
הרגשת "נכבדות" מגינה על האדם שלא יחטא
על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת )יז, ח(.

מיסודות פעולת רבותינו בעלי המוסר, רבי ישראל 
ותלמידי תלמידיו, אשר בעת  ותלמידיו  מסלנט 
אשר ההשכלה הארורה השפילה את כבוד לומדי 
התורה, פעלו הם לנשאם ולרוממם ולהגביה לבם, 
עד שתהא הרגשה של "נכבדות" נטועה בנפשם. 

יסוד הנהגה זו נבע מכח הבנתם העמוקה בנפש 
"נכבדות"  הרגשת  כי  היצה"ר,  ובמעללי  האדם 
אמיתית מגינה על האדם מלחטוא, משתי פנים 
- הן בשל כך שכשהוא מכיר בערך עצמו ובהיותו 
"בן מלך" הריהו שומר על נפשו לבל ירד ממדרגתו 
והן בגלל שרוב העבירות כרוכות בבויון לעוברן ואם 
תהיה הרגשת נכבדות וחשיבות מושרשת באשו 

יימנע מלחטוא. 

מרן ראש הישיבה רבי חיים שמואלביץ מוכיח כי 
יסוד נפלא זה בנפש האדם, מצוי במפורש בדברי 
חז"ל. - במשנה במסכת סנהדרין )דף לז.( אמרו: 
"כיצד מאיימין על עדי נפשות" - היינו, כאשר באים 
עדים להעיד על דבר שעל פי עדותם יוציאו להורג 
נפש מישראל, אומרים להם: "...לפיכך נברא האדם 
יחידי שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו 
הכתוב כאילו איבד עולם מלא, לפיכך כל אחד 

ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם".

הרמב"ם בהלכות סנהדרין )פרק יב( מבאר כי כל 
המבואר במשנה הוא מדברי האיום מאיימים על 
העדים, ואף האמירה "לפיכך כל אחד ואחד חייב 

לומר בשבילי נברא העולם" היא חלק מהדברים 

שמשמיעים לעדים. וכמו שפירש רש"י: "כלומר, 

חשוב אני כעולם מלא, לא אטריד את עצמי מן 

העולם בעבירה אחת, וימשוך ממנה".

לימדונו רבותינו כי ברגע שבו יחוש האדם תחושה 

של גדלות ונכבדות - "חשוב אני כעולם מלא", בכח 

תחושה זו לעורר את האדם למשוך ידיו מן החטא 

ולשמור עצמו לבל יפסיד מדרגה נעלה זו. ואף עדי 

שקר אלו, המוכנים לשפוך דם נקי, אם יתבוננו 

ב"גדלות האדם" אזי יש תקווה שימשכו ידיהם 

מלהעיד ויודו על האמת כי עדות שקר בפיהם. 

בדומה לזה מצינו בעדי ממון )שם כט.( שאומרים 

להם: "סהדי שקרי אאוגרייהו זילי" ופירש רש"י: 

"השוכרים אותם מבזים אותם וקלים הם בעיניהם". 

כלומר, עדים אלו שחושדים אנו בהם כי מוכנים 

הם להעיד עדות שקר ואין חומר האיסור מרתיע 

אותם ואף האיום בעונשים חמורים אינו מונע מהם 

מחטא חמור זה, ]וכמבואר שם בגמרא[ כי בלבם 

אומרים הם "שלום עלי נפשי", הרי הדרך היחידה 

להשפיע עליהם היא באמצעות שמירת כבודם 

ומעמדם. כאשר אומרים לעדים: דעו שאף בעיני 

השוכרים אתכם תהיו בזויים וקלים, יש בכוחם של 

דברים אלה להשפיע עליהם לשוב מדרכם הרעה. 

 טללי אורות

זהירות עצומה מגאווה - של מרן המשגיח
לבלתי רום לבבו מאחיו )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 להיכשל ח"ו בגאוה.

)מופת יחזקאל, עמ' מ'(

 "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

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

אף בבן ישיבה נאמר
'ולא ימס לבב אחיו'

בפרשתנו אמרה התורה "מי האיש הירא ורך 
לבב  את  ימס  ולא  לביתו  וישוב  ילך  הלבב 
אחיו כלבבו" )כ, ח( והרמב"ן בפירושו הביא 
את דעת בעל הלכות גדולות כי זו מצות לא 
תעשה, שלא ימנע מלשוב, כדי שלא ימס את 

לבב אחיו כלבבו.

דין זה האמור במלחמה "ולא ימס את לבב 
אחיו כלבבו", מבאר מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל )שיחות מוסר עמ' שצ"ט(, לא 
נאמר רק במלחמת האויב, אלא אף במלחמת 
היצר, שהוא האויב האמיתי שלנו, ומכאן נלמד 
בדרכי  הולך  שאינו  הלבב  ורך  הירא  שכל 
האמונה והביטחון, והרי הוא עלול להמיס את 
לבב אחיו כלבבו, אדם כזה אל יהא מצוי בין 
אחיו, אלא "ילך וישוב לביתו", כדי שלא יראה 
איש ברפיון ידיו, וקל וחומר לבן ישיבה שעליו 
להיזהר ולהישמר לבל יהיה בכלל איסור זה 

ולא יגרום מכשול ח"ו לבני הישיבה.

וזוהי אזהרת התורה "ולא ימס את לבב אחיו 
כלבבו", עליו לחזק את עצמו באמונה ובבטחון, 
ואם לאו "ילך וישוב לביתו" - כי סכנה הוא 

לכלל כולו.

כמה נאים ונפלאים הדברים בימים אלו של 
עמלים  הישיבה  בני  כשכל  דאלול,  החיזוק 
בתורה מבוקר עד ערב, ששים ושמחים בה 
בכל שעה ושעה, וכמה יש להיזהר ולהישמר 
שלא לצנן חלילה את להט שלהבת האלול, 
וגבורה,  כח  עוד  לה  להוסיף  אדרבה,  אלא 

לקנות זכויות טובות ליום הדין הקרב ובא.



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב 
טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

אף בבן ישיבה נאמר 'ולא ימס לבב אחיו'
מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו )כ, ח(.

הרמב"ן בפירושו הביא את דעת בעל הלכות 
ימנע  שלא  תעשה,  לא  מצות  זו  כי  גדולות 

מלשוב, כדי שלא ימס את לבב אחיו כלבבו.

דין זה האמור במלחמה "ולא ימס את לבב 
אחיו כלבבו", מבאר מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל, לא נאמר רק במלחמת האויב, 

אלא אף במלחמת היצר, שהוא האויב האמיתי 
שלנו, ומכאן נלמד שכל הירא ורך הלבב שאינו 
הולך בדרכי האמונה והביטחון, והרי הוא עלול 
להמיס את לבב אחיו כלבבו, אדם כזה אל יהא 
מצוי בין אחיו, אלא "ילך וישוב לביתו", כדי 
שלא יראה איש ברפיון ידיו, וקל וחומר לבן 
ישיבה שעליו להיזהר ולהישמר לבל יהיה בכלל 

איסור זה ולא יגרום מכשול ח"ו לבני הישיבה.

וזוהי אזהרת התורה "ולא ימס את לבב אחיו 
כלבבו", עליו לחזק את עצמו באמונה ובבטחון, 
ואם לאו "ילך וישוב לביתו" - כי סכנה הוא 

לכלל כולו.

שיחות מוסר )עמ' שצ"ט(

גדול כוחה של הלוויה
ידינו לא שפכו את הדם הזה. )כא, ז(. לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה. )רש"י(

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  שאל 
זצ"ל, וכי מנין שהלויה היתה יכולה להציל את 
הנרצח מידי רוצחיו, וכיצד היה בכוחו לעמוד 

בודד מול כנופיית ליסטים מזויינים?

והסביר, כי בכח האכילה שנתנו לו בני העיר 
נגד  והלוויה שליוו אותו היה מתחזק אפילו 

חבורת גזלנים לנצחם, כי הכח הטמון באכילה 
והלוויה גדול עד מאד.

העמל בתורה בקובנא משפיע על יהודי בפריז
ואתה תבער הדם הנקי )כא, טו(. 

לא  כי  הנקי,  הדם  עונש  עזרא,  האבן  פירש 
ישפך דם נקי בארצך אם תעשה הישר בעיני 
ה׳. עכ״ד. ומבאר מרן רה"י הגרנ"צ פינקל זצ"ל: 
ואף שיש בחירה לכל אחד, ואיך ע״י שנעשה 
הישר נמנע בכך מאחר לרצוח, אלא הקושיא 
היא התירוץ, ובכח שאדם עושה הישר בעיני 

ה׳ למנוע שלא תהא לרוצח מחשבה רציחה.

והנה ידועים דברי הגמ׳ )שבועות דף לט ע״א( 
ביאור  וצריך  בזה.  זה  ערבים  ישראל  שכל 
היאך כל יחיד יכול להיות ערב על כל ישראל. 

ומפורסם בשם מרן הג"ר ישראל סלנטר זצ"ל, 
שאכן כאשר יהודי בקובנא עמל בתורה, הרי 
ישתמד.  לא  בפריז  שיהודי  בכך  מועיל  הוא 
וביאור הדבר הוא כיון שיהודי זה העמל בתורה 
ומדקדק במצוות מראה בכך אה הקדושה של 
כלל ישראל, ונותן בזה תוספת קדושה ומשפיע 

על כל כלל ישראל.

וכמו ששאל המגיד מדובנא את הגאון מוילנא, 
מהי הדרך הטובה ביותר להשפיע על הכלל 
ברוחניות, והשיב לו הגר״א שהרי זה דומה לכד 

כשממלאים  הרי  ריקים  כוסות  וסביבו  מלא 
הכד על גדותיו יתמלאו הכוסות שבצידו. כך 
ברוחניות זוהי הדרך להשפיע, וככל שיתעלה 
חיוב  זהו  בכל סביבתו.  חיזוק  יוסיף  כן  יותר 
ערבות שיש לכל אחד מישראל. ומוטל על כל 
אחד להתעלות בתורה ועבודת ה׳, שעל ידי כן 

ינצלו כל כלל ישראל מעשיית עבירות.

ישורון )קובץ כז עמ' תיג(

מתורת רבותינו

עיון בפרשה
האם צריך לומר פרשת הקרבנות בעמידה?

בפרשתינו )פר' שופטים יח, ה( כי בו בחר ה' 

אלקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם ה' הוא 

ובניו כל הימים )יח, ה(. וכתב ברש"י "לעמוד 

לשרת" - מכאן שאין שרות אלא מעומד.

כתב המגן אברהם )או"ח ריש סי' מ"ח( דפרשת 

הקרבנות  דוגמת  בעמידה,  יאמר  הקרבנות 

הברכה,  עמק  בספר  ומקורו  בעמידה,  שהיו 

וכ"כ בעולת תמיד.

ובשערי תשובה )שם( מייתי מהתבואות שור 

זה  על  שחולק  י"ב[  אות  הקרבנות  ]סדר 

הקרבנות  בפר'  לעמוד  צריך  שאין  ואומר 

]וראה הטעמים להלן[, וע"ש שכתב דהטור 

והנמשכים אחריו לא כתבו שום תנאי עמידה 
באמירה זו, ואפי' בפרשת התמיד לא הביא 
שום פוסק שתהיה בעמידה, זולת ספר עמק 
ברכה שהביאו המגן אברהם )שם( "ומעולם 
לא ראיתי מאן דחש לה". וכ"כ באלי' רבה. 
לא  בתורה  ברכה כתב שרבים  במחזיק  וכן 
וכתב  וקציעה  במור  העלה  וכן  לזה,  חשו 
שראה להגאון אביו ]הגה"ק החכם צבי[ זצ"ל 

שאמרו מיושב.

ועי' במשנה ברורה )שם, סק"א( שהעתיק דברי 
הפמ"ג דמ"מ  וציין לדברי  המג"א והשע"ת, 
בפרשת התמיד ראוי לעמוד, שקורין בציבור 

ובקול רם עיי"ש.

כתב  עמידה  צריך  דאין  האומרים  ובטעם 
בתבואות שור )שם( ב' טעמים, א. דכיון שאמרו 
כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת 
וכו', אין צריך לעמוד, כי אם ככל שאר עוסק 
בתורה בין עומד בין יושב, ואפילו הכי מעלה 
עליו כאילו עומד ומקריב ולא הצריכוהו לעשות 
הכל כעין הקרבן. ב. י"ל דהא דקאמר כאילו 
הקרבתי, אין פירושו כאילו הוא העובד, דהיכן 
מצינו שזר קרב כו', אלא כאילו נתן לכהן כשר 
והקריב אז בשעת אמירתו, ומ"מ שפיר קאמר 
"הקרבתי", דהאי לישנא כתיב בקרא בפירוש 

על הבעלים עכת"ד.

א'  סי'  )או"ח  יעקב  בישועות  כתב  וכעי"ז 



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

סק"ט( דענין אמירת הפרשה שיחשוב הדברים 

ליד  ולמסרו  הקרבן  להביא  שמחויב  בלבו 

וא"כ מאי  יעשה בזה כתורה,  הכהן שהכהן 

ענין ישיבה או עמידה, כיון שאינו בא במקום 

לכהן,  הבאתו  במקום  רק  הקרבן,  הקרבת 

שהכהן יקריבו לה' כמשפט הקרבן נפש תחת 

נפש עכ"ד.

כ"ו(  סעיף  א'  )סי'  השולחן  בערוך  אמנם 
חידש שאף שאין 'ישראלים' צריכים לעמוד, 
מכל מקום 'כהנים' בשעת אמירת הקרבנות 
צריכים לעמוד, וז"ל: ויש שכתבו שצריך לומר 
פרשיות אלו מעומד דוקא משום דיושב פסול 
לעבודה, ורבים חולקים בזה, ובאמת אטו כל 
ישראל היו מקריבים הרי הכהנים מקריבים, 
משום  הקרבנו",  "כאילו  אומרים  שאנו  וזה 

של  ממעות  ישראל  כלל  של  היה  שהקרבן 
ושלוחי  שלוחינו  והכהנים  הלשכה  תרומת 
שמים הם, ואם משום מעמדות שהיה חיוב 
על כלל ישראל כדתנן בפ"ד מתענית אטו היו 
מחוייבים לעמוד דוקא, ולענ"ד נראה דכהן 
בזמן  היה  אילו  לחשוב  דיש  לעמוד  צריך 
המקדש הי' בעצמו המקריב והמקטיר, אבל 

לוי וישראל אין צריכים לעמוד עכ"ד. 

מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו הנכבד העומד לימין הישיבה
תמכין דאורייתא

הר"ר יעקב שלום בלוי הי"ו
וכל המשפחה הכבודה 

ירושלים
לרגל שמחת נישואי הבן 

הבה"ח ישראל משה 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

לידיד הישיבה העומד לימינה

הבה"ח משה גולד הי"ו
תלמיד הישיבה במודיעין עילית

לרגל שמחת נישואיו
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שלוחה,
 שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בנין עדי עד

 ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק ליבנו הננו לשגר 
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו הנכבד
 עושה ומעשה למען אלפי עמלי התורה

בני הישיבה הקד'
הר"ר שמואל ניימן הי"ו

ומנב"ת אשת חיל עטרת בעלה תחי'
לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'

 עב"ג החתן
הבה"ח שמעון בירנבוים הי"ו

מבחירי תלמידי הישיבה הקד'
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

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב 

קמי ידידנו הנכבד תמכין דאורייתא
הרה"ח רבי אלימלך שפירא שליט"א

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
 עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכה מיוחדת לאמא של מלכות
הרבנית טובה שפירא תחי'

תל אביב
לרגל שמחת אירוסי הנכדה תחי'

 ברכתנו שלוחה 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

קמי ידידנו הנכבד העומד לימין הישיבה
תמכין דאורייתא

הר"ר נפתלי בולאג הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל שמחת הולדת הנכד ני"ו
 ברכתנו שיזכו לראות רוב נחת

 ממנו ומכל יוצאי חלציהם
לאורך ימים ושנים טובות

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

לידידי הישיבה תמכין דאורייתא עושים ומעשים
הרב יוסף וולף ורעיתו הי"ו

ולבנו ידידנו היקר
הרב נפתלי וולף ורעיתו הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הנכדה-הבת תחי'
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

 ברכתנו שלוחה, שיעלה הזיווג יפה
 ויזכו לבנות בנין עדי עד

 ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב



מוקד החזקת התורה
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02-5410933
 לקבלת העלון

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

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

קהל אלפים ליווה השבוע למנוחת עולמים 
את הרבנית הצדקנית מרת אסתר יענטא 
פינקל ע"ה, אשת מרן ראש הישיבה הגאון 
הגדול רבי בנימין ביינוש פינקל זצוק"ל ראש 
ובשיבה  טוב  בשם  שנפטרה  מיר,  ישיבת 

טובה.

הרבנית ע"ה נולדה בכ"ב תמוז תרפ"א בעיר 
וילנא שבליטא, לאביה הגאון רבי שמואל 
גריינימן זצוק"ל ולאמה מרת צביה ע"ה, 
שהיתה בתו של הגאון רבי שמריהו יוסף 
קרליץ זצוק"ל רבה של העיר קוסובה ואביו 

של מרן בעל החזון איש זי"ע.

בילדותה התחנכה בבית אבותיה הדגולים 
וינקה מהוד קדומים של הבית הגדול שבצלו 
חסתה. בר"ח סיון תרצ"ה, עלתה ארצה יחד 
עם אביה ואמה ואחיה ואחיותיה, ועם סבתם 
אמו של מרן החזו"א מרת רשא לאה קרליץ 
ע"ה, והם התגוררו בבני ברק בסמיכות לבית 
דודם מרן החזו"א זי"ע, אשר עמד לימינם 

וסייע להם כאב בכל אורחותיהם. 

בשנת תש"ב בהגיעה לפרקה, נישאה למרן 
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי בנימין ביינוש 
פינקל זצוק"ל, בנו של מרן ראש הישיבה 
פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  החסיד  הגאון 
זצוק"ל, ויחדיו הקימו בית גדול לד' ולתורתו. 
במשך תקופות ארוכות הם התגוררו בבני 
ברק כשאז בעלה שקד על תלמודו והיה 
מבאי ביתו של מרן החזון איש זי"ע, עמו 
באותן  ובהלכה.  בלימוד  רבות  נועץ  היה 
בבני  תורתו  על  שקוד  היה  בעלה  שנים 
בישיבה  נוסע למסור שיעוריו  והיה  ברק, 
בגידול  לימינו  שעמדה  והיא  בירושלים, 

צאצאיה ובעול הבית כולו. 

לאחר שמרן הגאון רבי ביינוש זצ"ל התמנה 
לכהן פאר כראש הישיבה, שימשה הרבנית 
עצמה  על  נוטלת  כשהיא  הישיבה,  כאם 
כל עול הישיבה לסייע לבעלה בכל הנצרך 
לקומם את ממלכת התורה בתפארתה, או 
אז התגלתה בפעליה הברוכים, הרחק מכל 

פרסום ובהצנע לכת של ממש. 

כן נודעה ביראתה שקדמה לחכמתה, כאשת 
חיל עטרת בעלה היתה דבקה בקונה ומרבה 
בתפילותיה שהיו בהשתפכות הנפש, כמו כן 
היתה נודעת בפקחותה ובחכמתה היתירה 
ואף בידע הרב שצברה בחכמת הרפואה 
וסגולותיה, ורבים היו נועצים בה ונעזרים 
על ידה, והיא כל ימיה נענתה לכך בחפץ 

לב ובמאור פנים בלתי מצוי. 

השיבה  מעש  מלאי  חיים  לאחר  השבוע 
המשפחה  בני  במעמד  ליוצרה  נשמתה 
הרוממה. קהל רב הגיע להשתתף במסע 
הקד'  הישיבה  מהיכל  שיצא  הלוויה 

בירושלים. 

מורינו  נכדה  פתח  ההספדים  את מסכת 
יהודה  אליעזר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
פינקל שליט"א, שקונן בקול נהי על האבידה 

גדולה, כאשר נחתם כאן דור, לא רק הדור 
שלפנינו, אלא היא חיה הדור את שלפניה 

בכל מהותה. 

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א 
אמה  של  סילוקה  אודות  נהי  בקול  קונן 
של מלכות, שהנחילה בחכמתה ופקחותה 
הרבה כל מה שינקה מהוד קדומים של בית 
הוריה הגדול לצאצאיה, ומסירותה הרבה 
כל ימיה לבני המשפחה ולמען כלל ישראל 
במתן עצה ותושיה בעניני רפואה ובכל דבר, 
והכל מתוך הצנע לכת שהיה מוטבע היטב 
בביתו של הגאון רבי ביינוש זצוק"ל, וזכתה 
אודות  הרבה  ותתרומם  תגדל  שהישיבה 

לזכויותיה הכבירות בכך. 

גריינמן  מאיר  רבי  הגדול  הגאון  אחיה 
שליט"א אמר כי מנערותה היתה דבוקה 
ולהתבונן  לראות  וזכתה  ימיה,  כל  בד' 
ולשמש את כל גדולי המשפחה עוד בווילנא, 
ובראשם את מרן החזו"א זצוק"ל ואת אמו 
עליה השלום, ותמיד היה שגור בפיה עובדות 
של יראת שמים מכל הגדולים, והשרישה 
אמר,  החזו"א  ומרן  צאצאיה,  לכל  אותם 
שמי שהוא עשיר בעובדות הראשונים, יש 
בו קדושה יתירה וחכמה יתירה, היא עשתה 
חסד עם המתים וזכרה את כל היארצייט 
של כל בני המשפחה והזכירה תמיד לומר 

קדיש עליהם.

הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי 
הישיבה זעק בקול מר, שהיה ידוע במשפחה 
שכל הדבר הקשה יביאון אליה. הוא ציין 
ומרוב  ישראל,  של  ליבה  להיות  שזכתה 
גדלותה  להסתיר  הצליחה  צניעותה 
המרוממת, וכולם הגיעו למעלתם הודות 

לחינוכה הטהור. 

ליבוביץ שליט"א  נחמן  רבי  הגאון  חתנה 
הבאים  לדורות  שהנחילה  בכך  הרחיב 
איך  ולימדה  קדומים,  מדורות  מושגים 

ניתן לחיות עם הוד קדומים זה בימינו. 

חתנה הגאון רבי ישראל גלושטיין שליט"א 
קונן בקול נהי, שהיתה בת גדולים שגדלה 
בווילנא בתקופה שהחינוך היה קשה, ורק 
היא  וכך  מי שהתחנך היטב בביתו שרד, 
שרדה והתחנכה למופת. הם חיו את מרן 
החזו"א בביתה, ולמדה מחיי הגדולים מהי 

הדרך להתעלות. 

חתנה הגאון רבי בנימין קרלבך שליט"א 
כשהיתה  שבצעירותה  שתיארה,  סיפר 
במקום נופש עם מרן החזו"א, התעוררה 
שאלה בכשרות העוף, ומרן לא רצה להכריע 
ושלח אותה לרב המקומי, והורה לה איך 
לשאול, והוא שאלה 'בת מי את', ושאלה זו 
נחרטה בה כל ימיה כחוב שעליה לגדול יותר. 

לאחר אמירת הקדיש, המשיך מסע ההלוויה 
בעלה  לצד  נטמנה  שם  המנוחות,  להר 

זצוק"ל.

הרבנית הצדקנית מרת אסתר פינקל ע"ה

הננו לשגר בהסתלקות האשה הגדולה והצדקנית 
בת גדולים מופלאה בחכמה ובמידות נאצלות 
הגדול,  בעלה  לימים  עמדה  אשר  חיל  אשת 
עיניה וליבה כל הימים לטובת בני הישיבה הקד' 
לתומכם ולסעדם ולהיות עמם בשמחתם ובעת 
מסרה  אשר  והמעשים  החסד  כבירת  דוחקם, 
נפשה להביא חיזוק ועידוד מזור ותרופה לחולי 

ישראל ולא החזיקה טיבותא לנפשה

תנחומינו רצופים בזאת

לבנותיה הרבניות תליט"א 
ולכל המשפחה הנכבדה

ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם  ינחם  המקום 
ובהמשך  עוד,  לדאבה  תוסיפו  ולא  וירושלים 
התורה  עמלי  למען  הגדולים  ופעליה  מעשיה 
אלפי בני הישיבה הקדושה, תנוחמו מן השמים

ישיבת מיר

כסא
דנחמתא

 הרבנית הצדקנית

מרת אסתר פינקל ע"ה

 אשת מרן ראש הישיבה הגאון הגדול
רבי בנימין ביינוש זצללה"ה

 בת הגאון
רבי שמואל גריינימן זצללה"ה


