
הכבדת לב פרעה - מידה כנגד מידה

ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי 
ואת מופתי בארץ מצרים. )שמות ז, ג(

ביאר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל, 
הנהגת הקב"ה עם פרעה היתה באופן של מידה 
נטל ממנו את הבחירה  כנגד מידה, הקב"ה 
בטוב ומנע ממנו לשוב בתשובה, משום שאף 
הוא נטל מישראל את הבחירה, שהרי פרעה 
שעבד את כלל ישראל, ושוב לא יכלו לבחור 
בטוב ולעשות כרצונם ככל בן חורין, אלא היו 
לחלוטין.  פרעה  לרצון  להשתעבד  מוכרחים 
ולפיכך נהג בו הקב"ה מידה כנגד מידה ונטל 
ממנו את כח הבחירה, ומנע ממנו לבחור בטוב 

ולשוב בתשובה על מעשיו.

שאינו  שאדם  הסבורים  כאלו  ישנם  והוסיף, 
גדול  בחירה  בעל  הינו  ומצוות  תורה  שומר 
יותר, שיכול הוא לעשות כל שברצונו, ואילו 
השומר תורה ומצוות כביכול איננו בוחר את 

מעשיו. אך כבר לימדונו חז"ל )אבות פ"ו מ"ב( 
בתלמוד  מי שעוסק  אלא  חורין  בן  לך  "אין 
תורה", ודרשו זאת מהכתוב )שמות לב, טז( 
"והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב 
תקרי  "אל  הלוחות",  על  חרות  הוא  אלקים 
'חרות' אלא 'חירות'". והיינו שהעוסק בתורה 
התבוננות  לאחר  הם  ופעולותיו  מעשיו  וכל 
אם הם אסורים או מותרים, ובכך משליט את 
שכלו על תאוותיו ורצונותיו, והוא הבן חורין 
האמיתי! אבל מי שאינו שומר תורה ומצוות 
רח"ל, הינו 'עבד נרצע' ליצרו הרע ולתאוותיו 

והם המוליכים אותו בכל דרכיו.

יציאת  כאשר עומד אדם ומתבונן בכל ענין 
המטרה  על  להתבונן  עליו  חובה  מצרים, 
בעלי  להיות   - מצרים  יציאת  של  העיקרית 

בחירה ולעבוד את הקב"ה.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' מ"ו(

יד ה' שנראתה במכת דבר

הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בחמורים 
בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד. )שמות ט, ג(

בטעם הדבר שדוקא במכת דבר הוזכרה יד 
ה', ביאר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל 
זצ"ל, דהנה בכל המכות ברא הקב"ה בריאה 
מיוחדת ואותה בריאה הזיקה ופגעה במצרים, 
וכמו מכת צפרדעים ערוב והשחין, ואף במכת 
דם עיקר המכה היתה במה שלא היה להם מה 
לשתות, וגם מכת חושך היתה בריאה ומציאות 
ולא  חושך',  'וימש  כאמור  חושך  של  חדשה 
דבר  בכת  כן  אך מה שאין  האור.  העדר  רק 
שהמכה עצמה היא היתה הנזק, ולכך דוקא 
במכת דבר הוזכרה יד ה', מאחר שבמכה זו 
הרי זה כאילו הקב"ה עצמו הזיקם והמיתם, 

אמצעי  ידי  על  שנעשו  המכות  משאר  יותר 

שפגעה בהם והזיקם.

