
ברכת המזון - בכובע עליון
ואכלת ושבעת וברכת )ח, י(.

לוינשטיין  הגר"י  המשגיח  מרן  על  מסופר 
זצ"ל, שהיה מברך ברכת המזון באימה ויראה 
ובקול תודה, ואשרי מי ששמע ברכותיו. וכן 
את שאר הברכות היה מברך במתינות ובכוונה 
נפלאה והיו ברכותיו משאירות על שומעיהן 
רושם של אמונה. היה אומר, שאחת הדרכים 
להשגת האמונה היא הכוונה בברכת הנהנין, 
כאשר מתבוננים לפני הברכה שהמזון שייך 
לה', וכמו שאמרו חז"ל שהנהנה בלא ברכה 
כאילו גוזל את ה' וכנסת ישראל, וע"י הברכה 
ניתנת לנו רשות להנות מעולמו של הקב"ה. 

היה לובש את הכובע העליון לפני כל ברכה, 

ואפילו לפני ברכה קצרה. גם בימיו האחרונים 

כשהחולשה גברה עליו מאד לא הניח מנהגו 

זה. מקורביו סיפרו שגם את הברכה האחרונה 

בחייו, הוא בירך עם הכובע העליון. היה זה 

לפני  קצר  זמן  למיטתו  הוזעק  כשהרופא 

כדי  לו לשתות  יעץ שיתנו  פטירתו, הרופא 

שירווח לו, אז רמז המשגיח להביא לו את 

הכובע העליון כי הדיבור היה קשה לו, וכשחבש 

את הכובע העליון התאמץ בברכת שהכל, - 

היתה זו כאמור הברכה האחרונה בחייו. 

מורשת אבות

הפתח הראשון היא הגורמת לע"ז
וסרתם ועבדתם אלהים אחרים )יא, טז(.

שמעתי ממרן המשגיח הגר"י לוינשטיין זצ"ל 

עד  גדולים  לדברים  צריכים  אין  שבאמת 

שהאדם הולך לעבוד ע"ז, וכל החסרון מתחיל 

ב'פתח הראשון' אם האדם נותן בלבו, מקום 

כל שהוא להתפתות, כבר הוא נמצא ועומד 

אצל עבודה זרה. וזהו "השמרו לכם פן יפתה 

לבבכם וסרתם" - אין הפירוש השמרו שלא 
להתפתות לילך לעבוד ע"ז, אלא "השמרו" 
שלא ליתן מקום פנוי בלבכם להתפתות כל 
שהוא, שאם אתם מניחים מקום כל שהוא, 

כבר אתם סרים ועובדים עבודה זרה.

מליץ יושר - בפרשתנו

השלים שני דפי 'קצות החושן' מתוך הזיכרון
ושמתם את דברי אלה על לבבכם )יא, יח(.

בימי מלחמת העולם השניה הגיעה ישיבת מיר, 
לאחר דרך נדודים קשה לעיר שנחאי שבסין. 
לגמר  עד  שנים  חמש  הישיבה  שם שהתה 
המלחמה. מאורעות המלחמה וסכנותיה לא 
פגעו בלימוד התורה הרצוף של בני הישיבה. 

אחת הבעיות שהציקה ביותר לישיבה, היתה 
אוצר הספרים המדולדל.

אוצר הספרים בשנחאי מורכב היה מספרים 
שהביאו התלמידים בצרורותיהם, מן הגמרות 
שנשלחו לקובה, ממספר ספרים וש"ס שנמצאו 
ספרים  ומכמה  אהרן"  "בית  הכנסת  בבית 
שנלקחו בהשאלה מאנשי הקהילה היהודית 

הקטנה בשנחאי. 

בחלקם היו הספרים קרועים ומרוטים ומספרם 

 "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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190

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

לברך 'ברכת המזון' במתיקות
ואכלת ושבעת וברכת )ח, י(.

שח מרן המשגיח הגר"י לוינשטיין: נראה איך 

אנו מברכים ברכת המזון, שאנו אומרים מלים 

במרוצה ללא מחשבה והתבוננות. ובודאי שאין 

לזה קשרה למצוה הנדרשת מאתנו. ורק כאשר 

יתבונן ויוציא הדברים מפיו מתוך התבוננות 

בכל דבור היוצא מפיו יקנה לעצמו הרגשת 

מתיקות בדברים הנאמרים ויקבל בהם טעם.

