
וגילו ברעדה
היה מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל אומר, כי דוקא לאחר יום הכיפורים תיתכן 
והזדכך  שהתעלה  לאחר  הסוכות.  חג  שמחת 
האדם ביום הכיפורים, אחרי שקיבל על עצמו 
עול מלכות שמים והכיר במשפטי השי"ת, לאחר 
שהטעין את עצמו ביראה ואהבה, אז אכן יכול 

הוא לבוא לידי שמחה.

אלא שדוקא משום כך אין זו שמחה רגילה, אלא 
וזהו  "וגילו ברעדה".  שמחה אשר היא בבחינת 
שנאמר: "ושמחת בחגך" - ששמחתו של האדם 
תהא שמחת החג בלבד, שמחה אשר באה רק 

אחרי יום הכיפורים.

)טללי אורות, עמ' קנ"ח - בשם הגה"צ רבי 
ראובן מלמד זצ"ל(

שמחה של מצוה
בדברי התעוררות שאמר מרן ראש הישיבה הגר"נ 
פרצוביץ זצ"ל בסוכת הישיבה הק' בשמחת בית 
השואבה - חוה"מ סוכות תש"מ, נשא מדברותיו על 
מהותה של השמחה בחג הסוכות, וכה היו דבריו:

כתב הרמב"ם )פ"ח מהל' לולב הל' י"ב( "אף על 
פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות 
היתה במקדש יום שמחה יתירה, שנאמר )ויקרא 
כג, מ( ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים", 
ולמדנו מדבריו, שיש דין מיוחד של שמחה בחג 
הסוכות, ומקור דין זה הוא מן הכתוב ושמחתם 

לפני ה' אלקיכם.

ולכאורה צ"ב, שהרי בגמ' )סוכה דף מ"ג ע"א( 
דרשו כתוב זה דושמחתם לפני ה' אלקיכם על 
לולב, שמצות לולב במקדש היא שבעת ימים, 
וא"כ איך נדרש מכאן מצות שמחה. ואף שאמנם 
לשון הכתוב הוא ושמחתם, אך הרי הוא נדרש 

בגמ' על לולב, ומנא לן דין מיוחד של שמחה.

והמבואר מזה, מהו חיוב שמחה בחג, שהשמחה 
שכתוב  ומה  מצוה,  של  שמחה  להיות  צריכה 
בתורה ושמחתם הכוונה לשמחה של מצוה. והיינו 

שבודאי עיקר הכתוב הוא על מצות לולב, אך 
התורה קראה לזה בלשון 'ושמחתם', כי על ידי 
הלולב מתקיים שמחה של מצוה. ונתבאר מזה 
שהשמחה של מצוה היא ענינו של חג הסוכות.

והנה הרמב"ם ז"ל כתב שם )הל' ט"ו( "השמחה 
שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת הא-ל 
שצוה בהן, עבודה גדולה היא", הרי ששמחה של 
מצוה נקראת עבודה. וא"כ זוהי עבודת חג הסוכות, 

להרבות שמחה של מצוה.

ומעתה יש לנו ללמוד עוד, דהתורה עצמה הרי 
היא השמחה היותר גדולה, ומה אם עבודה של 
אחת המצוות היא שמחה, התורה עצמה לא כל 

שכן שהיא השמחה הגדולה ביותר.

עוד מעט מתחיל ה'זמן', עוד מעט ניכנס לשמחת 
תורה, ואחריו אנו נכנסים לזמן חורף, ובזה הרי 
נכנסים לשמחה של מצוה. נכנסים לישיבה - זוהי 
שמחה של מצוה. כשמתקרבים לזמן, שבו נתחיל 
ללמוד מסכת חדשה, הרי זו שמחה של מצוה, 

זוהי שמחה של התורה עצמה.

הלימוד בעיון כגופה של סוכה
בסוכות תשבו שבעת ימים.

