
מאוצר המנוצר של בבבי תרי ותלת...
תורת רבותינו הקדושים

אבנים
טובות

למשנת רבותינו הקדושים זיע"א

א

יגעת ומצאת
המאיר,  בעומר  ל"ג  יום  את  סיימנו  עתה  זה 
בתיקון  ומשמעותי  חשוב  שלב  עוד  כבר  עברנו 
הזמן  הגיע  כעת  תורה,  מתן  לקראת  נשמותינו 
קבלת  לקראת  מתנים  ולשנס  להתעורר  לכולנו 

התורה. 
הרי  לתורה,  שלנו  הקשר  את  יחד  ונחזק  הבה 
מתדבק  הוא  תורה  לומד  שאדם  ורגע  רגע  בכל 
בהקב"ה, הוא חי את החיים כתיקונן, מה חבל על 
כל רגע של חיים שאינו מנוצל, כמו שכותב מרן 

אדמו"ר הזקן בר"ח סיון: 
"ואמר שכל בר ישראל יכול להשיג חיות השי"ת, 
אפילו הקטן שבקטנים והפחות שבפחותים והשפל 
שבשפלים יוכל להשיג חיות השי"ת, ועבירה היא 

בידינו שאנו ישינים בתרדמת הזמן, ע"כ. 
חדש  חיזוק  לעצמו  לעשות  יכול  אחד  כל 
בהתקשרות לתורה, מי בחיזוק הקביעות עיתים, 
מי  זמן,  בתוספת  מי  מסויים,  לימוד  בתוספת  מי 

ופשוט  וכו',  בללמד  ומי  בללמוד 
לחיות, להוסיף חיים. 

לא לברוח ברגע האמת!
כך  כל  זה  אם  השאלה  נשאלת 
באמת?..  לא  למה  וגיוואלדיג,  טוב 
הגמרא  את  הרגע  לקחת  לא  למה 
כל  טוב  שהכל  מה,  אלא  ולחטוף? 
למישרים  הולכים  הדברים  עוד 

כפי התוכנית, כאשר ניגון הגמרא עולה ומתרונן 
מגרוננו ללא כל עיכובים שהם.

אבל כשהקשיים מגיעים, התמונה משתנה... 
כאשר הראש בל עמנו לא יום ולא יומיים, כאשר 
נאנס יהודי לבטל מקביעותו כמה פעמים, כאשר 
ההפרעות מתגברות כו' וכו', בקיצור כל הדברים 

שיכולים להוציא את רוח ההתלהבות והחיות. 
שבועיים  בחוקותי  פרשת  מגיעה  זה  על  בדיוק 
לנו  נותנת  והתורה  השבועות,  חג  לפני  ימים 

הדרכה ברורה - 
בתורה.  עמלים  שתהיו   - תלכו  בחוקותי  אם 
בלי  טעם,  בלי  והיגיעה,  העמל  אכן  הוא  העיקר 
השגה, בלי אורות, בלי כלום, רק בגלל שה' ציוה, 

ורק בגלל שזו היא תורתו של הקב"ה. 
וכך הם דבריו של אדמו"ר הזקן זי"ע:

לילך  היינו ההילוך שצריכים  תלכו  בחוקותי  "אם 
צריכים  ותמיד  יעבור,  ולא  חק  ובתורתו  בעבודתו 
שלא  ובין  מזה  שנהנה  בין  יפסוק  ולא  בזה  לילך 
הדרך,  בזה  מלהלוך  יפסוק  לא  מ"מ  נהנה 
שאני  בעת  חיות  לי  שאין  כיון  תאמר  ואל 
מה  הנאה  שום  לי  ואין  המצוה  עושה 
ואת  כי  כן  תאמר  אל  לעשותה,  לי 
ל'  הוא  מצות"י  תשמרו,  מצותי 
התקשרות כך אומרים צדיקים 

ההתקשרות  היינו  מצותי  ואת   - פירושו  וכך 
והחיות של המצוה והמעש"ט, תשמר"ו מל' ואביו 
עד  שתמתינו  יהיה  הסוף  היינו  הדבר  את  שמר 
שתגיעו לחיות האמיתי כי כשתעמוד בזה ההילוך 
פעם ושתים עד אין מספר כל יום וכל שעה תזכה 
ההילוך".  מזה  יהנה  בוודאי  ואז  האמיתי  להחיות 

(בית אהרן)

מתיקות רק אחר יגיעה
נפרד  בלתי  חלק  הם  בתורה,  והעמל  היגיעה 
של  בלבו  התורה  תיכון  לא  בלעדיהם  ממנה, 
שכך  בנפשו,  אותה  המקיימים  הם  הם  שכן  אדם, 
אומרים חז"ל (גיטין נז) 'אין דברי תורה מתקיימין 

אלא במי שממית עצמו עליה'.
אומר כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע - 

ולפתע  בתורה,  להגות  שיושבים  לפעמים  "יש 
מרגישים בחי' וינהגהו בכבידות, 
שאין מצליחים ללמוד ואין הלב 
אחת,  תיבה  אפי'  ללמוד  חושק 
ויש אשר מתאמצים ללמוד כמה 
מיתה  טעם  ומרגישים  שורות 
ומפסיקים ללמוד, וע"ז מזהירנו 
תורה  דברי  שאין  לקיש  ריש 
שממית  במי  אלא  מתקיימין 
לזכות  אפשר  שאי  היינו  עצמו, 
מתיקות  וטעם  תורה  לאור 
בכל  והתגברות  לאות  ללא  יגיעה  ע"י  רק  התורה 
טעם  שמרגיש  אף  ה'  בתורתץ  להגות  כוחותיו 
מיתה, ובזה יזכה שתתקיים התורה אצלו". (מטה 

אהרן - חוקת)

רק ע"י התורה
בהשגה  רק  אינו  התורה,  בעמל  המושג  הרווח 
העילאית  בקדושה  ובעיקר  גם  אלא  ובזכרון, 
שהתורה משרה אז על האדם המתייגע בה, באור 
תורה המקיפו ושומרו מכל רע, וכפי שרבינו זי"ע 

אומר: 
מעמיד  דבר  שהבעל  הנסיונות  אחיי,  "אהוביי 
בפני האדם גדולים הם מאד, ואין לנו דרך אחרת 
להינצל ממנו אלא ע"י לימוד התורה הקדושה, רק 
ולהינצל  הנפש  את  לתקן  ניתן  בתורה  יגיעה  ע"י 
את  אחר,  תיקון  שום  אין  זה  ומלבד  מהיצה"ר, 
החושך אין מגרשים במקלות, ניתן לדחותו רק ע"י 
דוחה  האור  מן  מעט  בו,  ומאירים  נר  שמדליקים 
בלבו  ששורה  הזה  ולהחושך  החושך,  מן  הרבה 
ובמוחו של כל אחד אין שום תקנה ורפואה, אלא 
רק ע"י אור התורה, כי נר מצוה ותורה אור". (שם)   

שבת שלום ומבורך
איגוד האברכים

בתורה,  והעמל  היגיעה 
נפרד  בלתי  חלק  הם 
לא  בלעדיהם  ממנה, 
בלבו  התורה  תיכון 
הם  שכן  אדם,  של 
אותה  המקיימים  הם 

בנפשו

 גליון 

תקיח
פרשת בחוקותי

תשפ"ב

לשם יחוד
בעניני אמירת לשם יחוד

יחוד גמור להשפיע טוב לישראל
אשר  וכו'  יחוד  לשם  לכוין  צריך  עושה  שהאדם  המצות  כל 
ע"י המצוה שעושה יהיה יחוד גמור, וישפיע ע"י זה כל טוב 

לישראל.
(ד"ת לסב"ק מסטאלין זי"ע, בית אהרן יג:)

לכלול עצמו בכל ישראל
כל מצוה ומצוה תלוי בה כל התורה כולה, וכולל כל האדם. 
ולכן אומרים בכל מצוה בשם כל ישראל שצריך לכלול עצמו 

בכל ישראל אחד אל אחד יגשו.
(בית אהרן קכד.)

נתקשר לד'
ועל ידי הצדיקים מתקשרים לדוד המלך עליו השלום, והוא 
בעצמו.  לד'  שנתקשר  עד  הקדושים  האבות  אל  עוד  מקשר 
כל  "בשם  מצוה  כל  קודם  שאומרים  מה  הפירוש  כן  גם  וזהו 
ישראל" פירוש של 'בשם' שמקשרים עצמם לצדיקים שבכל 

ישראל והם מקשרים כסדר כנזכר לעיל.
(בית אהרן קמג.)

קומה שלימה
דרגלין  ומארי  דאודנין  ומארי  דעיינין  ומארי  דידן  מארי  יש 
ומארי דברית, שצריכין כל ישראל להתייחד בלב ונפש אחד 
לאביהם שבשמים ויהיה קומה שלימה כי כל זמן שיש פירוד 
שלו,  דבר  יעשה  ואחד  אחד  כל  היינו   ... שלימה.  הקומה  אין 
קוב"ה  יחוד  לשם  וכשעושין  בעיינין,  יעשו  דעיינין  מארי 
ושכינתיה בשם כל ישראל נכללין כל ישראל באותו העשיה 
באודנין  יעשו  דאודנין  ומארי  דעיינין.  מארי  כולם  ונעשים 
בשם כל ישראל ונעשים כל ישראל מארי דאודנין. וכן כולם. 
כשיעשו בשם כל ישראל ויהיה אחדות בין כל ישראל אז יהיו 

נעשים קומה שלימה גם בעוה"ז.
(בית אהרן נט.)

הכנה בדיבור
לשם  ולומר  ומצוה  מצוה  כל  קודם  בדיבור  לייחד  מאד  נכון 
או  להתפלל  שעומד  קודם  וכן  וגו',  הוא  בריך  קודשא  יחוד 
צריך  שהאדם  בזוה"ק  איתא  זה  ודבר  ה'.  בתורת  להגות 
טוב  מנהג  ראינו  וכן  מצוה.  כל  קודם  בדיבור  הכנה  שיעשה 
אצל הרב החסיד רבי זלמן בריזל שליט"א (ז"ל) שנוהג לומר 
לש"י אף קודם מצוות דרבנן כגון נטילת ידים. ובזה שמכינים 
ועל  האדם  על  קדושה  רוח  בזה  משרים  בדיבור  ומייחדים 
באמירה  די  לא  אמנם  עומדים.  בו  המקום  ועל  המצווה 
מלבד  הוא  זה  וענין  שלם.  בלב  לזה  לכוון  צריך  אלא  בפה 
קודם  בתשובה  ולהרהר  הנפש  חשבון  לעשות  שצריך  מה 
הבעש"ט  מתלמידי  כמובא  השי"ת  בתורת  לעסוק  שהולכים 
זי"ע שלא יבוא ח"ו לידי בחינה של ולרשע אמר אלוקים מה 

לך לספר חוקי.
(כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע)



ב

בחוקותי תלכו
"אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי 

גשמיכם...".
שמירת  ב.  בחוקים.  הליכה  א.  תנאים,  שלשה  כאן  כתוב 

המצוות. ג. עשיית המצוות.
רש"י בדבריו מעיר, שלכאורה כל שלשת התנאים אינם אלא 
שהתנאי  מפרש  הוא  לכן  המצוות.  קיום  והוא  אחד,  תנאי 
בתורה.  עמלים  להיות  הכוונה  תלכו'  'בחוקותי  הראשון 
לימוד  באופן  נוסף  תנאי  הוא  תשמרו'  'מצותי  השני  והתנאי 
את  ולקיים  לשמור  מנת  על  להיות  צריך  שהלימוד  התורה, 

המצוות. והתנאי השלישי הוא כפשוטו, קיום המצוות.
הטעם ש'בחוקותי תלכו' הוא כינוי לעמל התורה, ניתן לומר 
בשטחיות  התורה  לימוד  חקיקה,  מלשון  הוא  ש'חוק'  משום 
ובלי עמל אינו נחקק בלב, רק כשהלימוד הוא מתוך עמל הוא 

נחקק בלב, לכן עמל התורה מכונה 'בחוקותי'.
ועמל זה לא יהיה בלי כוונה, אלא הוא צריך להיות על מנת 
משום  התורה  לומד  שהוא  בלימודו  שיכוון  ולקיים,  לשמור 
שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא ועליו לדעת מה עבדות זו 

דורשת ממנו לעשות.

'ואם לא'
בדברי התוכחה פותחת התורה 'ואם לא תשמעו לי ולא תעשו 

את כל המצות האלה ואם בחוקותי תמאסו..'
כתבה  הפרשה  ובתחילת  מאחר  הקדוש,  החיים  האור  שואל 
התורה רק שלשה תנאים שיביאו את הברכה, ולא כתבה עוד 
התוכחה  שבדברי  ראוי  היה  לכאורה  לי',  תשמעו  'אם  תנאי 
יהיו גם כן רק שלשה תנאים שהם היפך התנאים הראשונים, 
ומה הוא אפוא התנאי החדש שנוסף כאן 'ואם לא תשמעו לי' 

שלא הוזכר כלל מקודם?
היתה  מה  התורה  רמזה  שכאן  הקדוש,  החיים  האור  מבאר 
הכוונה 'בחוקותי תלכו', שהיא עמל התורה כנזכר, לכן ההיפך 
ממנה היא 'לא תשמעו לי', ואיזו מצוה תלויה בשמיעת האוזן, 

הלא היא עסק התורה.

על פי זה ניתן לפרש גם את המשך דברי התוכחה, שם נכתב 
'ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי', שגם זה הוא היפך 
התנאי של 'בחוקותי תלכו'. כי כאמור 'חק' הוא לשון חקיקה, 
ההיפך  לשינויים,  נתונה  שאינה  קביעות  היא  בלב  חקיקה 
ממנה היא 'קרי' כמו שפירש רש"י שהוא לשון עראי ומקרה, 

שאינו אלא לפרקים.
נתן  'חק  השמים  גרמי  על  תהלים  בספר  המלך  דוד  אמר  וכן 
שום  בלי  קבוע  באופן  תפקידם  שעושים  כלומר,  יעבור',  ולא 

שינוי, וזה נקרא 'חק'.

בקביעות
שהמצוות  כידוע  זי"ע,  הזקן  אדמו"ר  גם  מפרש  הנ"ל  כעין 
הזקן  אדמו"ר  מפרש  'חוקים'.  נקראים  טעמם  לנו  ידוע  שאין 
ומתיקות,  טעם  הרגשת  של  משמעות  גם  לו  יש  ש'טעם' 
הרגשת  בלי  תלכו',  'בחוקותי  שבתחילה  התורה  ואומרת 
טעם, ואחר כך 'את מצוותי תשמרו', תזכו להרגיש את הטעם 

שיש בעשיית המצוות.
וזה תואם לנאמר לעיל ש'חק' הוא לשון חקיקה וקביעות, כי 
אכן המקיים את המצוות בלי הרגשת טעם, כל כוונתו היא רק 
מתוך קבלת עול מלכות שמים, מצד אמונתו התמימה במלך 
עבדיו  ושאנחנו  אלו  במצוות  שציוונו  הקב"ה  המלכים  מלכי 
וחייבים לעשות רצונו. וממילא אינו נתון לשינויים כלל, היות 

ויחס מלכותו יתברך והעבדות שלנו אינה משתנה לעולם.
לא כן מי שמקיים את המצוות רק בגלל הטעם הטוב שמרגיש 
בעת עשייתן, הלא עבודתו נתונה לשינויים תמיד, כי לא כל 

העתים שוות, וכשאינו מרגיש טעם נחלשת עבודתו.
כלומר  לי',  תשמעו  לא  'אם  התוכחה  בדברי  מרומז  זה  אולי 
עול  קבלת  בגלל  בשבילי,  יהיה  לא  שלכם  המצוות  קיום 
כן  וכמו  מרגישים.  שאתם  הטעם  בשביל  אלא  מלכותי, 
בהמשך 'ואם תלכו עמי קרי', שאינו אלא לפרקים כנ"ל, כיון 

שהוא נתון לשינויים, כאמור.
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היוצא לנו מזה

היא  התוכחה  עיקר 
המצוות  קיום  על 
ומקרה  עראי  דרך 
קבלת  מתוך  שלא 

עול וקביעות. 
אי  מסויים,  שבמובן 
כלל,  המצוות  קיום 
קיום  על  עדיפה 
בארעיות,  המצוות 
מקיים  שאינו  מי  כי 
כלל,  המצוות  את 
הוא  הפחות  לכל 
מה  מצבו,  את  יודע 
שמקיים  מי  כן  שאין 
את המצוות לפרקים, 
עם  טוב  מרגיש 
שהוכיח  וכפי  עצמו, 
את  הנביא  אליהו 
מתי  "עד  ישראל 
על  פוסחים  אתם 

שתי הסעיפים".

ראה פניו מאירים
מגדולי  אחד  של  היארצייט  חל  זו  בשבת  מנשה: 
המקובל  הגה"ק  ה"ה  בארה"ק,  קארלין  חסידי 
"הרב  בכינויו  הידוע  זצוק"ל  שווארץ  מאיר  רבי 
ונסתלק  תרי"ט,  בשנת  נולד  הוא  מפידהייץ". 
בשיבה טובה בגיל צ"ד בליל כ' אייר תשי"ג - לפני 

שישים ותשע שנים.
של  קדישתא  לחבורתא  הצטרפותו  קורות  אשר: 
בחו"ל  בהיותו  מאד.  מעניינים  קארלין  חסידי 
הוא כיהן ברבנות בערים שונות בגאליציה במשך 
לאדמו"רות  סמיכה  קיבל  גם  כך  שנה,  כחמישים 
שלימדו  מספינקא  יוסף"  ה"אמרי  בעל  מהרה"ק 
העולם  מלחמת  לפני  ועוד  הנסתר,  תורת  את 
והתפרסם  כאדמו"ר  בפידהייץ  כיהן  הראשונה 
כפועל ישועות וצדיק נשגב, אך בשאיפתו לחון את 
עפר ארצינו הק' ולהגות באוירה הזך בתורת הח"ן 
בעצמו  שהתבטא  וכפי  מאחוריו,  הכל  את  השליך 
זרק  הספינה  מן  בירדו  ארה"ק,  לחוף  כשהגיע  כי 

לים את הסמיכה ואת האדמ"ורות.. 
אשר ממשיך: ביומו הראשון בירושלים פלטרין של 
ז״ל,  בוכוואלד  אשר  חיים  ר'  הרה"ח  את  פגש  מלך, 
שהולך  לו  וענה  להתפלל,  הולך  הוא  לאן  ושאלו 
קארלין,  דחסידי  אהרן'  'בית  בביהמ״ד  להתפלל 
אז  ומני  המנחה,  תפילת  שם  להתפלל  יחדיו  והלכו 
מדרשנו,  בבית  ולימודו  תפילתו  מקום  את  קבע 
לשנות  אבה  ולא  הק',  עדתנו  בקהל  והתדבק 
ותמיד  אחר.  מקום  לשום  תפילתו  מקום 
כך  על  אשר  חיים  לר'  מודה  היה 
כי  באמרו  מדרשינו,  לבית  שהביאו 

הכניסו בזה ל'גן עדן התחתון'.

שמעון: מסופר, כי ראשי כולל גאליציה שנתנו לו 
דירה בעיר העתיקה בקשו להעמיד לו בית מדרש 
השבת  ולאחר  לכך.  סרב  הוא  אך  משלו,  מיוחד 
מָאטע  ר'  המפו'  הרה"ח  נפשו  כשידיד  הראשונה, 
הקארלינאי,  ה'זיצונג'  אל  אותו  הביא  זצ"ל  סופר 
שלח לומר לראשי ומנהלי הכולל את מאמר התנא 
לאריות  זנב  "הוי  זה:  בשבוע  הנאמר  אבות  בפרקי 

ואל תהי ראש לשועלים"...
המוחלט  ביטולו  מפליא,  יותר  שעוד  מה  יוחנן: 
הוא  בצילם.  הסתופף  אשר  הק'  רבותינו  כלפי 
מרן  כ"ק  וכאשר  תרפ"ז,  בשנת  לארה"ק  עלה  הרי 
בארה"ק  ביקר  זיע"א  מקארלין  מוהרא"א  אדמו"ר 
עצמו  את  הכניע  תרפ"ח,  בשנת  השני  ביקורו  את 
עצומה  בהתקשרות  מרותו  את  עליו  וקיבל  לפניו 
עצמו  הוא  היותו  למרות  וזאת  נפשו,  נימי  בכל 
ביותר  ממנו  מבוגר  שהיה  ולמרות  ואדמו״ר  רב 

משלשים שנה.
מנחם: כשראה את צורת קדשו של הרבי מקארלין 
האב  "איך  ואמר:  העצומה  התפעלותו  את  הביע 
אזא  אבער  צדיקים,  אסאך  געזעהן  און  געקענט 

הייליגע צורה האב איך נאך נישט גיזעהן!".
הערכה  מקארלין  הרבי  לו  החזיר  לעומתו  אהרן: 
ואהבה עצומה. ידוע כי בכל ליל שב"ק היו רוקדים 
אפוף  עילאי  בריקוד  ביד  יד  התפילה  לאחר  יחדיו 
שיעור  רבינו  עמו  קבע  גם  כך  קדושה.  של  הילה 
ר'  הגה"ח  הישיבה  וראש  הרז,  בתורת  מיוחד 
ישראל גרוסמן היה מתאר בהתרגשות רבה מעמד 
נורא הוד אותו חזו עיניו בבוקרו של חג השבועות 
הקודש  אל  כשהביט  ת"ו,  בעיה"ק  תרצ"ט  דשנת 
השלחן,  בראש  יושב  רבינו  איך  ראה  פנימה, 
יושב  השולחן  בצד  ולידו  להבה,  באש  יוקד  כולו 

הזוה"ק,  בספר  בפניו  ולומד  רב',  ה'פודהייצער 
כמרחף  ונראה  אש  כלפיד  להבים  פניו  ורבינו 

בעולמות...
בפעם  מקארלין  מהרבי  כשנפרד  מוסיף:  אהרן 
רבינו:  עבר  אל  אהבתו  בעוצם  נענה  האחרונה, 

"שימני כחותם על לבך"...
כאוד  ארצה  מטבריא  הרבי  כשעלה  מרדכי:  משה 
מוצל מאש, התקשר אליו מיד בהתקשרות עצומה, 
והיה מראשי החותמים על כתב ההכתרה. כשראה 
'שהחיינו',  ברכת  בירך  הראשונה  בפעם  רבינו  את 
ובשב"ק  ורבי".  מורי  עליכם  "שלום  בקול:  וקרא 
כידוע   - הקודש  בלשון  נענה  השולה"ט  בעת 
שבשב"ק דיבר רק בלשון הקודש: "כל השנים אנו 

מחכים ומצפים לכבוד קדושתו!".
באופן  ומעריצו  מכבדו  היה  לעומתו  רבינו  אשר: 
ביקש  רב'  כשה'פודהייצער  שפעם  ומסופר  נדיר, 
רבינו,  של  הק'  מכוסו  ברכה'  של  'כוס  לשתות 
והמשב"ק ניסה למאן ביודעו שרבינו מקפיד מאוד 
לאזט!",  "איהם  רבינו:  נענה  מכוסו,  ישתו  שלא 

והיה היחידי ששתה מכוסו הק'. 
בשולה"ט  נראתה  פלאית  התרחשות  מנשה: 
פתח  רבינו  תש"ז;  דשנת  השבועות  חג  בליל 
להראותו  ומסר  מסויים,  במקום  הזוהר  ספר  את 
במקום  הזוה"ק  את  פתח  והוא  רב',  לה'פודהייצער 
אחר והחזירו לרבינו שיעיין שם, כך חזר הדבר על 

עצמו כמה פעמים!.
מנשה חותם: נו, בקושי נגענו בקצה היריעה, והזמן 
מהדברים  שנקח  הוא  העיקר  אבל  קצר...  כבר 
על  נמנים  אנו  אם   - החשבון  את  ונעשה  למעשה 
חבורה קדושה כזו שאדמו"רים וקדושים נמנו בה 

כחסידים מן המנין, כמה הדבר מחייב אותנו!...

איספו לי חסידי
אַ זיצונג



ורחמיו על כל מעשיו
הנמוכים  האבן  ובתי  הצרות  הסמטאות 
השניים.  של  הילוכם  לצעדת  היו  רגילים 
כפות  תחת  להתגלגל  האבנים  היו  רגילים 
וכפיסי  הקירות  אבני  היו  ורגילים  רגליהם, 
אוושת  את  לשמוע  בהם  האחוזים  העצים 

פסיעותיהם. 
בדאגתם  רגליהם  מכתתים  היו  השניים 
לרווחת עניי העיר. האחד המיוחד הוא ניהו 
ולזכרו  לשמו  זי"ע,  זוויעהל'ער  שלומקע  ר' 
ההולך  משרתו  היה  והשני  נפש,  תאוות 
די  שלומקע  ר'  של  שלדידו  אף  ועל  לצידו. 
שבת,  לערב  שבת  מערב  חרובים  בקב  לו 
החלכאים  של  לבם  לרחשי  לבו  היה  נתון 
והנדכאים, אשר חלקם איוו את ביתו למשכן 

להם ולחלקם דאג לרווחתם בביתם שלהם. 
שלומקע  ר'  הצדיק  היה  נוהג  בפעם  כפעם 
לעורר  פחות,  העניים  העיר  בתי  בין  לסובב 
ולשדלם  אולם  של  כפתחו  הרחב  לבם  את 
למען יפתחוהו עוד קימעא למענם של אלו 

האביונים שגם אותו מעט לא היה להם.
קודמות  מפעמים  שונה  היתה  לא  הפעם  זו 
בהם היו מטפסים ועולים בגרמי המדרגות, 
לנקוש  היה  שנותר  וכל  נפתחו  הלבבות 

בעוד דלת אחת אותה עדיין לא פקדו.



ר' סנדר יהודי עשיר היה. יהודי, כיון שלבו 
גם  שבכללם  שבקדושה,  דבר  לכל  וער  חם 
צדקותיו של ר' שלומק'ע. עשיר, כיון שהיה 
העיר,  תושבי  לשאר  ביחס  עני,  מאוד  מעט 
משום כך אף יכול היה לעזור מעט יותר לר' 
היה,  אך  זה  כל  אבל  בצדקותיו.  שלומק'ע 

היה בעבר, וכעת פניו לא היו לו.
מהרהר היה בימים האחרונים מה יענה ליום 
על  ישמעו  נקישות  קול  אשר  ביום  פקודה, 
דלת ביתו, קול נקישות אצבעותיו הקדושות 
בלבו  התחולל  איתנים  מאבק  הצדיק,  של 
מהיכן  דלתו.  על  המה  נשמעו  בטרם  עוד 
היה  רגיל  אותם  המועטות  המעות  את  יקח 
הצדיק לקבל כמנחה מידו, האם יחסוך לחם 
שמן  את  להם  יוסיף  לא  שמא  או  הטף,  מפי 
הזית אותו היו מזלפים עליו. תשובה ברורה 
נותרה  כך  משום  לו,  היתה  לא  והחלטית 

ההכרעה לזמן בו יצטרך להחליט.



קול  הסמוך  הבית  קירות  שמעו  הפעם  זאת 
של  ביתו  נאמן  מקורבו  לחישה,  קול  ענות, 

מן  זה  אין  כי  אוזנו  על  לחש  שלומק'ע  ר' 
הרצוי, לדעתו, לעלות לדפוק על דלתו של 
לפרוש  השמועה  החלה  כבר  הן  סנדר,  ר' 
כנפיים, וכבר שמעו הבריות כי ר' סנדר, מי 
שהיתה לו האפשרות עד לא מכבר, שוב אין 
הפרוטה מצויה בכיסו ושמא ואולי כדאי כי 
הוסיף  עוד  יתרימוהו.  ולא  ביתו  על  ידלגו 
כאשר  סנדר  ור'  אפשר  כי  ואמר  המשמש 
יראה את פני הצדיק לא ימלאנו לבו להשיב 
על  מצוקה  מוסיפים  ונמצאו  ריקם  פניו  את 
ישנו  אשר  המעט  את  אף  באשר  מצוקתו, 

בביתו ימסור למצות הצדקה.
ר'  כי  היה  נדמה  הראשונים  ברגעים 
ומשרתו  הצדיק  וקיבל,  סבר  שלומק'ע 
רגעים  כמה  לאחר  אולם  בדרכם,  המשיכו 
אל  חזרה  ופנה  בהילוכו  שלומקע  ר'  נסוב 
עבר ביתו של ר' סנדר. ואם כי היה לבו של 
ישראל  באהבת  וגדוש  מלא  שלומק'ע  ר' 
וברחמים רבים, הרי שכעת פנה אל משמשו 
הן  עליו,  לרחם  אני  צריך  "מדוע  ואמר 
השמים  ומן  כתיב,  מעשיו  כל  על  ורחמיו 

ירחמוהו".



אינו  במצבו,  ומהרהר  סנדר  ר'  היה  יושב 
לבקשת  להיענות  האם  עדיין  מחליט 
הצדקה של הצדיק, אינו יודע מה צריך הוא 
לעשות. הנקישות קטעו את הרהוריו, אשר 

יגורתי בא לי.
ישים  אשר  את  הצדיק,  את  לעכב  רצה  לא 
ה' בפי אותו אדבר, חשב, וחיש קם ממקומו 

מזדרז לפתוח את הדלת. 
אף  בטובך  תואיל  שמא  רחימא,  סנדר  "ר' 
הפעם הזאת להרים את תרומתך למען עניי 
כאשר  בבקשתו,  שלומק'ע  ר'  פונה  העיר", 
ולא  עמוקה,  ואהבה  חמלה  נשקפת  מעיניו 
של  למצבו  זו  השתקפות  אם  סנדר  ר'  ידע 
של  צרכיהם  כלל  שמא  או  היא  עצמו  סנדר 

כלל עניי העיר כלולים בה.
עם  מאבקיו  כל  נמוגו  זה  ברגע  כי  דומה 
ה',  תרומת  את  להרים  נשאו  ולבו  עצמו 
לר'  והעניק  הדל  צרורו  את  פתח  כאשר 
שלומק'ע את נדבת לבו כאשר היה באמנה 

אתו כל השנים.
והיו זקני ירושלים מעידים בו בר' סנדר, כי 
והוא  מזלו  זרח  שוב  זו  תרומה  לאחר  תיכף 

חזר לגדולתו כמו שהיה מקודם ויותר.
(מלכי בקודש)

שהיו מספרים
א סיפור

לישה וטחינה ביו"ט 
אלא א.  מוכן  לו  יש  אפילו  ומותר  קלד.).  (שבת  ביו"ט  מותרת  לישה 

גדולה  יותר  עיסה  לעשות  גם  מותר  יג).  תקו  (שעה"ר  טרי  שמעדיף 
נ,  או"ח  אפרים  בית  (שו"ת  יחד  כולה  הלישה  אם  טוב,  ביום  לו  מהנצרך 

שעה"צ תקו נו).

ללא ב.  כרגיל,  בשמן  ולערבב  בצל  עם  ביצה  מאכל  להכין  מותר 
השינויים הנצרכים בשבת. 

להכין ג.  או  מתוקה,  משמנת  קצפת  להכין  ביצה,  להקציף  מותר 
יד  במערבל  או  לכך,  המיוחדת  במקצפה  גם  מותר  זה  כל  מיונז. 
שעון  ע"י  מופעל  אם  גם  חשמלי,  במערבל  לא  אך  לג).  לב  יא  (שש"כ 

שבת (משום עובדא דחול ואוושא מילתא. פס"ת החדש תקו הע' 4).  
לצורך הכנת קצפת או מיונז, מותר להפריד חלמון מחלבון (שש"כ שם). ד. 
בזמננו ה.  שיש  (הגם  יד  במערבל  גם  בחול,  כדרכו  טחינה  להקציף  מותר 

לא  אך  תצה).  פס"ת  שינוי.  ללא  בזה  מקילים  הפוסקים  רוב  מעולים,  אחסון  תנאי 

במערבל חשמלי (כנ"ל). 
היום־טוב ו.  לסעודות  הצריכה  בכמות  רק  מותרת  הנ"ל,  כל  הכנת 

עד צאתו. אמנם א"צ לצמצם. ואם הטעם משובח יותר ע"י כמות 
סלט  או  עוגה  להכין  שמותר  הדין  והוא  להרבות.  מותר  מרובה, 
לפי מרשם עם כמויות מדויקות, למרות שהתוצר הוא יותר ממה 

שצריך להיום.   
דברים שלא יפגמו בטעם אם יטחנם בערב החג, יש לטחנם אז. לא ז. 

אגוזים  ולכן,  ביו"ט.  בעשייתן  לשנות  יש   – אנוס  היה  ולא  אז  טחן 
לטחון  כשבא  יו"ט,  לפני  יטחנו  אם  ייפגם  לא  שטעמם  שקדים  או 
ביו"ט - יש לשנות, והיינו לטחנם על השולחן או ע"ג מפה (עי' שעה"ר 

תקד א, מ"ב יט, מנחת יו"ט לקש"ע צח יט). 

החג ח.  לסעודת  עד  והשהייתם  החג  לפני  שהכנתם  וירקות  פירות 
בננה  כגון:  בחול.  כדרכו  בחג  לרסקם  מותר  בטעמם,  מאוד  פוגמת 
(פומפייה),  במגררת  חיים  ותפו"א  עץ  תפוחי  מזלג,  בשיני  ואבוקדו 
תפו"א מבושלים במועך-מסננת המיוחד לכך, שום ב'מועך שום', 
שלא  גם  זה,  כל  ירקות.  במקצץ  גם  לסלט  דק  דק  ירקות  וחיתוך 
לגמרי.  טעמם  שמפיגים  (לפי  זה  יום  לצורך  שהוא  ובלבד  לסעודה,  בסמוך 
עי' שו"ע תקד. משנ"ב סקי"א. שש"כ ז ב, פס"ת החדש תקד ד. ושאני בישול שמותר להוסיף 

כשהבשר משתבח בריבוי כמות או בטירחא אחת, משא"כ טחינה יש טורח על כל חלק בנפרד 

יש  נאותים,  אחסון  ותנאי  מקררים  שיש  ובזמננו  תקג).  ונו"כ  ש"ע  עי' 

עץ  מגש,  ע"ג  למעכם  חיים  ותפו"א  עץ  בתפוחי  לשנות  להחמיר 
מפיג  שאינו  (לפי  החג  מערב  למעכם  יכול  היה  אם  שולחן,  או  חיתוך, 

טעמו לגמרי. עי' שועה"ר ססק"א, משנ"ב יא. שה"צ יח עפ"י הגר"א, פס"ת שם).   

גם ט.  מותר   - כנ"ל  במאכלים  ביו"ט  הטחינה  שהתירו  מקום  כל 
ויש  ג).  תקד  רמ"א  כן לימים רבים.  לעשות  שאין הדרך  (לפי  אייזן  ריב  במגרדת - 

שהחמירו לעצמם ולב"ב (אשל אברהם מבוטשאטש תצה).  
 פתיתי גבינה או גבינה צהובה יכול לעשותם במגרדת - ריב אייזן, י. 

אך בשינוי מעט מהדרך בחול, כגון על מגש או על השלחן (לפי שאין 
מאתמול  ידע  אם  לשנות  יש  הטעם  מפיג  אם  וגם  מעיו"ט.  עושה  היה  אם  גם   - הטעם  מפיג 

שרוצה לגרר, שעה"ר תקד ה). 

שניצל יא.  טיגון  לצורך  מותרת  יבש,  מלחם  לחם  פירורי  הכנת   
והדומה, ובלבד שיהיה לצורך היום (שעה"ר תקד ו, שש"כ ז ה). ולא יעשה 
יש  ביתי  (ובמכשיר  מטחנה  כגון  רבים,  לימים  בו  לעשות  שדרך  בכלי 

להקל. הגרשז"א - שם הע' כה). 

מותר לקלף ירקות גם במקלף (הגרשז"א. שש"כ ד יא).יב. 

הדחת כלים ביו"ט 
מותר לחמם מים להדחת כלים שהתלכלכו ביו"ט, והוא צריך להם א. 

שנית היום, וכן מותר לשטוף הכלים הללו במים שהוחמו בבוילר 
תקיא  (מ"ב  אחריהם  הבאים  למים  בישול  שנגרם  הגם  שמש,  דוד  או 

יט, אר"ץ ב ל, שש"כ יב ה).

כלים ב.  מדיח  במכשיר  להדיחם  מותר  היום,  שנית  לכלים  הצריך 
מרעיש -  הוא  אם  אולם  לז).  שם  (שש"כ  שבת  בשעון  מופעל  כשהוא 

אסור משום כבוד יו"ט. (שעה"ר רנב טו, מ"ב מח) 

נר נשמה
נר נשמה ל'יזכור', יש מדקדקים להדליק לפני החג, וכשהחג ביום א' א.    

