
ְפַגע"..":בפרשהנקראאנוהשבת קֹוםַויִּ ֶלןַבמָּ םַויָּ ישָּ אכִּ ַקחַהֶשֶמשבָּ קֹוםֵמַאְבֵניַויִּ יוַויֶָּשםַהמָּ ְשַכבְמַרֲאשֹׁתָּ קֹוםַויִּ ַבמָּ
שילוןכדי,בפתאומיותהשמשעליוושקעה,המוריההר-המקדשלמקוםהגיעאבינויעקב.(א"י,ח"כבראשית)"ַההּוא

לשיםכריתלאואףשמיכהאבינוליעקבהיהלא.(ב"עא"צחולין'בגמעיין)יתברך'השלמלונובביתאחדלילהלפחות
ַקח"שנאמרוכמו,עליהםראשוושםאבניםמספרליקטלכן,ראשותחת קֹוםֵמַאְבֵניַויִּ יוַויֶָּשםַהמָּ לאחראולם."ְמַרֲאשֹׁתָּ
ַקחַבבֶֹׁקרַיֲעקֹׁבַוַיְשֵכם:הקדושההתורהכותבתמכן ֶאֶבןֶאתַויִּ םֲאֶשרהָּ יושָּ :רבותינוודרשו(ח"י,ח"כבראשית)ְמַרֲאשֹׁתָּ

קֹוםֵמַאְבֵני"נאמרבתחילה ַקח"נאמרכ"אחואילו,(אבניםכמה-רביםלשון)"ַהמָּ ֶאֶבןֶאתַויִּ ,(אחתאבן-יחידלשון)"הָּ
יניחהצדיקאבינושיעקברצתהואבןאבןכל."ראשוצדיקיניחעלי"אומרתאחתוכלזועםזומריבותהיושהאבניםמלמד
יעקב,בינתיים.לוולעזורלשמשולזכותחפצהמהאבניםאחתוכלאבינויעקבשלבקדושתושהכירוכיון,ראשואתעליה
מה,ביניהםולריבלהתלחשהפסיקולאראשושתחתהאבנים,להירדםהצליחלאמיטהעלשנהעשרהארבעישןשלאאבינו
,ובשלמותבאחדותויחיומרוציםיהיוהאבניםשכלכדיגדולהאחתאבןאותםועשההאבניםכלאתאיחד?ה"הקבעשה
ֶלן,להירדםיכולאבינויעקבוכעת םַויָּ ישָּ אכִּ שכלוהביןאחתאבןלהפתעתוראהמשנתואבינויעקבשקםלאחר.ַהֶשֶמשבָּ

ַקח',להמזבחלהיותראוייםכאלואבנים:בליבואבינויעקבאמר.עליהםיונחשראשושרצוכיוןיחדהתחברוהאבנים ַויִּ
ֶאֶבןֶאת םֲאֶשרהָּ יושָּ ּהַויֶָּשםְמַרֲאשֹׁתָּ האֹׁתָּ צֹׁקַמֵצבָּ ּהַעלֶשֶמןַויִּ ֹׁאשָּ אוהבתכךשכלהזאתהאבן.(ח"י,ח"כבראשית)ר

,אדםלבעםאבניםיש!'להמזבחלהיותראויה,ומשענהלמשעןלהםולהיותאותםלשמשנפשהבכלוחפצהצדיקים
והם,המקדשביתנבנהמקוםובאותו!המזבחמאבנילהיותזכוולכן,עליהםשינוחורצוהצדיקמעלתזומההבינוהאבנים
,שובבילדהיהשבנערותואייבישיץיהונתןרביעלצחותבדרךמסופרזהובעניין!הקודשלמקוםהיסודכאבןשימשו
ידעהאך,וטוביםיפיםתפוחיםקנתהיהונתןרבישלאמואחתפעם,כולההתורהבכלהבקיעולםגאוןלהיותהפךוכשגדל
הניחהלכן,התפוחיםכלאתולאכולידולשלוחהואועלול,(ארוכהיד)אריכתאידאישיהונתןרביוהצדיקהשובבשלבנה

למקוםבשקטהתגנב,בדברהרגישמאודפיקחשהיהיהונתןרבי.יהונתןרבישלאביושלהכריתתחתהתפוחיםכלאת
רקשנשארראתההתפוחיםאתלקחתאמוכשבאה.שםשהשאיראחדתפוחמלבדהתפוחיםכלאתואכלאביושלמיטתו

היוהתפוחיםכל,אמא""?התפוחיםכלאתאכלתמדוע,בניעשיתמה",הקטןבנהליהונתןפנתהומידאחדתפוח
!"גדולאחדתפוחממכםנעשה,תדאגואל,ה"הקבלהםאמר,"ראשואתצדיקיניחעלי":ואומריםביניהםמתקוטטים

ועוד."אבאשלראשותחתלהיותלזכותכדיאחדתפוחונעשוביחדנתחברוהתפוחיםכל,יהונתןרביסיים,"אמאהנה"
הקהלכלזובדיחהמספרוכשהיה,ל"זציודלביץשבתאירבי,הירושלמיהצדיק,הגדולמהדרשןשמעתיזוהלצה)מסופר

העשויכסאלוושהיהמלאאדםשהיהכנסתביתרבעל,(בדרשהלהמשיךיכולהיהלאוהרבדקותכמהלמשךצוחקהיה
והרב,התפוררובכיסאשהיוהקטניםהחוריםכלופתאום,בכיסאלשבתובאהכנסתלביתהרבהגיעאחדיום.(רפיה)מקש
:ואמרפתח,נעיםלאלמחזהכרחובעלשנקלעהרב.מהמחזהשצחקהקהלכללעיניהכיסאבתוךשקעלבשםשלא

אניאבינויעקבאצלכמו.גופואתצדיקיניחעלי:ואומרחברועםרבהיהחורכל,חוריםוהרבהחוריםישהזהבכיסא"
תלמידיולהעריךלהוקירשנזכהרצוןיהי!גדולאחדלחורהחוריםכלאתצירף?ה"הקבעשהמה,עליישבשהרברוצה

.ומבורךשלוםשבת.אמן,ברחמיםישראלבגאולתלראותבקרובבקרובונזכה.להםונעזורנתמוך,חכמים

ירושלים-רב משמר הגבול הרב אשר ביטון  
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מיטלי בת  עליזה
בת אלהלאה חיה קסם 

טליה אסתר בת אלינור
ינון יהודא חי בן ורד רוזה

יהודא בן רייזלאפרים 
כנרת בת מרים 
יצחק בן פרלה
רחלי בת הניה

השבתזמני כניסת ויציאת 

מתעלה  כשאדם " 
"עימו מתעלה העולם 
{ל"הרמח} 

ירושלים
תל אביב

חיפה
באר שבע

אילת

כניסת 
שבת
16:00
16:15
16:06
16:18
16:11

צאת 
שבת
17:14
17:15
17:13
17:16
17:19

רבינו
תם

17:51
17:48
17:48
17:52
17:53

.לרפואה שלמה אמן

ע ו ב ש ה ם  ג ת פ

צֵֵּ אַוי ֵּ
:  הפטרה 

ֵדה ֲאָרם " אשכנזים  ְבַרח ַיֲעֹקב ש ְ {ב"הושע י} " ַוי ִּ

י " ספרדים  ְמׁשו ָבתִּ ים לִּ י ְתלו אִּ {א"הושע י} " ְוַעמ ִּ
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"אור החיים הקדוש " 
"העצות לנצח את  יצר הרע " 

.אמן. לזרע של קיימא
שלמה בן יונה
חנה בת יעל

אליהו בן מרים
מרגלית בת חנה

שלוםהרבלכבוד
אתלהעריךיודעאינואבל.ויודאיקהחדשיםדבריםמיניכלוהכנת,עתיקיםדבריםבתיקון',זהב-ידי'ישלבעלי

סונטבעצמושבעליהיאהבעיהאבל,עיןמכךמעלימההייתי.באמתלושמגיעמהאתדורשולאנכונהעבודתו
?כךעללולהעירצריכהכןאניהאם.ומתחרטכךעלפעםלאבעצמו

