


ה  ׁשָ ׂשֹוָרה ַהּקָ ַהּבְ
ֵדה  ׂשְ ֵאׁש ּבִ ָטה ּכְ ׁשְ ּפָ

ְיָלה  עֹות ַהּלַ ׁשְ קֹוִצים ּבִ
ל אֹותֹו  ַהְמֻאָחרֹות ׁשֶ

ַתּמּוז  י,  ז"ך ּבְ ִ ּשׁ ֵליל ׁשִ
התשע"א.

י  ַרּבִ ל,  ַהְמֻקּבָ יק  ּדִ ַהּצַ ֶהָחִסיד  ְפָלא,  ַהּמֻ אֹון  ַהּגָ
א  ּבָ ה "ּבַ י ֵמִאיר ַאּבּוֲחִציָרא, ַהְמֻכּנֶ ן ַרּבִ ֶאְלָעָזר ּבֶ

ק ְלֵבית עֹוָלמֹו. ּלֵ ֶאְלָעָזר", ִנְסּתַ

ְוָהְרָבבֹות  ָחַיִים,  ַהּלְ ֶאת  ְטפּו  ׁשָ ָמעֹות  ַהּדְ
ְבֵאר  ּבִ ִמְדָרׁשֹו  ית  ּבֵ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ְרָחָבה  ּבָ סּו  ּנְ ִהְתּכַ ׁשֶ
ל ֶאת ֶהָחָלל ֶהָעצּום  ִלים ְלַעּכֵ ַבע, לֹא ָהיּו ְמֻסּגָ ׁשֶ

א ֶאְלָעָזר. ּבָ ל ּבַ קּותֹו ׁשֶ ּלְ ְפַער ִעם ִהְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ָבט  ׁשְ ּבִ ד'  ּבְ ָסאִלי",  א  ּבָ ַה"ּבַ ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ֵמָאז 
עֹל  ֶאת  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָעָליו  ל  ִקּבֵ תשמ"ד,  ַנת  ׁשְ
ְרחֹוב ַקְפִריִסין  ּבִ ֵביתֹו ׁשֶ ר ּבְ ּגֵ ַהַהְנָהָגה. הּוא ִהְסּתַ
ּנּו  ִנים ָיָצא ִמּמֶ רֹות ׁשָ ְך ַעׂשְ ַבע, ּוְבֶמׁשֶ ְבֵאר ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
ִית  ם, ִמן ַהּבַ ָ ָעִמים ּבֹוְדדֹות. אּוָלם ִמּשׁ ה ּפְ ּמָ ַרק ּכַ

ָרֵאל. ַבע, ָיְצָאה אֹוָרה ְלָכל ִיׂשְ ְבֵאר ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ָרָכה,  ׁש ּבְ ִית, ְלַבּקֵ י יֹום ֶאל ַהּבַ יעּו ִמּדֵ ֲהמֹוִנים ִהּגִ
רּוי ָהָיה  ָ ּשׁ א ֶאְלָעָזר, ַעל ַאף ׁשֶ ה. ּוַבּבָ ּיָ ֵעָצה ְותּוׁשִ
ִאים  ל ֶאת ַהּבָ צֹומֹות ּוְבַתֲעִנּיֹות, ָהָיה ְמַקּבֵ ָלרֹב ּבְ

ְמָבֵרְך  ָהָיה  הּוא  ָרָחב.  ּוְבִחּיּוְך  ִנים  ּפָ ְמאֹור  ּבִ
ּובֹוֶכה,  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ר  ּוְבִעּקָ ּוְמַיֵעץ,  ט  ְמַנּוֵ ּוַמְנֶחה, 
ם ָזכּו ֶאְצלֹו ְלָיד  ּלָ ָרט. ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ַהּפְ ַלל ִיׂשְ ַעל ּכְ
ֶנָחָמה  ּוְלִמּלֹות  ִהית,  ַאּבָ ִלְרִחיָמִאּיּות  אֹוֶהֶבת, 

ְוִעידּוד.

ׁש  יתֹו, לֹא ְלַבּקֵ לּו ֶאל ּבֵ יעּו ַהֲהמֹוִנים ַהּלָ ה ִהּגִ ַעּתָ
ל ַעל מֹותֹו.  י ִאם ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַאּבֵ ְרָכתֹו, ּכִ ֶאת ּבִ
ַעל  ּבֹוֶכה  ֶאְלָעָזר  א  ּבָ ּבַ ָהָיה  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  אֹותֹו  ַעד 
ָרֵאל  ַלל ִיׂשְ ָכה ּכְ י ּבָ ִ ּשׁ ָרֵאל, ּוְבאֹותֹו ֵליל ׁשִ ַלל ִיׂשְ ּכְ