בגמ' סוכה )דף כ"ח ע"ב( הביאו סתירה אם צריך 
ללמוד בסוכה או לא, ומסיק בגמ' לא קשיא הא 
במגרס הא בעיוני, ופירש רש"י דלמיגרס גמרא 
הברורה לו כבר צריך סוכה, אך לעיוני חוץ לסוכה, 

דלימוד בעיון בעי צילותא וישוב הדעת, דהוא טורח 
ואינו בא אלא בדקדוקי שלמדין מתוך דברי משנה 
דמדמו מילתא לימלתא, והוא מצטער בזה והאויר 
יפה להרחיב דעתו עיי"ש, ומבואר מכלל דבריו 
טור מצטער. טור מן הסוכה מצד פְּ דבלימוד בעיון פָּ

מוֹ  ָמקוֹם ֶזה שְׁ ם ה', ִמיָּד ָחל בְּ שֵּׁ ָאנּו קוְֹרִאים בְּ ם ה', ּוְכשֶׁ ְקִריַאת שֵׁ ן הּוא בִּ יָּבוֹא, כֵּ ׁש ַלֲחֵברוֹ שֶׁ ָאָדם קוֵֹרא ּוְמַבקֵּ מוֹ שֶׁ כְּ ָצִריְך ָלַדַעת שֶׁ
כוִֹלים  יְּ ׁשּועוֹת ְוַהַהְצָלחוֹת שֶׁ יָך". ְוָכל ַהיְּ יר ֶאת-שְִׁמי ָאבוֹא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ קוֹם ֲאשֶׁר ַאְזכִּ ָכל ַהמָּ תּוב )שמות כ, כ( "בְּ ַרְך. ּוִכְלׁשוֹן ַהכָּ ִיְתבָּ

ׁשּוָעה  ל ַהַהְצָלחוֹת ְוהּוא ְמקוֹר ַהיְּ ם ה' הּוא ְמקוֹר כָּ י שֵׁ ַרְך, כִּ מוֹ ִיְתבָּ יֵאת שְׁ יִגים ַרק ַעל ְיֵדי בִּ יג, ָאנּו ַמשִּׂ ְלַהשִּׂ
)מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"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

"כיצד יעלה על הדעת לנסוע 
מן הישיבה?!"

הישיבה  מתלמידי  זצ"ל  אלאי  הגר"י 
במיר היה מתאר ברתת את מנהגו של 
מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל לפזז ולכרכר לפני ספרי התורה 
מדי  תורה.  בשמחת  ההקפות  בשעת 
בידו  ומקיש  נעצר המשגיח  היה  פעם 
לדממה שהשתררה  לאות  הבימה  על 
קצרות  במילים  ומנביע  בהיכל,  תיכף 
על גודל יקרת ערך התורה וערך לומדיה 
והוגיה בטהרה, כשהוא ממריץ ומעודד 

להתפעל ולהתרומם.

פעם אחת, נזכר הגר"י אלאי, נשמעה 
נקישתו של המשגיח, הכל נעצרו, הס 
הושלך באולם, ורבי ירוחם הרעים בקולו: 
"האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת 
אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו 

אמרתך ובריתך ינצורו".

"היתכן", הוסיף בקולו הרועם, "כי יעלה 
על הדעת לנסוע מן הישיבה מדי שנה?" 
"כיצד יתכן זאת, כלום כך מקווים להגיע 
אל מחוז חפצם?! האם באופן כזה ניתן 

להתעלות בתורה?!"

"המינימום הוא", המשיך המשגיח ותבע 
מבני הישיבה, "האומר לאביו ולאמו לא 
ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא 
ידע", "והרי המדובר הוא אפילו באביו 
ובאמו, באחיו ובבניו" - "רק כך מתקיים 

"כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו".

ואנן מה נענה אבתריה?!
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ומציאה גדולה מצא מורינו הגאון רבי אליהו ברוך 
פינקל זצ"ל בדברי "בעל העקידה" בפרשת אמור 
ומצוה  עד מאד  נפלא  דבר  א(,  ס"ז, קכב  )שער 
לפרסם, שכתב הטעם דלימוד של עיון הותר חוץ 
לסוכה, לפי "שהלימוד אשר על זה התואר הוא 
עצמו גופה של סוכה" עיי"ש בדבריו, ובטעמו זה 
בעיון  שלימוד  הגמ'  בדברי  חדש  ביאור  מצאנו 

מן  פטור  מחמת  זה  ואין  סוכה,  כלל  צריך  אינו 

חיוב המצוה כדין מצטער מן הסוכה וכיו"ב, אלא 

דהלימוד עצמו הוא גופה של סוכה.

ובכוונת הדברים ביאר הגרא"ב, דהנה שורש מצוה 

סוכה הרי הוא זכר לענני כבוד שהקיפו את ישראל, 

וכן גם סוכה מקפת לגמרי את האדם, שזו מצוה 

יחידה שהאדם כולו נכנס בתוך המצוה, וכדמטו 

בשם הגר"א, אך כל זה נצרך כשהאדם אינו מוקף 

במצוה, אבל בלימוד התורה בעיון שכל כולו מתדבק 

בתורה, הרי הוא כבר מוקף בענני כבוד ועל כן אין 

צריך סוכה.

)משלחן רבי אליהו ברוך פר' אמור, עמ' ע"ד(

פרשת וזאת הברכה

וימינו תחבקני
מימינו אש דת למו. )דברים לג, ב(

לפי שהוא דרך חיבה, כדכתיב )שיר השירים ב, ו( 
וימינו תחבקני. )חזקוני(

הגאון  הישיבה  ראש  מרן  אמר  הדברים  בביאור 
רבי אריה פינקל זצ"ל בטוב טעם, התורה ניתנה 
לישראל בימין, שהוא העיקר ודרך חיבה, והכוונה 
בזה להורות שעיקר נתינת התורה היתה לטוב לנו, 
ולא לצורך מטרה נוספת, כי אילו היה הדבר כן 
אזי נתינת התורה היתה כבר בגדר שמאל, שאין 

הנתינה עיקר אלא מעורבת בה גם כוונה אחרת.

וכן איתא בגמ' )שבת דף ס"ג ע"א( על הפסוק 
)משלי ג, טז( "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר 
וכבוד", והקשו בגמ' אטו בימינה אורך ימים איכא, 
עושר וכבוד ליכא, אלא למיימינים בה אורך ימים 
בה  למשמאילים  וכבוד,  עושר  שכן  וכל  איכא 
עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא. ופירש רש"י: 
שלא  לשמה, משמאילים  עוסקין  בה  "מיימינים 

לשמה".

מבואר א"כ דהגדרת ימין היא על דבר שהוא עיקר, 
ולכן כשהתורה היא עיקר אצל האדם ומחבבה הרי 
היא בגדר ימין. אם אין לו מחשבות ורצונות אחרים 
ושכרו מעל  ימים  לאורך  זוכה  אותה,  כשמקיים 
שמים, אבל כאשר התורה אצלו היא שלא לשמה 
כידו השמאלית שאינה עיקר, וכן לימודו אינו עיקר, 
אלא העיקר אצלו היא המטרה שלשמה הוא לומד, 
זוכה אמנם לעושר וכבוד, אבל אורך ימים ליכא.

)בהר יראה, מאמר מ"ט(

כריתת ברית עם התורה - בקפיצה בבת אחת
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב.

)דברים לג, ד(

אל תקרי מורשה אלא מאורשה. )ברכות דף נ"ז ע"א(

שאל מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 

נעשה  חינוך הבנים לתורה  אין  בשיחותיו, מדוע 

בצורה הדרגתית, מדוע זה עוקרים ילד בהינף יד 

יד  על  היישר  אותו  ומושיבים  הינקות  ממשחקי 
הסטנדר בעומקה של סוגיא?

והוא מתרץ לה, אכן כך היא דרכה של תורה! כריתת 
ברית עם התורה היא כמעשה קנין של נישואין, 
אל תיקרי מורשה אלא מאורשה, קשר הנישואין 
הזה מחייב כל כך עד שאמרו חז"ל )סנהדרין דף 
נ"ט ע"א( שעכו"ם העוסק בתורה מחויב סקילה, 

משום גילוי עריות!

וכשם שנישואין מבטאים קפיצה בבת אחת, כך 

הם חיי התורה, ישנו רגע אחד, רגע נשגב ומרומם, 

ביום עומדו על דעתו, כאשר היניק וחכים נכנס 

ואי אפשר שינשא  בברית עם התורה הקדושה, 

עם צעצועיו...

