
בעזהשי"ת

גליון י' - עש"ק פ' חקת תשע"ב

אגרא דכלה
עליו  פתיל  צמיד  אין  אשר  פתוח  כלי  וכל 
מה  עפ"י  הזה  בפסוק  לרמז  יש  הוא.  טמא 
תתן  ושוטרים  שופטים  בפסוק  שרמזנו 
המה  שהן  יח[,  טז  ]דברים  שעריך  בכל  לך 
השערים אשר פתח הבורא ית' בגוף האדם, 
למנות  וברית,  ופה  וחוטם  ואזנים  עינים 
אימתי  בצדק  שישפוט  שופט  שער  לכל 
דהיינו  יסתום,  ואימתי  השער  זה  יפתח 
עינים יפתח אותם להסתכל בתורה ובמצות 
ובגדולת הש"י, ובבוא לנגד עיניו דבר ערוה 
וכדומה  עיניו,  יעצום  חיש  קל  מהרה  אזי 
ח"ו  ובאם  יתבונן,  המשכיל  השערים  בכל 
עבר על זה ופתח איזה שער במקום ובזמן 
שראוי לסתום, אזי יהיה ממונה שוטר לכל 
עצמו  את  שיקנוס  היינו  להעניש  שער 
שהיו  כמו  תשובה  עצמו  על  ויקבל  בקנס 
על  מקבלין  שהיו  הרמ"ק  תלמידי  נוהגין 
ומחוייב  וכך,  כך  שיעשו  בעת  קנס  עצמם 
י"י  עשה  זה  ובעבור  תיכף,  בתשובה  לשוב 
ככה לארציות הזאת שכל שער יש לו סוגר 
וכמשארז"ל  המצטרך  בעת  יסגר  למען 
אדם  של  ואצבעיו  רכה  שבאזן  אליה 
כיתדות, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון 
יכוף באצבעו האליה לתוך האזן ]כתובות ה 
ר"ל  כלי פתוח,  וכל  זה שרמז הכתוב  ע"ב[. 
הכלים שפתחם הבורא יתברך בגוף האדם, 
מחובר  שאין  עליו,  פתיל  צמיד  אין  אשר 
בעת  ולסותמו  לסוגרו  הכיסוי  צמידת  עליו 
המצטרך ועושה הכל בלי שיעור מוגבל עם 
לכל  ח"ו  יבוא  כי  הוא,  טמא  הנ"ל,  הכלים 

עבירות שבתורה, הש"י יצילנו:

הארץ  אל  הזה  הקהל  את  תביאו  לא  לכן 
אשר נתתי להם. יש לדייק תיבת הזה מאי 
אתי לדייק, וגם אשר נתתי להם, אשר אני 
דלעתיד  ידוע  דהנה  אך  ליה.  מיבעיא  נותן 
וינחיל  אדונינו  משה  ג"כ  יבוא  ב"ב  לבוא 
שלו,  דעה  הדור  עם  הארץ  את  לישראל 
וז"ש את הקהל הזה דייקא דור באי הארץ, 
מה שאין כן לדור דעה יביאו אל הארץ. וגם 
מכבר,  להם,  נתתי  אשר  הארץ  אל  מדוייק 
לא יביאו, מה שאין כן אל הארץ אשר אתן 
נרמז  הוא  וכן  וקדמוני,  וקניזי  קיני  מחדש 

במ"ר ]פי"ט י"ג[:

פירוש  שמעתי  וכו'.  שרים  חפרוה  באר 
הק'  הרב  אדמו"ר  מכבוד  ברמז  הפסוק 
לובלין,  בק"ק  מ"כ  זצוק"ל  מוהריי"צ 
התמכין  ועל  תורה  לומדי  על  הרמז  שהוא 
היא  באר  הכתוב,  שיעור  וזה  דאורייתא, 
התורה ]זוה"ק ח"ב קי"ד ע"ב[, חפרוה שרים 

