
בלי תורה – פחותים ישראל מהגויים 
ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו' )ד, ו(. 

חכמים  תחשבו  "בזאת  רש"י:  שם  ומפרש 
ונבונים לעיני העמים". ומספר פסוקים להלן 
כתוב )שם ט( "רק השמר לך ושמור נפשך 
מאוד פן תשכח את הדברים" וגו' אומר שוב 
רש"י: אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על 
אמתתם תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעוותו 

אותם מתוך שכחה תחשבו כשוטים עכ"ל.

ונשאלת השאלה הן אומות העולם כולם אינם 
מקיימים את התורה, ואין להם מושג כלשהו 
מה זה תורה, ואם כן מדוע איפוא יחשבו את 
ישראל כשאינם מקיימים את התורה, כשוטים.

הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן   - זאת  והסביר 
דהנה,  בדוגמה מאלפת,   - זצ"ל  שמואלביץ 
יודעים אנו שקיימים ארבע יסודות בעולם והם 
דומם, צומח, חי, מדבר, וכל אחד מהם נעלה 
למשל  הנה  בדבר.  ונתבונן  מקודמו,  בדרגה 
פרח הוא צומח, וכשהוא במלוא חיותו, הריהו 
ויופיו מרהיב, וריחו נעים, אך כשהוא  פורח 
נובל, כשנפסקת חיותו הריהו מתפורר ונרקב 
ונשחת כולו, לעומת זאת אבן שהיא דומם, 
מונחת אלפי שנים ואינה נשחתת, מדוע איפוא 
הצומח כשמאבד את כוחו כצומח, לא ישאר 
לפחות כדומם, ואותו הדבר בחי כלפי מדבר. 
המדבר נעלה על החי בכך שהוא בר דעת, 
והנה כשהאדם יורד מדעתו ר״ל, הן צריך היה 

לפחות להישאר בדרגת בעל חי, היודע לשמור 
על עצמו, ולדאוג לעצמו גם בלי דעת, לעומת 
זאת רואים אנו, שמי שיורד ר״ל מדעתו, הריהו 
שוקע ומתנוון ואפילו כבעל חי סתם לא יחשב. 

והתשובה לכך, כי כל נוצר אחוז ותלוי בכח 
החיות שלו, וכשזה כלה, הריהו כלה כולו, ולא 
שהוא יורד בדרגה, לפי שהמעלה הקיימת בכל 
יסוד אינה מעלה נוספת על כח החיות, אלא 
היא זאת כל החיות שלו ועצם קיומו, ולכן 

כשהמעלה נעלמת, הרי העצם כולו נעלם.

לחשוב  רגילים  ישראל,  בעם  גם  הדבר  וכן 
על עם ישראל כעל יצור אנוש רגיל בתוספת 
מעלה של ישראל, ולפיכך חושבים שכשהם 
יורדים מדרגת ישראל, עי״ז שאינם מקיימים 
את התורה, הם נשארים לפחות כשאר הגוים, 
שגם להם אין תורה ומתקיימים, אמנם אין 
הדבר כן בשום אופן, כוחם של ישראל אינו 
אלא בתורה כדברי רבנו סעדיה גאון ז״ל אין 
אומתינו אומה אלא בתורתה״. וכשהם חדלים 
לקיים את התורה, הרי הם מאבדים לגמרי 
את מעמדם, והם יורדים לדרגה נמוכה יותר 
מגוי, ואז אפילו אומות העולם מכירים שהם 

שוטים עכ"ד. 

מנחת ישראל )להג"ר מנחם ישראל קיהן ז"ל 
– בהדרן למסכת זבחים(

תשובת מרן המשגיח לבחורים - לפני מלחמת ששת הימים
כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו )ד, לה(.

בתקופת ההמתנה של ערב מלחמת ששת 
ואימה.  דכדוך  אווירת  בארץ  שררה  הימים 
מצרים מדרום, וסוריה מצפון עשו יד אחת 

– וטרם ידעו שגם ירדן הצטרפה ממזרח – 
במלחמת  לפתוח  הם  שעומדים  והתרברבו 
מלקחים ולזרוק את יושבי ארץ הקודש לים, 

 "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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מתורת רבותינו

דבר הישיבה

יש קונה עולמו בשעה אחת

נחלצה  השניה  העולם  מלחמת  סיום  עם 

הישיבה ממקום מקלטה ביפן והגיעה לארצות 

הברית. מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 

זצ"ל סבר שאוירת החומריות )של אותן ימים( 

מזיקה לחיי תורה, עלה לארץ ישראל ודחק 

בכל תלמידיו לעשות כמעשהו. והצטער על 

התלמידים  אחד  והנה  שם.  שנשאר  מי  כל 

המקושרים השתוקק כל כך לעלות ולא עלה 

בידו ממניעות שונות שהביאוהו לדכדוך, והביע 

את אכזבתו ומפח נפשו במכתב למרן המשגיח.

במכתב תשובתו כתב לו המשגיח )אור יחזקאל 

מכתב קו(, ש"הנה כמובן כן הוא כאשר הוא 

כותב, שארצות הברית אינה מסוגלת כל כך 

בעד בני תורה", אבל העצב והדכדוך הן מערמת 

וכוונת  לבטלו מעיון התורה  כדי  הרע  היצר 

יוצרך, שמח  ירצה  באשר  "רצה   – התפילה 

חיים  )ארחות  ואם הרבה  בחלקך אם מעט 

להרא"ש סט(. זו היא הדרך לאדם, בכל מצב 

שהוא מוצא את עצמו שם ימצא את הצלחתו 

ושם מקום ניסיונותיו בין לטוב בין למוטב – 

כל אחד ואחד נברא בחלקו בתורה וביראה, 

ואשרי האדם העמל ומבקש להשיג את חלקו 

בשלימות, יש קונה עולמו בשעה אחת – עצתי 

שיראה בכל מאמצי כוחותיו להשיג שביעות 

רצון ממצבו"!



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

היה לא תהיה. ראש הממשלה גמגם בנאום 
שדרות  את  התמוטט.  והרמטכ"ל  לאומה, 
רוטשילד בתל אביב יעדו כבית קברות זמני 
בחורים  ובאו  צפוים.  חללים  אלפי  לעשרות 
מתלמידי הישיבה למרן המשגיח רבי יחזקאל 

לוינשטיין זצ"ל, לשאול מה עליהם לעשות.

פתח בפניהם את הספר נפש החיים )שער ג' 
חיים  רבי  הגאון  דברי  את  ןהקריא  יב(  פרק 
מוולוז'ין זצ"ל: "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה 

נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות 
]של[ אחרים, כשאדם קובע בלבו לאמר: הלא 

ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו!"

אין עוד מלבדו )עמ' כג( 

מוסר מאלף - מתופעת הַקאִמיַקאִזים
ובכל נפשך )ו, ה(. 

הזכיר  בשנחאי,  הישיבה  בני  בפני  בשיחתו 
זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  מרן 
את תופעת הַקאִמיַקאִזים – הטיסים היפנים 
המתאבדים. ממלאים היו מטוס בחומר נפץ, 
והיה מאתר ספינת אויב וצולל לסיפונה, מתרסק 

אליה עם מטוסו ומורידה למצולות ים. מדוע 
עזה זאת, למען הקיסר ולמען המולדת. והלא 
רצון החיים חזק מהכל. ורואים אנו, שמקננת 
בכל אדם היכולת למסירות נפש על המזבח 
רעיונו. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, מה שנדרש 

הנכון,  הרעיון  על  נפשנו  למסור  הוא  מאתנו 
שיזכנו באהבת הבורא ובחיי נצח!

אבוא בם )עמ' קו(

ללמד לתלמידים מחמת אהבתם ולא להראות גאונות
ושננתם לבניך )ו, ז(. אלו התלמידים )רש"י(

כשבא הגאון רבי אלעזר שמחה וסרמן זצ"ל 
לביקור בישיבת מיר, פגש את מרן המשגיח 
הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, בשיחה אישית 
שהתפתחה ביניהם השמיע בפניו מרן המשגיח 

יסוד מוסד בדרכי החינוך, וכה אמר:

אמרו חז"ל )פסחים קיב.( "יותר ממה שהעגל 
רוצה לינוק הפרה רוצה להניק", כלומר, הפרה 
גודל  מחמת  בנה  את  להניק  משתוקקת 
ממה  יותר  לזה  ובדומה  לבנה,  האם  אהבת 
שהתלמיד מבקש ללמוד, הרב משתוקק ללמד 

את התלמיד.

במה דברים אמורים? הוסיף רבי ירוחם - כאשר 
הפרה עושה זאת מחמת אהבתה לבנה, וטבע 
הפרה  שכאשר  בעולמו  הקב"ה  שטבע  הוא 
מרגישה בצורך העגל מגיבה היא כפי צורכו 
וזו קדושה, אולם כאשר הפרה   - של העגל 
מיניקה את העגל יותר מן הדרוש לו, משום 
שהיא רוצה לרוקן את החלב שהצטבר בדדיה, 

אין זו מעלה, אלא שחיתות!

כך בדומה לזה, הרב צריך להעניק לתלמיד 
את מה שהתלמיד זקוק לו, אולם כאשר הרב 
רוצה לתת לתלמיד יותר ממה שהוא מסוגל 

לקבל ולקלוט, ולפעמים רק בכדי להראות את 
גאונותו וחריפותו, אזי אין כאן אלא שחיתות.

שמחה:  אלעזר  רבי  תמה  הדברים  למשמע 
"אולי אין כאן מעלה, אך כיצד ניתן לומר שזו 
שחיתות?" - השיבו רבי ירוחם: "אתה עדיין בחור 
צעיר, ולכן אינך מבין מה אני מדבר, כשתתבגר 
תבין". אמר רבי אלעזר שמחה: "ב"ה התבגרתי, 
ונוכחתי שזהו היסוד של כל חינוך וכל מלמד".

קובץ מאמרים ואגרות )ח"ג, עמ' רנ"ט(

מתורת רבותינו

מבאר רבותינו

שח מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל: 

ידוע הדבר, שדרך אדם לחבב את הדבר היקר 

לו ביותר. ומעתה, כיון שהקב"ה נתן לנו את 

שיש  טובה  "חמדה  שהיא  הקדושה  התורה 

לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו תתקע"ד 

דורות קודם בריאת העולם" )זבחים קטז, א(, 

התורה  נתינת  את  ביותר  להוקיר  עלינו  היה 

אילו רק היינו מכירים בעומק נפשנו את יקרת 

ערכה, וממילא הייתה גוברת בליבנו אהבתנו 

לנותן התורה - מדה כנגד מדה, והיינו עוסקים 

בתורה מתוך כובד ראש ואחריות רבה, כראוי 

למתעסק בדבר בעל ערך.

ואדם,  אדם  כל  על  גדול  חיוב  ישנו  ולפיכך 

המרובה,  טובה  במידה  ולהעמיק  להתבונן 

הממלאת כל פינה ופינה בכל מהלך החיים. 

אך אם יתעלם מכך, הרי זה בכלל כפיות טובה 

ומידת אכזריות, שהרי איך אפשר להתעלם 

מחסדי הקב"ה שמרעיף עלינו מידי יום, ולא 

צורכי  כל  הלא  הקב"ה,  אל  חיבה  להרגיש 

האדם ופעולותיו, הם מחמת חסדיו הגדולים 

של הקב"ה.

הסיפור שמרן ראש הישיבה סיפר בכל שנה לבני ביתו
ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום )ד, ח(. 
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בפרשתנו )ואתחנן ד, ז( "לא תחנם" - שאסור 
ליתן מתנת חינם לעכו"ם. 

שאלה שעלה על שולחן האחרונים, בבית מדרש 
אחד בוצעו עבודות שיפוץ ע"י פועלים נכרים, 
והנה הגיע לבית המדרש יהודי, והביא פיתות 
ודברי מאפה בכשרות מפוקפקת. אף אחד מבאי 
בית המדרש לא התכוון לאכול את הפיתות, כך 
שעמדו להיזרק, והסתפקו הלומדים, האם מותר 
ליתנן לפועלים הנכרים, או שמא יש בכך חשש 
חינם'  'לא תתן להם מתנת  איסור לא תחנם 
כמבואר במסכת ע"ז )דף כ ע"א( ובשו"ע )יו"ד 

סימן קנא סי"א(?

וביארו האחרונים )ראה חשוקי חמד דמאי פרק 
ג( י"ל, שאין בנתינת הפיתות חשש לא תחנם, 
משום שמבואר בט"ז )יו"ד סי' קנא סק"ח( שאם 
מכיר את הנכרי אין איסור דלא תחנם, דלא הוה 
עלייהו שם מתנה אלא כמכירה, שהרי ישלם 
גמולו ]או כבר שילם לו[, וה"ה בעניננו שנותן 
את הפיתות לפועלים, מן הסתם הדבר יגרום 

להם לעבוד טוב יותר עבור בעל הבית שמיטיב 

עמם ונותן להם מזון, וכל שיש בו תועלת ליהודי, 

זו לא מתנת חינם.

נאמר  תחנם  לא  לומר, שאיסור  עוד  ומסתבר 

לנו  שיש  דבר  להם  נותנים  אנו  כאשר  דוקא 

אפשרות לעשות בו שימוש מסוים, אך כשמדובר 

בדבר שבין כה היינו משליכים אותו לאשפה, 

או לפני החתולים והיונים וכדומה, אין בזה לא 

תחנם, כי מה שונה הנחת הפיתות לפני נכרי 

זה מההנחה לפני הבעלי חיים, ואין זה נחשב 

שהיהודי נותן לו מתנה.

והנה במסכת עירובין )דף סד ע"ב( נאמר: מעשה 

ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך 

מעכו לכזיב, והיה רבי אילעאי מהלך אחריו, מצא 

גלוסקין בדרך אמר לו, אילעאי טול גלוסקין מן 

הדרך. מצא נכרי אחד, אמר לו, מבגאי ]שמו של 

הנכרי[ טול גלוסקין הללו מאילעאי.

ובירושלמי במסכת ע"ז )פ"א ה"ט( מובא מעשה 

זה, והקשתה הגמרא, מדוע אין בנתינת הגלוסקא 

לנכרי משום איסור לא תחנם? ולא הובא שם 

לא  והכא  כתב:  )שם(  הפנים  ובמראה  תירוץ. 

זה, אלא שלא  חינם  לו מתנת  נתן  חן  משום 

היה ראוי כי אם להמבגאי הזה.

יעקב, דהנה כתב בשו"ע  זה כתב בחק  וכעין 

)או"ח סימן תמח ס"ג(: חמץ של ישראל שעבר 

עליו הפסח, אסור בהנאה... ואם מכרו או נתנו 

מתנה  לו  שיתננו  ובלבד  מותר  יהודי...  לאינו 

גמורה. וכתב בחק יעקב )שם ס"ק יב(: והיינו 

במכירו דאי לאו הכי אסור )כמבואר ביו"ד סימן 

קנא סי"א( משום לא תחנם. או י"ל דמותר ליתנו 

בהנאה  ואסור  כלום  לו  שוה  שאינו  כיון  לזר, 

]כלומר זה הולך להיות אסור בהנאה[, יעו"ש.

הרי לפנינו שאם יש ליהודי מאכל שאינו ראוי 

לו כלל, ואין לו מה לעשות עמו מלבד לזורקו, 

מותר ליתנו לנכרי, ואין בזה משום לא תחנם.

האם מותר לתת לנכרי במתנה,
מאכל שאין לו כשרות טובה

אמנם אין בכך כל תימה, כי כך הוא דרכו של 
עולם, כמו "סוס שוטף במלחמה )ירמיהו ח, ו(", 
וזה עיקר הענין הגורם לכפיות טובה נוראה 
כלפי המקום ב"ה, ומוטל עלינו לעשות הכל 

בכדי לינצל מדבר רע זה.

הנה מנהגי בכל שנה בליל הסדר לספר בביתי 
סיפור בכדי לחזק ולהשריש בליבנו את גודל 
ענין האמונה בהקב"ה והשגחה הפרטית. באחת 
השנים ראיתי שבעל הבן איש חי )בן איש חיל, 
דרוש א' לשבת הגדול( הביא לספר על עשיר 
גדול שגידל ילד יתום קטן בתוך ביתו, ופרנסו 
באכילה ושתיה ומלבוש בכבוד כאחד מבניו, 
עד שגדל ויהי לאיש. ויהי היום, בעת שהעשיר 
היה יושב על שולחנו בכבוד ויקר יחד עם אשתו 
ויתום זה, הגיע אליו עני אורח לבקש צדקה, 
נכמרו רחמיו עליו ביותר, ונתן לו מאה זהובים.

התרגש מאוד העני מגודל המתנה, ובירך את 
העשיר ואת בני ביתו בברכות חמות ונכבדות, 
והוסיף עוד לברכו ולהללו על נדיבות לבו גם 
לאחר שיצא מביתו. אשת העשיר, ששמעה את 
העני וברכותיו, השתוממה מאוד ופנתה לבעלה 

ואמרה: "אם על מתן מאה זהובים לא פוסק 

העני מלהלל ולברך אותך, מדוע יתום זה, אינו 

מודה לנו על שיושב עמנו קרוב לעשרים שנה, 

את לחמינו אוכל, מימינו שותה, ובגדינו לובש". 

צחק העשיר והשיב לאשתו: "עמדי וראי טעמו 

של דבר". קרא העשיר ליתום, וביקשו לעזוב 

היתום ההמום ששמע  ומיד.  תיכף  ביתו  את 

ומלבושו  הוא   - וילך  מביתו  ויצא  קם  זאת, 

בית  בלי  בן  שהרי  אחד,  בפונדק  וישב  עליו, 

היה. לעת ערב הציק הרעב לנפשו, התרוצץ 

בין הבריות בכדי ללוות כמה פרוטות ולרכוש 

ככר לחם. אך בהגיע הבוקר לאחר שישן את 

שנתו על הארץ, והרגיש בשנית את הרעב, לא 

נותרה בידו הברירה אלא לצאת לשוק לשאת 

משאות בשכר כמה פרוטות, ולהביא טרף לפיו. 

לאחר כמה ימים שלח העשיר לקרוא לו והזמין 

אותו בשנית: "שבה עמדי כבראשונה ותאכל 

ותשתה ותתפרנס בביתי כבימי קדם". שמח 

היתום שמחה גדולה, והחל לברך את העשיר 

ואת אשתו ברוב ברכות, ובעת שאכל ושתה 

משולחנם, זכר את הימים שלא בא אוכל לפיו, 

והוסיף לשבח ולהלל את טוב ליבם. כיון שכך, 

אמר העשיר לאשתו: "עתה נמצאה התשובה 

לשאלתך, רק אדם שראה מחסור, מכיר במעלת 

הימים שאינו חסר בהם דבר, וכיון שיתום זה, 

נע ונד מזה כמה ימים וחיפש טרף לפיו, אזי 

הכיר בטובתנו על שהכנסנוהו לביתנו".

טובה,  ברוב  השרוי  אדם  כי  למידים,  נמצינו 

ואינו יודע מחסור מהו, אינו מכיר במעלה זו, 

ורק לאחר שפסקה טובתו, הוא יודע להעריך 

את רוב החסד שהיה לו. ומאחר שהקב"ה ברוב 

חסדיו משפיע עלינו את כל טובותיו, נראה לנו 

הדבר כמובן מאליו, ואיננו מכירים בכך, ולכך 

איננו מודים לו כדבעי.

ומכאן, כי רק אדם שילמד להוקיר את ערך 

הנהגת הקב"ה עמו, יוכל להכיר ולהחדיר בלבו 

את גודל הטובות שעושה עמנו הקב"ה בכל 

ענייננו מתוך אהבתו המרובה אלינו, ורק כאשר 

נכיר ונרגיש זאת בכל עת, ממילא נשיב אהבה 

גדולה – מדה כנגד מדה.

שיחות הגרנ"צ - במדבר
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קיץ תש"ו

בצאתי משנחאי
אלול  לקראת  הראשונה הסתיימה  העולם  מלחמת 

תש"ה. אז נכנעו היפנים וניתן היה להכריז באופן סופי 

על סיומה של המלחמה. זה היה גם הזמן בהם ניתן 

היה לחלץ את בני הישיבה ממקום משכנם הנידח 

בשנחאי ולהעבירם למקום הולם - הישיבה הקדושה 

בארץ ישראל אשר הוקמה עוד בימי המלחמה על ידי 

מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 

פינקל זצ"ל. דא עקא, שבארץ שלט אז המנדט הבריטי 

ואלו סירבו להעניק סרטיפיקטים לכלל בני הישיבה. 

שבני  הוחלט  מרובים  מאמצים  ואחר  ברירה  בלית 

והכי  יסעו תחילה לארצות הברית. אדהכי  הישיבה 

ארכה כמעט שנה תמימה ורק בחודש תמוז תש"ו 

יצאה הקבוצה הראשונה משנחאי. 

קשה לתאר את השמחה שאפפה את בני הקבוצה 

הנמל,  אל  אותם  ליוו  הבחורים  שאר  כל  בצאתם. 

משתתפים בכל לב בשמחתם ומלאי תקוה כי הפרדה 

תהיה קצרה ובקרוב יזכו גם הם לבוא בעקבותיהם... 

בשירה  חבריהם  אותם  הקיפו  לאניה  עליתם  לפני 

לציון  "והביאנו  התפלה  מילות  נלהבים.  ובריקודים 

עירך ברנה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם" 

התרוננו על השפתיים בשירה אדירה, תואמות להפליא 

את תקותם הגדולה של כל בני הישיבה. רבם ככולם 

ייחלו בכל לב כי ארצות הברית תהיה רק תחנת בינים 

זמנית בדרך לארץ ישראל...

 גם יהודים רבים מותיקי הקהילה ומן הפליטים באו 

בין המלוים,  להפרד. הם הצטופפו על רציפי הנמל 

מוחים בחשאי דמעה חמה. במשך חמש השנים שחיו 

במחצתם של בחורי החמד הנפלאים, למדו להוקירם 

ונקשרו אליהם בקשרים אמיצים. עתה קשתה עליהם 

הפרדה.

 היה זה אחד הרגעים המרגשים ביותר שידעו בני 

מאחוריהם  טלטוליהם.  שנות  כל  במשך  הישיבה 

השתרעה שנחאי, מוזרה ומסתורית כתמיד, מקפלת 

בתוכה פיסות פיסות של זכרונות לאין ספור. שמחות 

ויגונות, ימים של תלאות וימים יפים של חסד, אלפי 

עמידה  תורה, של התעלות, של  אלפים שעות של 

בנסיונות קשים מנשא... פרק חיים שלם הותירו כאן 

אחריהם - חמש שנים תמימות של מיטב ימי נעוריהם. 

כל אחד מהם ידע במעמקי לבו כי על השנים האלה 

- חרף הסבל הרב שידע בהן - לא היה מוכן לוותר. 

את המטען הרוחני העצום שהינו לוקח אתו מכאן, 

לא היה ממיר תמורת שום הון שבעולם! המטען הזה 

- נכס צאן ברזל שאותו רכשו בעמל וביזע, בתמצית 

לשד עצמותיהם - היה עתיד ללוותם כל ימי חייהם.

 האניה צפרה צפירה ארוכה בטרם ניתקה מן המעגן 

ושמה את פניה לאיטה אל מרחבי האוקינוס הרוגעים. 

הבחורים עמדו דוממים על הספון, פניהם אל החוף, 

מעיפים מבט פרדה אחרון על שנחאי... הלב חשב 

לפקע מגודש הרגשות, מן הזכרונות שהציפוהו כאשד 

מים אדירים. מן הנמל נופפו אליהם המלוים לשלום. 

יד ביד,  יחד,  פנים אהובות של חברים שעשו אתם 

את הדרך הארוכה והקשה - אחים לצרה העתידים 

להשאר קשורים זה לזה עד אחרית ימיהם בקשרים 

אמיצים של אחוה.

ישיבת מיר חיה וקיימת!
חוף  שעל  האמריקני  הנמל   - פרנסיסקו  בסן  גם   

האוקינוס השקט - הצטופפו רבים על רציפי הנמל 

לקבל את פניהם. יהדות ארצות הברית קידמה אותם 

בשמחה ובאהבה. פרשת הצלתם ונדודיהם ועמידת 

הגבורה שלהם בכל התלאות, התפרסמה זה מכבר 

באמריקה היהודית ועוררה הדים רבים. כותרות גדולות 

בעתונים ספרו לצבור הקוראים על הגעתם של בני 

ישיבת מיר וברכות רבות לבואם - שגדשו את מדורי 

המודעות - הרעפו עליהם מכל עבר.

 בזו אחר זו הגיעו קבוצות התלמידים הבאות. באחרונה 

שבהן, בחורף תש"ז, הגיע גם המשגיח, הגאון הצדיק 

רבי יחזקאל לוינשטיין - שעמד על משמרתו בשנחאי 

עד שיצאו אותה אחרוני התלמידים )כמוהו נהג גם 

ראש הישיבה, הגר"ח שמואלביץ, שמגמת פניו היתה 

במאמר  ישראל(.  לארץ  ממנה  לעלות  כדי  לצרפת 

נרחב שפרסם הגר"א קלמנוביץ לכבוד בואם - תחת 

הכותרת "הנה הנה הם באים" - בטא במלים חמות 

את עמק הוקרתו לישיבה ולתלמידיה:

 "בערב שבת קדש וירא, תש"ז, באו בספינת 'ג'נרל 

מיגס', משנחאי לחוף סן פרנציסקו, החבורה האחרונה 

יעלה  ויחד  במספר.  ושלושים  מאה   - מיר  מישיבת 

מספרם לשלוש מאות עשרים וארבעה, התלמידים 

ואברכי הכולל וההנהלה בשלמותה, החרש והמסגר 

בית סופרינו,  והיראה, פליטת  גדולי התורה   - יחדו 

היחידה שנשארה בשלמותה. ובראשם בא אתם היום 

המשגיח והמנהל, גאון המוסר והדעת, צדיק יסוד עולם, 

מרן רבי יחזקאל הלוי לוינשטין שליט"א, הוא המחנך 

והמשפיע היותר גדול שבדורנו על תלמידי הישיבות 

הגדולות, בני העליה.

"ובספינת 'מרשל ג'ופר' יבואו גם כן היום הזה לצרפת, 

הלוי  שמואלביץ  ליב  חיים  רבי  התורה,  שר  הגאון 

כמה  ועמו  ומשפחתו,  מיר,  ישיבת  ראש  שליט"א, 

חבורת  נפשות,  עשרה  ארבע  הכל  בסך  תלמידים, 

החפצים לעלות לארץ הקדש. בבואם כלם משנחאי, 

מסתימת תקופה שלמה של הצלה ועליה, ומתחילה 

בארץ  והן  הזאת  במדינה  הן  ובנין,  הקמה  תקופת 

ישראל!

"ישיבת מיר חיה וקיימת! ישיבת מיר הקיימת מאה 

ושלושים שנה, שהאירה בתורתה ויראתה, זכתה להנצל 

בכל תפארתה ולא הפסיקה מללמד ולעלות אף יום 

אחד משבע שני ימי זעם המלחמה. והצליחו בשנחאי 

כל כך, עד שגדיים נעשו תישים גדולים ובקיאים בש"ס. 

בו בזמן ששונאי ישראל שרפו תורתנו ועמנו באירופה 

- המה הדפיסו שם כל התורה שבכתב ובעל פה, יותר 
משלוש מאות אלף טפסים של ספרים, והביאו עמהם 

יותר ממאה ספרי הקדש שהדפיסו"

קורות בתינו

ימים מקדם

בין הזמנים. מרן 
ראש הישיבה שר 
התורה הגאון רבי 
חיים שמואלביץ 

זצ"ל מוקף 
בתלמידי הישיבה 

שיצאו לפוש 
ביערות ליטא בימי 
בין הזמנים, בשנות 
הישיבה בתפארתה 

בפולין


