
לא להחמיץ את העיקר
אסור לאכול פת משעה עשירית, כדי שיאכל מצה לתאבון )שו"ע או"ח סי' תעא סעיף א(. 

שח מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל: אמנם אכילת המצה לתיאבון היא הידור 
מצוה, אבל עיקר המצוה היא זכירת טובות ה' 
עלינו ביציאת מצרים והעמקת הכרת טובותינו 
העיקר  נעשה,  לא  זאת  ואם  עבדותנו.  וחובת 

חסר מן הספר. 
וסוקרים  לסוכה  אנשים  נכנסים  בכך,  כיוצא 
את הקישוטים. אין ספק שנוי מצוה דבר גדול 
וחשוב, "זה אל-י ואנוהו" )שמות טו, ב( - אתנאה 

היא  העיקר  אבל  קלג:(.  )שבת  במצוות  לפניו 
הידיעה שהעולם דירת ארעי ומסתופפים בצילא 

דמהמנותא.
הספד  ששמע  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
מרגש שעורר לתשובה ולחשבון הנפש – כי זה 
כל האדם. יצא בהתפעלות עצומה: איזה כושר 
הבעה איזה עושר ביטוי! וידען הוא – כמה מקורות 

הביא, וציטט בעל פה...
הגדה של פסח – ידיו אמונה

עבודת הלילה - להוסיף מדרגות בקבלת עבדות
קדש ורחץ וכו' )סימני הסדר(

ציווי  בלשון  הסימנים  נאמרו  למה  לתמוה  יש 
קדש! ורחץ!, והיה די לומר קידוש רחיצה וכו'.

ושמעתי מזקני מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל שאמר ליישב בשם מרן המשגיח 
הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, דעיקר עבודת 
מדרגות  להוסיף  היא  הפסח  ליל  של  הלילה 
בקבלת עבדות, שהרי בליל זה נעשו עבדי ה', 
וכדברי הירושלמי )הובא בדרשת משנה למלך 
דרשה ה'(, שאמר להם פרעה בליל ט"ו כשבא 

אצל משה ואהרן, לשעבר הייתם עבדי אבל עכשיו 
והרי  הרי אתם בני חורין, הרי אתם ברשותכם 
אתם עבדיו של הקב"ה, צריכים אתם להלל לו 

שאתם עבדיו שנאמר הללו עבדי ה'.
ולכן נאמרו הסימנים דוקא בלשון ציווי כצוואת 
של  הלילה  הוא  זה  שליל  לעורר  לעבד,  אדון 

קבלת עבדות.
הגדה של פסח - שירת יהודה )הגאון רבי 
אליעזר גינזבורג שליט"א(

המרבה לספר - הוא עצמו נעשה משובח
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.

אמר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל בשם הסבא מקעלם זצ"ל, "הרי זה משובח" 
היינו מלשון משביח, שכל המרבה לספר ביציאת 
עשיית  כל  אחרי  משובח.  נעשה  גופו  מצרים 

המצוות הללו בליל הסדר הוסיפו עוד חז"ל שכל 
המרבה לספר הרי זה משובח, וככל שמרבה יותר 

ויותר, גופו נעשה משובח יותר ויותר.

דעת חכמה ומוסר )מאמר ל"ח, עמ' קט"ז(

כל אחד אוהב לשמוע - סיפורים טובים על אביו 
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.

שח מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל: הנה ההגדה בנויה על קיצור יציאת מצרים, 
"ובני  שנאמר:  כמה   - עצום"  "גדול  והרחבתו: 
ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו". "ורב" – כמה 
שנאמר: "רבבה כצמח השדה נתתיך". "ויענונו" 

– כמה שנאמר, "ויתנו עלינו עבודה קשה" כמה 
שנאמר...

ונראה לכאורה כהכברת מילים ואריכות יתירה 
– ולמאי נפקא מינה כמה מכות לקו במצרים 
וכמה על הים, ואם כל מכה היתה של ארבע או 

 "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)

דבר הישיבה

יציאת מצרים - סוגיא בפני עצמה
הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  שנשא  בשיחה 
קצת  עם  אמר:  הישיבה  לבני  זצ"ל  פינקל 
התבוננות בפסוקי התורה כפשוטם, מגיעים 
לידי התפעלות והתרגשות גדולה מהנפלאות 
סיפורי  מצרים.  ביציאת  ישראל  עם  שראו 
אלא  בעלמא,  דברים  סיפורי  אינם  התורה 
לאותם  עמוקה  בשייכות  אותנו  לחבר  באו 

הנסים הגדולים. 
נתאר לעצמנו את מכת דם, היאך ברגע אחד 
וגם  לדם,  נהפכו  מצרים  המים שבארץ  כל 
ולמצרי היה  באותו הבית, ליהודי היה מים 
כיצד  צפרדע,  לעצמנו את מכת  נתאר  דם. 
יצאו רבבות צפרדעים מצפרדע אחת שעלתה 
מן היאור, ונתפזרו בכל ארץ מצרים. נתאר 
לעצמנו את מכת כנים, איך כל החרטומים 
גם הם ניסו להוציא את הכנים ולא יכלו עד 
שאמרו: "אצבע אלקים היא" )שמות ח, טו(. 
לתאר  יכול  אחד  כל  ומכה,  מכה  בכל  וכן 
לעצמו על פי פסוקי התורה ומדרשי חז"ל, 
את הנפלאות העצומות שהיו שם. אי אפשר 
ללמוד את כל זה מבלי להתפעל מנפלאות 

הקב"ה ולהוסיף השגות בגדלות ה'.
עלינו לדעת, הוסיף מרן רה"י הגרנ"צ ואמר, 
כי אין כל הבדל בין 'פרשת משפטים' שבאה 
ללמדנו את דיני ממונות, ובין פרשיות אלו 
שכל  וכשם  ה'.  גדלות  את  ללמדנו  שבאו 
אחד מבין שצריך להשקיע בלימוד פרק 'שור 
שנגח את הפרה', ובלימוד 'ט"ו נשים פוטרות 
צרותיהן', כמו כן כל אחד צריך להבין שעשרת 
שלימה'  'סוגיא  הן  מצרים  ויציאת  המכות 
המוטלת עלינו ללומדה, אמנם בלימוד סוגיא 
זו, ה'הרגש' הוא החלק העיקרי בלימוד - צריך 
אנחנו  מה  ולהבין  ומכה,  מכה  כל  ללמוד 
לומדים ממנה. אכן הלומד סוגיא זו ומעמיק 
בה זוכה להרגיש את נפלאות וגבורות הקב"ה, 

וקונה קנין גדול בקרבה והשגת אמונת ה'.
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חמש מכות – 
אבל האמת, שמי שלבו בוער בהכרת הטוב ובהודיה 
משתוקק לספר עוד ועוד, ולפרט בכל פרט ופרט, 
והסיפור מגביר הרגש, והרגשות דוחקים להוסיף 

ולספר!

כאשר  דומה,  הדבר  למה  המשגיח:  מרן  סיים 
מספרים לאדם על מעשיו של אביו החביב עליו, 
נעים לו תמיד להרחיב בדיבור ולחזור על הסיפור. 
וסיפורי יציאת מצרים הלא הם סיפורים על מעשי 
לנו  אין  ואם  עלינו.  וטובותיו  שבשמים  אבינו 

חביבות להרבות בסיפור, אות היא שאנו רחוקים 
ממנו חלילה. 

 הגדה של פסח – ידיו אמונה

הקהה את שיניו – שאין עם מי לדבר
רשע מה הוא אומר: מה העבודה הזאת לכם, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ואף אתה הקהה את שיניו.

ביאר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 
מהי הטענה על הבן הרשע על אמרו 'מה העבודה 

הזאת לכם', אלא שאחרי שראה את כל הנסים 
שנעשו בשעת הקרבת קרבן פסח, כאשר כל ישראל 

הקריבו בשתי שעות ומחצה, ועם כל זה הוא יכול 
לשאול שאלה כזאת, הרי אין עם מי לדבר כלל

האומות אינם יכולים לסבול קיומם של ישראל
צא ולמד מה ביקש לבן הארמי

מרגליה בפומה דמרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל:

לכאורה מנין לך לומר 'שבכל דור ודור עומדים 
והלא  מידם',  מצילנו  והקב"ה  לכלותינו  עלינו 
ישנם זמנים שאנחנו לא רואים את שנאתם כל 
כך לכלותינו ממש, ולפי ראות עינינו הם מתנהגים 

עמנו ביושר.

על זה הוסיף מיד ואמר כתשובה לדבר: 'צא ולמד 
מה ביקש לבן הארמי', היינו שביקש לעקור את 
הכל, וכי היה זה בדרך הטבע שלבן יבקש וירצה 
להרוג את בנותיו ונכדיו, אלא על כרחך שזהו כח 
הטומאה שבו, שאינו יכול לסבול קיום כח קדושה, 
והרי זה כמים ואש שאינם יכולים להתקיים יחדיו 
אפילו רגע אחד, ולא שייך שיעשו שלום אפילו 

לזמן מועט.
ומזה תבין שזהו כך גם לדורות, בכל עת ובכל רגע 
אי אפשר שאומות העולם הבאים בכח הטומאה 
ובאמת  ישראל,  עם  של  לקיומו  ויסכימו  יסבלו 
שהקב"ה  אלא  לכלותינו,  שעה  בכל  רוצים  הם 

מצילנו מידם.
הגדה של פסח - סוכת דוד )הגאון רבי דוד 
קוויאט זצ"ל(

מדוע צחק מרן המשגיח בפה מלא?!
מכת כנים

סיפר הגה"צ רבי שלמה ברוודא זצ"ל: פעם אחת, 
מרן  של  לחדרו  עליתי  בא  פרשת  של  בשבוע 
זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח 
יושב ושוחק בפה מלא, תמהתי, הלא  ומצאתיו 

תמיד אפפוהו רצינות וכובד ראש.
נענה ואמר זו שמחה של מצוה – נצטווינו "למען 
תספר את אשר התעללתי במצרים )שמות י, ב(, 

ופירש רש"י: "התעללתי – שחקתי". אנו מצווים 
איפוא לראות את הגיחוך שבמצב המצרים בעת 

המכות. 
התבוננתי איפוא במכת כנים: יושבים עשרה מצרים 
במכת כנים, ומתגרדים. מגרדים את הראש ואת 

הצוואר, החזה והבטן, אבל מה עם הגב – 
אומר האחד לרעהו: אנא בטובך, גרד את גבי. והוא 

עצמו מגרד את עצמו ביד אחת ואת גב חבירו 
בשניה, וכך גם חבירו שלפניו, והם רוקדים במעגל, 
כל אחד מגרד עצמו לפניו ואת חבירו מאחריו, 

וכך כל מצרים, במעגלים מעגלים...       

 הגדה של פסח – ידיו אמונה

ההכנה לקבלת התורה
אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו.

בשיחותיו,  זצ"ל  שוואב  מרדכי  רבי  הגה"צ  אמר 
בלי  דהלא  המפרשים,  כל  בזה  תמהו  כבר  הנה 
תורה אין כלום, ואם כן מה תועלת היתה ההקרבה 

לפני הר סיני?
וביאר בשם מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל, דכוונת מאמר זה להורות על גודל וחשיבות 
ענין ההכנה. וביאור הדברים הוא, דאילו קרבנו לפני 

הר סיני רק בשביל ההכנה לקבלת התורה, ולא היינו 
זוכים לקבלת התורה עצמה, דיינו.

משל  היא  הגשמיות  דהנה  הוא,  בזה  וההסבר 
המתנוסס  גדול  בנין  לדוגמא  וניקח  לרוחניות, 
אך  בארץ,  טמון  הבנין  שיסוד  אף  הרי  לגובה, 
הבנין  של  גודלו  את  לשער  יוכל  מומחה  בנאי 
מתוך יסוד הבנין בלבד, כי כח הבנין כבר נבנה 

ביסודו. וכמו כן בהכנה לקבלת התורה, בזה כבר 
מונח כל הכח של קבלת התורה, ולכן אילו קרבנו 
לפני הר סיני, הכוונה שאילו לא היינו זוכים רק 

להכנה בלבד, דיינו.

מאמר מרדכי )ח"ג מאמר ס"ו, עמ' ט'(

לחוש בפועל את טעם המרירות
מרור זה שאנו אוכלים.

שנינו בגמרא פסחים )דף קט"ו ע"ב( "בלע 
מצה יצא, בלע מרור לא יצא". פירש המאירי, 
כי מאחר שהוא על שם שמררו המצריים את 
חיי אבותינו במצרים, צריך הוא לטעום את 

המרור, ואין טעם מר בלא לעיסה.

הוסיף מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
בעול עם  "נושא  להיות  כדי  והטעים,  זצ"ל 
חבירו", עם בני ישראל שסבלו את השעבוד 
בפועל  ולהרגיש  לחוש  יש  במצרים,  המר 
את טעם המרירות. באמירה וידיעה בעלמא 

ש"וימררו את חייהם", אין יוצאים ידי חובת 
מרור.

חיים שיש בהם )אבות, ח"ב עמ' תקצ"ג(

מתורת רבותינומתורת רבותינו



סיפור יציאת מצרים צריך לשמוע מהאב דוקא
והגדת לבנך ביום ההוא

שנה אחת שאל בחור מהישיבה את מרן המשגיח 
הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל שיש לו הזדמנות 
לשבת בסדר של ליל הפסח ליד שולחנו של מרן 
החפץ חיים זיע"א, אך שמא עדיף לשבת אצל 
אביו, אמר לו מרן המשגיח רבי ירוחם שילך אצל 
אביו. והביא ראיה מדברי רש"י בשופטים )ו, יג( על 
הפסוק "ויאמר אליו גדעון וגו', ואיה כל נפלאותיו 
ממצרים  הלא  לאמר  אבותינו  לנו  סיפרו  אשר 
העלנו ה' וגו'", ופירש"י: פסח היה, אמר לו אמש 
הקרני אבא את ההלל ושמעתי שהיה אומר "בצאת 

ישראל ממצרים" וכו', עכ"ל. והנה גדעון באותו זמן 
נעשה שופט על ישראל, ואיתא בחז"ל שהיה בן 
ארבעים שנה, וכי לא שמע סיפור יציאת מצרים 
בילדותו ולא למד מעצמו מעשה יציאת מצרים, 
ומהו שאמר אמש הקרני אבא את ההלל, אלא 
מבואר מכאן שיש ענין מיוחד לשמוע סיפור יציאת 
מצרים מהאבא, דסיפור יציאת מצרים ששומעים 

מהאבא זהו סיפור אחר לגמרי.
זצ"ל  פינקל  ברוך  אליהו  רבי  הגאון  ומורינו 
אמר, דיש להביא כדמות ראיה להוראתו של מרן 
המשגיח לאותו בחור, ממעשה דרבי אליעזר ורבי 

ורבי  ורבי עקיבא  בן עזריה  ורבי אלעזר  יהושע 
טרפון שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת 
תלמידיהם  שבאו  עד  הלילה,  אותו  כל  מצרים 
ואמרו להם: רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של 
רק  התלמידים  באו  למה  לדקדק  ויש  שחרית, 
בבוקר, ולא ישבו אצל רבותיהם כל אותו הלילה, 
ומוכח שהעדיפו לשבת כל אחד אצל אביו ולא 
כי סיפור  גדולי התנאים,  לשבת אצל רבותיהם 

יציאת מצרים צריך לשמוע מהאב דוקא.

אהל משה )פר' ואתחנן, עמ' רמ"ח(

המתעסק בעלמא גרוע - ממצוה בלא כוונה
על אכילת מצה.

כידוע, יש דעה שמצוות אינן צריכות כוונה )שו"ע 
או"ח סי' ס סעיף ד(, ואם כפאוהו פרסיים לאכול 
בשם  הר"ן  וכתב  כח.(.  השנה  )ראש  יצא  מצה 
ושזו מצה.  הרא"ה דהיינו כשיודע שהיום פסח 
אבל בסבור שהוא יום חול ואכל מצה לא יצא 
ידי חובתו. ותמה הטורי אבן למקור דינו, והסיק 
שהוא כמתעסק בעלמא )ועי' בביאור הלכה סי' 

ס' ד"ה י"א(. 

וכתב על כך מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל: נתעוררתי לחשוב, אם כאשר אין האדם יודע 
שהוא אוכל מצה או שהיום פסח גרוע מגדר של 

"בלי כוונה", ונחשב כמתעסק בעלמא.
הלא גדר תפילה הוא "כאשתה מתפלל דע לפני 
מי אתה עומד" )ברכות כח:(, וכמו כן לדעת מה 
"אל  של  הפירוש  וזהו  בתפילתך.  מבקש  אתה 
תעש תפילתך קבע, רק רחמים ותחנונים )אבות 

פ"ב, מי"ג( – לידע הנחיצות אשר מוכרח לחיים 
הגופניים והנפשיים שלו, אשר אין לו בלתו יתברך, 
אשר הכל תלוי בנתינתו, ובכל עת ובכל רגע הוא 
מטיב עמו. ואם אינו יודע זאת, הרי אין זו תפילה, 

וגרוע אף מ'מתעסק'.     

אור יחזקאל )מכתב רפו(

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה
הלל

יש נוהגים שלפני ההלל מניחים את הכוס ומגלים 
את המצות ונשארות מגולות עד ברכת גאל ישראל, 
ויש נוהגים לאחוז כל אחד את הכוס עד שחותם 
גאל ישראל, וכן נפסק בשו"ע )סי' תע"ג סעיף ז'(.
בהסבר מחלוקת זו אמר מורינו הגאון רבי אליהו 

ברוך פינקל זצ"ל, ששורש המחלוקת אם נוטלים 
הכוס ומכסים המצות או מניחים הכוס ומגלים 
המצות תלוי בפלוגתא בין רש"י לר"ח בפסחים 
)דף ל"ו ע"א(, דאיתא שם בגמ': "אמר שמואל 
לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה". ופירש רש"י 

שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה", 
ומשמע שההלל צריך להיאמר על המצות. אמנם 
הר"ח שם פירש: "לחם שעונים אחריו דברים והן 

ההגדה" )ולא הלל, כפירוש רש"י(, ודפח"ח.
הגדה של פסח - ירושלים במועדיה )הגאון 
רבי אביגדר נבנצל שליט"א(

אלמלא לא באנו אלא בשביל מצוות ערב פסח לחוד, דיינו.
מאמר שאמר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ממיר ב"ליל התקדש חג הפסח" ונביאו בקצירת האומ"ר:

חמץ.  בדיקת  מענין  עליה  שנתעוררנו  הערה 
על  עמדו  טז(  יג,  שמות  רמב"ן  )עי'  הראשונים 
ענין החומר שהחמירה תורה כל כך בחמץ, שלא 
דוגמתו. אמנם איסור כרת מצינו  מצינו בתורה 
בהרבה עבירות אבל בשום מקום לא מצינו איסור 

"בל יראה ובל ימצא" זולתי בחמץ. 
והנראה בקצרה, שהחומר שהחמירו הוא משום 
חומרא דחמץ עצמו, שהוא גופא הנהו הסיבה לכל 
החומר הגדול הלזה שלא מצינו דוגמתו. והמבין 
והיודע סוד של "איתערותא דלתתא ואיתערותא 
דלעילא" הוא יראה שבחמץ ישנן באמת כל אלו 
מדות שמדדו בו חז"ל, שמתאימים לזה כל דיני 

החמץ והלכותיו.

מצינו בפסחים )דף ז:( "בודקין את החמץ לאור 
הנר, מנא הני מילי אר"ח למדנו וכו' ונרות מנר 
דכתיב )משלי כ, כז( "נר ד' נשמת אדם חופש 
שבדיקת  לומר  צריך  ומסתמא  בטן".  חדרי  כל 
חמץ וחיפוש חדרי בטן יש להם שייכות זה לזה. 
יתבונן נא האדם באופן בדיקת חמץ. - "אין בודקין 
לא לאור החמה וכו' אלא לאור הנר מפני שאור הנר 
יפה לבדיקה )שם(, דוקא בלילה בשעה שהחשך 
יכסה ארץ וסביביו חשך וערפל, דוקא אז הוא זמן 
בדיקת חמץ, ורק על ידי הנר המפיץ קוי אורו על 
שטח מוגבל ומצטמצם כל האור על מקום אחד, 

ואז הכל נראה יותר מאשר ביום.
גם אופן החיפוש מבהיל הוא מאד: הולך האדם 

מחדר לחדר, מפינה לפינה בודק בחורין וסדקין 
ומחפש אחר כל משהו חמץ, גם לבורות ומרתפין 
ירד לבדוק בנרו, עד שעולה בידו לבער את כל 
החמץ שברשותו, נפלא מאד מעשה המצוה הזה.

"נר ה' נשמת אדם" - הנשמה הק' היא רק בבחינת 
"נר" בגוף האדם, מזה יתבונן האדם גודל החשך 
בבחינת  אלא  אינו  הנשמה  אור  שגם  שבקרבו, 
"נר", בכל מתכונתה של הנשמה היא רק בכדי 
לחפש חדרי בטן, ולכן הוטבעה בבחינת נר, שאור 

הנר יפה לבדיקה. 
את  רק  הלא  בבדיקתו,  האדם  מחפש  מה  וכי 
)ברכות  חז"ל  שבעיסה".  "השאור  את  ה"חמץ" 
יז.( קראו ליצה"ר "שאור שבעיסה", וא"כ כנראה 

מתורת רבותינו



"שאור שבעיסה" מכוון כנגד היצה"ר. 
ה"בל  הבדיקה,  דיני  כל  ולפי"ז מתאימים מאד 
יראה", ה"בל ימצא", המשהו, ומובן ענין החיפוש 
הגדול והבדיקה בכל חור וסדק שלא ימצא שם 

אף שמץ ומשהו מ"השאור שבעיסה". 
ובאמת מבדיקת חמץ לחוד מתעלה כבר האדם 
ולהשיג  להתבונן  שיוכל  הוא  ומי   - ערוך.  לאין 
לי"ד  אור  בבדקו  ישראל  איש  וטהרת  קדושת 

את החמץ בביתו. 
בגודל  המצה,  אפיית  בדיני  כשנתבונן  וכמו"כ 
השימור והזהירות שלא יחמיץ אף "במשהו", הרי 
באמת מבהיל הוא עד מאד. דמי זה יוכל להישמר 

ולהינצל מחשש משהו חמץ במצתו, שכמעט שאין 
זה ביכולת האדם, שהרי הבצק מחמיץ בן רגע 
עד שאדם ירא שמים הלואי שיעלה בידו לאפות 
החג  ימי  וכל  חובתו,  ידי  בה  לצאת  מצה  כזית 
בודאי יוכרח להתפרנס בפירות. ואמנם ספרו על 
אדם גדול שאין דרכו לעמוד בשעת אפיית מצתו 
מפני שלבו. נוקפו הזהירות צריכה שתהיה על חוט 
השערה ואין באמת בכח ילוד אשה להנצל לגמרי 
מחימוץ, אלא דלא ניתנה תורה למלאכי השרת.

ונמצא שכשנשאל למי שאופה מצות מהי עבודתו? 
- תהיה תשובתו: "זהירות וזריזות". 

יראה:  ערב פסח  המתבונן במעשה המצות של 

"שאין בשכל האנושי לשער גודל הציריף והזיכוך 

ומזככים את איש  שמצוות ערב פסח מטהרים 

ויהודי של "ערב פסח" גרידא כבר אין  ישראל, 

כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו. 

מי הוא שיוכל להתבונן גודל ערכן של "מצוות 

ערב פסח" והרושם שעושים למעלה, האיתערותא 

דלתתא,  האיתערותא  ע"י  דלעילא שמתעוררת 

ואלמלא לא באנו אלא בשביל מצוות ערב פסח 

לחוד, דיינו.

הגדה של פסח - טללי אורות

מתורת רבותינומתורת רבותינו

מבאר רבותינו

ענין מיוחד היה בישיבת מיר כהכנה לליל שימורים 
בהכנה דרבה על ידי התמדת לימוד התורה, וכפי 
שהיה מדרבן מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל 
החג  עניני  ללימוד  הישיבה  תלמידי  את  זצ"ל 
חז"ל  הנה  בערב הפסח, באומרו במתק לשונו: 
אסרו לאכול מצה בערב פסח כדי שיאכל מצה 
לתיאבון, אך בלימוד עניני החג הוא להיפך, ככל 
שיוסיף ויגביר בלימודו, כן יוסיף תיאבון וחשק 

בעומדו בלילה הגדול בליל הסדר.
כשביקר הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל 
את מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין בחול 
המועד בפסח, אמר לו מרן המשגיח שבבדיקת 
ה', ומשם למדים  חמץ צפונים כללים בעבודת 
שרק על ידי לימוד התורה אפשר לבער את היצר 
הרע, וכה שח לו: הנה מדין תורה די בביטול החמץ 
בלבו שלא לעבור על "בל יראה ובל ימצא", אבל 
חכמים חששו שמא ימצא גלוסקא נאה ויחזור 
בו מביטולו, או משום שרגילים בחמץ כל השנה 
ישכח ויאכל, לכן ציווי לבדוק ולבער. ורמזו, שלא 
"החמץ"  את  בלבו  לבטל  לו  שדי  האדם  יאמר 
בהכרת  יז.[,  ברכות   – הרע  היצר  בו  ]שנמשל 
והתאוות,  הרעות  המידות  וגנות  שברע  השקר 
כשימצא  כי  דארעא.  כעפרא  בעיניו  יהיה  הכל 
"גלוסקא יפה" יתעוררו בו כל התאוות ויתפוגגו 
כל ההכרות. ועוד, מכיון שהוא רגיל ברע ובמידות 
המגונות מילדותו ישכח ויסחף אחריהן. לכן אין 
די בביטול שמבטל, אלא יש לו לבדוק בחורים 
המידות  כל  ולבער  ולחשוף  שבנפשו  ובסדקים 
תורה  זו  "אורה"   – הנר  לאור  והתאוות.  רעות 

)הובא בהגדש"פ ידיו אמונה עמ' 20(.  
*

שייכות מיוחדת היא ללימוד התורה זכר ליציאת 
מצרים, וכפי שביאר מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים 
זאב פינקל זצ"ל מה דאיתא בזוהר הק' )ח"ג, 
דף קנ"ג ע"א( עה"פ וימררו את חייהם בעבודה 
קשה בחומר ובלבנים - "בחומר" - דא קל וחומר, 

"ובלבנים" - דא ליבון הלכה.
וביאר מרן המשגיח, דבאמת גזירת שעבוד מצרים 

כבר נגזרה בברית בין הבתרים, אך לא נתפרש 
במה יהיה השעבוד, ואם היו ישראל עוסקים בקל 
וחומר ובליבון הלכה, היו זוכים לצאת בזה ידי 
גזירת השעבוד, ורק כיון שלא זכו נתקיים השעבוד 

כפשוטו בחומר ובלבנים.
וחתנו הגאון רבי אביגדר נבנצל שליט"א הוסיף 
גזירת  נתקיימה  באמת  לוי  שבט  שאצל  בזה, 
השעבוד על ידי לימוד התורה, וכדאיתא בחז"ל 
)שמות רבה ה, טז(, ולכן הם לא היו בכלל גזירת 
בקל  השעבוד  בהם  ונתקיים  וזכו  פרך,  עבודת 

וחומר ובליבון ההלכה.
ברוך  אליהו  רבי  הגאון  מורינו  ביאר  זה  ועפ"י 
"ויאמר  ד(  ה,  )שמות  דכתיב  מה  זצ"ל  פינקל 
תפריעו  ואהרן  למה משה  מצרים  מלך  אליהם 
את העם מסבלותיו לכו לסבלותיכם", והוקשה 
לכו  ואהרן  משה  אצל  לומר  שייך  מה  לרש"י 
לסבלותיכם, הרי שבט לוי לא היה בכלל גזירת 
השעבוד, ולפיכך נדחק רש"י לפרש הכתוב "לכו 
לסבלותיכם" היינו למלאכתכם שיש לכם בבתיכם. 
אכן לפי דברי הזוהר הק' יש לפרש באופן נפלא, 
דכוונת הכתוב "לכו לסבלותיכם" היינו לשעבוד 
שלכם שהוא עסק התורה, וזהו סבלותיכם של 
משה ואהרן. ונמצא שפרעה הרשע עשה עצמו 
לעמול  לכו  ואהרן  ואמר למשה  כמוכיח בשער 
בתורה שזהו "סבלותיכם", ואל תשביתו את העם 

"מסבלותם" שהוא עבודה קשה.
ואמר עוד הגרא"ב פינקל, דלמדים אנו כמה גזירות 
קשות ואכזריות אפשר למנוע ע"י עסק התורה, 
שאף שנגזר על זרעו של אברהם אבינו "ועבדום 
ועינו אותם", אבל שבט לוי על ידי שעסקו בתורה, 
המירו את גזירת העבדות והעינוי לעסק התורה. 
והוא יסוד גדול להורות לנו שאין אתנו יודע עד 
כמה האדם מונע מעצמו יסורים ע"י עמל התורה, 
וכבר שנינו באבות )פ"ג מ"ה( כל המקבל על עצמו 
עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ. )משלחן 

רבי אליהו ברוך פר' שמות, עמ' רל"ב(.
*

ראש  מרן  של  בתורה  שקידתו  מפורסמת  כן 

הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, שרבות סופר על 
התמדתו העצומה, גם בחגים ובמועדים כשהכל 
טרודים בקיום מצות היום, היה הוא יושב והוגה 
בתורה. בערבי פסחים, כאשר עבודות הניקיון היו 
בעיצומן והרהיטים בביתו נעו ממקום למקום, היה 

עובר ללמוד במקום אחר.
בליל הפסח, מיד אחרי עריכת 'הסדר' כבר היה 
הישיבה  היכל  ולומד.  הגר"ח  רה"י  מרן  יושב 
עדיין היה ריק, כולם היו עסוקים לספר ב"יציאת 
מצרים", והוא כבר סיים לספר... וכבר יש לו זמן 
ללכת ללמוד...! )מח ולב, עמ' צ"ד - דרשות משמר 

הלוי, דרשה ט"ו(.
*

כה סיפר לימים )הובא בקובץ ישורון, ניסן תשס"ג, 
רבי  רל"ה( אחד מגדולי התלמידים הגאון  עמ' 

מיכל פיינשטיין זצ"ל:
פעם בעסקו בסוגיית "אבן מסמא" שבפרק "רבי 
עקיבא" שבמסכת שבת, פנה לאיש שיחו ואמר: 
הידעת מתי למדתי ענין זה לראשונה? היה זה 
לביתנו  שנסענו  אז  מקובל  היה  מיר.  בישיבת 
אחת לשלוש שנים, כך שגם את חג הפסח היו 
מרבית הבחורים עושים בישיבה. בדרך כלל היו 
הבחורים אוכלים כל אחד באכסנייתו, אולם בליל 
הסדר החלקה הישיבה לקבוצות: שליש הבחורים 
השתתפו בסדר של מרן ראש הישיבה הגרא"י 
פינקל זצ"ל, שליש ערך את הסדר את אצל מרן 
המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, ושליש 
הסב במחיצתו של מרן הגאון רבי אברהם צבי 

קמאי זצ"ל הי"ד אב"ד ור"מ דמיר.
אצל  הסדר  את  אצל  עשה  פיינשטיין  הגרי"מ 
סיפר  הסדר",  תם  "כאשר  קמאי,  הגרא"צ  מרן 
קר, השלג  היה  הלילה  לרחוב,  "יצאתי  הגרי"מ, 
קפא על הארץ אולם הירח זרח במלואו והכוכבים 
השתקפו בקרח. קדושת ליל הסדר לא הרשתה 
לי ללכת לישון בשעה ההיא. לכן נכנסתי לבית 
המדרש שבישיבה והתיישבתי ללמוד פרק "רבי 
זו היתה ההתחלה... ואז התחדשו לי  עקיבא"... 

יסודות סוגיא זו".
לקח טוב

לתכלית יציאת מצרים - קבלת התורה



עיון באגדה

מה נשתנה חיוב סיפור יציאת מצרים מכל הלילות

כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. 
בספר מנחת חינוך )מצוה כא - אות א( האריך 
הלילות,  מכל  זה  דליל  מעליותא  מאי  לחקור, 
יום ובכל  הא מצוה להזכיר יציאת מצרים בכל 

לילה, )עיין ברכות י"ב ע"ב( יעו"ש. וכבר הקשה 
כן הפרי מגדים )בפתיחה כוללת הל' ק"ש סק"ד( 
מה נשתנה ליל פסח שחייבים במצות עשה של 

סיפור יציאת מצרים, הלא בכל הלילות חייבים 
כדאיתא )במסכת ברכות סופ"א( מזכירין יציאת 

מצרים בלילות. 

כל השנה יוצא בהרהור ובליל פסח רק בדיבור

ומתרץ הפמ"ג שבכל הלילות סגי בהרהור אבל בליל 
פסח חייב לומר הסיפור בפה. ויש שחלקו עליו )עי' 
שאגת אריה סי' י"ג( וכתבו שגם בכל הלילות חייב 

להזכיר בפה. ואומר מרן החתם סופר )שו"ת חת"ס 
או"ח סי' טו( שאפילו להסוברים שגם בכל השנה אין 
יוצאים בהרהור בלב, מכל מקום יוצאים בשמיעה 

אף ממי שאינו בר חיוב, שהמצוה היא זכירה ולא 
הגדה, ובליל פסח המצוה היא הגדה, ואין יוצאים 

אלא בשמיעה מבר חיוב בתורת שומע כעונה.

ג' חילוקים ממרן הגר"ח מבריסק

שישנם  בזה:  ביאר  זצ"ל  מבריסק  הגר"ח  ומרן 
הימים,  לשאר  פסח  ליל  בין  חילוקים  שלושה 
]ומסופר שהגר"ח היה חוזר בעצמו כל שנה בליל 
ביתו  לבני  ומבארם  אלו,  חילוקים  ג'  על  הסדר 
כדי שיכוונו את לבם לקיים מצות סיפור יציאת 

מצרים[, ואלו הם:
א(. בכדי לקיים מצות זכירה במשך ימי השנה אין 
צריך להזכיר אלא לעצמו, ולכן במה שאומר האדם 
את הפסוק "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם 
חובתו,  ידי  יוצא  שמע  בקריאת  מצרים"  מארץ 
אבל בליל פסח עליו לספר לאחר, ובדרך שאלה 
ותשובה דווקא, כדכתיב )בפרשתינו יג, יד( "והיה 
כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו", וכתיב "והגדת 
לבנך", ומשום הכי הבן שואל "מה נשתנה" והאב 

משיב "עבדים היינו". 
הסבר נפלא הוסיף בזה מרן ראש הישיבה הגר"ח 
סיפור  שמצות  הדבר  בטעם  זצ"ל:  שמואלביץ 
יציאת מצרים בליל הפסח צריכה להתקיים דוקא 

על ידי שאלה ותשובה, כי מצוה זו קשה לקיימה 
חדש,  דבר  לבן  לספר  הוא  "סיפור"  ענין  כהוגן, 
ואילו  לו,  ידועים  שאינם  דברים  לבן  ולהודיע 
כאשר שנה אחרי שנה אנחנו מספרים את אותו 
הסיפור, וכולם כבר הורגלו בו היטב, כיצד תתקיים 
מצות סיפור כהלכתה? והרי הסיפור צריך להביאו 
להרגיש ולראות את עצמו כאילו זה עתה הוא יצא 
ממצרים, ואי אפשר להגיע לידי תחושה זו אם לא 
על ידי התרגשות והתפעלות גדולה. - לפיכך קבעו 
חז"ל את קיום המצוה בדרך של שאלה ותשובה, 
שהשאלה מעוררת ומגבירה את ההתעניינות, את 
יחוש  ואז  לשמוע,  הרצון  ואת  החושים  עירנות 
השואל בתשובה טעם של "חידוש", ואף כאשר 
האדם שואל את עצמו, הדבר מביא אותו לחוש 
וכן  ידה.  על  ולהתעורר  התשובה  את  "לשמוע" 
אמרו בגמ' )פסחים דף קט"ז ע"ב( "מצה צריך 
אומרים  אנו  וכן  להגביה",  צריך  ומרור  להגביה 
"מצה זו", "מרור זה". וטעם הדבר, כי ראיית המצה 

וההרגשה  החושים  את  מעוררת  בעיניו,  והמרור 
מתחדשת בלבו.

יציאת  דבסיפור  הגר"ח,  אמר  נוסף  חילוק  ב( 
]דהיינו  בגנות  להתחיל  יש  פסח  בליל  מצרים 
לגוי,  והיותו  ישראל  ַעם  השתלשלות  כל  לרב 
ולשמואל להתחיל "עבדים היינו לפרעה במצרים 
)ראה פסחים קטז.([ ולסיים בשבח שעכשיו קרבנו 
המקום לעבודתו והוציאנו ממצרים מבית עבדים, 
משא"כ לקיים מצות זכירה סגי בזכירת יציאת 

מצרים לבד.
ניתוסף  והחילוק השלישי הוא, שבליל פסח  ג(. 
החיוב לספר בטעמי מצוות הלילה, כמו שאמר 
רבן גמליאל "כל שלא אמר שלשה דברים הללו 
לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח, מצה ומרור פסח 
על שום מה וכו', משא"כ זכירה של כל ימות השנה 
עכ"ד. והטיב ליישב ולבאר בזה את דברי הרמב"ם 

)פ"ז מהל' חמץ ומצה הל' א-ה( יעו"ש.

בדין אכילת מצה ומרור בבת אחת

שבית  בזמן  הלל  עשה  כן  כהלל,  למקדש  זכר 
ומרור  כורך פסח מצה  המקדש היה קיים, היה 
ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים 

יאכלוהו.
הקשה במרדכי )פסחים דף קט"ו ע"א( "ואם תאמר, 
הא אין בית הבליעה מחזיק יותר מב' זיתים היינו 
כביצה, ותירץ: "יש לומר הני מילי כשהאוכל שלם 
אבל כשהוא מרוסק מחזיק טפי וכשמגיע לבית 

הבליעה מרוסק הוא מחזיק כולי האי", עכ"ל.
ובתרומת הדשן )שו"ת סי' קל"ט( כתב דמצוה מן 
המובחר לבלוע הכזית מצה או מרור בבת אחת, 
הכזית  לבלוע  "דאין  המרדכי  מדברי  כן  והוכיח 
של מצה מעט מעט, דאל"כ לא הוי קשה מידי, 
דשפיר יכול להכניס כל הג' זיתים לפיהו ולכוס 
ולבולען ביחד מעט מעט,  )-ללעוס( אותן ביחד 
אלא על כרחך מצוה לבולעו בבת אחת, לשיטת 
הלל, והוא הדין לדידן זית אחד של מצה או של 

מרור וכו'", והובא במג"א )סי' תע"ה ס"ק ד(. ובשם 
מהרי"ל הביא שם דיכול לאכול מעט מעט תוך 
המחבר  מלשון  דייק  והמג"א  פרס,  אכילת  כדי 
שם )סעיף ו'( דדוקא דיעבד יצא אם אכל בכדי 

אכילת פרס, עי"ש.
ביאור אחר בדברי התרומת הדשן

פינקל  בהגרח"ז  משה  רבי  הגאון  מורינו  וכתב 
זצ"ל, דלולי דברי התרומת הדשן היה נראה לומר 
כוונה אחרת בדברי המרדכי, דהנה בלאו ההלכתא 
דכדי אכילת פרס היה צריך לאכול בבת אחת, 
וכמו שכתב רש"י בחולין )דף ק"ג ע"ב ד"ה מהו( 
דסתם אכילה בבת אחת משמע עיי"ש, היינו דעל 
זה קאתי ההלכה למשה מסיני להחמיר באיסורים 
ולהקל במצוות עשה דכדי אכילת פרס ג"כ הוי 
אכילה, וס"ל להמרדכי דסתם אכילה היינו בליעה 
בבת אחת, והוקשה למרדכי האיך ס"ל להלל דמה 
פירושו  יאכלוהו"  ומרורים  מצות  "על  שנאמר 

אכילת פסח מצה ומרור, הרי סתם אכילה היינו 
בליעה בבת אחת, ואין בית הבליעה מחזיק כל 
כך, וא"כ אי אפשר לפרש הכתוב דצריך לאכול כל 
הג' זיתים בבת אחת, ותירץ המרדכי דבמרוסקין 
מחזיק, וא"כ שפיר אפשר לפרש "יאכלוהו" לבלוע 
כל הג' בבת אחת, אבל למעשה אכן אין צריך 
לבלוע בבת אחת, מאחר דבאה ההלכה למשה 
מסיני דסגי אכילת כזית בכדי אכילת פרס, וכנ"ל.

ובעיקר הדין דהתרומת הדשן )ושהביאו המג"א( 
דלכתחילה צריך לאכול הכזית בבת אחת, דבר 
זה צ"ע מנא לן הא, הרי הלכה למשה מסיני דסגי 
בכדי אכילת פרס. והנה במקראי קודש )ח"ב סי' 
מ"ו( הביא בשם הגרי"פ פערלא כמה דוגמאות 
לקיומי כפשטיה דקרא,  בעינן  לזה, דלכתחילה 
ומשום דסתם אכילה בבת אחת לכן צריך לקיים 

באופן זה, עי"ש.
בני חיל )פסחים, סי' מ"ח(



אי שם בפלך מינסק שבליטא – סמוך לגבול 
מאות  משך  שעמד  באזור  פולין,  של  המזרחי 
האימפריה  של  התקיף  שלטונה  תחת  שנים 
הרוסית, שוכנת לה העיירה הקטנה-גדולה מיר. 
לפי שטחה ומספר תושביה, הרי היא עיירה קטנה, 
אולם לפי אורה על עולם התורה הרי היא גדולה. 

גדולה עד מאוד.

שמה הקצר של העיירה נעם לאוזן שמעיו – 
בזכות משמעותו )'מיר', ברוסית – שלום(, ואף 
מראה – היה בו כדי להשרות נעם ורוגע בלבבות. 
עיירה שקטה ושלוה היתה מיר, נופה – נוף כפרי 
 – יהודים  – מעטים, מקצתם  טיפוסי, תושביה 
ומקצתם איכרים בילרוסיים פשוטים ותמימים, 
והמולת הכרך ממנו והלאה – כביכול פסחו עליה 

כל חידושי הציביליזציה של העולם הגדול.

אפילו מסילת הברזל – אותה רשת מסילות 
מסועפת אשר סללו הצארים לארכה ולרוחבה של 
רוסיה – היתה מרוחקת ממיר מרחק ניכר, וכלי 

התחבורה היחידים שקשרו אותה עם סביבותיה 
– היו עגלות רתומות לסוסים... שאונו והמונו של 
העולם הרחב – לא הגיעו אליה איפוא, וצפירת 
הרכבת – 'מבשרת הקדמה' של אותם ימים – לא 

הפריעה את שלוותה המנומנמת.

למען האמת, לתושביה הנוכרים של מיר – לא 
היתה כל סיבה להתגאות בעיירתם הפרימיטיבית. 
היא לא שמשה מרכז מסחרי, תעשייתי, מדעי 
או טכנולוגי, לא היה בה אתר תיירות או נופש, 
והיא לא היתה בעלת חשיבות מדינית או כלכלית 

כלשהי.

לקהילה היהודית שבה לעומת זאת – היו גם 
היו סיבות טובות לגאווה. שכן על אף מיעוטם 
נחשבה   – היהודים  מיר  תושבי  של  המספרי 
העיירה לעיר ואם בישראל, גדולי תורה מפורסמים 
שמה  יצא  ובזכותם  הרבנות,  כס  על  בה  ישבו 

הטוב למרחקים.

על הרבנים שכיהנו בה פאר נמנו: הגאון רבי 
משה אחיו של בעל 'פנים מאירות'; הגאון רבי 
יום טוב היילפרין בעל 'מלבושי יום טוב'; הגאון 
רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים - ה'אדר"ת' - 
שעזב למענה את רבנות העיר הגדולה פוניבז' 
מיר".  התורה  "עיר  במכתביו  אותה  מכנה  ואף 
ועוד מרבניה הדגולים שכיהנו פאר גם בראשות 

הישיבה וכפי שיסופר להלן. 

אף רבים מה'בעלי בתים' שבה היו בני אוריין 
ובעלי מדרגה בתורה וביראה, 'בעלי בתים' מהסוג 
לא  טפלה  ומלאכתו  עיקר  תורתו  את  העושה 
בכדי נפלה בחלקה של העיירה הקטנה – הזכות 
מיר  לישיבת  אכסניא  לשמש  הלזו,  הגדולה 
המעטירה אשר נוסדה כחמש עשרה שנים בלבד 
אחר יסודה של 'אם הישיבות' וואלוז'ין, ואשר 
של  למטרופולין  הימים  ברבות  להיות  עתידה 
ינהרו טובי המוחות של בני גולת  תורה, אליה 
ליטא ורוסיה בפרט, ושל אירופה היהודית בכלל, 
כשאליהם מצטרפים בני עליה ממזרח וממערב 

עיר התורה

מיר
יריעה מיוחדת לרגל מאתיים שנה לייסוד הישיבה הקדושה בעיירה מיר

עיר התורה.
הרחוב הראשי בעיירה מיר כפי שנראית כיום



מצפון ומים – מארצות הברית ומאוסטרליה, כאשר 
כולם כאחד מקדישים את כל חילם לגבוה, מתוך 
שאיפה נשגבה להתעלות במעלותיה של תורה 

ולהשתלם בקנינה.

המייסדים - האב ובנו
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  הישיבה,  מייסד 
שמואל טיקטינסקי, ת"ח מופלג מחכמיה ונכבדיה 
של קהילת מיר, אשר בני קהילתו תארוהו כ"אחד 
מחכמי דורו - גאון וצדיק", היה מי שתורה וגדולה 
התאחדו על שולחנו, בהיותו גם בעל נכסים ויכולת 

כלכלית משמעותית. אולם עיקר חייו היתה אותה 
אהבת תורה ללא מצרים אשר בערה בעצמותיו. 
העזובה הנוראה בשטח לימוד התורה הדירה שינה 
מעיניו ולא נתנה לו מנוח. על כן החל מתוך יוזמה 
עצמית לאסוף סביבו את צעירי העיירה ועיירות 
הסביבה, ובעצמו התפנה מעסקי מסחרו לשבת 

וללמוד עמם תורה.

בימים ההם לא פילל כלל רבי שמואל ולא העלה 
על דעתו, שפעולתו הברוכה תצמיח פירות כה 
רבים בעתיד. שאותם צעדים צנועים ראשוניים 
שעשה, יובילו ליצירת מרכז תורני, רב השראה 
הנוער  ממיטב  צעיפים  אלפי  על  השפעה  ורב 
לגדול  שאיפתם  את  בו  יגשימו  אשר  היהודי, 

בתורה וביראת שמים.

זכה רבי שמואל לראות עוד בחייו בהתפתחותה 
ובפרסומה הגובר, מספר התלמידים גדל במהירות, 
יסוד  לאחר  ספורות  שנים   - תקפ"ג  ובשנת 
הישיבה, הגיע מספר תלמידיה לכמאה־ועשרים 
)ביניהם נמנה הצדיק רבי נחומקה מהורודנה זצ"ל, 

שנתפרסם מאחר יותר כאחד מצדיקי הדור(.

בדרכו  לתהילה  התפרסם  אף  שמואל  רבי 
החינוכי היחודי ובקרבת הנפש ששררה בינו ובין 
תלמידיו, אשר התיחסו אליו כאל אביהם. ידם 
לא זזה הימנו ועמו היו מתייעצים על כל צעד 
ושעל בחייהם האישים. מלבד העול הרוחני רבצה 
על שכמו של רבי שמואל גם הדאגה הכללית 
והוא דאג לכל מחסוריה החומריים, כאשר כל 
כולו היה מסור לישיבה, לקיומה ולהתפתחותה. 

לצד זאת, היה רבי שמואל הנחשון שביטל את 
אכילת ה'ימים' בהם היו התלמידים סועדים לפי 
על  קיבל  הוא  בעיירה,  היהודים  בבתי  תורנות 
עצמו את כלכלת התלמידים מרכושו הפרטי, ובכך 
ציין תחילתה של מהפיכה במושגי הימים ההם. 
ונגידיה  במשך הזמן סייעו לו בזה עשירי העיר 
שראו חשיבות מיוחדת להיות לעזר ולאחיסמך 

ולסייע לישיבה.

למרות שבאותם הימים טרם היה מקובל הדבר 
אולם,  להתרימם,  בכדי  רחוקות  לערים  לנדוד 
רבי שמואל -אשר לא ארך זמן רב מאז יסד את 
והיה  התכלו  הכלכליים  ועד שמשאביו  הישיבה 
ותבן  קש  לקושש  כדי  במרחקים  לנדוד  עליו 
להחזקת הישיבה ותלמידיה נטל גם עול זה על 
עצמו, ולמרות הטרחה הגדולה שבדבר והקשיים 
וההפסדים שנגרמו לו אגב נדודיו בערי המדינה, 

)ה'ווארמער שוהל'( בעיירה מיר. כיום  בית המדרש הקטן 
עדיין עומד על תילו, אולם מוקף בגדר מחשש לקריסה

בית של תורה. בנין הישיבה בעיירה מיר, כפי שעומד כיום בשממונו.
הוקם על ידי מרן ראש הישיבה הגאון רבי חיים לייב טיקטינסקי זצ"ל בשנת תרנ"ב

רבנא ירוחם. מצבת מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם הלוי 
ליבוביץ זצ"ל, בבית העלמין דמיר

שועלים הילכו בו. בית המדרש הגדול )ה'קאלטער שוהל'( 
של העיירה מיר. כיום משמש כבית מלון

בית הרב. כאן התגוררו מרנן ראשי הישיבה ורבני העיירה מיר, 
הגאון רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל ובנו הגאון רבי אברהם צבי הי"ד



יצא לדרך וזכות שמו הטוב, גדולתו בתורה ויראת 
דרכי  את  לפניו  סללו  בקרבו,  הנטועה  שמים 

ההצלחה.

העניק  הישיבה  להתפתחות  מיוחדת  תרומה 
הגאון  הישיבה  ראש  מרן  שמואל,  רבי  של  בנו 
רבי אברהם טיקטינסקי זצ"ל, אשר הגיש לו בכל 
הפעולות עזרה רבה, כשהוא ממלא את מקומו 
בהנהלת הישיבה החדשה, ביחוד באותם תקופות 
שאביו שהה בנכר. מסירות שהתאפשרה בזכות 
רעייתו שנטלה על עצמה את ניהול עסקי המשפחה.

כלמדן  נודע  אברהם,  רבי  הישיבה  ראש  מרן 
היו  אברהם  רבי  של  הלמדנים  שיעוריו  מובהק. 
לשם דבר והוא כבש בהם את לב תלמידיו כאשר 
טובי הבחורים נכרכו אחריו וצעדו בדרכו היחודית. 
הוא אף היה מופקד לבחור את הבחורים המצוינים 
בתורה והמחוננים בכשרונות מיוחדים ולהביאם 
לישיבה,כאשר הוא זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת 
העיירות  מכל  הבחורים  טובי  כאשר  ממרומים 

באותה תקופה נמשכו לישיבה במיר.

לצידם של רבי שמואל ורבי אברהם, פעל ראש 
ישיבה נוסף, הגאון הצדיק רבי ישראל ֶהעִליר זצ"ל 
המכונה 'רבי ישראל חריף', אשר אף כיהן כמשגיח 
הישיבה. רבי ישראל היה יליד קוידנוב והתייחס 
להגאון בעל 'תוספות יום טוב'. רבי ישראל למד 
מארבעת  אחד  והוא  הגר"ח,  בתקופת  בוולוזין, 
האחים המפורסמים: הגאון ר' יחיאל העליר בעל 

'עמודי אור'. הרב ר' מאיר העליר, הרב הגאון רבי 
יהושע העליר, אשר למד בצעירותו אצל אחיו רבי 

ישראל במיר.
תפקידו של רבי ישראל העליר זצ"ל בישיבת 
מיר היה להדריך את בני הישיבה הצעירים בלימוד 
הגפ"ת ובדברי ה'ראשונים'. רבי ישראל התפרסם 
בו נתברך. רבי ישראל  ובכח החידוש  בחריפותו 
הותיר אחריו חיבור גדול על כל מסכתות הש"ס, 
ובו חידושיו שחידש בעת מסירת שיעוריו במיר 
ובמינסק. כן השאיר אחריו ברכה גם שו"ת רבים, 
את חידושיו למסכת חולין שני כרכים, סידר כבר 

לדפוס בספר בחיי חיותו.

על גדלותם וענותנותם של ראש הישיבה רבי 
בין  תעיד  זצ"ל,  ישראל  רבי  והמשגיח  אברהם 
השאר העובדה כי שניהם כאחד - רבי אברהם ורבי 
ישראל - כפפו את עצמם במוצהר למרותו של 
רבה של העירה מיר, הגאון רבי יוסף דוד איזנשטט 

זצ"ל, שהיה אישיות תורנית דגולה.

הסתלקות המייסדים
 בט' בניסן שנת תקצ"ה, נפטר מרן ראש הישיבה 
בעת  טיקטינסקי,  שמואל  רבי  הגאון  ומייסדה 
רבי  מסחרו.  לרגל  נדד  אליה  בהונגריה,  ששהה 
שמואל זצ"ל הניח אחריו כתבים רבים עם חידושי 
תורה לרוב, אך לצער לומדי וחובבי התורה לא 

הודפסו הספרים לאור עולם.

באותה שנה בב' לחודש אלול, תקצ"ה נפטר גם 
בנו רבי אברהם מנהל הישיבה בפועל. בן ארבעים 
היה בהסתלקותו ושתים עשרה שנה כיהן כראש 

ישיבת אביו במיר.

על מצבתו במקום מנוחתו במיר, חרטו לזכרון 
שעמלו  מי  "אשרי  הבאים:  הדברים  את  עולם 
בתורה, עסק בה תמיד וגם שמרה, רבצה לרבים 
מאודו  בוראו,  במצוות  פעלו  הדור  ישרה,  בדרך 

פזר לעניים כשורה".

פטירתו זעזעה את מוקירי התורה אשר הוכו 
בהלם ויגון. והגאון המפורסם רבי דוד זצ"ל אב"ד 
"על  נרגשים:  בדברים  אותו  הספיד  נובהרדוק 
מיר,  מק"ק  אברהם  מו"ה  המופלג  הרב  פטירת 
שהחזיק ישיבה רבה אשר נתאספו אליו תלמידים 
ממרחקים ועלו למספר ליותר משנים עשר מניינים 
כ"י. והרב הנ"ל היה משגיח בעינא פקיחא עליהם 
עד מאד בעסק ישיבתו והרבה מהם מצאו סימן 
תיישים  נעשו  וגדיים  אצלו  בלימודים  רב  טוב, 

וטלאים בעלי קרניים".

 כך עם הסתלקותם של האב ובנו בתוך שנה 
אחת, לאחר שמונה עשרה שנות הרבצת תורה 
והחזקתה במסירות נפש, הסתיים הפרק הראשון 
מכאן  והקמתה.  יסודה  תקופת   - הישיבה  בחיי 
ואילך החלו פרקי ההתבססות וההתפתחות בדרך 

אל תהילת עולם, כמעוז התורה של עם ה'.