בעצמם  אותה  חופרין  התורה  שרי  היינו 
אותה  קונין  אבל  ר"ל  כרוה  בגנזיה,  לחפש 
שאינם  הגם  הנדיבים  היינו  העם  נדיבי 
בעלי תורה קונים אותה בממונם שמחזיקין 
שכן  מכירה  לשון  כרוה  חכמים,  התלמידי 
במדינת הים קורין למכירה כירה ]ר"ה כו.[, 
ונמצא הם ב' מדריגות בתורה, או במחוקק 
במשענותם  או  בעצמם,  החוקקים  היינו 
לתלמידי  משענות  שעושין  המשענים  הם 
אלה  אגודים  ויהיו  התורה,  בעלי  חכמים 
באלה ואחוזים אלה באלה, עד כאן שמעתי 
הפסוק  וסיום  הנ"ל.  אדמו"ר  כבוד  בשם 
הוא  דפירושו  לפי"ז  נ"ל  מתנה  וממדבר 
דקאי על במשענותם, ר"ל המחזיקים לומדי 
באופן  שיהיו  לעשות  צריכין  הללו  התורה 
שהם  בעיניהם  ידמה  שלא  מתנה,  ממדבר 
הם גדלה מעלתם על שמחזיקים התלמידי 
התלמיד  להם  שיחזיק  רוצים  ויהיו  חכמים 
חכם טובה על זה וישא להם פנים, רק ידמה 
להם שהמתנה הזאת שלקח מהם התלמיד 
חכם הוא כאלו זכה מהמדבר ממקום הפקר, 
לבל יחזיק להם טובה ולבל ישא להם פנים. 
וגם על המחוקק היינו התלמיד חכם בעצמו 
קאי ממדבר מתנה, שישים את עצמו הפקר 
כמדבר כמו שדרשו רז"ל ]עירובין נד.[, וגם 
את  סיגל  שבכוחו  לעצמו  טובה  יחזיק  לא 
לו  הש"י  מתנת  היא  התורה  רק  התורה, 
ממדבר סיני, ואם כן על שניהם קאי ממדבר 

מתנה, והבן:

]ובספה"ק בני יששכר - מאמרי חדשי 
כסלו טבת - מאמר ד וזלה"ק: הרי שלך 
לפניך, לומדי תורה בעצמם הם בבחינת 
זרועות עולם וגוף העולם היינו בחינת 
המטילים  דאורייתא  והתמכין  חג"ת, 
פרנסתם  להם  ונותנים  לכיסם  מלאי 
המה בבחינת שוקין ורגלין אשר הגוף 
נשען עליהם והם בחינת נצח והוד אשר 
וזה סוד שאמרו  יניקת הנביאים,  מהם 
הנביאים  כל  ע"ב[  לד  ]ברכות  רז"ל 
מלאי  למטיל  אלא  נתנבאו  לא  כולן 
ולמהנה  חכמים  תלמידי  של  לכיסם 
תלמידי  אבל  מנכסיו,  חכם  תלמיד 
אלקים  ראתה  לא  עין  עצמם  חכמים 
ויגע  הס"מ  עצת  היה  זה  והנה  זולתך, 
תמכין  מישראל  ח"ו  לבטל  ירכו  בכף 
ורגלין  שוקין  בבחינת  דאורייתא שהם 
אשר כל הגוף נשען עליהם, ועל ידי זה 
והמלכיות  התורה,  מתבטלת  בעוה"ר 
ונחש דאתמר  מן ס"מ  אשר שליטתם 
ח"ו  להם  נותנין  תלך,  גחונך  על  ביה 
שוקין ורגלין ויש להם עמידה בעוה"ר 
)ובזה תתבונן מה שאמרז"ל כשזה קם 

זה וכו'(:[

דבר המערכת
העשירי קודש לה'..

עומדים אנו בגליון העשירי.. הגליון הנוכחי לא פרי דמיון של מאן 
באוהל  לתומי  ישבתי  אלא  איש..  של  יוזמה  ולא  רעיון  לא  דהוא,, 
רבינו בליל ג' סיון פרשת אחרי, ואז בלי מחשבה מוקדמת התחלתי 
לכתוב את הגליון, ולא דמיינתי שאני הולך להוציא לאור גליון ובטח 
לא כל שבוע.. אבל הרגשתי פתאום שזה לא אני שעושה את הגליון, 
אלא כאילו והדבר נעשה מעצמו,, בכוח שאינו כוחי, כאשר כך בכל 
שבוע, כוח הצדיק הבני יששכר שמנווט ואיך שהוא בלי התאמצות 
מיוחדת והגליון נעשה... וב"ה שהנה כבר כותבים השבוע את הגליון 

העשירי..

להסביר כוח הצדיק יכול כל אחד. ועל כל צדיק.. לכל צדיק יש את 
המיוחדות שלו, לצדיק זה ענין מיוחד בשבת קודש, לאחר באהבת 
ישראל, בתפילה, בלימוד,, אבל כשבאים לכתוב על רבינו הקדוש 
הבני יששכר, אין בכלל את המקום לתפוס במיוחדות.. אלא כולו 
להיות  הבורא,  גדלות  את  לפרסם  הבורא  לעבודת  אחת  חטיבא 
עבדא דקודשא בריך הוא, ללא שום עצמיות וישות, ואת הכוח הזה 
וללמוד  לקיים  ונזכה  והלוואי  הקדושים,  בספריו  לנו  מנחיל  הוא 
מספריו באופן שיהיה נתפס בנו ולקיים את רצון הצדיק, ולהתדבק 

לבורא ית'

ורק כשמתבוננים טיפה בגדלותם של צדיקים אלו, אשר לא חיפשו 
את השררה וההנהגה אלא את הבורא ית', אזי שום דבר לא עמד 
בפניהם, לא הרגישו בכלל בגילם או על כבודם האם מתאים לעשות 
דבר כזה וכזה,, אלא כשכולם עפרא קמיה שמיה אזי בסה"כ כולנו 
בתפקיד אחד בעולם, ומה זה ישנה לנו אם נסתכל על החומריות,,, 
וכך הגיעו להיות מנהיגי הדור ולא רק בדורות שחיו אלא עד היום 
נעלה  במסילה  בדרך  אנו שותים  מימיהם  ואת  חייהם  אנו  מפיהם 

אל בית ה'.

אשר  זצוק"ל,  מזידיטשוב  צבי  העטרת  מרן  הזוהר  בית  שר  רבינו 
י"א תמוז. שנולד בשנת תקכג  א' הקרוב  ביום  דהילולא חל  יומא 
עשרים  ב  יששכר  הבני  מרבינו  מבוגר  והיה  בשנת תקצ"א,  ונפטר 
עדה  ומנהיג  פטירתו  לפני  שנים  כמה  זקן  כבר  היה  אשר  שנה.. 
גדולה בזידיטשוב, והיות ורבים במונקאטש היו מחסידיו ומעריציו 
של הרבי מזידיטשוב, וכשרצו למנות רב בעירם באו לשאול לעצתו 
והשיב  לעירם,  לרב  צבי אלימלך מדינוב  ר'  האם לקחת את הרבי 
להם: אני מאוד מסכים, כי החוזה מלובלין העיד עליו כי הוא אדם 

גדול,

ואז ביקשו תלמידיו שיבוא לשהות עימם לשבת הראשונה בה ישהה 
רבם החדש בעירם, ובני ביתו של הרב מזידיטשוב לא הניחוהו, כי 
באונגריה,  הירש  צבי  רבי  היה  בן  עידן  שבכל  הוכיח,  העבר  נסיון 
אירע מקרה לא טוב בביתו, וליוה רבי צבי הירש את רבי צבי אלימלך 
עד העיר ווערצקי, באומרו כי מקום זה הוא עוד כמו אויר גאליציה.

בהיותם שם, שאל רבי צבי הירש את רבי צבי אלימלך: כבוד תורתו 
עומד לנסוע עתה לאונגריה ולכהן בה כרב, אם כן עליו להכיר את 

השר של מעלה של אונגריה, האם הוא מכירו?

כן! השיב רבי צבי אלימלך.. ויתאר לו את צורתו של השר וסימניו 
המובהקים ובתוכם את לבושו, הכולל בין היתר מכנסיים אדומים 

וכובע כחול, וכן שריטה על מצחו, 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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מהנעשה בחצרות קדשינו:
החלה ההרשמה לר”ה בדינוב

בדינוב  ישהו  בעזה”י  השנה  גם  שעברה  כבשנה 
ברבותינו  הדבוקים  מעשה  ואנשי  חסידים  ציבור 
במחיצת  לשהות  והרוצים  דינוב,  לבית  הקדושים 

רבינו בדינוב בימי ראש השנה.

השהות  את  מסבסדים  יששכר'  'בני  מוסדות 
לשהות  החפצים  ואלו  השנה,  ראש  בימי  בדינוב 
בהקדם. אלינו  לפנות  מתבקשים   בדינוב 

בטל' 050-4132188.

ועדיין  בדינוב,  יהודים  ישהו  פנחס  פרשת  בשבת 
נשאר מקום לקבוצה או לבודדים, לפרטים לפנות 

בטלפון: 050-4132188.

של  קבוצה  בדינוב  ישהו  נחמו  פרשת  בשבת 
יהודים הנוסעים לקברי הצדיקים במדינות אירופה 
בתוכם הונגריה, סלובקיה, אוקריינה,פולין, לפרטים 
אודות הנסיעה והשבת נא לפנות למארגן בטלפון 

.054-8426204

העולים לדינוב: 
יהודים  עשרות  לדינוב  הגיעו  השבוע  ראשון  ביום 
מחסידי סקווירא אחרי השהות בשב”ק מרוממת 
שליט”א,  מסקוירא  אדמו”ר  כ”ק  דרבם  בצילא 
רבינו  לציון  עלו  סקויר  כמנהג  חמה  מקוה  ואחרי 

ה'בני יששכר' לתפילה לצרכי הכלל והפרט.

ביום חמישי השבוע - ח' בתמוז חל יומא דהילולא 
של הרה”ק רבי מרדכי מקוזמיר זצוק”ל בן הרה”ק 

רבי אברהם המגיד מטריסק, הטמון בעיר קילצה.

האוהל וציון קברו שופץ לאחרונה מחדש, ויהודים 
כידוע  אשר  דהילולא,  ביומא  לקברו  עלו  רבים 

הבטיח למי שיבוא על קברו בפרט ביומא דהילולא 
יצא  ולא  עבורו  טוב  ימליץ  עבורו,  נר שמן  וידליק 

ריק מפניו.

ונושאי בעולם המקום הקדוש  יצויין שהמארגנים 
נר  יהודי שמגיע מוכן  דואגים שיהיה במקום לכל 

משמן להדלקה לטובת נשמת הצדיק.

סעודת  שם  וערכו  לדינוב  עלו  הזו,  הקבוצה  גם 
הילולא לכבוד הצדיק מקילצה.

ביום א’ הקרוב י”ב תמוז ישהו בדינוב קבוצה של 
בעל  הרה”ק  הילולת  לרגל  שבאו  מלונדון  יהודים 
בעיר  הטמון  זצוק”ל  מזידיטשוב  צבי'  ה'עטרת 
עם  מהגבול  הרחק  לא  שבאוקריינה  זידיטשוב 

פולין.

לזיכוי הרבים
כל המוצרים שאנו  ואנו מביאים מאר”י את  היות 
הציבור  לטובת  בדינוב  המוסדות  לבנין  זקוקים 
והכל  הבנ”י,  לציון  סמוך  לשהות  המגיע  הרחב 
גם  ומביאים  החרדית,  העדה  הבד”ץ  בהכשר 
בטיסות,  ישבר  שלא  ולמען  ענבים,  מיץ  בקבוקי 
אנו לוקחים בקבוקי מיץ ענבים הארוזים בבקבוקי 

פלסטיק, כגון “קדם”.

פנייתינו לציבור הרחב לאלו אשר ברשותם בקבוקי 
ורוצים לתרום, או להחליף  מיץ ענבים מפלסטיק 
 2 בקבוק  כל  על  רגילים,  ענבים  מיץ  לבקבוקי 
מזכוכית,  בקבוקים   2 יקבלו  מפלסטיק  ליטר 
כגון  מוצרים  שאר  לתרום  שרוצה  מי  כמו”כ 
אלינו  וכו’ להתקשר  ביסקוויטים  עוגות,   שימורים, 
את  לאסוף  נבוא  ואנו   050-4132188 לטלפון 

המוצרים.

בעד  משה  ויתפלל  בפסוק  בפרשתינו 
העם )במדבר כא ז( פירש"י מכאן למי 
יהא  שלא  מחילה  ממנו  שמבקשים 

אכזרי מלמחול.

המרצה את חבירו שהקניטו, צריך ג"כ 
לשוב ולבקש סליחה מהשי"ת.

ע"ב(  קנ"ב  )דף  משפטים  פ'  בזוה"ק 
ובגין  קדש,  איקרון  ישראל  תנא 
לאינש  ליה  אסור  קדש  דאקרון 

ולא  דגנאי,  בשמא  לחבריה  למיקרי 
ועונשיה  לחבריה,  שמא  לכנאה 
מרצה  אפילו  זה  לפי  עכלה"ק,  סגי 
פי  על  אף  חבירו  כך את  ומפייס אחר 
להתוודות  בתשובה  לשוב  צריך  כן 
סליחה,  ממנו  ולבקש  השי"ת  לפני 
קדשי  את  שביזה  במה  חטא  כי 
לו. יסלח  וסלח  הטוב  וה'   שמים, 

)אגרא דפרקא אות רע"ח(

בכל ליל שישי בשעה 10.00 מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר 17 שכונת בית ישראל.
זמן תפילת שחרית בשב"ק בשעה 10.30 - קידושא רבא במקום - בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה

המשך 'דבר המערכת'

זו  שריטה  הירש:  צבי  רבי  לו  ויאמר 
פעם  היה  זה  לו,  עשיתי  אני  מצחו,  על 
כאשר  סיגט,  ליד  ההר  במעלה  בהיותו 
לפתע הופיע לקראתי וניסה להתנכל לי.

וכאשר ביקש רבינו הבני יששכר שהיה 
ומורו  לרבו  ארבעים  כבן  אברך  אז 
לשבת,  למונקאטש  לבוא  מזידיטשוב 
את  עצמו  על  יקח  אם  כי  לו,  השיב 
יארע  שלא  לו  ויבטיח  עליו,  השמירה 
מאומה, לו ולבני ביתו אשר בזידיטשוב, 
הוא  כי  לבקשתו,  להיענות  יאות  הוא 
השריטה,  על  השר  מנקמתו של  חושש 

בבואו לאונגריה.

אני  כן,  כן,  אלימלך:  צבי  רבי  לו  ויאמר 

ויבוא רבי צבי הירש  מבטיח לכם זאת, 
למונקאטש וישהה שם שבועיים ימים.

במונקאטש,  היה  הירש  צבי  רבי  כאשר 
בא אליו שליח מיוחד מזידיטשוב ומסר 
חולה  בתו  לפיה  מעציבה,  ידיעה  לו 
צבי  לרבי  שילך  לשליח  ויאמר  מאוד, 
אלימלך כי הוא ערב בעדו ובעד בני ביתו, 
דבר זה היה בשעות הבוקר המוקדמות 
לפני התפילה, עידן בו אי אפשר להכנס 
לרבי צבי אלימלך, והנה תוך כדי שיחת 
אליו  הגיע  השליח,  עם  הירש  צבי  רבי 
לו  אלימלך אשר מסר  צבי  מרבי  שליח 
מוכן  הוא  ואם  לשלומו,  שואל  שהוא 
צחק  להתפלל,  איתו  יחד  ללכת  עתה 

 בברכת שבתא טבא,,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

בפסוק ויאמר ד' אל משה ואל אהרן 
בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר, 
אדום,  ארץ  גבול  על  ז"ל  ופרש"י 
הרשע  לעשו  כאן  שנתחברו  מגיד 
הזה  הצדיק  וחסרו  מעשיהם  נפרצו 
נקנסה  כבר  הלא  לדעת,  צריך  וכו'. 
מיתת אהרן במי מריבה, ומדוע תלוי 

הכתוב מיתתו בענין הזה.

הכתוב  שפרשנו  מה  פי  על  וי"ל 
)דברים לב ד( הצור תמים פעלו כי כל 
דרכיו משפט, על דרך שפירש אאז"ל 
הכוונה  קי"ד(  אות  דפקרא  )אגרא 
לאחרים  ישיחנה  איש  בלב  דאגה 
מה  וראו  צאו  הנה  כי  ע"ה(,  )יומא 
בין משפט מלך בשר ודם למשפטו 
ודם,  בשר  מלך  הקב"ה, משפט  של 
על  למלך  ראשו  יתחייב  אדם  אם 
איזה חטא שעבר על נימוסי המלך, 
אזי יעשה בו משפט חרוץ מבלי שום 
השגחה על צער קרובי הנידון מבלי 
אשם להם, אבל משפטו של הקב"ה 
אינו כן, כי אף שעל פי התורה מגיע 
את  דן  אינו  ח"ו,  עונש  איזה  לאדם 
האיש עד ישקלו בפלס כל בני ביתו 
וקרובי הנידון אם מגיע להם משפט 
מחויב  הוא  אם  ואף  ההוא,  הצער 
או  ביתו  בני  אם  מקום  מכל  בדין, 
קרוביו הם צדיקים, נתבטל הדין של 

מעלה ממנו.

והיינו  ישחנה,  איש  בלב  דאגה  וזהו, 
למען  הטובה  העצה  היא  לאחרים, 

שגם אוהביו ירגישו בצערו, ועל ידי 
זה ישיב השי"ת מעליו אפו, כי המה 
אינם בחטא הלזה שיגיעו להם הצער 
כל  כי  פעלו  תמים  הצור  וזה  הלזה, 
אינו  שהשי"ת  היינו  משפט,  דרכיו 
שהמשפט  עד  אדם  לשום  מעניש 
יגיע לכל קרוביו ואוהביו, ובאם יש 
מעשיו  לפי  ראוי  שאינו  מהם  אחד 
כעונש  לו  שיגיעו  הצער  לו  להיות 
להחוטא, אזי יתעכב ויתבטל העונש 

מהחוטא.

ז"ל  רש"י  דברי  מובנים  ומעתה 
היטב, כי הגם שכבר נקנסה מיתתו 
מחמת  אבל  מריבה,  במי  אהרן  של 
שלום  אוהב  הי'  אהרן  של  שמדתו 
וכל  ורודף שלום )אבות פ"א מי"ב( 
למאוד,  אותו  אוהבים  היו  ישראל 
כ'  )במדבר  במיתתו  שכתוב  וכמו 
יום  שלשים  אהרן  את  ויבכו  כ"ט( 
שמפורש  וכמו  ישראל,  בית  כל 
ועבור  הטעם,  שם(  רש"י  )עי'  שם 
יכול  הי'  במיתתו  ישראל  של  צערן 
מחמת  אבל  כנ"ל,  להתעכב  הדבר 
בזה  ועשו  הרשע,  לעשו  שנתחברו 
שלא כהוגן ונפרצו מעשיהם, וגרמו 
כנגד  מדה  הזה  הצדיק  וחסרו  בזה, 
מדה, מחמת שנתחברו לעשו שהוא 
מהם  נחסר  לזאת  השלום,  היפוך 
ורודף  אהרן הכהן שהי' אוהב שלם 

שלום.                        

)צמח דוד( 

מתורתם של צאצאיו הק':

 מדור ההלכה מתוך ספרי רבינו זיע"א
בעריכת הרה"ג ר' אברהם צבי פפנהיים שליט"א

מבני יששכר יודעי בינה וגו' לדעת מה יעשה ישראל )דברי הימים-א יב,לג(

שהגיע  לשליח  ואמר  הירש  צבי  רבי 
מזידיטשוב: אל תלך לרבי צבי אלימלך.. 
הוא כבר יודע מזה ולכן זירז עצמו ללכת 
ותאמר להם  כבר להתפלל, סע הביתה 

כי שלום יהיה לנו ולבתי, וכך היה.  

 ולהבין את עצם הבקשה והנסיעה של 
הרבי הזקן מזידיטשוב לכבודו של הבני 
שכותב  מה  ראה  למונקאטש,  יששכר 
רבינו מזידיטשוב באחד המכתבים: על 
כן אחי, העיקר הגדול לדבק איש באחיו 
באהבה, כי זה תכליס החסידות ושרשה, 

אין די באר בזה.. 

בלו"נ  מקושר  היה  יששכר  הבני  רבינו 
לרבו מזידיטשוב, והיה נוסע אליו כמה 
עבודה  עבודת  בספר  בשנה,  פעמים 
מנאסאד  הרה"ק  סיפר  מה  מובא 
חולה מסוכן  איש  היה  פעם אחד  זי"ע: 
שהראיה שלו כבר היתה כ"כ מושחתת 
ולא  נואש,  אמרו  שהרופאים  עד  רח"ל 
היה לו מראה של איש חי על פניו, והוא 
באותה  שהיה  יששכר  הבני  לרבינו  בא 
מזידיטשוב,  לרבי  לנסוע  בהכנה  שעה 
להתברך  עמו  לבוא  לו  הציע  ורבינו 
בערש"ק  וכשהגיעו  הערש,  ר'  מהרבי 

במקוה,  לטבול  הלך  שרבינו  בעוד 
והרבי מזידיטשוב היה בהכנות לשב"ק 
בהתלהבות,  השירים  שיר  באמירת 
אמר  וכשראהו  לחדרו  פרץ  והחולה 
שוין  "גיי  מזידיטשוב  הקדוש  לו 
געזונטערהייט, און זיי מיך נישט מבלבל 
רבינו  וכשחזר  השירים"  שיר  מיין  פון 
החולה  של  שצורתו  ראה  המקוה,  מן 
נשתנה, ושאל אותו מה נעשה לו, וסיפר 
לו כל הענין שהרבי מזידיטשוב אמר לו 
"גיי שוין געזונטערהייט", כי ע"י דיבורו 
של הצדיק מיד נתרפא ברפואה שלימה, 
שנה,  ממאה  יותר  ימים  האריך  והאיש 
זי"ע הכיר את האיש  והרה"ק מנאסאד 

ההוא ודיבר עמו.

תמוז  ט'  ליל  הערב  דברי  וסיימתי 
חיים  השפע  בעל  של  דהילולא  יומא 
מקלויזנבורג זצוק"ל נכד רבינו בעל הבני 
יששכר זי"ע, אשר רבים מהסיפורים על 
רבינו נשמרו וסופרו משמו אשר שמעם 
איש מפי איש מזקני תלמידי רבינו ובנו 
צאצאי  ושאר  מדינוב  דוד  הצמח  בעל 

רבינו, זיעוכי"א.


