
 
 

 תשורה משמחת הנישואין של שלום דובער וחי ’מושקא ליבעראוו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 תשורה 

 
 משמחת הנישואין של  

 שיחיו  בריינאושמואל 

  קארף
 

 

בדר"ח אד"ר ה'תשפ"ב 





 

 תשורה  
 

 משמחת הנישואין של  

 שיחיו  בריינא ומרתשמואל  הרה"ת

 קארף 
 

 
 

ה'תשפ"ב  בדר"ח אד"ר



 ה'תשפ"ב  בדר"ח אד"ר

4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 



 קארף שיחיו  שמואל ובריינאנישואין של ה תשורה משמחת 

5 

 

 בעזהי"ת 

 פתח דבר 
תי', הננו בזה לכבד את כל    בריינאשי' עם ב"ג הכלה מ'    שמואל לזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמים  

מלך    מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר  –  הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק

 בתשורה המוסגרת בזה. – שליט"א  המשיח 

* 

 התשורה כוללת: 

( מכתבים לסב הכלה 2); ע"ה פנחס קארףלסב החתן הרב ומענות יחידות מכתבים  (1) – שער המשפחהא( 

מכתבים ומענות לאבי    (4ע"ה; )  אליהו קאסאווסקייצחק  לסב הכלה ר'  ( מכתב  3; )מאצקין  שי'  שלום דובערהרב  

 . ע"ה פרץ מאצקיןלאבי זקנו של הכלה ר'    יםמכתב   (5; )ע"המרדכי דוב אלטיין זקנתו של החתן הרב 

( שיחת יו"ד שבט  3ראה תשי"ד; )  השמטה משיחת ש"פ   ( 2; )שיחת ש"פ עקב תשי"א  ( 1)  –  הגהותשער  ב(  

( שיחת ש"פ משפטים תשמ"ה בענין "מטבע של אש" )הגהה ראשונה.  5( כתבה בבטאון חב"ד; )4תשט"ו; )

 (.באדיבותם, וזכות הרבים תלוי' בהם ם אשתקד ע"י "מפתח" וכאן מובא בשלימותוסחלקו נתפר

מתוך השיעורים שמסר   ,ע"ה  פנחס קארףמרשימותיו של הרב    לקט סיפורים ואמרות  –  הסיפוריםשער  ג(  

 . באהלי תורה מתיבתא

  Rebbe Responsaפרויקט    באדיבותם  מארכיון משפחת אלטיין, וחלק  םחלק  –  אנגליתב  שער מכתביםד(  

וזכות הרבים תלוי'   וריכוז כל מכתבי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשפת האנגלית(,  )פרויקט לאיסוף 

 בהם.

 לראשונה. יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה 

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן", בהתגלות 

 שליט"א, תיכף ומיד ממש! מלך המשיח  "ר  כ"ק אדמו 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 

 מאצקין משפחת                     קארף משפחת 
 

 

 , ה'תשפ"ב בדר"ח אד"ר
 שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  ברוקלין, נ.י. 
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 שער המשפחה
 )א( מכתבים יחידות ומענות לסב החתן הרב פנחס קארף
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 יחידות ומענות להרב פנחס קארף 
 על ידו במכתבים לידידו הרב שמואל לו מוכפי שנרש

 א

הדרכת  כפי  יחידות  על  בהכנסי   .  . לארה"ב  בבואי  בערך  הראשונות  בשנים 
שעבר   מה  כל  כתבתי  ענינים  החסידים  הביטערע  בענין  ובעיקר  בערך  עלי 

אז מי חאפט זיך  וכשקיבלתי מענת אדמו"ר שליט"א ולדוגמא כמו על ענין הראי' "
אז מ'קוקט וואו מען דארף ניט וועסט דו טראכטן די פאר קאפיטלאך תהלים און  

 " . . . די פאר משנה'ס משניות און די פאר פרקים תניא

 

 ב

]תשכ"ג[ קבלתי מענת כ"ק אד"ש על שאלתי בענין סדר וכו' וזהו  בחורף שנה זו  
 נוסחה:

 זמני התפלה כו' הרי קבועים בשו"ע 

 –"  העבודה בישיבה   

 הרי קבועים ע"פ סדרי הישיבה, 

 כפי הדרישה בהענין  –ובהזמן שבנתיים 

 שאין כל העתים שווים

 ושמחה )ע"פ  –להשתדל שלא לבטל זמן  –והעיקר 

 בתניא( מסייעת להצלחה בהנ"ל המבואר 

 

 ג

. שאלתי מכ"ק אד"ש אם להחליף הדירה,   .  .  אור ליום ועש"ק פ' ואתחנן ]תשכ"ג[
  . . .  או לקנות בית אח"ז כתב   אםובמענה מחק את המילה 
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 סקי אווסאק אליהו )ג( מכתבים לסב הכלה ר' יצחק
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 ו של החתן הרב מרדכי דוב אלטייןתמכתבים ומענות לאבי זקנ)ד( 
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 מענות קודש
 להרב מרדכי דוב אלטיין ע"ה 

 א

 ]מוצש"ק ויצא, י"א כסלו, תשכ"ג[

חנה רבקה    )זקנת החתן(   בתו   על מכתבו בקשר לשידוך עבור  מענה להרב מרדכי דוב אלטיין 
 )מהעתקה(: 

 הציוןאזכירה על  

 מובן שבכל הנ"ל קדימה להצעות שהן אין חוששים להם כן מובן שאין חפזון כו'. 

 

 ב

 ]אדר[

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין על מכתבו בעניני רפואה )מהעתקה(: 

 אזכיר עוד הפעם על הציון 

 תהא רפואה שלמה וקרובה

 ויבשר טובאדרים מסייעים  וב'

 

 ג

 ]בסמיכות לכ"ד טבת[ 

 מרדכי דוב אלטיין )מהעתקה(: מענה להרב 

 בקשר ל"באנקעט", כתב:

 ( אזכיר על הציון1

 בקשר לכ"ד טבת, כתב: 

להוסיף   –. כן נכון  במאודנכון    איזה דבר חדש ולעורר את כל התלמידים ואת כל הרמים(  2
בידיעות והלכות הצריכות. כן נכון שיעורר גם שאר א"ת )ותו"ת ג"כ שממנו יראו וכן יעשו 

 וכל המזכה את הרבים וכו'(.

 ( בודאי בבקר )שלא יבלבל הבאנקעט תו"ת( 3

 ( אזכיר על הציון4
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 ד

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין )מהעתקה(: 

 מפני מה לא כתבו כלום ע"ד האלומני במשך כל הזמן

 בכל אופן לא תהי' ביום א' בערב 

 

 ה

 מענה למרת רחל דוואשא אלטיין )מהעתקה(:

 [ על שאלתה אם לקבל המשרה, כתב: 1]

 Should accept]  הק'  עבודת  –  באמתבאם תביט על זה לא כעל יסורים ח"ו, אלא כפי שהוא  
it  ])וד' יצליחה )לקבל זאת 

 " )אפשרי(, כתב: Possible[ על תיבת "2]

 תלוי ברצונה ואף 

 

 ו

 שתי מענות להרב מרדכי דוב אלטיין בקשר למסחר האתרוגים )מהעתקה(:

 צריך להיות בפני רב שאז אין מקום לטענות אחרי זה וקל להבין  – בכל כיוצא בזה ]א[ 

 אזכיר על הציון

שזהו בסדר בנוגע    מרב בגוף הענין של האתרוגים כי אם רק לראות כתב    כלוםלא אמרתי  ]ב[  
 להנ"ל ולחמותו תחי'

 

 ז

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין על מכתבו בקשר לטיפול רפואי )מהעתקה(:

דכמה וכמה מהסטעף שחלק    –  בש"קהיינו    –קרוב לודאי שיגרום לעבודות ביום שלאחר זה  
 חשוב מהם מבנ"י, ואולי רובם )מהרופאים והעושים הבחינות( 

הכניסה )יראו ברור    מחרתעושים כמה מהם ל  סדרוקרוב לודאי שמבין הבוחנים )שעפ"י ה
מיום הש"ק    מרוחק( ולכן כדאי להשתדל שתהי' הכניסה ככל היותר  וכו'  וכו'שזהו יהודי  

 (. רשלני וד"ל   –)ידוע שהטפול בבית הרפואה כאן בוויקענד 
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 ח

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין )מהעתקת המזכיר(:

 זה אסור באיזה תנאים שיהיו. ָארטא "הכשר" אויף א טריפה'ן 

 כדאי להמשיך  – אבל באם אין הענין כן  

 

 ט

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין בקשר לדירה )מהעתקה(:

 בטח זהו ג"כ רצון עקרת הבית זוג' תחי' 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת 

 ואזכירו על הציון

 

 

 

  



 קארף שיחיו  שמואל ובריינאנישואין של ה תשורה משמחת 

19 

 

 )ה( מכתבים לאבי זקנו של הכלה הרב פרץ מאצקין 
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 שער הגהות
 שיחת ש"פ עקב תשי"א( )א
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אלול, ש"פ    ש"ק מבה"ח פון שבת מברכים חודש  שיח)ת(]ה[  אן אויסצוג פון דער    קטע מבס"ד.  
 תשי"א.  ,עקב

זאגן נאך א פָאר    ווילאיך    דער עולם היילט זיך דאך צו מנחה ָאדער צו סעודת שבת, וועלא.  
ער קָאן.    וואו, ווי נאר  יעדער איינער זָאל דָאס מפרסם זיין  איך בעט, אזווערטער, און    קורצע

מפרסם זיין אויך דורך ענינים וואס שבת קָאן מען   קָאנען מען דאס  זאל   וועטנאך שבת,  אויך 
ווי עס איז מער תועלת פארן פרסום, און  –  ( 1זאגען בשמי אדער ניט בשמי אוןדָאס ניט טָאן. 

 אז די רייד זאלן צוגענומען ווערן:  ,קליטת הדבריםדער עיקר פאר דעם 

 דעם איז אין באשטימטע ערטער בעסער אז מזאל ניט וויסן אז עס קומטאויף 

די  )שמות כא, יג(.    אז ס'איז ר"ת פון די ווערטער א'נה ל'ידו ו'שמתי ל'ך  (2ויף אלול שטייט
 תור

האט   וואס  אמענשען  וועגן  תורה  די  רעדט  פרשה  דער  ניט  *אין  אצוויטן  דערהרגעט 
נאר  הייט,    קער גווילענדי צדה,  ולא  דורך  געמאכט  זיך  האט  מוועט    עס  אז  זאגט  זי  און 

באשטימען אן ארט, ערי מקלט, וואוהין ער זאל אנטלויפען, און אזוי ארום וועט ער ניט מורא  
וט, זאל  האבן, אז דער גואל הדם, דער וואס וועט וועלען נקמהה נעמן פאר די פארגאסענע בל

 אוןווי עס ווערט דערקלערט בארוכה אין סדרה מסעי.  –עם ניט דערהרגענען  

רעדט וועגן דעם וואס ער האט    ער די ר"ת איז ניט פון די פריערדיקע ווערטער אין פסוק וואס  
זיין    וועגןאלול איז פוון די ווערטער אין פסוק וואס ער רעדט    אויףאפגעטאן, נאר דער ר"ת  

 )ושמתי לך(. תיקון דורך ערי מקלט   דו( און זייןזכות )אנה לי

ארץ    א"יאין    סיי  (3סיי אין מדבר ערי מקלט איז געווען אומעטום וואו עס זיינען געווען אידן,  
 חוץ לארץ.  חו"ל.אין   און אויךאין עבר הירדן,  סיי, ישראל

 ]כאן העביר כ"ק אד"ש קו על קטע שלם[. 

אויף מציל    – וואס ערי מקלט טוען    דע דאס איז  ]כאן מחק כ"ק אד"ש שלש קטעים, וכתב:[  ב.  
וואס איז אבער מיט    פון היזק הגוף ער האט דאךזיין דעם גוף פון דעם הורג נפש בשגגה.  

ַאגואלדיג גרויסע עברה. אמת טאקע, ער    אנ אגרדעם תיקון הנשמה? ער האט דאך געטאן  
אנ'עונש, און זיי דארפען האבען    אויךאבער אלע שוגגין קומט דאך  – האט עס געטאן בשוגג  

 .(4כפרה

א איד טאן אנ'עברה בשוגג? ניט נאר די נשמה, נאר אילו דער    אנווארעם באמת, ווי קומט  
מצד זייער    אינסטינהירא את הוי', דארפן דאך דערפון אנטלויפען    אוה תורהגוף פון אנאידן  

 טבעיות.

און    –ניטט שייכות צו זאגן, אז א בהמה זאל בשוגג שפרינגען אין פייער.  פונקט ווי עס איז  
 דערפאר איז דאך טאקע לא יאונה לצדיק כל און. 

, די בהמה שמנוגה  (5ווייל די נפש הבהמית שמנוגה איז בא עם בהתגברות  –נאר וואס דען  
וואס איז אין עם איז בהתגברות ַאף זיין אדם, פארדעקט זי אפן אדם ונפש האלקית און זייער  

אידן אריין טאן ַאזַאך וואס די בהמה ציט זיך    ייןארדערהער און געפיל, און שלעפט דעם  
פי רוב   , און על(6און דערפאר וואס ער האט צוגעלאזען די התגברות דנפש הבהמית  –דערצו. 

קומט עם אנ'עונש און ער דארף האבן    –נאך צוגעהאלפען דערצו דורך הנהגות לא טובות    האט
 א כפרה. 



 קארף שיחיו  שמואל ובריינאנישואין של ה תשורה משמחת 

25 

 

 אדער 

, וואס  (7און אויך דאס זיינען מתקן די ערי מקלט. דער ענין פון ערי מקלט איז דאך גלות  דה.
 גלות מכפרת. 

העלפט עס. וכמרז"ל )מכות    נאך אזאך איז דא בא ערי מקלט, אז אפילו א הורג נפש במזיד   ג.
דארטן איז ער דערווייל זיכער פון דעם    אוןט,ב( אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט.  

ערשט איז בית דין שולחין ומביאין אותו משם לבית דין, און מען    ערגואל הדם. דערנאך  
תה אפילו אויב מען פארמשפט למי  און ????משפט עם, ושפטו העדה והצילו העדה. ווארעם  

און ביז דעם משפט    – ווערט שוין די סנהדרין אנגערופן חובלנית.    –איינמאל אין זיבען יאהר  
 איז ער דאך, בכל אופן, זיכער. און קאן אויך תשובה טאן.

איז    בזמן הבית    אזאיז פאראן א מעלה אין זמן הגלות לגבי זמן הבית.    עסאין דעם ענין    ד.
  און פלעגט ניט העלפן קיין תשובה.    הורג נפש בשגגה או במזיד  שלמטהבית דין  אויף עונש  

 משא"כ איצטער.  .מען פלעגט אים סיי ווי געבן דעם עונש

נודע ביהודה וואס ער איז מבאר דארטן פארוואס    ( 8עס איז פאראנען א לאנגע תשובה אין 
ניט העלפן קיין תשובה   איז דאך א דבר  תשובה    ווייל  אויף עונשי בית דין שלמטה.פלעגט 

שבלב, און אזוי ווי אין לו לדין אלא מה שעיניו רואות, במילא קָאן ניט העלפן קיין תשובה  
מען אים מעניש    איז  מוזבמילא    א אויסגעשטעלטע זאך,ווייל תורה חתוכה ניתנה,    שבלב.

 .זיין

געווארן לשכת  איז בטל    וואס דאןנאך מיט פערציג יאר פריער    אוןנאך דעם חורבן    פוןמשא"כ  *
און שפעטער איז אויך בטל געווארן דיני  .  (9דיני נפשות   הגזית וואס דארטן פלעגט מען דן זיין

וואס מאיז מעניש מלמעלה,    מלקות  ד' מיתות  דין  נאר  געבליבען  איז דאן העלפט  און עס 
ניטאתשובה,   דאך  איז  גשמיות  אין  מלקות.   ווארום  און  ב"ד  מתות  ד'  די  פון  עונשים    די 

וכמרז"ל אדם עובר עבירה ונתחייב מיתה למקום מה יעשה ויחי' אם הי' רגיל לקרות דף א'  
 . (10יקרא ב' דפים וכו'

 קטעים[   4]כאן מחק כ"ק אד"ש 
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 השמטה משיחת ש"פ ראה תשי"ד)ב( 

 
 זולהשמיט בהעתקה   על קטעים אלו הואיל כ"ק אד"ש לציין:

סאיי פאר די השפעות וואס זיינען נמשך געווארן למטה, און סאיי פאר די השפעות וואס זיינען  
 געבליבן למעלה, 

דער אויבערשטער זאגט, כל הרוצה ללוות יבוא וילוה, ער איז משפיע און לאייט אלעמען,    –
די    געווארןאים נמשך    ווערט  איזאויב ער האט ניט מקלקל געווען די צנורות ההמשכה,    נאר

  געבליבעןדי המשכה    בלייבט  איזאויב ער האט קליע געמאכט די צנורות,    אוןהשפעה למטה,  
נגעגרייט פאר אים, אז אין יענער צייט, ווען ער וועט ער מתקן זיין די צנורות,  למעלה. זי איז א 

וועט אים נמשך ווערן די השפעה למטה. אבער אויך איידער די השפעה איז נמשך געווארן  
, איז וויבאלד אז דער חסרון איז מצד אים, אבער מצד  און זי איז פארבליבען למעלהלמטה  

געווען און אנטליעהן, איז ער מחויב צו צאלן פאר דער הלואה   למעלה, האט מען אים משפיע

 – 
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 )ג( שיחת יו"ד שבט תשט"ו 
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מנהג   באמת, ומשום כך ישנו וזהו תנועה הפכית מהתועדות ושמחה. . שביום זה צמים 
 בכמה מקומות . . 

 , תלוים במי . . שלנושני אופנים אלה בקושיות 

 יומא . .  'הבגמרא שהי. . מובא 

 ותפלה.התנועה של תענית  אינו היפך. . לומדים בהתועדות שזהו  

 ענין עצמו. בל   נוגע שייך. . אך אין זה 

 : ועמוק יותר על כך, הוא האמור י"ל בדא"פ שניטעם   פנימיותג. 

 בלתי רצוי . .  באופן. . הי' זה 

 י זה . . ועל יד   ז.א. פנימיות התורהעץ החיים,   מובנו –. . עץ   

 . ז.א. פימיות התורההחיים - . . עץ

 "דייך שאני ובוראך . .  שאמר רע"ק שמובא הלשון. . עד 

 פועלת . .   הסתלקותו. . כי אם  

 פנימיות התורה . .  המגלים הקשורים ב הצדיקים    כלוכך הוא גם יום הסתלקותם של 

 . . יהודי הקשור עם פנימיות התורה, והסתלקותם איננה . . 

 , עושים התועדות . . הנ"ל . . של צדיק 

 " . . עמו. . "עזב תעזוב 

 אכילה . . לענין ה  נכללים ונקראים  שייכים. . אך כולם 

 . . בעניני איסור.

 בכדי שזה יהי' . . *

 וחסר אחד משלשת . . כשמבדר אודות דבר הנאה

 ענינים שמחשבה פועלת . .   הלאישנם  

 . .על ידי מחשבה 

 . .  מחשבה מעשהדבור ומש"כ מעשה כן יכול לפעול משא"כ   –*

 וכיוצא . .  – אבל  –בהוצאת שבת  

מדה  ובמילא מובן במכש"כ במדה טובה שמרובה ממדת פורעניות שב. . ובמילא זה נאסר * 
 טובה הוא בודאי כך. 

 נצל כל עניניו . . לשמ שיכול ומוכן. . על ידי  

 דבר הרשות . .   שיציירו. . ועל דרך 

 לנצל זאת . .  האפשריות"דרך האכילה"   אח"כ. . הקשורה עם הקב"ה,  

 לנצל את הגשם . .  "דרך האכילה"  בגלל. . תואר הקדושה למטה  

 . ולא להפך הקערה על פי'. . סדר הפוך, 

 . . שהילד יודע אדות טוב ורע . . 

 יש בה כרת . . ואף שהוא מע   ונכלל בלא תעשה ש. . עוד לפני מתן תורה 

 , כשהוא נהי'. . אז אח"כורק 
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, כי אם לראשונה לקשר עצמו עם הקב"ה ע"י  ואח"כ לעשות מצות. . להמשיך קדושה 
 זהו . .ש תפלהתפלה,  

 לא רק שאינו בהשגה . .  )הקב"ה(. . שאינו בגדר השגה,  

 . . וכפי' בלבד, דעשה מלשון גם מעושה. 

 שזהו ההבדל . .  –*

 הקב"ה רצון אחרים . . עושה מבטלעל ידי זה  . .

 (. מרבנו הזקן. . והניגון אבינו מלכנו 

 המשכת הקדושה . .  האיסור, ז.א.. . אח"כ 

 עם הקב"ה . .  התלימידים  הילדים. . לקשר את 

 מענינים אלה . .  עיקריבשנים שעברו הרי חלק  

 כלל.  מציאות אדם . . אין הוא 

 זה . .  רגעאחרי  ו אךבאמריקה,  לרגע. . מתקשר הוא 

 והישיבה צריכה . .   –. . ביונייטד סטייטס 

 שזוהי דעה . . להכירו  משום. . הקב"ה, 

 ]כ"ק אד"ש מחק קטע[ 

 מחריבה את הבנין . .   נוספת. . הרי כל קומה 

 . . לדעת אם זה מתפארת אדם . . 

 עבודה זרה . .  שזהו עניןיש הנפרד שלו    וה כו'. . כזורק אבן 

 שלש עשרה . .  תוכן את. . בפשיטות  

 וכיו"ב. גם כשהוא נמצא בפאבליק סקולבכל פרט ופרט,   עליו. . משגיח 

 ואם כי שזה . .   –לסיים פסוק זה   לצטטאיני רוצה   –. . 

 אין עשיר אלא בדעת . . דעה קנית, ו. . כי 

 שהיסוד רעוע . . וחסר היסוד, או. . בן כמה קומות 

,  ולא יכולים לדעת זה כתפארת אדם לשבת בית או ביתיהם קברם ר"ל. . מחריבה את הבנין  
 מוכרחים לראות . . 

 לבנות בנין יפה.  וצריכים. . ואז יכולים  
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 כתבה בבטאון חב"ד  (ד)
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 מטבע של אשש"פ משפטים תשמ"ה בענין שיחת ( ה)

 
 הערהלהוסיף במקום המתאים 
 איך שייך קושי למעלה?  –וכיו"ב  כקרי"ס)לפני הקב"ה( לזוגן  דקשהולהעיר מהביאור במרז"ל 

 פשוט שבפשוטים . . זה אפילו ל ענין הנ"ל ליהודיוהנה כאשר מספרים 
 כמה תמיהות בדבר: מתעוררים אצלו  –( ענין זה שבשיספרו לו יבין כל המסופר יכולים לספר לו. . ובודאי 

 ישנו "שכר" . . (5*מצוה זו שע"י. . מהו הפלא והתמיהה בכך שעל 
 אינו יכול להיות כופר נפש.  – איזה שיהי'( ובפרט ע"פ לשון התוספת שתמיהתו הייתה שדבר 5*

 שהראהו "מטבע של אש":  – בכךתשובתו של הקב"ה ב על ותמיההמתעוררת שאלה  –נוסף לזה 
 : אם הסיבה . . דלכאורה ממה נפשך –. . של אש" דוקא 

 וכיו"ב( . .  משרתיו אש לוהט של אש –"מלאך" . . דלמעלה הם של אש )
 על תמיהתו . .  מהי התשובההקב"ה מה תשוב   –)ב( ועיקר 

 וקושיא הכי גדולה – שאף א' לא מתעכב על שאלות פשוטות אלו: 



 ה'תשפ"ב  בדר"ח אד"ר

38 
 

 

 
 מטבע גשמית . .  )כה דברי כאש( ע"י ?? מצוה . . שיהודי מקיים 

  . . ולכן, יכולה שפיר להיות . .
   המצוה . .שע"י הסברה זו )שמצד  

 למשה . . יאמר . . מספיק שהקב"ה יסביר  
 הי' צורך . .  שבענין זהומכיון שמצינו 

 הרי בהכרח . .  – ובנוגע לכל המצוות()אף שלכאורה הרי זה דבר המובן לכל דרשן, . . "זה יתנו" 
 –  י"לג. ונקודת הביאור בזה 

 יכול להיות . . –  (המצוה דמחצה"ששל ובעניננו; השכר ד"כופר נפשו" על  )  ,שכר מצוה
 עכ"פ( . .  ,. . )ע"פ שכל

 פלוני . . " שכר". . לתת 
 כן הוא . .  – "גזירה גזרתי חוקה חקקתי חוקה חקקתי גזירה גזרתי". . אם "
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 ל נתינת . .שע. . ד"כופר נפשו" 
 האם . .ובזה הי' משה מסופק:  ולכן נסתפק משה
 נותן . .  בנ"י. . שכאשר יהודי 
 )לא רק . .  עצמה . . המטבע גופא 

 שמצד אחד . .  זה  כךהיתה על  – דתורה. . מצד השכר 
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להו לרבנן   שקים   - שהריבוי  עד כדי כך  הוא דבר הכי תחתון בעוה"ז הגשמי והחומרי, –כסף וזהב    –. . ממון  

דכסף וזהב הביא לעשיית "עגל הזהב"   והריבוי  13**על ממונו בהולואדם  13*על ממונו עצמודאין אדם מעמיד 
. . 

 בבחינת רגלים . . –זה נקרא הממון "היקום אשר ברגליהם"  וי"ל שגם מטעם ומטעם. . 

וברובם    ואפילו. . שבדומם גופא מקומם לא ע"ג ההר שמתנשא בגובה למעלה )שזה מורה על עליית הדומם(,  
מצרף   -ואח"כ צ"ל  לא במקום מישור, כי אם במעמקי האדמה דוקא. תחתון שאין למטה ממנו.    -  המכריע

 .(17*לכסף וכור לזהב

 "חלק אלקה ממעל ממש" . . – בנ"י יהודי. . ועאכו"כ נפשו של  

 –   ", ושינה הסדר שיהי' כתוב "ע"פ שכל– ע"פ שכל    –]תחלה הי' כתוב "כיצד יתכן  כיצד יתכן    –. . וא"כ ע"פ שכל  
 . .  כיצד יתכן"[

 (?! . .(18*. . ביחס ל"חלק אלקה ממעל ממש" )תכלית העילוי

אינה    תכה"יש"מחצית השקל" שנותנים בנ"י    –את הדבר    ועשהפעל  ובכך    –. . הקב"ה הראה לו למשה  
 –מטבע זה שהראה הקב"ה למשה    אז נתחדש אשרמטבע גשמית גרידא, כי אם "מטבע של אש". כלומר,  

 . . 18*"זה יתנו" בנ"י, מטבע כזה ממש

 בכל המצוות, כנ"ל( . .  גם. . )שכן הוא  

( אש"  של  "מטבע  היא  שבשרשה  בזה  הכוונה  שאין  ופשוט,   . הגשמיים  שזהו  כמו .  הדברים  שכולם    ,כל 
  -   הרי היאלאחרי שנשתלשלה ובאה בעוה"ז הגשמי  ש  שגם משרשם הרוחני(, כי אם    –"נשתלשלו מהן"  ש

 "מטבע של אש" . .  נעשיתכשמקיים בה מצות מחה"ש 

 . .  (19* יסוד הכי נעלה  –. . ואילו "אש" )אפילו האש שבעוה"ז הגשמי( 

_____ 

 ( שבת . .13*

**13"     "  ) 

וראה אגה"ק סי"ב. דרושי פ' שקלים )הוספות לתו"א )קיא, ג( סה"מ תר"ל.   -( משלי יז, ג. שם כז, כא.  17*
 ועוד(.

 דעת הפוסקים )    ( שמחצה"ש נבדלה מכל הנתינות שצ"ל בבת אחת דוקא. -  ובפשטות( עפ"ז יומתק 18*

 "ק )    ( והוא ממד"ר )    ( ומזוה -( ראה רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ג ורפ"ד 19*
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 נותנים  . .    שבנ"י שישראל. . שהמטבע )הגשמית( 

 שתלשלות . .  הההכל ענין סדר  היפך. . הוא 

 שהתחתון הוא למטה מן העליון . .  היינו. . 

הסדר ד  ]תחלה הי' כתוב "אפילו היפך", ושינה הסדר שיהי' כתוב "היפך אפילו"[  . . ולא עוד, אלא שזהו היפך אפילו
"השתלשלות",  גם בתורה ישנו ענין ה   הסדר בתורה הוא שהרי    –  בעניני תורהלמעלה מעולם(  ש  שהיא דתורה )

הוא    ובמילא,מחלק הסוד )שכנגד עולם האצילות(,    )ג' שלבים(שחלק הפשט )כנגד עולם העשי'( משתלשל  
 . .  ובהרבהלמטה ממנו 

 יחדיו[  –"ולכן . .", "כדי . .", "ואפילו . .", "כי אם . ."  –]סימן לחבר את ארבעת הפיסקאות 

לא ע"י    –אין הדבר יכול להעשות ע"י מלאך כו', ואפילו    –. . ולכן, כדי שיהי' החיבור ד"מטבע" עם "אש"  

שבחר ברצונו )לא  עצמו,  ע"י הקב"ה בכבודו וב אך ורק  , כי אם  כי כל אלה הם באופן דהשתלשלות,  )*(תורה
ביכלתו לחבר ב' הפכים דגשמיות    –ולהיותו "כל יכול" ו"נמנע הנמנעות"    בהכרח( בסדר ההשתלשלות,  -ח"ו  

 "מטבע של אש" . .  תשתנה ותיעשה בפועל בעוה"ז תהי'ורוחניות, שמטבע גשמית 

 חיות רוחני . .  אמנם. . המצוה ממשיכה 

 אש . .  (הוא)  נעשה. . שהגשמי עצמו 

  (22* ית' לחבר שני הפכים  שביכלתומשה רבינו )גם לפני שהראהו "מטבע של אש"(    והביןבודאי ידע  מכיון ש. .  
]תחלה הי' כתוב "יכול לשער שהקב"ה מחבר", ותיקן הסדר והלשון    חברל משהקב"ה יכול    ומזה מובן  לשער  ].. ..[  –

 את המטבע הגשמית עם הרוחניות . .  שיהי' כתוב "שהקב"ה יכול לחבר"[

 , ומהן: תשובות בדבר וכמה הנה שתי

האם עשה כן בפועל, שהרי יתכן שלא עשה   -א( בודאי ידע שהקב"ה יכול לחבר ב' הפכים. אבל שאלתו היתה  
 שנתינת מחצה"ש תהי' "כופר נפשו".  -באופן ד"חוקה חקקתי"  - כן, ואעפ"כ רצונו 

צריך    -מטבע גשמית תפעל )בכחה היא, ולא באופן ד"חוקה"( ענין ד"כור נפשו"   ב( בעומק יותר: כדי שנתינת
 שיהי' בה )במטבע הגשמית( ענין רוחני השייך ל"כופר נפשו", וענין זה נעשה ע"י שהראהו כו'.

היא ולא תהרהר כו'( ולא לומר שזהו    שחוקה)אלא    תמוהצ"ל דבר כזה    –משה   –א( בחכמה ושכל דקדושה  

 22**ותמשפט או עד

א"כ ודאי שיש הסברה להתמי', ונכנסה מצות מחה"ש    –  חוקההגדיר ולא קרא למחה"ש    לאב( הקב"ה  
 "בההשתלשלות" דתומ"צ.

_____ 

 גומר עלי. *( אף שבכלל תורת שולטת על הבריאה ומשנה אותה ואפילו את העבר כבירו' עה"פ לה'

אבל שם הי' בוער באש של מעלה    -במד"ס ואינו אוכל    למטה( ולהעיר לכאורה מענין הסנה הבוער  22*
 ואינו שייך לנדו"ד. -שאינו אוכל )שמ"ר    ( 

 : אם קבלה היא נקבל ואם לדין יש תשובה )יבמות . .(ע"ד( 22**
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 דיוק לשון המדרש . . וע"ז התשובה במדרש וב עפ"ז יומתק יותר. . 

, כסף  בב"א  בפועלושניהם    –דגשמיות ורוחניות )שמטבע גשמית תהי' "מטבע של אש"(    האיחוד  החיבור
, שהוא  אינו יכול להעשות ע"י "מלאך", ואפילו לא ע"י תורה, כי אם ע"י הקב"ה בעצמו כנ"ל  -וכופר נפש  

 בסדר דהשתלשלות, ופשיטא שאינו מוגבל בה ויכול לבטלה וכו' בחר

אין שום עלולית כלל    מובן, שבמטבע גשמית  -ויש להוסיף בזה: מכיון שגשמיות ורוחניות הם שני הפכים  
 הרי זה  –שתהי' מטבע של אש, ומה שנעשית מאיש 

א"כ איך נשתלשל זמ"ז?! )עשי'    [:ב]את התיבות "אין שום עלולית כלל" )דלעיל( לא מחק, וסימנם בעיגול וכת
 מאצי'( 

 חידוש יש מאין.   וע"ד [התחלת פיסקא בפ"ע וכתב:כוכבית לסימן  ציין]

ולכן, ענין זה אינו יכול    מחיקה, אלא סימן בעיגול להוציא:[-]את הבא לקמן מחק, ועל תיבת "הקב"ה" לא סימן קו
אלא מ"מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה    הואינש  יש מאין  תחדשותהשהרי    -בעצמו  הקב"ה    להיות אלא ע"י

שקדמה לו ח"ו, הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין    22***ואינו עלול מאיזה עילהשמציאותו הוא מעצמותו  
 כו''" . . 

 כשם . .  לכן  –נ"ל( הכדיש מאין ) ע"ד מכיון שענין הנ"ל הוא באופן. . 

 הקב"ה "זה יתנו" . . דיבור  אמירת . . שענין זה נפעל ע"י 

 הקב"ה "זה יתנו" . . דיבור   אמירת. . כלומר, ע"י 

. פעול באופן של ראי',    עד כדי כך)שמטבע גשמית תהי' "מטבע של אש"( היא    זו  ת הרוחניות בגשמיותה. 
באופן של ראי'", ושינה הסדר שיהי' כתוב  ]תחלה הי' כתוב "שהדבר בא בגילוי ממש  הדבר בא בגילוי ממש  

 , "זה יתנו", שיכולים להראות עליו באצבע . . "באופן של ראי' הדבר בא בגילוי ממש"[

_____ 

 השתלשלות.  (22***
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 הנתינה שלהם . . שהיא בנוגע לבנ"י, שגם    למשה "זה יתנו" הקב"האמירת 

 יהי' בגלוי . . שגם אצלם  . . יתנו", 

 , אלא . .סתם. . מטבע גשמית 

 ד"מטבע של אש" . .  והענין והפירוש. . כסא הכבוד.  

 בנתינת . .  בנ"י יהודי. . שפעולתו של  
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 "המעשה הוא העיקר" . . ש. . 

 "מנהג ישראל" . .   34. . מ"מ, גם בזמן הזה ישנו 

. שכאשר   ע"י ה' מוצאות הפה    בנ"י  יהודי.  דיבור גשמי  )וכן כאשר מפייסו בדברים,  פרוטה לצדקה  נותן 
 ( . . הגשמיים

 "מטבע של אש" . . בדוגמת. . אין זו פעולה גשמית גרידא, כי אם 

תוקד על המזבח   אש תמידועד שמקיים הציווי:  ]בסיום השיחה ציין כוכבית לסימן התחלת פיסקא בפ"ע:[

 ( לא תכבה. *)הלב

_____ 

שיהי' במטבע גשמית    להש  שמדייקים  -( וגם בזה חילוק מכו"כ ענינים שעושים לזכר ובמקום וכו'  34*
 דוקא כדאז, מחצית וכו'. 

 *( ראה לקו"ת דברים עח, ג ואילך. עיי"ש.
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 ילים . . ה. . במדרש ת

וראה ליקוטי   –נפשו" בכתהאריז"ל )טעמ"צ פ' תשא. ס' הליקוטים שם( ( ובפרט ע"פ הפי' ד"כופר 18*
 לוי"צ לפסוקים ס"ע נב.

 ( ראה כש"ט מב סע"ב ואילך. 37*

  



 ה'תשפ"ב  בדר"ח אד"ר

48 
 

 הסיפורים שער
 מרשימותיו של הרב פנחס ע"ה קארף  לקט סיפורים ואמרות

 – מתוך השיעורים שמסר באהלי תורה מתיבתא  –

 - א  -

כשלמדתי עוד בברינוא, הי' שם בחור א' שהיום הוא שליח במאראקא שמו    מענין התמדה בתורה. 

]הרה"ח[ שלום שי' ]ע"ה[ איידלמאן והי' אז בחור בן ט"ז ועד אז הי' מהבחורים הרגילים בענין ההתמדה  

אז עם   שייך שידבר  הי'  ולא  פומי',  פסיק  לא  ממש  שבזמן הסדר  גדול  שינוי  ראיתי  ופתאום  בלימוד, 

חר הסדר הי' כרגיל, ונודעתי שקיבל מכתב מהרבי ליום הולדתו, ושם הי' כתוב אודות  מישהו, אף שלא

 התמדה בלימוד. ותיכף בא אצלו בהנהגה בפועל. 

 - ב  -

וכן מספרים שבליובאוויטש שהי' סדר הנגלה שמונה שעות רצופים, הי' שם מהבחורים ר' מרדכי  

ש אחר סדר הנגלה, הי' כמו א' שמעירים אותו  הכהן פערלאוו והי' כ"כ שקוע בלימוד, עד שכשהי' הפאט

 מתרדמה עמוקה. 

 -  ג -

וכן מספרים על ר' אלי' סימפסאן שהי' נק' אלי' ייכיל שהי' לומדים שעות רצופים אמרי בינה, )פ"א  

בזמני היו שני חברים חתנים שעלה בדעתם פ"א ללמוד אמרי בינה י"ג שעות רצופות, וכשירדו למטה  

 יהם לבנים כסיד(. לסעודת הערב הי' פנ

 -  ד -

פ"ז ואפשר בנוסח  -שמעתי מר' אבא פליסקין ע"ה )ועכשיו זה כבר מודפס בספר השיחות של תר"פ 

אחר קצת( שהרבי הקודם אמר פעם בהתוועדות לר' איטשע דער מתמיד "וועט איר טאן אין תשב"ר  

 איר ניט קיין שייכות".קענט איר זיין איטשע און צו מיר האט  -זייט איר מיינער, און אויב ניט 

 -  ה -

שמעתי מר' אלעזר פנחס וויילער ע"ה שהי' סאלדאט של הרבי הקודם, וסיפר איך שהי' העבודה  

שלו, שהי' בא לעיר ומקבץ ילדים ונותן להם ממתקים ואומר להם שתבואו בשבת לביהכ"נ, ועשה עמהם  

ואלט איך אין די גאסן געגיינגען און  מסיבות שבת והלך עמהם בעיר, ומנגנים "אז איך וואלט האבן כח ו

 געשריען שבת".
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 -  ו -

וגם סיפר שפעם שלח אותו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לאיזה עיר לעשות שם ישיבה, ויסד שם ישיבה,  

ולי"ב תמוז נסע לנ.י. להתוועד עם הרבי. וקודם ההתוועדות קרא אותו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וא"ל  

מה הכוונה של הרבי, וא"ל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אז ער זאל גלייך    "מי דארף פאלגן", והוא משתומם 

פארן צוריק גם קודם ההתוועדות. והוא ציית ונסע תיכף חזרה. וכשבא לביהכ"נ ראה שיש שם שערורי',  

 והגבאים רוצים להרס את הישיבה שיסד, ותיכף כשבא עבד בכל כוחו וסידר כל הענין. 

 -  ז -

שמש בבראנזוויל הי' לו חדר בביהכ"נ שלו שהוא יסד, ופעם במוצש"ק   ר' מיכאל טייטלבוים כשהי' 

כשהי' מכבד את הרצפה בביהכ"נ, שמע איך שהבע"ב מדברים איך שהילדים עושים רעש וכו' וצריכים  

מ'שטייט  "לבטל החדר. והוא לא הפסיק מכיבוד הרצפה ומדבר כמו לעצמו ובקול שהם ישמעו, ואומר:  

וועלט און מ'קען ניט ליידן וואס קינדער לערנען דא. זיי זאגן דאך שמע ישראל,  פוס אויף יענער    מיט א 

איר ווילט זיי ארויסווארפן ווארפט זיי ארויס, איך וועל זיי ניט ארויסווארפן, אבער דעמאלט וועט מען  

 . וכמובן שהחדר לא נתבטל. "אייך פון קבר ארויסווארפן 

 -  ח -

ר' לייבע שיינין   שכשהי' כבר הרבה שנים אחר החתונה וכשפגשו אותו ושאלו אצלו  מספרים על 

 וואס הערט זיך, הי' אומר שהארבע שעות חסידות בכל יום זה הוא שומר. 

 -  ט -

פאר'!    קמספרים על ר' יאסעלע דעם מגיד'ס שהי' קפדן והי' צועק על הבעל עגלה 'שייגעץ פאר

ופ"א נפל מעל העגלה ונפל בהשלג, ובעל העגלה לא הרגיש. וכשהבע"ג הרגיש שאיננו בתוך העגלה,  

עמוק   הי'  כי  פאר'!  פארק  'שייגעץ  וצועק  השלג  בתוך  יושב  אותו  ומצא  אותו,  למצוא  בחזרה  הלך 

 במחשבותיו עד שלא הרגיש שנפל וכו'. 

 -  י -

היתה שהי' מניח הטלית על כתפו בשלש בלילה,    הרבי מוהר"ש סיפר על חסיד שעבודתו בתפילה

 וחושב בחסידות עד תשע בבוקר, ומתפלל מתשע עד שלוש אחה"צ.

 -  יא -

ר' ישראל נח סיפר )אף שהוא סיפור תמוה קצת( שפעם בא א' להצ"צ ושאל לו אודות ענין של  

לשון תמיהה "פארן  מסחר, שהי' לו הצעה לנסוע לווילנא בשביל ספרים ושאל להצ"צ, והצ"צ ענה לו ב 

אין ווילנא נאך ספרים"?! וכשיצא מהיחידות וסיפר היחידות למהרי"ל בנו של הצ"צ, אמר לו המהרי"ל  
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"בא דעם טאטן איז ניטא קיין גלייך ווערטלעך, און ניטא קיין תמיהות, אז ער האט גיזאגט פארן אין  

 ווילנא נאך ספרים דארפסטו פארן אין ווילנא נאך ספרים".

 -  יב -

נגלה, וכששאלו   לליובאוויטש למד רק  יצחק מתמיד בתחילת ביאתו  שמעתי מר' פרץ ע"ה, שר' 

שעות הי' לומד חסידות, אבל מאחר שהמעל"ע    25אותו למה אינו לומד חסידות ענה כי אם הי' המעל"ע  

נכנס  שעות הוא צריך זה לנגלה. ופעם פעלו עליו שיכנס להתוועדות של ר' גרונם ע"ה, וכש  24הוא רק  

לההתוועדות שמע שר' גרונם אומר לבחור פשוט )שכחתי שמו( גלויב מיר אז דער פשט פון "נתאוה  

הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" פארשטייסט בעסער פון דעם גאון )הגר"א(. כששמע אלו המילים  

חשב שהם חברה משוגעים, אבל כשראה שגם בחורים שהכיר אותם שהם לומדים יושבים ומקשיבים  

להפארברענגען ]אזי נשאר[, והפארברענגען הזה שינה כל מהותו, ומאז התחיל ללמוד חסידות באותה  

 התמדה שלמד בתחילה נגלה. 

 -   יג -

סיפר הר' ר' ישראל שי' ]ע"ה[ פרידמאן, שכששלח אדמו"ר מוהריי"צ את החסיד התמים ר' לייבע  

 ין )שיזכור את הבעה"ב(. ע"ה שיינין להיות רב בדאקשיץ, אמר לו: ּפָאְמִני חַאזַאיִ 

 -  יד -

והרבי   גלוי',  שמחה  שהיתה  וכנראה  בריקוד,  הלכו  הקודם  הרבי  אצל  בר"ה  המאמר  אחר  פעם 

 הקודם שלח שליח לומר "וגילו ברעדה".

 -  טו -

פעם הי' משבח הרב טעלושקין את הבחורים בפני כ"ק אדמו"ר מה"מ ביחידות שהם באים לביהכ"נ  

כדי לשמח יהודים בשמח"ת, ואמר שזהו מס"נ לילך דרך רחוקה כזו.    770שלו שהיתה דרך רחוקה מ 

המס"נ   שזה  והיינו  יהודים.  לשמח  והולכים  הפארברענגען  שמניחים  הוא  שהמס"נ  הרבי  לו    - ואמר 

 אפגעבן אייגענע רוחניות פאר א צווייטן אידן. 

 -  טז -

קוראים היו  בליובאוויטש  בישיבה  בחור  בהיותו  זורוויצער  יענקל  יענקל    ר'  באבע,  יענקל  לו 

טארבע)?(, כי הי' כמו באבע להתלמידים הקטנים לעזור להם בכל המצטרך להם, וגם הי' אצלו טארבע  

 כמו סל מוכן בענינים הנצרכים להתלמידים הקטנים. 
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 -  יז -

נוסע מעיר לעיר לעורר בני ישראל   זורוויצער כמו מגיד והי'  יענקל  כשהתחילו הגזירות נעשה ר' 

לתומ"צ. מספרים שבא' המגידות שלו עלה על הבימה והתחיל לספר סיפור בניגון של מגיד: פעם הלכתי  

ח"כ  ברחוב ושמעתי קול בכי והלכתי אחר הקול ובאתי לבית שמשם יוצא הקול ונכנסתי לחדר א' וא

? וענתה  "טלית'ל! טלית'ל! וואס ווינסטו"לחדר שני עד שבחדר האחרון מצאתי טלית בוכה, ושאלתי  

ווי זאל איך ניט וויינען אז בעה"ב איז אוועק גיפארן און גינומען דעם שווארצן קאסטוים און דעם  "לי,  

טופליעס און די געלע טופליעס, נאר  געלן קאסטוים, די שווארצע שיך און די געלע שיך, די שווארצע  

טלית'ל טלית'ל ניט וויין! עס וועט קומען א  "! האב איך עם געעטפערט,  "מיר אליין האט ער פארגעסן

צייט וואס דער בעה"ב וועט ניט נעמען ניט דעם שווארצן קאסטוים ניט דעם געלן קאסטוים, ניט די  

ופליעס ניט די געלע טופליעס נאר דיר אליין, טלית'ל  שווארצע שיך ניט די געלע שיך, ניט די שווארצע ט

 ."טלית'ל ניט וויין

 -  יח -

 דוגמא איך חסידים היו מקיימים הוראה של הרבי הנני להביא ב' סיפורים מהרב מענטליק ע"ה: 

א'. שאני הייתי עד לזה שפעם באמצע התוועדות פנה הרבי )שהוא הי' עומד סמוך להרבי כי הוא  

של הרבי( אליו, "ווי קומט א ראש ישיבה מיט א טאיי", כי עד אז ענב עניבה, ובהיום  הי' שר המשקים  

 שלאח"ז הסיר העניבה ומאז לא ענב עניבה. 

ב. מפי השמועה )לפי הנוסח ששמעתי בפעם הראשון( זה הי' כשר' מענטליק בתור חתן הי' צריך  

שיסע דרך לונדון ויחזור שם חסידות    לנסוע לאמעריקא, והרבי הקודם הי' עדיין בפולין, ואמר לו הרבי 

בשבת. וכשראוהו שם אמרו לו שקודם השבת נוסע ספינה לאמעריקא, וזוהי הספינה האחרונה ואם  

יכול   ולכן לא  לי שאחזור חסידות בשבת בלונדון  כי הרבי אמר  לנסוע, והוא ענה  יוכל  לא  לא עכשיו 

א שם לבו להם, כי אמר שהרבי ציווה לי  לנסוע, והם טענו עמו שהרי זה מצב של חירום. אבל הוא ל

לחזור חסידות בשבת בלונדון, ולפועל הרי הספינה שנסעה קודם הרי הנאצים תפסוה, ואחר השבת  

 היתה ספינה אחרת והוא נסע עמה ובא בשלום. 

 -  יט -

אכתוב כך מי"ב תמוז ברוסיא בסמארקאנד, שהי' י"ב תמוז בשבת והתוועדו בחצר של ר' ישראל  

 עלייזט".גלו הי' המנין בשבת, והנני זוכר שר' בערקע חן צעק ורקד "דער רבי האט מיר אויס נח, שאצ 

 -  כ -

וגם אכתוב מהתוועדות י"ב תמוז בפאקינג, שהחלון של החדר שלנו הי' מול הביהכ"נ שהיתה בצד  

והלכתי  טייטעלבוים,  מיכאל  ר'  שניגן  לבבי  מניגון  הקיצותי  בבוקר  שבע  ובשעה  הרחוב  של    השני 
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לביהכ"נ ושם הי' עדיין ר' ישראל נעוולער ור' פרץ מאצקין, אבל ר' מיכאל הי' אין דער ארבעט)?( והוא  

 דיבר וכו'. 

 -   כא -

כ"ק אדמו"ר מה"מ אמר לזוגתי כשהיתה בחורה בקעמפ "בנות", והיתה ביחידות בשביל יום הולדת  

ידברו אודות החורבן וא ת תדברי בענין שמשיח נולד  שלה קודם תשעה באב. והרבי אמר לה "כולם 

 בת"ב". 

 -   כב -

מספרים אודות שני חסידים בעלי מדרי' מחסידי פולין, שכשהיו צריכים לילך לכל נדרי אמרו נלך  

להתפלל מעריב, וכשהיו צריכים לילך לעשות הסדר אמרו נלך לאכול סעודת הערב. ושאלו ע"ז איך הם  

 כל נדרי, וכל סעודת הערב הוא סדר. אומרים ככה, ותרצו ע"ז כי אצלם כל מעריב הוא 

 -  כג -

פעם הלך א' )כמדומה לי שהסיפור הוא אודות חסידי אדמו"ר האמצעי( לחנות של משקפיים ולקח  

כתב מחיקו כדי לראות אם המשקפיים מתאימים לו, וכשהתחיל להביט בהכתב שכח איפה הוא נמצא,  

שמרי' סאסאנקין מה שסיפר המשפיע ר' שמואל גרונם  והתעמק בהכתב. )ע"כ מובא בספר של ר' נחום  

בהתוועדות, ומאא"מ ז"ל שמעתי ההמשך ש(אח"כ נכנס עוד א' מאנ"ש, וראה אותו מביט בכתב, וגם  

הוא נשאר עומד ולומד בהכתב. עד שנעשה קבוצה, כולם מביטים בהכתב ושוכחים איפה הם נמצאים,  

להם לפנות המקום. )ועפ"י זה ההוספה הרי שזה לא הי'  עד שבעל החנות הי' צריך לסגור החנות ואמר 

 איש מיוחד אלא כך הי' המצב אצל חסידים אז זיי האבן געלעבט אין חסידות(. 

 -  כד -

סיפרו שפעם הלך חסיד א' ברחוב, והי' אז טיט ברחוב, והלך בתוך הטיט, והולך וחושב בחסידות,  

ובתוך כך עברו כלבים והתחילו לנבוח, והוא יושב כך  ובאמצע נעשה עייף מההליכה, וישב על הטיט.  

 בתוך הטיט וחושב בחסידות. וכששמע הנביחה אמר "זיי ניט מבלבל".

 -  כה -

ר' חיים בער קרעמענטשוגער הי' שוכר ביין, ופעם נסע להשותף שלו, וכשבא לביתו, והוא לא הי'  

וראה אותו באופן של העמקה לא    בבית, וישב להמתין עליו, והתחיל לחשוב בדא"ח. וכשבא השותף

רצה לבלבלו, וכשנתעורר מעמקותו וראה את השותף שלו עומד לנגדו, נתן לו שלו' ושאל וואס הערט  

 זיך בא אייך אין ..?.., והתחיל לחפש את הכלי ליטול ידים כדי להתפלל מנחה כי חשב שהוא בביתו. 
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 -   כו -

משלו פ  םשמעתי  "אז  פתגם  שיש  שאמר  הגדול)?(  קיין  בער  קיינער  נאך  האט  השכינה  גלות  ון 

גידעחיקע)?( ניט געכאפט" )נ"ל שהכוונה להתקפת לב, או בדומה לזה( ואמר הפי' לזה בשם אביו, כי  

יש ענינים שמשלימים זה. אבל ע"פ המבואר בשיחה ]ש"פ דברים תש"נ[ אפשר לומר שהסיבה לזה היא  

 כי הגלות הוא הכנה והקדמה לגאולה העתידה. 

 -   כז -

גורקאוו בהיותו בחור, והי' בחור פנימי ועובד השם, הי' מארגן מסיבות שבת,   חבירי משה יצחק 

והוא הי' צריך לילך בשביל זה כל שבת כשעה, הנה הוא התנהג כרגיל אצלו שלמד חסידות בבוקר ואח"כ  

שם   ולסדר  כשעה  ולילך  חסידות  באמצע  להפסיק  צריך  הי'  ואח"כ  התפילה,  קודם  חסידות  חשב 

 מסיבות שבת, ואח"כ הלך שם לביהכ"נ והמשיך בעבודת התפילה. ה

 -   כח -

שמעתי סיפור שבא פעם מגיד להעיר, ולאחר שהמגיד סיים דרשתו באופן של המגידים ההם שהי'  

  25מקטרג על בנ"י, עלה אחריו החסיד על הבימה, ואמר 'רבוש"ע לא תשמע אליו, הוא פשוט הי' צריך  

 ו לכן אמר זה'. רובל בשביל החתונה של בת

 -   כט -

הרה"ח ר"א ]ליסון[ מצד המצב של השואה, ואביו )נראה שהי' חסיד חב"ד( או שנספה בשואה, או  

שלקחו אותו למלחמה ולא בא חזרה, או באופן אחר, אבל עכ"פ האבא לא הי' בחיים, והוא נתגלגל  

יוד ע איך הי' מצבו אז, אבל  למפלגת ביתר שהיתה מפלגה ציונית ימנית אבל לאו דווקא דתית. איני 

כשהישיבה היתה בפאקינג, הוא בא אז להישיבה, והי' אז בלי זקן ונשאר בישיבה. ולהיותו מנגן וזכר  

הרבה ניגונים חסידיים מהבית הי' נשאר הרבה זמן אחר הסעודות בהישיבה לנגן ניגונים חסידיים, והי'  

דים. ופעם בהתוועדות רקדו הרבה זמן,  לו חסידישע ווארימקייט, וכן הי' משתתף בהתוועדות החסי

ואחר הריקוד שהי' בהתעוררות גדולה, ביקש שיפסיקו לקרוא אותו בכינויו "אברהם ביתר" מצד שבא  

מהמפלגה ביתר, ואז התחיל עיקר שינויו, ואח"כ נסע עם הישיבה לברינוא, ושם נשא לאשה בתו של  

 המשפיע ר' שלמה חיים, ואח"כ נסע לא"י. 

וכשהי' בא להרבי ראינו החביבות של הרבי אליו, פעם ביקש אותו בהתוועדות דשמח"ת לילך על  

הידים לפני הרבי, כי הרבי שמע שבהתוועדות הקודמת שעשו בעצמם ]חסידים[ הלך על הידיים, וכן  

  בשנים האחרונות כשבא פעם להרבי, והי' אז ראלי, והרבי ביקש אותו לילך לפני הילדים על הידים. 

 ומספרים שבשנים האחרונות באים הרבה לשמוע תפילתו בליל ש"ק שמעוררת הרבה. 
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 -  ל -

זכורני בין כ"ז אד"ר וג' תמוז, כשפעם הלכו הבע"ת להאוהל לבקש על בריאות כ"ק אדמו"ר מה"מ,  

והזמינו אותי גם לשם. וא' מהבע"ת שדיבר בשם כולם להרבי הקודם, וטען הרי אנחנו שינינו כל חיינו,  

 ובכח זה תבעו בריאות הרבי.

 -   לא -

רא"ח רויטבלאט סיפר לנו שר' חאניע מרוזוב הי"ד אמר פעם אודות א', למה הבחור הזה יודע כ"כ  

 שו"ע? )ואפרש שהיתה כוונתו ע"ע היינו רא"ח, כי הוא ידע הרבה שו"ע( ואמר, וויילע עס איז אים נוגע! 

 -  לב -

במרכז שליחות והייתי לבדי בכפר א' אצל אונגערישער, והי' רחוק  חטאי אני מזכיר, שפעם נסעתי  

מביתו לביהכ"נ ואמר לי זה בשבת שהוא עושה עירוב בכל ע"ש ובדעתו על כל מי שיבוא, ואני אז לא  

למדתי בשו"ע הלכות עירוב, ולא ידעתי שבעירובי תחומין צריכים לידע מבעוד יום, היינו מי שעושים  

 תי ההלכה כתבתי לכ"ק אדמו"ר מה"מ לבקש תיקון, ואמר לי ללמוד ההלכות. בשבילו. ואח"כ כשראי 

 -   לג -

יהיב   אלעזר  ר'  אודות  במאמר  מוהר"ש  מהרבי  ששמע  אחר  מקרעמענטשוג,  הלוי  בער  חיים  ר' 

פרוטה לעני והדר מצלי, מאז הנה בכל בוקר הי' מכין לביבות ומשקה, והולך בחוץ, ומוצא עניים ונותן  

המשקה, וזו היתה ההכנה שלו לתפילה. וא' הרביים אמר ע"ז שההשכלה שלו לא באה  להם הלביבות ו

 מלימוד אמרי בינה אלא מהלביבות. 

 -  לד -

דווקא   פשוטים  דברים  על  הדגשה  שמניחים  שם    -בענין  שהיו  צנועה,  בהתוועדות  פעם  הייתי 

הזמן, שצ"ל "בגשמיש,  העלטערע חסידים ר' סעדי' ליבעראוו ור' אברהם מאיאר, ור' סעדי' תבע כל  

שלו(. המבטא  היתה  כך  )בגשמיות,  בענינים    בגשמיש"  עבודתו  עיקר  אברהם  ר'  כי  פירשתי  ]אני 

הרוחניים, ור' סעדי' תבע שצריך להיות גם בגשמיות. אבל בשבוע העבר בא אצלי ר' מענדל בנו של ר'  

מור קיצור שו"ע, ואמר להם  אברהם וסיפר כמסיח לפי תומו איך שר' אברהם הי' תובע ממנו ומאחיו לש 

 שאם אין אתם שומרים השו"ע כל העבודה שלכם לא שוה מאומה[. 

 -  לה -

שמעתי סיפור שדיברו )כמדומה( בפני הצ"צ, והשוו את ר' אייזיק האמילער לר' נחמי' דובראוונער,  

 ואמר הצ"צ "הרי ר' נחמי' הוא מחדש בתורה". 
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 -   לו -

ההתוועדות לר' ניסן, ש"בעת ק"ש עה"מ יחשוב על התלמידים,  פעם אמר כ"ק אדמו"ר מה"מ בעת  

כמו הסיפור אז בעת ק"ש טראכט מען וועגן קלעצער". ]ואפשר שהפי' הוא, שכמו ההוא שבעת ק"ש  

חושב אודות קלעצער, מפני שהוא מונח בזה כ"כ, שגם בעת ק"ש הוא חושב ע"ז, כמו"כ יהי' מונח כ"כ  

ניסן אמר שהוא  בהתלמידים שגם בעת ק"ש עה"מ יח זוכר, שר'  וכפי שאני  שוב אודות התלמידים[. 

 מקבל ע"ע זה. 

 -   לז -

אביא בזה בדיחה חסידית, שפעם בהתוועדות או איזו שמחה, שהי' ר' ניסן נעמענאוו המשפיע, אמר  

 !"סטוניט, דאוונ איךדאוונען, דאוון  מיר "לו א' מזקני אנ"ש ר' אברהם זלצמן, 

 -   לח -

חסידים בתחנת הרכבת שאצל ליובאוויטש, וראו שבחור א' מהישיבה תו"ת יושב ובוכה,  פעם היו  

הביתה   ונסע  בישיבה,  לימודו  גמר  שכבר  והיינו  הביתה,  מליובאוויטש  עכשיו  נוסע  הי'  הזה  והבחור 

להסתדר. והבחור הזה הי' בחור קר, שהמשגיח אמר עליו שהוא מקרר )ליענדיק בלשון רוסיא(, שהי'  

שנתקררו, וע"כ התפלאו שראו אותו בוכה, כי לא הי' שייך לזה. ושאלו אצלו לטעם הבכי', וענה  שם כמה  

שכשהייתי בליובאוויטש, הרי זה הי' עובד, וזה משכיל, ועוד. האט זיך דער רעדל געדרייט, בין איך אויך  

, אליין דער משכיל,  געווען אין רעדל, האב איך זיך געדרייט. אבער יעצט דארף איך אליין זיין דער עובד

 ועוד. דערפאר וויין איך.

 -  לט -

שבבביתנו   וראיתי  סוכות,  של  חוה"מ  מימי  בא'  הי'  וזה  משנתי,  נתעוררתי  פעם  נעורי,  בימי 

מתוועדים, בהמשך משמחת בה"ש של הלילה )אז עדיין לא הי' אצלינו ההיום יום, ולא ידעו מהזהירות  

י' קושי היו מתוועדים בבית(. ור' מיכאל טייטעלבוים דיבר,  שלא לשתות גם מים מחוץ לסוכה, לכן כשה

ואמר 'מי דארף ניט לערנען, מי דארף ניט דאוונען, מי דארף פאלגן דעם רבי'ן'. והכוונה היתה מובנת,  

 שלא לחפש דרכי עבודה לעצמו, כ"א לעשות מה שהרבי אומר. 

 -   מ -

ל אם הוא  א'  אצל  שאל פעם  כי  סיפר הרבי  בהתוועדות  צריך  פ"א  הרי  כי  וא"ל שכן,  גמרא,  ומד 

ש ואמר  זה,  את  ביטל  והרבי  הש"ס,  בחלוקת  להשתתף  "להשתתף  שצריך  הוראה  מצד  לומד  הוא 

. והי' משמע שזהו יותר נכון שצריכים  "בחלוקת הש"ס, ומצד זה שצריכים ללמוד גמ' בעיון, מצד זה לא

 ללמוד מצד העיון. 
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 -   מא -

ידוע אבל הלא בכל סיפור יש כמה נוסחאות, ואכתוב הנוסח    יש סיפור מהבעש"ט )בכלל הוא סיפור 

ב  התלמידים  עם  נסע  הבעש"ט  שפעם  זיידע((,  )דער  ז"ל  מאא"מ  אצל    ..ששמעתי  ועמד  כדרכו. 

קעטשמע א', ונכנס להקרעטשמע עם התלמידים, ושאל את בעל הקרעטשמע אם יש לו לחם לכבד  

הילדי בשביל  לחם  חתיכות  איזה  לו  שיש  ואמר  אמר  אותם,  לחם.  ומבקשים  בלילה  שמתעוררים  ם 

יש לי בקבוק א' של משקה, שכל  ", א"ל "יש לך קצת משקה?". אח"כ שאל הבעש"ט "תן זה"הבעש"ט, 

. ושתו המשקה ואכלו  "תן זה". אמר לו הבעש"ט,  "בוקר בא גוי א' וקונה זה ממני, ומזה אני מתפרנס

צעוק לחם, ואמר להם אח"כ, וכן בפעם השני',  הלחם והלכו להם. בלילה התעוררו הילדים, והתחילו ל

מה אתה אומר להם אח"כ, ואח"כ יהי' לך? הרי גם המשקה  "והשלישית. אז אשתו התחילה לצעוק עליו,  

היחידי שהי' לך ליתן להגוי ולקבל קצת כסף, גם זה נתת להם, הם היו צריכים להלחם שלך, ולהמשקה  

, בבוקר בא הנכרי וביקש משקה, ואמר  "רבש"ע העלף"ואמר  . אז נעשה צר לו מאד, ויצא החוצה,  "שלך?

תתן כסף ואביא  ", ונתן לו כסף, והוא הלך והביא משקה, וכששתה זה ביקש עוד, וא"ל  "תתן כסף"לו  

משקה הגוי,  "לך  א"ל  ולבסוף  והרביעית,  בפעם השלישית  הי'  וכן  כל  ",  לוקח  אני  מאיפה  יודע  אתה 

פלוני אוצר,   יש במקום  כל הכסףהכסף?  לוקח  אני  ג"כ הרבה כסף  "ומשם  ולקח  היהודי שם  והלך   ,

ונתעשר, וכשנתעשר שינה את הקרעטשמע לבית גדול. ופעם נסע א' התלמידים שהי' אז עם הבעש"ט,  

שם   שהי'  המקום  לאותו  ובא  לו,  שיש  מה  כל  מהאיש  לקח  שהבעש"ט  מה  על  קושיא  תמיד  לו  והי' 

ל את הבעה"ב מה קרה, וסיפר לו כל הענין, ועכשיו נחה דעתו  הקרעטשמע וראה בית גדול, ונכנס ושא

כי הבין שהבעש"ט רצה להביא אותו לכל העושר, ועדיין הי' קשה לו למה הי' הבעש"ט צריך לעשות  

באופן כזה, ושאל את הבעש"ט, וענה לו הבעש"ט כי ראה כי יש בשבילו אוצר מלמע', אבל הוא הי'  

ולכן הי' צריך להביא אותו למצב שהי' מוכרח לבקש, כי מלמע' אז    מסתפק במועט, ואף פעם לא ביקש,

 מ'בעט ניט גיט מען ניט, וכשביקש קיבל. 

 -   מב -

שני   והיו  במאסקווא,  כמדומה  רב  למנות  צריכים  היו  פעם  כי  שפירא,  שי'  נחמן  מר'  שמעתי 

החסיד, אבל בא הוראה מהרבי  קאנדידייטס, א' חסידישער, וא' אינו חסיד, והחסידים רצו לבחור את  

ריי"צ מריגא שיבחרו את השני. ורצו החסידים לתהות על קנקנו מה טיבו, ושלחו את ר' חייקל ע"ה חנין  

שיהי' אצלו ויראה מה טיבו, וכך הוה כי בא לעירו, ובא אליו ואמר לו שרוצה להיות אצלו איזה ימים  

בעיות   יהי'  שלא  להיות  יכול  איפה  יודע  ואינו  והוא  בפה,  והסכים.  אצלו,  להיות  רוצה  ע"כ  בכשרות 

הסתכל בהנהגותיו, ואיך שהוא מקבל אנשים. ובא אליו תחלה איש א' וסיפר שמצד המצב במדינה הוא  

מוכרח לעבוד בשבת, והוא בכה כי מעולם לא עבד בשבת ואינו יודע מה לעשות. והרב בכה עמו, ואמר  

תא וכו'. ואח"כ נכנס עוד א' ג"כ בבעי' הנ"ל, אבל הוא כבר  לו עצות איך לסדר דלא יהיו איסורים דאוריי 

זו או עצה זו, אבל הרב לא הסכים על שום היתר אף שהיו  מאמר מעצ  ו שלכאו' יכולים לעשות עצה 
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אותם היתרים שהוא בעצמו אמר להראשון. וכשהשני הלך, אזי ר' חייקל שאל אצל הרב מה נשתנה מה  

לו שהשני ה"ה )ואמר איזה מילה שאיני זוכר, אבל התוכן הי' שה"ה(  שלהראשון התיר ולהשני לא, וענה  

תמים, והתמימים חינכו אותם באופן אחר לגמרי, לכן הוא צריך לעמוד בנסיון זה, אף שאחר אינו שייך  

 לזה. 

 -  מג -

שמעתי מאא"מ ז"ל שפעם כפרי א' שנסע להעיר על יוהכ"פ לקח עמו כל ב"ב והי' אצלו כמה ילדים  

לם עמו לנסוע העירה ושכח בביתו האמא הזקינה שהיתה ישינה אז בבית. וביהכ"פ קרא ר' לו"י  ולקח כו

מבארדיטשוב את הכפרי הנ"ל וא"ל אתה יודע ששכחת את האמא שלך בבית, ואספר לך מה שקרה.  

כשניעורה משנתה וראתה ששכחו עלי' התחילה לדבר להקב"ה ואמרה הבן שלי שאני גידלתי אותו  

שגידלה אותו    וטיפלתי בו האמא  על  רק  א' מילדיו  על אף  לא שכח  ליוהכ"פ  ועכשיו כשנסע העירה 

וטיפחה אותו, ואמרה רבש"ע הבן שלי חטא כנגדי הרבה אבל האם בשביל זה ארצה שלא יהי' לו ח"ו  

שנה טובה? לא, אני מוחלת לו בלב שלם ואני רוצה שתתן לו שנה טובה, ואח"כ סיימה רבוש"ע אנחנו  

ך, ואנחנו חטאנו לך הרבה )תלמד ממני( ואעפ"כ תתן להם שנה טובה, ואמר הבארדיטשובער  הבנים של

 שעי"ז העבירה הקיטרוגים. 

 -  מד -

שמעתי מר' פרץ מאצקין ע"ה שפעם בא א' לר' חיים צאנזער ושאל אצלו למה החסידים שלכם לא  

ני יוסף ויאמר מי אלה" כי  הולכים לפי הסטייל, דער מלבי"ם הק' זאגט דאך אויף "וירא ישראל את ב 

ראה אותם מלובשים כפי האופן של מצרים, וע"ז שאל "מי אלה" וענה לו "בני הם אשר נתן לי אלקים  

בזה" כי כאן במצרים אין יכולים לילך כמו בארץ כנען, כי כאן צריכים לילך באופן של ארץ מצרים. וענה  

ט מלבי"ם הק'! איך האב געהערט רש"י הק',  לו הצאנזער 'מלבי"ם הק'? איך האב קיינמאל ניט געהער

אר"י הק', אבער מלבי"ם הק' האב איך קיינמאל ניט געהערט. אונז טייטשן אנדערש, דלכאו' אינו מובן, 

כי מקודם כתוב "ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות", ואיך הי' כאן "וירא ישראל את בני יוסף",  

נזדכך כ"כ עד שלא יכל לראות דבר גשמי רק דבר רוחני, וכאן שהי'  אלא שהפי' הוא כי יעקב בסוף ימיו  

"וירא ישראל את בני יוסף" תמה ע"ז ושאל "מי אלה", איך זה שאני רואה אותם. וע"ז ענה לו יוסף "בני  

ראויים   היו  לכן  ואפרים",  "מנשה  היו  ואעפ"כ  במצרים  נתחנכו  שהם  בזה",  אלקים  לי  נתן  אשר  הם 

 שתראה אותם'. 

 -  מה -

אני הכרתי א' מזקני החסידים ר' ישראל הלוי נעוולער ע"ה, ואופן עבודתו בתפלה עכ"פ בשבתות,  

 שהי' תחילה הרבה זמן חושב דא"ח, ואח"כ הי' מתחיל עבודתו בשטורעם. 
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 -   מו -

קאזלינער   זלמן  חיים  ור'  ניסן  כשר'  כי  אכלו    -חז"ק    -מספרים  לא  והם  בתפיסה,  ביחד  ישבו 

שרים, והיו שם יהודים שלא היו שומרי תומ"צ, ואמרו להם אתם אינכם אוכלים,  המאכלים הבלתי כ

 תתנו לנו. והי' בזה חילוקי דעות בין ר' ניסן ור' חיים זלמן, כי ר' ניסן לא נתן להם, ור' חיים זלמן נתן. 

 -  מז -

מארק'ס    כשהיינו בפאקינג הי' אא"מ ז"ל ור' אלי' חיים ע"ה מקבצים בשביל מעמד, ושם הי' המעות 

ובאמצע הזמן החליפו המארק'ס והי' המארק שוה הרבה יותר מקודם, ובמילא כשהם קיבצו המעמד  

נתנו העולם פחות הרבה מקודם, רק א', ר' חיים ע"ה טאשקענטער נתן אותו הסכום. ואמרו הם, אז מי  

 ווייס ניט ווער דער חסיד איז. 

 -  מח -

דחיפות בשביל הבאנק ולא ראה שום מוצא איך להשיג  דאלאר ב 8000בני יהודה לייב שי' הי' נצרך 

הכסף, ועמד אצל תמונה של הרבי ואמר רבי העלף. ואמרו לו שעומד א' בפתח בית חב"ד ורוצה ליתן  

גם   שהסיפור  סיפור,  ומספר  בפתח,  עומד  שחור  ראה  האיש,  מיהו  לראות  וכשבא  חב"ד,  לבית  כסף 

זה מר' איטשע שי ]ע"ה[ שפרינגער שזה אירע אצל חתנו השליח,  בשעתו כשאירע הסיפור שמעתי   '

והסיפור הוא כיצד השחור הי' "וויזשון" כן הי' לשונו באור לג' תמוז ה'תשנ"ד שראה א' עם זקן לבן  

שא"ל שילך ל"דזודעיי", או שאמר לו סתם "דזודעיי" ולמחר ראה בטיליוויזיע כל הלוי' וכו' וראה שזה  

שהכוונה שילך לא"י, וכן הי' דעתו, וכשאמר הדעה שלו לאשה א',  הי' הפנים שראה בלילה. והוא חשב  

אמרה לו שילך לשאול לשליח מחב"ד שהי' בעירו, וזה היה חתן ר' יצחק הנ"ל, והתחיל לשאול אצלו על  

השרשים שלו, והוא הביאו לביתו, והראה לו התמונות של משפחתו, וראה תמונה א' של אשה לבנה,  

אם אם כו' והיא היתה יהודי' מרומניא, וא"ל שא"כ אתה יהודי, וזוהי כוונת    ושאל מי היא, ואמר שזוהי 

דאלאר, ועכשיו בא לשלם החוב לחב"ד. וא"ל יהודה ליב    800הרבי שתתחיל לנהוג כיהודי. והוציא עליו  

דאלאר.    8000. והוציא פנקס טשעקס וכתב לו טשעק על  8000דאלאר זה טוב אבל אני צריך    800שי',  

 תי זה השחור כשהייתי פעם בשבועות אצל יהודה ליב שי'. ואני ראי 

 -   מט -

בתשי"ח כשלמדתי במאנטריאל ובאתי הביתה לכ' אב, סיפרו לי שבשבוע זה קרה משהו, שאצל א'  

שגר בא"י, בתו נאלמה בהיותה בת ב' שנים, ועכשיו היא כבר בת ח' שנים. וכשהסטמר הי' בא"י בא  

סע לאמעריקה כי באמעריקה יש דאקטוירים טובים, ובא לאה"ב ורצה  אליו האיש להתייעץ, ואמר לו שי

להכנס להסטמר, ולא הניחו לו להכנס כי בתו היתה בלא פיזמקאות. וחרה לו זה, והחליט לעשות מעשה  

ח"ו   שתאבד  להיות  יכול  אבל  שיעזור,  להיות  ויכול  ניתוח,  לעשות  שיכול  שאמר  רופא  ומצא  בעצמו, 

ת הניתוח, כי למה הוא צריך בת אילמת. ועשו הניתוח ולא הי' בהצלחה והבת  החיים, והוא החליט לעשו



 קארף שיחיו  שמואל ובריינאנישואין של ה תשורה משמחת 

59 

 

היתה מסוכנת, והוא נסע כך בסאבוויי בפנים עגומים. וליובאוויטשער א' ראה אותו ושאל מה קורה,  

וסיפר לו כל הענין. ושאל אצלו האברך אם הי' אצל הליובאוויטשער רבי, וענה לו לאזט מיר אפ מיט די  

י הי' עוד בכעס ממה שקרה בסטמר, ואמר לו האברך מה אתה יכול להפסיד. ואמר לו שיעמוד  רבי'ס, כ

במסדרון, וכשהרבי ילך למנחה או למעריב, שיגש אלוי ויספר לו ענינו. וכן עשה, אבל הוא לא ביקש  

הרבי  ברכה, כי הוא הי' כבר מיואש, רק שאל מה יותר טוב, להניחה בבית הרפואה או ליקח אותה לבית. ו

הי' מרוגז על אופן השאלה, ואמר "למה צריכים לקחת אותה מהשפיטאל, ס'איז א גוטער שפיטאל, און  

)?( צוויי וועט זיין א שינוי". וכן הי', כי ביום הראשון  ן זייםטאג קעא מ'זאל רופן דוקטור גיטליך, און אין 

 נראה אדמומית וביום השני ירדה מהמיטה וקראה אבא.

 -  נ -

אא"מ ז"ל כי בשמח"ת הראשון של נשיאות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הי' שם א' שנסע ברכבת  סיפר  

לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. ואז הי' זמן שהיו זורקים יהודים מהרכבת באמצע הנסיעה, וזרקוהו באמצע  

הנסיעה. וכששכב על הקרקע ביקש מהקב"ה שיבוא לקבר ישראל, ואח"כ נתחזק ונסע לכ"ק אדמו"ר  

והי' אצלו בשמח"ת, ובאמצע ההתוועדות אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ "ווי בעט דאס א איד    מוהריי"צ

קבר ישראל" )הכוונה כנ' שצריך לבקש שיתרפא(, וכך אמר אזה פעמים באמצע ההתוועדות, ואחר  

 שמח"ת נפטר. 

 -  נא -

קראו אדמו"ר  גם סיפר אא"מ ז"ל שבעת שהי' חוזר אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, פעם באמצע חזרה  

 מוהריי"צ לטעלעפאן, ואמר "פון ג"ע אין בלאטע" וכשחזר אמר "און צוריק אין ג"ע".
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MISCONCEPTIONS 

A Poem written by Mrs. Chaya Korf 

the Choson’s Grandmother 

First appeared in Di Yiddeshe Heim of winter 5733 (no. 54) 

This Poem, as the rest of DYH, was edited by the Rebbe 

 

May we offer these lines as a tribute 

untold 

To a “class” we hold high in esteem 

To the "shouted at” husbands who 

their time must devote 

Only for others - it seems. 

It's to those who come from shul latest 

On Shabbosim and such 

To the bewailment of children and 

spouse, 

And the one who, should it happen, 

Does comes but once on time, 

It's because he's brought dozens to join 

him at the house. 

He had Kvius at daybreak, and two 

more at dusk, 

One in Yiddish, the other in English - 

the third might even be in Greek; 

One with a chosid, the second a 

doctor - 

the third - might still be a freak. 

Yet he goes forth undaunted - as in 

stories of old, 

Determination encoupled with charm. 

He lives with his chitas, his sichah of 

the Rebbe 

And his Tefillin tucked under his arm. 

His pennies are counted 

With nothing to spare 

Except for the loan to repay 

But for an orach on Shabbos, 

A student from “far” (and mashke); 

For this he always has - so they say. 

His clothes are most ancient, 

His hat an antique 

That has weathered many a storm 

(usually from his wife, of course) 

But his life's interest lies elsewhere; 

This is of small concern - 

There's chassidic living in the world to 
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enforce! 

He knows not of mealtimes, 

Food's not his concern, 

His wife's efforts he brushes aside. 

Yet when there's “economical 

pressure” and life is so trying, 

He feeds us stories of bitachon and 

pride. 

He has stories in the hundreds - of 

when he was young - 

And of chassidic “giants” he was 

privileged to see; 

They are his tools with his students, 

His way with his friends, 

To all problems - his remedy. 

Ishto Zu Baiso - His wife is his home - 

Is a saying which begs interpretation, 

But how it means 770, with his body 

and soul, 

Is beyond my means of explanation. 

And if the Rebbe Shlite should think 

he's the one 

For a special shlichus that has to be 

done. . . . 

There is nothing more taier, 

The world turns afire; 

His body trembles and shakes 

Lest he make some mistake - 

For this is his life and desire 

And for him there is nothing higher. 

I ponder with a bit of a laugh 

At what a “chosid” must think of his 

“other half. ” 

Our attitude often makes him 

annoyed; 

Why shouldn't his ways by his wife be 

enjoyed? 

Was it not a condition of creation 

To help him when needed 

Whatever the necessity - to make sure 

he succeeded! 

But hearken - chosid - you've got it all 

wrong 

With our chassidic husbands we stand 

staunch and strong 

And we women have witnessed a many 

a bout 

As to whose husband - was most 

devout! 

In a world full of empty and superficial 

values 

We are quick to discern what is pure 

And although “discomforts” are many 

to our womanly pleasures 

That which comes with effort-endures. 

You are the pride of our family 

Although we really must say 

We seem to repel some of your 

elevated quota. 

Deep in our hearts is our most fervent 

wish - 
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Please, chosid, don't change - not even 

one iota. 

Take us along on your ladder 

On which you climb to all heights 

And teach us, with patience, your 

ways, 

For will we not bring up your children 

To follow in your footsteps 

And bring Moshiach speedily in our 

days! 

 

•  
 

Although we were sadly unable to find a copy the Rebbe’s edits on 

this Poem, Mrs. Korf remembers the Rebbe removing a line about 

“Going to the house for visiting hours”. 
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 לזכות 

 שמואל ת"החתן הרה

 בריינא  והכלה

 קארף  שיחיו

• 

 ר שיבנו בית בישראל"יה

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

 זוהי תורת החסידות 

 א "מלך המשיח שליט  ר"אדמו ק "לנחת רוח כ

• 

 הוריהם   נדפס ע"י ולזכות

 קארף שיחיו  נחמה דינהו מנחם מענדל ת" הרה

 מאצקין שיחיו  חנהו דוד אבא ת" והרה
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