
הבטחת ה' - כמציאות קיימת
ויבא נח וגו' אל התיבה מפני מי המבול. )בראשית ז, ז(

אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא 
המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים. )רש"י(

נח  "ויעש  כתוב  הרי  מנח?  התביעה  היתה  מה 
ככל אשר צוה אותו אלקים", הרי שהאמין שיבוא 
המבול, ואף קיים את מצות בניית התיבה בשלמות, 

אם כן מה ענין קטנות אמונה כאן?

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל ביאר 
ענין זה על פי משל, לאדם שהבטיח לו חבירו 
סכום כסף, והוא מאמין לו בכל לבו ובטוח שבודאי 
יתן לו, אך מכל מקום אינה דומה הרגשתו לפני 
שקיבל ממנו את הכסף להרגשה שירגיש אחרי 
שהכסף כבר נמצא בידו, שכאשר הכסף מונח 

בתוך ארנקו הוא מרגיש יותר רגוע.

אולם אמונה בהשי"ת צריכה להיות בדרגה כזו, 
שכיון שהקב"ה אמר, הרי זה כאילו שכבר נגמר 
הענין והתקיים, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו 

בברית בין הבתרים שאמר לו הקב"ה )להלן טו, 
והכוונה  הזאת",  הארץ  את  נתתי  "לזרעך  יח( 
נתן  היינו בלשון עבר, הגם שעדיין לא  "נתתי" 
ה' את הארץ לזרעו, ופירש רש"י: "אמירתו של 

הקב"ה כאילו היא עשויה".

דרגת אמונתו של נח היתה, שנכנס לתיבה רק 
"מפני מי המבול", רק בשעה שהמבול כבר בא 
מכבר ודחקוהו המים, למרות שהיה בטוח ומאמין 
בכל לבו שיבא המבול, מכל מקום לא נכנס עד 
שהמבול החל לרדת בפועל, וזוהי התביעה "אף 
נח מקטני אמונה היה", שכן אילו היה בעל מדרגה 
גבוהה ונכונה של אמונה היה נכנס לתיבה מיד 
כשהחל לרדת המבול, כי עבורו הלא לא התחדש 
דבר, שהרי כבר לפני מאה ועשרים שנה הודיע 
הקב"ה על כך, וכבר אז נחשב כאילו הגיע המבול.

)הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל - תפארת 
תורה עמ' ע"א(

האמונה אינה צומחת מאליה
ויבא נח וגו' אל התיבה מפני מי המבול. )בראשית ז, ז(

אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא 
המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים. )רש"י(

היה מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל אומר, הרי לנו מדרש פליאה. נח, צדיק תמים, 
שנצטוה  לאחר  בלבו",  ותמים  במעשיו  "צדיק 
במפורש מפי הקב"ה, ועמד וטרח מאה עשרים 
שנה בבנין התיבה, בכל זאת לא נכנס לתיבה עד 

שדחקוהו המים?

אין לנו ביאור בדברי חז"ל אלו, אך יש לנו ללמוד 
כי קשה מאד להיות מאמין, ואין זה מן הדברים 
הפשוטים, אמונה אינה צומחת מאליה, ורק לאחר 
יגיעה והתבוננות אפשר לרכוש שייכות לאמונה. 
ומדרגות רבות יש באמונה, שהרי לא אמרו חז"ל 

שהיה "ממחוסרי אמנה" אלא "מקטני אמנה".

)אור יחזקאל - אמונה, עמ' קנ"ה(

נח לא האמין שתיתכן גזירת ה' כה קשה
ויבא נח וגו' אל התיבה מפני מי המבול. )בראשית ז, ז(

אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא 
המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים. )רש"י(

כיצד ניתן לכלכל דברים אלו, כך הקשה מרן ראש 
הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, והוסיף לתמוה, 
והרי התורה מעידה "נח איש צדיק תמים היה 

בדורותיו את האלקים התהלך נח", ואיך אפשר 
איפוא לומר עליו שהיה מקטני אמנה? האם איננו 
מאמין בבירור שהקב"ה הוא כל יכול, וביכולתו 

להביא מבול על העולם?

