
התחדשות בלימוד התורה
יערוף כמטר לקחי. )דברים לב, ב(

מה דגים שבים פותחין את פיהם לקבל טיפת 

המטר שיורדת מן השמים, כך דברי תורה, תלמיד 

חכם שומע מדרש או הגדה מצית אזנו לשמוע. 

)פסיקתא זוטרתא, האזינו(

בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל 

זצ"ל על חובת ההתחדשות בלימוד התורה השמיע 

ואמר, חז"ל השוו את לומדי התורה לדגים, ואף 

שהדגים הן ים שלם יש להם, אף על פי כן הם 

כל  כי  מים,  טיפת  כל  לקראת  ועולים  קופצים 
טיפה וטיפה היא התחדשות, וזו חביבות נוספת 
ומיוחדת, וכך החובה מוטלת על לומדי התורה 
התורה  איננה  התורה של אתמול  להתחדשות, 
של היום, וזהו יסוד החביבות של התורה, וכן אמר 
המשורר )תהלים יט, ט( פקודי ה' ישרים משמחי 
לב, עסק התורה צריך להיות בדיבוק חברים וריתחא 
דאורייתא מחודשת בכל עת, בכל יום יהיו בעיניך 

כאילו היום ניתנו.

)ישורון, כרך כ"ז, עמ' שס"ב(

משפטי ה' אמת - צדקו יחדיו
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א-ל אמונה 

ואין עול. )דברים לב, ד(

תימה היא, וכי מה שבח הוא למשפטי הקב"ה 
שאין בהם עול, וכי משפטי בני אדם אינם צריכים 
להיות באופן זה, וכי מותר להם לבני אדם לעשות 

עול במשפט?

תירץ הגאון רבי יצחק בלאזר זצ"ל )כוכבי אור 
מאמר ג'(, משפטי בני אדם אף אם יעשו על פי 
הדין והיושר, מכל מקום לא ימלט מהם עיוות ועול, 
כי אין בכוחו של בשר ודם למצות בדקדוק את 
גודל החטא ועומקו, ובודאי שאין בכח אנוש לאמוד 
את מידת העונש המדויקת המגעת לחוטא, אלא 
שופט בשר ודם אומד כפי יכולתו את החטא ועונשו, 

ועל פי אומדן דעתו הינו קובע וחורץ את הדין.

אך לא כן הדברים במשפטי הקב"ה, כאשר הקב"ה 
מודד לאדם עונשו הוא נמדד כחוט השערה, כל 
ומידת  נמרץ,  משפטי הקב"ה נפסקים בדקדוק 
העונש מצומצמת בדיוק כפי חטאו, וכפי שיעור 
החטא כך שיעור ומידת העונש, וזוהי כוונת הכתוב 
"אין עול צדיק וישר הוא", כי מידת המשפט של 

הקב"ה מצומצמת בדקדוק אמיתי ושלם.

מהלך נוסף בזה אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח 
שמואלביץ זצ"ל בשיחותיו, והוא עפ"י ביאור הכתוב 
"משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" )תהלים יט, י(, כי 

בעוד שבמשפט מלכותא דארעא אין דנים אלא 
את החוטא עצמו, אף אם כתוצאה מהעונש יגרם 
ואוהביו, על  וסבל לבני משפחתו  בעקיפין צער 
לא עול בכפם, למרות זאת אין מתחשבים בכך, 
כי שופט בן אנוש אינו יכול לשים את לבו לכל 
הסובב מסביב, אלא מופקד עליו להשית עונש 
על החוטא לבדו שיקבל את ענשו המגיע לו כפי 
ידי בשר ודם  חטאו, ונמצא שבעונש הניתן על 

נענשים בזה גם אנשים חפים מפשע.

אבל להבדיל משפטי הקב"ה אינם כן, אלא משפטי 
ה' אמת צדקו יחדיו, כל פרט ופרט נלקח בחשבון, 
ואין אדם נושא בצער בעטיו של המשפט אלא 
אם כן הוא חייב לשאת בצער זה, ואם כן לו יצויר 
שבעקבות העונש יהיה נגרם סבל לאדם שאינו 
ראוי מצד מעשיו לקבל עונש שכזה, הרי יעכב 
הדבר שאף הנידון עצמו לא יקבל את עונשו המגיע 
לו מפאת חטאיו, וזהו פירוש הכתוב "משפטי ה' 
אמת צדקו יחדיו", כלומר בשעת המשפט נלקח 
בחשבון הצער והכאב של כל משפחתו וקרוביו 

של הנידון והכל נעשה בדקדוק ובצדק.

