
גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

פרשת וארא

שמחת התלמידים כשמחת בניו
כשהיו נכנסים אל מרן רה"י הגרנ"צ פינקל זצ"ל 
להזמינו לחתונה, הן אם היה זה החתן והן אם 
היו אלו המחותנים, היה רבינו פותח את ההזמנה 

מתבונן בכל הפרטים היטב. 

הוא הקפיד על כך, גם אם היה זה החתן העשירי 
היה  כאשר  וגם  להזמינו,  יום  באותו  שנכנס 
בחולשה עצומה, והדבר עלה לו במאמצים מרובים.

בשמחות הנישואין של בני הישיבה עשה את 
כל ההשתדלויות לבוא ולשמוח עם החתן ביום 
שמחתו. ובטרם נעשה ראש הישיבה היה משתתף 
את  מוריד  ומרקיד,  רוקד  ניכר,  זמן  בחתונה 
הפראק והכובע כדי שיוכל לרקוד ולשמח במרץ, 
כעלם נעורים, כמה פעמים כשניגש אליו אבי 
"הוא  היה מגיב:  והזדהה כאבי החתן,  הבחור 

גם בן שלי".

עד היכן הגיעו הדברים:

באותו ערב בו נישא בנו בכורו של רבינו, ראש 
אחד  של  חתונה  התקיימה  שליט"א  הישיבה 
מבני הישיבה, ברור היה לכולם שביום שמחת 
בנו בכורו לא יתכן שרבינו ימצא זמן להשתתף 
בשמחה אחרת. להפתעת התלמידים רבינו יצא 
משמחת נישואי בנו, עצר מונית, נסע לחתונה 
השניה, רקד עם החתן והמחותנים רבע שעה 

וחזר לשמחתו.

דבר הישיבה

 17:45  16:30 ירושלים 

 17:47  16:44 בני ברק 

 18:10  16:54 ציריך 

 17:55  16:25 וינה 

18:32  16:59 אנטוורפן 

 18:28  17:16 פריז 

זמני כניסת ויציאת השבת

 "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)

מתורת רבותינו

מיהו בן חורין אמיתי
ואני אקשה את לב פרעה )ז, ג(. 

פרעה,  לב  את  הקב"ה  שהכביד  מה  בביאור 
הסביר מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל, 
כי הנהגת הקב"ה עם פרעה היתה באופן של 
מידה כנגד מידה, הקב"ה נטל ממנו את הבחירה 
בטוב ומנע ממנו לשוב בתשובה, משום שאף 
פרעה  שהרי  הבחירה,  את  מישראל  נטל  הוא 
שעבד את כלל ישראל, ושוב לא יכלו לבחור 
בטוב ולעשות כרצונם ככל בן חורין, אלא היו 
לחלוטין.  פרעה  לרצון  להשתעבד  מוכרחים 
ולפיכך נהג בו הקב"ה מידה כנגד מידה ונטל 
ממנו את כח הבחירה, ומנע ממנו לבחור בטוב 

ולשוב בתשובה על מעשיו.

שאינו  שאדם  הסבורים  כאלו  "ישנם  והוסיף: 
שומר תורה ומצוות הינו בעל בחירה גדול יותר, 
שיכול הוא לעשות כל שברצונו, ואילו השומר 
תורה ומצוות כביכול איננו בוחר את מעשיו. אך 

כבר לימדונו חז"ל )אבות פ"ו מ"ב( "אין לך בן 
חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה", ודרשו 
זאת מהכתוב )שמות לב, טז( "והלוחות מעשה 
אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות 
על הלוחות", "אל תקרי 'חרות' אלא 'חירות'". 
והיינו שהעוסק בתורה וכל מעשיו ופעולותיו הם 
לאחר התבוננות אם הם אסורים או מותרים, 
ובכך משליט את שכלו על תאוותיו ורצונותיו, 
והוא הבן חורין האמיתי! אבל מי שאינו שומר 
תורה ומצוות רח"ל, הינו 'עבד נרצע' ליצרו הרע 

ולתאוותיו והם המוליכים אותו בכל דרכיו".

יציאת  ענין  בכל  ומתבונן  אדם  עומד  כאשר 
מצרים, חובה עליו להתבונן על המטרה העיקרית 
של יציאת מצרים - להיות בעלי בחירה ולעבוד 

את הקב"ה.

שיחות הגרנ"צ

מנהג דרכם של רשעים
ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים )ט, כז(. 

שח המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין: 
אמרו חז"ל, כי כך דרכם של רשעים אשר בעת 
צרה צועקים, ומשנענו חוזרים לרשעתם. לכאורה 
מה רצו חז"ל לומר בזה, והלא מקרא מלא הוא, 
כיצד הקשה פרעה את ליבו כשאך היתה רווחה, 
ואם כן מה היה צורך לחזור ולהכניס תחת כלל 

את הנאמר במפורש בתורה.

אמנם גילו לנו חז"ל דבר גדול, בל נטעה ונחשוב, 
כי כאשר נכנע הרשע בעת צרה הרי הוא נכנע 

באמת ובתמים ורק 'אחר כך' יצרו חוזר וגובר 
עליו. לא כך הוא, אלא 'שמלכתחילה' לא היתה 
כניעתו אמיתית ופנימית, ומה שנכנע בעת הצרה 
אין זה אלא מנהג מ'דרכם של רשעים'. גם צורת 
הכנעה זו, הכנעה מזויפת מן השפה ולחוץ, אינה 
אלא מדרכיהם של הרשעים. נמצא איפוא שלא 

היתה כניעה והכנעה מעולם. 

יד יחזקאל

הלימוד המאלף מהברד שנעצר באוויר
ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה )ט, לג(. 

ואף אותן שהיו באויר לא  לא נתך, לא הגיע, 
הגיעו לארץ )רש"י(.

הקשה מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, 
מה צורך יש בנס זה עבור המצרים, ומאי אכפת 

לן אם הברד שהיה באוויר היה מגיע לארץ?

בא  ודבר  דבר  שכל  מכאן  אנו  למדים  אלא, 

בשליחותו של הקב"ה, ואף הברד העומד באוויר 
אינו נתך לארץ אם לא נשלח על ידי הקב"ה, 
ומאחר שהקב"ה עצר את השליחות של הברד 
לאחר תפילתו של משה, שוב לא נתך ארצה 

אף שכבר היה באוויר.

<משלחן רבי אליהו ברוך )עמ' רס"ג(

ברכת מזל טוב

לידיד הישיבה הנכבד
תמכין דאורייתא

הר"ר אברהם ישראל וינברג שליט"א
וכל המשפחה הנכבדה - אנטוורפן
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בהיכנס בנם היקר 
הב' בן ציון נ"י

לנועם עול תורה ומצוות

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה
שיזכה לעלות מעלה מעלה

במעלות התורה והיראה
 ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה

מהם ומכל יוצ"ח
מתוך שמחה וטוב לבב

הלימוד בפרשת נדרים צריך לעורר להתפעלות בגדלות האדם
איש כי ידור נדר לה' וגו' לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה )ל, ג(.

לא יחל דברו - כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. )רש"י(

זצ"ל היה מוסר מה  זיידל אפשטיין  רבי  הגה"צ 
ששמע ממרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל, כי הלימוד בפרשת נדרים בתורה ובמסכת 
נדרים צריך לעורר אצל הלומד התפעלות תמידית 
והכרה בגדלות האדם, שכן רואים אנו עד כמה ניתן 
לאדם כח לחולל פלאות בדיבורו, בהבל פה יכול 
לאסור,  לו  מותר  שהיה  דבר  לעצמו  לשנות  הוא 
ולשנות את מהותה של בהמת חולין ולהפוך אותה 
לבהמה קדושה, על ידי שיקדיש אותה בפיו, ומכאן 

ואילך הנהנה מבהמה זו עובר באיסור של מעילה.

כח מיוחד ניתן לישראל. בכח פיו של האדם טמונה 
גדלות עצומה, לא לחינם נקרא האדם "מדבר", עד 
שהתרגום אונקלוס מתרגם את הפסוק )בראשית 
ממללא,  לרוח   - חיה"  לנפש  האדם  "ויהי  ז(  ב, 
טמונים  וכוחותיו  גדלותו  האדם  מהות  כל  היינו 

בפיו ובכח דיבורו.

לתתך עליון )עמ' תל"ט(

חיוב הכרת הטוב עד היכן
נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים )לא, ב(.

משה רבינו נצטוה לצאת למלחמת מדין, ועל אף 
שהיו חייו של משה תלויים במלחמה זו, מסר את 
נפשו ושלח מיד את ישראל למלחמה, וכמו שכתב 
רש"י )פסוק ג(: "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה 

בדבר, עשה בשמחה ולא איחר".

והנה אחר כך נאמר בכתוב )פסוק ו( "וישלח אותם 
משה וגו' אותם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא", 
והקשו במדרש )ילקוט רמז תשפה(: "הקב"ה אומר 
למשה נקום בעצמך, והוא שולח אחרים? אלא על 
ידי שנתגדל במדין, אמר, אינו בדין שאני מיצר למי 

שעשו לי טובה".

שואל מרן ראש הישיבה שה"ת הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל, דלכאורה תמוה הדבר מאד, הרי נצטוה משה 

מפי הקב"ה שינקום את נקמת בני ישראל מאת 
המדינים, ואיך דחה את מצות ה' מפני מנהג דרך 

ארץ והכרת הטוב?

הכרת  חיוב  כי  לומר  צריך אתה  כרחך  על  אלא, 
כן  על  ואשר  ה',  דבר  את  ומבאר  מפרש  הטוב 
מאמר ה' "נקום" - היינו על ידי אחרים. ואף על 
פי שלולי חיוב הכרת הטוב היתה הכוונה כפשוטו 
שינקום בעצמו דוקא, מ"מ לאחר שנצטוינו בחיוב 
מידת הכרת הטוב, הרי זו ככל המידות שהתורה 
נדרשת בהן, ואף כאן מתפרש הציווי "נקום" ע"י 
שליח ולא בעצמך, כי "אינו בדין שאני מיצר למי 

שעשה לי טובה".

שיחות מוסר )עמ' שכ-תכא(

"אני חייב לו הכרת הטוב"
על גודל הרגשותיו במידת הכרת הטוב של מרן 
ראש הישיבה שה"ת הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, סיפר 
הגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל משגיח בישיבת 

קמניץ בירושלים:

היה זה בליל ירושלמי מושלג התקיימה בשכונת 
בית וגן שמחת בר מצוה לבנו של אחד האברכים 
בישיבת קמניץ, נסע רבי משה אהרן במונית וירד 
ליד הבית, והנה על ידו עוצרת מונית נוספת וממנה 

יורד הגר"ח שהגיע אף הוא להשתתף בשמחה.

ראש  טורח  "מדוע  בפניו:  אהרן  משה  רבי  תמה 
הישיבה עד כדי כך בזקנותו לבוא לבר מצוה, ועוד 

ביום כזה של שלג וכפור?".

ענה לו רבי חיים: "הנני חייב הכרת הטוב, נכון אמנם 
שאני צריך להספיד הלילה במקום אחר, אולם אף 
על פי כן לקחתי מונית ובאתי לכאן, כיון שאברך 
זה מגיע להשתתף בשיחות שלי ועל כן אני חייב 

לו הכרת הטוב".

שאל רבי משה אהרן בפליאה: "וכי הנכם חייבים לו 
משהו, והלא בשיחותיו של ראש הישיבה אין כלל 
מקום לשבת ובקושי ניתן לעמוד, וכי הוא עושה לכם 
טובה שהוא בא, ומה גם שהוא הרי נהנה מדבריכם?"

ענהו רבי חיים: "ציבור מורכב מיחידים, אם אחד לא 
יבוא והשני גם לא יבוא וכן הלאה, הרי לא יהיה לי 
למי למסור שיחה, לכך אני מכיר טובה לכל אחד 

ואחד שבא, שמכולם יחד נוצר הציבור".

 20:29  19:13 ירושלים	

 20:31  19:30 בני	ברק	

 22:25  20:00 ציריך	

 22:07  20:40 וינה	

23:06  21:38 אנטוורפן	

22:56  21:25 פריז	

22:19  21:03 לונדון	

דבר הישיבה

384

מתורת רבותינו

>

פרשת מטות - מסעי

'ריתחא דאורייתא' סגולה 

מופלאה לתורה

 שח מרן ראש הישיבה
הגרנ"צ פינקל זצ"ל: 

הוינא טליא, בהיותי אברך מיד לאחר  כד 
הנישואין, זכיתי להימנות בחבורה של אברכים 
צעירים, אשר ברבות השנים גדלו וזכו כולם 
כי  וזכורני  תורה.  למרביצי  להיות  בס"ד 
בעת לימודינו הגענו לא פעם לידי 'ריתחא 
שנעשינו  עד  כך,  כל  מופלאה  דאורייתא' 
כי  הרגשה  אז  והייתה  לזה',  זה  כ'אויבים 
הייתה מונחת שם סכין על השולחן,  אילו 

היינו באים לידי סכנה גדולה... 

אכן כבר מצינו בירושלמי )שבת פ"א, ה"ט( 
שאף במחלוקת של בית שמאי ובית הלל רצו 
לדקור זה לזה בחרב, ונעשו אויבים כפשוטו, 
אמנם כיון שהייתה זו מחלוקת לשם שמים, 
ממילא אף נתקיימו בהם דברי חז"ל שאינם 

זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה.

חובה עלינו לדעת כי ללא 'ריתחא דאורייתא' 
עצמותי  'כל  שתהיינה  ובלא  מובהקת, 
בלימוד.  להצליח  דרך  כל  אין  תאמרנה', 
לא ייתכן כלל שאדם ישב במנוחה ויצליח 
בתלמודו בלא שתבער בו 'קנאת סופרים' 
ובלא שיהיה 'אויב' בדרך תלמודו. יתר על כן, 
כאשר אדם מפעיל את תנועותיו החיצוניות, 
בדיבור ונענוע של התלהבות כדרך 'אויבים', 
אזי החיצוניות משפיעה על הפנימיות ומביאה 
אותו לידי השגות גבוהות בריתחא דאורייתא, 
והוא זוכה לרכוש את סגולה מופלאה זו. וכפי 
שמצינו אצל ראש הישיבה מרן הגר"ח זצ"ל 
שהיה עומד תמיד על הבימה ודופק וצועק 
השפיע  הוא  ובכך  עצומה,  ריתחא  מתוך 
ועורר את כל לומדי בית המדרש להיסחף 

ולהידבק במלחמה זו.



 

 

מכיר טובה

הישיבה  בין שלל המידות הטובות של מרן ראש 
הגרנ"צ פינקל זצ"ל, זהרה ביופיה ושלל גווניה מידת 
הכרת הטוב. כל מי שהעניק לו טובה, ואפילו קטנה, 
גם אם לא התכוון להיטיב לו, הכיר בטובתו והרגיש 
משועבד אליו כל ימי חייו. מאי משמע משועבד? גם 
אם הלה ביקש ממנו בקשה קשה שנזקקו מאמצים 
כבירים להגשמתה, ואפילו אם הוצרך לשנות ממנהגו 
בעקבות זה, בכל זאת היה נרתם בכל מאמצי כוחו 
למלא את בקשתו, גם אם הדבר אירע לפני עשרות 

שנים, בכל אופן הרגיש שהדבר מחייב אותו.

חשבונותיו בהכרת הטוב היו דקים ומופלאים. פעמים 
רבות אפילו אותו אדם שראש הישיבה חש כלפיו 
הכרת הטוב לא ידע להסביר בדיוק על מה ולמה 
באו  שכאשר  יהודים  סיפרו  טובה.  לו  מכיר  הוא 
בניהם להתקבל לישיבה, אמר להם ראש הישיבה: 
מה השאלה, הלא אני מחויב לאביכם הכרת הטוב. 
לעיתים היה בא לנחמם בשעת אבלם, כאשר כמעט 
ולא היה לו קשר איתם ולא הבינו מדוע הטריח את 
עצמו במאמצים ניכרים, עד שהתברר שעשרות שנים 

קודם לכן עשו לו איזה טובה.

הישיבה  ראש  לישיבה, שאלו  הגיע  שוויצרי  בחור 

לשמו, וכאשר אמר את שמו, קיבלו במאור פנים 

ונהג בו בכבוד מיוחד, כאילו הוא יחסן מיוחד. ומדוע 

כה כיבדו? התברר שבאחת הפעמים שראש הישיבה 

היה בשוויץ למען הישיבה, היה הנהג שהיה רגיל 

להסיעו, עסוק באותו יום, וביקש מאביו של אותו 

בחור שימלא את מקומו. דבר זה גרם למרן רה"י 

הגרנ"צ לנהוג בבנו בכבוד מיוחד, ואף ביקש ממנו 

שלא ישכח למסור לאביו יישר כח גדול.

בכל נפשך )עמ' 390- 393(

הוראת המשגיח שהצילה את בני הישיבה בשנחאי
אלה מסעי בני ישראל וגו', ויכתוב את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' )לג, א-ב(.

שנת  היתה  כולו  בעולם  מאורעות  גדושת  שנה 
גרמניה הנאצית בפני  נכנעה  אייר  תש"ה, בחודש 
צבאות הברית, ובחודש אלול נכנעה אף יפן, לאחר 
הפצצה האטומית שהטיל עליה צבא ארה"ב ואחר 
חודשים רבים של הפצצות אוויריות ממטוסי הצבא 

האמריקאי.

תקופה זו, היתה גם אחת התקופות הקשות ביותר 
של ישיבת מיר בהיותה בעיר שנחאי שעמדה תחת 
שלטון היפנים, פעמים רבות ניצלה הישיבה באותה 
שנה מסכנת כליה שריחפה על ראשה, אם זה מרעיון 
תאי הגזים שהעלו היפנים ביוזמתם של הנאצים, 
ואם מההפצצות הכבדות של צבא ארה"ב על שנחאי.

בקיץ שנת תש"ה הגבירו האמריקאים את ההפצצות 
האוויריות על שנחאי, איזור הגיטו הונקיו בו שהתה 
הישיבה הופצץ כמה פעמים, וכל פצצה החריבה גושי 

בנינים עד היסוד, וסכנה עצומה ריחפה גם על הישיבה. 
באותם ימים הועלתה הצעה כי הישיבה תעזוב את 
שנחאי ותעבור לעיר טנסין שבסין, שהיתה מרוחקת 
מרחק ניכר מאיזור ההפגזות, אולם המשגיח הגה"צ 
רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל התנגד להצעה, וטען 
בתוקף כי אין לבטל את הישיבה מסדריה ועליה 

להישאר במקומה.

ביום ג' כ"ב תמוז תש"ה כינס המשגיח זצ"ל את בני 
הישיבה, ודיבר דברים כדורבנות, בהם הפריך את 
כל הטענות בדבר הנסיעה לטנסין. בדבריו הזכיר 
מן הלקח הנלמד מפרשת השבוע )פר' מסעי( וכה 
אמר: "מסעות בני ישראל במדבר בכל מסעיהם היו 
רק על פי ה', ולא על פי רצונם, בין אם המקום היה 
טוב עבורם ובין אם לא. כל מקום שחנו שהו שם, 
ולא ניסו לצאת אפילו מן המקום הכי גרוע ונורא 

קודם שנעלה הענן, כי אין ביד האדם לפעול אלא 
על פי ה'. אין לנו אלא לתלות את בטחוננו בה', הוא 
שעזרנו עד עתה והוא יעזרנו גם להבא ויכוון דרכינו".

אחרי דבריו הפסקניים של המשגיח הוסרה הצעת 
מכונה  על  נשארה  והישיבה  הפרק,  מעל  המעבר 
בשנחאי למרות כל ההפצצות. חודשיים לאחר מכן 
הטילו היפנים את פצצת האטום הידועה, והיפנים 
נכנעו ללא קרב, והישיבה ניצלה, כאשר במשך כל 
התקופה שמרה יד ההשגחה העליונה על כל בני 

הישיבה.

בתקופה מאוחרת יותר סיפר המשגיח, כי היה לו 
גילוי חלום של רבותיו הגדולים זיע"א שהזהירוהו 
מן הנסיעה לטנסין, ואכן בטנסין פרצה באותו זמן 
מלחמת אזרחים ומאות בני אדם נהרגו שם, ואילו 

בני הישיבה שנשארו בשנחאי ניצלו לחיים.

מבאר רבותינו

מתורת רבותינו
>

>

וידבר ה' אל משה לאמר. נקום נקמת בני ישראל 
מאת המדינים אחר תאסף אל עמך, וידבר משה אל 
העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא וגו' לתת 

נקמת ה' במדין )לא, א-ג(. 

הקב"ה מצווה את משה: "נקום נקמת בני ישראל", 
אך משה רבינו משנה בדבריו ואומר: "לתת נקמת ה' 
במדין". ויש לעמוד על דקדוק לשון המקרא, מדוע 

שינה משה רבינו מדברי הקב"ה.

פינקל  אריה  ר'  הגאון  ממורינו  יראה'  'הר  בספר 
שליט"א ]זצוק"ל[ )מאמר, 'למענך אלוקים חיים'(, 
לפרש  ג(  שם,  )במדבר  חכמה  המשך  בשם  הביא 
בענין זה, שכל רצון צדיק הוא להרבות כבוד שמים 
בעולם, וכל חפצו ושאיפתו הוא שח"ו לא יהא חילול 
ה' בעולם. ולכך, אף שהקב"ה עצמו מבכר להעניש 

את הצדיק בעולם הזה על מנת לתת לו את שכרו 
עצמו  הצדיק  מקום  מכל  הבא,  לעולם  לו  הצפון 
מבקש לקבל את שכרו בעולם הזה בדווקא, בכדי 
שלא ייגרם חילול ה' במה שנענש בעולם הזה. מטעם 
זה, אף שהקב"ה אמר: "נקום נקמת בני ישראל" שינה 
משה ואמר: "נקמת ה' במדין", שכן, בעוד שהקב"ה 
בא לנקום את נקמת בני ישראל כי חס עליהם בלבד 
ולא חשש על החטא שחטאו המדיינים כנגדו, משה 
רבינו חשש להיפך, רק לחילול שמו יתברך, ולכך אמר 

משום נקמת ה' במדין.

כעין זה מצינו בהקדמת ספר שערי יושר שביאר את 
דברי הכתוב )ויקרא יט, ב(: "קדושים תהיו כי קדוש 
אני ה' אלוהיכם", על פי דברי המדרש )ויקר"ר כד, ט(: 
"'קדושים תהיו' יכול כמוני ת"ל 'כי קדוש אני' קדושתי 
למעלה מקדושתכם". לכאורה מבואר מכאן שיש 

קצת דמיון בין הקדושה הנדרשת מאתנו לקדושתו 
יתברך, ורק שקדושתו יתברך יותר כוללת ומקפת. 
והדבר צריך ביאור, היאך שייך שנדמה את הקדושה 
שאנחנו צריכים להשיג לעצמנו לקדושתו יתברך 
שהיא בלתי מושגת ואין סופית כלל. אלא שענין 
הקדושה הוא שכל תכלית חיינו ועמלינו יהיו תמיד 
מקודשים אך ורק לצורך הכלל, ובזה דומה קצת 
ענין קדושה זו לקדושת הבורא יתברך, שכפי שכל 
מעשה הקב"ה בבריאה הוא להיטיב עם הנבראים, 

כך כל מעשינו צריכים להיות לטובת הכלל בלבד.

הרי שרצון הבורא יתברך הוא רק להיטיב עם הבריאה, 
ולכן אמר הקב"ה: "נקום נקמת בני ישראל", ונתחייבנו 
בזה להתדמות להקב"ה ולהיטיב בכל כוחנו לזולתנו, 

ולהרבות כבוד שמים בעולם.

שיחה והדרכה שמסר מרן רה"י רבי נתן צבי פינקל זצ"ל: 

מעלת התפילה
תפילה - תנאי לזכות לתורה והעצה איך לכוון בשעת התפילה



תשפ"א

רבי אהרן
דוד חדש

מבאר רבותינו
עיקר התפילה - להרבות כבוד שמים<

הוסיף בזה בספר 'הר יראה' )שם( לבאר, שאף ענין 
התפילה יסודו הוא להרבות כבוד שמים, וכל שאיפת 
הצדיקים בתפילתם היא לבקש עבור כבוד שמים. 
כיון שכל הבריאה נבראה בכדי לפרסם שמו יתברך 
בעולם, ואם ח"ו מתחלל שם ה' הרי הוא פגיעה בכל 
הבריאה, לכך גם התפילה צריכה להיות על מנת 

להרבות כבוד שמים בעולם.

ולומר  להוסיף  תשובה  ימי  בעשרת  שתקנו  וזהו 
בתפילת העמידה: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים 
למענך אלוקים חיים", והיינו משום שכל מטרת חיי 
האדם היא 'למענך' – לעבוד את הקב"ה ולהרבות 
כבוד שמים, ולכך אנו מתפללים לזכות לחיים, בכדי 
שלא יתחלל שמו יתברך בגוים כשיראו שעם ה' 
סובלים ומושפלים מבלי יכולת ה' להצילם. וכן אנו 
מבקשים בתפילה: "עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד 
שמך", והיינו, שעיקר המטרה בנתינת השפע וסיפוק 

כל צרכי האדם הוא בשביל להרבות כבוד שמים.

היא תפילה  והנה, אף תפילה על הצלחה בתורה 
לימוד  ריבוי  שהרי  שמים,  כבוד  ויתגדל  שיתרבה 
התורה בעולם מביא לידי ריבוי כבוד ה' בעולם. וכיון 
שכך, אין לזה גבול ואדם יכול לבקש את כל רצונו, 
שהרי אדם שחי על פי תורה וכל מעשיו הם לשם 
שמים, הרי שבקשתו אינה בקשה לצרכיו אלא צרכיו 

הם היכי תימצי לריבוי כבוד שמים.

תפילה - תנאי לזכות לתורה
הצלחה  על  התפילה  מעלת  מלבד שעצם  אמנם, 
בתורה היא בקשה לריבוי כבוד שמים בעולם, הרי 
היא הכרחית בכדי לזכות לתורה, וללא זה אינו יכול 
להשיג את חכמת התורה. וכפי שמצינו בגמרא )נדה 
ע, ב( באנשי אלכסנדריא ששאלו את רבי יהושע 
בן חנניא: "מה יעשה אדם ויחכם. אמר להן: ירבה 
בישיבה וימעט בסחורה, אמרו: הרבה עשו כן ולא 
הועיל להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו 
יתן חכמה מפיו דעת  ה'  'כי  ו(  ב,  שנאמר )משלי 
ופירש"י  קמ"ל,  מאי  הגמרא  והקשתה  ותבונה'", 
)שם(: "למה ליה למימר להו ירבה בישיבה הואיל 
וברחמים הדבר תלוי". ותירצה הגמרא שהתחדש 
שהא בלא הא לא סגיא. היינו, שאמנם בלא עמל 
התורה בודאי אי אפשר להגיע לחכמה, אולם צריך 
לזה גם סייעתא דשמיא גדולה, ואין זה אלא על ידי 
תפילה. ללא תפילה ובקשת רחמים לא יזכה לחכמה, 

שהיא תנאי בקניית והשגת החכמה.

ואפשר עוד, שאין זה רק תנאי בעלמא, אלא שבלא 
תפילה אין מציאות כלל של השגת החכמה, ואף אם 
יעמול בתורה יומם ולילה, אם לא יבקש רחמים ממי 
שהחכמה שלו לא יועיל לו מאומה, ולא יוכל לזכות 
לחכמה. וכן מצינו בדברי הגר"א בביאור דברי הכתוב 
)משלי א, כח(: "אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא 
ימצאנני", כי להשגת קנין בתורה צריכים שני דברים, 
גם לימוד מתוך יגיעה ועמלות, וגם תפילה להקב"ה 
לזכות לסייעתא דשמיא, וזהו שנאמר )תהלים קה, ד(: 
"דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד", והיינו כי 'דרשו ה'' 
הוא לימוד התורה מתוך יגיעה וטורח, ו'בקשו פניו' 
הוא תפילה וכפי שנאמר )דברים ד, כט( "ובקשתם 
משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך". 
והיינו כי על האדם להתפלל ולבקש מהקב"ה שיערה 

עליו סייעתא דשמיא לדרוש את התורה תמיד עד 
שתכנס בלבבו.

אופן התפילה הראויה – דע לפני מי אתה עומד

ההכרה  הוא,  התפילה  מעלת  להשגת  נוסף  תנאי 
במלכות ה', והיינו כי קודם שאדם עומד להתפלל, 
עליו להתבונן ולהכיר ממי הוא עומד לבקש, ולתת 
את ליבו שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, ורק 
לאחר שהגיע לכך בבחינת 'שויתי ה' לנגדי תמיד', 
הוא יכול לזכות לעמוד ולהתפלל כדבעי, אך בלא 

זה אין זו דרך תפילה.

גודל כוח הרגש בתפילה
מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל ייסד, 
שהשומע דבר ואינו מוסיף בו, הרי זה סימן שלא שמע 
היטב, ובודאי שחסר הוא בשמיעת עיקר הדברים. לכן 
אבקש להיות גם כן בכלל 'בעלי השמיעה', ונראה 
להוסיף בזה עוד שני ענינים שהם מעיקרי התפילה.

ידי  על  הוא  התפילה  צורת  עיקר  האחד,  הענין 
וכפי  בעי',  ליבא  ד'רחמנא  לב,  ושימת  התבוננות 
שנאמר )ש"א טז, ז(: "כי האדם יראה לעינים וה' 
מי"א(:  פי"ג,  )מנחות  חז"ל  וכדברי  ללבב",  יראה 
"אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם 
את דעתו לשמים" ]וכן נפסק בשו"ע )או"ח סי' א, 
בלא  מהרבות  בכוונה,  תחנונים  מעט  "טוב  ס"ד(: 
להרגיש   – בתפילה  הראשון  התנאי  והוא  כוונה".[ 
מה שמבקשים. וחזקה על דברים היוצאים מן הלב, 

שיפעלו את פעולתם.

ומטעם זה אמרו חז"ל )ב"ק צב, א(: "כל המבקש 
רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה 
תחילה". היינו, שכיון שמרגיש את צער חברו ומשתתף 
בצערו, ממילא הוא מיטיב להרגיש את הענין שעליו 
הוא מתפלל, והוא נענה תחילה. ואף שאדם מיטיב 
להרגיש את צערו שלו מצער חבירו, שהרי אדם קרוב 
אצל עצמו, מכל מקום ליבי אומר לי שאם אדם 
'דברים  מרגיש בצער השני, תפילתו היא בבחינת 
זו,  והוא קרוב לקב"ה בתפילה  מן הלב'  היוצאים 

וממילא תפילתו מתקבלת, והוא נענה תחילה.

במשך השבוע באו אלי כמה אנשים - מתוך הישיבה 
ומחוצה לה, כל אחד עם הבעיות שלו, בענייני בריאות, 
פרנסה, שידוכים, ועוד עניינים קשים מאוד. ולאחר 
עצות,  על מנת לקבל  באו  זה, הרגשתי שלא  כל 
בשביל כך יש אנשים גדולים ממני. וכן לא באו על 
מנת לקבל ברכות, שכן יש אנשים צדיקים ממני. 
אלא הם הגיעו כיון שידעו שיש אדם שאפשר לספר 
לו את צרותיהם, ולהקל מעט ממכאובם. אולי זה 
גאוה, אך אנחנו צריכים לזכור כמה חשוב להרגיש 
את צער השני ולשמוע את המעיק על ליבו, ובודאי 
כשאנו עומדים להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, 
מנת  על  בקשותינו,  בכל  ולהתבונן  להרגיש  עלינו 

שירצו לפני אבינו שבשמים.

בטחון שתפילה אינה שבה ריקם
הענין השני הוא, בטחון בכוח התפילה. כל הנושא 

תפילה לה' צריך לייחל ולהאמין שתפילתו נשמעת 
שהוא  האחת  מעלות,  שתי  זה  בענין  ויש  ונענית, 
משפיע על עצם התפילה, שכיון שמאמין שתפילתו 
שהוא  והשניה  להתפלל.  מיטיב  הוא  אזי  פועלת 
משפיע על כח התפילה, שכיון שמאמין שאין תפילתו 

חוזרת ריקם, הרי תפילתו מתקבלת.

אוסיף ואספר לכם באותו ענין, השבוע התפללתי 
עבור ענין מסוים, והיתה לי תחושת בטחון שהתפילה 
תתקבל, ומחמת זה עצמו הצלחתי להתפלל את 
תפילה זו באופן מרומם יותר. והיינו, שכשאדם מתבונן 
ומרגיש עד כמה הוא יכול להשיג בכח תפילתו, והוא 
מתוך  להתפלל  עומד  הוא  אזי  שתתקבל,  בוטח 
עמקי הלב, ומטעם זה בלבד, תפילתו עושה רושם 

ואינה שבה ריקם.

•

תפילה צריכה תמיד חיזוק, אדם מתרגל לתפילה 
מהר מאוד. לכאורה תפילה היא הפעולה הרוחנית 
שעושים אותה יותר מכל ענין אחר, אולם מאידך 
על ידה מגיעים לקרבה החשובה ביותר אל הקב"ה, 
חלילה  'נתרגל'  שלא  להיזהר  תמיד  צריכים  ולכן 
לתפילה, ולשם כך אנחנו צריכים ללמוד שוב ושוב, 

עד כמה כל חיינו תלויים בתפילה.

ובל יחשוב אדם כי רק בן עליה העומד ומתפלל 
את כל תפילותיו ביום מתוך כוונה גמורה הוא בן 
המעלה שזוכה להשיג את מעלת התפילה, שהרי 
כבר שנינו בגמרא )ע"ז ד, א(: "ת"ר: 'אל זועם בכל 
רגע,  וכמה  רגע.  זעמו,  וכמה  יב(,  ז,  )תהילים  יום' 
אחת מחמש ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות 
וארבעים ושמנה בשעה, זו היא רגע. ואין כל בריה 
יכולה לכוין אותה רגע חוץ מבלעם הרשע וכו' שהיה 
יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה וכו' א"ר 
אלעזר, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: 'עמי, 
ראו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי עליכם 
כל אותן הימים, שאם כעסתי עליכם, לא נשתייר 
מעובדי כוכבים משונאיהם של ישראל שריד ופליט' 
וכו' כמה זעמו, רגע. וכמה רגע וכו' כמימריה". והנה 
פורענות חמש מאות  מידה טובה מרובה ממידת 
פעמים, ואם בלעם היה יכול ברגע שהקב"ה כועס, 
לקלל ולכלות עד שלא היה נשתייר משונאיהם של 
יש רגע  ופליט, בודאי שלהיפך, אם  ישראל שריד 
אחד – כמימרא, של תפילה כדת וכדין, בהרגשה 
בודאי  שמים,  כבוד  להרבות  כוונה  מתוך  הנכונה, 
שבכוחה להשפיע תועלת עצומה לכלל ולפרט, שהרי 
מידה טובה מרובה, אולם מכל מקום צריכים שיהיו 

דברים היוצאים מן הלב.

יעזור ה' שנתחזק תמיד, ונתעורר להתפלל בהכנה 
הראויה לעומד לפני מלך מלכי המלכים, ויתקבלו 

כל תפילתנו. אמן.

שיחות רבי נתן צבי



במלאות 5 שנים להסתלקותו של מורנו ראש 
הישיבה הגרא"ל פינקל זצ"ל מגישים אנו יריעה 
מיוחדת על 'שיחות המוסר' – ו'הוועדים' שהיה 

מוסר בפני תלמידי הישיבה. 

שנמצא  חייו  ימי  לתולדות  הספר  מתוך  פרק 
לידיד  תשוח"ח  מתקדמים.  עריכה  בשלבי 
על  שליט"א,  ארנטרוי  אברהם  הרב  המערכת 

מסירת החומר לפרסום. 

"וזאת הידיעה תקרא מוסר"

"בוודאי שאדם נוצר לעצל התורה, אולם אם 
לא ישבור את גאוותו שהיא שורש כל הרעות, 
תורתו תהיה לו לסם המוות ח"ו, המוסר שמייסר 
האדם את עצמו לשבור את גבהות ליבו הוא 
נותן לתורה שעסק בה את זכות החיים, ללא 
המוסר אפילו אם יגיע לגדלות בחכמת התורה 
וישיג בה השגות עד לשמי שמים, לא תהיה לו 
התורה לתורת חיים אלא ח"ו ההיפך הגמור". 

)משיחתו של רבנו(

ראש  ירושלים.  מיר  ישיבת  תשל"ט.  טבת  ג' 
הישיבה הנערץ הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 
מסר  חיים  רבי  האחרונות  השנים  בי"ד  נפטר. 
בקביעות את שיחות המוסר בישיבה. כממלא 
אביו  מקום  וממלא  השיחות  באמירת  מקומו 
המשגיח רבי חיים זאב זצ"ל הועמד רבנו זצ"ל 
לומר שמועס'ן בהיכל הישיבה בקביעות. תפקיד 

בו המשיך במשך למעלה מל"ה שנה.

למעשה, כשאביו רבי חיים זאב נפטר בי"ח אלול 
תשכ"ה, עם תום השבעה עלו בני המשפחה להר 
המנוחות, ובמעמד הזה הכריז ראש הישיבה רבי 
חיים שמואלביץ, כי בנו, רבנו, ימשיך את אביו 

באמירת השיחות.

רבנו כמובן סירב בענוות חן. והיה לו בכך דין 
טוען  כשהוא  הגדול.  ורבו  דודו  עם  ודברים 
שלתורה יש לו רב'ה ולמוסר אין לו רב'ה, עד 
רבי  דהיינו  הרב'ה,  כי  הבקשה  ממנו  שהגיעה 
יקבל  והוא  בישיבה  השיחות  את  ימסור  חיים 

ממנו דרך במוסר, וכך הווה.

יצאו  ומהם  השיחות  את  רשם  רבנו  בהמשך 
ה'שיחות מוסר' המפורסמות כאבן יסוד לתורת 
נהנים  אלו  משיחות  חיים.  רבי  של  המוסר 
עצה ותושיה עד היום הזה בכל היכלי התורה. 
זו  )במהדורות הישנות מופיע ששיחות משנה 
רשם הרב א. ומשנה זו הרב ר., שמותיהם של 
רבנו ושל רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל שרשמו 

את השיחות ועליהם סמך רבי חיים(.

השיחה מוכנה אבל צריך להכין את האומר

בהיכל  השיחות  באמירת  רבנו  שהתחיל  מאז 

הישיבה הוא פתח צוהר חדש לתורת המוסר. כבר 
נודע גודל הטרחה וההכנה המרובה שהיה עמל 
ויגע במסירות ובנאמנות על שיחות אלו שתצאנה 
ברורות ומזוקקות, ושקלם ומדדם במאזני צדק, כדי 
לעורר הלבבות ולחזקן בדברים היוצאים מן הלב.

וכמשפטו בשיעורים כן פעלו בשיחות אלו, שהיה 
יגע וטורח ומחשב להבין טעמן של דברים, וביותר 
ונזהר  עושיהם,  מפי  הדברים  שיצאו  עמל  היה 
שלא לומר דברים שאין הוא עצמו שייך אליהם. 
ושאלו תלמיד אחד הרי ראש הישיבה אומר שיחות 
רבות בשנים, ולמה עדיין הוא מתייגע כל כך על 
כל שיחה, וענהו שהשיחה כבר מוכנה, אבל צריך 
להכין את האומר לשיחה, כלומר שעליו להתעלות 

כדי שיהיה ראוי למסור שיחת מוסר זו.

קשה לתאר עלי כתב את הבהירות ורגשות הלב 
הדברים  שהיו  השיחות,  את  שאמר  בעת  שהיו 

יוצאים מלב טהור, ורגשו את לב שומעיהם.

רבנו הגדול הוצק חן בשפתותיו, למשוך לבב כל 
שומעיו, להדריכם בדרך עליה, ובדברי נועם הנובעים 
מלב טהור ואוהב - "מקרבן לתורה". כפי ששמענו 
אפילו מרחוקים ממש, שנכנסו דבריו כאש בלבם, 
ולא משה דמותו המאירה מנגדם, ורוח הטהרה 

מתגברת והולכת אצלם.

הכסף  כי  זי"ע,  הגר"א  אדוננו  גילה  הדבר,  סוד 
של הצדיק אינו מטבע של סיגים, רק "כסף צרוף 
...מזקק שבעתים  -  זהב אינו נצרך אלא לעשירים, 
אבל כסף הכל נכספין לזה..., ובכסף יש גם כן ב' 
דברים, אחד - מטבע הנעשה מסיגים, וזו המטבע 
אין מוציאין אותה בקל והכל בורחין ממנה, והב' - 
הנעשה מכסף טוב והוא עובר לסוחר בכל מקום 
והכל בוחרין אותה. וכן במוכיחים הן ב', כמו שאמרו 
'תמה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח', מפני 
שיודע  הצדיק  אך  וכו',  בדברים קשים  שמוכיח 
להוכיח, בא בדברים טובים וניחומים ומקרב אותו 
אליו  נכספין  והכל  אליו,  שישמע  בכדי  לתורה 
לשמוע מוסר ותורה ממנו, כמו אהרן שהיה אוהב 
'כסף  וזהו  לתורה,  ומקרבן  שלום  ורודף  שלום 
כן  אותו,  בוחרין  כמו הכסף הטוב שהכל  נבחר' 
הלשון של הצדיק המוכיח, שכולם מקבלין ממנו 

ונוח הוא לבריות".

יותר  האומר,  את  להכין  צריך  אומר,  שהיה  כפי 
מאשר מה לומר. לכן, הכל רודפים אחריו לשמוע 

הדרכה ועצה ממנו ולקבל דבריו.

ילדי חיידר רכים, ולעומתם ישישים וזקנים, אברכים 
בני עליה ותלמידי חכמים עם צעירי הצורבים, בעלי 
בתים ואנשי עמל מול רבנים וגדולים, ולהבדיל 
המון העם ובעלי השררה, כולם כאחד נמסים היו 
מול דבריו היוקדים בשלהבת אהבת ה' ויראתו, 
וספוגים באהבת התורה וישראל, אמרות טהורות 

מלב טהור, כסף צרוף מזוקק שבעתיים.

אשרי מי שראה זיו פניו, עת הבהיקו ברוח ממללא, 

ובדבריו המאירים, קול ה' בכח קול ה' בהדר, היה 
שובר ארזים, ומכניס יראת ה' בלב השומעים."

אתה כוננת מישרים"

רבנו ברוב שיחותיו היה מעורר על צער השכינה 
וצערן של ישראל, ומרומם הלבבות להתאוות 
לגילוי כבוד שמים, והרמת קרנם של ישראל, 
"כל  ד(;  )פרק  אליהו  דבי  בתנא  וכמו שאמרו 
חכם וחכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמתו 
ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של 
ישראל כל ימיו ומחמד ומתאוה ומצפה על כבוד 
ירושלים ועל בית המקדש ועל הישועה שתצמיח 
בקרוב בימינו ועל כינוס גליות מיד שורה רוח 

הקודש בקרבו".

תלמידים וותיקים זוכרים את השיחה הראשונה 
בה רבנו דיבר על הפסוק: 'אתה כוננת מישרים' 
והקריא בהתרגשות את דברי רש"י: 'פשרה ושימת 
שלום בין אנשים, כוננת באמרך כי תראה חמור 
שונאך רובץ, ומי הוא שיראה את שונאו גומל 
לו חסד שלא ידבנו ליבו לחבקו ולנשקו'. רבנו 
התרגש ופרץ בבכי של התרגשות מדרגות בבין 

אדם לחברו.

ועד השנים האחרונות כשידידו ובן דודו הגאון רבי 
רפאל שמואלביץ זצ"ל שבת בישיבה במודיעין 
עילית ובדרך כלל היה מוסר שיעור בין קבלת 

שבת למעריב.

על  ומסר שמועס'  מהרגלו  חרג  באותה שבת 
רבי רפאל:  יקרת התורה. בתוך הדברים אמר 
בחור שהולך להשתתף בחתונה של חבר, כשסוגר 
את הגמרא, צריך לסגור עם 'קרעכ'ץ בלב' על 

כך שבשביל חתונה צריך לסגור את הגמרא...

כשירד ממדרגות הבימה, ראו בני הישיבה שרבי 
רפאל מחליף כמה משפטים עם רבנו ועוד לפני 
שהחזן התחיל 'ברכו', עלה רבנו שוב לבימה ואמר 
את המשפט הבא: הראש ישיבה ר' רפאל אמר 
שנכון שבחור צריך להרגיש 'קרעכץ' כשסוגר את 
הגמרא בשביל חתונה, אבל לאולם החתונה הוא 

צריך להיכנס עם חיוך!

שיחות ליל שבת

מעת שהגיע רבנו לכהן בישיבת מיר באחוזת 
למסור  החל  הוא  במקום  ולהתגורר  ברכפלד 
שיחות בישיבה לא רק באמצע השבוע אלא גם 
בליל שבת, בין קבלת שבת למעריב והיו רבים 
מתושבי אחוזת ברכפלד באים להתפלל בליל 
שבת בהיכל הישיבה כדי לשמוע את נועם מוסרו.

"שוב אנו זוכים לקבל את השבת המתנה הנפלאה 
לעם ישראל, כמאמרם ז"ל א"ל הקב"ה למשה 
מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני 

מורנו ראש הישיבה 

הגאון הגדול רבי אריה לייב פינקל זצוק"ל 
ו' אב תשע"ו 

חמש שנים לפטירתו | חלק א'
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בחסות

להשתעבד לקב"ה, אילו היו מעוררים עצמם לעבדות ה' על ידי עסק 
התורה בעמל הקושיות וליבון הסוגיות, היו זוכים שגזירת 'בעבודה 
קשה' תתקיים בלימוד קושיא וגזירת 'בחומר' תתקיים בעמל קל 
וחומר. רק משום שלא עוררו את עצמם להתקרב אל הקב"ה על ידי 
עסק התורה בכל אופני ודרכי הלימוד, היה צורך לקרבם לעבודתו 
בשעבוד גופם כמו שנאמר )שמות ב, כג(: "ויזעקו ותעל שוועתם 

אל האלוהים מן העבודה".

ריבוי מכות מצרים- חיזוק אמונת ישראל בה'
ונראה להוסיף בזה עוד. אף העונשים שהושתו על המצרים נעשו 
באופן שיסייע לעם ישראל להתחזק בעבודת ה'. שהרי כשבאו משה 
ואהרן לראשונה אל פרעה אמרו לו בדבר ה' )שמות ד, כב- כג(: "כה 
אמר ה' בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני, ותמאן 
לשלחו הנה אנוכי הורג את בנך בכורך", משמע שמלכתחילה היתה 
מכת בכורות לבדה מיועדת להביא את פרעה לשלחם מארצו. אם 

כן, לשם מה נצרכו כל המכות הקודמות.

והנה הדבר מפורש בכתוב )שם י, א- ב(: "כי אני הכבדתי את לבו 
ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באזני 
בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי 
בם וידעתם כי אני ה'". בכדי לשכנע את פרעה היה די במכת בכורות, 
אך הקב"ה הביא על פרעה עוד תשע מכות בניסים גלויים רק כדי 
לחזק את עם ישראל בעבודת ה', ולהנחיל לדורות הבאים את הידיעה 
"כי אני ה'". על ידי ריבוי המכות בניסים נפלאים ראו ישראל את 
תוקף הנהגת הקב"ה בעולמו, וממילא הושרשה בקרבם ההכרה "כי 
ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו" )דברים ד, לה(, והתבטלו לחלוטין 

בפני הקב"ה לעובדו בלבב שלם.

וכבר ידוע מה שכתב הרמב"ן )שמות יג, טז(: "וכוונת כל המצוות 
היצירה.  כוונת  והיא  בראנו,  שהוא  אליו  ונודה  באלוקינו  שנאמין 
שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין לעליון חפץ בתחתונים, 
מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו וכו'. ומן הנסים הגדולים 
המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, 
שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו 
שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם". ידיעת 'הניסים הגדולים 
המפורסמים' מביאה את האדם להכרה, שכל המציאות כולה מונהגת 
בהשגחה על פי ה', וידיעה זו היא תכלית בריאת האדם. זו הסיבה 
שמצוות רבות בתורה הן 'זכר ליציאת מצרים', מלבד המצוה לספר 
את סיפור יציאת מצרים לבנינו ולבני בנינו. חובה עלינו להעביר 
לדורות הבאים את יסודות האמונה, שיביאו אותם להתבטל בפני 

הקב"ה ולהיות עבדיו באמת ובלבב שלם.

יציאת מצרים, הן שיעבוד עם  הראינו לדעת, שיסוד כל ענייני 
ישראל במצרים, והן המכות שנתייסרו בהם מצרים – לא באו אלא 
כדי להקנות ולהשריש בליבות ישראל את עבדות ה' והתבטלותם 

אליו בלב שלם.

שיחות הגרנ"צ

להם כי האנייה לא תוכל לעמוד ביציבות מול זעפו של הים הגדול. 
כולם כבר אמרו וידוי בראותם את מר המות לפניהם, ואפילו הגויים 
שבין הנוסעים נשכבו על הרצפה ולחשו את תיפלתם האחרונה... 

למרבה הפלא הסערה שככה לפתע פתאום, נגוזה ונעלמה ההפלגה 
המשיכה כסדרה עד שבסופו של המסע עגנה האנייה בחופי א"י בשלום.

הבחור בירר אצל רבינו את התאריך והשעה המדויקת בה אירעה 
הסערה, והתברר כי היה זה בדיוק באותה שעה בה הוא שוחה עם 
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל, ומכאן נבעה הדאגה לשלום תלמידו. 
כעת הבין הבחור היטב את משמעות מילותיו של המשגיח. ברור 
שבאותה שעה עמד המשגיח בתפילה ותחנונים, וזה הציל אותם 

שהסערה הפכה פתאום לדממה.
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"שלא פסקה ישיבתנו זה מאתיים שנה אפילו יום אחד"
)מתוך מכתבו של מורנו ראש הישיבה( - מאות מבני הישיבה בני חו"ל שחזרו לביתם בעקבות המגיפה, לומדים בצוותא בבתי 
מדרש מיוחדים ברחבי העולם, שהוכשרו במיוחד לצורך כך, עם שידור חי מהשיעורים והשיחות מרבני הישיבה שליט"א

לונדון

בורו פארק - ארה"ב

ליקווד

מנצ'סטרפלטבוש

מנצ'סטרמונסי

נהגה יומם ולילה". ובאמת היה ראוי שהבריות ישתדלו ולבקר בהיכלו
להשתדלותם  מעבר  נצח,  חיי  שהיא  בתורה  לעסוק 
בפרנסתם שאינה אלא חיי שעה, אך מרבית הבריות 
עדיין לא השרישו בקרבם את דברים אלו זו, ולכך אינם 

טרודים בלימוד התורה כפי שהם טרודים בפרנסתם.

חביבות בלימוד התורה על ידי התחדשות 
מתמדת

מן הראוי להוסיף עוד במעלת 'בעלי החכמה ומבקשיה'. 
אדם שמרגיש שכל חייו תלויים אך ורק בלימוד התורה, 
יחוש חביבות עצומה ואהבה גדולה ללימוד התורה, שהרי 
טבע האדם לאהוב ולחבב את הדברים שחייו תלויים 
לימודו,  כל  מתעלה  זו  ידיעה  ידי  שעל  נמצא  בהם. 
שאינו בכלל 'מצות אנשים מלומדה', אלא מתוך הרגשת 
התחדשות בכל יום ויום. וכמו שדרשו חז"ל בפרשתנו, 
על הפסוק )יט, א(: "ביום הזה באו מדבר סיני", וכתב 
מהו  ההוא',  'ביום  אלא  לכתוב  צריך  היה  "לא  רש"י: 

'ביום הזה' שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום 
ניתנו". הדרך להרגיש בכל יום ויום כאילו התורה ניתנה 
בעת  חידושים  יחדש  ידי שהאדם  על  היא  ביום,  בו 
לימודו. והניסיון מוכיח, שדבר זה מביא לאדם שמחה 
עצומה וסיפוק גדול בלימודו. ומצינו בחז"ל שעל ידי 
חידושי תורה אדם יכול להעפיל לאותה שמחה עצומה 
שהיתה בשעת מתן תורה, כמו שאמרו )שהש"ר א, י(: 

"והיו הדברים שמחים כנתינתם בסיני".

*
הייתי לאחרונה באמריקה, ופגשתי שם הרבה אנשים 
נפלאים בעלי צדקה וחסד. אך כאב לי מאד לראות כמה 
הם לקויים בענין זה של ביטול תורה. האחד אמר לי 
שהוא עסוק ב'ביזנס' שלו 'בהתמדה עצומה'. עם השני 
שוחחתי על כמה נושאים, ובכל נושא שעלה בשיחה 
עלתה על ידו השאלה 'איך אפשר להרוויח מזה עוד 
יהודים נפלאים  כסף'. הייתי צריך לשאול את אותם 

ביזנס  על  כשמדובר  בתורה',  עסקתם  לא  מה  'מפני 
אתם מתאמצים מעל ומעבר לכוחותיכם כדי להרוויח 
עוד ועוד, ואילו כשמדובר על הדבר החשוב ביותר שיש 
בעולם - לימוד התורה, אינכם מתאמצים כפי שצריך.

אולם אנחנו בני הישיבה, זכינו ברוך ה' לשבת בבית 
המדרש, ולעמול ולהתייגע בתורה. וצריך לדעת, שאושר 
יושבי  שלנו-  היא  האמיתיים  החיים  ושמחת  החיים 
בית המדרש. אין לדמות את שמחת החיים שיש למי 
שעוסק בתורה, לשמחת החיים של מי שראשו ורובו 
שקוע בביזנס ובענייני העולם הזה. אשרינו מה טוב 
חלקנו ומה נעים גורלנו! צריכים אנו להכיר בזה שזכינו 
בדבר יקר ערך, לשבת ולעמול בתורה בשמחה ובחביבות 
יתירה. ה' יעזור שנתחזק כולנו בלימוד התורה, בשקיעות 
ובהתמדה, בעמל וביגיעה, ונלמד את התורה הקדושה 

מתוך התחדשות ושמחה כיום שניתנה בו תורה.

 שיחות הגרנ"צ

ימים מקדם

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר זצו"קל ראש ישיבת קמניץ לצידם של רבני הישיבה
בסיום עשרות ש"ס בבלי שנלמדו ע"י בני הישיבה - י"א חשון תש"פ

מרן המשגיח הגאון רבי דן סגל שליט"א בדברי חיזוק השבוע בהיכל הישיבה
על סילוקן של גדולי התורה וראשי הישיבות, ושל ת"ח מופלגים ובהם מבני ישיבתנו הק',

ועל הצרות הקשות הפוקדות את הכלל והפרט, ולרפואת החולים.
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כדי  אכן  והודיעם.  לך  לישראל  ליתנה  מבקש 
שנזכה למתנה זו צריך מעט התבוננות מה היא 
יוחאי אמרה  בן  ר"ש  מתנתה של השבת, תני 
שבת לפני הקב"ה רבש"ע לכולן יש בן זוג ולי 
אין בן זוג א"ל הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך".

"על ידי העדות שמעידים ישראל ביום השבת 
על חידוש העולם מתאחדים יחדיו השבת וכנסת 
ישראל, וכאשר מתאחדים ישראל בקדושת השבת 
דבקים הם באמונת יוצרם, וזוהי המתנה טובה. 
אמנם כדי להגיע לחיבור והתאחדות עם האמונה 
ולראות  להביט  כדי  ובהירות,  התבוננות  צריך 
העולם  אבל  עולמו,  את  המקיים  הבורא  את 
הזה מחשיך עינינו ואוטם לבבנו במראות שווא 
ותאוות זרות ואין אנו רואים בו את אור ה', לכן 
נתן לנו השי"ת את תורתו הקדושה אשר היא 
עדות נאמנה מאירת עיניים להאיר את חשכת 
העוה"ז ולהסיר את הרע מקרבינו ואז נוכל לראות 

באור של אמת את טוב ה' והנהגתו בעולם".

בדברים אלו היה עומד רבינו בפניא דמעלי שבתא 
עם פרוש כנפיה של השבת ומעורר את הלבבות 
להביט ולראות בבריאה את הבורא וטובו הגדול 
והשגחתו הנפלאה באור קדושת השבת, אשר 
רק על ידי זה נראה אור וזוהי הנשמה היתירה 

שנתנה בשבת לישראל.

לימים כשיצאו השיחות בספר הנפלא: 'הר יראה' 
בקדושת  זו  "התבוננות  בהקדמתו:  רבנו  כתב 
השבת עיקר תכליתה היא ההתעוררות, וזהו כל 
כי קול המוסר כקול  עניינו של לימוד המוסר 
הרמב"ם  וכמ"ש  האדם,  את  המעורר  השופר 
אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב 
רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים 
האדם  בלב  תבא  וכאשר  מתרדמתכם,  הקיצו 
ההתעוררות יבא עמה האור. כמו שאמר הפייטן 
וצריך שתהא  אורך  בא  כי  התעוררי  התעוררי 
וכהמשך  שירה  אמירת  כדי  עד  ההתעוררות 
התורה  כי  ומצינו  דברי  שיר  עורי  עורי  הפיוט 
עצמה נקראת שירה, כל העוסק בתורה בלילה 
הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר 
יומם יצוה ה' חסדו ומה טעם יומם יצוה ה' חסדו 

משום ובלילה שירה עמי.

התורה נקראת שירה כי היא המעוררת את הרגשת 
האמונה  שהיא  השבת  ולכן  הבא,  העולם  חיי 
שכל התורה עומדת עליה על ידי חיזוק האמונה 
מתחזקת הרגשת חיי הנצח אשר בתוכנו ומתוך כך 
בוקעת ועולה שירת נעים זמירות ישראל מזמור 
שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבא ליום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

'דלו עיני לא- ל שוכן מרום  ומסיים בתפילה: 
נותן התורה אשר נתן לנו את השבת, ונזכה כולנו 
אנחנו וצאצאינו להיות עם מקדשי שביעי שומרי 

שבת כהלכתה עד כי יבא שילה בב"א.

הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א מראשי ישיבת 
הבסיס  כי  מרבנו  שמע  עילית,  מודיעין  מיר 

השיחות  היו  מלכתא  שבת  בעניני  לשיחותיו 
ששמע בצעירותו בירושלים מהגר"י סרנא זצ"ל 

בפניא דמעלי שבתא.

ועד משלי

משך שנים רבות מסר רבנו 'ועד' בקביעות בספר 
משלי עם ביאור הגר"א. תלמידים וותיקים שלמדו 
מאורחותיו  ולמדו  רבות  שנים  בחברותא  עמו 
מספרים לנו על המסרים שקבלו ועדין מחלחלים 

אצלם כהמשך משנתו הרוחנית.

מהרבנית תליט"א שמענו שרבנו לא היה מרשה 
לכל אחד להיכנס ל'ועד' בספר משלי והיה מייחס 

לכך חשיבות מיוחדת.

שנים ארוכות היה מוסר רבנו 'ועד' במשלי במוצאי 
שבת. כשרבנו הגיע לפסוק: "לב שמח ייטב פנים 
ובעצבת לב רוח נכאה" הוא קרא את דברי רש"י 
בדרכיו,  בלכתך  הקב"ה  של  לבו  תשמח  "אם 
ייטיב לך פניו לעשות כל רצונך. ואם תעצבהו 

יראה לך רוח נראה".

פניו  ד'  "יאר  אומרים:  כהנים  בברכת  והוסיף: 
פנים  לו  "יראה  יש רש"י כל כך מרגש  אליך" 
שוחקות פנים צהובות". "צהובות" זה "מאירות" 
בסבר פנים יפות. מישהו ראה פעם בעולם פנים 
שוחקות של הקב"ה? הרי אין לו פנים ואין לו 

גוף? הקב"ה הוא – נותן לחם לכל בשר. מי קיבל 
לחם מהקב"ה?! אתם יודעים איך מקבלים לחם. 
הולכים למכולת, נותנים כסף, וכך נותן המוכר 
את האוכל. אבל מי נתן לקוצר את התבואה?! 

וודאי הקב"ה!!

אותו,  לשמח  כדי  לחבר  'חיוך'  נותן  אדם  אם 
ומראה לו ידידות ואהבה, 'אתה חשוב'. מדבר 
אליו יפה, ולא מתלוצץ ממנו, רק משמח אותו . 
אז הוא הולך בדרך ד'! הקב"ה הוא שעשה אותו 
שליח לכך. זה נקרא שהקב"ה מאיר לך פנים! אותו 
הדבר להיפך, מי שמזעיף פנים לשני, רשעות! הוא 
גם שליח למקום. אבל מגלגלין חובה ע"י חייב, 
ונענש. כי המעשים שלו רעים מלב רע!! סיים 
רבנו: אז מי משמח את הקב"ה?! רק מי שהולך 

בדרכי השלום. לו הקב"ה ייטב פנים!

פעם שאלו תלמיד מה ההגדרה של 'חבר' שצריך 
לו רבנו:  ולהשתתף בחתונה שלו?! ענה  ללכת 
אם אתה קם בבוקר, ומרגיש שמחה בלב 'אה... 
ב"ה הוא מתחתן היום'..., ואתה מרגיש שמחה 
אמתית בשבילו, זה נקרא 'חבר שצריך להשתתף 

בשמחתו!

קניני התורה

'ועד' נוסף מסר רבנו לתלמידים מקשיבים לפי 
סדר מ"ח קניני תורה כשהוא מרחיב בכל קנין 

את המוסר השכל הנלמד ממנו.

ימים מקדם

מורנו רה"י רבי אריה פינקל זצוק"ל קובע מזוזה בפתיחת בית המדרש "שלמי 
שמחה", לצידו נראה מרן רה"י רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל


