
הגדרה נפלאה בין "נס" ל"טבע"
ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה וגו' וידעתם כי אני ה' )י, א-ב(. וברש"י בא אל פרעה 

– והתרה בו.
לשם מה היה זקוק פרעה להתראה מאת משה, 
על העונש שעתיד לקרותו אם יוסיף לָמֵאן לשלוח 

את ישראל ממצרים. 

מפני  הידועה,  הראשונים  קושיית  עפ"י  וי"ל 
יוכבד, שילדה  מה לא הוזכר בתורה הנס של 
את משה רבינו בהיותה בת ק"ל שנה, לכאורה 
זהו נס גדול יותר מהנס של שרה, שילדה לבת 

תשעים שנה.

וביאר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל, כי למעשה אין כל חילוק בין "נס" ל"טבע", 
אלא דבר שהיתה עליו הבטחה ונבואה קודם 
שאירע, נקרא "נס גלוי". ולעומת זאת תופעה 

פלאית שאירעה בלא שקדמו לה כל הבטחה 
ונבואה נקראת "נס נסתר". לכן הוזכר בתורה הנס 
של שרה, שהרי הדבר הובטח לאברהם מהקב"ה 
קודם שילדה, ולעומת זאת אצל יוכבד לא כל 
באה הבטחה ונבואה קודם ללידתה אף שגיל 

הלידה היה אמנם נס ופלא.

ובזה יש להבין, מה שכתב רש"י "בא אל פרעה 
– והתרה בו". מטרת ההתראה היתה כדי שהיא 
תחשב ציווי ונבואה קודם המעשה, ועל ידי כך 
"וידעתם  מתקיים  אז  ורק  גלוי",  ל"נס  נעשה 

כי אני ה'". 

טללי אורות

צעקה גדולה – במידה כנגד מידה
והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וגו' )יא, ו(. 

מלבד עצם העונש שימותו כל בכורי מצרים, מבכור 
פרעה עד בכור אשר אחר הרחיים, היתה אף "צעקה 
גדולה" במצרים, מה פשרה של "צעקה גדולה" זו.

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  אומר 
לוינשטיין זצ"ל, אף "צעקה גדולה" זו תשלום 
את  המצרים  שהשליכו  בשעה  היא,  עונש 
זעקה  היתה  לבטח  לים,  ישראל  בני  תינוקות 

עתה,  גורלם.  מר  על  ישראל  בני  אצל  נוראה 
הענישם  כגמולם,  הקב"ה  להם  השיב  כאשר 
גדולה" בכל ארץ מצרים. גם ב"והיתה צעקה 
מידה,  כנגד  מידה  הקב"ה  של  מידותיו  כל 
להיות  הדין  חייב  אנכי"  ה"ודן  שיושלם  וכדי 
תואם בשלימות מוחלטת לאופן ולמידת החטא.

אור יחזקאל )אמונה פא(

'ללעוס' יציאת מצרים - שבעה ימים
שבעת ימים תאכל מצות וגו' )יג, ו(.

היה  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  מרן 
אומר: "וכי זה רצון הבורא יתברך, שנלעס 

מצות שבעה ימים?! - רצונו 'שנלעס' יציאת 
מצרים, שבעה ימים!

גאולת מצרים )עמ' קא(

מדוע ישנו הִמְצרים בליל מכת בכורות
ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים וגו' ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל 

מצרים וגו' )יב, כט-ל(
מופלא הדבר, הן מראש הותרה משה את פרעה 
שבחצות יוכו הבכורים, וימות בנו בכורו, ואף הוא 

בכור היה. וכל מצרים ידעו מהמכה המתעתדת 
לבוא עליהם, והבכורים אכן דרשו לשלח את 

 "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 

דבר הישיבה

להגשים את החלום
אחד מבוגרי הישיבה יצא לשוק החיים ועשה חיל 
רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  עם  כשנועד  בעסקיו. 
בפניו: כששקדתי  זצ"ל תמה  לוינשטיין  יחזקאל 
על דלתות תורה ידעתי מה רבה חשיבותה וראיתי 
עצמם  הממיתים  חכמים  תלמידי  של  בדחקם 
באהלה של תורה, ואמרתי לעצמי: אם אצא לעבוד 
ברבות הימים וה' יצליח דרכי, אתן בשמחה "חומש" 

מרווחי, להחזקת תורה!

צדקה  נותן  ואף  בכבוד,  מתפרנס  ואני  ה',  עזרני 
ותומך תורה, אבל לבי נאטם וידי קפוצה, ובקושי 
מגיע אני לכספי מעשר ורחוק מליתן חומש. – מה 

אירע? איך נהפכתי לאיש אחר?!

נענה אליו מרן המשגיח ואמר: כלל נקוט בידינו, 
ביציאת מצרים צפונות כל התשובות לשאלות. 

כידוע, נעשה נס מיוחד בשלושת ימי האפילה. ארבע 
חמישיות מעם ישראל לא רצו לצאת ממצרים, וכדי 
שלא יהיה חילול שם שמים שיישארו, מתו בימי 

החושך ונקברו בחשאי. 

ויש להבין, למה נצרך נס כזה. הלא המכות ארכו 
שנה שלימה )עדיות פ"ב, מ"ח(, יכול היה ה' להמיתם 

מעט מעט בלי שירגישו המצרים.