והענין, שהכלל הראשון בדרכי העבודה הוא, 

שללא יגיעה עצמית אין מאומה, וכמו שכתב 

חכמי  בשם  מי"ב(  פ"ה,  )אבות  יונה  רבינו 

]מלשון  והמוסר  מתנה,  "השכל  כי  המוסר, 

יסורים ויגיעה[ קנין". כמאמרם )קידושין לב:( 

על הכתוב: "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו 

יהגה יומם ולילה" )תהלים א, ב(, שבתחילה 

היא "תורת ה'", בגדר מתנה, ולבסוף, לאחר 

שיגע בה, נעשית "תורתו" הקנויה לו.

וכתב הרמח"ל )דרץ עץ חיים( שלפיכך נמשלה 

התורה לאש )ירמיה כג, כט(, שבתחילה היא 

בתוכה,  כנוס  עמום  שזיק  כבויה  כגחלת 

וכשנופחים בה משתלהבת שלהבת מרובת 

גוונים. והנופח מתוכו נופח, ובעמלו הופך את 

וזהו  וחום.  אור  לשלהבות  הכבויה  הגחלת 

"אם אין אני לי מי לי" )אבות פ"א מי"ד(, אם 

לא נעמול בתורה ובתפילה ובמצוות, ישארו 

חלילה כבויות ועמומות!



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

הקטן של הספרים השלמים והעברתם התכופה 
מיד ליד, לא תרמו לשלמותם... מספרים כי בידי 
אחד התלמידים היה מצוי עותק יחיד של "קצות 
החושן" שהובא ממיר, ואולם חסרו בו שני דפים. 

מרן ראש הישיבה רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 
ישב והשלים בכתב ידו את החסר, בהסתמכו 
על זכרונו. לימים, כשהשוו את ההשלמה עם 
המקור מצאו, כי שני הדפים הושלמו בדייקנות, 

מלה במלה ממש... )הספר עם ההשלמה בכתב 
היד מצוי עד היום בידי המשפחה(.

ספר "מוח ולב"

אם על הסוס מושיבו - לסוס יגדל...
ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם )יא, יט(. 

שח מרן המשגיח רבי ירוחם זצ"ל: בקעלם היו 
מביעים פליאה על ההורים המרכיבים בניהם 
זיסאלע  "מיין  לפניהם:  ומזמרים  הסוס  על 
קינד, א תנא'לע זאלסטו זיין". בני חביבי, תגדל 

ותהיה תנא קטן.

"רבי  יגדל...  לסוס  מושיבו  הסוס  על  אם  הן 
יהושע אשרי יולדתו", שהיתה מוליכה עריסתו 

לבית המדרש כדי שיתדבקו אזניו בדברי תורה 
)אבות פ"ב מ"ח וברע"ב(!

בית קעלם )ח"א, עמ' רנב(

בלי לימוד התורה - תיכנס יחף לעוה"ב
לדבר בם )יא, יט(. 

נדיב אמריקאי מסר כסף למרן המשגיח רבי 
קופת  בו  שפתח  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל 
גמילות חסדים והלוה לאנשים רבים. לימים 
בני  בניו, כולם  והביא עמו את  הגיע לביקור 
תורה. שבחו מרן המשגיח על תרומתו לגמ"ח, 
המוסיף לזכותו מצוות רבות מספור, וכמו כן 
הביע התפעלותו מהצלחתו לגדל ילדים לתורה 

באווירה החומרית של ארצות הברית. 

לאחר מכן שאלו, הקובע אתה עתים לתורה? 
נענה שלא, טרוד הוא בעסקיו ואין לו פנאי 
לכך. יתר על כן, אינו בר הכי, לא גדל בישיבות 

ואינו יודע ספר.

תקבע  לא  שאם  לך,  "דע  המשגיח:  הוכיחו 

עתים לתורה תיכנס לעולם הבא יחף!" הזדעזע 
העשיר, ובשובו לארצות הברית התקשר לראש 
ישיבה אחד וביקש שילמד עמו שעתיים ביום, 
לפני שיוצא לעסקיו. ראש הישיבה הסס, אין 
לו פנאי לכך, והעשיר הפציר בו מאוד, אמר 
שמוכן לשלם כל סכום, וראש הישיבה נאות!   

פרי ברוך )עמ' רו(

מתורת רבותינו

בין הזמנים

התמדתו המופלגת ושקידתו בתורה של מרן 
ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל לא ידעה 
שבעה כל השנים, אף בימי בין הזמנים שלעתים 
יש והרפיון בהם רב, היה הוא מתמיד בלימודו 
והוגה בתורה ככל סדרי הזמן, כל השינוי אצלו 
התבטא בכך שבתקופת בין הזמנים היה אורז 
את מטלטליו ונוסע דרומה לשהות במחיצת רבו 
הגדול הגאון רבי חיים הכהן קמיל זצ"ל ראש 
ישיבת אופקים, והיה משים עמו לילות כימים 
ביגיעת התורה הק', בצוותא חדא עם מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ומורינו 
הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, שבאו אף 
הם ללמוד עם הגר"ח קמיל ולהסתופף בצל 

אור תורתו הנשגבה.

בקרב בני התורה בקהילת אופקים עדיין חרוט 
הרושם הנפלא ממעמד כבוד התורה שהתרחש 
הזמן  לקראת  כאשר  הזמנים,  בין  מדי  בה 
הממשמש ובא היו מגיעים ללמוד עם הגר"ח 

קמיל גדולי תלמידיו מישיבת מיר. מספר על 
כך הרה"ג ר' מיכאל שוטלנד שליט"א: זכורני 
לפני קרוב לשלושים שנה, למחרת תשעה באב, 
נסעתי לקרוב משפחה באיזור בני ברק לשהות 
שם בימי בין הזמנים, והנה בתחנת האוטובוס 
לבאר שבע שהיתה סמוכה לזו של קו 400, 
רואה אני כמה מגדולי הלומדים בישיבת מיר 
ובעלי משפחות  יחסית  מבוגרים  היו  )שכבר 
ענפות(, ובראשם מרן רה"י רבי נתן צבי והגאון 
רבי אליהו ברוך, כשצהלתם על פניהם, שאלתי 
אותם מתוך סקרנות לאן מועדות פניהם, וענו 
לי, כמובן מאליו, לאופקים, לרבי חיים קמיל, 
אליו נוסעים אנו לכמה ימים על מנת למלא את 
המצברים, לקראת החורף הבא בו נלמד בישיבה 
מס' יבמות, כך היה נראה 'בין הזמנים' שלהם!

רבי נתן צבי היה נוהג להביא עמו לאופקים 
בן אחד או שנים, כדי שיקבלו מעט מאהבת 
התורה של הגר"ח קמיל, בהקשר לכך סיפר בנו 

הגאון רבי יצחק פינקל זצ"ל: אינני יכול לשכוח 
כשאבי  בשנת תשמ"ה,  הזמנים  בין  ימי  את 
היה מתכנס ללמוד עם הגר"ח, הם החלו את 
החברותא בשעה 9.00 בבוקר ולא פסקו עד 
השעה 5.00 אחה"צ. באחד הימים לקחני אבי 
להביט, לנסות ולהתפעל מאהבת התורה שיקדה 
בחדר, ואני רואה כיצד הגר"ח אומר לאבי "תביא 
חידושי רעק"א", והם התחילו להגות בדברותיו 
המאירות, ואז הגר"ח מפטיר באוזני אבי "תראה, 
כזה גישמאק הוא הרעק"א"... ואבי מאשר את 
דבריו בכל לב. הם ממשיכים לעיין בספר, ואז 
שוב אומר הגר"ח "הרי זה מתוק". לאחר מכן 
פנה אלי אבי ואמר "אתה רואה כמה מתוק 

זה התורה"...

העיד מרן רה"י הגרנ"צ על עצמו כי תקופה זו 
של בין הזמנים שלמד יחד עם הגר"ח קמיל, 
היתה התקופה הנפלאה ביותר בעבורו וחיכה 

לה כל השנה.

גדולי ישיבת מיר בתקופת בין הזמנים - בצל הגר"ח קמיל



רבי אברהם 
צבי קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
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רבי אריה 
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רבי בנימין 
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תשל"ד

עיון בפרשה

ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם 
)יא, יח(. וברש"י אף לאחר שתגלו היו מצוינים 
במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא 
אומר  הוא  וכן  כשתחזרו.  חדשים  לכם  יהיו 

הציבו לכם ציונים.

