
כולן שוין לטובה
ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. )בראשית 

כג, ב(

בהספד שנשא מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל לפני מיטתו של הרב מפוניבז' הגאון רבי 
התמיהה  את  העלה  זצ"ל,  כהנמן  שלמה  יוסף 
היכן התפרש בכתוב מה היה ההספד? זאת ועוד, 
הלא שרה היתה גדולה מאברהם בנבואה, וכיצד 

היה ביכולתו להגדיר את מעלותיה וסגולותיה?

וביאר, כי ההספד נכתב בכתוב שלמעלה "שני חיי 
שרה", ופירש רש"י: כולן שוין לטובה, אברהם אבינו 
אכן לא נכנס לפרט ולתאר את גדלותה של שרה, 
רק זאת אמר "שני חיי שרה - כולן שוין לטובה", 
מילים אחדות הכוללות בחובן את כל השבחים 
שניתן לומר, שכל ימיה היו מנוצלים לטובה ללא 
כל הפסק והיסח הדעת, ואין לך הספד גדול מזה! 
דבר שכזה בהחלט היה יכול אברהם להכיר בה.

שבח מופלא זה המליץ מרן רה"י הגר"ח על הרב 
מפוניבז', גדלות נפלאה ומיוחדת היתה בו שקשה 
לנו, במעמדנו אנו, לתארה ולהגדירה כראוי, אמנם 

זאת נוכל לומר בודאות: "כל שנותיו שוין לטובה"! 
כל חייו היו רציפות אחת של עשיה ובנין לתורה 
ולחסד, כבר מגיל צעיר היה ענק בתורה ובעשיה 
המשיך  ושיבה  זקנה  שעד  וזכה  הכלל,  למען 

במפעליו הכבירים.

וזהו שנאמר גם על אברהם אבינו "ואברהם זקן 
בא בימים" )בראשית כד, א(, שכל ימיו היו חטיבה 
אחת של עבודת ה' ולא חלקים חלקים, שלא היה 

בחייו הפסק כלל.

ובאותו ענין סיפר הגאון רבי חיים הכהן קמיל 
זצ"ל את שהיה מספר מו"ר הגר"ח שמואלביץ, 
כי בצעירותו התעורר ללמוד תורה בחשק רב, אך 
חשב בלבו אולי אין הוא עדיין בשל לכך באותה 
העת, ובנוסף לכך הרי עליו להפרד לפני יציאתו 
ממקורביו, אך לבסוף החליט ללכת מיד לבית 
המדרש, וישב ולמד ברציפות עצומה שבע שנים, 
והוסיף הגר"ח שמואלביץ ואמר שאילו לפני שהלך 
לעמול בתורה היה רק הולך להפרד ממקורביו, אזי 
לא היה מגיע לאותה מדרגה אליה הגיע לבסוף.

הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בלבו
ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת. 

)בראשית כג, ג(

ירוחם ליבוביץ  החוה מרן המשגיח הגה"צ רבי 

הנלמד  נפלא  השכל  מוסר  על  במאמריו  זצ"ל 

מפסוק זה:

הנה כאשר אברהם אבינו הוצרך לדבר עם בני 

חת, אומר הכתוב "ויקם מעל פני מתו", והכוונה 

כאילו לא היה מתו מוטל לפניו, שהרי הוא נצרך 

לדבר עם בני אדם, ומצד כבוד הבריות, הנה אחרי 
רוב בכיותיו הסיר מעליו כל דמעותיו, רחץ את 
פניו, וצערו בקרבו טמן, דאגתו בלבו שם והיה 
כלא היה, כי הלא עם בני אדם הוא מדבר, ואין 
כבודם שידבר אתם ודמעות זולגות מעיניו, אין 
זה מן הכבוד לדבר אתם והוא מייבב בבכי, אלא 
שלט ומשל על עצמו ורגשותיו, ודיבר אתם בפנים 
מסבירות אף צוהלות, כי כך הוא כבוד הבריות.

)דעת תורה, עמ' קנ"ב(

בירור מקחו של צדיק - כעשרת הדברות
לאברהם למקנה לעיני בני חת. )בראשית כג, יח(
עשר פעמים הוזכרו "בני חת" בפרשה, ודרשו חז"ל 
)בראשית רבה נח, ח( "אמר ר' אלעזר כמה דיות 

משתפכות כמה קולמוסין משתברין כדי לכתוב 
בני חת. עשרה פעמים כתיב בני חת כנגד עשרת 
הדברות, ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של 

ִהיא  מּון ּבוֹ ֵאיזוֹ שֶׁ טָּ ה שֶׁ מֶּ א ַאף בַּ לּוִיים ְלֵעין ּכֹל, ֶאלָּ ָבִרים ַהגְּ דְּ ׁש, ְולֹא ַרק בַּ ֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַממָּ ָכבוֹד ֲחֵברוֹ ַעד כְּ ַחיָּב ָאָדם ְלַהְפִליג בְּ
בוֹד ֲחֵברוֹ  יַצד יּוַכל ְלַהְרּבוֹת ֶאת כָּ ֶלת ַעל ָהָאָדם ַהחוָֹבה ָלתּור ַאַחר ֵעצוֹת ְוַתְחּבּולוֹת כֵּ נוָֹסף ְלַכְך, ֻמטֶּ יוֵֹתר! בְּ ה בְּ זָּיוֹן, ְולּו ַהַקלָּ ת בִּ חּושַׁ תְּ

)מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין 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 רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

חיים של תורה
מאורע נפלא התקיים הישיבה בין כותלי הישיבה 
כאשר מאות מבוגרי הישיבה שנלוו אליהם גם 
אוהדי וידידי הישיבה מכל רחבי ארצות הברית 
ועוד ממדינות העולם, זנחו לשבוע אחד מאחורי 
גיוום את כל עסקיהם המסועפים, ושבו למשך 
שבוע שלם של 'ירחי כלה' אל בין כותלי הישיבה.

הישיבה  מקנה  אותו  הרוחני  המטען  שכן, 
בשנות  להם  העומד  זה  רק  אינו  לתלמידיה, 
לימודם בישיבה, אלא מוסיף ללוותם על כל 
צעד ושעל בימי חייהם והגעגועים לימים בהם 
ישבו בין כותלי הישיבה ואין להם בעולמם אלא 
ד' אמות של תורה, הלכה ומוסר, אינם פוסקים 
לרגע - גם עשרות שנים לאחר שיצאו מהישיבה 

ולעיתים יצאו גם לעולם המעשה.

אותם  את  מלראות  יותר  מלבב  כן  אם  מה 
תלמידי הישיבה בעבר שווים אל הישיבה לעסוק 
בתורה מתוך חשק והתדמה משל היו בחורים 
צעירים, החל משעות הבוקר המוקדמות ועד 
שעות הלילה המאוחרות, לוחמים במלחמתה 
של תורה, מאזינים לשיעורי תורה ושיחות מוסר 
והשקפה, ושוב - למשך שבוע אחד - אין להם 
בעולמם אלא ד' אמות של תורה, הלכה ומוסר.

זהו כוחו המופלא של בית היוצר דישיבת מיר, 
התורה  וחשקת  אהבת  את  ולהנחיל  להחדיר 
לכל אחד ואחד מתלמידיה, כשאותה אהבת 
תורה מופלאה העוברת בין כתלי הישיבה מזה 
מאתיים שנה, מבעירה את היכלי הישיבה באש 
לבבות  ואת  ישבותו,  לא  ולילה  יומם  התורה 
יתן  מי  ושנים.  ימים  לאורך  תלמידיה  רבבות 
ויקוים בנו מאמר הכתוב "לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור 

לעשות ככל הכתוב בו". 
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פרשת חיי שרה
זמני כניסת ויציאת השבת
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

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

מרגלא בפומיה של מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן 
צבי פינקל זצ"ל דברי מרן ראש הישיבה שר התורה 
הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, על הפסוק “ויבוא אברהם 
לספוד לשרה ולבכותה". הגר"ח הקשה מדוע לא 
טרחה התורה לספר מה היה תוכן ההספד? אלא, 
ביאר, התורה אכן סיפרה את תוכן הספדו במילים 
הבאות: “שני חיי שרה" שדרשו חז"ל: ‘כולם שוים 
לטובה'. היינו, ששרה אמנו הגיעה למעלתה הגדולה 
ידי זה שכל שנותיה היו שוות לטובה, עליה  על 
רצופה ללא הפסק. זו הסיבה, היה מוסיף הגר"ח, 
שגם בין הלומדים, בודדים בלבד מגיעים לדרגת 
ת"ח אמיתיים. כשאין הפסקה בלימוד אין הפסקה 
בעליה, ולהיפך בהיפך. הדרך להצליח היא להישאר 

בעליה רצופה ותמידית.

ימיו של רבינו היו מיקשה אחת של מסירת  כל 
בימי  הזמנים,  בין  ובימי  הזמן  בימי  לתורה.  נפש 
ששי ובמוצאי שבתות, בחגים ובשבתות – תמיד 
היה שקוע בלימוד. הוא סיפר שביום חופתו הציע 

לו דודו זקנו מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי 
אליעזר יהודה פינקל זצ"ל שיקבל על עצמו ללמוד 
מדי יום ביומו לפחות שתים עשרה שעות, ובששי-

שבת שמונה עשרה שעות. לימים כשרצה לעודד את 
תלמידיו אמר להם: “ברוך ה' זכיתי לעמוד בקבלה 
זו גם בזמנים שהדבר היה קשה מאד, כמו בימי 

נישואיהם של ילדי".

זצ"ל,  יצחק  רבי  הגאון  בנו  סיפר  לידתנו"  "מאז 
“הזכרון שהיה לנו מאבא הוא רק זכרון של תורה. 
היינו רואים אותו לומד 9-8 שעות ברציפות ללא 
הפוגה. לעיתים, כשהתייבשו שפתותיו מרוב קריאה 
ודיבור, היה מבקש מהחברותא שיקרא והוא יסביר. 
להפסיק – לא הפסיקו. החברותא הג"ר יוחנן עקשטיין 
היה מתאר תמיד שבימי ששי לא היה לאבא דבר 
מלבד 'שטייגען'. הם היו מתחילים ללמוד משעת 
בוקר מוקדמת, ולמדו ברצף עד שעות אחה"צ סמוך 
ונראה לשבת. בליל שבת אחרי הסעודה שבו ולמדו, 

וכן ביום השבת. ימי ששי ושבת היו רובם ככולם 
עמוסים בעמל התורה. זהו המראה שהורגלנו אליו 
כל השנים. עוד זכורה לי התקופה בה היה לומד 
בשעות אחה"צ בביתנו עם רבו הגאון רבי חיים קמיל 
זצוק"ל. ידענו כולנו כי אלו שעות איכות שאבא לא 
יסכים לבטל בשום אופן. אמא שתבלחט"א היתה 
מקפידה ומתאמצת שלא נפתח את הדלת כדי שלא 

נפריע חלילה ללימודם.

רבו  עם  ללמוד  לאופקים  נוסע  שהיה  "בתקופה 
בחברותא, היה לוקח אותנו כדי להאהיב עלינו את 
התורה. כל שבוע היה נוטל עמו בן אחר. עד היום 
לא אשכח את הריתחא דאורייתא שהיתה בחדר 
הלימוד. שעות על גבי שעות הם ישבו וליבנו סוגיות. 
כל מילה ומילה, כל נקודה ונקודה בסוגיא מוצתה 
עד תומה. מדי פעם, כשרבי חיים היה מבחין בנו 
הילדים ומגלה שסבלנותנו פוקעת, היה קורא לנו 
ואומר: 'אתה רואה כאן את הרשב"א? מילותיו קשות 
לנו. אולי אתה בחכמתך תוכל להאיר את עינינו?' כל 

זה נתן לנו מושגי אמת מהי שקידת התורה, מהי 
יגיעת התורה שאין לה גבול ומידה".

שנה אחת ביום הפורים התקיימה בישיבה מסיבת 
פורים. בטוב לב המלך ביין ביקש רבינו מתלמידו 
שיתלווה אליו לביקור בבית חותנו מרן ראש הישיבה 
הגאון רבי ביינוש פינקל זצ"ל. בדרך דיבר איתו 
בסוגיית ‘חרדל' בבבא בתרא, שנלמדה אז בישיבה. 
אומר התלמיד: “הליכה זו עשתה עלי רושם בל 
ימחה, והטביעה בי חותם אחת של בן ישיבה". אף 
בפורים, בעיצומה של השמחה – אין נוטשים את 
הלימוד. אדרבה! “עלינו ללמוד מהמן הרשע. היה 
לו הכל, ובגלל איזה חסרון קטן הוא כבר אמר “וכל 
זה איננו שוה לי". כך זה בכח הטומאה, וכנגד זה גם 
אנו בכח הקדושה נתחזק באמירת “וכל זה איננו 
שווה לי". עלינו להרגיש תמיד רעב וחסרון. לעולם 
לא לשבוע מתורה!" כך היה אומר ראש הישיבה, 
כך לימד וכך למד לעצמו, ברעב ובשאיפה תמידיים, 

להוסיף עוד ועוד בידיעת התורה.

כל ימות השנה היו ימי לימוד רצופים המורכבים מג' 
סדרים. ‘זמן' קיץ היה מתחיל עוד לפני שתם ‘זמן 
חורף'. שכן בסביבות פורים, לאחר שמסר שיעור כללי 
אחרון של זמן חורף – כבר החל בהכנה לזמן קיץ. 
באותו יום כבר היה מפנה את מדף הראשונים שדנו 
במסכת שנלמדה – ומחליפם לספרים על המסכת 
הבאה. גם חברותות התחלפו באופן הזה. גיסו הגאון 
רבי בנימין קרליבך שליט"א מספר, ששנה אחת עוד 
בטרם נגמר זמן החורף אמר לו רבינו, שבימים אלו 
הכין כבר ארבעה שיעורים ל'זמן קיץ'. הכל מציינים 
את יכולתו של ראש הישיבה להתנתק כליל מכל 
טרדותיו ולהשקיע את כל כולו ב'בלאט גמרא'. פעם 
למד עם אחד החברותות. תוך כדי לימודם התפרק 
הספסל עליו ישבו, ורבינו נפל מלוא קומתו ארצה. 
הוא התרומם אט אט מהרצפה, והמשיך מיד לפתח 
את הסברא שהחברותא אמר קודם לכם, כאילו לא 

אירע דבר.

שני חיי רבי נתן צבי

צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות".

מקחו  בבירור  מיוחדת  המעלה  מה  להבין,  ויש 
של צדיק.

ביאר בזה מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
בשיחתו לבני הישיבה, הנה כאשר הצדיק מקיים 
מקח, הרי בודאי הוא מחשב ובודק בדעתו כל פרט 

ופרט במקח זה שלא תהיה בו שום טעות, ועושה 
את הכל במתינות ובישוב הדעת עד שמוציא את 
המקח אל הפועל. המברר מקחו של צדיק, הרי הוא 
לומד ממנו איך לחיות חיים של תורה, איך לקיים 
ולעשות כל הנהגה וכל פרט, ללא בהילות ומבלי 
לטעות בחשבונות שלו, אלא לעשות הכל בבירור 

ודקדוק כמקחו של צדיק.

ולפיכך אמרו שכל המברר מקחו של צדיק הרי הוא 
"כאילו מקיים עשרת הדברות", כיון שזוהי הדרך 
לקנות הנהגה אמיתית שעל ידה תתקיים כל התורה.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' ק"ט(

"עבד אברהם" - התואר הנכבד ביותר
ויהי כאשר שמע עבד אברהם. )בראשית כד, נב(

מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל 
נשאל פעם על ידי נכדו, מדוע בכל פרשת השליחות 

של אליעזר עבד אברהם וקיומה על הצד הטוב ביותר, 
לא נזכר שמו כלל, והוא נזכר רק בשם "העבד" או 

"עבד אברהם"?

אין זאת - השיבו הסב - אלא משום שאין לך מכובד 
יותר מאשר שם תואר זה "עבד אברהם", ואדרבה 

זכות היא לו בהיותו עבד לאברהם אבינו ע"ה.
)פנינים משלחן גבוה, עמ' ק"כ(



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

קורות בתינו

הנאהבים והנעימים. אין דרך לתאר את האהבה, הכבוד 
וההתבטלות ההדדית ששררו בין מרנן ראשי הישיבה הגאון רבי 

נתן צבי פינקל זצ"ל והגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל, כאשר כל 
הנהגותיהם מעמידות את תלמידי הישיבה בקרן אורה מוחשית של 

"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".

וידיו רב לו להורות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. המלצה נדירה 
שהעניק מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל לאחד מבחירי 
תלמידי הישיבה הגאון רבי נחמיה מלין זצ"ל - מתלמידי הישיבה בשנחאי.

רבנא ירוחם הלוי. בקור ובשלג, התאספו בשבוע שעבר עשרות רבנים בראשות הגאון רבי נחמן ליבוביץ שליט"א מראשי הישיבה, למעמד 
מיוחד של חידוש המצבה על קברו של מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, השוכן בבית החיים של העיירה מיר
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב לידיד הישיבה

הנגיד הנכבד הרב יוסף ראנד הי"ו
ציריך

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הנכד
הבה"ח כמר חיים יששכרוף ני"ו

לונדון
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 לידיד הישיבה 

הרב יוסף משה שפיגל הי"ו 
אנטוורפן

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם 
בנישואי הבן תלמיד הישיבה 

הבה"ח כמר הערש לייב ני"ו
עב"ג בת הרב מרדכי שטוהל הי"ו

בורו-פארק
ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית 
נאמן בישראל וירוו רוב נחת דקדושה מהם 

מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מאות אנשי עמל מכל רחבי ארה"ב עזבו את כל עסקיהם ושבו אל ספסלי הישיבה לשבוע אחד 
שכולו גדוש רוחניות צרופה * "זו החוויה המופלאה ביותר לה זכינו בשנים האחרונות"

מעמד מרומם של כבוד התורה בשבוע 
'ירחי כלה' שהתקיים בישיבה הק'

הישיבה: לייסוד  שנה  מאתיים  ובסימן  הרעיון  ליסוד  עשור  במלואת   * לישיבה   חוזרים 

זו השנה העשירית שמאות אנשי עסקים, 
ברובם הגדול בוגרי הישיבה המתגוררים 
כיום בכל רחבי ארצות הברית, זונחים 
לשבוע אחד את כל עסקיהם וחוזרים אל 
הישיבה למשך שבוע 'ירחי כלה' שכולו 
רוחניות. כך נאספו להם יותר ממאתים 
אנשי עסקים, כשהם זוכים לשבוע ייחודי 
לפני  נוסד  כלה'  'ירחי  שבוע  ומרומם. 
עשר שנים ומאז מושך אליו בכל שנה 
עוד ועוד משתתפים, כאשר השנה הגיעו 
אל הישיבה אורחים מכל רחבי ארצות 
הברית: מניו יורק ולוס אנג'לס, שיקאגו 
ולייקווד, פלורידה וטקסס ומעוד מקומות 

באמריקה וברחבי העולם.

ביום  השבוע  נפתח  כלה  ירחי  שבוע 
ראשון י"ט חשוון ובמהלכו שבו הנוכחים 
לימיהם בישיבה בכל מובן המילה. הוקצה 
'בית  בבנין  מיוחד  מדרש  בית  עבורם 
ישעיה', ובו שקדו על תלמודם בסוגיות 
א',  בסדר  בתרא  בבא  ממסכת  דכלה 

ובהלכות צדקה בסדר ב'. כמו כן התקיימו 
מרבני  הנלמדות  בסוגיות  שיעורים 
הישיבה שליט"א בראשם מורינו ראש 
הישיבה שליט"א, ראשי הישיבה הגאון 
רבי  הגאון  שליט"א,  אזרחי  יצחק  רבי 
בנימין קרליבך שליט"א, הגאון רבי נחמן 
ליבוביץ שליט"א, הגאון רבי אשר אריאלי 
שליט"א. כן נמסרה שיחת מוסר על ידי 
מורינו המשגיח הגה"צ רבי אהרן חדש 
שליט"א, והתקיימו עוד שיעורים רבים 

בשפה האנגלית מכלל רבני הישיבה.

כך ישבו בבית המדרש המלא מפה אל 
פה מבוקר ועד ערב והגו בתורה בחדוותא 
דשמעתתא, הן הלימוד בחברותות, הן 
שיעורי  הנלמדות,  בסוגיות  השיעורים 
כשהם  והשקפה,  מוסר  ושיחות  הלכה 
שקועים בתורה ברציפות שהופסקה אך 
ובקבר  המערבי  בכותל  רבים  לתפילת 
באחת  ששבו  חשו  שהכל  עד  רחל, 
לימיהם בישיבה הקדושה כשאין שום 

טרדה מעל ראשם, שכן בהנהלת הישיבה 
פעלו לרווחת באי ה'ירחי כלה', בדאגה 
מסורה מרגע ירידתם מהמטוס ועד שובם 
הביתה כשהם מלאים מטען רוחני עשיר. 
רגשות ההתרוממות  "קשה לתאר את 
שאנו חשים כעת אחר שבוע שלם של 
חזרה לישיבה, ממש מעמד של קבלת 
התורה" - אומר לנו אחד הלומדים עימו 

שוחחנו.

"במחזור הראשון לפני עשר שנים היו 
עשרים ושמונה משתתפים, השנה עלה 
מספרם לכ-250", מוסרים מארגני ה'ירחי 
עומדים  אנו  "כאשר  ומסכמים,  כלה' 
בשנת ה-200 לייסוד הישיבה, דומה שאין 
כבוד התורה גדול מזה של מאות אנשי 
לימיהם  האורחים ששבו לשבוע שלם 
בישיבה שקועים בעמל התורה ובחדוותא 
סיפוק  מתמלאים  כשהם  דשמעתתא 
ומטען רוחני שילווה אותם למשך תקופה 

ארוכה בע"ה".


