
פרשת מסעי

זמני כניסת ויציאת השבת

מצות ישוב ארץ ישראל

והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את 
הארץ לרשת אותה. )במדבר לג, נג(

על דעתי זו מצות עשה היא, יצוה אותם שישבו 
בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו 
בנחלת ה' וכו', ומה שהפליגו רבותינו )כתובות דף 
ק"י ע"ב( במצות הישיבה בארץ ישראל ושאסור 
לצאת ממנה, וידונו כמורדת האשה שאינה רוצה 
לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש, בכאן 
כי הכתוב הזה היא מצות  הזו,  נצטוינו במצוה 

עשה. )רמב"ן(

מצינו בחז"ל כמה וכמה מעלות של ישיבת ארץ 
רפ"ח(:  סי'  )ח"ג  בשו"ת תשב"ץ  וכתב  ישראל, 
"הדירה בא"י מצוה גדולה וכבר מנה אותה הרמב"ן 
ז"ל מכלל תרי"ג מצוות, ובספרי אמרו שקולה 
וירשתם  ישיבת א"י כנגד כל המצוות, שנאמר 

וישבתם בה ושמרת לעשות".

ואף לדעת הרמב"ם שאינה מצות עשה מדאורייתא 
בזמן הזה, מכל מקום מצוה דרבנן היא, ומצוה רבה 
היא יותר משאר מצוות דאורייתא, כמבואר בגיטין 
)דף ח' ע"ב( הקונה בית בסוריא כקונה בפרברי 
ירושלים, שכותבים עליו אונו אפילו בשבת ע"י 
עכו"ם, דאע"ג דאמירה לעכו"ם שבת, משום ישוב 

ארץ ישראל לא גזרו, עיי"ש.

הישיבה  ראש  מרן  שואל  להתבונן,  יש  והרבה 
הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל, על מה ולמה 
לא עלו לארץ ישראל אף באותם הזמנים שלא 
היתה סכנה, וגם בזמן שאין קשיי פרנסה בארץ 
ישראל יותר מבחו"ל, ומצאנו בזה בדברי הכוזרי 
)מאמר ב' אות כ"ב ואילך( לאחר שהרבה החבר 

לדבר בשבח ארץ ישראל אמר לו הכוזרי:

"אם כן אתה מקצר בחובת תורתך, שאין אתה 
משים מגמתך המקום הזה ותשימנו בית חייך 
ומותך, ואתה אומר: "רחם על ציון כי היא בית 
ואילו  אליו,  שבה  השכינה  כי  ותאמין  חיינו", 

בה  השכינה  התמדת  אלא  מעלה  לה  היה  לא 
באורך תשע מאות שנה היה מן הדין שתכספנה 
הנפשות היקרות לה ותזכנה בה, כל שכן היא 
שהיא שער השמים וכו', אני רואה שהשתחויתך 
וכריעתך נגדה חונף, או מנהג מבלתי כונה, וכבר 
היו אבותיכם הראשונים בוחרים לדור בה יותר 
מכל מקומות מולדתם, ובוחרים הגרות בה יותר 
שלא  עם  זה  כל  במקומותם.  אזרחים  משיהיו 
היתה בעת ההיא נראית השכינה בה, אבל היתה 
מלאה זמה ועבודת אלילים, ועם כל זה לא היתה 
להם תאוה אלא לעמוד בה, ושלא לצאת ממנה 
בעתות הרעב אלא במצות האלקים, והיו מבקשים 

לנשוא עצמותם אליה".

ענה לו החבר: "הובשתני מלך כוזר, והעוון הזה הוא 
אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלקים 
מזומן  האלקי  הענין  היה  כבר  כי  שני,  בבית 
לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים לשוב 
ונשארו רובם  בנפש חפצה, אבל שבו מקצתם 
וגדוליהם בבבל רוצים בגלות ובעבודה שלא יפרדו 
ממשכנותיהם ועניניהם וכו', ואין דיבורנו השתחוו 
והמחזיר  רגליו,  להדום  והשתחוו  קדשו,  להר 
הזרזיר,  כצפצוף  אלא  זה,  וזולת  לציון  שכינתו 
שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו, 

כאשר אמרת מלך כוזר". ע"כ דבריו הברורים.

ובאמת יש להרבות תימה ופליאה על כל ישראל 
במשך הדורות, על שום מה זנחו מצוה גדולה 
בחו"ל  להישאר  והטעמים  הסיבות  כל  ועם  זו, 
מפני הקושי והטורח, הרי לא היו מוותרים על 
מצות נטילת לולב משום טעמים הללו, וכיוצא 
בזה משאר מצוות, ואפילו מצוות קלות מדרבנן, 
ומדוע מצות ישוב ארץ ישראל שהיא מצוה גדולה 
יותר משאר מצוות, לא השתדלו לקיימה על אף 

כל הקשיים?

ומצאנו בשו"ת אגרות משה )אבן העזר ח"א, סי' 

נּו, ֶקת ִממֶּ לֶּ נָֹתיו ְוַדְעּתוֹ ִמְסתַּ ד ָהָאָדם ֶאת ֶעשְׁתֹּ ל ֶחְלָקה טוָֹבה, ְמַאבֵּ ה כָּ ֲחלֶֹקת ִמְתַלֶהֶטת ּוְמַכלָּ ֵאׁש ַהמַּ ַמן שֶׁ זְּ  בִּ
ֲחלֶֹקת, ֵאׁש ַהמַּ רּוחוֹ ְוֵאינוֹ ִנְסַחף בְּ ל בְּ זוֹ ִיָמֵצא ָאָדם ַהּמוֹשֵׁ ֵעת כָּ י ֲאִפּלּו טוָֹבתוֹ ַעְצמוֹ ֵאיָנּה עוֶֹמֶדת עוֹד ְלֶנֶגד ֵעיָניו. ַאְך ִאם בְּ  ַעד כִּ

ָבִרים ְנכוִֹחים - ֲהֵרי ֶזה ָחָכם ִיָקֵרא ּוְמֻסגָּל לוַֹמר דְּ
 )מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ 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)
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תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

לגדור את הפרצה
זצ"ל  שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן 
ביטא הרגש מוסרי נעלה היוצא לנו מפרשת 
הדם  לגואל  הורה  התירה  הנה  מקלט,  ערי 
לרדוף אחר הרוצח ולהורגו, שעמדה תורה על 
סוף דעתו שמכיון שיחם לבבו אין אפשרות 
למונעו מן הרציחה, מגאולת הדם, ואם אכן 
הרג גואל הדם את הרוצח אין לו דם, אך מכל 
מקום הלא נוצרה כאן פרצה, הותר לו כביכול 
איסור רציחה, ומעתה הגדר כולו נפרץ, ולפיכך 
באה התורה וגדרתו בגדר חדש, התורה קבעה 
מקום ששם אין לו רשות להורגו למרות שיחם 
לבבו, והוא בערי מקלט, ומכיון שהוגבל היתר 
ההריגה בגדרים וסייגים, ואך ורק במקומות 
מסוימים, א"כ עדיין נשאר גדור באיסור רציחה.

ויסוד הדבר הוא, שעיקר שמירתו של האדם 
מלהתדרדר לעמקי התהום היא, בהיותו גדור 
ושמור, ובשעה שהוא פורץ את הגדר, הרי הוא 
מסוכן ביותר, וזוהי דרכו של יצר הרע, "היום 
אומר לו עשה כך" - לפרוץ את הגדר בדבר 
קטן, "עד שלבסוף אומר לו לך עבוד עבודה 

זרה" )שבת דף ק"ה ע"ב(.

תגרע",  "בל  התורה  אזהרת  של  הענין  זהו 
מצוות,  בתרי"ג  האדם  את  גדרה  שהתורה 
וכשהוא מגרע מן המצוות, הרי מלבד שחסרה 
לו מצוה זו, הנה כבר התחיל בפריצת הגדר, וגדר 
פרוצה לאו שמה גדר, שהרי איננה מונעת את 
האדם מלעבור אותה, וכשם ששדה הגדורה 
אינה  השדה  כל  פרצה,  בו  שנפרצה  בגדר 
שמורה, ולא רק כנגד מקום הפרצה, כך האדם 
והוא  שמור,  אינו  כולו  בגדריו,  פרצה  שפרץ 

בסכנה להתדרדר לגמרי.



