
  45  מילי דפרידה

  ה"כא באדר ראשו� תשנ, יו� ג, ד"בס

        מילי דפרידהמילי דפרידהמילי דפרידהמילי דפרידה
        לללל""""ז אויערבא� זצז אויערבא� זצז אויערבא� זצז אויערבא� זצ""""מר� הגרשמר� הגרשמר� הגרשמר� הגרש

כי , ל"ז אויערבא� זצ"לא באתי במלי� ספורות אלו לספוד למר� הגרש
מלות . לא יהיה זה מכבודו שאעיז לנסות ולהערי� את גדולתו ושלמותו

  .פרידה ה� אלו

 תדיר .בכעשרי� וחמש השני� האחרונות השתדלתי לעמוד לרשותו
להיות בקרבתו . את פניו שכה אהבתי, כראות פני שכינה, זכיתי לראות

להאזי� , מעול� לא סירב לקבלני. עד��ולשמוע את דבריו היה מעי� ג�
דיני נפשות ,  מורכבות ככל שהיו–לשאלותי ולדו� בבעיות שהבאתי בפניו 

. אתר� לכול� קיבלתי תשובה ופתרו� על–ממש הנוגעי� לפרט או לכלל 
זו , הא� רק פחות מכשבועיי� מאז ענה לי לשאלתי האחרונה שהבאתי בפניו

  ?)ק א"תכ ס' סי, מ"חחו, כר� ה(החותמת את החלק החדש של ספרי 

שלושה . רק ארבעה ימי� חלפו מאז אושפז בבית החולי� שערי צדק
כאשר תפילות ע� ישראל מכל רחבי תבל עולי� , ימי� נאבקנו על חייו

ל החזיר " ומר� זצ–גזר אחרת , דיי� האמת, יתבר�' א� ה, נאבקנו. לשמי�
לא נותר לי לאחר זאת כי א� לנתק , ואני בעניי. את נשמתו הטהורה לבוראו

.  ולבכות–להליט את פניו , ולהסיר ממנו את המכשירי� שחוברו אליו
.  תורת אמת–ולתורתו , שנתבקש לישיבה של מעלה, לבכות על מורנו ורבנו

  .ללא זיוו וללא הדרו, ולו ללא הודונותר העול� כ

ותו� ,  לא רק את מורנו ורבנו אלא ג� אבא– כל כלל ישראל –איבדנו 
רכב ישראל , אבי, אבי"כדי קריעה חשתי בקרבי את זעקת אלישע הנביא 

  !".ופרשיו

" א"שליט"אי� אפשר לרשו� את שמו מבלי להוסי% . יתומי� אנחנו
  !חלל!  עול� חשו�–לעדיו אי� אפשר לחשוב על עול� ב? אחריו

והחש את , בזכותו אמור לצרותינו די', אנא ה! רבונו של עול�
  .אמ�. גאולתנו במהרה בימינו
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