
כאילו אותי אתם דנים
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. )דברים 

טז, יח(

צריך שיהיו בעלי דינין נוהגין אימה בעצמן, והדיינין 
יהיו נוהגין אימה בעצמן, כביכול להקב"ה הן דנין, 
שכך אמר יהושפט לדיינין: "כי לא לאדם תשפוטו 
כי לה'" )דברי הימים ב יט, ו(. אמר רבי חמא בר 
חנינא: בא וראה אלמלא מקרא כתוב אי אפשר 
לאומרו, בשר ודם דן לבוראו, אלא אמר הקב"ה 
נוהגין אימה בעצמכם כאילו אותי  היו  לדיינין: 

אתם דנין. )תנחומא שופטים ז(

מדברי חז"ל אלו למד מרן המשגיח הגה"צ רבי
חיים זאב פינקל זצ"ל, לקח נשגב ומאלף, בא וראה 
עד היכן חביבותו של אדם לפני בוראו ית', עד 
שבעומדו לפני השופט בדין של מה בכך ואפילו 
בשווי פרוטה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא נידון 
עמו, ואומר לדיינים: השמרו והזהרו! זכרו ושימו 
על לבבכם, אותי אתם דנים! "אלמלא מקרא כתוב 
אי אפשר לאומרו", כלומר: לולי קבע כך הקב"ה 
בתורתו, מי היה מעלה על דעתו כדברים הללו.

)חסד חיים, מאמר ג(

"שוטרים תתן לך" - בלימוד המוסר
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. )דברים 

טז, יח(

שופטים, דיינין הפוסקים את הדין. ושוטרים, הרודין 
את העם אחר מצותם, שמכין וכופתין במקל וברצועה 

עד שיקבל עליו את דין השופט. )רש"י(

בשיחתו של מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
לבני הישיבה ביאר ענין גדול ונכבד בעבודת הי"ת, 
בדבריו אמר כי מעיקר ציווי התורה להעמיד שוטרים 
בכדי שיכופו את הדין אנו למדים יסוד חשוב עד 
מאד, דהנה כל אחד מוזהר ועומד לקיים את כל 
מצוות התורה, וכל אחד מבין ויודע שאם הדיינים 
צריך לעשות  בודאי שכך  דין עפ"י תורה,  פסקו 
ולקיים. אם כן, מדוע הוצרכנו עוד לשוטרים הרודים 
במקל ורצועה, הרי כל אחד מבין שצריך לקיים את 

כל חוקי התורה.

אך תשובת הדבר היא, מיניה וביה. ללא שוטרים 
וללא אנשים הממונים לכוף את הדין, אדם אינו 
יכול לסמוך על עצמו! טבע האדם לפרוק עול, ואף 
בדברים הפשוטים שכל אחד יודע ומכיר בהם, סוף 
האדם שעלול לפרוק את עולו מהם, אם לא שירא 
מכפיית הדין. נמצא איפוא כי השוטרים הם המחייבים 

ומשעבדים את העם לשמור על הדין והמצוות.

בימינו  אנו  זוכים  רה"י הגרנ"צ, הנה  והוסיף מרן 
לשופטים ודיינים שממונים לפסוק ולהעמיד את 
הדין, אולם לכאורה אין בידינו שוטרים שיכופו את 
קיום התורה והמצוות, וכיון שבטבע האדם לפרוק 
עול, אם כן בלא השוטרים כיצד נוכל להחזיק את 
עצמנו ולהינצל מן העבירות, ומה ישעבד ויחייב אותנו 

לקיים את הדין והמצוות?

אכן, בדורות האחרונים הנחילו לנו רבותינו מייסדי 
והיא  'שוטרים',  דרך המוסר, מציאות חדשה של 
על ידי לימוד המוסר. בלימוד המוסר מגיעים לידי 
התבוננות, ובכח ההתבוננות התמידית על חובתו 
ומצבו בעבודת ה', לעורר את האדם מכל חולשה 
ורפיון. עד שההרגשה וההתעוררות לכל דבר טוב 

נעשית הרגל אצלו והופכת להיות חלק מטבעו.

נמצא, שעל ידי לימוד המוסר מתקיים החיוב להעמיד 
ה',  כדי שנחזיק מעמד בעבודת  'שוטרים'  עלינו 
וההתחדשות והחיות בתורה וקיום המצוות נהפכת 

לחלק מהטבע הטבוע בנו.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' קצ"א( 

אן ִנְלַמד  נּו. ּוִמכָּ לָּ י שֶׁ הּוא ָהאוֵֹיב ָהֲאִמתִּ ִמְלֶחֶמת ַהיֵֶּצר, שֶׁ א ַאף בְּ ִמְלֶחֶמת ָהאוֵֹיב, ֶאלָּ ין ֶזה לֹא ֶנֱאַמר ַרק בְּ ְלָבבוֹ )כ,ח(.  דִּ ס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו כִּ ְולֹא ִימַּ
ין ֶאָחיו,  ֶזה ַאל ְיֵהא ָמצּוי בֵּ ְלָבבוֹ, ָאָדם כָּ חוֹן, ַוֲהֵרי הּוא ָעלּול ְלָהִמיס ֶאת ֵלָבב ֶאָחיו כִּ טָּ י ָהֱאמּוָנה ְוַהבִּ ַדְרכֵּ ֵאינוֹ הוֵֹלְך בְּ ָבב שֶׁ ל ַהָיֵרא ְוַרְך ַהלֵּ כָּ שֶׁ

ִרְפיוֹן ָיָדיו ּלֹא ִיְרֶאה ִאיׁש בְּ ֵדי שֶׁ א "ֵיֵלְך ְוָיׁשּוב ְלֵביתוֹ", כְּ ֶאלָּ
 )מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ 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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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

לאורו נלך
עומדים אנו ככלות ימי השלושים מהסתלקותו 
אריה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מורינו  של 
כרעם  הישיבה  על  נפלה  זצ"ל, אשר  פינקל 
ביום בהיר. מורינו ראש הישיבה זצ"ל, היה זה 
שחיבר וקישר את בני דורנו עם רבותינו ראשי 
נוחם עדן מהדורות הקודמים. הוא  הישיבה 
שברוחו הגדולה שאב ממימי הדעת שלהם, היה 
דולה ומשקה מתורת רבותיו, כשהוא מעביר 
ודרכי הישיבה הקדושה,  ומנחיל את משנת 
בהנהגותיו  חיים,  ובאורחות  הלימוד  בדרכי 
האציליות, בנועם מוסריו ובעצם דמותו שכל 
"זהו  כאומרים  עליו  והצביעו  רואיה השתאו 

תבנית דמותו של אדם השלם".

הקדושה  הישיבה  אלה.  כל  חסרנו  ומעתה 
דמותו  את  וחסרה  הסתלקותו  את  כואבת 
מאז  האחרונים  השבועות  ובמהלך  הגדולה 
פטירתו התקיימו כמה וכמה מעמדי הספד, 
עילית,  במודיעין  ובישיבה  הקדושה  בישיבה 
החשובים,  משפחתו  בני  הישיבה,  כשרבני 
על  כולם  עמדו  הדור  וגדולי  ישיבות  ראשי 
בהם  שיש  הנהגותיו  ועל  המופלאה,  דמותו 
כדי להעמיד כל אחד ואחד מתלמידי הישיבה 

ומוקירי זכרו, בדרכי אורה.

מוגדלת  במהדורה  מופיע  שלפנינו  זה  גליון 
ובה חלק מן ההספדים שנשמעו בהיכל ישיבה 
ככלות השלושים, במעמד אלפים מבני הישיבה 
כולנו  שנזכה  רצון  ויהי  עצום.  חיזוק  ומתוך 
לאחוז בשיפולי אדרתו ולצעוד בדרכו - דרך 
התורה והעבודה ברוחם של רבותינו הגדולים 

זצוק"ל.

20:08   19:28  18:17 ירושלים 

20:05  19:29  18:33 תל אביב 

21:03   20:35  19:29 ציריך 

20:30  20:03  19:04 וינה 

21:19  20:58  19:51 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת שופטים
זמני כניסת ויציאת השבת



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

שוחד הנגיעות 
כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. 

