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

אבנים
טובות

למשנת רבותינו הקדושים זיע"א

א

אשירה לה'
עומדים אנו על מפתנה של השבת הנעלית 'שבת 
עצמם  מברכים  היו  הראשונים  חסידים  שירה'. 
בשבת  כמו  השירה  את  השנה  כל  לומר  שיזכו 
שירה, אם כן עלינו לראות על כל פנים, שהשירה 

של שבת שירה עצמה תהיה כדבעי. 

בשמחה ובטוב לבב
מדריכנו  זי"ע  מסטאלין  קדישא  הסבא  רבינו 
לומר  "יזהר   - שלו  היום  בסדר  למעשה  הלכה 
שירת  ובפרט  לבב  ובטוב  בשמחה  דזמרה  פסוקי 

הים, כי זה שלימות הנפש". 
וישאל  לבב,  וטוב  שמחה  על  אפוא  הוא  הדגש 
השמחה  את  מביאים  אכן  מהיכן   - מיד  השואל 

הנחוצה כל כך?... 
לגמרי,  מופרכת  השאלה  עצם  דאמת  אליבא  אך 
שכן כל יהודי יש לו לשמוח בשמחה נצחית בכך 

הארצות  כגויי  חלקנו  שם  שלא 
לחלקו  ה'  לעם  להיות  וזיכנו 
ולנחלתו. אך בכל זאת כדי לעורר 
ביתר  ולהתחדש  הלבבות  את 
יקרים  לדברים  ונציץ  הבה  שאת, 

המתגלים בפרשתנו.
 - במדרש  אומרים  חז"ל  הנה 

המלאכים  בקשו  הים  מן  ישראל  שעלו  בשעה 
שיאמרו  המתינו  הקב"ה  להם  אמר  שירה,  לומר 
ישראל מקודם, שנאמר 'קדמו שרים אחר נוגנים'. 
המלאכים  הניחו  ולא  שירה  לומר  הנשים  בקשו 
ואמרו מקודם. אמר: השמים איני מקבל דבריכם, 
המלאכים,  כך  ואחר  תחלה  יאמרו  הנשים  רק 
מתעוררת  כבר  אלו  חז"ל  דברי  מעצם  הנה  וכו'. 
שלנו  ותשבחות  השירות  שהרי  בלבנו,  השמחה 
משירת  יותר  לקב"ה  חביבים  החומר,  קרוצי 

המלאכים. 
בדברי  בוער  ממש  הק'  בספר  הזקן  אדמו"ר 
הם  ישראל  "כי  לבאר:  ומוסיף  הללו,  המדרש 
המלאכים  כי  מהמלאכים,  יותר  גדולה  במדריגה 
שמצווים  מה  רק  להם  אין  כי  עבד  בחינת  הם 
אותם, ונקראים עומדים, אבל ישראל הם בחי' בן, 
עשיות  ע"י  למעלה  למעלה  תמיד  הולכים  שהם 
נעשים  הם  ועי"ז  וכו',  מהלכים  ונקראים  שלהם, 
בנים למקום ויכולים לעלות למדריגה יותר גבוה 
אלקים  ברכו  'במקהלות  נאמר  וע"ז  מהמלאכים. 
י"י ממקור ישראל', כפי ששמעתי מא"א אדומו"ר 
ומשיגים  ממקור  מתברכים  שישראל   - זצ"ל 
בשם, מה שאין המלאכים יכולין להשיג, ולזה 
המלאכים"  של  לשיר  קודם  ישראל  שירת 

וכו'.
לא  כבר  שכאלו  דברים  אחר  הנה 
שמחה  מגייסים  מהיכן  קשה 
בהעלותינו  שכן  הים,  לשירת 

על לבבנו כי הקב"ה וכל המלאכים מצפים שאנו 
לפניו  שירה  לומר  פינו  את  נפתח  החומר  קרוצי 
- כבר מתמלא לבבנו בשמחה רבה לאין שיעור. 

מתוך הקושי דווקא
אנחנו  מה  עם  נפשו,  מרת  יודע  לב  מאי,  אלא 
באמת  אבל  עוברים.  אנחנו  ומה  מתמודדים 
וכפי  ונעלית,  גדולה  לשמחה  סיבה  גופא  הא 
מדוע  שם,  אחר  בקטע  מבאר  הזקן  שאדמו"ר 

ישראל יותר גדולים מהמלאכים -
בחירה,  שום  שם  שאין  העליונים  בעולמות  "כי 
מה  רק  כלום  מדילי'  להוסיף  להשיג  יכול  אין 
ואפילו  וב"ש,  ב"ה  הבורא  גדולת  לו  שמראים 
אומרים  ואין  עומדים,  נקראים  ושרפים  מלאכים 
שירה עד שישראל מקדשים שמו של הקב"ה בזה 
העולם ואומרים קדוש ואח"כ אומרים המלאכים. 
יש  העולם  שבזה  מפני  הוא  והכל 
שלו  את  עושה  והיצה"ר  בחירה 
לתאוות  איש  כל  להסית  יום  בכל 
לו  עוזר  וכשהקב"ה  רח"ל,  העוה"ז 
האבן,  לבו  ומשבר  לו  שומע  ואינו 
ואדרבה כשמראה לו אהבת עוה"ז 
ומתבונן  הקב"ה  אהבת  מזה  משיג 
עליו  ומקבל  עוה"ב,  תענוגי  גדולים  כמה  בעצמו 

אהבתו ויראתו של הקב"ה"...

תיקון נשגב בכל עת
אמנם לא כל העיתים והזמנים שוים, ולא כל פעם 
שום  כשאין  גם  אולם  עמנו.  פנויים  והלב  המוח 
הכוחות  כל  את  להכניס  עלינו  מוטל  כלל  הרגש 
הזקן  שאדמו"ר  כמו  נפש,  במסירות  הים  בשירת 

קובע: 
שעתיד  ומה  שהיה  מה  הכל,  יש  הים  בשירת  "כי 
האדם  שצריך  הענינים  וכל  הגאולות  וכל  להיות, 
האדם  יאמר  אם  ואמר:  הים.  בשירת  נכלל  הכל 
מה  לפי  כ"א  נפש  ובמסירת  לב  בכל  הים  שירת 

שהוא, יתוקן כל עניניו בגוף ונפש".  
וכן מוסיף ומפרט יותר במכתבו, שצריך להאמין 
בגשמי  הענינים  לכל  תיקון  ודיבור  דיבור  "שכל 

ורוחני".
כמו כן כותב עוד במקום אחר, כי אמירת השירה 
כוחותיו  כל  את  לשנות  באדם  לפעול  יכולה 
וטבעיו הרעים, וזה לשונו: "ע"י השירה, אז נבהלו 
אלופי אדום - כחות אם, אילי מואב - כחות אב". 

בלבנו  ויטע  שמו  כבוד  דבר  על  השי"ת  יעזרנו 
אהבתו ויראתו ונשיר לפניו בכל עת ובכל שעה.

שבת שלום ומבורך
איגוד האברכים

המלאכים  וכל  הקב"ה 
שאנו  ומצפים  עומדים 
נפתח  החומר  קרוצי 
שירה  לומר  פינו  את 

לפניו

 גליון 

תקנה
פרשת בשלח

תשפ"ג

מילי דחסידי (טו)
חידושים ואמרות עובדות ופנינים

מלוקטים על סדר הש"ס

מכווין  שאתה  מה  היינו  (ז.).  מתפלל  שהקב"ה  מנין 
[מדבר] [מתפלל] בתפילה הוא בחיות הקב"ה. 

(שס"ה סעיפים)

לברכה?  צריך  הקב"ה  ח"ו  וכי  (ז.).  ברכני  בני  ישמעאל 
לעילא.  אתערותא  עביד  דלתתא  באתערותא  אלא, 
וברכה הוא לשון המשכה, ולפי ערך בחינתם והמשכתם 
שהם מוסיפין כח ורצון בפמליא של מעלה, כך משפיע 

להם הקב"ה הברכות למטה.
(בית אהרן קיג:)

מבלעם  חוץ  שעה  אותה  לכוין  יכולה  בריה  כל  ואין 
עליון,  דעת  ויודע  טז)  כד,  (במדבר  ביה  דכתיב  הרשע 
ידע,  הוה  עליון  דעת  ידע  הוה  לא  בהמתו  דעת  השתא 
אלא מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך 
הוא כועס בה, והיינו דאמר להו נביא לישראל עמי זכר 
נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו', מאי למען דעת צדקות 
ה' וכו' (ז.). וצריך ביאור, מה תירצה הגמרא על הקושיא 
'השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע', 
הא חזינן שידע דעת עליון, שהרי היה יודע לכוין אותה 
שהאמוראים  מה  בה,  כועס  הוא  ברוך  שהקדוש  שעה 
תמצא  ואם  זה.  הוא  תירוץ  ומה  לכוין,  יודעים  היו  לא 
דעת  ויודע  כתיב  קרא  הא  עליון,  דעת  אינו  זה  לומר, 
שעה  אותה  לכוין  יודע  שהיה  על  ופירשוהו  עליון, 
וחזרה קושיא למקומה - 'השתא דעת בהמתו לא הוה 

ידע' כו'. 
בספה"ק  נרמזו  הדברים  [ושורש  לומר  יש  ואולי 
ענין  ביאור  בהקדם  ותרס"ג)],  תרנ"ד  (בלק  אמת  שפת 
ית'  לבורא  התקשרות  ע"י  היא  שהנבואה  הנבואה, 
הוא  שאז  אלקות,  גילוי  בחי'  עד  מאד  גבוהה  במדרגה 
במדות.  הוא  ית'  לבורא  ההתקשרות  ואופן  מתנבא, 
שפיר  טוב  כולו  שהיה  רבינו  משה  בשלמא  והשתא 
השיג  איך  רע,  שהיה  בלעם  אך  ית',  להבורא  התקשר 
הבורא  הלא  ית',  להבורא  בהתקשרות  נבואה  מדרגת 
במדת  נדבק  שבלעם  הוא  הפירוש  אלא  טוב.  כולו  ית' 
הזעם בזו הרגע כמימריה, ועל ידי דביקות זו ידע דעת 
על  הגמרא  תירוץ  וזהו  הנבואה.  מדרגת  והשיג  עליון 
עליון  דעת  ידע  הוה  לא  בהמתו  דעת  'השתא  הקושיא 
הוה ידע', שהגמרא משני 'אלא מלמד שהיה יודע לכוין 
עצמו  והדביק  כלומר  בה',  כועס  שהקב"ה  שעה  אותה 
בה. ובלעם היה סבור שהזעם גופא הוא אחת ממדותיו 
הקב"ה  באמת  אבל  לזה,  שייך  הוא  כן  ועל  הקב"ה,  של 
תכלית  כל  אלא  עצמה  בפני  מדה  הזעם  ואין  טוב,  כולו 
הזעם הוא בשביל שעל ידו יבוא טוב. וזהו 'למען דעת 
צדקות י"י', הייינו למען ידעו שגם הזעם הוא צדקות ד'. 
(כ"ק אדמו"ר שליט"א, וע"ע באריכות בדב"ק בלק תשע"ד)



ב

ראש השנה לאילן
שמאי,  בית  כדברי  לאילן  השנה  ראש  בשבט  באחד  שנינו: 

בית הלל אומרים בחמשה עשר בו.
זו  שבמשנה  הנוסח  בשינויי  דקדקו  הקדושים  בספרים 

מבכל המשניות, כדלהלן:
רבים  לשון  אמרו  ולא  'לאילן',   - יחיד  לשון  אמרו  למה  א. 
'לירקות',   - ההיא  המשנה  כל  שאר  וכנוסחת  'לאילנות',   -

'לשמיטין', 'ליובלות' וכו'. 
ב. למה שינה התנא לשונו מבכל הש"ס, שבכל מקום הנוסח 
וכאן  וכו'',  אומרים  הלל  ובית  וכו'  אומרים  שמאי  'בית  הוא 
שאכן  הוא  זה  נוסח  שמשמעות   - שמאי'  בית  'כדברי  אמר 
בית  וכדברי  בשבט  באחד  הוא  השנה  שראש  הוא  ההלכה 
ואומרים  חולקים  הלל  שבית  הוסיף  זה  שעל  אלא  שמאי, 
למה  א'  טעמים:  משני  קשה  זה  ודבר  בו.  עשר  בחמשה 
התנאים  מדרך  זה  אין  והלא  כמאן  הלכתא  התנא  הכריע 
לפסוק הלכה. ב' שהרי הכלל הוא דהלכה כבית הלל במקום 

בית שמאי [מלבד י"ח דבר].
שהנה  זי"ע,  הזקן  אדמו"ר  מתרץ  הראשונה  הקושיא  את 
וזהו  המוות.  ועץ  החיים  עץ  רוחניים:  אילנות  שני  יש 
שבמשנתנו אמרו 'לאילן' בלשון יחיד, כי ראש השנה לאילן 
לא  אבל  החיים,  אילן  והיינו  מביניהם,  אחד  לאילן  רק  הוא 

לאילן האחר.
ואת הקושיא השניה תירצו בספרים הקדושים, כי אכן הכל 
בית  וכשיטת  האילנות  מתחדשים  בשבט  שבאחד  מודים 
ניכר  החידוש  אין  עדיין  זו  בשעה  זאת  שבכל  אלא  שמאי, 
לעין, ורק ביום חמשה עשר בשבט הוא ניכר. ולכן סברי בית 
הלל שראש השנה הוא בחמשה עשר בו, כי רק אז מתגלה 

החידוש.

אור התורה
האחד  על  בתורה  שכתוב  למה  מאד  תואמים  אלו  דברים 
לחודש העשתי עשר - ראש חודש שבט, שבו 'הואיל משה 
התורה  היינו  החיים'  'עץ  הרי  כי  וזהו  התורה'.  את  באר 
ומה  בה'.  למחזיקים  היא  חיים  'עץ  שכתוב  וכמו  הקדושה, 

לשון  'בשבעים  רש"י  מפרש  התורה',  את  'באר  דכתיב 
הרי"מ  חידושי  בעל  ביאר  לכך  הסיבה  ואת  להם'.  פירשה 
זי"ע, שבזה המשיך משה רבנו את אור התורה בכל שבעים 
שבעים  כל  תחת  בגלות  ישראל  כשיהיו  שגם  הלשונות, 

האומות, יהיו יכולים לידבק בתורה הקדושה.
כוחות  שבעים  בעצם  הם  הלשונות  ששבעים  מוסיף,  והוא 
בראש  רבנו  משה  שהמשיך  האור  וזהו  לתורה,  המתנגדים 
שבעים  כל  תחת  יהודי  שיפול  לאחר  שגם   - שבט  חודש 
כוחות הטומאה רח"ל, עדיין יהיה בכוחו להתרומם ולדבוק 
עד  המדרגות  משפל  ידה  על  ולעלות  הקדושה  בתורה 

למעלה ראש.
יוצא אפוא מכך, שבחמשה עשר בשבט מתגלה אור התורה. 
לדבוק  כח  יש  זה  שביום  לאילן',  השנה  'ראש  הכוונה  וזו 
כוחות  כל  על  ולהתגבר  דחיי,  אילנא   - הקדושה  בתורה 
דחיי  מאילנא  חיות  'לקבל  הזקן  אדמו"ר  וכלשון  הטומאה. 

על כל השנה'.

זכה ולא זכה
הגר"א בפירושו לספר משלי כותב שהתורה נמשלה למטר, 
מצמיחה  התורה  כך  האדמה  את  מצמיח  שהמטר  כשם  כי 
בזרעים  תלויה  האדמה  שצמיחת  וכשם  הנפש.  כוחות  את 
טובים  ואילנות  טובים  פירות  בה  זרעו  שאם  בה,  שנתנו 
יצמחו מהם פירות טובים מה שאין כן אם שתלו בה קוצים 
שאז יצמחו קוצים - כך צמיחת כוחות הנפש על ידי התורה 
תלויה במה שנטעו בה, שאם האדם לא זיכך את נפשו כראוי 
נפשו  את  זיכך  ואם  חלילה,  באושים  פירות  בנפשו  יצמחו 

כראוי יצמחו כוחות נפשו הקדושים ויעלה מעלות רמות.
 - זכה  לא  חיים,  סם  לו  נעשית   - 'זכה  חז"ל  שאמרו  וכמו 
אם  וכלומר  זיכוך,  מלשון  הוא  'זכה'  מיתה'.  סם  לו  נעשית 
האדם מזכך ומטהר את לבו מהמדות הרעות והמגונות והוא 
לומד את התורה מתוך כוונה טהורה, אזי יש בכוח התורה 
הקדושה להעלותו מעלה מעלה, לדבוק בחי החיים ולקבל 

את חיותו ממקור החיים.

נקודה מתוך דברות קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א | ט"ו בשבט משלחן גבוה

תפלה על אתרוג
שיש  כתב,  יששכר  הבני 
מרבותיו  בקבלה  לו 
צריך  בשבט  בט"ו  כי 
להתפלל על אתרוג יפה 
שאמר  וזהו  ומהודר. 
לשון  'לאילן'  התנא 
לאילן  שהכוונה  יחיד, 

האתרוג דייקא.
והנה ידוע שאתרוג רומז 
מקום  הוא  והלב  ללב, 
המדות.  כל  של  משכנן 
ואולי זהו הנרמז בדבריו 
הבני  של  הקדושים 
שבחמשה   - יששכר 
עשר בשבט יש להתפלל 
יפה  שיהיה  הלב  על 
'אל  וכדכתיב  ומהודר, 
תבואני רגל גאוה' שהוא 
אתרֹג  תיבות  ראשי 
להתפלל  והיינו  כידוע, 
פירות  נפשו  שתצמיח 
קדושים ויזכה לקבל את 

החיות מאילנא דחיי.

שהכל נהיה בדברו
אלו  מרוממים  בשבועות  שרויים  אנחנו  מנשה: 
חיזוק  מערך  של  בעיצומו  השובבי"ם  ימי  של 
האומר  כמלאך  ניצב  במרכזו  בלבותינו,  אמונה 
גדל כ"ק אדמו"ר שליט"א המפיח בנו טללי תחיה 
כמה  בשבוע.  שבוע  מידי  ובמשאותיו  במסעותיו 
נאה לגלות לקראת חמשה עשר בשבט הממשמש 
ארחות  שבספר  וגילה,  דיצה  ברוב  לפתחינו  ובא 
בקול  ומעורר  לברכה  זכרונו  הרבי  עומד  אהרן 
גדול כי "יום זה עיקרו להשריש בלבות בני ישראל 

ענין האמונה בהשגחה פרטית"!
יום  אחיי,  אהוביי  וקורא:  הספר  את  פותח  מנשה 
זה עיקרו להשריש בלבות בני ישראל ענין האמונה 
בהשגחה פרטית מאתו ית' על כל ברואיו ומפעליו, 
כל  שעל  ו)  י,  ב"ר  לו.  ח"א  (זוהר  ז"ל  וכאומרם 
גדל  לו  ואומר  עליו  הממונה  מלאך  יש  ועשב  עשב 
ובלא זה אינו יכול לצמוח. כי הש"י משגיח על כל 
כל  על  ומתבונן  פרטית  בהשגחה  כולה  הבריאה 
אילן ואילן ועל כל פרי ועל כל ירק. וזהו ענינו של 
לדעת  הלב  בעמקי  בזה  האמונה  להכניס  זה  יום 
השגחה  יש  גרגיר  כל  על  ואף  ודבר  דבר  כל  שעל 

פרטית על כל מה שיבוא עליו.
חל  זו  בשבת  הרי  לכך  ובצירוף  גיוואלדיג!  מרדכי: 
זיע"א,  מלעכוויטש  הרה"ק  של  קדישא  ההילולא 
חייו  בימי  עסק  כמה  ומפורסם  ידוע  אשר 
בהחדרת האמונה בלבות בני ישראל, באופן 
נפלא ביותר. ומפורסם משמו שאמר כי 
שאנו  תפילה,  גם  הוא  מאמין'  'אני 

מתפללים שנזכה לכך.

אומר  ישראל  בר  שכאשר  אומר,  היה  הוא  יוחנן: 
שלם,  ובלב  שלימה  בכוונה  בדברו"  נהיה  "שהכל 
סלונים  חסידי  בין  הדינים.  את  בזה  ממתיק  הוא 
בעל  הרה"ק  של  אביו  על  העובדא  מפורסמת 
שפעם  אברהם,  משה  רבי  זיע"א,  שלום  נתיבות 
להרגו  וביקשו  לביתו  רוצחים  פרצו  העתים  בצוק 
לפניו  להביא  וביקש  משפחתו,  כל  עם  יחד  נפש 
כוס מים, ובירך שהכל נהיה בדברו בכוונה גדולה, 

והללו ברחו ופרחו לנפשם באורח פלא.
לקראת  במיוחד  מתאים  זה  סיפור  מעיר:  מאיר 
בו  אשר  לקראתנו,  הבא  בשבט  עשר  חמשה  יום 
והדברים  הנהנין,  בברכות  מיוחדת  התעוררות  יש 
וענין  האמונה  ענין  בהתקשרות  אחד  בקנה  עולים 

ברכות הנהנין.
בעל  על  מסופר  ביותר  נורא  מעשה  עוד  מנחם: 
משה  ר'  הרה"ק  תלמידו  אמונה.  בענין  ההילולא 
הסתלקותו,  לפני  תקופה  אצלו  היה  מקוברין 
שיחתם  היתה  וזו  שעות,  כשש  יחד  ושוחחו 
האחרונה. לאחר מכן, כשני חדשים קודם פטירתו, 
סאלאוויציק  הערש  אברהם  ר'  החסיד  אצלו  היה 
והלעכוויטשער  הקוברינער,  של  בעירו  דר  שהיה 
לר'  תאמר  זה  את  גם  באמרו:  נוסף  מאמר  לו  מסר 

משה שלנו!
עשר  וכחמשה  מכך,  לגמרי  שכח  לעירו  בהגיעו 
הרה"ק  עם  פעם  היה  כאשר  מכן,  לאחר  שנים 
את  הקוברינער  לפניו  השיח  בהורודנא,  מקוברין 
והרבי  מסויים,  ומצוק  במיצר  שרוי  הינו  כי  לבו 
הערש  אברהם  רבי  נזכר  באחת  כעת...  לו  חסר 
גדולה:  בהתרגשות  ואמר  נענה  ותיכף  בנשכחות, 
את  לכם  לומר  שנים  עשר  חמשה  לפני  מסר  הרבי 

שישנם  היינו  פדות",  עמו  "והרבה  הבא;  המאמר 
הרבה דרכים לפניו יתברך איך לרחם ולהושיע, גם 

כאשר נראה בעיני בשר כי הכל סתום וחתום.
זוית,  בקרן  מקוברין  הרה"ק  התיישב  אתר  על 
לעכל ולהחדיר את המאמר במוחו ובלבבו, ולאחר 
העליונה  ההשגחה  את  בהתרגשות  הפליא  מכן 
שסיבבה עבורו לשמוע את המאמר בזמן המתאים 

ביותר.
והבוערים  הנלהבים  דבריו  סיום  את  מקריא  יוסל 
לנו  אמר  האמונה:  בענין  זיע"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
גודל  את  כלל  יודע  אינו  שהאדם  גדול  רופא  פעם 
מאכל  בכל  כי  אכילתו,  בעת  עמו  שנעשים  הנסים 
בין  גדולה  מלחמה  מיד  נתעורר  לגופו  שמכניס 
חיידקים,  הנקראים  שבקרבו  הטבעיים  הכוחות 
הטובים  שהכוחות  עד  ענינים  כמה  בגופו  ועוברים 
גוברים על הכוחות הרעים והמאכל מתעכל במעיו, 
ומובן  בקרבו.  נתרחש  מה  כלל  יודע  אינו  והאדם 
מברך  היה  נעשה  אשר  כל  את  יודע  היה  שאילו 

ברכת המזון בהתעוררות ובכוונה יתירה.
אתערותא  ע"י  אשר  הוא  מזה  לנו  היוצא  ועיקר 
ובטחון  בידיעה  מלתתא  ישראל  איש  שמתעורר 
וכאשר  ממרומים,  עליו  ומשגיח  שומר  שהקב"ה 
להשריש  הוא  זה  יום  של  עיקרו  כי  אמורה  מילתנו 
מעורר  הוא  גופא  בזה  הנה  העבודה,  זו  בקרבו 
כל  ועל  עליו  הקב"ה  שיתבונן  מלעילא  האהבה 
ובעינא  פרטית  בהשגחה  והצטרכויותיו  מעשיו 
שכפי  תמיד  מדברים  אנו  וכאשר  לטובה.  פקיחא 
מדת ההכנעה שהאדם מכניע את עצמו להשי"ת, כן 

מתקרב אליו הקב"ה.

איספו לי חסידי
אַ זיצונג



האדם עץ השדה
כפרדס  היה  נראה  הרבי  שלפני  השולחן 
וצבעים  מינים  בכמה  פירות  ומגוון;  גדול 
שטוחים היו, נאים ורעננים, על גבי המפה 
הפרושה עליו בחינניות. את מרכזו עיטרו 
ושעורה  חיטה  גרגרי  עמוסות  צלחות 
שנתלו  אלה  מאותם  ומתוקים,  פּוחים  תְּ
קומה  זקוף  עמד  לצידם  לנוי.  בסוכה 
הסוכה  את  עיטר  הוא  שאף  יין  בקבוק 
לקבל  ומזומן  מוכן  ערוך,  היה  הכל  בנויו. 
מעשה  ואנשי  חסידים  הבאים,  פני  את 
רבם  בצל  לחסות  לבוא  אמורים  שתיכף 
ומאורם הרה"ק רבי דוד'ל מלעלוב זיע"א, 

בביתו אשר בירושלים עיר הקודש. 
נהרה קרנה מזיו פניו של הצדיק. השמחה 
יושב  בפניו.  ותו  תו  מכל  ניכרה  זה  ביום 
היה בראש השולחן ממתין לקבל את פני 
הבאים לחוג עמו את שמחת חמשה עשר 
באילנות,  עולה  שהשרף  יום   - בשבט 
השנה  לכל  חיות  לקבלת  המסוגל  יום 
וכמאמר אדמו"ר הזקן (ליקוטים דף קנז) 
'ראש  באמרּה  המשנה  רימזה  כך  שעל 
זה  ביום  כי  'לאילנות',  ולא  לאילן'  השנה 

מקבלים חיות מאילנא דחיי.
אך הנה, הדלת המונחת על המשקוף ועל 
שתי המזוזות לא נעה על צירה, וזאת על 
וכמעט  מערבה  נטתה  כבר  שהשמש  אף 
של  פמלייתו  מבני  אחד  לא  אף  יום.  פנה 
הרבי לא הופיע ובא בביתו, הדלת נותרה 

סגורה כמאז בא הרבי לביתו.


הראשונה.  העולם  מלחמת  ימי  הימים 
כמרקחה.  היתה  הארץ  כדור  מחצית 
מאות  כמה  זה  בארץ  השליטים  התורכים 
הבאים  הבריטים  עם  מלחמה  ערכו  שנים, 
מארץ אנגליה, ובטרם יעזבו לאחרים חילם 
מהלכים  יושביה.  על  חיתתם  אלו  הטילו 
חימה  ומלאי  קומה  זקופי  החיילים  היו 
כשחרבם שלופה בידם. כל זאת הוביל לכך 
איימו  ומלבדן  בארץ  השתרר  כבד  שרעב 
מחוץ  יושביה.  את  לכלות  רבות  מגפות 

שיכלה חרב ומחדרים אימה.
ועולליהם  טפיהם  על  רבות  משפחות 
להם  באין  במיטותיהם  היו  שוכבים 
המגיפות  המציק,  הצר  מחמת  מושיע 
האוכלות בכל בית והחיילים המסתובבים 

בראש כל חוצות כמלאכי חבלה.
והמתין  דוד'ל  רבי  שישב  אף  כך,  משום 

לחסידים שיבואו, המה לא באו.


מהחסידים,  אחד  בבית  שעה,  ובאותה 
מאלו הנוהגים להתוועד במועדים וזמנים 
על  הבית  בני  שוכבים  הרבי,  של  בביתו 

את  להניע  מסוגלים  ואינם  מיטותיהם 
בהם  היכתה  כבידה  מחלה  איבריהם. 
גדולה  לפליטה  חלילה.  לכלותם  ואיימה 
קטן,  אחד  ילד  משמים  להם  הותירו 
סועדם  היה  והוא  המחלה  עליו  שפסחה 
ככל יכלתו בעודם מוטלים על מיטותיהם.

שהשקה  לאחר  החסד,  מרגעי  ובאחד 
אביו  נזכר  אביו,  את  במסירות  הילד 
עשר  חמשה  יום  והמסוגל,  הגדול  ביום 
נא  "גש  וביקשו:  לבנו  האב  קרא  בשבט. 
והזכירנו  דודל,  ר'  הרבי  של  ביתו  אל 
הילד  קרא  אבי",  "אבל  ולברכה".  לטובה 
כאשר  הבית  את  לעזוב  אוכל  "איך  הקט, 
האב,  אך  עלי?!".  מוטלים  צרכיכם  כל 
חמות:  במילים  הרגיעו  רבה,  כי  באמונתו 
את  לקבל  שתזכה  לאחר  כי  אני  "בטוח 
להתרוצץ  תזדקק  לא  שוב  הצדיק,  ברכת 
סביבנו. בודאי בזכותו תבוא לנו הרפואה. 

לך אפוא בני, לחיים ולשלום". 


דלת  על  נשמעו  מהוססות  דפיקות 
הדלת  נפתחה  כשלאחריהם  הרבי,  בית 
מילדי  'ירמולקע'  עטוי  וראש  בעדינות 
הגיע  האם  כבוחן  פנימה,  הציץ  ירושלים 
את  קידם  דוד'ל  רבי  הנכון.  המקום  אל 
הוא,  בכך  מה  של  דבר  וכי  בצהלה.  פניו 
הנה בא לו ילד יהודי זך לשמוח יחד עמו 
לא  כמו  הילד  אבל  הגדול.  היום  בשמחת 
איום  בבכי  פרץ  אתר  ועל  לכך,  לבו  שם 
"אבי  חלושות:  ממלמל  כשהוא  ונורא 
למשכב  נפלו  ואחיותי  אחי  וכל  ואמי 

באופן קשה. רבי הושיענו!"
השמש  שקעה  כמו  זאת  בשומעו  ויהי 
פינתה  הצדיק.  של  פניו  את  המאירה 
וכנה,  עמוקה  לדאגה  מקומה  את  הנהרה 
קולו  והרים  שמיא  כלפי  פנה  דוד'ל  ורבי 
ביום  שמחָתי  עולם!  של  "רבונו  בזעקה: 
אב  אנא  הושבתה!  ישראל  ארץ  של  חגה 

רחום, אמור לצרותינו די!"
הניח  כמו  אלו  מילותיו  את  כילה  וכאשר 
ובמאור  פניו,  על  שוב  שתזרח  לשמש 
מאותם  פירות  של  רבה  מידה  חפן  פנים 
ואמר:  לילד  הגישם  לפניו,  מונחים  שהיו 
"הא לך והבא הביתה, ובטוח אני כי בזכות 
אביך  יזכו  בשבט  עשר  חמישה  פירות 

ואמך לראות ממך פירות טובים". 
בני  וכל  התקיימה,  הרבי  ברכת  ואכן 
ממשכבם.  מועט  זמן  לאחר  קמו  הבית 
לדורי  נותרו  הרבי  של  אלו  מילותיו  גם 
דורות, כאשר רבים מבני ישראל אומרים 
מסוגל  בשבט  עשר  חמשה  יום  כי  בשמו 

לבנים - פירות, טובים ומשובחים. 

שהיו מספרים
א סיפור

ליקר ומרקחת מאתרוג שביעית.
מקליפות  היא  האתרוג  טעם  נתינת  שביעית,  מאתרוגי  אתרוגים  ליקר  הכנתי 

האתרוגים. 
האם יש לנהוג בו קדושת שביעית? והאם חייב לבערו בזמן הביעור?  

יש לנהוג בו קדושת שביעית.א. 
שאריות בכוס שבני אדם כבר אין רגילים לשתותן – אין חיוב לשמרם, אלא יכול 

לשפכן (מבית לוי - פסקי הגרשה"ו, דרך אמונה שמיטה ויובל ה יג, צה"ל כד). 
נשאר ב.  אא"כ  השיריים  את  להשליך  אין  שביעית.  מאתרוג  במרקחת  הדין  וכן 

כמות קטנה כזאת שאנשים אין רגילים לשמור. אם דבוק משהו בצלחת אפשר 
לשטוף, שהרי אין הדרך לאכלו כולו.

זמן הביעור – לא לפני א' אדר תשפ"ג, שהרי שנינו כלה לחיה מין זה בשדה, חייב ג. 
ביהמ"ד  עם  עתה  זה  בירור  (ע"פ  באתרוגים  עמוסים  השדות  ועדיין  בבית.  זה  מין  לבער 
המצב  מהו  לברר  יש  זה  בתאריך  לשמיטה'.  ב'מועדים  רב  זמן  לפני  השערה  ע"פ  שכתבו  כמו  שלא  איש,  אמונת 
מו"ץ  שליט"א  קוריץ  מנחם  הג"ר   – בזה.   לזכות  שלא  בכוונה  לבית  ולהכניס  שלשה,  בפני  להפקיר  או  בפרדסים, 

בקהילתינו). 

של  אחד  אתרוג  חו"ל,  אתרוגי  מאתיים  כשהכמויות:  אתרוגים  ליקר  הכנתי 
שמיטה. מה דינו?

בנידון זה – טעם אתרוג השביעית בטל, ואין חיוב לנהוג קדושת שביעית בהליקר ד. 
האמור, וכן אינו חייב בביעור.

[הגם שהוא דבר שיש לו מתירין (באכילה בקדו"ש ובביעור בזמן הביעור), וקי"ל (ש"ע יו"ד קב) 
שאין בטל מין במינו אפילו בששים, לפי שאתה יכול לאכלו בהיתר, כאן שיש בו 
רק הטעם, שהרי קליפות האתרוג עצמן הוצאו משם מכבר, בכה"ג בטל אפילו 
וחשש  והש"ך,  הב"ח  שחלקו  והגם  וט"ז.  ס"ג  שם  רמ"א  מתירין.  לו  שיש  בדבר 

לזה המ"ב באו"ח תקיג, הרי הכריע להיתר בשעה"ר קו"א תקיג ג].

שהחיינו 
עיקר תקנת חז"ל לברך בראיית פרי חדש, אך המנהג לברך שהחיינו רק באכילתו א. 

(ש"ע רכה ג, סדר ברכת הנהנין להרב ז"ל יא יב).

על ב.  יברכו  לא  ולכן  ו).  (ש"ע  שהחיינו  עליו  מברכים  אין  חידושו,  ניכר  שאין  פרי 
פירות שרגילות לשמרם בקירור וכדו' ומצויים לכל עונות השנה. אם ניכר שינוי 

בין הרגילים למשומרים – יברך על הטריים שהחיינו (סב"ה יא טו, מ"ב סקי"ח).
עליו ג.  מברכים   – בשנה  פעמים  כמה  מתחדש  אם  גם   - חידושו  שניכר  פרי  אבל 

שהחיינו (רמ"א ס"ו). 
פרי שעברה עונתו, וכעת מגיע מחוץ לארץ, אם שם בחו"ל זו עונת הפרי - מברך ד. 

עליו שהחיינו. אך אם שם הוא קבוע כל השנה באופן טבעי או מבתי קירור - אין 
מברכים עליו שהחיינו (תשוה"נ א רא). 

פרי שיש בו כמה מינים ששונים זה מזה בצבע או מהות או טעם, מברך על כל ה. 
מין בנפרד, כגון שני מיני ענבים או שזיפים (ש"ע רכה ד, סב"ה יא יד, לוח ב"ה יא ד, בדה"ש סג 
ג). וי"א לברך רק על אחד (חכ"צ, בהגר"א). ודעביד כמר עביד, ועדיף שיברך על פרי 

אחר ויוציא גם את זה (מ"ב, שה"צ יח).  
קלמנטינה, ו.  תפוז,  דהיינו  נפרדים,  מינים  הדעות  לכל  נחשבים  הדר  פירות 

אשכולית, פומלית (ארח"ר א בהוספות, הליכות שלמה כג יט). 
עונות ז.  בכל  קבועים  ואינם  המתחדשים  האדמה  פירות  על  גם  שהחיינו  מברכים 

השנה (סב"ה יא טו). יש נוהגים לברך רק על שבעת המינים (סמכו על כך שברכת שהחיינו על 
הנאה המתחדשת – רשות. שבט הלוי ד כה). 

אין לברך שהחיינו על מרקחת אתרוג (אינו מתחדש לזמן שהרי דר באילנו משנה לשנה – עי' מ"ב ח. 
טז, ועוד שאחר טיגונו בדבש לא ניכר בו הבדל בין חדש לישן – א"א בוטשאטש. וי"מ לפי שברכת שהחיינו בשעת 

הנטילה ה"ז כמו בירך בשעת הראייה דשוב אינו מברך – האלף לך שלמה סי' צב).  

ברכת שהחיינו מברכים גם אם אינו אוכל את כל הפרי, ואפילו הובא לפניו רק ט. 
חלקו (בה"ל פרי). 

מברכים גם על פרי חי, וגם על פרי מבושל אם הדרך לבשלו. י. 
רצ"ה יא.  הרה"ק  בשם  ב  רצה  יו"ד  א  מהרש"ג  (בשו"ת  לברך  א"צ   – חדש  פרי  על  שמח  כשאינו 

מזידיצ'וב שלא היה מברך רק על ענבים, וכן בשו"ת שבט הלוי ד כה, ובזה מצדיק הנוהגים רק בשבעת המינים. 

ובדומה לזה בסב"ה יב ה לענין בגד חדש). וי"א לברך מ"מ (וזאה"ב ע' 158 בשם הגריש"א והגרח"ק).  

ברכת שהחיינו קודמת לברכת הנהנין, ובדיעבד שלא בירך לפני ברכת הנהנין – יב. 
יברך אחריה ואינה הפסק (מנהג מרן אדמו"ר הזקן זיע"א – סידור צלותא דאהרן לחול עמ' תקב, סב"ה 

יא, מ"ב רכה יא ושה"צ יב). 

התחיל לאכול ולא בירך – כל עוד הוא באכילה ראשונה יכול לברך. סיים - לא יג. 
יברך (מ"ב רכה יג, בדה"ש סג ט). באכילה שניה, אם עדיין שמח בחידוש הפרי יברך ללא 

שם ומלכות (סב"ה יא יג).
כשיש לפניו שני פירות שיש לברך עליהם שהחיינו – יברך ברכת שהחיינו אחת יד. 

שהאחד  כגון  הנהנין,  בברכת  ביניהם  להפסיק  עתיד  אם  גם  טז).  (שה"צ  לשניהם 
הברכה  ובשעת  הפרי,  ראיית  בשעת  שהחיינו  ברכת  עיקר  (שהרי  העץ  מפרי  והשני  האדמה  מפרי 

היו שניהם לפניו).    

אולם אם הובא הפרי השני אחר שבירך כבר שהחיינו - הגם שעדיין לא כלה המין טו. 
הראשון – מברך שהחיינו שנית (קצה"ש סג). וגם אם היתה דעת בעה"ב להביא - לא 

תועיל לענין זה, ובהגיע הפרי מברך שהחיינו בנפרד למין זה (שערי הברכה עמ' תסא).   
כתבו האחרונים שמצוה לאכול מעט מכל מין חדש, והטעם כדי להראות שחביב טז. 

פ"ד  (קידושין  בירושלמי  כן  ופירשו  יט).  רכה  (מ"ב  הוא  ברוך  הקדוש  של  בריאתו  עליו 
העדה  אכל". ובקרבן  ולא  עינו  שראת  כל  על  דין וחשבון  ליתן  אדם  הי"ב) "עתיד 

שם: כדי לברך שהחיינו וליתן שבח והודיה לה' על שברא בריות טובות ליהנות 
בהן בני אדם.

אדמו"ר הזקן זי"ע אמר:
מה  לפי  אחד  כל  נפש  ובמסירת  לב  בכל  הים  שירת  האדם  יאמר  אם 

שהוא - יתוקן כל עניניו בגוף ונפש
אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אין צורך לכוון באמירת שירת הים לתקן עניניו, אלא עצם האמירה מתקנת. וכמו 
שאמר אדמו"ר הזקן בענין אמירת תהלים, שאין צורך לכוון הבקשה שנצרכים לה, 
אלא באמירת תהלים בדביקות ובשירים ותשבחות להקב"ה, באה הישועה ממילא. 
לנו  ומה  משה,  אמר  אלי,  תצעק  מה  משה  אל  ה'  "ויאמר   - במדרש  שאמרו  וכמו 

לעשות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עליך ליתן שיר ושבח למי שהמלוכה שלו".

להגות באמרי שפר

פסקי הלכות מלוקטים מהשו"ע והפוסקים 
שונה הלכות

י

ג



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

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בנזר תפארה

הרב נתן נטע גרינוואלד שליט"א
לרגל כניסת בנו היקר יצחק לעול תורה ומצוות 
יה"ר שיגדל בתורה חסידות ויראת שמים וירוו ממנו הוריו 

רוב נחת דקדושה מתוך בריאות שמחה ואושר אמן

ברכת מזל טוב נרגשת 
שלוחה בזה לידידינו היקר והנכבד 

מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בכתר מלכות

הרב יהודה אריה שיינפלד 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

הרה"ח ר' יעקב רכטשפר שליט"א
לרגל נישואי בתו שתחי' בשעטו"מ

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 חיים אורי 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

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

קהילות הקודש
תולדות החסידות בעיר סטאלין (טז)

ה'אוצר' שבחצר הקודש (ח)
[החלקית]  הרשימה  את  בעז"ה  נסיים  זה  בגליון 
צדיקים  של  הקודש  וחפצי  הכתבים  מהספרים 
הקודש  שבחצר  בה'אוצר'  ספונים  שהיו  וקדושים, 

סטאליןא:
מגדולי ומאורי החסידות זיע״א - המשך:

משה  רבי  הרה"ק  של  קדשו  יד  בכתב  נפלא  מכתב 
בעת  לחסידים  פונה  הוא  בו  זיע"א,  מסאסוב  לייב 
תקנ"ו,  בשנת  נגדם  והרדיפות  החרמים  התחדשות 

מכתב יקר ונחמד הספוג ענוות חןב.
יהושע  אברהם  רבי  הרה״ק  של  קודש  מכתבי  כמה 

העשיל מאפטא זיע״א בעל אוהב ישראלג. 
מכתב בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי זושא מאניפולי 

זיע"א. וגם גביע כסף טהור שקידש עליוד.
ישראל  רבי  מהרה״ק  מאד  מהודר  לבן  משי  מלבוש 
הזקן  אדמו״ר  מרן  למחותנו  ששלחו  זיע״א,  מרוז'ין 

זיע״א.
מכתב קודש מהרה״ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע״א 

שכתב להרה״ק רבי משה מפשעווארסק זיע״אה.
שפירא  אבא  אברהם  שמואל  רבי  מהרה״ק  מכתב 
פינחס  רבי  הרה"ק  של  [נכדו  זיע"א  מסלאוויטא 
לחתונה  ההזמנה  על  תשובה  ובו  זיע"א],  מקאריץ 

ששלח אליו מרן אדמוה״ז זיע״או.

א. כשאין מצויין להלן מקור, הוא מתוך רשימת הרה"ח ר' ניסן לוין 
אורח  ועוד  בסטאלין),  ישראל'  'בית  הק׳  הישיבה  (מתלמידי  ז"ל 

שביקר ב'אוצר' בשנות התר"צ, כאמור בגליונות הקודמים.
בטשערנאוויץ  לראשונה  (נדפס  רמ"ל  ליקוטי  ספר  בסוף  נדפס  ב. 

שנת תרט"ז).
אדמו"ר  למרן  ר"ה  לקראת  ששלח  השנה'  'ברכת  מכתב  ביניהם  ג. 
מחלוקת  בדבר  תק״ע  משנת  מכתב  וכן  זיע״א,  מסטאלין  הס"ק 

בעניני שחיטה באולעווסק.
שבעת  ז"ל,  גרוסמן  ישראל  ר'  הגה"ח  רה"י  מספר  שהיה  כפי  ד. 
מרן  של  קדשו  בצל  להסתופף  נסע  ז"ל  זלמן  ר'  הרה"ח  שאביו 
אדמו"ר אור ישראל זיע"א בסטאלין, היה מבין האורחים המסובים 
חילק  הסדר  עריכת  וקודם  הפסח,  חג  התקדש  בליל  רבינו  אצל 
רבינו לכל אחד גביע לקיים מצות ארבע כוסות, ולר' זלמן הושיט 
גביע כסף טהור שקידש עליו הרה"ק הרבי ר׳ זושא זיע"א, באמרו 
אליו בלשון קדשו: "דאס גיעהער צו דיר!". איש לא הבין את עומק 
כוונת הדברים, [הר"ז עצמו התפלא על כך, ואמנם מאז במשך כל 
הכל  דבר  סוף  אולם  זושא],  ר'  הרבי  של  בתורתו  השתדל  חייו  ימי 
נשמע לאחר פטירתו של ר' זלמן, שהי' ביום ב׳ בשבט - יום פטירתו 
של הרבי ר' זושא זי"ע, או אז נתבהרו דבריו הק' של רבינו, שצפה 

בעיני הבדולח שלו למרחקים...
ה. הר״נ לוין ז"ל סיפר כי באחד מביקוריו בה'אוצר', והיה זה ביום ז' 
שבט שנת תר"צ, נכנס לשם יחד עם רבו הרה"ק בעל ה'בית אברהם' 
מסלאנים זיע"א, וכשראה רבו מכתב קדוש זה התרגש מאד, ואמר: 
צר לי שהגה״ח רבי משה מידנר ז״ל אינו רואה מכתב זה של הרה"ק 

רבי הירש, כי בודאי היה מתלהב ביותר.
שפירא  פנחס  ורבי  אבא  שמואל  רבי  הצדיקים  שהאחים  כידוע  ו. 
בית  ניהלו  זיע"א,  מקאריץ  מהר"פ  של  בנו  משה  רבי  הרה"ק  בני 
וגם  שוא,  עלילת  עקב  קשה  במאסר  ונענשו  בסלאוויטא,  דפוס 

זיע״א  מראדוויל  יצחק  רבי  מהרה״ק  קודש  מכתב 
שכתב לבת אחותו מרת שפרה ע"הז.

מכתב קודש מהרה״ק רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל 
זיע״א בדבר היתר שחיטה לשוחטח, וכן חתימת כתב 

יד קדשו.
מכתב מהרה״ק רבי דוד הלוי המגיד מסטעפין זיע״א 

ובו דרכי הנהגה ליהודי העיירה רוקיטנה.
מקרמניץ  מרדכי  רבי  הרה״ק  של  הקדושה  צוואתו 

זיע״א חותנו של מרן אדמו"ר הזקן זיע"אט. 
שלמה  שמעון  רבי  מהרה״ק  קודש  מכתב 
צבי  משה  רבי  הרה״ק  של  בנו  זיע״א  טשיטשילניק 

נגזר עליהם ללקות אלף מכות ע"י גדודי חיילים [ביום ער"ח אלול 
תקצ"ט], וסיפורי גבורה מופלאים מסופרים על גדלות רוחם ונפשם 

בעת ההיא, ואכמ"ל.
לסלאוויטא  אדמוה"ז  מרן  הגיע  ממאסרם  שיצאו  בעת  כי  מסופר 
לקבל את פניהם. העיר סלאוויטא היתה בנויה מסביב לככר גדולה 
מאוד ששימשה גם כשוק, ורבינו הגיע במרכבתו, שעמדה ע״י מלונו 
גדולה,  בהתרגשות  ממרכבתו  ירד  רבינו  הככר.  של  האחד  מצדו 
ובעוד ידו ימנית מורמת למעלה רץ לכל אורך הככר עד לביתו של 
ר' שמואל אבא. כשנודע הדבר לר' שמואל אבא יצא לקבל את פני 
האורח הנכבד, ועל סף הדלת תפש אותו רבינו בידידות, וגם הגיש 

פתקא לידו.
אך  מכבודו?!  פתקא  לקבל  היתכן?!  וקרא:  אבא  שמואל  רבי  נפעם 
רבינו אף הוא נפעם ונרגש בעמדו לפני רבי שמואל אבא, ויאמר: חס 
ושלום, אל תסרבו לי! אך כשגם זה לא הועיל ור' שמואל אבא עדיין 
כי  גדולה,  ישועה  מזה  לי  מאחל  אני  ואמר:  רבינו  לו  גילה  סירב, 
במצוקה גדולה אנחנו כעת מהצרה שירדה ונחתה עלינו. ר' שמואל 
את  קיבל  לבקשתו,  נעתר  רבינו  על  שירדה  צרה  על  בשמעו  אבא 

הפתקא מידו של מרן אדמוה"ז והיתה לו הרווחה.
מרן  בא  בעקבותיה  אשר  הפיתקא  אותה  של  המעשה  דבר  וזהו 
אדמוה"ז לר' שמואל אבא: חתנו של אדמוה"ז, הרה"ק מסאדיגורא, 
היה צדיק מפורסם ונהרו אליו רבים להפקד בישועה, והיו צובאים 
תמיד על פתחו הרבה יהודים וחסידים להגיש לו פתקאות, וצפיפות 
גדול היתה תמיד בחצר קדשו מן ההמון הצובאים אל ביתו להכנס 

אל הקודש פנימה.
והנה היה שם בעיר איש אחד רמאי וזייפן, שבא להקים עסק גדול 
את  והסתיר  והלך  מזוייפים,  כסף  שטרות  הרבה  לו  והיו  בעיר, 
השטרות המזוייפים באחת הפינות בחצרו של הרה"ק מסאדיגורא, 
בחשבו כי זה המקום הבטוח ביותר מעין המשטרה. אך היה מלשין 
השטרות  את  ומצאו  אלו  ובאו  למשטרה,  הדבר  את  שגילה  אחד 
להעמידו  כדי  מסאדיגורא  הרה״ק  את  אסרו  אתר  ועל  המזוייפים, 

למשפט ולהענישו כפי החוק.
ואז  רבינו,  של  מידו  הפתקא  לקבל  אבא  שמואל  ר'  נאלץ  לכך  אי 
לבוא  איחרה  לא  הישועה  ואכן  הטוב,  כל  לו  ובירך  אותו  איחל 

והרה״ק מסדיגורא יצא לחפשי  (קובץ שפתי צדיקים, ו).
ז. לא נשתמרו פרטים על תוכן המכתב. כפי הנראה נשלח להרבנית 
מרת שפרה בתו של הרה"ק רבי דוד המגיד מסטעפין זיע"א, חתנו 
של הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זיע"א וגיסו של הרה"ק רבי יצחק 
מלודמיר  משה  רבי  הרה"ק  אשת  היתה  והיא  זיע"א.  מראדוויל 

זיע"א בנו של מרן הרש"ק זיע"א.
אל  נשלח  שהוא  כתוב,  בה'אוצר'  שביקר  האורח  ברשימות  ח. 
קופל  יעקב  לשוחט  שחיטה  היתר  בדבר  מאולבסק  שמריה  רבי 
להרה"ח  שהכוונה  ויתכן  בעיר.  מחלוקת  פרצה  שבגללם  ובנו, 
הרא״ש  הס"ק  מרן  מתלמידי  (-אולבסק)  מאלויסק  שמעריל  רבי 

מסטאלין זיע״א.
ט. נכתב עשרה ימים לפני פטירתו, ביום ג׳ בתמוז תק״פ.

מסאווראן זיע״אי.
שלום  רבי  הרה״ק  של  חלות  מי״ב  שלימה  חלה 
מבעלזא זיע״א, וכן חלה שלימה מהרה״ק רבי מאיר 

מפרימישלאן זיע״איא.
יצחק  רבי  הרה"ק  הקדושים  מהאחים  קודש  מכתבי 
מקאוולא  אריה  יעקב  רבי  והרה״ק  זיע"איב  מנעשכיז 

זיע״א, בניו של הרה"ק הר"מ מנעשכיז זיע"א. 
רבים  ומכתבים  הערך,  יקרי  ספרים  סידוריםיג,  עוד 
רבוה"ק  בגנזי  שמורים  היו  וקדושים  מצדיקים 
על  הכורת  עלה  שבהם  הזעם  ימי  הגיע  עד  זיע"איד 
בית רבותינו הק' יחד עם כל בני הקהילה הי״ד, ומאז 
מכל  כליל  נתרוקן  ה'אוצר'  כאשר  לדאבונינו  נעלמו 
תכולתו, כשעד היום עומד כך מרתף האוצר בחורבנו. 
וירושלים  ציון  בנחמת  מהרה  לראות  השי"ת  יזכנו 

וישיב שבותנו ברחמים.
(המשך יבוא בעז"ה)

זיע"א  שלמה  שמעון  רבי  המכתב.  תוכן  על  פרטים  נשתמרו  לא  י. 
המזרחית,  אירופא  ברחבי  שהשתוללה  המגיפה  בתקופת  נסתלק 
דבר  על  זיע"א  מרוז'ין  להרה"ק  כשהודיעו  תר"ח.  תמוז  ח'  ביום 
אלף  ועשרים  ארבעה  על  כיפר  במיתתו  ואמר:  קרא  הסתלקותו, 

נפשות מישראל.
לרגל  בסטאלין  זיע"א  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  שהיה  בעת  יא. 
שבט  י"א  ביום  שנערכו  שלום,  ר'  הרה"ק  אחיו  נישואי  שמחת 
ישראל  אור  מרן  בני  הקדושים  האחים  רבותינו  לו  סיפרו  תרפ"ח, 
זיע"א, שיש בידם חלה אחת מי"ב חלות שקיבל מרן אדמו"ר הצעיר 
זיע"א מהשר שלום מבעלזא זיע"א כשהיה אצלו, אך הוסיפו בצער 
כי דא עקא, ובאותה עת קיבל אדמוה"צ זיע"א חלה גם מהרה"ק ר' 
ואינם  החלות  התערבו  השנים  ובמשך  זיע"א,  מפרימישלאן  מאיר 
את  לראות  מבעלזא  מהר"א  ביקש  מי.  של  חלה  איזוהי  יודעים 
החלות, ומיד בחר בחלה אחת, אחזה בשתי ידיו הקדושות ובשמחה 
רבה הכריז: "זוהי של זקני ז״ל!" (ס' בית קרלין סטולין להרה"ח ר׳ 

יעקב קולא ז"ל, עמ' שצו).
ולהעיר כי ברשימות הר"נ לוין ז"ל מובא, כי היה ב'אוצר' חלה אחת 
מהרה"ק הר"ש מבעלזא וחלה אחת מהרה"ק הר"מ מנעשכיז זיע"א.

הצה״ק  הרב  אמונו:  איש  כתב  טז)  דף  (ח"א  טוב  זכרון  בס׳  יב. 
המפורסם ממש בכל העולם וכו׳ ה״ה ר׳ אהרן מקארלין ומסטאלין 
בעהמ״ח ס׳ הק׳ בית אהרן, היה מפליא מאוד את גודל קדושת גופו 
של מרן [הרה"ק רבי יצחק] ז״ל, והיה מזהיר מאוד על כבודו, והיה 
ג״כ  מפליא  היה  ז״ל  ומרן  נודעת,  יתירה  וחיבה  עזה  אהבה  ביניהם 
ומחבבו  מוקירו  והיה  הנ״ל,  זצלה״ה  הרר״א  של  חכמתו  גודל  את 

וכו', וכן בנו הצה״ק וכו׳ ר׳ אשר זצוקלה״ה.
זצ״ל  מקאמניץ  אהרן  רבי  להרה"צ  שייך  שהיה  סידור  ביניהם  יג. 
מודפס  סידור  וכן  זיע"א].  מלעכוויטש  נח  ר'  הרה"ק  של  [תלמידו 
מהדורת אמשטרדם משנות הת' בכריכת זהב יקרה מאד, שנשלח 
מרדכי  ב"ר  יצחק [גלינע]  ר׳  הרה"ח  ידי  על  זיע״א  אדמוה״ז  למרן 

אברהם ז״ל מעיה״ק ירושלים ת״ו.
יד. ברשימות האורח שביקר ב'אוצר' כמה פעמים בשנות תרפ"ט-

תרצ"ה, כותב בשנת תרפ"ט: את כל הדברים האלה קראתי בעמדי 
מרביים  שונים  מכתבים  עוד  שם  היו  הארגז,  טמון  ששם  במרתף 
ומגידים. בשנת תרצ"א כותב: והוצאתי משם תיקים אחדים מלאים 
מכתבים שונים, והנה הוברר לי כי לא ראיתי בשנה שעברה בהכנסי 
בפעם הראשונה לתוך המרתף, בלתי אם עשירית או חלק העשרים 
מכל הטוב הצפון שם, לפי השערתי יש שם כאלף מכתבים וכתבים 

מגדולי החסידים מכל התקופות.

ברכת מזל טוב נרגשת
ומשקה  דולה  הדגול  לאברך  דליבא,  מעומקא  בזה  שלוחה 
לבו  נותן  אשר  קודש'  'דברות  מכון  מוותיקי  רבינו,  מתורת 
הכתב  על  להעלות  בשבוע  שבוע  מידי  בשנים  רבות  ונפשו 
דברי אלוקים חיים מפום ממלל רברבן בשפה ברורה ונעימה, 

לזכות בהם את הרבים
מחשובי תומכי האיחוד מוכתר בעטרת פז 

הרה"ח ר' פנחס ציילינגולד שליט"א
לרגל תת ה' השמחה במעונו באירוסי בתו תחי' עב"ג

בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב
מעומק ליבנו נברכו באהבה:

יפה  יפה  הזיווג  שיעלה  בשמיא  די  מרן  מקמי  רעוא  יהא 
והבית החדש הזה יהיה בית גדול ונאמן  לד', השכינה תהא 
מתוך  תמיד,  בו  ישמע  שמחה  וקול  ששון  וקול  שרויה,  בו 
והרחבת  ועושר  אושר  גופא  בריות  תמיד  שמחות  שובע 

הדעת וכל הברכות האמורות בתורה, אמן ואמן

הודעה חשובה
לציבור אנשי שלומינו

לשירות ייעוץ והכוונה
בכל הנושאים הקשורים
לטכנלוגיה על פי ההלכה

ניתן להשאיר הודעה לועד 'בנפשינו'

בטלפון 02-6745-888
מהיום - מענה לכל פני'ה

לא יאוחר מ-48 שעות בעז"ה

בכבוד רב
ועד 'בנפשינו'

נשאת ונתת באמונה
הננו שמחים להודיע לציבור היקר 

המשתוקק לשמוע דבר ה'
כי בס"ד פתחנו שלוחה מיוחדת

שבה ניתן לשמוע את השיעורים האחרונים 
מאת כ"ק מרן אדמו''ר שליט"א

בעניני אמונה
בנוסף יהיה ניתן לשמוע גם שיעורים בעניני אמונה

במשנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מפי הרה"ח ר' משה וינבאך שליט"א
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אני מאמין שהבורא יתברך שמו.... 
והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים

חמשה עשר בשבט
הננו להודיע

שביום ראשון בערב

יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
את שולחנו הטהור לכבוד היום

לאחר תפילת ערבית
ב'היכל קדיש'

תפילת ערבית בשעה 7:30

שידור חי קול חיינו
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