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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת ויחי הננו מוציאים לאור 

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ВАЙЕХИ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת ויחי
לדעת או לא לדעת

כרך כ'
מתורגם ללשון הקודש

התמיהה על "בקש יעקב לגלות קץ”

ויאמר:  בניו  אל  "ויקרא  הפסוק    על  א. 
האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם 
"ביקש  חז”ל  :  אומרים  הימים”,  באחרית 
ונסתלקה  הימין    קץ  לבניו  לגלות  יעקב 

ממנו שכינה”.

תמוה:

לגלות  ברצותו  יעקב,  התכוון  בודאי 
השבטים  לתועלת  להביא  הקץ,  את  לבניו 
או בניהם אחריהם: – מהי התועלת לבני 

ישראל מגילוי הקץ להם באותה שעה?

את  יעקב  להם  גילה  אילו  ואדרבה: 
הקץ, אשר יהיה רק לאחר אלפי שנים – 
לתועלתם,  זה  היה  שלא  בלבד  זו  לא  הרי 
לשברונם  גורם  היה  זה  גילוי  להיפך:  אלא 

ולהשפלת מצב רוחם  ?!

 .  פרשתנו מט, א.

 .  פסחים נו, א. פרש"י עה"פ )בשינויים – נת' בלקו"ש 
ח"י ע'  7 (. וראה לקמן סעיף ב.

מקץ.  ר"פ  אוה"ת  וראה  בסופו.  דניאל  הכתוב  לשון    . 
וש"נ.

 .  בכמה מפרשים )ראה כלי יקר ריש פרשתנו. יפה תואר 
לב"ר עה"פ )פצ"ח, ב(. ועוד( שמטעם זה נסתם ממנו הקץ. 
אבל תמוה, מה היתה קס"ד דיעקב שביקש לגלות את הקץ?

יש העונים על כך  , שיעקב רצה לגלות 
את הקץ רק לבניו  , "שצדיקים היו ובטוח 
בהם שאף-על-פי שהוא )הקץ( לאורך ימים 
לא ישובו מאחרי ה’”, אבל גם את זאת לא 
רצה ה’ – "כדי שלא יודע לבאים אחריהם 
לעתים  שהוא  ידעו  אילו  יתיאשו  ורבים 

רחוקות”.

שמא  החשש  )א(  ברור:  אינו  זה  תירוץ 
בפשטות 7,  מובן  אחריהם”  לבאים  "יוודע 
את  לגלות  מלכתחילה  יעקב  רצה  ומדוע 
נענית  אין  בכך  ועיקר:  )ב(  לבניו?  הקץ 
השאלה – מהי התועלת שהיה גילוי הקץ 
מביא ל”בניו”, שבגללה "ביקש יעקב לגלות 

לבניו קץ הימין”  ?

 .  יפה תואר שם.

 .  ויש לומר שזהו טעמו של רש"י )ריש פרשתנו( שהוסיף 
תיבת "לבניו" על לשון הב"ר ריש פרשתנו 

)שצויין בסיום הפרש"י*( – לתרץ קושיא זו )וראה 
לקמן הערה   (. ומה שלקמן בפירושו עה”פ "ואגידה לכם” 
השמיט רש”י תיבת "לבניו” )אף שבפסחים שם – מקור 
על  בא  זה  פרש”י  כי  זו( –  תיבה  ישנה  זה –  פרש”י 
התיבות "ואגידה לכם” )בני יעקב(, ובמילא אין צורך ומקום 

להכפיל "לבניו”.
*( שציון זה אינו מהמעתיקים )או מדפיסים( כי אם דרש”י 

עצמו.

7.  להעיר מב"ב לח, ב. ערכין טז, רע"א.

 .  ביפ"ת )השלם( שם )ד"ה בואו ואגלה( "שלהיות יעקב 
מחזיק את בניהם )של בניו?( לצדיקים גמורים רצה לגלות 
להם הקץ שמתוך זה יהי' שכרם מרובה שידעו הקץ רחוק 
שהרי  בזה,  צ"ע  אבל  ה'".  מעבודת  אחור  יסוגו  לא  ועכ"ז 

ויחי



1

ГЛАВА "ВАЙЕХИ"
Знать или не знать

Ликутей сихот, т. 20

1. Яаков хотел раскрыть 
срок Избавления

В главе Вайехи рассказывается 1: "И по-
звал Яаков своих сыновей, и сказал им: 
"Соберитесь, и скажу я вам, что про-
изойдет с вами в конце дней". Мудрецы 
комментируют это так 2: "Хотел Яаков от-
крыть сыновьям своим, когда наступит ко-
нец времен, но покинула его Шхина".

Яаков, желая открыть своим детям срок 
окончательного Избавления, несомненно, 
намеревался не просто показать, что ему 
известна эта тайна, а сделать это ради 
пользы самих сыновей или их потомков. 
Но какая польза будет сынам Израиля от 
того, что они заранее узнают, когда насту-
пит конец времен?

Скорее наоборот: если бы Яаков им от-
крыл, что Избавление наступит лишь че-
рез несколько тысяч лет (а ведь мы видим, 
что Мошиах до сих пор не пришел), это 
не принесло бы никакой пользы. Напро-
тив, это привело бы к страшному огорче-
нию и падению духом 3!

1. Берейшит, 49:1.
2. Талмуд, Псахим, 56а.
3. Некоторые комментаторы, в частности, Кли 

якар (к Берейшит, 47:28) и Яфе тоар (к Берейшит 
раба, 98:2), считают, что именно по этой причине 
Шхина его покинула, и тайна осталось нераскры-
той. Однако Яаков наверняка понимал, как тяжело 
этот срок может быть воспринят, поэтому возни-
кает вопрос: с какой целью он хотел раскрыть им 
это? (прим. Ребе).

Комментаторы отвечают 4, что Яаков со-
бирался открыть эту информацию только 
своим сыновьям, которые были правед-
никами. Он был уверен, что они не отвер-
нутся от Всевышнего, хотя конца времен 
ждать еще долго. Однако Всевышний не 
хотел и частичного раскрытия тайны из-за 
опасения, что она станет известной следу-
ющим поколениям и те отчаются, узнав, 
что время Избавления еще далеко.

Но это объяснение вызывает вопросы:

1) То, что тайна, открытая Яаковом сво-
им двенадцати сыновьям, может стать из-
вестной следующим поколениям, это впол-
не здравое опасение. Поэтому не совсем 
понятно, как Яаков собирался открыть эту 
информацию только лишь сыновьям?

2) Приведенное объяснение не дало от-
вета на главный вопрос: какую пользу 
принесло бы сыновьям Яакова знание сро-
ка конца времен? Ради чего хотел Яаков 
донести эти сведения до своих детей? 5

4. Яфе тоар, там же.
5. Яфе тоар объясняет, что Яаков хотел раскрыть 

сыновьям, что Избавление придет еще не скоро, 
чтобы удостоить их награды за стойкость в вере 
во Всевышнего, несмотря на то, что им станет из-
вестен этот неутешительный факт. Однако трудно 
принять это объяснение, так как, согласно указа-
нию наших мудрецов, мы ежедневно просим у Б-га 
"не приведи нас к испытанию". Как же Яаков мог 
поставить в такое положение своих детей, да еще 
и воспользовался для этого пророческим духом? 
(прим. Ребе).

ВАЙЕХИ
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מדוע הוסתר הקץ מיעקב?

ב. בנוסף לכך יש להבין:

אנו מוצאים בדברי חז”ל שתי דעות: )א( 
במדרש    כנאמר  מיעקב,  גם  נעלם  שהקץ 
"בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו”, 
"ביקש...  הפרשה 1 :  בתחילת  ובמדרש 
נעלם הקץ,  לא  )ב( מיעקב  ממנו”.  ונסתם 

אך הוא לא גילה זאת לבניו   .

הגמרא   בלשון  הדיוק  שזהו  לומר,  ]יש 
ממנו  ונסתלקה  לגלות...  יעקב  "ביקש 
שכינה” – לא "ונסתלק ממנו )הקץ(” – 
כי לפי הגמרא אכן לא נסתר הקץ מיעקב, 
הבין,  והוא  שכינה,  ממנו  הסתלקה  אלא 

שמשמים אין רוצים בגילוי הקץ.

גם צדיק גמור מתפלל להקב"ה בברכות השחר )ברכות ס, 
ואיך  נסיון",  לידי  תביאנו  "ואל  א(  קז,  סנהדרין  וראה  ב. 
יביא יעקב את בניהם לידי נסיון כזה? ועוד ישתמש ברוה"ק 

לתכלית זו?

 .  פצ"ח שם.

1 .  ריש פרשתנו )רפצ"ו( – הובא בפרש"י עה"ת שם. 
 – )  הערה  )כנ"ל  הש"ס  דרשת  ג"כ  מביא  שרש"י  ואף 
יש לומר: א( בכל מקום פירש רש"י את המוכרח על אתר. 
התיבות  לפני  הפרשה  סתימת  לי'  שקשה  הפרשה  בריש 
"ויחי יעקב” מוכרח לפרש שנסתם הקץ מיעקב; משא”כ 
בהפסוק "ואגידה לכם” שמוכרח רק לנסתלקה ממנו שכינה. 
ב( הפירוש ד”נסתלקה ממנו שכינה” הוא רק לפי’ הא’ ברש”י 
ריש פרשתנו בטעם סתימת פרשה זו, ולא להפירוש שנסתם 

ממנו הקץ.

  .  כן מפרש ביפ"ת המשל בב"ר פצ"ח שם )וגריס "ד"א 
משל כו'"(. אבל ראה הנסמן במנח"י )אלבק( לב"ר שם.

או יש לומר: שכינה – מלשון ושכנתי 
בתוכם   . כלומר, הכח "להשכין” את גילוי 

הקץ למטה – לבניו   [.

יש להבין: לפי כל הדיעות, יכול הקדוש-
הקץ  מגילוי  יעקב  את  למנוע  ברוך-הוא 
לבניו גם כאשר הקץ ידוע לו, ומדוע, לפי 

הדיעה הראשונה, "נסתם” הקץ מיעקב?

אי גילוי הקץ – לתועלת במצב זה

ג. מכל האמור לעיל מובן, ששני האופנים 
יכולים   – אי-גילויו  או  הקץ,  גילוי   –

להועיל לישראל בעבודתם הרוחנית.

מן  אחד  הוא  שיעקב  כיון  כן:  על  יתר 
נעשו  ולא   .. המרכבה  הן  "שהן  האבות, 
מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם”   , 
לגלות...”,  יעקב  ש”ביקש  לומר  הכרחי 
אז  שגם  הקדוש-ברוך-הוא,  לרצון  בהתאם 

היה יעקב מרכבה לו.

ליעקב  איפשר  לא  והקדוש-ברוך-הוא 
לגלות את הקץ, כי במצב שבו היו שרויים 

שם  על  ב(:  )נז,  פמ"א  תניא  וראה  ח.  כה,  תרומה    .  
ששוכנת ומתלבשת.

ענינים,  ולא בשאר  דגילוי הקץ,  זה  בענין  וג"ז רק    .  
ג”כ  עפ”ז  )ומתורצת  נבואה  עניני  בכמה  המשיך  שהרי 
הוספת רש”י "והתחיל לדבר דברים אחרים” – דלכאורה 
תמוה, למאי נפק”מ כאן, ומאי קמ”ל? – כי בזה מדגיש 
שבדברים אחרים לא נסתלקה ממנו שכינה(. וראה בארוכה 

בכ”ז לקו”ש ח”י ע’     ואילך.

  .  תניא פכ"ג.
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2. Помнил ли Яаков?
Необходимо понять еще одну вещь.

Мудрецы дают две трактовки того, что 
именно произошло с Яаковом:

1) Конец времен сокрылся и от са-
мого Яакова, как сказано в Мидраше 6: 
"Собрался открыть им конец времен, и 
сокрылся он от него" (то же сказано в 
Мидраше к началу нашей главы 7: "Хотел... 
и был он скрыт от него").

2) От Яакова конец дней не был 
скрыт, но он все-таки не открыл его своим 
детям7*.

[Вероятно поэтому Талмуд, рассказывая 
об этом эпизоде, выражается: "Хотел Яа-
ков открыть... но покинула его Шхина", а 
не просто "и скрылся от него (срок кон-
ца времен)", так как по версии Талмуда, 
от Яакова конец времен не был скрыт; от 
него лишь ушла Шхина, и это стало для 
него знаком, что на Небесах не хотят, что-
бы он открыл конец времен.

Можно объяснить иначе. Слово Шхи-
на означает "пребывание", как сказано 
про Мишкан 8: "И буду Я пребывать (ве-
шаханти) среди них".То есть слова "по-
кинула его Шхина" можно трактовать как 
"ушла от него сила, возможность спустить 

6. Мидраш раба, 98:2.
7. Мидраш раба, 96:1.
7*. Так объясняет Яфе тоар притчу в Берейшит 

раба, 98:2.
8. Шмот, 25:8.

