
ה'מעשה' משריש את ה'ידיעה'
למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו )ט, ז(

שח מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
נגרע  "למה  שאלו:  אדם,  לנפש  הטמאים  זצ"ל: 
לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו". וצריך להבין 
מה רצו, הלא אנוסים היו. ואם לזכור על ידי קרבן 
הפסח את יציאת מצרים, יזכרו בלי המעשה. וגם 
למצה  ויצטרפו  ויזכרו.  עושים  אחרים  איך  ראו 

ולמרור, להגדה ולהלל. 

הפסח,  מעשה  תועלת  להם  חסרה  היתה  אבל 

"למה  טענו  ולכן  הידיעה.  את  משריש  והמעשה 

נגרע" בהעדר המעשה, ואכן צדקו! 

 מופת הדור )עמ' קי"א(

כתינוק הנמצא בחיק אמו
על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו )ט, יח(.

 בש"ס שבת )לב.( אמרו דבמשכן היה סותר על מנת 
לבנות במקומו, דכיון דכתיב על פי ה' יסעו ועל פי 
ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמי. וצריך 
שלום  מהג"ר  ושמעתי  דמילתא,  בטעמא  ביאור 
מרדכי הכהן שוואדרון ז"ל לפרש דברי הש"ס הנ"ל 
בשם מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
על דרך משל, במי שנוסע מעיר לעיר שהמרחק 
עבר  כשעה,  שנסע  אחרי  הנה  שעות,  ד'  ביניהם 
וכשנסע שעתיים עבר חצי הדרך,  רבע מן הדרך, 
בין  הדרך  באמצע  עכשיו  שהוא  לומר  יוכל  ואז 
עיר פלונית לפלונית, וכשנוסע עוד שעתיים יאמר 
הגעתי לעיר פלונית למחוז חפצי, נמצא דכל שעת 
נסיעתו משתנה מקומו. אבל תינוק השוכב בחיק 
אמו והיא נוסעת מעיר לעיר, הנה לגבי אמו הנוסעת 
לדעת עצמה ודאי שיש שינוי מקום למקום, אבל 

לגבי התינוק הנוסע לדעת אמו אין שום נפקא מינה 
אם הוא במקום זה או במקום זה, שהרי התינוק 
נמצא תמיד בחיק אמו ומה לי הכא מה לי התם. 

]ונתעוררתי שכיוצא בזה מבואר בש"ס שבת )ה:( 
אגוז בכלי וכלי צף ע"ג המים בתר אגוז אזלינן והא 
נייח עיי"ש. והוא הדין בתינוק שבחיק אמו, שלגביו 
אין שינוי ממקום למקום, כיון שהוא מונח בחיק אמו, 
והו"ל כאגוז בכלי דנייח[. וזה שאמרו, דכיון דעל פי 
ה' יסעו ועל פי ה' יחנו, א"כ בכל מקום שנסעו היו 
תמיד בי גזא דרחמנא, וכקטן השוכב בחיק אמו 
שאין שייך אצלו שינוי מקום כלל, והו"ל כסותר על 
מנת לבנות במקומו. ועיין עוד בזה בשו"ת להורות 

נתן )ח"ד סי' ל"ו( מה שנוגע להלכה. 

להורות נתן

ה'עצה' איך להיות שמח בחלקו
ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה׳ וישמע ה׳ ויחר אפו ותבער בם אש ה׳ )יא, א(. 

מה  על  פינקל:  הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  שח 
התאוננו, על תאוות, והרי לא היה חסר להם כלום, 
לחם מן השמים עם כל הטעמים שבעולם ובלא 
שום דאגות פרנסה, והכל מונח לפניהם כשולחן 

ערוך, ומתלוננים.

