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תוכן לאמר, האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד״ה מאמר הי׳ אח״ז

שהכוונה אדמוה״ז של והתי׳ היו? כלם הרי לאמר הפי׳ מה בקושי׳ התחיל המאמר

מאדמוה״א מאמר והביא אמרתך לשוני דתען הענין אצלו אז תורה לומד כשאחד

מאז הרבה לנו חסר שמצוות למצוות, תורה בין ההפרש מה מאדמוה״ז ששמע

ענינם שמצוות אלא ח״ו לגרוע לא אדרבה להיות צריך הי׳ שלכאורה החרבן

וההפרש המצוות, מתמעטים ממילא לישראל ברצון שכשחסר ומובן רצה״ע

עד נשאר רוב ומל״ת חסר שרוב פ״ז רק נשאר ממ״ע מדוע לל״ת מצ״ע בין

יש רפואה דסממני הענין משא״כ תדיר אצלו דזהירות שהענינים מחולה המשל

וכו׳, הרבה כ״כ לקחת לו אסור לפעמים הבדלים

מענין שם דבר כו׳ פעמים כמה בכה במאמר שעה חצי ארך המאמר

נותנים שלא כאלו יש שנשאר אלו וגם מהמצוות כמה רק נשאר מדוע לכאורה

למעלה הקטרוגים שיש הסביר זה וענין הרבה) כאן (דבר לקיים זה את גם להם

מראים וזה מלומדה אנשים מצות בדרך רק מקיימים שנשארו אלו מצוות שגם

הדברים ג׳ על רק לא נפשם ומוסרים ומעכבים מונעים שיש שמקומות להם

הקטרוג מבטל וזה כו׳ באהוי״ר לבב ובטוב בשמחה מקיימים דמצוה . . שאלמלא

שיחה עוד הי׳ המאמר אחרי פנימי. ענין זה היהודים אצל המצוות שענין ומראה

. . להוסיף מקום פשוט לי ואין משפטים. פר׳ בענין קצרה

בשעטומ״צ חתן נהי׳ פירסט כהן...יצחק רפאל ר׳ ע״י ד״ש ממני תקבל בטח

בוגומילסקי... פסח שמואל וכן

h

תשכ“ד אדר ד‘

12 השעה תשכ״ד אדר ד׳ ב׳ ליום אור ב״ה,

לא החלטתי זאת בכל מכתב ממך קבלתי לא שעדיין הגם אחדשה״ט,

וממך. מהבית למכתב מחכה אני ממש יום שכל והגם מחר, על לחכות

כעת, לכתוב החלטתי לכן ביחידות הייתי בערך כשעה לפני והיום היות

חולף יום מיוחדות, חדשות ואין כרגיל הסדרים וכן בגשמיות טוב ב״ה שלומי כך

מהר. עובר כולו והזמן יום

לא עדיין אבל לך לשלוח הכנתי ואפי׳ יצאו כבר יתרו מש״פ השיחות

או מזה למעלה או דולר חצי יעלה זה ואז אויר בדאר לשלוח באם החלטתי

מש״פ השיחות יצאו ימים כמה בעוד גם עדיין, אצלי מונח זה ובכ״א בים לשלוח

כמה עוד יצאו הקרוב הזמן שבמשך אומרים בעזה״י. לך אשלחם וגם משפטים
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הספרים נתוסף אצלי בינתיים ג״כ, לך אשלחם בעז״ה ומסתמא מהמרכז ספרים

שוב, שם וסדרנו המרכז למחסן אבר ואלי׳ לוין אברהם עם הייתי זה ו׳ ביום גם

אור לקחתי אני ספרים ג׳ כ״א כמובן) (ברשות לקחנו אח״כ כשעתיים, ושהינו

הזמן שבמשך כך ב׳. חלק וקונטרסים תש״ח, המאמרים ספר להצ״צ, התורה

אקח הזמן במשך להשימם, מקום כאן לי אין כי לארץ לשולחם להתחיל אצטרך

כמובן. בשבילך גם

כמה במשפחה לנו יש הרי השבוע שכתבתי, מה בעד לעיקר אחזור וכעת

ומחר מאוע״ש, עד שנה לבת נהייתה מענדל. של לחי׳לע הי׳ היום הולדת, ימי

חמישי (וביום מענדל. רביעי וביום אני, מחרתיים עופר. של כמדמני כעת) א. (ז.

משפחתו כל עם מענדל שהיום כך יוסף. של מענדלע ששי וביום רבינו) משה

דקות. כמה היו לפני נכנסו הם ליחידות נכנסו

אח״כ וברכה, וכו׳ מהנשמע אותו שאל כ״ק לי ספר אח״כ שמענדל וכפי

(בלע״ר בליזינסקי״ טובה׳לע ”ילדה וענתה, לה קוראים איך טובה׳לע את שאל

לבסוף וגם התחילה כן ובסוף רצתה, ולא שמע להגיד לה אמר ואח״כ תשובה)

בחדר. השתובבה קצת היא רק רצתה, לא

הולדת יום רק הרבה כתבתי לא מאד קצר לזמן ,10:30 בשעה נכנסתי אני

יום כל חת״ת ג״כ לומד ?? מהסדרים חוץ ”בטח לומר והתחיל הלמודים, של והסדר

שלחן קצור ג״כ שאלמוד מהסדרים שחוץ לי, ואמר כן) לאות הראש עם (ונענעתי

שם. שנדפס סדורים ישנם בסדור הנדפס החיים ונתיב החיים דרך או למיגרס ערוך

כן ועניתי בשבת עלי׳ קבלתי אם אותי שאל אח״כ הצריכות. הלכות לדעת פשוט

השעורים על ואוסיף מנחה ולפני שחרית לפני צדקה אתן ההולדת שביום ואמר

זוכר (אינני ודא״ח הנגלה בלימוד והצלחה טובה שנה שיהי׳ וברך ובדא״ח, בנגלה

התפלה. עבודת וועגן טראכטען אנהייבן מ׳דארף און וסיים הברכה) נוסח בדיוק

היחידות. ע״כ

שהכנסתי הפתק על תשובה קבלתי שכן לי אמר המזכיר היום — אגב

כתוב רק שהי׳ לו וכמדמה זה את לחפש צריך אבל שי׳ אבא בנוגע שבועות לפי

. . הפתק אקבל הקרובים בימים בטח בכ״א עה״צ, אזכיר

h

תשכ“ד אדר י“ז

תשכ״ד אדר י״ז א׳ יום

ושוב לך, ות״ח נהנתי ומאד הפורים ביום קבלתי מכתביך את אחדשה״ט,
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כבר הסיבה, ומה מהבית, מכתב שום קבלתי לא שעדיין על מאד מאד אתפלא

במכתביך. לכה״פ אני ומתנחם האחרון מהמכתב עבר רב זמן

שזה לבד תבין אבל פורים אחרי מיד לך שאכתוב היה הראוי שמן האמת

קשה היה וממילא ערים היינו הקודם הלילה וגם שלם לילה אחרי מאד קשה היה

עדיין. הביתה כתבתי לא גם זו ומסיבה ולכתוב ו׳ ביום להתישב

הבחורים רק התועדו ראשונה לילה הפורים, כאן הלך איך בקצור לך אכתוב

וחשד״ב צויבל שי׳ אלימלך הת׳ עם בחדרנו התועדנו אנחנו וגם לעצמם בינם

אצל אכלתי למחרת הסעודה בערך. 4 שעה עד ערים היינו מאד יפה והי׳ ליפסקר

בגילי גם ובחורים משפחתו חתנם גם: היו מאד נעים והי׳ כהזמנתם ריבקין הרב

קצת). ופחות קצת יותר (בערך

את מכה שמשגיחים. דברים מיוחד אין אד״ש כ״ק אצל המגילה קריאת

8:30 בשעה התחילה התועדות הרגל. עם חלש מכה ורק (הכתובים) כמנהגים המן

זה אין כולם שלכותבם מובן ומאמר. שיחות י״א היו לערך. 2:30 בשעה ונסתיימה

הרב נוסע שהיום שמעתי אבל שיחה. מכל קצור עכ״פ לכתוב חשבתי אבל קל

לגמרי לכתוב שלא היות תשמעו. בטח וממילא טייפ אתו ולוקח לארץ גורודצקי

דקצור. קצור ממש אכתוב לכן א״א

הכריז אד״ש כ״ק אבל שכורים) היו (לא רגיל רוח — במצב הי׳ ההתועדות

אמר ההתועדות באמצע גם וכו׳. ב״ד אין ובפורים היות הגזירה בטל זו שבמסיבה

שאמרנו (ומובן ששם אלו בעד גם לחיים לאמר חב״ד לכפר השייכים אלו לכל

ג׳ ופרצת ב׳ מילים בלי א׳ שירים ג׳ בעצמו שר ההתועדות במשך לחיים) כולנו

נגלה עם מלאים היו שהשיחות ורק מיוחד משהו הי׳ לא וכך (בסוף) הושיעה

אחת שתורה ואיך יחד ודא״ח נגלה שמחבר איך רואים ממש כו׳ קבלה נסתר

היא.

וממש כלם התנפלו (מהמשקה) הרסן והורידו היות ההתועדות לאחר

למחרת מאחרת. שעה עד רקדו כלם מאד שמח והי׳ שכור הי׳ משנים אחד

כך). רגיל לא (זה לאהל אד״ש כ״ק נסע פורים) (שושן

שיהי׳, חשבו יותר אבל הזמן כל מסופקים היו התועדות. שוב הי׳ בשבת

אלא (ממש, מאמר הי׳ לא .4 שעה עד 1:30 משעה כרגיל התועדות הי׳ ובאמת

שיחות. ד׳ ועוד במאמר) רק שעושה המטפחת עם הידים את שקשר שיחה

הי׳ בהנחה. שיצאו להיות יכול כי בקצור שממש ומובן לך אכתוב מהם והקצור

ושלא וכו׳ שבישראל מנהגים עם עטה״ק החינוך בענין מאד חריפה אחת שיחה

מהחדר... יציאתם לפני הספר לסגור הילדים מחנכים

לך לכתוב חיכיתי כי אחד לאף כתבתי לא ועדיין בעיקר מהחדשות זהו
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בשבילם מצות לאפות הבחורים נוסעים השבוע ה׳ ביום קודם) קרוב (קרוב קודם

לפסח מקבל אחד כל ולכן בבקר. ראשון במשמר אני משמרות לג׳ ומתחלקים

החג. לכל שמספיק מצות

להוציא שהכינו ראיתי כבר אבל משבת השיחות גם לכתוב חשבתי . .

אכתוב רק לכתוב כעת כדאי ולא אז אשלח וממילא (אולי) השבוע עוד יצא ובטח

(עיין בפורים ענינים ג׳ שיש לפורים בהמשך היתה א׳ שיחה דובר. מה בנוגע

בארוכה דבר גם בבבלי וזה בירושלמי כתוב שזה טעם לזה והוסיף ו׳) שיחה

ראשון בסימן אדה״ז בשו״ע שמוזכר והטעם במגילה אזכרות נזכר שלא מענין

שם הט״ז את הביא בינונית מדה וזו אותי מעורר השחר ואין במהדו״ת שמוסיף

שיחה הי׳ בינונית. מדה וזו שמוסיף אדמוה״ז את באריכות והסביר שמסביר

התלמידים חנוך בנוגע הי׳ אח״כ תשא. כי בענין שיחה) כעין (מאמר מאמר) (כעין

שכיצאו (ואי״ה ההפטרה. בענין סיים ולבסוף מאד. אריכות והי׳ במנהגים גם

. לך) אשלחם השיחות

לכתוב ושכחה מכתב לי כתבה שאמא במכתבך כרגע ראיתי לפלא נ.ב.

לי שאין היא המציאות אופן בכל הגיע, לא עדיין זו מסיבה אולי ובאמת 770

מר״ג. ולא מת״א מסבא לא גם מהבית, מכתב

וכאילו יראה שי׳ שאבא בעיקר כוונתי כי בארוכה קצת השיחות כתבתי

ובאמת וזמן) בזה עבודה (וגם פעמיים לשלוח שמיותר מובן כי הביתה שלחתי

לעוד להראות תרצה אולי שג״כ החלטתי אבל הבית, כתובת על לשלוח רציתי

ולסבא לאבא תראה שמיד מובן אבל לישיבה, שאשלח מוטב ולכן בחורים

שיחיו.

h

תשכ“ד אדר כ“א

תשכ״ד אדר כ״א ה׳ ליום אור ב״ה

היה והטעם נתאחר שזה והאמת קבלתי בזמנו מכתבך את אחדשה״ט,

כאן עבר איך וכן מהשיחות לך לכתוב מה לי ויהיה הפורים שיעבור שמים לשם

אתו לקח מפורים הטייפ את כי לכתוב מיותר כבר זה שגם רואה אני אבל וכו׳,

לי אין ובמילא בישיבה גם השמיע) שכבר (או ישמיע ובטח גורודצקי בנימין ר׳

שמעת לא עדיין ואם השיחות בקיצור שי׳ לאחי כתבתי הרי וגם מזה לכתוב מה

לאחי. במכתב לראות תוכל הטייפ

אי אופן בכל אבל לאחי אשלח ובוודאי בקרוב יצא הרי זה משבת וכן
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לך אכתוב ולכן מהשיחות משהו לכתוב ולא פורים אחרי איגרת לכתוב אפשר

דשבת. מהשיחות ממש קיצור

בחג עלינו מהעבר ובפרט כאן מהנשמע קצת לך אכתוב כל קודם אבל

בפרט. ומאתנו בכלל כאן הפורים

במצב אותך ימצא מכתבי גם שכך מקוה ואני טוב ב״ה שלומי ראשית

ולא לך כתבתי מזמן שכבר הלימוד סדרי וכן כרגיל אצלי הלמודים בגו״ר, טוב

בהרבה. שיניתיו

מיוחד משהו היה לא אבל ליחידות נכנסתי אדר שבג׳ נודעת כבר בטח

לגירסא, שו״ע בקיצור לימוד ג״כ יום בכל לשעורי שאוסיף ג״כ לי אמר אד״ש כ״ק

הצריכות. הלכות לדעת פשוט

במיוחד אין במגילה השמיעה — אגב פורים, בערב לפורים אעבור כעת

ברגלו. חלש מכה המן את רק שרואים מיוחד אין כי אד״ש ממנהגי למסור מה

לבד להתוועד ללכת והחלטנו בזאל שמשעמם ראינו אפפאסטן אחרי

שמח די והיה קטנה) בישיבה בחדר התוועדנו שעברה שבשנה איך נזכרנו (גם

גם שאתם כבר שמעתי (גם ועוד גלעדי ש. ידע דלא עד מצות גם קיימו כמה

פרטים). אשמע עוד בטח שמח והיה התוועדתם

בלבול היה כבר למחרת שכורים, שם היו וגם בזאל גם התוועדו זה בזמן

אח״כ לערך, 2 בשעה ונסתיימה 8:30 בשעה החלה להתוועדות. התכוננו סדר,

והשיחות המאמר על רק היה ראשית כמובן, פורים של חזרה אבל חזרה גם היה

שכור חצי היה (יואל) הוא וגם הטייפ) את שמעתי כבר אני — (אגב בכלל חזר לא

שכורים היו משנים אחד לומר אפשר רובם ז.א. כלם וכן לגמרי השתכר ולבסוף

בקר. לפנות מאחרת שעה ’עד וכו רקדו מאד שמח והי

כל מסופקים והיו כרגיל) זה (אין לאהל אד״ש כ״ק נסע ו׳ יום למחרת

התפלה אחרי שמיד מסופקים) (באם סימן ויש בשבת יתוועד אד״ש אם הזמן

ואד״ש מנחה תפלת זמן הגבאי מכריז התפלה אחרי כך כי בטוח, כמעט יודעים

הוה, כך ובאמת שיתוועדו, סימן ההכרזה לפני הולך הוא ואם להכרזה מחכה

התפלה לאחר כשעה בערך יוצא זה 1:30 משעה ש״מ בכל כרגיל התוועדות היה

עד כמעט שצמים יוצא ובמילא לאכל הולכים לא החברה רוב כמובן — (אגב

ג״כ. חזרה יש ההתוועדות אחרי לפעמים כי ערב לפנות

לשיחות בהמשך שיחות שני היו מיוחד משהו היה לא בהתוועדות

ב. הפורים ימי א. בפורים דיש הענינים ג׳ בענין הטייפ) את שמעת (באם דפורים

להנ״ל הוסיף וכעת הענין באריכות) (בפורים והסביר כתיבתה ג. המגילה קריאת
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כתוב בירושלמי מדוע וכן בירושלמי וזה בבבלי נכתב זה מדוע ענינים שני עוד

האזכרות בענין בארוכה דבר ואח״ז המלכה, מוזכר לא ובבבלי מלכה הל׳ גם

הדלקה (בענין שבת הל׳ אדה״ז בשו״ע המובא הטעם והביא אסתר במגילת שאין

והסביר דיוקים כמה בזה ודיק ומדי פרס בדתי להכתב שנשתלחה מפני בשבת)

. באריכות

בחסידות ג״כ שמובא ואמר זה ענין על במג״א האב״ע פירוש גם הביא

שלא קדה״ש על נהרג עזרא שהאבן לאדמהא״ע אורה בשערי מצא וגם (האב״ע)

חייו. בכותבי לא גם אחר במקום זה מצא

בין ההפרש ראשון בסימן אדמהז״ק שו״ע בענין ג״כ דבר שניה שיחה

ענינים יותר יש שבמהדו״ת בארוכה) שבט בי׳ גם זה על (דבר למהדו״ק מהדו״ת

ומוסיף השחר מעורר שהוא בענין אדמוהז״ק שם מוסיף מדוע והסביר בקבלה

ע״ז והביא במהדו״ק, זה מוסיף ולא בינונית מדה וזו אותי מעורר השחר ואין

גדול מקובל שהוא הב״ח חתן מקובל, היה שהט״ז הביא זה בענין הט״ז ביאור

שלא כאלו לשונות שם ויש לשמה לימוד שצריכים התורה נותן בענין ב״ח ויש

וחסידים בזה מתבוננים שלא או ראו שלא או ומתנגדים בחסידות רק מוזכרים

שם השמיט מהשבת מוציא יואל שר׳ שהשיחה ראיתי (אגב מזה יודעים לא ג״כ

מדוע). ומובן זה דבר

בחריפות נתן שם (?) אדומה זכוכית בשם לה וקרא שיחה היה בעיקר

בא בזה נזהרים לא ואם הספרים לסגור במנהגים גם הילדים מחנכים לא מדוע

לא הרצפה על ספר כשרואים ואח״כ באמן ואח״כ וב״ש, בב״ה גם נזהרים שלא

לקטן ולומר עצמו להוריד להתאים יכולך שלזקן ואמר מאד חריף ודיבר מרימים

בפורים זה את לומר עוד שרצה וסיים וכו׳ אמן ענה לא מדוע לידו שעומד ממנו

שלא הלוואי אבל וכו׳ הכל שרושם לטייפ) (הכוונה מכונה לו שמעמידים אלא

מההתוועדות. בקצור זהו במדבר, קורא כקול דבורו ישאר

מהמשמרת ואני משמרות לג׳ ומתחלקים הבחורים כאן אופים מחר

כעת והשעה לישון ללכת אני צריך ולכן בבקר 6 בשעה לקום וצריך הראשונה

מאוחרת.

ליד מברז אלא ממעיין לא לוקחים וכאן שלנו מים לקחו כמובן היום

מאוחר יותר או הבא שבשבוע כנראה השנה, כל משתמשים לא שמשם הזאל

שלנו. מים לקחת אד״ש גם יוצא ואז חב״ד כפר בעד יאפו

כאן... החדשות בקיצור זהו
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