известие о конце времен вниз (к своим 
детям) и заставить его пребывать в этом 
мире"].

Всевышний, бесспорно, мог помешать 
Яакову открыть конец времен своим де-
тям, даже если бы Яакову он остался из-
вестен. Зачем же (согласно первому мне-
нию) эта информация скрылась от самого 
Яакова?

3. Лучше не знать
Подытожив сказанное выше, можно сде-

лать вывод, что оба варианта – открыть 
конец времен или не открыть его – могли 
бы принести потомкам Яакова пользу (в 
их духовном служении).

Более того, Яаков был одним из тех са-
мых праотцов, которые всю жизнь были 
исключительно "колесницей" 9 для испол-
нения воли Творца. Значит, тот факт, что 
Яаков хотел открыть это своим детям (до 
того момента, когда ушла Шхина), тоже 
соответствовал воле Всевышнего, которой 
Яаков в любой момент полностью подчи-
нялся.

И все же Всевышний не позволил Яа-
кову открыть конец дней, потому что в 
этой ситуации требовался другой подход, 
согласно которому конец дней не должен 
быть открыт.

9. Праотцы названы в Мидраше "колесницей": это 
символ беспрекословного подчинения. Колесница 
едет туда, куда желает возница, не имея собствен-
ных желаний и интересов, так же и наши праотцы 
выполняли волю Всевышнего.
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הקץ,  יתגלה  שלא  צורך  היה  ישראל  בני 
ובכך היתה התועלת לישראל גדולה יותר.

ועל כך ישנן שתי דעות: לפי דיעה אחת 
היה גם יעקב עצמו זקוק לתועלת זו, ולכן 
השניה  הדיעה  לפי  הקץ;  ממנו”  "נתכסה 
לא  ולכן  השבטים,  רק  זו  לדרך  נזקקו 

הוסתר הקץ מיעקב עצמו.

יעקב רצה לגלות שיציאת 
מצרים היא הקץ

חז”ל     דברי  לפי  זאת  להסביר  ניתן  ד. 
על הפסוק    "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך 
מכון לשבתך פעלת ה’...”, שאילו זכו היה 
כבר  ישראל  את  מביא  הקדוש-ברוך-הוא 
לשבתך  ל”מכון  מצרים,  יציאת  בעת  אז. 
פעלת ה’”, ולגבי "בנינא דקב”ה” לא יתכן 
חורבן וגלות, והגאולה מגלות מצרים היתה 
אחריה  שאין  השלימה  האמיתית  הגאולה 

גלות 7 .

יוצא, שבאותה עת היה הקץ )"אילו זכו”( 
בזמן יציאת מצרים.

ולפי זה ניתן להסביר את המאמר "ביקש 
רצה  שהוא  הימין”,  קץ   .. לגלות  יעקב 
לגלות את הקץ כפי שהיה צריך להיות אז 

– בזמן יציאת מצרים.

  .  זח"ג רכא, א.

  .  בשלח טו, יז.

7 .  ראה גם עירובין נד, א. שמו"ר רפל"ב. ועוד.

קבוע  היה  מצרים  יציאת  זמן  והרי 
הקדוש-ברוך-הוא  שהרי   – וידוע    

זרעך בארץ  יהיה  גר  "כי  הבטיח לאברהם 
כן  ואחרי   .. שנה  מאות  ארבע  להם...  לא 
יצאו...”    – ומה צריך היה יעקב לגלות?

ידעו  ישראל  בני  להסביר:  יש  זאת  על 
ייצאו  הם  שנה”  מאות  "ארבע  שלאחר 
)אילו  תהיה  שזאת  ידעו  לא  אך  ממצרים, 
גלות 1 ,  נצחית שאין אחריה  גאולה  זכו( 
ואת זאת רצה יעקב לגלות שיציאת מצרים 

היא הקץ.

לגלות  ברצותו  יעקב  מטרת  מובנת  בכך 
את  ישמעו  הם  כאשר  הקץ:  את  לבניו 
הבשורה הטובה, ש”קץ הימין” קרוב ביותר, 
הם ישתדלו להשאר במצב של "זכו”, ויזהרו 
יגרום  "שמא  של  חשש  יהיה  שלא  מאד 

החטא”   , שיגרום ח”ו לעיכוב הקץ   .

  .  ראה גם גו"א ריש פרשתנו.

  .  לך טו, יג-יד.

דלך  עה"פ  וש"נ(  יז.  פמ"ד,  )ב"ר  ממחז"ל  ולהעיר    . 1
שם )יב( "אימה גו'" דקאי על ד' מלכויות )וראה רש"י שם, 

יד(. ועוד.

  .  ברכות ד, א. פרש"י וישלח לב, יא.

)שמא  זה  ש"ענין  לפיהמ"ש,  הרמב"ם  בהקדמת    .  
לא  אבל  הנביא",  ובין  הקב"ה  בין  אלא  אינו  החטא(  יגרום 
טובה  בבשורה  אדם  לבני  להבטיח  לנביא  הקב"ה  "שיאמר 
"לא  דא"כ  יקים",  לא  כן  ואחר  תנאי  בלא  מוחלט  במאמר 
יהי' נשאר לנו מקום לקיים בו אמונת הנבואה". אבל אין זה 
שייך לעניננו, כי בנדו"ד לא היתה נבואה, יעקב לא הי' צורך 
לראי' שיודע עתידות, ואין שייך כאן כלל "לקיים .. אמונת 
הנבואה". ופשוט. ולהעיר מרמב”ן בא )יב, מ( וראה הנסמן 

לקמן הערה    )ע”ד החסידות(.

3
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И на этот счет существуют два мнения: 
по одному мнению, эта польза нужна 
была не только детям, но и самому Яако-
ву, и поэтому даже от него скрылся конец 
дней; по другому мнению, в этом нужда-
лись лишь его сыновья, и поэтому от са-
мого Яакова знание не было скрыто.

4. Окончательный Исход
Можно дать следующее объяснение это-

му:

Стих 10 "Введешь их и насадишь их на 
горе удела Твоего, на месте, что жилищем 
Ты сделал Себе" наши мудрецы истолко-
вали так 11: если бы сыны Израиля того за-
служивали, Всевышний уже тогда (выводя 
из Египта) привел бы их к такому Храму, 
который "жилищем Он сделал Себе".

