
לעשות עסק מהפרטים הקטנים
ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו 

וגו'. )דברים כו, ג(
ואמרת אליו - שאינך כפי טובה. )רש"י(

עצה מועילה ליום הדין, אומר לנו מרן המשגיח 
רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, לעשות עסק מדברים 
קטנים. הנה רואים אנו בפרשת הביכורים כי כל 
העסק הגדול בהעלאת הפירות לירושלים בקול 

המון חוגג אינו אלא כדי לעמוד בעזרה ולומר שאינו 
כפוי טובה, כל הטרחה סביב הבאת הביכורים אינה 
אלא בשביל דבר הנראה לעינינו לכאורה כקטן וחסר 

ערך - להכיר טובה.
ואמנם באמת זהו יסוד כל התורה כולה, כי כל פרט 

בעבודת ה' גדול הוא ונשגב עד מאד.
)דעת חכמה ומוסר ח"א מאמר פ"ג, עמ' רנ"ח(

בלי הרב אין כלום
ארמי אובד אבי. )דברים כו, ה(

לבן ביקש לעקור את הכל, כשרדף אחרי יעקב. 
)רש"י(

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  הקשה 
זצ"ל, מהיכן לנו שלבן ביקש לעקור את הכל, 
עת,  באותה  נולדו  כבר  כולם  השבטים  והרי 
ואף אם היה הורג ח"ו את יעקב הלא ישארו 
גם  להרוג  רצה  לומר שלבן  וקשה  י-ה,  שבטי 

את השבטים, שהרי הם היו נכדיו, עצמו ובשרו, 
ובודאי לא רצה לנגוע בהם, וא"כ מה הכוונה 

שביקש לעקור את הכל?
אלא מכאן נלמד יסוד גדול, אף אם השבטים 
היו נותרים בחיים, אבל בלי יעקב אביהם אין 
להם כלום, בלי הרבי אין חיים והכל אבוד, וזהו 
שביקש לבן הארמי שבהריגתו של יעקב אבינו 

לא ישאר מבני ישראל כלום.

יסוד סיפור יציאת מצרים - להזכיר חסדי המקום
ארמי אובד אבי וירד מצרימה. )דברים כו, ה(

מזכיר חסדי המקום. )רש"י(
כל פרשת הבאת  לומר  ההגדה קבע  בעל  הנה 
ביכורים בסדר ליל הפסח, ואמנם יש להתבונן מה 

השייכות שבין שני הענינים?
הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ  מסביר מרן המשגיח 
ומצות  ביכורים  הבאת  מצות  אמנם  אכן  זצ"ל, 
להזכיר   - להן  יסוד אחד  מצרים  יציאת  סיפור 
חסדי המקום! טועים אלו החושבים שגדר מצות 
סיפור יציאת מצרים הוא מתוך ענין האמונה, כי 
גם האמונה בכל עניני סיפור יציאת מצרים נובעת 
מאותו יסוד בעצמו לזכור חסדי המקום ולהשתעבד 
אליו כעבדים, וכמו שכתוב )במדבר טו, מא( "אני ה' 
אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות 
להשי"ת  עבדים  להיות  והכוונה  לאלקים",  לכם 
ולהשתעבד אליו כגמול על כל הטובות שעשה לנו.

והנה אמרו בגמ' )פסחים דף קט"ז ע"א( מתחיל 
ענין מצות  כל  היה  ואילו  ומסיים בשבח,  בגנות 

סיפור יציאת מצרים ענין של אמונה גרידא, למה 
לנו להזכיר ענין הגנות שבתחילה? אלא המצוה היא 
להזכיר חסדי המקום, ועל ידי זה להיות משועבד 
להקב"ה על כל הטובות שעשה עמנו, ובודאי כאשר 
מזכיר את הגנות שבתחילה, מגדיל בזה את יתרון 
הטוב שקיבלנו באחרית, ובזה ודאי מגדיל את חסדי 
המקום אלינו, וחיוב העבדות אליו ית' על כל אלה.
וכמו כן הוא ענין מצות הבאת ביכורים וקריאת 
הפרשה עליה - להזכיר חסדי המקום, וחיוב ההכרה 
והעבדות אליו ית', וזהו אשר מסיים בסוף הפרשה 
)פסוק י(: "והשתחוית לפני ה' אלקיך", כי זוהי תכלית 
כל מצוה זו, להשתחוות לפני ה' אלקיך - להיות 

