
תמיהת מרן החפץ חיים...
את הברכה אשר תשמעו )יא, כז(.

אמר בעל הטורים )עה"ת( שסופי תיבות תור"ה, 

מרן  והיה  הברכות.  יבואו  התורה  שבזכות 

שבבוא  אומר  זצ"ל  ירוחם  רבינו  המשגיח 
אנשים לבקש ברכות ממרן החפץ חיים זצ"ל 

)רבונו של עולם  היה קורא מריה דאברהם 

רשב"ם ב"ב קלד ע"ב, ולשון תמיה הוא רש"י 

שבת כב ע"א( מה רבו הברכות ללומד פרק 

אחד במשניות, ואתם באים אצלי" וביאר, ודאי 

שהח"ח לא מנע חלילה הטוב מבעליו ולא 

נמנע מברכה, אבל הביע ביקורת על סברתם 

התורה  מלימוד  יותר  תפעל  צדיק  שברכת 

שהיא מקור הברכה. 

דעת תורה )בראשית עמ' רעד(

הקב"ה אוהב את ישראל יותר מבנים
בנים אתם לה' אלקיכם )יד, א(.

לוינשטיין  הגר"י  המשגיח  מרן  בפי  מרגלא 

בשם הסבא מקעלם זצ"ל, מה שכתוב "בנים 

אתם לה' אלקיכם" הוא רק בדרך משל, כי 

האמת שאהבת ה' אותנו היא הרבה יותר, לאין 

שיעור, מהאבת האב לבנו, אלא שדברה תורה 

כלשון בני אדם, לסבר את האוזן, כי במושגינו 
הגשמיים זה שיא האהבה, והיא מוגבלת כפי 

שהגוף מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא 

אחד  לכל  אהבתו  אף  גבול,  ובלי  סוף  אין 

ואחד מישראל היא בלי סוף וגבול. והדברים 

)בפסוק שם( "שהוא  מבוארים באבן עזרא 

אוהב אתכם יותר מהאב לבן". 

זכרון יצחק )עמ' עה(

רדיפת כבוד עד כדי פיקוח נפש
די מחסורו אשר יחסר לו )טו, ח(.

אשר יחסר לו - אפילו סוס לרכוב עליו ועבד 

לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח 
לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ 

לפניו, פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, 

ורץ לפניו שלשה מילין )כתובות דף ס"ז ע"ב(.

מקשה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 

זצ"ל, יש לתמוה מאד, האין לך שגעון גדול 
מזה שיצטרך האדם עבד לרוץ לפניו, האם 

אנו עוסקים כאן באדם חסר דעת שנטרפה 

עליו דעתו ל"ע וזקוק שירוצו לפניו? לא ולא! 

במשוגע אין דין של "אשר יחסר לו", איננו 

על  אלא  שגעונותיו,  את  להשלים  מחויבים 

כרחך מדובר כאן באדם הבריא בנפשו, אך 

השאלה הנשאלת כיצד אדם בר דעת מגיע 
עד כדי טירוף שכזה?

זאת ועוד, אם נתבונן מעט במעשה שהביאו 

חז"ל, הלא עולה כאן תמיהה גדולה, עני בן 

טובים זה הרי ידע בודאי כי הלל הזקן הוא 

 "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)

20:35  19:56  18:44 ירושלים 

20:33  19:58  19:01 תל אביב 

21:46  21:25  20:00 ציריך 

21:14  20:51  19:48 וינה 

22:07  21:48  20:39 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת ראה
זמני כניסת ויציאת השבת

191

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

'קיטל לבן' באמצע אלול
על מנת לדעת כיצד יש לעשות חשבון נפש 
עלינו  הנוראים,  הימים  לקראת  ולהתכונן 
להתבונן ברבותינו - ומהם את דרכיהם ללמוד. 
שח הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודא זצ"ל: 
"זכיתי לראות את מרן המשגיח רבי יחזקאל 
לוינשטיין בתקופה, שבה הגיעה ישיבת מיר, 
בנסי ניסים, לארצות הברית לאחר מלחמת 

העולם השניה. 

כי  ייאמן  לא  אלול.  בחודש  אותו  "ראיתי 
יסופר... - כמלך בגדוד! מסביבו ארבע מאות 
תלמידי חכמים, חריפים ובקיאים מופלגים, 
פניו  מפיו.  שיצאה  מילה,  כל  בצמא  ששתו 
היו כמו של מלאך... הוא כמעט שלא הסתכל 
מחוץ לארבע אמותיו, גם לא בתוך הישיבה!

