
'אמונה' אינה צומחת מאליה - צריך לעמול עליה

ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה 
מפני מי המבול )ז, ז(. 

אף נח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין 
שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו 

המים )רש"י(.

מרן המשגיח הגר"י לוינשטיין היה אומר: הרי 
צדיק  תמים,  צדיק  נח,  פליאה.  מדרש  לנו 
במעשיו ותמים בלבו. לאחר ששמע מפורש 
מפי הקב"ה, עמד וטרח מאה ועשרים שנה 
בבנין התיבה. ומכל מקום לא נכנס לתיבה 

עד שדחקוהו המים. 

חייבים אנו להתייגע בדברי חז"ל אלו, כשם 

שמתעמקים אנו בהבנת רשב"א תמוה, אין 

לנו כל ביאור בדברי חז"ל אלו, אך זאת עלינו 

לראות כי קשה מאד להיות מאמין, ואין זאת 

מן הדברים הפשוטים אמונה אינה צומחת 

והתבוננות אפשר  יגיעה  ורק לאחר  מאליה 

יש  רבות  מדרגות  לאמונה.  שייכות  לרכוש 

באמונה, וכדברי חז"ל, "מקטני אמונה" - לא 

נאמר מ'מחוסרי' אמונה אלא 'מקטני' אמונה 

- "אין זאת מן הדברים הפשוטים"...

אור יחזקאל

קיווה שמדת הרחמים תגבר

ויבוא נח אל התיבה מפני מי המבול )ז, ז(.

חז"ל אומרים: "נח מחוסר אמנה היה, אלולא 
שהגיעו מים עד קרסוליו, לא נכנס לתיבה" 

)ב"ר לב, ו ועי' רש"י בראשית ז, ז(. 

וקשה, הרי נח הוא נביא והוא איש צדיק תמים 
)שם ו, ט(, איך אפשר אפוא לומר עליו שהוא 
מחוסר אמנה? הוא איננו יודע שה' כל יכול, 

ויכול להביא מבול. 

הסביר דודי מו"ר ראש ישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל שאין כוונת חז"ל לומר שנח לא האמין 
ח"ו ביכולת ה' להביא מבול, ודאי שידע שה' 

כל יכול ויכול להביא מבול. 

וכוונת חז"ל באומרם נח מחוסר אמנה היה, 
עד  הדין תתגבר  לא האמין שמידת  שהוא 
כדי כך, הוא מכיר את חסד ה' הגדול, כמה ה' 
הוא טוב ומטיב לכל, ודווקא בגלל היותו גדול 

באמונה ובאהבת חסד הוא איננו מאמין שה' 
יעניש את בריותיו בעונש נורא כזה, להשמיד 
נבחרים  חיים  בעלי  מכמה  חוץ  בשר  כל 
שישארו בתיבה. הוא היה בטוח שבסופו של 
דבר תגבר מידת החסד של הקב"ה על מידת 

הדין, ולא יהיה מבול. 

זו גם ההנמקה לכך, שלא התפלל לה' שלא 
יהיה מבול )עי' זהר ח"א סז ע"ב ושם רנד 
ע"ב( שהיתה תביעה כלפי נח בעניין זה, כי 
הוא פשוט לא האמין שיהיה כעס כל כך גדול 
שבלי תפילה שלו ילך כל העולם לאבדון, אחרי 
שראה שהיה מבול אז באמת התפלל וה' נתן 
לו אות שלא יהיה עוד מבול, אבל בתחילה 
לא האמין שיהיה מבול הרי שהעולם קיים 
מפני מידת הרחמים המקיימת אותו בכל רגע 

ורגע כפי שדיברנו.

ירושלים במועדיה )עמ' רס להגר"א נבנצל(.

 "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)
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

צריך לשאוף יותר מהיחס לדור 
שנמצא בו

צדיק  איש  נח  בפרשתנו  הפסוק  על 
תמים היה בדורותיו )ו, ט(, כתב רש"י: יש 
דורשים אותו לשבח, כל שכן  מרבותינו 
שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. 
ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה 
ואילו היה בדורו של אברהם לא  צדיק, 

היה נחשב לכלום.

