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אלףלהכותומשפטעליוץיחרווהואדינריםמאהשגנבאדם

מחמתפרעושאפילואותועקץלאמימיושהמלךומכיון,מכות

צערשיעורהואכמהיודעאינולכן, עליוששומריםהשמירה

חמשואם,ימותמכותמאותשלשיכוהושאםויתכן,המכות

אלףהמלךשגזרכיוןאך, חתיכותחתיכותגופויהיהמאות

עלמשונהמיתהוימותאותוויכו,להשיבאיןהמלךדברמכות

אותוהכיתיולכן, במשפטעוולכאןויש,דינריםמאהגניבת

עדהמכותצערלשערשיוכלכדי, לסבולשיוכלשיעורמכות

ידעואז,ועוד,ועוד, בחמישיםמגיעכמהועד, בעשרמגיעכמה

החכםדבריאתהמלךכששמע. העווןלפיהראויהעונשלגזור

. מתנתועליותרמתנהלווהוסיףדבריועלמאדשמח

ענייבואאםולכן,רעבוןראהלאמימיוהעשירהנהוהנמשל

הרעבוןצערמגיעהיכןעדהעשירידעלאללחםויצעקרעב

ולענייםלעשיריםיתברךהשםציוהלכן,עליושיחוסכדי

עדיביןשהעשירכדי,הכפוריםביוםבשנהאחדיוםשיצומו

קורהוכן, העניעלירחםוממילאהרעבוןצערמגיעהיכן

ומרגישוממכרמקחבענינילכסףזקוקשהעשיררבותפעמים

כמהעדשיביןכדייתברךהשםעשהזהוכל,וצערדוחקהוא

" עמךידוומטהאחיךימוךוכי"הפסוקיובןובזה, הענידחוק

" עמך"היההזההדוחקהנה,וצמצוםלדוחקהגיעאחיךכאשר

דחוקוהייתצוםביוםרעבפעםהייתבעצמךשאתהדהיינו

.העניעללרחםעליךולכן,סחורהלרכושכשרציתלמעות

)דרשותחיאישבן(



א"שליטיוסף זאב פיינשטייןרביג "הרה
"עמלה של תורה"ראש ישיבת
צ"ו לעול תומ"ניבנימין לרגל הכנס בנו

ח"יזכו לתענוג ונחת מכל יוצ

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

בווהחזקת

ז"הטבעלברבינוהיהמעשה

וביקשאחדאישאליושבא, א"זיע

היהלא, אחדשקללושילווהממנו

את ולקח,שקלרבברשותו של ה

, הייןעלבומקדששהיההכסףגביע

שקלבוויקחאותושיעביטלוונתן

משכורתולרבוכשיביאו, בהלוואה

ולוההאישהלך.יפדנושבתבערב

קיבלכשהרב, שקליםשניהגביעעל

, הגביעלפדותשקלשלחמשכורתו

, שקליםשנילווההאיש: לואמר

אישהיהוודאיואמרז"הטשמח

שהיהאלא, שקליםלשניזקוק

שקלליהיהואילו,לבקשמתבייש

אישוהיהלומלווהוהייתיבמזומן

.שקלחסר

והחזקת בו

זונדליוסףרביהגאוןעלמסופר

עניהתגוררשבעירול"זצמסלנט

לאאך,לפרקההגיעהשבתומרוד

בכיסוכילהשיאהבאפשרותוהיה

. אחתפרוטהאפילונמצאהלא

עשירמשפחהקרובהיהענילאותו

מקרובוהתעלםהואאך, שמיםוירא

התמיכהאתלומלהעניקונמנעהעני

יוסףלרביהדברנודע. המיוחלת

עבורלפעולהחליטוהואזונדל

העשירהקרובאלבא, כלההכנסת

קרובושלהדחוקמצבועללווסיפר

. ממנויתעלםשלאוביקשו, העני

קרובהואעניאותוהעשירלואמר

משפחתיקשראיןוכמעטשלירחוק

שידרושהצדקמןזהאיןולכן, בינינו

. החתונהצרכיכלאתלולספקממני

אתההאםזונדליוסףרביאותושאל

השיב" בודאי"? יוםכלמתפלל

ביחושדהרבכבודוכי", העשיר

אם, הרבלואמר" ?מתפללשאינני

תפילתתחילתאתבאזנינאאמורכן

ואמרהעשירנעלב, עשרהשמונה

ק רבי נפתלי "לאחר הסתלקותו של הרה

, )א אייר"יומא דהילולא י(א "זיעמראפשיץ 

ק "מצאנז והרה" דברי חיים"ק ה"הרהנסעו

ק שר "א אל הרה"רבי שלום מקאמינקא זיע

פעם אמר להם , א"שלום מבעלזא זיע

יחוד ק מבעלזא כי רוצה לגלות להם"הרה

ואחד . שמההגוף נפרד מהנשמייחדים טרם

אם אצל " דברי חיים"כ את ה"שאל אח

? מעו מזה היחודכ ש"ק מראפשיץ ג"הרה

ק במטבח "כשעמדנו בערש, ח"ענה הד

הניח הראפשיצער, תפוח אדמההוקילפנו 

יד אחת עלי ויד אחת על רבי שלום 

.ו זה היחודואז גילה לנ, מינקעראק

אייר'ישבת קודש 
ר צבי הירש "מאיר מרגלית בק רבי "הרה

)נ"תק-מאיר נתיבים - ט "תלמיד הבעש(

ר יחיאל מיכל "ק רבי משה מזויהל ב"הרה

)א"תקצ(מזלאטשוב 

ר מרדכי "ק רבי דוד מטאלנא ב"הרה

)ב"תרמ(מטשענובל 

ר "במקאלמיא ק רבי הלל ליכטנשטיין "ההר

)א"תרנ(ברוך בענדט 

פרי (ר מאיר "ק רבי יוסף תאומים ב"ההר

)ב"תקנ-מגדים

איירא"ראשון ייום 

ר יחיאל מיכל "יצחק מראדויל בק רבי "הרה

)ה"תקפ(אטשובלמז

מנחם מענדל ר"במראפשיץ ק רבי נפתלי "הרה

)ז"תקפ(

ר שמואל "ק רבי יהודה צבי מסטרעטין ב"הרה

)ה"תר(זנוויל 

איירב"י ינשיום 

אור (ר מאיר "רח איידליץ בק רבי משה ז"הרה

)ו"תקט-לישרים 

-ט "תלמיד הבעש(מיאנוב ' ק רבי ישעי"הרה

)ד"תקנ-ש "צוואת הריב

איירד"רביעי ייום 

ר משה "בלייב מזאלקילקובק רבי יהודה"הרה

)ו"תקפ-ל "ליקוטי מהרי(

איירז"יום שישי ט

)ו"שע-ם לובלין "מהר(ר גדליה "רבי מאיר ב

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שהפתיחהיודערךתינוקכלוהרי

ברוך"היאעשרהשמונהלתפלת

יצחקאלקיאברהםאלקי' האתה

הפסיקוזונדליוסףרבי. "יעקבואלקי

חיומתיליאמור, אותוושאל

לפניהעשירלוהשיב? אלהאבותינו

יוסףרבילואמר. שניםאלפיכמה

אלפיכמהלפניחיואבותינו:זונדל

מזכירםהנךזאתולמרות,שנים

שבזכותכדי. ביוםפעמיםשלש

מרחקממךהרחוקיםקרוביםאותם

ויברכך' הלךיעזור, שנהאלפישל

ממךלבקשבאכשאניוהנה, בכל

החיקרובךיהודי שהוא בעבורעזרה

אשר מחתן את בתו והיוםעמך

כיליאתהמשיב,ה נתן לו"שהקב

עשיראותוהתבייש? רחוקקרובזהו

שלוהמחוכמיםהאמיתייםמדבריו

לקרובושלחקצרזמןוכעבור,הרב

להוצאותהנחוץהכסףכלאתהעני

.החתונה

רבהאליהור"הגכשהיה: מסופר

אתבישיבתואומרא"זיעלישאקשל

ללמדאורחאאגבנוהגהיה,שיעורו

. טובותבמידותפרקתלמידיואת

כשהתחילאחתפעםכיומספרים

שבתמסכתתלמידיועםללמוד

לתוךונתןלפניםידואתהעניפשט"

הלכה:אמר,"הביתבעלשלידו

פרקאגבדרךלנומרמזתזופסוקה

בעליביןישנם,צדקהבהלכות

הםכישחושביםצדקהנותניהבתים

והם,המקבלהואוהעניהנותנים

יותר"רבהמדרשאתלגמרישוכחים

,העניעםעושההביתשבעלממה

נותןהוא" הביתבעלעםעושההעני

מידוברכהמקבלוהואפרוטהלעני

וכמו,ה"הקבשלוהרחבההמלאה

הזההדברבגללכיתתןנתן"שנאמר

".אלקיך' היברכך


