
גודל ה'יגיעה' קובע! לא גודל ה'סכום'...

מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי )כה, ב(. 

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 
לתרומת המשכן היה דרוש תנאי עיקרי: "מאת כל 
איש אשר ידבנו לבו" - "נדיבות הלב"! כיצד זוכים 
למידה זו? מאין רוכשים אותה? ומהי ההשקעה 

בכדי להפיק את נדיבות הלב? – עמל ויגיעה!

ככל שעמל האדם על ממונו, יותר הוא מתחבב 
עליו, וככל שמתחבב עליו, ובכל זאת מוכן הוא 
יותר  הלב  נדיבות  לך  אין  הרי  הימנו,  להיפרד 

חשובה מזו!

ושנינו בגמרא )ב"מ לח.(: "רוצה אדם בקב שלו 
מתשעה קבין של חבירו", ומהאי טעמא, המפקיד 
ידי  )על  אבודין  הן  אפילו  חבירו,  אצל  פירות 

עכברים או ריקבון - רש"י( לא יגע בהן )למוכרן(. 

וקב  ידי שעמל בהן,  "חביבה עליו על  פירש"י: 

של  קבין  מתשעה  רוצה  הוא  מהן,  לו  שישאר 

אחרים, שיקח בדמיהם אם ימכרם".

שאר  תרומת  את  התורה  החשיבה  כך,  משום 

וארגמן,  תכלת  ונחושת,  וכסף  זהב   - המינים 

וטרחו  עמלו  שבעליהם  משום   - למאור  שמן 

להשיגם. לא כן נדבת הנשיאים - אבנים טובות 

ומרגליות - שעלה להם בנקל ללא טורח, נדבה 

כזו פחותה בערך, ומנויה לבסוף.

שיחות מוסר )שנת תשל"ב, מאמר כב(

גם לעשירים מופלגים - היה 'ניסיון' לתת נדבתם למשכן
כל איש אשר ידבנו לבו )כה, ב(. וברש"י ידבנו לבו - לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב.

יש ללמוד כאן יסוד גדול בכוחות האדם, 
"מליץ  בספרו  זצ"ל  מלמד  הגר"ר  אומר 
זו  להארה  שנתעורר  שם  והוסיף  יושר", 
בעקבות דברי מורו ורבו מרן המשגיח הגר"י 
לוינשטיין זצ"ל. לכאורה יש להתפלא על 
הצורך לציין שהתרומה למשכן תינתן בלב 
שלם, הרי בני ישראל היו באותה שעה במצב 
נעלה ומרומם ברוחניות, וגם בגשמיות לא 
טעון  היה  מהם  אחד  כל  שכן  דבר,  חסרו 
תשעים חמורים עמוסי כסף וזהב )עי' בכורות 
ה:(. בנוסף לכך הרי תכלית הנדבה היתה 
בנין המשכן לכפרה ולהשראת השכינה, האם 
אחרי כל הנתונים האלה יש צורך להזהיר 
הטוב  ומרצונו  שלם  בלב  יתן  שלא  שמי 
לא יקחו ממנו את תרומתו? האם עשירים 
כמותם ונעלים במדרגתם צריכים זירוז כדי 

לתרום למטרה הראשונה במעלה?!

הכוחות  הם  מה  כאן  אנו  רואים  אלא 

הקב"ה  הרי  האדם!  בנפש  המתרוצצים 
מבקש ממנו נתינה שהיא בסופו של דבר 
לטובתו, שיהיה לו חלק במשכן, ואף על פי 
כן יתכן שלא יתן בלב שלם, ויש צורך לפייסו 
ולמושכו בדברים, כי גם כשיתן עדיין יתכן 
שהנתינה תלווה בצרות עין. כל זה משום 
)בראשית  מנעוריו"  רע  האדם  לב  ש"יצר 
ח, כא( וכן: "וכל יצר מחשבות לבו רק רע 
כל היום" )שם ו, ה( לכן ישנן מצבים שגם 
כשהוא נותן צדקה, מפתהו היצר הרע שלא 

יתן בלב שלם. 

