
מיתת צדיקים מכפרת יותר מקרבן

ותמת שם מרים )כ, א(.

אדומה,  פרה  לפרשת  מרים  מיתת  נסמכה  למה 
לומר לך מה קרבנות מכפרין, אף מיתת צדיקים 

מכפרת )רש"י(.

בפשטות חידשו רבותינו, כי גדול כוחה של מיתת 
צדיקים לכפר כמו קרבנות. 

היינו  הפוך,  הוא  החידוש  אדרבה  באמת  אבל 
צדיקים.  שיש בקרבנות אותה כפרה כמו מיתת 
הוא  הדין  ביותר למדת  הגדול  בוודאי הפיוס  כי 
במיתתם של צדיקים, אולם ברחמי השי"ת חידשה 

התורה שגם ע"י קרבן בהמה אפשר לשכך חרון 
אף ולפייס מדת הדין. 

ומה שנאמר "מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים 
מכפרת" - אין הדמיון בסברא, אלא הכוונה היא 
שכיוון שבקרבנות כבר נשנה סוד זה של כפרה 
ובמיתת צדיקים עדיין לא שמענו, הרי כעת לימד 

אותנו הכתוב כי מיתת צדיקים מכפרת.

מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל

מדוע העדיף מרן המשגיח ללמוד עם בחור שלא הצטיין בהליכותיו
סּוָפה )כא, יד(. ֶאת ָוֵהב בְּ

מנין נובעת עיקשותו של בן ישראל, שכאשר רוצים 
לדחות חידוש שחידש בדברי תורה, הוא נלחם 
עליו בכל נפשו וזועק ורותח בריתחא דאורייתא, 
עד שאמרו חז"ל )קידושין ל:( שאפילו האב ובנו 
הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים 
אויבים זה את זה, ורק כאשר מגיעים למסקנא 
נעשים אוהבים זה את זה. כמו שדרשו חז"ל שם 

סּוָפה".  מהפסוק שלפננו "ֶאת ָוֵהב בְּ

שמעתי מרבי יחזקאל אברמסקי שאמר כי שורש 
לחדש  ויגע  העמל  ישיבה  שבן  כיון  הוא,  הדבר 
בתורה הופך החידוש והסברא לחלק מליבו, אם 
מנסים לשבור ולפרוך את חידושו הוא חש כאילו 
פוגעים באבר מאברו, הוא נאבק על סברתו כמו 
על ציפור נפשו, זהו "בן תורה אמיתי" - שהתורה 

שלמד נעשית עצם מעצמיו בשר מבשרו.

בענין זה שמעתי על מרן המשגיח רבי ירוחם ממיר 
שהיה רגיל ללמוד חברותא עם בחור שלא היה 
כאשר  ובנימוס   ארץ  בדרך  בהליכותיו  מצטיין 
שאלוהו מדוע הוא לומד דוקא עמו, השיב מרן 
המשגיח: הבחור הזה תורתו היא בתוך לבו ובתוך 
מעיו, כאשר אני לומד עמו ומתחיל לדון באיזו 
סברא בגמרא או בתוספות אם אני רוצה לדחות 
כי  כך עד ששוכח  כל  הוא מתפעל  את סברתו 
אני  זקן ממנו, ובלי משים אף מכה אותי, על ידי 

לימוד תורה שכזה אני מהדר ומחשיב.

מאורי שערים )להג"ר אריה לייב גורביץ 
ר"י גייטסהעד מגדולי תלמידי הישיבה(

הכרת הטוב אף כשכוונת מטיבו - רעה

ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו )כא, לד(.

לכאורה למה היה ירא משה מעוג מלך הבשן, 
האם שייך לומר שנתיירא משה מבן אדם שכל 
כולו בשר ודם ועצמות, הרי ודאי שאין זה נאות 
למשה רבינו איש האלקים, אלא בא רש"י ופירש 
לנו: "שהיה משה ירא להלחם, שמא תעמוד לו 

זכותו של אברהם, שנאמר ויבוא הפליט, הוא עוג".

