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"ואקוה שספר זה והספרים שהנני מצפה לחסדי השם יתברך שיעזרני לכתוב ,להרחיב
ולשכלל במקצע האגדה והרחבת דברי חז"ל ,יהיה למעיין ומקור־מים־חיים לאנשי־לב,
יראי ד וחרדים אל דברו ,לעורר רוחם להרחיב דבריהם גם המה ,במועצות ודעות ,באלה
הענינים שהשעה צריכה להם מאד".
)מרן הרב ,הקדמה לעין איה ,זיימל(
"הנני כוסף מאד לכתב ולהדפיס כפי יכולתי ,אולי על ידי זה יתן ד ויכירו איזה בעלי
יכולת ,שראוי לסייע אותי שאוכל להוציא דברים ,שהם אצלי גנוזים בלב או בבית ,לאור".
)מרן הרב ,אגרות הראי"ה א ,אגרת נג ,עמ סב(

א .הפנקס הראשון
לפנינו פנקס שכתב מרן הראי"ה בהיותו רב צעיר בעיירה זֶ יימל שבליטא .אף שמעל מאה
ועשרים שנה חלפו מאז נכתב חיבור זה ,לא נכנס הוא בגדר יאוש .מציאה גדולה באה
לידינו ,מעות ופירות מפוזרים מצאנו ,אבל חייבים היינו בהכרזה כי צבורים המה :חיבור
הנקרא בפי מחברו "מציאות קטן" )ע׳ ב"מ יב ,א(.
מסתבר לנו שמלבד הספר ׳חבש פאר׳ שעוד ידובר בו בפרק הבא ,׳מציאות קטן׳ הוא
למעשה ככל הנראה הקובץ הראשון שכתב הרב ובו הונחה תשתית השיטה של כתיבת
קבצים גדולים עמוסים בפסקאות כתבי יד בנושאים מגוונים ,כפי מרוצת לימודו ומחשבתו.
בשני העשורים האחרונים קבצים רבים שכאלו הופיעו בדפוס :׳שמונה קבצים׳ ו׳פנקסי
הראי"ה׳ א–ד הזהים בחלקם ל׳קבצים מכתי"ק׳ א ,ב.
1
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הקובץ הבא ,השני שכתב הרב בשיטה זו הוא "הפנקס הכפול — פנקס טו–טז" )נדפס
בפנקסי הראי"ה ג ,ירושלים ה׳תשע"ד( ובו גם סעיפים שהוכנסו לימים בספר ׳מוסר אביך׳1
שגיבש הרצי"ה כיובל שנים אחר כך בשנת ה׳תש"ו ובמהדורה נוספת בשנת ה׳תשל"א.
הימים הם כאמור ימי כהונת הרבנות הראשונה של מרן הרב בעיירה זיימל )נקראת
גם ז׳יימל ,זוימל וזֵ יימלי( שבליטא בה כיהן פאר בשנים ה׳תרמ"ח–ה׳תרנ"ו .הרב הצעיר
בעת כתיבת חיבור זה כבן כ"ג–כ"ד שנים.
סגנון כתיבת הרב בשטף וכמעט ללא מחיקות מאפיינת גם את הקובץ הזה ומתברר
אם כן שכה היתה דרכו של הרב כבר מימי עלומיו וזו כידוע המשיכה עד פנקסיו האחרונים
שנכתבו בירושלים .2פנקסים אלו ובתוכם ספרינו שלפנינו ,הינם בעלי סגנון תיעודי של
כתיבה יומיומית ואינם נושאים אופי שיטתי .נטועים בהם מרוצת חיים של הכותב ואף
אירועים וחוויות.

ב .זיימל ויהודיה
בעיירה כפרית סגרירית קטנה זו בצפון ליטא
אשר בעת שאנו עוסקים בה היתה קרוב למאה
שנים כבושה בידי האימפריה הרוסית הגדולה,
עמד מרן הרב בראש הקהילה היהודית והתעמק
בתלמודו ,בכל מרחבי התורה .כמחצית אוכלוסייתה
)ולפעמים מעט יותר( יהודים ,בהם גם תלמידי־
חכמים ויודעי ספר 3ולהבדיל ,המחצית השניה היתה
מינים אדוקים.
 4ק"מ מהגבול הלטבי היא שוכנת .לצד
העיירה זורם נהר הברסטל ) (Bērsteleהמשמש
מרן הרב כרבה של זיימל
לאיכרי העיירה קיט ודיג ומשרה אווירה בראשיתית.
סמוכה לעיירות יהודיות נודעות כבירז ,ואסיקי וז׳אגר" .סביבה יפה מאד ,שהיה בה מכל
.1

.2
.3
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בהקדמת הרצי"ה למהדורה הראשונה של הספר ׳מוסר אביך׳ הזכיר שפרקיו נכתבו בשנות הנו"נים והוסיף
שמדובר ב"פרקים של אותיות נשמתו משנות התקופה הראשונה ,להזרחת אורו על פני חיי עם־ד׳ ותורתו,
לרומם קרנם במוסר־קודש" .וע׳ ׳שיחות הראי"ה׳ למו"ר הרב משה צבי נרי׳ה ,פרק ח ,מהדו״ב עמ׳ ,90
שהוסיף כי ספר ׳מוסר אביך׳ החל נכתב בזיימל והמשכו בבויסק וכן ע׳ ׳ט"ל הראי"ה׳ עמ׳ קיח–קיט .פנקסים
נוספים ובתוכם הספר השיטתי ׳מורה נבוכים חדש׳ )׳לנבוכי הדור׳( נכתבו כבר בבויסק.
העיר על כך הרב נרי׳ה ב׳ט"ל הראי"ה׳ ה׳תשמ"ה ,פרק ח עמ׳ קפג.
ל"ט מדרשות מרן הרב שנמסרו בפני הקהל בזיימל העלם על הכתב והן מהוות את הספר הנפלא ׳מדבר שור׳
)ראה להלן פרק ב( .דרשות שכאלו שמן הסתם הותאמו לקהל שומעיהן מעידות על קהל תלמידי־חכמים
מעמיקים ובקיאים.
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כיכר השוק במרכז העיירה זיימל בימים קדמונים

