
"חומש דברים" - הוא ספר "מוסר המוסרים"
אלה הדברים אשר דבר משה וגו' )א, א(.

כתב מרן המשגיח רבינו ירוחם זצ"ל: "חומש 

דברים" - אשר הסבא מקלם זצ"ל קראהו 

בשם "ספר המוסר", וודאי שלא כיוון הסבא 

זצ"ל למעט מכך את יתר הספרים כי אינם 

חכמה ומוסר גם יחד, הרי כל התורה כולה 

הן אחת - ספרי מוסר ודאי, כנאמר )דברים י, 

יב( מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה 

וגו', זה תכלית כל התורה, אלא כיון הסבא 

ז"ל להגיד כי חומש דברים הנהו אמנם ספר 

"מוסר המוסרים", כענין אמרם על שיר השירים 
)מובא בפירש"י שה"ש א, א( "שכל הכתובים 
קודש, ושיר השירים קודש קדשים", הספר 
דברים מתחיל בסוד התוכחה, ב"אלה הדברים 
אשר דיבר משה אל כל ישראל" ומסיים "לכל 
המורא הגדול שעשה להם משה", במתן תורה 
- השיגו אז ישראל יראת ה' על פניהם, וזה 

ודאי יסוד וכלל כל המוסר.

דעת תורה )דברים ח"ב בהקדמה(

גדול כח הבושה - שהחריבה את בית מקדשנו
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וגו' )א, א(. 

לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות 
שהכעיסו לפני המקום בהן לפיכך סתם את 
הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל 

)רש"י(. 

כלל גדול בהנהגה שבין אדם לחברו למדנו 
כאן, אומר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל, בבוא משה להוכיח את בני ישראל על 
חטא  העגל  חטא  כגון  הידועים,  חטאיהם 
החטאים  את  מלפרט  נמנע  ועוד  המרגלים 
בפירוש והזכירם רק ברמז - כדי שלא לביישם. 
ללמדנו מה גדול כבוד הבריות ומהי חובת 

הזהירות בו. 

הכלל  של  בכבודו  אמורים  הדברים  אין 

כולו דווקא, אלא אף בכבודה של הפחותה 

שבבריות, שכן מצינו בגמרא )גיטין נז.( "אמר 

רבי אלעזר בא וראה כמה גדול כחה של בושה, 

שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא והחריב את 

ביתו ושרף את היכלו". 

בית המקדש נחרב בגלל יחיד אשר בושתו 

ישראל  כל  של  "רודף"  להיות  אותו  הניעה 

בושתו  אפילו  בושה,  רומי.  למלך  ולמוסרם 

של אדם מושחת כזה, בוקעת רקיעים, והיא 

היא שהחריבה את בית המקדש ושרפה את 

ההיכל !

שיחות מוסר )תשל"ב עמ' קלג(

ימים אלו שמתאבלים על חורבן הבית - ימי התבוננות הם
ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן )הפטורה - ישעיהו א, ג(.

דרש מרן ראש הישיבה הגרנ"צ זצ"ל: פרשה 
זו - פרשת דברים, נקראת בכל שנה בשבת 

שקודם לתשעה באב, ובודאי שאין זה מקרה, 
אלא יש בכך ללמדנו כי ימים אלו הם זמן 

 "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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פרשת דברים
זמני כניסת ויציאת השבת
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

בצאתי ממצרים - בצאתי מירושלים
תלמידי  ידי  על  לאור  שיצא  'התבונה'  קובץ  בפתח 
ישיבת מיר שהגיעו לארה"ב אחרי המלחמה הנוראה 
- בה נחרבה יהדות אירופה עד היסוד ומרכזי התורה 
נהרסו ונשרפו, כותב הגאון רבי אריה ליב מאלין זצ"ל 
מהאריות שבחבורה, דברי חיזוק נפלאים שהיה אומר 

מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל:

כאשר מתבוננים בקורות אומתנו הקדושה בזמן החורבן, 
וגולה אחר  וצרות, שבר אחר שבר  גזירות  ריבוי של 
גולה, ומעיינים בדברי חז"ל וסיפוריהם על הזמן ההוא, 
עומדים אנו משתוממים מהמחזה שנגלה לנו, כל חורבן 
הבית על כל תוצאותיו לא הזיזם אף זיז קל מאמונתם 

הקדושה ולא נפלה רוחם בקרבם.

כשמדפדפים במדרש איכה רואים אנו את חוזק לבם 
וגבורת נפשם, תקיפות בטחונם ואומץ רוחם, כאילו 
כל הצרות והחורבן לא נגע ללבותם כלל, וכאילו הכל 

על מכונו עומד.

נתבונן נא זה בציור חי: רואים לעין השמש התשת כח 
של מעלה באופן כל כך נורא, טיטוס הרשע נכנס לבית 
קדשי הקדשים וגידר את הפרוכת בעזות מצח באין 

מוחה, ואין זה מזיז כלום!

ולא עוד אלא אדרבה מוצאים אנו שאמונתם היתה 
ועצום, עד  גדול  היותר  וחושית באופן  כל כך חזקה 
שתינוקות של אותו הדור בני שנה ושנתים מסרו נפשם 

על קדושת השם, עד כדי למשש בידים.

אינה  פנים"  "הסתר  תורת  גדול,  יסוד  ומזה מתברר 
נופלת במאומה מתורת "הארת פנים".

ועל זה יסד הפייטן הקינה "בצאתי ממצרים - בצאתי 
מירושלים", להורות שתשעה באב שקול הוא כמו חג 
"בצאתי ממצרים" שהיה  מן  למדנו  מה  וכי  הפסח. 
מצב של הארת פנים נפלאה? שכר ועונש! מיששו ביד 
שכר מצוה, באור פני מלך חיים; הכרת שם ה', הנהגת 
שהכל  נסית  הנהגה  הטבע,  מדרך  למעלה  הקב"ה 

משועבד לרצונו ית'.

ולעומת זאת, מה חסר היה "בצאתי מירושלים"? ראו 
בחוש עונש לעוברי רצונו, מה זה חטא ועונשו, "ראו מה 
עבירה עושה" )קינות, יד(, "חטא חטאה ירושלם על כן 
לנידה היתה". למדו מהו עונש של למעלה מדרך הטבע, 
בלתי מושג בטבע כלל, הכירו כי "רע ומר עזבך את ה'", 
"הסתרת פניך הייתי נבהל". וכי אין מתברר מזה שאין 
הצלחה אחרת זולת קרבת ה'? ובהסתרתו כל השאול 
נמצא עד בלי תכלית! וכי אין יוצא מזה שהכל משועבד 

לרצונו ית', ברצונו בונה וברצותו מחריב?

ההשמדות  מכל  החורבן,  מכל  דוקא  אם  פלא  ומה 
וההריגות למדו והתחזקו באמונה באופן חושי לא פחות 

מאשר "בצאתי ממצרים".



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
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נפטר תקצ"ה
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רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

של תוכחה, "אלה הדברים – דברי תוכחות". 

ויש לעמוד על השייכות בין תקופה זו של ימי 

האבלות על חורבן בית אלוקינו, לבין מסירת 

התוכחה בזמן זה.

בהפטרה של פרשה זו, מוכיח ישעיהו הנביא 

קונהו  שור  "ידע  ג(:  א,  )ישעיהו  ישראל  את 

וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא 

התבונן". שור וחמור יודעים מי הבעלים שלהם, 

מי מפרנס אותם ואילו כלל ישראל לא יודעים 

ולא מכירים. דברי הנביא הם תוכחה גדולה, 

ולא פחות מכך - פלא גדול, איך ישראל לא 

מכירים בכך?!

עצמו:  במקרא  נמצא  הדבר,  ביאור  אמנם 

"ישראל לא ידע" – כי "עמי לא התבונן". שור 

עליהם.  הבעלים  מי  יודעים  מטבעם,  וחמור, 

ואין  לאו,  אם  לדעת  אם  בחירה  להם  אין 
באפשרותם שלא להכיר בבעליהם. הם רואים 
מי מנהיג אותם, מי חורש בהם ומי מאכיל אותם 
באבוס. אולם לעם ישראל, יש אפשרות לעצום 
את העיניים ולא להכיר. לאדם יש אפשרות 
לבחור, להחליט אם הוא מכיר מי מפרנס אותו 
ומי מחיה אותו, או להמשיך לחיות בעיניים 
סגורות. איך מחליטים באופן הנכון? רק על 
בוחר  לא  מתבונן,  שלא  מי  התבוננות.  ידי 
התבונן"!  לא  "עמי  התוכחה  זו  מחליט.  ולא 
עם ישראל לא עמד להתבונן ולחשוב. יהודי 
אינו יכול לעשות מעשים משום שהוא נמשך 
אליהם לפי טבעו. אלא קודם לכל הוא צריך 
לעמוד ולהתבונן, זו תכלית התוכחה, לעורר את 
האדם להתבונן. כל החילוק בין אדם לבהמה 
הוא בכח ההתבוננות. מי שחי בלא התבוננות 

הרי הוא נחשב לבהמה, ואולי אף גרוע מזה.

- אלו הם דברי תוכחה! איך לא חושבים, איך 

לא מתבוננים ואיך אדם מפקיר את עצמו לחיות 

כמו בהמה? אין תוכחה גדולה מזו!

מעתה, אחר שלמדנו כי עיקר התוכחה היא 

להתבונן, יש לשים לב היטב במה עלינו להתבונן 

בימים אלו של ערב תשעה באב. שהרי כידוע 

יש שייכות בין פרשת השבוע למאורעות אותו 

זו  זה מקרה שהפטרה  אין  וממילא  השבוע, 

נאמרת דוקא עתה, ולפיכך אנו צריכים להתבונן 

בהתבוננות המיוחדת לימים אלו, של ימי החורבן 

והפורעות, ובתפילה שכיון שנתאבל כראוי, נזכה 

ונראה בבניינה במהרה בימינו.

שיחות הגרנ"צ

תשעת הימים:
תכנון טיול בימים אלו

מסופר, פעם בסוף זמן הקיץ, ניגש מרן המשגיח 
מבני  לאחד  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 
שאתה  "שמעתי  בהקפדה:  ושאלו  הישיבה 

מארגן טיול לכמה בחורים בבין הזמנים!

ענה הבחור: "ראשית, לא אני המארגן. מארגנים 
טיול, ואני אחד המשתתפים בו. שנית, אין זה 

טיול לשם בטלה, אלא פקידת קברי צדיקים 
ותפילה. ושלישית, הטיול נקבע ל'בין הזמנים' 
כדי שלא להפריע לסדרי הישיבה. – על מה 

איפוא ההקפדה?"

הסביר מרן המשגיח: "ההקפדה אינה על עצם 
הטיול בבין הזמנים ובאוירה ראויה.

אבל אנו מצויים בתשעת הימים, בימי האבל 
על החורבן – והרי זה דומה לאחים שיושבים 
שבעה על הוריהם שנספו בתאונה מחרידה, 
טיול  לתכנן  כדי  יחד  שהותם  את  ומנצלים 

כשיקומו מהשבעה"...  

אוהל משה )עניני הגלות ח, ב(

מתורת רבותינו

עיון בפרשה

אמרינן בגמ' תענית )דף כט:(, דאמר ר' יוחנן 
שאילו היה בזמן החורבן היה קובע את יום 
צום לעשירי באב שבו נשרף רובו של ההיכל. 
ו'מקשים העולם' דהרי ר' יוחנן איהו דסבירא 
ליה 'אשו משום חציו', וידועים דברי הנמוקי 
מותר  דאיך  שהסביר  דב"ק  ב'  בפרק  יוסף 
בשבת,  דולק  והנר  שבת  בערב  נר  להדליק 
והלא כיון דאמרינן אשו משום חציו א"כ מה 
שהנר דולק חשיב כאילו מדליקו האדם בידיים 
וא"כ הוי כמדליק בשבת, ומתרץ הנמוקי יוסף 
דמכיוון דאמרינן דאשו משום חציו הוי כאילו 
בעת ההדלקה שהיתה בערב שבת הבעיר את 
כל הנר שיודלק אח"כ במשך כל הזמן עכ"ד, 
ולפ"ז למה אמר ר' יוחנן שהיה קובע את יום 
הצום לי' באב הרי כיון דתחילת השריפה היתה 

ביום ט' ולמ"ד אשו משום חציו הולכים בתר 

ההתחלה וא"כ כדין נקבע ליום ט'.

הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון ראש ישיבת 

טשעבין מביא בספרו ברכת שמעון תירוץ נפלא 

ששמע מהאדמו"ר הגה"צ רבי משה מבויאן 

זצ"ל הי"ד, ובהקדם דברי רש"י בפרשת האזינו 

בפסוק )לב, מא( אם שנותי ברק חרבי ותאחז 

במשפט ידי אשיב נקם לצרי וגו', ופירש רש"י 

המקרא,  לשון  מתוך  באגדה  רבותינו  למדו 

ידי, לא כמדת בשר  שאמר ותאחז במשפט 

ודם מדת הקדוש ברוך הוא, מדת בשר ודם 

ברוך  והקדוש  להשיבו,  יכול  ואינו  חץ  זורק 

הוא זורק חציו ויש בידו להשיבם, כאלו אוחזן 

בידו, שהרי ברק הוא חצו, שנאמר כאן ברק 

חרבי ותאחז במשפט ידי, והמשפט הזה לשון 

פרענות הוא עכ"ל.

והנה איתא בגמ' )כתובות לא:( בהא דאמרינן 

דעקירה צורך הנחה היא, דיש לחלק בין היכא 

זורק דלא מצי  ובין  בעי מצי לאהדורה  דאי 

הנמוק"י  דסברת  י"ל  וא"כ  יעו"ש.  לאהדורה 

דהכל הולך אחר ההתחלה הוא היכא שנגמרה 

מעשהו עם ההתחלה ולא מצי לאהדורה, אבל 

בחורבן הבית שאש הוצת ממרום ובמשפטו של 

הקב"ה נאמר 'ותאחז במשפט ידי ובזורק חציו 

יש בידו להשבים כאילו אוחזן בידו' לכן לא 

נידון על שם ההתחלה, והיה מן הדין לקבוע 

הצום בעשירי, שבו נשרף רובו של היכל עכ"ד 

ודפח"ח.

אצל הקב"ה לכולי עלמא אמרינן 'אשו' לאו משום 'חציו'



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

מבאר רבותינו

לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות 

שהכעיסו לפני המקום בהן לפיכך סתם את 

הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל 

)רש"י(. 

סיפור מופלא התרחש בבחור שפנה אל מרן 

ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל כשבועיים 

לביתו  לטוס  רשות  וביקש  הזמן,  סוף  לפני 

שבארה"ב וזאת לאור מצבו של סבו החולה 

שהולך ומחמיר, הבחור הדגיש, אני מאוד קשור 

ומכיון  חיותו,  בחיים  עוד  לבקרו  וחפץ  לסבי 

שממילא נותרו שבועיים בלבד עד סוף הזמן, 

יאפשר לי בבקשה ראש הישיבה להקדים את 

שובי לביתי, רה"י השיבו ששמירת זמני הלימוד 

בישיבה היא קודש קדשים, ואף הצורך הגדול 

של ראיית הסב אינה סיבה לעזוב את הישיבה, 

הישיבה  ראש  מצד  היתר  שהוראת  )ובפרט 

לצאת לפני סוף הזמן, עלולה חלילה לגרום 

לבחורים נוספים להורות היתר לעצמם ולעזוב 

לפני תום הזמן, וקיים חשש לפריצת הסכר...(; 

תמשיך להתמיד עד לסוף הזמן, ואולי בזכות 

זה ישלחו מן השמים רפואה שלימה לסבא, - 

הפטיר ראש הישיבה בחום. 

הבחור יצא מבית ראש הישיבה, אך לא חזר 

הוא  הנתיבות...  לבית  אלא   - המדרש  לבית 

לראות,  חייב  הוא  האהוב  סבו  החליט שאת 

והתקשר לביתו להודיע שבעוד כחצי יממה הוא 

ינחת באמריקה. המטוס נחת, וכשיצא מיודענו 

מיהר להדליק את המכשיר הנייד שברשותו, 

הודעות  מספר  שהתקבלו  מגלה  הוא  והנה 

בתא הקולי, היו אלו בני המשפחה שביקשו 

שיחזור אליהם בדחיפות. הבחור התקשר אל 

אמו, והתחלחל לשמע הבשורה המרה: "את 

סבא כבר לא תזכה לראות" - הודיעה האם 

בצער, הוא נפטר לבית עולמו לפני מספר שעות, 

חיפשתי אותך בדחיפות מכיון שסבא ביקש 

להיטמן בירושלים, ואתה נכדו חביבו שזוכה 

לסדרי  לדאוג  תצטרך  בקודש,  בעיר  ללמוד 

ההלוויה והקבורה.

הבחור שרק לפני מספר דקות נחת לאחר טיסה 

ממושכת, היה צריך כעת לעלות שוב למטוס 

לכיוון הנגדי בחזרה לארץ ישראל. בכל מהלך 

הטיסה ניצבה מולו דמותו של ראש הישיבה, 

שליטף את ידו בחום תוך כדי שהסביר לו כמה 

חשוב לשמור על גדרי שמירת הסדרים וליבו 

נקפו על שלא ציית להוראתו. 

הלוויית הסב יצאה כשמעט מלווים משתתפים 

בה, והנה לפתע התרגשות רבה אחזה באנשים 

כאשר ראו את דמותו של מרן ראש ממלכת 

התורה הגרנ"צ פינקל מגיע להשתתף בהלוויה 

על אף ייסוריו הקשים ואפיסת כוחותיו, יצא 

מרן ראש הישיבה ללוות את הנפטר עד לתום 

ההלוויה והקבורה.

לאחר סתימת הגולל, פונה ראש הישיבה אל 

תלמידו ומבקש לומר לו דבר מה, כמובן שפחד 

ורעדה אחזה בתלמיד, ורגשי בושה תקפוהו, 

והנה הגרנ"צ - אביהם של אלפי בני הישיבות 

שעיניו וליבו היו לכל יחיד ויחיד, ניגש ולוחש 

באוזני תלמידו עברה עליך יממה שלימה של 

ובוודאי שאתה  ושוב,  הלוך  מתישות  טיסות 

רעב וחלש מאוד. ביקשתי מבני הבית שיכינו 

עבורך סעודה דשנה וכעת אבקש שתבוא עמי 

לאכול ולנוח, עיניו של הבחור לא נותרו יבשות 

ולמרות  הישיבה,  ראש  בקשת  את  כששמע 

ראש  של  הרחום  בליבו  הוראתו,  נגד  שנסע 

ונפשו הרחבה, טרח להגיע להלוויה  הישיבה 

ולעודד את תלמידו ולדאוג למצבו. 

והדברים מאפיינים כל כך את מרן ראש הישיבה 

זצ"ל שמסר נפשו על התורה עד כלות הכוחות 

והנחה את תלמידיו בתבונות כפיו וממש נשאם 

על ליבו כאשר ישא האומן את היונק. 

הבחור סיפר שלכל אורך הנסיעה לבית ראש 

הישיבה, וגם במהלך הסעודה לא השמיע רבו 

ולו מילה אחת של תוכחה או טרוניה, אך זו 

היתה התוכחה המעולה ביותר אמר הבחור, לא 

היה צריך להוסיף אפילו מילה אחת, הנהגתו 

המופלאה של ר' נתן צבי היתה כספר מוסר 

חי )הובא ב'אמונה שלימה' בפרשתנו(.

תוכחה מופלאה שופעת אהבה ממרן ראש הישיבה
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וגו' )א, א(. 

ימים מקדם

שמחת הכלולות. 
ההזמנה ששיגר 

מרן המשגיח 
הגה"צ רבי חיים 

זאב פינקל זצ"ל, 
לשמחת נישואי בנו 
מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי אריה 
זצ"ל
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 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

פרק מלא אור מקורות חייו המאליפות של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל 
זצוק"ל • ליום השנה הראשון ז' מנ"א

כרכים רבים עבי כרס ניתן לכתוב על עוצם 
וביריעה הקצרה שלפנינו  מידותיו הנאצלות 

נביא כמה שביבי אור

מרן רה"י הגר"א זצ"ל היה אומר תמיד בשם 
נשאל  זצ"ל, כאשר  זקנו הסבא מסלבודקה 
כיצד מתמצת הוא את עיקר פועליו בחיים? 
השיב: "השתדלתי לחנך את תלמידי, כי מוטל 
עליהם להיות ְקלּוג אּון גּוט" )להיות חכם וטוב(. 
לאור זה חי רבי אריה כל ימיו, להחכים בהטבה 
לזולת! עד כי העידו אחריו שהיה יחיד הדור 

ב'טובת עין'.

בי- מלאכי  ברח'  התגורר  שכאשר  מסופר, 
ם, החל אחד השכנים לבנות מול ביתו של 
קודם,  רשות  ממנו  ששאל  ללא  אריה  רבי 
וגרם על ידי כך לחושך בסלון הבית. כמו"כ 
לשכנים  כבדים  רעשים  גרם  הבניה  במהלך 
ואף מעוצמת הבניה נשבר האינסטלציה בבית 
רבי אריה. בני הבית כעסו ביותר על אותו שכן, 
אך רבי אריה לא הרשה בביתו לדבר מילה 

אחת כנגדו.

פגש  אריה  רבי  כאשר  הפלא  למרבה  והנה 
באותו שכן, הוא שוחח עמו בכזה חיוך ובלבביות 
ופרגון: 'הא! כל הזמן חשבתי עליך כיצד הינך 
מסתדר עם מספר ילדים גדול בלעה"ר, בבית 

כה צר וקטן! שמח אני שאתה בונה! וכך שוחח 
דבר  את  קל,  ברמז  ולו  להזכיר  מבלי  עמו 
ההפרעה שנגרמת לו בעקבות הבניה. הסיפור 
לא הסתיים, יום אחד עלה רבי אריה לביתו 
של אותו שכן ושאלו אם הוא צריך הלוואה 
כספית, היות והבחין שבימים האחרונים הוא 
הספיק לבנות בביתו. עד כדי כך היה רבי אריה 

התגלמות של לב טוב! 

כך תדיר חשב רבות על הזולת שחלילה לא 
שבא  הוותיקים  מתלמידו  אחד  סיפר  יפגע. 
בתו  של  הנישואין  לשמחת  להזמינו  פעם 
האחרונה. אולם רבי אריה שעבר אז תאונה 
קלה ועינו נפגעה במקצת, אמר לו: "הרי ידוע 
אנשים,  רואה  כ"כ  לא  אני  שלאחרונה  לך 
אנשים אומרים לי שלום ברחוב וכו' ואיני יודע 
איך להגיב להם כיון שאין אני מזהה אותם, 
ואני חושש ביותר שאולי יש אנשים שנפגעים 
מחמת כן", לכן אנא תרחם עלי ותסלח לי אם 
יגיע לשמחה. כמובן שאותו תלמיד  אני לא 

נעתר לבקשתו.

סיפר אחד מרבני העיר מודיעין עילית: רבי 
אריה הגיע פעם לברית שנערך בברכפלד. לאחר 
הברית נטפל אליו בן אדם תמהוני והתחיל 
לומר לו בקול שהוא משיח ועליו להתגלות 
בענווה, הלה המשיך  לחיות  ויפסיק  במהרה 
בדיבוריו התמוהים. במקום להתעלם מדיבורים 
מוזרים מעין אלו בחר לו רבי אריה לעודדו 
שהנה  ידאג  לו שאל  לומר  והתחיל  ולחזקו 
עוד מעט יגיע משיח ויתגלה מלכותו בעולם 
והרחיב עמו את הדבור בענותנותו המופלאה, 
כך התייחס אליו בהארת פנים ולא התעלם 
ממנו כפי שאחרים נאלצים להתעלם במקרים 

מוזרים ותמוהים מעין אלו.

ביום  השנים  באחת  זה  היה  נוספת:  עובדה 
הפורים כאשר נעלם אחד הבחורים בירושלים. 
שעות רבות לאחר שחיפשו אותו מצאו אותו 
אחיו בביהכ"נ אור הצפון בי-ם כשהוא שיכור 
ועומד על יד רבי אריה שהיה שקוע באותו 
זמן בתלמודו. אותו בחור בשכרותו החל לפתע 
גנאי  בדברי  ולבזותו  אריה  רבי  על  לצעוק 
וגידופים בלתי נסבלים שאין הדעת סובלתם. 
אנשים רבים ובהם אחיו ניסו לגרשו אך רבי 
אריה לא הסכים לכך, וכך שמע כל העת את 
דברי הגידוף והחירוף של אותו שיכור במשך 
זמן רב. למחרת הגיע אחיו להתנצל בפני רבי 

אריה על מה שאירע אתמול, נענה לו רבי אריה 
בענווה פלאית: "מה לך להתנצל, הרי סוף כל 
סוף מישהו אומר לי מוסר כדרבונות ולא רק 

דברי שבח שאני כ"כ רגיל בהם".

שח ש"ב הגר"א טורק שליט"א: זכיתי להתלוות 
פעם לדודי רבי אריה, בדרכנו ראינו מודעת אבל 
שבישרה על פטירתו של פלוני, בין הדברים 
במודעת האבל נכתב 'משמח ליבות נשברים', 
רבי אריה התבטא ואמר: "וכי רק ליבות נשברים 
יש לשמח? מי לא צריך שמחה בלב? מי לא 
צריך מאור פנים? צריך לשמח בעיקר ליבות 

נשברים"...

עובדה הווה באברך שבתו עמדה בפרק האיש 
מקדש אולם לרש אין כל להתחייב. הלה הגיע 
ולשאול  בפניו  צרתו  לתנות את  אריה  לרבי 
בעצתו כדת מה לעשות. רבי אריה ענה לו שאם 
אין לו הרי שלא יתחייב לעת עתה כלום, אלא 
רק יתחייב ללמוד בספר חובת הלבבות. הלה 
עשה כעצתו וכאשר הוצע לבתו שידוך ונפגש 
עם הצד השני והחלו לדבר על עניני הכספים 
ללמוד  מתחייב  שהוא  הפלא  למרבה  ענה 
חובת הלבבות אולם כסף אינו יכול להתחייב 
עתה. הצד השני כ"כ נהנה מצדקותו והחליט 
על אתר שהוא יממן את כל הוצאות החתונה 

לכזה מחותן צדיק.

מספד גדול
השבוע במלואת שנה להסתלקות מרן ראש 
זצוק"ל  פינקל  אריה  רבי  הגאון  הישיבה 
על  העולתה  בהם  לזכרו  הספדים  התקיימו 
בתורה,  המופלא  עמלו  הגדולה,  דמותו  נס 
שיחותיו שיצא שמם לפאר ולתהילה בכל עולם 
ההספדים  התרומיות.  מידותיו  ופאר  התורה 
התקיימו ביום ד' ג' מנחם אב בהיכל הישיבה 
ראשי  הספידוהו  עילית שם  במודיעין  הקד' 
ורבני הישיבה שליט"א וכן הגאון רבי אביעזר 
פילץ שליט"א ראש ישיבת תפרח. וביום ה' ד' 
מנחם אב היכל הישיבה הקד' בירושלים, שם 
הספידוהו ראשי ורבני הישיבה שליט"א והגאון 
ראש  שליט"א  הירש  הלל  רבי משה  הגדול 
ישיבת סלבודקה, במעמד אלפים מתלמידי 
הישיבה ההולכים לאורו הגדול של מרן רה"י 
זצוק"ל שפעליו הגדולים בתורה ויראת שמים 

נותרו חקוקים בליבם.

כוס תנחומים
הננו לשגר לידידנו היקר

מחשובי תלמידי הישיבה הקד'

הרב יוסף יהושע שטיינער הי"ו
ולכל המשפחה המרוממה  

על השבר אשר פקדם

בפטירת בתם ע"ה
תנחומינו רצופים בזאת

לאביו הדגול הרב ר' מאיר שטיינער הי"ו

 ולזקנו ידיד הישיבה

הרב אשר ענזיל שטיינער הי"ו

וינה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
 ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם
ובבניין ציון וירושלים תנוחומו בב"א

שנו מידותיי


