
 

 

  

"י  ּבִ ַרש ְּ ִלים   -ִהּלּוָלא  ּדְּ ּלְּ ּפַ ִדיםִמתְּ רֹוקְּ  וְּ
קרבים אנו ליום הגדול ל"ג בעומר הילולא רבא של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זי"ע, יומו 

 כי אות עולם היה.  של התנא הקדוש אשר הרעיש ארץ ואות הקשת לא נהיה 
ל"ג בעומר: יום מקרא קודש שבני ישראל קיבלוהו ליום של שמחה והתעלות שמחה פלאית 
ונשגבה, שמחה עילאית המתבטאת ביותר באתרא קדישא מירון, שמחה של מצוה. שמחה 

בר יוחאי" ש" -הכלולה יחדיו עם תפילות הבוקעות מלבבות נשברים וחפצים של בני ישראל 
  בעדם ושזכותו הגדול יושיעם מכל צרותיהם בכלל ובפרט ויזכו להשפעות של חסדים.ימליץ טוב 

 

במכתבו ששלח כששהה בארץ ישראל מחזה זה,  מתאר רבי יצחק -בנו של רבי נתן מברסלב 
ומקודם אמר כל אחד מה שבלבו ושופכים הרבה דמעות מקירות לבם. תפילה יחד עם שמחה "... 

          וכולם בפיהם מזמרים ניגונים נפלאים..."ְקַלִריֶנעט ּוָפאק,לשמים  גדלה השמחה עד בעז"הואח"כ 
 

וכל הזמן זצ"ל על זאת, בספרו ימי שמואל: " החסיד הרב שמואל הורוויץבדומה לכך תיאורו של 
הזה, בחצר מחוץ לציון הקדוש, השמחה והחדווה וההילולא אין לשער ולהעריך כלל, שמחה כזו 

מנגנים מיום ערב ל"ג בעומר בצהרים ועוד קודם, עד ליל אחר ל"ג בעומר  אין דוגמתה, והכלי זמר
בלי הפסק רגע, וכן הריקוד אינו נפסק אף רגע, ובפרט בעת ההדלקה על הגג אין לשער השמחה, 

 ..." ממש מי שלא ראה השמחה הזו, לא ראה שמחה וחיות מימיו
 

הנהדר איך בתוככי המערה פנימה מתפרצת מלבם של אך יחד עם זאת מתרחש המחזה הנפלא ו
בני ישראל צעקת עמוקה ופנימית, תפילות ותחינות שבוקעות מלבבות נשברים לישועה ורחמים 

מה נאמר ומה נדבר, כדאי להשתוקק בזכותו של התנא , וכהמשך התיאור בספר ימי שמואל: "
ים בכיות ותשובות והתעוררות, ולהטריח כל ימיו, ולמסור נפשו לראות ולהשתתף בזה, מבפנ

 ..."שאף ביום כיפור לא נשמע כזאת
 

 ונשאלת השאלה האם ילכו שניהם יחדיו ? 
אכן כן, נשמתו הגבוהה של התנא הא'לוקי רשב"י כוללת ומקיפה את ההתעוררות והתשובה; 

הק' מלאים  'ספרי הזוהר'והציפיה לישועה מחד, והשמחה והחדווה מאידך. אור תורתו ובייחוד 
ת של דיבורים ולשונות של התעוררות ותוכחת אמת להיזהר ולהישמר מכלל דבר רע ביריעו

)שבת קל"ח(, וכמובא ע"כ  שלא תשתכח תורה מישראל -ומכשול. אך מאידך אמר והבטיח 
", שהם סופי תיבות וזרעי מפח תשכא שכל זאת הוא בזכותו וכוחו: "כי ל ליקוטי מוהר"ןבהקדמת 

 וסודותיו לדורות עולם.  " שמאיר לו אור התורה גנזיויוחאי"
 

כי עיקר השמחה מה שזכינו וזהו בחינת הילולא דרשב"י שעושים ביום ל"ג בעומר שאז נסתלק, 
היינו כמו  שהשאיר לנו השארה כזאת שהם ספר הזוהר הקדוש שעי"ז נזכה להשגת א'לוקות...

ם נפלאים, כמו ביציאת מצרים שהייתה הגאולה ע"י משה רבינו שגילה אז השגות א'לוקות בדרכי
אבל ברחמיו יגאלנו ע"י כל הסתרי תורה שגילו התנא כן עתה בגלות האחרון שקשה וכבד יותר, 

רשב"י וחבריו שהם כלים וצמצומים להשגות א'לוקות שעי"ז עיקר רפואת הנפש וגאולתה 
 )ליקוטי הלכות נזיקין ד'(.    ברוחניות ובגשמיות".

 

א קדישא הדין ליבם כמים בתחינות, תפילות ומזמורי וכך, לא בכדי עם ישראל שופכים באתר
יכול לפטור כל העולם כולו תהלים בציון המצוינת של התנא שהאיר לנו אור ה' לנצח, שאמר ש"

... )סוכה מה:( הניסים והנפלאות שנראה לעין כל בהמשך הדורות ברוחניות ובגשמיות מן הדין
  נה לא להרפות מלהפציר ולבקש.והם אשר נותנים יותר ויותר חיזוק לעולים מירו

 

אך במכלול תפילותיהם ובקשותיהם משולב בהם השמחה והריקודים בהילולא דרשב"י' שהחלה 
שמעו קלא: עולו ואיתכנשו להילולא דרבי עת מיטתו יצאה מביתו ואש הייתה לוהטת לפניו, "

תקוה וציפייה )אידרא זוטא רצ"ו(. שמחים הם כלל בני ישראל בדביקות עילאית עם שמעון" 
 לישועה ורחמים. וכמובא בשם האר"י הק' ושגם נהג כך ששמח שם מאוד. 

 

הבקשות והריקודים  - משולבים הם יחדיו התפילות והשמחה, אין הם סותרים האחד את השני
שניהם מובילים לפעול ישועות, להמשיך אור זיו נועם של התנא הגדול, להתקרב ולהידבק 

ועלייתו לשמי רום ועד  מאז הסתלקותו -ותחינה ובשמחת רשב"י  בתפילה -בבוצינא קדישא 
 אשרינו מה טוב חלקינו בהילולא דבר יוחאי ! ;ימינו אנו

 

 תשפ"א אחרי קדושיםפרשת 
 

56גליון: 
 

 ַא ֶלעכִטיֶגער ַשּבת
 

 ט"ז ב()" אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו"
על  צדיקים מכפרת'מיתתן של ד( ומ"ק כ"ח. וע) ע"פ דברי חז"ל

) פס"ז  עניות'ר'מיתתן של צדיקים מעכבות את הפו'. וכן: ישראל
מיתתם ' ש'בקרבתם לפני ה' –' 'אחרי מותבראשית ו(. וזה: 

 .מידת הרחמים – הוי"ה - השםעוררה קרבת 
פ המובא בספרי הפוסקים )מטה משה, כל "עשר להסמיך כן אפ

בכדי להכניע , 'יום הכיפורים'בבני אהרן  תמיתקריאת על  (:בו
במעשיו.  האדם להיזהר להשי"ת. וכן לעורר לב לשוב לב האדם

 'לפני ה' בתם'בקר ונסמך לכך: – 'אחרי מות שני בני אהרן'וזה: 
   .לתשובה ולמעשים טובים רבת השםיק -
 

  ט"ז ב()" אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו "
 'מיתה'. :ב' פעמים נאמר כאן לשון

'כי מת אתה ולא תחיה', עה"פ: ( :ברכות יע"פ הא דמובא בחז"ל )
)בנים  'ספר המידות'בכן הוא ו שהמת ללא בנים נקרא מיתה.

דוד שהניח בן  ,ואב שלא הניח בן כמותו נאמר בו מיתהי'כ"ד(: 
ב' פעמים ענין מיתה, פעם  , ולכך נכתבבו שכיבה' כמותו נאמר

  אחת מיתתם כפשוטה, ופעם אחת שמתו ללא בנים.
 