טבעו של  אלא,   - זו?  פחותה  לדרגה  הגיעו  איך 
אדם להיות ׳לא מרוצה׳. ואפילו יש לו הכל צריך 
איזה טענה ועלילה. והרי הקב״ה נותן הכל לאדם, 
ובפרט בזמננו יש שפע של טוב, ואילו האדם אינו 
מרוצה. יש לו טענות. הן זהו מידות רעות. אדם 
צריך שיהא כן מרוצה, שמח בחלקו. והרי יש כל 
כך הרבה פעמים שיכול האדם להיות מרוצה. הן 

כמה טוב וחסד עושה הקב״ה עם כל יחיד ויחיד, 

ואיך אפשר שלא להיות שמח ושבע רצון.

אלא טעם הדבר, מדוע אין האדם שמח בחלקו ואם 

יש לו מנה רוצה מאתים, הוא כיון שאין מחשבה 

ואין יישוב הדעת, לכן אינו שבע רצון. וכמו שפירש 

רשב״ם על הפסוק ״ויהי העם כמתאוננים״ "..כמו 

״ותקצר נפש העם בדרך״.  שמצינו בפרשת פרה 

לרגע  וחושב  מתבונן  קצת  האדם  היה  אם  אבל 

קודם שיחליט דבר, הרי היה רואה כי באמת הכל 

טוב בחיים ולא חסר כלום.

ישורון קובץ כז )עמ' תד(

 "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

ה'אחריות' - גורמת להשיג את 
הבלתי אפשרי 

כשהגיעו בני הישיבה בימי מלחמת העולם השניה 
ליפן, היו צריכים לדאוג לחומר ולרוח. וכאן נתגלה 
מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ כמנהיג ציבור, 
בו בשעה שכל ימיו לא עסק אלא בתורה. רבותינו 
אמרו )ערכין יז( שיש מחלוקת אם פרנס לפי הדור 
או דור לפי הפרנס. מרן ראש הישיבה נתגלה כפרנס 
מעולה, והרבה תחכום היה צריך להערים על הבולשת 

היפנית שעקבה כל הזמן אחר הישיבה.

שהוטלה  באחריות  יכולתו  את  תלה  הגר"ח  מרן 
היא  היא  האחריות  ״מידת  אומר:  היה  וכך  עליו, 
את  איבד  אחריות  בר  שאינו  ומי  האדם,  מעלת 

מעלת האדם שלו״.

והוסיף ואמר: כתוב )בפרשתנו יא, יב( משה רבנו 
אומר לפני הקדוש ברוך הוא: ״האנכי הריתי את כל 
העם הזה אם אנכי ילידתיהו, כי תאמר אלי שאהו 
בחיקך כאשר ישא האומן את היונק על האדמה 
לכל  לתת  בשר  לי  מאין  לאבותיו,  נשבעת  אשר 

העם הזה״ וגו'. 

מהכתוב נראה, שאילו ילד את העם לא היתה שאלה: 
מנין לי בשר ומדוע?! רואים שאבא מרגיש אחריות 
לצאצאיו ומידה זו מאפשרת לו להשיג את הבלתי 
אפשרי. והביא על כך ראיה מדברי הגמרא )חולין 
פד, ב(: ״לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש 
לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו 
יותר ממה שיש לו״. וקשה כיצד יכול אדם לתת 
לזולתו דבר שאין לו?! אלא כמו שנאמר שם בהמשך 
הדברים: ״שהן תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה 
עולם״ - כיון שהוא מרגיש את האחריות המוטלת 

עליו, הוא ישיג גם כשאין לו. 

״אין  א(:  ו,  )ר״ה  ביאר מה שנאמר  גם  הוא  ובזה 
אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו 
ממון ואין לו״, ולכאורה תמוה אם אין לו למה הוא 
נענש! דבר זה - שאין לו, מלמד, כי חסרה לו מידת 
האחריות, כי אילו היתה לו מידת האחריות הוא היה 
משיג לשלם את חובו, ומשום כך נוטלים ממנו את 

אשתו, כיון שאינו אחראי.
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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

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

ה'אחריות' - גורמת להשיג את הבלתי אפשרי 
האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילידתיהו, כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, 

מאין לי בשר לתת לכל העם הזה״ וגו' )יא, יב(. 