Как известно, строение, возведенное са-
мим Всевышним, не может быть разруше-
но (и, соответственно, исключает возмож-
ность изгнания). Получается, что исход из 
Египта мог бы стать истинным и полным 
Избавлением, после которого уже не будет 
изгнания.

Выходит, что на тот момент конец вре-
мен приходился (если евреи того заслу-

10. Шмот, 15:17.
11. Зога́р, ч. 3, стр. 221.

жат) на время исхода из Египта. На этом 
основании можно предположить, что Яа-
ков собирался открыть своим детям конец 
дней, актуальный на тот момент, т.е. рас-
крыть, когда они выйдут из Египта.

Однако время исхода из Египта было 
уже назначено и даже известно, ведь 
Всевышний обещал Авраѓаму 12: "…при-
шельцами будет потомство твое в земле 
чужой... четыреста лет... а затем выйдут...". 
Что же тогда собирался Яаков открыть?

Сыны Израиля знали, что спустя четы-
реста лет они выйдут из Египта, но не 
знали, что это будет (если удостоятся) 
вечное Освобождение, которое не сме-
нится очередным изгнанием. Именно это 
хотел Яаков открыть своим детям: исход 
из Египта может стать окончательным Из-
бавлением.

Тогда становится ясно, с какой целью 
собирался Яаков открыть своим детям ко-
нец дней: услышав добрую весть о том, 
что конец дней особенно близок, они бу-
дут усердно стараться быть этого достой-
ны, будут очень осторожны, чтобы, не дай 
Б-г, не упустить шанс и не задержать ко-
нец времен своими грехами.

12. Берейшит, 15:13-14.
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מטרת יעקב – הקדמת הקץ

ה. אבל בהסבר זה אין די:

פטירת יעקב אבינו היתה כמאתיים שנה    
גורם  היה  הקץ  וגילוי  מצרים  יציאת  לפני 
לאותו דור של בני ישראל להתעצב, כי לפי 
שנה”   ,  ועשרים  מאה  ימיו  ש”והיו  הטבע 
 – הזה  בעולם  בחייהם  הקץ  יגיע  לא 

וחזרה, אפוא, הקושיה למקומה?

ברצונו  יעקב  שמטרת  להסביר,  יש  לכן 
בני  ידעו  כאשר  היתה:  הקץ  את  לגלות 
תלוי  שהדבר  הקץ,  גילוי  על-ידי  ישראל, 
ב”זכו”, הם היו מגבירים את עבודת ה’ – 
את ה”זכו” – והתחזקות זו היתה גורמת 
הקץ  לפני  תגיע  שהיא  הגאולה,  להקדמת 
הקבוע, כדברי חז”ל   : "זכו – אחישנה”.

ביציאת מצרים  מוצאים  לכך  דומה  ענין 
שגלות  לכך  הסיבות     מן  אחת  עצמה: 
מצרים ארכה רק רד”ו שנה – ולא ארבע 
מאות שנה, כפי שנקבע בברית בין הבתרים 
– היא, כי קושי השעבוד השלים את מנין 

ארבע מאות השנים.

יצי"מ עברו רד"ו    .  שהרי מירידת יעקב למצרים עד 
שנה )רש"י לך טו, יג. מקץ מב, ב )מתנחומא וב"ר עה"פ(. 
בא שם(, ובעת שביקש יעקב לגלות את הקץ עברו י"ז שנה 

מעת הירידה למצרים.

  .  בראשית ו, ג.

  .  סנהדרין צח, א. הובא בפרש"י ישעי' ס, כב.

ז.  ג,  שמות  שם.  )לך  עה"ת  ש"ך  שם.  לך  רלב"ג    .  
בא שם(.

את  הקדימה  בשעבוד  שהתוספת  וכשם 
הגאולה  היתה  שכן 7 ,  ומכל  כך,  הגאולה, 
יותר באמצעות התוספת בענינים  מוקדמת 

טובים, ב”זכו”   .

יעקב ביקש גאולה מהירה, 
הקב”ה – גאולה שלימה

ממנו שכינה”,  "נסתלקה  זאת  למרות  ו. 
ויעקב לא הורשה לגלות את הקץ. ההסבר 

לכך הוא   :

שלמות עבודת האדם, שבאמצעותה הוא 
מגיע ל”זכו”, היא, שהעבודה היא "מלאכתך 
רוצה  "אדם  חז”ל 1   כדברי  תעשה”,  אשר 
בקב שלו מתשעה קבים של חבירו”. אמנם, 
דשמיא,  לסייעתא  נזקקים  עבודה  בכל 

7 .  דמרובה מדה טובה )סוטה יא, א(.

  .  וגם ע"פ פשש"מ מובן שאפ”ל כן, כפרש"י 
אף  הרעב”,  וכלה  כו’  יעקב  שבא  "מכיון  יט(  מז,  )ויגש 

שהי’ צ”ל הרעב עוד חמש שנים.
שביקש  הטעם  ע”פ פשש”מ  הביאור  שזהו  אפ”ל  ועפ”ז   

יעקב לגלות את הקץ
 ]דאין לתרץ בפשש”מ )כנ”ל ס”ד( שהכוונה לזמן דיצי”מ, 
יצי”מ  זכו היתה  זה דאילו  שהרי בפרש”י לא הובא מחז”ל 
גאולה נצחית, ואדרבה, מפרש”י )דלעיל הערה 1 . וראה גם 

רש”י שמות ג, יד( משמע הפכו[
)שזה מראה  יודעים שהקץ רחוק כ”כ  היו  בניו  כי באם   
גודל החטאים שגרמו לזה( היו מוכיחים את יוצאי חלציהם 
)לא רק להשמר מחטאים גדולים כאלה, כ”א גם( שיוסיפו 
בתומ”צ כדי לזרז ולהקדים את הקץ )אף שלא היו מגלים 

אותו להם(.

  .  עיין ביאור באופן אחר – מאמרי אדה"ז הקצרים 
ערך קץ )ע' תקלט(.

1 .  ב"מ לח, א.

4
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5. Приблизить Исход
Но и теперь не все детали ясны. 

Смерть Яакова произошла приблизи-
тельно за 200 лет до исхода из Египта. 
Сообщение о том, что конец дней про-
изойдет через пару сотен лет, тоже могло 
вызвать у того поколения упадок духа: на 
тот момент длительность жизни челове-
ка, как правило, не превышала 120 лет, а 
значит, никто из них до этого момента не 
дожил бы. Таким образом, вопрос все еще 
остается в силе.

