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        ))))הההה""""ככככ    - - - - א א א א """"יייי((((י י י י ככככראה אנראה אנראה אנראה אנ

פר על רבי הירשלי שהיה מסו   

וגדולי דורו נחשב כצדיק נסתר 

פעם  .הרבו לכבדו ולהעריצו

רבי אברהם ק "הרהביקרו בביתו 

ק "הרהוא "זיע אשיסחרמשה מפ

ואמרו  ,א"זיע רבי יצחק מוורקי

לתהות על קנקנו היה זה בפרשת 

פתחו שני הצדיקים  ,"ראה"

בדברי תורה וביקשו מרבי 

 ,הירשלי שיגיד אף הוא דבר מה

נענה רבי  ,וכך חשבו לבחון אותו

מה יכול כפרי  :הירשלי ואמר

כתוב  ,תורה כפרית ,כמוני לומר

יסתכל כל  ,פירוש ,"ראה אנכי"

אל יפזול  ,שלו" אנכי"אחד ב

אל יעמידהו לעברו של הזולת ו

  .לבחינה

  

        ))))יייי    ––––ו ו ו ו """"טטטט((((לו לו לו לו     תתןתתןתתןתתןנתון נתון נתון נתון 

רבי חיים בן עטר מסופר על    

שניגש , הקדוש" אור החיים"בעל 

אליו תלמיד חכם וביקש את 

עזרתו כי מצבו היה קשה וזקוק 

הסכים רבי חיים לתת , לתמיכה

ובתנאי שהתלמיד , תמיכה לאיש

חכם יאמר לפניו שתי אותיות 

        בזכות אהבת התורהבזכות אהבת התורהבזכות אהבת התורהבזכות אהבת התורה

 ,מעשה היה בזמן רבינו הקדוש   

גרים שהיו למים יאאנשים שהיו שני 

וכל פעם שהיה רבינו  ,בשכונתו

 ,הקדוש נכנס לישיבתו ללמוד תורה

היו אף הם נכנסים ויושבים ומאזינים 

לדברי התורה היוצאים מפיו של 

אין היתה עד רבינו הקדוש שגדולתו 

 יוחנן וריש לקיש' שאמרו ר ,לשער

אנו לא זכינו לתורה אלא מפני 

שראינו אצבעות ידיו של רבי יוצאות 

ואותם שני  ,)'ב -'ירושלמי ה(מבית ידה 

למים כשהיו שומעים דברי יהא

היו מנענעים בראשיהם  ,התורה

שהיו  ,ומרחשים בשפתותיהם

 ועל אף פי ,מתלהבים מדברי התורה

עשו תנועות  ,שלא היו יכולים לדבר

וכשראה רבינו  ,מרוב רגשי לבם

ביקש  ,רוב אהבתם לתורהאת הקדוש 

והתחילו  ,עליהם רחמים ונתרפאו

נתברר גודל חכמתם אז ו ,מדברים

 ,עות התורהושהיו בקיאים בכל מקצ

 ,הלכה וספרא וספרי וכל התלמוד

וזכו לכל זה מפני שהיו מרבים לישב 

  .בישיבה

 ))))אאאא""""עעעע' ' ' ' חגיגה גחגיגה גחגיגה גחגיגה ג((((    

' ך מאות א"דומות מחוברות בתנ

השיב לו החכם ', עד אות ת

אך הקדים , שיוכל לעשות זאת

אינה נכפלת ' לומר שהאות ע

ואלו הם , ך"באף מקום בתנ

בשבתך , וראאאאאאאאהפסוקים ומקללך 

ו דדדדדדדד, ךגגגגגגגגועשית מעקה ל, יתךבבבבבבבב

וישכב במקום , או בן דדו יגאלנו

ות זזזזזזזזעל מ, י העמודיםוווווווו, ואהההההההה

, פותטטטטטטטטוהיו ל, ונזם חחחחחחחח, ביתך

ל היוצא מפיו ככככככככ, םייייייייובחרת בח

לכת ממממממממ, וי אמרללללללללו, יעשה

ויסעו , תם לבניךננננננננוש, כהנים

, עליו כל היום פףפףפףפףח, ססססססססמרעמ

חלקת , רות על עולותיכםצצצצצצצצבח

, ו את חייהםררררררררוימ, ספון קקקקקקקקמח

   .משזר שששששששש

כשהגיע התלמיד חכם לאות     

: נשתהה ופנה לרבי חיים ואמר' ת

יתן לי מר את אשר הבטיח לי 

מיד ', בטרם אומר לו את האות ת

סכום ' הק" אור החיים"הוציא ה

ונתן לו ביד רחבה וברוח  הגון

כשקיבל התלמיד חכם את , נדיבה

על האות : אמר לרבי חיים, הכסף

משמע " ן לותתתתתתתתנתון "נאמר ' ת

תן לו וחזור , ששתי נתינות המה

שמח רבי חיים על דברי , ותן

  .החכם ונתן לו כפליים
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        זכות קידוש לבנהזכות קידוש לבנהזכות קידוש לבנהזכות קידוש לבנה

שלא אהב את , מעשה שהיה עם מלך אחד ממלכי הגויים   

פעם בישבו בגן , אולם גם לא היה שונא אותם, היהודים במיוחד

, שאל את השר שישב לצידו, שבארמונו שמע קול שירה והמולה

, "לך ותראה", אינני יודע: אמר לו? מאין הקולות שאנו שומעים

ה באמצע הרחוב ורא, ירד השר והלך לפי הקולות. אמר לו המלך

. ומתפללים וגם שרים, ונרות בידיהם וסידורי תפילה, יהודים רבים

כאשר גמרו הלכו כל היהודים אחרי , עמד מהצד ולא הרגישו בו

חזר השר וסיפר למלך את , הרבי שלהם ונכנסו לביתו וישבו שם

  .ענה השר, "אינני יודע"? התפללומה שאל המלך  .אשר ראה

הפעם ירד המלך , עברו כמה שבועות ושוב קרה אותו דבר   

שמע אותם , וכאשר בא למקום בו התקבצו היהודים, בעצמו

כן , ואחרי זה פצחו בשירה" דוד מלך ישראל חי וקים"אומרים 

באמצע המעגל וכולם עם נרות עומד ראה כי הרבי הגדול 

 ית הרבלביכולם הלכו אחרי זה , בידיהם חולקים לו כבוד מלכים

חזר המלך . ובביתו ישב בראש השולחן, הלך בראש יכשהרב

והמלך חשש , הביתה וישב וחשב מה זוממים היהודים לעשות

ולכן מתכנס במוצאי שבת אחת , רוצה לקחת את כסאו ישהרב

כאשר . היה דוד ישם הרב ,ובמקרה, לחודש ומכריז כי הוא המלך

, ת קץ לדברהחליט המלך לעשו, מקרה זה חזר בפעם השלישית

, הוציא צו האוסר על היהודים לצאת בתחילת כל חודש לרחוב

והיהודים לא יכלו מאז , כדי להתפלל ולשיר עם נרות בידיהם

קרה ולמה נגזרה  האיש לא ידע מ. לקדש את הלבנה ברוב עם

והיהודים לא העזו להמרות את , אולם פקודה היא פקודה, הגזירה

ים את הלבנה בשקט קדשובחודשים הבאים היו מ, פי המלך

  .כך נמשך הדבר זמן רב. ובהיחבא

ביקש ממשרתו תה , פעם אחת בשבת המלך בגן הארמון   

הניח את ספל , טעם מהתה ומהעוגיות שהיו עדיין חמות, ועוגיות

ופתאום החליט שבמקום לשבת , ישב והרהר, התה על השולחן

צאו איתו נתן פקודה לשריו ועבדיו וכולם י, כאן עליו לצאת לציד

ישב המלך בכרכרה ושריו רוכבים לידו ועבדיו עם כלביהם , לציד

ירד המלך ממרכבתו נטל רובה ציד ונכנס , הגיעו ליער, מאחוריו

לפתע , ליער ולידו שנים מעבדיו המאומנים היודעים לקלוע היטב

אולם עד שהם , הראה לשני עבדיו, ראה המלך צבי יפה מאד

אמר המלך אני רוצה לתפוס . עלםהבחינו בו כבר קפץ הצבי ונ

התחילו רודפים . נרדוף אחריו ונשיג אותו חי או מת, את הצבי

שני עבדי המלך ידעו לרוץ ודלגו אחריו וכמעט השיגו , אחריו

, אבל הצבי קפץ קפיצה אחורנית והצליח להתחמק, ופצעו אותו

אבל , התכונן לירות בו, פתאום ראה המלך את הצבי ממש לידו

זרק את רובהו , חשב המלך לתפסו חי, ממש ליד המלךהצבי בא 

רץ המלך . הושיט את ידו והספיק רק לגעת בצבי ששוב ברח

אבל לא יכול היה לתפוס , אחריו ומידי פעם הצליח לנגוע בו

הספיק , לפתע פנה הצבי לאחור. הצבי בורח והמלך אחריו, אותו

למלך  ולא היה, המלך לתפוס בקרניו אבל חזק וגמיש היה הצבי

בינתיים ברח הצבי . קרא לעבדיו ואיש לא ענה. ח להחזיק בווכ

  . והמלך המשיך לרוץ אחריו עד שאפסו כוחותיו

לא , ולא שמע שום קול, ישב המלך לנוח על גזע עץ כרות   

לקח את החצוצרה שהיה קשור , קולות עבדיו ולא קולות אחרים

אולם שום , ותקע כמה תקיעות קריאה לעזרה, לבגדי הציד שלו

תקע שנית ושלישית ואין קול ואין , תשובה לא נשמעה לקריאותיו

קשר , עלה על עץ גבוה, המלך היה עייף וחשש מחיות היער. עונה

ירד מהעץ והתחיל , הבוקר אור והוא התעורר. את עצמו ונרדם

מידי פעם , חיפש אוכל ביער ומצא כל מיני פירות ואכל, ללכת

היום חלף ושוב הגיע . ענה לא שמעעצר ותקע בחצוצרה אך כל מ

למחרת שם לב כי חוזר הוא , עלה המלך שוב על עץ וישן, הלילה

בסכין שלו עשה סימנים על העצים ? מה עשה, על אותה הדרך

  .והתחיל ללכת לכיוון אחד בתקווה לצאת מהיער הגדול

ירד למטה ועשה , שמח מאד, בלילה השלישי ראה אור מרחוק   

, בבוקר התחיל ללכת לכיוון ההוא, יון מגיע האורלו סימן מאיזה כ

שוב הגיע הלילה , הלך כל היום ובכל זאת לא הגיע לסוף היער

החליט ללכת , וכאשר עלה על עץ גבוה ראה כי האור כבר קרוב

חיות היער הומיות , ירד מהעץ והלך בין העצים. ויהי מה ,לשם

, גבוהה סביבוהנה חומה , בכוחותיו האחרונים הגיע לבית, סביבו

, הלך בחושך ומישש את החומה עד שהגיע למקום שם היה הפתח

הלך והגיע , מבית גבוה ויפההבוקע נכנס בפנים החומה וראה אור 

נכנס פנימה ונעצר מוכה אור חזק שסנוור את , לדלת פתוחה

ענה כי רעב הוא , ניגש אליו אחד האנשים ושאל לחפצו, עיניו

ושני , מו שוכב על מיטה נקיהכשהתעורר מצא את עצ. והתעלף

תרצה אולי : שאלו אותו, אנשים יושבים לידו ושומרים עליו

, ורצה לומר כי הוא המלך, השיב, אינני רוצה נדבה, לא? נדבה

, אבל רק עכשיו הרגיש כי בגדיו קרועים ופניו כוסו זיפי זקן

, בוא לבעל הבית, אמר כי הוא מבקש לחם ,ויחשבוהו למשוגע

  . התאושש קצת והלך איתם, א יתן לך לחם לאכולהו, אמרו לו

משם נשמעה שירה בשפה , הלכו עד שהגיע לדלת ופתחו אותה   

והנה ראה המלך אנשים יושבים סביב השולחן ובראשם , זרה לו

כאשר , על ראשו) שטריימל(וכובע , יושב איש בעל הדרת פנים

ביא והיושב בראש השולחן עשה סימן לה, נכנס המלך שתקו כולם

המלך בהיותו רעב מאד כמעט והושיט יד לקחת . אותו אליו

כשהתקרב , אך התאפק, המאכלים המלכותיים שהיו על השולחן

  .שב נא לידי: ן הושיט לו כסא ואמרקם היושב בראש בשולח



  

 

  
, אני מאד רעב: השתומם על הקבלת פנים היפה ואמר     

לא לפני שתחתום , ענה לו בעל הבית, יתן לי אדוני מהאוכל

על התחייבות לבטל את הגזירה שגזרת על היהודים לבלתי 

, תמה המלך מאין לו לאיש זה על הגזרה. את הלבנה יקדשו

: אמר לו, תן לי ניר ועפרון ואכתוב ואחתום, טוב: שתק ואמר

ובאמת ראה המלך כי האיש יודע , ש בכיס המלך כל חפצוי

הוציא באין ברירה את כתב המלכות כתב וחתם , הכל

קרא בעל הבית את הכתוב הניחו בכיס , והושיט לבעל הבית

היספיק : נטל מחצית החלה ונתן למלך שצחק בלבו, מעילו

אכל פרוסה אחת ? לו כה מעט לחם לאחר שבוע של רעב

טעם מהיין שנתן לו בעל הבית והרגיש , דוהנה הוא שבע מא

כי שם ידו על כוס , פתאום הרגיש שידו נכוה, טעם נהדר

  .התה שלידו והתעורר

, התה עודנו חם לידו, אז נוכח המלך שכל זה היה חלום   

קרא לעבדו , והוא יושב בגינת הארמון ושומע קול שירה

הלך העבד וחזר ? ושלח אותו לראות מאיפה השירה ששומע

, ששוב יוצאים היהודים לרחוב לקדש את הלבנה, וסיפר

הגיע לבית של , עמם יצאושלח המלך לקרוא לשני שרים 

הסתכל , שם היו כולם יושבים סביב שולחנות ערוכים, הרבי

כנס המלך כשנ .המלך ונדמה לו כי ראה פעם דמויות אלה

והתיישבו רק כאשר המלך הוזמן , קמו כולם על רגליהם

, שאל המלך ברוגז" ?למה תפר פקודתי", ביוישב ליד הר

ענה " כי אסור לשיר מול הירח", שאל הרבי" ?איזו פקודה"