ו'מקשים העולם' דמשמע מדברי רש"י, שמצוות 
תפילין ומזוזה אינן חובה בחוץ לארץ, אלא הם 
יקיימו אותן בחוץ לארץ כדי שלא יהיו חדשים 
כשיחזרו. ותמוה, דמפורש בגמרא )קידושין לו:( 
כל מצוה שתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. 
וכל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ 
ובין בחוץ לארץ. הרבה ישובים וביאורים נאמרו 
דשמיא  בסייעתא  תמציתם  את  ונביא  בזה, 

בדרך קצרה וברורה.

א. חילופי גרסאות שנו כאן

הגר"א זצ"ל מיישב, כי המעתיקים טעו בדברי 
רש"י, ברש"י ישן היה כתוב ראשי תיבות ה"ת 
ע'שו  ה'ניחו ת'פילין,  וקראו המעתיקים  ע"מ, 
מ'זוזות, כי אחרי כן כתוב, "וקשרתם אותם לאות 

על ידכם וגו' וכתבתם על מזוזות ביתך" וגו'.

ובאמת ראשי תיבות הן: ה'פרישו ת'רומות ע'שרו 
מ'עשרות; ותרומות ומעשרות הן מצוות התלויות 
בארץ, ואינן נוהגות אלא בארץ, בחוץ לארץ פטורין 
להם  יהיו  שלא  כדי  רש"י,  שאמר  וזהו  מהם. 
חדשים כשיחזרו לארץ כי אינן חובה בחוץ לארץ.

ב. ציווי מיוחד לקנות בתים בחו"ל

ויש  בשם  אריה  גור  בספרו  הביא  המהר"ל 
מפרשים, כי כאשר יגלו בין האומות ולא יהיו 
לישראל מקומות ובתים בפני עצמם רק על 
דרך שאלה ושכירות, ואם כן לא יקיימו ישראל 
מצות מזוזה בגלות שאין להם בתים מיוחדים, 
וכן תפילין מפני שצריך שלא יסיח דעתו מן 
התפילין דבימיהם דאגת וטרדת הגלות יותר, 
וגורם היה היסח הדעת, ובגלות גדול כמו שהיה 
להם ראוי שיהיו פטורים מתפילין, וא"כ יהיו 
המצוות חדשים כשיחזרו לארץ, לכך אמר שאף 
בחוצה לארץ יקנו להם בתים כדי שיעשו מזוזה, 
ויתחייבו בתפילין  יסירו הטרדות  בגלות  וגם 
כדי שלא יהיו נראים חדשים מזוזה ותפילין 

עליהם עכ"ל.

ג. יכול דפטורים משום חילול ה'

הגה"ק הכתב סופר זצ"ל תירץ: י"ל, דודאי כל 
התורה כולה פשיטא, מה לי הכא בארץ ישראל, 
ומה לי התם בחוץ לארץ, אבל תפילין ומזוזה, 
שעליהם נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך" אז היה אפשר לטעות 
בהיותנו  הרבים  בעוונותינו  כי  ולומר,  חלילה 
אלו,  לקיים מצות  חילול השם  איכא  בגלות 
באומרם "עם ה' אלה ומארצו יצאו" לכן הדגישה 

תורתנו הק' שבכל מקום, נציין עצמנו במצוות 

אלו, להראות כי אנחנו מצפים לישועת אלקינו 

ואנו מאמינים שיגאלנו בקרוב )כת"ס עה"ת(.

ד. במקום דאי אפשר - עשה לך סימנים שלא 

תשכח

ונסיים בתירוץ נפלא שכתב בכרם הצבי עפ"י 

דברי הסמ"ג )הובא בצרור המור פר' ואתחנן(, 

דאע"פ שאינו יכול לקיים בפועל מצות תפילין, 

ידו חוט שני לזיכרון,  יכרוך על  לכל הפחות 

יבואו  "ואם  )כ"א(:  עשה  במצות  דבריו  ואלו 

בני בליעל להדיחו, ויגזרו שלא להניח תפילין, 

כמו שקרה בימי חכמי התלמוד ובפורטוגאל 

)שבספרד(, ראוי שתעשה לך סימנים ותקשור 

תשים  וכן  הברית,  לזכר  ידך  על  השני  חוט 

סימנים על מזוזות ביתך. 

