
פרשת חוקת

זמני כניסת ויציאת השבת

ממית עצמו באהלי החכמים
זאת התורה אדם כי ימות באהל. )במדבר יט, יד(

אמר רבי יונתן לעולם אל ימנע אדם את עצמו 
מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה, 
שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל, אפילו 
בשעת מיתה תהא עוסק בתורה. אמר ר"ל אין 
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 
עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. 

)שבת דף פ"ג ע"ב(

ומבואר כי מלבד החיוב התמידי של עסק התורה 
ישנו חיוב נוסף של "בית המדרש".

והנה מצאנו ברמב"ם )פ"ג מהל' תלמוד תורה 
הי"ב( שכתב: "אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה 
אדם כי ימות באהל, אין התורה מתקיימת אלא 
במי שממית עצמו באהלי החכמים", ולכאורה יש 
לתמוה היכן מוזכר כן בגמ' שענין ממית עצמו 

עליה הוא "באהלי החכמים"?

פינקל  הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  ביאר  אלא, 
זצ"ל, שמקור לשונו של הרמב"ם הוא מדברי 
עצמו  את  אדם  ימנע  אל  "לעולם  הללו  הגמ' 
בשעת  ואפילו  תורה  ומדברי  המדרש  מבית 
מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל", 

ומפורש יוצא כי מלבד הענין שלא ימנע עצמו 
מדברי תורה יש עוד ענין נוסף שלא ימנע עצמו 
מבית המדרש, הרי שהאהל שממית עצמו בה 

הוא אהלי החכמים, היינו בית המדרש.

וזהו שהוסיף הרמב"ם ענין זה של ממית עצמו 
התורה  שאין  דר"ל  במימרא  החכמים  באהלי 
כיון  מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, 
כי  "אדם  הפסוק  מן  נלמדת  זו  הוראה  שגם 
ימות באהל", ופירושו של אהל כבר אמר רבי 
יונתן שהוא בית המדרש, ומכאן למד שגם לא 
ימנע עצמו מבית המדרש, מלבד הלימוד שלא 
ימנע מדברי תורה, וזהו שנאמר כי ימות באהל, 
אפילו בשעת מיתה אל ימנע עצמו מבית המדרש. 
ומאחר שכן, פירש הרמב"ם שגם המימרא שבאה 
לאחר מכן בגמ' שאף היא נדרשת מפסוק זה, 
באהלי  והכוונה  באהל,  עצמו  שממית  פירושו 

החכמים.

חז"ל  שאמרו  התורה  בקנין  שהתנאי  ומבואר 
שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 
עליה, בכלל זה גם שיהא ממית עצמו באהלה 

של תורה, בבית המדרש.

)ישורון, כרך כ"ז, עמ' ת"י(

הפיוס הכי גדול למידת הדין הוא מיתת צדיקים
ותמת שם מרים. )במדבר כ, א(

למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, 
לומר לך מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים 

מכפרת. )רש"י(

בפשטות, אומר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם 
מיתת  כי  רבותינו  כאן  חידשו  זצ"ל,  ליבוביץ 

צדיקים מכפרת כמו קרבנות.

אבל באמת, אדרבה החידוש הוא להיפך, הורו לנו 
רבותינו כי יש בקרבנות אותה כפרה כמו מיתת 
גדול למידת  כי הפיוס הכי  ודאי  זהו  צדיקים. 

הדין הוא מיתת הצדיקים, אלא שחידשה התורה 
וגילתה כי השי"ת בחסדו הגדול נתן לנו שגם על 

ידי קרבן בהמה, אפשר לפייס את מידת הדין.

מיתת  אף  מכפרין  קרבנות  "מה  שאמרו  ומה 
צדיקים מכפרת", אין הדמיון בסברא, אלא הכוונה 
היא שכיון שבקרבנות אנו יודעים כבר את סוד 
הכפרה, יען כי כן מפורש בתורה, אבל במיתת 
צדיקים עדיין לא שמענו זאת, על כן בא הכתוב 

ולימד אותנו כי מיתת צדיקים מכפרת.

