
ִאיָפה ַלֲעשׂוֹת ֶאת ָרצוֹן ה', יֵּׁש ּבוֹ. ְוַעל ְיֵדי ָהָרצוֹן ְוַהשְּׁ לּוִיים ְלִפי ָהָרצוֹן שֶׁ ל ָהָאָדם תְּ ּכֹחוָֹתיו שֶׁ
ַבע, ְוקֵֹוי ה' ַיֲחִליפּו ּכַֹח ֶרְך ַהטֶּ ֲעָלה ִמדֶּ ים ְלמַּ  ֲאַזי נוֵֹתן לוֹ הקב"ה ּכֹחוֹת ֲחָדשִׁ

 )מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי 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)

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

ובכל נפשך
נער אמריקאי צעיר, בן ארבע עשרה שנים בלבד, 
עוזב את מנעימיה של ארץ האפשרויות הבלתי 
מוגבלות ומגיע ללמוד תורה בארץ ישראל. הוא 
מקבל עליו עול תורה בישיבת מיר, לומד בשקידה 
ודבק בראשי הישיבה גאוני עולם, לומד מתורתם 

וקונה מהם אהבת תורה ויראת שמים.

אף הם מצידם מבחינים ביראת השמים השורשית 
שלו, במידותיו הנאצלות, בכשרונותיו הברוכים, 
ובהיותו כלי המוכן לקבל ברכה, והם מקרבים 
אותו ומשפיעים עליו מהודם וזיוום. כך הוא עולה 
הישיבה.  ומתעלה, עד שנעשה חתנו של ראש 
ושקידתו  בעמלו  ממשיך  הוא  נישואיו  לאחר 
בתורה ושימוש תלמידי חכמיו אצל רבותיו, עד 
שנעשה מגדלור לתלמידי הישיבה ורבים מהם 

מתקבצים סביבו ונעשים תלמידיו המובהקים.

זהו רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי 
נתן צבי פינקל זצ"ל, שבשבת זו ימלאו 5 שנים 
להסתלקותו, ואשר דמותו לא משה מעימנו מאז 
והשורשים  הגדולים,  פעליו  באשר  עתה,  ועד 
העמוקים אותם נטע בישיבה ממשיכים לתת את 
פירותיהם הטובים מאז ועד הנה ללא הפסקה, 
כאשר הישיבה הולכת וגדלה במנין ובבנין, וגדולים 
מעשיהם של צדיקים שיש להם המשך אף לאחר 

הסתלקותם.

דמותו של רבינו זצ"ל יש בה מן המחייב לכל אחד 
מאיתנו. מסירותו העצומה לתורה ותפילה, לבני 
הישיבה בפרוטרוט ולכל ענייני הישיבה בכללות, 
תוך שהוא אינו מתחשב במחלתו הקשה וגובר 
עליה, יש בהם כדי לחייב כל בן תורה וכל אחד 

מישראל.

רבינו נתן צבי מחייב את כולם.

17:59   17:20  16:06 ירושלים 

17:54  17:20  16:22 תל אביב 

18:09   17:45  16:34 ציריך 

17:33  17:09  16:06 וינה 

18:09  17:51  16:41 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת לך לך
זמני כניסת ויציאת השבת
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

עיקר הנסיון - בפרטים הקטנים
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית 

אביך וגו'. )בראשית יב, א(

שהנסיון  כ"ו(  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  איתא 
הראשון מתוך עשרה נסיונות שהתנסה בהן אברהם 
אבינו ע"ה אירע כאשר נולד אברהם, וביקש נמרוד 
להרגו, ונחבא אברהם מתחת לארץ י"ג שנה, והנסיון 
כשדים שהשליכוהו  אור  של  המעשה  היה  השני 
היה  מארצך"  לך  "לך  נסיון  ואילו  האש,  לכבשן 

הנסיון השלישי.

אולם הרמב"ם בפירוש המשניות )אבות פ"ה מ"ג( 
מנה את הציווי "לך לך מארצך" כהראשון מעשרה 
מנה  לא  מדוע  וצ"ב  אבינו,  אברהם  של  נסיונות 
הרמב"ם הנסיונות עם נמרוד ובאור כשדים שקדמו 
לנסיון "לך לך מארצך", עוד צריך להבין, מהו הנסיון 

הגדול והמסירות נפש שבציווי "לך לך מארצך"?

תירץ מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל בשיחתו 
לבני הישיבה, במסירות נפש ישנן שתי בחינות, ישנה 
מסירות נפש על דבר גדול, כגון נסיון על חיים ומות 
שהיה לאברהם אבינו אצל נמרוד ובאור כשדים, וכן 
נסיון עקידת יצחק, בנפש היהודי טמון הכח למסור 
נפש על מצוות השי"ת, אולם אפילו במסירות נפש 
כזו עדיין אין הוכחה גמורה ומוחלטת על יראת ה' 

בלא כל ספקות.

לעומתם יש נסיונות בדרכי החיים, נסיונות שאינם 
יתירה מן  ואינם דורשים הקרבה  ומות,  בין חיים 
האדם, "נסיונות קטנים" אלו דורשים אמונה תמימה 
פקפוק  ללא  מיד  ה'  דבר  את  לעשות  ואמיתית, 
והרהור, ודוקא בנסיונות אלו נמדדת מידת יראת 
השמים של האדם יותר מאשר בנסיונות הגדולים 

והמיוחדים.

נסיון העקידה לא היה רק בהסכמה לשחוט  אף 
את בנו, אלא גם במידת הזריזות והשמחה, וכפי 
יודע  "אברהם שהיה  ו(:  כב,  )להלן  שפירש רש"י 
שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון ושמחה, 

כיצחק שלא היה מרגיש בדבר".

בו התנסה אברהם  זה היה הנסיון הראשון  ודבר 
אבינו - בציות מוחלט להשי"ת בשמחה ובביטול 
כל רצון עצמי, ובהליכתו מארצו ומבית אביו אל 
מקום בלתי נודע, בחינה זו היא שורש נסיונותיו 
של אברהם אבינו, אמנם בנסיונות עם נמרוד ובאור 
כשדים היתה מסירות נפש מופלאה, אך לא היתה 
בהם בחינה זו, ולפיכך לדעת הרמב"ם הם לא נמנו 

בכלל עשרה נסיונות.

)שיחות רבי נתן צבי, עמ' מ"ט(

תכלית כור הברזל במצרים - להתחנך לעבדות
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. )בראשית טו, יג(

אברהם אבינו שאל את הקב"ה )פסוק ח(: "במה 
"ידוע תדע כי גר  והוא נענה:  אדע כי אירשנה"? 
אותם  ועינו  ועבדום  להם,  לא  בארץ  זרעך  יהיה 
ארבע מאות שנה" )שם, יג(, פירשו רבותינו )נדרים 
דף ל"ב ע"א(, שהתשובה "כי גר יהיה זרעך" וגו' 

היא עונש על השאלה: "במה אדע"?

וצריך ביאור, מדוע נענש אברהם אבינו על שאלתו 
זו? הרי נאמר במדרש )בראשית רבה פרשה מד(: 
חנינא  בר'  חייא  רבי  "ויאמר אלקים, במה אדע" 
אמר: לא כקורא תגר, אלא אמר לו, באיזה זכות?" 

אם כן למה נענש על כך?!

הגר"ח שמואלביץ  הישיבה  ראש  מרן  אמר  אלא 
זצ"ל, יש ללמוד מכאן, עד כמה עבדות מחייבת, 
עבד אינו שואל, הוא חייב לקבל את דברי האדון 
אברהם:  שאל  כאשר  אפילו  לפיכך,  שהם.  כמו 
באיזה זכות יירשנה, הוא הראה בכך, שחסרה לו 
שלימות העבדות. מסיבה זו, הוצרכו בניו להתחנך 
בכור ההיתוך של עבדות מצרים, ולהתייסר בעבודת 
פרך. עבודה, אשר לימדה את בני ישראל, שלעבד 

אין אפילו זכות לשאול.

כל עבודתם במצרים היתה ללא תועלת כלל, רק
המשך בעמוד 6

גליון מיוחד במלואת 5 שנים להסתלקות מראן ראש הישיבה זצוק"ל



יסודות של אהבת תורה
סיפר אחיו הגאון רבי גדליה פינקל שליט"א ר"מ 
בישיבה: אחד הדברים שאפיינו את רבינו עוד בילדותו 
בבית אבינו ר' אליהו מאיר זצ"ל ואח"כ ביתר שאת 
אהבתו  היא  מקרוב,  שראיתי  כפי  בחרותו  בימי 
המופלאה לתורה ועוצם שקידתו בתורה שעות על 

גבי שעות ברציפות ללא שום הפסק.

"הוא היה מספר כי את עוצם אהבתו לתורה ינק רבות 
מראש הישיבה דו"ז מרן הגאון החסיד רבי אליעזר 
יהודה פינקל זצ"ל, היה זה בהיותו כבן י"ד אז עלה 
לראשונה לארה"ק. הוא התארח אז בביתו של הג"ר 
אליעזר יהודה זצ"ל. כל שנותיו היה מספר בערגה 
שבאותה תקופה כל אימת שהיה מגיע למעונו של 
ר' אליעזר יוד'ל, תמיד היה רואהו יושב ומתעמק 
בסוגיא, כשהוא היה מתעורר בבוקר משנתו, כבר 
ראהו שוב יושב במקומו ומתייגע בתורה, והרושם 
של שקידת התורה שראה באותו בית גדול נחרט 
בליבו עמוק בלבו כל השנים ודמותו היא שהתוותה 

את דרכו כל חייו. 

"לימים, סיפר על מאורע מרגש שנחרט במוחו שזכה 
לראות באותם ימים ואשר לא מש לעולם מנגד עיניו. 
השעה הייתה שעת לפנות בוקר, הוא שכב על משכבו 
כשלפתע שמע רחש פסיעות קרבות. הוא פקח את 
עיניו וראה את דמותו של בעל הבית ראש הישיבה 
הישיש כשהוא נכנס לחדר המגורים. הוא השים עצמו 
כישן ובעיניים עצומות למחצה עקב לראות מה יהיו 
מעשיו של ראש הישיבה בשעה זו. הוא לא ציפה 
לראות את אשר ראה... ראש הישיבה הישיש נפנה 
אל ארון הספרים, קרב אל המדף עליו היו מונחים 
כרכי הש"ס, כפף את קומתו והחל מנשק בחיבה כרך 
אחר כרך כשפניו הק' מפיקות אהבה וחיבה שלא 
תתואר, וכך עמד כמה דקות מבלי להסיר את ידיו 
מכרכי הגמרות, ורק לאחר מכן הוציא את הגמרא 

והחל ללמוד בה בניגונו הערב כבכל בוקר ובוקר.

בלבו  עמוקות  הוד שנחרט  נורא  היה מחזה  "זה 
הרגיש, שלמד מכך עד כמה מוטל על האדם להתייגע 
בתורה מתוך שמחה אמיתית ושלימה וביחוד כיצד 
נראית אהבת תורה אמיתית ללא מצרים והיוותה 
נר לרגליו במהלך דרכו במעלות התורה בתקופת 
בחרותו. ביקור זה הותיר חותם עמוק בליבו ועורר 
בקרבו את ההחלטה להקדיש את חייו לתורה ועמלה.

"לימים, כאשר התרחבה הישיבה, הפכה דירתו של רבי 
אליעזר יוד'ל זצ"ל לחדר שיעורים ולמשרד הישיבה, 
לפני אמירת השיעור הראשון בחדר השיעורים הביט 
רבינו סביבו בערגה, נפנה אל תלמידיו ואמר להם 
בחיוך צופן סוד "כאן, בחדר בו אנו יושבים עתה הזה 

סיימו ש"ס פעמים כה רבות...".

והפעם על מנת  "לאחר כמה שנים שב לארה"ק 
שלא לחזור שוב. הוא פנה לישיבה וביקש מדודו 
ראש הישיבה להימנות בין תלמידיה. ראש הישיבה 
שזיהה עוד מקדם בטביעת עינו החדה את הכוחות 
והתכונות הנפלאות בהן ניחן קיבלו כתלמיד בישיבה 
ואף קרבו ביותר תוך שהוא קובע לו חברותא עם 
שלושה מאדירי האריות שלמדו אז בישיבה. היו אלו 
הגאונים האדירים הגר"ח חיים קמיל, הגר"ח ברים 
זצ"ל ויבדלחט"א הגר"ח ברנד שליט"א. עם גאונים 
אלו למד כשהוא עולה ומתעלה במעלות התורה". 
שקידתו והתמדתו הפליאו את כל רואיו אשר עמדו 
נפעמים נוכח המחזה שנגלה לעיניהם דבר יום ביומו. 
יושב היה בביהמ"ד לומד דף אחר דף במתיקות 

נפלאה ואין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה.

היה מצבה החומרי של  סיפר,  כך  ימים,  "באותם 
הישיבה בשפל המדרגה. ארוחת הבוקר שהוגשה 
כללה כיכרות לחם וצנצנת ריבה. אך חסרון המעדנים 
לא הורגש כלל. קבוצה גדולה של בחורים היתה 
מתרכזת בחדר האוכל כשבראש השולחן ישבו הגר"ח 
קמיל, הגרח"ד רוטנברג ועוד מבחירי האריות ויחד 
היו חוזרים על הסוגיה הנלמדת ועל שיעוריו של 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ' זצ"ל.

"אם היה חלילה נחתך אחד מבחורי החבורה באותם 
ימים לא דם היה נשפך מעורקיו אלא תורה! דברי 
הגמ' ומפרשיה הם אשר זרמו בעורקי הבחורים והם 
שהיו מקור חיותם", התבטא לימים כשהוא מוסיף 
כי כל אחד ואחד מבני אותה חבורה מופלאה זכה 

לגדול ולהיות מרביץ תורה מפורסם.

באהבתה ישגה תמיד
עוד סיפר הגאון רבי גדליה שליט"א: מנערותו ועד 
לזקנותו תמיד ראיתי את דמותו רכונה על גבי הגמ' 
בכל עת ועונה כאשר מבוקר ועד ערב - ועד בכלל- 
היה שקוד על תלמודו בהתמדה עצומה ללא הפסק. 
כל שעה וכל רגע היו מנוצלות עד תומן ללימוד. כל 
נשאר  והיה  בישיבה  ביותר להתפלל  ימיו הקפיד 
בה לאחר התפילה ולומד בה את כל סדרי הישיבה 

כבחור צעיר.

"מרגלא בפומיה תדיר כי מה שמעניק ונותן לו שמחת 
חיים הוא חידושי התורה אותם הוא מחדש, כאשר 
ידוע שהיה בעל מחדש עצום ועבודה בפני עצמה 
היתה אצלו כתיבת החידושים הרבים בהם השקיע 
את חלבו ודמו. מלבד לימודיו תמידין כסדרן בישיבה 
היו לו חברותות רבות לזמנים שונים ושעות שונות. 
היו לו חברותא מיוחדת עימו ליבן את סוגיות המסכת 
ועד לביתו. כן היו לו  בשעת ההליכה מן הישיבה 
חברותות עימם היה חוזר על הנלמד ז' פעמים ולאחר 
שנפרדו היה מתחיל מתחילה ומשנן עוד ז' פעמים.

"זכרוני, כי בבין הזמנים וכן בימי הרפיון היה מגביר 
ביתר שאת את התמדתו למען ישמעו ויראו לנצל 
ימים אלו כראוי. הרבנית תליט"א העידה כי דרכו 
היה ללמוד בחודש ניסן מאחרי שחרית ועד לשעת 
הלילה המאוחרות אז היה חוזר לביתו, ורק כשהגיע 
עת בדיקת חמץ ולמחרת בזמן שריפת החמץ היה 

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

חיים שיש בהם
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל

חמש שנים להסתלקותו
חמש שנים חלפו ביעף, מאז הסתלק מעימנו מרן ראש הישיבה זצוק"ל, אשר מלבד היותו סמל של אהבת תורה שאין בדומה לו, 

ובנוסף לעמידתו בראשות הישיבה בהתמסרות עילאית כמצביא בראש המערכה, להגדיל תורה ולהאדירה, היה גם כאב רחום וחנון 
לכל אחד ואחד מתלמידי הישיבה, אברכים ובחורים כאחד, תושבי ארץ ישראל ויושבי חוצה לארץ. הכל ידעו כי יוכלו למצוא אצלו 

אוזן קשבת לכל ענין, אם בהשמעת חידושי תורה ומערכות, ואם לקבלת עצה וברכה בכל ענייניהם.
תכלה היריעה ולא יכלו הסיפורים והעובדות המסופרים אודות רבינו בפי התלמידים, בני המשפחה, מעריציו הרבים וכל מי 

שהתקרבו אליו והתחממו באורו הגדול במשך השנים. ביריעה שלפנינו אמרנו אפוא ללקט כמה מאותן עובדות מופלאות שיש בהן 
כדי לעורר את הלבבות לאהבת תורה ומידות טובות



מקדים חזרתו לביתו.

"בניו העידו בימי ה'שבעה', כי בימי שישי היה דרכו 
ללמוד עם החברותות שלו ח' שעות ברציפות מבלי 
לקום ולו פעם אחת מכסאו, ואפילו לקום ולשתות 
מים לא הסכים באותם השעות, ורק כשעה קלה לפני 
כניסת השבת פנה להכנות השבת בביתו, דלת חדרו 
אף היתה סגורה כמעט עד כניסת השבת. החברותות 
היה  והמייגע  הרצוף  לימודו  בתום  כי  העידו  שלו 
שפתותיו נראות מחוורות ומדובקות אחד אל השני 
לרוב התמדתו. כך למשל היה לו חברותא בשבת 

מחמש בבוקר ועד לתפלת שחרית.

"היו אף תקופות בצעירותו שהיה עורך משמר מידי 
ליל שישי כל הלילה ולומד בהתמדה מבלי לנוח כל 
הלילה אף לרגע אחת ורק לאחר התפלה היה נרדם 
ללימודיו  חלילה  וחוזר  מועטת  מיטתו לשעה  על 

ולסדריו עם החברותות הקבועות.

בימים בהם  יושב  היה  כיצד  "בניו שליט"א סיפרו 
הוגה בתורה בשלווה  והיה  ילדיו  נישואי  התקיימו 
וברוגע עד אשר הגיע הזמן לצאת להובילם לחופה!

"בכלל היו לו ידיעות רבות בנושאים שונים. בהיותו 
אברך צעיר היה נכנס רבות לחנות הספרים 'שפיצר' 
בשכ' מאה שערים שם היה קונה ספרים רבים מרוב 

חשקתו לתורה.

"הפלא הגדול היה שבעשרות שנותיו האחרונות לא 
גרע מסדריו כמעט מאומה, למרות הסבל הנוראי 
שסבל שהיה מלופף ביסורים היה יושב ולומד י"ד 
וט"ו שעות ביממה בלי הפסק, אדם עם כ"כ הרבה 
בעיות היה צריך להתאנח כל כמה דקות ולנוח, אולם 

אצלו לא היה קיים המושג של מנוחה!

להרבות תורה ולומדיה
נפש  כוחות  כמה  "ידוע  שליט"א:  הגר"ג  ממשיך 
רבים השקיע תדיר להרבות תורה בישיבה במגמות 
ת"ח  שיצמחו  הבחורים  לטובת  שונים  ומסלולים 

מובהקים ולא חס מכספו וזמנו לטובת הדבר.

 "לדוגמא, בעניין לימוד ה"דף" בישיבה, לסיים את 
המסכתא כולה ולדעתה על בוריה עם כתיבת חידו"ת 
וליבחן עליה בעיון, כאשר היה מחבב עד לאחת כל מי 
שזכה להימנות על חבורה זו. דרכו היה מאז ומקדם 
בעת סיום המסכתא שנערכה בישיבה בסוף כל "זמן" 
להציע תכניות לימוד לבין הזמנים או לקראת הזמן 
והנה  הגון.  והמסכתא החדשה תמורת פרס כספי 
בזמנים קשים שלא היה באפשרותו להציע פרס כספי 
מחמת החובות הרבים בו היה שרוי, היה נמנה וגמור 
עמו שלא להציע כלום. אבל כשישב עם הבחורים 
בעידנא דחדוותא של הסיום ולמשמע אזניו "אשרי 
מי שעמלו בתורה" הבוקע ועולה משירה וזמרה של 
משתתפי הסיום, לא עמד ברוחו ופעמים רבות, רקם 
באותו מעמד איזה תכנית. ואם היו מעירים לו "ראש 
הייתה  להציע?  כסף  לך  הרי אמרת שאין  ישיבה, 
התשובה במבט עיניו ברורה – וכי כך היא המידה?" 
אהבתו העצומה לתורה הביאה אותו להוציא הוצאות 

הרבה מעבר ליכלתו.

"ניתן לספר אין ספור סיפורים על מסירותו להצלחת 

כל בחור בישיבה ממש. עובדא ידענא בבחור אחד 
שהגיע ללמוד בישיבה לאחר שלא הצליח במקומות 
אחרים ולא האמין בכוחותיו. כשבוע אחרי הגיעו פגשו 
ראש הישיבה בתוך ביהמ"ד ביום ש"ק ושאלוהו על 
התקדמותו בישיבה, וענה הבחור שאין לו חברותא 
לסדר ב'. נענה לו ראש הישיבה שיבא לביתו למחרת 
בשעה 3 בצהריים. לאחר כמה דברי חיזוק בביתו הציע 
לו הראש ישיבה ללמוד אתו וכך למדו עד השעה 
אין  "עדיין  לו הבחור  שש בערב. למחרת כשאמר 
לי חברותא" הציע לו שוב לחזור לביתו ללמוד עמו 
יחדיו, וכך המשיך החברותא ביניהם עד ר"ח ניסן. הלה 
משמש היום כמג"ש חשוב באחת מהישיבות בארה"ב".

בכח התורה
עובדה מופלאה סיפר הגאון רבי יצחק פינקל זצ"ל 
בן מרן ראש הישיבה זצ"ל: "היה זה במהלך אחת 
הנסיעות לחו"ל לצורך החזקת הישיבה אליו הצטרפתי. 
משך היום ביקר אבא אצל כמה נדיבים, היה זה יום 
מעייף ביותר שאבא בשארית כוחותיו רץ מפגישה 
לפגישה, ובערבו של יום כשאבא היה מותש לחלוטין, 
אמרתי לו שהגיע העת וצריכים ללכת לישון מעט 

לאגור כח ליום המחר.

 "כאשר פנינו לשוב אל הבית בו התאכסנו גילינו 
לפתע כי המעלית מקולקלת ונאלצנו לעלות במדרגות. 
למותר לתאר כי העליה היתה כרוכה במאמץ עילאי 
מצדו של אבא התשוש וארכה לה כמחצית השעה!. 
משהגענו לבית האכסניה פנה לעלות על משכבו ואז 
התקשר אחד מידידי הישיבה שרוצה לפגוש את אבא...

"הייתי בטוח כי אבא יסרב בנימוס וידחה את הביקור 
ליום המחרת, אולם לתדהמתו הודיע לו אבא כי מיד 
יצאו לערוך את הביקור. ניסתי להניאו מכוונתו נוכח 
חולשתו המרובה ובטענה שחובתו לשמור על בריאותו, 
אולם נתקלתי בסירוב עיקש ותשובה קצרה וממצה 
מצדו באמרו: "וכי אני עושה זאת בשביל עצמי, או 
בשביל אחר, הרי אני עושה זאת עבור כבוד שמים, 

ולשם כך אני מחויב לעשות כל שביכולתי".

"לא עלה בידי לשכנעו לסור מהחלטתו, ובלית ברירה 
לקחתי אותו לביתו של אותו גביר, אבא הגיע אך 
בקושי לבית אותו גביר, אותו גביר אף לא ידע עד 
לביתו. אך אצל  בבואו של אבא  כרוך  כמה קושי 
אבא היה קשה לראות את תשישותו, הוא רק נכנס, 
ובהארת פניו ניכר היה כאילו זה עתה קם מהשינה 

בכוחות מחודשים.

"מיד בפתיחת השיחה אומר אותו גביר לאבא, שמצבו 

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



כבעבר,  בעדיו  לסייע  לו  וקשה  מאד,  עתה קשה 
אבא ענה לו בטבעיות – גם לי קשה מאד, בא ננסה 
לסייע... הגביר השיב לו כדרכם של בעלי עסקים בא 
נעשה עסק יחדיו, אני מוכן לתרום סכום הגון והראש 
ישיבה יבטיח לי שתהיה לי הצלחה מיוחדת בעסקיי, 
אבא ביקש לחשוב כמה רגעים על כך ולבסוף אמר 
לו – "בסדר אני מבטיחך", זה לא היה דבר שבשיגרה 
שכך אבא הגיב, אבל אני עד נאמן שכל אימת שאבא 
התבטא בכגון דא, הדברים הוכיחו את עצמן באופן 
מעשי ממש, והגביר אכן נתן בתום הדברים סכום 

גדול לישיבה.

"כשיצאנו מהבית, שאלתי את אבא בעדינות – אבא, 
איך אתה עושה כדבר הזה כיצד אתה לוקח על עצמך 
זאת, הרי יכול לגרום לחלול ה' באם לא יצליח הדבר 
ולא יתברכו עסקיו חלילה? ואבא ענה לי באותה הארת 
פנים שלא אשכח כל ימיי: "וכי אני עושה זאת בשבילי, 

אני הרי עושה זאת למען כבוד התורה...

עובדה נוספת סופרה על ברכותיו של רבינו. בשהותו 
במדינת הים לטובת הישיבה הגיע לבית אחד הגבירים 
שתינה בפניו את סבלו הרב ויגונו הנגרם לו עקב צרת 
הבת. בתו סבלה מבעיה כלשהי אשר הקשתה עליה 
מאוד במציאת זיווגה והוריה החלו לחשוש כי תישאר 

בביתם עד אשר ילבינו שערות ראשה. 

כי בתו  הישיבה הבטחה  ביקש מראש  גביר  אותו 
כדרכו  הראוי.  זיווגה  את  בקרוב  ותמצא  תיוושע 
בעת שנדרש לדברים מעין אלו שקע ראש הישיבה 
בשרעפיו דקות ארוכות ולאחריהן הישיר מבטו אל 
הגביר. ברכו מעומק ליבו הטהור ובישר לו כי ישועתה 
של בתו קרובה לבוא. הגר"י פינקל זצ"ל שהיה עד 
למעמד וידע עד כמה מסובכת ומורכבת היא צרת 
הבת שאלו הכיצד אין הוא חושש ליטול על צווארו 
התחייבות כה כבדה. התשובה שקיבל מהווה לימוד 
על כל תהלוכות חייו הנאדרות בקודש וכה היו דבריו:

"שאלתך היתה נכונה לו הייתי נמצא כאן בשביל 
עצמי ואזי היה מקום לתמיהתך. אולם בשביל מי אני 
מכתת רגלי? הלא הכל למען התורה והרי התורה אין 
לה כל גבול וגם לכחה אין גבול ולכן הבטחתי את 

שהבטחתי מתוך בטחון מלא בכח התורה ונותנה".

למותר לציין כי ברכתו של רבינו לא שבה ריקם ותוך 
זמן קצר התקשר הנדיב להודות לראש הישיבה על 

הנס שזכו הוא ומשפחתו לראות.

סיפור דומה סיפר בנו הג"ר אברהם שמואל שליט"א 
בהספדו בתום ה'שלושים'.

באברך  הווה  עובדה  כי  מוסמך  "שמעתי ממקור 
שרעייתו חלתה במחלת החצבת ל"ע והיה זה בחדשים 
שטרם לידת בנה. הרופאים אמרו שיוולד ילד פגוע 
ל"ע ולא יוכל להאריך ימים, והאברך הזה היה מאוד 
היה להתרכז  יכול  לא  כי  עד  ומוטרד מכך,  נסער 

בלימודיו בכולל.

בצר לו פנה אל אאמו"ר זצ"ל ותינה בפניו את צרתו 
הגדולה, אאמו"ר לא יכול היה לשאת את זה שאברך 
לא יוכל ללמוד בכולל, אאמו"ר שאל את האברך באם 
הוא יבטיח לו שהכל יהיה בסדר אז יוכל ללמוד? 

האברך ענה לו מיד בחיוב, אאמו"ר אכן הבטיח לו 
ואותו אברך  יהיה בריא.  והילד  יהיה בסדר  שהכל 
שב לתלמודו במלא כוחותיו סמוך ובטוח בהבטחת 
אאמו"ר, עד כי הרופאים התפלאו על השוויון הנפש 

שהאברך שרוי בו.

כשהגיע שעת הלידה נולד ל"ע ילד עם מום, והרופאים 
אמרו שהמצב קשה וסופני והילד לא יוכל לשרוד. בצר 
לו חזר האברך לאאמו"ר בבהלה וסיפר לו על צרתו, 
נענה אאמו"ר ואמר לו בתקיפות: "הרי הבטחתי לך 
שהכל יהיה בסדר! הרי אני חוזר ומבטיח לך שהכל 

יהיה בסדר"!

ובאמת כך היה כעבור שבוע המום נעלם והילד גדל 
כל הרופאים.  בבריאות טובה לתפארת, לתדהמת 
ויהי לפלא על הנס העל טבעי שאירע עם הילד. בנו 
שליט"א סיים ואמר: "אין בכוונתי בסיפור הזה ללמד 
על המופת הגדול, אלא ללמד את גודל אהבת התורה 
יוכל לשבת  שפיעמה באאמו"ר, שעבור שהאברך 
וללמוד היה מוכן להבטיח הבטחות שלא כדרך הטבע. 

)קובץ ישורון, חלק כ"ז(

לא לצער יהודי
הישיבה השיא את אחד מצאצאיו  אחד מתומכי 
אמור  היה  הישיבה  וראש  הרחוקה  בארגנטינה 
להשתתף בשמחה. השמחה התקיימה באחד ממלונות 
הפאר במקום ומקורביו של ראש הישיבה שכרו עבורו 
חדר במלון ותכננו כי שם יקבל את הנדיבים הרבים 
שישתתפו בחתונה ויקבל מהם את תרומותיהם עבור 

החזקת הישיבה. אומדן התרומות שהיה ערב זה אמור 
להכניס לישיבה היה כמיליון )!( דולר.

הודיע ראש  כל מקורביו  ולהפתעת  ברגע האחרון 
את  מבטל  הוא  וכי  דעתו  את  שינה  כי  הישיבה 
נסיעתו לחתונה. הוא הסביר כי התבונן בדבר רבות 
והגיע למסקנה כי נוכחותו בחתונה והסערה שיעורר 
הדבר סביבו עשויים למקד את כל תשומת הלב של 
המוזמנים ובכך לגרום חלישות הדעת לבעל השמחה. 
גם תרומות בסדר גודל עצום שכזה -גרס ראש הישיבה 

- אינם מכשירים גרימת חלישות הדעת ליהודי!

כרחם אב על בנים
אף פרשה זו, כיתר פרקי חייו של מרן ראש הישיבה 
רחבה היתה מני ארץ ועמוקה מני ים. איה סופר אשר 
יוכל לתאר את האהבה הרבה שרחש לתלמידיו הרבים 
ומנגד -כמים הפנים לפנים- את האהבה וההערצה 
הנפלאה שהחזירו לו התלמידים. רבים מתלמידיו 
פניו  על  נסוך  רחב שהיה  חיוך  אותו  על  מספרים 
כששוחח עם תלמידיו האהובים ועל האהבה הגלויה 
שקרנה מפניו. אלפי אלפי התלמידים אשר נכנסו 
אל מעונו תדיר מי בבקשת עצה לחיזוק רוחני ומי 
בהתלבטות מעיקה ומטרידה התקבלו על ידו כשפניו 
המאירות מפיקות זיו של חיבה עמוקה שגרם לכל 
תלמיד לחוש כאילו בן יחיד הוא אצל רבו. גם כאשר 
היה פונה אל התלמידים בשיחותיו היה מכנה אותם 

"אהובי וידידי" תוך הארת פנים ייחודית.

אפילו בעת שהיה תובע מתלמידיו דבר מה היה זה 

בבית מרן הגרא"מ שך זצוק"ל



ימין מקרבת. התלמידים שחשו  תמיד באופן של 
את האהבה הגדולה שרחש להם רבם השתדלו ככל 
יכולתם למלא את רצונו, לשמח את נפשו ולמלא 
אחר כל בקשותיו באשר ידעו כי רק טובתם עומדת 

לנגד עיניו.

סיפורים לאלפים אצורים בקרב תלמידיו הרבים שכל 
אחד מהם יודע כי ראש הישיבה אהבו כאהוב אב 
את בנו יחידו ולא חסך שום טרחה או מאמץ אם רק 
יכול היה לסייע בידו ולהקל מעליו בכל דרך שהיא.

שח אחד התלמידים את אשר ראו עיניו ולא זר "היה 
זה בי' אב, יום למחרת התענית וראש הישיבה היה 
חלוש מאוד מחמת התענית. למדתי בחברותא עמו 
את המסכת שעתידה היתה להילמד בחודש אלול.

לאחר שלמדנו פרק זמן מסוים החלו להיכנס תלמידים 
למעונו. חלקם באו לבקש עצה והדרכה בעוד אחרים 
-בני חו"ל- באו להיפרד בטרם שובם אל משפחתם. 
הבין הנכנסים היה אברך יקר בן עליה ומתמיד עצום. 
ממנו  וביקש  הישיבה  בראש  להיוועץ  ביקש  הוא 
הזמנים  בין  לימי  הראויה  להנהגה  הדרכה באשר 
בבקשו לדעת כמה זמן להקדיש ללימוד וכמה זמן 
להקדיש לילדים וכו'. ראש הישיבה ענה לו מה שענה 
לו, האברך הודה לו ונפנה לצאת. ראש הישיבה קרא 
לו ושאל אותו האם תכנן לסוע עם משפחתו להבראה 
ולמנוחה. האברך ענה כי אכן היתה לו תכנית מעין 
זו אולם סכום כסף שהיה אמור לקבל ואותו הועיד 
לצרכים אלו לא הגיע בסופו של דבר ולכן חזר בו 
מכוונתו. לתדהמתי ולתדהמתו שלף ראש הישיבה 
צרור שטרי כסף, מנה סכום נכבד ביותר ונתנו ביד 
האברך המשתומם. האברך לא ידע את נפשו מתדהמה 
ומבוכה ואז אמר לו ראש הישיבה כי הוא מתנה עמו 
ביתו לדעת מהיכן  כי אל לאיש מבני  גמור  תנאי 
הגיע לידיו הכסף שכן אם ידעו לא יוכלו ליהנות מן 
הנסיעה. האברך הנהן בראשו, הודה לראש הישיבה 
שוב ושוב ויצא מן החדר. ברגע שיצא האברך כבר 
היו עיניו של ראש הישיבה שקועות בגמרא משל אף 

פעם לא הפסיק מלימודו". 

כללי הרפואה לא חלים עליו
סיפור מפעים זה סופר על ידי אחד מחשובי האברכים 

בישיבה.

רופא גדול שהתמחה במחלה ממנה סבל ראש הישיבה 
זצ"ל הגיע לארץ. הוא נתבקש לבוא ולבדוק את ראש 
הישיבה ולחוות דעתו על מצבו. כשהגיע אל הבית 
נתבקש על ידי בני הבית לצוות על ראש הישיבה 
לשמור על עצמו ולנוח יותר כדי לשמור על כחותיו. 
הרופא בדק אותו ממושכות ותחקר אותו בפרוטרוט 
אודות מצבו. לאחר שסיים את הבדיקה שאלוהו בני 
הבית מדוע לא ציווהו על המנוחה הנדרשת. הרופא 
הבכיר ענה והסביר: "מבחינה בריאותית מצבו של ראש 
הישיבה גרוע לאין ערוך ממצבם של החולים בהם 

אני מטפל אולם למרבה הפלא הוא מתפקד הרבה 
יותר טוב מהם וללא כל קשר למצבו הבריאותי. ניתן 
לומר כי תפקודו הוא ללא כל קשר למצבו הרפואי. 
בדקתיו שוב ושוב והגעתי למסקנה כי אל לי להתערב 
באורח חייו ואל לי להביע דעות מאחר ונוכחתי לגלות 
כי כללי הרפואה המקובלים פשוט אינם חלים עליו". 

אותו אברך הצביע בפנינו על דברי רבינו יונה בפירושו 
על דברי המשנה בפרקי אבות "מרבה תורה מרבה 
חיים" שם פירש: "זה הדבר כנגד מה שאמר מרבה 
בשר מרבה רימה שעל ידי התענוג יתקצרו ימיו ועל 

ידי העמל בתורה יאריכו".

)יישר כח לסופר הרב יעקב הייזלר הי"ו 
על סיועו הרב(

בבית מרן הגרא"מ שך זצוק"ל

בקביעת מזוזות להיכל הישיבה הקטנה

עם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, לאחר שיחתו השנתית בהיכל הישיבה הקד' עם הגאון רבי אשר אריאלי שליט"א



מתורת רבותינו

עובדות מרבותינו

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

ס ד ר   ה י ו ם
ליום הזכרון של מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוקללה"ה
החל בשבת קודש לך לך, י"א חשון 

__________________________
ביום ראשון, י"ב חשון, בשעה 12:30 בצהרים, 
יתקיים אי"ה שיעור כללי בהיכל הישיבה הק', 

ע"י ראש הישיבה 
הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א 
ביום ראשון, י"ב חשון, בשעה 6:30 בערב, 

תתקיים אי"ה שיחה מוסרית בהיכל הישיבה הק', 
ע"י הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א 

לימוד משניות לע"נ בשבת קודש לאחר תפילת 
שחרית, 10 דק'

עליה לקברו שבהר המנוחות ביום שישי, י' חשון,  
בשעה 9:00 בבוקר בדיוק, מכיכר זוועהיל

ההנהלה

ברכה שלוחה מהיכלי התורה
קדם ידידינו היקר איש האשכולות
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
עושה ומעשה במעש ובמחשבה

מסור בלב ונפש למען אלפי עמלי התורה בני הישיבה הקד'
ה"ה ידידנו היקר והנכבד

הרה"ח רבי אהרון עמרם שפיצער שליט"א
ומנב"ת אשת חיל עטרת בעלה שתחי'

וינה
לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבת שתחי'
עב"ג תלמיד הישיבה הבה"ח אברהם ברויער ני"ו
ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה

ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב
בברכת התורה
הנהלת הישיבה

ויתר כדי שלא לצער יהודי
ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר. )בראשית יז, יב(

ביום י"ד מנ"א תרצ"א התמלא הבית אורה בביתו 
של מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל 
בלידת בנו בכורו - מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה 
פינקל זצ"ל, כאשר עמד להכניס את בנו בבריתו של 
אברהם אבינו כיבד רבי חיים זאב את דודו הגה"צ רבי 
אברהם שמואל פינקל זצ"ל בסנדקאות, רבי שמואל 
כבר היה עטור בטלית ותפילין ונכון היה לגשת אל 

מקום הברית.

הס הושלך באולם כשהמוהל הכריז "קוואטער" ונקב 
בשמו של אחד הנוכחים, אורח שהגיע מגרמניה וכובד 

לכהן בתור קוואטער בברית.

האורח עקר את רגליו, ולתדהמת כל הנוכחים החל 
לצעוד בכיוון אחר לגמרי, בהשתוממות עקבו כמה 
עשרות זוגות עינים תמהות אחר צעדיו של האורח, 
לכס  טבעיות  מתוך  כמו  אותו  נשאו  רגליו  אשר 
הסנדקאות... רגע ושנים עברו והאורח כבר יושב בנוח 
על כסאו כשהוא מחכה לרך הנולד שצריך להגיע...

המבוכה היתה גדולה, מה עושים במצב כזה, יודעי 
דבר ידעו להסביר כי בין יהודי מדינת אשכנז מכונה 
הכינוי  כי  אומרים  ויש  "קוואטער",  בשם  הסנדק 
קוואטער מקורו מן המילה "כפאטער" היינו: כאב. 

החידה נפתרה אך המבוכה היתה בעיצומה.

רבי שמואל הבין מיד, ממקום עומדו רמז, באצילות 
האופיינית לו, שלא להגיב כלום. הילד הובא אל ברכי 
הסנדק, ורבי אברהם שמואל פרש לצדדים כדי לחלוץ 

את תפיליו...

לימים התבטא מרן רה"י רבי אריה ואמר: "הרבה תרים 
אחרי צדיק או אדם גדול שישמש כסנדק, אבל אצל 
אבי זצ"ל ודודו רבי אברהם שמואל, אצלם החשיבות 
שלא לצער יהודי היתה גדולה מכל ענין", ואכן תכונה 

זו בלטה אצל רבי אריה כל ימיו.

)נתיבות המוסר, עמ' קס"ב(

קול ברמה נשמע. הזיקה ההדוקה בין מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים 
שמואלביץ זצ"ל לקבר רחל, ותפילותיו שם בהשתפכות הנפש התפרסמו בכל קצות 
תבל. לפנינו תמונה נדירה מעת עמדו על קבר רחל, ערב ראש השנה תשכ"ט כשהוא 

מעתיר בבקשה על הכלל והפרט

ימים מקדם

על מנת לענותם, כמבואר )סוטה דף יא ע"א(: "את 
פיתום ואת רעמסס". רב ושמואל, רב אמר: "פיתום 
שמה, ולמה נקרא שמה רעמסס, שראשון ראשון 
נקרא  ולמה  רעמסס שמה,  אמר:  וחד  מתרוסס". 

פיתום? שראשון ראשון פי תהום בולעו". היינו: כל 
עבודתם היתה לריק, ובכל זאת, כעבדים הם לא 
יכלו למחות על כך, משום שעבד חייב לעשות את 
רצון אדוניו. כך גם העבדות לבורא, היא מחייבת 

התבטלות מלאה לרצונו של המצווה, רק משום 
שזה רצונו יתברך.

)הרה"ג יואל שוורץ שליט"א - חביב אדם קונ' 
עבד נאמן, עמ' 130(
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