לו לעבדים.
ומוסיף מרן המשגיח רבי ירוחם ואומר, אנו רואים 
מכאן עוד ענין המבהיל למתבונן, גודל הענין של 
הכרת הטוב. אין די בהודאה על קבלת החסד במצבו 
ולהודות  הוא להכיר טובה  העכשוי, אלא מחויב 
וההשתלשלויות שאירעו מאז  כל הסיבובים  על 

ִהְלָכָתּה,  ה כְּ יָמן ִלְתִפלָּ ַבח ה'. ְוֶזהּו גַּם ַהסִּ שְׁ ָעָקה ִמּתוְֹך ִהְתעוְֹררּות ַנְפׁשוֹ בְּ דוָֹלה ּוְבצְּ ִהְתעוְֹררּות גְּ א ְצִריָכה ִלְהיוֹת בְּ ה, ֶאלָּ שָׁ קָּ ה ֵאיֶננָּּה ַרק בַּ ִפלָּ ַהתְּ
ָאה  זוֹ ַהבָּ ה כָּ ִפלָּ י תְּ ל, כִּ ְתַקבֵּ תוֹ תִּ ִפלָּ תְּ ה שֶׁ ָראּוי ְוִיְזכֶּ ל כְּ לֵּ ָאֵכן ִהְתפַּ ֵרְך, ֲאַזי ֵיַדע שֶׁ ַנְפׁשוֹ ֶאת ַהִהְתעוְֹררּות ְוַהִהְתרוְֹממּות ִלְכבוֹד ה' ִיְתבָּ יׁש בְּ ִאם ַמְרגִּ

ֶלת ִמיָּד )מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל( ְבִחיַנת "ַוִנְצַעק ֶאל ה' אלקי ֲאבוֵֹתינּו", ִמְתַקבֶּ ִמּתוְֹך ִהְתעוְֹררּות ּוְצָעָקה, בִּ

 "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

תורת רבותינו ראשי ישיבת מיר מתורת רבותינו
קטעים נבחרים

דבר הישיבה

גודל חובת הכרת הטוב
בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 
זצ"ל, הרחיב בגודל מעלת הכרת הטוב ואמר, 
ביכורים, הוא שיבוא  יסוד מצות הבאת  הנה 
האדם להכיר טובה להקב"ה, וכיון שמביא את 
הפרי הראשון החביב עליו לבית המקדש מכיר 
הוא בטובתו של מקום, ובכך הוא זוכר שפירות 
ויתר כל הטובות בעולם, הכל בא ממנו  אלו 
הכרת  חובת  גודל  למדנו  זו  וממצוה  יתברך. 
טובה לה' יתברך על הנסים והחסדים שגומל 
עמנו בכל יום תמיד, וחלילה לנו מלהיות כפויי 
טובה, שהיא מהמידות הרעות והחמורות. וכשם 
שחובה להכיר בטובתו של מקום, כך חובה עלינו 
להכיר כל אחד בטובת חבירו, וחיוב גמור הוא.

הרחמים  ימי  בהם,  נמצאים  שאנו  אלו  ימים 
והסליחות, שהקב"ה מרבה להיטיב עם ברואיו 
ונתן לנו את מעלת התשובה שהיא טובה גדולה 
עד מאד, אשר כל אחד ואחד יכול לשוב מדרכו 
יקרת  זו  ולהתוודות על חטאיו, מתנה  הרעה 
להכיר  אדם  כל  על  וחובה  מאד,  מאד  ערך 

בערכה ומעלתה.
דרך בני אדם לחשוב בפשיטות כי חובת הכרת 
הטוב היא רק על ענינים גשמיים, אדם יודע 
להכיר טובה ולהעריך את הבריאות הפרנסה 
והילדים שהוא מקבל מאיתו יתברך. אולם בחיים 
הרוחניים, טועים האנשים לחשוב כי קיום התורה 
ומצוות הם דברים שמגיעים אלינו מאליהם, 
ולא חלה עליהם חובת הכרת הטוב להקב"ה.

