
 זצ"ל הללהאביגדור דברים שנאמרו באזכרה בתום השלושים של מורנו ורבנו הרב אליעזר 

  אדרת אליהו""כנסת הבבית 
 

שלושים של געגוע, קהילה שלמה שמתגעגעת, כאב חד שצורב את הלב עם כל כניסה לבית הכנסת ועדר שלם שמחפש את 

 הרועה.

הגעגוע הקהילתי הוא געגוע שלא נכתבו עליו ספרים אבל נראה שהביטוי "ספינה שאבד קברניטה" הוא דימוי שכולנו חשים 

 בחודש האחרון.

, קרובים ממני כבר כתבו את הכאב. אבל עכשיו ביום השלושים התבקשתי להביא את רהֶחס   אתטובים ממני כבר היטיבו לתאר 

 שלך. –דמותו של הרב הללה זצ"ל כמי שהשפיע על כמה דורות שצמחו כאן בקהילה שלנו 

 הרב,  -

לתורה בבר מצווה  יש דור שלם שלא זוכר בדיוק מתי הגעת כיוון שמבחינתנו תמיד היית כאן בתוכנו, עמדת במקומך כשעלינו

רצינו להרשים אותך בקריאה רהוטה(, הכנסת אותנו למושגים של לימוד תורה רציני ויסודי )גם כשלא הצלחנו לעקוב אחרי ו)

כמות המקורות והמהלכים שבנית בשיעורים השונים(, ידעת לבטל כל מיני שאלות מוזרות ששאלנו בגיל ההתבגרות עם הרבה 

 פחות מכך עם חיוך ביישני ומאיר.עומק ובריאות של תורה ולא 

ליווית אותנו בחופות )לעיתים עם קביעת שיא בקריאה יעילה של הכתובה( וגם בברית של הילדים היית שם. המשכת ללוות 

אותנו במעגלי החיים כשלקחנו ברצינות את המשפט שכתוב על לוח הזמנים שאומר שבכל בעיה הלכתית רב הקהילה עומד 

נו שבערבי פסח ויו"כ ובכל שאלה תמיד נקבל מענה עמוק ויסודי שלוקח בחשבון את הצדדים ההלכתיים לרשותך, ותמיד ידע

 עיניו. למּולשרואה את השואל ואת מקומו מתוך מבט אנושי 

א הרבה יודעים אבל כאן יושבים ילדים כבר גדולים שלמרות שפגשו רבנים רבים, ולמרות שהעתיקו את מגוריהם למחוזות ל -

הרב  –ילדינו היו שואלים מי הרב שלנו התשובה הייתה פשוטה וברורה  -בשבילם היית הרב וכאשר הדור הבאתמיד שונים 

 הללה.

וית המפגש איתך אבל אולי אחד וכל אחד מהיושבים כאן יכול לדבר על תכונות שלך שמהם הושפע, כל אחד יכול לדבר על ז -

ששמעתי ממך בקיץ האחרון כאשר דברת בקצרה  כדרכך על כך  ביותר את סוד קסמך הופיע בדרשה הדברים המאפיינים

יום באופן קבוע. הסברת -בעקבותיהם יום תכמו קורבנות התמיד וכמו התפילות שבאו :הלב טמון בהתמדה שבעבודת ה'

בל לטובת התלהבויות רוחניות שונות אמחפשים יציאה מהשגרה הרוחנית  אנחנו מחפשים ריגושים בעבודת ה', שפעמים רבות

יום הפשוט: בהתמדה, בדיוק, בחתירה לעמל עצמי ודווקא -עבודת החיים נבנית ביום –לעומת זאת הסברת שעבודת ה'  אתה

 כשחיים ככה בונים חיים מלאים ומגלים עולם שלם של חיבור לריבון העולמים ולתורתו.

נוסף יינים של אדם שכלתן שבדרך הזו הוא מקדם ומתקדם אבל אצלך היה פן עמל, דיוק, תורה וישרות הם בדרך כלל מאפ -

הוא עולם התפילה והניגון. המגיד מקוז'ניץ מצוטט כמי שאומר ש"היכל הנגינה הוא עולם באישיות שהקרין עלינו רבות ו

 התשובה", ואתה בניגוניך הבאת אותנו לטעום טעמה של תשובה ועומקם של ימי הדין והרחמים.

הרב, ליווית דורות שלאורך צמחו בתורה אבל לא פחות מכך קם כאן דור שמעביר הלאה את ניגוניך, דור שמנסה קצת לאחוז  -

בעוצמות תפילותיך ולהעביר אותן הלאה. אנחנו מנסים להצליח כמוך לקרא בחזרת הש"ץ של ראש השנה ויום כיפור את מוספי 

מנסים  כרונות ו"הבן יקיר לי אפרים",ימנסים להתחבר להתרגשות במנגינת זהיום בטעמי קריאת התורה של הימים הנוראים, 

שירה והשמחה בפיוט אחרי תפילת הגשם, ואת ההתלהבות ה את המעבר בין המנגינות ב"משיב הרוח ומוריד הגשם" לחקות

תורה עץ חיים לכולם ורה" וחותם ב ""משה דוד  ואליהו  ששמחים בשמחת הת את  צוחק כולך ומזכירכאשר אתה שמחת תורה 

מך מקור חיים". התפילות והניגונים הללו הם פס הקול העמוק שמתנגן בתוכנו והוא זה שמזכיר לנו שהניגון, התפילה חיים כי ע

 והלב הם חלק בלתי נפרד מעבודת ה' שלנו.

רק דאגה קיומית של כתוב שצריכה לדאוג החבורה כולה, אחד הפירושים מסביר שהדאגה אינה  על אחד מהחבורה שהסתלק -

פחד וחרדה אלא אחד מהחבורה שהאיר אור מיוחד והסתלק למקום שכולו טוב, על בני החבורה שלו, על תלמידיו וקהילתו מוטל 

להאיר כל אחד במקצת ולהמשיך עד כמה שניתן את האור הגדול שהאיר הוא כאן בחייו. מחר עם הדלקת נרות החנוכה גם 

 את האור המיוחד של הרב הללה זצ"ל. במשהו משיך כקהילה וכיחידים ולהאירהמחשבה הזו תעבור בראשנו לה

תכם את המתנה המיוחדת הזו ויהי רצון ק הלב על כך שאפשרתם לנו לחלוק אמשפחת הללה היקרה, תודה לכם מעומ -

 שבזכות כל הטוב שעשה תזכו לנחמה שלימה.

 ּוועינויינם רבות בימים הנוראים ונעלה תפילה לה' ש"כל צרותינו מריבון העולמים נבקש את מה שהתפלל כאן הרב הללה פעמי -

 לשמחה לחיים ולשלום, האמת והשלום אהבו"לנו ולכל ישראל לששון והפוך 

 תהא נשמתו של מורנו ורבנו הרב אליעזר אביגדור הללה צרורה בצרור החיים ויעמוד לגורלו לקץ הימין.

 יגאל קליין