Поэтому надо сказать, что Яаков пре-
следовал следующую цель: если евреи уз-
нают, что срок окончательного Избавления 
зависит от их заслуг, они станут служить 
Всевышнему с еще бóльшим рвением, и 
это приведет к преждевременному Из-
бавлению; как сказали наши мудрецы 13: 
"Если заслужат – ускорю Я его".

Нечто подобное действительно произо-
шло с самим Исходом из Египта: одна из 
причин, по которым пребывание сынов 
Израиля в Египте длилось лишь 210 лет 
против обещанных четырехсот, в том, что 
недостающие годы были компенсированы 
тяжестью рабства.

Если тяжесть рабства была способна 
ускорить Избавление, то тем более его 
могли бы приблизить добрые дела и за-

13. Талмуд, Санге́дрин, 98а.

слуги 14.

6. Яаков хотел быстро, 
а Б-г - полноценно

И все же "покинула его Шхина", и Яа-
кову не было позволено раскрыть конец 
времен. Объяснение этому в следующем.

Совершенным является лишь такое слу-
жение человека, которое делается своими 
силами – "Работа, которую ты делаешь". 
Выражаясь словами наших мудрецов 15, 
"человек предпочитает одну меру своего, 
нежели девять мер чужого". При любой 
работе обязательно нужна помощь Свы-
ше, и "если бы Всевышний не помогал 
человеку [он бы не сумел преодолеть свое 
дурное начало]" 16. Однако помощь Свыше 
может быть предоставлена в двух вариан-
тах:

14. Подобное мы встречаем также с связи с го-
дами голода в Египте: их должно было быть семь, 
но когда через два года голода Яаков поселился в 
Египте, он принес с собой благословение, и голод 
прекратился, сократившись на пять лет (см. Раши к 
Берейшит, 47:19).

Таким образом можно понять простой смысл того, 
для чего Яаков хотел раскрыть тайну конца времен 
(согласно простому смыслу Торы, срок Избавления 
– не время Исхода, а более поздние времена, и 
это ясно из комментария Раши). Если бы сыновья 
Яакова знали, что этот срок еще не близок, но его 
можно приблизить, то влияли бы на своих потом-
ков, чтобы те умножали свои заслуги и приближали 
срок Избавления.

15. Талмуд, Бава мециа, 38а.
16. Талмуд, Кидушин, 30б.
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עוזרו...”,  הקב”ה  "אלמלא  חז”ל     כמאמר 
אך יש בכך שתי דרכים   :

האדם  אצל  מורגש  מלמעלה  הסיוע  א( 
ה’  עבודת   – לדוגמא  עבודתו.  בשעת 
תשובה,  ימי  עשרת  כגון:  רצון,  בעתות 
שאז הקדוש-ברוך-הוא "בהמצאו .. בהיותו 

קרוב”   , או שבת ויום-טוב בכלל.

שאחר  האדם  לעבודת  גורם  הסיוע  ב( 
כך, אבל בשעת העבודה אין הסיוע מורגש, 
 – עצמית  ביגיעה  היא  העבודה  כאילו 
כגון: בת-קול שבאמצעותה מתעוררים אצל 
האדם הרהורי תשובה   , המביאים לידי כך, 

שהוא יתחזק בתורה ובעבודתה אחר כך.

ממנו  ש”נסתלקה  לכך  הסיבה  זוהי 
לבניו,  הקץ  את  יעקב  גילה  אילו  שכינה”: 
)על-ידי  ה’  בעבודת  התחזקותם  היתה  לא 
ויגבירו  שישארו  להבטיח  כדי  הקץ  גילוי 
שלו”  "קב  בבחינת  "זכו”(  של  המצב  את 
מעורבת  היתה  אלא  שלהם,  עבודה   –
כאן עזרה מלמעלה. לפיכך "נסתלקה ממנו 

  .  קידושין ל, ב. סוכה נב, ב. וראה ויק"ר )פכ"ז, ב(: מי 
הקדימני ואשלם כו'.

  .  ראה בארוכה ד"ה ויגש תרס"ו וד"ה וה' אמר המכסה 
תרס"ז.

  .  ר"ה יח, א.

  .  ראה כתר שם טוב הוספות סע"ט, וש"נ.

שכינה”, כדי שעבודת ישראל תיעשה במצב 
של סילוק השכינה והסתרת הקץ – בכח 

עצמם   .

יעקב רצה למהר את היציאה מן הגלות 
– אף אם תיפגם אולי שלמות העבודה, 
הגלות,  מן  לצאת  יוכלו  זאת  עם  אבל 
מערוות הארץ, מהר יותר, ולהכנס לגאולה 
האמיתית והשלמה. כך אפשר להסביר את 
לגלות...” –  יעקב  "ביקש  בביטוי  הדיוק 
גם מלשון בקשה: יעקב ביקש מאת הקדוש-

ברוך-הוא שיתגלה הקץ, כדי שבני ישראל 
ביאת  להם  ותובטח  בעבודתם  סיוע  יקבלו 

הגאולה במהרה.

שהגאולה  רצה,  הקדוש-ברוך-הוא  אך 
בשלמות  תלוי  זה  ודבר  מושלמת,  תהיה 
"נסתלקה  ולכן     ישראל,  של  עבודתם 
יתר שלמות  ממנו שכינה”, דבר המאפשר 

בעבודה הרוחנית, כדלעיל 7 .

  .  גם י"ל – בכדי שתהי' עבודתם לא בשביל השכר 
דהקדמת הקץ.

  .  ראה גם לקו"ש ]המתורגם[ חט"ו ע' 7   ואילך.

7 .  עד"ז מצינו ביצי"מ שבנ"י בקשו להקדימה ולוותר על 
הרכוש גדול והקב"ה אמר שצ"ל דוקא ברכוש גדול )ברכות 

ט, סע"א ואילך(.
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1) Помощь Свыше чувствуется че-
ловеком в момент самой работы. Таково, 
например, служение Творцу в особые мо-
менты благоволения на Небесах, как Де-
сять дней раскаяния, когда Всевышний 
близок к людям, и человек это чувствует; 
или служение в шабат и праздники, кото-
рые излучают особую атмосферу.

2) Человеку предоставляется по-
мощь Свыше, и она дает силы на слу-
жение, которое последует позже. Такая 
помощь не ощущается в момент самого 
служения Б-гу, и человек вкладывает в 
него собственный труд. Пример этому – 
тот призыв Свыше, в результате которого 
у человека появляется стремление совер-
шить раскаяние, после чего он укрепляет-
ся и вкладывает силы в исполнение Торы 
и заповедей.

