
לא די בידיעה בלבד - צריך לעשות מעשה

בסוכות תשבו... למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל )ויקרא כג, מב-מג(.

מרן המשגיח הגר"י לוינשטיין היה אומר: 

לא די במסורת אבותינו "כי בסוכות הושבתי 

את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". 

האדם  צריך  בלבו,  יתיישבו  שהדברים  כדי 

מישראל להיכנס בעצמו אל הסוכה, לשבת 

שבעה  בה  וללון  בה  ולשתות  לאכול  בה, 

ימים ושבעה לילות, ולהתבונן היטב בהשגחת 

השי"ת. 

מליץ יושר )להג"ר ראובן מלמד זצ"ל(

בשביל ישראל עשה 

אתה בחרתנו מכל העמים )תפילה לג' רגלים(. 

פעם קיבל מרן החפץ חיים מכתב, ובו ביקשוהו 

שיתפלל ויבקש רחמי שמים מפני גזירות רעות 

ופוגרומים שעלולים לבוא על קהילות ישראל. 

בבכייה  עיניו למרום,  חיים את  נשא החפץ 

ובקול נשבר ואמר: בתפילת החג אומרים אנו 

'אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית 

בנו' - למה בחרתנו להביא עלינו פוגרומים?! 

והיסורים  הצרות  את  ופירט  הח"ח  והוסיף 

עד  עתה,  ועד  מאז  ישראל  עם  על  שעברו 

שכלו כוחותיו וזעק בקול: "גענוג גענוג" ]די, 

די[ ונפל מכסאו כשהוא מתעלף. 

 כשסיפר מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 

לוינשטיין את המעשה הוסיף ושאל, לכאורה 

איך פנה הח"ח אל השי"ת בלשון זו, והלא אין 

להתפלל ולפנות כלפי שמיא באופן של "עיון 

תפילה" אשר מזכיר עוונותיו של אדם ומעורר 

עליו את הדין )עי' ברכות נה.( 

אלא - הוסיף ואמר - כאשר מבקש האדם 

על צרכי זולתו מותר הדבר, וכך מצינו אצל 

משה רבינו שביקשה מידת הדין לפגוע בו, 

ישראל  שבשביל  וידוע  גלוי  הקב"ה:  אמר 

עשה. אף כאן בתפילתו של הח"ח - "בשביל 

ישראל עשה".

טללי אורות - לסוכות

 "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)

עלון מוגדל:

סוכות

שמחת תורה

וזאת הברכה
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מתורת רבותינו

דבר הישיבה

 אל תסתכל בסוכה

אלא במה שיש בה

מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 

לסוכה  נכנסים  אנשים  אומר:  היה  זצ"ל 

וסוקרים את הקישוטים. אין ספק שנוי מצוה 

גדול וחשוב - "זה אלי ואנוהו" )שמות טו, 

ב( אתנאה לפניו במצוות )שבת קלג:(. אבל 

ארעי  דירת  שהעולם  הידיעה  היא  העיקר 

ומסתופפים בצלא דמהימנותא.

משל למה הדבר דומה, לאדם ששמע הספד 

מרגש שעורר לתשובה ולחשבון הנפש כי זה 

כל האדם. יצא בהתפעלות עצומה: איזה כושר 

הבעה, איזה עושר ביטוי! וידען הוא – כמה 

מקורות הביא, וציטט בעל פה... 

של  משמו  אמרו  אמר:  אחרת  ובהזדמנות 

הסבא מקלם: כל מצבו ומדרגתו של האדם 

הזה.  העולם  כלפי  וביחסו  בגישתו  תלויים 

על  ועיקר,  קבע  הזה  בעולם  הרואה  אדם 

נקלה יבוא לידי חטא. על כן כדי להינצל מן 

החטא, ראשית כל על האדם לקבוע בנפשו 

כי העולם הזה ארעי ובר חלוף )עכ"ד(.

יום  לאחר  מיד  הסוכות  חג  נקבע  לפיכך 

להינצל  שהדרך  להורותנו  כדי  הכיפורים, 

יום  של  עיקר  שהוא  החטא  מן  ולהישמר 

הכיפורים, היא על ידי עשיית העולם הזה 

ל'ארעי' שהוא יסודו ועיקרו של חג הסוכות.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים

סוכות



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

להרבות שמחה של מצוה – שמחה של תורה

בדברי התעוררות שאמר מרן ראש הישיבה

הק'  הישיבה  בסוכת  זצ"ל  פרצוביץ  הגר"נ   

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 

יתירה,  שמחה  יום  במקדש  היתה  הסוכות 

ה'  לפני  ושמחתם  מ(  כג,  )ויקרא  שנאמר 

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 

צריכה להיות שמחה של מצוה, ומה שכתוב 

בתורה ושמחתם הכוונה לשמחה של מצוה. 

