
על ליצני הדור אין קושיות

ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 

את יצחק. )בראשית כה, יט(

לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה 

שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא 

נתעברה הימנו, מה עשה הקב"ה? צר קלסתר 

הכל  והעידו  לאברהם,  דומה  יצחק  של  פניו 

אברהם הוליד את יצחק. )רש"י(

וכבר הקשו המפרשים, מה הרויחו ליצני הדור 
לזלזל ולהכחיש את הנס, והלא אף מה ששרה 
ילדה בגיל כזה הוא נס גדול, ומאי נפק"מ אם 
זה מאברהם או מאבימלך, ועוד שהרי אברהם 
עצמו הוליד לפני כן את ישמעאל, וא"כ מה 
הצד לבוא ולומר שמאבימלך נתעברה שרה? 
אלא, אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 

זצ"ל, על ליצני הדור אין שום קושיות!

ההבדל בין יעקב לעשו

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה 
ויעקב איש תם יושב אהלים. )בראשית כה, כז(

והדברים מפליאים, וכי זהו כל ההבדל בין יעקב 
לעשו, והלא ההבדל הוא שמים וארץ, יעקב הלא 
היה בחיר שבאבות, עמוד התורה והאמת, רגל 
ואילו עשו, מאן דכר שמיה,  שלשי במרכבה, 
הוא היה ההיפך הגמור מכל צורת האדם, הרשע 
הכי גדול, רוצח נתעב, ומומר בפרהסיא, ומדוע 

התורה לא הזכירה מכל זה?

וביאר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, 
כל  הכל,  נובע  שממנו  השורש  נכתב  בתורה 
הרשעות של עשו נובעת מכך שהיה איש יודע 
ציד איש שדה, ואילו אצל יעקב כל המדרגות 
הגבוהות השתלשלו ובאו מזה שהיה איש תם 
יושב אהלים. והנה פירש רש"י: איש שדה - אדם 
בטל, והיינו, שזה השורש והסיבה מדוע ירד עד 
הדיוטא התחתונה, וכמו שאמרו במשנה )כתובות 
דף נ"ט ע"ב( הבטלה מביאה לידי זימה, וכמו 
שכתב הרמב"ם )סוף הלכות איסורי ביאה( שאין 
מן  פנוי  בלב  אלא  מתגברת  עריות  מחשבת 
החכמה. אבל יעקב שהיה יושב אהלים ודבוק 
אולפן" שהיה  "תבע  וכדברי התרגום  בתורה, 

מבקש, מזה זכה להיות עמוד התורה והאמת 
ורגל שלישי במרכבה.

עוד דקדק הגרא"ב פינקל משינויי הלשון, שלגבי 
איש  כתיב  ולא  ציד",  יודע  "איש  כתיב  עשו 
ציד - שעושה את הצידה בפועל, ואילו אצל 
יעקב כתיב "יושב אהלים" ולא כתיב יודע ספר 
וכדומה, שהנה גם זה מורה על ההפרש ביניהם, 
החכמה,  ידיעת  הוא  העיקר  הגוים  שבחכמת 
וקניית השם תואר הוא על ידיעת אותה חכמה 
]וכידוע כהיום שרכישת תואר החכמה היא כל 
עיקר חפצם ומגמתם[, ומי שהוא בעל תואר זה 
או אחר, נכבד הוא אצלם מחמת שם התואר 
שיש לו, אך משא"כ בחכמת התורה אין התואר 
של  המהות  וכל  החכמה,  לבעל  כסימן  אלא 
בעל תורה הוא במה שיושב ולומד בפועל, ומי 
שיודע ללמוד ולמעשה אינו לומד, אין בכך שום 
מעלה, וכדמטו משמיה דמרן הגר"ח מבריסק 
זצ"ל כי 'למדן' איננו מי שיודע ללמוד, כי אם 
זה הלומד בפועל, וכמו שלהבדיל 'גנב' הוא מי 

שגונב ולא היודע לגנוב.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' ק"ב(

