
להשתתף בשמחת חבירו

ובני בנימין בלע ובכר וגו' מופים וחופים וארד. )בראשית מו, כא(

מופים וחופים, הוא לא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו. )סוטה דף ל"ו ע"ב(

שאל מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 

מובן הוא מאד הצער של "הוא לא ראה בחופתי", 

אך אינני מבין מה הוא הצער הגדול של "ואני 

לא ראיתי בחופתו"?

וביאר בתירוץ נפלא, כאשר אין יכולת להשתתף 
בשמחת הזולת, הרי זוהי צרה שראוי להנציח 
כי אין תכלית לשום שמחה  בנו,  אותה בשם 

בעולם בלי להשתתף בה יחד עם זולתו!

)מח ולב, עמ' קי"ב(.

שבעים נפש - נפש אחת

כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים נפש. )בראשית מו, כז(

ו(, עשו שש  ד,  מצאתי בויקרא רבה )פרשה 

"נפשות  אותן  קורא  והכתוב  לו  היו  נפשות 

שהיו  לפי   - רבים  לשון  ו(,  לו,  )לעיל  ביתו" 

נפש  שבעים  יעקב  הרבה.  לאלהות  עובדין 

היו לו, והכתוב קורא אותן "נפש", לפי שהיו 

עובדים לא-ל אחד. )רש"י(

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אמר 

לוינשטיין זצ"ל, בפשטות הביאור הוא שכיון 

שכולם עובדים לתכלית אחת ולמטרה אחת 

הרי המטרה מאחדת אותם, וכיון שעבודת ה' 

היא המטרה והתכלית של כלל ישראל, ממילא 

נעשים כנפש אחת.

אך לכשנעמיק בדבר נראה כי יש בזה ענין 

נוסף, כיון שעבודת כלל ישראל היא להקב"ה 

שהוא אחד יחיד ומיוחד, ממילא צריכים כל 

כלל ישראל להרגיש אחדות, שהרי ההתקשרות 

בו  הנקשרים  כל  את  מאגדת  אחד  לבורא 

להיעשות אחד, כשם ששני חלקים ממין אחד 

מתקשרים אחד עם חבירו ונעשים אחד, כדוגמת 

המים המתחברים במים והאש הנאחזת באש, 

להשי"ת  מתקשרים  כשהם  ישראל  כלל  כך 

שהוא אחד יחיד ומיוחד, ונשמות כולם נחצבו 

ממקור אחד והם חלק אלוק ממעל, ממילא 

צריכים להתקשר ולהתאחד אחד עם חבירו 

בחיבור וקשר בל ינתק.

ואדרבה, תמיהה גדולה היא עלינו על שלא 

מתקשרים אחד עם חבירו, שהרי נפשות כולם 

הוא,  אחד  ומקורם  ממעל  אלוק  חלק  הם 

ומדוע  אחת,  לנפש  יחד  להתחבר  וצריכים 

אחד?  לשורש  בהתקשרות  מרגישים  איננו 

כשם ששני אחים הנולדים מאב אחד חשים 

ומרגישים משיכה וקשר מיוחד בין אחד לחבירו, 

לחוש  צריכים  אחת  נפש  שהם  ישראל  כך 

ולהרגיש בהתקשרות ביניהם.

אוֹת, ָעָמל ַהּתוָֹרה  ֶאָחד ֵהן בָּ יֶהן כְּ תֵּ גוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת, ַעל ְיֵדי שְׁ ֵרדּו, ְוָכל ַהַהשָּׂ ַבד לֹא ִיפָּ ד בְּ ִריׁשּות הוְֹלכוֹת בַּ ּתוָֹרה ְוַהפְּ ָהַעֵמלוֹת בַּ
ר לֹא  ֲאשֶׁ ר, בַּ עוָֹלם ַהזֶּה הּוא ַחי ַחיֵּי אֹשֶׁ א״ - בְּ עוָֹלם ַהזֶּה ְוטוֹב ָלְך ָלעוָֹלם ַהבָּ ֶריָך בָּ ן ַאשְׁ ה כֵּ ה עוֹשֶׂ ָאְמרּו: "ִאם ַאתָּ ִריׁשּות . ְוהּוא שֶׁ ְוַהפְּ
פוֹן  ּטוֹב ַהצָּ א, בַּ ּתוָֹרה ׁשּום ִעּכּוב ּוַמְפִריַע, ״ְוטוֹב ָלְך ָלעוָֹלם ַהבָּ ֶרְך ָהַעֵמלּות בַּ ַדְרּכוֹ - דֶּ אּום, ְוָאז ֵאין בְּ י ֵאינוֹ ָצִריְך ְלמְּ ָחֵסר לוֹ ְמאּוָמה כִּ

ַגן ֵעֶדן״. )מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל( ֶכם בְּ יִקים - ״ֲאַטיֵּל ַעמְּ דִּ ַלצַּ

 "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 רבותינומתורת רבותינו
ראשי ישיבת מיר 

דבר הישיבה

איש אמונים
הצדיק  יוסף  על  לומדים  אנו  יד(  )מז,  בפרשתנו 
בית  אל  והביאו  במצרים  הכסף  כל  את  שליקט 
פרעה. וכתב הרמב"ן: "וילקט יוסף את כל הכסף 
הפרשה  בכל  הענין  וגמר  זה  הכתוב  סיפר  וגו'. 
להודיע מעלות יוסף בחכמה בתבונה ובדעת, וכי 
היה איש אמונים שהביא כל הכסף בית פרעה ולא 
עשה לעצמו אוצרות כסף ומטמוני מסתרים בארץ 
למלך  נתן  אבל  כנען,  לארץ  לשלחו  או  מצרים 

הבוטח בו כל הכסף וקנה לו את האדמה". 

איש   – יוסף  את  הרמב"ן  בו מתאר  הזה  התואר 
אמונים, הוא מהותו של יוסף הצדיק - נאמנות. ומידה 
זו של נאמנות היא זו שנתנה לו את הכח לעמוד 
בנסיון כמו שמצינו כאשר אשת פוטיפר ניסתה לשדל 
את יוסף לעבירה תשובתו היתה "וימאן ויאמר אל 
אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר 
יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך 
ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך 
אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים". חוץ 
מן עצם העבירה הגדולה שיש בדבר כמו שמביא 
שם רש"י שגם בני נח נצטוו על כך, עיקר טענתו 
של יוסף היא - נאמנות. הרי אדוני נתן בידי את כל 
אשר לו וסמך עלי ואיך אעשה לו הרעה הזו תחת 
טובה. זהו איש אמונים- נתנו בידי דבר ואיך אשלם 
רעה תחת טובה. המידה הזאת של לא לקחת דבר 
שאינו שלך - כמו שהביא הרמב"ן שיוסף לא עשה 
לעצמו אוצרות אלא הביא הכל לפרעה - היא אבן 
יסוד בעבודת השי"ת. לא ליגע בדבר שאינו שייך לך 
והיא הנותנת לאדם כוחות לעמוד בנסיונות החיים.

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אצל  כי  ידוע, 
לוינשטיין זצ"ל, כאשר היה רוצה לתאר בחור מושלם 
במידותיו, בעל מדרגות רוחניות גבוהה היה מתארו 
במשפט אחד - 'איש אמונים', ובזה כלל את כל 
מעלותיו. כה חשובה היתה אצל המשגיח דרגה זו 

של 'איש אמונים'. 
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מתורת רבותינו

ובכל נפשך

שרשרת הדורות
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מרנן ורבנן הגאונים
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אייזנשטט

תרכ"ז
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 רבי אברהם בן 
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תרצ"א
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נעליים צבועות ודמעות של אושר

צורת הישיבה - כבימות רבינא ורב אשי

ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה. )בראשית מו, כח(

הוראה.  תצא  תלמוד שמשם  בית  לו  לתקן 
)רש"י(

ליב מאלין  אריה  רבי  הגאון  בדברים שכתב 
זצ"ל, מהאריות שבחבורה בישיבת מיר, בשנים 
הישיבות  וחורבן  הנוראה  המלחמה  שלאחר 
לקובץ  )בהקדמה  באירופה  התורה  ומבצרי 
התבונה חוברת א', כידוע מרן הגרי"ז מבריסק 
זצ"ל קילס למאד דברים אלו(, הביא את מאמרו 
של מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
הישיבה,  צורת  להיראות  צריכה  כיצד  זצ"ל, 

צביונה ומתכונתה:

רבינו הגה"ח מרן ירוחם הלוי זצוק"ל, שהיה 
רבן ומנהיגן של הישיבות בתקופה האחרונה, 
היה מרגלא בפומיה לומר: "ישיבה בזמן הזה 
צריכה להיות כבימות רבינא ורב אשי", הוא ז"ל 
היה שומר על צורת הישיבה כאישון עינו שלא 
תשתנה ח"ו מצורתה כפי שקיבלנוה מאבותינו, 
הבורא עולם הוא נצח, התורה היא נצחית, וכמו 
שאי אפשר ח"ו שיהיה איזה שינוי בתורה, כך אי 
אפשר שיהיה ח"ו איזה שינוי בישיבה. אורייתא 

וקוב"ה וישראל חד הוא.

