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הנהגות האדם (נ"ט)
הלומד ביראה התורה אינה משתכחת ממנו  /היראה בחיוב בכל עת ובפרט בכל תורה ותפלה ובכל מצוה
לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם (אות ח):
"איתא בתנא דבי אליהו ,יראה אדם שיהיה תפוס בידו שלא ישיגנו בושה לעולם הבא ,שיאמרו לו עמוד וערוך מקרא שקרית ,עמוד
וערוך משנה ששנית ,על כן נראה על כל פנים ללמוד את עצמו בכל שבוע בעל פה איזה משנה או איזה פרק ,ולחזור אותם בעל פה
שלא נשכח דבר אחד ממשנתינו ,גם בכלל זה לעסוק בשולחן ערוך ופוסקים להלכה ,ולחזור בעל פה הלכה המוסכמת ברעיונינו שלא
נשכח מלבינו".

***
הנה כשהאדם מתאמץ ומשקיע כוחות לחזור על לימודו כדי
שיקבע בו ולא ישכחנו ,נחוץ מאד גם כן לידע שאחד מן היסודות
לזכירת תלמודו תלוי באופן לימודו שיהיה ביראת ה' ,כמ"ש רבינו
באגרא דכלה (בראשית) ,וזל"ק:
"והנה מי שלומד ביראה התורה אינה משתכחת ממנו ,כענין שאמרו
(שבת לא' ).אפילו הכי אי יראת ד' היא אוצרו אין וכו'' ,וכענין משל קב
החומטין דבר המעמיד את התבואה ,ועל כן נמסר 'לית למ"ד בשוא
ביבשה' ,היינו לית מי שילמוד ביראה שתהא נפשו יבשה מבלי תורה ,כי
בודאי אינה [משתכחת] ממנו ,כי יראת ד' היא אוצרו".
והוא להיות היראה הוא קיום כל הנבראים ,כמ"ש רבינו באגרא
דכלה (בראשית) ,וזל"ק:
"ויאמר אלקים יהי רקיע כו' .ידוע מאמר חז"ל 'יהי רקיע יתחזק
הרקיע ,שעדיין לחים היו ונתחזקו מגערת הש"י שאמר יהי רקיע'
(בראשית רבה ד ב) .הנה אין מעצור לפני הש"י לברוא את הרקיע חזק
ביום הראשון ,אך עשה ד' ככה ללמד דעת שהיראה הוא כח הקיום
לכל הנבראים ,וכמו שאמרו רז"ל 'והיה אמונת עתך כו' ואפילו הכי אי
יראת ד' היא אוצרו אין ואי לא לא ,משל לאחד שאמר לו אביו העלה לי
כור חטים כו' ,אמר לו ערבת בו קב חומטין אמר לו לא ,אמר לו הלואי
שלא העלית ,כי כמו החומטין מעמידין את התבואה שלא תרקב ,כמו
כן היראה נותנת גבול וצמצום לנבראים שיתחזקו כליהם ויוכלו לקבל
שפעו יתברך ,על כן 'יראת ד' תוסיף ימים' (משלי י כז) כי נותנת כח
הקיום ,על כן היתה הגערה 'יהי רקיע' דוקא ביום שני יום הגבורה שהוא
יראה ,מה שאין כן יום ראשון יום חסד שהוא אהבה ,והבן".
וכן הזהיר הבעל שם טוב זי"ע הפסיק גם באמצע הלימוד
להתבונן ביראתו ית"ש ,כמ"ש בס' ליקוטים יקרים והביאו בס' בעל
שם טוב עה"ת (ואתחנן) ,וזל"ק:
"בדורותינו שאנו במעט השכל ,מאוד מאוד צריך להתחזק ביראתו
יתברך שמו ,ולהתבודד מחשבתו תמיד ביראה ובאימה ,ואפילו בעת
הלימוד טוב לנוח בכל פעם מלימודו ,ולהתבודד מחשבתו ,ואף שמחמת
זה יתבטל קצת מלימודו ,כי לא המדרש וכו' (אבות פ"א מי"ז) ,וכמו
שאמרו בגמרא (ברכות ב ).דורות הראשונים שמסרו נפשם על קידוש
השם מגודל דבקות ,נעשה להם נסים ,ובדורות האחרונים ,אף על פי
שלומדים תורה יותר הרבה מראשונים ,לא זכו כל כך לנסים ,וקל וחומר
בן בנו של קל וחומר אנחנו בדורות הללו ,שנתמעטו הלבבות מכל וכל,
ואם הראשונים כאנשים וכו' (שקלים ח ,).פשיטא שההכרח לנו להתחזק
באהבתו ויראתו יתברך שמו בדביקות גדול".
ועל כן נתבונן קצת בדברי רבינו בהקדמה לס' דרך פקודיך
(הקדמה ח אות ב) בביאור מהות היראה להתבונן ביראה בכל עת
ובפרט קודם לימו התורה ותפלה ,וזל"ק:
"מהות היראה ,זה לשון הזהר בראשית (דף י"א (ע"ב))' :בראשית
ברא אלקים' הדא הוא פקודא קדמאה דכלא [זו היא המצוה הראשונה שהיא
קודמת לכל המצות] ,ואקרי פקודא דא 'יראת ד'' [ומצוה זו נקראת יראת
ה'] ,דאקרי 'ראשית' [שמצות היראה נקראת ראשית] דכתיב 'ראשית חכמה
יראת ד''' ,יראת ד' ראשית דעת' ,בגין דמלה דא ראשית אקרי [לפי שדבר

זה שהיא היראה נקראת ראשית] ,ודא איהו תרעא לאעלא גו מהימנותא [זו
היא השער לה' לעלות למדרגות הקדושות הנקראות אמונה] ,ועל פקודא דא
אתקיים כל עלמא [ועל מצוה זו מתקיים כל העולם].

יראה אתפרש לתלת סטרין [היראה מתחלקת לשלשה אופנים] ,תרין
מינייהו לית בהו עיקרא כדקא יאות [שתי יראות מהם אין בהם עיקר כראוי],
וחד עיקרא דיראה [ואחת היא עיקר היראה] ,אית בר נש דדחיל מקוב"ה
בגין דייחון בנוהי [יש אדם שירא מהקב"ה בשביל שיחיו בניו] וכו' ,או דחיל
מעונשא דגופיה או דממוניה [או שמתירא שלא יענש בגופו או בממונו],
ועל דא דחיל ליה תדיר [ובשביל זה הוא ירא תמיד מלפני הקב"ה] ,אשתכח
יראה דאיהו דחילו לקוב"ה לא שוי לעיקרא [נמצא שהיראה שירא מהקב"ה
אין עיקרה יראת ה'] ,אית בר נש דדחיל מן קוב"ה בגין דדחיל מעונשא
דההוא עלמא ועונשא דגיהנם [יש אדם שירא מהקב"ה לפי שירא מעונשי
עולם העליון ועונשי הגיהנם] ,תרין אילין לאו עיקרא דיראה אינון ושרשא
דיליה [שתי יראות האלו אינם עיקר היראה ושרשה] ,יראה דאיהי עיקרא
למדחל בר נש למאריה [יראה שהיא עיקרית שיירא אדם מהקב"ה] ,בגין
דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין [לפי שהוא גדול ומושל והוא
העיקר והשורש של כל העולמות] ,וכלא קמיה כלא חשיבי [וכל הנבראים לא
נחשבים לכלום לפניו] ,כמה דאתמר [כמו שנאמר (דניאל ד לב)] 'וכל דיירי
ארעא כלא חשיבין' [שכל הדרים בעולם נחשבים לפניו ללא כלום] ,ולשואה
רעותיה בההוא אתר דאיקרי יראה [ויתקע את מחשבתו במדת היראה]...
הנה העתקתי המאמרים האלה להיותם למזכרת להבא לעורר נפשו
ביראה ,אבל ביאור המאמרים האלה רחבים מני ים יזכני הש"י לדבר
בם ,וכעת לא באנו רק לדבר בענין מצות היראה אשר היא בחיוב לכל
עת ובכל זמן לכל איש הישראלי ובפרט בכל תורה ותפלה ובכל מצוה,
והנה תתבונן דמהות היראה המסורה לכל הוא יראת הרוממות ולא יראת
העונש ,והיא להתבונן במחשבתו גודל רוממותו ית"ש ,ותפול עליו
אימה ופחד ויתבושש מגדולתו ,ויעמוד מרעיד כאשר יתבונן איך הוא
בריה מעוטה בדעת עומד לפני תמים דעות המשגיח עליו וכל צעדיו
יספור ,והנה האיש אשר כבר הרגיל את נפשו ביראה הלזו ,והאיר אור
נשמתו ונזדכך חומרו ,שב לו הענין לטבע ,ויראת ד' תמיד צפונה בלבו
בזולת התעוררות כמו העומד בהיכל המלך תמיד ורואה גדולתו אין צריך
להתעוררות הלב לחשוב בגדולתו ,רק ממילא היראה תקועה בלבו ,אבל
מי שכבד ומגושם חומרו עדיין ,הנה חומרו מונעו מהיראה ואינו מתיירא,
ועל כל פנים הנה היא מצוה מחוייבת אקרקפתא דגברא לעורר רעיוניו
בכל עת שיזכור להתבונן בגדולתו כפי שכלו בכדי שיתפעל ביראה.
והנה היא ראשית דעת כאמור בזהר ,ועל כן תיכף בעומדו ממטתו
מחוייב לעורר רעיוניו ולקבל על עצמו לקיים מצות עשה של היראה
ויתבונן בגדולתו ית"ש עד שיתפעל ,וכן בכל פעם שיזכור ומכל שכן
קודם כל תפלה ותורה ומצוה ,ואם לגודל גשמיות חומרו לא יתפעל הנה
אף על פי כן קיים מצות היראה בקטנות כיון שהתעורר את נפשו ,ויבקש
מהש"י לעזור לו להתעוררות נפשו בפועל ,וגם יסייע את עצמו באבהן
אברהם יצחק ויעקב שהורישו היראה לבניהם אחריהם ,והיא על כל
פנים בכח כל איש הישראלי ,על כן יזכיר זכות אבות (עיין בספר התניא
(פרק יח) מאד עמקו מחשבותיו) ,וגם נראה לי לצייר לפניו שם הוי"ה
בניקוד אלקים ובניקוד שב"א ובנקוד יראה ,וכולי האי ואולי ירוחם מן
השמים ויתפעל ביראה".

חסד של אמת וגדולה שבצדקות
כשמלמד תורה לעני בדעת
מגודל כובד הגלות והלחץ והדחקות והעניות
וגודל עול מדהבה אי אפשר לנו לעמוק
בגמילת חסדים כראוי ונכון ,ואין לנו שיור רק
התורה הזאת היא המתגוררת עמנו בכל זמן
ועידן גם בארצות אויבינו היא משלמת כל הג'
עמודים ,כי על ידה ילמוד האדם דעת להשלים
עמוד העבודה על ידי עבודה שבלב וזהו תפלה,
והיא משלמת גם עמוד גמילת חסדים כאשר
נדברו יראי ה' איש אל רעהו וילמד דעת את
חבירו להעמידו על קו האמת ,והוא החסד
של אמת להשלים חסרון חבירו את אשר חסר
ממנו איזה דברי תורה וחבירו ישלים את נפשו,
ובזאת כאשר נשתדל בבני עניים להעמידם
עם דגל התורה אז תתייסד ארץ על מכונה
בג' עמודים אשר כוננה אלקים עליון[ :תמכין
דאורייתא הקדמה אות ב]

הנה הצדקה הגדולה שבצדקות כשמלמד
דעת לעני בדעת ,כי אין לך עני כעני בדעת
(נדרים מא ...).והנה המלמד דעת לעני בדעת
הוא הצדקה הגדולה שבצדקות ,וגורם שתקובל
תפלתו ומתרומם קר"ן ישראל מט"ט[ :בני
יששכר חדש אדר מאמר ב דרוש א ,עיי"ש]

והנה בגמרא אמרו בהני דרדקי שדרשו א"ב
אלף בינה ,ג"ד גמול דלים ,והנה במדבר לא
היו יכולין ישראל לקיים מצות צדקה ,כי היה
לכל אחד עומר לגלגולת ,אך קיימו מצות
צדקה במה שלמדו כל אחד לחברו מה שהשיג
בתורה כפי חלקו בתורה כפי מחצב נשמתו ,כי
יש ששים רבוא פנים בתורה בפשט ,וכן בדרש
וכן ברמז ,וכן בסוד ,וזה שמשמיענו הכתוב
שזה הגדולה שבצדקות אם אחד לומד לחברו,
וזהו 'והמן כזרע גד הוא' כמו צדקה הרמוזה
בתיבת 'גד'' ,גמול דלים' ,כן על ידי המן שכל
אחד השיג חלקו בתורה זה היה להם לזרע
הצדקה הנקרא 'זרע' כמ"ש 'זרעו לכם לצדקה',
ומלמדנו הכתוב כי התלמידי חכמים העניים
אשר אין בידיהם ליתן צדקה יכולים לקיים
מצות צדקה בלימוד התורה[ :צמח דוד בשלח]

זמן הד"נ
ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

4:12
4:11
4:26
3:48

מוצאי שב"ק ר"ת
ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

6:05
6:04
6:00
5:18

בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל:
ירחץ ידיו ויברך 'על נטילת ידים' וכו':
ידקדק לערות עליהן מים ג' פעמים ,להעביר רוח רעה ששורה עליהן:
לא יגע בידו קודם נטילה ,לפה ולא לחוטם ולא לאזנים ולא לעינים[ :שולחן ערוך סימן סעיף א-ג]
כתב בספר תולעת יעקב (סוד הציצית) דבזוהר איתא ההולך שחרית ארבע אמות ולא נטל ידיו חייב מיתה עיין שם ,ותימה למה לא
כתב כן בית יוסף ,ונראה דלפי דרובא דרובא אינן יכולין ליזהר בכך ומוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין לכן לא כתבו[ :ב"ח סימן ד]
כתב ב"ח בשם תולעת יעקב (סוד הציצית) כל ההולך ד' אמות בלא נטילת ידים שחרית חייב מיתה[ :1מגן אברהם סימן ד ס"ק א]
קבלה מאת דודי זקני סבא קדיש מו"ה משולם זושא
[מהאניפאלי] הא דאין לילך ד' אמות בלי נטילה בשחרית ,2אמר
הוא ז"ל דיש ליזהר שלא להציג רגליו על הארץ בלא נטילה,
כי בהציג רגליו על הארץ בלא נטילה אזי ח"ו כל היום הרע
(שבנפש הבהמיית) רודף אחריו להסיתו ,ואמר על זה רמז
הפסוק (תהלים לו ה) 'יתיצב על דרך לא טוב (אזי ח"ו) רע לא
ימאס' .והנה דבריו ז"ל ברוח הקודש אינם צריכין חיזוק.

ונראה לי הטעם לזה ,דהנה בעוד הרוח מסאבא שורה על ידי
האדם אין ליתן לו שיעור קומה 3תתבונן בביטול הרע הראשון,
קציצת רגלי נחש הקדמוני ,ותתבונן בזה דבקדושה צריך ליתן
מקום לקדושה בכל שיעור קומה בסוד 'וקמ"ת ועלית' .ועיין
בזהר פרשת נח דף ע"ב ע"א מה שאמר רבי יהודה לההוא גברא
דשאל לו שאילתא בהיותו מושכב עדיין ,אמר לו דאורייתא
בעי תקונא דגופא ולבושא ,עיין שם ותבין הענין[ :4אגרא דפרקא
אות ט]

 .1וכ"ה בבאר היטב (סימן א ס"ק ג)" :כתב בספר תולעת יעקב (סוד הציצית) איתא בזוהר
ההולך שחרית ד' אמות ולא נטל ידיו חייב כו' ,ע"כ".
וכתב בברכי יוסף (ס"ק א)" :ועתה אמת אגיד אשר ראתה עיני נסחה כתב יד בספר הזהר
מוגה מרבנן קשישאי ,בהקדמה דף יו"ד ע"ב ,כלשון ההוא בהדיא 'על דא אתחייב מיתה
לשמיא' .ואחר זמן רב ראיתי בספר אור הלבנה למר זקנינו הרב החסיד מהר"א אזולאי
זלה"ה בעל חסד לאברהם ,והוא הגהות על הזהר ,אשר שם הביא הנסחה הנזכר":
 .2בספר ליקוטי מהרי"ח (סימן ד) הביא דברי רבינו ,וכתב על זה" :ועיין תולעת יעקב שהביא
זאת בשם מנהג חסידים הראשונים ,וז"ל' :חסידים הראשונים [היו מכינים קיתון של מים
אצל מטותיהם] כשנערו ממשנתן היו רוחצין ידיהם והם על מטתם' עיי"ש ,והוא מדברי
הזוה"ק בהקדמת בראשית דף יו"ד ע"ב[' :הכי הוה עבדי] חסידי קדמאי [נטלי דמייא הוו
יהבי קמייהו] בזמנא דאתערי בליליא אסחן ידייהו וקיימי' עיי"ש .והנה בודאי אשרי מי
שנזהר בזה ,אך הוא גזירה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בה ,כי ידוע מדברי רש"י ז"ל ריש
מסכת ברכות שרוב בני אדם הם עניים עיי"ש ,ובעונותינו הרבים יושבין בדירות דחיקות
ואין המקום להכיל השני כלים היינו אחד מלא ואחד ריקן לקבל המי הנטילה סמוך להמטה,
השי"ת מהרה יחוש גאולתינו ופדות נפשינו אל ארץ טובה ורחבה ולא יאמר אדם צר לי
המקום שאלין בירושלים".
והמדייק בלשון רבינו יראה שאכן דברי הרה"ק הרבי ר' זושא נאמרו לפרש כוונת דברי הזהר
והתולעת יעקב ,שרבינו כתב בלשונו 'הא דאין לילך ד' אמות בלי נטילה בשחרית' ,דהיינו
דברי הזהר שהביא בתולעת יעקב' ,אמר הוא ז"ל' פירוש הדברים' ,דיש ליזהר שלא להציג
רגליו על הארץ בלא נטילה' ,ודו"ק.
והנה אנחנו רואים בדברי הב"ח איך שהצטערו בזה בדורות הראשונים שהיה גזרה שאין
רוב הציבור יכולים לעמוד בה ,וכן כתב בליקוטי מהרי"ח הנ"ל שבזמנים הקודמים הגיע
הדבר בקושי רב ,ולכן כהיום הזה שאכשר דרא בענין זה והוא נקל מאד לקיימו ,ודאי מי
שאינו נזהר בזה הוא בכלל שוטה המאבד מה שנותנים לו ,שבזה יהיה בכלל 'רע לא ימאס'
כל היום:
 .3בספר משמרת שלום (סימן א סעיף ב) הביא בזה ב' חומרות ,וז"ל" :הצדיקים החמירו
שלא להציג רגליהם על הארץ קודם נטילת ידים שחרית ,וכן שלא לעמוד זקוף אפילו על
מטתו קודם נטילת ידים שחרית".
ונימק טעמו בביאור הדברים שהוא משום שיש להסתפק בכוונת דברי רבינו ,וז"ל" :הנה
מלשון 'שלא להציג רגליו על הארץ' נראה דעיקר הקפידא במה שמציג רגליו על הארץ
אפילו כשאינו עומד זקוף ,ועל פי הטעם שכתב האגרא דפרקא 'שלא יתן קומה' הוא אינו
מציג רגליו על הארץ אלא עומד זקוף על מטתו ,ואפשר דהרב ז"ל קא דייק מסיפא מהרמז
דפסוק 'יתיצב' ,אך מכל מקום יראתי לנטות מפשטיות לשון הקדוש מה"ר זושא ז"ל וכתבתי
בפנים דיש ליזהר בשני הדברים".
והנה באשל אברהם (סימן ד) להגה"ק מבוטשאטש זי"ע משמע גם כן שעיקר הקפידא הוא
העמידה בלי נטילה ,וז"ל" :ויש מהמקילים בזה [שהולכים ד' אמות בלא נטילה] שכוונתם
באולי מצד שמצוי בסגנון קימה בבוקר להצטרך לנקיות קטנים ...ואין לי הכרע בזה אם טוב
להזדרז ביותר גם בשחרית כשאין מים לפניו בשכבו במטתו ,כי קודם קימה על רגליו אין
הרגש נחיצה כל כך ,ואולי מצד זה הוא ששמעתי מהחסיד המובהק מ' פייביש נ"י מק"ק
באלשוועץ יצ"ו בשם החסיד מ' זוסיא ז"ל שמנו"כ הניפאלי יצ"ו ,שיש סמך שלא לקום על
רגליו קודם נטילת ידים שחרית במה שכתוב (תהילים לו ה) 'יתיצב על דרך לא טוב כו'',
שהעמידה היא בחינת 'לא טוב' ועל ידי זה ח"ו סיפיה דקרא ,ואולי מצד הנ"ל שבלי עמידה
אין התעוררות כל כך מה שאין כן בעמידה מוטל להזדרז".
וכן משמע בזוהר חי (וישב קפד ,).וז"ל" :ואמר הצדיק ר' זושא אחיו של רבינו הקדוש מוה"ר
אלימלך ,שאסור לעמוד כי לא ישלים הצורה בטומאה ,כי כשעומד משלים קומתו 'זוקף
כפופים' ,ואסור קודם שנוטל ידיו".
אמנם בספר שפתי צדיקים (בא) להרה"ק ר' פנחס מדינאוויץ תלמיד הרה"ק מאפטא
זי"ע ,נראה שהעיקר מה שמציג רגליו על הארץ ,וז"ל" :ובשם הרב הצדיק וכו' ר' זוסיא ז"ל