מצות  על  הוא  הכתוב  עיקר  שבודאי  והיינו 

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.

ניכנס  מעט  עוד  ה'זמן',  מתחיל  מעט  עוד 

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. 

"המלאך של הושענא רבה"

בביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה 

הגורל  ומוכי  הנדכאים  כל  היו  זצ"ל  פינקל 

כאורחים של קבע, תמיד הרגישו שם רצויים 

ואהובים, והוא קיבלם תמיד בסבר פנים יפות 

ומאירות. סיפור מיוחד ומפעים סיפר בנו הגה"צ 

רבי בנימין פינקל שליט"א בהספדו לפני מיטתו:

על  סמוכים  שהיו  האומללים  האנשים  בין 

שולחנו של אבי היה יהודי גלמוד ומסכן בשם 

משה יצחק, היה זה לפני עשרות שנים ביום 

הושענא רבה, כאשר הגיע משה יצחק לסוכתו 

של אבא ובכה בפניו שחברת החשמל עומדת 

לנתק את החשמל בביתו בעקבות חוב מצטבר 

בסך 90 לירות, סכום עצום בימים ההם, וביקש 

שאבא יעזור לו.

הוציא רבי אריה מכיסו הדל והמרוקן חמש 

למשה  אותו  ונתן  מאד,  גדול  סכום  לירות, 

יצחק, אך הוא המשיך לבכות ואמר שלא די 

בכך, בלי שהיות חבש רבי אריה את כובעו, עזב 

את ביתו ומשפחתו בעיצומו של היום הגדול, 

עד שהשיג  לדלת,  עמו מדלת  לסובב  והחל 

עבורו את רוב הסכום הנדרש, מאז היה מכנה 

אותו משה יצחק "המלאך של הושענא רבה".

בענין שתיית מים חוץ לסוכה

וז"ל:  ו'(  כתב הרמב"ם )פ"ו מהל' סוכה הל' 

"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 

סו1כה יקפיד לשתות מים בסוכה, אלא יקפיד 

שלא לשתות חוץ לסוכה כלל.

ועוד דקדק מלשון הרמב"ם שכתב "הרי זה 

מקומות  בכמה  מצאנו  זה  ולשון  משובח", 

ברמב"ם בענין הסיבה בליל הסדר בכל הסעודה, 

וכן בענין מתנות לאביונים שכל המוסיף בהם 

הרי זה משובח.

קצבה  נתנו  שחכמים  אלו  בדברים  והביאור 

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 

קיום מצוה, וזהו שכתב הרמב"ם שאם מחמיר 

שלא לשתות חוץ לסוכה הרי זה משובח, והיינו 

שממשיך על עצמו קיום המצוה יותר מהחיוב 

שחייבתו התורה )בנין נחום - עמ' ש"צ(.

מתורת רבותינו

עובדות מרבותינו

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

מתורת רבותינו

הקפות סביב ה'סטנדר'

חיים  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  שח 

שמואלביץ זצ"ל "כאשר נתבונן בהקפות, את 

מה מקיפים? ועם מי מקיפים? נגיע ללימוד 

חשוב" - כי הנה הכלל הוא שהדבר שמקיפין 

אותו הוא העומד במרכז, והוא החשוב, ולפיכך 

מקיפין אותו כדי להראות את חשיבותו. 

בהושענא רבה עושים הקפות סביב התורה עם 

ארבעת המינים שבידינו, ללמדנו כי אנו קשורים 

ואגודים במצוות. ביום זה אנו מעמידים את 

ספרי התורה במרכז, ומסובבים סביב לתורה, 

אל  בידינו  אשר  המצוה  שייכות  את  להביע 

התורה הזאת, אשר אנו יגעים בה מתוך שאיפה 

ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. 

למחרת, ביום שמחת תורה, שוב אנו סובבים 

במעגלים סביב לבימה, אך לא כיום הושענא 

רבה, בו הקפנו במצוות שבידינו את ספר התורה 

שהנחנו על הבימה, הרי ביום זה של שמחת 

תורה אנו מקיפים בספרי תורה את הבימה אשר 

עליה אנו מניחים את התורה בשעת קריאתה. 

