
פרשת פנחס

זמני כניסת ויציאת השבת

קנאות ממקור טהור - מלב מלא אהבת הבריות
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי 
בתוכם.  קנאתי  את  בקנאו  ישראל  בני  מעל 

)במדבר כה, יא(

לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי 
זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג 
נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו 

אחר אהרן. )רש"י(

בביאור הדברים אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל, השבטים היו מבזים את פינחס 
באומרם שקנאותו איננה נובעת ממקור טהור, 
וזהו  ע"ז  עובד  בן בתו של  היותו  אלא משום 
שורש קנאותו, ולכן עשה מעשה רציחה. לפיכך 
בא הכתוב ויחסו אחר אהרן הכהן, כלומר פינחס 
בן בנו של אהרן הכהן שהיה "אוהב שלום ורודף 
שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" )אבות 
א, יב(, ורחוק בתכלית הריחוק משנאה ומשפיכות 
דמים, קנאותו לא נבעה מתוך אכזריות ח"ו אלא 

ממקור טהור יוצאת, מלב מלא אהבה לכל אחד 
ואחד מישראל, לבו זה נתמלא בקנאת ה' צבקות, 
כדי להגדיל כבוד שמים ולקדש את שמו הגדול 

בקרב כל ישראל.

וכיון שכך, מעשה קנאותו של פנחס מעשה מצוה 
הוא, ועל ידי כן זכה להבטחת הקב"ה "הנני נותן 

לו את בריתי שלום".

דברים אלו נשא מרן רה"י הגר"ח ביום הזכרון 
של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה 
פינקל זצ"ל, והוסיף ואמר: זו היתה מידתו של 
מרן רה"י - "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", 
מעולם לא הרחיק אדם, הוא אהב אהבת נפש 
את כל אחד מבני הישיבה, ולא סילק מעל פניו 
הוא  ראוי  כי  לכל  היה  שנראה  מי  את  אפילו 
לרחקו, ועל ידי כן קירב את כולם לתורה, וזכה 

להרביץ תורה למעלה מיובל שנים.

)שיחות מוסר, עמ' שס"ה-שס"ו(

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
סיפר הגאון רבי מענדל אטיק שליט"א מראשוני 

תלמידי הישיבה בירושלים, מעשה נפלא המבטא 
את מידת האהבה וההקרבה העצומה של מרן 
ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 

זצ"ל למען בני הישיבה ועלייתם הרוחנית:

שהגענו  ירושלמיים  תלמידים  קבוצת  היינו 
ימים  באותם  שהוקמה  מיר,  בישיבת  ללמוד 
בביהמ"ד בשכונת 'אחוה' בירושלים, והנה אחד 
מהצעירים מן לומדי הישיבה התנהגותו היתה 
שלא כפי הראוי לבן ישיבה, וכבר החל לסור מן 
הדרך, השמועות אמרו שהלה נסחף אל אחת 
מהמחתרות שפעלו בשנים ההן והפילו חללים 

רבים מקרב צעירי הציבור החרדי בארץ.

ניגשנו קבוצת לומדים מופלגים אל ראש הישיבה 
ודרישתנו בפינו שאם לא מסלקים את הבחור 
עוזבים  כולנו  אנחנו  אזי  מהישיבה,  המקולקל 
לאלתר את הישיבה, וצריך להבין שמדובר היה 
אז בתחילת התהוות הישיבה בירושלים. למרות 
האיום המפורש ענה להם ראש הישיבה בנחת: 
"אתם יכולים לעזוב!" ולמול עיניהם הנדהמות 
הסביר: "אתם, הרי אף אם תעזבו את הישיבה 
הלא ודאי תמצאו ישיבה אחרת שתשמח לקבל 
קבוצה כה מובחרת, אבל אותו בחור, באם אזרוק 
אותו מהישיבה מי יקבל אותו? והוא אף עלול 

להידרדר לגמרי".