Вот почему "покинула его Шхина": 
если бы Яаков открыл своим детям ко-
нец времен, их укрепление в служении 
Всевышнему (чтобы быть уверенными, 
что удостоятся Избавления при выходе из 
Египта) не было бы "своей мерой", сво-
им служением; здесь была бы замешана 
помощь Свыше (их осведомленность в 
этом). Поэтому "покинула его Шхина", 
чтобы служение евреев выполнялось без 
раскрытия Шхины и без ведома о конце 

времен – собственными силами 17.

Яаков хотел ускорить исход из изгнания 
– пусть даже ценой несовершенного слу-
жения своих детей. Главное, что благодаря 
этому они смогут поскорее выйти из из-
гнания (тем более, Египет являлся самым 
нечистым местом земли), удостоиться ис-
тинного и полного Избавления.

Так можно объяснить,что именно Яа-
ков хотел [дословно "просил" 18] открыть: 
Яаков просил Всевышнего позволить от-
крыть конец дней, чтобы сыны Израиля 
получали помощь в своем служении, и им 
было бы гарантировано скорое Избавле-
ние.

Однако Всевышний хотел сделать Из-
бавление совершенным, но это полностью 
зависит от совершенства служения евреев. 
Поэтому "покинула его Шхина", что по-
зволило достичь большего совершенства в 
служении Б-гу, как уже объяснялось 19.

17. Кроме того, таким образом духовная работа 
будет осуществляться не ради того, чтобы удосто-
иться преждевременного Избавления (прим. Ребе).

18. В оригинале во фразе "Хотел Яаков открыть…" 
слово "хотел" передается глаголом бикеш, основ-
ное значение которого – "просил".

19. Подобно этому, еврейский народ был готов 
покинуть египетское рабство, не дожидаясь обе-
щанного богатства, однако Всевышний требовал 
задержаться ради того, чтобы выйти с большим бо-
гатством (прим. Ребе). Подробней о духовной цен-
ности богатств, вынесенных из Египта, см. беседу 
на главу Ваигаш ("С большим имуществом").
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גאולה נצחית רק ע”י יגיעה עצמית

ז. יש בכך ענין עמוק יותר:

מושגת  הגאולה  ששלימות  העובדה 
באמצעות עבודת ישראל במצב של סילוק 
השכינה, ביגיעת עצמם, איננה בגלל קשר 
ובין הגאולה,  זו של עבודה  צדדי בין דרך 
של  ה”קץ”  תלוי  זו  בעבודה  שדוקא  אלא 

הגאולה הנצחיית, שאין אחריה גלות:

כדי שהגאולה תהיה נצחית ללא שינויים, 
אותה  המביאה  ישראל  עבודת  גם  צריכה 
"לא  של  באופן   – לכך  דומה  להיות 

שניתי”.

עקב  נעשית  העבודה  כאשר  ולכן: 
הסיוע מלמעלה ולא ביגיעה עצמית, אין    
ייעלם הסיוע  "נצחיות” בעבודה, כי כאשר 

מלמעלה, עלול האדם להידרדר בדרגתו.

מאתערותא  נובעת  העבודה  כאשר  רק 
של  בכוחו  מלמטה,  )התעוררות  דלתתא 
יכולה  והיא  האדם(, היא "דבר המתקיים”, 
להביא לגאולה קיימת ונצחית, שאין אחריה 

גלות.

  .  ראה בכ"ז לקו"ת ויקרא ב, סע"ב ואילך. וראה לקו"ש 
]המתורגם[ חי"ז ע'     ואילך.

יעקב – בדרגה של שלמות

גיסא:  לאידך  הסבר  דרוש  זה  לפי  ח. 
מה חשב יעקב מלכתחילה, כאשר "ביקש” 
שיגרום  דבר  לבניו,  הקץ  את  לגלות 
מתאים  גורם  שאיננה  בעבודה  להתחזקות 

לגאולה האמיתית?

ההסבר לכך )בדרך החסידות( הוא:

ידוע    שדרגת יעקב היא "אצילות”, שזהו 
וכיוון  עולם האחדות ש”לאחרי הבירור” 1 . 
במיוחד  הבירור,  לאחר  כבר  הוא  שיעקב 
בשיא  היה  הוא  כאשר  לפטירתו,  בסמוך 
לשלימות  הגיע  כבר  הוא   – שלמותו    
שלו”  "קב  היה  כבר  ואצלו  בעבודתו, 
לתוספת  הקץ  גילוי  יביא  שאצלו  הרי   –

בשלמות עבודתו.

הקץ  את  לגלות  יעקב  רצה  זו  מסיבה 
בדרגה  שרויים  בניו  שגם  בסוברו,  לבניו, 
זו. כפי שנאמר בגמרא    בהמשך, שכאשר 
ראה יעקב ש”נסתלקה ממנו שכינה”, ושלא 

ס'  וראה  ובכ"מ.  ב.  יז,  צו  לקו"ת  ויצא.  ס"פ  תו"א    .  
הליקוטים )צ"צ( ע' יעקב אות יג.

1 .  ראה תו"א ג, א-ב. ובכ"מ.

  .  ראה אגה"ק סי' כח. סידור שער הל"ג בעומר דש, 
סע"ב ואילך. ועוד.

  .  פסחים שם.

6



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ВАЙЕХИ

●

6

7. Вечное Избавление 
– своими руками

Рассмотрим эту идею глубже. 

Итак, избавление будет совершенным, 
благодаря тому, что евреи служат Всевыш-
нему собственными силами, в состоянии 
сокрытия Шхины, и это не случайность. 
Надо понимать, что только такое служе-
ние может привести к истинному, вечно-
му Избавлению, за которым не последует 
очередное изгнание.

Чтобы избавление было вечным, без из-
менений, служение евреев, приводящее к 
этому избавлению, должно быть таким же 
неизменным и стабильным.

Когда работа выполняется посредством 
помощи с Небес, а не собственными уси-
лиями, в ней нет постоянства, так как при 
исчезновении помощи Свыше человек 
может, не дай Б-г, потерять достигнутый 
уровень.

Когда служение человека является след-
ствием "пробуждения снизу" (личной ини-
циативы и собственных сил), оно является 
неизменным и стабильным, а значит, при-
ведет к неизменному, вечному избавлению, 
после которого уже не будет изгнания.