- להדליק מערב שבת נר הדולק ליומיים (קש"ע צח א, זה השלחן להגרש"ד סימן 
תקיד). הנוהגים להדליק נר נשמה ביום טוב עצמו - ידקדקו להדליק 

טוב  יום  צורך  דנחשב  בזה,  היתר  נוהג  שהעולם  מה  נר.  ד"ה  תקי"ד  (בה"ל  הכנסת  בבית 
משום כבוד אבותיו. מ"ב רסא טז, מנחת יו"ט לקש"ע צח יא, הגריש"א - ישא יוסף או"ח ג קלג).   

אדמו"ר הס"ק מסטאלין זי"ע אמר:
היסוד?  ומהו  היסוד.  ידי  על  התקשרות  עיקר  דילה" -  וביסודה  בעלה  לה  "יחבק 
בהכנעה  עצמו  את  לכתוש   - כתישין"  כתיש  "יהא  לנפשו,   - לה"  נייחא  "דעביד   -

גדולה.
אדמו"ר הרה"ק רבי אהרן הגדול זי"ע אמר:

"שיעור אונאה עד שתות" - מדת יסוד היא המדה הששית, אדם שמחזיק עצמו שהגיע 
'ונפשי  בבחינת  הוא  אם  אבל  עצמו.  את  לאנות  שעלול  אונאה,  בו  יש  יסוד,  מדת  עד 

כעפר לכל תהיה', אז אין בו אונאה, כי אין אונאה לקרקעות.

להגות באמרי שפר

פסקי הלכות מלוקטים מהשו"ע והפוסקים 
שונה הלכות

"

ג



דער קארלינער הויף
תולדות, קורות, ודברי ימי היכלות בית רבותינו הקוה"ט זיע"א

קהילות הקודש
תולדות חסידות קארלין בארצות הברית (ב)

יעמדו על הברכה
ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בכתר מלכות

הרה"ח ר' אליהו חיים קוריץ שליט"א
לרגל אירוסי בנו מבחירי חבורתינו הקד' דוב בער הי"ו

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל וירוו ההורים מהם 
רוב נחת שמחה ותענוג דורות ישרים מבורכים ובנין עדי עד, אמן 

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בכתר מלכות

הרב נחום הכהן רוזנפלד שליט"א
לרגל הולדת הבת שתחי'

יה"ר שיזכה הוא וב"ב לגדלה לתורה ולחופה ולמעש"ט, 
מתוך רוב נחת בריאות שמחה אושר והרחבה אמן

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בנזר תפארה

הרב שמעון לדרמן שליט"א
לרגל הולדת הבן שיחי'

יה"ר שיזכה הוא וב"ב לגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט, 
מתוך רוב נחת בריאות שמחה אושר והרחבה אמן

הודעה משמחת
לנשות אנ"ש תחי'
לקראת יום קבלת התורה

יתקיים כנס חיזוק והתרוממות

והייתם לי סגולה
הכינוס יתקיים אי"ה

ביום שני הבעל"ט פר' במדבר
בשעה 8:00 בערב

באולמי סוכת דוד רח' בצרי 10
כביש רמות ירושלים

תוכנית עשירה ומאלפת!
נא למסור לבני הבית

אכסניה - שבועות
בעזרת השם תתקיים אכסניה ללינה ולסעודות 

לבאים להסתופף בצל הקודש בשבת ובחג השבועות הבעל"ט
דמי רישום

לינה - 60 & למיטה     סעודות - 10 & לנפש - לכל סעודה
ההרשמה בקול חיינו שלוחה 7 > 2

- יש להביא מצעים מהבית -

איגוד חסידי קארלין בניו־יארק
ישראל  אור  אדמו"ר  מרן  הקודם,  בגליון  כאמור 
מאנ"ש  לכמה  ומזרז  מעודד  היה  זיע"א,  מסטאלין 
חסידי  של  נכבד  מספר  ואכן  לארה״ב,  ההגירה  את 
מרן  בצל  להסתופף  זכו  שעוד  וסטאלין,  קארלין 
הצעיר  אדמו״ר  מרן  הק׳  ובנו  זיע״א  הזקן  אדמו״ר 
זיע״א, היגרו באותם ימים לארה"בא, וקבעו את מגורם 
'מנהטן'  של  המזרחי  המורד  באיזור  יארק,  ניו  בעיר 

שבעיר הגדולה ניו־יארקב. 
על  אלו  חסידים  שמרו  ארה״ב  אל  בואם  אחר  גם 
גחלת החסידות במסירות נפש, וכאשר נגעה בנפשם 
רבותינו  ובנוסח  דרך  על  התפילה  עבודת  חשיבות 
להקים  יחד  עצה  לטכס  מיהרו  זיע"א,  הקוה״ט 
כבר  תרמ״ט  בשנת  ואכן  קארלינאי,  שטיבל  לעצמם 
בניו  קארלין  חסידי  של  הראשונה  ה'חברה'  נוסדה 
וחוקית  עצמאית  'קהילה'  כעין  ששימשה  יארק, 
אהרן  בית  "חברה  נקבע  שמה  דמלכותאג.  דינא  ע״פ 
כנסת  בית  קבעו  ה׳חברה׳  חברי  דקארלין".  חסידים 

א.  בפרק הבא אי"ה נביא רשימת החסידים שהיגרו לארה"ב בתקופת 
חייו של מרן אדמו"ר אור ישראל מסטאלין זיע"א.

לנסוע  והתכונן  מסטאלין  רחוק  לא  שגר  אחד  איש  היה  כי  מסופר  ואגב, 
אליו,  להגר  שצריך  ידיד  או  קרוב  איזה  שם  לו  היה  לא  אולם  לאמריקה, 
ומכיון שידע כי רבינו אור ישראל זיע"א שולח כמה מאנ"ש להתיישב שם, 
לכן נכנס איש זה לרבינו להתייעץ עמו ושידריך אותו למי לפנות שיוכל 

לסמוך עליו בעניני כשרות וכדו', עד שיסתדר ויבוא על מקומו בשלום.
פנה אליו רבינו ויעץ לו שכשיבוא לשם ישתדל לשאול על ידיד נאמן 
ושמו ר' בנימין קפלן, והוא ידאג עבורו לסדר לו כל מה שצריך, ויכול 
ועל  עליו  אותו  לסדר  הכל  עליו  ויקבל  כשרות,  בעניני  עליו  לסמוך 
אולם  לשם.  ונסע  ברכתו  וקיבל  מרבינו  ונפרד  האיש  ויקם  צוארו. 
להראות  צריכים  החדשים  המהגרים  החוק  פי  על  כי  האיש  ידע  לא 
תושב  להיות  אותו  המסדר  הוא  ומי  מתאכסן  מי  אצל  האזרחות,  לפני 
להראות  מה  בידו  היה  לא  אמריקה  לחופי  האיש  וכשהגיע  באמריקה. 
לפני האזרחות, והיה אובד עצות למי לפנות במקרה כזה. הממונה אמר 
את  הדאיג  והדבר  שבא,  מהיכן  אותו  יחזירו  ימים  כמה  בעוד  כי  אליו 
האיש מאד, כי אם יאמר שהוא קרוב לר׳ בנימין קפלן, מי יאמין בו ואין 

לו הוכחה ממנו בכתב, ונשבר בקרבו וחיכה לישועת ה׳.
והנה קרבה ישועתו לבוא, ור׳ בנימין קפלן איש החסד מניו-יארק קם 
בבוקר, ומבקש לעשות לטובת היהודים שעלו מקרוב לארה"ב, ותיכף 
נסע לחוף הים, ופגע בזה האיש שיושב על הכלים ודאגתו בראשו מה 
יעשה, ניגש אליו ר׳ בנימין והושיט את ידו אליו בשמחה ורגש, שלום 
למי  לו  אין  כי  דאגתו  האיש  לפניו  ושטח  באת?  מאין  ידידי,  עליכם 
לפנות, באמרו לו ידעתי הכתובת של ר׳ בנימין קפלן, שהוא היחיד בכל 
אך  דאפשר,  מה  בכל  לי  לעזור  יכול  שהוא  עליו  יודע  שהנני  אמריקה, 

אין זה בידיעתי לאן לפנות.
בנימין?  ר׳  של  שמו  על  לכם  נודע  מהיכן  בפליאה:  בנימין  ר׳  אותו  שאל 
ענה לו: הרבי מסטאלין הוא נתן לי את שמו, ואליו אתודע ויעזור לי הכל, 
ועל ידו תבוא עזרתו. אז ראה ר׳ בנימין שלא בא לחינם, ואמר אליו: עלי 
מבקש  שאתה  זה  בנימין  לפניך  ועומד  ישועתך,  קרובה  כי  צוארי  ועל 
אותו, ונכנס עמו למנהל המסדר, ורשם אותו שהוא הקרוב שלו, והזמין 
מה  כל  עם  פרטיו  בכל  עבורו  וידאג  עליו,  האזרחות  כל  לו  לסדר  אותו 
שצריך לסדר להיות בין תושבי אמריקה, ובשמחה רבה הביא את האיש 

לביתו, וסיפר לאנשי ביתו את המופת ורוח קדשו של רבינו זיע"א.
ב.  שכונת מורד המזרחי שבמנהטן מכונה אצל תושבי המקום (בשפה 
התיישבו  שם  שגם  המערבי  מורד  ושכונת  סייד",  "איסט  האנגלית) 

יהודים, מכונה "וועסט סייד".
ג.  בתאריך כ״ח אייר שנת תרמ״ט נרשמה החברה כעמותה עפ״י חוק 

אצל הרשויות.
יצויין כי תאריך רשימת החברה עפ״י חוק אינו משקף בהכרח את ראשית 
של  ה'חברות'  לשאר  ובדומה  במעט.  לה  קדמה  שלכאורה  ההתארגנות, 
באופן  התארגנו  שמתחילה  ההם,  בימים  שהוקמו  אירופה  מזרח  יהודי 
תנאים  ושאר  לשכור  מקום  להם  ומצאו  שנתבססו  עד  רשמי,  בלתי 

הכרחיים, ואז נרשמו כ'חברה' רשמית מטעם מדינת ניו-יארק.

לעצמםד. ואף רכשו לעצמם חלקת אחוזת קבר לעת 
מצוא, בבית העלמין 'וואשינגטון' שבברוקליןה.

וכנראה  מדרשא.  דבי  ספסלי  נתרבו  השנים  עם 
אנשי  קארלין  חסידי  רק  לא  זו  לחברה  ניתוספו 
מחצרות  חסידים  גם  אלא  ושלמים,  יראים  מעשה 
אחרים, שגם הם רצו להצטרף להווי החסידי ששרר 

בין החברים, וליהנות מתנאי החברה.
אנשים  כמה  אליהם  שהצטרפו  נראה  הזמן  בהמשך 
שלא היתה דעת חלק מחשובי החסידים נוחה מהם, 
ומחמת זה נוצרו חיכוכים בין החברים, עד שנתפלגו 
בשם  חדשה  חברה  לעצמם  וייסדו  מהחברים  כמה 
אור  מרן  ע״ש  סטאלין׳,  חסידי  ישראל  בית  ׳חברה 
כשני  ונעשו  חיותו,  בחיים  זיע״א,  מסטאלין  ישראל 

מחנותו.
'בית  זו,  חברה  יסדו  תרס"א]  [בשנת  מכן  לאחר 
הזמן  ובמשך  בעבורםז.  מיוחד  כנסת  בית  ישראל', 
דירה  שכרו  ה'חברה',  וגדלה  החברים  שנתרבו 
עד  הכנסתח,  כבית  שתשמש  יותר  מורחבת  אחרת 
לבנין  הנחלה,  ואל  המנוחה  אל  באו  תרס״ו  שבשנת 
ב'ארטשערד סטריט' (רחוב אורצ׳רד) מס' 48, בקומה 
בקע  משם  ורחב,  גדול  כנסת  בית  יסדו  שם  השניה, 
הם  גם  בשנים.  רבות  והתפילה  התורה  קול  ועלה 
בבית  מצוא,  לעת  קבר  אחוזת  חלקת  לעצמם  רכשו 

העלמין 'מאונט ציון' בשכונת קווינס שבברוקליןט.
בכה.  וזה  בכה  זה  החברות  שתי  פעלו  שנים  כעשר 
באותן שנים היו חברים שעזבו את 'בית אהרן' ונכנסו 

ד.  זה היה דירה ששימשה כביהמ"ד, ברחוב לודלאוו מספר 13-15. שם 
שהו כעשרים ושש שנה, עד שנת תרע"ה.

לפלטבוש.  בארא-פארק  שכונות  בין  זה  עלמין  בית  נמצא  כיום  ה.  
באותם הימים היה זה איזור חוות ושדות, ולא היה שם ישוב יהודי.

על  אור  השופכים  החברה,  אסיפות  מפנקסי  כמה  לפליטה  נותרו  ו.  
להלן  בארה"ב.  קארלין  חסידי  בהווי  ההם  בימים  והנשמע  הנעשה 
בשפת  מהרשום  חפשי  בתרגום  הפנקס,  של  הראשון  מהדף  ציטוט 

האידיש, ע"י המזכיר הראשון הרה"ח ר׳ אבא הרשנהויז ז״ל:
עד  כך  להישאר  חייב  סטאלין'  חסידי  ישראל  'בית  החברה  של  "השם 
אצלנו  ושיתפללו  רבוה"ק  כנוסח  להיות  חייב  התפילה  ונוסח  עולם, 
כמו שחסידי סטאלין מתפללים. ואפילו אם בעתיד יישארו רק חמשה 
רוב  אם  אף  התפילה,  ובנוסח  השם  בהחזקת  להמשיך  שרוצים  חברים 
החברים ירצו לשנות להתפלל בנוסח אחר, אזי כל הנכסים של החברה 
להתפלג,  שרוצים  ואלו  הנשארים,  החברים  חמשה  לאותם  שייכים 
עליהם לצאת מהחברה מבלי לקחת עמהם שום דבר... בחברה שלנו לא 
יתקבל חבר שהוא (...מחוק מחמת יושנו) או שמגלח את זקנו (בתער), 

כי הרי אצלנו חייבים להימנות רק יראים וחרדים לדבר ה׳".
מהנ"ל נראה כי מה שהציק לחברי החברה ואילצם להתפלג מהחברה 
ומסתבר   - החברה  חברי  בין  שהיו  מפני  היה  אהרן',  'בית  הראשונה 
שהיו אלו בני הדור הצעיר יותר, בניהם של זקני החסידים - שלא עמדו 
בנסיונות הזמן של אמריקה של אותם הימים, ולא היה כוח בידם לעמוד 
המצוות.  בשמירת  והתרופפו  וחבריהם,  כהוריהם  הזידונים  המים  מול 
ומכורח  חברים,  היו  החרדיים  שאבותם  לפי  החברה  על  נמנו  והללו 
משען  ללא  רחוקה  בארץ  מתגוררים  בהיותם  המיוחדת  המציאות 
ומבטח, לא היה זה דבר פשוט לדרוש מחברת 'בית אהרן' להוציא את 
קפידה  מתוך  נתייסדה  החדשה  החברה  ולכן  הכלל.  מתוך  הנחשלים 
תוך  כראוי,  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  מי  את  מלכתחילה  לצרף  שלא 

קביעת יסוד כי מי שלא יתנהג כראוי ניתן להוציאו מתוך הכלל. 
בפנקסים  החברה  ישיבות  של  הפרטי-כל  רשימות  מתוך  עולה  כן  ז.  
ביחד,  החברות  שתי  חברי  התפללו  עדיין  הראשונות  שבשנים  הנ"ל, 
עכ״פ באותו בנין שברחוב לודלאוו מס' 13-15, ורק בשנת תרס״א עברו 

חברת בית ישראל לבית כנסת נפרד ברחוב לודלאוו מס' 97.
ח.  באמצע שנת תרס"ד, עברו ל'סאפאלק סטריט' מס' 17.
ט.  כל זה ע"פ פנקס החברה 'בית ישראל חסידי סטאלין'.

אל 'בית ישראל' וכן להיפך. הצד השוה שביניהן היה, 
אור  אדמו"ר  מרן  עם  אדוק  קשר  על  שמרו  ששתיהן 
ישראל זיע"א בסטאלין, ועל זה יעידון יגידון חילופי 

המכתבים שהיו ביניהם. 
שפעלו  פנימיים  מאמצים  כמה  נעשו  שנים,   באותם 
וגמרו  ולשלום,  לאיחוד  החברות  שתי  את  להביא 
ישראל  אור  אדמו"ר  מרן  אל  מכתב  לכתוב  אומר 
לא  אולם  לעשות,  עליהם  מה  בעצתו  לשאול  זיע"א 
הצליחו  לא  המאמצים  ולמרות  מילתא,  איסתייא 

להגיע לעמק השווהי.
ההתפלגות,  מאז  שנה  עשרה  כשמונה  כעבור  רק 
הכנסתיא.  ובתי  החברות  שתי  אוחדו  תרע״ה'  בשנת 
וכעבור ארבעה חודשים שישבו ביחד בדיבוק חברים 
והיו לאחדים, ראו לנכון לערוך מכתב אל מרן אדמו״ר 
הנעשה  על  להודיע  בסטאלין,  זיע"א  ישראל  אור 
המאוחדתיב.  החברה  שם  קריאת  דבר  על  ולשאלו 
אגרת  אליהם  הגיעה  נוספים  חדשים  כמה  וכעבור 
הקודש המיוחלת של רבינו, ועל פי הוראתו הק' נקרא 
"חברה  בשם  שנתאחדה  החדשה  ה׳חברה׳  של  שמה 

בית אהרן וישראל חסידי סטאלין"יג.
גלויות  לשלוח  אתר  על  הוחלט  המכתב,  משנתקבל 
בלב  אחד  כאיש  להתאסף  החברה  חברי  כל  אל 
מנחם  י׳  ביום  שהתקיימה  מיוחדת  באסיפה  אחד, 
הקודש  אגרת  את  לפניהם  שיקראו  כדי  אבבתרע"ה, 
של רבינו זיע"א, וכדי לעשות 'בחירות' על הפקודים.

החלקות  שתי  עברו  לאחדים,  החברות  משנתאחדו 
ושל  בוושינגטון,  אהרן'  'בית  של  העלמין,  בבתי 
החברה  דגל  תחת  ציון,  שבמאונט  ישראל'  'בית 
הלכה  החברה  ובזה.  בזה  נקברו  וחבריה  המשותפת, 
וגדלה, ובשנה זו קנו חלקת קרקע גדולה נוספת בבית 
העלמין מונטיפיורי שבקווינס, ובשער חלקה זו כבר 
נכתב השם המאוחד.החסידים אלו שהתגוררו מעבר 
היו  שבסטאלין,  חיותם  ממקור  מקום  ובריחוק  לים 
אור  אדמו״ר  מרן  עם  אהבה  רצוף  קשר  על  שומרים 
ישראל מסטאלין זיע״א. את הדבר הקשה היו מביאים 
אליו, ונהגו לשלוח לחצה״ק בסטאלין כספי מעמדות, 
טוב  לזכרון  משפחתם  בני  ושמות  שמותיהם  בצירוף 

ולפקודת ישועה ורחמיםיד.
 (המשך יבוא בעז"ה)

שונות  הצעות  ועל  באריכות,  הנ"ל  בפנקס  מהרשום  עולה  זה  כל  י.  
שעלו בענין זה, הן בשנת תרס״ח, והן בשנת תער"ב.

יא.  היה זה לאחר אסיפה שהתקיימה בקיץ דשנת תרע״ד, והפעם נשאו 
החברות  ראשי  החתום  על  באו  תרע"ה  שנת  ובחורף  פרי,  המאמצים 
בבית  ויתפללו  ייכנסו  אהרן'  'בית  חברת  שחברי  והחליטו  האיחוד  על 
הכנסת 'בית ישראל' שברח' אורצ'רד, ולהיות חברה אחת עם שם אחד 

אשר יוחלט על פי רבינו אור ישראל זיע"א.
היתה   - הראשונה  העולם  מלחמת  של  בעיצומה   - אלו  בשנים  יב.  
החסידים  של  מכתבם  כי  ומסתבר  בגייסות,  משובשת  אירופה  אדמת 
איחר לבוא לתעודתו, ומשכך, גם מכתב המענה של רבינו איחר לבוא. 
בינתיים,  כי  ישראל',  'בית  החברה  של  הנ"ל  בפנקס  מהרשום  ויצויין 
מחמת חשיבות השלום וכדי שלא יהיה פירוד לבבות, קיבלו החסידים 
על עצמם כי עד שיבוא תשובתו של רבינו, איסור חמור על שום חבר 
לדון ולדבר בענין זה בשום אופן, וכשחבר יעלה את הנושא לדיון הוא 

יענש בקנס בסך דולר אחד.
יג.  כל זה ע"פ פנקס הנ"ל מה שנרשם במוצש״ק מטות־מסעי, כ״ח תמוז 

שנת תרע"ה.
יד.  נשתמרו קבלות רבות שנשלחו לחסידי ארה"ב ממרן אדמו"ר אור 

ישראל ובניו הק׳ זיע״א בתמורה למעמדות שנתקבלו מהם. 

קול רינה וישועה באהלי צדיקים
ברגשי גיל וחדווה, 

נשגר ברכותנו אל נזר תפארתנו, 
אבינו רועינו, עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
לרגל הולדת הנכדה שתחי' 

בת לנכדו הרב נחום הכהן רוזנפלד שליט''א 

בן בנו הרה"צ ר' יהושע העשיל זצ"ל

נחת  רוב  לראות  רבינו  מרן  שיזכה  ועתירתנו  תפילתינו 
מעליא,  ונהורא  גופא  בריות  מתוך  יוצ"ח  מכל  דקדושה 
ולהנחותינו תמיד את הדרך אשר נלך בה עדי ביאת גוא"צ 

במהרה בימינו אמן.
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