
השגה של בן מלך...
כל נדיב לב יביאה את תרומת ה' )לה, ה(.
הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  שנשא  בדברים 

פינקל זצ"ל בדינר שנערך לטובת הישיבה, 

פנה אל הנדיבים במשל נפלא:

מעשה במלך שהיה לו בן יחיד, וחפץ ללמדו 

למי  מכרז  המלך  פרסם  מלוכה,  תכסיסי 

שחושב בעצמו שראוי למלאות תפקיד רם 

זה. רבים הציעו את עצמם, לבסוף נבחר אחד 

מיוחד במינו, שהצהיר שהוא מתמחה בשלושה 

דברים: סוסים, יהלומים, ותכונות נפש האדם, 

הוא לימד את הבן ואכן ראה פירות בעמלו.

יום אחד פורסמה הידיעה שבקרוב תתקיים 

מאודו  בכל  חפץ  המלך  בן  סוסים,  מכירת 

לרכוש סוס גזעי וטוב, וביקש מהיועץ להתלוות 

אליו, יצאו שניהם לתערוכה, אחד הסוחרים 

בן  המשובח,  סוסו  את  והציע  אליהם  פנה 

המלך הסתכל לעבר היועץ, והלה סימן לו: 

לרוכב,  מסוכן  כזה  סוס  מדוע?  לקחת.  לא 

הוא עלול להפילו ולסכן את חייו. ביקש בן 

המלך מהמוכר שירכב בפניהם, עלה המוכר 

על הסוס ודרבן אותו בבעיטות, הסוס דהר 

וצהל והפיל את המוכר שכמעט נרמס תחת 

רגלי הסוס, בן המלך הודה ליועץ על שהציל 

אותו ממות, הוציא שטר של עשרה דולרים 

)!( ונתן ליועץ.

הידיעה  התפרסמה  ימים  שלושה  לאחר 

בן המלך  יהלומים,  שתתקיים תערוכה של 

ונענה  אליו,  להתלוות  מהיועץ  שוב  ביקש 

זה  אחר  בזה  לתערוכה,  הגיעו  הם  בחיוב. 

ניגשו סוחרים והציעו את אבניהם הטובות, בן 

המלך לקח אבן שהיה לה מראה מיוחד, וחפץ 

לקנותה, היועץ אמר לו: אבן זו מזויפת! איך 

אתה יודע? שאל, לקח היועץ חומר מסוים 

לנסות  המלך  מבן  וביקש  האבן,  על  והתיז 

בן  מזויפת.  שהאבן  התגלה  ואכן  לקלפה, 

המלך הוציא שטר של עשרה דולרים ונתן 

ליועץ. הם חזרו יחד לארמון.

בדרך אמר בן המלך ליועץ: הצלחת להראות 

את כוחך בסוסים ויהלומים, נותר לך להראות 

את כוחך בנפש האדם, מי אני?! לחש לו היועץ: 

אתה בן מאומץ!! אני בן המלך, מאומץ?! תמה.

נכון? המלך  הלה רץ למלך ושאל האם זה 

אישר לו. הוא חזר ליועץ ושאל, כיצד ידעת 

זאת?! ענה לו היועץ: כי בן מלך אמתי יש לו 

מושגים אחרים בנתינה, הוא לא יתן עשרה 

דולרים למי שמציל את חייו ! ..

בכספי ציבור והקדש צריך להיזהר ביותר
אלה פקודי המשכן )לח, כא(.

שח מרן המשגיח רבי ירוחם ממיר זצ"ל: 
לפי דברי הרמב"ן )על אתר( מסר משה 
המשכן  חומרי  כל  את  לבצלאל  רבינו 
השונים במידה במשקל ובמנין. לא לאדם 
מן ההמון נמסרו האוצרות היקרים כי אם 
למי שהיה גבוה משכמו ומעלה לבצלאל 
בן אורי אשר חז"ל הפליגו בעומק חכמתו 

וקדושתו, ואף על פי כן כאשר נמסר לו 

הזהב הכסף ושאר הנדבות היקרות, נהגו 

אתו כאילו ונמסר הרכוש לידי גנב וחשוד. 

ללמדך כי בכספי ציבור והקדש, צריך אדם 

להיזהר ולחשוד עצמו עד דקה שבדקות.

טללי אורות

 "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

בשבח הזריזות לתרומת הקודש
הביאו  "והנשאם  כז(.   )לה,  נאמר  בפרשתנו 
לאפוד  המלאים  אבני  ואת  השהם  אבני  את 
משמם   אות  שנחסרה  מביא  ורש"י  ולחשן" 
נחסרה אות משמם  "לפי שנתעצלו מתחלה, 

- והנשאם כתיב".

חסרון אות יו"ד משמם, דבר גדול הוא, אומר 
מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל שכן 
מצינו שהוסיף משה רבינו ע"ה ליהושע אות יו"ד 
לשמו כדי להצילו מעצת מרגלים. ואמרו חז"ל 
שבשעה שקרא הקב"ה לשרי שרה עלתה היו"ד 
לפני כסא הכבוד ואמרה: "מה יהא עלי?" עד 
שהבטיחה הקב"ה להוסיפה לשמו של יהושע. 
אף כי הדברים למעלה מהשגתנו אנו רואים 
גודל הענין בזה, ומזה נבין חומר הפגם שנגרם 

לנשיאים ע"י שחסרו אות אחת משמם. 

אך יחד עם זאת צריך להבין מה היה חטאם של 
הנשיאים, והרי במה שאמרו "יביאו בני ישראל 
אנו  ומה שיחסר להקמת המשכן  כל שבידם 
משלימים" מונחת התחייבות להשלים את כל 
מה שיחסר במשכן. ולכאורה, אין לך התנדבות 
גדולה מזו. ובאמת בסופו של דבר את אבני 
ביותר,  יקרים  שהיו  המילואים  ואבני  השוהם 
הביאו הנשיאים מדוע אם כן נתבעו על שאיחרו?

היישוב לתמיהה זו נמצא בדברי רש"י - "ולפי 
חישבו  עצמם  מצד  שהם  אע"פ  שנתעצלו". 
שמידת  חז"ל  לנו  מגלים  נעלים,  חשבונות 
כל  את  והניעה  סיבבה  אשר  היא  העצלות, 
החשבונות הצודקים. הקב"ה ה"יודע מחשבות" 
על  אותם  תבע  מעשיהם"  כל  את  ו"מבין 

שנתעצלו והענישם על כך. 

יסוד זה למדנו מתורתו של מרנא הג"ר ישראל 
החשבונות  שמאחורי  שאמר  זצוק"ל  מסלנט 
שישנם לאדם, מסתתר לפעמים איזה שהוא 
שורש של מידה רעה אשר האדם בעצמו אינו 
למצוא  היא  המוסר  עבודת  עיקר  בו.  מרגיש 
יהיו  כך  הללו,  הרעים  השורשים  את  ולעקור 
עבודתו  וכל  ואמיתיים  טהורים  החשבונות 

תמימה.
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וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו



מבאר רבותינו

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

סייעתא דשמייא כפי יגיעתו של האדם
ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו. ויפרש את האהל על המשכן וגו' )מ, יח-יט(.

בגמ' נדרים )לח.( אמר ר' יוחנן אין הקב''ה 
משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם 
ועניו וכולן ממשה גיבור דכתיב "ויפרוש 
את האהל על המשכן", ואמר מר משה 
עשר  כו-טז(  )לעיל  וכתיב  פרסו,  רבינו 

אמות ארך הקרש וגו'.

הקשה הרא"ש מפני מה לא למד רבי יוחנן 
את דבריו מן המקרא הקודם "ויקם משה 

את המשכן וישם את קרשיו". 

ב'חידושי אגדות' )שם( מיישב המהרש"א 

כי אי אפשר היה להוכיח זאת מהקמת 
המשכן, שכן על המילים "הוקם המשכן" 
יז( דרשו חז"ל, כי מאליו הוקם  )פסוק 
במעשה ניסים, ואם כן אין מקום ללמוד 
כן  לא  רבינו,  משה  של  כוחו  על  מכאן 
מעשה  מתוך  נעשה  לא  אשר  הכיסוי 
ניסים, ויש מקום ללמוד ממנו על כוחו 

של משה רבינו.

הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  בזה  אמר 
דברי  למרות  כי  זצ"ל:  שמואלביץ 

יש מקום לקושיית הרא"ש,  המהרש"א 
כי גם אם הוקם המשכן בסייעתא דשמיא 
מיוחדת מכל מקום אין העזרה משמים 
ניתנת אלא כפי מידת היגיעה והמאמץ 
אשר משקיע האדם בכוחותיו שלו, כפי 
מסייעין  כן  עצמו  מצד  פעולתו  שיעור 
לטהר  "הבא  חז"ל  שאמרו  ואף  אותו. 
כמה מסייעין,  עד  אך   - אותו"  מסייעין 

כפי מה שהשקיע כשבא להיטהר.

טללי אורות

ויבואו כל איש אשר נשאו לבו וגו' )לה, כא(.
למעשה, אומר הרמב"ן, לא היה בין בני ישראל 
אף איש אשר למד את מלאכות המשכן אצל 
בעלי אומניות, לאיש לא היה איזה שהוא ניסיון 
קודם בדבר. כל אלה אשר באו לעשות את 
המלאכה היו אנשים אשר גבה לבם בדרכי 
ה' לבוא לפני משה ולומר לו שמקבלים על 
עצמם לעשות כל מלאכה שתוטל עליהם. וזהו 

הפירוש למלים "אשר נשאו לבו". 

רבי  המשגיח  למרן  הרמב"ן משמשים  דברי 
ירוחם זצ"ל ממיר בספרו "דעת תורה" נקודת 
"היוזמה  של  הגדול  ערכה  להבהרת  מוצא 
והשאיפה". אם נתבונן באדירי עולם, אומר מרן 
המשגיח זצ"ל, נראה שכל העשירים הגדולים 
הגיעו לרום פסגת הצלחתם אך ורק תודות 
ליוזמתם הכבירה. אדם חסר יוזמה לא יצליח 
מכאן  ההצלחה.  בסולם  לעלות  כלל  בדרך 
בעל  שהוא  "מי  באדם:  הוא  מובהק  שסימן 
יוזמה אפשר לומר עליו כי הוא מן האנשים 
האוצרים בקרבם גדלות". טובים הם סיכויו 
של זה להגיע אל פסגת ההצלחה אם יעפיל 

לעלות ההרה.

אך מי שאינו בעל יוזמה, הוא מסוג השפלים 
והננסים אשר סיכוייהם הטבעיים הם להישאר 

תמיד בשפלותם. 

לא בעלי מלאכה מקצועיים, אומרת התורה, היו 
אלה שהצליחו אלא בעלי נשיאות לב שקיבלו 
על עצמם לעשות את המלאכה ובעלי יוזמה, 
בכותל המזרח  הם אשר תפסו את מקומם 

של עובדי המשכן.  

תכונה זו לא היתה נחלתם של יחידים בדור 

העם  לפני  ה'  בשם  והציע  בא  משה  ההוא. 
כולו, עסק ענקי וגם מסועף מאד - עסק של 
וגוי קדוש, עסק  עם סגולה וממלכת כהנים 
של "ולדבקה בו" - להתענג על ה' וליהנות 
מזיו שכינתו, עסק אשר לא ראוהו מעולם, לא 
נתנוהו בניסיון וכל בחינה. והם כבעלי יוזמה 
לא היססו אף רגע, תיכף ענו ואמרו "כל אשר 
דבר ה' נעשה" - עובדא זו בודאי מורה על 

הרחבת לב גדולה הנדרשת ליוזמה כזו.

ליסוד הזה ישנו מקור בחז"ל: זה שאמר הכתוב 
דרכיה  ראה  עצל  נמלה  אל  "לך  ו(  )משלי 
וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין 
בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה". מה ראה 
שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? רבנן אמרי, 
הנמלה הזו שלושה בתים יש לה, ואינה כונסת 
בעליון מפני הדלף, ולא בתחתון מפני הטינה, 
אלא באמצעי ואינה חיה אלא ששה חדשים 
וכו'. וכל מאכלה אינו אלא חיטה ומחצה והיא 
הולכת ומכנסת בקיץ כל מה שמוצאת חטין 
כן?  ולמה היא עושה  וכו',  ועדשים  ושעורים 
שאמרה שמא יגזור עלי הקב"ה חיים ויהיה לי 
מוכן לאכול. אמר רשב"י: מעשה היה ומצאו 
בבור שלה שלוש מאות כור מה שמכנסת מן 
הקיץ לחורף, לפיכך אמר שלמה לך אל נמלה 
עצל ראה דרכיה וחכם, אף אתם התקינו לכם 
מצוות מן העוה"ז לעוה"ב )מדרש רבה דברים 

פר' ה, ב(.

כמה  והדלים,  הפעוטים  בכוחותיה  הנמלה 
כבר בעצם יכולה לבצע, גם הסיבה למטרה 
שהיא מציבה בפניה - "שמא יגזור עלי הקב"ה 
חיים", ממש שינוי הטבע - היא סיבה בלתי 

מציאותית. ולמרות הכל היוזמה גדולה, היא 
לכוחותיה  מעבר  הנראות  פעולות  מבצעת 
בהרבה, והיא מצליחה במידה רבה מאד. ואם 
כך ביצור הזעיר הזה - הנמלה, קל וחומר בן בנו 
של קל וחומר כאשר יתבונן האדם בכוחותיו 
הכבירים שלו! שלא כנמלה לאדם זו עבודת 
תפקידו  בתוקף  הוא  מחויב  מוכרחת.  חיים 
לאזור חיל ולהחדיר בעצמו יוזמה, המצאה, 
העפלה לאין קץ והגבלה. ומהי תקוות אנוש 
אם יוזמתו דלה עד מאד ומגיעה רק עד "חיטה 

ומחצה", כשעליו לצרוך שלוש מאות כור! 

לבושתנו זהו המצב אצל רבים, ממש ההיפך 
הגמור מן הנמלה!

מכאן סוד פריחתם של ארזי הלבנון הראשונים, 
אדירי התורה. לא היכולת הניעה את גלגלי 
פעולותיהם, אלא הרצון הפנימי העז היה סוד 
הצלחתם. היוזמה הכבירה שלהם, אשר היתה 
ממש עד למעלה מכוחותיהם הרימה אותם 
אל על. יוזמתנו הדלה היא בעוכרינו והיא אשר 
גורמת לשפל מצבנו. בלי יוזמה אין סופית לא 
נעשה כלום. החל מן הצעד הראשון צריכה 
להיות הפניה והמגמה לרום פסגת המעלה. 

ולא רשות היא לנו, אלא חובה, שכן: "חייב אדם 
לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק 
ויעקב" )תנא דבי אליהו פרק כ"ה( "חייב" - כי 
זה מן העיקרים בעבודה ומן ההכרח היותר 
גדול. דוקא בחיקוי הגדולים והענקים ביותר 
יעלה האדם לרום כוחותיו שלו, בלי היוזמה 

הזאת ישאר האדם בשפל המדרגה.

לקח טוב

מתורת רבותינו

סוד פריחתם של ארזי הלבנון - אדירי התורה...



עיון בפרשה

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

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת )לה, ג(.

האחרונים, חולה שיש בו סכנה הזקוק  חקרו 
תה,  כוס  שתיית  עבור  בשבת,  חמים  למים 
ועומדים לפניו שתי אפשרויות לחמם את המים, 
בקומקום חשמלי, או להדליק אש בגז, ולהניח 
עליו סיר עם מים, והכלל בכל האיסורים הנדחים 
מפני חולה, שיש לעשות את המלאכה הקלה 
היא  מה  ע"א(,  פג  )דף  ביומא  כמבואר  יותר 

המלאכה הקלה יותר?

גז,  בהדלקת  האיסור  מהו  בזה  להקדים  ויש 
ויסוד האיסור בחימום בקומקום חשמלי; הנה 
מבעיא  לא  מלאכות,  שתי  יש  הגז  בהדלקת 
שהוא  גפרור,  עם  הגז  את  להדליק  צריך  אם 
מדליק אש בגפרור, ואח"כ מדליק עמו את הגז, 
וגם אם יש לו מצת בגז, הרי קודם הוא עושה 
פעולה חשמלית במצת, ולאחר מכן הרי הוא 

מדליק את הגז. 

וכמו כן בהדלקת קומקום חשמלי הוא עושה 
וגם  הקומקום  את  מדליק  הוא  פעולות,  שתי 
מאליה,  נעשית  הכיבוי  שפעולת  ואף  מכבה, 
מ"מ המעשה מתייחס אליו, כיון שזה מתוכנן 
בעת ההדלקה, שבעוד כמה דקות זה יתכבה 

בעקבות ההדלקה.

והנה דעת הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שבהדלקת 
חשמל יש בזה מלאכת מבעיר, ודעת החזו"א 
)או"ח סימן נ סק"ט( שיש בזה מלאכת בונה, 
מה  מינה  נפקא  אין  השיטות  לשתי  ולכאורה 
מלאכות  שתי  יש  האופנים  בשני  כי  יעשה, 

דאורייתא.

אך בחשוקי חמד )שבועות דף ב עמוד א( רוצה 
לומר שלשיטת החזו"א שיש בהדלקת חשמל 
הקומקום,  את  להדליק  עדיף  בונה,  מלאכת 
המפורש  איסור  אינה  בונה  שמלאכת  והטעם 
בתורה, משא"כ הבערת אש, הוא איסור מפורש, 
כדכתיב לא תבערו אש, וכתב הדובב מישרים 
)ח"ג סימן פב( שאיסור שאינו מפורש בתורה, 
כתב  ולכן  בתורה,  המפורש  מאיסור  יותר  קל 
שבשבת תולדה קלה יותר מאב מלאכה, יעו"ש.

אולם המנחת חינוך )מצוה תצו סק"ג( מחדש 
שדבר שלמדו זאת חז"ל מדרשה יש בו לאו ד'לא 
תסור', ועשה ד'ועשית ככל אשר יורוך', א"כ הוא 
חמור יותר מדבר המפורש בתורה, כיון שיש בו 
ריבוי לאו ועשה, ולכן כשמאכילין את החולה 
להאכילו  צריך  איסור,  בדבר   - סכנה  בו  שיש 
דבר המפורש בתורה, ולא דבר הנלמד מדרשה.

קריאת  להלכות  )פתיחה  מגדים  הפרי  אולם 
עשה  מצות  לקיים  לו  יש  שאם  כתב  שמע( 
גמורה, ודבר שאינו מפורש בתורה, שהוא מצוה 
בעלמא, דחי העשה הגמורה, למצוה בעלמא. 

אות  ח"ה  כוללת  )פתיחה  הפמ"ג  כתב  והנה 
ט( שנפסק בשו"ע )סימן תרח ס"ב( שכל דבר 
שאין מפורש בתורה, אין צריך למחות, ואמרינן 
בו מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, וכתב 
החוות יאיר )סימן קסד( שצידה בשבת אין מוחין 
כיון שאין מפורש, ולא נראה, שכל הלכה למשה 
מסיני שמפרש פירוש בקרא, הוה כמפורש ולוקין 
עלין, עכ"ד. אך יתכן שגם הפמ"ג מודה שהבערה 
היא יותר מפורשת מאשר שאר אבות מלאכות.

ומסיק )שם( ב'חשוקי חמד' שעדיף להדליק את 
הקומקום, שאף שכל אב מלאכה נחשב לדבר 
המפורש בתורה, אולם לא נגד הבערה שהיא 
ובפרט דמה שכתב החזו"א  מפורשת להדיא, 
שהדלקת החשמל הוא בונה, אין זה אב מלאכה 
של בונה, אלא תולדה דבונה, וא"כ הבערת אש 

חמורה ממנה.

חולה הזקוק למים חמים בשבת
היכן יחמם, בקומקום חשמלי, או על הגז

ימים מקדם

תאיר פניו. מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל, בחדרו שבישיבה
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שלהי חורף תש"א
מיר דיפן

בעוד אלפי הפליטים מתחילים לגשש את 
יפן  אל  מתודעים  החדשה,  בארץ  דרכם 
ואל הליכותיה, מסיירים ברחובות ובשוקים, 
מקורות  אחרי  לתור  מנסים  אף  ומקצתם 
הישיבה  בני  בזבזו  לא   - שהם  כל  מחיה 
אף רגע. אם במשך כל טלטולי הדרך לא 
משהגיעו  עתה,  וחמר  קל   - מלמוד  חדלו 
למחוז חפצם. מה להם טיולי תיירות וסיורים 
בכיכרות... הם, בני התורה, פנו מיד לתורתם 
שנלמדה  עצמה  מסכת  אותה  אומנותם. 
בעיירות ליטא לפני הנסיעה - מסכת יבמות - 
נפתחה מיד באותו דף שבו עסקו לפני צאתם 
לדרך, והלימוד נמשך כסדרו. הנסיעה, על כל 
רשמיה והרפתקאותיה, הוסחה מיד מהדעת, 
ומאות הבחורים שקעו בעיקר העיקרים - 
בלימוד התורה חובקת העולם, שלדידה אין 
גבולות ואוקינוסים, ומצות לימודה מטלת 

על כל יהודי בכל פנה בתבל.

המשגיח מרן הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין 
הצורך  על  ועורר  וחזר  עורר  כדרכו,  זצ"ל, 
הנפש  ומשאבי  הכוחות  כל  את  להשקיע 
המקום  לשנויי  להניח  ולא  בלבד,  בתורה 
ולנסיבות הזמן להסיח במשהו את הדעת 
הלימוד,  של  קלה  הזנחה  כל  מהלימוד. 
כתוצאה מהתרגשות המעבר לארץ חדשה - 
הסביר - עלולה לגרום להפסד בכפל כפליים, 
כדברי חז"ל: "אם תעזבני יום, יומים אעזבך".

באחת משיחותיו הראשונות על אדמת יפן 
מיוחדים  התעוררות  דברי  המשגיח  ייחד 

לנושא זה:

"כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'דברי 
תורה... נח לאבדם ככלי זכוכית'. ואם מסיחים 
דעת מהרוחניות - כבר איננה. 'התעיף עיניך 
ואיננו'. ועל כן, הרבה זהירות צריך עם  בו 
הנפש; ככלי זכוכית, שאם תניח אותו בלי 
שמירה, יכול ליפול ולהישבר לרסיסים מבלי 
דעת  הסח  הרוחניות!  עם  הוא  וכן  תקנה. 
כלשהו ח"ו - ומיד נאבד כל מה שקנה ועמל 

ורכש לו מכל העת".

ואכן - מיד עם הגיעם לקובה, פנו תלמידי 
מיר לבית הכנסת המרווח של הקהלה, ובו 
חידשה הישיבה את סדרי הלמוד הקבועים. 
שעוריו של מרן ראש הישיבה שר התורה 

הגאון רבי חיים שמואלביץ - ושיחות המוסר 
יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  של 
הקבועה.  במתכונתם  נמסרו   - לוינשטיין 
האוירה הישיבתית המוכרת שררה פה בכל 
להטה, והיה אפשר לעצום את העינים לרגע 
ולדמיין כי נמצאים במיר העיירה, מכורתה 

של הישיבה...

בבית  הישיבה  שכנה  ספורים  שבועות  רק 
הכנסת. מיד לאחר חידוש הלמודים, הצטרפו 
אחרות  מישיבות  רבים  תלמידים  ל'מיר' 
בקבוצות  לקובה,  הם  גם  שהגיעו  בליטא 
קטנות או כיחידים. הואיל ומיר היתה הישיבה 
היחידה שעקרה לשם בשלמותה, היה הדבר 
טבעי ביותר שבני הישיבות האחרות - קלצק, 
- יתמזגו אתה. עד  קמניץ, ראדין ואחרות 
כלם.  את  מהכיל  צר  המקום  היה  מהרה 
הצפיפות הברוכה נתנה את אותותיה, והנהלת 
יותר  אכסניה  אחרי  לתור  החלה  הישיבה 

מרווחת.

קורות בתינו