"יום אחד הוא הגיע לתפילת שחרית לבוש 
בקיטל הלבן. כשנשאל לפשר הדבר, הסביר: 
נחלשתי  הגיעי לארה"ב  כי עם  'אני מרגיש 
אימת  את  כבעבר  מרגיש  אינני  ברגשותיי! 
ימי הדין! החלטתי ללבוש את הקיטל, הדומה 
לתכריכים של מת, כדי להזכיר לעצמי את יום 

המיתה, ועל ידי כך להתחזק מאימת הדין'.

"יום אחד, מימי אלול, נתן רבינו זעקה אדירה 
באמצע שיחה: 'אתם אל תלמדו ממני! אל 
כבר השתניתי בארה"ב.  אני  עליי!  תסתכלו 
אינני שוב כבעבר!'... אני מבקש להדגיש: בזמן 
שהוא זעק את זעקתו הוא היה אפוף בלהט 
קודש, פניו הפיקו יראת שמים עצומה, מראהו 
כמלאך ה' צב- אות, מוקף באריות שבחבורה, 
שהקשיבו בדבקות לדבריו, ובכל זאת הרגיש 
על עצמו 'ירידה'... מן השמים זכיתי לראות דבר 
שכזה... זה חרוט בנפשי עד עצם היום הזה..."



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

הרץ לפניו ולא סתם עבד מן השוק, ואם אך 
דעתו היתה צלולה עליו לא היה נותן לנשיא 
ישראל להתבזות כל כך לפניו, והכל על מנת 
לספק את שגעונו שירוץ עבד לפניו? - אלא 
ברור הדבר כי אותו אדם היה בר דעת לחלוטין, 
אך רדיפת הכבוד הנוראה הטריפה אותו מדעתו 

עד שהוזקק לשגעונות שכאלו!

אמנם עדיין יש לתמוה איך הותר להלל הנשיא 
לזלזל כל כך בכבודו, והרי אמרו בגמ' )ב"מ דף 
ל' ע"א( זקן ואינו לפי כבודו פטור, ומדוע לא 
חשש הלל על כבוד התורה? ואין לומר שנהג 
הלל לפנים משורת הדין, שהרי דעת הרא"ש 
)שם, סי' כא( שכיון שפטרה התורה את הזקן, 
איכא,  איסורא  ואף  בכבודו,  לזלזל  לו  אין 

שמזלזל בכבוד התורה במקום שאינו חיוב.

אך התירוץ הוא, פיקוח נפש שנו כאן, ידע הלל 
שאם לא יהיה לבן טובים זה עבד לרוץ לפניו 
עלול הוא לבוא לידי פיקוח נפש, בלי הכבוד 

הזה עלול למות האיש הוא.

טירופו של  מגיע  היכן  עד  אפוא  אנו  רואים 
אדם ברדיפה אחר הכבוד, עד כדי פיקוח נפש!

שיחות מוסר )עמ' שנ"ד( 

הסגולה 'שלא ירע לבבך' בתתנו לו
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו )טו, י(. אפילו מאה פעמים. )רש"י(

כתב הרמב"ם בפירוש המשניות לאבות )ג, טו( 
"כשיתן האדם למי שראוי אלף זהובים בבת 
אחת לאיש אחד, ולאיש אחר לא נתן כלום, 
בידו מידת הנדיבות בזה המעשה  יעלה  לא 
האחד הגדול, כמו שמגיע למי שהתנדב אלף 
זהובים באלף פעמים, ונתן כל זהוב מהם על 
צד הנדיבות, מפני שזה כפל מעשה הנדיבות 
אלף פעמים והגיע לו קנין חזק, וזה פעם אחת 
לבד התעוררה נפשו התעוררות גדולה לפעול 

טוב ואחר כך פסקה ממנו".

עדיף לתת אלף  כי  ולמדנו מדברי הרמב"ם 
זהובים באלף פעמים, מאשר לתת אלף זהובים 
בבת אחת לאיש אחד, דאפילו באותן מעות 
עדיף ריבוי המעשים בנתינת הצדקה, משום 
שאם נותן הכל בפעם אחת התעוררה אצלו 
אם  אחת, משא"כ  פעם  רק  הנדיבות  מידת 
נותן הרבה פעמים הרי התעוררה אצלו מידת 

הנדיבות פעמים רבות, כנגד כל נתינה.

אליהו ברוך  ולפי זה פירש מורנו הגאון רבי 
פינקל זצ"ל מקרא זה: "נתון תתן לו - אפילו 
מאה פעמים", דהכוונה שיש לאדם להעדיף 
ולפיכך  אחת,  נתינה  פני  על  הנתינות  ריבוי 
מסיים הכתוב "ולא ירע לבבך בתתך לו", והיינו 
שעל ידי זה נסגל בנפשותינו מידת הנדיבות 

ולא ירע לבבנו.

משלחן רבי אליהו ברוך )עמ' רצ"ט(

מתורת רבותינו

מבאר רבותינו

ליבוביץ זצ"ל  ירוחם הלוי  מרן המשגיח רבי 

כותב בספרו דעת חכמה ומוסר )חלק א עח( 

ונורא אודות  שחז"ל גילו לנו כאן סוד גדול 

בעת  היא  התורה  תורה,  של  ומהותה  יסודה 

ובעונה אחת גם סייף וגם ספר. 

סטיה  על  הניתן  העונש  דברים:  ביאורם של 

מדרך התורה אינו דבר צדדי, וכן גם השכר. 

שניהם טמונים בה עצמה, אותה תורה שהיא 

"ספר" הופכת בין רגע להיות "סייף" אם אך 

נוטים מעט מנתיבתה, זאת משום שהתורה 

ניתנה באיזון מדוקדק ביותר, משל כאילו היא 

מחוברת לחבית מלאה פצצות אשר נגיעה קלה 

ביותר בה עלולה להמיט אסון, כדברי הנביא: 

"אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, אם 

תמאנו ומריתם חרב תאוכלו" )ישעיה א( בעת 

ובעונה אחת תלויים בחוט שערה זה "טוב הארץ 

תאכלו" מחד גיסא, "וחרב תאוכלו" מאידך.

בחובות הלבבות )שער יחוד המעשה פרק ה( 

כתב: "ונאמר, כי החכמה בשעה שמנהיגים אותה 

על דרכה, תהיה רפואה לכל מדווה. וכשנוטים 

בה מנתיבתה, תהיה מדווה כולל, שאין לו רפואה 

ולא ארוכה. ועל כן נמשלה התורה לאש, כמו 

שנאמר: "הלא כה דברי כאש נאם ה'" מפני 

שמאירה העינים באורה וכו' ושורפת ביקודה 

מי שנוטה מנתיבתה". סיכום דבריו: עצם התורה 

היא סוד החיים - רפואה לכל מדווה, וברגע 

שנוטים מנתיבתה היא הופכת להיות מדווה 

שאין לו רפואה. 

דוגמא לכך אנו מוצאים בחיי היום יום, החום 

הטבעי בגופו של אדם הינו חיוני והכרחי לחיותו, 

בלעדיו אין חיים. אותו חום שהוא בעצם סוד 

חייו הגופניים אם אך יתחזק יתר על המידה 

התורה  גם  כך  חיים,  ולא  מוות  לגרום  עלול 

שנמשלה לאש כשהיא במידה נכונה היא נותנת 

חיים, וכאשר אין המידה נכונה, כלומר כאשר 

אין הולכים בנתיבתה היא שורפת.

ומובנת איפוא מסקנת בעל "חובות הלבבות" 

)שם(: "על כן הזהר שלא תטה אשורך מדרך 

בזה  הזהירנו  וכו'.  הראשונים"  ונתיב  האבות 

אדם  שמזהירים  כפי  באש",  לשחק  "שלא 

שמחזיק בידו חומר נפץ שלא יעז לשחק בו, 

כי הוא נמצא בסכנה גדולה אם אינו מומחה 

בדרכי הטיפול בחפץ. כבר כתב הרמח"ל בספרו 

מסילת ישרים )פרק ב(: "וההולך בעולמו בלי 

התבוננות וכו' הנה הוא כסומא ההולך על שפת 

עכ"ל.  וכו'  עצומה"  ודאי  סכנתו  אשר  הנהר 

ודקדק לומר על שפת הנהר שבנטיה קלה הוא 

נופל וטובע, כך היא מהותה של תורה כהליכה 

על שפת הנהר.

