
הטעם שנתבעה שרה על צחוקה

ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי )יח, יג(.

תמה הרמב"ן מדוע נתבעה שרה על צחוקה כפי 
שמבואר בתנחומא )הובא ברש"י( מסתכלת 
במעיה ואמרה: אפשר הקרבים הללו טוענים 
חלב".  מושכין  שצמקו  הללו  השדים  ולד, 
והרי היא לא ידעה כלל שאותם ערביים הם 
בברכתם  האמינה  לא  כך  ומשום  מלאכים, 

- וצחקה ?

מתרץ הרמב"ן )בפסוק ט"ו(: "הקב"ה האשים 
אותה למה היה הדבר נמנע בעיניה וראוי לה 

שתאמין או שתאמר אמן כן יעשה ה"'. 

זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  מרן 
הרחיב את הדיבור בביאור דברי הרמב"ן וכה 
להאמין  היא  השלם,  המאמין  חובת  אמר, 
שהכל נעשה ברצונו, וכל חוקי הטבע בבריאה 
אינם אלא יד ה', לכן אף כשנדמה היה לשרה 
ששמעה ברכת הדיוט בעלמא היה לה לומר 
אמן כן יעשה ה', וכמו שנאמר 'היפלא מה' 
דבר' שכשם שה' ברא את העולם והוא מחדש 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כך הוא 
גם יכול לשנות כל סדרי הבריאה. וההסבר 
לזה הוא כך בכל רגע ורגע מתגלה לעינינו 
בריאה חדשה, העובדה שאין הקב"ה משנה 
מסדרי הבריאה נובעת מזה שאיננו ראויים 
שישונו הסדרים עבורנו, לכן מן הראוי הוא 
לומר כן יעשה ה' על כל דבר אפילו על מה 

לפי שבמלים אלה  בלתי מציאותי.  שנראה 
מבקש האדם מה' שיזכה להיות ראוי לכך 

שתשתנה עבורו הבריאה. 

נמצא א"כ שהאמונה מחייבת שלא להתייאש 
בכל מצב שהוא. ואפילו חולה אנוש רחמנא 
חז"ל  שאמרו  וכמו  יתיאש,  אל  ג"כ  ליצלן 
)ברכות דף י.(: "אפילו חרב חדה מונחת על 
צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים". מה 
שצריך לעשות כדי לצאת ממצב כזה הוא 
לרחמים  יזכה  כדי שאכן  בתפילה  להרבות 
עה"פ  המדרש  דברי  ביאור  וזהו  מרובים. 
"היפלא מה' דבר" - "לבראתן כבתחילה אני 

יכול, להחזירם לימי נערותם איני יכול?!" 

אנו  שרחוקים  מלמדת  במצבנו,  התבוננות 
מאותה מדרגת אמונה שעליה נתבעה שרה, 
כשהישועה עדיין אינה נראית באופק, חסרים 
אנו באמונה ומאחר והאמונה השלימה היא 
להאמין שגם בשעה שלכאורה אפסה כל תקוה 
עלינו לבטוח ולומר כן יעשה ה', אין זו מידת 
חסידות, אלא עיקר גדול מיסודות האמונה 
עליו נתבע כל איש מאתנו, ומשום כך לא 
יוכל אף אחד מאתנו להימלט בטענה כיצד 

נוכל להיות במדרגתה של שרה אמנו ע"ה.

אור יחזקאל

סייעתא דשמיא כגשם היורד...

ויהי אלקים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת )כא, כ(. "יושב במדבר ומלסטם את 
העוברים, הוא שנאמר ידו בכל ויד כל בו" )רש"י(

שח מרן ראש הישיבה מרן הגר"ח שמואלביץ: 
את תחילתו של הפסוק פירש אונקלוס: "והוה 
היתה  שמים  ברכת  בסעדיה".  דה'  מימרא 
בעזרתו של ישמעאל. כיצד זה, איפוא, הביאה 
אותה עזרת שמים להיותו רובה קשת, יושב 

ומלסטם את הבריות, כדברי רש"י.  במדבר 

ברם סייעתא דשמיא אינה אלא כגשם היורד. 

את אשר זורעים מוציאה האדמה... 

