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

אבנים
טובות

למשנת רבותינו הקדושים זיע"א

א

ונודה לשמו בכל יום תמיד
קראה  יהודה,  בנה  את  ילדה  אמנו  שלאה  לאחר 
רש"י  ומפרש  ה',  את  אודה  הפעם   - ואמרה 
שהודתה לה' על שנטלה יותר מחלקה בשבטים.

לא  כי  רחל  'ותרא  כתוב  מכן  לאחר  תיכף  והנה 
ומבואר  וכו',  באחותה'  רחל  ותקנא  ליעקב  ילדה 
דרק אחר שילדה לאה את בנה הרביעי אז החלה 
רחל לקנאות בה, ופלא הוא מדוע לא קינאה בה 

עד כה? 
ומבאר מרן אדמו"ר זי"ע (מטה אהרן):

"כי עיקר קנאתה של רחל באחותה, היה על זאת 
דבר  בשמחה,  לה'  הודאה  למדריגת  שהגיעה 
ילדה  כאשר  הנה  כי  לכאורה.  ממנה  נבצר  אשר 
'כי  ראובן  שמו  את  קראה  הראשון  בנה  את  לאה 

יאהבני  עתה  כי  בעניי  ה'  ראה 
כי  רחל  בה  קנאה  לא  ע"כ  אישי'. 
רחל  את  גם  'ויאהב  כתיב  הלא 
עניותה  מסיבת  ואדרבה  מלאה', 
קנאה.  לה  גורם  היה  לא  לאה  של 
ה'  שמע  כי  'ותאמר  השני  בבן  וכן 
כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה 
לא  בזה  גם  שמעון',  שמו  ותקרא 

השלישי  הבן  לה  ובהיוולד  לקנאה.  מקום  היה 
שוב לא היה לה לקנא במה שאמרה לאה 'הפעם 
בנים',  שלושה  לו  ילדתי  כי  אלי  אישי  ילוה 
דהלא אצל רחל היה תמיד נלוה אישה אליה גם 
הרביעי  הבן  את  ללאה  בהיוולד  אבל  בנים.  בלא 
ותאמר 'הפעם אודה את ה'', אזי כתיב ותקנא רחל 
לה'  להודות  יכולתה  על  בה  שקינאה  באחותה, 

בשמחה על הטובה".

על שאנו מודים לך
את  ולייקר  להחשיב  לבנים -  סימן  אבות  מעשה 
לשמו.  ולהלל  לה'  להודות  לנו  שניתנה  היכולת 
זי"ע:  מסטאלין  הזקן  הרא"ש  מרן  אמר  וכבר 
המתנה  זו  עבור  לך  מרנן  אנכי  שפתי',  'תרננה 
שנתת לי, 'כי אזמרה לך' - שיש יכולת בידי לזמר 

לך וכו'.
ברא  חיים  בעלי  הרבה  כך  כל  הנה  וראו,  הביטו 
נפלאה,  בחכמה  יצר  כולם  ואת  בעולמו,  הקב"ה 
וגם עליהם ישנם חסדים עצומים בכל עת ורגע. 
אך הנה לבהמה לא ניתנה האפשרות להודות 
כך  כל  עמה  שעשה  למי  טובה  ולהכיר 
מן  ואוכלת  כבהמה  חיה  היא  הרבה, 
אדם  בני  אנו  אך  ימיה.  כל  האבוס 
שניתנה בנו דעה הבה וננצל את 

היכולת שניתנה לנו להודות ולהלל לשמו ית'. 

חשבון החסדים
ביום  ובמיוחד  עת,  בכל  הוא  הודאה  של  זמנה 
(קמד)  הזקן  אדמו"ר  שכותב  וכפי  קודש,  השבת 
על מה שאנו אומרים בליל שבת 'מודה אני לפניך 
וכו' על כל החסד אשר עשית עמדי' - "כי בשבת 
הוא המסחר של חסדי השי"ת על כל ימות החול, 
ולכן צריך לעשות חשבון וראפארט, ולשלם עבור 
מסחר החסדים שעברו עליו ולתת מחירם הודאה, 

וליתן אדרויף [- מקדמה] על להבא".
ואכן כאשר מתבוננים לאחור כמה טובות וחסדים 
השפיע עלינו הקב"ה בלי סוף על כל צעד ושעל, 
או אז אנו באים לידי חשבון הנפש 
מיני  אחת  ית'  לו  הודינו  אכן  האם 
ההודאה,  נראית  היתה  ואיך  אלף, 
מאליו  המתבקש  הדבר  ואז 
לחזק  מחדש  לקבל  הוא  מכולנו, 
השחר  בברכות  ההודאה  ענין  את 

שבכל יום כדבעי.

אנה מפניך אברח
וכמו  להודות,  מה  על  לחפש  צריך  אין  כי  אם 
שכתב אדמוה"ז בחנוכה "וצריך להודות להשי"ת 

פשוט עבור החיים, שיקר מאוד אצל כל אדם".
טרדותיו  ים  בתוך  החי  שהאדם  ימלט  לא  אולם 
ממנו  מונעים  הם  הרי  אותו  המקיפים  ותלאותיו 
קלה  בהתבוננות  אך  הטבעי.  ההודאה  הרגש  את 
וכפי  המעכבים,  אלו  כל  מעליו  להשיל  יוכל 
שהדבר מלא וגדוש בספה"ק בית אהרן בפרשתן 
המקום  על  חלוק  לבך  יהא  שלא  מאחז"ל  על 

עיי"ש.
[ויצא  אמת  בשפת  נעימים  דברים  עוד  ועי' 
"כי   - ע"ה  אבינו  יעקב  אודות  שכותב  תרס"א] 
'ויצא'  כתיב  אעפ"כ  עשו,  מפני  יעקב  ברח  באמת 
באמת  בה'  הבוטח  כי  בריחה,  בלשון  לא  'וילך', 
מבין כי מה' מצעדי גבר ולא יתלה הדבר במקרה. 
זהו בחינת יעקב איש תם, כמו שכתב רש"י בפסוק 
תמים תהיה קבל הכל בתמימות, ולא נשתנה כלל 

ע"י בריחה זו, וזה מדת השתוות". 
יה"ר שנזכה להאמין בה' בתמימות ונודה לו בכל 

יום תמיד. 

שבת שלום ומבורך
איגוד האברכים

כמה  מתבוננים  כאשר 
השפיע  וחסדים  טובות 
סוף,  בלי  הקב"ה  עלינו 
מאליו  המתבקש  הדבר 
מחדש  להתחזק  הוא 
שבכל  השחר  בברכות 

יום כראוי

 גליון 

תקמו
פרשת ויצא

תשפ"ג

מילי דחסידי (ו)
חידושים ואמרות עובדות ופנינים

מלוקטים על סדר הש"ס

איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה (ד:). סמיכת 

גאולות  לכל  "סמיכה"  היא  התפילה  כי  לתפילה,  גאולה 

כללית ופרטית.
(בית אהרן ג:) 

בתחלה אומר ה' שפתי תפתח (ד:). ...וכמו שאומרים בשם 

הבעש"ט זצוק"ל ע"פ בא אתה וכל ביתך אל התיבה שיכנס 

וזהו  ומחשבתו.  ולבבו  גופו  כל  עם  שמדבר  התיבה  בתוך 

שאנו מתפללים ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך - היינו 

שיפתח את שפתי מכל המקטריגים ושיכנס בתוך דיבורו 

שיגיד תהלות ה'.
(בית אהרן קלא:)

לו  מובטח  פעמים  שלוש  יום  בכל  לדוד  תהלה  האומר  כל 

מזמר  הוא  מתפלל,  כשישראל  הבא (ד:).  העולם  בן  שהוא 

בפסוקי  ובפרט  המעכבים,  וכל  המקטריגים  וכל  הרע  כל 

דזמרה, מתהילה לדוד עד כל הנשמה תהלל י'.
(קובץ שס"ה סעיפים המיוחס לס"ק מסטאלין זי"ע)

לו  מובטח  פעמים  שלש  יום  בכל  לדוד  תהלה  האומר  כל 

דאתיא  משום  אילימא  טעמא,  מאי  הבא,  העולם  בן  שהוא 

באל"ף בי"ת נימא אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין, 

הגדול  הלל  נימא  ידך  את  פותח  ביה  דאית  משום  אלא 

ביה  דאית  משום  אלא  בשר,  לכל  לחם  נותן  ביה  דכתיב 

תרתי. ופירש"י, דאתי באל"ף בי"ת, ויש בו שבח הכנת מזון 

לכל חי. (ד:). ודיבר אדמו"ר הזקן כי עוד מעלה יתירה יש 

היינו  לו,  שככה  העם  אשרי  בו  שאומרים  לדוד,  בתהלה 

אשרי לעם הישראלי 'שככה' היינו באיזה מצב שיהא שרוי 

זאת  מקבל  הריהו  כלומר  'לו',  אזי  עליו,  שיבוא  מה  וכל 

שבאשרי,  יתירה  מעלה  היא  וזו  ובתמימות.  באהבה  עליו 

ישראל,  איש  בו  ששרוי  ומצב  מעמד  בכל  כי  שמלמדנו 

בהשגחה  עליו  ומשגיח  שומר  שהקב"ה  לידע  הוא  צריך 

זאת  לקבל  וצריך  השי"ת  רצון  הוא  שכך  ולידע  פרטית, 

באהבה בין לטוב ובין למוטב, כי בכל דבר טמונים ענינים 

נשגבים והיא נשגבה מבינתו.

(ארחות אהרן-חנוכה)



ב

דרך עבודה
ישראל,  כלל  של  התהוותן  תחילת  נכתב  זו  בפרשה 
בספרים  מבואר  וכן  י-ה.  שבטי  עשר  שנים  של  לידתם 
זו,  בפרשה  אבינו  יעקב  של  מעשיו  שכל  הקדושים 
כל  סוף  עד  ישראל  כלל  של  היסודות  הנחת  כולם  היו 
של  נשמותיהם  היו  בהם  לבן,  צאן  רעיית  כמו  הדורות. 
לכל  העבודה  דרך  את  מהם  ללמוד  וניתן  ישראל,  כלל 

איש ישראל.
יעקב  "וישא  שכתוב  מה  הזקן  אדמו"ר  מבאר  וכן 
העולם  את  והעלה  שייחד  קדם",  בני  ארצה  וילך  רגליו 

למדרגות עליונות, שיישאר כך גם בעקבתא דמשיחא.

כח הציבור
אדמו"ר  מבאר  הבאר,  פי  מעל  האבן  גלילת  ענין  את  גם 
הזקן, כי יעקב התכוון להשקות ולהשפיע לכלל ישראל 
עד סוף כל הדורות, אלא שבינתיים, עד שנזכה לגאולה 
השלימה, 'האבן גדולה', הוא היצר הרע - לב האבן, 'על 
כל  יחד  וכשמתקבצים  והמצוות,  התורה   - הבאר'  פי 

העדרים, יש כח לציבור לגלול את האבן.
האבנים  לקיחת  ענין  את  גם  לפרש  יש  זה  דרך  ועל 
והנחתם סביב לראשו שבתחילת הפרשה, שאמרו חז"ל 
שהיו האבנים מריבות זו עם זו עלי יניח צדיק את ראשו, 
כאן  גם  אחת.  לאבן  ונהפכו  נס  הוא  ברוך  הקדוש  ועשה 
במחלוקת  להיות  ישראל  לכלל  אפשר  שאי  רמז  יש 
'עלי  שאמרו  וכמו  טובה  היא  כשהכוונה  גם  ופירוד, 
יניח צדיק את ראשו', אלא צריכים לשמור על האחדות 
ולהזהר מפירוד לבבות, גם כשיש חילוקי דעות בענינים 

רוחניים העומדים ברומו של עולם.

תפילה
הכוונה  הבאר'  פי  ש'על  כתב,  אמת  שפת  הקדוש  בספר 

בכל  לאדם  לו  אורב  הרע  שהיצר  למרות  כי  לתפילה, 
מציין  והוא  לתפילה,  להפריע  היא  מגמתו  עיקר  פינה, 

שדבר זה ידוע לכל עובד ה'.
להתרכז  שמצליחים  אנשים  שאפילו  ידוע  אכן  כך 
וללמוד בעיון כמה שעות רצופות, קשה להם לרכז מוחם 
ולכוון בתפילתם, כי אז צפים ועולים כל מיני מחשבות, 

שבמשך היום אפילו לא יודעים על קיומם בתאי המח.
הסיבה  את  כתב  זי"ע  מסטאלין  קדישא  הסבא  ואדמו"ר 
כל  ממילא  מתרוממת,  הנפש  התפילה  בשעת  כי  לכך, 
כוחות הנפש מבקשים אז להצטרף ולעלות גם הם, וגם 
הכוחות הרעים שבנפש, התאוות והמדות הרעות, גם הם 
מבקשים אז להתרומם, לפיכך כולם צפים ועולים בשעת 

התפילה.

צעקה
ומה יש לו לאדם לעשות בשעה שבאים אליו המחשבות 

הזרות הללו בעת התפילה?
כותב אדמו"ר מסטאלין, שמי שיש לו שכל יכול להפריד 
לו  שאין  מי  אבל  הרע,  את  ולהשליך  הרע  מן  הטוב  את 

שכל, יש לו לצעוק אל ה' בלבו, ואזי ממילא יומתקו.
זי"ע,  התניא  בעל  הקדוש  הרב  כתב  ביאור  ביתר 
היות  המדות,  העלאת  של  עבודה  להם  יש  שהצדיקים 
והמחשבות הזרות שלהם אינם שלהם אלא של אחרים, 
בכוחם  יש  לפיכך  ועליה,  תיקון  לקבל  כדי  אליהם  ובאו 

להפריד את הטוב מן הרע ולהעלות את הטוב.
אך מי שאינו במדרגה עליונה זו, הרי שהמחשבות הזרות 
שלו, הם המחשבות שלו בעצמו, ומשכך אין לו את הכח 
להעלות את המדות הרעות הללו, יען הוא עצמו מקושר 
אליהם ועומד במדרגה הנמוכה ההיא. על כן העצה היא 

להסיח את דעתו מהן, רק לצעוק אל ה'.
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היוצא לנו מזה

שלנו  העבודה  עיקר 

התפילה,  בשעת  היא 

היצר  את  מניח  בה 

כוחותיו  עיקר  את  הרע 

האדם  את  להפריע 

עצה  ואין  מתפילתו, 

כל  שיתאספו  אלא 

לעמוד  יחד,  העדרים 

הציבור,  עם  להתפלל 

אמיתית  אחדות  מתוך 

לבבות,  פירוד  ובלי 

ידי  על  ה',  אל  ולצעוק 

את  להסיר  כח  יש  זה 

את   - הגדולה  האבן 

מן  ולשתות  הרע,  היצר 

המים החיים.

יהב דעתיה למהדר
דוד: חודש חשון חלף עבר, ויש כאלה שמתחילים 
חדשים...  כמשלוש  ויהי  יבשות.  מין  איזו  להרגיש 
אם  העת,  כל  לחגים  מחוברים  היינו  עכשיו  עד 
מצד עצם חודש חשון שכל מעלתו היא הסמיכות 
העת  שכל  הפרשיות  מצד  ואם  החגים,  לחודש 
יום  נח -  השנה,  ראש  איז  לנו - "בראשית  אותתו 
כפור, לך לך - סוכות, וירא איז וידער ראש השנה", 
הפרשה  בין  קשר  למצוא  יכול  רצה  שמאד  ומי 
מה  אבל  התקיעות...  שלפני  לזוהר  הקודמת 

כעת?....
רבתי;  ותמיהה  בשאלה  לך  לענות  לי  תן  אשר: 
השבוע אנו רואים בתחילת הפרשה כי יעקב אבינו 
ולהתפלל  לעצור  לב  שם  ולא  המוריה,  בהר  עבר 
שהרבי  שמענו  תמיד  כזה?!  דבר  קרה  איך  שם. 
נידח  בית-כסא  שהוא  באיזה  להריח  ידע  זושא  ר' 
שכפרי תמים עשה כאן פעם סוכה, ההוסיאטינער 
בבנין  כי  ולהריח  אביב  תל  באמצע  לעצור  ידע 
מסויים התפללו פעם אחת מנחה, ורק יעקב אבינו 
העולם -  כל  של  הקדושה  בשפיץ  לעצור  ידע  לא 

בהר המוריה?! 
ה'ערוגת  מקשה  הזו  השאלה  את  ממשיך:  אשר 
מוסיף  כשהוא  הברכה,  וזאת  בפרשת  הבושם' 
לשם  לחזור  נזכר  כשיעקב  מדוע  לתמוה, 
קפצה לו הארץ? הוא לא יכל לטרוח קצת 
נפלא  דבר  ומתרץ  לחזור?!  בשביל 

ביותר:
החגים הק' הם יריד לכל השנה. 

וידעו  האחרונים,  הדורות  על  הסתכלו  השמים  מן 
בלי  ויחלפו  יעברו  הק'  שהזמנים  ימים  יגיעו  כי 
יתעורר  ואז  מספיק,  בהם  להתעורר  לב  שישימו 
הלב בזעקה: היכן הייתי?! מדוע לא השכלתי לנצל 
גרמו  לכן  סגור!!  כבר  הכל  כעת  הק'?!  הזמנים  את 
ליעקב אבינו שישכח לעצור במקום המקדש, כדי 
שתהיה מכאן הוראה לדורות, שברגע שיהודי שם 
לב ומשתוקק לחזור להארת החגים, מיד מתרחשת 

לו קפיצת הדרך וכל האורות נפתחים לו שוב!!!
ווארט,  גיוואלדיג'ער  א  איז  דאס  מתערב:  מאיר 
ללא כל ספק. אבל מה היתה ההוא אמינא לשקוע 
ב"דכאון חורף"...? שכחתם שתיכף מגיע חנוכה?...

כי  צדיקים  שאמרו  מה  ידוע  הרי  ממשיך:  מאיר 
את  מרחוק  ראו  כבר  הארוך  לחורף  יצאו  כאשר 
המאירים  החנוכה  נרות   - הקטן  ה'לעכטילע' 
והבוערים, ותחי רוחם... ומי מדבר כעת אחר ראש 
אמר  מטשערנאביל  המגיד  שכידוע  כסלו,  חודש 
שקדושת  בגלל  היא  סליחה  יום  שהוא  שהסיבה 
מתנוצצת   - חתימה  גמר  זמן  שהם   - חנוכה  ימי 
כבר בראש חודש, ועל אחת כמה וכמה כעת כשימי 
עליהם  לפתחינו,  עומדים  תיכף  עצמם  החנוכה 
אמרו צדיקים כי גם החטאים שמובא שלא מועיל 
התשובה  מתקבלת  החנוכה  בימי  תשובה,  עליהם 
על כך, און נאך מיט א פעסטע הקדמה פון א ח"י-

י"ט מיט א כ"א... איך אפשר להירדם?!...
אותנו  מכניסה  השבוע  פרשת  גם  מצטרף:  מנשה 
הוא  הלא  החנוכה,  ימי  של  המרכזי  לענין  עמוק 
ז:  דף  בברכות  הגמ'  שאומרת  וכפי  ההודאה.  ענין 
מיום  יוחי,  בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  ואמר 

אדם  היה  לא  עולמו  את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא 
לאה  שבאתה  עד  הוא  ברוך  להקדוש  שהודה 

והודתו, שנאמר הפעם אודה את ה'. 
מהלכים  שני  במפרשים  מוצאים  אנו  יוחנן: 
עיקריים בטעם ההודאה, הראשון הוא כדבריו של 
ה'  קדם  אודי  זמנא  הדא  שמתרגם:  יונתן  התרגום 
דוד  יפוק  ומיניה  מלכין  למיפק  עתיד  דין  ברי  דמן 
שמיה  קרת  כן  בגין  ה'  קדם  לאודויי  דעתיד  מלכא 
דוד  ממנו  לצאת  שעתיד  שמכיון  והיינו  יהודה. 
מאידך  יהודה.  שמו  קראה  לכן  להקב"ה,  שהודה 
אנו מוצאים ברבים מהמפרשים שאומרים כי טעם 
במעשה  שהודה  על  היתה  יהודה  השם  קריאת 

תמר ואמר "צדקה ממני".
בשני  מדובר  כי  נראה  לכאורה  ממשיך:  יוחנן 
אלו  כי  יודעים  הרי  אנחנו  אבל  נפרדים.  מהלכים 
ואלו דברי אלוקים חיים, והנה מגיע הרמב"ן בספרו 
הענינים:  את  ומחבר  כד)  (פרק  והבטחון  האמונה 
וגם  בוש,  ולא  שהודה  יהודה  הרביעי  שם  וקראה 
שגרם  ולפי  תשובה.  ענין  וזהו  שיודה.  לראובן  גרם 
את  שהרשיע  דוד  ממנו  שיצא  זכה  שיודה,  לראובן 
עצמו והצדיק את ישראל ..והקים עולה של תשובה.