)דעת תורה, עמ' קפ"ה( 

ִהיא  מּון ּבוֹ ֵאיזוֹ שֶׁ טָּ ה שֶׁ מֶּ א ַאף בַּ לּוִיים ְלֵעין ּכֹל, ֶאלָּ ָבִרים ַהגְּ דְּ ׁש, ְולֹא ַרק בַּ ֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַממָּ ָכבוֹד ֲחֵברוֹ ַעד כְּ  ַחיָּב ָאָדם ְלַהְפִליג בְּ
בוֹד ֲחֵברוֹ  יַצד יּוַכל ְלַהְרּבוֹת ֶאת כָּ ֶלת ַעל ָהָאָדם ַהחוָֹבה ָלתּור ַאַחר ֵעצוֹת ְוַתְחּבּולוֹת כֵּ נוָֹסף ְלַכְך, ֻמטֶּ יוֵֹתר! בְּ ה בְּ זָּיוֹן, ְולּו ַהַקלָּ ת בִּ חּושַׁ תְּ

)מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"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)
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זמני כניסת ויציאת השבת

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

וממדבר מתנה

היה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל משמיע ואומר בשיחותיו, כי מן ההכנות 
לקבלת התורה ובזכיה בתורה היא מידת 
הענוה, וכמו שאמרו חז"ל )נדרים דף נ"ה 
ע"א( "כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר 
שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה, 
האוה"ח  וכתב  מתנה",  וממדבר  שנאמר 
)שמות יט, ב( "כי אין דברי תורה מתקיימין 
עצמו  ומשים  עצמו  שמשפיל  במי  אלא 
כמדבר )עירובין דף נ"ד ע"א(, וכנגד זה אמר 
כמדבר  וענוה  שפלות  לשון  במדבר,  ויחנו 
לקבלת  לזכות  כדי  עליו",  דורכים  שהכל 
התורה צריך האדם להיות עניו ושפל רוח.

ובגמ' עירובין )דף י"ג ע"ב( אמרו "מפני מה 
זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, מפני 
ודברי  ושונים דבריהם  היו  ועלובין  שנוחין 
בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין דברי 
והרי שבכך תלויה  בית שמאי לדבריהם", 
הזכיה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

ועוד אמרו בגמ' )תענית דף כ' ע"ב( "לעולם 
יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז", 
והיינו שיוכל לכוף את עצמו בפני אחרים 
ולבטל את דעתו מפני רצון חבירו, ולא יהיה 
קומתו  את  לכוף  יכול  שאינו  כארז  קשה 
בשום פנים. והוסיפו שם: "לפיכך זכה קנה 
ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ס"ת תפילין 
ומזוזות", והיינו שמידת הענוה ושפלות הרוח 
שאפילו  כך  כדי  עד  לתורה  כ"כ  קשורה 
כתיבתם של דברי תורה אי אפשר שתהיה 
אלא ע"י קולמוס של קנה, הכופף קומתו, 

ולא ע"י ארז הקשה.



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

רבי אברהם
אייזנשטט

רבי אברהם בן ר' שמואל 
טיקטינסקי

רבי ישראל העליר
חריף

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב טיקטינסקי

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

המשך מתורת רבותינו
שייכות ענין "ממית עצמו עליה" לטהרת המת

זאת התורה אדם כי ימות באהל. )במדבר יט, יד(

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 
עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. 

)ברכות דף ס"ג ע"ב(

הקשה מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, יש 
לדקדק דלכאורה יסוד גדול כזה בדרכי קניית התורה 
וקיומה היה ראוי לכתבו בפרשת יתרו, שהיא הפרשה 
של קבלת התורה, ומדוע נמצא מקומו כאן באמצע 

פרשת הטהרה של פרה אדומה, הלא דבר הוא?

וביאר, עפ"י דברי הילקוט בפרשת בלק )רמז תשעא( 

על הפסוק )במדבר כד, ו( "כנחלים נטיו כגנות עלי 
נהר כאהלים נטע ה' וגו'", מה טיבן של נחלים אצל 
בתי כנסיות ובתי מדרשות ]האמורים בהמשך הפסוק 
'כאהלים נטע ה'', דהכוונה על בתי מדרשות[, אלא 
מה נחלים הללו בני אדם יורדים לשם כשהם טמאים 
וטובלין ועולין טהורים, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות 
בני אדם נכנסין לשם כשהם מלאים עוונות ויוצאים 
מלאים מצוות, וכעין זה אמרו בברכות )דף ט"ו ע"ב(.

ולמדנו מזה כפי שהשרישו לנו רבותינו זיע"א, שצריך 
האדם להכנס בתורה בכל גופו, דומיא דנחלים שאין 
מטהרים אלא אם כן נכנס כל כולו לתוכם בלא חציצה.