טללי אורות

 "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

במקום גדולתו שם אתה מוצא 
ענוותנותו

מופלא היה מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ 
זצ"ל )יום היארצייט - י"ח חשון( במידת הענווה 
והשפלות, כל ימיו היה בורח מן הכבוד, ולמרות 
שזכה להיות מגדולי מרביצי התורה לא החזיק 
טובה לעצמו והשפיל את רוחו בפני כל אחד 
לשבת  הסכים  לא  רבות  שנים  במשך  ואחד. 
קיים  אלא  המדרש,  בית  של  המזרח  בכותל 

בעצמו "בתוך עמי אנכי יושבת".

מן  בורח  היה  בו  שהיה משתתף  אירוע  בכל 
הכבוד עד גבול היכולת, פעם הגיע לחתונת אחד 
התלמידים והתבקש לשבת בשולחן המזרח, 
והוא מסרב. שאלוהו מדוע, והוא הסביר "לא 
השאירו אותנו כאן בשביל דברים כאלו"... ופעם 
בשמחת תורה כאשר רצו כמה בחורים לרקוד 
העליונה  "ההשגחה  ואמר  הסכים  לא  סביבו, 
הצילה אותנו מן השואה בדרכים מופלאות לא 
כדי לנחול כבוד, אלא אך ורק ללמוד וללמוד".

יודע מדוע  "אינני  רבות שמעו מפיו:  פעמים 
באים לכאן, מדוע רצים לשיעורים". ופעם אחת 
אף הוסיף ואמר: "כנראה מענין ומושך לב לראות 

את המראה כיצד אדם חולה יושב ולומד"...

והציע  צעיר,  ר"מ  פעם  אליו  נכנס  כי  מסופר 
בפניו מסקנא מחודשת היוצאת מדברי רש"י 
באחת הסוגיות. שש הגר"נ על אמרותיו כמוצא 
שלל רב, ואמר לו: "אף אני סברתי כך, אבל לא 
הרהבתי בנפשי לומר זאת ברבים. עתה, כיון 
שנוכחתי שגם מר אומר כזאת, אוכל לומר זאת 
ברבים, ואף אומר את הדברים בשמו של מר"...

באחד הימים נכנס אליו תלמיד שעמד לנסוע 
האם  ושאלו  מהגר"נ,  להיפרד  ובא  לארה"ב 
למסור באמצעותו פריסת שלום למרן הגאון 
נחום  רבי  לו  אמר  זצ"ל.  קמנצקי  יעקב  רבי 
בתמיהה: "וכי מי אני שאשלח דרישת שלום 

לרבי יעקב?"...

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים
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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

במה היה גדול כוחו של לוט מאברהם אבינו

הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער )יט, כ(. 

שח מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: 
במה היה גדול כוחו של לוט, שהועילה בקשתו 
מן המלאך שלא להפוך את העיר צוער, - אף 
שאברהם אבינו ע"ה הרבה להתפלל על הצלת 

סדום, ולא הועילו בקשותיו. 

אמרו במדרש )ב"ר נ, א( כי לוט, ע"י שכיבד 

של  כחה  כי  אף  פנים.  לו  נשא  המלאך  את 
בזה,  הועילה  לא  ע"ה  אבינו  אברהם  תפלת 
אף על פי כן לוט פעל זאת ע"י החסד שעשה 

עם המלאכים. 

נפלא הדבר, כי כחה של מדת הכרת טובה, 
שהיו המלאכים מחויבים ללוט זה היה מחייב 

את המלאכים לעשות לו את רצונו, אף במקום 

שלא הועילה כח תפלתו של אאע"ה, זה כוחה 

של הכרת הטוב. 

יד יחזקאל

להתבונן בשתי המילים "ויאמר הנני" – ויהפך לבן אדם אחר

ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם )כב, א(. 

דרש מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל: אחר 
כל הנסיונות אשר נתנסה בהם אברהם ועמד 
בכולם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ופירש 
רש"י הנני - כך היא ענייתם של חסידים. לשון 

ענוה הוא, ולשון זימון.