בראש  המצוטטים  המדרש  דברי  בהמשך 

המאמר, נאמר: "אמר להן אם תעשו מה שכתוב 

בספר הזה אתם ניצולים מן הסייף הזה; ואם 

לא תעשו, אתם נהרגים בסייף הזה. 'דבר אחר 

אם תאבו ושמעתם' א"ר לוי למה הדבר דומה, 

)-תכשיט(  מונייק  הרי  רבו  לו  שאמר  לעבד 

של זהב, ואם לאו - הרי כבלים של ברזל. כך 

אמר הקב"ה לישראל אם עשיתם את רצוני 

זכה נעשית לו סם חיים - במשנת מרן המשגיח
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה )יא, כו(. ובמדרש )דברים רבה ד, ב( א"ר אלעזר: הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמים.



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 בפרשה
ביקור חולים אם הוי מצות עשה מן התורה או רק מדרבנן 

בפרשתנו פרשת ראה – מצוה אותנו התורה 
הק' )יג, ה( "ובו תדבקון", ופירש"י הדבק בדרכיו 
וכו' בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. 

כתבו הפוסקים )רמב"ם אבל פי"ד ה"א; טוש"ע 
יו"ד סי' שלה ס"א( מצוה לבקר את החולים, 
שכן מצינו בהקב"ה שמבקר חולים, כמו שאמרו 
בפרשתנו )פר' ראה יג, ה(: אחרי ה' אלקיכם 
תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, 
אלא הלך אחד מידותיו של הקדוש ברוך הוא, 
חולים, שנאמר  ביקר  הוא  ברוך  הקדוש  מה 
)בראשית יח, א(: וירא אליו ה' באלני ממרא, 
אף אתה בקר חולים )עי' סוטה יד. טור יו"ד 
שם. ועי' שאלתות פ' אחרי שאילתא צג(. עוד 
אמרו חז"ל )ב"ק ק.(: והודעת להם את הדרך 
ילכו בה )שמות יח, כ(, ילכו, זה בקור חולים, 
אל  הליכה  ידי  על  מקיימים  חולים  שבקור 

החולה )פרישה יו"ד סי' שלה(. 

יש מן הראשונים שמונים מצות בקור חולים 
בכלל המצות שמן התורה, והיא מצוה מתרי"ג 
מצוות )דעת הבה"ג בעשין הובא בספר המצות 

להרמב"ם בשורש השני(. ודעת הרמב"ם שאינה 
אלא עשה ומצוה מדבריהם )-מדרבנן(, היינו 
שבתורת מצוה מיוחדת של ביקור חולים היא 
מדרבנן, אבל היא נכללת בכלל מצות עשה 
של ואהבת לרעך כמוך )דעת הרמב"ם בהל' 

אבל פי"ד ה"א(.

מהפסוק  שדרשו  מה  הרמב"ם  דברי  ולפי 
בפרשתנו "אחרי ה' אלקיכם תלכו" הסמיכו 
חז"ל את מצות ביקור חולים לפסוקים, אך אין 
כוונת חז"ל שזו דרשא גמורה, אלא אסמכתא 
בעלמא. וכן היא לשון הגמרא במסכת נדרים 
)דף לט, ב(: "אמר ריש לקיש: רמז לביקור חולים 
מן התורה - מנין? שנאמר )במדבר טז, כט( "אם 
כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם 
יפקד עליהם" - שבני אדם באים ומבקרים את 
החולים". משמע שהפסוקים שהביאו חז"ל הם 

רק רמזים ולא דרשות גמורות.

וירא(:  )פר'  איגרא  מרפסין  בספר  עוד  וראה 
שכתב בדעת הרמב"ם שמצות ביקור חולים 
יש בה שני עניינים, האחד: שעל ידי הביקור 

