
עשו שונא ליעקב - ללא סיבה

ויפול על צואריו וישקהו. )בראשית לב, ד(

הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב. )רש"י(
מסופר על מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל, שהלך פעם בדרך עם קבוצת תלמידים, 
ראה אותם גוי שייגעץ קטן לקח אבן וזרק עליהם. 
אמר רבי ירוחם לבחורים, מדוע הוא זרק עלינו 
אבן, וכי עשינו לו איזו רעה, או דיברנו משהו 
נגדו? הרי אנחנו בכלל לא מכירים אותו ואין לנו 

שום שייכות עמו, וא"כ למה הוא זורק עלינו אבן?
 - ירוחם  רבי  אמר   - היא  לכך  התשובה  אך 
קיימת  לא  כאשר  גם  ליעקב",  שונא  "עשו 
שום סיבה ולא עשו לגוי שום רעה, הרי טבוע 
ליעקב.  שונא  עשו  של  המציאות  בדמו  לו 
ימינו  בין  יודע  שלא  קטן  תינוק  אפילו  ולכן 
לשמאלו, הוא שונא את יעקב, ללא שום הסבר.

עד יום מותו תחכה לו

ואת אחד עשר ילדיו. )בראשית לב, כג(

ודינה היכן היתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה 
יעקב  נענש  ולכך  עיניו,  יתן בה עשו  שלא 
שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב. )רש"י(
יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אמר 
באותה  נא,  נתבונן  הנה  זצ"ל,  לוינשטיין 
ויותר,  שנה  מאה  בן  עשו  היה  תקופה 
ובכל  ברשעתו,  ומורגל  שקוע  היה  וכבר 

דינה  את  שמנע  על  יעקב  נענש  זאת 
ממנו, ושמא היתה יכולה להחזירו למוטב.
ומכאן אנו למדים עד כמה יש תקוה לכל 
אדם לחזור בתשובה עד יומו האחרון, אף 
אם הוא שרוי במצב ירוד ומלא עוונות, "ועד 
יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו".

)הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל(

כמו שנתברכו אבותינו - להגיע למדרגת האבות

כי חנני אלקים וכי יש לי כל. )בראשית לג, יא(

הוא  "הרחמן  המזון  בברכת  מבקשים  אנו 
אברהם  אבותינו  שנתברכו  כמו  וכו',  יברך 
אותנו  יברך  כן  כל,  בכל מכל  ויעקב  יצחק 
כולנו יחד בברכה שלימה", שואל מרן ראש 
הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, וכי היתכן 
שכל אדם בכל מצב שהוא יוכל לבקש מאת 

הקב"ה להתברך בברכות הנשגבות שנתברכו 
אבותינו אברהם יצחק ויעקב?

אלא הכוונה בבקשה זו היא, מתפללים אנו 
שיתהפך מצבנו למצבם של האבות הקדושים, 

ועל ידי זה נוכל להתברך בברכתם.

)שיחות מוסר, עמ' קמ"ג(

ִלי ׁשּום  ה ּוְטהוָֹרה ִמבְּ ָבה ְקדוֹשָׁ ה, ְמקוֹם ִעּיּון ּוַמְחשָׁ י ִמְדָרׁשוֹת, ְמקוֹמוֹת ְקבּוִעים ִלְקדּושָּׁ תֵּ ָכל ּדוֹר, בָּ בְּ ֵני ָהֲעִליָּה שֶׁ דּו ּוִתיְקנּו בְּ ִיסְּ
"ה יּבּוק ְלַהָקבָּ ה, זֹאת אוֶֹמֶרת, ִחיּבּור ְודִּ ָבה ָזָרה, ָמקוֹם ֶשָכל ִעְנָיָנם ְוִעְסָקם ּבוֹ הּוא ְקדּושָׁ ל ַמְחשָׁ ַתֲערֹבוֹת שֶׁ

)מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי ירוחם הלוי ליוואויץ 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)

 תורת רבותינומתורת רבותינו
ראשי ישיבת מיר 

דבר הישיבה

נר התמיד
נר  של  הנס  היה  במקדש  הניסים שנעשו  אחד 
היו  ממנו  כבה.  לא  שלעולם  הנר   – המערבי 
עומד,  לעולם  ואור  הנרות  שאר  את  מדליקים 
מזכיר לכל את מהות המנורה אשר כדברי חז"ל 
כל  והלא  צריך?  הוא  לאורה  "וכי  ב(  כב,  )שבת 
ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו 
אלא לאורו. אלא, עדות היא לבאי עולם שהשכינה 

שורה בישראל".

בימינו כאשר אין לנו אלא אורה זו תורה, אנו נותנים 
תדיר עיננו וליבנו לממלכת התורה ישיבת מיר אשר 
זה מאתיים שנה הינה כנר המערבי שאורו לעולם 
אינו כבה. גם כאשר עברו עליה סופות וסערות, 
שתי מלחמות עולם, מצוקות גשמיות ורדיפות, 
ועם כל זאת לא כבה נרה, והיא מאירה לעולם 
באור התורה הצלול והבהיר, ומוסיפה עוד ועוד 
כח וחיל להרבות עוד ועוד בני תורה ותלמידי 

חכמים המאירים את העולם כולו בתורתם.

גדול כוח אורה של הישיבה שהוא מוסיף וזורח גם 
בליבם של מי שיצאו ממנה לפני שנים קצרות או 
ארוכות, אך עדיין הם מתחממים באישה, ונותרים 
מחוברים אליה בכל נימי נפש ומאודם. מי מאלו 
הבאים מפעם לפעם אל בין שעריה, שבים לאותם 
רגעים מתוקים ומרנינים בהם חבשו את ספסלי 
מי  עצום,  בחשק  בתורה  הוגים  כשהם  הישיבה 
הישיבה  לטובת  ליבם  בנדבת  התורה  בהחזקת 
הקד' – איש איש כפי יכולתו והשגותיו. ומי אשר 
אוחזים מזה ומזה – אורך חיים בימינה, עמלים 
לימודם  בשנות  לעצמם  שסיגלו  כדרך  בתורה 
כל  עושים   – וכבוד  עושר  ובשמאלה  בישיבה, 
בניה  ואלפי  הקד'  הישיבה  לטובת  שביכולתם 
בתורה  העולם  את  ומאירים  בתורה  העמלים 

ומעשים טובים.
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להחיות רוח שפלים

הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה
ותצא דינה בת לאה. )בראשית לד, א(

ר' חנינא בשם ר' אבא הכהן בר' אלעזר פתח 

)איוב ו, יד( "למס מרעהו חסד", מנעת חסד מן 

אחוך היא נסבת לאנס שאינו לא גר ולא מהול, 

לא בקשת להשיאה למהול הרי היא נשאת לערל, 

לא בקשת להשיאה דרך היתר הרי נישאת דרך 

איסור. )בראשית רבה פ, ד(

ויש להקשות, מה היה חטאו של יעקב שלא 

אבה למסור את דינה בתו בידי עשו הרשע, הלא 

הוא עשה זאת כדין וכמצווה, והרי כבר אמרו 

)פסחים דף מ"ט ע"ב( כל המשיא בתו  חז"ל 

לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי, ואם כן על 

מה ולמה נתבע יעקב ונענש בצרת דינה בתו?

ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  בזה  ביאר 

ליבוביץ זצ"ל בשם רבו הסבא מקלם זצ"ל, כי 

ודאי יעקב נהג כדין וכשורה, ואף היה מחויב 

על פי דין לסגור את דינה בתיבה, אולם יעקב 

אבינו לרום מדרגתו נתבע תביעה דקה כחוט 

השערה ממש - מדוע בפנימיות לבו לא היה 

לו מעט יותר צער על שהוא נאלץ למנוע את 

היתה  התיבה  דלת  וסגירת  מאחיו,  בתו  דינה 

בחוזק מעט יותר מדאי, היתה כאן עליו טענה 

דקה מן הדקה שרק הבורא ית' יכול להרגיש 

בדקות זו, ועל כן נענש יעקב ונגרם לו הצער 
הנורא כמסופר בפרשה, כל כך מדקדק הקב"ה 

עם הצדיקים "כחוט השערה".

וכיוצא בזה מצאנו בבתו של ר' חנינא בן דוסא 
שהיתה מהלכת לפני גדולי רומי ואמרו כמה 
זה  ועל  יותר,  דקדקה  ומיד  פסיעותיה,  נאות 
נענשה לישב בקובה של זונות )ע"ז דף י"ח ע"א(, 
גם שם היתה תביעה דקה כחוט השערה, על 
תנועה ודקדוק כל שהוא בפסיעותיה, ועל כך 

נענשה באופן נורא כל כך.

)דעת חכמה ומוסר ח"א מאמר פ"ד, עמ' רס"ב(

עוד בשנותיו הצעירות כאשר לא נשא בתפקיד 
וצמיחה  בעליה  שקוע  כולו  וכל  בישיבה  רשמי 
בתורה, עם כל זאת כבר היו עיניו וליבו של רבינו 
פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  מרן  הישיבה  ראש 
ענין  ולגדלם.  לרוממם  הישיבה,  בני  על  זצ"ל, 
שעסק בו רבות, היו פעולותיו להתאים חברותות 
נכבד  זה תפס אצלו מקום  ענין  בבית המדרש. 
מאוד, מתוך הכרה שהאדם מחויב לזכור שלא 
כדי לדאוג לעצמו, אלא לפעול  רק  לעולם  בא 
לטובת זולתו, ואיזה חסד גדול יש מאשר לדאוג 
לשלמות תורתו של הזולת. להתאים לו חברותא 
מתאימה, אשר יחד יעסקו בתורה וירכשו קניני 
תחילת  בימי  היתה  בנושא  פעילותו  עיקר  נצח. 
הזמן, שידעו כולם שאצלו יש את כל המידע למי 
יש חברותא ומי עדיין מחפש, והיה משקיע מזמנו 
היקר ומכוחותיו להתאים בין חברותות, כשחלק 
מפעילות זו היא מומחיותו למצוא את הנקודה 
המיוחדת בכל תלמיד ותלמיד ולומר מילה טובה 

על כל אחד.

לפעמים היה רואה שבחור לא מצליח בשום אופן 
למצוא חברותא, והיה אומר לו "יש מישהו שאני 
יודע שהוא מאוד רוצה ללמוד איתך". כשאותו 
בחור היה שואל מי הוא הוא אמר לו רבינו "אני". 
וממאחרי  לסדר  קום  ממשכימי  היה  זה  לצורך 
הסדר  תחילת  לפני  לבוא  מקדים  היה   - שבת 
ונשאר אחריו, כדי ללמוד פרקי זמן מסוימים עם 
חברותות אלו. כמו כן היו לו חברותות מתחלפות, 

בכל פעם עם מישהו אחר הזקוק לכך.

מלבד זאת היה דואג להשיג לבחורים חברותות 

מתאימות שירוממו אותם. לצורך כך דאג לגייס 
כסף מנדיבי עם, על מנת שיוכל לשלם לאברכים 
טובים שיאותו ללמוד ולהשקיע במתחילים. אותם 
מצויינת  לחברותא  זכו  איך  ידעו  לא  מתחילים 
שכזו המסכים ללמוד איתם ומשקיע בהם כוחות 
מיוחדים שיבינו היטב את הסוגיות הנלמדות ויגדלו 
תלמידי חכמים. לא עלה בדעתם שיש מי שדואג 
לשלם לאותם אברכים. מתוך אותם עשרות בחורים 
ואברכים שרבינו דאג שילמדו איתם, צמחו כמה 
וכמה תלמידים חכמים מופלגים, מהם כאלו שעד 
היום לא התגלה להם עד כמה היה רבינו מעורב 
בצמיחתם ועלייתם בתורה ועד כמה השקיע בהם...

ראש  מרן  לרבו  מובהק  תלמיד  היה  זה  בענין 
זצ"ל,  נחום פרצוביץ  רבי  הישיבה הגאון הגדול 
ואשר  הישיבה  בני  עם  בהנהגתו  מופלא  שהיה 
למרות היות גאון מפורסם ששמועותיו מיבדרן 
בפיהם של תלמיד חכמים בכל עולם הישיבות, 
ולמרות היותו שקוע בעומק העיון ברום המדרגה, 
נתן את כל כולו להצלחת התלמידים. תמיד היה 
לו לרבי נחום זמן לתלמידים וגם כשהיה בביתו, 
ניתן היה לבוא ולדבר איתו. כאשר הגיע אחד מבני 
בחור  וראה שהוא  בלימוד,  איתו  הישיבה לדבר 
שמתאמץ להבין את תלמודו, היה מניח את דרגתו 
שלו ועובר לדבר בלימוד עם התלמיד לפי רמתו. 
וכשראה שהתוספות שעליו נסוב ה'שטיקל תורה' 
שלו לא מחוור דיו לשואל, היה עמל להסביר לו את 
דברי התוספות כשהוא אומר בעדינות "בוא נראה 
קודם את התוספות", כשהוא מסביר לו כבדרך 
אגב את הפשט האמיתי עד שראה שהוא מבין. 

לו שהוא מסוגל  היה עמל להראות  לאחר מכן 

לחדש ולהבין דברים בעומק. היה מוצא בדבריו 

איזה בית יד להיתפס בו והיה מפתח את הסברא 

כשהוא אומר "מן הסתם כוונתך לומר כך", "ואם 

יקשה על זה כך וכך", עד שיצא משיחתם דבר 

תורה עמוק. אז היה אומר לו "אתה הרי אומר 

כל כך טוב!", עד שהבחור הרגיש שבאמת הוא 

עצמו אמר וחידש ווארט טוב כל כך, דבר שרומם 

אותו. בהמשך היה רבי נחום מספר לאחרים את 

הווארט שאמר אותו בחור וגם מזכיר לו עצמו את 

הדברים לאחר תקופה. כך היה מגדל ומרומם את 

הבחורים שהתאמצו לומר טוב.

רבינו שהתפעלו מאוד ממסירות זו שראה אצל 

רבי נחום, למד מכך כיצד להשקיע ב'שטייגען' 

של הזולת ופעל בדרכים משלו לגדל ולהצמיח 

את זולתו. 

לכשתמצי לומר, הלא זו היתה תמיד דרך החיים 

בבית מדרשה של מיר. כך פעלו כל ראשי הישיבה 

לדורותיה. כך פעל מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 

מגמתו  שכל  זצ"ל  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי 

היתה לגדל תורה ותלמידי חכמים והיה מקדיש 

רבות מזמנו לשמוע דברי תורה ולגדל ולכוון את 

משמיעהן. כך פעל גם מרן ראש הישיבה הגאון 

הגדול רבי ביינוש פינקל זצ"ל שהרחיב וגידל את 

בעלי  בדווקא את  אינו מחפש  כשהוא  הישיבה 

באמת  שרוצה  מי  את  אלא  הגדולים,  הכשרון 

ללמוד ולגדול בתורה, וכך גידלו דורות שלמים 

של תלמידי חכמים ומרביצי תורה.