רבה  הושענא  ביום  בשלמא  להבין,  יש  וזה 

ספר  את  ביותר  החשוב  הדבר  את  מקיפים 

התורה עצמו, אבל בשמחת תורה אנו מקיפים 

את הבימה. איזה חשיבות יש בשולחן המשמש 

לקרוא עליו?

בא  שזה  הגר"ח  מרן  ומבאר  ממשיך  אלא 

ללמדנו שכמו שבהושענא רבה אנו מביעים את 

הקשר שבמצוות שבידינו עם התורה המוקפת, 

כך ביום שמחת תורה אנו מביעים את הקשר 

בינינו הלומדים אל הסטנדר! שהרי עיקר תכלית 

כתיבת ספר תורה הוא כמו שנאמר "ללמדה את 

בני ישראל", ולכן כאשר הוא מונח על הבימה 

לשם קריאה אז הוא עיקר התועלת מהספר, 

ולכן אנו מקיפים את השולחן עם ספרי התורה 

להראות כי בלי הלימוד תורה על השולחן לא 

מיצינו את תכלית הימצאותם של ספרי התורה 

המונחים בארון הקודש. 

שיחות מוסר

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 

התורה  שמחת  של  המרהיב  המחזה  נשנה 

המתפרצת מליבו הטהור של ראש הישיבה ביום 

ובוגריה  שמחתה: שמחת תורה. בני הישיבה 

שראו פעם אחת את המחזה, שבו בכל שנה 

את  לראות  ממרחקים  נהרו  רבים  לראותו, 

ראש הישיבה רוקד ושמח עם חמדת שעשועיו, 

לכמה  שכח  כי  היה  נראה  הקדושה.  התורה 

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 היה רתוק, עמד ורקד לכבוד 

התורה, מולו עמד 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 דילהון ועסקין 

הישיבה  לראש  אין  כאילו  דילי",  בחדוותא 

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



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

"כיצד יעלה על הדעת לנסוע מן הישיבה?!"

האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו )דברים לג, ט(.

כותב ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי 

ברוך מרדכי אזרחי שליט"א את ששמע מהגר"י 

אלאי זצ"ל מתלמידי הישיבה במיר, אשר סיפר 

ותיאר ברתת על מנהגו של מרן המשגיח הגה"צ 

רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל לפזז ולכרכר לפני 

ספרי התורה בשעת ההקפות בשמחת תורה. 

מדי פעם היה נעצר המשגיח ומקיש בידו על 

הבימה לאות לדממה שהשתררה תיכף בהיכל, 

ערך  יקרת  גודל  על  במילים קצרות  ומנביע 

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".

על  יעלה  "כי  הוסיף בקולו הרועם,  "היתכן", 

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?!

מרן  במחיצת  תורה  שמחת  נרחב  ]תיאור 

המשגיח ראה במדור במבאר רבותינו[

ברכת מרדכי )עמ' שצ"ה(

אין 'טוב' אלא 'תורה'

מימינו אש דת למו )וזאת הברכה. דברים לג, ב(. לפי שהוא דרך חיבה, כדכתיב )שיר השירים ב, ו( וימינו תחבקני )חזקוני(.

בביאור הדברים אמר מרן ראש הישיבה הגאון 

רבי אריה פינקל זצ"ל בטוב טעם, התורה ניתנה 

לישראל בימין, שהוא העיקר ודרך חיבה, והכוונה 

בזה להורות שעיקר נתינת התורה היתה לטוב 

היה  אילו  כי  נוספת,  מטרה  לצורך  ולא  לנו, 

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 

וכבוד,  עושר  שכן  וכל  איכא  ימים  אורך  בה 

למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים 

ליכא. ופירש רש"י: "מיימינים בה עוסקין לשמה, 

משמאילים שלא 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 כשמקיים אותה, זוכה לאורך 

ימים ושכרו מעל 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(

זיכוי הזולת גדול יותר ממה שעושה בעצמו

יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה )לג, ו-ז(. 

הגמרא במסכת סוטה מביאה: "אמר ר' שמואל

 בר נחמני אר"י מאי דכתיב 'יחי ראובן וכו' וזאת 

ליהודה' כל אותם שנים שהיו ישראל במדבר 

היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון, עד 

שעמד משה וביקש עליו רחמים, אמר: ריבונו 

של עולם מי גרם לראובן שיודה? יהודה! וזאת 

ליהודה שמע ה' קול יהודה". 

