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  ה"ב

  דבר פתח
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  ה"ב
  פתיחה

  ד"תש'י אלול ה"ח' יום ה
יכולים או , עריכת הקטלוג והעברתו למחשב, סידור הספרים, אחרי שים רבות של ביית הספרייה

יחד עם פתיחת תערוכה , ריהת הצלחו להגיע לעידן פתיחת הספ"אשר בעזהי, בסיפוק רב, לבשר
 .ה"תש'ח כסלו ה"ד עד יום החמישי ער"תש'י באלול ה"העתידה להתקיים מיום החמישי ח, מיוחדת

* * *  
ועברו עליו , השקיעו בו רבותיו שיאיו עמל רב במשך הדורות, האוסף הזה שפתח עתה לציבור

בכיבוש , בהחרמות הממשל הקומויסטי, שריפות שפרצו בליובאוויטשב, הרפתקאות וגלגולים רבים
על " ד"אגודת חסידי חב"ובמשפט הספרים שהוכיח את בעלותה של , ש"פולין על ידי האצים ימ

 .האוסף הזה
, שרובו היכר של האוסף הגדול והדיר הזה, זכיו סוף סוף, אחרי כל ההרפתקאות והגלגולים האלו

  ".ד"ספריית אגודת חסידי חב"ומצא כיום ב, אחרתשמר בדרך זו או 
* * *  

ערש -דפוסי,  ספרים דירים ביותר–חלק גדול מהם ; בספריה מצאים כיום כמאתים אלף ספרים
  .והוצאות ראשוות

 .קודש רבותיו שיאיו- יד-חלקו בגוף כתב, יד- בספריה מצא כיום אוסף של כשלשת אלפי כרכי כתבי
, גזך של אלפי חפצי ערך, שבכתב ושבדפוס, כיון של מאות אלפי עלים בודדיםבספריה מצא גם אר

מפתחות מדליות ומגילות , פיסולים ועבודות מיוחדות ששלחו לרבי על ידי חסידיו ומעריציו, ציורים
 .ועוד ועוד, עיירות ומוסדות, כבוד ששלחו לרבי על ידי ראשי מדיות

ד ולכל שטח של פעילות "רי חב"הקשורים לכל אחד מאדמו, םבחרו פריטים מיוחדי, מהגזך הזכר
 .ובהם בתה התערוכה שלפיו, ד"חב

* * *  
אלא כפי , או לקריאת ספרים בה על ידי הציבור הרחב, הספרייה הזאת איה מיועדת להשאלה

 ישיבה ומחברים- רבים ראשי, שהיא ספריה לחוקרים, שהודגש כמה פעמים על ידי רבותיו שאיו
 .הרוצים לעיין בספר דיר

 .ד"קהל שוחרי תורה ותולדות חסידות חב, אמם התערוכה פתחת בזה לציבור הרחב
* * *  

במטרה לפתחה , ע לבות את הספרייה הזאת"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ד התחיל כ"כבר בשת תרפ
 .ביעיפרק ש" ספריית ליובאוויטש"כמסופר בארוכה בספר , בסופו של דבר לציבור החוקרים

 .במשך למעלה מששים שה עסקו רבותיו שיאיו בביית הספרייה הזאת
בין . הזכיר הרבי את תוכית פתיחת הספריה לציבור החוקרים, ח"תשמ'טבת ה' ק ה"בהתוועדות ש

באחד , האם כדאי לפתחה במדה מוגבלת, ושאלו אם כן, הספריה עדיין לא היה בוי באותה שעה
 :ל זההרבי השיב ע. החדרים

 .'וכו] מתאימה[כשימצא פה ] יפתחוה[במשך הזמן ]ו. [ע"ל לע"כ יעכבו ה"א
 :והרבי השיב, לפי גמר ביית הספריה, "גם בקשר לפתיחת התערוכה שאלו כבר בחורף תש

 .ל"מתאים לה] הזמן גרמא[ג "אין הזמ
, ערך הקטלוג, פציםהיד הארכיוים והח-כתבי, סודרו הספרים, מאז ועד עתה בה בין הספריה

 .ובשעה טובה ומוצלחת עומדים או לפי פתיחת הספריה והתערוכה
* * *  

 ):ג אגרת תקט"קודש ח-אגרות(י "שבט תש' הרבי כותב באגרת כ



אבל זה ברור כי רצוו , עומדים או עוד בוכים ודהמים מההסתלקות וקשה עדיין כתיבת מכתבים
ו חלישות באיזה עבודה "ח' שלא תהי, וכן הוא גם עתה', מ הי"ר הכ"ח אדמו"ק מו"הקדוש של כ

ואשר כל המקושרים אליו יתחזקו ויתאמצו ביתר שאת וביתר עז , שהיא שעמדה תחת שיאותו
 .פקידם אשר הטיל עליהםבמילוי ת

שהיא התכית , למלאות את התפקיד אשר הוטל עליו, בהתאם לדברים אלו רואים או חובה לעצמו
 .שחשקו בה רבותיו שיאיו זה שבעים שה

" והקיצו ורו שוכי עפר"זכה לקיום היעוד של , אשר עוד לפי ביצוע התוכית האמורה, ואו תפלה
 .עם הספריה והתערוכה גם יחד, והוא יוליכיו קוממיות לארצו הקדושה, ומלכו שיאו בתוכם

 לוין דובער שלום
 הספריה מהל



.  

 שבת – 1 ראווה ארון
תשתדל בקיום , אשר כל אשה ובת בישראל, יצא הרבי בקריאה מיוחדת, ד"מתחיל משלהי שת תשל

  .מתחיל מגיל חיוך, וגם הבות שלפי עות השואין, מצות הדלקת רות שבת קודש ויום טוב
וחומר הסברה בשפות , ד בעולם"בארון זה מוצגים סוגים רבים של פמוטים שוצרו על ידי מרכזי חב

כמו כן מוצגים שוים שעשו על ידי . כדי לחלקם לשים הרוצות להתחיל בהדלקת רות שבת, תשוו
 .או הקשורים לשאר מצוות השבת קודש, מעריצי המבצע הזה

  :העליון מדף
 .לשבת הקשורות מיוחדות עבודות

  :השני מדף
 .ושלטים הסברה חומר, במבצעים לחלוקה רגילים שבת‐רות פמוטי

 :קודש-יד- ורשום עליו בכתב, באחר מהשלטים ראית האמא מדליקה הרות לפי הבת
 ."קודם הדלקת הר דהבת"

  :השלישי מדף
 .מיוחדים שבת‐רות פמוטי

 :חרוט מהפמוטים באחת .1

 .ק"משי ובות ישראל המתעסקות בהפצת אורם של ש
 .ה"ג תמוז תשל"ב י" חג הגאולה י-ליום הבהיר 

 .245001מספר 

  :הרביעי מדף
 :וכולל, והבדלה קידוש

 .ייר על הדפסה. ציור .2

 .מצוייר באותיות קבלת שבת, יהודי העושה קידוש
 .אליעזר מור: הצייר

 .5247אוסף הציורים 

 .ה"תשל. ותלמידיהם דבופולו ש"מא לרבי הקדשה עליו שחרוטה, כסף כד .3

 .5905אוסף החפצים 

 .ב"תשל. גורן שלמה מהרב לרבי הקדשה עליו שחרוטה, כסף גביע .4

 .5950אוסף החפצים 

 .כדורי יצחק מרבי לרבי הקדשה עליה שחרוטה, לגביע תחתית .5

 .5972אוסף החפצים 

 .הבדלה ר ומחזיק להבדלה כוס הכוללת, כסף של רכבת .6

 .5901אוסף החפצים 

 .כסף של בשמים קופסת .7



 .5913אוסף החפצים 

 ):לימין משמאל( ציורים תלויים הארון לימין הקיר על

 .ייר על הדפסה. לשבת הכות .8

 .מיכאל מוטשיק: הצייר
 .5369אוסף הציורים 

  :שלטים 2 .9

 .הדלקת רות שבת על ידי אמא ובתה

 ".חה מכון "ביין רקע על, שבת רות מדליקה ואמו, לתורה עולה הרבי .10

 .שמן על בד
 .מרים לאה: הציירת

 .5036אוסף הציורים 

 .הבדלה .11

 .שמן על בד
 .שרה מדל: הציירת

 .5306אוסף הציורים 

 מועדים – 2 ראווה ארון
. להשתדל שכל יהודי יקבל מצות שמורה לפסח, הרבה לעורר על מבצע מצה, במשך שות שיאות הרבי

בראש השה יש . לחג השבועות ייסד מבצע מיוחד שכל הילדים ישתדלו בשמיעת קריאת עשרת הדברות
' ישראל במצוות ד-ובחג הסוכות יש להשתדל לזכות את בי, ישראל בשמיעת קול שופר-לזכות את בי

 :בארון זה מוצגים. מיים

  :מדף העליון
, חומר הסברה בכמה שפות, ד בעולם עבור חלוקת המצות"תיבות מיוחדות שוצרו על ידי מרכזי חב

 .פסח מיוחדות לילדים-של-והגדות

  :מדף השני
 :וגם, ספרי תורה לילדים, חומר הסברה בכמה שפות, מבצע חג השבועות

 ,אשקלון, שעי ה"ע אורי - סיי הר: ק"בכתי יועל שרשום, סיי הר של אויר תמות .12

 .ו"קיץ תשכ
 .5116אוסף תצלומים 

 .ב"תש'ה ר"אד: לו המצורף בפתק רשם שהרבי, סיי מהר אבן .13

 .תורה לספר טס .14

 .כסף
 .1868רוסיה 

 .5934אוסף החפצים 

 .תורה לספר יד .15



 .כסף
 .2926אוסף החפצים 

  :השלישי מדף
 .השה בראש התפוח לטבילת ודבש שופרות. שופר תקיעת מבצע

  :הרביעי מדף
 ארבעת על הסברה חומר. לרבי מיוחדים אתרוגים שוגרו שבהם, אתרוגים תיבות. מיים' ד מבצע
 .המיים

  :לארון מעל
 :וגם, השה וראש השבועות הפסח חג למבצעי הקשורים שלטים

 .לרבי מעוטרת טובה שה ברכת .16

 ."תשרי תש
 .5070אוסף הציורים 

 ופורים חוכה – 3 ווהרא ארון
 ואף ,בחוכה יוצאים לכל מקום לעודד את בי ישראל במצוות הדלקת רות חוכה, כל מועד והמבצע שלו

בשים האחרוות גם מבצע מיוחד של . בפרסומא דיסא, ברחובה של עיר, מארגים הדלקת הרות בחוץ
אחת עם הדלקת -  מתקיימת בבתכאשר הדלקת הרות בפרסום במדיות הגדולות, "לראות ולהראות"

 .כאשר כולם מחוברים זה לזה על ידי הלווין, 770- הרות של הרבי ב
 :מוצגים בארון זה. משלוח מות ושאר מצוות החג, בפורים מתקיימים מבצעי מקרא מגילה

  :העליון מדף
 .שפות בכמה הסברה וחומר מות למשלוח חבילות, רעשן, מגילות

  :השני מדף
 .הרבי הוראה פי לע שחולקו חוכה ודמי, עיר של ברחובה הרות הדלקת של יםואלבומ תמוות

  :השלישי מדף
 .חוכה במבצע לחלק כדי ד"חב מרכזי ידי לע שוצרו חוכיות של שוות צורות

  :הרביעי מדף
 :כולל, לרבי ושלחו שוצרו מיוחדות חוכיות

  .עץ חיתוך .17

 .5881אוסף החפצים 

 .עץ חיתוך .18

 .ח"חוכה תשמ, עם הקדשה לרבי מליובאוויטש מילו
 .5877אוסף החפצים 

 .לרבי הקדשה עם עכו העיר חוכיית. מתכת היתוך .19

 .5887אוסף החפצים 

 .770 של מודל רקע על חוכיה .20



  .5763אוסף החפצים 

 .מתכת פיסול .21

 .ערה ווייל: האמית
  .5760אוסף החפצים 

 :הארון מעל בקיר

 .מגילה קורא יהודי ציור .22

 .שמן על ייר
 .ריימוד אמויאל: הצייר

  .5332אוסף הציורים 

 מבצעים  – 4 ראווה ארון
דרש הרבי לעסוק במבצעים מיוחדים לזכות את בי ישראל במצוות תפילין , מלבד מבצעי החגים

וכל אלו על ידי טקי , ג בעומר ועוד"תהלוכת ל, תורה וחיוך, כשרות וטהרת המשפחה, ומזוזה
  .המבצעים

 :המוצגים בארון הזה קשורים לכל המבצעים האלו

  :העליון מדף
 בחרו .י.ב המבצעים טקי תהלוכת ותמות ,לרבי ששלחו שוות תבעיירו המבצעים‐טקי מפתחות
 :העיירות

 .הקודש ארץ צפון .23

 .מיאמי .24

 .צרפת .25

 .צרפת, מרסייל .26

 .מילו .27

 .לודון .28

 .בולויה .29

  :השני מדף
 .הפסוקים ב"י וחוברות הסברה חומר, "השם צבאות„ חיילי של ומדים סמלים

  :השלישי מדף
 .למבצע הערצה בתור או במבצעים לחלוקה שוצרו הסוגים מכל מזוזות. מזוזה מבצע

  :הרביעי מדף
 :וכולל, הסברה וחומר המבצעים כל סמלי

 .כסף עשויים המבצעים ציורי עם, פסח של לסדר מפה .30

 .ו"א יסן תשל"י, מוקדש לרבי משלוחיו בקאליפוריא
 .5941אוסף החפצים 



 .המבצעים של והבלטות חריטות שעליהם, לתפילין כסף של רתיק .31

ש בופולו"מוקדש לרבי מא. 
 .5933אוסף החפצים 

 ):לשמאל מימין (הקיר על

 .המבצעים סמלי 11 .32

 .ח דטורוטו"מאגו
 .5233אוסף החפצים 

 .השמוים בשת המבצעים .33

 .פיתוח פח
 .ובתוכה חריטות והבלטות המלים של המבצעים) שמוים שה לרבי(אות פ גדולה 

 .ב"תשמ. י. 
 .חה שארף: האמית

 .5030אוסף הציורים 

 .והמבצעים ד"חב רי"אדמו .34

 .הדפסה על ייר
 .שוסטר: הצייר

 .5014אוסף הציורים 

 ".השם צבאות "סמל .35

 .ברזיל, ד רסיפי"מבית חב

 .עיםצוהמב הרבי .36

 .ציור במסגרת אמות זכוכית
 .דוד פעסא: הצייר

 .בלי'עמחי ג: אמות הזכוכית
 .5021אוסף הציורים 

 .ו"בתשל ק"לאה ששלח, הטק של התורמים ושמות ותמוות מפתח .37

 .5296אוסף החפצים 

 ומספר לרבי הקדשה עם, בקאליפוריה במבצעים לחלוקה הקשורים פריטים ובה תיבה .38
 .מהמבצעים אחד בכל עליהם שפעלו היהודים

 .5327אוסף החפצים 

 .במבצעים לעסוק' הק ידו בתועת דורש, הרבי ציור .39

 .שמן על בד
 .5005אוסף הציורים 

 .שה שמוים לו למלאת לרבי הקדשה עם, המבצעים ציורי .40

 .שמן על בד



 .קריעף. ל: הצייר
 .5122אוסף הציורים 

 צדקה – 5 ראווה ארון
במטבח ובחדר של כל ילד וילדה צריכה להיות , בכל בית בישראל. מבצע מיוחד במיו הוא מבצע הצדקה

כך . לצוד את לב הילדים והמבוגרים, קופות צדקה בצורות שוות וצרו לצורך זה. קופת צדקהבקביעות 
 .ב" או בצורת תפילין וכיו770מוצגים מודלים מיוחדים של קופות צדקה שוצרו בצורת 

  :העליון מדף
 .770 בצורת צדקה קופות

 .הייטס בקראון ד"חב ובות שי מאגודת לרבי הקדשה עליה וחרוטה, כסף של מהן אחת .41

 .ב"ח כסלו תש"ר
 .הירש פעקער: האמן

 .5928אוסף החפצים 

  :ינהש מדף
 .למבצע הערצה בתור, שוות בצורות שוצרו צדקה קופות

  :השלישי מדף
 .במבצעים לחלוקה שוצרו שוות בצורות צדקה קופות

  :הרביעי מדף
 .למוסדות צדקה קופות

 ד"חב בית – 6 ראווה ארון
בהם , ד"חב-במקומות אלו פתחו בתי, אלפי שלוחים שלחו על ידי הרבי לפיות ידחות ברחבי תבל
ד אלו רגילים לשלוח לרבי "מהלי בתי חב. עוסקים בהפצת היהדות והחסידות ובעיקר במבצעים הזכרים

 .חלקם מוצג בארון הזה, ד"החב-מודלים ומפתחות של בתי, תמוות

  :העליון מדף
 :הברית‐בארצות ד"חב‐מבתי אחדים

 .בופולו .42

 .פלורידה, טעמפא .43

 .ארליעס יו .44

 .מייסוטא .45

 .טעקסאס, אסטין .46

 .טעקסאס, פאסא על .47

 .י., רוטשעסטער .48

  :השני מדף
 :הקודש בארץ ד"חב‐מבתי אחדים



  .ד"חב כפר .49

 .אילת .50

  :השלישי מדף
 :תבל ברחבי ד"חב‐מבתי יםדאח

 .פריז .51

 .ברזיל, פאולו' ס .52

 .מוטריאל .53

 .צרפת .54

 .איירעס בועאס .55

 .ברזיל, רסיפי .56

 .מאטשעסטער .57

 .לודון .58

 .מרוקו, קסבלקה .59

  :הרביעי מדף
 :ותמוות מודלים

 .מילוואקי .60

 .פריז, סיי .61

 .איירעס בועאס .62

  :הדרומי הקיר ליד השלחן על
 :ד"חב מרכזי של מודלים שלושה

 .צפת .63

 .פריז, סיי .64

 .תיה .65

 ומדליות מפתחות – 7 ראווה ארון
מפקדי צבא ומהלי , ראשי עיריות, רבים ממושלי המדיות, ד היו שולחים לרבי מפתחות"לא רק מבתי חב

מתוך הערכה והערצה לעבודה הפלאה , מדליות ומגילות כבוד, מוסדות רגילים לשלוח לרבי מפתחות
ל יום ההולדת פעמים רבות היה המושל או ראש העיר מכריז ע.  על ידי שלוחיו כמותו,שפועל במדיותיהם

  .לכבוד הרבי שמשקיע מרץ רב לחך את בי דוריו ברחבי תבל, "יום חיוך"של הרבי כ
 .מדליות ומגילות כבוד אלו מוצגים בארון הזה, חלק קטן ממפתחות

  :העליון מדף
 :יותר והמפורסמות הגדולות העיירות בחרו. הקודש‐בארץ מעיירות ומדליות מפתחות



 .לציון ראשון .66

 .לוד .67

 .ברק בי .68

 .ירושלים .69

 .צפת .70

 .רמלה .71

 .גן רמת .72

 .אילת .73

 .אביב תל .74

  :השני מדף
 .והחיילים המפקדים ובעידוד בעצה, לעזרתו והערכה תודה, ק"בארה ל"מצה ומדליות מפתחות

  :השלישי מדף
, אחדים בחרו והמדליות המפתחות גזך מתוך. הברית‐בארצות ועיירות ממדיות ומדליות מפתחות

 .יותר המפורסמות והעיירות מהמדיות

 .ב"ארה שיא .75

 לס'אג לאס .76

 .דיעגא' ס .77

 .פראציסקו' ס .78

 .דעטראיט .79

 .הייווען יו .80

 .יארק יו .81

  :הרביעי מדף
 .יותר והמפורסמות הגדולות בחרו. תבל ברחבי ועיירות ממדיות ומדליות מפתחות

 .טורוטו .82

 .ברזיל, פאולא' ס .83

 .קויבעק .84

 .מילו .85

 .קדה .86



 :תלויה הארון לשמאל

 .והקוגרס הסט חברי, ב"ארה שיא ידי על חתומה, כבוד מגילת .87

 ומשיח גאולה – 8 ראווה ארון
את הושא הזה הדגיש , הצפיה למשיח הוא חוט השי ובריח התיכון שעובר בכל הפעילות העיפה הזאת

כל המבצעים האמורים הם הדרכים שעל ידם . הרבי כמעט בכל שיחה שאמר במשך שות שיאותו
יצירות רבות של כיסופי הגאולה עשו במשך . שתהיה במהרה בימיו, לה השלימהמקרבים את הגאו
שבהם יצאו מהגלות בתופים , כמו מרים הביאה, שים צדקיות הכיו אפילו תופים, השים ושלחו לרבי

 :וכולל גם, יצירות אלו מוצגים בארון הזה. ובמחולות

 .תלפיות המדרש שיטת לפי החושן אבי ב"י .88

 .ר צבי הירש חטריק" העל ידי
 .5923אוסף החפצים 

 .ביתו יבה אדיר ושיר המקדש בית ציור .89

 .דיו על קלף
 .5797אוסף הציורים 

 ):לשמאל מימין(ציורים ה תלויים הקיר על

 .המקדש בית אריג .90

 .ברוך חשון: האמן
 .5190אוסף הציורים 

 .המקדש בית .91

 .הדפסה על ייר
 !הה הה משיח בא: כרזת

 .המקדש בעיםוציור בית 
 .5335אוסף הציורים 

  .ייר על שמן .92

 .בין שופר לעים עומד המשיח
 .על גג בית המקדש ומכריז על הגאולה

 .רבקה פרידמן: ציירת
 .5360אוסף הציורים 

 .פלסטיק על הדפסה .93

 . שיבואאחכה לו בכל יום: שלט
 .5078אוסף השלטים 

 .בצרפתית המשיח לביאת היכוו שלט .94

 .המקדש ובית ירושלים .95

 .הדפסה על ייר
 .תצלום אויר של ירושלים העתיקה ובמקום המקדש צוייר בית המקדש



 .5270אוסף הציורים 

 .ייר על הדפסה .96

 . משיחם אודות"ציטוט מהרמב
 .5221אוסף השלטים 

 .ייר על הדפסה .97

 .מסביב ציור כתר, שיר על ההכה לביאת המשיח
 .רבקה מעטוף: מחרוזת
 .. מ: גרפיקה
 .5225ציורים אוסף ה

 .המשיח לביאת היכוו הכרזת עם צדקה וקופת שעון .98

 .אותיות אלף שמוים מאות משלוש מורכב, יבוא כשהמשיח העולם יראה איך ציור .99

 .תצלום
 .מיכל שווארץ: הצייר

 .פ הוראת הרבי"הציור עשה ע

 :עומד הארון לימין

 .הבית והר המקדש בית מודל .100

 .עופר דב: האמן

 ספריית ליובאוויטש – 9 ראווה שלחן
 :יד עתיקים ודירים שבספריה-בשולחן זה מוצגים ספרים וכתבי

 הראשון העברי הספר שהוא, )ה"רל קלבריה די ריגייו (י"פרש של הראשון מדפוס דף .101

 .המתוארך

 ).לערך ב"רמ ספרד (הראשון דפוס בבלי מתלמוד דף .102

 ).א"גמר שת (באיטליה הראשון דפוס בבלי מתלמוד דף .103

 ).לערך ל"ר (העברי הדפוס התחלת שלפי מזמן, י"פרש עם בבלי מתלמוד י"כת דף .104

 .1702היד -אוסף כתבי

 .קלף על בבלי מתלמוד י"כת דף .105

 .1701היד -אוסף כתבי
 :יחזקאל פסוקי פי לע השלישי המקדש בית צורת של דפים שלושה, בודדים עלים מאוסף

 ).ד"חש ברלין (א"הגר מאת .106

 ).ד"חמו (א"הגר מאת .107

 ).ד"חש ירושלים (מרגליות ז"מוהריא מאת .108



   רבותיו שיאיו– 10  ראווה שלחן

 טוב שם הבעל

 לפיו לזכרון שמותיהם את תלמידיו רשמו ובו, התפלל שבו יד‐שבכתב הסידור של תמוה .109
 .התפלה בעת

 .1994היד - אוסף כתבי
 :בדף הפתוח רשומים התלמידים

ר יחיאל מיכל בן פיגה מזלאטשוב ועבור אשתו ובתו יעטיל בת "לזכרון להתפלל עבור התורי מוהר
 .זרעו' ה לבו לעבודתו ויחי"שרה להתפלל בעדו שיתאמץ הקב

פיגה בת בריידל וביו [..] טשוב וזוגתו ליב מזלא' ר ארי"גם להתפלל עבור התורי המופלג מוהר
 .ל"יחיאל מיכל ה. ר מאיר"ליבמוהר' ארי, ודתו]ב[ה לע"שימול לבביו הקב

 .לזכרון להתפלל בעדי מרדכי טייטש בן אסתר
 .לזכרון להתפלל בעדי יצחק בן אסתר שלא תפל אשתו פלים

 .ובו משה[...] שיידל ואשתו רחל בת טש] ל בן[לזכרון להתפלל בעד שמעון יחיא

 .הדפסתו שלפי מתקופה" ט"הבעש שבחי "י"כת .110

 .1203היד -אוסף כתבי

 .זה י"כת פ"ע שדפס ט"הבעש שבחי .111

 ).ד"תק זאלקווא (הראשון דפוס טוב שם כתר ספר .112

 .לזכרו שעשו מדליות .113

 ממעזריטש המגיד

 ).א"תקמ קארעץ (הראשון דפוס ליעקב דבריו מגיד ספר .114

 הזקן ר"אדמו ק"כ

 .שלו התפילין תמות .115

 ).ד"תקע קאפוסט (הראשון דפוס שלו ערוך שלחן .116

 ).ז"תק סלאוויטא (הראשון דפוס התיא ספר .117

 .קדשו יד‐בכתב קודש‐אגרת .118

 .4000,7אוסף המכתבים 
  א אגרת לב"ק שלו ח"דפסה באג

 .]נו אגרת –במהדורה החדשה [

  רבותיו שיאיו– 11 ראווה שלחן

 האמצעי ר"אדמו ק"כ

 .שלו התפילין רתיק .119

 .ברלין' סיר ישעי' מסר על ידי פרופ



 .שקיבלו בירושה

 .מדרושיו אחד קדש יד‐כתב .120

 .1194היד -אוסף כתבי

 ).א"תקפ קאפוסט (הראשון דפוס ביה אמרי ספרו .121

 "צדק-צמח"ה ר"אדמו ק"כ

122. ההפטרה אומר היה שבו ך"ת. 

 .ם"רמב' כ ע"ע: במקום סיום הפטרת פרשת שמיי, ק"בדף הפתוח יש הגהה בכתי
 :ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ובכתי

אומר בו ' והי, ע"מ זי"ה בג"ר צמח צדק זצוקללה"ק אדמו"ר הרה"ק אאזמו"מספרי הוד כ
 .ההפטורה

 תובשע התקיעות קודם הסידור מחזיקים היו רבותיו ק"וכ. מתפלל היה שבו הסידור .123
 .ההגדה אמירת

 :ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ובכתי
ר "ק אאמו"ע והוד כ"מ זי"ה בג"ק צמח צדק זצוקללה"ר הרה"ק אאזמו"הסידור של הוד כ

 .מחזיקו קודם תקיעות ובשעת אמירת ההגדה' ע הי"מ זי"ה בג"זצוקללה

 .קדשו יד‐בכתב דרושיו מכרך דף .124

 .1122היד -אוסף כתבי

 .קדשו‐יד‐בכתב קודש‐אגרת .125

 .4000,19אוסף המכתבים 
  ד"א אגרת יו"ק שלו ח"דפסה באג

 .]לד אגרת –במהדורה החדשה [

 ).א"תרל ווילא (הראשון דפוס" צדק צמח "ספרו .126

  רבותיו שיאיו– 12 ראווה שלחן

 ע"נ ש"מוהר ר"אדמו ק"כ

 .קדשו‐יד‐בכתב קודש‐אגרות .127

 .4000,27אוסף המכתבים 
 .ז*. ק שלו אגרות ו"דפסו באג

 .קדשו יד‐בכתב דרושיו מכרך דף .128

 .1108היד -אוסף כתבי

 :עליו ורשם, "צדק צמח"ה ר"אדמו ק"כ אביו בחיי שקה רמוים פרדס ספר .129

 .כ"רו 2.25 במחיר, שיאורסאהן א"שליט ר"באדמו שמואל

 :שלו החותמת עם, שמות חומש .130



 .מליבאוויטש שיאורסאן שמואל

 ).ד"תרמ וילאו (הגהותיו עם שדפס, פרשיות' לג ת"לקו ספר .131

 ע"נ ב"מוהרש ר"אדמו ק"כ

 .הגליון על קדשו‐יד‐בכתב ציוים עם רמוים פרדס ספר .132

 :ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ בו ק"בכתי כתוב הפתוח בדף
קודם , ע"ם זי"ה בג"ק זצוקללה"ר הרה"ק אאמו"יק ככפי הסימן שמצא הה בכאן היח והפס

 .ההסתלקות בערך עשרה ימים ראיתי כי כתב בגליון ספר זה

 ).קרסקי תקופת (ת"עזר באייר שהדפיס הכללי מכתבו .133

 .ב אגרת תסט"ק שלו ח"דפסה באג

 .קדשו‐יד‐בכתב שכתב אגרת .134

 .4003אוסף המכתבים 
 .ג אגרת תקסט"ק שלו ח"דפסה באג

 .קדשו‐יד‐בכתב דרושיו מכרך דף .135

 .1109היד - אוסף כתבי

 .ברוסיה בשעתו ששוכפל, בקופיר שלו דרוש .136

 .840היד - אוסף כתבי

   רבותיו שיאיו– 13 ראווה שלחן

 ע"נ צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ

 .שלו" ספודיק"ה תמות .137

 .6136אוסף החפצים 

 .א"תרצ בתשרי באטוואצק הרבי שהיית על המספר" צייטוג אטוואצקער" .138

 מכתביו מפקס דף .139

 במכות מעתיק המזכיר היה וממו, שקיבל לאגרות המעות את הקדושה‐ידו‐בכתב רושם היה בו
 .כתיבה

 .4042היד - אוסף כתבי

 :מידל יסן ר"ה המזכיר אצלו שרשם, )מילוי עם (עפרון .140

 .י"שד שבט ת"ע כמה שים רצופות עד הסתלקותו יו"ם זי"ר בג"ק אדמו"בעפרון זה השתמש כ
 .6135אוסף החפצים 

 .ר"עת משת ע" ב"מוהרש ר"אדמו ק"כ אביו מדרוש שלו" החה "קודש‐יד‐כתב .141

 .1110היד - אוסף כתבי

 .ברוסיה בשעתו ששוכפל, בקופיר שלו דרוש .142

 .841היד - אוסף כתבי



 הרבי

 ברכות-השבע בסעודת (ע" צ"מוהריי ר"אדמו חותו ק"כ משיחת החה קדשו‐יד‐כתב .143
 .)שלו

 ,ע" צ"מוהריי ר"אדמו חותו ק"כ אל שכתב, קדשו‐יד‐בכתב אגרת .144

 ).ו"תש. י. (הראשון דפוס, וטעמים מהגים לקוטי עם פסח של הגדה ספרו .145

 ).ג"תש. י. (הראשון דפוס, יום היום ספרו .146

 .התספורת לפי 3, לגיל בהגיעו תמותו .147

 הרבי של אביו - יצחק לוי רבי

 .הגליון על ק"כתי הגהותיו עם הזהר ספר .148

 ד"ר חב"ציורי אדמו

 .החסידות מורת .149

-יד-תאריך הולדתם והסתלקותם ומקום מוחתם מכתב, ד"רי החסידות הכללית וחסידות חב"אדמו
 .פ"תר'יסן ה' ע ב"ב "ר מוהרש"ק אביו אדמו"שרשם אחרי הסתלקות כ, ע"צ "ר מוהריי"קודש אדמו

 .4046המקור באוסף המכתבים 

  .הזקן רביו .150

 .יעקב ליפשיץ: הצייר
 .שמן על בד

 .5044אוסף הציורים 

 ".צדק צמח"ה ר"אדמו .151

 .יעקב ליפשיץ: הצייר
 .שמן על בד

 .5045אוסף הציורים 

 .ע" ב"מוהרש ר"אדמו .152

 .יעקב ליפשיץ: הצייר
 .שמן על בד

 .5046אוסף הציורים 

 .ע" צ"מוהריי ר"אדמו .153

 .ליאורה יצן: הציירת
 .שמן על בד

 .5057אוסף הציורים 

 .הרבי .154

 .שמן על בד
 .טיפברון. ק. א: הצייר



 .5001אוסף הציורים 

  .הרבי .155

 .חיתוך עץ
 .גריברג. ג: האמן

 .5029אוסף הציורים 

  .ד"חב רי"אדמו .156

 .הדפסה על ייר
 .אליהו בזקן: הצייר

 .5370אוסף הציורים 

 .ד"חב רי"אדמו תמות רקע על הרבי .157

 .הדפסה על ייר
 .ביבי סיגלית אשווילי: הציירת

 .5373אוסף הציורים 

 :הגשר של המזרחי בקיר, בכניסה

 .הרבי .158

 .אריג
 .5191אוסף האריגים 

  :הדרומי בקיר

 .תורה כתר .159

 .ל"ד שבט תש"ת של משיח ביו"הרבי מלביש הכתר על ס
 .שמן על בד

  .הרוש-בן: הצייר
 .5019אוסף הציורים 

 :הדרומה בקיר, ביציאה

 .הבויה ירושליםב הבאה לשה .160

 .ירושלים ובית המקדש
 .מלה: הציירת

 .5034אוסף הציורים 

 הוספות

 .סלוים ה"ע רחל מוחה הרבית של קודש שבת ר פמוט .161

 .ר הזקן"ק אדמו" כ–לפי המסורה קיבלה אותו מאת זקה 
 .סלוים] ה"ע) ['שי(ר משה שלמה " ה–מסר לרבי על ידי כדה 

 .6106אוסף החפצים 

 .ביעזין האמצעי ר"אדמו ק"כ של האוהל מפתח .162



 .5502אוסף החפצים 

 ".צדק צמח"ה ר"אדמו קדש פי תואר .163

 :ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ובכתי, הדפסה מציור
ואמרה לי , ע"ל זי"ע זצ"רבקה ] ת[ז הרבית הצדקית מר"תמוה זו קבלתי תשורה מאת כבוד א

 .אשר תמוה זו מתאימה יותר משאר התמוות
 .ח ליובאוויטש"ה קיבלתי בחורף תרהתשור

 .4002,6אוסף כתבי היד 

 :ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק"ובכתי, ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ של ארק .164

ש "ר מוהר"ר אדמו"ק אאזמו"הוא מעזבוו של הוד כ, בשביל החזקת יירות, תכריך עור זה
ע "אשר קבלתיו במתה מאת כבוד אמי זקתי הרבית הצדקית מרת רבקה , ע"מ זי"ה בג"זצוקללה

 .ח"ע בחורף שת תרמ"זי
 .4002,12אוסף כתבי היד 

 .ע" ב"מוהרש ר"אדמו ק"כ של פספורט .165

 .4002,1ד אוסף כתבי הי

 .ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ תמות .166

 .יושב על המרפסת הצמודה לאולם התערוכות
 .4002,6אוסף כתבי היד 

 ].לשבת על המרפסת הזאת, בימי חליו, גם הרבי רגיל היה[

 הספריה ביית תוכית את הרבי מאשר בו, קודש‐יד‐כתב .167

  ". ליובאוויטש– אהל יוסף יצחק –ד "בתור חבר ההלת ספריית אגודת חסידי חב"

  . 



. 
  תערוכה ב

  ד בעולם"תערוכת חב
 וגדולי התורה והחסידות

  סיון ח"ר השלישי מיום
  ק"הש יום אחרי עד

  ה"תש' התמוז' ג ההילולא יום

* 

  בה מוצגים
  ותמוותציורים , יד‐וכתבי ספריםחפצים 

  בעולם ד"חב למרכזי הקשורים
  הרבי של השיאות תחלת בתקופת
  ד"חב רי"מאדמו אחד כלול

  
  
 



  ה"ב
  פתיחה

 ה"תש'ח סיון ה"ר' יום ג
ה "ר זצוקללה"ק אדמו"יום ההילולא של כ, לקראת בא יום הגדול והקדוש הוא יום השלישי בתמוז

בזה פתחת , )א"תשי'ראש חודש שבט ה, ד אגרת תתפד" לשון אגרות קודש חעל פי(מ "ע הכ"מ זי"בג
 ". ליובאוויטש– אהל יוסף יצחק –ד "ספריית אגודת חסידי חב"התערוכה השיה של 

גדולי חכמי , גדולי החסידות, גדולי ישראל, ד"רי חב"לאדמו, לרביהתערוכה מוקדשת הפעם 
  ."ד בעולם"חב"תולדות לו, הספרדים
  :ד בעולם" הקשורים לפעילות חבפריטים  בהמוצגים
ד "חב, ד ברחבי תבל"מודעות שלטים ושאר חפצים הקשורים לפעילות חב, מכתבים ורשימות, תמוות
 .ד בעולם"וחב, ד בארצות הברית"חב; ד באירופה"חב; ד בארץ הקודש"חב, ברוסיא

שבה , וראשית תקופת השיאות של הרבי, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"תקופת שיאות כ, מודגשת בעיקר
 .ד בכל פה ברחבי תבל" של חבהתפשטה הפעילות

בעיקר , משתדלים או להציג בתערוכה הזאת, בראשית דרכה" ד בעולם"חב"את הפעילות הזאת של 
מודעות עבור , קטעי עתוות, חות הפעילות המסועפת"בצירוף לדו, על פי תמוות ששלחו בשעתו לרבי

 .ב"בי המקום וכיו
ספריית אגודת "ושמור בגזי , ד"רי חב"על ידי אדמואוסף האדיר והדיר שאסף מתוך ה, כל אלו

  ". ליובאוויטש– אהל יוסף יצחק –ד "חסידי חב
  .ד על רגל אחת"הרשימה שלפיו יכולה לשמש גם סקירה של תולדות חב



 

  ד ברוסיא"חב) א

  :מדף העליון
וקבוצות קטות , ברחבי רוסיה הלבהד "בדורות הראשוים היה עיקר מושבה של תועת חסידות חב

 .בליטא אוקראיה פולין וגליציה, יותר במדיות הסמוכות
ואחר כך , לאדי וליובאוויטש, בעיירות לאזי, מרכזה של התועה היה במקום מושבו של הרבי

ולפעמים היה הרבי וסע לעיירות , לשם היו באים החסידים אל הרבי. בעיירות רוסטוב וליגרד
 .ח ולקבלם ליחידות"לחזור לפיהם דא, אות עם החסידיםלהתר

ת תרר מוהרש"ק אדמו"ז יסד כ"בש" שבמשך , "תומכי תמימים ליובאוויטש"ע את הישיבה "ב
ואחרי ריבוי , באופן גלוי, בתחלה. השים היו לה עשרות מחלקות בעיירות שוות ברחבי רוסיה

 .הגזירות של השלטון הקומויסטי ירדו למחתרת
ושל פעילות , ד"ומעטים הן התמוות של אשי חב, ד מלהצטלם"מעו חסידי חב, בכל התקופה הזאת

עלוים , מה ששאר לפליטה מהתקופה הזאת הן יירות המכתבים. באותה תקופה, ד והישיבות"חב
  .במדף העליון, כמה מהן מוצגים בארון ראוה זה. ב"וכיו

 :מדף השני
והג זה התחיל שים . שכל חסיד שולח תמותו לרבי, ש ברוסיה" אג התחיל הוהג של"בקיץ תרצ

ש ברוסיה "וא, ע אלץ לעזוב את רוסיה והתיישב בריגא"צ "ר מוהריי"ק אדמו"אחדות אחרי שכ
ש "ע כתב אז מכתב כללי לא"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כ. התחילו לסבול רדיפות וראות ברוסיה

  ): ת תרלגב אגר"אגרות קודש שלו ח(ברוסיה 
 לי' יהי בתמוות גם, ב"וב פיהם לראות גדול לעוג לי הוא למשפחותיהם שמותיהם בקראי
 .תשבע לא רבה האהבה כי, לשמחה

,  תמוות של חסידים הלחמים על יהדותם;במדף השי, אחדות מתמוות אלו מוצגות בארון הזה
  .ש המחפשים דרך איך לברוח מהגיהום ששמו רוסיה"וא, תמימים הלומדים במחתרת

 :מדף השלישי
הצליחה קבוצה גדולה של כאלף איש , ועם תום מלחמת העולם השיה, ת"סוף כל סוף עזר השי

ים תש, ש להבריח את הגבול"מאאצים ימולהגיע לאירופה המש, ז-ו"בששוב ביקש . ש"וחררת מה
 .הרבי שישלחו לו החסידים הפליטים את תמוותיהם

  .במדף השלישי, חלק מתמוות אלו מוצגות בארון הזה

 :מדף הרביעי
משת , ועד לתקופת היציאה הגדולה של היהודים מרוסיה, בתקופה שאחרי מלחמת העולם השיה

 .ש שמחוץ לרוסיה"רי מסך הברזל ובין אש שמאחו"יתק כמעט הקשר בין א, ו ואילך"תשכ
ש ברוסיה בתקופה הזאת היה בעיקר על ידי השלוחים הסודיים שהרבי היה שולח "הקשר עם א

ומובן שתמוות פחדו לקחת אתם בשים , ד ברוסיא בשים האלו היתה מחתרתית"עבודת חב. לרוסיה
  .וגם מודעות ופרסומים לא הדפיסו בשים אלו. ההם

מדף , חלק מהתמוות האלו מוצגות בארון הזה. ו"תחילו בעיקר בתקופה שאחרי שת תשכאת זאת ה
 .הרביעי



 ץ הקודשבאר ד"חב) ב

  :מדף העליון
בתחלה היו . ד"מייסד תועת חב, ר הזקן"ק אדמו"הקודש התחיל כבר בימי כ- ד בארץ"הישוב של חב

ובמשך השים , די בחברון"בר האמצעי את הישוב הח"ק אדמו" ייסד כר כךואח, בצפת ובטבריה
 .די גם בירושלים"התחיל להתייסד מרכז חב

ושלח אליה משפיע , אמת בחברון- ע את הישיבה תורת"ב "ר מוהרש"ק אדמו"ב ייסד כ"בשת תער
הישיבה סגרה בתקופת . מיוחד עם כמה מבחירי התלמידים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

ההגירושים של מלחמת העולם הראשו.  
שם היא מתקיימת עד היום . ע בירושלים"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ב פתח אותה מחדש כ"בשת תרפ

 .הזה
 .סיף של הישיבה הזאת פתחה אז גם ביפו

  .במדף העליון, מוצגות בארון הזה, בירושלים וביפו, כמה מתמוות הישיבה תורת אמת

 :מדף השני
הם התיישבו . ק"ש לעזוב את רוסיה ולעלות לארה"הצליחו משפחות רבות מא, ח"תרצ-ג"בשים תרצ
  ".תומכי תמימים ליובאוויטש"ושם יסדו חדר וישיבה , אביב-בעיקר בתל

כאשר חלק יכר מהקבוצה שיצאה מרוסיה , ט"ק היתה בשת תש"אמם עיקר עליית החסידים לארה
 . אחרי גלגולים רבים באירופהק"הגיעו לארה, ז-ו"בשים תש

, ש"ששם התיישבו כמה משפחות מא, אביב ללוד-באותה שעה עברו תלמידי האולם של הישיבה מתל
 .ופתחו בה את הישיבה
  .כמה תמוות מראשית תקופת הישיבה בלוד, במדף השי, מוצגות בארון הזה

 :מדף השלישי
ת תש"ש שעלו לארה"חלק הארי מאוסד אז, ד"פר חבהתיישב בכ, ט"ק בש70כפר זה התחיל עם . ש 

ובמשך הזמן הלך והתפתח עד שהפך להיות מרכזה . בבתי הערבים הטושים, משפחות שהתיישבו בו
 .ק"ד בארה"של חב

ד והמוסדות "במדף השלישי של הארון הזה מוצגות תמוות מהתקופה הראשוה של כפר חב
  .והפעילות אשר היו בו

 :מדף הרביעי
ק להשקיע את "ש שעלו לארה"התחיל להמריץ את א,  הראשוה של השיאות של הרבימיד בתקופה

עם סיפים ומחלקות , "אהלי יוסף יצחק"בפתיחת רשת חוך מיוחדת בשם , עצמם בעבודת החוך
 .בעיקר בעיירות של עולים חדשים, ק"בעיירות רבות בארה

 .מחלקות האלובמדף הרביעי של הארון הזה מוצגות אחדות מהתמוות של ה

 באירופה ד"חב) ג

  :מדף העליון
 .מ ואילך"מתחיל משת תר, ד במדיות אירופה התחילה אחרי הפרעות ברוסיה"התפשטותה של חב

ובעיקר אחרי עליית , ד במדיות שות באירופה"התרבו מרכזי חב, אחרי מלחמת העולם הראשוה
התרבו החסידים שהבריחו את , ת על הדתכשהתרבו הגזירות והרדיפו, הקומויסטים לשלטון ברוסיה

 .הגבול והתיישבו במדיות שוות באירופה
-  השים הבאות הלכה והתפשטה ל19ובמשך , א"בווארשא וסדה הישיבה תומכי תמימים בשת תרפ

 .בימי השואה, עד אשר עלה עליה הכורת,  סיפים ברחבי פולין10



  .חלקות הישיבה בפולין בתקופה הזאתבמדף העליון של הארון הזה מוצגים תמוות של מ

 :מדף השני
אחרי , ש מרוסיה"ד באירופה התחיל אחרי היציאה הגדולה של א"עיקר התפשטות מרכזי חב

 .ז-ו"בשים תש, מלחמת העולם השיה
בתחלה התיישבו במחות הפליטים בפאקיג , כמה מאות משפחות יצאו אז בבת אחת מרוסיה

 .ומיד יסדו שם ישיבות עבור התלמידים היצולים, בשטייער שבאוסטריה ועוד, שבאשכז
  .במדף השי של הארון הזה מוצגים תמוות של הישיבה בפאקיג על מחלקותיה

 :מדף השלישי
  .ומשם פוצו על פי כל הארץ, ח אספו רובם לפריז"בשת תש

, ביער" רבקה- בית"ובית ספר , בבריוא" תמימים-תומכי"יסדו שם ישיבת , מיד בבואם לפריז
 . עד עצם היום הזהים ומתרחביםהולכ, ישיבה ובית ספר אלו. הסמוכות לפריז

 אלו בראשית דרכם בשים במדף השלישי של הארון הזה מוצגים תמוות אחדות ממוסדות
  .הראשוות

 :מדף הרביעי
אחרי עבודה . ד באגליה"טוב להל מוסדות חוך חב-בציון שם' ח ר"ח שלח הרה"מיד בשת תש

סודאק לעזור לחותו ביהול המוסדות ' חמן שי' ח ר"שלח חתו הרה, מוצלחת של כעשר שים
 .באגליה

 .בתקופתה הראשוה, ות מהפעילות הזאת באגליהבמדף הרביעי של הארון הזה מוצגות תמו

 וקדה ב"בארה ד"חב) ד

 :מדף העליון
ובקיץ , ישב כמה שים בריגא. ח"תרפאלץ לעזוב את רוסיה בראשית שת , ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כ

 . באטוואצקאחר כךו, ג עבר לגור בווארשא"תרצ
שם גר בעשר שותיו . ב"והגיע לארה, ש" ימיצל בס מווארשא הכבושה על ידי האצים, ש"בחורף ת

 .י"תש-ש"האחרוות ת
הישיבה תומכי תמימים , במשך השים האלו יסד את הישיבה המרכזית תומכי תמימים ביויארק

עשרה עיירות - בשלוש, "לבות" רבקה- בית"ו, לבים" אחי תמימים"וכן יסד מחלקות , במוטריאל
 .ב"ברחבי ארה

  .י" תש-ש"מוצגות תמוות של המוסדות בשים האלו ת,  הזהבמדף העליון של הארון

 :מדף השני
להצלת , "פדיון שבויים"פתח קרן מיוחדת , ב"ע לארה"צ "ר מוהריי"ק אדמו"מיד עם הגיע כ
ש מאירופה הכבושה"התמימים וא. 

 שת וחלק מהם הגיע בראשית, יפאן ושאגהיי, קבוצה של יותר משלושים תלמידים שלחו דרך רוסיה
ובמשך , שהתחילה עם התלמידים היצולים, ומיד יסד שם ישיבת תומכי תמימים, ב למוטריאל"תש

  . הישיבה משגשגת עד היום בהצלחה רבה. הזמן היו התלמידים האלו ראשי הישיבה ומהליה
ששלחו בשעתו אל , במדף השי של הארון הזה מוצגות תמוות של התקופה הראשוה של הישיבה

  .ע"צ "ר מוהריי"דמוק א"כ

 :מדף השלישי והרביעי
ד בכל מדיה ועיר "לפתוח מרכזי חב, התחיל לשלוח שלוחים, מיד עם קבלת השיאות על ידי הרבי

 .האפשרית ברחבי תבל



או אברכים שזה עתה גמרו חוק , השלוחים בשים הראשוות היו אברכים מצוייים מבין יוצאי רוסיה
ומיד תקופה קצרה אחרי ישואיהם שלחו לייסד בתי חיוך בעיירות , יםלימודם בישיבת תומכי תמימ
 .ומדיות הידחות ברחבי תבל

ד במדיות "שלוחים מיוחדים לייסד מרכזי חב, כ"תש-י"כך שלחו בעשור הראשון של השיאות תש
 תויס ושאר מדיות אפריקה הצפוית, בעיירות שוות במרוקו, ב"ועיירות שוות ברחבי ארה

ארגטיה ושאר מדיות , ברזיל, אגליה ושאר מדיות אירופה, בעיירות שוות באיטליה, והדרומית
 .ק"ובעיירות רבות בארה, במזרח הרחוק, באוסטרליה, אמריקה הדרומית

לאחד , המשימה הראשוה של השליח היתה לייסד מוסדות חוך ברוח התורה עבור הוער המקומי
וכל הקשור להעמדת הדת על , יים בביסוס והרחבת מוסדות הדת במקוםולארגן את העסקים המקומ
 .תילה במקומות ידחים אלה

מוצגות תמוות של פעילות השלוחים הראשוים אשר בעשור , במדף השלישי והרביעי של הארון הזה
 .הראשון לשיאות הרבי

 תפוצותב ד"חב) ה

 :מדף העליון
דגש מיוחד . למדיות רבות ברחבי תבלשלחו שלוחים , זכר לעיל שבשים הראשוות לשיאות הרבי

לשם שלחו כמה שלוחים שפתחו שם , ובמיוחד במדית מרוקו, הושם אז על מדיות צפון אפריקה
 .בעיירות שוות במרוקו" יצחק-יוסף-אהלי"רשת מוסדות חוך בשם 

  .בעיירות שוות במרוקו,  תמוות של הרשת הזוותצגבמדף העליון של הארון הזה מו

 :מדף השני
ים תש, ש"כמה משפחות מאת תש, ז-ו"מבין יוצאי רוסיה בשט"התיישבו באוסטרליה כבר בש .

לחזק את . י.ובמשך הזמן שלח אליהם כמה שלוחים מ, הרבי הורה להם לפתוח מיד מוסדות חוך
 .העבודה הזאת

  .בתקופתן הראשוה,  תמוות של המוסדות האלוותמוצג, הבמדף השי של הארון הז

 :מדף השלישי והרביעי
, ובמדף הרביעי,  תמוות מראשית הפעילות במדיות אמריקה הדרומיתותבמדף השלישי מוצג

  .תמוות מראשית הפעילות במדית אפריקה הדרומית

 ד"חב רי"אדמו) ו
תמוות וציורים , ספרים, כתבים,  חפצים :הכשחייב להימצא בתערו" יסוד"כל זאת כמובן בוסף ל

 .ד"רי חב"הקשורים לכל אחד מאדמו

 הכללית חסידות) ז
רי החסידות הכללית במשך "מכתבים וחפצים של אדמו, תמוות וציורים, ארון ראוה מיוחד מציג

 .הדורות

 ישראל גדולי) ח
בין אלו , ישראל במשך הדורותגדולי מכתבים וחפצים של , תמוות וציורים, ארון ראוה מיוחד מציג

 .שבחוג האשכזי ובין משל חכמי הדורות בחוג הספרדי

 אפריקה צפון חכמי) ט
דיים חותמות וחפצים של חכמי הדורות במדיות -פסקי, שטרות, מכתבים, ארון ראוה מיוחד מציג

 .צפון אפריקה



 ד"חב ספריית) י
  .כתובות מודעות וחפצים עתיקים ודירים שבספריה, יד-שלחן ראוה מיוחד מציג ספרים וכתבי

*  
על גבי , יוכל המבקר לראות גם את קטלוג הספרים של הספריה, בפה מיוחדת באולם התערוכות

  .רובם עתיקים ויקרי ערך. בו רשומים כמאתיים אלף ספרים, מחשב
- רבים ראשי, ופתוח לחוקרים, אולם הקריאה של הספריה מצא אף הוא באותה קומה של התערוכה

  .ישיבה ומחברים בלבד
  



 

 

  תערוכה ג

    תערוכת ההגדות שבספריה
  ג בעומר" ל–ח יסן עד יום השלישי "מיום החמישי ר

  

  אות של ההגדה של פסחבגזי הספריה מצאות כאלפים הוצ
  שדפסו במשך ארבע מאות וחמשים השים האחרוות

  :וכוללות, מתוכם מוצגות בתערוכה יותר ממאתים הוצאות בחרות של ההגדות

  י ודפוסים עתיקים"הגדות בכת
  דפוסי ההגדה לדורותיהם
  דפוסי ההגדה למקומותיהם

  הגדות מתורגמות
  הגדות מצויירות

  תצילום הגדות דירו-דפוסי
  ביאורי החסידות להגדה

  ד להגדה"ביאורי חב
  הגדות עם ביאורי הרבי

  ד"הגדות חב
  ד עם הגדות"סידורי חב

  ביבליוגרפיה של ההגדות



 אוסף ההגדות שבספריה
הביבליוגרף שמואל - ע את האוסף של האספן"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ה קה כ"בחודש כסלו תרפ

 .בתוכם כארבע מאות הגדות של פסחו, שבו כחמשת אלפי ספרים דירים, וויער
מתארים את האוסף ) צ' ספריית ליובאוויטש עמ(ט לערך "במכתב שכתב על ידי המזכירות בשת תרפ

 :הזה
 .הגדות כארבעה מאות דפוסים שוים ובלשוות שוות.. האוצר הספרים הלזה 

וצאות של ההגדה של כיום מצאים בספריה כאלפיים ה. מאז ועד היום וספו הגדות רבות לספריה
 .שדפסו במשך תקופה של כארבע מאות וחמשים השים האחרוות, פסח

אשר לפי ידיעותיו דפסו במשך , מספר זה של הגדות הוא כמחצית מכלל ההוצאות של ההגדות
 .התקופה הזאת

 .יש הוצאות רבות של הגדות שלא ידועות ממקורות אחרים, בין ההגדות הדירות שבאוסף הזה
 הוצאות של 32רשימה של , ה ליברמן"חיים ע' ר, פרסם מהל הספריה של אז, צ" בשת תרחכבר

בהקדמה לפרסום ). 258' קרית ספר כרך טו עמ(שלא זכרות במקורות אחרים , ההגדה של פסח
 :הרשימה הוא כותב

 מצאתי הגדות דלהלן שלא רשמו) כעת בווארשא(באסף ההגדות של פסח של הרבי מליובאוויטש 
 . יערי ודוקר– יבדלו לחיים –ל ולא אצל "עדיין לא אצל המוח מר ויר ז

פסח שדפסו בכל ארצות תבל -רשימת הגדות, הרשימה הראשוה שדפסה היא של שמואל ויר הזכר
 הוצאות 909ברשימה זו רשמו . א"פטרבורג תרס, )1500-1900, ס"תר- ס"ר(במשך ארבע מאות שה 

 .של ההגדה
אפשר שקה אותם בין השים ; ל" ההגדות שוספו על ידי הרח32עדיין לא היו אצלו באותה שעה 

ר "ק אדמו"ואפשר שהן קו על ידי כ, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ואחר כך מכרם אל כ, ה"תרפ- ס"תר
 .ץ"תרח-ה"בין השים תרפ, ע"צ "מוהריי

דפסה על ידי , כ"מראשית הדפוס ועד שת תש, רשימה מושלמת יותר של הוצאות ההגדה של פסח
 הוצאות של 2717ברשימה זו רשמו . א"ירושלים תשכ, ביבליוגרפיה של הגדות פסח, אברהם יערי

 .ההגדה
, להשלים על פיה את רשימתו, פה מר יערי אל ספריית ליובאוויטש, לפי פרסום הרשימה הזאת

  ):XXVII' עמ(ומספר על כך במבוא לספרו הזכר 
 חיים' ר עליהם הממוה לי שלח שבהם הגדות כמה שתיאורי, בברוקלין מליובאוויטש ר"האדמו גזי

  ). שפרסם הרשימה על וסף (ליברמן
 Studiesה פרסם תיאודור ויר השלמות לרשימת יערי "בשת תשכ in Bibliography  and Booklore,  vol  VII 

  ).90' עמ, ה"סיסיטי תשכ(
הגדות . גם הוא פה אל ספריית ליובאוויטש כדי לבדוק את ההוצאות הדירות של ההגדה אשר בה

  . HLאלו סמו ברשימתו בסימן 
 ספריות חשובות 16-אחרי בדיקת ההגדות ב(שרשם ,  ההשלמות לרשימת יערי330מתוך רשימת 

 . הם מספריית ליובאוויטש40-יותר מ, )בעולם
שלא מצאו אותם רשומים ברשימות , ואחרי כל זאת מצאות בספריה עוד כמאה הגדות

  .הביבליוגרפיות
מתוכם מוצגים בתערוכה יותר ,  הוצאות של הגדות בספריה -2000מצאות כיום כ, כאמור לעיל

 : מדורים12- מחולקות ל, ממאתים הוצאות של ההגדות
 .י ודפוסים עתיקים"הגדות בכת) א
 . ההגדה לדורותיהםדפוסי) ב
 .דפוסי ההגדה למקומותיהם) ג
 .הגדות מתורגמות) ד



 .הגדות מצויירות) ה
 .צילום הגדות דירות- דפוסי) ו
 .ביאורי החסידות להגדה) ז
 .ד להגדה"ביאורי חב) ח
 .הגדות עם ביאורי הרבי) ט
 .ד"הגדות חב) י
 .ד עם הגדות"סידורי חב) יא
 .ביבליוגרפיה של ההגדות) יב

 עתיקים ודפוסים י"בכת הגדות - 1 ראוה ארון

 .קיצע הגדת – יד-כתב .1

ידי הקאליגראף והמצייר -שכתבה וצויירה על, באוסף הספריה ישה הגדה חשובה ומעיית
 .כ"בשת תק, בעיר קיצע הסמוכה לפרעשבורג, ר אשר אשיל"חיים ב' המפורסם ר

, סדרי ברכת המזון, בשים האלו כתב ועיטר הגדות, ב"תקמ-א"הוא פעל בעיר קיצע בין השים תק
 .ב"סדרי תפלות וכיו

 Studies in; 23-22' עמ, ו"יסן תשט, ג" עם-ידע"אלכסדר שייבר ב' חלק מעבודותיו תואר על ידי פרופ[

Bibliography and Booklore, vol VI, 4 1964, pp.133‐141. Jurnal of Jewish Art 7, 1980, pp. 44‐49 .מבוא , פרשל. ט
וראה גם . ז"גבעתיים תשמ, ל"מבוא לצילום הגדת קיצע תק. ה"תשל. י., ב"לצילום הגדת קיצע תקמ

  ].182'  מס1986 28מאי ; 185'  מס1983 23 יוי SOTHEBY'Sקטלוג המכירות של 
 :לשון השער שבהגדה הזאת

 פה עשה לקוראיהם וערבים אים ציורים ועם ולאחריהם לפיהם תיהברכו עם פסח של הגדה סדר
 קיצע ק"מק ל"ז אשיל אשר' כ המוח בן חיים הקטן הכותב ידי על פרשבורג לעיר סמוך קיצע ק"ק

 .ל"ה ק"ק פה ק"לפ תקכ בשת כתב
 :בתקופה מאוחרת יותר, אחר כך רשום שם הבעלים

 ק"מק] ?גאצפריד ס"ר חתן [ד"גצ ס"חר א"בר ישראל ר"הר הקצין דודי לאדוי שייך הלז הגדה
 .ץ"תק שת פ"הא

 .וראיה- הפים אותיות מרובעות והוראת עריכת הסדר באידיש ובכתב צאיה. ההגדה כתובה על קלף
 . דף22. מ" ס20X29: גדלה

* * *   
יש כאלו שכתבו . ל"עם כווות האריז, יד-מצאים בספריה עוד הגדות בכתב, בוסף להגדה הזכרת
שלפעמים , כך הוג בסידורים שבדפוס. ויש אשר כתבו כחלק של סידור, עצמה-בתחלה כהגדה בפי
 .יד-וכך הוא גם בסידורים שבכתב, כללת בו גם ההגדה

 :כמה מהם מוצגים בספריה. כללת גם ההגדה, תב ושבדפוסשבכ, ל"גם בסידורים שעם כווות האריז

 .ל"האריז כווות עם הגדה .2

 .1498' י מס"כת
 .כתיבה ספרדית מרובעת ורהוטה

 .כתבה על ידי כמה מעתיקים

16X23דף) 64. (מ" ס. 

 .טוב-שם-לבעל שיוחס סידור .3

 .1993' י מס"כת



וה והשיה יתן תצלום אחדים בתערוכה הראש. טוב- שם- כבר כתב רבות על הסידור של הבעל
 .מהעמודים שבו

 :על דף המגן שבתחלתו רשום. טוב-שם-בספריה יש עוד סידור שיוחס לבעל
 זכיתי מראזדיל צבי יהודה ואכי ה"זצוקללה אליעזר בן ישראל' ה מלאך מרן י"ת' הי הזה הסידור
 .בו להתפלל

פטר בשת . רי קאליב"מאדמו, מראזדיל] אייכשטיין[ר רבי יהודה צבי ברבי שלמה "הוא האדמו
 .ו"ואם כן כתבה הכותרת הזאת לפי שת תרמ, ו"תרמ

 :בראש הדף שלאחריו רשום
 .ב"בדע ב"שו יוסף ישראל

 :ובדף האחרון
 .ימרדכ ר"ב ליב) ? (אהרן ה"מ כבוד) ! (והמופרסם הגיד והקצין הראש כתב

 .קאזעוויקאוו ז"הרד המפורסם ח"הרה של בבעלותו שהיה, ל"האריז כוות עם י"כת סידור .4

 .1992' י מס"כת
  :בתחלת הסידור חותמת

 .קאטריאסלאוו' צדק ק' ל קאזעוויקאוו מור"ר יוסף ז"דוב זאב ב
כי במקומות רבים בסידור יש רישום של שמות , מסתבר שהסידור הזה הוא מעזבום של קדושי עליון

. ע או בסוף הסידור"רישומים אלו באים בעיקר בתפלת שמו. אשים ושים ושם אמם להזכרה לברכה
 :לפעמים רשמו קבוצות אשים מעיר מסויימת

 . בראד;לבוב; הייסין; דיאוויץ; יאס; בוטשאטש; זבארוב

 .ל"האריז כוות עם י"כת סידור .5

 .1991' י מס"כת
 .מרובעת ורהוטה, כתיבה אשכזית

 .רלו דף. °4
* * * 

 .ב"לערך בשת רמ, ההגדה הראשוה שבדפוס שמצאה עד כה היא הדפסת בואדי אלחגארה
 .טופס יחיד בעולם מצא בספריה הלאומית בירושלים

 .ואין מצאות בספריית ליובאוויטש,  הגדות8דפסו בחמשים השים הבאות עוד , לפי הידוע לו
 .תה- בארון הזה מוצגות ההגדות שדפסו בין השים ש

 .ש שת בולויה שבמחזור הגדה .6

 .עם פירוש קמחא דאבישוא, ק רומא"מחזור כפי מהג ק
 ].יוחן, טריביש[

 .ספורו.. פ "ם וע"הרמב.. ' ועם מסכת אבות עם פי

 . דף189, א"ב דפס בשת ש"ח).  דף199(, א דפס בשת ש"ח. °2

 .פסח של הגדה .7

 :בשם
 .זבח פסח
 .דון יצחק, אברבאל

 .בהגדות הפסח' פי



 .שה וייציאה
 ).מארקו אטויאו משטייאו(

 . דף67. °4

 .פסח של הגדה .8

 :בשם
 .ספר זבח פסח

 :חברו. ו הפסח" בהגדפירוש
 .דון יצחק, אברבאל
 .שיז קרימוה

 .סד דף. °4

 .ז"שי מטובה שבמחזור הגדה .9

ם והוספו בו פירוש "הרמב. מ מהפסוקים ועם פירוש למסכת אבות "עם מ, ק רומה"מחזור כמהג ק
 ..אשר לא דפס אצליו עד הה.. י "רש.. 

 .ח סיון שת שך"ותהי השלמתו ר.. ז פה מטובה "ותהי ראשית מלאכתו בימי חוכה שי

 . דף210. °2

 .פסח של הגדה .10

 .זבח פסח] ובשם[עם פירוש 
 :חברו. ו הפסח"פירוש בהגד
 .דון יצחק, אברבאל

 :חובר על ידי אחד התלמידים
 .יעקב מרקריאה

 .שכא דטריטו ריווא

 ). דף34. (°2

 .פסח של הגדה .11

 :בשם
 .חקת הפסח

 :חיברו. פ"פירוש על הגש
 .ר שם טוב"ר חיים ב"משה ב, פיזאטי

 :ופירוש קצר מהחכם
 ).ב"רש(שלמה ברוך 
 .שכט שאלויקי

 .עא דף) חסר השער. (°4

 פירוש .12

 יוסף, גיקטיליא
 :'וק, להגדה

 .צפת פעח



 ].שמה וייציאה[

 .דף) 10. (°4

 .פסח של הגדה .13

  עם ציורים ועם פירוש. ת איטאליו באותיות עבריות"ע
 .צלי אש

 .יהודה אריה, די מודיא
 כראה דפוס
 .שפט וייציאה

 ).פגומים( דפים של תחלת ההגדה 2 טפסים מ2. °4

 .פסח של הגדה .14

 :בשם
 .מדרש בחידוש

 :פירוש להגדת פסח להחכם
 .אליעזר חמן, פואה

 .תא וייציאה

 . דף36. °4

 עם שכרכה הגדה .15

 .סדר תפלות
 .כמהג בי אשכז
 .תפלות לכל השה

 .תכא וייציאה

 .קפח דף. °32
תפלות , פרקי אבות, הגדה של פסח, תפלות לשלש רגלים, סליחות, יוצרות: כרך עמו מסדור אחר

 .ימים וראים
 .שא דף-קכט

 .פסח של הגדה .16

 :בשם
 .פסח מעובין
 .חיים, בבשתי
 .תב וייציאה

 ).ברגאדין(

 . דף30. °4
 ].יערי= [ההגדה כמהג אשכזים 

 .פסח של הגדה .17

 :בשם
 .פסח מעובין



 .חיים, בבשתי
 ?תב וייציאה

 ).ברגאדין(

 .כמהג ספרדים) חסר בתחילה וכראה. (°4
 .כח דף-  ה):מצאים(

 .פסח של הגדה סדר .18

 .כמהג אשכז וספרד
 .תה אמסטרדם

 ).ברגאדין(

 .כו דף) 1. (°2

 .פסח של הגדה .19

 .חלוקא דרבן
 :פירושים' כולל ג

 .שי לוחות הברית
 .מטה אהרן
 .ד קרקא"ד ווירמישא ואב"אהרן אב, תאומים

 .כתות פסים
 .ר משה"יוסף ב

 ).ס צפת פעח"בעמח(
 .תה אמסטרדם

 . דף52. °4

 .פסח של הגדה .20

 עם פירוש
 .חבל בי יהודה

 .ר יהודה"שמעון ב, חאבילייו
 .תה וייציאה

 .ב-דפים ה) ומצא. חסר דף השער (4.°
 .רבה של פאס, )ץ"שאב(ר שלמה אליהו אבן צור "י מוהר"ג בכת"עם הגהות עה

 לדורותיהם ההגדה דפוסי – 2 ראוה ארון
הייו אחרי שת , בארון הזה מוצג מבחר של הגדות שדפסו במשך שלוש מאות השים האחרוות

בחרו הגדו, מתוך אלפי ההגדות. ה"תדפסו עם פירוש מיוחדאו עם כמה פירושים, ת ש: 

 .ספרדים כמהג, ולמועדים לחדשים תפלות סדר .21

 .כולל גם הגדה של פסח
 .תעה פיריצי

 .דף) 1(, שא, )1. (°16

 מספר ראשון חלק .22



 .ארבע יסודות
. יסוד היראה יסוד האהבה יסוד העבודה ויסוד הברכה: יסודות הראשוות מהארבע ואלו הן' יכלול ב

 .גם יכלול החלק הזה
 .סדר הגדה של פסח

 :עם פירושים
 .דון יצחק, אברבאל
 .'מעשי ה
 .ר חיים"משה ב, אלשיך

 .'גבורות ה
 .עוללות אפרים

 .שי לוחות הברית
 :ומהגאוים מאמסטרדם

 .שאול הלוי
 :ד"וגיסו האב

 ).בעל בין אריאל(שאול 
 'הדף האחרון כולל שי חידושי אגדה של ר

 .ר מיכל הלוי"יחזקאל ב
 :על ידי

 .אלחן, שאטיך
 .תקמג אמסטרדם

 .דף) 1(, מט, )2. (°4
 .ר"עם הדיים בגרמית באותיות צו, ר לפיוטים"פירוש בגרמית באותיות צו-עם תרגום

 .פסח של הגדה .23

 ם פירושע
 .צפת פעח
 .יוסף, גיקטיליא

 ).א"הגר'  שכולל גם פי-על השער (ר יעקב עמדין "ה' ופי
 .תקז ד"חמ

 .יט דף. °4

 .פסח של הגדה סדר .24

 :עם פירושים
 .שמשון מאוסטרופוליא

 .שאול מאמשטרדם
 .יחזקאל מפראג

 .ר שמואל"אלעזר ב, רוקח
 :בשם' ופי

 .מצה שמורה
 ).ה"השל(ישעיה הלוי , הורביץ
 ).ץ"יעב(ר צבי "יעקב ב, עמדין



 ].?[תקצה ] ?[זאלקווא 
 ].מרדכי צבי מזבאריז[ח "צ במש חרי"הובא לדפוס על ידי רמ

 ). דף18. (°4

 .פסח של הגדה .25

 :בשם
 .מגיד מראשית

 :מאת' פ ומהגי"כולל הערות וחקירות שוות על הגש
 .ר מאיר"אליעזר ליזר ב, לאדסהוטה

 .עמוד מול עמוד, ולוה אליו סדר ההגדה עברית ואשכזית
 ].תרטז ברלין[

 .' ע71-3, )30. (°8

 .פסח של הגדה .26

 :הקראה בשם
 .שפתי רות

 :חמשה פירושים..תוכה
 .צפת פעח
 .יוסף, גיקטיליא
 ).א"הגר(ר שלמה זלמן מווילא "אליהו ב

 .שערי שמים
 ).ץ"יעב(ר צבי "יעקב ב, עמדין

 .מעשה מצרים
 .ר אליהו הרופא"אליעזר ב, אשכזי

 ליקוט מספר
 .עקדת יצחק

 .יצחק, ערמאה
 ר"ל מלוקט על ידי ה"כל ה. עם כל הדיים

 .שמואל מפאלטאסק, רוזבלום
 .תרכב ווארשא

 .לז דף, )2. (°4

 .גאון עמרם רבי סדר .27

 .סדר תפלות עם דיים ומהגים
 .כולל גם הגדה

 .תרכה ווארשא

 .ס דף, )1(, ה, )3. (°8

 .פסח של הגדה .28

 :עם פירושים מרבי וילה
 .תולדות אדם



 .אברהם, דאציג
 .אחרית לשלום

 .יצחק אליהו, לדא
 .מחת כהים
 .בצלאל הכהן

 .פ"בדיקת חמץ ובעורו וער' וגם כמה דיים השייכים להל
 .תרלז ווילא

 .לד דף. °8

 .פסח של הגדה .29

 :מבוארה עם חמשה עשר באורים
 ).ם"רשב(ר מאיר "שמואל ב

 .כל בו
 .דון יצחק, אברבאל
 ).א"הגר(ר שלמה זלמן מווילא "אליהו ב

 .על הלל -
 .שלמה מטאלאצין

 .על חד גדיא -
 .אמת ליעקב

 ).המגיד מדובא(יעקב , קרץ
 .מחכם קדמון

 ).ץ"יעב(ר צבי "יעקב ב, עמדין
 .על חד גדיא -

 .משה, סופר
 .יעקב מליסא, לורברבוים

 ).ם"מלבי(ר יחיאל מיכל "מאיר לייבוש ב
 .ר חיים"משה ב, אלשיך

 .לקוטים מבעל הורא השלם
 .ספורי פלאות
 .משה מזאלשין

 .עם ציורים ועוד הוספות
 .תרמג ווילא

 .מד דף. °8

 ).מהם עם עטיפה וציורים' א( טפסים 2

 .פסח של הגדה סדר .30

 עם פירוש חדש
 .אשל אברהם

 .ד בוטשאטש"אברהם דוד אב, ואהרמן
 ...ולוה לו שבעה פירושים

 .לבוב תרמז



 ).אורי זאב סאלאט(

 .דף) 24. (°8

 .פסח של הגדה .31

 :בשם. עם מאה וחמשה עשר פירושים
 .מגדל עדר

 .ישראל דוד, מילר
 .'הוצאה שי

 .תרג ווילא

 .ו דף. °8

 .פסח של הגדה .32

 .עם מאתים שלשים ושמוה פירושים והוספות
 :לקטו על ידי

 .יוסף מטארא, לעזער
 .תרסה פאדגורזע

 ).דייטשער' שאול חי(

 . דף72, )2. (°8

 .פסח של הגדה .33

 .בריש גלי
 .על סדר ההגדה של פסח

 .ק דובסאר"ר שבתי הכהן אבד"ירוחם ב
 ].אודיסה תרעא[

 . דף17. °8
 . טופס יחיד בעולם של הפירוש הזה–לפי הידוע 

 .פסח של הגדה .34

 .יהודה דוד, אייזשטיין
  .אוצר פרושים וציורים

וסביב ההגדה יבוא פירוש .החלק הראשון יכיל וסח ההגדה עם הציורים : שלשה חלקים בכרך אחד
קצר עם הערות לשוי הוסחאות ובסופו שיר השירים עם ציורים  בחלק השי יבואו עשרה 

 ...בחלק השלישי כללו עיים רבים שיש להם שייכות לחג הפסח..יםפירוש
].תרפ. י.[ 

 .' ע346, 6. °8

 .פסח של אגדה פירושי אוצר .35

 ).א"חיד(חיים יוסף דוד , אזולאי
 :פ"כולל ששת ספריו על הגש

 .שמחת הרגל
 .זרוע ימין



 .גאולת עולם
 .שפה אחת
 .פה אחד

 .בתי הפש
 :מוסר מספר. ז"ע אדה"ומשו" דרך החיים"מ' ווספו דיים וכו

 .לב דוד
 :ומספר, א"להחיד

 .יסוד יוסף
 .מ"ס ומהר"מהחת, י אברבאל"מהר' ופי

 .ועוד. מטשרוביל
 .תשיט ירושלים

 .י דף, יג, יג, יד, כ, צח, )2. (°4

 .פסח של הגדה .36

 .הגדה של פסח ותולדותיה
בצירוף הוסח הבדוק ותצלום ההגדה העתיקה , מקורותיה ותולדותיה של ההגדה במשך הדורות

 .עם דפי דוגמא מתוך הגדות כתובות ומודפסות יקרות המציאות. ביותר מן הגיזה הקאהירית
 .דיאל, גולדשמיט

 .מוסד ביאליק
 .תשכ ירושלים

 .' ע40, 144. °4

 .פסח של הגדה .37

 על ידימבוארת 
 . עדין,שטייזלץ
 .תשלט ירושלים

 ). דף53. (°8

 .שלום אהבת .38

 .סדור כווות
 .חלק הגדה של פסח

 ר"עם כווות ליל הסדר שסידר ה
 .שלום מזרחי דידיע, שרעבי

 על ידיעם תקוים ותוספת ביאורים והקדמות , ערך וסדר מחדש בשלמות
 .יעקב משה, הלל

 .תשמד ירושלים

 .'ע) 2(, 831, )8. (°2

 .פסח של הגדה .39

 ס מאת"כולל ליקוטים וביאורים בדרך פרד, ל"לפי כווות האריז
 .ר מחם מאיש"מרדכי ב, שייברגר



 .תשמט ירושלים

 .' ע164, )5. (°4

 למקומותיהם ההגדה דפוסי – 3 ראוה ארון
 .במקומות דפוס שוים ברחבי תבל, בארון הזה מוצג מבחר של הגדות שדפסו במשך הדורות

 .ק"ארה .40

 :ב" בשת תר–ק "ההגדה הראשוה שדפסה בארה
 .סדר הגדה של פסח

 .והצגו בו גם תפלת ערבית וסדר ספירת העומר..עם דיים הצרכים השייכים לליל השימורים
 .תרב ירושלים

 .דף) 29. (°12

 .ב"ארה .41

 :בשת תריז. י. ב–ב "אחת מההגדות הראשוות שדפסו בארה
 .הגדה של פסח

 .עמוד מול עמוד, תעם תרגום לאגלי
].תריז. י.[ 
 ).הערי פראק(

 .' ע72. °8
 .הראשון הוא משת תריט' לפי הרשום בע) עם ציורים(

 .הדרומית אמריקה .42

 :ד" בשת תרצ–ההגדה הראשוה שדפסה באמריקה הדרומית 
 .הגדה של פסח

 .הגדת פסח
 מ דרך החיים עם פירוש"פ מבה"ודיים של ע
 .יקו לאור

 .יקותיאל, ווייס
 .בוה זרת
 .תרצד איירס בואוס

 ).כוליא קויפמאן(

 .לוח תקון טעות בצבע צהוב'  ע1. ' ע58. °8

 .המרכזית אמריקה .43

 :ו" בשת תש-ההגדה הראשוה שדפסה באמריקה המרכזית 
 .הגדה של פסח

 :מתרגמת לספרדית על ידי
 .ז, שיפמוביץ

 .הוצא לאור על ידי יצחק קרוכמליק ורעיתו שרה
 .תשו מכסיקו



 .' ע67. °8
  .עם ציורים

 .אשכז .44

 :א"בשת תס' הפעם הראשוה שדפסה ההגדה בברלין הי
 .הגדה של פסח

 :בשם
 .ברית מטה משה

 .ודפס עמו, פירוש על הגדה של פסח
 .מאת
 .ר ישעיה"משה ב, שליט
 .תסא ברלין

 .קד דף) 'חסר השער ומתחיל מדף ב. (°4

 .איטליה .45

 :ב" בשת תקמ-ההגדה הראשוה שדפסה בליוורו 
 .הגדה של פסח

 :בשם
 .שמחת הרגל

 ).א"חיד(חיים יוסף דוד , אזולאי
 .למודים' הגדה רות ג

 .תקמב ליוורו
 ).אברהם יצחק אשטילו ואליעזר סעדון(

 . דף102. °4

 .רוסיה .46

 :א" בשת תק-סו ברוסיה אחת מההגדות הראשוות שדפ
 .סדר הגדה של פסח

 .טייטש' דיזי הגדה האבין מיר גשטעלט מיט פי
 .תקא הוראדא

 ).המלך(

 ).והשאר חסר( דף 12. °4
 .טור מול טור, ר"המקור והתרגום באותיות צו

 .פולין .47

 :ט" בשת תקפ-ההגדה הראשוה שדפסה בווארשה 
 .הגדה של פסח

 עם פירוש
 .ברכת השיר

 .מ"אריה ליב במהר, ציץ
 .תקפט ווארשא



 ]).לעבעזאהן[יואל ' אביגדור בר(

 . דף. °4

 .גליציה .48

 :י" בשת תק–ההגדה הראשוה שדפסה בזאלקווא 
 .הגדה של פסח

 :בשם
 .ספר שמעון ולוי

 .ר קדיש הלוי"שמעון ב
 . ודפס עמה- פ "ביאור על הגש

 .תקי זאלקווא

 .ב דף. °4

 .לטביה .49

 :צ" בשת תר- שדפסה ההגדה בריגא הפעם הראשוה 
 .סדר הגדה של פסח

 ..חשוב ומקובל עם שי ביאורים" עברי טייטש.."מתורגם
 .חלת שמעון

 .ירושה לדורות
 .ק מיטויא"מ דק"ר יצחק הכהן מ"שמעון ב

 .תרצ ריגא
 ).ספלעדיד(

°8. 

 .המלחמה בימי אירופה .50

ש "אחת מההגדות האחרוות שדפסו באירופה לפי מלחמת העולם השיה היא זו שדפסה בשת ת
 :במוקאטש

 .הגדה של פסח
 :בשם

 .טוב דברך
 ..ק"על הגדה של פסח ושיר השירים שחיבר כ

 .ק קאשוי"שאול אבד, בראך
 .שמואל בראך בן המחבר..הוצאתי לאור

 .קאשוי" גבעת שאול"בהשתדלות חברת 
 .תש שמוקאט

 ).גראפיא(

 . דף46, )4. (°4

 .הכבושה צרפת .51

 .בתקופת מלחמת העולם השיה לא היתה אפשרות להדפיס הגדות באירופה



צרפת כבר היתה כבושה אז על ידי האצים . א"הגדה מיוחדת במיה דפסה בעיר יצא בשת תש
דפוס לא . א בעיר זו" תשגם הרבי והרבית התגוררו באותו פסח. ויהודים רבים גלו לעיר יצא, ש"ימ

 :ולכן כתבו את ההגדה ביד ושיכפלו אותה במימיוגרף, היה שם
 .הגדה של פסח
 -על פי וסח ה

 ).ם"רמב(ר מיימון "משה ב
 .יצא לאור על ידי אגודת הרבים דפאריז כעת ביצא

 .תשא יצא
 ).מימיוגרף(

 .' ע6, )1. (°2

 .המשוחררת אירופה .52

 :באירופה המשוחררת דפסה ההגדה הראשוה בפערוואלד
 .הגדה של פסח

 ].ספורי גאולת מצרים, משלי חכמים, ט"עם תרגום ע[
על העטיפה וספו , דפס בשביל מחות שארית הפליטה בגרמיה, דפוס צילום מהוצאת ווארשא

 .ה"הוצאת יפ.  רק על העטיפה- השער, ציורים שצולמו מתוך הגדות אחרות
 ).תשו או (תשה רוואלדפע

 .' ע34. °8

 .אפריקה .53

 :ה" בשת תרצ–ההגדה הראשוה שדפסה במרוקו 
 .הגדה של פסח

 :בשם
 .רקיק אחד
 .יעיש, קריספין
 .תרצה קזבלקה

 ).ראזון. י(

 :עם.  דף55, )9. (°8
 .עף שושן

 . דף49): על פרקי אבות(

 .הרחוק המזרח .54

 :במזרח הרחוק דפסה ההגדה בשת תשה
 .הגדה של פסח

 .עם רלח פירושים והוספות
 .תשו שגהאי

 .עב דף, )4. (°8

 מתורגמות הגדות – 4 ראוה ארון
 .מתורגמות לשפות שוות, בארון הזה מוצג מבחר של הגדות שדפסו במשך הדורות



 .איטלקית .55

פעמים רבות דפס התרגום . בתחלה היו מדפיסים את התרגום האיטלקי להגדה באותיות עבריות
הפעם הראשוה שהודפסה . וכבר הוצגה לעיל מהדורת וייציאה שפט, האיטלקי באותיות עבריות

 :א" ויה תרי-ההגדה בתרגום איטלקי ככתבו 
 .הגדה של פסח

 על ידיעם תרגום איטלקי עמוד מול עמוד 
 .מאיר, ראבערגער

 ].ויה תריא[

 .' ע81, )1. (°8

 .אגלית .56

 הגדה של פסח
 .עם תרגום אגלי עמוד מול עמוד, כמהג אשכזים וכמהג ספרדים

 .תקד לודון

 .' ע7.  דף39. °8
 .5-8חסרים דפים 

 .יהודית-אשכזית .57

הדפיסו אותה , ט"סבוייציאה בשת ש, יחד עם הדפסת ההגדה עם תרגום איטליאי באותיות עבריות
מוצגת כאן אחת ההגדות .  כמה פעמיםאחר כךוכך דפסה . גם עם תרגום אשכזי באותיות עבריות

 :שדפסו עם תרגום זה
 הגדה של פסח

 ..על פי הסוד..הפירוש..ואלה מוסיף..עם פירוש בלשון אשכז
 .תקמט א"פפד

 ).אהרן זעליג זעצר ודרוקר' איצק בר(

 .כ דף. °4
חד "מלבד התרגום על . פ הסוד באותיות מרובעות למטה"פירוש ע. דפס מקור ותרגום טור מול טור

 .ר"וסף בדף האחרון גם פירוש עליו באשכזית באותיות צו" גדיא

 .אשכזית .58

 :ח"את ההגדה עם תרגום אשכזי ככתבו הדפיסו לראשוה בשת תקצ
 הגדה של פסח

 .הובסופו תוי גי. עם תרגום אשכזי
 ].תקצח קוליא[

 .'ע) 10(, 91. °8

 .הולדית .59

 .ספר קול יעקב
 .והוא

 .הגדה לליל פסח
 הגדה של פסח



 :מתורגם מחדש בלשון הוללדית עם הערות מאת. ק ספרדים"כמהג ק
 .ר דוד לופיס"יעקב ב, קארדוזו

 .תריט אמסטרדם

 . דף53, )5. (°8

 .הוגרית .60

 הגדה של פסח
ר ובלאדיו באותיות "הדיים באשכזית באותיות צו. עם ציורים. עם תרגום הוגרי עמוד מול עמוד

 .מרובעות
 ].ויה תרמו[

 . דף31. °8

 .לאדיו .61

 הגדה של פסח
 :בשם

 .ספר המון חוגג
ד " פשט והשי עעל פיאחד , דברי הגדה לליל פסח עם תרגום לשפת לאדיו ושי פירושים בעברית

 :חובר על ידי. מוסר השכל
 .אלישע, חבילייו
 .תקד ליוורו

 .ע דף, )4. (°4
 .מוקדות דפסו פסקא אחר פסקא-המקור והתרגום באותיות מרובעות

 .לטיית .62

 הגדה של פסח
 .אדיר הוא; עם תוי גיה לפיוט כי לו אה. העברית בלי יקוד. טור מול טור. עם תרגום לטיי

 .תח רטפרקפו

 ). דפים2ובאמצעו , חסר השער (70. °8

 .יהודית- ערבית .63

 הגדה של פסח
 :בשם

 .חקת הפסח
פרקי ..ותפלת ערבית קדושא ואגדתא..וביעור חמץ..לימוד יום ראש חדש יסן וקרבות השיאים

 ..אבות
 .אגודת אזוב

פירוש , הגדה ודיי הסדר בלשון ערבי כפי שפת מצרים, חדושי דיים אזהרות והערות: חלק לשלשה
 :ופירוש חדש, י"רש, ע"על אבות להרב
 .אבות וגבורות

 .תריט ליוורו

 . דף202, )2. (°8



 .ערבית .64

 הגדה של פסח
 .באותיות ערביות מאת, ו עם תרגום ערבי"כפי מהג ספרדים יצ

 .הלל, פרחי
 .תרעז מצרים

 ).ראובן מוסכוויטש במצרים(

 .' ע42. °8

 .פולית .65

 הגדה של פסח
 על ידיעם תרגום לפולית 

 .פאביוס, שטרויך
 ].תרמא ווארשא[

 .' ע96. °8

 .פרסית .66

 .הגדה של פסח
 :בשם

 .חקת הפסח
דש ווסף בו מח. דבר יום ביומו וברכת האילות והגדה של פסח..והתפלות..כולל לימוד כל חדש יסן

 'סדר קרבן פסח עם העתקה מר
 .שמשון מאוסטרופוליא

 :ותפסיר ההגדה בשפת פרסי מאת המתרגם .. ב מסעות"ומ
 .שמעון, חכם

 .בוכארא..יושבי..כדי לזכות קהל..גם כמה ספורי מעשיות ופזמונים השייכים לחג הפסח..
 .תרסד ירושלים

 ).שמואל הלוי צוקערמאן(

 . דף68, )2. (°8
 ).בשער מיוחד(עם תפסיר פרסי . שיר השירים: ובסופו

 . דף28

 .כית'צ .67

 הגדה של פסח
 :על ידי. עם תרגום
 ).ר"ד(גוסטאב , ווייער

]Praze Vחתר .[ 

 .' ע79. °8

 .צרפתית .68

 הגדה של פסח



 :מאת, עתק ללשון צרפת. כמהג אשכזים וספרדים
 .דוד, דראך

 ).דפס מקור ותרגום עמוד מול עמוד(
 ).שער מיוחד בצרפתיתעם (

 .תקעט מיץ

 .'ע) 1(, 127, )7. (°8

 .רומית .69

 הגדה של פסח
 .מאת..עם תרגום רומי והערות

 .אברהם שלמה, גלד
 .תוצאה שלישית ומתקת עם הוספות רבות

 ].תרסב קראיאווא[

 .' ע4, 83. °8
 .עם תוי גיה

 .רוסית .70

 הגדה של פסח
 מאת. עמוד מול עמוד. עם תרגום והערות בלשון רוססיא

 .ר יעקב"משה ב, גולדשטיין
 ].תרל ווילא[

 .' ע70. °8

 מצויירות הגדות – 5 ראוה ארון
חושת ועד - עץ ופיתוחי- מתחיל מציורים שדפסו מפיתוחי, בארון זה מוצג מבחר של הגדות מצויירות
 :םלציורים בי זמיו שדפסו עם או בלי צבעי

 פסח של הגדה סדר .71

 -פירוש ה..עם פירוש יפה וציורים אים
 .דון יצחק, אברבאל
 בעל' ועוד הפי
 .'מעשה ה

 .מטה אהרן
 .חבל בי יהודה

 ...חרות על לוחת חשת..כל המסעות במדבר..ווסף..ושאר מפרשים לקטו קצורי ביאוריהם
 .תעב אמסטרדם

 ).שלמה פרופס(

 . דף וטבלא31, )1. (°2

 .פסח של הגדה סדר .72

 ].- 'עם העתקה בלשון אשכז מר[
 .ר טודרוס"אליה ב, ברודא



 .תעג פראג
 ).שלמה פרופס(

 .טז דף] ל"וצ) ?וההתחלה(חסר השער . [°2

 .פסח של הגדה .73

 .צו פר צילן) מצוה(וועלכי איז איין גרושי 
 .תצג ואזדבק

 ).ר אברהם"ישראל ב(

 . דף24. °16
 ).ט"ת ע"בסופה אקדמות ע(

 .פסח של הגדה סדר .74

 :עם הפירוש
 .דון יצחק, אברבאל

עם ציורים שדפסו למטה . ר לפיוטים"עם תרגום אשכזי באותיות צו, כולל גם פירוש על פי הסוד
 .מהמקור והפירושים

 .תקי פיורדא
 :או

 .תקיז

 . דף16. °2

 .פסח של הגדה .75

 :בשם
 .סדר הגדה לפסח

 'עם פי
 .צלי אש

 ).והוא קיצור זבח פסח(
 .יהודה אריה ממודיא

  .עם ציורים
 .תקכה אמסטרדם

 .לב דף. °4
 .ר לכל ההגדה"עם תרגום אשכזי באותיות צו

 .חורין בית .76

 והוא
 .סדר הגדה של פסח

 עם פירוש
 .ר חיים"משה ב, אלשיך

 .'גבורות ה
 .עוללות אפרים

 .עם ציורים אים



 .תקכז מיץ

 . דף30, )2. (°4
 .י בלועזית"בסוף מצורפת מפת א

 .פסח של הגדה .77

 .עם ציורים ותרגום איטלקי
 ].תרכד טריאסטי[

 .' ע66. °2

 .פסח של הגדה סדר .78

 .וגם הוספו שיר השירים..תפלת ערבית..ווסף..עם כמה צורות. עם פתרון בלשון ספרדי
 .תרסד ליוורו

 ).שלמה בילפורטי וחברו(

 . דף42. °8

 .פסח של הגדה סדר .79

] ר שכתב בצד המקור"י מצויר בציורים ססגויים עם תרגום אשכזי באותיות צו"של כ' פקסימילי[
 העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר

 .ר תן הכהן"משה ב
 .כהן. הוצאת ב). בעל החתם סופר(בשת תקעו לשם הגאון משה סופר 

 .תרפד לייפציג-ברלין
 ).טיבר. ג.ב(

 . דף19, )3. (°4

 .פסח לש הגדה סדר .80

 :מצוירת על ידי
 .י, ליברמן

 .לוין'הוצאת בית מסחר הספרים של גוצר ו
 ].תרפה ברלין[
 ).רודאלף גרעטץ(

 .' ע48. °2
 :תרגום אשכזי

 .' ע23
 .אבל בלי תרגום גרמי, עם שער גרמי מיוחד

 .פסח של הגדה .81

 :עם ציורים מאת
 .א, אל חי
 .תרצ ירושלים

 ).ליפשיץ(

 .'ע) 7(, 37. °8



 .תוי גיה

 .פסח של הגדה .82

 .עם ציורים ססגויים וגם וסח ההגדה כתב בידי צייר
].תשט. י.[ 

 .'ע) 58. (°4

 .פסח של הגדה .83

 :עם תרגום אגלי טור מול טור על ידי
 .אברהם, רעגלסאן

 על ידיעם ציורים בצבעים 
 .זיגמוד, פורסט

 :עם תוי גיה לשירי ההגדה על ידי
 .יהושע, וויסער
 :פ בעברית ובאגלית על ידי"תוספת להגש, ילקוט לחג החרות: ובסופה
 .ב.ש, הויג

 .מיכל יהושע, שולזיגר
 .הוצאה שיה

.תשי. י. 

 .' ע80, )12(, 64, )2. (°2

 .פסח של הגדה .84

 :מצויירת עם עיטורים על ידי
 ).צים. (י, צימברקוף

 .תשיב אביב תל

 .'פח ע. °2

 .פסח של הגדה .85

 עשה ידיהכתב והציור מ
 .גד, אולמן

 .הוצאת מסדה
 .תשכד אביב תל

12X34דף) 20. (מ" ס. 

 .פסח של הגדה .86

 מצוייר בידי. ת אגלי"עם ציורים  וע
 .יוסי, רוזשטיין
 .תשמו ירושלים

 .' ע142. °12

 .פסח של הגדה .87



 .בשם
 .הגדת עם

 על ידימתורגמת ומפורשת באגלית 
 .מרדכי, הכהן

 על ידימצויירת 
 .חיים, רון
 .תשמז ק"ארה

 .הוצאת אדמה

 .' ע184. °2

 .פסח של הגדה .88

 בשם
 .הגדת פטון

 על ידימצוירת ומסודרת 
 .צבי, פטון
 .תשמח לודון

 .' ע64, )4. (°4
 .ועוד חוברת הכוללת תרגום אגלי של ההגדה

 .' ע26, )2(

 .פסח של הגדה .89

 מצויירת על ידי
 .בלהה, קריגר ברזל

 .תשמח אביב תל

 .' ע56. °8

 דירות הגדות צילום-דפוסי – 6 ראוה ארון
הייו לפי , לא מצאות בספריה ההגדות שדפסו לפי יותר מארבע מאות וחמשים שה, כאמור לעיל

 .שת ש
י מצויירות ומעוטרות דפסו "כת- כמו גם הגדות, צילום- אמם רוב ההגדות האלו דפסו בדפוס

 .צילום- בדפוס
 .מתוך אלו שהמקור שלהם לא מצא בספריה;  מהגדות כאלוצילום-בארון זה מוצג מבחר של דפוסי

 .פסח של הגדה .90

 .מהדורה פקסימילית של ההגדה הראשוה שבדפוס
 .לערך רמב חגארה-אל ואדי

 .מטופס יחיד שבגזי בית הספרים הלאומי
 .תשכא ירושלים

 .דף ועטיפה) 12. (°2
 .דפס כספח לספר

 .ביבליוגרפיה של הגדות פסח



 .פסח של הגדה סדר .91

 של) ממחזור(רעפרודוקציא מדפוס ההגדה 
 ].רמה שויציו[
 ].תרפג לייפציג[

 :טופס הציורים תוים מאת
 .אלברט, פריש

 :השם והערת הדפוס כתובים בידי
 .פראציסקה, ברוך

 .מהם על גליון ייר קצת יותר גדול' א,  טפסים2

 .פסח של הגדה .92

 .צילום מבית דפוסו של גרשם כהן
 .רפז פראג

 .בדפוס ובהוצאת האחים שולזיגר
.תשכד. י. 

 .דף) 42. (°2

 .פסח של הגדה .93

 :עם מבוא מפרופסור, ומוקד) בכתב עברי(עם תרגום איטליאי 
 .בצלאל, רקיס

 .תשלד ירושלים
 )מטופס מיוחד שדפס על קלף לכבוד גרשון פריץ(צילום דפוס 
 .שסט וייציאה

 .'ע) 50(, 20. °2

 .חורין בית מעלה .94

 הגדה של פסח
 ר"עם פירוש ה

 .ר חיים"משה ב, אלשיך
 .'גבורות ה

 ).ל מפראג"מהר(ר בצלאל "יהודה ליווא ב
 .עוללות אפרים

 .תשלה ירושלים
 צילום דפוס

 .תקעג ויה
 .בצירוף מבוא

 .ב דף, )2. (°2

 .פסח של הגדה .95

 על ידיח "יד ספרית הרוזטליאה שכתבה באלטוה תצ-מהדורת פקסימילה מהגדה שבכתב
 .יוסף בן דוד מלייפיק



 :עם פירוש
 .דון יצחק, אברבאל

 .ט ולאדיו עם ציורים"ע'  הסוד עם הוראות הסדר בלעל פיופירוש קצר 
 .תשמז אביב תל

 .דף) 32. (°4
 מוח עמו קוטרס תיאור ההגדה באגלית מאת

 .ל. אמיל ג, שרייוור
 על ידיומתורגם לעברית 

 .שלמה, צוקר
 על ידיתרגום הגדה של פסח 

 .אהרן אשר, גרין

 .' ע16, 8

 .פסח של הגדה .96

 בשם
 .הגדת קאופמן

 . עם ציורים אמותיים14-יד עברי מהמאה ה- מהדורה פקסימלית מכתב
מהאוסף האוריאטלי של הספריה של האקדמיה ההוגרית למדעים ומצורף אליו חוברת מבוא 

 מאת, פרדת' באגלית בחוב
 .גבריאל, ראיה- סד

 ].תש בודפשט[

 .'ע) 1(, 60, )2. (°4
 . עותקים1000 מהוצאה של 21' עותק מס

 .פסח של הגדה .97

 .ד שבאוסף המוזיאון הלאומי הבוסי בסרייבו"של המאה הי' י ספרדי ממחצית השי"צלום כת
 ).הגדת סריבו(

 .1985 תשמה בלגראד

 . דף104, 34. °8
 :ק"מבוא בלה

 .שלמה, צוקר
 .תשמו אביב תל

 .' ע16. °8
 :ה"תשמ. בלגראד: מבוא באגלית

 .הוגער, ווערבער

 .'ע) 2(, 44. °8

 .פסח של הגדה סדר .98

 .ר שכתב בצד"י מצויר בציורים ססגויים עם תרגום אשכזי באותיות צו"של כ' פקסימילי[
 העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר] המקור



 .ר תן הכהן"משה ב
 .כהן. הוצאת ב). בעל החתם סופר(בשת תקעו לשם הגאון משה סופר 

 .תרפד לייפציג-ברלין
 ).טיבר. ג.ב(

 . דף19, )3. (°4

 .פסח של הגדה .99

 .מהדורת פקסימליה מכתב יד
 .הגדת קופהגן

 עם פירוש
 .דון יצחק, אברבאל

 :עם ציורים  מאת, ט ולאדיו"ע, ד הסוד ועם הלכות הסדר בלשון הקודש"ופירוש קצר ע
  כתבה ב. ר יצחק"אורי פייבש ב, סגל

 .ט"תצ, המבורג-אלטוה
 :ל בצירוף הקדמה בעברית ובאגלית מאת"יו
 .חיה, מין'בז
 .תשמו אביב תל

 .הוצאת הר וסטימיצקי

 . דף6: ההקדמה' קוט. דף) 1(, 34, )1. (°2

 .פסח של הגדה .100

 :עם כרך הוסח עם מבוא ובאור באשכזית על ידי) ,יד- כתב(צילום מהגדת דרמשטט 
 .ברוא, איטאליעער

 :חלק הוסח דפס ב
 ].תרפז לייפציג[

 .דף) 2(, 313, )12. (°4
 :חלק הצילום דפס שם בשת

 ].תרפח[

 . דף1, 56. °2

 .פסח של הגדה .101

 על ידיכתב ומצויר , ו שמצא בספריה הבריטית"יד של המאה הט- צילום כתב
 .יואל בן שמעון וייבש, אשכזי

 הערות וטרסקריפציה בצרפתית מאת, אלעזר מגרמייזא עם מבוא' עם פירוש מבית מדרשו של ר
 .דוד, גולדשטיין
 .תשמה איטליה

 .' ע40,  דף49, )1. (°2
* * * 

המדפיסים כל שה לפי חג הפסח , מויש ווייברג שיחיו' פרשל ור' טובי' מפעל מיוחד במיו עשו ר
חלק מהגדות אלו מוצגים . עם מבוא מיוחד, י מעוטר"דפוס דיר או כת- צילום, הגדה מיוחדת

 :בתערוכה



 .פסח של הגדה .102

 'י ר"צלום כת
 .ר אהרן"תאל ב, סגל

 .א"משת תקל
.תשלא. י. 

 :א מאתעם מבו
 .'טובי, פרשל

 .דף) 24. (°8

 .פסח של הגדה .103

  'ם ר"י הסופר סת"צילום כת
 .ר אהרן"תאל ב, סגל

 :עם מבוא מאת. בשת תקלב
 .טוביה, פרשל

.תשלב. י. 

 .דף) 32. (°8

 .פסח של הגדה סדר .104

 .ק קיצע בשת תקמב"י שכתב בק"צילום מהגדה בכת
 עם מבוא באגלית מאת

 .טוביה, פרשל
.תשלה. י. 

 .ועטיפה' ע) 28. (°8

 .פסח של הגדה .105

 :צילום דפוס
 .תקא פיורדא

 ק מאת"ומבוא באגלית ולה, עם תרגום לאידית
 .'טובי, פרשל

.תשלו. י. 

 .טז דף, )3. (°8

 .פסח של הגדה .106

 על ידיי שכתבה בויה בשת תקיא "צילום מהגדה בכת
 .אהרן שרייבער, ערליגן

 עם מבוא באגלית ועברית מאת
 .טוביה, פרשל

.תשלח. י. 

 .' ע32. °8

 .פסח של הגדה .107



 עם פירוש
 .דון יצחק, אברבאל

 .יעקב סופר מברלין שהעתיקו מדפוס אמסטרדם תה' י ר"צלום כת. וציורים אים
 .תפח המבורג

 :עם מבוא באגלית ובעברית מאת
 .טוביה, פרשל

 .מויש, ויטרויב
.תשמ. י. 

 .כו דף, )5. (°8

 .פסח של הגדה .108

 :עם מבוא באגלית ובעברית מאת
 .טוביה, פרשל

 .מויש, ויטרויב
.תשמא. י. 

 :צילום דפוס
 .תכב אמסטרדם

 . דף24. °8

 .פסח של הגדה .109

 עם פירוש
 .מטה אהרן
 .אהרן, תאומים

 עם ציורים  ועם מבוא בעברית ואגלית מאת
 .טוביה, פרשל

 .מויש, ויטרויב
.תשמב. י. 

 .צילום דפוס
 .תע פרקפורט

 .כז דף, )5. (°8

 .פסח של הגדה .110

 עם פירוש
 .עבודת הגפן
 .ר אליהו"יהודה ליב ב

 :ובו
 .זאב וואלף
 .צילום דפוס. עם ציורים
 .תפב אופבאך

.תשמג. י. 
 .עם מבוא מאת



 .טוביה, פרשל

 .טיפהוע' ע) 20. (°8

 .פסח של הגדה .111

 עם פירוש
 .דון יצחק, אברבאל

 .צילום דפוס. פ הסוד"ע' ופי
 .תקטו זולצבאך

 עם מבוא מאת
 .טוביה, פרשל

.תשמה. י. 

 .דף) 4(, יד, )4. (°8

 .פסח של הגדה .112

 :בשם
 .הגדת באבד

 על ידיט "ד תקכ"י עם ציורים שכתבה באמ"צילום מהגדה בכת
 .ר מרדכי מוואלטש"יהושע ב, באבד

 עם מבוא באגלית ועברית מאת
 .טוביה, פרשל

.תשמז. י. 

 .ועטיפה' ע) 47. (°8

 .פסח של הגדה .113

 על ידימהדורת פקסימליה מכתב יד עם ציורים שכתב 
 .ר משה"משולם זימל ב

 על ידיעם מבוא בעברית ובאגלית . ט"תן אפהיים בוויה בשת תע' עבור ר
 .טוביה, פרשל

.תשמח. י. 

 .דף) 28. (°8

 .פסח של הגדה .114

 י עם ציורים של"מהדורת פקסימליה מכת
 .ר דוד מלייפיק"יוסף ב

 .ג"בשת תצ
 עם מבוא בעברית ובאגלית מאת

 .טוביה, פרשל
.תשמט. י. 

 .' ע48. °8

 .פסח של הגדה סדר .115



 .עם הפתרון בלשון ספרדי
 צילום דפוס

 .תקפה ליוורו
.ב. יתש. 

 :דף כולל דף העטיפה עם מבוא מאת) 34. (°8
 .טוביה, פרשל

 להגדה החסידות ביאורי – 7 ראוה ארון
ומקצתם , רוב הפירושים דפסו בצד ההגדה גופה. ההגדה זכתה לפירושים יותר מכל ספר אחר

 .בספרים בפי עצמם
תחיל עם ההגדה . שתחברו על ידי גדולי החסידות במשך הדורות, בארון זה מוצגים פירושים להגדה

 :זלאטשובותחברה על ידי תלמיד מובהק של רבי יחיאל מיכל מ, החסידית הראשוה שדפסה

 .פסח של הגדה .116

 :בשם
 .ספר חלקת בימין

 .ביאור על ההגדה של פסח
 .ק זלאזיץ"מ דק"בימין מ

 .ל"שהעתקו ההגדה עם הכוות מסידר האריז..ואלה מוסיף
 .תקד לבוב

 .דף) 13(, כה, )1. (°4

 .פסח של הגדה .117

 עם פירוש
 .הפלאה
 .פחס הלוי, הורוויץ

 . מרגליותז"ולוה אליו שטר מכירת חמץ להריא
 :צילום דפוס

 .תשז כוסלובקיה'צ
.ד"חש. י. 

 .' ע45. °8
 .תשורה מישיבה אף סטעטן איילעד

 .פסח של הגדה סדר .118

 עם
 .ספר הזמים

פ "על סדר חדש יסן ודייו ובאור ההגדה ע..ודרושים..כולל מאמרים. והוא חלק ראשון מספר הזמים
תבארו..ל"וסח האריזי וין טל וספירת העומר וכל ימי החג וחדש אייר ופסח שו הרב..ועמפי רבי.. 

 .ר מרדכי יוסף מאזביצא"יעקב ב, לייר
 .תרסג לובלין

 ).משה שיידמעסער והאלמה חמה הערשעהארן(

 .דף) 1(, 55. °4



 .פסח של הגדה .119

 :עם פירוש
 .ישמח ישראל

 .סדרירחמיאל ישראל יצחק מאלכ
 .דפס מחדש עם הוספות מרובות

 .תשג ברק בי

 .' ע176. °8

 .פסח של הגדה .120

 בשם
 .לב שמח

 .ביאור הגדה של פסח ושיר השירים
 .חוך העיך מאלעסק

 .ח בפה סאטיסלאב"ק בעהמ"ל משה דוד אשכזי כד הרה"המו
 .ד"חמו

 . דף64, )1. (°8

 .פסח של הגדה .121

 .קדושת לוי
 .ק"מלוקט מספרי הרה, שיר השירים ועיי החג, פ"ס על הגש"ד פרד"אוצר פירושים ע

 .לוי יצחק מבארדיטשוב
 .כמו כן מצורף על עיי החג והסדר מספר יסוד ושרש העבודה, ומספרי תלמידיו וביו

 :ל על ידי מכון חלת צבי בעריכת"יו
 .שמעון, הירשלער

 .תש ברק בי

 .' ע252. °8

 .פסח של הגדה .122

 עם פירוש
 .דברי ביה

 .יצחק יעקב מביאלא
 .תולדות אדם

 .יהושע מאוסטרובה
 .ר מביאלא"עם הקדמה מאדמו

].תשכא. י.[ 

 .' ע91, )7. (°8

 .פסח של הגדה .123

 עם פירוש
 .קול יהודה

 :ר"מה. י בעלז"משובץ מדברי אדמור



 .חיים יהודה סגל, דייטש
 ר"וווספו כמה מאמרים בעיי פסח גם מאדמ. עם הגהות מבן המחבר

 .אהרן מבעלז, רוקח
 .תשכב לודון

 .'ריב ע, יא, טז, )2. (°8

 .פסח של הגדה סדר .124

 .אור זורח
 ר"צ מוה"הרה..פ ספרי"מיוסדת ומפורשת ע

 .חמן מברסלב
שהרג על קידוש ..מטעפליק( משה יהושע המכוה אלטיר, בזשיליאסקי..מסודרת מהמוח..

 ).ט"תרע..השם
 .תרפז ירושלים

 ).ברסלב(

 .'ע) 3(, 53. °8

 .פסח של הגדה .125

 עם
 .שפת אמת

 .ר מגור"יהודה אריה ליב אדמו, אלתר
 .תפארת שלמה

 .ק רדאמסק"שלמה הכהן אבד
 .תרפה ווארשא

 ).יצחק מאיר אלטער(

 . דף83. °8
 ).קופערשטאך וקראמארזש(

 .ד כראה לא דפסו- דפים ב

 .פסח של הגדה .126

 :בשם
 .מעדי מלך

 ר"על הגדה של פסח מאת אדמו
 .ר מאיר מדזיקוב"אשר ב, הורביץ

 ...החוה כעת בויה
 .תרצד ויה

 ).האחים אפפעל(

 .'ע) 5(, 80. °8

 .פסח של הגדה .127

 .במסלה



ראזדאל ומאת יוצאי , סאמבור, קאמארא, רי זידיטשוב"ילקוט מאמרים חדושי תורה מלוקט מאדמו
 :י על ידי"חלציהם לקטו מספריהם ומכת

 .משה אהרן, מאשקאוויטש
.תשמט. י. 

 .'ע) 8(, 232, )2. (°8

 .פסח של הגדה .128

 .ספר בית היין
 .עם לקוטים תלפיות

 ].לגרמן[
 .ק טורקא"מאיר יהודה ליבוש אבד

 .אברהם יעקב מסאדיגורא...רוב דברים בים על יסוד מאמרי מרן
 ].תרח פשעמישעל[
 ).זופיק קאללער עט וואלף(

 . דף52. °4

 .פסח של הגדה .129

 :עם פירוש
 .שמואלשם מ

 .ר אברהם מסאכטשאב פיעטרקוב"שמואל ב, בורשטין
 ).מסודר בדפוס חוך העיך פאלמאן(

 .תרפח ווארשא
 ).דפס בדפוס וועגמייסטער(

 . דף64. °8

 .פסח של הגדה .130

 .שיח אבות
 קוידיוב ווספו עליהם הלכות ומהגי ליל - עם ליקוט אמרי קודש מאת רבותיו לבית לעכוויטש 

 :על ידי, ומכתבי קודש לימי הפסח וספירת העומר, עיי יציאת מצרים, הסדר
 .יעקב צבי מאיר, ארליך

 ".שיח אבות"ל על ידי מכון "יו
 .תשא ברק בי

 .'ע) 4(, 236. °8

 .פסח של הגדה .131

 מלעלוב עם' סח ומהגי רבותיו הקכפי ו
 .ברכת משה

 ר"מאת ה, אמרי קודש וההגות לחג הפסח ולחודש יסן
 .משה מרדכי מלעלוב, בידרמן

 ר"ולקוט אמרי קודש מרבותיו מלעלוב ולוו אליו אמרות ה
 .שמעון תן טע, בידרמן



 :סידר והוציא לאור
 .שמחה, קרקובסקי

 .תשא ברק בי

 .' ע148, )6. (°8

 .פסח של הגדה .132

 :בשם
 .אשי ישראל

 -פירוש האחד . הכולל שי פירושים
 .דברי ישראל

 .ישראל ממודזיץ, טאב
 פירוש השי
 .ישא ברכה

 ר"לבו ה
 .ר ישראל ממודזיץ"שאול ידידיה אלעזר ב, טאב
 ר"מה..דברים יקרים..וגם

 .יחזקאל מקאזמיר
 .שמואל אליהו מזוואלין

.תשז. י. 

 .'ע) 3(, 119, )8. (°8

 .פסח של הגדה .133

 בשם..ס"בדרך פרד..עם פירוש
 .תפארת בים

 .ק מוקאטש"צבי הירש אבד, שפירא
 .מוקאטש תרעד

 ).קאהן עט פריעד(

 .דף) 1(, 82, )1. (°8

 .פסח של הגדה סדר .134

 'ק ס"עם פירוש מאמר אגדתא דפסחא והוא מכתי
 .שער יששכר

 ר"אדמו..שחיבר, על החדשים ומועדים
 .ק מוקאטש"ר אבדחיים אלעז, שפירא

 .תרצח מוקאטש
 ).גראפיא(

 . דף54, )6. (°8

 .פסח של הגדה .135

 עם באור חדש
 .לצבי' צמח ה



 .צבי הירש מאדבורא

 .ונלוה אליו קונטרס..
 .דברי שלום

 .מאבי המחבר
 .שלום זעליג

 .תרע סיגעט
 ).אברהם קויפמאן וביו(

 . דף39. °12

 .פסח של הגדה .136

 עם פירוש
 .תפארת איש

 ר יעקב"אלתר ישראל שמעון ב, פרלוב
, על חד גדיא..'פי..ואחרון, על שיר השירים..ר המחבר"ק אדמו"כתי..ולוה לו מעט .. מאוואמיסק

 ז"ק א"מאת כ
 .מרדכי מטשרוביל

 .תרצג ווארשא
 ).האחים פעדער(

 .' ע24, 96. °8

 .פסח של הגדה .137

 עם פירוש. וסח ספיקא
 .אמרי יוסף

 .יוסף מאיר מספיקא, ווייס
 .חקל יצחק

 .יצחק אייזיק מספיקא, ווייס
 .תשכד ירושלים

 .'רלט ע, )8. (°8

 .פסח של הגדה .138

 ה"עם שי פירושים משי אחים ה
 .הלל רצה
 .משה, גריוואלד
 .חסדי דוד
 .אליעזר דוד, גריוואלד

ל וגם הלכות בדיקת "עומר מהולוו עליהם דרשות לשבת הגדול וביאורים לפרשיות ספירת וקצירת ה
ל על ידי כולל ערוגת "וביעור חמץ וכל דיי הסדר מסידור דרך החיים עם שיר השירים ומפרשים יו

 .ל לשמחת ישואי אליעזר צבי ולאה טויבע סאפרין"מהדורה היו. הבושם בירושלים
 .תשמט] ירושלים[

 .' ע177. °8

 .פסח של הגדה .139



 .ברכת אברהם
 :עם שי פירושים

 .סד לאברהםח
 .ק ציחוב"אברהם אבד, לדא

 .עטרת זקים
 :מאת כדו

 .ק זאווירציע"מחם מעדל חיים אבד, לדא
 ".פרדס..."בהוצאת, הובא לדפוס על ידי כדם יעקב ורדיגר

.תשי. י. 

 . דף49, )1. (°8
 ]. דפוס פיטרקובעל פיצילום [

 .פסח של הגדה סדר .140

 .ס"ועל דרך פרד..עם שי פירושים
 .גבורות ישראל

 .ישראל מקאזיץ
 .מטה משה

 .משה אליקום, בריעה
ודרוש ארבע כוסות ודרוש קדש ורחץ ודרושים לספירת , ודרושים לפסח, גם הוספו דיי בדיקת חמץ

 ..מהרב..'העומר ועל פרשת העומר ועל פיסקא חד גדיא הוספו פי
 .מרדכי מטשרוביל

 ].תרכד לבוב[
 ).פלעקער. ל.ש(

 ].ד חסרים או לא דפסו-דף ג [ דף34. °4

 .פסח של הגדה .141

 :עם פירוש
 .פרי חיים
 .חיים יעקב, סאפרין
 .ד"חש ק"ארה

 .'ע) 2(, 131. °8

 .פסח של הגדה .142

 עם קוטרס
 .אריה דבי עילאי

 -' ת מס"עיים חוצים מלוקטים להציל ממכשולים וד
 .דברי יחזקאל שרגא

 .סטראפקוב-ל על ידי ועד חסידי שיאווא"יו...ותשובות ומכתבים מהגאוים הקדושים
 .תשטז ירושלים

 .'לב ע) חסר ומצאים רק. (°12



 להגדה ד"חב ביאורי – 8 ראוה שלחן
, ק"או ביאורי חסידות להגדה בכתי, ד"כאן מוצגים הגדות שדפסו עם לקט ביאורים שבחסידות חב

 :או בתוך ספרי חסידות, ו שדפסו בספרים מיוחדיםא

 .תורה לקוטי עם תפלה סדור .143

 .ר הזקן על סדר התפלה"ק אדמו"דרושים מלוקטים מספרי כ
 .תערב ווילא

 .שס דף. °8

 .התפלה סדר .144

 .ר הזקן"ק אדמו"ח מאת כ"ל עם דא"תפלות כל השה וסח האריז
 .ד- תרכג זיטאמיר

 . דף94 ,62, 154, )2: (כרכים' ב. °4

 .הזקן ר"אדמו מאמרי .145

 .על פרשיות התורה והמועדים
.תשמג. י. 

 .'ע) 2(, תקד, )1: (שמות-בראשית. °8
 .'ע) 11(, פו'א- תקה, )12: (דברים-ויקרא

 .האמצעי ר"אדמו מאמרי .146

.ו-תשמה. י. 

 .'ע) 2(, תמב, )4: (א"ויקרא ח. °8
 .'ע) 1(, תתקלא- תמג, )5: (ב"ח

 .צדק הצמח ר"אדמו ק"כ דרוש .147

 .ק דרך מצותיך וקיצור תיא"כתי

13X21.5צז דף, לט. מ" ס. 

 .ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ מאמרי .148

 . לקוטי תורה–תורת שמואל 
 .מ" תר–מצה זו 

.תשה. י. 

 .'צד ע, )2(

 .ע" ב"מוהרש ר"אדמו ק"כ מאמרי .149

 .ב" ליקוט ח–ספר המאמרים 
.ג. יתש. 

 .'ע) 2(, שכח, )11. (°8

 .ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ מאמרי .150

 .ח"תש'קוטרס חג הפסח ה



.תשח. י. 

 .'ע) 3 (29,. °8

 .אבות מגן .151

 .ז מקאפוסט"ר מוהרש"ק אדמו"דרושי כ
 .תרסב ברדיטשוב

 .דף) 2(, , )2: (ויקרא. °2

 .תפלה סדר .152

פ חסידות הקרא בשם פירוש "ר הזקן עם פירוש המלות ע"ל כפי אשר יסד אדמו"וסח האריז
 .ד מלאדי"ר מהרי"ק אדמו"מאת כ, ד"מהרי

 .תרעג ברדיטשוב

 .קפח דף, ד, כה, )4: (א"ח. °8
 .רלא דף, )1: (ב"ח

 .קדושים סוד .153

 והוא סדר
 הגדה של פסח

 .ומאת תלמידו רבי אהרן הלוי מסטראשעלע, ר הזקן"ק אדמו"מאת כ, עם שי פירושים
 .תרכו) ? (ווארשא) ? (קיגסברג

 . דף49. °4

 .מצרים יציאת מאמר .154

 ד מאת רבי"ביאורי חסידות חב
 .יצחק אייזיק הלוי מהאמיל, אפשטיין
 .תרלז ווילא

 .כט דף. °4

 הרבי ביאורי עם הגדות – 9 ראוה שלחן
הגים וטעמים"ת תשבשה את ההגדה עם לקוטי מדפסה . ו הדפיס הרבי לראשו מאז ועד עתה

 .ועם לקט מביאוריו להגדה בשיחותיו ומכתביו הקדושים, עם הוספות, ההגדה הזאת עשרות פעמים
 .בשים האחרוות דפסה ההגדה הזו גם מתורגמת לשפות אחרות

 .הגדה הזאתבארון הזה מוצג מבחר של הוצאות שוות של ה

 .פסח של הגדה .155

 :מאת. עם לקוטי מהגים וטעמים
 .ר"ק אדמו"מחם מעדל כ, שיאורסאהן

.תשו. י. 

 .'ע) 1(, 47. °8

156. תשטו. הוספות עם ל"כ. 

157. תשיז. הוספות עם ל"כ. 



158. תשכג. הוספות עם ל"כ. 

159. תשלא. הוספות עם ל"כ. 

160. תשלב. הוספות עם ל"כ. 

161. תשלג. הוספות עם ל"כ. 

162. תשלה. הוספות עם ל"כ. 

163. תשלו. הוספות עם ל"כ. 

164. תשלט. הוספות עם ל"כ. 

165. תשמב. הוספות עם ל"כ. 

166. תשמג. הוספות עם ל"כ. 

167. תשמו. הוספות עם ל"כ. 

168. תשמז. הוספות עם ל"כ. 

169. הוספות עם ל"כ .תש. 

170. א. הוספות עם ל"כתש. 

171. ה. הוספות עם ל"כתש. 

 :דפסה בשי כרכים) ושלפיה(הוצאה זו 

 .'שכ ע, XIII: א"ח. °8
 .'עו ע'א- שכא, XVI: ב"ח

172. גלי תרגום עם ל"כמאת א: 

 .יעקב עמואל, שוחט
.תשמד. י. 

 .'ע) 5(, ח-א.  דף. ' ע7, )4. (°8

173. תשמה. הוספות עם ל"כ. 

174. תשמח. הוספות עם ל"כ. 

175. הוספות עם ל"כ .תש. 

176. ב. הוספות עם ל"כתש. 

177. ה. הוספות עם ל"כתש. 

 .פסח של הגדה .178

 :מאת. עם לקוטי טעמים ומהגים
 .ר"ק אדמו"מחם מעדל כ, שיאורסאהן

 .עם תרגום צרפתי



 .תשמה פאריז

°8 .191 ,)24( ,XII, 173ע '. 

 .פסח של הגדה .179

At our rebbes seder table 
 :ר על ידי"ק אדמו"עם פירוש באגלית מלוקט משיחות כ

 .אליהו, תגר
.ה. יתש. 

°8 .XXII, 119, (1 (ע'. 

 ד"חב הגדות – 10 ראוה שלחן
, ובמשך השים הורה להדפיסה בצורות שוות, בוסף להגדה הדפיס הרבי גם הגדה מיוחדת לילדים

אשר כמה ממהגי הסדר של פסח מטרתן במיוחד לעורר את סקרוותו של , המושכות את עין הילד
 .הילד

 .ות בארון הזהמוצג, ד למטרה הזכרת"שדפסו על ידי חב, מבחר של הגדות כאלו

 .פסח של הגדה .180

 .ר הזקן"וסח אדמו
 .בסופו דיים וסימי הסדר באגלית

.תשה. י. 

 .' ע32. °8

181. תשטו ל"כ. 

182. תשכא ל"כ. 

183. תשמא ל"כ. 

184. תשמג ל"כ. 

185. תשכא. מוקטן – ל"כ. 

186. תשכט. מוקטן – ל"כ. 

187. תשמו. מוגדל – ל"כ. 

 .פסח של הגדה .188

 .ר הזקן"וסח אדמו
 :מאת, עם תרגום אגלי

 .יעקב עמואל, שחט
 :מאת, ועם ציורים 

 .חום, וואלדמן
 .ברוך, גורקין

].1987 תשמז. י.[ 

 .' ע64. °8



189. מוקטן – ל"כ. 

 .פסח של הגדה .190

 ק"ד דק"הוצאת צעירי אגודת חב. מתורגם אגלית ומצויר לילדים. ז"פ וסח אדה"ע
 .תשמז לידס

 .' ע67. °8

 .פסח של הגדה .191

 .ר הזקן"וסח אדמו
 :מאת, עם תרגום אגלי

 .יעקב עמואל, שחט
 :מאת, ועם ציורים 
 .זלמן, קליימאן

.ב. י1992 תש. 

 .' ע81. °4

192. מוקטן - ל"כ. 

 .פסח של הגדה .193

 .עם תרגום רוסי
 .15הוצאה . freeל על ידי "יו
.א. יתש.  

 .' ע36, )3. (°4

 .פסח של הגדה .194

 על ידיעם תרגום רוסי 
 .דובער, חצקלביץ

.י .תש. 

 .' ע80. °8

 .פסח של הגדה .195

 על ידיעם תרגום ספרדי 
 .תן, גריבלט

 :מאת, ועם ציורים 
 .זלמן, קליימאן

.ב. י1992 תש. 

 . דף50, )' ע17. (מ" ס2024

 .פסח של הגדה .196

 על ידיעם תרגום פורטוגזי 
 .שמואל אשר, ביגון

 :מאת, ועם ציורים 



 .זלמן, קליימאן
.ב. י1992 תש. 

 .' ע84, )4. (°4

 .פסח של הגדה .197

 על ידיעם תרגום לפרסית 
 .יהושע, תאלי

.תשמו. י. 

 .'ע) 3(, 68. °8

 .פסח של הגדה .198

ק לוער בתי הספר המבקר בכפר "ד באה"מוגש על ידי צעירי אגודת חב. ר הזקן"פ וסח אדמו"ע
 .ד"חב
 .תשכא ד"חב כפר

 .' ע32. °16

199. תשלב - ל"כ. 

 .פסח של הגדה .200

 .ר הזקן"וסח אדמו
 .ב פסוקים"מבצעי המצות וי,  אודות חמץ ומצה–עם הוספות 

 .תשלז ד"חב כפר

 .'סט ע) 2( ,°12

 .פסח של הגדה .201

 מצורף לו קובץ של
 פסח בצבעים

 :עריכה. ספורו של פסח עם צילומים וציורים לליל הסדר
 .מחם מעדל, ברוד
 .תשמז חבד כפר

 .אותיות כחולות. ' ע40: הגדה. °12
 .דף) 22: (פסח בצבעים

 .פסח של הגדה .202

 עם. ר הזקן"וסח אדמו
 .והגדת לבך

 :מאת. ד"פיי חב. הדרכה מעשית
 .יקותיאל, גרין
 .תשמו חבד כפר

 .'ע) 1(, 127. °8

 .פסח של הגדה .203



 עם. ר הזקן"וסח אדמו
 .והגדת לבך

 :מאת. ד"פיי חב. הדרכה מעשית
 .יקותיאל, גרין
 .תשד חבד כפר

 .' ע144. °8

 .פסח של הגדה .204

 :מאת. ד"פיי חב. פ חסידות הדרכה מעשית"עם ביאור ע. ר הזקן"וסח אדמו
 .יקותיאל, גרין

 תרגם לאגלית
 .משה, מילר
 .תשה ד"חמ

 .' ע334. °8

 .לבך והגדת .205

  .עם הסברים וציורים, דיי ומהגי הסדר לתיוקות של בית רבן, מה שתה באידיש
 .שמואל, הורביץ

.תשמג. י. 

 .' ע31. °8

206. THE ALBANY HAGGADAH 

 .קוטרס מרבה לספר
 הערות ועיוים באישים הזכרים בהגדה

 .ישראל, רובין
 יי.שליח באלבא. 

.ו. יתש. 

 .' ע10, 110. °8

 הגדות עם ד"חב סידורי - 11 ראוה שלחן
אבל יש לו קשר מיוחד לשיאי , ד"הסידור הראשון שבארון הזה אי אפשר להגדירו כסידור של חב

 :ד"חב

 .שבתי' ר סידור .207

. ד"ט רבי שבתי מרשקוב ודפס בקוריץ בשת תק"ל שערך על ידי תלמידו של הבעש"סידור האריז
  ".צמח צדק"ר ה"ק אדמו"טופס מסידור זה היה אצל כ

אבל בסידור הזה היה מעיין , ל שערך רבו הזקן" מתפלל בסידור האריזהיה" צמח צדק"ברור שה
 .שלא עתקו בסידורו של רבו הזקן, ל"בכווות האריז

והם , הסידור הזה עבר בירושה מרבי לרבי; היה מעיין בסידור הזה" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"לא רק כ
ופעם בפסח בעת אמירת , קיעותהשה קודם הת- פעם בראש, היו מעייים בסידור הזה פעמיים בשה

 .ההגדה



ר "ק אדמו"שעליה רשום בכתי, יש עליו מדבקה, שמצא בספריה ומוצג בתערוכה, הסידור הזה
 :ע"צ "מוהריי
 ר"אאמו ק"כ והוד ע"זי מ"בג ה"זצוקללה צדק צמח ק"הרה ר"אאזמו ק"כ הוד של הסידור
 .ההגדה אמירת ובשעת תקיעות קודם מחזיקו' הי ע"זי מ"בג ה"זצוקללה

 .השה לכל תפלות .208

 :מ הכתובים בשם"מ. ר"ע אדמו"דיים מלוקטים משו. ל"פ וסח האריז"ע
 .תורה אור

 .בתחלתו מאמר. עם סימי הקריאה מתגים ועוד
 .חוך הדת והלשון

 .תרעא ווילא

 .קסח דף, )8. (°8
 :על שער הראשון

 .סדור סדר העבודה
 .ויוצרות וסח אשכז, הגדה של פסח, סליחות לשי וחמישי, סדר הושעות, בסופו תקוי שבת

 ).מח דף(ותהלים ) מ דף(
 .הוא צלום מסדור זה' רובו של סדור תהלת ה

 .המאורות שי סדר .209

 .ר הזקן" ועוד דיים רבים מאדמו"י וברה"עם הלכות ט, ל"פ וסח האריז"ע
 .תר ווילא

 .לארץ המאיר סדר .210

 עם, ל"י ז"פ וסח האר"ע
 .סדר ברכת ההין

 .ס התפלות"ר הזקן ע"ע מאדמו"ושו
 .תרל ווילא

 .רב דף, )3. (°8

 .תפלה ושערי אור תורה סדור .211

 ב הוא"וח, ר הזקן"עם כל הדיים ומהגים כפי אשר יסד אדמו, ל"פ וסח האריז"ע
 .שערי תפלה

 ר"מה, ס התפלה"מקורים וטעמים ע
 .אברהם דוד, לאוואוט
 .תרב ווילא

 .דף) 4(, עג, ס, כח, קפח. °8

 .המאיר אור סדר .212

על ע שלו מלוקט "עם לקוטי דיים משו, ר הזקן"ל כפי אשר יסדו אדמו"י ז" וסח הקדוש הארעל פי
 ידי
 .ן הסופר"שפ

 ).ומלוח המולדות ראה שהוא, חסר השער(



 .תרה ווילא

 .מד דף, מח, יג, רכה, )) (6מצא (°1.6

 .עולם אור סדור .213

 .עם הלכות טילת ידים וברכת ההין, ל"י ז"פ וסח האר"ע
 .תרח ווילא

 .דף) 33(, קב, )1. (°8

 .תודה קרבן סדור .214

 פ"ע, ל"י ז"וסח האר
 .סדר קרבן מחה

 .א מעלות"ול, ט"ע
 .תרצו ווילא

 .דף) 241. (°8

 .מחה קרבן סדור .215

 עם ילקוט, ל"וסח האריז
 .רב פיים

 .כולל שלשים מעלות חדשות
 .תרסז ווילא

 .דף) 3(, שסט, )2. (°8

 .לארץ המאיר סדור .216

 עם, ר הזקן"ל כפי שסדרו אדמו"פ וסח האריז"ע
 .סדר ברכת ההין

 ווסף עליו, ע שלו"וקטעים משו
 .דרך החיים
 .שערי אפרים

 .תרסט ווילא

 .ח דף, ריג, )3. (°8

 .פסח של הגדה סדר .217

 ].ר הזקן"כפי שיסד וביאר אדמו[
 'עם פי

 .תשבי מבשר
 .ר אהרן"שבתי ב

 ).'בתים לבריחים'מחבר (=
 .תקעט שקלאוו

 .מ דף. °4

 .אור תורה סדור .218



 .ר הזקן"עם כל הדיים ומהגים כפי אשר יסד אדמו, ל"פ וסח האריז"ע

 .ב"עם ח, )דפוס צילום ההוצאה הקודמת(
 וריםמחזור לראש השה ויום הכיפ

 .ר הזקן"ל בוסח אדמו"כפי ההוג אצל המתפללים בסדור האריז
 ).דפוס צילום סדור מאה שערים(
.תשא. י. 

 .מא דף, )1(, רלב. °8
 .מתוך הסידור הזה, הוראה למדפיס ההגדה שלו, ר"ק אדמו"בדף הפתוח יש הגהה בכתי

 ההגדות של ביבליוגרפיה – 12 ראוה שלחן
פרסם הביבליוגרף שמואל וויער , א"בשת תרס, שכבר לפי קרוב למאה שים, כבר זכר לעיל

 .לראשוה ביבליוגרפיה של ההגדות
 .עם השלמות מילואים והוספות, מאז ועד עתה דפסו הרבה רשימות כאלו

 .גם עתה עוסק המפעל הביבליוגרפי בירושלים בעריכת רשימה מושלמת כפי האפשר
ולא זכרות בשום רשימה , כרת ירשמו גם כל ההגדות שמצאות בספריית ליובאוויטשברשימה הז
 .ביבליוגרפית

 .שהתפרסמו במשך השים, בשלחן הזה מוצגות הרשימות הביבליוגרפיות של ההגדות

 .פסח הגדות רשימת .219

 ,עם זכרון כל הפירושים) 1900-1500ס "תר- ס"ר(שדפסו בכל ארצות תבל במשך ארבע מאות שה 
 תוצאות עם מראה מקומותיהם ברשימות ואוצרות 884. גם הציורים, תרגומים בלשוות שוות

 .הספרים
המצאת בקהלת משה פה במוזעאום האזיעטי של האקדמיה ) 429(יסוד הרשימה היא אספת ההגדות 

 .הקסרית למדעים
 :עם מפתחות והקדמה עברית מאת, אסף ורשם אשכזית

 .שמואל, וויער
 .תרסא פטרבורג

 .' ע54, )9. (°2

 .ההגדות קוטרס .220

 .אברהם, יערי
 ).מלואים לרשימת וויער(ס "רשימת הגדות של פסח שדפסו עד שת תר

 .'ד' חוב' שה ו" קרית ספר"הדפסה מיוחדת מתוך הרבעון 
 .תרצ ירושלים

 .' ע36. °8

 .הגדות אגד .221

 .אברהם, דוקר
 .ח-הדפסה מיוחדת מתוך קרית ספר שה ז, מלואים לרשימות וויער ויערי

 .תרצא ירושלים

 .'ע) 1(, 37. °8



 .פסח הגדות של לביבליוגרפיה מלואים .222

 .חיים, ליברמן
 .הדפסה מיוחדת מתוך קרית ספר שה טו

 .תרצט ירושלים

 .' ע6. °8
 .ספרות ההגדה של פסח

 .יצחק, ריבקיד
 .367-360, 237-230' כרב יב עמ" קרית ספר"בתוך 
 :ובתוך, א"תשכ" הדאר"בתוך 

Studies in Bibliography and Booklore, vol VIIטי תשכסיט- א' עמ, ה" סי. 

 .פסח הגדות של ביבליוגרפיה .223

 .בתוספת צילומים מתוך הגדות יקרות מציאות. מראשית הדפוס ועד היום
 .תשכא ירושלים

  .'ע) 31(, 207, )30. (°2

 .פסח הגדות של ביבליוגרפיה .224

 .פתלי, בן מחם
 .רשימת ביקורת על ספרו של יערי

 .565-442' שה ג עמ" ארשת"בתוך 
 .544-518' ושם שה ד עמ

Adde Studies in Bibliography and Booklore, vol VIIטי תשכסיט-א' עמ, ה" סי. 

225. ,IIV.lov ,erolkooB dna yhpargoilbiB ni seidutS טיסי129-90 'עמ ,ה"תשכ סי. 

 הרבי שיסד המצה מבצע – 13 ראוה ארון
והכריז על כך בהתוועדות שבת פרשת , את המבצע הזה התחיל הרבי בשים הראשוות לשיאותו

 ).243' א עמ"ראה לקוטי שיחות ח(ד "החודש תשי
אשר כל מי שיש לו , אף מצוה' הי" לו יישר חילי"ו, א מבקשבאותה התוועדות הכריז הרבי כי הו

 .שישתדל לזכותם במצות שמורה לפסח, השפעה על אשים
שבכל , והרחיב את המבצע עד אשר הגיע לממדים עולמיים, מאז הרבה הרבי לעורר על כך בכל שה

 .שה מחלקים מצות שמורה למאות אלפי יהודים ברחבי תבל
שולח חבילות ' ואף הי, לחלק מצות לכל הבאים אליו בערב פסח בכל שה' יאף הרבי עצמו רגיל ה

 .כדי לחלקם, ד בעולם"מצות שמורה למרכזי חב
  .מוצגים בארון הזה,  השים האחרוות40במשך , פריטים הקשורים למבצע

  רשמי ביקור בתערוכה
  )60'  ע706גליון " ד"כפר חב("

מת בספריית הרבי תערוכת הגדות ובה מוצגות הגדות מתקיי, ימי ההכות לחג הפסח, בימים אלי
  .  רבות מאוסף ההגדות העשיר והמגרון שבספרייה

מספר המהדורות שיצאו . ההגדה של פסח היא כידוע אחד הספרים שזכו למהדורות רבות במיוחד
אם , וכל מהדורה היא בעלת ייחוד משלה, לאור מאז דפסה ההגדה לראשוה עולה על ארבעת אלפים

  .  'אם בציורים וכד, בפירושים שצורפו לה



אחד מאוספי ההגדות הגדולים ביותר , למעשה, בספריית ליובאוויטש שמורות כאלפיים הגדות וזהו
שהספרייה היא מקור מידע מרכזי לאספים וחוקרים רבים גם בתחום , אם כן, אין זה פלא. בעולם

  .  זה
א דפסו שלוש "תרצ-ס"יש לציין כי בשים תר, מגווןכדי להמחיש עד כמה האוסף המדובר הוא עשיר ו

ט פורסמה "יערי ודוקר ובשת תרצ, רשימות ביליוגרפיות מפורטות על ידי הביבליוגרפים ויר
 הגדות וספות 32- מטעם ספריית ליובאוויטש רשימה של לא פחות מ) 258' כרך טו עמ" קריית ספר"ב(

הוא פה , כ"בשת תש, יערי חזר ועדכן את הרשימה שלוכאשר , לכן. שהיו בספרייה וחסרו ברשימתו
  .  תחילה לספרייה כדי לוודא שרשימתו אכן מושלמת

  .  לפי שפרסם השלמות לרשימה של יערי, ה"כך הג גם תיאודור ויר בשת תשכ
 כי ראשיתו של אוסף ההגדות הגדול שבספריית ליובאוויטש ,במהלך הסיור בתערוכה סיפר לו הספרן

. ע קה את אוסף הספרים של הביבליוגרף הודע שמואל ויר"צ "כאשר הרבי מוהריי, ה"בשת תרפ
וראה עוד במאמרו של מהל (מאות הגדות -באוסף הזה היו כחמשת אלפים ספרים ומתוכם כארבע

  ).  662גיליון ' ד"כפר חב, 'הספרייה הרב שלום דובער לוין
בתערוכה הוכחית בחר הרב לוין להציג מאתיים הגדות דירות ומעייות במיוחד מתוך אלפיים 

, להלן.  ארוות זכוכית פרדים12- תצוגות שוות ב12- התערוכה מחולקת ל. ההגדות שבספרייה
יד ודפוסים - כתבהגדות ב"הארון הראשון מכיל .   הארוות12-סקירת המוצגים הבולטים בכל אחד מ

יד וציורים של הקליגרף -  כתב– היא הגדה מעיית במיוחד 1וההגדה המסומת בספרה " עתיקים
ההגדה . כ"ר אשר אשיל מהעיר קיצע הסמוכה לפרעשבורג משת תק"חיים ב' והצייר המפורסם ר

  . דישוסח ההגדה הוא באותיות מרובעות וההוראות לעריכת הסדר כתובות באי, כתובה על קלף
. אבל יש מאחוריה סיפור מהשים האחרוות, לא ידוע איך ומתי הגיעה ההגדה לידי הרבי הקודם

ההגדה היקרה והמיוחדת הזו היתה בין הספרים , ה"בשת תשמ, הידועה" פרשת הספרים"בתקופת 
ר כי כל מי שיוכיח בשט, כזכור, הרבי הורה אז. שלקחו מהספרייה ומכרו לסוחר בספרים עתיקים

התברר שההגדה  . כספו יוחור לו, יד מתוך הספרייה-מכירה ששילם סכום מסויים בעד ספר או כתב
ד שילמה לאיש את מלוא הסכום "ואכן אגודת חסידי חב, הזו מכרה למישהו בסכום גדול ביותר

  .מאז היא שמורה בכספת הספרייה בין הספרים והחפצים היקרים במיוחד. והלה השיב את ההגדה
עוד כעשרים הגדות מיוחדות שאפשר לומר עליהן שהן , 1ארון מספר , כך מצאים בארון זהפרט ל

  .  מספר אחת בשוק ההגדות העתיקות
. ה"החל משת ת, מאות השים האחרוות- מוצג מבחר הגדות שדפסו במשך שלוש2בארון מספר 

 והדירה , הגדות19גות כאן מוצ. מתוך אלפי ההגדות בחרו אלו שיש להן פירוש מיוחד אחד או יותר
. א"ודפסה באודסה בשת תרע, ק דובסאר"ר שבתי הכהן אבד"ביותר היא זו שכתבה על ידי ירוחם ב

וככל הידוע מדובר בעותק , שמו" בריש גלי "–בפים ההגדה מצא פירוש שמעולם לא חזר ודפס 
  .  היחיד בעולם
בארון זה מצאות . רות במקומות שוים בעולם מוצג מבחר הגדות שדפסו במשך הדו3בארון מספר 

מדובר בימים שבהם צרפת היתה . א" הגדות ובהן הגדה מיוחדת במיה שמסומת כהגדת יצא תש15
בין אלו היו כידוע הרבי והרבית ששהו . כבושה בידי האצים ויהודים רבים מצאו מקלט בעיר יצא

את יהודי העיר מהעולם הגדול ולא היתה להם המלחמה יתקה . בחג הפסח של אותה שה בעיר זו
ידו על ייר מימוגרף - מתברר שאחד הפליטים כתב את ההגדה בכתב. אפשרות להשיג הגדות לפסח

  .  ששוכפל בעותקים רבים
עשרה - כאן ימצא המבקר שש.  מוצג מבחר הגדות בשפות שוות שדפסו במשך הדורות4בארון מספר 
זו היתה . ז" הגדה שדפסה בערבית במצרים בשת תרע–בין אלה . עשרה שפות שוות-הגדות בשש

יציאת ... ישראל והיו שמלטו למצרים ושם הדפיסו הגדה המספרת על-שעה קשה ליהודים בארץ
  .מצרים

החל מהגדות שדפסו מפיתוחי עץ ,  מוצגות הגדות מצויירות ויש כאן מבחר גדול5בארון מספר 
פוצים לפ חושת שהיו וופיתוחיון זמים רבות ועד לציורים בסגהתצוגה . לבן או בצבע-בשחור, י ש

  .  ח"ב והאחרוה משת תשמ"מסודרת בסדר כרוולוגי וההגדה הראשוה בתצוגה זו היא משת תע



-צילום של הגדות דירות בדפוס או בכתב-בא אוסף מיוחד של עשרים וחמישה דפוסי 6 בארון מספר
ב בספרד שלפי הגירוש וידוע רק על "ל ההגדה הראשוה שדפסה בשת רמבייהן דפוס צילום ש. יד

  .טופס יחיד בעולם מהגדה זו
לתלמיד של " חלקת בימין: "כדלהלן, הארון השביעי מציג הגדות שתחברו על ידי גדולי החסידות

יארק -יו(עם פירוש בעל ההפלאה , ) ההגדה החסידית הראשוה שבאה בדפוס(רבי מיכל מזלוטשוב 
מרבי " לב שמח"; מאלכסדר' ישמח ישראל' מבעל ה;ר מרדכי יוסף מאוביצא"פירוש מרבי ב; )ח"תש

קול "; דברי ביה מרבי יצחק יעקב; מרבי לוי יצחק מבארדיטשוב" קדושת לוי ";חוך העיך מאלעסק
" מלךמעדי "; מרבי אריה לייב מגור" שפת אמת"; ברסלב" אור זורח"; רי בעלו"מאדמו" יהודה
" בית היין"; סאמבור וראודאל, קאמארא, רי זידטשוב"ילקוט אמרים מאדמו, "במסלה"; דזיקוב
לעכוויטש קוידיוב ן וסח ומהגי , "שיח אבות"; מדברי רבי אברהם מסדיגורא, ד טורקא"לאב
; מוקאטש" שער ישכר"ו" תפארת בים"; לרבי ישראל ממודזיץ" אשי ישראל"; רי לעלוב"אדמו
הגדה עם ביעור ; מוקאטש" שער ישכר"ו" תפארת בים";  עם ביאור חדש מדבוראהגדה

דברי ", שעכוב" ברכת אברהם"; הגדה וסח ספיקא ;  אוומיסק"תפארת איש"; מדבורא
  .  סטראפקוב-שיאווא, "יחזקאל שרגא

ד על "סידות חבומאמרים של ח, גבי שולחן ובו לקט ביאורים- המוצג השמיי הוא תיבת זכוכית על
  .  יד והן מהספרים הדפסים-  הן מכתב–ההגדה 

. עשרה- שמספרן עולה לשבע–שולחן מספר תשע מיוחד לכל המהדורות של ההגדה של פסח של הרבי 
  .  ופרט לכך יש לביאורי הרבי תרגומים לאגלית ולצרפתית

 ובהן ,דיות שהופיעו לאחרוה"דות החבבשולחן העשירי ימצא המבקר תצוה מרשימה של כל ההג
  .ההגדות המצוירות לילדים שיצאו לאור בשים האחרוות בהוראת הרבי

 ובין הבולטים בייהם הוא ,ד דירים שבהם מופיעה ההגדה"עשר מציג סידורי חב- והשולחן האחד
צדק - הצמהר "שהיה בידי אדמו) ט"שערך רבי שבתי מרשקוב מתלמידי הבעש(ל "עותק מסידור האריז

הסידור של : "ידו-ע בכתב"יצ "ר מוהרי"בתוך הסידור רשם אדמו. וממו עבר בירושה מרבי לרבי
מ "ה בג"ר זצוקללה"ק אאמו"ע והוד כ"מ זי"ה בג"ק צמח צדק זצוקללה"ר הרה"ק אאזמו"הוד כ

' הקכלומר שבסידור זה עייו רבותיו , "מחזיקו קודם תקיעות ובשעת אמירת ההגדה' ע הי"זי
  .  לדורותיהם בעת אמירת ההגדה בליל הסדר

עשר מוקדש לרשימות ביבליוגרפיות של ההגדה שפורסמו לאורך השים בבמות -השולחן השים
  .שוות

 המאפיות -" מבצע מצה"מציגה דברים בושא , עשרה- היא התצוגה השלוש, ואילו התצוגה האחרוה
צגים שבארון זה בולטת ביופייה תיבה עגולה עשויה בין המו. הסברה לפסח ועוד ועוד-עלוי, לדוגמא

 שי לרבי משי ובות – ומעליה צלחת לקערת הסדר ,כסף טהור בעלת דלתות שועדה לאחסון המצות
  .  ד"חב

 .מדובר בתערוכה שביקור בה הוא חובה לכל חובב בכלל ולכל חסיד בפרט, בסיכום

 



.  

  תערוכה ד

  תערוכת רבותיו שיאיו
  ספרי קודש, קודש-יד-כתבי, חפצי קודש

  ציורי ותמוות רבותיו שיאיו

  ז"תש'ב שבט ה" כ–ו "תש'י אלול ה"ח

 



 
  ה"ב

  פתיחה
מייסדי , ר הזקן"ק אדמו"טוב וכ- שם-הבעל, יום הולדת שי המאורות הגדולים, י אלול"לקראת ח

 אהל –ד "ספריית אגודת חסידי חב"פתחה תערוכת רבותיו שב, ד"חבהחסידות הכללית וחסידות 
  ". ליובאוויטש–יוסף יצחק 

קדשם והעתקות -יד- כתבי, בתערוכה הרביעית הזאת מוצגים ספרי רבותיו בהוצאתם הראשוה
 .ציורי ותמוות פי קודש רבותיו שיאיו השמורים בגזי הספרייה, חפצי קודש, מתורותם

, דפוס הראשון של ספריהם: ר משתדלים להציג" מכל אדמו.ם פריטים מוצגים בתערוכהיותר ממאתי
ומתואר לפי המספר הזה , כל פריט מסומן במספר. חפצים תמוות וציורים שלהם, קדשם- יד-כתבי

 .בקטלוג המיוחד של התערוכה

 ט"הבעש
גם לא במשך שלשים השים ו, )כ"תק- ח"ת (טוב לא דפסו במשך ימי חייו-שם- לקוטי תורותיו של הבעל

 .הבאות
ת תקים, ב"הדפסתם התחילה בשדפסו אז בזה אחר זה ארבעה ספרים בשלוש שים מהם . וש

 :בהוצאתם הראשוה, מוצגים בתערוכה

 .ב"תק לבוב, יקרים לקוטים .1

 .ד"תק זאלקווא, טוב שם כתר .2

 :השים האחרים הם
 .ג"תק] זולקווא[, ש"צוואת הריב
 ].ד"זולקווא תק[ ההגות ישרות -דרכי ישרים 

שים מהם דפסו מחדש על ידי . כל אחד מהספרים הזכרים דפסו בהוצאות רבות במשך השים
שיהם מוצגים . הערות ומפתחות, עם הוספות והשוואות, במהדורה חדשה ומתוקת, ת"קה

 :בתערוכה

 .ז"תשמ ת"קה, טוב שם כתר .3

 .א"תש ת"קה, ש"הריב צוואת .4

 :כמה מהם מוצגים בתערוכה. יד יש העתקות מלקוטי התורות והההגות האלו-גם בכתבי

 .ועוד" ישרות ההגות "העתק, 635 יד-כתב .5

 .ועוד" ישרות ההגות "העתק, 252 יד-כתב .6

  .148 י"בכת, שבתהלים קז למזמוררוש פי .7

, י אלו" כתעל פי, ו"תש. י., פ ועם אלימלך"תהלים ע' ובאחרוה בס, הפירוש הזה דפס כמה פעמים
 .תח' ש בזה שם עמ"ועמ

 .2063.  בתחלתו549. ב,  מג104י "הפירוש מועתק אף בכת

  .790 י"בכת, מקוה לו שאין למי ידים טילת וסדר, המקוה כוות .8

 ."וש, כ"ב וס"יתרו סי' פר, בעל שם טוב' ובאחרוה בס, דפסו כמה פעמים
 . בתחלתו549י "כווות המקוה מועתקות אף בכת



, ו"ת תשמ"קה, ח"ובאחרוה בהוספות לסידור עם דא, מ"ט למקוה דפסו בכ"כווות וספות מהבעש
 ."וש, ]שטו[ה

  .251 י"בכת, המציאה את ראה למשה' פי .9

 .ב,  קד570י "הפירוש מועתק אף בכת

  .239 י"בכת, ט"מהבעש קבלות .10

* 
אספו גם סיפוריו בספר , שדפסו כאמור בכמה ליקוטים, בוסף לתורות וההגות הבעל שם טוב

  ".ט"שבחי הבעש"
תלמידו של , ישראל יפה' על ידי המדפיס החסיד ר, ה"הספר דפס בראשוה בקאפוסט בשת תקע

 .רביו הזקן
 .ל"בו הבהקדמתו כותב המדפיס שסידר את הספר הזה על פי הדברים אשר שמע מאת ר

 :מיד באותה שה ושלאחריה דפס הספר עוד כמה פעמים

 .ה"תקע ברדיטשוב, טוב שם בעל שבחי .11

 .ה"תקע לאשצוב, טוב שם בעל שבחי .12

 .ו"תקע קארעץ, טוב שם בעל שבחי .13

שכתב לפי ,  מלבד העתק אחד;יד מהספר שבחי בעל שם טוב- לא ידועים כיום העתקות בכתב
 : ומוצג בתערוכה,שמר בארכיון הספריה, ההדפסה הראשוה של הספר

  .1203כתב יד , טוב שם בעל שבחי .14

 :על פי כתב היד הזה דפסה הוצאה מיוחדת של הספר

 .ב"תשמ ירושלים,  כתב יד– ט"הבעש שבחי .15

 ממעזריטש המגיד
שהוא ליקוט ,  דבריו ליעקבאחד מספרי החסידות הראשוים שיצאו לאור הדפוס היה הספר מגיד

 . פעמים רבותאחר כךוחזר ודפס , א"דפס לראשוה בשת תקמ. תורותיו של הרב המגיד ממעזריטש
 :בתערוכה מוצגים ההוצאות הראשוות של הספר

 .א"תקמ קארעץ, ליעקב דבריו מגיד .16

 .ד"תקמ קארעץ, ליעקב דבריו מגיד .17

 .ב"תק לבוב, ליעקב דבריו מגיד .18

 .ד"תק אוסטרהא, ליעקב דבריו מגיד .19

 .מברדיטשוב יצחק לוי רבי ק"הרה הסכמת עם, ח"תקס ברדיטשוב,ליעקב דבריו מגיד .20

 :ת"כמו כן מוצג הספר בהוצאת קה

 .ו"תשמ ת"קה, ליעקב דבריו מגיד .21

צוואת "ו" לקוטים יקרים"כמו , טוב- שם-תורותיו של המגיד דפסו גם בספרים המיוחדים לבעל
, וגם הם מוצגים בתערוכה, אבל יש גם כמה ספרים המיוחדים לתורותיו. המויים לעיל" ש"הריב

 :בהוצאתם הראשוה



 .ד"תקס קארעץ, תורה אור .22

 .ב"תרכ לבוב, קודש כתבי .23

 .ט"תר הוסיאטין, האמת אור .24

 .ס"תר זיטאמיר, האמת אור .25

גם ספר זה ". תורת המגיד"בשים האחרוות אספו תורותיו של המגיד ודפסו בשי כרכים בשם 
 .מוצג בתערוכה

 .ו"תשל ק"ארה, המגיד תורת .26

 :אחדים מהם מוצגים בתערוכה. יד-רבים מתורות הרב המגיד מועתקות בכתבי

  .187 י"בכת .27

  .1821 י"בכת .28

  .2220 י"בכת .29

הספר היחיד אשר הרב המגיד כתב לו . הרב המגיד ממעזריטש לא היה רגיל לכתוב הסכמות לספרים
 :הוא, ומוצג בתערוכה, הסכמה

 .ה"תקכ טורקא, פסוקה הלכה .30

 :בהסכמה הזאת כותב הרב המגיד
 פים דאיכא הכא שאי  אמם, ספר שום על הסכמה מליתן המעים מן' להיו דרכי' שהי אף

 .הדפוס מזבח על לעלות וראוי ... הפוסקים מן האמרים את ומקצר', לפשי דיא ועביד, חדשות
החליט לצאת מגדרו וליתן , לגודל יוקר מעלת עריכת ספר ליקוט הלכות מתוך הפוסקים, כלומר

 .שיעלה על מזבח הדפוס, הסכמה לספר
, מסיבה זו עצמה,  הורה הרב המגיד אל רבו הזקן לכתוב את השלחן ערוך שלור כךשים אחדות אח

 :כפי שמסופר בהקדמת בי הגאון המחבר
לחפוש בחפש מחופש בתלמידיו ] המגיד ממעזריטש[ל "משמיא אסכימו על ידי הרב הקדוש ה

א הלכות למצוא איש אשר רוח אלהים בו להבין ולהורות הלכה ברורה מתון ומסיק אליבא דהלכת
 לעומקה לירד כמוך וחכם בון אין לו ואמר בוש עד בו והפציר. ל"ז ר"אאמו בכבוד ויבחר .בטעמיהן

 בכל הזכרים הלכות טעמי ופימית תמצית לאור להוציא הקודש מלאכת זו מלאכה לעשות הלכה של
 .והאחרוים הראשוים דברי

 הזקן ר"אדמו ק"כ
ועד לתחלת , א"בשת תקל,  הזקןיותר מארבעים שה עברו מעת תחלת כתיבת השלחן ערוך על ידי רבו

 .ד"הדפסתו בשת תקע
 .התחילו להדפיס את השלחן ערוך שלו) ג"ד טבת תקע"כ(שה אחת אחרי הסתלקותו של רביו הזקן 

כמה פעמים במשך התקופה וכל אחד מהם דפס , אמם עד אז כבר דפסו כמה מספריו של רביו הזקן
 .הזאת

לפי סדר שות הדפסתם , בתערוכה מוצגים אחד מהדפוסים הראשוים של כל אחד מהספרים האלו
 :הראשוה

 .ד"תק שקלאוו, תורה תלמוד הלכות .31

 .ז"תק סלאוויטא, תיא .32



 ].א"תקס קארעץ [ההין ברכת לוח .33

 .ד"תקע קאפוסט, ערוך שלחן .34

  .הוא הסידור שערך, וכיום לא ודע אף טופס קיים ממו, אחד מהספרים שדפסו כמה פעמים בחייו

 ].ג"עותק הסדור שהדפיס בקאפוסט תקס, באוסף רבותינו שבגלות מוסקבה, אחר כך נמצא[

ח שלו "יחד עם דרושי דא, ר האמצעי את הסדור"ק אדמו"אמם מיד אחרי הסתלקותו הדפיס בו כ
 :ההוצאה הראשוה של הסידור הזה מוצגת בתערוכה. להעל סדר התפ

 .ו"תקע קאפוסט, השה מכל תפלות סדר .35

ומחמת ; והדפיסם בשי חלקים, לאסוף את תורותיו" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"אז התחיל כדו כ
שי החלקים של ההוצאה הראשוה .  שים11 ובהפסק של ,בשי שמות פרדים –סיבות הצזורה 

 :בתערוכההזאת מוצגים 

 .ז"תקצ קאפוסט, אור תורה .36

 .ח"תר זיטאמיר, תורה לקוטי .37

* 
הם שרפו בשריפה , הקדושה של רביו הזקן מספר התיא והשלחן ערוך אים קיימים-ידו- גוף כתב

 .כמסופר בכמה מקומות, ע"הגדולה שפרצה בלאדי בשת תק
מוגהת , ר האמצעי"ק אדמו"ק בו כ"היא אגרת התשובה בכתי, אמם חלק אחד מספר התיא

 :מצא בספריה ומוצג בתערוכה, ר הזקן"ק אדמו"בכתי

  .1018 י"כת, קודש- יד-בכתב מוגהת התשובה אגרת .38

בשעה שדפסה בפעם הראשוה אגרת התשובה במהדורה , ו"בשת תקס, כראה, הגהות אלו כתבו
 .בתרא

מצאות , שעתקו לפי ההדפסה הראשוה של ספר התיא, אמם מספר העתקות של ספר התיא
 :כמה מהן מוצגת בתערוכה. בספריה

  .261 י"כת, תיא .39

  .268 י"כת, תיא .40

  .750 י"כת, תיא .41

 :וגם היא מוצגת בתערוכה, כמו כן שרדה העתקה אחת של חלק מהשלחן ערוך שלו

  .238 י"כת, ערוך שלחן .42

כמה מהגהות אלו מועתקות בספרי .  רביו הזקן לכתוב הגהות על גליוות הספרים שאצלו'רגיל הי
 .אמם גם ספרים אלו היו למאכולת אש". צמח צדק"ר ה"ק כדו אדמו"כ

 :ספר אחד עם הגהותיו על הגליון שאר לפליטה ומוצג בתערוכה

 .הגליון על ק"כתי הגהות עם, ק"מהרי ת"שו .43

  :הוא לידיו שהגיע מוקדם הכי ןהזק ר"אדמו ק"כתי אגרת

 .א"שכתבה לערך בשת תקמ, ק"כתיאגרת  .44

 ].ונדפסה במהדורה החדשה של אגרות קודש שלו אגרת ט, ז"שוב נראה יותר שנכתבה בשנת תקמ[



 :גם מוצגת בתערוכה

 .הזקן ר"אדמו ק"כ של הכיפה היא המסורת פ"שע, כיפה .45

 ].ע"ש נ"ר מוהר"ק אדמו"אחר כך התברר שהיא של כ[

 האמצעי ר"אדמו ק"כ
 .ח" עד להסתלקותו בשת תקפג"משת תקע, 15ר האמצעי היו "ק אדמו"שות שיאותו של כ

ר "ק אביו אדמו"ר האמצעי בעריכת והדפסת ספרי כ"ק אדמו"בשים הראשוות לשיאותו התעסק כ
את הסידור עם , את השלחן ערוך,  התיא עם אגרת הקודשו את-ד"כך הדפיס בשים תקע. הזקן
 .ח ואת באורי הזהר"דא

  .אומר וכותב' שהי,  התחיל להדפיס את התורות שלואחר כך
מוצג , כל אחד מהספרים האלו. הדפיס כמעט כל שה ספר אחד או שים, במשך שות שיאותו הבאות
 :בתערוכה בהוצאתו הראשוה

 .ז"תקע אוושקל, והתפלה התשובה שער .46

 .ט"תקע קאפוסט, השכל מוסר ותוכחת חיים דרך .47

 .פ"תק קאפוסט, אור ותורה מצוה ר .48

 .א"תקפ קאפוסט, ביה אמרי .49

 .א"תקפ קאפוסט, ראש עטרת .50

 .ב"תקפ קאפוסט, אורה שערי .51

 .ו"תקפ קאפוסט, חיים תורת .52

 : צאצאיועל ידיודפס , עוד ספר אחד הכין לדפוס ולא הספיק להדפיסו

 .ז"תרכ ווארשא, המלות פירוש .53

ר "מאמרי אדמו" אמם גם דפסה סדרת ספרים .כל הספרים האלו דפסו מחדש בשים האחרוות
אחד . ואשר לא דפסו בספרים הזכרים, שבה לוקטו תורותיו שאמרו או שכתבו על ידו, "האמצעי

 :מהם מוצג בתערוכה

 .ט"תשמ ת"קה, בראשית – האמצעי ר"אדמו מאמרי .54

* 
, בתערוכה מוצג ביכל אחד. אומר היו רשמים גם על ידי תלמידיו שומעי לקחו' התורות שהוא הי

 :ז"ובו רשם את התורות שאמרו על ידו במשך שת תקע, שכתב על ידי אחד מתלמידיו

  .1835 י"כת. ז"תקע דרושי החות .55

 .חלקם שמר בגוף כתב יד קדשו, אמם החלק הארי שבתורותיו רשמו על ידו
וכך , שומע ממו' הבן רושם את התורות שהי' כבר בשות שיאותו הראשוות של רביו הזקן הי

 .המשיך במשך כל השים הבאות
כלומר לפי , ר האמצעי שכתבו על ידו בתקופת ליאזיא"ק אדמו"בספריה יש כמה ביכלאך כתי
ים תקאחד מהם מוצג בתערוכה. א"תקס-ט"תקופת המאסרים בש: 

  .2237 ק"כתי, רתיוזכ ספר .56

 :ק של אחד הדרושים שכתב במשך שות שיאותו"כך מוצג גם כתי



  .1197 ק"כתי, המלות פירוש .57

 :גם מוצגים בתערוכה

 .קדשו יד בחתימת אגרת .58

על פי מסורת המשפחה היא של ו, ברלין' ישעי' פרופ על ידי שמסר, כסף של תפילין רתיק .59
 .ר האמצעי"ק אדמו"כ

 "צדק צמח"ה ר"אדמו ק"כ
 הדפיס את חבוריו  לאכל מקוםמ. רים"הרבה לכתוב יותר מכל האדמו" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ

 .בעצמו
הספרים תורה אור ולקוטי , "צמח צדק"ר ה"ר הזקן הדפיס אדמו"ק אדמו"שי ספרים של זקו כ

 .אבל את דרושיו שלו ותשובותיו לא מסר לדפוס, שבהם הוסיף הרבה הגהות וציוים, תורה
 .היד של דרושי חסידות שמצאים אתו היום-והם רוב כתבי, סידים היו מעתיקים את כתביוהח

ג יסן "י(ההוצאות הראשוות של ספריו המוצגים בתערוכה הם אלו שדפסו אחרי הסתלקותו 
 ):ו"תרכ

 .א"תרל ווילא, א"ח ע"אבה, צדק צמח ת"שו .60

 .ד"תרמ ווילא, צדק צמח דיים פסקי .61

 .א"תרע פאלטאווא, מצותיך דרך .62

 .ב"תער פאלטאווא, החקירה ספר - אמוה דרך .63

 .ג"תרע פאלטאווא, בראשית - התורה אור .64

 .ח"תרע פאלאווא, תהלים - אור יהל .65

אחד , ר הזקן"ק זקו אדמו"שכתב עוד בתקופת כ, מתוך כתבי ידו הקדושה בחרו אחד מהראשוים
 :ואחד ממכתביו, מאלו שכתב בשותיו האחרוות

  .1052 ק"כתי, ואילך ז"תקס משת, הזקן רבו דרושי החות .66

 .ועוד ב-א"תרכ השים דרושי, 1056 ק"כתי .67

, ך שלו"אמם בספריה מצא הת. על גליוות הספרים" צמח צדק"ר ה"מעט הן הגהותיו של אדמו
 :שבו למד ועל גליוותיו כתב הגהות

68. ז"תכ ד"אמ, אחד בכרך ך"ת. 

סדר ) 1: הגהות אלו כוללים. ך"הגהות על גליוות הת" צדקצמח "במספר מקומות רשם רביו ה
, שהם לא סמו בדפוס', מקום התחלת שי שלישי וכו) 2. במקום שיש בה חלוקי מהגים, ההפטרה

3. ך הזה"בת (וסח המסורה שבת ך"טעויות הדפוס ודיוקי. 
 :ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"בדף הראשון של הספר רשום בכתי

 ולא וצרים וחכמי ישראל חכמי וכמה כמה ידי על ומדויק מאד מוגה ך"ת ל"וז יםיש בשפתי' כ
 .ה"תזכ אמשטרדם דפוס, מאד יפה דפס רומא בלשון מלות קצת' פי ובגליון כלל טעות בו מצא

ה מדבקה"על כריכת התים ישר מוהריי"ק אדמו"שעליה כותב כ, ך מבפ" ע"צ: 
 בו אומר' והי, ע"זי מ"בג ה"זצוקללה צדק צמח ר"אדמו ק"הרה ר"אאזמו ק"כ הוד מספרי

 .ההפטורה



 :עוד מוצגים בתערוכה

 .קדשוכתב יד ב, תשובה .69

 .הסתלקותו אחרי ביועל ידי , כראה, שתחלק, שלו הקאפאטא שרוול .70

 ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ
דפס ,  שלאחרי הסתלקותובשה הראשוה. במשך שות שיאותו לא הדפיס את אף אחד מחיבוריו

 :ספרו

 .ד"תרמ ווילא, פרשיות' לג תורה לקוטי .71

 .ע"ש "ועם הגהות אדמור מוהר" צמח צדק"ר ה"עם הגהות אדמו, שהוא בעצם דרושי רביו הזקן
הם דפסו . ה"בשת תשכבר . י.ע התחילה כאן ב"ש "ר מוהר"ק אדמו"תחלת הדפסת דרושי כ

 :'ראשון הספרים הדפסים הי). שמואל שרייבער' ר(שמואל הסופר ' י המעתיק ר"בתצלום כת

 .ה"תש ת"קה, א"תרל והחרים, שמואל תורת תורה לקוטי .72

 :באותה תקופה ערך הרבי את

 .ז"תש ת"קה, ש"מוהר ר"אדמו התולדות ספר .73

 :וגם כרך מיוחד, במשך השים האחרוות דפסו כרכים רבים מתורותיו

 .ג"תש ת"קה, ש"מוהר ר"אדמו קודש אגרות .74

 :גם מוצגות בתערוכה

 .ק"כתי אגרות שתי .75

  .1117 ק"כתי, ד"תרי בשת צדק הצמח ר"אדמו אביו מדרושי שכתב החות .76

  .1041 ק"כתי, שלו ותשובות שאלות .77

  .1130 ק"כתי, א"תרמ שת דרושי .78

 .ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ של ארק .79

  :ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ובכתי
 ש"מוהר ר"אדמו ר"אאזמו ק"כ הוד של מעזבוו הוא, יירות החזקת בשביל, זה עור תכריך

 רבקה מרת הצדקית הרבית זקתי אמי כבוד מאת במתה קבלתיו אשר, ע"זי מ"בג ה"זצוקללה
"ת בחורף ע"זי עח"תרמ ש. 

 .ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ על ידי שכתבה אסתר מגלת .80

 ע" ב"מוהרש ר"אדמו ק"כ
בלי רשיון מיוחד ,  יהדות ברוסיהע אי אפשר היה להדפיס ספרי"ב "ר מוהרש"ק אדמו"גם בתקופת כ
לכן גם הוא לא הדפיס את הדרושים . שהתקיים בווילא, ורק בבית הדפוס שבפיקוחם, מהצזורה

 .כותב ואומר במשך עשרות שות שיאותו' שהי
אחד . או היו משכפלים אותו במימיוגרף, מעתיקים שהעתיקוהו בעותקים רביםמוסרם ל' הוא הי

 :מכרכים אלו מוצג בתערוכה

 .מימיוגרף, ו"תרס דרושי כרך .81



אחרי , היתה תקופת קרסקי, בלי בקורת הצזורה, אפשר להדפיס ברוסיה' התקופה היחידה שהי
מאותה תקופה . ח"טי בשת תרעז ולפי עליית המשטר הקומויס"פילת המשטר הצארי בשת תרע

 :מוצג בתערוכה

 .ז"תרע באייר שהדפיס הכללי מכתבו .82

* * * 
אמם מיד אחרי . ד"ע את השיאות עד לשת תר"ב "ר מוהרש"ק אדמו"באופן רשמי לא קיבל כ

וכך המשיך עד . ח"התחיל לאמר ולכתוב דא, ג"בשת תרמ, ע"ש "ר מוהר"ק אביו אדמו"הסתלקות כ
 :מוצגים בתערוכה. פ"בשת תרלהסתלקותו 

 .ו"ט בן בהיותו, ו"תרל בשת, ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ אביו מדרושי שכתב, ק"כתי החות .83

 .ג"תרמ משת דרושיו מכרך דף .84

 .פ"תר משת דרושיו מכרך דף .85

 :גם מוצגים בתערוכה

 .ח"תרל משת ק"כתי אגרת .86

 .ח"תרע משת ק"כתי תשובה .87

* * * 
בעת המלחמה , ב מליובאוויטש והתיישב ברוסטוב"ע עם ב"ב "ר מוהרש" אדמוק"בשעה שברח כ

הוא היחם למשמרת במחסן . לא היה יכול לקחת עמו את כל אוסף ספריו, ו"בתחלת שת תרע
ב "ר מוהרש"ק אדמו" לקח עמו ככל מקוםמ. מצאים הספרים עד היום) במוסקבא(ושם , במוסקבא

"והיד וכמאה ס- ע את אוסף כתביפרים מאוסף ספריו וספרי אבותיו רבותי. 
 :מתוך הספרים האלו מוצג בתערוכה

 .הגליון על ק"בכתי הגהות כמה עם, בזיטאמיר שדפס ירושלמי התלמוד מכרכי אחד .88

 :גם מוצג בתערוכה

 .שלו פספורט .89

ו שב, רוסי- כי אם הפספורט הפים,לא מדובר כאן בפספורט שבו היה וסע אל מחוץ לגבולות רוסיה
משת , פטרבורג ווילא ורוסטוב, מוסקבא, אל העיירות וויטבסק, רשומות סיעותיו בתוך רוסיה

 .ג ואילך"תרס

  ":צדק צמח"ה ר"אדמו ק"כתי ועליו, שלו התאים שטר .90

וכעשרה , ע בן ארבע וחצי שים"ב "ר מוהרש"ק אדמו"בהיות כ, ה"סיון תרכ' התאים כתבו בי
 ).ו"ג יסן תרכ"י" (צמח צדק"ר ה"מוק אד"חדשים לפי הסתלקות כ

  :כתב את השורה הראשוה" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ
  .'כו ט"למז

  :ומעבר לדף הוסיף
 .מעדל מחם אום ... מתחייב אי גם

 ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ
 .רים שלפיו"מכל האדמויותר  ,דרושים ושיחותלדפוס ע מסר "צ "ר מוהריי"ק אדמו"כ



מוסרם לשיכפול ' הי, ח"עד שת תרפ, בעיקר בתקופת רוסיה, בתקופה הראשוה לשיאותו
 .מוסרם לדפוס' ובשים הבאות הי, במימיוגרף

  ".לקוטי דבורים"ואת השיחות בסדרת , מיוחדים" קוטרסים"מדפיס ב' את המאמרים הי
 :מוצגים בתערוכה

 .במימיוגרף שהתפרסם ג"תרפ משת מאמר .91

 .בריגא שדפס םמאמרי קוטרס .92

 .בריגא שדפס" דבורים לקוטי "קוטרס .93

 .ת"ש משת ק"כתי מאמר .94

 .ג"תרפ משת ק"כתי אגרת .95

 .ג"תש משת ק"כתי שיחה .96

 :גם מוצגים בתערוכה

 .שלו" ספודיק"ה .97

 .שלו האזרחות יירות .98

 .קדשו להיכל המזכיר את קורא היה שבהם פעמוים .99

  ".סדר"ה את מסדר היה שעליה) כסף של טס (הקערה .100

 הרבי
 :הספר הראשון שערך הרבי באגלית היה

 ג"תש'ה שת לוח .101

  .'וכו חידות, ומהגים דיים, ל"חז מאמרי, ידיעות של בלום אוצר והוא, הצעיר חכם לתלמיד כיס לוח
 :ק היו"הספרים הראשוים שערך באידיש ובלה

 .ג"תש ת"קה, יום היום לוח .102

 .ו"תש ת"קה, וטעמים מהגים לקוטי עם פסח של הגדה .103

ות של הספרים המוצגים בתערוכה גם, ל"מלבד ההוצאות הראשו: 

 .שלו" אור תורה"ה גליון על ק"כתי הגהות .104

 .שלו הזהר גליון על ק"כתי הגהות .105

  ".עליון מלאכי "הספר גליון על ק"כתי הגהות .106

  ".ד"חב שערי "גליון על ק"כתי הגהות  .107

 .חתותו ביום" געשאק דרשה "בתור שקיבל" המאיר אור "ספר  .108

 .חתותו ביום געשאק דרשה בתור שקיבל, ק"חתי עם" שמח אור "ספר  .109

 .ז"תשי משת, ק"בכתי מוגה מאמר  .110



 .התספורת לפי, 3 לגיל בהגיעו תמותו  .111

 :בפה מיוחדת מוצגים

 .לשיאותו הראשוות בשים אצלם מתפלל היה שהרבי הראשוים"עמודים"ה ארבעת  .112

השי הוא זה שהתפלל אצלו בשים . ו לערך"תשט-י"הראשון הוא זה שהתפלל אצלו בשים תש
הרביעי הוא זה שוצר . ט ואילך"השלישי הוא זה שהתפלל אצלו משת תשי. ח לערך"תשי-ז"תשט

 ,לרביו בו החסידים הראשון שסע" רטר'צ"ושלח לרבי עם מטוס ה, ד"בבית הספר למלאכה בכפר חב
 .ב"באלול תשכ

 .ג"ה תשכ"באור לערב ר, הוגש לרבי בעת ההתוועדות המיוחדת שערך הרבי לכבוד האורחים" עמוד"ה
, וסיפר וביאר את הסיפור הידוע, בה ביאר את מעלת העמוד שהובא, הרבי אמר אז שיחה מיוחדת

ויעהו מיט דעם , ה"ק אביו רביו הגדול במה התפלל בר"ר האמצעי את הוד כ"ק אדמו"ששאל הוד כ
 .כי הכל אלקות והוא לבדו הוא ואין זולתו, שטעדער

 :גם מוצג באותה פיה

 ר"אדמו של השלחן גביל ע, הרבי של היחידות בחדר תמיד מוח שהיה, ההפטרות ספר  .113
 .בו שעמד, ע" ש"מוהר

 למשמר להעבירו הורה והרבי, הזכר" ספר"ה את בו להחזיק במטרה שבה קודש ארון  .114
 .בספריה

 של הקטן התורה ספר את בו להחזיק במטרה ווצר, הקיר על התלוי, קטן קודש ארון  .115
 .הרבי

והיו ,  הממשל הצאריל ידישאסרו ע, ספר התורה הזה הוא של האחים הצדיקים מדפיסי סלאוויטא
 .ת זה"שם קראו בס, בית שים מרובותבמאסר

שהיה מקבל " עליות"ב, ומאז לא מש מתוך ידו, ד"הרבי קיבל את ספר התורה הזה בשלהי שת תשי
 .ובריקוד ההקפות', וה' ת בשבת ובב"בקרה

 .להעביר גם את ארון הקודש הזה למשמר בספריההרבי הורה 

 .הבית והר המקדש בית מודל  .116

שהורה להעבירו , והוגש לרבי בעת חלוקת הדולרים, המודל בה על ידי עופר דב מסידי אוסטרליה
 .למשמר בספריה

 החסידות גדולי
 : הדורותכאן מוצגים ספרים וכתבים אוטוגרפיים מגדולי החסידים במשך

 .הזקן רבו של אחיו, ל"מהרי ק"כתי, תשובה  .117

 .ב"תר ]לבוב[ ,מסטאראשעליע הלוי אהרן הרב ח"הגה מאת, הלוי עבודת ספר  .118

 .באברויסק ק"אבד מרדכי ברוך הרב ח"הגה י"כת, תשובה  .119

 פי ס"מח, וויטבסק ק"אבד ד"בהר אייזיק יצחק הרב ח"הגה מאת, י"כת ת"שו כרך  .120
 .יצחק

 .חמיה דברי ס"מח, מדובראווא בירך' חמי הרב ח"הגה י"כת, תשובה  .121

 .קרעמעטשוג ק"אבד, תומרקין יוסף הרב ח"הגה י"כת תשובה  .122



 .חברון ק"אבד, חייקין משה שמעון הרב ח"הגה י"כת מכתב  .123

 .ע" ש"מוהר ר"אדמו ק"כ בן, א"הרז תמות  .124

 .הכולל ושער קי קב ס"מח, לאוואוט דוד אברהם הרב ח"הגה י"כת, חיבור  .125

 .יקוליוב ק"אבד, יובסקי שלמה מאיר הרב ח"הגה בחתימת מכתב  .126

 .ליובאוויטש תמימים תומכי דישיבת הראשון משפיע, קוגל העדל חוך' ר מכתב  .127

, ועוד השלחן קצות ס"מח, אה חיים אברהם הרב ח"הגה מאת, הסידור פסקי ספר  .128
 .ז"תרצ ירושלים

 מהאמיל אייזיק יצחק רבי
הגאון החסיד רבי יצחק ' הי, ר הצמח צדק"ר האמצעי ואדמו"אדמו, ר הזקן"אחד מגדולי חסידי אדמו

 .ק האמיל"אייזיק אבד
. הרבה לכתוב ביאורים בחסידות, "תולדות יצחק אייזיק"שדפסו בתוך ספר , מלבד תשובותיו בהלכה
 :והבמהדרורתם הראש, ואחדים מהם מוצגים בתערוכה, מהם דפסו כמה ספרים

 .ה"תרע פולטבה, המאורות שי מאמר  .129

 .ז"תרל וילא, מצרים יציאת מאמר  .130

 .ח"תרכ ד"חמ, והשמחה השפלות מאמר  .131

 .ב"תער ברדיטשוב, אריאל חה  .132

 :גם מוצגים בתערוכה

  .652 י"כת, ק"כתי בגוף אחד דרוש  .133

  .158 י"כת, שלו מדרוש העתקה  .134

  .2213 י"כת, שלו מדרוש העתקה  .135

  .2241 י"כת, שלו מדרוש העתקה .136

 מפאריטש הלל רבי
 .הגאון החסיד רבי הלל מפאריטש' הי, ר הצמח צדק"ר האמצעי ואדמו"אחד מגדולי חסידי אדמו
מהם דפסו . וביאורים לדברי חסידות של רבותיו" החות"הרבה לכתוב , מלבד תשובותיו בהלכה

 :במהדרורתם הראשוה, ואחדים מהם מוצגים בתערוכה, כמה ספרים

 .ח"תרכ ווארשא, ההתפעלות לקוטרס באורים לקוטי .137

 .ח"תרע ווילא, הרמון פלח .138

 .ו"תרל ווילא, ועם אמרי .139

 :גם מוצגים בתערוכה

  .1046 י"כת, ק"כתי בגוף דרושיו כרך .140

 .ק"כתי גוף, מכתבו .141



  .1328 י"כת, שלו מדרוש העתקה .142

  .2194 י"כת, שלו מדרוש העתקה .143

 שיאורסאהן יצחק לוי רבי
רוב כתביו . אביו של הרבי,  של יקטריוסלברבה, הגאון החסיד המקובל רבי לוי יצחק שיאורסאהן

 .שכתב בגלה בחסידות ובקבלה בהיותו ביקטריוסלב אבדו
ששלח על ידי הממשל (שאר לפליטה מה שכתב על גליוות הספרים האחדים שהיו בידו בגלותו 

 .ד"תש- ט"בשים תרצ, )כעוש על תעסוקתו בהרבצת הדת, הקומויסטי
 .ע"ר זי"ק אדמו"אל בו כבמכתבים וגם מה שכתב 

בין השים , רם לדפוסע מס"ר זי"ק בו אדמו"וכ, הספרים עם הגהותיו על הגליוןהגיע חלק מבדרך ס 
 .ג"תשמ- ל"תש

 :מתוכם מוצגים בתערוכה

 .ל"תש ת"קה, הזהר על, יצחק לוי לקוטי .144

 .ל"תש ת"קה, תיא על, יצחק לוי לקוטי .145

 .א"תשל ת"קה, ס"הש על, יצחק לוי תורת .146

 .ט"תשל ת"קה, גטין' ומס שמעוי לילקוט, הוספה, יצחק לוי תורת .147

 .ג"תשמ ת"קה, ולפורים לתהלים, הוספה, יצחק לוי תורת .148

 :גם מוצגים בתערוכה

 .ק"כתי, הגליון על הגהותיו עם הזהר .149

דיו ) להיות אתו עמו בגלותו, שסעה אליו(ה "יצרה זוגתו הרבית חה ע, מחוסר דיו במקום גלותו
 .בדיו זה כתבו ההגהות. בצבעים שוים מעשבי השדה

 .קדשוכתב יד , לתהלים ביאור .150

 .קדשו כתב יד מכתב .151

 .ט"תרצ בשת שאסר ביום ותותמ .152

 .ד"תש בשת מגלותו ששוחרר אחרי תמותו .153

אם אמם כך השתה תואר פיו הקדושים אחרי , התפלא, כשראה הרבי את התמוה הזאת לראשוה
 ?ל"האומם זהו אדוי אבי ז,  כלומר?ל"אאז: ורשם אצלו,  שות גלות5

  ציוריםו תמוות
 :בייהם, על הקירות של אולם התעורכה תלויים תמוות וציורים של דיוקן פי רבותיו הקדושים

  ר הזקן"ק אדמו"כ

 למטה. בסקי'גלצ הצייר חתימת עם, ט"תרמ בשת הראשוה ההדפסה', הק פיו תואר .154
 .ץ"ש. וז שיאורסאהן' שמרי' ר ל"המו בחתימת, וברוסית בעברית שורות כמה

 .פגומה. וברוסית בעברית כיתוב למטה. ברוסיה הדפסה', הק פיו תואר .155



 קופירייט. הדפסה. חזן תאלעל ידי , תיא ספרו באותיות מצוייר', הק פיו תואר .156
  .וואשיגטון
D. C.  1924. 

 .ב"תשי ת"קה, הדפסה', הק פיו תואר  .157

158. צייר על ידי צבעים בהוספת, ל"כ. 

 .יעקב חיים הצייר. תיא ספרו באותיות מצוייר', הק פיו תואר .159

 .טיפברון. ק. א הצייר. 'הק פיו תואר .160

 .טיפברון. ק. א הצייר. ותפילין בטלית מלובש' הק פיו תואר .161

162. ליפשיץ יעקב הצייר, ל"כ. 

 .ציור. 'הק פיו תואר .163

  "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ

 .וברוסית בעברית כיתוב למטה. ו"תר ווילא, הדפסה', הק פיו תואר .164

165. מסורה הוצאת, ל"כ. 

166. ג"תשי ת"קה, ל"כ. 

 .טיפברון. ק. א הצייר. ותפילין בטלית מלובש' הק פיו תואר .167

 .ליפשיץ יעקב הצייר. 'הק פיו תואר .168

  ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"כ

 .מוגדלת, המקורית התמוה', הק פיו תואר .169

 .המקורית מהתמוה הדפסה .170

 .המקורית מהתמוה העתק ליטוש .171

 .ליפשיץ יעקב הצייר. 'הק פיו תואר .172

  .1935, זוקרקדל גרטרוד הצייר. 'הק פיו תואר .173

174. ל"כ. 

175. ל"כ. 

176. מאמר אמירת בעת, מטפחת בידו, שטריימל לובש, ל"כ. 

  ].ראה דיון וסקירה לקמן. ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"שוב נראה יותר שהוא ציור מכ[

 .קפלן יצחק חום הצייר. 'הק פיו תואר .177

  ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"כ

 .תמוה. ח"דא וכותב יושב .178



 .ג"תשי ת"קה. ל"ה מהתמוה הדפסה .179

180. צבעים בהוספת, ל"כ. 

 .תמוה. ב"לארה בהגיעו, באיה יושב .181

 .ספרים ארון רקע על ספר מחזיק, הצעירות משותיו שמן ציור .182

 .שמן ציור', הק פיו תואר .183

 .תמוה. בריגא קדשו בהיכל העבודה שלחן ליד יושב .184

 .תמוה פ"ע ציור הדפס. הרבי – חתו ביד ואוחז יושב .185

 .תמוה. הקדושה בידו סומך הרבי .186

  רבי לוי יצחק שניאורסאהן

 .טיפברון. ק. א הצייר. 'הק פיו תואר .187

 .ד"תש בקיץ, מגלותו שחרורו אחרי', הק פיו תואר .188

  הרבי

 .ד"חב רי"אדמו פי ציור רקע על הרבי .189

  ".השביעי דור "הכותרת. אשוויל סיגלית ביבי הציירת. תמוה הדפס

 .מישאל דיה הציירת. ייר על עפרון. 'הק פיו תואר .190

191. ורדיגר אברהם הצייר. ל"כ. 

192. י. ל"כזקן-בן אליהו הצייר ציורים  ש. 

 .טיפברון. ק. א הצייר. ב"תש שת. פדיוות מקבל הרבי .193

 .ליפשיץ יעקב הצייר. בד על שמן. 'הק פיו תואר .194

 .חודיאשווילי מיכאל הצייר. בד על שמן. וכובע טלית עם יושב הרבי .195

 .מאמריו קוטרס באותיות מעוטר', הק פיו תואר .196

197. י באתי מאמר מאותיות מצוייר, ל"כשווארץ מיכל שבח הצייר. לג. 

 .סבראסיא בראד הצייר. בד על שמן. כתר רקע על' הק פיו תואר .198

 .טיפברון. ק. א הצייר. בד על שמן. הסטדר על שען הרבי .199

 כללי

 .ולגאולה לישועה מתפללים, פתוח קודש ארון לפי בטלית מעוטפים יהודים .200

 .רפאלי. צ הצייר. בד על שמן ציור

  סקירה
  )27'  ע724ד גליון "כפר חב(



  
מייסדי , ר הזקן"ק אדמו"טוב וכ- שם-הבעל, יום הולדת שי המאורות הגדולים, י אלול"לקראת ח

שהיא התערוכה הרביעית של  , "תערוכת רבותיו"פתחת , ד"החסידות הכללית וחסידות  חב
  ".  ליובאוויטש- אהל יוסף יצחק - ד "ספריית אגודת חסידי חב"

חפצי , יד  קודשם והעתקות מתורתם-כתבי, בתערוכה זאת מוצגים ספרי רבותיו בהוצאתם הראשוה
  .ציורי ותמוות פי קודש  רבותיו שיאיו השמורים בגוי הספרייה, קודש
ק "כ, ר הזקן"ק אדמו"כ, המגיד  ממעוריטש, טוב- שם-ראווה מיוחדים מוקדשים לבעל-ארוות
ב "ר מוהרש"ק אדמו"כ, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"כ, "צמח צדק"ר  ה"ק אדמו"כ, ר האמצעי"אדמו

"ר מוהריי"ק אדמו"כ,  ע" וו, ע"צשיא דור הרבי.  
' הגאון  החסיד ר, אייזיק מהאמיל' הגאון החסיד ר, ראווה  מוקדשים לגדולי החסידות-כמה שולחות
  . אביו של הרבי–לוי יצחק  שיאורסאהן ' הגאון החסיד המקובל ר, הלל מפאריטש

ב "ר מוהרש"וק אדמ"בין ציורי רבותיו שיאיו מוצגים ארבעה ציורים של תואר פיו  הקדושים של כ
"ים בארון.  שעדיין לא התפרסמו, עחים במשך השק  "קיר שבחדר היחידות של כ-הציורים היו מו

  .ע"צ "ר מוהריי"אדמו
  ).ה"תרצ (1935ורשמה עליהם  שת הציור , על שלושה מהם חתום הצייר גרטרוד ווקרקדל

שבה הוא ראה , ע"ב "והרשר  מ"ק אדמו"אחד מהציורים האלו מבוסס על התמוה הידועה של כ
בעת  , באחד מהם הוא לובש שטריימל ואבט ובידו מטפחת. וראות גם ידיו  הקדושות, יושב על כיסא
  .שי האחרים הם דיוקן פיו הקדושות. אמירת מאמר

גם ראה שיוי קטן . יש הבדל בין תואר פיו הקדושות בארבע תמוות אלו ובין התמוה  המפורסמת
ותבתואר פכלומר שהרבי הוא בכל אחת מהן במצב אחר ואולי אף , יו הקדושות בכל אחת  מהתמו
  :ודבר זה אומר דרשי. בגיל  אחר

או ,  שה אחרי הסתלקותו15,  ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"האם מדובר בצייר שזכר את מראה פי כ
  ?מדובר כאן ביסיון לצייר לפי תיאור  אשים שזכרו את רבו

ואמר שיש  הרבה מן הדמיון בין , חטריק] ה"ע[' יהודה שי' ח הישיש ר"ך את הרהשאלתי על כ
  .אבל יש גם  שיויים קלים, הציורים האלו לתואר פי קודשו

ר "ק בו אדמו"אחרי העיון ראה שיש קצת דמיון בין קלסתר הפים בתמוות האלו ובין קלסתר פי כ
ק "שוסף על תיאורם של אשים שזכרו ותיארו את פי כ, אם כן קיימת גם אפשרות. ע"צ "מוהריי
ר "אדמוק בו "לפי מה שראה אצל כ, שילב בציורים אלו גם כמה מתווי הפים, ע"ב "ר מוהרש"אדמו
  .ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"או שצייר בזה את כ. ע"צ "מוהריי

  ]. ומסתבר כאופן זה האחרון[

  

 



 

 

  תערוכה ה

   הפעילות–ד "תערוכת חב
  השליחות ומבצעי המצוות

  ח"תש'ח כסלו ה" ר–ז "תש'ג בעומר ה"ל



 

  .ה"ב

  פתיחה
ומאז התקיימו באולם הזה ארבע , ד"י אלול תש"אולם התערוכות של הספריה פתח לראשוה בח

 :תערוכות
ד ולכל "רי חב"מוצגים הקשורים לכל אחד מאדמו, תערוכת ספריית ליובאוויטש: ד"י אלול תש"ח. א

 .ד"שטח של פעילות חב
ציורים , חפצים, כתובות, יד-ספרים וכתבי, תערוכת ספריית ליובאוויטש: ה"ג בעומר תש"ל. ב

 .ד בעולם"לגדולי ישראל ולתולדות חב, ד"רי חב"הקשורים לאדמו, ותמוות
 .תערוכת ההגדות אשר בספריית ליובאוויטש: ו"ח יסן תש"ר. ג
ציורי ותמוות , ספרי קודש, קודש-יד-כתבי, חפצי קודש, תערוכת רבותיו: ו"י אלול תש"ח. ד

 .רבותיו שיאיו
,  ליובאוויטש-ד "תערוכת חב: ת התערוכה החמישית"ז פתחת בזה בעזהי"ג בעומר תש" ללקראת
 .השליחות ומבצעי המצוות, הפעילות

השליחות ומבצעי המצוות שיסד , ד לכל עפיה"בתערוכה החמישית הזאת מוצגת הפעילות של חב
 .פיתח והרחיב במשך יובל שים, הרבי

התערוכה הזאת מציגה באופן . ם על ידי שלוחי הרבי ברחבי תבליותר מאלפיים מוסדות מתהלים כיו
  .תמציתי את הפעילות הרחבה הזאת

ד ביובל השים "בשלושה עשר שולחות וארוות ראווה מיוחדים מוצגת עיקרה של פעילות חב
 .מחולק לשלושה עשר ושאים, האחרון

, ירים מארכיון וגזך הספריהצורפו גם פריטים עתיקים וד, לכמה מהושאים המוצגים בתערוכה
  .הקשורים לושא הזה



 

 

  שליחות
, תבלעיקרה של הפעילות הזכרת מתהלת על ידי אלפי השלוחים ששלח הרבי במשך השים לכל קצוי 

 .לכל פיה דחת שבה מצאים יהודים
, ד בכל העולם"לפתוח מרכזי חב, התחיל לשלוח שלוחים, מיד עם קבלת השיאות על ידי הרבי

ותקופה , שזה עתה גמרו חוק לימודם בישיבת תומכי תמימים, השלוחים הם בדרך כלל אברכים
 .קצרה אחרי ישואיהם שלחים לייסד בתי חיוך בעיירות ומדיות הידחות ברחבי תבל

בוסף לפעילותם בימי ששי וזמים הפויים . יבה לא היו פטורים ממלאכה זואמם גם תלמידי היש
להביא , הם אף תרמו את חופשת הקיץ שלהם לסיעה מיוחדת לעיירות הרחוקות, בלימודי הישיבה

הזרוע המבצעת , "מרכז לעיי חיוך"סיעות אלו ושליחות זו אורגה על ידי ה. לשם את מסר היהדות
  ".ח"שליחות המל"והשליחות קראת בשם , חיוךד בעיי "של חב

א את ארגון "יסד הרבי מיד בקיץ תשי, בוסף לשלוחים ששלחו למקומות הידחים בקצבי תבל
צעירי "ו את ארגון "בשת תשט, )5' ה עמ"ראה מבוא לאגרות קודש ח(ק "בארה" ד"צעירי אגודת חב"

מתווה להם תכית עבודה ) תכט'א אגרת ג"אגרות קודש חי(ובאגרת מיוחדת , ב"בארה" ד"אגודת חב
 .בהפצת היהדות והפצת המעייות בחוגים רחבים של הוער היהודי, רטתמפו

 להל ,)7' ראה מבוא שם עמ" (ד"אגודת שי ובות חב"יסד הרבי גם את ארגון , א"באותה שה תשי
  .כשרות וחיוך הכשר בפרט, וטהרת המשפחה, תעמולה לחזק עיי יהדות בכלל

שבמסגרת , "את הטף' הקהל גו"על יסוד הכתוב , "'צבאות ה"א יסד הרבי את ארגון "ובשת תשמ
לעודדם ולחזקם בדרך התורה , הארגון הזה ישפיעו גם הילדים והילדות הקטים על חבריהם

  .והחסידות
באמצעות הצבא המסור והמסועף הזה כבש הרבי את לבבות בי ישראל בכל קצווי תבל לאביהם 

 .שבשמים
ב תמוז על "כאשר הכריז בשיחת י, ח"התחילה בקיץ תשיעיקר הרחבתה של פעילות השליחות הזו 

בשיחות ובאגרות רבות .  פריצת כל הגדרים וההגבלות-" ופרצת"תעמולת הפצת המעייות באופן של 
, תקמא'ח אגרת ו"ראה אגרות קודש חי(ט הדגיש הרבי את הדרישה הזאת "ח ושת תשי"של קיץ תשי

 .)ובסמן בהערות שם
יום הולדתו , א יסן"כאשר הכריז בי, ב"עילות הזאת התחילה בשת תשלעוד שלב בהתרחבות הפ

אז . צריך להגביר אותה ולהרחיבה, שבמקום להאט את הפעילות האיטסיבית בגיל הזה, השבעים
-שת ה,  מוסדות חדשים שייסדו השלוחים במשך השה הבאה71 –" א מוסדות"ועד ע"יסד הרבי את 

 . של הרבי71
כאשר הרבי הכריז על תוכית , ה"בפעילות השליחות התחילה בשבת בראשית תשמהתרחבות וספת 

ואף הודיע אשר הוא , שכל שליח ימה שליח וסף שיעסוק בהפצת היהדות בעירו, "שליח עושה שליח"
א "ה ח"ראה התוועדויות תשמ(יממן שי שלישים מהוצאות השה הראשוה של שלוחים חדשים אלו 

 ).461' עמ
לטכס עצה איך לבצע את המבצע החדש הזה של , פו ראשי השלוחים שבעולם לכס מיוחדמיד התאס

בכל ,  ומאז ואילך,770 –הרבי הורה שהכס יתקיים בסמיכות למרכזה של התועה . שליח עושה שליח
ורגיל היה הרבי להקדיש , ח כסלו"בימים הסמוכים לר" כיוס השלוחים העולמי"שה ושה מתקיים 

 .דת ושימת לב מיוחדת לתוכית הכס הזהשיחה מיוח
השלוחים ; מוצגים ספרים ותמוות הקשורים לושא השליחות, בשלחן התצוגה הראשון הכללי הזה

, לתלמידי הישיבה בקיץ, ח"שליחות המל; אפריקה ואוסטרליה, אירופה, ק"הראשוים שסעו לארה
 .ק"ב ובארה"וכיוסי השלוחים בארה



ד "אגודת שי ובות חב, ד"דברי דפוס הקשורים למוסדות צעירי אגודת חבגם מוצגים בשלחן הזה 
 .ד"שבמסגרתם מתהל חלק גדול ועיקרי של פעילות חב', וצבאות ה

  ד"חב בית
ולארגן לאחד , המשימה הראשוה של השליח היא לייסד מוסדות חוך ברוח התורה עבור הוער המקומי

וכל הקשור להעמדת הדת על תילה , סדות הדת במקוםאת העסקים המקומיים בביסוס והרחבת מו
 .במקומות ידחים אלה

אך בדרך כלל היה קוה או בוה בין מיוחד , לפעמים השליח מהל את כל הפעילות הזאת מתוך ביתו
הוא הבית המרכזי שאליו . שבו המשרד הראשי ועיקר הפעילות שבעיר או במדיה הזאת, לצורך זה

 .ללמוד על היהדות ולפסוע את פסיעותיהם הראשוות ביהדות התורה, ערבאים אשי העיר והו
ראה " (בית ליובאוויטש"הרבי הורה אז שיקרא שמו . ח קה בין כזה בלודון שבאגליה"בשת תשי

עם סיום הבייה שלח לרבי המפתח של ). תתלו ועוד'ו. תשעה'ח ו"חי. תצד'ז אגרת ו"אגרות קודש חי
שם אגרת (אותה הביע באגרת מיוחדת ששלח לרגל המאורע , חת רוח מרובהשהסב לו , הביין

 ).תתקלה'ו
הרבי השיב . לס ומפתח הזהב מסר לידי הרבי'אג-הראשון בלוס" ד"בית חב"ט פתח "בשת תשכ

ואף כתב מכתב , ד תיפתח לאורכה ולרוחבה של המדיה"אשר שרשרת בתי חב, למוסרי המפתח
 ).25-24' עמ, ג"קליפוריה תשל, א מוסדות"ראה אלבום ע(מיוחד לרגל מאורע זה 

 .ושולח מפתח לרבי" ד"בית חב"שכל שליח מקדיש בין ל, במשך השים עשה הדבר לקבוע
ו קבע זאת למבצע מיוחד "דחוכה תשמ' ובשיחה מיוחדת בר ה, ד"הרבי עודד מאד את יסוד בתי חב

א ישתתף בסכום כסף עם אלו שייסדו או ירחיבו את ואמר שגם הו, )400' ה ע"ראה לקוטי שיחות חכ(
 .שבמקום שליחותם" ד"בית חב"

אשר הבית , לקבוע שלט מיוחד בחדר ביתם' ז אף הורה הרבי לילדי צבאות ה"פ ויגש תשמ"בשיחת ש
 ).212-208' ז עמ"ראה התוועדויות תשמ" (ד"בית חב"או החדר הזה הוא 

חלקם מוצג בשלחן , ד"החב-מודלים ומפתחות של בתי, ותד רגילים לשלוח לרבי תמו"מהלי בתי חב
 .תצוגה זה

  המצוותי טק
היהדות שמטרתו להפיץ את , איו מספיק לפעילותו של השליח" ד"בית חב"אמם הבית המרכזי הזה 

המשמשת גם כדי , לצורך זה היה השליח רוכש מכוית מיוחדת. ואת המעייות לכל פה שתהיה
ועל ידה מביא את מסר היהדות לכל , "סוכה יידת"ול" ספריה יידת"ל, לימודיםלהוביל את הילדים ל

 .פיה דחת
ואלו שפועלים מתוכם קראים , "טק המצוות"ד אימץ להן הרבי את השם "בשת תשל

  ".טקיסטים"ה
 ל ידיהרבי לחלק מטבעות או שטרות לצדקה ע' רגיל הי, כדי להראות את הוקרתו לפעילות הזאת

  ".סטיםטקי"ה
 .מפתחות וסמלים של הטקים האלו ששלחו לרבי, בשלחן הראוה הזה מוצגים תמוות

  קיץ מחות
על ידי פתיחת ישיבות , להעיק לו חיוך יהודי, עיקר תשומת הלב של השליח היא הצלת הוער היהודי

 .ב"שיעורי יום ראשון וכיו, גי ילדים, ובתי ספר
, אמם השפעה רבה ועמוקה יותר על הילד היא תקופת חופש הגדול. כל זאת במשך שת הלימודים

 .אשר רבים מהילדים חשופים אז להשפעות שליליות של הרחוב ומקומות הבילוי
 בשיחה מיוחדת בחג .)ז"קיץ תשט(ולבים ) ג"קיץ תשי(על רקע זה יסד הרבי מחה קיץ מיוחד לבות 

, אשר רואים במוחש שבמחות הקיץ ובכלל בימי החופש מלימודים, אר הרביז בי"השבועות תשט
 .ות הרבה יותר מאשר בזמן הלימודים\יכולים לפעול על הערים

  ".מחה אמוה"ושל הבות קרא בשם " גן ישראל"למחה של הבים קבע הרבי את השם 



 ואף דיבר שיחה מיוחדת לפי ,לאות הוקרה מיוחדת ערך אז הרבי סיעה מיוחדת לבקר במחות הקיץ
 .הילדים

שם אף מסופר על ביקורי הרבי במחות הקיץ בשים , "באות דשא"על כל האמור כאן מסופר בספר 
 .כ"תש-ז"תשט

ה קיץ, ד בעולם"ומיד התפשט לכל מרכזי חב. י.הדבר התחיל בשיש לו , אשר השליח מסדר מח
 .ך שת הלימודים הבאהופירותיה יכרים במש, השפעה עמוקה על הילדים

, ב וקדה"בארה, בשלחן ראוה זה מוצגים תמוות של מחות הקיץ בשים הראשוות ליסודן
 .דרום אפריקה ואוסטרליה, אירופה, ק"בארה

  בעומר ג"ל תהלוכת
במחה  ואפילו אים באים לבלות ,אמם יש ילדים רבים שאים באים ללמוד במוסדות החוך של השליח

 . הילדים האלו אסור לשכוחגם על. הקיץ
 יהל מבצע מיוחד ,"מרכז לעיי חוך"בשעה שהרבי עמד בראש ה, עוד בשים שלפי שיאותו

ואף לספר , לספר לפיהם סיפורים מהתורה ומגדולי ישראל, להקהיל ילדים בשבתות, "מסיבות שבת"
 .להם על דיי ומהגי ישראל

להצהיר ברבים על לימוד התורה , רחוב המרכזי של העירמזמן לזמן היו מארגים תהלוכה מיוחדת ב
לאחר , היו הילדים צועדים ברחוב, עם שלטים מיוחדים הקשורים לתורה ולמצוות. ושמירת המצוות

 .ששמעו את דברי ההתעוררות מפיו הקדוש של הרבי
 .יצאה אז לאור חוברת מיוחדת עם תמוות ובאורים. ג"תהלוכה כזאת התקיימה כבר בשת תש

ואם לפי , הרבי יוצא לרחוב המרכזי. ג בעומר"במשך הזמן הוסדר שהתהלוכה הזאת מתקיימת בל
 . לקראת תוכית מיוחדת בגן הציבורי,ומשם צועדים הילדים עם שלטי התורה והמצוות, הילדים

, ב וקדה"בארה, ג ואילך"מתחיל משת תש, בשלחן הראוה הזה מוצגים תמוות מהתהלוכות האלו
 .וכן פריטים מיוחדים הקשורים לתהלוכה, ק ואירופה"ארה

  שבת
תשתדל , אשר כל אשה ובת בישראל, יצא הרבי בקריאה מיוחדת, ד"ד אלול תשל"בשיחה מיוחדת בכ

 .מתחיל מגיל חיוך, וגם הבות שלפי עות השואין, בקיום מצות הדלקת רות שבת קודש ויום טוב
וחומר הסברה בשפות , ד בעולם"טים שוצרו על ידי מרכזי חבבארון זה מוצגים סוגים רבים של פמו

 .כדי לחלקם לשים ובות הרוצות להתחיל בהדלקת רות שבת, שוות
 .או הקשורים לשאר מצוות השבת קודש, כמו כן מוצגים שוים שעשו על ידי מעריצי המבצע הזה

  פסח
החודש ז על כך בהתוועדות שבת פרשת והכרי, את המבצע הזה התחיל הרבי בשים הראשוות לשיאותו

 ).243' א עמ"ראה לקוטי שיחות ח(ד "תשי
אשר כל מי שיש לו , אף מצוה' הי" לו יישר חילי"ו, באותה התוועדות הכריז הרבי כי הוא מבקש

 .לפסח" שמורה-מצות"שישתדל לזכותם ב, השפעה על אשים
 המבצע עד אשר הגיע לממדים והרחיב את, מאז הרבה הרבי לעורר את המבצע הזה בכל שה

 .למאות אלפי יהודים ברחבי תבל" שמורה- מצות"אשר בכל שה מחלקים , עולמיים
שולח חבילות ' ואף הי, לחלק מצות לכל הבאים אליו בערב פסח בכל שה' אף הרבי עצמו רגיל הי

 .כדי לחלקם, ד בעולם"למרכזי חב" שמורה-מצות"
לארגן סדרים פומביים לאשי עירם שמתחילים להתקרב ,  הרבי והגים השלוחיםתבהתאם להורא

 ).851' ב עמ"ו ח"ראה התוועדויות תשמ(ליהדות 
 ומראים להם את סדר ,בימים שלפי הפסח מאספים את הוער". חוויית הפסח"אף מארגים לילדים 

 .אפיית המצות ועריכת הסדר לדוגמה
 .ם בארון הזהמוצגי, פריטים הקשורים למבצע



 .מצויירות ומעוטרות מרהיבי עין, כמו כן מוצגים בו הגדות עתיקות וחדשות

  מועדים
ובמיוחד , ישראל בשמיעת קול שופר- בראש השה משתדלים לזכות רבים מבי. כל מועד והמבצע שלו

התוועדויות , ב"ה תשמ"ראה שיחת ר(מושב זקים ובתי הסוהר , חיילים והמצאים בבבתי רפואה
 ).8' ב עמ"תשמ

מבצע ). 15' ראה התקשרות גליון ח עמ(ד "את מבצע ארבעת המיים בחג הסכות יסד הרבי בשת תשי
ובשה זו , מיים' ב לברך על הד"להזמין העוברים ברחוב וכיו"ד ' ב עמ"זה מתואר באגרות קודש חי

  ".ב והיה בהצלחה רבה"הוסיפו כאן בעיקר ביקור בבתי הבראה וכיו] ז"תשט[
 לשמוע קריאת "יבואו לביהכ, אפילו טף ממש, שכל הילדים, לחג השבועות יסד הרבי מבצע מיוחד

ראה לקוטי שיחות (מ "ח סיון תש"על המבצע הזה הכריז הרבי בשיחה מיוחדת בער. עשרת הדברות
 ).50' ג עמ"חכ

קשורים וכל המבצעים ה, אליו קשור מבצע תורה שיסד הרבי, חג השבועות שהוא חג מתן תורה
 :להרחבת מבצע התורה ולכתיבת ספר תורה

את העולם על ידי לימוד התורה " לכבוש"א יצא הרבי בקריאה "ו בשבט תשל"בשיחה מיוחדת בט
 ).312' ו עמ"ראה לקוטי שיחות ח(

פתחו אז . ג הורה הרבי לחסידיו לייסד ספריות לספרי קודש ברחבי תבל"תשרי תשל' בהתוועדות ו
 .י.ד ב"אחת מהן וסדה על ידי צעירי אגודת חב. ד במדיות שוות"שות בבתי חבעשרות ספריות חד

 . אביו הרב הקדושל שםע" ספריית לוי יצחק"אשר הרבי העיק לה את השם 
, שיסד אז" מבצע תורה"הקשור להרחבת , ד הכריז הרבי על מבצע מיוחד"פ במדבר תשל"בשיחת ש

, הייו שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש, "יה יבה וחכמ–בית מלא ספרים "והוא מבצע 
 .וירבה בשיעורי תורה

, ו הכריז הרבי יסוד מכון מיוחד לריכוז חידושי תורה של רבותיו שיאיו"א תשל"מ' בהתוועדות כ
יק לו את השם ר כךשאח, והוצאתם לאור בקובץ מיוחד. י.עם מרכז אחד בירושלים ומרכז אחד בהע 

  ".רהיגדיל תו"
ח של רבותיו "ח הודיע על פתיחת מכון מיוחד להכת דרושי דא"בשיחה מיוחדת בחג השבועות תשל

אור ", "ר האמצעי"מאמרי אדמו", "ר הזקן"מאמרי אדמו"מכון זה ערך מאז את סדרת . לדפוס
ק "וספרי המאמרים של כ, ע"ש "ר מוהר"לאדמו" תורת שמואל", ר הצמח צדק"לאדמו" התורה
 .י ודפסו"כמאתיים כרכים חדשים שערכו מכת, ע"צ "ר מוהריי"ב ואדמו"מוהרשר "אדמו

עקב שלאותה שה הורה הרבי להדפיס את ספר התיא בכל ' ק פר"ובשיחה מיוחדת במוצאי ש
 .המדיות שבעולם

שישתתפו , א הורה הרבי להתחיל לכתוב ספר תורה מיוחד בירושלים"בשיחות חודש יסן תשמ
ה "ובשיחה מיוחדת באור לערב ר. לדי ישראל שלפי בר מצוה על ידי קיית אותיותויתאחדו בו י

, עבור תלמידיה" תומכי תמימים"הורה הרבי להתחיל לכתוב ספר תורה מיוחד על ידי ישיבת , ב"תשמ
 .עבור התלמידות" בית רבקה"וספר תורה מיוחד על ידי מוסד 

בשלושה , ם היומי"י על תקת לימוד הרמבמ הכריז הרב"בשיחה מיוחדת באחרון של פסח תשד
  ). 229' ז עמ"ראה לקוטי שיחות חכ(וספר המצוות , פרק אחד ליום, שלושה פרקים ליום: מסלולים

 .בארון הזה מוצגים הקשורים לכל אחד מהמבצעים הללו
 טס, כתוב על עור, דף של ספר תורה עתיק: כמו כן מוצגים בו פריטים הקשורים למועדים הזכרים

 .שופרות ועוד, ויד לספר תורה

  חוכה
הדלקת  ואף מארגים ,בחוכה יוצאים לכל מקום לעודד את בי ישראל במצוות הדלקת רות חוכה

 .בפרסומא דיסא, ברחובה של עיר, הרות בחוץ



, שבכל בית יהודי ידליקו רות חוכה, ד הורה הרבי להגביר את ההשתדלות"בשבת פרשת וישב תשל
וכן לזכות את אשי הצבא אשר ,  יחלקו להם בחם מורות ורות להדליקן–לו האפשרויות ומי שאין 

 ).196' ד עמ"ראה שיחות קודש תשל(ק במצוות הדלקת הרות בחוכה "בארה
 .מאז ואילך עורר הרבי על המבצע הזה בכל שה בתקופת ימי החוכה

כאשר הדלקת הרות בפרסום , "לראות ולהראות"בשים האחרוות וסף גם מבצע מיוחד של 
כאשר כולם מחוברים זה , 770-אחת עם הדלקת הרות של הרבי ב- במדיות הגדולות מתקיימת בבת

 .לזה על ידי הלווין
 .מוצגים בארון הזה, פריטים הקשורים למבצע

  פורים
אגודת צעירי "כאשר ציגי , ק"מבצע פורים הוא אחד מהמבצעים הגדולים שמתקיימים כל שה בארה

בתי רפואה ובתי הסוהר לזכות את בי ישראל לשכבותיהם במצוות , מבקרים במחות הצבא" ד"חב
 .משלוח מות איש לרעהו ומתות לאביוים, קריאת המגילה, פורים

הרבים ראשי , במכתב כללי לכל המוסדות, א פה הרבי על ידי המזכירות שלו"בתחלת אדר תשכ
ראה (לארגן מבצע מיוחד להבטיח שכל ילד מקיים את מצוות הפורים , ישיבות מחכים מורים והורים

הצעתי למוסדותי שבחיוך שישתדלו "ואף כתב על כך לאישי צבור , )תקצח'כ אגרת ז"אגרות קודש ח
 יקיימו בעצמם משלוח מות ומתות , וטוב אשר גם קטים מהם,שהערים וערות המחוייבים במצות

  ".לאביוים
, שעח'אגרות ה, ב"ראה אגרות קודש חכ(בפרוס ימי הפורים , יבר וכתב הרבי מידי שהבתוכן דומה ד

 ).ובסמן בהערות שם, תרה'ה
 .כן הרבה הרבי לעורר על המבצע הזה באופן מיוחד במשך כל השים

 .מוצגים בארון הזה, פריטים הקשורים למבצע
שכתבו או דפסו לפי מאות , הכמו כן מוצגים בארון הזה מגילות עתיקות ימים שבאוסף הספרי

 .ג המגלה"ותיאר אותן במדבקה שע, ע רכש ברוסיה"צ "ר מוהריי"ק אדמו"גם כאלו אשר כ; שים

  המשפחה טהרת
, ב"בארהבעת ביקורו הראשון , צ"ע כבר בשת תר"צ "ר מוהריי"ק אדמו"את המבצע הזה התחיל כ

 .בראותו את הבורות בושא הזה בשכבות רחבות
ד "תולדות חב'  מסופר בס, שיסד בעיירות רבות באותה שעה,דת שים לחיזוק טהרת המשפחהעל אגו
 .ב פרק יאצות הבריתבאר

ו תמוז "בשיחה מיוחדת בט. ה לאחד מהמבצעים הקבועים"אמם בתקופתיו קבעו הרבי בשת תשל
לחיזוק טהרת  הורה הרבי להתחיל מבצע הסברה רחב )260-259' ג עמ"ראה לקוטי שיחות חי(ה "תשל

 .המשפחה
ועוד הרבה , לתעמולה מיוחדת גד תכון המשפחה, מ יצא הרבי בקריאה מיוחדת"פ שא תש"בש

 .לעורר על כך בכמה שיחות באותו קיץ
עלוי שיר . לידה וישואים, מקוה, בארון הזה מוצגים פריטים מיוחדים הקשורים לטהרת המשפחה

,  השלוחיםל ידיששלחו לרבי ממקוואות טהרה שבו עמפתחות . עתיקים וחדשים, המעלות ללידה
 .וכל מה שקשור לטהרת המשפחה

 ללידת הרבית ל טובמכתב ברכת מז, כמו כן מוצגים בארון הזה הזמות מקוריות של חתות הרבי
ר "ק בו אדמו"הזמה שכתב לישואי כ, ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"על ידי סבה כ, א"בשת תרס

 .תמות סידור קידושין על ידי הרביו, ע"צ "מוהריי

  מבצעים
 .שהםלזכות בהם את בי ישראל בכל מקום , דרש הרבי לעסוק בכל מצוות התורה, מלבד מבצעי החגים



, מבצע תפילין' הי, בתקופת מלחמת ששת הימים, ז"המבצע הראשון שהרבי הכריז עליו בקיץ תשכ
קרא '  כאמור וראו כל עמי הארץ כי שם ה,שהוא גם מביא ליצחון בי ישראל על הקמים עליהם

 .אלו תפילין שבראש, עליהם
 .ו-ד"יסד הרבי במשך השים תשל, ובאופן מסודר ומאורגן" מבצעים"בשמם , את המבצעים האלו

 :במשך הזמן הזה הוסיף עליהם הרבי עד עשרה מבצעים
;  יבה וחכמיה–ספרים בית מלא ; צדקה; מזוזה; ד הכריז הרבי על המבצעים תורה"במשך שת תשל
ו הכריז על " ובשת תשל.ה הכריז על המבצעים כשרות וטהרת המשפחה"בשת תשל. רות שבת קודש

 .המבצעים חיוך ואהבת ישראל
הרבי עורר , "שת חיוך"ו כ" הכריז על שת תשלי אםכ, לא זו בלבד שהרבי הכריז אז על מבצע חיוך

 את שים עשר הפסוקים ל פהאף הורה לילדים לשן בעו, על כך בכמה התוועדויות במשך הקיץ
 .ל"ומאמרי חז

, שבהמשכם היה הרבי ואם לפי התלמידים, מזמן לזמן היו ערכים כיוסים מיוחדים לילדים
 .ל"ומקשיב לקריאתם את שים עשר הפסוקים ומאמרי חז

 .פריטים הקשורים לכל המבצעים האלו מוצגים בארון ראוה זה

  ומשיח גאולה
הדגיש את הושא הזה , הצפיה למשיח הוא חוט השי ובריח התיכון שעובר בכל הפעילות העיפה הזאת

כל המבצעים האמורים הם הדרכים שעל ידם . הרבי כמעט בכל שיחה שאמר במשך שות שיאותו
 .שתהיה במהרה בימיו, מקרבים את הגאולה השלימה

ע הכריז על "צ "ר מוהריי"ק אדמו"כאשר כ, א"תחלתו של המבצע העקרי הזה היה בשת תש
 ).שמו' ב עמ"ד בארה"תולדות חב' ראה ס" (לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה"

על סיום . התחיל ולא סיים. ב התחיל בכתיבת ספר תורה מיוחד לקבלת פי משיח צדקו"בשת תש
 .ד שבט" וסיימוהו ביו,ל"כתיבתו הכריז הרבי בחורף תש

וכל אחד קה אות מיוחדת בספר התורה , הדפיסו אז עלוים מיוחדים לפרסם את הכתיבה הזאת
 .הזאת

וכן חלק מרשימת קוי , ק"ב ובארה"בארון הזה מוצגים כמה מהעלוים האלו שדפסו אז בארה
 .שרשם באותה שעה, האותיות

עורר הרבי אודות לימוד , ו"החודש מחם אב תשלק מברכים "ערב ש' בשיחה מיוחדת באור ליום ו
 מי אז עורר הרבי על ).484' ו עמ"ראה שיחות קודש תשל" (בין המצרים"בימי " בית הבחירה"בעיי 

 .הלימוד הזה בכל שה בפרוס ימי בין המצרים
ג ומוצ, מודל אחד כזה מסר לרבי. בו כמה מודלים של בית המקדש, כדי להקל על הלימוד הזה
 .בפיה שבתערוכה הזאת

לגאולה '  שהתשוקה והצפי,עורר לפרסם את דברי גדולי ישראל, ו"חשון תשמ-מר' בשיחה מיוחדת בז
 .גורמת לזירוז הגאולה

הה הה משיח "ו" הה זה עומד אחר כתליו"אשר , בשים האחרוות הרבה הרבי להצהיר ולפרסם
הרבי אשר החובה מוטלת על כל אחד לעשות את כל הכריז , א"ז יסן תש"ובשיחה מיוחדת בכ, "בא

 .ולפרסם את בשורת הגאולה בממדים הכי רחבים, שביכלתו להביא לביאת המשיח
ספרים שוים שערכו , שהופצו בתקופה הזאת" היכוו לביאת המשיח"בארון הזה מוצגים שלטי 

 .ה לגאולה וביאת המשיחוכן פריטים שוים הקשורים לושא הצפי, ודפסו בושא הגאולה והמשיח



.  

  . 
  תערוכה ו

 תערוכת החסידות
  טוב- שם- הבעל להולדת שה 300

ח"ת - ח"תש 

  שדפסו חסידות הספרי מוצגים בתערוכה
  "טוב- שם- בעל"ה להסתלקות הראשון ביובל

 ע"תק – כ"תק

  תלויים הקירות על
 החסידות גדולי פי תואר ציורי



  :עריכת התערוכה והקטלוג
  לוין' שלום דובער שי' ת ר"הרה
  וילהלם' יצחק שי' ת ר"הרה
 יעקב מעיר מרדכי פעלדשטיין' ח ר"הרה



 
  ה"ב

 פתיחה
 .ח"י אלול ת"בח, טוב- שם- שה להולדת הבעל300ח ימלאו "י אלול תש"ביום הרביעי ח

תערוכת  "–פתחת תערוכה מיוחדת באולם התערוכות של ספריית ליובאוויטש , לקראת היובל הזה
  ".החסידות

-כ"תק (–" טוב-שם-בעל"בתערוכה הזאת מוצגים ספרי חסידות שדפסו ביובל הראשון להסתלקות ה
 ).ע"תק

י "ת עד ח"יותתקיים בעזה, טוב- שם-  יום ההילולא של הבעל–התערוכה פתחת לקראת חג השבועות 
 .טוב- שם- יום ההולדת של הבעל, אלול

*  
גם בכל משך . לא דפס שום ספר בחסידות) כ"תק- ד"תצ(הקדוש " טוב-שם- בעל"בכל משך תקופת ה

ספר החסידות הראשון . לא דפס שום ספר בחסידות) ג"תקל-כ"תק(תקופת הרב המגיד ממעזריטש 
 .מ"בשת תק, ארעץשדפס לראשוה בק, "תולדות יעקב יוסף"שדפס הוא 

שהיא תקופת , ע" תק–מ "ספרי החסידות הראשוים שדפסו בין השים תק, בתערוכה מוצגים אם כן
  .הדור הראשון של הדפסת ספרי חסידות

אמם כמה מגדולי החסידות כתבו גם ספרים . כמעט כל הספרים הזכרים הם ביאורי החסידות
 .מוצגים גם הספרים האלו בתערוכה, לשלימות בירור הושא. בהלכה וקבלה

רובם מצאים . שכתבו על ידי גדולי החסידות, במשך התקופה הזאת דפסו יותר ממאה ספרים
, טוב- שם- שה להולדת הבעל300המוקדשת למלאת , ת הזאתומוצגים בתערוכה המיוחד, בספריה

ח "ת–ח" תש.  
*  

חייו , ליקוטים מתורתו, שדפסו במשך הדורות, טוב- שם- מספרי של הבעל30-בארון מיוחד מוצגים כ
  .ופעולתו

 .על הקירות תלויים ציורי ותמוות תואר פי גדולי החסדיות במשך הדורות



 

 טוב-שם-הבעל
  טוב-שם-בעל ישראל ביר ק"הרה מורו
 )כ"תק מעזיבוז - ח"ת אוקופ(

כשתים עשרה שה אחרי (ב "טוב התחילו להופיע רק בשת תק-שם-ליקוטים מתורותיו של הבעל
 ):ק רבי יעקב יוסף מפולאה"הופעת ספרי תלמידו הרה

 .ב"תק לבוב, יקרים ליקוטים .1

 .ט ותלמידיו"ת מהבעשולקוטי תור

 .ד"תק מעזירוב, יקרים ליקוטים .2

 .ד"תק זאלקווא, א"ח טוב שם כתר .3

 .ה"תק זאלקווא, ב"ח טוב שם כתר .4

 .ה"תק זאלקווא, ש"הריב צוואת .5

 ממעזריטש המגיד הרב
  ממעזריטש המגיד הרב דובער רבי ק"הרה מורו

 )ג"תקל איפולי - ?(
התחילו , ק רבי יעקב יוסף מפולאה"על ידי הרה, מיד אחרי הדפסת שי ספרי החסידות הראשוים
 :טוב-שם-תלמידו וממלא מקומו של הבעל, להדפיס גם את ספריו של הרב המגיד ממעזריטש

 .א"תקמ קארעץ, ליעקב דבריו מגיד .6

 .לקוטי אמרים

 .ד"תקמ קארעץ, ליעקב דבריו מגיד .7

 .ב"תק לבוב, ליעקב דבריו מגיד .8

 .ד"תק אוסטרהא, ליעקב דבריו מגיד .9

 .ד"תקס קארעץ, תורה אור .10

 .ח"תקס ברדיטשוב, ליעקב דבריו מגיד .11

  ט"הבעש תלמידי

 מפולאה יוסף יעקב רבי ק"הרה
 טוב- שם- הבעל תלמיד

 )ד"תקמ פולאה - ?(
 .ט"בספריו מרבה להביא ולבאר את דברי הבעש. הראשון שהדפיס ספרי חסידות' הוא הי

 .מ"תק קארעץ, יוסף יעקב תולדות .12

 .על התורה

 .א"תקמ קארעץ, יוסף פורת בן .13



 .ת וחידושים"שו, חסידות

 .ב"תקמ קארעץ, פעח צפת .14

 מפולאה מוכיח ליב אריה רבי ק"הרה
 טוב שם הבעל תלמיד

 )ל"תק פולאה - ?(

 .ח"תק קארעץ, אריה קול .15

 .ס"על התורה ואגדות הש

 מאוסטרהא מרגליות מאיר רבי ק"הרה
 טוב שם הבעל תלמיד

 )"תק אוסטרהא - ז"תס לערך(

 .א"תק פולאה, תיבים מאיר .16

 .ת"שו: א"ח
 .ט"מתלמידי הבעש, מאחיו רבי יצחק דוב מיאזלאוויץ' בסופו חי

 .א"תק פולאה, תיבים מאיר .17

 .על התורה: ב"ח

 .ה"תק פולאה, והישר הטוב הדרך .18

 .ע"סימים על דיי שו
 .הר הרביעי מסוד יכין ובועז

 מראשקוב שבתי רבי ק"הרה
 טוב שם הבעל תלמיד

 )ה"תק ראשקוב - ו"תט(

 .ד"תק קארעץ, ל"האריז כוות עם השה מכל תפלה סדר .19

 .ח"תקמ לבוב, העולמות ועליות תיקון כללות סדר .20

 מדוליא שהם משה רבי ק"הרה
 מזלאטשוב מיכל יחיאל רבי ק"הרה של ומחותו טוב שם הבעל תלמיד

 )פ"תק דוליא - צ"ת לערך(

 .א"תקס פולין - רוסיה, משה דברי .21

 .על התורה

 ממעזריטש המגיד הרב תלמידי
 ]התלמידים של ב"הא סדר לפי[

 מבראהילוב משה אברהם רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 ."תק מעזירוב, קדושים מים .22



 .ת"על סדר קדשים וקצת שו

 סק'מליז אלימלך רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ז"תקמ סק'ליז - ז"תע(

 .ח"תקמ לבוב, שושה ליקוטי .23

 .אותיות דרבי עקיבא: ועמו. ב מועם אלימלך"ח

 .ד"תק סלאוויטא, אלימלך ועם .24

 .ד"תקס פולאה, אלימלך ועם .25

 .ב"תקס פולאה, אברהם ברית .26

 .ק רבי אלימלך"בסופו ההגות האדם מהרה

 מפיסק הלוי מאיר ר"ב אליעזר רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ה"תק אחר - ?(

 .ז"תקמ שקלאוו, השדה שיח .27

 .דרושים

 .ה"תק שקלאוו, השדה ריח .28

 .דרושים
 .א"ח

 ].ה"תק [שקלאוו, השדה ריח .29

 .דרושים
 .ב"ח

 מזלאזיץ בימין רבי ק"הרה
 מזלאטשוב מיכל יחיאל רבי ק"הרה של המובהק ותלמידו ממעזריטש המגיד תלמיד

 טוב- שם- הבעל מתורות בספריו מביא
)? - ב"תק( 

 .ג"תק לבוב, דודים אהבת .30

 .פירוש על שיר השירים

 .ד"תק לבוב, בימין חלקת' פי עם פ"הגש .31

 .ו"תק מיקוביץ, בימין אמתחת .32

 .על מגלת קהלת

 מזיטאמיר וואלף זאב רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ז"תק זיטאמיר - ?(



 .ח"תק קארעץ, המאיר אור .33

 .על התורה ומועדים

 .ו"תקס קארעץ, המאיר אור .34

 סטאוב- מהולשיץ בלוך יוסף רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד
 )"תק -  ד"תפ(

 .ב"תק לבוב, יוסף גזי .35

 .על התורה

 מרובא הלוי יאסקי יוסף רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ס"תק - ?(

 .ג"תקס מיקאוויץ, יוסף יסוד .36

 .ווטריקון על השמות ועשר ספירות' גימ

 .ג"תקס מיקאוויץ, יוסף לקוטי .37

 .ס"חדושים על הש

 ]ייבי רב [מאוסטרהא יוסף יעקב רבי ק"הרה
 ממזריטש המגיד תלמיד

 )א"תק - ח"תצ(

 .ב"תק סלאוויטא, ייבי רב .38

 .על התורה ועוד

 .ח"תקס אוסטרהא, ייבי רב .39

 מקוריץ אייזיק יצחק רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ח"תקמ -  ג"תקי(

 .ו"תק לבוב, עולם כהות ברית .40

 מזלאטשוב דובער ישכר רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד והרב מזלאטשוב מיכל יחיאל רבי ק"הרה תלמיד

)? - ה"תק( 

 .ח"תק דובא, עיי בת .41

 .ת"ס ושו"על הש' חי

 .ח"תק דובא, צדק מבשר .42

 .על התורה



 יץ'מקוז ישראל רבי ק"הרה
 סק'מליז אלימלך ורבי ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ה"תקע - ג"תצ(

 .ד"תקס אווידוואהר, הגולה באר .43

 .יץ'בסופו ביאורים מהמגיד מקוז

 מבארדיטשוב יצחק לוי רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד
 )ע"תק - ק"ת(

 .ו"תקס זאלקווא, לוי קדושת .44

 .ד"תק מעזירוב, "זכירות"ה על פירוש .45

 .ט"תקס בארדיטשוב, ל"מה הערות עם משיות .46

 .סדר מועד

 .ט"תק מיקאוויץ, רבות מדרש .47

 .אמם לפועל לא דפס. ד"צ מבא"ק רלוי"בשער אמר שדפס בו פירוש הרה
 .שם

 מוויטעבסק מעדל מחם רבי ק"הרה
  ממעזריטש המגיד תלמיד

 ק"לארה ז"תקל בשת חסידים קבוצת בראש עלה
 )ח"תקמ טבריה - צ"ת לערך(

 .ד"תק מעזירוב, הקודש אגרת .48

 .ק רבי אברהם מקאליסק ורבי חיים חייקא מאמדור"ועם ליקוטים מהרה

 .ס"תק זאלקווא, הקודש אגרת .49

 מטשעראביל חום מחם רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד
 )ח"תק - ץ"ת(

 .ח"תק סלאוויטא, עיים מאור .50

 .על התורה וליקוטים

 .ח"תק סלאוויטא, לב ישמח .51

 .ס"על אגדות הש

 .ס"תק זאלקווא, לב ישמח .52

 .ע"תק פולאה, עיים מאור .53

ל"ועמו ישמח לב ה. 



 מפשעווארסק משה רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ו"תקס - ?(

 .ע"תק מעזריטש, משה פי אור .54

 .על התורה וחמש מגילות

 מסדילקוב אפרים חיים משה רבי ק"הרה
 התולדות ובעל ממעזריטש המגיד מתלמידי, טוב-שם-הבעל כד

 )ס"תק מעזיבוז - ח"תק(

 .ע"תק קארעץ, אפרים מחה דגל .55

 .על התורה

 מייזליש עוזיאל רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ו"תקמ - ד"תק(

 .ג"תקס זאלקווא, הצבי תפארת .56

 .ביצה' על מס' חי

 "הפלאה"ה בעל פחס רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ה"תקס פרקפורט - צ"ת(
אחד מהם , אמם ספריו בגלה הדפיס בחייו. ו"על התורה לא דפס עד שת תקפ" פים יפות"ספרו 
 :הוא

 .א"תקס אופיבך, המקה .57

 . קידושיןדושים על מסכתחי

 "תיא"ה בעל הזקן ר"אדמו, זלמן שיאור רבי ק"הרה
 ממעזריטש המגיד תלמיד

 )ג"תקע פיעא -  ה"תק לאזי(
ת תקיא, ר הזקן"ק אדמו"התפרסם ברבים ספרו של כ, ב"כבר בשו הזקן לא . ספר התאלא שרבי
 .רצה להדפיסו

ואז , )מלשון ההקדמה" (ס במאוד מאוד"רבו כמו רבו הט"עד אשר , כעבור כמה שים רבו ההעתקות
  .הסכים רביו הזקן למסרו לדפוס

הלכות תלמוד תורה וברכת : השים מהם בהלכ. עוד שלושה מספריו דפסו בחייו בכמה מהדורות
 .ההין

  .ממו אמם לא ראיו אף טופס, "ל"פ וסח האריז"סדור תפלה ע"השלישי הוא 

 ].ג"עותק הסדור שהדפיס בקאפוסט תקס, באוסף רבותינו שבגלות מוסקבה, אחר כך נמצא[

 .ז"תק סלאוויטא, תיא .58

 .ט"תק זאלקווא, תיא .59



 .ה"תקס זאלקווא, תיא .60

 .ה"תקס אחר זאלקווא, תיא .61

 .ה"תקס אחר זאלקווא, תיא .62

 .ו"תקס שקלאוו, תיא .63

 .ד"תק שקלאב, תורה תלמוד הלכות .64

 .ט"תק לבוב, תורה תלמוד הלכות .65

 .א"תקס זאלקווא, ההין ברכת לוח .66

 .ג-א"תקס קארעץ, ההין ברכת לוח .67

 ].ד"תקס [לבוב, ההין ברכת לוח .68

 המגיד הרב של תלמידיו תלמידי
 ]התלמידים של ב"הא סדר לפי[

 מסטריזוב ליב' ארי אברהם רבי ק"הרה
 יץ'מקוז ישראל רבי המגיד תלמיד

 .שכתב שיר על הספר, ק רבי משה טייטלבוים מאוהל"רבו של הרה

 .ד"תקס לבוב, פה אבן .69

 .ע"ע אה"על שו

 .ה"תקס זיטאמיר, השמים אותות .70

 .ט"שבת ויו, תפילין, על הלכות מילה

 זעליחוב-מאפטא הכהן אהרן רבי ק"הרה
 מייזליש עוזיאל ורבי סק'מליז אלימלך רבי ק"הרה של תלמיד

 )ג"תקס אחר - ?(

 .ס"תק זאלקווא, לצדיקים הגוז אור .71

 .ג"תק לבוב, שבת עוג .72

 .שבת' על מס

 מטאריגראד הורביץ אליעזר רבי ק"הרה
 מלובלין" חוזה"וה סק'מליז אלימלך ורבי מזלאטשוב מיכל יחיאל רבי ק"הרה תלמיד

 )ו"תקס - ?(

 .ז"תקס לבוב, התורה וכבוד מגדים ועם .73

 .על התורה

 מירוסלב מעדל זכריה רבי ק"הרה
 רבו אודות אגרתו ובו, "אלימלך ועם"ה את לראשוה ל"והו, סק'מליז אלימלך רבי ק"הרה תלמיד

)? - ה"תק( 



 .ע"תק פולין- רוסיה, צדק דרכי .74

 .ההגות טובות

 בלוך גבריאל חיים רבי ק"הרה
 "יוסף גזי"ה בעל, מהולשיץ יוסף רבי של בו

 .ג"תקס ברעזיץ פוד, עימה אמירה .75

 .על אגדות ומדרשי פליאה

 .ט"תקס לבוב, וף יפה .76

 .הגדה של פסח עם פירוש יפה וף

 הכהן עוזר חיים רבי ק"הרה
 החסידות מגדולי הרבה בספרו מביא

 .ט"תקס דובא, אשכול חל .77

 .על התורה

 מדראהביטש חמן ישראל רבי ק"הרה
  "יוסף גזי"ה בעל, מהולשיץ יוסף רבי תלמיד

 .ד"תקס ליוורו, המלך פקודת .78

 .ם והספדים"ביאורים על הרמב

 מבארדיטשוב יצחק לוי ברבי מאיר רבי ק"הרה
 )ו"תקס - ?(

 .ג"תקס מעזירוב, א"ח תורה כתר .79

 .ם"מסכתות ורמב, על התורה

 .ו"תקס זיטאמיר, ב"ח תורה כתר .80

 מברסלב חמן רבי ק"הרה
 טוב-שם-הבעל כד

 )א"תקע אומן - ב"תקל(

 .ח"תקס אוסטרהא, ן"מוהר לקוטי .81

 .ט"תקס ד"חמ, ן"מהר לקוטי .82



.  
 .ה"ב

  תערוכה ז

 תערוכת רביו הזקן
  הזקן רביו לגאולת שה 200

  מלאדי זלמן שיאור רבי ר"אדמו ק"כ
  ערוך והשלחן התיא בעל

 ט"תש - ט"תק כסלו ט"י

  הזקן רביו ספרי מוצגים בתערוכה
  החדשות והוצאות הראשוים דפוסים

  מחיבוריו עתיקות והעתקות הקדושה-ידו-כתבי
  הקדוש דיוקו וציורי קודש חפצי

  ט"תש'ה יסן א"י עד כסלו ט"י

 



 

 ה"ב

 פתיחה
 .ט"ט כסלו תק"בי, ר הזקן ממאסרו"ק אדמו" שה לגאולת כ200ט ימלאו "ט כסלו תש"ביום השלישי י

תערוכת  "–פתחת תערוכה מיוחדת באולם התערוכות של ספריית ליובאוויטש , לקראת היובל הזה
  ".רביו הזקן

- ידו- כתבי, דשותהן הדפוסים הראשוים והן ההוצאות הח, בתערוכה הזאת מוצגים ספרי רביו הזקן
 .חפצי קודש וציורי דיוקו הקדוש, הקדושה והעתקות עתיקות מחיבוריו

; שאותה או חוגגים עתה, ר הזקן"ק אדמו"בתחלת קטלוג התערוכה תבוא סקירת מאסר וגאולת כ
ת תקה בשת תקס"הראשויה בשא"ט והש. 

  .במסמכים מופיעים שהם כפי, הישן הרוסי הלוח לפי הם לקמן הזכרים הלועזים התאריכים



 

 

  והגאולה הראשון המאסר
 1798) במאי 8 (ח"תק סיון' ד

מאסף צעירים פורקי , אשר כאילו רביו הזקן קושר קשר, אחד מווילא מגיש מלשיות גד רביו הזקן
', גובים וגוזלים וכו, חסידיו חיים חיי פאר והוללות וללא מסגרת חוק, מסייע למהפכה הצרפתית, עול

 .ולכן מייעץ לקיסר להגלותם לערבה
 1798) במאי 10 (ח"תק סיון' ו, השבועות חג

צורת , חג השבועותהכתיבה בעיצומו של [אותו מלשין מגיש מלשיות וספת גד שלטוות העיר ווילא 
 ]. לא היה יהודימי שערך והגיש את המלשיותש, לכאורה, החתימה העברית המעוותת מורים

 1798) באוגוסט 11  (ח"תק אלול' י
 .פרוקורור מגיש את המלשיות אל הקיסר-הגרל. פתח התיק גד רביו הזקן

 1798) באוגוסט 14   (ח"תק אלול ג"י
 . המלשיותהוראת הקיסר לברר את תוכן

 1798) באוגוסט 16  (ח"קת אלול ו"ט
 .את הושאלברר , את הוראת הקיסר, פרוקורור מודיע אל המושל האזרחי של ליטא-הגרל

 1798) באוגוסט 30  (ח"תק אלול ט"כ
ראשי עדת חסידיו ויחד אתו גם את , המושל האזרחי של ליטא ממליץ לקחת את רביו הזקן לחקירה

 .אשר בליטא
 1798) בספטמבר 12  (ט"תק תשרי ג"י

 .הקיסר מצוה לעצור את רביו הזקן וראשי החסידים ולשלוח לפטרבורג לחקירה
 1798) בספטמבר 15  (ט"תק הסוכות דחג' ב

הזקן ולשלחו לעצור את רביו , את הוראת הקיסר, פרוקורור מודיע אל מושל בילורוסיה-הגרל
 .לפטרבורג לחקירה

 החג של האחרוים ימים
 .באים לאסור את רביו הזקן ולהובילו לפטרבורג לחקירה

 1798) בספטמבר 29  (ט"תק תשרי' ל
 .בליווי קצין ושי חיילים, פרוקורור כי הוא שלח את רביו לפטרבורג-מושל בילורוסיה מודיע אל הגרל

 1798) באוקטובר 7 (ט"תק ח"מ' ח
 שבו היה אסור –מבצר פטרופבלסק  הגיע לפטרבורג פרוקורור מודיע למושל בילורוסיה שרביו-הגרל

 .ר הזקן"ק אדמו"כ
הקיסר מצוה להכין שאלות מקיפות ומפורטות עבור רביו הזקן בשפת היהודים על חלק מהשאלות 

 .ק"ועל חלקם בכתב באריכות בלה, פ"השיב רביו בע
ועל שאר . רצתאודות האשמת סיוע למהפיכה הצרפתית ושאר ההאשמות היתה כמובן הכחשה מ

במעה הזה ביאר . ק"השאלות אודות מהותה של התועה החסידית השיב רביו בארוכה בכתב בלה
, רדיפות המתגדים, חכמת הקבלה, דרושי החסידות, וסח התפלה, את תוכן עין התפלה בכווה

 .ק ועוד"תמיכת עדת החסידים שבארה, מעמד
 1798) באוקטובר 11  (ט"תק ח"מ ב"י

 שלח . מסר לתרגוםהכתב רל על ידי) ח"ט מ"בי(בפטרבורג אין מי שיתרגם ולכןפרוקורור אל מושל -הג
 .כדי שיתורגם שם לרוסית, ליטא



 1798) באוקטובר 28  (ט"תק ח"מ ט"כ
 .מושל ליטא מאשר את קבלת העדות של רביו הזקן ומודיע שתתורגם בקרוב

 כסלו' ד
 .עם תרגום לצרפתית, מושל ליטא שולח בחזרה את העדות של רביו הזקן

פרוקורור קיבל את התרגום סקר לפי הקיסר את השתלשלות המאורעות ותוצאות - אחרי שהגרל
 .החקירות

 1798) בובמבר 16  (ט"תק כסלו ט"י
 .הקיסר מורה לשחרר את רביו הזקן

 1798) בובמבר 17  (ט"תק כסלו' כ
 .בילורוסיהפרוקורור כותב ותן לרביו הזקן תעודת שחרור וכותב על כך אל מושל -הגרל

 1798) בדצמבר 15  (ט"תק טבת ח"י
להיח לקהלה החסידית מושל בילורוסיה מודיע אל ממשל וויטבסק על שחרור רביו הזקן ועל ההוראה 

 .בקיומם הקודם
קודש -אגרות. 76-17'  עמ4גליון " ד"כרם חב" המסמכים הקשורים לכל האמור לעיל דפסו ב:מקורות

  .23'  עמ551גליון " ד"כפר חב. "קו' עמ

 ].רז ואילך' ובמהדורה החדשה של אגרות קודש ע[

: חקירה ושחרור ראשי חסידי רביו אשר בווילא, התקיים גם מאסר, במקביל לכל האמור לעיל[
 אחר כךחלקם שלח . לחקירה ודרישה, ח"מראשי החסידים בליטא עצרו בתחלת מעשרים ושים 

ט כסלו הורה הקיסר לשחרר את "בי. פ הוראה להחזירם חזרה לווילא"ע, אך עצר בדרך, לפטרבורג
 ].ולעת הדלקת ר החמישי שוחררו כולם לביתם, ח כסלו"ההוראה הגיעה לליטא בכ. כולם

 והגאולה השי המאסר
הן גד , מלשיויות וספותוהוסיפו למסור , רי השחרור מהמאסר הראשון לא שקטו מתגדי ווילאגם אח

 .רביו הזקן והן גד תועת החסידים בכלל
 .ס הגישו מלשיות וספת אל הקיסר להרשות לחסל את התועה החסידית"בתחלת חורף תק

 1799) בדצמבר 7 (ס"תק כסלו' כ
לתועה החסידית שבהתאם להוראת הקיסר חייבים להיח , ל ליטאפרוקורור משיב אל מוש-הגרל

 .להתקיים
 1800) ביואר 23  (ס"תק שבט' ח

לתועה החסידית מושל ליטא מודיע אל המשטרה הווילאית על הוראת הקיסר כי חייבים להיח 
 .להתקיים

 1800) באפריל 23  (ס"תק אייר' י
מלשיות ארוכה גד מגיש אל הקיסר , מי ששימש רב בפיסק וכעת גר בווילא, מתגד בשם אביגדור

 .רביו הזקן וגד שיטת החסידות בכלל
ומסיק מכך שתועת , "ש"צוואת הריב"במלשיות הזאת מרבה להקשות על הדברים האמורים ב

אשר קה , לפיטורו מרבות פיסקמתלון על אשר החסידים הביאו . צבי- החסידות היא המשך לשבתי
בסוף חוזר . )על ידי המתגדים, ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב"אחרי שגורש משם הרה(בכסף מלא 

ק כדי "ומסכם אשר רביו הזקן שולח מעות לארה, )ט"של שת תק(שוב לתוכן המלשיות הראשוה 
 .לסייע לממשלת תורכיה

 1800) ביוי 7 (ס"תק סיון ו"כ
את הוראת הקיסר , ליטארוקורור מודיע בכמה מכתבים אל מושל ליטא ואל התובע הכללי של פ-הגרל

 .לברר את טיבן של התביעות בהלשה



 .שאליה שייכת עיר פיסק, המושל והתובע הכללי של ליטא העבירו את התיק לבירור במיסק
 1800) ביולי 12  (ס"תק א"מ' ב

להאשמותיו שאין יסוד , פרוקורור-ל ליטא אל הגרלכותב מוש, אחרי קבלת תוצאות הבירורים
 .ותביעותיו של אביגדור

 1800) ביולי 30  (ס"תק א"מ' כ
המלשיות והמאסר מספר את כל פרטי . מה שהעלה הוא עצמו בחקירותיו, מושל ליטא כותב לו שוב

 .ואשר אחרי החקירות לא מצא הקיסר שום שמץ בדרכי החסידים והורה להוציאם לחירות, שוןהרא
מושל . שוב שלחה הוראה לברר את תוכן תביעותיו הכספיות של אביגדור בקשר לרבותו בפיסק

 .ליטא השיב שאין בזה כל קשר לפלך ליטא
 1800) באוקטובר 15  (א"תקס ח"מ' ח

 .פרוקורור כי העביר את בירור תוכן התביעה לידי עיריית פיסק- מושל מיסק מודיע לגרל
 1800) באוקטובר 30  (א"תקס ח"מ ג"כ

להביא את רביו , פרוקורור החדש הוראה למושל בילורוסיה- למרות כל האמור לעיל שולח הגרל
 .הזקן לפטרבורג לחקירה

 1800) בובמבר 9 (א"תקס כסלו' ד
 .ג בליווי משטרתירביו אסר ושלח שוב לפטרבור

 1800) בובמבר 13  (א"תקס כסלו' ח
הבירור שלו אודות רביו בצירוף תוצאות , מושל בילורוסיה מודיע על כך במכתב אל הגרל פרוקורור

 .מרבה בשבח רביו הזקן. אשר יש להם משמעת לשלטוות ומעולם לא מצא בהם דופי, הזקן וחסידיו
 1800) בובמבר 16  (א"תקס כסלו א"י

לקחת משם מסמכים , להטיל צו חיפוש על בית רביו, הגרל פרוקורור מורה למושל בילורוסיה
 .שימצאו ולשלוח אותם אליו לפטרבורג

* 
" ש"צוואת הריב"כשהגיע רביו הזקן לפטרבורג מסרה לו רשימת הקושיות של אביגדור על הספר 

רביו השיב . ט סעיפים"בסך הכל י. ר הושאיםק ובשא"ומלשיויותיו גד רביו הזקן בעין מעות ארה
 .על כל טעותיו באריכות גדולה

 1800) בובמבר 26  (א"תקס כסלו א"כ
להעביר את התיק אל והקיסר מורה , הגרל פרוקורור סוקר לפי הקיסר את תשובותיו של רביו הזקן

 .כדי שיערכו דרישה וחקירה בתוכן המלשיות והתשובות, הסיט
 1800) בובמבר 27  (א"תקס וכסל ב"כ

השלישית של הסיט והסיט מעביר את ושא החקירה למחלקה , התיק וההוראה מסרים לידי הסיט
 ).הבולשת(
 1800) בובמבר 28  (א"תקס כסלו ג"כ

חתימת ערבים שהוא אחרי , עם העברת התיק לסיט מורה הקיסר לשחרר את רביו הזקן ממאסרו
 .ולא יצא את העיר עד אשר יותר לו, ישאר בעיר פטרבורג

 1800) בובמבר 29  (א"תקס כסלו ד"כ
לאזיא חותמים על תעודה  ואמי קהל ,הספרים וכתבי היד שבבית לקחים, החיפוש בבית רביו מתבצע

 .בה מאשרים את דבר לקיחת הכתבים והספרים מהבית וחתימת הבית, מיוחדת
 1800) בדצמבר 22  (א"תקס טבת ח"י

והספרים ) 14(הכתבים בצירוף מכתב ורשימת , הספרים והכתבים שלקחו מבית רביו מסרים לסיט
)103.( 



 1800) בדצמבר 28  (א"תקס טבת ד"כ
ומסה להוכיח , העולםבו מעתיק מהמבואר בתיא אודות פשות אומות , אביגדור מגיש מלשיות וספת

 .ומציע שיאסרו ראשי עדת החסידים ולהביאם לחקירה, מכך שהתועה החסידית מזיקה למדיה
 1801) פברואר - יואר (א"תקס אדר – שבט

 .שבהמשכה שאר רביו הזקן בפטרבורג, חקירת הסיט משכה כמה חדשים
 1801) מרץ תחלת (א"תקס יסן תחלת

- ט"שהתקבלו בשים תקאליה מצרף שי תעודות , קשה אל הקיסר פאוולרביו הזקן פוה במכתב ב
 .בהוראת הקיסר, בהן מקבלת התועה החסידית חופש פעולה מלא, ס"תק
 1801) במרץ 11  (א"תקס יסן' ט

 .הקיסר פאוול רצח ובו אלכסדר מוכתר לקיסר רוסיה
 1801) במרץ 21  (א"תקס יסן יט

 .הקיסר אלכסדר מורה לשחרר את רביו הזקן לביתו
 1801) במרץ 29  (א"תקס יסן ז"כ

, רשיון מלא שקיבלשלחת הודעה מפטרבורג למושל רוסיה הלבה אודות שחרור רביו לביתו ואודות 
 .להמשיך בהפצת החסידות בכל פלך רוסיה הלבה בלא כל הפרעות מצד אף אחד

 .עד לסיום בירור הושא בסיט, בורג מרצוואמם רביו הזקן שאר בפטר
לא פסקו "ועל אשר , לערך באותה תקופה פה המלשין אביגדור בטעה על השחרור שיתן לרביו הזקן

גד הדת והמלוכה"עליו ולא על כת ה ו ". ל שום דין מורדו לו את תשובותיו של רביהוא מבקש שית
 .יח גדםכדי שישתדל להוכ, הזקן על המלשיות שלו

 1801) באפריל 11 (א"תקס אייר' י
 .החקירהמצורפות אל תיק , שבמכתב רביו הזקן אל הקיסר פאוול, שי התעודות הזכרות

 1801) מאי (א"תקס סיון
העיויים שלו מההלשות בו מגולל את כל פרשת , רביו הזקן פוה במכתב בקשה אל הקיסר אלכסדר

לכן מבקש למוע מאביגדור מלהפריע יותר את מוחתו , תוהמאסרים במשך השתיים האחרוו
 .ומלהצר את תועת החסידות

 1801) אוגוסט (א"תקס אלול
, לחרוץ משפטי.. פקודה תיתן "ומסיים , עם תוכן דומה, רביו הזקן כותב מכתב בקשה וסף אל הקיסר

כי לא יעיז איש להחריד אותי ואת החסידים בדבר הלשה , ולצוות בכל מקום שיושבים שם יהודים
  ".ויצוו להשיב לי את הזק שסבלתי.. שאין בהם ממש 

 .ובמקום לחזור לביתו בלאזיא מתיישב בלאדי, באותה תקופה עוזב רביו הזקן את פטרבורג
 1804) בדצמבר 9 (ה"תקס טבת ח"י

  ):53(ובו כס סעיף מיוחד , הקיסר אלכסדר חותם על חוקת היהודים
 רוצה אחד מחה שאין לקודה הגיע והפירוד, הקהילה בקרב פילוג וצר מקום באיזשהו אם

 לעצמו כסת בית לבות מהם לאחד מותר אזי, כסת בית באותו השי המחה עם ביחד להתקיים
 .משלו רבים ולמות

בלי הפרעות , בסעיף זה יתן הרשיון לעדת החסידים לבות בכל עיר בית הכסת ולמות רב משלהם
 .מצד המתגדים

-אגרות. 108-79'  עמ4גליון " ד"כרם חב" המסמכים הקשורים לכל האמור לעיל דפסו ב:מקורות
.  ואילך237' א עמ"ח" חסידים ומתגדים. "ח-ב' עמ" ספריית ליובאוויטש. "קיא-קז' קודש עמ

 .ד' עמ" ר האמצעי"מאסר וגאולת אדמו"

 ].ער ואילך' ובמהדורה החדשה של אגרות קודש ע[



 התיא ספר
רבות אשר שואלין תשובות על שאלות "שהוא כולל , אודות ספר התיא כותב רביו הזקן בהקדמתו

פשם בעבודת ה"בעצה כל או תמיד כל אחד לפי ערכו לשית עצות בתייות כי אין הזמן לה', ש דמדי
על כן רשמתי כל התשובות , וגם השכחה מצויה, גרמא עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות

  ".על כל השאלות למשמרת לאות
שמיד בתחלת שיאותו היה כל חסיד כס ליחידות אל רביו הזקן והיה מקבל הדרכה אישית , כלומר

,  אז הותקו תקות מיוחדות,הספיק לכולם תרבו החסידים והזמן לא אחר כך. 'בעבודת ה
שהן הגבלות רבות על החסידים מתי יכולים לבוא ללאזיא , "תקות לאזיא"המפורסמות בשמן 

 .ומתי יכולים לבקש להתקבל ליחידות
, בספר התיא" כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות"בהתאם לזה רשם רביו הזקן את תוכן 

 .ד"והוא ספר היסוד לחסידות חב, "'לשית עצות בפשם בעבודת ה"שממו יוכלו החסידים 
ו הוגה מחדש "בשת תק. ב"לערך בשת תק, על ידי העתקות, ספר התיא מסר לפרסום ברבים

 .ז"כסלו תק' ההדפסה גמרה בכ. והושלם על ידי רביו הזקן ומסר לדפוס
כלומר בין השים ,  בעשור הראשון להדפסתוכבר. ודפס שוב ושוב, הספר חטף מיד על ידי החסידים

יא לפחות , ו"תקס- ז"תקדפס ספר הת6פעמים . 
* 
 :ההוצאה הראשוה כללה רק שי החלקים הראשוים

 .שער היחוד והאמוה) לקוטי אמרים ב) א
  ".אגרת התשובה"בהוצאה השיה וסף לה גם החלק השלישי 

ומסרה , "אגרת התשובה"ערך רביו הזקן מחדש את , ו"לקראת ההוצאה הששית שדפסה בשת תקס
 .לדפוס במצורף לספר התיא

הדפיסו ביו הקדושים , )ג"ד טבת תקע"בכ, ר הזקן"ק אדמו"אחרי הסתלקות כ(, ד"בשת תקע
 .קוטרס אחרון) ה. אגרת הקודש) ד: ובו הוסיפו עוד שי חלקים, הוצאה חדשה של ספר התיא

 .מעתה ואילך כוללות כל הוצאות של ספר התיא חמשה חלקים

 יד כתבי
שפקדה את בית רביו הוא שרף כראה בשריפה הגדולה . קדשו של ספר התיא לא שמר-יד-גוף כתב

, שרדה ושמורה בארכיון הספריה, ק"מוגהת בכתי" אגרת התשובה"אמם . ע"הזקן בלאדי בשת תק
  .והוא המוצג הראשון שבתערוכה

ספרים המתוארים כאן . במספר הפריט שבתערוכה, ממוספרים כאן, כל הפריטים המוצגים בתערוכה[
 ]:כהאים בספריה ואים מוצגים בתערו, בלי מיספור

 ר"אדמו ק"כתי גם מקומות בכמה. ק"כתי חלקו". צדק צמח"ה ר"אדמו ק"כ דרושי הכולל כרך .1
 .ע" ש"מוהר

 .ק אביו רביו הזקן"ק כ"מוגהת בכתי, ר האמצעי"ק אדמו"בכתי" אגרת התשובה"כולל גם 

18X24רצד דף, )1. (מ" ס. 
 .1018' י מס"אוסף כתה

 כתב יד גוף הם אם ברור לא עדיין אשר, התיא מספר י"כת דפים שי גם שמורים בארכיון .2
 .התיא ספר הוצאות ברוב יתן תצלומו. קדשו

 .4000,15' ארכיון מס
לא היה יותר צורך , מוגה מטעויות הסופרים וערוך מחדש במהדורא בתרא, אחר הדפסת ספר התיא

ודדים מאותם ולכן לא ותרו כיום אלא עותקים ב, "מהדורא קמא"י משובשים של ה"בשמירת כת
 .י"כת



 :י אלו השמורים בארכיון מוצגים בתערוכה"כת

 .ב"תק משת זה הוא עתיק הכי בתאריך המתוארך התיא' ס י"כת .3

ק כדו "ר האמצעי וכ"ק בו אדמו"ר הזקן ואחדים מכ"ק אדמו"כולל העתקת דרושים ואגרות מכ
  ".צמח צדק"ר ה"אדמו

י מדרושי רבותיו בכותרת דרושי רביו הזקן "מצורת הכריכה ראה שצטרפו בו כמה קטעי כרכי כת
 .זכר בברכת החיים

 .שער היחוד והאמורה ואגרת התשובה, התיא' מועתקת בו מהדורא קמא של ס
ובהם מציין כמה , ג על הסדר"כסלו תק-בהמשך להם מועתקים דרושי רביו הזקן מתקופת תשרי

  ".ל"כ"התיא ואגרת התשובה בתוספת ' ים לספעמ

18X22ה- לה, סז. מ" ס ,ו, )5(, טז -קכא דף. 
 .750' י מס"אוסף כתה

 .התיא ספר של קמא ומהדורא, הזקן רביו קודש ואגרות דרושי הכולל כרך .4

  ".להבין אמרי ביה"על גבי הכריכה רשום שם הכרך 

10X16רו דף. מ" ס. 
 .1118' י מס"אוסף כתה

 .הזקן ר"אדמו ודרושי התיא ספר של קמא מהדורא הכולל ךכר .5

  ".תיא.. קיצור לקוטי אמרים : "בכותרת התיא

10.5X16פא דף, )39. (מ" ס. 
 .262' י מס"אוסף כתה

 .התיא ספר של קמא מהדורא הוא, "אמרים לקוטי קיצור" .6

 .שקלאב הבירה' כתב בק: קולופון

10.5X16מו דף, )9. (מ" ס. 
 .263' י מס"אוסף כתה

 .התיא ספר של קמא מהדורא .7

10.5X16מז דף, לא- ו, ז- ב. מ" ס. 
 .265' י מס"אוסף כתה

 ר"אדמו בו ק"וכ הזקן ר"אדמו ק"כ ודרושי, התיא ספר של קמא מהדורא הכולל כרך .8
 .האמצעי

 .ו"טשאווס תק.. היום יום : קולופון

11X18דף) 9(, מג- לח, מט, )12(, ד, כה-כא, )8(, כ- ב. מ" ס. 
 .268' י מס"אוסף כתה

 אגרותיו, התשובה ואגרת והאמוה היחוד שער, התיא ספר של קמא מהדורא הכולל כרך .9
 .ועוד

10X16ו. מ" ס-מו דף, )2(, קכא-קי, פה-עו, עא-ע, סה. 
 .1837' י מס"אוסף כתה



 . בהוספות להוצאות התיא החדשות–י יד ספר התיא רשימה מפורטת יותר של כתב: מקורות

 הראשונים דפוסים
ת תקדפסה בש יאה של ספר התזכר לעיל שההוצאה הראשו בעשור הראשון להדפסתווכבר , ז"כבר ,

ים תקיא לפחות , ו"תקס-ז"כלומר בין השדפס ספר הת6פעמים . 
 :רוכהמוצגות בארון השי של התע, כל ההוצאות האלו ועוד

 .ז"תק סלאוויטא, תיא .10

 .פו דף. °8

 .ט"תק זאלקווא, תיא .11

 .עד דף, )2. (°8

 .ה"תקס זאלקווא, תיא .12

 .דף) 1(, עג. °8

 .ה"תקס אחר זאלקווא, תיא .13

 . דף59. °8

 .ה"תקס אחר זאלקווא, תיא .14

 .דף)  ,)1ח. °8

 .ו"תקס שקלאוו, תיא .15

 .כ דף, )1(, צה. °8
ומסרה , "אגרת התשובה"ערך רביו הזקן מחדש את , ו"לקראת ההוצאה הששית שדפסה בשת תקס

 :כמו כן דפס אגרת התשובה בחוברת בפי עצמה. לדפוס במצורף לספר התיא

 .ו"תקס שקלאוו, התשובה אגרת .16

 .כ דף. °8

 .ד"תקע שקלאוו, תיא .17

 .דפס על ידי בי הגאון המחבר
 .בהוספת אגרת הקודש וקוטרס אחרון

 .דף) 6(, כח, ח, ב, )2. (°8
אגרת , שער היחוד והאמוה, תיא: מאז ואילך דפסו כל ההוצאות של ספר התיא בחמשה חלקים

 .קוטרס אחרון, אגרת הקודש, התשובה

 .דפוס שת חסר – בסדילקוב שדפסה, התיא ספר של אחת הוצאה עוד יש .18

ולא דפסו , אגרת התשובה היא במהדורא קמא, ט"פי זאלקווא תק-בדרך כלל עלאמם היא דפסה 
 .בה אגרת הקודש וקוטרס אחרון
 .ו"ואולי אף לפי הוצאת תקס, ד"מסתבר שדפסה לפי הוצאת תקע

 .ה דף- , סט- ס, )1(, ט-ב) 3(,. °8



ד "כפר חב" ( תיא-יה  ביבליוגרפ- ד "תורת חב" בספר –רשימה מפורטת של דפוסי התיא : מקורות
 ).ב"תשמ

 האחרונים דפוסים
 .ד"תקע- ז"תקי השים "שדפסו במשך תקופה של ח, אלו הן ההוצאות הראשוות של ספר התיא

 .דפס ספר התיא קרוב לארבעים פעמים וספות, ז"מאז עד שת תש
,  לוח התיקון,בתוספת מפתח עיים, ע לדפוס את ספר התיא"ר זי"ק אדמו"ד מסר כ"בשת תשי

 .מאז ואילך דפסות כל ההוצאות של התיא עם הוספות אלו. רשימת הדפוסים ועוד
 .ז דפס התיא יותר משלשים פעמים וספות" תשל–ד "בשים תשי

ע להדפיס את ספר התיא בכל מקום "הורה הרבי זי, ח"עקב תשל' ק פר"בשיחה מיוחדת במוצאי ש
ועוד , מ"שבט תשד' ג, פ בא"שוב עורר על כך הרבי בשיחה מיוחדת בש. תבלמגורי יהודים ברחבי 

 .בכמה התוועדויות והזדמויות
בדרך כלל דפס ספר התיא . מאז ועד עתה דפס התיא יותר מחמשת אלפי פעמים. הדבר הפך למבצע
 .על ידי מכות דפוס יידת שמביאים לשם, בערים המרוחקות

 .ו מוצג בארון מיוחד שבתערוכהחלק מאוסף דפוסי תיא אל
 . בהוספות להוצאות התיא החדשות–רשימה מפורטת של כל דפוסי התיא : מקורות

 ערוך השלחן
והיתה התחלתו בהיותו "בהקדמתם " בי הגאון המחבר"אודות זמן התחלת עריכת השלחן ערוך כותבים 

 .ל"הייו לערך בשת תק, אצל הרב המגיד ממעזריטש" יושב שבת תחכמוי
 במשך השים אחר כך". ח"גמר זה החיבור על או' מיעוט שים ב"וב, ח"בתחלה חיבר את חלק או

 .מ ועוד"ות מלוקטות מחלק חוד והלכ"חיבר את חלק יו
  ".התחיל להגיה ולחדש בספרו זה"כי אם , אמם גם אז לא מסר את הספר לדפוס
וחיבור השלחן ערוך , ג"עד להסתלקות רביו הזקן בשת תקע, וכה משך הדבר יותר מארבעים שה

 .עדיין לא מסר לדפוס
, ב"ועוד שריפה וספת בשלהי שת תקע, ע"בשת תק, ביתיים היתה שריפה גדולה בבית רביו בלאדי

והה : "ואודותם כותבים בי הגאון המחבר, בעת בריחת רביו הזקן עם בי ביתו בימי מלחמת פוליון
ולא , ל בעצמו"ר ז"ספו תמו כתבי יד קודש של כבוד אאמו' שריפת הבתים פעמי] בעת.. [מודעת זאת 

  ".א ההעתקות המפוזרים אצל התלמידים"ותר כ
 .וך ההעתקות האלו הכיו בי הגאון המחבר את ספר השלחן ערוך לדפוסמת

 :שהתפרסם לאחרוה, מתוך כל אותן כתבי היד של השלחן ערוך לא הגיע לידיו רק כרך אחד

 . הזקן רביו של אחיו מיאאוויטש ל"מהרי ק"הרה ק"כתי רובו .19

 .שעדיין לא תברר תוכם אל כון, עיבודים שוים של ההלכות שבשלחן ערוך רביו הזקן כולל הוא
 .כמה השלמות והשוואות על פיו דפסו בהוצאות החדשות של השלחן ערוך

; הלכות ציצית וקיצור דברי הראשוים והאחרוים; ר הזקן"כולל גם הלכות ציצית שבסידור אדמו
 .ז ועוד"ע אדה"הערות לשו; "שארית יהודה"כששה מהדורות מהלכות מליחה שבספרו 

17X23פז דף. מ" ס. 
 .238' י מס"אוסף כתה
ספרי ההלכה של " ב– סקירת הדיוים אודות התקופות והשלבים בעריכת השלחן ערוך :מקורות
 .יב-י'  שם עמ–היד הזה -ואודות כתב. י-ט' מבוא עמ, "ר הזקן"אדמו



 ערוך השלחן דפוסי
ששה .  קאפוסט–שקלאוו בעיירות , ו-ד"ההוצאה הראשוה של השלחן ערוך דפסה במשך השים תקע

 .כל כרך כספר בפי עצמו, כרכים

 .ד"תקע שקלאוו. פסח הלכות חיים אורח ערוך שלחן .20

 .רמח דף-ב, )5. (°8

 .ד"תקע קאפוסט. דה הלכות .21

 .דף) 16(, ד, מח, )1. (°4

 .ד"תקע קאפוסט. רבית מהלכות וגם מ"מטח מלוקטות הצריכות מהלכות ערוך שולחן .22

 .כ דף, צד, )1. (°8

 .ו"תקע קאפוסט]. א"ח [חיים אורח ערוך שלחן .23

 .דף) 1(, רצט-עג, פג, ח- ג, )2. (°8

 .ו"תקע קאפוסט. שבת הלכות חיים אורח שלחן .24

 .צח דף, )2(, פ)ר(-צז, צב-ב, )1. (°8

 .ו"תקע קאפוסט. עירובין הלכות חיים אורח ערוך שלחן .25

 .כג דף, )2(, רג-קסט, קסד-ב, )1. (°8
 .ל השלחן ערוך כסדרה אחת בעלת ששה חלקיםבהוצאות הבאות דפס כ

 .ו"תקפ] סדילקוב[ .26

 .א"תקצ סדילקוב .27

 .והורגש הצורך להדפיסו גם שם, במשך השים האלו התפשט השולחן ערוך של רביו הזקן גם בפולין
, ז סגרו כל הדפוסים היהודיים ברוסיה"כי בשת תקצ, סיבה וספת להדפסת השולחן ערוך בווארשא

 :שלא הספיק להדפסת כל הספרים החוצים, ושאר רק בית דפוס אחד בווילא

 .ר"ת-ח"תקצ ווארשא .28

 .מ מגור"ק רבי אברהם מרדכי אלתר בן החידושי הרי"ל הוא הרה"המו
 .תשובות ועוד, קוטרס אחרון, של עוד סימיםבמשך השים מצאו העתקות 

ק רבי חיים "עם הקדמה מיוחדת של הרה, עם הוספות רבות, ז ערכה כל הסדרה מחדש"בשת תר
 .ד"ועם הסכמות גדולי רבי חב, אברהם בן רביו

ושם מסרה הוצאה חדשה זו , בית הדפוס החסידי בזיטאמיר, ביתיים פתח בית דפוס שי ברוסיה
 :סלדפו

 .ח- ז"תר זיטאמיר .29

 –בדרך כלל . מאז ועד היום דפסו לערך ששים הוצאות וספות של סדרת השלחן ערוך של רביו הזקן
 .כל הוצאה בארבע כרכים שהם ששה חלקים

ר "ספרי ההלכה של אדמו" בספר –ר הזקן " רשימה מפורטת של דפוסי שלחן ערוך אדמו:מקורות
 .143-20' עמ, "הזקן



 ורהת תלמוד הלכות
שי חלקים קטים , לעילכזכר , למרות העובדה שהשלחן ערוך לא דפס עד אחרי הסתלקות רביו הזקן

 .על ידי רביו הזקן,  דפסו כבר קודם,השייכים לשלחן ערוך
יותר משתיים לפי , שהוא הספר הראשון שמסר רביו הזקן, הראשון שבהם הוא הלכות תלמוד תורה

 .לדפוס" תיא"מסירת ספר ה

 .ד"תק שקלאב, תורה תלמוד הלכות .30

 .אבל בעילום שם המחבר, דפס עם הסכמות

 .לה דף. °8

 .ט"תק לבוב. חדשות הסכמות עם, התיא ספר המחבר מבעל תורה תלמוד .31

 .לד דף, )2. (°12

 ושוה', וכו בשער קלים שיוים איזה עם, ט"תק לבוב פי על. ד"חש] סדילקוב[, תורה תלמוד .32
 .ח"תק לשת התאריך

, על פי הדמיון בין קישוטי הספר ושמות פועלי הדפוס ראה שדפס יחד עם ספר התיא שדפס שם
 .ותואר לעיל

 .לא דף, )1. (°8
 .כלל בו גם הלכות תלמוד תורה, ד ואילך"קעכשדפס השלחן ערוך בשת ת

 .ד"בחלק יו, ובהוצאות המאוחרות יותר, בהוצאה הראשוה דפס בין ההלכות המלוקטות
 :מלבד מהוצאת אחדות, מאז ואילך לא דפס הלכות תלמוד תורה בפי עצמו

 .ר"ת ווארשא, תורה תלמוד הלכות .33

 .ותואר לעיל, היא הדפסה מיוחדת מהשולחן ערוך שדפס אז שם

 .כ דף, )1. (°8

 .י"תר לבוב, תורה תלמוד .34

 .דף) 24. (°8

 והערות מקומותעם מראי , ה דפסה הוצאה חדשה של הלכות תלמוד תורה"בשת תשכ .35
 .שוות הוספות ועוד, מאגעל יסן הרב על ידי הגליון בשולי

 .לז דף, )3. (°8
 .בדפוס צילום מאותה הוצאה, לך דפסו הלכות תלמוד תורה בהוצאות רבותמאז ואי

 הלכות תלמוד תורה בדפוס צילום של אותה ו כללאחר כךגם בהוצאות השולחן ערוך שדפסו 
 .הוצאה
, "ר הזקן"ספרי ההלכה של אדמו" בספר – רשימה מפורטת של דפוסי הלכות תלמוד תורה :מקורות

 .16.- 1' עמ

 ההין ברכות
מהדורא בתרא מהלכות א והי". לוח ברכת ההין"הספר השי בהלכה שמסר רביו הזקן לדפוס הוא 

 .אלו שבשולחן ערוך שלו
אמם לוח . כזכר לעיל, ד"לא דפס עד שת תקע) עם מהדורא קמא של הלכות אלו(השלחן ערוך 
 .ס"דפס כבר בשת תק) מהדורא בתרא של הלכות אלו(ברכת ההין 



 .ס"שקלאוו תק, לוח ברכת ההין

 .א"תקס זאלקווא, ההין ברכת לוח .36

 .דף) 1(,  כז12.
 ].?א"רוסיה פולין תקס[לוח ברכת ההין 

 ].ג-א"תקס [קארעץ, ההין ברכת לוח .37

 .דף) 25. (°8

 ].ד"תקס [לבוב, ההין ברכת לוח .38

 .דף) 26. (°8
 לידיהם המהדורא הה עדיין לא הגיעומסתבר שבאותה שע, ד"ח תקס"ג מ"תאריך ההסכמה הוא כ[

 ].כדלקמן, "סדר ברכת ההין"ג בשם "שדפס בסידור בשת תקס, בתרא

 .ד"חש] פולין- רוסיה[, ההין ברכת לוח .39

שהוא מהדורא " לוח"אבל לפי זה תמוה מדוע הדפיסו את ה, צ"יש המשערים שדפס לערך בשת תק[
בתוך הסידור וגם פעם , שכבר דפס עד אז פעמים רבות, שהוא מהדורא בתרא" סדר"ולא את ה, קמא

 ].כדלקמן, עם תרגום ללשון אידיש, אחת בפי עצמו
* 

שהוא מהדורא , "סדר ברכת ההין"ובו כלל גם , ורג מסר רביו הזקן לדפוס את הסיד"בשת תקס
 .שלישית של הלכות אלו

וגם בתוספת תרגום לשון , פעמים רבות גם בקוטרס בפי עצמו" סדר ברכת ההין"מאז ואילך דפס 
 .אשכז

אמם עיקר הדפסותיו של סדר ברכת ההין הן בתוך ההוצאות הרבות של הסידור שבוסח רביו 
 .ר הוספה להוצאות החדשות של השלחן ערוךובתו, הזקן

ר "ספרי ההלכה של אדמו" בספר – רשימה מפורטת של דפוסי לוח וסדר ברכת ההין :מקורות
 .256-202' עמ, "הזקן

 ותשובות שאלות
כי , י עצמהכחטיבה בפהן לא דפסו . דפסו רק תשובות אחדות, בהוצאות הראשוות של השלחן ערוך

 .ה במקום הראוי לה בשלחן ערוך כל תשובה דפסאם
 :בוסף לכך דפסה תשובה אחת בחוברת בפי עצמה

 .ה"תקע קאפוסט, הגאון ר"אדמו תשובת .40

 .י דף, )1. (°4
, ת ודפסו בחוברת בפי עצמה"לוקטו מחדש כל השו, ז"בהוצאת השלחן ערוך של זיטאמיר תר

 :במצורף להוצאת השלחן ערוך

 .ז"תר זיטאמיר, ותשובות שאלות .41

 .מד דף-ב, )1. (°8
 .כספח לסדרת השלחן ערוך, ת בכל ההוצאות"מעתה ואילך דפסה חוברת השו

 וציויםראי מקומות ומ הוספות עם, עצמו בפי בכרך ותשובות השאלות דפסו ח"תשמ בשת .42
 .ביסטריצקי' שי לוי הרבעל ידי 



 .ח"תשמ. י. 

 .' עמ494, )15. (°8

 סידור
 .ל" וסח האריזעל פין לדפוס את סדור התפלה שערך ג מסר רביו הזק"בשת תקס

רק תלמידיו ותלמידי תלמידיו חברו סידורים , ל עצמו לא חיבר סדר תפלות לכל השה"האריז
 .ד"תק- ה"כמה סידורים כאלו דפסו בין השים תקכ. ל"שיתאימו אל כווות האריז

 .את וסח התפלה שלומסופר שרביו הזקן עיין בששים סידורים כדי להגיה על פיהם 
ווסח התפלה , שלפי ההסתלקות של רביו הזקן התפאר בשלושה דברים שתיקן בחייו, עוד מסופר

 .הוא אחד מהם
אשר ערך רביו אחרי עריכת השלחן , בתוך הסידור הזה הוסיף רביו הזקן לקוטי דיים ומהגים

 .ערוך שלווהפסקים אשר בו הם מהדורא בתרא לגבי מה שפסק בשלחן , ערוך
 .עם הוספות ותיקוים,  הדפיס רביו הזקן את הסידור הזה עוד שי פעמיםאחר כך

וידוע לו עליהם רק מתוך הקדמת שער הכולל , כיום לא ידוע עותק משלושת ההוצאות האלו
 :שמתארם

 .ג"שקלאוו תקס, ל" וסח האריזעל פיסדור תפלה 

 ].ות מוסקבהבאוסף רבותינו שבגל, אחר כך נמצא עותק ממנו[

 .ד"קאפוסט חש, ל" וסח האריזעל פיסדור תפלה 
 ).שיה' הוצ(ד "קאפוסט חש, ל" וסח האריזעל פיסדור תפלה 

עם לקוטי הדיים ,  דפסו הוצאות רבות של סידורי תפלה כפי אשר יסד רביו הזקןאחר כך
 .כל מדפיס שיה והוסיף דברים כפי הבתו. בעריכות שוות, והמהגים
עד להדפסת הסדור תורה אור ,  רשימת הידוע לו אודות ההוצאות הראשוות של הסידור:מקורות
עוד הידוע לו על עריכת הסידור על ידי רביו . רמ- רלה' לה עמ' חוב. י. קובץ יגדיל תורה –דלקמן 

 .56'  עמ799גליון " ד"כפר חב. "א, ד הוספות כ"צ חיו"ת צ"שו. א, פד" בית רבי "- הזקן 

 אור תורה סדור
 :ד לאוואוט את סידור רביו הזקן"ז הגיה והדפיס מחדש הגרא"בשת תרמ

 ל"כפי שדפס בשקלאב וקאפוסט בחיי הרב המחבר ז, סדור תורה אור .43

 .הדיוק בתכלית והוגה, שוים בדפוסים הימים ברבות בו שפלו השבושים כל הוסרו זאת ובהוצאה
 .לבאר הדיוקים בוסח התפלה הזה, "שערי תפלה"ועוד הוסיף לו 
 .ז"ווילא תרמ

 .ב" ותר"תר, ט"ל כמה פעמים וספות בשים תרמ" ערכו מחדש והדפיסו עם הסידור האחר כך
ת תרדפס בעריכה מחודשתו "בשובשם חדש : 

 .הכולל שער ועם אור תורה עם תפלה סדר .44

א תרו"וויל. 
 .מאז ואילך דפס סידור זה פעמים רבות

 .בסופו, בהוצאות החדשות של הסדור תורה אור,  רשימת דפוסי הסדור תורה אור:מקורות

 ח"דא עם סדור
בתוספת , ר האמצעי"ק בו אדמו"כ, הדפיס מחדש את הסידור הזה, אחרי הסתלקות רביו הזקן

 :דרושי רביו הזקן השייכים לסידור



 .חלקים' ב. ו"תקע אפוסטק. ח"דא עם סידור .45

 .ט דף, סח, ד, קד, )2. (°4
 .ח" דפסו הוצאות רבות של הסידור עם דאאחר כך
 .בסופו, ח"בהוצאות החדשות של הסדור עם דא, ח" רשימת דפוסי הסדור עם דא:מקורות

 'ה תהלת סדור
עבה , רמטיםדפס בשי פו' בתחלה הי. 'ד ביובל האחרון הוא סדור תהלת ה"הסדור הכי פוץ בחב

 . גבר הפורמט העבה ודפס קרוב למאה פעמיםאחר כך. ודק
 :מוצגת ההוצאה הראשוה של שי הסדורים האלו

 .'ה תהלת סדור .46

 .ה"תש. י. . הוצאת המרכז לעיי חוך
 .עם תיקוים שוים, א"ווילא תרע" סדר העבודה"רובו צילום סדור 

 .דף) 2(, קצ. °8

 .ז"תש. י. .'ה תהלת סדור .47

 .דף) 1(, ג, )2. (°8
 .ח"שדפס ברוסטוב בשת תרע' שהוא סדור תהלת ה, "דער ראסטאווער סידור"רובו צילום 

ים ע, יווהסידור ההוא צילום מסדור תפלת כל פה שלפר "ק אדמו" הוראת כל פיעם הרבה תיקו
 .ע"ב "מוהרש

* 
 :ד"שדפסים בחב, כי בתקופתיו יש שלושה סוגי סידורים, יוצא אם כן

 .עם דרושי רביו הזקן, ח"סידור עם דא) א
 .כפי שיצא מידי רביו הזקן, סידור תורה אור) ב
 .מעובד בצורה וחה לתפלה, כפי אשר יסד רביו הזקן', סידור תהלת ה) ג

") דער דיער סידור"או , "ער ראסטאווער סידורד(" רשימת עשר ההוצאות של הסידור הדק :מקורות
 ות שבסידורים האלה . רלב' לה עמ' חוב. י.בקובץ יגדיל תורהקובץ יגדיל תורה –על מדת הדייק 

 .85'  שם גליון ז עמ85' עמ' ירושלים גליון ה

 תורה ולקוטי אור תורה
, ר הזקן"ק אדמו"שי כמספר על הסיון לרכז את דרו" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"באחת מתשובות כ

  .לברר מתוכם דרושים ולהכים לדפוס, הפוצים בכמה העתקות
הגיהם ועיטרם , דרושים השייכים לבראשית ושמות, ז סיים את עריכתו של הכרך הראשון"בשת תקצ

 :במעט הגהותיו ומסרם לדפוס בספר תורה אור

 .ז"תקצ קאפוסט, אור תורה .48

גזרה , דברים ושיר השירים- לפי התחלת החלק השי על ויקרא, עם סיום הדפסת החלק הראשון
 .והדפסת החלק השי לא התבצעה אז, גזירת סגירת הדפוסים ברוסיה

" צמח צדק"ר ה"ושם מסר אדמו, פתח הדפוס החסידי בזיטאמיר, ז"בשת תר, כעבור עשר שים
אלא שמטעמי רשיון הצזורה החליף ; יטרם ברוב הגהותיואחרי שהגיהם וע, לדפוס את החלק השי

 :את שמו

 .ח"תר זיטאמיר, תורה לקוטי .49



 .כשי ספרים פרדים; מאז ואילך דפסו התורה אור והלקוטי תורה בהוצאות רבות
צ "ר מוהריי"ק אדמו"אג. צ אגרת ח"ר הצ"קודש אדמו-אגרות. ט"ע ס' מ סי"צ חחו"ת צ" שו:מקורות

"רשימת הדפוסים שבסוף ההוצאות החדשות של תורה אור ושל לקוטי תורה. קל'ד אגרת א"ע ח. 

 הזקן ר"אדמו מאמרי
של דרושי רבותיו ח הודיע הרבי על יסוד מערכת עריכה והוצאה לאור "בהתוועדות חג השבועות תשל

 .יד-המצאים בכתבי
  ".ר הזקן"מאמרי אדמו"עריכת סדרת ' הדבר הראשון שפעל הצוות הי

 .רובם על סדר שות אמירת הדרושים. עשרים כרכים דפסו בסדרה הזאת במשך השיםיותר מ
 .אחדים מהם מוצגים בתערוכה

 הזקן רביו ספרי שאר
האמצעי שי ספרי ר "ק בו אדמו"הדפיס כ, ג"ד טבת תקע"ר הזקן בכ"ק אדמו"אחרי הסתלקות כ

 :והשי, שכבר תואר לעיל, ח"האחד הוא סידור עם דא, ק אביו"דרושי כ

 .ו"תקע קאפוסט, הזהר ביאורי .50

 .ז דף, קלט. °4
 :במשך השים דפסו עוד כמה מספרי דרושי רביו הזקן

 .המאורות שי .51

 .ר האמצעי"ק אדמו"דרושי רביו הזקן בהחת כ
 .ב"לבוב תרמ

 .מח דף. °8

 .שערים מאה .52

 .האמצעי והצמח צדק, מאה מאמרים ואגרות רבותיו רביו הזקן
 .ג"ברדיטשוב תרע

 .שקרא סדור מאה שערים, דפס יחד עם סדור כפי אשר יסד רביו הזקן

 .ירושלים בוה .53

 .דרושי רביו הזקן
 .ו"ירושלים תרפ

 .'קפ עמ, )4. (°8

 קדשו חפצי
כמעט לא ידוע . למאכולת אשכל ביתו ' הי, במלחמת פוליוןאחרי בריחת רביו הזקן עם בי ביתו מלאדי 

 .לו על חפצי קודש שהשתמש בהם רביו הזקן ושרדו בדורות הבאים
אף , שיש איזה מסורת שהם חפצים שהשתמש בהם רביו הזקן, כה מוצגים כמה פרטיםובתער

 :שמסורות האלו עדיין לא בדקו לאשורן

 .הזקן רביו של התפילין תמות .54

 כדי שיהיו מוחים על ,ע"ר זי"ק אדמו"ויתו אז על ידי כ, ו"פילין הובאו מרוסיה בשת תשכהת
 .כל אלו שטבלו במקוה הורשו לעבור בשורה ולראות את התפיליןו ,הבימה

 .6104' אוסף החפצים מס



 .ר הזקן"ק אדמו"המסורת היא הכיפה של כל פי שע, כיפה .55

 ש"מא אחד. ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ של יחידות שבחדר קיר בארון קודש חפצי בחבילת מצאה
 .הזקן רביו של הכיפה שהיא אחת פעם לו אמרה הזקה שהרבית סיפר

 ].ע"ש נ"ר מוהר"ק אדמו"אחר כך נתברר שהיא של כ[

 .האמצעי ר"אדמו ק"כ בת, סלוים ה"ע רחל מוחה הרבית של קודש שבת ר פמוט .56

ישואיה היו כבר אחרי הסתלקות רביו [ר הזקן "ק אדמו" כ–לפי המסורה קיבלה אותו מאת זקה 
 ]. יתו לה בהיותה ילדהם כןוא, הזקן

 .ה סלוים"ר משה שלמה ע" ה–מסר לרבי על ידי כדה 
 .6106אוסף החפצים 

 מאיר' ר ח"הרה תן הפרוכת את. הזקן ר"אדמו ק"כ של היא אחת מסורת לפי אשר פרוכת .57
 :אודותה כותב המצורף ובתיאור, אטקין

 ראקשיקער פחס' ר של חתו שהוא, ]גרשוי[' אלי אהרן התמים האברך מיד קיתי ת]וכ[הפר
, )לו קראו כך (שאלקעס ה"ע אליעזר' ר התמים מגיסו לידו זה בא שמספר כפי. ה"ע] שרייבער[

 של שזהו בקבלה זה לו בא וממו, ממאסקווא שיאורסאן עקיבא שמואל' ר אצל בית בן' שהי
 .ע" הזקן ר"אדמו

 קדשו פי תואר
לציורים שצויירו על פי ועד , מתחיל מהדיוקן הראשון שדפס, על הקיר תלויים ציורי דיוקן רביו הזקן

 .ע ושמורים בארכיון הספריה"ר זי"ק אדמו"ויתו אל כ, אותה תמוה דפסת

  . 
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  תערוכה יב

  תערוכת מפתחות ותעודות כבוד
  שיתו לרבי

  ידי ראשי מדיות ועיירות ברחבי תבל- על
  ד וטקי מצוות בעולם"חב- מפתחות בתי

  ג"אלול תשע

  

  לא דפס לה קטלוג
  לפיו סקירה שדפסה אז

  ותמוות ארוות ושלחות הראוה



 

  סקירה

  ? מה יש בתערוכה החדשה
, הם יתו לרבי על ידי שיאות וממשל ארצות הברית, מפתחות ותעודות כבוד שיתו לרבי במשך השים

  .ראשי מדיה וראשי עיר ברחבי העולם

עבור כל " יום חיוך"כ, א יסן" י–ה כולל גם הכרזות של ממשלות וראשי עיירות על יום ההולדת של הרבי ז
  .המדיה או העיר

  .שיתו לרבי על ידי שלוחיו של הרבי ברחבי העולם, ד וטקי מצוות"וכן מפתחות מבתי חב
, ל"ידי מפקדים ופלוגותיהם בצההמדליות וההקדשות שיתו לרבי על , ראוה מיוחד- כמו כן מוצגים בשלחן

 .לעודד את המורל של החיילים, על ידי שליחיו בארץ הקודש, להביע בזה את תודתם על פעילות הרבי

  ?מה מיוחד בתערוכה

 –מפקדים ושלוחים ברחבי תבל , ראשי עיר, ראשי מדיות, כל מי שרוצה להציץ למערכת היחסים של שיאים
  .יש לו כאן פריטים המציגים כבוד זה, ד ברחבי תבל"ל חבלפעילותו של הרבי ולפעילותה ש

  .או טק מצוות שקו, ד חדש שפתחו" גם אודות השלוחים שמסרו לרבי מפתח של בית חב–ויחד עם זה 
הרבי דיבר אז . שה 70במלאת לרבי , ב"א יסן תשל"ד התחילה בי"עיקר התרחבות הפעילות של בתי חב

אמם האמת היא שאחרי שות , י שהציע לו לקחת חופשה לקראת הגיל הזהמ' בה סיפר שהי, שיחה מיוחדת
ולכן מבקש הרבי ). טז, תהלים עא" ('אבוא בגבורות ה"שעליהם אמר , השבעים באים שות השמוים

  .מוסדות חדשים 71שבמשך השה הבאה יפתחו , מהשלוחים
השליח הראשי , קוין' הרב שלמה שי' ד חדשים במשך השה הי"אחד מאלו שקיבל על עצמו לפתוח בתי חב

והגישו לרבי , בתום השה הדפיס אלבום של המוסדות החדשים שוסדו בקליפוריה במשך השי. לקליפוריה
שת השבעים , ג"תשל'א יסן ה"י, א"ר שליט"ק אדמו" מוקדש לכ,א"ע: "שעליה אמר, בתוך עטיפת כסף

  ".א"ר שליט"ק אדמו"ואחת שה לכ

או שהיה זה בצורה מתוכננת , אנשים היו באים לרבים ופשוט מעניקים. עניין אותות כבודאיך התנהל 
  ?מראש

  .עם השליח הראשי שבאיזור ההוא, זה בתיאום בין ראש הממשל או ראש העיר' בדרך כלל הי
ן שם טוב מארגן אירוע בוואשיגטו' השליח הרב אברהם שי' כל שה הי, קח לדוגמה את וואשיגטון הבירה
  .א יסן"בקשר ליום ההולדת של הרבי בי

שבו היו , עם הסטורים ואשי הקוגרס חותמים על תעודת כבוד לרבי, השיא' בהמשך לאותו אירוע הי
ואשר לכן מקדישים הם את יום ההולדת של הרבי , מתארים את תרומתו הגדולה של הרבי לחיוך דורו

  .בארצות הברית" יום חיוך"ל
דפס במה שקרא ' האום הזה הי, אחד מאשי הממשל ושא אום בכבודו של הרבי' באירוע זה הי

congressional Record .שיא ארצות הברית אל הרבי- מלווה גם עם מכתב' ובדרך כלל היברכה מ.  
ת תשפיקו , הגדילו לעשות, ד"בשאשר בצדו האחד חרוטה דמות קדשו , לכבוד הרבי" מדליה של זהב"וה
 BENEVOLENCE ETHICS LEADERSHIP –לתקן העולם "וכתב עליו , 770ובעברו השי חרוטה צורת הבין , של הרבי

SCOLARSHIP."  

  ? מרגש באחד מאותות הכבוד-יש משהו ייחודי
מוצגת בארון ארץ הקודש המדליה ששלח המקובל , לצדם של המפתחות והמדליות של ראשי העיר והממשל

  :ועליהם חרוט,  ותחתיתבצורת כוס, הרב כדורי לרבי
א יתברך באורך חיים "ר מחם מדל שליט"ק האדמו"מזכרת אהבה וברכה למעלת כ, פי צדיק יהגה חכמה"

  ". ידידו ומכבדו יצחק כדורי,טובים ומאושרים
בברכה , ג"תש'א ה"ליום הולדת הצ, א"ר מחם מעדל בן חה שליט"ק אדמו"למעלת כ, כוס של רפואה"

  ".א" שליטהרב יצחק כדורי

  ?מאיזה מדינה הגיעו הכי הרבה פריטים
  .וארץ הקודש, כמדומה שהכי הרבה יתו על ידי הממשל בוואשיגטון ובמדית יו יורק



, )טדי קולק(בארון של ארץ הקודש מוצגים המפתחות והמדליות שיתו לרבי על ידי ראשי העיירות ירושלים 
  .ועוד עיירות רבות, )שלמה להט(תל אביב 

  :יחד עם הכרת תודה לפעילותו, על ידי ראשי העיר חיפה לכבוד הרבי" יום חיוך"ולצדם מופיעה הכרזת 
א על פעולותיו הברוכות בעירו להרבצת תורה ויהדות "תושבי חיפה מכירים גם תודה לכבוד הרבי שליט"

  ".ואהבת ישראל

 ?עד כמה נתן הרבי חשיבות לנושא זה
ראש ' הי, על ידי מסירת מפתח העיר לרבי, ד"החליט להביע את הערכתו לחבהאירוע הראשון של ראש עיר ש

שמסר את המפתח , ה"הוא שלח את המפתח לרבי על הרב יעקב פלס ע. ב"באלול תשכ, גת- העיר של קרית
בהמשך למסירת המפתח ביאר . ג"בליל ערב ראש השה תשכ, לרבי בעת התוועדות קבלת הפים לאורחים

ראה (שעל ידו היא פתיחת וסגירת שערי העיר להגן עליה מהחוץ , וכה של מפתח העירהרבי בשיחתו את ת
  ).324 'ד ע"תורת מחם התוועדויות חל

שדרכם שלחו ראשי העיירות שלהם , התחילו לעשות כך גם שלוחים וספים, אחרי שמפתח זה התקבל ברצון
  .את מפתח העיר לרבי

בפתקה המצורפת למדליה . בצורת כוס, מסר לרבי מדליה של העיר, יורק מר אברהם בים-ראש העיר של יו
, המדליה והפתקה מוצגים בתערוכה". ז"יא יסן תשל"רשם הרבי בכתב יד קדשו את תאריך מסירת המדליה 

  .יורק- בארון ראווה המוקדש למדית ועיר יו
שים  25ביום מלאת , ה"ד שבט תשל"ביו, גם מוצגת בארון הזה תעודת הכבוד שמסר מר אברהם בים לרבי

  .לשיאותו
בפתקה המצורפת למפתח . על ידי אחד מידידיו, שלח לרבי את מפתח העיר, פאולא ברזיל. ראש העיר של ס

". ראזן' ד שי"על ידי הר, ]ראש העיר[מהמייער , ל"ד שבט תש"יו, פאולא. ס: "רשם הרבי בכתב יד קדשו
 . המוקדש למדיות אמריקה הדרומיתבשולחן ראווה, המפתח והפתקה מוצגים בתערוכה

  ?כמה פריטים בסך הכל יש בתערוכה

, ל"צה, ארץ הקודש: המוקדשים אל, ארוות ושולחות ראווה 13-המוצגים ב, קרוב למאה פריטים
, רוסיא, אירופה, אמריקה הדרומית, ארצות הברית, פלורידה, מישיגן, קליפוריה, יורק-יו, וואשיגטון

 .וקדה

  ? בוחרים נושא לתערוכהכיצד אתם
ת תשו יותר מעשר תערוכות. ד"מאז התחילו בשושא להקדיש אליו את , כבר ערכ תיים בוחריםה שכל ש

  .התערוכה
פעם הקדשו את , פעם בפריטים של ואודות רבותיו, יד עתיקים ודירים-פעם מדובר בספרים וכתבי

השליחות ומבצעי , פעם הקדשו את התערוכה לפעילות, התערוכה לאוסף ההגדות הדירות שבספריה
פעם הקדשו את , פעם הקדשו את התערוכה לדפוסים הראשוים של ספרי החסידות, ד"המצוות של חב

ת תקו הזקן ממאסרו בשה לגאולת רביט"התערוכה ליובל המאתיים ש.  
עם הקדשו את התערוכה והפ. של הספריה" מבית הגזים"הוקדשה ל) האחרוה(התערוכה הקודמת 

  .למפתחות ותעודות כבוד שיתו לרבי

  .אם אפשר לשתף אותנו במאחורי הקלעים של הכנת התערוכה לציבור הרחב
, קודש- יד-כתבי, המטרה של התערוכות היא שכל מבקר יוכל לראות בעצמו מהספרים הדירים והקדושים

  .ד"ין ומגילות שבארכיון הספריה של חבתפיל, תמוות וציורים, חפצים, מכתבים מסמכים וכתובות
יוכלו , כדי שאלו שכבר ביקרו בתערוכת לפי איזה שים, תערוכה וספת' ומשתדלים שכל שה שתיים תהי

  .לבוא לתערוכה ולמצוא פריטים שלא ראו בפעם הקודמת

 אלא ".ש ליובאוויט– אהל יוסף יצחק –ד "ספריית אגודת חסידי חב"הארכיון של הספריה הוא חלק מ
כי אם למי שרוצה לעיין באיזשהו ספר , שאיה פתוחה לצבור הרחב" ספריית מחקר"שהספריה עצמה היא 

  .והספרן מביא לו את הספר לעיין בו, ממלא טופס, אזי הוא בא לאולם הקריאה, דיר

גם אם איו בא , רצוו לראות מהפריטים המיוחדים שבספריה, 770 –ד "אמם כל אחד שבא למרכז חב
  .לחקור ולעיין באיזשהו ספר מסויים

 .זאת היא מטרתה של התערוכה



  ? כמה מבקרים לערך בכל תערוכה

התערוכה פתוחה כל יום בין השעות . אלף מבקרים 50הייתי מסכם שלכל אחת מהתערוכות באים לערך 
 . קטותגדולות או, וקבוצות, משפחות,  יחידים–ובאים אליה כל יום , 5:00 – 12:00

  . 'ומהם שעות הפתיחה וכו, מתי יוכל הציבור להיחשף לתערוכה
  .זה עתה סיימו להכין ולפתוח את התערוכה הזאת

 .חודש אלול-יום הפתיחה הרשמי הוא ראש

 
  



 



  ארץ הקודש – 1ארון ראוה 

  



  ארץ הקודש – 2ארון ראוה 

  



 



  וואשיגטון – 3ארון ראוה 

  



  יו יורק – 4ארון ראוה 

  



 

  קליפוריה – 5ארון ראוה 

  



 

  מישיגן – 6ארון ראוה 

  



 



  ארצות הברית – 7ארון ראוה 

  



   אירופה– 8ארון ראוה 

  



 

  ל"צה – 9שולחן ראוה 

  



 

  ידהפלור – 10שולחן ראוה 

  

  קדה – 11שולחן ראוה 

  

  אמריקה הדרומית – 12שולחן ראוה 

  

  רוסיא – 13שולחן ראוה 



 
  תערוכה יג

  תערוכת גזי ספרים
   מתקופת ערש הדפוס–ספריה  שבהעתיקיםהספרים מוצגים בה 

   העברי השים הראשוות של הדפוס100-שדפסו ב
  )1574ד " של– 1475ה "רל(

  כרוזים ומודעות עתיקים ודירים , יד-כתבי

  :תאריך הפתיחה
  ד"תשע'תמוז ה' ג

  יום ההילולא העשרים של הרבי

  



  
  :חוברת הדרכה

  הרב שלום דובער לוין
  ר משה העלער"ה

  

 

  



  

  ה"ב

  פתיחה
 770 –ד "ממוקמת במרכז העולמי של תנועת חב,  ליובאוויטש- אהל יוסף יצחק -ד "ספריית אגודת חסידי חב

שבה שמורים יותר מרבע מיליון , והיא אחת מהספריות החשובות ונדירות. י.ברוקלין נ, איסטערן פארקוויי
  .חלקם עתיקים ונדירים, ספרים וכתבי יד

גזך , פריטים מובחרים מתוך ארכיון הספריה, אשר בו מוצגים מפעם לפעם, בספריה ישו גם אולם תערוכות
שאליו מוקדשת התערוכה , כל שה או שתיים בחר ושא מיוחדכאשר ; יד-ספרים וכתבי, תמוות, החפצים

  .של השה הזאת
 –ת באולם התערוכות של הספריה פתח, ד"תשע'תמוז ה'  ג–לקראת יום ההילולא העשרים של הרבי 

 100- שדפסו ב,  מתקופת ערש הדפוס–אשר בה מוצגים הספרים העתיקים שבספריה , "תערוכת גזי ספרים"
  .כרוזים ומודעות עתיקים ודירים, יד- כתבי, )1574ד " של– 1475ה "רל(השים הראשוות של הדפוס העברי 

אשר בו יכולים המבקרים לראות את תיאור , ריהבתערוכה מוצג גם מחשב עם קטלוג הספרים שבספ
בקטלוג הזה אפשר לראות גם תצלומי עשרות אלפי . ואת תיאור שאר הספרים שבספריה, הספרים המוצגים

  .מהספרים הדירים שבספריה, ספרים
  . בוידאו שבמחשב–כמו כן אפשר לקבל סיור מודרך של התערוכה 

  
  

  



 

  
  תורה ביאים וכתובים  .א

   תורה עתיקספרדף מתוך  .1

אמם ). י, ד רפב"ע יו"שו" (ספר תורה שבלה או פסל ותין אותו בכלי חרס וקוברין אותו אצל תלמיד חכם"
  .משתמש עם הקלף שבו לכריכת ספרים' שהי, מגיע לידי כרי' לפעמים הי

ולצורך , הקרטון בשימוש' עדיין לא הי, בתקופת הערש של הדפוס
או מעין , כריכת הספרים רגילים היו להשתמש בלוחות עץ או עור

  .קרטון העשוי ממספר דפים מדובקים זה לזה
יה את הספרים שדפסו בראשית תקופת בשעה שקיטלגו בספר

. דפים יקרי ערך ודירים, הייו מוצאים לפעמים בתוך הכריכה, הדפוס
  .חלק מהמוצגים שבתערוכה הזאת הוא מאותם דפים

, )טו,  כב–כב , כ(אמור - מפרשת קדושים, כזה הוא הדף שלפיו
  .1708והוא שמור בארכיון הספריה מספר . שהוצאו מתוך כריכת ספר

  יד על קלף- כתב–תורה  .2

אמם לפעמים . על דפי קלף התפורים זה לזה, ספר תורה כתב בגלילה
ויקדו , לצורך לימוד, כתבו את התורה על דפי קלף שכרכו כספר שלו

  .אותם כחומשים שלו
 .1906השמור בארכיון הספריה מספר , חומש כזה מוצג לפיו

  ו" שוציו רמ–ק "ביאים עם פירוש הרד .3

שיסד , בית הדפוס בשוציו' אחד מבתי הדפוס העבריים הראשוים הי
). 1483(ג "בשת רמ, )11 ראה מספר (המדפיס יהושע שלמה שוציו 

  . שים5 ספרים במשך 20-והדפיס בו קרוב ל
חבל רבוא (ק " הרד–א ביאים עם פירוש רבי דוד קמחי הו, )1486(ו "שהדפיס בשת רמ, הספר שלפיו

רק (הפים באותיות מרובעות . מגדולי הפרשים והמדקדקים, )1235ה " תתקצ– 1160כ "תתק, שבצרפת
את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר . י" באותיות רש–והפירוש ). חלקו מוקד

50456.  

  ח" קושטא רע–מגלת אסתר  .4

בתי (ופתחו בו כמה בתי דפוס עבריים , התיישבו רבים מהמגורשים בקושטא, ב"בשת ר, אחרי גירוש ספרד
על ידי בית הדפוס הראשון פתח שם ). דפוס לשפת המדיה לא פתחו בה עד יותר ממאתים שה מאוחר יותר

  .בו של דוד חמיאש, שהועבר אחר כך לידי שמואל, האחים דוד ושמואל חמיאש
והוא מגלת אסתר עם פירוש רבי יצחק אבן ערמאה , )1518(ח "בשת רע, הספר שלפיו הוא האחרון שהדפיס

, הפים באותיות מרובעות מוקדות). 1494ד " ר– 1420פ "ק(ממגורשי ספרד , )עקדת יצחק(בעל העקידה 
  .י"והפירוש באותיות רש

  .59674ר את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספ

  ח" וייציאה רע–תהלים איוב  .5

בשלושים השים . ז"שיסד דיאל בומברג בשת רע, הדפוס בוייציאה' הדפוס הכי גדול בתקופה ההיא הי
ך ואת התלמוד הדפיס מספר פעמים "את הת. על מת להפיצם ברחבי תבל, הבאות הדפיס בו ספרים רבים

  ).1518(ח "שדפס בשת רע, איוב- כם מוצג כאן כרך תהליםמתו. בתקופה זו

  ה" וייציאה רפ–תורה  .6

עם כמה פירושים ועם ,  מסדרת מקראות גדולות–) 1525(ה "כמו כן מוצג כאן כרך התורה שהדפיס בשת רפ
  .המסורה הגדולה והקטה

7. ה- ד" פריס ש–ך "ת  



בלי תרגום ובלי , ך כיס" תנ–ך קטן ביותר "ם תנהדפיסו ג, עם מפרשים, ך בפורמט גדול"במקביל להדפסת תנ
  .פירושים

  .על ידי המדפיס רוברטוס סטפוס, )1544-1545(ה - ד"הכרך המוצג כאן הוא מהוצאות פריס ש
  תלמוד בבלי  .ב
 ועד ,שלמדו מתוך תלמוד המועתק על קלף, מתקופת הראשוים, בארון הזה מוצגת התפתחות ספרי התלמוד

כפי , שבו קבעה צורת הדף הקבועה של התלמוד, )ג"רפ-פ"וייציאה ר( בדפוס בומברג –להדפסת התלמוד 
 .שדפסת מאז ועד ימיו

 יד על קלף- כתב–תלמוד בבלי  .8

 שים חי 650- כעבור כ. רסד'לערך בשת ד' מוד היסיום עריכת התל
שהוא ראה גמרא הכתובה , )ב, מלוה ולוה טו' הל(המספר , ם"הרמב

כלומר קצת אחר סיום , על הקלף לפי קרוב לחמש מאות שה
  .תקופת הגמרא

שמורים שלושה דפי תלמוד הכתובים ) 1701' מס(בארכיון הספריה 
. שמצאו בתוך כריכת ספרים, )ממסכתות סהדרין ושבועות(על קלף 

  . לפיו מוצג דף ממסכת סהדרין

  יד- כתב–י "תלמוד עם פרש .9

טריווש (ך והתלמוד "היה גדול מפרשי הת) י"רש(רבי שלמה יצחקי 
' פירושו על התלמוד הי). 1105תתסה ' ד– 1040תת 'ד, שבצפון צרפת

בתקופה מאוחרת ". הקוטרס"מועתק בקוטרסים וקרא בשם 
  .יותר התחילו להעתיקו על גליון התלמוד

עם ,  דפים ממסכת קידושין10שמורים ) 1702' מס(בארכיון הספריה 
מצאו . שעתקו בראשית תקופת ערש הדפוס, י על הגליון"פירוש רש

  . אחד מהם מוצג לפיו. ת ספראותם בתוך כריכ

  ב"ארה רמ' ואדי אלחג–תלמוד בבלי  .10

את אחד מבתי הדפוס הראשוים יסד המדפיס שלמה בן משה הלוי 
עם פירוש , ובו דפסה ההוצאה הראשוה של התלמוד, )1476(ו "לערך בשת רל, ארה'אלקבץ בואדי אלחג

  .ב ואילך" רממשת, )בלי התוספות(י "רש
כך שלא שאר אף עותק שלם של . וספריהם שרפו, גורשו היהודים מספרד) 1492(ב "בשת ר,  שים10כעבור 

  .רק חלקים קטים שמורים בספריות שוות, התלמוד הזה
אחד מהם . שמצאו בתוך כריכת ספרים,  דפים מתוך ההוצאה הזו של התלמוד17בארכיון הספריה שמורים 

  .ומוצג לפי

  ד" רמ שוציו–תלמוד בבלי  .11

באותה שה התחיל . פתח יהושע שלמה שוציו את בית הדפוס בשוציו שבאיטליא) 1483(ג "בשת רמ
אשוה את מסכת ברכות הר. י וגם התוספות"בהוצאה זו דפס על הגליון פירוש רש. להדפיס בו את התלמוד
  ,)א"שת גמר(ד "סיים להדפיס בשת  רמ

בין הדפים מצא גם דף . שמצאו בתוך כריכת ספר, בארכיון הספריה שמורים כמה דפים מהוצאה זו
  .המוצג לפיו, הקולופון שבסוף מסכת ברכות

  ט"רע- ט" רס פיזארו–תלמוד בבלי  .12

אחר כך הוא עבר משם להדפיס ספרים . י משפחת המדפיסים בשוציוהמדפיס גרשום שוציו הוא אחד מב
  ).50 ראה גם מספר (בעיירות שוות באיטליא ובמדיות וספות 

הדפיס בו יותר ) 1527ז "עד רפ( שה 20ובמשך , )1507(ז "את בית הדפוס בפיזארו הוא יסד בשת רס
  ).1509-1519(ט "רע-ט"שהדפיס בין השים רס, ס" מסכתות הש–כחצי מהם , ם ספריםמחמישי

 ).1511(א "שדפסה בשת רע, מתוכם מוצגת לפיו מסכת עירובין

  ב" פולי ר–משה  .13



 כך העביר ואחר, במשך כמה שים יהל המדפיס יהושע שלמה שוציו את בית הדפוס בשוציו שבאיטליא
הדפיס בו את ההוצאה הראשוה של ) 1492(ב "בשת ר, )50 . 17 ראה מספרים (את בית דפוסו לפולי 

  .ם"עם פירוש הרמב, המשיות
  .אחד מהם מוצג לפיו. בארכיון הספריה שמורים כמה דפים ממשיות אלו

   ג"רפ- פ" וייציאה ר–תלמוד בבלי  .14

, )5 ראה מספר (היתה הוצאת בומברג בוייציאה , הפעם הראשוה שדפס כל התלמוד בהוצאה משובחת
  .י ותוספות"פירוש רשעל הגליון דפסו ). 1520-1523(ג "רפ-פ"בשים ר

דפסו , אשר כמעט כל הוצאות התלמוד שמאז ואילך, בדפוס זה קבעה צורת הדף הקבועה של התלמוד
  . שעל פי הוצאה זו–מצייים לדף ועמוד , ומאז ואילך כשמצייים לגמרא. באותו עימוד

  .אחת מהם מוצגת לפיו. בארכיון הספריה שמורים כמה מסכתות של הוצאה זו
   ך והתלמוד"מפרשי הת  .ג

  ה" ריגייו די קלבריא רל–י על התורה "רש .15

ך "היה גדול מפרשי הת) י"רש(רבי שלמה יצחקי 
תתסה ' ד– 1040תת 'ד, טריווש שבצפון צרפת(והתלמוד 

1105.( 
ך והתלמוד דפס בדרך כלל יחד "י על הת"פירוש רש
ם בתקופת ערש הדפוס. ך והתלמוד"עם התדפס , אמ

  .פירושו על התורה כספר בפי עצמו
י על " הראשון הוא פירוש רשהמתוארךהספר העברי 

ה "שדפס בעיירה ריגייו שבקלבריא בשת רל, התורה
. טוןר יצחק בן גר"על ידי המדפיס אברהם ב, )1475(

  .והוא הספר היחיד שדפס בבית דפוס זה
אחד . בארכיון הספריה שמורים שי דפים של הוצאה זו

  ). פרשת ויחי(מהם מוצג לפיו 

  ו" מטובה רל–ג "רלב .16

יסד אברהם כות את בית , )1475(ה "באותה שה רל
הדפיס בו ) 1476(ו "ובשה הבאה רל, הדפוס במטובה
  .המוצג לפיו, ג על התורה"את פירוש הרלב

מדען ופילוסוף , פרשן' הי) ג"הרלב(רבי לוי בן גרשון 
 ).1344קד ' ה– 1288ח "מ'ה, פרובס שבדרום צרפת(

את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג 
  .50457הספריה מספר 

  ח" פולי רמ–אבן עזרא  .17

ולד (פרשן דקדקן ופילוסוף ' הי, ברהם אבן עזרארבי א
דד במדיות , 1089-1092ב -תתמט'בספרד בין השים ד

  ).1164-1167ז - ד"תתקכ'ופטר בין השים ד, רבות
עיקר פעילותו ). 1487(ז "ר יצחק אשכזי גוצהוזר בשת רמ"את בית הדפוס בפולי יסד המדפיס יוסף ב

 .המוצג לפיו, ח הדפיס בו את פירוש האבן עזרא"בשת רמ. ב"ר- ז"היתה בין השים רמ

   "פולי ר–ן על התורה "פירוש רמב .18

). 1270ל ' לערך ה– 1194תתקד 'ד(פוסק פרשן ורופא , מגדולי חכמי ספרד' הי) ן"הרמב(רבי משה בן חמן 
  ).)1490 "שדפס בדפוסו של גוצהוזר בפולי בשת ר, לפיו פירושו על התורה

  .50458את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ר" קושטא עד–פירוש התורה לבעל הטורים  .19



 ארבעה –חיבר את ספר ההלכה היסודי , ש"בו של הרא, )1243קג '  ה– 1169כט 'ה(רבי יעקב בעל הטורים 
לפיו הדפוס . טעמי המסורת ופרפראות וגימטריאות, וגם פירוש על התורה, )39 -34 ראה מספרים (טורים 

  .חלק מפירוש זה הועתק בחומשים הדפסים). 1514(ר "שדפס בקושטא עד, הראשון של הספר
  .49992את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

   כתב יד–י מחות "פירש .20

השאירו את העמוד , וכדי שהדף הראשון לא ישאר פתוח. בדפוסים הראשונים לא היו רגילים עדיין בדף שער
  .והספר התחיל מהעמוד השני, הראשון חלק

. עדיין לא דפסה מסכת מחות, )10 ראה מספר (ב "רה רמ'בואדי אלחג, בשעה שהדפיסו את מסכת חגיגה
העתיק חלק ממו על העמוד החלק הזה , י למסכת מחות בכתב יד"וכשראה בעל הספר את פירושו של רש

 .דף זה מוצג לפיו. שבריש מסכת חגיגה

  יד-  כתב–תוספות למסכת חגיגה  .21

אמם התלמוד הוצאת ). 11 ראה מספר (ד ואילך "מהוצאת שוציו רמ, התוספות דפסו על גליון התלמוד
קיים אצל אחד ' ואפשר שעותק כזה של מסכת חגיגה הי. בלי התוספות, י"ספרד דפס רק עם פירוש רש

, לפיו דף העתק חלק מהתוספות למסכת חגיגה. שהעתיק לעצמו את התוספות של המסכת הזאת, הרבים
  ).1589(ט " שמשהועתק במצרים בשת

  רביו אלפס  .ד

   כתב יד על קלף–הלכות רב אלפס  .22

שנכתב על ידי רבינו יצחק , כולל את תמצית ההלכות שבתלמוד עם המסקנות למעשה, "הלכות רב אלפס"ספר 
  ).1103תתסג ' ד– 1013ג "תשע'ד(שחי בראשית תקופת הראשונים , )ף"הרי(אלפסי 

וצטרפו בסופו חיבור , עם הפירושים שעליו, "הלכות רב אלפס"בתחלה דפס כספר בפי עצמו בשם 
  .כיום דפסים הם בסוף המסכת". התוספתא"ו" מרדכי"ה

והוא שמור , שמצאו בתוך כריכת ספר, כתוב על קלף, ף למסכת קידושין"הדף שלפיו הוא חלק מהרי
  ). 1709' מס(בארכיון הספריה 

  ט " קושטא רס–רב אלפס הלכות  .23

נדפסה בקושטא , בסופו" מרדכי"ועם ה, עם הפירושים שעליו, ף"ההוצאה הראשונה המושלמת של ספר הרי
  .אחד מהם מוצג לפנינו, בארכיון הספריה שמורים כמה חלקים מהוצאה זו). 1529(ט "בשנת רס

  .4838את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  א" וייציאה רפ–רב אלפס הלכות  .24

בכמה , בסופו" תוספתא"וה" מרדכי"ועם ה, עם הפירושים שעליו, ף"דפס בוייציאה הרי) 1521(א "בשת רפ
  .אחד מהם מוצג לפיו. כרכים

  ב" וייציאה שי–הלכות רב אלפס  .25

 בעותק שלפיו ).1552(ב "בשת שי, בבית דפוסו של בראגאדין' ף דפס בוייציאה הי"הפעם האחרוה שהרי
  .שלא הצלחו עדיין לזהות את מחברו, רשומים על הגליון הגהות רבות בכתב איטלקי

  ד" סביויטה שי–הלכות רב אלפס  .26

התחיל להדפיס ) 1553(ג "ובשת שי, יסד המדפיס טוביה פואה את בית הדפוס בסביויטה) 1551(א "בשת שי
אלא שבאותה שה באה לפי האפיפיור מלשיות של משומדים . הרבה הוספות וציויםעם , בו את התלמוד

עם עושים כבדים על מי שמשאיר עותק , ויצאה גזירה לשרוף את התלמוד בכל מדית איטליה, על התלמוד
שהוא , ף"חלף אז סדר לימוד התלמוד בלימוד הריובהכרח הו, )43 ראה מספר (של מסכתות התלמוד בביתו 
  .תמצית ההלכות שבתלמוד

ובתוספת , מוגה על ידי רבי יהושע בועז, עם הוספות רבות על הגליון, ף"באותה שעה התחיל להדפיס את הרי
ו רשומים על הגליון הגהות בכתב יד. ל"שלטי הגבורים שחיבר היו עדיין לזהות , בעותק שלפשלא הצלח

  . מחברואת



  ח" ריווא דטריטו שי–הלכות רב אלפס  .27

, על ידי הרב יוסף אוטוליגי והרב יעקב מרקריאה, וסד בית הדפוס בריווא דטריטו) 1558(ח "בשת שי
  . שים4והתקיים בו במשך 

  .ומוצג לפיו, בפורמט קטן יותר מהקודם, ף"הספר הראשון שדפס בו הוא ספר הרי
  ם"רמב  .ה

ם " הרמב–שחיבר רבי משה בן מיימון , "משה תורה"ספר ההלכות היסודי שעליו שען בית ישראל הוא ספר 
ל "ספרו ה). 1204ה "ופטר במצרים בשת תתקס, 1135ח - ה"תתצ'ולד בקורדובה שבספרד בין השים ד(

  .דפס פעמים רבות

  " שוציו ר–ם "משה תורה להרמב .28

, אחר הדפסת כמה מסכתות בדפוס שוציו
, )11 ראה מספר (ואילך ) 1484(ד "משת רמ

התחילו להדפיס בו את חיבור המשה תורה 
  ).)1490 "בשת ר, ם"של הרמב

בארכיון הספריה שמורים כמה עשרות דפים 
. שמצאו בתוך כריכת ספרים, הוצאה זושל 

 . אחד מהם מוצג לפיו

 וייציאה –ם "משה תורה להרמב .29
  ד"רפ

בבית דפוסו של דיאל בומברג בוייציאה 
, )14 ; 5 ראה מספרים (דפסו ספרים רבים 

  .ואילך) 1517(ז "משת רע
ד "שהדפיס בשת רפ, ם"לפיו ספר הרמב

  .עם הפירושים שעליו, )1524(

 וייציאה –ם "משה תורה להרמב .30
  )בראגאדין(י "ש

כבר הפסיקה פעילות בית ) 1550(י "בשת ש
וס שי בתי דפ. דפוסו של בומברג בוייציאה

האחד הוא , גדולים היו קיימים אז בוייציאה
שלשתם (של יושטייאן והשי של בראגאדין 

  ).אים יהודים
. בין שים האחרוים התקיימה תחרות חזקה

שיהם הדפיסו באותה שה את ספר 
  .כדלקמן, שהביא למחלוקת עצומה, ם"הרמב

את . ם שהדפיס בראגאדין"לפיו הרמב
 רבי מאיר ם הזה הגיה הגאון"הרמב

ם "המפורסם בשם מהר, קצילבויגן
בתוספת הגהות וחידושים על , מפדואה
  .ם"הרמב

  )יושטייאן(י " וייציאה ש–ם "משה תורה להרמב .31

ם "גב המדפיס יושטייאן את הגהותיו של מהר, ם בבית הדפוס של בראגאדין"עם התחלת הדפוס של הרמב
  .ם המוצג לפיו"והוא הרמב. ּה במחיר מוך יותרומכר, והוציאו לאור במהדורה דומה, מפדואה

 על מי שיקה את מהדורת ידוי וחרם הוציא כרוז של א"הרמו, פרשה זו הסעירה את העולם היהודי
  .יושטייאן

  .45926את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ד" וייציאה של–ם "משה תורה להרמב .32



, )1574(ד "עד אשר בשת של, ם"עברו יותר מעשרים שה שלא דפס בהם ספר הרמב, אחרי הסערה הזכרת
בספריה . ובתוספת פירושו כסף משה, מוגה, ם לדפוס"את הרמב) בעל השלחן ערוך(מסר רבי יוסף קארו 

  .ו הוא דף השער של אחד מחלקיוהמוצג לפי. שמורים כמה עותקים של הוצאה זו

  ג " סביויטה שי–מורה בוכים  .33

  .ם את ספרו מורה בוכים"בוסף לספריו בהלכה חיבר הרמב
  ).1553(ג "לפיו ספר המורה בוכים שדפס בסביויטה בשת שי

  .10027את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 
  טור ושלחן ערוך  .ו

  מ"רה ר' ואדי אל חג–טורים  .34

בו של , )1240ק '  ה– 1169ל 'לערך ה(רבי יעקב בעל הטורים 
שהוא החיבור היסודי של , חיבר את ספר ארבעה טורים, ש"הרא

שחובר , ם"רמבאחרי ספר ה(ליקוט ההלכות הצריכות לכל אדם 
דפס ). טורים(מחולק לארבעה חלקים , )כמה דורות קודם

בבית דפוסו של , מ"רה שבספרד בשת ר'לראשוה בואדי אל חג
. בארכיון הספריה שמורים כמה דפים מהוצאה זו. שלמה אלקבץ

 .אחד מהם מוצג לפיו

  ה"ר-" ר–טורים פורטוגל  .35

, בים לגור בפורטוגלעברו יהודים ר, אחרי גירוש היהודים מספרד
אלא שכעבור ; והדפיסו בו כמה ספרים, ואף פתחו בו בית דפוס

  .גורשו היהודים גם מפורטוגל, ז"בשת ר, איזה שים
הוא , ה"ר-"אחד מהספרים שדפסו בבית דפוס זה בין השים ר

. בארכיון הספריה שמורים כמה דפים מהוצאה זו. ספר הטורים
  . אחד מהם מוצג לפיו

  ד"רס-ד" ר–טורים קושטא  .36

האחים , התיישבו בקושטא, ב"ת רבש, חלק גדול ממגורשי ספרד
והספר הראשון שהדפיסו בו הוא ספר , חמיאש פתחו בה בית דפוס

ד "או רס, )1494(ד "ולא ברור אם שת ההדפסה היא ר, הטורים
שמצאו , בארכיון הספריה שמורים כמה דפים מדפוס זה). 1504(

 .אחד מהם מוצג לפיו. בתוך כריכת ספר

  פ" פאס ר–טורים  .37

שהתקיים , פתחו בה בית דפוס) 1516(ו "בשת רע.  מהיהודים מגורשי ספרד התיישבו בפאס שבמרוקוחלק
אותם מצאו , )1520(פ "בארכיון הספריה שמורים כמה דפים מהטורים שדפסו בפאס בשת ר. שים אחדות

 .אחד מהם מוצג לפיו. בתוך כריכת ספר

  ט" קראקא רצ–טורים  .38

פתחו בה בית ) 1530(צ "בשת ר. התיישב חלק מהמגורשים בפולין, רד ומפורטוגלאחרי גירוש היהודים מספ
  .ומוצג לפיו, )1539(ט "שוב הדפיסוהו בשית בשת רצ. והדפיסו בו את ספר הטורים, דפוס

  י" וייציאה ש–טורים עם בית יוסף  .39

המוצג לפיו הוא ). בעל השלחן ערוך(של רבי יוסף קארו " בית יוסף"הפירוש העקרי על ספר הטורים הוא ה
  ).1550(י "שדפס בוייציאה בשת ש, הדפוס הראשון של ספר הטורים עם פירוש הבית יוסף

  ד" וייציאה של–שלחן ערוך  .40

שלחן "התחיל רבי יוסף קארו לערוך על פיו את ספר ה, על הטורים" בית יוסף"אחרי סיום עריכת חיבור ה
). 1565(ה "את ההוצאה הראשוה הדפיס בוייציאה בשת שכ.  שהוא הספר הכי יסודי ומקובל בהלכה,"ערוך



את תיאור ). 4°(המוצג לפיו הוא הדפס בפורמט ביוי . בשי פורמטים, )1574(ד "שוב דפס בשת של
  .17345ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ד" וייציאה של–שלחן ערוך  .41

  . המוצג לפיו, )8°(מקביל הדפיסו באותה שה אף בפורמט קטן ב
  .17344את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

   כתב יד–ל לטור "דרכי משה והגהות מהרש .42

כתבו , שחובר בצפת על ידי רבי יוסף קארו הספרדי, אחרי הדפסת הספר הטורים עם פירוש הבית יוסף
  :על ידי שי גאוי דורו האשכזים שבפולין, הגהות לספר הטורים ולפירוש הבית יוסף

 בשני ונדפס, "בית יוסף"כתב הגהות ל, )1572ב " של– 1530צ "קראקא לערך ר(א " הרמ–רבי משה איסליש ) א(
שנדפס , דרכי משה הארוך) ב. כהגהות לבית יוסף, שנדפס יחד עם הטור ובית יוסף, דרכי משה הקצר) א: אופנים

  .וכולל תמצית דברי הבית יוסף והוספת הגהותיו אליהם, בפני עצמו

נדפסו והם לא , כתב הגהות לטור ובית יוסף, )1573ד " לובלין של– 1510א "רע(ל " הרש–רבי שלמה לוריא ) ב(
  .ח שעל הטורים"בתוך דברי הדרישה והפרישה והב, היד-כי אם הועתקו מתוך כתב, בפני עצמם

  .ל"הגהות הרש) ב). הארוך(דרכי משה ) א: ל"יד שי החיבורים ה-לפיו כרך כתב
  ).1641(א "בשת ת, העתקה זו הושלמה בעיר שידלוב הסמוכה לקראקא

  ספרי הלכה  .ז

  פ" וייציאה ר–ש "רא .43

הוא אחד משלשת העמודים שעליהם בה הבית , )1327פז ' ספרד ה– 1250י 'אשכז ה(ש " הרא–רביו אשר 
בוי על חיבור , ש על התלמוד"ספרו הרא). ם"ף והרמב"לצדם של הרי(יוסף את פסקי השלחן ערוך שלו 

הוא דפס לראשוה בתלמוד שדפס . מדבריו ואחר כך דן בפרטי ההלכהש מעתיק בתחלה "אשר הרא, ף"הרי
  ).וכן הוא ברוב ההוצאות של התלמוד(בסיום כל מסכת , )14 ' ראה מס(ג "רפ- פ"בוייציאה בשים ר

 –) א"שי- פ"ר(דפוסי וייציאה שדפס יחד עם התלמוד ב, ש על רוב המסכתות"בארכיון הספריה מצא הרא
לשרוף את התלמוד בכל מדית ) 1553(ג "אולי קשור זה לגזירה שיצאה בשת שי. בלעדי המסכתות עצמן

אפשר שאז ). 26 ראה מספר (עם עושים כבדים על מי שמשאיר עותק של מסכתות התלמוד בביתו , איטליה
  .כיון שעליו לא יצאה הגזירה, ש הזה מתוך התלמוד"חיבור הראותק 

  ה" קושטא ער–ש "קיצור פסקי הרא .44

, ש"חיבר בתחלה את קיצור פסקי הרא, ש"בו של הרא, )1243קג '  ה– 1169כט 'ה(רבי יעקב בעל הטורים 
  ).34 ראה מספר (ואחר כך חיבר על פיו את חיבורו ארבעה טורים , ש"שכולל את תמצית פסקי אביו הרא

שדפס בסוף (ש "ש מצורף בדרך כלל לספר הרא"קיצור פסקי הרא
  .ש"ש בא קיצור פסקי הרא"והייו שאחרי הרא). כל מסכת

כמה שים לפי (שדפס בתחלה , ש"לפיו ספר קצור פסקי הרא
ש"ל של הרא"הדפוס ה (י עצמוה "בקושטא ער, כספר בפ)1515.(  

  ו" קושטא רע–רביו ירוחם  .45

 ף"ספרי ההלכה היסודיים שעליהם שען בית ישראל הם הרי
אמם בדורו של בעל . הטורים והשלחן ערוך, ש"ם הרא"הרמב

  .חוברו עוד כמה ספרי הלכה המוצגים לפיו, הטורים והסמוך לו
ר "שחיבר רביו ירוחם ב, האחד מהם הוא ספר תולדות אדם וחוה

מחבל פרובס , )רביו ירוחם: הספר מכוה בדרך כלל(משולם 
דפס . ש"ידיו של הראמתלמ, )1350קי ' ה– 1280מ 'ה(שבצרפת 

  ).1516(ו "לראשוה בקושטא בשת רע

שמצאנו בכריכת , בארכיון הספריה נמצאים כמה קטעי דפים מדפוס זה
 .אחד מהם מוצג לפנינו. ספר



   כתב יד–ארחות חיים  .46

סו 'ובשת ה, מחכמי פרובס שבצרפת' היבתחלה . חי בדורם של שים הקודמים, רבי אהרן הכהן מלויל
  .גורש מפרובס והתיישב באי מיורקה שאצל ספרד) 1306(

הדפס הוא מהמהדורה , שחיברו בשתי מהדורות, הוא ספר ליקוט הלכות ומהגים" ארחות חיים"חיבורו 
י מצוטטת בספר, שחיבר בתקופת אי מיורקה, ומהדורתו השיה. שחיבר בתקופת פרובס, הראשוה

שהועתקו כראה , יד מהדורתו השיה-  דפים של כתב20בארכיון הספריה שמורים . הפוסקים הראשוים
  . אחד מהם מוצג לפיו. ומצאום בכריכת ספר, בתקופת חייו

   אפולי ר–כל בו  .47

. רק זאת שחובר באותו דור, לא ידוע שם מחברו". כל בו"באותו דור חי עוד חכם שחיבר את ספר ההלכה 
  .ומוצג לפיו, )" )1490דפס לראשוה באפולי ר

  ר" מטובה עד–תיא  .48

, "תיא"שחיבר את ספר ההלכה , ר בימין הרופא"באותו דור חי עוד חכם ששמו רבי יחיאל ברבי יקותיאל ב
רבי , ר הזקן"להבדילו מספר התיא של אדמו, "תיא רבתי"קרא גם .  פסקי דיים ומהגים לכל השההכולל

  .שיאור זלמן מלאדי
את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג ). 1514(ר "במטובה עד, לפיו ההדפסה הראשוה של הספר

  .62595הספריה מספר 

  ח" וייציאה ש–שערי דורא  .49

דפס . על הלכות איסור והיתר, "שערי דורא"שחיבר את הספר , באותו דור חי בגרמיא רבי יצחק מדורא
את תיאור ותצלום הספר . שהוא מוצג לפיו, )1548(ובשית בוייציאה , )1534(ד "לראשוה בקראקא רצ

  .57921אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ו"מיי רפ רי–אגור  .50

והדפיסו לראשוה בעצמו בבית הדפוס , "אגור"שחיבר את ספר ה, בדור הבא חי בגרמיא רבי יעקב לדא
  .ו"ושוב דפס ברימיי בשת רפ. שבו שימש כמגיה, בפולי

 אחר כך הוא עבר משם להדפיס ספרים. המדפיס גרשום שוציו הוא אחד מבי משפחת המדפיסים בשוציו
פ "את בית הדפוס ברימיי הוא יסד בשת ר). 12 ראה גם מספר (בעיירות שוות באיטליא ובמדיות וספות 

  .הדפיס בו את ספר האגור שלפיו) 1526(ו "ובשת רפ, )1520(



  שאלות ותשובות  .ח
כתבו על ידי גדולי ישראל בכל הדורותהלכהפות בתחום האחת מהפעילויות העה ,  הן התשובות שבמע

  .אלו ותחברו לספרים) ת"שו(אחר כך אספו שאלות ותשובות . לשאלות שקיבלו
  .ת שדפסו בתקופה הראשוה של הדפוס העברי"לפיו מספר חיבורי שו

  ז" קושטא רע–ם "תשובות הרמב .51

לקט חלק גדול , ם"בוסף לספרים שחיבר הרמב
  .ודפס במשך הדורות בכמה ספרים, מתשובותיו

תשובות שאלות ואגרות אחד מהם הוא ספר 
 ).1517(ז "שדפס בקושטא בשת רע, ם"הרמב
  

  ז" קושטא רע–ש "ת הרא"שו .52

י 'אשכז ה(ש " הרא–תשובותיו של רביו אשר 
  -108לקטו וסודרו ב, )1327פז ' ספרד ה– 1250
  .כשכל כלל כולל כמה תשובות, כללים

, ז"גם ספר זה דפס לראשוה בקושטא בשת רע
את תיאור ותצלום הספר אפשר . ומוצג לפיו

  .16529לראות בקטלוג הספריה מספר 

 בולויא –א "תשובות שאלות הרשב .53
  ט"רצ

ה "תתקצ'ד) (א"הרשב(רבי שלמה אבן אדרת 
היה מגדולי ההלכה , )1310ע ' ה– 1235

ירוש מלבד ספריו בהלכה ובפ. והפרשים בספרד
, הרבה לכתוב תשובות לגדולי דורו, התלמוד

ת "שכמה אלפים מהם דפסו בסדרת שו
  .א"הרשב

דפס בבולויא ספר ) 1539(ט "בשת רצ
רה 'הכולל א, א"הרשב" תשובות שאלות"

 בסדרת –והוא חלק א . המוצג לפיו, תשובות
 .א"ת הרשב"שו

  ט" וייציאה רע–ן "ת המיוחסות לרמב"שו .54

, א"והן תשובות הרשב, "תשובות לרביו משה בן חמן"ספר ) 1519(ט " דפס בוייציאה בשת רעכבר לפי זה
  .ן"שבטעות יוחסו לרמב

  .א"ת הרשב" בסדר שו–והוא חלק ח . הוא כולל רפח תשובות
  .16661את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ז " קרימוא שט–ל "ת מהרי"שו .55

ספרו . גדול ההלכה והמהג בדורו, )1427ז " וורמייזא קפ– 1360כ "מגצא ק(ל " מהרי–י מולין רבי יעקב הלו
  .ל הוא אחד המקורות הבסיסיים של ההלכה ומהג האשכזים"מהרי

ובאותה שה הדפיס בו את ספר , פתח ויציצו קוטי את בית הדפוס העברי בקרימוא) 1556(ז "בשת שט
  .יוהמוצג לפ, ל"ת מהרי"שו

  .55768את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ט" וייציאה ש–י ווייל "ת מהר"שו .56

  .מגדולי ההלכה באשכנז, ל"ל הנ"מתלמידיו של מהרי, )1450 רי – 1400ס "לערך ק(ו " מהרי–רבי יעקב ווייל 
 .ומוצג לפיו, )1549(ט "תשובותיו לקטו ודפסו בוייציאה בשת ש

  .16590את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 



  ט " וייציאה רע–ק "ת מהרי"שו .57

  . מגדולי הפוסקים בדורו, )1480מ " ר– 1420פ "לערך ק(ק " מהרי–רבי יוסף קולון 
  .ומוצג לפיו, )1519(ט "תשובותיו לקטו ודפסו בוייציאה בשת רע
  ספרי מין המצוות  .ט

,  שלוש מאות וששים וחמש לאווין כמניין ימות החמה– שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה רבי שמלאי דרש"
  ).ב, מכות כג" (ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם
כמה ספרים , תחברו במשך הדורות, בוסף לכך. במין המצוות, כבר בתקופת הגאוים כתבו כמה חיבורים

  .סו בתקופת ערש הדפוסשדפ, לפיו כמה מהם. מסודרים לפי סדר מין המצוות, בהלכה

   ר" קושטא ע–ם "ספר המצות להרמב .58

בוסף לספרים משה תורה ושאר הספרים 
, חיבר גם את ספר המצות, ם"שחיבר הרמב

משה "שאת קיצורו שילב בתחלת ספרו 
חיברו . ות בספר המצו–ובמפורט יותר ". תורה

ק על "ותורגם בחייו ללה, בצעירותו בערבית
רבי שלמה אבן , ידי רבי אברהם אבן חסדאי
  .איוב ורבי משה אבן תיבון

דפס לראשוה , ספר המצוות המוגש לפיו
  ).1510(ר "בקושטא בשת ע

את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות 
  .45005בקטלוג הספריה מספר 

  ט" שוציו רמ–ג "סמ .59

בשלהי , מבעלי התוספות' משה מקוצי הירבי 
וחיבר את ספר מצות גדול , האלף החמישי

שהוא ספר הלכות המסודר לפי סדר , )ג"סמ(
  .מין המצות

, ג"המוצג לפיו הוא הדפוס הראשון של הסמ
  ).1489(ט "שדפס בשוציו בשת רמ

   כתב יד על קלף–ק "סמ .60

מדור האחרון של בעלי ' רבי יצחק מקורביל הי
הוא חיבר את . בתחלת האלף הששי, התוספות

שהוא ליקוט הלכות , )ק"סמ(ספר מצות קטן 
  .מחולק לפי סדר המצוות, ומהגים

ספר "וקרא , "עמודי גולה"שם הספר הוא 
  . ג"להבדילו מספר הסמ, "מצות קטן

, תלמידו רביו פרץ מקורביל כתב הגהות לספר
  .ודפס עמו

ך בשת לער, הוא דפס לראשוה בקושטא
  .יד-ולפי כן היה פוץ בכתב). 1515(ה "ער

עם הגהות רבי , ק"לפיו העתק חיבור הסמ
כתיבה . ה"ו שבט ש"ורשום עליו שקה על ידי בעליו בכ, כתוב על קלף בתקופה קדומה יותר, פרץ עליו

  .אשכזית ביוית
 . 1956כתב היד שמור בארכיון הספריה מספר 

  ז" קרימוא שט–ק "סמ .61

, ק"ובאותה שה הדפיס בו הוא ספר הסמ, ז פתח ויציצו קוטי את בית הדפוס העברי בקרימוא"בשת שט
  .המוצג לפיו



את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות 
  .14002בקטלוג הספריה מספר 

  ה" קושטא ער–אזהרות  .62

את האזהרות על סדר המצות חיבר רבי 
שחי בספרד בשלהי , ן גבירולשלמה אב

 1020א "תשפ'לערך ד(תקופת הגאוים 
  ).1057ח "תתי' ד–

) ץ"רשב(רבי שמעון בן צמח דורון 
, )1444ד " ר– 1361א "יריא קכ'אלג(

, "זוהר הרקיע"כתב עליו פירוש בשם 
  .ודפס עמו

, לפיו הדפוס הראשון של ספר זה
ה "שדפס לראשוה בקושטא בשת ער

)1515.(  
את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות 

  .26764בקטלוג הספריה מספר 
  ספרי חקירה  .י

  ב" רימיי רפ–עקרים  .63

רבי יוסף אלבו חי בספרד במאה השית 
, וחיבר את ספר העקרים, לאלף הששי

  .בביאור עקרי היהדות
ב "מוצג לפיו עותק מדפוס רימיי רפ

  .של ספר זה) 1522(
 תיאור ותצלום הספר אפשר לראות את

  .49551בקטלוג הספריה מספר 

  ה" קושטא רס–ראש אמה  .64

אחד ממהיגי היהדות בתקופת גירוש 
. רבי דון יצחק אברבאל' ספרד הי

ת רים אחר כך מסר לדפוס . התיישב באיטליא, )1492(ב "אחרי הגירוש בשהכמה שאת ספרו ראש אמ ,
  .בעיקרי האמוה

  . ומוצג לפיו, בבית הדפוס של חמיאש, )1505(ה "דפס בקושטא בשת רס

  .55039את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ה" קושטא ער–כד הקמח  .65

חיבר את כד הקמח , בוסף לספרו בחיי על התורה). 1340ק ' לערך ה– 1255טו 'ספרד ה(ר אשר "רביו בחיי ב
  .ב על יסודי התורה והמצות" דרושים על סדר א–

  ).1515(ה "שדפס בקושטא בשת ער, לפיו הדפוס הראשון של ספר זה
  .38774את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ב" קושטא רפ–דרך אמוה  .66

 מחקרים פילוסופיים –וחיבר את ספר דרך אמוה , חי בספרד בתקופה שלפי הגירושרבי אברהם ביבאגו 
  .ומוצג לפיו, )1522(ב "דפס בקושטא בשת רפ. בעיי האמוה והדת

  .32222את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  צ" בולויא רח–תורה אור  .67

בו יתבאר ,  חיבר את ספרו תורה אור,ז" ממגורשי פורטוגל בשת ר,י דון יוסף ברבי דוד אבן יחייא הספרדרבי
  .ומוצג לפיו, צ" דפס בבולויא בשת רח.ב"האושר האחרון אל הפש ועין גן עדן וגיהם ועוה



 ספרי קבלה  .יא

   כתב יד על קלף–ספר הבהיר  .68

ספר הבהיר חשב לספר 
, הראשון בתורת הקבלה

ומיוחס לרבי חויא בן 
  .הקה

לפיו העתקה עתיקה של 
השמורה , ספר זה על קלף

בארכיון הספריה מספר 
שלמה : עתקה על ידי. 1520

  . ידידיה הכותב

  ח" מטובה שי–זהר  .69

י דפס "ספר הזהר להרשב
כ "ש-ח"לראשוה בשים שי

ובאותן שים , )1558-1560(
, עצמן דפס בשתי מקומות

בבית דפוסו , האחד במטובה
ר אפרים "מאיר ב' של  ר

ר "יעקב ב' מפאדובה ור
הוא אבי (פתלי מגאזולו 

וסח הזהר שדפס פעמים 
ומוצג , )רבות במשך הדורות

  .לפיו
ספר את תיאור ותצלום ה

אפשר לראות בקטלוג 
  .5269הספריה מספר 

 קרימוא –זהר  .70
  ח"שי

 –וההדפסה השיה 
בבית דפוסו של , בקרימוא

בפורמט גדול , ויציו קוטי
ובכמה שיויים , יותר

ומכוה , מהדפוס הקודם
דפס על פיו (, בשם זהר גדול
, ד- ג"לובלין שפ: עוד פעמיים
  .ומוצג לפיו, )ד"זולצבך תמ

 –אלקות מערכת ה .71
  פירארה שיח

" מערכת האלקות"חיבר את ספר . פרשן התלמוד ומקובל, )1370קל ' ה– 1305סה 'ספרד ה(רבי פרץ הכהן 
  .בקבלה

חיבר פירוש לספר , מהמקובלים שהפיצו את תורת הקבלה באיטליא, ממגורשי ספרד, רבי יהודה חייט
  ".מחת יהודה"בשם , מערכת האלקות

  .ומוצג לפיו, בפירארה) 1558(ח "הוא דפס בשת שי
  .44595את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ח" מטובה שי–מערכת האלקות  .72



  .ומוצג לפנינו, ובמקביל נדפס באותה שנה אף במנטובה
  .44596את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  סדורים ומחזורים  .יב

ההוצאות . עם וסח מיוחד לכל קהלה, המחזור דפס פעמים רבות
כי מרוב התפלות בהם בלו ולא , הראשוות הן בדרך כלל דירות ביותר

מוסח , בשלחן שלפיו מוצגים כמה מהם מתקופת ערש הדפוס. שמרו
  .קהלות שוות

  י על קלף" כת–מחזור  .73

שהוצאו מתוך , י על קלף"כת, מתוך תפלת ראש השה, לפיו דף עתיק
 . 1706ושמר בארכיון הספריה מספר , כריכת ספר

   בולויא ש–מחזור  .74

עם פירוש קמחא דאבישוא מרבי יוחן , ק רומא"לפיו מחזור כמהג ק
  ).1540(שדפס בבולויא בשת ש , טריויש

  .42554את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  כ" מטובא ש–מחזור  .75

, )1560(כ "והסתיימה בשת ש, ז"הדפסתו התחילה בשת שי, ק רומה דפס גם במטובה"המחזור כמהג ק
  .ומוצג לפיו

  י" שאלויקי ש–מחזור  .76

י "ורשם עליו בכת, המחזור שלפיו חסר השער. במהדורות רבות, לעומתו דפס המחזור כמהג האשכזים
את תיאור ותצלום . יוסף יעבץ' שלמה ור' והוא בבית דפוסום של ר). 1550(י "שדפס בשאלויקי בשת ש

  .42555הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ח" וייציאה שכ–מחזור  .77

את . בבית דפוסו של זורזי די קבאלי, )1568(ח "מחזור כמהג האשכזים שדפס בוייציאה בשת שכלפיו ה
  .42557תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ושירהספרי דקדוק  .יג

  א" פולי ר–שרשים  .78

ה " תתקצ– 1160כ "תתק, רבוא שבצרפתחבל (רבי דוד קמחי הוא מגדולי פרשי המקרא והמדקדקים 
את תיאור ותצלום ). 1491(א "שדפס בפולי בשת ר, ק חיבר את ספר השרשים"בוסף לפירוש הרד). 1235

  .18170הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ו" קושטא רס–לשון למודים  .79

, בחכמת הדקדוק, ספרו לשון למודיםהוא חיבר את . ז"ממגורשי פורטוגל בשת ר' רבי דוד אבן יחייא הי
את תיאור ותצלום . בבית דפוסם של דוד ושמואל חמיאש,  )1506(ו "שדפס לראשוה בקושטא בשת רס

  .40667הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר 

  ז" פיזרו רע–ערוך  .80

הוא ערך ). 1110תע ת' ד– 1035ה "תשצ'לערך ד(חי ברומי בראשית תקופת הראשוים , רבי תן ברבי יחיאל
  .ב"ערוכים בסדר א, שהוא באור המלות הזרות שבתלמוד, את ספר הערוך

תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג ). 1517(ז "שדפס בפיזרו רע, לפיו הדפוס הראשון של ספר זה
  .49593הספריה מספר 

  א" קושטא רע–ערוך הקצר  .81



שהוא , ספר ערוך הקצר, בבית דפוסם של חמיאש, קושטאדפס ב) 1511(א "בשת רע, אמם כבר לפי זה
את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג הספריה מספר . ולא ודע שם מחברו. תמצית ספר הערוך

49607.  

  ד" וייציאה רפ–קוקורדציא  .82

ובר על שח, ך"הוא מפתח שרשי המלים בשפת עבר ואיפה מובאות בת, שקרא גם מאיר תיב, הקוקורדציא
, )1524(ד "שדפס בוייציאה בשת רפ, לפיו הדפוס הראשון של ספר זה. ר קלוימוס תן"יצחק ב' ידי ר

  .בבית דפוסו של בומברג

  ה " באזל רפ–הדקדוק  .83

מתוכם , שחיבר והדפיס ספרים רבים בדקדוק, אליהו בחור' אחד מגדולי המדקדקים וחוקר המסורה הי
את תיאור ותצלום הספר אפשר לראות בקטלוג ). 1525(ה "פס בבאזל בשת רפמוצגים כאן ספר הדקדוק שד

  .32099הספריה מספר 

  ה" קושטא רצ–מחברות עמואל  .84

, וחיבר את ספר מחברות עמואל, סופר ומשורר סאטירי' הי, )1330צ ' ה– 1260כ 'לערך ה(עמואל הרומי 
לפיו ספר זה . אסרו לקרוא בו) שז' סי(בשלחן ערוך . י חולשירי קודש ושיר, שכולל דברי מוסר והלצות

תיאור ותצלום הספר אפשר לראות . אליעזר שוציו' בבית דפוסו של ר, ה"שדפס לראשוה בקושטא רצ
  .42504בקטלוג הספריה מספר 

  עלוים  .יד

  .תקופת ערש הדפוסכל מה שמוצג בארוות הם ספרים שדפסו או שכתבו ב
הרי אחרי שעבר , וגם אם הדפיסו מודעה שתלו על הקיר. רגיל להדפיס עלוים' באותה תקופה עדיין לא הי

, ואם שמר העלון. לא היתה סיבה לשמרה בארון הספרים. הורדה מהקיר וזרקה לאשפה, זמה ובטל תוכה
  .הרי שהוא דיר ויקר ערך

  .ה"תצ-הם מבין השים תב, ם לפיוומוצגי, העלוים השמורים בספריה

  ב"ת, פיורדא .85

. א"בשת ת, את בית הדפוס בפיורדא הקים המדפיס יוסף שיאור
בשת . ובית דפוסו המשיך להתקיים על שמו, כעבור זמן קצר פטר

דפסו בק"ב הדפיסו מודעה אודות הספרים "תדפוס ק פירדא ב"ש
  ". ל"ר יוסף שיאור ז"המשובח של האלוף כהר

  ה"ת, אמשטרדם .86

. על מת לכופלו ולצרפו לספר הדפס, לפעמים היו מדפיסים גליון גדול
שדפסה כדי לכופלה , כזו היא מפת המסעות של בי ישראל במדבר

ת תדפסה באמשטרדם בשה"ולצרפה להגדה של פסח ש. 

  ה"ח יסן תע"ר, מטובה .87

למשכימי קום ומאחרי שבת ללימוד , "חבורת משמרת הבוקר והערב"
  .התורה

". חבורת משמרת הבוקר והערב"ב וסדה במטובה "ח יסן תס"בר
, "ל"יום הולדת החבורה ה"חגגו את , ה"ח יסן תע"בר,  שה13כעבור 

  ".שיר למעלות"והדפיסו לכבודו 

  ג"חורף תפ, מטובה .88

כדי שלא להתראות לפי אומות , ותכשיטים" ללבוש בגדי מלכים"במטובה היתה תקת הקהלה שלא 
תקות אלו . ואיזה ריקודים מותר לרקוד, פירטו בפירוט רב איזה לבושים ותכשיטים מותר ללבושו, העולם

  ".פרגמאטיקה"קראו בשם 
  ".הרוב כהוג"עם הוספת פרטים על פי החלטת , את התקות האלו חידשו מזמן לזמן



. ט" חודש אדר תפג עד ערב ראש" מראש חודש אדר שי תפ–ג חידשו תקות אלו לשש שים "ט חשון תפ"בכ
  .שמשון מורון' ודפסו בחתימת הרב דוד פיצי והסופר ר

  .ה"תק. ב"תק. א"תק. ה"מצאים בארכיון הספריה מהשים תצ, בהוספת פרטים, כרוזים דומים

  ט"תפ, מטובה .89

ח "ע או"שו" (הרי שרבו עליהם גשמים עד שיצרו להם הרי אלו מתפללים עליהם שאין לך צרה יתירה מזו"
  ).א"תקעו סי' סי

  ".תפלה לרבוי גשמים שמפסידים התבואות"ט הדפיסו במטובה דף של "בשת תפ

  ב"תצ, מטובה .90

לכבוד אירוע זה הדפיס רבי ישעיהו , יצחק מאריי עם זוגתו יודיטה' ב התקיימו במטובה ישואי ר"בשת תצ
  .שיר תהלה) בעל הלחמי תודה(באסאן 

לכבוד ישואי בן ציון , עם שיר שכתב בו רבי ישראל בימין באסאן, סףבארכיון הספריה שמור גם גליון ו
  .אשכזי עם זוגתו ברכה

  ה"תצ, פיריצי .91

שאותה הדפיסו בבית , "תפלה לריבוי חלאים"וחברו אז , ה פגעה מגפה בעיר ריגייו שבאיטליא"בשת תצ
  .הדפוס של שמואל פלאסאס בפיריצי



 

  תערוכה יד

  "צמח צדק"ר ה"תערוכת אדמו
  ות שנת המאה וחמשים להסתלקלקראת
  "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ
 ו"תשע'ה-ו"תרכ'ג ניסן ה"בי

  הקדושה-ידו- בה מבחר מכתבימוצג
  חידושים, תשובות, דרושים

  ספרים, חפצים, מכתבים
   תואר פני קדשוותצלומי

 

 

 



  

  
  ה"ב

  פתיחה
לקראת יובל . ו"תרכ'ג יסן ה"בי, "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"עומדים עתה בשת המאה וחמשים להסתלקות כ

, דרושים, הקדושה- ידו- בה מוצג מבחר כתבי, "ר הצמח צדק"תערוכת אדמו"משולש זה פותחת הספריה 
 13-ים בכל אלו מוצג. ספרים ותצלומי תואר פי קדשו, חפצים, תעודות, מכתבים, חידושים, תשובות

  .כל ארון בתחום מיוחד המוקדש לו, שולחות וארוות ראוה

  
- אפשר ללמוד מהאופן שבו חגג הרבי את שת המאה להסתלקות, את אופן חגיגת שת המאה וחמשים

ג יסן "י, לפי יובל שים, ]כל מקום שזכר רביו סתם, וכן לקמן". צמח צדק"ר ה"אדמו[=הילולא של רביו 
  .ו"תשכ'ה

כיון שבקשר עם שת ): "268' ד ע"תורת מחם חמ(הורה הרבי , ה"תשכ'ח אלול ה"ק אדר"כבר בהתוועדות ש
... מדפיסים עתה ספרים ומאמרים מבעל ההילולא , ר הצמח צדק"ק אדמו"הילולא דכ- המאה להסתלקות

השתתפות בהדפסת בתור ... מטבעות " מאה "–סכום של מאה , עבורו ועבור כל אחד מבי ביתו, יתן כל אחד
  ".ר הצמח צדק"ק אדמו"כ, ספרי ומאמרי בעל ההילולא

ד ההצעה שכל אחד "ע... כאן המקום להזכיר עוד הפעם ): "316' שם ע(הורה הרבי , ח אלול"כ, פ צבים"בש
בקשר עם שת המאה , צדק- בתור השתתפות בהדפסת ספרי ומאמרי הצמח, יתן סכום של מאה מטבעות

התחיל רביו , ן"ה שת תק"ערב ר, ידוע שביום הולדתו של הצמח צדק: זאת ועוד... לו להסתלקות הילולא ש
פרקים ' שתוכו הוא ג, החל מהדרוש משביעין אותו שאמר בראש השה, הזקן לומר דרושים ארוכים

ילמדו , יום הולדתו של הצמח צדק, שבמשך היום דערב ראש השה, כדאי וכון... הראשוים של ספר התיא 
  ".פרקים הראשוים של ספר התיא' ג

, ה החודש הזה לכם"ד, "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"חזר הרבי על מאמר של כ, בהתוועדות שבת מברכים יסן
כיון ): "236' ו ע"תורת מחם חמ(ואחרי המאמר אמר ". ע קודם הסתלקותו"מ "ר מ"אמרה מפי אדמו"ש

הרי זה המאמר כפי שאמר על ידי הצמח  –הצמח צדק הילולא של - שהשה היא שת המאה להסתלקות
כון  –ולכן . שאמר בימים שלפי הסתלקותו, ל"הוסח שמופיע בביכל ה –ואצל הצמח צדק גופא , צדק

באופן , מסתמא ידפיסו את המאמר בקוטרס בפי עצמו... וכדאי שכל אחד ילמד בימים אלו המאמר זה 
  ".מדושכל אחד יוכל להחזיקו בכיסו ולל

" ד די בכל אתר ואתר"ארגוי ומוסדות חב"אל " מכתב כללי", שלח ממזכירות של הרבי, ו"תשכ'יסן ה' בח
חבריו תומכיו , ההלתו, ד"כדי לתת האפשרות לכל אחד מארגוי ומוסדות חב): "קיג' ד ע"אגרות קודש חכ(

, ו"תשכ'ג יסן דשת ה"י" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"לזכות בזכות מיוחדת בעצם יום ההילולא של כ. 'וכו
דולר (כסף יחידות -הו לתת לכם יפוי כח לקחת כשלוחיו שטרי. שהיא שת המאה להסתלקות הילולא שלו

כל אחד ואחת מהשייכים למוסדכם . מטבע דמדיתכם וליחדם למטרה דלקמן) ב"לירה אחת וכיו, אחד
ולא (שטר אחד ) בתור שלוחו( ההילולא לקות אצלכם יכולים במשך המעת לעת דיום) 'ההלתו וכו, תומכיו(

. כהכסה לקרן המאה) הייו פי שיים מהיחידה של השטר" (כפול"במחיר לא פחות מ, ל"מהשטרות ה) יותר
כל השייכים ללימוד תורה ילמדו במשך המעת לעת דיום ההילולא מתורת ... השתתפות בפעולותיו  –ז "ועי

 ".א בהתועדות מתאימה במשך המעת לעת של יום ההילולא"על השתתפות כאובהוספה ... בעל ההילולא 
בה ביאר כמה פרטים מתורתו של בעל , ערך הרבי התוועדות מיוחדת, ו"תשכ'ג יסן ה"באור ליום ההילולא י

בקשר ): "283' תורת מחם שם ע(וקודם התחלת המאמר אמר , ל"שוב חזר על המאמר ה. ההילולא
... פה - בפים וגם בעל, דובר שילמדו מאמר זה, ה החודש הזה לכם"ד) של הצמח צדק(להדפסת המאמר 

ובסיום ההתוועדות עורר הרבי שוב על ". יש לחזור עתה לכל הפחות שורות אחדות ממאמר זה, ובהתאם לכך
  .מתוך שמחה, "קרן המאה"ההשתתפות ב

ידו הקדושה -מתוך כתבי,  ההילולאבמשך חמשים השות האחרוות יצאו לאור עשרות כרכים מתורת בעל
  .ומתוך העתקות



  
בערב ראש , שעיקר זמן חגיגת שת המאה וחמשים הוא בימים שבין יום ההולדת של רביו, מכל זה למדו

  .ו"ג יסן תשע"בי, הילולא שלו-לבין יום ההסתלקות, ו"השה תשע

  ." צדקצמח" הר" אדמותערוכת: ,באולם התערוכות של הספריה, לקראת הימים האלו פתחת

    החות והגהות–ז "דרושי אדהק "כתי .א
- יד-קרוב למאה כרכי כתב. לרשום את תורותיו" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"ר אחר הרבה כ"יותר מכל אדמו

ד וע, ואת הגלגולים ומאורעות השים הבאות, קודש שרדו את השריפות שפקדו את העיירה ליובאוויטש
  .והם שמורים עתה בספריה, ד ליו יורק"רי חב"שהגיעו אדמו

  .מבחר מהם מוצג בתערוכה הזאת
" החות"ו, הקדושה של רביו- ידו- בכתב, בחמשת שלחות הראווה שלפיו מוצגים כרכי ביאורי החסידות

  .מהדרושים שאמר
*  

פטרה עליו , ג"תק'  בצום גדלי,בהגיעו לגיל שלוש. "ולד בערב ראש השה תק" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ
  .מאז חי והתחך בבית זקו רביו הזקן. בת רביו הזקן, אמו הרבית דבורה לאה

אחר כך היה עובר על . מהדרושים ששמע מזקו רביו הזקן" החות" התחיל לרשום לעצמו 15לערך בגיל 
  .מוסיף הגהות על הגליון' ולפעמים הי, אחריםשכתבו על ידי " החות"

  ו "מדרושי תקס, ק"החה בכתי .1

ב "מדרושי רביו הזקן שאמרו בשת תקע" החות"כולל . 1116ק "כתי
אחריהם כרוכים בו החות מהשים , )ב"א עד פסח תקע"מאלול תקע(

  .הקודמות
ר מדרוש שמע ישראל שאמ" החה"מוצגת ) א, עט(בדף הפתוח שלפיו 

  ).16בהיותו בן (ק רביו "בכתי, ו"בשת תקס
  .הקדושה בשותיו הצעירות- ידו- בכרך זה אפשר לראות את צורת כתב

ק "בכתי, מדרושי רביו הזקן שאמר באותה תקופה, של רביו" החות"עוד 
2057.  

  ז "מדרושי תקס, ק"החה בכתי .2

" החות"וחלקם , כולל דרושים שבחלקם הוגהו על ידי רביו. 1052ק "כתי
  .ק רביו"בכתי

, ה הביאו עלי כפרה"מד" החה"מוצגת ) א, צה(בדף הפתוח שלפיו 
  ). 17בהיותו בן (ק רביו "בכתי, ז"שאמר בשת תקס

  א "מדרושי תקע, ק"החה בכתי .3

, )מאמצע החורף עד תחלת הקיץ(א "מדרושי רביו הזקן שאמרו בשת תקע" החות"לל כו. 1004ק "כתי
  ).21בהיותו בן (ק רביו "בכתי

  ".'ק הרב שי"כי: "וכותב, ק רביו הזקן"מעתיק מכתי) ב, כז(בדף הפתוח שלפיו 

  ק רביו "מוגה בכתי, ר האמצעי"ק אדמו"החות כ .4

ק "והרה, ר האמצעי"ק אדמו"כ: ר הזקן"ק אדמו"ו שיים מבי כבאותה תקופה הי" החות"מבין רושמי ה
  : רושם אצלם הגהות על הגליון' ולפעמים הי, אלו" החות"אחר כך עבר רביו על . רבי משה

חלקם . ר האמצעי"ק בו אדמו"בכתי, ז"שאמרו בשת תקס, כולל החות מדרושי רביו הזקן. 1196ק "כתי
  .ק רביו"בתוספת הגהות בכתי

  ק רביו "מוגה בכתי, ר הזקן"החות רבי משה באדמו .5

חלקם . ק בו רבי משה"בכתי, ה-ב"שאמרו בשים תקס, כולל החות מדרושי רביו הזקן. 1030ק "כתי
  .ק רביו"בתוספת הגהות בכתי



   ".לקוטי תורה"לדרושי , ק"הגהות בכתי .6

ראה (שהוא אוסף דרושים שאסף רביו , של רביו הזקן" לקוטי תורה"ביו את ספר ח הדפיס ר"בשת תר
  .אחד מהם מוצג בשלחן הראוה שלפיו). 1101-1102ק "כתי(והוסיף להם הגהות בשי כרכים , )74 מספר 

    לפי שים–חסידות שלו ק "כתי .ב
כסלו ' בט, ר האמצעי"ק חותו אדמו"אחרי הסתלקות כ

אותו שא , ד"קיבל עליו רביו את עול שיאות עדת חב, ח"תקפ
  .ו"ג יסן תרכ"עד להסתלקותו בי, ח שה"על שכמו במשך ל

רושם ' הי, ח בשבתות וימים טובים"בוסף לאמירת דרושי דא
  .יד-את תוכם בכרכי כתב

  ".אור התורה" אלו דפסו בסדרת כרכי כל
חלק מכרכים אלו שרפו בשריפות שפקדו את העיירה 

  .ושמר בספריה, וחלקם שרד, ליובאוויטש
מתוכם . מקדיש כרך מיוחד לרשימות אותה שה' לפעמים הי

  :מוצגים בשלחן הראווה שלפיו

  ר "בוך חורף ת .7

  .1135ק "כתי
  ".ר"בוך שכתב ערך חורף ת: "ק"רשם בכתי, על גב הכריכה

  .1136ק "המשכו של כרך זה הוא כתי

  ו"בוך תרט .8

  .1072ק "כתי

  ז "בוך תרט .9

  .1180ק "כתי

  ז "בוך תרי .10

  .1053ק "כתי
שהיא גדולה בהרבה ממדת , )מ" ס22X35 (°2כרך זה הוא במדת 

  ).°8 או °4(שאר הכרכים 
  .1065. 751: ועוד מצאים שי כרכים מאותה שה

  ט "בוך תרי .11

  .1098ק "כתי
  .1096. 1059: ועוד מצאים שי כרכים מאותה שה

  .ושרפו קצות העמודים, כרך זה יצול משריפה
  ".ב"ש בבוך תרטו"עמ: "בראש הדף הפתוח שלפיו מציין

  א"תרכ- כ"בוך תר .12

  .1056ק "כתי
הקדושה בשותיו - ידו-בכרך זה אפשר לראות את צורת כתב

  .המאוחרות



 

  ך" לפי ת–חסידות שלו ק "כתי .ג
ביאורים , רושם דרושים' שבהם הי, היו לרביו כרכים מיוחדים, בוסף לכרכים אלה שעל סדר השים

', א וכו"שמות ח', א וכו"בראשית ח: וכך מכוים כרכים אלה, וכתובים על הסדרלתורה ביאים , וציוים
  . 'יהושע וכו

  :שתי הסדרות יחד כוללות, ציוים ורשימות) ב. (ביאורי חסידות) א: (סדרה זו חלקת לשתים
, )1040, 1014, 1152ק "כתי(בראשית סדרה א 

ועוד כרך , )1035, 1104ק "כתי(בראשית סדרה ב 
שמות , )1100ק "כתי(רשימות קצרות על בראשית 

ויקרא -שמות, )1071, 1031, 728, 726, 241ק "כתי(
דברים , )1127, 235ק "כתי(במדבר , )236ק "כתי(
דבר במ, )1082ק "כתי(דברים -ויקרא, )234ק "כתי(

, 1043ק "כתי(' ישעי- יהושע, )1159ק "כתי(דברים 
חמש , )1093, 1081ק "כתי(יחזקאל -'ירמי, )1133

ירושלים , 1115ק "כתי(תהלים , )1177ק "כתי(מגילות 
2259.(  

על סדר " אור התורה"כל אלו דפסו אחר כך בסדרת 
ך"ת.  

ק מוצגים בשלחן הראוה "מבחר מכרכים אלו בכתי
  :שלפיו

  א " א חבראשית .13

  .1152ק "כתי

  בראשית  .14

  .1100ק "כתי
רושם ביאורי חסידות ' בוסף לכרכים אלו שבהם הי

רושם ' היו לרביו כרכים שבהם הי, על הפסוקים
ספרי קבלה , מדרשים זהר, לתלמוד, ציוים רבים

  .מבלי לכתוב להם ביאור, וחסידות
שהוא דף , אפשר לראות כל זאת בדף הפתוח שלפיו

  . הכרךהראשון של

  שמות ויקרא ב  .15

  .236ק "כתי

  ' יהושע ישעי .16

  .1133ק "כתי

  יחזקאל ' ירמי .17

  1081ק "כתי

  חמש מגילות .18

 .1177ק "כתי

  תהלים  .19

  .1115ק "כתי
  ".יהל אור"דפס בספר 



 

   לפי חיבורים–חסידות שלו ק "כתי .ד
וסף להבביאורי החסידות קבלה וחקירה, ל חיבר כמה חיבורים"ב:  

  שרש מצות התפלה  .20

  .82ק "כתי
שכתב , אחד מחיבוריו הראשוים

". שרש מצות התפלה"בצעירותו הוא 
  ". דרך מצותיך"דפס אחר כך בספרו 

תחלתו בוי על מאמר קצר של רביו 
דפס בספר (ד "שאמרו בשת תקס, הזקן

). קו' ד ע"תקס" ר הזקן"מאמרי אדמו"
והמשכו בוי על כמה דרושים שאמר רביו 

  .הזקן במשך השים
, המוצגת בתערוכה, את מהדורתו הסופית

ר "ק אדמו"רשם כבר אחרי הסתלקות כ
  ").ל"רביו ז"שזכר בה בשם (הזקן 

  ך מצותיך דר .21

  .79ק "כתי
רשם ביאורי " שרש מצות התפלה"בוסף ל

שקרא , ח לרבים ממצות התורה"דא
ודפס אחר כך בשם ". טעמי המצות"בשם 

  ".דרך מצותיך"
שדפס אחר , "קיצור תיא"רשם בו גם 

קיצורים והערות "וב, "דרך מצותיך"כך ב
  ".לספר לקוטי אמרים

ם הוא סיו) א, צב(דף הפתוח שלפיו 
  .טעמי המצות והתחלת קיצור תיא

  ספר החקירה ופירוש המלות .22

ובא " [בג"ק "מכוה בכתי. 1179ק "כתי
ק "ק וסף שמכוה בכתי"בהמשך לכתי

  "].אב"
שדפס בשם " [ספר החקירה"כולל את 

ואת , "] ספר החקירה–דרך אמוה "
 ].ואחר כך בסדרת כרכי אור התורה, "ב"דרך מצותיך ח"שדפס בספר " [פירוש המלות"

  א בראשית שמות "ביאורי הזהר ח .23

. רשם גם שי כרכים על ביאורי הזהר, ך"לפי פסוקי ת, במקביל לביאורי החסידות שכתב רביו. 1033ק "כתי
  . בראשית שמות: א" ח–הכרך שלפיו הוא 

  ב ויקרא במדבר דברים "ביאורי הזהר ח .24

  .ויקרא במדבר דברים: ב" ח–הכרך שלפיו הוא . 1055ק "כתי
  



 

    החות מדרושיו.ה
שהרי הוא עצמו היה רגיל לרשום את תוכן , של הדרושים שהיה רביו אומר" החות"מעטים היו כותבי ה

ואף , שהיו חוזרים בעל פה את הדרושים האמרים" חוזרים"ם היו כמה מכל מקו. כמובא לעיל, הדרושים
" חוזרים"י "וחלקם בכת, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"חלקם בכתי. של הדרושים הללו" החות"רושמים בכתב 

  .מוסיף עליהם הגהות על הגליון' ולפעמים הי, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"שאחר כך עבר עליהם כ, אחרים
  ):על סדר השים(שלחן שלפיו כמה מהם מוצגים ב

  ג ועוד"החות דרושי תרי .25

, )ק"הרב(י רבי דובער מקאליסק "וחלקן בכת, ק"חלקן בכתי. 1063מספר , ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"כתי
בראשית שמות , הדרושים שבו מסודרים כסדר פרשיות התורה. ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"מוגהות בכתי

  . ויקרא
 רבי –)" א"רב(ברכות : "אשר על כריכתו רשום, מדרושי שים אחרות, 1028י "כת, כ ישו כרך וסף"כמו

 .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"חלקו מוגה בכתי. ל"הוא רבי דובער מקאליסק ה, בערל אשכזי

  ד"החות דרושי תרי .26

  .ק"החות בכתי. 1117מספר , ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"כתי

  ז"החות דרושי תרט .27

: ק" בכתי–בשער שלו . 1029מספר , ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"כתי
' ויצא עד פ' ק מן פ"אצלי משת רחובת לפ' הרשומי' דרושי"

, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו" בכתי–רובם ". ק"ן לפ"בראשית תריזיי
ז "ר", )ל"בערל קאליסקער ה' ר" (ק"רב" "החות"אבל יש בו גם 

ל "ר מהרי"באדמו, ק רבי שלמה זלמן"הר הר"אדמו" (ל"ברי
 .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"שהוגהו על ידי כ, )מקאפוסט

  ב"תרכ- ח"החות דרושי תרי .28

  .ק"רובו כתי. 1077מספר , ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"כתי

  ד- א"החות דרושי תרכ .29

  .1046מספר , ק החסיד רבי הלל מפאריטש"כתי
הוא , ח"אחד המיוחד שבין החוזרים ומיחים וכותבי ביאורי דא

לרשום את הדרושים ' רגיל הי. החסיד רבי הלל הלוי מפאריטש
ולהוסיף עליהם הערות וביאורים בין חצאי , שומע מרביו' שהי

וכן היה ).  בתחלת וסוף כל הגהה–בתוספת סימן סגול (עיגול 
ם דפס בסדרת ספריו חלק. אומר ורושם בעצמו ביאורי חסידות

  ".פלח הרמון"
ואיו , ]ת[דשבועו' ליל ב: "בכותרת, )ב, כג(בדף הפתוח שלפיו 
עם ביאור , רק כפי שתפסתי בשכלי דבריו, ק"כמו ששמעתי מפי כ

  ".קצת
  .1228. 482: עוד כרכים בכתב ידו הקדושה

  ה"החות דרושי תרכ .30

  .ק"החות בכתי. 1137מספר , ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"כתי
  ".'ר שי"אאמו] אמר[' א: "א, בדף ו
  ].ה"דרוש חיי שרה שת תרכ" [ה"ש כ"ח: "א, בדף ז



 

   ק תשובותיו" כתי.ו
בן '  שאז הי,ח"התחיל רביו לכתוב את תשובותיו לערך בשת תקע, כפי הראה מהתשובות שהגיעו לידיו

  .ח שה"כ
  .ת שכתבה לו" על גליון השו–רושם בתחלה מעה קצר ' לפעמים הי
רושם את התשובה בכרך התשובות של ' לפעמים הי
כדי , מוסר אותה להעתיקה' ואחר כך הי, אותה תקופה
ק את הפיה "אחרי שהוסיף בכתי, לשלחה למען

  .ה והחתימה שבסופהשבראש
  ".ת צמח צדק"שו"כל אלו דפסו בסדרת כרכי 

כמה . חלק מכרכים אלו אבדו ושרפו במאורעות השים
  :מהכרכים ששרדו מוצגים בארון שלפיו

   ה-ב"תשובות תקפ, חלק ז .31

  .233ק "כתי
היא תשובה קצרה ) 'א הב, סח(בדף הפתוח שלפיו 

  .ליון השואלשכתב על ג
הרב המופלג "בפיה של השואל מכה את רביו 

שהרי כתבה שים רבות , "ומפורסם בתורה ובחסידות
  . ד על ידי רביו"לפי קבלת שיאות חב

  צ "תשובות עד תק, חלק יג .32

  .1019ק "כתי

  ז"ת אהע"שו, ומר א .33

  .2047ק "כתי

 ו"כולל תשובה מתקצ, ומר יא .34

  ק רביו"בכתי) משיות זרעים מועד ושים(ס "כולל חידושים על הש. 227ק "כתי
היא ) ב, רלב(דף הפתוח שלפיו 

תשובה אודות אוסף דרושי רביו 
תורה "לערוך מהם את הספר , הזקן
שדפס אחר כך בקאפוסט " (אור
  .73 ראה מספר ). ז"תקצ

  ז"ד ואהע"ת יו"שו, ומר יט .35

  .2143ק "כתי

  תשובה קצרה ששלחה .36

  .ץ לובען"אל הרב יצחק יואל מ
  .שכט' ד סי"ת חלק יו"דפסה בשו

  



 

  ד"ק חידושיו ופס"כתי .ז
והמשיך בזה במשך כל שות . ר הזקן"ק זקו אדמו"כשלמד אצל כ, את חידושיו התחיל לרשום בצעירותו

  .שיאותו
שדפסו אחר כך בסדרת צמח צדק , ס ולשלחן ערוך"רושם את חידושיו לש' שבהם הי, היו לו כרכים מיוחדים

  ".פסקי דיים"ו, "ס"חידושים על הש"
  .ובידיו רק תצלום, יאכמה מהם מצאים עדיין בגלות ברוס

  ת פסקי דיים וחידושים"שו .37

  .1024ק "תצלום כתי
על פי הכתב ראה שחלקם כתב 

באחד . בתקופת רביו הזקן, בצעירותו
אצל כבוד ' והייתי פעם א: "מהם
אדוי אבי זקי מוריו [ר "ק מו"אאז

  ".ז"מו כושאלתי מ' הגאון שי] ורביו
  .המקור עדיין בגלות ברוסיא

בוך על משיות וגמרא משים  .38
   2וזיקין ומר 

  .1231ק "כתי

  ים פסקי די .39

  .2048ק "כתי
  .ת של כמה מרבי הדור"כרכו בו גם שו

 ס"כולל חידושים על הש, קובץ עלים פרדים .40

  .1122ק "כתי
  ".ג"חצי שבט תרכ: "בדף הפתוח שלפיו

הקדושה - ידו-אפשר לראות את צורת כתב
  .בשותיו האחרוות

  ז"ת אהע"חידושים ושו, ומר כו .41

  .226ק "כתי
כתב יד קדש : "על הכריכה באותיות מוזהבות
] צ"ר הצ"אדמו[אדוי אבי זקיי מורי ורבי 

. שמתו בגזי מרומים זכותו יגן עליו אמן
ר "ק אדוי אבי מו"מתה תוה לי מאת כ

לאורך ימים טובים ' שי] ש"ר מוהר"אדמו[
ר "אדמו[שבח לאל בורא עולם שזיכי , וארוכים
  ".ק"אלפים תרלח לפ' שת ה, לזה] ב"מוהרש

  ח"ת תר"חידושים ושו, 27בוך  .42

  .1073ק "כתי
  .שאר חלק) קלו-דפים עא(חלקו השי , )ע- דפים א(רק חלקו כתב עליו 

  .ח"ואם כן מסתבר שכל הכרך כתב בשת תר. ח"מתוכן התשובות ראה שכתבו בשת תר
  

   ת שכתבו אליו"שו. ח



ג שימש ברבות "תר-ב"בין השים תקצ
, ליובאוויטש הגאון הרב ישכר בער הלוי הורביץ
, הוא עמד בקשר הדוק עם רביו בכל עיי ההלכה

ולפעמים , ולפעמים היו שואלים דרכו אצל רביו
. לוקח לביתו את השאלות ששלחו אל רביו' הי

  . האלו במספר כרכיםאחר כך כרך את כל הדפים
ת של רביו כרכה לפעמים "גם בתוך כרכי השו

ק בקצרה על "לפעמים השיב בכתי. ת השואל"שו
, ק"ולפעמים ציין בכתי). 31 ראה מספר (הגליון 

ראה (איזה קטע מהשאלה להעתיק בתוך תשובתו 
  ).46 מספר 

  בוך ומר ג  .43

י של עשרות "ת בכת"כרוכים בו שו. 231י "כת
ת שכתבו " שו–חלקם , רבים מתקופתו של רביו

  .אליו
 תשובת דודו –) א, קסא(בדף הפתוח שלפיו 

שארית "בעל ה, ל מיאאוויטש"ק מהרי"הרה
  .אל רביו, "יהודה

   32ומר  .44

י של עשרות רבים "ת בכת"כרוכים שו. 232י "כת
  .ת שכתבו אליו" שו–חלקם , מתקופתו של רביו

ת שכתבה אליו " שו–) א, רא(בדף הפתוח שלפיו 
  .ה"בשת תקצ

  ב "ליקוט מהרי .45

 בכתב ידו של הרב ישכר בער –רובו . 2145י "כת
ו"חלקו בכתי. ל"הלוי הורביץ הועוד כמה , ק רבי

  .רבים
ת הגאון החסיד " שו–) א, יט(יו בדף הפתוח שלפ

אל , "'דברי חמי"בעל ה, מדובראווא' רבי חמי
  .רביו

  בוך מה שהוקשה .46

וכרוכים בו , ת רביו" שו–ק "חלקו כתי. 2144י "כת
ת יורה "רובו שו. ת מרבי הדור אל רביו"גם שו
  .דעה

 שכתבה ת"רואים שו) א, תכא(בדף הפתוח שלפיו 
 מהיכן ועד היכן –ק "שסימן עליה בכתי, אל רביו

". ל השואל"עכ: "ובסופה, להעתיק בתחלת התשובה
  .ז' ד סי"ת צמח צדק יו"וכך דפס בשו

  
  

    קודש אגרות.ט

  ג- א" תר–רשימת ויגבה  .47

  .דפסה באגרות קודש שלו אגרת לא). א, רמ (1124י "כת



: כאמור בכותרת אחת. בסגון כאשר ידבר איש אל עצמו, מהתוכן ראה שהם החלטות טובות שרשם לעצמו
  ".ע"מ זי"מ בג"ר מהרמ"ההגות טובות רשם אדמו"

גזרה , אשר בין השאר, ג-א"ומתוכה ראה שכתבה בין השים תר, )אגרת לא(דפסה באגרות קודש שלו 
  .שפעלה מאד על בריאותו, "השגחת המשטרה החשאית"עליו אז 

  ד"אגרת משת תר .48

 .קודש שלו אגרת לד-דפסה באגרות. ק"כתי

  ד"אגרת לבו משת תרי .49

  . חקודש קודש שלו אגרת-דפסה באגרות. ק"כתי
 .צ מאוורוטש"ר מוהריי"והיא אגרת שכתב אל בו אדמו

  כ" תר–פקס מלביש ערומים  .50

  . 1970י "כת
ק ליובאוויטש "ק בק"ום וכסיתו לפ'ראה ער'י ת'פקס דחברה מלביש ערומים לפרט כ: וסח השער הוא

  ].כ"תר[
 במשך - שבון הכסה והוצאה ח) ד. דבות הגידים) ג. קבלת החברים) ב. בחירות הגבאים) א: בפקס רשומים

 –ז "בין השים תרט(הייו בתקופה המתחלת אחרי השריפה הגדולה בליובאוויטש . ד"תרע-כ"השים תר
שהתחילה בקיץ (ומסתיימת לפי מלחמת העולם הראשוה , )ה-לא' ראה ספריית ליובאוויטש ע. ח"תרי
  ).ד"תרע

 השתלשלות –זכרון לטובה ) א: רשומיםבתחלתו 
ק "חיזוק ידי החברה בכתי) ב. יסוד החברה

התחייבות שתית ) ג. צ ובחתימתו"ר הצ"אדמו
  .ע בחתימתם"צ "ר הצ"של בי וכדי אדמו

 דברי חיזוק שכתב רביו –בדף הפתוח שלפיו 
  .קודש שלו אגרת סט-דפסה באגרות. ק"בכתי

  - ע "ש "ר מוהר"צוואה אל אדמו .51
  ו"תרכ

  .קודש שלו אגרת עח- אגרות
ולחזור , ש"בצוואה מורה לו לשמוע ולייעץ לא

  .לפיהם חסידות
הקדושה - ידו- בדף זה אפשר לראות את צורת כתב

  .בשתו האחרוה



 

   אגרות ביו הקדושים.י

  ע"ק רבי ברוך שלום "הרה .52

ק "מוצש, אל חתו רבי משולם רייך ובי ביתו
  .ו"תשרי תרכ' ד

  ע מקאפוסט"ל "ר מהרי"ק אדמו"כ .53
  ע מלאדי"ז "ר מהרחש"ק אדמו"וכ
  ע מיעזין" "ר מהרי"ק אדמו"וכ

כ"תר[ו טבת "ט. ש דקהלת הארקע"אל א[.  

  .ע מקאפוסט"ל "ר מהרי"ק אדמו"כ .54

מכתב ] מוסגר פה[פ "מוס: "בתחלתו
  ".'מכאאמור שי

  .ע מלאדי"ז "ר מהרחש"ק אדמו"כ .55

, מכתבו קבלתי ומלאתי בקשתו: "בתחלתו
 ".'ר שי"ושאלתי עצה מכאאמו

ע "ש "ר מוהר"ק אדמו"כ .56
  מליובאוויטש

  .1041ק "כתי
ק אביו "בדף הפתוח שלפיו דן אודות חלק הצוואה של כ

  .אחרי ההסתלקות, בקשר לביתו, רביו
  



 

   קודש חפצי.יא

   שרוול .57

משומש , שחור, השרוול הוא של משי
אורך .  עד שבמרפק עשה חור–ביותר 

 .מ" ס55השרוול 
ר הצמח "בציור המפורסם לובש אדמו

לו ' אמם מסתבר שהי. צדק בגד לבן
אשר אחרי , גם סירטוק שחור

  .הסתלקותו חלק בין ביו הקדושים
הוא החלק שעבר בירושה , לפי הראה

, ע"ש "ר מוהר"ק בו אדמו"אל כ
  .'וממו לבו וכו

  סיר וקערה .58

אף שאין לו מסורה ברורה איך 
, הובאו לרבי. שתמרו כלים אלו
שעל פי המסורה , יחד עם ההודעה
צמח "ר ה"ק אדמו"הוא של בית כ

  ".צדק

  שופר .59

תוקע בו ' אחד השופרות שהרבי הי
מקובל אצל , בראש השה

ר "ק אדמו"החסידים שהוא של כ
  ".צמח צדק"ה

  .ואחר כך פסל שוב, וחתכו חלק ממו להכשירו, פעם פסל השופר
  .הרבי תוקע בשופר אחר' מאז הי

  שטר חוב לרביו .60

יצחק ' התחייבות של החסיד המפורסם ר
ליב ' ארי' והחסיד ר, חיים דובער ווילסקי

על מת לסלקו עד , אל רביו, ר חום ח"ב
  .ח"טבת תרי' ה

. אפשר שהיא עבור הלוואה שקיבלו מרביו
ואפשר שהיא התחייבות עבור מעמד 

  .ר"לאדמו
  
  
  
  



 

  תואר פי קדשו .יב

  ציור דיוקן רביו .61

   ).רסב- רז' ע" (מבית הגזים"ראה אודותיו בארוכה 

  ז"תצלום שדפס בתרמ .62

 זור . מץ. ליטוגרפיה שלעם אישור הצ
  .1886 30בתאריך אוקטובר 

" כסת ישראל"תצלום שדפס ב .63
  ח"תרמ

ספר " כסת ישראל"דפס ב. ץ"ש' בחתימת ז
  .215-216טורים , ח"ווארשא תרמ, שלישי

ר "הדפס שתה הרבית רבקה לאדמו .64
  ע"צ "מוהריי

צ "ר מוהריי"ק אדמו"מעבר לתמוה רשם כ
"ע" :ז "ה זו קבלתי תשורה מאת כבוד אתמו

, ע"ל זי"ע זצ"רבקה ] ת[הרבית הצדקית מר
ואמרה לי אשר תמוה זו מתאימה יותר 

  ".משאר התמוות
  
  
  
  

 

ה .65
ד

  ד"ע בשת תרפ"צ "ר מוהריי"פס שקיבל אדמו

  ט"הדפס בשער לוח שה תרפ .66

  .ט"א תרפריג, "רעמיגאלסקי"הוצאת 

  הדפס בשער לוח שה  .67

  .הדפס בלודז" מסורה"בשער לוח שה של .". ר. ש"בחתימת הצייר 

  ג"ת בשת תשי" קהעל ידיהדפס  .68

וכדי , מוחת על שפתו השמאלית' כדי ששפתו הימית של הבגד העליון תהי, בהדפסה זו הפכו את הגלופה
  .שהספר שמחזיק בידיו יפתח מימין



 

    ספריו.גי
מלבד שי , וגם הספרים ששרדו לא הגיעו לספריה. חלק מאוסף ספריו שרף בשריפה הידועה בליובאוויטש

  :ספרים

69. ז- ו"ד תכ"אמ, ך"ת 

ה מדבקה"על כריכת התים ישצ "ר מוהריי"ק אדמו"שעליה כותב כ, ך מבפ
"ה "ר צמח צדק זצוקללה"ק אדמו"ר הרה"ק אאזמו"מספרי הוד כ: "ע

  ". אומר בו ההפטורה' והי, ע"מ זי"בג

  שבתי' סדור ר .70

זיקו מח' ע הי"מ זי"ה בג"ק צמח צדק זצוקללה"ר הרה"ק אאזמו"הסידור של הוד כ: "ק במדבקה"בכתי
  ".אוחז בתקיעות ובסדר של פסח' שהי, "קודם התקיעות ובשעת אמירת ההגדה

  תשובה אודות ספריו ששרפו ,  .71

  .ט א" תרי– 1096י "כת
על שם , כתב מעה קצר, ה הגדולהעל אחת השאלות שקיבל רביו אחרי השריפ

אשר בו כותב רביו אודות , רות הסמוכות לליובאוויטשצדק שבעיי- מורי
על כן לא , מחמת ששרף העיר וביתו וגם ספריו', ל שי"והה הרב ה: "עצמו

  ".יכול לעיין בעין השאלה להשיב

  רשימת הספרים שלקח עמו לפטרבורג .72

וכולל ". ב"מהדורא בתרא ח'  ק–ע "ת חלק אה"שו", "ומר ט "– 1050י "כת
  .ג"עד שת תר, או שכתבו על ידו מחדש, תבו על ידותשובות שכ

שם שהה איזה , ג קרא על ידי הממשל לועידה הרבית בפטרבורג"בקיץ תר
. שיוכל ללמוד בהם בזמן הפוי, לצורך זה לקח אתו חבילת ספרים. חדשים

  .לפי הסיעה רשם לעצמו את רשימת הספרים שברצוו לקחת אתו עמו
ו , "ד"כדי לכתוב בס"יס איזה דפים חלקים בכמה מכרכים אלו הכהיי

  .לרשום עליהם החדושים שיתעוררו אצלו בעת העיון

  )ז"תקצ(ספר תורה אור שמסר לדפוס  .73

שערך על ידי רביו , ר הזקן"ק אדמו"דרושי זקו כ, "תורה אור"ז מסר רביו לדפוס את הספר "בשת תקצ
  ).34 ראה מספר (

  )ח"תר(ספר לקוטי תורה שמסר לדפוס  .74

; לא דפס אז) של תורה אור(והחלק השי , יצאה גזירת הדפוסים ברוסיא, באמצע הדפסת הספר תורה אור
ספת הגהות רבות בתו, מסר בו רביו את החלק השי לדפוס, אחרי פתיחת הדפוס בזיטאמיר,  שים11כעבור 

  ". לקוטי תורה"ובשם , )6 ראה מספר (

  )א"תרי(הוספות לספר לקוטי תורה  .75

 ".לקוטי תורה"ו" תורה אור"במשך השים הבאות הוסיף רביו עוד דרושים לספרים 

  )ב"תרכ(הוספות לספר תורה אור  .76

וגם דרושים לחוכה בפרשה וישב ובפרשה , ובו דרושים על שי חומשי התורה בראשית שמות: "על השער
 ".ודרוש אחד לפסח בפרשת ויקהל, ומגלת אסתר בסוף ספר שמות, מקץ

  )ו"תרכ(אור הגוז  .77

  .ושיםעל ידי רביו וביו הקד) התחייבות לקות הספר(עם הסכמה , ק רבי יהודה ליב הכהן מאיפאלי"מהרה



מפי שזקו , ורק על ספר זה תן הסכמה, לא בא מעולם בהסכמה על שום ספר] צמח צדק[ל "ר ה"אדמו"
 ויא"רביו הסכמה על ספרו התה הערה ד"בית רבי פכ" (ע לקח ממ.(  



  
  וערוכה טת
  בותיו שיאיותערוכת ר

  ד" אגודת חסידי חבשבספריית
  ליובאוויטש – יוסף יצחק אהל

  

  רים מוקדש ארון ראווה אחד"לכל אחד מהאדמו

  : בארכיוןהשמורים ,הר ז"מאדמו הפריטים הכי דירים וקדושיםשבו מוצגים 

   תמוות וציורים שלהם,חפצים, קדשם-יד-כתבי, דפוס הראשון של ספריהם

  

   :הפתיחה עותש
   5:00- 12:00בין השעות      : חמישי-ימים ראשון

   2:00- 12:00בין השעות      : ששי וערב חג–יום 

 

 ת הדרכהחובר
  

  יוצא לאור על ידי
  ליובאוויטש -אהל יוסף יצחק  - ד "אגודת חסידי חבספריית 

  .י.ברוקלין      איסטערן פארקוויי 770

 לבריאה בעים ושבעשת חמשת אלפים שבע מאות וש



   טובםל שהבע

  רבי ישראל בעל שם טוב
 

. בו רשמו תלמידיו את שמותיהם לזכרון לפניו בעת התפלה. אשר ציווה לסופר שלו להעתיק עבורו, ל"עם כוונת האריז, יד-סדור כתב' אצל הבעל שם טוב הי
 .וצילומם מוצג לפנינו, הסדור שמור בארכיון הספריה

 .מידיםעם בקשות התל, סדור הבעל שם טוב .78
  

הרב הקדוש רבי יעקב יוסף הכהן ' הי, ט"אחד מגדולי תלמידי הבעש
צפנת , בן פורת יוסף, בעל הספרים תולדות יעקב יוסף, מפולנאה
בספריו אלו הוא מצטט מאות תורות ששמע מהבעל שם טוב . פענח

והם הם שלושת ספרי החסידות הראשונים ". ששמעתי ממורי "–
 .טטים מדברי הבעל שם טובאשר בהם מצו, שבאו בדפוס

 .מ"קארעץ תק, דות יעקב יוסףלתו .79

 .א"קארעץ תקמ, בן פורת יוסף .80

  .ב"קארעץ תקמ, צפת פעח .81
  
  

כתב אליו , בתקופת ראשית התקרבותו של בעל התולדות יעקב יוסף
, מתוך שמחה של מצוה' לעבוד את ה, הבעל שם טוב אגרת הדרכה

ותצלומה , כיון הספריההאגרת שמורה באר. ושלא להרבות בתעניות
 .לפנינומוצג 

אגרת הבעל שם טוב אל בעל התולדות יעקב  .82
 .יוסף

  
כתר "הוא הספר , הספר העיקרי של ליקוט תורות של הבעל שם טוב

  .שנדפס בשני חלקים, "שם טוב

 .ד"זאלקווא תק: א"כתר שם טוב ח .83

 .ה"זאלקווא תק: חלק שי .84
  

משך שני הדורות וב. כ"הבעל שם טוב נסתלק בחג השבועות תק
הסיפורים נדפסו אחר כך בספר . ליקטו תלמידיו מסיפוריו, הבאים

ה "משנת תקע, שנדפס בהוצאות רבות, "שבחי הבעל שם טוב"
  .ואילך

נשמר בארכיון הוא  .ועם איזה הוספות ושינויים, שנכתב לפני ההדפסה הראשונה של הספר, תק אחדעומלבד ; של החיבור הזהיד - לא ידועים כיום העתקות בכתב
  .לפנינוומוצג , הספריה

 .1203כתב יד , שבחי בעל שם טוב .85



  המגיד ממעזריטשהרב 

  רבי דובער ממעזריטש
  

מגיד דבריו "שנדפסו בספר , ליקטו תלמידיו מתורותיו, ובמשך שמונה השנים הבאות. ג"ט כסלו תקל"נסתלק בי, רבי דובער ממעזריטש, הרב המגיד הקדוש
 .לפנינו מוצגות שלושת ההוצאות הראשונות. א"מתחיל משנת תקמ, זה אחר זה, מספר פעמיםהספר נדפס ". ליעקב

 .א"קארעץ תקמ, מגיד דבריו ליעקב .86

 .ד"קארעץ תקמ, מגיד דבריו ליעקב .87

 .ב"לבוב תק, מגיד דבריו ליעקב .88
  

 םעשרי בן בהיותיש: "שלפינוק "כמסופר בכתי, ות ודרכי החסידותכדי ללמוד את יסודות תור, נסע אליו בהיותו בן עשרים, תלמידו הצעיר רבינו הזקן בעל התניא
  ".ה"זללה בער' מ הרב אצל קבלה ללמוד שם והתחלתי ,למעזריטש משם נסעתי ,בויטעפסק שהייתי זמן במשך ,בערך שנה

 .המגיד ממעזריטשהרב  סיעתו ללמוד את אודות, ר הזקן"קודש אדמו- יד-תצלום כתב .89
  

 אם די בהסרת הדלדולים במקום יציאת ובליטת הסירכא ,פלפול זה": שלפנינוק "כמסופר בכתי. גם תורת ההלכה,  המגיד ממעזריטשבמקביל לזה למד אצל הרב
  ". והסכימה דעתו הקדושה דדי בכך,אק ראוונ"ע בק" נושר דובער"ו רבינו הגדול הגאון המפורסם מה" בבית אדמי בהיות,ב" היה בקיץ תקל,לחודיה

 . ממעזריטש הרב המגידאודות לימוד ההלכה אצל, ר הזקן"דש אדמוקו- יד-תצלום כתב .90
  

מודגשת בהסכמה היחידה שנתן הרב המגיד , יוקר עריכת מסקנות ההלכה
דרכי להיות ' ואף שהי: "לספר שכולל את תמצית ומסקנות ההלכות, ממעזריטש

דאיכא פנים , אמנם שאני הכא, מן הנמנעים מליתן הסכמה על שום ספר
 ".ומקצר את האמרים מן הפוסקים', ועביד דינא לנפשי, חדשות

 עם הסכמת הרב ,ה"טורקא תקכ, הלכה פסוקה .91
 .המגיד ממעזריטש

בחר בו והפציר , את עומק הבנתו בהלכה, כשראה הרב המגיד אצל רבינו הזקן
ויבחר " :כאמור בהקדמת בני הגאון המחבר, לערוך את השלחן ערוך שלו, בו

 אשר בו בזמנו היה מלא וגדוש מים ,ל"ורינו ורבינו זבכבוד אדונינו אבינו מ
ואמר לו אין נבון וחכם כמוך לירד ,  והפציר בו עד בוש,התלמוד והפוסקים
 להוציא לאור תמצית , לעשות מלאכה זו מלאכת הקודש,לעומקה של הלכה

  "ופנימיות טעמי ההלכות



  ר הזקן"מוק אד"כ

  רבי שיאור זלמן מלאדי
  

, ו"שהתחילה הדפסתו באלול תקנ, לפנינו מוצגת ההוצאה הראשונה של ספר התניא. הוא ספר התניא, שחיבר רבינו הזקן, ד"ת חסידות חבספר היסוד של תור
 .כפי שאפשר לראות בשני העותקים של הספר המוצגים לפנינו, אז נוסף לוח התיקון קצר לתניא, ז"כסלו תקנ' והסתיימה בכ

 .ז"סלאוויטא תק, תיא .92
  

 מלבד החלק .ע"הם נשרפו בשריפה הגדולה שפרצה בלאדי בשנת תק, לא הגיעו לידינו  שלוהקדושה של רבינו הזקן מספר התניא והשלחן ערוך- ידו- גוף כתב
  . לפנינוומוצגת, הוגהה שוב על ידי רבינו הזקן, ר האמצעי"ק אדמו"אחרי שהועתקה על ידי כ .היא אגרת התשובהש, ספר התניאהשלישי של 

  .1018י "כת, קודש- יד-ובה מוגהת בכתבאגרת התש .93

  
 .ד"שנדפס בשנת תקנ, "הלכות תלמוד תורה" אחד מהם הוא .הדפיס רבינו אחדים מחיבוריו בהלכה, כבר לפני כן

 .ד"שקלאוו תק, הלכות תלמוד תורה .94
  

  .עם פסקי הסדור, כן הדפיס רבינו הזקן בעצמו את סדור התפלה שלו
אמנם לפנינו מוצג שריד של הדפסה . ג" נדפס לראשונה בשנת תקסאשר הסדור הזה, לשער' מקובל הי

 .מאשר נדפס בסדורים, אשר בו מופיעים אחדים מפסקי הסדור במהדורה מוקדמת יותר. מוקדמת יותר

 . של סדור רביו הזקןשריד סידור מההוצאות הקדומות .95
  

, וצג דף מהלכות תפילין שבסדורלפנינו מ. רבינו מוסיף ומתקן בפסקי הסדור' הי, בכל מהדורה של הסדור
  .ק רבינו הזקן"מוגה בכתי, ל מיאנאוויטש"ק מהרי"הרה, ק אחיו של רבינו"בהעתק כתי

  . ק" מוגה בכתי,פסקי הסדור .96

רבינו בעצמו ' לפעמים הי. היו רושמים אחיו ובניו ואחדים מהחסידים, אומר רבינו הזקן' את הדרושים שהי
  .ק"מוגה בכתי,  לפנינו הדרוש ואראמוצג. אלו" הנחות"מגיה ומוסיף ב

 ק" מוגה בכתי,ואראדרוש  .97
  

ק "כמה מהגהות אלו מועתקות בספרי כ.  על גליונות הספרים שאצלויו הגהותרושםרבינו הזקן ' ילפעמים ה
ספר אחד עם הגהותיו על הגליון  .גם ספרים אלו היו למאכולת אשאלא ש; "צמח צדק"ר ה"נכדו אדמו

 .לפנינו ומוצג ,נשאר לפליטה

 .ק על הגליון"עם הגהות כתי, ק"ת מהרי"שו .98
  

. שניאורסאהן וז' שמרי' ל ר"בחתימת המו, למטה כמה שורות בעברית וברוסית. בסקי'עם חתימת הצייר גלצ, ט"תואר פניו הקדושים נדפס לראשונה בשנת תרמ
 .ץ"ש

 .ט"ההדפסה הראשוה בשת תרמ,  קדשותואר פי .99

 .פרו התיאמאותיות ס,  ציור פי קדשו .100



  ר האמצעי"ק אדמו"כ

  רבי דובער מליובאוויטש
  

ר "ק אדמו" התעסק כ,ו- ד"תקע, בשנים הראשונות לנשיאותו .ח" תקפכסלו' טג עד להסתלקותו ב"משנת תקע, 15ר האמצעי היו "ק אדמו"שנות נשיאותו של כ
 .ח ובאורי הזהר"הסידור עם דא, השלחן ערוך, התניא עם אגרת הקודש. ר הזקן"ק אביו אדמו" ספרי כהוצאה לאור שלהאמצעי ב

  .אומר וכותב' שהי, אחר כך התחיל להדפיס את התורות שלו
 .הדפיס כמעט כל שנה ספר אחד או שנים, במשך שנות נשיאותו הבאות, ומאז

 .ז"תקע שקלאוו, והתפלה התשובה שער .101

 .ט"תקע קאפוסט, השכל מוסר ותוכחת חיים דרך .102

 .פ"תק טקאפוס, אור ותורה מצוה ר .103

 .א"תקפ קאפוסט, ביה אמרי .104

 .א"תקפ קאפוסט, ראש עטרת .105

 .ב"תקפ קאפוסט, אורה שערי .106

 .ו"תקפ קאפוסט, חיים תורת .107
  

 .נשמר בגוף כתב יד קדשו,  מהתורות שכתבחלק
' רושם את התורות שהי' כבר בשנות נשיאותו הראשונות של רבינו הזקן הי

 לפנינו מוצגים שני .וכך המשיך במשך כל השנים הבאות, אביושומע מ
כרך אחד . בתקופת לאזניא, שכתב בשנים הראשונות" הנחות"כרכי 

, וכרך אחד מדרושי עצמו. בתקופת לאדי, ז"שכתב בשנת תקס" הנחות"
  .פירוש המלות

 .2237 ק"כתי, וזכרתי ספר .108

 .1161ק "כתי, א"להבין ההגהה בלקו .109

  .1196ז " תקסמאמריהחות  .110

  .1197 ק"כתי, המלות פירוש .111

  
 :לפנינו תגם מוצג

 .קדשו יד בחתימת אגרת .112



  "צמח צדק"הר "ק אדמו"כ

  רבי מחם מעדל מליובאוויטש
  

, ק זקו"שומע מכ' לרשום החות מהדרושים שהי" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"התחיל כ, כבר בשותיו הצעירות
 בשעה ,ו"תקסר הזקן בשת "ק אדמו"שרשם מדרוש שאמר כ" החה"ק מ"לפיו מוצג כתי. ר הזקן"אדמו

  . שים16בן ' היש

 .1116ק "כתי, ו"משת תקס, החות דרושי רבו הזקן  .113

  
אחד מחיבוריו . בריבוי עצום, במשך השים הרבה לכתוב ביאורי חסידות ותשובות וחידושים בהלכה

  .המוצג לפיו, הראשוים הוא שרש מצות התפלה

 .82ק שרש מצות התפלה "כתי  .114

  
 מיד בתחלת שיאותו התחיל לאסוף כתבי דרושיו .יס את חבוריו בעצמולא הדפ" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ

לקוטי "ו, "תורה אור"בספרים , ומתוכם ערך לדפוס מבחר דרושים על סדר הפרשיות, ר הזקן"ק אדמו"של כ
 .בין חצאי עיגול, ובדפס הם באים בתוך הדרושים, לפיו מוצג כרך הגהותיו שרשם לדרושים אלו". תורה

 .ת"ק הגהותיו ללקו"תיכ  .115

  
, ך מדוייק"אומר מתוך ת' ואת ההפטרה הי, עולה למפטיר" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ' בשבתות הי

כמו כך ציין . על הגליון רשם את מהגיו באמירת ההפטרות. שמצוייים בו מקומות תחלת וסוף ההפטרות
 .ך"טעויות הדפוס ודיוקי וסח המסורה שבת, בכמה מקומות

ך מוגה מאד ומדויק "ל ת"בשפתי ישים וז' כ ":ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"של הספר רשום בכתיראשון בדף ה
קצת מלות בלשון רומא ' על ידי כמה וכמה חכמי ישראל וחכמי וצרים ולא מצא בו טעות כלל ובגליון פי

 ."ה"דפוס אמשטרדם תזכ, דפס יפה מאד
ה מדבקה"על כריכת התים ישר מוהריי"ק אדמו"כותב כשעליה , ך מבפ" ק "מספרי הוד כ ":ע"צ

  ."אומר בו ההפטורה' והי, ע"מ זי"ה בג"ר צמח צדק זצוקללה"ק אדמו"ר הרה"אאזמו

116.  ז"ד תכ"אמ, ך בכרך אחד"ת. 



  
 :לפיומוצגות גם 

 .בכתב יד קדשו, תשובה  .117

 .על ידי ביו, כראה, שתחלק, שרוול הקאפאטא שלו  .118

  
על פי 

 תמוות שדפסו 7בספריה ישם . מהדורות שוות שדפסו ב, תמוות שוותר כך אחעיבדו, ושלפיהציור 
  .ורובן בויות על הציור שלפיו, במשך השים

 .שהיתה תלויה אצל בי וכדי רביו', תואר פיו הקציור   .119

  
ולם לזכר ע: "ק"בלה, בכיתוב שתחת הציור. מץ. בליטוגרפיה של , ז"שת תרמההדפסה הראשוה היא מ

פורטרעט : "וברוסית". ל"ה מחם מעדל מליובאוויטש זצ"תמות הרב הצדיק הגאון מו, יהיה צדיק
חלק [מץ . י "ע. ווילא, 1886 30אישור הצזור אוקטובר ". ליובאוויטשסקאווא ראווין מעדל שיאורסאהן

  ]. ולא ברור, מהכיתוב חתך

 .תההדפסה הראשוה של עיבוד התמוה הזא  .120

 

 



  ע"ש "מוהרר "ק אדמו"כ

  רבי שמואל מליובאוויטש
 

  .היה רגיל לרשום את תוכן הדרושיםשהרי הוא עצמו , "צמח צדק"ר ה"ק אדמו" כשהיה רבינו אומר של הדרושים "הנחות"מעטים היו כותבי ה
, ע"ש נ"ר מוהר"ק אדמו"חלקם בכתי. של הדרושים הללו" חותהנ"ואף רושמים בכתב , שהיו חוזרים בעל פה את הדרושים הנאמרים" חוזרים"מכל מקום היו כמה 

  .מוסיף עליהם הגהות על הגליון' ולפעמים הי, ע"ש נ"ר מוהר"ק אדמו"שאחר כך עבר עליהם כ, אחרים" חוזרים"י "וחלקם בכת
 :מתוכם מוצג לפנינו

 .1117ק "כתי, ד"ר הצמח צדק בשת תרי"החות שכתב מדרושי אביו אדמו  .121
  

 : לפנינויםכן מוצג

 .1130ק "כתי, א"דרושי שת תרמ   .122

  .1041ק "כתי, שאלות ותשובות שלו  .123

 .ק"שתי אגרות כתי .124
  
  

הוא מעזבונו של , בשביל החזקת ניירות, תכריך עור זה ":ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"בכתישרשום עליו , ע"ש נ"ר מוהר"ק אדמו"בארכיון הספריה שמור ארנקו של כ
ע בחורף שנת "ע זי"אשר קבלתיו במתנה מאת כבוד אמי זקנתי הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ, ע"מ זי"ה נבג"ש זצוקללה"והרר מ"ר אדמו"ק אאזמו"הוד כ
  ."ח"תרמ

 .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"ארק של כ  .125
  
  

 : לפנינויםגם מוצג

 .ומגלת אסתר שכתבה על יד  .126

בחתימת ידו ,  שלוחמץהשטר מכירת   .127
 .הקדושה

 



  ע"ב "מוהרשר "ק אדמו"כ

  רבי שלום דובער מליובאוויטש
  

 הרשה ,פספורטהולצורך , מרוסיאהגר הכרח ל' שיהיאז  חששו .אחרי כיבוש רוסיא על ידי הבולשוביקים, ח"היא משנת תרע, התמונה היחידה של דיוקן פני קדשו
  .יושב על כסאו בחדר היחידות שלו ברוסטוב, לצלם את דיוקן פני קדשו

  .ר פי קדשותוא .128

  
 .אלו מוצג לפנינו" הנחות"אחד מכרכי . ע"ש נ"ר מוהר"ק אדמו"אומר אביו כ' מהמאמרים שהי" הנחות"התחיל לכתוב , 15כבר בגיל 

 .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"מדרושי אביו כ, ק"החות כתי .129
  

התחיל , ג"בשנת תרמ, ע"ש נ"ר מוהר"ק אביו אדמו"רי הסתלקות כאמנם מיד אח. ד"ע את הנשיאות עד לשנת תרנ"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"באופן רשמי לא קיבל כ
 .ג" תרמ–מוצג לפנינו כרך דרושיו שרשם בשנה הראשונה . ח"דאדרושי לאמר ולכתוב 

 .ג"דף מכרך דרושיו משת תרמ .130
  

  .פ" תר–בשנה האחרונה וכן דף מדרושיו שרשם 

 .פ"דף מכרך דרושיו משת תר .131
  

לכן . שהתקיים בווילנא, ורק בבית הדפוס שבפיקוחם, בלי רשיון מיוחד מהצנזורה,  אי אפשר היה להדפיס ספרי יהדות ברוסיהע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"בתקופת כ
 שתי ותלפנינו מוצג. כפלים במימיוגרףואו מש, בעותקים רבים יו מועתקים דרושיו ה.כותב ואומר במשך עשרות שנות נשיאותו' לא הדפיס את הדרושים שהי

  .זלמן אידל זיסלין' אחד מהם מתוך כתב ידו של החסיד המפורסם ר. ו"כרך דרושי תרסהוצאות של 

 .מימיוגרף, ו"כרך דרושי תרס .132
  

 .ג ואילך"משנת תרס, נסיעותיו בתוך רוסיהבו  רשומות .רוסי-  הפנים,גם מוצג לפנינו הפספורט שלו

 .פספורט שלו .133
  

ג ניסן "י" (צמח צדק"ר ה"ק אדמו"וכעשרה חדשים לפני הסתלקות כ, ע בן ארבע וחצי שנים"ב נ" מוהרשר"ק אדמו"בהיות כ, ה"סיון תרכ' נכתבו בישלו התנאים 
 ).ו"תרכ
נאום ... גם אני מתחייב  ":ומעבר לדף הוסיף ."'ט כו"למז ":כתב את השורה הראשונה" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ

 ."מנחם מענדל

 .שטר התאים שלו .134
  . של הרביק"בכתי, תיאור השטר,  גםמצורף לו

  
  



  ע"צ " מוהרייר"ק אדמו"כ

  רבי יוסף יצחק מליובאוויטש
  
 .רים שלפניו"יותר מכל האדמו, יו ושיחותודרושיאת דפוס מוסר ל' היע "צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"כ

  .וסרם לדפוסמ' ובשנים הבאות הי, מוסרם לשיכפול במימיוגרף' הי, ח"עד שנת תרפ, בעיקר בתקופת רוסיה, בתקופה הראשונה לנשיאותו
 .משוכפל במימיוגרף, כרך מאמריו מתקופת רוסיאמתוכם מוצג 

 .במימיוגרףבשעתו ג שהתפרסם "מאמר משת תרפ  .135
  

  ".לקוטי דבורים"ואת השיחות בסדרת , "קונטרסים"סדרת מדפיס ב' את המאמרים הי
 ).ג"תרצ-ח"תרפ(שניהם מתקופת ריגא . ריםודוגמה אחת מקונטרס לקוטי דבו, דוגמה אחת מקונטרס מאמרים,  לפנינוותמוצגמתוכם 

 .קוטרס מאמרים שדפס בריגא  .136

 .שדפס בריגא" לקוטי דבורים"קוטרס   .137
  

 :לפנינוכמו כן מוצגים 

 .שלו" ספודיק"ה  .138

 .על ראשו הקדוש" ספודיק"יושב עם ה, תמותו .139

 . הכובע שלו .140
  

אמנם . תיכול לנסוע לבית המשפט לסדר את הניירו' לרגל מצב בריאותו לא הי
להחתימו ולתת לו את ניירות , לחדר היחידות, לכבודו באו השופטים לביתו

 .האזרחות

 .שלוהאמריקאית יירות האזרחות   .141
  

, הרשו לו לכתוב גלויה אחת לביתו, ז"בקיץ תרפ,  בתא מאסרובעצם ימי שבתו
 .אחרי שעברה את בקורת הצנזורה, ברוסית

 .ז"פבקיץ תר, גלויה שכתב לביתו מתא המאסר  .142
  

  :כן מוצגת לפנינו

 ".סדר"את העורך שעליה היה ) טס של כסף(הקערה   .143
בבית הרב מסדרין המצות על ": "לקוטי טעמים ומנהגים"וכפי שכותב הרבי ב

  ."ר המסדר המצות על טס של כסף"מלבד האדמו. ולא על קערה, מפה
  
  



  ביהר
  

מרכז , מינה אותו לעמוד בראש המוסדות מחנה ישראל, ע"צ נ"ר מוהריי"ק חותנו אדמו"כאשר כ. י.בשנים הראשונות להגעתו לנ, הספרים הראשונים שערך והדפיס
  .ת"וקה, לעניני חנוך

 .דיים ומהגים לתלמיד הצעיר באגלית, עם אוצר ידיעות, ג"תש'ה שת לוח  .144
 .ב"בארה, באנגלית, שהוא ספרו הראשון שמסר לדפוס

 .ג"תש ת"קה, יום היום לוח  .145

 .ו"תש ת"קה, וטעמים מהגים לקוטי עם חפס של הגדה  .146
 :כמו כן מוצגים לפנינו

 .התספורת לפי, 3 לגיל בהגיעו תמותו  .147

 .תמותו מתקופת החתוה  .148
   

 .א אדר השיבו רבינו שוב"ובכ. ד שבט השיבו"בכ. כתב הרבי תשובה לגאון הרוגוטשובי, ח"ב שבט תרפ"בכ

 .יוומעה הרבי אל,  תשובת הגאון הרוגוטשובי לרבי .149
  ).לג' חוב(ונדפסו ברשימותיו , הועתקו על ידי רבינו

 

 .מחזיק אצלו בעת התקיעות' ושהי, תוקע בהם' השופרות שהי  .150
  

ועד להצלתו מידי הנאצים והגעתו , מרסיי, ווישי, פריז, ברלין, ריגא, ווארשא, לקחם אתו עמו בכל התקופות, אחדים מהספרים שקיבל דרשה געשאנק לחתונתו
  .י.לנ

 .עם הקדשה מהמחבר, שקיבל בחתותו, "המאיר אור "רספ  .151

 .ק"עם חתימה ותאריך בכתי, שקיבל בחתותו, "שמח אור "ספר  .152

  

 



  
 . הרביהראשונים של" סטענדערס" ה,בפנה מיוחדת מוצגים

 .לשיאותו הראשוות בשים אצלם מתפלל היה שהרבי הראשוים"עמודים"ה  .153

  .ערךו ל"תשט-א"יהתפלל אצלו בשנים תש) א(
  .בנפרד מהחסידים, לא רצה לשבת אצל סטענדער מיוחד, מיד כשקיבל הרבי את הנשיאות

  .ולא נוח כל כך, קטן מדאי' אף שהי; שעליו התפלל בשנים הראשונות לנשיאותו, בסוף הסכים שיעשו לו סטענדער פשוט וקטן

  . ואילךז" תשטלערך משנת התפלל אצלו )ב(
  .ולהניח עליו את הסדור בעת התפלה, שיוכל להיפתח, ועם דלתון מיוחד. נוח יותר' שיהי, ר גבוה יותרז בנו לו סטענדע"לערך בשנת תשט

ו בו  שנסע,"רטר'צ"ונשלח לרבי עם מטוס ה. ב"בשנת תשכ, ד" נוצר בבית הספר למלאכה בכפר חב)ג(
 .ג"לחודש תשרי תשכ, לרביהחסידים 

בה ביאר את מעלת העמוד , הרבי אמר אז שיחה מיוחדת .ג"ה תשכ"באור לערב ר, הרבי לכבוד האורחיםהוגש לרבי בעת ההתוועדות המיוחדת שערך " עמוד"ה
כי הכל , ויענהו מיט דעם שטענדער, ה"ק אביו רבינו הגדול במה התפלל בר"ר האמצעי את הוד כ"ק אדמו"ששאל הוד כ, וסיפר וביאר את הסיפור הידוע, שהובא

  .אלקות והוא לבדו הוא ואין זולתו

 

 



  ק שיאורסאהןרבי לוי יצח
  

רוב כתביו שכתב . אביו של הרבי, רבה של יקטריוסלב, הגאון החסיד המקובל רבי לוי יצחק שיאורסאהן
 .בגלה בחסידות ובקבלה בהיותו ביקטריוסלב אבדו

ששלח על ידי הממשל (שאר לפליטה מה שכתב על גליוות הספרים האחדים שהיו בידו בגלותו 
 .ד"תש- ט"בשים תרצ, )כעוש על תעסוקתו בהרבצת הדת, ויסטיהקומ

 .ק"כתי, הזהר עם הגהותיו על הגליוןחלקי   .154

  
 .עם ביאור החסידות והקבלה, ע"ר זי"ק אדמו"אל בו כוהקוטרסים ששלח מכתבים שרדו הגם 

 . הרבי–ק בו " אל ככותב' בקבלה וחסידות שהירשימות   .155

ח "ג הרה"אל כבוד בעלה הרה, ע"ר זי"ק אדמו"אם כ, ה הרבית חהשלח, את ספר התהלים שלפיו
אומר ' ובו הי. למקום גלותו בכפר טשילי אשר במדית קאזאחסטאן, ל"ר לוי יצחק ז"מוהר' והמקובל וכו
ועד , אטא- והן אחר שיתן לו הרשיון לעבור לעיר אלמא, הן במקום גלותו, מתוך בכיות גדולות, תמיד תהלים
' בכ, תו שםליום פטיר

ד"א תש"מ.  
אחר כך החזיקה אותו 

ואמרה , הרבית חה
והביאה , מתוכו תהלים

, אותו אתה עמה
, ביציאתה מרוסיה

ועד ליום . י.ובהגיעה ל
תשרי ' פטירתה בו

  .ה"תשכ
בדף המגן הקדמי של 
התהלים רשמה לזכרון 
את פרשת דבר התהלים 

 .הזה

אומר ' תהלים שהי  .156
 .בו בתקופת גלותו

, כתב יד קדשומכתב   .157
בחתימתו והחותמת 

 .שלו



  ד" חבחסידותגדולי 
  

בן ' הי, בעל השארית יהודה) ל"מהרי(ה "ר יהודה ליב מייאנאוויטש זצלה"מוהר' האחד המיוחד הוא הרב הגדול בישראל ירא וחרד לדבר ה, )הזקן(אחיו של רבינו 
ורבינו בכבודו ובעצמו , ועוד הרבה דרושים בלשונו הזהב של רבינו, תב דרושי התורה אור רובםהוא כ. ורוב עניני רבינו היו נחתכים על פיו, משק ביתו של רבינו

  .והעיד שרשימותיו מכוונים מאד ממש כמו שנאמרו, הגיהם
 :מוצגת לפנינו, מתוך כתביו

 .הזקן רבו של אחיו, ל"מהרי ק"כתי, תשובה .158
  

  .ח"ף הוצאת קאפוסט תקע"ולרי, ב"הוצאות תקפ, ןל לסידורו של אחיו רבינו הזק"ידועים לנו הסכמתו של מהרי
וגם איסור השגת גבול גלוי ,  וחיזוק ממניגוף הספר ודאי אינו צריך הסכמה ":וליקוט מהזהר, עם ליקוט פירושים, שכתב על תהלים נדיר, לפנינו הסכמה נוספת

 ".'להיות סניף לעושי ומחזיקי בתורת ה, רק לאפושי גברא קאתינא, וידוע כל

 .ו" תקע]שקלוב [,ל לתהלים"כמת מהריהס .159
  

 .ק האמיל"הגאון החסיד רבי יצחק אייזיק אבד' הי, ר הצמח צדק"ר האמצעי ואדמו"אדמו, ר הזקן"אחד מגדולי חסידי אדמו
  .מהם נדפסו כמה ספרים. הרבה לכתוב ביאורים בחסידות, "תולדות יצחק אייזיק"שנדפסו בתוך ספר , מלבד תשובותיו בהלכה

 :מוצג לפנינומתוכם 

  .652 י"כת,  רבי יצחק אייזיק מהאמילק"כתי דרוש .160

  
 .הגאון החסיד רבי הלל מפאריטש' הי, ר הצמח צדק"ר האמצעי ואדמו"אחד מגדולי חסידי אדמו
  .מהם נדפסו כמה ספרים. וביאורים לדברי חסידות של רבותינו" הנחות"הרבה לכתוב , מלבד תשובותיו בהלכה

 :מתוכם מוצג לפנינו

 .1046 י"כת,  רבי הלל מפאריטשק"כתי דרושי רךכ .161

*  
 שני מכתבים מגדולי לפנינוכמו כן מוצגים 
 :ד"המשפיעים בחב

, קוגל העדל חוך' ר מכתב .162
 תומכי דישיבת הראשון משפיע
 .ליובאוויטשב תמימים

החסיד רבי שמואל דובער מכתב  .163
 .)מ"מהרשד (מבוריסוב



  רים"מוגדולי האד
  

 השריד –" מקל"ק את ה"ויתכבד למסור לכ... היום הפליג : "ובמכתבו סיפר אודותיו, ז"בשנת תשי, אל הרבי, שמואל אבא שפירא'  ראת המקל שלפנינו שלח
. ושכל הדברים החשובים הללו באו למקום הנכון, ואני שמח מאוד על הזכות שהיתה לי, של הבולשביקים והיטלר" גזילות"אחרי ה, האחרון של משפחתנו שנשאר

של הרב לוי יצחק ) או נכדו(היא כלתו של בנו , ל"ל ובת יחידה טריינה ז"יחיד רבי העשל זצ- היה בן") דיא געשמיסענע"אחד מהאחים (ל "י פנחס זצלרב
ביום . אתהוהמקל ) ל"רבי פנחס ורבי שמואל אבא ז(האסורים של האחים -היא נסעה למוסקבא לבית. והמקל הזה נפל בחלקו בירושה לבעלה, ל"מברדיטשוב זצ

 ".אחד מהנסיכים הפולנים שעזרו לנו תקן את המקל ועשו ידית חדשה הנמצאת כעת. היא שברה את המקל, שוטף ובוץ ברחובות- בעת גשם, אחד

  אחים מסלאוויטאהו, רבי לוי יצחק מברדיטשובמקל ועם של   .164

ק רבי מחם מעדל " מכתב הרה .165
 .מוויטבסק

רבי אברהם ק "שורה שהוסיף הרה, ובשולי הגליון
  .מקאליסק

  

 .רבי ישראל מרוזיןר "אדמומכתב   .166

ר רבי אברהם יעקב "מכתב בו אדמו  .167
 .מסדיגורא

ר רבי דוד משה "מכתב בו אדמו  .168
 .מטשורטקוב

ר רבי מרדכי פייוויש "מכתב בו אדמו  .169
  .מהוסיאטין

רבי , ם"חדושי הריבעל ק "הרה מכתב  .170
  .יצחק מאיר אלטר מגור



  מקובליםגדולי ה
  

 .שלמה ידידיה הכותב: נעתק על ידי.  על קלף, בארכין הספריה שמור העתק עתיק.ומיוחס לרבי נחוניא בן הקנה, היר נחשב לספר הראשון בתורת הקבלהספר הב

 .על קלף, כתב יד, ספר הבהיר  .171
  

; עבודה תמה; תפלה למשה; זבחי שלמים; גירושין; אור נערב; תומר דבורה; אילמה רבתי; פלח הרימון; שעור קומה; פרדס רמונים:  רביםק חיבר חיבורים"הרמ
  .המוצג לפנינו, על כל חלקי הזהר" אור יקר"חיבורו הכולל והגדול ביותר הוא פירוש . פירוש עבודת יום הכפורים ועוד

 .קודש-יד- כתב– ק" להרמאור יקר  .172
  

,  רבינו חיים ויטאלשל" שמונה שערים"סדרת ה
כל אחד  .לבעצם כתיבת יד בנו רבי שמואל ויטא
חי . מ.ש: "מהכרכים הנזכרים נחתם בחותמות

ו "י יצחק גאגין הי"הצב) "ובנו(; "גאגין ירושלים
ל הרב "ומסדרת הכרכים הזאת הו, "איש ירושלים

שלום משה גאגין כמה חלקים בהוצאתם 
 .י ואילך"משנת תר, בירושלים, הראשונה

, ש ויטאל"ק הר"כתי, את השמונה שערים האלו
ע ברשימת המאסר "צ נ"ר מוהריי"אדמוק "מזכיר כ
בספרו אודות החיפוש שעשו בביתו לפני , שלו

ק אבותנו "את מגדלי הכתבי קודש כ ":המאסר
רק התענינו לדעת כתבי , גם לא פתחו' רבותנו הק

, רק אחד הארונות כתבי יד עתיקים... יד מי המה 
ל "ש ויטאל ז"ק הר"השמונה שערים כתי... כמו 

בכל אלו התענינו ... ובים על קלף ועוד ספרים כת
 ."אבל גם זה רק דרך מעביר, ביותר

 . לרביו חיים ויטאלשמוה שערים  .173

  