דוגמא להנהגה זו אנו מוצאים במה שאמרו חז"ל 
"בעון נדרים מתה אשה של אדם" )שבת דף ל"ב 
ע"ב( ולכאורה כיצד נגזרת מיתה לאשה עבור חטא 
הבעל, וכי משפט אמת יש בזה? אלא ודאי שאשה 
זו בת מות היא בשל חטאיה, אולם כל עוד שלא 

ב ָהָאָדם ְלַייֵקר ֶאת ִלּמּוד ַהּמּוָסר,  ה ַחיָּ מָּ ֶכם ַהּיוֹם וגו' )דברים לב, מו(. רוִֹאים ָאנּו ַעד כַּ ר ָאנִֹכי ֵמִעיד בָּ ָבִרים ֲאשֶׁ ימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל ַהדְּ  שִׂ
ת  מַּ ל ְיסוֹדוֹ הּוא ִהְתּבוְֹננּות ַאֲחֵרי ִהְתּבוְֹננּות, ְושִׂ כָּ ּמּוד ַהּמּוָסר, שֶׁ לִּ פּון בְּ ה ַהצָּ ֻגלָּ יב ֶאת ָהאוָֹצר ַהגָּדוֹל ְוַרב ַהסְּ ַעד ֵהיָכן ָעָליו ְלַהֲחשִׁ

ימּו ְלַבְבֶכם - ִהְתּבוְֹננּות! ר ַהּכֹל הּוא שִׂ סוֹד ְוִעקָּ יְּ יעּו ֵאָליו, ְלִפי שֶׁ י ַיגִּ ב ְלַקְרָבם ַעד כִּ ָבִרים ֶאל ַהלֵּ ַהדְּ
 )מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"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

אין לישראל קיום ומציאות בלי 
התורה

בפרשתנו על הפסוק "יסובבנהו יבוננהו יצרנהו 
כאישון עינו" )לב, י( מפרש רש"י "סבבם והקיפם 
בעננים וסבבם בדגלים לארבע רוחות, וסבבם 
בתחתית ההר שכפאו עליהם כגיגית". והתמיהה 
מזדעקת מאליה, הלא בפסוק זה מדובר בשבחן 
הקב"ה  להם  שהשפיע  והטובות  ישראל  של 
ולא  היא  גנאי  כגיגית  הר  כפיית  והרי  במדבר, 
שבח, שהוצרכו לכפות עליהם את ההר כגיגית 
כדי שיקבלו את התורה, ומדוע נזכר ענין זה בתוך 

סיפור שבחם ומעלתם של ישראל?

תירץ מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, 
כפיית ההר מעלה נפלאה היא! נתינת התורה 
באופן שכזה מורה לכלל ישראל שכל מציאותם 
וזכות קיום  ואין להם שום מציאות  השתנתה 
אלא בהיותם דבוקים בתורה, ובלי זה הם מתים. 
כלומר, שלא נחשוב כי נשארו אותו עם כמקודם 
ורק נתוסף להם התורה, אלא השבח הוא שנעשו 
כבריה חדשה ונכנסו למצב כזה שהם מסובבים 
בתורה מכל הכיוונים, וכל מציאות הקיום שלהם 
תלויה ועומדת במידת דבקותם בתורה, ובלעדיה 
הם מנותקים ממקור חיותם ומאבדים את זכות 
הקיום שלהם ושל כל העולם שנברא עבורם, 
ועוצם החיבור שבין  עומק  על  זה מעיד  ודבר 

ישראל לתורה.

אשר  אלו  בימים  עיננו  לנגד  הדברים  יעמדו 
שכל  וקדושים,  גבוהים  ימים  היותם  עם  אף 
ומסובבים בהם במצוות,  ישראל עטופים  כלל 
הרי שבני הישיבות יוצאים כעת ל'בין הזמנים', 
ועדיין שומה עלינו לזכור את סיבת הקיום של 
כלל ישראל - חבוקה ודבוקה בך, בעמל התורה 

ויגיעתה בכל עת ובכל זמן.

19:24   18:44  17:32 ירושלים 

19:20  18:44  17:48 תל אביב 
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19:18  18:51  17:52 וינה 

20:00  19:39  18:33 אנטוורפן 
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר



ימים מקדם

מתורת רבותינו

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

נמצא הבעל חייב, לא נפסק דינה למיתה. כי הרי 
מיתתה עונש הוא גם עבורו ולא רק עבורה, ולא 

יתכן שיבוא לו צער שאינו חייב בו, ומשפטי ה' 
אמת צדקו יחדיו, והכל בא בחשבון מדוקדק.

)שיחות מוסר, עמ' תי"ד(

כח האמונה בעולם
א-ל אמונה. )דברים לב, ד(

שהאמין בעולם ובראו. )ספרי(

מאיר  נתן  רבי  הגה"צ  דלייקווד  המשגיח  אמר 
וכטפוגל זצ"ל פירוש נפלא בשם מרן המשגיח 

הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, הנה כמו שאנחנו 

צריכים להאמין בבורא עולם, כמו כן נתן הקב"ה 

בבריאה כח מיוחד של אמונה! הקב"ה השפיע 

והזרים כח של אמונה ונאמנות אל תוך הבריאה, 

שאם לא כן אי אפשר היה לברוא את העולם, 
היה  כל העולם  לזולתו  יצור  בין  בלי אימון  כי 

עלול להתמוטט.

)לקט רשימות - תפילה, עמ' צ"ח(

גנות מי שאינו מכיר טובה
הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך 

קנך הוא עשך ויכוננך. )דברים לב, ו(

לוינשטיין  יחזקאל  רבי  היה מרן המשגיח הגה"צ 
זצ"ל אומר, ראו נא כמה גדולה חובת הכרת הטוב, 
ומה נוראה התביעה מאדם שאינו מכיר טובה, הנה 
תובעת כאן התורה מישראל, מדוע אינכם מכירים 
טובה להקב"ה על כל הטובות שעשה לכם מאז 
ומעולם, וכל כך חמורה היא התביעה עד שהתורה 

מכנה את מי שאינו מכיר טובה בשם "נבל".

וכתב הרמב"ן, ויתכן שיקרא כן בעבור שהוא נופל 
מבני אדם, כאשר יאמר )ישעיה א, ל( כאלה נובלת 
עליה, כמו נופלת עליה, ויקראו המתה נבילה, שנפלה 
לארץ ומתה וכו', אם כן יאמר הכתוב: הזאת תגמלו 
את ה' על הטובות שעשה עמכם - עם נבל, שהוא 
משלם רעה תחת טובה, ולא חכם - לדעת כי לנפשם 

גמלו הרעה הזאת.

הוסיף מרן המשגיח רבי יחזקאל וזעק בקולו החוצב, 

נתבונן נא בארחות חיינו ונראה שאף אלו שמתחזקים 

בתורה ובמצוות, מסתפקים הם בעשיית המצוות, 

אך מחובת הכרת הטוב עדיין רחוקים. נמצא מעתה 

ועדיין אינו  שיכול לעשות מעשי צדקה וחסידות 

בגדר "אדם", אלא הרי הוא כנבילה, וכלשון הרמב"ן.

)אור יחזקאל - מידות, עמ' שכ"ו(

קושי המלחמה באויב שאינו עם
ואני אקניאם בלא עם. )דברים לב, כא(

בביאור הכתוב אמר מורינו הגאון רבי אליהו ברוך 
למאורעות  גם  הנוגע  נחמד  פשט  זצ"ל  פינקל 
התקופה והזמן, דהנה בנוהג שבעולם אנו רואים 
שקיימת רעה יתירה כאשר המלחמה ושדה הקרב 
לו מדינה,  ואין  לו עם  אויב שאין  מתנהלים מול 
אויב  מול  מתנהלת  כשהמלחמה  כי  מפני  וזאת 
שיש לו עם, הרי המנהיג מחויב לנהוג כפי דרכי 
עליו  המוטלת  האחריות  וכללי המלחמה, מחמת 
לשמור על עמו, אך לעומת זאת כאשר אספסוף 
שאינו מוגדר כעם נעמד למלחמה מול אומה רגילה, 

במקרה שכזה אין המלחמה שוה, שהלא אין לו שום 
כללים והגבלות במלחמתו.

ואומה  נגד עם  ועוד, כשהמלחמה מתנהלת  זאת 
שלמה הרי יתכן להשמיד את העם ולהכריתו מעל 
פני האדמה, כפי שהדבר ידוע ונעשה מאז ומעולם 
בכיבושי המלחמות, אך משא"כ כאשר אין האויב 
ידוע ומוגדר יקשה ביותר להכריתו, ודבר זה אנו 
רואים היום במלחמות המתנהלות על ידי מחתרות 
וארגוני הטרור שמנהלים מלחמה פרועה ואכזרית 
ללא שום כללים וסייגים, ובנוסף לכך הם מסוגלים 
להמשיך ולנהל מלחמה הרבה יותר מעבר לכוחם 

מאשר אם היו עם ומדינה מוגדרים.

והוסיף הגרא"ב פינקל דיש לומר עוד, דכידוע יש 

לכל אומה שר של מעלה, ועיקר המלחמה היא בשרי 

מעלה ומשם משתלשלת המלחמה למטה, וממילא 

קלה ונוחה יותר המלחמה כנגד עם, שהמלחמה היא 

נגד השר המיוחד לאותו עם, אבל אם המלחמה 

היא מול מי שאינו עם, הרי אין כאן מלחמה נגד 

שר מיוחד אלא מלחמה כוללת.

)משלחן רבי אליהו ברוך, עמ' של"ח(

מאן מלכי רבנן. מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל עם הרב מפוניבז' הגאון הגדול 
רבי יוסף שלום כהנמן זצ"ל, בשמחת נישואין של אחד התלמידים


