
להתפעל מהניסים שעושה ה'
ה' ילחם לכם ואתם תחרישון )יד, יד(.

שח מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
הישיבה  מתלמידי  אחד  היה  בשנחאי  זצ"ל: 
חולה מסוכן, והייתי אצל הרופא בשבילו, ואמר 
לי: שהוא משתדל לעשות כל מה שבידו, אבל 
המחלה היא כזו שאי אפשר לידע בה כלום, כי 
היה  המקום  תושבי  מהיהודים  אחד  אצל  גם 
נמצא חולה במחלה זו, ואמרתי תיכף להביאו 

לבית החולים, ומת תיכף בבואו... 

ומה היה לבסוף - הבן ישיבה נשאר חי והאריך 
ימים, האין זה ראייה מוחשית על רחמי ה' על 
יראיו, חוץ מכך הייתי בטוח שיתרפא ממחלתו, 
כי כשהיינו בעיירת מיר בפרוץ המלחמה והיתה 
שאלה אצל בני חו"ל אם לעזוב הישיבה או לא, 
ובחור זה היה ביניהם והפיל גורל הגר"א ונפל 

הפסוק "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". 

להחזירנו  כלום  עלינו  פועל  אינו  זה  וכל   -
לחולה  רפואה  של  גלוי  נס  כמעט  בתשובה, 
עושה  ואין  לדאבוננו  המתים  כתחיית  שהיא 

שום רושם .

הייתי אז ]בשנחאי[ אצל האדמו"ר מאמשינוב 
אודות  ושאלני  ז"ל[  שלום  שמעון  רבי  ]ה"ה 
מה אני נושא מאמרי ודברי בעיקר, אמרתי לו 
שאני מדבר מענייני אמונה והשגחה. סיפר לי 
כי פעם אמר זקנו היהודי הקדוש מפשיסחא 
כל  ועוקר  מביא  שהיה  כזה  מופת  הראה  לּו 
היו  לא  כן  גם  לפשיסחה,  האילנות מאושוויץ 
עכ"ד.  הוא  שטבע  אומרים  והיו  משתוממים 
ונהניתי מזה לשמוע דבר שהוא הערה מוסרית 

בשם אדמו"ר חסידי.
טללי אורות

אשרי הבוקע - מסך "רוח הקדים"!
ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה 

ויבקעו המים )יד, כא(. 
כתב הגה"צ רבי ראובן מלמד זצ"ל בשם מרן 
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: 
הן עשרה נסים נעשו על הים, ואיך נפתה פרעה 
שהיתה  אלא  ָאְבָדנוֹ.  לקראת  לתוכו  להיכנס 
לחשוב שהיא שבקעה  ונסכל  קדים,  רוח  שם 
"אף על פי שאין הרוח בוקעת הים  את הים. 

כא(.  יד,  )רמב"ן  לזאת"  לב  שמו  לא  לגזרים, 
וזה בנין אב לכל מאורעות החיים, שכולם נסים 
עטויים ב"רוח קדים" להסיח הדעת, ואשרי הבוקע 
מסך "רוח הקדים" לראות יד ה' בכל מאורע!

מליץ יושר )שמות נז

יסודות האמונה בלימוד חומש ורש"י
ויאמינו בה' וגו' )יד, לא(

דכירנא כאשר למדנו בישיבת מיר )בעיירת 
מיר בחו"ל( והתחילו להגיע בחורים מאשכנז 
ומאמריקה, התחיל מרן המשגיח רבי ירוחם 
זצ"ל, ללמוד הוא עצמו ברבים שיעור חומש 
רש"י, והסביר כוונתו, לפי שבארצות האלו 
)אשכנז ואמריקה( לא נהוג היה ללמוד עם 
נחסרו  וממילא  המקובלת,  בשיטה  דרדקי 

מהתלמידים אותם היסודות ועיקרי האמונה, 
שקולטים ילדי החיידר בנוסח הישן הלומדים 
בשופי חומש עם רש"י, וחיסרון יסודות האלו 
ניכר בכל הליכותיהם ובקבלת התורה בכל 

הדרגים, לכן בא להשלים חסרונם.

אוהל משה )פתיחה לחומש ויקרא(

 "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)

 תורת רבותינו
ראשי ישיבת מיר 

דבר הישיבה

התגלות ה' מחוללת נסים

ב'מכילתא' אמרו על שעת קריעת ים סוף, 
כי "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה 

יחזקאל וכל שאר נביאים". 
קשר  ישנו  האם  בדברים:  להתבונן  ויש 
בין התגלות גדולה יותר מזו של יחזקאל 
בני  לה  שזכו   - מרכבה  מעשה  שראה 

ישראל, לבין נס קריעת ים סוף? 

מאיר את עינינו מרן המשגיח הגה"צ רבי 
דעת תורה  ירוחם ליבוביץ זצ"ל בספרו 
ומגלה כי טעות היא לחשוב שענין הנס 
הוא מעשה הצלה גרידא, שדרכו רואים 
את נפלאות ה'. אדרבה, עיקר הנס הוא 
התגלית כבוד ה', ועל ידי התגלות זו זוכים 

לישועות ולהצלות. 

מעין זה מצינו במתן תורה, העיקר היה 
שנאמר  כמו  יתברך,  ה'  כבוד  התגלות 
סיני".  הר  על  כבודך  בענן  נגלית  "אתה 
ובהתגלותו יתברך זכו על ידי זה לתורה. 
הענין  עיקר  הנסים,  בכל  הדבר  הוא  כך 
הוא התגלות כבודו יתברך על ידי הנס, 
והתגלות זו מביאה עמה את נס הישועה. 

הדבר מדויק בלשונו הזהב של רש"י על 
הפסוק "זה א-לי ואנווהו": "בכבודו נגלה 
עליהם"; וכלומר שגילתה לנו התורה כי 
התגלות נס קריעת ים סוף היתה התגלותו 
מההתגלויות  יותר  ובעצמו  בכבודו  ית' 
שהתגלה לכל הנביאים. כה ברורה היתה 
ההתגלות, עד שכל אחד ואחד ראה ואמר: 

"זה אלי". 
מהתגלות זו בא כל מעשה קריעת ים סוף.
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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

מדוע השפחה - נשארה שפחה 
אמרו במכילתא: "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר נביאים". 

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 
זו, לא פיתחה את אישיותה הרוחנית  שפחה 
בהתאם לאותן מראות אלוקים שזכתה לראות, 
יחזקאל,  משראה  יותר  שראתה  אף  ולפיכך 
נשארה שפחה נקלה ופחותה. ואילו יחזקאל 

בן בזי אשר עמל להשיג את המעלות הרוחניות 
בעמל וביגיעה עצומה, מתוך זיכוך וטיהור הנפש 
מכל בדל של רוע, זכה בשל כך להיות נביא 
אלקים, וזאת על אף שהשיג בנבואתו פחות מן 
השפחה, נמצא שההבדל בן השפחה לנביא נעוץ 

בכך שראייתה הנבואית של השפחה ניתנה לה 
במתנה, ואילו מדרגתו של הנביא הושגה בעמל.

שיחות מוסר )לא, כז(

עקשנותו של פרעה הביאה למפלתו
וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים )יד, כג(.

הרמב"ן מבאר כי הנס הכי גדול היה, בזה שפרעה 
רדף אחרי בני ישראל בים שזה שגעון ממש, וזה 
היה עונש על שהתנהג פרעה כל הזמן בעקשנות, 
וזה הביאו שיבוא למצב של שגעון לרדוף אחר 
בני ישראל בתוך הים. וכן כתוב "אם ללצים הוא 
יליץ", כי עיקר החטא הוא הישרות שאלו היה 
האדם הולך בדרך ישרה אז לא היה בא לידי 

חטא כלל, ואלו היה פרעה הולך בדרך ישרה לא 
היה בא לידי כך שיתנהג בעקשנות עד שיבוא 

הדבר למצב של שגעון ממש.

גם  בישרות,  תלויה  כולה  התורה  כל  ובאמת 
לשכל  פשוטים  דברים  הם  האמונה  יסודות 
הישר איך נעשה דבר מעצמו בלי פועל, היש לך 

עקשנות גדולה מלומר שיש בנין בלי מי שבנה 
אותו. ובאמת הסבא ז"ל אומר: כי ישרות הוא 
יסוד היהדות ושרש האמונה כולה, ומובן הוא 
כדביארנו פעם, ששורש נותן ענפים, ועל כן מי 
שישריש בקרבו יסוד הישרות בודאי ימצא פירות.