בצערו,  מרגיש  החולה,  אל  האדם  מתקרב 
עליו  ולהביא  רחמים,  עליו  לבקש  ומתעורר 
רפואה. והשני: הוא לבדוק אם החולה צריך 
איזה שהוא דבר, ולדאוג לו לכל צרכיו. לפי 
זה יש לומר, שבביקור חולים שנעשה על ידי 
הקדוש ברוך הוא אצל אברהם, יש בו רק את 
הדין הראשון, שעל ידי שהקב"ה מתגלה לבן 
נותן  זה  בצערו,   - כביכול   - ומשתתף  אנוש 
רפואה לאדם. אך את החלק השני של בדיקה 
מה חסר לחולה, לא שייך אצל הקדוש ברוך 
הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, ויודע מה אברהם 
צריך גם ללא ביקור אצלו. מעתה: אכן החלק 
הראשון של ביקור חולים לבוא ולהשתתף עם 
החולה בצערו, ועל ידי כך להתעורר ולבקש עליו 
רחמים, הוא אכן דין דאורייתא של "והלכת 
בדרכיו", מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים 
אף אתה בקר חולים. אך הרמב"ם מדבר בדין 
השני של ביקור, שהוא לבקר את החולה כדי 
לעזור לו במה שחסר לו - דין זה אינו נלמד 
מביקור הקדוש ברוך הוא אצל אברהם, והוא דין 
של גמילות חסדים מדבריהם עיי"ש ודפח"ח.

האם אפשר לקיים מצות 'ביקור חולים' ע"י הטלפון?

נסתפקו האחרונים האם כשמתקשר בטלפון 
דלא  נימא  ואי  חולים.  ביקור  מקיים  לחברו 
מקיים ביקור חולים האם אינו צריך לטלפן 

לחבירו.

בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' רכג( דן לגבי 
ביקור חולים ע"י הטלפון, וכתב שם דהשואל 
קאמר דהיות ועיקר טעם ביקור חולים הוא 
כדי שיתפלל עליו, א"כ גם ע"י הטלפון יכול 
להתקיים דבר זה שישמע מצבו ויתפלל עליו. 
אינו,  דזה  זצ"ל  פיינשטיין  הגר"מ  ע"ז  וכתב 
דגם משום התפילה יותר טוב שיבקרו ממש 
דעי"ז יתרגש יותר כשיראה מצבו, וכן התפילה 
שם היא מקובלת יותר דהשכינה מצויה עם 
החולה. אך בכלל אין שייך לומר שעיקר טעם 

מצות ביקור חולים הוא משום התפילה, דגם 
יש את הטעמים שכתבו הטור והב"י )יו"ד סי' 
שלה( בשם הרמב"ן בתורת האדם דע"י שרואהו 
מעיין בעניינו, ואם יצטרך לשום דבר משתדל 

בו להמציאו לו ועושה שיכבדו וירבצו לפניו.

אך יש חילוק בין הטעם של התפילה לשאר 
עניינים, מה דאיתא בגמרא )מו"ק ט: וברש"י 
שם( שמצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים יש 
לו לפלס ואין לו לבטל תורה, ואילו מצוה שאי 
אפשר לעשותה ע"י אחרים אין לו לפלס ויש 
לו לבטל תורה, ולפי"ז מטעם שאר העניינים 
מצוה  חולים  ביקור  הוי  חולים  ביקור  של 
שאפשר לעשותה ע"י אחרים, משא"כ לטעם 
של התפילה הוי מצוה שאי אפשר לעשותה 

ע"י אחרים, דהרי כמה שיש יותר מתפללים 

הוי עדיף טפי, עיין שם.

בספר דף על הדף )נדרים שם( הביא מהגאון ר' 

יצחק הוטנר בספרו פחד יצחק )אגרות ומכתבים 

אגרת ל"ו( שכתב דאין ביאור המילה 'ביקור 

חולים' כוונתה ללכת אליו ולבקרו, אלא כוונת 

המילה ביקור חולים מלשון ביקורת, ומלשון 

לבקר קרבן שאין בו מומים, ביקור חולים פירושו 

לעיין ולדאוג ולברר מהו מצבו של החולה כדי 

לבקש עליו רחמים. ולפי"ז שפיר בטלפון מקיים 

דבר זה שמברר ומעיין במצבו של החולה, ושפיר 

מקיים ביקור חולים אף שישאל אחר מהו מצבו 

של החולה, והוא חידוש עכ"ד.

הרי הטוב והברכה, ואם לאו הרי הקללה, הרי 
שתי דרכים לפניכם "ראה אנכי נותן לפניכם 

היום ברכה וקללה".