זיכוי הזולת גדול יותר ממעשה האדם עצמו
יחי ראובן ואל ימות וגו', וזאת ליהודה ויאמר שמע 

ה' קול יהודה. )דברים לג, ו-ז(

אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן מאי דכתיב 

יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה, כל אותן שנים 

יהודה  של  עצמותיו  היו  במדבר  ישראל  שהיו 

מגולגלין בארון, עד שעמד משה ובקש עליו רחמים, 

אמר לפניו רבש"ע מי גרם לראובן שהודה - יהודה 

)שהודה במעשה תמר, רש"י( וזאת ליהודה, מיד 

שמע ה' קול יהודה. )סוטה דף ז' ע"ב(

הקשה מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, 

הנה יש להתבונן טובא, בשעה שעמד משה לבקש 

רחמים על יהודה האם לא מצא עליו זכות אחרת 

רק הזכות שגרם לראובן שהודה, וכי הודאתו של 
יהודה בעצמו מילתא זוטרתא היא? והרי בהודאתו 
היתה גבורה נפשית עצומה, שהסב בכך לעצמו בזיון 
גדול ונורא, ללא שום דמיון להודאתו של ראובן, ולא 
עוד אלא שבהודאתו הציל שלש נפשות ממיתה, 
ומדוע לא תהא הודאה זו לכשעצמה זכות מספקת 
בכדי להציל את יהודה מהדין, ולמה הוצרך יהודה 

דוקא לזכות זו שהוא גרם להודאתו של ראובן?

יותר  אלא מכאן אנו רואים שזיכוי הזולת גדול 
ממה שעושה האדם בעצמו, וגרמא זו שגרם לראובן 
שהודה יש לה ערך בלי גבול עוד יותר מהודאת 
עצמו, כי הגורם טובה לחבירו, וכל שחבירו נתעלה 
על ידו, הרי הוא נקרא "טוב", שהרי הטוב בא על ידו, 

ובכח זה הוא זוכה להכנס במחיצתו של הקב"ה, כי 

צדיק הוא הקב"ה לא יגורך רע אלא טוב.

ומכאן למדנו חידוש נוסף, שלא רק האדם המלמד 

ומוכיח את חבירו מדרגתו גדולה כל כך, אלא אפילו 

באופן כזה שיהודה לא דיבר כלל עם ראובן ולא 

לכך  התעורר  שראובן  אלא  דבר,  בשום  הוכיחו 

מעצמו, לאחר שראה את הודאתו של יהודה, ולמד 

מזאת שראוי להודות על חטאו בפני הרבים, וזכות 

זו שוקלת ומכריעה יותר מכל מעשיו הגדולים של 

יהודה עצמו, ואף מההודאה של יהודה.

)שיחות מוסר, עמ' ת"ב, תמ"ט - מעדני שמואל 

הקדמה, עמ' ז(

אינו דומה השלם לשני חצאים!
ויראהו ה' את כל הארץ את הגלעד עד דן, ואת כל 
נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה 
וגו', ויאמר ה' אליו זאת הארץ. )דברים לד, א-ב, ד(

בשעה שהראה הקב"ה למשה את הארץ הראהו כל 
חלק וחלק ממנה, ועיין ברש"י הטעם לראיית כל 
מקום ומקום, ולבסוף כתוב "ויאמר ה' אליו זאת 

הארץ", ויש להקשות מדוע הוצרך שוב להראותו 
את כל הארץ בבת אחת?

מכאן למד מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
ישראל  ארץ  ראיית  ונכבד,  גדול  יסוד  זצ"ל 
בשלמותה הוא ענין אחר לגמרי מראיית כל חלק 
וחלק שבה בנפרד, כי אינו דומה הרואה כל חלק 

בארמון בנפרד לרואה את הארמון כולו במלוא 
חצאים!  לשני  דבר שלם  דומה  אינו  וכך  הדרו, 
יצירה חדשה, בריאה בפני עצמה  זוהי  שלמות 
כוללת בתוכה  ומהות אחרת לגמרי, אף שהיא 

את כל מה שמכילים החלקים בנפרד.

)שיחות מוסר, עמ' שצ"ג(

מתורת רבותינו

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



ימים מקדם

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

בשמחת התורה
לפנינו סדרת תמונות מרתקת ממעמד השיעור כללי הראשון של מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל, קיץ תשכ"ה

בעיצומו של השיעור. במזרח נראות דמויותיהם של מרן ראש הישיבה החסיד רבי 
אליעזר יהודה פינקל זצ"ל ומרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ אש להבת שלהבת. בריתחא דאורייתא  במהלך השיעור

מרן ראש הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל, ניגש אצל זקנו מרן ראש  כצאתו בשלום מן הקודש. בסיום השיעור
הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל עם סיום השיעור

ככלות השיעור, מרנן ראשי הישיבה הגאון רבי ביינוש פינקל והגאון רבי 
נחום פרצוביץ בפלפול על עיקרי הדברים

חדוותא דאורייתא. מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל בצאתו מבית המדרש עם 
סיום השיעור כללי
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 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

בענין שתיית מים חוץ לסוכה
כתב הרמב"ם )פ"ו מהל' סוכה הל' ו'( וז"ל: "ומותר 
לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה, ומי שיחמיר 
על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי 

זה משובח", עכ"ל.

דקדק מדבריו מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ 
זצ"ל שגדר החומרא הוא שלא לשתות מים חוץ 
לסוכה, ואין הכוונה רק שכשמזומנת לפניו סוכה 
שלא  יקפיד  אלא  בסוכה,  מים  לשתות  יקפיד 

לשתות חוץ לסוכה כלל.

זה  "הרי  שכתב  הרמב"ם  מלשון  דקדק  ועוד 
משובח", ולשון זה מצאנו בכמה מקומות ברמב"ם 
בענין הסיבה בליל הסדר בכל הסעודה, וכן בענין 
מתנות לאביונים שכל המוסיף בהם הרי זה משובח.

והביאור בדברים אלו שחכמים נתנו קצבה למצוה 
עד כמה יהיה חייב בה, אבל כל שמוסיף בה יש 
בזה קיום המצוה, ואין זה רק בתורת הידור מצוה, 

אלא שממשיך את המצוה יותר מן השיעור המחויב.

ולפי זה מתבאר שאף בשתיית מים בסוכה יש 

וזהו שכתב הרמב"ם שאם מחמיר  קיום מצוה, 

שלא לשתות חוץ לסוכה הרי זה משובח, והיינו 

מהחיוב  יותר  המצוה  קיום  עצמו  על  שממשיך 

שחייבתו התורה.

)בנין נחום, עמ' ש"צ(

בדין אתרוג בלא פיטם
בשו"ע )סי' תרמ"ח ס"ב( פסק שאם ניטל הפיטם 

פסול האתרוג, וכתב הרמ"א דכל זה דוקא שניטלה, 

רוב  וכן  כשר,  מעולם  דד  לו  היה  לא  אם  אבל 

האתרוגים שמביאים במדינות אלו, ובמג"א שם 

ביאר האופן שבו הוא ניכר, והיינו כאשר יש במקום 

פיטמא כמו גומא מתחילת ברייתו, ואז אינו פסול.

אתרוג  לקנות  סומכים  אנו  הרמ"א  דברי  ועל 

בלא פיטם, ואדרבה יש המחזרים לקנות דוקא 

אתרוג בלא פיטם, שמא יפול הפיטם בימי החג 

ויפסל האתרוג.

ובהאי דינא העיר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך 

פינקל זצ"ל דיש לדון בזה בתרתי, חדא, דיעויין 

שם בביאור הגר"א שכתב על דברי הרמ"א שזהו 
כדעת הרמב"ם )שהובא ביו"ד סי' נ' ס"ב(, ושם 
טריפה  להכשיר  שיש  הרמב"ם  שיטת  מבואר 
במקום  הוא  אם  אפילו  איבר,  מחוסר  שנבראת 
שאם היה ניטל ממנו היה טריפה, וס"ל להגר"א 
דאתרוג בלא פיטם שוה לדין טריפה של מחוסר 
איבר, ]ויעויין סוכה )דף ל"ו ע"א( דשייך מציאות 

טריפה באתרוג[.

אולם דבר זה צ"ע, דשם ביו"ד מבואר דאין אנו 
סומכים על שיטת הרמב"ם בזה אלא רק בדיעבד, 
ולפי דברי הגר"א שמדמה דין אתרוג לדין טריפה, 
הרי נמצא דאתרוג בלא פיטם, אפילו אם גדל כך 
מתחילה, לא יהיה כשר לכתחילה אלא רק בדיעבד.

ועוד יש לעיין בזה, דהנה ברמ"א )סי' תרמ"ט ס"ז( 

מבואר דיסוד פסול ניטלה פטמתו הוא משום חסר, 

ולכך כשר בשאר הימים, וכן פסק המשנ"ב עיי"ש. 

דפסול  לשיטתו  הרמ"א  דבשלמא  צ"ע  ומעתה 

ניטלה פטמתו הוא משום חסר, שפיר ס"ל שאם 

מתחילת ברייתו גדל כך בלא פיטם לא מיקרי חסר 

וכשר, אולם לדעת המג"א דיסוד הפסול בניטלה 

פטמתו הוא משום חסרון הדר, א"כ לכאורה הוא 

הדין כשגדל כן מתחילה בלא פיטם יפסל, דהוי 

כמו אתרוג ירוק דפסול משום הדר אף שגדל כן 

מתחילה, וצ"ע בזה.

)ספר זכרון כרם יצחק, עמ' רכ"ב(

חזו חזו בני חביבי
מי שלא ראה את מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 
זצ"ל כשהוא רוקד ומפזז בשמחת תורה לא ראה 
אהבת תורה מעולם, מדי שנה בשנה נשנה המחזה 
המרהיב של שמחת התורה המתפרצת מליבו הטהור 
של ראש הישיבה ביום שמחתה: שמחת תורה. בני 
הישיבה ובוגריה שראו פעם אחת את המחזה, שבו 
בכל שנה לראותו, רבים נהרו ממרחקים לראות את 
ראש הישיבה רוקד ושמח עם חמדת שעשועיו, התורה 
הקדושה. נראה היה כי שכח לכמה שעות את מסכת 
יסוריו, הניח את גופו הדואב והמיוסר בצד, והיה רוקד 

בהתלהבות סוחפת כאדם בריא וחזק.

שיאו של המעמד המרגש היה בעת שרקדו ושרו 

את מילות הניגון "כד יתבין ישראל", היה זה מעמד 

שלא מעלמא הדין, ראש הישיבה קם מהכסא אליו 

עמד  מולו  התורה,  לכבוד  ורקד  עמד  רתוק,  היה 

ת"ח ובידיו ספר תורה וראש הישיבה בוכה מתוך 

התרגשות הנפש, ובכוחות על אנושיים הוא קופץ 

ומפזז, דבר שלא מובן כלל בדרך הטבע כיצד הוא 

מסוגל לעשות זאת במצבו, וכל הנוכחים דומעים 

בשירתם: "חזו חזו בני חביבי דמשתכחין בצערא 

לראש  אין  כאילו  דילי",  בחדוותא  ועסקין  דילהון 

הישיבה יסורים נוראים שאופפים את כל גופו, אך 

שום דבר לא מונע בעדו, כי לא הגוף הוא הרוקד, אלא 

נשמתו הטהורה שכמהה ונכספת לתורה הקדושה 

היא שיצאה במחול לכבוד התורה.

כל הנוכחים עומדים מסביב מתרגשים, מתקשים 

להכיל את עוצמת הרגעים הנשגבים.

)בכל נפשך, עמ' 225(

שמחת תורה - לשמוח על מה שלמד
סיפר מרן ראש הישיבה הגאון רבי רפאל שמואלביץ 
בחור  ראיתי  תורה  ביום שמחת  זצ"ל, שנה אחת 
שעומד מן הצד עצוב בשעת ההקפות, ניגשתי אליו 
ושאלתי אותו מדוע אינו משתתף בריקודים יחד 
עם כל הקהל, ענה לי הבחור וטענתו בפיו: כיצד 
אוכל לשמוח בשמחת התורה, מה בכלל אני יודע 
מן התורה הרחבה מני ים, כמה כבר למדתי ממנה? 
אמרתי לו: משל למה הדבר דומה, לאדם שהרויח 

בהגרלת הלוטו בסך מיליון דולר, והפרס הגדול היה 

לשמוח  יכול  הוא  והנה  דולר,  מיליון  עשרה  בסך 

על כך שהרויח סכום עצום של מיליון דולר, ויכול 

להצטער מאידך על שנשמטה ממנו הזכיה הגדולה 

בסך עשרה מיליון.

וכמו כן הוא הדבר כאן, אף שהצער המקנן בלבך 

על אי ידיעת התורה הוא נכון וראוי, אך מכל מקום 

ודאי ישנם שני מבטים על כל נושא, וכל דבר יפה 

בעתו, בכל השנה יש לך לראות ולהתבונן כמה חסר 

לך בלימוד התורה, ולעשות מאמצים להשיג כמה 

שיותר, אבל עכשיו בשמחת תורה זהו הזמן לשמוח 

במה שיש לך, ולכל הרגשה זמן לעצמה, לכל זמן 

ועת - עת ספוד ועת רקוד.

)ליקוטי חכמה ומוסר, עמ' קנ"ד(


