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 שרה נחמה שבע, ומנחם מענדל בן  -בתמענדל בן מנחם נסדר לדפוס ע"י 



 

 בס"ד.

 

 פתח דבר
היארצייט יום  שבט  ־לקראת  כ"ב  בזה    –הילולא  לאור  מוציאים  בפעם    –הננו 

יום ד', כ"ט שבט ה'תשמ"ח    ההגהה המלאים דשיחת־צילום כתי"ק עלי  –הראשונה  
 בסיום ה"שבעה". 

* 

מיזם   הינו  "מפתח"  אפליקציית  "מפתח".  מערכת  ע"י  לאור  יוצא  זה  קונטרס 
 – מוגהות והמוגהות ־שמטרתו לרכז במקום אחד את האודיו, הוידיאו, ההנחות הבלתי

 לכל שיחה והתועדות של הרבי.

הוא   של   חמישי הקונטרס  הגהות  הכוללים  קונטרסים  הופיעו  בסדרת  ע"ע  מות. 
) שיחת ש"פ דברים תנש"א 2) שיחת ש"פ תזו"מ תנש"א (אייר, תשע"ט). ( 1בסדרה זו: (

) ד"ה הנני ממטיר 4) שיחת ש"פ שמות תנש"א (טבת, תשפ"א). (3(מנ"א, תשע"ט). (
 גו' דט"ו בשבט תשל"ז (שבט, תשפ"א). ובעז"ה יופיעו קונטרסים נוספים בקרוב. 

כפולה ומכופלת, שכל מי שיש תח"י הגהות כ"ק אדמו"ר  וכאן המקום לבקש בבקשה  
 שיואיל להמציאם למערכת, ע"מ לזכות בהם את הרבים.   – שליט"א בשיחות ומאמרים  

* * * 

יהי רצון שנזכה זיך זעהן מיטן רבי'ן, ולשמוע "תורה חדשה" תיכף ומיד    –והעיקר  
 !ממש

 

    ''מפתח,,מערכת 

 ערב כ"ב שבט, ה'תשפ"א
 נ.י. ,  ןברוקלי
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 פתח דבר 

) התיבות:  (1את  אבלים",  ניחום  "(קונטרס)  זי"ע"  2)  נ"ע   .  . שיחות  "(הכולל)  סימנו    –) 
בסימני שליט"א-המניחים  אדמו"ר  וכ"ק  סימני  שאלה,  את  שיש -מחק  (היינו,  השאלה 

 להשאיר את הנכתב)

 כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר עם . . דברי שיחות. . הכולל 

 שיח)מירות חנת שהא ת( תשמ"ח, שנת הקהלשנת ז' אדר,  דבר:]-[מילא את תאריך הפתח

דבר שאלו המניחים: "האם אפשר להוסיף" ענינים מסויימים לרשימת השיחה -בשולי הפתח
וכ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "האם אפשר", וסימן    –דכ"ב שבט וש"פ משפטים  

 בחץ תיבת "להוסיף" 
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פתיחה פון חלק רביעי פון ספר תניא קדישא    אין דער, און אזוי איז אויך די  . . [ווי עס שטייט
"הרבנים שי'   בני הגאון המחבר(לויט ווי די    "אגרת הקודש" (פון דעם אלטן רבי'ן), הנקרא  

 געווען)] . .  מסדר האבן אים  בני הגאון המחבר ז"ל נ"ע"

 . . 1*. . לאחרי וואס עס האט זיך פארענדיקט שבעה

. ובפרט אז כמה וכמה   האבן אויסגעדריקט ברכות של   "מישראל  פון "עשרה  עשיריות. 
  מיט ניחום אבלים    דער סיום פון)  מ'איז מסיים דעם(, אז  תורה הואנחמה, כמנהג ישראל  

 ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים" . .  *)א נוסח של ברכה, "המקום  איז

בברכת "שלום עליכם", ענטפערט ער אים מיט א ברכה   . . איין איד באגריסט דעם צווייטן
 "עליכם שלום" . .  מעין זה

 . ובהקדים . .נפלא. . ולהעיר, אז דאס איז א חידוש 

וסימן בקו  המניחים  צו אים" סימנו   .  . וואס  "דערפון  הפיסקא  וכ"ק -[את  לצדו,  שאלה 
 אדמו"ר שליט"א מחק זאת (היינו, שיש להשאיר הפיסקא)]

____ _ 
 ) כי "שלשה ימים לבכי שבעה להספד" (שו"ע יו"ד רסשצ"ד. וש"נ). 1*

 *) ראה נגיד ומצוה אבלות . . הטעם שאומרים "המקום" דוקא. 

 1עמוד  
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גלייך ווי עס ענדיקט זיך  –איז   באופן כללי וכו' . . וואס די ערשטע מעגלעכקייט צו דאס טאן 
 די תקופה פון שבעה . . 

 מודיע זיין . .  זיי צו. . און אויך 

 לויט זייערע ברכות . .  לויט "העיקר", . . די ברכת הקב"ה צו די מברכים 

___ __ 

  : אמר (ובירך) להרבים שבאו לנחמו כו' ש  שעמד על ספסל גדול ו) להעיר מהנהגת רבי עקיבא  4
"אחינו   -שהובאה ברמ"א יו"ד סשפ"ח ס"א מבלי הזכרת רע"ק, ושזהו "כבוד רבים"  אבל

(מו"ק כא, ב.    בני ישראל יו"ד  שמעו כו' שכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום"  הובא ברמ"א 
 ). סשפ"ח ס"א

. מכיון שבתחילה בא החפץ לידו ברצון הבעלים, אי7  . [תחלה הי' כתוב "אי"ז",    הז  ן ז אי") 
גזילה אלא  תיבות ושיהי' כתוב "אין זה", וכמו"כ סימן להפריד שתי התיבות]  -ותיקן לפתוח הראשי

 . .עושק 

 וי"ל כנגד ד' אותיות דשם הוי' (    ).) ברכה השלישית דברכת המזון. 14
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 2עמוד  

 קומט נאך צו א תוספות . .  דעם. . און צו דעם 

 : וויבאלד אז . .נפלאהא מעלה  נאך. . בברכתו של הקב"ה קומט צו 

בזריזות הכי גדולה .   ביז למטה ממש)  )קיום הברכה (המשכת והשפעת הברכה למטה  . . דער 
 . 

 כותים און די כחות פון דער נפטרת . . פעולת הז ז. . קומט צו אויך די 

גיט   זי  זיכער, אז  . איז  יעדערע    פון .  יעדערן און  (נתן מלחמו) צו  זכותים  עד סוף כל  אירע 
 . . הדורות

[תחלה הי'  אין ברכותיו של הקב"ה צו אלע מנחמים    אויך כביכולמער  . . ווערט ניתוסף נאכ
 און מברכים . . כתוב "מחנמים", ותיקן הסדר שיהי' כתוב "מנחמים"]
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 די גאולה האמיתית והשלימה . . –אין דעם ענין הכללי  ביז. . סיי 

 . . בעש"ט םר. . די נשיאים שלפניו ביז צום אלטן רבי'ן און דע

 אין די לעצטע עטלעכע רגעים שלפני הגאולה . .  אז. . און אויך 

בעיקר) בנוגע צו ענינים    ואולי  און. . (ניט נאר בנוגע צו ענינים רוחניים דהנשמה, נאר אויך  
 גשמיים דהגוף . . 

 אין "מענה לשון" . .  (מהזוהר הקדוש). . ווי מ'זאגט 

צוזאמענהאנג נאר מיט ענינים טובים בטוב הנראה    אין . . די אלע ברכות והשפעות זאלן זיין  
 באופן אז מ'זאל זיי זען בעיני בשר . . והנגלה און 
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 3עמוד  

 

 צו די אלע . .  און אויך נתינת ברכה,, חמהכח ונתינת תודה -. . צו אויך אויסדריקן א יישר

 , אז לחיזוק הדבר . .וכיו"ב. . געפינט מען בכמה שטרות 

", וואס איז מדגיש אז דער קשר  ן הסא. . האט מען מוסיף געווען אויך דעם סיום "(שניאור)
כו'  (בחמשה   מיד שנולדן, זון), וואס האב זוכה לבן  המיטן אלטן רבי'ן איז באופן פון א בן (סא

 דברים) . .

דורך דעם    ובעיקר)  )נחמה דורך די נביאים, "נחמו נחמו עמי", אויך  . . וועט זיין (נוסף צו דער
 אויבערשטן אליין . .
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 צו זיי נאכמער . . ונתגלה. . דורך די נשיאי ישראל ווערט עס נמשך 

 מאורע בלתי רצוי איז מערניט "לרגע קטן" . .  ער י. . צוגעבענדיק דעם טעם און הסברה, אז ד

___ __ 

 ש"חמש" הוא ר"ת של שם הנפטרת, כנ"ל בפנים.  ובתור רמז עכ"פ ולהעיר) 30*

נמשכת נחמה גם על דברים    –   התורהנחמה זו על צערו של משה בענין  וי"ל אשר מ  ומ)  41
, דאסתכל באורייתא וברא עלמא (זח"א קלד, סע"א. ח"ב קסא, ריש ע"ב. בעולםהמצערים  

 יהם הרוחניים ובכל צרכיהם הגשמיים. ומשה הוא נשיא כבנ"י בכל צרכח"ג קעח, א). 
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 4עמוד  

 

 "כפלים לתושי'" . .  ביז. . וועט דורך דעם נאך צוקומען א הוספה, 

  איז  נאר עס וועט בטל ווערן דער ענין פון היפך החיים,    נוסף אז   ניט נאר וואס . . אז בקרוב ממש איז  
 שוכני עפר" . .  ורננוזיין "הקיצו   נאך אדרבה, עס וועט 

 אדרבה . .  איז נאר וואס "לא יוסיפו לדאבה עוד",  נוסף ניט נאר . . בא די שנתאבלו, אז 

 וואס איז א שמחה הכי גדולה . . וכדוגמתם,. . און ניט סתם שמחה, נאר שמחת חתן וכלה 

 אבלות איז . . ) שבעת ימי(אויף  עיקרית . . די נחמה 

 ., כולל זה שעליו מתנחמיןזיין "הקיצו ורננו שוכני עפר" . . וואס דאן וועט

 זיין ר"ל . . כורת מפסיק. . בשעת מ'וויל דאס  

  – דאס וואס הי' אפשרי להתעלם    ַאזניט בגלוי (וי"ל  . . די דביקות והתקשרות איצטער איז  
וועט זיין די נאר באופן של אירוסין; משא"כ לע"ל, וואס דאן    נאראיז ווייל עס איז געווען  

 . . וואס נשואין איז א בנין עדי עד )נשואין

ואס איז געווען פריער, איז געווען  החיות ו העלם הפסק. . עס וועט נתגלה ווערן אז אויך דער 
 מערניט ווי לפי שעה . . 
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 , און ווי געבראכט פריער . .והבשר. . איז ניט נאר מצד הנשמה נאר אויך מצד הגוף 

____ _ 

 , כי . . וסעודת חו"כ וכו'  גשמית) . . ששמחת נשואין הוא (בעיקר) שמחה 60
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 5עמוד  

 

  און מער נאך פון שלשה פעמים. . בעט מען  
 "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" . .

  (בעל הציון) . . הקיצו ורננו שוכני עפר, והוא  
 וכל בני ביתו בראשם . . 

אנשי   די  פון  תפלה  די  געווען  איז   . משמר  . 
 "על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון" . .   )מעמד(

. . ויש לומר אז אין "אחיהם" ווערן נכלל אויך  
און קורין את שמע  אלע אידן שבכל הדורות.  

 ) 71*וכל שאר ברכות וכו' 

כפשוטו, אז   "תציל". . כולל צוויי ענינים: (א)  
, און (ב)  צו דעם  מלכתחילהס זאל ניט קומען  ע

 אז צדקה איז "מציל" די שוכני עפר פון מות . . 

. . תמורת זה וואס "צדקה עשה הקב"ה עם 
די זיין  וועט  האומות",  לבין  שפיזרן   ישראל 

דער נצחיתצדקה    אמת'ע וואס   , 
 

ארויסנעמעןאויבערשטער   נעמט   וועט 
 אידן פון גלות . .  ארויס

גם   בנוסח"עד מתי",    אויך. . נאר זיי שרייען  
מחייב  כביכול  תביעהשל    בתוכן דאס  איז   ,

 אויבערשטן . . (כביכול) דעם 

דער   נאר  ח"ו,  חיוב  של  באופן  ניט   .  .
(אז אידן    , אויבערשטער איז דערפון צופרידן

ואומר   חייךכמאחז"ל "הקב"ה    מאנען דאס)
נצחוני"   בני  ענטפערן   –נצחוני  זאל  ער  אז 

 . . מיט אן ענטפער ע"פ תורה , אידן

  . מען די הודעה  תורה האט    און   וואס ע"פ. 
ו   והכרזה אז "כלו   מכריז געוועןשוין מודיע 

 כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה" . .  
____ _ 

 ) תמיד ספ"ד ורפ"ה. 71*
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[וואס יש לומר הפירוש בזה: בגד איש צבא    -. . מ'דארף נאר צופוצן די קנעפלעך פון מונדיר  
ישראל, און בשעת מען גייט ארויס (יעדער איד צוזאמען מיט  בליוצא צבא    איזיעדער איד  

ובנותיו) מקבל זיין פני "ה' אלקי הצבאות" בגאולה העתידה, דארף מען אנטאן    אשתו   נשיו
 די בגדים המיוחדים לזה, דעם "מונדיר"] . . 

____ _ 

 זריזין הם. – ומשה) . . ולהעיר שאהרן ובניו (כהנים) 63
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 6עמוד  

 

 " . . האנשים הנשים והטף. . מ'געפינט זיך אין א יאר וואס איז "שנת הקהל 

 איצט נאך מער מסוגל אז עס זאל זיין דער אמת'ער הקהל . .   דער זמן . . איז דאך 

 שמחה . .  די ןזיין בפועל ובגילוי דער "הקהל" אי . . עס וועט

 "מראה באצבעו ואומר זה" . . , באופן אזממש. . ובגילוי לעיני בשר 

. . [כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א שטר של דולר, על מנת לתת אותו (או חילופו) לצדקה,  
 בהוספה מדילי'] . .ו ומה טוב 
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 לזכות  

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מהרה יגלה אכי"ר 

  



 

 

 לזכרון

 הרבנית הצדקנית 

 חי' מושקאמרת  

 בת כ"ק אדמו"ר 

 אור עולם   

 נזר ישראל ותפארתו 

 צדקת ה' עשה 

 ומשפטיו עם ישראל  

 ורבים השיב מעון

 מרנא ורבנא 

 יוסף יצחק

 ובת הרבנית הצדקנית   

 נחמה דינה מרת  

 ע"ה ז"ל 
 

 אשתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

* 
 נדפס לז״נ  

 גורארי' ע״ה    אסתרמרת  ו  נתןבן הרב    יאור זלמןשנהרב  
 ״המטפל העיקרי״ של הרבנית זי״ע –  בלשון הרבי –זכה להיות 


