
הקושי והנסיונות מביאים לעליה

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. )בראשית לז, א(

ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של 
אומר  בשלוה,  לישב  מבקשים  צדיקים  יוסף, 
לצדיקים מה שמתוקן להם  דיין  לא  הקב"ה 
לעוה"ב, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה"ז. 

)רש"י בפסוק ב(

וצריך ביאור, שאף כי שכר המצוות הוא לעולם 
הבא, אך הלא יש מצוות שאדם פירותיהן בעולם 
לשלוה  הצדיקים  יזכו  לא  מדוע  וא"כ  הזה, 

בעוה"ז בשכר מצוות אלו?

וביאר מרן ראש הישיבה הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, 
בעולם  שלוה  להם  מגיע  שלא  הכוונה  שאין 
הזה כיון שמתוקן להם לעוה"ב, אלא הכוונה 

שמקום השכר הוא העוה"ב, ואילו העוה"ז הוא 
מקום העבודה והעמל, וא"כ זוהי הטענה, למה 
הם מבקשים שלוה בעוה"ז, והרי העולם הזה 
לא ניתן כדי לעבוד את ה' מתוך שלוה, כי אם 
שלוה  ואילו  בנסיונות,  עמידה  ידי  על  דוקא 
ומנוחה יהיו רק בעוה"ב, ולפיכך אין להם לבקש 

שלוה בעוה"ז.

צדיקים  של  הצלחתם  דרך  כי  הדבר,  וטעם 
וסבל,  גדולים באה דוקא דרך קושי  ואנשים 
ועל ידי הקושי והנסיונות אדם מתעלה יותר 

כיון שהוא צריך לעמול יותר.

)בנין נחום, עמ' תקע"ו(

שצריך לשאול בשלום דבר שיש בו הנאה ממנו

ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. )בראשית לז, יד(

ניחא, אלא מאי ואת שלום  את שלום אחיך 

הצאן? הדא אמר שאדם צריך לשאול בשלום 

דבר שיש בו הנייה ממנו. )בראשית רבה פד, יג(

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 

האדם  שצריך  מכאן  אנו  למדים  בשיחותיו, 

לכבד כל דבר שנהנה ממנו, ואפילו בעלי חיים 

ודומם, והוא מגדר הכרת הטוב, והנה אף שאין 

הצאן עושה שום טובה ואין בו דעת כלל, אך 
מכיון שהאדם יש לו הנאה ממנו, מחויב הוא 

בהכרת הטוב כלפיו.

ומפליא הדבר, שבדיבור אחד דרש יעקב אבינו 
הרי  הצאן,  ובשלום  י-ה,  שבטי  בניו  בשלום 

שהחשיבו במעלה אחת כמו שלום האחים.

)שיחות מוסר, עמ' שי"ט(

המתחיל במצוה

ויהי בעת ההיא וירד יהודה. )בראשית לח, א(

ר"י בר סימון ורבי חנין בשם ר' יוחנן: כל מי 
גומרה קובר את  ואינו  שהוא מתחיל במצוה 
אשתו ואת בניו, ממי אתה למד מיהודה, ויאמר 
יהודה אל אחיו מה בצע וגו' )לעיל לז, כו(, היה 

לו להוליכו על כתיפו אצל אביו, מה גרם לו, 
וכן  ג(  פה,  רבה  )בראשית  ובניו.  אשתו  קבר 
אמרו בגמ' )סוטה דף י"ג ע"ב( "אמר ר' חמא 
בר' חנינא: כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר 

עוָֹלם  ל בָּ יָּכוֹל ָהָאָדם ְלַקבֵּ ָכר ֶאָחד שֶׁ ָכר ִמְצָוה ַאַחת. ָאְמָנם ֵיׁש שָׂ ֶוה ְלשָׂ ל ָהעוָֹלם ַהזֶּה שָׁ ֵאין כָּ א", ְלִפי שֶׁ ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ָכר ִמְצָוה בְּ "שָׂ
עוֹד  ן ָאָדם ַהּזוֶֹכה בְּ א", ִאם כֵּ ל ַחיֵּי ָהעוָֹלם ַהבָּ עוָֹלם ַהזֶּה ִמכָּ ים טוִֹבים בָּ ל ּתוָֹרה ּוַמֲעשִׂ ָעה ַאַחת שֶׁ ֲהֵרי "ָיָפה שָׁ ים ַעְצָמם. שֶׁ ַהזֶּה - ַהַחיִּ

ים טוִֹבים."  ּתוָֹרה ּוַמֲעשִׂ יָּכוֹל ַלֲעסֹק ָאז בַּ ֵני שֶׁ א, ִמפְּ ָכר ָהעוָֹלם ַהבָּ קּול ְלשָׂ ים, ֲהֵרי ֶזה שָׁ ל ַחיִּ ָעה ַאַחת שֶׁ שָׁ
)מרן ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ 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

"להשכיחם תורתך" - לנתק הקשר 
עם הקב"ה

בתפילת 'על הניסים' בימי החנוכה אנו אומרים: 
"כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 
רצונך",  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם 
רפאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  דקדק 
עמ'  ומוסר,  חכמה  )ליקוטי  זצ"ל  שמואלביץ 
ק"ל(, כי יש כאן הדגשה מיוחדת על השכחת 
התורה, ומלבד העברה הכללית מחוקי רצונך 
ישראל  עם  על  הרשעה  יון  מלכות  שעמדה 

ביטלום מעסק התורה.

וביאר זאת עפ"י מה שאמרו חז"ל )פתיחתא 
דאיכה רבתי( "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, 
שמתוך שמתעסקין בה המאור שבה מחזירן 
למוטב", ובפסיקתא דרב כהנא )טו, ו( הלשון 
הוא: "המאור שבה מחזירן אלי", והיינו שגם 
אילו היו מעבירים אותם מחוקי הקב"ה, הרי 
כל זמן שישראל עוסקים בתורה עדיין יש להם 
קשר להשי"ת, והמאור שבה מחזירם אליו, ולכן 
ביקשו היונים בעיקר להשכיח מהם את התורה, 
שע"י זה ינותק הקשר עם הקב"ה, ואז חלילה 

כבר אין תקוה לכלל ישראל.

בימים אלו, שזכינו שנתקיים 'וזדים ביד עוסקי 
תורתך', הרי אנו צריכים לעשות להיפך ממלכות 
יון שגזרו 'להשכיחם תורתך', ולהתחזק בלימוד 
וזכירת התורה, והדרך לכך היא בהתחזקות של 
התחברות לחכמים, להוסיף והתעלות בפלפול 
הלימוד אשר כל אחד מעורר את חבירו להתגבר 
בהבנת התורה, ועל ידי חיבור לחכמים אפשר 
לזכות להיות כמעיין המתגבר, כל אחד ואחד 

כפי מדרגתו.

ר"ת

פרשת וישב
זמני כניסת ויציאת השבת

159

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

17:58   17:20  16:05 ירושלים  

17:54   17:22  16:21 תל אביב  

17:56   17:35  16:19 ציריך  

17:18  16:56  15:49 וינה  

17:50  17:33  16:17 אנטוורפן  



מתורת רבותינו

ובכל נפשך

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

אחד הדברים בהם התייחד מרן ראש הישיבה 
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, היה לב טובה 
במידה שכמעט אינה בנמצא. תמיד ידע וביקש 
לזהות את הטוב אצל הזולת. סיפר אחד מבני 
המשפחה "כאשר ביקרתי בביתו בחוה"מ, לשם 
הגיעו תלמידים רבים, הרי לאחר שיצאו היה 
אומר לי בטבעיות על כל אחד את מעלותיו, 
הלה בעל כשרון מיוחד, הלה בעל חסד גדול, 
וכך הצביע כסדר על מעלות הזולת. וככלל, 
הבין אדם לחבירו שלו היה חד בדרא, מעולם 
לא דחה איש מעל פניו, התשובות הידועות 
כמו 'קשה לי' וכדומה לא היו קיימים אצלו 

כלל, תמיד נענה בשמחה עבור הזולת".

מפורסם ומיוחד היה רבינו בקבלת אדם בסבר 
פנים יפות. אלפי התלמידים אשר נכנסו אל 
מעונו תדיר מי בבקשת עצה לחיזוק רוחני ומי 
בהתלבטות מעיקה ומטרידה התקבלו על ידו 
כשפניו המאירות מפיקות זיו של חיבה עמוקה 
שגרם לכל תלמיד לחוש כאילו הוא בן יחיד. 

כאשר בחורים חלו ל"ע היה מתקשר אליהם 
לביתם לברר על מצב בריאותם, היה בחור 
מחדר  שיצא  מיד  ניתוח  שלאחר  שסיפר 
התאוששות תוך כדי שהוא מעורפל הוא כבר 
הישיבה כשהוא שואל  קיבל טלפון מראש 
בשלומו ומתעניין על מצבו ולא פסק מלעודדו.

עובדא הווה בילד של אחד מאברכי הישיבה 
והוא בגיל שבע שכתב מכתב לראש הישיבה 
בזה הלשון: "לכבוד הראש ישיבה שליט"א, 

אני רוצה ללמוד אתך פר' וירא". בסוף חתם 

הילד את שמו ושם משפחתו, הילד ביקש 

מאביו שיראה זאת לראש ישיבה.  למרבה 

הפלא התייחס רבינו לפתק וכתב לו בחזרה 

ונלמד תורה  על הפתק בזה הלשון "תבוא 

ביחד", ואכן מאז היה הילד מגיע לביתו מדי 

פר'  את  בחביבות  עמו  לומד  כשהוא  שבת 

השבוע שלמד בכיתה.

כאשר אברכים היו מגיעים אליו לתנות את 

ילדיהם  את  מקבלים  אין  כי  בפניו  צערם 

לת"ת וכדו', היה מרים טלפונים ללא כל בושה 

להשפיע על המנהלים בדבר, ולא היה מרפה 

עד שהענין היה מסתדר. אירע פעם בא אליו 

אברך מקרית ספר וסח בפניו שלא מוכנים 

לקבל ילדו לחיידר השכונתי. התשובה שקיבל 

ממנהל אותו ת"ת, שאם רבינו ימסור שיחה 

בת"ת וכך יתכבד הת"ת ברחוב, יוכלו לקבל 

את ילדו. ורבינו לא התלבט בדבר, ומיד קם 

ונסע לומר שיחה באותו ת"ת, ובלבד שיקבלו 

את ילדו של אותו אברך לת"ת.

במקרה אחר שהה רבינו בארה"ב, והנה הגיע 

בנו בשבוע  אליו אחד ממכריו המחתן את 

גדולה  מועקה  שיש  כי  לו  וסיפר  הקרוב, 

במשפחתו המעיבה על השמחה כולה. כששמע 

בסוף  יבא  שהוא  אמר  הבעיה,  את  רבינו 

ה'מצווה טאנץ', אז יסיים את פגישותיו שנקבע 

לו באותו לילה עם מספר נגידים, וכך ישמח 

אותם בתקווה להרגעת הענין. השיב לו אותו 

מחותן שלא יוכל לעשות כן כי המצווה טאנץ 

הרגיעו  רבינו  אך  בלילה...   3 בשעה  נגמרת 

שאעפ"כ יגיע.

באותו לילה הלך רבינו לישון בשעה 12 בלילה, 

וקם ב 3 בלילה ובא בקושי רב לחתונה, ולמרות 

חולשתו הרבה, החל לרקוד ולשמח כמי שזה 

בנו יחידו בשמחה שאין לה אח ורע, השמחה 

המיוחדת הביאה להסרת המועקה שהיתה 

בקרב המשפחה.

ושוב מעשה בבחור שנתקל בקשיים מסוימים 

אשר העיבו על רוחו ומצב רוחו החל להתדרדר. 

לבחור,  לקרוא  ביקש  כך,  על  רבינו ששמע 

שהוא  לו  סיפר  ורבינו  לביתו,  הגיע  הבחור 

מחפש לאחרונה בחור מוכשר שיוכל לכתוב 

לפי  תשלום  לשלם  מוכן  ואף  שיעוריו  את 

לביתו  שיכנס  לו  הציע  כן  העבודה.  שעות 

אחת לשבוע וכך יעברו יחדיו על השיעורים 

לראות איך נכתבו הדברים, הבחור שש על 

הצעה קוסמת זו כעל מוצא שלל רב, ואכן 

החל לכתוב את שיעוריו ואף קיבל על כך 

תשלום הגון כל חודש. כך היה מגיע אחת 

לשבוע לביתו והיה יושב עם רבינו ומלבן עמו 

יחדיו את שיעוריו. למותר לתאר שגדולה זו 

שהעניק רבינו לבחור הביאה לו כוחות להתגבר 

על מצבו הירוד וכך בתוך תקופה קצרה עלה 

על דרך המלך.

אלוף המידות

וגמרו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו, רבי אלעזר 
אומר אף מורידין אותו מגדולתו, דכתיב ויהי בעת 
ההיא וירד יהודה, רבי שמואל בר נחמני אף קובר 
אשתו ובניו, דכתיב )פסוק יב( ותמת שוע אשת 

יהודה וגו', וכתיב )להלן מו, יב( וימת ער ואונן".

ויש להקשות, דלכאורה מי שאינו מתחיל כלל 
הוא גרוע יותר ממי שכבר התחיל, ומדוע אותו 
אחד שהתחיל במצוה ולא גמרה נענש יותר ועוד 

במידה כזאת?

פינקל  הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  ביאר  אלא, 

מכאן  אנו  רואים  הישיבה,  לבני  בשיחתו  זצ"ל 
כי המתחיל במצוה צריך להרגיש ולחוש בנפשו 
את גודל ערך וחשיבות המצוה, אבל אם מתחיל 
ואינו גומר הרי הוא נחשב כבועט בה, שהרי כבר 
התחיל במצוה, ואם יודע את רום ערכה אם כן 
מדוע אינו גומרה. אך לעומת זאת, אותו אחד 
שכלל לא התחיל במצוה, אמנם אין שכר מצוה 

בידו, אך גם אינו בועט בה.

מוקדם  בא  שאם  ישיבה,  בבן  הדבר  הוא  וכן 
הנכון  מן  אך  במצוה,  מתחיל  הוא  הרי  ללמוד 

שיהיה גומר את המצוה ג"כ, ולהמשיך בלימודו 
עד סוף הסדר, אבל אם מתחיל ואינו גומר, הרי 
יש חסרון גדול בכל החשיבות של המצוה שהוא 
עושה. וכמו כן כאשר באים זמנים ותקופות של 
רפיון וחולשה, הרי אם יתרפה כעת בלימודו יהיה 
זה חסרון בכל התורה שלמד, ולהיפך אם יתחזק 
דוקא בזמן כזה, תהיה לו המעלה של המתחיל 
במצוה וגומרה, ובכך ישיג את שלימות המצוה 

של לימוד התורה.

)ישורון - אלול תשע"ב, עמ' ש"צ(



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

"מצבה הרוחני הרם והנישא כבר ידוע". מכתב תודה ובקשה ששיגר מרן 
ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל אל רבי שלמה 

שטיינבערג ז"ל גבאי הישיבה ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, בראשית 
החורף של שנת תרח"צ

להדליק נר של חנוכה. מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 
פינקל זצ"ל בהדלקת נרות החנוכה

מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד
הרב עקיבא זורייבין הי"ו

וכל המשפחה הנכבדה
ירושלים

לרגל נישואי הבן
הבה"ח כמר יונתן הי"ו

עב"ג 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 

לידידינו היקר עושה ומעשה

הרב נח אלפנביין הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ני"ו

יזכו לראותו עולה מעלה
בדרכי התורה והיראה

ולראוות רוב נחת מכל יוצ"ח

כוס תנחומים 

לידידנו הנכבד
הרב ר' יצחק רוזנגרטן שליט"א

וכל המשפחה הכבודה 

בפטירת אמם האשה החשובה
מרת בילא ע"ה

אשת הנגיד הרה"ג רבי וולף זצ"ל
ציריך

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

ובהמשך מעשיכם הגדולים לטובת 
עולם התורה תנוחמו משמי מרום



חורף תש"א
ליטא. 

תשובה מופלאה בגורל הגר"א

מאז שנת תרע"ז החל מסך הברזל יורד על ברית 

המועצות. בשנות הקומוניזם הראשונות עדיין 

היו בו כמה בקיעים, ונמצאו בני מזל אחדים 

הוקשחה  תרפ"ה,  משנת  אך  להגר.  שהרשו 

וברית  הסדקים  כל  כליל  נאטמו  המדיניות, 

המועצות היתה ל"בית הכלא ההמוני השמור 

ביותר בעולם". גם מליוני היהודים שישבו בה 

מממלכת  פעם  אי  לצאת  תקוה  כל  איבדו 

הכפירה האימתנית, שמסע רדיפות הדת התנהל 

באותן השנים השחורות באכזריות שלא  בה 

נפלה מימי האינקויזיציה החשוכים.

משפרצה   - כך  המצב  היה  שלום  בימי  ואם 

המלחמה הפכה התמונה לקודרת יותר. הבעת 

רצון לצאת מברית המועצות הפכה עתה לעברה 

פלילית הגוררת בעקבותיה גירוש לסביר ומאסר 

עולם במחנות עבודת הפרך של 'הגיהנום הלבן'.

התמונה המבעיתה הזו התחוורה בחרף ת"ש 

ליהודי פולין, הלכודים בשטח  במלא מוראה 

הכבוש הרוסי. מאות אלפי יהודים ישבו בחלקה 

המזרחי של פולין, הכבוש בידי הרוסים, וחששו 

מאד לגורלם תחת שלטונו של סטאלין. הודעה 

גרמה לרבים מהם  'ליברלית' של השלטונות 

לשגות בתקוה לצאת לחופש. בהודעתם הכריזו 

קרובים  לו  שיש  מי  כי  הרוסיים  השלטונות 

בארצות חוץ רשאי להגיש - עד תאריך מסוים 

עם  להתאחד  בכדי  יציאה  לאשרת  בקשה   -

קרוביו. 'איחוד משפחות' יחשב כעילה מצדקת 

ליציאה. לעומת זאת, אחרי התאריך הנקוב לא 

יותר עוד לאיש לצאת מברית המועצות. 

מאות אלפים מיהרו להגיש בקשות שכאלו, אך 

עד מהרה התחוור כי ההודעה כולה לא היתה 

אותם   - ה'בוגדים'  את  לאתר  תכסיס  אלא 

השואפים לצאת מ'גן העדן הקומוניסטי'. בטפסי 

הבקשות שמלאו, הכניסו הללו את עצמם במו 

ידיהם למלכדת הערמומית.

המלכדת נסגרה עליהם בלילה חרפי סגרירי, 

כששה שבועות לאחר שהגישו את הבקשות 

המרשיעות. בפשיטת פתע שערכה המשטרה 

החשאית הרוסית בכל רחבי שטח הכבוש, נאסרו 

בלילה אחד מאות אלפי יהודים - אנשים, נשים 

וטף - ונשלחו לסיביר. בתוך מציאות נוראה זו 

גם אלפי הפליטים בליטא  מצאו את עצמם 

ובתוכם מאות תלמידי ישיבת מיר. בכדי לצאת 

להיתרי  בקשות  להגיש  תחלה  עליהם  לשם 

יציאה. ואיך יעז איש להגיש בקשה כזאת?!

והתוצאות  מוחשית,  כה  היתה  בענין  הסכנה 

המרות כה ברורות לעין, עד שמן הנמנע להבין 

איך העלה מישהו על דעתו את הרעיון לבקש 

היתר יציאה. רעיון כזה היה היפוכו הגמור של 

ההגיון. הוא היה מסמר שער באימתו. ואף על 

פי כן...

וכאלו כדי לטמן פח חדש לפליטים היהודים, 

פתחו השלטונות הרוסיים דוקא באותם ימים 

בלשכות  מוקמו  אשר  הגירה',  'משרדי  שני 

רשמיות  מודעות  ובוילנה.  בקובנה  הבולשת 

הכריזו שאפשר לפנות אליהם בבקשה להתר 

הדברים.  למקרא  הצטמררו  הלבבות  יציאה. 

המלכודת המרושעת היתה שקופה להפליא. 

היא אף דמתה דמיון רב למלכודת שהוטמנה 

היהודים  אלפי  למאות  לכן  קדם  קצר  זמן 

נפשו  שומר  כל  סיביר.  במחנות  עתה  שנמקו 

היה אמור להתרחק מ'משרדי הגירה' אלה כמו 

מאש אוכלת!

מברית  פעם  אי  לצאת  היחיד  הסיכוי  אולם 

המועצות היה מותנה בהותר יציאה, שהיה ונותר 

החלום הנכסף ביותר של כל פליט יהודי, ובמיחד 

של בני התורה שבין הפליטים, שידעו היטב כי 

תחת משטר האינקוויזיציה הקומוניסטית אין כל 

אפשרות לחיות כיהודי, לשמר מצוות או לעסק 

יציאה  היתר  הדרך הרשמית לקבלת  בתורה. 

עברה ב'משרדי ההגירה'. ואלו דמו לחית טרף 

שבלועה מונחת מרגלית. האם יקרב אדם אל 

חיה טורפת כדי לקחת את המרגלית מלועה?

מתי  תחלה   - מעטים  נמצאו  הפלא  למרבה 

מספר - שהחליטו, אולי כצעד של יאוש, להגיש 

בקשה לאשרת יציאה. וכאילו להגדיל יותר את 

המוזרות - הלך מספרם וגדל, והרעיון שהיה 

מבני  רבים  לנחלתם של  היה  מופרך תחילה 

הישיבות.

שנהלו  אותם  לבוא.  איחר  לא  הנגדי  הלחץ 

קשר מכתבים עם משפחותיהם בפולין והודיעו 

להם על החלטתם, קיבלו עד מהרה מכתבים 

הזהירו  הללו  ומקרוביהם.  מהוריהם  בהולים 

אותם בכל לשון של אזהרה, ולצד האזהרות 

הרעיפו תחנונים והפצרות שנכתבו בתמצית דם 

לבם - לבל ירהיבו הבנים בנפשם לעשות את 

מעשה ההתאבדות הנורא.

אחד המאורעות המופלאים שסיעו להכרעת הכף 

היה גורל הגר"א שנעשה על ידי אחד מגדולי 

עולם הישיבות, תלמיד חכם ובעל שם שיראתו 

להשתמש  אומר  גמר  הוא  לחכמתו.  קודמת 

בגורל המופלא הזה כדי לזכות בהכוונה משמים 

להכרעה הבלתי אפשרית הזאת. הנוכחים ציפו 

ברטט לפתיחת הספר בפסוק המתאים. הם ידעו 

בודאות כי אותו פסוק יהיה התשובה הברורה 

ממרום לשאלת השאלות שהציקה להם: האם 

לנקט ב'שב ואל תעשה' - לנכח הסכנה הגדולה 

- או להתאמץ להיחלץ מברית המועצות, על 

אף הסכנה, לבקש היתרי יציאה ולנסות להגיע 

למקום מבטחים?

והייתה  לבוא,   לא אחרה  המיחלת  התשובה 

פשוטה וחד משמעית עד להדהים. הגורל נפל 

יט, ד(: "ואשא אתכם על  על הפסוק )שמות 

כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". הוראה שבצידה 

בדרך,  עליכם  ישמר  הקב"ה  ברורה:  הבטחה 

בבטחון  ויביאכם  חסותו  כנפי  תחת  ישאכם 

למקום שאליו נגזר עליכם להגיע!

כבמטה קסמים נעלמו הספקות, גזו לבטי הנפש 

כשמש  ברור  היה  הכוון  ההתחבטיות.  ונמוגו 

בצהרים. בני החבורה שנכחה בהטלת הגורל ידעו 

עתה בבהירות לאן מובילה הדרך. למחרת בבוקר 

עשו את דרכם בהחלטיות, ברכבת המובילה 

לקובנה, אל משרדי ההגירה. חסותו של הכל 

יכול, של הקב"ה - על כנפי נשרים - תעמד להם 

גם בתוך גוב האריות. )המשך יבוא(

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 ביתנו