ומעתה שפיר שייך ענין זה בפרשת הטהרה, משום 

שדברי תורה הרי הם כמקוה, וסגולת ענינים היא 

רק בהיות האדם כולו מצוי באותו המקום כליל, וכן 

מצינו בגמ' )מכות דף י' ע"ב( דדברי תורה קולטין 

ממלאך המות או להציל הרוצח מיד גואל הדם, 

תחום  ובבחינת  מקלט  כעיר  היא  שהתורה  הרי 

מקום וגבול, אשר רק בהיותו מצוי כולו בתוך אותו 

ובזה  ולהצילו.  לקולטו  התורה  מסוגלת  התחום 

מבואר השייכות בין עמלות בתורה לטהרה מטומאה.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' קצ"ט(

טבעו של אדם שאינו מכיר טובה
ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. )במדבר כא, ה(

איתא בגמ' ע"ז )דף ה' ע"א( שכשאמרו בני ישראל 
ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אמר להם משה כפויי 
טובה בני כפויי טובה, בני בניו של אדם הראשון 

שכפר בטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי.

והקשה מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, דמה 

ענין להזכיר כאן בני כפויי טובה, בשלמא מאמרו 
כפויי טובה היה תוכחה אליהם, אך מה טעם הזכיר 

כאן את כפיות טובתו של אדם הראשון.

וביאר, שאין הכוונה שמשה רבינו בא ח"ו לקנטר את 
ישראל בדבריו, אלא אדרבה כוונתו הייתה ללמד זכות 
על ישראל, ואמר שאכן אמנם הם כפויי טובה, אך זהו 

טבעו של אדם שכופר ואינו מכיר בטובה, והראיה 
מאדם הראשון, שהתורה הלא מעידה )בראשית ב, יח( 
"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו", והוא 
כפר בטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי, וא"כ זהו 
סנגוריא על ישראל כי האדם בטבעו אינו מכיר טובה.

)בנין נחום, עמ' תקס"ו(

מלחמתה של תורה
את והב בסופה. )במדבר כא, יד(

אמר רבי חייא בר אבא אפילו האב ובנו הרב ותלמידו 
שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את 
זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את 
זה, שנאמר את והב בסופה, אל תקרי בסּופה אלא 

בסוֹפה. )קידושין דף ל' ע"ב(

סיפר ראש הישיבה דגייטסהעד הגאון רבי אריה 

זאב גורביץ זצ"ל )מגדולי תלמידי הישיבה(, גרגיר 
אחד מדרכי הנהגתו המופלאה של מרן המשגיח 

הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל:

"שמעתי כי רבי ירוחם היה רגיל ללמוד חברותא 
עם בחור אחד שלא היה מצטיין כלל בהליכותיו 
ובהשקפותיו. כאשר שאלוהו מדוע הוא לומד דוקא 
עמו, השיב רבי ירוחם: הבחור הזה תורתו היא בתוך 

לבו, כאשר אני לומד עמו ומתחילים אנו לדון באיזו 
סברא בגמרא או בתוספות, אם אני רוצה לדחות 
את סברתו, הוא מתרגש על כך עד כדי שהוא שוכח 
שאני זקן ממנו, ובסערת הלימוד הוא מסוגל גם 
להכות אותי על ידי, לימוד תורה שכזה, אמר רבי 

ירוחם, אני מהדר ומחשיב".

)מאורי שערים, שער התורה פרק א', עמ' כ"א(

הכרת הטוב עד היכן
ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו. )במדבר כא, לד(

יש לשאול למה היה ירא משה מעוג מלך הבשן, 
האם שייך לומר שנתיירא משה מבן אדם שכל 
כולו בשר ודם ועצמות, הרי ודאי שאין זה נאות 
למשה רבינו איש האלקים, אלא בא רש"י ופירש 
לו  ירא להלחם, שמא תעמוד  "שהיה משה  לנו: 
זכותו של אברהם, שנאמר ויבוא הפליט, הוא עוג".

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
למדים אנו מכאן חיוב הכרת הטוב עד היכן הוא 
מגיע, שהנה כבר כתבו התוס' )נדה דף ס"א ע"א 

ד"ה זה עוג( על כוונתו האמיתית של עוג באותה 
שעה: "דאמר במדרש, עוג אמר בלבו אלך ואומר 
לאברהם וילחם וימות ואשא שרה אשתו, אפילו 
הכי היה ירא משה שמא תעמוד לו זכות אברהם", 
הרי שכוונתו של עוג היתה לרעה, ואם כן מדוע 

היה משה ירא מאותה זכות?

אלא מוכח מכאן, כי הנהנה ומקבל טובה מאיזו בריה 
שתהיה בעולם, אין זה נוגע לנו כלל מה היתה כוונת 
המיטיב, ואף אם באמת כוונתו היתה לרעה, אך אם 
נסתובב הדבר לטובה, הרי זה חייב להכיר טובה למי 

שגרם לו טובתו.

עוג מלך הבשן לא היתה כוונתו להיטיב ולעשות חסד, 

אלא להיפך, כל מטרתו היתה אך להרע לאברהם 

ולגרום לו שימות, אמנם משה רבינו ידע שמגיע לעוג 

הכרת הטוב כיון שבפועל היה בזה חסד לאברהם, 

ולפיכך היתה זכותו גדולה כ"כ, עד כדי כך שכל כלל 

ישראל היה נתון בסכנה שמא תעמוד לו זכות זו, והוצרך 

משה להבטחה מיוחדת מהקב"ה "אל תירא אותו".

)שיחות מוסר, עמ' ש"כ(

התלמידים קרויים בנים
מיום עלותו על כס ראשות הישיבה קיבל רבינו על 
עצמו להתעניין במצבו של כל אחד מבחורי ואברכי 
היה  ואכן,  יכולתו לצמיחתו.  ולעשות ככל  הישיבה 
מתעניין במצבם, עוקב אחר התפתחותם וזוכר את 

פרטי כח אחד מהם. רבני הישיבה וראשי החבורות 
מעידים שמופלא היה לראות איך זכר פרטים מדויקים 
של מאות תהתלמידים, עמד על השיגיהם במבחנים 
ומצבם בזמנים קודמים - עם מי למדו בחברותא בעבר 

ועוד. בעיקר ראו את אהבתו כאשר אחרי שדיברו איתו 
בלימוד היה זוכר את פרטי כל אחד וכאשר פגש את 
הר"מים סיכם בהתפעלות: "ב"ה פלוני בעל מחדש 
נפלא", "פלוני אומר כל כך מתוק", "פלוני מתקדם", 

 עובדות מחיי מרן 
 רה"י הגאון הגדול

רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל בכל נפשך



רבי אליהו ברוך
קמאי

רבי ירוחם הלוי
ליוואויץ

רבי יחזקאל
לווינשטיין

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

רבי אברהם צבי
קמאי הי"ד

רבי חיים
שמואלביץ

רבי אליעזר יהודה
פינקל

רבי נחום
פרצוביץ'

רבי חיים זאב
פינקל

רבי נתן צבי
פינקל

עובדות מרבותינו מדברי רבותינו
"שמא שכח מר רמב"ם מפורש?"

זאת התורה אדם כי ימות באהל. )במדבר יט, יד(

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 
זאת התורה אדם כי ימות באהל. )ברכות דף ס"ג ע"ב(

על חשקת התורה העצומה של מרן ראש הישיבה הגאון רבי 
אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, שהתבטאה גם בהתמדתו ושקידתו 
בתורה, בכל הזמנים והמצבים, סיפר לימים הרב שלמה לורינץ 

זצ"ל, מתלמידי הישיבה במיר:

כשנה לפני פטירתו, כאשר כבר היה זקן ושבע ימים קרוב לתשעים 
שנה, אושפז ראש הישיבה בבית החולים 'שערי צדק' לאחר שעבר 
התקף לב חמור. אחרי שהשתחרר מבית החולים, הגעתי לבקרו בביתו, 
תיכף עם בואי דרשתי בשלומו ושאלתי האם הוא מסוגל לאכול, 
ענה לי ראש הישיבה כי איננו מסוגל לאכול מחוסר תיאבון, הוספתי 
ושאלתי האם הוא יכול לישון, אמר לי ראש הישיבה: "דוקא הייתי 
יכול לישון, אבל אין לי פנאי לזה", התפלאתי ושאלתי: "במה רבינו 
עסוק כעת אחרי התקף לב, עד שאין לו זמן לישון כראוי?" השיב לי 
ראש הישיבה: "הן תבין, במשך היום יש לי הפרעות, אנשים רבים 
באים אלי ונכנסים לבקר ולדרוש בשלומי, ואינני מספיק ללמוד 
די הנצרך, לכך בשעות הלילה, כאשר משתרר שקט ולא באים עוד 

לבקרני, יורד אני מהמיטה ומשלים את חק לימודי".

