
קובץ

י"ג אייר
יָארצייט

 "הוו"ח אי"א נו"נ בעל מידות עוסק בצ"צ רב פעלים וכו'

 ר' ישראל ארי' לייב ע"ה,
אחיו של – יבדחל"ט – כ"ק אדמו"ר שליט"א" 

יו"ל ע"י 'התאחדות החסידים לקבלת פני משיח'
כפר חב"ד ארה"ק ת"ו

שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים וחמש לבריאה
הי' תהא שנת עת הגאולה

שנת הקי"ד להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



ב"ה

פתח דבר
לקראת י"ג אייר, שישים ושלוש לפטירתו של הוו"ח אי"א נו"נ בעל מידות רב 
פעלים וכו' ר' ישראל ארי' לייב ע"ה, אחיו של – יבדחלט"א – כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א

– וכפי שמבאר כ"ק אד"ש בריבוי מקומות )ראה שיחת ש"פ אחו"ק תשמ"ה, 
תנש"א ועוד( גודל מעלת שמו – 

הננו מוציאים לאור קובץ מיוחד:

א. קטע משיחת ש"פ אחו"ק תנש"א במעלת שמו.

ב. מכתב הקשור ליום הולדתו.

ג. יומן מיום הסתלקותו והימים הסמוכים בשנת תשי"ב.

ד. תהלים אותיות שמו ואותיות "נשמה" ומשניות.

ה. מענה כ"ק אד"ש בקשר לעלייה לקברו ביום היארצייט.

ו. מכתב שכתב לאמו הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה בו מביע רגשותיו עם 
הוודע לו דבר הסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

*

ויה"ר והוא העיקר, שתומ"י נזכה לראות בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ ובנין 
בית המקדש השלישי בירושלים עיה"ק ת"ו, ובעל היארצייט בעצמו יעמוד 
יחי  ובחיות:  בשמחה  ונכריז  הזדמנויות(,  בכו"כ  בזה  אד"ש  )כדברי  כש"ץ 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

"התאחדות החסידים לקבלת פני משיח"
כפר חב"ד ארה"ק ת"ו

ימות המשיח, ועש"ק ערב י"ג אייר תשע"ה
ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א וקי"ג שנה להולדתו



 יום היארצייט • 3
ס"ב שנה • 3

s"esuaho ,vhu"' "vuu pruaho"18(

_ bnmt hvush cnmc ak esuav' gs
vesuav vfh bgkh, sesua,u ak vec"v'
fphrua vjxhsu,28gk sra, jz"k38

"hfuk fnubh' ,"k fh esua tbh" _ "hfuk
fnubh" cbhju,t' csrd, vesuav
s"esua tbh"/

h/uha kear fk zv do go ao cgk
vhTrmhhy48sh"d thhr58_ hartk trh-v
khc/

ucvesho' tg"p akfturv v"z ao ak
tha pryh' ha ku ahhfu, go fk cb"h68

)fhui afk cb"h vo nmhtu, tj,' eunv
tj, akhnv78(/ ucpry aanu vrtaui vut
hartk_ vao vfkkh ak ftu"t nhartk
uak fkk hartk ]ufhsug88do aban,
hgec )aanu hartk98( "fkukv nfk
vbanu, achartknguko ugs guko"[/

ug"p vurt, tsnu"r )nvura"c( b"g
vhsugv09' a"gbhbh gcusv ahfukho
kear cscrh v,bht / / nu,r kscr

ukvrjhc cvovscur" )tg"p acfkk
habv zvhru, ctnhr, phruaho cxpr
v,bht19( _ vrh gs"z nuci cbsu"S: fsth
ubfui kctr vurtv nanu ak cgk
vhTrmhhy _ fazv hfuk kvuxh; chrt,
anho ugcus, vw/

"hartk"
29_ vao vfkkh scb"h

)fb"k( _ fukk c,ufu abh gbhbho
vpfhho kfturv: )t( "hartk" r", "ha
aaho rhcut tu,hu, k,urv"39' fhui
ahabo aaho rhcut banu, hartk
fkkhho )ufk tj, nvi bjke, kaaho
rhcut banu, pryhu,49(' ufk banv vht
fbds tu, tj, nvaaho rhcut tu,hu,
k,urv' utu, zu vht neur jhu,u fuw/ u)c(

"hartk" vut gk ao "fh arh, go
tkeho ugo tbaho u,ufk"98/

vgbhi s"arh, go tkeho ugo tbaho
u,ufk" nurv gk vgcusv unkjnvbds
vguko _ "go tkeho" )aru unktl ak
gau59(' "ugo tbaho" )gau ukci69( _
azvu kfturv vvhpl vdnur nfl
a"hartk" vut r", "ha aaho rhcut
tu,hu, k,urv"' fph abanu, hartk
eauru, go ,urv akngkv nguko/

uh"k vchtur czv )cgcus, vw(:

kfk krta mrhl ftu"t nhartk
ksg, avut "hartk" _ neur uaura
jhu,u vut nvtu, aku c,urv' ukfi' fk
scr avut guav mrhl kvhu, nhuxs ug"p
vurtu, v,urv/

a"p tjrh-esuaho' h"d thhr 128

18( pra"h r"p esuaho/
28( rtv ntur ghbho gv"p )nz' c(/ tuv",

gv"p/
38( uhe"r gv"p )pf"s' y(/
48( fi bert )"hTrmhhy" cthsha( do cxprho

ackaui veusa/ udo tmk tjcb"h vxprsho
)athbo nchbho apv zu(/ ukpgnho nuxhpho
vphrua ckv"e: "huo vabv"/

58( vuu"j guxe cm"m rc pgkho ufuw hartk
trhw khc' tjhu ak _ hckj"y _ f"e tsnu"r
akhy"t/ buks dw )?( xhui ,rx"y/ bpyr h"d thhr
,ah"c/ vnu"k/

68( ugtfu"f go humth jkmhu ahw/
78( keu", r"p bmcho/ urtv ,bht pk"c )nt'

t(: fuki n,thnu, utc tw kfukbv fuw/
88( tdv"e x"z/
98( uhakj kc' fy/
09( tdru,-eusa aku j"c gw ,af/ ua"b/

urtv do xw vahju, ,a"c x"g 38 uthkl/

19( rtv cneunu, acvgrv veusn,/
29( rtv do )ctupi tjr( ahj, a"p tjrh-

esuaho' h"d thhr ,an"v/ ahj, pxj abh
,an"z/

39( ndkv gneu, tupi epu/
49( rtv ,bht pk"z )nj' t(/
59( c"r pg"z' d/ pra"h uhakj kc' fv/
69( pra"h gv"p/

s"esuaho ,vhu"' "vuu pruaho"18(

_ bnmt hvush cnmc ak esuav' gs
vesuav vfh bgkh, sesua,u ak vec"v'
fphrua vjxhsu,28gk sra, jz"k38

"hfuk fnubh' ,"k fh esua tbh" _ "hfuk
fnubh" cbhju,t' csrd, vesuav
s"esua tbh"/



4 • קובץ י"ג אייר4 • קובץ י"ג אייר

cbux; kfl gkhu ksg,' aakhnu,
gcus,u )fhartk( vht cfl' athi vut
n,b,e nvguko axchcu' tkt "vx,fk
cakav scrho": bux; gk gcus,u go
gmnu )"hartk" eaur go vtu, aku
c,urv(' mrhl vut kgau, t, vgcusv
skgau, ku h,crl shrv c,j,ubho _
fhartk' g"h hmhtv )chjs go vurtu,
v,urv( kguko' uv,gxeu, go "tkeho"
)nktl( _ vfju, vycghho cguko
)fntjz"k79

"thi kl fk gac ugac athi
ku nzk crehg anfv tu,u utunr ku
dsk"(' u"tbaho"' "gau ukci" )tunu,
vguko( _ uao kcbu, shrv kvec"v g"p
vurtu, v,urv )sha aaho rhcut tu,hu,
k,urv(' gh"z a"arh, go tkeho ugo
tbaho"' vut ar' nuak gk vguko
utuv"g'

uctupi s"u,ufk" _ do nkaui fk

ufkuk ufkhk' agcus,u )s"arh,"( thbv
g"h chyuk nmhtu, vguko' tu v,dcru,
gk vguko cgk-frju' tkt ctupi avut
nbmkt, vfju, vycghho gmno cgcus,
vw' upugk gk tuv"g avo nms gmno
hgcsu t, vec"v' ctupi s"nkfu,u
crmuiecku gkhvo"89' gs avguko gmnu
htnr a"u,ufk"' vguko cgmnu nxhhg
kgcus,u )fskeni xh"c('

ugh"z bgav "u,ufk" nkaui fk
)ahabo fk gbhbh vguko( unkaui
v,fkku, _ avhvush fukk c,ufu t, fk
gbhbh vguko _ ungkv tu,o' gs abpgk
gbhi vdtukv )afukk "dukv"(' g"h vnaf,

vtk"; stkupu ak guko c"dukv"/

ug"h vgcusv cchrur uzhful vguko
bgav do "u,ufk" nkaui hfuk,'
an,uxp, tmk vhvush gus hu,r hfuk,'
fncutr cf"n99ag"h vgcusv sbpa
vtkeh, fph avht n,kca, cvdu;
ubv"c uguav t, gcus,v cguko'
n,uxp, cv fj ujhu, uhfuk, jsav' nms
zv a"rc ,cutu, cfj aur"001)sbv"c(/

uvtupi kgau, t, vgcusv s"hartk"
_ vut g"h "trhw khc": "vuh / / dcur
ftrhkgau, rmui tchl acanho"101

)fsth,t do crha u,jk, vaukji
grul201(' vut n,dcr gk fk vvgknu,
uvvx,rho cgukoQ ubux; gk vv,dcru,
aku cgcus,u cgbhbh esuav )"trhw"
ckaui veusa(' habv tmku v,dcru, do
cgcusv cgbhbh rau, ujuk' vgcusv
cgbhbh vguko )"khc" ckg"z(/

ukvuxh;' a"khc" vut do tu,hu, kc
go hu"s ctnmg' anrnz gk kcu ak tso
)kc(' ugar fju, vbpa )hw(' ]ucpryhu,
hu,r fu,cho kpgnho "khhc" go abh
hush"i' fbds a,h vsrdu, cbanv: hgec'
hartk301[' fhui avgcusv )s"hartk"(
sgahh, shrv c,j,ubho bpgk, g"h gar
fju, vbpa' fph avo nuepho ckcu ak
tso _ ukc hartk vut ,nhs

a"p tjrh-esuaho' h"d thhr129

99( rtv keu", vtzhbu gv' c uthkl/ ugus/
001( nakh hs' s/
101( tcu, p"v n"f/
201( yur tu"j rx"t/ au"g tsv"z ao/

ucau"g vnjcr: h,dcr ftrh/
301( rtv ctrufv keu", sruaho kr"v xc' d

)urtv do ,u"t napyho gz' rha g"c(/ xpr
vkheuyho st"j-m"m grl hgec xn"s )gw twet
uthkl(/ ua"b/ urtv crf, h"t bhxi a/z/ )xv"a
,ba"t j"t gw 7-614 )kghk gw 63((/

79( c"r p"h' u/ urtv agrh zvr kc"r ao/
ua"b/ 

89( buxj crf, "tn, utnubv" s,pk,
grch,/ urtv xv"a ,ba"t j"c gw 105 )kghk gw
711(/ ua"b/
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a"p tjrh-esuaho' h"d thhr 130

cakhnu,401' "tbh habv ukch gr"501/
ugus h"k' av"kc" vneh; t, vhw _ vut
dw vkcuaho snjacv shcur ungav'
vnehpho t, gar vfju,' uncytho
tu,o cgcus, vtso cpugk knyv601/

uha kear zv do go vhuo sh"d thhr:
h"d vut cdhnyrht tj"s' anrnz gk
vgcusv skpguk "uvhw vw knkl gk fk
vtr. chuo vvut hvhw vw tjs uanu
tjs"701' dhkuh nkfu,u h,w utjsu,u h,w
cguko' gs ctupi s"nkfu, acbmj"'
fb"k )x"z(/

* * *

ht/g"p vtnur kghk habo fnv
khnusho cbudg kgcus, cb"h cvct,
vdtukv' uvtupi cu mrhfho kv,fubi
kdtukv _ cgnsbu gfahu nna cxu; zni
vdku,' "dukv"' uvbv vbv ctv vdtukv/

euso fk _ habu ngbv kfk tku
an,pktho ubcvkho nfl anrghaho
aftu"t nhartk mrhl kgau, ukpguk
avdtukv ,cut ,hf; unhs nna
)ucvhu,o tbaho "p,ujho"' ncytho vo
cshcur t, pkht,o ustd,o(: ftar
nahj hcut nhs' nv hvhw _ autkho vo
_ go fk vpguku, uvgbhbho avo pgku
cnal fu"f abho cdku,: vgxeho avo
vehnu' vrfua uvbfxho avo mcru'
vjcrho uvearho' vi chi cb"h uvi chi
tuv"g' aearu )ucpry gxebh mhcur('
ugus fhu"c?!

uvngbv gk fl vut' athi nv kpjs'

fhui adtukvthi phruav an,cyk fk

"nbvdu ak guko"' vscrho vyucho
abpgku )g"p ,urv( cdku,Q tsrcv:
dtukv fukk, c,ufvt, fk vgbhbho
)vyucho( s"dukv"' ctupi avo n,gkho

knmc sdtukv' kngk,o uakhnu,o
vtnh,h, _ gh"z andkho cvo t,
)vtk";( tkupu ak guko' vfuubv
uv,fkh, vtnh,h, cfk vpguku, )aczni
vdku,( _ fph afk zv ndkv t, "fcusu"
ak vec"v/

ucnhkt thi nv kstud tusu, vpguku,
_ tphku cgbhbh rau, _ apgku )g"p
,urv( czni vdku,/ utsrcv: nzv habv
vurtv _ afk cgk gxe ufhu"c mrhl
kjpa srfho fhms kdku, cgbhbh gxehu
ufuw "fcusu" ak vec"v' ukbmk t,
gxehu ubfxhu uearhu _ kvuxh; c,urv
unmuu,/

unzv nucb, do vvurtv kthsl dhxt
_ ktku vjuacho a,ufi vgcusv sdtukv
vut ckh ahhfu, uakhk, "nbvdu ak
guko" _ stsrct: vdtukv ,kuhw suet
c"ngahbu ugcus,hbu" czni vdku,15'
ukfi mrhl kvhu, "vx,fk cakav
scrho": vgcusv kvcht t, vdtukv
mrhfv kvhu, c"arh, go tkeho ugo
tbaho u,ufk"' kgau, shrv c,j,ubho'
ukvfhi t, vgukokvdtukv _ tnbo
ctupi s"arh, go tkeho ugo tbaho"'
kvkjo go vvgko uvx,r sguko' tck
ctupi s"u,ufk"' "nkfu,u crmui ecku
gkhvo"/

vjk njkeu cguko' g"h vuxpv cehuo
vnmuu,' cscrho danhho' fukk ucnhujs
_ nmu, vmsev )"gher vnmu,
ngahu,"(' akuej nvdanhu, aku
unvgahru, aku )cvo chrfu vec"v(
unxhhg ktjr' ado tmk vzuk, hvhu nzui

401( rtv rnc"o vkw dhruahi xp"c/
501( av"a v' c/ urtv xv"n nkuey j"c gw

ahy/
601( rtv ,bht p"S/
701( zfrhw hs' y/

a"p tjrh-esuaho' h"d thhr 130

cakhnu,401' "tbh habv ukch gr"501/
ugus h"k' av"kc" vneh; t, vhw _ vut
dw vkcuaho snjacv shcur ungav'
vnehpho t, gar vfju,' uncytho
tu,o cgcus, vtso cpugk knyv601/

uha kear zv do go vhuo sh"d thhr:
h"d vut cdhnyrht tj"s' anrnz gk
vgcusv skpguk "uvhw vw knkl gk fk
vtr. chuo vvut hvhw vw tjs uanu
tjs"701' dhkuh nkfu,u h,w utjsu,u h,w
cguko' gs ctupi s"nkfu, acbmj"'
fb"k )x"z(/

* * *

ht/g"p vtnur kghk habo fnv
khnusho cbudg kgcus, cb"h cvct,
vdtukv' uvtupi cu mrhfho kv,fubi
kdtukv _ cgnsbu gfahu nna cxu; zni
vdku,' "dukv"' uvbv vbv ctv vdtukv/

euso fk _ habu ngbv kfk tku
an,pktho ubcvkho nfl anrghaho
aftu"t nhartk mrhl kgau, ukpguk
avdtukv ,cut ,hf; unhs nna
)ucvhu,o tbaho "p,ujho"' ncytho vo
cshcur t, pkht,o ustd,o(: ftar
nahj hcut nhs' nv hvhw _ autkho vo
_ go fk vpguku, uvgbhbho avo pgku
cnal fu"f abho cdku,: vgxeho avo
vehnu' vrfua uvbfxho avo mcru'
vjcrho uvearho' vi chi cb"h uvi chi
tuv"g' aearu )ucpry gxebh mhcur('
ugus fhu"c?!

uvngbv gk fl vut' athi nv kpjs'

fhui adtukvthi phruav an,cyk fk

"nbvdu ak guko"' vscrho vyucho
abpgku )g"p ,urv( cdku,Q tsrcv:
dtukv fukk, c,ufvt, fk vgbhbho
)vyucho( s"dukv"' ctupi avo n,gkho

knmc sdtukv' kngk,o uakhnu,o
vtnh,h, _ gh"z andkho cvo t,
)vtk";( tkupu ak guko' vfuubv
uv,fkh, vtnh,h, cfk vpguku, )aczni
vdku,( _ fph afk zv ndkv t, "fcusu"
ak vec"v/

ucnhkt thi nv kstud tusu, vpguku,
_ tphku cgbhbh rau, _ apgku )g"p
,urv( czni vdku,/ utsrcv: nzv habv
vurtv _ afk cgk gxe ufhu"c mrhl
kjpa srfho fhms kdku, cgbhbh gxehu
ufuw "fcusu" ak vec"v' ukbmk t,
gxehu ubfxhu uearhu _ kvuxh; c,urv
unmuu,/

unzv nucb, do vvurtv kthsl dhxt
_ ktku vjuacho a,ufi vgcusv sdtukv
vut ckh ahhfu, uakhk, "nbvdu ak
guko" _ stsrct: vdtukv ,kuhw suet
c"ngahbu ugcus,hbu" czni vdku,15'
ukfi mrhl kvhu, "vx,fk cakav
scrho": vgcusv kvcht t, vdtukv
mrhfv kvhu, c"arh, go tkeho ugo
tbaho u,ufk"' kgau, shrv c,j,ubho'
ukvfhi t, vgukokvdtukv _ tnbo
ctupi s"arh, go tkeho ugo tbaho"'
kvkjo go vvgko uvx,r sguko' tck
ctupi s"u,ufk"' "nkfu,u crmui ecku
gkhvo"/

vjk njkeu cguko' g"h vuxpv cehuo
vnmuu,' cscrho danhho' fukk ucnhujs
_ nmu, vmsev )"gher vnmu,
ngahu,"(' akuej nvdanhu, aku
unvgahru, aku )cvo chrfu vec"v(
unxhhg ktjr' ado tmk vzuk, hvhu nzui

401( rtv rnc"o vkw dhruahi xp"c/
501( av"a v' c/ urtv xv"n nkuey j"c gw

ahy/
601( rtv ,bht p"S/
701( zfrhw hs' y/

ת ד ח ו י מ ה  פ ס ו ה
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ב׳׳ה, ט׳׳ז כסלו, אסרו דחתונת אד׳׳ש.
כבוד ידידי הר' ... שליט׳׳א

שלום וברכה!

במענה לבקשתך ע׳׳ד הרשימה הידועה, הריני 
הדברים  עכ׳׳פ:  בקשתך  מקצת  למלאת  בזה 
נרשמו כאילו המספר )שממנו שמעתי סיפור זה( 

כתבם בעצמו.

עיירה  יאקאטרינעסלאוו,  גדולה היתה  עיירה 
שמנתה כ-שבעים אלף תושבים מהם כ 30- אלף 
היו  שניהם  זו,  בעיירה  היו  רבנים  שני  יהודים. 
ומהודרים  ופוסקים  בש׳׳ס  מלאים  עולם,  גאוני 
בדברי תורה, משיבים לשואלים מקרוב ומרחוק, 

כמדת אנשי השם בימים ההם.

רבנים?  שני  לעיירה  לה  למה  תשאלו:  ואלא 
ואיך זה ששני מלכים משתמשים בכתר אחד?

התשובה היא: רב אחד למחנה החסידים ורב 
אחד לקהל המתנגדים. רבה של מחנה המתנגדים 
"מתנגד מובהק", היו לו כל תכונות ׳׳המתנגדים׳׳ 
האמיתיים בימים ההם, - שונא בנפש לחסידים, 
ככל  החסידים,  רגלי  לדחוק  מאמציו  כל  ושם 
ושל  גסות  של  נימה  מתוך  זה,  וכל  אפשרותו, 
גאוה טפשית האופיינית למתנגד )שמו אינו זכור 

לכותב(.

וואלף  ר'  החסידים,  קהל  של  רבם  ולאידך, 
שמו, גם הוא גדול בגאונותו בין בתורת הנגלה 
וכגדלותו כן ענוונותו, הי'  בין בתורת הנסתר, 
קומה,  קצר  הי'  בגשמיות  כי  הכלים,  אל  נחבא 
להתפלפל  מרבה  הי'  לא  הרי  ברוחניותו  וגם 
בדברי נגלה כשלא הי' מוכרח וצריך לזה, כמנהג 
החסידים הגדולים בזמן ההוא, אולם כשהי' רואה 
לנו  העומדת  חכמנו  בגילוי  ותועלת  צורך  שיש 
בספרי הנגלה, שהיו ממש בבחי' אוצרות רב מאד, 
הי' עושה זאת באותה ענווה ויראת הרוממות כמו 
שתיקתו החסידית, ורק בהזדמנויות. אבל כבר 
ניתן להווכח שאין רבם של החסידים נופל - הן 
והן בחריפות - מרב המתנגדים איש  בבקיאות 

ריבו שממנו הי' לו דרך ארץ.

וואלף בתורת החסידות  ר'  הי'  גדול במיוחד 
)חב׳׳ד( והקבלה, הוא הי' עוד מהחסידים הזקנים 
של אדמו׳׳ר מהר׳׳ש, והאריך ימים הרבה, בסוף 
אחז  האחרונים  ימיו  ועד  מופלג,  זקן  הי'  ימיו 
במנהגו הקדוש - לחסידי חב׳׳ד במיוחד - שהי' 
מאריך בתפילה עד שעה מאוחרת ביום; ממעט 
 - ומרבה  ושינה,  שתי'  באכילה,  וואלף  ר'  הי' 

ריבוי על ריבוי - בלימוד התורה ועבודת ה'.

גם לאיש עליון ובעל מופת נחשב ר' וואלף, 
ומתהלכות  סביבו  שנרקמו  האגדות  ורבות 
ראי'  עדי  פלאים.  ומחולל  גדול  כאיש  אודותיו 
מספרים שכשפתחו את קברו עדרים שנה אחרי 
פטירתו - כדי להעבירו למקום אחר מפני אונסא 
דמלכותא - מצאו גופו שלם ממש, כאילו זה עתה 

נטמן פה.

סיכומו של דבר: כי ר' וואלף זה הי' מיחידי 
הסגולה גם בתוככי כלל ישראל ובסרט בתוככי 
מקנטר  של  רבם  שאף  וכאמור  החסידים,  עדת 

החסידים הי' הולך בכבוד ויראה לפניו.

וקדוש  חסיד  גאון  איש  של  מקומו  ולממלא 
זה, נבחר ר' לוי׳ק - אביו של כ׳׳ק אד׳׳ש -, ולא 
שהוא בעצמו בחר בזה, אלא אדמרר הרש׳׳ב בחר 

בו וציוה עליו למלא את מקומו של ר' וואלף.

בעיירה  החסידים  לקהל  הי'  קל  לא  אולם, 
חדש  רב  שכזה,  ברב  לזכות  יאקאטרינאסלאוו 
בכל  הקודם  מרבם  במאומה  נפל  שלא  וצעיר 
של  רבם  חוצץ  יצא  גלוי'  בהתנגדות  השטחים. 
המתנגדים נגד מינויו של רב חסידי חדש בעיר, 
הוא ניצל הזדמנות זו של חליפי גברא ברבנותה 
של קהל החסידים, ומצא תקופת מעבר זו ראוי' 
ובעיקר,  עצמו,  של  ריבונותו  שטח  להרחבת 

לצמצם רגלי החסידים.

ונוקשה ניהלו  ומלחמה קשה וארוכה, חריפה 
החסידים עד שניצחוהו ל׳׳מתנגד׳׳ זה וזכו למנות 
עליהם את ר' לוי׳ק כרבם העירוני, ואף ר' לוי'ק 
עצמו עזר במלחמה נגד ה׳׳מתנגד׳׳, אף שהי' זה 
עצמו  לימין  שיעמוד   - לוי׳ק  ר'  טבעו של  נגד 

מסמך מיוחד המספר על ילדותו של ר׳ ישראל ארי׳ לייב ע׳׳ה
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גם  מעשות  לוי'ק  ר'  נרתע  לא  ובכ׳׳ז  כביכול, 
זה, כי, כאמור פקודה היתה לו מאדמרר הרש׳׳ב 
לתפוס מקומו של ר' וואלף וככל דברי מלחמות 
החסידים עם ה׳׳מתנגדים׳׳, כן במלחמה זו, מובן 
שנסתיימה בנצחון החסידים ור' לוי'ק נהי' לרבם 

של קהל החסידים דיאקאטרינאסלאוו.

א' מהתופסים במלאכת הזביחה הי' אבי ע׳׳ה 
וממנו שמעתי על כל פרטי המלחמה שבין הרב 

ה׳׳מתנגד׳׳ והחסידים.

משך  שנולדו  לוי׳ק  לר'  לו  היו  בנים  שלשה 
כהונתו כרב; ר' לויק מאד התמסר לחינוכם, אך 
למעשה לא הי' לו לר' לוי׳ק עמלה כ׳׳כ בגידול 

השלש בנים שלו.

באחד  לוי׳ק  ר'  של  בניו  למדו  בתחילה 
מה׳׳חדרים׳׳ העירוניים של העיירה יחד עם עוד 
כמה ילדים אחרים, ביניהם גם אני )נוסף הי' ר' 

... שנמצא כעת באנגלי'(.

ה׳׳חדר׳׳ הי' לא קטן ולא גדול ומלמד א' לימד 
בו. קבוצת הילדים חולקה לשנים, בכתה הגבוהה 
למד ס׳׳ה תלמיד אחדף הרי הוא בנו בכורו של 
ר' לוי'ק )כ׳׳ק אד׳׳ש(, שהפרש של שלש שנים 
הפריד בינו לבין אחיו השני לו, ובכתה הנמוכה 
למדו שני בניו האחרים של ר' לוי'ק יחד עם עוד 
כמה ילדים יחידים מהעיר; וכאמור שאני הייתי 

אחד מהם.

וכך הי' סדר הוראתו של המלמד, תחילה לימד 
שיעור ל׳׳רבי שליט׳׳א׳׳ באחת מפינות ה׳׳חדר׳׳, 
ובאותה שעה היתה הכתה הנמוכה חוזרת בעצמה 
ומלמד  המלמד  מתפנה  הי'  ואח״כ  הגמרא,  על 
חוזר  אז  הי'  וה׳׳רבי׳׳  הנמוכה,  לכיתה  שיעור 
לא  אתו  שלמד  מה  שיעורו,  על  נפרדת  בפינה 

זכור לי.

בטבע  שניחונים  הוא:  לי  שזכור  מה  ברם 
לוי'ק, בחסד  ר'  היו שלושת בניו של  ההתמדה 
עליון, מקטנותם, ולא סתם התמדה, אלא התמדה 
ולכדי כך הגיעה התמדתם של  יוצאת מהרגיל, 
מדפי  לנתקם  צריכה  היתה  שאמם  השלשה, 
הגמרא כדי להאכילם, ולולא היא, לא היו בהם 

אנושיים,  ושינה  אכרש  של  תנאי  על  מושגים 
שוקדים היו ומרותקים אל ועל לימודיהם.

לראות  להם  הי'  ודי  היו,  נפלא  זכרון  בעלי 
משהו פעם אחת וכבר הי' הדבר כאילו נצב נגד 
כלל  שכחה  בהם  שייך  הי'  לא  לעולם,  עיניהם 
היו,  מהכלל  יוצאים  כשרונות  ובעלי  לא,  וכלל 
משא״כ  הגדולים,  האחים  שני  נצטיינו  בעיקר 
הקטן -בערל שמו- שלא הי' כמוהם, אבל ככ״ז...

טבעם של האחים חלוק הי', הרבי בטבעו הי' 
פניו,  על  נסוכה  היתה  תמידית  ורצינות  רציני, 
ואילו אחיו הבא אחריו - לייבל שמו- הי' שובב -א 
שיטפער- והי' מרבה בדברים עם הנפגשות עמו, 
ובבדיחות וחדידות, משא״כ הרבי שהי' רציני והי' 
שותק יותר, ולכן נטו לומר אביו ואמו( על אחיו 
-לייבל- הצעיר שלו כשרונות יותר טובים, כי הי' 

בגילוי יותר, ומראה כשרונותיו לזולת.

נמשך  העירוני  בחדר  אתו  בצוותא  הלימוד 
כבר  אמר  שנה,  ט'  ל״רבי״  וכשמלאו  כשנה, 
המלמד העירוני לאביו של ה״רבי״, שכבר אינו 
יכול ללמוד עמו, היינו עם ה״רבי״ כי כבר גדול 
כשרונות הוא לגביו, וילך ר' לוי'ק ויקח למלמד 
את ת״ח גדול מעיר אחרת, וישימהו למלמד על 
בניו לבד, ומקום הלימוד הי' בביתו של הרב ר' 

לוי'ק.

ארבע- בן  אז  וה״רבי״  תרע״ו,  בשנת  ויהי 
העולמית  המלחמה  זמן  אז  והי'  שנה  עשרה 
פולין  ויבואו פליטים הרבה ממדינת  הראשונה, 
והתקרבו אל מדינת רוסיא הקיימת, ויבואו רבים 

לעיר יאקאטרינאסלאוו.

מרווח  הי'  לוי'ק  ר'  החסיד  הרב  של  ביתו 
ה'  בעבודת  לוי'ק  ר'  של  והנהגתו  בגשמיות 
אז  וכבר  לו,  הי'  מפואר  בית  בהרחבה,  היתה 
בימים ההם, הי' לו לר' לוי'ק בביתו טלפון, שהי' 
עולה אז הרבה כסף, ומשכורת גדולה הי' לוקח 
מאת אנשי העיר, והי' מנצל כ״ז למקום הראוי 
הי'  ביתו  ח״ו,  בשבילו  ולא  הראויים  ולענינים 
פתוח לרווחה, וכל הרוצה להכנס הי' נכנס והי' 
מקבלו בסבר פנים יפות, והי' מקבל שירות טוב 
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הן בעניני דירה והן בעניני מזון.

כמובן,  אצלו,  התאכסני  המלחמה  ובזמן 
הרבה פליטים, ביניהם הי' רב אחד מרבני פולין 
הגדולים, רב מפורסם בין רבני פולין, ובהתאכסנו 
אצל ר' לוי'ק הנה בחן את בניו של ר' לוי'ק, והי' 
בוחנם אחד אחד לבדו, בחדר מיוחד וסגור, ויהי 
בעת צאתו הרב הפולני מחדר הבחינה אחרי בחנו 
את ה״רבי״ אמר בלשון אידיש פולנית ובקול רם 
וואו  יאר,  פערצין  פין  בחור'ל  א  הפתעה:  של 
ווייטער  ער  זאגט  ש״ס,  אין  און  אים  מ'כאפט 
אויף אויסווייניק דעם שלון פון גמרא מיט רש״י, 

ווארט בא ווארט.

גדולה  התוועדות  לערוך  לוי'ק  ר'  הי'  ונוהג 
כל  משך  בהתוועדותו  מאריך  והי'  כסלו,  בי״ט 
מדבר  הי'  והוא  לשמעו  בא  גדול  קהל  הלילה; 
שעות ארוכות בלי הפסק ענינים עמוקים מעורב 
משקה  הרבה  לוקח  והי'  וחסידות,  נגלה  קבלה 
גדולה.  ובאריכות  מאד  עמוקים  ענינים  ומדבר 
מדוע  קבלה  ע״פ  בארוכה  מסביר  הי'  לדוגמא: 
אדה״ז השתחרר ממאסרו ביום ג' י״ט כסלו דוקא 
מופלגה  באריכות  מסביר  והי'  אחר,  ביום  ולא 
הקבלה,  שבתורת  זה  וחשבון  זה  חשבון  שע״פ 
ולא  דוקא  זה  ביום  להשתחרר  הי'  מוכרח  הנה 

ביום אחר.

דיבר,  שאביהם  זמן  כל  עומדים  היו  ובניו 
וככלותו לדבר נכנסו בחזרה לחדר סמוך ותופסים 
ספרי לימודיהם ולומדים כל זמן ההפסקה שבין 
דיבור לדיבור. ההפסקה היתה שהיו שרים שירים 

חסידים, כרגיל בהתוועדות חסידית.

גם ילדי יאקאטרינאסלאוו היו עורכים סעודה 
אחר  בלילה  הי'  שזה  אלא  כסלו,  בי״ט  גדולה 
כדי שלא יהי' באותו לילה שהרב מתוועד, וכמה 
י׳׳ט כסלו, היו אוספים כספים  ימים קודם לחג 
עבור הפארבריינגען שלהם, ומנהל החשבון של 
כל  של  המנהיג  הי'  הוא  ה׳׳רבי׳׳;  הי'  הכספים 
הילדים כיון שהי' הבכור, היו מבשלים קאשע - 
ועורכים סעודה ויהי לחג גדול. זה הי' יום היחידי 
מתעסק  והי'  מהרגלו  ה׳׳רבי׳׳  יצא  שבו  בשנה 
בענינים אחרים, היינו: אחרים מלימוד התורה, 
כי במשך כל השנה הי' עוסק בהתמדה ושקידה 
ר'  של  בניו  שלושת  בקיצור,  התורה.  בלימוד 
הגליל  וכל  הגליל,  בכל  מפורסמים  היו  לוי'ק 
שכאשר  וטבעם,  אדם  בני  מדרכי  בהם.  רעש 
הופך אדם ל׳׳גדול׳׳ הנה אלו שהכירוהו בקטנותו 
כאילו  כ״כ,  בכבודו  מרגישים  ולא  מהדרים  לא 
אד׳׳ש,  לכ׳׳ק  בהנוגע  מקטנותו;  הכירוהו  לא 
הנה אדרבה: מי שהכירו מקטנותו, הרבה אצלו 
ההדרת כבוד ממנו, כי מקטנותו כבר הי' ”רבי”, 
פומי'  פסק  לא  ממש  ומתמיד,  רציני  הי'  תמיד 

מגירסא, ואף פעם לא הי' ילד.

בשנת תרפ״ד נפרדתי מיאקאטרינאסלאוו, כי 
לישיבת תומכי תמימים שבחרקוב,  אבי שלחני 
לייבל -אחיו הצעיר של ה״רבי״- הי' חברי הטוב 
והיינו מתדברים לעתים קרובות, ובשנת תרפ״ד 
לתומכי  לדרכי  ללכת  ויצאתי  ממנו  נפרדתי 

תמימים בחרקוב.

)חסר הסוף( ע״כ ניתן לפרסום.

במכתב כתב המזכיר:

הרב לוי שי' ביסטריצקי צפת ביקש למסור שהיום י״ג 
אייר רוב אנ״ש שי' מצפת ביקרו בבית החיים ואמרו תהלים 

ונתנו צדקה לרגלי היאוצייט

י"ג אייר אחרי המילים "ביקש למסור", כתב כ"ק אד"ש 
מה"מ:

ות”ח ת״ח )ותשואות חן תשואות חן( בסיום הפתק כתב 
כ"ק אד"ש מה"מ: ויה”ר שיתקבלו כל התפלות בתוככי תפלות 

כל בנ”י שי’ ”ותעשינה הכל” 

״ויהי רצון שיתקבלו כל התפילות׳׳
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יום ה' י"ג אייר: בבוקר התקשרה הרבנית 
יוניק,  בערל  הת'  אל  בטלפון  מושקא  חי' 
יורק  ניו  )רח'  ביתה  אל  שיבוא  וביקשה 
מס' 346, פינת רח' פרזידנט( כשבא אמרה 
)אנגלי'(  מליווערפול  ידיעה  שקיבלה  לו 
שמצב גיסה – אחי כ"ק אדמו"ר שליט"א  – 
גוט",  ניט  זייער  "איז  לייב  ארי'  ישראל  ר' 
והוסיפה: "איך האב מורא פאר דער שוויגער 
הנ"ל  הת'  האלטן"  אויס  דעס  זי  וועט  ווי 
בהתקפת- שמדובר  וחשב  המצב  הבין  לא 

אותו  ביקשה  דקות  כמה  ואחר  וכדומה,  לב 
הרבנית לקרוא לרב שמואל לוויטין. כשהגיע 
שעה,  כחצי  עמו  שוחחה  היא  לוויטין  הרב 
ואח"כ סיפרה לתמ' הנ"ל האמת על פטירת 
אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. היא סיפרה 
)ברח'  מחנות  טלפונית  התקשרה  שבבוקר 
נוסטרנד( עם בית גיסה באנגלי', ואז נמסרה 
לה הידיעה, אך כשחזרה הביתה כבר לא הי' 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית, כי הלך ל-770, 
לוויטין  הר"ש  נכנס   שחרית  תפילת  אחרי 
לחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א והודיע לו. כ"ק 
מישהו  עוד  אם  התעניין  שליט"א  אדמו"ר 
יודע על כך, והרה שכל היודעים יכנסו אליו. 
קראו לת' לייבל גרונר, והר"ש לוויטין החל 
לחתוך את צד הימני של בגדו וכ"'ק אדמו"ר 
בעצמו.  ביד  הקריעה  את  סיים  שליט"א 
ולת'  לוויטין  לר"ש  אמר  הקריעה  בשעת 
לומר את הפסוקים המסומנים  גרונר  לייבל 
בהסידור. אח"כ ישב על כיסא נמוך )הקבורה 
הייתה אמורה להיות בארץ הקודש, ועד אז 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  שבועות,  שתי  עברו 
זמן האבלות, והפסק היה  שאל מתי מתחיל 
מעכשיו,  מתחיל  להלוי'  נוסע  שאינו  היות 
ואין להמתין עד אחר הקבורה(. אח"כ כתב 
מכתב בכתי"ק לגיסתו באנגלי', וביקש את 

הת' בערל יוניק לשלוח אותו.

הי'  חדקוב  והרב  בחדרו  התפלל  המנין 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התפילות.  בכל  ש"ץ 
ציוה להדליק חמשה נרות )גלעזער( וכן בכל 
יום. הוא עצמו לא התפלל לפני התיבה רק 
אמר כל הקדישים. לאחר הקדיש שאחר עלינו 
קדיש.  אמר  וכשסיימו  מט,  קאפיטל  אמר 
)הרב חדוקוב(  ציוה לש"ץ  הד' משניות  את 
לומר הקול רם )כנראה שהוא בעצמו אמרם 
גם כן(, וכן הי' אחר כל תפילה. ככל הנ"ל 
הי' גם בתפילת מעריב. מאחר היום יום ה' 
לא  בה"ב,  התענה  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
אכל סעודה, ואחרי מעריב כשביקשו להביא 
סעודה אמר שהחיוב הוא רק ביום הראשון, 
אבל אם לא אכלו אז הרי שאין חיוב לאכול 

אח"כ.

שאמו  השתדל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שהלך  וקודם  דבר,  תדע  לא  חנה  הרבנית 
נעלי  – מסר את  יום  – כדרכו בכל  לבקרה 
הת'  לידי  האבילות(  בשביל  )שנעל  הגומי 
הסלולית  את  שישחיר  בכדי  יוניק,  בערל 
הלבנות שלהם, שלא יראו. כן אמר לו שיש 
להשתדל שאף אחד לא ישלח לאמו מכתבי-

יביא אליו את כל  תנחומין, וביקש שמעתה 
אין  אם  לבדוק  שיוכל  בכדי  שלה  הדואר 
שם בידיעה. בערב הראשון ליווה אותו הת' 
הנ"ל לביתה )פרזידנט 1418( וכ"ק אדמו"ר 
סיבות  למצוא  להשתדל  שיש  אמר  שליט"א 
שלא  בכדי  רב  זמן  בביתה  יהי'  לא  שהוא 
תבחין שנוהג במנהגי אבילות. כשנכנס כ"ק 
לביתה  הנ"ל  הת'  התקשר  שליט"א  אדמו"ר 
שליט"א  אדמו"ר  וכשכ"ק  החנויות,  מאחת 
שמע את הצלצול אמר לה שיש שיחה עבורה 

)אמר: "רייד געזונטער-הייט"( ויצא.

ציוה  י"ד אייר, פסח שני: בשחרית  ו'  יום 
"איזהו מקומן"  )הרב חדקוב( שיאמר  לש"ץ 

יומן מי"ג אייר תשי"ב והימים הסמוכים
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 מכתב של ר' ישראל ארי' לייב אל אימו הרבנית חנה
ובו מביע את רגשותיו בהוודע דבר הסתלקותו של הרבי הריי"צ

בקול רם )כמדומה שהוא בעצמו אמרו ג"כ(, 
וכן שיאמר בקול רם את "פיתום הקטורת", 
מיד  ג"כ(.  )והוא בעצמו אמרו  עלינו  שלפני 
אחרי אמירת שיעור תהילים אמר קאפיטל מט 
)לשניהם(. אחר תפילת מנחה  ואחריו קדיש 
חצות  אחר  עש"ק  כי  מט,  קאפיטל  אמר  לא 
אין אומרים צידוק הדין. ואמר אחד הלא אין 
איז  "דאס  וענה:  אומרים תחנון כל השבוע? 
מעורר  ניט  צוליב  טעם,  אנדרע  אן  צוליב 
זאגען  מען  "זאל  אמר:   אח"כ  דינים".  זיין 
אן אחריות"  ס'איז דאך  א קאפיטל תהילים, 
כדי  ידיו  נטל  האמירה.  אחר  קדיש  ואמר 
וציוה  )כנהוג בפסח שני(,  לאכול כזית מצה 
להביא את המצות מערב פסח. ציוה שיביאו 

יין לקידוש ובשר.

ש"ק אמור, ט"ו אייר: את ג' )ב'( תפילות 
כל  ואמר  המדרש  בבית  התפלל  דש"ק 
סיום  אחר  מביהכ"נ,  שיצא  בעת  הקדישים. 
והתחילו  שבת",  "גוט  אמר  לא  התפילה, 
אנ"ש להתלחש שהוא אבל על אחיו, אך עדיין 
אכל  זה. סעודות שבת  יודעים את  הכל  אין 

בחדרו. בשחרית אמר גם את הקדיש שאחר 
קריה"ת. עלה למפטיר אך לא קראוהו בשמו. 
במנחה לא עלה לתורה )סיפר שבשנת תש"ב, 
עלה  הרבנית שטערנא שרה,  אחר  באבילות 
לו  ואמר  למנחה.  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
הר"ש לוויטין שכמדומה לו ששמע ממנו אח"כ 
שהתחרט על זה(. במוצ"ש חלץ מנעליו קודם 
אמירת הקדיש דברכו, אבל הי' לבוש בבגדי 
שבת. אחר התפילה ישב על כסא נמוך ונחמו 
אותו בברכת אבלים. הבדלה עשה בביתו על 

יין.

אחר  לתורה.  עלה  לא  אייר:  י"ז  ב'  יום 
התפילה אמר שני פרקי המשניות ביחידות.

יום ד' י"ט אייר: היום קם מאבלו )ואמר ג"כ 
שיחה בענין אבילות – ראה לקו"ש חלק כ"ז 
ע' 363(, ונסע – לכבוד ל"ג בעומר – לאוהל. 
מאוד.  שבור  נראה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
הקדישים  ואומר  התיבה  לפני  עובר  מהיום 

הרב שניאור זלמן דוכמאן.

]מתוך 'שיחות קודש' )החדש(, שנת תשי"ב, הוספות[

אמא אהובתי,

ראשית, אני רוצה להביע לך את 
תנחומי להסתלקות כ״ק אדמו״ר ז״ל. 

נדהם הייתי כשנודעתי מזה יומיים לפני 
שנסעתי מהארץ. ובעיקר אחרי שפיניא 
אלטהויז ועוד מאנ״ש שבאו מאמריקה 
מסרו שמצב בריאותו לא הורע בזמן 

האחרון. לבי כבד עלי כשאני מתאר לי 
איך שמוסיא ומנדיל, שהיו כ״כ קשורים 

אליו, מרגישים עתה.
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הקאפיטל של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לזכות
ר' עמרם שמעון שי' בן אסתר

לרפואה שלימה בפועל ממש באופן ד"אני ה' רופאך"
נדבת משפחתו שי' 
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מסכת ביכורים פרק א'

ֵיׁש ְמִביִאין ִּבּכּוִרים ְוקֹוִרין, ְמִביִאין ְוֹלא 
ֶׁשֵאיָנן  ֵאּלּו  ְמִביִאין.  ֶׁשֵאיָנן  ְוֵיׁש  קֹוִרין, 
ְמִביִאין, ַהּנֹוֵטַע ְלתֹוְך ֶׁשלֹו ְוִהְבִריְך ְלתֹוְך 
ַהַּמְבִריְך  ְוֵכן  ַרִּבים,  ֶׁשל  אֹו  ֶׁשלָּיִחיד 
ַרִּבים  ֶׁשל  ִמּתֹוְך  אֹו  ָּיִחיד  ֶׁשל  ִמּתֹוְך 
ְוִהְבִריְך  ֶׁשּלֹו  ְלתֹוְך  ַהּנֹוֵטַע  ֶׁשּלֹו.  ְלתֹוְך 
ָהַרִּבים  ְוֶדֶרְך  ַהָּיִחיד  ְוֶדֶרְך  ֶׁשּלֹו,  ְלתֹוְך 
ָּבֶאְמַצע, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ֵמִביא. ַרִּבי ְיהּוָדה 

אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵמִביא:

מסכת ברכות פרק ז'

ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו ְכֶאָחד, ַחָּיִבין ְלַזֵּמן. ָאַכל 
ְּדַמאי, ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּטָלה ְתרּוָמתֹו, 
ָּמׁש  ְוַהּׁשַ ֶׁשִּנְפּדּו,  ְוֶהְקֵּדׁש  ֵׁשִני  ּוַמֲעֵׂשר 
ֲעֵליֶהם.  ְמַזְּמִנין  ְוַהּכּוִתי,  ַּכַּזִית,  ֶׁשָאַכל 
ֶׁשֹּלא  ִראׁשֹון  ּוַמֲעֵׂשר  ֶטֶבל,  ָאַכל  ֲאָבל 
ְוֶהְקֵּדׁש  ֵׁשִני  ּוַמֲעֵׂשר  ְתרּוָמתֹו,  ִנְּטָלה 
ָּפחֹות  ֶׁשָאַכל  ָּמׁש  ְוַהּׁשַ ִנְפּדּו,  ֶׁשֹּלא 

ִמַּכַּזִית, ְוַהָּנְכִרי, ֵאין ְמַזְּמִנין ֲעֵליֶהם:

מסכת שבת פרק י"ג

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָהאֹוֵרג ְׁשלָׁשה חּוִטין 
ַּבְּתִחָּלה ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג, ַחָּיב. ַוֲחָכִמים 
ִׁשעּורֹו  ַּבּסֹוף  ֵּבין  ַּבְּתִחָּלה  ֵּבין  אֹוְמִרים, 

ְׁשֵני חּוִטין:

מסכת ברכות פרק ה'

ֹּכֶבד  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ְלִהְתַּפֵּלל  עֹוְמִדין  ֵאין 

ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ֲחִסיִדים  ֹראׁש. 
ֶׁשְּיַכְּונּו  ְּכֵדי  ּוִמְתַּפְּלִלים,  ַאַחת  ָׁשָעה 
ׁשֹוֵאל  ַהֶּמֶלְך  ֲאִפּלּו  ַלָּמקֹום.  ִלָּבם  ֶאת 
ִּבְׁשלֹומֹו, ֹלא ְיִׁשיֶבּנּו. ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ָּכרּוְך 

ַעל ֲעֵקבֹו, ֹלא ַיְפִסיק:

מסכת מעשר שני פרק ג'

ֹלא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַהַעל ֶאת ַהֵּפרֹות 
ָהֵאּלּו ִלירּוָׁשַלִים ְלַחֵּלק, ֶאָּלא אֹוֵמר לֹו, 
ִּבירּוָׁשַלִים.  ְוִנְׁשֵּתם  ֶׁשֹּנאְכֵלם  ַהֲעֵלם 

ֲאָבל נֹוְתִנים ֶזה ָלֶזה ַמְּתַנת ִחָּנם:

מסכת ברכות פרק ח'

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵּבין ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל 
ַּבְּסֻעָּדה. ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל 
ּוֵבית  ַהַּיִין.  ַעל  ְמָבֵרְך  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהּיֹום 
ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין ְוַאַחר ָּכְך 

ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום:

מסכת שבת פרק י"ט

ְכִלי  ֵהִביא  ֹלא  ִאם  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְמֻגֶּלה.  ָּבת  ַבּׁשַ ְמִביאֹו  ַׁשָּבת,  ֵמֶעֶרב 
ּוַבַּסָּכָנה, ְמַכֵּסהּו ַעל ִּפי ֵעִדים. ְועֹוד ָאַמר 
ַלֲעׂשֹות  ֵעִצים  ּכֹוְרִתים  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי 
ַבְרֶזל. ְּכָלל ָאַמר  ְוַלֲעׂשֹות )ְּכִלי(  ֶּפָחִמין 
ֶׁשֶאְפָׁשר  ְמָלאָכה  ָּכל  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי 
ֶאת  ּדֹוָחה  ֵאיָנּה  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב  ַלֲעׂשֹוָתּה 
ֵמֶעֶרב  ַלֲעׂשֹוָתּה  ֶאְפָׁשר  ְוֶׁשִאי  ָּבת,  ַהּׁשַ

ָּבת: ַׁשָּבת ּדֹוָחה ֶאת ַהּׁשַ

משניות לפי אותיות השם )משנה ראשונה מהפרק(
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מסכת שבת פרק א'

ַאְרַּבע  ֶׁשֵהן  ְׁשַּתִים  ָּבת  ַהּׁשַ ְיִציאֹות 
ַּבחּוץ.  ַאְרַּבע  ֶׁשֵהן  ּוְׁשַּתִים  ִּבְפִנים, 
ַהַּבִית  ּוַבַעל  ַּבחּוץ  עֹוֵמד  ֶהָעִני  ֵּכיַצד. 
ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  ָּפַׁשט  ִּבְפִנים, 
אֹו  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ָידֹו  ְלתֹוְך  ְוָנַתן 
ַחָּיב  ֶהָעִני  ְוהֹוִציא,  ִמּתֹוָכּה  ֶׁשָּנַטל 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ָּפַׁשט  ָּפטּור.  ַהַּבִית  ּוַבַעל 
ָעִני,  ָידֹו ֶׁשל  ְלתֹוְך  ְוָנַתן  ַלחּוץ  ָידֹו  ֶאת 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ְוִהְכִניס,  ֶׁשָּנַטל ִמּתֹוָכּה  אֹו 
ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  ָּפַׁשט  ָּפטּור.  ְוֶהָעִני  ַחָּיב 
אֹו  ִמּתֹוָכּה,  ַהַּבִית  ַּבַעל  ְוָנַטל  ִלְפִנים 
ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין. 
ְוָנַטל  ַלחּוץ  ָידֹו  ֶאת  ַהַּבִית  ַּבַעל  ָּפַׁשט 
ֶהָעִני ִמּתֹוָכּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ְוִהְכִניס, 

ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין:

מסכת סוכה פרק ג'

לּוָלב ַהָּגזּול ְוַהָּיֵבׁש, ָּפסּול. ֶׁשל ֲאֵׁשָרה 
ְוֶׁשל ִעיר ַהִּנַּדַחת, ָּפסּול. ִנְקַטם ֹראׁשֹו, 
ִנְפְרצּו ָעָליו, ָּפסּול. ִנְפְרדּו ָעָליו, ָכֵׁשר. 
ִמְלַמְעָלה.  ְיַאְּגֶדּנּו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִצֵּני ַהר ַהַּבְרֶזל, ְּכֵׁשרֹות. לּוָלב ֶׁשֶּיׁש ּבֹו 

ְׁשלָׁשה ְטָפִחים ְּכֵדי ְלַנְעֵנַע ּבֹו, ָּכֵׁשר:

מסכת יומא פרק ח'

יֹום ַהִּכּפּוִרים ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ּוִבְׁשִתָּיה 
ַהַּסְנָּדל  ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה 
ְוַהַּכָּלה  ְוַהֶּמֶלְך  ַהִּמָּטה.  ּוְבַתְׁשִמיׁש 

ֶאת  ִתְנעֹול  ְוֶהָחָיה  ְּפֵניֶהם.  ֶאת  ִיְרֲחצּו 
ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַהַּסְנָּדל, 

אֹוְסִרין:

מסכת פאה פרק ו'

ָלֲעִנִּיים,  ֶהְבֵקר  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית 
ֵאינֹו  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ֶהְבֵקר. 
ָלֲעִׁשיִרים  ַאף  ֶׁשֻּיְפַקר  ַעד  ֶהְפֵקר, 
ֶדה ֶׁשל ַקב ַקב  ִמָּטה. ָּכל ָעְמֵרי ַהּׂשָ ַּכּׁשְ
ֵּבית  ּוְׁשָכחֹו,  ַקִּבין  ַאְרַּבַעת  ֶׁשל  ְוֶאָחד 
ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵאינֹו ִׁשְכָחה. ּוֵבית ִהֵּלל 

אֹוְמִרים, ִׁשְכָחה:
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לזכות 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

* * *

לזכות
ר' עמרם שמעון שי' בן אסתר

לרפואה שלימה בפועל ממש 
באופן ד"אני ה' רופאך"

נדבת משפחתו שי'

לזכות החייל בצבאות ה'
לוי יצחק לרנר שי'

 לרגל יום הולדתו לאויש"ט
ולזכות אחיו ואחיותיו שיחיו

 שיגדלו להיות חיילים נאמנים 
להוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לזכות החיילים בצבאות ה'
חנה מנוחה וישראל ארי' לייב שיחיו

- לרגל יום הולדתם לאויש"ט
 שיגדלו להיות חיילים נאמנים 

להוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א


