
 

 

  
ונקראת הרביעית והאחרונה מארבע פרשיות,  פרשה היאפרשת החודש 

 המשנה ברורההחדש הזה לכ� ראש חדשי�.  ,פרשת החודש ע''ש הקריאה
כדי לקדש  ,פרשת החודש הוא בשבת הסמו� לר''ח ניס� � כתב (תרפ''ה)

אבל אי� זה עיקר  ,דכתיב החדש הזה לכ� ראש חדשי� ,חודש ניס�
הקידוש, כי עיקר הקידוש הוא בעת ראיית הלבנה שמקדשי� אותו הב''ד, 

  ואי� הקריאה הזאת אלא מדרבנ�.   
  

 קוד� , ולאקוד� חג הפסח דוקא על עני� קריאת הד' פרשיות יש להעיר
) בהוציא� את הע� ממצרי� שמות, ג', י''בק (ועפ''י הפס וי''למועדי�. שאר 

וששאלת מה זכות יש לישראל  פרש''י –תעבדו� את האלקי� על ההר הזה 
שיצאו ממצרי�, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידי� לקבל התורה 

שמטע� זה  ולפ''ז י''לעל ההר הזה לסו! שלשה חדשי� שיצאו ממצרי�. 
התורה אנו זוכי� שרק בזכות  פרשיות קוד� פסח, לרמז קוראי� הד'

  ליציאת מצרי�. 
  

וכדאי להזכיר שהפרי צדיק כתב בש� היהודי הק' זצ''ל, שבשבת זה של 
שבכל וי''ל עוד דשות בשפע בדברי תורה. ח''פרשת החודש'' יש בו הת

חודש יש לה קדושה מיוחדת, ויו� ראשו� נקרא ראש חודש, שהוא ראש של 
עירובי� (מ''א) והוא כולל כל כל החודש, דבתר רישא גופא אזיל, כמ''ש ב

קדושת החודש, וניס� כולל כל קדושת י''ב החדשי�, ונקרא ראש חודש שלו 
המעשה שאחריו, ולכ� בודאי , והנה שבת כולל כל קדושת ימי ראש חדשי�

, שחל ראש חודש ניס� בשבת, שהוא יו� מעולה מאד, שאז יוכלו בשנה זו
  להשיג שפע התחדשות בדברי תורה. 

  
לכ� ולא לאומות  � החזקוני כתב , י''ב, ב')(שמותדש הזה לכ� ב) הח

 הפרי צדיק (הרה''ק ר' צדוק זצ''ל) פי' אחרות, שהרי ה� מוני� לחמה.
שנת החמה, שהוא שונה בכל פע� בגמר ההיק!, והיא היא דשנה נקרא 

  שבכל חודש נולד מחדש. ,החמה כבראשונה, משא''כ הלבנה נקראה חדשה
  

דבעת שנית� לבנ''י הפרשה  (הרה''ג ר' גדלי' שארר זצ''ל) פי'האור גדליהו 
נית� לה� כח התחדשות, דבראש חודש בזמ� שנתחדש  ,של החודש הזה לכ�

ולקבל סיוע מכח התחדשות היורד  ,הלבנה יכול האד� לחדש את עצמו
בר''ח, ובכל שנה בעת קריאת הפרשה נתעורר התחדשות זו, וכדאיתא 

ר הזמ�, א� צריכי� הכנה לקבל התחדשות, ואי� לו בספרי� שהקריאה מעור
לסמו� דבקריאת הפרשה לחוד די לו, כי צרי� להכי� הכלי� לקבל רוח 
ההתחדשות שיורד בקריאת הפרשה, ודבר זה למדנו מק''ו מבני ישראל 
באר# מצרי�, ששמעו את הפרשה מפיו של משה רבינו, ובודאי פעל הרבה 

בני מאעפ''כ אחר קריאת הפרשה מתו יותר מקריאת הפרשה בזמנינו, ו
דהג' ימי אפילה הי' בחודש  ,ישראל בג' ימי אפילה, וכמו שכתב החת� סופר

ניס�, ולכ� כתוב דברו אל כל עדת בני ישראל, כי בעת שנאמרה פרשה זו 
עדיי� היו כל בני ישראל קיימי�, ולכול� נאמרה פרשה זו, וזה הוא הכונה 

וקבלו רוח ההתחדשות שיש  ,ת החודשבמה שאמר שא! שכול� שמעו פרש
, כי לא היו ראוי� לקבל רוח מקצת מה� בהפרשה, אעפ''כ מתו

ההתחדשות, כי אי� קריאת הפרשה די, וכל שכ� אנו בזמ� הזה צריכי� 
  לעשות הכנה לקבל ההתחדשות שבאה במתנה ממרו� לכלל ישראל.   

  
מצד סדר הטבע של לנו שיש  ,ההתיישנות היא להסירעני� ההתחדשות 

ו בהנהגה של למעלה מסדר הטבע, שש� יש נהבריאה, ולקשר את עצמ
וכמו שאמרו אי� כל חדש תחת השמש, אבל למעלה מ� השמש התחדשות, 

 יש, וזהו הכח של ראש חודש לקרב את עצמו לבוראו ולהתחדש.
  

שהעיר על  וי''ל עוד עפ''י דברי התורת אמת (הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל)
ש הזה לכ� ראש חדשי�, ראשו� הוא לכ� לחדשי השנה. כפול הלשו�, החוד

דשות המעשי� מצד חכי החודש הזה לכ� ראש חדשי�, מורה על הת ותי'
האד�, כי בודאי מי שהוא מבקש ה', יודע בעצמו שכל מעשיו וכל עבודתו 

דש הזה יתבשר, כי יתחדשו כל אינו עולה כהוג� כמו שצרי� להיות, ובחו

כאב שאומר לבנו חביבו, מה שעבר נרצי� מעתה,  המעשי� והעובדות להיות
מעשי�, כי עבר, ומהיו� והלאה תחדש מעשי� לטוב, ויהי' לי קורת רוח מ

ת ה', כמ''ש ועבדת את העבודה הזאת בחודש החודש הזה מסוגל לעבוד
לבחירת האד� מצדו,  ההזה, וזהו החודש הזה לכ�, היינו העבודה הנמסר

את האד� לעבדה ולשמרה, ובזה עצמו יהי' שעל זה הי' תכלית מכוו� ברי
מורה על  –ראשו� הוא לכ� לחדשי השנה ההתחדשות בחודש הזה. 

שמרומז במלת ראשו�, שכביכול  ,התעוררות הברכה מהשפעת המקור
זה כח התעוררות דלעילא מצד המשפיע, להתבר� המעשה היתחדש בחודש 

  . ידיו תרצהוהעבודה שיהיו רצוי�, כמ''ש בר� ה' חילו ופועל 
  
אימשי� בתרייהו  ,רבי אלעזר ב� ער� איקלע להת� שבת (קמ''ז)איתא בג) 

איעקר תלמודיה (פי' נעקר תלמודו ושכחו) כי הדר אתא ק� למיקרי 
בעו רבנ�  ,אמר החרש הי' לב� ,החודש הזה לכ�בעא למיקרי  ,בסיפרא

שהיא  שהוא התחיל ממצוה זו �פי' המהרש''א רחמי עלי' והדר תלמודי'. 
כמ''ש ר' יצחק לא הי' צרי� להתחיל את התורה אלא  ,מצוה ראשונה

דהיינו  ,החרש הי' לב�ואמר  ,ואמר דאיעקר תלמודי' ,מהחודש הזה לכ�
ונפל טעות זה  , שה� קרובי� להתחל!,והב' במקו� כ' ,הרי''ש במקו� ד'

� אחרי אשר הי' לבו כמעיי ,בפיו לפי ענינו שנעשה לבו אב� וחרש מלהבי�
  המתגבר בחבורו לחכמי�.

    
דאע''פ שחרש הי' לב�, זקני הרה''ק החוזה מלובלי� זצ''ל (אבני זכרו�) פי' 

ודוחה את  ,היינו ההתחדשות נכנס בכל אחד ואחד מ''מ החודש הזה לכ�,
  החרשות מלב�.

  
בחודש ניס� הקב''ה הראה לכלל ישראל התקרבות יתירה יותר משאר הנה ו

פרש''י ונאמר  �') באתי לגני אחותי כלה השירי� ה', אחדשי�, כמ''ש (שיר 
על הקטורת שהקטירו הנשיאי� קטורת יחיד על מזבח החיצו� ונתקבלה, 
והוא דבר שאינו נוהג לדורות, ואני מרוב חיבה אכלתי יערי ע� דבשי, 
אכלתי הקנה ע� הדבש את שאינו ראוי ע� הראוי, קטורת נדבה, וכ� שעירי 

אי� ואי� חטאת קריבה נדבה, ואני קבלתי� בו ביו� חטאת שהקריבו הנשי
החיבה הגדולה שהראה הקב''ה לכלל ישראל בראש חודש  נראה מזהעכ''ד. 
כגו� קטרת  ,לדורות י�נוהג � הקמת המשכ�, שקבלו קרבנות שאינ�בזמ ,ניס�
וחטאת נדבה, ואהבה זו מתחדשת בכל שנה בזמ� הזה, והוא זמ�  ,יחיד

שאינו יכול לקבל  ,מסוגל שכל אחד לפי הכנתו יכול לקבל השפעות גדולות
  בשאר ימות השנה. 

  
אמר רב יצחק לא הי' צרי�  � ) איתא ברש''י בריש פרשת בראשיתד

ו א מצוה הראשונה שנצטושהי ,להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכ�
דהא יש כמה  לכאורה צ''עעכ''ד. , ומה טע� פתח בה בבראשית בה ישראל

ולמה צרי�  ,ומצות מילה ,כגו� מצות פרו ורבו ,מצוות שקדמו אותה בתורה
 ,יש מעלה במצוה זו של קידוש החודששוי''ל להתחיל במצות ראש חודש. 

 מצוה הראשונה שנצטוו הראשונה שנצטוו כללות ישראל ביחד,שהוא מצוה 
יש לה די� קדימה לכל המצוות, דהקיו� של כלל  ,לישראל כשה� באחדות

  ישראל תלוי בקיו� התורה והמצוות באחדות.  
  

ברו� המקו� ברו� הוא כנגד ארבעה  � וי''ל עוד עפ''י מה שנאמר בהגדה
שיש לנו בכלל  ,יש לפרש שבעל ההגדה רצה להדגיש � בני� דברה תורה

ישראל ד' בני� שוני�, אבל אעפ''כ לא יגרמו חילוקי� אלו להכניס בכלל 
ישראל איזו מחלוקת ח''ו, אלא אדרבה יהא ידוע דרק כשיש אחדות בכלל 

  ישראל, אז דברה התורה, וזה מרומז בדבריו ''כנגד ד' בני� דברה תורה''.
  

(או''ח סי' תכ''ט)  על הא דמבואר בטור ,החידושי הרי''� זצ''ל הקשה
מתעני� ומטע� זה אי�  ,שהי''ב ימי� הראשוני� בניס� נחשבי� כיו''ט

בימי� האלו, כי הנשיאי� הקריבו קרבנ� וכל אחד עשה ביומו יו''ט. 
וקי''ל דבטלה  ,הלא י''ב ימי� האלו ה� כתובי� במגילת תענית ,והקשה

כל ש ותי' האלו. וא''כ למה לא נתבטל היו''ט של ימי� ,מגילת תענית

  

  
  פרשת 
  החודש
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

הימי� של מגילת תענית נקבעו בגלל הנסי� שאירעו בבית המקדש, 
וכשנחרב הבית המקדש בטלה מגילת תענית, אבל אלו הי''ב ימי� היו''ט שלה� 

כ� היו''ט שבא מצד  ,רק נגנזה ,הוא מצד המשכ�, וכש� שהמשכ� לא בטלה
ותיה� המשיכו כח המשכ� לא נתבטל, ונוהג א! בגלות, והי''ב נשיאי� בקרבנ
  התחדשות להי''ב חדשי�, וכח החידוש הזה נשאר לדורות.

  
לכאורה צ''ע למה הוצר� לכתוב י''ב פרשיות כול� מעני� אחד ש וי''ל עוד

בקרבנות הנשיאי� (פרשת נשא) דהא כול� הביאו קרב� שוה, לכתוב רק פרשה 
שהתורה באה ללמדנו  וי''לאחת, דהא כמה  גופי תורה תלויי� במלה אחת. 
ואינ�  ,ובחבורה ע� הציבור ,כמה חביב להקב''ה כשבני אד� עושי� בזריזות

הקציבה התורה  ,מתגאי� איש על אחיו, ולכ� אע''פ שכל נשיא הביא קרב� שוה
עבור� מקו� נכבד לכל נשיא ונשיא, פרשה מיוחדת, כאילו רק הוא הביא אותה 

 ,עובד הקב''ה לשמה בלתי שו� נגיעותקרב� ולא אחר, להורות שכל זמ� שאד� 
נחשב בעיני הקב''ה כאילו רק הוא  ,אע''פ שהעבודה שלו שוה לעבודת חבירו

אע''פ שבאמת בטלו כל היו''ט הכתובי� במגילת  ולפ''ז י''לעושה ולא אחר. 
להורות  ,וג� יו''ט אלו בכלל, אבל יש עוד סיבה לעשות יו''ט בימי� אלו ,תענית

ואינ� מתגאי� איש על אחיו,  ,אד� עושי� בחבורה ע� הציבורהחביבות כשבני 
  וטע� זה נשאר לדורות, לכ� ג� בזמ� הזה י''ב ימי� אלו נחשבי� כיו''ט.

  
כל אחד מה� הוא  ,הי''ב ימי� הראשוני� בניס�ש � זקני השל''ה הקדוש כתב

שכל יו� הוא ראש לחודש אחר, כי בניס� נכלל כל ההתחדשות של  כראש חודש,
'י דברי עפ' הסבירהאור גדליהו (הרה''ג ר' גדלי' שארר זצ''ל)  אר חדשי�.ש

הי''ב ראשי חדשי� ה� כנגד הי''ב שבטי�, כל חודש ש הטור (או''ח סי' תי''ז)
מיוחד לשבט, והנשיאי� המשיכו ההשפעה לחודש אשר מיוחד לשבטו ע''י 

  קרבנ�, ולכ� נחשבו ימי� אלו כראש חודש לשאר החדשי�.
  
למה כתבה  יש להעיר יכול מראש חודש תלמוד לומר ביו� ההוא (הגדה) ה)

התורה הזמ� של סיפור יציאת מצרי� בלשו� סתו�, עד שיש הו''א שהוא מר''ח 
''ל עפ''י דברי וי ניס�, או מבעוד יו�, ולא כתוב  בפירוש שהוא בליל ט''ו.

הנה שורש החסידות החסידות סו� פרק י''ח)  לת ישרי� (בבאור מדתהמסי
הוא מה שאמרו ז''ל אשרי אד� שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, והעני� 
הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות ה�, וחובת� ידועה עד 
היכ� היא מגעת, אמנ� מי שאוהב את הבורא ית' שמו אהבה אמיתית לא 

ישראל  ישתדל ויכוי� לפטור עצמו במה שכבר מפורס� מ� החובה אשר על כל
בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל ב� אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו 
גילוי מעט שהוא חפ# בדבר מ� הדברי�, כבר ירבה הב� בדבר ההוא ובמעשה 
ההוא כל מה שיוכל, ואע''פ שלא אמרו אביו אלא פע� אחת ובחצי דיבור, הנה 

לו, ג� את אשר לא אמר  די לאותו הב� להבי� היכ� דעתו של אביו נוטה לעשות
לו בפירוש, כיו� שיוכל לדו� בעצמו שיהי' הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא 
ימתי� שיצוהו יותר בפירוש או שיאמר לו פע� אחרת, כללו של דבר בי� כל מי 
שהאהבה ביניה� עזה באמת, שלא יאמר לא נצטויתי יותר, די לי במה 

על דעת המצוה וישתדל לעשות לו שנצטויתי בפירוש, אלא ממה שנצטוה ידי� 
  מה שיוכל לדו� שיהי' לו לנחת.

 

דמטע� זה לא נאמר בפירוש הזמ� של מצות סיפור יציאת מצרי�, ולפ''ז י''ל 
ואדרבה רק ע''י יגיעה ועמלות בתורה, להבי� ההו''א ומסקנות, אנו יודעי� 

� לעמול זמנה, לרמז דבליל פסח לא די לעשות מצוות המוטלות עלינו, רק צרי
להבי� רצו� ה', ועי''ז נעשה נחת רוח ליוצרו, ליל פסח אנו צריכי� להגיע 
למדריגת חסידות, וכמו שביאר המסילת ישרי� (פרק י''ט) החלק האחד של 
חסידות, הוא במעשה שבי� אד� למקו�, וענינו קיו� כל המצוות בכל 

רי מרו שירי מצוה, וא, ואלה ה� שקראו� חכמינו ז''ל שיהדקדוקי� שבה�
מצוה מעכבי� את הפורענות, כי אע''פ שגו! המצוה נשל� וכבר יצא ידי חובתו, 

רבות בשלימות�, ולא הנה זה לכל המו� ישראל, א� החסידי� אי� לה� אלא לה
והנה בליל הסדר אנו נוהגי� כחסידי�, שאנו מקפידי� על  למעט בה� כלל.

ושי� נטילת ידי� על עשיית המצוות יותר משאר ימות השנה, ומטע� זה ע
טיבולו במשקה, אע''פ שנטילה זו הוא רק חומרא בעלמא (עיי� במשנה ברורה 

שמקצת ראשוני� סברי שלא הצריכו חכמי� נטילת ידי�  –סי' קנ''ח ס''ק כ' 
לדבר שטיבולו במשקה רק בימיה� שהיו אוכלי� בטהרה, משא''כ עכשיו 

  ק ברכות להקל.)שספ ,שכולנו טמאי מתי�, ולכ� לא יבר� ענט''י
  

, שבודאי ההו''א לא הוי שמצות סיפור הוא רק בר''ח, דא''כ וי''ל באופ� אחר
האי� שאלו הבני� על השינוי� שהוא רק בליל ט''ו (דההו''א ''יכול מר''ח'' הוא 
רק על מצות סיפור יציאת מצרי�, ולא על מצות מצה ומרור שהוא בליל ט''ו 

ולפ''ז ו. כמ''ש בתורה) אלא הכוונה הוא שהמצוה מתחיל מר''ח ונגמר בליל ט''
שאפילו אחר המסקנא צרי� לזכור ההו''א, דהיינו שיש כ''כ לספר מר''ח  י''ל

עד ליל ט''ו, ולכ� בודאי בליל פסח שהוא זמ� קצר (ובפרט לדעת ראב''ע 
נהגו התנאי� שהמצוה הוא רק עד חצות) צרי� להגיד כל מה שיוכל, כמו ש

     , ולא לדבר דברי� בטלי� ח''ו.הגדולי� בהמעשה הנזכר בההגדה
  

אליה� את  ואמרת כ''ח, ב', ג') ,נאמר בפרשת התמיד (במדבר – דוגמא לזה
למה נאמר ''ואמרת'' ב' פעמי�. צ''ע  –קרבני לחמי וגו' ואמרת לה� זה האשה 

שבתחלה אמר לה� סת� להקריב, והיו סבורי� אל! או יותר  הרוקח תי'
(דמסתברא לחמו של הקב''ה הוא הרבה קרבנות) ואח''כ אמר שני�, ונת� לה� 
שכר� על מה שהי' בדעת� להקריב אל! עולות בכל יו� או יותר, ומטע� זה 

  נאמר צו שצרי� לזרז במקו� שיש בו חסרו� כיס. 
  

, שהקב''ה גילה לנו שלא צרי� לית� יותר שאפילו אחר המסקנא נראה לפרש
משני�, צרי� לזכור ההו''א תמיד, דהיינו שמשו� לחמו של הקב''ה, צרי� לית� 
לכל הפחות אל! עולות בכל יו�, והוא רק בחסד עליו� שלא צרי� לית� רק 

 ולפ''ז י''לשני�, ובודאי מי שחושב כ� מקבל שכר על זה כמו שכתב הרוקח. 
יאת מצרי�, שאע''פ שהמצוה הוא רק בליל ט''ו, צרי� להזכיר דה''ה בסיפור יצ

ההו''א שהמצוה מתחיל מר''ח, ולכ� צרי� לעסוק בליל ט''ו בסיפור יציאת 
  מצרי� בלתי שו� הפסק, כדי לקיי� המצוה בשלימותה. 

  

  
ספר המפורס� אוהב ישראל. הי' מתלמידי הרה''ק רבינו  בעל מחבר ,לזכר נשמת הרה''ק ר' אברה� יהושע העשל ב� הרה''ק ר' שמואל זצ''ל האדמו''ר מאפטא

יהי זכרו ברו . קוד� פטירתו צעק על גלותנו ומדוע איחר ב� ישי, ובכה ואמר,  קפ''ט ומנוחתו כבוד בעיר מעזיבוז,נלב''ע ה' ניס� ת מל  מליזענסק זצ''ל,אלי
שכשיגיע לש� לא ינוח ולא ישקוט ולא יניח לכל הקדושי� עד שיבא משיח, אבל אחרי זה השתעשעו עמו בהיכלות  ,הרה''ק מבארדיטשוב אמר קוד� פטירתו

  עד שנשכח מזה, אבל אני לא אשכח. 
  

 ,על הציו� שלו שיכתבו ,וצוה לבניו קוד� פטירתו , אשר אהבת ישראל תקועה בלבו,אפילו לפני בית די� של מעלה ,הי' מרגלא בפומי' שבמדה זאת יוכל להתפאר
  וכ� כתבו. ,רק השבח הזה שהוא אוהב ישראל

 

''כל היו� אנו יגעי� בתורה ועבודה ובצרכי רבי�,  ,שאמר בלשו� הצח שלו ,אמר בש� הרה''ק מאפטא ,אדמו''ר מזידיטשוב ,ש''ב הרה''ק ר' יצחק אייזיק זצ''ל
  ובוכה לפני, ואיני יכול לסבול מגודל הרחמנות, ואני מוכרח לקו� עבורה ממטתי''.ואח''כ בלילה כשאני שוכב לנוח קצת עומדת עלי איזה זקינה וחולה 

  
ות מורווחות דירפע� אחת נסע הרה''ק לאיזה עיר והכינו עבורו שתי אכסניות, שניה� היו גבירי�, שניה� הנהיגו בית� בהכשר ויתרו� כראוי, שניה� הי' לה� 

והשני לא היו מרנני� עליו, אבל הי' בעל גאוה שנחשב  ערכו והי' טוב המזג ושפל בעיניו, ליו בעבירות, אבל ידעא  אחד היו מרנני� ע לקבל בבית� אורח כזה,
 –ונשאל על טע� בחירה הזאת והשיב כזה  ה שהיו מרנני� עליו, ושמה התאכס�,עצמו ''כשיינער יוד''. והנה בחירת האכסניא נמסר להרה''ק בעצמו ובחר בז

אט דארט נישט קיי� פלא" לי הוא נקי מעבירות אמנ� על גאוה אמר הקב''ה (סוטה, ה') אי� אני והוא יכולי� לדור בעול�, וא� הקב''ה האצל פלוני א� א� או
ש� אבל אצל זה שאי� בו גסות הרוח רק יש בו עבירות, הנה מפורש בתורתנו (ויקרא, ט''ז, ט''ז) השוכ� את� בתו  טומאות�, וא� הקב''ה יש לו  כ''ש אני,

  אכסניא, ג� אנכי התאכסנתי אצלו. 
  

, צאו ללוות הרה''ק בטברי' קול דופק על חלונות בית ועד כולל וואלי� ש� באותו לילה שמעו בטברי' ,מובא בספרי� כי בלילה שנפטר הרה''ק מאפטא זצ''ל
בבוקר סיפרו זאת ולא רצו להאמי� כי לא  ניו בקבר והלכו מש�,, וראו פוהלכו לחו" וראו כמה אלפי� נשמות הולכי� ע� מטתו, עד שהלכו להבית עלמי� מאפטא,

 נודע לזולת� בזה, עד שצוה החכ� וראו על מקו� ההוא צורת קרקע חדשה, ואח''כ נתודע לה� שביו� זה נסתלק. 

 

איני יודע א� בהקי" או בחלו�  –שו� סחורה, סיפרה לחבירתה בזה הל קינה שהיתה יושבת בשוק למכור איזוסיפר הרה''ק ר' יצחק מנעסכיז זצ''ל שאשה ז
ובשובו  , והוא מחמת מרוצתו לא ענני,והתחלתי לבכות, הנה הנחתני ע� יתומי� בחוסר פרנסה נפטר כבר כמה שני� שהי' מהל  ור",ראיתי את בעלי ע''ה ש

הקודש  אמר לי הנה מעתה יהי' ל  פרנסה, ומה שלא השבתי ל  תחלה, כי הייתי טרוד לעש� הדר  לזכ  האויר, שאי� יכולי� לסבול אותו הצדיקי� מאר"
זכותו יג� עלינו. וסיי� ואז הי' האפטער בבריאותו עדיי�, וביו� חמישי נפטר האפטער  ,זה הי' ביו� שלישי ל פני האפטער שיפטר מהעול� בקרוב,שבאי� לקב

  הרה''ק מנעסכיז זו מעשה יפה. (זכות ישראל)
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