נדהמתי לשמוע את דבריו, מספר ר' שלמה, ובאופן ספונטני שאלתי: 
"היתכן?! אחרי התקף לב ראש הישיבה קם מהמיטה ללמוד 
בלילה? האם מותר לעשות כך? הרי הוא חולה וזקוק למנוחה".

בחדות:  לי  ואמר  עינים תמהות  בי  נתן  הישיבה  ראש  אולם 
"שמא שכח מר רמב"ם מפורש?" ומיד פתח רמב"ם בהלכות 
תלמוד תורה )פ"א ה"ח( והקריא מתוכו: "כל איש מישראל חייב 
בתלמוד תורה וכו', בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור 
בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו". הוסיף ראש הישיבה ואמר: 

"וכי מה לי אם אני חולה וזקן, והרי אני חייב בתלמוד תורה".

)במחיצתם ח"ב, עמ' 288(

ימים מקדם

ימי קובה. לא קלה היתה דרכם של בני הישיבה עד הגיעם לקובה שביפן, אבל לא ארכו הימים 
ובראשית הקיץ – אחר פלישת הנאצים לליטא, נודע גודל הנס. בתמונה: קבוצה מבני הישיבה 

בתקופת שהותם בקובה

"אדמו"ר הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם מדברנא דאומתיה". עם סיום מלחמת העולם 
השניה התיישבו רבים מתלמידי הישיבה בארצות הברית ומשם עמדו בקשר חם והדוק עם 

רבותיהם שבארץ ישראל. כך המכתב שלפנינו מאת הגאון רבי זיידל עפשטיין,  מלפנים תלמיד 
 הישיבה ולאחר מכן ראש ישיבת 'שער התורה' בניו יורק, אל מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 

רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל

רבי רפאל 
שמואלביץ

-המשך- בכל נפשך
פלוני מתעלה". לפעמים אירע שביקש מאחדים מבני הישיבה 
שיבואו עוד חודש לומר לו חבורה או שיבואו בסוך הזמן להיבחן 
על תלמודם וכשהגיע הזמן ופגשם הזכיר להם הוא מה שסיכמו, 
הכל מתוך מטרה לדאוג שכל אחד מאלפי בני הישיבה יגדל בתורה.

כמה פעמים כשישב בשמחות ונפגש עם הורים של תלמידי הישיבה 
וכן כשהיה נוסע לחוץ לארץ ופגש הורים לתלמידים מהישיבה, היו 
כולם מתפעלים איך מונחים כל התלמידים על לוח ליבו. היה מספר 
לכל הורה על בנו, לאחד סיפר שבנו החליף עתה חברותא, לשני 
סיפר שבנו אמר חבורה מופלאה בענין פלוני וכן הלאה, בזוכרו 

פרטים מדויקים אודות מאות ואלפי בני הישיבה.

וכך כל תלמיד היבישו הרגיש שלו ולצרכיו יש מקום בליבו של 
רבינו. סיפר תלמיד שבעת שנכנס לישיבה בתחילת ה'זמן', ראה 
לנכון להזכיר לרבינו אגב לחיצת ידו שהוא אח של פלוני - אחד 
האברכים החשובים בישיבה. אך רבינו שהכירו מהמבחן שערך לו 
הגיב: "אינך אח של פלוני אלמוני, אתה הוא זה וזה" - ונקב בשמו 
המלא. כאומר, ככל שישנה חשיבות לכך שאתה אח של פלוני, אתה 
מצד עצמך חשוב אצלי מאוד. וסיים אותו תלמיד שהערה זו עודדה 

אותו מאוד בראותו שרבינו מחשיב אותו מצד עצמו.
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  Simchonim's souvenir...
and the Simchah continues

Want your event will be unforgettable? Give guests an exciting souvenir
from Simchonim - and the Simchah will continue for years

FLORALLUXURY VIBRANTSWAROVSKI

OUR COLLECTIONS:

Over 2,000 items >> Modern design >> High quality

מזלא טבא
וגדא יאה

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ידידנו המופלא מסור לישיבה 

הקדושה ותלמידיה יומם ולילה, בהרבצת תורה 
ובריבוי פעלים וחיילים לתורה

הגאון רבי אלימלך קארפ שליט"א
ראש חבורה בישיבה

ולכל המשפחה הנכבדה

 לרגל היכנס הבן יניק וחכים 
כמר אהרן הלוי ני"ו 

בעול תורה ומצוות
ברכה מיוחדת לראש משביר ידידנו המופלא 

והנעלה
תמכין דאורייתא ומסור לישיבה הקדושה בכל 

ענייניה
ביתו אכסניה של תורה ובית ועד לחכמים - רבני 

הישיבה

 הסב הדגול 
הרב דוד הכהן מורגנבסר שליט"א 

ורעייתו מנב"ת

ציריך
תערב ברכתנו שיעלה מעלה מעלה בתורה 

ובמצוות ולאילנא רברבא יתעביד ותעמוד להם 
זכות התמסרותם עבור ממלכת התורה הגדולה 
בעולם שמשכנה בעיה"ק ירושלים, לזכות לרוות 
ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים טובות

כברכת
ישיבת מיר ירושלים

תרע"ט-תרפ"א

בשלהי מלחמת העולם הראשונה

בימי מלחמת העולם הראשונה, גלתה הישיבה 

לאוקראינה. אך הנה עם סיום המלחמה נקלעה 

אוקראינה למלחמת אזרחים קשה מנשוא, בין 

הצבא האדום לצבא הלבן. בימים ההם בזמן 

הראו  כמים,  באוקראינה  נשפך  יהודי  שדם 

בחורי ישיבת מיר מסירות נפש למופת, עזרו 

אחד לרעהו והיו מוכנים להקריב חייהם למען 

יהודי ויהדות. ורק הודות לכך נצלה הישיבה 

מציפורני המשחית שעבר אז בכל ארץ רוסיה. 

השלטון  תחת  המלחמה,  ימי  תום  אחרי 

הסובייטי. עם אבדן כל תקווה לעתיד בארץ 

שנים  רוסיה.  את  לעזוב  תכנית  נערכה  זו 

והרב  טננבוים  יעקב  ר'  הרב  הישיבה,  מבני 

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. 

ללוות  העתיד  מהסוג   - מופלא  נס  זה  היה 

את הישיבה רבות במשך השנים, והקומיסר 

לבני  שיתנו  אז  פעלו  ואמנם  אכן השתכנע. 

הישיבה ויזות יציאה, לא לכולם בחבורה, כי 

אם 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 

מבתי  באחד  הסתדרה  היא  ווילנא.  בעיר 

המדרש שבפרבר לוקישוק והתחילה בסדרי 

מזרם  הישיבה  גדלה  ההם  בימים  לימודיה. 

תלמידים חדשים, בני תורה צעירים שהתחילו 

לבוא לוילנא מכל העברים. במשך שנת תרפ"א, 

מספרה  עלה  בווילנא,  מיר  ישיבת  שעשתה 

מעשרות תלמידים ליותר ממאה ושלושים. הרב 

ר' ישראל שלומוביץ )מחבר ספר "בית ישראל" 

שנתקבל בהערכה מיוחדת בעולם הישיבות( 

רוחני, השעה טרם הוכשרה  הוזמן כמשפיע 

הוקבעה  ותעודתו  מוסרית  חינוכית  לפעולה 

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 החרב. אף 

זה עלה לה בעמל, עד שהושג עבורה 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 התחילה הישיבה לקבל את צורתה. 

עזרה כספית 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 

לתקופת  להיכנס  עתידה  כשהיא  תהילתה, 

הזוהר שלה ולהפוך לישיבה הגדולה בפולין 

בתוך שנים בודדות.

קורות בתינו

ברכת מזל טוב לבבית נשגר לידידנו הנכבד
תמכין דאורייתא ושותף נאמן לישיבה הקדושה

הרב אליעזר אברהם עציוני שליט"א
וכל משפחתו הכבודה

בני ברק
לרגל השמחה השרויה במעונם 

נישואי הבן 

הבה"ח נתן ישראל ני"ו
עם בת ידיד הישיבה

הרב חיים שמחה דוידוויטשי שליט"א
אנטווערפן

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
  לבנן עדי עד ויזכו לבנות בית נאמן בישראל, 

ויראו רוב נחת מהם ומכל יוצאי חלציהם

 ולקבלת העלון נא לפנות לטל 02-5410933 
 Office@themir.org.il או לכתובת

לתרומות ולהנצחות  יו"ל ע"י ישיבת מיר
ת.ד. 5022 ירושלים טל': 02-5410933 