 יד יחזקאל )עמ' קלה(  

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים )יג, ח(. 

העיון בפרשת המן - אומר מרן המשגיח הגה"צ רבי 
ירוחם ליבוביץ זצ"ל בספרו דעת תורה - מחייב אותנו 
לדעת שלחם המן על נסיו הרבים, מסמל את הלחם 
של כל הדורות. ההבדל הוא שבעוד שבמן הכל היה 

בגלוי, הרי בכל הדורות זה בנסתר. 

תכלית הנסים שהיו במן היתה כמו תכלית כל הנסים 
בהנהגה  לנו  להראות   - מצרים  ביציאת  שנעשו 
למעלה  הוא  הטבע  שגם  הטבע  מדרך  שלמעלה 
מדרך הטבע, לפי"ז תפקיד המן היה בראש ובראשונה 
ללמד לדורות, שכאשר אדם אוכל לחם הוא ניזון 
ולא מגשמיותו,  ה' שבאכילת הלחם  רצון  מקיום 
וכמו שנאמר )דברים ח( ויאכילך את המן וגו' למען 
הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על 
כל מוצא פי ה' יחיה האדם. ופירש )שם( הרמב"ן כי 
עשה זה להודיעם כי הוא המחיה את האדם בכל 

אשר יגזור א"כ שמור מצוותיו וחיה. 

אמונה זו אינה נרכשת בקלות, ארבעים שנה נזקק 

הקב"ה להאכיל את בני ישראל מן כדי להשריש 
בם יסוד זה. 

יסוד נוסף בהשגחת ה' מוצאים אנו בענין של "לא 
העדיף המרבה והממעיט" - לא החסיר העושר אינו 
תוצאה ישירה של ההשתדלות אלא הכל לפי זכויותיו 
של האדם כמאמר רבי מאיר )קידושין דף פב( לעולם 
ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפלל למי 
שהעושר והנכסים שלו" וכו', ואמר על זה הסבא 
מקלם זצ"ל הניסיון מורה שרוב בני אדם מלקטים 
להרבות  כלל  מתרשלים  ואינם  נפלאה  בחריצות 
הון, להיפך מזמן לזמן מגבירים השתדלויותיהם, 
ואע"פ כן אינם רואים בעסקיהם שום ברכה למרות 
השתדלותם הרבה, מועטים הם העשירים בישראל. 

מאידך גיסא בעלי חנויות רבים אשר במשך רוב 
יש  תמיד  חנותם  את  פוקדים  לקוחות  אין  היום 
רואים אנו איפוא ממש בחוש  די מחסורם,  להם 
את התגשמות דברי הפסוק "ולא העדיף המרבה, 

והממעיט לא החסיר" כל מי שעיניו פקוחות יכול 

סביב  שהתרחשה  התופעה  בהתגשמות  לראות 

מלקטי המן יום יום. 

אין להשתדלות שום שייכות לפרנסה שמוצא וכל 

מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"ה )ביצה 

דף טז( 'ה' הוא הנותן לכל אחד די מחסורו בין אם 

ירבה בהשתדלות ובין אם ימעיט בה. 

עוד למדנו כאן: "ויאמר משה אליהם איש אל יותר 

ממנו עד בקר ולא שמעו אל משה וגו' וירום תולעים 

ויבאש", ישנם רבים הרוצים להבטיח את עתידם 

ולכן כדי לחסוך כסף הם מקמצים בהוצאות ההווה 

ולמרות הכל כאשר מגיע הזמן שהם זקוקים לכסף 

מתברר שנעלם מן העולם, מסקנא אין ביכולת האדם 

לעשות שום דבר שיבטיח את עתידו רק עשיית רצון 

ה' או חלילה להיפך יקבעו את גודל הצלחת האדם.  

 עפ"י ילקוט לקח טוב

מתורת רבותינו

בביתו של הנצי"ב זצ"ל היו מוסבים תלמידי חכמים, 
נכנס יהודי ובפיו שאלה דחופה בדבר שותפו שלפני 
שנים רבו ביניהם, ומתוך כעס נשבע שלא יביט בו 
יותר בפניו. מספר שנים הוא קיים את דבר השבועה, 
והנה מת אותו שותף והוא נתבקש לראותו ולהעיד 

שהוא המת כדי להתיר את אשתו שלא תהא עגונה, 
ושאלתו אם מותר לו לעשות כן. 

הנצי"ב פנה לתלמידי החכמים שיחוו את דעתם 
וכולם הכריעו להתיר את השבועה משום שעל דעת 
כן לא נשבע. בעל התורה תמימה שנכח במקום 

אמר ראי' נפלאה מפרשתנו, שהקב"ה הבטיח לבני 
לא  היום  מצרים  את  ראיתם  כאשר  "כי  ישראל 
תוסיפו לראותם עוד עד עולם" ולבסוף כתיב "וירא 
ישראל את מצרים מת על שפת הים" א"כ מפורש 

שראייה מתייחסת לחי ולא למת עכ"ד. 

עיון בפרשה

שנות דור. מרן ראש הישיבה הגאון רבי בייניש פינקל זצ"ל עם ידידיו ואחיו בתמונה שצולמה 
בעיירה מיר בשנות הצ' של המאה הקודמת.  מרן הגר"ב נראה שני מימין בשורה העליונה. 
נראים עוד בתמונה: ר' יוסף שער )למטה במרכז(; ר' אברהם מאיר פינקל )למטה מימין(; 

ר' מאיר פינקל )למעלה משמאל(; ר' משה פינקל )למטה משמאל(

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

המן מלמד לדורות – ג' תובנות למעשה

כל הרואה 'הברקה' יפה זו, אומר עליה 'ברקאי', 
אך לכאורה יפה כוחה של ראיה זו רק לשם חידוד 
והברקה. כשנעיין ונתעמק בלאו זה של "לא תוסיפון 
לראותם עוד עולם", נראה שהאיסור הוא על החזרה 
לארץ מצרים, ולא על ראיית 'פני' המצרים. וכמו 
שנוכיח זאת מדברי הראשונים כדלהלן, וא"כ נפל 

פיתא בבירא. 

סיפור דברים והבטחה או אזהרה ולאו
פשטות לשון הפסוק "לא תוסיפון לראותם עוד עד 
עולם" היא סיפור דברים והבטחה, אולם הרמב"ם 
שנראה  "אע"פ  כתב,  מו(  )ל"ת  המצוות  בספר 
מהדברים שהוא סיפור, באה הקבלה שהוא אזהרה". 
וכ"כ בספר החינוך )מצוה ת"ק( שלא נוסיף לשוב 
לקבוע  נלך  שלא  כלומר  לעולם,  מצרים  בדרך 
דירתנו במצרים, וכו', ונכפלה המניעה בזה שלשה 
מקומות  בשלשה  לברכה  זיכרונם  אמרו  פעמים, 
הזהירה תורה שלא לשוב בארץ מצרים וכו' אחד 
מהם וכו', והשלישי )שמות יד, יג( כי אשר ראיתם 
את מצרים היום לא תוסיפו וגו', ואף על פי שמן 
הנגלה שבו נראה שיהיה ספור, באה הקבלה עליו 

שהוא מניעה עכ"ל.

ומקורו מהמכילתא )בשלח יד, יג( וז"ל: "לא תוסיפון 
לראותם, תנא ר' שמעון בן יוחאי, זה אחד משלושה 
מקומות שבהם הוזהרו ישראל שלא לשוב למצרים 

עכ"ל. וכן איתא בירושלמי )סוכה פ"ה, ה"א(.

וא"כ חזינן להדיא שפסוק זה לאיסור חזרה לישיבה 
בארץ מצרים קאתי, ולא לאיסור ראיית פני המצרים, 

דאטו אם יראה את בני ארץ מצרים במקום אחר 
בעולם, יהיה הדין של "לא תוסיפון לראותם"? ודאי 
שלא! דכל המשמעות הוא של הפסוק הוא לאנשי 
מצריים הנמצאים בארץ מצרים בלבד. )ועי' במנ"ח 
)מצוה ת"ק אות א( וז"ל: מבואר בדברי הרמב"ם 
)בפ"ה ממלכים הל' ז'- ח'(. והרב המחבר )חינוך 
מצוה ת"ק( דלעולם באיסור עומד ואינו תלוי באומה 
מצרים, רק גזירת הכתוב הוא דלעולם אסור לדור 
בארץ מצרים אפילו אם אין שם מצריים, ורק אם 
כבש מלך ישראל אז מותר. אבל קצת מהראשונים 
כתבו דעיקר האיסור כל זמן שהאומה מצרים שם, 
שם,  לדור  מותרים  האומות  שנתבלבלו  ולאחר 
עכ"ל עיי"ש. עכ"פ מבואר דאפי' לסוברים דהעיקר 
איסור תלוי במצריים זהו כל זמן שהם במקומם, 
הסוברים  לשיטת  שכן  וכל  משם,  כשעקרו  ולא 
דהאיסור הוא רק על חזרה לארץ מצרים ולא על 

האנשים ודו"ק(.

ישראל את מצרים  ראיה מכך שראו  ליכא  א"כ 
מתים, דאפילו אם רואים היו אותם חיים לא היה 

בזה שום דופי וחשש איסור.

ויש לחדד את הפירכא מכח ממה נפשך, דאם הוי 
רק סיפור דברים בעלמא שלא יוסיפון לראותם – לא 
הוי ענין זה לאו ואין ראי' לאיסור שבועה כשנשבע 
שלא לראות פני האדם שמותר לראות פני המת. 
ואם תאמר דהוי לאו ולא רק סיפור דברים בעלמא, 
אין זה הבטחה שלא יראום אלא לאו שלא יחזרו 
למצרים, ואין שום איסור לראות פניהם אף בחיים, 

דהמקום אסור ולא האנשים הגרים בה. 

איך מותר היו לראות לישראל את 
פני המצרים

דאיתא  ממה  להקשות  יש  נוספת  פרכה  אמנם 
במכילתא, שהמצרים לא מתו מיד אלא עוד זכו 
ישראל שיתביישו מהם המצרים )וכן פירש האור 
החיים בפסוק 'וירא ישראל'(, הרי שראו אותם בחיים 
חיותם, ואם איתא שיש איסור לאו על המצרים 

עצמם הרי עברו בכך על האיסור. 

יהודה משה  )להבה"ח  יהודה  פרדס  בספר  ואכן 
דנציגר זצ"ל(, דחה מכח מדרש זה, את דברי בעל 
התורה תמימה, וכתב, דעל כרחך צריך לומר שבכלל 
"אשר ראיתם את מצרים היום" נכלל כל ראייתם 
בין קודם קריעת ים סוף ובין אחריו, וכוונת הכתוב 
הוא שמהיום והלאה, מאחרי קריעת ים סוף, 'לא 
תוסיפו לראותם עוד עד עולם', ולפי דברינו אלה 

אין ראיית הרב הנ"ל נכונה עכ"ד.

חלוקים  שמדרשים  בדוחק,  ליישב  יש  כי  אם 
אחרים,  מדרשים  עפ"י  דבריו  אמר  ואיהו  המה, 
מקום  מכל  מתים.  כשגוויותיהם  מהים  שנפלטו 
נמצא שכל ההוכחה תלויה על בלי-מה, רק בהנחת 
היסוד שהאיסור על המצרים עצמם, ואת"ל שיש 
עליהם איסור לראותם צריך לומר כדברי המדרש 

שגוויותיהם נפלטו מתים. 

וא"כ צריך עיון איך התירו שבועה לשותף לראות 
פני חבירו המת, מכח מדרשים חלוקים, אלא אם 
בעלמא,  לאסמכתא  רק  זו  ראיה  שהביא  נאמר 

ובצירוף עוד היתרים. 

"לא תוסיפון לראותם" - על ארץ מצרים או על אנשי מצרים 

סימן טוב ומזל טוב
יהא לנו ולכל ישראל

בלב נרגש ומתרונן ובקול שמחה וצהלה, הננו להביע 
ברכתנו קמי ידידנו הנכבד והנעלה תומך תורה 

ולומדיה

הנגיד הנכבד הרה"ח רבי יצחק שפירא שליט"א
וכל משפחתו הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם 
בנישואי הנכד החתן המופלג 

הרב אפרים פישל ני"ו
בן בנו הרב שמואל בנימין שליט"א

עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת הרב משה אליעזר וייס שליט"א
וינה

ברכה מיוחדת נצרף בזה לאמה של מלכות
הרבנית החשובה בת גדולים

מרת טובה שפירא תליט"א

ובזאת תערבנה ברכתנו לידידינו הנכבדים תמכין 
דאורייתא 

העומדים לימיננו בכל עת וזמן 
ומתמסרים לאלפי עמלי התורה במאור פנים 

הרב יוסף חיים הלפרט שליט"א
ורעייתו הרבנית מנב"ת תליט"א 

לרגל נישואי הנכד ני"ו 

ברכתנו בזו צרופה, שיזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל 
יוצ"ח שיחי', מתוך שובע שמחות וגיל, והרחבת הדעת

מברכים ומשבחים בכל חותמי ברכות
ישיבת מיר ירושלים



יציאת ליטא – חורף תש"א
'דירה נאה' על גלגלים

 - הזאת  עצומת־הממדים  המסילה  של  לאורכה 
נעו   - יותר מעשרת אלפים קילומטרים  שאורכה 
פליטים  מחמשת־אלפים  יותר  שהובילו  הרכבות 
יהודים ממוסקבה עד ולדיבוסטוק. קרונות המחלקה 
הראשונה - שבהם שכנו ה'תיירים' הנוסעים בחסות 
'אינטוריסט' - היו אף הם, אליבא דמושגי ברית־
היו  הקרונות  והנוחות.  הפאר  פסגת  המועצות, 
מוסקים בהסקה מרכזית, וחום נעים שרר במשך 
כל היממה; והמושבים - רכים ומרווחים, מרופדים 
בקטיפה. בעיני כל מי שהורגל לרכבות הסוביטיות 
המצויות - לקרונות הקרים ולספסלי העץ הצרים 
והנוקשים - עוררו כל אלה הפתעה רבתי. בעיני בני 
התורה, שבמשך כל הנסיעה עסקו בתורה בלהט 
הישיבתי הישן - היתה זו התגלמות ה'דירה נאה' 

המאפשרת לאדם ללמד תורה בהרחבת הדעת!

הנסיעה  מרגע  הטרנס־סבירית  הרכבת  הפכה  כך 
הראשון ל'ישיבה על גלגלים'... בציוד החיוני שנטלו 
התלמידים לדרך, נמצאו ספרים רבים. היו ישובים 
לפניהם;  והספרים  קבוצות־קבוצות  במושביהם, 
דעתם מוסחת לחלוטין מהמרחבים האין־סופיים 
החולפים על פניהם, שקועים כל־כולם בעולמה של 
תורה. כשחצו את הרי אורל הנשאים, את ערבות 
הטונדרה הלבנות, את ערי סיביר החדשות שצצו 
מתוך הקרח - סברדלובסק וצ'יליאבינסק, אירקוטסק 
ונובוסבירסק - היו מעיניהם בתורה - התורה שנדדה 
איתם ממיר של הימים הטובים, ועד הנה, ועד עולם.

ריכוז נדיר מיוחד־במינו של גדולי תורה היה מצוי 
באחת  הסתופפו  למשל,  כך,  הפליטים.  ברכבות 
אהרן  רבי  הגאונים  מרנן  בצותא־חדא  הרכבות 
קוטלר )אז ראש ישיבת קלצק(, רבי ראובן גרוזובסקי 
)מישיבת קמניץ(, מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לווינשטיין ומרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי 
התורה  מרביצי  מגדולי  כולם   - שמואלביץ  חיים 
שלא   - סבוכות  הלכתיות  שאלות  גם  הדור.  של 
המכרים  הישיבה  כתלי  בין  מעולם  להן  הזדקקו 
והמגנים - הציבו נסיבות הזמן בפני הנוסעים. הנסיעה 
הממושכת ברכבת - במשך עשרה ימים רצופים, 
יומם ולילה - יצרה אף היא שאלות משלה. חלק 
ניכר מהן נסבו סביב השבת. פריסתן של המטות 
שימשו  היום  )שבשעות  שבקרונות  הדו־קומתיות 
להציבן  אפשר  היה  ובלילה  לספסלים,  כמסעד 
בצורה אופקית וכך שמשו כמטות(, למשל, עוררה 
את השאלה אם אין יצירתה של המטה העליונה 

יוצרת מצב של 'אהל' מעל המטה שתחתיה?

ריכוזם של גדולי הפוסקים ומורי ההוראה במחצה 
אחת הבטיח שכל שאלה שנתעוררה לא תישאר ללא 
מענה, ונוצר כר נרחב לדיונים הלכתיים מעמיקים 
עד  הישיבות  מראשי   - המוחות  את  שהעסיקו 
צעירי התלמידים - במהלך כל הנסיעה כולה. אם 
מראשי  מנעה  הבולשת  של  החמור  המעקב  כי 
הישיבות מלהיפגש ברכבת פנים אל פנים וכל אחד 
מהם השתכן בקרון אחר. הרוסים אף פנו לבחורים 
דוברי רוסית והתענינו אצלם מי המנהיג כל החבורה, 
הבחורים הגיבו שאין כל מנהיג וכל אחד נוסע לבדו.

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

קורות בתינו

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ידידנו הנכבד 

עושה ומעשה לטובת ישיבתנו הקד'

הר"ר נפתלי קושלנד הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך

לרגל השמחה השרויה במעונם 

בנישואי הבן הבה"ח יוסף ברוך הי"ו
עב"ג בשעטומ"צ

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

יוצ"ח רוב נחת ושמחה

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

הר"ר אפרים הולס הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבן תלמיד הישיבה העומד לימיננו 

תדירות

הבה"ח כמר אברהם יעקב הי"ו 
עב"ג בת הר"ר מנשה טייבר הי"ו

ציריך

בשעטומ"צ ולמזל טוב 

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

רוב נחת ושמחה

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו היקרים

משפחת בנזינו-סט הי"ו
אנטוורפן

לרגל היכנס הבן נעם ני"ו
לעול תורה ומצוות

יזכו לראותו עולה במעלות התורה והיראה 
ולרוות ממנו ומכל יוצאי חלציהם רוב נחת 

ושמחה, בבריות גופא ונהורא מעליא

מעומק ליבנו הננו לשגר  ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד העומד לימיננו

עושה ומעשה לטובת ישיבתנו הקד'

הר"ר דן אלפיה הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

מקסיקו
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הבת תחי'
בשעטומ"צ ולמזל טוב

יזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב שמחה ונחת כל הימים

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבדים תמכין דאורייתא

העומדים לימיננו בכל עת

הרב יוסף שאול ציממער שליט"א
ובניו

הרב יהודה ארי' שליט"א  הרב שלום דן שליט"א

לרגל היכנס הבנים-הנכדים ני"ו

משה יהושע ני"ו              משה יהושע ני"ו

לעול תורה ומצוות

יה"ר שבזכות עמידתם לימין אלפי בני התורה 
יזכו לראותם עולים במעלות התורה והיראה 
ולרוות מהםו ומכל יוצאי חלציהם רוב נחת 

ושמחה, בבריות גופא ונהורא מעליא

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו היקר עושה ומעשה 

מסור בלב ונפש למען הישיבה הקד' ותלמידיה

הרה"ח אהרן עמרם שפיצער הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

וינה
לרגל שמחת השרויה במעונם
בהולדת הנכד חיים אליהו נ"י

בן לחתנו הרב אשר זעליג גאנצפריד הי"ו 
מאנסי

ברכתנו שלוחה שזה הקטן גדול יהיה, כשם 
שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ויראו 

רוב נחת ממנו בצמיחתו בדרכי אבותיו וזקניו 
לתפארת המשפחה המרוממה

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

באירוסי הבן שיחי'
עב"ג בת ידידנו הנכבד העומד לימיננו

הרב מנחם דבינסקי הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

בני ברק

בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה 
הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח 

מתוך שמחה וטוב לבב