)דברים טז, יט(

התורה אוסרת על הדיינים לקחת שוחד, ואומרת כי 

בכוחו של השוחד לעוור עיני חכמים ולסלף דברי 

צדיקים, רבותינו בעלי המוסר הוסיפו ואמרו כי ציווי 

זה נוגע לכל אחד ואחד, כל אדם דיין הוא לעצמו, 

וצריך הוא להזהר מאד משוחד הנגיעות שבכוחו 

לעוור את עיניו ולסלף את אורחותיו.

היה מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 
אומר, האדם צריך להתייעץ עם גדולים, לא רק 
משום שהם יודעים ומשיגים יותר טוב ממנו, אלא 
גם משום שלאדם עצמו יש נגיעות שהם מהוות 

מסך בפני ההסתכלות הנכונה.

מרגלא בפומיה דהגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר 
זצ"ל בשם המשגיח רבי ירוחם, שכאשר יש לאדם 
בעיה שקשה לו בעצמו להגיע לאמת ולפתור אותה, 
מפני שיש לו נגיעות שמשחדות את מבטו, ואין 

לו אפשרות באותו זמן להתייעץ עם אדם גדול, 

עדיף שישאל את שאלתו אפילו לסנדלר שברחוב 

ולא יפסוק לבד לעצמו, וזאת כי לאחר אין נגיעות.

"השוחד יעור עיני חכמים", הרי שיכול האדם להיות 

חכם מחוכם ובכל זאת יש דבר שמאפיל על חכמתו 

איך להבין ולהשכיל, והוא שוחד הנגיעות!

)הגה"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"ל - שפתי חיים פר' 

חיי שרה עמ' רמ"א, מועדים ח"א, עמ' קפ"ו בהערה(

אין לך אלא שופט שבימיך

ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר 
יהיה בימים ההם. )דברים יז, ט(

זצ"ל  הגר"ח שמואלביץ  הישיבה  היה מרן ראש 
משמיע בשיחותיו יסודות איתנים באמונת חכמים 
ובקבלת סמכות גדולי הדור, וכה אמר: בכל דור 
חכמים  התלמידי  את  לשמש  אדם  חייב  ודור 
שבדורו ולקבלת עליו רב, ואל יאמר לנפשו, אילו 
היו רבותינו שמדורות עברו חיים עמנו כיום הזה, 
בלי ספק הייתי הולך אצלם בלב שלם, אבל בדור 
זה, דור יתום, אל מי אפנה ומי יורה לנו דעה. חס 
מלומר כן, שהרי הכתוב מכחישו דכתיב: "ובאת 
אל הכהן וגו' ואל השופט אשר יהיה בימים ההם", 
ובספרי אמרו )הובא בפירש"י( "אפילו אינו כשאר 
שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו, אין לך 

אלא שופט שבימיך".

ואמרינן בר"ה )דף כ"ה ע"א( ת"ר, למה לא נתפרשו 
יאמר אדם,  שמותיהם של שבעים זקנים, שלא 
פלוני כמשה ואהרן? פלוני כנדב ואביהוא? פלוני 
על  אדם  יאמר  "שלא  ופירש"י:  ומידד?  כאלדד 
ואהרן  כמשה  ופלוני  פלוני  וכי  שבימיו,  דין  בית 

שאשמע להם?".

עוד אמרו )שם, ע"ב(: "שקל הכתוב ג' קלי עולם 
ירובעל בדורו כמשה  כג' חמורי עולם, לומר לך 

בדורו וכו', יפתח בדורו כשמואל בדורו".

ממשיך מרן רה"י הגר"ח ואומר, כי אין הכוונה בזה 
מכיון  ברירה  בלית  דורו  לגדולי  לשמוע  שצריך 
שגדולי הדורות הקודמים כבר אינם, ההיפך הוא 
הנכון, מדברי חז"ל אנו למדים שאת כל ההשפעה 
ורק מרבותיו שלו, מגדולי  יכול אדם לקבל אך 
דורו דוקא. וכמו שאמרו בגמ' ר"ה )שם( "ובאת 
אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים 
ההם, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין 
שלא היה בימיו, הא אין לך לילך אלא אצל שופט 
שבימיו, )הרי לימדך הכתוב כאן שאין לך לבקש 
אלא שופט שהיה בימיך. רש"י(, ואומר )קהלת ז, י( 
אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים 
מאלה", ופירשו התוס' )שם(: "שהימים הראשונים 
היו טובים מאלה, לכך יש לשמוע לראשונים יותר 
מן האחרונים, אל תאמר כך, דאין לך אלא שופט 
שהיה בימיו". כלומר "אין לך" - בשבילך אין שופט 
מלבד השופט שבימיך, אבל גדולי הדורות הקודמים 

אינם שייכים לך כלל.

והדבר מבואר בפירוש בדברי חז"ל )קהלת רבה א, 
ד( עה"פ "דור הולך ודור בא )קהלת א, ד( - שלא 
קורא  הייתי  קיים,  עקיבא  ר'  היה  אילו  תאמר: 
לפניו. אילו היו ר' זירא ור' יוחנן קיימין, הייתי שונה 
לפניהם", כי לכל דור ניתנו המנהיגים והמשפיעים 

הראויים לדורם.

והיה הגר"ח חוזר רבות בנושא זה על מעשה דחוני 

המעגל )תענית דף כ"ג ע"א( שלאחר שישן שבעים 
שנה חזר לביתו, ובניו כבר לא היו בחיים ונכדיו 
לא הכירוהו, ובא לבית המדרש ושמע את החכמים 
חוני המעגל",  כבשני  "נהירין שמעתתין  אומרים 
לו,  האמינו  ולא  המעגל  חוני  שהוא  להם  ואמר 
וביקש מהקב"ה "או חברותא או מיתותא" ונפטר 
לעולמו. ונשאלת השאלה, הרי הוא לא שכח את 
תלמודו, ומדוע לא עלה לבימה לומר שיעור כפי 
יודע לומר, ואז כולם היו מכירים  שחוני המעגל 

שזהו חוני המעגל?

ותירץ הגר"ח, כל זה לא היה עוזר! לכל דור יש 
את הרב המורה דרך שלו, מסורת התורה עוברת 
דרך  כזו  ואין  לתלמיד,  ומתלמיד  לתלמיד  מרב 
לקפוץ לדורות הקודמים! חוני המעגל היה שייך 
לא  וחידושיו  תורתו  שכך  ומכיון  הקודם,  לדור 
היו מועילים להם, ולמרות שאת תורתו של חוני 
המעגל הם לומדים, אבל אין הם יכולים ללמדה 

אלא מרבם שהוא בן דורם.

והוסיף ואמר: "אין לי ספק שאף אם רבי עקיבא 
איגר היה מגיע היום ואומר שיעור בבית המדרש, 
זה לא היה עושה עלינו רושם, לא היינו מבינים 
את דבריו, כל חיותנו היום היא מתורתו של רבי 
עקיבא איגר, אך אין הוא מתאים למצב הדור שלנו 

אלא לדורו".

)שיחות מוסר, עמ' קס"ט(

טכסיסי היצר בשלבים שונים
כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם 
רב ממך לא תירא מהם וגו', ונגש הכהן ודיבר אל 
העם וגו', אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו 

ואל תערצו מפניהם. )דברים כ, א-ג(

מ"ב  דף  )סוטה  הגמ'  דורשת  אלו  מפסוקים 
ע"א( ארבע אזהרות שמזהיר הכהן את היוצאים 
למלחמה, כנגד ארבע טכסיסים שאומות העולם 
רומסים  בתריסיהם,  מגיפים  בהם,  משתמשים 
צווחים  סוסים,  שעטת  קול  להשמיע  בסוסיהם 

בקולם, ותוקעים בשופרותיהם. כנגד אלה כותבת 
התורה הקדושה את אזהרותיה: "אל ירך לבבכם" 
- מפני צהלות הסוסים, "אל תיראו" - מפני הגפת 
תריסים, "אל תחפזו" - מקול קרנות, "אל תערצו" 

- מפני קול הצווחות.

ליבוביץ  ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  ואמר 
זצ"ל, שבפרשה זו מגלה לנו התורה אחד מדרכי 
הסתת היצר. הן כידוע, היו כל היוצאים למלחמה 
צדיקים, שכן שנינו בגמ' )סוטה דף מ"ד ע"ב( "הסח 

בין תפילין של יד לתפילין של ראש חוזר מעורכי 
המלחמה", נקל לשער איפוא, כי כל יוצאי המלחמה 
היו מלאי בטחון בהקב"ה, ולמרות זאת מזהירה 
אותם התורה "אל ירך לבבכם", וממה? מצהלות 
הסוסים. לפי שכאשר שומעים זאת בפעם הראשונה 
יתכן ויתגנבו חיל ורעדה גם בלב הצדיק הבוטח, 

לפיכך הוא זקוק לחיזוק מיוחד על כך.

אחרי שהצדיק מתחזק חוזר אליו בטחונו, הננו עומד 
מחוזק ואינו נבהל עוד כלל. נשאלת אם כן השאלה, 



מדוע חוזרים ומזהירים אותו "אל תיראו" - מהגפת 
התריסים? אלא, שכאן מוסיף היצר להתעורר שוב, 
מגיפים  הם   - חידוש  עוד  כאן  התחדש  הנה  כי 
בתריסיהם! אמנם הוא התחזק כבר מקודם, אך 
ההתקפה החדשה מביאה עמה סכנה מחודשת של 
נפילה, וכך גם לגבי "אל תחפזו" - מקול הקרנות, 
"אל תערצו" - מקול הצווחות, הגע בנפשך, הרי אותו 
חייל שהגיף מקודם הוא זה שצועק וצווח עכשיו, 
אלא די בעובדה שהתחדשה פעולה חדשה, כדי 

להצריך חיזוק נוסף.

התקפה  של  שלב  בכל  היצר,  של  דרכו  היא  כך 
חדשה הוא ממציא עוד ועוד חידושים, אדם חושב 
הוא צץ מחדש עם אמצעים  והנה  ניצחו,  שכבר 
וכלים חדשים, אילו היה הוא לוחם בדרך ובמסלול 
קבועים וידועים מראש היה קל יותר להלחם בו, 
אך מאחר שהוא משנה את טכסיסיו תדיר, ובוחר 
תמיד בצורת התקפה חדשה, לכן המלחמה בו קשה 

ודורשת עירנות תדירה וחיזוקים חדשים.

נעלם, אלא מופיע שוב  לאחר כשלונו אין היצר 
בצורה אחרת ומסית כל פעם מחדש, כל התקפה 

חדשה פירושה נסיון חדש ומלחמה חדשה, אולם 
כן  על  לכך,  וערוך  מוכן  אינו  האדם  כלל  בדרך 
העצה היעוצה היא להתכונן בכל עת, לעמוד מוכן 
ודרוך כנגד חידוש מהסתת היצר בסייגים חדשים 
ובחיזוק תמידי, על האדם להיות מוכן לקראת מאות 
צורות של התקפה מצד היצר, ואין דרך אחרת אלא 
להתכונן ולהיות מוכן מראש, שכן בשעת ההתקפה 

מאוחר מדאי מכדי להתחיל בחיזוק.

)הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל - מכתב 
מאליהו ח"ג, עמ' 38(

כיצד אפשר שלא לפחד 
כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב 

ממך לא תירא מהם וגו'. )דברים כ, א(

מצוה התורה את היוצאים למלחמה שלא יראו ולא 
יפחדו מחיילות האויב וכוחותיו, וכן עוד מצוה התורה 
)פסוק ג( "אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם 
אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו 
מפניהם", ולהלן )פסוק ח( "מי האיש הירא ורך הלבב 

ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו".

יראת  על  התורה  הזהירה  זה  כיצד  לשאול,  ויש 
המלחמה, אל תיראו ואל תחפזו וכל שאר האזהרות 
זו  היא שעכשיו בשעה  והלא מציאות  שבפרשה, 
אוחזת בו הרגשה של יראה ופחד, ואיך אפשר לומר 

לאדם אל תירא, הרי אנוס הוא בהרגשותיו?

הגר"ח שמואלביץ  אלא, אומר מרן ראש הישיבה 
זצ"ל, התשובה לכך היא שאזהרת התורה היא על 
ההכנה מקודם לכן, יש לאדם להכין את עצמו קודם 

לירא,  ממה  שאין  לבבו  בעמקי  להבין  המלחמה 
להתאזר במידת האמונה והבטחון ולהשריש בנפשו 
את הידיעה "כי ה' אלקיכם ההולך עמכם להלחם 
לכם עם אויביכם להושיע אתכם" )פסוק ד(, וכוונת 
התורה להורות כי על האדם לעבוד על עצמו מראש 
להרגיש בשעת  צריך  הוא  איך  בשכלו  שיבין  עד 
יוכל לפשוט מעצמו  ואזי בעת המלחמה  מעשה, 

את הרגשות הפחד והיראה.

לישועת ה' נדרשת הכנה
אל  אויביכם  על  למלחמה  היום  קרבים  אתם 
ואל תערצו  ואל תחפזו  ירך לבבכם אל תיראו 
להלחם  עמכם  ההולך  אלקיכם  ה'  כי  מפניהם, 
לכם עם אויביכם להושיע אתכם. )דברים כ, ג-ד(

ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  של  במאמריו 
ליבוביץ זצ"ל הביא את שהיה מרגלא בפומיה של 
הסבא מקלם זצ"ל להקשות )עיין חכמה ומוסר, 

ח"א מאמר רז(, אם כבר נכתב "כי ה' אלקיכם 
הוא ההולך עמכם להושיע אתכם", מעתה מדוע 
צריך להזהיר עוד "אל תיראו ואל תחפזו"? הלא 
כיון שה' הולך עמם, מה בכך אם ימס לבבם, וכי 

אם ייראו ויפחדו לא תוכל לבוא ישועות ה'?

ואמר הסבא מקלם על זה, כי ישועת ה' איננה 
באה בלי הכנה, קודם צריכה להיות ההכנה הראויה, 

שמצוה  לישועה  ההכנה  הישועה,  באה  ואח"כ 
התורה כאן היא קיום "אל תיראו ואל תחפזו", 
וכשיקיימו "אל תיראו וגו'" ולא יפחדו וייראו רק 
אז תבוא הישועה, אבל אם ימס לבבם ח"ו, הרי 
זאת מפני שלא הכינו את לבם כראוי, ואין הם 

זכאים לעזר ה'.

)מאמרי המשגיח מאמר צ"ג, עמ' קס"ח(

יראת העונש ויראת הרוממות
מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. 

)דברים כ, ח(

אמרו חז"ל )סוטה דף מ"ד ע"א, הובא ברש"י( 
מיהו 'הירא ורך הלבב', זהו המתיירא מעבירות 
תפלה  בין  שח  ע"ב(  )שם,  עוד  ואמרו  שבידו, 
מעורכי  עליה  וחוזר  בידו  היא  עבירה  לתפלה 

המלחמה.

והנה יש להתבונן, דבתחילת פרשה זו נאמר )פסוק 
ג( "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על 
אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו וגו'", ופירש 
רש"י: שמע ישראל - אפילו אין בכם זכות אלא 
קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם.

ואם כן, הקשה מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה 
פינקל זצ"ל, הרי הירא מעבירות שבידו כלל אינו 

יוצא למלחמה, ומאחר שכן מה מועילה הזכות 
בלבד, שכדאי אתם שיושיע  של קריאת שמע 

אתכם בעבורה?

וביאר, דיש ב' עניני יראת שמים, האחת "יראת 
על  אותו  שיעניש  מהשי"ת  שמפחד  העונש" 
העבירות שחטא, וזוהי היראה הפחותה כדברי 
המסילת ישרים )פרק כד(, אך מלבד יראה זו יש 
יראה שניה יותר עליונה, והיא - "יראת הרוממות", 
שירא מפחד הדר גאונו ית' שמלוא כל הארץ 
הדרגה  היא  זו  ויראה  בידו,  נתון  והכל  כבודו 

הגבוהה ביותר במעלת "יראת ה'".

מעבירות  הירא  שאמנם  היטב,  יובן  זה  ולפי 
שבידו וחושש פן יענש עליהם במלחמה, ועדיין 
הוא אוחז בדרגה של "יראת העונש", הרי באמת 

אין לו לצאת למלחמה מחשש שמא ימות. אך 
זכות קריאת שמע  בידו  מי שיש  זאת  לעומת 
כראוי, והיינו שמקבל על עצמו עול מלכות שמים 
בשלמות ובאמת, ומקבל על עצמו למן היום הזה 
לעשות ככל אשר יורוהו תופשי התורה, לשמור 
ולעשות ולקיים את כל המצוות כולם, ומקבל 
זאת על עצמו מפני שמכיר את גודל רוממותו 
ית', זוהי "יראת הרוממות", ואדם כזה יכול לצאת 
כיון  עבירות,  בידו  שיש  פי  על  אף  למלחמה 
שמכאן ואילך מקבל על עצמו לשמור המצוות 

כולן, וכאילו קיים את כולם.

וזוהי היראה שאנו צריכים לירא מהדר ה' וגאונו 
בחודש זה, חודש הרחמים.

)יבא שילה - שבת קודש, עמ' תקנ"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

רבי רפאל 
שמואלביץ

המשךמתורת רבותינו



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

שמירה על הרוחניות של כלל ישראל
לא תחיה כל נשמה. )דברים כ, טז(

מרן  אמר  זו  מאזהרה  הנלמדת  מוסרית  הערה 
זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח 
בשיחתו לבני הישיבה, הנה התורה מצוה להרוג 
את כל שבעת העמים שהיו בארץ כנען, "לא תחיה 

כל נשמה", אפילו קטנים, ולכאורה דבר זה נראה 
כרציחה אכזרית, אמנם התורה נותנת טעם לציווי 
זה )פסוק יח( "למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות 
ככל תועבותם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם לה' 
אלקיכם". כאשר אנו רואים את הטעם שכל זה 
הוא בשביל הרוחניות של כלל ישראל, שאותם 

שבעה עממין לא יהוו מניעה ליראת חטא, אזי 
כבר פשוט שאין זה ענין של רציחה אכזרית, אלא 
דבר נחוץ ונצרך למען השמירה הרוחנית של כלל 

ישראל ולמנעם מחטא.

)עבודת יחזקאל, עמ' תס"ח(

שורש החטא טמון בדורות הקודמים
כפר לעמך ישראל אשר פדית. )דברים כא, ח(

כפר לעמך - אלו החיים, אשר פדית - אלו המתים, 
מלמד שהמתים צריכין כפרה. נמצינו למדין ששופך 

דמים חוטא עד יוצאי מצרים. )ספרי(

רואים אנו שלא רק אנשי העיר הקרובה צריכים 
כפרה, אלא אף המתים, וכן אמרו בגמ' )כריתות 
דף כ"ו ע"א( ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי 
יוצאי  צריכים  כפרה  מה  ביאור  וצריך  מצרים. 

מצרים? במה חטאו?

וביאר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
כי אם נמצא בבני בניהם אחד השופך דם, הרי על 
כרחך היה טמון שורש הדבר אצל אבות אבותיו, 
ואותו גרעין הטמון באדמה התפתח כעבור דורות 
לאילן גדול עד שיצאה הרציחה הזאת, ועל כן אף 

יוצאי מצרים צריכים כפרה שיצא שורש החטא 
החבוי בהם לפועל.

מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל היה מביא 
כאן את הסיפור המפורסם עם רבי ישראל סלנטר 
לווילנא, ושמע על מעשה שאירע  זצ"ל שהגיע 
באותה העת בנשואי בנו של ראש הקהל שהיה 
גביר נכבד שעלה מקרוב לגדולה, ומלפנים היה עני 
ורש שבקושי התפרנס מיגיע כפיו כסנדלר, ובעת 
שצעד הגביר אבי החתן מעדנות עם בנו החתן אל 
החופה, ניגש אליו אדם שעינו היתה צרה בעושרו 
של זה, ולא יכל לשאת בלבו לראותו נוהג כמנהג 
שועי ארץ, וחלץ את נעלו ותוך כדי שהראו לאבי 
החתן, שאלו כמה עולה לתקן נעל כזו... הגביר 
ותיכף  שכזה,  נורא  בזיון  לשאת  יכול  היה  לא 
אחזו השבץ ומת מרוב בושה, והשמחה הושבתה. 

אמר אז רבי ישראל, השחתה כזאת במידות לא 
באה בפעם אחת, אלא סימן שכבר מאות שנים 
מקודם לכן שרר רקבון במידות, ומובטחני, אמר 
רבי ישראל, שגדולי הדורות הקודמים היושבים 
מובאים בגלל המעשה הזה לדין על אשר לא לימדו 
את העם דעת ומידות ולא חינכו אותו שלא יוכלו 

להתרחש מקרי השחתה שכאלה.

ובזה יתבאר גם כאן, הטעם שיוצאי מצרים צריכים 
ג"כ כפרה, על דבר שאירע אלפי שנים אחריהם, 
לפי ששורש כל קלקול שכזה, מקורו הוא בסטיה 
כל שהיא בטוהר המידות וההנהגה של הדורות 

הקודמים, אפילו בדק מן הדק.

אליהו  רבי  משלחן   - קפ"ט  עמ'  מוסר,  )שיחות 
ברוך, עמ' ש"ח(

מי שאינו חושב על זולתו כרוצח יחשב
ידינו לא שפכו את הדם הזה. )דברים כא, ז(

לויה.  ובלא  מזונות  בלא  ופטרנוהו  ראינוהו  לא 
)רש"י(

שאל מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
וכי מנין שהלויה היתה יכולה להציל את הנרצח 

מידי רוצחיו, וכיצד היה בכוחו לעמוד בודד מול 
כנופיית ליסטים מזויינים?

העיר  בני  לו  שנתנו  האכילה  בכח  כי  והסביר, 
והלויה שליוו אותו היה מתחזק אפילו נגד חבורת 
והלויה  כי הכח הטמון באכילה  לנצחם,  גזלנים 

גדול עד מאד.

בשיחותיו,  וזועק  עומד  הגר"ח  רה"י  מרן  והיה 
מפרשת עגלה ערופה אנו למדים יסוד גדול שנוגע 
ג"כ לכל הנהגותינו, מי שאינו חושב על זולתו ואינו 

דואג לשמור על צרכיו כרוצח יחשב!

הדרך להשפיע על הכלל - בעמל התורה ודקדוק המצוות
ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר 

בעיני ה'. )דברים כא, ט(

הישר  תעשה  אם  בארצך  נקי  דם  ישפך  לא  כי 
מצוה  ושכר  עבירה  עבירה  שכר  כסוד  ה',  בעיני 

מצוה. )אבן עזרא(

דברי האבן עזרא היו שגורים על פיו של מרן ראש 
הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל שהיה משננם באוזני 
בני הישיבה, והיה רגיל לומר בביאור דבריו כי הנה 
מבואר מן הכתוב שכיון שהאדם עשה את הישר 

בעיני ה', לא ישפך דם נקי בישראל.

ובאמת יש לתמוה, כיצד בעשיית מצוות של אחד 
ישנה  לרוצח  הלא  לרצוח,  האחר  מן  הוא  מונע 
בחירה אם לרצוח אם לאו, ומה יועיל שיש אדם 
ביאר  בזה  אמנם  ה',  בעיני  הישר  שעושה  אחר 
גופא התירוץ, כאשר האדם  זהו  כי  האבן עזרא, 
עושה את הישר בעיני ה', נמצא הוא מונע מאחר 

הרוצה לרצוח שלא תעלה בו כלל מחשבה לרצוח, 
וממילא אינו צריך לבחור בין עשיית מעשה רציחה 

לבין הימנעות ממעשה זה.

והנה ידועים דברי חז"ל )שבועות דף ל"ט ע"א( "כל 
ישראל ערבים זה בזה", וצריך ביאור איך כל יחיד 
יכול להיות ערב על כל כלל ישראל, וכבר נודע מה 
שהיה אומר על כך רבינו ישראל סלנטר זצ"ל, כי 
אכן יכול יהודי לשבת בעיר קובנא ולעמול בתורה, 
ישתמד.  לא  בפריז  שיהודי  מועיל  שלו  והלימוד 
וביאור הדבר הוא, כי כאשר יהודי זה עמל בתורה 
ומדקדק במצוות, הרי הוא מוסיף בכך בקדושת 
כלל ישראל, וכיון שכן הרי ממילא משפיע הדבר 
על כל כלל ישראל ומרומם את מדרגתם עד כדי 

הצלת יהודי משמד רח"ל.

וכמו כן ידוע שהמגיד מדובנא שאל את הגר"א 
בחיזוק  הכלל  על  להשפיע  הטובה  הדרך  מהי 

ברוחניות, והשיב לו הגר"א שהדבר דומה לבקבוק 
וכאשר ממלאים  ריקים,  כוסות  סביבו  שעומדים 
את הבקבוק על גדותיו, נשפך המשקה לצדדים 
והכוסות מתמלאים. זוהי הדרך להשפיע ברוחניות, 
את  ולהגביר  ולהתעלות  לעלות  המבקש  אדם 
שפע הרוחניות, מוטל עליו לעמול בתורה ולדקדק 
רואים  בקרבתו  המצויים  אלו  וממילא  במצוות, 
מתעלים  הם  ואף  בדרכיו,  ללכת  ממנו  ולמדים 

ומתרוממים.

המחזק  ואחד  אחד  שכל  מאחר  לזאת,  ובנוסף 
ומרומם את עצמו ועמל בכל כוחו בהתמדת התורה 
ובדקדוק המצוות, הרי מוסיף הוא בזה בקדושת 
עם ישראל, כלל ישראל מתעלים ומתרוממים יחד 
אתו, וכמו שאמרו כל ישראל ערבים זה לזה, ומדין 

ערבות משפיע כל אחד במעשיו על הכלל כולו.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' ר"ג(



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

עובדות מרבותינו

רבי רפאל 
שמואלביץ

שוחד מותר...
ולא תקח שוחד. )דברים טז, יט(

על שוחד מסוג מיוחד והנהגה מופלאה של מרן 
המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל, מספר 
הרב הגאון רבי משה טורק שליט"א מזכרונותיו 
בימים  התלמוד'  'היכל  בישיבת  לימודו  מימי 

ההם בתל אביב:

היה זה באמצע שנות מלחמת העולם השניה, 
באותם ימים התקשתה הישיבה לתת לבחורים 
את המלגה שהקציבה להם מדי חודש, באשר 
המצב הכלכלי בישיבה היה דחוק מאד, המשגיח 
רבי חיים זאב פינקל היה ממונה על החלוקה, 

באחד הימים החליטו הבחורים המבוגרים שהיו 
ולשטוח את טענותיהם  מראשי החבורה לבוא 
בפני המשגיח, כבר ארבעה חודשים שאין חלוקה, 
תבעו הבחורים מן המשגיח, כמובן כי המעמד 

היה מביך והאוירה היתה מתוחה מאד...

הטונים בשיחה הלכו וגברו, קולות הבחורים גבהו 
ועלו, אך המשגיח נשאר שקט ורגוע מול הטענות, 
והנה לפתע הוציא רבי חיים זאב מהכיס חפיסת 
נדיר  מצרך   - יוקרתיות  אמריקאיות  סיגריות 
במיוחד באותו זמן - והחל לכבד את הבחורים 
בבת  לעשן,  והתחילו  אש  להם  נתן  בסיגריות, 

להתנהל  המשיכה  והשיחה  המתח  הופר  אחת 
באוירה רגועה ונינוחה.

האם  רבי,  לו:  אמרתי  הבחורים  שיצאו  לאחר 
ואני  לי,  אישר  הוא  שאלה.  לשאול  לי  מותר 
המשגיח  לי  השיב  שוחד?"  זה  "האין  שאלתי: 
בחיוך: "בודאי שזה שוחד! אבל אמור לי לאיזו 
מטרה נברא השוחד, האם כדי לעשות בו עבירות? 
לדיינים אסרה התורה לקחת שוחד, אבל בשביל 
להרגיע רוחות? האם לא לשם כך ברא הקב"ה 

את השוחד, למקרים שכאלו".

)האבא מסלבודקה, עמ' 466(

"זה ציית וזה לא ציית"
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. 

)דברים יז, יא(

סיפר הגה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ"ל: מעשה 
ללמוד  שבאו  הברית  מארצות  בחורים  בשני 
בישיבת מיר בליטא, וחלו במחלה נדירה. קצרה 
להם  בצר  מלהושיע.  המקומיים  הרופאים  יד 
ניגשו שני התלמידים למרן המשגיח הגה"צ רבי 
ירוחם ליבוביץ זצ"ל אשר שלח אותם אל אחד 
ביותר  מרוחק  במקום  שהתגורר  הדור  מגדולי 
מהעיירה מיר, כדי שיוועצו בו על אודות רופא 
גדול הנמצא בקרבת מקום מגוריו. לפני שיצאו 
הזהירם מרן המשגיח רבי ירוחם בשתי אזהרות: 
א. שיתייעצו עם הרב ההוא בכל פרט, ולא ימרו 
את פיו חלילה. ב. שיסורו בדרכם אל מרן החפץ 
חיים זצ"ל, בלא ברכה ממנו, הוסיף ואמר, אל 

תמשיכו בדרככם.

יצאו השנים לדרך ושמו פניהם תחילה לעיירה 
ראדין, מקום מושבו של מרן החפץ חיים. כאשר 
הגיעו לביתו אמרו להם בני הבית כי בשל זקנתו 
עלול הוא להירדם באמצע השיחה עמם ולשקוע 

בשינה למשך מספר שעות. ואכן כך היה, מיד 
לאחר שנכנסו אצלו ואמרו לו את מבוקשם - 
נרדם החפץ חיים. חלפו כמה שעות, והזמן שעמד 
לרשותם עד מועד צאת הרכבת כבר עמד לחלוף, 
שהתייאשו  כמעט  ממקומם,  משו  לא  הם  אך 
התעורר  לפתע  והנה  הצדיק,  בברכת  מלזכות 
החפץ חיים וברכם, מיהרו תיכף והמשיכו בדרכם.

בהגיעם לבית הרב אליו נשלחו על ידי המשגיח, 
הורה להם בהוראה מפורשת שאם ירצו הרופאים 
לנתחם, אל יסכימו בשום פנים ואופן אלא אם 
כן ינתח אותם רופא פלוני. כאשר הגיעו לבית 
החולים ורצו הרופאים לנתחם, עמד האחד על 
אלא  הטיפול  את  לקבל  שלא  והתעקש  דעתו 
עליהם  ציוה  כאשר  פלוני,  רופא  אותו  ידי  על 
זמן  ולאחר  בהצלחה  הניתוח  עבר  בס"ד  הרב, 
לארה"ב  הבחור  חזר  )לימים  התלמיד.  החלים 
דבר המחלה שהיתה  לרופאים שם את  וסיפר 
לו, שחו לו הרופאים כי ישנו רופא יחיד בעולם 

שמתמחה בטיפול במחלה הנדירה הזאת. בודאי 
אצלו היית, אמרו לו, ואכן כך היה(.

השני,  התלמיד  של  תורו  הגיע  כאשר  אולם 
נעדר אז הרופא ההוא מבית החולים, אי לכך 
אמר התלמיד שהוא מבקש להמתין עד שישוב 
הרופא, אך הרופאים השפיעו עליו שמסוכן לדחות 
את הטיפול, והפנו אותו לרופא אחר שגם שמו 
הלך לפניו כרופא מוצלח וטוב. לאחר לחץ מצד 
הניתוח  את  לעבור  התלמיד  הסכים  הרופאים 
על ידי הרופא האחר, אך הניתוח נכשל ולאחר 

שלושה ימים נפטר התלמיד ל"ע.

מספרים תלמידי ישיבת מיר כי במשך חצי שנה 
לאחר המאורע היה המשגיח רבי ירוחם מזכיר 
את הסיפור באותם שני בחורים שנסעו להירפא 
בסופה של כל שיחה שאמר בפני בני הישיבה, 
הלשון:  בזה  ואומר  הדברים  את  מסיים  והיה 
כלומר:  נישט",  דער  און  געפאלגט  האט  "דער 

זה ציית וזה לא.

)ילקוט לקח טוב - דברים, עמ' י"ב(

זהירות מגאוה
לבלתי רום לבבו מאחיו. )דברים יז, כ(

בין שלל מידותיו הטובות והליכותיו הנאות של מרן 
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, אשר 
זכה גם להנחילן לרבים, זהרה ביופיה מידת הענוה בה 
התלבש, וכל ימיו התרחק מן הגאוה בתכלית הריחוק.

סיפר אחד מתושבי העיירה מיר, שפעם אחת הגיע 
אל הישיבה בליל חורף קודם עלות השחר, והנה הוא 
מבחין שמישהו עומד ומסיק את התנור, כשהתקרב 

ראה שזהו המשגיח בכבודו ובעצמו.

כאשר רצה ליטול ממנו את גזיר העץ, התחנן לפניו 
המשגיח שלא יקח זאת ממנו, כי אחרת עלול הוא 

להכשל ח"ו בגאוה.

)מופת יחזקאל, עמ' מ'(

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 

ידידנו העומד לימין הישיבה בכל עת ועונה

הגאון רבי צבי אלימלך פאדווה שליט"א
דיין בעיר ציריך

ולכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם 

באירוסי הבן הבה"ח מרדכי יעקב ני"ו 
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

קובע ברכה בפני עצמו 
חמיו הסב הדגול 

העומד תדיר לימין הישיבה בכל עת ועונה בעצה ותושיה

הגאון רבי שאול ברייש שליט"א
גאב"ד ציריך

לרגל השמחה באירוסי הנכד תחי' 
תערב ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה 
הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב
כברכת ישיבת מיר ירושלים

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 

ידידנו העומד לימין הישיבה בכל עת ועונה
הגאון רבי נפתלי צבי שמרלר 

שליט"א
רב קהילת חברה מחזיקי הדת - ציריך

ולכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בנישואי הבן הבה"ח אברהם בנימין ני"ו 

עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב
תערב ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה 

הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה 
מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

כברכת
ישיבת מיר ירושלים



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 

דברי הספד

מורנו ראש הישיבה
 הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א 

עמוד הישיבה
לא שייך לעמוד ולהספיד ולהקיף יהודי כזה. לעמוד 
במקום שבו היה משמיע את דבר ה', כשכל מילה היתה 
בעומק המחשבה והלב, כל מילה הרעידה לבבות והיתה 
שקולה ובוקעת מעומק הלב והמוח. עם איזה מילים 
אפשר להקיף, להגדיר ולהתמודד עם ענק שכזה עם 
שלמות שכזו. רבי אריה כשמו כן הוא - מלך במוסר, 
ביראת  צדיק מושל  היראה,  ועמקות  מלך בתורה 
אלוקים גאון וצדיק במידות. ראו אצלו זיו החכמה 
וחכמת אדם תאיר פניו. הוא היה ארי במסתרים גאון 
בענווה ובהתבטלות שאין בנמצא. לעמוד ולהספיד 
כזה ענק הרי זה כמו שכוכב יקיף את השמש וכאזוב 
את הארז. אולם עיקר ההספד הוא והחי יתן אל ליבו.

מה שראו אצלו, שמעולם לא הביט על דבר שלא היתה 
לו שייכות עימו ולא דיבר דברים שלא אחז בהם )"וואס 
ער אט אלט נישט דער ביי"(. מעולם לא דיבר דברים 
נבובים ושיחה קלה. הוא סלד מהברק והחיצוניות, 
וכל מה שהביע היה במלוא החיות, במלוא הישות, 
וצדקות  גאונות  ולב. כמה  עם כל הפנימיות המוח 
היו בכל משפט ובכל תנועה שלו, כולו אמת באופן 
העמוק הפשוט ביותר שרק שייך - דברים כהווייתם.

בני אדם שהם ערומין בדעת
על הפסוק בתהילים "אדם ובהמה תושיע ה'" אמרו 
בגמרא )חולין ה, ב( "אמר רב יהודה אמר רב: אלו 
בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה". 
- כאדם הראשון  וביאר רש"י "שהן ערומין בדעת 
ומשימין עצמן כבהמה - דכאי רוח". ככל שאדם קטן 
יותר הסתירה הזו גדולה יותר וככל שאדם גדול יותר 
וגבוה יותר, בעצם אין כאן סתירה. אדם גדול פירושו 

שהוא מכיל בתוכו יותר מאשר אדם אחד. יותר מאשר 
הוא עצמו. הוא רואה עולם, רואה וגדלות ורואה לא 
רק את עצמו. וכדרך שכתב הרמב"ם )יסודי התורה ב, 
ב( שכאשר האדם מתבונן בגדלות הבורא "מיד הוא 
נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה 
אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות". 

אדם הראשון היה סמל הגדלות. אבל מאז קין התחיל 
העולם הולך וקטן. אדם הראשון היה "האדם הגדול 
בענקים". אצלו לא היתה קטנות ולא היו שני צדדים, 
שכן הוא רואה רק דבר אחד "מה אדיר שמך בכל 
הארץ". ר' אריה זצ"ל תיאר בעצמו בספרו הנפלא 
'הר יראה', שכשאדם לא לוקח כבוד לעצמו הרי הוא 
נחשב לעבד נאמן. ויותר מזה, איך יתכן שירגיש בכלל 
שחייבים לו משהו. אדם שחייב לשני מיליון דולר ונתן לו 
דולר אחד, וכי ירים את ראשו? הלא יבוש וייכלם. ולכן 
משה רבינו היה העניו מכל האדם, כי אדרבה דווקא 
מתוך גדלותו, הכיר כמה גדולה חובתו לפני האלוקים. 

לי שמאז  "תיתי  עוסקים כעת באדם שאמר  אנו 
שחרותי הייתי דבק בשויתי  ה' לנגדי תמיד". אבל 
תמיד - כשזה בלי הפסק, אי אפשר ליפול ואי אפשר 
וכל תנועה אצלו היתה שקולה  כל מילה  לחטוא. 

כעומד לפני המלך.

הגמרא בברכות )ד, א( אומרת על הפסוק בתהילים 
"לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים" - "תנא 
משמיה דרבי יוסי: למה נקוד על לולא? - אמר דוד 
לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מובטח אני 
בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, 
אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו! - 

שמא יגרום החטא; כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב 
בר אידי רמי, כתיב: והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל 
אשר תלך וכתיב: ויירא יעקב מאד! אמר: שמא יגרום 
החטא". השם 'אלול' כולו מורה על הפחד. ב'חידושי 
'אלול'  יש רמז על המילה  עוד רמז  הרי"ם' כתוב 
מהקרי והכתיב בפסוק "הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן 
מרעיתו", שהכתיב הוא "ולא אנחנו". ומסביר השפת 
אמת ככל שאדם מתבטל לקב"ה, ככל שעושה עצמו 
כ'לא' בא' - וכל דיירי ארעא כלא חשיבי, כך הוא יותר 
'ולו אנחנו' בו' - עמו וצאן מרעיתו. כמה שיותר 'אני 
לדודי', כך 'ודודי לי'. ולהיפך - כמה שדבק יותר בקב"ה, 
כך בטל בעיני עצמו. כמו שכתוב בהמות הייתי עימך 
ואלו הם בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם 
כבהמה. אך לא יתכן שיבוא לדרגה כזו של ביטול, רק 
מי שהוא ערום בדעת. אדם ובהמה תושיע ה'. אתם 
קרוים אדם - כי אתם המעט מכל העמים. רק מי שיש 
לו את הערומים בדעת, את הגדלות הזו, הוא שרואה 
כמה הוא קטן. וזה בעצם כל הענין של ראש השנה, 
ככל שמתבטלים לפניו לגמרי, כך מקבלים יותר חיים 
ויותר מציאות. ולכן לא מזכירים בראש השנה בכלל 
ענייני גשמיות. ראש השנה למעשר בהמה, זה שהוא 
מבטל גם לגמרי את הנפש הבהמית, וגם זו הופכת 
להיות דרגת אדם. וכך צריך שיהיה גם שופטים וגם 
שוטרים, מחד גיסא את כח התורה והשכל, ומאידך 

את השוטרים והכנעת הגוף, והוא בהא תליא.

איש האשכולות - איש האמת
מאוד קשה להגדיר את הראש ישיבה רבי אריה זצ"ל, 
שהיה איש האשכולות, שהיה לו היקף כזה ודמות רבת 



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

דברי הספד

רבי רפאל 
שמואלביץ

אנפין. אבל כמדומה שהציר המרכזי היה ענוותנותו, 
זוהי גדולתו וגבורתו ושם אתה מוצא גדולתו. חז"ל 
אומרים "תנא דבי אליהו כל זמן שתלמידי חכמים 
עליהם, הקב"ה  ודברי תורה מתוק  בבית המדרש 
מרחם עליהם ונותן בהם חכמה בינה ודעת והשכל 
לעשות מעשים טובים והכל אוהבים אותו ומרחמים 
עליו ויכול הוא לבקש רחמים ולהתפלל לפני הקב"ה 
ויביא מטר לעולם". כשפרצה  ויפקפק את הרקיע 
השואה, נפטרו גדולי עולם והחזון איש מירר עליהם 
בבכי. אבל כשרבי ברוך בער נפטר, הסתגר בחדר ולא 
הפסיק לבכות באומרו שאינו בוכה על רבי ברוך בער, 
אלא על יגיעת התורה שהחזיקה את העולם ומה יודע 
מה יקרה עכשיו כשישר באדם אין, כשאנשי אמנה 
אבדו. אדם שהקב"ה מפקפק את הרקיע עבור יגיעת 
התורה, כשדברי תורה מתוק עליהם. הוא חי כל מילה 
של רש"י וזה היה עבורו התענוג הכי גדול בעולם. הלב 
שפועם מול צרות של ישראל. איזה שערים לא נפתחו, 
איזה לבבות לא נקרעו, איזה עיניים נשארו יבשות, 
כשליבו של ר' אריה נשפך "ובכן יכבשו רחמיך את 
כעסך". כשמעיין דמעותיו נפרצו למול צרה של יהודי. 
מי יגן עלינו בתורתו, במאור פניו, בצדקתו, בחסדים 
הרבים לאין שיעור, ומי יפתח לנו שערי שמים. על זה 
יש לנו לבכות. ובעיקר על המכה המשולשת לישיבה, 
כששלושת עמודי הישיבה נלקחו בשנים האחרונות 
לגנזי מרומים. האבא זצ"ל, ראש הישיבה רבי רפאל 
וראש הישיבה רבי אריה. החוט המשולש כאיש אחד 
בלב אחד. מי יורה לנו דעה. זהו זעזוע ומכת מחץ 

ליסודות הישיבה

נר לרגליו  והיא היתה  רבי אריה היה איש האמת, 
בכל צעד ושעל. והאמת מחייבת כל דבר שבמקומו 
ושעתו גם דברים קיצוניים והפוכים. ראו אצלו מיזוג 
קיצוני - באותה חיות ומאור פנים באש יוקדת לכל 
אחד בחיות כזו בשמחה במאור פנים, באושר אין 
קץ. ובאחת, בשבריר של שניה התחלפה אותה אש 
ביראת אלוקים.  פניו צדיק מושל  וראו על  יוקדת 
הפחד מעברה כמו מאש, הסלידה העמוקה מעושי 
רשעה. המיזוג הזה - המוח והלב, ההגיון המוצק והחד 
עם הרגש העז השתלבו במלוא עוזם. תקיפות בעת 
הצורך, גיבור מלחמה בלימוד ובעמידה על דעת, לצד 
רך כתולעת מול קטן כגדול. בעמידה איתנה ומשנת 
חיים מוצקה לצד התבטלות שאין כמוה לכל אחד 
קטן כגדול כל אחד לפי דרכו. זו האמת בתפארתה. 

עבדא קמיה מריה
המיזוג הנפלא הזה - מצד אחד עמוד היראה - כמה 
שמו היה הולם אותו "אשר יאמר היום בהר ה' יראה", 
ירושלים היא לשון יראה ושלימות - ראו על פניו תמיד 
"לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". היו 
יחידי עולם שחיו במידת הדין - כך אומר רבי אלחנן 
וסרמן זצוק"ל ב'קובץ מאמרים' - ראה שאין העולם 
מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים. העולם לא יכול 
להתקיים במידת הדין. אבל היו יחידים שכן היו יכולים 
- רבי עקיבא, יצחק אבינו ועוד. בכל שיחה, בכל תנועה 
שלו ראו איך שהוא כמו חי גיהנום וגן עדן פתוחים 
תחתיו, חרב חדה על צווארו. ראו כמה הוא מתעב בכל 

לשון ובהתלהבות כזו את הרע - את הגהינום בכל מיני 
כינויי גנאי, את המוות ואת הרע והטומאה בתכלית 
התיעוב. ולהיפך, את הטוב במתיקות כזו, הכל היה 
כמו חי ממש. ניתן לומר שר' אריה היה אחד מאותם 
יחידים - שחי במידת הדין כל ימיו. לא היתה מילה, 
תנועה אחת מיותרת, לא היתה תנועה שלא היתה 
עומדת במבחן הצדק והיושר עד תומו. שום מעשה 
שלא היה מוכרח, ומה שכן אמר ומה שכן עשה, היה 
עם כל התוקף והעוז והאור, היה כולו חד, חי, זך ולא 
ניתן לוויכוח. מילה זו מילה ואמירה זו אמירה. מלא 
חכמה ודעת ויראת ה'. כחוט השערה לא ויתר לעצמו 
בלא שום רחמנות. כל כולו "הנני" - מה הקב"ה דורש 
עכשיו, כעבד לפני רבו. כל ימיו היה במצב הזה של 
הנני בתכלית ההתבטלות, תמיד בבחינת "כל ימי הייתי 
מצפה מתי יבוא ליד ואקיימנו". הוא לא חיפש לומר את 
מה שהוא חידש ולא חיפש את הברק. להיפך, הבליע 
אותו בעומק האמת ולפעמים וויתר לגמרי בשיעור על 
מה שהוא אומר - הלא הוא אומר את אביי ומה יותר 
מתוק מזה. ולהיפך - לומר מה שהשני אומר, זה מה 
שהיה מחיה אותו. ואם רבותיו היו אומרים את זה, היה 
מלקק את השפתיים מדבש. זו הרי האמת - אם כך 
אמרו אז זהו הפשט, בהתבטלות כזו והוא אפילו לא 

אומר את דעתו, הוא לא מביע שום עמדה.

הדמות של רבי אריה עומדת ואומרת "עבדא קמיה 
מריה". לעבד אין חופש, זה החיים שלו. בסתימת הגולל 
של הרבנית הצדקנית בזיוו"ר, אמר לבנו "כעת מקיימים 
מצוה כמו לולב וסוכה וצריך לקיימה בשמחה". לעבד 
אין רצונות ודעות כל כולו 'שויתי '. ומצד שני, היה עמוד 
החסד, איזו עוצמה ולב של רגש, כאב רחמן כזקן 
מלא רחמים. כמה לב יכול אדם אחד להכיל. ארי 
במסתרים - כמה גאונות בחסד ומידות ומוסר, משכיל 
אל דל. כמה החיה רוח שפלים בעצה, בצדקה במילה 
טובה והכל ברוח שפלה. כמה טבעי וכמה פשוט, וכמה 
גאונות היה אפשר ללמוד מכל תנועה ומכל מילה שלו. 
ועל הכל, עמוד התורה. כזו גאונות, כזה מוח בתורה, 
שההסתר רב על הגלוי. מי ירד לעומק דעתו בלימוד. 
איפה רואים כזה עומק הפשט עד תומו והכל מאיר 
והדברים שמחים כנתינתן מסיני. והכל בהסתר כזה 

כאילו לא אמר כלום. 

מה נהדר היה המראה, שכל בין הזמנים היו נפגשים 
יחד האבא זצ"ל, עם מו"ר הגאון רבי חיים קמיל ורבי 
אריה והיו מתנצחים בלימוד לקראת הזמן. היו מוקפים 
בעשרות בני תורה שבאו לראות את המחזה, שהיה 
כאש אוכלת, כמעמד הר סיני. הם דיברו ב'קודים', 
ממש במהירות הבזק, אי אפשר היה להבין, רק מי 
ששולט בכל המסכת על בוריה ישר והפוך - "ומה 
עם הרשב"א? - על זה יש מחנה חיים. ומה עם רש"י 
בנדה? - החזון איש ממתיק את הכל". והכל במהירות 
כזו, עד שלא היה אפשר להבין משפט אחד. ברמזים 
ובראשי פרקים. אשרי עין ראתה זאת. איפה רואים 

שילוב כזה, שלמות כזאת. 

כל תנועה - הנהגה לדורות
ועכשיו חסרנו את עמוד הישיבה, עמוד האש. היה 
אפשר לכוון כל תנועה שלו, כל הנהגה, כל נוסח על 

פיו. כי הכל היה על פי שולחן ערוך, על פי השויתי . 
בכל רגע כל תנועה שלו היה לזה מקור בהלכה, או 
אצל רבותינו זצ"ל. לא שינה כמלוא נימה וניתן לקבוע 
על פי זה הלכה לדורות. כל צורת הנהגתו במסירת 
השיעור, בענוותו, הכל היה בהתבטלות גמורה. באותו 
איך שקיבל מהסבא ראש  טעם שקיבל מרבותיו, 
הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה זצ"ל את האהבת 
תורה והחריפות. מאביו המשגיח זצ"ל את שמחת 
ומשכיל אל  פנים  החיים, שמחת המצוות, הארת 
דל. מראש הישיבה הסבא רבי בייניש, את הפיקחות, 
את הענווה, לדעת להסתיר ולהביע את כל הגאונות 
באמת הפשוטה. ואת המתנה הכי יקרה שאדם יכול 
לתת לשני - מילה טובה לדשן עצמותיו. מרבי נחום 
קיבל את הדיוק, את הצניעות, את העמקות. ומראש 
הישיבה רבי חיים - רבו הגדול, למד ממנו חכמה ומוסר 
בהיקף כזה. הוא היה ה'משנה תורה' של כל רבותיו. 

עמוד הימיני של הישיבה. 

כמה ראינו איך שהיה מתגבר כארי בכל בוקר. נר 
התמיד, לא הפסיד ולא איחר, תמידין כסדרן בסדר 
מופתי כזה. כמה עמד על המשמר כעבדא קמיה 
מריה. לא מש מתוך האוהל קרוב לשמונים שנה 
יום יום, לא מפסיד יום אחד, לא בבין הזמנים ולא 
מחמת שום תירוצים. משכים קום שעה ויותר לפני 
התפילה, ומונה את דברי זהב. ניתן לומר "ויבוא יעקב 
שלם - שלם בגופו, בממונו ובתורתו". שלמות כזו 
במחשבה דיבור ומעשה. שליטה כזו שעומדת במבחן 
הדין. לא לקח מהשני כלום, כל מחשבתו וכל ממונו, 
שהוא חי בדחקות ומחסור וייסורים שאין לשער. כל 
תורתו היתה בתכלית היגיעה והכל מדיליה. זו דמות 
אין  כזה  ללמוד אבל  שאי אפשר לחקות, אפשר 
עוד אחד. ויבוא יעקב שלם ועכשיו נטל כל חמודות 
שבעולם. נחתמה תקופה שלמה של מיר. אי אפשר 
לתאר כמה יסודות הישיבה היו בנויים על פיו, מלבד 
הגאונות האישית והצדקות. כמה חכמה וצדקות היו 
בהתבטלות שלו, בדוגמא האישית שהשרה על כל 
סביביו. השלום והאחדות זה חזון נפרץ שאין כמוהו. 

ב"ה השאיר אחריו ברכה, בניו וחתניו הגדולים גדולי 
התורה והמידות, ובראשם בנו הגאון הצדיק רבי בנימין 
ענוותו את פיקחותו  שליט"א, שיודע להבחין בחן 
וצדקותו - ברא כרעא דאבוה. שה' ישלח נחמה לכל 
המשפחה, לרבנית הצדקנית שתחי' שמסרה נפשה 
בעבורו. כל חיזוק בתורה, במוסר, במידות, כל מילה 
בכוונה, כל הארת פנים, זה פשוט חיים לראש ישיבה 
בלימוד,  חיזוק שעושים  לכל  טוב  יכיר  ודאי  והוא 
איש  היה  הוא  הזמנים.  בחסד, בשמירת  בתפילה, 
האשכולות, וכל אחד שילמד ממה שהוא מושפע, 
מכל דרכיו הרבות והארוכות. אבל דבר אחד רואים 
שזה כל אחד יכול ללמוד לפי דרכו, שכל החיים זו 
חטיבה אחת של עשיה - אין לך בן חורין, אין רגע אחד 
של הפסקה ותמיד תמיד שויתי ה' לנגדי תמיד. זכותו 
יגן עלינו ושיהיה מליץ טוב על המשפחה הרוממה, 
עלתלמידיו בכל אתר, על הישיבה בכלל ועל כל הכלל, 

ובא לציון גואל בקרוב.

)נכתב ע"י אחד השומעים(
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מעומק ליבנו הננו לשגר
 ברכת מזל טוב 
לידידנו הנכבד

הרב עקיבא זורייבין הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל אירוסי הבן 

הבה"ח כמר יונתן הי"ו
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

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לתלמיד הישיבה עושה ומעשה

הרב יחזקאל פייגנבוים הי"ו
לאביו הדגול ידיד הישיבה הנכבד

הרב מנחם מנדל הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

כמר בן ציון ני"ו 
יזכו לראותו עולה מעלה בדרכי התורה 

והיראה ולראות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך 
שמחה וטוב לבב

עם כלות השלושים:
 עצרות מספד לזכר מורינו ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל

עם תחילת זמן אלול וככלות השלושים להסתלקותו של מורינו ראש 
הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, התקיימו כמה עצרות הספד גדולות 
בהיכלי הישיבה הקדושה בירושלים ובמודיעין עילית. ביום שלישי ג' אלול 
התקיימה עצרת מספד בהיכל בית המדרש 'בית ישעיה' בשפה האנגלית, 
ובה נשאו דברים הגאון רבי נחמן ליבוביץ שליט"א מראשי הישיבה, הגאון 
רבי בנימין קרליבך שליט"א מראשי הישיבה והגאון רבי יצחק הלמן שליט"א.

עצרת ההספד המרכזית התקיימה בהיכל הישיבה הקדושה ביום רביעי 
ד' אלול בהשתתפות אלפים מתלמידי הישיבה הקדושה ועוד רבים רבים 
שבאו לשמוע על זיו גדולתו של מורינו ראש הישיבה זצוק"ל אשר כל 
ימיו היה כעמוד האש שלפני המחנה, אשר האיר את העולם בכלל ואת 

הישיבה ותלמידיה בפרט באור התורה והמוסר.

בעצרת נשאו דברים מורינו ראש הישיבה שליט"א )דבריו המלאים מובאים 
בגליון זה(, הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, הגאון הגדול 
רבי יצחק זילברשטיין שליט"א והגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א, אשר 
כולם עמדו בדבריהם על דמותו הגדולה של איש האשכולות אשר חבש 
כל הנהגתו ואישיותו היתה מזיגה מופלאה של רכות ועוז, יראה ושלמות, 
גאונותו וחריפות, עמוד התורה והחסד, והכל במאור פנים שאין בדומה 

לו. )בגליונות הקרובים בע"ה יובאו שאר ההספדים(.

היום - יום חמישי ה' אלול, תתקיים עצרת מספד מרכזית בהיכל הישיבה 
במודיעין עילית, מקום שהרביץ בו תורה מיום היווסדו והעמיד בה אלפי 
תלמידים במשך השנים, ובה ישאו דברים מורינו ראש הישיבה שליט"א, 
הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, ובנו הגה"צ רבי בנימין שליט"א.

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת 
מזל טוב

לידידנו הנכבד
הרב משה חיים שיינפלד הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
בני ברק

לרגל שמחת נישואי הנכד שיחי'
ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 
ולדורות ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל 

יוצ"ח רוב נחת ושמחה