ְתאֹום. ֶפַתע ּפִ ָבה ּבְ ּכָ דֹול ׁשֶ אֹור ַהּגָ ָעָליו, ַעל ַהּמָ

א  ּבָ ר ּבַ ּפֵ ְתאֹוִמית ּכִ קּותֹו ַהּפִ ּלְ ִהְסּתַ ּבְ ֵאין ָסֵפק ׁשֶ
קּותֹו  ּלְ אי ָהְיָתה ִהְסּתַ ַוּדַ ּלֹו. ּבְ ֶאְלָעָזר ַעל ַהּדֹור ּכֻ
ר ַעל  ַטל ַעל ַעְצמֹו, ְלַכּפֵ ּנָ ן ִצּבּור ׁשֶ ְבִחיַנת ָקְרּבַ ּבִ
ִמְקֶרה  י קֶֹדם אֹותֹו  ּכִ ִרים,  ְמַסּפְ ְמקָֹרָביו  ָלל.  ַהּכְ
ָעִתיד  ָמה  ַבר  ּדְ י  ּכִ ֶאְלָעָזר  א  ּבָ ּבַ ָרַמז  ְמַזֲעֵזַע 

ִלְקרֹות.

דֹוֵלי  ה ִמּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ א ֶאְלָעָזר ַלּכַ ּבָ ֶלְכּתֹו ִהְצָטֵרף ּבַ ּבְ
ם. ּדֹוד  ֵ ת ַהּשׁ ַ חּו ַעל ְקֻדּשׁ ְרְצחּו ְוִנְטּבְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
נּו,  רֹאׁשֵ ֲעֶטֶרת  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ֶאְלָעָזר,  א  ּבָ ּבַ ל  ׁשֶ ְזֵקנֹו 
י ַמְצִליַח  יט ָהַאְכָזר, ַרּבִ ּלִ ַ יֵדי ַהּשׁ ָמרֹוקֹו ּבִ ִנְרַצח ּבְ
ְלֵבית  ַדְרּכֹו  ּבְ ָפל  ׁשָ ַעְרִבי  יֵדי  ּבִ ִנְרַצח  ָמאזּוז 
ְרפּו  חּו, ֶנֶהְרגּו ְוִנׂשְ ים ִנְטּבְ דֹוִלים ּוְקדֹוׁשִ ֶנֶסת, ּגְ ַהּכְ

ִנְפָרִדים 
 ִמַּבָּבא 
ֶאְלָעָזר

ּום  ִמּשׁ ַרק  ּנֹות,  ְמׁשֻ ִמיתֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ
ק  ּלֵ א ֶאְלָעָזר ִהְסּתַ ֱהיֹוָתם ְיהּוִדים. ּוַבּבָ
ּלֹו  ּכֻ ל  ּכָ ֶאת  ַסר  ּמָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ הּוא  ַאף 

ה. ּיָ ָרָכה ְותּוׁשִ ֵעָצה, ּבְ ַלֲהמֹוִנים, ּבְ

ָלַעד,  נּו  ִלּבֵ ּבְ א  ִנּשָׂ ְוַהְנָהגֹוָתיו  ִזְכרֹו  ֶאת 
ִנְצַעד,  ָאְרחֹוָתיו  ּבְ ִנְלַמד,  ָרָכיו  ִמּדְ
ָניו,  ּפָ ִזיו  נַֹעם  ּבְ ֶנֱחֶזה  יַח  ׁשִ ַהּמָ ּוְבִביַאת 

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ִּבְתִפַּלת
 ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי
אברהם אוחיון
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ִנים ּתֶֹכן ִעְנּיָ

10 א ֶאְלָעָזר                 ּבָ ל ּבַ ֵביתֹו ׁשֶ רּוִצים ֻמְפָלִאים ּבְ ּתֵ

12 ֶלא                                   אַֹרח ּפֶ ֶעְלמּו ּבְ ּנֶ ֵאִבים ׁשֶ ַהּכְ

14 ְלָיה                                          ְך ָיְצָאה ָהֶאֶבן ִמן ַהּכִ ּכָ

16 ָלה!"                                                   ּטְ ֵזָרה ִהְתּבַ "ַהּגְ

18 ים!"                                                      "ִיְקְראּו לֹו ַחּיִ

20 ּדּוְך ֶאל ַהּפַֹעל                        ִ ְך הֹוִציא ָהַרב ֶאת ַהּשׁ ּכָ

22 ן                                         ְמֻזּמָ ים ֶאֶלף ּדֹוָלר ּבִ ִ ֲחִמּשׁ
24 ֶסף ַאְרָצה?                        ִליְך ָהַרב ֶאת ַהּכֶ ַמּדּוַע ִהׁשְ

26 ַנִים!"                                          י ׁשְ ְרִויַח ּפִ ָנה ּתַ ָ "ַהּשׁ

28 מּונֹות?                                            ְרפּו ַהּתְ ַמּדּוַע ִנׂשְ

30 ָמה                                                    ְתַקּיְ ּנִ ָרָכה ׁשֶ ַהּבְ

32 יָעה                                              ּפִ ִהׁשְ ּכֹוס ֶהָעָרק ׁשֶ

34 ִעיר                        חּור ַהּצָ ל ַהּבָ תֹו ׁשֶ ָ ְרִגיׁשּותֹו ּוְקֻדּשׁ

36 ֹוֶטֶרת                                                  ל ַהּשׁ ּה ׁשֶ ָעְנׁשָ

38 ׁש!"                                ְתַקּדֵ ב ְוִתְלַמד – ּתִ ׁשֵ "ִאם ּתֵ

40 ּיֹוִטיָקה"                נּו ָלּה ַאְנִטיּבִ ּתְ ּיִ יד ָלרֹוְפִאים ׁשֶ ּגִ "ּתַ

42 ל ֵעיַנִים רּוָחִנּיֹות                                             ּכָֹחן ׁשֶ

44 ִהְתַאֲחָתה ֵמַעְצָמּה                                     ֶסת ׁשֶ ַהּלֶ

46 ֵבית ַהחֹוִלים                                    ִתים ּבְ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

48 ּפּוַח ְלִבְנָך"                                              ן ֶאת ַהּתַ "ּתֵ

50 א ָסאִלי                               ּבָ ל ַהּבַ ְפָלא ׁשֶ ֲחלֹומֹו ַהּמֻ

52                    "? ַדְקּתָ ה, ַהִאם ּבָ ּפָ "ּוֵמֲאחֹוֵרי ְמַכל ָהַאׁשְ

54 ּלֹא ִיְהיּו ְלָך ְיָלִדים?!"                     ה ָסבּור ׁשֶ "ְוִכי ַאּתָ

56 ָמה                                                    ִנּתּוַח ְללֹא ַהְרּדָ

58 ׁשֹוֵמַע ְלֵעָצה ָחָכם                                                    
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ְמָהר  ר ְוַהּנִ ּיֹום ַהּמַ ּבַ

ַתּמּוז התשע"א  ז"ך ּבְ

ְדָעה ָיד ְזדֹוִנית ֶאת  ּגָ

אֹון  ל ַהּגָ יו ׁשֶ ִתיל ַחּיָ ּפְ

ְפָלא, ֶהָחִסיד  ַהּמֻ

י ֵמִאיר ַאּבּוֲחִציָרא,  ן ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל, ַרּבִ יק ַהְמֻקּבָ ּדִ ַהּצַ

ה "ַּבָּבא ֶאְלָעָזר"  ַהְמֻכּנֶ

ִעיר  ַנת תש"ח ּבָ ָאב ׁשְ יֹום ד' ּבְ י ֶאְלָעָזר ַאּבּוֲחִציָרא נֹוַלד ּבְ ַרּבִ

ֵמִאיר,  י  ַרּבִ ְלָאִביו  ָמרֹוקֹו,  ּבְ ׁשֶ ִפיַלאְלת  ּתָ ְמחֹוז  ּבִ ׁשֶ ִריָסאִני 

ְמָחה. א ֵמִאיר" ּוְלִאּמֹו ָמַרת ׂשִ ּבָ ה "ּבַ ַהְמֻכּנֶ

ַאּבּוֲחִציָרא,  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵבית  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ָרְבָתה  נֹוַלד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

נֹות. ַבע ּבָ ן ִראׁשֹון ְלַאַחר ׁשֶ ָטן ָהָיה ּבֵ ינֹוק ַהּקָ ַהּתִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

א  ּבָ ַה"ּבַ דֹוׁש,  ַהּקָ ְזֵקנֹו  אֹודֹוָתיו  א  ּטֵ ִהְתּבַ ֵלָדתֹו  קֶֹדם  עֹוד 

הּוא  ׁשֶ יָך", ּכְ ֶטן ְיַדְעּתִ ְרָך ַבּבֶ ֶטֶרם ֶאּצָ תּוב: "ּבְ ְלׁשֹון ַהּכָ ָסאִלי", ּבִ

ה ּוְבָטֳהָרה. ָ ְקֻדּשׁ ָהַרְך ַהּנֹוָלד ָעִתיד ִלְגּדֹל ּבִ ְך, ׁשֶ רֹוֵמז ַעל ּכָ

ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ֶאְלָעָזר עֹוְרָרה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֵלָדתֹו 

ַעת  ׁשְ ּבִ ָנָתם  ְ ִפיַלאְלת ָקמּו ִמּשׁ ּתָ ְמחֹוז  ּבִ הּוִדים  ַהּיְ ִבים  ַהּתֹוׁשָ

ַעל  ִלְרקֹד  ְוֵהֵחּלּו  ַהּטֹוָבה,  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ַמע  ְלׁשֶ ַלְיָלה,  ֲחצֹות 

יָרה ּוְבָצֳהָלה. ׁשִ ּגֹות, ּבְ ַהּגַ

לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ְוהּוא  יָלה,  ַהּמִ ְבִרית  ּבִ ק  ַסְנּדָ ּכְ ב  ָיׁשַ ָסאִלי"  א  ּבָ ַה"ּבַ

ָחַלם קֶֹדם  בֹות ֲחלֹום ֻמְפָלא ׁשֶ ִעּקְ מֹו, ֶאְלָעָזר. ְוזֹאת, ּבְ ֶאת ׁשְ

ינֹוק. ל ַהּתִ ֵלָדתֹו ׁשֶ

ַחת ַאּבּוֲחִציָרא  ּפַ ָכל ִמׁשְ "י ְוָתַמּה, ַמּדּוַע ּבְ ּבִ ֲחלֹומֹו הֹוִפיַע ַרׁשְ ּבַ

א ָסאִלי"  ּבָ נֹו, ֶאְלָעָזר? ַה"ּבַ ם ּבְ א ֶאת ׁשֵ ֵאין ְולּו ֶיֶלד ֶאָחד ַהּנֹוׂשֵ

ם ֶאְלָעָזר,  ֵ א ֶאת ַהּשׁ ֵלד לֹו ִיּשָׂ ּוָ ּיִ ֶכד ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּנֶ ִהְבִטיחֹו, ׁשֶ

ָמה  ִנְתַקּיְ ֵמִאיר,  י  ַרּבִ נֹו,  ּבְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ִלְבנֹו  יָלה  ַהּמִ ּוִבְבִרית 

ַהַהְבָטָחה.

ִנים,  ּבָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִמּתֹוְך  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

ְלָוה  ַ י ֵמִאיר. ְואּוָלם, ְיֵמי ַהּשׁ ּנֹוְלדּו ְלַרּבִ ׁשֶ

ֲעבֹר  ּכַ ָאְרכּו.  לֹא  ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ָטן נֹוַתר  ִנים ִנְפְטָרה ָהֵאם ְלֵבית עֹוָלָמּה, ְוֶאְלָעָזר ַהּקָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ָיתֹום ֵמִאּמֹו.

ֵרה,  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תשכ"ו,  ַנת  ׁשְ ּבִ

יָעה ָהֵעת ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.  י ִהּגִ י ֵמִאיר, ּכִ ֶהְחִליט ָהָאב, ַרּבִ

ּדֹוד. ִעיר ַאׁשְ בּו ּבָ ְ ָחה ַאְרָצה ְוִהְתַיּשׁ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְוָכְך ָעלּו ּבְ

ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַעְצמֹו  ִקיַע  ִהׁשְ ִנים  ׁשָ אֹוָתן  ָכל  ּבְ

ַוֲחִסידּות,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ִריׁשּות,  ּפְ ַהְנָהגֹות  ְלַצד  ְוזֹאת  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

נֹוַעד  הּוא  י  ּכִ ָעָליו  ָהָיה  ר  ִנּכָ ְנקּותֹו  ִמּיַ ָבר  ּכְ ְלַעְצמֹו.  ל  ּגֵ ּסִ ׁשֶ

ַבֲחמּוָרה,  ּכְ ה  ַקּלָ ַעל  יד  ִהְקּפִ ֵעיָניו,  ַעל  ַמר  ׁשָ הּוא  ִלְגדֹולֹות. 

מֹו  ָחה ִהְצִמידּו ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ ָחִסיד ּוָפרּוׁש, ַעד ׁשֶ ְוִהְתַנֵהג ּכְ

ְהיֹותֹו ֶיֶלד... ָבר ּבִ א" ּכְ ּבָ ֶאת ַהּתַֹאר "ּבַ

ְצָעָדיו  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ם  ׂשָ ָלָאֶרץ,  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ָעלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ י  ִמּפִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ם  ׁשָ "ם,  ָהַרְמּבַ יַבת  ִליׁשִ

ּוְלַאַחר  ָסאִלי",  א  ּבָ ַה"ּבַ ְזֵקנֹו  ל  ׁשֶ ְמקָֹרבֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַחּפּוָטא, 

ָקָטמֹון  כּוַנת  ׁשְ ּבִ יֹוֵסף"  "ּפֹוָרת  יַבת  יׁשִ ּבִ ִלְלמֹד  ָעַבר  ן  ִמּכֵ

יָבה. ְתִמיֵדי ַהְיׁשִ ֶאָחד ִמּמַ ם נֹוַדע ּכְ ַלִים, ׁשָ ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ

א  ּבָ ּבַ ָהָיה  ָיִמים,  ֵמאֹוָתם  ֲחֵבָריו  ִרים  ְמַסּפְ ְך  ּכָ ִנים,  ׁשָ אֹוָתן  ּבְ

ְרצּופֹות,  עֹות  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַרְגָליו  ַעל  ַלֲעמֹד  נֹוֵהג  ֶאְלָעָזר 

ִקיָדה ֲעצּוָמה. ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ הּוא עֹוֵסק ּבַ ׁשֶ ּכְ

אֹוָתן  ָבר ּבְ ְרֵסם ּכְ ה ְלִהְתּפַ ִמיַרת ָהֵעיַנִים ֵהֵחּלָ ׁשְ ם ַהְנָהָגתֹו ּבִ ּגַ

ּדֹוד  ַאׁשְ ית ָאִביו ּבְ יַע ִמּבֵ חּור ַמּגִ יָבה ָהָיה ַהּבָ ִנים. ְלִבְנַין ַהְיׁשִ ׁשָ

יד  ַמְקּפִ ָהָיה  ֵכן  ּוְכמֹו  ִוילֹונֹות,  ּבְ ים  ְמֻכּסִ ַחּלֹונֹוָתיו  ׁשֶ ֶרֶכב  ּבְ

ֵקל, ָחִליָלה,  א ִיּתָ ּמָ ר, ׁשֶ ָלל ְוִעּקָ יָבה ּכְ ְנַין ַהְיׁשִ ּלֹא ָלֵצאת ִמּבִ ׁשֶ

ע  ַאְרּבַ ָעה  ׁשָ ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ יֹוֵצא  ָהָיה  ְקֶוה  ַלּמִ ַמְראֹות ֲאסּוִרים.  ּבְ

ָהְרחֹובֹות ָהיּו ֵריִקים ֵמָאָדם... ָעה ׁשֶ ׁשָ ָוֵחִצי ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ּבְ

בֹוָרה.  ּדְ ָמַרת  ֶאת  ה  ָ ְלִאּשׁ א  ְוָנׂשָ ְלִפְרקֹו  יַע  ִהּגִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

ִקיַע  יְך ְלַהׁשְ י ֶאְלָעָזר ִהְמׁשִ ִנים ּוָבנֹות נֹוְלדּו ָלֶהם, ְוַרּבִ ְבָעה ּבָ ׁשִ

ר. ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ "ס ּוַבּפֹוְסִקים, ּבַ ַ ּשׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּבַ ַעְצמֹו ּבְ

ַנת תשמ"ד,  ָבט ׁשְ ׁשְ ד' ּבִ א ָסאִלי", ּבְ ּבָ ל ַה"ּבַ ִטיָרתֹו ׁשֶ ְלַאַחר ּפְ

ָסבֹו,  ל  ׁשֶ ַמְרִעיתֹו  צֹאן  ַהְנָהַגת  ֶאת  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָעָליו  ל  ִקּבֵ

ַבע. ְבֵאר ׁשֶ ּבִ ְרחֹוב ַקְפִריִסין ׁשֶ ְוֵהִקים ֶאת ֲחֵצרֹו ּבִ

ִנים  ׁשָ רֹות  ַעׂשְ ְך  ּוְבֶמׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ר  ּגֵ ִמְסּתַ ֵהֵחל  ֶאְלָעָזר  ַּבָּבא 
ִית  ם, ִמן ַהּבַ ָ ָעִמים ּבֹוְדדֹות. אּוָלם ִמּשׁ ה ּפְ ּמָ ּכַ ּנּו ַרק  ָיָצא ִמּמֶ

ָרֵאל. ַבע, ָיְצָאה אֹוָרה ְלָכל ִיׂשְ ְבֵאר ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ְמחּוי,  ית ּתַ ּבֵ ם  ּגַ ּבֹו הּוַקם  ִית,  ַהּבַ י יֹום ֶאל  יעּו ִמּדֵ ִהּגִ ֲהמֹוִנים 

ֵעָצה  ָרָכה,  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵ ְמָנת  ַעל  ִנים,  ּוִמְסּכֵ ים  ֲעִנּיִ ְלַהֲאִכיל 

ה. ּיָ ְותּוׁשִ

ֶאת  אּוָלם  ּוְבַתֲעִנּיֹות,  צֹומֹות  ּבְ ָלרֹב  ָהָיה  רּוי  ׁשָ ֶאְלָעָזר  א  ּבָ ּבַ

ִנים ּוְבִחּיּוְך ָרָחב. הּוא ָהָיה ְמָבֵרְך  ְמאֹור ּפָ ל ּבִ ִאים ָהָיה ְמַקּבֵ ַהּבָ

ָרֵאל  ַלל ִיׂשְ ל ּובֹוֶכה, ַעל ּכְ ּלֵ ר ִמְתּפַ ט ּוְמַיֵעץ, ּוְבִעּקָ ּוַמְנֶחה, ְמַנּוֵ

ִהית,  ם ָזכּו ֶאְצלֹו ְלָיד אֹוֶהֶבת, ִלְרִחיָמִאּיּות ַאּבָ ּלָ ָרט. ּכֻ ְוַעל ַהּפְ

ּוְלִמּלֹות ֶנָחָמה ְוִעידּוד.

ַבע  ׁשֶ ְבֵאר  ּבִ ַאְבֵרִכים  ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ּכֹוֵלל  ֶהֱחִזיק  ֶאְלָעָזר  ַּבָּבא 
ְך  רֹות ְצָדָקה, אּוָלם יֹוֵתר ִמּכָ ְסכּוֵמי ָעָתק ְלַמּטְ ָסִפים ּבִ ר ּכְ ּוִפּזֵ

תֹו  ָ ְקֻדּשׁ כַֹח ִצְדקּותֹו,  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ֶאְלָעָזר ֶאת ָהעֹוָלם  א  ּבָ ּבַ ֶהֱחִזיק 

ּוְפִריׁשּותֹו.

ְוָהָיה  נֹוָרא,  ִצְמצּום  ּבְ ַחי  ׁשֶ ֲחִניָנא,  י  ַרּבִ ַעל  ֶרת  ְמַסּפֶ ָמָרא  ַהּגְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ ְלֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ָחרּוִבים  ַקב  ּבְ ק  ּפֵ ִמְסּתַ

ִנּזֹון  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  "ּכָ ְזכּותֹו.  ּבִ ם  ִהְתַקּיֵ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ יל,  ַמְקּבִ ּבְ

ַקב  י לֹו ּבְ ִני ּדַ ָמָרא, "ַוֲחִניָנא ּבְ ִני", אֹוֶמֶרת ַהּגְ ִביל ֲחִניָנא ּבְ ׁשְ ּבִ

ת". ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ָחרּוִבין ֵמֶעֶרב ׁשַ

י  ַרּבִ דֹוׁש,  ַהּקָ ל  ַהְמֻקּבָ ם  ּגַ ָעַמד  לֹוַמר,  ר  ֶאְפׁשָ זֹו,  ְבִחיָנה  ּבִ

ֵגף,  ֲעֵדנּו. הּוא ַעְצמֹו ָצם ְוִהְסּתַ ֵגן ּבַ ֶאְלָעָזר ַאּבּוֲחִציָרא ְזכּותֹו ּתָ

ּלֹו. תֹו ּוְתִפּלֹוָתיו ֶהֱחִזיק ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ָ כַֹח ְקֻדּשׁ אּוָלם ּבְ

ם ֵמָאְרחֹוָתיו, ּוְלַהְנִהיג  ּשֵׂ ְדָרָכיו, ְלַהְתּבַ ה ֵליֵלְך ּבִ ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ָאתֹו. ָאֵמן. ַהְנָהָגתֹו ּוְכַצּוָ ה ּוְבָטֳהָרה, ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ַעְצֵמנּו ּבִ

ָיִדי ַעד  ּבְ ע  ּיַ ּסִ ְוָכאן ַהָּמקֹום ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ׁשֶ
ַיְלֵדי  ְלִחּנּוְך  ּוַבֲעִקיִפין  ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ ׁשּור  ַהּקָ ָכל  ּבְ ּוִבְפָרט  ֲהלֹום, 

ֵלאלֵֹקי  ף  ִאּכַ ה',  ם  ֲאַקּדֵ ה  ּמָ ּבַ ָסָבא.  ָרֵאל  ִיׂשְ רּוַח  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָמַלִני ַעד ּכֹה? ר ּגְ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָמרֹום, ַעל ּכָ

ְלִמי  ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ סֹוף  ְוֵאין  ָרָכה  ּבְ ִמּלֹות  ר  ּגֵ ֲאׁשַ ית,  ֵראׁשִ

ֵלָמה  ְמִסירּות ֵאין ֵקץ ּוְבֶנֱאָמנּות ׁשְ ֲעבֹוָדִתי, ּבִ ה ֵאַלי ּבַ ְתַלּוֶ ּמִ ׁשֶ

ְוַהְמֻיָחד,  ְקצֹוִעי  ַהּמִ ׁשֹון  ַהּלָ עֹוֵרְך  הּוא  ֲהלֹא  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ֶזה 

ִליָט"א.  י ָׁשאּול עֹוַבְדָיה ָּפָתָיה ׁשְ ְיִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי, הרה"ג ַרּבִ

ַהֲאָדַרת  ׁשֹון ְוֵהן ּבְ ֲעִריַכת ַהּלָ ִדיר, ֵהן ּבַ ֵעִני ּתָ ַעִני ּוְמַסּיְ ּיְ ּסִ ַעל ׁשֶ

ֶקת. ּתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת  ְקצֹוִעית ְוַהְמֻדּיֶ חּוִדית, ַהּמִ ַדְרּכֹו ַהּיִ ַהּתֶֹכן ּבְ

קֹוֶנְּפִניְצִקי  ָׂשָרה  הגב'  ּוִרים  ּשׁ ַהּכִ רּוַכת  ּבְ ֶרת  ּיֶ ְוַהּצַ ִנית  ָלָאּמָ

ּיּוַע ָהִעְקִבי  ים ְוַעל ַהּסִ ְקצֹוִעּיִ ְקִסיִמים ְוַהּמִ ִחי' ַעל ִצּיּוֶריָה ַהּמַ ּתְ

ְוַהּקֹוְלעֹות  ימֹות  ְחּכִ ַהּמַ ֲעצֹוֶתיָה  ּבַ ֶפר,  ַהּסֵ ְיִציַרת  י  ַלּבֵ ׁשְ ָכל  ּבְ

יָהה  ּגִ ִנית ְוַהּמַ ְקּדָ ל ּתֹוָדה ְוַהֲעָרָכה ַלּנַ ָרה.. ָחְפַנִים ׁשֶ ּטָ ֶאל ַהּמַ

יּהַ  ּגִ ַלּמַ דֹוָלה  ּגְ ּתֹוָדה  ִהיְרְשָׁמן.  ְיהּוִדית  הגב'  ְקצֹוִעית,  ַהּמִ

ֶבת  ֲחׁשֶ ַהּמַ ְמֶלאֶכת  ַעל  ַפְרְּבְׁשֵטיין  ָנֳעִמי  הגב'  חּוִדית,  ַהּיִ

ָכל  ּבְ ִסּיּועה  ְוַעל  ַהּתֶֹכן  ּפּוֵרי  ּוְבׁשִ ָלׁשֹון  הֹות  ַהּגָ ּבְ ֶקת  ַהְמֻדּיֶ

ִמיִרי  הגב'  ן,  ָאּמָ ַיד  ּבְ ָרִפיָקִאית  ְוַהּגְ ֶבת  ַלְמַעּצֶ אֹוֶדה  ן  ּכֵ ֵעת. 

תֹו ְוַעד סֹופֹו. ָחְפַנִים  ִחּלָ ֶפר ִמּתְ ְפַלְקֶסר, ַעל ִעּצּוב ְוִעּמּוד ַהּסֵ

ַרת ַהּטֹוב ִליִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי ָהַרב רֹון ֶסַגלֹוִביץ',  ל ּתֹוָדה ְוַהּכָ ׁשֶ

ְוַלֲאִחיָסָמְך  ַלֲאִחיֶעֶזר  ִלי  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֶהָחׁשּוב,  ר  ּיָ ְוַהּצַ ן  ָהָאּמָ

ָפִרים.   ָכל ִעְנְיֵני ֲהָפַקת ַהּסְ ּבְ

ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ ְוַהֲחׁשּוָבה,  בּוָדה  ַהּכְ ְלַרְעָיִתי  אֹוֶדה  ָבר,  ּדָ ַאֲחִרית 

ֲעִמיד  ָדָבר ַהּמַ ר ִהיא ּכְ ִחי', ֲאׁשֶ ְעָלּה, ָמַרת ַנֲעָמה ּתְ ֲעֶטֶרת ּבַ

ׁשֹוֵאב  ֲאִני  ה  ּנָ ִמּמֶ ּפֹוֵעל,  ֲאִני  ּה  ּלָ ֶ ִמּשׁ ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  ְלָכל 

ִסּיּוָעּה  י לּוֵלא  ּכִ ּתֹוָדִתי,  ַרת  ַהּכָ ֲאִני ָחב ֶאת  ְוָלּה  ּכֹחֹוַתי,  ֶאת 

ַעל  ְלָבֵרְך  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ְפָעל  ַהּמִ ָכל  ּבְ ִמיִדי  ַהּתְ

ּה הּוא.  ּלָ ׁשֶ ֶכם,  ּלָ ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ  - ּוְלִפיָכְך  ְיִציָרה,  ל ׁשּום  ׁשֶ ְגָמר  ַהּמֻ

ל ֲעָמֵלנּו,  ִנים ְוִלְראֹות ַנַחת ִמּכָ ים ּוְמֻתּקָ ים ֲאֻרּכִ נּו ה' ְלַחּיִ ְיַזּכֵ

ָאֵמן.   

    ניסן תשע"ח
           אברהם אוחיון

א ּבָ  ַהּבַ
ֶאְלָעָזר

א ּבָ  ַהּבַ
ֶאְלָעָזר

ָמה ַהְקּדָ
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ל  ׁשֶ ַסְפָסֶליָה  ֶאת  ָחַבׁש  ְצִעירּותֹו  ּבִ ָעצּום.  ַמְתִמיד  ּכְ ֶאְלָעָזר  א  ּבָ ּבַ נֹוַדע  ֲחרּותֹו  ּבַ ִמיֵמי  ֹוד 
ָהָיה  לֹא  עֹות  ׁשָ י  ּבֵ ּגַ ַעל  עֹות  ׁשָ ְך  ּוְבֶמׁשֶ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ָקָטמֹון  כּוַנת  ׁשְ ּבִ יֹוֵסף"  "ּפֹוָרת  יַבת  ְיׁשִ

ר. ֶטְנּדֶ ָמׁש ִמן ַהּסְ

ַהְנָהָגה  א ֶאְלָעָזר ָאַחז ּבְ ּבָ י ּבַ ר, ּכִ ִנים ְמַסּפֵ אֹוָתן ׁשָ תֹו ּבְ ְמִחּצָ ַמד ּבִ ּלָ ה, ׁשֶ ְדעֹון ֲעִטּיָ י ּגִ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
קֹומֹו. ר הּוא ֵאינֹו ָזז ִמּמְ ֲאׁשֶ עֹות ֲאֻרּכֹות, ּכַ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲעִמיָדה, ּבְ ִמיָנּה. הּוא ָהָיה לֹוֵמד ַעל ַרְגָליו ּבַ ְמֻיֶחֶדת ּבְ

עֹות ְרצּופֹות לֹא  ֵרה ׁשָ ׁש ֶעׂשְ ְך ׁשֵ ֶמׁשֶ י ּבְ ים, ּכִ א ֶאְלָעָזר ּוְמַגּלִ ּבָ ר, ָהִיינּו עֹוְקִבים ַאֲחֵרי ּבַ ְך ִסּפֵ ַעם, ּכָ לֹא ּפַ
ר! ֶטְנּדֶ ָעַזב ֶאת ַהּסְ

ף ַרְגלֹו לֹא  י ּכַ ִרים, ּכִ ה ֻמְפָלָאה. ֲחֵבָריו ְמַסּפְ ִמּדָ ִמיַרת ָהֵעיַנִים ּבְ ׁשְ א ֶאְלָעָזר ּבִ ּבָ ִנים ָאַחז ּבַ אֹוָתן ׁשָ ּוְכָבר ּבְ
ְראֹות ֲאסּורֹות. ֵצל ִמּמַ ֵדי ְלִהּנָ יָבה. ְוזֹאת, ּכְ ְמַעט ִמחּוץ ְלִבְנַין ַהְיׁשִ ְרָכה ּכִ ּדָ

ר ָהְרחֹובֹות  ֲאׁשֶ ע ָוֵחִצי ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ּכַ ָעה ַאְרּבַ ׁשָ א ֶאְלָעָזר ּבְ ּבָ ה ּבַ ְקֵוה, ָהָיה עֹוׂשֶ ָכל יֹום ֶאל ַהּמִ ְרּכֹו ּבְ ֶאת ּדַ
ָהיּו ֵריִקים ֵמָאָדם...

ָעְמדּו  ַרּבֹוָתיו  ְוַגם  ְוַהּפֹוְסִקים,  ְלמּוד  ַהּתַ ַים  ּבְ ֲעצּומֹות  ְיִדיעֹות  לֹו  ִהְקְנָתה  ֶאְלָעָזר  א  ּבָ ּבַ ל  ׁשֶ ַהְתָמָדתֹו 
אֹונּותֹו. ִנְפָעִמים ֵמעֶֹצם ּגְ

ׁשּוָבה  ים ּתְ ׁשִ ִנים, ַהְמַבּקְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַדּיָ ן ָהָיה ִלְראֹות ּתַ ַבע, ִנּתָ ְבֵאר ׁשֶ ִית ּבִ ין ַהּפֹוְקִדים ֶאת ַהּבַ ְוָכְך, ּבֵ
ר. ְסּתָ תֹוַרת ַהּנִ אּור ּבְ ִהי, ִחּזּוק ְלַמֲהָלְך ַרְעיֹוִני, אֹו ּבֵ ְלׁשֶ ָיה ֲעצּוָמה ּכָ רּוץ ְלֻקׁשְ ִהְלָכִתית, ּתֵ

יַבת  יׁשִ א ֶאְלָעָזר ּבִ ּבָ ל ּבַ ָהָיה ַרּבֹו ׁשֶ יץ, ִמי ׁשֶ ׁשִ ים קֹוּפְ י יֹוֵסף ַחּיִ אֹון ַרּבִ ּגָ ה ּבַ ְדעֹון ֲעִטּיָ י ּגִ ַעם ִהְבִחין ַרּבִ ּפַ
ָמָרא... ְחיֹו ֲאחּוָזה ּגְ ית ׁשֶ א ֶאְלָעָזר ְוַתַחת ּבֵ ּבָ ל ּבַ יתֹו ׁשֶ הּוא יֹוֵצא ִמּבֵ ׁשֶ "ּפֹוָרת יֹוֵסף", ּכְ

דֹוׁש?" ְלִמידֹו ַהּקָ ל ּתַ יו ׁשֶ ֵרְך ִמּפִ א ַרק ְלִהְתּבָ ְדעֹון, "ַהִאם ָהַרב לֹא ּבָ י ּגִ ַמּה ַרּבִ ָמָרא?" ּתָ "ַמּדּוַע ָהַרב אֹוֵחז ּגְ

ר  "ס! ְוַכֲאׁשֶ ַ ָכל ַהּשׁ ִקי ּבְ אֹון ָעצּום ְונֹוָרא, ַהּבָ א ֶאְלָעָזר ִהּנֹו ּגָ ּבָ י ּבַ ע ְלָך, ּכִ יץ, "ּדַ ׁשִ יב ָהַרב קֹוּפְ "לֹא" ֵהׁשִ
ט ִלי ֶאת  ר ֲאִני ַמְתִחיל ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ֲהֵרי הּוא ּפֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ד ּכַ יתֹו. ּוִמּיָ ִלּמּוִדי, ֲאִני עֹוֶלה ֶאל ּבֵ ה ּבְ ֶ ֲאִני ִמְתַקּשׁ

ְבִהירּות ֻמְפָלָאה". ָבִרים, ּבִ ַהּדְ

מּוָרה  ֶכת ּתְ ַמּסֶ "ס, ּבְ ַ ּשׁ ֵני ְמקֹומֹות ּבַ ׁשְ ִדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות ּבִ יִתי ּבְ ֵ יץ, "ַהּיֹום ִנְתַקּשׁ ׁשִ ה" ָחַתם ָהַרב קֹוּפְ "ִהּנֵ
ֶאְלָעָזר,  א  ּבָ ּבַ ְפֵני  ּבִ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ֶאת  י  ְגּתִ ִהּצַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְוָקׁשֹות,  ְסבּוכֹות  ַמֶסְכּתֹות  ֵהן  ׁשֶ ִריתֹות,  ּכְ ֶכת  ּוְבַמּסֶ

ה ּוְבָטֳהָרה"... ָ ְקֻדּשׁ ל ּתֹוָרה ּבִ י ָאֵכן, ֶזהּו ּכָֹחּה ׁשֶ ִהיר, ַהְפֵלא ָוֶפֶלא, ּכִ ד ְלַמֲעֶנה ּבָ ָזִכיִתי ִמּיָ

רּוִצים ֻמְפָלִאים   ּתֵ
א ֶאְלָעָזר ּבָ ל ּבַ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ

ע