להשיג  האדם  יכול  התבוננות  במעט  ברם 
את מידת הכרת הטוב לאין שיעור. שהרי אם 
מודה האדם על טובות ושפע שהקב"ה משפיע 
לו ממה  שיהיה  בידו  ומסייע  בחיי שעה,  לו 
להתפרנס ומהיכן לזון את בני ביתו, הרי על 
אחת כמה וכמה חובה עלינו להתבונן ולהכיר 
בטובתו יתברך שנותן בידינו את האפשרות 
במעט  נצחים.  נצח  חיי  קל  במאמץ  לקנות 
מחשבה והתבוננות יזכה האדם להכיר טובה 

עד בלי שיעור.
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ר"ת

פרשת כי תבא
זמני כניסת ויציאת השבת



המשך מתורת רבותינו
ואשר הביאוהו עד לקבלת החסד של  ומראשית, 
עכשיו. הנה בפרשה של הבאת ביכורים מתחיל מיעקב 
אבינו, ואשר עשה לו לבן הארמי שביקש לעקור את 
הכל, לולי הקב"ה שהצילנו מידיו, והולך ומספר את 
כל מעשה ירידת אבותינו למצרים ויציאתנו משם, 
בתיאור כל הפרטים הרבים עד ויביאנו אל המקום 
הזה, ועוד נתן לנו את האדמה הזאת, ועתה הנה 

הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'.

גם בעל ההגדה בסיפור חסדי  סידר  בזה  וכיוצא 
מאז  כי  ומזכיר  פותח  מצרים,  ביציאת  המקום 
ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וממשיך 
כל  כי אחרי שיסוד  עלינו,  בסיפור חסדי המקום 
מצות סיפור יציאת מצרים הוא להכיר בחסדי המקום 
עלינו, הנה כמו בהבאת הביכורים כן הוא בסיפור 
יציאת מצרים, החובה עליו להתבונן בכל הגרמות 
דסיבות,  וסיבות  בסיבות  להעמיק  גרמות,  וגרמי 

אשר הביאוהו לזמן הזה שהוא עצמו יצא ממצרים, 
וכמאמר ההגדה חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים, וכאשר יתבונן יראה כי אין מקרים 
בעולם, וכל הסיבות וההתרחשויות שאירעו כולן היו 
למענו ובשבילו, ועל כן הוא מחויב להכיר טובה על 
כל הטובות, להודות ולהלל להשי"ת על גודל חסדיו 

ולהיות תמיד משועבד למיטיבו.
)דעת תורה פר' כי תבא, עמ' ל"ה(

נדיבות לב שאין כמוה
והשתחוית לפני ה' אלקיך. )דברים כו, י(

שאל מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, בכל 
התורה כולה לא מצאנו מצוה של יחיד שכתוב בה 
השתחויה להשי"ת, מלבד מצוה אחת, והיא הבאת 
ביכורים, ומדוע זה שונה הבאת ביכורים ומיוחדת 

מכל המצוות שבתורה?
המיוחדות של מצות הבאת  ביאר,  הדבר  ובטעם 
רבה של  לב  נדיבות  בה  היא מפני שיש  ביכורים 
האדם, שהרי טבעו של עולם כי דבר שהאדם עמל 

וטרח בו הוא מקושר אליו ביותר, וכאן איש זה יגע 
והתאמץ בגידול פירות אלו במשך כל השנה, כמה 
יגיעות יגע בחרישת הקרקע, סיקול, זיבול וזריעה, 
ובכל עבודות השדה, ואין לך חביב על האדם מדבר 

שעמל בו, וביותר הראשית שחביבה על מן הכל.
ולמרות הכל, הוא נותן לה' את פרי עמלו, את הראשית 
החביבה עליו ביותר, הוא מעלה עמו לבית המקדש 
פרי מובחר ומשובח, הרי זו נדיבות לב שאין כמוה!

