
אוהב עמו ישראל לעד
וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני וגו' )א, א(. מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה )רש"י(. 

שח מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל: 
מכאן רואים אנו, כמה חיבה ואהבה יש להקב״ה 
אלינו, עמו הנבחר. הוא מונה אותנו כל שעה, כדרך 
המונה דבר החביב לו שוב ושוב אע״פ שיודע 
שלא טעה, כך יקרים וחביבים אנו אצל הקב״ה.

צריך לחזור על כך פעמים רבות, אסור לשכוח 
כמה אהבה יש להקב״ה אלינו. וכן כמה מוטל 
עלינו מדה כנגד מדה - להשיב לו אהבה וחיבה. 
יקל עלינו  ה׳ אלינו  נרגיש מעט באהבת  ואם 
חסד  כמה  לתבונן  האדם  צריך  כראוי.  לעבדו 
וללמוד  לדבר  שיכול  בכך  הקב״ה  עמו  עושה 

ולהתפלל, והכל "מתוך חיבתו אלינו".
אמנם יראת ה׳ יותר קל להשיג, שהרי יש עונש, 
צריך  אהבה  אבל  ה׳,  את  עובד  הדין  ומפחד 
עמו  ומטיב  אליו  מתייחס  חברו  ואם  להרגיש. 
הרי הוא אוהבו, ועל אחת כמה וכמה הקב״ה 
המטיב עמנו יום יום, איך אפשר שלא לאהבו. 
אם רק מסתכלים ופותחים עיניים. ומי שאינו 
רואה החסד הרי הוא אכזר, וכפוי טובה ממש, הן 

כל אשר יש לו לאדם מאת ה׳ הוא, ואיך אפשר 
שלא להרגיש חיבה.

והעצה איך להגיע לדרגה זו. ראשית, אדם מחבב 
מה שיקר לו. והנה הקב״ה נתן לנו התוה״ק, מתנה 
גנוזה, ואם היינו חשים כמה יקרה מתנה זו, ומה 
רב שוויה, הרי ניגשים היינו ללימוד התורה בגישה 
שונה לגמרי. וכן תפילה, מתנה היא שהקב״ה 
כל  יקרה  כמה  נרגיש  ואם  לתפילתנו.  מצפה 
מילה של תפילה, נמנה כל תיבה כמונה מעות.
ולא לחינם פרשת במדבר לפני חג השבועות, 
אשר הוא ״יום חתונתו״, יום של אהבה, וצריך 
שיהא טיפה רגש, לא להיות כאבן ואגוז, ולהכיר 
כמה חסד ורחמים עושה הקב״ה עם כל אחד 
בהשגחתו הפרטית, ולא יחשוב כי הכל מגיע לו. 
ולהכיר יוקרתה של התוה״ק, ויוקרת מילים של 
תפילה, כמה חיבה צריך להרגיש אשר כל 'מילה' 

של תורה זו מתנה יקרה מכל דבר שבעולם. 

 ישורון קובץ כז )עמ' תב(

מדוע לא רצה מרן המשגיח להנהיג משמרות בישיבה
ושמרו הלוים את משמרת המשכן )א, ג(

הנהיג  זצ"ל,  מוואלוז'ין  הגר"ח  כי  ידוע 
כל  לאורך  רצופים  לימוד  סדרי  בישיבתו 
שעות היממה, כאשר תלמידי הישיבה נחלקו 
למשמרות משמרות, בעוד שמשמרת אחת 
ישנה, משמרת שניה לומדת, ולהיפך. משום 
התורה  לימוד  קול  ייפסק  שאילו  שחשש 
לרגע אחד, כל העולמות עלולים להיחרב 
תיכף ומיד, וכפי שכתב בנפש החיים )ש"ד, 
פי"א(: "כיון שהעולם לא נברא אלא בשביל 
התורה, וכל זמן שישראל עוסקים בתורה 
העולם מתקיים וכו' ולכן אמרו בפ' מעלות 
התורה, שכל העוסק בתורה לשמה נקרא 
ריע, כי כביכול נעשה שותף ליוצר בראשית 
יתברך שמו, כיון שהוא המקיים עתה את 
כל העולמות בעסק תורתו, ובלתי זה היו 

חוזרים כלם לתוהו ובוהו".