הארה נפלאה העלה בענין מרן המשגיח 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל: מחלוקת רבותינו 
אם לדרוש את מעלות נח לשבח או לגנאי, 
תלויה בכוונת התורה באומרה בדורותיו, 
מה  רבותינו  בין  מחלוקת  כל  אין  אבל 
נחשב לגנאי, היינו כולם מודים שאם על 
אברהם  של  בדורו  היה  אילו  האמת  פי 
לא היה נחשב לצדיק, הרי גם אם בדורו 
נחשב צדיק מכל מקום גנאי גדול הוא זה, 
נמצאנו למדים עד כמה הבנתנו שטחית 
ומוטעית, הרי מוסכם אצל רוב בני אדם 
שכל מי שנחשב בדורו למובחר ומעולה 
מה לו לשאוף ליותר, אך לא כן היא האמת 
האדם אינו נבחן ביחס לדורו אלא ביחס 
לשלימות האמיתית, וגם אם ביחס לדורו 
כל  בכך  אין  עדיין  ל'צדיק',  הוא  נחשב 

הוכחה על איכות מעשיו לכשעצמם.

בהיכלי  ה'זמן'  פתיחת  ערב  אלו  בימים 
הישיבה הקדושה, זה המקום לברך את 
אלפי עמלי התורה חובשי ספסלי הישיבה 
וביתר  שאת  ביתר  לתלמודם  החוזרים 
עוז לקנות תורה מפי רבותינו ראשי ורבני 
הכח  מן  להוציא  יזכו  שליט"א,  הישיבה 
העצומות  שאיפותיהם  את  הפועל  אל 
לעליה לתורה בזמן הבעל"ט, לעלות בתורה 
ובקנייניה, בהתמדה ובדרכי היראה והמוסר 

כמסורה לנו מרבותינו שמדור דור.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים

19:16   18:37  17:26 ירושלים 

19:17   18:38  17:42 תל אביב 

19:43   19:15  18:09 ציריך 

19:07  18:41  17:41 וינה 

19:49  19:27  18:20 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת נח
זמני כניסת ויציאת השבת



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

דרך ארץ היא שאין יוצאים בלא קבלת רשות

וידבר אלקים אל נח, צא מן התבה אתה ואשתך 

ונשי בניך אתך )ח, טו(.

לכאורה יש לשאול בזה מדוע הוצרך נח למאמר 

ה' ולציווי ה' 'צא מן התיבה', והרי נגמר המבול 

ויבשה הארץ ולשם מה צריך נח לציווי מיוחד 

מה' 'צא מן התיבה'. 

הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  מו"ר  בזה  ואמר 

שמואלביץ זצ"ל דהנה איתא בפרשת בשלח 

ויהי בשלח פרעה את העם ועמד בזה המשנה 

למלך בפרשת דרכים מאי טעמא כתיב בשלח 

פרעה, והרי הקב"ה הוא דהוציא את בני ישראל 

ממצרים, ותירץ הפרשת דרכים דכיון דהקב"ה 

אמר לאברהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול והוא 

מדין הענקה ואיתא בקידושין דאין דין הענקה 

אלא בשילוחו מעמך דהיינו דוקא כשהאדון הוא 

המשלח, ועל כן הוצרכו ל'ויהי בשלח פרעה' 

דלהוי "שילוחו מעמך".

ואמר הגר"ח זצ"ל דדבר זה הוא נפלא, אמנם 

דבר זה יש לאומרו בהלכות עבדים אבל תורה 

אינה נלמדת כהלכות עבדים, ועל כן ביאר בזה 

הגר"ח על פי מה דאיתא על חנניה מישאל 

ועזריה כשנשלחו לכבשן האש לא יצאו משם 

עד שקבלו רשות, ואמרו ברשות נכנסנו ברשות 

אנו יוצאים. 

נכנסו,  ברשות  ארץ  דרך  הלכות  למדנו  כאן 

ברשות היינו יוצאים, דאין יוצאים בלא קבלת 

רשות ועל כן הוא הדין הכא כלל ישראל לא 

יצאו עד 'ויהי בשלח פרעה' וכל כך למה, ברשות 

נכנסו, ברשות אנו יוצאים. 

וזהו הביאור נמי בנח אף שנכנס לתיבה מפני מי 
המבול ועתה כבר נגמר המבול ויבשה הארץ אך 
דרך ארץ היא ברשות נכנסתי ברשות אני יוצא.

