
יציאת מצרים - ע"י כח התפילה

אלקים  ויזכור  נאקתם  את  אלקים  וישמע 
את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב. 

)שמות ג, כה(

אמר מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל, אנו רואים ביציאת מצרים אשר לולי כח 

התפילה לא היתה כלל יציאת מצרים.

דהנה לכאורה היו להם לישראל כמה סיבות 
בהבטחת  די  היה  הרי  לגואלם,  כדי  טובות 
הקב"ה, אשר הוא הרי 'שומר הבטחתו', והיתה 
ג"כ זכות אבות - אשר זה בודאי סיבה נכונה 
ומועילה, וכמו שכתוב "ויזכור אלקים את בריתו 
את אברהם את יצחק ואת יעקב", ואף על פי 

כן היו מוכרחים להשתמש עם כח התפילה, 

וכמו שנאמר "וישמע אלקים את נאקתם".

מצד  התפילה  כח  נפעל  היה  לא  ח"ו  ואם 

ישראל, לא היתה נעשית כלל יציאת מצרים, 

וכמו שמבאר הרמב"ן כאן כי אע"פ שנשלם 

הזמן שנגזר עליהם, לא היו ראויים להגאל, 

תפילתם  הקב"ה  קיבל  הצעקה  מפני  אלא 

ברחמיו.

רק כאשר היתה לישראל גם זכות אבות וגם 

כח התפילה, רק אז יכלה להיות יציאת מצרים.

)מאמרי המשגיח ח"א מאמר ט"ז, עמ' ל"ו((

הקב"ה חס על כבוד האדם יותר ממנו

אלקים.  וידע  ישראל  בני  את  אלקים  וירא 
)שמות ב, כה(

)להלן  אמר  למשה  בסנה  הקב"ה  כשנתגלה 
ג, ז( "ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים 
ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את 
מכאוביו", כלומר אני יודע את מכאוביהם של 
בני ישראל, למרות שהם עצמם אינם יודעים 
אותם, "לפי שאין בשר המת מרגיש באזמל", 
את  מרגישים  לא  עצמם  שהם  הוא  והמצב 

מכאוביהם.

היה מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל 

זצ"ל אומר, נפלא להתבונן עד היכן הם חסדי 

השי"ת על האדם, לפעמים האדם עצמו מזלזל 

בעצמו ולא מרגיש בבזיונו, או משום שאינו 

שירד  משום  או  ומעלתו  כבודו  את  מכיר 

ממדרגתו ומזלזל ביכולתיו.

אבל הקב"ה, הוא מחשיב את האדם כפי כבודו 

הראוי, עד כדי כך שאפילו במקום שאינו מרגיש 
בבזיונו או שמוותר על כבודו, חס הקב"ה על 

כבודו בבחינת "ידעתי את מכאוביו". והעובדה 

שהוא עצמו אינו מרגיש בזה בעצמו כ"בשר 

המת", זה כאב גדול יותר והקב"ה חס עליו יותר.

ְלִמיד ָראּוי ַרק ְלִמי  כוָֹנה, ַהּתַֹאר תַּ ה ַהנְּ דָּ ַרם, לֹא זוֹ ַהמִּ ַאְך ָלַמד ִלּמּוד ֶזה אוֹ ַאֵחר ֵאֶצל ַרּבוֹ. בְּ ְלִמיד" ְלָכל ִמי שֶׁ ם "תַּ ָאנּו ְמַיֲחִסים שֵׁ
ל,  אי ּוֵבית ִהלֵּ מַּ ית שַׁ ְלִמיֵדי בֵּ ין. ּוְכגוֹן תַּ ֵעיר ַאְנפִּ זְּ ְבִחיַנת "ַרּבוֹ" בִּ הּוא בִּ יַע ְלַמְדֵרָגתוֹ. ַהְינּו שֶׁ ּלֹא ִהגִּ א שֶׁ מוֹתוֹ, ֶאלָּ ַרּבוֹ ּופוֵֹעל כְּ ּנוֵֹהג כְּ שֶׁ

מּו ְלַרּבוֵֹתיֶהם )מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל( ָכל ַהְנָהָגָתם דָּ ר בְּ ֲאשֶׁ

 "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

מעלת הבטחון ואפסיות 
ההשתדלות

בשיחה מוסרית שנשא מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל על מעלת הבטחון 
ואפסיות ההשתדלות אמר, הנה אנו רואים שפרעה 
חשב להתחכם למושיען של ישראל וגזר "כל הבן 
הילוד היאורה תשליכוהו" )א, כב(, וכבר כתב הסבא 
מקלם זצ"ל )חכמה ומוסר, רמ"ד( כי האדם חושב 
שיוכל לשנות את רצון ה', ובאמת לא רק שאינו 
מצליח אלא שהוא עצמו מוכרח לעשות היפך 
ונמצא  בבית פרעה,  נתגדל  רצונו, שהנה משה 

שהוכרח לבסוף לגדל את מושיען של ישראל.

כושאי  ענין הוא המעשה בתרי  ואפשר שאותו 
שאמרו בגמ' )סוכה דף נ"ג ע"א(, ששלמה המלך 
אליהם  כשנשלח  המות  מגזירת  להצילם  רצה 
ואדרבה הוא  מלאך המות ליטול את נשמתם, 
עצמו הובילם למקום גזירת המות. לא רק "רבות 
מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום", אלא 
שהאדם עצמו שלא לרצונו מסבב ומגלגל באותן 
'רבות מחשבות' את 'עצת ה' היא תקום'. וכן הוא 
במעשה דיוסף מוקיר שבת )שבת דף קי"ט ע"א(, 
ונראה דלכך פירשו לנו את כל סיפור המעשה, 
זו בלבד שאי אפשר לשנות את  להודיע שלא 
היא  השינוי  עצת  אדרבה  אלא  המקום,  גזירת 

עצמה חלק מעצת ה' היא תקום.

כל זה מורה לנו, אומר מרן רה"י רבי רפאל, עד כמה 
אין קשר ושייכות בין ההשתדלות לבין התוצאות, 
שאין אדם יודע מה יוצא מההשתדלות. "הגזירה 
אמת והחריצות שקר", כותב הרמב"ן )בראשית 
לז, טו(, כל ההשתדלות איננה אלא חוק וחיוב 

התורה שעלינו לעשות.
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תרע"ז

הפגם בהכרת הטוב מביא לידי כפירה בטובתו של הקב"ה
מרן המשגיח הגה"צ רבי חיים זאב פינקל זצ"ל היה אומר: עלינו לדעת כי עיקר 
ידי  ועל  קושי השעבוד במצרים בא עלינו מחמת חסרון מידת הכרת הטוב, 
שפרעה מלך מצרים המרה ופשע במידת הכרת הטוב המיט הוא עלינו את עולו 
הכבד ואת קושי השעבוד. כמו שאמרו חז"ל )שמות רבה א, ב( כתיב "ויקם מלך 
חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" )שמות א, ח(, "רבנן אמרי, למה קראו 
'מלך חדש', והלא פרעה עצמו היה, אלא שאמרו המצרים לפרעה, בא ונזדווג 
לאומה זו, אמר להם שוטים אתם, עד עכשיו משלהם אנו אוכלים, והיאך נזדווג 
להם, אילולי יוסף לא היינו חיים. כיון שלא שמע להם, הורידוהו מכסאו שלשה 
חדשים, עד שאמר להם כל מה שאתם רוצים הריני עמכם, והשיבו אותו, לפיכך 
כתיב ויקם מלך חדש". כלומר, היה זה אותו פרעה, אלא שירד מכסאו והושיבוהו 

מחדש, לכן נקרא 'מלך חדש'.

הרי שהיה פרעה בעל מידה גדולה של הכרת הטוב, ולא אבה לשמוע לעצת 
שריו וחרטומיו, ולא רצה בשום אופן להרע לישראל, ולא עוד אלא שויתר על 

כסא מלכותו, מלכות שמשלה על כל העולם כולו.

ולאו מילתא זוטרתא היא, שכן אמרו בגמרא )מנחות דף ק"ט ע"א( "תניא אמר 
ר' יהושע בן פרחיה, בתחילה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי, 

עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין, שהרי שאול 
ברח ממנה וכשעלה בקש להרוג את דוד", ופירש"י: "בתחילה הייתי שונא את 
הרבנות, וכל האומר לי עלה לגדולה וכו', ועכשיו שעליתי לגדולה, כל האומר לי 

לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין".

עד כדי כך קשה לפרוש מן הגדולה, ובגדולי עולם עסקינן, שברחו מן הגדולה 
בכל כוחם, ומכל מקום לאחר שכבר עלו קשה פרישתם, על אחת כמה וכמה 
קשה לפרעה מלך מצרים הירידה מכסא מלכותו, ובכל זאת ויתר על כסאו מפני 
הכרת הטוב ליוסף, ואעפ"כ כשלא עמד בכך והתכחש לבסוף להכרתו, ונכנע לשרי 
מלכותו, הכתיב עליו הכתוב "ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף", כלומר 
גנאי גדול הוא לו שעשה עצמו כאינו יודע את יוסף ואת חסדיו אשר עשה עם 

כל מצרים "שאילולי הוא לא היו חיים".

ומבהיל על הרעיון, אומר מרן המשגיח רבי חיים זאב, מה שהסיקו חז"ל מכך 
)שמות רבה, שם( "היום 'לא ידע את יוסף', למחר הוא עתיד לומר 'לא ידעתי 
את ה'". הפגם במידת הכרת הטוב מביא לידי כפירה בטובתו של הקב"ה! ועל 

ידי זה פורק מעליו עול מלכות שמים וסופו אבדון רח"ל.

)חסד חיים, מאמר י'(

נושא בעול עם חבירו 
המושג 'נשיאה בעול' היה בעל מימד מיוחד במושגיו העילאיים של מרן ראש 

הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל.

נולד בנו הצעיר, הגאון רבי מאיר שמואלביץ  בעיצומה של מלחמת השחרור 
שליט"א, ברית המילה נערכה בבית החולים, כאשר הפגזים שנחתו מכל עבר 
הרעידו את קירות הבנין. הדרך בחזרה לבית נעשתה בריצה, צריך היה להמתין 
עד לנפילתו של הפגז, לרוץ ולתפוס מחסה בפתחו של אחד הבתים, ואז להמתין 

לנחיתתו של הפגז הבא, ושוב למהר ולמצוא מסתור בפתחו של בית אחר.

תוך כדי הריצה וההתקדמות שבין פגז לפגז, הבחין רבי חיים בפתחו של אחד 

הבתים בילד שהיה חבוש בידיו וברגליו.

רבי חיים נעצר לידו והחל לבכות, בן משפחה שליווהו צעק לו למהר ולתפוס 

מחסה מהפגזים השורקים, אולם רבי חיים לא היה מסוגל לזוז ממקומו, והמשיך 

להתבונן בילד הסובל, כשהוא בוכה על כאבו, זאת בהיותו עצמו נתון בסכנה.

)מח ולב, עמ' ק"ד(

מרגלא בפומיה: 

"סכלים סבורים שלשאת בעול פירושו רק לעזור לשני. כאשר אדם נפצע וכבר 
חבשו אותו, הוא מסוגל לעשות הכל בכוחות עצמו, אבל הוא עדיין בעל יסורים...".

"לעזור לו אי אפשר, אך מה עם נשיאה בעול?", היה זועק, "במה ניתן עכ"פ לעזור 
לו עכשיו? להתחלק אתו בכאבו!", תבע.

"לשאת בעול, כוונת הדברים כפשוטן - להתחלק עמו במשא". והוסיף: "כאשר 
אחד נושא חבילה כולם מבינים את סבלו ומטים שכם לעזרה, וכשהוא נושא 

חבילת יסורים? אזי צריך להטות את הלב אליו!".

כשהיה שומע על חולה כלשהו, היה פורץ בבכי. לעתים היה נע אנה ואנה בחדרו, 

כשהוא שרוי בחוסר מנוחה ובאין מרגוע לנפשו מרוב צער.

בהלווייתו השתתף סומא בשתי עיניו. לשאלת המלווים מה ראה לבוא ולטל 

חלק בהלוויה, השיב האיש: "הייתי אצל ר' חיים, והוא התענין במצבי. כששמע 

שהרופאים רואים את מצבי כחסר-סיכוי, שמעתי שפרץ בבכי נורא כעשרים דקות...".

כשבא לנחם את אלמנתו של אחד מתלמידיו, ישב דומם לרגע קל, ואחר בכה 

בדמעות שליש שעה ארוכה, בלי להוציא מילה מפיו.

)מח ולב, עמ' ק"ה-ק"ו(

מכיר טובה
בין שלל המידות הטובות של מרן ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל, זהרה 
ביופיה ושלל גווניה מידת הכרת הטוב. כל מי שהעניק לו טובה, ואפילו קטנה, 
גם אם לא התכוון להיטיב לו, הכיר בטובתו והרגיש משועבד אליו כל ימי חייו. 
מאי משמע משועבד? גם אם הלה ביקש ממנו בקשה קשה שנזקקו מאמצים 
כבירים להגשמתה, ואפילו אם נצרך לשנות ממנהגו בעקבות זה, בכל זאת היה 
נרתם בכל מאמצי כוחו למלא את בקשתו, גם אם הדבר אירע לפני עשרות 

שנים, בכל אופן הרגיש שהדבר מחייב אותו.

חשבונותיו בהכרת הטוב היו דקים ומופלאים. פעמים רבות אפילו אותו אדם 
שמרן רה"י הגרנ"צ חש כלפיו הכרת הטוב לא ידע להסביר בדיוק על מה ולמה 
הוא מכיר לו טובה. סיפרו יהודים שכאשר באו בניהם להתקבל לישיבה, אמר 
להם ראש הישיבה: מה השאלה, הלא אני מחויב לאביכם הכרת הטוב. לעיתים 

היה בא לנחמם בשעת אבלם, כאשר כמעט ולא היה לו קשר איתם ולא הבינו 
מדוע הטריח את עצמו במאמצים ניכרים, עד שהתברר שעשרות שנים קודם 

לכן עשו לו איזה טובה.

בחור מבני שווייץ הגיע לישיבה, שאלו ראש הישיבה לשמו, וכאשר אמר את 
שמו, קיבלו במאור פנים ונהג בו בכבוד מיוחד, כאילו הוא יחסן מיוחד. ומדוע 
כה כיבדו? התברר שבאחת הפעמים שראש הישיבה היה בשוויץ למען הישיבה, 
היה הנהג שהיה רגיל להסיעו, עסוק באותו יום, וביקש מאביו של אותו בחור 
שימלא את מקומו. דבר זה גרם למרן רה"י הגרנ"צ לנהוג בבנו בכבוד מיוחד, 

ואף ביקש ממנו שלא ישכח למסור לאביו יישר כח גדול. 

)מפי בעל המעשה רבי יחיאל רוטשילד שליט"א(.

)בכל נפשך, עמ' 390, 393(



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

בעול הנהגת הדור. מרן ראש הישיבה הגאון 
החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל בישיבת 

מועצת גדולי התורה )יושב בראש השולחן(. נראים 
עוד )מימין לשמאל(: מרן הגאון רבי יחזקאל 

אברמסקי. מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין. כ"ק 
האדמו"ר ה'אביר יעקב' מסאדיגורה. כ"ק האדמו"ר 

רבי מרדכי שלמה מבויאן )עומד(. כ"ק האדמו"ר 
ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ. זצוק"ל

<<<

"והנני מוצא לחובתי לימנות לכבוד אדמו"ר שליט"א". 
מכתב שנשלח אל מרן ראש הישיבה הגאון החסיד 

רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, מאת הגה"צ רבי זיידל 
אפשטיין זצ"ל, מלפנים תלמיד הישיבה במיר ולימים 

משגיח ישיבת 'תורה אור' ואשר בתקופה בה שלח את 
המכתב כיהן כרב ור"מ בארה"ב. במכתבו הוא מצטרף 

לבקשת מרן ראש הישיבה להצטרף לתומכיה, אחד 
המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיתן חלקו.

<<<

כוס תנחומים 
לידידנו הנכבד לידידנו הנכבד תמכין 

דאורייתא. מסור בלב ונפש לאלפי עמלי 
התורה תלמידי הישיבה

הרב אברהם יעקב גלאט הי"ו 

וכל המשפחה הכבודה 

אנטווערפן

בפטירת אמם האשה החשובה ע"ה

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

מעשיכם הגדולים לטובת עולם התורה 
תנוחמו משמי מרום

כוס תנחומים 
לידידנו הנכבד 

עושה ומעשה לטובת הישיבה

הרב ישראל כהן הי"ו 

רמת שלמה ירושלים

וכל המשפחה הכבודה 

בפטירת אביו הרב מנחם מנדל ז"ל

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

מעשיכם הגדולים לטובת עולם התורה 
תנוחמו משמי מרום
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מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב קמי 

הרה"ג רבי אלימלך אללעך שליט"א

ראש חבורה בישיבה הק'
וכל המשפחה הנכבדה - ירושלים

לרגל השמחה השרויה במעונם בנישואי הבת תחי'

עב"ג הבה"ח חיים אליהו שרייבר ני"ו

קובע ברכה בפני עצמו הסב הנכבד ידיד הישיבה

הרב חיים אללעך הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה - ציריך
לרגל שמחת נישואי הנכדה

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולדורות 
ישרים מבורכים וירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת ושמחה

קורות בתינו

יציאת ליטא תש"א
וימררו את חייהם

לנגד  מתקיים  "איך  לראות  יכולנו  ימים  "באותם 

עינינו הפסוק 'והיה העקב למישור'", התבטאו רבים 

מתלמידי הישיבה, בספרם על שרשרת ארועי ההצלה 

של שנות ת"ש־תש"א. "דרך ההצלה, שהיתה זרועה 

בפנינו  התיישרה  לאין־ספור,  ומהמורות  נגף  אבני 

באורח פלא. יד נעלמה סילקה את המכשולים זה 

אחר זה והכינה עבורנו דרך נוחה, סלולה וחלקה. היה 

מפליא לראות כיצד נעלמות אבני הנגף, שכל־כך 

חששנו מפניהן, כאלו עומד מישהו במרום ו'מטאטא' 

אותן הצדה בהנף־יד!".

כזה היה גם סיפורה של אבן־הנגף הכבדה שניצבה 

בפני תלמידי הישיבה בעמדם לצאת לדרך, לאחר 

שהיתר־היציאה מברית־המועצות היה כבר בכיסם. 

על סף היציאה צצה במפתיע צרה שאיימה לשים 

לאל את כל תקוות ההצלה כולן.

 - היציאה  בהתרי  שזכתה  הראשונה  הקבוצה  בני 

עשרים וחמשה במספר - החלו מיד בהכנות קדחתניות 

קילומטרים  מעשרת־אלפים  יותר  ליפן.  לנסיעה 

הפרידו בין קובנה שבליטא לבין ולדיבוסטוק, עיר 

הנמל שבמזרחה של סביר, ששימשה שער־יציאה 

ליפן. מסלת הברזל המפורסמת של "הרכבת הטרנס־

סבירית", שחצתה מרחבים אין־סופיים בערבות הקרח 

של סביר - חיברה את מוסקבה הבירה לולדיבוסטוק, 

מהלך אחד־עשר ימי נסיעה. הדרך מליטא ליפן - 

במסלול קובנה־מוסקבה־ולדיבוסטוק - היתה ארוכה 

הישיבה  בני  רוב  כלשהי שעשו  מדרך  יותר  הרבה 

יקרה   - העיקרים  ועיקר  ומיגעת;  רחוקה  מימיהם, 

עד ליאוש.

בני הקבוצה הראשונה היו המאשרים שבחבורה - 

'צרת הכרטיס' נחסכה מהם. בקפת תחנת הרכבת 

בקובנה, נאמר להם כי מחירו של כרטיס הוא שבע 

מאות רובלים - סכום שוה־ערך באותם ימים לעשרים 

דולרים אמריקאיים. ביחס לארכה הרב של הנסיעה 

היה זה מחיר שוה לכל נפש. גם דלי־האמצעים שבין 

אחדים  מכירת  באמצעות  להשיגו  יכלו  הבחורים 

מבגדיהם המשומשים 'שוק' שפרח בערי ליטא באותם 

ימי מלחמה. תוך ימים ספורים היה הכסף הדרוש 

תחנת  לדרך.  פעמיה  את  שמה  והקבוצה  בידיהם 

הרכבת של קובנה המתה מבני־ישיבה שבאו להפרד 

מחבריהם. אווירה כמעט־חגיגית שרתה על הנוסעים 

ועל המלווים כאחד. ברכות השלום שהדהדו ברציפים 

היו עליזות, רוויות שמחה ואופטימיות. המלוים היו 

בטוחים כי עד מהרה יצאו גם הם לדרך בעקבות 

חבריהם אל יפן, מחוז כל התקוות כלן...

 

מאה ושבעים דולר לנפש, מנין?

אך בימים הבאים הפכו השמחה והתקוה למפח נפש 

צורב. גזרה חדשה הוצאה לפתע על־ידי השלטונות 

הרוסיים: הפליטים היוצאים ליפן לא יוכלו עוד לקנות 

כרטיסי נסיעה באפן חופשי, ככל אזרח מן השורה. 