וסיים הג"ר מענדל אטיק, כמובן שאחרי שראינו 

יל,  כִּ ָהָאָדם ֵמִבין ּוַמשְׂ גַּם ְלַאַחר שֶׁ ד", ְלִפי שֶׁ יל, ִלשְׁמַֹע ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהְשׂכִּ נּו בִּ ִלבֵּ ִלים "ְוֵתן בְּ לְּ  ָאנּו ִמְתפַּ
ד',  ת ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ שַׁ ה זּו ְלַבקָּ שָׁ קָּ ְבֵרי ַהּתוָֹרה, ְוְלִפיָכְך קוֶֹדֶמת בַּ ה 'ִלשְׁמַֹע' ֶאת דִּ ְזכֶּ יִּ ֶהְכֵרַח שֶׁ  ֵאין ֶזה בְּ

ָדּה ַלֲאֵחִרים. ּתוָֹרה ּוְלַלמְּ ְדָבֵעי, ִלְגּדֹל בַּ ר ִלְלמֹד ּתוָֹרה כִּ ִמיָעה ֶאְפשָׁ ל שְׁ ֻיֶחֶדת שֶׁ כּות ַהמְּ ַרק ַעל ְיֵדי ַהזְּ ּום שֶׁ ִמשּׁ
)מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל 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)
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מתורת רבותינו

דבר הישיבה

 שיהא סובל כל אחד ואחד 
לפי דעתו

אלקי  ה'  "יפקוד  בפרשתנו  הפסוק  על 
הרוחות לכל בשר איש על העדה" )כז, טז( 
כתב רש"י "אלקי הרוחות, למה נאמר? אמר 
לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתו 
של כל אחד ואחד, ואינן דומין זה לזה, מנה 
עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד 

לפי דעתו".

אמר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
בשיחתו לבני הישיבה, מבואר מכאן שעל 
מנת שהמנהיג אכן יהיה ראוי להנהיג, עליו 
לנהוג עם כל אחד ואחד לפי רוחו, ולטפל 

בכל אחד כפי עניניו וצרכיו.

מידת  לקנות  צריך האדם  כך,  אולם לשם 
יש את  לכל אחד  בנפשו, שהרי  הסבלנות 
הטבע והדרך שלו, ועם כל אחד עליו לנהוג 
במידה אחרת - לפי ענינו, ולשם כך נצרך הוא 
לאורך רוח במידה מרובה, ואין זה דבר של 
מה בכך, שהרי הוא נצרך לגבורה יתירה על 
מנת לשנות את טבעו ולסבול דרכי אנשים 
אחרים, ועם ישראל כולו עומד על איש כזה.

כיצד מגיעים למדרגה שכזו?

הדרך לכך היא אך ורק על ידי אהבת הבריות. 
יהושע בן נון שהיה מופלא באהבת הבריות, 
היה יכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, 
אדם  רק  כי  נמצא,  ממש.  בנו  הוא  כאילו 
שיכול לנהוג עם כל אחד ואחד מבני עדתו 
לפי רוחו, והוא מרגישו ואוהבו כבנו - הוא 

זה שראוי לשמש כמנהיג לעדה.

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר 
קטעים נבחרים



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
את התקיפות של ראש הישיבה נשארנו כולנו 
בישיבה, וגם אותו בחור נשאר בישיבה, ולאחר מכן 
היטיב את דרכיו ולימים נעשה לאילנא רברבא.

בביאור פשר הנהגתו, אמר מרן ראש הישיבה 
הישיבה,  לבני  בשיחתו  זצ"ל  פינקל  הגרנ"צ 
דלכאורה יש מקום לשאול מדוע נהג כך, והרי 
זו סכנה לכל בני הישיבה, ומדוע החליט ראש 

הישיבה לסכן את בני הישיבה עבור בחור זה. 

אכן ראש הישיבה שמידת 'אוהב את הבריות' 

היתה חלק מקנין נפשו, לא היה מסוגל לנהוג 

בבחור זה כפי שלכאורה היה מן הראוי לנהוג 

הוא  אדרבה  אלא  מהישיבה,  ולהרחיקו  כלפיו 

מסר את נפשו על הדבר והיה לומד עם אותם 

בחורים, ובאהבתו הרבה זכה להחזירם למוטב, 

מן  היוצאים  הדברים  מן  היא  זו  לפי שאהבה 
הלב ונכנסים אל הלב, וכאשר בחורים אלו היו 
מרגישים את אהבתו ומסירותו אליהם, השפעתו 
עליהם היתה עמוקה מאד, עד שהיו משנים את 

דרכם לגמרי.

)האבא מסלבודקה, עמ' 588 - שיחות רבי נתן 
צבי, עמ' קל"ה(

כל החולק על רבו כחולק על השכינה
בהצותם על ה'. )במדבר כו, ט(

מספר מורינו הגאון רבי אריה פינקל שליט"א, 
שיום אחד כשנכנס לזקנו מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, פנה אליו זקנו 
בנימה של טרוניה: מדוע לא אכפת לך בכלל 

שאני בוכה! נחרד רבי אריה: למה הסבא בוכה, 

כמה  היו  תקופה  התברר שבאותה  אירע?  מה 

מגדולי  אחד  של  לדעתו  בחורים שלא שמעו 

ואף  ענין,  באיזה  הדור  באותו  הישיבות  ראשי 

הפריעו לו בפעולה מסוימת שעשה. מרן רה"י 

את  שבר  והדבר  מהענין  מזועזע  היה  הגרא"י 
לבו, הוא התבטא אז באזניו ואמר: "הלא כשעדת 
קרח דיברו נגד משה רבינו נאמר: 'בהצותם על 

ה'', כביכול התרעמו על הקב"ה בעצמו".

)בכל נפשך, עמ' 49(

שוב יום אחד לפני מיתתך
ובני קרח לא מתו. )במדבר כו, יא(

הם היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו 

תשובה בלבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה 

בגיהנם וישבו שם. )רש"י(

שאל מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, 

יש להבין מפני מה זכו דוקא בני קרח להנצל 

ואילו קרח עצמו לא זכה לכך, הרי גם קרח צעק 
וכמו שאמרו חז"ל  ותורתו אמת',  'משה אמת 
בבלועי דקרח )בבא בתרא דף ע"ד ע"א(, ולמה 

לא מצינו שנתבצר לו מקום?

ותירץ, דבאמת מתוך לשון חז"ל מבואר שחלוקים 
היו מקרח במה שעדיין 'לא מתו', והיינו שאצל 
קרח שמת כבר, הרי היה מאוחר מדאי עבורו 

מלשוב בתשובה, כי קרח צעק כן לאחר מותו, 

ובעולם העליון כבר לא מועיל לעשות תשובה, 

כמאמרם ז"ל )אבות ב, י( שוב יום אחד לפני 

מיתתך, ומשא"כ בני קרח שעדיין לא מתו, על 

כן היו יכולים לשוב בתשובה.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' רמ"א(

שהיו מחבבות את הארץ
ותקרבנה בנות צלפחד וגו' למשפחות מנשה בן 

יוסף. )במדבר כז, א(

ופירש רש"י: " לומר לך יוסף חיבב את הארץ 
שנאמר )שמות יג, יט( והעליתם את עצמותי וגו', 
ובנותיו חיבבו את הארץ שנאמר )פסוק ה( תנה 
לנו אחוזה". וכן מבואר עוד ברש"י לעיל מיניה 
)כו, סד( על הפסוק "ובאלה לא היה איש וגו'", 
ופירש רש"י: "אבל על הנשים לא נגזרה גזירת 

הארץ.  את  מחבבות  היו  שהן  לפי  המרגלים. 
האנשים אומרים )במדבר יד, ד( נתנה ראש ונשובה 
מצרימה, והנשים אומרות תנה לנו אחוזה, לכך 

נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן".

וצריך להבין, מה הראיה שבנות צלפחד חיבבו 
את הארץ, שמא חיבבו את הממון ומשום כך 

ביקשו נחלה?

ביאר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, 

דעל כרחך מחיבוב הארץ הוא ששאלו ולא מחיבוב 
הממון, שהרי עד עתה לא באו בנות צלפחד אל 
משה רבינו לבקש לרשת את נכסי אביהן, אלא 
רק כעת בזמן שעמדו לפני כניסתם לארץ, כאשר 
משה רבינו עסק בחלוקת הארץ, באו הן לתבוע 
נחלה בארץ, הרי מכאן ראיה כי לא תאות הממון 
עמדה לנגד עיניהן אלא שהיו מחבבות את הארץ.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' רמ"ג(

למלאות פגימת הלבנה
ושעיר עזים אחד לחטאת לה'. )במדבר כח, טו(

מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה', 

אמר הקב"ה, שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי 

את הירח. )חולין דף ס' ע"ב(

יש להבין, מה טעם לכפרה זו, והרי הלבנה כדין 

נענשה על שביקשה למעט את החמה ואמרה 

אין שני מלכים משמשים אחד )חולין, שם(, וא"כ 

מה צורך יש בכפרה?

והנה, מצינו שהפליגו חז"ל בגודל ענינה של ברכת 
קידוש לבנה: "א"ר אחא בר חנינא א"ר אסי א"ר 
יוחנן, כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל 
פני שכינה וכו'", "תנא דבי רבי ישמעאל, אילמלא 
לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים 
כל חודש וחודש דיים" )סנהדרין דף מ"ב ע"א(, 
ופירש"י: "אילו לא זכו למצוה אחרת אלא לזו 

שמקבלין פני שכינה פעם אחת בחודש".

ובאותה שעה, שעת קידוש לבנה, שהיא שעת 

קבלת פני אבינו שבשמים, אנו מבקשים: למלאות 
פגימת הלבנה ולא יהא בה שום מיעוט", בשעה 
נשגבה שכזו מצאו חכמים לנכון לתקן תפילה 
על מילוי פגימת הלבנה, ונראה מכך שאכן ענין 

גדול וחשוב יש במילוי פגימת הלבנה.

ביאר בזה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל, הנה מוצאים אנו בפרשת בריאת המאורות 
ברקיע  מאורות  "יהי  יד(  א,  )בראשית  דכתיב 
השמים", וכתב בעל הטורים: "מארת חסר, שלא 



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

ימים מקדםמתורת רבותינומדברי רבותינו

בצאתכם לשלום. בימי תפארתה של הישיבה בפולין, היו מבחורי הישיבה שעלו לארץ ישראל כמדי פעם 
בפעם, אם בשל מצוות ישוב ארץ ישראל היקרה לליבם, אך על פי רוב בשל העובדה ששלטונות הצבא 

הפולני הכבידו עולם על בחורי הישיבה והיו מי שלא יכלו להיפטר מן הגיוס בשום דרך מלבד עליה לארץ 
הקודש. )אם יש מי מן הקוראים שיוכל להוסיף לנו פרטים אודות מהות חברת 'תפארת בחורים' שפעלה 

בישיבה בשנים ההם, נודה לו על כך(

 החזקת התורה. מכתב מאת מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל, 
אל מרן החזון איש זצוק"ל בדבר החזקת ישיבה קטנה בטבריה

רבי רפאל 
שמואלביץ

נברא להאיר אלא השמש, והירח לא נברא אלא כדי 
שלא יעבדו לחמה אם תהיה יחידה".

נשגבה  כה  יצירה  היא  בדבריו שהשמש  נתבאר  הרי 
ומיוחדת, עד שאם תשלוט לבדה יהיה לו לאדם מקום 
לטעות בהערכת כוחה ויבוא לעשות אותה אלוה, ח"ו. 
בירח  צורך  היה  לא  כשלעצמה  הבריאה  מצד  ואמנם 
כל עיקר, אלא כדי למנוע מקום טעות נבראה בריאה 
יתירה, מאור נוסף נברא שאורו כאור החמה ממש, וכל 
כולו מיותר לחלוטין, ולא בא אלא למנוע טעות מבני 

אדם, שלא יעבדו לחמה.

אולם עתה, לאחר שנתמעטה הלבנה, הרי נותר בבריאה 
מקום לטעות, ובעיני ראיתי - מספר מרן רה"י הגר"ח 
מהתקופה בה שהו בני הישיבה ביפן - כאשר מידי בוקר 
בשעת הזריחה, מאות אלפי אנשים נופלים אפיים ארצה, 

בסגדם לשמש.

וזוהי תפילתנו שאנו מבקשים בשעת קבלת פני אבינו 
שבשמים: "למלאות פגימת הלבנה", מבקשים אנו לסלק 
את מקום הטעות מן העולם, שיהיה אור הלבנה כאור 
אין ממש  כי  החמה  עובדי  וידעו  ויכירו  ממש,  החמה 

בעבודה זרה שלהם.

ועל ענין זה הצריך ה' להביא כפרה כביכול, על שנתמעטה 
הלבנה ונוצר מקום טעות ומכשול בעולם.

)שיחות מוסר, עמ' א' - יד אליעזר, קובץ ד', עמ' רל"ה-
רל"ו(

שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם
מעשה  שליט"א  סלומון  מתתיהו  רבי  הגה"צ  מספר 
נורא שזכה לשמוע מפיו של מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל, שסיפר את המעשה לאחר קידוש לבנה, 

והיה בוכה בכי תמרורים בשעה שסיפרו.

וכך היה מספר: פגשתי אחד ממכרי, אוד מוצל מאש 
הנאצים הארורים ימ"ש, שנשתעבד תחת עול הברזל 
המלחמה,  שנות  כל  משך  ההשמדה  במחנות  שלהם 
ושאלתי אותו, אחי איך החייתם את נפשכם ונשארתם 
בחיים באותו מצב מר ממות בכל אותן השנים? מה היה 

הדבר שהחזיק אתכם שלא תפלו לידי יאוש?

והשיב לי: דע לך שאמנם הצוררים הנאצים לקחו מאתנו 
את הכל, לא רק דברים גשמיים בלבד, אלא אף את 
האפשרות לקיים מצוות ללמוד תורה ולהתפלל לה' לקחו 
הרשעים הללו מאתנו, אך דבר אחד לא היה ביכולתם 
לקחת מאתנו, מצוה אחת היה בידינו לקיים - קידוש 
לבנה! ופעם בחודש היינו יוצאים החוצה ובסכנת חיים 
וכאשר אמרתי "שהם עתידים  ומקדשים את הלבנה, 
להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם וכו'", התבוננתי שהרי 
הקב"ה עתיד לחדש כנשר נעורינו כמו הלבנה, ודבר זה 

החיה את נפשי שלא ליפול למצולות היאוש!

)מתנת חיים, ימים נוראים, עמ' קפ"ה(

המשך



באהבה שאהב את התורה 
לדמותו של מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל 

נ"א שנים להסתלקותו – י"ט תמוז

התורה  באהבת  ביחודיותו  בדורו  נודע  זצ"ל  רבינו 
המופלאה ללא מיצרים שהיתה מנת חלקו.  באמת 
כבר המליצו ואמרו עליו: "אם יתן איש את כל ביתו 
באהבה שאהב ר' אליעזר יוד'ל את התורה בוז יבוזו 
לו", אהבתו והערכתו לכל בחור ישיבה ובן תורה באשר 
הוא ללא הבדל כלל אם הוא נמנה על סגל תלמידי 
ישיבת מיר או מכל ישיבה אחרת בארץ היתה מופלאה 
עד למאוד באשר מגמתו היתה אחת: להרבות כבוד 

שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

אהבת תורה יוקדת
הגר"ח  הישיבה שר התורה  הגדול מרן ראש  חתנו 
שמואלביץ זצ"ל סיפר עובדה מאלפת המעידה על 
מסירותו לתורה כבר בשנות בחרותו. בהיותו כבן כ' שנה 
למד רבינו בישיבת ראדין אצל החפץ חיים. ראדין היתה 
עיירה קטנה אשר בחורף שררו בה מצבים מאד לא 
נעימים, בשל ריבוי הגשמים והשלגים, בהיותה מחוסרת 
תנאי-חיים נאותים. השלגים שהיו יורדים שם בכמות 
גדולה, נשארו בגובהם על פני הרחובות, עד שהשלג 
היה מגיע לחצי מטר בגובהו, בתנאים שכאלה למד 
שם רבינו, כשהוא מתהלך בנעליים קרועות לרגליו. 
לאביו הסבא מסלובודקא, לא היה כסף לשלוח אליו, 
כדי לרכוש נעליים שלימות. וכך בצורה שכזו, במנעלים 

קרועים הלך לו בגשם ובשלג.
והנה באותה תקופה, היו לרבינו שני תלמידים, אשר 
מכל אחד קיבל שלושה רובל לחודש. כל רובל היה 
שוה אז הרבה, והיה אם כן סיפק בידו לרכוש לעצמו 

אפילו שני זוגות נעליים, מעולים ביותר.
אבל מה עשה רבינו עם הששה רובל לחודש? - לעצמו 
לא לקח מאומה, הוא בחר לילך בשלג הקשה במנעלים 
קרועים, ובאותם רובלים בחר לו ששה בחורים מגדולי 
בעלי הכשרונות בישיבה, ולכל אחד נתן רובל אחד 
לחודש, כדי שיאמרו בפניו "דבר-תורה" מובחר, מדי 

חודש בחודשו.
וכך - הוסיף מרן הגר"ח שמואלביץ ואמר - המשיך מו"ח 
זצ"ל את מסכת חייו למעלה משבעים שנה - לעצמו 
לא נטל מאומה. בביתו לא היה כסא אחד הגון, וכיוצא 
בדבר היו נראים כל כלי ביתו. אבל לדבר אחד היו לו 
מעות מזומנים - להרבצת תורה, לשלם לבני תורה 
כסף כדי שיאמרו בפניו "שטיקלאך תורה". כזו "אהבת 

תורה" היתה לו.
אין פלא, איפוא - סיים מרן הגר"ח שמואלביץ - שיכל 
להעיד על עצמו בסוף ימיו, שאף פעם לא חסר לו כסף 
לזיכוי הרבים בתורה, כי על כן, מי שמאז בחרותו לא 
נטל מאומה לעצמו, ובחר לילך בנעלים קרועות ואת 
כספו ליתן לעמלי תורה, משלמים לו מן השמים כל 

ימיו ומזמינים לו מעות בדרך נס.

להגדיל תורה בכל הישיבות
מגודל אהבתו לתורה היה כל שנותיו דואג להגדיל 
תורה בכל הישיבות על אף העול הגדול שהיה מוטל 

על כתפו לאחזקת ישיבת מיר שבראשותו.
 מסופר, כי בעיירה קאבעל שבפולין התקיימה אחת 
מישיבותיה של נובהרדוק לתלמידים צעירים, תלמידי 
הישיבה עולי ימים אשר היו ברובם המכריע בני עניים 
סבלו מן הקור העז ששרר במקום, ובפרט כאשר בגדיהם 
הדלים לא סיפקו להם "שמירה מעולה" מפני הקור, גם 
מנעליהם הקרועים לא מנעו מן הקור והגשמים לחדור 
אל גופם הרך, והנה יום אחד הגיע משלוח שלם של 
מגפיים ובגדי חורף עבור כל התלמידים שבישיבה, היה 
זה משלוח מרבינו זצ"ל אשר ידע את מחסורם של 
הנערים בבגדים חמים ומנעלים חמים, ובלבו היוקד 
ב"אהבת תורה" אירגן ושלח ללומדי התורה הצעירים 

משלוח מיוחד. 

ויהי הדבר לפלא בעיני הנהלת הישיבה דנובהרדוק, כיצד 
זה עלה על דעתו של רבינו לדאוג לאיזו שהיא "ישיבה 
קטנה" רחוקה, וק"ו כיצד זכר את המספר המדוייק 
של תלמידי הישיבה ולא זו בלבד אלא שהמשלוח 
תאם למידתו של כל בחור ובחור הפלא ופלא! אך מי 
שהכיר את רבינו ואת דאגתו הכנה לבני תורה מתוך 
מידה מופלאה של אהבת תורה לא התפלא איך וכיצד 

אורגן המשלוח. 

תלמידו הגרש"צ שפירא זצ"ל כותב בספרו מאורות 
התורה: "שאלתי את הגר"א ויינשטין זצ"ל ראש ישיבת 
בית יוסף בת"א מה יש לכם לספר על ראש ישיבת 
מיר ומה היה יחסו לישיבת בית יוסף בפולין? ותשובתו 
היתה בחודשי הקיץ כשהיה ר' אליעזר יודל נוסע לבית 
הבראה, היה יורד בתחנת ביניים באמצע נסיעתו, והיה 
הגון למען הישיבה  יוסף סכום  בית  לישיבת  שולח 
ומבלי לרשום שמו על המשלוח, אנו ידענו כבר מתוך 
כך "שראש ישיבת מיר" נוסע לנופש. זהו מלכא של 
תורה ואוהב תורה אמיתי שאינו דואג רק לישיבתו 
אלא זה שתופס אצלו בלב מקום הישיבות בכלל כי 
כן הוא רצון ה' העיקר הוא שיתגדל ויתקדש שמו של 

הקב"ה בעולם.
תלמידו הגר"ח גרינברג זצ"ל שכיהן באחרית ימיו כרב 
בת"א כותב, כי פעם כשביקר אצל הג"ר חיים עוזר 
רבינו, סיפר  גדלותו  יחדיו על  ושוחחו  בוילנא,  זצ"ל 
לו הגרח"ע שלא אחת היה מקבל כסף מרבינו עבור 
בחורים חלשים במיר בכדי שהוא יביא להם את הכסף 
ויחשבו  יפגעו  לא  וזאת בכדי שהבחורים החלשים 
שרבינו הוא השולח להם את הכסף, ומוסיף תלמידו 
הנ"ל בשם הגרח"ע שאמר לו "וגם גיסי הגר"א וסרמן 
הי"ד אמר לי שלא יכול להבין גודל צדקתו של ראש 
ישיבת מיר שככה קשה לו לקבל תלמיד ויש לו תמיד 
ענינים פלגא עלי ופלגא עליך בענין החלוקה וכו' וככה 

הוא שולח לי כסף הרבה להחזקת ישיבתי"

לדאוג לישיבת ברנוביץ
תלמידו מוסיף וכותב: "גם אז שמעתי בביתו של הגרח"ע 
שבעת שהיה משבר חזק בישיבת מיר, שלא היה לראש 
הישיבה אפילו לשלם לבעלי המאפיות בשביל לחם 
ובשביל בשר להקצבים, שלח כסף מלבד לישיבת אהל 
תורה בברנוביץ גם לתלמידי ישיבת בריסק בראשות 
הגרי"ז מבריסק, שרוב רובם של התלמידים היו יוצאי 

טובי ובחירי תלמידי ישיבת מיר.
 הר"ר שלמה לורנץ ז"ל מתלמידי ישיבת מיר העיד 
"בדידי הוה עובדא, בשנת תרצ"ז  בהקדמה לספרו: 
ביקש ממני רבנו להיות שליח מצוה ולהעביר סכום 
כסף להגר"א וסרמן בברנוביץ'. הוא אמר לי ששמע 
זו  כלכלי כה קשה, שלא  ברנוביץ' במצב  שישיבת 
בלבד שהספקים הפסיקו לספק בשר וכדומה, אלא 
זה כמה ימים הפסיקו לספק גם לחם, וחייבים להציל 
את הישיבה של ר' אלחנן. תוך כדי דיבור הפליג בשבח 

הישיבה בברנוביץ'.
מילאתי את השליחות ומסרתי את הכספים לר' אלחנן. 
ראיתי שר' אלחנן נושם לרווחה ומגיב בשמחה: "הודות 

לראש ישיבת מיר אוכל להמשיך בישיבתי".
עלי לציין, שידוע היה לתלמידי הישיבה שהמצב בכלכלי 
של ישיבת מיר קשה גם הוא. רבינו הנהיג אז קיצוצים 
שונים בהוצאות, ולמרות זאת שלח סכום מכובד מאוד 

כדי להציל את ישיבת ברנוביץ'.

קורות בתינו

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

לא פסקה ישיבה

200 שנות תורה תקע"ז - תשע"ז

 באהבה שאהב את התורה. מרן ראש הישיבה 
הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל

לדאוג לישיבת ברנוביץ. בשנותיו הצעירות


