
פרשת בלק

זמני כניסת ויציאת השבת

להתעלות בתפילה כבריה חדשה

ויפתח ה' את פי האתון. )במדבר כב, כח(

נתן בה כח לדבר כענין "ה' שפתי תפתח". )ספורנו(

מאוצרות  מעט  נקבצו  בו  אלם'  'יונת  בספר 
תורתו של העילוי המפורסם רבי יונה מינסקער 
)קרפילוב( זצ"ל הי"ד, מגדולי ובחירי הישיבה 
במיר, נדפסה שיחה מאת מרן המשגיח הגה"צ 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל מרשימות שמועותיו 

של הק' הי"ד. 

הספורנו  דברי  על  המשגיח  מרן  תמה  בדבריו 
הללו, לכאורה זה היקש של פלא, מה מקום יש 
להשוות בין בקשתו של דוד המלך ע"ה שביקש 
לו סייעתא  והכוונה שיהיה  "ה' שפתי תפתח", 

ולומר  בתפילה  לפניו  כראוי  לעמוד  דשמיא 
תהילות ה', לנס העצום של פתיחת פי האתון, 
שנמנה במשנה באבות )ה, ו( בין עשרה דברים 

שנבראו בערב שבת בין השמשות?

ברם באמת כך הוא, אכן יש כח עליה בתפילה 
בדרגה כזו, שנעשה האדם כבריה חדשה, פתיחת 
פיו של דוד המלך לומר שבחי ה' הרי היא בריאה 
יכול  האתון.  של  פיה  כפתיחת  ממש  חדשה 
האדם לחולל בקרבו בכל יום נס מעין פתיחת 
פי האתון, כאשר הוא עומד ומתפלל באופן הנכון, 
גם אם איננו ראוי ובלתי מוכן, מקבל הוא כוחות 

מיוחדים ממרומים.

"אין רשות למלאך ליגע בו"

)במדבר  חטאתי.  ה'  מלאך  אל  בלעם  ויאמר 
כב, לד(

חז"ל )במדבר רבה כ, טו( דרשו פסוק זה כגנאי 
על בלעם: "שהיה רשע ערום ויודע שאין עומד 
מפני הפורעניות אלא תשובה, שכל מי שחוטא 
ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו". כלומר, 
וידויו של בלעם לא נועד אלא כדי שתחול קללתו 

על בני ישראל.

ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אומר  והיה 
ליבוביץ זצ"ל, כי למדים אנו מכאן מוסר השכל 
גדול לחיי האדם. שכן על אדם הראשון מצינו 

שכאשר חטא ואכל מעץ הדעת, אף שבסופו של 
דבר עשה תשובה והסתגף בסיגופים גדולים, וכמו 
שמבואר בחז"ל )עירובין דף י"ח ע"ב(, מכל מקום 

כיון שלא התוודה ואמר מיד: 'חטאתי' - נענש.

חטא,  באיזה  אדם  נכשל  חלילה  ומכאן, שאם 
במחשבה בדיבור או במעשה, עליו לחזור בתשובה 
מיד ולהתחרט על חטאתו, ולהקפיד לומר מיד 
בפה מלא: "ריבונו של עולם, חטאתי, ואני מתחרט 

על מה שעשיתי, ולא אעשה כן עוד".

)הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל - תפארת 
תורה פר' בראשית עמ' ט"ו(

מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם

וישא בלעם את עיניו. )במדבר כד, ב(

ג'  לך  יש  והרי  רעה,  עין  בהם  להכניס  ביקש 
מידותיו: עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. )רש"י(

שנינו במשנה )אבות ה, יט( "כל מי שיש בידו 

שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, 

בלעם  של  מתלמידיו  אחרים  דברים  ושלשה 

ׁש ֶאת  ה הּוא מוִֹסיף ּוְמַקדֵּ ַמְעָלה. ּוַבמֶּ ים אוֹתוֹ ִמלְּ שִׁ ה - ְמַקדְּ ׁש ֶאת ַעְצמוֹ ִמְלַמטָּ ה, ְמַקדֵּ ים אוֹתוֹ ַהְרבֵּ שִׁ ׁש ֶאת ַעְצמוֹ ְמַעט, ְמַקדְּ ִאם ָהָאָדם ְמַקדֵּ
ֲעָלה  ׁש, ֲאַזי ְלמַּ ְבּתוֹ ַלֲעלוֹת ּוְלִהְתַקדֵּ ָכל ָרצוֹן ַמְחשַׁ ל ַעל ַעְצמוֹ, בְּ הּוא ְמַקבֵּ ה טוֹב שֶׁ ָכל ַמֲעשֶׂ ָרָכיו, בְּ יֵּיִטיב ֶאת דְּ ִלּבוֹ שֶׁ ָלה בְּ ָמה ְוַקבָּ ָכל ַהְסכָּ ַעְצמוֹ? בְּ

דוֹׁש ֵיָאֵמר לוֹ.  קָּ ה, ְוָכֶזה הּוא שֶׁ ַהְרבֵּ ים אוֹתוֹ בְּ שִׁ עוְֹזִרים לוֹ ּוְמַקדְּ
)מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל 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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זמני כניסת ויציאת השבת

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

כוחו של רגע
על הפסוק בפרשתנו "ויודע דעת עליון" 
)כד, טז( אמרו חז"ל "מאי ויודע דעת עליון, 
שהקב"ה  שעה  אותה  לכוון  יודע  שהיה 
כועס בה וכו', וכמה זעמו רגע" )סנהדרין דף 
ק"ה ע"ב(. אמר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ 
פינקל זצ"ל בשיחתו לבני הישיבה, רואים 
אנו מכאן כמה כוחו של רגע אחד, ומה 
יכול היה ח"ו בלעם לפעול ברגע אחד, וכמו 
שאמרו שם בגמ': "והיינו דקאמר להו נביא 
לישראל )מיכה ו, ה( עמי זכר נא מה יעץ 
בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן 
בעור מן השטים ועד הגלגל למען דעת 
צדקות ה', מאי למען דעת צדקות ה' - אמר 
להן הקב"ה לישראל: דעו נא כמה צדקות 
עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים 
בימי בלעם הרשע, שאילמלא כעסתי כל 
של  משונאיהן  נשתייר  לא  הימים  אותן 

ישראל שריד ופליט".

והנה כן הוא גם להיפך, ומידה טובה מרובה, 
אם יש רגע אחד! של תפילה כדת וכדין, 
כבוד  להרבות  הנכונה  ובכוונה  ובהרגש 
שמים, אפילו אם רק באותו רגע יתפלל 
כן, הרי תפילה זו בכוחה להשפיע תועלת 
נפלאה, לו ולחבריו ולכל כלל ישראל. אם 
דברינו  ויהיו  כהוגן,  נתפלל  אחת  פעם 
הקב"ה  ודאי  הלב,  מן  היוצאים  דברים 

יקבל את תפילתנו.

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר 
קטעים נבחרים



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

רבי אברהם
אייזנשטט

רבי אברהם בן ר' שמואל 
טיקטינסקי

רבי ישראל העליר
חריף

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב טיקטינסקי

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

המשך מתורת רבותינו
שפלה,  ונפש  נמוכה  ורוח  טובה  עין  הרשע. 
ורוח  רעה  עין  אבינו.  אברהם  של  מתלמידיו 
גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. 
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו 
של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו 
אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר 
)משלי ח, כא( להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם 
אמלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין 
גיהנם ויורדין לבאר שחת, שנאמר )תהלים נה, 
כד( ואתה אלקים תורידם לבאר שחת אנשי 
דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך".

את  מפרש  שהתנא  לאחר  קשה,  ולכאורה 
ההבדל הברור בין תלמידיו של אברהם אבינו 

לתלמידיו של בלעם הרשע, ומפרט את שלושת 
הדברים המסמלים את תלמידיו של אברהם 
אבינו ומאידך את תלמידיו של בלעם הרשע, וכי 
יש עוד מקום לבוא ולשאול מה בין תלמידיו של 
אברהם לתלמידיו של בלעם, והרי החילוקים 

ביניהם גלויים וניכרים?

אלא, אומר מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל, התנא מבקש ללמדנו עד כמה 
אי אפשר לבחון את מהותו של האדם בעולם 
ובדביקות  עוסק בתורה  הוא  הזה, אפילו אם 
ומגיע לרום מעלת החכמה, עדיין איננו יכולים 
לדעת תלמידו של מי הוא. יכול אדם לשבת 
בבית מדרשו של אברהם אבינו, אך כיון שלא 

השיג את שלושת מידותיו על כורחו הוא תלמידו 
של בלעם הרשע!

נוכל להבחין ולהבדיל בין תלמידיו של  ומתי 
הרשע?  בלעם  של  לתלמידיו  אבינו  אברהם 
משמיענו התנא כי רק באחרית הימים, כאשר 
יראו מי נוחל חיי עולם הבא ומי יורש גיהנם, 
אז יכירו ויבינו מי הם תלמידי אברהם ומי הם 

תלמידי בלעם.

נמצא שיכול אדם להיחשב כל ימיו כתלמידו 
של אברהם אבינו, אך לעתיד לבוא יוכח כי כל 
ימיו לא היה אלא מתלמידיו של בלעם הרשע. 

והדברים נוראים!

)יד יחזקאל, עמ' רמ"א(

תלמיד - ההולך בדרכי רבו

ומהו הלשון "מתלמידיו"?

ביאר מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
אנו  טועים  הנה  הישיבה,  לבני  בשיחתו  זצ"ל 
במובן האמיתי של "תלמיד", אנו מייחסים שם 
"תלמיד" לכל מי שאך למד לימוד זה או אחר 
הנכונה, התואר  זו המידה  רבו. ברם לא  אצל 
תלמיד ראוי רק למי שנוהג כרבו ופועל כמותו, 
אלא שלא הגיע למדרגתו. היינו שהוא בבחינת 
בית שמאי  תלמידי  וכגון  אנפין.  בזעיר  "רבו" 
ובית הלל, אשר בכל הנהגתם דמו לרבותיהם, 

אבל למדרגתם עדיין לא הגיעו.

זוהי הסיבה שתלמידי הגה"צ רבי שמחה זיסל 
מקלם זצ"ל כינוהו בשם "הסבא" ולא "הרבי", 
לפי שהוא עצמו כאשר למד אצל הגאון רבי 
להיקרא  חפץ  היה  לא  זצ"ל  סלנטר  ישראל 
ועל  לכך,  ראוי  שאינו  שסבר  משום  תלמיד, 
וכמוהו כן נהגו גם  כן קרא לו בשם "סבא". 
תלמידיו שבקלם, אשר חשבו שאינם ראויים 
להיקרא תלמידים לרב שכזה, ולפיכך כינוהו 
מי  אך  אינו  התלמיד  שכן  מקלם",  "הסבא 
שקלט לתוכו דברי תורה מפי רב, כי אם מי 
שנוהג את הנהגותיו, ונעשה חלק מהרב עצמו.

הוי אומר, כאשר חז"ל אומרים לנו: "כל מי שיש 

בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם 

של  מתלמידיו  אחרים  דברים  ושלשה  אבינו, 

בלעם הרשע", הרי משמעות הדברים שבהידבקו 

בדרכי בלעם הוא עצמו נעשה "בלעם" בזעיר 

אנפין, ולהיפך, אם בחר בטוב ללכת בדרכיו של 

אברהם אבינו, יכול הוא להיקרא תלמידו של 

אברהם אבינו.

)ממזרח שמש, עמ' שמ"ט(

ממתנות לא משיגים כלום

נאם שומע אמרי א-ל ויודע דעת עליון. )במדבר 
כד, טז(

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 
כאשר מתבוננים בפרשת בלעם מוצאים אנו כי 
מצד אחד השיג בלעם מעלות נשגבות, ידע דעת 
עליון ככתוב "יודע דעת עליון", והגיע למדרגת 

נבואתו של משה רבינו ע"ה, וכמו שאמרו חז"ל 

)במדבר רבה יד, כ( "ולא קם נביא עוד בישראל 

כמשה, אבל באומות העולם קם, ומנו - בלעם", 

אך מאידך גיסא היה בלעם שפל האנשים, אדם 

שפרץ את כל הגדרים המוסריים, ומופקר ממש 

בחייו הפרטים, גרוע מן הפחות שבפחותים.

אך הסיבה לכך היא, באשר כל השגותיו של 
בלעם ניתנו לו במתנה, והוא לא היה שייך אליהן, 
השגותיו  למרות  בפחיתותו  נשאר  כך  ומשום 
העליונות. כי על כן רק מה שמשיג האדם על 

ידי עמל ויגיעה נקרא על שמו ונחקק בנפשו.

)שיחות מוסר, עמ' שמ"ו(

תאות הכבוד המוציאה את האדם מן העולם

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את 
המדינית. )במדבר כה, ו(

הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  של  בשיחותיו 
שמואלביץ זצ"ל הרבה לדרוש על גנות תאות 
הכבוד המוציאה את האדם מן העולם, ורגיל היה 
להביא את דבריו הנוקבים של המסילת ישרים 
)סוף פרק י"א(: "כי כבר היה אפשר שיכבוש 
האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, 
אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול 

ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה 
נכשלו רבים ונאבדו".

כקטנים,  גדולים  בכל,  שולטת  הכבוד  רדיפת 
ואין מי שנמלט ממנה.

וכבר מסופר על הגר"ח מוולוז'ין שנקלע פעם 
נכנס  שבת  בערב  אותו,  הכירו  שלא  למקום 
הגר"ח לבית המרחץ לחדר הזיעה, עמד שם 
איש אחד שנקרא בשם "שמייסער" ]=מצליף[ 
אשר תפקידו היה לתת מכות לרוחצים, והנה 

איננו  המרחץ  בבית  בלן  להיות  אף  אמנם 
התפקיד הנכבד ביותר, אך השמייסער הלא הוא 
המשרה הכי בזויה בעיר, הגר"ח שסבל מאד 
מהכאותיו של המצליף ביקש ממנו בעדינות 
שיכה יותר בנחת, קפץ עליו זעמו של אותו 
ורק בנס  האיש עד שחפץ היה להורגו נפש, 
היה שם אחד שהכיר את הגר"ח והצילו. אמר 
הגר"ח שאף שאדם זה כלל איננו יודע כבוד 
מהו - שהרי הוא בזוי שבנבזים, אבל כאשר 
הדבר נוגע למלאכתו, נדמה לו שהוא 'חד בדרא' 



רבי אליהו ברוך
קמאי

רבי ירוחם הלוי
ליוואויץ

רבי יחזקאל
לווינשטיין

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

רבי אברהם צבי
קמאי הי"ד

רבי חיים
שמואלביץ

רבי אליעזר יהודה
פינקל

רבי נחום
פרצוביץ'

רבי חיים זאב
פינקל

רבי נתן צבי
פינקל

ימים מקדםמתורת רבותינומדברי רבותינו

 ברחובה של מיר. קבוצה מתלמידי הישיבה, בסמוך לבית המדרש במיר, בעת מסע ההלוויה 
של מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל

הנני שמח להודיע למרן שליט"א. מכתב מרתק אותו שיגר הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצ"ל - מוותיקי 
תלמידי הישיבה בירושלים, אל מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, ובו הוא 

מספר לו בפרוטרוט על לידת בנו, ועל תוכן הדרשות בפדיון הבן, וכמו גם תוכניותיו לעתיד.

רבי רפאל 
שמואלביץ

במקצוע בו הוא עוסק, ואם מרגיש איזו פגיעה כל 
שהיא הרי זה נוגע לו עד נקודת נפשו ממש.

מן  ולעקור  להתאמץ  צורך  אין  כי  אדם  יחשוב  ובל 
הכבוד, מתוך מחשבה שבמהרה  השורש את תאות 
יבואו ימי הזקנה ואז תחלוף מאליה מידה מגונה זו, 

מחשבה זו טעות גדולה היא! 

בירושלים  שהתקיימה  באסיפה  שהיה  ומעשה 
בהשתתפות הגה"צ רבי ליב חסמן זצ"ל בנוגע לענין 
נחוץ, ונחלקו דעות המשתתפים בנושא מסוים, נעמד 
רב זקן ונשוא פנים אחד ואמר: דעו נא רבותי הן כבר 
זקנתי ושבתי והרי אני זקן כבן שבעים שנה, ולפיכך 
נקי אני מכל רדיפה אחר הכבוד, ודעתי כי ראוי לנהוג 
בענין הנידון כך וכך, ועל כן קבלו את דעתי כי היא 

האמת הצרופה ונקיה מכל רבב.

עמד רבי ליב חסמן על רגליו והכריז: אני מוחה על 
דברי הרב הלז שאמר שזקן הוא ובטלה ממנו תאות 
הכבוד, מודיעני בזה שאיש זה טועה בדבר משנה! שכן 
טבע האדם שבשעה שנחלש אצלו אחד החושים, מיד 
יתחזק ויתאמץ כנגדו חוש אחר, לפיכך בעת רפיון 
התאוות, בימי הזקנה, דוקא אז מתגברת ומתאמצת 
הרדיפה אחר הכבוד עד למאד! ואדם שרדף אחרי 
הכבוד בנעוריו רק מעט, ירדוף אחריו בזקנותו הרבה.

מוצאים  אנו  הגר"ח,  רה"י  מרן  מוסיף  לדבר,  וראיה 
בזמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני, שהיה בנו של 
שמעון, והמהרש"א כותב כי לפי הגמרא )סנהדרין דף 
פ"ב ע"ב( היה זמרי לכל הפחות בן מאתיים וחמישים 
שנה, שעה שעשה את המעשה המכוער. ויש לתמוה 
מאד, כיצד אדם גדול ונשיא שבט הפך לפתע לזקן 

מנאף באפן כזה?

אמנם התשובה לכך טמונה בדברי הגמרא )שם , ע"א( 
שכיון שאמר משה לישראל "הרגו איש אנשיו הנצמדים 
לבעל פעור", הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא, 

אמרו לו, הן דנין דיני נפשות ואתה יושב ושותק.

כאן גילו לנו חז"ל איך וכיצד התגלגלו הדברים, ואיך 
מגיע לידי כך זקן מופלג ונשיא שבט, באו אליו שבטו 
של שמעון ואמרו לו, "הן דנין דיני נפשות", כלומר 
הם כולם צעירים ממך בשנים הרבה, שהרי רוב העם 
אדם  וחיי  נפשות,  דיני  דנים  הם  במדבר,  מת  כבר 
נתונים בידם לשבט או לחסד, ואתה! הזקן והישיש 
במצרים  עליך  עברו  הרפתקאות  וכמה  כמה  אשר 
יושב  ועוד, "ואתה  ועוד  ועל הים ובמעמד הר סיני 
ושותק?!" אתה נשיא שבט בנו של שמעון בנו של 
יעקב, אין איש שואל אותך כדת מה לעשות, אין לך 
אף את רשות הדיבור, "מה עשה, עמד וקיבץ כ"ד אלף 
וכך הגיע למעשהו  וכו'",  מישראל והלך אצל כזבי 

השפל "לעיני משה ולעיני כל ישראל".

על  דבריהם  בשל  רק  כי  הרואות  עינינו  כן,  כי  הנה 
כבודו שנפגע, בערה בקרבו תאות הכבוד, אשר היא 

הוציאתו מן העולם.

המשך



 תרפ"ט-תר"צ 

ה'דרייוו'

לאבן  הישיבה  היתה  בפולין  פריחתה  בימי 
שואבת לטובי בני הישיבות האחרות, ולאידך 
כך  אחרות.  ישיבות  והפרתה  העשירה  גיסא 
'כנסת  ישיבת  קבעה  תרפ"ח  בשנת  כאשר 
בית יצחק' בראשות מרן הגאון רבי ברוך בער 
לייבוביץ זצ"ל את משכנה בעיר קמניץ. במקומה 
החדש זקוקה הייתה ישיבת קמניץ לקבוצת 
בני ישיבה חריפים שירימו את קרן הישיבה, 
לישיבה  נסע  טורעץ  יצחק  רבי  הגאון  וחתנו 
בועזרתו של מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 
יהודה פינקל, קיבץ אליו מספר  רבי אליעזר 
בחורים חשובים שנסעו עימו לקמניץ לקומם 
שם את קרן הישיבה. אותם בני הישיבה ששהו 
בקמניץ, מהם כחצי שנה ומהם כשנה, ספגו את 
תורתו של ר' ברוך בער, תלמידו הותיק המופתי 
של מרן הגאון ר' חיים מבריסק, ושבו למיר. 
עליהם נטפלו גם אחרים מטובי תלמידיו של 

ר' ברוך בער לפנים ובעלי שם בעולם הישיבות 

הי"ד,  קרפילוב  יונה  והג"ר  חזן  אלי'  כהג"ר 

בלימוד  חדשה  דרך  בישיבה  נפתחה  ודרכם 

לפיש 'שיטת בריסק'.

מאידך כל כמה שלימוד העיון וה'לומדות' היה 

חשוב וראוי בעיניו של מרן הגרא"י, ביקש להרים 

ישיבת  - כדרכה של  גם את קרן ה'בקיאות' 

מיר מאז ומעולם לקיים אחוז מזה - עיון, וגם 

מזה - בקיאות אל תנח ידך. ולפיכך כשהוא 

נסמך על סיוע כספי מיוחד, עמד והכריז בישיבה 

על 'דרייוו' )בשפת ימינו 'מבצע' על בקיאות, 

מי שיעבור במשך שנה, על בבא קמא, בבא 

מציעא, בבא בתרא וכתובות, ויידע את הגמרא 

והתוספות על בורין יקבל פרס של חמישים 

דולר )סכום הגון באותם הימים בפולין(. תשעה 

בחורים עמדו ב'דרייוו' שהתחיל באמצע חורף 

תרפ"ט עד אמצע חורף תר"ץ. התמדתם של 

אלה הייתה למעלה מן הרגיל והפכה כוח מעורר 

לישיבה כולה. וב'שמחת תורה" עשו 'מי שברך' 

מיוחד בשביל "אלה שקבלו על עצמם ללמוד 

בהתמדה". לאחר שסיימו את לימודם עמדו 

הבחורים בכור המבחן בפני ראשא הישיבה מרן 

הגאון רבי אברהם צבי קאמאי הי"ד - גאב"ד 

מיר, מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 

רבי  החסיד  הגאון  הישיבה  ראש  ומרן  זצ"ל 

אליעזר יהודה פינקל זצ"ל. שליטתם של אותם 

בחורים במסכתות אותן קיבלו על עצמם לדעת, 

היתה יוצאת מן הכלל ואופייני היה ביטויו של 

ר' ירוחם "לדידי אין צורך לבחנם, על פניהם 

אני מכיר כי יודעים המה". אלה שעמדו למבחן 

והצליחו היו אחר כך לעמודי התווך בישיבה, 

בכוח בקיאותם הרבה ובכוח חריפותם גם יחד. 

קורות בתינו

ומשפע מצוות תפילין 
מעומק ליבנו הננו לשגר

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
 לידיד הישיבה העומד תדיר לימינה 

בעזר וסיוע מתוך מאור פנים
עושה ומעשה למען עמלי התורה

הר"ר דב שטרנבוך הי"ו
חבר ועד הישיבה - ציריך

ולחתנו הנכבד

 הר"ר משה יצחק לנגר הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל היכנס הנכד-הבן 
אהרן חיים ני"ו
בעול תורה ומצוות

 ברכתנו שיזכו לראותו עולה 
בדרכי התורה והיראה

 ולרוות רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח, 
 ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, 

מתוך שמחה וטוב לבב

אחריות ורצון

התורה  לימוד  לריבוי  רבות  שפעל  למרות 
בכמות ובאיכות ולהרחבת גבולות התורה של 
הישיבה, היתה דאגתו של רבינו נתונה גם אל 
מחוץ למתרחש בד' אמותיו. תמיד חש והרגיש 
אחריות לכל הנעשה בכלל ישראל ובעיקר 
בדאגה לריבוי לומדי תורה. כך, מיד כשנכנס 
לתפקידו כראש ישיבה העסיקה אותו דאגה 
שתהיה לכל אחד אפשרות ללמוד תורה ועסק 
בפתיחת כמה ישיבות מחוץ למסגרות ישיבת 
מיר, לפי שהרגיש שכלל ישראל זקוק להן. 
וכך עסק בישיבות שסדר לימודיהן אינו כשל 

ישיבות רגילות ועוד תוכניות דומות.

על עצם גישתו ודאגתו ללימוד התורה בכלל 
ישראל סופר שפעם היתה תקופה שרבינו 
הרגיש שהוא לא יכול לקבל במשך תקופה 
תלמידים חדשים מסיבות שונות. אך הנה לא 
חלפו אלא ימים בודדים והנה ראו שרבינו 
שב ומקבל כמה תלמידים. לכשנשאל על 
כך מדוע עושה כן והלא אינו יכול, השיב: 

"אין הכי נמי איני יכול, אבל הגעתי למסקנה 
שאותן בחורים שקיבלתי, רוצים ללמוד ולא 
חשבונותי  כן  ואם  ללמוד  היכן  להם  יהיה 

האחרים בטלים".

כי אכן רצון אמיתי היה גורם בעל השפעה 
על רבינו. כך מעשה בבחור שרצה להתקבל 
שאותו  אף  על   - סירב  רבינו  אך  לישיבה, 
שונות.  ופרוטקציות  לחצים  הפעיל  אחד 
ואכן מי שראה את חיצוניותו של אותו נער 
הבין היטב את הטעם שרבינו סירב לקבלו. 
עברו כמה ימים, ואמו של אותו בחור נכנסה 
לרבינו ואמרה לו בדמעות: "על הנער הזה אני 
מתפללת בדמעות בכל ליל שבת בהדלקת 
מול  שמים".  ויראת  בתורה  שיגדל  נרות 
מילים אלו לא יכול ליבו של רבינו לעמוד, 
ובראותו רצון כזה של אמא שבנה יגדל ירא 
שמים, קיבלו. לאחר תקופה קצרה חל באותו 
בחור מהפך, וברוב הימים צמח להיות אברך 

נכבד בישיבה.

 עובדות מחיי מרן 
 רה"י הגאון הגדול

רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל בכל נפשך

מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה

02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

לא פסקה ישיבה

200 שנות תורה תקע"ז - תשע"ז


