
פרשת מטות

זמני כניסת ויציאת השבת

חיוב הכרת הטוב עד היכן
נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים. )במדבר 

לא, ב(

משה רבינו נצטוה לצאת למלחמת מדין, ועל 
אף שהיו חייו של משה תלויים במלחמה זו, 
מסר את נפשו ושלח מיד את ישראל למלחמה, 
וכמו שכתב רש"י )פסוק ג(: "אף על פי ששמע 
שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר".

והנה אחר כך נאמר בכתוב )פסוק ו( "וישלח 
אותם משה וגו' אותם ואת פינחס בן אלעזר 
רמז  )ילקוט  במדרש  והקשו  לצבא",  הכהן 
בעצמך,  נקום  אומר למשה  "הקב"ה  תשפה(: 
והוא שולח אחרים? אלא על ידי שנתגדל במדין, 
אמר, אינו בדין שאני מיצר למי שעשו לי טובה".

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  שואל 

זצ"ל, דלכאורה תמוה הדבר מאד, הרי נצטוה 
משה מפי הקב"ה שינקום את נקמת בני ישראל 
מאת המדינים, ואיך דחה את מצות ה' מפני 

מנהג דרך ארץ והכרת הטוב?

אלא, על כרחך צריך אתה לומר כי חיוב הכרת 
הטוב מפרש ומבאר את דבר ה', ואשר על כן 
מאמר ה' "נקום" - היינו על ידי אחרים. ואף 
על פי שלולי חיוב הכרת הטוב היתה הכוונה 
לאחר  מ"מ  דוקא,  בעצמו  שינקום  כפשוטו 
זו  הרי  הטוב,  הכרת  מידת  בחיוב  שנצטוינו 
ככל המידות שהתורה נדרשת בהן, ואף כאן 
מתפרש הציווי "נקום" ע"י שליח ולא בעצמך, 
כי "אינו בדין שאני מיצר למי שעשה לי טובה".

)שיחות מוסר, עמ' ש"כ, תכ"א(

"אני חייב לו הכרת הטוב"
של  הטוב  הכרת  במידת  הרגשותיו  גודל  על 
זצ"ל,  שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן 
סיפר הגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל משגיח 

בישיבת קמניץ בירושלים:

התקיימה  מושלג  ירושלמי  בליל  זה  היה 
של  לבנו  מצוה  בר  שמחת  וגן  בית  בשכונת 
אחד האברכים בישיבת קמניץ, נסע רבי משה 
ידו  על  והנה  הבית,  ליד  וירד  במונית  אהרן 
עוצרת מונית נוספת וממנה יורד הגר"ח שהגיע 

אף הוא להשתתף בשמחה.

תמה רבי משה אהרן בפניו: "מדוע טורח ראש 
הישיבה עד כדי כך בזקנותו לבוא לבר מצוה, 

ועוד ביום כזה של שלג וכפור?".

ענה לו רבי חיים: "הנני חייב הכרת הטוב, נכון 

אמנם שאני צריך להספיד הלילה במקום אחר, 
אולם אף על פי כן לקחתי מונית ובאתי לכאן, 
כיון שאברך זה מגיע להשתתף בשיחות שלי 

ועל כן אני חייב לו הכרת הטוב".

שאל רבי משה אהרן בפליאה: "וכי הנכם חייבים 
והלא בשיחותיו של ראש הישיבה  לו משהו, 
אין כלל מקום לשבת ובקושי ניתן לעמוד, וכי 
הוא עושה לכם טובה שהוא בא, ומה גם שהוא 

הרי נהנה מדבריכם?"

מיחידים, אם  מורכב  "ציבור  חיים:  רבי  ענהו 
אחד לא יבוא והשני גם לא יבוא וכן הלאה, 
הרי לא יהיה לי למי למסור שיחה, לכך אני 
שמכולם  שבא,  ואחד  אחד  לכל  טובה  מכיר 

יחד נוצר הציבור".

כוָֹנה,  ה ַהנְּ דָּ ַרם, לֹא זוֹ ַהמִּ ַאְך ָלַמד ִלּמּוד ֶזה אוֹ ַאֵחר ֵאֶצל ַרּבוֹ. בְּ ְלִמיד" ְלָכל ִמי שֶׁ ם "תַּ  ָאנּו ְמַיֲחִסים שֵׁ
ין.  ֵעיר ַאְנפִּ זְּ ְבִחיַנת "ַרּבוֹ" בִּ הּוא בִּ יַע ְלַמְדֵרָגתוֹ. ַהְינּו שֶׁ ּלֹא ִהגִּ א שֶׁ מוֹתוֹ, ֶאלָּ ַרּבוֹ ּופוֵֹעל כְּ ּנוֵֹהג כְּ ְלִמיד ָראּוי ַרק ְלִמי שֶׁ  ַהּתַֹאר תַּ

מּו ְלַרּבוֵֹתיֶהם ָכל ַהְנָהָגָתם דָּ ר בְּ ל, ֲאשֶׁ אי ּוֵבית ִהלֵּ מַּ ית שַׁ ְלִמיֵדי בֵּ ּוְכגוֹן תַּ
)מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין 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)
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מתורת רבותינו

דבר הישיבה

"לא יחל דברו" - כח הדיבור

בפרשתנו אנו קוראים "איש כי ידור 
נדר לה' וגו' לא יחל דברו ככל היוצא 
רבי  הגה"צ  היה  ג(.  )ל,  יעשה"  מפיו 
זיידל אפשטיין זצ"ל מוסר מה ששמע 
ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  ממרן 
בפרשת  הלימוד  כי  זצ"ל,  ליבוביץ 
צריך  נדרים  ובמסכת  בתורה  נדרים 
לעורר אצל הלומד התפעלות תמידית 
רואים  שכן  האדם,  בגדלות  והכרה 
ניתן לאדם כח לחולל  אנו עד כמה 
פלאות בדיבורו, בהבל פה יכול הוא 
לו  מותר  שהיה  דבר  לעצמו  לשנות 
לאסור, ולשנות את מהותה של בהמת 
חולין ולהפוך אותה לבהמה קדושה, 
ומכאן  בפיו,  אותה  שיקדיש  ידי  על 
ואילך הנהנה מבהמה זו עובר באיסור 

של מעילה.

כח מיוחד ניתן לישראל. בכח פיו של 
האדם טמונה גדלות עצומה, לא לחינם 
עד שהתרגום  "מדבר",  נקרא האדם 
אונקלוס מתרגם את הפסוק )בראשית 
ב, ז( "ויהי האדם לנפש חיה" - לרוח 
ממללא, היינו כל מהות האדם גדלותו 

וכוחותיו טמונים בפיו ובכח דיבורו.

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

מכיר טובה
בין שלל המידות הטובות של מרן ראש הישיבה 
הגרנ"צ פינקל זצ"ל, זהרה ביופיה ושלל גווניה 
מידת הכרת הטוב. כל מי שהעניק לו טובה, ואפילו 
קטנה, גם אם לא התכוון להיטיב לו, הכיר בטובתו 
והרגיש משועבד אליו כל ימי חייו. מאי משמע 
משועבד? גם אם הלה ביקש ממנו בקשה קשה 
שנזקקו מאמצים כבירים להגשמתה, ואפילו אם 
הוצרך לשנות ממנהגו בעקבות זה, בכל זאת היה 
נרתם בכל מאמצי כוחו למלא את בקשתו, גם 
אופן  בכל  לפני עשרות שנים,  אירע  אם הדבר 

הרגיש שהדבר מחייב אותו.

ומופלאים.  דקים  היו  הטוב  בהכרת  חשבונותיו 

פעמים רבות אפילו אותו אדם שראש הישיבה חש 
כלפיו הכרת הטוב לא ידע להסביר בדיוק על מה 
ולמה הוא מכיר לו טובה. סיפרו יהודים שכאשר 
ראש  להם  לישיבה, אמר  להתקבל  בניהם  באו 
הישיבה: מה השאלה, הלא אני מחויב לאביכם 
בשעת  לנחמם  בא  היה  לעיתים  הטוב.  הכרת 
אבלם, כאשר כמעט ולא היה לו קשר איתם ולא 
הבינו מדוע הטריח את עצמו במאמצים ניכרים, 
עד שהתברר שעשרות שנים קודם לכן עשו לו 

איזה טובה.

בחור שוויצרי הגיע לישיבה, שאלו ראש הישיבה 
לשמו, וכאשר אמר את שמו, קיבלו במאור פנים 

מיוחד.  יחסן  הוא  כאילו  מיוחד,  בכבוד  בו  ונהג 

ומדוע כה כיבדו? התברר שבאחת הפעמים שראש 

הנהג  היה  הישיבה,  למען  בשוויץ  היה  הישיבה 

וביקש  יום,  באותו  עסוק  להסיעו,  רגיל  שהיה 

מאביו של אותו בחור שימלא את מקומו. דבר זה 

גרם למרן רה"י הגרנ"צ לנהוג בבנו בכבוד מיוחד, 

ואף ביקש ממנו שלא ישכח למסור לאביו יישר 

כח גדול. )מפי בעל המעשה הרה"ג רבי יחיאל 

רוטשילד שליט"א(.

)בכל נפשך, עמ' 390, 393(

הכעס מאבד את חכמתו של האדם
ויקצוף משה על פקודי החיל. )במדבר לא, יד(

ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא 
חכמתו מסתלקת ממנו וכו', ממשה, דכתיב ויקצוף 
משה על פקודי החיל וגו', וכתיב ויאמר אלעזר 
הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת 
התורה אשר צוה ה' את משה וגו', מכלל דמשה 

איעלם מיניה. )פסחים דף ס"ו ע"ב(

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
הנה ודאי כי הדרך להרחיק מנפשותינו את מידת 
מרובה  והתבוננות  לימוד  ידי  על  היא  הכעס, 
הכעס,  מידת  בגנות  המדברים  חז"ל  במאמרי 
אולם עדיין קיים לפנינו מקום מכשול, שכאשר 
נוטה הוא לדון בנפשו כי  בא אדם לכלל כעס 
כי  רובץ,  חטאת  זה  ולפתח  בצדק,  הוא  כעסו 

מידת הכעס מעוותת את שיקול הדעת, ובטוח 
הוא שכעסו הוא נכון וכדין. אך לכשנתבונן בדברי 
חז"ל ניווכח שאף כעס שהוא כדין גורם לאדם 

לאבד את מעלותיו ולרדת ממדרגותיו.

אמרו חז"ל )ויקרא רבה יג, יא( "אמר רב הונא 
בשלשה מקומות כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה 
וכו', בכלי מתכות מנין? שנאמר "ויקצוף משה על 
פקודי החיל וגו', ויאמר אליהם משה החייתם כל 
נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וגו'", 
לומר  ושכח  הלכה  ממנו  נתעלמה  שכעס  וכיון 

להם הלכות כלי מתכות".

ולכאורה, הרי היה יסוד נכון לקצפו של משה וגם 
טענתו היתה צודקת, שהותירו בחיים את בנות 
מדין שהחטיאום, והיה מן הדין לכעוס עליהם, 

אם כן מדוע נתעלמו ממנו הלכות כלי מתכות?

אמנם הטעם בזה, אומר מרן רה"י הגר"ח, כי מה 

שחכמתו מסתלקת ממנו, אין זה עונש על חטא 

שסכין  וכמו  טבעית,  תוצאה  זוהי  אלא  הכעס, 

כוונה, כך הכעס  חותכת ואש שורפת אף בלא 

אם  הבדל  ואין  האדם,  של  חכמתו  את  מאבד 

יש טעם הגון לכעס אם לאו, כעס תמיד מביא 

חכמתו  הוא  חכם  "אם  ולפיכך  טעות,  אחריו 

מסתלקת ממנו".

)שיחות מוסר, עמ' שע"ד-שע"ה(

הקטע הבא בצמוד מיד אחרי הקטע 

הקודם

והסר כעס מלבך
ברשימה שכתב מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ 
גנות  את  מביע  הוא  ממחברותיו,  באחת  זצ"ל 
דיוקנו  ומיטיב לשרטט את דמות  מידת הכעס 

של הכועס במשל ומליצה:

שלמה המלך החכם מכל אדם אומר )קהלת יא, 
י( "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך".

למה הדבר דומה, משל לארמון מלכים כאשר 
עוברים לפניו, נופל על העובר אימה ופחד, סביב 
סביב עומדים שמירה של צבא במלבושי כבודי 

ויקר, נושאים דגלים מרהיבי עין.

מן הארמון נשקפה דמות דיוקנו היפה של המלך 
מעוטרת בעיטורים שונים, אורות הארמון זורחים 
בשלל צבעי הקשת, וכולו אומר כבוד ויקר ואימה 
ויראה, מכאן יוצאים כל החוקים לכל התושבים 
ולמלחמה,  לשלום  הצבא  לאנשי  הצווים  וכל 

חתימתו של המלך לבדה מסדרת את כל הענינים 
בלי כל מפריע.

אבל  ועמו,  המלך  בין  שלום  בעתות  זה  כל 
קורה  המלך  נגד  העם  של  התקוממות  בעתות 
שהמתקוממים זורקים פצצות על ארמון המלך 
המלך  משפחת  אנשי  וכל  נהרס,  הארמון  וכל 
נהרגים, ואנשי הצבא בורחים בבזיון. ברגעים אלו 
אין ארמון מלוכה ואין מלך, הארמון הוא חורבה 
של רפש ואפר, קברו של המלך וממלכתו, והכל 

נשרף באש בלתי כבה.

לזה דומה האדם, כל אדם הוא דומה למלך, צלם 
על  מפקד  הוא  מולך  שלו  השכל  אם  אלקים, 
כל איבריו, וכל איבר לא יזוז בלתי פקודתו של 
השכל, לא הפה ולא העין ולא הרגלים, אז הוא 
מביע הערצה אצל עצמו ואצל אנשים הסובבים 

אותו, והוא חשוב כמושל ומלך ממש.

לא כן כשהוא כועס ומתעצבן, אז הגפרור הקטן 

הנקרא "כעס" מדליק בבת אחת את כלי הנפץ, 

להדלק  מתחילים  הם  ואז  הרעות,  מידותיו 

ולהתלהב, וצלם אלקים שבאדם נשרף עד לאפר, 

ופניו נהפכים לפני חיה רעה, אצבעותיו וציפורניו 

נעשים צפורני חיה כשהם דוקרים בכח וקורעים 

הכל בלי רחמים.

בן אדם! כך הוא התצלום ממך! כשאתה בכעס 

אז תימאס בעיני עצמך כל שכן בעיני אחרים.

כעס אין לו מידה וגבול, עד היכן שוקע האדם 

על ידו.

וזה לעומת זה, מנוחת הנפש אין לה ג"כ מידה 

עד היכן האדם מתרומם ומתעלה על ידה.

)בנין נחום, עמ' תקס"ד(



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

אש דת. גלויה שצורפה לספרי 'אש דת' שנשלחו לישיבה על ידי המחבר כ"ק האדמו"ר רבי משה יחיאל מאוז'רוב 
זצ"ל. הוא מציין כי חלק מן הספרים נשלחו לישיבה, ואחרים עבור מרנן ראשי הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ 

זצ"ל והגאון רבי בייניש פינקל זצ"ל;יבדלחט"א הגאון רבי אביגדר נבנצל שליט"א ועוד מתלמידי הישיבה

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

רבי רפאל 
שמואלביץ

נחלה מבוהלת
ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה 

וערים לטפנו. )במדבר לב, טז(

זהו שאמר הכתוב )קהלת י, ב( "לב חכם לימינו ולב 
כסיל לשמאלו" וכו', לב חכם לימינו זה משה, ולב 
כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד, שעשו את 
העיקר טפל ואת הטפל עיקר, שחיבבו את ממונם 
יותר מן הנפשות, שהן אומרים למשה "גדרות צאן 
נבנה למקננו פה וערים לטפנו", אמר להם משה 
אינה כלום אלא עשו את העיקר עיקר, תחילה "בנו 
לצאנכם"  "וגדרות  כך  ואחר  לטפכם"  ערים  לכם 
וכו', אמר להם הקב"ה אתם חיבבתם את מקניכם 
יותר מן הנפשות חייכם אין בו ברכה, עליהם נאמר 
)משלי כ, כא( "נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה 

לא תבורך". )במדבר רבה כב, ט(

לכאורה יש להקשות, מדוע גינו חז"ל כל כך את בני 
גד ובני ראובן על שביקשו להשתקע בעבר הירדן, עד 
שקראו עליהם את הפסוק "נחלה מבוהלת", והלא 
על הפסוק )דברים לג, כא( "וירא ראשית לו כי שם 
חלקת מחוקק ספון", פירש"י: "ראה ליטול לו חלק 
בארץ סיחון ועוג, שהיא ראשית כיבוש הארץ, כי ידע 
אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק, והוא 
משה", הרי שבני גד ובני ראובן ויתרו על קדושת 
ארץ ישראל כדי שיהיו סמוכים לגופו הקדוש של 

רבם, ולא משום ממונם ומקניהם?

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  ביאר  אלא, 
לוינשטיין זצ"ל, ודאי שעיקר מגמתם וכוונתם היתה 
משום ששם היה מקום קבורתו של משה, אך בכל 
זאת היה מעורב בכך גם משהו מהענין של "נחלה 
מבוהלת", שחיבבו את ממונם, ומחשבה זו הלכה 
ונמשכה בכל מהלכיהם, עד שהיא קרויה על שמה 

"נחלה מבוהלת"!

והוסיף, כי כעין זה מצינו בכתוב בקהלת )י, יא( "יקר 
מחכמה וכבוד סכלות מעט", ופירש"י: יקר - מלשון 
כובד, כלומר, אם נניח על כף המאזנים מצד אחד 
ריבוי של חכמה וכבוד, ומן הצד השני מעט סכלות, 

יכריע מעט הסכלות את ריבוי החכמה והכבוד.

וכן הוא הדבר בבני גד ובני ראובן, הן אמנם עיקר 
חלקת  שם  כי  לו  ראשית  "וירא  היתה:  מגמתם 
מחשבת  של  מעט  הכסילות  אך  ספון",  מחוקק 
והכבוד  החכמה  ריבוי  את  הורידה  הממון  חיבוב 
של המגמה העיקרית, עד שכל הנחלה קרויה היא 

"נחלה מבוהלת".

 ויש בכך לימוד חשוב עבורנו, סיים מרן המשגיח 
סכלות,  ומעט  חכמה  הרבה  בו  שיש  אדם  ואמר, 
אין הסכלות עומדת לעצמה, אלא שהיא מכריעה 
ומורידה את כל הכבוד והחכמה עמה במחיצתה! 
אלא אם כן יתאמץ האדם ויתגבר על מעט הסכלות 

שבקרבו.

)הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל - זכרון 
שמואל, עמ' תקמ"ז(

המשך



 תרפ"א והלאה 
הקשר עם יהדות ארה"ב

קיומה  במאה השנים הראשונות לקיומה, הושתת 
בני מדינת  הכלכלי של הישיבה על תמיכתם של 
רוב  עם  יחד  צילה  אז תחת  רוסיה שמיר חסתה 
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 

העזרה  מרכז  עם  והחינוך שלה  התורה  ומוסדות 
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 
הימים  במונחי  )סכום עתק  דולר  וחמשה אלפים 
ההם(, ומאנגליה עשרת אלפים לירות שטרלינג, אשר 
נועדו לקיומם של מוסדות התורה והחינוך החרדיים. 
והישיבות  התורה  מוסדות  גם  באו  הזמן  במשך 
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 המלחמה. 
ממוסד 'עזרת תורה' הומצא אז לידו של מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי אברהם צבי קמאי זצ"ל לקיומה 

של הישיבה סך שלשים אלף מארק פולניים. 

מיר.  בישיבת  בקביעות  לתמוך  הוסיף  זה  מוסד 
יושר  מליצי  ומנהלי  אנשיו  היו  הבאות,  ובשנים 
תמידיים עבור הישיבה בבקשותיה ותזכיריה אל 
הגדול מטעם  לגוף התמיכה  אז  ה'ג'וינט' שהפך 

יהודי ארה"ב.

בחורף תרפ"ד, התמיכה מאמריקה הצטמצמה מאד 

התלמידים  קשה.  כלכלי  במצב  עמדה  והישיבה 

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 קלמנוביץ זצ"ל, קם ונסע לארה"ב, 

כאשר בדרכם עברו 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 

ובכל  ענייניהם  בכל  הישיבה  בני  לטובת  המצודה 

צרכיהם למען יוכלו לעמול בתורה בהשקט ובטח 

אף כאשר העולם כולו רוגש וסוער.

נושא בעולם עם זולתו
עבודת קודש מיוחדת היתה לרבינו 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 
באותה שעה   - רבים  יהודים  בהם  נוספים,  רבים 
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.

הזולת  עניני  כל  לליבו,  נגעו  הכלל  צרות  רק  לא 
תפסו אצלו מקום נכבד. מופלאה היתה עבודת קדשו 
בהשתתפות 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 הרבים והכל 
תוך ההקפדה על קביעויות וסדרי הלימוד 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".

סיפר אחד ממקורביו עוד בשנים שטרם התמנה לראש 
ישיבה, כי פעם הציע לו רבינו להתלוות אליו לחלוקת 
צדקה לתלמידי חכמים ועניים בירושלים. רבינו ביקש 
ממנו שיתלווה אליו כדי שיוכלו לשחוח בלימוד בדרך 
ולא יתבזבז זמן יקר. "אמנם" - סיפר אותו מקורב "לי 
עצמי היה זה לימוד חשוב ופרק של נשיאה בעול עם 
הזולת. 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

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

מסע במשעולי תולדות
ממלכת התורה 'מיר'

עובדות מחיי מרן רה"י
 הגאון הגדול

רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל בכל נפשך
 סימן טוב ומזל טוב

יהא לנו ולכל ישראל 
 צרור ברכות מאליפות

הננו לשגר קמי 
 מורינו הגאון 

רבי בנימין קרליבך שליט"א
מראשי הישיבה 

 ומנב"ת הרבנית תליט"א
 לרגל השמחה השרויה במעונם 
 בהולדת הנכדה תחי' בת לבנם 

הרב ביינוש הי"ו

יזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים 
טובים ולרוות רוב נחת דקדושה ממנה 

ומכל יוצ"ח, מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד נאמן לישיבה הקדושה

הר"ר חיים אללעך הי"ו 
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
ולבנו הרה"ג רבי אלימלך אללעך שליט"א

ראש חבורה בישיבה הקדושה
לרגל השמחה השרויה במעונם 

באירוסי הנכדה-הבת
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה 
הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח 

מתוך שמחה וטוב לבב


