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העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת

Shabbos kodesh following tu b'av - is chof av, 
already the fortieth Yortzait of my father R' 
Levi Yitzchak ben Baruch Shneor OBM.

It is my duty and honor to suggest and request 
etc. - to study his Torah at a farbrengen, 
and to donate on this day in memory of his 
soul, which he has sacrificed for the cause 
of spreading Judaism amongst his bretheren 
"behind the iron curtain", and for which he was 
incarcerated and exiled to where he ultimately 
passed on and was buried.

May his merit dwell upon us and all of Israel, 
may they live and be well.

And honor: see Zohar vol. 3 end of Parshas 
Bechukosai.
His Torah: Lekutei Levi Yitzchak, Toras Levi 
Yitzchak on: Zohar, Talmud, Tanya etc.
Soul which he has sacrificed: See the Appendix at 
the end of his Preface to his book of comments on 
Tanya.
Appendix to a Michtav Kloli-Proti from the Motzaei 
Tishah B'av 1984

כ''ף  הוא   – במנ''א  ט''ו  שלאחרי  הש''ק 
במנ''א, יום היא''צ וההילולא של אאמו''ר לוי 
זה   – ז''ל  שניאור  ברוך  אא''ז  הרב  בן  יצחק 

ארבעים שנה.
ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – 
ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין 
לז''נ, שמסר נפשו על הפצת היהדות בתוככי 
ועי''ז הי' חבוש  ''מאחורי מסך הברזל'',  בנ''י 
בגולה  ומת  לגלות  ונשפט  האסורים  בבית 

ושם מ''כ,
זכותו יגן עלינו ועכ''י – שליט''א.

והזכות הגדול: עיין זח''ג ס''פ בחוקותי. 
על  לוי''צ:  תורת  לוי''צ,  ליקוטי  בס'  מתורתו: 

הזהר, הש''ס, התניא וכו'. 
על  הערות  לס'  הקדמתו  ראה  נפשו:  שמסר 

התניא, ההוספה בסופו.        

הוספה למכתב כללי-פרטי, ממוצאי ט' באב ה'תשד''מ



טעם ב׳ השיני״ן שביששכר
 – שביששכר  השיני״ן  ב׳  טעם  בביאור  ז״ל  מאאמו״ר  שמעתי 
דתורה  גליא  יש  שבתורה  וכיון  תורה,  הוא  ישכר  של  שענינו 

ונסתר דתורה, לכן נרמז הדבר בשמו ישכר, שנכתב בב׳ שיני״ן.
השי״ן  כי,   – אחד  בשי״ן  “ישכר״  לבטא  צריכים  זה,  פי  ועל 
השני שהוא כנגד נסתר דתורה, צריך להיות באופן נסתר, שלא 

יתגלה בהקרי.
)התוועדויות תשי״ב ח״ד ע׳ 156 - הנחה בלתי מוגה(

כשר – ראשי תיבות: כמוצא שלל רב
אודות נוסח הברכה שרגילים בנ״י לברך איש את רעהו בקשר 
לחג הפסח - “חג כשר ושמח״ – מבאר אאמו״ר “כשר – ר״ת: 

כמוצא שלל רב״.
והענין בזה – בקשר להמדובר לעיל ]בשיחה[:

כאשר ילד יהודי מדייק ונזהר באכילת דבר כשר בלבד, כלומר, 
שאינו סומך שמסתמא כשר הדבר, אלא שואל ומברר על כל 
דבר מאכל אם הוא אמנם כשר, ועד״ז בנוגע לכללות הנהגתו, 
שלפני שנגש לעשות דבר מה, חושב ושואל ומברר תחילה האם 
“צבאות  של  ל״חייל״  המתאימה  הנהגה  כשרה,  הנהגה  היא  זו 
השם״, או שזוהי הנהגה שאינה מתאימה עבורו, הנהגה שגורמת 
לידי חילול השם ח״ו, ובמילא, אינה הנהגה כשרה – עליו לדעת 
להתאפק  שהצליח  העובדה  רק  אינה  זו  פעולה  של  שתוכנה 
בלתי  לפעולה  בנוגע  )ודוגמתו  כשרה  בלתי  סוכרי׳ה  מאכילת 

כשרה(, אלא יתירה מזה – “כמוצא שלל רב״!
משל למה הדבר דומה – לנצחון במלחמה גדולה, שאז זוכים 

ל״שלל רב״!
והדיוק בזה – “כמוצא שלל רב״ – באופן של מציאה,  היינו, 
שאינו זקוק ליגיעה של מלחמה גשמית, כי בגשמיות – “מוצא 
שלל רב״, וכל זה – ע״י המלחמה הרוחנית, שעומד בנסיון שלא 
באופן  ומתנהג  וכסיל״,  זקן  “מלך  ה״יצר״,  לדבריו של  לשמוע 

המתאים ל״צבאות השם״, ופועל גם על אחרים שיתנהגו כן.
 )התוועדיות תשמ״ה ח״ג ע׳ 1786 – הנחה בלתי מוגה. וראה גם ספר השיחות 
תשמ״ט ח״ב ע׳ 455(

“כשר״ הוא ר״ת כמוצא שלל רב, ודוגמתו בנוגע לפרנסה כשרה 
– שההתעסקות בפרנסה היא בבחינת “כמוצא שלל רב״, כי, 
הוא  בפרנסה  שעוסק  והזמן  אומנתו״,  “תורתו  צ״ל  הי׳  בעצם 
בבחינת “גזילה״ מנפש האלקית, והכוונה בזה – שעי״ז יבררו 
גם עניני העולם ויעלום לקדושה, שעי״ז נעשה העילוי ד״כמוצא 
שנתהפכו  רצויים  בלתי  מענינים  הוא  ש״שלל״  רב״,  שלל 
של  ובאופן  רב״,  “שלל  אלא  סתם,  “שלל״  רק  ולא  לקדושה, 
 – עיקרית  הכי  להמציאה  ועד  רב״(,  שלל  )“כמוצא  מציאה 

 לקט ענינים קצרים
מתורת בעל ההילולא

לקט משיחות כ״ק אדמו״ר 
על התמסרותו של בעל ההילולא 

ללימוד והרבצת התורה

כל חיותו – בלימוד התורה
כל חיותו של אאמו״ר היתה – לימוד התורה באופן ד״לאפשא לה״, 
תורת  ע״פ  “יתפרנסון״,  של  באופן  התורה,  בפנימיות   – ובמיוחד 

חסידות חב״ד.
)התוועדויות תשמ״ו ח״א ע׳ 68 – הנחה בלתי מוגה(

שייכותו לתורה
לשם “לוי יצחק״ יש שייכות מיוחדת לתורה: ענינו של )שבט( לוי הוא 
“לשאת את ארון ברית ה׳״, “יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל״ – 
תורה, על דרך זה ל)שם( יצחק יש שייכות מיוחדת ל)מתן( תורה, כידוע 
בענין ג׳ הרגלים ש״שבועות כנגד יצחק – שתקיעת שופר של מתן תורה 

הי׳ בשופר מאילו של יצחק״.
)תרגום חפשי מלקו״ש חכ״ט ע׳ 269(

בקיאות מופלגה
ברור שספר עץ חיים לא הי׳ ברשותו בהיותו במאסר, השלטונות הרי 
ספר  וכמה  כמה  אחת  על  אחרים,  ספרים  אפילו  להעביר  איפשרו  לא 
כנראה,  חיים,  עץ  לספר  ציין  הוא  בהערותיו  ואעפ״כ   – גדול  בפורמט 

מתוך הזכרון בלבד, וציוניו אכן מתאימים למקור.
)תרגום חפשי משיחות קודש תשכ״ה ח״ב ע׳ 349 – הנחה בלתי מוגה(

הערותיו בגליונות הספרים
בחיזוק  שעסק  כך  על  גזירה,  לארץ  גלותו,  למקום  אאמו״ר  כשהוגלה 

המקובל  כו׳  והרה״ח  הרה״ג  של  ההילולא  יום  אב,  מנחם  כ’’ף  לקראת 
מוהר״ר לוי יצחק ז״ל שניאורסאהן, אביו של רבינו, הננו מוציאים לאור 

לקט תורות קצרים וקלים מתורת בעל ההילולא. 
כיון שביום זה תורתו ועבודתו אשר עבד בה בהיותו בחיים חיותו בעלמא 
דין מאירים, על כולנו מוטל ללמוד מדרכיו בקודש. על כן ליקטנו בזאת 
כמה שיחות קודש אודות התמסרותו של בעל ההילולא ללימוד ודיוק, 

הרבצת וכתיבת דברי תורה. 
זמני  בשמירת  כולנו  ונתחזק  פעולתם,  את  יפעלו  אכן  שהדברים  ויה״ר 

הלימוד, ובהוספה.
באחד  המתחיל  נשמה,  אותיות   - משניות  אחד  פרק  צירפנו  כמו״כ 
מאותיות של שמו, על מנת ללמוד ביום ה׳יארצייט׳ ]ע״פ הוראת רבינו 

בקשר עם יום ההילולא של שאר הנשיאים )חוץ מאדמו״ר הריי״ץ([.

 בברכת חסידים,
מכון יגדיל תורה

דבר העורך



היהדות, נשלח לשם ברכבת של אסירים )“עטאפ״(, והורשה לקחת 
אתו רק דברים הכרחיים ביותר, אבל לא ספרים. גם כשהגיע למקום 

גלותו, לא הי׳ ניתן להשיג ספרים, שכן לא היו שם יהודים.
אחדים,  ספרים  לו  הביאה  שם,  אתו  להיות  אליו,  נסעה  אמי  כאשר 
ביניהם ספר הזוהר, ואאמו״ר כתב הגהות והערות על גליונות הספרים 
)עם דיו שיצרה אמי במו ידי׳, כמסופר במקום אחר(, כתוצאה מכך הי׳ 
מוכרח לכתוב בצמצום גדול, וכמו כן, כשהעתיק משאר ספרים, הי׳ 
מוכרח להסתמך על זכרונו, שהרי לא היתה אפשרות ללכת לספרי׳ 

ולעיין שם בספרים, כפי שנהוג כיום. 
כמה מאותם ספרים )ביניהם – ספר הזוהר( הגיעו לכאן בסופו של 
ויצאו לאור  נדפסו הגהות אלו  וכך  דבר, באופן שלמעלה מן הטבע, 

עולם...
)שיחות קודש תשכ״ט ח״ב ע׳ 372 – הנחה בלתי מוגה(

תורה של יסורים
להעיר על דבר פלא – שספריו הנדפסים של אאמו״ר הם )בעיקר( 
לרבים  נתפרסמו  הם  שדוקא  בגלות,  בהיותו  שכתב  מהמכתבים 
)בהשגחה פרטית(, ואילו רוב הכתבים )אלפי גליונות!( שכתב בשבתו 

על כסא הרבנות בעירו, לא הגיעו לידינו )לעת עתה(.
)ספר השיחות תש״נ ח״ב ע׳ 621 הערה 51.(

 רמזים וסודות התורה 
גם לאנשים פשוטים

הנהגת אאמו״ר ז״ל ]היתה[ שגם בלימוד “עין יעקב״ לאנשים פשוטים 
שיהי׳  באופן  וגם  בקודש(,  )כדרכו  התורה  וסודות  רמזים  מבאר  הי׳ 

מובן לאנשים פשוטים.
)ספר השיחות תנש״א ח״א ע׳ 317 הערה 131(

 מסירות נפש לחינוך 
ילדי ישראל

ישראל  ילדי  חינוך  עבור  בעיקר  נפשו  מסר  ז״ל  שאאמו״ר  ידוע 

“ילדים״  שהיו  המבוגרים  חינוך  גם  כולל  רבן(,  בית  של  )תינוקות 
)תינוקות( ביהדות, בגלל הרדיפות שהיו במדינה ההיא בשנים ההם, 
ועד שגם לאחרי ששלחוהו לגלות המשיך לעסוק )במדה האפשרית( 
נדחת  )פנה  ההיא  שבסביבה  היהודים  בין  ויהדות  תורה  בהפצת 

במדינה קומוניסטית(, שהיו “תינוקות״ ביהדות, כמובן וגם פשוט. 
)התוועדויות תשמ״ט ח״ד ע׳ 180 – הנחה בלתי מוגה(

חינך כך אנשי ונשי הקהלה 
שהיו  ערים  כו״כ  עבור  ומרכזית  גדולה  בעיר  כרב  שימש  ...אאמו״ר 
ונשי  אנשי  כל  את  לחנך   – הוא  הרבנות  ענין  שכללות  בסביבותי׳, 
תיעשינה,  לא  אשר  ואלה  יעשון  אשר   המעשה  את  לדעת  הקהלה 

שזהו כללות ענין החינוך,
ענין  על  ח״ו  יעברו  הקהלה  שאנשי  עד  להמתין  שלא  אומרת:  זאת 
להם  ויאמרו  יבואו  ואז  בעבודתם,  פרט  איזה  שיחסירו  או  מסויים 
“מוסר״ - אלא בדוגמת  הנהגתם של הרבנים  הכי גדולים שבישראל, 
שהם ה״סנהדרין״, כבמואר באלי׳ רבה )פי״א( שהסנהדרין היו “קושרין 
כדי  כו׳״,  ישראל  עיירות  בכל  וחוזרין  כו׳  ברזל במתניהם  חבלים של 

להורות לבנ״י את המעשה אשר יעשון.
ומובן גודל היגיעה והמאמץ שבדבר – עד כדי כך שהיו צריכים לקשור 
את לבושיהם בחבלים של ברזל שלא יקרעו מרוב מאמץ הדרך, מפני 

ההרים והגבעות והסלעים וכיו״ב.
)התוועדויות תשמ״ב ח״ד ע׳ 2018 – הנחה בלתי מוגה(

מנהיג ברוסי׳ לאחר יציאת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ
ולאחר  ההיא,  במדינה  המעיינות  הפצת  על  נפשו  מסר  אאמו״ר   ...
יציאת כ״ק מו״ח אדמו״ר ממדינה ההיא נשאר הוא - נכדם היחידי של 
אדמו״ר הזקן, אדמו״ר האמצעי והצ״צ – המנהיג במדינה ההיא, ולכן 
פנו אליו גם בעניני הדרכה וכו׳ וכו׳, ובגלל פעולותיו בהפצת התורה 

והמעיינות נאסר והוגלה ונסתלק במקום גלותו כו׳.
)ספר השיחות תשמ״ח ח״ב ע׳ 558(

בתכלית  רב״  שלל  ד״כמוצא  הענין  יהי׳  שאז  עבדי״  דוד  “מצאתי 
השלימות, שהעולם כולו נעשה דירה לו ית׳.

)התוועדויות תשמ״ט ח״ג ע׳ 293 הערה 40 – הנחה בלתי מוגה(

להביא לימות המשיח
מאאמו״ר שמעתי  הביאור בדיוק הלשון “להביא לימות המשיח״, 
למה אמרו “להביא״ ולא “לרבות״ כלשון השגור בש״ס? אלא פירושו 
לתוך  גם  המשיח  ימות  גילוי  את  להביא  שיש  הוא  “להביא״  של 
אור  גילוי  הריהו  המשיח  ימות  גילוי  הזה.  בעולם  העכשווי  המצב 
שלמעלה מהעולמות, לא “די מחסורו״ שהוא אור השייך לעולמות, 
אלא “עשירות״ – ובלשון הקבלה “פנימיות עתיק״ שהוא למעלה 
יותר מיציאת מצרים – ואור זה יש להביא ולהמשיך גם עתה בעולם 

הזה.
)תרגום חפשי משיחות קודש תשי״ט ע׳ קמד – הנחה בלתי מוגה(

הרמז בהד׳ כוסות של חירות
והעיקר...הוא כדי לזכותינו אח״ז לקבלת אור התורה שהיא התכלית 

דהחירות עולם, שאין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה.
זה  וחירות, שלנגד  גאולה  בחי׳  ד׳  יש  דהכוסות  וכשם שבהחירות 
הוא הד׳ כוסות, כמו כן בבן חורין דתורה יש בו ד׳ בחי׳ דתורה, דהיינו 
פרד״ס שבתורה. והם לנגד ד׳ אותיות דשם הוי׳, שבזה נעשה חירות 

ממש בנשמה ובגוף בגשמיות וברוחניות.
)לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש, עמוד רעו(

חופר בארות
יצחק היה חופר בארות, ו׳בור׳ עולה בגימטריא ‘יצחק׳.

)לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר שמות-דברים, פ׳ פנחס עמוד תכג(
)ש״פ שמות תשמ״ט – סה״ש תשמ״ט ח״א ע׳ 186(
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ל
מסכת סוכה פרק ד 

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

ה: ָ ּשׁ ה ְוׁשִ ְבָעה. ְוֶהָחִליל, ֲחִמׁשָ ׁשִ

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

ֵביתֹו: נֹוֵטל ּבְ

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

ַח: ְוָלְך, ִמְזּבֵ

א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַבּשׁ הּו  ַמֲעׂשֵ ְך  ּכָ ַבֹחל  הּו  ַמֲעׂשֵ ּכְ ו 
יִחים  ּוַמּנִ ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  אֹוָתן  ִטין  ְמַלּקְ ָהיּו  ׁשֶ
ִיְכמֹוׁשּו.  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָזָהב,  ל  ׁשֶ ִגיִגּיֹות  ּבְ אֹוָתן 
ֶקל  ל ּדֶ רֹוָקה אֹוֵמר, ֲחִרּיֹות ׁשֶ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ
י  ִצּדֵ ּבְ ְרַקע  ּקַ ּבַ אֹוָתן  ְוחֹוְבִטין  ְמִביִאין  ָהיּו 
ַח, ְואֹותֹו ַהּיֹום ִנְקָרא יֹום ִחּבּוט ֲחִרּיֹות: ְזּבֵ ַהּמִ

לּוְלֵביֶהן  ֶאת  ׁשֹוְמִטין  ינֹוקֹות  ַהּתִ ד  ִמּיַ ז 

ְואֹוְכִלין ֶאְתרֹוֵגיֶהן:

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

ל ָחג: ֵני ְכבֹוד יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ִמּפְ

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

ֶאְתרֹוֵגיֶהן: ּוְרָגמּוהּו ָכל ָהָעם ּ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

ו
מסכת מועד קטן פרק ג 

ם,  ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ּמֹוֵעד, ַהּבָ ִחין ּבַ א ְוֵאּלּו ְמַגּלְ
ָהֲאסּוִרין,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּוִמּבֵ
ַאל  ׁשְ ּנִ ירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ִהּתִ ה ׁשֶ ְוַהְמֻנּדֶ
ָהעֹוֶלה  ֹצָרע  ְוַהּמְ ִזיר,  ְוַהּנָ ר,  ְוֻהּתַ ֶלָחָכם 

ְמָאתֹו ְלַטֲהָרתֹו: ִמּטֻ

ם,  ִדיַנת ַהּיָ א ִמּמְ ּמֹוֵעד, ַהּבָ ִסין ּבַ ב ְוֵאּלּו ְמַכּבְ
ָהֲאסּוִרים,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּוִמּבֵ
ַאל  ׁשְ ּנִ ירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ִהּתִ ה ׁשֶ ְוַהְמֻנּדֶ
חֹות  ּוִמְטּפְ ַדִים  ַהּיָ חֹות  ִמְטּפְ ר,  ְוֻהּתַ ֶלָחָכם 
בֹות  ְוַהּזָ ִבין  )ַהּזָ ָפג,  ַהּסְ חֹות  ּוִמְטּפְ ִרים  ּפָ ַהּסַ
ְמָאה  ִמּטֻ ָהעֹוִלין  ְוָכל  ְוַהּיֹוְלדֹות(,  ְוַהִנדֹות 
ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ ִרין.  ֻמּתָ ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלָטֳהָרה, 

ָאָדם ֲאסּוִרין:

ין  ּטִ ּגִ ים,  ָנׁשִ י  ִקּדּוׁשֵ ּמֹוֵעד,  ּבַ ּכֹוְתִבין  ְוֵאּלּו  ג 
רֹות  ִאּגְ ּוְפרֹוְזּבּוִלין,  ָנה  ַמּתָ יִקי,  ַיּתִ ּדְ ְוׁשֹוָבִרין, 
ּוֵמאּוִנים  ֲחִליָצה  ָטֵרי  ׁשְ ָמזֹון,  רֹות  ְוִאּגְ ׁשּום 
רֹות  ְוִאּגְ ין  ּדִ ית  ּבֵ ּוְגֵזרֹות  רּוִרין  ּבֵ ָטֵרי  ּוׁשְ

ל ְרׁשּות: ׁשֶ

ּמֹוֵעד. ְוִאם ֵאינֹו  ָטֵרי חֹוב ּבַ ד ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ
ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹוב.  ַמֲאִמינֹו אֹו ׁשֶ
ּמֹוֵעד,  ין ּוְמזּוזֹות, ּבַ ִפּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים, ּתְ
ֶעְזָרא.  ֵסֶפר  ּבְ ֲאִפּלּו  יִהין אֹות ַאַחת,  ַמּגִ ְוֵאין 
ין ּוְמזּוזֹות  ִפּלִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּכֹוֵתב ָאָדם ּתְ ִרּבִ

ֵכֶלת ְלִציִצית: ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ּתְ

ה ָיִמים ֹקֶדם ָלֶרֶגל,  ֹלׁשָ ה ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ
ְטָלה  ּבָ מֹוָנה,  ׁשְ ְבָעה.  ׁשִ ֵזַרת  ּגְ ֵהיֶמּנּו  ְטָלה  ּבָ
ת  ּבָ ׁשַ ָאְמרּו,  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ים,  ֹלׁשִ ׁשְ ֵזַרת  ּגְ ֵהיֶמּנּו 
ַמְפִסיִקין  ְרָגִלים  ַמְפֶסֶקת,  ְוֵאיָנּה  עֹוָלה 

ְוֵאיָנן עֹוִלין:

ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִמּשׁ ו ַרּבִ
ָנה  ָ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹראׁש ַהּשׁ ן ּגַ ת. ַרּבָ ּבָ ַ ּשׁ ֲעֶצֶרת ּכַ
ְרָגִלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֹלא  ּפּוִרים, ּכָ ְויוֹם ַהּכִ
ְרָגִלים,  א ֲעֶצֶרת ּכָ ִדְבֵרי ֶזה, ֶאּלָ ִדְבֵרי ֶזה ְוֹלא ּכְ ּכְ

ת: ּבָ ַ ּשׁ ּפּוִרים ּכַ ָנה ְויוֹם ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ

א  ֶאּלָ ַמְבִרין,  ְוֵאין  חוְֹלִצין,  ְולֹא  קוְֹרִעין,  ֵאין  ז 
ה  ִמּטָ ַעל  א  ֶאּלָ ַמְבִרין  ֵאין  ֵמת.  ל  ׁשֶ ְקרוָֹביו 
ְבָלא  ּטַ ְזקּוָפה, ְוֵאין מוִֹליִכין ְלֵבית ָהֵאֵבל לֹא ּבַ
ים. ְוֵאין  ּלִ ּסַ א ּבַ נוֹן, ֶאּלָ ּקָ ִאְסקּוְטָלא ְולֹא ּבַ ְולֹא ּבָ
עוְֹמִדין  ֲאָבל  ּמוֵֹעד,  ּבַ ֲאֵבִלים  ת  ְרּכַ ּבִ אוְֹמִרים 

ים: ּוָרה ּוְמַנֲחִמין ּופוְֹטִרין ֶאת ָהַרּבִ ּשׁ ּבַ

ּלֹא  ׁשֶ ְרחֹוב,  ּבָ ה  ּטָ ַהּמִ ֶאת  יִחין  ַמּנִ ֵאין  ח 
ים ְלעֹוָלם,  ל ָנׁשִ ד, ְוֹלא ׁשֶ יל ֶאת ַהֶהְסּפֵ ְלַהְרּגִ
ּמֹוֵעד ְמַעּנֹות, ֲאָבל ֹלא  ים ּבַ בֹוד. ָנׁשִ ֵני ַהּכָ ִמּפְ
מּוכֹות  ַהּסְ אֹוֵמר,  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ חֹות.  ְמַטּפְ

חֹות: ה, ְמַטּפְ ּטָ ַלּמִ

ה ּוְבפּוִרים,ְמַעּנֹות  ֲחֻנּכָ ים, ּבַ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ט ּבְ
ְמקֹוְננֹות.  ֹלא  )ֲאָבל(  ּוָבֶזה  ֶזה  ּבָ חֹות,  ּוְמַטּפְ
חֹות. ֵאיֶזהּו  ת, ֹלא ְמַעּנֹות ְוֹלא ְמַטּפְ ר ַהּמֵ ִנְקּבַ
ַאַחת  ׁשֶ ִקיָנה,  ֶאָחת.  ּכְ עֹונֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִעּנּוי, 
ֱאַמר, )ירמיה  ּנֶ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ׁשֶ ֶרת ְוֻכּלָ ְמַדּבֶ
ְרעּוָתּה  ה  ָ ְוִאּשׁ ֶנִהי,  ְבֹנֵתיֶכם  ְדָנה  ְוַלּמֵ ט( 
ִקיָנה. ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא אֹוֵמר, )ישעיה 
ֱיֹדִוד  ֲאֹדָני  ּוָמָחה  ְלֶנַצח,  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ כה( 

ִנים וגו': ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ּדִ
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ה  ִתּיָ ּוִבׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ ָאסּור  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  א 
ל  ְנּדָ ַהּסַ ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה 
ה ִיְרֲחצּו ֶאת  ּלָ ֶלְך ְוַהּכַ ה. ְוַהּמֶ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ּוְבַתׁשְ
י  ְבֵרי ַרּבִ ל, ּדִ ְנּדָ ֵניֶהם. ְוֶהָחָיה ִתְנעֹול ֶאת ַהּסַ ּפְ

ֱאִליֶעֶזר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין:

מֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה,  ה ּכָ ּסָ כֹוֶתֶבת ַהּגַ ב ָהאֹוֵכל ּכְ
ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ב.  ַחּיָ ֻלְגָמיו,  ְמֹלא  ֹוֶתה  ְוַהּשׁ
ִקין ִמְצָטְרִפין  ׁשְ ל ַהּמַ ִמְצָטְרִפין ְלַכּכֹוֶתֶבת. ּכָ
ִלְמֹלא ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים:

א  ב ֶאּלָ ֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחּיָ ָתה ּבְ ג ָאַכל ְוׁשָ
י  ּתֵ ב ׁשְ ה ְמָלאָכה, ַחּיָ את ֶאָחת. ָאַכל ְוָעׂשָ ַחּטָ
ֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה,  אֹות. ָאַכל ֳאָכִלין ׁשֶ ַחּטָ
ָתה  ה, ְוׁשָ ִתּיָ ֵאיָנן ְראּוִיין ִלׁשְ ִקין ׁשֶ ָתה ַמׁשְ ְוׁשָ

טּור: ִציר אֹו ֻמְרָיס, ּפָ

ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ין אֹוָתן ּבְ ינֹוקֹות, ֵאין ְמַעּנִ ד ַהּתִ
ָנַתִים,  ָנה ְוִלְפֵני ׁשְ ִכין אֹוָתם ִלְפֵני ׁשָ ֲאָבל ְמַחּנְ

ְצֹות: ּמִ ְהיּו ְרִגיִלין ּבַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ַעד  אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין  ֵהִריָחה,  ׁשֶ ָרה  ֻעּבְ ה 
י  ּה. חֹוֶלה ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ּפִ יב ַנְפׁשָ ׁשִ ּתָ ׁשֶ
ִקיִאין, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו  ם ּבְ ִקיִאין. ְוִאם ֵאין ׁשָ ּבְ

י: ּיֹאַמר ּדַ י ַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ ַעל ּפִ

ֲאִפּלּו  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֻבְלמֹוס,  ֲאָחזֹו  ׁשֶ ִמי  ו 
כֹו  ְנׁשָ אֹורּו ֵעיָניו. ִמי ׁשֶ ּיֵ ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ׁשֶ
ֵבד  ּכָ ֵמֲחַצר  ַמֲאִכיִלין אֹותֹו  ֵאין  ׁשֹוֶטה,  ֶכֶלב 
יר. ְועֹוד ָאַמר  י ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמּתִ לֹו, ְוַרּבִ ׁשֶ
יִלין  ְגרֹונֹו, ִמּטִ ׁש ּבִ י ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש, ַהחֹוׁשֵ ַרּבִ
הּוא ְסֵפק  ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ יו  ּפִ תֹוְך  ּבְ לֹו ַסם 
ת: ּבָ ַ ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהּשׁ

ם  ׁשָ הּוא  ָסֵפק  ַמּפֶֹלת,  ָעָליו  ְפָלה  ּנָ ׁשֶ ִמי  ז 
ָסֵפק  ֵמת,  ָסֵפק  ַחי  ָסֵפק  ם,  ׁשָ ֵאינֹו  ָסֵפק 
ל.  ַהּגָ ֶאת  ָעָליו  ְמַפְקִחין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָסֵפק  ָנְכִרי 
יחּוהּו: ִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיּנִ ְמָצאּוהּו ַחי, ְמַפּקְ

ְויֹום  ִמיָתה  ִרין.  ְמַכּפְ אי  ַוּדַ ם  ְוָאׁשָ את  ַחּטָ ח 

ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשּוָבה.  ַהּתְ ִעם  ִרין  ְמַכּפְ ּפּוִרים  ַהּכִ
ה ְוַעל ֹלא  ֶרת ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעׂשֵ ְמַכּפֶ
בֹוא  ּיָ ה. ְוַעל ַהֲחמּורֹות ִהיא תֹוָלה ַעד ׁשֶ ַתֲעׂשֶ

ר: ּפּוִרים ִויַכּפֵ יֹום ַהּכִ

ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר,  ט 
ׁשּוָבה. ֶאֱחָטא  ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ ּבְ יִקין  ֵאין ַמְסּפִ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום 
יֹום  קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ר.  ְמַכּפֵ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,  ּבֵ ר. ֲעֵברֹות ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ַהּכִ
ֶאת  ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין 
ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ זֹו  ֶאת  ֲחֵברֹו. 
ְטָהרּו,  )ויקרא טז( ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ּתִ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות 
יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ר.  ְמַכּפֵ
ֲחֵברֹו.  ֶאת  ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ
ִלְפֵני  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ַאׁשְ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם  ם ִמּטַ ִמי ַאּתֶ
י  ְוָזַרְקּתִ לו(  )יחזקאל  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ְואֹוֵמר,  ם.  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 
ְקֶוה  ּמִ ַמה  ְיָי,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְקֵוה  יז(  )ירמיה 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֵמִאים, ַאף ַהּקָ ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ

ָרֵאל: ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ
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י  ֵהן, ַרּבִ ל ׁשֶ ַפל ְלתֹוָכּה ַמִים ּכָ ּנָ א ְצלֹוִחית ׁשֶ
ַוֲחָכִמים  יֹות.  ַהּזָ י  ּתֵ ׁשְ ה  ַיּזֶ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ּפֹוְסִלין. ָיַרד ְלתֹוָכּה ַטל, ַרּבִ
ל עֹוֶלה. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין.  ה ְוַהּטַ ַחּמָ ה ּבַ יֶחּנָ ַיּנִ
ְוָצִריְך  ְיָעֶרה  ֵפרֹות,  ּוֵמי  ִקין  ַמׁשְ ְלתֹוָכּה  ָנַפל 
ָבר  ּדָ ְוָכל  ְוַקְנַקְנּתֹום,  קֹומֹוס,  יֹו,  ּדְ ב.  ְלַנּגֵ

ב: ם, ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַנּגֵ הּוא רֹוׁשֵ ׁשֶ

עּו,  ּקְ ְוִנְתּבַ ים  ּוְרָמׂשִ ָקִצים  ׁשְ ְלתֹוָכּה  ָנַפל  ב 

ין  ית, ּבֵ סּוִלין. ִחּפּוׁשִ ּנּו ַמְרֵאיֶהם, ּפְ ּתַ ׁשְ ּנִ אֹו ׁשֶ
פֹוֶפֶרת.  ִהיא ִכׁשְ ֵני ׁשֶ ְך ּפֹוֶסֶלת, ִמּפְ ְך ּוֵבין ּכָ ּכָ
ן ַיֲעֹקב אֹוְמִרים,  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ
ֵני  ִמּפְ ִרים,  ׁשֵ ּכְ בּוָאה,  ּתְ ּבַ ׁשֶ ה  ּנָ ְוַהּכִ יָרה  ַהּדִ

ֶהם ֵלָחה: ֵאין ּבָ ׁשֶ

ל  ּכָ סּוִלין.  ּפְ ה,  ַחּיָ אֹו  ֵהָמה  ּבְ ֵמֶהן  ָתת  ׁשָ ג 
ִהיא  ֵני ׁשֶ ָהעֹופֹות ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן ַהּיֹוָנה, ִמּפְ
ָרִצים ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן  ְ ל ַהּשׁ מֹוֶצֶצת. ּכָ
ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ֶקת.  ַמּלֶ ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ַהֻחְלּדָ
י  ִהיא ְמִקיָאה. ַרּבִ ֵני ׁשֶ ָחׁש, ִמּפְ אֹוֵמר, ַאף ַהּנָ

ר: ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ָהַעְכּבָ

י ֱאִליֶעֶזר  ּתֹות, ַרּבִ את ִלׁשְ ב ַעל ֵמי ַחּטָ ד ַהחֹוׁשֵ
ה.  ּטֶ ּיַ ׁשֶ ּכְ אֹוֵמר,  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ סּול.  ּפָ אֹוֵמר, 
ַמִים  ּבְ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים,  ּמֶ ּבַ י יֹוֵסי,  ָאַמר ַרּבִ
ין,  ׁשִ ַהְמֻקּדָ ַמִים  ּבְ ֲאָבל  ים.  ׁשִ ְמֻקּדָ ֵאיָנם  ׁשֶ
ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ה.  ּטֶ ּיַ ׁשֶ ּכְ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ

ר: ׁשֵ ר, ּכָ ְרּגֵ ה. ְוִאם ּגִ ּתֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ אֹוֵמר, ּכְ

ִטיט,  ּבְ ֵלם  ְיַגּבְ ֹלא  ְפְסלּו,  ּנִ ׁשֶ את  ַחּטָ ֵמי  ה 
ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַלֲאֵחִרים.  ָלה  ּקָ ּתַ ם  ַיֲעׂשֵ ּלֹא  ׁשֶ
את,  ַחּטָ ֵמי  ָתת  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרה  ּפָ ְטלּו.  ּבָ אֹוֵמר, 
אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְלֵעת.  ֵמֵעת  ָטֵמא  ָרּה  ׂשָ ּבְ

ְטלּו ְבֵמֶעיָה: ּבָ

ָנָהר  את, ֹלא ַיֲעִביֵרם ּבְ את ְוֵאֶפר ַחּטָ ו ֵמי ַחּטָ
ְוֹלא  ִים,  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  יֵטם  ְיׁשִ ְוֹלא  ּוִבְסִפיָנה, 
ֶזה. ֲאָבל עֹוֵבר  ְלַצד  ְוִיְזְרֵקם  ֶזה  ַצד  ּבְ ַיֲעמֹוד 
הֹור  ַהּטָ הּוא  עֹוֵבר  ארֹו.  ַצּוָ ַעד  ִים  ּמַ ּבַ הּוא 
את,  ְלַחּטָ הֹור  ַהּטָ ֵריָקם  ִלי  ּכְ ּוְבָיָדיו  את  ְלַחּטָ

ין: ׁשִ ֵאיָנם ְמֻקּדָ ּוְבַמִים ׁשֶ

ֵאֶפר ִמְקֶלה, הֹוְלִכין  ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ר ׁשֶ ׁשֵ ז ֵאֶפר ּכָ
י  ַרּבִ ּבֹו.  ין  ׁשִ ְמַקּדְ ְוֵאין  א,  ּמֵ ִלּטַ ָהֹרב  ַאַחר 

ן: ֻכּלָ ין ּבְ ׁשִ ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַקּדְ

הֹור  ִאין ֶאת ַהּטָ ְפְסלּו, ְמַטּמְ ּנִ את ׁשֶ ח ֵמי ַחּטָ
את,  הֹור ְלַחּטָ ָיָדיו ּוְבגּופֹו. ְוֶאת ַהּטָ ִלְתרּוָמה, ּבְ
ִאים ֶאת  ֹלא ְבָיָדיו ְוֹלא ְבגּופֹו. ִנְטְמאּו, ְמַטּמְ
הֹור  ַהּטָ ְוֶאת  ּוְבגּופֹו.  ָיָדיו  ּבְ ִלְתרּוָמה  הֹור  ַהּטָ

ָיָדיו, ֲאָבל ֹלא ְבגּופֹו: את, ּבְ ְלַחּטָ

 משניות אותיות השם



ֵאיָנן  ׁשֶ ִים  ַהּמַ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָתנֹו  ּנְ ׁשֶ ר  ׁשֵ ּכָ ֵאֶפר  ט 
הֹור  ַהּטָ ֶאת  ִאין  ְמַטּמְ ׁש,  ְלַקּדֵ ְראּוִיין 
את,  הֹור ְלַחּטָ ָיָדיו ּוְבגּופֹו. ֶאת ַהּטָ ִלְתרּוָמה,ּבְ

ֹלא ְבָיָדיו ְוֹלא ְבגּופֹו:

ח
 מסכת שבת פרק כ"ב 

לׁש  ה ְמזֹון ׁשָ יִלין ֵהיֶמּנָ ָרה, ַמּצִ ּבְ ׁשְ ּנִ א ָחִבית ׁשֶ
ילּו ָלֶכם,  ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו ְוַהּצִ
רֹות  ּלֹא ִיְסּפֹג. ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֵ ּוִבְלַבד ׁשֶ
ֵמַעְצָמן,  ָיְצאּו  ְוִאם  ִקין,  ַמׁשְ ֵמֶהן  ְלהֹוִציא 
ָלֳאָכִלין,  ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֲאסּוִרין. 
ִקין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן  ר, ְוִאם ְלַמׁשְ ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמּתָ
ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ָקן  ִרּסְ ׁשֶ ַבׁש  ּדְ ַחּלֹות  ָאסּור. 
יר: י ֱאִליֶעֶזר ַמּתִ ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרים. ְוַרּבִ

ׁשֹוִרין  ת,  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ין  ְבַחּמִ א  ּבָ ׁשֶ ל  ּכָ ב 
ין  ְבַחּמִ ָבא  ּלֹא  ׁשֶ ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ין  ְבַחּמִ אֹותֹו 
ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ין  ְבַחּמִ אֹותֹו  ְמִדיִחין  ת,  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב 
ְמלּוִחים  )ְוָדִגים  ן  ׁשָ ַהּיָ ִליַח  ַהּמָ ִמן  חּוץ 
זֹו ִהיא  ֲהָדָחָתן  ׁשֶ ִנין,  ָהִאְסּפָ ְוקֹוְלַיס  ים(  ְקַטּנִ

ן: ְגַמר ְמַלאְכּתָ

ה  ֵהיֶמּנָ ֶלֱאֹכל  ֶהָחִבית  ֶאת  ָאָדם  ׁשֹוֵבר  ג 
ִלי.  ּכֶ ַלֲעׂשֹות  ן  ּוֵ ִיְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד  ְגרֹוָגרֹות, 
י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָחִבית,  ל  ׁשֶ ְמגּוָפה  נֹוְקִבים  ְוֵאין 
ּה.  ּדָ ה ִמּצִ ֶבּנָ ִיּקְ יִרין. ְוֹלא  ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים ַמּתִ
ֲעָוה,  ׁשַ ָעֶליָה  ן  ִיּתֵ ֹלא  ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם 
ה  י ְיהּוָדה, ַמֲעׂשֶ הּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר ַרּבִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְוָאַמר,  ֲעָרב,  ּבַ אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ִלְפֵני  ָבא 

את: ִני לֹו ֵמַחּטָ ׁשַ חֹוׁשְ

ֵהא  ּיְ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ יל ְלתֹוְך ַהּבֹור  ְבׁשִ ּתַ ד נֹוְתִנין 
ִביל  ׁשְ ּבִ ָרִעים  ּבָ ִפים  ַהּיָ ִים  ַהּמַ ְוֶאת  מּור,  ׁשָ
ַחּמּו.  ּיֵ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַחָמה  ּבַ ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת  ּנּו,  ּצַ ּיִ ׁשֶ
ֶהן  ּבָ ְך  ְמַהּלֵ ִים,  ּמַ ּבַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֵכָליו  רּו  ׁשְ ּנָ ׁשֶ ִמי 
ׁשֹוְטָחן  ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר  יַע  ִהּגִ ׁש.  ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

ה, ֲאָבל ֹלא ְכֶנֶגד ָהָעם: ַחּמָ ּבַ

ג,  ּפֵ ֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסּתַ ה ָהרֹוֵחץ ּבְ
ָידֹו,  ּבְ ְיִביֵאם  ֹלא  ֲאֻלְנִטיאֹות,  ר  ְבֶעׂשֶ ֲאִפּלּו 
ֲאֻלְנִטית  ּבַ ִגין  ּפְ ִמְסּתַ ָאָדם  ְבֵני  ָרה  ֲעׂשָ ֲאָבל 
ּוְמִביִאין  ְוַרְגֵליֶהם,  ְיֵדיֶהם  ֵניֶהם  ּפְ ַאַחת 

ָיָדן: אֹוָתּה ּבְ

ֲאָבל  ֵמַעִים(,  ְבֵני  )ּבִ ין  ְמׁשִ ּוְמַמׁשְ ָסִכין  ו 
יֹוְרִדין  ֵאין  ְרִדין.  ִמְתּגָ ְוֹלא  ִלין  ִמְתַעּמְ ֹלא 

ְוֵאין  ְקְטִויִזין,  ַאּפִ ין  עֹוׂשִ ְוֵאין  יָמא,  ְלקֹוְרּדִ
ֶבר.  ֶ ָטן, ְוֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהּשׁ ִבין ֶאת ַהּקָ ְמַעּצְ
צֹוֵנן,  ּבְ ִיְטְרֵפם  ֹלא  ְוַרְגלֹו,  ָידֹו  ְפְרָקה  ּנִ ׁשֶ ִמי 
א: א ִנְתַרּפָ ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרּפָ

ק
מסכת נדרים פרק ח 

ָאסּור  ֵאינֹו  ַהּיֹום,  טֹוֵעם  ֲאִני  ׁשֶ ַיִין  קֹוָנם  א 
ָכל  ּבְ ָאסּור  זֹו,  ת  ּבָ ׁשַ ְך.  ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ַעד  א  ֶאּלָ
ָכל  ָעְבָרה. ֹחֶדׁש ֶזה, ָאסּור ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ת, ְוׁשַ ּבָ ַ ַהּשׁ
ָאסּור  זֹו,  ָנה  ׁשָ א.  ְלַהּבָ ֹחֶדׁש  ְוֹראׁש  ַהֹחֶדׁש, 
ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ָנה  ָ ַהּשׁ ְוֹראׁש  ָנה,  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ
ִביִעית  ּוׁשְ בּוַע,  ַהׁשָ ָכל  ּבְ ָאסּור  ֶזה,  בּוַע  ׁשָ
ַאַחת,  ת  ּבָ ׁשַ ֶאָחד,  יֹום  ָאַמר  ְוִאם  ָעְבָרה.  ׁשֶ
ָאסּור  ֶאָחד,  בּוַע  ׁשָ ַאַחת,  ָנה  ׁשָ ֶאָחד,  ֹחֶדׁש 

ִמיֹום ְליֹום:

ֵהא,  ּיְ ׁשֶ ַעד  יַע.  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ָאסּור  ַסח,  ַהּפֶ ַעד  ב 
י ֵמִאיר  ַסח, ַרּבִ ֵצא. ַעד ִלְפֵני ַהּפֶ ּיֵ ָאסּור ַעד ׁשֶ
אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ יַע.  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ָאסּור  אֹוֵמר, 

ֵצא: ּיֵ ָאסּור ַעד ׁשֶ

ֵאינֹו  ִסיק,  ַהּמָ ַעד  ִציר,  ַהּבָ ַעד  ִציר,  ַהּקָ ַעד  ג 
ַמּנֹו  ּזְ ָלל, ּכֹל ׁשֶ יַע. ֶזה ַהּכְ ּגִ ּיַ א ַעד ׁשֶ ָאסּור ֶאּלָ
ּיַע.  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ָאסּור  יַע,  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְוָאַמר  ָקבּוַע 
ֵאין  א. ְוֹכל ׁשֶ ּצֵ ּיֵ ֵהא, ָאסּור ַעד ׁשֶ ּיְ ָאַמר ַעד ׁשֶ
ין ָאַמר ַעד  ֵהא, ּבֵ ּיְ ין ָאַמר ַעד ׁשֶ ְזַמּנֹו ָקבּוַע, ּבֵ

יַע: ּגִ ּיַ א ַעד ׁשֶ יַע, ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ַיְתִחילּו  ׁשֶ ִיץ, ַעד  ַהּקַ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ִיץ ַעד  ַהּקַ ד ַעד 
ִיץ,  ֲעבֹור ַהּקַ ּיַ ׁשֶ לֹות. ַעד  ְלּכָ ּכַ ּבַ ָהָעם ְלַהְכִניס 
ַעד  ִציר,  ַהּקָ ַעד  ְקצּועֹות.  ַהּמַ לּו  ַקּפְ ּיְ ׁשֶ ַעד 
ים ֲאָבל ֹלא  ְתִחילּו ָהָעם ִלְקצֹור ְקִציר ִחּטִ ּיַ ׁשֶ
ִאם  ִנְדרֹו,  ְמקֹום  ְלִפי  ַהּכֹל  עֹוִרים.  ׂשְ ְקִציר 

ְקָעה: ּבִ ְקָעה ּבַ ָהר, ְוִאם ָהָיה ַבּבִ ָהָיה ָבָהר ּבָ

ַעד  ִמים,  ׁשָ ַהּגְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ַעד  ה 
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה. ַרּבָ ִנּיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ּתֵ ׁשֶ
ַעד  ְרִביָעה.  ל  ׁשֶ ּה  ְזַמּנָ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  אֹוֵמר, 
ְבֵרי  ּלֹו, ּדִ ֵצא ִניָסן ּכֻ ּיֵ ִמים, ַעד ׁשֶ ׁשָ ְפְסקּו ּגְ ּיִ ׁשֶ
ֲעבֹור  ּיַ ׁשֶ ַעד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֵמִאיר.  י  ַרּבִ
ָרה  ָנה, ִנְתַעּבְ ָ ֵאיִני טֹוֵעם ַהּשׁ ַסח. קֹוָנם ַיִין ׁשֶ ַהּפֶ
ֲאָדר,  ֹראׁש  ַעד  ּוְבִעּבּוָרּה.  ּה  ּבָ ָאסּור  ָנה,  ָ ַהּשׁ
ַעד  ֲאָדר,  סֹוף  ַעד  ָהִראׁשֹון.  ֲאָדר  ֹראׁש  ַעד 
קֹוָנם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהִראׁשֹון.  ֲאָדר  סֹוף 
ַסח, ֵאינֹו ָאסּור  ֵהא ַהּפֶ ּיְ ֵאיִני טֹוֵעם ַעד ׁשֶ ַיִין ׁשֶ
א ַעד  ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ַסח, ׁשֶ א ַעד ֵליל ַהּפֶ ֶאּלָ

ּתֹות ָיִין: ֵני ָאָדם ִלׁשְ ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ

ֵהא  ּיְ ׁשְ ַעד  טֹוֵעם  ֵאיִני  ׁשֶ ר  ׂשָ ּבָ קֹוָנם  ָאַמר  ו 
ּלֹא  א ַעד ֵליֵלי ַהּצֹום, ׁשֶ ַהּצֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ
ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ַעד  א  ֶאּלָ ֶזה  ן  ּוֵ ִנְתּכַ
נֹו אֹוֵמר, קֹוָנם ׁשּום  י יֹוֵסי ּבְ ר. ַרּבִ ׂשָ ֶלֱאכֹול ּבָ
ָאסּור  ֵאינֹו  ת,  ּבָ ׁשַ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ַעד  טֹוֵעם  ֵאיִני  ׁשֶ
א ַעד  ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ת, ׁשֶ ּבָ א ַעד ֵליֵלי ׁשַ ֶאּלָ

ֵני ָאָדם ֶלֱאכֹול ׁשּום: ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ

ִאם  ָלְך  ֶנֱהֶנה  ֲאִני  ׁשֶ קֹוָנם  ַלֲחֵברֹו  ָהאֹוֵמר  ז 
ל  ׁשֶ ֶאָחד  ּכֹור  ְלָבֶניָך  ְונֹוֵטל  ָבא  ה  ַאּתָ ֵאין 
ָיכֹול  ֶזה  ֲהֵרי  ַיִין,  ל  ׁשֶ ָחִבּיֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ין  ִחיּטִ
י ָחָכם, ְוֹיאַמר לֹו,  ּלֹא ַעל ּפִ ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ׁשֶ
ְכבֹוִדי.  ֶזהּו  ְכבֹוִדי  ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ ָאַמְרּתָ  לּום  ּכְ
ה ֶנֱהֶנה ִלי ִאם  ַאּתָ ְוֵכן ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ׁשֶ
ין  ל ִחּטִ ה ָבא ְונֹוֵתן ִלְבִני ּכֹור ֶאָחד ׁשֶ ֵאין ַאּתָ
י ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאסּור  ל ַיִין, ַרּבִ י ָחִבּיֹות ׁשֶ ּתֵ ּוׁשְ
ָיכֹול  ֶזה  ַאף  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ן.  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַעד 
י ָחָכם, ְוֹיאַמר לֹו,  ּלֹא ַעל ּפִ ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ׁשֶ
ּבֹו  ְמָסְרִבין  ָהיּו  י(.  ְלּתִ )ִהְתַקּבַ ִאּלּו  ּכְ ֲאִני  ֲהֵרי 
ִהיא ֶנֱהִנית  ת ֲאחֹותֹו ְוָאַמר קֹוָנם ׁשֶ את ּבַ ָלׂשֵ
ּתֹו ְוָאַמר קֹוָנם  ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ
רֹות  ֻמּתָ ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלעֹוָלם,  ִלי  ֶנֱהֵנית  י  ּתִ ִאׁשְ
ּות.  א ְלׁשּום ִאּשׁ ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ֵלָהנֹות לֹו ׁשֶ
ּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ָאַמר קֹוָנם  ֲחֵברֹו ׁשֶ ָהָיה ְמָסֵרב ּבַ
ֵאיִני טֹוֵעם  ת צֹוֵנן ׁשֶ ֵאיִני ִנְכָנס, ִטּפַ ְלֵביְתָך ׁשֶ
צֹוֵנן,  ּנּו  ִמּמֶ ּתֹות  ְוִלׁשְ ְלֵביתֹו  ֵנס  ִלּכָ ר  ֻמּתָ ָלְך, 

ה: ִתּיָ א ְלׁשּום ֲאִכיָלה ּוׁשְ ן ֶזה ֶאּלָ ּלֹא ִנְתַכּוֵ ׁשֶ
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- אלף ספרים
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His Entire Life – Torah study
My father’s entire life and enthusiasm was to study 
Torah in a manner of “La’afasha La,” to expand it and add 
new insight in it. More specifically, his life was studying 
pnimiyus haTorah in a manner of “Yisparnesun,” with a 
clear understanding based on Chabad Chassidus. 

(Hisvaduyos 5746 Vol. 1 p. 68 – Bilti Muga)

His Connection to Torah
The name Levi Yitzchak has a special connection to Torah: 
Levi’s connection to Torah is evident from the fact that 
the job of (the tribe of ) Levi was to carry the Aron which 
contained the Luchos and also to “teach Your laws to Ya’akov 
and Your Torah to Yisroel” (Devarim 33:10). Likewise, (the 
name) Yitzchak has a unique connection to (the giving 
of the) Torah, as it is known that the Shalosh Regalim 
correspond to the three Avos. Shavuos corresponds to 
Yitzchak for the blowing of the Shofar at Matan Torah was 
from the Shofar of Yitzchak’s ram. 

(Likutei Sichos vol. 29 p. 269)

The Reason for the Two “Sin’s” 
in Yissachar

I heard from my father the following explanation for why 
the name Yissachar has two sin’s (יששכר): Yissachar’s 
primary task and function was Torah study. Torah has two 

 ExcErpts from 
thE rEbbE’s sichos

A Word from thE Editor

In connection with Chof Av, the Yom Hilulah of the Rebbe’s 
father, R’ Levi Yitzchak Schneerson OB”M, we present this 
collection of short teachings from his works.
For it is on this day, that his Torah and Avodah at which 
he toiled when he was alive in this world, shine.  It is our 
duty to learn from his ways. Therefore, we have printed a 
few sichos from the Rebbe about his father’s devotion to 
studying and spreading Torah.
May it be Hashem’s will that this will have the intended 
effect and will strengthen us to keep our set times for Torah 
study and to increase them.

Yagdil Torah

dimensions, the revealed part and the hidden part. This is 
hinted in Yissachar’s name which has two sin’s. However, only 
the first sin is pronounced since it corresponds to the revealed 
dimension of Torah. The second sin remains silent since it 
corresponds to the hidden dimension of Torah. 

(Hisvaduyos 5712 vol. 4 p. 156 – Bilti Muga)

To Bring the Days of Moshiach
I heard from my father the following explanation for the 
terminology in the Mishnah (Brachos 12b) “Lehavee 
L’yimos HaMoshiach,” “to include the days of Moshiach.” 
He asked: Why does the Mishnah use the unusual term 
“Lehavee” as opposed to the more common term “Lerabos?” 
His explanation was that the word “Lehavee” can also be 
translated “to bring.” Thus, the meaning of this phrase is that 
we must “bring” the revelation of the days of Moshiach even 
within our present state in this world. The revelation of the 
days of Moshiach is a G-dly light that transcends the worlds. 
It is not a revelation that is termed “Dai Machsoro,” that which 
the world lacks, i.e. one that relates to the worlds. Rather, it 
is a revelation that is termed “Ashirus,” wealth. In kabbalistic 
terminology this refers to Pnimiyus Atik which transcends 
even Yetzias Mitzraim. It is this G-dly light that we must 
“bring” and draw down even now in this world. 

(Sichos Kodesh 5719 p. 144 – Bilti Muga) 

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

A tenth man for the minyan 
Late at night, under Soviet rule

The 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. They 
were immediately brought into a side room 
so that no one would see them.

The 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 after midnight. 
The 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 
committee. 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 getting married that night.

“Me?!?” he jumped back as if bitten by a snake.

“Yes, you!”

The young man rushed to the windows and 
closed all the shutters. Then 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. The 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. The bride and groom 
hurried to vacate the premises, as did all the 
other participants . . .The 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. The groom 
put the ring on the bride’s finger and said, 
“Behold you are betrothed to me . . .” The 
ceremony was complete.

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

These were people who held Communist 
Party cards. They 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 . . .”

קובץ לימוד כ׳ אב