הישיבות הקדושות, בהם היה כל הרכוש של 

כלל ישראל בגלות, בהם השתמרה תורה ויראה 
השתמר  בהם  מלפנים,  כאשר  טהרתה  בכל 
התורה,  בפנימיות  והעיון  תורה  של  העמלה 
בהם היתה ניכרת מלכותו של הקב"ה, בהם 
היתה התורה שליטה וגבירה ואין עוד מלבדה. 
כשהיו נכנסים לכותלי הישיבות היו מרגישים 
איך שכל החלל מלא בתורה. בהם כל הון ויקר 
נמצא, בהם שרתה שכינה בין שדים, שדים 
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות המניקים את 

ישראל בדברי תורה, 

)רש"י שה"ש ח, יא(..

נושא בעול עם חבירו

ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. )בראשית מז, כא(

להודיעך שבחו של יוסף, שנתכוין להסיר חרפה 
מעל אחיו, שלא יהיו קורין אותן גולים. )רש"י(

הנה יש לתמוה, הקשה מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל, הרי כל מצרים ידעו כי יוסף 
הוא המשביר לכל ארץ מצרים ואלו הם אחיו, 
ולבד מזאת הלא בביאת יעקב למצרים פסק 
שם הרעב, והרי הם חייבים את נפשם למשפחת 

יוסף, ומי זה יבוא עכשיו ויאמר על אחיו גרים 
אתם, הלא רק חסר דעה יגיד כדבר הזה?

אלא, זהו שבחו של יוסף, רואים אנו כאן את 
מידת רחמנותו הגדולה, בדקות הרגשת לבו יורד 
לעומק תחושתם של אחיו בהיותם בארץ לא 
להם, נושא הוא עמהם יחד עול סבלם ומשנה 
בטובו בעבורם את סדרי הארץ על כל יושביה, 

למען לא יחושו אחיו את עצמם כגרים וזרים 
כי בשביל חסר  בארץ חדשה. מופלא הדבר 
בפניהם  ויטיחו  שיבואו  שנים  או  אחד  דעה 
גולים אתם, העביר יוסף את העם מקצה גבול 
מצרים ועד קצהו, והכל בכדי שאחיו לא יסבלו 

סבל כל דהו!

באחד מימי החורף שלפני יותר מעשור, הופיע מרן 
ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל בבית 
כללי'  'שיעור  למסור  מנת  על   - 'פרידמן'  המדרש 
היום  אותו  בישיבה.  אז  שנלמדו  הסוגיות  בעומק 
היה ג' טבת ולפי שביום זה הוא יום פקודת השנה 
של מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים 
ה'שיעור  את  כלותו  הרי שעם  זצוק"ל,  שמואלביץ 
כללי' הקדיש מרן הגרנ"צ דברים לדמותו של ראש 

הישיבה המנוח וכה סיפר:

"מלבד גדלותו העצומה בתורה, בקיאותו המופלגת 
ודרכו הייחודית בפענוח אוצרות האגדה, היה מרן 
בעוברו  פעם  ונפלא.  עמוק  רגש  בעל  גם  הגר"ח 
הנעליים  חנות  בפתח  נעצר  ישראל,  בית  ברחובות 
המפורסמת שליד השטיבלאך. באותם ימים, רחוקים 
עוד לא יוצרו נעליים במפעלים, כי אם בעבודת יד 
של הסנדלר, בעדינות ורוך אחת אחר השניה. היה 
זה יום שמש לוהט ותחת השמש הקופחת סדורים 
היו זוגות נעליים לייבוש. היו אלו נעלי ילדים קטנות 
ורבי חיים עמד והתבונן בהם בעיניים זולגות דמעות.

"בחורי הישיבה שליווהו לא ידעו על מה יהום הסער, 
אבל לא ארכו הימים והם קיבלו תשובה לתמיהתם, 
לפי שבשיחת המוסר הקרובה אותה נשא רבי חיים 
והצבועות  בהיכל הישיבה, הפכו הנעליים הקטנות 

לאחד מיסודות המוסר הנעלים שלו. 

'התבוננתי בנעליים הקטנות' - סיפר רבי חיים, 'וחשבתי 
בלבי על הילד הרך העובר ברחוב עם אמו, מתבונן 
בנעליים וחומד אותן בלבו. הנעליים מחירן יקר בוודאי 
והאם האוהבת מבטיחה לבנה הקטן כי לא יארכו 
הימים וידה תשיג לרכוש את זוג הנעליים. וכך היא 
אוספת פרוטה לפרוטה, צוברת אגורה לאגורה עד 
שיש בידיה לירה שלמה, ושוב היא ממתינה בסבלנות 
והנה  כמה.  עוד  יצטרפו  הבודדת  הלירה  עד שאל 
הגיע היום המיוחל. בידיה של האם הרחומה ישנו 
הסכום המבוקש לרכישת הנעליים והיא צועדת עם 
ילדה הרך אל חנותו של הסנדלר. בלב פועם משמחה 
מודד הילד את זוג הנעליים על רגליו הקטנות ומן 
הצד עומדת האם הרחומה ומתבוננת בשמחת פרי 
בטנה. את שמחתה שלה אין לתאר ואין לשער... מה 

מרגיש אב ברגע כזה אני יודע, אני עוד זוכר... מה 

מתחולל בלבה של אם? אין לי ציור... אבל דבר אחד 

גם אני יכול - להיות שותף לשמחתה של אם אוהבת'".

ועוד סיפר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ באותו מעמד, 

עד כמה היה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 

נושא בעול עם חברו כל ימיו - בצערו וגם בשמחתו, 

וכך  לחלוק.  ביקש  אפילו את שמחתו שלו  כאשר 

לפני שמחת הנישואין של אחד מבניו, בשעה שהכל 

עמדו לנסוע לחתונה, קרא אליו רבי חיים את אחד 

מתלמודי הישיבה - בחור מבוגר שהשתהה בשידוכים. 

שעה ארוכה ישב והדריך את הבחור בעניינים שונים 

הקשורים לנושא, כאשר בחוץ ממתינה המונית לקחתו 

לחופה, אך רבי חיים עסק בשלו. 

"היום אני מחתן את בני הצעיר" - סח לבחור, שמחתי 

גדולה חשבתי בלבי עם מי ביום הזה אני יכול לחלק 

צריך  אני  בן לחופה? על מי  את השמחה בהובילי 

לחשוב? - אני חושב עליך...".



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

ימים מקדם

עמלים בתורה.

שיעור כללי בהיכל בית המדרש המרכזי בישיבה הקדושה לפני 
עשרות שנים.

נשמח מאוד אם יש מי שיוכל להשלים לנו פרטים, אימתי 
צולמה תמונה זו ואם ניתן לזהות כמה מתלמידי הישיבה 

הנראים בה

"שותף נאמן לישיבתנו הקדושה".

לפנינו מכתב בן תשעים שנה - נשלח בשנת תרפ"ז - לאחד 
מגבאי ונדיבי הישיבה בתודה על תרומה ששיגר לישיבה וכן 

כבקשה להמשך עזר וסיוע לישיבה "בשביל זה שהוצאות 
הישיבה רבות מאוד בהספקת שלוש מאות גדולי  תורה שיחיו"

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד מסור בלב ונפש לישיבה הקדושה

 הר"ר איסר רוזנטל הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
ירושלים

לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הבן ני"ו

יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת ושמחה



טבת תש"א
נס חנוכה מאוחר 

בגליונות הקודמים הובא סיפורם של אלפים מהפליטים 
בבליטא שביקשו לצאת מרוסיה בחששם מהבאות 
הקומוניסטי.  השלטון  להישאר תחת  רצון  ומחוסר 
הפליטים שהגישו בקשות יציאה ל'משרדי ההגירה' 
הסוביטיים, עמדו והמתינו לתשובה במשך חודשים 
תביא  הבקשה  הגשת  עצם  בחשש שמא  ארוכים 

לשילוחם לסיביר. 

על אותם ימי התחבטות מספר מזכיר ישיבת מיר דאז, 
רבי יוסף דוד אפשטיין:

"... המבוכה הגדולה ביותר התחילה אחר־כך. האשרות 
כבר ישנן, והגיע הזמן לשלב הרציני: הגשת הבקשות 
מה  יודע  מי  דאג,  לב  כל  מרוסיה.  יציאה  לרשיון 
תוכלנה להיות תוצאות בקשות כאלו? בחללו של עולם 
הפליטים כבר התחיל לנסר הפחד מגרוש לסביריה. 
באותם  הארץ...  מן  לצאת  בקשה  אלא  חסרה  לא 
הימים היה מצב הרוח בישיבה מדכא ביותר. הפעם היו 
הבקשות ליציאה עומדות להמסר לא למשרד ליטאי 
תחת פקוח סובייטי - אלא לבולשת עצמה. ומי יודע 
אילו 'פגימות' תמצא הדרישה־וחקירה של הבולשת 
במבקשי רשיון היציאה? מיתר להדגיש את הזהירות 
של העומדים בראש הישיבה. כשהידיעה על החלטת 
בני ישיבת מיר להגיש את הבקשות ליציאה, הגיעה 
לישיבות אחרות - היה הרושם נורא. ממש פחדו כי 
בני התורה  כל  על  בזה שואה  עומדים הם להמיט 
ולקרב את קצן של הישיבות אולם כוחות איתנים עלו 
באותה שעה בקרבם, והעלום מעל לכל ההיסוסים, 

הביטולים והאיומים".

הצעד הנועז נעשה. הבקשות הוגשו. הבולשת עמדה על 
כך שכל מגיש בקשה יופיע אישית לטפל במבוקשו, 
ואף ראש הישיבה מרן הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 
פינקל, ומרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
נאלצו להגיע לקובנה למשרד הבולשת ולמלא טופס 

בקשה לקבלת רשיון יציאה מרוסיה.

טפסי הבקשה שהנפיקה הבולשת מולאו בדייקנות: 
פרטים ופרטי פרטים, שמות וכתובות, טיב האשרה 
וארץ היעד. הבולשת היודעת־כל לא ויתרה, כדרכה, 

על שום פירור מידע.

איש לא יכול לערוב לבני הישיבה כי המידע המפורט 
עד  להמתין  נדרשו  הם  לרועץ.  להם  יהיה  לא  הזה 
שיחליטו שלטונות ההגירה אם לאשר את בקשותיהם 
אם לאו. ברור היה להם שאי־אישור הבקשה, פירושו 
אישור נסיעה לסיביר. שבועות ארכים חלפו בהמתנה 
מורטת עצבים. לאן יובילו אותם הטפסים הירקרקים 
הגיהנום  ל'ארץ  או  העולה'  ל'ארץ השמש  שמלאו: 

הלבן'?!

אש התורה בוערת כרגיל

התקוה  בין  נקרעים  עצום,  במתח  פרפרו  הלבבות 
והפחד. למרבה הפליאה - נעצרו כל אלה על סף בית 
להיכנס.  הןרשו  לא   - הקןדש  - אל  לכאן  המדרש. 
הסדרים והשיעורים התנהלו בהתמדה ובלהט הרגילים 
של הישיבה. מאות התלמידים היו שקועים בלימודם 
כמימים ימימה, ראשם ורבם בין סוגיות הגמרא, כאלו 
בעמדם ליד הסטנדרים נשכחו מהם כל טרדות הזמן 
נלמדה  חורף  זמן  באותו  וכל הדאגות המכרסמות. 
מסכת יבמות בעיון רב. מתמידי הישיבה ישבו ליד 
נרות מהבהבים עד אשמרת הלילה האחרונה, מנדדים 
שנה מעיניהם ורכונים אל הגמרות. אותו ניגון־גמרא 
מתוק שהזדמר יותר ממאה ועשרים שנים בעיירה 
מיר, הזדמר עתה בארבע עיירות־גלותם הליטאיות. 
דומה היה שנצח־נצחים חלף מאז ימי מיר השלווים; 
עולם ומלואו שקעו במערבולת רותחת של מלחמה 
ודם; מוסדות תבל התנודדו וחשו לקרוס - רק נגון 

התורה נשאר כשהיה...

מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין, עמד נאמנה 
על משמרתו באותו חורף מתוח. בעיצומם של אותם 
ימים קיבלו הוא ומשפחתו 'סרטיפיקט' - אישור עליה 
לארץ - לאחר השתדלות רבה של רבנים ובעלי עמדה 
בארץ ישראל. חלום העליה לארץ ישראל, משאת נפשו 
מזה שנים, היה עתה בהשג ידו. אך הוא ויתר עליו ללא 
פקפוק. הוא לא יטוש בשעה כזו את בניו־תלמידיו, 

לא ישאיר אותם לבדם בסערות הזמן!

