
פרשת שלח

זמני כניסת ויציאת השבת

ישמע חכם ויוסף לקח
שלח לך אנשים. )במדבר יג, ב(

למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי 

שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים 

הללו ראו ולא לקחו מוסר. )רש"י(

ליבוביץ  ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  שואל 

זצ"ל, וכי זה היה עיקר חטאם של המרגלים, שלא 

לקחו מוסר?

אלא, ודאי יש לומר כי עיקר חטאם היה שהוציאו 

את דיבת הארץ רעה. אולם, היתה עליהם תביעה 

מיוחדת שלא לקחו מוסר ולא למדו לקח ממעשיה 
של מרים. אחר מעשה מרים, היה עליהם לעצור, 
להתבונן ולהפיק מוסר השכל ממאורע זה, ולא 
לשוב על חטאה של מרים, אבל "רשעים הללו 

ראו ולא לקחו מוסר".

ענין זה חידשה לנו חכמת המוסר: בכל דבר שאדם 
רואה או שומע, יחפש את השורש והעיקר - מה 
עליו ללמוד, איזה לקח להוסיף, וכך יביא כל לימוד 

לידי מעשה.

)דעת תורה, עמ' קי"ד(

תוספת משהו של מוסר
היה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל נוהג 
לספר, כי טרם בואו של מרן המשגיח הגה"צ רבי 
ירוחם ליבוביץ זצ"ל לכהן כמנהל רוחני בישיבת מיר, 
עבר פעם בעיירה סטוצ'ין, ונתבקש על ידי ראש 
הישיבה הגאון רבי אלתר שמואלביץ זצ"ל )אביו של 
רבי חיים( להשאר בה ולכהן שם כמשגיח בישיבה.

"אין  רבי אלתר:  לו  ירוחם אמר  רבי  אל  בפנותו 
לי אמצעים חומריים אותם יכול אני להציע לך, 
אולם את הכתונת היחידה בה אני לבוש, אותה 

אני מוכן לתת לך!"

וכשסיפר הגר"ח את הדברים, הוסיף ואמר: "כלום 
כמשגיח  ירוחם  ברבי  צורך  שהיה  אתם  סבורים 
בישיבת סטוצ'ין, הלא כרבה של סטוצ'ין שימש אז 
הגה"צ רבי ליב חסמן זצ"ל, מגדולי בעלי המוסר, 
הצרכים  את  מילא  לא  סבורים אתם שהוא  וכי 

הרוחניים והמוסריים של הישיבה?!"

של  משהו  תוספת  על  שאפילו  ללמדנו,  "אלא, 
מוסר, צריך האדם להיות נכון לתת את הכתונת 

היחידה אשר לעורו".

)מח ולב, עמ' כ"ב(

ארבעים שנה אקוט בדור
וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה' כולם אנשים 

ראשי בני ישראל המה. )במדבר יג, ג(

סיפר המשגיח דישיבת לומז'א הגה"צ רבי משה 
רוזנשטיין זצ"ל, בעל "יסודי הדעת":

שאלתי פעם את מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם 
ליבוביץ זצ"ל אודות יוצאי מצרים, איך באו לידי 
חטא כזה, אחרי ראותם את כל הנסים והנפלאות 

והמעמד הנשגב של מתן תורה בהר סיני.

דבר  איזה  לו  יבאר  כי  לתומו  משה  רבי  חשב 
מחקר עמוק ויפרש בפניו את כל סודות הענין, אך 

להפתעתו השיב רבי ירוחם על שאלתו בדברים 

כדורבנות:

"זהו, אהובי כח היצר", והתחיל להקריא באוזניו 

בקול ניגון בבכי ובדמעות: "ארבעים שנה אקוט 

בדור ואומר עם תועי לבב הם והם לא ידעו דרכי..."

מעיד רבי משה על עצמו: "תשובתו זאת הספיקה 

לי יותר מהרבה יותר פירושים וביאורים, והרבה 

למדתי אז וגם עתה מתשובה זו".