ולפי זה, אומר הגרא"ב פינקל, יתבאר היטב 

מה שדרשו בהגדה של פסח "ביד חזקה זו 

הדבר", וכבר עמדו בזה המפרשים מדוע נאמר 

כן דוקא על דבר ולא על שאר המכות. אכן לפי 

דברים אלו ניחא, כי בדבר נראתה יד ה' יותר 

משאר המכות, והיינו "ביד חזקה". ולכן הביא 

בעל ההגדה הפסוק "הנה יד ה' הויה במקנך", 

ואין המכוון רק על מה שנזכר יד בפסוק זה, 

אלא יד ה' דייקא, דמשום כך נחשב יד חזקה, 

וכמו שנתבאר.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' ר"ס(

רּוָרה,  ֶרְך ַהבְּ ל אוְֹרחוֹת ַחֵיינּו, ּומוָֹרה ָלנּו ֶאת ַהדֶּ יָפה ֶאת כָּ קִּ ים ַהמַּ ר ָנַתן ָלנּו ּתוַֹרת ַחיִּ ל להשי"ת ֲאשֶׁ ַח ּוַלַהלֵּ בֵּ ה ָעֵלינּו ְלהוֹדוֹת ְלשַׁ מָּ כַּ
ל ֶאָחד  ר ְלָפָניו. כָּ א ַהּכֹל ָערּוְך ּוְמֻסדָּ ֻטּיוֹת, ֶאלָּ ְסֵפקוֹת ְוִהְתַלבְּ ְלָחן ָערּוְך. ֵאין ָהָאָדם עוֵֹמד בְּ שֻּׁ ין ְמפוָֹרש בַּ ים ֵיׁש לוֹ דִּ ַחיִּ ָרט ּוְפָרט בַּ ל פְּ כָּ

ָרֵאל ַהּלוֵֹמד ּתוָֹרה יוֵֹדַע ַמהּו ְרצוֹן קוֹנוֹ ּוַמה ָעָליו ַלֲעשׂוֹת )מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל( שְׂ ִמיִּ

 "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

חובת ההתבוננות

בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 
זצ"ל לבני הישיבה אמר, כי עם קצת התבוננות 
בפסוקי התורה כפשוטם, מגיעים לידי התפעלות 
והתרגשות גדולה מהנפלאות שראו עם ישראל 
ביציאת מצרים. סיפורי התורה אינם סיפורי דברים 
בעלמא, אלא באו לחבר אותנו בשייכות עמוקה 
לאותם הנסים הגדולים. נתאר לעצמנו את מכת 
דם, היאך ברגע אחד כל המים שבארץ מצרים 
נהפכו לדם, וגם באותו הבית, ליהודי היה מים 
ולמצרי היה דם. נתאר לעצמנו את מכת צפרדע, 
כיצד יצאו רבבות צפרדעים מצפרדע אחת שעלתה 
מן היאור, ונתפזרו בכל ארץ מצרים. נתאר לעצמנו 
את מכת כינים, איך כל החרטומים גם הם ניסו 
להוציא את הכינים ולא יכלו עד שאמרו: "אצבע 
אלקים היא" )שמות ח, טו(. וכן בכל מכה ומכה, 
כל אחד יכול לתאר לעצמו על פי פסוקי התורה 
שהיו  העצומות  הנפלאות  את  חז"ל,  ומדרשי 
שם. אי אפשר ללמוד את כל זה מבלי להתפעל 

מנפלאות הקב"ה ולהוסיף השגות בגדלות ה'.

עלינו לדעת, הוסיף מרן רה"י הגרנ"צ ואמר, כי אין 
כל הבדל בין 'פרשת משפטים' שבאה ללמדנו את 
דיני ממונות, ובין פרשיות אלו שבאו ללמדנו את 
גדלות ה'. וכשם שכל אחד מבין שצריך להשקיע 
בלימוד פרק 'שור שנגח את הפרה', ובלימוד 'ט"ו 
צריך  כל אחד  כן  כמו  צרותיהן',  פוטרות  נשים 
להבין שעשרת המכות ויציאת מצרים הן 'סוגיא' 
שלימה המוטלת עלינו ללומדה, אמנם בלימוד 
סוגיא זו, ה'הרגש' הוא החלק העיקרי בלימוד - 
ולהבין מה אנחנו  ומכה,  צריך ללמוד כל מכה 
לומדים ממנה. אכן הלומד סוגיא זו ומעמיק בה 
זוכה להרגיש את נפלאות וגבורות הקב"ה, וקונה 

קנין גדול בקרבה והשגת אמונת ה'.

.
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"לפי שהיתה מלאה גילולים" - מדוע דוקא במכת ברד

במכת ברד נאמר )שמות ט, כט( "כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל 

ה'", ופירש"י "אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שהיתה מלאה גילולים".

הקשה מרן הגאון רבי אברהם צבי קמאי זצ"ל הי"ד אב"ד ור"מ דמיר, 

והלא כבר במכת ערוב ביקש פרעה ממשה רבינו להעתיר בעדו אל ה', 

ומשה אמר לפרעה )שם, ח, כה( "הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל ה'", 

ומדוע לא אמר אז 'כצאתי את העיר', וכן גם במכת צפרדעים קרא פרעה 

למשה ולאהרן וביקש שיעתירו לה', וכן עשו, ולא אמרו לפרעה שיתפללו 

רק כצאתם מן העיר, והרי יותר נכון היה לומר זאת לפרעה כבר בפעם 

הראשונה כי לא יוכלו להתפלל במצרים מפני הגילולים.

ותירץ, דהנה במשנה במס' ע"ז )דף נ"ב ע"ב( נאמר שעובד כוכבים מבטל 

עבודת כוכבים שלו ושל חבירו. וא"כ יש לפרש, דבתחילה כאשר פרעה 

וכל מצרים עבדו עבודת כוכבים והארץ היתה מלאה גילולים, פשוט היה 

שמשה רבינו איננו יכול להתפלל בתוך מצרים, ולא היה צריך לפרש ולומר 

שעליו לצאת מחוץ לעיר, היות וגם פרעה הבין זאת, ולכך כששאלו משה 

במכת צפרדע "למתי אעתיר לך", ענהו "למחר", באשר הבין שקודם כל עליו 

לצאת ממצרים, וכן במכות ערוב היה ברור שעל משה לצאת מחוץ לעיר.

אבל במכת ברד כתוב שפרעה אמר )שם, ט, כז-כח( "חטאתי הפעם, ה' 

הצדיק ואני ועמי הרשעים, העתירו אל ה'", הנה כי כן ביטל פרעה בפירוש 

את העבודה זרה והכיר בצדקת ה', ולפיכך סבר פרעה שבפעם הזאת לא 

יצטרך משה לצאת את העיר ויוכל להתפלל במצרים, משום כך דוקא כאן 

הדגיש לו משה רבינו ואמר "כצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה'", והטעם 

לכך, המשיך משה והסביר לפרעה )שם, ט, ל( "ואתה ועבדיך ידעתי כי 

טרם תיראון מפני ה' אלקים", כלומר, יודע אני כי עדיין לא הגעתם אל 

האמונה וההכרה האמיתית בה', ורק משום הרעה שבאה עליכם כעסתם 

לפי שעה על אליליכם שלא עמדו לכם להושיע אתכם, אך לאחר שתעבור 

הרעה תשובו לעבדם.

כוכבים שעזבו  עובדי  דדוקא  ע"ב( מבואר  נ"ג  )דף  בע"ז  והנה במשנה 

עבודה זרה שלהם "בשעת שלום" מותרת, משום שאז יודעים אנו שלא 

זרה  ונחשב שביטלו אותה. אך העוזבים את העבודה  ישובו אליה עוד, 

שלהם בעת צרה, אין הדבר נחשב לביטולה. ולפיכך אמר משה לפרעה 

כי אמירתו בעת צרתו "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", לא הועילה לבטל 

את הע"ז שבמצרים, והארץ עדיין מלאה גילולים, ולכן רק "כצאתי את 

העיר אפרוש כפי אל ה'".

)מאסף דרושי, ח"ב דף ס"ב(

להכיר טובה לאברך צעיר

ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים 
וגו' ויהי דם בכל ארץ מצרים. )שמות ז, יט(.

אמור אל אהרן - לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא 
לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרן. )רש"י(

עדי כדי כך מגיע חוב הכרת הטוב! משה רבינו היה מחויב להכיר טובה 
ליאור שהגן עליו בשעה שהושלך לתוכו, ולפיכך בא הציווי על אהרן.

ואכן, מידת הכרת הטוב היתה יסוד מוסד במשנתו ובאורח חייו של מרן 
ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, מפליא היה לראות כיצד מידה זו 

עמדה תמיד במרכז שיקוליו.

מספר הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א, תקופה קצרה לפני פטירתו נכנסתי 

אליו עם קרוב משפחתי שרצה לבוא וללמוד בישיבה, הבחור הביא עמו 
מכתב המלצה מהר"מ שלו בישיבה בארה"ב שהיה אברך צעיר לימים, ראש 
הישיבה הגר"ח קרא את המכתב ולפתע נטל עט ורשם משהו על גבי הדף. 
לא הבנתי מה יש לו לכתוב או למחוק בתוך מכתב המלצה שגרתי, ושאלתי 
אותו מה כוונתו במעשהו? ענה לי הגר"ח בפשטות טבעית: "ראה נא באיזו 
ברכה הוא מברך אותי 'ירבה גבולו בתלמידים', ברצוני להדגיש משפט זה, 
הלא מעתה אני חייב לו הכרת הטוב על ברכתו, ומוטל עלי לזכור זאת".

רק שנבין באיזה מושגים מדובר, מסיים הגה"צ רבי חיים וואלקין, יושב 
לו "שר התורה" במלוא מובן המילה אשר דברי תורה מתדברין בכל בתי 
מדרשא, ומציין לעצמו שעליו להכיר טובה לאברך צעיר בארה"ב שמברכו 

בתלמידים.