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ: יש 

לכשעצמה  יהודה  של  הודאתו  וכי  להתבונן 

הודאתו  ידי  על  הרי  היא?  זוטרתא  מילתא 

ניצלו שלוש נפשות )תמר ושני עובריה(, ומדוע 

לא תהא הודאה זו לכשעצמה זכות מספיקה 

יהודה מהדין, עד שהוזקק  בכדי להציל את 

אף  שיודה  לראובן  גרמה  זו  שהודאה  לכך 

הוא? והנלמד מזה: שזיכוי הזולת גדול הוא 

יותר ממה שעושה האדם בעצמו.

מתורת רבותינו



שמחת תורה במחיצת מרן המשגיח 

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם היה רגיל לומר: 

מי שלא התעלה כראוי בר"ה ויוה"כ, עדיין יכול 

להשלים זאת בשמחת תורה. עוד אמר, כי הוא 

יכול להכיר את דרגתם הרוחנית של תלמידיו 

על פי ריקודיהם בשמחת תורה )זכרון גבריאל(.

ימוש  לא  לעולם  מספר:  זצ"ל  וולבה  הגר"ש 

מזכרוננו יום שמחת תורה במחיצתו של מרן 

היה  רגיל  זצ"ל,  הלוי  ירוחם  הג"ר  המשגיח 

לומר דברי התעוררות בהתפעלות עצומה וכל 

קטע מהמאמר סיים בשירת 'אשריכם ישראל'. 

הוא היה שר ורוקד וידיו היו נשואות לשמים 

וציבור תלמידיו שהצטופפו למטה רקד כנגדו, 

בתום דבריו ירד ממקומו שליד ארון הקודש, 

ואז החל ריקוד שכל עיניים זלגו דמעות מרוב 

הפלגת רגשות קודש. מה נהדר היה המראה 

הזה אשר מאות תלמידיו וביניהם גדולי עולם 

רקדו בבכי ובשירות. מרן המשגיח עצמו קרא 

פעם במהלך מאמר התעוררות כזה: "איך ווייס 

ניט וואס איז העלטער ביים בורא עולם דער יום 

כיפור אונזערער צו דער שמחת תורה" – "אינני 

יודע מה יותר חביב לבורא עולם היום כיפור 

שלנו או השמחת תורה" )'האדם ביקר' עמ' כז(

עדות אישית מספרת בתו של מרן המשגיח 

הגר"י לוינשטיין מזווית הראיה שלה: סוכות 

נקרא 'זמן שמחתנו' בישיבת מיר זה באמת היה 

זמן של שמחה. בכל לילה במשך חג הסוכות 

חגגו בישיבה את שמחת בית השואבה. אבל 

שמחת תורה בישיבה היה משהו מיוחד, הנשים 

מחיצה,  מאחורי  המדרש  בית  בפינת  עמדו 

מרן  ההקפות.  לתחילת  בהתרגשות  ומחכות 

שאר  ולידו  במזרח  עמד  ירוחם  ר'  המשגיח 

ראשי הישיבות כשהם מחזיקים באהבה את 

ספרי התורה, אני עדיין זוכרת איך שעקבתי 

אחרי רבי ירוחם כשהוא מוביל את התהלוכה, 

את  וקרא  בידיו,  פמוטות  שתי  החזיק  הוא 

הפסוקים בריכוז רב. פניו זהרו בעת שהלך לפי 

קצב התפילות, אח"כ החלו הריקודים מלאי 

חיות ואושר האופייניים לבני תורה צעירים. 

הקפה,  לכל  כשעה  הקדיש  המשגיח  מרן 

ידיו  את  הרים  לסיים  שצריך  וכשהחליט 

כשהיו  גם  מיידי,  באופן  פסקו  והריקודים 

בשיא המרץ. היו בחורים ששתו קצת על מנת 

להגביר את המרץ כדי שיוכלו לרקוד מתוך 

שמחה אמיתית, שיכורים אלו לא היו אלימים 

או מתפרעים, אלא היוו קידוש השם אמיתי 

בריקודיהם מלאי האהבה והשמחה )מפיהם 

של רבותינו - עמ' 199(. 

 וכך תיאר הג"ר זלמן רוטברג ראש ישיבת בית 

מאיר את המעמד הקדוש. לאחר סיום ההקפות 

נהג מרן המשגיח רבי ירוחם לעמוד על מדרגות 

לבבו  מנהמת  נרגשת  בשיחה  הקודש.  ארון 

'אגיל ואשמח  הגואה, הוא דיבר על הפזמון 

בשמחת התורה' המסתיים במלים 'אשריכם 

ישראל אשר בחר בכם אל והנחילכם התורה 

ממדבר מתנה' מרן המשגיח ייחד את הדברים 

התורה  בשבח  המדבר  פזמון  מאותו  לקטע 

וישראל וכשסיים את דבריו שנאמרו בהתלהבות 

גדולה היה מתחיל לשיר 'אשריכם ישראל' וכל 

התלמידים אחריו כך חזר בלהט ובקול גדול 

על כל פיסקא ופיסקא מאותו פזמון.

שיחתו בשמחת תורה האחרון לחייו

אחד מתלמידיו רשם את דברי ההתעוררות 

לחייו  האחרון  התורה  בשמחת  רבנו  שאמר 

)שנת צרו"ת(. 

וכך פתח מרן המשגיח רבי ירוחם ואמר: "העולם 

טועה בחושבו שהקב"ה אוהב את ישראל מפני 

מעלת האומה. האמת היא, שאהבת הקב"ה 

אותנו אינה תלויה בשום סיבה, וטעם כי אהבתו 

יתברך היא אהבת אב את בנו. האב אינו אוהב 

את בנו בגלל יופיו וטובו, אלא מתוך ההרגש 

הטבעי שאינו בשום סיבה וטעם, ורק ממילא 

הוא נהנה אם בנו יהיה טוב ויפה. כן היא אהבת 

הבורא יתברך אותנו - אינה תלויה בשום טעם. 

אהבה - היא סוד האומה הישראלית! ואם אנו 

זכינו לכך - אשריכם! אשריכם ישראל, אשריכם 

ישראל, אשריכם ישראל! אשר בחר בכם! 

ההתרגשות ששררה במקום לשמע הדברים לא 

תתואר. חרדת קודש אפפה את השומעים, ועיני 

כולם הזילו דמעות. כמו מאליהן חברו הידיים 

זו לזו, והרגליים התרוממו לריקוד נלהב. ריקוד 

שכולו קודש לה'. אשרינו!

ומרן המשגיח המשיך ואמר: 

"סוד האומה היא אהבה, אהבת אב לבן. אם אין 

הבן מצליח בדרך זו, הוא מצליח בדרך אחרת, 

עד שסוף סוף הוא מצליח. כן היא מידת הקב"ה 

- אשריכם  לכך  זכינו  ואם  ישראל.  כלל  עם 

ישראל!" ושוב ריקוד... הלב מלא שירה, האושר 

נסוך על הפנים, והרגליים מתרוממות לריקוד 

של מצוה. הן רבנו הבטיח בדבריו שסוף סוף 

נצליח! אשרינו. 

"כשעלה משה למרום היה שונה ושוכח, עד 

במתנה. מתנה  התורה  הקב"ה את  לו  שנתן 

היא הגדרה אחרת, הגדרה של מתנת חינם. 

כל כך צחה ומצוחצחה התורה הקדושה, עד 

שמשה רבנו ע"ה לא היה יכול לתפסה, ונתנה 

לו הקב"ה במתנת חנם. אין אנו צריכים לשום 

מעשה, אלא להושיט ידינו ולומר: תן לנו! ומיד 

ישפיע עלינו שפע ברכות ממעיינות אין סופיים! 

ואם אנו זכינו לכך - אשריכם ישראל!... 

ושוב ריקוד... וידי הרוקדים נישאות בתחינה: 

ריבונו של עולם אנא, תן לנו! תן לנו את תורתך 

הקדושה, אשרינו! "כל כך בקלות אפשר להשיג 

את התורה, שהיא כל כך גדולה! כל התורה 

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

מבאר 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

כמה פרשיות יש בתורה ג"ן או ד"ן

לרגל סיום והתחלת התורה, נדון בדיון מרתק 

ששקלו וטרי האחרונים האם בתורה יש נ"ד 

פרשיות או רק נ"ג, דהנה בדברי חכמינו ז"ל 

רק  בשלימותן,  הפרשיות  סדר  מפורט  לא 

)מגילה  "ואתה תצוה"  פרשיות בודדות כגון: 

כט:( "כי תשא" )שם ל:( "ויקהל" )שם(, צו את 

אהרן )שם כט:( "קדושים תהיו" )זבחים כח:(. 

אבל סך מספר הפרשיות שיש בתורה איתא 

במדרש הנעלם )זוה"ק פר' וירא קד:(, זוהר הק' 

יג דף  זוהר )תיקון  רו:(, ובתיקוני  ויקהל  )פר' 

כט:(: "דיש בתורה ג"ן סדרים דאורייתא, וזהו 

דכתיב )שיר השירים ד, יב( "גן נעול אחותי כלה. 

והביא מרן החיד"א )בספרו דבש לפי מערכה 

פ' אות ג'( בשם ספר קדמון )על קלף כתב יד( 

סימן לדבר מה שנאמר )שמות לא, יח( לוחות 

אב"ן – גימטריא ג"ן.

קושיית העולם - הרי יש נ"ד פרשיות

"מקשים העולם" מדוע נקטו חז"ל ג"ן פרשיות, 

בו בזמן שיש לנו נ"ד פרשיות, הרבה תירוצים 

בקצירת  לאחת  אחת  ונסדרם  בזה,  נאמרו 

האומ"ר:

א. "וזאת הברכה" – אינה נחשבת לפרשה

מהר"ם  של  תירוצו  את  נביא  בראשית, 

מהר"ש אבוהב,  זכות )בפירושו לזוהר( בשם 

בכלל  נכללת  אינה  הברכה"  "וזאת  דפרשת 

מנין הפרשיות, שאין קורין אותה בשבת רק 

בשמחת תורה )הובא בדבש לפי מערכת פ' 

אות ג'(. 

תירוץ נפלא כיוצא בזה נאמר על ידי הרה"ק 

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל, "וזאת הברכה אינה 

פרשה" אלא לכשיקיימו כל התורה אז מבטיחה 

התורה "וזאת הברכה" עכ"ד, ודפח"ח. 

ב. "תרומה - תצוה" – נחשבים כפרשה אחת

)חומת אנך – תצוה  החיד"א מחדש  ב. מרן 

ובשאר ספריו( די"ל שפרשת תרומה ופרשת 

תצוה נחשבות כאחת, לכבוד משה רבינו ע"ה 

שלא נזכר שמו בפרשת תצוה, ולכבודו נחשבת 

פר' תצוה כאילו היא סיום פרשת תרומה. 

ונעתיק לשונו המתוק )חומת אנך שם(: "ואתה 

תצוה את בני ישראל". אמרו רז"ל דבפרשה זו 

לא נזכר 'משה' משום שאמר 'מחני נא מספרך 

אשר כתבת' ונתקיים מיהא שלא נזכר שמו 

בפרשה זו. ואפשר דיען דמרע"ה מסר עצמו 

להצלת ישראל והפליא לעשות בעידן רתחא. 

לכן דיבורו נתקיים איזה דבר שלא נזכר שמו 

בפרשה זו. וגם זה המעט לכבוד מרע"ה נאמרה 

פרשה זו בלשון הזה 'ואתה' תצוה. ונראה שזאת 

הפרשה היא סיום פר' תרומה ואינה פרשה בפני 

עצמה אלא היא מחוברת עם פרשת תרומה 

הטוב  שמו  )-פעמים(  זמני  כמה  נזכר  וכבר 

)של משה רבינו( בפרשת תרומה. ועל פי זה 

אפשר לישב חקירה גדולה כי אמרו רז"ל בזהר 

ובמדרשים כי הפרשיות הם ג"ן פרשיות. והרב 

עיר וקדיש מהר"ם זכותו ז"ל הוקשה לו דהם 

נ"ד פרשיות והרב החסיד מהר"ש אבוהב ז"ל 

דנקראת  דל מהכא  וזאת הברכה  דפ'  תירץ 

בשמחת תורה ועל הרוב הוא בחול ואינה כשאר 

ריוה  ולא  פרשיות שנקראות בשבתות עכ"ד 

צמאונינו בזה ואינו טעם מספיק. אמנם לפי 

האמור דלכבוד מרע"ה רצה הקב"ה דפרשת 

דהיינו  י"ל  פר' תרומה  בסיום  נחשבת  תצוה 

דאמרו רז"ל שהם ג"ן פרשיות דתרומה ותצוה 

נחשבות אחת עכ"ל.

ג. "נצבים - וילך" – נחשבים כפרשה אחת

ג. מהר"ם זכות )בפירושו לזוהר( מתרץ דפרשיות 

"נצבים - וילך" על פי הרוב מחוברות, ואף על פי 

שלפעמים הם נפרדות )בשנה מעוברת( חשובי 

כאחת, משום שהם סמוכות נקראות יחד, יותר 

משאר פרשיות שאינן נקראות כאחת, אלא 

בשנה פשוטה )משא"כ נצבים – וילך לפעמים 

ומצוותיה, ציוויה ומידותיה הם רק כמו גפרורים 

להצית האש בנשמת עם ישראל. האש כבד 

נמצאת, ודרושים רק גפרורים להוציאה לפועל. 