והוסיף מרן הגר"ח ואמר: אין אני מקבל לישיבה 
תלמיד שבא מישיבה אחרת בלי המלצה, הגם 
כלל,  ההמלצה  על  לסמוך  שאין  יודע  שאני 
רעק"א  שאף  המלצות  שכותבים  ]והתבטא 
לא היה מתבייש בהם[ ואם כן תשאלו לשם 
מה צריך אני להסכמה, אלא צריך אני לדעת 
שיצאת ברשות הראש ישיבה שלך. למדת אצלו, 
קּבלת תורה ממנו - דרך ארץ היא שאין יוצאים 

בלא קבלת רשות.

ברכת שלום

האדם ניכר ב'הקדמת' וזירוז מעשיו

ויחל נח איש האדמה ויטע כרם )ט, כ(. עשה 
עצמו חולין, שהיה לו לעסוק תחלה בנטיעה 

אחרת )רש"י(.

יש להבין לכאורה את הטענה על נח, והרי נח 
נצטווה להכניס לתיבה "זמורות וייחורי תאנה" 
ובוודאי היה מצווה לנטוע  כדברי רש"י כאן, 
את הגפנים הללו שהרי לא הכניס לתיבה דבר 

שלא היה צריך לו, ובמה איפוא הוכח כי עשה 
עצמו חולין? 

אומר על כך מרן המשגיח רבינו ירוחם זצ"ל, 
הצורך,  מן  היתה  הגפן  נטיעת  עצם  אכן  כי 
אבל העובדה שהוא 'הקדים' את נטיעת הכרם 
לנטיעות אחרות, היא זו שהוכיחה כי "עשה 

עצמו חולין". 

ללמדנו, כי האדם אינו נבחן במעשים עצמם 

מקדים  שהוא  באלו  אלא  עושה,  שהוא 

את  להכיר  ניתן  מהם  לעשותם,  ומזדרז 

פנימיות לבו, האם הוא קודש או שמא עשה 

עצמו חולין.

דעת תורה

מתורת רבותינו

כשמדובר בזוג האריות האחרון בעולם – צריך לעשות כל מאמץ שבעולם

וישאר אך נח )ח, כג(.

ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו, ועליו נאמר 
)משלי יא, לא( הן צדיק בארץ ישולם. )רש"י(

סיפר הגאון רבי אלעזר שמחה ווסרמן זצ"ל מתקופת 
הצורר  מידי  הפליטה  שארית  להצלת  פעילותו 
קלמנוביץ  אברהם  רבי  הגאון  לצד  ימ"ש,  הנאצי 
ההצלה"  "ועד  בראשות  ימים  באותם  שעמד  זצ"ל 
בארה"ב, לילה אחד המתינו לקבל סכום כסף כדי 
באותה  שהו  אשר  מיר,  ישיבת  לתלמידי  להעבירו 
תקופה בגלותם המפורסמת בשנחאי, השעה היתה 
כבר שעת לילה מאוחרת, שתים-שלש לפנות בוקר, 

והכסף בושש מלהגיע.

קלמנוביץ  הרב  הביע  הכסף,  הגיע  סוף  סוף  כאשר 
את רצונו לצאת תיכף ומיד אל סניף הדואר המרכזי 
כדי להפקיד את הכסף עבור בני הישיבה בשנחאי. 
הצטרפתי אליו למסע הלילי, וכך יצאנו יחדיו לסניף 
הדואר, כאשר ישבנו והמתנו לתורנו במשרדי הדואר, 

פניתי אליו בשאלה: "מה הדחיפות הרבה, מדוע לא 
ניתן היה להמתין עם הפקדת הכסף עוד כמה שעות 

בודדות, רק עד למחרת בבוקר?"

ענה לי הרב קלמנוביץ בשאלה מאלפת: כאשר התורה 
מתארת את המבול, אומרת התורה "וימח את כל היקום 
אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד 
עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו 
בתיבה", ופירש רש"י: "אך נח - יש אומרים שאיחר 
מזונות לארי והכישו", והוא מדברי חז"ל שפעם אחת 
איחר נח בהבאת מזונות ומחמת זה הארי הכיש אותו.

כל  הארי?  התבייש  לא  זה  כיצד  השאלה,  ונשאלת 
התנהגותו של האריה מעידה על חוסר הכרת הטוב, 
הרי כל שאר האריות שבעולם נמחו במי המבול, ורק 
אריה זה ניצל בזכותו של נח. ועוד שנח טרח ופרנס 
אותו במשך י"ב חודש בתיבה, וכפי הנראה לא איחר 
יותר מאותה פעם בהבאת המזונות לארי, וכי לא היה 

יכול האריה להמתין פעם אחת למזונו?

אלא, השיב הרב קלמנוביץ על שאלת עצמו, עלינו 
לדעת שהאריה שהיה בתיבה של נח לא היה אריה 
רגיל, הוא היה האריה האחרון בעולם! נצר אחרון לזן 
נכחד של כפירי אריות, וממנו עתיד היה לקום הדור 
בעולם  האחרון  האריה  של  האוכל  את  ובכן,  הבא. 
אסור לאחר אפילו פעם אחת! לשריד אחרון יש מעמד 

מיוחד במינו ויש להתייחס אליו בהתאם.

וכך הוא בעניננו, סיים הרב קלמנוביץ את דבריו, בחורי 
הישיבות והרמי"ם שנמצאים עכשיו בגלות בשנחאי הם 
'האריות האחרונים' של עולם התורה, ומהם יקום דור 
חדש של לומדי התורה, ולפיכך אסור לחכות לשלוח 
להם את הכסף אפילו שעות ספורות בלבד )שמחת 

אלעזר ח"ב, עמ' ט"ז(.

כיוצא בזה מביא בספר ביכורי אביב )אבד"ק טאשנאד 
פר' תולדות(: מסופר, כשישיבת מיר שגלתה לשנחאי 

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

נפק"מ להלכה מדברי היונה לגבי אי 'זית' מקרי דבר חריף
בפרשתינו )פרשת נח, ח, יא( ותבוא אליו היונה 

וברש"י  בפיה,  טרף  זית  עלה  והנה  ערב  לעת 

לשון  בפיה,  ודרשו  מזון,  לשון  אגדה  ומדרש 

מאמר, אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו 

של הקדוש ברוך הוא ולא מתוקין כדבש בידי 

בשר ודם. 

על סמך דברי חז"ל אלו, פסק הש"ך )יורה דעה 

סי' צ"ו סק"כ( שזית נקרא דבר חריף לענין 

בליעת הסכין, וראייתו, שהרי היונה אמרה "יהיו 

מזונותי מרורין כזית".

מהר"ם  הגאון  בשם  כך,  על  להקשות  ומובא 

סג"ל אב"ד טקטין זצ"ל, שהרי בגמ' פסחים 

)דף לו:( איתא: שאי אפשר לצאת ידי חובת 

מצה בחיטים של ביכורים כשם שאי אפשר 

לצאת ידי חובת מרור בביכורים, וכתבו התוס' 

שאי אפשר לומר שמרר הוא זית וכפי שאמרה 

היונה "מוטב יהיו מזונותי מרורין כזית", כי בזית 

רק האילן מר ולא הפרי, שהרי היונה הביאה 

'עלה' זית, וכן נאמר 'ויורהו ה' עץ' – זה זית, 
שאין מר באילנות כזית. ואם כן מדברי התוס' 
ומשמע  הש"ך,  כדברי  שלא  למדים  נמצאנו 

שסוברים בבירור שפרי הזית אינו מר.

הגאון רבי יחזקאל לנדא, בעל הנודע ביהודה 
יוצא להגנתו של הש"ך בפלפול ארוך שהביא 
בספרו דורש לציון )דרוש יא, והובא בקיצור 
בס' כמוצא שלל רב(: מן ההכרח לומר כדברי 
הש"ך, כי אפילו אם תפרש שמה שאמרה היונה 
"מוטב יהיו מזונותי מרורין" הוא על העץ, מכל 
אם העץ מר – בהכרח שגם הפרי הוא מר. שהרי 
במדרש רבה הובאה מחלוקת אם הביאה את 
העלה מארץ ישראל, או שהביאתו מגן עדן. 
והנה ידוע שבבריאת העולם אמר הקב"ה "עץ 
פרי" כלומר שיהיה טעם העץ שווה לטעם הפרי, 
והאדמה שינתה ולכן נתקללה. וידוע שהשינוי 
כלומר  בפרי,  ולא  בעץ  הוא  הארץ  ששינתה 
שהפרי עצמו נשאר כשהיה, ורק העץ שאמר 
הקב"ה שיהיה כטעם הפרי איננו כטעם הפרי.