ָרט, ל ַהְנָהָגה ְוָכל פְּ ל ּתוָֹרה, ֵאיְך ְלַקיֵּם ְוַלֲעשׂוֹת כָּ ים שֶׁ ּנּו ֵאיְך ִלְחּיוֹת ַחיִּ יק, ֲהֵרי הּוא לוֵֹמד ִממֶּ ל ַצדִּ ָבֵרר ִמְקחוֹ שֶׁ ַהמְּ
ָבֵרר  ל ַהמְּ כָּ יק. ּוְלִפיָכְך ָאְמרּו ֲחַז"ל שֶׁ ל ַצדִּ ִמְקחוֹ שֶׁ ֵברּור ְוִדְקּדּוק כְּ א ַלֲעשׂוֹת ַהּכֹל בְּ ּלוֹ, ֶאלָּ ּבוֹנוֹת שֶׁ ֶחשְׁ עוֹת בַּ ִלי ִלטְּ ִהילּות ּוִמבְּ ְללֹא בְּ

ל ַהּתוָֹרה ְתַקיֵּם כָּ ַעל ָיָדּה תִּ ית שֶׁ ֶרְך ִלְקנוֹת ַהְנָהָגה ֲאִמתִּ ּזוִֹהי ַהדֶּ יוֹן שֶׁ רוֹת", כְּ בְּ ֶרת ִהדִּ ִאּלּו ְמַקיֵּם ֲעשֶׂ יק ֲהֵרי הּוא "כְּ ל ַצדִּ  ִמְקחוֹ שֶׁ
)מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל(

 "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

תפילה - יסוד ההצלחה

בפרשתנו על הפסוק "ויעתר יצחק לה' לנוכח 
אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' וגו'" )כה, כא(, 
והפציר בתפילה.  הרבה   - "ויעתר  רש"י  כתב 
ויעתר לו - נתפצר ונתפייס ונתפתה לו". אמר 
אריה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  כך  על 
פינקל זצ"ל )הר יראה, מאמר י"א( לא היתה 
לזכות  מנת  על  הורים  של  רגילה  תפילה  זו 
כלל  בנינו של  עבור  תפילה  זו  היתה  בבנים, 
ישראל, תפילה ללידתו של יעקב אבינו שהוא 
כלל ישראל. ולשם כך צריך היה יצחק אבינו 
להרבות ולהפציר בתפילה, עד שהקב"ה נתפצר 

ונתפייס לו והתקבלה תפילתו.

ועל אף שהקב"ה כבר הבטיח לאברהם )לעיל 
כא, יט(: "כי ביצחק יקרא לך זרע", וכן )כב, יז(: 
"כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך", וכן 
)שם(: "וירש זרעך את שער אויביו", וכל הבריאה 
כולה נבראה בשביל ישראל וכמו שאמרו חז"ל 
)בראשית רבה א, א(: "בראשית ברא - בשביל 
היה  כן  פי  על  ישראל שנקראו ראשית", אף 
יצחק צריך להתפלל, ולא היתה זו סתם תפילה, 
אלא היה צורך להרבות ולהפציר, ורק באופן זה 
הוא נענה, ואם לא היה מרבה ומפציר בתפילה, 
לא היה זוכה ליעקב אבינו, וח"ו לא היה זוכה 

להקים את כלל ישראל.

מבואר שללא תפילה, לא נענים מן השמים, 
ואף אם כל תכלית העולם נועדה לשם דבר זה, 
כאשר חסרה תפילה - לא זוכים, ולא די בסתם 
תפילה, אלא יש צורך להרבות ולהפציר בתפילה.
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וידידי ישיבת מיר