אומות  בין  יגלו  רש"י שאם  כוונת  ברור  וזה 

לזכור,  כדי  ציונים  יעשו  יניחום,  ולא  העולם 

ושלא יהיו אח"כ כחדשים כאשר יזכו לקיים, 

לכן פירש"י על פסוק "ושמתם", היינו שתשימו 

המצוה בלב אף שלא תוכלו לקיימה בפועל, 

סימנים  לך  ועשה  בלב,  מצוה  אותה  תקיים 

בעלמא עד שיעבור האונס. והדברים נפלאים 

עכ"ד.

האם יש צד לפטור בני חו"ל ממצוות תפילין ומזוזות

מבאר רבותינו

מרן ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ 

נורא:  סיפור  שלו  בשיחות  מספר  היה  זצ"ל 

בישיבת וולאזין היה בחור אחד שהיה מפורסם 

כבקי בש"ס. יום אחד ישבו כמה בחורים ואכלו, 

ובאמצע האוכל דברו בדברי תורה. הזכירו שם 

איזה מאמר חז"ל, ושאלו איפה המאמר הזה 

כתוב, הבקי בש"ס הזה היה צריך להגיד מיד 

איפה זה, והוא לא ידע. הוא קימט את המצח 

ולא נזכר בשום אופן, מיד הוא תפס את המצב 

שלו, שכולם מסביבו אומרים שהוא בקי בש"ס, 

וזה הרי שיא התקוה של בן אדם להיות בקי 

בש"ס, מה הוא עשה? הוא קם באמצע האוכל 

מבלי לומר שום מילה, ומבלי להפרד מהחברים, 

הלך ולבש את המעיל והקפלוטש )-כובע( שלו, 
ונעלם. הוא נסע לעיר אחרת, וישב שם כמה 
ויש אומרים  יש אומרים שש שנים,   - שנים 
ארבע שנים - ולמד בשקידה עצומה בלי שום 
קשר עם העולם, וצמח להיות אחד מגדולי הדור. 

סיים מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל שרבי חיים 
וולאז'ינר אמר כהאי לישנא: "ודאי שהבחור 
הזה עשה שלא כדין - הוא הרי צריך לברך 
ברכת המזון, אלא מה, הוא יברך בדרך, זה ודאי 
שלא כהלכה לקום לכתחילה וללכת, צריכים 
לברך במקום שאכל. אבל אם הוא היה נשאר 
ומברך ברכת המזון, בכמה דקות שהיה לוקח 
הברכת המזון הכל כבר היה מצטנן אצלו, והוא 

כבר לא היה נוסע ללמוד. בכמה דקות האלה 
היתה מצטננת אצלו כל ההתרגשות שעלתה לו 
לגדלות עצומה בתורה, והוא לא היה מבצע את 
החלטתו לנסוע למקום אחר וללמוד בפרישות 

מהעולם זמן רב. 

המשיך הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: קורה שיש לבן 
אדם התעוררות, והוא דוחה אותה ללאחר זמן. 

זה לא טוב, צריך מיד! 

היסוד הוא שכל זמן שאתה רעב - שיש לך 
התעוררות, תנצל את זה, ואל תשאיר את זה 

לאח"כ, לא להשאיר את זה ל"זמן".

אוהל משה - פרשת נשא

לא לדחות 'התעוררות' ל"זמן"!
ואכלת ושבעת וברכת )ח, י(
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תרפ"א והלאה
הקשר עם יהדות ארה"ב

במאה השנים הראשונות לקיומה, הושתת קיומה הכלכלי 
של הישיבה על תמיכתם של בני מדינת רוסיה שמיר חסתה 
אז תחת צילה יחד עם רוב העולם היהודי. ראשי הישיבה 
במשך אותן שנים פעלו בקרב אחיהם למען תמיכה לישיבה 
ומעת לעת נערכו מגביות גם בחלקים אחרים של אירופה 
כמו בצרפת ובאנגליה. ברם, לא כן היו פני הדברים אחר 
מלחמת העולם הראשונה. או אז בשוב הישיבה למיר אחרי 
המלחמה, מצאה אוכלוסייה יהודית בעלת צורה אחרת מזו 
שעזבה בצאתה את העיר לגלותה באוקראינה. כמה מבני 
הדור הקודם מתו בימי המלחמה או נדדו למרחקים, כמה 
התדלדלו או שעברו לצדי החיים מחמת זקנה ותשות כוח. 
הדור הצעיר שעלה וגדל תחת סערת המלחמה והשפעתה, 
זרה הייתה הישיבה לרוחו. אי לזאת לא הייתה לישיבה שום 
ציפייה להתעניינות ותמיכה מן הסביבה, ומה גם שהאוכלוסייה 
היהודית בפולין, שיצאה מרוסקת ומדולדלת מהמלחמה אף 
היא עצמה זקוקה הייתה לתמיכה מעבר לים. הישיבה פנתה 

אפוא למוסדות העזרה מרחוק. 
הקשר הכללי הראשון של יהדות פולניה החרדית ומוסדות 

התורה והחינוך שלה עם מרכז העזרה החרדית שמעבר לים 
נעשה ע"י מנהיג הדור מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי 
זצ"ל. 'ועד העזרה' שנוסד על ידו מיד אחרי המלחמה קיבל 
מאמריקה עשרים וחמשה אלפים דולר )סכום עתק במונחי 
הימים ההם(, ומאנגליה עשרת אלפים לירות שטרלינג, אשר 
נועדו לקיומם של מוסדות התורה והחינוך החרדיים. במשך 
הזמן באו גם מוסדות התורה והישיבות בקשרים מיוחדים 
עם מרכזי התמיכה ובייחוד עם 'עזרת תורה', שהתקיימה 
כקרן מיוחדת לתמיכת בני התורה והישיבות, ונוסדה על 
ידי רבני ועסקני היהדות החרדית באמריקה בתחילת ימי 
'עזרת תורה' הומצא אז לידו של מרן  המלחמה. ממוסד 
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם צבי קמאי זצ"ל לקיומה 

של הישיבה סך שלשים אלף מארק פולניים. 
ובשנים  מיר.  בישיבת  בקביעות  לתמוך  הוסיף  זה  מוסד 
הבאות, היו אנשיו ומנהלי מליצי יושר תמידיים עבור הישיבה 
בבקשותיה ותזכיריה אל ה'ג'וינט' שהפך אז לגוף התמיכה 

הגדול מטעם יהודי ארה"ב.
בחורף תרפ"ד, התמיכה מאמריקה הצטמצמה מאד והישיבה 

עמדה במצב כלכלי קשה. התלמידים וראשי הישיבה רעבו 

ללחם. החובות רבו וקיומה כמעט עמד בסכנה. לא נראה 

מוצא אחר כי אם לנסוע לארצות הברית לתעמולת הצלה. 

מתחילה סירב מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר 

יהודה פינקל זצ"ל לקחת עליו את עול הנסיעה, אך לבסוף 

לא נותרה בידו ברירה אחרת. יחד עם הגאון רבי אברהם 

עברו  בדרכם  כאשר  לארה"ב,  ונסע  קם  זצ"ל,  קלמנוביץ 

דרך ברלין ופריז על מנת לגייס גם את יהודי הערים הללו 

לטובת הישיבה.

קרוב לשנה שהתה המשלחת בארצות הברית, ואז הונחו 

היסודות לטובת הישיבה מכאן ולמשך השנים הבאות, כאשר 

אלו הגיעו לשיא של ממש בימי גלות הישיבה מווילנא ועד 

שנחאי, כאשר מארה"ב נפרשה המצודה לטובת בני הישיבה 

בכל ענייניהם ובכל צרכיהם למען יוכלו לעמול בתורה בהשקט 

ובטח אף כאשר העולם כולו רוגש וסוער.

נושא בעולם עם זולתו
עבודת קודש מיוחדת היתה למרן ראש הישיבה הגאון רבי 

נתן צבי פינקל זצ"ל, בנשיאה בעולם עם הזולת. כל צרה 

וצער ששמע נגעו ליבו. מדהים היה לראות עד כמה נשא 

בעול של ענייני כלל ישראל ועד כמה הרגיש שהם נוגעים לו 

באופן אישי. לא אחת היה פורץ בבכי למשמע צרות שפקדו 

אנשים שלא הכיר, וכל שכן על צרות הכלל.

