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אור וחום ההתקשרות

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר, שבי"ט כסלו תרס"ז סיפר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, שפעם ישב והתוועד עם הרב 
מפאלטאווא (הרה"ג הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפלוב – המערכת), ואמר הרב מפאלטאווא שחסיד הוא מי שמקושר 

לרבי.
והשיב על כך כ"ק אדמו"ר נ"ע, שהתבונן בעניין זה, והונח בדעתו, שמי שמקושר לרבי עדיין אינו חסיד כל כך ("ער 
איז נאך ַא שווַאכער חסיד"); חסיד הוא – מי שמסור ונתון לפעולותיו של הרבי, וביאר זאת על פי משל מגוף ונפש, 

שהתקשרות הגוף להנפש אינה רק להנפש עצמה, אלא גם לפעולות הנפש.
ובהקדמה: מובן שאין כוונת אדמו"ר נ"ע להבהיר שחסיד צריך לציית לציווי של הרבי, שהרי קיום דברי רבו הוא 

מצות עשה מן התורה, ו"בשופטני לא עסקינן".
...ועל כן צריך לומר שכוונת אדנ"ע שחסיד צריך להיות מסור ונתון לפעולותיו של הרבי היא – בנוגע לעניינים 
שיכולים להיעשות גם בלעדיו, ופשיטא שהרבי מעולם לא אמר לו ולא כתב לו לעשותם; ואף-על-פי-כן, כיון 
שמדובר בעניינים שהרבי התמסר להם, הרי הוא מקושר ומסור אליהם, ומניח את כל ענייניו האישיים – וכיון 

שמדובר אודות חסיד ומקושר לרבי, ולא עוד אלא שאדמו"ר נ"ע קוראו בשם חסיד ומקושר לרבי, הרי מובן שכל 
ענייניו האישיים הם תורה, עבודה או גמ"ח, ואף-על-פי-כן, להיותם עניינים שלו, הרי הוא מניח אותם ומתמסר 

לפעולותיו של הרבי.
(תורת מנחם חכ"ט עמ' 572) 
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המענה שלפנינו ניתן לרב משה ניסן וינר בקשר לספרו 'הדרת פנים – זקן'. הנ"ל ביקש חוות דעתם של כמה 
צמח-צדק  בעבודתו, ומפרט עניין אחד (שיטת רבינו יונה המובאת בשו"ת  עניינים שהתקשה  רבנים על כמה 

יורה-דעה חלק א' סימן צ"ג סעיף קטן ט').
תכלית החיבור – שע"י [= שעל ידי] קריאה בו יתוסף בזהירות בענין איסור העברת הזקן וחשיבות  
כמה שנים שמתעסק בזה, ומזמן לזמן  גידולו – ולזה מוכרח שיודפס ויופץ בפו"מ [= בפועל ממש]. וזה כבר 
מוצא שקו"ט [= שקלא וטריא] חדשה ולהתכתב עם כל קצוי תבל! וא"ס [= ואין סוף] לדבר! וידפיסו בהקדם 

כמו שהוא.
אח"כ  ידפיס   – וכו'  הספקות  וכל 

בפ"ע [= אחר-כך בפני עצמם]
הציון]  על   =] עה"צ  אזכיר  
מהרבי  ברכתו  בקשת  (על  לכהנ"ל. 

להצלחה בענייניו. המערכת)

מוכרחים להזדרזהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ו' בטבת ה'תשפ"ב – י"ג בטבת ה'תשפ"ב

ויגש | הכוח לאחדות בני ישראל
בכל זה ניתוסף עוד יותר – בעמדנו בשנת הארבעים 
(תש"י- דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מהסתלקות 

לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ה'  "נתן  כשנעשה  תש"נ), 
בכל   – דרבי'"  אדעתי'  איניש  "קאי  לשמוע",  ואזנים 

העניינים דרבנו נשיא דורנו:
ויש  דיוסף  הארבעים  בשנת  היה  יהודה"  אליו  "ויגש 
(שיהודה  באוזיך"  דברי  ש"יכנסו  הרמז  על-דרך  לומר 
אדעתי'  איניש  ד"קאי  הענין  דרך  על  הוא  ליוסף)  אמר 
הכניסה  נעשה  אז   – הארבעים  בשנת  שנעשה  דרבי'" 
בשלימות ד"דברי באזניך", בכדי שיהיה האחדות (ויגש) 

בשלימותה, כנ"ל.
מזה מובן גם בנדון-דידן, בשנת הארבעים דהסך-הכל 
נעשה   - הסתלקותו  בשעת  שבדורנו,  דיוסף  דעבודתו 

"ויגש", "יכנסו דברי באזניך", וזה נותן כוח מיוחד לכך 
 – וגם  ובאחדות,  בהתקרבות  יעמדו  בני-ישראל  שכל 
להמשיך אחדותו יתברך בכל העולם, כך שנעשה הכנה 
לכולם גו'  יהיה  אחד  כו' ומלך  ל"והיו לאחדים  שלימה 
(דוד מלכא משיחא) ועבדי דוד מלך עליהם" עד "ודוד 

עבדי נשיא להם לעולם".
ועד שברגעים האחרונים של הגלות נעשה "ויחי יעקב 
ראשי  "נשיא"   – נשיא"  עבדי  ש"דוד  מצרים",  בארץ 
ד"ויחי",  באופן  עומד   – אבינו  יעקב  של  ניצוצו  תיבות 
בגאולה  מהגלות  בני-ישראל  כל  את  גואל  ומיד  ותיכף 

האמיתית והשלימה.
(תורת מנחם תש"נ ח"ב עמ' 109)
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דברמלכות

4

'כתישה' ו'יגיעה' יוצרות
 התרוממות ועלייה

"ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק" – מדוע לא הזכיר גם את "אביו 
אברהם"? • האמנם לא ייתכן שיהיה בעל כישרון שיבוא לידי "מצאת" גם 
ללא "יגעת"?! • "ואשימך שם לגוי גדול" – דווקא בהיותו "שם", בגלות 
מצרים, יזכה יעקב להתרומם ולהיות "גוי גדול" • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
הגלות  עניין  התחלת  אודות  מסופר  ויגש  בפרשת 

אצל יעקב ובניו.
לבן  "עם  זה1  לפני  כבר  עצמו נאמר  ליעקב  בנוגע   –
"ויצא  כאשר  שהתחלתו  גלות,  של  עניין  שזהו  גרתי", 
החשבון  מזה:  חרנה"2. ויתירה  וילך  שבע  מבאר  יעקב 
ד"שלושים שנה וארבע מאות שנה"3 שישבו בני ישראל 
גרים "בארץ לא להם"4 מתחיל כבר לפני לידת יצחק5; 
והחידוש בעניין הגלות שבפרשת ויגש הוא (לא בנוגע 

ליעקב עצמו, אלא) בנוגע ל(יעקב ו)בניו.
לבן בחרן – הנה  ואף-על-פי שגם השבטים היו אצל 
שם,  נולדו  שהרי  גלות,  של  עניין  זה  היה  לא  אצלם 
כך,  שלימה"6,  ד"מטתו  באופן  יעקב  היה  שבו  במקום 
שאצלם לא היה זה עניין של גלות, שפירושו – כפשוטו 
גילוי  בו  שאין  (מקום  אחר  למקום  ממקומו  שגולה   –

אלוקות במוחש).  
התחיל  אזי   – מצרימה  באו  ובניו  יעקב  כאשר  ורק 
"כל  רז"ל7  כמאמר  כללי,  גלות  שזהו  מצרים,  גלות 

הגליות נקראים על שם מצרים". 

1. וישלח לב, ה. 
2. ריש פרשת ויצא.

3. בא יב, מ.
4. לך לך טו, יג.

5. פירוש רש"י לך לך ובא שם.
6. ויקרא-רבה פרשה לו, ה. הובא בפירוש רש"י על התורה ויחי מז, לא.

7. בראשית-רבה פרשה טז, ד.

ב
הקדוש-ברוך-הוא  אמר  כאן  שדווקא  הטעם  וזהו 
שכאן  כיו ון   – וגו'"8  מצרימה  מרדה  תירא  ליעקב "אל 

התחיל אמיתית עניין הגלות9.
שיעקב  כיוון  זו –  שבהבהרה  הצורך וההכרח  ומובן 

היה יכול להרהר מדוע עליו ללכת לגלות?! 
מצרימה...  תרד  "אל  נאמר10  יצחק  שלאביו  ובפרט 
מארץ  לצאת  עליו  שנאסר  והיינו,  הזאת",  בארץ  גור 

ישראל11.
זה12 לפני  שכתוב  למה  העניינים  המשך  גם  וזהו 

"ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק":
לכאורה אינו מובן: מדוע תלה ביצחק ולא באברהם13, 
ולמה  סתם,  "אביו"  למימר  ליה  הווה  ועל-כל-פנים 

מדגיש "אביו יצחק"?
ומבואר במקום אחר, שבזה מרומזת טענתו של יעקב 
לעבוד  יכול  שהיה  יצחק14,  מאביו  הוא  שונה  מדוע   –
ישראל,  בארץ  בהיותו  הבירורים  בעניין  גם  עבודתו 

8. פרשתנו מו, ג.
9. ומה שמצינו לפני זה בקשת יעקב ש"יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה 
בדרך,  ההליכה  עם  הגלות, אלא  עניין  עם  זו אינה קשורה  בקשה  הרי  וגו'"  – 

כיוון ש"כל הדרכים בחזקת סכנה".
10. תולדות כו, ב-ג.

11. ראה בראשית-רבה פרשה סד, ג. הובא בפירוש רש"י על הפסוק.
12. פרשתנו שם, א.

אלא  לתרצה,  רש"י  הוצרך  שלכן  הכתוב,  בפשטות  שאלה  זוהי  והרי   .13
שתירוצו הוא על-פי פשוטו של מקרא.

רש"י  לפירוש  יעקב  נחלת  הפסוק.  על  פרשתנו  וספורנו  טוב  לקח  ראה   .14
על הפסוק.
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ואילו הוא, יעקב, צריך לצאת לחוץ לארץ כדי לעסוק 
בעבודת הבירורים.

אצל  הייתה  הבירורים  עבודת  עניין  שעיקר  ובפרט 
בגמילות  בעיקר  הייתה  אברהם  עבודת  כי,  יצחק, 
יעקב  ועבודת  למטה,  מלמעלה  החסד,  קו  חסדים, 
הייתה בקו האמצעי, ואילו עבודת יצחק הייתה באופן 
עבודת  עניין  הוא  שזה  למעלה,  מלמטה  העלאה  של 
ישראל,  בארץ  יצחק  היה  ואף-על-פי-כן,  הבירורים. 

ואילו יעקב צריך לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ!
ועל זה אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: "אל תירא מרדה 

מצרימה",
לרדת  עליו  מדוע  ביאור  זה  אין  שעדיין  אלא   –
מצרימה, שהרי מוטב להישאר בארץ ישראל, ולא לילך 
לגלות; והרי לא די בכך שירד למצרים מתוך קבלת עול 
בלבד, שהרי העבודה צריכה להיות מתוך שמחה, כמו 
שכתוב15 "עבדו את ה' בשמחה". ולכן הוצרך הקדוש-

ברוך-הוא להוסיף - "כי לגוי גדול אשימך שם"8, היינו, 
שדווקא על-ידי הירידה למצרים ("שם") יתוסף עילוי 
אעלך  ש"אנכי  ועד  אשימך"),  גדול  ("לגוי  יותר  גדול 
גם עלה"16, כמבואר בתורה אור17 (על-פי מה שנתבאר 
השנית  ועלייה  עליות,  שתי  שהם  חז"ל18)  במדרשי 

רומזת על הגאולה העתידה.

ג
שזהו  כסלו19,  לי"ט  בנוגע  שנאמר  מה  בהקדם  ויובן 
על דרך מאמר רז"ל20 "מה זית אינו מוציא שמנו אלא 

על ידי כתיתה כו'".
והעניין בזה:

שהרי  מציאות השמן ישנה כבר עוד לפני הכתישה, 
השמן אינו מובלע בבשר וממשות הזית, כי אם באופן 
ש"אגור בתוכו" (כמובא ברש"י21 בפירוש "זית שמן"22, 
אגור בתוכו"), אלא שהוא בהעלם,  אגורי ששמנו "זית 
ואף-על-פי-כן, אינו בא לידי גילוי עד שכותשין אותו, 

ולולי הכתישה, אינו נותן שמנו.

15. תהלים ק, ב.
16. פרשתנו שם, ד.

17. ריש פרשת שמות.
18. ראה תורה שלמה פרשתנו על הפסוק (אות לד). וש"נ.

19. ספר-השיחות תורת שלום ע' 26.
20. מנחות נג, סוף ע"ב. וראה שמות-רבה ריש פרשה לו.

21. תבוא כו, ב – מברכות לט, א.
22. עקב ח, ח.

ומזה רואים גודל עניין הכתישה – שמגלה את השמן 
מן הזית:

הם  אלא  שונים,  דברים  רק  לא  הם  ו"שמן"  "זית" 
חלוקים זה מזה מן הקצה אל הקצה ועד שהם הופכיים 
וחריפות  מרירות  של  עניין  הוא  זית  שהרי   – מזה  זה 
מה- להלכות תערובות23);  בנוגע  שמצינו גם  כו' (כפי 
שנעשה  חריף, אלא  שאינו  בלבד  לא זו  שמן,  שאין-כן 
 – "מאור"  אלא  אור,  רק  ולא  (ושמחה),  אור  ממנו 
בדרושי  (כמבואר  האור  מקור  למאור"24, שזהו  "כתית 

חסידות25). 
וכמו כן מצינו בגמרא במסכת הוריות26 ש"זית משכח 
היינו  כו'",  לימוד  "משיב  זית  שמן  ואילו  כו'",  לימוד 

שפועל עניין הזיכרון.
וזהו גם מה ש"שמן" קשור עם עניין החכמה (כידוע27
עניין החכמה), והרי  הוא  הבינה, ושמן  עניין  הוא  שיין 

חכמה הוא מוח הזיכרון28.
וכידוע בפירוש "אין שכחה לפני כיסא כבודך"29,

– שזהו עניין שנוגע גם להלכה, כמו שכתב רבינו הזקן 
בהלכות תלמוד-תורה30, שגם מי (שנענש בכך) שאין לו 
זיכרון ושוכח מה שלומד, צריך להמשיך ללמוד תורה, 
וטעם הדבר (שהרי אין זה עניין של גזירה וחוקה ללא 
טעם), לפי שזהו עניין נצחי (ולא רק שהמשך הלימוד 
תלמוד- על-כל-פנים יקיים מצות  כדי שברגע זה  הוא 
תורה), כי, "זאת השכחה היא העולה למעלה עד כיסא 
אין  שכתוב כי  כמו  מהכיסא,  למעלה  לא  אך  הכבוד... 
שכחה לפני כיסא כבודך, שהוא למעלה מהכיסא עולם 

הזיכרון כו'" –
שזוהי  הכבוד,  כיסא  עד  רק  מגיע  השכחה  שעניין 
בחינת  שזוהי  כבודך",  כסא  "לפני  אבל  בינה31,  בחינת 

החכמה (דרגת השמן), לא שייך עניין השכחה.
שפועלת להפך  מעלת הכתישה –  ומזה רואים גודל 

את עניין ה"זית" שיבוא ממנו עניין ה"שמן".

23. ראה ש"ך יורה-דעה סימן צו ס"ק כ. שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים 
סימן תמז סעיף ס ("זיתים מחמת מרירותן הן נקראין דבר חריף"). וש"נ.

24. ריש פרשת תצווה.
ספר  שמג.  ע'  ירמי'  נ"ך  אור-התורה  ע"ד.  ריש  שמו,  תצווה  תורת-חיים   .25

המאמרים תרפ"ט סוף עמ' 175. תש"ד עמ' 157. ועוד.
26. יג, ב.

27. ראה ליקוטי-תורה שלח מב, א. ובכ"מ.
28. ראה תורה-אור תצווה פא, סוף ע"ג ואילך. ליקוטי-תורה שיר-השירים לג, 

ריש ע"א. בכ"מ.
29. ברכות לב, ב. ועוד.
30. פרק ב סוף הלכה י.

א'תקטו  עמ'  ואילך.  א'תקט  עמ'  לשבת-שובה  דרושים  אור-התורה  ראה   .31
ואילך. ספר המאמרים תרצ"ו ריש עמ' 119. תרצ"ט עמ' 214. ועוד.
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ד
בני  אצל  שנפעל  לעילוי  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 

ישראל על-ידי עניין הגלות:
ידועה תורת הבעל-שם-טוב32 על הפסוק33 "כי תהיו 
חפץ",  "ארץ  נקראת  ישראל  שכנסת  חפץ",  ארץ  אתם 
בדוגמת ה"ארץ" שטמונים בה אוצרות יקרים כו', וכמו 
ולכן  כו',  מופלאים  אוצרות  מישראל  אחד  בכל  יש  כן 
כו'.  דלמעלה   – התענוג  פנימיות   – ה"חפץ"  הוא  בו 
אבל כדי לגלות זאת, יש צורך בחפירה כו', שזהו עניין 

הכתישה, שדווקא על-ידי-זה "מוציא שמנו".

וזהו גם כללות עניין הגלות, שעל זה נאמר "כי לגוי 
לדרגא  באים  על-ידי-זה  שדווקא  שם",  אשימך  גדול 

נעלית יותר.
ופרח  יציץ  יעקב  ישרש  "הבאים  בעניין  וכמבואר34 
שאין  הזריעה –  הצמיחה שעל-ידי  בדוגמת  ישראל"35, 
משומר,  במקום  הגרעין  את  שמניחים  בכך  להסתפק 
עניין  יהיה  לא  אז  שהרי  וזהב,  כסף  בכלי  אפילו 
הגרעין בעפר הארץ  הצמיחה, אלא צריכים לזרוע את 
דווקא, ושם נרקב הגרעין, ורק לאחרי זה יכולה להיות 
ישראל,  לבני  בנוגע  ועל-דרך-זה  כראוי;  הצמיחה 
הוא  שזה  בעפר,  ("ישרש")  הזריעה  על-ידי  שדווקא 

32. ראה כתר-שם-טוב בהוספות סימן נז. וש"נ (נעתק ב"היום יום" יז אייר). 
33. מלאכי ג, יב.

34. ראה תורה-אור שמות נג, ג ואילך. ובכ"מ.
35. ישעיה כז, ו.

עניין הביטול ד"נפשי כעפר לכל תהיה"36 שנעשה על-
ופרח  "יציץ   – הצמיחה  נעשית  אזי  הגלות,  עניין  ידי 

ישראל".
ועד  היגיעה,  שבעניין  בצורך  ההסברה  גם  וזוהי 
היינו,  אל תאמין",  ומצאת  בגמרא37 "לא יגעת  שאמרו 
שלא יכולה להיות מציאות כזו – דלכאורה אינו מובן: 
ללא  קלה  שבהתבוננות  כשרון  בעל  שיש  רואים  הרי 
"לא  אמרו  ואיך  השכל,   ולהשיג  להבין  יכול  יגיעה 
הוא, כמבואר  העניין  ומצאת אל תאמין"?! – אך  יגעת 
וקלים  רחבים  שכלו  כלי  ש"אפילו  ומעין38,  בקונטרס 
והיינו,  וכו'",  ויגיעה  עסק  צריך  מקום  מכל  להבין, 

והגבלת  מדידת  לפי  רק  להשיג  יכול  יגיעה  שללא 
העניין  נעשה  יגיעה  על-ידי  ואילו  בלבד,  שלו  השכל 
ד"מצאת", שמגיע לדרגא שלמעלה באין ערוך מהשכל 
בדוגמת עניין ה"מציאה" שבאה בהיסח הדעת39;  שלו, 
וכיוון שעל-ידי יגיעה יש ביכולתו להגיע לעילוי שבאין 
ערוך, הרי זה נעשה חיוב על כל אחד (ולא רק עניין של 
ש"כדבעי  ומנהג כו'), ולולי זאת, הרי זה באופן  הידור 

ליה למיעבד לא עביד"40.

36. נוסח תפלת "אלקי נצור" בסוף תפלת העמידה (ברכות יז, א).
37. מגילה ו, ריש ע"ב.
38. מאמר טז פרק ב.

39. סנהדרין צז, א.
40. כתובות סז, ריש ע"א.

הרי רואים שיש בעל כשרון שבהתבוננות קלה ללא יגיעה 
יכול להבין ולהשיג השכל,  ואיך אמרו "לא יגעת ומצאת

אל תאמין"?! – אך העניין הוא, שללא יגיעה יכול להשיג רק 
לפי מדידת והגבלת השכל שלו בלבד, ואילו על-ידי יגיעה 

נעשה העניין ד"מצאת", שמגיע לדרגא שלמעלה
באין ערוך מהשכל שלו
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סיכום
לארץ  ובניו  ירידת יעקב  על  מסופר  בפרשתנו 

מצרים.

הפעם  זו  למצרים.  מהירידה  חשש  יעקב 
נתונים  יהיו  בניו  וגם  הוא  גם  שבה  הראשונה 

בגלות. 

ואמר  יעקב  את  הרגיע  הקדוש-ברוך-הוא 
הוסיף  עוד  מצריימה".  מרדתך  תירא  "אל  לו: 
גדול  לגוי  "כי  ונימק:  הקדוש-ברוך-הוא 
לארץ  בירידתך  "שם",  דווקא   – שם"  אשימך 

מצרים, תזכה להתעלות ולהיות "גוי גדול". 

ביאור העניין:

אלא  שמנו  מוציא  אינו  זית  "מה  חז"ל:  אמרו 
למוטב  חוזרין  אין  אף ישראל  כתיתה,  על-ידי 

אלא על-ידי ייסורין".

המופק  השמן  ואילו  וחריף,  מר  פרי  הינו  זית 
לשכחה  גורם  הזית  נעים.  אור  יוצר  ממנו 
הכתישה  לזיכרון.  מסייע  השמן  ולעומתו 
מר  שמאכל  עד  בפרי,  גדולה  עליה  יוצרת 

הופך לדבר טוב ומאיר.

ה'כתישה'   – ישראל  בנשמות  גם  הוא  כך 
ישראל  נשמות  את  מרוממת  שבגלות 

וחושפת את פנימיותן.

אל   – ומצאתי  יגעתי  "לא  חז"ל:  אמרו  עוד 
האדם  של  השגותיו  יגיעה  ללא  תאמין". 
אדם  לכך.  מעבר  ולא  לערכו  מוגבלות 
שלמעלה  חדשים  עומקים  משיג  המתייגע 

מערכו – "מצאת".

שהיא  מצרים,  לגלּות  ובניו  יעקב  בירידת  גם 
כל גלויות ישראל –  את  הכוללת  גלות כללית 
והגבהה  עלייה  פועלות  וה'יגיעה'  ה'כתישה' 

שלא לפי ערך. 

אחד  כל  של  שמו  את  ומפרט  מונה  הכתוב 
בכך  מצריימה".  יעקב "הבאים  משפחת  מבני 
ואחת  אחד  בכל  נפעלת  העלייה  כי  מודגש 

מישראל.

ה
ויש להוסיף, שעילוי זה שנעשה על-ידי עניין הגלות, 
כפי שנאמר ליעקב "כי לגוי גדול אשימך שם", הוא לא 
גם  אלא  לו),  שדומה  מי  (או  בעצמו  ליעקב  בנוגע  רק 
בנוגע לכל אחד מישראל, לא רק בתור חלק מהציבור, 
שלכן  ויחיד,  פרט  בתור  גם  אלא  הציבור,  זכות  מצד 
יחיד: "לגוי גדול אשימך שם", "אעלך גם  נאמר בלשון 

עלה".
ועניין זה מודגש בהמשך הכתוב41: "ואלה שמות בני 
כולם  את  ומונה  ובניו",  יעקב  מצרימה  הבאים  ישראל 

41. פרשתנו שם, ח ואילך.

בפרטיות: "בכור יעקב ראובן", "ובני ראובן וגו'", "ובני 
שמעון וגו'", "אלה בני לאה וגו'", "אלה בני זלפה וגו'", 
"אלה בני רחל וגו'", "אלה בני בלהה וגו'", והיינו, שאין 
עם  או  דווקא,  יעקב  של  זכותו  עם  הקשור  עניין  זה 
שנמצא  מישראל  אחד  כל  אלא  יעקב,  נשי  של  זכותם 

בגלות, יש אצלו העילוי ד"לגוי גדול אשימך שם".
במצרים"  לו  יולדו  אשר  יוסף  "בני  שאפילו  ועד 
נכללים גם במניין זה, שכיוון שגם הם היו במצרים, יש 

אצלם העילוי שנעשה על-ידי עניין הגלות.

(משיחת שבת פרשת ויגש ה'תשל"ב. תורת מנחם חלק סז עמ' 13
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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חיים גם למשיח
בן יוסף

המטמון שיתגלה לעתיד לבוא
...שיהיה "נוהג כצאן יוסף", ש"כנס משנות השובע . . כלכל את אחיו לפי מעשיהם, שנאמר לחם לפי הטף 
. . גמלם טובה", כי, "טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל", והיינו, שנתן מהלחם שהיה יכול להשתמש בו 
לעצמו, שלכן נקרא "לחמו", וכנ"ל . . אודות המסירת נפש של רבינו הזקן, שניתק את עצמו מהדביקות ד"מי 
לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ", כדי לעשות טובה ליהודי, ו"נתן מלחמו לדל" – לכל הדורות שלאחרי 

זה, עד ביאת משיח צדקנו, בעגלא דידן.
ואז יתגלה המטמון שהטמין יוסף – כדאיתא בגמרא "שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים (לאחרי ש"כל 
כו'  נתגלה  אחת  גו'"),  הכסף  כל  את  יוסף  וילקט  שנאמר  למצרים  והביאו  לקטו  שבעולם יוסף  וזהב  כסף 
ואחת נתגלה כו' ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא", ונוסף על הביאור בזה בתורת החסידות, בתורה אור 
ובהדרושים שלאחרי זה, הרי "אין מקרא יוצא מידי פשוטו", שתהיה עשירות מופלגה כפשוטו ממש (לא רק 

"מדרש נאה", כלשון רש"י), שתתגלה לימות המשיח למטה מעשרה טפחים.
לנו [=כ"ק אדמו"ר הריי"צ] על-ידי המסירת נפש  וההכנה לזה – כאשר "ושמרו דרך הוי'", בדרך שסלל 
בעניין החינוך על טהרת הקודש, ובאופן שהחדיר זאת בכל קצווי תבל, שגם שם תומשך ההשפעה מ"יוסף" 

ש"הוא המשביר לכל עם הארץ", בכל מקום שהם.
ועל-ידי זה זוכים לגאולה האמיתית והשלימה – על-ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד,

– כדאיתא בספרים שלאחרי הייסורים שכבר עברו, אזי נעשה העניין ד"חיים שאל ממך נתתה לו" גם אצל 
משיח בן יוסף –

והיינו, שתמורת "פרצת גדריה וארוה כל עוברי דרך" – "עלה הפורץ לפניהם", משיח בן יוסף ומשיח בן 
דוד, ואז יקויים "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" בגלוי, למטה מעשרה טפחים, לעיני כל בשר.

(משיחת י"ג תמוז ה'תשי"ט. תורת מנחם כרך כו, עמ' 122)

שלש בחינות בגאולה: משה, יוסף ודוד
דשבתא" ו"יומא דשבתא" היא – להיותה בחינת "רעוא דרעוין",  לגבי "מעלי  שלישית  דסעודה  המעלה 

שהוא עניין גילוי פנימיות עתיק שיתגלה לעתיד.
וכידוע שבחינת חיצוניות עתיק ישנו גם עתה, ואילו פנימיות עתיק יתגלה על-ידי משיח, ומעין זה ישנו 

גם בסעודה שלישית דשבת, בחינת "רעוא דרעוין".
וזהו שאומרים בתפילת מנחה דיום השבת "ואני תפילתי גו' עת רצון", שזהו זמן של עת רצון, שבו נהפכים 

כ"ד בתי דינים (שישנם בדרך כלל בשעת תפילת המנחה), שזהו מצד גילוי פנימיות עתיק.
וזהו שאומרים במנחת שבת ג' פסוקי "צדקתך", כנגד משה יוסף ודוד, שגם הם שייכים לגאולה העתידה: 

משה – גואל ראשון וגואל אחרון, דוד – "ועבדי דוד מלך עליהם", ובאמצע – יוסף.
(תורת מנחם כרך ל, עמ' 257)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ספרים וכתבי-יד 
לספריית הרבי

הרבנים החסידים יעקב גאנזבורג ממילאנו, אברהם חנוך גליצנשטיין 
מירושלים ת"ו, שמואל הלוי חפר מבני ברק (עליהם השלום), הן דמויות 

אחדות מתוך קבוצה של אנשים שטרחו בגופם נפשם וממונם להשיג 
ספרים וכתבי-יד לספריית הרבי. הצצה לרגל יום הבהיר ה' טבת

מלחמת העולם השנייה והגיע  מאימי  כשניצל הרבי 
ספרי  ברשותו  עמדו  בארצות-הברית  מבטחים  לחוף 
קודש לא רבים. חלק מאותם שהוענקו לו כ'דורון דרשה' 
התקשרות  (ראה  תרפ"ט  בשנת  נישואיו  שמחת  בימי 

גיליון א'רעב בהרחבה אודות מתנות החתונה).
את  לשגר  מחברים  החלו  תש"י  שנת  מאז  בעיקר 
ספריהם כמתנה לרבי. ספריה זו, שהרבי כינה "ספריית 
חדרו  בארונות  תחילה  שכנה  חינוך'",  לעניני  ה'מרכז 
וחסידים  הרבים,  לטובת  ספרייה  בה  ראה  הרבי  הק'. 
כבר  תשמ"ח  שנת  עד  עבורה.  ספרים  להשגת  נרתמו 
היו בה כמאה אלף כותרים וכרכים של כתבי-יד רבים.

לספריית  ספרים  שהעניקו  ומחברים  מו"לים  מלבד 
קבוצת  על-ידי  נמרצת  השתדלות  נעשתה  הרבי, 
לפעמים  ספרים,  להשגת  ועסקנים,  שלוחים  חסידים, 

בתנאים לא פשוטים.

ספרים לספרייה
"ב"ה, י' אלול תשי"ט

"ברוקלין
"שלום וברכה!

לספריית  נתקבלו  לנכון  למטה  הרשומים  "הספרים 
דא  בכגון  ימשיך  ובודאי  ות"ח.  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 

גם להבא ויעשה בזה במרץ הדרוש. ות"ח מראש...
"נתקבלו:

כרכים  שני  (קטן);  לעקסיקאן  (גדול);  "לעקסיקאן 
קול  בחשוכא;  מה  ידע  יד);  (כתב  שונות  מתפלות 
בשפה  בוך  (מהמאירי);  אבות  מגן  ישרים;  פה  עקב; 

איטלקית".

הרב יעקב גאנזבורג (ז"ל) הגיע לאיטליה בשנת תש"י 
לאור הוראת כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ בז' שבט 
ונכונה".  היא  טובה  לאיטליה..  שיסע  "ההצעה  תש"י: 
מטרת הנסיעה העיקרית הייתה שימוש כשוחט ("לעסק 
הוא פעל  שם במלאכת הזביחה"), אך באופן לא רשמי 
מתמקדת  טבעי,  באופן  שונים.  בתחומים  רבות  שם 
רשימתנו בנושא שיגור ספרים לספריית הרבי על-ידו.

כך כותב לו הרבי באיגרת בכ"ט ניסן תשי"ד:
וכו'.  כתבי-יד  וגם  עתיקים  בספרים  מתעניין  הנני 
באוצרי  נמצאו  באיטליא,  כנסיות  בבתי  ובאשר 
בזה,  משתמשים  שאין  הנ"ל  מסוג  כמה  הספרים 
והולכים וכלים ונרקבים, ולכל היותר – הנה נותנים זה 

במתנה לאיזה מוזעיום [=מוזיאון] וד"ל.
לעשות  שמבלי  והנכון  מהראוי  הרי  זה,  כל  ומפני 
יד  כתבי  או  ספרים  לקבל  ישתדלו  הנה  בזה,  רעש 
מסוג הנ"ל מהבתי כנסיות ובתי מדרשים (ובוודאי גם 
בבתי אנשים פרטים נמצאים כאלו, שההורים בדורות 
הבנים  מה-שאין-כן  בעיניהם,  יקר  זה  היה  שלפניהם 

שאין יודעים מה לעשות בזה).
הוצאת  בספרים  להחליפם  "מובן שבאם יתנו זה – 
שהספרים  כפולה  התועלת  שאז  וכיוצא-בזה  קה"ת 
הנ"ל יינצלו מרקבון ובית הכנסת יקבל ספרים ללימוד 
ולתפילה או גם ספרי חסידות, מובן גם כן שההוצאה 
לסלקם,  עלינו  וכו'  כנסיות  לבתי  בנסיעה  הקשורה 
בעלי  יסכימו  מקרים  שבכמה  אפשר  ת"ח...  בצירוף 
באופן  רק  פרטים  אנשים  או  הכנסת  בבית  הדיעה 
אין חשש  ואם  שלי,  תודה מהספריה  מכתב  שיקבלו 
מובן  וכו')  רעפארם  ביה"כ  זה  שאין  (היינו  בדבר 

שישולח מכתב כזה.
במרץ,  בזה  לעשות  שצריך  הוא,  בהנ"ל  והעיקר 
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ובלי פרסום יתר שעלול לקלקל ואחכה לבשו"ט ממנו 
בהנ"ל, בתודה למפרע.

תודות על המשלוחים
מכתב זה פתח שלב חדש בשליחותו באיטליה, אליה 
באיטליה  בקהילות  ביקוריו  את  מאודו.  בכל  התמסר 
בכל  אלו.  כתבים  לפדות  כדי  היטב  ניצל  לה  ומחוצה 
עתידים  קודש  ספרי  מחפש  היה  הגיע  שאליו  מקום 
ומשלם  המקומיים,  ובקרב  הכנסת  בבתי  ונדירים 

ממיטב כספו כדי לקנותם.
העניק  ובהם  מהרבי,  לקבל  זכה  רבים  מכתבים 
בחלקם  הספרים.  משלוח  על  תודותיו  את  הרבי  לו 

מופיעות רשימות של הספרים ששלח.
ידידיו  את  אף  עודד  הגיע  אליהם  רבים  במקומות 
ספרים  לרבי  הם  אף  שישלחו  במקום  שהכיר  ואנשים 
בארכיונו  אנו  מוצאים  כך  אצלם.  הנמצאים  וכתבי-יד 
הכנסת  מבתי  אחד  של  לרבו  הרבי  ששיגר  מכתב 
במילאנו, ובו מודה לו על מספר ספרים ששלח הודות 

לבקשת ר' יענקל.
שעל  מציין,  שליח הרבי בברזיל)  נח (כיום  בנו הרב 
על  כתשלום  צ'קים  לאביו  תדיר  שלח  שהרבי  אף 
ביקר  כאשר  אפילו  מלפדותם.  נמנע  הוא   – הספרים 
לו  השנים, ומהמזכירות הציעו  בחצרות קדשנו באחת 
לשלם לו לפחות את הוצאות נסיעותיו בעיירות – נמנע 

מלקבלן.
חורף  בליניצקי'  מצוה  בר  (ב'תשורה  מסופר  עוד 
ציפעל – מנכבדי  הערה 1) כי האחים  עמ' 20  תשפ"ב 
 – לרבי)  קירבם  יענקל  ר'  (ואשר  מילאנו  יהדות 
מהמדינה  העבירו  בפרוות,  היו  הנרחבים  שעסקיהם 
כשהם  נדירים  וספרים  כתבי-יד  [רוסיה]  ההיא 

מוחבאים בתוך פרוות משובחות.
חנוך  אברהם  הרב  מתבקש  תשכ"א  אדר  בה' 

גליצנשטיין ממזכירות הרבי כדלקמן:
"שלום וברכה!

וכו'  ספרים  השגת  ע"ד  מכבר  לו  להנכתב  "בהמשך 
הפעם  עוד  לעוררו  בזה  הננו  דכאן,  הספרייה  עבור 
על דבר הנ"ל, באשר בזמן האחרון הופיעו כמה וכמה 
ספרים וחוברות מסוגים שונים, וטרם שנתקבלו לכאן.

הספרים  השגת  דבר  על  לבקשו  הננו  "במיוחד 
על  וכן  בזה  הטרחא  על  מראש  ות"ח  מטה,  הרשומים 

הידיעות מהנעשה בזה.
"בכבוד ובברכה    

     
"ש.מ. סימפסאהן

"מזכיר.
העולם,  ואומות  ישראל  למימרות  "אנציקלופדיה 
כאן כל  חסר  תש"כ), -  ג' – ת"א  (כרך  כהן  אדיר  מאת 
הלחמי  דוד  הרב  מאת  ותלמידיו  הבעש"ט  כרכים.  הג' 
מאת  החסידות  לתורת  מבוא  תש"כ.  ת"א  ויסבורד, 
פסח,  הגדות  של  ביבליוגרפי'  ת"א.  אקשטיין,  מנחם 
האנציקלופדי'  תשכ"א.  ירות"ו  יערי,  אברהם  מאת 
של  הגדה  עתה.  עד  שהופיעו  הכרכים  כל   – העברית 

פסח מאת דניאל גולדשמיט. ירות"ו".
בכ"ח  כבר  זה.  בנושא  ראשונה  הוראה  הייתה זו  לא 
תשרי תשט"ו קיבל הרב גליצנשטיין מכתב שבו נאמר 

('אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' כז): 
שבא  המאמרים  ובעלי  שהמחברים  היה  מהראוי 
להם  יסביר  בקשרים]  עמם  [=נמצא  בקישור  עמהם 
שהספרי'[יה] שעל ידי הרי היא גם-כן תועלת הרבים 
ובמילא כמה מטובי המחברים ובעלי מאמרים שולחים 
אליה המוצא-לאור... בכדי שימצא בספרי' זו גם חוות 

דעתם ועניניהם הם...
(הרח"ג)  הוא  באם  תתגשם  זו  שבקשה  ציין  הרבי 
"ובהסברה המתאימה, ובפרט או יקח על-עצמו טרחת 
כמובן)  לו  תוחזר  (שההוצאה  שבזה  והוצאה  המשלוח 

הרי בטח יבוא הדבר לפועל"...
במקור (שנשמט באגרות קודש שם, אך נדפס בספר 

'אוצרות' עמ' 125) נאמר עוד:
ומובן ג"כ שכל הנ"ל הוא גם בנוגע לשאר המחברים 

אשר השפעתו עליהם.
הוראה   – הרבי  של  קודשו  יד  בכתב  מצינו  וכן 

למזכירות להכין מכתב: 
המחבר  את  שיעורר  גליצנשטיין  שי'  להרא"ח 
שישלח לכאן ס' זה (וגם שאר ס'), או שישגרו באופן 

אחר וישלחו.
תשי"ז  ניסן  בכ"ד  גליצינשטיין  הרב  נתבקש  ושוב 

('אוצרות' עמ' 126):
לסדר אם אין הוצאות וקישוים בדבר,  מהנכון היה 
דאה"ק  עת  המכתבי  כל  את  כאן  להספרי'  שישלחו 
בהם  יש  השמועה  שכפי  ת"ו המופיעים ביום ועש"ק, 

תוכן מעניין קיים.
במוספים  אלא  חדשות  בעיתוני  מדובר  לא  כלומר, 

שיש בהם תוכן בתחומים שונים.
בהמשך  הרבי  ספרית  מכתב  הנה  לספרים  נחזור 
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להשתדלות הרח"ג:
"ויסברוד – ב.ב.

שליט"א  מענדל  מנחם  כ"ק אדמו"ר  "הספריה של - 
שניאורסאהן מליובאוויטש.
"הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ

"כו' מוה"ר דוד שי'
"שלום וברכה!

"מאשרים בזה קבלת ספרו הבעש"ט ותלמידיו, שכב' 
וכו' מו"ה  הרה"ח  ידידנו  באמצעות  לנו  לשלוח  הואיל 

אברהם חנוך שי' גליצנשטיין, ות"ח עבור זה.
לנו  לשלוח  זה  טוב  במנהגו  ינהג  להבא  גם  "בטח 

מהיו"ל על ידו ות"ח מראש.
"בכבוד ובברכה

"י.ל. גראנער
"ספרן."

נדפס  גליצנשטיין  לרב  וייסברוד  הרב  של  מכתבו 
הרבי  אצל  ביקר  לימים   ,126 עמ'  שם  ב'אוצרות' 
(ראה  תשנ"ב  כסלו  בחודש  הדולרים  חלוקת  במעמד 

'זורע צדקות מצמיח ישועות' עמ' 42).
ובנוגע לספרים מסוג אחר (שם עמ' 231):

"ב"ה, ג' מנ"א תשי"ח
"ברוקלין

"הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 
"מו"ה אברהם חנוך שי'

"שלום וברכה!
"הננו לבקשו שיואיל לעורר את מר נתן שי' אלתרמן 
וכמו כן שאר  את ספרו "הטור השביעי",  לשלוח לכאן 
באופן  להשיגו  בידו  יעלה  לא  ובאם  וחיבוריו.  ספרים 
לכאן.  ולשלחו  אחר  באופן  להשיגו  ישתדל  בטח  ישר 

ות"ח למפרע על הטרחא והידיעות בזה.
"בכבוד ובברכה

"א. קווינט
"מזכיר.

כמה  לו  להנכתב  הוספה  בתור  הוא  שהנ"ל  "כמובן, 
לעורר  האפשרי  ככל  להשתדל  שיש  פעמים  וכמה 
כל  לכאן  לשלוח  והדומה  מוציאים-לאור  מחברים, 
להיעשות  יוכל  בזה –  צורך  יש  ובאם  ידם.  על  הנדפס 

בתור חילוף עם היוצא לאור על ידי קה"ת".
שנה אחר-כך, כשנזדמן מר אלתרמן יחד עם קבוצה 
מחבריו להתוועדות חסידית בכפר חב"ד ובלוד – היה 

לאלתרמן  חנוך  ר'  פנה   – תשי"ט  כסלו  י"ט  בליל  זה 
הרבי  "מה  ספריו.  את  לרבי  לשלוח  שעליו  לו  ואמר 
חנוך  ר'  אלתרמן.  שאל  שלי?",  הספרים  כל  את  צריך 
השיב לו שהרבי צריך לדעת הכול כולל 'הטלגרמה של 
חב"ד' (שיר שחיבר הלה כמה שנים לפני כן על חב"ד)!
ואז  ספרי,  כל  את  שאקבץ  עד  ימים  כמה  ייקח  "זה 

אשלח לך", השיב אלתרמן.
שהוא  שמסביב  הסופרים  חבורת  כל  שמעה  כאשר 
שולח את ספריו לרבי מליובאוויטש, ביקשו כולם גם-

כן לשלוח.
"את  חנוך:  לר'  מכתב  אלתרמן  מר  שיגר  טבת  בג' 
הספרים שביקשת נשלח לך תוך ימים אחדים. עבר זמן 
מה עד שאספנו אותם והם יגיעו אליך כנראה בשניים-

שלושה משלוחים".
אני  זה  מכתב  "עם  תשי"ט:  ניסן  בז'  לו  כתב  ושוב 
הספרייה  בשביל  הספרים,  מן  משהו  עוד  אליך  שולח 

ובשבילך...".
של  רביעי  בנר  חנוך  לר'  כתב  גלבוע  אמיר  הסופר 

חנוכה תשי"ט (עמ' 234):
"לשלמה שווארץ וליאני אכן מסרתי בקשתי וברצון 

ימלאו אחריה.
ואפשר  אשלחם  ומחר  בעיר  ספרי  השגתי  "היום 
ידידינו  כל  ספרי  שמרכז  שווארץ,  ש.  לידי  אמסרם 

למשלוח".
"למר   :(14.12.58) כותב  מגד  אהרון  הסופר  כך 
שולח  אני  מיוחדת  בחבילה  גליצנשטיין...  חנוך 
שלושת מספרי "חדוה ואני", "ישראל חברים" והמחזה 
הרבי  אל  תשלחום  אם  לי  יהיה  ולכבוד  סנש",  "חנה 
מליובאוויטש שליט"א". מר הוגו ברגמן כתב בי"א אדר 
שהצעת  על  עמ' 236): "תודה רבה לך  א' תשי"ט (שם 
שלחתי  הרבי.  לספריית  ספרי  בהבאת  עזרתך  את 
כשהספרים  מאוד,  אשמח  ואני  ידי...  תחת  שהיה  מה 

יתקבלו בספריה אע"פ שהם בודאי יוצאי דופן שם"..
גליצינשטיין',  'אוצרות  הספר  באדיבות  הדברים 

תשפ"ב.

בוך חפר-וייספיש
החסידים  הלוי חפר ז"ל, מחשובי  שמואל  הרה"ח ר' 
ומגדולי העסקנים בדור השביעי, הביא לרבי כתבי-יד 

רבים.
עברו  מדורות  חסידים  צאצאים של  מאתר  היה  הוא 
המשך בעמוד 17 >>

11

שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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'אבינו   / דעני16  רחמנא   / לאברהם  שענה  מי   / עננו 
'זכרנו  טובה';  שנה  'ברך עלינו  ובו:  מלכנו' הארוך17, 
חצי   / נדע  לא  ואנחנו   / בספר'18]  'זכרנו  [ולא  ל...' 

קדיש.
קריאת התורה

רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 
שלושה מתענים19.

לתורה.  לעלות  יקראוהו  לא  מתענה,  שאינו  מי 
קראו לתורה מי שאינו מתענה, וצר לו להודיע מפני 

חילול השם – יעלה20.
א-ל  ה'  "ה'  אפך...",  מחרון  "שוב  הפסוקים:  את 
רחום... ונקה", "וסלחת לעווננו" – אומר הציבור בקול 
רם ורק אחר שסיימו, אומרם הקורא בתורה21. הרבי, 
הציבור  עם  יחד  לאומרם  התחיל  לתורה,  כשעלה 

וסימם עם הש"ץ22.
בקריאת הפסוק "ויקרא בשם ה'", יש להפסיק מעט 
בין 'בשם' ל'ה'' כי בפסוק מופיע תחת המלה "בשם" 

טעם מפסיק, הטעם 'טיפחא'23.
תורה שיעורי

היום  ללמוד  בכיו"ב)  (לנוהגים  מקום  יש  לכאורה 
ירמיה  כה,א-ג.  (מלכים-ב  בתנ"ך  דיומא  מעניינא 

לט,א. נב,ד-ה. יחזקאל כד)24.
צדקה

תפילת  לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי 
עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  'אגרא  מנחה 

הסעודות שהיו אוכלים היום25.

16. במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן תפילה זו בסיום הסליחות.
17. כולו יחדיו ש"ץ וקהל מתחילה ועד סוף. במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן: 

"אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" (ספר-הניגונים, ניגון ו).
בסידורי תורה-אור ותהילת ה', ובשנים האחרונות גם במחזור השלם, נדפס: 
זכויות ה-ז' בשבא וה-כ' בשורוק, וכ"ה בלוח התיקון לסידור תו"א, נ.י. תש"א. 
בחיריק.  וה-כ'  בקמץ  ה-ז'  זכיות  תשל"ג-ה:  מהשנים  השלם  במחזור  ואילו 

וראה סידור 'עבודת ישראל' עמ' 110, ערוך השלם ערך זך א' בסופו, ועוד.
קובץ  קסג.  עמ'  ח"ב  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק  וראה   .45 עמ'  ספר-המנהגים   .18

'יגדיל תורה' ברוקלין, גליון נח עמ' קלז. 
19. ספר-המנהגים שם. וש"נ.

כא  ס"ק  סוף  תקס"ו  סי'  ממשנה-ברורה  גדליה,  בצום  כולל-חב"ד  לוח   .20
ושו"ת מנחת-אלעזר ח"ב סי' עד.

21. שערי-אפרים שער ח סעיף קז.
22. עדות הרה"ח ר' אריה-לייב ע"ה קפלן (הובאו דבריו ב'התקשרות' גיליון מ 

ס"ע 18), וזה דלא כמ"ש בשערי-אפרים שם, שאומר רק עם הש"ץ.
מלך', שסיומו  'א-ל  כשאומרים  הנהוג,  גדליה. לפי  23. לוח כולל-חב"ד, צום 
ואילו  ל'ה'',  'בשם  בין  בהפסק  ה''  'בשם  הש"ץ  מסיים  הפסוק,  בלשון  הוא 
נאמר)' ללא הפסק, וכן  ה' (ושם  מסיים 'בשם  כשאומרים 'א-ל ארך אפיים' 

נהג הרבי כש"ץ. וע"ע.
24. ע"פ המובא בספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63 בקשר לי"ז 

בתמוז ות"ב.
25. והטעם, כדאיתא בספרים [מטה-משה סי' תשנ"ו, אליה רבה סי' תקס"ו 

תפילת מנחה
אנא  וקטורת,  וידבר  סדרה:  מאוחרת"26.  "בשעה 
כבשחרית  'ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי,  בכוח, 
לשלושה עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים 
בהמצאו"  ה'  "דרשו  מפטירים  קדיש.  חצי  לאחריה 
ברכות  שלוש  אחר-כך  ומברך  נו,ח),   – נה,ו  (ישעיהו 
שמונה- תפילת  קדיש,  חצי  יהללו,  דוד'.  'מגן  עד 

עשרה27.
במנחה אומר גם היחיד 'עננו' בשומע תפילה, ללא 
(וכבר  שכח  אם  שומע".  אתה  "כי  ומסיים  חתימה, 
אמר שם ה' דסיום הברכה), אומרו בלא חתימה אחרי 
'אלוקי נצור', קודם 'יהיו לרצון' האחרון. הש"ץ אומרו 

כבשחרית בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'.
הנוהגים נשיאת-כפיים בכל יום, נושאים כפיהם גם 
בתפילה זו28, רק באם התפילה היא לאחר פלג המנחה 
אומר   – כפיים  נושאים  כשאין   .(15:38 ת"א:  (באזור 

הש"ץ ברכת כוהנים.
'אבינו מלכנו', קדיש תתקבל, עלינו, קדיש  תחנון, 

יתום, אל תירא, אך צדיקים.
צאת הכוכבים באזור ת"א: 17:04.

יש  להמתין29,  לציבור  קשה  אם  ערבית:  תפילת 
ערבית כך, שיגיעו בשעה זו לקריאת-שמע,  להתחיל 
ולפחות – שיסיימו בשעה זו תפילת ערבית, ויקראו אז 

קריאת-שמע בזמנה.

שאינו  שמה  כדי  לצדקה,  הסעודות  סכום  ליתן  התענית יש  שביום  ב]  ס"ק 
אדר,  המועדים'  'שערי  ממש -  לקדושה  אכן יעלה  יום  באותו  ושותה  אוכל 

עמ' קמה.
26. ספר-המנהגים עמ' 48 ובהערה (מלקוטי-דיבורים כרך א עמ' 216. ושם: 
"לא אחרי השקיעה, אלא בשעות המאוחרות, למשל בשעה 8 בשבעה-עשר 
השקיעה  לפני  שעה  כחצי  עד  לערך  והוא  באב"  בתשעה   7 ובשעה  בתמוז 
סי'  אדמוה"ז  להלכה בשו"ע  הובאה  ע"פ הגמ' (תענית כו,סע"ב.  שם). וזאת 
קכט ס"א), שבתעניות "שאין בהן נעילה" נוהגים להתפלל מנחה רק "סמוך 

לשקיעת החמה".
27. לוח כולל-חב"ד.

לישא  שלא  כהספרדים  עכ"פ  להקפיד  כך  לנוהגים  יש  ולכאורה  שם.   .28
ע"פ  ז,  ס"ק  שם  (כף-החיים  השקיעה  שלפני  שעה  חצי  תוך  אלא  כפיים 
ילקוט-יוסף  הב"ח, שזהו פי' 'סמוך' שבגמ' הנ"ל, ע"ד "סמוך למנחה". וראה 
- מועדים עמ' 550 וש"נ, ונטעי-גבריאל הל' בין-המצרים פי"ג ס"ו וש"נ), ולא 
כהאשכנזים המקילין מפלג המנחה ואילך. כן הובאו בספרים הנ"ל שם דעות 
אודות אמירת הש"ץ "או"א, ברכנו..." לפני הזמן הראוי לנ"כ, ולכאורה בזה אין 

להקפיד כ"כ, ראה בשו"ע אדמוה"ז סו"ס קכט מהרמ"א שם.
שהרי  הכוכבים,  צאת  לאחר  משך-זמן  ערבית  תפילת  לאחר  אין  29. כמובן, 
תמיד יש כאלה שקשה עליהם התענית, ואכן במוצאי תעניות התפלל הרבי 
במטה-אפרים  וראה  צורך,  ללא  להקדים  אין  מאידך  אך  מוקדם.  די  ערבית 

סי' תר"ב סכ"ט.
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פרשת ויגש
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני... ואל יחר 

אפך בעבדך (מד,יח)
"יוסף" – מסמל לימוד תורה, 'תלמוד'.
"יהודה" – מסמל קיום מצוות, 'מעשה'.

"ויגש אליו יהודה" – יהודה ('מעשה') ניגש אל יוסף 
('תלמוד') כדי לקבל ממנו השפעה, שהרי תלמוד נעלה 
תלמוד,  "גדול  מ)  (קידושין  רז"ל  כמאמר  ממעשה, 

שמביא לידי מעשה".
"ויאמר בי אדוני" – תומשך בי השפעתו של יוסף.

אולם רק עתה (בזמן עבודת הבירורים) תלמוד גדול; 
המשיח (גמר ושלימות  ביאת  בזמן  אבל לעתיד-לבוא, 
עבודת הבירורים) תתגלה מעלת המעשה ויהיה מעשה 

גדול – בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה".
יהודה  משבט  יהיה  המשיח  מלך  לעתיד-לבוא  לכן 

דווקא, לא משבט יוסף.
(ספר-המאמרים תרצ"ט, עמ' 191)

* * *
מפרש הרב המגיד ממעזריטש:

אדם המתפלל לה' ומבקש על מילוי צרכיו הגשמיים, 
למענו  בקשתו  את  הקב"ה  שימלא  כוונתו  עיקר  יהיה 
יתברך, שתימשך ברכה והשפעה לחלק הבורא הנמצא 
עליה,  מתקבלת ואין השטן מקטרג  כזו  בתוכו. תפילה 

שהרי כוונת המתפלל היא לשם-שמים.
זהו שרמז הכתוב:

ה'  אל  ניגש  ('יהודה')  כשיהודי  יהודה" –  אליו  "ויגש 
ועומד לפניו בתפילה,

"ויאמר בי אדוני" – עליו לכוון שיש בתוכו ('בי') חלק 
של 'אדוני': נפש אלוקית שהיא "חלק אלוקה", ולמענה 

הוא מבקש ומתפלל. אזי,
"ואל ייחר אפך בעבדך" – כי לא יקטרגו על תפילתו.
(אור-תורה בראשית, דף יט ע"ב)

* * *
"ויגש אליו יהודה" – כשיהודי ניגש אל 'יוסף הצדיק' 

שבדורו לקבל ברכתו,

בו  שתיכנס  מבקש  הוא  תחילה   – אדוני"  בי  "ויאמר 
השפעתו הרוחנית של הצדיק, דבר המביא לידי קירוב 

וייחוד מסויים בינו לבין הצדיק. רק לאחר מכן, 
לעצמו  ברכה  מבקש  הוא   – דבר"  עבדך  נא  "ידבר 
עדיין  התקרבות זו  גם לאחר  הפרטיים. אולם  בענייניו 
הוא  לכן  הצדיק.  לגבי  ערכו  מיעוט  את  מרגיש  הוא 

ממשיך,
של  זמנו  מבזבז  שהוא  על   – בעבדך"  "ואל יחר אפך 
הצדיק ומטרידו בענייניו הפרטיים שהם בבחינת חסרי 

ערך לגבי הצדיק, 
מלכותו  למידת  רומז  'פרעה'   – כפרעה"  כמוך  "כי 
דומים  וצדיקים  לד),  ב'  חלק  זוהר  (ראה  יתברך 
לבוראם; כשם שהקב"ה הוא תכלית הטוב והחסד והוא 

סובל את כל בריותיו, כן גם הצדיק.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ויגש תשי"א. תורת מנחם התווע־
דויות כרך ב, חלק ראשון עמ' 161)

* * *
כשניגש יהודה אל יוסף היה מוכן למלחמה, כנאמר 
במדרש (רבה) כאן – "ר' יהודה אומר הגשה למלחמה, 
כמה דאת אמר וייגש יואב והעם אשר עמו למלחמה".

יהודה היה מוכן לסכן את עצמו במלחמה כדי להציל 
"כי   – לשלומו  אחראי  היה  הוא  אשר  אחד,  יהודי  ילד 

עבדך ערב את הנער" (פסוק לב).
כל  של  לחינוכו  האחראים  שהם  הורים,  ללמדך: 
אחד ואחד מילדיהם, חייבים למסור את נפשם בעבור 

ילדיהם, כדי שהם יקבלו חינוך יהודי טהור.

(ליקוטי-שיחות, כרך א, עמ' 95-94)

לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו 
ומת... (מד,כב) ולקחתם גם את זה מעם פני 

וקרהו אסון (מד,כט)
בדרך,  ימות  שמא  אנו  ...דואגים  ומת:  אביו  את  ועזב 
מקטרג  שהשטן  אסון:  וקרהו  מתה.  בדרך  אמו  שהרי 

בשעת הסכנה (רש"י)
בפסוק כ"ב מביע יהודה לפני יוסף את חשש השבטים 

ממעייני החסידות
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מביע  הוא  כ"ט  למצרים, ואילו בפסוק  בנימין  מירידת 
את חששו של יעקב אביו מפני ירידת בנימין למצרים.

"ועזב  (באומרם  השבטים  של  שהחשש  לרש"י,  מנין 
ואילו  בדרך,  אמו  מיתת  מחמת  היה  ומת")  אביו  את 
בגלל  היה  אסון")  "וקרהו  (באומרו  יעקב  של  חששו 

"שהשטן מקטרג בשעת הסכנה"?
חששו של יעקב היה מבוסס על כך שאחיו ואמו של 
בנימין מתו ב"דרך": יוסף נטרף (לפי דעתו של יעקב) 
לכן  בדרך.  מתה  ורחל  בדרך,  המצויות  רעות  מחיות 
שבעקבות  משום  היה  יעקב  של  שחששו  רש"י  מפרש 
שני מאורעות אלה, ה"דרך" היא "שעת סכנה" לבנימין 
(וראה לעיל פרשת מקץ (מב,ד) על הפסוק "פן יקראנו 

אסון").
שידעו את האמת שיוסף לא מת בדרך,  אך השבטים,
חששם היה מבוסס על מאורע אחד בלבד – מיתת רחל 
בדרך. לכן מפרש רש"י שזה היה בגדר "דאגה" בעלמא:

"דואגים אנו שמא ימות".

(ליקוטי שיחות כרך ה עמ' 218)

עשרה חמרים נושאים מטוב מצרים ועשר 
אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך 

(מה,כג)
ששלח לו יין ישן, שדעת  בגמרא  מטוב מצרים: מצינו 

זקנים נוחה הימנו... (רש"י)

מנין ששלח לו יין?
ענב  "ודם  לב),  (דברים  כדכתיב  יין,  פירושו  "חמר" 
הדא  "מן   – הירושלמי  התלמוד  ותירגם  חמר",  תשתה 
דחמר". וכן נאמר (תהילים עה), "ויין  יהוון שתיין כוס 
ובלשון  חזק".  "יין   – רש"י  ופירש  מסך",  מלא  חמר 

הגמרא – "חמרא" הוא גם חמור וגם יין.
וכיוון ש"חמרים" כאן חסר כתיב (בלי "ו"), רומז לנו 
יין ישן הנקרא  גם  החמורים)  (נוסף על  ששלח  הכתוב 

"חמר".

(אור-התורה בראשית, כרך ה, עמ' 1976)

* * *
רומז  לאביו  יוסף  ששלח  שהיין  כתבו,  המפרשים 
ל"יינה של תורה", שזכו לו ישראל על-ידי גלות מצרים.
היין  נשאו את  אשר  יש להוסיף, שהחמורים  לפי זה 
רומזים שאדם חייב לקבל על עצמו עול תורה כחמור 
גרם",  חמור  "יששכר  מט),  (בראשית  כנאמר  למשא, 
שמטעינין  חזק  כחמור  תורה  עול  רש"י, "סובל  ופירש 

אותו משא כבד".
כדי   – עירה"  לגפן  "אוסרי  (שם),  שנאמר  מה  זהו 
כחמור  להיות  אדם  צריך  תורה"  של  ל"יינה  לזכות 

למשא.
(אור-התורה, כרך ה, דף תתקפט)
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת ויגש

ז' בטבת
"ותחי  מסיימים:  לשלישי,  התורה:  קריאת  שחרית. 
רוח יעקב אביהם" (מה,כז)1, לרביעי: "איתו מצרימה" 

(מו,ז), לחמישי: "הבאה מצרימה, שבעים" (מו,כז)2. 
(יחזקאל  לעולם"  בתוכם  ה'...  דבר  "ויהי  הפטרה: 

לז,טו-כח).

יום שלישי
עשרה בטבת

תענית ציבור3.
עמוד  שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר  ישן,  שלא  מי 
או  לאכול  להשכים  ובדעתו  לישון  השוכב  השחר4. 
או  לאכול  השינה שיוכל  לפני  בפירוש  יתנה  לשתות, 
להתנות  צריך  אין  בקומו,  לשתות  רגיל  ואם  לשתות. 

לשתייה5.
עלות-השחר באזור תל-אביב: 4:27.

ירושלים,  על  להתאבל  דעת  בהם  שיש  קטנים 
מאכילים אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים6.

שחרית
אומר  הש"ץ  אבל  במנחה,  רק  'עננו'  אומר  הציבור 

1. תורת-מנחם תשמ"ז ח"ג עמ' 175 (בלתי מוגה).
ע"ה,  שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח  הרבי,  אצל  הבעל-קורא  קרא  כך   .2
כמנהג  הם  שם  הנדפסים  וכד'  (ההפסקים  תמימה'  'תורה  בחומש  כנדפס 
ישראל ברוסיה בשעתו. בחומש זה השתמש הרבי לשמיעת קרה"ת וקריאת 

ההפטרות), וכ"ה בהרבה מהחומשים הנפוצים. 
הצרות  לכל  המקור  שהוא  ירושלים,  על  המצור  התחלת  הוא  זה  יום   .3
כרך  ליקוטי-שיחות  הצומות (ראה  שאר  לגבי  חומרא  בו  ישנה  ולכן  והגלות, 
שכן  מרובה,  טובה  ומידה  וש"נ).   78 הערה   420 עמ'  ט"ו  כרך   .267 עמ'  כה 
חשוכא לנהורא" דיום זה, הן העניין  הטוב ד"אתהפכא  בנוגע לחלק  גם  הוא 
בטבת,  דעשרה  הפרטי  שבמאורע  הטוב  העניין  והן  הצומות,  בכל  המשותף 
מאשר בשאר  'סמך' מלשון 'סומך נופלים', שמודגשים בעשרה בטבת יותר 

הצומות - ליקוטי-שיחות שם עמ' 464.
השחר).  בעלות  מתחיל  (שהצום  העומר'  ספירת  'סדר  אדמוה"ז  סידור   .4

וראה הנסמן ב'התקשרות', גיליון רפב עמ' 18 הערה 4.
5. שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ. 

בין- ונטעי-גבריאל  ט  ס"ק  שם  כף-החיים  ה,  ס"ק  תק"נ  סי'  משנ"ב  ראה   .6
המצרים פ"ו עמ' סח, וש"נ.

בפני  בברכה  הש"ץ)  (בחזרת  בשחרית  גם  'עננו' 
"אם  'רפאנו',  לברכת  ישראל'  'גואל  ברכת  בין  עצמה 
אין,  ואם  שלושה מתענים"7.  יש בבית-הכנסת אף רק 

אומרו ב'שומע תפילה'8.
סליחות

י"ג  אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה9,  אותן  אומרים 
מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו.

בסדר  שמונה-עשרה,  אחרי  לאומרן  מנהגנו 
דלהלן10:

עם  כי   / אפיים  נפילת   / אפים  ארך  א-ל   / אשמנו 
אלוקינו ואלוקי אבותינו, אזכרה / א-ל  ה' / כרחם / 
מלך11 / אלוקים באו גויים / כרחם / אלוקינו ואלוקי 
מלך / אבותי כי בטחו12 אבותינו, אבן הראשה / א-ל 
אבות  ברית  לנו  זכור   / רחמיך13  זכור   / מלך  א-ל   /
הרשענו  ברית ראשונים / שמע קולנו14 /  לנו  זכור   /
שמך / עננו ה'  צדקך / א-ל רחום  משיח  ופשענו15 / 

או"ח  הצמח-צדק  לאדמו"ר  דינים  לפסקי  וש"נ   ,45 עמ'  ספר-המנהגים   .7
אף  עננו  דן לומר  שם  בשו"ת  ס"ח.  המילואים  שער  שלו  ולשו"ת  תקס"ו  סי' 
בלא "שבעה שאכלו פחות מכשיעור" האמורים שם, ובפסקי-דינים (שנכתב 
עמ' שיג ובהגהותיו  ואף באג"ק כ"ק אדמו"ר חט"ז  הורה כן למעשה,  אח"כ) 
ללוח כולל-חב"ד תשט"ז (ראה לוח זה ביום תענית אסתר) מעתיק הרבי רק 
"ג' מתענים" ללא איזכור ה"שבעה שאכלו" כלל [וכן הורה בעל תה"ד - הובא 

בס' לקט-יושר] (וראה 'התקשרות' גיליון לג עמ' 18).
8. משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

9. מובא מס' קיצור של"ה.
ומקורות'  טעמים  ו'ליקוט   ,53 עמ'  ספר-המנהגים  כולל-חב"ד,  לוח  ע"פ   .10

מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנדפס בסוף 'סדר הסליחות על-פי מנהג חב"ד'.
(ולא  הישנים  ה''  'תהלת  בסידורי  כנדפס  שהודעת",  "כמו  בו  וצ"ל   .11
נשמע  וכך  חב"ד'),  מנהג   – וב'סליחות  השלם  במחזור  כנדפס  "כהודעת" 

בבירור מהקלטות מתפילת הרבי בסליחות לעשרה בטבת.
המכריע של סליחות הנדפסות  12. פיוט מסוג 'פזמון'. בסוף 'פזמון' "ברובם 
את  חוזרים  הפיוט  ובסוף  לחברו"  חרוז  בין  הראשון  מחרוז  חלק  חוזרים   –
במראות- אך  ב'לקוט טעמים ומקורות' הנ"ל),  הראשון (הערה 4  החרוז  כל 
החרוז הראשון בין  את כל  ברור שהרבי חזר  תשמ"ט  מעשרה בטבת  קודש 

בית לבית.
מנהג  ב'סליחות -  נדפס  וכן  13. וצ"ל בו "פקדנו בישועתך" בלא ו', כבפסוק, 

חב"ד'.
'אל  הפסוק  עד  וקהל,  חזן  פסוק,  אחר  פסוק  ואומרים  הארון  פותחים   .14

תעזבנו' ולא עד בכלל. אחרי "אתה תענה, ה' אלוקינו" סוגרים הארון.
15. מדלגים "או"א . . אשמנו... סרנו... ", כיוון שכבר אמרו זאת בנוסח התפילה 

(ס' המנהגים עמ' 53). וי"א שהרבי היה מדלג גם "הרשענו ופשענו".

לוח השבוע
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המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
 שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל,
 ומוקדש לעילוי נשמתו

תר"ז תקע"ג

תשמ"זתשל"חתרנ"ו

יום חתונת הרה"ק
ר' שלמה זלמן מקאפוסט

יום חתונת הרה"ק ר' שלמה זלמן מקאפוסט, בן הרה"ק ר' 
יהודה לייב - המהרי"ל - בנו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, 
ר' יעקב לייב לוריא מליעפלי.  הנגיד  עם בתו של החסיד 
אדמו"ר  כ"ק  וזקנו  בליובאוויטש,  התקיימה  החתונה 
הצמח צדק היה בשמחה רבה ואמר על החתונה והשבע 

ברכות הרבה מאמרי חסידות. 
(ימי חב"ד ע' 91)

רבנו הזקן מגיע לכפר פיענא
לאחר כאלף ושש מאות ק"מ ומאה וארבעים 
אדמו"ר  כ"ק  הגיעו  דרכים,  טלטולי  של  יום 
פייענא  לכפר  שאיתו,  הפמליא  וכל  הזקן 
שם  לנפשם.  מרגוע  מצאו  שם  קורסק,  פלך 
נתקיימו  הזקן  רבנו  של  שדבריו  נתבשרו  גם 

וצבא נפוליאון החל לנחול מפלות. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 55)

הסתלקות הרה"ק ר' נחום דובער
נחום  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
מאוורוטש,  הריי"צ  אדמו"ר  בן  דובער, 
לאחר  צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  בן 
הסתלקות אביו מילא את מקומו בעיר 

אוורוטש.
נחום  ר'  אמר:  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
באמת  נשבר  ולב  עניו  הוא  דובער 

לאמיתו. 
(סה"ש קייץ ת"ש ע' 151)

'דברי כיבושין'
בתפלת מנחה

המנהג  מחדש  אדמו"ר  כ"ק 
ביום  כבושים"  "דברי  לומר 
התענית בעת תפלת מנחה. 

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. 
לקו"ש ח"כ ע' 352. וע' 360)

הכנה ליו"ד שבט

וביקש  הציע  אדמו"ר  כ"ק 
של  יום  השלושים  שבמשך 
כל  יוסיף  שבט,  ליו"ד  הכנה 
קטנים  כולל  ואחת,  אחד 
בלימוד התורה ובנתינת צדקה.

שבמשך  ונכון  ..וכדאי 
כאו"א  ייבחן  יום  השלושים 
 – גופא  ובזה  שלו,  ה"רב"  אצל 

ג' בחינות, כל עשרה ימים. 
(סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 244-246)

י' 
טבת

י"ב 
טבת
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"כאשר מתמסרים לצדיק 
– זוכים לתוספת כוח" 

מה  יהודי צריך ללמוד מנס שאירע לבתו? • עליית הנשמה לאחר סיום 
אמירת הקדיש • החסידים עולים יחד עם הרבי בעליותיו • 'וויכוח'

מיותר אודות מכירת מכונית 

שישי, ו' טבת יום 
השבת  שזו  מאחר  השבת,  יתוועד  שהרבי  מצפים 
כ״ק  אחרי  הקדיש  אמירת  סיום  יום   – טבת  ט׳  שלפני 

אדמו״ר הכ״מ.
אנ״ש  אל  כללי-פרטי  מכתב  הרבי  כתב  אלו  בימים 
פ"ח  לקונטרס  בצירוף  (שנשלח  שיחיו  והתמימים 
ועד  מעתה  אשר  להציע  "באתי  נאמר:  בו  אשר  הנ״ל) 
יום היארצייט (יו״ד שבט)... ישתדל כל אחד בהוספה 
בלי נדר בשלשת הקווין דתורה עבודה וגמ״ח והוא א) 
יגמור עד היארצייט חמשה פרקים משניות... בעל-פה 
הש״ס  כל  כזה את  באופן  שיחלקו  טוב  ומה  או בפנים. 
קיבוצי  או  ביהכנ״ס  איזה  יחד  לצרף  ויוכלו  משנה. 
שיגמור  באופן  יום...  בכל  תהלים  אמירת  ב)  אנ״ש. 
עד  יום  יתן בכל  פעם אחת. ג)  התהלים  היארצייט  עד 

היארצייט... צדקה".
שעד   - זה  כל  על  ״ונוסף  מכתבו:  את  מסיים  הרבי 
ממאמרי  בזיכרונו  ויחקוק  בעל-פה  ילמוד  היארצייט 
דיום  המאמר  ובפרט  הכ״מ,  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  תורת 

ההסתלקות (ד״ה באתי לגני) כולו או חלק ממנו".
לעיל  גם  הוזכרו  הנ״ל  מההצעות  ששלוש  יצויין, 

בהתוועדות די״ט כסלו תשי״א.

שבת פרשת ויגש, ז' טבת
הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  של  הק׳  בחדרו  התפילה  אחרי 
הקידוש  את  התקיימה התוועדות.  שבת,  בכל  כנהוג   -
להתוועדות הרבי נתן השבת היהודי (שהוזכר לעיל בה׳ 

חשון) שהרבי הראה לו מופת והציל את בתו ִמַסָּכָנה.
להלן כמה נקודות שנאמרו בהתוועדות:

כמה  ישנם  זו  שבשבת  ההתוועדות  את  פתח  הרבי 
הם)  שגם  פרטיים  עניינים  כמה  (ובהם  עניינים  וכמה 

בהשגחה-פרטית:
במשך   - הקדיש  אמירת  סיום  שלפני  השבת  זו  א) 
משתתף  בהתוועדות  ג)  ויגש.  פרשת  ב)  חדשים.  י״א 
יהודי אחד (עורך-דין) שהקב״ה הראה לו נס והציל את 
בתו לאורך ימים ושנים טובות. ד) ישנו חתן. ה) לאחד 
(ר׳  אחר  ליהודי  ו)  הולדת.  יום  היום  יש  המשתתפים 

שלום בער פעווזנער) נולדה בת.
למטה  שישנו  עניין  שכל  ביאר,  להאמור  בהמשך 
הוא מפני שכך הוא למעלה, וכפי שדובר כמה פעמים 
ו״בת"  ד״בן״  שהענין  ועוד)  חוהמ״ס,  שבת  (שיחת 
בעבודה הוא: בן - עבודה שעל-פי שכל, ובת - העבודה 

דקבלת-עול.
דברים  שני  תובעים  שמיהודי  בארוכה  והסביר 
ממנו  תובעים  אחד  מצד  כסותרים:  לכאורה  הנראים 
תהיה",  לכל  כעפר  "ונפשי  גדול  הכי  בביטול  שיהיה 
ולאידך שיהיה בתוקף הכי גדול ושלא יתפעל מהעולם 
אצל  שהיה  וכפי  העולם,  כל  נגד  יחידי  הוא  אם  גם 
אברהם אבינו ע״ה, שכל העולם היה מעבר אחד והוא 
שם  ב״ויקרא  עסק  אלא  התפעל  ולא  כולם,  נגד  היה 
ויקריא",  אלא  ויקרא  תיקרי  "אל  עולם",  א־ל  ה׳  בשם 
שלא רק שפעל על הזולת שיקרא בשם ה׳, אלא שדיבר 
דערגאנגען די  אזוי פיל  "און  הזולת  הרבה עם  כל-כך 
הכריז  הזולת  שגם  עד  לחייו')  ירד  ו'כל-כך   =) יארן" 
הם  ואלקות  שהעולם  ויבינו  שיודו  אחרים  על  ופעל 

דבר אחד.
ובהקשר לכך העיר הרבי, שאין לשבת בבית ולחכות 
צריך  אחד  כל  אלא  לעשות,  מה  הוראות  שיתנו  עד 

תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'
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לצאת ולפעול מעצמו.
כלל,  סתירה  זו  שאין  הרבי,  סיים  היא,  והאמת 
מקבלים  מהעולם  להתפעל  לא  התוקף  את  ואדרבא, 
לגמרי  בטל  הוא  שכאשר  הביטול,  על-ידי  דווקא 
האנשים נוהגים  שרוב  מכך  מתפעל  הוא  אין  להקב״ה 

אחרת, מפני שיודע שהוא הולך בדרך התורה.
נס – הוראה מלמעלה

מראה  הקב״ה  כאשר  הרבי:  הוסיף  לכך  בהמשך 
מלמעלה  הוראה  זה  הרי  בתו,  את  והציל  נס  ליהודי 
עול  קבלת   – ד״בת"  העבודה  באופן  להתנהג  שעליו 
וביטול, שעל-ידי-זה יהיה לו את התוקף לא להתפעל 
מאף אחד, ומבלי הבט על הנהגתו עד עתה, הנה מכאן 
ואילך יתחיל להתנהג בדרך התורה, ויחנך את בתו זו 

ואת כל ילדיו בדרך התורה והמצווה.
שזו  כך  על  הרבי  דיבר  ההתוועדות  בהמשך 
הטעם  את  וביאר  הקדיש.  אמירת  סיום  שלפני  השבת 
בכתבי  המבואר  על-פי  קדיש  לומר  שמפסיקים 
האריז״ל שעניין הקדיש קשור לא רק בהצלה מגיהינום 
כי-אם גם לעניין העליות בגן-עדן, שלכן אומרים קדיש 
מתחיל סדר  חדשים  ואילו לאחרי י״א  בשבת וכו׳,  גם 
לאמירת קדיש  שייכות  לזה  שאין  כל-כך  נעלה  עליות 

- עולם הדיבור.
ולמרות שכ״ק מו״ח אדמו״ר עולה עתה בעליות הכי 
הרבי  בדברי  כסלו)  (בי״ט  שהוסבר  כפי  הרי  נעלות, 
במכתבו ש״רועי ישראל לא יפרדו מעל צאן מרעיתם", 
שכל החסידים והמקושרים, וגם כל אלו שהיה להם רק 
איזה שייכות אליו, גם הם מקבלים תוספות כוח ביתר 
אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  עם  לעלות  שיוכלו  עוז  ויתר  שאת 

בעליות הכי נעלות שלו.
מהסיפור  גם  מוכח  זה  שעניין  לבאר  המשיך  הרבי 
(כמנהג  נכנס  שכאשר  מהר״ש  אדמו״ר  כ״ק  אודות 
הרבנית,  לזוגתו  תרמ״ג  ראש-השנה  בערב  הנשיאים) 
הבינה מדבריו שבשנה זו יסתלק. שאלה אותו הרבנית, 
אעלה ל״ב  לה: אני  ילדים קטנים? וענה  נשארים  הרי 
ואמר  למטה.  מעלות  ל״ב  תעלי  ואת  למעלה,  מעלות 
הל״ב  הם   - למטה  מעלות  שהל״ב  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 
(נפטרה  זה  לאחרי  חייתה  שהרבנית  נוספות  שנים 
ביו״ד שבט תרע״ד), והל״ב מעלות למעלה - הם הל״ב 

דרושים שנדפסו בלקו״ת לג' פרשיות מהמהר״ש.
קשורים  למעלה  הנשיא  של  שהעליות  ונמצא 
וכו׳.  לחסידיו  השייכים  למטה,  שנדפסו  בהדרושים 
חיזוק  מקבלים  החסידים  שכל  בעניינינו,  וכמו-כן 

ההגשה  על-ידי  והוא  הרבי,  עם  לעלות  כוח  ותוספת 
 - ליוסף  לגמרי  מתמסרים  כאשר  יוסף,  אל  (״ויגש״) 

צדיקו של עולם.
'יחידות' שעסקה במכונית...

וברמז אודות  שוב  הרבי  ההתוועדות דיבר  בהמשך 
הרביעית  בשיחה  לבאר  וכשהתחיל  הנשיאות.  עניין 
את הפסוק "ויגש אליו יהודה" אמר, שראשית העבודה 
עניין ה״ביטול" - יהודה  הוא  כאשר מתקרבים ל״רבי" 
ה״רבי"  שלא  לדעת  שצריך  היינו,  הודאה,  מלשון 
החסיד  יהודה״  אליו  ״ויגש  אלא  החסיד,  אל  ניגש 
בבחינת  עולם",  של  צדיקו   - ״יוסף   - הרבי  אל  ניגש 
ביטול, והבקשה הראשונה של החסיד היא "בי אדוני". 
או  התחתון  עדן  גן  ביקש  שלא  אור,  בתורה  וכמבואר 
גן-עדן העליון, אלא "בי אדוני", היינו ש״יוסף" יסכים 
להיות אדונו, שיתאחד עמו ושיומשכו בו כל ההשפעות 

מ״יוסף".
ריחוק  את  שיודע  למרות  הנה  זו  הקדמה  לאחרי 
לבוא  בכלל  יכול  הוא  ואיך  ל״יוסף",  שבינו  הערך 
ולבקש איזה בקשה מ״יוסף", ובפרט עניני קטנות הרי 
מאחר שבא לבחינת ביטול גמור והוא מאוחד עם יוסף, 
הנה אז ״ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני״ - יכול הוא 
אם  וגם  בקשות ולשאול שאלות פרטיות,  לבוא לבקש 
 - בעבדך״  אפך  יחר  הנה "אל  שטות  של  שאלות  יהיו 
לא תהיה לרבי תרעומת עליו על-זה שמבזבז את זמנו 
א״ס  על  כפרעה״ – (שמרמז  בענייני קטנות, "כי כמוך 
הוא  ב״ה  א״ס  שעצמות  כשם  דקדושה),  פרעה   - ב״ה 
עניין  שייך שם  תכלית הטוב וטבע הטוב להיטיב ולא 
כמוך  "כי   - ה״רבי״  גם  כך  ושלום,  חס  תרעומת  של 
להיטיב  הטוב  וטבע  הטוב  תכלית  הוא  גם   - כפרעה" 

אין לו תרעומת שמבזבזים את זמנו על עניני קטנות.
לספר:  התחיל  אלו  דברים  לומר  הרבי  כשסיים 
חצי  במשך  אלי,  וטען  אחד  אברך  אלי  נכנס  "השבוע 
אודות   - מכוניתו...  את  למכור  מסכים  שאינו  שעה, 
ביניהן  שיש  שלו,  הבהמית  והנפש  האלוקית  הנפש 
לו...  נוגע  לא  זה  עמי,  מדבר  לא  הוא  מלחמה,  תמיד 
את  מבזבז  הוא  זה  ועל  שלו...  המכונית  לו?  נוגע  מה 

זמנו ואת הזמן של אחרים!".
על איזה  שבדבר היא: א)  שההבהלה  והוסיף לומר: 
"עניני קטנות" הוא מבזבז את הזמן. ב) לאברך הנ״ל יש 
ב״ה שתי רגלים שיכול ללכת אתם, וכאשר ילך ברחוב 
היו  זה  בשביל  הרי   - תהלים  או  חומש  פסוק  ויחשוב 
כדאיים כל חייו, ובכל זאת הוא אינו רוצה למכור את 
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תר"ט תרס"ו תק"מ

תרכ"א

המאסר השלישי

כ"ק  נאסר  בו  יום 
מוהריי"צ  אדמו"ר 

בפעם השלישית. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' 
צד ואילך)

יום פטירת הרבנית שפרה

יום פטירתה של הרבנית שפרה אשת הרה"ק 
ר' משה בן כ"ק אדמו"ר הזקן, בתו של הרה"ח 
ר' צבי הירש מאולע, מגדולי תלמידיו של רבנו 
הלך  משה  רבי  הרה"ק  שבעלה  לאחר  הזקן. 
הקודש,  לארץ  משפחתה  עם  עלתה  לגלּות, 

ומנוחתה כבוד בהר הזיתים בירושלים.

פטירת בן הבעל שם טוב

הרה"ק  של  פטירתו  יום 
רבנו  של  יחידו  בנו  צבי  ר' 
טוב,  שם  הבעל  ישראל 

ומנוחתו כבוד בעיר פינסק.

יום פטירתה של הרבנית חיה מושקא
צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  ואשת  כ"ק אדמו"ר האמצעי,  של  בתו  מושקא,  חי'  של הרבנית  פטירתה  יום 
באור ליום ו' עש"ק פ' ויגש. נפטרה בגיל שבעים ואחת ומנוחתה כבוד באוהל הרבניות (הרבנית סטערנא 

– אשת כ"ק אדמו"ר הזקן; הרבנית שיינא – אשת כ"ק אדמו"ר האמצעי) בליובאוויטש. 
בהסתלקותה אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: "עולמי חשך בעדי", והיה במרירות גדולה. 

(סה"ש קיץ ת"ש ע' 95)

הזה,  בעולם  פה,  לכם אמא  היתה  עכשיו  צדק לבניו: "עד  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקותה אמר  לאחר 
ומעכשיו תהיה לכם אמא בגן עדן. אבל לי היא חסרה...". 

(לשמע אוזן ע' סז)

אחרי הסתלקותה הפסיק הצמח צדק לקבל אנשים ליחידות, באמרו: אני שרוי עתה בלא עצה כו'. ומעט 
מזעיר היו שהיה מכניסם לחדרו על יחידות. רובם ככולם היו מגישים שאלותיהם בצעטליך [=פתקאות] 
על ידי המשרתים, ועל ידם היה משיב בקצרה בעל פה או בכתב. גם הדא"ח שהיה אומר בשנים אלו היה 
קשה לשמוע ולהבין מחמת חלישותו כו', ועל כן לאורחים הבאים היה נותן הכתב של הדא"ח בערב שבת 

קודש שיעיינו מתחלה בלילה, ולמחר היה אומר הדרוש והיה בנקל להם להבין כו'. 
(בית רבי ע' 238)

עתלדעת

ו' 
טבת

ז' 
טבת

ח' 
טבת
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(וע״ד  הדיבור  מעניין  למעלה  שהוא  חדש  עליות  סדר 
המבואר בהחילוק שביו תפילין של יד לתפילין של ראש 

בנוגע לברכה).
ויש לומר הטעם לכך שביום היארצייט אומרים קדיש, 
כי העילוי אז הוא נעלה ביותר, שהרי אז מתעוררים כל 
ישנה  ולכן  עצמו,  ההסתלקות  וברגע  כביום  העניינים 
הדיבור,  בעולם  גם  מטה  למטה  עד  שתמשך  אפשרות 
העניינים  את  להמשיך  עסק  ימיו  שכל  זה  אצל  ובפרט 
הכי נעלים בדברים פשוטים ביותר (מה-שאין-כן לאחרי 
הי״א חודש שהוא ״ממוצע״ - למעלה מעניין הדיבור אך 

אינו נעלה כל-כך שיוכל להיות נמשך גם למטה).
המקבלים  על  אך  המשפיע,  מצד  הוא  האמור  וכל 
שנמשכו  ההמשכות  עבור  "כלים"  להכין  הם  מצדם 
היארצייט,  עד  שיומשכו  ואלו  חדשים,  הי״א  במשך 
אוו  "ווייטער  לאחרי-זה  שיומשכו  ההמשכות  ועבור 
האט  שנשאלת השאלה "ווער  ואף  ווייטער" (= הלאה). 
דאס כח נאך צולויפן דעם רבי׳ן" (= מי בכוחו 'לרדוף' 
לא  דין  בעלמא  חיותו  בחיים  אפילו  והרי  הרבי),  אחר 
ועל-אחת-כמה-וכמה  ולהשיגו,  אחריו  לרוץ  יכלו 
הוא,  על-זה  והמענה  וכו',  הגוף  הגבלות  שאין  עכשיו 
אותו  מקדשין  למטה  מעט  עצמו  מקדש  אדם  שכאשר 
הרבה מלמעלה, היינו, שעל-ידי שהוא מקדש מעט את 
שלו הרי זה כבר מספיק שיתנו לו כוחות לקבל  המטה 

את ההמשכות דמלמעלה.
מצד  הוא  שכל-זה  באמרו,  השיחה  את  סיים  הרבי 
לידי  ויבוא  שירד  לראות  וצריכים  ובדיבור,  המקבלים 

מעשה.

יום שלישי, עשרה בטבת
בבית  (בשחרית) -  התורה  לקריאת  היום  נכנס  הרבי 
בביהמ״ד  הרבי  התפלל  מנחה  תפלת  למטה.  המדרש 

למטה, ועלה ל״מפטיר".

יום חמישי, י"ב טבת
בבית- (רב  ליווי  לקרוא לרב יצחק  הרבי  שלח  היום 
מכתב  שקיבל  לו  וסיפר  בניו-יורק)  ספרדי  כנסת 
'כסא  אצלם  שהתפנה  בפנמה  היהודית  מהקהילה 
שישלח  מהרבי  ומבקשים  רב,  מחפשים  והם  הרבנות' 
להם רב, והם מוכנים לתת משכורת נכבדה מאוד וכו׳. 

לשם  לנסוע  מוכן  יהיה  באם  אצלו  התעניין  הרבי 
יוכל  באם  התעניין  בנוסף  וכו׳.  רחוק  שזה  למרות 
לתרגם חסידות לאנגלית, ובמיוחד לתרגם את ההמשך 

המפורסם 'יו״ט של ר״ה תרס״ו'.

ורוכש מהם כתבי יד ומעניק אותם לרבי. כך למשל, גילה 
רבי  החסיד המפורסם  של  מצאצאיו  אחד  את  בבני-ברק 

משה יצחק מיאסי והשיג ממנו כתבים רבים.
התניא  ספר  שבסוף  היד  כתבי  לתיאור  לב  שמו  רבים 
 – חפר  "בוך  ח'  באות  נאמר  בהם  ואילך  תשל"ט  משנת 

וויספיש", אבל היו רבים כאלה.

יהודה  חיים  הרב  הרבי  מזכיר  מכתב  צילום  להלן 
הרב  השתדלותו של  אנו על  קרינסקי הי"ו ממנו למדים 

חפר בקשר להשגת ספרים לספרייה.
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המכונית ורוצה דווקא לנסוע בה, והלא בשעת הנסיעה 
לא יוכל לחשוב פסוקי חומש או תהלים כי יהיה טרוד 
הוא  אם  הרמזור  ועל  ה״מד-מהירות",  על  להסתכל 
הוא ינסה להראות לכולם  אדום או ירוק, ויתירה מזו, 
שהנפש הבהמית שלו יותר חזקה מכולם, כי הוא יכול 

לעבור רמזור אדום מבלי לקבל קנס...
היה  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  הרבי:  אמר  לכך  בהקשר 
קליעה  סוסים,  רכיבת  אפילו  הכול,  וידע  גדול,  "רבי" 

למטרה וכו׳ וכו׳, אך לנהוג במכונית לא ידע...
וסיפר, שאליהו חיים (אלטהויז) סיפר לו שפעם נסע 
מו״ח  כ״ק  עם   - נ״ע  (מהורש״ב)  אדמו״ר  כ״ק  בחיי   -
לירות  שמתאמנים  מקום  ליד  בדרך  ועברו  אדמו״ר, 

'קליעה למטרה'. 
ואמר  ("ברייטקייט")  'תעוזה'  הייתה  חיים  "לאליהו 
טוב'.  יותר  לירות  יודע  מי  ונראה  ונכנס  'בוא  לרבי: 
הרבי הסכים ונכנסו, ואירע שם דבר מוזר מאוד - סיפר 
תמיד  ואני  למטרה,  קלע  תמיד  הרבי   - חיים  אליהו 

החטאתי את המטרה...
מניין מושפעים

יגיש  אחד  שכל  ה״הצעה",  אודות  הרבי  דיבר  כן 
לרבי "מנין" של יהודים שפעל עליהם במחשבה דיבור 
ומעשה, ואמר הרבי שהיסוד להצעה זו היה: א) בידעו 
שבוודאי יהיה לרבי קורת רוח מזה. ב) על-פי המסופר 
על  שאמר  שמו,  על  שנקרא  הרבי  של  זקנו  אודות 
עצמו שנוהג להתפלל בצבור, וכאשר מצאוהו מתפלל 
לצבור   - פירושה  הסביר ש״תפלה בצבור״  ב״יחידות" 
שהעניין  מזה,  ומשמע  הנפש.  כוחות  עשר  כל  את 
דציבור, עשר כוחות הנפש, יש לו שייכות להעניין של 

עשרה יהודים ברוחניות.
הרבי הוסיף, שהיו כאלו שהתהלכו ב״מרה שחורה" 
איך אפשר לעשות 'מניין'? אולם לבסוף פעלו על יותר 
ממניין, על שתים עשרה, עשרים ועד לעשרים וחמשה 
על  מתפלפלים  שעדיין  כאלו  ישנם  לאידך,  אך  איש. 
הרבי,  ואמר  מנין?  לעשות  צריך  מדוע  העניין,  עצם 
העניין  אם  'מנין'?  יארגנו  באם  להפסיד  להם  יש  מה 
הוא נכון הרי בוודאי טוב, ובאם ח״ו לא - הרי לא עשו 
דבר  שזהו  ובוודאי  שבוודאי  ובפרט  עצמם,  דעת  על 
על-ידי-זה  ב)  התקרבו.  יהודים  מנין  א)  שהרי:  טוב, 
(ואמר  ל...  שציית  בזה  בעצמו  גדולה  "אתכפיא"  פעל 
את שמו הק׳) שניאורסאהן... ואם-כן בוודאי שאין מה 
הכול,  לאחרי  ובאם  הנ״ל,  ה'מניין׳  את  לעשות  לפחד 
קבלת  מתוך  שיעשה  בשכלו,  מובן  לא  עדיין  העניין 

עול, וכולי האי ואולי, וכאשר יעשה בעניין הנ״ל יהיה 
לו הצלחה בגשמיות וברוחניות.

הפרשה  ביאר את הנאמר בסיום  בסיום ההתוועדות 
"ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד", ואת הקשר עם התחלת 
שבע  מצרים  בארץ  יעקב  "ויחי  שלאחריה  הפרשה 
הרבי  אותנו  יוציא  ממצרים  "גם  וסיים:  שנה".  עשרה 
ותכונן  תבנה  הקדושה  לארצנו  אותנו  וינהיג  שליט"א, 

במהרה בימינו". 
אחרי   .14:15 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
הרבי  נכנס  למנחה  "חזרה".  התקיימה  ההתוועדות 

בשעה 15:45.

שני, ט' טבת – יום סיום אמירת הקדיש  יום 
בהסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

הרבי נסע ל״אהל" ועמו אחדים מאנ״ש והתמימים.
טרם נסיעתו ל״אהל" הגישו כל אנ״ש והתמימים פ״נ 
הרבי  לקצר את זמן העמידה של  כדי  אך  לרבי כנהוג. 
ב״אוהל", ובמיוחד בקור העז ששורר עתה, כתבו כולם 

את שמותיהם על דף אחד.
הרבי חזר מה״אהל״ בשעה 15:20, ומיד עלה לחדר 
כ״ק אדמו״ר הכ״מ לתפלת מנחה - התפילה האחרונה 

לפני התיבה.
לעבר הקהל ופתח  פנה לפתע הרבי  לאחר התפילה 
מהדברים  מקוצרת  תמצית  להלן  שיחה.  באמירת 

שנאמרו בשיחה זו:
צריכים  "סיום"  עושים  שכאשר  באמרו  פתח  הרבי 
הי״א  של  ה״סיום"  הוא  היום  והרי  בשמחה,  להיות 

חודש שמפסיקים לומר קדיש.
שאמר  נ״ע  (מהורש״ב)  אדמו״ר  כ״ק  על  מספרים 
פעם קדיש יום אחד נוסף לאחרי הי״א חודש, ואחר-כך 

הצטער על-זה (ראה לעיל שיחת ש״פ ויגש).
שבטוחים  שבמי  כשם  הרי  נגלה,  על-פי  ולכאורה 
שהוא היפך מצדיק יכולים לומר כל הי"ב חודש, והרי 
מרובה מדה טובה כו׳ ואם-כן במי שבטוח שהוא צדיק 
יום  ולהוסיף  למעליותא  שינוי  לעשות  כן  גם  צריך 

אחד? 
כי  העניינים,  פנימיות  על-פי  הוא  בזה  הטעם  אלא 
במשך  הקדיש  עניין  האריז״ל  בכתבי  המבואר  על-פי 
גם  אם  כי  מגהינם)  להציל  רק  (לא  שייך  חודש  הי״א 
על-ידי  בגן-עדן  למדרגה  ממדרגה  הנשמה  לעליית 
צדיק,  על  גם  אומרים  ולכן  (בדיבור).  קדיש  אמירת 
מתחיל  חודש  הי״א  לאחרי  אמנם  בשבת.  ואפילו 
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