והתשובה לכך היא, שכל זמן שיציאת מצרים היתה 
התנגדות  מהם  לאחד  היתה  לא  רחוקה,  נראית 
לצאת. אבל כשהגיע למעשה, ופרעה כבר מתדיין 
ללכת  ברצינות  לשקול  ויש  ההולכים,  ומי  מי 
ועוג  בסיחון  וללחום  זרועה  לא  לארץ  למדבר 
ושאר הרפתקאות שיבואו עליהם, או אז התגבר 

עליהם היצר והחליטו להישאר...

סיים מרן המשגיח: וזה מה שארע אצלך. כל זמן 
ששקדת על התורה והרווחה והעושר היו בגדר חלום 
חומש מחלומך  לך לתת  היה אכפת  לא  גרידא, 
למציאות,  נהיה  שזה  ברגע  אבל  תורה.  לעמלי 

היצר גבר ומנעך.

כל  עם  מתרחש  כך  תלמיד,  אותו  אצל  כמעשה 
אחד ואחד לפי עניינו, יש מי שחולם לעמול בתורה 
ולהקדיש אליה את כל עיתותיו, יש מי שמבקש 
להגביר קביעותו בתורה ויש מי שחולם להרבות 
את  להגשים  התורה. תפקידנו:  בהחזקת  חיילים 

החלום נגד כל המניעות ולהפכו למציאות.
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וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו



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

בני ישראל, וערכו מלחמה באבותיהם )עי' מדרש 
תהלים קלו(, וא"כ איך עלו על יצועם ונרדמו? החל 
בפרעה "ויקם פרעה בלילה" )וכפרש"י ממיטתו(, 

וחיזר על בתי עבדיו והעמידם, "וכל מצרים"!

אומר מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל - חייבים לומר שמאת ה' היתה זאת, שהפיל 

תרדימה על פרעה וכל מצרים, והתעוררו בעיצומה 
של המכה. ומדוע, כי רצה הבורא יתברך שפרעה 
עם עבדיו וכל עמו יתפעלו מהמכה. ובטבע האדם 
שכאשר ממתין ומצפה לדבר אינו מתפעל כל כך 
בבואו, ולא נבהל בהגיעו. לכן פעל שירדם ויקיץ 
חיים  בין  המפרפרים  הבכורים  זעקות  מחמת 

למיתה ]שפרפרו וגססו עד הבוקר )ריש מסכת 
שמחות([, והמכה תעשה עליו רושם עצום וחזק.

ולמדנו כמה גדול החיוב שנתפעל ונתרגש ממכות 
מצרים, ויחרטו בנו רישומן לאמונה מוחשית.

יד יחזקאל )עמ' קכז(

מדוע היו צריכים רשות מפרעה לצאת ממצרים

ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר ]פרעה[ קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל וגו' )יב, לא(. 
איתא במדרש )עי' ילק"ש רמז רח( שאמר משה 
הרי  עד שתאמר  מכאן,  יוצאין  אנו  אין  לפרעה 

אתם ברשותכם - הרי אתם בני חורין. 

ואהרן  משה  הכריחו  צורך  לאיזה  להבין,  וצריך 
את פרעה לשלח את ישראל, מדוע לא יצאו בני 

ישראל על כרחו של פרעה, שלא בטובתו.

ה'(, דהנה הבטיח  )דרוש  דרכים  וביאר בפרשת 
הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו )בראשית טו, יד( 
'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול'. ואותה ביזה, נראה 
שהיתה מדין הענקה, ומבואר בגמרא )עי' קידושין 

טז:( שאין דין הענקה לבורח, שעבד שברח מאדונו 
שילוחו  שאין  משום  לו  מלהעניק  האדון  פטור 
מעמך. מעתה מבואר היטב מדוע הכריחו משה 
יצאו  ולא  ישראל,  פרעה לשלח את  ואהרן את 
בעל כרחו. משום שכל ביזת מצרים תלויה היתה 
בזה, אם ישלחם יזכו בביזה, ואם יברחו לא יזכו.

אולם מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 
בספרו שיחות מוסר )שנת תשלא, עמ' ט(, אמר 
לחוד,  הלכה  שדברי  דרכים,  הפרשת  דברי  על 
ודברי אגדה לחוד, ואין לבאר דברי אגדה עפ"י 

דברי הלכה. ואומר ביאור אחר עפ"י דרך הפשט, 
שכוונת משה ואהרן בזה היתה, כפי שמצינו אצל 
נח, שאמר שאינו יוצא מן התיבה אלא ברשות, וכן 
אצל חנניה מישאל ועזריה שלא יצאו מהאש עד 
שקבלו רשות. כמו כן ישראל לא יצאו ממצרים 
ה'  יכול  היה  שבודאי  ואף  פרעה,  ברשות  אלא 
להוציאם בעל כרחו של פרעה, וגם בימי החושך 
יכולים לצאת, מכל מקום מצד מידת דרך  היו 

ארץ, חייבים לצאת ברשותו של פרעה. 

שיחות מוסר )ח"א עמ' ט( 

    

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים )יג, ח(. 
שח מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין 
זצ"ל: תנאי יש לקיום מצות "והגדת לבנך" - "ולמען 
התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר 
במצרים ואת אותתי אשר שמתי בם, וידעתם כי 
אני ה'" המילה "באזני" מיותרת לכאורה, אפשר היה 
לומר: "ולמען תספר לבנך", אלא להורות בא, שיכול 

האדם לספר לזולת, והדברים לא יכנסו לאזניו!

ומעשים שבכל יום, שאני מדבר עם אחד, ושואלו: 
"איהר הערט" - האם אתה שומע את דברי, והוא 
מתפלא על השאלה. והאמת, שאינו שומע כלל, 

ואינו שם לב לדברים הנאמרים לו!

מה  שומעים  שאינם  אנשים  שיש  בלבד  זו  ולא 
שמדברים אליהם, אלא שיש שאינם שומעים מה 

שהם עצמם מדברים – 

כך מצינו )בראשית רבה לח, יג( שאברהם אבינו 
דייסה  פנכת  שהביאו  וסיפר  אביו,  פסילי  שיבר 
והפסל הגדול שיבר את כולם כדי לאכול לבדו. 
אמר לו אביו: אך צחוק חמדת, הלא אינם יודעים 
מאומה. אמר לו: וישמעו אזניך מה פיך מדבר – 

מה  שומע  האדם  אין  בו  לפעמים,  שיש  רואים 
שפיו מדבר!

והמדרש )ויקרא רבה טו, ג( מספר על הכהן שביקש 
את אשתו  ולימד  לפרנסתו  הים  למדינת  לצאת 
לראות נגעים בהעדרו. פתח ואמר שלכל שערה 
גומה בפני עצמה, שלא תיהנה מחברתה. אמרה לו: 
אם למזון שערה דאג הבורא, ודאי דאג גם למזונך. 

שמע לדבריה ונשאר במקומו. הרי שידע ואף לימד, 
אבל אזניו לא שמעו מה שפיו דיבר.

)שלהי  הלבבות"  "חובות  בספר  שמסופר  וכמו 
נדד  הפרושים  שאחד  הביטחון'(  'שער  הקדמת 
האלילים.  לעובדי  ולעג  לפרנסתו  רחוקה  לארץ 
סיפר שהוא עובד לבורא המכין מזון לכל בריותיו. 
ועובד האלילים אמר לו: פעלך סותר את דבריך. 
שאילו היית מאמין בכך לא היית נודד למרחקים 
להשיג פרנסתך. וזהו שנאמר )ירמיה יב, ב( "קרוב 

אתה בפיהם, ורחוק מכליותיהם".

שהרי אילו היינו חיים ומפנימים לקחי ההשגחה 
אחרת!  הנהגתינו  כל  היתה  מצרים,  שביציאת 

כמובטח בכתוב "וידעתם כי אני ה'!" 

זהו שאמר הסבא מקעלם זצ"ל בביאור דברי הגמרא 
)קידושין כב:( שאוזן ששמעה על הר סיני "כי לי 
וקנה אדון לעצמו,  זה  והלך  בני ישראל עבדים" 
תרצע. כי האוזן שמעה, והדברים לא נכנסו באזניו.

)אור  זצ"ל  המשגיח  מרן  שח  נוספת  בהזדמנות 
יחזקאל אלול לט(: מסתפקים אנו בהבנות השכל, 
ואיננו מבינים שהלב הוא שצריך להבין. השכל הוא 
תלמיד מוכשר, שמספיקה עבורו ידיעה בפעם אחת. 
אבל הלב הוא תלמיד קשה הבנה שצריך לחזור 

וללמדו אין ספור פעמים. 

והוסיף רבינו )שם אלול שא(: אף על פי שאנו סבורים 
שהנני מאמינים ביציאת מצרים, עלינו לדעת שכל 
ימי חיינו חייבים אנו לחדש יסודות יציאת מצרים. 

ובעת שלא נשנן ונחזור ונעסוק בכך, תעלם ותשכח 
מאתנו האמונה ביציאת מצרים. וחייבים אנו לעסוק 
כל ימינו ביציאת מצרים, ואז נבין שכל ימי חיינו 

מחויבים אנו ללמוד ולעסוק ביציאת מצרים.

וזהו שאמרו שחייב אדם לראות עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים, והרמב"ם )בהלכות חמץ ומצה פ"ז 
ה"ו( הוסיף כאילו "עתה" יצא ממצרים, והרגשה זו 
בליל הסדר לא תבוא אלא בדרך עבודה מתמדת 

בזכירת יציאת מצרים, בכל ימות השנה. 
 אור יחזקאל

)יראה ומוסר שכה; אלול כט; אלול שא( 

מתורת רבותינו

"סיפור יציאת מצרים" - במשנת מרן המשגיח

בלב מתרונן הננו לשגר
ברכתנו מהיכלי התורה
קמי בוגר ישיבתנו הקד'

הרה"ג יצחק בן אהרן שליט"א

לרגל התמנותו ועלותו לכהן פאר 
כרב בית הכנסת 'משכן הכהנים'

תל אביב

ברכתנו שלוחה שיזכה להרים קרן 
התורה, ולהשפיע מהודו על שומעי 

לקחו בתורה ויראת שמים ויראה ברכה 
והצלחה בכל פעליו הברוכים מתוך 

שמחה ונחת כל הימים



נציין כמה נקודות חדשות במצות סיפור יציאת 
כל  היא משאר  ובמה שונה  בליל פסח,  מצרים 
ימות השנה שג"כ חייבים לזכור את יציאת מצרים. 
ובספר מנחת חינוך )מצוה כא - אות א( האריך 
לחקור, מאי מעליותא דליל זה מכל הלילות, הא 
מצוה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, 

)עיין ברכות י"ב ע"ב( יעו"ש.

שישנם  בזה:  ביאר  זצ"ל  מבריסק  הגר"ח  ומרן 
הימים,  לשאר  פסח  ליל  בין  חילוקים  שלושה 
]ומסופר שהגר"ח היה חוזר בעצמו כל שנה בליל 
ביתו  לבני  ומבארם  אלו,  חילוקים  ג'  על  הסדר 
כדי שיכוונו את לבם לקיים מצות סיפור יציאת 

מצרים[, ואלו הם:

א. בכדי לקיים מצות זכירה במשך ימי השנה אין 
צריך להזכיר אלא לעצמו, ולכן במה שאומר האדם 
את הפסוק "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם 
חובתו,  ידי  יוצא  בקריאת שמע  מצרים"  מארץ 
אבל בליל פסח עליו לספר לאחר, ובדרך שאלה 
ותשובה דווקא, כדכתיב )בפרשתינו יג, יד( "והיה 
כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו", וכתיב "והגדת 
לבנך", ומשום הכי הבן שואל "מה נשתנה" והאב 

משיב "עבדים היינו".

ב. חילוק נוסף אמר הגר"ח, דבסיפור יציאת מצרים 

כל  לרב  ]דהיינו  בגנות  להתחיל  יש  פסח  בליל 

ולשמואל  לגוי,  והיותו  ישראל  ַעם  השתלשלות 

)ראה  במצרים  לפרעה  היינו  "עבדים  להתחיל 

פסחים קטז.([ ולסיים בשבח שעכשיו קרבנו המקום 

לעבודתו והוציאנו ממצרים מבית עבדים, משא"כ 

לקיים מצות זכירה סגי בזכירת יציאת מצרים לבד.

ניתוסף  פסח  שבליל  הוא,  השלישי  והחילוק  ג. 

החיוב לספר בטעמי מצוות הלילה, כמו שאמר 

רבן גמליאל "כל שלא אמר שלשה דברים הללו 

לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח, מצה ומרור פסח 

על שום מה וכו', משא"כ זכירה של כל ימות השנה 

עכ"ד. והטיב ליישב ולבאר בזה את דברי הרמב"ם 

)פ"ז מהל' חמץ ומצה הל' א-ה( ואכמ"ל.

ונסיים בב' חידושים - שאינם ידועים כל כך - 

שכתבו האחרונים שצריך האדם לומר לבנו, בליל 

פסח בשעת סיפור יציאת מצרים. 

א. דברי האור החיים הק' שמצוה לספר לבנו שהיה 

אז לילה כיום יאיר וזה לשונו: דהנה אחז"ל כי 

אותו לילה היה כיום יאיר כצחות היום, וכמבואר 

בזוה"ק, ורמז זה בפסוק "והגדת לבנך ביום ההוא" 

כי יתכוין לומר שיגיד לו גם נס זה שהלילה נעשה 

ליום עכ"ל. 

ב. חידוש נוסף איתא בדברי בעל "ההפלאה" בספרו 

עה"ת פנים יפות בפרשתינו בפסוק "והגדת לבנך 

ביום ההוא לאמר" )יג, ח(. ומדקדק דמלת 'לאמר' 

מיותר. ויש לומר, לפי שאמר הכתוב )י, ב( "למען 

תספר באזני בנך", אף שמצות הבן הוא לספר לבנו, 

ולמה הוצרך לומר ובן בנך, אלא המצוה הוא שכל 

אדם יאמר לבנו לקבל עליו חובת ההגדה לבנו. 

שיאמר   – לאמר"  לבנך  "והגדת  דקאמר  והיינו 

גם הוא לבנו. 

וזהו שתקנו בתשובת האב לבנו )בהגדה של פסח(: 

כולנו חכמים  ואפילו  וכו'  היינו לפרעה  "עבדים 

כולנו נבונים מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים 

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". 

דלכאורה אין זה לתשובת השואל ששאל הבן מה 

נשתנה וכו'. אלא שמחויב להגיד לבנו שמצוה גם 

עליו לספר ביציאת מצרים, ולהרבות בסיפור עכ"ד. 

עיון בפרשה

ימים מקדם

קול צהלה ורינה. שמחים ומשמחים בשמחת נישואי מרן ראש הישיבה הגאון רבי רפאל 
שמואלביץ זצ"ל )שני משמאל(

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

בגדר חיוב סיפור יציאת מצרים בליל פסח יותר משאר ימות השנה 
בפרשתינו "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" )יג, ח(. 

הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי

הרה"ג נפתלי גרינצוויג שליט"א

ראש ישיבת 'וינער ישיבה'
ומנב"ת הרבנית שתחי'
לרגל השמחה כי רבה

בנישואי הנכדה תחי'
בת חתנו

הרה"ח רבי אלתר ברוך דב וידער שליט"א
עב"ג החתן המפואר

הרב יוסף בנימין לעזר הי"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב

יהא רעוא שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולדור 
ישרים יבורך לתפארת המשפחה הרוממה

וירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה, מתוך 
הרחבת הדעת ושמחה כל הימים

בברכת התורה
הנהלת הישיבה



וגיבור  בתורה  המתגבר  פה  התורה,  עמוד 
נתיבות  וסלל  מערכות  שערך  במלחמתה, 
נתן  התורה,  חלקי  בכל  המופלאים  בשיעורי 
נפשו להרביץ תורה לאלפים ולהעמיד תלמידים 
היה  המתגבר  כמעיין  היה  פיו  ואשר  הרבה, 
רפאל  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 

שמואלביץ זצ"ל.

"כזה רפאל אין בנמצא"
ראש הישיבה זצ"ל נולד בשנת תרח"צ להוריו 
מרן ראש הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים 
בתו  ע"ה  מרים  חנה  מרת  ולאמו  זצ"ל  ליב 
היחידה של מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי 
אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, בעיירה מיר, ונכנס 
למילה על ברכי הסנדק דודו זקנו הגאון רבי 
אברהם צבי קמאי הי"ד הרב דמיר. בהתגעש 
ארץ, וכאשר הישיבה בניה וראשיה בראשות מרן 
רבי חיים גלו לשנחאי, גלה אף רבי רפאל עימם 
והוא ילד קטן, וראשית צמיחתו בתורה היתה 
לצד האריות הגדולים, תלמידי הישיבה בשנות 
גלותה בשנחאי, אשר היו מתגברים בתורה בדרך 

שאין לשער, כידוע ומפורסם.

למצוות  הגיעו  קודם  ועוד  ארצה,  הגיעם  עם 
למד והתגדל בישיבה הקדושה לצידו של אביו 
זצ"ל, כשהכל העידו על רום גאונותו וכשרונותיו 
באופן  בתורה  שקידתו  ועל  מחד,  הברוכים 
עודו  רואיו.  כל  את  שהפליאה  ממש  מופלא 
בחור צעיר היה לומד עם אביו בחברותא כל 
יום, ובשבת היה נבחן על תלמודו אצל סביו מרן 
הגרא"י זצ"ל כאשר במשך הזמן היה עליו לומר 
בפניו כל שבוע שתי מערכות עמוקות. כמו כן 
אביו היה קונה עבורו כל חודש ספר אחר של 
עם  שילמדנו.  ע"מ  האחרונים  מרבותינו  אחד 
אביו זצ"ל למד עוד קודם נישואיו את מרבית 
מסכתות הש"ס וסדרי זרעים וטהרות, בעיון רב. 
והמשיכו שנים רבות, עד פטירת מרן הגר"ח, 

בחברותא כל יום.

בעודו בחור צעיר היו מתפרסמים דברי תורתו 
בכתבי עת תורניים שיצאו באותם ימים, ומרן 
התבטא,  זאת  שראה  זצ"ל  אברמסקי  הגר"י 

שיש עתיד לעולם התורה.

בט"ו בשבט תשכ"ב בא בברית האירוסין עם 
הרבנית שתבדלח"ט בתו של הגאון הגדול רבי 
ישיבת  ראש  זצ"ל  פרבשטיין  יהודה  אברהם 
חברון וחבר מועצגה"ת. תחילתו של השידוך 
פינקל  הגרא"י  מרן  זקנו  שבהמלצת   לאחר 
זצ"ל, היה רבי רפאל עולה לביתו של הגאון 
הגדול רבי יחזקאל סרנא זצ"ל למסור בפניו 
'חבורות'  מדי שבוע בשבוע. כחלוף כחצי שנה 
התבטא הגר"י סרנא לבתו, הרבנית פרבשטיין 
ע"ה: "אזא רפאל נישט דא" ]כזה רפאל אין 

עוד בנמצא[. 

מרביץ תורה לאלפים
הרבצת  מסכת  הינו  באורחותיו  מיוחד  פרק 
התורה, כששנתיים לאחר נישואיו נקרא להרביץ 
להעמיד  החל  ומאז  'חברון',  בישיבת  תורה 
של  לגיונות  והבהירים  העמוקים  בשיעוריו 
ומשקף  משלב  כשהוא  מופלגים,  תלמידים 
בדמותו הנפלאה את האדנים עליהם הושתת 
במיר  ורבותיו  אבותיו  מבית  הנאדר,  ביתו 

וסלבודקה  ועד היכלה של חברון.  

בזאת חנוכה תשל"ט עת נסתלק לישיבה של 
מעלה אביו מרן ראש הישיבה שר התורה הגר"ח 
אביו  מקום  ולמלאת  פאר  לכהן  נקרא  זצ"ל, 
בהרבצת התורה. שיעוריו הייחודיים נודעו לשם 
ולתהילה בכל קצוות הארץ והגולה. גם מאות 
רבות מבני חו"ל שבאו לישיבה, נהרו לשמוע את 
שיעוריו, ומהם רבים שהתחנכו והפכו בעצמם 

למרביצי תורה, המעבירים את שרשרת הרבצת 
התורה בכל כוחם בארץ ובגולה. 

מופלאה היתה יגיעתו בהרבצת התורה. סיפר 
של  בסוגיא  כללי  שיעור  ממנו  אברך ששמע 
'כוונתו להזיק' בתחילת מסכת בבא קמא, ואותו 
אברך נתקשה על היסוד מרש"י בהמשך הפרק. 
כעבור זמן מה פגש את רבי רפאל והחל מקשה 
בפניו "הראש ישיבה חידש יסוד פלוני", מיד נם 
כנגדו ר' רפאל "וכעת הגענו לדף ו' וראינו שזה 
לא מסתדר עם הרש"י ולכן צריך לומר באופן 
קצת שונה ---". עמד אותו אברך ואמר, כמה 
יש ללמוד ממעשה 'קטן' זה. הלא ר' רפאל היה 
מוסר שיעורים כבר עשרות שנים ומדרך ראשי 
ישיבות וותיקים שהם מסתמכים על השיעורים 
שמסרו ב'מחזור' הקודם ובזה שקמו לו, אבל 
ולומד שוב את  ר' רפאל מתיישב כל מחזור 

עמוד התורה והענווה
לדמותו הכבירה של מורנו ראש הישיבה הגאון הגדול

רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל 
שנה להסתלקותו



הסוגיא ומכין שיעור חדש! וכך יכול היה לחזור 
בהמשך  רש"י  דברי  בגלל  שאמר  מהיסוד  בו 
המסכתא. וביותר מכך, ענוותנותו הרבה, להודות 

בפניי תיכף ומיד שיש לומר באופן אחר.

עדינו העצני
יושב  כשהיה  העצני  עדינו  "הוא  חז"ל  דרשו 
ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה 
שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ", כזה 
היה רבי רפאל, כאשר היה הדבר נוגע למלחמתה 
של התורה היה הוא תקיף וגיבור כליש וארי, 
ניצב כחומה על משמר וצביון הישיבות הק' כפי 
המסור לנו מרבותינו ודחה בתקיפות רעיונות 
שונים ומשונים שמקורם מחוץ לכותלי ביהמ"ד, 
אך כשישב ולימד תורה לתלמידים קרנו פניו 
מזיו הודו, היה ניתן לראות את אצילות נפשו 
את עדינות מידותיו, וכל סובביו הרגישו את ליבו 
הרחום והמיטיב לכל. תדיר או הכל כיצד התייחס 
לכל אדם במאור פנים, גם בעת שכיהן בראשות 
הישיבה סירב לשבת במקום הראוי לו כפי ערכו 
במזרח הישיבה, ואת מקומו בבית המדרש קבע 
לו בספסלים הראשונים שבביהמ"ד, בין שאר 

המתפללים והלומדים.

חידושי  כל  את  בעצמו  כותב  היה  בפשטותו 
שיכלה  רבה  ועבודה  סוף,  לאין  הרבים  תורתו 
להעסיק צוות גבאים ומשמשים היה הוא עושה 
לבדו משך כל השנים. ורק בשנת חייו האחרונה 
יצא ע"י בניו ספרו הראשון 'שיעורי רבי רפאל' 
למגדלור  הפך  יציאתו  שעם  קידושין,  עמ"ס 
ובכל  בפרט  הישיבה  בהיכל  המסכת  ללומדי 

היכלי התורה והישיבות ברחבי תבל. 

סיפר אחד ממכריו: פלוני, היה במשפחתו עסק 
של שלום בית, ובהיות ושני הצדדים היו בעלי 
דעה התארכו הדברים יותר מהראוי ולא נמצא 
מי שיכול לתווך ביניהם. היה מי שסבר שבכוחו 
ובסגולתו של רבי רפאל להביא את הצדדים 
להסכמה, ופנו אליו בענין. ואכן כך היה שרבי 
רפאל נתן חילו ומרצו לענין, ישב עם הצדדים 
זמן וזמנים, עד שבאו לפשרה. כאשר נמצאה 
אלא  בזה,  די  רפאל  רבי  אמר  לא  הנוסחה, 
מיד הרים טלפון לאחד מידידיו היושב כסאות 
למשפט, וביקש ממנו לקבוע דיון מהיר שכן הזמן 
היה עשוי להיות משמעותי בנסיבות המדוברות. 
ואמר  יכולת  בעל  הינו  בענין  המעורבים  אחד 
לגמול עם רבי רפאל על עבודתו המועילה, אך 
הלה סירב לקחת פרוטה. בכל זאת ביקש הלה 
לההנות תלמיד חכם מממונו, ולפיכך בערב חג 
הסוכות הגיע אשתו של אותו פלוני אל בית ראש 
הישיבה ובאמתחתה מתנה כאות הוקרה והכרת 
טובה, בתוך המתנה שהיתה דבר פעוט הוטמן 
קופסת כלי כסף לאתרוג. ראש הישיבה לא היה 
בביתו והמתנה הוגשה לרבנית שתחי', תוך כדי 
חילופי ברכות הדדיות ודברי פרידה כנימוסין 
יהודאין. כאשר היתה כבר האשה מחוץ לבית, 
יצאה אחריה הרבנית, ושאלה "האם ידוע לך על 
קופסת האתרוג?" האשה השיבה כמובן בחיוב, 
והרבנית השיבה "בעלי הרב בודאי ישמח בזה, 

שכן עד היום לא אין לו קופסה נאה לאתרוג...". 

לאחד  התלוננה  אלמנה  ואישה  שהיה  מעשה 
מרעישים  ילדיו  כי  בשכנותה  שגר  האברכים 
לה. אותו אברך לא ידע עצות בנפשו וניגש אל 
ראש הישיבה להיוועץ בו. תגובתו הפתיעה את 
השואל, שכן תחילה פרץ בבכי בשל צערה של 
האלמנה. רק לאחר מכן השיב לו דבר באומרו  
"לעבור דירה לא שייך - האישה תיעלב. אלא 
מגנים  שם  ותקנה  פלונית  לחנות  תלך  מאי 

לכיסאות שלא ירעישו לאלמנה"... 

אשכבתיה דרבי
קשה,  ממחלה  מורינו  סבל  האחרונות  בשנים 
ולמרות ייסוריו הרבים המשיך כמנהגו להתפלל 
ולמסור שיעוריו כהרגלו בישיבה מתוך מסירות 
בלתי  כוחות  נתגלו  זו  בתקופה  עצומה.  נפש 
התורה  לאהבת  כולו  התמסר  כיצד  אנושיים 
והיא שהשיבה  ימיו,  שהיתה טבועה בדמו כל 
לו את רוחו ועמדה לו לימין לשרוד ייסורי גוף 

קשים ומרים. 

במשך כמה שנים התייסר, כאשר בשלוש שנים 
האחרונות היה ספון בביתו כשהוא סובל את 
וכל העם מעתירים בתפילה שיחזור  מכאוביו 
קרוב  כהרגלו  התורה  להרבצת  וישוב  לאיתנו 
ליובל שנים. כאשר בני הישיבה ותופשי התורה 
די בכל אתר ואתר מעתירים לרפואתו, אך לא 
זכינו ובליל ט' שבט אשתקד נסתלקה נשמתו 
לגנזי מרומים, הוא הלך למנוחות ואותנו עזב 

לאנחות. 

ההלוויה  ומסע  ליל,  בשעת  נערכה  הלווייתו 
יצא מבית המדרש המרכזי כאשר רבבות בני 
תורה באו לחלוק כבוד ולהשתתף באשכבתיה 
דרבי ובראשם מרנן גדולי הדור, וראשי הישיבה 
שליט"א, כשההספדים הועברו בכל לכל הרחובות 
הסמוכים להיכל הישיבה. בימים שלאחר מכן 
ושוב  הקדושה,  הישיבה  בהיכלי  המספד  גבר 
לפני כחודש – במלאות י"ב חודש להסתלקותו 
כאשר הכל מבקשים להידבק בדרכיו, במסירותו 
הנפלאה לתורה מתוך התמדה ויגיעה, במידותיו 
היה  שלא  המופלאה  ובענוותנותו  ואצילותו 

בדומה לה.



יציאת ליטא – חורף תש"א
נסיעה טובה

הנסיעה הארוכה - מקובנה שבליטא עד חופי 
יפן - היוותה שלב מרתק בפני עצמו בשרשרת 
השלטונות  'זיכו'  כאמור,  ההצלה.  אירועי 
הסובייטיים את הפליטים היוצאים מהמדינה 
במעמד של תיירים - ובמעמד זה הסיעו אותם 
לרחבה של ברית־המועצות, עד נמל ולדיבוסטוק. 
שנראתה  תופעה  כאן  התרחשה  מוזר  בארח 
כמנוגדת לחלוטין לשכל הישר: ברית־המועצות, 
שאזרחיה חיו בדחק משוע וסבלו ממחסור אפילו 
במצרכים החיוניים ביותר - ידעה להציע לתיירים 
זרים את מרב הנוחיות והשפע. התיירים הללו, 
שהכניסו לקופת המדינה מטבע חוץ יקר וחיוני, 
זכו ליחס מועדף כ'אורחים רמי מעלה'. הם נסעו 
ברכבות נוחות ומוסקות, התאכסנו בבתי מלון 
יוקרתיים ונהנו מאירוח 'כיד המלך' ומשפע של 
מוצרי מזון משבחים ומצרכי תפנוקים שהאזרח 
הרוסי הפשוט לא זכה מעולם לראות על מדפי 

החניות...

מכל הטוב הזה, השמור לאותם שברית־המועצות 
עתה  נהנו   - זרים  לתיירים   - ביקרם  חפצה 
תלמידי הישיבות העושים את דרכם ליפן. דווקא 
הקומוניסטי,  המשטר  של  נפשו  שנואי   - הם 
'אויבי המהפכה' - זכו לפתע למנה גדושה של 
פינוק מידיו של המשטר שכה שנא אותם. כאלו 
משמים גלגלו את הדברים שאותם שלטונות 
עצמם שרדפו בחמת זעם את לומדי התורה - 
יצאו עתה מגדרם כדי להנעים להם את הימים 

האחרונים שעשו על אדמתם!

"ממש כמו שמתאר במדרש רבה ענין אמוצו 
התבטא  פרעה",  בת  על־ידי  רבנו  משה  של 
בהשתאות אחד מבחירי ישיבת מיר דאז, הגאון 
רבי אלחנן יוסף הרצמן; "כל גזרתו של פרעה 
אלא  הייתה  לא  הזכרים  הבנים  את  להטביע 
כדי להרג את משה - ולבסוף סבב הקב"ה את 
יגדל את משה,  עצמו  פרעה  הדברים שאותו 
ומביתו־שלו יצא כדי להושיע את ישראל... כך 
ממש נוהגת בנו עתה ההשגחה העליונה: אותם 
שלטונות קומוניסטיים, שכל מטרתם לחסל את 
לומדי התורה, הם המסיעים אותנו אל החופש 

ומרפדים את דרכנו במותרות ובנוחיות!".

ואמנם כך היה. בתחנתם הראשונה של תלמידי 
 - במוסקבה   - לדרך  צאתם  לאחר  הישיבה 
המלון  פאר.  במלון  השלטונות  על־ידי  אכסנו 
היקרים  רהיטיו  המהודרים,  חדריו  על   - הזה 
ואורותיו הנוצצים - נראה כארמון־מלכים לבני 

הישיבה, שחלק ניכר מהם באו מבתים עניים 
אולם  מלכותי.  הדר  לכל  מעולם  הרגלו  ולא 
עקר שמחתם הייתה על ההזדמנות שהענקה 
להם במלון להצטיד במזון חיוני למשך הנסיעה 
הארכה הצפויה להם. הואיל והתנזרו מתבשילי 
הטרפה שהוגשו במקום - נשמרה להם הזכות 
להמיר את מחיר הארוחות במוצרי מזון אחרים 
שנמצאו במטבח המלון. הייתה זו הזדמנות פז 
לזכות במצרכים חיוניים, כגון: צנימים, שמורים, 
סרדינים ותה - כלום מחזקים בכשרות - שיהיו 
כה דרושים להם במהלך הנסיעה בת עשרת 

הימים ברכבת.

