 



ולא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלהיך )כ"ה י"ז(

נאסף את תבואתנו בשנה השביעית".
אלא מכאן שהעניים ,בכל יום ויום

לעולם יהא אדם רך כקנה
מסופר בתלמוד :מעשה ברבי שמעון בן

שאל הרה"ק רבי שמחה בונם

ובכל שעה ושעה הם מתרגלים

מפשיסחא זיע"א את אנשי שלומו:

לביטחון ,ומסגלים לעצמם מידה

חסיד מהו? וענה :חסיד הוא לפי

טובה

שאינם

הרמב"ם מי שעושה ונוהג בכל

נזקקים לביטחון אלא אחת לשבע

תורה ,נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער

לפנים משורת הדין .ומה שנאמר

שנים ,קשה להם להתרגל במידת

ביותר ואמר לו שלום עליך רבי ,ורבי

"ולא תונו איש את עמיתו" ,החסיד

הביטחון ,ובעודם שבעים כבר בשנה

שמעון לא החזיר לו שלום .אמר לו רבי

אפילו את עצמו הוא אינו מרמה.

השביעית ,הם דואגים למחסוריהם

שמעון ,ריקא כמה מכוער אתה האם כל

שואלים ודורשים "מה נאכל" סיים

בני עירך מכוערים כמוך? ענה לו איני

ואמץ

יודע אלא לך אל האומן שעשני ,ואמור לו

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית
)כ"ה כ'(

זו.

הנצי"ב

ואילו

אף

עשירים

חזק

אתה

בביטחונך בה' ולו הישועה.

מעשה בהגה"ק ה"נצי"ב" מוואלאזין

השקיע

כל

הונו

ואונו

רוכב על החמור ומטייל על שפת הנהר
והיה שמח שמחה גדולה שלמד הרבה

כמה מכוער כלי זה שעשית .הבין רבי
שמעון שחטא והצטער על כך ,ירד הוא

זיע"א שבא לפניו גביר אחד אשר
בהשטת

אלעזר שחזר מבית רבו לשוב לעירו ,והיה

מעל חמורו ונשתטח לפניו ואמר לו מחול
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית

לי ,אך האיש סרב למחול לו .ואמר לו

)כ"ה כ'(

איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשני

רפסודות עצים על גבי נהר דנייפר,
וביקשו שיתפלל בעדו שעסקו זה

הרה"ק רבי אברהם דוב מאבריטש

ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית .רבי

יוכתר בהצלחה ,שאלמלא כן יורד

זיע"א עלה לצפת והתיישב בה לפני

שמעון המשיך ללכת אחריו ,עד שהגיעו

חלילה לדלי דלות .אמר לו הנצי"ב

קרוב למאתיים שנה ,כיון שזכה

שניהם אל עירו של רבי שמעון ויצאו בני

בטח בה' ויעזרך ,ענה הלה :אומנם

לשבת בארץ הקודש ,קיבל על עצמו

עירו לקראתו ואמרו לו שלום עליך רבי

יודע אנכי כי ביטחון עצה נכונה

לא לאכול כי אם מפירות ארץ

מורי .שאל האיש למי אתם קוראים רבי

וטובה היא ,אבל מה אעשה ולבי

ישראל .מעשה והייתה שנת בצורת

ומורי? ענו לו לזה שמטייל אחריך ,אמר

מלא חרדה והיסוס .אמר לו הנציב

והיו בני צפת משתמשים בקמח

להם אם לזה אתם קוראים רבי אל ירבו

"וכי תאמרו מה נאכל" קושיא גדולה

שהובא

רבי

כמותו בישראל ,מפני שכך וכך עשה לי,

וניצחת היא שבתורה ,ונוהגת בכל

אברהם דוב סירב להביא לתוך פיו

אמרו לו בני העיר אף על פי כן מחול לו,

מקום ובכל זמן ועידן .מכל מקום יש

מתנובת

ואמר

כיון שאדם גדול הוא בתורה ,אמר להם

לתמוה למה ישאלו קושיא זו דווקא

כשמוזכרת

"מה

למענכם מוכן אני למחול לו ,ובלבד שלא

לגבי השנה השביעית ,הלא בשנה

נאכל בשנה השביעית" מדוע הפסוק

השישית זרעו וקצרו ומלאו אסמיהם

אינו משיב בפשטות תייבאו תבואה

בר ,והיו צריכים לשאול "מה נאכל

מחוץ לארץ? משמע איפוא כי לא זו

בשנה השמינית הן לא נזרע ולא

הדרך.

מחוץ

ארץ

לארץ,

אבל

העמים,

בתורה

קושיית

זמני כניסת השבת:
ירושלים 6:49 :ת"א7:05 :

יהיה רגיל לעשות כן .מיד נכנס רבי
שמעון ודרש "לעולם יהא אדם רך כקנה
ואל יהא קשה כארז".
)עפ"י תענית כ'(

זמני יציאת השבת:

פרשת בהר

ירושלים 8:05 :ת"א 8:08 :ר"ת8:40 :

מתנת האפיקומן

אכילת האפיקומן נוכח רבי דוד כי הוא נחטף על ידי בנו

יהודי ירושלים ששו על קיום רמיזה קלה של הגאון הקדוש

כנהוג ,אבל לא ידע כי הפעם יצטרך לשלם מחיר כה יקר,

מבריסק זיע"א ,שמרו כל תנועה קלה שלו ויחד עם זאת ציפו

וכאן התחיל המשא ומתן בינו ובין זלמנ'קה" :אקנה לך מתנה

לברכתו ,כבר מזל נחשב מי שזכה לברכתו ,אחרי שנוכחו עין

ספר 'נפש החיים'" מבטיח לו אבא תמורת החזרת האפיקומן.

בעין כי אכן צדיק גוזר והקב"ה מקיים .האשה הצדקנית מרת

זלמנ'קה אינו מסכים" .אקנה לך 'פני יהושע'"" .לא" משיב

שרה ,בתו של הגאון הצדיק רבי עקיבא יוסף שלעזינגער

הילד .רבי דוד מנסה להבטיח עוד ספר ועוד ספר ,אך

זיע"א ,לא חדלה מלהפציר בבעלה רבי דוד ,כי ילך עם בנם

להפתעתו ,זלמנ'קה אינו מסכים .הילד מבקש מאביו שיבטיח

הקטן זלמנ'קה שזה עתה מלאו לו תשע שנים ,אל הגאון רבי

לו כי הוא יכניסו אל הרב מבריסק כדי לקבל ממנו ברכה.

יהושע לייב כדי לקבל ממנו ברכה שיזכה ליראת שמים .אך

שרה היושבת ממולו מרמזת לבנה שיחזיק מעמד ולא יסוג

רבי דוד דוחה את בקשתה מכל וכל" ,קשה עלי למלא משימה

מדרישתו .רבי דוד קורא את המצב אל נכון ,השעה קרובה

זו" הוא טוען" ,להיכנס אל הגאון מבריסק סתם ככה כדי

לחצות ובאין ברירה ,הוא נכנע לדרישת הילד ,הוא מתנצל

לבקש ברכה עבור הילד ,אינו דבר פשוט וקל כל כך כפי

לפני ילדו כי אינו יכול להבטיחו על כך .אבל מבטיח הוא

שהוא נראה בעינייך" מסביר רבי דוד לזוג' הצדקת" ,גם גדולי

להשתדל ככל יכולתו.

עולם נרתעים בבואם אל בית הרב ,ועוד אברך שכמוני?"

המשא ומתן נסתיים ,והאפיקומן הוצא ממחבואו כשפני

רבי דוד מספר לאשתו ,כי זה עתה הגיע לירושלים מכתב

הילד קורנים מגיל ומשמחה .ביום הראשון של חול המועד

של אחד מגדולי הדור הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק זיע"א

הגיע זמן פירעון ההבטחה אשר הבטיח אבא .הילד מזכיר

בעמח"ס "בית הלוי" וגאב"ד בריסק ,הכותב כי ידיו מרתתין זה

לאביו על כך והאב מכיר בצדקת דברי הילד .כאשר רבי דוד

שני שבועות מאז התחיל לכתוב מכתב להגאון רבי יהושע

חוזר מבית המדרש ,מבשר הוא לאשתו כי החליט לגשת עתה

לייב דיסקין בירושלים .ואם גדולי הדור ככה רותתים ,אנו

עם הילד אל הרב לקבל את ברכתו.

האנשים הפשוטים ,מה נאמר? אולם כל ההסברים הללו לא
הניחו את דעתה של שרה ,אדרבה ככל שבעלה הגדיל בעיניה
את דמותו ואת ערכו של הרב מבריסק ,כן גברה תביעתה
ממנו להכניס את הילד אל בית הרב ולזכותו בברכתו .אך רבי
דוד באחת" :מורא רבי עלי".
הימים לפני חג הפסח שרה טרודה בהכנותיה לקראת החג,
אך מבקשתה אינה פוסקת" :הלוא אתה הוא אחד מעשרת
האברכים שהרב מבריסק בחר בהם ,כדי לייסד את ישיבתו
'אהל משה' ,הכי גם לך כה קשה להיכנס אליו פנימה ולבקש
ברכה לילדך?" ואילו רבי דוד מחזיק בשלו .מה עשתה צדקנית
זו כשראתה שדמעותיה ותחנוניה אינן פועלות על לב בעלה.
בערב חג הפסח יעצה לזלמנ'קה שלה ,לחטוף בליל הסדר את
האפיקומן של אבא ,ולא להחזירו עד שיקבל את הבטחת אבא
שיוליכנו אל הרב מבריסק לקבל ברכה.

הבית כולו נתמלא ששון ושמחה ,הילד מרקד מהתרגשות,
ושרה שפתותיה נעות בתפלה להשי"ת שתהא שעה זו של
ברכת הרב ,שעת רצון ורחמים ,ולא תאונה כל סיבה לעיכוב
הברכה חס ושלום .רבי דוד תופס את הילד בידו ושניהם הלכו
יחדיו לכיוון בית הרב .עיני הילד מפיקות אושר ,סוף סוף
מוליכו אביו אל הרב ,עוד רגע ועוד רגע ,והרב הגדול מבריסק
ישים את כפות ידיו הקדושות על ראשו ויברכהו.
רבי דוד וילדו מתקרבים אל בית הרב ,הם מגיעים עד דלת
חדרו ,רבי דוד מציץ פנימה דרך הסדק של הדלת הפתוחה,
והנה רואות עיניו את הרב הדומה למלאך ה' לבוש בגדי חג
כולו הדר ,יושב על כסאו שקוע בהרהורים .בחדר מושלך הס
דומיית קודש .לימינו ולשמאלו של הרב יושבים גדולי
תלמידיו .הגאונים והצדיקים רבי יוסף חיים זונעפעלד ,רבי
הירש מיכל שפירא ,רבי ישעיה ובנו רבי יעקב אורנשטיין ,רבי

זלמנ'קה אשר פקחות ותמימות שמשו בו כאחת ,עשה ככל

נפתלי הירץ הלוי ורבי אליעזר דן רלב"ג .כולם יושבים ברתת

אשר צוותה עליו אמו ,וחטף את האפיקומן בשעה שאביו היה

ללא זיז כלשהו ומסתכלים באימה בדמותו הקורנת של הרב

דבוק ועסוק בדרכו בסיפור יציאת מצרים .כיון שהגיעה שעת

השקוע במחשבות גבוהות אשר מי יבוא בסודן.

ראה רבי דוד את המחזה ונרתע לאחוריו ,לא ,אי
אפשר לו לפתוח את הדלת ולהיכנס פנימה ,לבו מפעם
והוא נעצר בדרכו ירא לנפשו ,ושוב נוטל הוא את הילד

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך
משל למלך אחד שהיה לו בן יחיד ורצה המלך שבנו ילמד
ויהיה בקי בכל החכמות כדי שיוכל לרשת את מקומו ,ולכן מסר
את בנו ביד חכם אחד שילמדו את כל החכמות ,ובפרט דברים

המאוכזב בידו ,וכבר אומר לצאת מבית הרב ולחזור

שנוגעים לתכסיסי המלוכה .החכם לימד את הבן במשך מספר

הביתה כלעומת שבא.

שנים ,ולאחר סיום הלימודים שלח אותו אצל אביו המלך כדי
שיבחן אותו .בחן אותו המלך ומצא אותו שלם בכל החכמות

אך כאן לא יכול היה הילד להתגבר ,והוא פורץ בבכי
סוער .הרבנית מבריסק ששמעה את בכי הילד ,נבהלה

ושמח שמחה גדולה ,וציוה המלך לתת לאותו חכם מאה אלף
זהובים מקופת האוצר וגם נתן לו אות כבוד והצטיינות .אמר
החכם למלך נשאר עוד דבר אחד שצריך אני ללמדו ,ודי לזה

ויצאה החוצה ,משראתה את זלמנ'קה אשר הכירה אותו

זמן של שעה אחת בלבד ,ולכן תשלח את בנך אלי כדי

כבנו של רבי דוד ,הציעה לו שקדים ויין מתוק ,אך הילד

שאלמדו ,המלך שלח את בנו לבית החכם והחכם סגר את

אינו נרגע מבכיו" .מה אתה רוצה זלמנ'קה ואתן לך"

הדלת תפס את בן המלך והכה אותו חמישים מכות על רגליו
עד כי התחיל הדם להיות שותת ,והבן צועק ואין מושיע לו,

אומרת הרבנית ,זלמניקה אינו משיב ,קולו נחנק מתוך

לאחר מכן הניח החכם את בן המלך בעגלה אחת ושלח אותו

בכיה" .היכן אביך?" שואלת אותו הרבנית ,הילד מצביע

אל אביו .כשהגיע הבן אצל אביו המלך וראה את בנו צועק

לעבר החדר ,לבסוף שואלת הרבנית את רבי דוד ,מדוע

וגונח והדם שותת מרגליו ,שאל אותו מה קרה ,והבן סיפר
לאביו את כל מה שקרה ,מיד נתמלא המלך חימה וגזר לתלות

בוכה הילד? ורבי דוד משיב "הוא רוצה ברכה מהרב"" .נו

את החכם על העץ ,אך צוה שלפני התלייה יביאו את החכם

נו" משיבה הרבנית" ,אם דמעות כה רבות כבר שפך

אצלו שיסביר לו את פשר הענין ,כשהביאו את החכם לפני

הילד על כך ,בודאי מגיעה לו ברכה ,אני בעצמי אוליך

המלך אמר לו המלך כבר גזרתי לתלות אותך ,רק תאמר לי מה
השטות הזאת שעשית להרע לבני ואיבדת בידים את השכר

אותו אל הרב" .כרגע קט הכניסה הרבנית את זלמנ'קה

והכבוד שהיית מקבל .השיב לו החכם אני נאמן במלאכתי ולא

אל הרב שזה עתה ננער ממחשבותיו ,ובקשה לברך את

אעשה רמיה ,לכן השלמתי את מלאכתי ,כי הרי אתה מסרת לי

ילדו של רבי דוד ,הרב נשא כפיו על ראשו הקטן של

את בנך שאלמדו תכסיסי מלכות ,ומכיון שמלך במשפט יעמיד

הילד ובירך אותו" :יהי רצון דו זאלסט זיין א ערליכער

ארץ וכל אדם שעושה דבר רע יביאו משפטו לפניו ,אך העונש
צריך להיות כפי מדרגת החטא ,ולפעמים יזדמן שיביאו לפניו

איד" "יהי רצון שתהא יהודי אמיתי" .בהתרגשות רבה

אדם שגנב מאה דינרים והוא יחרוץ עליו משפט להכותו אלף

יחד עם כל הרבנים הנוכחים ,ענה הילד "אמן" אחר

מכות ,ומכיון שהמלך מימיו לא עקץ אותו אפילו פרעוש מחמת

ברכת הרב .אף רבי דוד שבינתיים התקרב סמוך לילדו,

השמירה ששומרים עליו ,לכן אינו יודע כמה הוא שיעור צער
המכות ,ויתכן שאם יכוהו שלש מאות מכות ימות ,ואם חמש

הספיק לענות "אמן אחר ברכת הרב הקצרה ,לפני שזרם

מאות יהיה גופו חתיכות חתיכות ,אך כיון שגזר המלך אלף

דמעות חמות שטף את פניו.

מכות דבר המלך אין להשיב ,ויכו אותו וימות מיתה משונה על
גניבת מאה דינרים ,ויש כאן עוול במשפט ,ולכן הכיתי אותו

שרה הצדקנית עומדת זו שעה ארוכה בקוצר רוח ליד
אשנב ביתה ,ועיניה צופיות לחזרתם של בעלה ושל
זלמניקה שלה המצויד בברכת הרב .וכיון שראתה את
זלמנ'קה רץ בשמחה ,יצאה וחבקה אותו בזרועותיה תוך
כדי מתן תודה והלל להשי"ת אשר עשה את רצונה" .א

מכות שיעור שיוכל לסבול ,כדי שיוכל לשער צער המכות עד
כמה מגיע בעשר ,ועד כמה מגיע בחמישים ,ועוד ,ועוד ,ואז ידע
לגזור העונש הראוי לפי העוון .כששמע המלך את דברי החכם
שמח מאד על דבריו והוסיף לו מתנה יותר על מתנתו.
והנמשל הנה העשיר מימיו לא ראה רעבון ,ולכן אם יבוא עני
רעב ויצעק ללחם לא ידע העשיר עד היכן מגיע צער הרעבון
כדי שיחוס עליו ,לכן ציוה השם יתברך לעשירים ולעניים

ערליכער איד" זאת הברכה אשר ברך הגאון מבריסק את

שיצומו יום אחד בשנה ביום הכפורים ,כדי שהעשיר יבין עד

רבי זלמן רבי דוד'ס ,וברכתו נתקיימה .מאז ועד יומו

היכן מגיע צער הרעבון וממילא ירחם על העני ,וכן קורה

האחרון של רבי זלמן ,קדושה פרישות וטהרה נראו בו
וכל מעשיו בלתי לה' לבדו.

פעמים רבות שהעשיר זקוק לכסף בעניני מקח וממכר ומרגיש
הוא דוחק וצער ,וכל זה עשה השם יתברך כדי שיבין עד כמה
דחוק העני ,ובזה יובן הפסוק "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך"
כאשר אחיך הגיע לדוחק וצמצום ,הנה הדוחק הזה היה "עמך"
דהיינו שאתה בעצמך היית פעם רעב ביום צום והיית דחוק

)עפ"י "ירושלים של מעלה"(

למעות כשרצית לרכוש סחורה ,ולכן עליך לרחם על העני.
)בן איש חי דרשות(

והחזקת בו

והרי כל תינוק רך יודע שהפתיחה

שבת קודש י' אייר
הרה"ק רבי מאיר מרגלית ב"ר צבי הירש

מעשה היה ברבינו בעל הט"ז

לתפלת שמונה עשרה היא "ברוך

זיע"א ,שבא אליו איש אחד וביקש

אתה ה' אלקי אברהם אלקי יצחק

)תלמיד הבעש"ט  -מאיר נתיבים  -תק"נ(
הרה"ק רבי משה מזויהל ב"ר יחיאל מיכל

ממנו שילווה לו שקל אחד ,לא היה

ואלקי יעקב" .רבי יוסף זונדל הפסיקו

מזלאטשוב )תקצ"א(

ברשותו של הרב שקל ,ולקח את

ושאל אותו ,אמור לי מתי חיו

גביע הכסף שהיה מקדש בו על היין,

אבותינו אלה? השיב לו העשיר לפני

הרה"ק רבי הלל ליכטנשטיין מקאלמיא ב"ר

ונתן לו שיעביט אותו ויקח בו שקל

כמה אלפי שנים .אמר לו רבי יוסף

ברוך בענדט )תרנ"א(

בהלוואה ,וכשיביאו לרב משכורתו

זונדל :אבותינו חיו לפני כמה אלפי

בערב שבת יפדנו .הלך האיש ולוה

שנים ,ולמרות זאת הנך מזכירם

על הגביע שני שקלים ,כשהרב קיבל

שלש פעמים ביום .כדי שבזכות

משכורתו שלח שקל לפדות הגביע,

אותם קרובים הרחוקים ממך מרחק

אמר לו :האיש לווה שני שקלים,

של אלפי שנה ,יעזור לך ה' ויברכך

הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ ב"ר מנחם מענדל

שמח הט"ז ואמר וודאי היה איש

בכל ,והנה כשאני בא לבקש ממך

)תקפ"ז(

שהיה

עזרה בעבור יהודי שהוא קרובך החי

הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין ב"ר שמואל

מתבייש לבקש ,ואילו היה לי שקל

עמך היום ואשר מחתן את בתו

במזומן הייתי מלווהו לו והיה איש

שהקב"ה נתן לו ,משיב אתה לי כי

חסר שקל.

זהו קרוב רחוק? התבייש אותו עשיר

זקוק

לשני

שקלים,

אלא

והחזקת בו
מסופר על הגאון רבי יוסף זונדל
מסלנט זצ"ל שבעירו התגורר עני
מרוד שבתו הגיעה לפרקה ,אך לא

הרה"ק רבי דוד מטאלנא ב"ר מרדכי
מטשענובל )תרמ"ב(

הרה"ק רבי יוסף תאומים ב"ר מאיר )פרי
מגדים-תקנ"ב(
יום ראשון י"א אייר
הרה"ק רבי יצחק מראדויל ב"ר יחיאל מיכל
מזלאטשוב )תקפ"ה(

זנוויל )תר"ה(
יום שני י"ב אייר
הרה"ק רבי משה זרח איידליץ ב"ר מאיר )אור
לישרים  -תקט"ו(

מדבריו האמיתיים והמחוכמים של

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

הרב ,וכעבור זמן קצר שלח לקרובו

צוואת הריב"ש  -תקנ"ד(

העני את כל הכסף הנחוץ להוצאות

יום רביעי י"ד אייר

החתונה.

הרה"ק רבי יהודה לייב מזאלקילקוב ב"ר משה
)ליקוטי מהרי"ל  -תקפ"ו(

היה באפשרותו להשיאה כי בכיסו

יום שישי ט"ז אייר

לא נמצאה אפילו פרוטה אחת.

מסופר :כשהיה הג"ר אליהו רבה

לאותו עני היה קרוב משפחה עשיר

של קאליש זיע"א אומר בישיבתו את

וירא שמים ,אך הוא התעלם מקרובו

שיעורו ,היה נוהג אגב אורחא ללמד

העני ונמנע מלהעניק לו את התמיכה

את תלמידיו פרק במידות טובות.

המיוחלת .נודע הדבר לרבי יוסף

ומספרים כי פעם אחת כשהתחיל

זונדל והוא החליט לפעול עבור

ללמוד עם תלמידיו מסכת שבת

הכנסת כלה ,בא אל הקרוב העשיר

"פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך

וסיפר לו על מצבו הדחוק של קרובו

ידו של בעל הבית" ,אמר :הלכה

העני ,וביקשו שלא יתעלם ממנו.

פסוקה זו מרמזת לנו דרך אגב פרק

אמר לו העשיר אותו עני הוא קרוב

בהלכות

בין בעלי

רחוק שלי וכמעט אין קשר משפחתי

הבתים נותני צדקה שחושבים כי הם

בינינו ,ולכן אין זה מן הצדק שידרוש

הנותנים והעני הוא המקבל ,והם

שלום מבעלזא זיע"א ,פעם אמר להם

ממני לספק לו את כל צרכי החתונה.

שוכחים לגמרי את מדרש רבה "יותר

הרה"ק מבעלזא כי רוצה לגלות להם יחוד

שאל אותו רבי יוסף זונדל האם אתה

ממה שבעל הבית עושה עם העני,

שמייחדים טרם הגוף נפרד מהנשמה .ואחד

"בודאי" השיב

העני עושה עם בעל הבית" הוא נותן

שאל אח"כ את ה"דברי חיים" אם אצל

העשיר" ,וכי כבוד הרב חושד בי

לעני פרוטה והוא מקבל ברכה מידו

הרה"ק מראפשיץ ג"כ שמעו מזה היחוד?

שאינני מתפלל?" אמר לו הרב ,אם

המלאה והרחבה של הקב"ה ,וכמו

כן אמור נא באזני את תחילת תפילת

שנאמר "נתן תתן כי בגלל הדבר הזה

שמונה עשרה ,נעלב העשיר ואמר

יברכך ה' אלקיך".

מתפלל כל

יום?

הרה"ג רבי יוסף זאב פיינשטיין שליט"א
ראש ישיבת "עמלה של תורה"
לרגל הכנס בנו בנימין ני"ו לעול תומ"צ
יזכו לתענוג ונחת מכל יוצ"ח

צדקה,

ישנם

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

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לאחר הסתלקותו של הרה"ק רבי נפתלי
מראפשיץ זיע"א )יומא דהילולא י"א אייר(,
נסעו הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז והרה"ק
רבי שלום מקאמינקא זיע"א אל הרה"ק שר

ענה הד"ח ,כשעמדנו בערש"ק במטבח
וקילפנו התפוח אדמה ,הניח הראפשיצער
יד אחת עלי ויד אחת על רבי שלום
קאמינקער ,ואז גילה לנו זה היחוד.

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב
מכל החברות 052-7655-222

