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ב"ה

פתח דבר
בעמדינו בימים הסמוכים ליום ההילולא השבעים־וחמש של כ"ק הרה"ג כו' זי"ע, אביו 
של כ"ק אדמו"ר זי"ע, כ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל רבי לוי יצחק זי"ע, ועל פי הצעת ובקשת 
כ"ק אדמו"ר במכתבו לקראת יום ההילולא של אביו בשנת תשד"מ "ועלי החוב והזכות גדול 
להציע ולבקש וכו' - ללמוד בהתוועדות מתורתו" - הננו מוציאים לאור - חוברת ראשונה - 

קונטרס לימוד לצעירי התמימים, בקשר עם יום זה.

קטעים   - )נדחה((  תמוז  )י"א־י"ז  בלק  פרשת  לשבוע  לימוד  חומר   - כוללת  זו  חוברת 
ושיחות מדברי כ"ק אדמו"ר אודות אביו ואמו, שביבים מעובדים מתורתו של כ"ק רבי לוי 
יצחק, וחלקים מרשימות זכרונותיה של הרבנית חנה ע"ה, אודות מאורעות שונים מחיי בעלה.

החומר לחוברות אלו נלקט על ידי ועד הנחות בלה"ק, והוא יוצא לאור כתכנית לימודים בימי 
הקיץ, ימי ההכנה ליום ההילולא כ"ף מנחם־אב, בשיתוף עם ועד תלמידי התמימים העולמי.

הכהן  אלי'  אלתר  הר"ר  הרה"ח  זו:  במלאכה  המסייעים  לכל  נתונה  המערכת  תודת 
פרידמאן; הרה"ח הר"ר דוד דובאוו; הרה"ח הר"ר אלי' וואלף.

מתיבתא  טורונטו;  ליובאוויטש  מתיבתא  חלקית(:  )רשימה  זה  בלימוד  המשתתפים 
ניו  ליובאוויטש  מתיבתא  וועסטשעסטער;  ליובאוויטש  מתיבתא  שיקאגו;  ליובאוויטש 
הייבן; ישיבת קיץ קינגסטון שעל ידי ישיבת אהלי תורה; ישיבת קיץ שעל ידי ישיבת תו"ת 

מאריסטאון; קעמפ "גן ישראל" מאנטרעאל.

תערך  הבחינות  ארבעת  כל  ובסיום  הנלמד,  החומר  על  בחינות  ייערכו  שבוע  כל  בסוף 
ההילולא  בעל  לציון  לנסיעה  כרטיסי־טיסה   40 על   80% מעל  שהצליחו  אלו  בין  הגרלה 
באלמא־אטא לכ"ף מנחם־אב. ולאלו שהצליחו עד 80% על 75 סטים של מאמרי כ"ק אדמו"ר 

זי"ע )ה'תשי"א־ה'תשל"א(.

ברשימות זכרונותיה כותבת הרבנית חנה )חוברות לה, לז, לח( אודות רצונה העז שיודפסו 
כתבי תורתו של רבי לוי יצחק,

ונגרום רוב  ידי הלימוד בחוברות אלו מתורתו, נמלא את שאיפתה  כי על  אנו בטוחים 
נחת־רוח לבנה הגדול כ"ק אדמו"ר זי"ע.

המערכת
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נוספת: הוראה ישנה – היארצייט עם בשייכות

בגלות  אבי כשהיה בקיצור), עכ"פ זאת יזכירו (וכעת פעמים כמה שסופר כפי
היא  – וכיו"ב עט לא ואף דיו ידו בהישג היה ולא תורה, חידושי לכתוב ורצה
עירוב  (עלֿידי דיו מהם לעשות כיצד למדה עשבים, אספה בזה, התעסקה (האמא)
סוגי  מיני וכל ואדום ירוק כחול, שחור, דיו, של כלשהו סוג שיווצר בכדי בהם, מים
ורק  נמרץ, בקיצור עכ"פ תורה, חידושי לכתוב האפשרות לו הייתה זה ועלֿידי דיו)

ביותר. המוכרח את

כל  לא אך – וכמה כמה בידי ונמצאים נדפסו שכבר בספרים לראות שניתן כפי
בפינה  בהיותו המיצר", "מן זה שהיה – הדברים נכתבו בו האופן את יודע אחד
אמי  אזי מעשבים. דיו ליצור צריכים והיו בנמצא, היה לא דיו שאפילו עד נידחת,
כדי  – לחץ" ומים צר ב"לחם אפילו שחסרו כך על הבט מבלי – בזה התעסקה
עם  הקשורים וביאורים עניינים לכתוב האפשרות לו שתהיה בעלה, רצון לעשות

זה. עניין לבצע בכדי הצד, על העניינים כל את הניחה תורה. ורזי סתרי

שכזה, ומצב במעמד אלו, עניינים עם התעסקה היא אם הוראה: ללמוד יש ומכך
מרחב  של במקום – הקב"ה של בברכותיו – נמצאים בו בזמן אשר עאכו"כ הרי
יהדות, של עניינים על קושי כל שאין בלבד זו ולא בגשמיות, חסד של ובמלכות
שליחות  מוטלת ואחת אחד כל על . . אופנים בכו"כ סיוע לזה יש אדרבה, אלא
מצוות  לקיום בנוגע הן מגעת, שידו מקום בכל ויהדות תורה להפיץ מיוחדת
. . התפילה ועבודת התורה ללימוד בנוגע והן העיקר", הוא "המעשה מעשיות,

הרחבה. ומתוך לבב, ובטוב בשמחה זאת כל ולעשות

(g"lyz ixyz e"`e zgiyn)

od`qxF`ipW wgvi iel 'x ciqgd oF`bd zWEcw cFaMn xF` ivFvip¦¥¦§§©©¨©¨¦¥¦¦§¨§¥§¨

תמוז  י"א א', ליום לימוד

zFdO`d mNqª©¨¦¨

ולאה. רחל האּמהֹות עם התחּתן הּוא ׁשם לחרן, ּבדרּכֹו יצא אבינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹיעקב

ה"ּסּלם". חלֹום המפּורסם, חלֹומֹו את חלם הּוא לחרן ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָֻּבדרּכֹו

ּכֹותבים  ּכאׁשר זאת ולאה, לרחל רמז היא "סּלם" הּמיּלה יצחק: לוי רּבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאֹומר
ׁשּלּה: האֹותּיֹות ּכל עם "מלאה", ּכׁשהיא "סּלם" הּמיּלה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאת

274 = 80 מ"ם ,74 למ"ד ,120 "ֵֶֶָָסמ

274 = 36 לא"ה ,238 רח"ל כן: ְֵֵֵָָּכמֹו

(`ly cEOr ,WcFw zFxB` wgvi iel ihETl)¦¥¥¦¦§¨¦§¤©

•
הגאולה  חג תמוז, י"ב ב', ליום לימוד

zFIzF`d oiA oWï¥¥¨¦

חז"ל  ואֹומרים הּמקּדׁש, ּבמקֹום יׁשן הּוא לחרן, ּבדרּכֹו היה אבינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹּכׁשּיעקב
ּכל  ּבמׁש אבל יׁשן, הּוא ׁשם ׁשרק ללּמד, ּבאֹות ההּוא" ּבּמקֹום "וּיׁשּכב ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהּמיּלים
וכן  יׁשן, לא הּוא ועבר, ׁשם ׁשל מדרׁשם ּבבית למד ּכׁשהּוא כן, לפני ׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה14ֿ
הּלילה, ּבאֹותֹו רק יׁשן. לא הּוא לבן, ּבבית ּבהיֹותֹו מּכן, לאחר ׁשנה ה20ֿ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבמׁש

יׁשן  הּוא ׁשנה, ל20ֿ ׁשנה ה14ֿ ֵַַָָָָָָּבין

לפני  הּנאמרֹות רּוחי", אפקיד ּביד" ּבּמיּלים מרּוּמז ׁשהּדבר יצחק, לוי רּבי ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאֹומר
.20 "" ,14 "יד" היא "יד" הּמיּלה ְִִֵַַָָָָהּׁשינה.

ׁשם  אצל הּׁשנים 14 ה"יד", ּבין ,"ֿה"יד ּבתֹו רּוחי", "אפקיד יׁשן, אביו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיעקב
לבן. ּבבית ׁשנה 20 ,""ה לבין ְְְֵֵֵֶַָָָָועבר,

(`ly cEOr ,WcFw zFxB` wgvi iel ihETl)¦¥¥¦¦§¨¦§¤©

•
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הגאולה  חג תמוז, י"ג ג', ליום לימוד

lW cFQd וcg` ©¤ְ¤¨

" הּוא: ההּגדה לׁשֹון הּבנים, ארּבעת אֹודֹות ּכֹותבת ההּגדה cg`cg`eּכאׁשר ,mkg ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ¤¨¨¨§¤¨
lF`Wl rcFi Fpi`W cg`e ,mY cg`e ,rWx."אחד" הּמיּלה ּכתּובה ּפעמים ארּבע ." ¨¨§¤¨¨§¤¨¤¥¥©¦§ְְְִִֶַַַָָָָ

והּדבר  ,52 ב"ן ּבגימטרּיה הּוא = 13 "אחד" ּפעמים ׁשארּבע יצחק, לוי  רּבי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכֹותב
החמיׁשי". "הּבן נֹוסף, ל"בן" ְְֲִִֵֵֵַַַָמרּמז

ּפעמים  ארּבע ׁשּנאמר למרֹות ההּגדה: ׁשל זה ּבנֹוסח יצחק לוי רּבי ּכֹותב נֹוסף ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָרמז
הּפעמים  ּבׁשלֹוׁש ואּלּו "אחד", ּכתּוב אחת ּפעם רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו אבל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ"אחד",

ואחד..." ואחד.. ואחד.. "אחד.. ו'. הא ֹות ּבתֹוספת "ואחד", ּכתּוב ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהּנֹוספֹות,

ׁשבעים, הם: ואחד" ואחד.. ואחד.. "אחד.. ׁשל היא המלאה ׁשהּגימטרּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכ
" ׁשאמר עזריה ּבן אלעזר רּבי לדברי dpWהמרּמז miraW oaM ip` ixd." ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ£¥£¦§¤¦§¦¨¨

(z"xgv'd oqip `"i aYkn ± .hiz cEOr ,WcFw zFxB` ,wgvi iel ihETl)¦¥¥¦¦§¨¦§¤©¦§¨¦¨

•
תמוז  י"ד ד', ליום לימוד

cFQdawri lW ©¤©£Ÿ

נכנסה  – הּברכֹות לקּבל – אביו אצל יעקב אבינּו ׁשּנכנס "ּבׁשעה ּבּמדרׁש, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכתּוב
עדן". ּגן ִֵֶַעּמֹו

" יצחק: לוי רּבי ocr"ּכֹותב oB ּבגימטרּיא זה אּלּו, מיּלים ׁשל האֹותּיֹות ה' עם ְִִִֵֵַָ©¥¤ְְִִִִִִֵֶֶַָָ
"awri." ©£Ÿ

182 = יעקב וכן ,182 = 5 + 124 עדן + 53 ְֲֵֵֶַַֹּגן

hix cEOr ev zWxR xdfl zFxrd wgvi iel ihETl¦¥¥¦¦§¨¤¨§Ÿ©¨¨©©©

•

תמוז  ט"ו ה', ליום לימוד

dlEtM dlSd©¨¨§¨

" zeOnּבּפסּוק liSY dwcvEּפעמים ׁשני ּבֹו ׁשּכתּוב יצחק לוי רּבי ּכֹותב ,"zen ּפעם , ַָ§¨¨©¦¦¨¤ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ¨¤ַַ
ּתיבֹות ראׁשי אחת ּופעם ּבמפֹורׁש, אֹותּיֹותnּצילYצדקהEאחת הּוא .zenּמות, ְְִֵֵַַַַַַָָָָ©ִ¦ִֶָ¨¤

הּזה  ּבעֹולם הּגּוף מיתת יׁש ורּוחני. ּגׁשמי "מות", סּוגי ׁשני יׁש הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמׁשמעּות
הּבא  ּבעֹולם הּנׁשמה מיתת ויׁש ּבמפֹורׁש, ׁשּכתּוב ה"מות" ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ(ּבגׁשמּיּות)

ּגלּוי, ׁשאינֹו "מות" ְִֵֶֶָָָ(ּברּוחנּיּות),

dwcvEיׁש צדקה ידי ּדעל מּׁשניהם, מּצילה היא מּמות, ּבגׁשמּיּות miIgּתּציל §¨¨ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ©¦ְְִַ
ְִָּוברּוחנּיּות.

wgvi iel ihETlxdfl zFxrduwn zWxRgrw cEOr ¦¥¥¦¦§¨¤¨§Ÿ©¨¨©¦¥©

•
תמוז  ט"ז ועש"ק, ליום לימוד

gxw lW wfPd©¥¤¤Ÿ©

מיּדת מּדתcqgdמּצד ּומּצד ואחדּות, אהבה ׁשלֹום יׁש –dxEaBd ּפיּלּוג יׁש – ִִַַ©¤¤ְְֲִִֵַַַַָָ©§¨ִֵ
ּומחלֹוקת. ְֲִֶַָׂשנאה

ּבּמיּלים קרח  יׁש ורמז ּפיּלּוג, ׁשל סמל והּוא רּבינּו, מׁשה ּכנגד מחלֹוקת עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"gxw gTIe,432 = 308 קרח + 124 (וּיּקח "ּגבּורה", ּפעמים ׁשני ּבגימטרּיא ׁשּזה ," ©¦©Ÿ©ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(432 = 2 × 216 ּגבּורה ְְֵָוכן

"קרח  נֹוסף: "ּדבר ּבגימטרּיא ""cgR" + "dxEaB+ 216 ּגבּורה וכן ,308 (קרח , ְְִִַַָָָָֹ§¨©©ְְֵַָֹ
(308 = 92 ַַּפחד

"ּגבּורה" רמז: "עֹוד ּפעמים ׁשני ivg108ּבגימטרּיא חצי וכן ,216 (ּגבּורה " ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ¥¦ְְִֵֵָ
(216 הּוא ֲִַַּפעמיים

וחצאים  הפרדה יֹוצרת הּגבּורה ׁשּמּדת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָללּמד

.cp cEOr `x`e zWxR xdfl zFxrd wgvi iel ihETl¦¥¥¦¦§¨¤¨§Ÿ©¨¨©¨¥¨©

•
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תמוז  ט"ו ה', ליום לימוד

dlEtM dlSd©¨¨§¨

" zeOnּבּפסּוק liSY dwcvEּפעמים ׁשני ּבֹו ׁשּכתּוב יצחק לוי רּבי ּכֹותב ,"zen ּפעם , ַָ§¨¨©¦¦¨¤ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ¨¤ַַ
ּתיבֹות ראׁשי אחת ּופעם ּבמפֹורׁש, אֹותּיֹותnּצילYצדקהEאחת הּוא .zenּמות, ְְִֵֵַַַַַַָָָָ©ִ¦ִֶָ¨¤

הּזה  ּבעֹולם הּגּוף מיתת יׁש ורּוחני. ּגׁשמי "מות", סּוגי ׁשני יׁש הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמׁשמעּות
הּבא  ּבעֹולם הּנׁשמה מיתת ויׁש ּבמפֹורׁש, ׁשּכתּוב ה"מות" ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ(ּבגׁשמּיּות)

ּגלּוי, ׁשאינֹו "מות" ְִֵֶֶָָָ(ּברּוחנּיּות),

dwcvEיׁש צדקה ידי ּדעל מּׁשניהם, מּצילה היא מּמות, ּבגׁשמּיּות miIgּתּציל §¨¨ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ©¦ְְִַ
ְִָּוברּוחנּיּות.

wgvi iel ihETlxdfl zFxrduwn zWxRgrw cEOr ¦¥¥¦¦§¨¤¨§Ÿ©¨¨©¦¥©

•
תמוז  ט"ז ועש"ק, ליום לימוד

gxw lW wfPd©¥¤¤Ÿ©

מיּדת מּדתcqgdמּצד ּומּצד ואחדּות, אהבה ׁשלֹום יׁש –dxEaBd ּפיּלּוג יׁש – ִִַַ©¤¤ְְֲִִֵַַַַָָ©§¨ִֵ
ּומחלֹוקת. ְֲִֶַָׂשנאה

ּבּמיּלים קרח  יׁש ורמז ּפיּלּוג, ׁשל סמל והּוא רּבינּו, מׁשה ּכנגד מחלֹוקת עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"gxw gTIe,432 = 308 קרח + 124 (וּיּקח "ּגבּורה", ּפעמים ׁשני ּבגימטרּיא ׁשּזה ," ©¦©Ÿ©ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(432 = 2 × 216 ּגבּורה ְְֵָוכן

"קרח  נֹוסף: "ּדבר ּבגימטרּיא ""cgR" + "dxEaB+ 216 ּגבּורה וכן ,308 (קרח , ְְִִַַָָָָֹ§¨©©ְְֵַָֹ
(308 = 92 ַַּפחד

"ּגבּורה" רמז: "עֹוד ּפעמים ׁשני ivg108ּבגימטרּיא חצי וכן ,216 (ּגבּורה " ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ¥¦ְְִֵֵָ
(216 הּוא ֲִַַּפעמיים

וחצאים  הפרדה יֹוצרת הּגבּורה ׁשּמּדת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָללּמד

.cp cEOr `x`e zWxR xdfl zFxrd wgvi iel ihETl¦¥¥¦¦§¨¤¨§Ÿ©¨¨©¨¥¨©

•
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(נדחה) תמוז י"ז שבתֿקודש, ליום לימוד

oli`d lW WcFgd©¤¤¨¦¨

לאילן  הּׁשנה ראׁש הּוא ׁשבט ְְִֶַָָָָָֹּבחֹודׁש

"מלאֹות": ּכׁשהן ׁשּלֹו האֹותּיֹות את ּכֹותבים ּכאׁשר "אילן", ּבּמילה רמּוז ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר

311 = 106 נּו"ן ,74 למ"ד ,20 יּו"ד ,111 ֶֶָָאל"ף

.311 "ׁשבט" הּמיּלה ׁשל הּגימטרּיה ְְְִִִִֶַַַָָָּבדּיּוק

(biz cEOr ,WcFw zFxB` ,wgvi iel ihETl)¦¥¥¦¦§¨¦§¤©

•

לימוד לשבוע פרשת בלק
י"א – י"ז תמוז )נדחה( 

רשימת זכרונות
מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסָאהן 

ַא דעקלערַאציע פון אמונה אין דעם כפירה־פעסטונג
פַאר ּפסח1 איז אויך געווען ַא ּפערעּפיס פון דער גַאנצער בַאפעלקערונג, און 

די  געווען  איז  ענטפערן  געדַארפט  הָאט  מען  וועלכע  אויף  שאלות  ַאלע  צווישן 

שאלה צו מען איז ַא מאמין. עס זיינען געווען מאמינים וועלכע הָאבן מורא געהַאט 

צו שרייבן ַאז זיי זיינען דָאס. איז ער ַארויף אין שול אויף דער בימה שבת, ווען עס 

איז געווען ַא גרויסער עולם, און הָאט אויסגערופן, ַאז אויב מען וועט ניט ריכטיק 

ענטפערן איז דָאס אמת’ע כפירה, און ַאז קיין איד טָאר דָאס ניט טָאן2.

דָאס רעדן הָאט געהַאט ַאזַא ווירקונג, ַאז איינער וועלכער הָאט געדינט אין ַאן 

ַאנשטַאלט ווָאס איז אים געווען נוגע צו ּפרנסה, הָאט די ווייב פַאר אים געשריבן 

ַאז ער איז ַא אומגלויבער. איז ער ַאוועק אין דעם ָאפיס וואו די סטַאטיסטיקא הָאט 

זיך געפונען, און הָאט געהייסן איבערשרייבן ַאז עס איז ניט ריכטיק, און ַאז ער 

איז יָא ַא מאמין. דער ּפערזָאן איז געווען זייער צופרידן ווָאס ער הָאט געהַאט די 

שטַארקייט אויף דָאס צו טָאן. און איז געקומען דַאנקען דעם רב ווָאס ער הָאט אויף 

אים גע’ּפועל’ט.

* * *

קלוג און כיטרע זיך ַארויסגעדרייט
ביי די חקירות ודרישות ווָאס מען הָאט ביי אים געמַאכט ]על־פי רוב הָאט 

געפרעגט:  אים  מען  הָאט   – ביינַאכט[  ַאזייגער  דריי־פיר  ַארום  געטָאן  דָאס  מען 

זַאכן געקָאנט  ַאנדערע עסן  יָאר מיט מעל און  ַאזַא שווערן  ַאזוי ער הָאט אין  ווי 

נָאך דערצו  די מצה, און  ווי  גרויסן מַאסשטַאב  ַאזַא  ַארבעט אויף  ַאזַא  דורכפירן 

1. שנת תרצ”ט.

2. ראה שו”ע יו”ד סקנ”ז ס”ב.
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(נדחה) תמוז י"ז שבתֿקודש, ליום לימוד

oli`d lW WcFgd©¤¤¨¦¨

לאילן  הּׁשנה ראׁש הּוא ׁשבט ְְִֶַָָָָָֹּבחֹודׁש

"מלאֹות": ּכׁשהן ׁשּלֹו האֹותּיֹות את ּכֹותבים ּכאׁשר "אילן", ּבּמילה רמּוז ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר

311 = 106 נּו"ן ,74 למ"ד ,20 יּו"ד ,111 ֶֶָָאל"ף

.311 "ׁשבט" הּמיּלה ׁשל הּגימטרּיה ְְְִִִִֶַַַָָָּבדּיּוק

(biz cEOr ,WcFw zFxB` ,wgvi iel ihETl)¦¥¥¦¦§¨¦§¤©

•

לימוד לשבוע פרשת בלק
י"א – י"ז תמוז )נדחה( 

רשימת זכרונות
מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסָאהן 

ַא דעקלערַאציע פון אמונה אין דעם כפירה־פעסטונג
פַאר ּפסח1 איז אויך געווען ַא ּפערעּפיס פון דער גַאנצער בַאפעלקערונג, און 

די  געווען  איז  ענטפערן  געדַארפט  הָאט  מען  וועלכע  אויף  שאלות  ַאלע  צווישן 

שאלה צו מען איז ַא מאמין. עס זיינען געווען מאמינים וועלכע הָאבן מורא געהַאט 

צו שרייבן ַאז זיי זיינען דָאס. איז ער ַארויף אין שול אויף דער בימה שבת, ווען עס 

איז געווען ַא גרויסער עולם, און הָאט אויסגערופן, ַאז אויב מען וועט ניט ריכטיק 

ענטפערן איז דָאס אמת’ע כפירה, און ַאז קיין איד טָאר דָאס ניט טָאן2.

דָאס רעדן הָאט געהַאט ַאזַא ווירקונג, ַאז איינער וועלכער הָאט געדינט אין ַאן 

ַאנשטַאלט ווָאס איז אים געווען נוגע צו ּפרנסה, הָאט די ווייב פַאר אים געשריבן 

ַאז ער איז ַא אומגלויבער. איז ער ַאוועק אין דעם ָאפיס וואו די סטַאטיסטיקא הָאט 

זיך געפונען, און הָאט געהייסן איבערשרייבן ַאז עס איז ניט ריכטיק, און ַאז ער 

איז יָא ַא מאמין. דער ּפערזָאן איז געווען זייער צופרידן ווָאס ער הָאט געהַאט די 

שטַארקייט אויף דָאס צו טָאן. און איז געקומען דַאנקען דעם רב ווָאס ער הָאט אויף 

אים גע’ּפועל’ט.

* * *

קלוג און כיטרע זיך ַארויסגעדרייט
ביי די חקירות ודרישות ווָאס מען הָאט ביי אים געמַאכט ]על־פי רוב הָאט 

געפרעגט:  אים  מען  הָאט   – ביינַאכט[  ַאזייגער  דריי־פיר  ַארום  געטָאן  דָאס  מען 

זַאכן געקָאנט  ַאנדערע עסן  יָאר מיט מעל און  ַאזַא שווערן  ַאזוי ער הָאט אין  ווי 

נָאך דערצו  די מצה, און  ווי  גרויסן מַאסשטַאב  ַאזַא  ַארבעט אויף  ַאזַא  דורכפירן 

1. שנת תרצ”ט.

2. ראה שו”ע יו”ד סקנ”ז ס”ב.
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ר  צוליב רעליגיעזע ענינים. אויף דעם הָאט ער געענטפערט, ַאז ער הָאט געגעבן ַחּבַ

צו קַאלינינען3 הָאט ער אים געגעבן ַא רשיון, ווען ער איז ביי אים געווען. הָאט דער 

סליעדַאווַאטיעל, ימח־שמו, געשוויגן.

די צווייטע זַאך ווָאס מען הָאט אים געפרעגט, איז געווען וועגען דער שאלה 

אויף אמונה, און עס איז געווען קענטיק ַאז ַאלץ ווָאס ער הָאט גערעדט אין שול איז 

געווען איבערגעגעבן ווָארט ביי ווָארט. זיי הָאבן הפנים ָאנגעשטעלט ַא סּפעציעלן 

מענטש אין שול וועלכער זָאל ַאכטונג געבן ווי ער פירט זיך אויף, און ווי עס איז 

זיך דערנָאך  הָאט  ווי מען  זיך,  הָאט  ּפערזָאן,  ַאזַא  עולם.  אויף דעם  זיין השפעה 

דערוואוסט געפונען צווישן די מתפללים גופא.

אויף ָאט דער פרַאגע הָאט ער געענטפערט, ַאז די סָאוויעטן־מַאכט, פירט ַאלץ 

דורך נָאר מיט אמת, און ַאז ַא איד וועלכער איז באמת ַא מאמין4, און נָאר ווייל ער 

הָאט מורא עס זָאל אים ניט שַאטן אין ּפרנסה ָאדער אין ַאנדערע זַאכן, גיט ער ניט 

קיין ריכטיקן ענטפער, און לייקנט ַאז ער איז ַא מאמין. הָאט ער געווָאלט ַאז מען 

זָאל ניט ָאּפנַארן די וועלכע פירן ָאן מיט דעם איבערשרייבן פון דער בַאפעלקערונג.

זיך  הָאבן  דעם  מיט  ַארויסגעדרייט!  זיך  הָאט  ער  כיטרע  און  קלוג  ווי  ָאך, 

ביידע שאלות געענדיקט.

* * *

3. נשיא ברית המועצות 1919־1946.

4. ראה שבת צז, א: ”מאמינים בני מאמינים”. וראה תניא פכ”ט. ובכ”מ.

Memoirs

of Rebbetzin Chana Schneerson

Declaration of faith in the stronghold of heresy
Before Passover that year,1 the government conducted a census of the entire 

population. One of the questions that had to be answered was, "Are you a 
believer in G-d?" Some believers were fearful to identify themselves as such. 
My husband ascended the bimah in shul on Shabbat, when a large crowd was 
assembled, and declared, "Failing to respond correctly to this question is true 
heresy and it is forbidden for any Jew to do so!"2

His words had such a remarkable impact that one Jew, who was employed at 
a government agency, had a problem when his wife filled out the form on his 
behalf stating that he was a non-believer. He went to the Bureau of Statistics 
and asked them to correct the erroneous information–and to record that he 
was, in fact, a believer. Deeply pleased that he had mustered the courage to do 
this, this man came to thank the Rav for influencing him.

Wise and shrewd responses
[As my husband later told me] his interrogations in prison were usually held 

around 3:00-4:00 in the morning. Among the questions he was asked was 
how he had been able to carry out such a large-scale operation as the matzah 
baking–and for a religious purpose, no less–during a year of such shortage of 
flour and other food.

My husband replied that when he visited [President] Kalinin,3 he had given 
him a bribe to gain the authorization. The interrogator (may his name be 
erased) was speechless.

1. 5699 (1939).
2. See Shulchan Aruch, Yoreh Deah 157:2.
3.  Mikhail Ivanovich Kalinin (1875-1946), head of state of the Soviet Union from 1919 until his 

death.
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A second question concerned the census question on faith. It was apparent 
that everything he had spoken at shul had been relayed to the authorities, 
word for word. Evidently, they had planted a special agent there to observe my 
husband's conduct and to monitor his influence on the congregation. As we 
later learned, one of the congregants had been the informer.

On this question, my husband replied that the Soviet regime achieved all 
its objectives only by means of the "truth." So for a Jew who was actually a 
believer4 to deny his true belief only for fear of losing his livelihood or other 
reasons would be tantamount to giving an incorrect answer. My husband had 
wanted to ensure that the census-takers not be deceived….

Oh, how wisely and shrewdly he extricated himself, putting an end to 
interrogation on both questions.

4. See Shabbat 97a: "Believers sons of believers. See Tanya, ch. 29, et al.


