


פתח דבר 

לחיזוק ההתקשרות עם נשיא דורנו משיח צדקנו, ולקראת 
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 שליט"א" - וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מלך המשיח 

בריבוי מקומות )ראה שיחת ש"פ אחו"ק תשמ"ה, תנש"א ועוד( הלימוד 
המיוחד משמו בעבודת ה' - הננו מוציאים לאור קובץ מיוחד:

א. קטע משיחת ש"פ אחו"ק תנש"א במעלת שמו.
ב. ראשי פרקים מתולדות חייו.

ג. יומן מיום הסתלקותו והימים הסמוכים בשנת תשי"ב.
ד. קונטרס י"ג אייר תנש"א.

ה. תהלים אותיות שמו ואותיות "נשמה" ומשניות.

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 כש"ץ )כדברי אד"ש בזה בכו"כ הזדמנויות( 
ונכריז לפניו בשמחה ובחיות את הקריאה וההכרזה הבאה 

מקרב ולב עמוק שהיא תמצית חיינו: 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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ההוראה משמותיו של בעל היארצייט

גם מאיש פרטי ניתן ללמוד

ויש לקשר כל זה גם עם שם בעל היָארצייט1 
די"ג אייר2 - ישראל ארי־ה ליב.

ובהקדים, אע"פ שלכאורה ה"ז שם של איש 
פרטי, יש לו שייכות עם כל בנ"י3 )כיון שכל 
בנ"י הם מציאות אחת, קומה אחת שלימה4(. 
ובפרט ששמו הראשון הוא ישראל - השם 
הכללי של כאו"א מישראל ושל כלל ישראל 
]וכידוע5 גם שנשמת יעקב )ששמו ישראל6( 
שבישראל מעולם  "כלולה מכל הנשמות 

ועד עולם"[.

נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  הוראת  וע"פ 
הידועה7, ש"עניני עבודה שיכולים לקשר 
ולהרחיב  לדבר  מותר   .  . התניא  בדברי 

בספרים  גם  באידיש(  )"יָארצייט"  נקרא  כן   .1
הספרדים  אחבנ"י  אצל  וגם  הקודש.  שבלשון 
)שאינם מבינים שפה זו(. ולפעמים מוסיפים הפירוש 

בלה"ק: "יום השנה".

2. הוו"ח עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' ישראל ארי' 
ליב, אחיו של - יבלח"ט - כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
נולד ג' )?( סיון תרס"ט. נפטר י"ג אייר תשי"ב. 

המו"ל.

3. ועאכו"כ עם יוצאי חלציו שי'.

4. לקו"ת ר"פ נצבים. וראה תניא פל"ב )מא, א(: 
כולן מתאימות ואב א' לכולנה כו'.

5. אגה"ק ס"ז.

6. וישלח לב, כט.

7. אגרות־קודש שלו ח"ב ע' תשכ. וש"נ. וראה גם 
ס' השיחות תש"ב ס"ע 83 ואילך.

בהם הדבור" )אע"פ שבכלל ישנה זהירות 
באמירת פירושים בספר התניא8( - הרי עד"ז 
מובן בנדו"ד: כדאי ונכון לבאר הוראה משמו 
של בעל היָארצייט - כשזה יכול להוסיף 

ביראת שמים ועבודת ה'.

ההוראה מהשם "ישראל"

"ישראל"9 - השם הכללי דבנ"י )כנ"ל( - 
כולל בתוכו שני ענינים הפכיים לכאורה: 
)א( "ישראל" ר"ת "יש ששים ריבוא אותיות 
לתורה"10, כיון שישנם ששים ריבוא נשמות 
נחלקת  מהן  אחת  )וכל  כלליים  ישראל 
לששים ריבוא נשמות פרטיות11(, וכל נשמה 
היא כנגד אות אחת מהששים ריבוא אותיות 
לתורה, ואות זו היא מקור חיותו כו'. ו)ב( 
"ישראל" הוא על שם "כי שרית עם אלקים 

ועם אנשים ותוכל"89.

אנשים  ועם  אלקים  עם  ד"שרית  הענין 
נגד  ומלחמה  העבודה  על  מורה  ותוכל" 
ומלאך של  )שרו  - "עם אלקים"  העולם 
עשו12(, "ועם אנשים" )עשו ולבן13( - שזהו 
לכאורה ההיפך הגמור מכך ש"ישראל" הוא 

8. ראה במקומות שבהערה הקודמת.

9. ראה גם )באופן אחר( שיחת ש"פ אחרי־קדושים, 
י"ג אייר תשמ"ה. שיחת פסח שני תשמ"ז.

10. מגלה עמקות אופן קפו.

11. ראה תניא פל"ז )מח, א(.

12. ב"ר פע"ז, ג. פרש"י וישלח לב, כה.

13. פרש"י עה"פ.
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ר"ת "יש ששים ריבוא אותיות לתורה", כפי 
שנשמות ישראל קשורות עם תורה שלמעלה 

מעולם.

וי"ל הביאור בזה )בעבודת ה'(:

לכל לראש צריך כאו"א מישראל לדעת 
שהוא "ישראל" - מקור ושורש חיותו הוא 
מהאות שלו בתורה, ולכן, כל דבר שהוא 
הוראות  וע"פ  מיוסד  להיות  צריך  עושה 

התורה.

בנוסף לכך עליו לדעת, ששלימות עבודתו 
מתנתק  הוא  שאין  בכך,  היא  )כישראל( 
מהעולם שסביבו, אלא "הסתכל בשלשה 
עצמו  עם  עבודתו  על  נוסף  דברים": 
)"ישראל" קשור עם האות שלו בתורה(, 
דלעשות  העבודה  את  לעשות  הוא  צריך 
לו יתברך דירה בתחתונים - כישראל, ע"י 
יציאה )ביחד עם הוראות התורה( לעולם, 
והתעסקות עם "אלקים" )מלאך( - הכחות 
הטבעיים בעולם )כמאחז"ל14 "אין לך כל 
שמכה  ברקיע  מזל  לו  שאין  ועשב  עשב 
אותו ואומר לו גדל"(, ו"אנשים", "עשו 
ולבן" )אומות העולם( - ושם לבנות דירה 
להקב"ה ע"פ הוראות התורה )דיש ששים 
ריבוא אותיות לתורה(, עי"ז ש"שרית עם 
אלקים ועם אנשים", הוא שר, מושל על 

העולם ואוה"ע,

כל וכלול  ובאופן ד"ותוכל" - גם מלשון 
ע"י  אינה  )ד"שרית"(  שעבודתו  וכליל, 
ביטול מציאות העולם, או התגברות על 
שהוא  באופן  אלא  בעל־כרחו,  העולם 
מנצל את הכחות הטבעיים עצמם בעבודת 
עצמם  מצד  שהם  אוה"ע  על  ופועל  ה', 

14. ב"ר פ"י, ו. וראה שערי זהר לב"ר שם. וש"נ.

יעבדו את הקב"ה, באופן ד"מלכותו ברצון 
קבלו עליהם"15, עד שהעולם עצמו יאמר 
ש"ותוכל", העולם בעצמו מסייע לעבודתו 

)כדלקמן סי"ב(,

ועי"ז נעשה "ותוכל" מלשון כל )שישנם כל 
עניני העולם( ומלשון התכללות - שהיהודי 
כולל בתוכו את כל עניני העולם - ומעלה 
)שכולל  אותם, עד שנפעל ענין הגאולה 
"גולה"(, ע"י המשכת האל"ף דאלופו של 

עולם ב"גולה".

וע"י העבודה בבירור וזיכוך העולם נעשה 
גם "ותוכל" מלשון יכולת, שמתוספת אצל 
היהודי עוד יותר יכולת, כמבואר בכ"מ16 
שע"י העבודה דנפש האלקית כפי שהיא 
מתלבשת בהגוף ונה"ב ועושה את עבודתה 
בעולם, מתוספת בה כח וחיות ויכולת חדשה, 
מצד זה ש"רב תבואות בכח שור"17 )דנה"ב(.

ההוראה מהשם "אריה ליב"

והאופן לעשות את העבודה ד"ישראל" - 
הוא ע"י "ארי' ליב": "הוי . . גבור כארי 
לעשות רצון אביך שבשמים"18 )כדאיתא 
הוא  ערוך19(,  השולחן  ותחלת  בריש  גם 
מתגבר על כל ההעלמות וההסתרים בעולם; 
ונוסף על ההתגברות שלו בעבודתו בעניני 

15. נוסח ברכת "אמת ואמונה" דתפלת ערבית. 
וראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 501 )לעיל ע' 117(. 

וש"נ.

16. ראה לקו"ת האזינו עה, ב ואילך. ועוד.

17. משלי יד, ד.

18. אבות פ"ה מ"כ.

19. טור או"ח רס"א. שו"ע אדה"ז שם. ובשו"ע 
המחבר: יתגבר כארי.
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קדושה )"ארי'" בלשון הקודש(, ישנה אצלו 
התגברות גם בעבודה בעניני רשות וחול, 

העבודה בעניני העולם )"ליב" בלע"ז(.

ולהוסיף, ש"ליב" הוא גם אותיות לב עם 
יו"ד באמצע, שמרמז על לבו של אדם )לב(, 
יותר  ]ובפרטיות  )י'(,  ועשר כחות הנפש 
כותבים לפעמים "לייב" עם שני יודי"ן, 
כנגד שתי הדרגות בנשמה: יעקב, ישראל20[, 
כיון שהעבודה )ד"ישראל"( דעשיית דירה 
בתחתונים נפעלת ע"י עשר כחות הנפש, 

כפי שהם מוקפים בלבו של אדם - ולב 
ישראל הוא תמיד בשלימות21, "אני 
ישנה ולבי ער"22. ועוד י"ל, שה"לב" 
הלבושים  ג'  הוא   - הי'  את  המקיף 

דמחשבה דיבור ומעשה, המקיפים את 
עשר הכחות, ומבטאים אותם בעבודת האדם 

בפועל למטה23.

הקשר ליום היארצייט

ויש לקשר זה גם עם היום די"ג 
אייר: י"ג הוא בגימטריא אח"ד, 
שמרמז על העבודה דלפעול "והי' 
ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא 
יהי' ה' אחד ושמו אחד"24, גילוי 

20. ראה בארוכה לקו"ת דרושים לר"ה סב, ג 
)וראה גם תו"א משפטים עז, ריש ע"ב(. ספר 
הליקוטים דא"ח־צ"צ ערך יעקב סמ"ד )ע' 
א'קא ואילך(. וש"נ. וראה ברכת י"א ניסן ש.ז. 

)סה"ש תנש"א ח"א ע' 7־416 )לעיל ע' 36((.

21. ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.

22. שה"ש ה, ב. וראה סה"מ מלוקט ח"ב 
ע' שיט.

23. ראה תניא פ"ד.

24. זכרי' יד, ט.

מלכותו ית' ואחדותו ית' בעולם, עד באופן 
ד"מלכות שבנצח", כנ"ל )ס"ז(.

)משיחות ש"פ אחרי־קדושים, י"ג אייר ה'תנש"א 
ס"י - תרגום מאידית(
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ראשי פרקים

מתולדות ימי חייו של הוו"ח אי"א נו"מ וכו' ישראל ארי' ליב ז"ל שניאורסאהן 

- אחיו של - יבדלח"ט - כ"ק אדמו"ר שליט"א -

הוו"ח אי"א נו"מ ובעל מדות עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' ישראל ארי' ליב ז"ל שניאורסאהן 
- בנם השלישי והצעיר של כ"ק הרה"ג והרה"ח וכו' המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל, 
וזוגתו הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה - נולד ביום ט"ז סיון1 תרס"ט בעיר ניקאלאיעוו, 
ונקרא שמו בישראל "ישראל ארי' ליב" - )כנראה( על שם דודו )אחי אמו( ר' ישראל ליב 
הלוי )שנפטר בצעירותו(, ואבי זקנו הרה"ג והרה"ח וכו' ר' ישראל ליב הלוי יאנובסקי, 

שכיהן כראש הישיבה במושבה רומניבקה )בפלך חרסון(.

•

שנות ילדותו הצעירות נתגלו בו כשרונות עצומים. מטבעו היה חריף ועמקן, בעל ראש מ
גאוני, וידוע גם כבעל זכרון נפלא. מתמיד מופלג ועצום, ושוקד על לימודיו - נגלה 

ונסתר. כבנו של רב העיר גדל לתפארת, ושמו התפרסם לתהילה בכל הגליל.

מרבית שנות נעוריו עברו עליו בבית אביו הרב. בבית זה ספג לו את האווירה החסידית, 
ורכש ידיעות מפליאות בחדרי התורה. שם גם קיבל את התחושה העמוקה לליובאוויטש 

ויחסי החיבה העזים אליה.

בקיץ תרפ"ד הגיע ללענינגראד - לאחר שגם כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע עבר להתגורר 
בה. היה שם מאוכלי שולחנו, והי' יוצא ונכנס בבית הרב.

התחבב מאוד על כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע - שהיה מקרב אותו ביותר, ואף היה אהוב על 
החסידים - שהיו סובבים אותו ומתנגחים אתו בדברי הלכה וחסידות. שאלות שונות הופנו 

אליו, בנגלה ובנסתר, והוא היה מקשיב ומבהיר, מחדד ומתרץ בשטף, בבירור ובבהירות.

תקופה זו נרשם גם ללימודים אקדמיים סדירים בעיר והקדיש להם זמן מסויים ביום. ב
בד בבד עם לימודיו אלו, עמד )בתקופה מאוחרת יותר( גם בראש המארגנים של סניף 

1. הערת המערכת: תאריך הנ"ל נכתב בקובץ י"ג אייר - ארבעים שנה ובעוד מקומות. אך במשך השנים 
לאחר שהדברים נחקרו יש להעיר מרשימת זכרונות הרבנית חנה ששם נכתב: סוף חודש אייר ה'שי"ת, 
לא מכבר חל יום הולדתו של בנינו הצעיר. הנה - הרבנית חנה בעצמה כותבת שבנה נולד בסוף חודש 
אייר. וברשימות הרב"ש )רשימת ענינים וסיפורים(, נכתב שסבו של ריא"ל - כותב השורות שם, אמר לרבי 
הרש"ב שבסוף חודש אייר תרע"ה, יהיה בנו הצעיר של ר' לויק, בן תשע שנים. מכל הנ"ל יוצא, שר' 
ישראל אריה לייב נולד, בסוף חודש אייר תרס"ו. כתואם למסמכי הארכיון המקומי של ניקולייב, ששם 

נכתב שהוא נולד בכ"א באייר תרס"ו.
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אגודת "תפארת בחורים" בעיר, שמטרתה היתה - ללכד את הסטודנטים והאברכים הצעירים, 
רובם בעלי עסק ומלאכה, להתאסף יחד, וללמוד בכל יום שיעורים בתורה ולהתחזק בשמירת 

מצוותיה.

בשנת תר"צ נאלץ לברוח מרוסיא, והתיישב בעיר ברלין.

בעיר זו התגורר אז גם אחיו, כ"ק אדמו"ר שליט"א, וביחד ניהלו משם התכתבות תדירה עם 
אביהם הגדול, והחליפו ביניהם חידושי תורה בנגלה ובנסתר. מזמן לזמן, כאשר נהג האב 
לשלוח להם קונטרסי חידושי תורה משלו, היו השניים משיבים בהערות והארות מאלפות 

עליהם.

בקיץ תרצ"ג לא הי' יכול להישאר עוד בגרמניא, וגמר אומר לעלות לארצנו הקדושה.

לשם כך נזקק בדחיפות למסמכים של השלטונות הנאצים בגרמניא, והדבר היה כרוך כבר 
אז בסכנה גדולה.

תעודת הלידה של ישראל אריה לייב
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- למרות הסכנה שבדבר, הציע כ"ק אדמו"ר שליט"א לקחת על עצמו את הסיכון שבביצוע 
המשימה, ולנסוע מפאריז - שם עבר להתגורר, בינתיים - לגרמניא למען הצלת אחיו.

אולם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע, גיסתו, שחששה לשלום בעלה, לקחה על 
עצמה לבצע שליחות זו, ונסעה למשרדי המימשל הנאצי בלב גרמניא, והודות למסירות 

נפשה הצליחה במשימתה המסוכנת.

]היה עליה, שם, גם למסור לידם שאלון מפרטיה האישיים, והפקידים הגרמניים שמילאו את 
השאלון הביעו פליאתם על כך שכל שמות המשפחה, של בעלה ושלה, כולל שמות המשפחה 
הקודמים שלה ושל אביה ושל אמה ואפילו של אם אביה, כולם הם - שניאורסאהן. היתה זו 
עובדה שעוררה את חשדותיהם של הגרמנים שמא יש כאן זיוף, וגם כשהשתכנעו - הפטירו 
כי כשייכנסו בקרוב לפאריז, לאחר שיכבשו את צרפת, הם יחפשו אותה ואת בעלה ויערכו 
חקירה יסודית בענין. אלא שת"ל, בהשגחה־פרטית, הספיקו כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית 

נ"ע לעזוב את הבית עוד לפני שהגיעו[.

שנת תרצ"ד, לאחר שסודרו כל הרשיונות הנדרשים, עלה לארץ הקודש והתיישב בעיר ב
תל־אביב.

בשילהי קיץ תרצ"ט בא בקשרי־השידוכין ונשא את ב"ג מרת גיניא תחי' לאשה.

- באותם הימים כבר היה אביו בגלותו המרה במעמקי רוסיא הרחוקה, ואתו אמו שהצטרפה 
אליו. כך שאיש מבני משפחתו לא השתתף בשמחתו.

באחד הימים - כתבה האם, הרבנית חנה נ"ע בזכרונותיה מחיי הגלות - הגיע הרב ר' לוי 
יצחק הביתה ופניו קרני משמחה.

"מגיע לנו מזל טוב"! קרא בעליצות.

פניו הקורנות ומצב רוחו הטוב הפתיעו אותי מאחר שלא הייתי רגילה לכך. הוא הראה לי 
מכתב שקיבל זה עתה ממר איטקין מקריוואי־ראג, בו הוא מבשר לנו שקיבל זה עתה ידיעה 

מארץ ישראל, כי בננו לייבל נכנס בברית הנישואין למזל טוב.

בשורה זו - סיימה הרבנית - גרמה לנו שמחה כפולה ומכופלת: היתה זו ידיעה ראשונה וסימן 
של חיים מבננו, ובשורה משמחת על שמחת הנישואין. היה זה ניצנוץ של קרן אורה אשר 

חדר מבעד לחשכת הגלות שלנו, וסימן של עידוד ותקווה על העתיד.

לפרנסתו, עבד שם כפקיד וספרן בספריה העירונית של תל־אביב.

שנת תש"ה )בכ"ף מרחשון( נולדה לזוג בתם היחידה - דליה תחי'. למרות הקשיים של ב
אותם הימים, השתדל לשמור על קשר קבוע עם בית חיינו, כמו עם אנ"ש שבארץ ישראל. 
התגורר בעיר ליד איזור מגורי אנ"ש - ולעתים קרובות היה משתתף אישית בשמחותיהם 

ובהתוועדויות.
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אהב מאוד להתעמק במאמרי חסידות, ובמיוחד בצוותא עם הרה"ח ר' נחום גולדשמידט 
ע"ה, חבר נעורים, איתו קיים שיעורים קבועים בתורת החסידות. לילות ארוכים בילה עם 
חברו זה ועם הרה"ח ר' משה שי' דובינסקי ודיבר אתם רבות בעניני חסידות. היה מסביר 

ענינים עמוקים בחסידות בטוב טעם, בסגנונו המיוחד ובבהירות נפלאה.

בשנת תש"א, לאחר שהגיע אחיו כ"ק אדמו"ר שליט"א לארה"ב, נוצר שוב הקשר ביניהם. 
לעתים תכופות נהג לשלוח לו מניו־יארק מהספרים והקונטרסים שהופיעו אז על־ידו מטעם 
"קה"ת". לא אחת היה הוא הראשון באה"ק שנמצאו בידו ההוצאות הכי אחרונות והוא היה 

מראה אותן לציבור החסידים.

שנת תש"י, בשל עבודתו ולימודיו, נענה להצעה מיוחדת ונסע להשתקע באנגליא, בעיר ב
ליווערפול. הוא המשיך שם את השתלמותו בחכמות המדע וביחוד בחכמת החשבון, 
כשהוא מרצה שיעורים ואף מחבר כמה חיבורים מדעיים בחכמה זו. בחיבורים אלו, שחלקם 

ראו אור ברבות השנים, התגלו חידושים מרתקים בחכמת החשבון.

חודש אייר תשי"ב לקה בהתקף־לב חמור, ואושפז בבית־הרפואה. כעבור כשבוע ימים, ב
באור ליום חמישי י"ג אייר, נפטר לבית עולמו והוא בדמי ימיו.

ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ובהשתדלותו, הועלה ארונו מאנגליא לאה"ק, ורבים 
מאנ"ש מרחבי הארץ הגיעו ללוותו ולחלוק כבוד אחרון לאחד ממשפחת המלוכה. ארונו 

הוטמן בחלקת חסידי חב"ד שבעיה"ק צפת ת"ו, ושם מנוחתו כבוד. תנצב"ה.

על מצבתו נחרת:

פ"נ / הוו"ח אי"א נו"מ ובעל מדות ישראל ארי' ליב / אחיו של הוו"ח אי"א נו"מ ובעל 
מדות דובער הי"ד / בניו של הרה"ג והרה"ח ומקובל רב פעלים לתורה ולמצות ורבים השיב 
מעון לוי יצחק / דור רביעי לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק / נפטר י"ג אייר ה'תשי"ב / תנצב"ה 

משפחתו:

אביו: כ"ק הרה"ג והרה"ח וכו' המקובל מוהר"ר לוי יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אמו: הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה זי"ע.

אחיו: כ"ק אדמו"ר שליט"א - יבלחט"א - והוו"ח אי"א נו"מ ובעל מדות דובער הי"ד.

אשתו: מרת גיניא תחי'.

בתו: מרת דליה תחי', ובעלה הוו"ח אי"א נו"נ וכו' אבנר שי' רוטמן.

נכדיו: אריאל, ודניאל - שיחיו רוטמן.

)מתוך קובץ י"ג אייר - ארבעים שנה(
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אירועי י"ג אייר ה'תשי"ב

הבשורה

בבוקר התקשרה הרבנית חי' מושקא בטלפון אל הת' בערל יוניק וביקשה שיבוא לביתה 
)רח' ניו יורק מס' 346, פינת רח' פרזידנט(. כשבא, אמרה לו שקיבלה ידיעה מליווערפול 
)אנגלי'( שמצב גיסה - אחי כ"ק אדמו"ר שליט"א - ר' ישראל ארי' לייב, מאד לא טוב, 
והוסיפה: "איך האב מורא פאר דער שוויגער ווי וועט זי דאס אויס האלטן" ]= אני חוששת 

עבור חמותי, איך היא תקבל את זה[". 

הת' הנ"ל לא הבין את המצב וחשב שמדובר בהתקף לב או משהו דומה, ואחר כמה דקות 
ביקשה אותו הרבנית לקרוא לרב שמואל לויטין. כשהגיע הרב לויטין, שוחחה עימו הרבנית 

כחצי שעה, ואח"כ סיפרה לת' הנ"ל שאחיו של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א נפטר. 

היא סיפרה שבבוקר התקשרה טלפונית 
מהמאפיה )ברח' נוסטרנד( עם בית גיסה 
אך  הידיעה,  לה  נמסרה  ואז  באנגלי', 
כשחזרה הביתה כבר לא הי' כ"ק אדמו"ר 
אחרי  ל- 770.  הלך  כי  בבית,  שליט"א 
תפילת שחרית נכנס הרב לויטין לחדר כ"ק 

אדמו"ר שליט"א והודיע לו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א 
התעניין אם עוד 

מישהו יודע על כך, 
והורה שכל היודעים 

יכנסו אליו. קראו לת' לייבל 
גרונר, והר"ש לויטין החל לחתוך את 

הצד הימני של בגדו, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א סיים את הקריעה ביד בעצמו. 
בשעת הקריעה אמר לר"ש לויטין ולת' 

לייבל גרונר לומר את הפסוקים 
המסומנים בסידור. אח"כ ישב 

על כסא נמוך.
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)הקבורה היתה אמורה להתקיים בארץ הקודש, ועד אז יעברו שבועיים. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שאל מתי מתחיל זמן האבלות, והפסק הי' שהיות ואינו נוסע להלוויה, עליו להתחיל אבלות 
מעכשיו ולא להמתין עד הקבורה(. אח"כ כתב מכתב בכתי"ק לגיסתו באנגליה וביקש את 

הת' בערל יוניק לשלוח אותו.

המניין התפלל בחדרו והרב חודקוב הי' הש"ץ בכל התפילות וכ"ק אדמו"ר שליט"א רק 
אמר הקדישים, וכן בכל יום. כ"ק אדמו"ר שליט"א ציוה להדליק חמשה נרות. לאחר הקדיש 
שאחר עלינו אמר פרק מט, וכשסיימו אמר קדיש. את הד' משניות ציוה לש"ץ )הרב חודקוב( 
לומר בקול רם )כנראה שהוא בעצמו אמרם גם כן(, וכן הי' אחר כל תפילה. הסדר האמור 
היה גם בתפילת מעריב. מאחר והיום יום ה', וכ"ק אדמו"ר שליט"א התענה בה"ב, לא אכל 
סעודה, ואחרי מעריב כשביקשו להביא סעודה, אמר שהחיוב הוא רק ביום הראשון, אבל 

אם לא אכלו, אין חיוב לאכול אחר כך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א השתדל שאמו הרבנית חנה לא תדע דבר, וקודם שהלך לבקרה - כדרכו 
בכל יום - מסר את נעלי הגומי )שנעל בשביל האבלות( לידי הת' בערל יוניק, בכדי שישחיר 
את הסוליות הלבנות שלהן שלא יראו. כן אמר לו שיש להשתדל שאף אחד לא ישלח לאמו 
מכתבי תנחומין, וביקש שמעתה יביא אליו את כל הדואר שלה בכדי שיוכל לבדוק אם אין 

שם ידיעה על כך.

בערב הראשון הת' בערל יוניק ליווה את הרבי לבית אימו )פרזידנט 1418( וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א אמר שיש להשתדל למצוא סיבות בשביל שלא יתעכב בביתה זמן רב, בכדי שלא 
תבחין שהוא נוהג מנהגי אבלות. כשנכנס אדמו"ר שליט"א, התקשר בערל יוניק לביתה 
מאחת החנויות, וכשכ"ק אדמו"ר שליט"א שמע את הצלצול אמר לה שיש שיחה עבורה 

)אמר: "רייד געזונטער-הייט"( ויצא.

בצאתו, פגש את הת' בנימין אלטהויז, בנו של הרה"ח ר' פיניע אלטהויז שהיה ממקורבי 
בית רבי. הרבי קרא לו ואמר שיודיע בביתו על פטירת אחיו ועל כך שאמו אינה יודעת 

מכך, ואין לספר לה.

הלוויה

כותב הרב שלום דובער גורקוב: בי"ג אייר תשי"ב קיבל הרב בן ציון שם-טוב באנגלי' מברק 
מהרבי. מכיוון שבאותו יום הרב שם-טוב לא שהה בעיר הועבר הטלגרם לביתו של הרב יצחק 
דובאוו. זכורני שנכתב במברק "אחי בליברפול מת". לאחר מכן הרבי כתב שאנ"ש באנגליה 

יערכו את הסידורים הנדרשים, 'טהרה', לוויה וכו' והרבי ישלם על ההוצאות.

בינתיים חזר הרב שם-טוב לעיר והתחיל להתעסק בזה. לכל לראש ערכו אסיפה של הרבנים 
במנצ'סטר ושם נכחו הרבנים: שם טוב, דובאוו, סיגל.

בישרו לבחורים )ואני ביניהם( על הפטירה, והחליטו שהבחורים ייסעו לערוך את ה'טהרה'.
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היו ששה אנשים שנסעו ועסקו בטהרה: הרב דובאוו. הרב שם-טוב. אני. אחי שמואל דוד. 
אברהמ'ל שם טוב. בער'ל פוטערפאס.

נסענו לליברפול שנמצאת לא רחוק ממנצ'סטר יחד עם הרב שם-טוב. כאשר הגענו לליברפול 
ערכנו את ה'טהרה'. בליברפול נודע לנו שרבה של העיר שוחח עם ר' ישראל ארי' לייב 
זמן מועט קודם פטירתו בבית הרפואה למשך שעתיים. הרב הנ''ל הסכים לחזור על תוכן 

השיחה רק לרבי, אך לא לאף אחד אחר, אפי' לא המשפחה שלו.

אינני רוצה להיכנס לפרטי הדברים, רק אוכל לציין שהיה לי קשה לערוך את ה'טהרה'.

לאחר עריכת ה'טהרה' ערכנו לוויה בליברפול. לאחר מכן הבאנו את הארון למנצ'סטר דרך 
מכונית המיועדת עבור הסעת ארונות. היחיד שנסע ברכב היה הרב בן ציון שם-טוב. הרכב 
הגיע ללונדון בערב שבת. את הארון הניחו בבית משפחתי, בגלל שבאותו בנין היה גם בית 
הכנסת של אנ"ש וסידרנו שיהי' שמירה כל הזמן עד שהעבירו את הארון לאנייה. כשהסיעו 
את הארון לאנייה נערכה לוויה גדולה וכל אנ"ש ליוו את הארון עד לאנייה. לאחר מכן 
הועבר הארון למרסיי, צרפת. שם אנ"ש מפאריז ערכו לוויה ג"כ, וליוו את הארון עד לאנייה 

א"א לי לקבל פה פספורט 
וויזא במהירות הנצרכה 

אין ראוי לעכב ??? הלוי' 
כ"כ אם רק באפשר כדאי 
?? שתהי' הקבורה בארץ 

ישראל מ.ש

אחי בליורפול גו"א . . . מת 
בקשתי שיסע תיכף לשם 

ויסייע לגיסתי בכל הענינים 
הנצרך אם על חשבוני 

אם רק באפשרי להשתדל 
שתהי' הקבורה בא"י

 מברקים ששלח הרבי
ביום הפטירה
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שתסיע את הארון ממרסיי, צרפת לפטרי. מפטרי הועבר הארון )דרך אנייה( לארץ הקודש, 
שם נערכה הלוויה האחרונה ושם מנוחתו כבוד, בצפת עיה"ק.

מזווית אחרת ניתן לראות ממה שמובא בספר 'עבד אברהם אנוכי' על הרב אליעזר קרסיק: 
בכ' אייר שלח הרבי מברק לרב קרסיק בעניין, ובמקביל, במכתב הנזכר, שנשלח אליו בו 

ביום, נכתב:

"שלחתי לכת"ר שי' היום, מברק על דבר ההלויה. ואחכה למכתב מפורט מהנעשה בזה, 
והשם יתברך יעזור לנו, אז מיר זאלן אוסניצן ]=שנשמש[ אחד את חברו אויף גוטע פרייליכע 

זאכן ]=בדברים טובים ושמחים[, תמיד כל הימים".

על ההלוויה והקבורה כתב הרב קרסיק לרבי במוצאי שבת בהעלותך ]אור לט"ו סיון[ תשי"ב:

"לערך בשעה שמונה בבוקר באנו מספר אנשים לחיפה וזה היה כמעט בדיוק בזמן שהאוניה 
באה לחיפה. והתחלנו לטפל בהורדת הארון ובתוך הזמן הזה כבר באו התמימים ואנ"ש לערך 
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כשישה מניינים מתל-אביב ספריה ]=כפ"ח[ לוד וירושלים, וקרוב לשתים כבר העלינו הארון 
על האוטו ונסענו תיכף לצפת.

"בצפת כבר היה הקבר מוכן ורק נצרך לאיזה תיקונים, וקרוב לחמש כבר הוצאנו מהארון 
והכנסנו להקבר ונסתם הגולל".

במכתב מג' סיון, הרבי הודה להנהלת אגודת-חסידי-חב"ד בארץ הקודש, על הסיוע בהלויה:

"ועל של עתה באתי ועל של עיקר - להודות מקול"ע ]מקרב ולב עמוק[ על הסידור של 
הלוית אחי ז"ל כדבעי, ויהי רצון שמכאן ולהבא זאל מען ניצען איינער דעם אנדערען נאר 

אויף פריילכע און געזונטע זאכען".

במכתב שכותב דוד רסקין לאביו יעקב יוסף מחודש סיון תשי"ב )בקשר למכתב שאביו שלח 
דרכו לרבנית(: . . אכתוב לך דבר סודי, ואפשר שאצלכם זהו לא סוד, ומאחר שאצלי הדבר 
בסוד אין לי רשות לגלות בגלוי. היינו אודות זה האסון שהיה באינגלאנד באחיו של כ"ק 
אד"ש, ייבדל לחיים טובים וארוכים. זה היה בי"ג אייר. כ"ק אד"ש קרע קריעה וישב שבעה, 
וציוה כ"ק אד"ש שיעשו זאת בסוד, כדי שלא יגיע לאוזן אמו שתליט"א. ובחר כ"ק אד"ש 
מנין מצומצם שיתפלל בחדרו הק' במשך השבוע, ודווקא שיהיו בעלי סוד אותן מהמנין, 

ושיהיה בלי פרסום )זכיתי להיות באותו המנין(.

כ"ק אד"ש הלך בכל יום לאמו כמו קודם, כדי שלא תבחין אולי שום דבר. אצל התיבה התפלל 
הרב חאדאקאוו, וכ"ק אד"ש אמר את הקדישים. זה היה בהשבוע הראשון, ואחרי השבעה 
כנראה ששכר כ"ק אד"ש את אחד מאנ"ש שיאמר הקדישים. כ"ק אד"ש התפלל כמו בכל 

השנה מנחה ומעריב עם הציבור באולם הישיבה.

זה שהנני כותב לך - אבקשך שלא תפרסם לשום אדם אפילו בסוד. ובאמת לא היה צריך 
לכתוב כלל אודות זה, כמו שהנך רואה שלא כתבתי עד עכשיו מזה שום דבר, רק משום 
מעשה שאכתוב בסמוך כתבתי בקיצור אודות זה. כמובן שעשו עצות כדי שלא יבואו מכתבים 

ישר לידיה, כדי שלא תדע מהמכתבים ]על פטירת בנה[.

כשמסרתי המכתב לידה, כנראה שסיפרה זה לכ"ק אד"ש, ואתמול כשהיה חברי דובער יוניק 
אצל כ"ק אד"ש, שאל כ"ק אד"ש אצלו אם הוא יודע אודות המכתב ואם אין שם שום דבר 
אודות הנ"ל )עם דובער יוניק הנני נמצא בחדר אחד ביחד, וכבר סיפרתי לו אודות קבלת 
המכתב ושאין שם שום דבר, על כן נראה מובן ששאל אצלו כ"ק אד"ש(. ואמר לו כ"ק אד"ש 
למסור לי, כמדומה לו שכך היה הלשון הק': 'איבערגעבן דוד'ן אז ער זאל שרייבען אין ארץ 
ישראל אז מ'זאל דער מוטער ניט שרייבן מכוח דעם גארניט' ]=למסור לדוד שיכתוב לארץ 
ישראל שלא יכתבו לאמי מאומה בנוגע לזה[. ועל כן כתבתי לך כל ההקדמה, רק בשביל 
זה שמסר כ"ק אד"ש. וכמובן גם כן שתעשה זה בלי פרסום, להודיע לאותן שהנך יודע שיש 
להם איזה קישור מכתבים עמה. זה דייקתי מלשונו הק' 'ער זאל שרייבן אין ארץ ישראל' 
]=שיכתוב לארץ ישראל[, ולא אמר רק שאכתוב לך - נראה שחפצו שתביא זאת גם לשאר 

אנ"ש שכותבים מכתבים אליה. ובוודאי צריך להיות זה בלי פרסום.
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מספר ר' מנחם מענדל יוניק, בנו של המשב"ק ר' בערל יוניק: בשבוע האבלות על ר' ישראל 
אריה לייב הרבי הלך עם נעלי גומי שחורות שהיה משולב בו גם צבע לבן. כדי שאמו לא 

תרגיש, ביקש מאבי לצבוע במשחת נעליים שחורות את החלקים הבהירים.

סיפר הרב גרשון מענדל גרליק ע"ה: אני זוכר את הלווייתו כאילו היתה אתמול. הייתי אז 
תלמיד בישיבת תומכי תמימים בלוד, וכשארונו הגיע לארץ הקודש מאנגליה )שם התגורר 
בתקופה האחרונה לחייו(, הייתי בין התמימים הבודדים שנסעו להשתתף בלויה שהתקיימה 

בצפת עיה"ק, שם נטמן.

הרבי הורה אז הוראות מפורטות להרה"ח ר' משה גורארי ע"ה, בקשר לטהרה, לקבורה וכו', 
כמדומני למעלה מ־30 סעיפים איך לנהוג.

בכלל, אירוע זה לא נעשה עם פרסום גדול, ושמרו מכל משמר שלא יוודע דבר פטירתו 
לאמו הרבנית הצדקנית מרת חנה.

עליה לקברו

בשנים האחרונות מקפידים רבים מאנ"ש והתמימים לעלות על ציונו ונושאים תפילה ופרקי 
תהילים לעילוי הנשמה.

מסורת החלה בעצם כבר בשנת תש"ל, בקשר עם יום כ' אב, יום ההילולא של רבי לוי יצחק 
שניאורסאהן ז"ל. בשנים ההן לא הי' ניתן )כ"כ( להגיע לאלמא־אטא, מקום מנוחתו כבוד 
של רבי לוי יצחק, ובוודאי לא לארגן מנין ואמירת קדיש, וכנראה לכן ביקש הרבי שיעלו 

לציון בנו, הריא"ל.

יו"ר המזכירות הרב חודקוב התקשר לרב אפרים וולף, ומסר לו את ההוראה שקבוצת אנ"ש 
יעלו על ציונו של הריא"ל בערב יום ההילולא כ' אב. כ' אב עצמו חל בשבת באותה שנה.

ברישומים שלפנינו אנו מוצאים את ההוראה לעליה על הציון, ההכנות לנסיעה, ורשימת 
הנוסעים שעלו לראשונה על ציונו: 

מכתב מי"ז מנ"א תש"ל:

 לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
 הרב ח.מ.א. שי' חודקוב

שלום ורב ברכה!

 בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:
...במדה ואפשר להשתדל שביום ו' יבקרו בצפת מנין אנ"ש על ציון אחי כ"ק 

אד"ש )אנו מקווים שענין זה יסודר(.

 בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
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מכתב מי"ח מנ"א תש"ל:

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מחר אי"ה נוסעים למעלה ממנין 
מאנ"ש לצפת לבית העלמין. ייצאו 

מנחלת הר חב"ד ומכפר חב"ד 
לפנות בוקר, וכנראה יתפללו 

שחרית בביהכ"נ חב"ד בצפת, שם 
יתדברו גם עם מהנדס העיר - באם 
יהי' - בקשר לביהכ"נ, והרע"ז שי' 
סלונים נוסע לפגישה ביום א' עם 

מר ברקוביץ.

]אפרים וולף[

מכתב מכ"א מנ"א תש"ל:

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ו' עש"ק עקב נסעו אברכים 
מנחלת הר חב"ד ומכפר חב"ד 
לצפת. השתתפו בנסיעה, ר"א 

זלצמן, ר"ז וילמובסקי, ר"ש חפר, 
רש"ב קסלמן, ר"א פרידמן, ר"י 

בלוי, ר"נ וולף, רש"ב וולף, רא"א 
הבר, ר"ב ברנשטיין, ר"י סופר, 

ר"ז פוזנר. הגיעו לצפת והתפללו 
תפלת שחרית בביהכ"נ 

האריז"ל, ואח"כ 
ירדו לבית 

העלמין ונאמרו 
פרקי תהלים לג, 

סט, ואותיות השמות 
ישראל ארי' ליב, לוי 
יצחק, וכמה קטעים 

מלקוטי לוי יצחק 
וקדיש. צולמו כמה תמונות, 

אח"כ התוועדו במסעדה בצפת.

. . ]אפרים וולף[
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כאשר השליח הרב לוי ביסטריצקי, רבה של צפת, דיווח לרבי שחסידי חב"ד בצפת עלו ב'יום 
השנה' לקברו של אחיו, קראו פרקי תהלים ונתנו צדקה, ענה הרבי:

"תשואות-חן תשואות-חן ויהי-רצון שיתקבלו כל התפלות בתוככי תפלות כל 
בני ישראל שיחיו "ותעשינה הכל"".

ר' אברהם שטרנברג מספר על התייחסות נוספת לתלמידים השלוחים לישיבת 'תורת אמת' 
בירושלים, שעלו לקבר ולמדו שם את המאמר שי"ל לקראת י"ג אייר בשנת תש"נ, ענה הרבי:

"נתקבל ות"ח ותנוח דעתם וכו' והזמ"ג פסח שני ל"ג בעומר אעה"צ".

ָבה ַמּצֵ הטיפול ּבְ

בי"א מנחם אב תשל"א, לפני שהרב יצחק דוד גרונר חזר לאוסטרלי' מביקורו אצל הרבי, 
קראו הרבי )אחר תפילת המנחה( ונתן לו 26 שטרות של עשר דולר, כל שטר הי' בקשר 
לשליחות שונה, בין הדברים שאל הרבי איפה יהיה קרוב לכ"ף מנחם-אב וענה שיהיה בארץ 

ישראל, ואמר לו הרבי )הלשון בערך(:

"איך האב א ברודער וואס ליגט אין טבריא ]כן היה הלשון - טבריה ולא צפת[ 
)ובכה(, דו זאלסט גיין דארטן און זען אויב מ'דארף מתקן זיין די מצבה, און 

דו זאלסט לייגן דארטן א צעטל" ]=יש לי אח הקבור בטברי', לך לשם ותראה 
אם צריך לתקן את המצבה, ותשים שם פתק[.
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הבא לקמן הוא חלק מדו"ח שכתב אז הרי"ד גרונר:

עש"ק כי תצא כ' אלול תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א

. . ביום ד' בקר כ' מנחם אב נסעתי יחד עם שני תלמידים מישיבת תורת אמת, 
התמים משה פערמאן יחי' והתמים מנחם הערשקאף יחי' לצפת, נסעתי עם 

מונית ישר לצפת והלכנו לבית הקברות, ומצאתי תיכף קבר של אחיו ז"ל של 
כ"ק אד"ש כולנו עמדנו שם זמן מה, ואמרנו מזמורי תהלים וגם כתבתי צעטיל 
]הנחתי על הקבר[, כתבתי בקשה לבריאות כ"ק אד"ש שינהל קהל עדת חב"ד 

וכלל ישראל עד ביאת גואל צדק בקרוב ממש, ובקשה מיוחדה שיבוטל הגזירה 
של מי הוא יהודי וכל ענייני כ"ק יתמלאו כפי רצון וחפץ כ"ק.

התלמידים לקחו תמונות. המציבה והקבר ב"ה בטוב. רק קצת מצבע על 
האותיות "האט זיך אפגעשפרונגען" וכשחזרתי מסרתי גין זה להרב ]אפרים[ 
וואלף יחי', ואמר שיסדר תיכף שיתקנו זה כי בצפת לא מצאתי הממונה. אבל 

בטח כבר סדרו זה, אבל בכלל המציבה בעמדו בלי שום קלקול.

רק אני רוצה להעיר שעל המציבה חקוק יום הפטירה י"ב אייר וכפי מה 
שאמרו לי היארצייט ביום י"ג, ובטח כבר מסרו זה לכ"ק מקודם.

במכתב שהרב אפרים וולף כתב למזכירות בא' אלול תשל"ג:

 כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
 הרב ח.מ.א. שי' חודקוב

שלום וברכה!
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 הנני לאשר בזה קבלת הטלפון מאתמול כדלהלן:
...במצבה של אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בצפת יש כמה אותיות לא כ"כ 

ברורים, לתקן אותם.

]אפרים וולף[

מענה לר' דוד רסקין על דו"ח שכתב מביקור בצפת בחודש אב תשל"ג

 נת' ות"ח, כן יבש"ט מהמשך טוב בכ"ז.
המצבה דאחי ע"ה - צריכה איזה תיקון?

ברישום מז' אלול תשל"ג, כותב הרב וולף את ההוראה הבאה שהתקבלה בשיחת הטלפון 
מהרב חודקוב מיום קודם לכן:

באם מצטבר חול על המצבה של אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בצפת לנקותו

בפועל, גם בתו של ר' ישראל אריה לייב רצתה להחליף את המצבה וביקשה גם לתקן באותה 
הזדמנות את התאריך. הרב אריה ליב קפלן שאל על כך את הרבי והרבי הסכים לכך, אבל 
ביקש להשאיר את אותו נוסח בדיוק כפי שהיה על המצבה הישנה ולפי אותה חלוקה של 
שורות, ורק אישר לשנות את התאריך לי"ג אייר. בנוסף, הרבי ביקש שלא יהיה שום שילוט 

או תוספות חריגות על המצבה עצמה או סביבה.

 )תשורה טלזנר – גולדשמיד תשע"ד, קפלן-וולף תשס"ט, עסקנות ציבורית )תשע"ד(,
ע"פ שיחות קודש )החדש(, שנת תשי"ב - הוספות, תשורה זקלס - פלמן תשע"ד(

 נת' ות"ח, כן יבש"ט מהמשך טוב בכ"ז.
המצבה דאחי ע"ה - צריכה איזה תיקון?

מענה לר' דוד רסקין
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פעולות לעילוי נשמתו

הקדשה בספר התניא

מספר הרב לוי גרליק: כשנתיים לאחר הסתלקות הרבנית חנה, ביקש אבי הרב גרשון מענדל 
גרליק, להדפיס את ספר התניא מתורגם לשפה האיטלקית, עם הקדשה לעילוי נשמת ר' 

ישראל אריה לייב.

הוא פנה בעניין זה למזכירות, וציין במכתבו, שעתה לאחר פטירת הרבנית, הרי שלכאורה 
פשוט שניתן לתת הקדשה לעילוי נשמת ר' ישראל אריה לייב, והוא מבקש אפוא להדפיס 

את ספר התניא עם הקדשה זו.

על מכתבו זה השיב לו הרב חודקוב בתוכן: כשם שאצלו פשוט שכן, כן אצלנו פשוט שלא.

מסעדת אש"ל ישראל

מספר הרב גרשון מענדל גרליק: בזמן שדובר על פתיחת מסעדה במילאנו, דיברתי באחד 
הימים בטלפון עם המזכיר של הרבי, הרב ח.מ.א. חודקוב. הרב חודקוב האיץ בי להזדרז 

עם פתיחת המסעדה.

אני ניצלתי את ההזדמנות, ואמרתי לו: אני רוצה שהמסעדה תקרא 'ישראל' על שם אחיו 
של הרבי!... באותה שעה, לא ידעתי שיש עוד מאזינים על הקו... והנה להפתעתי אני שומע 
את קולו הקדוש של הרבי! הרבי הסכים להצעתי, תוך כדי שהוסיף: שהמסעדה תקרא 

'אש"ל ישראל'...

מובן שהתרגשתי לשמוע את קולו של הרבי, ועוד יותר מכך שמסכים שייקראו למקום על שם 
אחיו, דבר שהיה בגדר חלום עבורי. ויותר מכל: הרבי בעצמו מתקן ומוסיף את השם "אש"ל".

ואולי יש לומר שהשם אש"ל ישראל, זה בעצם ישראל אריה ליב שניאורסאהן.

גמ"ח על שמו

בתשרי תשל"ד קיבל הרב אריה לייב קפלן הוראה מהרבי לפתוח גמ"ח. במכתב מי"ח שבט 
תשל"ד כתב לרבי:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
היות והציעו ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א לסדר גמ"ח בצפת והתכנית 
לעשותו באופן רשמי כבר נעשו, הצעתי )שבמיוחד להיותו בעיה"ק צפת( 

לקרותו בשם "קרן ישראל ארי' ליב שע"י ביכ"נ חב"ד", ע"ש אחיו ז"ל של 
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- יבלח"ט - כ"ק אדמו"ר שליט"א. והנני שואל דעת והסכמת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בנוגע להנ"ל.

 ארי' ליב קפלן
עיה"ק צפת

לאחר תקופה התקבל מכתב מהמזכירות מט' אייר תשל"ד:

. . לאחר שזה מזמן שאישרנו הצעתו ע"ד כינוי שם הגמ"ח שבצפת, נא 
להודיענו אם בא כבר הדבר לפועל, הקיים כבר הגמ"ח, ולשלוח לנו איזה 

טופסים מהגליונות - סטיישאנערי,

והעתק התקנון המאושר, באם יש כבר כזה.

 בת"ח למפרע ובברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חודקוב

בי"ג אייר תשל"ד כתב הרב אריה לייב קפלן:

אולי תספר משהו ממנו?

הרבי גילה יחס מיוחד לכאלו שהכירו את 
ר׳ ישראל ארי' ליב. על כך סיפר פעם ידיד 

הנעורים הרב יחזקאל שי' בעסער:

"באחד הימים הייתי צריך לדווח לרבי על 
ענין משפחתי מסוים, והתקשיתי להגיע 
חדקוב  והרב  אלול  חודש  היה  זה  לרבי. 
אמר לי שאין יחידויות בחודש אלול, ולא 
נותרה לי ברירה אלא לספר לרבי במכתב 
שהייתי בארץ והתבקשתי לשוחח עמו על 
ענין משפחתי מסויים. בשבע בבוקר קיבלתי 
רוצה לראות  טלפון מהרב חדקוב: הרבי 
אותך. מתי? שאלתי, והרב חדקוב אמר לי 
שמכיון שבחודש זה אין בכלל יחידויות, 
תוכל להכנס ביום ובשעה שתבחר. אמרתי 
שאבוא בזמן שהרבי יקבע, ולבסוף נקבעה 

פגישה בשבע בערב באותו יום.

כשנכנסתי הרבי קם לקראתי בחיוך רחב 
מאד תפס בידי והושיב אותי אמרתי בדרכי 
שאינני יושב, אך הרבי אמר: היום זו לא 
כמה  לך  יש  לשבת.  יכול  אתה  יחידות, 
זמן שתרצה, לא יצלצלו בפעמון. ובאמת, 
הבחנתי שהרבי ישב אחרת לגמרי מהרגלו 
ביחידות, ואפילו השלחן לא היה באותו 

מקום.

ודיבר  מיוחד  רוח  במצב  היה  הרבי 
ולא  כידיד  התנהג  הוא  רבה.  בפתיחות 
כרבי והרבה בסיפורים. באמצע השיחה, 
אמר  והוא  מאד,  הרבי  של  פניו  הרצינו 
לי: הכרת היטב את אחי, אולי תספר לי 
משהו ממנו סיפרתי והרבי הקשיב, פעם 
קטע אותי ואמר: אמרו לי שהיה לו ראש 

טוב, א געוואלדיקע קאפ.
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כ"ק אדמו"ר שליט"א,

היום י"ג אייר היינו על ציון אחיו של - יבלח"ט - כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ואמרנו תהילים כו' בציבור. כן הבאנו צייר שיעבור על האותיות בצבע וכן 
עשה. כמה אברכים נדבו כסף היום להגמ"ח שעל שמו באופן שהיום נפתח 

הגמ"ח בשעטומ"צ, אף שהכסף ממזכירות כ"ק אד"ש טרם הגיע.

דבר מלכות י"ב

בקונטרס 'דבר מלכות - י"ב' בעמוד האחורי נדפסה הקדשה לזכרון הוו"ח אי"א נו"מ ובעל 
מדות ישראל אריה לייב אחיו של הוו"ח אי"א נו"מ ובעל מדות דובער הי"ד בניו של כ"ק 
הרה"ג והרה"ח ומקובל רב פעלים לתורה ולמצות ורבים השיב מעון לוי יצחק דור רביעי 
לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נפטר י"ג אייר ה'תשי"ב ת' נ' צ' ב' ה' אחיו של - יבלח"ט - כ"ק 

אדמו"ר שליט"א.

)התמים )את"ה העולמי( אייר-מנ"א תשס"ד, קפלן-וולף תשס"ט(
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קונטרס י"ג אייר תנש"א
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 הקאפיטל של כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

ֶקר  ַפת ֶשׁ ׂ י ִמְשּ יָלה ַנְפִשׁ ֲעֵנִני.  ב  ְיָי ַהִצּ י ָקָראִתי ַוַיּ ָרָתה ִלּ ָצּ ֲעלֹות ֶאל ְיָי ַבּ יר ַהַמּ א  ִשׁ

נּוִנים ִעם  י ִגּבֹור ְשׁ ה.  ד  ִחֵצּ ִסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָיּ ן ְלָך ּוַמה יֹּ ֵתּ ה.  ג  ַמה ִיּ ׁשֹון ְרִמָיּ ִמָלּ
ּה  ְכָנה ָלּ ת ָשׁ י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר.  ו  ַרַבּ ַכְנִתּ ְך ָשׁ י ֶמֶשׁ י ַגְרִתּ ֲחֵלי ְרָתִמים.  ה  אֹוָיה ִלי ִכּ ַגּ

ְלָחָמה. ה ַלִמּ ר ֵהָמּ לֹום ְוִכי ֲאַדֵבּ לֹום.  ז  ֲא ִני ָשׁ י ִעם ׂשֹוֵנא ָשׁ ַנְפִשׁ

אותיות השם ואותיות נשמה

י

עג  ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה 

י  ִכּ ָמחּו  ְוִיְשׂ ִיְראּוִני  עד  ְיֵרֶאיָך  ִמְצו ֶֹתיָך.  
ֶצֶדק  י  ִכּ ְיָי  י  עה  ָיַדְעִתּ י.   ִיָחְלִתּ ִלְדָבְרָך 
ָך  יָתִני.  עו  ְיִהי ָנא ַחְסְדּ ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִנּ ָפּ ִמְשׁ
ָך.  עז  ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך  ִאְמָרְתָך ְלַעְבֶדּ ְלַנֲחֵמִני ְכּ
י  ָעי.  עח  ֵיבֹׁשּו ֵזִדים ִכּ ֲעֻשׁ י תֹוָרְתָך ַשׁ ְוֶאְחֶיה ִכּ
ִפּקּוֶדיָך.  עט  ָיׁשּובּו  יַח ְבּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂ ֶקר ִעְוּ ֶשׁ
י  ִלי ְיֵרֶאיָך וידעו ]ְויְֹדֵעי[ ֵעדֶֹתיָך.  פ  ְיִהי ִלִבּ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש. ֻחֶקּ ָתִמים ְבּ

ש

ָבְרָך[  ם ומדבריך ]ּוִמְדּ ִרים ְרָדפּוִני ִחָנּ קסא  ָשׂ

מֹוֵצא  ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְכּ י.  קסב  ָשׂ ַחד ִלִבּ ָפּ
ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך  ֶקר ָשׂ ָלל ָרב  קסג  ֶשׁ ָשׁ
ֵטי  ְפּ יָך ַעל ִמְשׁ ְלִתּ ּיֹום ִהַלּ ַבע ַבּ י.  קסד  ֶשׁ ָאָהְבִתּ
לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין  ִצְדֶקָך.  קסה  ָשׁ
ְיָי  ִליׁשּוָעְתָך  י  ְרִתּ ַבּ קסו  ִשׂ ִמְכׁשֹול.   ָלמֹו 
י ֵעדֶֹתיָך  ְמָרה ַנְפִשׁ יִתי.  קסז  ָשׁ ּוִמְצו ֶֹתיָך ָעִשׂ
י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך  ַמְרִתּ ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד.  קסח  ָשׁ

ָך. ָרַכי ֶנְגֶדּ י ָכל ְדּ ִכּ

ר

י.   ָכְחִתּ י תֹוָרְתָך לֹא ָשׁ ֵצִני ִכּ קנג  ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְלּ

ִני.   ַחֵיּ ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  קנד  ִריָבה 

יָך לֹא  ֻחֶקּ י  ִכּ ִעים ְיׁשּוָעה  ֵמְרָשׁ קנה  ָרחֹוק 

ִני.   ֶטיָך ַחֵיּ ָפּ ִמְשׁ ים ְיָי ְכּ ָדָרׁשּו.  קנו  ַרֲחֶמיָך ַרִבּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא ָנִטיִתי.   קנז  ַרִבּ

ר ִאְמָרְתָך  קנח  ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶשׁ

י ְיָי  י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִתּ ָמרּו.  קנט  ְרֵאה ִכּ לֹא ָשׁ
ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם  ִני.  קס  רֹאׁש ְדּ ָך ַחֵיּ ַחְסְדּ ְכּ

ט ִצְדֶקָך. ַפּ ל ִמְשׁ ָכּ

א

תֹוַרת ְיָי.   ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים ְבּ א  ַאְשׁ

ִיְדְרׁשּוהּו.   ֵלב  ָכל  ְבּ ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ֵרי  ב  ַאְשׁ

ה  ְדָרָכיו ָהָלכּו.  ד  ַאָתּ ג  ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִבּ

נּו  ֹמר ְמֹאד.  ה  ַאֲחַלי ִיֹכּ ֶדיָך ִלְשׁ יָתה ִפֻקּ ִצִוּ
יִטי  ַהִבּ יָך.  ו  ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ְבּ ֹמר ֻחֶקּ ְדָרָכי ִלְשׁ
ָלְמִדי  ר ֵלָבב ְבּ יֶֹשׁ ל ִמְצו ֶֹתיָך.  ז  אֹוְדָך ְבּ ֶאל ָכּ
ַאל  ֹמר  ֶאְשׁ יָך  ֻחֶקּ ח  ֶאת  ִצְדֶקָך.   ֵטי  ְפּ ִמְשׁ

ַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד. ַתּ
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ל

ָמִים.  צ  ְלדֹר ָודֹר  ָשּׁ ב ַבּ ָבְרָך ִנָצּ פט  ְלעֹוָלם ְיָי ְדּ

ֶטיָך  ָפּ ֲעֹמד.  צא  ְלִמְשׁ ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָתּ ֶאֶרץ ַוַתּ
ל ֲעָבֶדיָך.  צב  לּוֵלי תֹוָרְתָך  י ַהֹכּ ָעְמדּו ַהּיֹום ִכּ
י ְבָעְנִיי.  צג  ְלעֹוָלם לֹא  ָעי ָאז ָאַבְדִתּ ֲעֻשׁ ַשׁ
יָתִני.  צד  ְלָך ֲאִני  י ָבם ִחִיּ ּקּוֶדיָך ִכּ ח ִפּ ַכּ ֶאְשׁ
ִקּוּו  י.  צה  ִלי  ִתּ ָדָרְשׁ ִפּקּוֶדיָך  י  ִכּ יֵעִני  הֹוִשׁ
ֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן.  צו  ְלָכל  ִעים ְלַאְבּ ְרָשׁ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד. ִתּ

א

תֹוַרת ְיָי.   ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים ְבּ א  ַאְשׁ

ִיְדְרׁשּוהּו.   ֵלב  ָכל  ְבּ ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ֵרי  ב  ַאְשׁ

ה  ְדָרָכיו ָהָלכּו.  ד  ַאָתּ ג  ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִבּ

נּו  ֹמר ְמֹאד.  ה  ַאֲחַלי ִיֹכּ ֶדיָך ִלְשׁ יָתה ִפֻקּ ִצִוּ
יִטי  ַהִבּ יָך.  ו  ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ְבּ ֹמר ֻחֶקּ ְדָרָכי ִלְשׁ
ָלְמִדי  ר ֵלָבב ְבּ יֶֹשׁ ל ִמְצו ֶֹתיָך.  ז  אֹוְדָך ְבּ ֶאל ָכּ
ַאל  ֹמר  ֶאְשׁ יָך  ֻחֶקּ ח  ֶאת  ִצְדֶקָך.   ֵטי  ְפּ ִמְשׁ

ַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד. ַתּ

ר

י.   ָכְחִתּ י תֹוָרְתָך לֹא ָשׁ ֵצִני ִכּ קנג  ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְלּ

ִני.   ַחֵיּ ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  קנד  ִריָבה 

לֹא  יָך  ֻחֶקּ י  ִכּ ְיׁשּוָעה  ִעים  ֵמְרָשׁ קנה  ָרחֹוק 

ִני.   ֶטיָך ַחֵיּ ָפּ ִמְשׁ ים ְיָי ְכּ ָדָרׁשּו.  קנו  ַרֲחֶמיָך ַרִבּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא ָנִטיִתי.   קנז  ַרִבּ

ר ִאְמָרְתָך  קנח  ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶשׁ

י ְיָי  י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִתּ ָמרּו.  קנט  ְרֵאה ִכּ לֹא ָשׁ
ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם  ִני.  קס  רֹאׁש ְדּ ָך ַחֵיּ ַחְסְדּ ְכּ

ט ִצְדֶקָך. ַפּ ל ִמְשׁ ָכּ

י

עג  ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה 

י  ִכּ ָמחּו  ְוִיְשׂ ִיְראּוִני  עד  ְיֵרֶאיָך  ִמְצו ֶֹתיָך.  
ֶצֶדק  י  ִכּ ְיָי  י  עה  ָיַדְעִתּ י.   ִיָחְלִתּ ִלְדָבְרָך 
ָך  יָתִני.  עו  ְיִהי ָנא ַחְסְדּ ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִנּ ָפּ ִמְשׁ
ָך.  עז  ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך  ִאְמָרְתָך ְלַעְבֶדּ ְלַנֲחֵמִני ְכּ
י  ָעי.  עח  ֵיבֹׁשּו ֵזִדים ִכּ ֲעֻשׁ י תֹוָרְתָך ַשׁ ְוֶאְחֶיה ִכּ
ִפּקּוֶדיָך.  עט  ָיׁשּובּו  יַח ְבּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂ ֶקר ִעְוּ ֶשׁ
י  ִלי ְיֵרֶאיָך וידעו ]ְויְֹדֵעי[ ֵעדֶֹתיָך.  פ  ְיִהי ִלִבּ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש. ֻחֶקּ ָתִמים ְבּ

ה

ֵעֶקב.   ה  ֶרָנּ ְוֶאְצּ יָך  ֻחֶקּ ֶרְך  ֶדּ ְיָי  לג  הֹוֵרִני 

ה ְבָכל   ְמֶרָנּ ָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְשׁ לד  ֲהִביֵנִני ְוֶאְצּ

בֹו  י  ִכּ ִמְצו ֶֹתיָך  ְנִתיב  ִבּ לה  ַהְדִריֵכִני  ֵלב.  
י ֶאל ֵעְדוֹ ֶתיָך ְוַאל ֶאל  י.  לו  ַהט ִלִבּ ָחָפְצִתּ
ְדָרֶכָך  ְוא ִבּ ַצע.  לז  ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשׁ ָבּ
ר  ֲאֶשׁ ִאְמָרֶתָך  ָך  ְלַעְבְדּ לח  ָהֵקם  ִני.   ַחֵיּ
י  י ִכּ ר ָיֹגְרִתּ ִתי ֲאֶשׁ ְלִיְרָאֶתָך.  לט  ַהֲעֵבר ֶחְרָפּ
ֶדיָך  י ְלִפֻקּ ַאְבִתּ ה ָתּ ֶטיָך טֹוִבים.  מ  ִהֵנּ ָפּ ִמְשׁ

ִני. ִצְדָקְתָך ַחֵיּ ְבּ

ל

ָמִים.  צ  ְלדֹר ָודֹר  ָשּׁ ב ַבּ ָבְרָך ִנָצּ פט  ְלעֹוָלם ְיָי ְדּ

ֶטיָך  ָפּ ֲעֹמד.  צא  ְלִמְשׁ ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָתּ ֶאֶרץ ַוַתּ
ל ֲעָבֶדיָך.  צב  לּוֵלי תֹוָרְתָך  י ַהֹכּ ָעְמדּו ַהּיֹום ִכּ
י ְבָעְנִיי.  צג  ְלעֹוָלם לֹא  ָעי ָאז ָאַבְדִתּ ֲעֻשׁ ַשׁ
יָתִני.  צד  ְלָך ֲאִני  י ָבם ִחִיּ ּקּוֶדיָך ִכּ ח ִפּ ַכּ ֶאְשׁ
ִקּוּו  י.  צה  ִלי  ִתּ ָדָרְשׁ ִפּקּוֶדיָך  י  ִכּ יֵעִני  הֹוִשׁ
ֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן.  צו  ְלָכל  ִעים ְלַאְבּ ְרָשׁ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד. ִתּ
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י

עג  ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה 

י  ִכּ ָמחּו  ְוִיְשׂ ִיְראּוִני  עד  ְיֵרֶאיָך  ִמְצו ֶֹתיָך.  
ֶצֶדק  י  ִכּ ְיָי  י  עה  ָיַדְעִתּ י.   ִיָחְלִתּ ִלְדָבְרָך 
ָך  יָתִני.  עו  ְיִהי ָנא ַחְסְדּ ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִנּ ָפּ ִמְשׁ
ָך.  עז  ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך  ִאְמָרְתָך ְלַעְבֶדּ ְלַנֲחֵמִני ְכּ
י  ָעי.  עח  ֵיבֹׁשּו ֵזִדים ִכּ ֲעֻשׁ י תֹוָרְתָך ַשׁ ְוֶאְחֶיה ִכּ
ִפּקּוֶדיָך.  עט  ָיׁשּובּו  יַח ְבּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂ ֶקר ִעְוּ ֶשׁ
י  ִלי ְיֵרֶאיָך וידעו ]ְויְֹדֵעי[ ֵעדֶֹתיָך.  פ  ְיִהי ִלִבּ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש. ֻחֶקּ ָתִמים ְבּ

ב

ְדָבֶרָך.   ֹמר ִכּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְשׁ ה ַנּ ה ְיַזֶכּ ֶמּ ט  ַבּ

ְצו ֶֹתיָך.   ִני ִמִמּ ֵגּ ְשׁ יָך ַאל ַתּ ִתּ י ְדַרְשׁ ָכל ִלִבּ י  ְבּ

י ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא  י ָצַפְנִתּ ִלִבּ יא  ְבּ

ָפַתי  ְשׂ יָך.  יג  ִבּ ֵדִני ֻחֶקּ ה ְיָי ַלְמּ רּוְך ַאָתּ ָלְך.  יב  ָבּ
ֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך  ֵטי ִפיָך.  יד  ְבּ ְפּ ל ִמְשׁ י ֹכּ ְרִתּ ִסַפּ
יָחה  ֶדיָך ָאִשׂ ִפֻקּ ל הֹון.  טו  ְבּ ָכּ ַעל  ְכּ י  ִתּ ְשׂ ַשׂ
ע  ֲעָשׁ ַתּ ֶתיָך ֶאְשׁ ֻחקֹּ יָטה ֹאְרֹחֶתיָך.  טז  ְבּ ְוַאִבּ

ָבֶרָך. ח ְדּ ַכּ לֹא ֶאְשׁ

נ

ִלְנִתיָבִתי.   ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  קה  ֵנר 

ֵטי  ְפּ ִמְשׁ ֹמר  ִלְשׁ ָמה  ָוֲאַקֵיּ י  ְעִתּ ַבּ קו  ִנְשׁ

ִני ִכְדָבֶרָך.   ִצְדֶקָך.  קז  ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַחֵיּ
ֵדִני.   ֶטיָך ַלְמּ ָפּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְשׁ קח  ִנְדבֹות ִפּ

י.   ָכְחִתּ י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ָשׁ י ְבַכִפּ קט  ַנְפִשׁ

ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי.   ח ִלי ּוִמִפּ ִעים ַפּ קי  ָנְתנּו ְרָשׁ

י  ׂשֹון ִלִבּ י ְשׂ י ֵעְדוֹ ֶתיָך ְלעֹוָלם ִכּ קיא  ָנַחְלִתּ

יָך ְלעֹוָלם  י ַלֲעׂשֹות ֻחֶקּ ה.  קיב  ָנִטיִתי ִלִבּ ֵהָמּ
ֵעֶקב.

ש

ָבְרָך[  ם ומדבריך ]ּוִמְדּ ִרים ְרָדפּוִני ִחָנּ קסא  ָשׂ

מֹוֵצא  ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְכּ י.  קסב  ָשׂ ַחד ִלִבּ ָפּ
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה  ֵנאִתי  ָשׂ ֶקר  ָלל  קסג  ֶשׁ ָשׁ
ֵטי  ְפּ יָך ַעל ִמְשׁ ְלִתּ ּיֹום ִהַלּ ַבע ַבּ י.  קסד  ֶשׁ ָאָהְבִתּ
לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין  ִצְדֶקָך.  קסה  ָשׁ
ְיָי  ִליׁשּוָעְתָך  י  ְרִתּ ַבּ קסו  ִשׂ ִמְכׁשֹול.   ָלמֹו 
י ֵעדֶֹתיָך  ְמָרה ַנְפִשׁ יִתי.  קסז  ָשׁ ּוִמְצו ֶֹתיָך ָעִשׂ
י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך  ַמְרִתּ ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד.  קסח  ָשׁ

ָך. ָרַכי ֶנְגֶדּ י ָכל ְדּ ִכּ

מ

יָחִתי.   ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂ י תֹוָרֶתָך ָכּ צז  ָמה ָאַהְבִתּ

י ְלעֹוָלם ִהיא   ֵמִני ִמְצו ֶֹתָך ִכּ ַחְכּ צח  ֵמֹאְיַבי ְתּ

י ֵעְדו ֶֹתיָך  י ִכּ ְלִתּ ַכּ ַדי ִהְשׂ ל ְמַלְמּ ִלי  צט. ִמָכּ

י ִפּקּוֶדיָך  ִכּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן  יָחה ִלי.  ק  ִמְזּ ִשׂ
ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען  ל ֹאַרח ָרע ָכּ י.  קא  ִמָכּ ָנָצְרִתּ
י  י ִכּ ֶטיָך לֹא ָסְרִתּ ָפּ ְשׁ ָבֶרָך.  קב  ִמִמּ ֹמר ְדּ ֶאְשׁ
י ִאְמָרֶתָך  ְמְלצּו ְלִחִכּ ה הֹוֵרָתִני.  קג  ַמה ִנּ ַאָתּ
ן  ֵכּ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל  ַבׁש ְלִפי.  קד  ִמִפּ ִמְדּ

ֶקר. ל ֹאַרח ָשׁ ֵנאִתי ָכּ ָשׂ

ה

ֵעֶקב.   ה  ֶרָנּ ְוֶאְצּ יָך  ֻחֶקּ ֶרְך  ֶדּ ְיָי  לג  הֹוֵרִני 

ה ְבָכל   ְמֶרָנּ ָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְשׁ לד  ֲהִביֵנִני ְוֶאְצּ

בֹו  י  ִכּ ִמְצו ֶֹתיָך  ְנִתיב  ִבּ ַהְדִריֵכִני  ֵלב  לה. 

י ֶאל ֵעְדוֹ ֶתיָך ְוַאל ֶאל  י.  לו  ַהט ִלִבּ ָחָפְצִתּ
ְדָרֶכָך  ְוא ִבּ ַצע.  לז  ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשׁ ָבּ
ר  ֲאֶשׁ ִאְמָרֶתָך  ָך  ְלַעְבְדּ לח  ָהֵקם  ִני.   ַחֵיּ
י  י ִכּ ר ָיֹגְרִתּ ִתי ֲאֶשׁ ְלִיְרָאֶתָך.  לט  ַהֲעֵבר ֶחְרָפּ
ֶדיָך  י ְלִפֻקּ ַאְבִתּ ה ָתּ ֶטיָך טֹוִבים.  מ  ִהֵנּ ָפּ ִמְשׁ

ִני. ִצְדָקְתָך ַחֵיּ ְבּ
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א  יש מביאין ביכורים וקורין, מביאין ולא 
קורין; ויש שאינן מביאין. ואלו שאינן מביאין 
- הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או 
לתוך של רבים, המבריך מתוך של יחיד לתוך 
שלו או מתוך של רבים לתוך שלו. הנוטע 
לתוך שלו והמבריך לתוך שלו, ודרך היחיד 
ודרך הרבים באמצע - הרי זה אינו מביא; 

רבי יהודה אומר, כזה מביא.

ב  ומאיזה טעם אינו מביא - משום שנאמר 
"ראשית, ביכורי אדמתך, תביא" )שמות כג,יט; 
שמות לד,כו(, עד שיהו כל הגידולין מאדמתך. 

האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן - אין 
מביאין מאותו הטעם, משום שנאמר "ראשית, 

ביכורי אדמתך".

משבעת  חוץ  ביכורים  מביאין  אין  ג  
המינים; לא מתמרים שבהרים, ולא מפירות 
שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר. 
אין מביאין הביכורים קודם לעצרת. אנשי 
הר צבועים הביאו ביכוריהם קודם לעצרת, 
ולא קיבלו מהם, מפני הכתוב שבתורה "וחג 
הקציר ביכורי מעשיך, אשר תזרע בשדה" 

)שמות כג,טז(.

ד  אלו מביאין ולא קורין - הגר מביא ואינו 
ה'  יכול לומר "אשר נשבע  קורא, שאינו 
לאבותינו לתת לנו" )דברים כו,ג(; אם הייתה 
אימו מישראל, מביא וקורא. וכשהוא מתפלל 
בינו לבין עצמו, אומר אלוהי אבות ישראל; 

וכשהוא מתפלל בבית הכנסת, אומר אלוהי 
אבותיכם. ואם הייתה אימו מישראל, אומר 

אלוהי אבותינו.

ה  רבי אליעזר בן יעקוב אומר, האישה בת 
גרים לא תינשא לכהונה, עד שתהא אימה 
מישראל; אחד גרים ואחד עבדים משוחררים, 
אפילו עד עשרה דורות, עד שתהא אימן 
מישראל. האפיטרופין העבד והשליח והאישה 
וטומטום ואנדרוגינוס - מביאין ולא קורין, 
שאינן יכולין לומר "אשר נתת לי, ה'" )דברים 

כו,י(.

ו  הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא 
ואינו קורא; רבי מאיר אומר, מביא וקורא. 
ואינו  - מביא  ונקצץ האילן  יבש המעיין, 
קורא; רבי יהודה אומר, מביא וקורא. מהחג 
ועד חנוכה, מביא ואינו קורא; רבי יהודה בן 

בתירה אומר, מביא וקורא.

ז  הפריש את ביכוריו, ומכר את שדהו - מביא 
ואינו קורא. השני - מאותו המין, אינו מביא; 
ממין אחר, מביא וקורא. רבי יהודה אומר, 

אף מאותו המין מביא וקורא.

ח  המפריש את ביכוריו, נמקו, נבזזו, נגנבו, 
אבדו, או שנטמאו - מביא אחרים תחתיהן, 
עליהן  חייבין  אין  והשניים,  קורא;  ואינו 

חומש. נטמאו בעזרה - נופץ, ואינו קורא.

ט  ומניין שהוא חייב באחריותן, עד שיביאם 
להר הבית: שנאמר "ראשית, ביכורי אדמתך, 
תביא, בית ה' אלוהיך" )שמות כג,יט; שמות לד,כו( 



משניות לעילוי נשמת \ 39

- מלמד שהוא חייב באחריותן, עד שיביאם 
להר הבית. הרי שהביא ממין אחד וקרא, חזר 

והביא ממין אחר - הרי זה אינו קורא.

י  ואלו מביאין וקורין, מהעצרת ועד החג - 
משבעת המינין, מפירות שבהרים, מתמרים 
שבעמקים, ומזיתי שמן שהן מעבר לירדן; 
רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין ביכורים 

מעבר לירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש.

יא  הקונה שלושה אילנות בתוך של חברו, 
מביא וקורא; רבי מאיר אומר, אפילו שניים. 
קנה אילן וקרקעו, מביא וקורא; רבי יהודה 
אומר, אף בעלי האריסות והחכורות מביאין 

וקורין.

)מסכת ביכורים פרק א(

ש

הכיפורים,  ליום  קודם  ימים  שבעת  א  
מפרישין כוהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין; 
ומתקינין לו כוהן אחר תחתיו, שמא יארע 
בו פסול. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת 
שנאמר  אשתו:  תמות  שמא  לו,  מתקינין 
"וכיפר בעדו, ובעד ביתו" )ויקרא טז,ו; ויקרא 
טז,יא; ויקרא טז,יז( - "ביתו", היא אשתו. אמרו 

חכמים, אם כן, אין לדבר סוף.

ב  כל שבעת הימים זורק את הדם, ומקטיר 
את הקטורת, ומטיב את הנרות, ומקריב את 
הראש ואת הרגל. ושאר כל הימים - אם רצה 
להקריב, מקריב: שכוהן גדול מקריב חלק 

בראש, ונוטל חלק בראש.

ג  מסרו לו זקנים מזקני בית דין, וקורים 
לפניו בסדר היום; ואומרין לו, אישי כוהן 
גדול, קרא אתה בפיך, שמא שכחת או שמא 
בשחרית,  הכיפורים  יום  ערב  למדת.  לא 
מעמידין אותו בשערי המזרח ומעבירין לפניו 

פרים ואילים וכבשים, כדי שיהא מכיר ורגיל 
בעבודה.

ד  כל שבעת הימים, לא היו מונעין ממנו 
מאכל ומשתה; ערב יום הכיפורים עם חשיכה, 
לא היו מניחין אותו לאכול הרבה, שהמאכל 

מביא את השינה.

כהונה,  לזקני  דין  בית  זקני  מסרוהו  ה  
והוליכוהו לעליית בית אבטינס; השביעוהו, 
ונפטרו והלכו להם. ואומרין לו, אישי כוהן 
ואתה שלוחנו  דין,  גדול, אנו שלוחי בית 
במי  עליך  אנו  דין; משביעין  בית  ושלוח 
ששיכן את שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר 
מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה, והן 

פורשין ובוכין.

ו  אם חכם הוא, דורש; ואם תלמיד חכמים 
הוא, דורשין לפניו. אם רגיל לקרות, קורא; 
ואם לאו, קוראים לפניו. ובמה קוראים לפניו 
- באיוב, ובעזרא, ובדברי הימים; זכריה בן 
קבוטר אומר, פעמים הרבה קראתי לפניו 

בדנייאל.

ז  ביקש להתנמנם, פרחי לוייה מכין לפניו 
באצבע צרדה, ואומרין לו, אישי כוהן גדול, 
עמוד והפג אחת על הרצפה; ומעסקין אותו, 

עד שמגיע זמן השחיטה.

יום תורמין את המזבח מקריאת  ח  בכל 
הגבר או סמוך לו, בין מלפניו בין מאחריו; 
ביום הכיפורים מחצות, וברגלים מאשמורת 
הראשונה. לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד 

שהייתה העזרה מלאה מישראל.

)מסכת יומא פרק א(

ר

א  רבי אליעזר אומר, האורג שלושה חוטין 
בתחילה, ואחד על האריג - חייב; וחכמים 
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אומרים, בין בתחילה, בין בסוף - שיעורו 
שני חוטין.

ב  העושה שני בתי נירין בנירים, ובקירוס, 
בנפה, ובכברה, ובסל - חייב. התופר שתי 
שתי  לתפור  מנת  על  והקורע  תפירות, 

תפירות.

ג  הקורע בחמתו או על מתו, וכל המקלקלין 
- פטורין; וכל המקלקל על מנת לתקן, שיעורו 

כמתקן.

ד  שיעור המלבן, והמנפץ, והצובע, והטווה 
- שיעורו מלוא רוחב הסיט כפול; והאורג 

שני חוטין, שיעורו כמלוא הסיט.

ה  רבי יהודה אומר, הצד ציפור למגדל, וצבי 
לבית - חייב; וחכמים אומרים, ציפור למגדל, 
וצבי לגינה ולחצר ולביברין. רבן שמעון בן 
גמליאל אומר, לא כל הביברין שווין: זה 
הכלל - כל שהוא מחוסר צידה, פטור; וכל 

שאינו מחוסר צידה, חייב.

 - בפניו  ונעל אחד  לבית,  צבי שנכנס  ו  
חייב; נעלוהו שניים, פטורין. אם לא יכול 
אחד לנעול, ונעלוהו שניים - חייבין; ורבי 

שמעון פוטר.

ז  ישב אחד על הפתח ולא מילאהו, וישב 
השני ומילאהו - השני חייב. ישב הראשון על 
הפתח ומילאהו, ובא השני וישב לו בצידו - 
אף על פי שעמד הראשון והלך לו - הראשון 
חייב, והשני פטור. למה זה דומה - לנועל 

ביתו לשומרו, ונמצא צבי שמור בתוכו.

)מסכת שבת פרק יג(

א

א  אמר רבי עקיבה, מניין לעבודה זרה, 
שהיא מטמאה במשא כנידה: שנאמר "תזרם 

כמו דווה, צא תאמר לו" )ישעיהו ל,כב( - מה 
הנידה מטמא במשא, אף עבודה זרה מטמא 

במשא.

ב  מניין לספינה, שהיא טהורה - שנאמר 
מניין  ל,יט(.  )משלי  ים"  בלב  אונייה,  "דרך 
טפחים,  שישה  על  שישה  שהיא  לערוגה 
שזורעין בתוכה חמישה זירעונים - ארבעה 
באמצעה:  ואחת  הערוגה,  רוחות  בארבע 
וכגנה"  תוציא צמחה,  "כי כארץ  שנאמר 
)ישעיהו סא,יא( - זרעה תצמיח לא נאמר, אלא 

"זירועיה תצמיח" )שם(.

ג  מניין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי, 
שהיא טמאה: שנאמר "היו נכונים, לשלושת 
יט,טו(.  )שמות  תיגשו, אל אישה"  ימים: אל 
מניין שמרחיצין את הקטן, ביום השלישי 
ביום  "ויהי  - שנאמר  להיות בשבת  שחל 
לד,כה(.  )בראשית  כואבים"  בהיותם  השלישי 
מניין שקושרין לשון של זהורית, בראש שעיר 
המשתלח - שנאמר "אם יהיו חטאיכם כשנים 
כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" 

)ישעיהו א,יח(.

ביום  כשתייה  שהיא  לסיכה,  מניין  ד  
הכיפורים: אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר 
לדבר - שנאמר "ותבוא כמים, בקרבו; וכשמן, 

בעצמותיו" )תהילים קט,יח(.

ה  המוציא עצים, כדי לבשל ביצה קלה. 
ומצטרפין  קלה;  ביצה  לתבל  כדי  תבלין, 
זה עם זה. קליפי אגוזים, וקליפי רימונים, 
אסטיס, ופואה - כדי לצבוע בהן בגד קטן 
כסבכה. מי רגליים, נתר, ובורית, קימוניא, 
ואשלג - כדי לכבס בהן בגד קטן כסבכה; רבי 

יהודה אומר, כדי להעביר על הכתם.

כל שהוא.  ועטרן,  כל שהוא.  פלפלת,  ו  
שהן.  כל  מתכותיהן,  ומיני  בשמים  מיני 
מעפר המזבח, מאבני המזבח, ממקק ספרים, 
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ממקק מטפחותיהם - כל שהן, מפני שמצניעין 
אותן לגונזן. רבי יהודה אומר, אף המוציא 
ממשמשי עבודה זרה - כל שהוא, שנאמר 
"ולא ידבק בידך מאומה, מן החרם" )דברים 

יג,יח(.

ז  המוציא קופת הרוכלים - אף על פי שיש 
בה מינין הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. 
זירעוני גינה, פחות מכגרוגרת; רבי יהודה 
קישואין,  זרע  חמישה.  אומר,  בתירה  בן 
שניים. זרע דלועין, שניים. זרע פול המצרי, 
שניים. חגב חי, כל שהוא; מת, כגרוגרת. 
- כל  בין מתה  בין חיה   - ציפורת כרמים 
שהיא, שמצניעין אותה לרפואה. רבי יהודה 
אומר, אף המוציא חגב חי טמא - כל שהוא, 

שמצניעין אותו לקטן לשחק בו.

)מסכת שבת פרק ט(

ל

ההלל  ושבעה.  שישה  וערבה,  לולב  א  
והשמחה, שמונה. סוכה וניסוך המים, שבעה. 

החליל, חמישה ושישה.

ב  לולב שבעה, כיצד: יום טוב הראשון של 
חג שחל להיות בשבת, לולב שבעה; ושאר 

כל הימים, שישה.

ג  ערבה שבעה, כיצד: יום השביעי של ערבה 
שחל להיות בשבת, ערבה שבעה; ושאר כל 

הימים, שישה.

ד  מצות לולב כיצד: כל העם מוליכין את 
לולביהן להר הבית, והחזנין מקבלין מידם 
והזקנים  האיצטווה,  גג  על  אותן  וסודרין 
מניחין את שלהם בלשכה; ומלמדין אותן 
לומר, כל מי שהגיע לולבי בידו, הרי הוא 
לו במתנה. ולמוחרת היו משכימין ובאים, 
והחזנין מזרקין לפניהם; והן מחטפין ומכים 

איש את חברו. וכשראו בית דין שהם באין 
לידי סכנה, התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל 

מביתו.

למטה  היה  מקום  כיצד:  ערבה  מצות  ה  
מירושלים, ונקרא מוצא; יורדין לשם ומלקטין 
משם מורבייות של ערבה, ובאים וזוקפין אותן 
על צידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי 
המזבח. תקעו והריעו ותקעו. בכל יום מקיפין 
את המזבח פעם אחת, ואומרין, "אנא ה', 
הושיעה נא" )תהילים קיח,כה(, "אנא ה', הושיעה 
נא"; רבי יהודה אומר, אני והוא הושיעה נא, 
אני והוא הושיעה נא. אותו היום, מקיפין את 

המזבח שבע פעמים.

ו  וכמעשהו בחול, כן מעשהו בשבת; אלא 
שהיו מלקטין אותן מערב שבת, ומניחים אותן 
בגיגייות של זהב, כדי שלא יכמושו. רבי יוחנן 
בן ברוקה אומר, חרייות של דקל היו לוקטין 
וחובטים על גבי המזבח; אותו היום נקרא יום 
חיבוט חרייות. מיד התינוקות היו שומטין את 

לולביהן, ואוכלים את אתרוגיהם.

מלמד  כיצד:  שמונה,  והשמחה  ההלל  ז  
שאדם חייב בכיבוד יום טוב האחרון של חג, 
כשאר כל ימות החג. סוכה שבעה, כיצד: גמר 
מלאכול, לא יתיר את סוכתו; אבל מוריד הוא 
את הכלים מן המנחה ולמעלן, בשביל כיבוד 

יום טוב האחרון.

ח  ניסוך המים שבעה, כיצד: צלוחית של 
זהב מחזקת שלושת לוגים, היה ממלאה מן 
השילוח; הגיעו לשער המים, תקעו והריעו 
ושני  לשמאלו,  ופנה  לכבש  עלה  ותקעו. 
ספלים של כסף היו שם; רבי יהודה אומר, 
של סיד היו; אלא שהיו מושחרים, מפני היין. 
ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין - אחד מעבה 
ואחד מדק, כדי שיהו שניהם כולים בבת אחת. 
מערבי של מים, ומזרחי של יין. עירה של 
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מים לתוך של יין, או של יין לתוך של מים 
- יצא. רבי יהודה אומר, מלוג היה מנסך כל 
שמונה. ולמנסך אומרין לו, הגבה את ידך 
- שפעם אחת ניסך על רגליו, ורגמוהו כל 

העם באתרוגיהם.

ט  וכמעשהו בחול, כן מעשהו בשבת; אלא 
שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה 
מקודשת מן השילוח, ומניחה בלשכה. נשפכה 
או נתגלתה, היה ממלאה מן הכיור - שהמים 

והיין המגולים, פסולים מעל גבי המזבח.

)מסכת סוכה פרק ד(

א

א  אמר רבי עקיבה, מניין לעבודה זרה, 
שהיא מטמאה במשא כנידה: שנאמר "תזרם 
כמו דווה, צא תאמר לו" )ישעיהו ל,כב( - מה 
הנידה מטמא במשא, אף עבודה זרה מטמא 

במשא.

ב  מניין לספינה, שהיא טהורה - שנאמר 
מניין  ל,יט(.  )משלי  ים"  בלב  אונייה,  "דרך 
טפחים,  שישה  על  שישה  שהיא  לערוגה 
שזורעין בתוכה חמישה זירעונים - ארבעה 
באמצעה:  ואחת  הערוגה,  רוחות  בארבע 
וכגנה"  תוציא צמחה,  "כי כארץ  שנאמר 
)ישעיהו סא,יא( - זרעה תצמיח לא נאמר, אלא 

"זירועיה תצמיח" )שם(.

ג  מניין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי, 
שהיא טמאה: שנאמר "היו נכונים, לשלושת 
ימים: אל תיגשו, אל אישה" )שמות יט,טו(. מניין 
שמרחיצין את הקטן, ביום השלישי שחל להיות 
בשבת - שנאמר "ויהי ביום השלישי בהיותם 
כואבים" )בראשית לד,כה(. מניין שקושרין לשון 
של זהורית, בראש שעיר המשתלח - שנאמר 
"אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם 
א,יח(. )ישעיהו  יהיו"  כצמר  כתולע  יאדימו 

ביום  כשתייה  שהיא  לסיכה,  מניין  ד  
הכיפורים: אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר 
לדבר - שנאמר "ותבוא כמים, בקרבו; וכשמן, 

בעצמותיו" )תהילים קט,יח(.

ה  המוציא עצים, כדי לבשל ביצה קלה. 
ומצטרפין  קלה;  ביצה  לתבל  כדי  תבלין, 
זה עם זה. קליפי אגוזים, וקליפי רימונים, 
אסטיס, ופואה - כדי לצבוע בהן בגד קטן 
כסבכה. מי רגליים, נתר, ובורית, קימוניא, 
ואשלג - כדי לכבס בהן בגד קטן כסבכה; רבי 

יהודה אומר, כדי להעביר על הכתם.

ו  פלפלת, כל שהוא. ועטרן, כל שהוא. מיני 
ומיני מתכותיהן, כל שהן. מעפר  בשמים 
המזבח, מאבני המזבח, ממקק ספרים, ממקק 
מטפחותיהם - כל שהן, מפני שמצניעין אותן 
לגונזן. רבי יהודה אומר, אף המוציא ממשמשי 
"ולא  שנאמר  שהוא,  כל   - זרה  עבודה 
ידבק בידך מאומה, מן החרם" )דברים יג,יח(.

ז  המוציא קופת הרוכלים - אף על פי שיש 
בה מינין הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. 
זירעוני גינה, פחות מכגרוגרת; רבי יהודה 
קישואין,  זרע  חמישה.  אומר,  בתירה  בן 
שניים. זרע דלועין, שניים. זרע פול המצרי, 
שניים. חגב חי, כל שהוא; מת, כגרוגרת. 
- כל  בין מתה  בין חיה   - ציפורת כרמים 
שהיא, שמצניעין אותה לרפואה. רבי יהודה 
אומר, אף המוציא חגב חי טמא - כל שהוא, 

שמצניעין אותו לקטן לשחק בו.

)מסכת שבת פרק ט(

ר

א  רבי אליעזר אומר, האורג שלושה חוטין 
בתחילה, ואחד על האריג - חייב; וחכמים 
אומרים, בין בתחילה, בין בסוף - שיעורו 

שני חוטין.
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ב  העושה שני בתי נירין בנירים, ובקירוס, 
בנפה, ובכברה, ובסל - חייב. התופר שתי 
שתי  לתפור  מנת  על  והקורע  תפירות, 

תפירות.

ג  הקורע בחמתו או על מתו, וכל המקלקלין 
- פטורין; וכל המקלקל על מנת לתקן, שיעורו 

כמתקן.

ד  שיעור המלבן, והמנפץ, והצובע, והטווה 
- שיעורו מלוא רוחב הסיט כפול; והאורג 

שני חוטין, שיעורו כמלוא הסיט.

ה  רבי יהודה אומר, הצד ציפור למגדל, וצבי 
לבית - חייב; וחכמים אומרים, ציפור למגדל, 
וצבי לגינה ולחצר ולביברין. רבן שמעון בן 
גמליאל אומר, לא כל הביברין שווין: זה 
הכלל - כל שהוא מחוסר צידה, פטור; וכל 

שאינו מחוסר צידה, חייב.

 - בפניו  ונעל אחד  לבית,  צבי שנכנס  ו  
חייב; נעלוהו שניים, פטורין. אם לא יכול 
אחד לנעול, ונעלוהו שניים - חייבין; ורבי 

שמעון פוטר.

ז  ישב אחד על הפתח ולא מילאהו, וישב 
השני ומילאהו - השני חייב. ישב הראשון על 
הפתח ומילאהו, ובא השני וישב לו בצידו - 
אף על פי שעמד הראשון והלך לו - הראשון 
חייב, והשני פטור. למה זה דומה - לנועל 

ביתו לשומרו, ונמצא צבי שמור בתוכו.

)מסכת שבת פרק יג(

י

א  יש מביאין ביכורים וקורין, מביאין ולא 
קורין; ויש שאינן מביאין. ואלו שאינן מביאין 
- הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או 
לתוך של רבים, המבריך מתוך של יחיד לתוך 
שלו או מתוך של רבים לתוך שלו. הנוטע 

לתוך שלו והמבריך לתוך שלו, ודרך היחיד 
ודרך הרבים באמצע - הרי זה אינו מביא; 

רבי יהודה אומר, כזה מביא.

ב  ומאיזה טעם אינו מביא - משום שנאמר 
"ראשית, ביכורי אדמתך, תביא" )שמות כג,יט; 
שמות לד,כו(, עד שיהו כל הגידולין מאדמתך. 

האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן - אין 
מביאין מאותו הטעם, משום שנאמר "ראשית, 

ביכורי אדמתך".

משבעת  חוץ  ביכורים  מביאין  אין  ג  
המינים; לא מתמרים שבהרים, ולא מפירות 
שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר. 
אין מביאין הביכורים קודם לעצרת. אנשי 
הר צבועים הביאו ביכוריהם קודם לעצרת, 
ולא קיבלו מהם, מפני הכתוב שבתורה "וחג 
הקציר ביכורי מעשיך, אשר תזרע בשדה" 

)שמות כג,טז(.

ד  אלו מביאין ולא קורין - הגר מביא ואינו 
ה'  יכול לומר "אשר נשבע  קורא, שאינו 
לאבותינו לתת לנו" )דברים כו,ג(; אם הייתה 
אימו מישראל, מביא וקורא. וכשהוא מתפלל 
בינו לבין עצמו, אומר אלוהי אבות ישראל; 
וכשהוא מתפלל בבית הכנסת, אומר אלוהי 
אבותיכם. ואם הייתה אימו מישראל, אומר 

אלוהי אבותינו.

ה  רבי אליעזר בן יעקוב אומר, האישה בת 
גרים לא תינשא לכהונה, עד שתהא אימה 
מישראל; אחד גרים ואחד עבדים משוחררים, 
אפילו עד עשרה דורות, עד שתהא אימן 
מישראל. האפיטרופין העבד והשליח והאישה 
וטומטום ואנדרוגינוס - מביאין ולא קורין, 
שאינן יכולין לומר "אשר נתת לי, ה'" )דברים 

כו,י(.

ו  הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא 
ואינו קורא; רבי מאיר אומר, מביא וקורא. 
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ואינו  - מביא  ונקצץ האילן  יבש המעיין, 
קורא; רבי יהודה אומר, מביא וקורא. מהחג 
ועד חנוכה, מביא ואינו קורא; רבי יהודה בן 

בתירה אומר, מביא וקורא.

ז  הפריש את ביכוריו, ומכר את שדהו - מביא 
ואינו קורא. השני - מאותו המין, אינו מביא; 
ממין אחר, מביא וקורא. רבי יהודה אומר, 

אף מאותו המין מביא וקורא.

ח  המפריש את ביכוריו, נמקו, נבזזו, נגנבו, 
אבדו, או שנטמאו - מביא אחרים תחתיהן, 
עליהן  חייבין  אין  והשניים,  קורא;  ואינו 

חומש. נטמאו בעזרה - נופץ, ואינו קורא.

ט  ומניין שהוא חייב באחריותן, עד שיביאם 
להר הבית: שנאמר "ראשית, ביכורי אדמתך, 
תביא, בית ה' אלוהיך" )שמות כג,יט; שמות לד,כו( 
- מלמד שהוא חייב באחריותן, עד שיביאם 
להר הבית. הרי שהביא ממין אחד וקרא, חזר 

והביא ממין אחר - הרי זה אינו קורא.

י  ואלו מביאין וקורין, מהעצרת ועד החג - 
משבעת המינין, מפירות שבהרים, מתמרים 
שבעמקים, ומזיתי שמן שהן מעבר לירדן; 
רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין ביכורים 

מעבר לירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש.

יא  הקונה שלושה אילנות בתוך של חברו, 
מביא וקורא; רבי מאיר אומר, אפילו שניים. 
קנה אילן וקרקעו, מביא וקורא; רבי יהודה 
אומר, אף בעלי האריסות והחכורות מביאין 

וקורין.

)מסכת ביכורים פרק א(

ה

א  היה קורא בתורה, והגיע זמן המקרא - 
אם כיוון את ליבו, יצא; ואם לאו, לא יצא. 
ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב, ובאמצע 

שואל מפני היראה ומשיב, דברי רבי מאיר. 
רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה 
ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני 

הכבוד ומשיב שלום לכל אדם.

ב  אלו הן בין הפרקים - בין ברכה ראשונה 
לשנייה, ובין שנייה ל"שמע" )דברים ו,ד(, ובין 
"שמע" ל"והיה, אם שמוע" )דברים יא,יג(, בין "והיה, אם 

שמוע" ל"ויאמר" )במדבר טו,לז(, בין "ויאמר" לאמת 

ויציב. רבי יהודה אומר, בין "ויאמר" לאמת 
ויציב לא יפסיק. אמר רבי יהושוע בן קורחה, 
למה קדמה "שמע" ל"והיה, אם שמוע" - 
אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים 
תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות; 
"והיה, אם שמוע" ל"ויאמר" - ש"והיה, אם 
שמוע" נוהג ביום ובלילה, ו"ויאמר" אינו 

נוהג אלא ביום.

ג  הקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו, יצא; 
רבי יוסי אומר, לא יצא. קרא ולא דיקדק 
באותותיה, רבי יוסי אומר, יצא; רבי יהודה 
אומר, לא יצא. הקורא למפרע, לא יצא. קרא 

וטעה, יחזור למקום שטעה.

ד  האומנין קורין בראש האילן או בראש 
הנדבך, מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה.

ב,ה. חתן פטור מקרית שמע בלילה הראשון 
ועד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. מעשה 
ברבן גמליאל שנשא, וקרא בלילה הראשון 
שנשא. אמרו לו, לא לימדתנו שחתן פטור 
מקרית שמע בלילה הראשון. אמר להם, איני 
שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו 

שעה אחת.

ו  רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו. אמרו 
לו, לא לימדתנו שאביל אסור מלרחוץ. אמר 

להם, איני כשאר כל אדם, אסטניס אני.

ז  וכשמת טבי עבדו, קיבל עליו תנחומין. 
אמרו לו, לא לימדתנו שאין מקבלין תנחומין 
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על העבדים. אמר להם, אין טבי עבדי כשאר 
כל העבדים, כשר היה.

ח  חתן - אם רצה לקרות את שמע בלילה 
הראשון, קורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, 

לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול.

)מסכת ברכות פרק ב(

ל

ההלל  ושבעה.  שישה  וערבה,  לולב  א  
והשמחה, שמונה. סוכה וניסוך המים, שבעה. 

החליל, חמישה ושישה.

ב  לולב שבעה, כיצד: יום טוב הראשון של 
חג שחל להיות בשבת, לולב שבעה; ושאר 

כל הימים, שישה.

ג  ערבה שבעה, כיצד: יום השביעי של ערבה 
שחל להיות בשבת, ערבה שבעה; ושאר כל 

הימים, שישה.

ד  מצות לולב כיצד: כל העם מוליכין את 
לולביהן להר הבית, והחזנין מקבלין מידם 
והזקנים  גג האיצטווה,  אותן על  וסודרין 
מניחין את שלהם בלשכה; ומלמדין אותן 
לומר, כל מי שהגיע לולבי בידו, הרי הוא 
לו במתנה. ולמוחרת היו משכימין ובאים, 
והחזנין מזרקין לפניהם; והן מחטפין ומכים 
איש את חברו. וכשראו בית דין שהם באין 
לידי סכנה, התקינו שיהא כל אחד ואחד 

נוטל מביתו.

למטה  היה  מקום  כיצד:  ערבה  מצות  ה  
מירושלים, ונקרא מוצא; יורדין לשם ומלקטין 
משם מורבייות של ערבה, ובאים וזוקפין אותן 
על צידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי 
המזבח. תקעו והריעו ותקעו. בכל יום מקיפין 
את המזבח פעם אחת, ואומרין, "אנא ה', 
הושיעה נא" )תהילים קיח,כה(, "אנא ה', הושיעה 
נא"; רבי יהודה אומר, אני והוא הושיעה נא, 

אני והוא הושיעה נא. אותו היום, מקיפין את 
המזבח שבע פעמים.

ו  וכמעשהו בחול, כן מעשהו בשבת; אלא 
שהיו מלקטין אותן מערב שבת, ומניחים אותן 
בגיגייות של זהב, כדי שלא יכמושו. רבי יוחנן 
בן ברוקה אומר, חרייות של דקל היו לוקטין 
וחובטים על גבי המזבח; אותו היום נקרא יום 
חיבוט חרייות. מיד התינוקות היו שומטין את 

לולביהן, ואוכלים את אתרוגיהם.

מלמד  כיצד:  שמונה,  והשמחה  ההלל  ז  
שאדם חייב בכיבוד יום טוב האחרון של חג, 
כשאר כל ימות החג. סוכה שבעה, כיצד: גמר 
מלאכול, לא יתיר את סוכתו; אבל מוריד הוא 
את הכלים מן המנחה ולמעלן, בשביל כיבוד 

יום טוב האחרון.

ח  ניסוך המים שבעה, כיצד: צלוחית של 
זהב מחזקת שלושת לוגים, היה ממלאה מן 
השילוח; הגיעו לשער המים, תקעו והריעו 
ושני  לשמאלו,  ופנה  לכבש  עלה  ותקעו. 
ספלים של כסף היו שם; רבי יהודה אומר, 
של סיד היו; אלא שהיו מושחרים, מפני היין. 
ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין - אחד מעבה 
ואחד מדק, כדי שיהו שניהם כולים בבת 
אחת. מערבי של מים, ומזרחי של יין. עירה 
של מים לתוך של יין, או של יין לתוך של 
מים - יצא. רבי יהודה אומר, מלוג היה מנסך 
כל שמונה. ולמנסך אומרין לו, הגבה את 
ידך - שפעם אחת ניסך על רגליו, ורגמוהו 

כל העם באתרוגיהם.

ט וכמעשהו בחול, כן מעשהו בשבת; אלא 
שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה 
מקודשת מן השילוח, ומניחה בלשכה. נשפכה 
או נתגלתה, היה ממלאה מן הכיור - שהמים 

והיין המגולים, פסולים מעל גבי המזבח.

)מסכת סוכה פרק ד(
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י

א  יש מביאין ביכורים וקורין, מביאין ולא 
קורין; ויש שאינן מביאין. ואלו שאינן מביאין 
- הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או 
לתוך של רבים, המבריך מתוך של יחיד לתוך 
שלו או מתוך של רבים לתוך שלו. הנוטע 
לתוך שלו והמבריך לתוך שלו, ודרך היחיד 
ודרך הרבים באמצע - הרי זה אינו מביא; 

רבי יהודה אומר, כזה מביא.

ב  ומאיזה טעם אינו מביא - משום שנאמר 
"ראשית, ביכורי אדמתך, תביא" )שמות כג,יט; 
שמות לד,כו(, עד שיהו כל הגידולין מאדמתך. 

האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן - אין 
מביאין מאותו הטעם, משום שנאמר "ראשית, 

ביכורי אדמתך".

משבעת  חוץ  ביכורים  מביאין  אין  ג  
המינים; לא מתמרים שבהרים, ולא מפירות 
שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר. 
אין מביאין הביכורים קודם לעצרת. אנשי 
הר צבועים הביאו ביכוריהם קודם לעצרת, 
ולא קיבלו מהם, מפני הכתוב שבתורה "וחג 
הקציר ביכורי מעשיך, אשר תזרע בשדה" 

)שמות כג,טז(.

ד  אלו מביאין ולא קורין - הגר מביא ואינו 
ה'  יכול לומר "אשר נשבע  קורא, שאינו 
לאבותינו לתת לנו" )דברים כו,ג(; אם הייתה 
אימו מישראל, מביא וקורא. וכשהוא מתפלל 
בינו לבין עצמו, אומר אלוהי אבות ישראל; 
וכשהוא מתפלל בבית הכנסת, אומר אלוהי 
אבותיכם. ואם הייתה אימו מישראל, אומר 

אלוהי אבותינו.

ה  רבי אליעזר בן יעקוב אומר, האישה בת 
גרים לא תינשא לכהונה, עד שתהא אימה 
מישראל; אחד גרים ואחד עבדים משוחררים, 
אפילו עד עשרה דורות, עד שתהא אימן 

מישראל. האפיטרופין העבד והשליח והאישה 
וטומטום ואנדרוגינוס - מביאין ולא קורין, 
שאינן יכולין לומר "אשר נתת לי, ה'" )דברים 

כו,י(.

ו  הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא 
ואינו קורא; רבי מאיר אומר, מביא וקורא. 
ואינו  - מביא  ונקצץ האילן  יבש המעיין, 
קורא; רבי יהודה אומר, מביא וקורא. מהחג 
ועד חנוכה, מביא ואינו קורא; רבי יהודה בן 

בתירה אומר, מביא וקורא.

ז  הפריש את ביכוריו, ומכר את שדהו - מביא 
ואינו קורא. השני - מאותו המין, אינו מביא; 
ממין אחר, מביא וקורא. רבי יהודה אומר, 

אף מאותו המין מביא וקורא.

ח  המפריש את ביכוריו, נמקו, נבזזו, נגנבו, 
אבדו, או שנטמאו - מביא אחרים תחתיהן, 
עליהן  חייבין  אין  והשניים,  קורא;  ואינו 

חומש. נטמאו בעזרה - נופץ, ואינו קורא.

ט  ומניין שהוא חייב באחריותן, עד שיביאם 
להר הבית: שנאמר "ראשית, ביכורי אדמתך, 
תביא, בית ה' אלוהיך" )שמות כג,יט; שמות לד,כו( 
- מלמד שהוא חייב באחריותן, עד שיביאם 
להר הבית. הרי שהביא ממין אחד וקרא, חזר 

והביא ממין אחר - הרי זה אינו קורא.

י  ואלו מביאין וקורין, מהעצרת ועד החג - 
משבעת המינין, מפירות שבהרים, מתמרים 
שבעמקים, ומזיתי שמן שהן מעבר לירדן; 
רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין ביכורים 

מעבר לירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש.

יא  הקונה שלושה אילנות בתוך של חברו, 
מביא וקורא; רבי מאיר אומר, אפילו שניים. 
קנה אילן וקרקעו, מביא וקורא; רבי יהודה 
אומר, אף בעלי האריסות והחכורות מביאין 

וקורין.
)מסכת ביכורים פרק א(
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ב

א  במה מדליקין, ובמה אין מדליקין: אין 
מדליקין לא בלכש, ולא בחוסן, ולא בכלך, 
ולא בפתילת האידן, ולא בפתילת המדבר, 
ולא בירוקה שעל פני המים. לא בזפת, ולא 
בשעווה, ולא בשמן קיק, ולא בשמן שריפה, 
ולא באליה, ולא בחלב. נחום המדי אומר, 
מדליקין בחלב מבושל; וחכמים אומרים, אחד 
מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו.

ב  אין מדליקין שמן שריפה ביום טוב. רבי 
ישמעאל אומר, אין מדליקין בעטרן, מפני 
כבוד השבת; וחכמים מתירין בכל השמנים - 
בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, 
בשמן דגים, בשמן פקועות, בעטרן, ובנפט. 
רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן 

זית בלבד.

ג  כל היוצא מן העץ - אין מדליקין בו, אלא 
פשתן; וכל היוצא מן העץ - אינו מיטמא 
טומאת אוהלים, אלא פשתן. פתילת הבגד 
שקיפלה ולא היבהבה - רבי אליעזר אומר, 
טמאה היא, ואין מדליקין בה; רבי עקיבה 

אומר, טהורה היא, ומדליקין בה.

ד  לא ייקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה 
וייתננה על פי הנר, בשביל שתהא  שמן, 
מנטפת, ואפילו היא של חרס; ורבי יהודה 
מתיר. אם חיברה היוצר מתחילה - מותר, מפני 
שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם קערה שמן, 
וייתננה בצד הנר, וייתן ראש הפתילה בתוכה, 
בשביל שתהא שואבת; ורבי יהודה מתיר.

ה  המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני 
גויים, מפני לסטים, או מפני רוח רעה, ואם 
בשביל החולה שיישן - פטור; כחס על הנר, 
כחס על השמן, כחס על הפתילה - חייב. 
רבי יוסי פוטר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני 

שהוא עושה פחם.

ו  על שלוש עבירות נשים מתות בשעת 
לידתן - על שאינן זהירות בנידה, ובחלה, 
ובהדלקת הנר. שלושה דברים צריך אדם 
לומר בתוך ביתו ערב שבת, עם חשיכה - 
הנר. ספק  עירבתן, הדליקו את  עישרתן, 
מעשרין  אין   - חשיכה  לא  ספק  חשיכה, 
את הוודאי, ואין מטבילין את הכלים, ואין 
מדליקין את הנרות; אבל מעשרין את הדמאי, 

ומערבין, וטומנין את החמין.

)מסכת שבת פרק ב(

לזכות הת' ישראל ארי' לייב בן אילת שי' לרגל יום 
הולדתו לשנת הצלחה בגשמיות וברוחניות

 לזכות אילת בת חסי' יעל שי' 
לרפואה שלימה וקרובה בטוב הנראה והנגלה

 לזכות חיים דקל הלוי בן ורד שי' 
לרפואה שלימה וקרובה בטוב הנראה והנגלה

 לזכות השליח הרב זושא שי' בן חי' 
לרפואה שלימה וקרובה בטוב הנראה והנגלה

לזכות החייל בצבאות ה'

 ישראל ארי' לייב בן חיה מושקא שי'
ליבעראוו

 להצלחה בכל מעשה ידיו בגשמיות
ורוחניות מתוך שמחה וטוב לבב

לזכות הת'

 ישראל ארי' לייב בן הרב מנחם מענדל
שי' אקוניעב

 לאריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות
נחת לרבי מה"מ וגאולה שלימה נאו