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם זצ"ל, רצה 
אף הוא להנהיג בישיבתו את הנהגה זו, ואף 
אם לא לכלל הבחורים, לכל הפחות על ידי 
קיום משמרות משמרות של מנין בחורים. 
אך לא עשה זאת מחמת שני טעמים, האחת 
משום שלא קיבל את הנהגה זו מרבותיו, ואף 
שכך הנהיג הגר"ח מוואלז'ין זצ"ל תלמידו 
מכל  זלהה"ה,  הגר"א  רבינו  של  המובהק 
קיבלה  לא  הנהגה שהוא  זו  הייתה  מקום 
מרבותיו. הטעם השני, משום שבכל ישיבה 
קיימים סדרי לימוד, והנהגה זו משבשת את 
סדרי הלימוד הנהוגים בישיבה. ואף שישנה 
גדולה מאוד בלימוד רצוף על פני  מעלה 
כל שעות היממה, מכל מקום הנהגת מידת 
'הסדר' בישיבה חשובה לאין ערוך, בשביל 

קיום התורה בעולם. 

 "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)

דבר הישיבה

ה' יתברך עומד לימין החלשים
בחשבון מנין השבטים מוצאים אנו ששבט 
דן היה השבט הגדול ביותר מכל השבטים, 
מלבד שבט יהודה, וזו הסיבה ששבט דן היה 
מרובה  שהיה  לפי  המחנות,  לכל  המאסף 
מי  וכל  באחרונה,  נוסע  והיה  באוכלסין, 
שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו, וכמבואר 

בירושלמי )עירובין פ"ה ה"א(

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אמר 
זה  בענין  כשמתבוננים  זצ"ל,  לוינשטיין 
למדים מוסר השכל עמוק ונפלא, והרי שבט 
עשרה  מנה  למצרים  שירד  בשעה  בנימין 
מבין  הגדולה  המשפחה  זו  היתה  בנים, 
היה  הטבע  דרך  פי  על  כן  ואם  השבטים, 
צריך להיות שבטו מבורך בצאצאים מרובים.

ואילו שבט דן מנה בירידתם למצרים, רק בן 
אחד ויחיד, שהיה גם בעל מום וחרש, עד כדי 
כך שאמרו חז"ל שביקש דן מיעקב אבינו 
שיתפלל עליו, פן יאבד חס ושלום מתוך כלל 
ישראל, וכיון שהיה לו רק בן אחד חרש, הרי 

השכל נותן שיצא ממנו שבט מועט.

מצב  מוצאים  אנו  מצרים  ביציאת  והנה 
הפוך, שבט בנימין לא מנה אלא שלושים 
וחמישה אלף וארבע מאות, ואילו שבט דן 
מנה שישים ושנים אלף ושבע מאות, כמעט 

פי שנים משבט בנימין.

לימין  זה בא ללמדנו, שהקב"ה עומד  כל 
הדלים והחלשים ששמים מבטחים בו לבדו. 
וכישרונותיו ושאר סיבות  - הבוטח בכוחו 
מסיבות שונות, לבסוף, הסיבות עצמן נעשות 
על  לסמוך  מניחו  הקב"ה  אכזב,  כנחל  לו 
סייעתא  רואה  ואינו  בהן,  שבטח  הסיבות 

דשמיא.
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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

היום והלילה המאושרים בחיי מרן ראש הישיבה
ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דיבר ה' את משה בהר סיני )ג, א(.

ואלה תולדות אהרן ומשה - ואינו מזכיר אלא 
בני אהרן, ונקראו תולדות משה לפי שלימדן 
תורה, מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה, 

מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. )רש"י(

מכל עולמו הרוחני הפורה של מרן ראש הישיבה 
הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, מבין שלל הרעיונות 
השופעים ומכל ההתרחשויות הרבות שעברו 
שתי  על  דוקא  לספר  בחר  חייו,  בימי  עליו 
התרחשויות בעלי אופי דומה, אשר אחת מהן 
סיכם באומרו: "היה זה הלילה המאושר בחיי", 
ועל האחרת אמר: "היה זה היום המאושר בחיי".

היה זה באחד ממסעותיו בפולין, נקלע הגר"ח 
לעיירה מרוחקת, והשעה שעת לילה מאוחרת. 
מחוסר אפשרות אחרת, סר ללון בביתו של 
תושב העיירה - תלמיד לשעבר של ישיבת מיר. 
כדרכו, דיבר רבי חיים בדברי תורה והעלה בין 

השאר רעיון מוסרי נשגב.

עודו מדבר ואיש שיחו יושב בעיניים עצומות 
ומקשיב לדבריו. "שמא כבודו עייף מהשעה 
לומר  מיהר  בדברים",  אוגיעו  לא  המאוחרת, 
לבעל הבית. "לא ולא", השיבו בעל הבית, "אנא 
המשך בדבריך". שוב עצם המארח את עיניו, 

כאשר רבי חיים ממשיך לפתח את רעיונו, אך 
שוב התגנב ללבו החשש שמא אין בעל הבית 

מעונין לשמוע כעת את דבריו.

הוא  חפץ  שמא  מנוכחותי...  מר  יופרע  "בל 
כבר לישון..."

איש שיחו פקח את עיניו כשנהרה של שמחה 
פשטה על פניו, "לא, אינני עייף כלל. אך כשאני 
עוצם את עיני אני שומע את הרבי )מרן המשגיח 

רבי ירוחם( כאילו הוא המדבר באוזני".

"היה זה הלילה המאושר בחיי!" אמר רבי חיים 
לתלמידיו.

 ושוב היתה זו פעם אחרת, כאשר הזדמן לו 
בבני  הקרובים  מתלמידיו  אחד  את  לפגוש 
ברק, וכדרכם של תלמידי חכמים החלו לדבר 
בדברי תורה. התלמיד ברוב שמחה רצה להציג 
בפני רבו חידוש שהתחדש לו במשך לימודו 
בפניו  להרצות  והתחיל  האחרונה,  בתקופה 

בשמחה ובהתלהבות את חידושו.

ככל שהתלמיד הוסיף לדבר בלהט ובשמחת 
החידוש, התאפק רבי חיים מלהביע בפניו את 
כעסו ורגשי הקפידה שעלו בו, הלא כל מה 

שאמר עתה התלמיד הם דברים שהוא בעצמו 
הימים,  אותם לתלמיד משכבר  ומסר  חידש 
וכיצד יכול התלמיד להעז פניו ולומר אותם 
לרבו כאילו הם חידושי תורה שלו, ועוד בכזו 
שמחת החידוש?! כמעט שרצה לגעור בתלמידו 
על חוסר התנהגות ראויה של תלמיד כלפי רבו.

אלא שאז חדרה ההכרה המרוממת במוחו של 
רבי חיים, כלום יתכן לומר שהיתה בו העזות 
לחזור בפני על חידושי תורה שלי, הרי דבר 
שהוא  זוכר  היה  התלמיד  שאם  הוא  פשוט 
שמע את הדברים מפיו בעצמו, לא היה מעז 
להרצות אותם לפניו כאילו הוא בעל החידוש. 
את  פעם  שמע  שהוא  לומר  מוכרחים  אלא 
כלל לא  הוא  אותו,  ושכח  רבו  הדברים מפי 
זכר מה שאמרתי, אבל כשהתחיל ללמוד את 
הסוגיא הוא למד אותה בדיוק כפי שאני הייתי 
לומד, עד שהוא גם חידש את אותם דברים 

בדיוק שאני חידשתי בסוגיא.

"היה לי תלמיד! - היה זה היום המאושר בחיי", 
סיים רבי חיים.

עפ"י מח ולב )עמ' ל"ט(

מתורת רבותינו

ימים מקדם

<<<
חדוותא דשמעתתא.

מרן ראש הישיבה שר 
התורה הגאון רבי חיים 

שמואלביץ זצ"ל במשא 
ומתן של הלכה עם ראש 

ישיבת כפר חסידים 
הגאון הגדול רבי אלי' 

מישקובסקי זצ"ל



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

הרה"ג רבי יהודה אליהו זכה ללמוד במשך 

כמה שנים עם מרן ראש הישיבה הגרנ"צ 

פינקל זצ"ל בשעות הערב, שנה אחת לפני 

חג השבועות, ביקש ממנו ראש הישיבה 

וגם  שבועות  בליל  איתו  ללמוד  שיבוא 

למחרת במוצאי יו"ט. בליל שבועות למד 

עם ראש הישיבה, אולם במוצאי החג כאשר 

דפק על דלת ביתו, התפלאה הרבנית ולא 

לה  סיפר  הוא  בואו.  מטרת  את  הבינה 

שראש הישיבה ביקש שיבוא גם הלילה 

ללמוד. אולם היא התפלאה, שכן בערב חג 

השבועות במשך כל היום לא הלך רבינו 

לישון, באומרו: "איך אפשר לישון בערב 

עצמו  שבועות  בליל  תורתנו?"  מתן  זמן 

למד כל הלילה כמנהג ישראל ולא ישן 

לא  כן  גם  עצמו  היו"ט  במהלך  מאומה. 

הלך לישון כלל, באומרו: "איך שייך לישון 

ולמד  התורה?"  קבלת  של  הגדול  ביום 

ברציפות כל היום, לפחות עכשיו, במוצאי 

החג, סברה הרבנית שילך סוף סוף לישון, 

אך כיון שהחברותא הגיע התיישב ללמוד, 

אולם כעבור כמה דקות נרדם על תלמודו.

בשנה אחרת בחג השבועות, הגיע רבינו 

ולאחר  בישיבה  גדולה  מנחה  להתפלל 

מכן אמר למלווהו שילך, שכן הוא מעונין 

להישאר ללמוד. כעבור כמה שעות הבחינו 

כמה בחורים שהוא חלש ומותש באופן 

יוצא דופן, ושאלו אולי יקחו אותו הביתה, 

כי מלווהו לא היה נוכח, ראש הישיבה לא 

הסכים באומרו בחיוך: "אני מפחד ללכת, 

כך  על  )כנראה  עלי",  שיכעסו  היה  ראוי 

שלאחר ליל שבועות שלם שהיה ער, נשאר 

בישיבה למרות חולשתו הרבה(. רק לפנות 

ערב הסכים שיקחו אותו לביתו, ואכן היה 

חלש מאוד, עד שלא היה יכול לזוז לבדו. 

כשהגיעו לבית, סימן בידו להמתין כמה 

דקות, לאחר מכן החווה בידו לאות תודה 

ופרידה, אזר כוחות עצומים ועלה בעצמו. 

וזאת כנראה כדי שלא לצער את בני ביתו, 

שלא יראו עד כמה הוא חלש.

בכל נפשך )עמ' 163(

כפה עליהם הר כגיגית
סיפר הגאון רבי חיים הכהן קמיל זצ"ל, 

זכורני שבהלוייתו של מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל נעמד 

מו"ר מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ 

זצ"ל להספידו ואמר מספר מילים, וכה היו 

דבריו "הראש ישיבה הכריח את התלמידים 

להיות גדולים בתורה". ]הוסיף הגר"ח קמיל 

ואמר, מי שלמד שם יודע עד היכן הגיעו 

הדברים, זה לא היה פשוט כלל וכלל, היה 

זה הכרח בגדר "כפה עליהם הר כגיגית"[. 

עמד שם הגאון רבי חיים מיליקובסקי זצ"ל 

תלמידי  )מגדולי  אמשינוב  ישיבת  ראש 

הישיבה( וכששמע את המילים האלו מיד 

הרגיש  הוא  בבגדו, פתאום  קרע קריעה 

שכל זה הסתיים.

זה היה סוד הנהגתו של מרן רה"י הגרא"י, 

ובכח זה הצליח להעמיד תלמידים גדולי 

תורה כה רבים שהאירו את שמי העולם 

היהודי בתורתם, ראש הישיבה הכריח, ובלי 

זה לא הולך כלום.

שפתי כהן )שבועות, עמ' כ"ו(

לחג 
השבועות

שקידת התורה בחג השבועות



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

מבאר רבותינו

"ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת 
הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל 

המשכן וכל אשר בו בקודש ובכליו" )ד, טז(. 

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

איתא בירושלמי )שבת פ"י, ה"ג( "שמן המאור 
ומנחת התמיד  בימינו. וקטרת הסמים בשמאלו. 
של יום תלויה בזרועו" מבואר בדברי הירושלמי, 
כי אלעזר בן אהרון היה נושא את דברים אלו 
על גופו. וכבר תמה הרמב"ן )במדבר ד, טז( הלא 
היה שס"ה מנה  משקל הקטורת לשנה אחת 
שמן  וכמות  א(,  )ו,  בכריתות  בגמרא  כמבואר 
לוגין, מלבד  הייתה קפ"ג  המאור לשנה אחת 
משקל מנחת התמיד, ועולה, כי אלעזר נשא על 
גופו משקל רב מאוד, והיאך היה יכול לזה. ותירץ, 
כי אלעזר היה חזק ואמיץ מאוד, כפי שמצינו 
ביעקב אבינו, במשה רבינו ואהרון אחיו, וכפי 

שנאמר )ישעיהו מ, לא(: "וקוי ה' יחליפו כח".

מבואר בדבריו יסוד נפלא, אכן ידענו שיעקב 
אבינו היה גיבור גדול, וכפי שנאמר )בראשית 
כט, י(: "ויגל את האבן מעל הבאר" וכתב רש"י 
)שם(: "ויגש יעקב ויגל - כמי שמעביר את הפקק 
אלא  גדול",  שכחו  להודיעך  צלוחית  פי  מעל 
שלא הייתה זאת גבורה טבעית כשאר בעלי כח, 
אלא משום: 'וקווי ה' יחליפו כח', כלומר, תקוותו, 
כוחות עצומים  לו  זו שהעניקה  היא  שאיפתו, 

לעשות את שהיה מחוייב לעשות. 

במשא  אלעזר  של  כוחו  סוד  מבואר  וממילא 
צורכי המשכן על עצמו, שכיון שהיה זה תפקידו 
לשאת את צרכי המשכן עליו, וכיון שהיה זה כל 
שאיפתו ותכלית רצונו, הרי מכח זה קיבל את 

הכח העצום הנצרך לכך.

עולה בכך לימוד נפלא, כוחות האדם ניתנים לו על 
פי שאיפותיו! ומטעם זה גם אם על פי דרך הטבע, 
לא היה אלעזר יכול לשאת משא זה מחמת כובדו, 
מכל מקום עלה הדבר בידו, שכיון ששאיפתו הגדולה 
הייתה לעשות את רצון ה', נתן לו הקב"ה כוחות 
שהגר"ח  איך  וזכורני  כבירים מעל דרך הטבע. 
קמיל זצ"ל היה מברך אותי בכל פעם על דרך 
ה'  "וקוי   : לא(  מ,  )ישעיהו  הכתוב  בלשון  זה, 
יחליפו כח", והיינו כי אלו השואפים להתקרב 
אל ה' יזכו לקבל כוחות עילאיים שלא כדרך 
הטבע. והיה מרגלא בפומיה, כי הכל תלוי ברצון 

האדם ושאיפותיו.

*

עומדים אנו בערב חג השבועות, חג מתן תורה 
גם במעמד  זה  גדול  ביסוד  נבחין  נתבונן  אם 
עם  דיבר  מצינו שהקב"ה  הנה  התורה.  קבלת 
ישראל בנבואה פנים בפנים, וכפי שהכתוב אומר 
)ואתחנן ה, ד(: "פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר 
יט,  )שמות  האלשיך הק'  והקשה  מתוך האש". 
ב(, היאך אפשר שכל אותו ציבור גדול של שש 
בדרגה  לנבואה  ראויים  יהיו  איש  אלף  מאות 
כה גבוהה ונשגבה של 'פנים בפנים', ללא יוצא 
מהכלל. ותירץ, שהאדם בבריאתו נוצר כשהוא 
ה'  וראוי לדבר עם  נבואה,  עומד בדרגת  כבר 
'פנים בפנים', ועל ידי כך היה ראוי שיורה לו 
הנחש  זוהמת  מחמת  ורק  דרכו.  את  הקב"ה 
שהוטלה בו, נסתלק ממנו כח הנבואה שניתן לו 
בשעת בריאתו, אולם במעמד הר סיני, כאשר עם 
ישראל העפיל לדרגות גבוהות ביותר נסתלקה 
מהם זוהמת הנחש כפי המבואר בגמרא )ע"ז 
כב, ב(, וחזרו להיות במדרגה גבוהה כפי שכל 
וכשם שקודם  יצירתו.  היה בשעת  אחד מהם 
בנבואה  הקב"ה  עימם  דיבר  וחוה  אדם  חטא 
גלויה, אף בשעת מתן תורה דיבר הקב"ה עם 

ישראל 'פנים בפנים'.

אמנם מדברי האור החיים )שמות כ, יז( נראה 
בשעה  כי  והיינו  אחר,  באופן  זה  ענין  שביאר 
שעם ישראל עמדו בהר סיני פסקה זוהמתן, לא 
מפני שחזרו להעפיל לדרגת הנבואה שהייתה 
להן בשעת יצירתן, אלא מחמת קול דברות ה' 
שדיבר עימם במעמד הר סיני, והיינו שהפסקת 
הזוהמא באה לאחר קבלת הנבואה שבשמיעת 

דברי ה' פנים בפנים. 

הנבואה  דיבור  לאחר  שרק  כיון  להבין,  ויש 
פסקה זוהמתן, היאך זכו כולם לנבואת ה' 'פנים 
בפנים', הלא דרגתם נתרוממה רק לאחר קבלת 
הנבואה. אכן, על פי מה שהתבאר לעיל בענין 
כח השאיפות שבאדם הדברים מבוארים היטב, 
אדם השואף להגיע למדרגות גבוהות מקבל את 
הכוחות הנדרשים לכך. ומאחר וישראל עמדו על 
הר סיני והקדימו את אמירת 'נעשה' לאמירת 
'נשמע', והוסיפו וביקשו לשמוע את דבר ה' מפיו 
בדווקא ולא על ידי שליח במה שאמרו: "רצוננו 
לראות את מלכנו", גילו בכך את השתוקקותם 
האדירה לקרבת אלוקים, והעפילו לדרגה גבוהה 

ביותר הראויה לקבלת נבואת 'פנים בפנים', ואף 
לאחר  עד  לגמרי  זוהמתן  פסקה  לא  שעדיין 
שדיבר עמם ה' וכפי שכתב האור החיים, מכל 
מקום כבר בשעה שגילו בדעתם את שאיפתם 
וזכו  זו,  מעלה  עיקר  בנפשם  קנו  ה'  לקרבת 
לנבואה אף שעדיין לא היו במדרגה הראויה לכך.

יסוד לדברים אלו מצינו בדברי חובות הלבבות 
)שער ח' פ"ג, חשבון כא(: "חשבונו עם נפשו על 
מה שיש ביכלתו ממעשה העבודה, ולהרגיל בה 
ולהתמיד עליה, וירוץ ויחרץ לעשותה עד שתשוב 
לו למנהג. ואחר כך ישתדל להוסיף על מה שיש 
ביכלתו, ויכסף לו בלבו ויעלה אליו במחשבתו 
וישאל מהאל לעזרו ולאמצו על יותר ממה שיש 
ביכלתו מן הידיעה והמעשה בלב ומצפון נאמן. 
לו הבורא בקשותיו  ימציא  זה,  וכשיתמיד על 
ואבריו  שכלו  ויחזק  ידיעתו,  שערי  לו  ויפתח 
לעמד במצוותיו, אשר למעלה מיכלתו מדרגה 
אחר מדרגה וכו' כמעט שתדמה לנבואה הבאה 

מאת האלקים".

והיינו, כי כיון שאדם משתוקק להתעלות ללא 
מידה וגבול, ואף ביותר מכדי יכולתו, ומבקש 
מהקב"ה שיעזרהו בזה, הרי ממציא לו הקב"ה 
ולהתעלות  להעפיל  בידו  ומסייע  בקשתו  את 
אט אט, עד שיוכל להגיע קרוב למדרגת נבואה. 
ומבואר כי ככל שאדם ישאף וישתוקק להגיע 
למעלות רוחניות נשגבות יותר, יזכה לקבל רוב 

שפע סייעתא דשמיא לכך. 

לאדם החפץ  נוסף  יסוד  מצינו  בדבריו  אמנם 
להתעלות, והיינו, כי ַאל לו לאדם לשאוף להגיע 
תחילה לדרגות רמות ונשגבות שאין ביכולתו 
להגיע אליהם, וכמו שכתב 'על מה שיש ביכולתו 
ממעשה העבודה'. וזאת משום שמתוך שלא יגיע 
אליהם לבסוף, הוא עלול ליפול ברוחו ולבוא לידי 
יאוש, וכפי שכבר שנינו )יומא פט, א(: "תפסת 
להגיע  לשאוף  עליו  אלא  תפסת".  לא  מרובה 
למעלות רוחניות שיש בידו להגיע אליהם, ורק 
לאחר שהתעלה כפי שאיפותיו, יוסיף לשאוף 
שיראה  וכיון  יותר.  גבוהה  לדרגה  להתעלות 
שהצליח לקיים את שאיפותיו, אזי יתווסף בליבו 

חשק גדול להוסיף ולהתעלות 

)שיחות הגרנ"צ – במדבר(.

שאיפות
שיחת הכנה לחג השבועות ממרן ראש הישיבה



עיון בפרשה

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

בגמ' )שבת פח.(: ויתיצבו בתחתית ההר וכו' מלמד 
שכפה עליהם הר כגיגית וכו' מכאן מודעה רבה 
לאורייתא וכו'. וברש"י )ד"ה מודעה( שאם יזמינם 
לדין, למה לא קימתם מה שקבלתם עליכם יש 

להם תשובה שקבלוה באונס.

הקשו האחרונים דהא קיי"ל )ב"ב מז.( שמי שכפו 
אותו למכור נכסיו, מכירתו מכירה, דאגב אונסא 
וזוזי גמר ומקני, ואם 'הכריחוהו' לתת מתנה ונתן, 
כיון דלא קיבל דמים לא הוי מתנה, והמשנה למלך 
על הרמב"ם )בפרק י' מהלכות מכירה הלכה א'( 

המרדכי דבאונס מיתה אמרינן אגב  דברי  מביא 

אונסיה גמר ומקני אף דלא נותן דמים. וא"כ מה 

תשובה יש לישראל שלא קיבלו עליהם התורה 

הא אגב אונסא נתרצו.

'דברים שבלב' כולם – 'הוי דברים'

בשו"ת מנחת יצחק )ח"ו סימן ק"ז( מביא את דברי 
הבית אפרים )אבהע"ז סימן קכ"ב( לישב בהקדם 
מה שיש להבין בסוגיא דבבא בתרא )שם(, מדוע 
בתלוהו ויהיב מתנה לא הוי מתנה, הא חזינן שנותן 
החפץ, ואף על גב דבליביה לא ניחא ליה דברים 
שבלב הם )ולא הוי דברים כדאמרינן בקידושין 
נ.( וצריך לתרץ דכי אמרינן דברים שבלב לא הוי 
דברים, היינו בדברים שבלבו לבד, אבל בדברים 
שבלבו ובלב כל אדם, דהכל יודעים שאינו נותן 
ברצון, רק מחמת אונס, הוי דברים, משא"כ בתלוהו 
גב שיש לך אדם שחפציו חביבין  וזבין אף על 
עליו שאינו רוצה ליתנם במתנה בשום אופן, מ"מ 
כיון דאיכא טובא דגמרי ומקני אגב אונסא וזוזא, 

שוב מהני מטעם דאף אם דעתו להקנות, דברים 
שבלב לבד הוא, דלב כל אדם אינו יודע אם זה 
דעתו להקנות אם לאו ולא הוי אומדנא דמוכח 

ושפיר הוה דברים.

ליישב המודעה רבה דהכא, דלא דמי  יש  ובזה 
לתלוהו וזבין דהתם, משום דשם כיון דיש לומר 
דגמר ומקני שוב אף אם אין בלבו עליו, הוי דברים 
שבלב. וכל זה שייך בבני אדם שאין אחד יודע 
הוא  ברוך  הקדוש  לגבי  אבל  חבירו,  מה שבלב 
שהוא יודע מחשבות ויצרי מעללי איש, פשיטא 
דאף הדברים שבלב כאמירה להדיוט דמי, ואיתא 
במדרש הובא בילקוט ויפתוהו בפיהם וכו' שאמרו 
נעשה ונשמע, ולבם לא נכון עמו, ואעפ"כ והוא 

רחום וכו', ולכן אף שהיה כאן הבטחת שכר וגם 
אמרו בפה רוצה אני, מ"מ כיון שהקב"ה היה יודע 
מחשבות ליבם שאינו כן, הך אמירה מידי מששא 
אית ביה ואינו דומה לתלוהו וזבין כלל, ופירשתי 
בזה מאמר הכתוב: הטיבו אשר דברו מי יתן והיה 
לבבם זה ליראה אותי וגו', ר"ל שגם לבבם דהיינו 
שני יצרים יצ"ט ויצה"ר יסכימו יחד לדיבור הזה 

ליראה אותי וגו' עד כאן דברי הבית אפרים.

והמנחת יצחק שם הביא מהבית יצחק )יו"ד סי' 
ק' אות י"ב( דהעיר על דברי הבית אפרים דמקרא 
דכתיב 'לבבם זה להם ליראה אותי' משמע להיפוך, 
דהיינו שיהיה לבבם בטהרה תמיד כמו שהיה בעת 

קבלת התורה שאמרו נעשה ונשמע עיין שם.

טענת טעות

ועוד הביא דברי הכלי יקר )יתרו י"ט, י"ז( דבאמת 
אין כאן מודעה, דהרי בימי יחזקאל כשרצו לפרוק 
ככל  נהיה  ואמרו  שמים,  מלכות  עול  מעליהם 
הגויים והשיב להם ה' כי בחמה שפוכה אמלוך 
איך  התורה  בקבלם  אנוסים  היו  ואילו  עליכם, 
היה יכול להכריחם, אלא כוונת רבא דיוכלו לומר 

כן בטעות, עיין שם. והביא גם את דברי הרד"ק 

דכיון שהקב"ה יודע מחשבות היו אנוסים גם על 

המחשבה עיין שם.

ובשו"ת פרח מטה אהרון תירץ, דהא דאמרינן דאגב 

אונסא גמר ומקנה, היינו דוקא אם לאחר שעושה 

נפטר מהאונס, אז אמרינן  המעשה שכפו עליו, 

דגמר ומקנה, אבל כאן אחרי הכפיה לקבל התורה 

לא נפטר, דאף לאחר שכפו נשאר בכפייתו לעולם 

שמוכרח לקיים התורה, לכן שוב הוה מודעה רבא 

לאורייתא ולא גמר ומקני ע"כ.

באונס קבוע אין אומרים דגמר ומקנה

תירוץ נוסף כתב בספר אות ציון )ע' קצח - ערך 
אונס( ליישב קושית המשל"מ הנ"ל: ונראה להפריד 
בין הדביקים, דאמת שבכל אונס מיתה אמרינן 
דגמר ומקנה אפי' בתליוה ויהיב, אך הא רק היכא 

דהוה יהיב דהיינו פעם אחת, אך בקבלת התורה 
היה קבלה קבועה, ומתחדש עול מצוות בכל יום, 
ומהיכי תיתי לומר דגם בדבר המתחדש אמרינן 
דמועיל אונס מיתה בתליוה ויהיב, וכי יש סברא 

שאם יאנסו אדם שיתחייב ליתן בכל יום סכום 

כסף וכדו' בלא תמורה, שיהא מחויב בכך, הלא 

בוודאי פטור, ואפילו באונס מיתה יהא פטור.

כאן הוי תליוה וזבין – דקיבלו ארץ ישראל 

ועוד יש לומר, דהנה בראשונים במסכת שבת )דף 
פח.( הקשו, דא"כ דיש מסירת מודעה, ולא נתחייבו 
אלא מאחשורוש, א"כ למה נתחייבו כליה בימי 
אחשורוש, הרי היה לפני הקבלה, ולא היה לחייבם 
שהרי יש מודעה, ותירץ )שם( הר"ן וזה לשונו: וי"ל 
דאין ודאי מדעתם קבלו תורה על מנת שינחילם 
הארץ וכו', והיינו דאמרינן אם אתם מקבלים את 
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם כלומר 
שימותו במדבר ולא יכנסו לארץ, לפיכך כשעברו 

משגלו  הם  ואף  אותם  והגלה  עמד  התורה  על 

מסרו מודעא שמעתה אין חייבין לו לשמור את 

התורה וכו' עכ"ל.

ויהיב  בתליוה  כאן  מיירי  לא  אלו,  דברים  ולפי 

אלא בתליוה וזבין, שהרי קיבלו אר"י בעבור זה, 

ובתלוהו וזבין אפי' בלא אונס מיתה קנה, אלא 

על כרחך צריך לומר דהמודעה היא על לקיחת 

אר"י מידם, דהוי כמי שתליוה וזבין ולקחו הימנו 

מעות, ואז אפי' נתרצה בעת המכירה, אפי' באונס 
מיתה, עכ"ז נתרצה רק ע"י המעות, ואם נוטלים 
הימנו המעות, לא היתה כאן התרצות לכגון דא, 
ואף שאפשר שבפועל היה מתרצה גם בלא מעות, 
עכ"ז כיון שגופא דעובדא היה שנתרצה עם מעות, 
א"כ עתה כשניטל ממנו, לא ע"כ היתה התרצות, 
ויש כאן מודעה, והכי נמי גבי קבלת התורה, דכיון 
שנלקחה מהם ארץ ישראל בטלה ההתרצות, יש 

כאן שפיר מודעה. ע"כ.

מודעה רבה לאורייתא יישוב קושיית המשנה למלך



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

שנות תורה
"ז200 

שע
 ת

ז -
ע"

תק

בתוכנית
19:00 קבלת פנים 
20:15 תפילת ערבית
20:30 פתיחת האולם

דברי ברכה
הרה"ר הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א

רבה הראשי של תל אביב-יפו

ניגון התורה שלא ייפסק
תכנית מוזיקאלית אומנותית היסטורית וייחודית
בליווי המנצח ר' יואלי דיקמן ומקהלת הילדים

לא פסקה ישיבה 
"מאתיים"

מיצג תיעודי של רגעים היסטוריים נדירים לאורך מאתיים שנות תורה

נואם הכבוד
ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א

בכל נפשך
תכנית אומנותית בפרקי שיר - על מסירות נפש ואהבת התורה

של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל

צאתכם לשלום
ברכת המזון | שי יוקרתי

Dinner@themir.org.il - 02-5410933 :לאישור השתתפות
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