
"ויתחזק ישראל" - התעלה במדרגתו

וויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק 

ישראל וישב על המטה. )בראשית מח, ב(

באור החיים הק' בתחילת הפרשה כתב בטעם 

הדבר שפעמים נקרא יעקב אבינו בשם יעקב 

שהיה  שבזמן  וביאר  ישראל,  בשם  ופעמים 

שרוי בשמחה נקרא ישראל, "כי ציוה ה' אתו 

את הנשמה העליונה בעלת שם זה של ישראל, 

ומשכנה בו הוא כל זמן שאין שם עצבון", אבל 

עיי"ש  יעקב,  נקרא  ודאגה  בצער  היה  כאשר 

שהביא לזה כמה ראיות ודוגמאות מן הכתובים.

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  ואמר 

כי מן הכתוב הזה אנו מוצאים הוכחה  זצ"ל, 

נפלאה ליסודו של האוה"ח הק', דכתיב "ויגד 

ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך - ויתחזק 

ישראל", והיינו כשהיה חולה ושרוי בצער נקרא 

בשם יעקב, אך מיד כאשר התחזק התעלה שמו 

לישראל, באותו פסוק עצמו! ומכאן נלמד אף 

לכל אחד ואחד במצבו, כי ההתחזקות להיות 

שרוי בשמחה בלי עצב ודאגה היא העצה שעל 

ידה יוכל להתעלות למדרגות גבוהות ורמות.

)שיחות מוסר, עמ' קס"א(

"כלי חמס מכרותיהם" - מידות מועתקות מזולתם

שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם.  )בראשית 

מט, ה(

אומנות זו של רציחה חמס הוא בידכם, מברכת 

עשו היא זו, אומנות שלו היא ואתם חמסתם 

אותה הימנו. )רש"י(

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 

דלה מתוכחתו זו של יעקב אבינו מוסר השכל 

עמוק ונפלא, יעקב ביקר את שמעון ולוי על 

מידת אפם ועברתם כי הינן יותר על המידה, 

ומלבד זאת תבע אותם על החמס שבידיהם, 

על אומנות הרציחה שאינה משלהם כי גנובה 

כן הרי אינם מקוריים, אינם  ואם  היא אתם, 

זוהי  זולתם,  בחיקוי  הם  מתנהגים  עצמיים, 

תביעה מיוחדת בעצם מציאות האדם.

יתבונן האדם בכוחותיו ויראה כמה הם משלו 

וכמה מהם לקוחים ומועתקים מזולתו, האדם 

בטבעו מחקה את סביבתו, ואיש משכיל יוכל 

לראות כי יש וכל רכוש מידותיו מאחרים הם, 

מידות הכי נעלות, טובות בתכלית, והן לא שלו!

ובהקשר לזה סיפר מרן המשגיח רבי ירוחם: 

פגשתי פעם איש אחד, ובשיחתי עמו ובראותי 

את כל תנועותיו, נזכרתי באיש אחר אשר יש 

לו ג"כ את אותן התנועות בדיוק. ובכן שאלתי 

אותו אם מכיר הוא את אותו האיש, וענה לי: 

ודאי! האיש ההוא ואני כאחים ממש, אין קרבה 

יותר גדולה מאשר בין שנינו. השתוממתי על 

הדבר, ואמרתי לעצמי כי עכשיו אני כבר מכיר 

ויודע עד כמה יש לאדם בקרבו כוחות ואינם 

משל עצמו, ויש גם שכל כולו יהיה משל אחרים, 

ומעצמו לא ירכוש אף מידה אחת, כולו חמס 

וגזילה. נורא ומבהיל.

)דעת תורה, עמ' ער"ה(

ִהיא  מּון ּבוֹ ֵאיזוֹ שֶׁ טָּ ה שֶׁ מֶּ א ַאף בַּ לּוִיים ְלֵעין ּכֹל, ֶאלָּ ָבִרים ַהגְּ דְּ ׁש, ְולֹא ַרק בַּ ֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַממָּ ְכבוֹד ֲחֵברוֹ ַעד כְּ ַחיָּב ָאָדם ְלַהְפִליג בִּ
בוֹד ֲחֵברוֹ  יַצד יּוַכל ְלַהְרּבוֹת ֶאת כְּ ֶלת ַעל ָהָאָדם ַהחוָֹבה ָלתּור ַאַחר ֵעצוֹת ְוַתְחּבּולוֹת כֵּ נוָֹסף ְלַכְך, ֻמטֶּ יוֵֹתר! בְּ ה בְּ זָּיוֹן, ְולּו ַהַקלָּ ת בִּ חּושַׁ תְּ

)מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין 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 רבותינומתורת רבותינו
ראשי ישיבת מיר 

דבר הישיבה

עוזר דלים

ובניו  בפרשיות אלו בהם אנו למדים על יעקב 
המשגיח  מרן  והתבונן  עמד  למצרים,  היורדים 
במוסר  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 
השכל עמוק ונפלא הנלמד ממניינים המספרי של 
השבטים. שהלא בשעה שירדו למצרים מנה שבט 
בנימין עשרה בנים, היתה זו המשפחה הגדולה 
מבין השבטים, ואם כן על פי דרך הטבע היה צריך 

להיות שבטו מבורך בצאצאים מרובים.

בן  רק  למצרים,  בירידתם  מנה  דן  שבט  ואילו 
אחד ויחיד, שהיה גם בעל מום וחרש, עד כדי כך 
שאמרו חז"ל שביקש דן מיעקב אבינו שיתפלל 
עליו, פן יאבד חס ושלום מתוך כלל ישראל, וכיון 
שהיה לו רק בן אחד חרש, הרי השכל נותן שיצא 

ממנו שבט מועט.

והנה בחשבון מנין השבטים מוצאים אנו ששבט 
דן היה השבט הגדול ביותר מכל השבטים, מלבד 
שבט יהודה, וזו הסיבה ששבט דן היה המאסף לכל 
המחנות, לפי שהיה מרובה באוכלסין, והיה נוסע 
באחרונה, וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו 
לו, וכמבואר בירושלמי )עירובין פ"ה ה"א(, שכן 
שבט בנימין לא מנה אלא שלושים וחמישה אלף 
וארבע מאות, ואילו שבט דן מנה שישים ושנים 
אלף ושבע מאות, כמעט פי שנים משבט בנימין.

ולמדנו מכאן מוסר כי הבוטח בכוחו וכשרונותיו 
ושאר סיבות מסיבות שונות, לבסוף, הסיבות עצמן 
נעשות לו כנחל אכזב, הקב"ה מניחו לסמוך על 
הסיבות שבטח בהן, ואינו רואה סייעתא דשמיא. 
אין הקב"ה עומד אלא לימין הדלים והחלשים 

השמים מבטחם בו לבדו.
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אהבה המקלקלת את השורה

עמל התורה - על ידי התעקשות

יששכר חמור גרם )בראשית מט, יד(

בשיחתו לבני הישיבה ביאר מרן ראש הישיבה 
הגרנ"צ פינקל זצ"ל, יעקב אבינו בברכתו שיבח 
את יששכר וברכו על עמלו בתורה. וכמו 'חמור 
גרם' המשועבד כולו למשא אדונו, כך היה עמלו 
בתורה.מעלה זו של עמל התורה בכל הכוחות, 

הסביר מרן רה"י הגרנ"צ, נובעת ממידת העקשנות 
של האדם. ואמנם על פי רוב, העקשנות וחוסר 
הויתור הן מידות רעות, וכגון אדם העומד על דעתו 
ומתעקש למלאות רצונו ואינו מוותר לחבירו, אולם 
פעמים שהעקשנות היא דוקא מידה טובה, והיינו 
כאשר משתמשים בה כדי לעשות טוב. כאשר 
ייעודנו  אל  ולהגיע  במטרה  לדבוק  מתעקשים 

לעמל  זו  במידה  אם משתמשים  הזה.  בעולם 
התורה, ועל ידי כך מתמידים בלימוד עוד ועוד, 
תוך התעקשות ודבקות במטרה בלי להתפתות 
לדברי היצר ושאר מפריעים המנסים להניא את 
האדם מלעמול בתורה, על ידי כך ניתן להגיע 

למעלת 'יששכר חמור גרם'.

לעבוד בהערה שכלית

ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלקים 
אני. )בראשית נ, יט(

אמר להם דברים שמתקבלין על הלב, ומה עשרה 
נרות לא יכלו לכבות נר אחד נר אחד היאך יכול 

לכבות עשרה נרות. )מגילה דף ט"ז ע"ב(

הקשה מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
בשנות  הישיבה  בני  בפני  שנשא  בשיחה  זצ"ל 
גלותה בשנחאי, אנו רואים ביוסף הצדיק כאשר 
אחיו שלחו אליו שליח שלא יעשה להם רע, ענה 
והלא היה צריך  "כי התחת אלקים אני",  להם 

פשוט לענות איך אעבור על האיסור "לא תקום"?

אלא ביאר, כי למדים אנו מכאן יסוד גדול, רצון 
התורה שעל האדם לעבוד בהערה שכלית, ובכל 
אף  השכלית,  ההערה  מצד  לקחת  צריך  דבר 
התורה,  אזהרת  מצד  זה  את  לקחת  שיכולים 
השכל,  מצד  להבין  האדם  יכול  המידות  ובכל 
איך שמזיק לו לבריאותו, ויש לו רק חסרון בהם. 
ולדוגמא, באיסור לשון הרע יאמר לעצמו "מה 
יתרון לבעל הלשון", ומלבד מה שיזכיר לעצמו 
שיש ספר שלם 'חפץ חיים' על עבירה זו, צריך 

לשים על ליבו שאין לו שום תועלת בזה.

ואם כן, מובן מדוע דיבר יוסף אל אחיו דברים 
המתקבלים על הלב, שאם אתם עשרה אחים 
אוכל  איך  רע,  לי  לעשות  ביכולתכם  היה  לא 
דבריו  כל  וכן  לעשרה,  רע  לעשות  האחד  אני 
אל לבם, שדבריו היו מצד השכל שמחייב בעל 

הבנה להבינם.

)ממזרח שמש, עמ' קמ"ג(קדשו ח"ב, הגדש"פ 
עמ' רל"ז('

באחד הימים נערכה מסיבת פרידה לאברך חשוב 

מבני חו"ל שלמד בישיבה משך כמה שנים - עוד 

לביתו שבחו"ל. במהלך  וכעת שב  מימי בחרותו, 

דברים  מספר  לשאת  האברך  ביקש  אירוע  אותו 

והשומעים הופתעו מתוכנם, כוה סיפר: 

היה  והלימודי  הרוחני  מצבי  צעיר.  בחור  "הייתי 

ירוד, וכדי להתחזק ביקשתי מממרן ראש הישיבה 

שילמד עמי בחברותא. רבינו נענה לי, וקבע אתי 

זמן ללימוד קצר. יום אחד סיפר לי, שהכריז על 

ההרשמה  ביממה.  שעות  י"ב  של  לימוד  מבצע 

עד יום זה וזה, אמר. כשהגיעה רשימת משתתפי 

המבצע, היינו באמצע לימודנו המשותף. פנה אלי 

ראש הישיבה ושאל: ‘והיכן אתה ברשימה?' צחקתי 

ועניתי: ‘מה זה קשור אלי?' אך רבינו לא הרפה, 

והורה לי לחתום את שמי. הייתי מופתע מאד. באותה 

תקופה למדתי לכל היותר שעתיים ביום ורבינו ידע 

את מצבי. האמון שנתן בי הכריחני לנסות. ביומיים 

הראשונים המבצע הוכתר בהצלחה. ביום השלישי 

בכח  מוקדמת.  בשעה  לישון  ושכבתי  התעייפתי 

ניסיתי להשלים את שעות הלימוד על יצועי בעיון 

ב'קיצור שולחן ערוך', עד שנרדמתי. בבוקר השכם 

התעוררתי כשהספר בידי. רצתי ליטול ידי והמשכתי 
ללמוד שעה ארוכה. בשלב מסויים רצתי בשמחתי 
לבית רבינו, תוך שאני שוכח את השעה המוקדמת.

‘הלכתי לישון מתוך לימוד, נרדמתי מתוך לימוד, 
וקמתי לתוך הלימוד' סיפרתי בהתרגשות. תגובת 
ראש הישיבה לא תשכח ממני. הוא נשקני בחום, 
והוציא בקבוק ליקר לשתיית 'לחיים', על זכייתי 

הגדולה.

"הטעם שהרגשתי בתלמודי אותו בוקר היה כח מניע. 
היתה זו שעת הכרעה. קיבלתי על עצמי בנחישות 
לשנות דרכי. אני יכול! סיימתי את כל ימי המבצע 
של י"ב שעות ביממה, והמשכתי להתאמץ ולהשיג 
עד עומדי לפניכם היום, כבן תורה מן השורה. הכל 
מכח אהבתו של ראש הישיבה. מכח אהבתו, ומכח 

אהבת התורה העצומה שלו".

שכן את כל נשמתו השקיע רבינו בתלמידים, ולא זז 
מחבבם. השמחה הגדולה ביותר שלו היתה לשמוע 
מאז  עליהם.  ולהתענג  שלהם  התורה  דברי  את 
שהתעטר בראשות הישיבה הודיע ברבים, שדלתו 
פתוחה תמיד בפני כל מי שרוצה להשמיע בפניו 
‘שטיקל תורה'. גם בני ישיבה מישיבות אחרות היו 

באים מפעם לפעם להשמיע לו ‘שטיקלאך'. אחד 

מהם ציין, שהסיבה בשלה טרח לבוא שוב ושוב, 

לרבינו  למרות העובדה שלפעמים לא התאפשר 

לשומעו, היתה משום שרבינו שמח לקראתו ותמיד 

נדמה היה כאילו הוא תלמיד חביב שלו. היה משבחו 

ומעודדו: "תמיד אתה אומר טוב", "שטארק", "אייזן" 

וכדו'. פעם פגשו לאחר תקופה והודה בפניו: "עלי 

להתנצל בפניך. עשיתי 'מסחר' בסברא שלך ולא 

ביקשתי רשות...".

אהבתו הרבה קלקלה כל שורה. כשנה לאחר שעלה 

לכהן פאר בראשות הישיבה, נגשו ארבעה בחורים 

צעירים וביקשו שראש הישיבה ימליץ להם על אברך 

שיוכל לשמוע אחת לשבוע את החבורות שיאמרו 

רבינו:  הגיב  לתדהמתם  הסדר.  לפי  הקבוצה  בני 

"ומה רע בי?" מיד קבע להם יום ושעה, והצטרף 

לקבוצתם. כאלו ועוד, רבים הם הסיפורים הבלתי 

נשכחים, על אהבת התורה של מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, אשר פרצה כל גבול 

ומידה, בהרבותו את גבולי התורה בישיבה וברחבי 

תבל בכמות ובאיכות בלתי משוערים ומושגים.



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

בצוותא חדא. משמאל לימין: מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ; 
ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי משה חברוני; רבי שמשון רפאל ווייס - נשיא הישיבה 

בארה"ב. למטה מימין נראה הגאון רבי חיים זייצ'יק

אגודת הידידים. מכתב שנשלח על ידיד מנהל אגודת 
אוהדי הישיבה בארה"ב, אל מרן ראש הישיבה הגאון 

החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל, על ידי מנהל 
האגודה בימים ההם רבי נחמן שניידר ובו דיווחים 

ועדכונים על הפעילות השוטפת לטובת הישיבה

מהנעשה והנשמע

בשבוע שעבר במלואות י"ב חודש להסתלקות מרן ראש הישיבה הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל, התקיים קול ברמה נשמע 
בהיכל הישיבה מעמד הספד מרכזי ובו הועלו על נס עמלו המופלג בתורה, מסירותו לבני הישיבה לגדלם 
בתורה ומוסר בכל עת וזמן, ופאר מידותיו הנאצלות אשר כמופת היו לרבים. בתמונה: הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט"א ראש ישיבת תפרח בהספדו
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 בת הר"ר שלמה שרגא בלוך זצ"ל
 נלב"ע ט"ז טבת תשנ"ח ת.נ.צ.ב.ה

 נדבת ילדיה ונכדיה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 

מורינו הגאון רבי ישעי' פינקל שליט"א
ורעייתו הרבנית מנב"ת תחי'

לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבן הבה"ח מרדכי שלמה ני"ו
תלמיד הישיבה במודיעין עילית

בשעטומ"צ ולמזל טוב
והברכה אחת לאמה של מלכות הרבנית תליט"א 

לרגל השמחה בשעטומ"צ

תערב ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה 
הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל 

יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

ומשפע מצוות תפילין יתמשך עלי
מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 

הרה"ג חיים סלמון שליט"א
ורעייתו הרבנית מנב"ת תחי'

לרגל שמחת הבר מצוה לבנם ני"ו

והברכה אחת לאמה של מלכות הרבנית תליט"א 
לרגל השמחה בשעטומ"צ

יזכו לראותו עולה מעלה בדרכי התורה והיראה 
לתפארת המשפחה הדגולה 
ולרוות רוב נחת מכל יוצ"ח

ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

מסור לישיבה הקדושה וללומדיה בלב ונפש

הרב יעקב שלום בלוי הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

הר נוף -ירושלים

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

ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה 
ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך 

שמחה וטוב לבב

 אבל כבד
עם כל עולם התורה

וכל המוני בית ישראל 
הננו עטופים בצער על השבר הגדול 

בהסתלקותו לשמי מרום
של האי גברא רבא מפארי הדור

הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל

מגדולי תלמידי מרנן ראשי הישיבה זצוק"ל

ואשר כל ימיו נשאה על ליבו לראות בפריחה 
ונשא מדברותיו בהיכליה

ואשר העמיד תלמידים הרבה באורה של 
תורה ומחשבה

יערבו תנחומינו למשפחה הדגולה, לבניו 
הגאונים שליט"א ולכל תלמידיו ההולכים לאורו

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

ובהמשך פעליו הגדולים תנוחמו משמי מרום

המשתתפים בצערכם
ישיבת מיר ירושלים

קורות בתינו

חורף תש"א. ליטא
שרשרת של ניסים

כמסופר ביריעות הקודמות בדרך נס שאין לה הסבר 
הסובייטים  השלטונות  החליטו  הזה,  היום  עצם  עד 
ששלטו בליטא, לאשר את צאתם של מאות תלמידי 
הישיבה, מליטא לאי קורוסאו הסמוך לאמריקה, כאשר 
הדרך אמורה היתה לעבור ביפן. כדרכם של נסים רבים, 
החל האור בוקע קמעה־קמעה. על לוח המודעות של 
הבולשת בקובנה, משכנו העקרי של משרד ההגירה, 
פורסמו שמותיה של קבוצת הפליטים הראשונה שזכתה 
להיתרי־יציאה - כלם תלמידי מיר. בעוד הללו מנסים 
לעכל את הבשורה הבלתי־אפשרית ולשכנע את עצמם 
שאינם חולמים בהקיץ, הופיעו הרשימות הבאות זו אחר 
זו. מדי יום־יומיים פרסמו שמות נוספים של מאשרים 
שזכו להתרים. תלמידי הישיבה צבאו עתה על לשכת 
הבולשת בימים ובלילות, איש־איש ממתין בכליון עינים 
לראות גם את שמו מתנוסס ברשימת הנדונים לחיים...

עיניו  מול  כל אחד מהם התרחש  הפלא הפרטי של 
במהלך השבועיים הקרובים. כל תלמידי מיר וכל רבניה 
ובני משפחותיהם - כשלש־מאות וחמשים נפש - זכו 
כלם להתרים. הנסים הפרטיים הצטרפו זה לזה והיו יחד 

לנס הכללי המפלא - נס הצלת הישיבה.

ישיבת מיר היתה ה'סנונית' הראשונה. השמועה המדהימה 
התפשטה במהירות הבזק בכל ריכוזי הפליטים, מבלי 
להזדקק לכלי־תקשורת כל־שהם. הללו החלו נוהרים 
בהמוניהם אל לשכות הבולשת בוילנה ובקובנה, מייחלים 
ומתפללים ליהנות גם הם משעת החסד הנדירה היחידה 

והמיוחדת הזו.

ברור היה לכל שהם עדים לשעת חסד שמימית, לתופעה 
נעלה מכל הגיון ונשגבה מכל מציאות. 'חוקי הטבע' של 
ברית־המועצות כאלו שבתו מלכת. מסך הברזל התרומם 
בלחיצת כפתור של יד ממרום. לשעה נעלמו להם כל 
הנוקשים של עשרים־ושלש שנות משטר  העקרונות 
קומוניסטי, שבהן לא העלה על דעתו שום בן־תמותה 
אפשרות לצאת מברית־המועצות. יד ההשגחה ניהלה את 
ההתרחשויות לאור־היום, הטתה את לבם של שליטים 
קשוחים ועצבה את החלטותיהם ופעולותיהם כאלו לא 

היו אלא חילי עופרת דוממים על לוח משחק.

לימים כתב מרן המשגיח הגה"צ, רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל, על אותה שעה מפלאה:

"כמה עצות וסבות הזמין ה'־יתברך על דבר נסיעתנו ממיר 
לוילנא, ואחר־כך מוילנא לקידאן, ואחר־כך הפלאים 
הגדולים - השגת הרשיונות. ועקר הפלא הגדול אשר 
אין להבין - שנתנו לנו הרוסים רשות לנסוע כפי רצוננו, 
אשר זאת לגמרי הפך טבעם וחקם... והחליפו משפטם 
והנהגתם. במקום אשר שולחים חטאים כאלו לסיביר, 
היטיבו עמנו; אשר הם בעצמם אינם יודעים מה היה 
עמהם, כענין שנאמר: 'פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל 

אשר יחפץ יטנו' )משלי כ"א, א'(".

תחושת גודל השעה לא פסחה על איש מן הפליטים. 
אלפים עשו את דרכם אל 'גוב־האריות' של הבולשת 
הבקשות אושרו כמו בסרט נע. מפקד הבולשת בוילנה, 
העזה  בשנאתו  שנודע  קומוניסט,  יהודי   - שלוסברג 
באותם  עבד   - ישיבות  לבני  וביחוד  מצוות  לשומרי 
ימים ללא לאות, מנווט בחריקת שנים את כל המנגנון 
המשרדי הכרוך במתן ההיתרים, מבוקר עד ערב היה 
עמל באישור בקשותיהם של שנואי נפשו. אותם שראוהו 
בכך - עיניו בורקות גצי זעם וידיו עושות בקדחתנות 
בהחתמת ההיתרים - ידעו שהם עדים למציאות העולה 

על הפרוע שבדמיונות...

ממחזה־ כאלו  שנלקחו   - ימים  אותם  של  אוירתם 
הרב  בציוריות בספרו של  תוארה   - בדיוני  תעתועים 

יחזקאל לייטנר )'מבצע הצלת התורה'(:

"... פליטים אלה שהרהיבו עז על־אף הסכנה - עמדו 
כל שעות היום ועד מאחר בלילה בתור רוסי טיפוסי, 
שהשתרך סביב הבניין ולארך כל הפרוזדורים והמדרגות 
לקבל אשרות  בתקוה  בוילנה,  הבולשת  של משרדי 

יציאה".

"בשעה שתים אחר חצות עדין היו הפקידים עסוקים 
בהנפקת אשרות יציאה - דבר שלא היה לו אח ורע 
היו מעניקים מסמכים  ברוסיה, שהרי מזה שנים לא 
יקרים־מפז אלה אלא ליחידי סגלה. עתה ניצבה המשטרה 
על  שצבאו  המדינה"  "אויבי  מול  הרוסית  החשאית 
משרדיה בהמוניהם. לא פעם ולא פעמים איים הקומיסר 

הרוסי 'יש להעמיד אתכם מיד אל הקיר הזה, ולירות 
בכם, טפילים בורגנים שכמותכם'!".

"הררי שטרות של רובלים - דמי האגרות עבור אשרות 
היציאה - נערמו על השולחנות בחדר הקומיסר. בתמורה 
היו אמורים לקבל מה שמכנה בפשטות "אשרות יציאה" 
סם־חיים  נותנים  אלה  מסמכים  היו  למעשה  אך   -
למקבליהם. הנפקת כל אשרות היציאה הללו הייתה 
תופעה שלא נודעה כמותה בדברי ימי המשטר. "האם אין 
לכם, זאבים שכמותכם, כל רחמים עלי ועל כל החברים 
העיפים הללו, העובדים בשעת לילה מאחרת כזו עבור 
מוצצי־דם שכמותכם?!" היה צוח החבר שלוסברג, ראש 
הבולשת בוילנה". הדבר לא היה בידיו אלא בידי שמים.


