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ל‰ספי„ ‡ו˙י ,ול‡ מ‡מרים בעי˙ונים.
ב˘ביל חיזו˜ ל‚‰י„ פר˜י ˙‰ילים
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עמ' 2-11

"˜˘ ‰סילו˜ן ˘ל ˆ„י˜ים"

ב˘ע ‰˘˜ ‰זו ,כ‡˘ר ‡בל כב„ עוטף ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ועולם ˙‰ור ‰בפרט ,נ‡לˆים ‡נו לנˆור ‡˙
˜ולמוסינו ,כי חז˜ ‰עלינו ‰ור‡˙ו ˘ל מורנו ורבינו ‰נפטר „‚‰ול זˆו˜"ל בˆוו‡˙ו ,ועל כן ‚ם ‰ס˜יר‰
‰נ„פס˙ ‡ו„ו˙ ‰‰ס˙ל˜ו˙ ומסע ‰‰לווי‡ ‰ינ ‰כולל˙ ‡ל‡ ˙ול„ו˙ חייו ,בל‡ ל‰וסיף מ‡ומ.‰
˜˘ ‰עלינו „‰בר ע„ מ‡ו„‡ ,בל כמי ˘‡מונים על חוב˙ ˆ‰יו˙ ‰מוחלט ,בל‡ לסור ימין ו˘מ‡ל,
מחוייבים ‡נו לנ˜וט בפלך ˙˘‰י˜ ,‰בבחינ˙ "כ˘ם ˘˜יבל˙י ˘כר על „‰רי˘ ,‰כן ‡˜בל ˘כר על ‰פרי˘."‰
יח„ עם ז‡˙ ,בוו„‡י ˘מוטל˙ עלינו חוב ‰ל˙‰ו˙ ולחפ˘ ,ל˙‰בונן על מ ‰ע˘ '„ ‰לנו ככ .‰בוו„‡י
‡יננו ר‡ויים ל˘ער מכח עˆמנו ב„רכי ˘מים ,ו‡ין לנו ‡ל‡ מ‰˘ ‰ורו לנו רבו˙ינו בענין ז.‰
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יום חמי˘י | ל׳ במרח˘וון ˙˘ע״ו

"˜˘ ‰סילו˜ן ˘ל ˆ„י˜ים"
ב˘ע ‰˘˜ ‰זו ,כ‡˘ר ‡בל כב„ עוטף ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ועולם
˙‰ור ‰בפרט ,נ‡לˆים ‡נו לנˆור ‡˙ ˜ולמוסינו ,כי חז˜ ‰עלינו
‰ור‡˙ו ˘ל מורנו ורבינו ‰נפטר „‚‰ול זˆו˜"ל בˆוו‡˙ו ,ועל
כן ‚ם ‰ס˜יר‰ ‰נ„פס˙ ‡ו„ו˙ ‰‰ס˙ל˜ו˙ ומסע ‰‰לווי‡ ‰ינ‰
כולל˙ ‡ל‡ ˙ול„ו˙ חייו ,בל‡ ל‰וסיף מ‡ומ.‰
˜˘ ‰עלינו „‰בר ע„ מ‡ו„‡ ,בל כמי ˘‡מונים על חוב˙
ˆ‰יו˙ ‰מוחלט ,בל‡ לסור ימין ו˘מ‡ל ,מחוייבים ‡נו לנ˜וט
בפלך ˙˘‰י˜ ,‰בבחינ˙ "כ˘ם ˘˜יבל˙י ˘כר על „‰רי˘ ,‰כן
‡˜בל ˘כר על ‰פרי˘."‰
יח„ עם ז‡˙ ,בוו„‡י ˘מוטל˙ עלינו חוב ‰ל˙‰ו˙ ולחפ˘,
ל˙‰בונן על מ ‰ע˘ '„ ‰לנו ככ .‰בוו„‡י ‡יננו ר‡ויים ל˘ער
מכח עˆמנו ב„רכי ˘מים ,ו‡ין לנו ‡ל‡ מ‰˘ ‰ורו לנו רבו˙ינו
בענין ז ,‰וכפי ˘‡מר ‡˙מול רבינו ר‡˘ ‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘ ‡ויער־
ב‡ך ˘ליט"‡˘ ,כ‡˘ר ‡יננו „ב˜ים ולומ„ים כר‡וי מ„רכיו ˘ל
‡ו˙ו "˜ול ‚„ול ול‡ יסף"‡ ,ז נמˆ‡ מ˜ום למי„˙ „‰ין לחול.
מרן ‡‚‰ון רבי ‡‰רן ˜וטלר זˆ"ל ‡‰יר לנו סו‚י‡ ˜˘‰
וכו‡ב˙ זו ,ב‰סבר נו˜ב ו˙ובעני ,ע„ „כ„וכ˘ ‰ל נפ˘„‰ .ברים
נ‡מרו ב˙וך ‰ספ„ו על מרן  ˆ"‰‚‰רבי ‡לי‰ו „סלר זˆ"ל ,בו
בי‡ר˘ ,כ˘ם ˘‡מרו חז"ל )ברכו˙ ל"ב( ˘‡מר ˜‰ב" ‰למ˘‰
"ר„ מ‚„ול˙ך  -כלום נ˙˙י לך ‚„ול‡ ,‰ל‡ ב˘ביל י˘ר‡ל" ,כך
כל ˙למי„ חכם ‚„ול ב˙ור ‰ב„ורו˜‰ ,ב" ‰מ˘פיע לו ב˘ביל
י˘ר‡ל וב˘ביל כלל לומ„י ˙‰ור.‰
"ו‰נ‡ ‰פ˘ר לˆ„י˜ ל˘‰לים עˆמו כבר למ˘ ‰נ˘לח
בעו"‰ז )כמו ˘„ר˘ ר' זעיר‡ על ר' בון ‰פסו˜ מ˙ו˜˘ ‰נ˙
‰עוב„ ,י‚ע רבי בון ב˙ור ‰לכ"ח ˘נ ‰מ‡˘ ‰ין ˙למי„ ו˙י˜
יכול ללמו„ למ‡˘ ‰נ‡ ,(‰ך מפני ˘רבים ˆריכים לו ו„‰ור
זכ‡ים לי‰נו˙ מ˘‰פע˙ו  -ו‡חרי ˘סלו˜ן ˘ל ˆ„י˜ים ˜˘ ‰כ"כ
ל„ור ‰ -נ ‰ב˘ביל ‰‰כרח ˘ל ‰רבים ˜‰ב" ‰מ‡ריך עו„ ימיו.
‡בל ‡ם ‡ין „‰ור ר‡וי ו‡ין מ˙למ„ים ממנו ,מ˙ור˙ו וממ„ו˙יו,
מ˜„ו˘˙ו ומט‰ר˙ו‡ ,ז ‡ין זכו˙ם מעכב˙ ‚‰ז"„ .ו‡„רב‡ ‡ין
זכ‡ים לי‰נו˙ ממנו .וכן בענייני ‰נ‰ ˙‚‰כלל י˘ר‡ל‡ ,ם ‡ין
נ˘מעים‡ ,ז נוטלים ‡˙ ‰מנ‰י‚ ֈומלב„ כי ˆ„י˜ נ˙פס בעוון
„‰ור‡ ,ך ז ‰ו„‡י ˘עולם ˙‰ור ‰ל‡ ˙˘‰מ˘ ב‰ם כר‡וי וכמו
˘‡פ˘ר ל˜בל .ו‡ף ˘„ˆ‰י˜ ר‡וי ל˙˘‰ע˘ע ב‡ור ‰עליון במ־
עלו˙ ‰עליונים עם כל חסי„י „‰ורו˙‡ ,בל ב˘ביל ˙‰למי„ ‰ל‡
מ‚לין ‡˙ ‰רב„ ,כ˙יב 'וחי' ,וזו ‰חיו˙ )כמ"˘ ‰רמב"ם ברי˘
פ"ז מ‰ל' רוˆח( ו‰יו מחזי˜ים ‡ו˙ו בז‰ ‰עולם‡ ,בל ‡ם ‡ין
˙‰למי„ מ˙למ„ ונוטל ממנו ‡ -ז ‰רי ‡ין ˆורך בו"! )"מ˘נ˙
רבי ‡‰רן" ,מ‡מרים ו˘יחו˙ מוסר ,חל˜ ב'  -יעוי"˘ ב‰רחב.(‰
***
ב"מכ˙ב מ‡לי‰ו" )חל˜ ב'( ,בי‡ר ,ענין "˜˘ ‰סילו˜ן ˘ל
ˆ„י˜ים" " -כי בע˙ ˘מס˙ל˜ים „ˆ‰י˜ים ,ל‡ נ˘‡ר מי ˘נוכל
ללמו„ ממע˘יו .וז‰ו ‰עונ˘ „‚‰ול ביו˙ר; כי ‡חר ˘נס˙ל˜
'‰ל˘מ) '‰ע"י ‰חט‡( ו‡ף ˘'‰ל‡ ל˘מ) '‰ע"י חורבן בי˙
‰מ˜„˘( ,ל‡ נ˘‡ר ‡ל‡ ‰לימו„ ממע˘„ˆ ‰י˜ים כ‡מˆעי
ל˙‰עלו˙ „‡‰ם )מכ˙בי ‰ר˘"ז זˆ"ל(".
"ו‡פילו ב‚לל עוון ˜ל לכ‡ור ‰נענ˘ ˙‰למי„ ומס˙ל˜ ממנו
רבו ,עיין רבנו יונ ‰ב˘ערי ˙˘וב' ,‰ונ‡מר על ‡‰נ˘ים ‡˘ר
ל‡ יערכו מח˘בו˙ ˙מי„ ל˙‰בונן ביר‡˙ „'  -ו˙‰י יר‡˙ם ‡ו˙י
מˆו˙ ‡נ˘ים מלומ„ ,‰לכן ‰נני יוסיף ל‰פלי‡ ‡˙ ‰עם ‰ז‰
‰פל‡ ופל‡ ,ו‡ב„ ‰חכמ˙ חכמיו' .מ‰י כ‡ן ˙‰ביע˘ - ?‰חסר‰
‰‰עמ˜˙‰ ‰מי„י˙ במח˘בו˙ ˘ל יר‡˙ ˘מים .ומ‰ו ‰עונ˘?
כבר פיר˘ו רז"ל ‰כ˙וב ‰ז ‰בסילו˜ן ˘ל ˆ„י˜ים כנ"ל .מי
˘‡ינו מעמי˜ בלימו„ים  -לו˜חים ממנו רבו˙יו".
ומסיים מרן ‚‰ר‡"‡ „סלר ,כי י˘ בכך ל˜ח ח˘וב" :י˘ ‡˘ר
ברוב ימים וברוב ‰ר‚ל‡ ,וב„˙ ˘‰פע˙ ‰רב מ˙‰למי„ ,ו‡יננ.‰
כ˘פוס˜˙ ˘‰פע˙ו ‰רי ‡יננו רבו עו„; ולכן י˘ על „‡‰ם
ל˜בוע במסמרו˙ ‡˙ לימו„ו ˘למ„ מרבו ,לבל י˙חמ˜ ממנו
במ˘ך ‰זמן וי˘˙כח כליל") .יעויין ˘ם עומ˜ ‰ענין ב‰רחב.(‰
לימ„ונו ‡פו‡ רבו˙ינו זי"ע יסו„ ח˘וב .כ˘ל‡ מ˙‡מˆים
ל˘מוע ‡˙ ˜"‰ול ‚„ול" ‡ -זי בסופו ˘ל „בר ב‡מ˙ ל‡ ˘ומ־
עים ,כי נל˜ח מי ˘י˘מיע ,רח"ל.
***
"ב‡ו˙˘ ‰ע‡ ‰מר מ˘ ‰רבינו ,רבון ‰עולמים  -ע„ עכ˘יו
בי˜˘˙י חיים ועכ˘יו ‰רי נפ˘י נ˙ונ ‰לך .כיון ˘˘‰לים עˆמו
למי˙ ,‰פ˙ח ˜‰ב" ‰ו‡מר' :מי י˜ום לי עם מרעים ,מי י˙ייˆב
לי עם פועלי ‡ון'!" )מ„ר˘ ,וז‡˙ ‰ברכ.(‰

‡בל
וכל בי˙ י˘ר‡ל יבכו ‡˙ ˘‰ריפ˘‡ ‰ר ˘רף „'

ר‡˘ י˘יב˙ ‚רו„נ‡
‡‚‰ון „‚‰ול רבי „וב
ˆבי ˜רלנ˘טיין זˆו˜"ל

■ מ‡˙ י˘ .כטר

‡בל כב„ וי‚ון ˜ו„ר ‡פפו ‡˙מול
‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ו‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ ‰בכל
מ˜ומו˙ מו˘בו˙ם ב‡ר ıוב‚ול .‰עולם
˙‰ור ‰כולו ˙‰עטף י˙מו˙ ו„מע ,עם
‰יוו„ע ˘‰מוע‰ ‰נור‡ ‰ו‰מר ‰על ‰ס־
˙ל˜ו˙ו ל‚נזי מרומים ˘ל רב רבנן ,עמו„
˘ ˘‡‰לפני ‰מחנ ,‰ר‡˘ י˘יב˙ ‚רו„נ‡
‡‚‰ון „‚‰ול רבי „ב ˆבי ˜רלנ˘טיין ,זכר
ˆ„י˜ ו˜„ו˘ לברכ.‰
מ‡ו˙ ‡לפים מבני ‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ,‰
עטופי ‡בל וי‚ון ,בר‡˘ו˙ רבנו ר‡˘
‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡,
ליוו ‡מ˘ ב‡˘„ו„ ובירו˘לים למנוח˙
עולם ‡˙ ‡‚‰ון „‚‰ול זˆו˜"ל במסע
‰לווי ‰מרטיט ˘‰עיר ‡˘„ו„ טרם
ר‡˙ ‰כמו˙ו˘ ,יˆ‡ מ‰יכל י˘יב˙ ‚רו־
„נ‡ ב‡˘„ו„ ,מבˆר ˙‰ור„‚‰ ‰ול ‡ו˙ו
ייס„ וטיפח ˜רוב ליובל ˘נים ,לעבר
‰ר ‰מנוחו˙ בירו˘לים˘ ,ם נטמן ‚ופו
‰ט‰ור ל‡חר חˆו˙ ליל.‰
‰מוני בי˙ י˘ר‡ל ובר‡˘ם ר‡˘י
י˘יבו˙ ,רבנים ו‡„מורי"ם ורבבו˙
בני ˙‰ור˘ ,‰נזע˜ו מכל ˜ˆוו˙ ‡‰רı
למ˘מע ‰י„יעˆ ,‰˘˜‰ ‰ע„ו ˘בורים
ורˆוˆים ‡חר מיט˙ו ,בר‡˘ו˙ יב„ל"‡
מרנן ורבנן ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ליט"‡ ,ובר‡־
˘ם רבנו ר‡˘ ‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘ ‡ויערב‡ך
˘ליט"‡‡ .לפים ‡לפים מ˙למי„יו ומ˙־
למי„י ˙למי„יוˆ ,ע„ו ‡חר מיט˙ו ˘ל
חכם ,בב‚„ים ובלבבו˙ ˜רועים ,מ˙˜˘ים
לעכל כי "‡זל ‚בר‡ „מס˙פינן מיני,"‰
ו‰רבי „‚‰ול ˘וב ל‡ ירעיף טללי ˙ור‰
ומעיינו˙ חכמ ‰בכל מ˜ˆועו˙ ˙‰ור‰
ונפ˙ולי ‰חיים.
ר‡˘י ‰י˘יבו˙ ,רבנים ,מרביˆי ˙ור‰
ויו˘בי על מ„ין ˘ליט"‡ ו‡לפים רבים
˘ל ˙למי„ים מוב˜‰ים ו˙למי„י ˙למי־
„ים ,ב‰ם מ‡ו˙ רבו˙ ˘ל ר‡˘י י˘יבו˙,
מרביˆי ˙ור ‰ורבנים ,ביכו מר ˙‡ ‰סילו־
˜ו ˘ל עמו„ ˙‰ור˘ ,‰ר ו‚„ול בי˘ר‡ל,
מ˜ברניטי ‰י„‰ו˙ ‰חר„י˙„ˆ ,י˜ יסו„
עולם„˜ ,ו˘ וט‰ור ,חסי„ ועניו מופל‚,
˘‰עני˜ חמ ‰ב˘יעור ˜ומ˙ו ,וזיו ‡ורו
‡‰יר פני ˙בל; ‚„ר ‚„ר ועמ„ בפר,ı
‰עביר ‰מסור ‰ו‰נחיל מור˘ ,‰מע˙י˜
˘מוע˙ם ˘ל מרנ‡ ‰חזון ‡י˘ זיע"‡
ורבנו „‚‰ול מרן ‡‰בי עזרי זיע"‡˙ ,ל־
מי„ם וחביבם ˘ל ‚‡וני עולם מˆו˜י ‡רı
מנ‰י‚י „‰ורו˙ זיע"‡ ,יחי„ „‰ור בי‚יע˙
˙‰ור˘‡ ,‰ר למעל ‰מ˘מונים ˘נ ‰עמל
וי‚ע ב˙מˆי˙ ‰חו˘ים ב˙ור„˜‰ ‰ו˘,‰
בב˜י‡ו˙ וב‰עמ˜ ‰בכל מכמני ˙‰ור;‰
כיובל ˘נים ניˆב כמל‡ך בר‡˘ „רך
ל‰ורו˙ „‰רך ול˘ובב נ˙יב‡ ,‰ב רחום
ו"‡ורים ו˙ומים" ל‡לפים רבים ˘ˆע„ו
ל‡ורו ו„ב˜ו ב˙ור˙ו ובמ˘נ˙ו ‰עמו˜‰
ו‰ב‰יר‡ ;‰י˘ ‡‰מ˙‰˘ ,רבי˙ ıור,‰
יר‡ ‰ומוסר במסירו˙ ‡ין ˜‚ ,ıי„ל
ו‰עמי„ רבבו˙ ˙למי„ים מוב˜‰ים כבנים

במ˘ך כיובל ˘נים .נ˘מ˙ו על˙ ‰בסער‰
˘‰מימ ‰בבי˙ ‰חולים "ברזילי" ב‡˘˜־
לון ,ל‡חר ˘נז„כך ונט‰ר בסילו„ין בכל
מיני ייסורים ,כ˘‰ו‡ בן ˘מונים ו‡ח˙
ב‰ס˙ל˜ו˙ו.
ב˘בוע ‡‰חרון ‡חזו ‡ר‡לים
ומˆו˜ים ב‡רון ˜‰ו„˘ ,ומˆבו ‰רפו‡י
˘ל ר‡˘ ‰י˘יב ‰זˆו˜"ל י„ע עליו˙
ומור„ו˙ .בכל ‰יכלי ˙‰ור ‰ו‰י˘יבו˙
נזע˜ו לעורר רחמי ˘מים לרפו‡˙ו ב‡־
מיר˙ פר˜י ˙‰ילים ל‰חלמ˙ו ˘‰למ,‰
ב˙חינ ‰ובזע˜ ‰לבור‡ עולם ˘יחוס
על „‰ור וי˜יים בנו חכמי י˘ר‡ל˘‡ ,ר
ל‡ור ˙ור˙ו ו‰ור‡ו˙יו ˆוע„ים רבבו˙
˙למי„ים יו˙ר מ˘י˘ים ˘נ.‰
ל‡חר ˙˜ופ ‰ממו˘כ˙ ˘ב‰ ‰י‰
˘רוי ר‡˘ ‰י˘יב ‰זˆו˜"ל בחול˘˙
‚‰וף ,וסבל ייסורים נור‡ים ו˜˘ים ,חל‰
„˙‰ר„רו˙ חמור ‰ופ˙‡ומי˙ במˆבו
‰רפו‡י ב˘בוע ˘עבר ביום רביעי לפנו˙
בו˜ר ,בע˙ ˘נם על יˆועו במעונו ˘ב‡־
˘„ו„ .כוחו˙ ˆ‰‰ל‰˘ ‰וזע˜ו למ˜ום
ביˆעו פעולו˙ ‰חיי‡„ ‰חופו˙ ,ול‡חר
˘˙‰ייˆב במעט מˆבו‰ ,וב‰ל ב‡מבו־
לנס לבי˙ ‰חולים 'ברזילי' ב‡˘˜לון.
ב„רך לבי˙ ‰חולים בוˆע˘ ‰וב פעול˙
‰חיי‡ ‰ממו˘כ˙.
בכל ˘‰בוע ‡‰חרון ,מ‡ז ‰יוו„ע

„˙‰‰ר„רו˙ ‰חמור‡˙‰ ,‰ר‚נו רבבו˙
בני ˙‰ור ‰ב‡ר ıובחו"ל ,לעˆרו˙
˙פיל ‰וזע˜ ,‰ביני‰ם בˆיוני‰ם ˘ל רבו־
˙יו ‰מוב˜‰ים מרנן ‰חזון ‡י˘ ו‡‰בי
עזרי זיע"‡ ,ו‰רבו ל˘פוך ˘יח בבכיו˙
וב˙חנונים לˆ‰ל˙ו ולרפו‡˙ו ובחס„י
˘מים ˙‰ייˆב מˆבו כנ‚„ כל ˙‰חזיו˙.
˘ל˘ום ‡ירע‰ ‰חמר ‰פ˙‡ומי˙
נוספ˙ במˆבו ˘ל מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰
זˆו˜"ל ,ו‡˙מול לפני ‰ˆ‰ריים ‰מ˘יך
‰מˆב ל„˙‰ר„ר .בכל ‰יכלי ˙‰ור‰
ו‰י˘יבו˙ זע˜ו רבבו˙ בני ˙‰ור ‰בפר˜י
˙‰ילים לרפו‡˙ו .ברבים מ‰יכלי ˙‰ור,‰
וב‰ם ב‰יכל י˘יב˙ פוניבז' וב‰יכל
י˘יב˙ ‚רו„נ‡ ,עמ„ו ‰מוני בני ‰י˘יבו˙
ב˙פילו˙ בו˜עו˙ ר˜יעים .ב˘עו˙
‰ˆ‰ריים ‰מו˜„מ˙ נזע˜ו בני ‰מ˘פח‰
ו‚„ולי ˙‰למי„ים לי„ מיט˙ו ,כ˘‰ם
זוע˜ים במ˜ום בבכיו˙ נור‡ו˙ פר˜י
˙‰ילים ופסו˜י ייחו„‡ ,ך ל„‡בון לב כל
בי˙ י˘ר‡ל‚ ,ברו ‡ר‡לים ,נ‚זר‚‰ ‰זר,‰
ובסביבו˙ ˘‰ע ,15:20 ‰נ˘ב‡ ‰רון
˜‰ו„˘ ונ˘מ˙ו על˙ ‰בסער˘‰ ‰מימ‰
מזוככ˙ ומטו‰ר ,‰מ˙וך זע˜ו˙ ‡„ירו˙
˘ל "˘מע י˘ר‡ל" ˘ב˜עו מפיו˙ ‰מוני
‰נוכחים במ˜ום˘ ,ל‡ יכלו לעˆור בע„
זרם ו„‰מעו˙ ו˙‰ייפחו בבכיו˙ ˜ורעו˙
לב.
<< ‰מ˘ך בעמ' 4

מרן
רבי

זצוק"ל

הוא הגבר הוקם על ע"י רבינו מרן הרב זללה"ה ,אשר כאב את בנו גידלו וטיפחו ,והעמידו לכונן מבצר
התורה הגדול בארץ לא זרועה ,אחד המיוחד בהרבצת התורה בהבנה בהירה וברה ובהעמדת לגיוני
תלמידים לתורה ולתעודה ,איזן ותיקן וחיקר יסודי סוגיות התלמוד בסברא עמוקה ונכונה לאמיתה
של תורה ,הלהיב הלבבות בשיחותיו ואמריו להתמדת התורה ולכל מידה נכונה ,העביר המסורה ,סלל
נתיבה והנחיל מורשה ,גדר גדר ועמד על משמר הדת והיהדות לחזק בדקי הבית בהשקפת התורה
הצרופה לאורו ובדרכו של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה האבי עזרי זצוקללה"ה ,נזדכך ונתקדש
אאאאאאאבייסורים של אהבה ,אויה לנו כי כבה המאור הגדול ונתבקש לישיבה של מעלה
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ב˙וך „˜ו˙ ספורו˙ פ˘ט‰ ‰י„יע‰ ‰מר‰
מכל בכל ‰ריכוזים ‰חר„יים ו‰יכלי ˙‰ור‰
ב‡ר ıובחו"ל ,ו‰יכ˙ ‰ב‰לם ו˙„‰מ‰ ˙‡ ‰מוני
בי˙ י˘ר‡ל˘ ,ביכו למ˘מע ב˘ור˙ ‡‰יוב .מכל
עבר נ˘מעו זע˜ו˙ מרו˙ ו‡נחו˙ ,על ‰חו˘ך ועל
„˜‰רו˙ ˘יר„ו ב‡ח˙ ועל כי ‰וסר‰ ‰עטר ‰מעל
ר‡˘נו .ב‰יכל י˘יב˙ ‚רו„נ‡ ‰וסר‰ ‰פרוכ˙
מ‡רון ˜‰ו„˘ ,ו'ב„"ˆ רבני ˜‰ריו˙' ב‡˘„ו„,
בר‡˘ו˙ ‡‚‰ו˘ ˆ"‰ליט"‡‰ ,כריזו על "ביטול
מל‡כ "‰בעיר ב˘ע˙ ‰‰לווי.‰
‡˙מול בסביבו˙ ˘‰ע‰ 18:30 ‰ועבר‰
מיט˙ו לי˘יב˙ ‚רו„נ‡ ,מ˜ום בו י‚ע ב˙ור‰
ובעבו„ ‰בסילו„ין ע„ כלו˙ כוחו˙יו כפ˘וטו,
ומ˘ם יˆ‡˙ ‰ור‰ ,‰ור‡ ‰ופר˜י ‰נ ‰‚‰ו˜˘‰פ‰
לˆיבור בני ˙‰ור ‰בכל ‡˙ר ו‡˙ר מ˘ך ˘נו˙
„ור .עם ‚‰יע ‡‰רון ,נר‡ו מר‡ו˙ ˜˘ים ˘ל ‡בל
וי‚ון ˆורב ונ˘מעו זע˜ו˙ ˘בר ובכי מכל עבר,
ו‰מונים ‰חלו ל˜˙‰ב ıבמ˜ום בבכי ˙מרורים,
ממ‡נים ל‡‰מין כי רבם ‰מוב‚˘ ˜‰י„ל ‡ו˙ם
כ‡ב רחימ‡י ‡יננו עו„.

˜‰טעים ˘‰ו˜ר‡ו מ˙וך ˆוו‡˙ו על י„י ח˙נו ממ˘יך
„רכו ‡‚‰ון רבי מ˘˘ ‰מי„ע ˘ליט"‡
"מ‡„ מב˜˘ ל‡ ל‰ספי„ ‡ו˙י ,ול‡ מ‡מרים בעי˙ונים .ב˘ביל חיזו˜ ל‚‰י„ כמ ‰פר˜י
˙‰ילים בˆיבור ˘ז ‰עילוי נ˘מ ‰לנפטר‡ .ם מי˘‰ו ‡חר חייב חובו˙‡ ,ני מוחל .ו‡ני ב˜˘˙י
˘‡ם י˘ מי ˘פ‚ע˙י בו ‡ני מב˜˘ ממנו מחיל‰ף ,ו˘י‚י„ בפ˘ ‰מוחל.
‡ם י˘ מי˘‰ו ˘חו˘ב ˘‰ו‡ חייב לי ‰כר˙ ‰טוב ˘ילמ„ לעילוי נ˘מ˙י כל יום ˘˙י מ˘ניו˙,
˘נ ‰ר‡˘ונ ‰ו„‡י .ויכול ל‰מ˘יך ‚ם ‡ח"כ ,ול‡ יˆ‡ עם ‡‰ר ıמז) .‰ב„ורו˙ ˘לנו ז ‰ל‡ ˘נ‰
ר‡˘ונ.(‰
‡ם מי˘‰ו רוˆ ‰לכ˙וב „ברי ˙ור ‰לעילוי נ˘מ˙י ז ‰ח˘וב מ‡„ .מ‰בחורים ‡ני מב˜˘
˘י˜בעו ˜ביעו˙ בספר מ˘נ ‰ברור ‰ו˘מיר˙ ‰ל˘ון .ובעז" ‰נזכ ‰לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו בב"‡".

מ˙ול„ו˙יו

‡‚‰ון „‚‰ול רבי „ב ˆבי ˜רלנ˘טיין
זˆו˜"ל ,נול„ ב˘כונ˙ ˘ערי חס„ בירו˘לים
ביום י"ז ב˙מוז ˙רˆ"„ ,ל‡ביו ‰רב ‡‚‰ון רבי
ירוחם פי˘ל ˜רלנ˘טיין זˆ"ל מ‚„ולי ‰מחנכים

ĦĘĕĐģ
ČĜďđĤĎ Ħčĕĥĕ ĕďĕĚĘĦ

ומ˜ימי ‰חינוך ‰ט‰ור ב‡ ,˜"‰מ‚זע ‡ר‡לים
ו˙ר˘י˘ים ,בנו ˘ל ר‡ב"„ ירו˘לים ‡‚‰ון
„ˆ‰י˜ רבי „ב ˆבי ˜רלנ˘טין זˆ"ל ,ומלפנים
רב˘ ‰ל מ‡לכין ברוסי˘ ,‰על ‰לירו˘לים על
פי ב˜˘˙ו ˘ל רב˘ ‰ל ירו˘לים ,מרן ‡‚‰ון רבי
יוסף חיים זוננפל„ זי"ע˘ ,בי˜˘ו לעלו˙ ולכ‰ן
פ‡ר בר‡˘ו˙ בי˙ „‰ין „‚‰ול ˘בירו˘לים‡ .מו

ĥĤďĚĐ ĕĦč
ģĤč ĕĜč

čČ ěĕČđ đĜĕĕĐ ęĕĚđĦĕ
đĜČĔē ĕė đĜĘ ČĜ ĕđČ
đĜĕďĞč ęĘđĞ Ėĥēđ ,đĜĥČĤ ĦĤĔĞ ĐĘĠĜ
đĜĤĚČ ĐĕēĜ đĘĕĢč ĤĥČ đĜĕĠČ ēđĤ
ĐĘď đĦĤđĦ ĕĚ ĤČčĚđ đĜĕĘĞ Ėėĝ đĘĕĢč ĤĥČ ĘđďĎĐ ĘĥČĐ
đĜĘ ĐĘď
ĦđģĕĦĚ ğđĢ ĝĕĝĞĚđ đĜďĕĚĞĐ ĐĤđĦĐ ĦĜčĐ ĘĚĞ ěĤģčđ
đĜĚĕĞĔĐ ĐĤčĝĐ
đĜčĕĘč 'ď ĦČĤĕ ĞĎĜ ĐĘđďĎĐ đĥĕČĚđ
Ħđģĕčďč ĐĤđČ ěĤģč đĜďĕĚĞĐ ĐĤđĤčĐđ ĐĤđĐĔĐ đĦĠģĥĐčđ
đĜĕĦđčĤ ĖĤďč ĦĔĘēđĚ
ĘďĎ ĤĚđČđ đĜĕďđģďđģ ĘĞ ĐėĚĐ ĘđďĎĐ ĖČĘĚĐ
ģĞĒĚĘ ĕČĕ ěĘ ďĠĝĚĘ ĕČĕ ěĘ ĕėčĚĘ ĕČĕ ěĘ
đĕĥĤĠđ ĘČĤĥĕ čėĤ đĜĕčČ đĜĕčČ
ĐđĜĞ ĕĐ ,ĐČĤĕ ĕĐ ,ĐĤđĦ ĕĐ

ģĐčđĚĐ đĜĕčĤ
Đ"ĐĘĘģđĢĒ ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ ěĤĚ
ĐĞđĚĥ ěĕčĕ ĕĚđ ĐĞď ĐĤđĕ ĕĚ ĕđČ
ĐĔĕĜĤčģ ĐďčČĥ ĐĜĕĠĝĘ ĐĘ ĕđČ

‰רבני˙ מר˙ ע˘יר„ ‰בור ‰רייכל ע"‰ ,‰יי˙‰
ב˙ו ˘ל ‰ר ‚"‰רבי מנחם מנ„ל פרו˘ זˆ"ל,
מר‡˘י וח˘ובי ˘‰ו"ב ˘ל ירו˘לים בע˙ ‰‰י‡.
ב˘מח˙ ‰ברי˙ נ˜ר‡ על ˘ם סבו „‚‰ול ˆ"‰‚‰
זˆ"ל.
ב˘כונ˙ ˘ערי חס„ ‡˘ר ‰יוו˙ ‰מ‡ז מ˘כן
ל‚„ולי וˆ„י˜י ירו˘לים ,זכ ‰ר‡˘ ‰י˘יב‰
מ˜טנו˙ו לˆ˜˙ מים על י„י‰ם ˘ל מ‡ורי ‡‰ומ‰
˘‚˙‰וררו ב˘כונ ‰זו˘ .נים ל‡חר מכן ‰זכיר
ר‡˘ ‰י˘יב ‰בער‚ ‰וב‚ע‚ועים ‡˙ ‡‰וויר‰
‰מיוח„˙ ו‰נ˘‚ב˘‡ ‰ר ˘רר ‰ב˘כונ ,‰כ˘מכל
בי˙ ב˘כונ ‰נ˘מו ור‡ו יר‡˙ ˘מים במ„ר‚ו˙
נ˘‚בו˙ ,בפרט בע˙ פרוס ימי „‰ין ו‰רחמים,
כ˘בכיו˙ ו‡נחו˙ ‰יו נ˘מעו˙ מכל עבר ,בע˙
˘עברו ברחוב ,מעוˆם חר„˙ „‰ין.
בˆעירו˙ו עברו ‰וריו ל‚˙‰ורר בעיר בני בר˜,
בע˜בו˙ פ˙יח˙ ˙למו„ ˙ור ‰רבי ע˜יב‡ ב˘כונ˙
זכרון מ‡יר בבני בר˜‡˘ ,ו˙ו ני‰ל ‡ביו במ˘ך
ע˘רו˙ ב˘נים˘ .מו ני˘‡ ‡ז בפי כל כ‡ח„
מח˘ובי ו‚„ולי מנחילי מסור˙ ‰חינוך בט‰ר˙.‰
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y_k_wxhyh`kjlqbfhcwmdo_lhj`mfydwmdqdwv`k`
`axoc vhmqmc k_wxh nd_a kx cmhmxc cwqp` dyhhkq
xm _k dydbkh kg wfxm wx_ cywcg` cqdmxc vhyqm
dowdb`cwdychuh`wmwhb_cwdykxckcd_m

kdbacnd_acc`hxhcx_wnwm

nhhgxohkwvh`u`bh`w

cckkvdue
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c`wclhbhmkybhmqcwdcgcd`hk`cbvhxcwdycy`c_`
coxlhq`w_ixm`cwdyth`wcd
y_ cwdcd lhhf ydfw_ dobmhk cofmc hosk wx_ x_ bdmqj
dhydmuq` x_j cwq`x cwdcg c_wh` c` iko wx_ iwbc
cwdycho`yd``wkcywcg`csdwuccsvxccy_khfoc
 e`hodsb b`_ac nwm xh_ ndefc nwm kx yqbc hmhm` k`g
asypodckq_qhehweqh`_ckq`nwmdhvp`dedwxwacnwm
lyqdmx y_ vhyqc njdy h`w yd_xm`d  ly_whd lywdy`
dwdbho`k
_wv_ vx wdafkd hj`kd cbdo_d ckhkh_ cqmb hohq bwyd
kj bd`j cbd`j cmhos cbdmf `cemd cwvh esm cbhspck
_wvmcd cwdyc cbdmkad ckdjx cqdwv chyh_w cbmf hkj
bhmky cwdy h_ cbhack y_e doodvd doq cba_d coxmcd
lqkqdk_wxhyh`kq`wf`xdhnh_mldvmc_kccbmdkcd
`wf`dksohj b
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לשכת הדובר

עיריית בית שמש

ìàøùéá ìôð ìåãâå øù

éîùì å÷åìéñá äøî åðà íéëáî ìàøùé úéá ìë íò ãçé
åðéøåãá äøåúä éöéáøî éìåãâî ,ïðáø áø ìù íåøî
ïååòî áéùä íéáøå íéðùá úåøùò äáøä íéãéîìú ãéîòä

דב צבי קרלנשטיי
הגאו האמיתי ,מר הגאו רבי

זצ"ל

ראש ישיבת גרודנא

ùîù úéáá äáéùéä äçøàúä úò ,åðøéòá íâ åøåàì åðéëæ øùà

באהבת התורה המיוחדת שיקדה בליבו הטהור העמיד לגיוני תלמידי
לתורה ולתעודה ,הלהיב הלבבות בשיחותיו ואמריו לתורה ולכל מידה
נכונה אצל בני תורה ובע שבשדות ,שליח של מר הגאב"ד דפוניבז'
ורבותיו ראשי ישיבת פוניבז' זצ"ל להקי תורה באר לא זרועה

אוי לה לספינה שאבד קברניטה
רפו ידי ונמס כל לב
מי יורה דעה מי יבי שמועה
 äøî íéìáàúîä

ìåáèåáà äùî

øéòä ùàø

øéòä úöòåî éøáç

במחיˆ˙ מרן ‰חזון ‡י˘ זיע"‡

ב‰יו˙ו בן ˙˘ע ˘נים נכנס ללמו„
בי˘יב˙ '˙פ‡ר˙ ˆיון' ‡ˆל ר‡˘ ‰י˘יב,‰
‡‚‰ון „‚‰ול רבי מיכל י‰ו„ ‰ליפ˜וביı
זˆו˜"ל ,ובכי˘רונו˙יו ‰ברוכים וב־
‚‡ונו˙ו ‰עˆומ ,‰נ‰פך ל‡ח„ מפ‡רי
‰י˘יב ,‰יל„ ˘ע˘ועים ˘ל ‚‡וני ˙‰ור‰
˘בבני בר˜ ב‡ו˙ם ימים˘ .נים ל‡חר
מכן ‰ר‡‚‰ ‰רמי"ל זˆ"ל ‡˙ חיב˙ו ו‡˙
‰ערכ˙ו ‡ליו ב‰רבˆ˙ ˙ור ‰וב‰עמ„˙
˙למי„ים ,כ˘‰ו‡ מ˙בט‡ לבני י˘יבו˙,
כי ‡ˆל ‚‰ר„"ˆ מ˜בלים ˙ור ‰ל‡מי˙‰
˘ל ˙ור ,‰בב‰ירו˙ ובי˘רו˙ „‰ע˙.
ב‡ו˙ ‰ע˙ ,ו‰ו‡ ˆעיר לימים ,זכ‰
ר‡˘ ‰י˘יב ‰לˆ˜˙ מים על י„יו ˘ל מורו
ורבו ‰מוב ˜‰רבנו ר˘כב ‚"‰מרנ‡ ‰חזון
‡י˘ זי"ע ,ו‡ף ללמו„ עמו בחברו˙‡
במ˘ך כ‡רבע ˘נים ,כ˘לימים ,בע˙
˘‰י ‰ר‡˘ ‰י˘יב ‰מחנך ומ„רבן ‡˙
ˆעירי ‡ˆ‰ן‰ ,י ‰מזכיר בכל ע˙ ‡˙ ‡ופן
לימו„ו ‰מיוח„ עם ‰חזון ‡י˘.
ב˙˜ופ ‰זו כבר פ˜יע ˘מי ‰כ‡ח„
‰מיוח„ ,מל‡ ו‚„ו˘ ביר‡˙ ˘מיים וב־
˘˜י„˙ ˙‰ור ‰לל‡ ‚בול ו˘יור ,ב˜י בכל
מכמני ˙ור˘‡ ,‰ר זכ ‰ל˜רב ‰ול‰ערכ‰
עˆומˆ‡ ‰ל מרן ‰חזון ‡י˘ זי"ע˙‰˘ ,־
בט‡ ב˘בחו וב‚„לו˙ו ˘ל ‰נער ˆ‰עיר,
‰מפלי‡ ‡˙ כל רו‡יו ב‚„לו˙ו ‰עˆומ.‰
לפני ‚יל בר מˆוו ,‰ב‰יו˙ו כבן ˘˙יים
ע˘ר˘ ‰נים ,נכנס לפי ב˜˘˙ רבו מרן
‰חזון ‡י˘ זיע"‡ ללמו„ ‡ˆל ‡‚‰ון „‚‰ול
רבי ˘ב˙י י‚ל זˆ"ל בי˘יב˙ סלונים ברמ˙
‚ן ,כ‡˘ר ‰חזון ‡י˘ פונ ‰במכ˙ב לר‡˘
י˘יב˙ סלונים בב˜˘ ‰ל˜בלו ,וכו˙ב בז‰
‰ל˘ון "רˆוני בז ‰ל‰מלי ıבע„ י˜ירי נ"י
˘‰י ‰מ˙למי„י י˘יב˙ ֈוע˙‰ ‰נני מוˆ‡
לנכון לפניו ל‰יכנס לי˘יב˙כם  ,'˜‰ו‡ף

˘עו„נו יני˜ ב˘נים ‡בל לפי כי˘רונו˙יו
‰ו‡ ר‡וי ל‰יו˙ בין „‚‰ולים ובטח יי‰נו
ממנו".
ל‡חר מכן נכנס ללמו„ ב‰יכל˘ ‰ל
י˘יב˙ סלבו„˜‡ ,ז‡˙ למ˘ך כחˆי ˘נ.‰
˘ם ˜יבל ˙ור ‰ממורו ‡‚‰ון „‚‰ול רבי
מר„כי ˘ולמן זˆו˜"ל ,ר‡˘ ‰י˘יב,‰
ומ‡‚‰ון „‚‰ול רבי ‡ליעזר פלˆינס˜י
זˆו˜"ל.
בˆעירו˙ו סבל ר‡˘ ‰י˘יב ‰מכ‡ובים
רבים ו˜˘ים ,ו‡ף ‰י ‰מ‡ו˘פז בע˜בו˙
כך למ˘ך ˙˜ופ ‰בבי˙ ‰חולים .ב‡ח„
‰ימים ‚‰יע מרן ‰חזון ‡י˘ לב˜רו,
˙‰יי˘ב לˆ„ו על מיט˙ו ו‡ומר לו:
"ˆביל' ,‰בזכו˙ ‰ייסורים ‡‰לו י‰י ‰לך
‰רב˙ ‰ור."‰
בבחרו˙ו זכ ‰ל˜בל ‰י˙ר ‰ור‡ ‰ממרן
‰חזון ‡י˘ זי"ע .וכל ימי חייו ˘מר וחינך
ב˜פ„נו˙ י˙ר ˙‡ ‰רבבו˙ ˙למי„יו ,על פי
„רכו‰ ,ור‡ו˙יו ,פסי˜ו˙יו ו‰נ‚‰ו˙יו ˘ל
מורו ורבו ‰חזון ‡י˘‰ ,ן ב„˜„ו˜ ‰‰לכ‰
ו‰ן ב˜˘‰פ ‰ב‰יר.‰

ב‰יכל˘ ‰ל י˘יב˙ פוניבז'

ל‡חר מכן נכנס ל‰ס˙ופף ביני
עמו„י „‚רסי בי˘יב˙ פוניבז' ,כ‡˘ר
‡ך כ˘‚‰יע לי˘יב˙‰ ‰פרסם ו‰„‰ים
ב‚„לו˙ו ו˘יעור ˜ומ˙ו ‰רוחני˙ ב˜רב
כל בני ‰י˘יב ‰ורבני˘‡ ,‰ר ˙‰פל‡ו
מ‚„לו˙ו ˘ל ‰עלם ˆ‰עיר .רבני ‰י˘יב‰
ו‰בחורים ‰מבו‚רים בי˘יב ‰נ‚‰ו כבר ‡ז
ל˙˘‰ע˘ע עם ‰בחור ˆ‰עיר ול„ון עמו
˘עו˙ רבו˙ בעומ˜ן ˘ל סו‚יו˙ ,כ‡˘ר
‰ו‡ זוכ ‰ל‡‰יר וליי˘ב סו‚יו˙ ˜˘ו˙
וסבוכו˙ .כבר ‡ז ‰י‡‰" ‰רי ˘בחבור,"‰
‚בור ולי˘ ב˙ור ‰וליבו כלב ‡‰רי ,יח„
<< ‰מ˘ך בעמ' 8
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åðà íéòæòåæîå íéîåîä ìàøùé úéá éðåîä íò ãçé
øùà ,åðéúåáéúð øéàî åðéðéò øåàî ìù åúøéèôî
äéùåúå äöò åðìåë åððäð åðîîå äðçîä éðôì êìä

àðãåøâ úáéùé ùàø ïøî
הגאו רבי

דב צבי קרלנשטיי
זצ"ל

åðì íçðî ïéàå ùàø ééåôçå íéìáà íéîåúé åðúåà øéúåä øùà
בצער וביגו קודר

ד"ר יחיאל לסרי
סגניו וחברי מועצת העיר 
ראש העיר

‡בל

יום חמי˘י | ל׳ במרח˘וון ˙˘ע״ו

„ברי ˙‰‰עוררו˙ ˘נ˘‡ רבנו ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡
ר‡˘ חו„˘ ‰יום ,ליל ˘„˜˙‰
‰חו„˘ ,ו‡ין מספי„ים‡ .מנם ‰י‰
‡פ˘ר ל‰ספי„ חכם בפניו‡ ,בל
ר‡˘ ‰י˘יב‡‚‰ ,‰ון „ˆ‰י˜ ‰מנוח
רבי „ב ˆביˆ ,יוו ‰בפ˜ו„ ‰חז˜ ‰ל‡
ל‰ספי„ ,ו‡יני ר‡וי לעבור על „בריו,
זיכרונו לברכ ‰לחיי ‰עולם ‰ב‡.
‡ומר ר˜ „ברים ˜ˆרים ממ˘' .כי
ב‡ ˘‰מ˘ בˆ‰רים'˘ ,מים בוכים‡ ,רı
בוכ˜‰ ,‰ב"‡ ‰ומר 'מי י˜ום לי עם
מרעים מי י˙ייˆב לי עם פועלי ‡וון'ֈ
ר‡˘ חו„˘ ‰יום ו‡סור ל‰ספי„ֈ
˜‰ול˜ ,ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘˜‰ ,ול
‚„ול ול‡ יסף ֈר‡˘ חו„˘‰ ,יום
‡סור ל‰ספי„ֈ
ר‡˘ ‰י˘יב ‰נל˜ח מ‡˙נו .ל‡
זכינו .מי ˘˘מע יו„ע ,ומי ˘ל‡ יו„ע
ע„ עכ˘יו ,יי„ע ˘‰י ‰ז ‰כמו ˜‰ול
‚„ול ˘ל‡ יסף ˘‰י ‰ב‰ר סיני .מי
˘זכ ‰ל˘מוע ‡ו˙וֈ
'מ˘פטי „' ‡מ˙ ˆ„˜ו יח„יו' -
‡מרו חז"ל כי נ‚זר ‰מי˙˙ ‡‰רון

‰כ‰ן כ˘˜˙‰רבו י˘ר‡ל למו‡ב‡ .ז
נ‚זר‰ ‰מי˙ ‰על ‡‰רון" ,ב˙‰חברך
לר˘ע" ,מפני ז ‰נ‡ב„ „ˆ‰י˜ .ו‡ף
˘‡‰רון ‰כ‰ן  -נ‚זר עליו מי˙ ‰במי
מריב‡ - ‰בל 'מ˘פטי „' ‡מ˙'; ‡ם
כלל י˘ר‡ל ‰יו „בו˜ים ל˘מוע ול‡
לזוז מ‡‰רון ‰כ‰ן‡ ,י ‡פ˘ר ‰י‰
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ל˜ח˙ ‡ו˙ו מכלל י˘ר‡ל!
‡ך כ‡˘ר ‰ם עברו „רך מו‡ב,
‰ס˙כלו על כל מ˘ ‰מסביב ,על
"‰וויטרינו˙" ,ור‡ו „ברים ‡חרים,
ו‡ז ‡פ˘ר ל˜ח˙ ‡˙ ‡‰רון ‰כ‰ן.
כי ‡ם ‰יו „בו˜ים ,חבו˜ים וˆמו„ים
ל˘מוע ‡˙ ˜ול „' בכוח ˜ול „' בעוז

˜ול „' ב„‰ר  -ומי ˘˘מע יו„ע ˘‡ין
פ‚‰ ‰זמ‡ ֈ‰ם ‰יו ˆמו„ים ל˘מוע
ר˜ ‡˙ ז‰ ,‰רי ˘‰ו‡ ל‡ ‰י ‰נל˜ח
מ‡˙נו‡ ,ף על פי ˘‚‰יע ‰זמן.
כמו ˘‡מרנו‡ ,י ‡פ˘ר ל‰ספי„
כי ר‡˘ חו„˘ ,ובעי˜ר ‚ם מ˘ ‰בי˜˘
ו‡ין מ ‰ל‡‰ריך יו˙ר .כ˙וב בפר˘‰
על ‡‰בו˙ ˘"מ˜ו„ם ‡לו˜י ˘‰מים
ועכ˘יו ‡לו˜י ‡‰ר ,"ıבכל ‡ח„ י˘
‡יזו בחינ˘ ‰כזו˘ ,מורי„ים ˙ור‰
ויר‡˙ ˘מים ל‡ר˙ ,ıור ‰בט‰ר˙‰
בב‰ירו˙ ‰עם יר‡˙ ˘מים ,מורי„ים
ל‡ר!ı
‡ני מוכרח לומר ,כ‡˘ר ˘מע˙י
מפי ‡‚‰ון ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰מנוח,
ו‚ם מ˜˘ ‰ר‡˙י מ‰כ˙וב בˆוו‡‰
ובי˜˘ מ‡ו„ וˆיוו) ,‰כ‡ן ˜‰רי‡
ר‡˘ ‰י˘יב ‰מˆ‰וו‡˘ ‰נכ˙ב‰
ב˘נ˙ ˙˘ע"‚(‰" ,זכו˙ ב‰י˘יב‰
יינ˙ן לח˙ני ‚„‰ול ‡‚‰ון רבי מ˘‰
˘מי„ע ˘ליט"‡˘ ,י‰י ‰ל˘מח˙ לב
‡ו‰בי ‰י˘יב ,‰ו‰נני כופל „בריי,

˘ל‡ י‰י˘ ‰ום ˘ינוי ב‰חלט ‰זו,
˘ר‡˘ ‰י˘יב ‰י‰י ‰ל‡חר סילו˜י,
ח˙ני ‰נ"ל ˘‰ו‡ יחי„ ומיוח„ ,ר‡וי
ל‡ו˙ו ‡ˆטל‡".
ו„‡י ˘יי˘מעו „‰ברים„‚ ,ולים
ˆ„י˜ים במי˙˙ם! יי˙ן „' וי˘מע ˜ול
˙‰ור‡ ,‰ו˙ו ˜ול ‚„ול ול‡ יסף ,וי‰יו
‡ל„‰ ‰ברים ˘י‰י ‰למלי ıיו˘ר
‚„ול לבני ‰י˘יב.‰
‡נחנו מב˜˘ים מבור‡ עולם
˘י‡מר לˆרו˙ינו „י .כלל י˘ר‡ל ˆריך
‰רב ‰רחמים ,רחמים מבי˙ ומבפנים
מבי˙ ומבחו˜‰ .ıב" ‰י˘פיע רוח
ממרום ˘י˙˜יים בנו 'ומל‡‡‰ ‰רı
„ע '„ ˙‡ ‰ונ‚ל ‰כבו„ „' ,וחרפ˙
עמו יסיר ובלע ‰מוו˙ לנˆח ומח‰
„' „מע ,'‰ו˘י‰י ‰מלי ıיו˘ר על כל
‰מ˘פח ,‰כ‡˘ר ‰י ‰בחייו במסירו˙
כזו ולמלי ıיו˘ר על כל ˙‰למי„ים,
כך למעל ‰במרום ,ונזכ ‰ל˙חיי˙
‰מ˙ים ול‚‡ול˘‰ ‰למ ‰במ‰ר‰
בימינו‡ ,מן ו‡מן.

הוועדה להצלת עול התורה

äðéôñì äì éåà
äèéðøá÷ ãáàù

úøàôú úøèò åðéìòî ìèðäá ,åðà íéååãå íéìáà
äøåúä øñåî ,äàøéä ãåîòå äøåúä øù ,ìàøùé
äøåúä úðáä ìù äìåò ãéîòä ,äòåîùä ÷éúòîå
,úåááøå íéôìàì íéãéîìú ãéîòä ,ïðáø áø ,åðéøåãá
äøåúä íìåò øîùî ìò äãéîòá 'ã àáö øù
åéùøôå ìàøùé áëø íåìù úòá éáà éáà" ,åúøäèá
úìöäì äãòååä' ìù äëøã úà èååéð ,"äîçìî úòá
 äàøåðä ñåéâä úøéæâá ÷áàîá 'äøåúä íìåò

מר ראש הישיבה רבינו

ïééèùðìø÷ éáö áåã
זצוקללה"ה

ריש מתיבתא דגרודנא

מח"ס 'מעגלי צדק' 'שיח צדק' 'זכרו ירוח' 'שיח שמועה'

 - åðøáù ìò ääàíéøôàá éùìôúäå ÷ù éøâç äøåú äøåú
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 úåù÷ úåøéæâ ìë åðéìòî ìèáì ,øòöáå ÷çåãá éåøùä äãåäé èáù
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ˆע„ ב„רך רבו מרן ‚‰ר"˘ ˘˜‡פ זי"ע בעל
˘‰ערי יו˘ר ,ר‡˘ ‰י˘יב‚„ ‰רו„נ‡ בליט‡,
וככז„ ‰ל ‰ר‡˘ ‰י˘יב ‰מל‡ חפניים
מ˙ור˙ו ו„רך לימו„ו ‰מסור בי„ו מרבו זˆ"ל
ו ‰˜˘‰ל˙למי„יו ‰רבים ב„רך עיונו ‰מיוח„
ו‰מופל‡.
ר‡˘י ‰י˘יב ‰זיע"‡ ˆ‡‰ילו עליו מ˙ו־
ר˙ם ויר‡˙ם בר‡ו˙ם בו כלי ˘ל ˘לימו˙
ובור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ .‰ו‡ף ‰ו‡ ˘‰יב
ל‰ם ‡‰ב ‰ופ˙ח ‡˙ ‡וˆרו ל˜לוט ‡˙ ‰טוב
ו‰מיטב מ˙ור˙ם ומ˘נ˙ם ו‡וˆרו˙ רוחם,
וע„ סוף ימיו ‰יו ˘‚ורים על פיו וח˜ו˜ים
בליבו ˘מוע˙ם ו˙ור˙ם‡ ,ו˙ם ‰עביר ע„
סוף ימיו ל„ורו˙ ˘ל ˙למי„יו ו˘ומעי ל˜חו.
רבו˙יו ר‡ו בו כמי ‡˘ר ע„יו ל‡‰יר
‡˙ ˘מי עולם ˙‰ור ‰ב‡ור ˙ור˙ו וחכמ˙ו
‰עמו˜ ,‰יח„ עם ‡י˘יו˙ו ‰מו˘למ˙ .ל‡
‡ח˙ ˙‰בט‡ו ,כי מ‰נער ˆ‰עיר ע˙י„ לˆ‡˙
‡ח„ מ‚„ולי „‰ור ב˙ור ,‰ביר‡ ‰וב‰נ.‰‚‰
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עם בי˜ו˘ ‡‰מ˙ ל‡מי˙ ‰לל‡ כחל ו˘ר˜ ,ונמנ‰
כ‡ח„ ‰מיוח„ מכלי ˘ע˘ועי ‰ונזר ˙פ‡ר˙˘ ‰ל
‰י˘יב„˜‰ ‰ו˘ ,‰ובע˙י„ נו„ע כעטר˙ ˙פ‡ר˙
‰י˘יב ‰ל„ורו˙י ,‰בו ˙˘‰בחו רבו˙יו וחבריו ‚ם
יח„ ,כ˘‰נ˙יבו˙ ‡ו˙ן סלל מ˙וך י‚יע ‰עˆומ‰
מנערו˙ו ‰פכו ל"נכסי ˆ‡ן ברזל" בעולם ‰י˘יבו˙
כולו.
ב‡ו˙ם ימים נעלים„‚ ,ל ו˙‰על ‰ל„ר‚ו˙
נ˘‚בו˙ ב˙ור ‰ובעמל .‰רבי „וב ˆבי זˆ"ל למ„
ו˘נ ‰ב˘˜י„ ‰עˆומ ‰בי‚יע ‰ועמל ‡ינסופיים
ב˙ור„˜‰ ‰ו˘ ‰ע„ כלו˙ ‰חו˘ים ופ˜ע ˘מו בכל
עולם ˙‰ור ‰כ‡ח„ מ‚„ולי ‰מ˙מי„ים ˘ל עולם
‰י˘יבו˙ ,מופל‚ ביו˙ר ב˙ור ‰ועמל.‰
בני ‡ו˙˜˙‰ ‰ופ ‰מספרים עוב„ו˙ מ„‰ימו˙
על ‰יו˙ו מוכ˙ר בכל ˜נייני ˙ור ‰ועל ˘˜י„˙ו
‰נור‡ ‰וב˜י‡ו˙ו ‰מופל‡ ‰בכל מרחבי "˘‰ס.
˘מו יˆ‡ כבר ‡ז בכל ˜ˆווי ‡ר ,ıו˙למי„י חכמים,
ˆעירים וי˘י˘ים ‰יו ב‡ים ל‰יכל ‰י˘יב ‰ל˙‰ב־
˘ם מ‰פל‡ „‚‰ול .בער‚ ‰וב‚ע‚ועים ‰ם מספרים
על "˘‡‚˙ ‰לבי‡" כ‡˘ר בבר˜ מוחו ‡‚‰וני
‰יי˙ ‰נפ˘ט˙ סבר‡ עמומ‡ ,‰ו מ˙ב‰ר˙ לפניו
"ועו„ י˘ לומר" ˘בר˘ב"‡‡ .ו ‡ז ‰יו נ‰רו˙ ˘ל
ח„וו˙‡ ונ‰ור‡ „˘מע˙˙‡ מ˙פ˘ט˙ על ‰‰יכל
כולו ,ומ˘ם ‡ל ˆורבי רבנן מב˜˘י ‡מ˙ ˘בכל
פינו˙ עולם ˙‰ור‰ ‰מ˙ח„˘ ונבנ ‰ב‡ר˜‰ ıו„˘.

בי˙ חמיו ‚‰ר˘"ב ורנר זˆ"ל

רבו˙יו ר‡˘י ‰י˘יב‰

‚‡ב"„ פוניבז' מרן ‚‰רי"˘ כ‰נמן זˆו˜"ל
חיבב ‡ו˙ו בˆור ‰נ„יר ‰ביו˙ר ו˙„יר ˜ירבו לעיני
כל ‰בחורים ,ובכל ע˙ מˆו‡ כמו בכל ˘ב˙ ˘‰י‰
˘ו ‰‰ב‡ר˜‰ ıו„˘‰ ,י ‰לומ„ עמו בחברו˙‡
ומ˘˙ע˘ע עמו במ˘ך ˘עו˙ רˆופו˙ .כמים פנים
‡ל פנים ‰י‰ ‰ו‡ „בו˜ במרן ‰רב זלל ‰"‰בכל
ליבו ונפ˘ו ב‡‰ב ‰עˆומ ,‰וכל חייו ‰נחיל ל‰מוני
˙למי„יו ‡˙ ˘מוע˙ו ו˙ור˙ו.

ר‚˘ו˙יו כלפיו ‰יו כ‡ל ‡ב לבן ממ˘ ,על ˜רב‰
זו כו˙ב ר‡˘ ‰י˘יב ‰ב„˜‰מ ‰לספרו ‰ר‡˘ון:
"‡˘ר זכי˙י ל‰ס˙ופף בˆלו מימי יל„ו˙י ,ללמו„
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מ„ברי ˙ור˙ו ,ולי‰נו˙ מזיו ‡ורו ˘ל רבנו
„‚‰ול ˘ליט"‡" .מן ‰מפורסמו˙ ˙‰בט‡ו˙ו
˘ל מרן ‰רב מפוניבז' זי"ע ל‡ביו ‰רב ירוחם
פי˘ל זˆ"ל ,כי "מ˙ע˙„ ‰ו‡ לפ˙וח י˘יב‰
בר‡˘ ‰יעמו„ בנו ל‰רבˆ˙ ˙ור ‰ו‰עמ„˙
˙למי„ים" .כ˘בספרו ‰ר‡˘ון ו‰ו‡ עו„נו
‡ברך ˆעיר ‡חר ח˙ונ˙ו ,כו˙ב עליו מרן ‰רב
זיע"‡" :ו‡ני רו‡ ‰בו ‚„ולו˙ נˆורו˙ בע˙י„ו
ל„‚‰יל ˙ור ‰ול„‡‰יר ,‰ומעיין נחמ„ ל˘‰־
˜ו˙ ע„רים לברכ ‰בי˘ר‡ל".
סיפור מ„‰ים וחרי‚ ‡רע ‡ז בי˘יב,‰
ו‰ר‡ ‰על עוˆם חיב˙ו ו‰ערכ˙ו ˘ל מרן
‰רב זˆ"ל ‡ל בכיר ˙למי„י ‰י˘יב ‰ל„ורו־
˙י‰ .‰י ‰ז ‰בעיˆומם ˘ל ˜‰‰פו˙ ב˘מח˙
˙‰ור ,‰ו‡ל מ˜ומו ˘ל ‰רב ‰וב‡ "ספר
˙ור "‰מיוח„˜ ,טן ו˜ל ,עמו ‰י ‰ר‚יל ל˜‰יף
ולר˜ו„ ב˘ע˙ ˜‰‰פו˙‡ .ולם ‰רב זˆ"ל
‚‰יב :מ„וע ˆריך ‡ני "ספר ˙ור‚ "‰לול,
כ˘י˘ לי "ספר ˙ור ‰חי" .ו‡ז חיפ˘ ‡חר
˙למי„ו חביבו רבי „וב ˆבי ו‰חל לר˜ו„ עמו
ע„ כלו˙ ‰נפ˘ במ˘ך ˘ע‡ ‰רוכ.‰
כמו כן זכ ‰כבר ‡ז ל˜ירב ‰י˙ירˆ‡ ‰ל
רבו ‰מוב ˜‰רבנו „‚‰ול מרן ‡‰בי עזרי
זיע"‡‡ ,ליו ‰י˘˜ ‰ור בכל נימי נפ˘ו ע„
סוף חייו .בנוסף ,זכ ‰ל˜בל ˙ור ‰ו„וב˘‰
˘ל ˙ור ‰מפי מרן ‚‰ר"˘ רוזובס˜י זˆ"ל,
˘ר‡‡ ‰ו˙ו כיחי„ ומיוח„‡ ,ו˙ו ‰כניס
לעומ˜ "ח„רי יינ˘ ‰ל ˙ור ,"‰ועמו ‰י ‰מ˘־
˙ע˘ע ביחי„ו˙ ימים ולילו˙ ‡רוכים .חיב‰
י˙יר ‰נו„ע ‰לו ממרן ‰מ˘‚יח  ˜"‰‚‰רבי
יחז˜‡ל לוינ˘טיין זיע"‡‰˘ ,עריכו מ‡ו„
על ˘˜י„˙ו ויר‡˙ו ˜‰ו„מ˙ לחכמ˙ו ,על
‚ינוני ט‰ר ‰ועבו„˙ ˙‰פיל˘ ‰ניכרו בו כבר
מנערו˙ו ממ˘.
כמו כן ‰י ‰מ˜ורב ו‡‰וב וחביב לכל
ר‡˘י ורבי ‰י˘יב :‰מרן ‚‰ר"„ פוברס˜י
זˆ"ל ,ו‚„ולי ˙‰ור˘˘ ‰כנו ‡ז בי˘יב ,‰בי־
ני‰ם‡‚‰ :ון ‰חסי„ רבי יוסף „ינ˜לס זˆו˜"ל
ועו„˘ ,ר‡ו בו כלי מחזי˜ ברכ ‰וחיבבו‰ו
ע„ למ‡„˙ ,וך ˘‰ם נו‚‰ים ל˙˘‰ע˘ע עמו
˘עו˙ רבו˙ במו"מ בעומ˜ן ˘ל סו‚יו˙.
בין ˙למי„י ‰י˘יב‰ ,‰י ‰מ˙למי„יו ‰מו־
ב˜‰ים ˘ל רבו ‚‰ר"˘ רוזובס˜י זי"ע˘‡ ,ר

בר"ח ‡לול ב˘נ˙ ˙˘י"„ זכ ‰לבו‡
בברי˙ ‰ני˘ו‡ין עם רעיי˙ו ‰רבני˙ ˜„ˆ‰ני˙
מר˙ פסי ‰ע" ,‰ב˙ו ˘ל ‡‚‰ון „‚‰ול רבי
˘מו‡ל ברוך ורנר זˆו˜"ל ‡ב"„ ˙ל ‡ביב,
˘‰י ‰ח˙נו ˘ל ‡‚‰ון „ˆ‰י˜ רבי יע˜ב
מ˘ ‰חרל"פ זˆ"ל .כ‡˘ר מ‡ז עמ„ ‰לימין
בעל ‰ר‡˘ ‰י˘יב ‰ב‡ופן מופל‡ ובמסירו˙
עˆומ‰ ,‰לכ‡ ‰חריו וסייע ‰בי„ו ל˜‰ים
˙ור ‰ב‡ר ıל‡ זרוע ,‰ומסר ‰כל ‡˘ר ל‰
ל‰מ˘ך ˘˜י„˙ו ב˙ור ‰מ˙וך ˘לוו ‰ומנוח˙
„‰ע˙ ו‰סיר ‰ממנו כל טרח ‰וטיר„.‰
‰רבני˙ ע" ‰נפטר ‰על פניו בפ˙‡ומיו˙
וב‡ופן טר‡‚י בט"ו ב˘בט ב˘נ˙ ˙˘נ"ו,
בע˙ ˘ˆע„ ‰לבי˙ ‰ספר "חורב" ב‡˘„ו„,
˘ם ‰עמי„„ ‰ורו˙ ˘ל ˙למי„ו˙ וב˙ים
ל˙ור ‰ול˘כינ ,‰ונ‰ר‚ ‰ב˙‡ונ˙ „רכים מח־
רי„ ‰למ‚ינ˙ לב ,כ‡˘ר ‰עי„ על עˆמו בע˙
מסע ‰‰לווי ‰כי בזכו˙ מסירו˙‰ ‰עˆומ‰
"ל‡ י„ע˙י מ ‰ז ‰עול ˘ל בי˙".
לימים סיפר ר‡˘ ‰י˘יב ,‰כי ‰נ˙‚‰ו ˘ל
‰מ˘‚יח מרן ‚‰ ˜"‰‚‰ר"י לווינ˘טיין זיע"‡
‰יי˙ ,‰כי ‡ינו מ˘˙˙ף בח˙ונו˙ ‡˘ר מ˙־
˜יימו˙ בחו„˘ ‡לול ,ובע˙ ˘מח˙ ‡ירוסיו
כ˘‰זכירו ב˜רי‡˙ ˙‰נ‡ים חו„˘ ‡לול ניכר
‰י ‰על ‰מ˘‚יח זיע"‡ ‡˙ חר„˙ו מימים
‡לו ,על ‡ף ˘˘מח˙ ‡‰ירוסין ˜˙‰יימ‰
ב‡מˆע ‰חורף .ובע˙ ˘‚‰יע ר‡˘ ‰י˘יב‰
ל‰זמין ‡˙ ‰מ˘‚יח ל˘מח˙ ני˘ו‡יו ‡מר
לו ‰מ˘‚יח כי ‡ינו יכול ל˙˙˘‰ף כי כבר
ר"ח ‡לול ,ור‡˘ ‰י˘יב‡ ‰מר לו ˘ע„יין
ל‡ ‡ומרים "ל„ו„ „' ‡ורי וי˘עי" ,ו‰מ˘‚יח
˘‰יב לו כי על ‡ף ˘ב˜לם בער"ח ‡לול
כבר ‰י‡ ‰לול‡ ,ך ‡י" ‰יי˜ח חבל ב˘מח‰
‡ך ור˜ ע„ ל˘˜יע˙ ‰חמ ,‰וכך ‰י˘ ‰זכ‰
˘‰מ˘‚יח זיע"‡ ˙˙˘‰ף במעמ„ ‰חופ,‰
וב‚‰יע ˜˘‰יע ‰עזב ‡˙ ‡‰ולם.
ל‡חר ני˘ו‡יו ‰מ˘יך ל˘˜ו„ על ˙‰ור‰
ב‰יכל ‰י˘יב ,‰כ‡˘ר ב‡ו˙˜˙‰ ‰ופ‰ ‰רב
מפוניבז' ל‡ חפ‡˘ ıברכים י˘בו ב‰יכל
‰י˘יב ,‰ו‡ך ל˙למי„יו ‡‚‰ון „‚‰ול זˆו˜"ל
ויבלחט"‡ ‡‚‰ון רבי ˆבי „רב˜ין ˘ליט"‡,
˘למ„ו בחברו˙‡‰ ,ר˘ ‰ל‰ם ל˘ב˙ ב‰יכל
‰י˘יב ‰ול˘מ˘ כמו˜„ מרכזי ל˘‡לו˙
בנבכי ‰סו‚יו˙ ˘ל בני ‰י˘יב.‰

י˘יב˙ ‚רו„נ‡

ב‡לול ˙˘כ"˜‰ ‰ים מרן ‰רב מפוניבז'
זיע"‡ ‡˙ י˘יב˙ ‚רו„נ‡ ,בבניין 'בי˙
˘ˆרנס˜י' בבני בר˜ ,כ‡˘ר ‰ו‡ ב‡ בב˜˘‰
לבחיר ˙למי„יו ובחיר ‰י˘יב‚‰ - ‰ר„"ˆ
זˆו˜"ל ,לבו‡ ולכ‰ן פ‡ר כר‡˘ ‰י˘יב‰
למען יזכו ˙‰למי„ים לי‰נו˙ מ‡ור ˙ור˙ו
ו˜„ו˘˙ו .לˆי„ו ˘ל ‡‚‰ון „‚‰ול רבי ˆבי
˘ר‚‡ ‚רוסבר„ זˆו˜"ל ,מ‚„ולי "˙‰ח ורבי
‰מוסר ˘ב„ור ומבכירי ˙למי„יו ˘ל מרן

‡בל
‚‰ר"˘ ˘˜ופ זˆו˜"ל ב‚רו„נ‡˙ .למי„ים מ‡ו˙‰
˙˜ופ ‰מספרים על ‰רי˙ח‡ „‡וריי˙‡ ˘˘רר‰
‡ז בי˘יב ,‰ועל ‰ר‚˘˙ ‰מ˙י˜ו˙ ב‡‰ב˙˘ ‰ל
י‚יע˙ ˙‰ור ‰לעומ˜‡˙ ,וך ח˙יר ‰בל˙י פוס˜˙
‡ל ‡‰מ˙ ל‡מי˙.‰
ביום י"ח ב˘בט ˙˘כ"ז ˜בע‰ ‰י˘יב˙‡ ‰
מ˘כנ˜‰ ‰בוע בעיר „‰רומי˙ ‡˘„ו„ ,ב˜ ‰נ‰
‰רב מפוניבז' זיע"‡ ˘טחים על מנ˙ ל˜‰ים
מ˜ום ˙ור˘‡ ‰ר י‰י ‰מ‚„לור ˘ל ˙ור ‰ויר‡‰
ט‰ור ‰ב„רום ,כ‡˘ר חזונו „‚‰ול ל˜‰ים מרכז
˙ור ‰מפו‡ר מ˜ביל לי˘יב˙ פוניבז' ב„רום
‡‰ר„ - ıבר ˘נחל בס"„ ˆ‰לח„‚ ‰ול .‰בר‡־
˘ו˙ ‰י˘יב‰ ‰עמי„ ‡˙ ˙למי„ו חביבו ‚‰ר„"ˆ
זˆו˜"ל‡ ,ו˙ו ייע„ ל‰פריח ‡˙ ˘‰ממ ‰ועל
˘יעור ˜ומ˙ו „‚‰ול ‰סמך ל˜‰ים ˙ור" ‰י˘
מ‡ין" ול‰עמי„ ˙למי„ים ב„מו˙ו כˆלמו,
כ‡˘ר רבנו „‚‰ול מרן ‚‰ר‡"מ ˘ך זיע"‡ ומרן
‚‰ר"˘ רוזובס˜י זˆ"ל מ‚יעים מ„י ˘בוע למסור
"˘יעור כללי" ,ומ˘˙ע˘עים עם ˙למי„ם חמ„˙
ליבם .ל‡חר ˙˜ופ˙‰ ‰ווספו לˆוו˙ ‰י˘יב‰
‡‚‰ון רבי ˆבי „רב˜ין ˘ליט"‡ ו‡‚‰ון רבי
יˆח˜ ˜‰ר ˘ליט"‡.
יˆוין ,כי ‡˙ יום י"ח ˘בט  -יום ˜‰מ˙ ‰י˘י־
ב‰ - ‰י ‰מˆיין ר‡˘ ‰י˘יב ‰במ˘ך ˘‰נים יח„
עם ˙למי„יו ‰ר‡˘ונים במעמ„ "לחיים".
במ˘ך כיובל ˘נים זכ‡‚‰ ‰ון ר‡˘ ‰י˘יב‰
זˆ"ל ל‰עמי„ „ורו˙ ˘ל ˙למי„ים ו˙למי„י ˙ל־
מי„ים לע„רים˘‡ ,ר ‰יו ˜˘ורים ‡ליו בעבו˙ו˙
‡‰ב ‰ע„ ל‡ין ˘יעור ,כ˘‰ו‡ „ו‡‚ ל‰ם כ‡ב
לבנים יחי„ים לכל מחסורם .מסירו˙ו ‰מופל‡‰
לחנך ‡˙ ˙למי„יו לעמל ˙‰ור ‰בלי מיˆרים ‰י‰
ל‡ו˙ ול„ו‚מ‡ בכל ‰עולם ‰י‰ו„י.
לˆ„ „‡‚˙ו על טוב˙ בני ‰י˘יב ‰ברוחניו˙,
„‡‚ לכל ‡ח„ ו‡ח„ בטוב˙ עין לכל מחסורם
˘‚‰מי במסירו˙ ‡„יר„˙ .‰יר ‰כיר טוב ‰לפ־
טרון ‰י˘יב‰ ‰מסור ‰רב יע˜ב לבין ‰י"ו ‡˘ר
‰סיר מעליו ‡˙ ‰עול ‰כלכלי ˘ל ‰י˘יב.‰

˜ומ˙‰ ıו˘בים˘ ,חל˜ם ‚‰יעו מב˙ים ˙מימים
˘ל ˙ור‡ ,‰ך פרנסי ‰עיר ‰ובילו ‡˙ „רכ‡ ‰ל
עבר "עיר מרכזי˙" חילוני˙ לחלוטין .מסירו˙
נפ˘ו ˘ל מרן ר‡˘ ‰י˘יב ‰זˆו˜"ל˘ ,מ‡ז ימי
‰בר‡˘י˙ ˘ל ‰עיר לפני יובל ˘נים ,עמ„ על
מ˘מר  ,˙„‰ועל ˆביונ˙‰ ‰ורני ˘ל ‰עיר‰ ,י‡
זו ˘עמ„ ‰ל‡˘„ו„ ‰מ‰וו ‰כיום ‡ח„ ‰מרכזים
„‚‰ולים ˘ל ˆ‰יבור ‰חר„י ו˘‰ו˜˜˙ חיי ˙ור‰
יר‡ ‰וחסי„ו˙ מכל ‚ווני ˆ‰יבור ˘בי„‰ו˙
‰חר„י˙ .בחכמ ‰ובע˜˘נו˙ ,ב˙בונ ‰ומסירו˙
‡ין ˜‡ ıר‚ "מל‡כ˙ מח˘ב˙" ‡˙ ˙˘˙‰י˙
˙‰ור˙י˙ לעיר ‰מ˙פ˙ח˙ ,כ‡˘ר מכוחו וכח
כוחו‰ ,ינ ‰מרכז ‚„ול ל˙ור ‰וחסי„ו˙.
בחכמ˙ו ופ˜חו˙ו ו‰יו˙ו מנ‰י‚ ‰יו„ע
ל‰לוך כנ‚„ רוחו ˘ל כל ‡ח„ ,לˆ„ ˜נ‡ו˙ו
ל‡מ˙ ועמי„˙ו לל‡ ח˙ על ע˜רונו˙ ‰י„‰ו˙
ב„רך ‰מסור‰ ,‰וביל ˙ח˙ ‰נ˙‚‰ו ˘ל רבנו
מרן ‡‰בי עזרי זיע"‡"‰ ˙‡ ,עיר ‰נח˘ל˙"
מכל בחינ ,‰לפנינ˙ חן מ„‚‰ולים ו‰טובים
˘י„ע ˆ‰יבור ˙‰ור˙י ב‡ר .˜"‰מסירו˙ו
ועמי„˙ו ‡‰י˙נ ‰ב‰עמ„˙ ˆביונ‰ ‰י‰ו„י ˘ל
‰עיר ‡˘„ו„‰ ,בי‡ו כנ‚„ו במ˘ך ˘‰נים ל‡

˘‡ינם ˘ומרי מסור˙.
ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰יˆ ‰וע„ ב˘ב˙ו˙ ‡חר
‰ˆ‰ריים מרח˜ים רבים ,ב˜י ıובחורף ,בכל מז‚
‡וויר ,על מנ˙ למסור ˘יעורי ˙ור ‰בפני בעלי
ב˙ים ויל„ים ˆעירים ל‰רבו˙ ˙ור ‰ול‰עמי„ם
ב„רך טוב.‰
ר‡˘ ‰י˘יב ‰ר‡ ‰ב‰עמ„˙ ‰עיר ‡˘„ו„
כמ˜ום ˙ור ,‰יע„ ו˘ליחו˙ ‰נ˙ונ ‰לו מע˙
רבו ‰רב מפוניבז' זיע"‡ ,כ˘מ˘ום כך טרח כל
חייו על מנ˙ ל‰רבו˙ מ˜ומו˙ ˙ור ‰ו˙פיל ‰על
ט‰ר˙ ˜‰ו„˘ ,ו‡ף בע˙ו˙ ˆר ומˆו˜ כ˘‰יו
„יבורים על עזיב˙ ‡‰זור ,סרב ר‡˘ ‰י˘יב‰
בכל ˙ו˜ף ,ו‡כן בסיע˙‡ „˘מי‡ חפ '„ ıבי„ו
ˆ‰ליח וזכ ‰לר‡ו˙ בפריח˙ ‰ו˘‚˘ו‚˘ ‰ל
‰י˘יב„˜‰ ‰ו˘ ‰ו‰˜‰יל˘ ‰על י„‰ ‰מונ‰
מ‡ו˙ רבו˙ ‡ברכים ˙למי„י חכמים י‚יעי ˙ור‰
ויר‡י ‡לו˜ים .ובזכו˙ו „‚‰ול˜ ‰ול ˙‰ור‰
עול ‰ומ˙רונן ברחבי ˜רי˙ פוניבז' ב‡˘„ו„,
ומ˘פיע מ‡ורו על כל ‰סביב.‰
לפני כ˘לו˘ים ˘נ‚‰ ‰יע לנמל ‡˘„ו„
ונ˘‡ „ברים לפני כ‡לף עוב„י ‰נמל ,כ‡˘ר
„בריו מו˙ירים רו˘ם עז על ‰עוב„ים˜‰ ,ימו

‡˘„ו„

בע˙ בו‡ו ל‡˘„ו„‰ ,יי˙‰ ‰עיר ˘וממ,‰
‚ם מבחינ˘‚ ‰מי˙ ,ובפרט מ‰‰יבט ‰רוחני.

בב‰ירו˙ם ‰רב ‰ובלמ„נו˙ם ‰עמו˜ ,‰כ‡˘ר
בכוחו ‰י ‰מנפ ‰ניפוי ‡חר ניפוי כל סבר‡
וסבר‡ ו˘ו‡ל ‡˙ ˙למי„יו למ˘מע סברו˙י‰ם
כיˆ„ ‰ם מבינים ‡˙ ‰סו‚י‡ .מלב„ ˘יעוריו
בס„רי נ˘ים נזי˜ין‰ ,י ‰מוסר ˘יעורים בנו˘‡ים
רבים ומ˜יפים בסו‚יו˙ חמורו˙ כבס„ר ˜„˘ים
וב‡ורח חיים ובחומ˘ ר˘"י בימי ˘י˘י ו˘ב˙.
„רך מיוח„˙ ‰יי˙ ‰לו בלימו„ו ‡ -ו˙ ‰ספ‚
מרבו˙יו מˆו˜י ‡ר ıזיע"‡ ,ו˙למי„יו ‰רבים
ינ˜ו ממנו ב‡‰ב„ ‰רך זו.
ל˜ר‡˙ ˘יעור כללי ‰יי˙‰ ‰י˘יב ‰לוב˘˙
ח‚ ,כ‡˘ר ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰י ‰מ‚יע לומר מ‰לך
‡˘ר יכול ל˘פוך ‡ור בסו‚י‡˜˘ ,יעו˙ו ‰עˆו־
מ ‰לפני ˘‰יעורים ‰כלליים ‰יו למו˘‚ עיל‡י,
‡ל ‡ילו פס‚ו˙ יכול בן ˙מו˙ ‰ל‰עפיל .כ˘‰ו‡
‡ינו מבחין בסובב ‡ו˙ו ,כולו עומ„ בחיל ורע„‰
כ„י ל‰עמי„ ‡˙ „ברי ˙‰ור ‰על „יו˜ם ,כ˘יכור
מיינ˘ ‰ל ˙ור .‰במ‰לך ˘‰נים ˜יבל על עˆמו
˘ל‡ למסור ˘יעור כללי ‡ם ‰ו‡ ‡יננו מח„˘
בסו‚י‡.
פעמים רבו˙ ‰י ‰מס˙ובב בינו˙ ל˙למי„י
‰י˘יב ,‰ו˘ו‡ל ‡ו˙ם כיˆ„ ‰נכם ל‡ פורˆים
ברי˜ו„ מחי„ו˘ מסוים .ל‡חר ˘‰יעורים ‰י‰
ח„ר ‡‰וכל בי˘יב ‰כמר˜ח ,‰כ˘בני ‰י˘יב‰
נ„ב˜ים ב‡ור ˙ור˙ו „‚‰ול ויו˘בים ו„נים ברי˙־
ח‡ „‡וריי˙‡ .ל‡חר ˘‰יעור ‰יו ˙ו˘בי ˜‰רי‰
מביטים בפלי‡ ‰בבחורים ‰מס˙ובבים בחוˆו˙
˜רי ‰ומנ˙חים כל מיל˘ ‰נ‡מר ‰ב˘יעור.

ימים נור‡ים

מע‚לי ˆ„˜

בחו„˘ ‡לול ˙˘כ"ב ,ב‰יו˙ו בן ע˘רים ו˘־
מונ˘ ‰נים ,זכ ‰ל‰וˆי‡ ‡˙ פרי ביכוריו ,ספרו
‰ר‡˘ון "מע‚לי ˆ„˜" על מסכ˙ חל ‰ומסכ˙
מ‚יל ,‰כ˘‡˙ ‰ספר מעטרו˙ ‰סכמו˙י‰ם ‰נ־
ל‰בו˙ ˘ל רבו˙יו ‚„ולי „‰ור זיע"‡ ,מרן ‰רב
מט˘עבין ,מרן ‰רב מפוניבז' ,מרן ‰˜‰ילו˙
יע˜ב ומרן ‚‰ר"˘ רוזובס˜י זˆו˜"ל ,כ˘כולם
כ‡ח„ מפלי‚ים עליו ב„ברי ˘בח ו‰ערכ„‚ ‰ו־
לים ועˆומים ו‰ו‡ כבן ע˘רים ו˘מונ ‰בלב„.
רבו ‰מוב ˜‰מרן ‚‰ר"˘ רוזובס˜י זˆו˜"ל
מעי„ עליו ב‰סכמ˙ו ‰נל‰ב˙‡‰" :ברך כמ„־
ר˘ו ‡ב בחכמ ‰ורב ב˘נים‰ ,רב ‡‚‰ון ‰מˆוין
ב˘ערים ,חריף וב˜י ֈויכונן ˆע„יו 'במע‚לי
ˆ„˜' בנ˙יבו˙ יו˘ר ‰‰בנ ,‰עול ‰ב‰רים ויור„
בעמ˜ים בעמ˜ ‰עיון "ֈוכמו כן נל‰בים „ברי
‰סכמ˙ו מרן בעל ‰˜‰ילו˙ יע˜ב זיע"‡‰ ,כו˙ב
עליו "‡˘ר ‰ו‡ מפורסם לעלוי ב‰בנ ‰עמו˜‰
וי˘ר ,‰מ‡„ נעל ,‰ובב˜י‡ו˙ מˆוינ ,‰ו‰ו‡
מ‰כי נכב„ים ומˆויינים מי˘יב„ '„˜‰ ‰פוני־
בז' ֈו‡ין ˆריך ל„י„י ול„כוו˙י"ֈ
מיני ‡ז במ˘ך ˘‰נים זכ ‰ר‡˘ ‰י˘יב‰
ל‰וˆי‡ ל‡ור עו„ ספרי "מע‚לי ˆ„˜" רבים על
מסכ˙ו˙ "˘‰ס ובכל ‰סו‚יו˙ ‰חמורו˙ .כמו כן
יˆ‡ו ל‡ור על י„י ˙למי„ו ‰וו˙י˜ ‰רב ‡‚‰ון
רבי ‡ליעזר וויספי˘ ˘ליט"‡ ספריו ב‡‚„‰
‰נ˜ר‡ים "˘יח ˆ„˜" ב‰ם מ˜ובˆים ˘יחו˙יו
ומ‡מריו ‡˘ר נ˘‡ בפני ˙למי„ים בי˘יב ‰וב‡־
ספו˙ ˘ונו˙ במ˜‰לו˙ רבבו˙ עמך בי˙ י˘ר‡ל.
כמו כן ב˘נים ‡‰חרונו˙ יˆ‡ו ל‡ור ב‰סכמ˙ו,
על י„י מערכ˙ "˘יח ˘מוע˘ ,"‰יעורים יומיים
וכלליים ˘נמסרו בי˘יב ‰ול‡ נכ˙בו על י„ו
כי ‡ם מ˘מוע ‰בלב„ ,בעריכ˙ חבר ˙למי„ים
מוב˜‰ים.

יום חמי˘י | ל׳ במרח˘וון ˙˘ע״ו

‡ח˙ מלחמו˙ ע˜ובו˙ על ע˜רי וˆביון ‰י„‰ו˙.
‡ך ר‡˘ ‰י˘יב ,‰עמו„ ‡‰מ˙ ˘ל‡ ח˙ ול‡ זע
מפני ‡י˘ ,ני‰ל ‡ו˙ם בעוז וב‚‡ון˙ ,וך ‰נ‰‚‰
˙מי„י˙ ˘ל "˜י„ו˘ ˘‰ם" ברבים.
בע˙ ‡ח˙ מ‰מערכו˙ על חומ˙  ˙„‰בעיר
עלו לבי˙ו ˘ל ר‡˘ ‰י˘יב ‰עס˜נים לנסו˙
ל˘„לו לס‚˙ מ‰מערכ ,‰בטענו˙ ˘ונו˙ ˘ל
פ‚יע ‰במˆב˘ ‰ל ‰י˘יב ‰וכ„ומ ,‰ור‡˘
‰י˘יב˘‰ ‰יב ל‰ם במטבע ל˘ונו ˘ל רבנו
„‚‰ול מרן ‰רב מבריס˜ זיע"‡ ,כי "לפני ˘‡ני
ר‡˘ י˘יב‡ - ‰ני י‰ו„י!" ומ˘ום כך ‡ני מחויב
בז ,‰בל‡ ל˙‰ח˘ב בח˘בונו˙ ‡לו.
˜˘ר מיוח„ ‰י ‰לו עם רבני וˆ„י˜י ‰עיר
‡˘„ו„ ובפרט עם ‰מ˜ובל ‡‚‰ון „ˆ‰י˜ רבי
מ‡יר ‡בוחˆיר ‰זˆו˜"ל‰˘ ,עריך ‡ו˙ו ו˙‰־
בט‡ ל‡ ‡ח˙ על ‚„לו˙ו ,פרי˘ו˙ו חסי„ו˙ו
ו˜„ו˘˙ו ˘ל ר‡˘ ‰י˘יב ‰זˆו˜"ל ,ו‡ף ˜‰פי„
לכב„ ‡ו˙ו בסי„ור ˜י„ו˘ין בני˘ו‡י יל„יו.
מלחמ˙ חורמ ‰ני‰ל ר‡˘ ‰י˘יב ‰כנ‚„ ר‡˘
‰עיר „‡ז על ˙ופע˙ מכיר˙  ‡"„‰וריבוי חילולי
˘‰ב˙ ˘בעי„ו„ו ‚˙‰ברו ב˙˜ופו˙ כ‰ונ˙ו.
נ‡ומיו חוˆבי ‰ל‰בו˙ בכיכרו˙ ‡˘„ו„ ב‰ם
˘‰מיע ‡˙ ˜ול זע˜˙ ˙‰ור ‰כנ‚„ ‰פרˆו˙ לל‡
ח˙ˆ ,רובים ע„יין בליבו˙ ˘‰ומעים וממ˘יכים
לע˘ו˙ פירו˙.
כמו כן עם כל מעמ„ו ‰מרומם כר‡˘
‰י˘יב ‰ומנ‰י‚ם ˘ל ˆיבור ‰יר‡ים בעיר‰ ,י‰
מ„י ערב ˘ב˙ ˆוע„ כבר˙ „רך ‡ל עבר ˘‰־
וו˜ים ב‡˘„ו„ ,על מנ˙ לזרז ולעו„„ ‡˙ בעלי
‰חנויו˙ ו„‰וכנים ל‡סוף ‡˙ מרכול˙ם ולס‚ור
‡˙ חנויו˙י‰ם ˜ו„ם כניס˙ ˘‰ב˙ .כ˘˙חינו˙יו
‡˘ר ב‡ו מלב ‡ו‰ב ˘‰פיעו פל‡ים ‚ם על ‡לו

מס‚ר˙ כולל עם ˘יעורי ˙ור ‰במ˜ום‰ ,ממ˘יך
ע„ ‰יום מכוחו ובזכו˙ו .כמו כן לחם בעוז על
ס‚יר˙ נמל ‡˘„ו„ ב˘ב˙ו˙ ,ו‡ף ‰לך ל˘ם יח„
עם ˜בוˆ˙ בחורים בעיˆומ˘ ‰ל ˘‰ב˙ למחו˙ -
„בר ˘‚רם לס‚יר˙ מפעלי ‰נמל ב˘ב˙ו˙ ˜ו„˘.

"‰רב „‰ומ ‰למל‡ך „'"

במ˘ך כיובל ˘נים ,ניˆב מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰
זˆו˜"ל "כמל‡ך ‰ניˆב על ר‡˘ „רך" ,ומסר ‡˙
כל חלבו ו„מו ו‡˙ כל ˘יעור ˜ומ˙ו ‰ענ˜י˙,
ל‰עמי„ ול‚„ל ˙למי„ים כבנים‡ .לפים ‡לפים
˘ל ˙למי„ים כבנים‰ ,עמי„ במ˘ך ˜רוב ל˘י־
˘ים ˘נ ,‰ב‡‰ב ‰ובחמל ‰ובנועם ‡ין ˜.ı
˙למי„יו חר„ו מפניו ב"יר‡˙ רוממו˙"
˘‡ינ ‰מˆוי ,‰יח„ עם "‡‰ב˙ עולם" בל˙י
נ„לי˙˙ .ופע ‰חרי‚ ‰וייחו„י˙ זו ב„ורו˙ ‡‰ח־
רונים ,מ‰וו ‰בבו‡˘ ‰ל "רב „‰ומ ‰למל‡ך
„' ˆ־ב˜ו˙"˘‡ ,ר "˙ור˙ ‡מ˙ יב˜˘ו מפי‰ו".
ממרומי ‚„לו˙ו ‰ענ˜י˙‰ ,י ‰מ˙עניין בכל
לב בכל פרט ופרט מ‰מ˙חולל בנפ˘ו ˘ל כל
˙למי„ ו˙למי„‚ .ם ל‡חר חמי˘ים ˘נ‰ ,‰יו לו
‡לפים ‡לפים˘ ,כל ‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ "בן יחי„".
ו‰ו‡ ל‡ ‰רפ ‰ל‰כו˙ על ˜ו„˜ו„ם ובעי˜ר
לחרוט ˙למים עמו˜ים בנפ˘ו˙י‰ם‰ .י ‰רב
ל˙למי„יו בכל ˙‰חומים‰ :ן ב˙ור‰ ‰ן ביר‡‰
ו‰ן ב˜˘‰פ ‰ט‰ור.‰
מ‡ו˙ מ˙למי„יו‰ ,רחי˜ו נ„ו„ ועזבו ‡˙
בי˙ ‰ורי‰ם ו˜בעו ‡˙ מ˜ום מ‚ורי‰ם בעיר
‡˘„ו„ ,על ‡ף כל ˘˜‰יים ,כ„י לי‰נו˙ מ‡ורו
ול‡ ל‰חסיר ˘ום ˘יח‡ ‰ו ˘יעור מרבם ‰‡‰וב
ו‰מוב‚˘ ˜‰י„לם כבנים ממ˘.
˘יעוריו ˘ל ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰יו י„ועים

מ˘ב˙ מברכים חו„˘ ‡לול ,ניכר ‰עליו יר‡‰
ו‡ימ˙ „‰ין נור‡י˙ ,כ‡˘ר מרן ‡‚‰ון „‚‰ול
זˆו˜"ל ‰י„ ‰ור˘ מכל בני ‰י˘יב ‰ל˙‰חז˜.
בחו„˘ ז‰ ‰י ‰מוסיף ˘יחו˙ מוסר וחיזו˜ מ„י
מוˆ‡י ˘ב˙˘ ,יחו˙ מיוח„ו˙˘ ,יחו˙ ˘ל ‡לול,
‡˘ר ‰ו˙ירו רו˘ם עז על ‡לפי בני ‰י˘יב ‰ל„ו־
רו˙י ‰ע„ ‰יום ע˘רו˙ ˘נים ל‡חר ני˘ו‡י‰ם,
כיˆ„ ˆריכים לפח„ מיום „‰ין.
במ‰לך חו„˘ ‡לול ‰י ‰עובר לפני ˙‰פיל‰
בחל˜ מ˙פילו˙ ‰מעריב ל‡חר בכיו˙ עˆומו˙
בס„ר מוסר ,כ‡˘ר בני ‰י˘יב ‰מ˙פללים עו„
במ˘ך ˘ע‡ ‰רוכ˙ ˙‡ ‰פיל˙ ˘‰מונ ‰ע˘ר.‰
בליל ר‡˘ון ˘ל סליחו˙‰ ,י ‰ני‚˘ ל‡מיר˙
‰סליחו˙ ב„מעו˙ ˘לי˘ ובבכי ˜ורע לב ,במ˘ך
˘ע‡ ‰רוכ ‰כ‡˘ר ‡ימ˙ „‰ין ‡ופפ˙ ‡˙ כולו..
כמו כן ‰י ‰ני‚˘ ל˙פיל˙ מעריב ומוסף בימי
ר‡˘ ˘‰נ ‰כ‡˘ר ‰ו‡ ˘ופך ˘יח ˆ˜ון כעב„
לפני ˜ונו ומרטיט ‡˙ לבו˙ ‡‰לפים ב˘‡‚ו˙יו
ובבכיו˙יו ,כבן ‰מ˙חט‡ לפני ‡ביו ˘ב˘מים.
ב˘נים ‰מו˜„מו˙ ‰י ‰ני‚˘ ‡ף ל˙פיל˙ נעיל‰
לפני ‰עמו„ ע„ ‡˘ר ˙‰עלף ˙וך כ„י ˙‰פיל‰
ומ‡ז ‰פסי˜.
‡ף ‡˙ יום ‰ו˘ענ‡ רב‡ ‰נחיל ל˙למי„יו
כ"יום „ין" ,כ‡˘ר בבני בר˜ מ˙כנסים מ„י ˘נ‰
מ‡ו˙ מבו‚רי ו˙למי„י ‰י˘יב ‰לס„ר לימו„
מיוח„ ול˙פיל˙ ˘חרי˙ ב‡וויר˙ ‰ימים נור‡ים,
בעו„ ב‡˘„ו„ מסר ˘יח ‰מיוח„˙ בסוכ˙ו ו˘ר
‡˙ ני‚וני ‰ימים ‰נור‡ים ועובר לפני ˙‰יב‰
ב˙פיל˙ ‰מוסף ובעבו„˙ ‰נענועים.
פעם ˙‰ב˜˘ ל˜יים עˆר˙ מספ„ בי˘יב.‰
ל‡חר מח˘ב ‰מרוב‡ ‰מר כי ‰רב מפוניבז'
‰פ˜י„ בי„יו פי˜„ון ,וכ‡˘ר י‚יע לי˘יב˘ ‰ל
מעל ‰י˘‡ל ‡ו˙ו ‰רב זˆ"ל ‡‰ם ˘מר בנ‡מנו˙
על ‰פי˜„ון ,ולפיכך בכל „בר ‰ו‡ חו˘ב ‡‰ם
יוכל לענו˙ לו בחיוב ועל „בר ז‡ ‰ינו יו„ע כיˆ„
לענו˙ לו.

מ„ברנ‡ „‡ומ˙י - ‰ל‡ורו
˘ל מרן ‡‰בי עזרי זיע"‡

˜˘ר בל ינ˙˜ ˜˘ר ר‡˘ ‰י˘יב ‰עם מורו
ורבו ‰מוב ˜‰מרן ‰בעל ‡‰בי עזרי זיע"‡,
כ˘ר‡˘ ‰י˘יב ‰נוע ıעמו בכל נו˘‡ וענין,
˜טן כ‚„ול ˆיבורי כפרטי˘ .מיר˙ו וחינוכו
‰ע˜בי ˘ל ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ל‡ לזוז כמל‡ נימ‰
מ‰ור‡ו˙יו ‰מ„וי˜ו˙ ו‰ברורו˙ ˘ל מרן ‡‰בי
עזרי ‰יוו סמל ו„ו‚מ‡ לˆיו˙ מוחלט ו„ב˜ו˙

9

התחיל
הגשם
והכביסה מחכה לייבוש?

עוד  2ימים ההגרלה!
הזדרזו להירשם!

כביסה
מייבש
עם אחריות לשנה
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על כל רכישה
במוקד נאמנים או
במוקדי המזומן
והצ'קים
בסך ₪500
תקבלו זכות להיכנס
להגרלה הגדולה.
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ככל שתקנו יותר תווים תוכלו
להגדיל את סיכוייכם לזכות!
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ההגרלה תיערך בעז"ה במוצש"ק פרשת
תולדות ,ג' כסליו ,בשעה 23:00
< להגרלה יוכנסו כל הרכישות החל ממוצש"ק האחרון ועד לשעת ההגרלה
< בעלי מוקדי מזומן וצ'קים ייכנסו אף הם להגרלה

~
התקשרו כעת למוקד ההזמנות:

072-33-60000
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‡בל
ב‡מונ˙ חכמים.
מרן ‡‰בי עזרי ˘‰יב לר‡˘
‰י˘יב‰‡ ‰ב ‰על ‡‰ב˙ו בכפל
כפליים‰‡ ,ב˘‡ ‰ר ˙‰בט‡ ‰ב˘־
ליחויו˙ ‰רבו˙ ,בעניינים ‚‰ורליים
ביו˙ר לכלל י˘ר‡ל‡ ,ו˙ם ע˘ ‰ר‡˘
‰י˘יב ‰ב˘ליחו˙ רבנו „‚‰ול זיע"‡
כ˘‰ו‡ סומך על נ‡מנו˙ו ב‡ופן
מוחלט .עו„נו בבחרו˙ו˘ ,לחו רבנו
„‚‰ול ‡ל רבנו מרן ‚‰רי"ז ‰לוי
זיע"‡ ,בנו˘‡ ˆיבורי ח˘וב‰˘ ,יי˙‰
לו ˘‰לכ ‰על עולם ‰י˘יבו˙‰ .רב
מבריס˜ ,סמך עליו ו‰ור ‰לו ‡˙
„‰רך לפעול בחכמ ,‰ו„וו˜‡ עם
כוונ‚ ‰מור" ‰ל˘ם ˘מים".
בלבבו˙ בני ˙‰ור ‰ח˜ו˜ים
נ‡ומיו ‰מפורסמים ו‰נו˜בים ˘ל
ר‡˘ ‰י˘יב‡ ,‰ו˙ם נ˘‡ במעמ„ים
‰מרכזיים ברחוב˘ ‰ל עיר בחייו ˘ל
מרן ‡‰בי עזרי זיע"‡ ,וב˘ליחו˙ו
ל˘‡˙ ‡˙ מ˘‡ ˜˙‰ופ ‰ל‰ב‰יר
ולח„„ ‡˙ ‚ו„ל ‰מערכ ‰וחוב˙
˘‰ע.‰
כו˘ר „יבורו ‰ח„ ‰ברור ו‰נו˜ב
‰עמי„ו ‡˙ ר‡˘ ‰י˘יב ‰כר‡˘ ‰מ־
„ברים בכל כינוס וכינוס בפני ר‡˘י
‡לפי י˘ר‡ל ,כ˘בנ‡ומיו ˆ‰ליח
בכוחו „‚‰ול ובי„ו ‰חז˜ ‰לפ˙וח
ול˘בר ‡˙ ‰לבבו˙ ול‰בעיר ‡˙ לב
˘‰ומעים ב‡˘ ˙‰ור ‰ו˜˘‰‰פ‰
‰ט‰ור.‰
בסיום "˘‰ס ‡˘ר ˜˙‰יים בי„
‡לי‰ו בערב ר‡˘ ˘‰נ˘˙ ‰נ"ז על
‡ף סירובו ‰מוחלט ל˘‡˙ „ברים
בפני ‰רבבו˙ מ˙וך ענוו˙נו˙ מיוח„˙
‰סכים ב‡חרי˙ו ˘ל „בר לב˜˘˙
מרנן ורבנן זיע"‡ ו˘ליט"‡ ל˘‡˙
„ברים לחיזו˜˘ ‰ל ˙ור.‰

חביבו˙ ‡ˆל ‚„ולי י˘ר‡ל

י„י„ו˙ ו‰ערכ„„‰ ‰י˙ עˆומ‰
‰יי˙ ‰לו ‡ˆל כל ‚„ולי י˘ר‡ל זיע"‡
ו˘יבלחט"‡ .רבנו עט"ר מרן ‚‰רי"˘

‡לי˘יב זיע"‡ ˜ירבו ב‡ופן מיוח„
ו‰ר‡ ˙‡ ‰חיב˙ו ‰עˆומ ‰כלפיו
ברבים .בח‚ ‰סוכו˙ ˙˘ע"‡ ,כ˘נ־
˙יים לפני ‰ס˙ל˜ו˙ו ,בי˜˘ רבינו מרן
‚‰רי"˘ זיע"‡ לחז˜ ‡˙ ר‡˘ ‰י˘יב‰
זˆ"ל ו‡˙ בני ‰י˘יב ‰על ר„יפו˙
˘ונו˙ ˘עברו במ˘ך ˙˜ופ‡ ‰רוכ,‰
ול˘ם כך ל˜יים ‡˙ מעמ„ '˘מח˙ בי˙
˘‰ו‡ב˘‰ '‰נ˙י˙ ˘‰יי˙ ‰מ˙˜יימ˙
מ„י ˘נ ‰ב‰יכל ‰י˘יב - ‰בבי‰מ"„
"˙פ‡ר˙ בחורים" מ˙ח˙ לבי˙ו ,כ„י
˘יוכל ל˙˙˘‰ף ולחז˜ ‡˙ ‰י˘יב.‰
‡ו˙ו מעמ„ עורר „‰ים רבים,
כ‡˘ר מרן ‚‰רי"˘ זיע"‡ על ‡ף
חול˘˙ו ‰רב ‰יר„ ל˙˙˘‰ף במ˘ך
˘ע‡ ‰רוכ ‰ב˘מח˙ ר‡˘ ‰י˘יב‰
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ו‡לפי ˙למי„יו ,כ‡˘ר לˆי„ו יו˘ב
יבלחט"‡ רבינו ר‡˘ ‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘
‡ויערב‡ך ˘ליט"‡.
כמו כן ˜˘ר ˜רוב ומיוח„ ‰י‰
לו עם כ"˜ „‡‰מו"רים מ‚ור זˆ"ל
ו˘ליט"‡ ,כ"˜ „‡‰מו"ר '‰בי˙
י˘ר‡ל' ,כ"˜ „‡‰מו"ר '‰פני מנחם'
זˆו˜"ל ויבלחט"‡ כ"˜ „‡‰מו"ר
˘ליט"‡.

"‡יב„˙י ‡˙ „˜‰י˘'ל ˘לי"

בכ"ב ב‡לול ˙˘נ"ט ‰ס˙ל˜ עליו
בנו יחי„ו וי˜ירו מחמ„ לבבו‡‚‰ ,ון
רבי חנוך ‰עניך ˜רלנ˘טיין זˆ"ל,
ל‡חר מחל ‰˘˜ ‰כ˘‰ו‡ בן מ"ב
˘נים בלב„ .מ‚יל ˆעיר ‰י ‰בנו זˆ"ל
יל„ ˘ע˘ועים ˘ל מרנן ורבנן ‚‡וני
ו‚„ולי „‰ור זיע"‡ ו˘ליט"‡ וע˙י„ו
‰י ‰ל‚„ולו˙ ונˆורו˙ ,כ‡˘ר בכל
עולם ˙‰ור‰ ‰י ‰מפורסם ב‚‡ונו˙ו
‰עˆומ ‰וˆ„˜ו˙ו בזיכוי ‰רבים.
ב˙˜ופ ‰זו ‰י˘ ‰רוי ב‡בל ‚„ול,
וב˘ע˙ מסע ‰לווי ‰נ˘‡ ‰ספ„
מרטיט ‰זכור לרבים ,במ‰לכו זע˜:
"חנוך‡ ,יב„˙י ‡˙ „˜‰י˘'ל ˘לי,
ועו„ ‡יז„˜ ‰י˘„˜ ,י˘ ˘‰י ‰נ‡מר
ב˜„ו˘ ‰ובט‰ר‡ ."‰ך לˆ„ ז‡˙
ניכרו בו כוחו˙יו ‰עˆומים במי„˙
'לול‡ ˙ור˙ך ˘ע˘ועי ‡ז ‡ב„˙י
בעניי' ,כ‡˘ר ‰ו‡ מטביע ‡˙ י‚ונו
וˆערו ב˘˜י„˙ ˙‰ור˘‡ ,‰ר ˘‰כיח‰
ממנו ‡˙ כל ייסוריו ‰רבים.

‡‚ו„ים בˆר‰

במ˘ך ˘‰נים י„ע ‡‚‰ון „‚‰ול
זˆו˜"ל חוליים וייסורים רבים ,כ‡˘ר
פעמים רבו˙ ‰י ‰מ‚יע למסור ‡˙
˘‰יעורים במסירו˙ נפ˘ ממ˘ ,ל‡חר
˘‰ו˙ ממו˘כ˙ ‡ˆל רופ‡ים ובב˙י
‰חולים.
בר‡˘ ˘‰נ˘˙ ‰ע"„ ‚‰יע
ל˙פיל˙ מעריב ל‰יכל ‰י˘יב,‰
ל‡חר ˙˜ופ˘ ‰ל‡ ‰י ‰בי˘יב„ ,‰בר

˘‚רם לחיזו˜ רב ב˜רב בני ‰י˘יב.‰
˘יח˙ו ‡‰חרונ ‰בי˘יב‰ ‰יי˙ ‰ביום
‰זיכרון לרבו „‚‰ול  -מרן ‡‰בי עזרי
זיע"‡ ˘נ˙ ˙˘ע"‚ ,במ‰לך ˘‰יח‰
נ˘‡ „ברים במ˘ך ˘ע‡ ‰רוכ ‰על
„רך ‰לימו„ וכיˆ„ ני˙ן ל‚„ול ב˙ור‰
וביר‡ ‰ב„רכם ˘ל רבו˙ינו זיע"‡.
ב˘נ˙יים וחˆי ‡‰חרונו˙ ‰י‰
˘רוי בחול˘„‚ ‰ול‰ .‰י„יעו˙
על ˘‡‰פוז בב˙י ‰חולים ˘‰ונים
עוררו „‡‚ ‰רב ‰ב˜רב בני ˙‰ור‰
ו‰י˘יבו˙ ,וב‰ור‡˙ מרנן ורבנן ‚„ולי
י˘ר‡ל ˘ליט"‡ יˆ‡ו ‰מונים ל˙פי־
לו˙ זע˜ ‰ו˙חינ ‰לרפו‡˙ו ˘‰למ.‰
עˆרו˙ ˙פיל‰ ‰מוניו˙ ˜˙‰יימו
בכל ‡˙ר ופר˜י ˙‰ילים נ‡מרו בבכי

וזע˜ ‰ב‰יכלי ˙‰ור ‰וב˙י ‰כנסיו˙.

‡˘כב˙י„ ‰רבי

במ˘ך ˘‰בוע ‡‰חרון ‰יו נ˙ונים
‰מוני בי˙ י˘ר‡ל בחר„„‚ ‰ול ‰וב־
˙˜וו˘ ‰יחוס ˜‰ב" ‰ויו˙יר לפליט‰
‡˙ ‡‚‰ון „‚‰ול ‡˘ר כל עם י˘ר‡ל
נ‰נ ‰מ‡ורו „‚‰ול‡ .ולם˙‡ ,מול
בˆ‰ריים נ˘ב‡ ‰רון ˜‰ו„˘ ונ„ם
לבו ˘ל ‰רוע‰ ‰נ‡מן ,ל„‡בון לב כל
י˘ר‡ל.

בנסוע ‡‰רון

מסע ‰‰לווי‰ ‰ענ˜ יˆ‡ מ‰יכל
י˘יב˙ ‚רו„נ‡ ב˜ריי˙ פוניבז' ˘ב‡˘־
„ו„ ,כ‡˘ר על פי ˆוו‡˙ו ל‡ ‰וכנס‰
‰מיט ‰ל‰יכל ‰י˘יב .‰ע˘רו˙ ‡לפי
‡נ˘ים נ‰רו למ˜ום מכל רחבי ‡‰ר,ı
בר‡˘ו˙ ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ליט"‡ ,ר‡˘י
י˘יבו˙ ,רבנים ,מרביˆי ˙ור ‰ויו˘בי
על מ„ין ורבבו˙ רבבו˙ ˙למי„ים
כבנים˘‡ ,ר ‡בי‰ם ‰רוחני ‰ס˙ל˜
מעלי‰ם ו‡˘‰ירם י˙ומים כפ˘וטו.
מ‡ו˙ ‡וטובוסים ‰בי‡ו רבבו˙ ליטול
חל˜ במסע ‰‰לווי.‰
במ˘ך ˘ע‡ ‰רוכ˘‰ ‰חירו כל
„‰רכים ‰מובילו˙ ל˜ריי˙ פוניבז',
בנ‰רו˙ ‡„ם ˘זרמו מכל רחבי ‰עיר
ו‡‰ר˜ .ıולו˙ זע˜ ‰ו˘בר ‰רעי„ו
‡˙ ˜ריי˙ פוניבז' ,כ‡˘ר במ˜ום נכחו
‡בלים ו„ו‡בים ח˙ניו ונכ„יו ‡‚‰ונים
˘ליט"‡ ,בר‡˘ו˙ רבנו ר‡˘ ‰י˘יב‰
‚‰ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡ ורבני
‰עיר ‡˘„ו„.
בכל מ˜ום עמ„ו י‰ו„ים ˘ל‡ יכלו
לעˆור ‡˙ פר„ ıמעו˙י‰ם על ‰חלל
˘נפער בעולם עם סילו˜ו ˘ל ‡‰י
ˆ„י˜ ,ועל ‰חסר ‰פרטי ‰עˆום ˜‰יים
בלבו ˘ל כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡ ,מ‰ס˙־
ל˜ו˙ו ˘ל עמו„ ˙‰ור ‰ו‰יר‡.‰

מסע ‰לווי‰

בˆוו‡˙ו בי˜˘ ˘ל‡ יי˘‡ו ‡חרי
מיט˙ו „ברי מספ„ ,ובע˜בו˙ כך נ˘‡
„ברים ˜ˆרים רבנו ר‡˘ ‰י˘יב‰
‚‰ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡.
נכ„ו ‰ר ‚"‰רבי ‡רי˜ ‰רלנ˘טיין
˘ליט"‡ ,ר‡˘ כולל '‡ו‰ל חנוך'
בירו˘לים‡ ,מר פר˜י ˙‰ילים פסו˜
בפסו˜ בבכיו˙ עˆומו˙ ,כ‡˘ר כל
‰˜‰ל חוזר ‡חריו בחיזו˜ עˆום

ובחר„˙ ‡לו˜ים.
רבנו ר‡˘ ‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘ ‡ויע־
רב‡ך ˘ליט"‡ נ˘‡ „ברי ˙‰עוררו˙
מרטיטים ,כ‡˘ר ˜‰ל ‰‰מונים
מ˙ייפח בבכי ב‡בלו˙ מוח˘י˙
ויו˜„˙) ,ר‡ ‰מס‚ר˙ בעמ' .(7
ל‡חר מכן נ˘‡ „ברים ˜ˆרים
ח„ב"נ ‡‚‰ון רבי מ˘˘ ‰מי„ע
˘ליט"‡˜‰˘ ,רי‡ ב˜ול בוכים
חל˜ים מˆוו‡˙ו ˘ל ר‡˘ ‰י˘יב‰
זˆו˜"ל )ר‡ ‰מס‚ר˙ בעמ'  ,(4כ‡˘ר
לבו˙י‰ם ˘ל ‡לפי ˙‰למי„ים נ˜רעים
ממילו˙ ‰פרי„˘ ‰ל רבם ‰‡‰וב,
ממ‡נים ל‡‰מין כי ‰וסר‰ ‰עטר‰
מעל ר‡˘ם.
ל‡חר מכן יˆ‡ מסע ‰לווי ‰לעבר
בי˙ ‰מ„ר˘ ‰מרכזי "‡בי עזרי"
˘ברובע ‚'˘ ,ם חיכו ‡וטובוסים
ל‰מונים ˘‰מ˘יכו לירו˘לים.
‡לפים ‡לפים ˘ל ‡בלים ,עטופי
בכי וי‚ון ו‰לומי ‰לם מ‰ב˘ור‰
 ,‰˘˜‰נ„ח˜ו בכל פינ‡ ‰פ˘רי˙ כ„י
ל˙˙˘‰ף ב‡˘כב˙י„ ‰רבי‰ .עס˜נים
נערכו בזמן ‰מˆומˆם וניסו ל˙˘‰לט
על ‰ס„ר˙ ,וך מ˙ן ‰ור‡ו˙ בטיחו˙
וני˙וב מסע ˜‰ו„˘ ב˙וך ‰˜‰ל
„‡‰יר.
מיט˙ו ˘ל ר‡˘ ‰י˘יב ‰זˆו˜"ל
‰מ˘יכ ‰לעבר בי˙ ‰‰לוויו˙ ˘מ‚ר
בירו˘לים˘ ,ם נערכ‰ ‰ט‰ר .‰מסע
‰לווי‰ ‰מ˘יך בר‡˘ו˙ רבנו ר‡˘
‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡.
ב‚‰יע ‰מיט ‰בסמוך לבי˙
‰מ„ר˘ 'בי˙ י‰ו˘ע' ˘ב˜ריי˙
בעלז בירו˘לים ,נ‡מר ˜„י˘ על י„י
ח„ב"נ ‡‚‰ון רבי ברוך מר„כי ‡טינ‚ר
˘ליט"‡ ,במעמ„ כ"˜ „‡‰מו"ר מ‚ור
˘ליט"‡ וב˙˙˘‰פו˙ ע˘רו˙ ‡בר־
כים ובני ˙ור.‰
‡לפי ‡נ˘ים ‰מ˙ינו ל‡חר מכן
בבי˙ ‰לוויו˙ '˘מ‚ר' בירו˘לים,
בכל זמן עריכ˙ ‰ט‰ר ,‰בר‡˘ו˙
‡‚‰ון „‚‰ול רבי מ˘ולם „ו„ ‰לוי
ס‡ל‡ווייˆי˜ ˘ליט"‡ ,ר‡ב"„ ירו˘־
לים ‡‚‰ון „‚‰ול רבי מ˘˘ ‰טרנבוך
˘ליט"‡‡‚‰ ,ון „‚‰ול רבי י˘ר‡ל
יˆח˜ ˜למנובי˘ ıליט"‡ ,ר‡˘י
י˘יבו˙ ורבנים ˘ליוו ‡˙ ‰מיט‰
בסמוך לבי˙ ‰‰לוויו˙ .רבנו ר‡˘
‰י˘יב‚‰ ,‰ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡,
יˆ‡ מרכבו ו˘ ‰‰בבי˙ ‰‰לוויו˙

בסמוך למ˜ום עריכ˙ ‰ט‰ר .‰ל‡חר
מכן ני‚˘ו ‰בנו˙ ו‡‰חים ˘ליט"‡
למיט ,‰כ„י ל˜רוע '˜ריע '‰כ„ין,
ול‡חר ‡מיר˙ „˜‰י˘ ,יˆ‡ מסע
‰‰לווי ‰ל„רכו ,ב„רך לבי˙ ‰מ„ר˘
"זופני˜" ב‚בע˙ ˘‡ול˘ ,ם ‰מ˙ינו
רבבו˙ ‡נ˘ים ˘מיל‡ו ‡˙ ˘כונ˙
‚בע˙ ˘‡ול˘ ,נס‚ר ‰ל˙נוע.‰
ב‡מיר˙ ˙‰ילים בבכי ובזע˜‰
פ˙חו נכ„יו ‰ר ‚"‰רבי יע˜ב מ˘‰
˘ליט"‡ ורבי ירוחם פי˘ל ˘ליט"‡,
כ‡˘ר ˜‰ל ‰רבבו˙ חוזר מיל‰
במיל .‰ל‡חר מכן ˜‰רי‡ ח„ב"נ
‡‚‰ון רבי מ˘˘ ‰מי„ע ‡˙ ˆ‰וו‡.‰
ל‡חר מכן יˆ‡ מסע ‰לווי ‰ל„רכ‰
‡‰חרונ ,‰כ‡˘ר ‰מיט ‰ני˘‡˙ בי„י
מ‡ו˙ ˙‰למי„ים ‰מס˙ופפים סביב
‰מיט ‰ומנסים ל‡חוז ב˜ˆו˙י.‰
במ˘ך ˘ע‡ ‰רוכ˙‰ ‰נ‰ל ל‡טו
מסע ‰‰לווי ‰לעבר בי˙ ‰חיים '‰ר
‰מנוחו˙' ,כ‡˘ר במ˜ום כבר מחכים
‡לפים „ומעים ו‡בלים˘ .ם נטמן
סמוך לרעיי˙ו ‰רבני˙ ˜„ˆ‰ני˙ זˆ"ל
ולבנו מחמ„ נפ˘ו זˆ"ל ול˜ול בכיו˙
‡לפי ‰מלווים˘˜˙‰˘ ,ו ל‡‰מין
על פרי„˙ם ‡‰חרונ ‰מרבם ו‡בי‰ם
‰‡‰וב ו‰נער.ı
‰ניח ‡חריו ‡˙ ‡חיו ‡‚‰ון רבי
‚ר˘ון ˘ליט"‡ ,ר‡˘ כולל "זכרון
ירוחם" בבני בר˜; ‡חיו ‰רב ‡‚‰ון
רבי ˘למ˘ ‰ליט"‡‰ ,עומ„ בר‡˘ו˙
˙למו„ ˙ור" ‰זכרון מ‡יר" בבני בר˜;
‡חו˙ו ‰רבני˙ ˘˙חי' ‡˘˙ ‡‚‰ון
רבי בˆל‡ל בלי„˘טין ˘ליט"‡ ,ו„ור
מפו‡ר ‰ממ˘יך ‡˙ „רכו ב˜ו„˘:
בנו˙יו ‰נ˘ו‡ו˙ לח„ב"נ ‡‚‰ון רבי
מ˘˘ ‰מי„ע ˘ליט"‡ ,ממל‡ מ˜ומו
בר‡˘ו˙ י˘יב˙ ‚רו„נ‡; ‡‚‰ון רבי
ברוך מר„כי ‡טינ‚ר ˘ליט"‡ ,ר‡˘
י˘יב˙ כנס˙ יחז˜‡ל ב‡לע„; ‡‚‰ון
רבי ‡‰ו„ ‡יזנטל ˘ליט"‡ ,ר"מ בי־
˘יב˙ ‚רו„נ‡; נכ„ים ונינים ˘ביני‰ם
מרביˆי ˙ור ‰ו‰ור‡ ,‰ממ˘יכים
ב„רכו „רך ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ונטועים
ב„' ‡מו˙ ˘ל ‰לכ.‰
עם ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘רוי ‰עולם ‰י‰ו„י
בכל ‡˙ר ב‡בל כב„ ,על ˘‰ריפ‰
‡˘ר ˘רף „' .ניˆחו ‡ר‡לים וניטל
‡רון ˜‰ו„˘„‚ ,ול כים ˘בר ב˙ עמי,
מי יי˙ן ˙מור˙ו.
˙ .נ .ˆ .ב.‰ .
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