מתורת רבותינו

ובכל נפשך

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

שנים רבות וקשות חלפו על מרן ראש הישיבה 
זצוק"ל ביסורים הממרקים גוף ונפש. עוד לפני 
גילוי מחלתו תקפוהו כאבי ראש עזים וחולשה 
נהג  בה  שלו,  המפרסמת  הארי  גבורת  גדולה. 
בעבודת ד' בשקיעה יומם ולילה – עמדה לו גם 
בתקופות אלו, ואף הלכה והתעצמה. עוד בשנות 
אברכותו הראשונות נודע בעמל התורה המופלא 
שלו. לא נתן תנומה לעיניו, הכין שיעורים עד כלות 
הכוחות, למד עד כלות הכוחות, השקיע בתלמידיו 
את דם התמצית. אחר כך, כשתקפה אותו המחלה 
התגלה במלוא כוחו הרוחני. מי מבני הישיבה לא 
נרעש לראותו מוסר נפשו בעמל התורה? הוא לא 
ויתר לעצמו. כאבי ראש איומים תקפוהו – אך 
לא השתלטו עליו. הוא היה מניח מגבות רטובות 
על ראשו, וממשיך בתלמודו. כאשר המגבות לא 
הועילו – היה מניח ראשו על השלחן וממשיך 
ללמוד. גם כשנאלץ לנוח על משכבו לא הסיח 
דעתו מתלמודו. אחד החברותות שראהו ביסוריו 
שאלו, איך ניתן ללמוד בסבל נורא כזה? השיבו 
אהבת  טעונה  תשובה  לשיטתו,  הישיבה,  ראש 
העיון  בעומק  "כשאני שקוע  זן:  אל  מזן  תורה 
איש  "רוח  שלמה:  אמר  וכבר  יסורים".  לי  אין 

יכלכל מחלהו".

רה"י מיעט מאוד לדבר על מחלתו. אולם פעם 
הישיבה.  מידיד  בפני אחד  לבו  הרהורי  נחשפו 
הוא הגיע לארה"ב לגייס תרומות לטובת הישיבה 
והתאכסן בבית אחד מידידי הישיבה. הלה שראהו 
בעומק הייסורים, לא יכול היה לעמוד מנגד ופרץ 
בבכי, ומתוך בכיו ביטא את כאבו הגדול: "רבינו, 
מדוע נגזרה גזירה כזו עליו? הלא הוא מקדיש 

את כל חייו להגדיל תורה?!"

תשובתו  אחדות.  דקות  שתק  הישיבה  ראש 
מרטיטה: "שנים רבות הרהרתי בדבר. הגעתי 

למסקנה שהיות וכל חיי אהבתי ללמוד תורה, 
חושבני שאהבתי ללמוד פי מאה ממה שכל אדם 
אוהב לעשות דבר שהוא רוצה בו מאוד. עד כדי 
כך, שכשאני רואה לנגד עיני גמרא אינני יכול שלא 
ללמוד. ראה הקב"ה שחסר לי ב'לשמה' של תלמוד 
זיכני ביסורים כדי שאתייגע ואזכה  תורה, לכן 
בלימוד לשמה". מטבעו היה ראש הישיבה עדין 

נפש ורגיש מאוד. היה קשה לו מאד שיראו אותו 
אחרים בחליו ובסבלו. אך בעוז רוחו קבע בליבו 
שעליו להמשיך בסדר יומו הרגיל ככל שניתן. הוא 
המשיך במסירת השיעורים, החל לצאת לאסוף 
כספים ברחבי העולם לתועלת הישיבה, התגבר 
על כל קשייו באופן מופלא, עד שהפך לסמל 
של מסירות נפש למען התורה בעולם הישיבות.

סיפר בנו הרה"ג ר' שמריהו יוסף שליט"א, שאחד 

הקשיים הגדולים של ראש הישיבה היה סבלו 
העליה  לארה"ב.  הממושכות  הטיסות  במהלך 
ממושכת  הישיבה  במטוס,  למושב  והכניסה 
במסכת  כרוך  היה  זה  כל  הצפופים,  במושבים 
שעבר  איום  סבל  לאחר  פעם,  נוראה.  יסורים 
והשיב:  שלומו,  מה  שאלוהו  הטיסה,  במהלך 
"ברוך ד'. גמרתי להכין שיעור אחד". הסבל אינו 
סיבה להפסיק את העמל והיגיעה! מפעם לפעם 
במהלך הטיסה היה אומר למלויו היכן הוא אוחז 
כל  את  כללו  כידוע,  ושיעוריו,  שיעוריו.  בהכנת 
שיטות הראשונים עם סדר ובהירות בכל שיטה.

לא אחת, כשהיה חוזר מאוחר בלילה מנסיעה 
מחוץ לעיר, היה מתיישב מיד לכתוב את החידושים 
שהתחדשו לו בדרך. אחד ממלוויו מספר: "נסענו 
למסע התרמות מפרך. ראש הישיבה היה באפיסת 
כוחו מוחלטת ופרש לחדרו למנוחה. כעבור זמן 
מסוים קרא לי לחדרו. נבהלתי ובאתי מיד, ואז 
ביקשני שאתקשר לישיבה ואודיע שיהיה שיעור 
כללי בעזה"י ביום רביעי. "אמסור בסוגיית התפסה 
בבכור, אומר לך מראי מקומות כדי שתתלו אותם 
כבר מחר". למרות חולשתו הרבה, כשנכנס לחדרו 

ישב להכין שיעור!"

באחד ה'זמנים' למדו כאשר בישיבה מסכת נדרים, 
מסר חבורה בביתו. באמצע דבריו נחלש כל כך 
עד שלא ניתן היה לשמוע את קולו. כל גופו רעד 
ופניו חוורו כסיד. "היינו משוכנעים שלפחות עכשיו 
יסגור את הגמרא. אך ראש הישיבה ישב במצב 
זה דקות ספורות מבלי להכנע. לפתע אדמו פניו 
מאוד, התיישב על ידיו הרועדות, ובכח רב אמר 
את המשך השיעור עד תומו". מעמד אדיר זה, 
וללומדיה,  לתורה  ומסירותו  העצמית  שליטתו 

נחקקו בלבבות לדורות.

בזמן שהקול קול יעקב

שבכל עת יעלה זכרון אהבתו לפניו
עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי 

מצוותי חוקותי ותורותי. )בראשית כו, ב(

אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, 
שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו'. )יומא 

דף כ"ח ע"ב(.

ומהיכן למד אברהם את התורה, רבי לוי אמר 
מעצמו למד תורה. )בראשית רבה צה, ג(

כותב הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל, ראש ישיבת 

אור ישראל: בעת שביקר מרן המשגיח הגה"צ 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל בישיבתנו בלידא ביאר 
זאת על פי מעשה שאירע עמו, כאשר פעם אחת 
היה בבית המרחץ וראה כי על יד שמאלו של גוי 
אחד חקוקה דמות אדם, מששאל לפשר הדבר 
ואוהב מאד את  מעריץ  גוי  לו שאותו  התברר 
אותו אדם שדמותו חקוקה, והיות שאינו רוצה 
לשכוח ממנו, לכן חקק את צורתו על ידו, שבכל 

פעם שיביט בה יזכר באהבתו.

אמר רבי ירוחם, אם בלב גוי פשוט חדורה ההכרה 
לחקוק דבר האהוב לו מעל ידו לזכרון תמידי, מה 
תימה אפוא שהאדם הגדול בענקים - אברהם 
אבינו ע"ה השכיל להבין שכדי שאהבתו להשי"ת 
לא תמוש ממנו לעולמים, עליו להניח תפילין על 
יד שמאלו, כדי שבכל עת יעלה זכרון אהבתו 

הגדולה לפניו.

)דרכי מוסר, עמ' ס'(

 מרן ראש הישיבה הגרנ"צ
בשיעור בהיכל הישיבה בירושלים



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

בכל צער וצער. מסמך נדיר מימי שהות הישיבה בשנחאי הנמצא כיום בארכיון 'ועד 
ההצלה' בניו יורק. המכתב נשלח על ידי חברת 'משמרת חולים' שעל ידי הישיבה, 
אשר כשמה כן היא עסקה ברפואתם של תלמידי הישיבה שנפלו למשכב בשנות 
הגלות הקשות בשנחאי. בשולי המכתב מצורפת חתימתו של מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל אשר מציין "שנחוץ משלח הרפואות לפה"

ימי תפארה. ברחובות מיר בפולין, נראים: מרן 
המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל )משמאל( 

ומרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים 
שמואלביץ זצ"ל, כשהם מסובבים בחבר תלמידים

מהנעשה והנשמע

שבוע ביום  הסתיים  שעבר  חמישי 
'ירחי כלה' שהתקיים בישיבה 
הקד' ובו השתתפו כמאתיים וחמישים מבוגרי 
וידידי הישיבה, אשר נאספו כאחד לשבוע שלם 

בו שבו אל הישיבה, סדריה והנהגותיה, כשהם 
עמלים בתורה מבוקר ועד ערב כפי שעשו בשנות 
לימודם בישיבה. השבוע הגדוש בסדרי לימוד 
ורבני  ראשי  מפי  מוסר  ושיחות  תורה  ושיעורי 

הישיבה שליט"א, ועימם גדולי וחשובי הרבנים 
ומרביצי תורה ומוסר, הותיר רושם עז ובלתי נשכח 

על כל המשתתפים. 