הבנה זו בכוחות הנפש - כבר מצאנו בדברי 
הרמב"ן )שמות כ( וזה לשונו: "כך הוא טבע 
האדם - אף על פי שכבר יצא הספק מלבו 
לקיים  ובחובתו  דרכו  בצדקת  בטוח  והוא 
ויתכן  לבחירה,  מקום  יש  עדיין  המצוות, 

שלא ירצה בעבודת ה'".

מליץ יושר )פר' תרומה(

 "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

השראת השכינה בזמננו

בשיחתו לבני הישיבה אמר מרן ראש הישיבה 
הגרנ"צ פינקל זצ"ל, שמפשטות הכתוב "ועשו 
נראה,  ח(,  )כה,  ושכנתי בתוכם"  לי מקדש 
שבנין המשכן נבנה עבור הקב"ה שישרה בו 
שכינתו, אך באמת המשכן נבנה עבור עם 
ישראל, וכפי המובא בדברי חז"ל )נפש החיים 
שער א', פ"ד בהג"ה( שדרשו "ושכנתי בתוכם", 
'בתוכו' לא נאמר אלא 'בתוכם', בתוכו של 

כל אחד ואחד".

אמנם עלינו לדעת, הוסיף מרן ראש הישיבה: 
היתה  קיים  היה  המקדש  שבית  זמן  כל 
על  המקדש  בבית  השכינה  השראת  עיקר 
ידי הקרבנות, אך משחרב בית מקדשנו וניטל 
כבוד מבית חיינו, עיקר השראת השכינה היא 
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וכמו שדרשו 
חז"ל )מגילה כט.( "ואהי להם למקדש מעט, 
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות". וזה נעשה על 
ידי לימוד התורה, וכמבואר בגמרא )ברכות 
ח.( "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה 
ידי  ועל  בלבד",  הלכה  של  אמות  ד'  אלא 
שנותרה  העבודה  שהיא  התפילה  עבודת 
בידינו לאחר שחרב בית המקדש, וכמאמר 
חז"ל )תענית ב.( "איזו היא עבודה שבלב, 

זו תפילה". 

הקרבנות  שעבודת  וכשם  רה"י:  מרן  סיים 
כוונת אחרת  וכל  צריכה להיעשות לשמה, 
פוסלת את הקרבן, כך עבודת התפילה צריכה 
להיות מכל הלב, כשהיא זכה וטהורה. וכשם 
השראת  מקום  המקדש,  לבית  שהעליה 
השכינה, היתה מתוך התלהבות והתרגשות 
נכנסים  כשאנו  להרגיש  עלינו  כך  עצומה, 

לבית המדרש.
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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

אם מעמידים הגוף כרצון ה' - נעשה למשכן
ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם )כה, ח(. 

הערה כללית שמעתי מפי מרן המשגיח רבי 
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל - אם מעמידים כהוגן 

את העצים והאבנים כפי רצון ה' יתברך נעשה 
'משכן' – כמו כן אם מעמידים את הגוף כפי 

רצון ה' יתברך, נעשה ל'משכן'. 

מליץ יושר

להכין את עצמו - שתוכל התורה לשכון בו

ועשו ארון עצי שטים וגו' )כה, י(.

פרשת הארון היא פרשה קטנה, וכל הפרשיות 
 - פקודי   - ויקהל   - תצוה   - תרומה   - האלו 
מדברים אודות שולחן, מנורה, מזבח וקרשים 
ושאר הדברים. ורואים אנו דאין ההבנה פשוטה 
הוא  כמו שאנו סוברים דעיקר עבודת האדם 
עם הארון, אלא אדרבה, הארון שמור - דהארון 
צריך  אין  ואותה  הטהורה  הנשמה  כנגד  הוא 
לתקן. עיקר העבודה הוא להכין בית לארון כדי 

שיהיה "ושכנתי בתוכם" ולכן עבודתנו הוא לתקן 
השולחן והמנורה וכו'.

ולכן טעות הוא לחשוב כי מי שלומד תורה הוא 
קדוש ומושלם, כי אין זה מספיק כלל. על האדם 
הוא מוטל העבודה לקדש האברים כולם ולבטל 
של  ובמתיקות  בטוב  ולהרגיש  העוה"ז  הנאת 
תורה, "טעמו וראו כי טוב ה'" ואז תהיה אהבת 
התורה שלו אהבה שאינה תלויה בדבר, דאם לא 

כן יתכן שאם בטלה הסיבה המעוררתו לתורה 
בטלה האהבה, כי אם היא תלויה בדבר אז אין 

מובטח להתקיים.

הקרשים  בנין  היא  היא  האברים  והשלמת 
התורה  שם  לשכון  ראוי  אז  כי  וכו',  והשולחן 

שהיא כנגד הארון...
יד יחזקאל 

הפסוק שעלה למרן המשגיח בהטלת גורל הגר"א

בטבעת הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו )כה, טו(.
מתוך מכתבו של מרן המשגיח רבי ירוחם ממיר זצ"ל:

"ואספר לו איזה מעשה, בעת שהייתי בליטא, 
והיה לי מחשבות לעזוב מקומנו ישיבת מיר, 
כדי שאוכל לשבת בקעלם, וראיתי מן השמים 
כמה עיכובים. ופעם אחת הטלתי הגורל הידוע 
)=גורל הגר"א(, ונפל לי פסוק שנבהלתי מראות, 
וגם חידוש גדול נתחדש לי מהפסוק - "בטבעות 

הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו". 

והדבר ברור שלא לפי מעשי נתגלה לי הפסוק, 
נחמד  ביאור  הוא  וזה  הרבים,  בזכות  אם  כי 
ונעים ורמז גדול שיצא מההלכה הזאת, היינו 
ש'הבדים' המה האנשים שנושאים את ארון 
התורה ונמשלו לבדי הארון, שלא יסורו ממנו 

לעולם ועד כהלכות הבדים...

"ומני אז יש לי כמה חששות בעת שההכרח 

יאלצני לעזוב את הישיבה, אף על זמן קצר. 
והדבר פשוט ומבואר".

]מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ זצ"ל כותב 
במכתבו )בנין נחום עמ' תר"ח( כי הנלמד מחזון 
פלאי זה, שאין למי שעומד בראשות ישיבה 
והנהגתה, לזוז ממנה, וכמו הדין של הבדים[.

דעת חכמה ומוסר

בשעת חורבן בית המקדש נתגלתה חיבת ה' לישראל

והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה וגו' ופניהם איש אל אחיו )כה, כ(.

עושין  שישראל  בזמן  צט.(  )ב"ב  חז"ל  אמרו 
רצונו של מקום כרובים פניהם איש אל אחיו, 

ובזמן שאין עושין, הם הפוכים פניהם.

)יומא  חז"ל  מדברי  הריטב"א  קושיית  ידוע 
נד:( על שעת החורבן, "בשעה שנכנסו נכרים 
להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה", והרי בזמן 
החורבן לא היו ישראל במצב של עושין רצונו 

היו  זה  בזמן  דוקא  איפוא  ומדוע  של מקום, 
הכרובים מעורין זה בזה, ופניהם איש אל אחיו?

שמואלביץ  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  וביאר 
כי  הכוונה  מקום"  של  רצונו  "עושין  זצ"ל, 
במצב כזה ישראל קרובים להקב"ה, והיותם 
של הכרובים מעורין זה בזה מעיד על הקרבה 
החורבן,  בשעת  והנה  לישראל.  הקב"ה  של 

נתגלתה חיבה יתירה של הקב"ה לישראל על 
על  ולא  ואבנים,  עצים  על  ידי ששפך חמתו 
בני ישראל והכל מחמת גודל אהבתם, וזוהי 
הכרובים  היו  החורבן  בשעת  שדוקא  הסיבה 
פניהם איש אל אחיו ומעורין זה בזה, להראות 
שלא פגה ולא סר אהבתו לישראל עם קרובו.

שיחות מוסר )עמ' תט"ז(

ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם )כה, ח(.

כהקדמה לפרשת תרומה, היה מרן המשגיח הגה"צ 

רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, רגיל להתוות קוים כיצד 

ללמוד פרשה זו ולהפיק ממנה לקחים מעשיים 

עבורנו )הדברים מובאים בספר "שיעורי חומש" מאת 

הרב וולבה זצ"ל(. לדבריו, הדרך ללמוד את ענייני 

המשכן וכליו היא, לדמות אותם לשאר המצוות 
אשר סודותיהן אינם ידועים לנו. 

לדוגמא, מצות הנחת תפילין. אנו יודעים שהתפילין 
צריכות להיות מרובעות, אבל אין לנו מושג מדוע 
יש  ומצוה  מצוה  לכל  למעשה,  כך.  להיות  עליהן 

יסודות רוחניים אשר אינם ידועים לנו, כל מה שאנו 
יודעים הוא שעלינו לקיים את המצוות בדקדוק. 

לגבי מצות תפילין, למשל, ידוע לנו שאם מניחין 
תפילין כהלכה עם כל הפרטים והדקדוקים, אזי 
זוכים ל"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 
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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

מרן המשגיח  בהקדמה והדרכה: כך ניגש לפרשת תרומה

ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפורת ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים 
על שני קצותיו )כה יח-יט(. וברש"י ועשה כרוב אחד מקצה. שלא תאמר שנים כרובים לכל קצה וקצה, לכך הוצרך לפרש כרוב אחד מקצה מזה.

מדברי רש"י אלו הקשו רבים על יסודו של הגאון 
בעל הפרי חדש, בחידושיו לשולחן ערוך אורח חיים 
)סי' תרצ"ד(: בגמ' מסכת מגילה )ז.( שנינו: "תני רב 
יוסף, 'ומשלוח מנות איש לרעהו' - שתי מנות לאיש 
אחד, 'ומתנות לאביונים' - שתי מתנות לשני בני 

אדם" )די לכל אחד ואחד מתנה אחת – רש"י(. 

לנו שכך הוא הדין,  ועל כך הקשה הפר"ח, מנין 
שמא נאמר שהחיוב הוא לתת שתי מתנות לכל 
אביון, שהן בסך הכל ארבע מתנות. ומצינו כיוצא 
שני  על  אהרן  ונתן  "ת''ר  לז.(  )יומא  בגמרא  בו 
השעירים גורלות" )ויקרא טז, ח( - יכול יתן שנים 
על זה ושנים על זה, תלמוד לומר 'גורל אחד לה' 
וגורל אחד לעזאזל' אין כאן לה' אלא גורל אחד ואין 
כאן לעזאזל אלא אחד", הרי שאם לא היה הכתוב 
טורח להדגיש שרק גורל אחד לה' ורק גורל אחד 
לעזאזל, היינו לומדים שצריך שנים על זה ושנים 
על זה – וכן כאן, כאשר נאמר "ומתנות לאביונים", 
היא  שכוונתו  לנו  והבהיר  חזר  לא  הרי  והפסוק 
שמתנה אחת לכל אביון, היה עלינו ללמוד שהכוונה 

לשתי מתנות לכל אביון, ויחדיו הוי ארבע מתנות.

אלא מחדש הפרי חדש, שאילו היה הכתוב אומר 
"ולאביונים מתנות", היה משמע שלשני אביונים 
ביחד הוי ארבע מתנות, שהרי לגבי השעירים כך אמר 
הכתוב "על שני השעירים גורלות", ולא "גורלות על 
שני השעירים". ומכיוון שלא כן נאמר אלא "ומתנות 
לאביונים", כוונת הכתוב היא שבשתי מתנות נפטר 
מחיוב זה, אלא שלאחר מכן חוזר הכתוב ואומר 
שאת שתי המתנות הללו יתן ל"אביונים", מיעוט 
שתי  שהכוונה  מסיקים  אנו  כן  ועל  שנים,  רבים 

מתנות לשתי אביונים.

אולם על יסודו זה הקשו מדברי רש"י שלפנינו, 
שאף שבפסוק נאמר "שנים כרובים" ולא "כרובים 
שנים" מכל מקום אומר רש"י שהוצרך הכתוב לחזור 
ולומר "ועשה כרוב אחד מקצה – שלא תאמר שנים 
כרובים לכל קצה וקצה", ואילו לדברי הפר"ח כאשר 
נאמר "כרובים שנים" צריך להיות ברור שהכוונה 

לכרוב אחד מכל צד וביחד שני כרובים.

החיד"א בספרו ברכי יוסף )או"ח סי' תרצ"ד( מתרץ, 
י"ל, שהפסוק שלפנינו שאני, שכן נאמר בו "שנים 
כרובים", ולכאורה לא היה צריך לומר "שנים" שהרי 
מיעוט רבים שנים וממילא היינו יודעים זאת, ולמה 
יכולנו לסבור בטעות  "שנים", אלא  כתב הפסוק 
שהפסוק בא ללמדנו שצריך שנים מכל צד, ועל כן 
היה צריך הפסוק לשלול זאת ולומר: "ועשה כרוב 

אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה".

*
ובעצם קושיית הפרי חדש מצינו ביאור נפלא: י"ל, 
וירבה לתת לאביון הכל נחשב  דכל מה שיוסיף 
מתנה אחת, וממילא מאי דכתיב מתנות לאביונים 
בהכרח שלשון ריבוי במתנות היינו שני נתינות לשני 
אביונים, כי לא שייך לתקן לתת שני מתנות לאביון 
אחד מכיון שהכל יהיה מתנה אחת גדולה, וכמו 
במשלוח מנות שצריך לשלוח שני מיני אוכלים ואם 
נותן הרבה ממין אחד נחשב הכל למנה אחת ולא 

יצא יד"ח, עכ"ד ודפח"ח.

"מתנות לאביונים" - שתי מתנות, מתנה - לכל אביון

במושב גדולי הדור. מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל, בישיבת הנהלת 
החינוך העצמאי. נושא דברים מרן הגר"א קוטלר

ימים מקדם

ויראו ממך" )דברים כח(. אבל כאשר ישנו שינוי 
בפרט קטן ביותר, כגון אם התפילין אינן מרובעות 
תפילין  "שם  תפילין.  להן שם  אין  שוב  במדויק, 
חל עליהן רק אם הן עשויות כהלכה", אחרת הן 
קופסאות עור בעלמא. במצוה זו של הנחת תפילין 
אנו מקיימים את כל דיני התפילין, מבלי לדעת את 

הסודות הטמונים בה. 

כך עלינו לגשת לעניינים הכתובים בפרשת תרומה, 
שכן לכל קרש ולכל פרט אחר במשכן ישנה סיבה 
רוחנית. בוני המשכן היו צריכים לבנות את המשכן 
בדיוק כפי שנצטוו, ואילו היו משנים אפילו במשהו 
לישראל  יורדת  השכינה  היתה  לא  מההוראות, 

באמצעות המשכן! 

הדבר דומה לרוקח שהוא חייב להקפיד מאד, לספק 
תרופות במינון המדויק אשר עליו הורה הרופא. כל 
שינוי עלול להזיק ותוצאות הנזק עלולות להיות 
מרחיקות לכת, כי רק הרופא שקבע ממה סובל 
החולה, יכול לקבוע איזו תרופה עליו לקבל, ובאיזו 
תדירות וכמות היא צריכה להינתן. כך, להבדיל "רק 
הקב"ה יכול לקבוע בדיוק על ידי אלו מעשים אפשר 

לזכות להשראת השכינה".

כך הוא הענין גם לגבי כל דרכי עבודת ה'. האדם אינו 
יכול לקבוע על ידי אלו מעשים הוא יגיע לקדושה, 

היה  לו כל מושג בדברים אלה, מי  משום שאין 

מעלה על דעתו שעל ידי הקפת היד ברצועה של 

תפילין או על ידי נענוע הלולב וכדומה, מגיעים אל 

השלימות? רק בורא העולם יכול לומר לנו על ידי 

אלו מעשים עובדים אותו ומגיעים למדרגות עליונות. 

עלינו לעשות את המוטל עלינו, גם בלי ידיעה והבנה 

כיצד משיגים על ידי כן מעלות וקדושה. 

