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מ׳זאל לערנען א פרק משניות וואס הויבט זיך אן מיט איינע 
פון די אותיות פון שמו הקדוש )עכ״פ איין פרק משניות( 
. . און לערנען אויך אן ענין אין די דרושי חסידות פון בעל 

ההילולא . . און דאס וועט נאכמער מזרז זיין אז זכותו יגן עלינו 
ועל כל בני ישראל בכל מקום שהם״. 

)לקו״ש חכ״א ע׳ 296 ]בנוגע לאדה“ז[(

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת

English sElEctions



“זכותו יגן עלינו״
אזוי ווי ס׳איז דאך דער יום ההילולא.. און ס׳איז דאך 
מיר  אז  נ״ע  )מהורש״ב(  רבי׳ן  פון  פתגם  דער  ידוע 
דארפן אנקומען צו זיין זכות, און “זכותו יגן עלינו״ – 
איז מען מציע יעדערן טאן אין די ענינים וואס זיינען 
פרק  א  לערנען  מ׳זאל  ההילולא:  יום  מיט  פארבונדן 
משניות וואס הויבט זיך אן מיט איינע פון די אותיות 
און   .. משניות(  פרק  איין  )עכ״פ  הקדוש  שמו  פון 
בעל  פון  חסידות  דרושי  די  אין  ענין  אן  אויך  לערנען 
ההילולא .. און דאס וועט נאכמער מזרז זיין אז זכותו 

יגן עלינו ועל כל בני ישראל בכל מקום שהם. 

)לקו״ש חכ״א ע׳ 296 ]בנוגע לאדה“ז[(

שילמדוהו במשך המעת לעת
אדמו״ר  שאמר  האזינו  דפרשת  הראשון  המאמר 
הצור  המתחיל  דבור  הוא  נשיאותו  בהתחלת  מהר״ש 
במשך  שילמדוהו  ונכון  תרכ״ז—וכדאי  פעלו  תמים 
בימים  פנים  כל  על  או  ההילולא,  דיום  המעת-לעת 

שלאחרי זה, אבל בקשר ליום ההילולא. 

)י’’ג תשרי תשנ’’ב - ספר השיחות ע’ 96(

The Rebbe’s Directive
The Rebbe said we need the Rebbeim’s merits and suggests 
learning Mishnayos (at least one perek Mishnayos) and 
their Chassidus, utilizing their merits.  

(Likutei Sichos 21:296 [pertaining to the Alter Rebbe])

We should learn the Rebbe Maharash’s first maamar during 
the yom hahilula or after .

(Sefer Hasichos, Tishrei 13, 5752, p. 96)

צוואת המהר״ש
סדר הלימוד

והנסתר,  הנגלית  בתורה  לעסוק  ותתחזקו  תתאמצו 
וביום  בנסתר,  ושליש  בנגלה,  והלילה  היום  שלישי  ב׳ 

הש״ק ב׳ שלישים בנסתר, ושליש בנגלה.

לזולתו  הסבר  ע״י  היטב  הדברים  להבין  ותתאמצו 
שעי״ז יוצא הענין ברור יותר...

)ספר התולדות אדמו״ר מהר״ש(

 הוראות רבינו 
בקשר עם יום ההילולא 

של כמה מהנשיאים
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, וארז”ל 
האומר  כל  חנינא  רב  א’  סע”א  ד”ן  בב”ק 
הקב”ה ותרן הוא יותרו חייו שנא’ הצור תמים 
פעלו כי כל דרכיו משפט א”ר חנא ואי תימא 
ארך  כתי’  ולא  אפים  ארך  דכתי’  מאי  רשב”נ 
בגמ’  וע’  ולרשעי’,  לצדיקים  אפים  ארך  אף 
ובסנהדרין דקי”א א’ משמע  תענית דך”ב א’ 
לרשעים  והעונש  לצדיקי’  השכר  שמאריך 
היום  כמשרז”ל  והיינו  בתוס’,  וע’  עוה”ב,  עד 
למחר  שפי’  שכרם  לקבל  ולמחר  לעשותם 
צ”ל  לכאו’  והנה  עוה”ב.  על  הוא  הכוונה 
שמאמר כל האומר הקב”ה ותרן עם המאמר 
זא”ז  כסותרין  נראי’  ולרשעי’  לצדיקי’  א”א 
כו’  הויתור  מדרכי  זהו  כ”כ  להמתין  שהרי 
שאינו  אמת  דהן  וי”ל  לרשע,  להעניש  מבלי 
יחזור  אולי  אף  מאריך  כ”א  כלום  מוותר 
בתשובה וגבה דילי’, והנה בזהר פ’ ויגש אמרו 
שאמרה אורייתא קמי קוב”ה האי אדם דאת 
בעי למברי זמין הוא לארגזא קמך אלמלא לא 
תאריך רוגזך טב דלא אתברי א”ל קוב”ה וכי 
למגנא אתקרינא א”א, נמצא משמע שמבחי’ 
א”א נמשך הסליחה אפי’ אם יחטא, וא”כ זהו 
אף  שמאריך  שמשמע  אף,  מאריך  מן  יותר 
שהתורה  אפשר  האיך  צ”ל  וגם  דילי’,  וגבה 
הוא  הענין  אך  האדם,  בריאת  על  תקטרג 
באלף  העולם  נברא  שלא  שם  בזהר  כמובא 
לפי שמאלף יכול לימשך גם בארור כו’, ולכן 

שכבר  ומאחר  ברכה,  סי’  שהוא  בבי”ת  נברא 
אז  החכ’  צמצום  בחי’  שהוא  בבי”ת  נברא 
אפי’ נמשך מבחי’ אלף ג”כ לא יומשך מאלף 
כלום הגם כי משם הוא כחשיכה כאורה, אבל 
אפי’  אז  החכ’  צמצום  דרך  שנמשך  מאחר 
מבחי’ הא’ לא יומשך כלל שום יניקה ג”כ כו’, 
תורה  אמרה  לכן  הא’  מבחי’  שיומשך  ובכדי 
לה  שישיב  בכדי  קמך  לארגזא  זמין  שהאדם 
ועיז”נ  א”א,  אתקרינא  למגנא  וכי  הקב”ה 
מבחי’ א”א בחכ’ כו’. וגם מה שא’ וכי למגנא 
בחי’ א”א מאריך  אתקריאו א”א אפ”ל שע”י 
אף עדי שיבוא לבחי’ תשובה כו’, ואז יומשך 

סליחת העוונות כו’. 

שה  פסח[  ]=קרבן  קר׳׳פ  בענין  בא  פ׳  במד׳׳ר 
יראה  אלקי׳  בשביל  שה  שנה  בן  זכר  תמים 
הצור  שנא׳  הקב׳׳ה  של  לשמו  תמים  השה,  לו 
ע׳׳י  ויצחק  אברהם  הנה  כי  פי׳  פעלו,  תמים 
שלמעלה  אוא׳׳ס  לבחי׳  הגיעו  שלהם  המס׳׳נ 
אם  שמבחי׳  והיינו  כתר  בחי׳  מהשתלשלו׳ 
אמרו  לכן  לאו׳׳ה,  ג׳׳כ  יומשך  לא  כו׳  צדקת 
במד׳׳ר ר׳׳פ בלק ע׳׳פ הצור תמים פעלו לא הניח 
הקב׳׳ה פתחון פה לאו׳׳ה לע׳׳ל שאתה דחקתנו 
ונביאים  מלכי׳  שהעמיד  כשם  עשה  מה  כו׳ 
זו  כי מבחי׳  והיינו  כך העמיד מאו׳׳ה,  מישראל 
יכולים או׳׳ה ג׳׳כ לקבל אמנם ע׳׳י מס׳׳נ דעקידה 

נמשך מבחי׳ זו ג׳׳כ לישראל דוקא. 

קטעים ממאמר ד״ה הצור תמים פעלו תרכ״ז
)הנזכר בהוראת רבינו(

Available at Yagdil Torah
yagdil torah is here to serve yidden with all their limud hatorah needs. we can help you 
find a chavrusa anywhere; we have a comprehensive list of website and phone lines for 
all types of learning, an interesting selection of shiurim to download, an international 
chalukas hashas, learning guides for chasidishe yomim tovim, inspirational publications 

and a shiurim phone-line.

in crown heights we have a beautiful beis midrash open full time, ongoing and seasonal 
shiurim, a thorough directory of shiurim and more.

For more info please visit YagdilTorah.org or call 347 223 5943

לעילוי נשמת 
הרה"ח הרה"ת ר' מאיר ב"ר אליהו ז"ל

לעילוי נשמת 
הרה"ח הרה"ת ר' אליהו ב"ר אברהם אהרן ז"ל

לעילוי נשמת
הרה"ת ר' מרדכי ליב ע"ה בן הרה"ת ר' חיים דובער ע"ה חן



קטעים ממאמרי דא״ח בענינים שונים בלימוד התורה

חומה שמגין
והנה אני חומה זו תורה כמו עד״מ החומה העשוי׳ 
מאבנים נעשה מקיף ומגין להאדם אע״פ שהאדם 
עד״מ  כך  דאבנים,  מהדומם  שלמעלה  מדבר  הוא 
התורה  שאותיות  חומה  בחי׳  נק׳  התורה  למעלה 
בענינים  בגשמיות  לפי שנתלבשו  היינו  אבנים  נק׳ 
בהם  אך  ומעשרות,  בתרומות  שבעוה״ז  גשמיים 
וזהו  עליון,  מקיף  הסוכ״ע  ב״ה  א״ס  אור  מלובש 
אדון עוזינו צור משגבינו כו׳ בחי׳ מקיף, ולכן ארז״ל 
ומצלא אפילו בעידנא דלא עסיק בה  תורה מגינא 

שהיא בחי׳ חומה.
ד״ה מגילה נקראת סה״מ תרכ״ט עמ׳ פד

 ע״י בית המדרש הוא הבירור 
של נפש הבהמית

אלו  דברים  שני  ובתושבע״פ  בתושב״כ  יש  דבאמת 
הדיבור,  הוא  העיקר  שבתושב״כ  רק  ועיון,  דיבור 
ותושבע״פ העיקר הוא העיון, דעיון שייך בתושבע״פ 
דוקא, דבתושב״כ אינו מושג, וזהו הכח שיש בתורה 
דלכאו׳  שבמ״ת  לאמר  וזהו  והמשכה.  ההעלאה  על 
מהו לאמר דמ״ש וידבר אל משה לאמר הוא שיאמר 
הגבו׳  מפי  לך  יהי׳  ולא  דאנכי  במ״ת  אבל  לישראל, 
ומהו  מל״ת  ושס״ה  מ״ע  רמ״ח  נכלל  ובזה  שמענו 
לעולם,  בתורה  זה  כח  שיש  הוא  לאמר  אך  לאמר, 
שתושב״כ הוא כח על ההמשכה ותושבע״פ הוא כח 
על ההעלאה. וזהו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית 
הוא  המדרש  בית  נמוח,  הוא  אבן  אם  אפי׳  המדרש 
הדרש על הפסוק ועי״ז הוא הבירור דנה״ב, וזהו ביטול 
דבכל מאדך, אפי׳ אם אבן הוא נמוח שיהי׳ כמו לע״ל 
והסירותי לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, וגם 

לב בשר יהי׳ כמ״ש יבוא כל בשר להשתחוות לפני.

ד״ה על שלשה דברים סה״מ  תרל״ט ח״ב עמ׳ תקפז 

התורה ירדה מבחי׳ אנכי
וזהו שהשיב הקב״ה למשה שאמר כי כבד פה וכבד 
יכול להשפיל בבחי׳ דבור, אמר  הי׳  לשון אנכי שלא 
לו אנכי אהי׳ עם פיך שכדי שיומשך בדבור הוא ע״י 
הדברים  אלה  ע״פ  במדרש  וכמ״ש  שאנכי,  מי  אנכי 
אלה  שאמר  דבור  למשה  מנין  וכי  משה  דבר  אשר 
הדברים שהרי אמר כי כבד פה וכבד לשון אנכי, וכתיב 
לדבור,  זכה  תורה  ממתן  אלא  אנכי,  דברים  איש  לא 
שכדי  לפי  אלקיך  הוי׳  אנכי  שנאמר  ממ״ת  והיינו 
גבוה  המשכה  ע״י  דוקא  זה  בדבור  למטה  שיומשך 
בדבור  למטה  נמשכה  שהתורה  ג״כ  וזהו  כו׳.  ביותר 
לפי ששרש התורה הוא גבוה מאד נעלה שאורייתא 
מח״ע נפקת דהיינו מפנימי׳ ח״ע ע״כ יכולה להשפיל 
התורה  לימוד  ומצות  גשמי׳,  בדברי׳   גם   למטה  
 בדבור  האדם  הגשמי, וכמארז״ל בעירובין אם ערוכה
יודעי בינה  וזהו ומבני יששכר  ברמ״ח אברי׳ שמורה, 
לפי  אשתכח,  לא  משה  בימי  אפי׳  נבונים  כי  לעתים 
ששרש הבינה דהיינו בחי׳ הגילוי וההתפשטות שיש 

בבינה הוא למעלה מחכ׳ כו׳.

ד״ה נפתלי אילה שלוחה סה״מ תרכ״ז עמ׳ עח

מרווה הצמאון שנעשה בתפילה
הנותן אמרי שפר קאי על התורה שהתורה ניתנה בקול 
נק׳  למה  וכמשארז״ל  תענוג,  בחי׳  הוא  ושופר  שופר, 
שמה שפרה שמשפרת את הולד וכן כתיב שפרה שמים 
אמרי  הנותן  כאן  מ״ש  וזהו  תענוג,  לשון  שהוא  הודו 
שפר היינו אמרים של תענוג, כי התורה נמשכה ממקור 
התענוגי׳ כי עמך מקור חיים כו׳ ואהי׳ אצלו שעשועים 
יום יום, והיינו לפי שהתפלה היא בבחי׳ צמאון ותשוקה 
המים,  העדר  על  מים  אפיקי  על  תערוג  כאיל  למים 
צמאונו  לרוות  למטה  המים  המשכת  היא  התורה  אך 
שבתפלה, וזהו הנותן אמרי שפר כו׳ שהוא בחי׳ למוד 

התורה שאחר התפלה שמרווה צמאונו שבתפלה כו׳. 

והנה שלוחה קאי גם על הנותן אמרי שפר, והענין 
רק  יהי׳  עד שלא  צריך שיהי׳  הוא שלימוד התורה 
דהיינו שצריך שילמוד התורה בבחי׳  בבחי׳ שליח, 
ביטול עד שאין הדבור שלו כלל, רק הוא שליח לבד 
שע״י יוצא הדבור, אבל באמת אין הדבור שלו כלל 
ודברי אשר שמתי  וכמ״ש  הוי׳ ממש  דבר  הוא  רק 
ושונה  קורא  הקב״ה  ושונה  הקורא  כל  כו׳,  בפיך 
הקורא  כל  וזהו  כו׳,  אמרתך  לשוני  תען  כנגדו, 
דהיינו  הקב״ה,  של  בשמותיו  קורא  כאלו  בתורה 
מ״ש  וזהו  כו׳,  מעצמותו  וממשיך  בשם  שקורא 
רזא דשמא קדישא להמשיך בשם  בזהר לאתקנא 
זהו דוקא  כו׳, אך  ידיך  כו׳ שיהי׳ ש״ש מתאהב על 

כשלומד תורה בבחי׳ ביטול דוקא.
ד״ה נפתלי אילה שלוחה סה״מ תרכ״ז עמ׳ פא

דוקא בבחי׳ עמל ויגיעה
ובעבודה קשה דא קושיא, דהנה המצות צריך לקיים 
בבחי׳  עומ״ש  קבלת  עבד  עבודת  עבודה  בבחי׳ 
בבחי׳  לקיים  צריך  התורה  וכך  ואתהפכא,  אתכפיא 
וזהו שארז״ל סנהדרין דצ״ט ב׳ ע״פ אדם  עבודה כו׳, 
לעמל  אם  יודע  איני  ועדיין  ז׳(  ה׳  )איוב  יולד  לעמל 
תורה או לעמל שיחה, פי׳ עמל תורה הוא בחי׳ לימוד 
וזהו  ויגיעה,  עמל  בבחי׳  דוקא  להיות  שצריך  התורה 
אל  שבא  עד  רבה  ויגיעה  עמל  שצריך  הקושיא  ענין 
האמת כי הקושיא מסתיר כו׳, ואח״כ ע״י יגיעה מסירין 

את ההסתר כו׳.
 ד״ה ויאמר כו׳ מי שם פה כו׳ סה״מ תרכ״ז עמ׳ פט 

פנים ואחור
כתובה  מגילה  והנה  ראיתי  כתי׳  דהנה  הוא  והענין 
בתורה,  ואחור  פנים  בחי׳  שיש  והיינו  ואחור,  פנים 
העולמות  חיות  שכל  כו׳  זמירות  דוד  ששיבח  ומה 
תלוי בדקדוק א׳ מד״ת זהו לגבי בחי׳ אחור שבתורה 
בחי׳  תורה. אבל  נובלות חכמה שלמעלה  בחי׳  שזהו 
פנים שבתורה ע״ז נאמר ואהי׳ אצלו שעשועים, אצלו 
בתורה  הקב״ה  המלך  שעשועי  בחי׳  שהוא  דוקא, 
בזהר  שאמרו  שז״ע  ב״ה,  במאציל  מיוחדת  שהיא 
יודע  עצמותו  ובידיעת  חד,  כולא  וקוב״ה  אורייתא 
את התורה, וכמ״ש אלקים הבין דרכה וכתי׳ לא ידע 
אנוש ערכה, ולכן נענש בשכחה לפי שעה, שהשכחה 
צריכים  ושכח שהלוחות  כנודע,  היא מבחי׳ אחוריים 
לשאת בכתף בכדי לייחד ולחבר את הכתפיים שהם 
בחי׳ אחוריים אל עבודת הקדש היא בחי׳ ח״ע בבחי׳ 

פנים שמשם נמשכו הלוחות שבארון כמ״ש כתובים 
משני עבריהם וכמארז״ל בירושלמי דשקלים שלא הי׳ 

בהם פנים ואחור.
תורת שמואל  תרכ״ז ד״ה הודו להוי׳ קראו כו׳ ע’ מו 

נמשלה ללחם
מלמעלה  המשכה  בחי׳  היא  התורה  בחי׳  ענין  אמנם 
ממשיך  בתורה  ועוסק  היושב  כל  שהרי  למטה, 
הקורא  כל  וכמארז׳׳ל  למטה  ית׳  אלקותו  המשכת 
המשכת  שה׳׳ע  כנגדו  ושונה  קורא  הקב׳׳ה  ושונה 
שמותיו  התורה  כל  אמרו  ולכן  למטה,  ית׳  אלקותו 
בא  ה׳׳ה  בשמו  אותו  שקוראין  מי  וכמו  הקב׳׳ה,  של 
בתורה שהם שמותיו  ע׳׳י שקורא  כך  לקוראו,  ופונה 
כנגדו שנמשך  ושונה  קורא  הקב׳׳ה  עי׳׳ז  הקב׳׳ה  של 
היא בחי׳ המשכה  זו  והמשכה  ית׳,  המשכת אלקותו 
בתוך  ותורתך  בענין  במ׳׳א  ממ׳׳ש  וכנודע  פנימיות 
מעי, וכתיב לכו לחמו בלחמי שכמו שהלחם בו וע׳׳י 
שהם  הלבושים  כמו  ואינו  לאדם,  פנימי  חיות  נמשך 
ג׳׳כ גורמים חיות לאדם אבל זהו בבחי׳ מקיף, משא׳׳כ 
הלחם הוא מחי׳ בבחי׳ המשכת החיות דאור פנימי כו׳, 
וכמו׳׳כ יובן שמה שנמשלה התורה ללחם שהוא בחי׳ 

המשכת אלקות בבחי׳ אור פנימי כו׳. 

מד׳׳ה ת׳׳ר נר חנוכה – תורת שמואל דרושי חתונה ע׳ מה

מעלת הלילה
בפיך ובלבבך לעשותו, הנה בפיך ובלבבך זו תורה 
בפה,  בדיבור  התורה  לימוד  ע״י  זהו  בפיך  ותפלה 
האהבות  ב׳  דהיינו  הנ״ל  לבבות  ב׳  בחי׳  הן  ולבבך 
נבנה  אלה  ובשתים  כו׳  מאדך  ובכל  נפשך  דבכל 
בנין הנוק׳ וניתקן תיקון שלה בחי׳ המ״ן שלה שלא 
נתברר עדיין כנ״ל וזהו פי׳ לעשות כנ״ל, והנה ביאור 
איכות בנין ותיקון הנוק׳ ע״י לימוד התו׳ בפיך, יובן 
בהקדים ענין מארז״ל הידוע )תמיד דל״ב ע״ב( דכל 
דלכאורה  כו׳,  כנגדו  שכינה  בלילה  בתורה  העוסק 
אינו מובן מהו שאומר בלילה דוקא ואם זה מוכרח 
ממשמעות הפסוק שלמדו מאמר זה והוא דכתיב 
הוי׳  פני  נוכח  הוא  שאז  דוקא  בלילה  רוני  קומי 

דוקא ולמה לא ביום ג״כ כו׳.

אך הענין הוא כידוע בכתבי האריז״ל דבלילה דוקא 
ואז  להחיותם...  הנפרדים  בעולמות  הנוק׳  יורדת 
היא מוסתרת ומלובשת בלבושי׳ תחתונים מאד... 
ובכל חצות לילה חוזרת היא ועולה למעלה בבחי׳ 
העולמות  מן  שביררה  ניצוצי׳  דרפ״ח  מ״ן  העלאת 
דוקא  הכושר  שעת  אזי  שלה  המ״ן  ובעלות  כו׳.. 
שלה  המ״ן  לברר  מלמעלה  המ״ד  בחי׳  לירידת 
בירידת  כשמתבררת  המ״ן  תכלית  שזהו  וכידוע 
וענין הבירור של המ״ד הוא  המ״ד עלי׳ ומבררה... 

ענין בחי׳ גילוי אלקות שמתגלה במ״ן...

וגם כאן בענין עסק התורה בלילה דוקא, הענין כך 
הוא שבעלות המ״ן דנוק׳ בלילה דוקא מטעם הנ״ל 
בחכמ׳  שנתלבשו  דאצי׳  שבז״א  המוחין  בחי׳  אזי 
שבתורה כידוע דאורייתא מחכ׳ נפקת הן בחי׳ מ״ד 

דז״א דאצי׳ שמבררים המ״ן.
 מד׳׳ה שה”מ ממעמקים תרל”ח - 

תורת שמואל ספר תרל”ח ע’ שכח



מעשה רב
לימוד במוצאי יום כיפור

שבכל  ברוסטוב,  נבג״מ  מאדמו״ר  שמעתי 
מוצאי יום הכיפורים, אחרי תפילת ערבית, היה 
מהר״ש  הרבי  לבנו  צדק״  ה״צמח  הרבי  קורא 
לעצמו  אחת  יין,  כוסות  שתי  לוקח  לחדרו, 
היה  שותים,  שהיו  ולאחר  בנו,  בשביל  ואחת 
וכעבור  הקדוש,  זהר  שעות  הרבה  אתו  לומד 
כמה שנים היה סדר שלמד אתו מדרש, ולאחר 
הדגיש  ]אדמו״ר  גמרא  אתו  למד  שנים  כמה 
לפני  האחרונה  ובשנה  גמרא”[  נאכדעם  ״און 
הסתלקותו ציווה עליו שהוא ילמד גמרא לפניו 

והוא שמע.

]מסיפורי הגה״ח רבי זלמן שמעון דווארקין, ”שמועות 
וסיפורים״, חלק ב, עמודים 148-49[

וימת יוסף וכל אחיו
ה״צמח  הרבי  של  הסתלקותו  לפני  שנה  כחצי 
רבה  המדרש  את  יום  בכל  פותח  היה  צדק״, 
בנו, הרבי מהר״ש, מתוך המדרש,  לפני  וקורא 
הדור  וכל  אחיו  וכל  יוסף  ״וימת  הפסקא:  את 
אלקיהם  ואחיו  יוסף  שמת  פי  על  אף   - ההוא 
של אלו לא מת״. והרבי מהר״ש לא היה מראה 
בשעת מעשה שום תנועה של עצבות. אדרבה, 
אחרי  תיכף  אך  פניו.  על  נראה  היה  חיוך  כעין 
ושופך  בבכי  ממרר  והיה  לביתו,  הולך  היה  כן 

דמעות בלי שיעור.

]“סיפורי חסידים”, תורה, סיפור 1137[

נשיקה - מסירת המוחין
החסיד רבי יהושע מהוראדנא היה אחד החסידים 

החשובים בימיו של הרבי ה״צמח צדק״.

התקשר  צדק״,  ה״צמח  הרבי  הסתלקות  אחרי 
מה  חסידים,  אותו  שאלו  מהר״ש.  הרבי  אל 
ראה על ככה, שמיד התקשר אל הרבי מהר״ש, 
כאשר רבים היו עדיין נבוכים אל מי להתקשר.

ויענה להם:

פעם היה מוקשה לו ענין ופירוש ב״לקוטי תורה״, 
והרבי מהר״ש היה אז צעיר לימים, ושאל אותו על 
כך, והוא פירש לו את הענין. הרבי ה״צמח צדק״ 
של  פירושו  את  ושמע  מעמד  באותו  נוכח  היה 
הרבי מהר״ש, ונשקו על ראשו, והנה ענין הנשיקה 
הוא מסירת המוחין שלו, של הרבי ה״צמח צדק״, 

לבנו הרבי מהר׳׳ש.

 ]בשם החסיד רבי סעדיה ליברוב, “רשימות דברים”, 
חלק ב, עמוד סד[

מתנהג בהרחבה
מהר״ש  הרבי  מזכיר  שלו  החסידות  במאמרי 
הרבה פעמים על דבר מותרות, שבל ישתמשו 
ומגז  במאמריו  הזכיר  פעמים  וכמה  במותרות. 
יתלבשו  במלבושים  היינו שגם  יתחמם,  כבשי 
עורות  של  פרווה  כמו  פשוטים  במלבושים 

כבשים, שמתלבשים בעת הקור.

מתנהג  שהיה  מהר”ש,  הרבי  של  דרכו  וידועה 
והן  הבית  בכלי  והן  ביתו  בבנין  הן  בהרחבה 

במלבושים, ביד רחבה.

יש ששאלו את הרבי מהר״ש, מדוע הוא מורה 
הוא  ואילו  בהרחבה,  להתנהג  שלא  לחסידים 

עצמו מתנהג בהרחבה?

וענה להם הרבי מהר”ש:

רואים אנו שכל דבר חיוני ביותר נמצא בכל מקום 
]זה שמשלמים עבור מים,  ובחינם, כמו אויר, מים 
המים  את  העבודה שמביאים  טרחת  זה שכר  הרי 
לבית[. לחם שלבב אנוש יסעד, בשנים שעברו היה 
בזול. ואילו דברים שאינם מוכרחים ־ הם ביוקר, כמו 
תכשיטים של זהב וכסף וכדומה, והשאלה - למה 

ברא הקב״ה אותם דברים שאינם מוכרחים?

ותירץ הרבי מהר״ש:

כאלו,  דברים  גם  שצריכים  בעולם  אנשים  יש 
ואני הנני מן האנשים האלו שבשבילם נבראו.

]״רשימות דברים״, חלק ב, עמודים עט-פ[

סיפורים אודות אדמו״ר המהר״ש

יש ששאלו את הרבי מהר״ש, 
מדוע הוא מורה לחסידים שלא 

להתנהג בהרחבה, ואילו הוא 
עצמו מתנהג בהרחבה?

With no other choice, Zalman sat in the 
waiting room, with about twenty other 
people who had come for help, reading 
Tehillim (Psalms).

The Rebbe had seven sons, and the youngest, 
Shmuel, who was seven years old at the time 
(and eventually would become the fourth 

Lubavitcher Rebbe), was wandering around 
the room, occasionally talking to the visitors. 
When he came to our businessman and asked 
him why he was there, the latter, hoping that 
maybe somehow it might help him get in 
to the Rebbe, told the child his entire story, 
finishing with a sad word about how his only 

hope is the Rebbe, and now the Rebbe won’t 
see him.

The boy listened carefully, promised that he 
would see what he could do, left the waiting 
room, and entered his father’s study.

Minutes later he returned, approached the 
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Learning Motzei 
Yom Kippur

I heard from my father in Rostov that every 
year on Motzei Yom Kippur after Ma’ariv, 
the Tzemach Tzedek would call his son, 
the Rebbe Maharash to his room, take 
two cups of wine—one for himself and 
another for his son—and after drinking the 
wine, would learn Zohar for many hours. 
After a few years of this seder, Midrash was 
added to the study session, and eventually 
Gemara was added as well. The final year 
prior to his histalkus, the Tzemach Tzedek 
instructed the Maharash to learn Gemara in 
front of him and he would listen.

Shme’uos Ve’sipurim, Rabbi Zalman Shimon Dworkin, 

vol. 2 pp. 148-149

Yosef and All 
of His Brothers 

Passed On…
Approximately half a year before his passing, 
the Tzemach Tzedek would open the Midrash 
Rabah every day and read the following 
passage to his son, the Rebbe Maharash: “Yosef 
and all of his brothers passed on—even though 
Yosef and all his brothers passed on, their 
G-d did not.” The Rebbe Maharash would 
not show any emotion during these readings; 
quite the contrary—a faint smile could be 
visible on his face. However, immediately 
thereafter, he would go home and burst into 
bitter tears, weeping uncontrollably.
Sipurei Chassidim, Torah, Story #1137

Kissing—Delivery 
of Mochin

The Chassid Reb Yehoshuah of Horodna was 

one of the distinguished Chassidim of the 
Tzemach Tzedek. After the histalkus of the 
Tzemach Tzedek, he immediately connected 
to the Rebbe Maharash. The Chassidim 
asked him “How were able to immediately 
connect with the Rebbe Maharash while so 
many other Chassidim remained confused as 
to whom they should connect to?”

He answered:

“I once encountered a specifically puzzling 
portion of Likutei Torah. The Rebbe 
Maharash was a young boy at the time, and 
I asked him for peshat, and he explained it 
effortlessly. The Tzemach Tzedek was present 
at the time. Upon hearing the explanation of 
his son, he promptly kissed him on the head. 
Now, kissing is known to be the delivery of 
a person’s Mochin, and as such, the Rebbe 
Maharash possesses the Mochin of his father, 
the Tzemach Tzedek.”

 Reshimos Devarim, in the name of the Chassid Reb Saadya

Lieberow, vol. 2 p. 64

Luxurious Conduct
In his ma’amarim, the Rebbe Maharash 
frequently mentions the idea of “luxury,” 
cautioning against indulging in luxurious 
pursuits. He would frequently quote the 
passuk from Iyov ”יתחמם כבשי   and — ומגז 
with the fleece of my lambs [did he not] warm 
himself?” explaining that one should wear 
simple clothes, such as a plain coat of regular 
wool in the winter.

The conduct of the Rebbe Maharash is well 
known—he led a luxurious lifestyle. His 
house, the furnishings, and his clothes were 
all quite luxurious.

The Rebbe Maharash was once asked “How 
can you instruct your Chassidim not to 
engage in luxuries when you yourself do so?”

The Rebbe Maharash answered:

“We find that the more vital something is, the 
more available it is, such as air and water (the 
fact that some people pay for water is merely 
a delivery fee; water itself is essentially free). 

Bread, a most vital ingredient for life, used to 
be inexpensive as well. Things that are not so 
vital, such as gold and jewelry, are costlier. 
Now, let me ask you, why did Hashem create 
these unnecessary things?

“It must be that there are certain people 
that need these not-so-vital items, and for 
them, these things were created… I am one 
such person.”

Reshimos Devarim, vol. 2 pp. 79-80

The Czar’s Army’s 
Iron Pots

Zalman was a successful businessman. He had 
made millions of rubles in his metal business, 
but now that same business was threatening 
to end his life.

Several months earlier, he had landed an 
immense government contract to supply all 
the cooking utensils for the czar’s army. The 
deal was worth a fortune, a real blessing from 
G-d . . . until he received a summons to appear 
in the imperial court on charges of thievery 
and treason!

It seems that someone reported to the 
government that Zalman was making the pots 
a bit thinner than promised. He had received 
funds for 100,000 tons of iron, but really only 
used 90,000, thus cheating the government 
out of a pretty penny.

To make matters worse, the report was true! 
He did it. Everyone did it. That’s how things 
were in czarist Russia.

But that didn’t change anything. If he would 
be found guilty, which he almost certainly 
would be, it would be the end of him.

Zalman did not give up, however; there was 
still a ray of hope. Being a follower of the third 
Lubavitcher Rebbe, the Tzemach Tzedek, he 
would go to him and hope for a miracle.

But when he arrived, he was told that the 
Rebbe wasn’t receiving visitors until further 
notice. This meant that the doors could open 
any minute, or it could take several days.

StorieS about the rebbe MaharaSh 



ש
מסכת שבת פרק כג

ֶמן, ּוִבְלַבד  י ׁשֶ י ַיִין ְוַכּדֵ ּדֵ א ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ּכַ
ּה  ֵמֲחֶבְרּתָ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֵכן  ַהְלֵוִני,  לֹו  ֹיאַמר  ּלֹא  ׁשֶ
ֶאְצלֹו  יתֹו  ַטּלִ יַח  ַמּנִ ַמֲאִמינֹו,  ֵאינֹו  ְוִאם  רֹות.  ּכָ ּכִ
ַסח  ת. ְוֵכן ֶעֶרב ּפֶ ּבָ ּבֹון ְלַאַחר ׁשַ ה ִעּמֹו ֶחׁשְ ְועֹוׂשֶ
יתֹו  ַטּלִ יַח  ַמּנִ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ִלְהיֹות  ָחל  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ
ּבֹון  ֶחׁשְ ִעּמֹו  ה  ְועֹוׂשֶ ְסחֹו  ּפִ ֶאת  ְונֹוֵטל  ֶאְצלֹו 

ְלַאַחר יֹום טֹוב:

יו,  רֹוָתיו ִמּפִ ְרּפְ ב מֹוֶנה ָאָדם ֶאת אֹוְרָחיו ְוֶאת ּפַ
ֵני  ּבְ ְוִעם  ָניו  ּבָ ִעם  ּוֵמִפיס  ָתב.  ַהּכְ ִמן  ֹלא  ֲאָבל 
ַלֲעׂשֹות  ן  ּוֵ ִיְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  ֵביתֹו 
יִלין  ּוַמּטִ ּום ֻקְבָיא.  ה, ִמּשׁ ֶנֶגד ְקַטּנָ ּכְ ָמָנה ְגדֹוָלה 
ַעל  ֹלא  ֲאָבל  טֹוב,  יֹום  ּבְ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ַעל  ים  ֲחָלׁשִ

נֹות: ַהּמָ

ֹיאַמר  ְוֹלא  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ּפֹוֲעִלים  ָאָדם  ּכֹר  ִיׂשְ ֹלא  ג 
יִכין  ַמְחׁשִ ֵאין  פֹוֲעִלים.  לֹו  ּכֹר  ִלׂשְ ַלֲחֵברֹו  ָאָדם 
ּכֹר ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ֵפרֹות, ֲאָבל  חּום ִלׂשְ ַעל ַהּתְ
ָלל  ּכְ ָידֹו.  ּבְ ֵפרֹות  ּוֵמִביא  ֹמר,  ִלׁשְ הּוא  יְך  ַמְחׁשִ
ֲאִמיָרתֹו,  ּבַ אי  ַזּכַ ֲאִני  ׁשֶ ל  ּכָ אּול,  ׁשָ א  ַאּבָ ָאַמר 

יְך ָעָליו: אי ֲאִני ְלַהְחׁשִ ַ ַרּשׁ

ה,  ַכּלָ ִעְסֵקי  ַח ַעל  ְלַפּקֵ חּום  ַהּתְ יִכין ַעל  ַמְחׁשִ ד 
ּגֹוי  ְוַתְכִריִכין.  ָארֹון  לֹו  ְלָהִביא  ת  ַהּמֵ ִעְסֵקי  ְוַעל 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶהן  ּבָ ִיְסּפֹד  ֹלא  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ֲחִליִלין  ֵהִביא  ׁשֶ
ָארֹון  לֹו  ָעׂשּו  ָקרֹוב.  קֹום  ִמּמָ אּו  ּבָ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ
ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִאם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבֹו  ֵבר  ִיּקָ ֶקֶבר,  לֹו  ְוָחְפרּו 

ֵבר ּבֹו עֹוָלִמית: ָרֵאל, ֹלא ִיּקָ ִיׂשְ

אֹותֹו,  ּוְמִדיִחין  ָסִכין  ת,  ַהּמֵ ָצְרֵכי  ל  ּכָ ין  עֹוׂשִ ה 
ר  ַהּכַ ֶאת  ׁשֹוְמִטין  ֵאָבר.  בֹו  ָיִזיזּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד 
ִביל  ׁשְ ּבִ ַהחֹול  ַעל  אֹותֹו  יִלין  ּוַמּטִ יו  ְחּתָ ִמּתַ
א  ֶאּלָ ֲעֶלה,  ּיַ ׁשֶ ֹלא  ִחי,  ַהּלֶ ֶאת  ִרין  קֹוׁשְ ין.  ְמּתִ ּיַ ׁשֶ
ָרה, סֹוְמִכין אֹוָתּה  ּבְ ׁשְ ּנִ ּלֹא יֹוִסיף. ְוֵכן קֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ
א  ֲעֶלה, ֶאּלָ ּתַ ה, ֹלא ׁשֶ ּטָ ַסְפָסל אֹו ַבֲאֻרּכֹות ַהּמִ ּבְ
ת, ְוֹלא  ּבָ ַ ּשׁ ת ּבַ ִצין ֶאת ַהּמֵ ּלֹא תֹוִסיף. ֵאין ְמַעּמְ ׁשֶ
ְיִציַאת  ִעם  ץ  ְוַהְמַעּמֵ ֶפׁש.  ַהּנָ ְיִציַאת  ִעם  ַבֹחל 

ִמים: ֶנֶפׁש, ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵפְך ּדָ

מ
מסכת שבת פרק יח 

ֶבן  ּתֶ ל  ׁשֶ ֻקּפֹות  ְוָחֵמׁש  ע  ַאְרּבַ ֲאִפּלּו  ין  ְמַפּנִ א 
ית  ּבֵ ִבּטּול  ֵני  ּוִמּפְ ָהאֹוְרִחים  ֵני  ִמּפְ בּוָאה  ּתְ ל  ְוׁשֶ
רּוָמה  ּתְ ין  ְמַפּנִ ָהאֹוָצר.  ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ְדָרׁש,  ַהּמִ
ָלה  ּטְ ּנִ ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ּוְדַמאי,  ְטהֹוָרה, 
ְרמֹוס  ְפּדּו, ְוַהּתֻ ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ְתרּוָמתֹו, ּוַמֲעׂשֵ
ים. ֲאָבל ֹלא ֶאת  הּוא ַמֲאָכל ָלֲעִנּיִ ֵני ׁשֶ ֵבׁש, ִמּפְ ַהּיָ
ָלה ְתרּוָמתֹו,  ּלֹא ִנּטְ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ֶבל, ְוֹלא ַמֲעׂשֵ ַהּטֶ
ּלֹא ִנְפּדּו, ְוֹלא ֶאת  ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ְוֹלא ֶאת ַמֲעׂשֵ
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ל. ַרּבָ ַהּלּוף, ְוֹלא ֶאת ַהַחְרּדָ

הּוא ַמֲאַכל עֹוְרִבין: ֵני ׁשֶ ּלּוף, ִמּפְ יר ּבַ ַמּתִ

 )ב( ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדים, ִאם 
ְוִאם  אֹוָתן,  ְמַטְלְטִלין  ֵהָמה,  ּבְ ְלַמֲאַכל  ִהְתִקיָנן 
ִלְפֵני  ל  ַהּסַ ֶאת  ּכֹוִפין  ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  ֵאין  ָלאו, 
ְרָחה,  ּבָ ְרְנֹגֶלת ׁשֶ ֲעלּו ְוֵיֵרדּו. ּתַ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָהֶאְפרֹוִחים, ּכְ
ּוְסָיִחין  ֲעָגִלין  ין  ְמַדּדִ ֵנס.  ּכָ ּתִ ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה  ּדֹוִחין 
י  ָנּה. ָאַמר ַרּבִ ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ ים. ִאּשׁ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ
יַח  ּוַמּנִ ַאַחת  נֹוֵטל  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֵאיָמַתי.  ְיהּוָדה, 

ַאַחת, ֲאָבל ִאם ָהָיה גֹוֵרר, ָאסּור:

ֲאָבל  טֹוב,  יֹום  ּבְ ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת  ִדין  ְמַיּלְ ֵאין  ג 
ְוקֹוִרין  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ִדין  ּוְמַיּלְ ְמַסֲעִדין. 
ָעֶליָה ֶאת  ִלין  ּוְמַחּלְ ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ ֲחָכָמה  ָלּה 
י יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאף  ּבּור. ַרּבִ ִרין ֶאת ַהּטַ ת, ְוקֹוׁשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ת: ּבָ ַ ּשׁ ין ּבַ חֹוְתִכין. ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹוׂשִ

ו
מסכת דמאי פרק ב 

ָמקוֹם.  ָכל  ּבְ ַמאי  ּדְ ִרין  ִמְתַעּשְׂ ְדָבִרים  ְוֵאּלּו  א 
ּמוֹן.  ְוַהּכַ ָהאֶֹרז,  ְוֶהָחרּוִבים,  ָמִרים,  ְוַהּתְ ֵבָלה,  ַהּדְ
טּור: ּנּו ּפָ ׁש ִמּמֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ חּוָצה ָלָאֶרץ, ּכָ ּבְ ָהאֶֹרז ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ֶאת  ר  ְמַעּשֵׂ ֶנֱאָמן,  ִלְהיוֹת  ָעָליו  ל  ַהְמַקּבֵ ב 
ְוֵאינֹו  הּוא לוֵֹקַח,  ְוֶאת ׁשֶ הּוא מוֵֹכר,  ְוֶאת ׁשֶ אוֵֹכל, 
ַאף  אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהָאֶרץ.  ַעם  ֵאֶצל  ִמְתָאֵרַח 
ַעל  לוֹ,  ָאְמרּו  ֶנֱאָמן.  ָהָאֶרץ  ַעם  ֵאֶצל  ְתָאֵרַח  ַהּמִ

ל ֲאֵחִרים: יַצד ְיֵהא ֶנֱאָמן ַעל ׁשֶ ַעְצמוֹ ֵאינוֹ ֶנֱאָמן, ּכֵ

ְלַעם  מֹוֵכר  ֵאינֹו  ָחֵבר,  ִלְהיֹות  ָעָליו  ל  ַהְמַקּבֵ ג 

ְוֵאינֹו  ַלח,  ּנּו  ִמּמֶ לֹוֵקַח  ְוֵאינֹו  ְוָיֵבׁש,  ַלח  ָהָאֶרץ 
ֶאְצלֹו  ְמָאְרחֹו  ְוֹלא  ָהָאֶרץ,  ַעם  ֵאֶצל  ִמְתָאֵרַח 
ֵהָמה  ל ּבְ ְיַגּדֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֹלא  ְכסּותֹו. ַרּבִ ּבִ
חֹוק, ְוֹלא ְיֵהא  ְנָדִרים ּוִבׂשְ ה, ְוֹלא ְיֵהא ָפרּוץ ּבִ ַדּקָ
ְדָרׁש. ָאְמרּו  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ ִתים,  ַלּמֵ א  ּמֵ ִמּטַ

ָלל: לֹו, ֹלא ָבאּו ֵאּלּו ַלּכְ

בּו אֹוָתם ֲחָכִמים ְלַהְפִריׁש  ְחּתֹוִמים ֹלא ִחּיְ ד ַהּנַ
ה. ַהֶחְנָוִנים ֵאיָנן  ר ְוַחּלָ א ְכֵדי ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ֶאּלָ
יִעין  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ַמאי.  ַהּדְ ֶאת  ִלְמּכֹר  ִאין  ָ ַרּשׁ
ֵאּלּו  ַמאי.  ַהּדְ ֶאת  ִלְמּכֹר  ִאין  ָ ַרּשׁ ה,  ַגּסָ ה  ִמּדָ ּבְ
יטֹונֹות  ַהּסִ גֹון  ּכְ ה,  ַגּסָ ה  ִמּדָ ּבְ יִעין  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֵהן 

ּומֹוְכֵרי ְתבּוָאה:

ה  ַגּסָ ֵדד )ּבְ ְרּכֹו ְלִהּמָ ּדַ י ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶאת ׁשֶ ה ַרּבִ
ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ֶאת  ה.  ּסָ ַלּגַ ה  ַדּקָ ְטֵפָלה  ה,  ְבַדּקָ ּוְמָדדֹו 
ה(.  ּקָ ה ַלּדַ ה ְטֵפָלה ַגּסָ ה ּוָמַדד ְבַגּסָ ַדּקָ ֵדד ּבְ ְלִהּמָ
ח,  ין, ּוַבּלַ ת ַקּבִ לׁשֶ ֵבׁש, ׁשְ ּיָ ה. ּבַ ה ַגּסָ ֵאיזֹו ִהיא ִמּדָ
ֲעָנִבים  י  ְוַסּלֵ ְתֵאִנים  י  ַסּלֵ אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ יָנר.  ּדִ
ַאְכְסָרה,  הּוא מֹוְכָרן  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ָיָרק,  ל  ׁשֶ ְוֻקּפֹות 

טּור: ּפָ

א
מסכת ברכות פרק ה 

א ִמּתֹוְך ּכֶֹבד ֹראׁש.  ל ֶאּלָ ּלֵ א ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ
ַאַחת  ָעה  ׁשָ ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ֲחִסיִדים 
קֹום. ֲאִפּלּו  ם ַלּמָ נּו ֶאת ִלּבָ ַכּוְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִלים, ּכְ ּלְ ּוִמְתּפַ
ָנָחׁש  ַוֲאִפּלּו  יֶבּנּו.  ְיׁשִ לֹומֹו, ֹלא  ׁשְ ּבִ ֶלְך ׁשֹוֵאל  ַהּמֶ

רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו, ֹלא ַיְפִסיק: ּכָ

ִתים,  ַהּמֵ ת  ְתִחּיַ ּבִ ִמים  ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ יִרין  ַמְזּכִ ב 
ָלה  ְוַהְבּדָ ִנים,  ָ ַהּשׁ ת  ִבְרּכַ ּבְ ִמים  ׁשָ ַהּגְ ְוׁשֹוֲאִלין 
ָרָכה  ּבְ ֲעִקיָבא אֹוֵמר, אֹוְמָרּה  י  ַרּבִ ַעת.  ַהּדַ חֹוֵנן  ּבְ
אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ַעְצָמּה.  ְפֵני  ּבִ ְרִביִעית 

הֹוָדָאה: ּבַ

טֹוב  ְוַעל  ַרֲחֶמיָך,  יעּו  ַיּגִ ִצּפֹור  ַקן  ַעל  ָהאֹוֵמר  ג 
אֹותֹו.  ִקין  ּתְ ְמׁשַ מֹוִדים,  מֹוִדים  ֶמָך,  ׁשְ ֵכר  ִיּזָ
יו,  ְחּתָ ּתַ ַאֵחר  ַיֲעֹבר  ְוָטָעה,  ָבה  ַהּתֵ ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר 
ִין הּוא ַמְתִחיל,  ָעה. ִמּנַ אֹוָתּה ׁשָ ְוֹלא ְיֵהא ַסְרָבן ּבְ

ָעה ָבּה: ּטָ ָרָכה ׁשֶ ת ַהּבְ ִחּלַ ִמּתְ

ַהּכֲֹהִנים  ַאַחר  ַיֲעֶנה  ֹלא  ָבה,  ַהּתֵ ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר  ד 

מתחיל באותיות של שמו הק׳

משניות
t   קובץ לימוד י״ג תשרי t 



א הּוא,  ם ּכֵֹהן ֶאּלָ רּוף. ְוִאם ֵאין ׁשָ ֵני ַהּטֵ ָאֵמן, ִמּפְ
א  נֹוׂשֵ הּוא  ׁשֶ ַהְבָטָחתֹו  ְוִאם  יו.  ּפָ ּכַ ֶאת  א  ִיּשָׂ ֹלא 

אי: ַ תֹו, ַרּשׁ יו ְוחֹוֵזר ִלְתִפּלָ ּפָ ֶאת ּכַ

ִליַח  ׁשְ ְוִאם  לֹו.  ַרע  ִסיָמן  ְוָטָעה,  ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ה 
לּוחֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלׁשֹוְלָחיו,  ַרע  ִסיָמן  הּוא,  ִצּבּור 
ֶבן  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו  מֹותֹו.  ּכְ ָאָדם  ֶשל 
ל ַעל ַהחֹוִלים ְואֹוֵמר, ֶזה ַחי  ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ּדֹוָסא, ׁשֶ
ָלֶהם,  ָאַמר  יֹוֵדַע.  ה  ַאּתָ ִין  ִמּנַ לֹו,  ָאְמרּו  ֵמת.  ְוֶזה 
ל,  הּוא ְמֻקּבָ ִפי, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִתי ּבְ גּוָרה ְתִפּלָ ִאם ׁשְ

הּוא ְמֹטָרף: ְוִאם ָלאו, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ

ל
מסכת סוכה פרק ד 

ְמָחה,  ל ְוַהּשִׂ ְבָעה. ַהַהּלֵ ה ְוׁשִ ָ ּשׁ א לּוָלב ַוֲעָרָבה, ׁשִ
ְוֶהָחִליל,  ְבָעה.  ׁשִ ִים,  ַהּמַ ְוִנּסּוְך  ה  ֻסּכָ מֹוָנה.  ׁשְ

ה: ָ ּשׁ ה ְוׁשִ ֲחִמׁשָ

ל  יַצד, יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְבָעה ּכֵ ב לּוָלב ׁשִ
ָאר  ְבָעה, ּוׁשְ ת, לּוָלב ׁשִ ּבָ ַ ּשׁ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ַחג ׁשֶ

ה: ָ ּשׁ ִמים ׁשִ ל ַהּיָ ּכָ

ל ֲעָרָבה  ִביִעי ׁשֶ יַצד, יֹום ׁשְ ְבָעה ּכֵ ג ֲעָרָבה ׁשִ
ל  ָאר ּכָ ְבָעה, ּוׁשְ ת, ֲעָרָבה ׁשִ ּבָ ַ ּשׁ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ׁשֶ

ה: ָ ּשׁ ִמים ׁשִ ַהּיָ

ָהִראׁשֹון  טֹוב  )יֹום  יַצד,  ּכֵ לּוָלב  ִמְצַות  ד 
ת(, מֹוִליִכין ֶאת  ּבָ ַ ּשׁ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ל ַחג ׁשֶ ׁשֶ
ִלין ֵמֶהן  ִנין ְמַקּבְ ִית, ְוַהַחּזָ לּוְלֵביֶהן ְלַהר ַהּבָ
ֵקִנים  ְוַהּזְ ָהִאְצְטָבא,  ב  ּגַ ַעל  אֹוָתן  ְוסֹוְדִרין 
ִדים  ּוְמַלּמְ ה.  ּכָ ׁשְ ּלִ ּבַ ֶהן  ּלָ ׁשֶ ֶאת  יִחין  ַמּנִ
ְבָידֹו,  לּוָלִבי  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ לֹוַמר,  אֹוָתם 
יִמין  ּכִ ַמׁשְ ְלָמָחר  ָנה.  ְבַמּתָ לֹו  הּוא  ֲהֵרי 
ִנין זֹוְרִקין אֹוָתם ִלְפֵניֶהם. ְוֵהן  ּוָבִאין, ְוַהַחּזָ
ָראּו  ּוְכׁשֶ ֲחֵברֹו.  ֶאת  ִאיׁש  ין  ּוַמּכִ ִפין  ְמַחּטְ
ֵהא  ּיְ ָנה, ִהְתִקינּו ׁשֶ אּו ִליֵדי ַסּכָ ּבָ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ

ֵביתֹו: ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ּבְ

ה  ְלַמּטָ ָהָיה  ָמקֹום  יַצד,  ּכֵ ֲעָרָבה  ִמְצַות  ה 
ִטין  ם ּוְמַלּקְ ַלִים, ְוִנְקָרא מֹוָצא. יֹוְרִדין ְלׁשָ ִמירּוׁשָ
אֹוָתן  ְוזֹוְקִפין  ּוָבִאין  ֲעָרָבה,  ל  ׁשֶ ּיֹות  ֻמְרּבִ ם  ָ ִמּשׁ
ַח.  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ פּוִפין ַעל ּגַ יֶהן ּכְ ַח, ְוָראׁשֵ ְזּבֵ י ַהּמִ ִצּדֵ ּבְ
ֶאת  יִפין  ַמּקִ יֹום  ָכל  ּבְ ְוָתְקעּו.  ְוֵהִריעּו  ְקעּו  ּתָ
יָעה  הֹוׁשִ א ה'  ָאּנָ ְואֹוְמִרים,  ַאַחת,  ַעם  ּפַ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ
ֲאִני  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  י  ַרּבִ ָנא.  ַהְצִליָחה  א ה'  ָאּנָ ָנא, 
ַח  ְזּבֵ יִפין ֶאת ַהּמִ א. ְואֹותֹו ַהּיֹום ַמּקִ יָעה ּנָ ָוהּו הֹוׁשִ
ִטיָרָתן, ָמה ֵהן אֹוְמִרים,  ַעת ּפְ ׁשְ ָעִמים. ּבִ ַבע ּפְ ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ַח. ַרּבִ ַח, ֹיִפי ָלְך ִמְזּבֵ ֹיִפי ָלְך ִמְזּבֵ

ַח: ַח. ְלָיּה ְוָלְך, ִמְזּבֵ ְלָיּה ְוָלְך, ִמְזּבֵ

ָהיּו  א ׁשֶ ת, ֶאּלָ ּבָ ַ הּו ַבּשׁ ְך ַמֲעׂשֵ הּו ַבֹחל ּכָ ַמֲעׂשֵ ו ּכְ
אֹוָתן  יִחים  ּוַמּנִ ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  אֹוָתן  ִטין  ְמַלּקְ

יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ִיְכמֹוׁשּו.  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָזָהב,  ל  ׁשֶ ִגיִגּיֹות  ּבְ
ְמִביִאין  ָהיּו  ֶקל  ּדֶ ל  ׁשֶ ֲחִרּיֹות  אֹוֵמר,  רֹוָקה  ּבְ ן  ּבֶ
ַח, ְואֹותֹו ַהּיֹום  ְזּבֵ י ַהּמִ ִצּדֵ ְרַקע ּבְ ּקַ ְוחֹוְבִטין אֹוָתן ּבַ

ִנְקָרא יֹום ִחּבּוט ֲחִרּיֹות:

ְואֹוְכִלין  לּוְלֵביֶהן  ׁשֹוְמִטין ֶאת  ינֹוקֹות  ַהּתִ ד  ִמּיַ ז 
ֶאְתרֹוֵגיֶהן:

ב  ַחּיָ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ יַצד,  ּכֵ מֹוָנה  ׁשְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ל  ַהַהּלֵ ח 
ָהַאֲחרֹון  יֹום טֹוב  ּוִבְכבֹוד  ְמָחה  ּוַבּשִׂ ל  ַהּלֵ ּבַ ָאָדם 
יַצד,  ְבָעה ּכֵ ה ׁשִ ל ְימֹות ֶהָחג. ֻסּכָ ָאר ּכָ ׁשְ ל ָחג, ּכִ ׁשֶ
ֶאת  מֹוִריד  ֲאָבל  תֹו,  ֻסּכָ יר  ַיּתִ ֹלא  ֱאכֹול,  ִמּלֶ ַמר  ּגָ
ֵני ְכבֹוד יֹום טֹוב  ְנָחה ּוְלַמְעָלה, ִמּפְ ִלים ִמן ַהּמִ ַהּכֵ

ל ָחג: ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ַמֲחֶזֶקת  ָזָהב  ל  ׁשֶ ְצלֹוִחית  יַצד,  ּכֵ ִים  ַהּמַ ִנּסּוְך  ט 
יעּו  ִהּגִ לֹוַח.  ִ ַהּשׁ ִמן  א  ְמַמּלֵ ָהָיה  ים  ֻלּגִ ת  לׁשֶ ׁשְ
ָעָלה  ְוָתְקעּו.  ְוֵהִריעּו  ְקעּו  ּתָ ִים,  ַהּמַ ַער  ְלׁשַ
ל  ׁשֶ ְסָפִלים  ֵני  ׁשְ ֹמאלֹו,  ִלׂשְ ּוָפָנה  ֶבׁש  ַבּכֶ
ִסיד  ל  ׁשֶ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ם.  ׁשָ ָהיּו  ֶסף  ּכֶ
ִין.  ַהּיָ ֵני  ִמּפְ ֵניֶהם  ּפְ ָחִרין  ֻמׁשְ ָהיּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָהיּו, 
ה  ין, ֶאָחד ְמֻעּבֶ ּקִ ֵני ֳחָטִמין ּדַ ִמין ׁשְ ִבין ּכְ ּוְמֻנּקָ
ַבת ֶאָחת.  ִלין ּבְ ֵניֶהם ּכָ הּו ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ק, ּכְ ְוֶאָחד ּדַ
ל ַמִים  ל ָיִין. ֵעָרה ׁשֶ ל ַמִים, ִמְזָרִחי ׁשֶ ַמֲעָרִבי ׁשֶ
ָיָצא.  ַמִים,  ל  ׁשֶ ְלתֹוְך  ַיִין  ל  ְוׁשֶ ַיִין,  ל  ׁשֶ ְלתֹוְך 
מֹוָנה.  ל ׁשְ ְך ּכָ ּלֹג ָהָיה ְמַנּסֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבַ ַרּבִ
ַעם ַאַחת  ּפַ ּהַ ָיֶדָך, ׁשֶ ְך אֹוְמִרים לֹו, ַהְגּבֵ ְוַלְמַנּסֵ
ָהָעם  ָכל  ּוְרָגמּוהּו  ַרְגָליו,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ֶאָחד  ְך  ִנּסֵ

ֶאְתרֹוֵגיֶהן: ּבְ

א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַבּשׁ הּו  ַמֲעׂשֵ ְך  ּכָ ַבֹחל  הּו  ַמֲעׂשֵ ּכְ י 
ָזָהב  ל  ׁשֶ ָחִבית  ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  א  ְמַמּלֵ ָהָיה  ׁשֶ
יָחּה  ּוַמּנִ ילֹוַח,  ִ ַהּשׁ ִמן  ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ֵאיָנּה  ׁשֶ
א  ְמַמּלֵ ָהָיה  ָתה,  ּלְ ִנְתּגַ אֹו  ָכה  ּפְ ִנׁשְ ה.  ּכָ ׁשְ ּלִ ּבַ
סּוִלים  ּפְ ין,  ֻגּלִ ַהּמְ ִים  ְוַהּמַ ִין  ַהּיַ ׁשֶ ּיֹור,  ַהּכִ ִמן 

ַח: ְזּבֵ י ַהּמִ ְלַגּבֵ

המשובח ללומדי תורה -
היכל הלימוד תפארת יצחק

6:00 בבוקר עד 2:00 בבוקר

- פתוח כל ימי השבוע

- מבחר נאה של ספרים

- גישה דיגיטלית לארבעים ואחת 
אלף ספרים
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לקינגסטון, סמוך יותר לקינגסטון

businessman, and told him quietly: “You see 
that man sitting near the door, also reading 
Tehillim? He needs one thousand rubles for 
his daughter’s wedding. Give him the money 
he needs, and G-d will take care of your 
upcoming trial.”

Of course our hero promptly gave the charity. 
Sure of victory, he told the boy to thank his 
father for the blessing, and left the premises a 
new man, full of optimism and hope.

One month later, Zalman was standing 
confidently in the courtroom before the 
judge. He didn’t even bother hiring a lawyer. 
After all the Rebbe said that G-d would take 

care of everything, and in any case, the best 
lawyer in the world couldn’t help him.

The judge examined all the papers, first 
those of the prosecution, then those of the 
defendant, pausing several times to look up at 
the litigants. Finally he removed his reading 
glasses, held his head erect, and declared, 
“Very severe accusations, very severe indeed. 
If the accused is guilty as charged, the 
punishment will be at least twenty years, do 
you understand?” The prosecutor nodded 
his head, as did the defendant, who was 
beginning to worry.

The judge put his spectacles on once more, 
silently read the briefs again, and again looked 
up, pushed his glasses up onto his forehead, 

thought for a while, and announced: “The 
only way to settle this is to actually weigh all 
the pots and pans.”

“But, your excellency,” exclaimed the prosecutor, 
“that will take months, and at such expense to 
the country. Your excellency has before him the 
testimony of reliable witnesses . . .”

Our hero was really sweating now. If the pots 
were weighed, he was finished.

“That is my decision!” said the judge. 
“Tomorrow the army will send one hundred 
wagons to bring all the vessels to the 
courtroom for weighing.” He raised his gavel, 
pounded it on the huge table before him, and 
announced, “Court adjourned!”

Stories (continued)



 Specifically for Yidden
The Midrash Rabba explains the possuk regarding the 
requirements of a korban Pesach, “Se tomim zochor ben 
shana” - “a perfect, one year old lamb -״ as follows: The 
lamb is connected to what Avraham said at the akeida, 
“Hashem will provide the lamb.״ “Perfect” describes 
Hashem about Whom it says, “Hatzur tomim paalo – 
the rock, His acts are perfect.״

The explanation of this Midrash is as follows: through 
their self sacrifice, Avraham and Yitzchak reached the 
level of Ein Sof light which transcends Hishtalshelus, 
and is the level of keser.

Generally, from this level even non-Jews can receive 
hashpa’ah. Regarding Bilam, the midrash uses the 
possuk “hatzur tomim paalo” to explain that Hashem 
did not want the goyim to excuse themselves by 
saying, “You pushed us away from serving You.״ He 

therefore gave them kings and prophets just like He 
did for the Yidden.

This implies that from the level of “tomim –perfection,״ 
which transcends hishtalshelus, even non-Jews can 
receive hashpa’ah. However, through the mesirus 
nefesh of Avraham and Yitzchok at the akeida, they 
accomplished that this level should be drawn down 
specifically to the Yidden.

(Adapted from an excerpt of the maamar Hatzur Tomin 
Paalo, 5627)

Similar to Bread
The idea of Torah is a flow from above to below. 
Indeed, one who occupies himself with Torah study 
draws Elokus down below. Our sages say, “whoever 
reads and studies Torah, Hashem reads and studies 
the Torah opposite him.״ This is the idea of drawing 
Elokus down below.

It is for this reason our sages said that “the entire Torah is 
names of the Holy One, Blessed be He.״ Just like when 
someone calls a person׳s name the person turns toward 
the one calling him, likewise when someone reads the 
Torah - which is like calling Hashem׳s name - it causes 
Hashem to “read and study the Torah opposite him,״ 
meaning that Elokus is drawn down.

This flow of Elokus is a pnimiyusdike flow, as is explained 
elsewhere, concerning the concept of “Your Torah is 
in my innards.” It is written (in reference to Torah), 
“Come and partake of My bread.״ Torah is similar to 
bread from which the person derives internal vitality, 
unlike clothing. Although clothes provide vitality for 
the person, it is only in an encompassing manner. Bread, 
however, gives life in an internal manner. Similarly, it can 
be understood that Torah is an internal flow of Elokus. 

(Toras Shmuel Drushei Chasuna p. 45)  
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It took over a week to organize the wagons, 
travel to the factory and load them all up, and 
then another week or so to bring them to the 
court, weigh them and record the results. 
When it was all finished and the results were 
brought to the courtroom, the tension was so 
thick you could almost cut the air with a knife. 
Word of the trial had reached the newspapers, 
and the courtroom was packed.

The judge entered after everyone was seated, 
took his place behind his huge desk, picked up 
the papers and read carefully. The courtroom 
was silent.

After several minutes he looked up at the 
defendant, squinted his eyes as though in 
sheer hatred, and spoke almost theatrically.

“Mr. Zalman, you . . . you lied to the 
government!”

The judge was holding the papers in both hands 

and leaning forward on his desk, peering over 
them at the accused, almost completely out of 
his chair. Zalman was swooning. He wiped his 
brow with his handkerchief. He thought he was 
about to faint.

The guards moved a few steps closer to him. 
The prosecutors looked at each other from 
the corners of their eyes and faintly smiled.

“You declared to the Russian Government 
that you needed one hundred thousand tons 
of iron. You took funds for one hundred 
thousand tons of iron!”

The judge was now standing, leaning with 
his entire body over the table, holding the 
papers in one hand, shaking them in the air 
as he spoke, and almost whispering, hissing at 
poor Zalman . . . “And you really used . . . one 
hundred and twenty thousand tons! Those 
pots weighed twenty thousand tons more 
than you reported.

“Mr. Zalman, you are a patriot!”

Two days later our hero was waiting again 
in the Rebbe’s front room, this time to 
thank him for the miracle. But when he was 
finally sitting opposite the Rebbe and began 
thanking him, the Rebbe was surprised. He 
didn’t remember ever giving such a blessing.

“But your son, Shmuel, told me . . .” said the 
businessman.

The Rebbe summoned his son, who admitted 
that he had done the whole thing on his own.

“But how did you give him such a blessing? 
How could you have been sure that it would 
be all right?” his father asked.

“Simple,” answered the boy. “I saw in Heaven 
the weight of all that charity jumping onto his 
pots on the scale. It was obvious that it would 
be more than a few thousand tons . . .”

By Tuvia Bolton
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A Tenth Man for the Minyan
Late at night, under Soviet rule

�e following story happened in the USSR 
in 1935, a time when Soviet oppression was 
at its peak, and the KGB was tracking all 
Jewish activity as “counterrevolutionary” 
and “anti-government.”

One night, at 11 PM, a knock was heard on 
the door of Rabbi Levi Yitzchak Schneersohn, 
the chief rabbi of the city of Dnepropetrovsk. 
An older woman entered the apartment. She 
looked around nervously to make sure that 
there was no one there besides the rabbi and 
his family.

“Rabbi,” she whispered. “I have come from 
a distant city that I cannot identify by name. 
In another hour, at midnight, my daughter 
and son-in-law will be here too. They are 
both serving in high-level government 
positions; coming here is fraught with 
danger for them. It was only after I begged 
and pleaded with them to go to a rabbi who 
would arrange a proper Jewish wedding for 
them that they promised me they would. 
But they set the condition that the chupah 
(wedding ceremony) would take place at 
your home, honored rabbi, and nowhere 
else. I came in advance to give you time to 
prepare for their arrival.”

At exactly midnight, the couple arrived. �ey 
were immediately brought into a side room 
so that no one would see them.

�e rabbi began to prepare 
for the marriage ceremony. 
First, he needed to get a 
minyan (quorum of ten 
adult male Jews). By now 
it was a�er midnight. 
�e streets were empty, 
deserted; not a living 
creature could be seen. 
Where would it be possible 
to get another eight—
aside from the rabbi and 

groom—to compete a minyan at this hour?

The marriage needed to take place that 
night at any cost. A delay could not be 
afforded. It was necessary to get eight 
“kosher” Jews—people who could be relied 
upon to keep a secret and not tell anyone 
what they had seen. Otherwise, the lives of 
the rabbi, the young couple, and everyone 
present would be in danger.

Within half an hour, the room held nine 
men. Only one was missing, a tenth man 
for the minyan.

What did the rabbi do?

In Rabbi Levi Yitzchak’s apartment building, 
a young Jew had been assigned by the 
government to serve as head of the housing 
commi�ee. It was his responsibility to spy and 
keep careful tabs on any irregular movements 
in the home of the rabbi, and verify that no 
religious ceremonies were taking place.

It was to him that the rabbi sent a messenger, 
asking him to come.

When he arrived, Rabbi Levi Yitzchak told 
him that he wanted him to serve as the tenth 
man of a minyan, so that he could conduct a 
Jewish wedding for the young Jewish couple 
that was ge�ing married that night.

“Me?!?” he jumped back as if bi�en by a snake.

“Yes, you!”

�e young man rushed to the windows and 
closed all the shu�ers. �en he sat down quietly, 
and alertly watched the unfolding events.

The rebbetzin bought a big tablecloth to 
serve as the chupah canopy, and four of 
those present, like living posts, held up its 
four corners.

When the ketubah (marriage contract) 
was drawn up, the bride and groom were 
summoned from their hiding place in the 
other room. �e bride’s face was veiled, and 
the groom tried to cover his face, too, so he 
wouldn’t be recognized.

It was now 1:30 AM. �e bride and groom 
hurried to vacate the premises, as did all the 
other participants . . .�e ceremony began. 
No candles were lit due to the bride and 
groom’s fear of discovery. Seven circles were 
conducted around the groom as is customary, 
and the rabbi arranged the marriage and 
recited the blessing over the wine. �e groom 
put the ring on the bride’s �nger and said, 
“Behold you are betrothed to me . . .” �e 
ceremony was complete.

It was now 1:30 AM. �e bride and groom 
hurried to vacate the premises, as did all the 
other participants—except for two.

�ese were people who held Communist 
Party cards. �ey took 
their cards out of their 
pockets, approached Rabbi 
Levi Yitzchak, and said 
emotionally:

“As of now, Rabbi, we are 
with you and we do not 
want to part from you. All 
of this”—pointing to their 
cards—“is worth nothing 
to us when we are with 
you, honored rabbi . . .”

לעילוי נשמת 
הרה"ח הרה"ת ר' מאיר ב"ר אליהו ז"ל

לעילוי נשמת 
הרה"ח הרה"ת ר' אליהו ב"ר אברהם אהרן ז"ל

לעילוי נשמת
הרה״ת ר׳ מרדכי ליב ע״ה בן הרה״ת ר׳ חיים דובער ע״ה חן

קובץ לימוד כ׳ אב




