הליכות חיים והשקפה

עכו"ם למען ישראל...

שאלה :הנה ידוע כי כלל ישראל המה מהמועטים שבעולם לעומת האומה"ע שהם הרוב ,ונפשי בשאלתי מה טעם עשה כן
הקב''ה ,והרי אם הוא חפץ וכל כך נהנה בעבודתם של כלל ישראל ,היה לו לעשותם לרוב בעולם ולמה בראם מועטים?
דברי הרמב''ם אשר מוכרח שיהיו עכו''ם
בעולם למענם של ישראל

תשובה :האמת הוא שבענין עמוק זה כבר
נגע הרמב''ם בפירוש המשניות (בהקדמה) ,ומביא
את מאמרם ז''ל (בב''ר א' א') 'בראשית' ,שהעולם
נברא בשביל התורה שנקראת (משלי ח ,כב)
ראשית דרכו ,ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב,
ג) ראשית תבואתו .ותמה ,שאם העולם נברא
בעבור ישראל לבד ,אם כן היה לו לברוא עולם
אשר יש בו רק כלל ישראל ורק הם יהיו בעולם,
והמה יעבדו אותו ית''ש ויגרמו לו בזה נחת רוח,
ומה ראה צורך לברוא עכו''ם בעולם.
ומבאר ,כי לקיום העולם ולקיום מין האנושי
ישנם צרכים רבים ועצומים החובקות זרועות
עולם ,ובכל צורך ישנה אלפים ורבבות פרטים
הכרחיים בכדי שהעולם יתקיים על מכונו
ושהאדם יחיה את חייו עלי אדמות .ואם אכן
היו רק ישראל בעולם ,היו צריכים ישראל
לעבוד תמיד כל היום להשיג כל צרכי קיום
מין האנושי וכלליות העולם ,לעבוד כל עבודת
האדמה לחרוש ולזרוע לנטוע ולקצור ,וכן
לבנות כל הבניינים וכלי שימושם וכל שאר
הדברים הנצרכים להעולם ,ומאין יקחו פנאי
לעבודתו ית''ש ויתעלה ,ולכך ברא השי''ת את
אומות העולם ,אשר המה עושים את כל צורכי
בני ישראל וכך יש להם עת וזמן לעבודת הבורא
לתורה ולתפילה ולקיום מצוותיו ,ואילולא זאת
הרי שהיו עסוקים ישראל במשך כל היום מבוקר
ועד ערב לעסוק בצורכי הגשם לצורך קיומם.
כל מה שעושים אומות העולם הרי זה רק
למענם של ישראל

וממשיך הרמב''ם שם ,שמכיון אשר כל סיבת

בריאתם של העכו''ם הרי זה רק בעבור ישראל,
הרי כל מה אשר המה עושים בעולם הרי זה רק
למען ישראל ,וכגון ששייך אשר גוי בונה בית
לעצמו בתוך היער ,והכל הוא משום שיהיה
ליהודי איזהו עזר וסיוע מהדבר ההיא ,וכמו
שיקלע למקום ההיא כעבור שנים רבות ויהיה
לו הבית למקום מחסה וכדומה ,וכל דבר ממש
שהגוי עושה בעולם הרי זה רק בעבור הישראל
ולטובתו.
והיינו ,שחישב הקב''ה כמה גוים נצרכים
בעולם למענם של כלל ישראל ,ולפי החשבון
הזה בראם בעולם ,ולא שיש בעולם גוים רבים
ולעומתם ישראל מועטים ,אלא שיש יהודים
בעולם ובעבורם ברא העכו''ם לשמשם.
ממשלת רוסלאנ''ד בנו בא''ן מרוסלאנ''ד לסין
למען ישראל

וידוע הדבר אשר היה בדור האחרון ,אשר
ממשלת רוסלאנ''ד בנו מסילות לבא''ן אשר
נוסע מרוסלאנ''ד לשנחאי שבסין ,והמה בנו
זאת במשך עשרות בשנים בתקופה הקודמת
למלחמת העולם הראשונה ,ובבניה קשה
ומפרכת ,וגם כאשר היה נצרך לבנות כמה
גשרים שעברו מעל נהרות שונות ברחבי
רוסלאנ''ד וסיביר בכדי שהבא''ן יוכל לעבור בהן,
בנו הגשרים ,ואכן עקב קושי המלאכה האדיר
מתו רבים מהפועלים באמצע העבודה ,וכל זה
עלה להם הון תועפות.
וכעבור שנים לא רבות לסיום המלאכה
בקול תרועה רמה ,פרצה מלחמת העולם
השניה ,ותלמידי ישיבת מיר אשר היה באותם
הימים בליטא לא ידעו את נפשם מה לעשות
ולהיכן לברוח ולהינצל ,ומה' יצא הדבר אשר

"מקום זה ממתין עבורך! הרם את מתת ידך
הנדיבה למען הוצאת הגליון הזה"
"מקום זה ממתין עבורך! הרם את מתת ידך
הנדיבה למען הוצאת הגליון הזה"

דרך הבא''ן הנ''ל ברחו מליטא למדינת יאפא"ן
ומשום המשיכו לשנחאי שבסין ,ושם מצאו
מנוח לכף רגלם במשך שנות המלחמה ,ובחסדי
שמים רובא דרובא מבני הישיבה אשר היו יותר
משלוש מאות בחורים נצלו על ידי בא''ן זה.
דרכי ההשגחה העליונה למען תלמידי ישיבת
מיר ולמען כלל ישראל

ובזה ראו עין בעין בגודל דרכי ההשגחה
העליונה ,אשר הכניס רעיון מופרך בלבם של
מלכות רוסלאנ''ד לבנות מסילות לבא''ן ,אשר
היה בזה מעשה ומלאכה עצומה העולה על כל
דמיון ,וכמעט שלא נשתמשו עמה היות ולא היה
להם כמעט שום צורך בזה ,וכל זאת למענם של
תלמידי ישיבת מיר לפליטה גדולה בעבורם,
שיישארו בחיים ולא יפלו טרף למלתעות
הדייטש''ן.
וביותר היה הדבר למענם של כלל ישראל ,כי
כשגלו בני הישיבה לשנחאי ,הרי שגלו עמם גם
גדולי התורה בימים ההם מרבני הישיבה ,וכמו
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק''ל ורבי יחזקאל
לעווינשטיין זצוק''ל ,וכן עוד תלמידי חכמים
רבים מתלמידי הישבה שהיו לימים לגדולי
תורה מופלגים ,ואשר היה רב חלקם וחילם
בהקמת עולה של תורה בדור שלאחר החורבן
הנורא ,ולהחיות לישראל לפליטה גדולה לקיום
הבטחתו הנצחית של הקב''ה כי לא תשכח מפי
זרעו ויהיה המשך וקיום לתורה הקדושה בעולם,
ונקל לשער כמה תורה נתוסף בעולם כשתלמידי
ישיבות מיר נצלו בדרך פלאית.
הרי לן שמוכרח שיהיה גויים רבים בעולם
למענם ולטובתם של ישראל ,ואכן כל מה שעשים
בעולם הרי זה רק בעבור ישראל.

לזכות רפואתו השלימה

של מורינו הרב שליט"א
הונצח ע"י תלמידו המיחל לשמוע עוה"פ
את שיעוריו הנחמדים והיקרים
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