מעתה חלות עליהם התקנות הנהוגות לגבי תיירים; 

הוי אומר שרק דרך 'אינטוריסט' - המשרד הממשלתי 

לטפול בתיירים - רשאים הם לקנות כרטיסים.

הוראה זו - שנראתה ממבט ראשון 'תמימה' ומנהלית 

גרידא - התגלתה עד מהרה כהרת־גורל... תלמידי 

לקנות  בקובנה  'אינטוריסט'  מיר שהגיעו למשרדי 

כרטיסים, נדהמו לשמע את המחיר שנקב באזניהם 

מנהל 'אינטוריסט': מאה ושבעים דולרים אמריקאיים 

לכרטיס, ובמטבע אמריקאי דוקא!

בהשוואה  עליהם.  חשך  התלמידים  של  עולמם 

לאמצעיהם הדלים, היה הסכום הזה דמיוני ממש. 

בכיסם.  פרוטה  ללא  לליטא  הגיעו  הגדול  רובם 

מקורות הכנסה לא היו להם. שקועים היו באהלה 

של תורה ולא במסחר ובמלאכה. הימים היו טרופים, 

ימי מלחמה קודרים. רבים מנדיבי היהודים בקהילות 

ליטא התרוששו אף הם בצוק העתים. המשטר הרוסי 

הקומוניסטי 'דאג', כדרכו, להחרים את רכושם מיד 

לעזרה  סיכוי  כל  המדינה.  על  שהשתלט  לאחר 

ימצא להם  בהשגת הכסף לא נראה באפק. מאין 

סכום עתק כזה?!

תלמידי הישיבה - שחבריהם יצאו לדרך ימים ספורים 

קדם לכן בכרטיסים שקנו תמורת עשרים דולרים 

- הקימו קול זעקה מרה לשמע הפקעת המחירים 

השרירותית והמרושעת. אך מנהל 'אינטוריסט' בשלו: 

סוביטיים  לנתינים  עוד  נחשבים  אינכם  "בעינינו 

משקיבלתם אשרות יציאה מברית־המועצות!", הודיע 

להם בשויון נפש; "מבחינתנו הנכם מעכשו במעמד 

של תיירים, וזהו הסכום שאנו גובים מתיירים זרים 

עבור הנסיעה הזאת - מאה ושבעים דולרים, ובמטבע 

אמריקאי! המחיר הוא רשמי ואיננו נתון להתמקחות. 

מי שידו אינה משגת לשלמו, יכבד וישאר בביתו...".

השלטונות  מדיניות  לוויכוחים.  מקום  כל  היה  לא 

היתה שקופה. מיסבה שהשכל אינו מסגל להבינה 

אמנם העניקו לפליטים את היתרי היציאה, אך לא 

ויתרו על ההזדמנות לפשט את עורם של היוצאים 

ולהעשיר את קפתם במטבע־חוץ חיוני...

את  להחמיץ  יאותו  לא  שהשלטונות  היה  ברור 

על  נפלו  והמענות  הטענות  כל  הזאת.  ההזדמנות 

אזניים ערלות. כשתהו התלמידים הנדהמים כיצד 

יוכלו להשיג דולרים אמריקאיים - מטבע שהחזקתו 

מנהל  על־ידי  נענו   - הרוסי  החק  על־פי  אסורה 

'אינטוריסט' ששאלה זו אינה מענינו! דאגתם שלהם 

היא זאת! )ואי־אלה מבין פקידיו אף רמזו לתלמידים 

כי ביכלתם לפנות לשוק השחור, לרכש דולרים תמורת 

תשלום 'הולם'...(.

  עד מהרה התפשטה הבשורה הרעה על הון התועפות 

נוספים  פליטים  הנסיעה.  כרטיסי  תמורת  הנדרש 

שרצו בלבבות מפרפרים למשרדי 'אינטוריסט', נענו 

באותה תשובה עצמה. יתר על כן: רשויות ההגירה 

הודיעו רשמית כי תוקף היתרי היציאה מוגבל לשישה 

שבועות מיום הנפקתם. אותם שלא יצאו עד המועד, 
לא יוכלו עוד לצאת. הסכוי להשיג את הסכום הדרוש 

תוך פרק־זמן זה, נראה בלתי־מציאותי לחלוטין!

)המשך יבוא(

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים


