
קנאות של אמת
וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו )כה, ז(. 

הלכה,  ונזכר  מעשה  ראה   - פנחס  "וירא 
אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית 
קנאין פוגעין בו, אמר לו: 'קריינא דאגרתא 
איהו ליהוי פרוונקא', מיד 'ויקח רומח בידו 

וגו'' )רש"י(.

על הלכה זו ש'קנאין פוגעין בו', שנינו בגמרא 
)סנהדרין פב, א(: "הבא להימלך אין מורין 
פי"ב,  )איסו"ב  הרמב"ם  שפסק  וכפי  לו", 
הלכה ד - ה(: "כל הבועל כותית וכו' אם 
פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין 
וזריזין, ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, 
ואין  ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי. 
הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה 
מב"ד  רשות  ליטול  הקנאי  בא  ואם  וכו', 
ואע"פ שהוא בשעת  לו  מורין  אין  להרגו, 
זו  זה. שהרי אם  ענין  לבאר  ויש  מעשה". 
הלכה מפורשת, מדוע אין מורין כך הלכה 

למעשה.

ביאר בזה מרן ראש ישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל )שיחות מוסר, מאמר 'אוהב את הבריות 
נאמרה  לא  זו  הלכה  כי  לתורה'(  ומקרבן 
בעיקרה לכל אדם, אלא רק למי שעושה 
מעשה מתוך קנאות בלבד ואין בליבו כלל 
על בעל העבירה בעצמו, ואדרבה, הוא גדוש 
ומלא באהבת ישראל ולא היה פוגע בבעל 
העבירה מחמת עצמו כלל, אלא רק מחמת 
שבוערת בו קנאה לדבר ה' עושה מעשה 
קנאות והורג את בעל העבירה. לפיכך קודם 
זו  בהריגה  אין  קנאות,  למדרגת  שהגיע 
מצוה כלל, אלא היא בכלל מעשה רציחה 

שאסרה התורה.

נמצא שיש ברציחה זו הבדל דק עד מאוד, 
אם כוונתו לקנאת ה', הרי שהוא מקיים בזה 
מצוה חשובה עד מאוד ואף מחויב בדבר, 
אולם אם עושה זאת מחמת סיבות ונגיעות 
נוספות הרי הוא בכלל רוצח. וממילא אדם 
על מעשה  רשות  ליטול  דין  לבית  המגיע 
זה, אי אפשר להחליט בדבר העומד ותלוי 
בהבדל כה דק מן הדק, ולכך אין מורין לו 

הלכה זו.

הוסיף בזה מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל וביאר 
וחושבים  שטועים  שיש  בישיבה,  בשיחה 
ועשיית  צעקות  כעס,  פירושה  ש'קנאות', 
מעשה בידיים כנגד דבר הנעשה שלא כדרך 
התורה. אך האמת היא, ש'קנאות' פירושה 
בעירה פנימית שעולה ופורצת מאליה מתוך 
ליבו הטהור של זה המקנא כנגד חילול ה' 
וכנגד מעשים שנעשו שלא כדרך התורה 
די  "נישט  בלשונו:  זאת  וכפי שאמר  הק', 
]לא  קנאים  זיינען  שטיינער  ווארפן  וואס 

אלו שזורקים אבנים הם הקנאים[".

ומשום זה, לא נאמר דין זה 'של קנאין פוגעין 
בוערת  טהורה  ה'  קנאת  כאשר  אלא  בו', 
ומתוך  בקרב האדם מתוך אהבת הקב"ה 
אהבת ישראל וללא כל חשבונות נוספים, 
וכיון שמתוך אותה הקנאה הוא רוצה לפגוע 

בעובר העבירה, הרי זו 'קנאות' אמיתית!

שיחות הגרנ"צ

 "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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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

לדרוש את השלימות מכל אחד
מיר,  בישיבת  היו  מופלגים  תלמידים  שני 
ובחיריה.  הישיבה  תלמידי  מגדולי  שניהם 
הראשון שבהם שם דגש על לימוד התורה 
השני  ובפלפול,  בהתמדה  ויגיעה,  בעמל 
המידות  זיכוך  ומוסר,  חכמה  על  דגש  שם 
ותיקונן. ולא שהראשון עמל כל היום בתורה 
והשני לא, גם לא שהשני עבד על מידותיו 
היו  שניהם  וחלילה,  חס  הזניחם,  והראשון 
ובחירי בעלי המוסר, אלא  בחירי הלומדים 

שכל אחד הדגיש צד אחר והעמיק בו. 