הברירה הניצבת תדיר בפני האדם היא תכשיט 
של זהב מצד אחד, וכבלים של ברזל מאידך. על 
זה מובא עוד במדרש: "ראה אנכי נותן לפניכם 

היום ברכה וקללה - אמר ר' אלעזר משאמר 
'מפי  בסיני באותה שעה  הזה  הקב"ה הדבר 
עליון לא תצא הרעות והטוב' )איכה ג( אלא 
מאליה הרעה באה על עושה הרעה, והטובה 

באה על עושה הטובה )שם ג(. 

כך היא דרך התורה, כאשר שומרים את דרכה 

היא משיבת נפש, משמחת לב ומאירת עינים, 

אך כאשר נוטים מנתיבתה היא עצמה נעשית 

היסוד,  עד  ומכלה  השורפת  גדולה  שלהבת 

ומפורשים הדברים עוד בדברי חז"ל )יומא דף 

נב( "זכה - נעשית לו סם חיים", "לא זכה - 

נעשית לו סם המוות". עי"ש שהאריך עוד בזה.
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

תרע"ד - תרפ"א

בכל צרתם לו צר
הימים מלחמת העולם הראשונה, שפרצה בשלהי 

שנת תרע"ד, וטלטלה את הישיבה למעמקי רוסיה 

- תחלה לעיר סטויבץ ואחר־כך לפולטובה - בנסיון 

למצא מקלט מהקרבות המשתוללים.

ימי שבתה של הישיבה בפולטובה, כשברוסיה כולה 

ימי  היו   - מלחמה  תקופת  של  חרום  מצב  שרר 

מחסור ודחק. בני הישיבה היו על סף חרפת רעב 

- כשכל מכסת מזונם היומית היתה שתי פרוסות 

לחם יבש)!(. מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי 

אליעזר יהודה פינקל זצ"ל  - כאב רחום הנושא 

- לא הרשה לעצמו לקחת מקפת  בעל עם בניו 

הישיבה הדלה יותר ממשכורת־רעב, שהיתה רחוקה 

מלספק את צרכי המשפחה ומלהשביע את ילדיו 

הרכים. אף הם נאלצו להסתפק באותה מכסת מזון 

זעומה שהוקצבה לבני הישיבה; וכדי לודא שהלחם 

לא יאזל מהר מדי, נהג אביהם - כשהוא כובש את 

רחמיו - לנעול את הארגז שבו הוצפן הלחם... "אם 

בני הישיבה מתקימים על כמות כזאת של לחם", 

פסק, "יכולים גם אנו להסתפק בכך!".

כשארכו הימים, לא יכול היה מרן הגרא"י לראות 

בסבלם של התלמידים, והחליט - על־אף הסכנה 

העצומה שהיתה כרוכה בכך - לצאת ולכתת את 

המהפכה  ימי  אלה  היו  נדיבים.  פתחי  על  רגליו 

הקומוניסטית, כשברוסיה התנהלה מלחמת אזרחים 

בין הצבא המהפכני ובין ה'צבא הלבן' - נאמניו של 

הצאר ניקולאי שהודח מכסאו. במהלך הקרבות ערכו 

חילי ה'צבא הלבן' - הקוזקים הנודעים לשמצה - 

היו  לקהילה  מקהילה  ביהודים.  אכזריות  פרעות 

עוברים בטבחם ללא־רחם בזקנים, נשים וטף. גם 

בנתיבי התחבורה בין הערים שרצו הפורעים, ולעתים 

קרובות פרצו לרכבות ורצחו בחמת־זעם כל יהודי 

שנזדמן בדרכם. יהודי שהעז לנסע באותם ימים 

ברכבת, שם את נפשו בכפו - פשוטו כמשמעו.

