
מהי תשוקה אמיתית – יש ללמוד מהמן הרשע
ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה )כח, ג(.

את התואר "חכם לב" מוצאים אנו לראשונה 
המשכן  מלאכת  תיאור  בהמשך  זה.  בפסוק 
בפרשת כי תשא, ובפרשת ויקהל חוזר ומופיע 
ביטוי זה. הדבר צריך ביאור, מהו "חכם לב" מי 

הוא זה אשר זוכה לתואר הזה? 

מרן הראש ישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל כתב 
בשיחות מוסר )תשל"א( שמדברי הכתוב )להלן 
לא, ו( "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה", למדים 
אנו שהאדם מצידו צריך להכין לעצמו לב חכם, 
ובלב כזה נותן הקב"ה חכמה. וכיצד יכין האדם 
לעצמו לב חכם, כאשר ירצה שיתן בו ה' חכמה? 
- לצורך זה נתבונן בדרך שבה זכה שלמה המלך 
ע"ה בחכמה, שעליו נאמר )מלכים א, ה( "וה' נתן 

חכמה לשלמה כאשר דבר".

ומבואר )שם( כי שלמה זכה לחכמה, אך ורק 
תשוקתו  החכמה,  אל  הגדולה  תשוקתו  מכח 
היתה כל כך גדולה עד שוויתר על עושר ועל 

אריכות ימים, כיון שידע שלחיים בלא חכמה אין 
כל ערך. וכמו שכתב הרמב"ם )הל' רוצח פ"ז(: 
"וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה 
כמיתה הן חשובין". על כן שאל שלמה אך ורק 
חכמה, ובעבור זה זכה לה, מכאן אנו למדים "לב 
חכם" מהו תשוקת החכמה מזכה את בעליה 
בחכמה. האדם צריך לבקש חכמה ואם יבקש 

באמת - "חכם לב" יקרא.

מרדיפתו  ללמוד  נוכל  מהי,  אמיתית  ותשוקה 
של המן אחרי הכבוד. אנשי מאה עשרים ושבע 
מדינה כורעים ומשתחוים לו, ורק אחד ויחיד 
לא קם ולא זע. ואומרים אנו לעצמנו: מה ערך 
יש ליחיד לעומת המון של בני אדם מסביב? אך 
מה אומר על כך המן הרשע "וכל זה איננו שווה 
לי". כלומר, כל הכבוד כאין וכאפס הוא נחשב, 

אם חסרה טיפה אחת מן הים. 

לקח טוב

אומץ לבו וזריזותו של מרדכי הצדיק
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה )אסתר ג, ב(. 
יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  שח 
לוינשטיין זצ"ל: כמה יש להתפעל מאומץ 
הלב של מרדכי, שלא קם ולא זע, אפילו 
כשנגזרה כבר הגזירה, ומכל מקום לא נכנע 
לפני המן. וכן "בכל יום ויום מרדכי מתהלך 
שלום  את  לדעת  הנשים  בית  חצר  לפני 

יום  אסתר" איך לא נתקררה אצלו בשום 
אותה הזריזות - אין זה אלא אותה המידה, 
שמשקיבל על עצמו באומץ לבו להיות נושא 
בעול עמה, נעשתה כעצם מעצמיו ואז הכל 

הלך בנקל. 

יד יחזקאל )עמ' קנט(

צא וראה כוחה של תפילה
צומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו... ובכן אבוא אל המלך )ג, ט(. 

יחזקאל לוינשטיין:  דרש מרן המשגיח רבי 
המן  מיד  להינצל  ישראל  זכו  מה  בזכות 
ואחשוורוש מגזירת "להשמיד להרוג ולאבד". 

הדבר מפורש במגילה: "וצומו עלי ואל תאכלו 
ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום, גם אני 
ונערותי אצום כן, ובכן - בצום ובכי ותפילה 

ותשובה - אבוא אל המלך". 

חגרה  התורה  תפילה:  של  כוחה  וראה  צא 

שק ולבשה בגד אלמנות - ולא יכלה לעזור. 
המלאכים עומדים להיבטל מן העולם - ואין 
עצה. חמה ולבנה אוספים נגהם - ואין משגיח. 
רבה בפסוק  )כמבואר במדרש  האבות התייאשו 

זה עיי"ש(. 

ואדם כשר שעומד בתפילה מבטל את רוע 
הגזירה!

אור יחזקאל )ח"ג עמ' קצה(

 "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

נמשלו מצוות - להרכבת ענפי אילן

ירוחם  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן  שח 
ליבוביץ זצ"ל: הנה, רואים אנו בטבע גידולי 
האילנות  נוטעי  של  שדרכם  האילנות, 
לחבר ולהרכיב ענפים, ועל ידי זה נדבקת 
כאחד,  עמו  ומתאחדת  באילן  הנטיעה 

ותתחיל לצמוח. 

כן הוא הענין בסוד כללות המצוות, לחבר 
ויודבקו  בפעולה,  פעולה  במצוה,  מצוה 
יחד ויתאחדו כל המעשים ל"מהות אחת 
"שקולה  חז"ל:  שאמרו  וזהו  מאוחדת". 
)מנחות  כנגד כל המצוות"  ציצית  מצות 
מג:( היינו היות שבאמצעותה נזכרים בכל 
המצוות, וע"י זה מתאחדות ומתלכדות כל 
המצוות, ולכן יש בה קדושת כל המצוות.

קדושה ורוחניות שבכל מצוה ומצוה עניינן 
אחד, והוא הרצון ה' שבזה, וזה אשר נותן 
את הקדושה לכל מעשה מצוה, מחמת 
שמחובר מעשה זה לרצון ה" ולכן מתאחד 
רצון ה" עם כל הדבר אשר יגע בו, עד ש"כל 
הנוגע במזבח יקדש", כי בכל מצוה ומצוה 

יש כח מאחד. 

שאינה  מצוה  "כל  בזוהר:  שנאמר  וזהו 
בדחילו ורחימו לא סלקת לעילא", היינו 
מפני שאין המצוה דבוקה ומאוחדת היטב 
היטב עם עושה המצוה, וזהו שמתפללים 
"ודבק לבנו במצותיך" שיהיו המצוות והלב 

מאוחדים ודבקים עד שיהיו "אחד".
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19:40  19:30  18:21 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת תצוה
זמני כניסת ויציאת השבת
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גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

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

ג' לקחים ותובנות - מהנהגת אסתר המלכה

אחרי ג' ימי הצום - "ותלבש אסתר מלכות". - 
אמרו חז"ל )מגילה יד:(: שלבשה רוח הקודש 
קודם שנכנסה למלך, ואחר כך זימנה את המן 
למשתה. ולמה עשתה כן? אמרה אסתר: "אולי 
רש"י:  ופירש  נס".  לנו  ויעשה  הקב"ה  ירגיש 
"ירגיש הקב"ה שאני צריכה להחניף לרשע זה, 

ולזלזל בכבודי".

שמואלביץ,  הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  אמר 
שלושה דברים למדנו מדברי חז"ל אלו:

א(. יש מצבים שאפשר לאדם ללבוש מלבוש 
של רוח הקודש, כמו שלובשים מלבוש ממש, 
והיה צורך בכך, כי אי אפשר להיכנס למלך אחר 

שלושה ימי תענית ולישא חן, במראה כזה.

יחיד"  "שבירת מידה של  בכוחה של  יש  ב(.   
)-הבלגה( בכדי להזמין את המן הרשע לסעודה. 

ג(. יש בכוחה של "שבירת המידות" להציל את 
כלל ישראל כולו.  

ספר זיכרון לזכרו 

מרן הראש ישיבה הגר"ח שמואלביץ כיהן כ'פורים רב'

פעם שאלו את הגאון רבי יצחק דב קאפלמאן 
זצ"ל, אם גם בגרודנא היה פורים רב', ואמר 
בודאי אך זה היה קצת שונה ממה שרגיל היום 
ה'פורים רב', בזמני כיהן כ'רב פורים' הגאון רבי 
חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר. וסיפר 

הגרי"ד בהתפעלות היאך שהגר"ח שמואלביץ 
נעמד לפני ראש הישיבה רבי שמעון שקאפ בעל 
ה'שערי יושר' במעמד כל בני הישיבה, והתחיל 
לחרוז ב'גראמען' )חרוזים( שעה ארוכה את כל 
יסודות השיעורים של בעל ה'שערי יושר' זצ"ל 

מכל השנה. ואמר שראש הישיבה ]ר' שמעון 
שקאפ זצ"ל[ התרגש והתפעל כל כך, עד שיצא 
מגדרו ]שלא היה דרכו בהתרגשות כלל[ ונשק 

לר' חיים על מצחו.

בנתיבות ההלכה )עמ' 145(

סדר ימי הפורים בישיבת מיר - בימי קדם

הפורים בישיבת מיר )לפני שנות דור(, היתה 
הנהגה אחרת ממה שרגילין בזמנינו. היא היתה 
יום רוחני של התעוררות ועליה, אחרי תפילת 
כך שלחו  ואחר  שחרית אכלו סעודה קטנה, 
משלוח מנות איש לרעהו, ושתו קצת יין והלכו 
לישון. אחר כך אכלו סעודת היום כל אחד אצל 

האכסניה שלו. 

במשך היום דרש המשגיח הגה"צ רבי ירוחם 
פעמיים, אחת בבוקר ואחת אחר הסעודה, )חוץ 
משיחה שהגיד בתענית אסתר(. והיתה שמחה 
גדולה תלויה באויר, וגם הבחורים דרשו "פורים 
תורה", כל אחד לפי מחשבת לבו, אבל בלי שום 
הוללות חס ושלום. כל הזמן היה המשגיח יושב 
בין תלמידיו והקשיב לכל מלה שיצא מפיהם, 

ואחר סיום דרשת התלמידים, דרש הוא בעצמו 
המשיך  הפורים  אחר  וכן  שעות,  שתי  לערך 
לדרוש בעניני פורים כמה וכמה שיחות - כזה 

היה הפורים בישיבת מיר.

מאמר מרדכי )מאמר סא( 

אמרינן בגמרא )מגילה ז:( "אביי בר אבין ורבי 
חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי", וכתב 
רש"י: "זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשניה 
סועד חבירו עמו". והקשו על זה איך יצאו ידי 
חובת מצות משלוח מנות באופן זה, וחידש בזה 
הב"ח )סימן תרצה( "שכיון שכל ענין משלוח מנות 
הוא שיהא שמח עם אוהביו ורעיו ולהשכין ביניהם 
אהבה ואחוה וריעות, אם כן אם יסעוד אחד עם 
חבירו ורעהו, הרי הם בשמחה ובטוב לב משתה 

יחד, ופטורים הם מעתה מחיוב משלוח מנות".

המשגיח רבי ירוחם  מרן  ומזה למדים - אומר 
זצ"ל )בספרו דעת תורה(: מעיקרי המצוה הוא 
וכן  עליו,  וקפידא  טינא  לו  שיש  למי  שישלח 
צריך שתי מנות, דבר חשוב, בכדי שיתפייס. לא 
כן במתנות לאביונים, די במנה אחת לכל אביון, 

דעני מתפייס אף במנה אחת.  

ושורש מצות אלו, הוא שתתרבה האהבה, דיסודו 

נוכל  ובאמת  ואחוה.  האהבה  הוא  פורים  של 

להרגיש זאת בחוש שפורים משפיע שפע של 

ברכה לכלל ישראל, ָשְבתה קנאת איש מרעהו 

בטלו מדנים בין אחים.

עוד כתב מרן המשגיח: "ובאמת שיום הכפורים 

הוא רק מעין פורים, שהרי יום הכפורים הוא עדיין 

מקום קטרוג גדול בעד היצר, לאמר: כשעומדים 

כל היום בבית המדרש ועוסקים בתפילה וקדושה 

אין זה פלא כל כך אם אינם חוטאים, אבל ינסו נא 

לפתוח חנויותיהם ולעסוק במשא ומתן ושם לא 

תהיה קנאה ושנאה ביניהם. אבל מעלתו של יום 

הפורים היא, שהוא מעין לעתיד לבא שמתהווה 

בו "ביטול היצר" אף על פי שהוא יום חול, יום 

של אכילה ושתיה ומשא ומתן, ואם כן באמת 

יום הכפורים אינו כי אם מעין "פורים". ובאמת 

שכל אחד יוכל להרגיש זאת מעצמו, שמ"משלוח 

מנות" הוא מקבל תועלת יותר מאשר ה"על חטא", 

והלואי שה"על חטא" לא יפוג רושמו עד מוצאי 
שישפיע  אפשר  מנות"  ש"משלוח  בעוד  היום, 

עליו על משך שנים רבות. 

מרן המשגיח רבי ירוחם היה רגיל לומר, ד'המפרש' 
והם  הוא האדם עצמו,  הכי מובחר על התורה 
הם הדברים אשר דברנו שרואים בחוש תועלת 
ממשלוח מנות שהוא מרבה האהבה ושלום יותר 
פורים  של  עיקרו  כל  וזהו  חטא,  על  מאמירת 

ביטול הרע. 

זה מצינו  וממשיך המשגיח בספרו שם, שענין 
)ירושלמי מגילה פ"א ה"ד(: "כל מי שהוא פושט 
את ידו ליטול נותנין לו, וכן אין בודקין אחריו ואם 
אין עניי ישראל יחפשו אחר עניי עובדי כוכבים 
מפני דרכי שלום", היינו משום דעיקר יסוד של 
פורים הוא יום של ביטול היצר מכל וכל, וזהו 
שאמרו בגמרא )מגילה ז:( "חייב אדם לבסומי 
בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". 

מתורת רבותינו

בין אמירת "ועל חטא" למצות "משלוח מנות"...



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

ווישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש )אסתר ו, יב(.
ודרשו חז"ל )מגילה טז.( 'אבל' – על בתו, 'וחפוי ראש' – על שאירע לו...

ו"מקשים העולם", לכאורה קשה הרי קודם נשפכו 
עליו המים, ורק אחר כך נפלה עליו בתו ומתה, 
א"כ צריך לכתוב קודם 'חפוי ראש' ואח"כ 'אבל'?!

ומטו בבי מדרשא בשם הגאון הרוגאצ'ובי )הובא 
בשלמי תודה, פורים, ועוד( תירוץ למדני משובח, 
על פי דברי התוספות )במסכת ב"ק יז: ד"ה זרק( 
שכתבו דאם זרק אבן או חץ על הכלי, ובא אחר 
וקדם ושבר את הכלי, דפשיטא דחייב, ולא שייך 
כאן מנא תבירא תבר... וסברא פשוטה היא לחלק 

בין זורק אבן לזורק כלי עצמו'.

ומבואר מדבריהם שיש חילוק בין אם זורק את 
החפץ עצמו, לבין אם זורק אבן על החפץ, שרק 
אם החפץ עצמו נזרק נחשב למנא תבירא, אך 
לא אם נזרק משהו על החפץ. בביאור סברא זו 
פירשו שכאשר זרק כלי מראש הגג מונח ההיזק 
בעצם הכלי ואין לו כבר ערך אבל אם חץ עומד 
לשברו אין ההיזק בעצם הכלי וכל זמן שלא נשבר 

יש לו ערך והשוברו חייב.

מעתה יש לומר, דלאחר ששפכה בתו של המן 
את מי השופכין, טרם נפלו על ראשו כבר זרקה 
עצמה ומתה, ועל כן, לגבי בתו, נחשבת מיד מרגע 

שהשליכה את עצמה למתה, וכמנא תבירא, ולכן 
נחשב אביה "אבל", אבל לגבי המן ששפכו עליו 
את מי השופכין, כל שלא הגיעו השופכין עליו, 
עדיין אינו חפוי ראש, דהרי זה כמו האבן שנזרק 
על הכלי, שעדיין לא נחשב הכלי למנא תבירא 
עד שישבר בפועל ונמצא שקדם שם אבל' לחפוי 

ראש' עכ"ד, ודפח"ח. 

להודות  בספר  )וראה  האחרונים  הקשו  אמנם 
כבר  לענין ממונות  רק  ועוד(, דלכאורה  ולהלל 
לענין  אבל  הכלי,  בזריקת  תבירא  מנא  נחשב 
אבילות צריך שהנשמה תצא בפועל, ומתרצים 
אין  וצאצאיו  להמן  בפשיטות,  לכך  שהתשובה 
ממונות  כהפסד  עליהם  האבילות  וכל  נשמה 
וכלשון הזמר "רוב בניו וקנייניו על העץ תלית" 
שבניו היו כקייני ממונות, וכמו שאומרים לאדם 
שמת שורו או חמורו המקום ימלא חסרונך' ולכן 
שייך שפיר להחשיבה כבר בנפילתה כמנא תבירא 

עכ"ד, ודפח"ח. 

האם נכונה השמועה שהגר"א אמר 
לאבל במליצה - "ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש?!"

אליהו  עליות  בספר  ענין,  באותו  לענין  ומענין 

)מעלות הסולם העי' יג אות ו( מובא מפי השמועה, 
ֵבל מלעבור  שמרנא הגר"א מוילנא זי"ע מנע אֵָ
לפני התיבה 'במנחה בפורים', ואמר בצחות על 
התיבה  לפני  לעבור  כדי  בטלית  שנתעטף  מה 

"ָאֵבל וחפוי ראש".

ובספר הליכות שלמה )הלכות והנהגות מהגרש"ז 
אויערבאך זצ"ל פורים פי"ח סעי' ח( מובא שאמר 
מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל שאין 
להאמין שדבר זה נכון, וברור ופשוט שרבנו הגר"א 
זצ"ל לא היתה דרכו להשתמש בפסוקי המקרא 

למליצות כגון דא.

הוסיף וסיפר הגרש"ז ששמע מהג"ר אליהו ראם 
זצ"ל שנוכח פעם במחיצת המהרי"ל דיסקין זצ"ל 
בשעת אמירת השיעור במוצ"ש, ובאמצע השיעור 
נשמע קול רעש גדול מבחוץ ממריבת נשים זו 
עם זו, ושלח המהרי"ל תלמיד אחד להודיעו פשר 
הדבר, ובשובו ענה בסגנון הכתוב "כן בנות צלפחד 
איך  באמרו  בו  וגער  המהרי"ל  ונחרד  דוברות", 
מלאָך לבך, להשתמש בפסוק מן התורה לדברי 
חולין, ולא נתקררה דעתו עד שקיבל הלה נזיפה 

על עצמו עכ"ד. 

"רוב בניו וקניניו על העץ תלית"

ימים מקדם

<<<
לפנינו  הארון.  בנסוע 
תמונה מעניינת שצולמה 
תשל"א,  דניסן  ביומי 
בכניסה לישיבה. בשמאל 
התמונה נראה מרן ראש 
הישיבה שר התורה הגאון 
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. 
נשמח אם יש מי שיודע 
הוצאת ספרי  את פשר 
הישיבה  מהיכל  התורה 

ויוכל להחכימנו דבר.
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מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל
ליום היארצייט – י"ח אדר

בי"ח בסיון תרצ"ו שקעה שמשה של מיר, כאשר 
מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי ירוחם ליבוביץ 
ראש  מרן  מעלה.  של  לישיבה  נתבקש  זצ"ל 
הישיבה הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה פינקל 
זצ"ל, הריץ בקשה חמה למרן המשגיח הגה"צ 
רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל שכבר התגורר אז 
החלל  את  ולמלא  למיר  לחזור  ישראל,  בארץ 
הריק שהותיר אחריו מרן רבי ירוחם. מודע לגודל 
האחריות המוטלת עליו לאחר פטירת רבו, קיבל 
עליו מרן הגה"צ רבי יחזקאל את ההצעה, להיות 

ממשיך דרכו במיר.

היה זה תקופה קצרה לפני פרוץ מלחמת העולם 
השנייה, אשר במהלכה ניצלה הישיבה מן החורבן 
ובדרך  הישיבות,  שאר  כל  את  שפקד  הנורא 
חתחתים רצופה נסים ונפלאות הגיעה לווילנא, 
ליפן ולשנחאי - שם המשיכה להתקיים ולשאת 
הלאה את מורשתה המפארת עד אחרי השואה. 
שלוו  הניסים  לצד   - הייתה  ארוכה  דרך  אותה 
אותה - רוויה בתלאות ובניסיונות קשים. מנות 
פוסק,  בלתי  רוחני  וחיזוק  בטחון  של  גדושות 
נדרשו למאות התלמידים בנדודיהם הרבים, לנוכח 
מוראות המלחמה וסכנות הקיום היומיומיות. ומרן 
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל היה איתם לארך כל 
הדרך, מעיין לא אכזב של אמונה, מרעיף נטפי 
עידוד על כל סביבותיו, מעניק לתלמידים ללא־

הרף מאגרים בלתי־נדלים של כחות נפש. "בלעדיו 

לא הייתה הישיבה יכולה לעבר כל אותה גלות 
ולהחזיק מעמד!", התבטא על אודותיו מרן ראש 
הישיבה שר התורה הגאון רבי חיים שמואלביץ. 
תלמידיו - שזכרו בהתפעלות כי רק זמן קצר לפני 
המלחמה הגיע אליהם, כשיד ההשגחה מחזירה 
בגלות  ללוותם  כדי  למיר  ישראל  מארץ  אותו 
הקשה של ימי השואה ולהיות להם לעמוד־אש 
- הביעו את רחשי לבם במלים: "והיה זה רצון ה' 
להחיות עם רב בגלגולי המלחמה תחת שרביטו 

של המצביא הגדול!".

לאחר תום המלחמה, הייתה משאת נפשו לחזור 
ישראל,  לארץ   - כולה  הישיבה  עם  והפעם   -
שאין תורה כתורתה. זמן רב חיכה בשנחאי עד 
שהמאמצים להשגת סרטיפיקטים יוכתרו בהצלחה 
ושערי הארץ יפתחו בפני הישיבה. אולם כשנוכח 
עם  לנסוע  החליט   - לכך  סיכויים  שאין  לדעת 
התלמידים לארצות־הברית, כי שם עמדה הישיבה 
להבנות מחדש על תלה. דעתו הייתה נחושה לא 
לשהות בארצות־הברית אלא כתחנת מעבר, עד 
שיזכוהו משמים להגשים את חלומו הגדול ולעלות 
ארצה. במכתב אל ה'חזון־איש', שכתב בסוף ימי 

שבתו בשנחאי, תאר את לבטיו ואת תקוותיו:

"וחכיתי זמן רב, אולי יפתח ה' את שערי ארץ 
הקדש בעד בני תורה, כי אז בודאי הייתי נוסע 
עם כל בני הישיבה, ולכן אחרתי נסיעתי לארצות־
הברית עד עתה. אמנם אחרי ראותי כי התקוה 
רחוקה, רחמנא לצלן, החלטתי לנסוע לארצות־
הברית, עד אשר יהיה באפשרותי לבוא לארץ־
ישראל... ותקותי היא רק לבנות בנין הישיבה בארץ 
הקדש. ובקשתי שטוחה שיזכר אותי בתפלותיו...".

בו  יקדו  בארצות־הברית  שבתו  ימי  כל  במשך 
הגעגועים לארץ־ישראל ובכליון עינים צפה לשוב 
אליה. "אמרתי להודיע לידידי כי בדעתי לחזר 
לארצות־הברית  נסיעתי  כי  הקדושה,  לארצנו 
היה אז בגדר מוכרח, כי לא היה לבני הישיבה 
זכות כניסה לארץ־ישראל", כתב למרן הגאון רבי 
"ומלבד החמדה לארץ־ אליעזר מנחם מן שך; 
ישראל אשר יש לי, הנה קשה עלי ישיבתי פה, 
רחמנא  מכשר  פה  המקום  אין  ולדעתי,  כמובן. 

לצלן לישיבתנו, אף לא לבן־תורה!".

מאד.  עליו  קשתה  בארצות־הברית  הישיבה 
'אמריקה' - על כל מה שקופלה בתוכה - היתה 
מאוסה עליו. "אוירתה של אמריקה רוויה בחמרנות 
וב'עולם הזה'", הסביר; "האנשים כאן סוגדים לעגל 
הזהב של רדיפת ממון... במקום כזה אי־אפשר 

להיות בן תורה ועובד ה'!".

"גם מי שמתרחק מן האוירה הזאת - לא יתכן 
שלא ידבק בו משהו ממנה...", הזהיר את תלמידיו; 

"משולה אמריקה ליקב יין: כל־המזדמן ליקב, גם 
אם אינו טועם כלל מהיין - אפילו הריח עצמו 
משכר אותו! יש להזהר ולהשמר עד מאד מ"ריחה 

של אמריקה!".

ואכן השקיע עמל רב בתלמידים לבל־ישתכרו 
מ'ריחה של אמריקה' של אותה תקופה ולבל־
תדבק בהם ה'עבודה־זרה' של הגשמיות הגסה 
הקרירות,  "אשר  הזהב...  אלילי  אחרי  והמרוץ 
השגעון ותמהון הלבב ממלאים בה כל פנה" - 
כהגדרתו. באישיותו הזוהרת עלה בידו לחשל את 
רוחם של מאות התלמידים הצעירים, ולהפך את 
הישיבה בניו־יורק לאי של טהרה ותורה בתוך ים 
גועש של חומרנות. בלב הכרך הסואן, הרדוף יומם 
 - גשמיים  קנינים  אחרי  במרוצה־תזזית  ולילה 
צמח, בישיבת מיר, דור שלם של תלמידים שהפנו 
ערף ל'אמריקניות' ובחרו בתורה. תוך זמן לא רב 
יצאו מהם גדולי ראשי הישיבות, מרביצי התורה 

והמנהיגים הרוחניים של יהדות ארצות־הברית.

אולם מרן המשגיח עצמו, בטהרת נפשו המופלגת, 
לא יכול לשאת את אווירתה של אמריקה. בצאתו 
לרחוב, היה נוהג לכסות את פיו ואפו בצעיף - 
לבל־ישאף מן האוויר הדחוס בגשמיות... שנתים 
לאחר בואו לארצות־הברית עלה בידו להגשים את 
חלומו הנכסף ולעלות ארצה סוף סוף. בכ"ד באדר 
תש"ט יצא לדרך, מלווה במשפחתו  ובשני תלמידיו 
הקרובים - הרב רבי משה בנימין ברנשטיין והרב 

רבי ראובן מלמד, שהלכו עמו בכל אשר הלך.

סמוך לחג הפסח הגיע הגה"צ רבי יחזקאל לארץ־
ישראל, וזמן קצר לאחר־מכן שם פניו ירושלימה 
- אל ישיבת מיר דירושלים שהוקמה בה על־ידי 
מרן ראש הישיבה, הגאון החסיד רבי אליעזר יהודה 
כשמונה  בארץ־ישראל  כבר  ישב  )אשר  פינקל 
שנים(. שוב חזר לכהונתו כמשגיח ב"מיר" - הפעם 

במקום שאהבה נפשו.

עם בואו, הגיע למוד המוסר בעיר־הקדש לשיאים 
שלא היו ידועים בה. אל השיחות שנשא בפני בני 
הישיבה זרמו גם רבים מחוצה לה, מיקירי ירושלים 
ומטובי בני התורה שבה. עליהם נמנו גם בניו של 
מרן הגרי"ז מבריסק - שזרז ודרבן כל העת את 
בניו ואת תלמידיו ללכת לשמע את אמריו של 

"איש האמת והאמונה החושית", כהגדרתו.

גם אל ביתו הפרטי של מרן המשגיח הגיעו כל 
אותה תקופה יחידי־סגולה שהשתוקקו כי ידריך 
אותם במוסר ובעבודת ה' ויסלול בפניהם נתיבות 
להתעלות. עם הזמן אף הקים בביתו, למענם, בית־
מוסר - כור היתוך להתרוממות ולזיכוך המידות 
ברוחה של קלם; הרוח שנשא בלבו ובנפשו מאז 

ימי ה'תלמוד תורה' של נעוריו.

קורות בתינו

ידיו אמונה. מרן המשגיח זצ"ל.
מאחוריו נראה מרן הגרא"מ שך זצ"ל