זהו כל עבודתו של האדם בעולם הזה, לומר 
לריבונו של עולם הנני. הנני מוכן ומזומן. וזוהי 
רום המדרגה העליונה ביותר שאפשר להגיע, וזו 
השאיפה שצריכה להיות אצל כל אחד ואחד, 
להגיע לדרגה זו, ״הנני מוכן ומזומן לקיים מצות 

בוראי״. כך היא עניתם של חסידים, בלשון ענוה 

וזימון, הנני. הרי אני מוכן ומזומן.

בשתי  מתבונן  היה  יהודי  אם  הנני״.  ״ויאמר 

מילים אלו, הרי היה נהפך להיות אדם אחר 

לגמרי. מה מוכן היה לעשות, הרי לא ידע כלל 

במה יצטווה, לאן הוא מכניס את עצמו. והרי 

גבוהה  דרגה  זוהי  עצמו  ומכין  ביודע  אפילו 

להעמיד את עצמו כך, אבל אברהם אבינו לא 

ידע כלל, ״ויאמר הנני״.

״חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אברהם יצחק ויעקב״ )תדא״ר כג(, ובכל שלב 
ושלב בחיים, ובפרט אצל בני תורה, בן תורה 
צריך בכל עת, להיות מוכן ומזומן לעשות רצון 
בוראו ולומר - ״הנני״. והקב״ה קורא אלינו, לכל 
אחד ואחד, ״ויאמר אליו אברהם״, ועלינו להיות 
ולומר ״הנני״. ובכל עת אשר  מוכנים, לענות 
יתבונן בזה האדם, הרי יקבל הרגשה אחרת 
ומשמעות אחרת. זהו חוב אחר ואחריות אחרת.

קובץ ישורון )כז עמ' שפא(

לעשות רצונך אלקי חפצתי

ויקרא אליו מלאך ה׳ מן השמים ויאמר אברהם אברהם )כב, יא(. ופירש רש״י ״אברהם אברהם״ - לשון חבה הוא שכופל את שמו. תכלית כל 
העבודה ושלימות כל המעשים היא ...שנמצא חן בעיני ה׳, ויראה לנו חביבותנו אצלו.

ומעשה היה בעשיר מופלג ששאלתיו על רצונו, 

ויש  והיכלות  בנינים  לנדוב  החפצים  יש  כי 

הרוצים לתמוך ולהחזיק תורה, ויש המחזיקים 

במידת הצדקה, והוא במה חפצו. ענה ואמר 

לי, אני אין חפצי בשום ענין ותכלית מה יעשה 

רוצה  וזו שאיפתי,  אבקש  רק אחת  בממוני, 

אני לעשות דבר שיהא בו קורת רוח על פניו 

של הקב״ה.

כן צריך האדם לשקול כל מעשיו ולבחנם, אם 
באמת עושה בהם נחת רוח ליוצרו, ואם אכן 

חביב הוא במעשיו לפני ה׳.

קובץ ישורון )כז עמ' שפא(

מתורת רבותינו

"האומרים" אינם עושים, וה"עושים" אינם אומרים
ואקחה פת לחם וגו' ואל הבקר רץ אברהם )יח, 
ה-ח(. אמר ר"א מכאן שצדיקים אומרים מעט 
ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה ואפילו 
מעט אינם עושים, מנלן מעפרון )ב"מ דף פז(.

מרן המשגיח רבינו ירוחם הלוי זצ"ל בספרו 
האמירה  ענין  עצם  שכל  מבאר  תורה  דעת 
שנוא לפני המקום, שהרי אם אדם גמר בדעתו 
לעשות יעשה, ולשם מה הוא צריך להרבות 

באמירה. 

מעלת הצדיקים אשר אומרים מעט ועושים 

הרבה, אינה מתבטאת רק בזה שהם מקיימים 
את מה שהבטיחו ואף מוסיפים על זה, אלא 

בזה גופא שממעטים בדיבור. 

