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קֹוִמיְקס 
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פתח דבר:
יר ָהַרב ְיהּוָדה- ְזּכִ ן 13 ָזָכה ַהּמַ ְהיֹותֹו ּבֶ ַנת תש"ד, ּבִ ׁשְ ָבר ּבִ ּכְ

ּקֶֹדׁש". ֵרת ּבַ רֹוֶנר ע"ה "ְלׁשָ ֵליּב ּגְ

י  ַנת ָהֵאֶבל ַעל ָאִביו ַזַצ"ל. ָהַרּבִ ׁשְ י ָהָיה ּבִ ָהַרּבִ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ֶזה ֵאַרע ּבַ
- ִעיִרים ּבְ חּוִרים ַהּצְ ל ַהּבַ ְנָין ׁשֶ ּמִ י ּבֶֹקר ּבַ ֲחִרית ִמּדֵ ל ׁשַ ּלֵ ִהְתּפַ

ְלִמיִדים  ּתַ  6 ָפחֹות  ּלְ ׁשֶ א  ְמַוּדֵ ָהָיה  ִעיר  ַהּצָ ִויהּוָדה-ֵליּב   ,770
י ָהַרַיי"צ,  ל ָהַרּבִ ֲחָתנֹו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ק, ּכְ ֻדּיָ ַמן ַהּמְ ּזְ ַמְתִחיִלים "ֹהּדּו" ּבַ

ֶרת. ה ְמֻיּתֶ ִנּיָ ב ֲאִפּלּו ׁשְ נּו, לֹא ִיְתַעּכֵ ּלָ י ׁשֶ ְלָיִמים: ָהַרּבִ

רֹוֶנר  ַנת תש"ט ָהַרב ּגְ ׁשְ ק, ּוְכָבר ּבִ י ָהַלְך ְוִהְתַהּדֵ ר ִעם ָהַרּבִ ׁשֶ ַהּקֶ
ֵהֵחל  ָהַרַיי"צ,  י  ָהַרּבִ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ְלַאַחר  י.  ָהַרּבִ רּות  ׁשֵ ּבְ ָעַבד 
ְרִציפּות. ִנים ּבִ ְך 45 ׁשָ ֶמׁשֶ י ּבְ ל ָהַרּבִ י ׁשֶ ירֹו ָהִאיׁשִ ַמְזּכִ ׁש ּכְ ּמֵ ְלׁשַ

יעֹות,  ַמְפּתִ ּיֹות  ִהְתַרֲחׁשֻ ַעל  רֹוֶנר  ּגְ ָהַרב  ר  ִסּפֵ ִנים  ַהּשָׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ֵעיָניו.  מֹו  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ים  ֵמיִמּיִ ׁשְ ְוִסּפּוִרים  ְמֻיָחִדים,  ּטּוִיים  ּבִ
ְפֵני ַהֲחִסיִדים ֲהָצָצה ִיחּוִדית  פּו ּבִ יר ָחׂשְ ְזּכִ ל ַהּמַ ִזְכרֹונֹוָתיו ׁשֶ

י.  ל ָהַרּבִ ְלתֹוְך ַחְדרֹו ׁשֶ

ֶעֶרב  ּבְ ַהּקֹורֹוָנה  ִגיף  ִמּנְ ִפְתאֹוִמּיּות  ּבְ ִנְפַטר  יר  ְזּכִ ַהּמַ ׁשֶ ְלַאַחר 
ֻיָחִדים  ַהּמְ ִזְכרֹונֹוָתיו  ֶאת  יׁש  ְלַהּגִ ֶהְחַלְטנּו  ה'תש"פ,  ַסח  ּפֶ
ִעּבּוד ְמֻיָחד ּוְבִצּיּוִרים ַמְרִהיֵבי ַעִין ְלִסְדַרת ִסְפֵרי קֹוִמיְקס. ּבְ

ַקח  ּלָ ְחֶי' ׁשֶ ּיִ ִריל ׁשֶ ְעָיהּו ּבְ ן ַהֲחִסיִדי ר' ְיׁשַ ר ָהָאּמָ ּיָ ָאנּו מֹוִדים ַלּצַ
ִקיַע  ׁשְ ּמַ ֲאָמץ ָהַרב ׁשֶ דֹול ְוַעל ַהּמַ רֹוֶיְקט ַהּגָ ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהּפְ

ק. ְמֻדּיָ ּיֹות ּבִ ר ֶאת ַהִהְתַרֲחׁשֻ ְלַצּיֵ

יֵדיֶכם, הּוא  ם אֹוֲחִזים ּבִ ַאּתֶ ֶפר ׁשֶ ל ַהּסֵ ֻיָחד ׁשֶ ִצּיּור ָהֲעִטיָפה ַהּמְ

ְדָרה ּסִ ּבַ ִריל  ּבְ ְעָיהּו  ְיׁשַ ר'  ִקיַע  ִהׁשְ ׁשֶ ה  ָהַרּבָ ָקָעה  ַלַהׁשְ ְגָמא  ּדֻ

ֻיֶחֶדת ַהּזֹו. ַהּמְ

ַהּקֹוִמיְקס  ֵסֶפר  ּבְ ּפּוִרים  ַהּסִ ִריַאת  ּקְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ ָאנּו 

ֵעיֵני  י ּבְ ה ִלְראֹות ׁשּוב ֶאת ָהַרּבִ ּיָ ּפִ נּו ֶאת ַהּצִ יר ּבָ ְגּבִ ְפֵניֶכם, ּתַ ּלִ ׁשֶ

ׁש. ד ַמּמָ ֶכף ּוִמּיָ ֵלָמה ּתֶ ית ְוַהּשְׁ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּגְ ר ּבַ ׂשָ ּבָ
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 ְלֵהיָכן
י? ֶנֱעַלם ָהַרּבִ

ֶרְך  יתֹו ְוצֹוֵעד ְלַבּדֹו ֶאת ַהּדֶ י יֹוֵצא ִמּבֵ י יֹום ָהָיה ָהַרּבִ ַנת תשכ"ב. ִמּדֵ ׁשְ
רּוְקִלין,  ֶרִזיֶדְנט ִלְרחֹוב ּבְ ֹמאָלה ֵמְרחֹוב ּפְ י ָהָיה ּפֹוֶנה ׂשְ ְל-770. ָהַרּבִ

אְרְקֵווי, ּפֹוֶנה ָיִמיָנה ְלִכּוּון 770.  רּוְקִלין-ִאיְסֶטְרן ּפַ ּוְבֹצֶמת ָהְרחֹובֹות ּבְ
ם ַאף הּוא ַעל ְרחֹוב  ֻמּקָ ְלז ַהּמְ ל ֲחִסיֵדי ּבֶ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ יְנַתִים, ּבְ ּבֵ
ס ָהְיָתה ְמקֹום  כּוַנת ְקָראּון ַהייּטְ ִנים ׁשְ אֹוָתן ׁשָ אְרְקֵווי. ּבְ ִאיְסֶטְרן ּפַ

"ד. ל ֲחִסיֵדי ַחּבַ ל ֲחֵצרֹות ֲחִסיִדּיֹות ַרּבֹות, ְולֹא ַרק ׁשֶ ָנם ׁשֶ ּכָ ִמׁשְ

 



ֹמֶׁשה-ַיֲעֹקב, 
ְּכַדאי ֶׁשְּתַחֵּפׂש 
ֲעִׂשיִרי ְלִמְנָחה.

ֵיׁש ָּכאן ַרק 
ְיָלִדים ִמַּתַחת 
ִּגיל ַּבר ִמְצָוה.

ָהִאיׁש ָהָיה ָחָדׁש ַּבְּׁשכּוָנה ְוֹלא ִהִּכיר ֶאת ְּפֵני ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ִהֵּנה ְיהּוִדי ְמֻכָּבד, ַּבַעל 
ַהְדַרת ָּפִנים. ֲאִני ְמאֹוד 

ְמַקֶּוה ֶׁשהּוא ַיְסִּכים 
ְלַהְׁשִלים ָלנּו ִמְנָין.

ר' ִייד, אּוַלי 
ַּתִּגיַע ְלַהְׁשִלים 
ֶאְצֵלנּו ִמְנָין 

ְלִמְנָחה? ָּכאן 
ֹלא ָרחֹוק. 

ַּבְּׁשִטיְּבל ֶׁשל 
ֶּבְלז.

ְּכָבר ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ִמְנָחה, ַאְך ַאִּגיַע 
ְלַהְׁשִלים ָלֶכם ִמְנָין.

ֹלא ֵיָאֵמן! ִמי 
ִנְמָצא ָּכאן 

ֶאְצֵלנּו!
ַאָּתה יֹוֵדַע ִמִּמי 

ִּבַּקְׁשָּת ְלַהְׁשִלים ִמְנָין? 
ֵמָהַרִּבי ִמְליּוָּבאִוויְטׁש!

אֹוי ִלי. ֵאיְך ֵהַעְזִּתי 
ְלַהְטִריַח ֶאת ָהִאיׁש 

ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה...
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ֵּביְנַתִים, ְּב-770, ַהֲחִסיִדים ֹלא ְמִביִנים ֵהיָכן ָהַרִּבי.

ְּכָבר ָחְלפּו 10 ַּדּקֹות 
ֵמָאז ֶׁשָהַרִּבי ָהָיה ָצִריְך 
ְלַהִּגיַע ְלָכאן. ָהַרִּבי 
ְמַדֵּיק ְמאֹוד ַּבְּזַמִּנים.

ַהַּמְזִּכיר ַהָּצִעיר, ר' ְיהּוָדה-ֵליּב ְּגרֹוֶנר.

ֲאִני ֵאֵלְך 
ְלַחֵּפׂש ֶאת 

ָהַרִּבי.

ַהַּמְזִּכיר ַמִּגיַע ְלֹצֶמת ָהְרחֹובֹות ְּברּוְקִלין-ִאיְסֶטְרן ַּפאְרְקֵווי.

ַהִאם ָרִאיָת 
ֶאת ָהַרִּבי?

ָרִאיִתי ֶאת ָהַרִּבי 
הֹוֵלְך ַלִּכּוּון ַההּוא.

ָרִאיָת ְלֵהיָכן 
ָהַלְך ָהַרִּבי?

ָהַרִּבי ִנְכַנס ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ַהֶּזה.

ַהַּמְזִּכיר ִנְכַנס ְּפִניָמה, ּוְלַהְפָּתָעתֹו הּוא רֹוֶאה ֶאת ֻּכָּלם 
ְׁשקּוִעים ַּבְּתִפָּלה ְּכֶׁשָהַרִּבי עֹוֵמד ַּבַּצד ּוְמַעֵּין ַּבֵּסֶפר.

ָהַרִּבי ְמַרֵּמז ְלַמְזִּכירֹו 
ֶׁשַּיְחִליף אֹותֹו ְוַיְׁשִלים 
ֶאת ַהִּמְנָין ִּבְמקֹומֹו.

ַהַּמְזִּכיר ִנְׁשַאר ְוִאּלּו ָהַרִּבי ָיָצא ְלֵעֶבר 770.
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ָמה ָקָרה 
ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ֶהל?

ֹ
ָלא

 



ִסֵּפר ַהַּמְזִּכיר, ָהַרב ְיהּוָדה-ֵליּב ְּגרֹוֶנר: ָהָיה ֶזה ַּבָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות 
ִלְנִׂשיאּות ָהַרִּבי. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָיָצא ָהַרִּבי ְמ-770 ְּבַדְרּכֹו ָלֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש.

ִנְכַנְסִּתי ָלֶרֶכב, ַיַחד ִעם ֲחִסיִדים נֹוָסִפים ֶׁשִּלּוּו ֶאת ָהַרִּבי ָלֹאֶהל.

ַּבֶּדֶרְך, נֹוֵפף ָהַרִּבי ְלָׁשלֹום ַלְּיָלִדים ֶׁשָעְמדּו ָּבְרחֹוב.ָהֶרֶכב ֶׁשל ָהַרִּבי ָיָצא ְמ-770 ְּבַמְסלּולֹו ַהָּקבּוַע...

ִהֵּנה ָהַרִּבי! ְלָאן 
ָהַרִּבי נֹוֵסַע? 

ָהַרִּבי נֹוֵסַע ָלֹאֶהל 
ֶׁשל חֹוְתנֹו, ָהַרִּבי 

ָהַרַיי"צ!

ָיַׁשְבנּו ָּבֶרֶכב ְּבֶחְרַדת ֹקֶדׁש... ֲאִויָרה ְרִציִנית 
ָׂשְרָרה ָּבֶרֶכב ִלְקַראת ַהְּכִניָסה ָלֹאֶהל.
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ָהֶרֶכב ֶׁשל ָהַרִּבי ִנְכַנס ִלְׁשכּוַנת ְקִוויְנס. ְּבעֹוד 
ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ַיִּגיַע ָהֶרֶכב ָלֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש.

ִּפְתאֹום, ֶרֶכב ֶׁשל ְצִעיִרים ְמֻגְּדֵלי ֵׂשָער ִנְצַמד ֵאֵלינּו...

ָרִאיָת? ֵיׁש 
ָּבֶרֶכב ֲאָנִׁשים 

ִעם ָזָקן!!!

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה ָנִדיר ִלְראֹות ָּבִעיר ְניּו יֹוְרק ָאָדם ָעטּור ְּבָזָקן.

ְלֶפַתע ֵהֵחּלּו ַהְּצִעיִרים ַלֲעׂשֹות ַּפְרצּוִפים ּוְתנּועֹות 
ַרק ֶׁשָהַרִּבי ֹלא מּוָזרֹות ְלִכּוּון ָהֶרֶכב ֶׁשל ָהַרִּבי. ֶנְחַרְדִּתי ְמאֹוד!

ִיְרֶאה אֹוָתם!

ְוָאז ָעְצרּו 2 ָהְרָכִבים ִלְפֵני 
ָהַרְמזֹור... ְּכֶׁשַהְּצִעיִרים 
ַמְמִׁשיִכים ִּבְתנּועֹוֵתיֶהם.

ִּפְתאֹום, ָהַרִּבי ָּפַתח ֶאת ַחּלֹון ָהֶרֶכב, הֹוִציא ַקּלֹות ֶאת ֹראׁשֹו ּוָפָנה ַלְּצִעיִרים.

ַהִאם ַאֶּתם 
ְיהּוִדים?

ֵּכן. ֲאַנְחנּו 
ְיהּוִדים!

ָהַרִּבי ָרָאה ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ֶׁשַהְּצִעיִרים ַהֻּמְפָרִעים 
ֵהם ְיהּוִדים ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ְּברּורֹות:

ָאז ַּתְתִחילּו ְלַהִּניַח 
ְּתִפִּלין ְּבָכל יֹום!!!
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