 ט"ז ב()" אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו "
, 'טהמַ 'לא היו דומין בניו של אהרן ל"דברי המדרש תנחומא: ב
 . "ויוצא פרח ויצא ציץ :שנאמר ,טה אהרן נכנס יבש ויצא לחמַ 

 :ב'כלי יקר' עה"פ וכמובא ,פריחה וההתעלותהוא , ענין פרח
שרומז על פריחה של תורה וחכמה, . 'רח מטה אהרןוהנה פ  '
הובשתי עץ לח ' :(ז"יחזקאל יעה"פ )ילקוט ה מביא דבריו

פסקה והני בני אהרן, שמתו שובכאן  ' )עיי"ש(.והפרחתי עץ יבש
מן  נעשה חפשי'כיון שמת אדם  :, כיפריחתם בעבודת הבורא

דברי המדרש: שלא היו דומין בניו של  וזה .)שבת קנא:( המצות'
  בפריחת תורה ומצוות.  -טה יצא לח מ, שה'מטה'הרן לא

 :(ושי הלילה זרשער הכוונות דואפשר להסמיך לכאן מהמובא )
 'חסד'הוא  'אהרן'כי  ,'רח מטה אהרן לבית לויוהנה פ  'עה"פ: 

ושניהם יחד  ,רי"ושהוא בגי'  'גבורה'הוא  לויו .ע"בשהוא בגי' 
רח מטה והנה פ  " :בליקוטי מוהר"ן )נ"ד( וכן הוא ."פרח"בגי' 

צריך לקבלו על ידי  אהרן,בחינת  - שהחסדהינו  ',אהרן לבית לוי
בגבורות  :, וזה בחינתסטרא דלוי -יראה  :הכלי, שהוא בחינת

הוא המתקת הגבורות רח' פ  ין 'יענשוהמורם מכך:  ."ישע ימינו
 על היין לא המתיקו זאת. כי ן'שתוייו יי'בחסדים. ובכאן שהיו 

. שבתוך 'זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש' :)יומא ע(נאמר 
 'נשואים'וכן בטעם שלא היו  .תקההמגבורות וה' ישנו ההיין'

זכו שכינה שרויה  -איש ואשה ' :()סוטה יזהוא ע"פ מאמרם 
ובכאן לא  הגבורות וההמתקה יחדיו.  – אש' לא זכו ,ביניהם

רח, שלא כמטה של אהרן שפ   :קו זאת, וזהו דברי המדרשיהמת
   .בליקו"מ()כמובא בשעה"כ ו שיש שם המתקה מיניה וביה -
 

ִניֵני ַהפַּ  הּפְּ ָ ש   רְּ
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  ט"ז ב()" בני אהרןאחרי מות שני " 
'. וזה: ינוקאל כשריפת ביתשקולה מיתת הצדיקים " )ר"ה יח:( ע"פ דברי חז"ל

עמדם  ( כנגד שנותשני יודי"ן) ת"כ - ת"י.הם:  ",'י' שנת' מויאחר"ס"ת של: 
 נים שעמדו. הש –' שנים' ן:' מלשושני' :. ובתי מקדשות'ב' ' של:

 

 )ט"ז ב( "אחרי מות שני בני אהרן"
שני בני 'ורק בלשון:  של בני אהרן, 'שמם' למה לא נכתב ,לכאורה יש לדייק

עשרים שנה אין בי"ד של מעלה 'ע"פ הא דמובא בחז"ל:  ,ואפשר לומר .'אהרן
תא ענשין דהא בי דינא דלתַ ' ::(קיח –וירא בזוהר ) . וכן הוא'עונשין וכורתין

, ולכך נסוב העונש על 'מתליסר שנין ולעילא, ובי דינא דלעילא מעשרים שנין
 הולכים על האב, ם, וכמובא על נער בר מצוה, שהעונשיולא על בניו אהרן
 'ברוך שפטרני'. אביו מברך:ולכך 

 

 )י"ט ב( ""קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם
 ...אמר ר''ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום': )במאמרם )קידושין ל

עיקרא '. ו'עוזרו אין יכול לו שנאמר אלהים לא יעזבנו בידו ואלמלא הקב''ה
. וזהו: ק"ל( 'ויקרא ט"ו. ליקו"מ ב זוהר) כמובא 'דיצרא בישא הוא על עריין
 .עזרתו של הקב"ה -  'כי קדוש אני ה' אלוקיכם'

 (תיבותעם ה) 'אני ה' אלוקיכם'שהר"ת והס"ת של  :ואפשר להוסיף
לזכות כיולדת שיש לצעוק  ע' קלין :ל"ו( על ליקו"מ) ומובא ע', :בגימטריא