דבר זה מתבאר מתוך דברי התנחומא )וירא 
ד(: "אתה אמרת להם מעט, חייך בו בלשון אני 
מגרש את האומות מלפני בניך. שנאמר: "מעט 
מעט אגרשנו מפניך". המעט באמירה, זוהי גופא 
המעלה אשר בעדה מגיע שכר. גנות הרשעים 
שנאמר  ומה  באמירה,  שמרבים  בזה  היא 
עליהם שאפילו מעט אינם עושים, זה גופא 

נובע מהאמירה שלהם. הכלל הוא ש"האומרים" 
אינם עושים, וה"עושים" אינם אומרים. מרגע 
שבעל המעשה גמר בדעתו לעשות, הרי הוא 
עד  ישקוט  ולא  ינוח  ולא  פונה לעשיה  כבר 
שיכלה עשייתו. והמעט שהצדיקים אומרים אין 
זה בגדר אמירה כלל אלא רמז הוא לאחרים 
שיכינו עצמם לקראת המעשה שבדעתו לעשות, 
כמו אברהם שאמר למלאכים למען ידעו לא 
יעברו מלפניו. בכך הולכים הצדיקים בדרכיו 
של הקב"ה שאמירתו היא גופא עשייתו, כענין 
"הוא אמר ויהי". וכמו שנאמר: "ויאמר אלקים 

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

חשבון נפלא מנא ידעינן דהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה?
כחום היום )יח, א(. וברש"י הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים.

הקשו המפרשים מנא ליה לרש"י הא. וי"ל, עפ"י 
דברי החזקוני שכתב וז"ל: "כחום היום" בשעה 
שישית, שהוא עת מאכל תלמידי חכמים עמד 
אותו צדיק פתח אהלו לראות אם יעבור איש 

ויכניסו בביתו עכ"ל.

נמצא שהיה אברהם נוהג עצמו כתלמיד חכם 
אחר  מהדר  היה  ואז  שישית,  בשעה  לאכול 
בגמ'  דאיתא  מאוד,  יפלא  זה  ודבר  אורחים. 
)שבת י.( תנו רבנן: ]שעה[ רביעית מאכל כל 
אדם, חמישית מאכל פועלים, שישית מאכל 
תלמידי חכמים. אם כן, מאחר דמאכל כל אדם 
הוא בשעה רביעית, ומאכל פועלים הוא בשעה 
חמישית, נמצא כאשר הגיע שעה שישית כבר 
אכלו כל בני האדם ואפילו הפועלים, ואם כן 
האיך היה מהדר אחר אורחים שכבר אכלו, וכי 
דרך של מכניסי אורחים לזמן אורחים שכבר 
אכלו, ואם היה רוצה לזמן אותם היה לו להדר 
אחריהם בשעה רביעית, שאז עדיין לא אכלו.

אלא על כרחך יש לומר, דבאמת היה אברהם 

אבינו מהדר אחריהם בשעה רביעית, והא דכתיב 

"כחום היום" דמשמע דשעה שישית היה, יש 

לומר דהכ"ף של "כחום היום" הוא כ"ף הדמיון, 

דהיינו, שהיה החום גדול בשעה הרביעית כמו 

בשעה השישית שאז הוא חום היום.

ושמא תאמר, איך נהיה כדבר הזה, שיהיה חם 

בשעה הרביעית כמו בחצות היום, לכך כתב 

רש"י "שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה", דהיה 

קשה לרש"י, דהרי על כרחך אותו שעה היתה 

שעה רביעית שבו כל אדם אוכל, וחיפש אברהם 

אורחים שיבואו לאכול, ואיך היה אז "כחום 

היום" אלא על כרחך יש לומר, שהוציא הקב"ה 

חמה מנרתיקה, והיה החום גדול מאוד בשעה 

השישית,  שבשעה  היום  חום  כמו  הרביעית, 

)נפתלי  וכל זאת כדי לא להטריחו באורחים 

שבע רצון(. 

קושיא נוספת הקשה ה'נודע ביהודה' להגה"ק 
רבי יעקב שמשון משפיטיווקע זצ"ל על מאמרם 
הכנסת  ש"גדולה  דילפינן  קכז.(,  )שבת  ז"ל 
אורחים יותר מהקבלת פני השכינה" מאברהם 
אבינו ע"ה שאמר להקב"ה אל נא תעבור, ורץ 
לקראת האורחים. וקשה אברהם אבינו מהיכן 
למד זאת, ואיך השאיר את הקב"ה ורץ לקראת 

האורחים?