לפי זה, אם הביאה היונה את העלה מגן עדן, 

בודאי שגם פרי הזית שבגן עדן הוא מר, שהרי 

שם טעם העץ וטעם הפרי שווים, ואם כן בהכרח 

שגם בכל העולם, אף ששינתה האדמה את 

הפרי מהעץ, מכל מקום הפרי נותר מר, שהרי 

השינוי הוא בעץ ולא בפרי. וממה נפשך: אם 

בזית לא שינתה האדמה )כשם שלא שינתה 

באתרוג(, אם כן טעם העץ והפרי שוים והפרי 

מר. ואף אם שינתה, יתכן שהעץ אינו מר, אבל 

הפרי בודאי מר הוא, ובצדק פסק הש"ך שזית 

הוא דבר חריף עקב מרירותו.

והתוספות שתירצו שהעץ מר ולא הפרי, סוברים 

כדיעה הראשונה במדרש, שהיונה הביאה את 

עלה הזית מארץ ישראל, ושם אף שהעץ מר 

לומר  נוכל  זו  ולדיעה  מר,  אינו  יתכן שהפרי 

שבגן עדן לא הפרי ולא העץ מרורים כלל, וחוץ 

לגן עדן שינתה הארץ את טעם העץ למרורים, 

בעוד שהפרי נותר בלתי מר עכ"ד.

ובהם נהגה.
קבוצה מבכירי 
תלמידי הישיבה 
בפולין, בשנת 
תרצ"ג.

רצתה להעביר מקום מושבה לארה"ב אחר מלחמת 
העולם השניה, אבל הממשלה באמריקה לא לאשר 
לישיבה להגיע כקבוצה מאוחדת אל אמריקה אלא 
אך ורק לכל יחיד ויחיד הסכימו לאשר לו הכניסה 
לכך  הסכימו  לא  הישיבה  ראשי  מרנן  אבל  כבודד, 
השלטונות  לפני  הדברים  להבהיר  כדי  אופן  בשום 
נפגשו משלחת העסקנים עם אחד מהשלטונות שהיה 
יהודי עם גירסא דינקותא, ונענה אליו אחד העסקנים 
ואמר לו: ידוע מה שמסופר במדרש תנחומא )פרשת 
נח, ט( על הפסוק 'וישאר אך נח' פעם אחד שהה נח 
לזון את הארי הכישו הארי ויצא צולע שנאמר וישאר 

אך נח ולכאורה מה היינו אומרים מי מהם צדק נח 
או הארי,  פשוט שנח היה צודק שהרי היה צריך לזון 
ולכלכל בכל יום כל מיני בהמה וחיות ועופות ולכל 
אחד לתת לו מזונו המיוחד לו בשעה המיוחדת לו 
ולא היה לו שום זמן לעצמו, אז מה בכך אם איחר 
פעם אחת לתת המזונות להארי בזמנו, אבל באמת 
אינו כן והארי צדק בזה שהכיש את נח, כי כיון שכל 
המין של האריה נשמד מן העולם וכן בשאר המינים, 
ונשאר רק זוג אחד מהם בתיבה נמצא שכל העתיד 
של מין האריה מעתה ועד עולם תלוי בזוג הזה ואם 
אני אמות ברעב או אחלה וכדומה שוב לא יהיו אריות 

וכשמדובר מכל העתיד של המין לא שייך  בעולם, 

שום תירוצים ולכן שפיר הכישו הארי.

עולם  לשלטונות,  ישיבה  ראש  אותו  אמר  כן  כמו 

התורה על סף התמוטטות יש רק מקום תורה אחד 

שעדיין מחזיק מעמד ואם נצטרך לסגור את הישיבה 

אפילו רק למשך תקופת הדרך, אזי אין עתיד לעולם 

כישיבה  אנו להישאר  חייבים  כן  ועל  רח"ל,  התורה 

גם בדרך, וכך להיכנס לאמריקה כקבוצה מאוחדת. 

כמובן שמצאו הדברים חן באזני השלטונות, ואישרו 

להם את הכניסה לאמריקה.
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 או לכתובת
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו תלמיד נאמן וותיק לראשי הישיבה זצ"ל

הרב מתתיהו גודלבסקי הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

בני ברק
לרגל שמחת נישואי הבן 

הבה"ח יהושע ליב הי"ו
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיעלה הזיווג יפה
 ויזכו לבנות בנין עדי עד ויזכו לרוות רוב נחת

מהם ומכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב.