תשובה
אך,בעלךכמומאודמעטדורשיםלפעמים.עבודתםשוויאתנכונהלהעריךיודעיםשאינםמקצועבעלישישהדברמצוי
ומהמשמיםהפרנסהבאמתכי.לכאורהרקאבל,מופסדיםלכאורהיוצאיםואלואלו.עתקהוןשדורשיםכאלהגםישנם

ועשייהההשתדלותשלצדהואהנכון.שלוהאמונהלרמתמתאימההשתדלותשעושהובתנאיאליויגיע,לאדםלהגיעשאמור
,ביושרלהםהמגיעהכסףאתדורשיםשלאאלוביןנמנהאמנםבעלך.למעשיונכונהשומהולתתלהעירךגםידע,בעבודה

המדדלפילהםהמגיעאתלדרוששחוששיםכאלהיש!כן.ירודעצמיביטחוןאועצמוכלפיהערכהחוסרבגללכנראהוזאת
.זאתלתקןואפשר-האחריםהמתחריםדרךזאתינסואושלהםהמוצראתלרכושיפסיקואנשיםשמא,בחברההמקובל

למדולא"נמוךסכוםשביקשעלמתחרטשהואלעתמעתלולהזכירולא,הפצעיםעלמלחלולזרותלאלךמציעאני
להעריך,שנית.בתחוםמומחיותועללולפרגן,ראשית:מישוריםבכמהוזאת,אמיתיתחילכאשתבולתמוךאלא..."לקח
תנסי."בשפעמגיע,מלמעלהשמגיעומהשלךבידייםברכהיש,בעליכחישר"!אותותברכי(ג.לבוטובואתהיושרהאת

רחבלבבעלשהואבגללאלא,שלוהשכראתלהעריךיודעלאשהואבגלללאכלומר,החיובילכיווןשלוהתודעהאתלהפוך
לךדעי.מתאיםשוויעלביחדתחשבוואולי,מחיר-הצעתמתןלפניאותךלשאוללותציעיבנוסף.לאחריםלהיטיבורוצה

אבל.מעצמורצון-שביעותאיומביעבעצמוסונטהזמןשכל,בבעלהלבהבתוךלזלזלעשויההאשהאמנם:חשובמאודיסוד
לותזכיריאללעולם.דרךובכלהזמןכלאותוולהוקירלעודדעליך.הזאתבטעותליפולולאעצמךמעללהתעלותיכולהאת
י,אותותרוממיכך.עבורםעשהשהואממהונהניםממעשיומרוציםהאנשיםכמהעדאלא,האכזבותאת ְבנִּ .אישיותואתותִּ

.בהצלחה

הבית השלם  
052-7162999: וחינוכייועץ זוגי –א "שליטשמעון שמש הרב 

ְבֵארַיֲעקֹׁבַוֵיֵצא" ַבעמִּ הַוֵיֶלְךשָּ נָּ רָּ ְפַגע,חָּ קֹוםַויִּ ֶלןַבמָּ םַויָּ ישָּ אכִּ ַקח,ַהֶשֶמשבָּ קֹוםֵמַאְבֵניַויִּ ַויֶָּשםַהמָּ
יו ְשַכבְמַרֲאשֹׁתָּ קֹוםַויִּ '{י,ח"כ}"ַההּואַבמָּ

רמזבדרך,הללוהפסוקיםאתמפרש,הקדושהחייםהאוררבנו
מההתורהלנוורומזת,הרעיצרמגיעהנפשעםויחד,הזהלעולםהעליוןמעולם,וירידתההנפשיציאתעלרמזהשהתורה

:והם,הרעהיצרלניצוחהעצותהם
.התורהלימוד,א
.שמיםמלכותעולוקבלתשמעקריאת,ב
.המיתהיוםזיכרון,ג

.הרעמיצרלהינצלכדייוםבכל'תפילה'צריךהכלואחריולפני
הדבריםרמוזיםוכך

...עקבכמונמוךשהואהזהלעולםיורדתהיאכי"ַיֲעֹקב"נקראתהנשמה"ַיֲעקֹׁבַוֵיֵצא"
ְבֵאר" ַבעמִּ ַבע"גםונקרא,"ְבֵאר"הנקראהעליוןבעולםהנשמותממקוריוצאתוהיא"שָּ טרם,הנשמהאתמשביע'הכי,"שָּ

...הזהלעולםירידתה
הַוֵיֶלְך" נָּ רָּ נָּה"הנקראהרעהיצרהאדםעםוהולך"חָּ רָּ ...החטאיםבאמצעותבעולםאףלחרוןשגורם"חָּ

הרעמיצרלהינצלוהדרכים
ְפַגע" קֹוםַויִּ .הרעמיצרשינצליוםבכל'להלהתפללשצריך,תפילהלשון'פגיעה',"ַבמָּ
ֶלן" םַויָּ ישָּ אכִּ .נשמתוותצאשמשוכשיעריבימיוסוףעדלהתפללשצריך,"ַהֶשֶמשבָּ
ַקח" קֹוםֵמַאְבֵניַויִּ קֹוםַאְבֵני"שנקרא,התורהלימודמרמז,"ַהמָּ ובכוח,אבןלוחותעלכתובהמשמיםירדההתורה"ַהמָּ

.אבניםעםכמוהרעהיצראתוהורגרוגםהואהתורה
יוַויֶָּשם" .המיטהעלאותושקוראים,שמעלקריאתמרמז,"ְמַרֲאשֹׁתָּ
ְשַכב" קֹוםַויִּ .הידועשכיבהמקוםשהוא,המיתהיוםלויזכיר,"ַההּואַבמָּ

.אמן,לנוהמגיעהטובהשכרחלקנואתולקבל,הרעיצרנואתלנצחנזכה,וישועתו'הובעזרת
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יוסףילקוט -הלכות  
אביו ואמוכיבוד דין 

ואביו,ספרדיבנוסחלהתפללהרגיל
,ספרדלנוסחתפלתואתלשנותציוהו

.לולשמועצריךאין

,מקרוביולאחדכליהלתרוםהרוצה
מכךיצטערואביו,בעדומונעואביו

אומריםיש,הכליהאתיתרוםאם
עדהכליהאתלתרוםלושאסור
חולקיםויש.הסכמתואתייתןשאביו

כליהלתרוםלושמותרואומרים
אף,לאשתואולבנוובפרט,לקרובו

שיפצירהואוהנכון.אביורשותבלא
חכמיםותלמידירבניםידיעלבאביו

,לכךהסכמתואתלתתעליושישפיעו
סכנהשכיחלאהאחרוןשבזמןאחר

הצלתבדברויש.כליהבתרומתכךכל
.אחרתאפשרותכשאין,נפשות

,נשואהבתלהשישמבוגרתאשה
זקוקהוהיא,כליותבמחלתוחלתה
אפשרותויש.בדיאליזהלטיפול
ותטפללביתהאמהאתתקבלשהבת

ויש,יותרימיםתאריךהאםואז,בה
החוליםלביתתלךשהאםאפשרות

שםותקבלבשבועפעמיםמספר
טובפחותזהטיפולאך,טיפול

הטיפולמאשראיכותיתמבחינה
להביאמתנגדוהבעל,בביתהשתקבל

להכריחואין,לביתוחמותואת
,בביתולהתגוררחמותואתלהכניס

.רצונואתלכבדהאשהועל

,בתפלהגרטללחגורשהתחילבן
שבנולושלועגיםמזהמתביישוהאב
מעדותשהואוכגון,משונהנעשה

עושיםלאישראלגדולישכלהמזרח
אם,אבמוראמשוםבזהלחושיש,כן
שישמענכוןולכן,לאבבזיוןבדבריש

.לאביו

בלילותיצאשלאלבנהשציותהאם
אך,סכנהמחמתצדקהלאסוף

,כללסכנהשםשאיןהיאהמציאות

חיובהבןעלאין,בידהגמורהוטעות
כןלעשותישתדלאך,זהציווילקיים

שלאכדי,כךעלתדעשאמובלא
.צערלהלגרום

לושאיןדברממנומבקשאביואם
מבקשתואמו,ותועלתהנאהשום

והנאהתועלתבושישדברממנו
.אבלכיבודקודםאםכיבוד,עבורה

,במפורשדברביקשלאהאבאםאף
,עבורולעשותצריךגופוצרכיהואאם
מעיקרגופוצרכיאינוהואאםאך

לאבשיהיהשיודעאף,חייבאינוהדין
כןשיעשהטובמ''ומ.בקיומורוחנחת

נחתלאביושגורםשכל,אביועבור
.מצוהבזהמקייםרוח

לאבשאיןדברממנוביקשהאבאם
אםלהסתפקיש,ממנוישירההנאה
או,לאבפירושלאביולומרלבןמותר
אתיסתורלאמשוםבזהלחוששיש

לאביולהשיבלודאיןונראה].דבריו
שיאמראו,ישתוקאלא,בפירושלא
שיתייעץאו,בקשתואתשישקוללו

.בדבר

ובאמצע,שמעקריאתקוראשהיהמי
שילךאביולואמרשמעקריאת
אומהעלייהחפץאיזהלולהביא

קולואתמעטיגביה,הסמוךמהחדר
שאביוכדי,שמעקריאתשקוראבעת
.שמעקריאתבמצותעסוקשהואיבין
יכול,שניהבפרשהנמצאהואואם

קריאתבאמצעשהואלאביולרמוז
שמעהקריאתשיגמורואחר,שמע

יותרעדיףמקוםומכל.רצונויעשה
אלא,ירמוזלאשניהבפרשהשגם

יביןשאביוכדיקולואתמעטיגביה
.שמעקריאתבאמצעשהוא

ואביושמעקריאתקוראהבןהיהאם
שבזמן,שלוםלויאמרלא,לחדרנכנס
להפסיקשלאמוחליםהכלהזה

לומרוברכותיהשמעקריאתבאמצע
צריךאבל.לרבואולאביושלום

באמצעאףקומתומלואמפניולעמוד
ובן.לעילוכמבואר,שמעקריאת

חילוניעדייןואביובתשובהשחזר
אביוונכנס,ומצוותתורהשומרשאינו

ואם,שמעקריאתקוראשהבןבאמצע
שהואיביןלא,שלוםלויאמרלאהבן

באופן,שמעבקריאתשעוסקמפני
אפילושלוםלויאמרנמיהכיאיןכזה

.שמעקריאתבאמצע

שעלשמעקריאתקראהבןאם
ואביו,המפילברכתובירך,המטה
מפנילאביולענותרשאי,אתומדבר
שיחזורצריךואין,ואםאבכיבוד

.נוספתפעםשמעקריאתלקרוא

שאינהאשהלישארוצההבןאם
לאביוויש,פחותהוממשפחה,צנועה

עםשיהיומנישואיונפשועגמתצער
לבלבנועלהאבומצוה,ההיאהנערה
כי.בקולולשמועחייב,ישאנה

צערלהוריוגורםעמהבנישואיו
.ואמואביומקלהארורונאמר,ובזיון

אבינויצחקשציווהבתורהמצינווכן
מבנותאשהיקחשלאאבינויעקבאת

עםוחטאיםרעיםשהיומפניכנען
רבקהאמרהולכן,מושחתותמדות

,חתבנותמפניבחייקצתייצחקאל
אבל.אמוואלאביואליעקבוישמע

כשארוצנועהכשרהאשההיאאם
אםאפילו,הכשרותישראלבנות

אינו,ישאנהלבלבפירושאביוציוהו
נפטראםואפילו.לאביולשמועחייב
,זהעלשציוהואחרעולמולביתאביו

לקייםמצוהמשוםבזהלחושאין
כשרהאשהישאאלא,המתדברי

.עיניוכראות

לעילוי נשמת מורי ורבי 
מרן ראש הישיבה חכם 

שלום הכהן בן מלכה  
.אמן. ע"ל זי"תפחה זצוק
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ל "זצוק( ר האמצעי"אדמו)שניאוריהגאון רבי דובער 

אביונסע,בנותרקלהוריונולדו,בהםנישואיןשנות14לאחר
המגיד.זכרבבןלהתברך,ממזריטשהמגיד,לרבוהזקןר"אדמו

ורמזזכרלבןיזכהאורחיםהכנסתבמצוותיהדרשאםהבטיחו
בבןלזכותניתןכיצדהיינוארחואתנעריזכהבמהמהפסוקלכך
השבת,ג"תקלוישלחפרשתבשבת.אורחיםהכנסתידיעל,זכר

שלהסדראתהזקןר"לאדמוסיפר,המגידשלבחייוהאחרונה
הבטיחומעמדובאותו,הענייניםפנימיותפיעלזכרבןשלום

ביוםשנהלאחר.(דובער)בשמולקוראוועליו,זכרבןלושייוולד
,הזקןר"אדמושלהראשוןבנו,דובערנולד,ד"תקלבכסלו'ט

אביונתן,בהיוולדו.המגידהוראותאתבמדויקקיימובלידתו
לאחרהתינוקאתבהלחתלאצלושמורהשהייתהבדחתיכת

,האזוררחבימכלהגיעומצווה-הברלחגיגת.הראשונההרחיצה
עלהרביאסרשניםשבאותםאףעל,אביווחסידיתלמידיכל

בוטלהחגיגותלצורךוכסלוחשווןבחודשיםלהגיעהחסידים
נרותהדליקו,ז"תקמכסלו'טחמישייוםמצווה-הברביום.הכלל

עבורבמיוחדהמקוםאתוהרחיבו,המדרשביתחצררחבתבכל
אך,מצווההברהחתןעלהלא,התורהבקריאת,הרביםהאורחים

בשםשפטרניברוךברכתאתבירךולאחריו,שלישיעלהאביו
-הברהחתן,הקהלכלבפנידרשהנשאוהתפילהלאחר.ומלכות
הרבי,מצווהלסעודתהתיישבומכןולאחר,הרביואביומצווה

ניגונואתניגנו,חסידותדבריוחזר,עילאיתבשמחהשרויאזהיה
,מצווה-הברשלאחרבשבת.ורקדולחייםאמרו,בבות'דהידוע

,שבתשלמנחהבתפילת,הראשונהבפעםדובעררבילתורהעלה
,השבועבכלנעלההכיהזמןהיאשבתשלמנחהשלשהזמןמכיוון
שרוי"קוראבעל"ההיהגםאשר,אביוהיהלתורהעלייתובשעת

בהיותו,נ"תקבשנת:החסידיםצעיריהדרכת.מיוחדתבדביקות
אלההן,הצעיריםהאברכיםאתלהדריךאביוידיעלמונה16בן

במקוםהנמצאיםאלהאםהתכתבותוהן,הרביבחצרשלמדו
"מניח"כלשמשהחלגםשנהבאותה.רבבמרץבכךועסק,מגורם

בשנת.אמרשאביוהמאמריםאתולכתובלזכורהיינו,אביואצל
עבורואביובחר,עשרהארבעבןהאמצעיר"אדמובהיות,ח"תקמ

מהעיירהענימלמד,יעקב'רשלבתו,שיינאמרתאתלשידוך
שראשוהזקןר"אדמובפניהתאונןשיינאשלאביה.ינאוויטש

יכולאינוולכןלפרקןשהגיעובנותיושלושתאתלחתןכיצדטרוד
שאף,דובער'ר,בנואתלוהציעהזקןר"אדמו.בכוונהלהתפלל

,האפשריתבמהירותלפועלשיצאובלבדלשידוךהסכמתואתנתן
.בחתונתואביושיאמרהחסידותמאמריאתלשמועשיוכלבכדי

מילא,הזקןר"אדמואביוהסתלקותלאחר:הנשיאותקבלת
מחסידיחלק,החסידותבהנהגתמקומואתהאמצעיר"אדמו
שלהגדוליםמתלמידיואחדאתלרבילהםבחרוהזקןר"אדמו
הואגםנפטרהלהאךמסטראשלהאהרוןרבי,הזקןר"אדמו
הזקןר"אדמושלמגוריושריפתבעקבות.קצרהתקופהלאחר

בעירקצרהתקופההאמצעיר"אדמותחילהשהה,במלחמה
אתעזבג"תקעהשבועותחגלאחר.הלבנהשברוסיהוג'קרמנצ
מסע"כונהזהמסע.הלבנהלרוסיהבמסעוהחלוג'קרמנצ
ר"אדמושלבפועלהנשיאותקבלתמעיןשהיווה"הכתרה

האמצעיר"אדמושלמסעוארךחודשיםכשלושה.האמצעי
וקיבלעמוקיםחסידותמאמריאמרשהגיעמקוםבכל.לויטבסק
מאמריאומרהיההאמצעיר"אדמו:תורתו.ליחידותחסידים
היהפעםכשבכל,שבתבכלשלושאופעמייםבהמשכיםחסידות

אומרהיהכיפורביום.לשעההשעהרבעי-שלושתביןאומר
תפילתלאחרבבוקרכיפוריוםבערב;פעמיםשלושחסידות
תפילתלפניכיפור-יוםולמחרתכיפור-יוםבמוצאי,שחרית
ר"ואדמו,לחברוןד"חבחסידיעלו,ג"תקפבשנת.שחרית

וייעד"אבינואברהם"הספרדיהכנסתמביתחדרקנההאמצעי
הואזהכנסתבית.ד"חבחסידיעבורמיוחדהכנסתלביתאותו
רמזהסתלקותולפני.בעולםהעתיקדי"החבהכנסתביתכיום

שיהיוח"תקפשנתעלבאומרולחסידיםכךעלהאמצעיר"אדמו
,הזקןר"אדמו,שכשאביואמראחרתבהזדמנות.גזירותבהם

בייסוריםובחר54בגילבהיותו,השניהבפעםלפטרבורגנלקח
לאחר.הסתלקותהשניההאפשרותאתליהשאירהנראהוכפי
כדי,בהאדיטשאביולציוןמליובאוויטשיצאתשריחודשחגי

ונעצרו,מאודחלהחזורהדרךבמהלך,הגזרותלביטוללהתפלל
בונוגעיםשהיופעםוכלהתגברחוליוליוםמיום.ין'בניעזלמנוחה

יוםבאותו.בכסלו'חליוםעדנמשךזהמצב.מתעלףהיההוא
,בצערשרוישהעולםכיוןאך,חנוכהענייניעלחסידותלכתוברצה

זהבמקום.כתבלאכןועלהחסידותבכתיבתלהתענגרצהלא
בלילה."לחיים"ושיאמרובשמחהלבתיהםשילכולחסידיואמר

האדימופניו,לבנהכתונתאותושילבישווביקשרבותהתעלף
מהחסידיםשובביקש.ישראלכללעלזכותוללמדלשבחוהחל

בכסלו'טרביעיביום.דיניםממתקתהשמחהכי,שמחיםלהיות
גדולהבהתלהבותלומרהאמצעיר"אדמוהתחילח"תקפשנת

השחרעלותלקראת."תלכו'האחרי"הפסוקעלחסידותמאמר
"החייםמחייחייםמקורעמךכי"במיליםהמאמראתסיים

עניןביאור.ין'בניעז-כבודמנוחתומקום.54בןבהיותווהסתלק
ביוםהסתלקהאמצעיר"אדמו:הולדתוביוםהסתלקותו

ה"הקב"ל"חזמאמראתלכךבקשרצייןהרבי.בכסלו'ט,הולדתו
,לחודשומחודשליוםמיוםצדיקיםשלשנותיהםוממלאיושב

מעלהשישרואיםשממנו-"אמלאימיךמספראת"שנאמר
ששנותיוכךלידתוביוםהיאהצדיקשהסתלקותבכךמיוחדת

מעלהישנההצדיקיםכלשאצלומצייןמוסיףהרבי.מלאיםוימיו
רואיםלארובםשאצלאלא,שנותיהםאתממלאה"שהקב,זו

שאצלו,האמצעיר"אדמואצלהמעלהוזו.ובגשמיותבגלויזאת
.בגשמיותגםהענייןהתבטא
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