כשהגיעו בני הישיבה בימי מלחמת העולם השניה 

ליפן, היו צריכים לדאוג לחומר ולרוח. וכאן נתגלה 

מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ כמנהיג ציבור, 

בו בשעה שכל ימיו לא עסק אלא בתורה. רבותינו 

אמרו )ערכין יז( שיש מחלוקת אם פרנס לפי הדור 

או דור לפי הפרנס. מרן ראש הישיבה נתגלה כפרנס 

מעולה, והרבה תחכום היה צריך להערים על הבולשת 

היפנית שעקבה כל הזמן אחר הישיבה.

שהוטלה  באחריות  יכולתו  את  תלה  הגר"ח  מרן 

היא  היא  האחריות  ״מידת  אומר:  היה  וכך  עליו, 

את  איבד  אחריות  בר  שאינו  ומי  האדם,  מעלת 

מעלת האדם שלו״.

והוסיף ואמר: כתוב )בפרשתנו יא, יב( משה רבנו 
אומר לפני הקדוש ברוך הוא: ״האנכי הריתי את כל 
העם הזה אם אנכי ילידתיהו, כי תאמר אלי שאהו 
בחיקך כאשר ישא האומן את היונק על האדמה 
לכל  לתת  בשר  לי  מאין  לאבותיו,  נשבעת  אשר 

העם הזה״ וגו'. 

מהכתוב נראה, שאילו ילד את העם לא היתה שאלה: 
מנין לי בשר ומדוע?! רואים שאבא מרגיש אחריות 
לצאצאיו ומידה זו מאפשרת לו להשיג את הבלתי 
אפשרי. והביא על כך ראיה מדברי הגמרא )חולין 
פד, ב(: ״לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש 
לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו 
יותר ממה שיש לו״. וקשה כיצד יכול אדם לתת 

לזולתו דבר שאין לו?! אלא כמו שנאמר שם בהמשך 
הדברים: ״שהן תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה 
עולם״ - כיון שהוא מרגיש את האחריות המוטלת 

עליו, הוא ישיג גם כשאין לו. 

״אין  א(:  ו,  )ר״ה  מה שנאמר  ביאר  גם  הוא  ובזה 
אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו 
ממון ואין לו״, ולכאורה תמוה אם אין לו למה הוא 
נענש! דבר זה - שאין לו, מלמד, כי חסרה לו מידת 
האחריות, כי אילו היתה לו מידת האחריות הוא היה 
משיג לשלם את חובו, ומשום כך נוטלים ממנו את 

אשתו, כיון שאינו אחראי.

לקחי חיים.

מסר את נפשו להתפלל עבור אחרים
ויצעק משה אל ה' לאמר א-ל נא רפא נא לה )יב, יג(.

היה זה באחרית ימיו של מרן ראש הישיבה הגר"ח 

שמואלביץ זצ"ל, בשכבו על מיטת חוליו אשר ממנה 

לא קם עוד, שמע על ת"ח ידוע השוכב במחלקה 

אחרת בבית החולים, כשחייו תלויים על בלימה, דרש 

רבי חיים שיביאוהו אל החולה, מקורביו ניסו להניאו 

שכן כל תנועה עלתה לו ביסורים נוראים, אך רבי 

חיים לא ויתר. על כסא גלגלים הובל אל חדרו של 

האיש, בהגיעו לפתח החדר נשא תפילה חרישית 
רוויית דמעות למראשותיו של החולה.

מישהו  נכנס  חייו  לימי  האחרון  רבה  בהושענא 
ממקורביו  חיים  רבי  ביקש  הלה,  מישצא  לבקרו, 
באותה  שכן  נחרדו,  הללו  בגדיו,  את  לו  שיביאו 
עת החמיר מצבו ללא נשוא ויסוריו הקשים הלכו 
וגברו, המחשבה שברצונו להתהלך על רגליו עוררה 

חלחלה, אולם רבי חיים עמד בתוקף על דרישתו, 
למרות התנגדות מקורביו התאמץ להתלבש, וביקש 
מיד שיזמינו מונית והורה להסיעו לכותל המערבי. 
בהגיעו, שלף מכיסו פתק, עליו היה רשום שם של 
חולה, שבעדו התבקש להתפלל, בשארית כוחותיו 

סיים את תפילתו ושב אל מיטת חוליו.

מח ולב )עמ' ק"ו(

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל היה 
תמיד  בגשמיות,  ברוחניות  לתלמידיו  מאד  מסור 
היה דורש טובתם ונושא את דאגתם כאשר ישא 
האומן את היונק. כשהגיע תורו של בחור להתגייס 
לצבא הפולני והלך להתייצב בפני ועדה רפואית, 
וציוה  עולמות  הרעיש  הוא  לדאגתו,  קץ  היה  לא 
לומר תהלים בציבור להצלת הבחור, וכשהיה הלה 
מצליח להשתחרר, התמלא המשגיח בשמחה וחגג 

"יומא טבא לרבנן".

כשדיברו נכבדות בתלמיד, והוריו היו מפשוטי העם, 
ירוחם  רבי  נעשה  ענין,  בו  מגלים  האנשים  שאין 
לשושבין, הוא עמד מצד החתן וטרח בשבילו משל 

היה ילד טיפוחיו.

ירוחם,  רבי  באוזני  ממכריו  אחד  תמה  כאשר 
והשתומם על מראהו שנזרקה בו שיבה שלא לפי 
גילו, השיב לו: "אתה הינך אב לבנים אחדים, ואני יש 
לי בנים למאות..." הוא חש שהתלמידים הם כבניו 

ממש )מרביצי תורה ומוסר ח"ב, עמ' ע'(. 

בענין זה היה מרן המשגיח נאה מקיים ונאה דורש:

וכה ביאר, מה שאמר משה רבינו ע"ה )בפרשתנו 

בהעלותך יא, יב( "כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר 
ישא האומן את היונק" ועל תשובת הקב"ה שאמר: 
"קח לך שבעים זקנים, ואצלתי מן הרוח אשר עליך".

והפירוש, שבדבריו - היה איזה פגם )אף שאין לנו 
מושג בזה כלל(, משום שמנהיג ופרנס אכן "עבד" 
הנושא  כ-אב  הכלל  משא  את  לשאת  ועליו  הוא, 
אשר  הרוח  מן  ב"ואצלתי  נענש  כן  ועל  בנו!  את 
עליך" - והיינו שנחסר מדרגתו המידה של רוח ה' 

שניתנה לזקנים.

הוא תמיד אבא,  הוא, שכשם שאבא  בזה  והענין 
ואין שעה שיכול לומר: "עתה אינני אבא ואנני רוצה 
לטפל בילדי" כך מנהיג בישראל - "עבד" הוא כל 
הזמן, ומשועבד לישראל )הג"ר מיכל פיינשטיין - שר 

התורה עמ' רנו(.

למד כל הש"ס וד' חלקי שו"ע
שיוכל לשמש בקודש

דבר נפלא שח בענין זה מרן ראש הישיבה הגרנ"צ 
פינקל: "בשבת זו חל יום הזיכרון של מרן המשגיח 
שקודם  עליו,  מסופר  זצוק"ל.  ממיר  ירוחם  רבי 

בישיבת  כמשגיח  המינוי  את  עצמו  על  שקיבל 
סלבודקא, ולאחר מכן בישיבת מיר, הוא ישב ולמד 
במשך שמונה שנים יחד עם הגאון רבי נפתלי טרופ 
'הכהן הגדול' בלמדנות, את כל הש"ס,   - זצוק"ל 
ואת ארבעת חלקי השולחן ערוך עם ביאור הגר"א. 
ואמר על כך, שבלא זה הוא לא יכול לקבל על עצמו 
כל תפקיד רוחני. ובתקופה זו, כשהיה בראדין, הוא 
היה משמש בביהכנ"ס, ומכמות הפרוטות הזעומה 
תלמידי  חמשה  החזיק  עבודתו,  עבור  שהשתכר 
חכמים שיוכלו לשבת ולהגות בתורה. וביניהם, היו 
הגאון רבי נפתלי טרופ זצוק"ל, והגאון רבי רפאל 
אלתר שמואלביץ זצוק"ל אביו של מרן ראש הישיבה 
הגר"ח זצוק"ל, בכדי להכין את עצמו היטב, לפני 
בכדי ללמד  שיוצא לשמש בקודש עם תלמידים. 
תלמידים צריך לדעת את התורה עצמה, וגם צריך 
לדעת איך להיות אחראי לכך שיוכלו לשבת וללמוד 
במנוחה. עד כדי כך מסר עצמו עבור זה, שהשכיר 
עצמו לשמש בבית הכנסת ובלבד שיוכל להחזיק 
תלמידי חכמים ולהרגיל עצמו במסירות לאחרים" 

)שיחות הגרנ"צ – במדבר(. 

מתורת רבותינו

ח"י סיון - לרגל היא"צ של מרן המשגיח רבינו ירוחם 

מסירות נפשו לתלמידים



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

בענין להחליף כוסיות של נרות חנוכה בנרות שבת
בפרשתינו )בהעלותך( ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה' את משה )ח, ג(. ופרש"י ויעש כן אהרן להגיד 

שבחו של אהרן שלא שינה. 
כן אהרן אל מול פני  ויעש  )בהעלותך(  בפרשתינו 
המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה' את משה )ח, 
להגיד שבחו של אהרן  כן אהרן  ויעש  ופרש"י  ג(. 

שלא שינה. 

אב"ד  ירושלימסקי  נחום  משה  רבי  הגאון  ביאר 
מוריה  בקובץ  הודפס  יד,  כתב  )מתוך  קאמינקא 
ניסן תש"ן( עפ"י הגמרא במסכת מנחות )דף פח:( 
שנחלקו התנאים והאמוראים לגבי הנרות שבמנורה 
האם הם באים מן הכיכר, דהיינו: שהמנורה והנרות 
נעשו מקשה אחת מן הכיכר, או שמא לא היו הנרות 
קבועים. ואמנם הרמב"ם )פרק ג מהלכות בית בחירה 
הלכה ו( כתב שהנרות קבועים במנורה. אולם האור 
החיים הקדוש מוכיח ודן מן הפסוקים שהנרות לא 

היו קבועים.

והנה נאמר בירושלמי במסכת שבת )פרק יב הלכה 
ג(: אמר רבי אמי 'והקימותי את המשכן כמשפטו', 
וכי משפט יש לעצים? אלא אי זה קרש זכה להינתן 
בצפון ינתן בצפון, בדרום ינתן בדרום. ולפי זה יש 
לומר אף כאן, שבאותו סדר שהעלה אותם אהרון 
בפעם הראשונה היה צריך להעלות לעולם, כמשפט 
הקנים  כל  ותמונת  שמידת  אף  הראשון,  סידורם 
שווים הם. ואולי לכך התכוון הפסוק באמרו 'ויעש 
כן אהרן', שכוון והעלה נרותיה המיוחדים בכל יום, 
בדיוק בסדר שסידרם ביום הראשון, וזו כוונת רש"י 
'להגיד שבחו של אהרן שלא שינה' מסדר הקנים, 

אלא כיוון ברוח קדשו לסדרם בכל יום ויום בסדר 
שסידרם מתחילה.

ואולי לפי דברי הגאון רבי משה ירושלימסקי זצ"ל 
נוהגת הלכה זו גם בנרות שבת שלא יחליפו אותם 
בנרות חנוכה, כי לכוסיות יש "משפט" שלא יחליפום, 
ואולי יש ללמוד מכאן שהכוסיות של שבת חשובות 
יותר כי בהם מקבלים פני מלך, לעומת זאת נרות 
חנוכה, יש בהם מעלת פרסום הנס, ועוד דנר שבת 
כג:(  )דף  שבת  במסכת  כמבואר  חנוכה,  נר  דוחה 
ואם כן אולי יש לכל כוסית משפט משלה להשאר 
במה שזכתה, וצ"ע. ]יש גם לחקור אם ראוי להחליף 
נרות שבת זה בזה, דהנר שמדליקים אותו ראשון 

הוא עיקר המצוה[.

והנה בשו"ת מהרש"ם )ח"ב סימן לט( דן בדבר דרך 
שהובילה לבית העלמין, ורצו אנשי העיר להחליפה 
בדרך אחרת, ודן שם אם הדבר מותר, שהרי מקום 
זה זכה להיות דרך ואין לשנותו. וכתב דשאני קרשי 
המשכן שהם תשמישי קדושה ומעלין בקודש ולא 
מורידין, ואין זה שייך לתשמישי מצוה. ומה שכתב 
המג"א בהלכות ציצית, זוהי רק מדת חסידות, וכן 
ויעוין בביכורי  ג(.  )ח"א סימן  כתב המהר"י אסאד 
המהרי"ל  שדברי  שכתב  סט"ז(  תרל  )סימן  יעקב 
שהמהר"ש היה מסמן את קרשי הסוכה כדי שלא 
דלצפון  למשכן,  דומה  אינו  לשנה,  משנה  לשנותן 
יש קדושה מיוחדת, שקדשי קדשים נשחטים שם, 

יותר  זה  לצד  קדושה  אין  הסוכה  וקרשי  בציצית 
מאשר לצד זה, ולכן אפשר לשנות.

בחשוקי חמד )בבא קמא דף לב:( מביא שהציע את 
הדברים הנ"ל לפני חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
ולא קיבלם, כי אמר שאין ללמוד מעצי המשכן או 
מנרות המנורה שיש בהם עניינים רמים ונעלים עד 
למאוד, אמנם רבותינו למדו גם לטלית לתפור לה 
עטרה כי ניכר מי הם הציציות שמלפנים ומי מאחור, 
כמו כן למד הירושלמי מהקרשים לגבי כבוד הנכנסים 
לנשיא מי ראשון ומי אחרון, אבל אין לנו להרחיב 
כלל זה גם לגבי כוסיות שלא ניכרים זה מזה, יש 
עוד להוסיף דשאני כוסיות שאחרי השימוש בהם 
אפשר להשליכם או להשתמש בהם שימוש חול עכ"ד.

ימים מקדם

מאן מלכי רבנן. מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם הלוי ליוואויץ זצ"ל )בשמאל( ומרן ראש הישיבה שר 
התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ, מהלכים ברחובה של מיר כשהם מוקפים בתלמידים

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו היקרים והנכבדים

הרב אברהם פלוק ורעיתו שיחיו
ולבנו ידידנו

הרב אורי פלוק ורעיתו שיחיו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל נישואי הבן-הנכד ני"ו
עב"ג שתחי'

נכדת ידידנו הנכבד

הרב שמואל וקסלר הי"ו
בת ידידנו הנכבדים

הרב חגי שטמברגר ורעיתו הי"ו
פתח תקוה
אנטוורפן

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
לידידנו הנעלים והנכבדים

הרב אלי' רוזנגרטן שליט"א
ורעייתו מנב"ת תחי'

מארחי דינר 'מאתיים'
ציריך

ולבנו ידידנו הנכבד

הרב בנימין רוזנגרטן ורעיתו הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הבן-הנכד
הבה"ח ראובן ני"ו
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
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בפרוס חג הפסח שנת תרפ"ד )אחר תקופת נדודיו שהתחילו 
בשנות מלחמה"ע הראשונה( שב רבי ירוחם למיר, כשהוא 
בישיבת  מחניכיו  בחורים-בחירים  של  בקבוצה  מעוטר 
פוניבז', שנועדו לחזק את האוירה המוסרית )ובתוכם רבי 
יוסף ביגון, רבי איסר מאלין, כיום מראשי ישיבת פוניבז' 
בני ברק( ושבעזרתם העניק תנופה חדשה לרוח הישיבה.

החל מתאריך זה ואילך נכנסה ישיבת מיר לתקופת השגשוג 
והזוהר, שנמשכה בלא הפסק עד לשואה הנאצית, וזאת 
ירוחם, שהעלה  רבי  של  השפעתו  מכח  מכרעת  במדה 

אותה לדרגת אם הישיבות.

את  מחדש  במיר  שתל  הוא  כפורחת.  עלתה  הישיבה 
לפני  ודעת  תבונה  בחכמתו פתח שערי  אסכולת קלם. 
מאות גדולי תורה צעירים, כפירים ואריות, בעלי מוחות 
חריפים ולבבות סוערים, בעלי נפש שוקקה לעלות בהר ה' 
ולהשתלם במדרגות. לכל שיחה שלו היו מתכוננים הכנה 
רבתי, הכנה נפשית. בכירי התלמידים מקיימין בשיחות 
"הפך בה והפך בה, דכולא בה". מעלים את הדברים על 
הכתב, ומהרשימות של מאות שיחות מתגבש והולך הספר 
הסתלקותו  אחרי  שהופיע  ומוסר",  חכמה  "דעת  הגדול 
בשלושה כרכים גדולים )בעריכת בנו רבי שמחה זיסל 

לבוביץ כיום בארה"ב(.

אינו  לא מתרגש,  נינוח בתכלית,  ירוחם בשיחותיו  ורבי 
מתלהב. רק התבונה מולכת בכיפה. כאשר שואלים אותו, 
הלמאי אינו מדבר בניגון של התעוררות, כדרך המשגיחים, 
הוא משיב בענוה: "גם בלא הניגון מתבייש אני להגיד 
העוד  מלאומרה,  להיפטר  חורין  בן  אינני  אלא  שיחה, 

אתלבש באיצטלה של מוכיח ומעורר?!"

כיוצא בזה רגיל היה לומר מתוך התבטלות כנה לעומת 
כולו  היה  מסלנט  ישראל  "רבי  המוסר:  ראשוני  רבותיו 
אומר מוסר, דבריו של מורי הסבא דקלם כבר היו דברי 

חכמה מתובלים במוסר, ואצלנו דא עקא שהחכמה יתירה 
על המוסר".

אף רוח ההתמדה והלומדות בישיבה התגברה מאד. ספסלי 
בית המדש נתרבו משנה לשנה. שורות התלמידים קיבלו 
תוספת כח ותגבורת מקבוצות הבכירים שבאו מישיבות 
ליטא, איש ותלמודו, איש ושיטת החידוש שקיבל מפי רבו, 
אם זו חבורת גרודנה בראשות רבי חיים סטוצ'ינר )רבי חיים 
שמואלביץ' כיום ראש ישיבת "מיר" בירושלים( שיצקו מים 
על ידיו של רבי שמעון שקופ, אם אלו תלמידיו של רבי 
נפתלי טרופ מראדין, או חניכי רבי ברוך בר מקמיניץ ורבי 
אהרן קוטלר מקלצק, שומעי לקחו של רבי וולויל'י מבריסק 
ועוד רבים. לישיבה החלו לנהור בחורים ילידי אמריקה 
ואנגליה, בחורים מגרמניה ומהארצות הסקנדינביות, גם 
מפולין החסידית הגיעו תלמידים )ומקרבם נתהווה הגרעין 
של חניכי ישיבת מיר בלודז' שבספרו "חבר מאמרים" נדפסו 
כמה מכתבים מרבי ירוחם אליהם(, פסיפס רב גווני של 
טיפוסים, יער של פרצופים ודעות שאף אחד מהם אינו 
דומה לחברו - ובכולם מטביע רבי ירוחם את הגושפנקא 

המוסרית שלו. האוירה הכללית בישיבה, התפלות והחגים, 
תהלוכות בין אדם לחברו, כל שיח ושיג מושפע מחינוכו, 

מדרישתו התובענית "לא לחיות חיי פשוט".

ברוחניות  התלמידים  לעניני  להפליא  מתמסר  הוא 
ובגשמיות. הוא דורש טובתם ונושא דאגתם כאשר ישא 
האומן את היונק. כשמגיע תורו של בחור להתגייס לצבא 
ועדת  בפני  בלע"ז(  )"פריזיוו"  להתייצב  והולך  הפולני 
מרעיש  והוא  ירוחם  רבי  של  לדאגתו  קץ  אין  רפואית, 
עולמות, הוא מצווה להגיד תהלים בציבור להצלת הבחור, 
וכשהלה מצליח להשתחרר המשגיח מתמלא שמחה וחוגג 
"יומא טבא לרבנן". גם כשמדברים נכבדות לתלמיד והוריו 
במקרה מפשוטי עם, שאין מגלים ענין בו, נעשה לו רבי 
ירוחם שושבין ועומד מצד החתן וטורח בטובתו משל זהו 
ילד טיפוחיו. כאשר אחד ממכריו, איש מן הצד, השתומם 
ערך  לפי  לא  בו שיבה  על מראהו, שנזרקה  בהזדמנות 
גילו, העיר לו רבי ירוחם: "אתה אב לילדים אחדים ואני 

יש לי בנים למאות".  

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם הלוי ליבוביץ זצוק"ל 

קורות בתינו

ן ו סי י  ח" יט  היארצי ום  לי

כאשר ישא האומן את היונק

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידי הישיבה תמכין דאורייתא עושים ומעשים

הרב יוסף וולף ורעיתו הי"ו
ולבנו ידידנו היקר

הרב נפתלי וולף ורעיתו הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם

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

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיהא הקשר של 
קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לשלוחא דרבנן ידיד הישיבה הקד'

הרב יעקב אשר ומשפ' הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבן תלמיד הישיבה
הבה"ח מנחם ני"ו

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיהא 
הקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו 
לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה 

וטוב לבב
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב

לידידנו היקר עושה ומעשה למען הישיבה
נכד הרב משה כהן זצ"ל - ידיד נפשו ויד ימינו 

של מרן ראש הישיבה הגרב"ב פינקל זצ"ל

הרב יחזקאל הרטמן ורעיתו הי"ו

ולהוריו

הרב עזרא הרטמן ורעיתו שיחיו

וחותנו ידיד הישיבה המסור אליה בלב ונפש

הרב יוסף שינקוף ורעיתו הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם

בהיכנס הבן-הנכד ני"ו
לנועם עול תורה ומצוות

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיזכו לראותו 
עולה במעלות התורה והיראה ולרוות ממנו ומכל 
יוצאי חלציהם רוב נחת ושמחה, בבריות גופא 

ונהורא מעליא

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי
ידידנו העומד לימיננו

הגאון רבי צבי אלימלך פאדווא שליט"א
דומ"צ ק"ק 'אגודת אחים' ציריך
ולחותנו העומד לימיננו בכל עת

הגאון הצדיק רבי שאול ברייש שליט"א
גאב"ד ציריך

לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הבן-הנכד

הבה"ח מרדכי יעקב תחי'

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
לידידנו הנכבד

הרב אפרים הולס הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי'

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