נאה דורש ונאה מקיים

ונאה היה מקיים. דקות תחושותיו של מרן רה"י  ואכן, נאה היה דורש 
הגר"ח בהכרת טובה והחריפות הרבה בה הדגיש את החיוב להכיר טובה, 
הינן פרשה מופלאה כשלעצמה. היה מטריח את עצמו למרחקים ומיטלטל 
של  כלולותיו  בשמחת  להשתתף  כדי  מקפץ,  טנדר  של  בתאו  בדרכים 
תלמיד מישיבה אחרת, אשר "כיבדו" בכך שבא לשמוע אצלו "חבורה"...

למקום,  כשהגיעו  ברכות".  "שבע  לסעודת  אותו  הסיע  מתלמידיו  בחור 
ביקשו מרן רה"י הגר"ח שיתלווה אליו, אולם הבחור השיב כי עליו לסדר 
עניין שיארך כמחצית השעה. "אני ממתין לך", אמר הגר"ח, "לא אטול 
את ידי עד שובך". הבחור החליט להישאר לסעודה. בסעודה דאג הגר"ח 
בראש ובראשונה שתינתן לבחור מנה יפה, וכל העת השגיח כדי לוודא 

שאכן הוא אוכל לשובע.

בעל הבית שבביתו התגורר מרן רה"י הגר"ח בשנחאי, היה יהודי פשוט. 
למרות שידוע היה הגר"ח כאדם שקשה לגרור אותו לשיחת חולין, היה 
מבלה עם האיש שיחות ארוכות וריקות תוכן. הדבר עורר רוגז ופליאה 
כאחד - רוגז על האיש המעז לבטל את ראש הישיבה בהבליו, ותמיהה על 
הגר"ח המרשה לעצמו לבטל מתלמודו כדי לשוחח שיחות חסרות שחר 

עם יהודי נטול כל לחלוחית של תורה.

כשנשאל על הנהגתו החריגה לא הבין את השאלה: "מה פירוש? האיש 
פתח בפני את ביתו, ומה עם הכרת הטוב?".

בערוב ימיו, כשעלה האיש ארצה והתגורר בעיר מרוחקת, טרח מרן רה"י 
הגר"ח לבקרו מספר פעמים.

)מח ולב, עמ' ק"ט(



רבי אברהם צבי 
קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז
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רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
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רבי בנימין 
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תשל"ד

ימים מקדם

הנני שמח להודיע למרן שליט"א. מכתב מיוחד ומופלא ששיגר הגה"צ רבי שלמה ברעוודה למרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר 
יהודה פינקל זצ"ל, בשנותיו כאברך צעיר בניו יורק

ימי תפארת. מרן ראש הישיבה שר התורה הגר"ח שמואלביץ עם קבוצה מתלמידי הישיבה בימיה במיר שבפולין. במרכז התמונה נראה הגאון רבי ישראל 
ליבוביץ, בן מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ

מיוחד
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כוס תנחומים 
הננו לשגר קמי

הרב יואל בידרמן הי"ו
מחשובי האברכים בישיבה הקד'
ולידיד הישיבה עושה ומעשה 

הרב דב גלנצברג הי"ו
בפטירת אשתו-אחותו 

האשה החשובה
מרת ורד לאה בידרמן ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ובהמשך 

מעשיכם הגדולים תנוחמו משמי מרום

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו הנכבד עושה ומעשה בלב רחב  ונפש חפצה 

הרה"ג יונתן וולף הי"ו
ולאביו ידידנו הנכבד הרב יוסף הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
ירושלים

לרגל אירוסי הבת-הנכדה שתחי'
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיהא הקשר של 
קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו הנכבד עושה ומעשה בלב רחב  ונפש חפצה 

הרב יהודה פורת הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

בני ברק
לרגל אירוסי הבת שתחי'

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיהא הקשר של 
קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה תמכין דאורייתא 

הרב בנימין גוטמן הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל אירוסי הבן 
הבה"ח מיכאל ני"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיהא הקשר של 
קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה תמכין דאורייתא 

הרב אורי פלוק הי"ו
ולאביו ידידנו הנכבד

הרב אברהם פלוק הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל אירוסי הבן-הנכד ני"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיהא הקשר של 
קיימא ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

ברכה לראש משביר
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידידנו הנכבד והמופלא תמכין דאורייתא

