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הרב החסיד ציינים את יום ההילולא של השבת אנו מ
, , אחיו הצעיר של הרבישניאורסון לייב אריה ישראלר' 

 .בלבד 43בגיל שבאנגליה  בליברפולשנפטר 

בעיר  ט"תרס בסיווןר' ישראל אריה לייב נולד בחודש 
לאביו הגאון המקובל רבי לוי יצחק , ניקולייב

לישי כבן הששניאורסון ולאמו מרת חנה, 
הבן לאחר לידת במשפחה ) והצעיר ביותר
  .(ואחיו הגדול ר' דובערהבכור, הרבי, 

כבר כשהיה בגיל צעיר מאוד 
שכונה בפי כפי  –'לייבל' היה 

ידוע בראש  -חבריו וידידיו 
כח הזכרון , וגם בהגאוני שלו

, וכמו הנדיר והמיוחד שהיה לו
רוב שנות ב –האחים הגדולים 

באמצעות מורה למד בבית,  הילדות
פרטי שאבא שלו שכר, ומאוחר יותר 

ההדרכה תחת באופן עצמאי, המשיך ללמוד 
הוא היה עד  וההכוונה של אבא שלו, רבי לוי יצחק.

 הראש את לו יש: "עליושבמשפחה התבטאו כדי כך גאון, 
 !"צדק הצמח ר"אדמו של

תחת  המועצות ברית את עזברים, גיל עשכשהגיע ל
כשהוא  שבגרמניה בברלין לגור ועברזהות בדויה, 

 די"חב בחור)" גוראריה מרדכי" שם עלמשתמש בדרכון 
ר' ישראל אריה לייב . (בים שטבע מדנייפרופטרובסק

ללימודים אקדמאיים, והתמחה במיוחד בברלין נרשם 
 בתחום החשבון והמתמטיקה.

טיפוס' חלה במחלת ה'במשך תקופת לימודיו בברלין, 
נפל למשכב, והרבי והרבנית שהתגוררו אף הם בברלין ו

 מיטה לו נתנו -באותו הזמן 
 ודאגו הקטנה בדירתם

 .שהתרפא עד לו

 ד"תרצ בשנת
 ישראל לארץ העל

-והתגורר בעיר תל
תקופה שימש , שם אביב

 פתח בהמשך, והעירונית בספרייה וספרן כפקידקצרה 
 .התפרנס ממנה  בגדים חנות

אביב הקפיד להגיע -לאורך כל תקופת מגוריו בתל
 שהתגוררו במקום, והיה ד"חב חסידי שללהתוועדויות 

 .גולדשמיד נחום הרב המשפיע עםלומד חסידות 

 נישא ט"תרצ אב-מנחם' לבתאריך 
וכעבור  )דבורה( גניה מרתרעייתו ל

 כדי לאנגליה נסעעשר שנים 
 .לימודיו את להשלים

שנתיים לאחר שהגיע 
 לב בהתקף לקהלאנגליה, 

 ,הרפואה בבית ואושפז חמור
 ג"י ביום, שבוע כעבורונפטר 

 .נפטר ב"תשי באייר

לערוך חסידי חב"ד באנגליה דאגו 
עבורו לווייה מכובדת כראוי לאחיו של הרבי, 
ולשלוח את הארון לארץ הקודש, שם הוא נטמן 

 בבית העלמין העתיק בצפת.

מתוך כיבוד אם ודאגה לבריאותה של אמו, דאג הרבי 
העובדה שבנה הצעיר נפטר, הרבנית חנה את מלהסתיר 

והמשיך לכתוב מכתבים בשמו של ר' ישראל אריה לייב 
במשך יותר מעשר שנים, כדי שלא תחשוד שקרה לו 

 משהו ויקרה לה משהו חס ושלום...

עות רצונו ממנהגם של החסידים הרבי ביטא את שבי
בסמיכות ליום לעלות לציון של ר' ישראל אריה לייב 

היארצייט לומר תהילים ולתת צדקה, ובכל שנה בי"ג 
 קדיש עבור אחיו.אייר אמר 

בשנת ה'תנש"א הסביר הרבי באופן מיוחד את 
, ההוראה בעבודת השם שיש ללמוד מבעל היארצייט

שנה', ארבעים  –ובשנת תשנ"ב יצא לאור 'קובץ י"ג אייר 
 המרכז את השיחות שהרבי אמר בקשר לאחיו.

כמה הוראות שהרבי ליקטנו  –במיוחד בשבילכם 
יר שניתן ללמוד מבעל היארצייט, אתם מוזמנים הסב

 להפוך את הדף...



 

 אלוקות בעולם!להחדיר  – מבעל היארצייטהלימוד 
 

 

לייב, חל  היארצייט של ר' ישראל אריהבהשגחה פרטית 
 ממש תמיד, בי"ג אייר...תמיד, אבל 

הרבי מלמד אותנו, שהתאריך י"ג הוא הגימטריא של 
המילה 'אחד', דבר שמרמז על הפסוק שאנחנו כל בוקר 

 בסיום התפילה: "ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד".

כשאנחנו אומרים "ביום ההוא", אנחנו מתכוונים כמובן 
. בזמן אחדושמו  אחדשאז יהיה ה' , לגאולה העתידה

יש בעולם כאילו קב"ה מה ששייך להגלות זה נראה שחוץ מ
, זה נראה כאילו חוץ מללמוד תורה דברים נוספים

לקב"ה יש עוד דברים, אבל ולהתפלל ולעשות נחת 
כשמשיח יבוא אז "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את 

 ה' בלבד".

דושה של וזו בדיוק ההוראה מי"ג אייר, לדאוג שהק
 הקב"ה תחדור בכל העולם, ולהביא את משיח!

 

שמות. נכון  3, יש ישראל אריה לייבלבעל היארצייט, ר' 
עם נשמה מיוחדת שכוללת את  אמנם שהוא לא היה רבי

אבל מכיון שכל בני ישראל הם מציאות , הנשמות של כולנו
ללמוד ממנו שהוא קשור אלינו ויש לנו מה בוודאי  –אחת 

 בעבודת השם:

. זוכרים מתי השם הזה ישראלהשם הראשון שלו הוא 
יעקב אבינו כאשר מופיע ראשונה בתורה? נכון מאוד, 

קיבל את השם הזה וניצח אותו, הוא המלאך עם נאבק 
 ישראל'.בני ומאז כולנו נקראים בשם 'במתנה, 

 הזה?הפירוש של השם מה 

השם הזה מרמז מצד אחד 
שיש לנו קשר מיוחד 
לתורה, לכל יהודי 
יש אות מיוחדת 
בתורה, כמו שנרמז 
בראשי התיבות של 

 תורה.לותיות איבוא רישים שש יהשם 'ישראל': 

הזה רומז השם  –כמו שכבר הזכרנו מקודם מצד שני, 
כוחות היצר הרע ועם הולנצח את צריכים להילחם שאנחנו 

 שמפריעים לנו לקיים את הרצון של הקב"ה.

וזה מה שאנחנו יכולים ללמוד מהשם 'ישראל', שבשביל 
לחזק את הקשר שלנו בעבודת השם, צריך דווקא להצליח 
ומצד שני לא לפחד, כי בכח של התורה אפשר לתורה, 

 וצריך לנצח את העולם ולהכין אותו לגאולה.

 

לקחת כח גם ובשביל שזה יהיה לנו עוד יותר קל, צריך 
 .אריהמהשם השני של בעל היארצייט, 

"הוי . . גיבור כאריה לעשות רצון אביך  המשנה אומרת
שבשמים". האריה יודע שהוא המלך של החיות, ולא הוא 
לא מתפעל משום דבר ומתגבר על כל המכשולים. אם גם 

ל העולם, קיבלנו שליחות מה'מלך' שאנחנו נזכור שאנחנו 
 אנחנו נצליח להתגבר על כל קושי שרק יהיה...

לעשות כשזוכרים את זה ופועלים בצורה כזו, אז אפשר 
להתגבר על הקשיים לא רק בזמן את הרצון של הקב"ה ו

לומדים או בזמן שאנחנו מתפללים, אלא אפילו שאנחנו 
אנחנו מצליחים להתנהג כמו בעיצומו של משחק סוער, 

 .שדרוש מילד חסידי

שזה בעצם , לייבמהשם השלישי, זה בעצם הלימוד 
זה מילה 'אריה' הוא שההבדל . תרגום לאידיש של 'אריה'

זה מילה בשפה שאין בה  'לייב' בלשון הקודש, ואילו 
 קדושה.

נצח את היצר הרע המעלה האמיתית היא שאני מצליח ל
כשאני עסוק בזמן הלימוד והתפילה, אלא אפילו לא רק 

 .בלאכול, לשחק, ובשאר העיסוקים שהם לא 'קדושים'

במקומות דווקא כשאני מצליח להחדיר את הקב"ה גם 
שר להמליך את הקב"ה , אפשהם לא קדושים מצד עצמם

, ואז העולם נעשה מוכן לביאת והתגלות מלך על כל העולם
 "!אחדושמו  אחדהמשיח: "ביום ההוא יהיה השם 
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 להשתתפות בהגרלהבי"ת וספח -חידון אל"ף

 המדינה בה נפטר. .א
 מכר בחנות שפתח בתל אביב. .ב
 שם אשתו. .ג
 .השם העברי של אשתו .ד
 .עליו שיש לו את..במשפחה אמרו  .ה

 . .ו

 אחד הכשרונות הבולטים שלו. .ז
 תחום ההתמחות שלו בהשכלה כללית. .ח
 המחלה בה חלה בתקופה שהתגורר בברלין. .ט
 הפטירה המלא.תאריך  .י
 השם השני רומז להוראת המשנה בפרקי אבות: "הוי . . גיבור...". .כ
 הכינוי בו היה מוכר בפי ידידיו. .ל
 השם המזוייף איתו הבריח את הגבול מרוסיה. .מ
 העיר בה נולד. .נ

 המקצוע ממנו התפרנס בתקופת מגוריו בארץ הקודש. .ס
 הרבי הביע קורת רוח ממה שהנהיגו החסידים ביום זה. .ע
 ניסה הרבי להסתיר מאמא שלו?אותה עובדה ה .פ
 הוא טמון.העיר בה  .צ
 שנה לפטירתו. 40יצא לאור לרגל  .ק
 ראשי תיבות של שמו הראשון: "יש שישים __________ אותיות לתורה". .ר

 מספר האחים שלו. .ש
 העיר בה התגורר בתקופה שחי בארץ הקודש. .ת

 

 האחרי שלמדנו על החשיבות להחדיר את הקדושה גם בעניני החולין, כדי לזרז את ביאת משיח, איזו החלטה טובה את

 ____________________________לקבלת פני משיח? __________את העולם גם להכין כדי לוקח על עצמך 

__________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------ 

 . ______________ מכיתה __________שם התלמיד: 

 "על תולדות חייו וההוראה מבעל היארצייט ר' ישראל אריה בי"ת-ףהשלמתי את חידון האל ,
 לייב, אחיו של הרבי

  ניצלתי את הזמן 'ה, 'זמן יקרהשלב השני במבצע ההכנה למתן תורבמסגרת ,
 )זכות נוספת בהגרלה(. בשבת אחר הצהריים ללימוד פרקי אבות

 את הספח עד ליום ראשון הקרוב, י"ד אייר,בין התלמידים שיגישו 
 לרכישה ב'ספרי גאולה' ₪ 50תתקיים הגרלה על תלוש בסך 