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה  הנכבד עושה ומעשה

הר"ר צבי ברינער הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל שמחת  אירוסי הבן

הבה"ח אפרים ני"ו 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

חשון ת"ש / בצאתי ממיר
בשלהי חודש תשרי ת"ש - חודש לאחר שהסובייטים כבשו 
את פולין המזרחית ובתוכה את העיירה מיר, התפרסמה 
ברבים 'בשורת ווילנא' לפיה עומדת ליטא לקבל עצמאות 
מידי הרוסים. היתה זו בשורה אדירה והיא  'חישמלה' עד 
מהרה את אלפי בני הישיבות שבשטח הכיבוש הסובייטי. 
תכונה עצומה של נהירה לווילנא החלה עד מהרה בכל 
רחבי האיזור. שיירות ארוכות של תלמידי ישיבות, וכמוהם 
גם משפחות יהודיות רבות של 'בעלי בתים' ששמחו על 
ההזדמנות להשתחרר מעל השעבוד הרוסי - מילאו את 

הדרכים לווילנא.

  כך היו פני הדברים גם במיר, שבה התפרסמה הידיעה 
'באקראי', לאחר שאחד מבני הישיבה ממדינה דוברת 
אנגלית, האזין ]בכ"ו תשרי ת"ש[ בשעת לילה מאחרת 
לשדור לילה חשאי של התחנה הפולנית הכבושה של 
ממשלת פולניה הגולה. בין הידיעות השונות שנמסרו על 
מהלך המלחמה, הודיע הקריין לפתע, בדרמטיות רבה, 
כי העיר ווילנא עומדת להשתחרר בעתיד הקרוב מידי 

הרוסים ולעבר לשלטונה של ליטא העצמאית...

רק לאחר  הלם.  עמדו, אחוז  על  לרגע    הבחור קפא 
המשמעות  את  מוחו  עיכל  אליו,  שבו  שעשתונותיו 
כבשה  עצומה  התרגשות  הזו.  הידיעה  של  המדהימה 
אותו. הוא מיהר להתחלק בה עם חבריו לאכסניה. עוד 
הישיבה,  בחורי  למאות  החדשות  נודעו  לילה  באותו 
געשו.  וראשיה.  הלבבות  - למנהליה  וראשונה  ובראש 
התקוה להיחלץ מן הגיהנום הרוסי - מהרדיפות, מהשנאה 
ומחרדת הגרוש לסיביר - שיכרה את כולם. המלה "ווילנא" 
התנגנה על השפתים כזמר מתוק. תחושה של יציאה 
הציפה את   - לחרות  לאורה, מעבדות  קרובה מאפלה 

מאות תלמידי ישיבת מיר.

  אך לא היה זמן להשתקע בהזיות החפש המתוקות. 
עד מהרה תפסה תכונה קדחתנית את מקום התחושות 
המשכרות.   בהתרגשות מחושמלת עשו הכל את הכנותיהם 
לנסיעה - הכנות קצרות וחפוזות. הידים ארזו במהירות 

את מעט המטלטלים שהיה אפשר לקחת, והלבבות גם 
הם רקדו בקצב תנועת הידים.

  תוך יממה אחת בלבד מרגע פרסום הידיעה, היתה 
- העיר  הישיבה בדרך. הכביש המוביל ממיר להורודזי 
- המה מעגלות  נמצאה תחנת הרכבת  הקרובה, שבה 
וגם  הגויים,  העירה  מאיכרי  לסוסים שנשכרו  רתומות 
מעט כלי רכב היו שם - דבר נדיר בעיירה הנחשלת הזו; 
ואפלו הולכי רגל שלא הצליחו להשיג שום כלי־תחבורה 

הלכו בו, כי הדרך אל החפש אצה להם.

  במבט לאחור - שנים אחר־כך - היו ותיקי תלמידי מיר 
משתאים ותוהים על אותה בריחה חפוזה: כיצד קרה הדבר 
שכל הישיבה כולה - בנעריה ובזקניה - נשבתה בחבלי 
בניתוח  לווילנא?  לנסע  וקמה  ידיעה  הקסם של אותה 
'הגיוני' היה סביר שימצאו מי שיפקפקו באמינות הידיעה 
)שהגיעה רק ממקור אחד ויחיד, בשדור ממרחקים, ו'על 
פני השטח' לא נראו כל הוכחות לאמיתותה!(; מי שינסו 
לפחות לאמת אותה, ואם לאו יחליטו לשבת ולחכות עד 

שיתבררו הדברים!

באמון  הידיעה  קיבלו את  הכל  היה.  כך  לא  בפועל    
בלתי־מעורער והחליטו לקום לאלתר ולברוח לווילנא! 
בחורי הישיבה - צעירים נבונים ושקולים, שכדרך לומדי 
תורה רגילים לנתח כל דבר באזמל ההגיון; ראשי הישיבה 
- אנשים מבגרים, מתונים ומנוסים, הרחוקים מטבעם 
מכל מעשה פזיז. הפעם פעלו כולם במהירות ובחופזה 
כאלו קול נעלם צעק אליהם מתוכם פנימה: "אל תשאלו 

שאלות! אל תהססו! קומו וסעו!"

אור  הלילה,  ונסעה. בחשכת  מיר  ישיבת  ואכן קמה    
לב' בחשון ת"ש, התרוקנה העירה כמעט כליל מבניה־

בחוריה - רוב תלמידי הישיבה נמנו על הנוסעים. גם ראשי 
הישיבה ומשפחותיהם ויתר התלמידים הצטרפו אליהם 
הגיע הבחור רבי יוסף עפשטיין בשליחות מרן הגאון רבי 
חיים עוזר גרודז'ינסקי מוילנא ובידו ממון להוצאת הדרך, 
והורה להעביר את כל הישיבה לוילנא. מרן ראש הישיבה, 

הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל; חתנו )מרן ראש 
הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ; והמשגיח 
מרן הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטוין - הם ובני ביתם נמנו 
על הנוסעים. רק מרן ראש הישיבה הגאון רבי אברהם 
יהודה פינקל,  גיסו של רבנו רבי אליעזר   - צבי קמאי 
שניהל אתו בצוותא את הישיבה - נשאר במיר. בהיותו 
מרא־דאתרא של העירה, החליט להישאר עם בני קהילתו, 
יהודי מיר, ולא לעוזבם בשעה קשה זו. כרועה נאמן נותר 
עם צאן־מרעיתו, עד הקץ המר, ובראשם הלך למות על 

קדוש השם בבא יום פקדתה של קהילת הקדש מיר.

  טורים ארכים של עגלות השתרכו בדרך להורודזי, עגלות 
עמוסות בתלמידי ישיבה ובמעט צרורות המטלטלין שארזו 
בחפזה לקראת הנסיעה. אחת מאותן עגלות לכדה את 
עגלה  זו  היתה  היוצא־דופן:  במטענה  המתבוננים  עין 
ששכר תלמיד הישיבה, הבחור רבי ישראל מרגלית, ועליה 
הטעין את אוצר הספרים העשיר של ישיבת מיר! בבהלת 
המנוסה הפתאומית ובחפזון ההכנות, זכר אותו תלמיד 
מיוחד־במינו כי אף את הספרים הקדושים יש להציל, 
וכי בכל מקום שבו ימצאו התלמידים יזדקקו לספרים! 
הרי תורתם תלוה אותם לכל אשר ילכו... הוא דאג לשכור 
עגלה מיחדת לצרך העברת הספרים, ובזכותו הגיעו מאות 

רבות מספרי הישיבה לווילנא. 

נדודיה, נסעו איתה  אכן הם ליוו את ישיבת מיר בכל 
מתחנה לתחנה, עד לשנחאי הרחוקה, ושם - במשך ימי 
ישיבתם הארוכים בפאתי המזרח - התברר מה רב היה 
ערכם של אותם ספרים. בבית הדפוס שנוסד בשנחאי 
צולמו הספרים והודפסו במאות עותקים, ולבני הישיבה 
מצויידים  כשהם  בהרוחה  בלימודם  לעסק  התאפשר 
במבחר רב של ספרים בכל מקצועות התורה. היתה זו 
השגחה פרטית מיחדת שסבבה את פני הדברים באופן 
שבאותה 'עיר נידחת' )שלתושביה היהודיים המעטים היו 
בקושי סידורים וחומשים שהובאו ממרחק יכלו לומדי 
התורה להנות משפע של ספרים, כאלו נמצאו במרכז 

תורני גדול ומבוסס!

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