רגז המלך , "הרי ביטלת הוראה זו": נענה הרבי ואמר, המלך

והנה גם חתימת ידך וגם , אדוני המלך, כן", "מי אני: "ואמר

נוכח . אמר הרבי והראה לכולם את כתב המלך ",חותמך

אמר הרבי יטעם נא הוד מעלתו , ועתה, הרבי המלך כי צדק

יראה גם המלך מה יש ו, מהלחם שלנו ונתן לו פרוסת חלה

מצא שם המלך את המחצית השניה של , לו בכיסו הפנימי

  .החלה אשר על שולחן הרבי

אם עד כדי כך כוחך : מלא התפעלות ופליאה אמר המלך   

, תך אליומלא חוב, אין אני רוצה להיות מכשול, וכח אלקיך

אז , ישב המלך וסיפר למסובים ולשרים את החלום שחלם

דוד מלך "ושרו שוב את השיר , כי טוב' הודו היהודים לד

ואז הבין כי אין , והמלך שמע ושמח איתם, "ישראל חי וקים

ורק יצר הרע הסיתו להפר מנהג נתיניו  וחשש לכתר

ה ניסים ונפלאות "כמו שעשה הקב .היהודים הנאמנים לו

  .הם כן יעשה לנו ויגאלנו במהרה בימינו אמןל

 ))))אוצר המעשיותאוצר המעשיותאוצר המעשיותאוצר המעשיות((((

        

        שבטך ומשענתך המה ינחמונישבטך ומשענתך המה ינחמונישבטך ומשענתך המה ינחמונישבטך ומשענתך המה ינחמוני

תיאר  ,ה"שבטו המייסר של הקבאת אופיו המיוחד של    

ל בבארו את דברי דוד "צר זצהגאון רבי איסר זלמן מל

גם כי אלך בגיא צלמות לא " )'ד – ג"תהלים כ(המלך 

  " אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני

לאב שטייל עם בנו בתוך יער  :למה הדבר דומה משלמשלמשלמשל            

לפני כניסתם אל היער הזהיר האב את הבן  ,עבות

את  ,יפרד ממנו אפילו לרגע קטבאזהרה חמורה לבל 

אזהרתו נימק האב בכך שהמשוטט ביער בלי להכיר את 

בתחילה שמע הילד להוראת אביו  ,הדרך מסכן את חייו

לאחר זמן מה הבחין  ךא ,ידו ואכן לא זזה ידו מתוך

נשמט מאביו  ,הילד בדבר מסוים שמשך את תשומת לבו

 ,האב שלא הרגיש שהילד עזבו ,ופנה לצידי הדרך

אל אביו לא  רוכאשר רצה הבן לחזו ,המשיך בדרכו

נבהל הילד מאד והחל לבכות ולחפש , הצליח למוצאו

תוך כדי חיפושיו הלך והסתבך  ,את אביו במעבה היער

הלילה ירד  ,השמש שקעה, ותעה יותר ויותר בסבך היער

מכל , על היער וחשיכה מבעיתה השתלטה על המקום

וממרחק לא , עבר נשמעו צריחותיהם של עופות לילה

, אריות ודובים המשחרים לטרף ,רב נשמעו קולות זאבים

מובן מאליו שהילד האובד נתקף בפחד נורא ובגעגועים 

היתה זו , לפתע חש הילד כאב עז בלחיו, עזים לאביו

עוד לפני , תה עליו מיד אלמוניתסטירת לחי שנח

הבחין שהסוטר הוא , שהספיק להשמיע זעקת כאב מפיו

במקום לזעוק על כאבו השמיע הילד קריאת , אביו

  ".אבא אבא כמה מאושר אני לחזור אליך"שמחה וגיל 

 ,מצבו של האדם החוטא דומה לזה של הילד האובד    

כל אימת שחוטא הוא הרי הוא מתרחק מאביו שבשמים 

 ,אולם כאשר הוא מתייסר ונענש ,והינו שרוי בצער

סרו על שסטה מן יונזכר כי אביו שבשמים הוא המי

 ,שמחה על המכות שהוא מקבל הוא מתמלא אז, הדרך

הוא נוכח לדעת כי בן  ,כי בד בבד עם ההכרה בעונשו

לפיכך  ,ושומר עליו דואג לואשר  ,אהוב הוא אצל אביו

י הן כ ,די בגיא צלמות לא יירא מן הרעגם כי ילך היהו

שבטו המייסר של הקדוש ברוך הוא והן משענתו המה 

  " שבטך ומשענתך המה ינחמוני" ,לו לנחמה

        ))))לקח טובלקח טובלקח טובלקח טוב((((

 



  

 

 

