
השגות ומעלות טובות רק על ידי עמל עצמי
נאם שומע אמרי א-ל ויודע דעת עליון )כד, טז(

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
כאשר מתבוננים בפרשת בלעם מוצאים אנו כי 
מצד אחד השיג בלעם מעלות נשגבות, ידע דעת 
עליון ככתוב "יודע דעת עליון", והגיע למדרגת 
נבואתו של משה רבינו ע"ה, וכמו שאמרו חז"ל 
)במדבר רבה יד, כ( "ולא קם נביא עוד בישראל 
כמשה, אבל באומות העולם קם, ומנו - בלעם", 
אך מאידך גיסא היה בלעם שפל האנשים, אדם 
שפרץ את כל הגדרים המוסריים, ומופקר ממש 

בחייו הפרטים, גרוע מן הפחות שבפחותים.

אך הסיבה לכך היא, באשר כל השגותיו של 
שייך  היה  לא  והוא  במתנה,  לו  ניתנו  בלעם 
למרות  בפחיתותו  נשאר  כך  ומשום  אליהן, 
השגותיו העליונות. כי על כן רק מה שמשיג 
שמו  על  נקרא  ויגיעה  עמל  ידי  על  האדם 

ונחקק בנפשו.

שיחות מוסר )עמ' שמ"ו(

גודל כוחו של רגע אחד...
ויודע דעת עליון )כד, טז(

מאי ויודע דעת עליון, שהיה יודע לכוון אותה 
שעה שהקב"ה כועס בה וכו', וכמה זעמו רגע. 

)סנהדרין ק"ה:(

אמר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
בשיחתו לבני הישיבה, רואים אנו מכאן כמה 
כוחו של רגע אחד, ומה יכול היה ח"ו בלעם 
בגמ':  שם  שאמרו  וכמו  אחד,  ברגע  לפעול 
"והיינו דקאמר להו נביא לישראל )מיכה ו, ה( 
עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה 
הגלגל  ועד  מן השטים  בעור  בן  בלעם  אותו 
למען דעת צדקות ה', מאי למען דעת צדקות 
ה' - אמר להן הקב"ה לישראל: דעו נא כמה 
צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן 
הימים בימי בלעם הרשע, שאילמלא כעסתי 

של  משונאיהן  נשתייר  לא  הימים  אותן  כל 
ישראל שריד ופליט".

והנה כן הוא גם להיפך, ומידה טובה מרובה, אם 
יש רגע אחד! של תפילה כדת וכדין, ובהרגש 
אפילו  שמים,  כבוד  להרבות  הנכונה  ובכוונה 
אם רק באותו רגע יתפלל כן, הרי תפילה זו 
בכוחה להשפיע תועלת נפלאה, לו ולחבריו ולכל 
כלל ישראל. אם פעם אחת נתפלל כהוגן, ויהיו 
דברינו דברים היוצאים מן הלב, ודאי הקב"ה 

יקבל את תפילתנו.

ישורון )קובץ כ"ז, עמ' שע"ה(

נס פי האתון – שבלעם לא יחטא
ויפתח ה' את פי האתון )כד, יח(

אמרו חז"ל )אבות פרק ה( עשרה דברים נבראו 
הבאר  ופי  הארץ  פי  הם  ואלו  השמשות  בין 

ופי האתון.

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ: הנה, 

ברגע האחרון של ימי בריאת העולם נבראה 
שינוי  והוא  האתון',  'פי  של  מיוחדת  בריאה 
טבעו של עולם, וכיון שאין דבר מחודש בעולם 
לאחר ששת ימי בראשית, היה פי האתון צריך 
להיבראות עוד בששת ימי בראשית, וכיון שהיה 

 "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)

21:04  20:29  19:13 ירושלים 
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דבר הישיבה

תלמידיו של אברהם אבינו 
במשנה באבות אמרו כל מי שיש בו ג' דברים 
הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, וג' דברים 
אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה 
- מתלמידיו של  ונפש שפלה  נמוכה  ורוח 
ונפש  גבוהה  ורוח  רעה  עין  אבינו.  אברהם 
רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין 
תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של 
בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו - 
אוכלין בעוה"ז ונוחלין לעוה"ב, אבל תלמידיו 
של בלעם הרשע - יורשים גיהנום, ויורדים 

לבאר שחת )ה, יט(. 

והנה יש להבין מדוע לא מנה התנא בפשטות 
לבלעם  אבינו  אברהם  בין  ההבדלים  את 
דרך  ההבדלים  את  להבליט  ובחר  הרשע, 
'תלמידיו' של זה ו'תלמידיו' של זה, כן יש 
להקשות לאחר שהתנא מפרט את ההבדלים 
הברורים בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם 
אבינו, מה טעם יש לשאול מה בין תלמידיו 
של אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע, 

הרי החילוקים גלויים וניכרים. 

ומבאר מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל: התנא מבקש ללמדנו שעל אף ההבדלים 
הללו, לא תמיד הם ניכרים לעין בשר ודם 
לעתים לא ניתן להבחין מיהו תלמידו של 
רק באחרית  להיפך,  ח"ו  או  אברהם אבינו 
הימים כאשר יראו מי ירש עולם הבא ומי 
גיהינום, יבינו ויכירו מי הם תלמידי אברהם 
אבינו ומי הם תלמידי בלעם, נמצא שיכול 
אברהם  מתלמידי  ימיו  כל  להיחשב  אדם 
אבינו, אך לעתיד לבוא יוכח למפרע כי כל 
ימיו לא היה אלא מתלמידי בלעם הרשע. 

והדברים נוראים!



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

צורך בפתיחת פי האתון, הוקדמה בריאתו יותר 

מאלפים שנה לפני כן. 

והרי  האתון,  פי  נפתח  צורך  לאיזה  ולכאורה 

אנו  שכן  ישראל,  הצלת  לשם  הדבר  היה  לא 

רואים שלא מנעה פתיחת פי האתון את בלעם 

מלילך, אלא הוצרך הקב"ה למנוע את קללתו 

באופן אחר. נמצא שלא היתה פתיחת פי האתון 

אלא למנוע את בלעם מלחטוא, ואכן היתה לו 

נתכוון  ועדיין  ולא מנע עצמו מלילך,  הבחירה 

לקלל את ישראל. 

העולם,  טבע  הקב"ה  ששינה  למדים,  נמצינו 

ונבראה בריאה מיוחדת בערב שבת בין השמשות, 

בלעם  את  למנוע  נסיון  שיהא  כדי  זאת  וכל 
מלחטוא. ואף על פי שעוד לפני כן רשע גמור 
היה ומושחת שבמושחתים, אף על פי כן כדי 
לשנות  כדאי  נוספת  התדרדרות  ממנו  למנוע 

סדרי עולם !

טללי אורות

ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם 

לא תאר את העם כי ברוך הוא. ויקם בלעם 

בבוקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי 

מאן ה' לתתי להלך עמכם )כב, יב- יג(

"להלך עמכם" – אלא עם שרים גדולים מכם 

)רש"י(. 

חיים  רבי  הגה"צ  הישיבה  ראש  מרן  דרש 

שמואלביץ זי"ע ואמר: ראו זה דבר פלא! אף 

שהיה בלעם נביא, בכל מקום פירש את דבר ה' 

לפי רצונו ולפי נטיית לבו. כי רק כך יהיה ניתן 

להבין, כיצד יתכן שנימק את כוונת ה' במונעו 

אותו מללכת ולקלל את ישראל, בהגנה על כבודו 

– "לכו אל ארצכם כי מאן ה' לתתי להלך עמכם 

אלא עם שרים גדולים מכם", ובכך להתכחש 

בצורה גורפת אל הסיבה האמיתית – דבר ה' אליו 

לפני כן: "לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי 

ברוך הוא". אלא כי מוכרחים לומר, שהוא לקה 

בעיוות נוראה ששורשה נעוץ בתכונה אנושית 

שמצויה ביותר לדאבונינו, והיא: "האדם שומע 

מה שהוא חפץ לשמוע"! ולכן שמע את שרצה 

לשמוע ואמר לאחרים את מה שכאילו שמע... 

וא"כ, למדנו כאן יסוד גדול: שהאדם חייב לעמוד 

בכל עת על המשמר, ולבדוק אם הדברים שהוא 

שומע אכן נאמרו, או שמא שומע הוא את אשר 

הוא תאב ומעוניין לשמוע...

