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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 

מקורות	חייו שביבי אורה

ראש	הישיבה	הגאון	רבי	אריה	לייב	מורנו 
זצוק"ל	נולד	ביום	י"ד	אב	תרצ"א	
בתל	אביב,	לאביו	מרן	המשגיח	הגאון	הצדיק	רבי	
חיים	זאב	פינקל	זצ"ל.	מסופר,	כי	בעת	הכנסו	לבריתו	
של	א"א,	הזמין	אביו	את	אחיו	הגאון	רבי	אברהם	
שמואל	פינקל	זצוק"ל	לשמש	כסנדק	לבנו	בכורו,	
יהודי	בעל	בית	פשוט	שיכהן	 ובד	בבד	הוא	כיבד	
כ'קוואטער'	בברית,	אלא	שבאותו	מקום	בו	גדל	אותו	
יהודי	נהוג	היה	שהקוואטער	משמש	גם	כסנדק,	ואכן	
לאחר	שהוביל	את	התינוק	למקום	הברית,	ישב	על	
כסא	הסנדק	וציפה	לשמש	כסנדק.	הביטו	האחים	
זה	בעיניו	של	זה,	והחליטו	מיד	כי	לא	יביישו	את	
היהודי,	והוא	שימש	כסנדק.	לימים	התבטא	ראש	
הישיבה	ואמר	"הרבה	תרים	אחרי	צדיק	או	אדם	גדול	
שישמש	כסנדק,	אבל	אצל	אבא	זצוק"ל	החשיבות	

שלא	לצער	יהודי	היתה	גדולה	מכל	ענין".

ספג	לתוככי	נשמתו	את	רוח	התורה	והקדושה	בביתו	
של	אביו	זצ"ל,	ובבית	גדול	וייחודי	זה	של	גדלות	
ועבודת	 יראה	 בתורה,	 העליה	 מכמני	 בכל	 האדם	
אבותיו	 בית	 במסורת	 והתחנך	 גדל	 הוא	 המידות,	
הדגולים,	וינק	מהוד	קדומים	ייחודי	זה	של	דורות	
העבר	בממלכת	התורה	דישיבת	מיר,	אותם	הנחיל	
אף	לדורות	הבאים	אחריו	ואלפי	תלמידיו	כל	השנים.	

בנערותו	למד	במכינה	'אור	התלמוד'	בתל	אביב	שע"י	
ישיבת	'היכל	התלמו'ד,	שם	גדל	והתחנך	בתורה	ויראה	
כשממלא	אסמיו	בתורה	הק'	בידיעתה	ובשקידתה,	
וכבר	אז	באותם	ימים	כילד	צעיר	לימים,	ניכר	ונודע	גם	
בליבו	הרחום	והחנון	כאשר	היה	מאיר	פנים	לכל	אחד.

לאחר	הבר	מצווה	החל	לקנות	את	משנת	תלמודו	
בישיבת	פוניבז'	בבני	ברק,	היה	זה	מעט	לאחר	הגיעו	
למצוות,	ושם	עלה	ונתעלה	להיות	מראשוני	התלמידים	
שפיארו	את	הישיבה.	למד	בחברותא	עם	ידידו	ורעו	
לימים	ראש	הישיבה,	יבלחט"א	הגאון	הגדול	רבי	ברוך	
דב	פוברסקי	שליט"א,	שבהספדו	עליו	בעת	ההלוויה	
הזכיר	בבכי	את	אותן	שנים	שעשו	יחדיו,	שנים	של	

עמל	התורה	עד	כלות	למרות	גילו	הצעיר.	

בצל הישיבה הקדושה
בשנת	תש"ז	לאחר	בואו	של	מרן	ראש	הישיבה	שר	
התורה	הגאון	רבי	חיים	שמואלביץ	לירושלים,	עבר	
מורנו	הגר"א	זצ"ל	להסתופף	בצל	הישיבה	בירושלים,	
ובה	עלה	והתעלה	על	ברכי	זקנו	מרן	ראש	הישיבה	
זצוק"ל,	 פינקל	 יהודה	 אליעזר	 רבי	 החסיד	 הגאון	
ואף	זכה	ללמוד	עמו	בחברותא	במשך	שנים	דבר	
מהאריות	 כאחד	 שמו	 נודע	 מהרה	 עד	 ביומו.	 יום	
שבחבורה,	שכל	מהותו	תורה	ועבודת	ה'	ללא	ליאות	
מתוך	גינוני	קדושה,	יחד	עם	מאור	פנים	ואצילות	חן	

לרבותיו	ולתלמידיו.	

מאותם	ימים	והלאה	זכה	לקרבה	יתירה	מצד	רבותינו	
מרן	ראש	הישיבה	הגאון	רבי	חיים	שמואלביץ	זצ"ל	
ראש	 ומרן	 שנים,	 כ"ד	 משך	 בחברותא	 למד	 עימו	
הישיבה	הגאון	הגדול	רבי	נחום	פרצוביץ	זצ"ל,	והרבה	
תורה	ומוסר	קיבל	מהם.	הם	ראו	בו	כלי	מחזיק	ברכה	

והאצילו	עליהם	מרוחם	פי	שניים.	מרן	ראש	הישיבה	
הגר"נ	זצ"ל	אף	התבטא	ברבים	באומרו	"רבי	אריה	

הוא	הרב'ה	שלי	כיצד	להבין	פשט	כראוי".

בהגיע	לפרקו	נישא	לרעייתו	הרבנית	אסתר	גיטל	
ע"ה,	בתו	של	הגאון	הצדיק	רבי	שמואל	אהרן	יודלביץ	
הישיבה	 בהיכל	 ולהתעלות	 לעלות	 והמשיך	 זצ"ל,	
הקדושה.	שאיפתו	היחידה	היתה	לשקוד	על	דלתות	
התורה	עד	קץ,	אך	חזקה	היתה	עליו	בקשת	רבותיו	
והחל	לכהן	כר"מ	בישיבה.	שיעוריו	נודעו	לשם	דבר	

ונאמרו	בבהירות	יתירה.

בדרכי היראה
והוא	 י"ח	אלול	תשכ"ה,	 לאחר	פטירת	אביו	ביום	
הישיבה	 ראש	 מרן	 בו	 הפציר	 לימים,	 צעיר	 אברך	
הגאון	רבי	חיים	שמואלביץ	זצ"ל	להתחיל	למלאות	
את	מקום	אביו	במסירת	השיחות	ו'הוועדים'	בהיכל	
הישיבה.	ברם,	מורנו	הגר"א	זצ"ל	אמר	לו	"רבי	לימדת	
אותנו	למסור	שיעורים,	אך	לא	איך	למסור	שיחות"	
ולא	הסכים	לקבל	על	עצמו	את	התפקיד.	בסופו	
של	דבר	אחר	אותה	שיחה	החל	מרן	ראש	הישיבה	
הגאון	רבי	חיים	שמואלביץ	זצוק"ל	למסור	בעצמו	

את	השיחות	בישיבה.

שנתיים	לאחר	פטירת	מרן	הגר"ח	שמואלביץ	זצ"ל	
-	בשנת	תשמ"א,	החל	מורנו	הגר"א	זצ"ל	למסור	
שיחות	בהיכל	הישיבה	כסדרן.	שיחותיו	נודעו	לשם	
ידו	בהתעוררות	מיוחדת,	פעמים	 ונאמרו	על	 דבר	
שאף	באמצע	השיחה	היה	פורץ	בבכי	מתוך	עומק	

ליבו	הטהור,	ודבריו	שיצאו	מן	הלב	נכנסו	ללבות	אלפי	
תלמידיו	ושומעי	לקחו	בהיכלי	ישיבות	מיר,	ובשאר	
המקומות	בהם	היה	נקרא	ומתבקש	להשמיע	מנועם	
מוסריו.	היה	לו	'ועד'	מיוחד	על	ספר	משלי,	אותו	מסר	
במשך	עשרות	שנים	עד	שסיים	את	הספר	כולו.	ספריו	
ושיחותיו	כונסו	לספרים	'הר	יראה'	–	אוסף	שיחות	
מוסר,	ו'יבא	שילה'	–	אוסף	שיחות	מוסר	בנושא	שבת,	

וספרים	נוספים	שראו	אור	במשך	השנים.

עמוד התפילה והחסד
ראש	הישיבה	זצ"ל	מופלא	ומופלג	בעבודה	שבלב	
זהו	תפילה,	שימש	שנים	רבות	כבעל	התפילה	בישיבה	
בימים	הנוראים,	ונודע	בתפילותיו	מעומקא	דילבא	
כבן	המתחטא	לפני	אביו	שבשמים.	רבים	היו	באים	
במיוחד	להתפלל	בצילו	בימים	הנוראים,	והכניס	רוח	
תשובה	והתעוררות	בלב	כל	שומעיו.	רגיל	היה	כי	בעת	
הזכירו	העקידה	בר"ה	כשאמר	'וכבש	רחמיו'	לא	יכול	
היה	להמשיך	והיה	פורץ	בבכי.	כך	גם	בהגיעו	ל'מלוך	
על	כל	העולם	כולו'	היה	בוכה	בכיה	חרישית	בהתחננו	

שיתגדל	ויתקדש	שמו	בעולם.

מופלא	 באופן	 היתה	 הבריות	 עם	 התנהגותו	
היתה	 הוא,	 באשר	 אדם	 לכל	 פניו	 הארת	 ביותר,	
מן	המפורסמות.	הקדים	שלום	לכל	אחד	והתענין	
בשלומו	ובמעשיו,	ללא	שחס	על	כבודו	ומעמדו.	נשא	
על	לוח	ליבו	את	מצוקת	הזולת	וכאבו,	ומעשי	צדקה	

וחסד	לרוב	יצאו	מביתו	כל	השנים.

שבין	 בנימין,	 ר'	 הגה"צ	 בנו	 סיפר	 ההלוויה	 בעת	
המסכנים	שאכלו	בביתם	היה	יהודי	אחד,	שבא	ביום	
הושע"ר	ובכה	לאבא	שהולכים	לנתק	לו	החשמל,	
והוצרך	ל־90	ל"י.	אבא	הוציא	לו	5	ל"י	שזה	היה	
הרבה,	אך	הוא	בכה	שאיך	יסתפק	בכך.	הלך	עמו	אבא	
בהושע"ר	מבית	לבית	עד	שהשיג	לו	את	רוב	הכסף,	
ומאז	קרא	לו	"המלאך	של	הושע"ר".	כך	התנהג	כל	

ימיו	כי	אצלו	הכל	זה	רצון	ד'.

ראש הישיבה במודיעין עילית
פרק	מיוחד	במסכת	חייו	החל	בחודש	אלול	תשנ"ט

כשהוקמה	הישיבה	במודיעין	עילית	ולאחר	שהפצירו	
בו	רבות	נעתר	לשאת	את	משאה	ולעמוד	בראשה.	
מאז	ועד	יומו	האחרון	היו	כל	מחשבותיו	כל	היום	
למען	יעלו	תלמידיו	במסילה	העולה	בית	ק־ל.	מסירות	
נפשו	עבור	תלמידיו	ברוחניות	ובגשמיות	היתה	לשם	
דבר.	נפשו	היתה	קשורה	בנפשם,	וכמים	הפנים	אל	
הפנים,	תלמידיו	מצידם	ראו	בו	אב	רחום,	ודמות	

פלאים	ההולכת	לפני	המחנה.	

לשיעוריו	הבהירים	בישיבה	יצאו	מוניטין	רב,	בהם	הנחיל	
דרך	הלימוד	של	מיר,	אותה	קיבל	מאבותיו	ורבותיו,	
כאשר	לשיא	היו	מגיעים	השיעורים	בעת	אשר	היה	
נושא	ונותן	בתורת	רבותיו	מרנן	זקנו	הגדול	הגרא"י	
והגר"נ	 זצוק"ל	 שמואלביץ	 הגר"ח	 זצוק"ל,	 פינקל	
פרצוביץ	זצוק"ל.	בעת	אשר	היה	נודע	לו	על	חידוש	
נוסף	מתורתם	אשר	התפרסם	או	ראה	אור	בכתובים,	
היה	ממהר	להשיגו	ולדון	בו	לעומקה	ולאמיתה	של	
תורה,	ולעשות	אוזניים	לתורתם.	כך	גם	הרבה	לספר	



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

אשכבתיה דרבי 

רבי רפאל 
שמואלביץ

ובמיוחד	ממה	 רבותיו,	 ולתאר	את	הליכותיהם	של	
ששמע	וראה	בצילו	של	זקנו	הגדול	מרן	הגרא"י	זצ"ל,	
למען	ילמדו	הדורות	הבאים	דרכי	שימושה	של	תורה.	

כמעשהו	בירושלים	כך	מעשהו	במודיעין	עילית.	גם	
כאשר	 הנלהבות,	 בשיחותיו	 המשיך	 בישיבה	 כאן	
מנהג	קבוע	היה	לו	כל	ליל	שבת	למסור	שיחה	על	
עניני	השבת.	שיחותיו,	מלאות	עומק	ותוכן,	היו	אוצר	
יקר	למבינים	שמצאו	בהם	חכמה	יתירה,	ובבד	בבד	
רוויות	רגשי	קודש,	כאשר	גם	כאן,	לא	אחת	היה	
פורץ	בבכי	תוך	כדי	השיחה,	והדברים	שיצאו	מליבו	

הטהור	חדרו	ללשד	עצמות	תלמידיו.	

ובכל	 וגילם	באישיותו	 לכל,	 שימש	כדמות	פלאים	
תהלוכותיו	דמות	קמאית	של	ראשי	הישיבות	בדור	
העבר,	אשר	דרכיהם	ומחשבותיהם	היו	גבוה	מעל	גבוה,	

אך	יחד	עם	זאת	היו	כל	דרכיהם	בענווה	ובשפלות.	כאב	
רחום	כפשוטו	היה	לבני	הישיבה,	לצד	אברכי	הישיבה	
והאזור	כולו,	שאף	זכו	ל'ועדים'	מיוחדים	שהעביר	להם.	
דלתו	היתה	פתוחה	בכל	עת,	ומקירות	לבו	האוהב	היה	

מעניק	עצה	ומרעיף	עידוד	וברכה	עד	אין	קץ.

בשנים	האחרונות	כאשר	שהה	ברוב	הזמן	בעיר	מודיעין	
עילית,	היו	רבני	וקברניטי	העיר	מרבים	לעלות	למעונו	
ולהנות	ממנו	עצה	ותושיה,	ומלבד	בני	הישיבה	שבאו	
והתקבלו	במעונו	בקביעות,	אף	רבים	מבני	העיר	נהנו	
ממנו	עצה	ותושיה	והתבשמו	מאורו	ומאור	פניו	האבהי.	

בשנה	האחרונה	חלה	ונחלש,	אך	עם	כל	זאת	השתדל	
ככל	שאפשרו	לו	כוחותיו	להמשיך	בעבודת	הקודש,	
ובכלל	זה	גם	בעבודת	התפילה	לפני	התיבה	בימים	
בביתו	 להתקיים	 אמורה	 היתה	 השבוע	 הנוראים,	
אסיפה	של	'מפעל	הש"ס'	שהיה	אחד	מנשיאיו,	אך	
ביום	שלישי	בחצות	הלילה,	אחר	שעוד	התקיימה	
במעונו	תפילת	מעריב,	כרע	נפל	בפתע	פתאום	ועלתה	

נשמתו	השמימה.

אוי מי יתן לנו תמורתו

סביב	לאחר	 נאספו	 הסתלקותו	
מיטתו,	ראשי	הישיבה	ורבני	
העיר	שליט"א	לצד	המוני	תלמידים	הגיעו	למקום	
ובמשך	כל	הלילה	נאמרו	פרקי	תהילים.	בבוקר,	
להיכל	 מיטתו	 הוכנסה	 שחרית	 תפילת	 לאחר	
הישיבה.	במשך	כל	העת	החלו	להגיע	למקום	אלפי	
תלמידים	מכל	רחבי	הארץ	ובשעה	אחת	עשרה	
לפנה"צ	החל	מסע	ההלוויה	בפרקי	תהילים	שנאמרו	
המשתתפים,	 אלפי	 ידי	 על	 עצומה	 בהתעוררות	
יוסף	 שמריהו	 רבי	 הרה"ג	 עבר	 התיבה	 כשלפני	

פינקל	מרבני	הישיבה.

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
את	מסכת	ההספדים	פתח	ראש	הישיבה	במודיעין	
עילית	מורנו	הגאון	רבי	נועם	אלון	שליט"א	בקול	
ראש	 ופרשיו".	 ישראל	 רכב	 אבי	 "אבי	 ובכי,	 נהי	
הישיבה	היה	אבא	ברוחניות	ואמא	בגשמיות.	דאג	
לבני	הישיבה	כאב	וכאם.	היה	עמוד	התורה,	עמוד	
העבודה,	עמוד	המוסר,	ועמוד	הגמילות	החסדים.	
קיים	בנו	'שמע	בני	מוסר	אביך	ואל	תיטוש	תורת	

אמך'.	כולנו	ראינו	בו	מרכבה	לשכינה.

"בשיחתו	האחרונה	לבני	הישיבה	בישיבה	הביא	את	
דברי	הרמ"א	הראשון	בשו"ע:	'שיוויתי	ה'	לנגדי	תמיד	
–	זה	כלל	גדול	במעלות	הצדיקים',	זה	היה	שגור	על	
לשונו.	'את	האלוקים	התהלך	נח'	זוהי	מעלת	הצדיקים.	
אפשר	לומר	על	ראש	הישיבה.	'את	האלוקים	התהלך	
רבינו',	כל	חייו	היו	שוויתי	ה'	לנגדו	תמיד.	לכן	עתה	
קשה	סילוקם	של	צדיקים	יותר	משריפת	בית	המקדש.	
נאמר	קשה	סילוקם,	כי	נסתלק	כאן	דור	שלם.	הוא	
היה	סוג	של	צדיק	ששייך	לדורות	קודמים,	ולכן	זוהי	

אבידה	שאין	לו	תמורה".

כן	הספידוהו	מורנו	הגאון	רבי	מאיר	קסלר	שליט"א	
מרא	דאתרא	מודיעין	עילית,	מורנו	הגאון	רבי	אברהם	
יצחק	ברזל	שליט"א	מראשי	הישיבה,	הגאון	רבי	צבי	
פרצוביץ	שליט"א	מראשי	הישיבה,	מורנו	הגה"צ	רבי	
זיכרמן	 ישראל	 רבי	 ראובן	הכסטר	שליט"א,	הגאון	

שליט"א	מרא	דאתרא	אחוזת	ברכפלד,	וכ"ק	האדמו"ר	
מצאנז	שליט"א.

אווירה	מיוחדת	של	התעוררות	שררה	בהיכל	הישיבה	
שעה	שההספדים	נישאו	במעמד	בני	הישיבה	ובוגריה	
ואלפים	מתושבי	העיר	שנקבצו	למקום,	כשהכל	גועים	
בבכי	תמרורים	על	סילוקו	של	צדיק	רבה	ומאורה	

של	הישיבה	מאז	יסודה.

לאחר	אמירת	הקדיש	יצא	מסע	ההלוויה	לרחובות	
העיר,	ומשם	לירושלים.

ההספדים בירושלים
עוד	שעה	ארוכה	לפני	הגעת	המיטה,	החלו	נקבצים	
סביב,	 הרחובות	 ובכל	 הישיבה	 בהיכל	 המונים	
והיראה	שליט"א.	על	פני	 גדולי	התורה	 בראשות	
ניכרה	 הארץ,	 רחבי	 מכל	 שהגיעו	 הרבבות	 קהל	
היטב	תחושת	האבל	הכבד	על	סילוקו	של	ראש	
הטהורה	 השמים	 שיראת	 והצדיק	 הגאון	 הישיבה	

היתה	חופפת	עליו	כל	היום.

טרם	תחילת	מסע	ההלוויה	נאמרו	פרקי	תהלים	
מסכת	 את	 פתח	 מכן	 ולאחר	 רבה,	 בהתעוררות	
ההספדים	מורנו	ראש	הישיבה	הגאון	רבי	אליעזר	
יהודה	פינקל	שליט"א,	בזעקו:	"איך	נפלו	גיבורים,	
רוח	 בצהריים,	 השמש	 באה	 הקודש,	 ארון	 נשבה	
אפינו	מאור	עינינו	נלקח	מעמנו,	רבינו	עמוד	התורה	
והיראה,	הוא	היה	'כתר'	הישיבה	ועתה	נפלה	עטרת	

ראשינו"	)דברים	המלאים	במסגרת(.	

הרב הדומה למלאך
פוברסקי	 דב	 ברוך	 רבי	 הגדול	 הגאון	 ורעו	 ידידו	
שליט"א	ראש	ישיבת	פוניבז',	נשנק	בבכי	באומרו:	
"א־לי	א־לי	למה	עזבתני,	נותרתי	לבד,	על	אהרן	כתוב	
אחר	שנצטרעה	מרים	'ויאכל	חצי	בשרו',	וברש"י	
מבואר	שזה	לא	היה	אח	ואחות	זה	היה	בשר	אחד,	
כך	אנו	מחוברים	ע"ה	שנה,	ומדי	יום	חשבנו	איש	על	
רעהו,	ועתה	למה	עזבתני.	נשבה	ארון	הקודש,	כבה	
נר	המערבי,	ומהו	נר	המערבי,	זה	המנורה	הטהורה.

'רוכב	ערבות	שש	ושמח	בבא	אליו	נפש	נקי	וצדיק',	
הנקיות	היא	טהורה,	ובזה	היה	מופלא	ממש.	ובחז"ל	
נאמר,	שהיתה	מנורה	בביהמ"ק,	וכשמשה	רבינו	שהיה	
ראש	ישיבה,	לפני	כל	שיעור	עמד	מעט	לפני	המנורה	
יראת	 וכי	שמע	הימנה	תורה?!	אלא	 ומסר	שיעורו,	
השמים	והריח	של	תורה	הביאתו	לשיעור	אחר.	רבי	
אריה	היה	ראש	ישיבה,	הוא	מסר	שיעורים,	אבל	רק	
ראש	ישיבה	הוא	היה?!	הוא	היה	האדם	השלם,	ורק	
לעמוד	בפניו	כמה	דקות	נעשים	בן	אדם	אחר.	עוד	
הוסיף	ואמר	כי	בדברי	חז"ל	מצינו	"אם	הרב	דומה	
למלאך	ה'	צבא-ות,	תורה	יבקשו	מפיהו".	והשאלה	
מזדעקת,	הכיצד	נדע	איך	נראה	מלאך	שנדע	אם	
הרב	דומה	למלאך?	אך	כשראו	את	רבי	אריה	הבינו	

הכל	מהו	הרב	הדומה	למלאך.

את	הספדו	סיים	בתחינה	ובבקשה:	רבי	אריה	זצוק"ל,	
כשתגיע	לפמליא	של	מעלה,	לגן	עדן	העליון,	אתה	
זוכה	למקום	הצפון	לצדיקים.	חז"ל	אומרים	אם	הרב	
דומה	למלאך	ד'	צבקות	יבקשו	תורה	מפיהו	ואם	לאו	
אל	יבקשו	תורה	מפיהו,	ראינו	פעם	מלאכים?!	אבל	
רבי	אריה	היה	רב	הדומה	למלאך,	שאין	לו	כל	שייכות	
לעוה"ז.	רבי	אריה	זצוק"ל	הרי	היית	כל	כך	טוב	עם	כולם,	
תתפלל	על	כל	התלמידים	והחברים,	שגם	אנחנו	נוכל	
להמשיך	את	המעיין	הזה,	שישאר	מעיין	טהור	בישראל.

ישיבת מיר גידלה שעשועיה
גיסו	מורנו	המשגיח	הגה"צ	רבי	אהרן	חדש	שליט"א,	
פתח	בזעקו	–	אוי	אחי,	אוי	גיסי,	הצדיק	אבד	בארץ,	
החסיד	אבד	בארץ,	הגאון	אבד	בארץ,	הראש	ישיבה	
אבד	בארץ,	אבל	זה	לא	רק	בארץ,	אלא	לנו	במיוחד,	
הצדיק	והחסיד	אבד,	ארץ	גידלה	שעשועיה,	אבל	אנו	
מוסיפים	ישיבת	מיר	גידלה	שעשועיה,	כי	זהו	גידולו	של	
מיר,	מתורת	הדורות	הראשונים,	מהסבא	מרן	הגרא"י	
זצוק"ל	שעמו	למד	בחברותא	שעות	מדי	יום	ביומו,	
ולמד	עם	אדונינו	מרן	הגר"ח	שמואלביץ	זצוק"ל,	וכמה	
קיבל	מחמי,	אביו	הגרח"ז	זצוק"ל	ומש"ב	הגר"נ	פרצוביץ	

זצוק"ל,	וכך	הוא	גדל	לצדיק	וחסיד	וגאון	מופלא.	



באיזה	כח	הוא	גדל,	שהיה	שומע	ומקבל,	אוזן	שומעת,	
כי	כל	ימיו	ביקש	לשמוע	ולכתוב,	ויש	דברים	שיש	לנו	
רק	בזכות	כתיבתו	הבהירה,	וכולו	היה	אוזן	שומעת	
מכל	אחד,	וכשבאו	לומר	לו	דבר	מה,	היה	יודע	איך	
לבקש	ואיך	לבקר.	הוא	היה	בן	עוה"ב	אמיתי,	שראו	בו	
כל	הימים	מהו	שייף	עייל	ושייף	נפיק	וגריס	באורייתא	
תדירא	ולא	מחזיק	טיבותא	לנפשיה,	כי	כל	שנותיו	
מילדותו	ועד	אחריתו,	עם	הכשרונות	והשמחה	שהיו	
בו,	המהות	היתה	שייף	עייל	ושייף	נפיק	ולא	החזיק	

טיבותא	לנפשיה,	ועתה	אבדנו	כל	זאת.	

מסילות בלבבם
מראשי	 שליט"א,	 אזרחי	 יצחק	 רבי	 הגאון	 מורנו	
הישיבה,	קונן,	אשרי	אדם	עוז	לו	בך	מסילות	בלבבם,	
אשרי	אדם	עוז	לו	בך,	זה	סולל	מסילות	אצל	הרבים,	
כשם	שהתלמיד	חייב	לכבד	את	הרב,	כך	הרב	חייב	
לכבד	את	התלמיד,	ואיך	הרגישו	את	האהבה	לכל	
אחד,	למעלה	מיובל	שנים	זכיתי	כל	יום	אחרי	התפילה	
לשמוע	בוקר	טוב	מראש	הישיבה	בהארת	פנים	בלתי	
מצויה.	ה'שויתי'	שניתן	היה	לראות	עליו	כל	העת	בלי	

הפסק,	ומזכירת	השי"ת	הוא	השיג	הכל.	

כשראינו	דמותו	של	רבי	אריה,	שהיה	מאיר	פנים,	
שלא	היה	צריך	כלל	לוותר	על	דבר	מה,	כי	לא	היה	
אני	מתפלל	עמו	 ופעם	בשבוע	 זאת,	 שייך	אצלו	
גן	עדן,	 יד	חשנו	מהו	 לו	 ורק	כשהושטתי	 מנחה,	
סבר	פנים	ואהבה	בלי	קץ,	הנשיאה	בעול,	איפה	יש	
כרבי	אריה?!	ירדנו	בהרבה	קומות,	וישיבת	מיר	בלי	
רבי	אריה	זה	אינה	אותה	ישיבה.	איך	ניתן	לחשוב	

שרבי	אריה	לא	יהיה	עמנו	יותר.	

אריה בתורה ובחסד
גיסו	הגאון	רבי	אביגדור	נבנצל	שליט"א,	רבה	של	העיר	

העתיקה,	קונן,	צר	לי	עליך	אחי	רבי	אריה,	שהיה	גדול	
בתורה	ובחסד,	ותורת	סלבודקה	ברמ"ח	איבריו	וקיבל	
מאבותיו	את	היסודות	והלמדנות	הגדולה,	והיתה	לו	
יראת	שמים	טהורה	ובעל	מוסר	אמיתי.	וכשמו	רבי	
אריה,	היה	חזק	מאד	בתורה,	ואריה	הוא	גם	פני	אריה	
במרכבה	העליונה,	וזוהי	מידת	החסד,	כי	הוא	היה	

סמל	למידת	החסד,	נעים	לבריות	ומקרבן	לתורה.

כן יכבשו רחמיך
אחרון	המספידים	היה	בנו	הגה"צ	רבי	בנימין	שליט"א,	
שזעק	בקול	דומע:	שבת	משוש	לבנו,	האהבה	שהיתה	
לו	לילדיו	לא	סתרה	את	האהבה	שהיתה	לו	לכל	העולם,	
והוא	נתן	עצמו	לכל	אחד	כאילו	הוא	בנו	יחידו,	עבד	
ד'	וס"ת	החי	המונח	כאן,	כי	היה	עבד	שאין	לו	רצונות	
משל	עצמו,	ואם	נתחיל	לספר	איך	עבד	כל	ימיו	את	

קונו,	יכלה	הזמן	והם	לא	יכלו,	ואבא	זצוק"ל	לבטח	

היה	מבקש	שלא	אטריח	את	הציבור,	אבל	עבד	הכוונה	

שמבטל	רצונו	אליו	יתברך,	ואדם	מטבעו	רוצה	כבוד	

וכסף,	ואצלו	הכל	היה	בטל	ומבוטל,	הוא	היה	חכימא	

כל	 ועם	 לו,	 היתה	 וחריפות	 פקחות	 כמה	 דיהודאי,	

ההבנה	שלו	היה	מבטל	כל	הרצונות	ונכנע	בביטול	

עצמו,	כמלאך	ד'	צבקות.

"הכל	זוכרים	כיצד	במשך	עשרות	בשנים	היה	עומד	

לפני	העמוד	הזה	שכעת	נערכים	בו	ההספדים	כשהוא	

גועה	בבכי	"מלוך	על	כל	העולם	כולו	בכבודך".	ולאחר	

מכן	בהזכירו	העקידה	בר"ה	וכשאמר	'וכבש	רחמיו'	

לא	יכול	היה	להמשיך,	הלב	התגבר,	נבקש	מהרבש"ע	

שיראה	העקידה,	והלב	הטהור	שנכנס	לכולנו,	יביא	

שיכבשו	רחמיך	את	כעסך	מעלינו,	ובטובך	הגדול	ישוב	

חרון	אפך	מעמך	ומארצך	ונזכה	לראות	בנחמת	ציון	

וירושלים	ונזכה	לגילוי	כבוד	שמים."	

מסע ההלויה
בתום	ההספדים	ואמירת	קדיש	על	ידי	בניו	שליט"א,	

החל	מסע	ההלוויה	בדרכו	להר	המנוחות,	בהשתתפות	

קהל	רבבות,	תחושת	יתמות	ואבל	מר	נראתה	על	פני	

הקהל	האדיר	שפסע	ברחובות	המשחירים	מאדם,	

לאורך	כל	מסע	ההלוויה	מהיכל	הישיבה	ועד	מקום	

מנוחתו	בחלקת	הרבנים	החדשה	שבהר	המנוחות.

עם	הורדת	גופו	הטהור	עלי	קבר	בזעקת	שלש	עשרה	

מידות,	נשמעו	קולות	בכי	וזעקה	מכל	עבר	כשהמוני	

התלמידים	זעקו	והתייפחו	מרורות,	וביקשו	אנא	היה	

נא	למליץ	יושר	לפני	אבינו	שבשמים	יחד	עם	זקניך	

הגדולים	על	תלמידיך	הרבים	ועל	כל	כלל	ישראל.

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
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מדברי רבותינו
איך נפלו גיבורים ונשבה ארון הקודש

דברי הספד מאת מורינו ראש הישיבה שליט"א בהיכל הישיבה

בא	השמש	בצהריים.	איך	רוח	אפינו	מאור	עיננו	
נלקח	מאיתנו.	רבינו	עמוד	התורה,	עמוד	היראה.	
הוא	היה	הכתר	של	הישיבה,	ועתה	נפלה	עטרת	
ראשנו,	נהפך	לאבל	מחולנו.	אוי	נא	לנו	כי	חטאנו.	
אמרנו	בצילו	נחיה.	הוא	היה	איש	חי	שכל	תנועה	
שלו	כולו	חיות,	כולו	אהבת	תורה	ויראת	ה'	צרופה	
ועכשיו	שבק	חיים	לכל	חי.	כל	שיחת	מוסר	ראו	
אצלו	כמו	חי	את	הגיהנום	והגן	עדן.	כאשר	אמר	
"אלי	ציון"	היו	רואים	את	בית	המקדש	בוער	באש.	

רבינו	על	מי	נטשת	הצאן.	אבל	יחיד	עשי	לך.	בטל	
אש	התמיד	ונגדע	הארז	בלבנון.	

הוא	היה	גאון	בפשט,	ארי	ביראת	ה',	וגאון	במידות.	
אמר	שמה	שהחזיק	אותו	כל	החיים	היה	שיוויתי	
ה'	לנגדי	תמיד.	כולו	לבת	אש	וביקוש	האמת.	מי	
ילמדנו	בינה,	מי	יעלה	תפילותינו	לרצון.	כשהיה	
פותח	"יעלה	קולנו	מערב".	עמוד	הישיבה	לא	מש	

מתוך	האוהל.	מי	יתן	לנו	תמורתו.

חז"ל	אומרים	)ויקרא	רבה	כ,	יב(	"קשה	מיתתו	של	
אהרן	כשבירת	הלוחות".	ויש	להבין	למה	דווקא	אהרן	
ומה	זה	קשור	ללוחות.	כשאליעזר	נתן	את	הצמידים	
לרבקה	כתב	רש"י	)בראשית	כד,	כב(	"כשני	לוחות	
ראו	 אלא	 מצומדות?	 של	 הענין	 ומה	 מצומדות".	
שהחמש	דיברות	של	בין	אדם	למקום	והחמש	דיברות	
של	בין	אדם	לחבירו	הם	כשני	צמידים.	וכך	אצל	הנפטר	
שלפנינו	שהיה	עמוד	של	תורה	שבעל	פה	ונשא	על	

ליבו	את	שני	הצמידים.	קדוש	ה'	באהבת	הבריות.	

ועבודה	 רבינו,	היה	כשלושה	עמודי	האמת,	תורה	

בית	 וגמילות	חסדים.	הגר"א	אומר	שמאז	שחרב	

בעמוד	 חסר	 מהתורה,	 שליש	 שני	 חסר	 המקדש	

העבודה	ובית	הבחירה	ונשאר	לנו	רק	עמוד	החסד.	

וכעת	כשהסתלק	העמוד	הזה	שכלל	את	כל	השלושה	-	

הוא	היה	עמוד	התורה,	עמודא	צלותהון	דישראל	ועמוד	

החסד	במאור	פניו,	בהיותו	הלב	של	כלל	ישראל	והלב	

של	הישיבה	וקשה	סילוקו	יותר	משריפת	בית	אלוקינו.	

זקנינו	ההקדושים,	זקנינו	ראש	הישיבה,	המשגיח,	

רבו	הגדול	ראש	הישיבה	ר'	חיים,	אתם	נוטלים	כעת	

את	ידו	בעלותו	להיכל	הישיבה	של	מעלה,	עורה	

נא	התעוררי	נא	ועוררו	רחמי	שמים	על	המשפחה,	

על	הישיבה	הקדושה	ועל	הכלל	שיאמר	לצרותינו	

די	ונראה	במהרה	בנחמת	ציון	ובא	לציון	גואל.

)נכתב על ידי אחד השומעים(


