


ב"ה

פתח דבר
לקראת י"ג אייר, יום פטירתו 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
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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 עשרים 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 ובפרט בתוככי 
מקנטר  של  רבם  שאף  וכאמור  החסידים,  עדת 

החסידים הי' הולך בכבוד ויראה לפניו.

ולממלא מקומו של איש גאון חסיד וקדוש זה, 
נבחר ר' לוי׳ק - אביו של כ׳׳ק אד׳׳ש -, ולא שהוא 
בעצמו בחר בזה, אלא אדמו"ר 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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כביכול, ובכ׳׳ז לא נרתע ר' לוי'ק מעשות גם זה, 
הרש׳׳ב  מאדמו"ר  לו  היתה  פקודה  כאמור  כי, 
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 
ס׳׳ה תלמיד אחד הרי הוא בנו בכורו של  למד 
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'  ההתמדה היו שלושת בניו של 
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  אכו"ש  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 בכ״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 הנפגשים 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,  התאכסנו  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 הצדקנית חנה ע"ה
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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תהלים אותיות השם ו'נשמה'
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פרקו של הרבי מלך המשיח שליט"א
פרק קי"ז

ים. ל ָהֻאּמִ חּוהּו, ּכָ ּבְ ל-ּגֹוִים; ׁשַ א  ַהְללּו ֶאת-ְיהָוה, ּכָ
י ָגַבר ָעֵלינּו, ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. ב  ּכִ
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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'

לֹא ֹ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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