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

דרישת שלום מפולין. לפנינו תמונה מרתקת ונדירה מקורות 
חיי הישיבה בפולין, אשר נמצאה ופוענחה על ידי ר' יונתן נח 
שווארץ הי"ו מלונדון. ככל הנראה צולמה בימי בין הזמנים 
ניסן תרצ"ו והתלמידים הנראים בה הם אלו שנשארו אז 
בישיבה לבין הזמנים - רובם מתלמידי הישיבה שבאו מחוץ 
לפולין - מארה"ב ואנגליה. התמונה נמצאה בין דברי ר' יודא 
)לואיס( ווייספאגעל אשר אחיו הרב ר' אלעקס מופיע בה והוא 
יחד עם תלמיד אחר מבוגרי הישיבה ר' מרדכי )מאנטי( ניומן, 
אשר נראה בה גם כן, פענחו את רוב הנמצאים בה )ועוד חזון 

למועד להציג בע"ה את הפיענוח שנמסר כמעט במלואו(.

פריסת שלום משיקגו.
"אני מקווה שבנו היקר ידיד הרב הגאון ר' ביינוש שליט"א 
כבר חזקר לארצנו הק', וכבר ידוע להדר"ג מביקורו בשיקגו 
ויפה עשה שבא לכאן אף שהיה כאן רק ימים אחדים, אכן 
וביחוד  להשפיע הרבה על כל אלו שהוא בקשר עמהם 
שהתראה עם כמה מתלמידי ישיבת מיר והכניס רוח חדש 
והרבה התחזקות בין כולנו שלא במהרה ינתק". לפנינו מכתב 
מעניין שנשלח בשנת תשכ"ה משיקגו - ארצות הברית אל 
מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל 
זצ"ל, ובו מספר לו הרה"ג רבי מאיר געציל הכהן קאגאן, 
מחשובי הרבנים בשיקאגו, על ביקורו בעיר של בנו מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי ביינוש זצ"ל וההשפעה העצומה שהיתה 

לו על בני העיר בכלל ועל בוגרי ישיבת מיר בפרט.

ברכת מזל טוב נאמנה שגורה בזאת
קמיה יקרת חן מעלתו וכבוד תפארתו

של גיבור החיל לתורה ולתעודה,

הרב החסיד הנגיד
רבי שמואל בנימין שפירא שליט"א

ונו"ב שתחי'
וינה

ולאמה של מלכות אשת חיל עטרת בעלה בת 
גדולים

הרבנית טובה שפירא תליט" א
תל אביב

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הבן-הנכד 
הבה"ח המופלג כמר עקיבא ני"ו

עב"ג בת הרב חיים יעקב שטרנגר הי"ו
אנטוורפן

ולהסב הדגול ידיד הישיבה הנכבד

הרה"ח שמואל בנימין שיפר שליט"א
וינה

ברכתנו שלוחה בזאת שזכות מעשיכם הגדולים 
למען התורה,

וזכות זקיניכם קדושי עליון מנהיגי ישראל זי"ע,
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל דורות ישרים 

מבורכים ולבנין עדי עד
לכבוד ולתפארת המשפחה הרוממה

בברכת מזל טוב בידידות ובהערכה אין קץ
ישיבת מיר ירושלים



ת"ש - הכל מעלין לארץ ישראל
חודשים מספר ישבו בני הישיבה בקידאן, כשהם 

שקועים בעמלה של תורה יומם ולילה. אולם לא 

ארכו להם שם הימים, ובראש־חדש מנחם־אב ת"ש 

נגזר על הישיבה לצאת את קידאן.

עתה  שעד  הישיבה,  עבור  היתה  קשה  זו  גזירה 

הצליחה במאמצים עצומים לשמור על שלמותה 

ואחדותה. בעיניו של מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 

זו פגיעה  זצ"ל, היתה  יהודה פינקל  אליעזר  רבי 

מנחם־אב,  חדש  ראש  יום,  ואותו  הנפש.  בציפור 

נקבע ליום תפלה ותחנונים ונאמרו פרקי תהילים 

בצבור להעברת רע הגזרה.

אולם הגזרה כבר נחתמה.

לא  גם  הפעם  שום־השתדלויות.  עוד  הועילו  לא 

היה מנוס מלחלק את תלמידי הישיבה לקבוצות 

ולהעביר כל קבוצה למקום אחר - דבר שממנו חשש 

כל־כך הגרא"י פינקל בזמנו. צוק העתים לא הותיר 

ברירה לפניו. בלב כבד חילק את תלמידיו והסדיר 

לכל קבוצה את מקום משכנה החדש.

בין ארבע עיירות התפזרו עתה תלמידי מיר: קראק, 

וקרקינובה. בראש כל אחת מהן  רמיגולה,  שאט, 

הועמד אחד הרמי"ם. המשגיח מרן הגה"צ - רבי 

יחזקאל לוינשטין, שהתמנה על קבוצת קרקינובה 

- פעל בכל מאדו לשמירת הקשר עם הקבוצות 

אלה.  מדכדכים  בימים  רוחן  ולחזוק  האחרות 

במסירות נפש כיתת את רגליו בין שלש העיירות 

את  התלמידים  בפני  לשאת  והמשיך  האחרות 

שיחותיו, רוויות דברי עידוד ובטחון וטבולות באמונה 

עינים;  בכליון  לבואו  המתינו  התלמידים  לוהטת. 

צמאים היו לשיחות אלה כהלך התר במדבר אחר 

מים.

מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 

חמישית,  בעיירה  להתישב  בחר  עצמו,  פינקל 

ורבו,  ימים, ראשו  היה באותם  גרינקישוק. שקוע 

בנסיונות לחלץ את ישיבתו מליטא הקומוניסטית 

ולהעבירה לאחת מארצות החופש - עיסוק שהיה 

רחוק מלהיות אהוד על השלטונות... למען טובת 

האפשר  ככל  הרחק  בחשאי,  לפעל  העדיף  הענין 

ישב  בגרינקישוק  מעיניו הסקרניות של הממשל. 

עם  קשריו  את  להסתיר  משתדל  אלמוני,  כאדם 

הישיבה ואת פעילותו המסועפת. רק בשעות הלילה 

המאוחרות היו העסקנים והפעילים השונים - שסייעו 

לו בפעילות זו - באים בהסתר לביתו. מכאן נשלחו 

השליחים אל הקונסוליות למיניהן, אל אישים בעלי 

השפעה בעולם היהודי ואל כל מי שבידו לסייע. 

פעילות  הקטן  הבית  רחש  ארוכים  לילות  במשך 

ככוורת דבורים, כשעוזרו ויד־ימינו של הגרא"י הוא 

מזכיר הישיבה המסור - רבי יוסף דוד אפשטיין.

מלכתחילה העדיף מרן הגרא"י להעביר את הישיבה 

ותלמידיה לארץ ישראל, אלא שזו היתה נעולה על 

מסגר ובריח בידי הבריטים, שהתירו ליהודים בודדים 

בלבד לעלות ארצה - רק אלו שלהם אישורי עליה 

מיוחדים 'סרטיפיקטים'. וכך עסק מרן הגרא"י לאל 

מאות  עבור  אלו  אישורים  להשיג  בנסיונות  הרף 

תלמידי הישיבה. לפנינו מכתב ששלח תיכף עם 

בוא הישיבה לווילנא, אל רבי משה בלוי זצ"ל, אז 

יושב־ראש אגדת ישראל בארץ־ישראל וממנהיגי 

התנהל  תכוף  קשר־מכתבים  בירושלים.  הישוב 

ביניהם לטכס עצה להעלאת הישיבה לארץ. המכתב 

הראשון נשלח בכ' במרחשון ת"ש - שבועות ספורים 

בלבד לאחר שיצאה הישיבה את מיר והגיעה לוילנה. 

להלן ציטוט ממנו:

ב"ה )וילנא( יום כ' לחדש מרחשון ת"ש

אל כבוד הג' המפרסם, קברניטה הגדול של היהדות 

החרדית, העומד בפרץ למען קדשי ישראל, כבוד 

שם תפארתו, מורנו הרב רבי משה בלוי שליט"א.

ירושלים עיה"ק תב"ב

אחר דרישת שלום תורתו בכל טוב סלה.

אחרי טלטולים כבדים וארוכים בין הסערות הנוראות 

ורצוצים  שבורים  באנו  המדינות,  על  עברו  אשר 
לעיר וילנא, ואף פה עוד אין מנוח לכף רגלנו, כי 
מי יודע אם ירשו לנו להשאר פה. ואפלו אם ירשו, 
ברור הוא שלא ירשו אלא בתנאי מפורש ומבטח 
בערובה מספיקה כי נעזב את הארץ ונהגר מפה 
לארץ אחרת. והנה בעמדנו כה מבוהלים ודחופים 
ואובדי עצות מאין דרך אנה לפנות ומאין השקפה 
לעתיד - לא מצאנו מוצא אחר כי אם לבקש עצות 
להגר לארצנו הקדושה, שאחרי ישוב הדעת ראינו כי 
אך זוהי הדרך היחידה שנשארה לפנינו. ואם יעלה 
בידינו הדבר הזה, עוד ישנה הצלה עבור היכל התורה.

גודל כחו של כבוד תורתו בעניינים  בדעתנו את 
הללו, אמרנו נבואה נא אל כבודו בבקשת רחמים 
כי לא ישיב את פנינו ריקם בשעה שאנו עומדים בין 
הים ובין היבשה, ואל ירף נא ידו מלהשתדל עבורנו 
מיד להשיג סרטיפיקטים עבור שלש מאות איש 
הנמצאים איתנו, היינו תלמידי הישיבה וההנהלה 
והאברכים עם המשפחות. והנה כבר כתבתי מכתב 
על דבר זה גם אל הרב הראשי הגאון מורנו הרב י"א 
הרצוג שליט"א, ובודאי אף הוא לא ימנע מלהטות 
הדבר,  לטובת  דאפשר  מאי  כל  לעשות  לנו  אוזן 
ובכחם  חילם  את  לזה  יקדישו  שיחדו  נא  ונקוה 
הגדול בעזרת ד' יצליחו להביא את הבית הגדול 
והקדוש, שנעקר ממקומו בגושו של תורה ויראה, אל 
ארץ הקדש, להפריחו ולהרים את אורו כבימי עולם.

עבור  תורתו  כבוד  נפשו של  בדעתי את מסירות 
התורה והתעודה בארץ ואת כל מפעליו הגדולים 
בארץ הקדש... אתן עז לנפשי לקוות כי יש תקוה 
להיכל התורה, ויעמד לנו כבוד תורתו כשליח ממרום 
לעזר לנו... עד שנזכה לבוא למחוז חפצנו, ומי יתן 
והיה הדבר הזה בשעה טובה לכל בית ישראל בביאת 

גואל צדק במהרה בימינו, אמן.

אליו  הנלוים  ואת  לטובה  תדרשנו  נפש  כעתירת 
שיחיו בכל טוב סלה.

המוקירו ומכבדו כרום ערכו

מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה

02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד 

הרב יוסף שימל הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל השמחה השרויה במעונם
בהיכנס הבן כמר שמואל ני"ו

בעול תורה ומצוות
ברכתנו שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה בדרכי התורה 

והיראה וירוו ממנו ולרוות רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח, מתוך 
שמחה וטוב לבב לאורך ימים ושנים

מעומק ליבנו הננו לשגר 
ברכת מזל טוב לידידינו הנכבדים 

הרב יוסף ברעניג הי"ו

ולחמיו ידיד הישיבה תמכין דאורייתא 

הרב אשר זלקא נוימן הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

וינה
לרגל הולדת הבת-הנכדה בשעטו"מ

יזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים ולרוות רוב נחת 
דקדושה ממנה ומכל יוצ"ח

קורות בתינו