זהו איפוא, יסוד גדול בעשיית המצוות - לעשותן 

אפילו בלי לדעת כיצד הן פועלות! הדבר היחיד 

שעלינו לדעת בנידון זה, שאם נעשה אותן תוך 

שמירה על כל פרטי ההלכה, נגיע לדרגות רוחניות. 

כסא דנחמתא נשגר קמי

הרה"ג רבי חיים וינקלר שליט"א

ראש חבורה בישיבה הק'
על השבר שפקד במעונם

בפטירת בתו ע"ה

בעל נחמות יראה בכאבכם
ויעלה מזור למכתכם

ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו 
ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו 

במהרה בימינו אמן



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

יציאת ליטא – חורף תש"א

נס על ה'אמקוזה מרו'

קורותיהם  את  סיפרנו  הקודמות  ביריעות 
הארוכה  הדרך  את  שעשו  הישיבה  בני  של 
ערי  ועד  רוסיה  כל  דרך  שבליטא,  מקובנה 
הנמל ולדיבוסטוק, שם המתינו לאוניה שתיקח 
אותם ליפן. לבסוף נמצאה אוניה רעועה אחת 
ושמה 'אמקוזה מרו', והכל המתינו בקוצר רוח 

להפלגתה וליציאה משטחי ברית המועצות.

המתח העצום - שכאלו היה אפשר לנסרו בסכין 
שברית-המועצות  דומה  עדין.  כליל  פג  לא   -
התקשתה להיפרד מאלפי הפליטים היהודים 
נציגי  של  קבוצה  בעל-כרחם...  לנתיניה  שהיו 
השלטונות - פקידי נמל רוסיים - הפליגו אף 
הם ב'אמקוזה מרו' לארך כברת דרך, כמלווים... 
מלבדם "ליוותה" את האניה ספינה של משמר 
הפחד  כצל.  אליה  שנצמדה  הרוסי,  החופים 
עדין חלחל בלבבות. בדממה הביטו הנוסעים 
ב'מלווים' הבלתי-קרואים. המועקה הייתה כה 
גדולה עד שאיש לא העז להוציא הגה מפיו. 
מהו  מנוח.  נתנו  ולא  בלב  כרסמו  השאלות 
אין מסתתרת  האם  הזה?  ה"ליווי"  של  פשרו 
כאן, חלילה, מזמה של השלטונות? מדוע אין 
יתכן,  האם  סוף-סוף?  לנפשם  אותם  מניחים 
ריבונו של עולם, שמתכוננים להחזירם לברית-

המועצות?! ושמא, שמא, עומדים להובילם לא 
שכל  למקום  לגמרי,  אחר  למקום  אלא  ליפן 

באיו לא ישובון...?

גבול שטח המים של ברית-המועצות היה גם 

גבול עינויי הנפש שעברו על הנוסעים כל אותה 
שעה. בנקדה זו עצרה האניה מלכת, וה'מלווים' 
- שסיימו את תפקידם - יצאו ממנה וירדו אל 
צפירה  השמיעה  היא  החופים.  ספינת משמר 
חגיגית ארוכה - מעין אתות של פרדה - וסבה 
סוף-סוף  לולדיבוסטוק...  לשוב  עקבותיה  על 
תם חלום-הביעותים הממושך. היציאה לחפש 

הייתה עבדה קיימת!!!

הנוסעים  זכרו  עוד  מכן  לאחר  ארוכות  שנים 
את תחושת ההקלה העצומה שאי-אפשר כלל 
לתארה במלים... השמחה היתה משכרת. מרן 
ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ, נהג 
בלתי- רגע  אותו  לתאר  שונות  בהזדמנויות 

מכל  פרצה  אדירה  ספונטנית  שירה  נשכח. 
הפיות. הלבבות התרוננו בזמר של שמחה שלא 
ידעה גבולות. הרגלים יצאו ברקודים סוערים 
וחגגו  חוללו  נוסעים  של  ומעגלים-מעגלים 
את הצלתם. תחושת ה'מבית עבדים פדיתנו' 
הייתה עכשיו שלמה - ומתיקותה הייתה עתידה 

להיחרט בלבבות בחריטה-שלא-תמחה.

ליטא  "יציאת  את  שלוו  הנסים  מסכת  ברם, 
תש"א" עדין לא נשלמה.

 - מהרה  עד  התברר  כך   - מארו'  'אמקוזה 
היתה זקוקה לרחמי שמים מרבים כדי להגיע 
בשלום ליעדה. ים יפן - אותה פיסת אוקינוס 
המפרידה בין היבשת האסייתית ובין שרשרת 
האיים היפניים - היה סוער ביותר באותה עונה 

של שיא החרף. האניה הישנה והרעועה הכילה 
נוסעים במספר גדול בהרבה מכושר קיבולה. 
תאוות הכסף גרמה, לרב החובל היפני להעלים 
עין מכללי בטיחות בסיסיים ולהעלות לאניה 
הייתה  זו  עבדה  למותר.  מעבר  הרבה  נוסעים 
עלולה להיות הרת אסון - מה גם שתנאי מזג 
האוויר היו קשים ביותר. סערות עזות השתוללו 
בכל משך שלשים ושש שעות הנסיעה. הנוסעים 
- שחלקם הגדול שהו על הספון מחסר מקום 
בתאי המגורים - צפו בחרדה בגלים האימתניים, 
את  שטלטלו  בנין,  של  כגובהו  היה  שגובהם 
האניה חסרת הישע מצד לצד. היו רגעים שבהם 
השליטה  את  מאבדים  שהמלחים  נראה  היה 
עומדת  האומללה  מרו'  ו'אמקוזה  ההגה  על 
לשקוע במצולות... מלחים מבוהלים התרוצצו 
לחפש  עשתונות,  ואובדי  נבוכים  והנה,  הנה 
את סירות ההצלה ולהכינן להורדה לים. הרב 
 - מיר  ישיבת  תלמיד  אז   - ליטנר  יחזקאל 
מקצה  וקציניו  החובל  רב  עברו  כיצד  מתאר 
האניה לקצה, מתוחים וחורי פנים, וספרו את 
הנוסעים - לתכנן את הורדתם לסירות ההצלה. 
לאחר שהסתודדו ביניהם דקות מספר התברר 
לנוסעים המבעתים כי אין די סירות הצלה, ולכן 
יורדו אליהן רק הנשים והילדים, ואלו לגברים 
תינתנה רק חגורות הצלה - שגם מספרן אינו 
מספיק לכולם... )וגם יכולתן לעמד מול הגלים 
האדירים - כך הסתבר מהתלחשויותיהם של 

המלחים - היא אפסית כמעט!(.

קורות בתינו

מזלא טבא וגדיא יאה

ברכת מזל טוב נשגר מהיכלי התורה
קמי ידידינו הנעלה עושה ומעשה

מסור בלב ונפש לטובת אלפי עמלי התורה

הרה"ח אהרן עמרם שפיצער הי"ו

ורעייתו מנב"ת תחי'
וינה

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי'

עב"ג החתן אברהם מאיר ברייאר הי"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 
ולדורות ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל 

יוצ"ח רוב נחת ושמחה

מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב קמי 

הגאון רבי ישעיהו פינקל שליט"א 

ולנו"ב הרבנית תליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הנכד ני"ו
בשעטו"מ ולמזל טוב

קובעת ברכה בפני עצמה

אמה של מלכות הרבנית תליט"א

לרגל שמחת הולדת הנין
ברכתנו שיזכו לרוות ממנו ומכל יוצאי 
חלציהם רוב נחת ושמחה לאורך ימים 

ושנים לתפארת בית אבות

סימן טוב ומזל טוב
יהא לנו ולכל ישראל

מעומק ליבנו הננו לשגר

ברכת מזל טוב קמי 

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

ורעייתו הרבנית מנב"ת תחי'
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בנישואי הבת תחי' 
עב"ג בן הג"ר יוסף רביץ שליט"א

בשעטומ"צ ולמזל טוב
תערב ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן 

בישראל ולדורות ישרים מבורכים
לתפארת בית אבות וירוו מהם ומכל יוצ"ח 

רוב נחת ושמחה 