אכן כוונת הדברים היא, בודאי ידע נח שביכולת 
ה' להביא מבול על כל יושבי העולם ולכלותם 

ְכִלית  ל תַּ י כָּ ֵלמּותוֹ, כִּ ת שְׁ דַּ ְחַסר לוֹ ִממִּ ִתיָנה ְוַהֲהָטָבה ַלֲאֵחִרים, תֶּ ְחַסר לוֹ ַמֲעַלת ַהנְּ ַיד ָהָאָדם, ִאם תֶּ ָנן בְּ יֶּשְׁ ֲעלוֹת שֶׁ ל ַהמַּ ַעל ַאף כָּ
ֵרְך ַהּטוֹב ּוֵמִטיב )מרן ראש הישיבה שר  י ה' ִיְתבָּ ת ַהֲהָטָבה זוֶֹכה ְלִהַדמוֹת ְלַדְרכֵּ ֵדי ְלֵהִטיב ְוָלֵתת ַלֲאֵחִרים, ְוַעל ְיֵדי ִמדַּ ָהָאָדם ִהיא ַרק כְּ

התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ 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)

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

איני יוצא אלא ברשות
על דבר הכתוב "צא מן התיבה" )ח, טו(, אמרו 
במדרש "אמר נח: כשם שלא נכנסתי בתיבה 
אלא ברשות, כך אין אני יוצא אלא ברשות". 

)בראשית רבה לד, ד(

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
נתבונן נא עד כמה מחייבת מידת דרך ארץ, הנה 
צער גדול ויסורים עצומים היו לו לנח בתיבה, 
שכן כתוב )לעיל ז, כג( "וישאר אך נח", ודרשו 
וכוהה דם מטורח הבהמות  גונח  "היה  חז"ל: 
והחיות" )רש"י בשם מדרש אגדה(, ואמרו עוד 
)תנחומא נח, ט( "כל אותן י"ב חדש לא טעם 
טעם שינה, לא נח ולא בניו, שהיו זקוקין לזון 
ומכל  העופות",  ואת  החיה  ואת  הבהמה  את 
מקום אף בשעה שכבר יבשה הארץ ויכול היה 
סוף סוף לצאת מן התיבה, לצאת ממסגר נפשו 
ולהשתחרר ממשא הטורח והיסורים שהיו מנת 
חלקו בתיבה, לא יצא עד שאמר לו הקב"ה "צא".

ואף בשעה שהיה צריך נח להכנס לתיבה, מצינו 
שלא נכנס אלא ברשות, עד שנאמר לו )לעיל 
ז, א( "בא אתה וכל ביתך אל התיבה", ועל אף 
שבנה נח את התיבה במשך מאה ועשרים שנה 
עפ"י ציווי ה', וכל זאת רק לתכלית זו שינצלו 
על ידה הוא וביתו, אף על פי כן לא נכנס עד 

שנצטוה בפירוש.

הנהגה זו ממידת דרך ארץ היא, אך אינה מחויבת 
מצד השכל האנושי, כי אין הדעת נותנת שלאחר 
שמסרו את נפשם כל אותם י"ב חודש לקיום 
העולם, יהיו נח ובניו מחויבים להשאר עוד בתיבה 
ולשאת בטורחה ומשאה ללא שום צורך, ואין זה 
אלא ממידת דרך ארץ של תורה, שכיון שנכנס 

ברשות לא יצא אלא ברשות.
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במימיו, אלא שכל כך היה בטוח בחסדי הקב"ה 
לו להאמין שהקב"ה  כי קשה היה  וברחמיו, עד 
יאבד את עולמו, ואף שנתחייבו דור המבול בכך, 
לא האמין נח שהקב"ה ישתמש במידת הדין נוראה 
שכזו, וזהו שאמרו "נח מקטני אמנה היה" שלא 
האמין שהקב"ה יעניש את בריותיו בעונש נורא 
כזה, להפוך את העולם כולו למים, ולהשמיד כל 
בשר מעל פני האדמה, ובטוח היה כי בסופו של 

דבר תגבר מידת החסד והרחמים של הקב"ה על 
מידת הדין.

והוסיף מרן רה"י הגר"ח, כי לפי ביאור זה יתיישב 
העולם  מלחמת  בזמן  כאשר  וקשה,  תמוה  ענין 
השניה בעלות הכורת על יהדות אירופה, למרות 
כל הסימנים הברורים על האסון הממשמש ובא, 
היו כמה מגדולי התורה שלכאורה לא השתדלו 
להנצל מעמק הבכא, למרות שהיה באפשרותם 

להשתדל ולהציל את נפשם, אך ההסבר בזה שהם 

לא האמינו שה' הרחום וחנון יביא פורענות איומה 

כל כך על עמו ישראל, וחשבו כי ודאי יתגברו חסדי 

ה' ורחמיו שלא תהיה גזירת כליה על היהודים יושבי 

המדינות שהיו תחת הכיבוש של הצוררים ימ"ש, 

ולכן לא נקטו בפעולות הצלה שהיה בידם לעשות.

)שיחות מוסר, עמ' כ"ב - מנחת רפאל(

חיוב חסד - עד כדי מסירות נפש
וישאר אך נח. )בראשית ח, כג(

ומדרש אגדה היה גונח וכוהה דם מטורח הבהמות 

והחיות. ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו, 

ועליו נאמר )משלי יא, לא( הן צדיק בארץ ישולם. 

)רש"י(

זצ"ל  הגר"נ פרצוביץ  הקשה מרן ראש הישיבה 

בשמחת השבע ברכות לבנו הגאון רבי צבי פרצוביץ 

שליט"א, הנה יש לתמוה מדוע נענש נח שהכישו 

ארי על פעם יחידה ובודדת שאיחר מזונות לארי, 
והרי ידוע שנח מסר את נפשו על הברואים בתיבה, 
ומטעם זה הותר לו אכילת בעלי חיים לאחר המבול, 
וכן איתא בחז"ל ששם בן נח אמר לאברהם שינה 
לא נתנו לעינינו כל שנת המבול, וא"כ מדוע נענש 

על פעם אחת שאיחר מזונות לארי?

אינו  חסד  עשיית  שחיוב  מוכח  מכאן  כי  וביאר, 
ואם  גמור,  חיוב  הוא  אלא  חסידות  מידת  כענין 
אין איש אחר שיוכל לעשות את החסד, הרי הוא 

מחויב בו בחיוב גמור עד מסירות נפש, וכיון שבזמן 

המבול בתוך התיבה לא היו כי אם נח ובניו, הרי 

הם נתחייבו לזון את כל הבריות בחיוב גמור, ולכן 

אפילו כשאיחר רק פעם אחת נענש על כך.

ומאידך אף שהיו חייבים לזון את הבע"ח, מכל 

מקום כיון שעל ידם התקיימו כל הברואים, לכך 

הותר להם אכילתם כשיצאו מן התיבה.

)בנין נחום, עמ' תקס"ח(

אות זכרון להתעוררות הלב
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן, 

וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם וגו'. )בראשית 

ט, יד-טו(

ואבדון  חושך  להביא  לפני  במחשבה  כשתעלה 

לעולם. )רש"י(

לכאורה יש לתמוה, וכי הקב"ה צריך הוא לקשת 
כדי לזכור את בריתו?

אלא, הסביר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל, רצה הקב"ה ללמדנו כיצד יוכל האדם לחזק 
את ההחלטה שמקבל הוא בלבו בשעת התעוררות 
יחלוף  כאשר  ההחלטה  תפוג  לא  למען  גדולה, 

על  וזאת  וההתלהבות,  ההתעוררות  של  הרושם 

ידי שבשעת מעשה בעוד הדעת צלולה ומרוממת 

יקבע לעצמו אות, זכרון תמידי להתעוררות שהיתה 

בקרבו.

)שיחות מוסר, עמ' קל"ג(

ההתחלה - שורש כל דבר
ויחל נח איש האדמה ויטע כרם. )בראשית ט, כ(

עשה עצמו חולין שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה 

אחרת. )רש"י(

כותב הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל את 

ששמע ממרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 

זצ"ל שהקשה בהאי ענינא, הנה נח מכונה כאן 

בשם "איש האדמה", והרי בתחילת הפרשה נכתב 

עליו "נח איש צדיק תמים היה", וכיצד איש צדיק 

תמים נהפך לפתע לאיש האדמה?

הכח  זהו  ירוחם,  רבי  המשגיח  מרן  תירץ  אלא, 
הטמון בהתחלה, שהכל כלול בהתחלה, הן לחיוב 
והן לשלילה, ולפיכך ירד נח ממדרגת "איש צדיק 
תמים" ונתכנה בתואר "איש האדמה", וזאת בגלל 
שהתעסק תחילה בנטיעה זו! בשביל לבנות את 
העולם לאחר המבול היה עליו להתעסק בדברים 
אחרים ומועילים, וכיון שתחילת העבודה של נח 
היתה בענינים של "ויטע כרם", על ידי זה נהפך 

להיות "איש האדמה", ההתחלה היא שורש כל דבר, 

וכפי ההתחלה מתפשטים ויוצאים מעשה כל דבר!

וכבר המשיל רבי ירוחם את האדם לאילן, שכל 

ההתחלה,  שהיא  בזריעה  תלויה  גידולו  הצלחת 

אמנם תמיד עדיין אפשר למגר את הקלקול, אך 

את השורש המעולה שעוות והתקלקל, אין אפשרות 

לתקן ולהשלים.

)זהב משבא עמ' ט' - מגד תבואת שמש עמ' ח'(

מעלת ההתאמצות
ויקח שם ויפת את השמלה. )בראשית ט, כג(

על שם  לימד  ויקח,  ויקחו אלא  כאן  כתיב  אין 
שנתאמץ במצוה יותר מיפת, לכך זכו בניו לטלית 

של ציצית. ויפת זכו בניו לקבורה. )רש"י(

לכאורה יש להתבונן, הרי שניהם עשו את אותה 
מצוה, ומדוע יפת זכה לשכר רק בעולם הזה, ואילו 

שם זכה לשכר גם בעוה"ז וגם בעוה"ב?

אמר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל בשיחתו 
לבני הישיבה באמרי מוסריו הטובים, כי מכאן אנו 
למדים יסוד עצום, אין ערוך לגודל מעלת המתאמץ 

במצוה, ולא זו בלבד אלא שהמצוה נקראת על שמו. 
ואין הדבר תלוי לא בכשרונות ולא ביחוס, אלא כל 
המתאמץ יותר יצליח יותר, רק כך אפשר לצמוח 

מתמידים ושקועים בעסק התורה.

ודאי שבכדי להצליח צריכים לסייעתא דשמיא, 
וסייעתא דשמיא אינה נקנית אלא על ידי תפילה, 
אך גם בתפילה ניכרת מעלת המתאמץ, יש המתפלל 
כמצות אנשים מלומדה וכפי הרגלו, בלא שימת 
לב וכוונה מיוחדת, ויש המתאמץ לכוון בתפילתו, 
ובודאי המתאמץ יגיע למעלות גדולות בתפילתו. 

וכן הוא בלימוד המוסר, אם מתאמצים לקנות יראת 
שמים, זוכים להגיע למדרגה גבוהה ביראת שמים.

דבר זה בדוק ומנוסה, ורואים זאת בחוש. רק בחור 
ומי שאינו מתאמץ  בלימודיו,  שמתאמץ מצליח 
לעולם לא יצליח. ולהתאמץ, פירושו לאמץ את כל 
כוחותיו, וכל אחד יודע ומכיר את כוחותיו כמה הוא 
יכול להתאמץ, ועלינו לדעת כי את עיקר המאמצים 
יש להשקיע בדבר החשוב ביותר, והוא התמדת 
הלימוד וניצול הזמן, כי הזמן הינו כלי נפלא מאד.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' י"א(

מתורת 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



מקללת דור הפלגה שלא יוכלו האומות להתאחד
ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ. )בראשית יא, ט(

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל הפיק 
מן הכתוב הזה לקח אקטואלי הקיים בכל עוצמתו 
עד היום, רואים אנו דבר נפלא, הנה כמה יגיעות 
התייגעו כדי לעשות שפה אחת כוללת לכל העולם 
כולו, ולא עלתה בידם כלום, גם לא ניתן בשום אופן 
לעשות איחוד המדינות כדוגמת "ארצות הברית" 
לעולם כולו, ואמנם כן הורתה המציאות וכן הוכיח 
כשלון  נחלו  זה  בכיוון  המאמצים  כל  כי  הנסיון 

חרוץ, ואכן כך הוא, לשוא יהיה כל עמלם, כשאין 
הקב"ה רוצה לא יועיל להם כלום, כל מחשבותיהם 

ופעולותיהם ימוגו בעשן ההיסטוריה.

כל כך גדול וחזק ענין זה, אנו רואים זאת מהרצון 
הכביר של האומות שלא להתפרד בשום אופן, אולם 
מידה כנגד מידה עשה הקב"ה דוקא שיתפרדו זה 
מזה, תופעה מופלאה בעולם שלא יוכלו האומות 

להתאחד כלל.

צריכים לדעת, מוסיף מרן המשגיח רבי ירוחם ואומר, 

כי הסיבה שאי אפשר לכל העולם כולו להתאחד 
בשפה אחת וכאומה אחת, כל זה מחמת הקללה 
והעונש של דור הפלגה, וקללה זו קיימת עד היום 
הזה, וכל מה שיתייגעו בזה, לריק יהיה כל עמלם, 
רובצת עליהם. מאי-האפשרות של  ה'  כי קללת 
בנסיונות  התמידי  וכשלונם  האומות  התאחדות 
עונש  זה אלא  אין  כי  רואים בחוש  ההתאחדות, 
ומעשה ה' להפליא, עונש על חטאם בדור הפלגה.

)דעת תורה, עמ' ס"ט(

מתורת רבותינו

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

ימים מקדם

טופס בקשה רשיון עליה. טופס זה הוגש על ידי הרב יחזקאל פרצוביץ זצ"ל לסוכנות היהודית על מנת שתפיק אישור עליה 
)'סרטיפיקט'( לאחיינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל, אשר שהה בימים ההם בגולת שנחאי



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

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי
מורינו הגאון רבי נחמן ליבוביץ שליט"א

ולבנו הרה"ג רבי שמואל שליט"א
ראש הכולל ברמת שלמה

לרגל השמחה השרויה במעונם 
בנישואי הנכדה-הבת עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
תערב ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות 

בית נאמן בישראל 
דורות ישרים מבורכים ולבנין עדי עד

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

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד, עושה ומעשה לטובת הישיבה

הרב אהרן דויטש הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

תל-אביב
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהיכנס הבן ני"ו
בעול תורה ומצוות

ברכתנו שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה 
בדרכי התורה והיראה וירוו ממנו ולרוות רוב 
נחת ממנו ומכל יוצ"ח, מתוך שמחה וטוב 

לבב לאורך ימים ושנים

 

האריה האחרון בעולם!
סיפר הגאון רבי אלעזר שמחה ווסרמן זצ"ל מתקופת 
פעילותו להצלת שארית הפליטה מידי הצורר הנאצי 
ימ"ש, לצד הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ"ל שעמד 
באותם ימים בראשות "ועד ההצלה" בארה"ב, לילה 
אחד המתינו לקבל סכום כסף כדי להעבירו לתלמידי 
בגלותם  תקופה  באותה  שהו  אשר  מיר,  ישיבת 
המפורסמת בשנחאי, השעה היתה כבר שעת לילה 
והכסף בושש  בוקר,  מאוחרת, שתים-שלש לפנות 

מלהגיע.

כאשר סוף סוף הגיע הכסף, הביע הרב קלמנוביץ 
את רצונו לצאת תיכף ומיד אל סניף הדואר המרכזי 
כדי להפקיד את הכסף עבור בני הישיבה בשנחאי. 
הצטרפתי אליו למסע הלילי, וכך יצאנו יחדיו לסניף 
הדואר, כאשר ישבנו והמתנו לתורנו במשרדי הדואר, 
פניתי אליו בשאלה: "מה הדחיפות הרבה, מדוע לא 

ניתן היה להמתין עם הפקדת הכסף עוד כמה שעות 
בודדות, רק עד למחרת בבוקר?"

ענה לי הרב קלמנוביץ בשאלה מאלפת: כאשר התורה 
מתארת את המבול, אומרת התורה "וימח את כל היקום 
אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד 
עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו 
בתיבה", ופירש רש"י: "אך נח - יש אומרים שאיחר 
מזונות לארי והכישו", והוא מדברי חז"ל שפעם אחת 
איחר נח בהבאת מזונות ומחמת זה הארי הכיש אותו.

ונשאלת השאלה, כיצד זה לא התבייש הארי? כל 
התנהגותו של האריה מעידה על חוסר הכרת הטוב, 
הרי כל שאר האריות שבעולם נמחו במי המבול, ורק 
אריה זה ניצל בזכותו של נח. ועוד שנח טרח ופרנס 
אותו במשך י"ב חודש בתיבה, וכפי הנראה לא איחר 
יותר מאותה פעם בהבאת המזונות לארי, וכי לא היה 

יכול האריה להמתין פעם אחת למזונו?

אלא, השיב הרב קלמנוביץ על שאלת עצמו, עלינו 
לדעת שהאריה שהיה בתיבה של נח לא היה אריה 
רגיל, הוא היה האריה האחרון בעולם! נצר אחרון לזן 
נכחד של כפירי אריות, וממנו עתיד היה לקום הדור 
הבא. ובכן, את האוכל של האריה האחרון בעולם אסור 
לאחר אפילו פעם אחת! לשריד אחרון יש מעמד מיוחד 

במינו ויש להתייחס אליו בהתאם.

וכך הוא בעניננו, סיים הרב קלמנוביץ את דבריו, בחורי 
הישיבות והרמי"ם שנמצאים עכשיו בגלות בשנחאי הם 
'האריות האחרונים' של עולם התורה, ומהם יקום דור 
חדש של לומדי התורה, ולפיכך אסור לחכות לשלוח 

להם את הכסף אפילו שעות ספורות בלבד.

)שמחת אלעזר ח"ב, עמ' ט"ז(

ואומר לו "גדל!"
נער צעיר היה רבינו כאשר הגיע להיכלה של תורה 
ישיבת מיר. לא קל היה עבורו הניתוק מבית הוריו 
בארה"ב, אך הוא השליך מאחורי גוו את כל חמודות 
תבל כדי לעלות ולהתעלות בתורה מתוך התמסרות 
נפלאה. כגדול העומד על גביו היה דוד מרן ראש הישיבה 
הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל, שהשגיח 
עליו בעינא פקיחא. מחד, היה מתעניין אצל החברותות 
ואצלו עד כמה הוא מתעלה ומתקדם, ובו זמנית היה 

מגדל ומרומם אותו.

בשבתות היה מזמינו לסעודת את סעודת ליל שבת על 
שולחנו והיה תמיד מבקש ממנו שישמיע באוזניו 'שטיקל 
תורה' שהתחדש לו במהלך השבוע. בשבת בבוקר היה 
מתארח אצל מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי 
חיים שמואלביץ זצ"ל ושם היה צריך לומר 'שטיקל' 
נוסף'. בני המשפחה תמהו באוזני הגרא"י "הלא הוא 
לומד טוב, ומדוע כבר תובעים ממנו שיאמר 'שטיקלאך 
תורה' בקביעות?!" אולם הוא לא קיבל את דעתם והמשיך 
לתבוע ממנו לחדש. וכשהיה מאזין לדבריו היה תמיד 
מביע באוזניו את התפעלותו מחידושיו, אולם יחד עם 

זה היה מכוון את הלך מחשבתו, מתקן ומוסיף ומעמידו 
באורה של תורה.

פעם לאחר שסיים רבינו לומר את חידושיו, הפליג הגרא"י 
בשבחם באוזני הנוכחים. אחד מהם שאלו בפליאה 
דווקא מחידושים אלו. השואל  מדוע הוא מתפעל 
שהכיר מקרוב את הגרא"י וידע כי שמע כבר בחייו 
אלפי חידושים ומערכות, עוד מאריות הישיבה בפולין 
ואחר כך בירושלים מגדולי ה'עילויים' ותלמידי החכמים 
שפקדו תדיר את מעונו, ובדרך כלל היה ביקורתי והיה 
מתווכח על כל פרט בריתחא דאורייתא, והנה הוא יוצא 
מגדרו לשבח את חידושיו של רבינו שהיה אז בחור צעיר 
בראשית דרכו. השיב הגרא"י לשואל" אתה שמעת רק 
את הדברים שהרצה, אני הקשבתי גם לאהבת תורה 

הבוקעת מעמקי לבו, ומכך התפעלתי".

כאשר הגיע לסוגית הגמרא בבא קמא דף עז, א, נכנס 
רבינו לומר חידושי תורה באוזני הגרא"י אודות התוספות 
הגדול במסכת "פרה מטמאה טומאת אוכלין הואיל 
והיתה לה שעת הכושר", העוסק בענייני טהרות. אמר 

לו הגרא"י "על החלק הראשון של התוספות אומרים 
כולם שטיקלאך תורה, ממך אני מבקש שתאמר על 
החלק השני של התוספות". רבינו היה אז בחור בן תשע 
עשרה וסיפר שהיה לו קשה מאוד גם ללמוד היטב את 
התוספות שכולל סוגיות של 'טהרות' וגם לחדש בהן, 
אולם באותן שעות הוא הצליח ללמוד היטב ולומר 
חידוש על החלק השני. פעם בעת רצון סיפר שלימים 
אמר לו הגרא"י שבאותו מעמד גמר אומר בליבו לקחתו 

חתן לנכדתו...

 עובדות מחיי מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"לובכל נפשך

ברכת מזל טוב נאמנה שגורה בזאת
קמיה ידידינו בלב ונפש איש האשכולות,

הרב החסיד הנגיד שלשלת היוחסין
רבי אלימלך שרגא שפירא שליט"א

ונו"ב שתחי'
בני ברק

ולאמה של מלכות אשת חיל עטרת בעלה בת גדולים
הרבנית טובה שפירא תליט"א

תל אביב
וכל המשפחה הנכבדה

לכבוד השמחה השרויה במעונם
לרגל נישואי הבן-הנכד תלמיד הישיבה
הבה"ח המופלג כמר שמחה יצחק ני"ו

עב"ג בת הרב בנימין הרבסט הי"ו
בורו פארק

ברכתנו שלוחה מעומק ליבנו
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולהעמיד דור 

ישרים יבורך
לכבוד ולתפארת המשפחה הרוממה

פארת הגזע שושלת היוחסין
בברכת מזל טוב בידידות ובהערכה אין קץ

ישיבת מיר ירושלים