האומה הישראלית מלאה אור ואש, וכל התורה 

והמצוות והמעלות הן כגפרורים לנשמת כלל 

ישראל, ואם אנו זכינו לכך - אשריכם ישראל!... 

ושוב ריקוד... והלב עולה על גדותיו בתפילה 

לנשמה!  גפרורים  ולמצוות  לתורה  שנזכה 

אשרינו! 

"ואם תורה ומצוות, מידות ומעלות, שהם דברים 

גבוהים ונכבדים עד אין קץ, הם רק כגפרורים 

נשמת  היא  נכבדת  כמה   - ישראל  לנשמת 

ישראל! ואם אנו זכינו לכך - אשריכם ישראל!"... 

ושוב ריקוד... אוי, כמה נכבדת נשמתנו, נשמת 

ישראל, אשרינו!

עיון בפרשה

מבאר 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

מחוברות אף בשנה מעוברת(.

ד. "נצבים - וילך" – הם באמת פרשה אחת

ד. מרן החיד"א )דבש לפי מערכת פ' אות ג'( 

מוסיף על תירוצו דיש לומר דלעולם פרשיות 

וכשאין ברירה  וילך הם פרשה אחת,  נצבים 

לשנים,  אותם  מחלקים  השבתות(  )מחמת 

ומביא ראי' לדבריו שמצא בספר קדמון על 

קלף כתב יד שג"ן פרשיות הם, ומפרט שם 

ומסיים  'נצבים'  ומזכיר פרשת  כל הפרשיות 

'וזאת הברכה' בלא שמזכיר פרשת  בפרשת 

וילך, על כרחך דהם פרשה אחת אלא דזימנין 

מחלקים אותה לשנים. 

אף הגר"א מוילנא בביאור הגר"א )על תיקוני 

זוהר תיקום י"ג דף כט:( כתב כן, וזה לשונו: 

"נצבים וילך סדרא אחד הוא, ולא חלקו אלא 

להפסיק בין תבוא לראש השנה כשחל בב"ג 

עכ"ל.

הביא  יד(  )עמ'  השביעי  ליום  חרותה  בספר 

כמה ראיות ואסמכתאות לתירוץ זה, ונביאם 

בתמצית הקיצור, הרמב"ם )אהבה סדר תפילות 

כל השנה ד"ה המפטיר בנביא( מפרט כל סדר 

הפרשיות, ואינו מביא פרשת "וילך" רק "נצבים" 

ומיד לאחריו "האזינו", ומוכח מכאן דהרמב"ם 

היא  הפרשה  כיון שתחילת  "וילך"  כתב  לא 

"נצבים", אלא שמחלקים את נצבים לשנים.

וכן כתב להדיא בראבי"ה )מסכת מגילה סימן 

תקצ"ה( לבאר מדוע מחלקים פרשת "ואתם 

ברור מדבריו שהם  ומשמע  לשניים,  נצבים" 

)ח"ב  ויטרי  במחזור  גם  יעו"ש.  אחת  פרשה 

הלכות ספר תורה סי' תקכב( מביא חלוקת 

הפרשיות, וכל מה שכתוב בפרשת וילך כותב 

הוא על פרשת נצבים, ומסיים חסלת פרשת 

נצבים.

ראיה נוספת הביא בספר חרותה ליוה"ש )שם(, 

דבכל החומשים מצוין בסוף הפרשה סך כל 

הפסוקים שיש בפרשה, וכן סימן על המספר. 

אדני"ה  פסוקים  "ע'  כתבו  וילך  פרשת  ועל 

סימן" והכוונה על 'נצבים' שיש בה מ' פסוקים, 

עם 'וילך' שיש בה ל' פסוקים, וביחד הם ע' 

פסוקים )ובזמננו בחומשים שהוסדרו מחדש 

מ' של  ועם  ל'  ידי שהוסיפו  זאת על  תיקנו 

נצבים ע' פסוקים אדני"ה סימן( עכ"ד ודפח"ח.

עיון בפרשה

ימים מקדם

 בסוכות תשבו
מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל באירוע בסוכת הישיבה. לימינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל 

ולשמאלו יבדלח"ט הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי הישיבה.
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 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
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בכל העניינים

ירחי כלה ותשובה

מעמד מופלא התקיים בהיכלי הישיבה הקד' 
יומיים  למשך  כאשר  תשובה,  ימי  בעשרת 
תמימים זנחו עשרות בעלי בתים אוהבי תורה 
מכל רחבי הארץ את כל עסקיהם ושבו לימיהם 
בישיבה כשהם עולים להיכלי התורה, לעלות 
ולהתעלות בתורה ובחכמתה, בימים הגדולים 

של עשרת ימי תשובה.

הסדרים התקיימו בהיכל בית המדרש, כאשר 
באי ה'ירחי כלה' לומדים בחברותא עם אברכים 
א'  תלמידי הישיבה. שעות הבוקר של סדר 
הוקדשו ללימוד סוגיות 'עוסק במצוה' ו'מצטער' 
שעניינן בהלכות סוכה. על הסוגיות בענין זה 
שמעו משתתפי ה'ירחי כלה' שיעורים ממורינו 
אשר  רבי  ומהגאון  שליט"א  הישיבה  ראש 

אריאלי שליט"א.

כלה'  ה'ירחי  אחר הצהריים עסקו משתתפי 
בסוגיות ריבית, עליהם שמעו שיעורים בנושאים 
רבי  זה, מפי הגאון  בענין סבוך  אקטואליים 
שלמה זאב קרליבך שליט"א וכן מהגאון הגדול 

רבי אשר וייס שליט"א. 

כן זכו המשתתפים לשיחה מיוחדת ומרוממת 
מפי מורינו המשגיח הגה"צ רבי אהרן חדש 
שליט"א, לשיעור מיוחד בהלכות תשובה מפי 
מורינו הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי 
הגאון  מורינו  מפי  מוסר  ולשיחת  הישיבה, 
מראשי  שליט"א  ברזל  יצחק  אברהם  רבי 
הישיבה במודיעין עילית. לצורכי סדרי הלימוד 
והשיעורים הוכנו עבור משתתפי ה'ירחי כלה' 
חוברות מיוחדות של מראי מקומות, כדי לרומם 

את שעות הלימוד המופלאות. 

משתתפי ה'ירחי כלה' הפכו ביומיים אלו חלק 
מתלמידי הישיבה כשארוחותיהם מוגשות להם 

בטוב טעם בחדר האוכל של הישיבה.

מפליא ומרגש היה לראות את 'ארון הפלאפונים' 
שנבנה עבור משתתפי ה'ירחי כלה' מחוץ לבית 
המדרש, כאשר הם מפקידים שם את מכשירי 
הטלפון וכך נכנסים ליומיים של בניתוק מוחלט 
מכל עסקיהם ועסקי העולם, ומקדישים את 
עצמם אך ורק לעמל התורה בצורה מופלאה.

מיוחד  אירוע  התקיים  כלה'  ה'ירחי  בסיום 
העתיקה  בעיר  בגג  נערך  למשתתפים אשר 
אל מול מקום המקדש, האירוע נפתח בתפילת 
נערכה סעודת  ולאחר מכן  מעריב מרוממת 
שליט"א,  הישיבה  רבני  בהשתתפות  מצוה 
פינקל  בנימין  רבי  הגה"צ  דברים  נשאו  בה 
שליט"א,  פינקל  ישעי'  רבי  והגאון  שליט"א 
כשהם מחזקים את המשתתפים ומפליאים 
את התמסרותם לתורה ועמלה במשך יומיים 
ארוכים מתוך התדבקות בתורה ועמליה בצורה 
נציג  זה  באירוע  דברים  נשא  כן  מופלאה. 
המשתתפים ר' אלי רוזנגרטן הי"ו שהביע את 
התרגשותם הרבה של משתתפי ה'ירחי כלה' 

על הזכות שנפלה בחלקם.

בסיום ה'ירחי כלה' הודו המשתתפים להנהלת 
הישיבה על הארגון המושלם של אירוע נדיר 
המיוחדות  לתקופות  אותם  השיב  אשר  זה 
אותן חוו בימי לימודם בישיבה, מתוך עמל 
והוטבעו  בעצמותיהם  נחקקו  אשר  ושקידה 

בהם לכל ימי חייהם.

מהנעשה והנשמע

סדרי הלימוד בהיכלי הישיבה הקדושה עם תלמידי הישיבה

מעמד הסיום מול מקום המקדש

שיעור מפי הגאון רבי אשר אריאלי