      נדבת
וווו""""ר משה טייטלבוים היר משה טייטלבוים היר משה טייטלבוים היר משה טייטלבוים הי""""הרהרהרהר  

י "שמואל שמעלקא נ ה"הו אירוסי בנ לרגל
,ח"יזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצ  

  מברכים חודש אלול

  ח ביום שלישי ורביעי בשבת"ר
  

 10:02אור ליום רביעי שעה : המולד
 חלק אחד

 רגישותו של החזון אישרגישותו של החזון אישרגישותו של החזון אישרגישותו של החזון איש

" חזון איש"הק "הגהמסופר על    

שפעם בא אליו מנהל קופת  א"זיע

ח בבני ברק ושאל אותו אם הוא "גמ

רשאי למכור תכשיטים ושאר 

שאנשים משכנו  ,חפצים יקרים

אצלו כעירבון להלוואות שנטלו 

לאחר שלא פרעו את  ,ממנו

חזון "נזדעזע ה .חובותיהם במועד

ח "מוסד גמ: מהדברים והשיב" איש

שכונות טוב לו שלא נברא המוכר מַ 

אחר כך הוסיף ואמר , משנברא

לאיש שיחו תתאר לעצמך שראובן 

ונותן בעבוט את להלוואה נצרך 

ינה משגת ידו א, תכשיטי אשתו

ולמחר האשה יוצאת , לפרוע חובו

לשוק ורואה את אשתו של שמעון 

כלום , מתקשטת בתכשיטים שלה

יש בעולם כפרה לצער ולשפיכות 

  .דמים של אישה עלובה זו

        

        

        קיום מצוות הכנסת אורחים בחכמהקיום מצוות הכנסת אורחים בחכמהקיום מצוות הכנסת אורחים בחכמהקיום מצוות הכנסת אורחים בחכמה

ק בעל "כאשר שהה הרה   

א "מויזניץ זיע" אהבת ישראל"ה

נכנס , במקום מרפא בקרלסברד

בשבת בבוקר לפני התפילה אליו 

כשהוא , אחד הרבנים ששהה שם

הרבי הבחין שהלה . בטוב חש שלא

הזמינו אליו , שת לבסובל מחול

לחדרו וציוה לאחד המשרתים 

להגיש שתי כוסות תה ומיני 

כאשר כיבד רבי ישראל . מאפה

אולם , היסס הלה, הרב לטעום תא

אכל גם , בראותו שגם הרבי אוכל

לאחר שסיימו  .הוא ואורו עיניו

אהבת "אמר ה, לאכול ולשתות

אל יחשוב כבודו : לרב" ישראל

        חיים שאין בהם בושה וכלימהחיים שאין בהם בושה וכלימהחיים שאין בהם בושה וכלימהחיים שאין בהם בושה וכלימה

מויזניץ " דמשק אליעזר"הק בעל "הרה   

בברכת : א ניגש פעם אל יהודי וסח לו"זיע

לנו חיים של יתן ' החודש אנו מבקשים שה

יראת ... של פרנסה... חיים של ברכה, טובה

חיים שאין בהם "כ מבקשים עוד "ואח. שמים

לאחר שנזכה , לכאורה קשה, "בושה וכלימה

צריך לבקש עוד שלא , להשפעות כה טובות

כי , אולי אפשר לומר? תהיה לנו בושה

הכוונה היא שנזכה לבנים טובים ההולכים 

פעות האחרות כי אחרת כל ההש', בדרך ה

 לעומת הבושה והכלימה, שנקבל אינן שוות

                     .ו"שנסבול מבנים לא טובים ח

        אאאא""""מנמנמנמנ    זזזז""""יום שבת קודש כיום שבת קודש כיום שבת קודש כיום שבת קודש כ

 ר יוסף "ד קראקא ב"יהושע אבק רבי "הגה

  )ח"מגיני שלמה ת(
  

        אאאא""""מנמנמנמנ    טטטט""""יום שני כיום שני כיום שני כיום שני כ

ר צבי הירש "ק רבי שמואל סלנט ב"הגה

  )ט"תרס –רבה של ירושלים (

ר "יוסף מאיר ממחנובקא בק רבי "הרה

  )ז"תרע(יהושע העשיל מסקווירא אברהם 

אברהם דב מראחמיסטריווקא ק רבי "הרה

  )ה"תש(ר מנחם נחום "ב

ר "ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען ב"הרה

  )ב"תשמ(ישראל אברהם 
 

אאאא""""מנמנמנמנ' ' ' ' ללללי י י י לישלישלישלישיום שיום שיום שיום ש     

ר "לייפציק ב-ישראל מבאיאןק רבי "ההר

)א"תשי(  )פחד יצחק(יצחק   

 

אלולאלולאלולאלול' ' ' ' אאאאיום רביעי יום רביעי יום רביעי יום רביעי      

ר "ב חנוך העניך מאלעסק ק רבי "ההר  

)ד"תרמ( שמואל  
    

    

אלולאלולאלולאלול' ' ' ' בבבב    יייייום חמישיום חמישיום חמישיום חמיש     

ר "ב) "דמשק אליעזר"(ק רבי אליעזר "הרה

)ו"תש(ישראל מוויזניץ   
 

אלולאלולאלולאלול' ' ' ' גגגגיום שישי יום שישי יום שישי יום שישי   

ק חר יצ"ישכר בער מנדבורנא ב ק"הרה

)ח"תר(מקאליש   

ר יצחק "משולם זושא מזינקוב בק רבי "הרה

)ד"תרכ(מאיר   

ר "ב ד"הי מטשחוב' ק רבי יצחק ישעי"הרה

)ב"תש(חיים מצאנז   

 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן
 

, שאני רגיל לאכול קודם התפילה

כי , עשיתי זאת רק בגלל שהבנתי

אם אני אגיד לו לאכול לפני 

, התפילה כדי להשיב את נפשו

הבנתי שאם אוכל יחד ו, ימאן בכך

  .  אז יסכים לאכול ,איתו
  

  

    כאב לבו של הצדיק למצבו שלכאב לבו של הצדיק למצבו שלכאב לבו של הצדיק למצבו שלכאב לבו של הצדיק למצבו של

        יהודייהודייהודייהודי

 יהודים כשהרבה העתים בצוק   

 ,לחם פת עד והגיעו מנכסיהם ירדו

 דב מרדכי רבי ק"הרה השכיל

לעזור  ע"זי מהורונסטייפל

 בצורה בסתר בהם ותמך ,ליהודים

 השקיע לפעמים ,מאד מחוכמת

 הנצרך את לשכנע רבים מאמצים

 לעזרת מלהזדקק שנרתע איסטניס

 עמו דחס ויגמול יבטיי כי ,הזולת

" יורד"ב ומעשה ,ממנו כשיקח

 שהגיש" לטקווי"ב שיחו מרי ששפך

 נאנח דוב מרדכי ורבי ,לפניו

 מארנקו והוציא הדברים למקרא

 ושוב ,ליהודי העניקו נכבד סכום

 שנית ונאנח" קוויטל"ב לקרוא חזר

, אדם של גופו השוברת אנחה

 סכום מארנקו נוספת פעם ושלף

 הלה ניסה, לנצרך לתתו חשוב

" ?כך לשם באתי וכי" להשתומם

, ונכלמות דומעות םיבעיני שאל

 םיעיני בו תלה הרבי אולם

 כתוב" בו והפציר מתחננות

 ירע ולא לו תתן נתון" ק"בתוה

 ותחזור תן פירוש" לו בתתך לבבך

 על בך יותר יכאב שלא עד  ותתן

 לבי כואב כי אעשה ומה, מצבו

 שהסכים אחרי רק". עליך מאד

 ובההט מידו עזרה לקחת האיש

  .לו והוטב הרבי של רוחו שקטה