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
למדים אנו מכאן חיוב הכרת הטוב עד היכן הוא 
מגיע, שהנה כבר כתבו התוס' )נדה דף ס"א ע"א 
ד"ה זה עוג( על כוונתו האמיתית של עוג באותה 

 "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

וכאשר תינצל מן הכעס
על הפסוק בפרשתנו "ויאמר ה' אל משה ואל 
אהרן יען לא האמנתם בי" )כ, יב(, אמרו חז"ל 
"מיד הקפיד משה כנגדן והכהו פעמים ויצאו 
מים רבים, אמר משה רבינו אני הקפדתי וכו'" 

)במדבר רבה פר' יט(.

משה  שנתבע  משמע  חז"ל  דברי  מלשון 
שנהג במידת ההקפדה והכעס, ותמוה מה 
השייכות בין עוון כעס לבין פגם באמונה "יען 
לא האמנתם בי", ובאמת מצינו לרז"ל )שבת 
קה:( שאמרו "כל המשבר כלי בחמתו, יהא 
בעיניך כאילו עובד עבודה זרה", הרי שהכעס 
שורשו בחוסר אמונה. וצריך להבין את הקשר 

בין שני הדברים. 

ביאר מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל: 

היסוד של "אמונה" הוא מלשון "יתד נאמנה", 
היינו יתד שאינה זזה ממקומה, ואפילו כל 
סוד  ממקומה.  יעקרוה  לא  העולם  רוחות 
האמונה הוא הקביעות, היציבות, וכל תנודה 
או יציאה מהמקום, היא יציאה מהאמונה. 
מחמת  הרגיל  מגדרו  האדם  יוצא  כאשר 
סיבה כלשהי, יש בכך פגם באותה יציבות 

הנתבעת מהאדם. 

לפיכך, אף שכעסו של משה רבינו ע"ה על בני 
ישראל היה מכח התורה, והרי זה נצחי ככל 
התורה כולה, מכל מקום מחמת רום מדרגתו 
ומעלתו הוא נתבע על זיז וניע כלשהו, אשר 
לשלימות דרגתו נחשב הדבר כתביעה של 

"לא האמנתם בי". 

כמה יש לנו לחרד ולירא ממדה נוראה זו 
של כעס, אשר אלפי דרגות מבדילות בינינו 
בבחינת  שאנו  עד  ע"ה,  רבינו  משה  לבין 
"כמוץ אשר תדפנו רוח" הנאמר על "לא כן 
הרשעים" )תהלים א, ד(, לעומת הצדיק אשר 

הוא ואמונתו "כעץ שתול". 
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שעה: "דאמר במדרש, עוג אמר בלבו אלך ואומר 

לאברהם וילחם וימות ואשא שרה אשתו, אפילו 

הכי היה ירא משה שמא תעמוד לו זכות אברהם", 

הרי שכוונתו של עוג היתה לרעה, ואם כן מדוע 

היה משה ירא מאותה זכות?

אלא מוכח מכאן, כי הנהנה ומקבל טובה מאיזו 

לנו כלל מה  נוגע  זה  בריה שתהיה בעולם, אין 

היתה כוונת המיטיב, ואף אם באמת כוונתו היתה 

לרעה, אך אם נסתובב הדבר לטובה, הרי זה חייב 

להכיר טובה למי שגרם לו טובתו.

עוג מלך הבשן לא היתה כוונתו להיטיב ולעשות 

להרע  אך  היתה  מטרתו  כל  להיפך,  אלא  חסד, 

רבינו  משה  אמנם  שימות,  לו  ולגרום  לאברהם 
ידע שמגיע לעוג הכרת הטוב כיון שבפועל היה 
בזה חסד לאברהם, ולפיכך היתה זכותו גדולה 
כ"כ, עד כדי כך שכל כלל ישראל היה נתון בסכנה 
שמא תעמוד לו זכות זו, והוצרך משה להבטחה 

מיוחדת מהקב"ה "אל תירא אותו".

שיחות מוסר )עמ' ש"כ(

זאת חוקת ה'זמן' 
זאת חקת התורה וגו' )יט, ב(.

מורי ורבותי! אנו אוחזים כעת באמצע חודש תמוז, 
יש כאלו שמתלוצצים, שימי 'הזמן' נגמרים בשבועות, 
לאחר מכן מתחילים ימי 'בן הזמנים', ולאחר מכן 
נוספים... עלינו לזכור  'בין הזמנים'  ימי  מתחילים 
על  חובה  'הזמן'...  ימי  סוף  עד  חודש  עוד  יש  כי 
'קבלות'  עצמו  על  לקבל  ואחד מאיתנו,  כל אחד 
גדרים,  עוד  עצמו  על  להטיל  ולהוסיף  וחיזוקים, 
הכרחים ושיעבודים, כביכול אנו עומדים בתחילת 

ימי 'זמן' חדשים.

הביטו וראו מהם תחבולות יצר הרע, בחורים ניגשים 
אלי לשאול אותי, אודות מחנה קיץ כזה או אחר, 
וכמובן שהם צריכים ליסוע לראות אותו כמה ימים 
קודם לכן... או אודות פעילות לקירוב רחוקים. וכן 
למקומות  טיולים  אודות  אותי  ששואלים  פעמים 
נפלאים,  תירוצים  אלא  אינם  אלו  כל  הקדושים, 
שנועדו כביכול 'להציל' את העולם או את עצמו, 
אך תורה מה תהא עליה... וכשבחור זה ניגש ושואל, 
אין זה מתוך כוונה רעה חלילה, אלא מתוך תמימות, 

שסבור הוא ששואל שאלה טובה. אוי, כמה צריך 

לרחם. איזה חוסר הבנה!

הלוא בחור או אברך שמרגיש שהוא מוכרח לסיים 

את שני פרקי המסכת בעיון, אין לו רגע אחד פנוי 

לדברים אלו, וכל התירוצים ה'נפלאים' של הצלת 

נפשות ותפילה במקומות קדושים בטילים מאליהם, 

שהרי הוא קיבל זאת עליו כהכרח.

אנשים שאין להם הכרח, ועושים את כל מעשיהם 

על פי הבנתם ושכלם, הרי הם מופקרים, פעמים הם 

מחשבים כך ופעמים הם מחשבים כך, אך האמת 

שכל חישובים אלו אינם אלא ביטול תורה 'לשם 

)יהושע א, ח(: "והגית  שמים'. ורח"ל חיוב התורה 

וכפי  נעשה אצלם כרשות בלבד,  ולילה"  יומם  בו 

שמצינו בדעת הרמב"ם )ת"ת פ"א, ה"ח(, ובביאור 

הרא"ש בדברי הגמרא )נדרים ח, א(: "דאי בעי פטר 

נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית", ואנשים אלו 

מתכוונים לכך ברצינות.

עלינו לזכור היטב מה שכתוב בתורה: "זאת חוקת 
התורה", ונאמר זאת בלשון ציווי וחוק גמור, בכדי 
להורות שצריכים לקיים את מצוות התורה כציווי 
וחוקה, במסירות נפש ומתוך עבדות, וכפי שדרשו על 
כך חז"ל )ברכות סג, ב( שאין דברי התורה מתקיימים 

אלא במי שממית עצמו עליהם. 

לא אחת בחור ניגש לשאול אותי, על כי למרות שהוא 
לומד היטב, דברי התורה אינם מתקיימים בו - אינו 
זוכר את תלמודו. ומבקשים סיבות לדעת מדוע זה 
קורה, והדברים פשוטים, לימוד ללא מסירות נפש 
אינו מתקיים, כשנותר חודש שלם עד סוף הזמן, 
מוטל עלינו להשלים את הסוגיות ביתר עמקות וביתר 
היקף, בכדי שהמסכתא הנלמדת כעת תתקיים בנו 
כ'מונחת בקופסא', עלינו לעשות 'הכרחים' כנגד דרך 
הטבע, ועל ידי כך נשריש בקרבנו שדברי הכתוב 
)יהושע א, ח(: "והגית בו יומם ולילה", הם כפשוטו 

ממש, ללא 'פשטים' נוספים.

שיחות הגרנ"נ – פרשת חוקת

ויבאו בני ישראל וכו' ותמת שם מרים ותקבר שם. )כ, א(. 

בפרש״י בפ' וזאת הברכה ]ל״ג ח' ד״ה תריבהו וכו'[ 
כתב וז״ל ”דבר אחר, תריבהו על מי מריבה, נסתקפת 
לו לבוא בעלילה, אם משה אמר 'שמעו נא המורים׳ 
אהרן ומרים מה עשו עכ"ל". ומקורו בספרי שם. הנה 
ליכנס  עתידה  הייתה  דמרים  הספרי  מדברי  מבואר 
לארץ, רק שנגזר עליה שלא ליכנס מחמת חטא, ורק 
שלא נתגלה באיזה חטא חטאה שנגזר עליה שלא 

ליכנס לארץ.

והנה צריך לבאר מהו מקור דברי הספרי דמרים מתה 
שהגיע  מחמת  ולא  חטא  מחמת  לארץ  נכנסה  ולא 
זמנה למות, דבשלמא לגבי אהרן כתיב להלן ]כ' י״ב[ 
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי 
להקדישני וגו'". וע"ז כת' בספרי שם שהקב״ה בא עליו 
בעלילה כביכול, ובאמת ענשו על חטא אחר. אמנם 
לגבי מרים הלא נפטרה קודם מעשה מי מריבה, דהרי 
מחמת פטירתה נסתלק הבאר ונשתלשל מזה מעשה 
מי מריבה, וא"כ מהו המקור דנענשה מרים כלל, הלא 

יתכן שהגיע זמנה ליפטר מן העולם. 

ונראה לבאר בזה דהנה קשה הלא גם לגבי משה רבינו 
כת' בפרש״י בפ' וילך על הפסו' 'בן מאה ועשרים שנה 
אנכי היום וגו' וכת' שם ברש״י ]ד״ה אנכי היום[ ז״ל 
"היום מלאו ימי ושנותי וכו׳ עכ״ל". הרי מבואר דבאמת 
הגיע זמנו של משה ליפטר מן העולם מחמת שמלאו 
ימיו. ]ואיתא נמי בתנא דבי אליהו רבה פט״ז על הפסו' 
בבראשית 'והיו ימיו מאה ועשרים שנה' דשנותיו של 
ולכא' הלא  ועשרים שנה[.  אדם בשלמות הם מאה 
מפורש בתורה שהיה צריך משה רבינו ליכנס לארץ 
ורק מחמת מי מריבה נגזר עליו שימות ולא יכנס לארץ.

אלא דהביאור בזה הוא עפ"י מש״כ בגמ' ]תענית ט'[ 
דמשה אהרן ומרים הם שלשה פרנסים שעמדו לישראל, 
דהיינו מנהיגים, ונקראו בפסו' 'שלשת הרועים'. ומקור 
הדברים בדברי הנביא מיכה ]מיכה ו' ד'[ ״ואשלח לפניך 
את משה אהרן ומרים" וברש"י שם מביא דברי התרגום 
יונתן וז״ל "משה לאלפא מסורת דינין, אהרן לכפרא 
על עמא, ומרים לאוראה לנשיא, עכ"ל״. )בדרך אגב 
מדויק בלשון התרגום דאצל משה נקט לשון 'לאלפא' 

כי זהו לאנשים והוא מדין לימוד תורה. אמנם אצל 
מרים נקט לשון ׳לאוראה' כי זהו לנשים והם אינם 
מחויבות בת״ת אלא רק מצד הוראה שידעו איך לקיים 
המצוות(. הרי מבואר דמשה אהרן ומרים היו שלשת 

המנהיגים של כלל ישראל במדבר.

ולפי״ז מבוארים הדברים היטב, דמשה אהרן ומרים 
אלא  למות,  ימיהם  כשמלאו  כולם  נפטרו  באמת 
דבתורת מנהיגי כלל ישראל היה להם להאריך ימים 
ישראל  כלל  את  להכניס  בכדי  לשנותיהם  מעבר 
יכנסו  וע״ז אמר הקב״ה שמחמת החמא לא  לארץ, 
לארץ ולא ינהיגו את כלל ישראל אלא יהושע יכניס 
את כלל ישראל לארץ. וזהו מקור דברי הספרי הנ״ל 
דוודאי מרים נפטרה מחמת שהגיע זמנה, אלא דאם 
לא היה סיבה של חטא הרי הייתה צריכה להמשיך 
ולחיות בתורת מנהיג מצד שהציבור צריך לה ולהיכנס 
לארץ, וע"כ מוכרח שנפטרה מחמת סיבה של חטא 

שלא נתפרש מהו. 

מתורת רבותינו

הגאון רבי יצחק הלמן שליט"א
מפני מה נסתלקה מרים



עיון בפרשה

ברש"י בפרשתנו )חוקת( לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר.

מדוע  רש"י  דברי  לבאר  חכמים  בשפתי  וכתב 
נקראת פרה שעשה משה במדבר על שמו לפי 
כשעשה משה פרה זו במדבר, היו מניחים אפר 
ממנה בהר המשחה לכהנים גדלים, לפרות אחרות 
שמקדשין ממנו, ר"ל בכל פרות היו צריכים לערב 
אפר מפרה של משה, ובזה מקדשים אותה, ואי 
לאו הכי פסולה לאפר פרה, לכך נקראת על שמו 

של משה עכ"ד.

בספר ליקוטי חיים אומר )להג"ר חיים יצחק דוד 
ווייץ זצ"ל אב"ד טארניפאל, ריש פרשתן( על מה 
שכתב השפ"ח שהיו צריכים לערב אפר מפרה 

של משה בכל פרות, כי פירוש זה "בדה מלבו", 

דהנה איתא במשנה )פרה ג, יא( ואחד נותן בהר 

המשחה, ונסתפקו שם בר"ע מברטנורה ובתוי"ט 

אם דוקא לפרות אחרות כהן גדול מקדש הימנה, 

דהדין דשבעה ימים קודם שריפת הפרה היה מזין 

עליו מכל חטאת שהיו שם, וזה היה מן החלק 

שבהר המשחה, או אפילו לטמא מתים דכהנים 

ג"כ מזין מזה דהר המשחה ולא מן המשמרת, 

לא  חכמים  בשפתי  שנזכר  התערובת  זה  אבל 

יעלה על שום דעת, ולא נזכר ברמב"ם מזה, אע"פ 

שכתב כן מצאתי, יחזיק המציאה לעצמו עכ"ד.

דוד  פני  בספרו  זצ"ל  החיד"א  הגאון  אמנם 

זה בשם הידי  א'( הביא פירוש  )בפרשתן אות 

משה על המדרש )במדב"ר יט, ו( וז"ל: הנה בספר 

ידי משה פירוש המדרש, דפרה שעשה משה תמיד 

קיימת ומערבין קצת מאפר פרה שעשה משה עם 

הפרות האחרות עיי"ש. ובש"ך על התורה )בא"ד 

ואמר אליך( כתב דהטעם יען משה רבינו ע"ה ידע 

הטעם ועשה הפרה בכוונתו, והשאר עשו לדעת 

משה רבינו ע"ה עכ"ל. ומסיים החיד"א: ומיהו כעת 

לא נתברר לי שמערבין בכל פרה מאפר פרה של 

משה, ועיין ברמב"ם וברא"ם עכ"ל.

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

עירוב אפר בפרה אדומה
מפרה ראשונה שעשה משה

מעומק ליבנו הננו לשגר 
ברכת מזל טוב

קמי ידיד נאמן 
עושה ומעשה לטובת הישיבה

ביתו אכסניה של תורה

הר"ר מאיר יהודה פאפא הי"ו
וכל המשפחה הכבודה 

וינה

לרגל שמחת נישואי הבן הי"ו
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיעלה הזיווג יפה ולבנין 
עדי עד ויזכו לבנות בית נאמן 

בישראל ויראו מהם ומכל יוצ"ח רוב 
נחת ושמחה כל הימים

מעומק ליבנו הננו לשגר 
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו הנכבד
תמכין דאורייתא

הר"ר יעקב שלום בלוי הי"ו

וכל המשפחה הכבודה 
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי הבן 
הבה"ח ישראל משה הי"ו

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שיהיה לקשר של קיימא 
ולבניין עדי עד ויזכו לבנות בית 
נאמן בישראל ויראו מהם ומכל 
יוצ"ח רוב נחת ושמחה כל הימים

ימים מקדם

באהבה שאהב את התורה. מכתב המלצה ייחודי שכתב מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר 
יהודה פינקל זצ"ל לישיבת 'בית התלמוד' שהוקמה על ידי תלמידי הישיבה בברוקלין
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02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

תרפ"א-תרצ"ט
נוף של התעלות והתרוממות

תפארתה  ימי  על  בתיאורים  להפריז  אפשר  אי 

העולם.  מלחמות  שתי  שבין  בפולין  הישיבה  של 

שם במיר תחת צילם של מצוקי־ארץ, מרנן ראש 

הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל, 

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם צבי קמאי 

שמואלביץ,  חיים  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הי"ד, 

המשגיח הגאון הצדיק רבי ירוחם ליבוביץ ולאחריו 

הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין, הגיעה מיר 

מלחמות  שתי  שבין  בתקופה  תפארתה.  לשיא 

העולם, היתה למקום התורה הגדול ביותר באירופה, 

ולמעשה - בעולם כלו. המבחרים שבבני התורה, 

גם  אליה.  נהרו  ליטא,  ישיבות  של  וסלתן  שמנן 

מארצות חוץ הגיעו אליה, כאל אבן־שואבת, קבוצות 

רבות של צעירים שנפשם חשקה בתורת אמת. לא 

ארכו הימים ומיר היתה למטרופולין עולמית של 

רובן של  בחורים מרוב  נמנו  על תלמידיה  תורה. 

- גרמניה, הולנד, בלגיה, אנגליה,  ארצות אירופה 

ואף   - ופינלנד  צ'כוסלובקיה,  איטליה,  הונגריה, 

מיבשות אחרות: מדרום־אפריקה, מארצות־הברית 

בחורי  של  מרהיב  פסיפס  זה  היה  ומאוסטרליה. 

ושונות, מפינות תבל  חמד שייצגו תפוצות רבות 

איחד  אחד  שמכנה־משותף   - ורחוקות  קרובות 

אותם: הצמאון לדבר ה'.

 ואת הצמאון הזה ידעה מיר להרוות ביד נדיבה, 

בשפע מופלא ומבורך - ובעקר, ידעה ללבותו עוד 

ועוד, להוסיף צמאון על צמאון, להפכו לאש־תמיד 

שכל הבלי העולם הזה לא יכבוה. כך גדלה עדרים־

עדרים של תלמידים שאין להם בעולמם אלא צמאון 

לתורה וכסופים ללמודה.

 את אווירתה המיחדת של מיר, שכבשה כבמטה־

בספרו  מתאר   - בשעריה  הבא  כל  את  קסמים 

אחד התלמידים מאותם הימים, הגאון רבי אלחנן 

יוסף הרצמן:

 "אחת מסגלות ישיבת מיר היתה אווירת הלמוד 

הלוהטת, הסוחפת בתנופה אדירה לגדול בתורה 

ויראת שמים ושלמות המידות.

 "ההשתוקקות העזה לגדל ולהשתלם ללא גבול 

מלאה את כל פינות הנפש, והדעת לא היתה נתונה 

לשום־דבר אחר. כל המשאבים רוכזו למטרה זו בלבד.

 "לא היה דבר שיכול למנוע בעד הערגה לרוחניות 

- לא רעב ולא בגדים מרופטים, לא עייפות ולא 

בעיות משפחתיות... לימוד הגמרא היה בעמל רב 

ובעיון עמק, כשכל ישות התלמידים שקועה בו - 

אחוזי מחשבות  תלמידים  ובנפשם ממש.  בגופם 

לימוד, ויכוחים נוקבים במלחמתה של תורה בריכוז 

כל מאמצי הכישרון - זה היה הנוף של הישיבה.

 "ההתעמקות בלמוד - 'ליגען אין לערנען' - היתה 

במשך כל היממה; לא נכנס לראש שום־דבר צדדי, 

מחוץ ממחשבות על הלמוד שכבשו את כל החושים... 

ההתעמקות בלימוד היא סגילה נוספת על התמדת 

הלמוד - היא כובשת ומציפה את כל כחות המחשבה, 

והעיון בלמוד נמשך מאליו גם לאחר סגירת הספר...

פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  רבנו  הישיבה,  "ראש   

זצ"ל והמשגיח רבנו רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל - הם 

שיצרו את דמותה זו של הישיבה. רבנו רבי אברהם 

צבי בן רבנו אליהו ברוך קמאי זצ"ל - גאב"ד ור"מ 

מיר - השפיע והאציל על הישיבה מגאונותו וצדקתו 

המפלגות. וממשיך דרכם, המשגיח רבנו יחזקאל 

לוינשטיין זצ"ל שקד גם הוא על כך.

 "מסורת דורות של הממיתים עצמם באהלה של 

תורה, היתה לישיבת מיר - ובמסירות נפשם לתורה 

ויראה קדשו את כתלי בית־המדרש. אווירת טהרה 

עילאית הורגשה בין כתליה.

 "התמדה זו, היתה פרוסה על כל שבעת ימי השבוע, 

כולל ימי ששי ושבת, שלא לדבר על מחצית היום 

הראשונה של יום ששי שבו היו הלימודים כרגיל 

באותו עמל ושקיעה, וכל התלמידים היו נוכחים בו. 

"בליל שבת לפני תפלת מעריב אמר המשגיח שיחה 

השיחה  שלאחר  התפלה  היתה  וכרגיל  בישיבה, 

מרוממת יותר. מה נפלא היה המראה בעת שהמשגיח 

השמיע את שיחתו המוסרית כשתלמידי במאותיהם 

עמדו בצפיפות דרוכה לשמע בצמאון את דבר ה', 

לרכוש עוד הנהגה טובה, עוד הבנה עמוקה יותר 

כדי  נפשית  באו לשמע בהכנה  כלם  ה',  בעבודת 

לקבל, לתקן ולהשלתם. כך היה נראה גם המראה 

בעת שראש הישיבה השמיע את שיעור העיון.

"בליל שבת למדו עד שעה מאחרת ללא שום חלשה 

וללא שינוי משאר ימות השבוע. גם ימות השבת 

היה גדוש כלו בלמוד התורה. לא שכבו לנוח כלל 

ולמדו כל היום כלו במלא המרץ והעמל.

בביתו  שיחה  המשגיח  אמר  בצהרים  "בשבת   

לתלמידים קרואים. לאחר סעודה שלישית אמר 

המשגיח שיחה נוספת בישיבה. ליל מוצאי שבת היה 

לילה מבורך בלמוד התורה משך שעות ממושכות. 

כך שלימוד התורה והמוסר היה רצוף כל שבעת 

פרי  את  ושלשה  הכפילה  זו  עבדה  השבוע  ימי 

ההצלחה הרוחנית.

 "גם בסוף הזמן כגון בערב פסח, נשארו התלמידים 

עד סמוך לחג ממש, והיו כאלו שאף נשארו בחג 

הפסח, כן גם בתקופת חג הסוכות".

 אווירת טהרה זו היא שגרמה גם לתופעת ה'עליה 

לרגל' למיר, שגאתה באותן שנים. עשרות רבות של 

צעירים שהיו שייכים כביכול ל'עולם אחר' - ילידי 

ארצות המערב, בנים ל'משפחות מודרניות' ובעלי 

השכלה אקדמית - שמו גם הם את פניהם למיר. 

היא שמשה עבורם כור־היתוך תורני, שעיצב את 

אישיותם וגבש בהם ישות חדשה - ישות מזככת של 

בני תורה על־פי מיטב המסורת המפארת של מיר. 

קורות בתינו

אשת חיל מי ימצא
המומים ומזועזעים אנו מפטירתה 

של האשה הגדולה, הצנועה והחסודה, 
אצילת הנפש וטובת הלב, אשר בטח 
בה לב בעלה ועמדה כל ימיה לימינו 
בהרבצת תורה ויראה ובכל פעולותיו 
הברוכות, פיה פתחה בחכמה ותורת 
חסד על לשונה, ביתה היה פתוח 

לרווחה והיתה מקור עידוד ותל תחיה 
לכל בן תורה ולכל קשה יום, מאסה 

בכל חמודות עולם וכל חפצה היה תורה 
וגמילות חסדים

הרבנית מרת

מינה פינקל 
ע"ה

אשת חיל עטרת בעלה הגאון הצדיק 

מורינו רבי בנימין שליט"א

רצופים בזאת תנחומינו לכל המשפחה 
הכבודה, המקום ינחם אתכם בתוך שאר 

אבלי ציון וירושלים, ובהמשך הרבצת 
תורה ויראה תנוחמו מן השמים

ישיבת מיר