8. Яаков – само совершенство
Однако в таком случае становится непо-

нятным другое: в чем заключалась изна-
чальная логика Яакова, пожелавшего рас-
крыть конец времен своим детям, если он 
понимал, что это приведет к недостаточно 
совершенному служению Творцу, которое 
не способствует истинному, вечному Из-
бавлению?

Ответ можно найти в учении хасидизма.

Как известно, духовная ступень Яакова 
– мир Ацилут, который является одним 
целым со Всевышним, он совершенен и 
не нуждается в дополнительном исправ-
лении. Яаков символизирует тот этап, на 
котором все уже исправлено (тем более 
перед уходом из жизни, когда он достиг 
совершенства в служении Творцу). Он уже 
достиг в своем служения совершенства, 
у него "своя мера" уже имеется. Поэтому 
открытие конца времен не было для него 
чем-то, что привело бы его служение Б-гу 
к совершенству, оно могло поднять его ра-
боту лишь к большему совершенству.

По этой причине Яаков хотел открыть 
конец времен своим детям, считая, что 
и его сыновья находятся на его уровне. 
Как Талмуд рассказывает далее 20, когда 
Яаков увидел, что "покинула его Шхина", 
и ему не дано открыть срок конца вре-
мен, он сразу сказал: "Может быть, есть 
в моем ложе ущерб?" (т. е. не все дети 
праведны) 21.

На этом основании можно понять и два 
приведенных выше мнения (в п. 2) по по-
воду того, сокрылось ли знание о конце 
времен от самого Яакова или нет.

В Мидраше говорится, что "скрылся от 
него конец времен", так как Всевышний 
хотел, чтобы и сам Яаков испытал пре-
имущество служения собственными сила-
ми, и тем самым показал своим сыновьям 
преимущество служения Б-гу, когда они 
не знают конец времен.

20. Псахим, там же.
21. В контексте объясненного это значит: "Может, 

не все мои дети достигли моего духовного уровня?"
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אמר  הוא  לבניו,  הקץ  את  לגלות  הורשה 
מיד    "שמא חס ושלום יש במטתו פסול”   .

שהובאו  הדיעות  שתי  גם  יובנו  זה  לפי 
לעיל, אם הקץ הוסתר )גם( מיעקב, אם לאו:

במדרש נאמר ש”נתכסה ממנו הקץ”, כי 
הקדוש-ברוך-הוא רצה שגם יעקב יחוש את 
היתרון שביגיעה עצמית, ובכך יראה לבניו 
את היתרון שבעבודתם כאשר הם לא יידעו 

את הקץ.

ממנו  ש”נסתלקה  היא,  הגמרא  דעת 
שכינה”, אך לא הוסתר ממנו הקץ – כי 
אצל יעקב עצמו היתה כבר השלמות, אשר 

אליה הגיעו בניו על-ידי הסתרת הקץ.

לבקשת יעקב היתה השפעה "מקיפה”

לכך  גרם  הקדוש-ברוך-הוא  אמנם  ט. 
מן  אבל  לבניו,  הקץ  את  יגלה  לא  שיעקב 
בהיותו  לגלות...”  יעקב  ש”ביקש  העובדה 
מובן,  הקדוש-ברוך-הוא,  לרצון  מרכבה 
ש”ביקש .. לגלות קץ הימין” היה )גם אז( 

בהתאם לרצון הקדוש-ברוך-הוא.

חוזרת  אינה  צדיק  בקשת  יתר-על-כן   : 
למטה.  השפעה  לכך  היתה  ובודאי  ריקם, 
בתורה  הדבר  שנקבע  כיוון  ועוד:  זאת 

  .  וגם לפי הסיום שם "אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד 
כך אין בלבנו אלא אחד" – ה"ז רק "כך", בכ"ף הדמיון 

)סה"מ קונטרסים ח"ב תלט, ב. וראה תו"א פד, ד. פז, ג(.

  .  שיש לפרשו "פסול" בערך "מטתי" ומדרגתי.

  .  בהבא לקמן ראה גם לקו"ש ח"י ע' 71 - .

נצחית  הוראה  זאת  הרי  הוראה(,  )מלשון 
לכל הדורות –

רבינו,  משה  אצל  שמוצאים     כשם 
נא  אעברה  "ואתחנן...  שבקשתו  שלמרות 
ראיה  לישראל  לאפשר   – ואראה...” 7  
ישראל  בני  )כי  באלקות – לא התמלאה 
בלבד,  שמיעה  של  לדרגה  אז  ראויים  היו 
"ועתה ישראל שמע...”   (, בכל זאת הביאה 
בקשתו לידי כך שיתקיים אצל בני ישראל 
לפחות,  "מקיף”  של  באופן  הראיה  ענין 

ואצל יחידי סגולה – גם בפנימיות   ,

בדומה לכך יש לומר לגבי יעקב: העובדה 
לבני  אפשרה  הקץ”  את  לגלות  ש”ביקש 
של  באופן  הקץ  לגילוי  להגיע  ישראל 
חרות  של  בדרך  ה’  עבודת   – "מקיף” 
יחידי  ואצל  ומהיצר-הרע,  העולם  מאומות 
מגדולי  שכמה   – בפנימיות  גם  סגולה 
וכדומה 1 (  רמב”ם  רס”ג,  )כגון:  ישראל 

חישבו קצין   .

ואתחנן.  ר"פ  ואוה"ת  לקו"ת  בארוכה  בכ"ז  ראה    .  
שעה"ת לאדהאמ"צ ח"ב חינוך. ס' הליקוטים )צ"צ( ע' משה 

)ע' א'תרפ ואילך(.

7 .  ר"פ ואתחנן.

  .  שם ד, א.

  .  ראה שעה"ת חינוך שם פ"ט ואילך. אוה"ת שם ע' 
עח. ריש ע' ק. ע' קח.

1 .  וידוע המאמר ואת האלף ושבע – לאדה"ז. וראה 
תורת שלום ע' 7  . וראה הערות הרב מרגליות בשו"ת מן 
השמים )ירושלים תשי"ז( סע"ב שקיבץ הקצין דכו"כ מגדולי 
ישראל. – העירני חכם א' שבס' דבר נצב )להררנ"צ בראך 
מקאשוי. נ.י. תשל"ח( פ' תולדות ובהר מחשב הקץ לשנת 

תשמ"ב.

)סנהדרין צז,  בנוגע לכל ישראל שאמרז"ל    .  משא"כ 
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Но по мнению Талмуда, когда "поки-
нула его Шхина", от него не был скрыт 
конец времен, ибо сам Яаков уже достиг 
того совершенства, к которому его сыно-
вья придут благодаря тому, что будущее от 
них скрыто.

9. Просьба Яакова помогла
Всевышний позаботился о том, чтобы 

Яаков не открыл своим детям будущее, но 
все же изначально Яаков хотел (и просил) 
его открыть, причем сам он был "колес-
ницей", т. е. полностью предан Всевыш-
нему (как упоминалось в п. 3). Это значит, 
что желание Яакова открыть своим детям 
конец дней уже тогда соответствовало 
воле Творца.

Более того, просьба праведника не быва-
ет безответной. Несомненно, она повли-
яла на окружающий материальный мир. 
Эти слова являются частью Торы (Тора 
от слова ѓораа – "указание"), а значит, это 
указание актуально для всех будущих по-
колений.

Нечто подобное мы находим у Моше. 
Его просьба "и умолял я Г-спода… Дай 
перейду я и посмотрю…" 22 в духовном 

22. Дварим, 3:23-25. Согласно простому смыслу 
Писания, Моше просил, чтобы Б-г дал ему перейти 

смысле подразумевала стремление по-
зволить евреям видеть Б-жественность 23. 
Несмотря на то что его просьба не была 
выполнена (евреи на тот момент были 
достойны лишь ступени восприятия слу-
хом 24: "А теперь, Исраэль, слушай..." 25), 
все же она привела к тому, что у каждо-
го еврея появилась возможность "видеть" 
Б-жественность (хотя бы на поверхност-
ном, неощутимом уровне, а у избранных 
людей - даже на ощутимом).

То же самое можно сказать и про Яа-
кова: то, что Яаков хотел открыть конец 
дней, позволило сынам Израиля достичь 
открытия конца дней хотя бы поверхност-
но, а некоторым – даже глубоко и осно-
вательно, и поэтому некоторые из наших 
величайших мудрецов (рав Саадья Гаон 26, 
Рамбам и др.) вычисляли, когда придет 
Избавление).

Ярден и увидеть Землю Израиля.
23. Ликутей Тора, Ваэтханан.
24. В учении хасидизма объясняется, что зри-

тельное восприятие является более высоким уров-
нем, чем восприятие слухом. Когда человек видит 
что-либо, это воспринимается как явная и незы-
блемая истина, но то, что он слышит,производит не 
столь сильное впечатление.

25. Дварим, 4:1.
26. Рав Саадья Гаон (882–942, Вавилония) – круп-

нейший га́лахический авторитет эпохи гаонов.



לקוטי שיחות    ●    ויחי

ההוראה: בקשת הגאולה

ישראל  לכל  הוראה  גם  נובעת  מכך  י. 
של  הענין  להיות  שצריך  הדורות,  בכל 
"ביקש .. לגלות .. קץ הימין”: יהודי צריך 
לרצות ולבקש    את גילוי הקץ, ובקשה זו 

רבות  אודותיה, מסייעת  והמחשבה  עצמה, 
בעבודת ה’.

שכאשר  במוחשיות,  רואים  אשר  כפי 
בא”  משיח  הנה  ש”הנה  ליהודי  אומרים 
ו”ווי וואנט משיח נאו” )=אנו רוצים משיח 
ותוספת  להתחזקות  הדבר  משפיע  עכשיו( 
בעבודת ה’, ולזהירות מיוחדת, שלא לגרום 
ח”ו  שיעכב  יגרום...”,  "שמא  חשש  לשום 

את ביאת המשיח.

ב. רמב"ם הל' מלכים פי"ב סה"ב( תיפח עצמן של מחשבי 
קיצין. וראה הראב"ע דניאל יא, למד. אוה"ת )להצ"צ( נ"ך 

ע' קפג. וראה לקו"ש חכ"ט ע'    ואילך.

  .  כנוסח התפלה ג"פ בכ"י )בימות החול( את צמח דוד 
עבדך מהרה תצמיח. ובכל תפלה – 

ותחזינה עינינו כו’. וראה לקו”ש ח”כ ע’    ,     ואילך.

נאמר  ענין:  עוד  לכך  נוסף  אלה  ובימינו 
הדבר  ואין  הקצין  כל  "כלו  בתורת אמת    
אומרת  הגמרא   – בתשובה”  אלא  תלוי 

בפשטות שהקץ כבר הגיע מזמן.

צריך רק שתהיה    "שעתא חדא”    – 
ה”פניה”    – של תשובה, שגורמת ל”ומיד 
"נאו”    –  ממש –  מיד  נגאלין” 7 ,  הן 

בעגלא דידן.

 )משיחות עשרה בטבת 

וש”פ ויחי תשמ”א(

  .  סנהדרין שם.

  .  ראה מאמרי אדה"ז הקצרים ע' ריב.

  .  זח"א קכט, א.

  .  מלשון וישע גו' לא שעה )ראה סה"מ קונטרסים ח"ב 
ע'   7. ועוד(.

7 .  רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

  .  בגימטריה ז"ן, א-ל הוי' – ראה בארוכה שיחת ש"פ 
צו, ה'תשמ"א.

●



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ВАЙЕХИ

●

10. Просить об Избавлении
Отсюда каждый еврей во всех поколени-

ях должен взять для себя урок. Мы обяза-
ны стремиться к открытию конца времен. 
Еврей должен желать и просить 27, чтобы 
конец времен раскрылся. Сама эта прось-
ба и мысли о ней очень сильно помогают 
в служении Всевышнему.

Нетрудно заметить: когда еврею говорят, 
что Мошиах вот-вот придет, что "мы хо-
тим Мошиаха сейчас", это вдохновляет и 
способствует росту в служении Всевыш-
нему, заставляет человека быть вниматель-
нее с самим собой, чтобы не случилось 

27. Как установлено в ряде благословений молит-
вы Шмоне Эсре.

ничего, что может задержать, упаси Б-г, 
приход Мошиаха.

В наше время ко всему этому добавля-
ется еще один факт: в Торе Истины ска-
зано 28, что "все сроки уже прошли, и те-
перь все зависит только от тшувы", т. е. 
Талмуд утверждает, что крайний срок уже 
давно наступил!

Нужно лишь посвятить совсем немно-
го времени: повернуть свою жизнь, со-
вершить тшуву, благодаря которой "сразу 
будут (евреи) избавлены", прямо сейчас, 
немедленно, в наше время!

(Из беседы 10 тевета и беседы в субботу 
главы Вайехи 5741 (1981) г.)

28. Талмуд, Санге́дрин, там же.





לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