בשלהי חודש אלול תשס"א כשנודע על אסון התאומים - 

נהרגו אז למעלה משלושת אלפי איש ונפצעו אלפים רבים 

נוספים, בהם יהודים רבים - באותה שעה שנודע על האסון 

ישב בחדרו של רבינו, יהודי שהיה בליבו חשש שבני משפחתו 

שעבדו בבנין נפגעו. הוא צלצל שוב ושוב ליעדים שונים, 

עד שהתברר לו שבני משפחתו לא שהו שם. כששמע על 

הבשורה שקרוביו לא נפגעו, צהל והביע שמחה רבה ואף 

הודה להקב"ה.

רבינו היה מזועזע כולו. בעיניו, לברר על בני משפחה אכן 

היה דבר טבעי, אבל להביע שמחה בשעה שיהודים רבים 

נהרגו ועוד אלפים שרויים בצער?! הוא לא דיבר על כך, אך 

עלה לישיבה ומסר שיחה על חובת נשיאה בעול הזולת 

לנוכח האסון הגדול שפקד יהודים ולא יהודים.

לא רק צרות הכלל נגעו לליבו, כל עניני הזולת תפסו אצלו 

בהשתתפות  קדשו  עבודת  היתה  מופלאה  נכבד.  מקום 

ברגשי הזולת - שמחותיו וצערו של כל יחיד. היה מרבה 

להשתתף בשמחות, ביקורי חולים וניחומי אבלים, למרות 

חולשתו הרבה והיותו טרוד ועסוק במידה שקשה לתאר, הן 

בהכוונת הישיבות, הכוללים והחבורות, הן בהכנת שיעוריו 

הלימוד  וסדרי  קביעויות  על  ההקפדה  תוך  והכל  הרבים 

שלו עצמו. למרות זאת היה מתרוצץ מחתונה לבר מצוה 

ומשם לפדיון הבן, לביקורי חולים וניחומי אבלים. לא רק 

בשמחותיהם של תלמידיו בני הישיבה, אלא גם של ציבור 

עצום של ידידים ומכרים בדרגות שונות. ניכר היה שמסירות 

נפשו לא היתה רק כפורע את חובותיו בעצם ההשתתפות, 

אלא ראו שליבו נתון לאותו אדם שבא אליו בעת שמחתו 

או חלילה להשתתף בצערו.

פעם הלך לבקר את אחד מחשובי האברכים שחלה מאוד 

ומצב בריאות התדרדר. רבינו כאב מאוד את כאבו ורצה 

לעודדו ולרומם את רוחו, הוא דיבר אליו מתוך מושגיו שלו 

ואמר לו: "בעזרת השי"ת כשתבריא, תקים כולל של חמישים 

אברכים ותאמר שיעור ואני אחזיק את הכולל".

לראש  התמנה  בשנים שטרם  עוד  ממקורביו  אחד  סיפר 

לחלוקת  אליו  להתלוות  רבינו  לו  הציע  פעם  כי  ישיבה, 

ביקש  רבינו  בירושלים.  ועניים  חכמים  לתלמידי  צדקה 

ממנו שיתלווה אליו כדי שיוכלו לשחוח בלימוד בדרך ולא 

יתבזבז זמן יקר. "אמנם" - סיפר אותו מקורב "לי עצמי 

הזולת.  בעול עם  נשיאה  ופרק של  לימוד חשוב  זה  היה 

היינו באותו יום בעשרות כתובות וניתן היה לראות בחודש 

איך שרבינו מאושר ושמח מכך שהוא זוכה לשמח אנשים 

שזקוקים לעזרה בערב יום טוב".

קורות בתינו

ימים מקדם

למען התורה 
ולומדיה. הגאון רבי 

דוד ליפשיץ מחשובי 
תלמידי הישיבה 

בפולין, ולאחר מכן 
רב בליטא ובארה"ב, 
נושא דברים באחד 

ה'דינרים' הראשונים 
שנערכו לטובת 

הישיבה בארצות 
הברית בשנים שאחר 

השואה

ובכל נפשך