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 
ניגש אל הבחור הלמדן ודיבר עמו קשות: 
הוא  האיך  השני  התלמיד  מן  ולמד  "ראה 
עמל ומזכך את מידותיו", ולא נחה דעתו של 
המשגיח עד שקרא לעברו ואמר לו: הלשון 
הרע שלו יקר בעיני יותר מאשר הלימוד שלך! 
הלשון הרע שלו מחושבת ומעובדת וכולה 

מכוונת רק לתועלת, לתיקון ולהתעלות"...

לעולם  נסתלק  המשגיח  ומרן  שנים,  עברו 
שכולו טוב, והישיבה כולה התאבלה. בימי 
האבל סחו השניים על אודות גדלות רבם. 
"יודע מר" - אמר הלמדן לחבירו: "המשגיח 
היה רגיל להציב אותך כדוגמא חיה, וקרא 
לי ללמוד מהנהגותיך"! "וממני" - קרא השני, 
דרש המשגיח ללמוד דוגמא ממך, להסתכל 
עמל  על  הלימוד,  על  דגש  לשים  וללמוד 
התורה, כי רק דרכו אפשר להעפיל לפסגות. 
לימוד התורה, בעמל וביגיעה, הוא היסוד לכל 
לימוד המוסר, היה משנן לי תמידים כסדרן, 
ולא נחה דעתו עד שקרא לי: גיהינום כלה 

ואתה אינך כלה". 

את  אחד  מכל  דרש  שהמשגיח  התברר 
השלימות...



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
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נפטר תקצ"ה
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תקצ"ה
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אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ
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רבי אליהו 
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תרע"ז

תכלית מסירות נפש – כבוד שמים
פינחס בן אלעזר וגו' בקנאו את קנאתי בתוכם )כה, יא(. 

הקשה מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, 
מפני מה משבח הכתוב את פינחס "בקנאו את 
קנאתי", ואילו את הקרבתו ומסירות נפשו של 
פנחס, אשר נכנס בסכנה לאחר שביקשו בני שבטו 

של זמרי להרגו, כמובא בחז"ל, לא הזכירה התורה 

ולו במילה אחת.

אלא, לפי שמדובר כאן ב"כבוד שמים", התכלית 

של מסירות נפשו - היינו שנגרם על ידו קידוש 

השם - חשובה עוד יותר מעצם מסירות הנפש.

טללי אורות

להעריך מסירות נפש אמיתית
בקנאו את קנאתי בתוכם  )כה, יא(.

כשהרב הצדיק ר׳ עמרם בלוי זצ"ל נפטר עש"ק 
פרשת פנחס שנת תשל"ד, נכנס אחד מבחורי 
הישיבה אל מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
לשאול אותו אם יש ללכת להלוויה. שאל מרן 
הגר"ח מהו הספק, ענה הבחור: ידוע שלא היתה 

דעת הנפטר כדעת רבינו בהרבה ענינים. 

]מרן הגר"ח היה מדבר כסדר על הכרת הטוב 
למנהיגי המדינה בזה, שאנו נהנים מהם, ומכך 

שהם מוסרים נפשם עבורנו, ואין נפקא מינה מהי 

מחשבתם בזה, ויוסף מנה את ראובן תוך כלל 

ישראל באמרי אחד עשר כוכבים משתחוים לי, 

וישמע ראובן ויצלהו מידם. ועיין במדרש וישמע 

ראוכן, הוא מנה אותי בין האחים ולא אצילנו, 

אף שלא היה זה כוונת יוסף. והגר"ח נתן לחיילי 

הצבא שבארץ ישראל בימינו, דין של הרוגי לוד 

שאין כל בריה יכול לעמוד במחיצתם. וכל זה 

היה כיוון הפוך מן הקצה אל הקצה לדרכו של 

ר׳ עמרם זצ"ל[, ענה הגר"ח זצ"ל ואמר ודאי יש 

ללכת ללוותו, הרי הוא מסר נפשו על האמת שלו. 

ואכן ראש הישיבה הלך להלוויה וכמעט נחלש 

והוציאו לו כסאו וישב עד הסוף ממש.

קובץ קול התורה )חוברת נז עמ' פו(

קורח איחר את הרכבת...
ובני קרח לא מתו )כו, יא(.