 .ב'אני ה' אלקיכם' :צעקה המרומזלקדושה. וזה ענין ה
 

 )י"ט ב( תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם דבר אל כל עדת בני ישראל קדשים"
 . ע"פ המובא )ליקו"מ א ב(:'מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל'בדברי רש"י: 

אפשר שיהיה לו  , כוח הרביםשבכוח זה שנאחזים בשרשי נשמות ישראל
כשהיה בשעת  – משלה על המלאכים, ורב עמרם חסידא התגבר בכוח זה

  בהקהל. -: פרשה של קדושים , וזההנסיון ואמר נורא ביה עמרם )עי"ש(
 

 (. ג)י"ט ב "קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכםדבר אל כל עדת בני ישראל..."

 שהתורה אינה :רש"י( עייןפרשה זו נאמרה בהקהל ) 'חתם סופר'בדברי ה
דורשת קדושה של התבדלות ונזירות, אלא אדרבה פרשת קדושים בהקהל 

 ומעורבים בדעת עם הבריות.  ,שתהיו קדושים בתוך קהל ועדה –נאמרה 
   .כלל בני ישראלבלשון רבים, התכללות  – 'קדושים תהיו'בדבריו:  ואפ"ל

 

 " )י"ט ב(דבר אל כל עדת בני ישראל... קדושים תהיו"
צה פרוסה בפני תאוה יהמח הוא מח' (:חתורה )ליקו"מ ב '.דעת' תיבת: 'עדת'

כי אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות )סוטה ג( אבל  ,זו
', קדושה, וזהו, הקדמה ל'כשהמח והדעת שלם, הוא מגן בפני התאוה הזאת'

אם פגע בך מנוול זה משכהו המוחין, וכמובא שם. וכבר אמרו:  שהן 'הדעת'
 .דעת וחכמהענין  – 'לבית המדרש

 

 " )ט"ז ט"ז(השכן אתם בתוך טמאתם"
היינו שאפילו אם ע"פ המובא )ליקו"מ ע"ח(: שקאי על הדיבור, וכלשונו: "

האדם מונח ח"ו במקום שהוא אם יתחזק לדבר שם דיבורים קדושים של תורה 
 ".קונו הוא יכול להזכיר את עצמו בהשי"ת לעולםבינו לבין  ותפילה ושיחה

שמשם נמשכים  כ"ב אותיות, כנגד כ"ב' הוא: בתוךוזה: ר"ת וס"ת של '
דיבורי  לרומז ע :ת': אות תי"ו. וי"ו: תהדיבורים הקדושים. ואותיות הפנימיו

שנרשם  –'ת"ו לשון רשימה, כמו שכתוב: והתות ת"ו  :. גםת'ורה ת'פילה
וא''ו דשמא 'ד  :ויצא( )זוהר חדש: ע"פ המובא ו'אות  .ו"מ ה()ליק .הקול בלב'

בראשית ל.(  )זהר . וכןבתורה הרי הואתפארת' 'ו - ',קדישא, דאקרי תפארת
. שזה ענין 'כללות של עשרים ושתים אותיות, א''ת -וא''ו  :ואת הארץ'עה"פ: 

ועל  ,בד פהכי בלא  וא''ו נשאר כ'הדיבור, וכאמרינו. ובליקוטי מוהר"ן )י"א(: 
 . דיבורעל ה  הרומזים  - ''ידי וא''ו הוא בבחינת )תהלים ל( : ''כבוד ולא ידם

 

 

דריכת הקשת בל"ג "
בעמר הוא סגלה 

 לבנים"
 )ספר המדות(

- ֎ - 

 בהשקעה ומאמץ
  - קטן בבנים ו גםול 

 הצלחתם כחץ
 שמגיע למרחקים ! 

ר ַהָקֵרב ּוָבא, ִנְתַחֵבר ְמַעט ְלָחִסיד ַרִבי ִלְקַראת ל"ג ָבֹעמֶ  ְיָלִדים ְיָקִרים !
 זצ"ל ַעל ַהְרָגשֹוָתיו ַהִנְפָלִאים ֶשִהְרִגיש ַבְנִסיָעה ְלִמירֹון. ְרִביץה   ְשמּוֵאל

 

ְוָכְך הּוא ּכֹוֵתב: "ְוִהֵנה ָּכל ַהְזַמן ַעל ָהַרֶּכֶבת ָאַמְרנּו ְתִהִלים ּוְתִפלֹות, ְוִלּמּוד 
קּוִדים. יֵרי ַרֵבנּו, ְוִשיָחה ֵמִעְנָין ַרֵבנּו, ּוְנִגיָנה, ּוִבְפָרט ַהֶזֶמר ַבר יֹוַחאי ְוִר ִספְ 

 ְוַגם ִּכּסּוִפים ְוַגְעגּוִעים ְוִהְשתֹוְקקּות ַהְרֵבה ְלִצּיֹון ָהַרְשִב"י. 
 

י ל"ג ָבֹעֶמר, ַהִהְתעֹוְררּות ָּכל ִבְפִנים ֵאֶצל ַהִצּיּון ַהָקדֹוש, ְּכָבר ַבָּיִמים ֶשִלְפנֵ ו
ָּכְך ָגדֹול ְוַרב ְבִלי ִשעּור ְוֵעֶרְך, ּוְכָבר ָמֵלא ֲאָנִשים עֹוְסִקים ִבְתִפָלה  ְבִשיָחה 
ְוִהְתבֹוְדדּות ּוְתשּוָבה. ִמי ְיַהֵלל, ִמי ְיָפֵאר ֹגֶדל ַהבּוָשה ְוִהְרהּור ְתשּוָבה 

 ֶשל ָּכל ִמי ֶשִנְכַנס ִלְפִנים ֵאֶצל ַהִצּיֹון ַהָקדֹוש.ְוַהִהְתעֹוְררּות, 
 

ְוַהִהלּוָלא  ֵאין  ְוַהֶחְדָוה ַהָקדֹוש, ַהִשְמָחהחּוץ ְלִצּיּון מִ  ַבֲחַצרְוָכל ַהְזַמן ַהֶזה, 
ְגָמָתּה...  זּו ִשְמָחה ִמי ֶשֹּלא ָרָאה הַ ְלַשֵער ּוְלַהֲעִריְך ְּכָלל, ִשְמָחה ָּכזֹו ֵאין ד 

 ֹלא ָרָאה ִשְמָחה ְוִחּיּות ִמָּיָמיו".
 
 

 ,ַגם ִאם זֹוִכים ִלְנֹסַע, ְוַגם ִאם ֹלא, ִנְתַחֵבר ַלִחּיּות ַהְּמי ֶחֶדת ֶששֹוֶרֶרת ָשם
ְבִלּמּוד ֵמִאְמרֹוָתיו ִנְתַחֵבר ְלאֹורֹו ֶשל ַהַתָנא ַרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחאי, 

ְּכַלל ֵבית ַיַחד ִעם ר ָבֹעמֶ  גקּוֵדי ְל"יְותֹורֹוָתיו, ְבַהְזָּכַרת ְשמֹו ַהָקדֹוש ְבִר 
 . ָתֵגן ָעֵלינּו דֹוש. ּוְזכּותֹו ַהְגדֹוָלהֶשָבִאים ְלִצּיּון ַהקָ  ִיְשָרֵאל

        

 

 

     

ִאיִרים  ִסּפּוִרים  מְּ

 

 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ה ָ ש  רְּ ִניֵני ַהּפַ ךְּ ּפְּ ֵ ש   ֶהמְּ

 

 ט"ז ל()" ביום הזה יכפר עליכם כי"
 

 ! השריפה הגדולה ביום הכיפורים
 

ברסלב שנת תקס"ז, רבי נתן זכה לשהות אצל רבינו בימי ראש השנה. רבינו אמר אז את התורה 
שרבינו החל  שם מעלת 'סיפורי מעשיות' המבואר ומרומז :"פתח רבי שמעון" )ליקוטי מוהר"ן ס(

סלב רבי נתן נשאר בבר  רבינו תורה זו. לספר, והיה התעוררות ובכיות בקרב השומעים עת אמר
 ום כיפור, לשבות יחד עם רבינו ביום הקדוש.עד אחרי י

יום הכיפורים, רבינו יוצא  מהמקוה, ואומר למשמשו שהוא צופה שהשנה הזאת  אתא ובא ערב
אם הוא חי...  החדשה תראה הרבה חולשה וחולי, עד כדי כך שהוא אחז ומשמש בראשו להרגיש

 שיתרחש בזאת השנה. עקב הסבל שהוא צופה
 בבית מדרשו של רבינו יושב ועוסק באמירת התפילות ם, בעוד הציבורבליל יום הכיפורי 

ואיומה פרצה,  גדולה והפזמונים שלאחר שמונה עשרה, השתררה מהומה גדולה. שריפה
שאון ה הר על פני כל בתי העיר, ורבים מהבתים נשרפו כליל. מרובמוהתפשטה חיש 

ביתם להציל את משפחותיהם ואת התפילה, ואנשים מבית הכנסת רצו ל רלמוסיה הופרעהדוהאנ
בו, על אף שניצב בין הבתים  להציל. בית רבינו נשאר עומד על מכונו והשריפה לא פגעה כל הניתן

מהומה. שוטרי העיר התפרצו לבית ה שככה מעט האש, לא נרגעה גם כאשרו שעלו בלהבה.
 בוי השריפה.לצאת מיד לסייע בכי -רחם במתפללים שנותרו בבית הכנסת  הכנסת והכו ללא

ין הצלת הממון, שינהגו בזה על פי דין יואז, בשעת השריפה, כותב מוהרנ"ת, הורה רבינו להקל בענ
שנכתבו תשובות רבות בהלכה  -יום כיפור שוחח רבינו על כך  ללא חומרות יתירות. גם לאחר

 בחינם. להחמיר ן הצלת ממון, ואין צריךיהמקילות בעני
טענות,  מהכ ר חפץ היה לפעול דבר מה אצל השי"ת, והיו לו בזהכי באותו יום כיפורבינו,  גילה עוד

 –כותב רבינו  –גדול  רבים של ניר. "ועשיתי לי סדר תגיליונוממלא בהם  שאילו היו נכתבים היה
 אך ע"י השריפה נתבלבל הדבר".

  גדול עליו קטרוג רשבגלל שרצה לפעול אצל השי"ת, נתעור –גילה  -ומאז אותו ליל יום כיפור 
צאה מכך באה עליו תכף המחלה הנוראה, מחלת ה"הוסט" )שחפת( ממנה נתייסר ותוכ למעלה,

 באש ובמים( פ)ע"                              סוכות שנת תקע"א. זמן רב, עד ליום הסתלקותו בחול המועד
 

 ! הכנה לתפילת כל נדרי
ב'אומן' ורבי נחמן נעמירובער שמו. לבד מתפילותיו הנוראים מלאים חן  בעל תפילה מפורסם היה

 .'יום הכיפורים', היה גם ניגש לתפילות של 'נהקיבוץ בימי ראש הש'ב –והתעוררות 
יום הקדוש, השתטח על ציון רבינו הקדוש, שם היה מרבה ב טרם שהתחל תפילת 'כל נדרי' בער

 בהשתפכות הנפש, שהשם יהא מצליח דרכו עת עמדו להתפלל לפני העמוד כחזן. בתפילה
שאמרו והעידו  עד ,בערב יום הכיפוריםבקול ובהתעוררות  תה תפילתו על הציוןייה חזקהוכה 

מרבינו  –העולם, לראות את פרידתו של החזן ר' נחמן  שלומנו על כך: שראוי לבוא אף מקצהאנשי 
 קודם הליכתו להתפלל ביום הדין הקדוש והנורא.

 

 " )י"ט י"ח(ואהבת לרעך כמוך"
 לא הקפיד !

הוצאת ר הפקיד פעם רבי אברהם ב"ר נחמן בידי תלמידו, רבי ישראל כהן סכום כסף שאספו עבו
 .'קלויז'שב ו, והחביאו רבי ישראל מעל הארובהחתונה של בת

זמן כשביקש מרבי ישראל את המעות בחזרה, עלה רבי ישראל לארובה, ומה חשכו עיניו  לאחר
 בראותו שכל הסכום נשרף באש.

לרבי אברהם, ומה רבתה השתוממותו שלא ראה בפניו שום שינוי של צער או סיפר זאת  כבד בלב
            וקרבו כמקודם.קפידא עליו. אלא חיבבו 

ִמירֹון  ַהִחּיּות ּבְּ
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