
זמני התפילה כנגד שינויי היום

ויפגע במקום וילן שם. )בראשית כח, יא(

איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפילות אבות 

תקנום, רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד 

תמידין תקנום וכו', תניא כוותיה דרבי יוסי בר' 

שנאמר  שחרית  תפילת  תקן  אברהם  חנינא, 

אל  בבוקר  אברהם  וישכם  כז(  יט,  )בראשית 

המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה 

שנאמר )תהלים קו, ל( ויעמוד פינחס ויפלל. יצחק 

תקן תפילת מנחה, שנאמר )בראשית כד, סג( 

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה 

אלא תפילה, שנאמר )תהלים קב, א( תפילה 

לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו. יעקב תקן 

תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם, 

ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר )ירמיהו ז, טז( 

ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם 

רנה ותפילה ואל תפגע בי. )ברכות דף כ"ו ע"ב(

וכבר ביארו הקדמונים על פי סוד, כי שחרית הוא זמן 

של חסד, ואברהם אבינו הוא אבי מידת החסד, ולכן 

תיקן תפילת שחרית. זמן המנחה, לעומת זאת, הוא 

זמן של מידת הדין, ויצחק הוא כנגד מידת היראה 

והגבורה, לפיכך תיקן תפילת המנחה. הערב הוא זמן 

של תורה, ויעקב איש תם יושב אהלים, בחיר האבות, 

לפיכך תיקן יעקב אבינו תפילת ערבית.

אמנם על דרך הפשט הובא בירושלמי )ברכות 
פ"ד ה"א( מהיכן למדו ג' תפילות: "רבי שמואל 
בר נחמני אמר כנגד ג' פעמים שהיום משתנה 
על הבריות, בשחר צריך לאדם לומר מודה אני 
לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שהוצאתני מאפילה 
לאורה, במנחה צריך אדם לומר מודה אני לפניך 
ה' אלקי ואלקי אבותי כשם שזכיתני לראות 
החמה במזרח כך זכיתי לראות במערב, בערב 
ואלקי  ה' אלקי  רצון מלפניך  יהי  לומר  צריך 
אבותי כשם שהייתי באפילה והוצאתני לאורה 

כך תוציאני מאפילה לאורה".

הגרנ"צ פינקל  הישיבה  ראש  מרן  בזה  וביאר 
זצ"ל בשיחתו לבני הישיבה, כי זמנים אלו הם 
ג' זמנים של הודאה ותפילה להקב"ה, וכנגדם 
תיקנו חז"ל את זמני התפילות. בבוקר צריך 
על  ועומד  השינה  מן  שהתעורר  על  להודות 
רגליו, ובמנחה שזכה לראות את החמה במזרח 
ובמערב, ובערב, הגם שהוא ערב - זמן של חושך 
ואפילה, הוא מודה ומתפלל להשי"ת שיוצאנו 

מאפילה לאורה.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' קמ"ד(

בבית אלקים נהלך ברגש

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים. 
)בראשית כח, יז(

כיצד היתה נראית צורת התפילה בהיכל הישיבה 
הרוממות  ויראת  הקדושה  אוירת  ועל  במיר 
שחפפה על כל באי ה', סיפר לימים הג"ר מנחם 

מנס מור זצ"ל מתלמידי הישיבה:

תפילת שחרית בישיבה הותירה עלי רושם אדיר 
ומיוחד במינו, אחרי אמירת "ברכו" אף אחד כבר 

לא נכנס לבית המדרש, וגם לא יצא. כולם היו 
ישובים במקומותיהם והאולם כולו מלא מפה 
לפה. לא שמעו דיבורים כלל וכלל, חס וחלילה! 
אפילו לא מילה אחת עד סוף התפילה, לכל אורך 
התפילה אף אחד לא זז ממקומו. דבר שכזה 
לא ראיתי בשום מקום אחר, רק בישיבת מיר.

)שמך לא שכחנו ח"א, עמ' 94(

ה, ִפלָּ ִמיד ֱאמּוָנתוֹ ַעל ְיֵדי מּוָסר ְוַעל ְיֵדי תְּ ְקַות ָהָאָדם ִאם לֹא ִיְרֶאה ְלַחזֵּק תָּ  ָמה תִּ
ִעְנָייָניו גָָּחה בְּ יל ֶאת ַעְצמוֹ ַעל ְיֵדי ִהְתּבוְֹננּות ִלְראוֹת ֱאמּוָנה ְוַהשְׁ  ּוְביוֵֹתר ְלַהְרגִּ

)המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטין 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

יששכר וזבולון
בהיכל  מפעם  התורה  שקול  שנים  מאתיים  מזה 
החל  ומסעיה,  גלגוליה  בכל  הקדושה.  הישיבה 
מהגרעין הראשון שיסד את הישיבה בעיירה הקטנה 
מיר בשנת תקע"ז, ולאחר מכן משך השנים במהלך 
גלגולים, רדיפות ומסעות, עבור דרך שתי מלחמות 
ממיר  ממיר.  ישיבה  פסקה  לא  מעולם   – עולם 
שבליטא, עבור דרך ימי הגלות בווילנא ובשנחאי ועד 
הישיבה הקדושה השוכנת כיום בירושלים ובנותיה, 
ומונה אלפי תלמידים השוקדים על משנתם יומם 

ולילה מאין הפוגות. 

מאז ייסודה היתה הישיבה הקדושה אבן שואבת 
לעמלי תורה שנהרו אליה מקרוב ומרחוק. מהעיירות 
וכך הוא גם בימינו  הסמוכות וממדינות רחוקות, 
של  עדרים-עדרים  מגדלת  הישיבה  כאשר  אנו, 
תלמידי חכמים ועמלי תורה, הבאים אליה מארבע 
כנפות ארץ: מערי ארץ ישראל ומעוד 28 מדינות 
בכל רחבי העולם)!(, כולם נקבצו באו לך, ולכולם 
משמשת הישיבה בית תלמוד להצמיחם ולגדלם 

בתורה ויראת שמים. 

למותר להכביר במעלתם של עמלי התורה ההוגים 
ועמלים בה על ספסלי הישיבה, הלא כל הוראה 
מתפעם עד עמקי נפשו, אך מן הראוי להזיכר מעת 
לעת את זכותם הכבירה של השותפים - עושי מעשה 
זבולון, מחזיקי תורת יששכר. אלו הם תומכי הישיבה 
המוזילים  הנדיבים  מגדולי  החל  שונות.  בצורות 
סכומי עתק להחזקת ויתוח הישיבה, המשך בנציבי 
בתי המדרשות, נציבי היום ומחזיקי התורה בישיבה 
במגוון הדרכים, וכלה באלו החוסכים מפיתם על 
מנת לזכות וליטול שותפות בהחזקת אלפי עמלי 
התורה בישיבה הקד' - איש איש בשמו הטוב יבורך. 
אלו כמו אלו, זוכים להחזיק את התורה ולומדיה, 
קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירות  לאכול  וזוכים 

להם לעולם הבא.
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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

חכמה, מוסר וענווה מופלאה

תפילה מעומק הלב

ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב וגו' ותאמר אל יעקב 
הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. )בראשית ל, א(

מסופר על מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל שפעם אחת ביום היארצייט של רחל אמנו, 
ויהי  אמנו,  רחל  של  קברה  על  להתפלל  בא 
בהיותו שם שמע מעבר למחיצה קול בכי של 
אשה המתפללת להקב"ה מקירות לבה, היתה זו 
אשה חשוכת בנים רח"ל, וכבר עברו כמה וכמה 

שנים מנשואיה, ועדיין לא התברכה בפרי בטן, 
וצערה היה נורא ואיום, ופתאום פתחה ואמרה 
בדמעות שליש: "מאמע רחל, הרי את בעצמך 
הרגשת את הטעם המר הזה, בלי בנים, מי כמוך 
יודעת את גודל הצער והכאב, אם כן, אנא אמא, 
תהיי נא מליצת יושר בעדי שאזכה להפקד בזרע 

של קיימא".

מיד כששמע מרן רה"י הגר"ח תפילה זו, התמלא 

התרגשות ואמר: מובטחני שתפילה זו התקבלה 
במרומים, ובשנה הבאה אני רוצה להיות סנדק 
בברית זו, וביקש לברר מי האשה הזאת. ואכן 
כך היה, לשנה הבאה נחגגה ברית המילה כאשר 

מרן שימש כסנדק.

