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' ישראל ארי' ליב 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 לפני מלכנו משיחנו בשמחה ובחיות את הקריאה
וההכרזה הבאה מקרב ולב עמוק שהיא תמצית חיינו:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יוצא לאור על ידי
'התאחדות החסידים לקבלת פני משיח'
ת.ד 2025 .כפר חב"ד | Hisachdus.co.il
Hisachdus@chabad.co.il | 058-4601-770
מנהל כללי  -הרב שמעון יהודה פיזם
חברי המערכת  -הרב זלמן ברנשטיין ,הרב יעקב לנדא ,הרב לוי משה לרנר,
הרב משה עבאד ,הרב מנחם מענדל תמרין
המאמר בקובץ זה נדפס באישור ׳ועד להפצת שיחות׳
תודות  -ועד להפצת שיחות \ שבועון בית משיח \ רבי דרייב \ את"ה העולמי \ ועד שיחות קודש \ ליקוט מענות קודש
\ ועד חיילי בית דוד \ חב"ד אינפו \ חב"דפדיה \ אתר תשורה \ קיר הניגונים \ ספריית ליובאוויטש – ארכיון תמונות
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ההוראה משמותיו של בעל היארצייט
גם מאיש פרטי ניתן ללמוד
היארצייט
ויש לקשר כל זה גם עם שם בעל ָ
די"ג אייר - 2ישראל ארי־ה ליב.

1

ובהקדים ,אע"פ שלכאורה ה"ז שם של איש
פרטי ,יש לו שייכות עם כל בנ"י( 3כיון שכל
בנ"י הם מציאות אחת ,קומה אחת שלימה.)4
ובפרט ששמו הראשון הוא ישראל  -השם
הכללי של כאו"א מישראל ושל כלל ישראל
[וכידוע 5גם שנשמת יעקב (ששמו ישראל)6
"כלולה מכל הנשמות שבישראל מעולם
ועד עולם"].
וע"פ הוראת אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע
הידועה ,7ש"עניני עבודה שיכולים לקשר
בדברי התניא  . .מותר לדבר ולהרחיב

("יארצייט" באידיש) גם בספרים
ָ
 .1כן נקרא
שבלשון הקודש .וגם אצל אחבנ"י הספרדים
(שאינם מבינים שפה זו) .ולפעמים מוסיפים הפירוש
בלה"ק" :יום השנה".
 .2הוו"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.

בהם הדבור" (אע"פ שבכלל ישנה זהירות
באמירת פירושים בספר התניא - )8הרי עד"ז
מובן בנדו"ד :כדאי ונכון לבאר הוראה משמו
היארצייט  -כשזה יכול להוסיף
של בעל ָ
ביראת שמים ועבודת ה'.

ההוראה מהשם "ישראל"
"ישראל" - 9השם הכללי דבנ"י (כנ"ל) -
כולל בתוכו שני ענינים הפכיים לכאורה:
(א) "ישראל" ר"ת "יש ששים ריבוא אותיות
לתורה" ,10כיון שישנם ששים ריבוא נשמות
ישראל כלליים (וכל אחת מהן נחלקת
לששים ריבוא נשמות פרטיות ,)11וכל 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
הענין ד"שרית עם אלקים ועם אנשים
ותוכל" מורה על העבודה ומלחמה נגד
העולם " -עם אלקים" (שרו ומלאך של
עשו" ,)12ועם אנשים" (עשו ולבן - )13שזהו
לכאורה ההיפך הגמור מכך ש"ישראל" הוא

 .3ועאכו"כ עם יוצאי חלציו שי'.

 .8ראה במקומות שבהערה הקודמת.

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

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

 .5אגה"ק ס"ז.

 .10מגלה עמקות אופן קפו.

 .6וישלח לב ,כט.

 .11ראה תניא פל"ז (מח ,א).

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

 .12ב"ר פע"ז ,ג .פרש"י וישלח לב ,כה.
 .13פרש"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
עושה צריך להיות מיוסד וע"פ הוראות
התורה.
בנוסף לכך עליו לדעת ,ששלימות עבודתו
(כישראל) היא בכך ,שאין הוא מתנתק
מהעולם שסביבו ,אלא "הסתכל בשלשה
דברים" :נוסף על עבודתו עם עצמו
("ישראל" קשור עם האות שלו בתורה),
צריך הוא לעשות את העבודה דלעשות
לו יתברך דירה בתחתונים  -כישראל ,ע"י
יציאה (ביחד עם הוראות התורה) לעולם,
והתעסקות עם "אלקים" (מלאך)  -הכחות
הטבעיים בעולם (כמאחז"ל" 14אין לך כל
עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה
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,
ובאופן ד"ותוכל"  -גם מלשון כל וכלול
וכליל ,שעבודתו (ד"שרית") אינה ע"י
ביטול מציאות העולם ,או התגברות על
העולם בעל־כרחו ,אלא באופן שהוא
מנצל את הכחות הטבעיים עצמם בעבודת
ה' ,ופועל על אוה"ע שהם מצד עצמם

יעבדו את הקב"ה ,באופן ד"מלכותו ברצון
קבלו עליהם" ,15עד 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
אותם ,עד שנפעל ענין הגאולה (שכולל
"גולה") ,ע"י המשכת האל"ף דאלופו של
עולם ב"גולה".
וע"י העבודה בבירור וזיכוך העולם נעשה
גם "ותוכל" מלשון יכולת ,שמתוספת אצל
16
היהודי עוד יותר יכולת ,כמבואר בכ"מ
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"( 17דנה"ב).

ההוראה מהשם "אריה ליב"
והאופן לעשות את העבודה ד"ישראל" -
הוא ע"י "ארי' ליב"" :הוי  . .גבור כארי
לעשות רצון אביך שבשמים"( 18כדאיתא
גם בריש ותחלת השולחן ערוך ,)19הוא
מתגבר על כל ההעלמות וההסתרים בעולם;
ונוסף על ההתגברות שלו בעבודתו בעניני

 .15נוסח ברכת "אמת ואמונה" דתפלת ערבית.
וראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' ( 501לעיל ע' .)117
וש"נ.
 .16ראה לקו"ת האזינו עה ,ב ואילך .ועוד.
 .17משלי יד ,ד.
 .18אבות פ"ה מ"כ.

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

 .19טור או"ח רס"א .שו"ע אדה"ז שם .ובשו"ע
המחבר :יתגבר כארי.

ויתומשמ הארוהה

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),
ועשר כחות הנפש (י')[ ,ובפרטיות יותר
כותבים לפעמים "לייב" עם שני יודי"ן,
כנגד שתי הדרגות בנשמה :יעקב ,ישראל,]20
כיון שהעבודה (ד"ישראל") דעשיית דירה
בתחתונים נפעלת ע"י עשר כחות הנפש,
כפי שהם מוקפים בלבו של אדם  -ולב
ישראל הוא תמיד בשלימות" ,21אני
ישנה ולבי ער" .22ועוד י"ל ,שה"לב"
המקיף את הי'  -הוא ג' הלבושים
דמחשבה דיבור ומעשה ,המקיפים את
עשר הכחות ,ומבטאים אותם בעבודת האדם
בפועל למטה.23

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" ,24גילוי

 .20ראה 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־( 416לעיל ע' .))36
 .21ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.
 .22שה"ש ה ,ב .וראה סה"מ מלוקט ח"ב
ע' שיט.
 .23ראה תניא פ"ד.
 .24זכרי' יד ,ט.
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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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מספר שבעים בתורת הרבי

ש

בעים שנה הם שלימות בחיי האדם – כמ"ש "ימי שנותינו בהם שבעים
שנה" .השלימות היא בכך ,שהאדם מגיע אז לעבודה דבירור כל השבע
מדות כפי שהן בשלימותן ,שבע כלול מעשר (= שבעים) .ובפרטיות יותר
– נותנים לאדם "שבעים שנה" בכדי לעשות את העבודה דבירור השבע
מדות כפי שהן מתלבשות למטה ,בנפש הבהמית ("ימי שנותינו בהם",
"בהם" לשון בהמה) ודלעו"ז בכלל (ובכללות – שבעים אומות העולם) ,וע"י
עבודה זו הוא מגיע לשלימות דשבעים ,בחי' עי"ן דקדושה ,ראי' באלקות,
עד להשלימות בזה לעתיד לבוא.
(ספר השיחות תשנ"ב ,ש"פ שמות סעיף ח)

?"ןעוועג ייז רעדורב םייב"

\
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חסיד שליבו חם לענייניו של הרבי ,צריך להיות קשוב לשאלתו הנוגעת של הרבי:

"ביים ברודער זיי געווען"?
[=אצל האח הם היו?]

בקשר עם י"ג אייר ,יום פטירתו של ישראל אריה ליב – אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א,
התיישבנו להתוועד יחד עם מנכ"ל "התאחדות החסידים" הרב שמעון יהודה שי' פיזם,
שדואג כבר שנים רבות לעליה לקברו של ישראל אריה ליב מתוך דאגה לסדר גישה
נוחה לעולים וכן מארגן מעמד תפילה מרכזי להמוני הבאים.
"אוהב הנני את החסידים אהבה בלתי מוגבלת ,ויקרים לי הבעלי-בתים של עדתנו עדת
החסידים ביוקר בלתי משוער ,ומקרב ולב עמוק הנני רוחש להם כל טוב גשמי ורוחני"...
(ב' תמוז תרצ"ה ,נתפרסם לראשונה בבית משיח גליון מס'  279עמ' )30

ה

•

אהבה בין החסידים לרבי ובין הרבי לחסידים הינה אחת היסודות הכי מרכזיים בעבודתו
ובחייו של חסיד ליובאוויטש .ביחד עם ההתקשרות באמצעות השכל – בלימוד תורתו
ומאמריו ,והמעשית – בקיום הוראותיו והדרכותיו ,עמד תמיד הקשר הרגשי העמוק נטוע
ומושרש בלב כל חסיד :קשר של אהבה בלתי מוגבלת אל הרבי.

חסיד נולד ומחונך לתודעה בה כל חייו ופעולותיו סובבים סביב נקודה אחת :הרבי .הרבי הוא
הראש ,המוח והלב שלי ,ממנו ועל ידו יניקת נפש רוח ונשמה שלי מאלוקות וכל ההמשכות
בגשמיות וברוחניות ,ולכן המוטיבציה והחיות לפעול בכל ענין וענין הוא  -כי כך יזכה
לגרום לרבי נחת .הוא יחשוב וידבר במונחים בהם הרבי חינך אותו לחשוב ולדבר ,ויפעל
כדי לממש ולהביא לפועל את רצונותיו הק' של הרבי .אין לנו מציאות אחרת בעולם מלבדו.
משכך ,אין החסיד מסתפק בקיום ההוראות הברורות וההדרכות המפורטות של הרבי ,אלא
הוא מחפש תמיד כיצד להוסיף ולמלא את רצונו הפנימי של הרבי ,לגרום לו נחת ושמחה,
ולקחת אחריות אישית על העניינים הנוגעים לרבי מתוך אכפתיות אמיתית.
אחת הדוגמאות לכך ,היא ההנהגה סביב 'בית הרב' :משפחתו של הרבי.
חסידים רבים הרגישו צורך למלא את חובתו הנפשית של הרבי לכבד את זכר הוריו ,אחיו
ובני ביתו .אחת הדוגמאות לכך היא הנהגתו המופלאה של השליח החסיד המקושר הרב ר'
גרשון מענדל גרליק ע"ה ,וכן אצל יבדלחט"א בנו הרב לוי יצחק גרליק שי' – שבחר לקרוא
לילדיו בשמות בני משפחתו של הרבי ,ובראשם :אחי הרבי" ,לייבל" (ישראל ארי' ליב)
ו"בערל" (דובער) .הרבי מצידו קיבל את הדבר בנחת ובשמחה גלויה ,תוך שהוא מרעיף על
ראשו וראש ילדיו ברכות מאליפות בכתב יד קודשו.
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על רקע זה באה גם ההנהגה שהיתה אצל אנ"ש בצפת והסביבה וחסידים מיוחדים כדוגמת
השליח ר' זושא ווילימובסקי ע"ה ועוד ,לבקר בקברו של הוו"ח ישראל אריה ליב שניאורסאהן,
אחיו של (יבלח"ט) כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
ובהובלת ארגון 'התאחדות החסידים' התרחבה ביותר העליה לקברו תוך דאגה לסדר גישה
נוחה לעולים וכן מעמד תפילה מרכזי להמוני הבאים משנת תשס"ה ומשנה לשנה גובר
והולך זרם הבאים אנשים נשים וטף.
חסידים ,תמימים ,אנשים נשים וטף עוזבים הכל ,ומתגלגלים שעות ארוכות בדרכים כדי
לזכות ולבקר את ר' ישראל אריה לייב .למה? כי הוא אח של הרבי .הוא של הרבי ולכן הוא
שלנו .הוא יקר לרבי ולכן הוא יקר לנו.
לבוא ,לתת צדקה ,להתפלל ,לומר תהלים ,ללמוד משניות – כל מה שיוסיף ויגרום נחת רוח
לרבי ,נעשה .כי מה שנוגע לרבי – נוגע לנו.

אין אחר דברי המלך כלום
"אחר כל הדברים והאמת האלה" ,אין ספק כי הנהגות אלו מבטאות את האהבה העצמית
בין חסיד לרבו ,ומביעות את רחשי ליבו הפועם ובוער בהתקשרות לרבי.
אלא שבדור השביעי חונכנו לעבודת ה' בסגנון שונה מעט .אנו דור של 'מלכות' ,דור של
'קבלת עול' ,ומטבע הדברים – עולה חשש להפוך את הרגש הלב האישי להנהגה פומבית
כללית .ואנו אין לנו אלא דברי נשיא הדור ,יאמר – נעשה ,לא אמר – מנין לנו?
מנקודת מבט זו ,יכול הקורא לומר :י"ג אייר הוא יום פרטי של הרבי .איך אעיז להכנס
למקום האישי של משפחתו הפרטית של הרבי?
אלא שבאופן נדיר ,גילה הרבי לאורך השנים את רצונו הקדוש כי הנהגה זו היא לנחת רוחו.
כמה וכמה חסידים שסיפרו לרבי על ביקורם בבית החיים בצפת ,זכו לשמוע את בקשתו
הקדושה שילכו לבקר את ר' ישראל אריה לייב .גם ה'פרטיזן' המפורסם ,ר' זושא וילימובסקי,
נהג לפקוד את המקום פעמיים בשנה (בי"ג אייר ,ובה' מנחם אב) .הרבי אף ביקש (בשנת
תשל"ג) לבדוק את מצב הקבר ומצבת אחיו ,ושיתף אותנו החסידים באחריות זו.
על כולנה עולה המענה הנדיר שכתב הרבי בכתב יד קודשו בשנת תש"נ ,בו מסר "תשואות-
חן תשואות-חן" על הדיווח שהועבר ע"י המזכיר הרב בנימין קליין ע"ה מאת השליח המרא
דאתרא הרב לוי ביסטריצקי ע"ה מביקור אנ"ש במקום ,ובירך בביטוי בלתי רגיל" :ויהי רצון
שיתקבלו כל התפילות בתוככי תפילות כל בני ישראל שי' "ותעשינה הכל"".
סיפור מיוחד שמענו מהרב משה אורנשטיין ראש ישיבת תות"ל נתני'ה ,בשם השליח הרב
ישראל גליצנשטיין שי' :לקראת ה' מנחם אב תשל"ג ביקש הרבי שיעלו לציון הקדוש של
האריז"ל בצפת ,ואכן רבים מאנ"ש באו באוטובוסים וברכבים לקיים בקשתו של הרבי .הרב

?"ןעוועג ייז רעדורב םייב"
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גליצנשטיין התקשר למזכיר הרב בנימין קליין ע"ה כדי לדווח על הצלחת הפעולה ,ובאמצע
דבריו ביקשו המזכיר לחכות רגע ולאחר מספר רגעים אמר לו עכשיו תחחיל שוב לדווח.
הרב גליצנשטיין הבין שהרבי על הקו מקשיב לדבריו וחזר שוב על דבריו בהתרגשות.
לפתע נשמע קולו הקדוש והטהור של הרבי ,שואל" :ביים ברודער זיי געווען?" [=אצל האח
הם היו?] הרב גליצנשטיין חשב בלבו מה לענות ,הרי לשקר לרבי אי אפשר ומצד שני הרי
הקהל הרחב לא עלה אליו ..והחליט לענות בדיוק מה שהיה "הלכתי עם עוד כמה חבר'ה"..
לא כל דבר אנחנו מבינים ,ולא כל דבר אנחנו צריכים להבין .אנו לא נדרשים להבין את
עומק כוונותיו הקדושות של הרבי ,אבל כשאנו זוכים לשמוע את הרבי מתוועד ומקדיש
שיחות לאחיו ,לומד הוראה משמותיו הפרטיים ,ואף מוציא לאור מאמר חסידות מוגה
"רשמי" ללימוד ביום זה – ברור לנו כי זהו חלק מההתקשרות הפנימית בין חסידים לרבי.
עניין שנוגע לרבי ,נוגע לי .אכפת לי ,ואעשה את כל המאמץ עבורו.

'עת רצון' להבאת הגאולה
ועוד נקודה למחשבה ,והוא העיקר – האחריות האישית שהרבי הטיל על כל אחד ואחת
מאתנו :להביא לימות המשיח בפועל ממש.
מאז שיחתו הידועה של הרבי מלך המשיח בכ"ח ניסן ה'תנש"א "הנני מוסר את הענין אליכם:
עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו"! ,הרי אם בכל עניין שנוגע לרבי
רואה החסיד חובה לעצמו לעשות כל שביכולתו על מנת לממשו – מקבלים הדברים משנה
תוקף כאשר מדובר בתמצית משאת נפשו של הרבי ,ולמעשה תכלית הבריאה כולה :הבאת
הגאולה האמיתית והשלימה.
כל חסיד באשר הוא ,יודע כי הבאת הגאולה היא מטרה שלמענה עושים הכל .בכל הזדמנות
של 'עת רצון' ,בכל מקום מיוחד ובכל זמן בעל סגולה מיוחדת – מבקש החסיד לכל לראש
את הגאולה האמיתית והשלימה.
בי"ג אייר ,מזדמנת לנו 'עת רצון' נדירה אודותיה התבטא הרבי" :ותעשינה הכל"! בגמרא
במסכת ברכות ישנה מחלוקת האם "תפילה עושה מחצה" או שהיא מתמלאת בשלימותה
– כאן מברך הרבי כי התפילה בקברו של ר' ישראל אריה לייב שתהיה בעלת כח מיוחד
הפועל "ותעשינה הכל"!
בשנים האחרונות זו נעשתה כבר מסורת :בעת מעמד התפילה ואמירת התהלים והמשניות
במקום ,קוראים וחוזרים הרבנים את הפסק דין על הגאולה והגואל ,ובשם כל הציבור ,ממנים
את בעל היארצייט כ'שליח' לבוא בהיכלות העליונים ,לחלות את פני רבותינו נשיאינו ולמסור
את בקשת ותחינת החסידים "רצוננו לראות את מלכנו"! ואת "פסק הדין" של רבנים מורי
הוראה כי "הגיע זמן הגאולה" ,וכי לפי דעת התורה הקדושה על המשיח להתגלות עכשיו.
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כל חסיד שהבאת הגאולה נוגעת
לליבו ,צריך לנצל הזדמנות נדירה
שכזו ולהיות שותף בתפילה בעלת
כוח כה מיוחד לפעול את ההתגלות.

שבעים שנה – ראיית
אלוקות לעתיד לבוא
כולנו מרגישים כי אנו נמצאים
בתקופה מיוחדת במינה –  120שנה
מכתב תנחומין מבעל היארצייט
להולדת הרבי ,זהו זמן מיוחד שברור
על הסתלקות הרבי הקודם
כי יש לנצלו בכל הכוחות .לכך
מצטרפת גם התקופה הייחודית מאז
שנת תשנ"ב – "ימות המשיח" – שהשנה היא מגיעה כבר לשלימות של "שלשים שנה".
בי"ג אייר השנה ,נציין שלימות נוספת :שבעים שנה לפטירת ישראל ארי' ליב (תשי"ב –
תשפ"ב).
הרבי בעצמו התייחס למספר המיוחד של "שבעים שנה" ,והרחיב על מעלתו בהקשר לנשיא
הדור ושלימות עבודתו "להביא לימות המשיח" .מעלה נוספת ומעניינת אותה מציין הרבי,
היא הגימטריא של שבעים – האות עי"ן ,המתייחסת לכוח הראיה והחידוש שלו בגאולה:
ראיית אלוקות בעיני בשר" ,עין בעין יראו".
שבעים שנה הם שלימות בחיי האדם ...בירור כל השבע מדות כפי שהן בשלימותן...
ועל-ידי עבודה זו הוא מגיע לשלימות דשבעים ,בחי' עי"ן דקדושה ,ראיה באלקות ,עד
להשלימות בזה לעתיד לבוא...
העילוי דהגאולה השלימה ,כשנעשה (שלימות הבירור דכל שבעים אומות כו' ,ו)הגילוי
דשבעים ,עי"ן דלמעלה" ,והיו עיניך רואות את מוריך" ,ובאופן שאלקות נמצא בגלוי
בכל העולם" ,ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר".
איננו מבינים בעניינים רוחניים ,אבל כשהרבי מתייחס לכך במפורש – זוהי בוודאי הוראה
עבורנו .הרבי רואה את משמעותם הפנימית של הדברים ,והוא מספר לנו שתקופת זמן של
"שבעים שנה" היא בעלת סגולה להבאת הגאולה.
אם בכל שנה עלינו לנצל את ההזדמנות של 'עת רצון' להבאת הגאולה ,הדברים מתחזקים
שבעתיים בזמן מיוחד כזה של "שבעים שנה" :מחובתנו לעשות את המאמץ כדי להצטרף
לתפילה המיוחדת הזו ,וכך גם להעביר מסר חינוכי לילדינו – "למען אשר יצוה את בניו
אחריו" ,ולהראות דוגמא אישית כיצד כל ענייניו של הרבי נוגעים לנו באופן אישי ,ועל
כולם :הבאת הגאולה האמיתית והשלימה ,נאו!

ראשי פרקים
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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 סיון 1תרס"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).

מ

•

שנות ילדותו הצעירות נתגלו בו כשרונות עצומים .מטבעו היה חריף ועמקן ,בעל ראש
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.

ב

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

 .1הערת 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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תעודת הלידה של ישראל אריה ליב

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.

ראשי פרקים
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 למרות הסכנה שבדבר ,הציע כ"קאדמו"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.
שער קובץ 'י"ג אייר  -ארבעים שנה'
היתה זו עובדה שעוררה את חשדותיהם
שיצא בשנת ה'תשנ"ב והיה למראה עיני הרבי
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].

ב

שנת תרצ"ד ,לאחר שסודרו כל הרשיונות הנדרשים ,עלה לארץ הקודש והתיישב בעיר
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 שהצטרפהאליו .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.
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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.

ב

שנת תש"ה (בכ"ף מרחשון) נולדה לזוג בתם היחידה  -דליה תחי' .למרות הקשיים של
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.

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.

ב

שנת תש"י ,בשל עבודתו ולימודיו ,נענה להצעה מיוחדת ונסע להשתקע באנגליא ,בעיר
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.

ב

חודש אייר תשי"ב לקה בהתקף־לב חמור ,ואושפז בבית־הרפואה .כעבור כשבוע ימים,
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.
(מתוך קובץ י"ג אייר  -ארבעים שנה)

ב"ישת'ה רייא ג"י יעוריא
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אירועי י"ג אייר ה'תשי"ב
ההודעה
בבוקר התקשרה הרבנית חי' מושקא בטלפון אל הת' בערל יוניק וביקשה שיבוא לביתה
(רח' ניו יורק מס'  ,346פינת 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 באנגלי' ,ואז נמסרה לה הידיעה,
אך כשחזרה הביתה כבר לא הי' כ"ק
אדמו"ר שליט"א בבית ,כי הלך ל-.770
אחרי 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.
מכתב נדיר מהרבי שבו מתעניין
בשלום בעל היארצייט

(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
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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

ב"ישת'ה רייא ג"י יעוריא
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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  )1418וכ"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'.
היו ששה אנשים שנסעו ועסקו בטהרה:
הרב דובאוו .הרב שם-טוב .אני.
אחי שמואל דוד .אברהמ'ל שם
טוב .בער'ל פוטערפאס.
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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

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

ב"ישת'ה רייא ג"י יעוריא

\

19

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
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].

20

\

י"ג אייר

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.
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־ 30סעיפים 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.

ב"ישת'ה רייא ג"י יעוריא
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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
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
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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]
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".

ב"ישת'ה רייא ג"י יעוריא

הטיפול ְ ּב ַמ ֵ ּצ ָבה
בי"א מנחם אב תשל"א ,לפני שהרב יצחק
דוד גרונר חזר לאוסטרלי' מביקורו אצל
הרבי ,קראו הרבי (אחר תפילת המנחה)
ונתן לו  26שטרות 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].
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
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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!
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

ותמשנ יוליעל תולועפ
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נת' ות"ח ,כן יבש"ט מהמשך טוב בכ"ז.
המצבה דאחי ע"ה  -צריכה איזה תיקון?
מענה לר' דוד רסקין

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)

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.
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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
 יבלח"ט  -כ"ק אדמו"ר שליט"א .והנני שואל דעת והסכמת כ"ק אדמו"רשליט"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

ותמשנ יוליעל תולועפ
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בי"ג אייר תשל"ד כתב הרב אריה לייב קפלן:
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
לאחר השיחה של שבת פרשת תזריע מצורע תנש"א ,שבה הרבי דיבר על לימוד עניני
גאולה ומשיח החליט ר' טוביה פלס ע"ה להוציא קונטרס מיוחד עם שיחות של הרבי בעניני
גאולה ומשיח.
בעמוד האחורי של קונטרס זה נדפסה הקדשה בנוסח" :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".
במקורו קונטרס זה נערך ע"י ועד להפצת שיחות בקראון הייטס ,אך ר' טוביה הוציא קונטרס
זה בעריכה מחודשת באה"ק.
הקונטרס הודפס ביום ראשון באה"ק ,ונמסר לרבי למחרתו .כאשר קיבל הרבי את הקונטרסף
אמר למזכיר ר' לייבל גרונר "מ'זאל אפדרוקן כמו שהוא ,מיט די הקדשה ,אויף צו טיילן
היינט באנאכט נאך מעריב" [=שידפיסו כמו שהיא ,עם ההקדשה ,כדי לחלק היום בלילה
אחרי מעריב].
בקשה זו נמסרה למרות שהחוברת המקורית שיצא לאור ע"י ועד להפצת שיחות הייתה
קיימת במלאי .אמנם אין אנו מבינים בדעת עליון ,אך מסתבר שזה בגלל ההקדשה המיוחדת
שהייתה בדבר מלכות יב.
(התמים (את"ה העולמי) אייר-מנ"א תשס"ד ,קפלן-וולף תשס"ט ,כפר חב"ד)
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עדות מרגשת על החיבה המיוחדת אל
משפחת ישראל אריה לייב
בשנות ה'תש"ו־ז' גב' יוכבד זלמנוב (לבית גרליק) זכתה ללוות את הרבנית חנה בעת המסע
הארוך ביציאתה מרוסיה ,וזכתה ליחס אישי ומיוחד מהרבנית חנה ע"ה .בזכרונתיה היא
משחזרת את רגע הפרידה מהרבנית חנה" :פתאום ,כמו נכנסה למחשבותיי ,חיבקה אותי
הרבנית ¬– חכמת עולם! – ואמרה ,ברכות־אמהית" :במה אוכל להודות לך ,עם איזו מתנה?!...
כל דבר יהיה קטן ואפסי ...את הרי הצלת את החיים שלי! ...מתנתי תהיה – הטובה ביותר
שנמצאת ברכושי כעת! – תמונה שלי ,ממני! – ממני! – תודתי היקרה מהזמנים הקשים
והבלתי־נשכחים בגלות הרוסית – תמונה שצולמה בשביל הפספורט לנסוע לשם  -אליו...
[לגלות צ'יאלי] ,לרב הגדול והנצחי הגאון החסידי!!! זכותו תגן עלינו לעד!!!...
ועוד תמונה יקרה ,שמורה כבבת-עיני ,של נכדתי היחידה ,היקרה והאהובה ,אותה לא
ראיתי אף-פעם ,שגרה בארץ ישראל! ארץ-הקודש!  -נותנת זאת לך אישית! ...למען תביטי
ותראי ולא תשכחי אותי ,כמו
ילד! ...שחי עם זכרון אימו! היי
ברוכה ממעיין נשמתי ,שחייך
יהיו מבריקים בשמחה ואושר!
שתחיי בכל
ִ
לחיים ארוכים!
מעשייך (כמו שכבר אמרתי
לך) ,שלנצח יהיה לך חן בעיני
אלוקים ואדם ,כמו שמתאים
לבת יהודית־חסידית!!! ובנוסף
נותנת אני לך ממחטה שלי עם
ראשי התיבות של שמי! ...היי
ברוכה לנצח מהקדוש ברוך הוא
על כל צעד ושעל! זכרי אותי,
ואל תשכחי! אני אזכור אותך
לנצח!!!".
מילים אלו מצלצלות במחשבתי
ובליבי ,עד היום ,ולנצח!"...
(מתוך תשורה של משפחת ווייספיש-
זלמנוב ל"ג בעומר תשס"ט)

מתנה יקרה מהרבנית חנה

תמונת נכדתה של הרבנית ,מרת דליה תחי' בת הוו"ח וכו' ישראל ארי' לייב ע"ה שניאורסאהן
שניתנה באותה הזדמנות לכותבת הזכרונות ,והוגשה אף היא לרבי באותו מעמד.

תשגרמ תודע
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לא ראיתי זה עשרים ותשע שנים
בימים אלו חל יום הולדתה של נכדתי האחת והיחידה – דליה תחי' .מלאו לה ארבע עשרה
שנה ,לאורך ימים ושנים טובות.
אינני מכירה אותה ,ואת אביה לא ראיתי זה עשרים ותשע שנים .זהו מקום שכואב לי מאוד,
וה' יודע מה יהיה הלאה.
אינני רוצה לחשוב על כך ,אבל אפילו מצד השכל בלבד – מבלי להביא בחשבון את הלב –
הדברים אינם כלל כפי שהם צריכים להיות ,על פי כל הדעות.
לאחר כל מה שעבר עלי ,ולאחר סוף כה מר שפקד את בעלי ז"ל – ...גם את הנעשה ברוסיה
אינני יודעת; אילו היו ידיעות טובות כלשהן ,מאמינה אני שהייתי יודעת משהו על כך –
נראה לי שאני זכאית להתראות עמהם .נו ,לך וסדר זאת!...
מכתבים – מקבלת אני לא לעתים קרובות .אני שמחה כשאני רואה את הכתב ,אבל לדעת
– אינני יודעת כמעט דבר ממה שאני מתאווה לדעת.
(שלהי מרחשוון תשי"ט .זכרונות הרבנית)

ביקור האחיין אצל הרבי
מספר ר' יצחק מאיר סוסבר ביומנו מאירועי י"ט כסלו תשל"ה:
 4:55נסע לביתו .לפני שנסע שם צדקה בקופה.
בשעה  6:00אד''ש עדיין לא חזר ויוד'ל ג"כ לא ידע מדוע .א' מסר שראה את אד''ש יוצא
מביתו והלכו כמה בחורים לבדוק זאת .פתאום הגיעה מכונית ספורט עם שתי דלתות וחנתה
מול  770וראו את אד''ש יושב ע"י הנהג ,אד''ש יצא בחיוך ליוד'ל וחצה את הכביש .מיד
נהיתה המולה מכך שאד''ש יצא בפתאומיות ממכונית אחרת ויוד'ל אמר שזה אחיין של אד''ש.

בשפה ברורה
בראשית שנות ה'תש"נ ,נכנסו נכדי ר' ישראל ארי' לייב אחיו של הרבי .בין הדברים הורה
הרבי לאחד הבנים אשר כדאי לו ללמוד את השפה הרוסית.
אולם למעשה העניין לא יצא אל הפועל באותה תקופה.
כמה שנים לאחר מכן ,במסגרת שירותו בישראל ,הוא הוצרך לנסוע למוסקבה בשליחות
מטעם המדינה .כתנאי קודם למעשה הוא נדרש ללמוד את השפה הרוסית ,ולכן שליחות זו
התעכבה עד ללימודו את השפה.
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אז הוא התבטא ,שלו הוא היה לומד את
השפה הרוסית בגיל צעיר יותר ,בעת
שהרבי הציע לו זאת ,הרי שהלימוד
היה מגיע לו יותר בקלות ,וכן שהעיכוב
בתפקידו היה נמנע.
(מפי הרב פסח צבי שמרלינג ,ששמע זאת
מחותנו המזכיר הרב בנימין קליין)

מזכרת מהרבנית בימי
השבעה
מספר המשב"ק הרב שד"ב גאנזבוג :בימי
ה״שבעה" אחר הרבנית ע״ה ,שהו בקראון
הייטס אחייניתו של הרבי  -הגב׳ דליה
 בתו של הרב ישראל אריה לייב ע"ה,והגב׳ מניה רוזן ע״ה ששימשה "אחות"
בביתו של הרבי הריי״ץ.

פדיון הבן עם מטבעות מהרבי

באחד מימי ה״שבעה" אמר לי הרבי" :רוף זיי אריין און גיב זיי צו פארשטיין אז עס איז
ניט די צייט וואס איך קען זיך פארנעמען מיט זיי ,זאלען די אויסקלייבן עפעס אקליידעל
פון דער רעבעצענס קליידלאך פאר א אנדיינקונג" ["תקרא להן פנימה [=אל הרבי] ותן
להן להבין שאין זה הזמן שאני יכול להתעסק איתן .שהן יבחרו לעצמן איזה בגד מבגדיה
של הרבנית ,שיהיה להן למזכרת״].
עשיתי כדבריו הק׳ ,ואחר כך אף בדק איתי הרבי איזה שמלות הן בחרו (בדיקה זו הייתה
לפלא בעיניי).
(בקודש חזיתיך ,עמ' )55

מטבעות לפדיון הבן
בכ"ו תשרי תשל"ו נערך "פדיון הבן" לאריאל רוטמן ,נכדו של ישראל אריה לייב.
הוריו ,אבנר ודליה רוטמן התגוררו אז בווישניגטון ,ולקראת פדיון הבן ,נשלח הרב נחום כהן
ע"ה על ידי מזכירות הרבי ,להיות הכהן הפודה בפדיון הבן של הנכד שנקרא על שם סבו.
הרב כהן ע"ה קיבל מהרבי מטבעות כסף שבהם יקיימו את הפדיון.

תשגרמ תודע
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בס״ד.

פתח דבר
לקראת ש״פ אחרי-קדושים י״ג אייר ,יום היארצייט* של הוו״ח עוסק בצ״צ רב
פעלים וכו׳ ישראל ארי׳ לייב** ,אחיו של – יבדל לחיים טובים – כ״ק אדמו״ר שליט״א,
הננו מוציאים לאור את המאמר ד״ה דבר אל בנ״י קדושים גו׳ שאמר כ״ק אדמו״ר
שליט״א – בחדרו הק׳ בבוקר לפני התפלה – ש״פ אחרי קדושים ,י״ג אייר ה׳תשכ״א.

מערכת ״אוצר החסידים״
ב׳ אייר ,תפארת שבתפארת ,שנת ה׳תנש״א (הי׳ תהא שנת אראנו נפלאות),
שנת הצדי״ק להולדת כ״ק אדמו״ר שליט״א,
ברוקלין ,נ.י.

_______
היארצייט,
*) ראה בארוכה שיחת ש״פ אחרי-קדושים ,י״ג אייר ה׳תשמ״ה – ביאור שמו של בעל ָ
והשייכות דשמו לפ׳ אחרי-קדושים .שיחת פסח שני ה׳תשמ״ז .ש״פ אחרי-קדושים ה׳תנש״א.
בלענינגראד .התחבב מאוד
לאיעוו .תקופה מסויימת שהה
ַ
ניקא ַ
**) נולד ג׳ (?) סיון תרס״ט בעיר ָ
על כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ – שהי׳ מקרב אותו ,ואף הי׳ אהוב על החסידים – שהיו סובבים אותו ומתנגחים
אתו בדברי הלכה וחסידות .שאלות שונות הופנו אליו ,בנגלה ובנסתר .בשנת תר״צ עזב את בריה״מ והתיישב
באירופא (ברלין) ,אח״כ עלה לאה״ק – שם התחתן .בשנותיו האחרונות שהה בעיר ליווערפול שבאנגלי׳.
נפטר בדמי ימיו ביום י״ג אייר ה׳תשי״ב ,וע״פ בקשת – יבלחט״א – כ״ק אדמו״ר שליט״א – הועלה ארונו
לאה״ק ,ומ״כ בעיה״ק צפת ת״ו.
תולדותיו – ראה ספר ״ימי מלך״ ח״א (קה״ת תשמ״ט) ע׳  68ואילך.

רייא ג״י סרטנוק
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י-קדוֹ ׁ ִשים ,י"ג ִא ָ ּייר ה׳תשכ"א
ת-פ ָר ׁ ַשת ַא ֲח ֵר ְ
בס״דַ ׁ .ש ָּב ּ ָ
יּלהְּ ,ב ַח ְדרֹו
ּבֹוקר ִל ְפנֵי ַה ְּת ִפ ָ
ַּב ֶ

ַדּ ֵ ּבר ֶאל ָּכל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶיהם ְקדוֹ ׁ ִשים ִּת ְהי ּו ִּכי ָקדוֹ ׁש ֲאנִ י ,1וְ ִא ָיתא
ַּב ִּמ ְד ָר ׁש 2יָ כוֹ ל ָּכמוֹ נִ יַּ ,תלְ מוּד לוֹ ַמר ִּכי ָקדוֹ ׁש ֲאנִ יְ ,קדו ּׁ ָּש ִתי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם ,וְ ָצ ִר ְ
יך
יך ׁ ַש ָ ּי ְ
לְ ָהבִ יןֵ 3א ְ
יך ֲא ִפ ּ
א-דּ ְע ָּת ְך ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָּכמוֹ נִ י .וְ לִ כְ אוֹ ָרה יֵ ׁש לוֹ ַמרְ ,דּ ַה ַּט ַעם
יל ּו ָק ַ
א-סלְ ָק ַ
א-דּ ְע ָּת ְך יָ כוֹ ל ָּכמוֹ נִ י ַ(אף ׁ ֶש ִ ּנבְ ָרא הוּא ְּב ֵאין ֲערוֹ ְך לַ ּבוֹ ֵרא) הוּאִּ ,כי ִמ ְּל ׁשוֹ ן
לְ ַה ָ ּק ַ
א-סלְ ָק ַ
(ש ָ ּקדוֹ ׁש ֲאנִ י הוּא ַה ַּט ַעם וְ ַה ַה ְס ָּב ָרה ַעל ְקדוֹ ׁ ִשים
ַה ָּכתוּב ְקדוֹ ׁ ִשים ִּת ְהי ּו ִּכי ָקדוֹ ׁש ֲאנִ י ׁ ֶ
ִּת ְהיוּ) ַמ ׁ ְש ַמעֶ ׁ ,ש ַה ִ ּצי ּווּי ְקדוֹ ׁ ִשים ִּת ְהי ּו הוּא ׁ ֶש ְ ּקדו ּׁ ָּש ָתם ׁ ֶשל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְצ ִריכָ ה לִ ְהיוֹ ת ְּבדוֹ ֶמה
א-ב ִר ְ
לִ ְקדו ּׁ ָּשתוֹ יִ ְת ָּב ֵר ְך – יָ כוֹ ל ָּכמוֹ נִ י [וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַה ַה ְס ָּב ָרה ָּבזֶ הְ ,דּ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִ ּי ְ ׂש ָר ֵאל וְ קו ְּד ׁ ָש ְּ
יך-
ל-פי-זֶ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ָהבִ ין
הוּא כּ וֹ ָ ּלא ,4לָ כֵ ן ׁ ַש ָ ּייכִ ים יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ כָ ל ָה ִענְ יָ נִ ים ִדּ לְ ַמ ְעלָ ה]ֲ .אבָ ל ַע ּ ִ
(לְ ִא ָיד ְך ִ ּג ָיסא) ַמ ְס ָקנַ ת ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְקדו ּׁ ָּש ִתי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ םֵ ,א ְ
יך זֶ ה ַמ ְת ִאים ִעם לְ ׁשוֹ ן
ַה ָּכתוּב ִּכי ָקדוֹ ׁש ֲאנִ י .ו ְּמבוֹ ָאר ְּבלִ ּקו ֵּטי-תוֹ ָרהִ ,5דּ ְקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם ִהיא ַה ְ ּקדו ּׁ ָּשה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ַעל-
(מ ֲעשֵׂ ה ַה ִּמ ְצווֹ ת) ,ו ְּקדו ּׁ ָּש ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם ִהיא ְקדו ּׁ ָּשה
יְ ֵדי ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָּתא ַ
ּ
דּ
ּ
(דּ
ּ
נַ ֲעלֵ ית ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֵאין ִא ְת ֲערו ָּתא ִ לְ ַת ָתא ְ ַמ ֲע ֵ ׂשה ַה ִמ ְצווֹ ת) ַמ ַג ַעת ׁ ָשם ,וְ נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ַעל-יְ ֵדי
ַה ְּת ׁש ּובָ ה .וְ ָצ ִר ְ
יך ֵּביאוּרֲ ,ה ֵרי ַ ּגם ְּת ׁש ּובָ ה ִהיא ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדםִ ,א ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָּתא ,וְ לָ ָּמה
נִ ְק ֵראת ְקדו ּׁ ָּש ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם.
ה-ש ָּכתוּב ׁ ָשם
ב) וְ ִה ֵ ּנה ִענְ יַ ן יָ כוֹ ל ָּכמוֹ נִ י כוּ׳ ׁ ֶש ַּב ִּמ ְד ָר ׁש ַה ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל ָּבא ְּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך לְ ַמ ּׁ ֶ
ל-ה ּ ָפסוּק 6וְ ָהיִ ָית ַרק לְ ַמ ְע ָלה יָ כוֹ ל ָּכמוֹ נִ י כוּ׳ ְ ּגדו ָ ּּל ִתי לְ ַמ ְע ָלה ִמ ְ ּגדו ַ ּּל ְתכֶ ם.
לִ ְפנֵ י-זֶ ה ַע ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ה-ש ָכתוּב ְבלִ קו ֵּטי-תוֹ ָרה ְב ִענְ יַ ן ְקדו ּׁ ָּש ִתי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְקדו ּׁ ַּש ְתכֶ םֶ ׁ ,ש ִביכָ לְ ָּתם ׁ ֶשל
ל-פי ַמ ּׁ ֶ
וְ ַע ּ ִ

 .1פרשתנו (קדושים) יט ,ב.
 .2ויק״ר פרשתנו פכ״ד ,ט .וראה גם ב״ר פ״צ ,ב.
 .3כמו שמדייק בלקו״ת נצבים נ ,ב .ובאוה״ת ריש פרשתנו (ע׳ קה) ״והוא תמוה״ .וראה סה״מ מלוקט
ח״ד ע׳ רמו.
 .4ראה זח״ג עג ,א.
 .5שם נא ,ג.
 .6תבוא כח ,ג.
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י"ג אייר

יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַ ּגם ְּב ִחינַ ת ְקדו ּׁ ָּש ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְקדו ּׁ ָּשה זוֹ
ִהיא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָדה נַ ֲעלֵ ית יוֹ ֵתר ֲ(עבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ תוֹ ָרה-ו ִּמ ְצווֹ ת),
ָצ ִר ְ
ל-דּ ֶר ְך-זֶ ה הוּא ַ ּגם ְּבנוֹ גֵ ַע לִ ׁ ְש ֵּתי ַה ְדּ ָרגוֹ ת ִדּ גְ דו ָ ּּלה ְ ּ
(גדו ָ ּּל ִתי ּוגְ דו ַ ּּל ְתכֶ ם),
יך לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ַע ֶ
ׁ ֶש ִּביכָ לְ ָּתם ׁ ֶשל יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַ ּגם ְּב ִחינַ ת ְ ּגדו ָ ּּל ִתיֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָ ּלזֶ ה ָצ ִר ְ
יך ֲעבוֹ ָדה נַ ֲעלֵ ית יוֹ ֵתר.
7
ּא-ענְ יַ ן ַה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת וְ ַה ִ ּג ּ
[ש ָ ּלכֵ ן
ילוּי ׁ ֶ
ּולְ הוֹ ִסיףִ ,דּ ְקדו ּׁ ָּשה ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּגדו ָ ּּלהִ .דּ גְ דו ָ ּּלה הו ִ
נִ ְק ֵראת ַה ֶח ֶסד ְּב ׁ ֵשם ְ ּגדו ָ ּּלה .8וְ גַ ם לְ ַה ֵּביאוּר ׁ ֶש ְ ּגדו ָ ּּלה ִהיא לְ ַמ ְע ָלה ִמ ִּמ ַדּ ת ַה ֶח ֶסדִ ,ענְ יַ ן
(ה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת)ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ִּמ ַּדת ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת ׁ ֶש ִּמ ַ ּצד
ַה ְ ּגדו ָ ּּלה ִהיא ֶח ֶסד ִ
10
9
ּ
דּ
ּ
ּ
דּ
(מ ְל ׁשוֹ ן ְקדו ּׁ ָּשה וְ ַהבְ ָ לָ ה) הוּא ָה ֶע ֶצם ׁ ֶשמובְ ָ ל ֵמ ִענְ יַ ן
ַה ְ ּגדו ָ ּּלה ִהיא ְּבלִ י ְ ּגבוּל ] ו ְּקדו ּׁ ָּשה ִ
ַה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת וְ ַה ִ ּג ּ
ל-פי-זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְּב ִחינַ ת ְ ּגדו ָ ּּל ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה
ילוּי .7וְ ַע ּ ִ
[א ָ ּלא ׁ ֶש ַּב ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים ַע ְצ ָמ ּה ִהיא ֲעבוֹ ָדה
ִמ ְ ּגדו ַ ּּל ְתכֶ ם ִהיא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים ֶ
נַ ֲעלֵ ית יוֹ ֵתר] ,וְ זֶ ה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לַ ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה ַדּ וְ ָקא הוּא ִּב ׁ ְשבִ יל ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְּב ִחינַ ת ְקדו ּׁ ָּש ִתי.
ה-ש ָּכתוּב 11וְ יָ ְספ ּו ֲענָ וִ ים ַּב ֲהוָ יָ ' שִׂ ְמ ָחה וְ ֶאבְ יוֹ נֵ י ָא ָדם ִּב ְקדוֹ ׁש
ל-פי ַמ ּׁ ֶ
ג) וְ יֵ ׁש לְ בָ ֵאר זֶ ה ַע ּ ִ
12
ּ
ּ
ּ
דּ
ּ
יִ שְׂ ָר ֵאל יָ גִ ילוּ ,ו ְּמבוֹ ָאר ְבלִ קו ֵּטי-תוֹ ָרה ְ יָ ְספו ֲענָ וִ ים ַב ֲהוָ יָ ' שִׂ ְמ ָחה ָק ֵאי ַעל ֲעבוֹ ַדת
ַה ַ ּצ ִדּ ִיקיםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ָה ֲענָ וָ ה וְ ַה ִּב ּיטוּל ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ֵהם מוֹ ִס ִיפים ִ ׂש ְמ ָחה ְּב ׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה
נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ִ ּג ּ
ילוּי ַדּ ֲהוָ יָ ' לְ ַמ ָּטה ,וְ ֶאבְ יוֹ נֵ י ָא ָדם ֵהם ַה ַּב ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה ְ[דּ תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת נִ ְק ָר ִאים
ְּב ׁ ֵשם ָא ָדם ,וְ ָלכֵ ן נִ ְק ָר ִאים ַה ַּב ֲע ֵלי ְת ׁשו ָּבה ְּב ׁ ֵשם ֶא ְביוֹ נֵ י ָא ָדם ִּכי ֵהם ֶא ְביוֹ נִ ים ִמ ְּב ִחינַ ת
ָא ָדם ְדּ תוֹ ָרה-ו ִּמ ְצווֹ ת]ֶ ׁ ,ש ֵהם ַמ ִ ּג ִיעים ִּבבְ ִחינַ ת ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ָ ּקדוֹ ׁש וּמ ּובְ ָדּ ל ִמ ְּב ִחינַ ת
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִדּ לְ ֵע ָ ּ
ילא ,לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲהוָ יָ ' .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,שהוֹ ָס ַפת ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה ַּב ֲהוָ יָ ' ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ִמ ְיתוַ ֵּסף
ְּב ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה וְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ּלוֹ הוּא ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְּב ִחינַ ת ְ ּגדו ָ ּּל ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּגדו ַ ּּל ְתכֶ םֶ ׁ .ש ַה ְ ּגדו ָ ּּלה
13
(ה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת) ַדּ ֲהוָ יָ ' ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ ִ ,היא ְ ּגדו ָ ּּלה ַה ּׁ ַש ֶ ּייכֶ ת לְ עוֹ לָ מוֹ ת וְ נִ בְ ָר ִאים,
ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְ ּגדו ַּל ְתכֶ םֶ ,א ָלא ׁ ֶש ֵי ׁש ְגבוּל ְב ַה ִה ְת ַפ ּׁ ְשטוּת וְ ַה ִגילוּי ׁ ֶשלוֹ  .וְ ִענְ יַ ן וְ יָ ְספו גוֹ ׳ ַב ֲהוָ יָ ' הוּא ׁ ֶש ִנ ְמ ׁ ֶשכֶ ת
 .7אוה״ת לך לך כרך ד תרצו ,ב.
 .8ראה שעהיוה״א פ״ד (עט ,א) ״הגדול היא מדת חסד והתפשטות״ .וראה ספר הליקוטים – דא״ח צ״צ
ערך גדול ,גדולה בתחלתו.
 .9ראה בארוכה אוה״ת ויצא צא ,סע״א ואילך .וראה שם צה ,א-ב בענין גדולתי שלמעלה מגדולתכם.
 .10באוה״ת לך לך שם ״וכן המאור הגדול על שם גדולת זיו והאור המתפשט ממנו״ .ולכאורה הכוונה,
דגדולה קאי לא רק על ההתפשטות בפועל (אור) ,אלא גם על המאור שממנו מתפשט האור .ומזה מובן דקדושה
היא בהעצם שלמעלה גם מה״מאור״ ,שמובדל מענין ההתפשטות.
 .11ישעי׳ כט ,יט.
 .12נצבים מח ,א .שם ,ד .וראה גם ד״ה מי יתנך תרנ״ד (סה״מ תרנ״ד ע׳ קז ואילך).
 .13ראה שעהיוה״א שם השייכות ד״הגדול (והגבור)״ ,להוי׳ (ואלקים).
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ר-אין-סוֹ ף ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ּׁ ַש ָ ּייכוּת לָ עוֹ לָ מוֹ תּ ְ ,גדו ָ ּּל ִתי ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ִמ ְיתוַ ֵּסף
ּבוֹ ַה ְ ּגדו ָ ּּלה ְדּ אוֹ ֵ
ַ ּגם ְּב ַה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת וְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ַדּ ֲהוָ יָ 'ְ .דּ ַה ְמ ׁ ָשכָ ה זוֹ ִהיא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקיםֲ ,ענָ וִ ים .וְ ִענְ יַ ן
14
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם)
וְ ֶאבְ יוֹ נֵ י ָא ָדם ִּב ְקדוֹ ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל יָ גִ יל ּו הוּא ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְּב ִחינַ ת ְקדו ּׁ ָּש ִתי ׁ ֶ
ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ׁש ּובָ ה.
ה-ש ָּכתוּבִ 16מי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י יוֹ נֵ ק ִמ ׁ ְש ֵדי ִא ִּמי ּגוֹ ׳ ,ו ֵּפ ֵיר ׁש
ד) וְ י ּובַ ן זֶ ה ְּב ַה ְק ִדּ יםַ 15מ ּׁ ֶ
ַר ּׁ ִש"יִ ,17מי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ יֶ ׁ ,ש ָּתבוֹ א לְ נַ ֲח ֵמנִ י ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָע ָ ׂשה יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו ׁ ֶש ְ ּג ָמלוּה ּו ָר ָעה וְ נֶ ֱא ַמר
ּבוֹ  18וַ יְ נַ ֵחם אוֹ ָתםּ .ובַ ִּמ ְד ָר ׁשִ 19א ָיתאְּ ,ב ֵאי זֶ ה ָאח כוּ׳ ֱהוֵ י אוֹ ֵמר ְּכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמין .ו ְּמבָ ֵאר
ח-צ ֶדקְ ,20דּ ַה ַּט ַעם ַעל זֶ ה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא (לְ ֵפירו ּׁש ַה ִּמ ְד ָר ׁש)ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
21
ּ
ּ
ּ
[אף ׁ ֶש ַהנְ ָהגַ ת יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו הוּא ְרבו ָּתא
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לָ נו ְכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמין וְ לֹא ְכיוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו ַ
ל-מקוֹ ם ָ ּג ַמל לָ ֶהם טוֹ בוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת] ,הוּאִּ ,כי ַהנְ ָהגַ ת
ְט ֵפי ַדּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ּלֹא נָ ֲהג ּו ִע ּמוֹ ָּכ ָראוּי ִמ ָּכ ָ
22
יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו ָהיְ ָתה ׁ ֶש ַּב ְּת ִח ָ ּלה ִצ ֵיער יוֹ ֵסף ֶאת ֶא ָחיוִּ ,בכְ ֵדי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יִ ְת ַּכ ּ ֵפר לָ ֶהם ֶה ָעוֹ ן
ר-כ ְך ָ ּג ַמל לָ ֶהם טוֹ ב) ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשיםְ 23מחוֹ ק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
ׁ ֶש ְּמכָ רוּה ּו (וְ ַרק ַא ַח ָּ
יך ָה ַר ִּבים
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ברוּך-הוּא יִ ְהיֶ ה ָלנו ְכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמין.ֲאבָ ל לֹא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים ,לָ כֵ ן אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַה ָקדוֹ ׁש ָ
וְ ָצ ִר ְ
יך לְ ָהבִ יןֲ ,ה ֵרי ַה ַּב ָ ּק ׁ ָשה ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ִהיא ַדּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ַהנְ ָהגָ ֵתינ ּו ָהיְ ָתה ׁ ֶש ּלֹא ָּכ ָראוּי
ְ
ְ
ְ
ל-מקוֹ ם יִ ְהיֶ ה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברוּך-הוּא לָ נ ּו ְּכ ָאח ,וְ ֵאיך ׁ ַש ָ ּייך ַעל זֶ ה ַהדּ ּוגְ ָמא ִדּ כְ יוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמין.ִמ ָּכ ָ

 .14כ״ה להדיא בסה״מ תרנ״ד שם ס״ע קט.
 .15בסה״מ תרנ״ד שם השייכות דענינים הנ״ל להפסוק מי יתנך וגו׳.
 .16שה״ש ח ,א.
 .17עה״פ .וראה גם יל״ש עה״פ (רמז תתקצג) .זהר ח״א קפד ,א.
 .18ויחי נ ,כא.
 .19שהש״ר עה״פ .וכ״ה בשמו״ר רפ״ה.
 .20באוה״ת מקץ שמ ,סע״ב ואילך.
 .21הטעם על זה שהמדרש מפרש ״כיוסף לבנימין״ ולא ״כיוסף לאחיו״ הוא ,כמפורש בשהש״ר שם ,״באי זה
אח יונק שדי אמי ,הוי אומר כיוסף לבנימין״ (וראה אוה״ת שם) .אבל צע״ק מדוע הבקשה דכנס״י היא שהקב״ה
יהי׳ לנו כיוסף לבנימין ,דלכאורה היתה צריכה להיות הבקשה שיהי׳ לנו ״כיוסף לאחיו״ ,שהוא רבותא טפי.
 .22ראה גם אלשיך עה״פ (מקץ מב ,ו) ויוסף הוא השליט – .הובא באוה״ת שם.
 .23בה״רבונו של עולם״ שבסדר ק״ש שעל המטה.
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י"ג אייר

ּר-ה ַּמ ְת ִחיל ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ יְ ,24דּ ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ּגוֹ ׳ ָק ֵאי
וְ ִה ֵ ּנה ְמבוֹ ָאר ְּבלִ ּקו ֵּטי-תוֹ ָרה ִדּ ּיבו ַ
ה-ש ָּכתוּב
ַעל ַצ ִדּ ִיקים ,וְ ֶא ְמ ָצ ֲא ָך בַ חוּץ ּגוֹ ׳ ָק ֵאי ַעל ַּב ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה .וְ לִ כְ אוֹ ָרה יֵ ׁש לוֹ ַמרְ ,דּ ַמ ּׁ ֶ
ְּבלִ ּקו ֵּטי-תוֹ ָרה ׁ ֶש ִּמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ָק ֵאי ַעל ַצ ִדּ ִיקים הוּא לְ ֵפירו ּׁש ַה ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ְּכ ָאח לִ י הוּא
ה-ש ֵא ֵּ
ין-כן לְ ֵפירו ּׁש ַר ּׁ ִש"י ׁ ֶש ְּכ ָאח לִ י הוּא ְּכיוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיוּ ַ ,גם ַה ְת ָחלַ ת
ְּכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמיןַ ,מ ּׁ ֶ
25
ח-צ ֶדק ְדּ זֶ ה ׁ ֶש ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְמ ָפ ֵר ׁש
ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵּבר ְּבבַ ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה ֲ .אבָ ל לְ ִפי ַה ּמ ּובָ א לְ ֵעיל ֵמ ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
ְ
ְּכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמין (וְ לֹא ְּכיוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו) הוּא ִּכי ַה ַּב ָ ּק ׁ ָשה ִהיא ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברוּך-הוּא יִ ְמחוֹ קֶאת ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ּלֹא ַעל-יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים ,מ ּובָ ן לִ כְ אוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַ ּגם לְ ֵפירו ּׁש ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְמ ַד ֵּבר ַה ָּכתוּב
ְּבבַ ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ הּ ,ובְ לִ ּקו ֵּטי-תוֹ ָרה ְמ ָפ ֵר ׁש ׁ ֶש ִּמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ָק ֵאי ַעל ַצ ִדּ ִיקים.
ה) וְ ִה ֵ ּנה 26יָ דו ַּע ְדּ ַה ַּכ ָ ּוונָ ה (לְ ַמ ְעלָ ה) ִּב ִיר ַידת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּילַ ֵ ּקט ֶאת
ָּכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדו ּׁ ָּשה ׁ ֶש ָהי ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ יְ לַ ֵ ּקט יוֹ ֵסף ֶאת ָּכל ַה ֶּכ ֶסף ַה ִ ּנ ְמ ָצא בְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,27
וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יו ַּקל לָ ֶהם ַה ָ ּגלוּתְ .דּ זֶ ה ׁ ֶש ְ ּי ִר ַידת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ַה ִּס ָּיבה לְ גָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם,
הוּא ְּב ִחיצוֹ נִ ּיוּתֲ ,אבָ ל ִּב ְפנִ ִימ ּיוּת הוּא ַא ְד ַר ָּבהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי יְ ִר ַידת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם הו ַּקל ַה ָ ּגלוּת.
ׁ ֶש ַה ְ ּגזֵ ָירה ָהיְ ָתה ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְּבגָ לוּת ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה ,28וְ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ַרד יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהי ּו
ְּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם ַרק ְרד" ּו ׁ ָשנָ הִּ 29
(כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ֵּב ֵירר ֶאת ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְפנֵ י
ְ
ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא הו ְּצ ְרכ ּו לְ בָ ֵרר ָּכ ָּ
ל-כך) ,וִ ֵית ָירה ִמזּוֹ ֶ ׁ ,ש ּקוֹ ׁ ִשי ַה ּׁ ִש ְע ּבוּד
ָהיָ ה ַרק פ"ו ׁ ָשנָ ה .30ו ִּמ ֶ ּזה מ ּובָ ןְ ,דּ זֶ ה ׁ ֶש ַה ּׁ ְשבָ ִטים ָמכְ ר ּו ֶאת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,לֹא ַרק ׁ ֶש ּלֹא
ָהיָ ה ֵה ֶיפ ְך ַה ַּכ ָ ּוונָ הֶ ,א ָ ּלא ַא ְד ַר ָּבהֵּ ,כן ָהיְ ָתה ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף יֵ ֵרד ְּת ִח ָ ּלה לְ ִמ ְצ ַריִ ם
ִּבכְ ֵדי לְ ָה ֵקל ֶאת ַה ָ ּגלוּתֶ .א ָ ּלא ׁ ֶש ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵהם לֹא יָ ְדע ּו ַה ַּכ ָ ּוונָ ה לָ כֵ ן לְ גַ ָּבם נֶ ְח ׁ ַשב זֶ ה לְ ֵח ְטא.
ּולְ ָה ִעירֶ ׁ ,ש ִּלכְ אוֹ ָרהִ ,ענְ יָ ן ַה ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל ְ[דּ זֶ ה ׁ ֶש ַה ּׁ ְשבָ ִטים ָמכְ ר ּו ֶאת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה
ְּכ ִפי ַה ַּכ ָ ּוונָ ה] הוּא ,לִ כְ אוֹ ָרהּ ַ ,גם לְ ַה ֵּביאוּר ְּ
(כמוֹ ׁ ֶשהוּא ְּב ַפ ׁ ְשטוּת) ׁ ֶש ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ִּב ִיר ַידת
 .24לקו״ת שה״ש מד ,סע״ב ואילך .והוא משנת תקס״ה – נדפס (בשינויים וכו׳) בסה״מ תקס״ה ח״א ע׳
תפז ואילך ,ועם הגהות וכו׳ – באוה״ת שה״ש כרך ב ס״ע תרעד ואילך .וראה גם סה״מ תרכ״ו (קה״ת תשמ״ט)
ע׳ קג ואילך .ד״ה מי יתנך תרנ״ד (סה״מ תרנ״ד ס״ע קד ואילך).
 .25בד״ה מי יתנך תרנ״ד הנ״ל ,דמי יתנך כאח לי הוא כיוסף לבנימין (צדיקים) ,ואמצאך בחוץ שקאי על
בעלי תשובה הוא כענין השבטים שמכרו את יוסף .וצריך ביאור ,כי המקור שפסוק זה מדבר ביוסף ואחיו הוא
(לכאורה) בפרש״י ובמדרשי חז״ל שבהערה  ,17ושם קאי זה על מי יתנך כאח לי.
 .26אוה״ת מקץ שם (שמג ,ב) .סה״מ תרנ״ד ע׳ קז.
 .27ויגש מז ,ד.
 .28לך לך טו ,יג.
 .29פרש״י עה״פ לך לך שם .מקץ מב ,ב.
 .30שהש״ר פ״ב ,יא.

רייא ג״י סרטנוק
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יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִ םִּ ,
[כ ְד ָר ׁ ַשת ֲחכָ ֵמינ ּו-זַ "לַ 31על-
ַה ּ ָפסוּק 32וַ ִ ּי ׁ ְשלָ ֵחה ּו ֵמ ֵע ֶמק ֶחבְ רוֹ ן]ֶ .א ָ ּלאֶ ׁ ,ש ְּל ִפי ֵּביאוּר זֶ הַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ַה ּׁ ְשבָ ִטים ָמכְ ר ּו ֶאת
יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם נַ ֲעשָׂ ה ַה ָ ּגלוּתִ ,ענְ יָ ן ִּבלְ ִּתי ָרצוּיַ .דּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ְּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה
ל-מקוֹ םַ ,ה ָ ּגלוּת ַע ְצמוֹ הוּא ִענְ יָ ן ִּבלְ ִּתי
ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יִ זְ כּ ּו לְ ַק ָּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהִ ,33מ ָּכ ָ
ה-ש ֵא ֵּ
ין-כן לְ ַה ֵּביאוּר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי יְ ִר ַידת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם הו ַּקל ַה ָ ּגלוּת ,זֶ ה ׁ ֶש ַה ּׁ ְשבָ ִטים
ָרצוּיַ .מ ּׁ ֶ
ָמכְ ר ּו (הוֹ ִרידוּ) ֶאת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ִענְ יָ ן ָרצוּי (וְ ַה ֵח ְטא ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ָהיָ ה ַרק ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּלֹא
ל-פי-זֶ ה יֵ ׁש לְ בָ ֵאר ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר יוֹ ֵסף לְ ַה ּׁ ְשבָ ִטים 34וְ ַע ָּתה ַאל ֵּת ָע ְצב ּו
זֶ ה ָהיְ ָתה ַּכ ָ ּוונָ ָתם) .וְ ַע ּ ִ
ּ
ּ
ּ
דּ
וְ ַאל יִ ַחר ְּב ֵעינֵ יכֶ ם ִּכי ְמכַ ְר ֶתם אוֹ ִתי ֵה ָנה ִכי לְ ִמ ְחיָ ה ׁ ְשלָ ַחנִ י ֱאל ִֹקים לִ ְפנֵ יכֶ ם ְ ,לִ כְ אוֹ ָרה,
ל-פי
ל-פי ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה וְ ַע ּ ִ
(הגַ ם ׁ ֶש ֵהם ֵה ֶיפ ְך ָרצוֹ ן ָה ֶעלְ יוֹ ן) ֵהם ַע ּ ִ
ֲה ֵרי ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ֲ
ל-פי-כֵ ןֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֲעשִׂ ַ ּיית ַה ֵח ְטא ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ִהיא ִּבבְ ִח ָירתוֹ ַה ָח ְפ ׁ ִשית
ף-ע ּ ִ
ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָּב ֵר ְך ,35וְ ַא ַ
ה-מקוֹ מוֹ תֶ ׁ 36ש ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה ְּ
(בנוֹ גֵ ַע לְ ָה ִענְ יָ נִ ים ְדּ תוֹ ָרה-ו ִּמ ְצווֹ ת)
[וְ כַ ְמבוֹ ָאר ְּבכַ ָּמ ְ
ֵאינָ ּה ִּב ְס ִת ָירה לְ ִענְ יַ ן ַה ְּב ִח ָירה] ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָה ָא ָדם ַהחוֹ ֵטא הוּא ִה ְפ ִסיד ֶאת ַע ְצמוֹ ּולְ ִפיכָ ךְ
ָראוּי לוֹ לִ בְ כּ וֹ ת ּולְ קוֹ נֵ ן ַעל ֲח ָט ָאיו ,37וְ לָ ָּמה ָא ַמר יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו ַאל ֵּת ָע ְצב ּו וְ ַאל יִ ַחר ְּב ֵעינֵ יכֶ ם
ּגוֹ ׳ .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַה ֵּביאוּר ָּבזֶ הִ ,דּ בְ כָ ל ַה ֲח ָט ִאיםָ ,ה ִענְ יָ נִ ים ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָעשָׂ ה ֵהם ְדּ בָ ִרים ִּבלְ ִּתי
ל-פי ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה
ְרצ ּויִ יםֵ ,ה ֶיפ ְך ָרצוֹ ן ָה ֶעלְ יוֹ ןַ .דּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ִּמ ֶ ּזה ׁ ֶש ַ ּגם ַה ֲח ָט ִאים ֵהם ַע ּ ִ
מ ּוכְ ָרח לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהם ַּכ ָ ּוונָ הֲ ,ה ֵרי ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ִהיא לֹא ְּב ַה ֲח ָט ִאים ַע ְצ ָמם ַחס-וְ ׁ ָשלוֹ ם ֶא ָ ּלא
ְּבזֶ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ֲח ָט ִאים יָ בוֹ א ַא ַח ָּ
ר-כ ְך לִ ְת ׁש ּובָ הֲ ,אבָ ל ַה ֲח ָט ִאים ַע ְצ ָמם ֵהם ֵה ֶיפ ְך ָרצוֹ ן
ָה ֶעלְ יוֹ ן ,וְ לָ כֵ ן ָצ ִר ְ
יך לִ בְ כּ וֹ ת ּולְ קוֹ נֵ ן ֲעלֵ ֶיהםֲ .אבָ ל זֶ ה ׁ ֶש ַה ּׁ ְשבָ ִטים ָמכְ ר ּו ֶאת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ָּבזֶ ה ִהיא (לֹא ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ ּו ְּת ׁש ּובָ ה ַעל זֶ הֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ִהיא) ְּב ַהיְ ִר ָידה
ַע ְצ ָמ ּה ,לְ ִמ ְחיָ ה ׁ ְש ָל ַחנִ י ֱאל ִֹקים לִ ְפנֵ יכֶ ם [ו ִּב ְפ ָרט לְ ַה ּמו ָּבא לְ ֵעיל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי יְ ִר ַידת יוֹ ֵסף

 .31סוטה יא ,רע״א ,הובא בפרש״י עה״פ .ב״ר עה״פ (פפ״ד ,יג) .זח״א קפד ,רע״א*.
*) חילוקי הלשונות בין הזהר והש״ס (ורש״י) נתבארו בס׳ ״תורת מנחם – תפארת לוי יצחק״ ח״א ע׳ קפו-קפז.
 .32וישב לז ,יד.
 .33תו״א ר״פ שמות (מט ,א .ועם הגהות וכו׳ – באוה״ת שמות ע׳ ז ואילך) .תו״ח ר״פ שמות .ובכ״מ.
 .34ויגש מה ,ה.
 .35לשון כ״ק מו״ח אדמו״ר בד״ה ויחלום ה׳תש״ח ספ״ט (סה״מ ה׳תש״ח ע׳  .)88וממ״ש שם לאח״ז ״וזהו״ע
הבחירה בקיום התומ״צ״ ,מוכח שג״ז הוא ״ע״פ ההשגחה כו׳״ .וראה ד״ה באתי לגני ה׳תשל״א (נדפס בקונטרס
יו״ד שבט תנש״א) ס״ה ואילך ,ובהנסמן שם הערה ( 41סה״מ מלוקט ח״ה ע׳ קנג-ד).
 .36ראה בארוכה תו״ח פ׳ תולדות ד״ה ויתן לך פ״י ואילך (יב ,ד ואילך) .לקו״ש ח״ה ע׳  .66ועוד.
 .37לשון הרמב״ם הל׳ תשובה פ״ה ה״ב.
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י"ג אייר

לְ ִמ ְצ ַריִ ם הו ַּקל ַה ָ ּגלוּתְ ,דּ יֵ ׁש לוֹ ַמר ׁ ֶש ִענְ יָ ן זֶ ה ְמרו ָּּמז ְּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ִדּ בְ ֵרי יוֹ ֵסף ַּב ָּכתוּב 38וַ ִ ּי ׁ ְשלָ ֵחנִ י
ֱאל ִֹקים לִ ְפנֵ יכֶ ם לָ שׂ וּם לָ כֶ ם ׁ ְש ֵא ִרית ָּב ָא ֶרץ ּגוֹ ׳] ,לָ כֵ ן ַאל ֵּת ָע ְצב ּו ּגוֹ ׳ ִּכי ְמכַ ְר ֶּתם אוֹ ִתי ֵה ָ ּנה.
ל-מקוֹ ם ְּבנוֹ גֵ ַע לְ יוֹ ֵסף
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֲע ַדיִ ין ָמקוֹ ם לוֹ ַמרַ ,דּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ְּל ִמ ְחיָ ה ׁ ְשלָ ַחנִ י ֱאל ִֹקים לִ ְפנֵ יכֶ ם ִמ ָּכ ָ
ַע ְצמוֹ ָהיָ ה זֶ ה ִענְ יָ ן ִּבלְ ִּתי ָרצוּי ,לָ כֵ ן הוֹ ִסיף 39לֹא ַא ֶּתם ׁ ְשלַ ְח ֶּתם אוֹ ִתי ֵה ָ ּנה ִּכי ָה ֱאל ִֹקים
וַ יְ שִׂ ֵימנִ י לְ ָאב לְ ַפ ְרעֹה ּגוֹ ׳ וּמוֹ ׁ ֵשל ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םֶ ׁ ,ש ְ ּי ִר ַידת יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ָדּ בָ ר
ל-דּ ֶר ְך-זֶ ה הוּא ְּבכָ ל ָה ִענְ יָ נִ ים ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲחבֵ ירוֹ .40
ָרצוּי ַ ּגם ְּבנוֹ גֵ ַע לְ יוֹ ֵסףּ [ .ולְ ָה ִעירֶ ׁ ,ש ַע ֶ
ְ
וְ כַ ְמבוֹ ָאר ַּב ַּתנְ יָ אֶ ׁ 41ש ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ּגוֹ ֵמל לַ ֲחבֵ ירוֹ ֵה ֶיפך ַה ּטוֹ בָ ,ה ֱא ֶמת ִהיא ׁ ֶש ֵּמ ֵאת ה׳ ָהיְ ָתה
ּזֹאת לוֹ  ,וְ יֵ ׁש לְ הוֹ ִסיףְ ,דּ ִמ ֶ ּזה מ ּובָ ן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ּלוֹ טוֹ בָ ה ִמ ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכל ְדּ ָעבֵ יד ַר ֲח ָמנָ א לְ ַטב
ָעבֵ ידֶ .42א ָ ּלא ׁ ֶש ִּב ְמכִ ַירת יוֹ ֵסף ָהיָ ה זֶ ה ְּבגִ ּ
ילוּי].
ל-פי ַה ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ָּכל ָה ִענְ יָ נִ ים ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ֵהם ְּב ַתכְ לִ ית ַה ִדּ ּיוּק ,יֵ ׁש לוֹ ַמרְ ,דּ זֶ ה ׁ ֶש ָאנ ּו
ו) וְ ִה ֵ ּנה ַע ּ ִ
ְ
ָ
ּ
ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ִמי יִ ֶּתנְ ך ְּכ ָאח לִ י ְּכ ֶד ֶרך ׁ ֶש ָע ָ ׂשה יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו ַ[דּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ָעשׂ ּו ָדּ בָ ר ִבלְ ִּתי ָרצוּי ִמ ָּכל-
ָמקוֹ ם ָ ּג ַמל לָ ֶהם טוֹ בוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת] ,הוּאִּ ,כי ָּכל ָדּ בָ ר ִּבלְ ִּתי ָרצוּי ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֶ ׂשה הוּא דּ ּוגְ ַמת
ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַה ּׁ ְשבָ ִטים לְ יוֹ ֵסף ׁ ֶש ָּמכְ ר ּו אוֹ תוֹ לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַה ַּב ָ ּק ׁ ָשה ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ִהיא,
ַדּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו ַה ּלֹא טוֹ בִ ים ָ ּג ַר ְמנ ּו לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא ִענְ יָ ן ׁ ֶש ְּבד ּוגְ ַמת ְמכִ ַירתְ
יוֹ ֵסף לְ ִמ ְצ ַריִ ם ְּ
ל-מקוֹ ם יִ גְ מוֹ ל לָ נ ּו טוֹ בוֹ ת ְּכ ֶד ֶרך ׁ ֶש ָע ָ ׂשה יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו .וְ ָה ִענְ יָ ן
(כ ִדלְ ַק ָּמן) ִמ ָּכ ָ
הוּאִ ,דּ ִיר ַידת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה לְ ַמ ָּטה וְ ִה ְתלַ ְּב ׁשו ָּת ּה ַּב ּגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲה ִמית ִהיא ָ ּגלוּת ַמ ָּמ ׁש ,43וִ ֵית ָירה
ה ַּב ֲה ִמית .וְ ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ִּב ִיר ַידת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהִמ ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִהיא ְּב ׁ ִשבְ יָ ה ּובְ ַמ ֲא ַסרַ 44ה ּגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ַ
ה ַּב ֲה ִמית וְ ֶחלְ קוֹ ָּבעוֹ לָ ם וְ לַ ֲעשׂ וֹ ָתם ֵּכלִ יםלְ ַמ ָּטה ִהיא ִּבכְ ֵדי לְ בָ ֵרר ּולְ זַ ֵּכ ְך ֶאת ַה ּגוּף וְ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַ
לֶ ֱאלֹקוּת וְ גַ ם ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה לְ ַמ ָּטה ִּת ְת ַע ֶ ּלה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה נַ ֲעלֵ ית יוֹ ֵתר ִמ ְּכמוֹ

 .38ויגש מה ,ז .ולהעיר ,שעפ״ז יומתק שפסוק זה (וישלחני גו׳ לפליטה גדולה) נאמר לאחרי כי זה שנתים
הרעב גו׳ (ויגש שם ,ו) – כי ״שנתים הרעב גו׳״ הוא ביאור על ״למחי׳ שלחני אלקים לפניכם״ (שאמר לפנ״ז)
בשנות הרעב ,ואח״כ הוסיף וישלחני גו׳ שזה נוגע להזמן שלאח״ז.
 .39ויגש שם ,ח.
 .40ועפ״ז יובן מ״ש בתניא ספי״ב ״וכן דברים שבין אדם לחבירו כו׳ ללמוד מיוסף עם אחיו״ – ראה
בארוכה לקו״ש ח״ה ע׳ .247
 .41אגה״ק סכ״ה (קלח ,ב) .ולהעיר ,דהחיוב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה (ברכות נד ,א) הוא
(בפשטות) גם כשזה בא ע״י אדם שהוא בעל בחירה.
 .42ברכות ס ,סע״ב.
 .43תניא פל״ז (מח ,סע״א).
 .44ראה תניא פל״א (מ ,סע״א) ״כמשל בן מלך שהי׳ בשבי׳ וטוחן בבית האסורים כו׳״.
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ׁ ֶש ָהיְ ָתה קוֹ ֶדם יְ ִר ָיד ָת ּה .ו ִּמ ֶ ּזה מ ּובָ ןְ ,דּ כָ ל ֶרגַ עֶ ׁ 45ש ָה ָא ָדם ֵאינוֹ עוֹ בֵ ד ֶאת ֲעבוֹ ָדתוֹ ַ ,ה ַ ּצ ַער
ה ַּב ֲה ִמיתֵ ,הם לְ לֹא ַּתכְ לִ ית.וְ ַה ִ ּי ּסו ִּרים ְדּ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ִהיא ְּבגָ לוּת ּובְ ַמ ֲא ַסר ַה ּגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ַ
ִדּ בְ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָה ָא ָדם עוֹ בֵ ד ֶאת ה׳ֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה נִ ׁ ְשלֶ ֶמת ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ִדּ ִיר ַידת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה לְ ַמ ָּטה
ְּבנוֹ גֵ ַע לִ ׁ ְשנֵ י ִענְ יָ נִ ים ַה ִ ּנזְ ָּכ ִרים-לְ ֵעיל ֵּ
ה ַּב ֲה ִמית וְ ֶחלְ קוֹ ָּבעוֹ לָ ם[בירוּר וְ זִ יכּ ו ְּך ַה ּגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ַ
ְ
וְ ָה ֲעלִ ָ ּיה ְדּ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה]ֲ ,ה ֵרי ַה ַּת ֲענוּג ְדּ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ִהיא ַמ ׁ ְשלֶ ֶמת ְרצוֹ ן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברוּך-הוּאלְ בָ ֵרר ּולְ זַ ֵּכ ְך ֶאת ַה ּגוּף ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה נִ ׁ ְשלֶ ֶמת ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ְדּ ִד ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים וְ כֵ ן ֵמ ָה ֲעלִ ָ ּיה ׁ ֶש ָ ּל ּה
ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָד ָת ּה לְ ַמ ָּטה הוּא ַּת ֲענוּג ָ ּגדוֹ ל ְּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ִּב ׁ ְשבִ יל זֶ ה ְּכ ַדאי ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ׁ ֶש ָ ּל ּה
ל-ש ֵּכן ְּב ָה ְרגָ ִעים ׁ ֶשהוּא
ֵמ ַהיְ ִר ָידהֲ .אבָ ל ִּב ְרגָ ִעים ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ָה ָא ָדם ֵאינוֹ עוֹ בֵ ד ֲעבוֹ ָדתוֹ [ו ִּמ ָּכ ׁ ֶ
ה ַּב ֲה ִמית,עוֹ ֶ ׂשה ִענְ יָ נִ ים ִּבלְ ִּתי ְרצ ּויִ ים] ,זֶ ה ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִהיא ְּבגָ לוּת ּובְ ַמ ֲא ָסר ְּב ַה ּגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ַ
וְ ַה ַ ּצ ַער וְ ַה ִ ּי ּסו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ּה ִמ ֶ ּזהֵ ,הם לְ לֹא ַּתכְ לִ ית .וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִהיא ֵחלֶ ק ֱאלוֹ ַק ּה ִמ ַּמ ַעל
ַמ ָּמ ׁשֲ ,46ה ֵרי ַה ָ ּגלוּת וְ ַה ַ ּצ ַער ְדּ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה הוּא ַ ּ
(גם) ָ ּגלוּת וְ ַצ ַער ְדּ ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה .47וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ַהנְ ָהגָ ה ִּבלְ ִּתי ְרצ ּויָ ה ׁ ֶשל ָה ָא ָדם (כּ וֹ לֵ ל ַ ּגם זֶ ה ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַמ ֵ ּלא ׁ ְשלִ יחוּתוֹ ּ ַ ,גם ְּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ בֵ ר
ֲעבֵ ָירה) הוּא עוֹ שֶׂ ה ְּכבַ ָ ּיכוֹ ל לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ל-דּ ֶר ְך ַמה ּׁ ֶש ָעשׂ ּו ַה ּׁ ְשבָ ִטים לְ יוֹ ֵסף,
ברו ְּך-הוּא ַע ֶׁ ֶש ָּמכְ ר ּו אוֹ תוֹ לְ ֶעבֶ ד וְ זֶ ה ָ ּג ַרם ַא ַח ָּ
ר-כ ְך ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּגם ְּב ַמ ֲא ָסר.
וְ עוֹ ד ִענְ יָ ן ָּבזֶ הֶ ׁ ,ש ְּבנוֹ גֵ ַע ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ּׁ ְש ָב ִטים לְ יוֹ ֵסף נֶ ֱא ַמרֲ 48א ׁ ֵש ִמים ֲאנַ ְחנ ּו ּגוֹ ׳ ְּב ִה ְת ַחנְ נוֹ
ֵאלֵ ינ ּו וְ לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ּגוֹ ׳ְ ,דּ זֶ ה ׁ ֶש ּלֹא ִר ֲיחמ ּו ָעלָ יו ְּב ִה ְת ַח ְ ּננוֹ ֲאלֵ ֶיהם ִהיא ַא ׁ ְש ָמה ְ ּגדוֹ לָ ה יוֹ ֵתר
ל-דּ ֶר ְך-זֶ ה הוּא ְּב ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשלֶ ׁ ,ש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה [וְ ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה] ִמ ְת ַח ְ ּננִ ים לְ ָה ָא ָדם
ֵמ ַה ְּמכִ ָירה ַע ְצ ָמ ּהַ ,49ע ֶ
ׁ ֶש ּיוֹ ִציא אוֹ ָתם ֵמ ַה ָ ּגלוּת וְ ַה ַּמ ֲא ָסרּ ,וכְ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע לְ קוֹ ל ְּת ִחי ָ ּנ ָתם הוּא ְּ
(ב ִענְ יָ ן זֶ ה)
ָ ּגרו ַּע יוֹ ֵתר ֵמ ַה ַהנְ ָהגָ ה ַה ִּבלְ ִּתי ְרצ ּויָ ה ַע ְצ ָמ ּה.
ז) וְ זֶ ה ּו ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ יְּ ,כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָעשָׂ ה יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיוְ ,דּ כַ ָּמה ִענְ יָ נִ ים ָּבזֶ הִ .דּ כְ מוֹ ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף
ִּכלְ ֵּכל ֶאת ֶא ָחיו וְ ֶאת ַט ּ ָפם 50וְ גַ ם נָ ַתן לָ ֶהם ֲאח ּו ָ ּזה ְּב ֵמ ַיטב ָה ָא ֶרץֵּ ,51כן ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש-
ל-מקוֹ ם יִ ֵּתן לָ נ ּו ָּכל טוֹ בּ .וכְ מוֹ ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף לֹא ָהיָ ה ִטינָ א
ָּברו ְּך-הוּא ַדּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנָ יו ִמ ָּכ ָ

 .45בהבא לקמן – ראה בארוכה סה״מ מלוקט ח״א ע׳ לח ואילך.
 .46תניא רפ״ב.
 .47ראה אגה״ת ספ״ו ורפ״ז .ובכ״מ .וראה סנהדרין מו ,א :בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת כו׳.
 .48מקץ מד ,כא.
 .49רמב״ן עה״פ שם.
 .50ויגש מז ,יב .ויחי נ ,כא.
 .51ויגש שם ,יא.
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י"ג אייר

ְּבלִ ּבוֹ ַעל ֶא ָחיו ַעל זֶ ה ׁ ֶש ָּמכְ ר ּו אוֹ תוֹ לְ ֶעבֶ ד ְ[דּ נוֹ ָסף לְ זֶ ה ׁ ֶש ְּבפוֹ ַעל ָ ּג ַמל לָ ֶהם טוֹ בוֹ תּ ַ ,גם ְּבלִ ּבוֹ
לֹא ָהיָ ה ּלוֹ ִטינָ א ֲעלֵ ֶיהם] וְ ַא ְד ַר ָּבא ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ׁ ֶש ִ ּי ְת ַּכ ּ ֵפר ֲעווֹ נָ ם [וְ כַ ּמ ּובָ א לְ ֵעיל ָ(ס ִעיף ד) ְדּ זֶ ה
ׁ ֶש ִ ּצ ֵיער אוֹ ָתם הוּא ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יִ ְת ָמ ֵרק ֲעווֹ נָ ם]ֵּ ,כן ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְמחוֹ ל לָ נ ּו ַעל ָּכל ֲעוֹ נוֹ ֵתינוֶּ ׁ .ש ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ַדּ ֲעוֹ ן ְמכִ ַירת יוֹ ֵסף ָהיְ ָתה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָהיָ ה לָ ֶהם
ַצ ַער ,וְ ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא יְ כַ ּ ֵפר לָ נ ּו ֶאת ֲעוֹ נוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ּלֹא ַעל-יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים.ְ
ח-צ ֶדקֶ ׁ ,20ש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברוּך-הוּא הוּא כּ ֹל יָ כוֹ ל לִ ְמחוֹ ל ְּבלִ י יִ ּסו ִּרים .וְ הוּאש ָּכ ַתב ַה ֶ ּצ ַמ ֶּוכְ מוֹ ׁ ֶ
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ְ
ְ
ל-דּ ֶרך ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו-זַ "ל ׁ ָש ֲאל ּו לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברוּך-הוּא וְ ָא ַמר יַ ֲע ֶ ׂשה ְּת ׁש ּובָ ה וְ יִ ְת ַּכ ּ ֵפרַע ֶ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ברוּך-הוּא ׁ ֶש ְל ַמ ְעלָ ה ֵמ ִה ׁ ְש ַתלְ ׁ ְשלוּת ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְהיוֹ ת ַה ַכ ָפ ָרה ְבלִ י יִ סו ִּריםלוֹ ֶ ׁ .ש ִמ ַ ּצד ַה ָקדוֹ ׁש ָ
(וַ ֲא ִפ ּ
יל ּו ְּבלִ י ָק ְר ָּבן) ֶא ָ ּלא ַעל-יְ ֵדי ְּת ׁש ּובָ ה ִּבלְ בַ דּ .וכְ מוֹ ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ ּו ְּת ׁש ּובָ ה
53
ְ[דּ ֵמ ַה ְּט ָע ִמים ׁ ֶש ִ ּצ ֵיער אוֹ ָתם הוּא ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ ּו ְּת ׁש ּובָ ה ֶ ׁ ,ש ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּצ ֵיער אוֹ ָתם ָא ְמר ּו
ֲאבָ ל ֲא ׁ ֵש ִמים ֲאנַ ְחנ ּו ּגוֹ ׳]ֵּ ,כן ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא ׁ ֶש ְ ּיעוֹ ֵרר אוֹ ָתנ ּו לָ ׁשוּב ֵאלָ יוּ
ּ
[וְ ׁ ֶש ַה ִה ְתעוֹ ְררוּת לִ ְת ׁש ּובָ ה ִּת ְהיֶ ה ׁ ֶש ּלֹא ַעל-יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים] .וכְ מוֹ ׁ ֶשיוֹ ֵסף נִ ֵיחם ֶאת ֶא ָחיו וְ ָא ַמר
לָ ֶהם ַאל ֵּת ָע ְצב ּו ּגוֹ ׳ ִּכי ְמכַ ְר ֶּתם אוֹ ִתי ֵה ָ ּנה ִּכי לְ ִמ ְחיָ ה ׁ ְשלָ ַחנִ י ֱאל ִֹקים לִ ְפנֵ יכֶ םֶ ׁ ,שהוֹ ִד ַיע
וְ גִ ָ ּלה לָ ֶהם ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ַה ּ ְפנִ ִימית ְּבזֶ ה ׁ ֶש ָּמכְ ר ּו אוֹ תוֹ לְ ִמ ְצ ַריִ םְ ,דּ לֹא ַרק ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ֵה ֶיפ ְך ָרצוֹ ן
ָה ֶעלְ יוֹ ן ֶא ָ ּלא ַא ְד ַר ָּבה זֶ ה ָהיָ ה ָרצוֹ ן ָה ֶעלְ יוֹ ן ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יו ַּקל ַה ָ ּגלוּת ַּ
(כ ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל
ּ
ָס ִעיף ה)ֵּ ,כן ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ּ
ברו ְּך-הוּאְ ,דּ לֹא ַרק ׁ ֶש ִ ּי ְמחוֹ ל לָ נ ּו ֶאת ֲעוֹ נוֹ ֵתינו ֶא ָלא54
יְ ֵת ָירה ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֶ ּלה ׁ ֶש ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ַה ּ ְפנִ ִימית ְדּ ַה ֲח ָט ִאים ִהיא ַה ַּמ ֲעלָ ה ִדּ ְת ׁש ּובָ ה  ,וְ ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּלית ַה ַּכ ָ ּוונָ ה וְ ַה ַּתכְ לִ ית ְדּ ַה ֲח ָט ִאים ,נֶ ְה ּ ָפכִ ים ֵהם לְ זָ כִ ּיוֹ ת.55

 .52ירושלמי מכות פ״ב ה״ו .יל״ש יחזקאל רמז שנח .יל״ש תהלים רמז תשב .וראה בארוכה ד״ה וכל אדם
גו׳ ה׳תשכ״ג (נדפס בקונטרס וא״ו תשרי תנש״א) ס״ד ואילך (סה״מ מלוקט ח״ה ע׳ יז ואילך).
 .53ראה כלי יקר עה״פ מקץ מב ,טז ״וכל זה עשה כדי שיכירו בחטאם ויתוודו״.
 .54אף שאין זה דומה ממש ,כנ״ל סעיף ה.
 .55ראה תניא פ״ז (יב ,א) .בתניא שם ,דזה שזדונות נעשים כזכיות הוא בתשובה מאהבה רבה .אבל ע״פ
מ״ש בתניא שם שהטעם על זה הוא ״הואיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה״ ,יש לומר ,דכיון שכל בעל תשובה
(גם כשהתשובה שלו אינה מאהבה רבה) הוא נעלה יותר מצדיק [כמובן מפס״ד הרמב״ם שבהערה הבאה*] ,הרי
הטעם שבתניא ״הואיל ועי״ז בא כו׳״ הוא בכל הדרגות דתשובה ,ולכן י״ל שבכללות ,הענין דהפיכת זדונות
הוא בכל תשובה** ,אלא שעיקר הענין הוא בתשובה מאהבה רבה.
*) דמזה שבהדין שבע״ת הוא למעלה מצדיק אינו אומר שום תנאי ,מובן שמדבר בכל בעל תשובה .ועוד,
דהטעם על זה שמעלת בע״ת גדולה יותר ממעלת הצדיקים הוא ״מפני שהם כובשין יצרם יותר״ וטעם זה
הוא בכל בע״ת (ואדרבה ,כשהתשובה שלו היא ״באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה״ (לשון אדה״ז בתניא שם)
אינו כובש את יצרו).
**) והא דאיתא בגמרא (יומא פו ,ב) שדוקא בתשובה מאהבה נעשים זדונות כזכיות משא״כ בתשובה מיראה –
בדוחק אולי י״ל שהכוונה שם היא בתשובה מיראת העונש ,שבתשובה זו אין גם העילוי דכובש את יצרו .ועצ״ע.
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ח) וְ ִה ֵ ּנה ַאף ׁ ֶש ִּבכְ לָ ל ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה ִהיא נַ ֲעלֵ ית יוֹ ֵתר ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ תוֹ ָרה-ו ִּמ ְצווֹ ת,
ל-מקוֹ ם
ׁ ֶש ָ ּלכֵ ן ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּב ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה עוֹ ְמ ִדין ֵאין ַצ ִדּ ִיקים ְ ּגמו ִּרין יְ כוֹ לִ ין לַ ֲעמוֹ ד ּבוֹ ִ ,56מ ָּכ ָ
ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ְדּ ִד ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים נִ ׁ ְשלֶ ֶמת ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים ַדּ וְ ָקא .וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינוּ-
ית-ה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהיָ ה ְּב ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ִּבנְ יָ ִמין ַדּ וְ ָקא הוּא ִּכי ִּבנְ יָ ִמין לֹא
זַ "לְ 57דּ ַה ַּט ַעם ַעל זֶ ה ׁ ֶש ֵּב ַ
ָהיָ ה ִּב ְמכִ ַירת יוֹ ֵסףְ ,דּ לִ כְ אוֹ ָרה ֵאינוֹ מ ּובָ ןֲ ,ה ֵרי ַה ּׁ ְשבָ ִטים ָעשׂ ּו ְּת ׁש ּובָ ה ַעל זֶ ה ׁ ֶש ָּמכְ ר ּו ֶאת
יוֹ ֵסףּ ,ובְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּב ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה עוֹ ְמ ִדין ֵאין ַצ ִדּ ִיקים ְ ּגמו ִּרין יְ כוֹ לִ ין לַ ֲעמוֹ ד ּבוֹ  ,וְ לָ ָּמה נִ בְ נָ ה
ית-ה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְּב ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ִּבנְ יָ ִמין ַדּ וְ ָקא .ו ְּמבוֹ ָאר ַּב ֲח ִסידוּתֶ ׁ ,58ש ַה ַּמ ֲעלָ ה ְדּ בַ ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה ַעל
ֵּב ַ
ַצ ִדּ ִיקים ִהיא ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ׁש ּובָ ה ַמ ִ ּג ִיעים לְ ַמ ְעלָ ה יוֹ ֵתרֲ ,אבָ ל ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ִ ּג ּ
ילוּי
ית-ה ִּמ ְק ָדּ ׁש
ֱאלֹקוּת לְ ַמ ָּטהִ ,דּ ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים .וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ֵּב ַ
ּא-ענְ יַ ן ִדּ ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ,לָ כֵ ן ָהיָ ה ְּב ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ִּבנְ יָ ִמין.
הו ִ
וְ ָה ִענְ יָ ן הוּאְ ,דּ ַמ ֲע ַלת ַה ַּב ֲע ֵלי ְת ׁשו ָּבה לְ גַ ֵּבי ַצ ִדּ ִיקים ִהיא ׁ ֶש ֵהם כּ וֹ ְב ׁ ִשים ֶאת יִ ְצ ָרם,59
ַה ַּמ ֲעלָ ה ְדּ ִא ְת ַּכ ְפיָ א ,ו ַּמ ֲעלַ ת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים ִהיא ׁ ֶש ֵהם ְמ ַה ּ ְפכִ ים ֶאת יִ ְצ ָרם ַה ַּמ ֲעלָ ה ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א.
ו ֵּמ ַה ִח ּ
ילו ִּקים ׁ ֶש ֵּבין ִא ְת ַּכ ְפיָ א וְ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א הוּאֶ ׁ ,60ש ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ַּכ ְפיָ א הוּא ַה ְמ ׁ ָשכַ ת אוֹ ר-
61
ּ
ּ
ֵאין-סוֹ ף ׁ ֶש ְל ַמ ְעלָ ה ֵמ ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת ַּ
א-א ֳח ָרא ִא ְס ַּת ֵלק יְ ָק ָרא
[כ ַּמ ֲא ָמר ַּכד ִא ְת ַּכ ְפיָ א ִס ְט ָר ָ
א-ב ִר ְ
ְדּ קו ְּד ׁ ָש ְּ
יך-הוּא ְּבכו ְּּלה ּו ָעלְ ִמיןַ ,ה ְמ ׁ ָשכַ ת ָהאוֹ ר ׁ ֶשהוּא ְּבכו ְּּלה ּו ָעלְ ִמין ְּב ׁ ָשוֶ ה ,אוֹ ר
ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ּׁ ַש ָ ּייכוּת לָ עוֹ לָ מוֹ ת]ֲ ,אבָ ל ַה ִ ּג ּ
ילוּי ְדּ ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ַּכ ְפיָ א ִהיא ְּבאוֹ ֶפן
ְ
ׁ ֶש ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ֵאינוֹ ְּכלִ י לָ זֶ ה ְ[דּ ִמ ֶ ּזה ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ַה ַּת ְח ּתוֹ ן הוּא ְּב ַמ ָ ּצב ׁ ֶש ָ ּצ ִריך לִ כְ ּפוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ
נֶ גֶ ד ְרצוֹ נוֹ וְ ִטבְ עוֹ  ,מ ּובָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ְּכלִ י לְ גִ ּ
ילוּי ֱאלֹקוּת]ּ ,ובִ כְ ֵדי ׁ ֶש ַה ַּת ְח ּתוֹ ן יִ ְהיֶ ה ְּכלִ י לְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי
הוּא ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א.

 .56רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ד – כדעת ר׳ אבהו (ברכות לד ,ב).
 .57ספרי עה״פ ברכה לג ,יב.
 .58אוה״ת שה״ש כרך ב (ד״ה מי יתנך) ע׳ תרנ .סה״מ תרכ״ו ע׳ קיא .ועוד.
 .59רמב״ם שם.
 .60בהבא להלן ראה גם ד״ה באתי לגני ה׳תשל״א (נדפס בקונטרס יו״ד שבט תנש״א) סעיף יו״ד ואילך
(סה״מ מלוקט ח״ה ע׳ קס ואילך) .וש״נ.
 .61ראה תניא פכ״ז ולקו״ת ר״פ פקודי (מזח״ב קכח ,ב .וראה גם שם סז ,ב .קפד ,א) .תו״א ויקהל פט ,ד.
לקו״ת חוקת סה ,ג .וראה ד״ה באתי לגני ה׳שי״ת פ״א (סה״מ ה׳שי״ת ע׳  111ואילך).
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י"ג אייר

(גם ְּכ ׁ ֶשהוּא ְּב ַד ְר ַ ּגת ֵּבינוֹ נִ י וַ ֲא ִפ ּ
ל-פי ַה ָ ּידו ַּעֶ ׁ 62ש ָּכל ֶא ָחד ַ ּ
יל ּו לְ ַמ ָּטה ִמ ֵּבינוֹ נִ י) ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּיים
וְ ַע ּ ִ
63
ִמ ְצווֹ ת נִ ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם ַצ ִדּ יק ִּ
[כי ְּכלָ לוּת ַה ִּמ ְצווֹ ת נִ ְק ָראוֹ ת ְּב ׁ ֵשם ְצ ָד ָקה  ,וְ לָ כֵ ן ַה ְמ ַק ֵ ּיים ֶאת
(מ ְצווֹ ת ,])62יֵ ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ָה ִענְ יָ ן ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א
ַה ִּמ ְצווֹ ת נִ ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם ַצ ִדּ יק ַעל ׁ ֵשם ַה ְ ּצ ָד ָקה ִ
ּ
ּ
דּ
ּ
ּ
ּ
הוּא לֹא ַרק ְּב ַצ ִדּ ִיקים ִּכ ְפ ׁשו ָּטם ֶא ָ ּלא ַ ּגם ִּב ְמ ַק ְ ּי ֵימי ִמ ְצווֹ ת ִבכְ לָ ל ְ .כֵ יוָ ן ׁ ֶשלֹא נִ ְתנו ַה ִמ ְצווֹ ת
ֶא ָ ּלא לְ ָצ ֵרף ָּב ֶהן ֶאת ַה ְּב ִר ּיוֹ ת(ֵ 64צירוּף ִמ ְּל ׁשוֹ ן ֵּבירוּר וְ זִ יכּ ו ְּך)ּ ,ובְ כָ ל ּ ַפ ַעם ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ְמ ַק ֵ ּיים
ה ַּב ֲה ִמיתֲ ,ה ֵרי ְּבנוֹ גֵ ַע לִ ְפ ָרט זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָּב ֵרר ְּכבָ ר הוּאִמ ְצוָ ה נִ ְת ָּב ֵרר ּ ְפ ָרט ׁ ֶשל ַה ּגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ַ
ְּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יקִ ,א ְת ַה ּ ְפכָ א.
ּר-ה ַּמ ְת ִחיל לְ ָה ִבין ִענְ יַ ן ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י
ט) וְ יֵ ׁש 65לְ ַק ּׁ ֵשר זֶ ה ִעם ַה ְמבוֹ ָאר ְּב ַה ַּמ ֲא ָמר ִדּ ּיבו ַ
ילוּק ֵּבין ּ ֶפ ַסח ִר ׁאשוֹ ן לְ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י הוּא ְּב ֶה ְת ֵאם לְ ַה ִח ּ
ח-צ ֶדק)ְ 66דּ ַה ִח ּ
ילוּק ׁ ֶש ֵּבין חוֹ ֶד ׁש
(לְ ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
נִ ָיסן לְ חוֹ ֶד ׁש ִא ָ ּיירֶ ׁ .ש ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ חוֹ ֶד ׁש נִ ָיסןֶ ׁ ,ש ִענְ יָ נוֹ הוּא יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םִ ,היא ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ סוּר
ֵמ ָרעַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָה ַרע הוּא ְּב ָת ְק ּפוֹ וְ ָה ֲעבוֹ ָדה ִהיא לִ ְהיוֹ ת סוּר ֵמ ָרע ,לָ ֵצאת וְ לִ בְ רוֹ ַח ֵמ ָה ַרע,
68
ִא ְת ַּכ ְפיָ א .67וְ ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ חוֹ ֶד ׁש ִא ָ ּייר ִהיא ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א .וְ כַ ְמבוֹ ָאר ְּבלִ ּקו ֵּטי-תוֹ ָרה
אשוֹ נָ ה
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ֲעבוֹ ָדה ָה ִר ׁ
ְּב ֵפירו ּׁש ַה ָּכתוּבְּ 69ב ֶא ָחד לַ חוֹ ֶד ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ּגוֹ ׳ לְ ֵצ ָ
א-א ֳח ָראּ ,ולְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ָּב ָאה ֲעבוֹ ָדה
ִדּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ,חוֹ ֶד ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ןִ ,היא ִא ְת ַּכ ְפיָ א ִס ְט ָר ָ
ׁ ְשנִ ָ ּיה ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ,חוֹ ֶד ׁש ַה ּׁ ֵשנִ יִ ,א ְת ַה ּ ְפכָ א .וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ִענְ יָ נוֹ ַה ְמיו ָּחד ׁ ֶשל חוֹ ֶד ׁש ִא ָ ּייר הוּא
ל-פי-זֶ ה
ְס ִפ ַירת ָהעוֹ ֶמרֶ ׁ ,70ש ִענְ יָ נוֹ הוּאֵּ 71בירוּר ַה ִּמדּ וֹ ת וַ ֲה ִפיכָ ָתם לִ ְקדו ּׁ ָּשהִ ,א ְת ַה ּ ְפכָ א .וְ ַע ּ ִ
ְמבָ ֵאר ְּב ַה ַּמ ֲא ָמרַ 72ה ַּט ַעם ַעל זֶ ה ׁ ֶש ְּב ֶפ ַסח ִר ׁ
אשוֹ ן ָח ֵמץ ָאסוּר ְּבבַ ל יֵ ָר ֶאה ּובַ ל יִ ָּמ ֵצא ּובְ ֶפ ַסח
ׁ ֵשנִ י ָח ֵמץ ו ַּמ ָ ּצה ִע ּמוֹ ַּב ַּביִ תִּ ,73כי ְּב ֶפ ַסח ִר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ַה ִּמדּ וֹ ת ֲע ַדיִ ין ֵאינָ ן ְמבוֹ ָררוֹ ת (וְ ָה ֲעבוֹ ָדה

 .62לקו״ת שה״ש טז ,ג .ד״ה מי יתנך באוה״ת שה״ש (כרך ב ס״ע תרלד ואילך .שם ע׳ תרעה) .ובסה״מ
תרנ״ד (ע׳ קה) .ובכ״מ.
 .63ראה תניא פל״ז (מח ,ב) ,הובא בלקו״ת שם .וראה בהנסמן בסה״מ מלוקט ח״א ע׳ רח הערה .33
 .64ב״ר רפמ״ד .וש״נ.
 .65כמה מהענינים דלקמן בנוגע לפסח שני – נעתקו (בקיצור) בלקו״ש ח״ד ס״ע  1301ואילך.
 .66נדפס באוה״ת בהעלותך ע׳ שסז ואילך .וראה ד״ה זה ה׳תשל״ח – נדפס בסה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קמג ואילך.
 .67תניא פל״א (מ ,ב).
 .68במדבר ג ,א.
 .69במדבר א ,א.
 .70ראה גם לקו״ש ח״א ע׳  263ואילך .ובכ״מ.
 .71לקו״ת ויקרא ג ,א .ובכ״מ – .נסמנו בסה״מ מלוקט שם הערה .4
 .72אוה״ת שם ע׳ קסח.
 .73פסחים צה ,א.
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ָאז ִהיא ַרק ִא ְת ַּכ ְפיָ א)ָ ,צ ִר ְ
יך לִ י ָ ּז ֵהר ְּביוֹ ֵתר ֵמ ָה ַרע – ַּבל יֵ ָר ֶאה ּובַ ל יִ ָּמ ֵצאּ ,ובְ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י
ְ
(א ְת ַה ּ ְפכָ א)ֶ ,א ְפ ׁ ָשר לְ בָ ֵרר לְ זַ ֵּכך ּולְ ַה ֲעלוֹ ת ַ ּגם ֶאת ֶה ָח ֵמץ.
(א ָ ּייר)ֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר יָ ָצא ֵמ ָה ַרעִ 74
ִ
ְ
ל-דּ ֶרך-זֶ ה הוּא ַה ִח ּ
ילוּק ְדּ ַצ ִדּ ִיקים ִ(א ְת ַה ּ ְפכָ א) ּובַ ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה ִ(א ְת ַּכ ְפיָ א),
[ ּולְ ָה ִעירֶ ׁ ,ש ַע ֶ
75
ׁ ֶש ַ ּצ ִדּ יק ָצ ִר ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ין-כן ַב ַעל ְת ׁשובָ ה
ה-ש ֵא ֵ
יך לוֹ ַמר ֶא ְפ ׁ ִשי ו ָּמה ֶא ֱע ֶ ׂשה וְ ָאבִ י ׁ ֶש ַב ּׁ ָש ַמיִ ם ָגזַ ר ָעלַ י ַ ,מ ּׁ ֶ
76
יך לוֹ ַמר ִאי ֶא ְפ ׁ ִשיֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
ָצ ִר ְ
יך לִ ׁ ְש ִמ ָירה יְ ֵת ָירה ] .ו ִּמ ֶ ּזה מ ּוכָ ח ׁ ֶש ָה ִענְ יָ ן ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א הוּא
ַ ּגם ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ִענְ יָ ן ּ ְפ ָר ִטיֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י הוּא ְּב ֶא ְמ ַצע יְ ֵמי ַה ְּס ִפ ָירה וְ נִ ׁ ְש ֲאר ּו ֲע ַדיִ ין ִמדּ וֹ ת
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
ל-מקוֹ ם אוֹ ֵמר ְּב ַה ַּמ ֲא ָמר ׁ ֶש ְּב ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י הוּא ָה ִענְ יָ ן ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ אִּ ,כי
יך לְ ָב ְר ָרם ,ו ִּמ ָּכ ָ
ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָּב ְרר ּו ְּב ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י ְּכבָ ר יָ ָצא ֵמ ָה ַרעִ ,א ְת ַה ּ ְפכָ א.
וְ ִה ֵ ּנהַ 77ה ַּט ַעם ַעל זֶ ה ׁ ֶש ְ ּי ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא ְּבאוֹ ֶפן ְדּ ִא ְת ַּכ ְפיָ א ו ְּס ִפ ַירת ָהעוֹ ֶמר ִהיא ְּבאוֹ ֶפן
ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א ,הוּאִּ ,כי יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ִמ ַ ּצד ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ֵע ָ ּ
ילא ,וְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ְ
(ש ּלֹא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם) ֵאינוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ִּב ְפנִ ִימ ּיוּת ָּכ ָּ
ל-כך ,ו ְּס ִפ ַירת ָהעוֹ ֶמר
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ׁ ֶ
ְ
ִהיא ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדםִ ,א ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָּתא ,וְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ִמלְ ַמ ְעלָ ה ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם
ּ
[א ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ֵע ָ ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ילא ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָתא] הוּא ִב ְפנִ ִימיוּת .וַ ֲהגַ ם ׁ ֶש ַה ִגילוּי ׁ ֶש ָבא
ִ
ְ
ִמלְ ַמ ְעלָ ה הוּא נַ ֲעלֶ ה יוֹ ֵתר ֵמ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ִּ
[כי ַה ִ ּנבְ ָרא ַּב ֲעבוֹ ָדתוֹ
ת-העוֹ ֶמר,
ת-מ ְצ ַריִ ם ו ְּס ִפ ַיר ָ
יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּג ַיע ַרק ַעד ׁ ָש ְר ׁשוֹ ִ ,]78דּ כְ מוֹ -כֵ ן הוּא ַ ּגם ְּבנוֹ גֵ ַע לִ ִיצ ַיא ִ
ׁ ֶש ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ָהיָ ה ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ׁ ֶש ִ ּנגְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא80
79
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ִּבכְ בוֹ דוֹ ובְ ַע ְצמוֹ  ,וְ חוֹ ֶד ׁש ִא ָייר נִ ְק ָרא ְב ׁ ֵשם חוֹ ֶד ׁש זִ יו ִכי ַה ִגילוּי ׁ ֶש ִנ ְמ ׁ ָשך ְבחוֹ ֶד ׁש זֶ ה הוּא
ֶה ָא ָרה ִּבלְ בַ ד [וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרְ ,דּ נוֹ ָסף לְ זֶ ה ׁ ֶש ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם הוּא לְ ַמ ָּטה
ְ
ֵמ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְּב ֶד ֶר ְך ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ֵע ָ ּ
ילא ִמ ַ ּצד ַע ְצ ָמ ּהְּ ,בנוֹ גֵ ַע לְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי
(הכָ נָ ה
ָה ֲעבוֹ ָדה ִדּ ְס ִפ ַיר ָ
ת-העוֹ ֶמר הוּא עוֹ ד יוֹ ֵתרִּ .כי ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָה ֲעבוֹ ָדה ִדּ ְס ִפ ַירת ָהעוֹ ֶמר ִהיא ֲ
ְ
ּ
ּ
ּ
דּ
ּ
דּ
וְ )קוֹ ֶדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ,לָ כֵ ןַ ,ה ִגילוּי ׁ ֶש ִנ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ִ ְס ִפ ַירת ָהעוֹ ֶמר הוּא וגְ ַמת
ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָאבוֹ ת לִ ְפנֵ י ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְּ
יצה ֵּבין ֶעלְ יוֹ נִ ים
(כ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַה ְ ּגזֵ ָירה וְ ַה ְּמ ִח ָ ּ

 .74כ״ה הלשון באוה״ת שם .וראה לקמן בסוף הסעיף.
 .75תו״כ ,הובא בפרש״י עה״פ פרשתנו (קדושים) כ ,כו.
 .76לקו״ת ואתחנן ט ,ד .ועוד.
 .77בהבא לקמן ראה לקו״ת ויקרא ג ,א .וראה גם לקו״ת שה״ש כד ,ג.
 .78כידוע הראי׳ על זה ממעין עין עיטם (יומא לא ,א .סה״מ ה׳תש״ג ע׳  .23ובכ״מ).
 .79הגש״פ פיסקא ״מצה זו״ ,מפסחים קטז ,ב .שם פיסקא ״ויוציאנו״.
 .80מלכים-א ו ,א .ר״ה ב ,ב.
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י"ג אייר

וְ ַת ְח ּתוֹ נִ יםֶ ׁ )81שהוּא לְ ַמ ָּטה יוֹ ֵתר ֵמ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה לְ ַא ֲח ֵרי ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה
ַ(אף ׁ ֶש ַ ּגם ַה ִ ּג ּ
א-דּ לְ ַת ָּתא ַעכְ ׁ ָשיו הוּא לְ ַמ ָּטה ֵמ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ֲערו ָּת ִ
82
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ ) .וְ זֶ ה ּו ׁ ֶשחוֹ ֶד ׁש ִא ָ ּייר נִ ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם זִ יו לְ ִפי ׁ ֶש ּבוֹ נוֹ לְ ד ּו זִ יוְ ְתנֵ י עוֹ לָ ם
ל-מקוֹ םְּ ,בנוֹ גֵ ַע לְ ָה ָא ָדםַ ,ה ִ ּג ּ
ילוּי ַה ָּבא
ֵהם ָה ָאבוֹ תֶ ׁ ,83ש ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ֵריחוֹ ת ָהי ּוִ ,]84מ ָּכ ָ
(ב ִע ָ ּ
ִמלְ ַמ ְעלָ ה נִ ְר ָ ּג ׁש ְּ
יקר) ַרק ַּב ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית וְ ֵאינוֹ נִ ְר ָ ּג ׁש ַּב ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲה ִמית ,וְ לָ כֵ ן ָה ֲעבוֹ ָדה
ילוּי זֶ ה ִהיא ַרק ִא ְת ַּכ ְפיָ א ,וְ ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ו ִּב ְפ ָרט ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּג ּ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִ ּג ּ
ילוּי
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ,נַ ֲעשֶׂ ה ַה ֵּבירוּר ְדּ נֶ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲה ִמית וַ ֲה ִפיכָ ָת ּה לִ ְקדו ּׁ ָּשהִ ,א ְת ַה ּ ְפכָ א.
יוּ"ד) וְ ִה ֵ ּנה ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ֵּמ ִביא לְ ִא ְת ַּכ ְפיָ א ּולְ ִא ְת ַה ּ ְפכָ אֶ ׁ ,ש ַה ַּמ ֲע ָלה
ְּב ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ֵּמ ִביא לְ ִא ְת ַּכ ְפיָ א ִהיא ׁ ֶשהוּא ִ ּג ּ
ילוּי נַ ֲע ֶלה יוֹ ֵתר וְ ַה ַּמ ֲע ָלה ְּב ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ֵּמ ִביא
ּ 85
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ֶ ָ כֵ
ַ ֶ
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ְ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשךְ
הוּא ְּב ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ ִא ְת ַּכ ְפיָ א וְ ִא ְת ַה ּ ְפכָ אְ ,דּ ַמ ֲעלַ ת ַה ִ ּג ּ
ילוּי נַ ֲעלֶ ה ְּביוֹ ֵתר [וְ כַ ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל ָס ִעיף ח ׁ ֶש ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשךְ
ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ ִא ְת ַּכ ְפיָ א ִהיא ִ ּג ּ
ּ
ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ַּכ ְפיָ א הוּא ְּבכו ְּּלה ּו ָעלְ ִמין ְּב ׁ ָשוֶ ה ,אוֹ ר ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ּׁ ַש ָייכוּת לָ עוֹ לָ מוֹ ת] ,ו ַּמ ֲעלַ ת
ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ְדּ ִא ְת ַה ּ ְפכָ א ִהיא ׁ ֶש ַה ְמ ׁ ָשכָ תוֹ ְּב ָה ָא ָדם ּובְ ָהעוֹ לָ ם הוּא ִּבבְ ִחינַ ת
86
ה-ש ָּכ ַתב ַר ּׁ ִש"י ְדּ זֶ ה ׁ ֶשחוֹ ֶד ׁש ִא ָ ּייר נִ ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם זִ יו לְ ִפי
ל-פי-זֶ ה יֵ ׁש לְ בָ ֵאר ַמ ּׁ ֶ
ּ ְפנִ ִימ ּיוּת .וְ ַע ּ ִ
87
(אף ׁ ֶש ָה ָאבוֹ ת נוֹ לְ ד ּו ְּבנִ ָיסן ) הוּא ִּכי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵדּ ׁש ִא ָ ּייר נוֹ לְ ד ּו
ׁ ֶש ּבוֹ נוֹ לְ ד ּו זִ יוְ ְתנֵ י עוֹ לָ ם ַ
ְּכבָ ר ְּבנִ ָיסןְ ,דּ ָצ ִר ְ
ּ
יך לְ ָהבִ יןֲ ,ה ֵרי זֶ ה ׁ ֶש ְּבחוֹ ֶד ׁש ִא ָייר ָהי ּו זִ יוְ ְתנֵ י עוֹ לָ ם הוּא ַרק ּתוֹ ָצ ָאה ִמ ֶ ּזה
ׁ ֶש ּנוֹ לְ ד ּו ְּבחוֹ ֶד ׁש נִ ָיסן ,וְ לָ ָּמה נִ ְק ָרא ִא ָ ּייר ְּב ׁ ֵשם זִ יו .88וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַה ֵּביאוּר ָּבזֶ הְ ,דּ ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל
ישבוּת ,וְ ַה ִ ּג ּ
ַה ִ ּזיוַ ,ה ִ ּג ּ
ילוּי
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָדה ,הוּא ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָּבעוֹ לָ ם ִּב ְפנִ ִימ ּיוּת ּובְ ִה ְתיַ ּׁ ְ
ישבוּת ְּב ָהעוֹ לָ ם ָהיָ ה ְּב ַהחוֹ ֶד ׁש לְ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּנוֹ לְ דוּ,
ְדּ ָה ָאבוֹ ת (זִ יוְ ְתנֵ י עוֹ לָ ם) ִּב ְפנִ ִימ ּיוּת ּובְ ִה ְתיַ ּׁ ְ
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵדּ ׁש ִא ָ ּייר נוֹ לְ ד ּו ְּכבָ ר.

 .81ראה תנחומא וארא טו .שמו״ר פי״ב ,ג .ועוד.
 .82ר״ה יא ,א.
 .83ולהעיר מזה שאייר הוא ר״ת אברהם יצחק יעקב רחל (מאו״א א ,פד .בית שמואל לשו״ע אה״ע סקנ״ו ס״ו).
 .84שהש״ר פ״א ,ג (א).
 .85ראה לקו״ת ויקרא שם ב ,ג.
 .86ד״ה שנולדו – ר״ה יא ,א.
 .87ר״ה שם.
 .88ולהעיר מירח שבו נולד משה (מגילה יג ,ב) ,שהגאולה היא בהחודש שבו נולד (אדר) ולא בהחודש שלאחריו.
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ילוּק ֵּבין ַה ִ ּג ּ
ל-דּ ֶר ְך-זֶ ה הוּא ַה ִח ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים לְ ַה ִ ּג ּ
ילוּי
יא) וְ ַע ֶ
ילוּי – ַה ִ ּג ּ
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁשו ָּבהִ ,דּ ְבנוֹ גֵ ַע לְ ַד ְר ַ ּגת ַה ִ ּג ּ
ילוּי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי
ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה הוּא נַ ֲעלֶ ה יוֹ ֵתרֲ ,אבָ ל ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה לְ ַמ ָּטה ָּבעוֹ לָ ם ִּ
ישבוּת)
(ב ְפנִ ִימ ּיוּת ּובְ ִה ְתיַ ּׁ ְ
ִהיא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים .וְ ָה ִענְ יָ ן הוּאְ ,דּ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִענְ יַ ן ַה ְּת ׁש ּובָ ה הוּא ׁ ֶש ָה ָא ָדם יוֹ ֵצא
ר-אין-סוֹ ף ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֵמ ַה ְּמ ִציאוּת ׁ ֶש ּלוֹ  ,לָ כֵ ןַ ,על-יְ ֵדי ַה ְּת ׁש ּובָ ה הוּא ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ַע ְצמוּת אוֹ ֵ
ִמ ֶ ּג ֶדר ְמ ִציאוּתְ .דּ ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים הוּא אוֹ ר ׁ ֶש ְּבגֶ ֶדר ִ ּג ּ
ילוּי .וְ גַ ם
ְּכ ׁ ֶש ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ִהיא ְּבבִ ּיטוּלְ ,דּ ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָדה זוֹ ִהיא ַה ְמ ׁ ָשכָ ה נַ ֲעלֵ ית
ל-מקוֹ םִ ,היא ְּבגֶ ֶדר ִ ּג ּ
ילוּי .וְ זֶ ה ּו וְ יָ ְספ ּו ֲענָ וִ ים ַּב ֲהוָ יָ 'ְ ,דּ ַעל-יְ ֵדי ָה ֲענָ וָ ה וְ ַה ִּב ּיטוּל ׁ ֶשל
יוֹ ֵתרִ ,מ ָּכ ָ
ְ
ּ
ּ
ר-אין-סוֹ ף ׁ ֶש ְל ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲהוָ יָ ',
ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים נִ ְמ ׁ ָשך ּתוֹ ֶס ֶפת אוֹ ר ַב ֲהוָ יָ ' לְ ִפי ׁ ֶש ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה ִהיא ֵמאוֹ ֵ
ל-מקוֹ ם ַ ּגם ַה ְמ ׁ ָשכָ ה זוֹ ִהיא ְּבגֶ ֶדר ִ ּג ּ
ילוּי [וְ כַ ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל ָס ִעיף ג ְדּ יֵ ׁש לוֹ ַמר ׁ ֶש ִענְ יַ ן
ֲאבָ ל ִמ ָּכ ָ
וְ יָ ְספ ּו ֲענָ וִ ים ַּב ֲהוָ יָ ' הוּא ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְּב ִחינַ ת ְ ּגדו ָ ּּל ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּגדו ַ ּּל ְתכֶ םְ ,דּ ִענְ יַ ן ַה ְ ּגדו ָ ּּלה
(גם ְּב ִחינַ ת ְ ּגדו ָ ּּל ִתי) ׁ ַש ָ ּי ְ
יך לְ ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטוּת וְ גִ ּ
ַּ
ילוּי] ,וְ ִענְ יָ נָ ּה ׁ ֶשל ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה הוּא ׁ ֶש ַעל יָ ָד ּה
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יִ ְתוַ ֵסף ְב ַה ִגילוּי ַדּ ֲהוָ יָ ' (וְ יָ ְספ ּו גוֹ ׳ ַב ֲהוָ יָ ') .וְ ַה ְמ ׁ ָשכַ ת ְב ִחינַ ת ְקדוֹ ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאלָ ,ה ֶע ֶצם ׁ ֶש ּמ ּובְ ָדּ ל
ִמ ִ ּג ּ
ל-פי ַה ָ ּידו ַּעְ 89דּ ִענְ יַ ן ָה ֲענָ וָ ה הוּא
ילוּי ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה .וְ יֵ ׁש לְ בָ ֵאר זֶ ה ַע ּ ִ
ל-מקוֹ ם
(לֹא ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֶאת ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ֶא ָ ּלא) ׁ ֶש ֲהגַ ם ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ֶאת ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ִמ ָּכ ָ
ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יק טוֹ ָבה לְ ַע ְצמוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ נִ ְּיתנ ּו לוֹ ִמלְ ַמ ְע ָלה .וְ כֵ יוָ ן
(ש ֲה ֵרי הוּא יוֹ ֵד ַע ֶאת ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ) ֶא ָ ּלא
ׁ ֶש ַה ִּב ּיטוּל ַדּ ֲענָ וָ ה ֵאינָ ּה ׁשוֹ לֶ לֶ ת ֶאת ְמ ִציאוּתוֹ ׁ ֶ
ׁ ֶש ְּמ ִציאוּתוֹ ִהיא לֹא ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ וְ ַרק ִמ ַ ּצד ָה ֱאלֹקוּת ,לָ כֵ ן ַ ּגם ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ִּב ּיטוּל
ַדּ ֲענָ וָ ה ִהיא ִ ּג ּ
(מ ִציאוּת)ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ַה ִ ּג ּ
ילוּי ָּבעוֹ לָ ם הוּא ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ִמ ַ ּצד ׁ ָש ְר ׁשוֹ ,
ילוּי ָּבעוֹ לָ ם ְ
ְ
ְּב ִחינַ ת ְ ּגדו ָ ּּל ִתי .ו ִּבכְ ֵדי לְ ַה ְמ ׁ ִשיך ְּב ִחינַ ת ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּמו ְּב ָדּ ל ִמ ִ ּג ּ
ילוּי ,הוּא ַעל-יְ ֵדי
90
ּ
ַה ִּב ּיטוּל ְדּ ֶאבְ יוֹ נֵ י ָא ָדםְ ,דּ ַעל-יְ ֵדי ַה ֶה ְר ֵ ּג ׁש ׁ ֶשהוּא ֶאבְ יוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵאין ּבוֹ ׁשוּם ַמ ֲעלָ ה  ,הוּא ָב ֵטל
ִמ ְּמ ִציאוּתוֹ  ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ְּב ִחינַ ת ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל.
יב) וְ ִה ֵ ּנה ָּכל זֶ ה הוּא ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה ַע ְצ ָמ ּהֲ .אבָ ל ִּבכְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַה ִ ּג ּ
ילוּי ָּבעוֹ לָ ם,
ִדּ ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקיםִּ .91כי ִענְ יַ ן ִדּ ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
 .89ראה ד״ה ויספו ענוים בהוי׳ שמחה תקס״ב (סה״מ תקס״ב ח״א ע׳ נא ואילך) .בהנסמן בסה״מ מלוקט
ח״ב ע׳ קנ הערות .60-61
 .90שלכן האביון תאב לכל דבר (פרש״י עה״פ ראה טו ,ד .שופטים כד ,יד .ובכ״מ) כי אין לו שום דבר.
 .91ראה גם לעיל ס״ח .אלא ששם מדובר בבע״ת שהוא במדריגה נמוכה שעבודתו היא רק באופן דאתכפיא
– והטעם שעי״ז לא נשלם הענין דדירה בתחתונים כי אינו כלי לאלקות; וכאן מדובר בבע״ת שהוא במדריגה
נעלית – והטעם שאינו משלים הענין דדירה בתחתונים הוא לפי שהוא למעלה מענין המציאות.
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י"ג אייר

ִ ּג ּ
ילוּי ֱאלֹקוּת ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ִּב ְמ ִציאוּתוֹ  ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִענְ יַ ן ַה ְּת ׁש ּובָ ה הוּא ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא ִמ ְּמ ִציאוּתוֹ [נוֹ ָסף לְ בִ ּיטוּל
ַה ְּמ ִציאוּת ׁ ֶש ּלוֹ ַּ ,כ ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל] ,לָ כֵ ן ָה ִענְ יָ ן ְדּ ִד ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים הוּא ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקים .וְ זֶ ה ּו
ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ְּכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמיןַ ,דּ ֲהגַ ם ׁ ֶש ַה ַּב ָ ּק ׁ ָשה ִהיא ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ברו ְּך-הוּא יִ ְהיֶ ה לָ נ ּו ְּכ ָאח ַאףל-מקוֹ ם ְמבַ ְ ּק ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְּכיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמיןְ ,דּ יֵ ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ָּבזֶ ה
ׁ ֶש ַהנְ ָהגָ ֵתינ ּו ָהיְ ָתה ׁ ֶש ּלֹא ָּכ ָראוּיִ ,מ ָּכ ָ
ְמ ַר ֵּמזֶ ׁ ,ש ַ ּגם ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה ִּת ְהיֶ ה ְּבאוֹ ֶפן ׁ ֶש ַה ִ ּג ּ
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ֶ ּג ֶדר ְמ ִציאוּת)
ילוּי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ׁש ּובָ ה ׁ ֶ
ישבוּתַ ,מ ֲעלַ ת ַה ַ ּצ ִדּ ִיקיםְּ ,כיוֹ ֵסף לְ בִ נְ יָ ִמין .וְ זֶ ה ּו ַ ּגם ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ִדּ ׁ ְשנֵ י ַה ּ ֵפירו ׁ ִּשים
יו ְּמ ׁ ַש ְך ָּבעוֹ לָ ם ְּב ִה ְתיַ ּׁ ְ
ְּב ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י ׁ ֶש ָ ּק ֵאי ַעל ַצ ִדּ ִיקים וְ ׁ ֶש ָ ּק ֵאי ַעל ַּב ֲעלֵ י ְת ׁש ּובָ ה ַּ
(כ ִ ּנזְ ָּכר-לְ ֵעיל ָס ִעיף ד)ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה
ַה ִח ּבוּר וְ ַה ִה ְת ַּכ ְּללוּת ִדּ ׁ ְשנֵ י ָה ִענְ יָ נִ ים.
יג) וְ זֶ ה ּו ְקדוֹ ׁ ִשים ִּת ְהי ּו ִּכי ָקדוֹ ׁש ֲאנִ יְ ,קדו ּׁ ָּש ִתי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם ,ו ְּמבָ ֵאר ְּבלִ ּקו ֵּטי-תוֹ ָרה
ִדּ ְקדו ּׁ ָּש ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּקדו ּׁ ַּש ְתכֶ ם נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ׁ ֶש ּלֹא ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָּתאֲ ,הגַ ם ׁ ֶש ִהיא נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת
ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ הִּ ,כי ִענְ יַ ן ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ׁש ּובָ ה הוּא ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ִציאוּתּ ,ובְ ֵמילָ א ֵאין זֶ ה ִענְ יָ ן ׁ ֶשל
ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָּתא .וְ זֶ ה ּו ַמה ּׁ ֶש ַּמ ְק ִדּ ים ַּב ִּמ ְד ָר ׁש ָה ִענְ יָ ן ִדּ גְ דו ָ ּּל ִתי ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּגדו ַ ּּל ְתכֶ ם ַ(אף ׁ ֶש ֵאין
זֶ ה ׁ ַש ָ ּי ְ
יך לִ כְ אוֹ ָרה לְ ָפסוּק זֶ ה)ִ ,דּ כְ מוֹ ׁ ֶש ְ ּגדו ָ ּּל ִתיַ ,אף ׁ ֶש ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְ ּגדו ַ ּּל ְתכֶ םִ ,היא ִענְ יַ ן ַה ִ ּג ּ
ילוּי
ְ
ל-דּ ֶרך-זֶ ה יִ ְהיֶ ה ַ ּגם ְּב ַה ַה ְמ ׁ ָשכָ ה ִדּ בְ ִחינַ ת ְקדו ּׁ ָּש ִתיֶ ׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְּבגִ ּ
ילוּי ְּב ָהעוֹ לָ ם
(וְ ׁ ַש ֶ ּייכֶ ת לְ ַה ַּמ ָּטה)ַ ,ע ֶ
(וְ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּבזֶ ה ַ ּגם ַה ַּמ ֲעלָ ה ְדּ ִא ְת ֲערו ָּתא ִדּ לְ ַת ָּתא)ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ּתו ׁ ְּשלַ ם ַה ַּכ ָ ּוונָ ה ְדּ ִד ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.

רייא ג״י סרטנוק
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תהלים ליום השבת הכא הכב
אדמו"ר
הקאפיטל של כ"ק
קכא.
המשיח שליט"א
מלך

יום כז
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י"ג אייר

אותיות השם ואותיות נשמה
י
עג  יָ ֶד ָ
יך ָעׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְל ְמ ָדה
יך .עד  יְ ֵר ֶא ָ
ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך יִ ְראּונִ י וְ יִ ְ ׂש ָמחּו ִּכי
ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִּתי .עה  יָ ַד ְע ִּתי יְ יָ ִּכי ֶצ ֶדק
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יתנִ י .עו  יְ ִהי נָ א ַח ְס ְ ּד ָך
יך וֶ ֱאמּונָ ה ִע ִ ּנ ָ
ְלנַ ֲח ֵמנִ י ְּכ ִא ְמ ָר ְת ָך ְל ַע ְב ֶ ּד ָך .עז  יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיךָ
תֹור ְת ָך ׁ ַש ֲע ׁ ֻש ָעי .עח  יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ִּכי
וְ ֶא ְחיֶ ה ִּכי ָ
ָ
ּ
עט  
יח ְּב ִפק ֶּודיך .יָ ׁשּובּו
ׁ ֶש ֶקר ִעוְ ּתּונִ י ֲאנִ י ָא ִ ׂש ַ
יך וידעו [וְ י ְֹד ֵעי] ֵעד ֶֹת ָ
ִלי יְ ֵר ֶא ָ
יך .פ  יְ ִהי ִל ִּבי
ָ
ָת ִמים ְּב ֻח ֶ ּקיך ְל ַמ ַען לֹא ֵאבֹוׁש.

ש
[ּומ ְ ּד ָב ְר ָך]
קסאׂ ָ   ש ִרים ְר ָדפּונִ י ִח ָ ּנם ומדבריך ִ
מֹוצא
ּ ָפ ַחד ִל ִּבי .קסבׂ ָ   שׂש ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָך ְּכ ֵ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה ּת ָֹור ְת ָך
ׁ ָש ָלל ָרב קסגֶ ׁ   ש ֶקר ָ ׂשנֵ ִ
ָא ָה ְב ִּתי .קסדֶ ׁ   ש ַבע ַּב ּיֹום ִה ּ ַל ְל ִּת ָ
יך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי
תֹור ֶת ָך וְ ֵאין
ִצ ְד ֶק ָך .קסהָ ׁ   שלֹום ָרב ְלא ֲֹה ֵבי ָ
יׁשּוע ְת ָך יְ יָ
ָלמֹו ִמכְ ׁשֹול .קסוׂ ִ   ש ַ ּב ְר ִּתי ִל ָ
יתי .קסזָ ׁ   ש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ֵעד ֶֹתיךָ
ּומ ְצו ֶֹת ָ
יך ָע ִ ׂש ִ
ִ
יך וְ ֵעד ֶֹתיךָ
וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד .קסחָ ׁ   ש ַמ ְר ִּתי ִפ ּק ֶּוד ָ
ִּכי כָ ל ְ ּד ָרכַ י נֶ גְ ֶ ּד ָך.

ר
תֹור ְת ָך לֹא ׁ ָשכָ ְח ִּתי.
קנגְ   ר ֵאה ָענְ יִ י וְ ַח ּ ְל ֵצנִ י ִּכי ָ
יבי ּוגְ ָא ֵלנִ י ְל ִא ְמ ָר ְת ָך ַח ֵ ּינִ י.
יבה ִר ִ
קנדִ   ר ָ
ׁשּועה ִּכי ֻח ֶ ּק ָ
יך לֹא
קנהָ   רחֹוק ֵמ ְר ׁ ָש ִעים יְ ָ
יך ַר ִּבים יְ יָ ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ָד ָרׁשּו .קנוַ   ר ֲח ֶמ ָ
יך ַח ֵ ּינִ י.
קנזַ   ר ִ ּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי ֵמ ֵע ְדו ֶֹת ָ
יתי.
יך לֹא נָ ִט ִ
קֹוט ָטה ֲא ׁ ֶשר ִא ְמ ָר ְתךָ
יתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת ָ
קנחָ   ר ִא ִ

לֹא ׁ ָש ָמרּו .קנטְ   ר ֵאה ִּכי ִפ ּק ֶּוד ָ
יך ָא ָה ְב ִּתי יְ יָ
עֹולם
ּול ָ
ְּכ ַח ְס ְ ּד ָך ַח ֵ ּינִ י .קס  רֹאׁש ְ ּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת ְ
ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ַפט ִצ ְד ֶק ָך.

א
תֹורת יְ יָ .
ימי ָד ֶר ְך ַהה ְֹלכִ ים ְ ּב ַ
אַ   א ׁ ְש ֵרי ְת ִמ ֵ
בַ   א ׁ ְש ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְ ּבכָ ל ֵלב יִ ְד ְרׁשּוהּו.
גַ   אף לֹא ָפ ֲעלּו ַעוְ ָלה ִּב ְד ָרכָ יו ָה ָלכּו .דַ   א ָּתה
ּיתה ִפ ֻ ּק ֶד ָ
יך ִל ׁ ְשמֹר ְמאֹד .הַ   א ֲח ַלי יִ ּ ֹכנּו
ִצוִ ָ
ְד ָרכָ י ִל ׁ ְשמֹר ֻח ֶ ּק ָ
יטי
יך .וָ   אז לֹא ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִ
ֶאל ָּכל ִמ ְצו ֶֹת ָ
אֹוד ָך ְּבי ׁ ֶֹשר ֵל ָבב ְּב ָל ְמ ִדי
יך .זְ   
ָ
ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך .ח ֶ   את ֻח ֶ ּקיך ֶא ׁ ְשמֹר ַאל
ַּת ַעזְ ֵבנִ י ַעד ְמאֹד.

ל
עֹולם יְ יָ ְ ּד ָב ְר ָך נִ ָ ּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם .צְ   לדֹר וָ דֹר
פטְ   ל ָ
ֱאמּונָ ֶת ָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד .צאְ   ל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶטיךָ
ָע ְמדּו ַה ּיֹום ִּכי ַה ֹּכל ֲע ָב ֶד ָ
תֹור ְת ָך
לּולי ָ
יך .צבֵ   
עֹולם לֹא
ׁ ַש ֲע ׁ ֻש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי ְב ָענְ יִ י .צגְ   ל ָ
ֶא ׁ ְש ַּכח ּ ִפ ּק ֶּוד ָ
יתנִ י .צדְ   ל ָך ֲאנִ י
יך ִּכי ָבם ִח ִ ּי ָ
ָ
יענִ י ִּכי ִפ ּק ֶּודיך ָד ָר ׁ ְש ִּתי .צהִ   לי ִקּוּו
הֹוש ֵ
ִׁ
ָ
צו  
ְלכָ ל
ְר ׁ ָש ִעים ְל ַא ְ ּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיך ֶא ְתבּ ֹונָ ן.
יתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמ ְצוָ ְת ָך ְמאֹד.
ִּתכְ ָלה ָר ִא ִ

א
תֹורת יְ יָ .
ימי ָד ֶר ְך ַהה ְֹלכִ ים ְ ּב ַ
אַ   א ׁ ְש ֵרי ְת ִמ ֵ
בַ   א ׁ ְש ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְ ּבכָ ל ֵלב יִ ְד ְרׁשּוהּו.
גַ   אף לֹא ָפ ֲעלּו ַעוְ ָלה ִּב ְד ָרכָ יו ָה ָלכּו .דַ   א ָּתה

המשנ תויתואו םשה תויתוא

ּיתה ִפ ֻ ּק ֶד ָ
יך ִל ׁ ְשמֹר ְמאֹד .הַ   א ֲח ַלי יִ ּ ֹכנּו
ִצוִ ָ
ָ
יטי
ְד ָרכָ י ִל ׁ ְשמֹר ֻח ֶ ּקיך .וָ   אז לֹא ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִ
ֶאל ָּכל ִמ ְצו ֶֹת ָ
אֹוד ָך ְּבי ׁ ֶֹשר ֵל ָבב ְּב ָל ְמ ִדי
יך .זְ   
ָ
ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך .ח ֶ   את ֻח ֶ ּקיך ֶא ׁ ְשמֹר ַאל
ַּת ַעזְ ֵבנִ י ַעד ְמאֹד.

ר

\
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ָח ָפ ְצ ִּתי .לוַ   הט ִל ִ ּבי ֶאל ֵע ְדו ֶֹת ָ
יך וְ ַאל ֶאל
ָ ּב ַצע .לזַ   ה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ׁ ָשוְ א ִ ּב ְד ָרכֶ ךָ
ַח ֵ ּינִ י .לחָ   ה ֵקם ְל ַע ְב ְ ּד ָך ִא ְמ ָר ֶת ָך ֲא ׁ ֶשר
ְליִ ְר ָא ֶת ָך .לטַ   ה ֲע ֵבר ֶח ְר ּ ָפ ִתי ֲא ׁ ֶשר יָ ג ְֹר ִּתי ִּכי
טֹובים .מִ   ה ֵ ּנה ָּת ַא ְב ִּתי ְל ִפ ֻ ּק ֶד ָ
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך
יך ִ
ְּב ִצ ְד ָק ְת ָך ַח ֵ ּינִ י.

ל

תֹור ְת ָך לֹא ׁ ָשכָ ְח ִּתי.
קנגְ   ר ֵאה ָענְ יִ י וְ ַח ּ ְל ֵצנִ י ִּכי ָ
יבי ּוגְ ָא ֵלנִ י ְל ִא ְמ ָר ְת ָך ַח ֵ ּינִ י.
יבה ִר ִ
קנדִ   ר ָ
ׁשּועה ִּכי ֻח ֶ ּק ָ
יך לֹא
קנהָ   רחֹוק ֵמ ְר ׁ ָש ִעים יְ ָ
יך ַר ִּבים יְ יָ ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ָד ָרׁשּו .קנוַ   ר ֲח ֶמ ָ
יך ַח ֵ ּינִ י.
ָ
יתי.
קנזַ   ר ִ ּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיך לֹא נָ ִט ִ
קֹוט ָטה ֲא ׁ ֶשר ִא ְמ ָר ְת ָך
יתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת ָ
קנחָ   ר ִא ִ
לֹא ׁ ָש ָמרּו .קנטְ   ר ֵאה ִּכי ִפ ּק ֶּוד ָ
יך ָא ָה ְב ִּתי יְ יָ
עֹולם
ּול ָ
ְּכ ַח ְס ְ ּד ָך ַח ֵ ּינִ י .קס  רֹאׁש ְ ּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת ְ
ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ַפט ִצ ְד ֶק ָך.

עֹולם יְ יָ ְ ּד ָב ְר ָך נִ ָ ּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם .צְ   לדֹר וָ דֹר
פטְ   ל ָ
ֱאמּונָ ֶת ָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד .צאְ   ל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך
ָע ְמדּו ַה ּיֹום ִּכי ַה ֹּכל ֲע ָב ֶד ָ
תֹור ְת ָך
לּולי ָ
יך .צבֵ   
עֹולם לֹא
ׁ ַש ֲע ׁ ֻש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי ְב ָענְ יִ י .צגְ   ל ָ
ֶא ׁ ְש ַּכח ּ ִפ ּק ֶּוד ָ
יתנִ י .צדְ   ל ָך ֲאנִ י
יך ִּכי ָבם ִח ִ ּי ָ
ָ
יענִ י ִּכי ִפ ּק ֶּודיך ָד ָר ׁ ְש ִּתי .צהִ   לי ִקּוּו
הֹוש ֵ
ִׁ
ָ
צו  
ְר ׁ ָש ִעים ְל ַא ְ ּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיך ֶא ְתבּ ֹונָ ן.
ְלכָ ל
יתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמ ְצוָ ְת ָך ְמאֹד.
ִּתכְ ָלה ָר ִא ִ

י

י

עג  יָ ֶד ָ
יך ָעׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְל ְמ ָדה
ָ
ָ
ִמ ְצו ֶֹתיך .עד  יְ ֵר ֶאיך יִ ְראּונִ י וְ יִ ְ ׂש ָמחּו ִּכי
ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִּתי .עה  יָ ַד ְע ִּתי יְ יָ ִּכי ֶצ ֶדק
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יתנִ י .עו  יְ ִהי נָ א ַח ְס ְ ּד ָך
יך וֶ ֱאמּונָ ה ִע ִ ּנ ָ
ְלנַ ֲח ֵמנִ י ְּכ ִא ְמ ָר ְת ָך ְל ַע ְב ֶ ּד ָך .עז  יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמ ָ
יך
תֹור ְת ָך ׁ ַש ֲע ׁ ֻש ָעי .עח  יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ִּכי
וְ ֶא ְחיֶ ה ִּכי ָ
יח ְּב ִפ ּק ֶּוד ָ
יך .עט  יָ ׁשּובּו
ׁ ֶש ֶקר ִעוְ ּתּונִ י ֲאנִ י ָא ִ ׂש ַ
יך וידעו [וְ י ְֹד ֵעי] ֵעד ֶֹת ָ
ִלי יְ ֵר ֶא ָ
יך .פ  יְ ִהי ִל ִּבי
ָת ִמים ְּב ֻח ֶ ּק ָ
יך ְל ַמ ַען לֹא ֵאבֹוׁש.

עג  יָ ֶד ָ
יך ָעׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְל ְמ ָדה
ָ
ָ
ִמ ְצו ֶֹתיך .עד  יְ ֵר ֶאיך יִ ְראּונִ י וְ יִ ְ ׂש ָמחּו ִּכי
ִל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִּתי .עה  יָ ַד ְע ִּתי יְ יָ ִּכי ֶצ ֶדק
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יתנִ י .עו  יְ ִהי נָ א ַח ְס ְ ּד ָך
יך וֶ ֱאמּונָ ה ִע ִ ּנ ָ
ְלנַ ֲח ֵמנִ י ְּכ ִא ְמ ָר ְת ָך ְל ַע ְב ֶ ּד ָך .עז  יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמ ָ
יך
תֹור ְת ָך ׁ ַש ֲע ׁ ֻש ָעי .עח  יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ִּכי
וְ ֶא ְחיֶ ה ִּכי ָ
יח ְּב ִפ ּק ֶּוד ָ
יך .עט  יָ ׁשּובּו
ׁ ֶש ֶקר ִעוְ ּתּונִ י ֲאנִ י ָא ִ ׂש ַ
יך וידעו [וְ י ְֹד ֵעי] ֵעד ֶֹת ָ
ִלי יְ ֵר ֶא ָ
יך .פ  יְ ִהי ִל ִּבי
ָת ִמים ְּב ֻח ֶ ּק ָ
יך ְל ַמ ַען לֹא ֵאבֹוׁש.

ה

ב

הֹורנִ י יְ יָ ֶ ּד ֶר ְך ֻח ֶ ּק ָ
יך
לגֵ   
תֹור ֶתךָ
לדֲ   ה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְ ּצ ָרה ָ
ֵלב .להַ   ה ְד ִריכֵ נִ י ִ ּבנְ ִתיב

וְ ֶא ְ ּצ ֶר ָ ּנה ֵע ֶקב.
וְ ֶא ׁ ְש ְמ ֶר ָ ּנה ְבכָ ל
ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ִּכי בֹו

טַּ   ב ּ ֶמה יְ זַ ֶּכה ַ ּנ ַער ֶאת ָא ְרחֹו ִל ׁ ְשמֹר ִּכ ְד ָב ֶר ָך.
יך ַאל ַּת ׁ ְש ֵ ּגנִ י ִמ ּ ִמ ְצו ֶֹת ָ
יְּ   בכָ ל ִל ִּבי ְד ַר ׁ ְש ִּת ָ
יך.
ָ
יאּ ְ   ב ִל ִ ּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתך ְל ַמ ַען לֹא ֶא ֱח ָטא
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רּוך ַא ָּתה יְ יָ ַל ּ ְמ ֵדנִ י ֻח ֶ ּק ָ
ָל ְך .יבָּ   ב ְ
יך .יגִּ   ב ְ ׂש ָפ ַתי
יך .ידְּ   ב ֶד ֶר ְך ֵע ְדו ֶֹתיךָ
ִס ּ ַפ ְר ִּתי ֹּכל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִפ ָ
ַ ׂש ְ ׂש ִּתי ְּכ ַעל ָּכל הֹון .טוּ ְ   ב ִפ ֻ ּק ֶד ָ
יחה
יך ָא ִ ׂש ָ
יך .טזּ ְ   ב ֻח ּקֹ ֶת ָ
יטה א ְֹרח ֶֹת ָ
יך ֶא ׁ ְש ַּת ֲע ׁ ָשע
וְ ַא ִ ּב ָ
לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח ְ ּד ָב ֶר ָך.

נ
יב ִת י.
קה  נֵ ר ְל ַר גְ ִל י ְד ָב ֶר ָך וְ אֹור ִל נְ ִת ָ
ּ
קו  נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּת י וָ ֲא ַק ֵ ּי ָמ ה ִל ׁ ְש מֹר ִמ ׁ ְש ְפ ֵט י
יתי ַעד ְמאֹד יְ יָ ַח ֵ ּינִ י כִ ְד ָב ֶר ָך.
ִצ ְד ֶק ָך .קז  נַ ֲענֵ ִ
ָ
ּומ ׁ ְש ּ ָפ ֶטיך ַל ּ ְמ ֵדנִ י.
קח  נִ ְדבֹות ּ ִפי ְר ֵצה נָ א יְ יָ ִ
תֹור ְת ָך לֹא ׁ ָשכָ ְח ִּתי.
קט  נַ ְפ ׁ ִשי ְבכַ ּ ִפי ָת ִמיד וְ ָ
ּומ ּ ִפ ּק ֶּוד ָ
יתי.
יך לֹא ָת ִע ִ
קי  נָ ְתנּו ְר ׁ ָש ִעים ּ ַפח ִלי ִ
קיא  נָ ַח ְל ִּתי ֵע ְדו ֶֹת ָ
עֹולם ִּכי ְ ׂשׂשֹון ִל ִ ּבי
יך ְל ָ
יתי ִל ִּבי ַל ֲעׂשֹות ֻח ֶ ּק ָ
עֹולם
יך ְל ָ
ֵה ּ ָמה .קיב  נָ ִט ִ
ֵע ֶקב.

ש
[ּומ ְ ּד ָב ְר ָך]
קסאׂ ָ   ש ִרים ְר ָדפּונִ י ִח ָ ּנם ומדבריך ִ
מֹוצא
ּ ָפ ַחד ִל ִּבי .קסבׂ ָ   שׂש ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָך ְּכ ֵ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה ּת ָֹור ְת ָך
ׁ ָש ָלל קסגֶ ׁ   ש ֶקר ָ ׂשנֵ ִ
ָ
ָא ָה ְב ִּתי .קסדֶ ׁ   ש ַבע ַּב ּיֹום ִה ּ ַל ְל ִּתיך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי
תֹור ֶת ָך וְ ֵאין
ִצ ְד ֶק ָך .קסהָ ׁ   שלֹום ָרב ְלא ֲֹה ֵבי ָ
ָ
יׁשּוע ְתך יְ יָ
ָלמֹו ִמכְ ׁשֹול .קסוׂ ִ   ש ַ ּב ְר ִּתי ִל ָ
יתי .קסזָ ׁ   ש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ֵעד ֶֹת ָ
ּומ ְצו ֶֹת ָ
יך
יך ָע ִ ׂש ִ
ִ

יך וְ ֵעד ֶֹת ָ
וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד .קסחָ ׁ   ש ַמ ְר ִּתי ִפ ּק ֶּוד ָ
יך
ִּכי כָ ל ְ ּד ָרכַ י נֶ גְ ֶ ּד ָך.

מ
יח ִתי.
תֹור ֶת ָך ָּכל ַה ּיֹום ִהיא ִ ׂש ָ
צזָ   מה ָא ַה ְב ִּתי ָ
עֹולם ִהיא
צחֵ   מאֹיְ ַבי ְּת ַח ְּכ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹת ָך ִּכי ְל ָ
לִ י  צטִ .מ ָּכל ְמ ַל ּ ְמ ַדי ִה ְ ׂש ַּכ ְל ִּתי ִּכי ֵע ְדו ֶֹת ָ
יך
יחה ִלי .קִ   מזְ ּ ֵקנִ ים ֶא ְתבּ ֹונָ ן ִּכי ִפ ּק ֶּוד ָ
יך
ִ ׂש ָ
אתי ַרגְ ָלי ְל ַמ ַען
נָ ָצ ְר ִּתי .קאִ   מ ָּכל א ַֹרח ָרע ָּכ ִל ִ
ֶא ׁ ְשמֹר ְ ּד ָב ֶר ָך .קבִ   מ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך לֹא ָס ְר ִּתי ִּכי
הֹור ָתנִ י .קגַ   מה ִ ּנ ְמ ְלצּו ְל ִח ִּכי ִא ְמ ָר ֶתךָ
ַא ָּתה ֵ
ָ
ּ
ּ
קד  
ִמ ִפק ֶּודיך ֶא ְתבּ ֹונָ ן ַעל ֵּכן
ִמ ְ ּד ַבׁש ְל ִפי.
אתי ָּכל א ַֹרח ׁ ָש ֶקר.
ָ ׂשנֵ ִ

ה
הֹורנִ י יְ יָ ֶ ּד ֶר ְך ֻח ֶ ּק ָ
יך וְ ֶא ְ ּצ ֶר ָ ּנה ֵע ֶקב.
לגֵ   
ָ
תֹור ֶתך וְ ֶא ׁ ְש ְמ ֶר ָ ּנה ְבכָ ל
לדֲ   ה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְ ּצ ָרה ָ
לֵ ב  להַ .ה ְד ִריכֵ נִ י ִ ּבנְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ִּכי בֹו
ָח ָפ ְצ ִּתי .לוַ   הט ִל ִ ּבי ֶאל ֵע ְדו ֶֹת ָ
יך וְ ַאל ֶאל
ָ ּב ַצע .לזַ   ה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ׁ ָשוְ א ִ ּב ְד ָרכֶ ךָ
ַח ֵ ּינִ י .לחָ   ה ֵקם ְל ַע ְב ְ ּד ָך ִא ְמ ָר ֶת ָך ֲא ׁ ֶשר
ְליִ ְר ָא ֶת ָך .לטַ   ה ֲע ֵבר ֶח ְר ּ ָפ ִתי ֲא ׁ ֶשר יָ ג ְֹר ִּתי ִּכי
טֹובים .מִ   ה ֵ ּנה ָּת ַא ְב ִּתי ְל ִפ ֻ ּק ֶד ָ
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך
יך ִ
ְּב ִצ ְד ָק ְת ָך ַח ֵ ּינִ י.
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סדר לימוד משניות ליום הפטירה של
ישראל אריה ליב  -אחיו של יבלח"ט -
כ"ק אדמו"ר שליט"א
י
א יש מביאין ביכורים וקורין ,מביאין ולא
קורין; ויש שאינן מביאין .ואלו שאינן מביאין
 הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד אולתוך 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".
ג אין מביאין ביכורים חוץ משבעת
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
קורא ,שאינו יכול לומר "אשר נשבע ה'
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.
יבש המעיין ,ונקצץ האילן  -מביא ואינו
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,
ואינו קורא; והשניים ,אין חייבין עליהן
חומש .נטמאו בעזרה  -נופץ ,ואינו קורא.
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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 שיביאםלהר 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
א שבעת ימים קודם ליום הכיפורים,
מפרישין כוהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין;
ומתקינין לו כוהן אחר תחתיו ,שמא יארע
בו פסול .רבי יהודה אומר ,אף אישה אחרת
מתקינין לו ,שמא תמות אשתו :שנאמר
"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
לא למדת .ערב יום הכיפורים בשחרית,
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.
ה מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה,
והוליכוהו לעליית בית אבטינס; השביעוהו,
ונפטרו והלכו להם .ואומרין לו ,אישי כוהן
גדול ,אנו שלוחי בית דין ,ואתה שלוחנו
ושלוח בית דין; משביעין אנו עליך במי
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 בןקבוטר 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.
ח בכל יום תורמין את המזבח מקריאת
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)
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א רבי אליעזר אומר ,האורג שלושה חוטין
בתחילה ,ואחד על האריג  -חייב; וחכמים
אומרים ,בין בתחילה ,בין בסוף  -שיעורו
שני חוטין.

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 העושה שני בתי נירין בנירים ,ובקירוס,
בנפה ,ובכברה ,ובסל  -חייב .התופר שתי
תפירות ,והקורע על מנת לתפור שתי
תפירות.
ג הקורע בחמתו או על מתו ,וכל המקלקלין
 פטורין; וכל המקלקל על מנת לתקן ,שיעורוכמתקן.
ד שיעור המלבן ,והמנפץ ,והצובע ,והטווה
 שיעורו מלוא רוחב הסיט כפול; והאורגשני 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.
ו צבי שנכנס לבית ,ונעל אחד בפניו -
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)

ב מניין לספינה ,שהיא טהורה  -שנאמר
"דרך אונייה ,בלב ים" (משלי ל,יט) .מניין
לערוגה שהיא שישה על שישה טפחים,
שזורעין בתוכה חמישה זירעונים  -ארבעה
בארבע רוחות הערוגה ,ואחת באמצעה:
שנאמר "כי כארץ תוציא צמחה ,וכגנה"
(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 יאדימו כתולע כצמר יהיו"
(ישעיהו א,יח).
ד מניין לסיכה ,שהיא כשתייה ביום
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.
תבלין ,כדי לתבל ביצה קלה; ומצטרפין
זה עם זה .קליפי אגוזים ,וקליפי רימונים,
אסטיס ,ופואה  -כדי לצבוע בהן בגד קטן
כסבכה .מי רגליים ,נתר ,ובורית ,קימוניא,

54

\

י"ג אייר

ואשלג  -כדי לכבס בהן בגד קטן כסבכה; רבי
יהודה אומר ,כדי להעביר על הכתם.
ו פלפלת ,כל שהוא .ועטרן ,כל שהוא.
מיני בשמים ומיני מתכותיהן ,כל שהן.
מעפר המזבח ,מאבני המזבח ,ממקק ספרים,
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
בן בתירה אומר ,חמישה .זרע קישואין,
שניים .זרע דלועין ,שניים .זרע פול המצרי,
שניים .חגב חי ,כל שהוא; מת ,כגרוגרת.
ציפורת כרמים  -בין חיה בין מתה  -כל
שהיא ,שמצניעין אותה לרפואה .רבי יהודה
אומר ,אף המוציא חגב חי טמא  -כל שהוא,
שמצניעין אותו לקטן לשחק בו.
(מסכת שבת פרק ט)

ל
א לולב וערבה ,שישה ושבעה .ההלל
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

וסודרין אותן על גג האיצטווה ,והזקנים
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.
ה מצות ערבה כיצד :מקום היה למטה
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.
ז ההלל והשמחה שמונה ,כיצד :מלמד
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
ותקעו .עלה לכבש ופנה לשמאלו ,ושני
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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 כלשמונה .ולמנסך אומרין לו ,הגבה את ידך
 שפעם אחת ניסך על רגליו ,ורגמוהו כלהעם 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
"דרך אונייה ,בלב ים" (משלי ל,יט) .מניין
לערוגה שהיא שישה על שישה טפחים,
שזורעין בתוכה חמישה זירעונים  -ארבעה
בארבע רוחות הערוגה ,ואחת באמצעה:
שנאמר "כי כארץ תוציא צמחה ,וכגנה"
(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
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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
יאדימו כתולע כצמר יהיו" (ישעיהו א,יח).
ד מניין לסיכה ,שהיא כשתייה ביום
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.
תבלין ,כדי לתבל ביצה קלה; ומצטרפין
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
בשמים ומיני מתכותיהן ,כל שהן .מעפר
המזבח ,מאבני המזבח ,ממקק ספרים ,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
בן בתירה אומר ,חמישה .זרע קישואין,
שניים .זרע דלועין ,שניים .זרע פול המצרי,
שניים .חגב חי ,כל שהוא; מת ,כגרוגרת.
ציפורת כרמים  -בין חיה בין מתה  -כל
שהיא ,שמצניעין אותה לרפואה .רבי יהודה
אומר ,אף המוציא חגב חי טמא  -כל שהוא,
שמצניעין אותו לקטן לשחק בו.
(מסכת שבת פרק ט)
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א רבי אליעזר אומר ,האורג שלושה חוטין
בתחילה ,ואחד על האריג  -חייב; וחכמים
אומרים ,בין בתחילה ,בין בסוף  -שיעורו
שני חוטין.

א יש מביאין ביכורים וקורין ,מביאין ולא
קורין; ויש שאינן מביאין .ואלו שאינן מביאין
 הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד אולתוך 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 העושה שני בתי נירין בנירים ,ובקירוס,
בנפה ,ובכברה ,ובסל  -חייב .התופר שתי
תפירות ,והקורע על מנת לתפור שתי
תפירות.
ג הקורע בחמתו או על מתו ,וכל המקלקלין
 פטורין; וכל המקלקל על מנת לתקן ,שיעורוכמתקן.
ד שיעור המלבן ,והמנפץ ,והצובע ,והטווה
 שיעורו מלוא רוחב הסיט כפול; והאורגשני 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.
ו צבי שנכנס לבית ,ונעל אחד בפניו -
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)

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".
ג אין מביאין ביכורים חוץ משבעת
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
קורא ,שאינו יכול לומר "אשר נשבע ה'
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,
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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.
יבש המעיין ,ונקצץ האילן  -מביא ואינו
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,
ואינו קורא; והשניים ,אין חייבין עליהן
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 שיביאםלהר 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
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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
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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
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
א לולב וערבה ,שישה ושבעה .ההלל
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
וסודרין אותן על גג האיצטווה ,והזקנים
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.
ה מצות ערבה כיצד :מקום היה למטה
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.
ז ההלל והשמחה שמונה ,כיצד :מלמד
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
ותקעו .עלה לכבש ופנה לשמאלו ,ושני
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
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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)

י
א יש מביאין ביכורים וקורין ,מביאין ולא
קורין; ויש שאינן מביאין .ואלו שאינן מביאין
 הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד אולתוך 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".
ג אין מביאין ביכורים חוץ משבעת
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).
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ד אלו מביאין ולא קורין  -הגר מביא ואינו
קורא ,שאינו יכול לומר "אשר נשבע ה'
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.
יבש המעיין ,ונקצץ האילן  -מביא ואינו
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,
ואינו קורא; והשניים ,אין חייבין עליהן
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)

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
שמן ,וייתננה על פי הנר ,בשביל שתהא
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 -
עישרתן ,עירבתן ,הדליקו את הנר .ספק
חשיכה ,ספק לא חשיכה  -אין מעשרין
את הוודאי ,ואין מטבילין את הכלים ,ואין
מדליקין את הנרות; אבל מעשרין את
הדמאי ,ומערבין ,וטומנין את החמין.
(מסכת שבת פרק ב)
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