הם היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו 

תשובה בלבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה 

בגיהנם וישבו שם )רש"י(

שאל מורינו רה"י הגאון רבי אליהו ברוך פינקל 

קרח  בני  דוקא  זכו  מה  מפני  להבין  יש  זצ"ל, 

להינצל ואילו קרח עצמו לא זכה לכך, הרי גם 

קרח צעק 'משה אמת ותורתו אמת', וכמו שאמרו 

חז"ל 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 

עבורו  מדאי  מאוחר  היה  הרי  כבר,  קרח שמת 

מלשוב בתשובה, כי קרח צעק כן לאחר מותו, 
ובעולם העליון כבר לא מועיל לעשות תשובה, 
יום אחד לפני  י( שוב  ב,  )אבות  ז"ל  כמאמרם 
מיתתך, ומשא"כ בני קרח שעדיין לא מתו, על 

כן היו יכולים לשוב בתשובה.

משלחן רבי אליהו ברוך )עמ' רמ"א(

מנין שהיו מחבבות את הארץ, אולי התאוו לממון?
ותקרבנה בנות צלפחד וגו' למשפחות מנשה בן יוסף )כז, א(.

לומר לך יוסף חיבב את הארץ שנאמר )שמות יג, 

יט( והעליתם את עצמותי וגו', ובנותיו חיבבו את 

הארץ שנאמר )פסוק ה( תנה לנו אחוזה )רש"י(.

וצריך להבין, מה הראיה שבנות צלפחד חיבבו 

כך  ומשום  חיבבו את הממון  את הארץ, שמא 

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(
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ימים מקדם

פינקל  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון  של  הבן  בפדיון  רבנן.  מלכי  מאן 
שליט"א. נראים )משמאל לימין(: מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 
רבי אליעזר יהודה פינקל; הגאון רבי שמואל אהרן יודלביץ )עומד(; 
מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל )עומד(; הגאון רבי אברהם 

כהנא-שפירא; מרן הגרי"ש אלישיב )בקצה התמונה משמאל(



עיון בפרשה

מבאר רבותינו

ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר וגו' )כז, 

ב(. וברש"י לפני משה ואחר כך לפני אלעזר, 

יודע, אלא  אפשר אם משה לא ידע אלעזר 

סרס המקרא ודרשהו, דברי רבי יאשיה. אבא 

חנן משום רבי אלעזר אומר בבית המדרש היו 

יושבים, ועמדו לפני כולם.

מקשים העולם, שכאן פירש רש"י ותעמודנה 

לפני משה ולפני אלעזר כו', לפני משה, ואחר 

כך לפני אלעזר, אפשר אם משה לא ידע אלעזר 

רבי  ודרשהו, דברי  יודע? אלא סרס המקרא 

יאשיה. אבא חנן משום רבי אלעזר אומר בבית 

המדרש היו יושבים, ועמדו לפני כולם, ובפרשת 

בהעלותך גבי אנשים אשר היו טמאים לנפש 

אדם, כתיב ויקריבו לפני משה ולפני אהרן, פי' 

רש"י כששניהם בבית המדרש היו יושבים ובאו 

ושאלום, והקשו למה לא פי' רש"י גם שם סרס 
המקרא ודרשהו.

סימן  ב  )חלק  מאירות  פנים  בשו"ת  ותירץ 
כט( י"ל, דאין כאן קושיא, דגבי בנות צלפחד 
הי' דיני ממונות, והיו רשאין לילך לב"ד הקטן 
תחילה ואח"כ לב"ד הגדול, כמו שאמר משה 
והעמיד  אלי  יביאו  מכם  יקשה  אשר  והדבר 
להם דיינים. אבל גבי טמאים פסח שני היה 
הוראת איסור והיה אסור לשום אדם להורות 
לפני משה כדאיתא פרק הדר )מסכת עירובין( 
שנענש אלעזר ויהושע, ולכך כו"ע מודים שם 

דשניהם בבית המדרש הי' יושבים.

והמהרי"ק )שורש קס"ט( כתב כן מדיליה לתרץ 
את דברי רש"י במסכת סנהדרין )דף כג.(, שכתב 
לגבי מה שאומרת הגמרא "כגון בי דינא דרב 

הונא ובי דינא דרב חסדא", ששניהם היו בעיר 

הגמרא  אמרה  שהרי  התוס',  והקשו  אחת. 

במסכת עירובין )סב ב( שרב חסדא לא היה 

מורה לפני רב הונא אפילו ביעותא בכותחא. 