בואו  ואמר:  זי"ע  שמואלביץ  הגר"ח  המשיך 

ואשמיע לכם את דברי הסבא מנובהרדוק זצ"ל 

ותבינו היטב את מה שאני סח: התורה )בראשית 

לא, כט( מספרת על לבן שאמר ליעקב אחרי 

בריחתו עם נשותיו – "יש לאל ידי לעשות עמכם 

רע ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור השמר 

ולכאורה  רע".  ועד  יעקב מטוב  עם  לך מדבר 

צריכים להבין, כיצד מעיז לבן לומר "יש לאל 

ידי לעשות עמכם רע", הרי באותה נשימה הוא 

ממשיך ואומר "ואלוהי אביכם אמש אמר אלי 

ועד  לאמור השמר לך מדבר עם יעקב מטוב 
רע" – זאת אומרת שהוא לא יכול לעשות כלום? 

אלא הדבר יובן על פי מעשה שהיה: פעם אחת 
ישב יהודי בתחנת הרכבת, והנה הגיעה הרכבת 
אבל הוא לא עלה עליה. ניגש אליו יהודי שהמתין 
אף הוא לבוא הרכבת, ושאלו: למה אינך עולה 
לרכבת? ענה לו: אין בידי כסף לרכוש כרטיס. 
לך  מה  כסף,  לך  אין  אם  ושאל:  האיש  תמה 
לשבת כאן? השיב הלה: יש לי בטחון שהקב"ה 
יזמין לי כרטיס... והנה משמיעה הרכבת צפירה 
אחת, צפירה שניה ו... צפירה שלישית, כבר נשמע 
קול הקטר הנושם בכבדות, לפתע עובר יהודי 
"מה  ליהודי הממתין בבטחון:  וצועק  במרוצה 
אתה יושב, הלא הרכבת כבר מתחילה לזוז, אם 
אין לך כרטיס – קח כרטיס ועלה מהר לקרון", 

וכך עשה, עלה לרכבת וזו החלה לנסוע. 

ניגש אליו אותו יהודי שלעג לו הבטחון שלך? 
אילו איחר היהודי הזה בשניה אחת – לא היית 

יכול לנסוע!... 

עצמו  הוא  )שכנראה  מנובהרדוק  הסבא  סיים 
היה אותו יהודי שהמתין בתחנת הרכבת אזור 
במידת הבטחון( ואמר: זה מה שלבן אמר "יש 
שאומר  כדי  תוך  רע,  עמכם  לעשות  ידי  לאל 
ואלוקי אביכם אמר אלי אמש השמר לך וכו', 
כי כמו 'כופר' - גם כשאתה מוכיח לו ועונה לו 
תשובה מוחצת, הוא שומע דבר אחר – את מה 
שלבו חפץ, כך גם לבן, הקב"ה מזהיר אותו לבל 
ואומר:  והוא ממשיך  יעקב,  יעיז להתקרב אל 
יש לאל ידי לעשות עמכם רע, כי מי שמתרגם 
כל ענין רק באופן שהוא חפץ לשמוע ולראות, 
אפילו אם יפתחו לו ארובות השמים, ויראה הכל 

בגלוי – בכל זאת לא יאמין...

ממשיך מרן הגר"ח לבאר ביסוד זה, מה שהגמרא 
עיליש  רב  מה.(,  )דף  גיטין  במסכת  מספרת 
אשתבאי )-ר' עיליש נשבה( יומא חד הוה יתיב 

ידע בלישנא דצפורי,  גביה ההוא גברא דהוה 
)-יום אחד ישב על ידו אדם שהיה בקי בשפת 
הצפורים( אתא עורבא וקא קרי ליה )-בא עורב 
וקרא לו(, אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש 
ברח! עיליש ברח! אמר עורבא שיקרא הוא ולא 
סומך  ואיני  הוא  שקרן  )-עורב  עליה  סמכינא 
ליה  וקא קריא אמר  יונה  עליו(, אדהכי אתא 
מאי קאמרה, )הגיעה יונה ושוב שאלו מה היא 
אומרת( אמר ליה, עיליש ברח! עיליש ברח! אמר 
כנסת ישראל כיונה מתילא שמע מינה מתרחש 
לי ניסא וכו', )כנסת ישראל נמשלה ליונה וכנראה 
עתיד להתרחש לי נס( ניסה לברוח והצליח. הגאון 
מוסיף  הש"ס  בגיליון  זצ"ל  איגר  עקיבא  רבי 
הביא מסוגיא  בערוך  ואומר  הגמרא  דברי  על 
זו דרב עיליש ידע שיחת העופות, וכבר השיגו 
בסדר הדורות דכאן משמע בהיפוך, ואכן אדרבה 
מפנייתו של עיליש אל האיש, מוכח שלא ידע 
שפת העופות שאם לא כן מדוע לא סמך על 

עצמו ופנה אל הנכרי. 

לומר  יש  נכון,  אל  יתורץ  הנ"ל  היסוד  פי  ועל 
מדוע  המהרש"א  בקושיית  התקשה  שהערוך 
האמין עיליש לההוא גברא שכפי הנראה היה 
העורב  על  לסמוך  רצה  שלא  כשם  הרי  נכרי, 
והיונה כך לא היה לו להאמין לגוי, מכח קושיא זו 
הסיק הערוך שעיליש ידע אכן את שפת העופות 
ולמעשה לא היה זקוק לעזרת הנכרי, ומדוע בכל 
זאת פנה אליו משום שחשד את עצמו שהוא 
שומע את אשר הוא רוצה לשמוע, כדי לבדוק 
אם חשדו מוצדק או לא ביקש לשמוע מן הגוי 
אם גם הוא שמע כמוהו, לאחר שאמר לו הגוי 
שהיונה קוראת לו לברוח נתיישבה דעתו. בכך 
מיושבת קושית המהרש"א ודברי הערוך מאירים. 

למדנו כאן איפוא יסוד גדול חייב האדם לעמוד 
בכל עת על המשמר ולבדוק אם הדברים שהוא 
שומע אכן נאמרו או שמא שומע הוא את אשר 

הוא תאב ומעונין לשמוע.

מתורת רבותינו

האדם שומע - מה שהוא חפץ לשמוע



עיון בפרשה

ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא 
ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי ה' אלקי לעשות 
קטנה או גדולה )כב, יח(. ופירש רש"י: "מלא ביתו כסף 

וזהב - למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים".

וקשה הלא מצינו )אבות ו, ט( גם אצל רבי יוסי בן קיסמא 
ואבנים טובות  וזהב  לי כל כסף  נותן  שאמר: אם אתה 

ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה.

בסוף הספר 'כהונת עולם' )קושטא ת"ק( של הגאון רבי 
'אמרי  בשם  קונטרס  גם  נדפס  מקושטא  הכהן  משה 
שפר' ותוכו רצוף דרושים נפלאים מחידושי חמיו הגאון 
רבי שמואל פרימו, אשר כידוע דברי תורתו מתבדרים 
רבות בפיות רבותינו גדולי האחרונים ובראשם החיד"א 

והמשנה למלך ועוד. 

בפתיחת הדרוש 'למעלת התורה' שנתן ר"ש פרימו )בפרשת 
בהר( הוא מקשה את קושיה זו: "יש להבין דחס ושלום 
נפשו רחבה לומר אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, דהא על 
דרך זה נתגנה בלעם שאמר 'אם יתן לי בלק מלא ביתו". 
ומכיוון שר"ש פרימו מתרץ שם בכמה אופנים ובכלל דבריו 

מה שכתבו בספרים אחרים.

התירוץ הראשון

בתירוצו הראשון מחלק ר"ש פרימו בין בקשה שיכולים 
לעשותה בפועל, לבין בקשה שאינה ניתנת לעשותה וכעל 
מנת שתעלה לרקיע. אדם המבקש בקשה שניתן לעשותה, 
את  לקבל  מתכוון  אכן  שהוא  דבריו  אל  להתייחס  יש 
מבוקשו, כך שאם הבקשה היא צנועה ומקובלת יש מכך 
ראיה שהמבקש הוא בעל נפש שפילה ורוח נמוכה, ואם 
הבקשה היא גדולה ורחבה הרי שהמבקש הוא בעל נפש 
רחבה ורוח גבוהה. כשהבקשה היא אינה ניתנת לשותה 
בפועל, בוודאי שאין המבקש מתכנן לקבל דבר שלא יתכן, 

ולפיכך ברור שאין כוונתו כפשוטו.

מעתה ברור שבלעם שהתייחס למציאות שכלית 'מלוא 
ביתו כסף וזהב' התכוון לכך ברצינות, והראה בכך את 
רבי  אולם  הרבה.  לממון  מתאווה  שהוא  הרחבה  נפשו 
יוסי בן קסמא שהזכיר את 'כל כסף וזהב ואבנים טובות 
ומרגליות שבעולם' שהיא מציאות שאינה יכולה להתקיים 
כלל, בוודאי שהוא לא התכוון לומר שהוא חפץ בכך אלא 

אמר זאת בלשון גוזמה והפלגה בעלמא.

התירוץ השני

את תירוצו השני תולה ר"ש פרימו בחילוק האם הדברים 
זה  שהיה  או  שכזה  מסוג  להצעה  כתשובה  נאמרו 
את  להזכיר  שבא  הוא  ומעצמו  דלתתא'  ב'איתערותא 

ריבוי הכסף והזהב.

הבה נעיין בשליחות של בלק כפי שהוא נאמרה על ידי 
ה'שרים רבים ונכבדים' )במדבר כב טז-יז(: "כה אמר בלק 
בן צפור אל נא תמנע מהלך אלי. כי כבד אכבדך מאד 
וכל אשר תאמר אלי אעשה ולכה נא קבה לי את העם 
הזה". ועל דברים אלה השיב בלעם ואמר )שם יח(: "אם 
יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי 

ה' אלקי לעשות קטנה או גדולה".

מפורש כאן כי מעולם לא הציע בלק לבלעם שהוא ייתן 
יכבדו מאוד תמורת  ורק אמר לו שכבד  וזהב,  לו כסף 
זאת שיקלל את בני ישראל. הראשון שהתחיל לדבר על 
ואין לך ראיה גדולה מזו  וזהב היה בלעם הרשע,  כסף 
על נפשו הרחבה, כי אם הצעתו של בלק לא הייתה כי 
אם כבוד גרידא, היה לו לבלעם לענות כי גם אם יכבדו 

בלק בכבוד מלכים אשר אין לשער ואין לתאר לא אוכל 
לעבור את פי ה'. אולם בלעם לא ענה כך אלא מיד היה 
מענהו בענייני כסף וזהב, ומכך שכל היום היא שיחתו 

מוכח שנפשו רחבה ומתאווה לממון. 

רבי יוסי בן קיסמא קיבל הצעה מפורשת של כסף וזהב, 
שכך אמרו לו: "רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן 
לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות". כיון 
שכן אף התשובה הייתה צריכה להיות באותו מטבע לשון 
וזהב ואבנים  נותן לי כל כסף  ולכן ענה לו: "אם אתה 
טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה" 

ולאו משום שנפשו רחבה.

התירוץ השלישי

כיסוד לתירוצו השלישי מביא ר"ש פרימו את דברי הגמרא 
)ב"ק דף לח.( המספרת כי בתו של רב שמואל בר יהודה 
עימם  יחד  שיבוא  לעולא  חכמים  הציעו  רח"ל.  נפטרה 
לנחם את רב שמואל והוא סירב להצטרף אליהם בטענה: 
"מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא, דאמרי 
מאי אפשר למיעבד, הא אפשר למיעבד עבדי" – דברי 
הנחמה של הבבליים אינם אלא גידוף כלפי מעלה ח"ו, 
שכן רגילים הם לומר 'מה יש בידינו לעשות' ונראה שאם 

היה באפשרותם לעשות מה הם היו עושים.

ומפורש כאן שאמירה מסוג כזה של מה אוכל לעשות 
כנגד רצון השי"ת הרי היא חירוף וגידוף כלפי מעלה, ומובן 
איפוא החיסרון בדבריו של בלעם הרשע שאמר " אם יתן 
לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי ה' 
אלקי" כי בדבריו אלו הוא אומר שאם אכן היה ביכולתו 
לעבור על דברי ה' בעבור בצע הכסף והזהב הוא לא היה 
מהסס לעשות כן, אלא שפשוט אין הדבר ביכולתו הרי 
על  בלעם  את  העבירה  הרחבה  ונפשו  הממון  שחמדת 

ה'  פי  ביכולתו לעבור את  דעתו עד שהצהיר שלו היה 

הוא היה עושה כך.

אולם רבי יוסי בן קסמא היה בידו להעתיק את מקום 

מגוריו לאותה עיר, ובכל זאת הוא סירב לעשות כך, ואין 

זה אלא משום שטוב לו תורת ה' מאלפי זהב וכסף, וכל 

התורה  חשקת  כנגד  לפניו  וכאפס  כאין  הממון  ריבוי 

שפעמה בליבו. 

התירוץ הרביעי

הגאון רבי אליהו הכהן האיתמרי מתרץ שאין לומר כי יש 

בדבריו של רבי יוסי בן קיסמא משום דברי נפש רחבה 

שכן  והזהב  הכסף  בריבוי  להפריז  תפס  שבכוונה  כיון 

יותר מריבוי עצום  מצינו שהתורה מעריכה את התורה 

שבפיו  מרפא  חכמים  בלשון  יוסי  ורבי  וזהב,  כסף  של 

יותר מכל  תפס לשון הפסוקים המעריכים את התורה 

הכסף והזהב שבעולם.

סחרה  טוב  "כי  התורה:  במעלת  הם  ערוכים  ומקראות 

וזכוכית  זהב  יערכנה  "לא  יד(;  ג  )משלי  כסף"  מסחר 

ותמורתה כלי פז" )איוב כח יז(; "הנחמדים מזהב ומפז 

רב" )תהלים יט יא( – "ומשמע מכל כסף שבעולם ומזהב 

שבעולם, דסתם כסף וזהב קאמר, וכל דבר סתם אין לו 

שיעור עד השמים ולא יוכל להיות, לכן קאמר כל כסף 

וזהב שבעולם להגדיל מעלת התורה, וכמו שהביא לראיה 

)תהלים קיט עב(: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף", 

כי אינו אומר אלף או ריבוא רק אמר 'אלפי' שכלל כל 

העולם כולו, אלף ואלפים עד אין חקר ואין מספר, עד 

מלוא כל העולם כולו".

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

עיון באמירת רבי יוסי, ולהבדיל אמירת בלעם

ימים מקדם

ריתחא דאורייתא. מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נחום פרצוביץ זצ"ל, במשא ומתן של תורה. 
בצד ימין נראה הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל.
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 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

תרע"ט-תרפ"א
נס ההצלה שלאחר מלחמת העולם הראשונה

הישיבה  גלתה  הראשונה,  העולם  מלחמת  בימי 

נקלעה  המלחמה  סיום  עם  הנה  אך  לאוקראינה. 

אוקראינה למלחמת אזרחים קשה מנשוא, בין הצבא 

האדום לצבא הלבן. בימים ההם בזמן שדם יהודי נשפך 

באוקראינה כמים, הראו בחורי ישיבת מיר מסירות 

נפש למופת, עזרו אחד לרעהו והיו מוכנים להקריב 

נצלה  לכך  הודות  ורק  ויהדות.  יהודי  למען  חייהם 

הישיבה מציפורני המשחית שעבר אז בכל ארץ רוסיה. 

אחרי תום ימי המלחמה, תחת השלטון הסובייטי. עם 

אבדן כל תקווה לעתיד בארץ זו נערכה תכנית לעזוב 

את רוסיה. שניים מבני הישיבה, הרב ר' יעקב טננבוים 

והרב ר' משה חריך, אזרו חיל והלכו אל הקומיסר 

הסובייטי כשהם מסבירים לו שסוג ה'טיפוס' של בני 

הישיבה, לא יביא כל תועלת למשטר הקומוניסטי, 

וחבל לעכב אותם באוקראינה. היה זה נס מופלא - 

מהסוג העתיד ללוות את הישיבה רבות במשך השנים, 

והקומיסר אכן השתכנע. ואמנם פעלו אז שיתנו לבני 

אם  כי  בחבורה,  לכולם  לא  יציאה,  ויזות  הישיבה 

כיחידים. כה התחילו יחידים לעזוב את המקום. בשנת 

תר"פ הייתה כבר כל הישיבה בווילנא. 

בימים ההם שררו חיכוכים בין פולין וליטא, ולפיכך 

נאלצה הישיבה להתעכב בקיץ תר"פ בעיר ווילנא. 

היא הסתדרה באחד מבתי המדרש שבפרבר לוקישוק 

והתחילה בסדרי לימודיה. בימים ההם גדלה הישיבה 

מזרם תלמידים חדשים, בני תורה צעירים שהתחילו 

תרפ"א,  שנת  במשך  העברים.  מכל  לוילנא  לבוא 

שעשתה ישיבת מיר בווילנא, עלה מספרה מעשרות 

ישראל  ר'  הרב  ושלושים.  ליותר ממאה  תלמידים 

שלומוביץ )מחבר ספר "בית ישראל" שנתקבל בהערכה 

מיוחדת בעולם הישיבות( הוזמן כמשפיע רוחני, השעה 

ותעודתו  מוסרית  חינוכית  לפעולה  הוכשרה  טרם 

הוקבעה ל"שיחה בחידושי תורה" עם התלמידים.

בקיץ תרפ"א עזבה הישיבה את ווילנא וחזרה למיר, 

בהגיעם לשם מצאו את הבניין חרב, כי פלוגות הצבא 

השונות השתמשו בו כמחנה, שלטון הסובייטים הפכהו 

לתיאטרון, ושלטון הפולנים הפכהו לאורוות סוסים. 

מחוסר אמצעי כסף לתיקון נכנסה הישיבה לבניינה 

עבורה  עד שהושג  בעמל,  לה  עלה  זה  אף  החרב. 

הרשיון הרשמי משר הפלך. פעם גם גורשה הישיבה 

על ידי הבולשת הפולנית מבניינה והוכרחה ללמוד 

במשך חורף תרפ"א בבית המדרש של העיירה )בית 

המדרש הלבן(. גם ביתו של ראש הישיבה הסמוך 

לחצר הישיבה תפוס היה על ידי הבולשת ושימש 

בחלקו לשכת משטרה ובחלקו בית כלא לאסורים. 

בני הישיבה בכללם נראו כמחנה עניים שנפוץ על 

פני הארץ. כמה מהם עוד היו לבושים משיירי לבושי 

הצבא שהיו מצויים בזול. כן נזקקו תחילה לשולחנות 

של בעלי בתים בשבתות וימים טובים. אולם אט אט 

כספית  עזרה  צורתה.  הישיבה לקבל את  התחילה 

התחילה לבוא מעבר לים, וכן התקבלו לפעמים גם 

חבילות בגדים וחומרי מזון, והישיבה התחילה להתבסס 

על הכנסות מבחוץ מבלי להיזקק לעזרת אנשי העיר. 

בתוך תקופה קצרה החלה הישיבה מחדשת את ימי 

תהילתה, כשהיא עתידה להיכנס לתקופת הזוהר שלה 

ולהפוך לישיבה הגדולה בפולין בתוך שנים בודדות.

קורות בתינו

העלון 
בחסות:

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב 

לידיד הישיבה הנכבד

הרה"ג רבי אליהו אפטרגוט שליט"א
ר"מ בישיבת 'עץ חיים' ווילרייק 

ולאביו ידידנו הנכבד
הרב נתן נטע אפטרגוט שליט"א

וכל המשפחה הנכבדה
אנטוורפן

לרגל שמחת נישואי הבת-הנכדה תחי' 
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה,
 שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בנין עדי עד

 ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב.

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב 

קמי ידידנו הנכבד הנגיד הרבני 

הרה"ח רבי יצחק יהודה שפירא שליט"א
אורח הכבוד דינר הנני - ציריך

לרגל שמחת נישואי הבן הרב יואל הי"ו
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכה מיוחדת לאמא של מלכות

הרבנית טובה שפירא תחי'
תל אביב

לרגל שמחת נישואי הנכד הי"ו
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיעלה הזיווג יפה 
ויזכו לבנות בנין עדי עד ויזכו לרוות רוב נחת מהם 

ומכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב.

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב 

לידידנו הדגול 
עושה ומעשה בכל כוחו למען הישיבה הק'

הרב עקיבא כץ הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל שמחת נישואי הבן 

הבה"ח הלל הי"ו
מבחירי ישיבת מיר מודיעין עילית

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה,

 שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בנין עדי עד
 ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח

מתוך שמחה וטוב לבב.

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי מקים עולה של תורה 
עושה ומעשה למען הישיבה הק'

 הגאון הצדיק
רבי איתמר שוורץ שליט"א

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

הבה"ח מרדכי אליהו ני"ו
 ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה

 שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה
במעלות התורה והיראה לתפארת בית אבותיו, 

 ויראו רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח
לאורך ימים ושנים טובות