שמעתי ,שמדבר בנטילת ידים שחרית ,שלא יתייצב רגלו בארץ קודם הנטילה ,כי אם לא
יוזהר ח"ו בזה אז עבירה גוררת עברה ,וח"ו יבא לידי ש'רע לא ימאס' עכ"ל הקדוש".
ובמנהגים טובים וקדושים מרבי אברהם גלאנטי (אות כד) הקפיד גם כן במה שמציג רגליו
על הארץ ,וז"ל" :ליטול ידיו בקומו ממטתו קודם שיגע בשום דבר ,וקודם שידרוך על גבי
קרקע להעביר רוח הטומאה".
ובדרכי חיים ושלום (השכמת הבוקר ס"א) שהרה"ק ממונקאטש זי"ע נזהר בשניהם ,וז"ל:
"בבוקר בהתעוררו משינתו לא הציג רגליו על הארץ ,ולא הקים גופו בלי נטילת ידים ,כי אם
בעודו שוכב היה מוטה ידיו לנטילת ידים מהכלי שהיה מוכן עם מים סמוך למטתו ממש":
 .4וז"ל" :רבי יהודה קם ליליא חד למלעי באורייתא בפלגו ליליא [ר"י קם לילה אחד בחצות
הלילה לעסוק בתורה] ,בבי אושפיזא [באכסניא] במתא מחסיא ,והוה תמן בביתא חד יודאי
[והיה שם בבית יהודי אחד] ,דאתא בתרי קסירי דקטפירא [שבא בב' משאות של שעוה
למכור] ,פתח רבי יהודה ואמר וכו' ,זקף רישיה ההוא יודאי ואמר ליה [זקף ראשו אותו
היהודי בעודו במטתו ,ושאל לרבי יהודה] האי מלה איך אפשר וכו' ,רבי יהודה לא אסחר
רישיה לגביה [רבי יהודה לא החזיר ראשו אליו ,אלא] פתח ואמר 'הכון לקראת אלקיך
ישראל' (עמוס ד יב) ,וכתיב (דברים כז ט) 'הסכת ושמע ישראל'[ ,מכאן אנו למדים כי]
מלי דאורייתא בעיין כוונה [שדברי תורה צריכים כוונה] ,ומלין דאורייתא בעאן לאתתקנא
בגופא ורעותא כחדא [שדברי תורה צריכים להתתקן בגוף ,פירוש להתלבש כראוי שהרי
כתיב הכון ,וגם ברצון הלב יחד ,כי בהתעוררות הגוף תתעורר הנפש] ,קם ההוא יודאי
ואתלבש [קם אותו היהודי ונתלבש כי ראה שהאמת אתו] ,ויתיב לגביה דרבי יהודה
[וישב אצל רבי יהודה] ,ואמר זכאין אתון צדיקיא דמשתדלי באורייתא יומא ולילי [ואמר
לו אשריכם הצדיקים שאתם עוסקים בתורה יומם ולילה ,ומתוך הקב"ה מזמין לכם עם
מי לעסוק בתורה] .אמר ליה רבי יהודה ,השתא דכוונת גרמך אימא מילך [עתה שהכנת
עצמך אמו דברך] ,דנתחבר כחדא [ונתחבר יחד ללמוד תורה] ,דהא מלי דאורייתא בעיין
תקונא דגופא ותקונא דלבא [כי דברי תורה צריכים תקון הגוף ותקון הלב כנ"ל ,וגם צריך
להוציא הדברים מפיו כדי שיתבררו הדברים כראוי] ,ואי לאו בערסאי שכיבנא [שאם
לא כן במטתי הייתי שוכב] ,ובלבאי אמרנא מלין [ובלבי הייתי מהרהר בדברי תורה ולא
הייתי קם] ,אלא הא תנינן [שהרי למדנו (אבות פ"ג מ"ו)] דאפילו חד דיתיב ולעי באורייתא
שכינתא אתחברת בהדיה [שאפילו אחד שעוסק בתורה השכינה מתחברת עמו ,ואם כן]
ומה שכינתא הכא ואנא שכיב בערסאי [הרי השכינה כאן ואיך אני אהיה שוכב במטתי],
ולא עוד אלא דבעיין צחותא [ולא זו בלבד אלא שדברי תורה צריכים צחות וישוב הדעת
מה שלא אפשר להתישב בדעתו בעודו במטתו] .ותו דכל בר נש דקם למלעי באורייתא
מפלגו ליליא [ועוד שכל אדם שקם לעסוק בתורה מחצות הלילה] ,כד אתער רוח צפון
[כשרוח צפון מתעוררת] ,קב"ה אתי לאשתעשעא עם צדיקיא בגנתא דעדן [שאז הקב"ה
בא להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן] ,והוא וכל צדיקיא דבגנתא [אז הקב"ה וכל הצדיקים
שבגן עדן] ,כלהו צייתין לאינון מלין דנפקי מפומיה [כולם מקשיבים לאותם הדברי תורה
היוצאים מפיו] ,ומה קב"ה וכל צדיקיא מתעדנין למשמע מלי דאורייתא בשעתא דא [והרי
הקב"ה וכל הצדיקים נהנים לשמוע דברי תורה בשעה זו ,והקב"ה עומד עלי] ואנא אהא
שכיב בערסאי [ואיך אני אהיה שוכב במטתי שנראה שאיני חש לכבוד קוני וכבוד משרתיו
הבאים לשמע דברי תורה]".
וכתב רבינו באגרא דפרקא (אות עו)" :בזוהר בראשית דף ע"ב ,שם תראה מבואר שבלימוד
התורה צריך להיות עומד או יושב לבוש במלבושיו ,ולא ישכב במטתו וילמוד ,ובפרט
בתורה שאחר חצות לילה".
וראה עוד בס' אגרא דצבי (ביאור על אגרא דפרקא להגאון ר' צבי הירש מייזליש זצוק"ל
אב"ד וייצען) שכתב על דברי רבינו 'ותתבונן בזה דבקדושה צריך ליתן מקום לקדושה בכל
שיעור קומה בסוד'" ,ובזה יש להבין מנהגו של הרה"ק ממונקאטש זצ"ל ,דכשירד ממטתו
עמד מקודם על רגליו במישור מלא קומת כל הגוף בקומה שלימה ,ואחר כך התחיל ללבוש
עצמו ,כמו שכתוב בדרכי חיים ושלום (אות ה) ,והיינו כדי לקבל עליו עול מלכות שמים
בקומה שלימה":

המבקר
ממשיך אליו
שער הנ'

סגולה
לרפואת
החולה

להאריז"ל ,והוא שם השני מע"ב
מצוה לבקר חולים .וירא אליו מצוה לבקר חולים .הקרובים
2
שמות [ :אגרא דפרקא אות קעד]
י"י .הקדים הנפעל [דהיינו אברהם והחברים נכנסים מיד; והרחוקים,
הקרובים והחברים נכנסים מיד וכו',
אבינו] להפועל [השי"ת שבא אחר ג' ימים .ואם קפץ עליו החולי,
לבקרו] ,אפשר דמזה יצא לרז"ל
ואם קפץ עליו החולי וכו' .ויאמר
בקבלתם שענין ההתראות היתה אלו ואלו נכנסים מיד( .טור בקיצור
ליוסף הנה אביך וכו' .לא פורש מי
לבקר את החולה ,והנה הבא לבקר מס' ת"ה להרמב"ן)[ :שולחן ערוך
האומר ,אפילו אם נפרש 'ויאמר
יו"ד סימן שלה סעיף א]
את החולה על כרחך פועל החולי
האומר' ,הנה נחסר תיבת 'האומר'
הוא קודם שבא אליו המבקר ,ועוד הגה יש אומרים שמי שיש לו חולה
ונמסר בתורה שבעל פה ,מלכות
הענין ידוע חול"ה בגימטריא
מ"ט בביתו ,ילך אצל חכם שבעיר שיבקש
פה ותורה שבעל פה קרינן לה הוא
1
והמבקר ממשיך אליו שער הנ' :
עליו רחמים (נ"י פרק י"נ) ,וכן נהגו
האומר.3
[ליקוטי מהרצ"א וירא]
שם יל"י הוא מסוגל להעלאת לברך חולים בבית הכנסת ,לקרא
וירצה עוד 'ויאמר ליוסף' כי לא
רשאין לומר תיכף ,כי לחולה אין
ניצוצין מתוך הקליפות ומיד להם שם חדש ,כי שנוי השם קורע
נכנסין עד יום ג' ולקרובים נכנסין
הם מתבטלין ,ויוצא מפסוק י"י גזר דינו ,ניחום אבלים ,קודם לביקור
מיד ,עוד תנאי ב' אם קפץ עליו החולי
י'לחם ל'כם (שמות יד) ,ומפסוק
חולים (כל בו):
נכנסין מיד ,וזהו שאמר 'ויאמר
י"י ל'אורך י'מים (תהלים צג) ,והוא
ליוסף' כמבואר בתורה שבעל פה
מסוגל לרפאות החולה בסוד
שאמרו רז"ל (ברכות ה ):י'הב ל'יה י'דיה (ראשי תיבות זה 'הנה אביך חולה' הנ"ה מוכן ומזומן שקפץ עליו החולי וגם
השם) ואוקמיה .עיין בזהר בשלח (נ"ב ).ובליקוטי הש"ס 'אביך' הנה הוא קרובך[ :ליקוטי מהרצ"א ויחי]
 .1ע"ע ליקוטי מהרצ"א (בראשית)" :נראה לי לקשר סוף התורה בתחילתה
'לעיני כל ישראל בראשית ברא אלקים' ,דהנה כתב מרן האר"י ז"ל במצות
ביקור חולים יכוין להמשיך לו יו"ד ,כי חולה בגימטריא מ"ט ,ימשוך לו רפואה
משער הנו"ן ,והמשכה הזאת הוא מן היו"ד שבשם הנכבד (ליקוטי תורה טעמי
המצות וירא) ,וכתב הרב בספר ברית כהנת עולם להיות מבואר בגמרא
(ברכות ח ).תתק"ג מיני חולאים הם על שונאי ישראל מנין תוצאו"ת( ,והנה
בישראל תוצאות חיים ,על ידי התורה ממשיכין היו"ד) ,והנה בראשי"ת התורה
תתק"ג עם אות י' (כי ממנה תוצאות חיים) עיין שם בדברי הרב שמרמז זה
בתפילותינו ביום ראשית מעשיו ית"ש היינו בראש השנה אנו אומרים 'ושמך'
היינו אות יו"ד משמך 'נורא על כל מה שברא"ת' הוא תתק"ג בראש"ת בלא יו"ד,
אבל אות יו"ד משמך נתמשך בתיבת בראשי"ת אז הוא 'תוצאות חיים' ,עכ"ד
בקצת תוספות דברים שכתבנו.
ובזה יונח לנו מה שהקשו בפסוק (שמות טו כו) 'ויאמר אם שמוע וכו' כל
המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני י"י רופאך' ,והקשו כיון שלא
תבא המחלה מה צורך לרפואה ,ולפי הנ"ל ניחא ,שאמר 'אם שמוע תשמע'
למצות התורה הנה 'אני י"י רופאך' שכבר בראתי רפואות כל דבר והשלמת
כל חסרון בראשית התורה ,ואם כן אומות העולם שאינם בני תורה צריכין
לרפואות טבעיות ,מה שאין כן ישראל ,וזה שנעוץ סוף התורה בתחילתה 'לעיני
כל ישראל בראשי"ת ברא אלקים' ,ברא בראשי"ת רפואות תעלה ותוצאות
חיים".
וראה עוד צמח דוד (בא) שהסגולה להמשיך שער הנ' לרפואה הוא בעשיית
צדקה ,וז"ל" :ונראה על פי מה שכתב האר"י ז"ל כי חולה גימטריא מ"ט לומר
שחסר לחולה שער הנ' מנ' שערי בינה ,וכשרוצים להמשיך רפואה לחולה צריך
להמשיך לו משער הנ' [בסוד 'מי ירפא לך'] ,והנה אמרו רז"ל 'נ' שערי בינה
נבראו בעולם ,וכולן ניתנו למשה רבינו ע"ה חוץ מא' ,שנאמר ותחסרהו מעט
מאלקים' ,ואם כן כיון שאפילו למשה רבינו ע"ה לא נתגלה שער הנ' כי אם לפני
פטירתו כמ"ש האר"י ז"ל בסוד הפסוק 'עלה אל הר נבו' ,אם כן מי הוא שיוכל

להשפיע לחולה משער הנ' ,על כן באו חכמי הש"ס ואמרו 'גדול העושה צדקה
בסתר יותר ממש"ה' ,ומה הוא יותר ,הוא השפעת שער הנ' ,אם כן מי שיש לו
חולה יעשה צדקה בסתר ויושפע לו רפואה משער הנ'".
כשבא רבינו לבקר בנו הרה"ק ר' דויד מדינוב בחליו הוסיף לו י' על שמו,
כמ"ש בספר בארות המים (באר מרים מ"ע קעב; עשר צחצחות מערכת בני
יששכר אות כה)" :שמעתי ממחותני הרב החסיד המופלג בתו"י מוהר"ר משה
שעהנפעלד ז"ל ממעזלאבריטץ ,כי חותנו הרה"ג הצדיק מוהר"ר צבי אלימלך
זצוק"ל זי"ע בא לבקר את בנו הרה"צ מוהר"ר דוד זצלה"ה מדינאב כאשר חלה
ונפל למשכב ,וציוה עליו להוסיף לעצמו אות יו"ד אל שמו ויקרא שמו 'דויד',
ושאלוהו היכן מרומז זה הדבר ,והשיב כי כן מצינו מזה הסגולה בדברי רז״ל
(ברכות ה' ):יהב ליה ידיה ואוקמיה' ,רצה לומר כי הוסיף ליה אות יו"ד אל שמו
על שם הכתוב (ישעיה לח טז) 'השם עליהם יחיו' ,וזהו גם כן מצד הסגולה,
וכאשר שמעתי מעמו ספור הדברים אמרתי ,הן עתה נודע לי פתרון הדברים
אשר תלמידי הרה"צ מוה"ר דויד ז"ל קראו שם ספרו 'צמח דויד' מטעם הנ״ל":
 .2ראה עוד אגרא דכלה (לך לך)" :י'כלו ל'שבת י'חדיו ראשי תיבות שם הקדוש
יל"י ,והוא מע"ב שמות ,ומסוגל להקים ולהעמיד הנופל ושוכב ,בסוד שאמרו
רז"ל 'יהיב ליה ידיה ואוקמיה'".
וכתב בשער מאמרי רז"ל להאריז"ל" :ר' יוחנן חלש ,עאל לגביה ר' חנינא אמר
ליה חביבין עליך יסורין ,אמר ליה לא הם ולא שכרם ,אמר ליה הב לי ידך
יהב ליה ידיה ואוקמיה כו' .כבר הודעתיך בפסוק 'ידע שור קונהו כו'' ,כי בשם
יל"י שהוא שם השני של שם ע"ב בו העלה משה רבינו ע"ה לארונו של יוסף
ושם נתבאר טעמו ,וגם סגולת זה השם להקים את החולה מחוליו ולכן נרמז
בראשי תיבות 'יהיב ליה ידיה' שהוא ראשי תיבות יל"י ובכן 'ואוקמיה כו'' ,ולכן
צריך שיאמר לחולה 'הב לי ידך' ואז יתן ידו החולה ואז יאמר לו המעמיד אותו
'יהב ליה ידיה ואוקמיה' ויכוין בראשי תיבות של השם הנזכר" .וראה עוד לעיל
הערה :1
 .3הכוונה לשכינה הקדושה:

שמחו בה' וגילו צדיקים

ברוב רגשי גיל קדושה ויקר ובשמחה וטוב לבב הננו בזה להביע ולשגר את ברכותינו הלבביות קדם מאור עינינו ומאיר נתיבותינו
עטרת ראשינו ותפארתינו