במעשה נאצל זה זוכה האדם למעלת ההשתחויה 

להקב"ה, אשר בא לידי ביטוי בהתפשטות הגשמית, 
שהמשתחוה הרי הוא כאומר שאינו תופס מקום 

בעולם כלל, והוא מוסר את נפשו וגופו לשמים.
יתרה מזו, טבע זה שהוטבע באדם שהוא מחבב 
ומתקשר אל הדבר שעמל בו, כל כולו לא נועד אלא 
כדי לאפשר לו להתעלות ולהתגדל בתתו מפרי עמלו 
לזולתו, שכאשר יתן לו את הדבר החביב עליו ביותר 

יתן לו בזה את לבו.
)שיחות מוסר, עמ' רי"ב-רי"ג(

האדם ראוי שיתדמה לקונו
והלכת בדרכיו. )דברים כח, ט(

מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים. )פסיקתא 
זוטרתא(

אמר מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, 
כי הנלמד מכאן שעל האדם להשיג מעלה הדומה 
ותפארת  כבוד  למעלת חסדו של הקב"ה, שהיא 
למקבלו. עליו להפוך את מתן החסד מבושה וכלימה 

למקבל, לחסד המנחיל למקבלו כבוד לעולם ועד.

והרמ"ק בספה"ק תומר דבורה )פרק א'( ביאר כי 
שורש מצות "והלכת בדרכיו" הוא שבצלם אלקים 
נברא האדם, ועל כן חייב האדם להתדמות לקונו, 
וז"ל: "האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד 
הצורה העליונה, צלם ודמות, שאילו ידומה בגופו ולא 
בפעולות, הרי הוא מכזיב הצורה ויאמרו עליו "צורה 
נאה ומעשים כעורים". שהרי עיקר הצלם והדמות 
העליון הן פעולותיו, ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה 

דמות תבנית אבריו, ובפעולות לא יתדמה לקונו".

והיה מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל 

אומר, שכאשר אדם עושה חסד וכוונתו להתדמות 

לבוראו על ידי כך שהוא הולך בדרכיו, יכול הוא להגיע 

במעשה זה לדרגת חסדו של השי"ת, שלא תהיה 

במתנתו בושה וכלימה למקבל אלא כבוד ותפארת.

)הר יראה, מאמר ע"א(

עבדו את ה' בשמחה
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב 

לבב. )דברים כח, מז(
בפרשת התוכחה נאמר )פסוק טו( "והיה אם לא 
תשמע בקול ה' אלקיך וגו' ובאו עליך כל הקללות 
האלה והשיגוך וגו'", ואח"כ כתוב "תחת אשר לא 
עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לב וגו'". והשאלה 
נשאלת, וכי בשביל העדר השמחה בעבודת ה' יתברך, 
בעבור זה יבואו עליהם כל עונשי התוכחה, היתכן 

כדבר הזה?
והנה אמרו בגמ' )ברכות דף ל' ע"ב( וגילו ברעדה, 
במקום גילה שם תהא רעדה. וכתב בתלמידי רבינו 
יונה וז"ל: ופשטיה דקרא כך הוא, עבדו את ה' ביראה, 
ובאותה היראה והרעדה תגילו בה, שאע"פ שאצל 
בשר ודם היראה ושמחה הם דבר והפכו, שבשעה 

שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד נרתע ודואג, אבל 
הקב"ה איננו כן, אדרבה כשאדם מתבונן בגדולתו וירא 
מפניו, ישמח ויגיל באותה יראה, מפני שבאמצעותה 
מתעורר לקיים המצוות, ושש ונעלס בקיומם, שיודע 
כי שכרו אתו ופעולתו לפניו, ועל שמחה כזו תמצא 
שאמר בפסוק אחד )תהלים ב, יא( עבדו את ה' ביראה 
וגו' ובפסוק אחר )שם ק, ב( עבדו את ה' בשמחה, 
ר"ל תעבדו את ה' ביראה ובאותו היראה תשמחו 
ותגילו בה וכו', ואע"פ ששמחה אחרת אסורה, כמו 
שהוזכר למעלה, שמחה זו מותרת ומחויבת, כענין 
שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה 

ובטוב לבב וגו'".
ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אומר  זה,  ולפי 
ליבוביץ זצ"ל, נבין היטב פשר דבר, כי אין השמחה 

המחויבת בעבודת ה' כמו דבר צדדי, רק כמין הידור 
למצוה, אשר אין לזה שייכות לעצם הדבר. אלא ענין 
השמחה הוא באמת פרט עיקרי ונחוץ בעצם יסוד 
עבודת ה', וכל המציאות של קבלת עול תלויה כפי 
הכמות והמידה של שמחה אהבה ונעימות שהוא 
שמח בו, וכפי מידת השמחה ודבקותו בבורא, כך 

היא מידת העול.
ולעומת זאת, כאשר קיים מצב שאין עובדים את ה' 
בשמחה, הנה זה מוכיח כי לא נכנס כלל בסוד קבלת 
עול מלכות שמים, ואם כן מבואר הסיבה שבגינה בא 
תבוא כל הפרשה של התוכחה והיסורים הנוראים 
הכתובים בה - "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך 

בשמחה ובטוב לבב".

)דעת תורה פר' ואתחנן, עמ' קנ"ח(

המוסר והשמחה ירדו כרוכים לתוך חייו
וכה כתב המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל על 
מידת השמחה והאושר בעבודת ה' ששרתה תמיד 

אצל רבו מרן המשגיח רבי ירוחם:
גורם  במוסר  העסק  כי  המפורסמות  מהטעויות 
רחוק  נפשו,  נגעי  את  תמיד  הרואה  כי  לעצבות, 
מהרגשת שמחה ואושר. בקרבת אדמו"ר אי אפשר 
היה לטעות בזה, המוסר והאושר ירדו כרוכים לתוך 
חייו. עוד בהיותי במיר שמעתי כי מרגלא בפומיה 

דאדמו"ר שהוא מרוצה בחייו ושמח בחלקו, ובהיותי 
צעיר בראשית דרכי תמהתי לשמע הדברים, ונתפסתי 
עוד לטעות העולם כאילו המוסר מביא לידי עצבות 
ואי שביעות רצון מעצמו, והנה הגדול שבבעלי המוסר 
אומר על עצמו שהוא שמח ומרוצה, והוא 'הפוסק 
האחרון בהלכות דעות', כפי שהגדיר אותו סופר אחד 

אחרי הסתלקותו.
ונהירנא, כי פעם אחת הוכיח אותי אדמו"ר על שראה 

אותי עצוב, ונגע בזה בנימי נפשי, כי כלפי חוץ לא 
הראיתי כל עצבות באותה שעה. גם שמעתי כי הוא 
תבע פעם בשיחה ברבים את בני הישיבה על כי 

השמחה צריכה להיות ניכרת על פניהם.
הן אלו קצות דרכיו, ואחרון חביב, מוסר של אמת 
שכרת ברית עם שמחה של אמת, ושמחת עולם 

על ראשו.
)האדם ביקר, עמ' כ"ז(

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



עבודת ה' בשמחה
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה.          

)דברים כח, מז(

בביאור הכתוב אמר הגאון רבי משה בהגרח"ז 

פינקל זצ"ל, הנה בנוהג שבעולם אדם כשעובד 

אדמתו הרי הוא עצב, ורק כשאוכל את פירות 

)תהלים  שכתוב  וכמו  שמח,  הוא  הרי  עמלו 

קכו, ה( "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו", וגם 

בעבודת ה' תיתכן דרגה פחותה שעצם העבודה 
לא תגרום לשמחה.

אכן זוהי התביעה והתוכחה "תחת אשר לא 
עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב", 
והוא הפירוש הפשוט של הכתוב "עבדו את ה' 
בשמחה", שנשכיל לדעת כי עבודת ה' עצמה 
היא השמחה. )קונ' וגילו ברעדה, עמ' ב'(

תכלית היסורים 
וחליים רעים ונאמנים. )דברים כח, נט(

רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן. )ע"ז דף נ"ה ע"א(
במכתב מופלא שכתב מרן ראש הישיבה הגר"נ 
פרצוביץ זצ"ל לידיד בעיצומן של שנות מחלתו 
הוא  כותב  הנוראים שאפפוהו,  והיסורים  הקשה 
דברי התעוררות נשגבים בחובת קבלת היסורים 

וידיעת תכלית היסורים:
מצב בריאותי עתה הוא בערך בלי שינויים, ב"ה 
וכמו  יכול להמשיך באמירת השיעורים,  שהייתי 
שאמרו חז"ל )בראשית רבה יד, ט( על כל נשימה 
ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבוראו, והרי כבר 
ונאמנים בשבועתן,  רעים בשליחותן  אמרו חז"ל 
שבשעה שמגרים את היסורים על האדם, משביעין 
אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא 
ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי 
סם פלוני, שהכל ניתן במידה קצובה בדיוק. אמנם 
אף אם אנחנו יודעים זאת, מכל מקום קשה לצייר 
ולהרגיש ככה, ובפרט כשהזמן הולך ומתארך, ועוד 
הרי אמרו אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של 

אדם אל יתייאש מן הרחמים, כי לא כלו רחמיו.
ממשיך מרן רה"י הגר"נ וכותב בתמצית לבו, כי 
עיקר הקושי הוא כמו שאמרו חז"ל )ברכות דף ה' 
ע"א( אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש 
במעשיו, זאת אומרת שלא מספיק לקבל באהבה 
יתכן לחשוב  כן הרי  דין שמים, דהרי אם נאמר 
שמן השמים שולחים יסורים ומחלות על האדם 
בלי הסבר, וזה איננו נכון, אלא כל מטרת היסורים 
היא כדי שאנו נבין ונדע שהכל תלוי במעשינו ולא 
לחינם באו יסורים אלו, וחובה על האדם לפשפש 
במעשיו ולהבין עבור מה באו ולתקן מה שאפשר, 
כי זוהי התכלית הנרצה בזה, וזו עבודה קשה, אף 
שכמובן לא חסר במה לתלות, אבל עיקר הענין 
בזה הוא לתקן את מה שצריך, על מנת שעל ידי 
כך יסורו היסורים מעליו, וקשים הידיעה והתיקון 
מאד מאד, אבל זוהי חובת ותכלית היסורים, ובלי 

זה הרי כל היסורים הם לשוא.
ובפרט בימי הדין המשמשים ובאים, שכל הפרטים 

באים בדין מחודש, ודאי שהחובה גדולה מאד.

המשךמתורת רבותינו

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

ימים מקדם

בצר לך. בימי מלחמת השחרור, עם התגברות הפגזות הירדנים, נאלצה הישיבה שמיקומה היה ממש על הספר בסמוך לגבול, לגלות 
לתוככי העיר - לבית הכנסת 'אחוה' שבשכונת גאולה. אולם גם בימים טרופים אלו נמשכו סדרי הלימוד  במלוא עוזם

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
בלב נרגש ומתרונן ובקול שמחה וצהלה

מביעים אנו ברכתנו מעומק ליבינו
קמי ידידנו הנכבד והנעלה תומך תורה ולומדיה

מוקיר רבנן, רחים רבנן ואיהו גופיה צורבא מדרבנן
עושה ומעשה בלב ונפש חפיצה למען הישיבה 

הקדושה ואלפי תלמידיה
עיניו פקוחות, אוזניו קשובות וליבו שומע ומרגיש 

לקול טובת הישיבה
הנגיד המפואר הנכבד משושלת היוחסין רמת המעלה

מוה"ר הרה"ח רבי יצחק שפירא שליט"א
וכל משפחתו הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם 
באירוסי נכדם החתן המופלג 

הרב ישראל אפרים פישל ני"ו

בן בנו הרב שמואל בנימין שליט"א
עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת הרב משה אליעזר וייס שליט"א
וינה

ברכה מיוחדת נצרף בזה לאמה של מלכות
הרבנית החשובה בת גדולים

מרת טובה שפירא תליט"א
ובזאת תערבנה ברכתנו לידידינו הנכבדים תמכין 

דאורייתא 
העומדים לימיננו בכל עת וזמן 

ומתמסרים לאלפי עמלי התורה במאור פנים 

הרב יוסף חיים הלפרט שליט"א

ורעייתו הרבנית מרת רחל תליט"א 
לרגל אירוסי הנכד ני"ו 

וברכתנו בזו צרופה
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לבנין עדי עד

תורה וגדולה יתאחדו על שולחנם
ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח שיחי'

מתוך שובע שמחות וגיל, והרחבת הדעת
אך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא
 מברכים ומשבחים בכל חותמי ברכות

ישיבת מיר ירושלים



להכיר טובה בפה מלא
תוכן ותכלית מצות הבאת ביכורים לבית המקדש 
היא להכיר טובה להקב"ה ולהזכיר חסדי המקום, 
מעת יציאת מצרים ועד היום הזה, מרן המשגיח 
הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל היה רגיל לבאר 
כי לשם כך אין די בעצם מעשה הבאת הביכורים, 
ובדיבורו את  אלא חובה על האדם לפרט בפיו 
חסדי ה' המרובים, וכפי שכתב בעל ספר החינוך 
)מצוה תרו(: "משרשי המצוה, לפי שהאדם מעורר 
מחשבותיו ומציר בלבבו האמת בכח דברי פיו, על 
כן בהיטיב אליו השם ברוך הוא ובברכו אותו ואת 
אדמתו לעשות פירות וזכה להביאם לבית אלקינו, 
ראוי לו לעורר לבו בדברי פיהו, ולחשב כי הכל 

הגיע אליו מאת אדון העולם".
ומעשה שאירע בתלמיד הישיבה במיר, שאביו שלח 
עבורו חבילה בידי המשגיח, כאשר חזר רבי ירוחם 
לישיבה ממסעיו שלח לקרוא לבחור שיופיע אצלו. 
מנהגם של תלמידי הישיבה הצעירים היה שעמדו 

לפני המשגיח ביראת כבוד מופלגת, ולא נפטרו 
מלפניו רק כשאמר המשגיח "א גוטן", וכן היה 
גם בפעם הזאת, המשגיח נתן לידי הבחור את 
החבילה שקיבל מאביו וכמו כן מסר לו דרישת 
שלום ממנו, והבחור עדיין עומד דום, עד שנפטר 
ממנו המשגיח באמירת "א גוטן", ותיכף פנה לדרכו, 
כאשר מרוב פחד ויראה בעומדו לפני המשגיח שכח 

הבחור להביע את תודתו לרבי ירוחם.
באותו שבוע קראו בתורה בפרשת כי תבא, ובשעות 
הערב התכנסו הבחורים בני חו"ל לשיעור חומש 
של המשגיח, קרא רבי ירוחם בנעימות את כל 
ותמה:  ופתח  אבי,  אובד  מארמי  החל  הפרשה 
מפני מה חייבה התורה את מביא הביכורים לספר 
את כל הפרשה הארוכה, ומזכיר והולך מן ארמי 
אובד אבי ומגולל ומספר את יציאת מצרים ובנין 
בית המקדש, וכל זה הוא מחמת הכרת הטוב 
לו  די  לא  וכי  המקום,  חסדי  להזכיר  להקב"ה 

שהוכיח את הכרת הטוב שלו בכך שטרח והביא 
את ביכורי ראשית אדמתו אל הכהן, ומדוע צריך 
הוא עוד לפרט בפה את הכרת הטוב "אטו כי 
רוכלא ליחשיב וליזיל"? וכי צריכים "צו רעדן ווי 

א אידענע" ]לפטפט כמו אשה[?
אמר המשגיח, אכן כן! כאשר מגיע הדבר להכרת 
הטוב "דארף מען רעדן ווי א אידענע!" ]צריכים 

לפטפט כמו אשה[.
והמשיך ואמר, לפעמים אני נתקל בבחור שעשיתי 
לו טובה, ורואה אני שהוא אסיר תודה כלפי, צורת 
פניו מעידה שהוא אסיר תודה, אולם הוא חושב 
לעצמו "הרי אין זה מתאים לפטפט עם המשגיח 
כמו אשה", ואני אומר כן! כשמגיע להכרת הטוב 

צריכים להאריך בהודאה ולפטפט כמו אשה.
)הגאון רבי דוב הכהן זופניק שליט"א -
 כתב יד, עמ' ט'(

"יש בלבי הכרת הטוב עמוקה"
כל ימיו היה מרן רה"י הגרנ"צ מעוטר במידת הכרת 
הטוב המופלאה. לכל אחד ואחד שגמל עמו איזה 
טובה, ואפילו הקטנה ביותר, השתדל להשיב לו 
טובה. חשבונותיו בהכרת הטוב היו דקים, פעמים 
רבות אפילו אותו אדם שראש הישיבה חש כלפיו 
הכרת טובה לא ידע להסביר בדיוק על מה ולמה 

הוא מכיר לו טובה.
פעם פגש מישהו, ובירכו לשלום והתעניין בשלומו 
ובמעשיו כידיד ותיק. אותו יהודי התפלא באוזני 
ראש הישיבה, אמנם הוא זוכר שלמד עמו בישיבה 
לפני עשרות שנים, אך מאז כמעט ולא היה קשר 
ביניהם, ואמר כמתמיה, והרי עברו כארבעים שנה 
מאותה תקופה, ענה לו ראש הישיבה: "יש בלבי 
"שלום  ברכת  על  כלפיך  עמוקה  טובה  הכרת 

לישיבה, הדבר חימם  לי בבואי  עליכם" שנתת 
אז מאד את לבי!"

אחד מידידי הישיבה חיתן את אחד מצאצאיו, הוא 
חפץ מאד לקבל את ברכתו של ראש הישיבה, 
אך מאידך לא רצה להטריחו להגיע לאולם, לכן 
שהלה  לאחר  החתונה.  לפני  לביתו  בעצמו  בא 
עזב, ראה לפתע החברותא של ראש הישיבה כי 

־הוא מתארגן לצאת מביתו, התברר שהוא מת
כוון לצאת לחתונת אותו ידיד. כשנשאל על ידי 
מקורביו, והלא בעל השמחה לא רצה להטריחו, 
כדי לקבל את ברכתו?  כך בא במיוחד  ולצורך 
השיב ראש הישיבה: "אבל אני מחויב לו מחמת 

הכרת הטוב".
)בכל נפשך, עמ' 391, 394(

מוקד החזקת התורה
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02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

לא פסקה ישיבה

200 שנות תורה תקע"ז - תשע"ז

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

הר"ר אשר אנשיל )ראול( שטיין 

הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

רעננה

לרגל השמחה השרויה במעונם
באירוסי הבת תחי'

עב"ג תלמיד הישיבה הבה"ח
 כמר יהודה אריה קראוס הי"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שיהא הקשר של קיימא

 ויעלה הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח
 מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
קמי מעלת ידידנו המופלא והנעלה

מסור לישיבה הקדושה בכל ענייניה בכל 
עת ועונה

הר"ר יוסף משה שפיגעל הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

אנטוורפן
לרגם השמחה השרויה במעונם בהגיע עת 

דודים 
נישואי הבן הבה"ח צבי אריה הי"ו

עב"ג בשעטומ"צ
ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 
ולדורות ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל 

יוצ"ח רוב נחת ושמחה

עובדות מרבותינו

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

הר"ר אפרים הולס הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

באירוסי הבן תלמיד הישיבה העומד לימיננו 
הבה"ח כמר אברהם יעקב הי"ו 

עב"ג בת הר"ר מנשה טייבר הי"ו
ציריך

ולרגל אירוסי הבת תחי' עב"ג 
בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג 
יפה ותהא השמחה שרויה במעונם תדיר, ויזכו 
לראות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מעומק הלב הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

הר"ר שלמה אפריל הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגם השמחה השרויה
 בנישואי הבת תחי'

עב"ג בשעטומ"צ ובמזל טוב
ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 
ולדורות ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל 

יוצ"ח רוב נחת ושמחה