ומיישב המהרי"ק שרש"י סובר שבדיני ממונות 

לא שייך הדין של מורה הוראה בפני רבו. וכן 

כתב )שם( התורת חיים. והטעם, שרק בהוראה 

בדיני איסור והיתר, נראה הדבר כמנהג הפקרות 

נגד רבו, אבל בדיני ממונות - מצינו שגם משה 

רבינו מינה שרי אלפים ושרי מאות.

אולם עי' בשו"ת מבי"ט )ח"א סימן רפ( דכתב 

תלמיד  דתניא  זו  דהא  רשות,  נטילת  דבעי 

פרסאות,  ג'  מרבו  רחוק  א"כ  אלא  יורה  אל 

משום כבוד רבו נגעי בה, ומה לי ממונא מה 

לי איסורא, עכ"ד.

בקנאו את קנאתי בתוכם  )כה, יא(.

ראש הישיבה מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל היה 
ראש  מרן  חמיו  של  הזכרון  ביום  לדבר  רגיל 
הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל 
בראשות  ועמד  תמוז(,  )י"ט  אלו  בימים  שחל 
הישיבה למעלה משתי דורות, וזכה לבנות את 

כל הישיבה הק'.

יש  זצוק"ל,  רבינו  ביום פקידתו של  וכה דרש: 
להתבונן במה היה כוחו כל כך גדול עד שזכה 
ונתגלגלה בידו הזכות העצומה לבנות את הישיבה 
הקדושה - שהיא תל תלפיות לתלמידי חכמים 
מכל העולם. כי הנה מחד היה תקיף מאוד, גנרל 
אחד  לכל  התמסר  גיסא  מאידך  אולם  גדול! 
ואחד מבני הישיבה כאילו הוא בנו ממש. בעיניים 
רגילות, קשה להבין זאת, דרך בני אדם שאדם 
ענין,  בכל  תקיף  הוא  התקיפות,  במידת  שניחן 
ואדם שהוא רך מטבעו, הרי זה לכל אחד ואחד.

כל  בכך  שאין  התחדש  פנחס  במעשה  אמנם 
סתירה, ואדרבה רק משום אהבת ישראל שבערה 
בו והמסירות שמסר עצמו לכל אחד מישראל, 
יכול היה לאזור כגבר חלציו, ולקנאות את קנאת 

ה' בתקיפות נוראה.

זה היה סוד כוחו הגדול של ראש הישיבה זצוק"ל. 

רק מחמת אהבתו העצומה לכל אחד ואחד מבני 
הישיבה, יכול היה לקרבן, להכות על קודקודם, 

ולתבוע בכל תוקף מכל אחד מהם 'גדל'!

לישיבה  סחורה  אדם שהביא  שהיה  ומספרים, 
מידי פעם, ופעם אחת כשפגש בו ראש הישיבה, 
שאלו בפשטות כמה דפים הוא למד באותו היום, 
ומני אז, התחיל אותו סוחר ללמוד עד שלבסוף 
שכיון  והיינו,  בישראל.  דיין  ונעשה  בתורה  גדל 
ששאלה זו ששאל אותו ראש הישיבה באה מתוך 
אהבה ודאגה אמיתית לנפשו של אותו סוחר, הוא 
הרגיש בכך, וחזר לתלמודו. עד כמה גדול כוחה 

של אהבת הבריות!

מעולם לא מצינו שהרחיק בן אדם כלשהוא, הוא 
אהב אהבת נפש את כל אחד מבני הישיבה, ואפי' 
אם היה אחד מהם שפירש ח"ו, לא הסיר דאגתו 
ממנו. ואף כשכולם היו מרחיקים מעל עצמם את 
מי שלא התנהג כראוי, מכל מקום ראש הישיבה 
יתירה, תוך שהוא  זצוק"ל קירבו אליו באהבה 
ממשיל זאת לערימה של אבנים המונחות זו על 
גבי זו, שכאשר יסלקו את האבן התחתונה הרי 
ששאר האבנים יפלו והם ימלאו את מקום האבן 
בחור שאינו מתנהג  ירחיקו  כך אם  התחתונה, 
כשורה, לא ירויחו מכך מאומה, שכן יבוא מישהו 

אחר במקומו.

פעם אירע שנכנסו לפני ראש הישיבה זצוק"ל 
קבוצה של בחורים חשובים, והתלוננו בפניו על 
בחור מסוים שאינו מתנהג כשורה ואשר לדעתם 
צריך להרחיקו מהישיבה. אך ראש הישיבה הודיע 
להם שהוא מסרב להרחיקו מהישיבה. אמרו לו 
בחורים אלו, שאם בחור זה לא יורחק מהישיבה, 
הם עצמם יקומו ויעזבו את הישיבה. השיבם ראש 
הישיבה, כי מוטב שהם יעזבו את הישיבה ולא 
בחור זה, שכן הם ימשיכו ללמוד בכל מקום שאליו 
יגיעו לבסוף, אך הוא ירד ח"ו לדיוטא תחתונה, 

והשאירו בישיבה.

וכאן ישאל השואל, האמנם, הרי זו סכנה לכל 
וכיצד הרהיב ראש הישיבה לסכן  בני הישיבה, 
ראש  אכן  זה.  בחור  עבור  הישיבה  בני  כל  את 
הישיבה שמידת 'אוהב את הבריות' הייתה חלק 
מקנין נפשו, לא היה יכול לנהוג בבחור זה כפי 
אדרבה  אלא  ולהרחיקו,  ראוי  היה  שלכאורה 
הוא מסר נפשו על הדבר והיה לומד עם אותם 
בחורים, ובאהבתו הרבה זכה להחזירם למוטב, 
לפי שאהבה זו היא מן הדברים היוצאים מן הלב 
ונכנסים אל הלב, וכאשר בחורים אלו היו מרגישים 
בכך, השפעתו עליהם הייתה עמוקה מאוד, והיו 

משנים את דרכם לגמרי.
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באהבה שאהב את התורה 

מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל
לרגל יום היארצייט - י"ט תמוז

נעליים קרועות למען התורה

סיפר חתנו הגדול מרן ראש הישיבה שר התורה 

הגר"ח שמואלביץ זצ"ל עובדא 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 

נאותים.  תנאי-חיים  מחוסרת  בהיותה  והשלגים, 

השלגים שהיו יורדים שם בכמות גדולה, נשארו 

בגובהם על פני הרחובות, עד שהשלג היה מגיע 

לחצי מטר בגובהו, בתנאים שכאלה למד שם רבינו, 

לאביו  לרגליו.  קרועות  בנעליים  מתהלך  כשהוא 

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? - 

בשלג  לילך  בחר  הוא  מאומה,  לקח  לא  לעצמו 

בחר  רובלים  ובאותם  קרועים,  במנעלים  הקשה 

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 רה"י 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 - שיכול היה 

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.

התקיימה  שבפולין  קאבעל  בעיירה  כי  מסופר,   

אחת מישיבותיה של נובהרדוק לתלמידים צעירים, 

תלמידי הישיבה עולי ימים אשר היו ברובם המכריע 

בני עניים סבלו מן הקור העז ששרר במקום, ובפרט 

"שמירה  סיפקו להם  לא  בגדיהם הדלים  כאשר 

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 שולח לישיבת בית יוסף סכום 

הגון למען הישיבה 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 זצ"ל בוילנא, ושוחחו יחדיו על גדלותו רבינו, 

סיפר לו הגרח"ע שלא אחת היה מקבל כסף מרבינו 

עבור בחורים חלשים במיר בכדי שהוא יביא להם 

את הכסף וזאת בכדי שהבחורים החלשים לא יפגעו 

ויחשבו 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"

תלמידו מוסיף וכותב: "גם אז שמעתי בביתו של 

מיר,  בישיבת  חזק  משבר  שהיה  הגרח"ע שבעת 

לבעלי  לשלם  אפילו  הישיבה  לראש  היה  שלא 

להקצבים,  בשר  ובשביל  לחם  בשביל  המאפיות 

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 

בהקדמה לספרו: "בדידי הוה עובדא, בשנת תרצ"ז 

ביקש ממני רבנו להיות שליח מצוה ולהעביר סכום 

כסף להגר"א וסרמן בברנוביץ'. הוא אמר לי ששמע 

שישיבת ברנוביץ' במצב כלכלי כה קשה, שלא זו 

בלבד שהספקים הפסיקו לספק בשר וכדומה, אלא 

וחייבים  לחם,  גם  לספק  הפסיקו  ימים  כמה  זה 

להציל את הישיבה של ר' אלחנן. תוך כדי דיבור 

הפליג בשבח הישיבה בברנוביץ'.

מילאתי את השליחות ומסרתי את הכספים לר' 

ומגיב  לרווחה  נושם  אלחנן  שר'  ראיתי  אלחנן. 

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

מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו תמכין דאורייתא

הרב אלכסנדר יצחק שכטר הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

אנטווערפן

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ני"ו
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה

שיזכו לראותו עולה מעלה מעלה
במעלות התורה והיראה 

ויראו רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח
לאורך ימים ושנים טובות


