עגלה  ושכרה  מאחרים,  כסף 
והימים - ימות הגשמים, הרבה שלג ובוץ בדרכים. 

בלילה,  הגיעה לקעלם בשעה מאוחרת  האמא 
וכל הבתים היו נעולים וחשוכים. והנה היא רואה 
שבביהמ"ד מאיר האור. היא כיוונה צעדיה לעבר 

בית המדרש, נכנסה ועלתה לעזרת נשים וישבה 
שם. ממרומי עזרת הנשים היא שומעת בחור אחד 
היושב ולומד תורה בקול ערב, בניגון ובנעימות 
עצומה, וכשהביטה למטה, לבית המדרש, הבחינה 
שזהו בנה ר' ירוחם, הלומד תורה בדביקות לא 
מש מתוך האוהל, ומן המקדש אינו יוצא. כיון 
שראתה האמא כך - ירדה למטה וחזרה לעגלה 
שהמתינה לה, ושבנה מיד לביתה, מבלי להפריע 

לבנה בעסקו בתורה.

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

ללמוד את דברי התורה
כחדשים ממש

שח מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל: 
הפסוק  על  יקר  הכלי  דברי  ידועים  הנה 
 - לה׳״  חדשה  מנחה  ״והקרבתם  בפרשתנו 
סימן ליום מתן תורה, כי התורה צריכה להיות 
חדשה אצל האדם בכל יום כאלו היום קבלה 
מהר סיני. ומה שלא נזכר בתורה בפירוש כי 
יום זה מתן תורה, הטעם לפי שצריך האדם 
ימות  מכל  ויום  יום  בכל  לו  דומה  שיהיה 
סיני,  מהר  קבלה  יום  באותו  כאלו  השנה 
כי באמת ארז״ל )עירובין נד ע״ב( שהתורה 
נמשלה לדד זה שכל זמן שהתינוק ממשמש 
בה הוא מוצא בה טעם חדש כך התורה כל 
ההוגה בה מוצא בכל יום טעם חדש, על כן 
דין הוא שיהיה דומה אליו בכל יום כאלו היום 
קבלה מהר סיני, וא״כ כל יום הוא מתן תורה 
אצל ההוגים בה, על כן אין ראוי להגביל יום 
ידוע לנתינתה. על כן ארז״ל )ספרי ואתחנן ו 
ו( שיהיו ד״ת חדשים עליך ולא כדבר הישן 
אתה  באמת  שהרי  בו,  קץ  אדם  של  שלבו 
מוצא בה דבר חידוש בכל יום ויום. ועל כן אין 
יום נתינתה מבואר בתורה יותר ממה שנרמז 
בהבאת מנחה חדשה להורות שהתורה מנחה 

חדשה בכל יום ויום. עכ״ד.

המשיך מרן ראש הישיבה: כיצד יגיע האדם 
לשמחה זו של ״כחדשים״ - ע״י התגברות. 
כל יום יש מלחמה, כח העצלות מתגבר על 
האדם כל בוקר, וכאשר לבסוף מתגבר האדם 
וקם ואומר מודה אני ומודה לקב״ה, ומיד פונה 
לקיום המצוות ובא לישיבה עם מרץ חדש, 
עם רצון חדש, זה נותן שמחה. ״הוי עז כנמר 
רץ כצבי וגבור כארי״, זהו הדרך לתורה. ויהי 
רצון שמחר בבוקר יקומו כולם עם מחשבה 
ובכך  של שמחה בקבלת התורה מחודשת, 

נזכה לקבלת התורה.

20:44  20:07   18:51 ירושלים 

20:43  20:09  19:09 תל אביב 

22:09   21:50  20:00 ציריך 

21:38  21:21  20:09 וינה 

22:38  22:38  20:04 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת אמור
זמני כניסת ויציאת השבת
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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

לקדש שם שמים
ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. )ויקרא כב, לב(

איתא בגמ' סנהדרין )דף ע"ד ע"א( בפרהסיא 

אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור, מאי מצוה 

קלה, אמר רבא בר רב יצחק אמר רב אפילו 

שרוך  )פירש"י:  דמסאנא  ערקתא  לשנויי 

יעבור  ואל  יהרג  חיוב  דיש  והיינו  הנעל(, 

אפילו על דבר שאינו דין או איסור כי אם 

מצוה בעלמא.

התורה  יסודי  מהל'  )פ"ה  הרמב"ם  אולם 

ה"ב( כתב וז"ל: "ואם אנסו להעבירו בעשרה 

מישראל יהרג ואל יעבור, ואפילו לא נתכוין 

להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד", 

מהרמב"ם  דמשמע  משנה  הכסף  והקשה 

דדוקא מצוה אבל לא מנהג, ודלא כהגמ'.

וביאר מרן ראש הישיבה הגאון רבי בנימין 
ביינוש פינקל זצ"ל, דהנה יש לחקור בגדר 
בפני  מצוה  הוי  האם  השם,  קידוש  מצות 
שהוא  בהראותו  השם  את  לקדש  עצמה 
מוסר נפשו על קדושת שמו, וזה שייך אפילו 
בערקתא דמסאנא, שכאשר הוא מוסר את 
נפשו על דקדוק במנהג ישראל הוא מקדש 
את השם. אבל אי נימא שאין המצוה של 
'ונקדשתי בתוך בני ישראל' מצוה בפני עצמה 
אלא היא רק מידה ושיעור בחיוב המצוות, 
שיש מצוות מסוימות שהחיוב לקיימן הוא 
אפילו אם צריך ליהרג עליהן, בזה ודאי שלא 

שייך לומר שיהיה חיוב קידוש השם בערקתא 

דמסאנא שאינו אלא מנהג.

ובזה אתי שפיר דברי הרמב"ם, שהוא סובר 

דהא דאמרו בגמ' דבפרהסיא אפילו במצוה 

על  אפילו  הנפש  את  למסור  חייב  קלה 

ערקתא דמסאנא, לא אמרינן כן אלא אליבא 

דאביי )שם דף ע"ד ע"ב(, אך להלכה פוסק 

הרמב"ם כרבא )שם( דהוי רק מצוה ושיעור 

בחיוב מצוות מסוימות, ולפיכך פסק דחיוב 

קידוש השם הוא רק במצוות ולא במנהג. 

)שיעורי רבי בנימין ביינוש סי' י"ד אות ד'(

לב ישראל

בן האשה  ויקב  וגו',  ישראלית  בן אשה  ויצא 
הישראלית את ה' ויקלל וגו' )כד, י-יא(

מהיכן יצא? רבי לוי אומר: מעולמו יצא. רבי 
ברכיה אומר: מפרשה שלמעלה יצא, לגלג ואמר: 
ביום השבת יערכנו )פסוק ח(, דרך המלך לאכול 
פת חמה בכל יום, שמא פת צוננת של תשעה 

ימים, בתמיה? )רש"י(

שח ודרש מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
במתק לשונו: יש מאמר של חז"ל )מנחות כט:( 

המאיר את עינינו בענין זה: 

"בהבראם, בה' בראם - ומפני מה נברא העולם 
שכל   - לאכסדרה  שדומה  מפני  בה"א?  הזה 
הרוצה לצאת יוצא... מאי טעמא תליא כרעיה 
]מדוע רגלו של הה"א תלויה באויר[? דאי הדר 
בתשובה מעייל ליה ]שאם בא לחזור בתשובה 

יכניסו אותו מפתח זה[.

מדוע זקוקים לפתח מיוחד כדי לחזור בתשובה, 
פתח  מאותו  ולהיכנס  לחזור  אפשר  אי  מדוע 
שיצא משם? על שאלה זו עונים שם חז"ל: "לא 
ריש  דאמר  לקיש,  כדריש  מילתא,  מסתייעא 
לקיש אם ללצים הוא יליץ, ולענוים יתן חן, בא 
לטהר מסייעין לו, בא לטמא פותחין לו" - בדרך 
הרגילה לא יצליח לחזור, לכן צריך פתח מיוחד, 

סייעתא דשמיא מיוחדת שלא כדרך הטבע!

לנו כאן חז"ל, שקיימות שתי צורות של  גילו 
ירידה רוחנית. אדם ההולך "בדרך המלך", החי 
בדרך  ההולכים  ציבור  בתוך  טובה,  בסביבה 
התורה, אין היצר הרע מסוגל לפתות אותו לנטוש 
"בבת אחת" את מה שיקר וקדוש בעיניו. לכן 
הוא מפתהו "בצעדים קטנים", מקל כאן, פורץ 
גדר שם, מתבטל מעט מעט, עד שנלכד ברשתו 

בלי שירגיש בדבר.

אך ישנה גם בחינה של "יציאה מן העולם". כיצד? 
אדם נוטש בבת אחת את עולמו, עוזב את כל 
הגדרים השומרים עליו, ומסתובב בסביבה של 
פורקי עול - כאן מוצא היצר הרע שהכל פרוץ 
בבת  אלא  קטנים,  בצעדים  צורך  אין  ופתוח, 
אחת הוא מדרדר את קרבנו לשאול תחתית. 

במצבו של הראשון, עדיין יכול האדם לתפוס 
את עצמו, אם ירצה בכך, ולחזור באותה הדרך 
- לאט לאט, בצעדים קנים וזהירים. אבל אצל 
השני, המצב שונה. ממצב כזה, "אין דרך חזרה" 
- בדרך הטבע. אלא שהקב"ה הרוצה בתשובת 
הרשעים, פותח לו "פתח מיוחד" - וכך קורה 
הקב"ה  טומאה,  שערי  ממ"ט  אפשרי.  הבלתי 

מעלה אותו והופך אותו לאדם אחר!

זוהי תמיהתו של ר' לוי: "מהיכן יצא"? - אדם 

הדור על ידי סביבתו, המוקף במשפחה, בחברים 
בדרכו,  לפעמים  יתכן שימעד  עליו,  השומרים 
אבל "נפילה כזו", התדרדרות לתהום, היתכן? 

ור' לוי מצא את התשובה: "מעולמו יצא"! - היא 
ניתק את עצמו מעולמו, מסביבתו, מכל הגדרים 

והסייגים השומרים עליו, וכך קרה מה שקרה.

כאן נשאלת השאלה: "איך ניתק את עצמו?" וכי 
באמצע המדבר, בתוככי המחנה הקדוש, אפשר 
לעזוב את הכל? על זה מביא רש"י את דברי ר' 
ברכיה: "מפרשה של מעלה יצא )מפרשת לחם 
הפנים(... אמר דרכו של מלך לאכול פת חמה, 

שמא פת צוננת של תשעה ימים?"

היא  זה,  למצב  אותו  היא שהביאה  הליצנות, 
שנתקה אותו מעם ה', וגרמה לו שיהא מופקר 
לחלוטין... ברגע שהופך האדם ללץ, לא יועילו 
לא  הסביבה,  לא   - שבעולם"  גדרים  שום  לו 
המשפחה ולא הלבוש ישמרו עליו. כח הליצנות 
יתגבר על כל אלה, הוא מאפשר לאדם להתעלם 
לחלוטין מכל מחסום העומד בדרכו אל החטא, 
הוא משחרר אותו מכל המעצורים המוסריים 
הטבועים בו. וכך דרשו חז"ל: אם ללצים הוא 

יליץ - הבא לטמא פותחין לו".

לקח טוב עפ"י שיחות מוסר 

מתורת רבותינו

מרן הגר"ח שמואלביץ: ליצנות דוחה מלשוב בתשובה



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

שומע כעונה בספירת העומר
בפרשתינו "וספרתם לכם ממחרת השבת )כג, 
טו(". בשו"ע או"ח )סי' תפ"ט ס"א( איתא, ומצוה 
על כל אחד לספור בעצמו. וכתב המגן אברהם 
)סק"ב(, דאפשר שאם שמע מהש"ץ הוי כאלו 
ספר בעצמו דהא קיי"ל דשומע כעונה עיין שם. 
אבל החק יעקב )סק"ד( כתב, דבספירה עצמה 
מן  מתמעט  דבהדיא  כעונה,  שומע  שייך  לא 
הקרא וספרתם שיהא ספירה לכל אחד ואחד, 
כדדרשינן גבי לולב ולקחתם שיהא לקיחה לכל 
אחד ואחד עיין שם. וכן כתב הלבוש )שם סעיף 

א'( ועיין אליה זוטא שם. 

ובביאור הלכה שבס' משנה ברורה )סי' תפ"ט 
ס"א( כתב, דדבר זה הוא פלוגתת הראשונים, 
דבש"ס מנחות )סה ב( תנו רבנן וספרתם לכם 
שתהא ספירה לכל אחד ואחד, ופירש"י "לכל 
אחד ואחד שכל אחד חייב לספור", ובחידושי 
הרשב"א ביאר דבריו, דאם כוונת התורה לציבור 
לבד ולא לכל יחיד ויחיד, הו"ל למימר וספרתם 

לבד ולשתוק, ומדקאמר לכם משמע דבא לומר 
לכל אחד, הרי דהמצוה שייך על כל יחיד ויחיד 
משמע  גיאות  הרי"ץ  בלשון  אבל  עצמו,  בפני 
שאחד יכול להוציא את חבירו, עכ"ד הביאור 

הלכה.

והברכי  הפרי חדש  ובמשנ"ב מביא עוד דעת 
דלא  רק  היא  התורה  שכוונת  שכתבו  יוסף 
נימא דמצוה זו היא חובת בית דין בלבד, וכמו 
בשמיטין ויובלות דכתיב שם וספרת לך והיינו 
שהספירה מוטלת על הבית דין, ולכך כתיב הכא 
וספרתם לכם דקאי על הציבור, אבל באמת אם 
שמע מחבירו שספר והתכוון לצאת וגם חבירו 
כוון להוציאו יצא כמו בכל מקום דקיימא לן 
שומע כעונה, ולא נתחדש דין של ספירה לעצמו 

דוקא, עיי"ש.

ונציין בזה דבר חידוש ממרן רה"י הגאון רבי 
אליהו ברוך פינקל זצ"ל )הובא בס' משלחן רבי 
אליהו ברוך, עמ' ס"ח( דאף לשיטת הפוסקים 

כעונה בספירת העומר, מ"מ מי  דמהני שומע 
ששכח לספור בלילה דקיימא לן שסופר ביום בלי 
ברכה ]ועי"ז יוכל לספור בשאר הימים בברכה[, 
בזה לא שייך שישמע מאחר את הספירה של 
היום, דהרי כל מה דספירת העומר מועלת גם 
להשיטות דמצות ספירה היא רק בלילה, משום 
דמ"מ מהני ספירתו ביום כדי שיוכל להמשיך 
לספור בשאר הימים בברכה, והיינו משום דעל 
ידי ספירתו ביום אף שאין בזה קיום המצוה, 

מכל מקום אהני לאשויי ליום תורת 'ספור'.

ומעתה מסתברא דרק בספירה של מצוה שייך 
דין ערבות ושומע כעונה, אבל בספירה כזו שכל 
שיוכל  תמימות  דין  להשלים  רק  הוא  ענינה 
לספור בשאר הימים, הרי אין זה חפצא דמצוה 
של ספירה, ולא יהיה בזה דין של שומע כעונה, 
ורק כשכבר עושה ספירת מצוה שמועיל בזה 
ערבות, שוב מהני הדין שומע כעונה גם במעשה 

הספירה ומקיים ג"כ דין תמימות עכ"ד.

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי

הגאון רבי ישעי' פינקל שליט"א
ומנב"ת הרבנית שליט"א
וכל המשפחה הכבודה

לרגל השמחה השרויה במעונם 
בנישואי הבן מרדכי שלמה ני"ו  

מבכירי תלמידי הישיבה במודיעין עילית

עב"ג בת הרה"ג ישראל וילהלם שליט"א
בשעטומ"צ ולמזל טוב

קובעת ברכה בפני עצמה

אמה של מלכות הרבנית תליט"א
לרגל שמחת נישואי הנכד ני"ו

תערב ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן 
בישראל 

דורות ישרים מבורכים ולבנין עדי עד
ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מהם מכל יוצ"ח

מתוך שמחה וטוב לבב

החתונה תתקיים ביום ראשון י"ח באייר – ל"ג בעומר

באולמי ארמונות חן בבני ברק. החופה בשעה 17:45

מעומק ליבנו 
הננו לשגר ברכת מזל טוב

קמי ידידנו היקר מחשובי בוגרי הישיבה

הרה"ח
יהושע חיים גריסגאט שליט"א 

וכל המשפחה הכבודה 
וינה

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'

עב"ג החתן הנכבד מפארי תלמידי 
הישיבה הקד'

הבה"ח דוד גרינהוט נ"י

בן הרה"ח רבי אברהם גרינהוט 
שליט"א

לונדון

ברכתנו שיהיה הקשר לקשר של קיימא 
ויעלה הזיווג יפה לבנין בית נאמן 

בישראל ויזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח 
רוב נחת ושמחה כל הימים



מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה

02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 
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היו נכונים!

למען הישיבה
של כלל ישראל

חגיגת ל"ג בעומר תש"ב – שנחאי.
עם השתקעותם של בני הישיבה בשנחאי, החלה 
הקודש.  ספרי  שאלת  היתר  בין  עליהם  מעיקה 
הספרים שהביאו עימם מאירופה, הלכו והתבלו 
ובכל מקרה הקומץ לא השביע את הארי – מאות 
ספרי  גמרא,  לכרכי  שכמהו  הישיבה  תלמידי 
ראשונים ועוד. בראשית זמן קיץ תש"ב, הדפיסה 
הקהילה היהודית בעיר מאתיים וחמישים כרכים 
ממסכת גיטין שנלמדו אז בישיבה, בעותק צילום. 
היתה זו פריצת דרך חשובה – ולאחר מכן החל 
פורח ענף ההדפסות בשנחאי, עד שאוצר הספרים 
אולם  הגדול.  בחלקו  והתחדש  הישיבה שב  של 
דרך  לציון  היתה  ראויה  פריצת הדרך הראשונה 
בעומר  ל"ג  בליל  בשנחאי  צוין  אכן  וזה  חגיגי, 
תש"ב. לפנינו אחד הכרכים הבודדים ששרדו אז 
– העותק שהיה בידיו של תלמיד הישיבה הרה"צ 
רבי יהושע ליב גודלבסקי זצ"ל. תודתנו לבנו הרב 
מתתיהו שיחי' שחלק עמנו את האוצר המופלא.

ימים מקדם

75
שנה
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