אבל  בכך,  ולדבר  להאריך  מה  הרבה  יש  יוחנן: 
הנקודה העיקרית שמונחת כאן, הלא היא השפיץ 
כי  דפליגי".  מכלל  "מודים   - ההודאה  עבודת  של 
הכנעה  לידי  המביאה  זאת  היא  ההודאה  עיקר 
דוד  וכמו  להיכנע,  צריך  ואני  הצדיק  ה'  כי  והכרה 
ומי  והכנעה.  בהודאה  עצמו  את  שהקטין  המלך 
יודע אם לא לכן דוקא תשובה כזו של ימי החנוכה 

היא שפועלת יותר מתמיד!!.

איספו לי חסידי
אַ זיצונג



מחשבות טהורות
כל סמטאותיה של העיר צפת מובילות היו אל 
העיר  של  במרכזה  שכן  לא  זה  בית  אחד.  בית 
העיר  רב  של  ביתו  בעצמו.  מיוחד  היה  לא  ואף 
רבה  זיע"א  העליר  שמואל  רבי  הבית,  היה 
ומאורה של העיר שכן בו, והיו האנשים עושים 

את דרכם אל הבית.
איש כי התעוררה שאלה על כשרותו של העוף 
הנשחט בביתו, מצא את דרכו אל בית רב העיר, 
העיר  כרב  תפקידו  מתוקף  אשר  שמואל,  רבי 
איסור  בדיני  השאלות  כלל  על  וענה  השיב 
והיתר המצויות לרוב. או כי נזקק אי מי לעזרה 
ימצא  זה  בבית  כי  היה  יודע  שבממון,  בענינים 
זה  בבית  כי  מיידי,  מענה  הן  למבוקשו -  מענה 
חולקו מידי יום כוסות משקה חם לאלפים, והן 
ומוחו  שלבו  העיר  רב  שכן  ארוך,  לטווח  מענה 
נתונים היו לרווחתם וכלכלתם של יהודי העיר, 
הקים מפעלי חקלאות לרוב ובכך נמצא המענה 

למצוקת העוני של יהודי צפת. 
אך לא רק יהודים פילסו דרך אל הבית, ולא רק 
עניני הלכה וצדקה באים היו אל פתרונם על ידי 
רב העיר רבי שמואל. עמי הארץ הגויים, אף הם 
מצאו עזרה בביתו של רבי שמואל. שכן בדעתו 
הגדלים  המרפא  צמחי  ברזי  היה  בקי  הרחבה 
הטמון  ובכוח  ישראל,  ארץ  של  באדמותיה 
וכך  לעולם.  רפואה  מביא  היה  צמחים  באותם 
אלפי  אלף  ולהבדיל  היהודים  את  מרפא  היה 

הבדלות גם את הגויים שזקוקים היו לרפואה.
העולם,  את  קיימו  ליהודים  שהעניק  הרפואות 
כמו שאמרו חז"ל כל המציל נפש אחת מישראל 
הטיפולים  ואילו  מלא,  עולם  קיים  כאילו 
שהעניק לגויים גם הם הביאו בכנפיהם ישועה 
את  במקצת  המתיקו  המרפא  סמי  שכן  פורתא, 
בשנאתם  הערלים,  שעוררו  הקשים  הדינים 

הכבושה ליהודי הארץ.


מזרע חסידים ואנשי אמת היה רבי שמואל, וכבר 
היה מי שאמר כי כל עיקר עלייתו לארץ ישראל 
מלובלין  הרה"ק  של  בהוראתו  אלא  היתה  לא 
זיע"א. על כן אין פלא כי כאשר הפציעה שמשו 
מאווריטש  דוב  אברהם  רבי  הרה"ק  של  הגדולה 
צפת,  העיר  על  וזרחה  עין'  ה'בת  בעל  זיע"א 
נפש.  ובכל  לב  בכל  שמואל  רבי  אליו  התקשר 
וכמים הפנים לפנים, גם רבי אברהם דוב נטה אליו 
אודות  לספר  היו  מרבים  צפת  וזקני  רבה,  חיבה 
אברהם  רבי  רבו  אצל  שמואל  רבי  של  חביבותו 
הקודש,  פעולות  בכל  ידו  את  שהחזיק  דוב, 
לענות  תורה,  של  כדת  לשואליו  הלכה  להשיב 
את המועקות ולעזור למצוקות, וגם, להביא מזור 

ומרפא לחולים בעזרת עשבי המרפא.
את  שולח  היה  עצמו  דוב  אברהם  ורבי  פעמים 
רבי  של  ביתו  אל  רפואה  בעניני  עצתו  מבקשי 
שמואל, למען יכתוש צמחים ויערבב עשבים לכדי 
עצמו  הוא  וגם  מחלותיהם.  לרפאות  מרפא  סמי 

ביקש מפעם לפעם את עזרתו של רבי שמואל. 
ורבי  דוב  אברהם  רבי  כשהלכו  פעם  אירע  וכן 
באחד  ויהי  לעכו,  מצפת  בדרך  יחדיו  שמואל 
השדות ראה רבי אברהם דוב כוורת של דבורים 
ותחב את ידו לתוכה. כאשר הוציאה ראה והנה 
היום  למחרת  דם.  זוב  עד  ועקוצה  נשוכה  ידו 

פנה רבי אברהם דוב אל רבי שמואל ובקשו כי 
יואיל להועיל לו ולהעלות ארוכה למכתו. ואם 
במעשיו  רבו  כוונת  את  שמואל  רבי  ידע  לא  כי 
זאת  הן  "רבי,  השיב:  והסתומים,  הטמירים 
לרפאות  אתם  צריכים  לעצמכם,  אתם  גרמתם 
שמואל,  רבי  העיד  מעשה  לאחר  עצמכם".  את 
הורגשה  כבר  דבריו  את  סיים  כאשר  מיד  כי 

הטבה על ידו של הצדיק.


בצפת  אשר  המדרש  בבית  שחרית  תפילת 
בטליתות  העטופים  האנשים  היתה,  מרוממת 
ולא  התפילה  בתיבות  היו  שקועים  מצויצות 
אמותיהם.  לד'  מעבר  למתרחש  ליבם  שמו 
עטור  שמואל,  רבי  העיר,  תפארת  עטרת  גם 
בתפילין ועטוף בטלית עומד על מקומו במזרח 
השמים  אלקי  לה'  בתפילה  כולו  שקוע  ההיכל, 
שלום  עושה  חושך  ובורא  אור  יוצר  והארץ, 
אהבת  לברכת  נגשים  הנה  הכל.  את  ובורא 
באמת,  הגדול  לשמך  מלכנו  וקרבתנו  עולם, 
יד  את  מניח  שמואל  רבי  וליחדך,  לך  להודות 
על  נפשו  למסור  ומזומן  מוכן  עיניו,  על  ימינו 

קדושת שמו יתברך.
אל  וקופצות  עולות  לטיניות  אותיות   - ולפתע 
עליהם  שהסכימו  וסימונים  צורות  פניו,  מול 

אומות העולם וגויי הארצות, עולים ברעיונו. 
שלצורך  די  'לא  כולו.  כל  נרעש  שמואל  רבי 
בספרי  לעיין  אני  זקוק  ורפואתם  החולים 
הם  באים  התפילה  בשעת  שגם  אלא  הרפואה, 
העולם  מבורא  דעתי  את  ולהסיח  לבלבלני 
שמו  את  לייחד  לי  הם  מפריעות  ומנהיגו. 
אני  שצריך  הוא  אות  אלא  זה  אין  ולקדשו. 
גם  ועמם  אלו,  בספרים  העיון  את  להפסיק 
רבי  החליט  בכלל',  רפואה  בעניני  העיסוק  את 

שמואל בדעתו.
שהופיע  הראשון  החולה  למעשה -  ומהחלטה 
בביתו באותו יום נדהם לשמוע כי מעתה ואילך 
אחרת  כתובת  למצוא  העיר  תושבי  צריכים 
הרב  אין  מהיום  הבריאותיות.  למצוקותיהם 
נעתר  לא  שמואל  רבי  רפואה!  שירותי  מעניק 
כי  סיפר  כאשר  וגם  הלה,  שהכביר  להפצרות 
נענע  דוב,  אברהם  רבי  הצדיק  ידי  על  נשלח 
ונחרצה  כלה  לשלילה.  בראשו  שמואל  רבי 
עמו ההחלטה, כי אין הוא מעניק יותר שירותי 

רפואה כלל!
ופנה  סב  מושיע,  ואין  צרה  שצרתו  החולה  ראה 
חזרה אל ביתו של רבי אברהם דוב. ורבי אברהם 
לפניו  שיבוא  שמואל  לרבי  לקרוא  שלח  דוב, 
הוא  אין  מדוע  זה,  מה  ועל  זה  מה  לפניו  ויספר 

עומד לימין החולה ואין הוא מסייע לרפואתו.


ההרהורים  על  דוב  אברהם  רבי  ששמע  לאחר 
והיטיב  שמואל,  רבי  של  במחשבתו  העולים 
אותיות  מאותם  הנגרמת  ההפרעה  את  להבין 
את  נטל   - תפלתו  בעת  הצצות  לטיניות 
שמואל,  רבי  של  עיניו  על  והעבירה  ממחטתו 
את  עוד  תראה  לא  ואילך  מעתה  לו:  ואמר 
יוסיפו  ולא  עיניך  מול  אל  הללו  האותיות 

לטרדך במחשבותיך כלל.
(אור הגליל - מזקנים אתבונן)

שהיו מספרים
א סיפור

שמירה וליווי לחתן וכלה
יציאה לשוק יחידי

אסור לחתן לצאת יחידי לשוק (היינו לרחוב העיר. ערה"ש) משך כל שבעת א. 
חתן  (הנ"ל)  ע:  שופטים  שמעוני  וילקוט  ספט"ז,  פרדר"א  ע"פ  א  סד  (רמ"א  המשתה  ימי 
דומה למלך, מה המלך הכל מקלסין אותו - אף החתן כן כל שבעת ימי המשתה. מה מלך לובש 

בגדי כבוד - אף החתן כן. מה מלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים - אף החתן כל שבעת ימי 

המשתה. מה מלך אינו יוצא לשוק לבדו - אף החתן כן).

יציאה עם מלווה
פדר"א ב.  ע"פ  עד  א  וחסדא  חינא  סד,  סימן  (פרישה  לצאת  מותר  מלַווה,  לו  יש  אם 

דלעיל). 

קטן או גוי המלווים
הנישואין ג.  סא,  ח  יצחק  (ישיב  מועיל  אינו  גוי  החתן.  ללוות  ראוי  קטן  גם 

כהלכתם פט"ו).

לדבר מצוה
כי ד.  מלַווה,  שא"צ  י"א   - למקווה  או  הכנסת  לבית  ללכת  כשצריך 

על"ב).  ה  ושם  החזו"א,  בשם  ענ"ד  א  רבינו  (ארחות  רע  דבר  ידע  לא  מצוה  שומר 
ויש  היות  הקולא  וטעם  שילַוונו,  מי  לו  אין  אם  רק  מקילים  ויש 

אנשים ברחוב (הליכות שלמה תפילה ה ז).
שמירה בתוך הבית

חתן צריך שימור, לכן גם בביתו לא ישהה לבדו (עה"ש סד ג ע"פ הגמרא ה. 
מקילים  בנין  באותו  או  הסמוכות  בדירות  אנשים  וכשיש  נד:).  ברכות 

קכא,  ע'  שמחה  שלמי  (הגרשז"א -  כלל  שימור  א"צ  הבית  שבתוך  וי"א  בזה. 
הגריש"א - ציוני הלכה פט"ז). 

זמני השמירה
נוהגים ו.  ויש  החופה.  משעת  רק  ושימור:  ליווי  צריך  שחתן  הזמן 

גם ביום החופה. ויש מוסיפים מאחר העליה לתורה בשבת שלפני 
או  שאבותיו  בבירור  יודע  שאינו  ומי  חתן.  נקרא  שכבר  החתונה, 
בארץ  שכן  וכל  בזמננו,  ובפרט  לחוש,  א"צ   - לכך  חששו  רבותיו 
ישראל, שאין מצויים אותם מזיקים שמפניהם הוזהר חתן בשמירה 
ועי'  ליווי.  ענין  הוזכר  לא  החתונה -  שקודם  משבת  כמלך  החתן  מחשיב  תרסט  שבא"ר  (הגם 

שבט הלוי ט עדר: וגם אני שמעתי שיש מחמירים עצמם משעת עליה לתורה, אבל ברור דאין 

ראי' מהלכה וגם לא הי' נהוג בכל המדינות). ומ"מ ישמר כבר ממוצש"ק שקודם 

הנישואין מללכת למקום סכנה אפי' קצת (הגרשז"א - שלמי שמחה ע' קכא). 
חשבון שבעה ימים

אם החופה התקיימה בסוף היום וכבר סיימו ברכות הנישואין קודם ז. 
הלילה - נחשב יום החופה כאחד משבעת ימי המשתה, ומוסיפים 
עליו עוד ששה ימים, ולאחמ"כ אין החתן צריך שימור (כמו שאין מברכים 
ברכות נישואין, הגם שלענין תחנון ובגדי שבת לחתן נוהגים עד שיושלמו ז' מעל"ע כדלהלן).

כלה גם היא צריכה שימור כנ"ל (ערה"ש סד ג ע"פ גמ' ברכות נד: שלשה צריכים ח. 
שימור... חתן כלה).

פניני הלכה בדיני לידה ואחריה
ברכת הטוב והמטיב 

האם מברכים הטוב והמטיב על לידת נכד? א. 
כשמרגיש שמחה עצומה י"א לברך (א"ר בשם ס"ח. ז"ל בסימן תתמג: זקן אחד  ת.  
היה בעיר אחת ובנו בעיר אחרת כשנולד לבנו בן וכן כשנולד לבתו בן היה מברך הטוב והמטיב, 

אמרו לו הלא לא אמרו אלא אם נולד לו בן לעצמו, אמר אפי' נולד לצדיק בן ואני אוהבו מפני 

צדקותיו אם נולד לו בן אני מברך. קצוה"ש סד. ולדעתו זוהי גם שיטת הרב בסדב"ה. וז"ל: כל 

י"א  והמטיב).  הטוב  מברך  כנפשו  אשר  רעו  או  רבו  או  אביו  שהוא  כגון  בטובתו  שמח  שלבו 

שלא לברך (בה"ל רכג ד"ה ילדה. עי' מג"א רכה. ז"ל תשו' הרשב"א ד עז: לא די בשמחה, 
אלא הנאת תועלת קאמר. ובלידת אשתו זכר יש לאב ולאם הנאת תועלת).

מתי והאם תברך אשה הגומל אחרי לידה? ב. 
ז"ל הרב (סדר ברכת הנהנין יג ג): כל אשה יולדת כשתקום מחליה תברך  ת.  
וכן  עכ"ד.  מבפנים.  אנשים  עשרה  וישמעו  נשים  של  הכנסת  בבית 
היולדת  לבית  מנין  שמביאים  או  ירושלים,  בני  אצל  המנהג  הוא 
לברך שם הגומל אחר תפילת ערבית ואמירת  ברכו ע"י הבעל (בדי 
אמנם  נג).  ד  תשוה"נ  י,  ס  תנינא  מנח"ש  נא.  זוננפלד  להגרי"ח  חיים  שלמת  ו,  סה  קצה"ש 

מנהג העולם בכללות שלא לברך (ערה"ש רכג ו, מ"ב ריט ג, שסדר ברכה זו בפני 
עשרה, ואין זה מדרך נשים וגדר צניעות). 

מהו מנהג 'ברכו' ביולדת?ג. 
דכתיב  כהודאה,  הוי  ה'  את  ברכו  כשאומר  ריט:  סימן  רבה  באליה  ת.  
[במזמור לתודה] הודו לו ברכו שמו, וביולדת יכוון הבעל כשאומר 

ברכו שנותן הודאה בשביל אשתו והיא תענה אחריו. 
מהו פשר המנהג שלא לצאת מהבית אחר לידה עד שתשמע ברכו?  ד. 

יהיה   – מהבית  שיוצאת  הראשונה  שהפעם  שנוהגים  מקומות  יש  ת.  
לדבר שבקדושה, ולכן נהגו באותם מקומות שאינה יוצאת מהבית 
בפנים  ונרמז  מו,  סימן  או"ח  גרינוולד  יהודה  (זכרון  ברכו  לשמוע  היציאה  טרם 

מאירות קכד). 

אדמו"ר הזקן זי"ע אמר:
די וועלט זאגט אז מיר הייסן שרייען אין דאווינען, מיר הייסן גאר נישט, נאר מיר זאגן 
אז מ'זאל הערין פירוש המלות, ממילא אז מ'הייבט אן הודו און מ'הערט וואס מ'בעט, 

ווילט זיך שרייען. 
אנחנו  אלא  כלום,  מצוים  לא  אנחנו  בתפילה,  לצעוק  מצוים  שאנחנו  אומרים  העולם  [תרגום: 
אומרים שישמעו את פירוש המלות, ממילא כשמתחילים הודו ושומעים מה שאומרים, רוצה 

הלב לצעוק].

להגות באמרי שפר

פסקי הלכות מלוקטים מהשו"ע והפוסקים 
שונה הלכות

ליד

ג



יעמדו על הברכה

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בנזר תפארה

הרב יואל ב"ר יום טוב נייהויז 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 אלטר עקיבא ברנשטיין 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

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בנזר תפארה

הרב יוסף ב"ר זלמן גרוסמן 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

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בנזר תפארה

הרב יהושע גרוסמן שליט"א
לרגל אירוסי בנו מבחירי חבורתינו הק' חיים שלמה 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 בנזר תפארה

הרב משה מרדכי ב"ר יוחנן רכטשפר 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

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בכתר מלכות

הרה"ח ר' אליהו חיים קוריץ שליט"א
לרגל נישואי בנו מבחירי חבורתינו הק' 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 

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

קהילות הקודש
תולדות החסידות בעיר סטאלין (ז)

שתהא שלהבת עולה מאליה
לחנוכה  הבזיכים  את  מכינים  כבר  אנ"ש  אברכי 
תורה,  של  שעה  ועוד  שעה  עוד  מוסיפים 
ליום  מיום  כהלכה  שבת  שישי  על  ומתענגים 
הכלים נעשים זכים מצוחצחים, ופניהם זורחים 
פך  את  להביא  אלא  נותר  לא  כעת  ומאירים, 

השמן הטהור ולהדליק נר.
השמן  כד  יחולק  החנוכה  ימי  לקראת  בעזהי"ת 

הטהור מסוכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
לכל הלומדים שמונה שעות בימי שישי ושבת.

הזכיה  את  תחמיץ  אל  יקר,  אברך 
ותזכה  שעותיך  את  עדכן  הנפלאה, 

להביא את האור לביתך

מרן אדמו"ר אור ישראל זיע"א בסטאלין
הזקן  אדמו"ר  מרן  של  הסתלקותם  לאחר  כאמור, 
המשיכו  זיע"א,  הצעיר  אדמו"ר  מרן  הק'  ובנו  זיע"א 
מרן  קדישא  להינוקא  בהתקשרותם  החסידים 
אדמו"ר אור ישראל זיע"א, שהיה אז פחות מבן חמש 

שנים.
להניח  קדישא  הינוקא  שהתחיל  הזמן  כשהגיע 
דהילולא  יומא   - תרמ״ב  תשרי  כ״ו  ביום  תפילין, 
מסטאלין  הרא"ש  הס"ק  אדמו"ר  מרן  אבי־זקנו  של 
זיע״א - מספר שבועות טרם שחגגו את שמחת הבר־

שיביא  ז"ל  אשר  אברהם  רבי  מהרה"ח  ביקש  מצוה, 
את הארגז מאוצר המנוצר אשר ירש מנחלת אבותיו 
צדיקים  של  תפילין  זוגות  סדורים  היו  שם  הקוה״ט, 
קדמונים, והינוקא קדישא בחר לו מהם את התפילין 
של הרה״ק בעל התולדות יעקב יוסף זיע״א, והניחם. 
אשר  אברהם  לרבי  פנה  כשחלצם  התפילה  לאחר 

ואמר אליו כי אינו יכול להניחם יותרא. 
ז״ל  אוירבך  מרדכי  יהושע  ר'  מהרה"ח  ביקש  ואז 
שיתקין עבורו תפילין חדשים. וכאשר רי"מ השיב לו: 
הלא יש לך הרבה זוגות תפילין מירושת אבותיך, והם 
אמרו עליך שאתה מניצוץ שלהם, ולך נאה להניחם! 
גימעגט  האבין  "זייא  לשונו:  במתק  הינוקא  נענה 
זאגין, אבער איך דארף זעהן אז איך זאל קיין ּפַארַאך 
ניט זיין" [-הם היו יכולים לומר גדולה עלי, אבל אני 

צריך לשמור על עצמי שלא להיות...]ב.
שישי  ביום  שנה  באותה  שחל  תרמ״ב,  כסלו  י׳  ביום 
ערש״ק פר׳ ויצא, נערכה שמחת הבר־מצוה בסטאלין 

ורבתה השמחה בחצר הקודש.
עם  זיע"א  ישראל  אור  רבינו  נתארס  שנה  באותה 
הרבנית מרת ברכה שיינדל ע״ה בתו של דודו הרה״ק 
זיע״אג.  אדמוה״ז  מרן  של  חתנו  מזלאטיפולי  דוד  רבי 
דשנת  שופטים  פרשת  קודש  בשבת  שנה  וכעבור 
סטאלין,  בחצה"ק  ה'אויפרוף'  שמחת  נערכה  תרמ"ג 
ומיד לאחר השבת יצאה פמליית החתן ומלוויה לעבר 
העיר ראחמיסטריווקא, מקום מגוריו של הרה"ק רבי 

יוחנן מראחמיסטריווקא זיע"א זקינה של הכלה.
שבת  ערב  ו'  ביום  להתקיים  נועדה  הנשואין  שמחת 
היו  עיכובים  שכמה  אלא  תרמ"ג,  אלול  י"ב  קודש 
המועד,  את  איחרו  דבר  של  שבסופו  עד  הדרך,  על 
שישי,  ביום  לרחמיסטריווקא  הגיעו  ומלוויו  והחתן 
היום בו נועדה להיערך החתונה. ועל כן הורה הרה"ק 
ראשון  ליום  החתונה  את  לדחות  מראחמיסטריווקא 

בערב. 
שוב  ונערכה  לתורה  החתן  עלה  תצא  כי  פר'  בשבת 
שמחת ה'אויפרוף' בשנית, ולמחרת ביום הראשון י"ד 
בהשתתפות  רבה,  בשמחה  החתונה  התקיימה  אלול 
שמנתה  קבוצה  ובתוכם  החסידים,  מגדולי  רבים 
במיוחד  שבאו  ישראל  מארץ  חסידים  עשר  שלושה 

א.  מפי הרה"ח ר' אהרן הויזמן ז"ל ששמע מהרה"ח ר' אהרן אוירבך 
ז׳׳ל.

מוהרא״א  אדמו"ר  מרן  לפני  ז"ל  מנדל  חיים  רבי  הגה״ח  סיפר  כך  ב.  
מקארלין זיע"א.

ג.  כבר בשנת תרל"ט, בהגיע הינוקא קדישא לשנתו העשירית, דיברו 
עם  שידוכין  בקשרי  בא  כבר  ואף  ומפורסמים,  צדיקים  עם  נכבדות  בו 
אלא  זיע"א,  מסקווירא  יצחק  ב"ר  דוד  רבי  הרה"ק  של  הבכירה  בתו 
שלמרבה הצער חלתה הכלה במחלה קשה, ובחורף של שנת תרמ"ב 

שבקה חיים לכל חי.

להשתתף בשמחת עטרת ראשם ותפארתם.
באותה עת הגישו לו החסידים כתבי מגידות ונשיאות 
ישראל  מארץ  אף  תפארה.  בנזר  רבינו  את  לעטר 

נשלח כתב נשיאות קודשד.
לאחר הנישואין נשאר רבינו להיות סמוך על שולחן 
זיע"א,  מראחמיסטריווקא  הרה"ק  חותנו)  (אבי  זקינו 
רק  תרמ"ד.  שנת  הראשונה,  השנה  משך  שהה  שם 
לבית  רבינו  שב  תרמ"ה  דשנת  השנה  ראש  לקראת 
עדת  את  להנהיג  והחל  שבסטאלין,  הקוה"ט  אבותיו 

חסידי קארלין ברמה, ותיכון מלכותו מאד.
רבינו  של  הדרו  זיו  למראה  אנ"ש  התרגשות  את 
כשהוא עטור בטלית על ראשו, אין לתאר. החסידים 
מגודל  כאחד  ושמחו  בכו  הקודש  בצל  אז  ששהו 
שהיה  הנפש  התרוממות  בלבם  ונחרט  ההתרגשות, 

אז בימים הנוראים.
כל ימי נשיאותו והנהגתו של רבינו, עד אחרית ימיו, 
אור  וזרח  הציץ  משם  בסטאלין.  הקודש  משכן  היה 
תבל,  שבתפוצות  אנ"ש  מושבות  מקום  לכל  לישרים 
והיוותה כאבן שואבת לרבים מחבורת אנ"ש שבארץ 
ישראל שזכו לנסוע להסתופף בצל הקודשה, שמשם 
היו שואבין מקור חיותם, מנקודת האמת מורשת כ"ק 
שנתברך  וכפי  זיע"א.  זצוקללה"ה  הקוה"ט  רבותינו 
פעם מזקינו אדמוה"ז בלשון קדשו: "צוואנציג טויזנט 
אידין זאלין אויף דיר קוקין, און דוא זאלסט אין זייא 
אריין קוקין!" [-עשרים אלפים יהודים יסתכלו עליך, 

ואתה תביט ותסתכל בתוכם]ו.

הקמת חצר הקודש מחדש
ובשנת  בסטאלין,  רבינו  של  שלוותו  ימי  ארכו  לא 
שלפני  הוואך-נאכט  ליל  כסלו,  י"א  בליל  תרמ"ו 
הי"ד  אשר  רבי  הרה"צ  בכורו  בנו  של  הברית-מילה 
אבותיו  ובית  בסטאלין,  גדולה  שריפה  פרצה  זיע"א, 

הקדושים עלה ונהפך למאכולת אשז.

ד.  מרן אדמו"ר הזקן זיע"א כבר הועיד את אנ"ש דארץ ישראל לנכדו 
הינוקא קדישא, כמובא בכתבי הרה"צ ר' יצחק מנשה הכהן רוזנפלד 
ז"ל: כשהיה [מרן אדמו"ר אור ישראל זיע"א] עוד ילד, נכנס אביו ז"ל 
מנות  המשלוח  את  נשא  והוא  ז"ל,  הזקן  לאדמו"ר  מנות  המשלוח  עם 
השליח  נכבד  מאד  מה  "אה!  ז"ל:  אדמוה"ז  לו  אמר  אח"כ  ידיו,  על 
אתן  מתנה  איזה  להילד:  אמר  ואח"כ  מנות",  המשלוח  עמו  ששלחת 
לך? כסף וזהב אבנים טובות ומרגליות זה הכל נחשב בעינינו לכלום, 