השיב לו הגה"ק משפיטיווקע דיש ליישב עפ"י 
מנרתיקה  חמה  הקב"ה  דהוציא  רש"י  דברי 
שלא להטריחו באורחים. ואם איתא דהקבלת 
למה  אורחים,  מהכנסת  גדולה  השכינה  פני 
הקב"ה  הא  בראשית  מעשה  לשנות  הוצרך 
עמד אצל אברהם ובודאי לא יניח את השכינה 
לשנות  ומדאצטריך  האורחים,  לקראת  וירוץ 
מעשה בראשית מזה הוכיח אברהם דגדולה 
השכינה  פני  יותר מהקבלת  אורחים  הכנסת 

)שם משמעון הו"ד בגן רווה(. 

משפיע ביראת שמים.

מכתב המלצה שכתב מרן הגאון רבי איסר 
זלמן מלצר זצ"ל אודות מרן המשגיח הגה"צ 
עלייתו  זצ"ל עם  לווינשטיין  יחזקאל  רבי 
הראשונה ארצה בשנת תרצ"ד )מאוחר יותר 
ירוחם  רבי  אחר הסתלקות מרן המשגיח 
ליבוביץ זצ"ל חזר רבי יחזקאל מארץ ישראל 
למיר על מנת לשמש כממלא מקומו של 
רבי ירוחם ומאז נותר בצוותא חדא עם בני 
הישיבה עד הגעתם לארץ הקודש בשנת 

תש"ו עם סיום תלאות שנחאי(

יהי אור ויהי אור". 

מוסיף מרן המשגיח: מי שהכיר את מרן החפץ 
חיים זצ"ל ראה שלא היה נמצא אצלו כלל 
ענין האמירה, מעולם לא שמעו מפיו: "אעשה 
דבר פלוני". כל דבר היה עושה בלי אמירה. 
כאשר היו באים לבקש ממנו מכתב המלצה 
וכדו'. עוד בטרם השיב למבקש בדיבור, כבר 
היה עומד באמצע הכתיבה. ואח"כ היה אומר 

לו: "הנה מכתבך מוכן". 

האמירה אצל הרשע נובעת מזה שאינו מעלה 

אפילו במחשבתו, לעשות את מה שאמר. כל 

אמירותיו באות מכח רצונו להשביע עצמו בזה 

נמצא, א"כ שהאמירה  טוב,  שאומר לעשות 

באמת ממעטת את המעשה, כי היא משביעה 

היא  ולכן  מצפונו  את  ומשקיטה  רצונו  את 

מעפרון  לכך  דוגמא  המקום.  לפני  שנואה 

שאמר לאברהם: "השדה נתתי לך" ולא ביקש 

כלום. אח"כ אמר "ארבע מאות שקל כסף". 

כשבא למעשה הוסיף ושקל מיניה לא כסף, 

כי אם קנטרי עובר לסוחר. היתכן שבתוך כדי 

דיבור יחזור בו מן הקצה אל הקצה? אין זה 
אלא שגם בעת אומרו לא היה אפילו בדעתו 

לקיים מה שאמר בפיו. 

טעם נוסף לעובדה שצדיק נזהר בדיבורו, יסודו 
בחשש שמא לא יוכל לעמוד בכל פרטי דיבורו. 
לעומתו הרשע לא איכפת לו להרבות בדיבורים, 
כיון שבלאו הכי אין בדעתו לקיימם. מעשה 
אבות סימן לבנים - זרעו של אברהם אבינו 

נתברך ג"כ במעלת "עושים ולא אומרים". 

ילקוט לקח טוב
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

גלות וילנא
בראשית שנת ת"ש - תקופה קצרה אחר פרוץ מלחמת 
העולם השניה, היתה הישיבה הגדולה בין הישיבות 
שהשתקעו בוילנא. בבואם לוילנא, בחשון ת"ש, היה 
מספר-שיא,  נפש.  מאות  כשלש  הישיבה  בני  מספר 
שבעיר הצפופה היה קשה למצא עבורם משכן נאות. 
בנין ישיבת 'רעמיילס' - הישיבה המקומית הותיקה, 
שהוקמה על-ידי מרן הגה"צ רבי ישראל סלנטר - שימש 
כאכסניתם הראשונה של תלמידי מיר. אך מאחר שהיה 
קטן מהכילם - אפלו בדוחק רב - הצליח מרן הגאון 
העברתם  את  להסדיר  גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  רבי 
לנובוגרוד - פרבר וילנאי המרוחק מעט מהעיר - לבית 
מדרש מרווח, שהכיל מאות מקומות ישיבה. כאן חזרו 
הלימודים למסלולם הקבוע - סדרים, שעורים בעיון 
ושיחות מוסר - בלהט ה'מיראי' המפורסם. רוב-רובם 
פרוץ  מאז  מבתיהם,  מנותקים  היו  התלמידים  של 
עם  כלשהו  קשר  לקיים  אפשרות  ללא  המלחמה, 
משפחותיהם שנותרו בתחום הכיבוש הרוסי או הגרמני, 
לכודות בידיהם של שונאי ישראל מזה ומזה, מבלי 
יכולת לשלח ליקיריהם אות-חיים כלשהו. השמועות 
שהסתננו מהאזורים הכבושים היו קשות ומבעיתות: 
רדיפת יהודים, גזרות, התעללות ורציחות. הבחורים 
לא ידעו את נפשם. החרדה לגורל הוריהם ואחיהם 
העיקה ללא-נשוא, טרדה את מנוחתם בימים ובלילות. 
אם  בתורה.  עסוקם  כלל  נפגם  לא  ואף-על-פי-כן 
הרי   - שלוות-נפש  מתוך  בה  עמלו  כתקונם  בימים 
עתה השתקעו בה על-אף כל הדאגות ולמרות האימה 
הכוססת בנפש. דומה שדפי הגמרא הם שהביאו מזור 
הנחמה  שכנה  סוגיותיהם  ושבעמק  הלב,  למכאובי 

המבורכת.

 תאור חי של אווירת מיר באותם ימים, השמיע בן-
לוילנא  אז  שהתגלגל  נודע  חכם  תלמיד  התקופה, 
שעל  מיר,  לישיבת  להצטרף  והחליט  צעיר  כפליט 

אודותיה שמע כבר בעירו המרוחקת:

 "שמתי פעמי לנובוגרוד, למשכנה של הישיבה. לא 
היה עלי לטרוח הרבה לחפשה, היא הכריזה על קיומה 
למרחוק... כבר ברחובות הסמוכים שמעתי את קולה: 
קול רעש גדול של לימוד תורה מפי מאות בחורים... 
הוא היה כה מתוק וערב וכובש את הלב, עד שתשוקה 
עזה תקפה אותי להתמזג אתו - תשוקה ללא מעצורים 
וללא שליטה. רגלי נשאו אותי כאלו מאליהן, רצות 
במהירות לכוון הישיבה; נמשכתי אליה כאל מגנט אדיר.

 "אף-על-פי שגם קדם לכן הייתי בן תורה - שבתה 
אותי מיר בקסמה. הגעתי אליה לקראת תפלת ערבית. 
לימוד המוסר שקדם לתפלה היה כאש אוכלת. דומה 
היה שקירות בית המדרש רועדים מקולות ההתעוררות 
- ולא ראש-השנה או יום-כפור היו אז אלא 'יום חול 
פשוט'... והתפילה שלאחר מכן - ברגש ובכונה שאין 

בכוחי לתאר!".

ימי שבתה של הישיבה בנובוגרוד לא ארכו. ממשלת 
ליטא לא ראתה בעין יפה את ריכוז הפליטים הגדול 
בן אלפי הנפשות שהצטופף בוילנה, והחליטה 'לאז'  
את היחס בין הפליטים והאוכלוסיה המקומית על־ידי 
ניתנה  ת"ש  בכסלו  האזור.  בעיירות  הפליטים  פיזור 
בני  היו  הגדול  - שחלקם  לפליטים  רשמית  הוראה 

ישיבות - לצאת את וילנא ולקבוע את משכנם בעיירות 
הקטנות שהקיפו אותה - ה'פריפריה'.