הוא המשיך לשאת בפניהם את שיחות המוסר הלוהטות 
רוויות החזוק והאמונה, שהיו לאגדה זה כבר.  שלו, 
בעגלות רעועות, בדרכי השלג והבוץ של ליטא, היטלטל 

בין ארבע העיירות, פוקד את תלמידיו בכל אחת מהן 
ומרעיף עליהם טללי אמונה ובטחון.

בשלוות  אותה תקופת המתנה  בכל  חי  עצמו  הוא 
נפש מוחלטת, מנותק לחלוטין מאווירת הפחד, המתח 
והעצבנות ששררו מסביב, שקוע כולו בסדרי תורתו 
ותפילתו הקבועים שאף שינוי קל לא חל בהם. שאלת 
תגובתה של הבולשת וחרדת המאסר, לא ערערו כלל 
את שלוותו. "מה יש לדאוג כשנמצאים רק ביד ה'?", 
תהה כשראה את הפנים חרושות־הדאגה שהקיפוהו; 
עוד  אין  חוץ מאשר ממנו־יתברך?  לפחד  יש  "ממי 

מלבדו!".

על־ידי  מיום הגשת הבקשות  כמעט חדשים חלפו 
עונה.  ואין  קול  אין  מ'משרדי־ההגירה'  מיר.  ישיבת 
החורף המזרח־אירופאי הקר והקודר תאם להפליא 
את המתרחש בלבבות. החודשים חשון וכסלו חלפו 
להם לקול סערות השלג המשתוללות במרחבי ליטא. 
בעשרות עיירות יהודיות כבה כבר נר שמיני של חנוכה. 
שום אור חדש לא הוצת עדיין בלבבות המרטטים 
בצפיה. אט־אט היתה התקוה מפנה חרש את מקומה 

ליאוש מכרסם.

יהודים את חנכיותיהם,  בתחלתו של טבת, כשגנזו 
איחלו לעצמם בספקנות מרובה שיזכו לשוב ולהדליקן 
בשנה הבאה.   הסכויים לכך נראו קלושים עד־מאד. 
'על  ההלל. תפלות  קריאת  נסתיימה  הכנסת  בבתי 
הניסים' הציצו מן הסדורים כאלו מבוישות, שייכות 
לימים רחוקים וזוהרים, רחוקות ונבדלות כביכול מן 

הזמן הזה.

רישומו של נס חנכה, שרומם מעט את הלבבות בשמונת 
הימים שבהם דלקו הנרות, החל הולך ונמחה. המציאות 
הקודרת שבה והשתלטה על הויתם של הפליטים, 

מוחקת כל נקדת אור של נס ותקוה.

הנס  של  אורו  מפציע  התחיל  ההם  הימים  בעצם 
החדש - נס הזמן הזה. נס היציאה מברית־המועצות.

בימי טבת הראשונים התחילו להתפרסם תשובותיו של 
משרד־ההגירה. הבקשות להיתרי־יציאה - אושרו!!!

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

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל ברגשי שמחה וגיל
הננו לברך את ידידנו הדגול מוקיר רבנן ואיהו גופיה צורבא מדרבנן

העומד על ימיננו בכל עת, ואשר נטל על שכמו עולה של תורה

הרב חיים גולובנציץ שליט"א
ורעיתו אשת חיל עטרת בעלה מנב"ת

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי' עב"ג בשעטומ"צ

ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ולבנין עדי עד ויזכו לרוות רוב נחת מצאצאיהם
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

המברכים בכל חותמי ברכות
ישיבת מיר-ירושלים

כוס תנחומין
הננו לשגר בזה קמי מעלת

הגאון הגדול רבי שלמה פישר שליט"א
ראש ישיבת איתרי

ומראשוני התלמידים בישיבתנו הק' בעיה"ק ירושלים
וכל המשפחה הכבודה

ירושלים
בפטירת רעייתו-אמם
הרבנית מרת לאה ע"ה

בעל הנחמות ינחמכם ויתן ארוכה לשברכם, ויאמר 
לצרותינו די, ואך ששון ושמחה ישכון באהליכם עדי בא 

לציון גואל בנחמת ציון ובנין ירושלים

קורות בתינו