עושה ומעשה בכל כוחו 
מסור בלב ונפש לטובת אלפי תלמידי 

הישיבה עמלי התורה
הוא הגבר אשר נטל על שכמו עטרת ה 

הישיבה תמכין דאורייתא 

הרב אליהו רוזנגרטן שליט"א
ורעייתו מנב"ת תחי'
מארח דינר 'הנני' 

ציריך

ולבנו ידידנו הנכבד תמכין דאורייתא

הרב בנימין רוזנגרטן הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים

לרגל השמחה השרויה במעונם 

באירוסי הנכד-הבן 

הבה"ח ראובן ני"ו 
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה 
שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה 

ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה 
וטוב לבב

וזכות החזקת אלפי עמלי התורה, תעמוד 
לימינם להתברך בכלי מילי דמיטב 

אורך חיים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד

המברכים בכל לב

ישיבת מיר ירושלים

קורות בתינו

יציאת ליטא-חורף תש"א
מברק בהול ביום השבת

ניתנו  שכבר  כך שלאחר  על  סופר  הקודם  בפרק 
רשיונות יציאה מליטא, העלו השלטונות הקומינסטיים 
מאה  לשלם  הנוסעים  על  לפיה  קיצונית  דרישה 
ושבעים דולר על נסיעתם - סכום אדיר בימים ההם.

עולמם של אלפים - שבחלומותיהם הוורודים כבר 
ראו את עצמם מעברו השני של מסך הברזל - חרב 
עליהם. התקוה לחיים חדשים קרסה־נפלה לנוכח 
הסכום הענקי שלא נראתה באופק שום־אפשרות 
להשיגו. דוקא עתה, לאחר שהנפש כבר השתעשעה 
בתקוות המרנינות - היתה המהלומה קשה שבעתים, 
מבין  וכמה  על שכמה  לתמוה  אין  מנשוא.  כבדה 
הפליטים לא יכלו לשאת את שברון הלב העצום 

ולקו באותם ימים בדכאון ובהתמוטטות עצבים.

ופנתה  הישיבה  הנהלת  קמה  זו  גורלית  בשעה 
החופש.  בארצות  לב  נדיבי  יהודים  של  לעזרתם 
בקשות דחופות לעזרה שוגרו אל מעבר לים, בייחוד 
לארצות־הברית, אל ראשי 'ועד־ההצלה' ואל הגאון 
רבי אברהם קלמנוביץ, נשיא ישיבת מיר בניו־יורק 
אשר היה אחד מעמודי התווך של כל פעולות ההצלה 

והסיוע ליהודי אירופה הכבושה.

מרן  על־ידי  הורצו  לב,  קורעי  נרגשים,  מברקים 
יהודה  אליעזר  רבי  החסיד  הגאון  ראש־הישיבה 
פינקל אל ראשי 'ועד ההצלה' ואל ידידי הישיבה 

ותומכיה בארצות־הברית. המברק שנשלח אל הרב 
קלמנוביץ הכיל שורה ומחצה - שאמרו את הכל: 
ושלחו  לוו  מהרו,  הצילו,  רחמו,  ספורות.  "השעות 

כרטיסים ל'אינטוריסט'. לעולם לא נשכח!".

המרטיט  המברק  את  קיבל  קלמנוביץ  הגר"א 
בעיצומה של שבת קדש. כליותיו המו. מודע היה 
היטב לגורליותה של השעה ולגודלו של פיקוח הנפש 
שמאחורי אותה זעקה נואשת. הוא לא התמהמה 
אף לרגע. במסירות נפשו הלוהטת למען כל יהודי 
הנתון בצרה באשר הוא - ולמענם של מאות בני 
תורה מסולאים בפז, על אחת כמה וכמה - נחלץ 
מיד לפעלה. עוד באותה שבת הצליח, בסיועם של 
ידידים מסורים מעשירי יהודי ארצות־הברית, להשיג 
את חמישים־אלף הדולרים שחצצו בין בני ישיבת 
מיר ובין הצלתם. כשהוא מסדיר גם כי הכסף ימסר 
הג'וינט שם,  בוילנה עצמה, על־ידי מנהל  ישירות 

להנהלת הישיבה.

מאמצי ההצלה של הגר"א קלמנוביץ לא פסקו אף 
לאחר שהצליח לחלץ את ישיבת מיר - על רבניה 
ותלמידיה - מליטא הכבושה. כשהוא מסייע לעוד 
מאות מן הפליטים שקיבלו אישורי יציאה ומשגר 

גם אליהם את הסכומים הדרושים. 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים


