
ברגעים נעלים – זה הזמן ל'קבלה' כלשהי

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחופשי חנם )כא, ב(. 

היציאה  בעת  היתה  מיוחדת,  ברית  כריתת 
כמו  עברי,  עבד  שילוח  מצות  על  ממצרים 
אלוקי  ה'  אמר  "כה  יג(  לד,  )ירמיה  שנאמר 
ישראל אנכי כרתי ברית עם אבותיכם ביום 
עבדים  מבית  מצרים  מארץ  אותם  הוציאי 
לאמר מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו 

העברי" וגו'. 

מפני מה נצטוו במצוה זו באותה שעה, והרי 
לא מצינו שנצטוו אז אלא על מצוות שנהגו 
מיד, כגון שבת לעומת זאת מצות עבד עברי 
מה  כן  ואם  היובל,  בזמן  אלא  נוהגת  אינה 
טעם להקדים מצוה זו דוקא לפני מתן תורה.

ומבאר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
מאד  עד  לו  שקשה  אדם,  של  טבעו  זצ"ל: 
לשלח לחופשי את עבדו, לאחר שהתרגל להיות 
"אדון" וזה לו ל"עבד". ואף שנפשו של העבד 
כמהה לחירות וקשה עליו כל יום נוסף שהוא 
עדיין "עבד" אין האדון מרגיש בכל זה, וקשה 

לו לקיים מצוה זו. 

לכן נצטוו במצוה זו דווקא בשעה שהם עצמם 
יצאו מ"בית עבדים", בשעה שהרגישו בנפשם 
אותה  החירות.  הרגשת  שמחת  עוצם  את 
שעה, היא השעה הכשרה והראויה לתפוס בה 
ולהשריש את הצו העליון - "מקץ שבע שנים 

תשלחו איש את אחיו". 

"...ישנם רגעים אותם זוכר האדם היטב, רגעים 
רגעים  הווייתו. אלה  בו בעצם  נשרשים  אלו 
בהם חש במלוא העוצמה את משמעות הרגע 
- זה הזמן ל'קבלה'. רגע שמרגישים היטב את 
לא  כלשהי  'קבלה'  בו  ומקבלים  משמעותו 

במהרה הוא נשכח...". 

לכן גם היתה התביעה על ישראל במצוה זו 
גדולה, עד שאמרו )ירושלמי ר"ה פ"ג, ה"ה( "לא 
נענשו ישראל בגלות אלא על פרשת שילוח 
עבדים" - כי זכרון נצח זה חקוק בנפש האומה 

הישראלית, ועובר מאב לבן לדורי דורות.

טללי אורות

 "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

מי שנשאר עם הציבור - נשאר בחיים
אמרו חז"ל )יומא עה:( לחם אבירים אכל איש 
)תהלים עח, כה( זה יהושע שירד לו מן כנגד 
הגר"ח  כל ישראל. תמה מרן ראש הישיבה 
כמות  ליהושע  מה  לשם  זצ"ל:  שמואלביץ 
רבה כל כך של מן, כנגד כל ישראל. אלא 
בודאי אין הכוונה "כנגד כל ישראל" - בכמות. 

ואם כן - במה.

יהושע ליווה את משה רבינו עד לתחתית ההר, 
כי דביקותו ברבו היתה עזה כל כך ולכן ביקש 
להדבק ברבו עוד כמה רגעים, הן בעלייתו והן 
בחזרתו. ואכן היה זה לפרק זמן קצר של כמה 
רגעים, כי המרחק מתחתית ההר ועד למחנה 
ישראל לא היה רב, שכן ממקום מושבו של 
הווי  העם.  את  לשמוע  היה  אפשר  יהושע 
מהלך  ישראל  מכלל  התרחק  יהושע  אומר, 

עשר דקות, אולי רבע שעה... 

המן שירד ל"כלל ישראל" ירד בגלל זכויות 
"הכלל". הפרט, כל יחיד ויחיד מישראל, זכה 
למן מכוחו של הכלל כולו. בתחתית ההר לא 
היה מן. וכאשר מתרחקים מן הכלל - אפילו 
מרחק קצר כדי מהלך רבע שעה - צריך זכויות 
"כנגד כל ישראל" כדי שהמן ירד שם, אף 
שזה אמצעי קיום חיוני ולחם חוק. כנגד כל 

ישראל - בזכויות.

בעינינו ראינו - הוסיף מרן הגר"ח - בדרך 
כל הנדודים ממיר, אלה שהיו עם הישיבה, 
לא אירע להם דבר, וכולם יצאו מן הגלות 
האיומה בלי פגע. אך אלה שסרו מעט, אפילו 
אם סרו רק כדי להפרד מקרובים ובני משפחה 
באיזו עיירה סמוכה בדרך, ובדעתם היה לשוב 

ולהצטרף מיד לישיבה, אלה לא שבו עוד...

והוסיף הגר"ח: מובן, שאין "קובץ של יחידים" 
נקרא "כלל". כדי להחשב "כלל" צריך "איש 
אחד בלב אחד". אולם כשיש "כלל" זוכה גם 
היחיד, ואם חלילה, הוא מתרחק, אזי מתחייב 

הוא בנפשו.
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מתורת רבותינו

גלה כבוד מישראל
יחד עם כל בית ישראל הננו המומים ומזועזעים עד עמקי נפשנו 

בהילקח לשמי רום רב האי גאון חסיד ועניו
משיירי כנסת הגדולה, מופת ודוגמא לאהבת התורה התמדתה ויגיעתה 

 ממנו עצה ממנו תושיה 
עמוד צלותהון דישראל 

הגאון הצדיק

רבי יעקב אדלשטיין זצק"ל
גאב"ד רמת השרון 

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
ישיבת מיר



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

תובנה נפלאה - מדוע מרצעין את העבד רק לאחר שש
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם )כא, ו(. וברש"י אזן זאת ששמעה על הר 

סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תרצע.

מדוע גזרה התורה על רציעתו רק לאחר שש 
שנים, הרי היה לרצעו מיד כאשר מכר עצמו לעבד.

לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן 
זצ"ל, ביאר זאת ביסוד נפלא: יש אדם אשר מצבו 
הכללי טוב, אולם לאט לאט מתחילים לבקוע 
בקיעים ומתגלים סימנים ראשונים של כניעה 
ליצר הרע. אדם זה נתון עתה בסכנה עצומה, 
כיון שהפתח שנפתח עלול להתרחב ולגדול, ואף 
שלעת עתה כלפי חוץ עדיין אין נראית רעתו. 
לגמרי  התרחק  שכבר  אדם  יש  זאת,  לעומת 
והידרדר אל הדיוטא התחתונה, אך  מן הטוב 
בנפשו מתחילים לנצנץ הרהורי תשובה, ומתחיל 
להלחם ביצר ולהתגבר על תאוותיו. אדם זה 
ירפה במלחמתו  ולא  ימשיך  לו שאם  מובטח 

יעלה ויתעלה מעלה מעלה, אף שעדיין כלפי חוץ 
הוא נראה בשפלותו, ומעלתו עדיין אינה נראית. 
אדם  אומרים:  היו  ד"קלם"  התלמוד  בבית 
שתפילותיו בלי כוונה כלל, ומתחיל להתחזק 
ולכוון בתפילה, עדיין רק בתיבות מסוימות, הוא 
נעלה יותר מאדם שרגיל לכוון בתפילה ועתה 
החל להתרפות, ואפילו רק בכמה תיבות, אף 
שעדיין מתפלל את כל תפילתו בכונה עצומה. 
"יורד".  והשני  "עולה",  הוא  הראשון 
לדבר  מקום  אין  מטה,  ויורד  הולך  כשהאדם 
נמצא  הוא  אם  כי  עבורו  עצה  ואין  אליו, 
ימשיך  כבר  והיצר  התדרדרות  של  בעיצומה 
את ירידתו עד רדתו שחת. אבל מי שכבר שקוע 
ומתבוסס כולו בתוך הרע, פצוע ושפל לגמרי, 

ונוכח  התאוה  אש  לה  ונתקררה  שקעה  וכבר 
להיכן הובל ועד כמה שפל הוא וחדל אישים, 
- דוקא אדם זה יש מקום לדבר עמו, להשפיע 
תשובה.  הרהורי  בו  ולהחדיר  ולשדלו  עליו 
וזהו שאמרה תורה לרצוע את העבד רק לאחר 
ושפלותו  ירידתו  החלה  כאשר  בתחילה,  שש. 
לא היתה מועילה רציעת האוזן כדי לתקנו. רק 
עד  ברע,  כולו שקוע  כשכל  שנים  לאחר שש 
שנשא שפחה ואמר "אהבתי את אדוני", דוקא 
דוקא  ולהענישו.  אליו  לדבר  תורה  אמרה  אז 
עתה, במצבו הנוכחי, בראותו את רעתו ושפלותו 
משחת. נפשו  להציל  ויבקש  יתעורר  הגדולה, 

יד יחזקאל

והרי גם הרמב"ם היה רופא
כשנתיים ימים לפני פטירתו של מרן ראש 
הישיבה רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, לקה 
בהתקף לב, מספר ימים לאחר מכן ביקר אותו 
הרב שלמה לורנץ. וראש הישיבה התלונן שאין 
לו פנאי לישון, מכיון שעליו ללמוד עתה 7 

דפי גמרא ו-10 דפים ברמב"ם...

"הראש ישיבה שאל את הרופא האם מותר 
כזו לאחר התקף לב?  לו להתאמץ בצורה 
ישיבה:  הראש  לו  השיב  לורנץ.  הרב  שאל 

הרי זה רמב"ם מפורש! "הכל חייבין בתלמוד 
תורה, אפילו זקן, אפילו חולה" וכו'. ואם כך 
איני זקוק לשאול את הרופאים, כי הרמב"ם 
מספיק בשבילי, והרי גם הרמב"ם היה רופא.

עזב תעזב עמו )כג, ה(. 

מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל היה דורש 

צער  את  להרגיש  במוחש,  הפסוק  את  לחיות 

הזולת ולעזור לזולתו, וכפי שכתב בספרו תורה 

ודעת: "אם עושה אדם לחברו טובה אל יחפוץ 

ממנו שום תועלת, לא תועלת כבוד ולא תועלת 

ממון, ויתלמד האדם שתהיה לו המעלה בעצמו 

וזהו  זהו "שכרו",   - זה שעזר לחבירו  - בעצם 

דרכיו של הקב"ה.

בענין זה מסופר, פעם עלה מרן המשגיח לרכבת, 

ותוך כדי הכניסה לקרון עם כל הדוחק והצפיפות, 

הבחין שנשמטה הכפפה מידו. במבט חטוף רגע 

לפני שהדלתות נסגרו הוא הספיק לראות אותה 

על הרציף כשהיא נתונה למרמס העוברים ושבים.

הדלתות נסגרו ובהחלטה של השנייה האחרונה 

הוא זרק את הכפפה שנותרה לו החוצה – אל 

הרציף. הדלתות נסגרו והרכבת החלה בנסיעתה 

כשבת חיוך על פניו של הרב.

אומץ,  אזר  במתרחש,  שצפה  התלמידים  אחד 

ניגש אל הרב ושאלו: "מדוע הרב זרק את הכפפה 

השנייה לא די שאחת הלכה לאיבוד"?! השיב הרב: 

אני כבר לא יוכל להשתמש באחת, לפחות זה 

שימצא את שתיהן - יהנה מהן... כל אחד יכול 

לאחר  שעתיים  אבל  כזו  למסקנה  להגיע  היה 

מכן... ההחלטה הזו של הרגע האחרון, מעידה 

איך  עם מחשבה  רגע  בכל  חי  היה  שהמשגיח 

לעזור וליהנות את הזולת...

של  הטוב  הכרת  על  הזהיר  גם  גיסא,  ומאידך 

הנעזר ולא משום שחבירו מצווה לעזור לו אין 

צריך להודות לו, וכפי שסיפר רבי שמעון שוואב 

שבישיבת מיר בחו"ל היה מנהג שלפני שנסעו 

הבחורים לביתם בסוף הזמן, היו נכנסים למשגיח 

ר' ירוחם, מקבלים ממנו הלוואה לנסיעה, וכשחזרו 

בתחילת הזמן החזירו את ההלוואה. והוא כבחור 

צעיר ניגש בסוף הזמן הראשון שלו בישיבה לקבל 

אמר  הכסף  את  ולאחר שקיבל  ההלוואה,  את 

'תודה'. והמשגיח גער בו האם אינך יודע שתודה 

זו אסורה מדין ריבית דברים. 

ויהי בסוף הזמן השני, כאשר קיבל רבי שמעון את 

ההלוואה, לא אמר תודה. ור' ירוחם גער בו שוב, 

אינך מתבייש, קיבלת הלואה ואינך אומר תודה, 

הלא יש בכך חוסר נימוס ודרך ארץ. משהתפלא ר' 

שמעון על ההוראה הסותרת, הסביר לו ה'משגיח' 

צריך להיות ברור שהאדם מצד עצמו רוצה לומר 

תודה, וחייב לומר תודה, על כל טובה שעושים לו. 

אלא מאי, שהשלחן ערוך פוסק שאסור, וממילא 

ראיתי  בפניך  משהתבוננתי  אבל  לומר,  אסור 

המובן  כדבר  הקודמת  הוראתי  את  שקיבלת 

מאליו שלא אומרים תודה.

מתורת רבותינו

מדוע זרק המשגיח את הכפפה מהרכבת



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

בפרשתנו פרשת משפטים נאמר איסור בישול 
בשר בחלב – "לא תבשל גדי בחלב אמו" )כג, יט(. 
וכן כתיב בעוד ב' מקומות )פר' כי תשא לד, כו; 
פר' ראה יד, כא(, ודרשו חז"ל )הובא כאן ברש"י( 
הא דנכתב ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה, ואחד 

לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול.

)יו"ד ריש סי' פז( לאו  וכן נפסק בשלחן ערוך 
של 'בשר בחלב' יש בו ג' איסורים. איסור אכילה, 

איסור בישול, איסור הנאה. 

וב'איסור בישול' בב"ח מצאנו ג' שיטות מהו זמן 
ושיעור הבישול לעבור עליו באיסור דאורייתא. 

שיעור מאכל בן דרוסאי
א. הפרי חדש )סי' פ"ז סק"ג( מחדש דדוקא אם 
נתבשל כשיעור מאכל בן דרוסאי דהיינו שליש 
בישולו אז עובר על לאו דבשר בחלב, אבל בשיעור 
פחות מזה, אף שנבלע בו חלב לא נעשה בשר 
בחלב מדאורייתא ומותר בהנאה. ומסתמך על 
מה דאמרו )חולין קח:( כשם שלוקים על אכילתו 
כן לוקין על בישולו, ובאיזה בישול אמרו בבישול 
שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו. וכן נקט היד 
אפרים בקיצור דינים )שבסוף סימן פ"ז אות ג(.

]במה דכתב הפר"ח דמאב"ד הוא שליש בישולו 
כן הוא שיטת רש"י )שבת כ.( לגבי בישול בשבת 
]ועי' במשנ"ב או"ח סי' רנג ס"ק לח[. אמנם י"א 
שמאב"ד היא חצי בישולו והיא שיטת הרמב"ם 
לגבי שבת )פ"ט מהל' שבת ה"ה(, וכן נקט שם 
שם  וראה  ב(,  )סעיף  רנד  בסי'  )או"ח(  המחבר 

בבאר היטב )סק"ב( דהמחבר פסק כן לחומרא 
מכח חומרא דשבת עיי"ש, ולפ"ז הכא יש לומר 

לחומרא בשליש בישולו, ודו"ק[.

בישול כל צרכו
ב. הפרי מגדים בפתיחה )לבב"ח ד"ה הנאה( מביא 
שיטת רש"י בחולין )דף קח: ד"ה אחרים( שכתב 
דצריך בישול כל צרכו לענין בב"ח, ולא סגי בבישול 
כמאב"ד. ]אמנם בבדה"ש ציין לדברי הריטב"א שם 
דפירש בדברי רש"י, שנתכוון לשיעורא דמאב"ד[. 

חום כלי ראשון
נוקט  ג'(,  ס"ק  )שם,  ופליתי  הכרתי  אמנם  ג. 
לחומרא שאפילו אם נתבשל קצת, והגיע לדרגת 
חום כלי ראשון, עבר על איסור בשר בחלב. וכתב 
הטעם )להלן בסי' צב סק"ג( משום שלחלוחית 
לחלוחית  ואותו  מיד,  מתבשל  עצמו  שבבשר 
מקבלת טעם חלב ונאסרת מן התורה. ובחוות 
דעת )להלן סי' צא ביאורים סק"ז( כתב טעם אחר 
דהחלב שהוא דבר צלול מתבשל מיד, ובולע מן 
טעם הבשר, ושוב נבלע ממנו לתוך הבשר. וכעי"ז 

כתב בישועות יעקב )סי' פ"ז בפיה"א סק"ב(.

גם הבית מאיר )הו"ד בדרכ"ת סי' פ"ז סק"ג( נוקט 
כשיטה זו דנאסר מיד בדרגת חום כלי ראשון, 
אבל מטעם אחר משום דהמבשל מאכל פחות 
מכמאב"ד עובר על 'חצי שיעור' דאסור מה"ת, 
ובהנאה,  באכילה  ליאסר  בב"ח  נעשה  ובמילא 
וכ"כ בפמ"ג בפתיחה )ד"ה וכמה יבשל(, דבישול 

בישולו,  לגבי איסור בב"ח אף בפחות משליש 

אלא שלענין מלקות נסתפק אם מלקין אותו, 

ונשאר בזה בצ"ע לדינא יעו"ש.

ומכל מקום בכהאי גווני שהבשר היה כבר מבושל, 

ועכשיו בישלו ביחד עם חלב, לכו"ע בבישול מועט 

מתחייב – כ"כ היד יהודה )בפיה"א סק"א ד"ה 

מעתה נבוא(.

טעם שהשמיטו הפוסקים דין זה
שיעור  מהו  בו  שנחלקו  זה  נידון  להדגיש,  ויש 

הבישול, הוא רק לגבי הבשר, אבל לגבי החלב 

שמקבל טעם הבשר חייב מיד - כ"כ הישועות 

יעקב )בפיה"א סק"ב(. וביאר דהא דבעינן שיעור 

שנתבשל כמאב"ד, הוא דווקא לענין הבשר דאין 

דרך הבשר לאכלו חי, אבל החלב שדרכו לשתותו 

כמות שהוא, כיון שנכנס בו טעם בשר מתחייב 

מיד יעו"ש. וכעי"ז כתב ביד יהודה )פיה"א סק"א 

ד"ה ונראה לדעתי( דאם יש כזית בחלב בודאי 

החלב  מחמת  דאורייתא  איסור  על  עובר  מיד 

וחייב מלקות, אבל אם אין בחלב כזית, וצריך 

להצטרף לבשר אז אסור מן התורה רק משום 

'חצי שיעור' ולא שייך בה מלקות, ועיי"ש דלפי זה 

לכולי עלמא אסור מה"ת בפחות ממאב"ד, ולכך 

השמיטו הפוסקים דין זה שרק במאב"ד חייב.

זמן שיעור בישול 'בשר בחלב' - לעבור עליו באיסור דאורייתא

מעומק הלב הננו לשגר
ברכת מזל טוב

לידיד נאמן לישיבה הקד'
עושה ומעשה

הרב אברהם בצלאל שליט"א

חבר מועצת העיר ירושלים

וכל המשפחה הנכבדה

לרגל היכנס הבן אבישי דוד נ"י
בעול תורה ומצוות

ברכתנו שיזכו לראותו עולה מעלה 
מעלה בדרכי התורה והיראה ולרוות 
רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח, מתוך 

שמחה וטוב לבב לאורך ימים 
ושנים

מעומק הלב הננו לשגר
ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד מסור בלב ונפש 
לישיבה הקדושה וראשיה

הרב ד"ר יצחק יהודה אדלר הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת שתחי'
בשעטומ"צ ולמז"ט

ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן 
בישראל ולדורות ישרים מבורכים 
וירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת 

ושמחה

כסא דנחמתא
נשגר קמי משפחת

הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א
מראשי ישיבת מיר מודיעין עילית

ורעייתו הרבנית מנב"ת תחי'
בפטירת אמם עטרת המשפחה

הרבנית מרת רות קונשטט ע"ה

אשת חבר הגאון הגדול

רבי אלחנן משה זצ"ל

ראש ישיבת קול תורה ירושלים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה 
עוד, ובבניין ציון וירושלים במהרה 

בימינו תנוחמו
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 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

דיוויד אינטרקונטיננטל 
David Inter Continental

Tel Aviv / תל אביב
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