
פרשת קרח

זמני כניסת ויציאת השבת

מחלוקת לשם שמים ושלא לשם שמים
ויקח קרח. )במדבר טז, א(

בשיחתו של מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
לבני הישיבה, ביאר יסודות גדולים בענין מחלוקת 
שהיא לשם שמים ומחלוקת שאינה לשם שמים, 

וכה אמר:

שנינו באבות )פ"ה מי"ז( "כל מחלוקת שהיא לשם 
שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין 
סופה להתקיים". מבואר בדברי המשנה כי שתי 
מחלוקות הן: האחת, ראויה וכשרה שיש להתקרב 
אליה ולדבוק בה, וזו מחלוקת שהיא לשם שמים. 
והשנית, מחלוקת שאינה לשם שמים שיש לברוח 
ממנה כבורח מפני האש. ומאחר שהסמיכו חכמים 
את שני מיני מחלוקות אלו, אנו למדים, כי כגודל 
חומרתה וגנותה של מחלוקת שאינה לשם שמים, 
כך גודל מעלתה ושבחה של מחלוקת לשם שמים.

עוד שנינו "איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, 
זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים, זו 
שדקדק  ממה  והנה  עדתו".  וכל  קרח  מחלוקת 
התנא ותלה את חומר מחלוקת קרח בכך שאינה 
לשם שמים, למדנו שאין חסרון בעצם המחלוקת, 
אלא בכך שהיא אינה לשם שמים. ובלשון התנא 

ושמאי  הלל  מחלוקת  כלפי  מדוע  להתבונן,  יש 
נקט התנא בביטוי "מחלוקת הלל ושמאי", ואילו 
לענין קרח ועדתו לא נקט 'מחלוקת קרח ומשה', 
אלא הזכיר רק את קרח ועדתו, זאת למרות שכל 

מחלוקתם היתה על משה רבינו.

אלא ביאור הדבר, כאשר ישנה מחלוקת בין שני 
צדדים, וכל צד במחלוקת מחזיק בדעתו ובצדקת 
דבריו, וזאת לא על מנת להתנצח עם חבירו, אלא 
אחד  שכל  ושמאי  הלל  במחלוקת  שמצינו  כפי 
העמיד את דין התורה על פי דרכו, זוהי מחלוקת 
התנא  נקט  זו  במחלוקת  ולפיכך  שמים.  לשם 
"מחלוקת הלל ושמאי", משום שכל אחד כיון את 
דבריו לאמיתה של תורה. אולם תכלית מחלוקת 
קרח ועדתו היתה אך ורק לשם המחלוקת, וכמו 
שכתב רש"י "ויקח קרח - לקח את עצמו לצד אחד 
להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה", כל 
ענינו של קרח היה לעורר ריב ומדון כנגד משה 
ואהרן, ובמחלוקת זו לא היה כי אם צד אחד. ולפיכך 
במחלוקת זו נקט התנא 'מחלוקת קרח וכל עדתו', 

מבלי להזכיר בה את משה כלל.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' ע"ו(

הגבול בין מחלוקת לשם שמים לשאינה לשם שמים דק מאד
ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם 
כי העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו 

על קהל ה'. )במדבר טז, ג(

איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת 
הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח 

וכל עדתו. )אבות פ"ה מי"ז(

עלינו לדעת כי קרח ועדתו לא היו סתם אנשים 
פשוטים מן השוק, קרח הלא היה מטועני הארון וזכה 
לרוח הקודש, ומאתים וחמישים ראשי סנהדראות 
שנעמדו עמו היו "נשיאי עדה קריאי מועד אנשי 
שם", כפי שמעיד הכתוב עליהם )פסוק י"ד(, הרבה 
כוונות טובות היו מעורבות במחלוקתם, ובכל אופן 
משמיעים חז"ל ואומרים איזו היא מחלוקת שאינה 

לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו.

ביאר בזה מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל 

היכן הדברים  עד  זצ"ל, המשנה רצתה להראות 

אין  והלאה  שממנו  הגבול  מהו  לקבוע  מגיעים, 

המחלוקת לשם שמים. לשם כך היה עליה להביא 

דוגמא למחלוקת אשר היא קרובה ביותר ל"שם 

שמים" - ובכל זאת עדיין איננה לשם שמים, על 

מנת להדגיש את הגבול הדק העובר ביניהן. אם 

המשנה נקטה בדוגמא של מחלוקת קרח ועדתו, 

הרי שזו הדוגמא הקיצונית ביותר, זוהי המחלוקת 

הוא  לשם שמים  מחלוקת  לבין  בינה  שהמרחק 

המועט ביותר.

)הגאון רבי אביגדר נבנצל שליט"א - שיחות 

לספר במדבר, עמ' קנ"ב(

ֵעינוֹ  ה שֶׁ מֶּ לּוי בַּ ק? ֶזה תָּ ה הּוא ִמְתַעסֵּ ל ָהָאָדם ֵאינוֹ ׁשוֵֹבת ְלֶרַגע, ּוַבמֶּ ֶמת ַהּכֹל - טוֹב ְוַגם ֲחִליָלה ְלֵהיֵפְך. מוֹחוֹ שֶׁ יר ִצּלּום, ִהיא ְמַצלֵּ מוֹ ַמְכשִׁ ֵעין ָהָאָדם ֲהֵרי ִהיא כְּ
ָנִאים ְוַאמוָֹרִאים, ִראׁשוִֹנים  ים, ְנִביִאים תַּ דוֹשִׁ ל ֲחַז"ל ַהקְּ ה, שֶׁ דוֹשָׁ ל ַהּתוָֹרה ַהקְּ ֶמת ֶאת אוִֹתיוֶֹתיָה שֶׁ ה, ֲאַזי ָהַעִין ְמַצלֶּ דוֹשָׁ רוָֹאה, ִאם ָהַעִין לוֶֹמֶדת ּתוָֹרה ַהקְּ

ָהָאָדם לוֵֹמד לוְֹקחוֹ הקב"ה ּוְמַנשְׁקוֹ. מּוָבן  ּבּור שֶׁ ְבָיכֹול, ְוָכל דִּ ל הקב"ה כִּ ִכְתרוֹ שֶׁ פוֹת ַמְרגִָּליוֹת בְּ ּלוְֹמִדים, ִמְתַוסְּ ל ּתוָֹרה שֶׁ ּבּור שֶׁ ָכל דִּ בְּ ְוַאֲחרוִֹנים. ִליְמדּונּו ֲחַז"ל שֶׁ
ְבֵרי ּתוָֹרה ְרֶאה ַרק דִּ תִּ מוֹר ֵעיֶניָך ֵהיֵטב שֶׁ ַעִין, ָלֵכן שְׁ לּוי בָּ ֶזה, ְוַהּכֹל תָּ לּול בְּ ר כָּ ֵאיֶזה אֹשֶׁ

)מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ 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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זמני כניסת ויציאת השבת

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

בזכות השלום זוכים לתורה
אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 
בשיחותיו, צא וראה עד כמה קשה המחלוקת, 
ראינו כמה ישיבות קדושות אשר החזיקו מעמד 
במצבים קשים ביותר, ולא נחרבו אלא על ידי 

המחלוקת.
הוא מקדש מעט שהשכינה  הרי  בית המדרש 
שורה בו, וכבר אמרו חז"ל )ברכות דף ח' ע"א( 
שאין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, 
אבל על ידי המחלוקת השכינה מסתלקת ונעשה 

ח"ו ביתו של השטן.
אפילו  שמכלה  המחלוקת  היא  מרעילה  ומה 
)פאה  בירושלמי  איתא  שכן  וטובים,  צדיקים 
פ"א ה"א(: "דורו של דוד כולם צדיקים היו, וע"י 
שהיה להן דילטורים, היו יוצאים במלחמה והיו 
נופלים וכו', אבל דורו של אחאב עובדי עבודה 
זרה היו, ועל ידי שלא היה להן דילטורים, היו 

יורדים למלחמה ונוצחין".
והיפוכה של המחלוקת הרי הם השלום והאחדות 
שעל ידם זכו ישראל לקבלת התורה, וכמו שאמרו 
במסכת דרך ארץ זוטא )פרק השלום( "הואיל 
ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום, 

הגיעה השעה שאתן להם את תורתי".
תלמידי הישיבה לכל אורך השנים יכולים להעיד על 
כך שעבור ישיבת מיר דבריו הם בחינה של "נאה 
דורש ונאה מקיים", כאשר זכתה הישיבה הקדושה 
משך מאתיים שנות קיומה כאשר ההנהגה עוברת 
מדור לדור, וכבוד התורה והשלום נשמרים בה בצורה 
מופתית מחנכת ומאליפה. זהו החינוך ללא אומר 
וללא דברים כאשר תלמידי הישיבה לדורותיהם 
זכו וזוכים לראות את הדרת כבוד התורה השוררת 
בישיבה בין ראשיה ולוקחים מכך אורח מוסר והנהגה 

שישפיעו עליהם לכל תהלוכות החיים.



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
המחלוקת מסמאת את העינים ומאבדת את הדעת

ויקח קרח. )במדבר טז, א(

מה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו 
של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני 
קהת על פי הדיבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה 
עמרם  וגו',  קהת  ובני  יח(  ו,  )שמות  שנאמר  היו, 
הבכור, נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן 
גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני, שאני בן 
יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מינה נשיא את בן 
אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את 

דבריו. )רש"י(

יש להעיר, שואל מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל 
זצ"ל אם כן למה התלונן קרח גם נגד אהרן ויצא 
לעורר על הכהונה, וכמו שמפורש בכתוב )פסוק 
ט-י( "המעט מכם כי הבדיל אלקי ישראל אתכם 

מעדת ישראל וגו', ובקשתם גם כהונה", הרי שקרח 
ועדתו השיגו אף על הכהונה של אהרן, וטען קרח 
ואמר שעמרם הגדול קיבל כבר מעלה אחת והיא 
לקרח  מגיעה  כבר  הכהונה  וא"כ  למשה,  מלכות 
שהוא בן יצהר, ולא לאהרן שהוא נוסף של עמרם.

ומעתה צ"ב למה פירש רש"י הטעם שראה קרח 
נשיאותו  על  שנתקנא  מחמת  משה  עם  לחלוק 
על  שעורר  הזכיר  ולא  עוזיאל,  בן  אליצפן  של 

הכהונה ג"כ?

וביאר על דרך המוסר, דאכן שורש החטא של קרח 
היתה קנאתו בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, והיא 
שהניעה אותו לחלוק עם משה, וכן אמר הכתוב 
וכיון  במחנה",  למשה  "ויקנאו  טז(  )קו,  בתהלים 
שנתקנא בו נכנסה המידה הרעה הזאת בקרבו ושוב 

נהיה עוור ולא ראה כלום, כי אכן זוהי פעולתן של 
המידות הרעות שמסמאות את עיני האדם שלא 

יראה כלום.

ולכן אף שבאמת מה שראה קרח לחלוק על משה 
היה משום שנתקנא על נשיאותו של אליצפן בן 
כל  נגרר  לכלל הקנאה  כיום שבא  עוזיאל, אבל 
כולו אל תוך המחלוקת, עד שנעשה כעוור שאינו 
רואה כלום, ובא לערער גם על הכהונה, אף שלפי 
טענתו הרי היתה שייכת לאהרן, עד כדי כך שכבר 

שכח בעצמו מעיקר סיבת המחלוקת.

מוסיף הגרא"ב פינקל בסיום דבריו, זהו יסוד מוסד 
במחלוקת שמי שנכנס אליה שוב נלחם בכל דבר 

אף אם אינו קשור למחלוקת כלל.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' קס"ט(

חכמות נשים בנתה ביתה
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם 
בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. )במדבר טז, א(

אמרו חז"ל )סנהדרין דף ק"י ע"א( "חכמות נשים 
בן  און  של  זו אשתו  א(,  יד,  )משלי  ביתה  בנתה 
פלת", שהצילה את בעלה מן המחלוקת, באמרה 
לו וכי מה יצא לך מכל המחלוקת הזו, והרי אתה 
לא תזכה לשררה בשום פנים, ובין אם משה יהיה 
נשיא או אם קרח יהיה נשיא, אתה בכל מקרה לא 

תרויח מכך ותישאר במעמדך הנוכחי, ואם כן למה 
לך להתעבר על ריב לא לך.

נשאלת השאלה, מהי החכמה הגדולה כאן אשר 
בנתה  נשים  "חכמות  במשלי  הכתוב  אמר  עליה 
ביתה", הלא היא אמרה דברים של טעם, טענתה הרי 
היא סברא פשוטה שכל אדם מן השורה מבין היטב, 
כי אל לו להתערב בדבר שלא יביא לו כל תועלת?

וביאר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 

אמנם טענה זו פשוטה היא והשכל הישר מחייב לא 

להתערב בריב לא לו, אבל בזמן שאש המחלוקת 

מתלהטת ומכלה כל חלקה טובה, מאבד האדם 

כי  עד  ממנו,  מסתלקת  ודעתו  עשתונותיו  את 

אפילו טובתו עצמו אינה עומדת עוד לנגד עיניו, 

ואם בעת כזו ימצא אדם המושל ברוחו ואינו נסחף 

באש המחלוקת, ומסוגל לומר דברים נכוחים, הרי 

זה חכם יקרא.

ברב בישר - ברב בישרוהו
רב לכם בני לוי. )במדבר טז, ז(

כאשר משה רבינו מתפלל ומתחנן להיכנס לארץ 
ישראל, אומר לו הקב"ה )דברים ג, כו( "רב לך אל 
תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", ואומרים על כך 
חז"ל )סוטה דף י"ג ע"ב( "אמר ר' לוי ברב בישר, ברב 
בישרוהו. ברב בישר - רב לכם. ברב בישרוהו - רב 
לך". ופירש רש"י: ברב בישר את בני מחלוקתו, רב 
לכם בני לוי, והקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט 

השערה, ונענש באותה מידה.

הקשה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 

משמע מכאן שיש איזו תביעה על משה רבינו, והלא 
ודאי צדק משה במלחמתו נגד עדת קרח? ועוד יש 
להקשות, אם נענש משה שלא יכנס לארץ ישראל, 
מה בכך אם ייאמר לו הדבר בלשון "רב לך" או לא?

אלא ביאור הדברים הוא, ענין מידה כנגד מידה 
מטרתו לברר ולהוכיח לאדם את נקודת התביעה 

כנגדו.

התביעה על משה רבינו היתה, שעל אף שודאי כי 
משה רבינו היה הצדיק וקרח ועדתו הרשעים, אך 
מכל מקום לא היה צריך לנקוט בביטוי "רב לכם", 

נקודה של שאיפה  כי במחלוקתם היתה טמונה 
להתעלות והתקרבות להקב"ה, וביטוי זה "רב לכם" 
יש בו כדי לרפות את התאמצותם והשתוקקותם 

לעליה והתרוממות.

ונענש על כך מידה כנגד מידה, שבשעה שמשה 
שאף והתאמץ לזכות לקדושת ארץ ישראל, ולמען 
זה אף התפלל תקט"ו תפילות, באותה שעה עצמה 
בעודו מעתיר בתחנונים אומר לו הקב"ה "רב לך", 
כלומר די לך במדרגתך הנוכחית. מידה כנגד מידה.

)שיחות מוסר, עמ' ע"ג(

"כל בעלי המחלוקת מתו במיתות משונות"
ולא יהיה כקרח וכעדתו. )במדבר יז, ה(

שליט"א,  טוקר  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  מספר 

בעל "ביכורי ארץ": בישיבה אחת פרצה מחלוקת 

בין ראש הישיבה ובין חלק מהתלמידים, המחלוקת 

המריבה  ואש  הישיבה  פינות  בכל  אחזה  הקשה 

והמדון בערה בכל עוזה. באותם ימים קרא לי מרן 

פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 

זצ"ל, ולאחר ששפך אש וגפרית ורוח זלעפות על 

התלמידים המחזיקים במחלוקת, פנה אלי ואמר 

בפסקנות: "לך מיד ותשכין שלום בישיבה ההיא", 

שאלתי את ראש הישיבה מה עלי לומר להם בבואי 

לכבות את אש המחלוקת?

להם  "אמור  לי:  ואמר  הגרא"י  רה"י  מרן  נענה 

בשמי, שבישיבת סלבודקא בחוצה לארץ היתה 

בשעתו מחלוקת, וכל בעלי המחלוקת מתו במיתות 

משונות!...". ישמע חכם ויוסף לקח.

)הקדמה לספר ביכורי ארץ, חולין(

עובדות מרבותינו מדברי רבותינו



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

עובדות מרבותינו מדברי רבותינו
חכמתו של המשגיח שהצילה מאש המחלוקת

בישיבת מיר נהגו התלמידים לבוא מפעם לפעם, גם לאחר 
נישואיהם, אל הישיבה, כדי לשאוב ממעיין חכמתו ויראתו של 
מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל. למרות שכבר הקימו 
משפחות, קיבלו משרות רבנות או ענינים אחרים, באו ממרחקים 

כדי להתחזק ממאמריו של רבם הנערץ.

אחד התלמידים, רבי פרץ ווידזער, מהעיירה ווידז, נהג גם הוא כך, 
ומדי שנה בשנה בחודש אלול, היה פוקד את הישיבה.

והנה, שנה אחת, כאשר הגיע פגש בו מרן המשגיח רבי ירוחם 
ברחוב העיר, שאלו לשלומו והתעניין מדוע בא. תמה התלמיד: 
'מה הפירוש מדוע באתי, הרי מדי שנה אני מגיע לשמוע דברי 
חיזוק ומוסר', השיב לו רבי ירוחם בנימה של טרוניה: 'כבר שלושה 
ימים שהנני עמל להכין את המאמר, ואתה סתם כך בא לשמוע?!'

התפלא התלמיד למשמע הדברים ואמר במבוכה: 'לו הייתי איש 
אמיד, בעל עסקים, הייתי שמח לתת מתת יד הגונה, אך היות ואני 
בקושי מסתדר עם משכורת הרבנות אין באפשרותי לשלם עבור 
השיחה'... השיב רבי ירוחם לעומתו ואמר לו: 'הבט נא בארנקך, 
כמה כסף יש לך?' ענה לו התלמיד: 'עשרים וחמש זלאטס, אך 
הוצאות הנסיעה חזור יעלו לי חמש, יוצא איפוא שיש לי עשרים 
זלאטס', אמר לו המשגיח: 'אם כן איפוא, תן לי את העשרים 

זלאטס ותאזין לשיחה'.

בלב כבד אך בידים חפצות נתן התלמיד את הכסף לרבי ירוחם, 
כשכולו משתאה ומשתומם על המחזה המתרחש לנגד עיניו.

במשך הימים הבאים לא מצא רבי פרץ מנוח לנפשו, מדוע 
נטל ממנו המשגיח את מעט כספו? את סודו לא גילה לאיש, 
משום שידע שממילא אף אחד לא יאמין לו, אך ידע נאמנה 

שאם מרן המשגיח עשה זאת, ודאי יש לו בזה סיבה ומטרה.

בשנה הבאה בא רבי פרץ שוב בחודש אלול לישיבת מיר, רבי ירוחם 
קיבלו במאור פנים, ולא ביקש ממנו מאומה, כאילו לא אירע דבר.

חלפו שבע שנים, ורבי פרץ כהרגלו עדיין מגיע בחודש אלול לישיבת 
מיר, אלא שהפעם היה לו מה לומר למרן המשגיח. מיד כשפגש את 
המשגיח אמר לו: 'הנני זוכר ששנה אחת המשגיח מסר שיחה בנושא 
פלוני, ברצוני להודות למשגיח מעומק לבי, כי השיחה ההיא הצילה 
אותי מאש המחלוקת שפרצה בעיירתנו השנה, כאשר בתוך כדי 
הסערה ודברי הריב נזכרתי בדברי המשגיח בשיחה ההיא, ובזכות 
הדברים ששמעתי באותה שיחה סילקתי את עצמי מן המחלוקת, 

תודה להשי"ת'.

מיד הוציא מרן המשגיח את ארנקו מכיסו, שלף עשרים זאלטס 
והושיט לו באמרו: 'הא לך, מעותיך פעלו את שלהן, ומשפעלו 

אין לי צורך בהן'...

התברר כי המשגיח חזה בעיני רוחו שבטבעי תלמידו קיימים 
דברים שעלולים לסבך אותו במחלוקת ודברי ריבות, ולפיכך 
את  יקדיש  שהתלמיד  וכדי  מיוחדת,  שיחה  למענו  הקדיש 
תשומת לב הראויה ויאזין היטב, לקח ממנו את הכסף, וכאשר 

פעלו דבריו של המשגיח, השיב לו את כספו.

הג"ר שלמה בורשטיין זצ"ל מספר המעשה, שמע אישית מרבי פרץ 
את השתלשלות הדברים, היה זה בעת שרבי פרץ, כמו כל האורחים 
שבאו לשהות בחודש אלול בישיבת מיר, סיפר זאת בסעודת שבת 
על שולחנו של מרן הגאון רבי אברהם צבי קמאי זצ"ל הי"ד, אב"ד 
ור"מ מיר, שכאשר שמע את הסיפור, קם והתהלך בחדר הלוך ושוב 
באמרו: "חשבתי שאני מכיר מעט את המשגיח, עתה רואה אני 

שאינני מכירו כלל ועיקר".

ימים מקדם

ימי קובה. תחנתה הראשונה של הישיבה במזרח הרחוק היתה בעיר הנמל קובה שביפן, שם 
התבססה זה מכבר קהילה יהודית קטנה, ואנשיה עשו כל שביכולתם לסייע לישיבה בתקופת 

שהותה בעיר עד מעברה לעיר שנחאי שבסין. בתמונה שלפנינו קבוצה מתלמידי הישיבה עם ראשי 
ועסקני הקהילה בעיר קובה, במשך שנת תש"א.

אגודת אוהדי ישיבת מיר. אחר שנות הגלות בשנחאי, עברו תלמידי הישיבה בארצות הברית 
בדרכם לארץ הקודש ורבים מהם שכבר הגיעו לפרקם, מצאו בינתיים את זיווגם בארה"ב, 

השתקעו בה והקימו משפחות. כחלוף תקופה הקימו בוגרי הישיבה בארצות הברית ועד ידידים 
מיוחד לטובת הישיבה. במכתב שלפנינו מודה אחד מראשי הוועד למרן ראש הישיבה הגאון 
החסיד רבי אליעזר יהודה זצ"ל, על שליחתו של מרן המשגיח הגרחז"פ לארה"ב, שכן ביקורו 

עשה רושם והרים את קרן הישיבה.

רבי רפאל 
שמואלביץ
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  Simchonim's souvenir...
and the Simchah continues

Want your event will be unforgettable? Give guests an exciting souvenir
from Simchonim - and the Simchah will continue for years

FLORALLUXURY VIBRANTSWAROVSKI

OUR COLLECTIONS:

Over 2,000 items >> Modern design >> High quality

 Office@themir.org.il ולקבלת העלון נא לפנות לטל 02-5410933 או לכתובת
לתרומות ולהנצחות

 יו"ל ע"י ישיבת מיר
ת.ד. 5022 ירושלים טל': 02-5410933 

מראות
מחיי הישיבה סביב לשולחנך 

 עצרת התעוררות לזכר מרן המשגיח
הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל

בשבוע שעבר - י"ח סיון, חל יום השנה השמונים 

להסתלקותו של מרן המשגיח רבי ירוחם זצ"ל, 

אשר האציל מהודו ואור על הישיבה ותלמידיה 

בפולין משך למעלה מחצי יובל שנים, כשהוא 

מעמיד את תלמידי הישיבה בקרן אורה ומכוון 

שמים  ויראת  המוסר  בדרכי  אורחותיהם  את 

להצמיח מהם פירות נפלאים.

לרגל יום פקודתו התקיימה בליל שישי אור לי"ח 

סיון עצרת זכרון בהשתתפות רבני הישיבה. בעצרת 

נשאו דברי זכרון, נכדי מרן המשגיח – הגאון הגדול 

ישיבת  ראש  שליט"א  פוברסקי  דוב  ברוך  רבי 

פוניבז', ומורינו הגאון רבי נחמן ליבוביץ שליט"א.

הרבנים עמדו על שגב מידותיו והליכותיו בקודש 

של מרן המשגיח, הזכירו את התמסרותו המופלאה 

לחינוכו של כל תלמיד ותלמיד, ואת מערכי מחשבה 

ומוסר שהשמיע בישיבה אשר פתחו לתלמידיו צוהר 

חדש בדעת חכמה ומוסר, ואשר מתבדרים בבית 

המדרש משך כל השנים בחיות נפלאה.

שנזכה  לנו  תעמוד  הגדולה  שזכותו  רצון  ויהי 

ללכת בדרכיו ורוחו הגדולה החופפת על הישיבה 

תדיר, תוסיף להנחות את תלמידיה בדרכי החכמה 

והיראה כל הימים. 

מעומק ליבנו הננו לשגר 
ברכת מזל טוב לידיד הישיבה הנכבד

הרב יונתן וולף הי"ו
ולאביו ידידנו הנכבד הרב יוסף הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל שמחת נישואי הבן תלמיד הישיבה 

במודיעין עילית
הבה"ח נתן מרדכי הי"ו

עב"ג בת הרה"ג יעקב זינגר שליט"א
 מרבני ישיבת מיר מודיעין עילית

 בשעטו"מ ובמזל טוב
ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ויעלה 

הזיווג יפה לבנין עדי עד, ויזכו לראות מהם ומכל 
יוצ"ח רוב נחת ושמחה כל הימים

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

 מורינו הגאון
רבי נחמן ליבוביץ שליט"א

מראשי הישיבה
ולבנו הרה"ג רבי שמואל שליט"א

ראש הכולל ברמת שלמה

 לרגל השמחה השרויה במעונם
 באירוסי הנכדה-הבת עב"ג 

בשעטומ"צ ולמזל טוב

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 המשגיח הגה"צ
רבי אהרן חדש שליט"א 

 ולבנו ידיד הישיבה הנכבד 
הרב בן ציון הי"ו 

 לרגל השמחה השרויה במעונם
 באירוסי הנכדה-הבת עב"ג 

בשעטומ"צ ולמזל טוב

תערב ברכתנו שיהא הקשר של קיימא 
ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת 

 דקדושה מכל יוצ"ח 
מתוך שמחה וטוב לבב

כוס תנחומים
נשגר בזאת ליקירינו הנכבד, מוקיר ורחים רבנן, ידיד 

הישיבה ומסור לראשיה ולומדיה רבות בשנים
הרב עזרא הלוי ברקוביץ הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
ציריך

בפטירת אשתו-אמם החשובה
מרת ברכה ע"ה

אשר זכו להקים בית של תורה ולהיות אכסניה של 
תורה לרבותינו ראשי הישיבה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא תוסיפו לדאבה עוד, וזכות מעשיה הגדולים 

וטרחתה למען התורה ועמליה יעמדו לעילוי נשמתה
המשתתפים בצערכם
ישיבת מיר ירושלים