רגעי נעילה. המשתתפים בתמונה משותפת 
לסיום מעמדי ה'ירחי כלה'  

שיחת חיזוק. לקראת סיום שבוע ירחי כלה נאספו הנוכחים בבני ברק, שם שמעו שיחת 
חיזוק מפי ראש ישיבת סלבודקה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א



 ת"ש
גלות וילנא

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

סוגיותיהם שכנה הנחמה המבורכת.

תאור חי של אווירת מיר באותם ימים, השמיע בן-
התקופה, תלמיד חכם נודע שהתגלגל אז לוילנא 

כפליט צעיר והחליט להצטרף לישיבת מיר, שעל 
אודותיה שמע כבר בעירו המרוחקת:

"שמתי פעמי לנובוגרוד, למשכנה של הישיבה. לא 
על  הכריזה  היא  לחפשה,  הרבה  לטרוח  עלי  היה 
קיומה למרחוק... כבר ברחובות הסמוכים שמעתי 
מפי  תורה  לימוד  של  גדול  רעש  קול  קולה:  את 
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. 
אוכלת.  כאש  היה  לתפלה  שקדם  המוסר  לימוד 
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 
פיזור הפליטים בעיירות האזור. בכסלו ת"ש ניתנה 
הוראה רשמית לפליטים - שחלקם הגדול היו בני 
משכנם  את  ולקבוע  וילנא  את  לצאת   - ישיבות 

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 

ברסין;  השתכנה  קמניץ  ישיבת  ינובה;   - הסמוכה 
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, 
ולא לחלק את תלמידיה בין מספר  למקום אחד 
עיירות. אך בפלך וילנא לא נמצאה עיירה שגודלה 
מאות  כשלש    - גדול  כה  מספר  לקלוט  הספיק 
בחורים, ולאכסנם בנוחות. לאחר בירורים והתייעציות 
רבות, בחר מרן הגרא"י להעביר את הישיבה לקידאן 
- עיר גדולה, עם קהילה יהודית פורחת ומסבירת 
פנים, ששכנה במרחק ניכר מוילנא, במעמקיה של 
ליטא 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. 

)המשך יבוא(

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

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה

הרב עזריאל פינס הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בנישואי הבת תחי'
עב"ג הבה"ח מרדכי דזיאלושינסקי ני"ו

אנטוורפן
בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות
בית נאמן בישראל וירוו רוב נחת דקדושה 

מהם מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה

הרב נפתלי קושלאנד הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל השמחה השרויה במעונם 

באירוסי הבן הבה"ח יוסף ני"ו תחי'
בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו 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

מחשובי העושים להצלחת דינר 'הנני' - 
שווייץ תשע"ו

הבה"ח שלמה זלמן בולג ני"ו
ולאביו ידידנו הנכבד

הרב פרץ שמואל בולג הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל שמחת נישואיו בשעטומ"צ ולמזל טוב
עב"ג בת הרב יצחק ווייסבראון הי"ו

לונדון
 ברכתנו שיעלה הזיווג יפה

 ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
וירוו רוב נחת דקדושה מהם מכל יוצ"ח 

מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד, מסור בכל לב לישיבה הקדושה 

עושה ומעשה בכל עת ועונה
הר"ר ישראל דוד באללאג הי"ו

חבר ועד הישיבה - ציריך
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבן תלמיד הישיבה

הבה"ח כמר שמואל ני"ו
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
 ברכתנו שיעלה הזיווג יפה

 ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
וירוו רוב נחת דקדושה מהם מכל יוצ"ח מתוך 

שמחה וטוב לבב

קורות ביתנו