)יסודי הדעת, הקדמה(

ַרְך. מוֹ ִיְתבָּ ָמקוֹם ֶזה שְׁ ם ה', ִמיָּד ָחל בְּ שֵּׁ ָאנּו קוְֹרִאים בְּ ם ה', ּוְכשֶׁ ְקִריַאת שֵׁ ן הּוא בִּ יָּבוֹא, כֵּ ׁש ַלֲחֵברוֹ שֶׁ ָאָדם קוֵֹרא ּוְמַבקֵּ מוֹ שֶׁ כְּ  ָצִריְך ָלַדַעת שֶׁ
יג, כוִֹלים ְלַהשִּׂ יְּ ׁשּועוֹת ְוַהַהְצָלחוֹת שֶׁ יָך". ְוָכל ַהיְּ יר ֶאת-שְִׁמי ָאבוֹא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ קוֹם ֲאשֶׁר ַאְזכִּ ָכל ַהמָּ תּוב )שמות כ, כ( "בְּ  ּוִכְלׁשוֹן ַהכָּ

ׁשּוָעה ל ַהַהְצָלחוֹת ְוהּוא ְמקוֹר ַהיְּ ם ה' הּוא ְמקוֹר כָּ י שֵׁ ַרְך, כִּ מוֹ ִיְתבָּ יֵאת שְׁ יִגים ַרק ַעל ְיֵדי בִּ ָאנּו ַמשִּׂ

)מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"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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גיליון שבועי
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וידידי ישיבת מיר

20:30  19:10 ירושלים 

20:32  19:30 בני ברק 

 20:31   19:29 מודיעין עילית 

 20:31   19:29 בית שמש 

20:30   19:28 ביתר עילית 

זמני כניסת ויציאת השבת

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

דעת חכמה ומוסר
השמונים  השנה  יום  בפתח  אנו  ניצבים 
להסתלקותו של מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם 
ליבוביץ זצוק"ל, אשר העמיד את הישיבה בקרן 
אורה של חכמת המוסר והביאה לימי תפארתה 
הגדולים, ואשר החותם שהטביע עליה במשך 
כחצי יובל שנות כהונתו בה, השפיע לא רק על 
על  אף  אלא  לאורו,  שזכו  הרבים  התלמידים 
דורות שלמים, באשר תלמידיו אותם טיפח איש 
איש כפי דרכו, הזריחו מאורו הגדול שהיה בו 
כדי טופח על מנת להטפיח, על אלפי ורבבות 

תלמידים בכל היכלי התורה.
מן הנודעות היתה התמסרותו המופלאה לתלמידי 
הישיבה, איש איש כפי דרכו, כשכל מעיניו ומחשבתו 
נתונים עליהם לגדלם ולהצמיחם בתורה וביראת 
שמים, ולימים היתה תורתם מכרזת עליהם כי הם 

הם אותם גידולים מופלאים שגידל רבי ירוחם. 
דברי תורתו ומאמרי המוסר והמחשבה אותם 
קרן  גם  שימשו  הישיבה,  תלמידי  על  השפיע 
גלותם  אורה למאות תלמידי הישיבה בשנות 
מפעם  דבריו  את  מדפיסים  כשהם  בשנחאי, 
לפעם והם היו עבורם כמקור חיים באותם ימים 
היהודי  העולם  מכל  מנותקים  כשהם  קשים, 
וחיים חיי צער כשרק התורה והמוסר מהווים 

להם משען ונחמה.
תפילתנו שזכותו תעמד לנו, ונזכה שרוחו הכבירה 
ואורחות מוסר שהשריש בישיבה, יוסיפו וילווו 
אותה כמאז ועד הנה, ומכח אמרי מוסריו ומאמרי 
חכמתו יהיו שפתותיו דובבות בקבר עד יבוא ינון 

ויקיצו וירננו שוכני עפר במהרה בימינו.



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
שמור עיניך

)במדבר  עינכם.  ואחרי  ולא תתורו אחרי לבבכם 
טו, לט(

ברשימה שכתב מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ 
זצ"ל באחת ממחברותיו, חקק עלי גליון את גודל 
הזכות והחובה התלויים בשמירת העין והלב, וכה 

כתב:

עין האדם הרי היא כמו מכשיר צילום, היא מצלמת 
הכל טוב, וגם חלילה להיפך. הלב, זוהי המעבדה 
מוחו  התצלומים.  את  שמה  שמייצרים  הכימית 
של האדם זהו המקום שמציגים שמה תדיר את 

התמונות המיוצרות על ידי לבו.

הוא  ובמה  לרגע,  שובת  אינו  האדם  של  מוחו 
מתעסק? זה תלוי במה שעינו רואה, אם העין לומדת 
תורה הקדושה, אזי העין מצלמת את אותיותיה 
של התוה"ק, של חז"ל הקדושים, נביאים תנאים 

ואמוראים, ראשונים ואחרונים.

כל משפט ודיבור מחז"ל הקדושים כולל בתוכו את 
קדושתם של חז"ל, את ריח הגן עדן שהם נמצאים 
בו עכשיו, כאשר מזכירים דבר משמם שפתותיהם 
דובבות בקבר, והם מתפללים עבור המזכיר את 

שמם, להשפיע מקדושתם עליו, וגדולים צדיקים 

במיתתם יותר מבחייהם.

בכל דיבור של תורה שלומדים מתווספות מרגליות 

שהאדם  דיבור  וכל  כביכול,  רבש"ע  של  בכתרו 

בחז"ל  מובא  כן  ומנשקו,  הקב"ה  לוקחו  לומד 

)זוה"ק ח"א ד, ב(.

מובן איזה אושר כלול בזה, והכל תלוי בעין, לכן 

שמור עיניך היטב שתראה רק דברי תורה.

)בנין נחום, עמ' תקס"ג(

קורות בתינו
תר"ע-תרצ"ו

רסיסי אורה מאורו הגדול של מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל
חכם וקדוש

מרן המשגיח זצוק"ל מחונן היה בכח השפעה עצום 
וריתק למשמעתו, משמעת פנימית, צבא אדיר של 
בעלי תריסין ההולכים לאורו. הופעתו בקרב התלמידים 
חישמלה תמיד את האוירה ונוצר מתח רוחני גבוה. 
עיניו החודרות, החופשות כל חדרי בטן היה  מבט 

מחולל מהפכה בנפשותיהם.
שיטתו המיוחדת והעמוקה מני ים, הבנתו החודרת 
בנפש התלמידים לצד מסירותו העצומה עבור כל 
בשורה  אותו  העמידה  יתואר,  בל  באופן  תלמיד 
הראשונה של מעתיקי השמועה בדורות האחרונים.

רבים מגדולי התורה והיראה בדורו התחנכו על ברכיו, 
כאשר הערצתם לדמותו והתקשרותם אליו גם כעבור 
עשרות שנים מאז הסתלקותו העידה יותר מאלף עדים 
על עוצם גדלותו ומשנתו החינוכית המוסרית הנהירה 
שפילסה דרך בלבבות רבים ומשפיע על רבים משוחרי 

היראה והמוסר עד עצם היום הזה הנוהרים לאורו.
ספריו 'דעת חכמה ומוסר' ו'דעת תורה' מהווים מקור 
חכמה ודעת בעמקות מחשבתית מיוחדת, וניצבים 

בכותל המזרח של ספרי המחשבה והמוסר.
היטיב להגדירו הגה"צ רבי הירש ברוידא זצ"ל חתן 
הסבא מקעלם זצ"ל באמרו: "לו היה קם אדמו"ר 
חמי זצ"ל מקברו והיה רואה את רבי ירוחם, ודאי 

היה אומר כי זה אל מי שכיוונתי".
די לנו לצטט ולהביא את מה שכתב אודותיו הגה"צ 
מאליהו'  'מכתב  בספרו  זצוק"ל  דסלר  אליהו  רבי 
)ח"א, עמ' 117(: "אחד המיוחד בגדולי המעמיקים 
אשר ידעתי בדורי, חכם וקדוש". ואילו הגה"צ רבי 
משה רוזנשטיין זצ"ל המשגיח דישיבת לומז'א כתב 
כי כבר בקלם הכירו ברבי ירוחם זצ"ל "כסמל לדמות 

תבנית אמיתית של חכמת המוסר". 
כך גם העיד לימים מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
את  לראשונה  שמע  כאשר  כי  זצוק"ל,  לווינשטיין 
שיחתו המוסרית עשה עליו הדבר רושם כביר עד 

שחולל מהפך רוחני בחייו האישים. וכה אמר: "במאמרו 
הראשון דיבר בענין אמונה. בתום השיחה הרגשתי 
התפילין  המידות,  ועבודת  האמונה  עבודת  בלי  כי 
שלי אינן תפילין, והציצית שלי אינה ציצית! מאותה 
עצמי, בהשפעת הדברים,  על  ואילך קבלתי  שיחה 
שלא להסיח דעתי מענין האמונה אף לשעה קלה 

במשך כל ימי".

מושל בדעתו
נביא בזה קטעים אחדים מתוך הקדמת בניו זצ"ל 
לספרו 'דעת חכמה ומוסר', מהם נוכל ללמוד במקצת 
על עוצם אישיותו והליכותיו בקודש. וכה כתבו: "הוא 
הגבר שהיה מושל בדעתו וחסיד במעשיו. כל חייו 
היה תפוש בהמון מחשבות קודש קדשים. מה נהדר 
היה הופעת אאדמו"ר זצ"ל בבית מדרשו, בעת הלכו 
בישיבה לארכה ולרחבה, עטוף באדרתו מוקף באצילות 
של רוח קדושה שהיה מקרין מעל פניו, כולו היה שקוע 
ותקוע בחוזק ואומץ הלב והמוח כולו בדבקותו בה' 

ולא פנה מהעמקת דעתו תמיד. 
"ומעודו אז שם דרכו לממשלת הדעת, כאשר כן מצאנו 
ראינו בפנקס ה"קבלות" ליוה"כ עוד מימי חורפו, אשר 
באחת מהם נאמר וז"ל: "שבתי וראיתי כי אין אני 
ברשות עצמי כי אם ביד אחרים ממש, והוא החומר 

עם אבותיו ותולדותיו אשר הם שולטים בקרבי. ולא 
די בזה, כי גם יתנו שחד להשכל להטעותו בדבריהם 
המעקשים, אשר אך לגרש את האדם מן הטוב זהו 
כל רצונם, לכן קבלתי עלי בל"נ ללמד עצמי לעשות 
את הדעת למושל בקרבי, אולי יעזרני ה', וע"ז קבלתי 
עלי לעשות בכל יום חמשה פעמים ענינים נגד הרצון... 

ובקנס אם אחסיר איזה יום אשלם 10 קאפיקעס.
בהמשך נכתב: "ולא בכדי אשר סיפר לנו בשכבו על 
"מיום  הסתלקותו:  לפני  ספורים  ימים  קדשו  ערש 
עמדי על דעתי לא הלכתי במחשבה בטלה". רצה 
ללמדנו להועיל, להראותנו על עיקר נקודת דרגתו 

בעבודת ה', לנו להתבונן וכן לעשות.
ביותר  והעצומה  הכבירה  השפעתו  סגולת  "ומזה 
ובמחשבותיו  ברעיונותיו  רק  הצטמצמה  לא  אשר 
המלבבים והמחוצבים, אלא שכל הבא לעומתו קדוש 
יאמר לו, תיכף היה נמשך אחריו כאחר אבן המושך, 
היתה  עזה.  והערצה  קשור בשלשלאות של אהבה 
זאת המשכה לא פשוטה ורגילה, אלא מרגישים היו 
גבהות  למקום  אותך  מעלה  סתור  כח  איזה  כאלו 
ועילאות, ומאחד ומדבק אותך ללא ניתוק ועזיבה. 
"כי כאשר ידע החלק את הכל ידבק בכל" )אאב"ע 
פר' חקת( היו מרגישים כאלו כח מניע כביר מלא קווי 
אורה מתפשטים ומדבקים בכל ישותך, וכל נקודה 
ונקודה שבכחות נפשך קולטת לתוכה אורה זו לפי 
כח קליטתה והשיגה הפרטים, ואז כבר מצאו דבריו 
הק' שיצאו מתוך תוכיות לבו ומוחו - שערים פתוחים 
לפנימיותם שלהם, והיו נכנסים הדברים בלבותם, הרוו 
הולידו והצמיחו והיו לטל של תחיה לרוחם ונפשם".

שיחותיו בישיבה
תלמידיו העידו כי אחד המעמדים הכבירים במחיצתו 
היה בעת מסירת השיחות בישיבה. תלמידו הגה"צ רבי 
שלמה ולבה זצ"ל תיארו לימים: "המשגיח היה נושא 
גדושה  וחצי  שעה  במשך  בקביעות  בישיבה  דברים 
ברעיונות עמוקים, ברגש נפלא. חצי שעה לפני שהגיע 

 ברחובה של מיר.
מרן המשגיח מלווה בתלמידי הישיבה 



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

מיהרו הבחורים לתפוס מקומות סביב הבימה. כארבע 
מאות בחורים הצטופפו, והשקט היה מוחלט. המשגיח 
ישב ודיבר, בשקט, בלחש, כאילו הוא מדבר אל עצמו, 
כאילו הוא בעולם אחר. כל הבחורים הרגישו כאילו הם 

מתעלים אתו לעולמו שכולו זך ורוחני...
תלמיד אחד מגדולי הלמדנים זכה לבאר רמב"ם תמוה 
שכל התלמידים התקשו בו ולא יכלו ליישבו. המשגיח 
ביקש ממנו שישמיע לו את התירוץ. התלמיד השמיע 
את החידוש והמשגיח לאחר ששיבח את הדברים. שאל 
אותו כמה זמן השקיע כדי להגיע לתירוץ הנפלא הזה 

התלמיד חשב וענה: "בין ארבע לחמש שעות".
שאלו המשגיח: "האם שמעת את השיחה המוסרית 
האחרונה שלי? "לאחר שנענה בחיוב, המשיך המשגיח 
ושאל: "לפי השערתך כמה זמן עבדתי על שיחה זו ?" 
זו  ולבסוף אמר, שנדמה לו שבשיחה  התלמיד חשב 
השקיע המשגיח גם הוא כארבע עד חמש שעות. נענה 
לו המשגיח: "לא! השקעתי יותר מזה". ניסה התלמיד 
לשער: "בין שמונה לעשר שעות?" אמר המשגיח: "יותר 
מזה"! אמר התלמיד: "אולי כמה ימים", אך המשגיח 
כמה  "אולי  התלמיד:  לו  אמר  "יותר".  לעומתו:  ענה 
שבועות". אולם המשגיח ענהו: "יותר, ואגיד לך: עבדתי 
על זה חצי שנה..." למותר איפה לבא ולהאריך עד כמה 

כוחות השקיע המשגיח בשיחותיו. 
אחד התלמידים סיפר כי רבי ירוחם היה מודע לכח 
ההשפעה של שיחותיו ואף התבטא פעם באמרו: "מי 

ששומע את שיחותי, כבר לא יהנה מהעוה"ז!".
וכה מפורסם כי שאלוהו פעם בזכות מה הצליח להעמיד 
כל כך הרבה תלמידים הגונים. והשיב בהצביעו על זקנו 

המלבין: כל שערה לבנה - בגלל תלמיד!

לפי רוחו של כל אחד ואחד
שח תלמידו הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי זצ"ל ראש 
ישיבת פוניבז': פעם שהיתי בעיר ריגא במרחצאות 
הרפואיות, שם שהה באותה העת גם המשגיח דמיר 
ז"ל, ולנתי בחדר אחד עם בחור עשיר שלמד לימודי 
חול כמה שנים בגימנסיה, והבחור היה נכנס הרבה 
ומדבר אתו  ז"ל שהיה מקרבו  לדבר עם המשגיח 
באריכות. וכל פעם שהייתי נכנס לחדר היה המשגיח 
מפסיק לדבר. והמשגיח חשב שנעלבתי מזה )זה היה 
רק חשש של המשגיח אבל אני כשלעצמי צחקתי 
מזה(, ואמר לי לפייסני "אתה לא צריך לשמוע את 
מה שאני מדבר אתו, הרי מה שאני מדבר אתו, הוא 
בעת  אצלו  שנתשרש  מה  מלבו  להוציא  כדי  רק 
ישובון'!"  לא  באיה  'כל  אשר  בגימנסיה  שהתחנך 
)משלי ב, יט(. הנה המשגיח עשה מעשה גדול ביותר 
בדיבורו עם אותו בחור, ובכל זאת היה סבור כי אם 
היה נותן לי לשמוע, היה פוסל בזה את כל המעשה 
]כיון שהדברים שנאמרו לא היו מתאימים לפי רוחו 

של בן תורה, להרהר ולדבר בענינים אלו[.

בדרכי החינוך
ערב אחד בשעת לילה מאוחרת חזרה קבוצת בחורים 
מן הישיבה לאכסניה. עלטה כבידה שררה ברחוב 
ולא יכלו לראות מאום אף לא למרחק קצר. לפתע 
שמעו הבחורים קולות מרוצה מאחוריהם, אך לא 
היתה להם כל אפשרות להכיר את הרצים ולהבין 
את פשר מרוצתם. חששות כבדות החלו מכרסמים 

בלבם, שמא גנבים הם, או שמא גרועים מאלו, ומתוך 
פחד גדול שנפל עליהם החלו נסים בבהלה, אך דא 
עקא - ככל שהגבירו הבחורים את מנוסתם, שמעו 
שגם הריצות בעקבותיהם גוברות והולכות, ומי יודע...

כך נסו התלמידים על נפשם עד שהגיעו לאכסניה 
הקרובה, נכנסו פנימה וסגרו אחריהם את הדלת. לא 
חלפו רגעים אחדים וכבר נשמעו נקישות על הדלת. 
היו אלה שוטרים מתחנת המשטרה המקומית, ולבני 
הישיבה לא נותרה ברירה, כי אם לפתוח בפניהם 

את הדלת.
השוטרים  החלו  הדלת,  את  התלמידים  משפתחו 
טוענים כנגדם: "יש לכם נס. צעקנו לעברכם, ולא 
השבתם, ולא עוד אלא שתחת זאת ברחתם לנפשכם. 

כמעט שכבר ירינו ברובים לעבריכם!"
תוך כדי דברים ביקשו השוטרים לראות, את 'תעודות 
הזיהוי' של כל הבחורים שנכחו שם )הישיבה היתה 
זה  גליון  עלי  מיוחדות.  לבחורים תעודות  מנפיקה 
במדור 'ימים מקדם' התפרסמה פעם תעודה כזו(. 
הוציאו הבחורים, איש איש מאמתחתו, את התעודות 
והראום לשוטרים, פרט לבחור אחד )היה זה הגאון 
רבי שלמה שמשון קרליץ. לימים אב"ד פתח תקוה( 
שכיון שאכסניה זו לא היתה אכסנייתו הוא, לא היתה 
והוא התנצל בפני השוטרים,  ידו,  התעודה בהישג 
נמצאת בחדרו שבאכסניה  הזיהוי שלו  כי תעודת 
והם ביקשו  אחרת. אך השוטרים לא התרצו בכך, 
לילך עמו לחדרו, לבדוק את תעודתו. וכך הוה. הללו 
צעדו בעקבותיו החדרה, הוא הראה להם את תעודתו 

והשוטרים פטרוהו לשלום.
אך המעשה לא תם בזה.

למחרת נודע האירוע למרן משגיח,  ובו ביום נעמד 
המשגיח לומר 'שמועס' בישיבה, כשהוא פותח את 

דבריו בפתיחה חריפה ונוקבת. וכה היו דבריו: "אומר 
שאירע  החמור  המקרה  שעקב  האמת.  את  לכם 
הישיבה,  את  לסגור  שצריך  אולי  חשבתי  אתמול, 

וכבר שוחחתי על כך עם רבני הישיבה...".
המתח, בלבותיהם של בני הישיבה, גבר מרגע לרגע. 
הביטו זה אל זה בעינים תמהות, על מה ולמה יצא 
שבגינו  הדבר  מהו  להבין,  השכיל  לא  איש  הקצף. 
חפץ המשגיח זצ"ל לנעול את דלתותיה של הישיבה, 
הגדול  תורה,  של  פלטרין  על  הגולל  את  ולסתום 

והקדוש הזה.
 ואז, המשיך המשגיח זצ"ל ופירש שכוונתו לאותו 
מעשה שארע בליל אמש עם אנשי המשטרה, כשהוא 
מוסיף ופונה אל בני הישיבה, בתביעה נוקבת: "איך 
עם  לבדו  ללכת  לבחור אחד  יתנו  יתכן, שבחורים 
מלבד  הלא  לחדר?!  ללותו  יצטרפו  ולא  השוטרים 
הסכנה הטמונה בדבר, יש לחברים לחוש את הרגשי 
הפחד והבהלה התוקפים את חברם במצב שכזה! 
איך עושים כך לבחור?! כל התורה לא שווה מאום 

כשאין מידות טובות...
שכן כך היתה דרכו של רבינו, שכל אירוע ראוי היה 
בעיניו לבחינה מעמיקה, ולא הותיר אחריו עובדא 
וצדי צדדים  אחת שלא חקרה היטב מכל צדדים 

עד שהעמידה על תילה.

בהאי קטירא איתקטיר
כתב הגה"צ רבי שלמה וולבה זצוק"ל: בחורף תרצ"ו 
רחפה על יהדות פולין גזירה לאסור את השחיטה. 
המאבק על גזירה זו ב"סיים" )בית הנבחרים( הפולני 
צער אדמו"ר  אין לתאר את  נמשך כמה שבועות. 
)הגאון רבי ירוחם זצ"ל( על מחשבת שונאי ישראל 
זו, שראה בה גזירה מן השמים לערטל את הכלל 
ישראל ממצות הקדושה. בשבועות שהמאבק נמשך, 
משעה  ממש  אחריו  עקב  ממנו,  דעתו  הסיח  לא 
לשעה, הנהיג בישיבה אמירת תהלים ואבינו מלכנו 
באמרו כי גזירה כזאת מחייבת תשובה, והזמן אינו 
נופל מעשי"ת. בתקופה זו גילה ענינים נוראים בענין 

הגלות, דרכי זכיית התורה ונטילתה ועוד )ראה בספרו 
"דעת חכמה ומוסר" ח"כ סימן ס"ט-ע"ב(.

אדמו"ר ממש "החלה עצמו" על הכלל ישראל בצרתו 
ומצות הקדושה, וראו כלם עד כמה דבק לבו במצוות 

תורה ומוסר. מהלך בעיירת מרפא עם הגאון 
הגדול רבי ברוך בער לייבוביץ זצ"ל ראש 

ישיבת 'כנסת בית יצחק' קמניץ

מסע ההלוויה. מספיד הגאון 
רבי אליעזר קפלן זצ"ל
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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

מראות
מחיי הישיבה סביב לשולחנך 

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

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

הכרת הטוב בלתי נשכחת
ראש  מרן  ומדגיש  חוזר  היה  אותן  הנקודות  אחת 
שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  הישיבה 
זצ"ל, היתה רום חשיבותה של הכרת הטוב. עד כמה 
על האדם לזכור שמי שעשה לו טובה - את נפשו 
הוא חייב לו, ושזה הוא מיסודי היסודות של היות 

האדם - אדם.

מי  לכל  ותודה  טובה  מכירי  רבותינו  היו  זה  ברוח 
תלמידי  של  המופלאה  הצלתם  בשרשרת  שסייעו 
הישיבה בשנים הקשות והקודרות בהן גלתה הישיבה 
גולה אחר גולה מבית תפארתה - העיירה מיר בפולין, 
ועד קצה ארץ נושבת - שנחאי שבסין. אחד מבעלי 
הזכות הגדולה בהצלתם של תלמידי הישיבה )יחד 
עם עוד אלפי יהודים!( היה הקונסול היפני בקובנה 
סוגיהארה, שמסר  סמפו  מר  העולם  אומות  חסיד 
את נפשו בהנפקת אשרות מעבר שבזכותן הצליחו 
בני הישיבה לצאת מליטא ולהגיע עד יפן באותה 
טובה  לו  הכירו  רבותינו  דרך חתחתים מפורסמת. 

עד אחרית ימיו.

בימים האחרונים הגיע ארצה בנו של מר סמפו - מר 
נובוקי סוגיהארה. קבלת פנים מיוחדת בהשתתפות 
רבני הישיבה ואישים נכבדים, התקיימה לכבודו בבית 
מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, 
ולאחר מכן סייר מר נובוקי בהיכל הישיבה ובבתי 
המדרש השונים כשהוא מלווה ברבני הישיבה, ובכל 
מקום חלקו לו כבוד ויקר כיאה וכיאות לבנו של חסיד 
אומות העולם שזכה לקיים נפשות רבות מישראל.

השי"ת עד כדי מסי"נ. כאשר הרגיש אז לא בטוב 
היה ברור לכולם כי מה שלקח את הגזירה כל כך אל 
לבו החלה אותו ממש. ברם, מצבו הוחמר, והרופאים 
נלאו לעמוד על טיב מחלתו. בימי הספירה אמר את 

ההמשך הנפלא "ובעל הבית דוחק" שבו היה סיום 
דבריו, כל המעיין בהם ובפרט במאמר האחרון בש"ק 
בחוקותי יזדעזע בראותו כי זאת היתה "הזריעה 
השכינה  חפזון  עם  יחד  להחזיק  שלו,  האחרונה" 
הממהרת ואינה ממתינה, וחייבים "לרוץ" עמה בלי 

שום שיהוי זמן...

תקצר היריעה מהכיל כל פרשת מחלתו מאז נפל 
מצלצלת  עדיין  ובודאי  במדבר,  א'  ביום  למשכב 
מתוך  פעם  אחר  פעם  קריאתו  השומעים  באזני 
יסורין!"  די  פאר  טאטינקע,  דיר,  "אדאנק  יסוריו 

)תודה לך, אבא'לה, עבור היסורים!(.

ביומו האחרון עלי אדמות: ב' שלח י"ח סיון, היה 
ניכר שהוא יודע כי באותו יום יילקח מאתנו. הוא 
סירב לאכול, נפרד מהרופא החרדי ד"ר אדלר שטיפל 
בו. הדברים האחרונים ששמעו מפיו הקדוש סמוך 
להסתלקותו היו "שהכל נהיה בדברו". הגאון רבי 
כי  נזכר  תלמידיו,  מותיקי  זצלה"ה,  קוסובר  יוסף 
בזמנו האריך לבאר ברכת "שהכל" על פי המובא 
מהגר"א על ברכת "ובורא את הכל" "בפסוק נאמר 
מ"מ  אבל  נקט,  מעליא  לישנא  אלא  רע,  ובורא 
משמעות אחד להם, כי על כל מין קללה מברכין 
שהכל נהיה, כי הרע מעורב בכל כשומר לפרי והוא 
עצם הבריאה" )עיין בסידור הגר"א על ברכת יוצר 
אור( וזאת היתה כנראה מחשבתו האחרונה וברכתו 

לבוראו בעת עלותו למרום.

קול צהלה ורינה שפתינו אז תרננה

בלב נרגש ומתרונן ובקול שמחה וצהלה
מביעים אנו ברכתנו מעומק ליבינו

קמי ידידנו הנכבד והנעלה תומך תורה ולומדיה
מוקיר רבנן, רחים רבנן ואיהו גופיה צורבא מדרבנן

 עושה ומעשה בלב ונפש חפיצה
למען הישיבה הקדושה ואלפי תלמידיה

 הוא הגבר הוקם עול ליטול עליו
עטרת הכבוד בדינר 'הנני'

 עיניו פקוחות, אוזניו קשובות
וליבו שומע ומרגיש לקול טובת הישיבה
 הנגיד המפואר הנכבד משושלת היוחסין

רמת המעלה
מוה"ר הרה"ח רבי יצחק שפירא שליט"א

וכל משפחתו הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם בבוא עת דודים
נישואי בנם החתן המופלג מחשובי תלמידי 

הישיבה
הרב יואל ני"ו

עב"ג הכלה החשובה בת ידידינו הנכבד והנעלה
הרב שמריהו שטרולי שליט"א

ברכה מיוחדת נצרף בזה לאמה של מלכות
הרבנית החשובה בת גדולים

מרת טובה שפירא תליט"א

וברכתנו בזו צרופה
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לבנין עדי עד

תורה וגדולה יתאחדו על שולחנם
ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח שיחי'

מתוך שובע שמחות וגיל, והרחבת הדעת
אך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

מברכים ומשבחים בכל חותמי ברכות
ישיבת מיר ירושלים

ויהי בנסוע הארון. אלפי 
המשתתפים במסע ההלוויה

קבלת פנים למר נובוקי סוגיהארה. 
נושא דברים מורינו הגאון רבי יצחק 

אזרחי שליט"א מראשי הישיבה

למנוחת עולמים. מצבתו היא השריד 
האחרון שנותר בבית העלמין דעיירת מיר