כ"ק מרן אדמו"ר מטעמעשוואר שליט"א

חונה עיר התורה והחסידות בני ברק
לרגל השמחה הגדולה בבית צדיקים בנישואי נכדו
החתן המופלג בתורה יראת שמים ישכר בעריש ני"ו
בן לחתנו הנודע לשם ולתהלה מגזע אראלים ותרשישים מרביץ תורה ויראה

הרה"צ ר' דוד צבי שנעבאלג שליט"א

והברכה אחת היא אל קדם ראש צדיק הגה"ק מזקני צדיקי הדור פועל ישועות בקרב הארץ

כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק מזלאטשוב שליט"א

שפתותינו מרחשות בתפלה לקל נורא עלילה שיזכו לבנו בית נאמן בישראל ,וההורים והזקנים יראו מהם ומכל
יוצ"ח רוב נחת דקדושה עד בלי די ,ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה ,ומשמחה זו יושפע שפע קודש
ברוחניות ובגשמיות לכל בית ישראל עדי נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

ויאמר ליוסף
בחינת מלכות

רמז לב'
תנאים
מתורה שבעל
פה שמבקרים
החולה תיכף

מרן הרה"ק הרבי רבי צבי אלימלך בן רבי פסח מדינוב זי"ע

בעל בני יששכר אגרא דכלה ושאר ספה"ק

נתעלה לגנזי מרומים י"ח טבת שנת תר"א לפ"ק
גם בעת פטירתו – עת מסר נפשו ורוחו לה' – נתן לבו ונפשו לעזור לאיש
ישראל
לפני הסתלקותו היה חולה בחולי הטיפוס רח"ל ,וכאשר הרגיש בעצמו כי בא עת
פטירתו ,אזי אמר הוציאו כל איש מעלי ,והוא היה שוכב על ערש דוי קאנאפ"ה,
ומתוך דבריו הקדושים אשר דיבר אז ,דימו האנשים אשר עמדו שמה ,כי הוא
מדבר מתוך החולי הנ"ל פאנטאזיער"ן ,ועם כל זה היה מוכרחים לשמור פקודתו
ולצאת מן הבית אשר שכב שמה ,ובנו הרה"ק ר' דוד זל"ה האבד"ק דינאב הטמין
את עצמו תחת המטה לראות את מעשה אביו הרה"ק זל"ה ,הרה"ק ברוב כובד
חליו הרגיש כי עוד איש בבית ,ואמר עודן יש פה איזה איש ,ולאט לאט גחן את
עצמו (בנו הרה"ק ר' דוד זל"ה) בפישוט ידים ורגלים ויצא מתוך הבית ,ואת הדלת
סגר אחריו ,ובניו וכל האנשים אשר עמדו שמה מסתמא געו בבכייה ,כי ידעו כי
גברו האראלים.
בתוך כך בא שמה גביר אחד והיה איש פשוט למאוד ,אבל אמונתו אמונת הצדיקים
אל הרה"ק זל"ה היה חזק למאוד ,ומבלעדו מעולם לא עשה שום דבר ושום משא
ומתן ,ובא שמה בבכייה גדולה כי מוכרח לילך אל הרה"ק זל"ה ,ובניו מסתמא לא
הניחוהו לילך תוך בית הקודש פנימה ,אבל הוא צעק בקול כי מוכרח הוא לדבר
עמו ,והעולם שחקו ובכו כי ידעו כי הרה"ק זל"ה הוא עתה על קורטוב האחרון
והתפשטות חיותו מזה העולם .אבל הרה"ק זל"ה בגודל חלייתו והתפשטות גופו
צעק בקול ,מי הוא זה האיש אשר ירצה לבא אצלי ,וקרא אותו בשמו כי יבא לפניו,
והניחוהו לבא לבית הקודש פנימה ,וצעק" :רבי רבי מה אעשה עם הצמר" (וכך היה
העובדא כי הרה"ק זל"ה אמר לו כי יקח צמר כי היה וואל"ל סוחר ,ולקח צמר הרבה ,והוא
לא הרגיש בצער וצרתן של ישראל רח"ל אשר היה בעת הלז ,רק הרגיש בצערו צער איבוד
רכושו וממונו) ,והרה"ק השיב אותו" :המתן עם מכירת הצמר עד ערב סוכות" ,ותיכף
ומיד הלך הגביר הנ"ל לדרכו (כי האמין בה' ובמשה עבדו כי בלי ספק טוב יהיה) ,והמתין

עם מכירת הצמר עד ערב סוכות ועד עת הלז ,ולעת הזאת עמד השער והתייקר
שער הצמר עד למאוד והרויח הון רב ,ומשם נתעשר ונעשה גביר עצום בכפליים
מכאשר היה עד עת הלז.
ומעתה אהובי קורא דברי אלה ,מי יוכל להעריך גודל נפלאות של הרה"ק הנ"ל
כי בעת פטירתו ובעת חליו הגדולה עת מסר נפשו ורוחו לה' ולא היה יכול לסבול
שום איש גשמיי כי יהיה בתוך ביתו ,ועם כל זה הרגיש צעקת הגביר הנ"ל ,ואמר
כי יבא לפניו ואמר לו את אשר יעשה בקצות הימים ,ועל פי דיבורו הקדוש הצליח
במסחרו ,טוב אחרית דבר מראשית כן יגן ה' צבאות עלינו ועל כל ישראל אמן:
[דברים ערבים ערך רבינו אות טו]

קרא עלי מועד
ויהי בימים ההם בשנת תר"א (ביום י"ג או י"ד) בטבת נולד בן זכר לרבינו הקדוש
מוה"ר אלעזר [מלאנצהוט] בסטריזוב ,ותיכף ומיד נזדרז בזירוז יתירה לצאת בקול
מבשר לאביו הקדוש לדינוב ,ומחמת העת הקשה והשלגים הנוראים שלח ערל
אחד אשר קיבל עליו את השליחות להוביל את הבשורה הנעימה לדינוב ,ואף ברי
יטרח אב לכבדו בסנדקאות ומילה ,ואם ח"ו לא יוכל לבא בעצמו ובכבודו מחמת
שאין הזמן גרמא מתוקף הקור על כל פנים יודיעם שם בנו ,זה היה טופס המכתב.
והערל המשולח בא ביום השלישי לדינוב ,והקדוש מרן מוה"ר צבי אלימלך זי"ע

השיב לבנו תשובה מאהבה ,אף הוא היה מתכוין לקראת המברכין ,ואחרי כל
הברכות התנצל את עצמו אשר בשום צד שבעולם לא יוכל למלאות משאלותם,
ועל אודות שם בנכם אשר תקראו אותו במועדו "עוד חזון למועד" ככה כתב במכתב
קדשו ,ובזה נסתגרו הדברים ,וכאשר שב השליח לסטריזוב היו הדברים סתומים
וחתומים באין פשר דבר על מי ועל מה ירמזון מילין שעוד חזון למועד ,והלא קרוב
יום ה' לקיים מצות מילה בזמנו ביום השמיני ,ולמה לא הודיע עתה את השם.
וביני לביני אחר יום או יומים ,והנה בא שליח מדינוב לסטריזוב בנחיצה יתירה,
ואמר להרה"ק מורינו אלעזר הנה אביך חולה ובלי שום התמהמהת תיכף ומיד
יבא שמה ,אבל בעוונותינו הרבים לא הועילה זריזתו ,כי כאשר בא הרה"ק מוה"ר
אלעזר לדינוב כבר מצא את אביו הקדוש מוה"ר צבי אלימלך אחרי יציאת נשמתו
הקדושה בטהרה לחיי עד ,והיה שמה רק על הלויה והטמנת גופו הטהור של אביו
זי"ע.
וכאשר שבו מהבית החיים נזכר הקדוש מוה"ר אלעזר מהמצוה המוטלת עליו
ליום מחר או ליומים להכניס בנו הנולד בבריתו של אברהם אבינו ,וצוה לתלמיד
חכם מופלג בנגלה ובנסתר שהיה מגדולי תלמידי אביו הקדוש ושמו מו"ה ליביל"ע
ז"ל מרבאטיטש ,שהוא ילך מחיל אל חיל ליסע לסטריזוב על אודות בנו למולו
בשליחותו כהלכה.
ובהשערה קלה נוכל לתאר לפנינו מעמדם ומצבם של בית רבינו מוה"ר אלעזר
וכל בני העיר בסטריזוב ,איך היו עומדים צפופים לשמוע מה נשמע מחיי של אותו
צדיק רבן של ישראל בדינוב ,ובתוחלת ממושכה והנה בא הר"ר ליביל"ע הנ"ל
וחרדו לקראתו ,ובפרט העלם הקדוש רבינו שלמה [ממונקאטש] לשמוע מבריאת
זקינו ,והוא השיב במענה רך" :הנה לכבוד קדושת זקינכם הוטב ,אך אביכם לא
יכול לעזוב אותו ,ונשלכתי אנכי הנה במצותו ,ושלום לכם אל תיראו" .והגם שלא
היו דבריו מספיקין לגמרי להפג צערם ,על כל פנים מחמת אין ברירה נתקבלו
דבריו.
ולמחרתו ,והנה המוהל הנ"ל הלך להמקוה ,ובעת הפשטת מלבושיו הכירו
במלבושיו איזה קרע ,והנה העלם שלמה כראותו אותו דבר דפק לבו בקרבו ,ועם
כל זאת פתר אותו כי הוא מחמת אחד מקרוביו אשר הוא חייב לקרוע עליהן כמובן.
וכאשר שב מהמקוה נתעטף במלבושי שבת ,ואחר המילה בעת קריאת השם
כאשר פתח את דבריו" :ויקרא שמו בישראל צבי אלימלך בן מורה מורינו הרב
ר' אלעזר" .והיו דבריו כמו חץ ללב וכמדקרות חרב לכל העם השומעים ,וידעו
כי רבינו מוה"ר צבי אלימלך לקח אותו אלקים ואיננו ,וגעו כולם בבכי ונפלו על
פניהם מרוב שברון רוחם וצערם.
ועתה נודעו הדברים אמרי קדשו במכתבו הנ"ל כי "עוד חזון למועד" (בבחינת מה
שכתוב במגילת איכה "קרא עלי מועד") ,וכי מעצמם יבינו אחר כך לקרוא את שם הילד

היולד על שמו אחריו ,לאשר חזה ברוח קדשו כי הגיע עתו ומועדו ,והוא מרומים
ישכון בצחצחות זי"ע (והילד הנמול אז הוא הרב הצדיק וכו' מו"ה צבי אלימלך שהיה
אבדק"ק בירטש)[ :בית שלמה מאמר עת דודים הערה י]

מתוך קונטרס 'אגרא דבי הילולא' עובדות והליכות מענין הסתלקות
רבינו בעל בני יששכר זי"ע ויומא דהילולא דיליה

נתרם על ידי ידידנו עוז הנגיד הנכבד ,הרבני המפואר העומד לימיננו בכל עת ועונה,
מסור בלב ונפש לכל קדשי בית דינאב

הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
מעיר הבירה לאנדאן

לרגל יומא דהילולא קדישא של מרן רבינו הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע
הרה"ק ר' צבי אלימלך בן רבי פסח זצוקלל"ה
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
**

ולעילוי נשמת זקנו הרה"ח ר' יונה בן הרה"ח ר' שרגא צבי ריינער ז"ל
י"א טבת
ת.נ.צ.ב.ה.

קודם הסתלקותו של רבינו הגאון הקדוש מרן בעל בני יששכר זי"ע ,היה בשבת
קודש בעיר מונקאטש ,ודיבר הרבה מעניני עולם הבא ומן מאמר חכמינו זכרונם
ברכה 'שפתותיו דובבות בקבר' ,והראה על שפתותיו הקדושים ,ואמר" :נוא וועלין
דיא ליפפען זיין דבבות בקבר" .ואחר כך נסע לביתו לדינאב ונחלה בעוונותינו
הרבים ונסתלק לעולמו .זכותו יגן עלינו[ :עשר צחצות ערך רבינו]

הזדמנות מיוחדת לקחת חלק בהוצאות הגליון
לרגל יומא דהילולא קדישא המעונין לקחת חלק
יפנה למערכת בטלפון | 0775175507 :בענגלאנד0797041979 :
מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים

בהתקרב יומא דהילולא קדישא של מרן רבינו הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע,
אנשי בשורה אנחנו לרבים המבקשים להזכיר שמם על הציון הקדוש להוושע
בדבר ישועה ורחמים ,כי ניתן אי"ה לצרף שמות על ידינו ,ושליח מיוחד יזכיר את
שמכם על הציון.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

מכתבים למערכת ,פקס 153-722338802 :או בדוא"ל  ,maayunosmaartzu@gmail.comלתרומות והנצחות 077-5175507