רק אתן מתנה "ארץ ישראל יודין פאר חסידים".
ה.  בשנת תרנ"ז, הסתופפו בצל הקודש כעשרים איש מסלתה ושמנה 
באו:  דטבריא  מאנ"ש  הם:  ואלו  בארה"ק,  קארלין  חסידי  אנ"ש  של 
ב)  אליאך.  יהושע  אהרן  ר׳  הרה״ח  ונכדו  אשר,  אברהם  ר'  הרה״ח  א) 
הרה"ח ר׳ יהושע מרדכי אוירבך, ובניו ג) הרה״ח ר׳ אלעזר ד) והרה״ח 
ר׳ אהרן. ה) הרה״ח ר׳ ישראל בער שו״ב העליר. ו) הרה״ח ר׳ אהרן ב״ר 
שיפמאן.  אברהם  ר׳  הרה״ח  ח)  יעקב  ישראל  ר'  הרה"ח  ז)  חיים  ברוך 
מאנ"ש  שטרנברג.  י)  ליטוויק  ברוך  ר׳  הרה״ח  ט)  באו:  דצפת  מאנ"ש 
דירושלים באו: יא) הרה״ח ר׳ אהרן משה שפירא. יב) הרה״ח ר׳ הירש 
מקרייניק. יג) הרה״ח ר׳ מאניס ב״ר זושא הויזמאן. יד) הרה״ח ר׳ יעקב 
הרה״ח  טז)  הלטובסקי.  יוסף  משה  ר׳  הרה״ח  טו)  מקשאנוב.  גרונר 
יח)  לעווינטאל.  הלוי  לייב  זלמן  ר׳  הרה״ח  יז)  ויינגארטן.  יהושע  ר׳ 
הרה״ח ר׳ אהרן נעכעס. יט) הרה״ח ר׳ מאיר דוד שוטלאנד. כ) הרה״ח 

ר' מענדל בוכוואלד מצאנז.
פעם  ז"ל:  רוזנפלד  הכהן  מנשה  יצחק  ר'  הרה"צ  בכתבי  הובא  כך  ו.  
על  הינוקא]  [-את  ונשאו  ז"ל  בנימין  ישראל  ר'  הרה"ח  נכנס  אחת 
ידיו, ואמר לו אדמו"ר הזקן זי"ע מה הילד אומר, והשיב לו הוא מברך 
זיין,  זאלסט  עליונה  בריכה  "א  להילד:  אדמוה"ז  אמר  אח"כ  אתכם, 
צוואנציג טויזנט אידין זאלין אויף דיר קוקין, און דוא זאלסט אין זייא 

אריין קוקין".
החסידים  מזקני  ששמע  אומר,  היה  ז"ל  הויזמן  אהרן  ר'  הרה"ח  ז.  
שהשריפה פרצה בשנה לאחר שחזר רבינו לסטאלין לאחר נישואיו. 

רבינו,  את  לנחם  העיר  מושל  הגיע  השריפה  לאחר 
היום  להיות  מוכן  שאינו  אדם  "בן  רבינו:  אליו  נענה 

מלך ולמחרתו יהיה חופר באדמה, אינו בן אדם"ח.
עד מהרה עמד רבינו והחל להקים מחדש את נחלת 
ר׳  הרה"ח  את  שלח  כך  ולשם  בסטאלין,  הק'  אבותיו 
לבוא  החסידים  את  לעורר  ז״ל  דווינסקי  דוד  יצחק 
הקודש  אגרת  בידיו  ומסר  הבית,  בבנין  ולסייע 

דלהלןט:
ישראל,  בני  עם  היקרים  אה׳  אנ׳׳ש  כל  לכבוד  ב״ה, 
ובניהם  ונשיהם  הם  שהם,  מקום  בכל  יהיו  ברוכים 
להם  יהי׳  שלום  שלום,  להם  אשר  וכל  ובנותיהם 
ויתרומם  רבה,  ועותרא  רויחא  ומזוני  חיי  בני  בברכת 
קרנם ומזלם בכל עניניהם וחפציהם לטובה ולברכה 
לאיוש׳׳ט, בשפעת חיים טובים ארוכים ושלום כיר״א. 
יתבשרו כלם כי החילותי לבנות בניני, יוסיף השי״ת 
לשמחינו בבנין שלום, ולא ימוש חסדו מאתנו להיות 
בנין עדי עד, ולהיות שמחים בבנין שלום, וישפיע ד' 
ית' שפעת חסדו וברכתו על כל הבאים בעזר להקימו. 
והגם כי הודעתי לאנ"ש הרחוקים והקרובים וקראתי 
לעזרה, אך מהם מהרו לבוא בברכתם ומהם רפו ידם, 
אני  שולח  לכן  כזה.  גדול  בדבר  התרשלו  כן  על  כי 
ר׳  הר'  זה]  כתב  המוכ"ז [-המוסר  ידידנו  את  במכוון 
ולבלי  הטוב  לעשות  לעוררם  דיווינסקי,  דוד  יצחק 
בעסק  ידי  מתומכי  להיות  וימהרו  כלל,  רפיון  תת 
אך  לחסרון  יחושו  ואל  האפשרי,  זירוז  בכל  הבנין 
יוסיפו להטיב, ויתמלא בעז״ה משאלות לבם כנדבת 
לעשות  ריעיו  ואת  א״ע  יתחזק  או"א  וכל  הטוב.  לבם 
של  כוחו  כפי  למוכ"ז  וימסרו  כזה  גדול  בדבר  הטוב 
ובפרט  הצורך,  לעת  לידי  יגיע  ובטח  ויותר,  כאו"א 
להיות  כאו"א  ויחיש  לעזר,  צריכה  שעה  כל  כעת  כי 
חלקו חלק הטוב בבנין זה. יהא כל אחד כתוב ורשום 
אנו  ובטוחים  ידי,  תשיג  אשר  כפי  לחיים,  וחקוק 
בחסדי השי״ת בעשותם ככה שיקבלו כל הטוב ברוב 
בתיבות  תמכתי  עולמים,  תשועת  בד׳  ויוושעו  ברכה, 
אשר  כל  ועל  עליהם  בברכה  אסיים  לכן  הסדורות, 

להם שלום.
סלה,  כה"ט  להופיע  ברכתם  וחפץ  דו״ש  אה׳  מנאי 

בברכת בני חיי ומזוני רויחא לאויש"ט אכי"ר.
ישראל בהרב מהר"ר אשר זצ״ל

עבור  נבנה  הקודש  ובחצר  החלה,  הבנין  מלאכת 
לשם  אך  המדרש,  ובית  קודש  נאוה  ביתו  רבינו 
ניתן  וזה  השלטונות,  לאישור  זקוקים  היו  הפעלתו 
ודרישות  תנאים  מספר  ומולאו  שנתקיימו  לאחר  רק 
נכנס  תרמ״ט  חורף  בתחילת  וכך,  הממשלהי.  מצד 
אף  על  הקודש,  בחצר  החדשה  בדירתו  לגור  רבינו 
שעבודות הבניה באגפים אחרים עדיין לא הסתיימו.

(המשך יבוא בעז"ה)

שביקר  נכר  מבן  תיאור  רשימות  לפי  הוא  המדוייק  התאריך  אולם 
באיזור פולסיא בשנת תר"נ, וכך כותב [בתרגום]: הרבי חי בארמון עץ 
רחב מימדים שנבנה לא מזמן. הארמון הקודם של הרבנים מסטאלין 
נשרף, והשריפה קרתה באותו לילה כשכל העדה חגגו ברית מילה של 
הבן הבכור... [רבי אשר נולד ביום ד' כסלו תרמ"ו, והברית התקיימה 

בי"א כסלו].
ח.  מכתבי הרה"צ ר' יצחק מנשה הכהן רוזנפלד ז"ל.

ט.  נדפס בס' ברכת אהרן עמ' קנד.
י.  בשלהי שנת תרמ״ח חתם רבינו על מסמך ברוסית שמאשר העמדת 

הקרקע שבבעלותו לצורך בית המדרש.
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