הזמן  משגי  לפי  ממש'  של  'מותרות  אפלו 
והמקום - פרות־הדרים יקרי־מציאות, מיובאים 
ממרחק, שעינם של רבים לא שזפתם מעולם 
- הוכנסו לאמתחות. רבם של המצרכים הללו 
בחניותיה  ימצא'  ובל  יראה  'בל  בבחינת  היו 
של מוסקבה. שוב נראה בעליל כיצד דואגת 
ההשגחה ממרום לבניה־מחמדיה, לומדי התורה, 
ומספקת ביד אוהבת את כל צרכיהם הקטנים 
והגדולים. אל הנס הגדול והמרכזי - עצם היציאה 
אל החופש והחיים - נלוו נסים "קטנים" לאין־

ספור שעשו את היציאה נעימה ונוחה ואפשרו 
להם לעסק בתורה מתוך הרחבת הדעת במשך 

הנסיעה כלה.  

עבור מי נסללה המסילה
השהיה  לאחר   - הנסיעה  של  העיקרי  חלקה 
הקצרה במוסקבה - היה ברכבת הטרנס־סבירית, 
שחצתה את כל רחבה של יבשת אסיה הצפונית 
וקשרה את מוסקבה - בירתה האירופית של 
שבמזרח  ולדיבוסטוק  עם   - ברית־המועצות 

הרחוק, על חוף ים־יפן והאוקיאנוס השקט.

הטרנס־ הברזל  מסילת  של  סלילתה  סיפור 
סבירית המפרסמת, שנחשבה כאחד מהישגי 
התפארה  שבהם  ביותר  הגדולים  הטכנולוגיה 
ברית־המועצות, היה ספור מאלף בפני עצמו. 
תחילתה נעוצה עוד בימי שלטונם של הצארים 
והיא התפרשה על פני עשרות שנים. בתנאים 
על־אנושיים של הכפור הסבירי האיום, במדברות 
הפראיים,  אורל  הרי  שבין  בצוקים  הקפואים, 
דרכה  טרם  אדם  שרגל  יערות־עד  ובמעבה 
רבות  נסללה המסילה. רבבות   - בהם עד אז 
של עובדי כפיה - אסירי עולם שהוגלו לסביר 
- הועסקו  ניקולאי הראשון  החל מימי הצאר 
בעבודה המפרכת. היא תבעה את מחירה לא רק 

בסכומי כסף אגדיים אלא אף בחיי אדם. רבים 
מן העובדים כרעו ומתו במהלכה, ובפיהם של 
תושבי סביר שגור היה כי המסילה נסללה לא 
בברזל אלא בדם. גם לאחר המהפכה המשיך 
קודמיו,  של  במפעלם  הקומוניסטי  השלטון 
הצארים, והוסיף לפתח את המסילה, לשפרה 
מפעל  זה  היה  חדשות.  שלוחות  לה  ולבנות 
של  וכספיה  כוחותיה  מיטב  את  שבלע  ענקי 
ידע בדיוק למי  ברית־המועצות, מבלי שאיש 
ולמה הוא נחוץ, וכיצד תשתלם כל ההשקעה 

העצומה הזאת.

עד שבאו הפליטים היהודים היוצאים לחפש 
דרך ולדיבוסטוק - ובראשם: הפנינה שבכתר, 
בני התורה - שבאותה מסלה הוסעו בבטחה אל 
מחוז חפצם... כאלו כל עצם קיומה לא נועד 
אלא למענם! ואמנם כך ראה את פני הדברים 
זצ"ל.  הגאון מבריסק, מרן הגרי"ז סולוביציק 
את  הוא  מתאר  התורה'  על  הגרי"ז  ב'חדושי 
 - בעולם  המתרחש  שכל  המופלאה  התופעה 

נעשה עבור התורה ולומדיה:

"הרי חזינן דכל הנהגות העולם, וכל מה שנעשה, 
בשביל  נעשה  הכל   - ברחוק  בין  בקרוב,  בין 
ויהנו  מהימים  ביום  שיבואו  ולומדיה,  התורה 
מזה... ואשר נסללה לפני שנים מסילת ברזל 
הוא  בטוח  הרי  הרחוק,  במזרח  לולדיבוסטוק 
שתכליתה היא שבני תורה שנסעו במלחמה זו 
לשנחאי - תהא להם דרך נוחה לנסוע, כי רק 
בשבילם נעשה זה, והבן. ואם אין אנו מבינים 
איך זה - אבל הקב"ה מכין עצות מרחוק, ואשר 
במשך הזמן בא הדבר אל תכליתו... ואין דבר 

אשר יהא ריק מבלי תכלית זה!".

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

קורות בתינו

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב 
לידיד הישיבה הנכבד

הרב אלעזר אופק הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

בני ברק
לרגל נישואי הבן 

הבה"ח נתנאל שיחי' ני"ו
עב"ג בת ידידנו היקר 
הרב חיים לייזר הי"ו

בית וגן- ירושלים

בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיזכו לבנות בית 

נאמן בישראל ולדור ישרים יבורך, ויזכו לרוות 
רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב


