
מי שאינו מצטער בצרת חבירו אינו בגדר 'אדם'

ויחד יתרו )יח, ט(. וברש"י שנעשה בשר חידודין חידודין, מיצר על איבוד מצרים, היינו 

דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמא באפיה".
מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל 
בשנות  בשנחאי  הישיבה  לבני  שמסר  בשיחה 

המלחמה, היה אומר: 

משמע מכאן שדבר זה מונח בטבעו של נפש 
האדם, כי בשומעו מצרות עמו, אפילו אם כבר 
התנתק ממנו מזה עשרה דורות, עדיין נעשה 

בשרו חידודין חידודין. 

ואם בזמן הזה, כאשר אנו שומעים צרות אחינו 
בית ישראל, אין אנו חשים מאומה ובשרנו אינו 
נעשה 'חידודין חידודין', אין זה רק חיסרון בקיום 
בעצם  חיסרון  זהו  אלא  בעול'  'נשיאה  מצוות 
מהות ושם 'אדם' אשר בטבעו אמור להרגיש 
בצרת אחיו. - אין זאת אלא שעל ידי החטאים 

והעוונות, ניטמטם לבנו וחל בנו שינוי הטבע!
טללי אורות

המובדל מהעמים ינצל במלחמת גוג ומגוג
והייתם לי סגלה מכל העמים )יט, ה(. 

יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  שח 
מפי  איש  בקבלה  לי  יש  זצ"ל:  לוינשטיין 
זצ"ל,  דסקין  לייב  יהושע  מרבי  איש, 
המשיח  ביאת  קודם  האחרונה  שבמלחמה 
ינצלו. הישרים[  ]היהודים  אידן'  ה'ערליכע  כל 

הטעים מרן המשגיח ואמר: ומה זה 'ערליכער', 

מובדל מן העמים. - לא מדובר בל"ו צדיקים. 
אלא כל מי שמובדל מחוקות העמים, שאין לו 
שייכות לתרבותם, אומר הקדוש ברוך: אתם שלי.
רשימות(   לקט  שמ  )א,  נועם  דרכי 

מליץ יושר )שמות נז(

אמירת "ָשם" - קוברת את האדם
ויתייצבו בתחתית ההר )יט, יז(. 

בר  אבדימי  רב  אמר  פח.(  )שבת  בגמרא 
חסא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר 
כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 

– מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. 

שאל מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
קבורתכם"?  תהא  "שם  כתוב  מדוע  זצ"ל 
תהיה  "כאן  לומר  צריך  היה  לכאורה 
וכדי  להר,  מתחת  עמדו  שהרי  קבורתכם", 

לקברם היה צריך רק להורידו עליהם?

אלא תירץ ואמר: מונח כאן יסוד גדול בעבודת 
האדם את בוראו! דרך בני אדם לומר כשיגיעו 
ל"ָשם", כשהמצב ישתפר ויסתלקו המפריעים 
– אז ילמדו, אז יתפללו. ה"ָשם" הזה – הוא 
בבחינת "קבורתכם", כאן נעוץ כישלונו של 
האדם! כי היצה"ר כבר דואג שה"ָשם" הזה 
לא יבוא כל כך מהר, ולבסוף ימצא האדם 

את עצמו עומד ריקם ללא כלום... 

אוהל משה )פתיחה לחומש ויקרא(

בואו ונצא לקראת שבת מלכתא
זכור את יום השבת לקדשו )כ, ח(. 

אמרו חז"ל )בבא קמא לב:( בואו ונצא לקראת 
שבת כלה מלכתא. 

אמר  ולא  ונצא'  'בואו  שאמר  ממה  מדויק 

'בואו ונקבל שבת מלכתא', דצריך לצאת חוץ 
לעיר, וכן כתב רבינו האר"י ז"ל )שער הכוונות 
דף סד, א דרוש א(, וזה לשונו, 'ואין ספק, כי 

 "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

לנצל לטוב את חוש הביקורת

מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל 
יתרו  בספרו דעת תורה כתב שגדלותו של 
היתה בגודל כח הביקורת שלו. הנה אנו רואים, 
וללא  ישראל  למחנה  כגר  מגיע  הוא  כיצד 
השתהות מבקר ומוכיח את רבן של ישראל.

כח הביקורת היה, למעשה, הדבר שהביא אותו 
למעלתו הגדולה. כפי שמעידים עליו חז"ל 
)הובא ברש"י לעיל פסוק יא(: "לשעבר היה 
מכיר בכל עבודת אלילים שבעולם ולא הניח 
עבודה זרה שלא עבדה". - ע"י שהעביר תחת 
שבט הביקורת שלו את כל הע"ז שבעולם, 
הגיע בסופו של דבר אל האמת ובא לחסות 

תחת כנפי השכינה.

בכח זה הוא ביקר גם את משה רבינו. להנהגתו 
של משה היו טעמים, כפי שאמר בעצמו ליתרו: 
"כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים" וגו', כוונתו 
בזה היתה שהעם ישמע ממנו בעצמו ולא על 
ידי שלוחו. מכל מקום יתרו ראה בעזרת חוש 
הביקורת שלו את האמת, וכיוון בזה לדעת 

המקום, שטוב יותר למנות דיינים.

אך זאת יש לדעת שגם כאן כמו בכל העניינים 
הרוחניים, אין בין גן עדן לגיהנום אלא כחוט 
השערה, וכבר כתב ה"חובת הלבבות" )ה, ה( 
על החכמה: "כי בשעה שמנהיגים אותה על 
וכשנוטים  דרכה, תהיה רפואה לכל מדווה, 
כולל שאין לה  בה מנתיבתה, תהיה מדווה 

רפואה ולא ארוכה".

ביקורת הוא כח נפלא. בעזרתה יוכל האדם 
ובראשונה על  לגדולות. אבל בראש  להגיע 
האדם לבקר את עצמו. רק בזאת יוודע, כי 
אכן מבקש אמת הוא. אשרי האדם המחונן 
בכח זה, ובלבד שישתמש בו בנתיבו המיוחד. 

ועל זה נאמר )משלי כא( "וזך וישר פעלו".
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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 הוא כסברת קצת קלי עולם, דחושבים די 
בקבלת שבת תוך חצירו של אדם, ]דאם כן[ לא 
היו אומרים באו ונצא כנראה, כי היו תוך העיר, 
והיו מתחברים לצאת לשדה לקראת השבת 
וגם שאחר כך למה יפטרו את  אורח הנכבד, 
הרץ בערב שבת תוך רשות הרבים מן הנזקים, 

כיון שאין יציאתו מחוץ לעיר לתכלית מצוה'.

)דעת  זצ"ל  ירוחם ליבוביץ  מרן המשגיח רבי 
חכמה ומוסר, מב( כותב, שהרשעים והליצים 
מגחכים באמרם, מה ענין היציאה אל השדה, 
לישב  יותר  ראוי  הרי  משם,  באה  השבת  וכי 

בבית במנוחה ושלוה, וכך לקבל את השבת.

אמנם טענתם באה משום שאינם יודעים מהו 
עולם המעשה, שאילו היו יודעים ומבינים, לא 
היה מקום לחשוב כך כלל. כי כדי לקבל שבת 
צריך דוקא לציור, והציור נעשה על ידי היציאה 
אל השדה, ורק על ידי ציור מקבלים את השבת.

דף על הדף )ב"ק, שם(

מצבי השתנה - מאז קבלת התורה
מרן  אל  עלה  זצ"ל  ברים  חיים  רבי  הגאון 
המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, וביקש 
לשמוע דברי חיזוק. ניסה המשגיח להשתמט: 
"מי אני שאשמיע דברי חיזוק". הפציר, ונענה. 

אמר: "חייבים להתקרב לבורא עולם!"

אמר לו הגר"ח: "הלא בשביל זה באתי, לשמוע 
איך מתקרבים לבורא עולם!"

השתופף מרן המשגיח בענווה, ואמר: "אני שואב 
חיזוק מכך, שאני מתבונן איך היה מצבי לפני 

כיום,  למצבי  התורה,  וקבלת  מצרים  יציאת 
לאחר יציאת מצרים ומתן תורה – איני צריך 

חיזוק גדול מזה"...

אוצרות רבינו יחזקאל )אמונה ק(

ביום הזה באו מדבר סיני )יט, א(. 
יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  על  מספרים 
לוינשטיין זצ"ל, שפעם שמעו לפנות בוקר קול רעש 
מחדרו בישיבה, כשהיטו אוזן, שמעו איך שהמשגיח 
את  מוחשיים  ובתיאורים  בציורים  לעצמו  מצייר 
מעמד הר סיני )שלמי תודה, שבועות עמ' כג(. – 
קיים כפשוטו וכמשמעו את הכתוב "רק השמר לך... 
פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך... יום אשר 
עמדת לפני ה' אלקיך בחורב" – רבינו היה חי בכל 

רגע מימי חייו את מעמד הר סיני.

הוא היה אומר: הכל מתפעלים מבקבוק תרמוס, 
המשמר את חום המשקה שעות רבות. ואם ימציאו 
טרמוס, שמשמר את החום למשך שבוע ימים, כמה 
ישתאו – והנה עם ישראל משמר את חום מעמד 

הר סיני שלושת אלפי שנים! 

ומסופר )אוהל משה בראשית עמ' רה(, הרבנית עליה 
השלום הביאה הביתה פרימוס שקנתה. הפרימוס, 

פתיליית נחושת פשוטה, מיכל לנפט ובורג שהעלה 
והוריד את הפתיל ובכך הגדיל או הנמיך את הלהבה, 
וארבעה ווי נחושת מחושקים שעליהם שפתו את 
הקדירה. הביט המשגיח והתפעל: "הא הא, תורה מן 
השמים!" - תמהו מה ענין פתילייה אצל הר סיני?! 

הצביע מרן על החוט שנכרך סביב בורג הפרימוס, 
ובקצהו דף הוראות שימוש. אמר: אין כמעט דבר 
פשוט יותר מפרימוס זה, והפעלתו. ועם זאת, אין 
משחררים אותו מן המפעל בלא הוראות שימוש 
מפורטות. שסיבוב לצד ימין מגביר את הלהבה ולצד 
שמאל מקטין, ועד כמה למלא את המיכל. – היעלה 
איפוא על הדעת שהקדוש ברוך הוא יצר את אדם, 
מורכב וסבוך ונפתל, ושלחו לעולם מלא נסיונות 
ומדוחים ומכשולים – בלא הוראות יצרן, הנחיות 

שימוש מפורטות?!...

סיפר נכד מרן המשגיח )הובא בהגש"פ ידיו אמונה 

עמ' 257(: בחודש אב שנת תשכ"ד עליתי לחדר זקני, 
וסיפרתי שבדעתי לנסוע לירושלים, למעמד הפתיחה 
של הכנסיה הגדולה העולמית של אגודת ישראל 
שנועדה להיערך בבניני האומה. שמע, ושאל: "במה 
מתייחדת הכנסיה הגדולה, שבדעתך לנסוע אליה"? 
עניתי: "הרי זה מעמד נשגב ונורא הוד, המתקיים 
רק אחד לעשר שנים, ומשתתפים בו גדולי ומאורי 

הדור, מהארץ, ומארצות הברית!".

שמע, ואמר: מתן תורה היה מעמד נשגב ונורא הוד 
הרבה יותר, והיה פעם בשלושת אלפים שנה, ואם 

תשב ותלמד תתקשר אליו!"...

ונסיים במה שאמר הגה"צ רבי שלמה וולבה בשם 
מרן המשגיח זצ"ל: במעמד הר סיני התעלו כולם 
להכיר לא רק בקדוש ברוך הוא, אלא גם ב"אדם 
ביקר", בערך עצמם, שיכולים הם להתעלות לשלימות 

ולדבקות בבוראם!  
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התייחסות  אנו  מוצאים  יתרו  פרשת  בפרשתנו 
אומר  יתרו  דציבורא'.  ל'טירחא  בתורה  ראשונה 
למשה רבינו )יח, יז-יח( "לא טוב הדבר אשר אתה 
עושה – נבול תיבל גם אתה גם העם הזה אשר 
עמך", דהיינו "גם אתה" - לך משה, קשה הדבר 
לעמוד ולשרת אלפים מישראל במשך כל שעות 
היום, "וגם העם הזה" - גם העם הזה - שלא יוכלו 
לסבול הטורח שיעמדו כל היום להמתין על דינם 

)ראה חזקוני(.

דבר בעתו מה טוב לציין כמה נקודות חשובות בענין 
'טירחא דציבורא', הנושא הוא אקטואלי ומצוי מאוד 

בין בנוגע לחלק ההלכה ובין במנהגים ובכל אורחות 
החיים כשנמצאים הציבור יחדו.

מצאנו  הציבור  את  להטריח  האיסור  בעצם  הנה 
מחלוקת בדברי האחרונים אם הוא מה"ת או מדרבנן 
קונ'  )ריש  ציבור  דהמהר"י אלגאזי בספרו שלמי 
טורח הציבור( הביא כמה ראיות דטרחא דציבור 
הוי איסור תורה עיי"ש. ומאידך הגאון השדי חמד 
)שו"ת מכתב לחזקי' סי' ט( חולק עליו ונוקט שהוי 
איסור דרבנן ואכמ"ל. מכל מקום בין כך ובין כך אין 
זה רק בגדר הנהגה טובה, ואין אדם יכול להורות 

לעצמו היתר בזה.

 

טירחא דציבורא אף לשניות אחדות
המחבר פוסק בשולחן ערוך )או"ח סי' קלט סע"ד( 
דהקורא בתורה פותח הספר קודם שיברך, ורואה 
ולאחר  יברך,  ואח"כ  בו  להתחיל  שצריך  הפסוק 
שסיים לקרות 'גולל' הס"ת ומברך. ומבאר המשנ"ב 
)שם ס"ק ז( ומה שאין צריך לגלול הספר תורה 
בברכתו הראשונה משום טירחא דציבורא שיצטרכו 

להמתין עד שיחזיר ויפתח, עיי"ש.

רואים אנו מכאן כמה חששו לטירחא דציבורא, 

עיון בפרשה

חלק שני מחידושי הריטב"א. מכתב ששיגר מהדיר ספרי הראשונים הגאון רבי משה 
יהודה בלוי אל מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל

ימים מקדם

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

מה ענין פרימוס אצל הר סיני

דהרי לסגור הס"ת קודם ברכתו הראשונה ושוב 

לפתחו בעת הקריאה הוא שהייה של כמה שניות 

ועם כל זה חששו בזה לטירחא דציבורא. 

המתנה לרב עד שיסיים את תפילתו
פסק הרמ"א )סי' קכד סע' ג, בשם שו"ת בנימין 

זאב סי' קכח(: "אם יש יחידים בקהל שמאריכים 

בתפילתם, אין לש"צ להמתין עליהם, אפילו היו 

חשובי העיר. וכן אם היה מנין בבית הכנסת, אין 

להמתין על אדם חשוב או גדול שעדיין לא בא". 

מפני  הוא  זאב(  בנימין  בשו"ת  )שם  לכך  הטעם 

וכבוד  הציבור,  שמטריח  על  אותו  ש"מענישים 

הציבור גדול הוא".

עם זאת, ב'משנה ברורה' )ס"ק יג( מביא את המנהג 

"שהש"ץ ממתין עד שיסיים האב"ד את תפילתו", 

וביאר הטעם "לפי שרוב האנשים מתפללין במרוצה, 

והמתפלל מלה במלה לא יוכל לומר קדושה עם 

הצבור, לכן ממתינים כי הם עושים שלא כדין, לפיכך 

אם אין אב"ד בעיר ה"ה דימתינו על המתפלל מלה 

)או  במקום שהרב  ואומר,  כפי שממשיך  במלה". 

האב"ד( מאריכים מעבר לשיעור התפילה "מילה 

במילה", אין להמתין עליו.

בשו"ת מכתב לחזקיהו )סימן ט-לבעל השדי חמד( 

דן בעניין רב המאריך בתפילתו, ואינו רוצה שימתינו 

לו, אם רשאי לרמוז לש"ץ שיתחיל להתפלל, או 

לפסוע לאחוריו באמצע התפילה כאילו סיים את 

תפילתו. לאחר דיון ארוך במהות הפסק בתפילה, 

מסיק שם שמותר לרב לעשות כן. 

א,  ס"ק  קד,  )סימן  ברורה'  ב'משנה  גם  פסק  וכן 
בנוגע לרמיזה ומקורו מהשערי תשובה(: "וכן אדם 
נכבד שעומד בתפלה, והש"ץ ממתין עליו באמירת 
קדיש או קדושה, והוא אינו מרוצה בכך שימתינו 
עליו, וזה מטרידתו בתפלה, מותר לו לרמז לש"ץ 

שיתפלל כדרכו". 

אמנם בערוך השולחן )שם ס"ד( חולק על שיטה זו: 
"ויש מי שמתיר... להעומד בתפלה ומרגיש שהש"ץ 
ממתין עליו מותר לו לרמז בידו שלא ימתין משום 
טירחא דציבורא"  ואני תמה מאד על זה והרי אף 
בפרשה ראשונה של ק"ש אסור לרמז כמ"ש בסימן 
ס"ג וכ"ש בפסוק שמע ישראל וק"ו בשמ"ע דאפילו 
אם נאמר שהוא צורך התפלה או טירחא דציברא 
א"א להתיר וכ"ש לילך ולכן נ"ל דאסור בכל הני... 
ומשום טירחא דציבורא יקצר ולא יאריך אבל לא 

להפסיק ברמזים עיי"ש.

וכן העיד הגר"ח פלאג'י זצ"ל בשם זקינו בספרו 
כף החיים )או"ח סימן טו אות מד( דמרביץ תורה 
יפסוע כבר ב'אלקי נצור' וז"ל: מרביץ תורה יפסיע 
ב'נצור לשוני', משום טירחא דציבורא, וכך נהג התייר 
הגדול פאר הדור, הגאון מרן זקני בעל חקרי לב, 
זכר צדיק וקדוש לברכה, כל עשרים שנה שהיה 
רב באזמיר יגן עליה אלקים, ושמונה שנים שהיה 
בעיר הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן, והוא 
יותר טוב ממה שכתב בספר חסד לאלפים )דף סט 
סוף עמוד א(, דאם רואה בעצמו שמאריך בתפילתו, 

דיצוה שלא ימתינו, כאשר יעוין שם עכ"ד. ]כמובן 

שלא באנו להכריע הלכה למעשה בזה, ורק באנו 

לעורר את לב הקורא[. 

מנחה ביחידות שלא לעכב הציבור
ונסיים במעשה רב - בגודל הזהירות של טירחא 

דציבורא - מסופר )הובא בירורי חיים ח"ד מילואים 

עמ' תקלג הע' ד( על הגאון בעל 'מנחת יצחק', שפעם 

אחת אחרי תפילת מנחה, ראה הגבאי את הגאב"ד 

נכנס לחדרו ונועל הדלת אחריו, וכיון שלא היה דרכו 

בכך, דאג הגבאי והסתכל דרך חור הדלת לבדוק 

אם ח"ו אירע דבר שלא כשורה, וראה שהגאב"ד 

חזר ועמד תפילת שמו"ע.

אזר  המדרש,  לבית  וחזר  תפילתו  את  וכשסיים 

הגבאי עוז דקדושה ושאלו את פשר הדבר, מדוע 

התפלל מנחה שנית. ענהו 'מנחת יצחק', כשרצה 

להתחיל תפילת שמו"ע עם הציבור הרגיש שצריך 

לנקביו, ואסור לו להתפלל. אך חשב לעצמו שאם 

הדבר  יגרום  אזי  מנחה  תפילת  לפני  תיכף  יצא 

טירחא דציבורא, כי הרי ברור שכל הציבור ימתין 

לו, לכן בכדי למנוע כל זאת החליט שיעשה עצמו 

כמתפלל תפילת שמו"ע, ואחר גמר התפילה ייכנס 

לחדרו ויתפלל ביחידות. חזינן מכאן גודל זהירותו 

להתפלל בגפו ובלבד שלא להטריח את הציבור 

שימתינו עבורו. 

טירחא דציבורא אי הוי מן התורה או מדרבנן

מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד

הר"ר ישעי' ליינר הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה - ציריך
לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הבת תחי'

עב"ג הבה"ח יחזקאל בנדיקט הי"ו

בשעטומ"צ ולמזל טוב
ברכתנו שיהא הקשר של קיימא ויעלה הזיווג יפה

ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

מזלא טבא וגדיא יאה
ברכת מזל טוב נשגר קמיה ידידינו הנעלה

הרב שלמה קרן הי"ו

ולאביו הנכבד, שריד לדור דעה 
רבי יששכר דב קרן שליט"א

וכל המשפחה הנכבדה - וינה
לרגל השמחה השרויה במעונם 

בנישואי הבת- הנכדה

עב"ג הבה"ח מרדכי מנחם הכהן ענגעל הי"ו

מבחירי ישיבת בעלזא

בשעטומ"צ ולמזל טוב

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



יציאת ליטא - חורף תש"א

ויכוחים סוערים ברכבת הסובייטית
הישיבה  תלמידי  על  סיפרנו  הקודמים  בפרקים 
בדרכם  המובילה  ברכבת  מקובנא  דרכם  העושים 
החוצה מברית המועצות. מעניין לקרא את תיאורו 
של נוסע נכרי, תייר מערי אירופה, שנזדמן לאחת 
מרכבות הפליטים ועקב בהתענינות רבה אחרי חבריו 
לנסיעה שהיו שקועים במרבית שעות היממה במשא 
ומתן תוסס ומלא התלהבות, שמתכנו לא הבין מאומה, 
אך ברור היה לו כי הוא מהוה את תמצית עולמם 
של הלומדים הצעירים. וכך מתאר הוא בזכרונותיו:

"התנהגותם במשך כל שעות היום היתה מוזרה, והם 
לא פסקו מלהתוכח איש עם רעהו - אף כי בידידות! 
הוויכוחים ביניהם, ביחידים ובקבוצות, ניטשו וסערו 
מריבות  היה שאין אלה  ניכר  אך   - כולו  היום  כל 
אלא וויכוחים עיוניים של אנשים מלומדים, וכי בין 
המתווכחים שוררות אחוה ורעות. ויכוחים אלה נסבו 
כלם סביב האמור בספרים גדולים שהיו עמהם, והיה 
הוויכוחים,  מקור  הם  אלה  בעליל שספרים  נראה 

והנאמר בהם גם חותם אותם הוויכוחים".

פרץ  מאז  הראשונה,  הפעם  זו  היתה  ספק  ללא 
המהפכה הבולשביקית והתחלת מסע רדיפות הדת 
בברית המועצות - שבקרונות רכבת סובייטית, לעיני 
קציני הצבא האדום וסוכני הבולשת - התנהלו לימודי 
תורה בגלוי וללא פחד, כאלו לא היו אז ימי סטאלין 
החשוכים, וכאלו פגו כל גזרות השמד נגד התורה 
ברכבת  שהתקימו  בצבור,  התפלות  גם  ולימודה... 
תמידין כסדרן, נראו בעיני הנוסעים הצופים מן הצד 

כמחזה בדיוני!

תפילין,  ועטורים  טליתות  עטופים  יהודים  מאות 
תורה  )בספרי  בתורה  וקוראים  במנין  מתפללים 
הנסיעה(,  תחלת  לפני  בקובנה,  הישיבה  הצטידה 
הצד  מן  העומדים  הבולשת,  שוטרי  של  לעיניהם 
ומביטים בהם ללא אומר - מצבור כזה של 'עברות 
פליליות' המתבצעות על ידי צבור שלם בפרהסיה 
ללא כל סימני פחד, כש'נציגי החוק' עוברים עליהן 

בברית  להחשב  ראוי  היה  כזה  מחזה   - בשתיקה 
המועצות הסטליניסטית כאחד משבעת פלאי תבל!

כאלו היתה אותה רכבת הסטורית אי פלאי של יהדות 
- גאה וגלויה - אי נוסע, החולף לו על פני מרחביה 
של ממלכת הכפירה, ואין פוצה פה ומצפצף... רק 
מי שנשם את אוירתם של אותם ימי אימים בברית 
המועצות - כך העידו לאחר זמן עדי ראיה - יכול להבין 

כמה מדהימה, כמעט אגדית, היתה אותה תופעה!

ימי המתנה בוולדיבוסטוק
עשרת ימי הנסיעה חלפו. מראה מימיו של האוקינוס 
השקט, רועשים וגועשים בסערות החרף, בשר לנוסעים 
כי הגיעו לתחנה האחרונה במסלולה של הרכבת: 

ולדיבוסטוק.

עיר הנמל הגדולה והסואנת הזו היתה שער היציאה 
אל העולם החפשי. יומיים של הפלגה הפרידו בינה 
ובין יפן - מחוז חפצם של הפליטים. קוצר רוחם הלך 
וגבר דוקא עתה, כשהחרות היתה כבר קרובה יותר 
מתמיד, כמעט נתנת למישוש באצבעות... אלא שרגע 
היציאה המיוחל בושש לבוא. באותם ימים מתוחים, 
סף  על  נמצאו  יפן  והן  המועצות  ברית  הן  כאשר 
מלחמה - שרר מחסור באניות אזרחיות. רק אניות 
מעטות שטו בקו ולדיבוסטוק יפן, ותדירותן היתה 
נמוכה ובלתי קבועה. ה'אינטוריסט' - כפי המתחייב 
מ'עסקת החבילה' שעשה עם הפליטים - שיכן אותם 
בינתים במלון מקומי, שבו ימתינו לבוא האניה. איש 
לא ידע לומר להם בודאות מתי תגיע - והציפייה היתה 
מתוחה ומכלת עינים. החפש כבר ניבט אליהם מבין 
הגלים הנושקים לעיר. האם לא יחמוק מאצבעותיהם 
ברגע האחרון? האם לא תארע, חלילה, תקלה ומסך 
הברזל ירד לפתע וישאיר אותם כלואים מאחוריו? 
האם לא יתחרטו השלטונות פתאם על היתרי היציאה 
ויבטלו אותם? כל עוד דורכות הרגלים על אדמת 

ברית המועצות אי אפשר לדעת...

מהפליטים  ורבים  נשא,  ללא  עד  התארכו  הימים 
עדיין  המיוחלות  האניות  עצבים.  מרוטי  התהלכו 

לא נראו באופק. לא היה מנוס מלהגיע להחלטה 
מידית: יש להפליג בכל כלי שיט המסגל לחצות את 
האוקינוס בואכה יפן - ובלבד לצאת! קדם כל - יש 

להיות מחוץ לבית הכלא הסוביטי!

מספר על אותה החלטה הג"ר אלחנן יוסף הרצמן:

"לא היה ידוע מתי תזדמן אניה - והחלטנו להפליג 
בכל אניה שתזדמן לפנינו. רצינו לראות את עצמנו 
מחוץ לרוסיה, כי אי אפשר היה לדעת את התהפוכות 
שעלולות להתרחש ברגע האחרון. נזדמנה לנו אנית 
משא יפנית קטנה, רעועה ומישנת )בשם "אמקוזה 
מרו"( שהעבירה אותנו בכמה הפלגות לעיר הנמל 
היפנית צ'ורוגה שבצפון יפן. כל הפלגה כזאת ארכה 

כיומיים".

הפחד העמק שכרסם כל העת בלבבות - פן יתרחש 
לחפש  היציאה  וחלום  שטן  מעשה  האחרון  ברגע 
יסוכל - לא הרפה מן הפליטים עד לרגע עלייתם 
לאניה. הוא שב והתעורר כאשר נצטוו להתיצב לבקרת 
גבולות של הבולשת - ביקורת נוקשה שכללה חיפוש 
יסודי בכליהם ובבגדיהם על ידי קצינים חמורי סבר. 
הלבבות רטטו עד שנתקבל אשור העליה על האניה. 
תפלת הודיה אילמת לותה את הצעדים במעלה כבש 
האניה. הודיה על העבר - ובצדה בקשה על העתיד. 

עדין אי אפשר לדעת...

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

מזלא טבא וגדיא יאה
ברכת מזל טוב נשגר קמיה ידידינו הנעלה

הרב בנימין רוטנברג הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

וינה
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי הבן 

הבה"ח מנחם מנדל הי"ו
מבחירי ישיבת טשערנאביל
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
ולדורות ישרים מבורכים

וירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת ושמחה

ברכות יעטה מורה
 מהיכלי התורה

הננו לשגר ברכה ותהילה
קדם כבוד אחד מיוחד האיש על העדה

מנהיג עדתו ברמה
ועומד לימין הישיבה הקד' לגדלה ולרוממה

כבוד מוהר"ר הגאון החסיד

רבי משה אליעזר וייס שליט"א

רב אב"ד ק"ק מחזיקי הדת וינה
ומנב"ת הרבנית תליט"א

לרגל שמחת כלולות בתם שתחי' במזל טוב

עב"ג החתן הרב אפרים פישל שפירא הי"ו

יהא רעוא שיהא זה הבית אשר קם לבנין 
עדי עד

תורה וגדולה יתאחדו על שולחנם
בדרכי האבות הגדולים

ויזכו לרוות רוב נחת מהם ומכל יוצ"ח שיחי'
לתפארת המשפחה הרוממה

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

בברכת התורה
ישיבת מיר

כסא דנחמתא
נשגר קמי

מורנו הגאון רבי נחמן ליבוביץ שליט"א
וכל המשפחה המרוממה

בהסתלק מעימהם אמם 
הרבנית מרת שרה ליבא ליוואוויץ ע"ה

אשת הגאון רבי משה לייב ליוואוויץ זצ"ל 
- ניו יורק

בן מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם זצוק"ל

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

וירושלים  במהרה בימינו תנוחמו