חמודות הטבע :יערות עבותים ,גני־הדר ,שדות־דשא ,נהרות ונחלים ,ועל הכל :אויר נפלא,
צח ומשיב נפש" .4אוכלוסייתה הכללית במאה הקודמת ובמאה האחרונה לא עמדה אף
פעם על יותר מ־ 1500תושבים ,מתוכם בשיא כחמישים־שישים משפחות יהודיות ,סוחרים,
אמנים ומעט העוסקים בחקלאות .כמעט לכל משפחה היתה נחלה חקלאית סמוך לביתם.5
יהודים עסקו בייצור ובייצוא פשתן ותבואה והפכו את זיימל להיות מרכז לייצוא פשתן
ודגנים .כל  7המרכולים לפשתן בעיירה היו בבעלות יהודית 2 ,מתוך  3המכולות 5 ,חנויות
הבגדים ועוד.
הקהילה היהודית הקטנה הינה אחת הקהילות היהודיות הוותיקות באדמת ליטא ,אם
לא הוותיקה שבהן .בבית העלמין ישנן מצבות המתוארכות ללפני מאות שנים .יהודים
מתועדים לראשונה כמתגוררים בזיימל בשנת ה׳תקי"ד.
העיירה התברכה בבית־מדרש ובית־כנסת שנבנו בשנת ה׳תרכ"ב ,שש עשרה שנים
לפני הגיע מרן הרב לזיימל ,וכן בית־ספר יהודי וספרייה יהודית.
כמו שאר עיירות ליטא הכפרית גם זיימל איננה שונה וטובלת היא בפסטורלית מטעה
המסתירה את הרוע והאכזריות של תושביה ושנאתם העזה ליהודים שתבוא לידי ביטוי
בעיקר בשואה יובל שנים לאחר מכן.
יהודי ליטא בכלל ובהם גם יהודי זיימל נחשדו במהלך מלחמת העולם הראשונה
כמשתפי פעולה עם האויב הגרמני ועל כן השלטון הרוסי הצארי רדף אותם וגירש מהם
אל תוככי רוסיה ואוקראינה .העיירה נחצתה בין הגבול הלאטבי לבין הליטאי ונחקקו
.4
.5
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"שישים ושלוש שנה בירושלים" ליליד העיירה )ובנו של ראש הקהל( ,ר׳ אהרון חיות ,ירושלים ה׳תשי"ג ,ריש
פרק א ,עמ׳ .9
נתונים אלו מתוך עדות של ניצול השואה הירש קרמר תושב זיימל במאמרו של ניצול גטו קובנה מר לייב
קאניוכאווסקי )ה׳תרע"א–ה׳תשס"ג( אשר סבב בעיירות ליטא בשלהי השואה ואחריה לאסוף עדויות על
הקהילות היהודיות בעיירות ובכפרים .אלו נמצאים במוזיאון "יד ושם" .אמנם בספר הקהילה ׳יהדות ליטא׳,
תל־אביב ה׳תשכ"ז ,חלק ג עמ׳  314נמסר כי לפני מלחמת העולם הראשונה התגוררו בה כ־ 150משפחות
ולפני השואה כ־ 50משפחות.
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דו"ח המועצה המקומית לקצין המחוז בשאווילי:
"הרינו להודיעך שבזיימל חיו  502יהודים 44 ,נמלטו לברית המועצות 160 ,נורו למוות".

והופעלו חוקים מפלים נגד היהודים .יהודים בעלי אמצעים נהרו לצפון אמריקה ,דרום
אפריקה ומעט לארץ־ישראל ,כהמשך לגל הגירה שהתחיל עוד בעת כיהן הראי"ה כרב
בזיימל כחצי יובל לפני כן.
ליטא שזכתה בסיום מלחמת העולם לעצמאות מרוסיה התדלדלה מיהודים .בשנת
ה׳תר"פ נמנו במפקד תושבי העייירה זיימל רק  267יהודים 3 .שנים אחר כך חל גידול
באוכלוסייה בעקבות הכרזת אוטונומיה למיעוט היהודי ,אז נפקדו  378יהודים שהיוו 31%
מתושבי העיירה .בשנת ה׳תרפ"ח ידעה עיירה זו עלילת דם ומשפט דיבה על רצח וטרינר
נוצרי )שמעד בעודו שיכור לבאר בו טבע ונמצא מת( ,כביכול בידי חמישה קצבים יהודים
שנדונו למאסר .העיירה היתה באווירה של ערב פוגרום שנמנע בנס .יהודים רבים ראו זאת
כמהדורה ליטאית למשפט בייליס שהתרחש  17שנים קודם לכן.
בקיץ ה׳ת"ש ,עם סיפוחה של ליטא לברית המועצות הולאם המסחר היהודי ומעמדם
הכלכלי של יהודי העיירה קרס ,החינוך היהודי והפעילות הציונית הופסקו לאלתר .עוד
לפני פלישת הגרמנים כשנה אחר כך ,הספיקו  10משפחות יהודיות להימלט לערבות
רוסיה .מסופר 6כי בב׳ בתמוז ה׳תש"א פלשו הגרמנים לעיירה אך דילגו עליה ולא שבו
.6

Bubnys A., "The Fate of Jews in Šiauliai and Šiauliai Region" — The Šiauliai Ghetto: Lists of Prisoners. 1942,
 Vilnius, 2002, p. 259וכן במאמרו של קאניוכאווסקי ,ראה בהערה הבאה ,ובמחקרו האינטרנטי של מר דב

בערל )בארי( מאן מהעיר סולט־לייקי־סיטי שביוטה.
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התשע"ד ,קבר האחים בו נרצחו יהודי זיימל

אליה במהלך כל המלחמה .דוקא אנשי המשטרה המקומית השתלטו על בתים יהודיים וכפו
עליהם עבודת נקיון בזויות ,אסרו על יהודים לצאת בלילה והרשו לצאת לקניות בשוק רק
אחרי שסיימו הנוצרים את קניותיהם .בי"ב עד ט"ו באב הובלו כ־ 150יהודים במשאיות 2
ק"מ אל תוך היער בידי המשטרה המקומית וצעירים מקומיים חמושים ,נרצחו באכזריות
והושלכו אל גיא הריגה שהוכן .במסמך שנמצא בזיימל לאחר המלחמה ,מופיעה דיווח
המועצה המקומית לקצין המחוז בשאווילי" :בתשובה לשאלתך מספר  ,962הרינו להודיעך
שבזיימל חיו  205יהודים 44 ,נמלטו לברית המועצות 160 ,נורו למוות ב־ 8באוגוסט .1941
נותרו  2נשים יהודיות שניסו לברוח אבל חזרו והן יישלחו לזאגרה )ז׳אג׳ר(".
מסופר גם שתושבי העיר )שזקניו כמובן חיו בעיירה בימי שוכנו של הראי"ה בה( ,ערכו
סעודה ומשתה בסוף אותו יום לאחר סיום הטבח האכזרי ביהודי העיר :גברים ,נשים ,זקנים
וטף .בעדותו של מר הירש קרמר נצול העיירה עולה כי באור לט"ו באב נלקחו היהודים
לאסם כ־ 2ק"מ מן העיירה ותחת משמר ליטאי כבד הוצאו הגברים כולם ,אולצו להתפשט
ונורו למוות אל תוך הבור .אחר כך הוצאו נשיהם וילדיהם המבועתים מן האסם ונורו אף
המה אל פי הבור .בעדותו של קרמר נמסר כי מלבדו רק ילד יהודי אחד שרד מן העיירה
בשם יוסף שולהייפר שאומץ ע"י הכנסייה.
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לוח זיכרון
לקדושי זיימל בהר ציון

אמנם במקום אחר 7מסופר שיהודים מזיימל גורשו כמו בני עיירות נוספות אשר
במחוז שאוולי אל הגטו שהוקם בזאגר )עיירת הולדתו של הגר"י מסלאנט( שהתגוררו
בה לבדה כ־ 1000משפחות יהודיות 8000 .היהודים שנדחסו בו הובאו כולם בליל יום
הכיפורים )ה׳תש"ב( לעת ערב לגן העירוני ובו נרצחו כששירת ׳כל נדרי׳ על שפתותיהם.
יתכן שהכוונה ליהודים שהצליחו לחמוק מידי הטבח הראשון.
בשנת ה׳תשי"ט 14 ,שנים אחרי סוף השואה ,נפקדו בזיימל  1106בני אדם ובהם אף
לא יהודי אחד .רשימת קדושי זיימל נמצאת במוזיאון "יד ושם".
להלן רשימת רבני זיימל שעלה בידינו לאתר את שמותם .חלקם חפפו בכהונתם
והיו רבנים לשתי קהילות שונות בעיירה .8ארבעה האחרונים ניספו בשואה בין השנים
ה׳ת"ש — ה׳תש"ג:
.7
.8
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הרב המקובל ר׳ שלמה )לפחות ה׳תק"פ — ה׳תרכ"ד(
בנו הרב בנימין ידידיה )לפחות בה׳תר"ך(
הרב באלי בנימין )ב"ר דובער( דיאמאנט )ה׳תרכ"ד — ה׳תרכ"ט(
הרב שלום אלחנן יפה 9מח"ס ׳פרי אשל׳ )ה׳תרמ"ה — תרמ"ח(
הרב שלמה דוב שפרינץ מח"ס ׳לשד השמן׳ )לפחות ה׳תרמ"ה — תרמ"ח(
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק )ה׳תרמ"ח — ה׳תרנ"ז(
הרב יעקב דוב רפפורט )ה׳תרנ"ז — 10ה׳תרפ"ו?(
הרב חיים זלמן קראן ]קרון[ הי"ד )נולד ה׳תרנ"ה(
הרב ישראל קרעניץ הי"ד )נולד ה׳תרמ"ט(
הרב לייב סיגר הי"ד
הרב אריה לייב שניידער הי"ד )ה׳תרצ"ד — ה׳ת"ש .נולד ה׳תרס"ו(

ג .מרן הרב בזיימל

11

בערב שבת קודש פרשת יתרו כ"ב בשבט ה׳תרמ"ח 12רק בן כ"ב שנים היה ,וכבר נטל את
מושכות ההנהגה הרבנית ,כפי שדרשו זאת ממנו ,במפגיע ,שלושה ענקים שבדור :האחד,
הגאון הגדול הישיש ,רבו מילדות ונערות ,הרב ר׳ ראובל׳ה הלוי לעווין מדננבורג .השני,

 .9ע׳ ׳שבחי הראי"ה׳ מהדו"ק עמ׳ קמו–קמז ,מהדו"ב עמ׳  .195הרב המדובר שם הוא בעל ׳פרי אשל׳ או בעל
׳לשד השמן׳ .על ספריו ושמות הקהילות בהן שימש ברבנות ראה ׳יהדות ליטא׳ ,תל־אביב ה׳תשכ"ז ,חלק ג,
עמ׳ .56
 .10אמנם בספר שו"ת ׳זכר יהוסף׳ חלק ג )או"ח( מחותנו הגרי"ז שטרן בסי׳ קצד המתוארך לשנת ה׳תרל"א מוזכר
הרי"ד רפפופרט כרבה של זיימל בעוד התמנה לרב שם רק אחרי מרן הראי"ה עשרים ושש שנים לאחר מכן.
וכבר חש והעיר על כך ר׳ ח"י חמיאל במאמרו ב׳שרגאי׳ ד ,ירושלים ה׳תשנ"ג עמ׳  .149–148בתרל"א היה
הריד"ר ילד כבן עשר .ניתן היה לומר כי ט"ס בתאריך התשובה וצ"ל ה׳תרס"א .אלא שהגאון האדר"ת שמוזכר
אף הוא בתשובה כרבה של פוניבז׳ בתרס"א כבר היה רבה של ירושלים ושנים רבות קודם לכן עזב את פוניבז׳
למיר .על כן נראה לי שהערה זו בשם החתן הוספה אל תוך התשובה בידי המחבר חותנו הגרי"ז שטרן בשנת
ה׳תרס"א בעת שהדפיס ספרו זה בוילנא ,אז אכן היה רבה של זיימל .ואכן הדברים שם נושאים אופי של
הערת–צד.
 .11על ימי כהונת הרב בזיימל ראה בכל ספרי הרב נרי׳ה זצ"ל אודות הראי"ה ובעיקר בפרקים המיוחדים לכך:
׳שיחות הראי"ה׳ פרקים יג–יד ,יז–יח .׳ט"ל הראי"ה׳ פרק ז .דלינו משם כמה עניינים מרכזיים לפרקינו אלה.
" .12י"ז באדר .בחדש הזה מלאו שבע שנים אשר מורינו הרה"ג ר׳ אברהם יצחק הכהן קוק יושב על כסא הרבנות
פה" ,׳המליץ׳ ,כ"ה באדר ה׳תרנ"ה .אבל צ"ל ש"בחודש זה" משמע במהלך החודש האחרון.
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מרן "החפץ חיים"
"הנה קבלתי מכתב מידידי ...שכתב לי שחתנו
הרב הגאון נרו יאיר נתקבל לרב ואב בית דין
בעיר זיימיל ,ומאד שמח לבי על זה ,ויתן ד
שיעלה מעלה מעלה ,כי הוא גדול אמיתי
בתורה".

מרן "החפץ חיים" ,13והשלישי :חותנו הגאון רבנו אליהו דוד רבינוביץ׳־תאומים )האדר"ת(,
רבה של פוניבז׳.14
 .13כתב מו"ר הרב שאר ישוב כהן זצ"ל )במאמר "הפשטות הגאונית" בתוך קובץ ׳כתבי החפץ חיים׳ ,ירושלים
ה׳תשמ"ד(" :׳החפץ חיים׳ החשיב מאוד את מעמד הרבנות וזיכוי הרבים והיה רבם של הרבנים בישראל .הוא
דאג לכך שתלמידיו — ולא רק תלמידיו — ילכו לעסוק ברבנות .הוא היה השושבין הראשי לרבנותו הראשונה
של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בזיימל .מששמע מפי חותנו של הרב — האדר"ת זצ"ל ,שחתנו
הצעיר מהסס לקחת עליו עול זה — לא נח ולא שקט עד שהעלם העילוי נעשה ל׳הרב׳" .ואכן עלץ ׳החפץ
חיים׳ בעת קיבל הרב על עצמו את עול הרבנות" :הנה קבלתי מכתב מידידי הר"ר הערץ נ"י ,שכתב לי שחתנו
הרה"ג נ"י נתקבל לרב ואב"ד בעיר זיימל ,ומאד שמח לבי על זה ,ויתן ד׳ שיעלה מעלה מעלה ,כי הוא גדול
אמיתי בתורה" )באגרתו לגאון האדר"ת ,׳אגרות לראי"ה׳ ,מהד׳ ה׳תשמ"ו ,בנספחות ,סי׳  ,7עמ׳ רנה .צילום
כתב היד שם בעמ׳ תקפז וע׳ ליקוטי הראי"ה א עמ׳ .(342
" .14ובלבי שחקתי על חלומותיהם ,ואמרתי להם שיהיו בטוחים שבעוד איזה שנים הבעל"ט יתימרו בכבודו,
ותיכף נתנו לו כתר רבנות בהוד והדר ,והובילוהו בחופת־כבוד לביהמ"ד ,ושם הוסיף לדרוש .ואני בכיתי
במרירות לבי ,על אשר עונותי גרמו לי שנאלץ הוא לקבל רבנות באביב־ימיו ,מפני לחצי ודחקי ,שאי אפשר לי
להחזיקם )=את הרב ובני ביתו( אצלי" ,הגאון האדר"ת בשנת ה׳תרמ"ח ביומנו ׳סדר אליהו׳ עמ׳ ) 67ירושלים
ה׳תשמ"ד( .המרחק בין פוניבז׳ לזיימל הינו כ־ 80ק"מ .בשנת ה׳תרנ"ג כשיעבור האדר"ת לכהן במיר ,יורחב
מאד המרחק בין מרן הרב לאדר"ת לכדי למעלה מ־ 400ק"מ.
הרב היה מצוייד בסמיכות לרבנות מבעל ׳ערוך השולחן׳ ומרבו הנצי"ב אף שתורתו היא שעמדה לו בהתקבלו
למשרת הרבנות — "לא היה הרב זקוק להמלצות ,תורתו הכריזה עליו" )הרב נרי׳ה ,׳ט"ל הראי"ה׳ עמ׳ צב(.
על קבלת סמיכה מרבו הנצי"ב משתמע משיחות הראי"ה פרק ט ,מהדו"ב עמ׳ " 104לי מספיק התואר רב,
שהעניק לי מורי ורבי הגאון הנצי"ב ז"ל" .אף בספר ׳אהלי שם׳ ,פינסק ה׳תרע"ב ,עמ׳  ,493כתוב שקיבל
מרן הרב סמיכה לרבנות מהנצי"ב וכן בקובץ ׳יובל המזרחי׳ ,ניו־יורק ה׳תרצ"ו ,עמ׳ ) 207–206ביידיש( .אך
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בהגיע הרב לזיימל מצא בה קהילה יהודית
בצמיחה והתפתחות מואצת אך גם שסועה עקב
מחלוקת שפשתה דוקא סביב דמויות שני רבנים
לשתי קבוצות בעיירה .15דרשתו הראשונה עסקה
בנושא חובת לימוד זכות על ישראל .16אישיותו
השלווה של הרב במידותיו הנעלות שמו קץ
באחת למחלוקות הקשות ביותר שנתגלעו
בתקופה ארוכה שקדמה לבואו והביאה לשלום
מיוחל שהניב התפתחות ויצירה בעיר .כפי
שעסק מרן הרב בשלום בבואו לזיימל כך
בשנתו האחרונה ברבנות שם התעמק בסוגיית
השלום והחל כותב קובץ מיוחד בשם ׳שלום
הגאון האדר"ת
לעם׳ למנוע המשך פילוגים בעם ובעיקר בין
חותנו הראשון של מרן הרב
תלמידי חכמים".17
השדכן למשרת הרבנות היה גביר ויקיר העיירה ר׳ אליהו מתתיהו חיות )ה׳תר"ב–
ה׳תר"ס ומנוח"כ בזיימל( .רא"מ חיות )"חייעס"( ראש הקהל בזיימל נהג לארח את רבה
של פוניבז׳ הגאון האדר"ת בביתו בקיץ .כך נתוודע למרן הרב והציע שיבוא לדרוש
בפני הקהל שאכן התרשם מאד מהרב וקיבלו לרב .בספרי רישומי נישואי יהודים בזיימל
בשנות ה׳תרמ"ט — ה׳תר"ן חתום הרא"מ בלשון זו" :עוזר הרב של זיימל אברהם יצחק
קוק — הגבאי הראשי מאתי׳ס חיות" .גם במסמכים בין השנים ה׳תרנ"ד–ה׳תרנ"ו חתום
"הגבאי הראשי מתי׳ס חיות".

ב׳אוצרות הראי"ה׳ ג מהדו"ק עמ׳  ,1290עדות בשם מרן הרב שהיתה לו סמיכה רק מבעל ׳ערוך השולחן׳ .ע׳
׳סדר אליהו׳ לאדר"ת עמ׳  67ו׳שיחות הראי"ה׳ מהדו"ב עמ׳ ) 100ו׳ט"ל הראי"ה׳ פרק ו עמ׳ צג–צד ו׳ליקוטי
הראי"ה׳ ג מהדו"ב עמ׳  (246על מתן סמיכה זאת .על האופן שקיבלה ראה הסיפור שמביא הרב פנחס המבורגר
מפי הרב בתוך ׳סיני׳ צז עמ׳ רמו .ואולי בדוחק ניתן היה ליישב שהנצי"ב צייד את הרב במכתב המלצה על
מרן הרב לכהונת רבנות וזו נחשבה כעין מכתב סמיכה לרבנות ,זו המובאת ב׳ט"ל הראי"ה׳ עמ׳ צב = ׳אגרות
הנצי"ב׳ אגרת סט = ׳אגרות לראי"ה׳ ,נספחות סי׳ .6
" .15בשנות תרמ"ה–תרמ"ו נתבקשתי כמה פעמים לעיר זוימל לדין בין הרבנים ...אשר הריבות והקטטות עלו
למעלה ראש ...ולא נעניתי להם מפני כבוד רב ,כמובן" ,הגאון האדר"ת ,׳סדר אליהו׳ עמ׳  ,119ועוד שם עמ׳
 .90עוד על כך מפי ר׳ אהרון חיות ב׳שבחי הראי"ה׳ מהדו"ק עמ׳ נז ,מהדו"ב עמ׳  85וכן במאמרו של הרב
זאב אריה רבינר "בויסק ורבניה" פרק ו בתוך ׳סיני׳ יז עמ׳ עו )ע׳ שם עמ׳ עז סיפור על תקיפותו של מרן הרב
ברבנות שלא להסכים שהשוחט יהיה גם החזן( .וראה כאן בהמשך בדיווח בעיתון ׳המליץ׳.
 .16׳שיחות הראי"ה׳ מהדו"ב עמ׳ .137
 .17נדפס ב׳אורות הראי"ה׳ עמ׳ טו–יט .ע׳ ׳ט"ל הראי"ה׳ עמ׳ רס–רסא .׳מועדי הראי"ה׳ ריש פרק ל .׳שיחות
הראי"ה׳ שלהי פרק כט.
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ר׳ אליהו מתתיהו חיות ,ת"ח ופרנס ציבור ,התפרנס ממסחר בסוסים ,היה בעל פונדק,
סוחר סיטונאי בפשתן ,בעץ וייצרן רעפים .במושגים של זיימל הוא היה נחשב לגביר ,כפי
שמתארו הגאון האדר"ת ביומנו:
"תרמ"ח ...אז ראה חתני שליט"א בעניי ,וכי צר לו המקום לשבת בביתי ,על כן הוסכם
אצלו לקבל רבנות איזו עיר שתזדמן לו מלסבול לחץ ומחסור לא עלינו.
לזאת שלח איש עתי לעיר זוימל שהיתה פנויה מרב .האיש הזה האיץ בנו ליסע
יחד במוקדם ,וכך עשינו .בליל ו׳ עש"ק יתרו נסענו לשם וכחצות היום באנו שלם
לשם .סרנו לבית העשיר ר׳ אליהו־מתתי׳ חיות כעצת היודעים בזה ,כשגם לא היתה
אכסניא בעיר".
)׳סדר אליהו׳ ,עמ׳ (67
מדברי הרב־השר יהודה ליב מימון 18עולה הרושם כי "החפץ חיים" בכבודו ובעצמו הוא
שהציע את המשרה בפני הרב וממילא אחר כך הפציר בו לקבלה .יתכן גם שהשתלשלות
הענינים היתה כך שמרן הרב סירב להצעה לצאת לרבנות שהוצעה לו בזיימל ו"החפץ
חיים" הפציר בו והכריחו לכך ,כמובא ע"י הרצי"ה 19והרב נרי׳ה.20
הרב נרי׳ה אף ציין 21שההצעה יצאה מקהילת זיימל אל הרב ימים מועטים אחר הפגישה
עם "החפץ חיים" בה שכנע את הרב לקבל משרת רבנות.
אמנם האברך הצעיר כבר מחוייב היה להבטחת קודמת שהבטיח ל"חפץ חיים" בביקור
שלו בפוניבז׳ .אז נענה מרן הרב לדרישת "החפץ חיים" ממנו להשתלם בסדר קודשים
מפני "מהרה יבנה המקדש"
"הוא פנה גם אל מרן הרב זצ"ל ,הכהן ,וגם הוא נאות לו לעסוק בהלכות מקדש
וקרבנות .כעבור כמה ימים ,בשעת ביקור של הרב באכסניתו של ה"חפץ חיים" ,פנה
אליו הח"ח ואמר לו :בקשה לי ממך ,אולם רצוני שתבטיחני מראש כי תמלאנה .הרב
השיב לו :הואיל ובטוחני במר שלא יבקש דבר שאינו מתאים לי ,הריני מבטיחו אפוא
למלאות בקשתו" .הנני מבקשו" — אמר הח"ח — "כי בבוא לפניו הצעת רבנות לא
יסרב לקבלה" .הרב — שהחליט לא לעסוק ברבנות — נמצא במיצר ,ורצה להשתמט
.18
.19
.20
.21
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באמרו" :לשם קבלת רבנות עלי לעסוק ב׳פוסקים׳ ,והרי כבר הבטחתי למר לעסוק
ב׳קדשים׳" .הח"ח שקע במחשבה ,ולאחר עיון אמר" :מוותר אני על הבטחתך הראשונה,
רבנותך חשובה יותר"."...
)׳שיחות הראי"ה ,מהדו"ב עמ׳ (118–117
וכך היא עדות ר׳ אהרון חיות על השידוך ,המשדך והמשודך "אברך־הפלא":
"הוא ]=אבא ר׳ אליהו מתתיהו חיות[ אשר יזם ובצע את מינויו של אברך־הפלא מגריווה
בתור רבה של זימל ,ואותו אברך־פלא נתפרסם אח"כ בשמו הטוב בכל תפוצות ישראל:
הגאון הצדיק רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל — רבה של יפו והמושבות ,ואחרי
זה — הרב הראשי לארץ־ישראל ואב"ד עה"ק ירושלים ת"ו .עינו של אבא ז"ל לא
הטעתו שרוב ברכה צפון בחובו של אברך זה ,ועתיד הוא להיות כוכב מאיר ומזהיר
בשמי ישראל ואורייתא".
)׳שישים ושלוש שנה בירושלים׳ ,עמ׳ (10
אלא ששוב הזמין מרן "החפץ חיים" את מרן הרב אליו:
"ויהי לאחר זמן כשבת רבנו על כסא־הרבנות באחד מקה"ק בגולה ,קבל הזמנה ממנו
שיעזור לו בחבור ספריו בנדון עבודת הכוהנים בזמן שביהמ"ק היה קיים )"החפץ
חיים" זצ"ל ומרן )שיחי׳( ]זצ"ל[ כהנים הם כידוע( ,והשיב לו תשובה לאמור :ירשני
נא מר להסיר את עול הרבנות שהטיל עלי ,ואוכל למלא את משאלתו היקרה אצלי
מאד מאד — .על זה ענהו "החפץ חיים" :בעל כשרון להנהגת רבנות בישראל לא
מצאתי זולתך!."...
22
)׳אגרות ראיה׳ מאת הרב שמואל ברוך שולמן ,ירושלים ה׳תרצ"ה (
ידוע היכן ממוקם בזיימל ביתו של רא"מ חיות :הבית הפינתי העומד בפתח רחוב Bauskaya

היוצא מככר השוק המרכזי של העיירה .מר אנטולי אייליך חיות ,נינו מסנט פטרבורג ,מעריך
במחקר שכתב שבתי ראשי הקהילה היהודית היו מרוכזים במקום אחד .בן העיירה שגדל
בה בין שתי מלחמות העולם אכן מאשש זאת במפה מאולתרת שצייר ,בה מסומן בית רב
העיירה בסמיכות לבית הכנסת ולבית הבולט שבפרנסיה — ר׳ אליהו מתתיהו חיות הנ"ל.

 .22נדפס באחרית ימי מרן הרב ושוב בחוברת בשם ׳הראי"ה קוק זצוק"ל" ,ירושלים ה׳תשמ"ח ,עמ׳ לו .מובא
בספר ׳אור מופלא׳ לרב זאב אריה רבינר ,תל־אביב ה׳תשל"ב ,עמ׳ קמא.
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£¤ ±§ ±²¢ ¥¤² ±° ¡² ¦¢±¯§§ ©³ ¢¯²  §¯« 
 ±¢¯¤ ³¯§ ¢©§ ±² ¦§± ¨¤ ³¤ ¥ §¥ ¢©¢§³ ¨¤² ¨¢¤
¨¢©§ ¥«  ±¥ ²°²±° ± ³§° ¦¢¢²§² §¥ ¢±³ © ¤² ¥
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²°
¨¤²¢ ¥ ³¥¢± ©¯± © ¢¢² ¨¤ ©§ ¥ «¢¢ ¢³² ±²
¨¢§³ ¥ ª  ¤ ¦¢± ³¥¥° ±§ ³¤ © ¥¥¤ ³§ ¢¤± ¥
£¤ ¥¤ ©¯± © ¦ ¦¢¢  ª§§² ¥ ¢ ² «¢² ¢ ¥« ¬  £¢¢ 
©¢ ¥ ³©¤² ©¢ ¥¢§§ ¥ ±§ ¢ ¢ ² ³¢¥¥¤ ² §² «
±§ ¢± ³§¢ ¢¥ °ª§ ¢¢² ©¤² >³@ «¢² ¢ ¥« ¬ ¨¢§§
±°¢« ©§ ± ©³¤² §¤ ©¤ ¥  ©§ £¥ ¦¢¥³ £¢¢ ¢ ±¤
>@ ¦ ±° ¢ ³§° ³¢¥¤³ ² «¢¥ ¯§
«¡ ¯§² ©¤²  ¢ ¢ ³©§ °¢¯   ¢© °° ±§ ¨¤
¥« § ¥°³§ ¥§ © ¢ ² ¯§ ¢ ² ¦ «¢¢ ¢ ¦¢¢ 
°¢¯   ¥¤ ¥¯ ¦¢¢  ³©§ ¥² ¥ ±¢¯ ©§ ¢§³² ¦± ¨¤
³©¤² ¢§³² « ²© ³ ¤ ¥¤ ¦« ¢ ²§

¥ ° £¤ ¥¤ ³©§
¦² ³¤«§ ©¢ ¥¥¤ ³©³ ¨¢ ¢³¥« ¥¤ ¦« ³²§²§ ¥ ¥«
¥ ¥« ¢§³ ² ¢ ¥« ¬ ¦¢¢  ²±² §¤ ² § ¦² ¥«
¥« ¤«³ «¢¢ ¢² ±² ¢² ¯§ ² § ¥« ¦²¥ ¤«§ ©¢
« ²© £¤ ¥¤ °² § ¥ ³¯° ©§§ ³±¡© ²©²¤ ¦ ¢¤ ³± 
¨¢ ¥¥¤ ¯ ¦²§ ³©³ ¦² ¥ ¯ ¥¤§ ¥°§ ¦¥² ¦«© °± ³¥°§²
«¥  ¤ ³³  ¢¢ ¥« ¬¢ª³² « ³ ©§ ±°¢« ¢ ¥¥¤ ±¡ ²©
«²³« ¿¬§°¨¨ §¨¬«¬ «² «¬½µ ±¬·°®« »¹  · § ·¬µ ³¹ ³§·¨¿¨§ «§¿   Á° ¬°³§ ³·«
§ °¸ ®¬§ ³¹
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¢¢  ¦¢° ¦¥« ¢¤± ¥¤ ¦¢°ª« ¦¢²° ³¥«§ ¢ ³ ¥¢¤²¥
  ¦¢± ¨ ¦³©§
¢²§ ±¯° ¢¤  ¯§ ¢²±²§ ¦¢¯¢ ¦¢©« ±© ³« Ą
©¥ ¨³©  ¦¢¥ ² ¥«³¢ ¥² ¨¢§¥ ¯§ ³±¯² ¥ ©
¦¢±¯§§ ©¢¯² § © ¦¢« ³¢§ ¦¢±¯§§ ©¢¯  ±³ ³
¨¢¡¢ ¢¥« ±  ³²± «² ©¥ £±³¢ ¢§ ¥¤ ³¢±§ ³¡ ¥¤² ¥¥¤
¥¤ ¥¥¤ ² ±³ ³ ©¥ ¨³©² § ¢ ¡ ¨¢     ¦¢ ª   §
©¥ ¥«³¢ ©§§ ¢ ¯© ¡ ¥¤² ±¢ ³¢ ¯© ²© ³ ¥¯ ¢³¢§ ¡
¯¢ ¥¢§§ ¢© ± ¢±§ ¡ ¥¤ ©¥ «²¢ £±³¢  ©° ¢¤ «© 
£± ¥« ³¤¥ ¨²¤ £±³¢  ³°¥ ³°¢§ ³¢±§  ³¡ ¨¢² ©¥
¢¢ £¢²«§ ¥¤  « £¢¤± ¥¤   ¢¥²§ ³¤² §  ¥¥¤© ±³
¡¥² ±  ¨¯± ¢¢² ¥¥¤ ±² ¢² ©¢¢  ¢  ³ ±§² ¦¢§² ¦²¥
³¢¥³© ¥ ©² ¨¢¤ £±³¢ ¢³¢§ ¡  ¢§ ¨ ¨¯± ¦ ¢¤
¥¤ ¨¤ ¦ ± §¤  ¦¢©³§ ¦¢ª¢§ ¦ ¦¢¤±¯ ¥¤ ¦¢±§  ¦¢°
£¢ §¥¥ £¢±¯² °± ©¯± © ¡¥  ¢¢² ±² ¢ £±³¢ ©¯± 
¡ ©¯± ¢ ¥« ¦¢©¥
¦¢§¥« ¢§¥«¥ ¦¥«¥ ³±¯ ©³²³ ¥ ¨§ ³   ¯§ ¢©³ ¢©²² §¤
±«¢ ¥ ° ¢ ±³ ³©¢³© ¢¤  ¦³©¤ ¥±²¢ ¢²«§ ¢¥³ ¢©²
¦¥¤ £§« ±ª¢ ¥ °«¢ ³¢§ ±ª ¥ ¢ ¯© ¡ ¦¢§¥« ¢§¥«¥ «¥
¿µ§·« ¶°·¹« «·°§ «·µ§«« °² · » §® ´°²¬¨· «¿¬µ ´À «°§¿ Á³¬¹¨ ¢¯± ³±« 
¨§ µ¹ ±°¨§¿¸¬µ  ¬²¬ ¿°¬½À ¬µ² ¶² §¬«À ¬¨ ¬·°µ§°À² À»·¨ ¿°¬½µ« ¶°·¹« ³¨§ «»¨
¶°·¿µ¬ Á¹ª« ³§ °¹¨¯ ³¬¨¾ ³¨¬¾µ« ¬²¬ À»·¨ Á¨À¬°µ §°«À ¬µ² «Á¿¬½ «·¬µ§« ¿ª© ÁÁµ§
§°«À «µ²®« ³À «Á³¹µ ±¿¹ Áµ¬¹³À ³½ ¨¿« ¿¬µ§§¾² ¿µ§ À»·« Á§ ®µÀµ¬ ¨°®¿µ¬
§°« «µ½¹¨ §°«À §¬« «·¬µ§« ³À «·°·¹ «·« «°³¹¨ GLJ] «µ²®« ´°°®« Á§ Á¨¨¸µ¬ Áµ¿¬©
´°·°·¹ °µÀ¿ Á¬§¿« ±°·°¹¨ ¾¬®¿ «°«° ³§¬ ®¹ § °¿¬² «°®° ¬Á·¬µ§¨ ¾°ª½ ´°°®« Á¬«µ
À¿¬À¬ «·¬µ§« À¿¬À ¬«¬ ´Á¬§ ³¨¾³ ´°·¬²· ´«« ´°¿µ¬®« ¬°«°À² ¶¬Á®Á« «« ´³¬¹¨ ´°°«³§
§¬«À °»³¬  ¨ °¸ º¬¸ Á¬À ±¿ª ³¹ Á¬¿°»¸ ¿À¹ °» °§¨© ¿°§µ ¿ «·¬µ§ ±¿ª  ¬²¬ °¿µ«
¿À¹« Á¨¬ÀÁ ´À¬ «°®° ¬Á·¬µ§¨ ¾°ª½¬ ¿µ§· « ³¹¬ °¿µ« À¿¬À¬ «·¬µ§« À¿¬À §¬« ´³¹·
§¿¾·« ³² ¶°·¹² ³²« §¿¨·¬ «¬« ³² «°« ¬µÀ¨À °»³¬  § °¸ º¬¸ Á°Áµ§« «µ²®« ª¹ Á¬³§À
¿µ§· ¶°µ§µ« ³¹¬ °¿µ« À¿À¬ «·¬µ§« À¿¬À §¬«¬ «³©·¬ ¿Á¸· ³² ¿¾°¹ §¬« «³¬  ¬©¬ °µÀ¨
Á³¬¹¨ ¸»ª· ¶§² ª¹  «°³¹¨ «°®Á «·¬µ§«¬ «·¬µ§« ¿¾°¹ « °² «°®° ¬Á·¬µ§¨ ¾°ª½¬
ª¨¹ °¬¿¾ ¶°§ ¬°³¹ ¬¨¿³ Á¬À¿ ¬³ ¶°§À ª¨¹ °¬¿¾ ¬°³¹ ¬¨¿³ Á¬À¿ À°À ª¨¹  «°§¿
¬¨¿ «·¾ ª¨¹ «·¾À «µ 
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ą đĐċē w ĆĒĐĂ ěĂĚ

³±¢ ¥ ¦¢« ³¢§ ¯  ¤ ª ¢«²¢ ¢³¤ ®± ²±¢ ¦¥«¥ ¦¢°¢¯
¨¤  ¦¢«³²§ ¦¢±  ¦³¥°¥° ³«² ¦§ ±ª ¢±§  ¡ ¢¥¢ ¢²
¡ ³§¥² ¨¢ ¢³¢§ ¡ ³§¥² ¨¢ ¥¤² £¢ ³§«¥ ¨¤§
©¯± ¥¤ £¢ ¥³§ ©¯± ¦¢²« ¥±²¢²¤ £±³¢ ©¯±  ¥¤ ¢±§ 
°³ §« ¦¢±¯§ ®±§ ¢ ³±¢  ¢¤ £±³¢ ³²°¥ £²§© ¥¤
©¢ ¦¢±¯§ ®±§ ¢² ¦« ³« ¥ ¨¢± ¢© ¦¥« ¦¢¢°³ ¦²¤
¥¤ ±§  ¢©¢©« £±³¢ ©¯±  £¢ ¨¤ ¦ ¦¥«³§  ³§«¥  ¢¥¢
³± ³³ ±§  ¢¤±¯ °ª« ¢¢ ¥« ¢¥ ± ¤³²§ ¦¥ ²±
©¯± ¢¥¢ ±²© >  @ ¦§ ²¢± ¢¢ ¥« ¦²¢¥ ¥ £¢±¯² « ¥¤² ¥«
±² ¢² ¦¢ ±¤§¤ ¦¢²«© ±§  ¢©¢¢©« ³³ ³¯§ ¦ ¢¤ £±³¢
¦«¥§
ª © ³²± ¢°ª ±¢ ©³±³ ¢± ³¥¤²¥ ©¢¤ ¦¢©« ¥§ ą
 °¢ ³ ©§ ¢§ ¥« ¦¥©¥ ²¢ §« ¥«  ¨³¢² « ©± ²§ ³¥¢³
¦¢©¥ ¢ ±² ¦¢©¥ ¯¢ ±² « ¥« ²¢ ±² ¥¤¥ ³ ± ¢°¥
±§¢ «± ¦¥ ¨¢ ±² ¨¯¤  ³« ¢³ ¥ ¦¢¢ ±² ¦¢¯¢ ±²
¢¥« £¢ ³ ³¤§ª  ± ±² ²¢ ¨© ¨ «²¢ ³ £¥ ° ²§ ¥ 
±    ¦¢©¢«¥ ³ ³¢¯ « ¥¤ ¢©¥ ¨¤ ±«¥ ¢©¥ ³ ³§«
¥¤ ¢©¥ ¨¤ ±«¥ ¢©¥ ¢§«¢ «²¢ ³ °¢ ¢³¤ ¢²« ¥¯ £¤
¢±°§ ±¥ ¢±  ¤¡ ¤ ±§  ¯¢ ¢¥« ¢¢ ³ £§ª¢ «
 ±² ¥¤¥ ³ ± ¢°¥ ±³ ° ³  ¥¢³ ©¢¤² § ¥ ²°
¥ ±§²   ³« ¦² ¦ª ¢ £¤ ±   « ¥« ²¢ ¦³ª ¥¢ ³ ²§ ¦
±¢ ¦¢¤¢±¯ ¢©¢² ¦ ¥¤ ±²  «± ¦¥ ¨¢ ±² ¨¯¤  ³« ¢³
³ °¢² ³¤ ¯ ¥¯²  ¢© ¨ ¢©³ ¢±§ ¤ ¢©±¢« ³ «
« ¥¤ ¨¤ ±«¥ ¢©¥ ¢§«¢ £¤ ±  ¥¢ ³ ¢¥« ¢ £§ª¢ «²¢
£§ª £¤ ±  ¦¢©¥ ³ ¢§« ¥¢ ³² ±§ ¢²« ¥¯ ¯¢ £¤ ± 
£§ª¥ ° ¯² ¢©¢² ¥ ¬ª© ¤¢§ª ¥ §« ¦¢° ¢¥« ¢¢
§ ¡ ¤ ±§ ¥ ±§ ±¤ ¢¢ ¢³² £§ª  ¢ ³  ¢¥« ¢
¨¢« ³¡ ³§ ¨©³¥ ¢±  © ¨¢« ³¡² ±§   ¯ ° ª³
³¡ ¯§  ³  ¢ £§ª¥ °± ¯¢ ³¢²² £¤ ¢ ¨§ ¥« ¥ ¦
¢¢  £§ª¢ ¨¢«
Á¿ª§« ¶¬§©« 
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°ª« ²° ©³±³² ¦¢©¢©« ¥ ¥¤ ¢¤ ¥¢¤²¢ ¥ ¥¤² ¢©¢« ±² ¥¤
¯§ ¥ ¦²± ²« ³¢ ¥« ¥¤ § ¦¤±« § ¦¢¥ ¦³¢¡±
¥« ² ¢ ³¤¢   ¦« ±³ ³¥« ² ¢ ¥±²¢² ¢¥¥¤ ±³
±²© ¨²± «¯ ³¢ «²¢¥ « ©± ²§§ ©²± ±¢ª§ ¢¤
¢ ¥« ³«±¥ ¢¢§¥³ ¢¢¥ ¨§© ¢© ³§  ³±³ ¯¢² ¦¢§¥«¥
³¥« ¥ ¥¢¤²© ¨¢© £±«§ «±¥ ¬¢ª¥ ¢¥§  ® ¤ ¥±²¢
¡§ ²© ³¢¥¤³ ¦¯« °° ²«© ¥¤ ¢¤ ³¢² ¢ ¥«  ¦¢²«©
 ¢± £±³¢ ¢¢¯ ¢ ¥« ²«©² § ³¢²± ± ³¢±  ³¢°¥ ¢±
£± ¢ £¤ « ©± ²§§ ¨¢« ³¡ ¢ ¥« ²«©² § ¯§ ¢¢²
°± £±³¢ ©¯± ³©¤ ¦¯«  ¨¢« ³¡ ¢ ¥« ° ¢¢²  ³§¥²
¢« ¢¥¤² ¦«¡ ¦¢± ¨¢¥ ©¥ ³ «
«± ²§¥ ¦ ¢¤ ±³ ©³© ¥ ¥¢ ³§   ¥ ¦¢±© ±§ ¥ ©
°¢ª§ ¨¤ ±§¥ ±² ¢ § £¢± ¥±²¢¥ ©³© ¨¢« ³¡  ©² ¥
°±  ¨¢« ³¡ « ©± ²§ ©² § ©³© ¥±²¢¥ ¢ ±³ ±°¢«²
©± ²§ ¥² ©¢« ³¡ ¢¢ ¥« ©¢¤²  ¥¥ ³§ §¥« ¥¥
± ² °ª§ ±±¥ ¤¥ ¥¥ ² ±§¥ >¨¢@² ±¢ £¢±¯ «
 ©¢² ¦¢©«§ ¦¢¯¢ ³¥³ ¦¢§¢ ³± °³ª¢² ±³¥ ±¤§
³§ § ©  ¥¥  ¦¢¡²³§ ¦§² ¦¢²±² ³± ¢ ¥«
¦¢±³§ >¦¢©¢@² ²° ±³ ¢¡± ¥¤¥ ³±² ¦¢° ±¢¯¢ ¥ «¥
± §¥« ¥¥  ¥ ±°² §² «¥© ¦¢²© ¦¢±°§ ¢¥
« ©± ²§ ¥² ¨¢« ³¡ ¢¢ ¥« ©¥ ¢² ¢± ±  ¥
 ¦¢²³ ¦² ³¤ ±³² ¥±²¢ £¥§ ³§¢² ¨¢©« ±© Ć
¥ ±§² « ¦§ ¥°¥°  ¢ £¥§ ²°²¤ ¥§² ¢§¢² ©¢±  ¡
¥² ¦ ¥°¥° ¦¢¥°¥°§ ¥² ¨¤ ±² ¦¢±²¤²  ¤ ¨¢±©ª
³¢² ±§²   ¥§² ±° ¡² ±¢ ¦¢¤¢±¯ ¥°¥° ¨¤
 ¢³ ¦ ¢¤ ª§ £³ ¥ ¥§²¥
¢ ¦¢±

¢¥ © ¥  ¦« ²° ¥ ¢ ¢©¢©« ¥« °¥ ¢¤ ¨§ ¢ ¥« ±¢ ¦©§
¦¥« ²¢¥ ¦¢±¢²¤§ ¦¢± ¥¤ ¢© ± ° ¢±§ ° £¢±¯   ³±³
¥¤ ¥ ³²± ³§¤  ¥¤ ³± £±¯¥ «² £±¯¥ ¤¥§§ ³© ¢¤
²«¢² ¥³ ¨¢¢¯§ ¥ ¢¥ ±¤§ ¥¤ ¦³ ¦¢±¢²¤§ ³¤¥§ ¢§¢¥
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