אולם מרן הגרא"י גמר אומר, לנוכח רעבונם של 

תלמידיו, להתעלם מכל הסכנות ולנסע למרחקים, 

לגייס כספים למחיתם. כשנודע לו על גביר יהודי 

נדיב־לב שהתגורר בחרקוב הרחוקה, החליט לנסוע 

אליו. במסירות נפש, על־אף הפצרותיהם של בני 

משפחתו החרדים - שם את פניו לחרקוב. טרם 

עלותו לרכבת, בקש מנהג הקטר, רוסי אדיב, לאפשר 

לו לנסע בתא־המטען... הלה נענה לו, וכך עשה מרן 

הגרא"י את הדרך הארוכה כשהוא מכווץ בתא הצפוף 

והמחניק, מוקף במזודות ובחבילות מכל עבר, ללא 

שום־מקור־אוורור מזערי. באחת התחנות, כשנעצרה 

הרכבת, עלתה עליה קבוצת קוזקים שהתחילו לעבר 

מקרון לקרון כדי למצא יהודים ולכלות בהם את 

הקטר, שחשש  נהג  בהם.  תאות־הרצח שפעפעה 

שמא יחפשו הללו גם בתא המטען, הזהיר את מרן 

הגרא"י בעוד מועד והוא מיהר לרדת מן הרכבת 

בחשאי והסתתר בשדה סמוך, שוכב בין העשבים 

הגבוהים ומבקש רחמי שמים שהרוצחים לא יגלוהו... 

לאחר שהללו יצאו את האזור והסכנה חלפה - חזר 

לתא המטען של הרכבת והמשיך בדרכו לחרקוב.

  כאן האירה לו ההשגחה פניה. הגביר תרם לישיבה 

תרומה נכבדה - ומרן ראש הישיבה  חזר לפולטבה 

כשבכיסו סכום שהבטיח את לחמם של התלמידים 

אותו  קבלו  תלמידיו  הקרובה...  התקופה  למשך 

בשמחה ובהקלה עצומה, כשהוא עצמו נושא תפלת 

הודיה נרגשת על הנס שארע לו.

הרעב  של  בעצומם  טרופים,  ימים  באותם  גם 

והפרעות, המשיכה הישיבה בארח מפליא בסדריה 

הקבועים. השעורים, התפלות ושיחות המוסר התנהלו 

כסדרם, ללא כל שנוי קל, כשמרן הגרא"י מעודד 

כל העת את הבחורים ומחזק את רוחם להמשיך 

ולהתמיד בלמוד, לא להכנע לקשיים ולא ליפןל, 

שנפטר  לאחר  דעת...  ולחלישות  לרפיון  חלילה, 

רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  מיר  גאב"ד  חמיו, 

אליהו ברוך קמאי, במהלך ימי המלחמה - נתמנה 

מרן הגרא"י כראש הישיבה בפועל. עתה נפלה על 

לקיומה  הן   - לישיבה  האחריות  במלואה  שכמו 

הכלכלי והן לרמתה הרוחנית.

להשיב עטרה ליושנה

ביד  עלה  המלחמה,  תם  לאחר  תרע"ט,  בשנת 

הישיבה לצאת את גבולות רוסיה - שמסך ברזל 

ירד עליהם מאז המהפכה הקומוניסטית וסגר בעד 

מליוני היהודים שנכלאו בתחומיהם. בשנת תרפ"א, 

לאחר נדודים ועכובים רבים - חזרה הישיבה 'הביתה', 

אל העירה מיר, אל הבנין הישן והאהוב - שלמרבה 

מפח הנפש התברר כי בימי הכיבוש הגרמני נהרס 

בחלקו והפך בחלקו לאורוות סוסים...

בעמל רב עלה בידו של מרן הגרא"י להשיג את 

מחדש.  הבנין  של  לבניתו  הדרושים  הסכומים 

בינתים שכנה הישיבה במשכן ארעי, בתנאים קשים 

ובצפיפות - כשגם אז ממשיכים הלמודים להתנהל 

במלא הלהט והשקידה. "יש להתמיד בלמוד בכל 

מצב ועל־אף כל מצב!", חזר ושינן לתלמידיו - דברים 

שהוא עצמו הוה דגמא חיה לקיומם.

 סימן טוב ומזל טוב
יהא לנו ולכל ישראל

בלב נרגש ומתרונן ובקול שמחה וצהלה
הננו להביע ברכתנו קמי מורינו ראש הישיבה

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א
וכל המשפחה המרוממה

לרגל השמחות השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי' 

עב"ג הבה"ח דוד בן ציון גנוט ני"ו
מבחירי תלמידי הישיבה במודיעין עילית

 בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכה מיוחדת נצרף בזה לאמה של מלכות

הרבנית תליט"א
לרגל נישואי הנכדה

ברכתנו בזו צרופה
שיעלה הזיווג יפה לבנין עדי עד
ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח 

 מתוך שובע שמחות וגיל,
והרחבת הדעת כל הימים

קורות בתינו

אב מסור לתלמידיו. מרן ראש הישיבה הגאון 
החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל