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

רבי אברהם
אייזנשטט

רבי אברהם בן ר' שמואל 
טיקטינסקי

רבי ישראל העליר
חריף

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב טיקטינסקי

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

המשך מתורת רבותינו

עובדות מרבותינו

ק"ב( שכתב: "ובדבר שאלתך אם יש מצוה עכשיו 
לדור בא"י כהרמב"ן או כהר' חיים בתוס' כתובות 
דף ק"י דאינה מצוה בזה"ז. הנה רוב הפוסקים סברי 
דהוא מצוה. אבל פשוט שאין זה בזה"ז מצוה חיובית 
שעל הגוף, דא"כ היה ממילא נמצא שאסור לדור 
בחו"ל משום שעובר על עשה, כמו מי שילבש בגד 
של ד' כנפות בלא ציצית שיש איסור ללבוש כדי 
שלא יעבור על עשה דציצית, ולא הוזכר איסור על 
הדר בא"י שאסור לצאת על מנת לשכון בחו"ל 
ודאי אינו  וג"כ הא  ברמב"ם פ"ה ממלכים ה"ט, 

איסור לאו, ואם היה איסור גם לאנשי חו"ל היה 

לו להרמב"ם לומר סתם אסור לשכון בחו"ל אלא 

אם כן חזק בא"י הרעב, משמע דרק ליושבי א"י 

יש איסור שאסרו חכמים, אבל מצד העשה אינה 

חיובית אלא כשדר שם מקיים מצוה".

לתלמיד  אמרנו  והנה  הגר"ר,  רה"י  מרן  מוסיף 

להיות  צריכה  לחו"ל, שהרגשתו  לצאת  שהוצרך 

שהוא 'יוצא' לחו"ל, ואיננו 'חוזר' לחו"ל, שירגיש 

תמיד שהוא בן ארץ ישראל היוצא לחו"ל, וכמו 

שאמרו בכתובות )דף ע"ה ע"א( על הפסוק )תהלים 
פז, ה( "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה", מה הפירוש 
איש ואיש יולד בה, אחד הנולד בה ואחד המצפה 
לראותה, וברש"י: "ואחד המצפה לראותה, להקרא 
מבניה ויביאוהו אצלה", הרי הוא גם "הנולד בה" 
וגם "המצפה לראותה", על כן הוא נחשב "מבניה", 

ועתיד לחזור לארץ ישראל.

)ליקוטי חכמה ומוסר, עמ' קס"ג-קס"ד(

הזכות שבקרבת השכינה

וישב בה עד מות הכהן הגדול. )במדבר לה, כה(

ולהאריך  בישראל  שכינה  להשרות  בא  שהוא 
ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה ומקצר את 
ימי החיים, אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול. )רש"י(

אומר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, 
למדים אנו כי עיקר דין ערי מקלט נועד להרחיק 
את הרוצח מהכהן הגדול, ולכך עונשו הוא לגרשו 
מן המקום בו שורה השכינה, וכמו שנאמר באדם 

הראשון "ויגרש את האדם" )בראשית ג, כד(.

וזוהי הערה נוראה עבורנו, עד כמה זוכה האדם 

השראת  במקום  הגדול,  הכהן  בקרבת  בהיותו 

השכינה, הנה כאשר באים להעניש על חטא כה 

חמור כרציחה, הרי אין עונשו של הרוצח לשבת 

בעיר מקלטו, אלא העונש הוא במה שמרחיקים 

אותו מהכהן הגדול. וכן מצינו שאמר דוד המלך 

ע"ה )שמואל א כו, יט( "כי גרשוני היום מהסתפח 

ע"ב(  ק"י  דף  )כתובות  רז"ל  ואמרו  ה'",  בנחלת 

"כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה", וכל זה 

מחמת שדרי חו"ל מרוחקים מהשראת השכינה.

ואף  שהיא,  כל  הרחקה  מהי  הדבר  מבהיל  הרי 
בריחוק כל דהו נקרא כבר "כמי שאין לו אלוה".

ממשיך מרן המשגיח רבי ירוחם וכותב, מזה אנו 
למדים גם השכר של קירוב ומהו קירוב, כענין "והיו 
לי הלוים" )במדבר ג, יב( ומדוע? מפני שנתקרבו 
אליו )עיין במדבר רבה א, י(, וכענין "ואתה הקרב 
אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו" )שמות כח, א(.

)דעת חכמה ומוסר ח"ג מאמר ר"ח, עמ' קצ"א(

על פי ה' - בבטחון מופלג

ויכתוב את מוצאיהם  וגו',  אלה מסעי בני ישראל 
למסעיהם על פי ה'. )במדבר לג, א-ב(

שנת  היתה  כולו  בעולם  מאורעות  גדושת  שנה 
תש"ה, בחודש אייר נכנעה גרמניה הנאצית בפני 
צבאות הברית, ובחודש אלול נכנעה אף יפן, לאחר 
הפצצה האטומית שהטיל עליה צבא ארה"ב ואחר 
חודשים רבים של הפצצות אויריות ממטוסי הצבא 

האמריקאי.

תקופה זו, היתה גם אחת התקופות הקשות ביותר 
שעמדה  שנחאי  בעיר  בהיותה  מיר  ישיבת  של 
תחת שלטון היפנים, פעמים רבות ניצלה הישיבה 
באותה שנה מסכנת כליה שריחפה על ראשה, אם 
ביוזמתם  היפנים  הגזים שהעלו  זה מרעיון תאי 
של הנאצים, ואם מההפצצות הכבדות של צבא 

ארה"ב על שנחאי.

בקיץ שנת תש"ה הגבירו האמריקאים את ההפצצות 
האויריות על שנחאי, איזור הגיטו הונקיו בו שהתה 

הישיבה הופצץ כמה פעמים, וכל פצצה החריבה 
גושי בנינים עד היסוד, וסכנה עצומה ריחפה גם על 
הישיבה. באותם ימים הועלתה הצעה כי הישיבה 
שבסין,  טנסין  לעיר  ותעבור  שנחאי  את  תעזוב 
ההפגזות,  מאיזור  ניכר  מרחק  מרוחקת  שהיתה 
אולם מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל התנגד להצעה, וטען בתוקף כי אין לבטל 

את הישיבה מסדריה ועליה להישאר במקומה.

ביום ג' כ"ב תמוז תש"ה כינס מרן המשגיח את בני 
הישיבה, ודיבר דברים כדורבנות, בהם הפריך את 
כל הטענות בדבר הנסיעה לטנסין. בדבריו הזכיר 
מן הלקח הנלמד מפרשת השבוע )פר' מסעי( וכה 
אמר: "מסעות בני ישראל במדבר בכל מסעיהם היו 
רק על פי ה', ולא על פי רצונם, בין אם המקום 
היה טוב עבורם ובין אם לא. כל מקום שחנו שהו 
שם, ולא ניסו לצאת אפילו מן המקום הכי גרוע 
ונורא קודם שנעלה הענן, כי אין ביד האדם לפעול 

אלא על פי ה'. אין לנו אלא לתלות את בטחוננו 
בה', הוא שעזרנו עד עתה והוא יעזרנו גם להבא 

ויכוון דרכינו".

אחרי דבריו הפסקניים של המשגיח הוסרה הצעת 
המעבר מעל הפרק, והישיבה נשארה על מכונה 
לאחר  חודשיים  ההפצצות.  כל  למרות  בשנחאי 
הידועה,  האטום  פצצת  את  היפנים  הטילו  מכן 
והיפנים נכנעו ללא קרב, והישיבה ניצלה, כאשר 
במשך כל התקופה שמרה יד ההשגחה העליונה 

על כל בני הישיבה.

בתקופה מאוחרת יותר סיפר המשגיח, כי היה לו 
גילוי חלום של רבותיו הגדולים זיע"א שהזהירוהו 
מן הנסיעה לטנסין, ואכן בטנסין פרצה באותו זמן 
מלחמת אזרחים ומאות בני אדם נהרגו שם, ואילו 

בני הישיבה שנשארו בשנחאי ניצלו לחיים.



רבי אליהו ברוך
קמאי

רבי ירוחם הלוי
ליוואויץ

רבי יחזקאל
לווינשטיין

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

רבי אברהם צבי
קמאי הי"ד

רבי חיים
שמואלביץ

רבי אליעזר יהודה
פינקל

רבי נחום
פרצוביץ'

רבי חיים זאב
פינקל

רבי נתן צבי
פינקל

ימים מקדם

מאן מלכי רבנן. תמונה מלפני כשישים שנה. במרכז 
התמונה מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר 
הגאון  מרן  התמונה(  )בימין  לשמאלו  פינקל.  יהודה 
משה  רבי  הגאון  לימינו  שך;  מן  מנחם  אלעזר  רבי 

טיקוצ'ינסקי ומאחוריהם חבר תלמידי חכמים

תרומות הגר"א סילבר. מגדולי העומדים לטובת הישיבה 
היא הגאון רבי אליעזר סילבר - מחשובי הרבנים 

בארה"ב, אשר עמד לימין הישיבה עוד בשנותיה בפולין, 
היה מגדולי העושים והמעשים לטובת הצלת בני הישיבה 

והחזקתם בימי גלות שנחאי, והמשיך בפועליו לטובת 
הישיבה אחר יסודה בירושלים כעדותו של מרן ראש 

הישיבה הגאון רבי ביינוש פינקל, על תרומותיו הכבירות 
בשנים ההן

רבי רפאל 
שמואלביץ



תקצ"ה-תרכ"ז
"אב"ד ור"מ מיר"

בפרק זה אנו מבקשים להפנות אלומת אור לפרק זמן 
ממושך בקורות הישיבה - בראשית ימיה - תקופת 
כהונתם של רבני העיירה מיר בתפקיד אב"ד ור"מ 
כאשר במקביל לכהונתם ברבנות העיירה שהיתה 
ידועה כאחת החשובות ברחבי ליטא ובלארוס, כיהנו 

גם בראשות הישיבה.

היה זה בשנת תקצ"ה - ח"י שנים לאחר ייסוד הישיבה, 
כאשר בתוך חודשים ספורים הסתלקו לבית עולמם מרן 
ראש הישיבה ומייסדה הגאון רבי שמואל טיקטינסקי 
זצ"ל בעודו עושה לטובת הישיבה במרחקים בארץ 
הונגריה, וחודשים ספורים אחריו נגדע באיבו בנו מרן 
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם. בפטירתם נותרה 
הישיבה ללא משענת רוחנית וגדולי הדור נתנו עיניהם 
במרן הגאון רבי יוסף דוד אייזנשטאט ראב"ד מיר, שיטול 
על עצמו לצד אדרת הרבנות גם את ראשות הישיבה.

מרן הגאון רבי יוסף דוד נולד בשנת תקכ"ז בעיירה 
זצ"ל.  רבי צבי הרש  גרודנא לאביו  זעטיל שבפלך 
ומוצאו ממשפחת רבנים מובהקת אשר יחוסה הרם 
מגיע עד לרמ"א. עוד בהיותו צעיר לימים דרך כוכבו 
בעולם התורה כאחד המאורות העתידים להאיר את 
עולם התורה ורבים חשקו בו לחתן עד שנפלה הזכות 
בחלקו של רבי משה אייזנשטאט ראב"ד קלצק שלקחו 
אחר כבוד לחתן עבור בתו. אחר נישואיו יצא רבי יוסף 
דוד לגלות למקום תורה אצל הגאון רבי יום טוב ליפמן 

זצ"ל בעל 'קדושת יום טוב' ואב"ד קאפוליה. 

באותם ימים כיהן זקנו כרב העיירה זעטיל ובהיותו 
זקן ובא בימים, נתן את הסכמתו להצעת טובי העיר 
למנות את נכדו האברך הצעיר לאב"ד בעיירתם זעטיל. 
בקשתו התקבלה, אך לפי שפקיע שמיה בעולם התורה, 
הרי שקהלות חשובות רבות המשיכו להפציר ולבקש 
שיכהן פאר כרב בעירם ואכן לאחר זמן קצר בשנת 
תקנ"ז בהיותו בן כ"ו שנים בלבד הצליחו ראשי העיירה 
מיר לזכות בו וכך עלה לכהן בכיסא רבנות העיירה 
כששמו יוצא לתהלה. ממרחקים פנו אליו רבים בדיני 

תורה קשים ומורכבים בכל שטחי ההוראה וההלכה 
והסכמתו מעטרת את ספרו של גאון הגאונים בעל 
'שאגת אריה' ועוד ספרים רבים וטובים. אהבת התורה 
ויגיעתו העצומה של רבי יוסף דוד נודעו בשערים. כך 
סיפרו שבאחד מימי חוליו והוא כדרכו נהג לסגף עצמו 
פנה אליו בנו בשאלה "אבא! הרי הרופאים הזהירוך 
מפני סיגופים אלו והאיך תיקח על עצמך אחריות 
למעשיך אלו?!" ורבי יוסף דוד השיב לו על אתר "תורת 
ה' משיבת נפש - בעשותי את רצון ה' בקיום תורתו 

לא יוכל שום נזק לפגוע בי!".

מיר לפסגות  העיירה  הגיעה  דוד  יוסף  רבי  בזכות 
ההצלחה והעליה ברוחניות ובגשמיות וכך הפכה לעיר 
ואם חשובה ברחבי רוסיה הלבנה וליטא. את כוחותיו 
בבחורי  הקדיש  הליכותיה  ונועם  התורה  בגאונות 
הישיבה. הוא התווה להם את הדרך אשר ילכו בה 
ושזר בפניהם את חוט האמת בהשגת מושגי יסוד 
בקניין התורה. י"א שנים עמד בהנהגת הישיבה והאציל 
רבות מרוחו למען ביסוסה ושגשוגה ותחת שרביטו 
קיבלה הישיבה תנופה רבה. ובימיו תפסה הישיבה את 
מקומה החשוב בין הישיבות, כשניה במעלה אחר אם 

הישיבות וואלוז'ין. 

דוד ברבנות העיירה עד  יוסף  רבי  יובל שנים עמד 
ארון  כשנסתלק  תר"ו,  בשנת  טבת  כ"ח  לתאריך 
האלוקים והוא בן ע"ח שנים. בהלווייתו הספידו בין 

דוד'  'נחלת  דוד טעבלי בעמח"ס  רבי  היתר הגאון 
"נר  היתר  בין  נחקקו  מספד תמרורים על מצבתו 

ישראל החסיד העניו". 

בנו רבי משה אברהם שכיהן כרב בעיירת אביו זעטיל, 
נקרא למלא את מקום אביו ברבנות העיירה מיר 
ובראשות הישיבה. בימי כהונתו המשיך את מסורת 
אביו והשקיע את כל מרצו לפאר את בית ה' ולהביא 
את דבר הישיבה לפני כל צעירי הצאן. הוא הרבה 
לתת שיעורים בישיבה, להדריך את התלמידים בדרך 
המוסר והיראה ולנתב דרכם במים אדירים. עשרים 
שנה עמד על משמרתו עד הסתלקותו בשנת תרכ"ז. 
בספר הדרושים 'תולדות' נח להגאון רבי נח רבינוביץ, 
מובאים דברי הספד שנשאו עליו גדולי הדור בעת 

מסע הלוויתו.

קורות בתינו

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

לא פסקה ישיבה

200 שנות תורה תקע"ז - תשע"ז

מסע במשעולי תולדות
ממלכת התורה 'מיר'

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה

הרב עזריאל פינס הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל השמחה השרויה במעונם 

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

אנטוורפן
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג 
יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך 

שמחה וטוב לבב

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 

 מורינו הגאון

רבי נועם אלון שליט"א
ראש הישיבה במודיעין עילית

ולכל המשפחה הנכבדה
 לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבת תחי' 

עב"ג הבה"ח שמעון שפירא ני"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב
קובעת ברכה בפני עצמה אמה של מלכות 

הרבנית תליט"א
לרגל השמחה באירוסי הנכדה תחי' 
 תערב ברכתנו שיהא הקשר של קיימא

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

סימן טוב ומזל טוב
יהא לנו ולכל ישראל

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 
 מורינו הגאון

רבי ישראל גלושטיין שליט"א
מראשי הישיבה

ולחתנו הרב שמואל מורגנשטרן שליט"א

ולכל המשפחה הנכבדה
 לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הנכדים-הבנים 
בשעטומ"צ ולמזל טוב

יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים 
 ולרוות רוב נחת דקדושה
מהם ומכל יוצאי חלציהם
מתוך שמחה וטוב לבב

ביום שלישי כ"ז תמוז תשע"ו
הוקדש לע"נ

הרה"צ רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
בן הרה"צ רבי מאיר זיע"א

נלב"ע כ"ז תמוז תשע"א
ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י ר' שלום חיים הי"ו

נציב ביהמ"ד המרכזי

כסא דנחמתא
נשגר קמי

מורנו המשגיח הגה"צ רבי אהרן חדש שליט"א
וכל המשפחה המרוממה
בהסתלק מעימו אחיו 

הגאון הגדול רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
ראש ישיבת אור אלחנן

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא תוסיפו לדאבה עוד, ובבניין ציון וירושלים במהרה 

בימינו תנוחמו, אמן
*

מורנו המשגיח שליט"א יושב שבעה בבית אחיו זצ"ל, 
בישיבת אור אלחנן

רחוב אור אלחנן )אהליאב( ירושלים