 ראשי הישיבות ראו את הדבר בחיוב. מנקודת מבטם 
אף הם העדיפו את הלמוד בעיירות שקטות ומעוטות־

אוכלוסין על העיר הגדולה בהמונה ובשאונה. לפיכך, 
רוב הישיבות שהתרכזו אותה שעה בוילנא העתיקו 
את מושבן ל'פריפריה'. ישיבת קלצק עברה לעיירה 
הסמוכה - ינובה; ישיבת קמניץ השתכנה ברסין; ישיבת 
ראדין - באישישוק; ישיבת פינסק בוילקומיר. וכן עשו 
מרביתן של עשרים־ושלש הישיבות שהגיעו לוילנה 

בשלמותן או בחלקן.

 יציאתה של ישיבת מיר מוילנא נתעכבה למשך פרק 
זמן קצר. מרן ראש הישיבה, הגאון החסיד, רבי אליעזר 
יהודה פינקל, עמד על כך שכל מאות תלמידיו ישהו 
איתו במחיצתו ויישארו במסגרת אחת מרוכזת. לשם 
כך היה צריך להעביר את הישיבה כולה, בשלמותה, 
מספר  בין  תלמידיה  את  לחלק  ולא  אחד  למקום 
וילנא לא נמצאה עיירה שגודלה  עיירות. אך בפלך 
הספיק לקלוט מספר כה גדול -  כשלש מאות בחורים, 
ולאכסנם בנוחות. לאחר בירורים והתייעציות רבות, 
בחר מרן הגרא"י להעביר את הישיבה לקידאן - עיר 
פנים,  ומסבירת  פורחת  יהודית  קהילה  עם  גדולה, 
ליטא  מוילנא, במעמקיה של  ניכר  ששכנה במרחק 
הצפונית. לקידאן היתה מעלה נוספת מלבד גודלה: 
מקומה - הרחק מן הגבול הפולני ומזירת ההתרחשיות 
של המלחמה - הבטיח אוירה שקטה ורגועה, סממן 

חיוני מאין כמוהו לשקיעות בתורה.

קורות בתינו

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
לידידי הישיבה המסורים בלב ונפש
הרב דוד שפירא הי"ו ורעייתו תחי'

ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת בשעטו"מ

רצופים ברכותינו לסבים היקרים
ידידי הישיבה המסורים בכל ליבם למען אלפי עמלי התורה

הרה"ח רבי פינחס שפירא שליט"א ורעייתו תחי'
והרבנית אמה של מלכות
מרת טובה שפירא תחי'

תל אביב
לרגל השמחה בהולדת הנכדה-הנינה

 ברכתנו שלוחה שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
ולזכות לרוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת
מזל טוב

לידידי הישיבה הנכבדים
מסורים בלב ונפש למען אלפי עמלי התורה
הרב אלי' רוזנגרטן שלט"א ורעייתו תחי'

ובנם הרב משה רוזנגרטן שליט"א ורעייתו תחי'
ציריך

לרגל שמחת אירוסי הנכד-הבן
הבה"ח מנשה ני"ו

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שלוחה שיהא הקשר לקשר של קיימא

ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידיד הישיבה עושה ומעשה מסור בלב ונפש

הרב דוד אליהו ברנדייס הי"ו 
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל שמחת הולדת הבן בשעטו"מ

 ברכתנו שלוחה שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנו רוב נחת ושמחה

והננו להוסיף עוד מברכותינו היוצאות מעומק הלב 
לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבת תחי'
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שלוחה שיהא הקשר לקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה
ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו
לשגר ברכת מזל טוב

לידיד הישיבה
הרב משה שטרן הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

וינה
לרגל שמחת הולדת הבן 

בשעטו"מ
ברכתנו שלוחה שיזכו לגדלו 

לתורה לחופה ולמעשים טובים 
 ולזכות לרוות רוב נחת ממנו

 ומכל יוצ"ח מתוך שמחה
וטוב לבב

כוס תנחומים
בצער רב הננו להביע את תנחומינו 

מעומק הלב
למעלת כבוד ידיד הישיבה

הרה"ג רבי דוד גרינפעלד שליט"א
אב"ד קהילת 'אגודת ישראל'

וינה
על פטירת אמו החשובה והצדקנית

הרבנית מרת דבורה ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 

ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה 
עוד ובהמשך פעליכם הגדולים לתורה 

ועמליה תנוחמו מן השמים