)תורת זאב פנינים, עמ' מ"ה(

הרמאות של לבן

יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלקי אביכם אמש 
אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב 

עד רע. )בראשית לא, כט(

והדברים צריכים ביאור, הרי לבן היה פיקח ורמאי 
גדול עד מאד, ומה ראה לשטות זו לומר כי אינו 

אבינו  ליעקב  עד שגילה  יכול לעשות מאומה, 
שאינו יכול להזיקו ואיבד בכך את כוחו.

אמר מרן ראש הישיבה הגאון רבי בנימין ביינוש 
פינקל זצ"ל בדרך צחות, מכיון שהיה לבן רמאי 
גדול שאין כדוגמתו, על כרחך צריך לומר שהיתה 

מונחת כאן בדבריו כזו רמאות, שעד עצם היום 
הזה איננו מבינים זאת...

)הרה"ג ר' יעקב גולדברג שליט"א - דביר 
קדשו ח"ב, הגדש"פ עמ' רל"ז(

אחד הדברים בהם התייחד מרן ראש הישיבה זצוק"ל, 
היתה בקשת החכמה שלו. הוא למד תדיר מכל דבר 
שראה אצל רבותיו או אצל תלמידי חכמים אחרים. 
ואכן ראו באישיותו את השפעת האש הגדולה של 
קדושת התורה, שקידתה ויגיעתה מבית מדרשם של 
רבותיו ממיר זצוק"ל, את מושגי גדלות האדם מבית 
מדרשו של זקנו ה'סבא' מסלבוסקה זצוק"ל, נקיות 
הדעת וטהרת הלב שספג אצל גדולי הישוב הישן 
בירושלים, את דקדוק ההלכה שספג בבית חותנו 
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ביינוש פינקל 
זצוק"ל - אחיינו של מרן ה'חזון איש' זצוק"ל, ואף את 
התכונה לראות כל דבר במידות גדולות ולא להסתפק 
למימדים  שעושים  דבר  כל  לתרגם  רק   - במועט 
גדולים, כפי שלמד ממקום הולדתו - ארצות הברית.

כיוצא בזה כל הנהגה טובה שהבחין בה דיברה אליו, 
והוא חקרה ודרשה ולפעמים נהג בה בעצמו. לעיתים 
או  טובה ששמע  הנהגה  שנים  עשרות  לאחר  זכר 
ראה אצל פלוני. ב'וועד' שמסר פעם בישיבה הקריא 
מהקדמת ספר שכתב אחד מאברכי הישיבה. הוא 
כאילו  דברי  כל  והרחיב  הקריא לאט-לאט, הסביר 
המשגיחים.  מגדולי  אחד  של  מאמר  מקריא  הוא 
וכשראה שם דברים עמוקים אמר בהתפעלות: "ראו 
לאיזה דרגה הגיע תלמיד חכם זה, עד שאיני יורד 

לעומק דבריו".

אליו  פנה  שרבינו  סיפר  המשגיחים  מגדולי  אחד 
באחת משנותיו האחרונות ושאל "מה אפשר לעשות 
ראש  "הרי  המשגיח  לו  ענה  להתעלות?"  כדי  עוד 
הישיבה לומד ומלמד וכל היום עסוק בלהגדיל תורה 
ולהאדירה. אך רבינו נותר בשלו, כשהוא חוזר ושואל 

"איך אפשר להרגיש יותר קרבת אלוקים?". היתה זו 
אחת ממעלותיו הידועות, לעולם לא להסתפק בקיים 

ולהשתוקק תמיד לעוד ועוד

דרכי  רכישת  על  עמד  כמה  עד  מפרסם  זה  בענין 
היראה, הן לעצמו והן לתלמידי הישיבה, כשהוא מחנך 
תמיד שיש לערב קב חומטין של מוסר בתוך כורי 
החיטין של תורה הנלמדת בישיבה בהתמדה. כאשר 
האברכים  חבורת  של  הראשונה  הקבוצה  את  בנה 
בישיבה, סיכם איתם בתחילת החבורה שילכו יחד מדי 
שבוע ל'בית המוסר', על מנת לשמוע הדרכי לעבודה 
מעשית מהמשגיעחה הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל 

ובתחילה אף הוא הלך עמם.

בשנים מאוחרות יותר, כשהתרבו ספסלי הישיבה ועליה 
נמו אלפי אברכים, החלו להתארגן אוטובוסים לשונות 
השונות. פנו אז לרבינו וביקשו שיהישיבה תתשתף 
בתנאי שהאברכים  הסכים,  והוא  הנסיעות  במימון 
ילמדו סדר מוסר במשך רבע שעה ולאחר מכן יתפללו 

תפילת מעריב בישיבה.

כשהתמנה לראשות הישיבה החל להקדיש מזמנו 
למסור שני ועדים בימי שישי - האחד בלשון הקודש 
והאחר באנגלית. באותם 'ועדים' לא היה רגיל לומר 
תורתו  מדברי  בעיקר  אלא  מהגיונו,  מוסר  דברי 
ויסודותיו העמוקים והייחודיים של רבו שר התורה 
והיראה מרן ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ 
זצ"ל, ולפעמים מבעלי מוסר אחרים. עם זאת מעידים 
בני הישיבה, שכאשר רבינו היה מוסר את הדברים, 
היו מקבלים משמעות שונה. זאת, משום שלא ביטא 
בדבריו רעיונות גרידא, אלא הוא עצמו היה דוגמא 

חיה באורחותיו והנהגותיו לענינים עליהם דיבר.

חלק נוסף באותם 'ועדים' ממנו היתה תועל עצומה, 
היה בסוף ה'ועד', כשהיה מוסיף כמה דברים מדיליה. 
בדרך כלל היה מספר מתוך מה שעבר עליו בשבוע 
האחרון, או משהו ראה או שמע אצל רבותיו. במשפטים 
קצרים אלו היה נפתח חרך צר לתוך עולמו הפנימי 
העשיר. אם זה בעבודת האמונה או בחשקת התורה, 
והיו התלמידים למדים רבות מאותן שיחות בשימושה 

של תורה.

מלמד  רבינו  היה  לימד,  אותם  המוסר  דרכי  לצד 
אורחות והנהגות מאשר אירע והתרחש עימו, כשהכל 
למדים מכך בעיקר על ענוותנותו המופלאה וביטולו 
בעיני עצמו. כך אירע פעם שבאחד הוועדים סיפר 
רבינו שבשבת קודש למד כמה שעות עם החברותא 
שלו וזכה לחדש שתי מערכות שהיו ראויות להיאמר 
כ'שיעורים כלליים' בישיבה. אולם כשהגיע החברותא 
שרבינו היה מציג בפניו את מה שעומד לומר בשיעור, 
פרך הלה את השיעור. התבטא רבינו אומר שלדעתו 
הסיבה שהלה הצליח לסתור את דבריו מבלי שיצליח 
להוכיח את צדקתו, נבע רק מכך שהסתובב בבית 
שני  היון  לחדש  שזכה  המשפחה  בני  לכך  ואמר 
שיעורים ולדעתו היה בזה סרך גאווה...". השומעים 
בכזה  עצמו  על  מדבר  רבינו  כיצד  נדהמים  עמדו 
תמיהתו  את  שהביע  מי  היה  הוועד  ולאחר  ביטול 
באוזני רבינו "וכי לא יתכן שאדם שמח בטוב שהטיב 
איתו הבורא ומספר זאת לאחרים ומדוע רבינו אומר 
יותר  עוד  נוקבת  היתה  התשובה  התגאה?".  שהוא 
מעצם הסיפור. "אתה צודק", אמר לו רבינו, "אין פגם 
בעצם הסיפור, אדרבה זוהי הדרך האמיתית לספר על 
חסדי השי"ת, אולם אני יודע את האמת שהתגאיתי". 

והדברים מפליאים כל לב.
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וביום שמחתכם. שמחת אירוסי מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל. 
נראים )מימין לשמאל(: 

מרן ראש הישיבה הגרנ"צ; מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל; 
הגאון הגדול רבי יחזקאל סרנא; הגאון הצדיק רבי מאיר חדש; מרן ראש הישיבה שר 

התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ; הרב אליהו מאיר פינקל - אבי מרן הגרנ"צ.

ותומכיה מאושר. המחאת דואר שנשלחה על ידי אחד מתומכי 
הישיבה הקד' בציריך, לפני קרוב ל50 שנה

מהנעשה והנשמע

ספסלי בית המדרש. שיעורו נתרבו 
היומי של הגאון רבי אשר 
היומי  כשיעור  כיום  מפורסם  אריאלי שליט"א, 
הגדול בעולם, כאשר קרוב לשבע מאות לומדים 
כ"י שומעים אותו בכל יום בקביעות. בשל ריבוי 
המדרגות  על  אף  כאשר  והצפיפות,  הלומדים 
ישנם  השיעורים  לחדר  הכניסה  שבפרוזדור 
מקומות 'קבועים', יש להירשם ולהתקבל לשיעור 
באופן מיוחד על מנת שכל לומד אכן יזכה למקום



ת"ש - ימי קידאן
 ביריעה הקודמת סופר על כך שראשית החורף של שנת 
ת"ש גזרה ממשלת ליטא על הישיבות השונות שגלו 
לוילנא, לצאת את העיר ולהתפזר בעיירות הסביבה 
וכי מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 
פינקל זצ"ל, בחר את העיירה קידאן המרוחקת מווילנא 

כמקום בו תשהו הישיבה.

בתןקף את  דחתה  ליטא, מטעמיה שלה,  ממשלת 
ההצעה. מעוניינת היתה שהפליטים כלם יתגוררו בפלך 
וילנא. קידאן היתה רחוקה מדי, והשלטונות לא גלו 

שום־נכונות להתפשר בענין זה.

ברם, מרן הגרא"י היה אף הוא נחוש בדעתו. בפיקחותו 
מרובה  ובאמצעות שתדלנות  המיוחדת,  ובתושייתו 
מצד יהודים בעלי־עמדה, ובסכומי שוחד גבוהים - 
השיג לבסוף את הרשיון לעבר לקידאן. המאמצים 
העצומים והכספים הרבים )הקשים להשגה פי כמה 
באותם ימי חרום!( שנדרשו - לא הרתיעוהו. התורה 
חייבת להשתכן באכסניה היאה ביותר! וכך התקבל 
לקידאן,  הישיבה  של  מעברה  את  המתיר  הרישיון 
ומרן הגרא"י אירגן מיידית את העברת הישיבה - על 
מאתים־ושבעים־ושלושה תלמידיה - לקידאן )אברכי 
כולל מיר - עשרים־ושנים איש - לא נמנו על העוברים 
לקידאן. בעבורם הושג היתר מיוחד להשאר בוילנה 
נתגשמה:  הגדולה  בני משפחותיהם(. משאלתו  עם 
ישיבת מיר - בבת עינו - נשארה שלמה ומולכדת ולא 
התפוררה, כפי שהיה עלול לקרות אילו היו תלמידיה 
מתפזרים למספר מקומות. הוא חש כי משמים עזרו 
לו לשמור על הישיבה - הפקדון היקר שקבל מחמיו, 
הגאון רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל, ואשר גדולי עולם 
הקימוהו וטפחוהו יותר ממאה ועשרים שנה - ואחריותו 

היא לדאוג לשלמותו ולרמתו הרוחנית.

ביטוי לתחושתו זו נתן ביום השתקעותה של הישיבה 
חנוכה.  של  רביעי  נר  ת"ש,  בכסלו  כ"ח   - בקידאן 
ראש  עלה  כשנתאספו התלמידים לשעור הראשון, 
הישיבה על הבימה בהתרגשות והכריז בקול, שגדלו 
ומשמעותו של הרגע נכרו בו היטב:  "ישיבתנו, שהוקמה 
לפני מאה־ועשרים שנה, תשכון מעתה בקידאן. גם 

בגלות זו יתנהלו כל סדריה במלואם ויימשך קיומה 
התקין. נתאמץ בכל כוחנו להיות ראויים למסור את 
מפתחות ישיבת מיר למלך המשיח, כשיבוא במהרה 

בימינו!".

עד מהרה התגלתה קידאן כאכסניה נאותה. התלמידים 
- שבחודשים האחרונים הספיקו לחוש היטב את המתח, 
החרדות והתלאות העוברים על תושבים באזורי־קרבות 
- גילו להפתעתם שכאן כמעט אפשר לשכוח שיש 
מלחמה בעולם... התושבים - רגועים וטובי־סבר - חיו 
את חייהם בנחת, בשגרה הישנה והמכרת; כאלו היו 

המלחמה וסערותיה שייכות לכוכב אחר!

חיבה יתרה נודעה לה לקידאן בעיני בני התורה גם 
מסיבה אחרת: בית המדרש העתיק שלה, שבו קבעה 

הישיבה את משכנה. מסורת היתה בידיהם של יהודי 
קידאן, מדור לדור, שבבית מדרש זה למד הגאון מוילנה 
בצעירותו, אצל רבו, רבי משה מרגלית, בעל 'פני משה', 
שכהן פאר כרבה של קידאן.  לעסוק בתורה באותו 
מקום עצמו שבו ישב אדונינו הגר"א ולמד, בין הקירות 
שזכו לחזות בזיו פניו ולספג את קול תורתו - די היה 
בעצם העובדה הזאת כדי להשרות על בני־הישיבה 
התלהבות דקדושה והתרוממות נפש שעלו על כל 

מה שזכרו ממיר.

 שבעה חדשים שהתה הישיבה בקידאן. אך ימי 'גן־
העדן' הקצרים נקטעו באיבם בסיון. בליטא התחולל 
ברית־המועצות  של  בלחצה  דרמטי.  מדיני  מהפך 

- השכנה הגדולה והמאיימת, שצבאה ניצב כל העת 
בעמדות כוננות לארך הגבול למקרה של גילויי 'מרדנות' 
קומוניסטי.  חדש,  משטר  הוקם   - הליטאים  מצד 
העומדים בראשו פעלו בעיניים עצומות לפי התכתיבים 
שהגיעו מ'אמא־רוסיה', והיוו 'ממשלת בובות' בלבד, 

גרורה נכנעת של מוסקבה הכל־יכולה.

על־פי מיטב 'המסורת' התייחסו השליטים החדשים 
בעוינות גלויה אל הישיבות. שוב לא שררה השלוה 
גם המצב הכלכלי  לומדי התורה.  במעונותיהם של 
החמיר מאד. מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי 
זצ"ל, פטרונן של הישיבות ותומכן הנאמן, חלה את 
חוליו האחרון. חולשתו וייסוריו גברו ככל שקדרו השמים 
מעל עולם התורה וככל שגדלו צרותיו של כלל ישראל, 

שעמד על סף התהום הנוראה בתולדותיו - השואה. 
מיום ליום דעך נר החיים בקרבו, כאלו בקשו מן השמים 
לגמול איתו חסד ולקחתו מן העולם בטרם תשתרר 

העלטה הגדולה.

בימים טרופים אלה נעשה כבד שבעתים נטל האחריות 
שנשא מרן ראש הישיבה הגרא"י פינקל על כתפיו. 
מאמצים על־אנושיים נדרשו ממנו כדי להשיג מקורות 
העמיד את המטרה  דאגותיו  בראש  לישיבה.  קיום 
יפרעו  ולא  כרגיל  בתלמודם  ימשיכו  שהתלמידים 
נטל  הכלכלה,  כלשהם. כשהתעצמו קשיי  מקשיים 
גם את הקצבה החדשית שקבלה משפחתו מן הג'וינט 

והעבירה לקופת הישיבה. )המשך יבוא(

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 מסור בלב ונפש

לישיבה הקדושה וראשיה
הר"ר ד"ר יצחק אדלר הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבת תחי' עב"ג בשעטומ"צ
 ברכתנו שיהא הקשר של קיימא

 ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת
מכל יוצ"ח

מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידיד נאמן לישיבה הקדושה 

הר"ר מנחם קושלאנד הי"ו
חבר ועד בוגרי ישיבת מיר - ציריך

ולחותנו הר"ר דניאל אלטמן הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגלם השמחה השרויה במעונם
בהולדת הבת - הנכדה

 יזכו לגדלה
 לתורה לחופה ולמעשים טובים

 ולרוות ממנה ומכל יוצ"ח
רוב נחת ושמחה

מעומק לבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידיד נאמן לישיבה הקדושה 
הר"ר זאב גרינוולד הי"ו

חבר ועד בוגרי ישיבת מיר - ציריך
וכל המשפחה הנכבדה

לרגלם השמחה השרויה במעונם
בהולדת הבת 

 יזכו לגדלה
לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות ממנה 

 ומכל יוצ"ח
רוב נחת ושמחה

קורות בתינו

מווילנא לקידאן. בלנק מכתבים של מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי 
אליעזר יהודה פינקל מתקופת וילנא


