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תשכ“ד ניסן ב‘

ניסן לב׳ אור תשכ״ד החדש ש״פ ויקרא פר׳ מוצש״ק

אבל מהשבת השיחות ולכתוב סגור מכתב לך לכתוב שרציתי האמת . .

ואשתדל באיגרת אסתפק ואולי המכתב שיתעכב רציתי לא בולים לי שאין מכיון

ואי״ה הבאה בשבת גם שיתועד אד״ש כ״ק אמר ראשית השיחות. כאן לצמצם

יותר. באריכות אכתוב הבאה משבת

שאחרי אודיעך ראשית זו. דשבת מההתועדות לכתוב בס״ד אחל וכעת

ואחרי פסח עד לילה כל ”להתועד חדקוב הרב ע״י אד״ש הודיע (מקודם) מעריב

ושרו אלקינו הוא לנגן צוה ואח״כ ממצרים לנגן צוה ההתועדות בראשית פסח״.

על קם ואד״ש עמך את הושיעה לשיר התחילו ההתועדות ולבסוף בשמחה,

זה כח לכולם הי׳ איך יודע (אינני מאד חזק ורקדו ושרו בחזקה כף מחא רגליו

הסעודה). לפני ועדיין לערך 4 בשעה הי׳ הרי

ליגאל עתידים שבניסן הגאולה מענין דבר א. שיחה השיחות: ואחל

רק מאגדה פוסקין שאין ידוע אבל במדרש רק שזה והגם ? במדרש מובא ושזה

הרי וכאן המדרש אחר הולכים ? בהלכה מוצאים כשלא אבל סותרת כשההלכה

פסק כשמובא בחסידות ובכ״מ פסק. זה ובמדרש מחלוקת מוצאים בתלמוד

בגמרא. המחלוקת גם מובא המדרש

הריי״ץ (מכ״ק בדוגמא יותר חזק קיום לפסק יש אז כי בזה והביאור

בב״ד נתקיים ואח״כ ערעור קודם עליו שיצא מקויים שטר [מענין?] שאמר)

וקיום תוקף יותר לו יש זה שטר אדרבה אבל קודם ערעור עליו שיצא שהגם

(שהגם המאסר ענין להיות צריך הי׳ יפוצו שבענין הביאור ג״כ וזהו אחר. משטר

ונפסק נדחו ובכ״א למעלה קטורג שהי׳ גם שזהו זה) בלי גם להיות יכול שהי׳

ועד. לעולם ימוט בל יתד וזהו יותר תוקף לו יש ואז הדין

אבל רע סורו אין שצדיק שהגם וצדיק בע״ת בענין המבואר ג״כ וזהו

גאולה מעלת ג״כ וזהו כנ״ל. חזק יותר זה ואז זה כל עבר שכבר הבע״ת מעלת

ענין זה העתידה גאולה משא״כ הצדיק עבודת ענין זה מצרים שגאולת העתידה

שבניסן למ״ד ואפי׳ חזק. יותר זה שאז וכנ״ל וכו׳ הגלות עברו שכבר הבע״ת

אומרים הכי ואפי׳ לתשרי ניסן בין החי׳ כמבואר הצדיק עבודת זה שניסן יגאלו

הצדיקים עבודת ענין עם ביחד והתשובה התשובה, בענין היא הגאולה שמעלת

בתיובתא. והם שצדיקיא בתיובתא צדיקיא לאתבא אתא משיח שזהו

יותר פרה וחדש שפרה שעברה שבוע ג״כ דבר המדרש מענין דבר אח״כ

שפרה שפוסק זה בענין הירושלמי הביא אח״כ משל, המדרש שם ומביא גדול

הראשונה בפעם כי אח״כ להיות צריך הי׳ שלכאורה והגם ומסיים לפסח, קודם
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לחדש בשני הי׳ הפרה ושריפת לחדש באחד הי׳ פסח וקרבת המשכן הקמת הנה

עפ״י מפרשים שהם מכיון שם המפרשים ישראל, כל של טהרתם שזה מכיון אבל

הטמאים אלו רק הרי ”כל״ הירושלמי אומר מה ל״מ ובאמת כל. המלה, נגלה

פסח קריבה אז טמאים רובם ואפילו ישראל כל יותר עוד ושנית לזה, צריכים

כל, מהו וא״כ בפוסקים, טומל יש מחצה על מחצה ואם בטומאה,

בשנה כי קודם שהפסח דעה מביא שם בקס״ד הרי מובן לא עוד

פרה אם וממ״נ השנים כל כך לא זה מדוע באמת קשה וא״כ כך הי׳ הראשונה

להיות צריך שזה והגם הראשונה בשנה גם כך להיות צריך הי׳ קודם להיות צריך

הענין אלא קודם, שיקרב שעה הוראת להיות יכול הי׳ אבל מועד אהל בפתח

לאח״כ. עבודה בהתחלת הפרש שיש

העבודות שני שיש השנים שבכל צדיק ענינו ופסח תשובה ענינה פרה

כל מטהר פרה ולכן לצדיק גם לכאו״א שייך התשובה וענין קודם בע״ת אז

התשובה, ענין זה הפרה ענין פני׳ כי צדיקים גם ישראל

שנה ולכן התשובה ענין שם ואין הצדיק ענין אז העבודה ובהתחלת

שאין העתידה הגאולה לענין שוב וחזר אח״כ. משא״כ קודם פסח הי׳ הראשונה

א. שיחה תכן זהו כנ״ל. גלות אחרי׳

כי עכ״פ) (לי המובנת הכי היתה היא כי באריכות קצת זה לך וכתבתי

מאמר הי׳ אח״כ קשה, יותר קצת זה כי תוכנה רק לך ואכתוב שיחה עוד הי׳ אח״כ

שני׳ שיחה רנ״ד. החודש נ״ע הרש״ב מאמר תוכן לכם. הזה החדש שיחה. כעין

בין כמו סימן הירושלמי ונותן יפסיק לא לחדש פרה ובין פרשיות הד׳ בענין הי׳

יפסיק לא אם מחלוקת הירושלמי מביא לזה ומקודם יפסיק. לא ד׳ לכוס ג׳ כוס

והסימן יפסיק לא לחדש פרה בין ומסיים לחדש פרה בין או לפרה זכור בין

עד יפה. סימן רק זה ואין לכוסות הפרשיות בין השייכות מה ול״מ כנ״ל מכוסות

תירוצים בשני הענין מבואר ושם למרחב המיצר מן שיצא הצ״צ בכת״י שמצא

הענין אין עדיין תרנ״ב (מהרנ״ע) החדש המאמר עם ותירץ הפכים הם שלכאורה

עוד אולי החזרה אחרי ולכן אלו שיחות על חזר לא יואל ר׳ עדיין וגם אצלי ברור

. חשובות קצת שיחות הם כי אלו משיחות לך אכתוב

לאפות למאפי׳ ישראלים הארצי רוב בחורים הרבה נסענו היום . . ב׳ יום

שלנו מים אד״ש כ״ק לקח אתמול חב״ד, לכפר שולח אד״ש שכ״ק מצות בעד

. . השנה) כל בו משתמשים שלא ממעיין) (ולא (מברז 770 של מהחצר

עניניך בכל טוב וכל ושמח כשר הפסח וחג טוב לכל באיחול אסיים

h
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תשכ“ד ניסן ט‘

ההנחה] חסר קודש״ [”בשיחות

תשכ״ד ניסן ט׳ א׳ יום ב״ה

וכמובן בחורים מעט ונמצאים מאד חלש אלו ימים שהסדר כתבתי כבר . .

ו׳ יום לי אמר מענטליק הרב המשגיח — (אגב פסח הל׳ שו״ע רובם לומדים

שהגם ובקשני קוק) ואלי׳ (אותי מאד אותנו שבח הוא לרבי נכנסה שכשההנהלה

ולקנים עשרה שמונה מבני פחות אנו גילנו לפי כי אפשר אי לקנים שלהכניסנו

עפ״י (לא לכבדנו שאפשר המציאה על נפל אבל ומעלה, מ-18 רק כאן נכנסים

אדע לא אבל יפה הפנטסיה פסח, לאחר שנאמר בקש ובכן שעור לומר סדר)

לפועל.) יצא זה באם

שמתועדים רצופים שבתות כמה כבר וזה אד״ש כ״ק התועד השבת גם

יש כי מאמר ליקרות יכול א׳ שיחה שיחות. חמשה היו אלו) שבתות גם יהי׳ (וכן

במאמר) אז קמים לא (גם שיחה של בניגון מאמר אומר שאד״ש פעמים הרבה

שגם קשים מהם היום השיחות שאר כן הרנ״ע, של המאמר הי׳ העברה וכהשבת

השבועות בכלל מובנות. שיחות והיו ברור ידע לא כי טוב עליהם חזר לא יואל ר׳

כאן לך אכתוב ולכן יותר, מובנות השיחות רוב עפ״י היו קודם כך, זה האחרונים

מבינים. שלא בענין מלים לכתוב א״א כי המובנות השיחות תוכן

לי ותכתוב שלי בספרים תסתכל , קטנה בקשה אבקשך שאתחיל וקודם

ספרים, וכמה כמה רכשתי ב״ה כאן חסר, מה ואדע לי יש מהר״ש מספרי איזה

אי״ה (בהזדמנות) ואשלח בשבילך כמה יש גם ספרים, מ-20 למעלה איזה לי יש

להניחם. מקום לי אין כאן כי ארצה, בקרוב

ממצרים לנגן אד״ש צוה ההתועדות בראשית התוכן: אכתוב וכעת

היו כעת שעד לך ידוע (בטח נפשי. דומי לאלוקים אך אח״כ אלקינו הוא אח״כ

מכעת ואי״ה סב, בפרק פסוק זה כי לאלקים אך התוועדות כל (כמעט) שרים

זמן הרבה (ערך הנ״ל במאמר מיד והתחיל ס״ג.) מפרק צמאה ישירו מסתמא

פרטי הרי א. שאלות שתי גו׳ העולה היא העולה תורת זאת עה״פ קשה). הי׳ וגם

וקשר ידועה. איפה הידיעה העולה, היא מהו ב. ויקרא, בפר׳ מדובר עולה דיני

משמע העולה שהיא הב׳, קושי׳ עם הא׳ קושי׳ להגדיל שהכוונה הקושיות שני

סותר וממ״נ העולה תורת זאת כאן אומר מה וא״כ ויקרא ומפר׳ כבר שידועה

מלכות על הולך שהעולה בבחיי המובא מענין ודבר ובי׳. מיני׳ עצמו הפסוק

ומשם ענין מוקדה על וזהו אצלי. שעולה אדום מלכות על המדרש כלשון אדום

ותפלה חסרון על זה עני שתפלת לעשיר ותפלה לעני תפלה מענין ודבר אורידך

חסרון. על לא זה לעשיר
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לעשיר ותפלה לעני תפלה בענין להנ״ל קצת בהמשך דבר ב שיחה

במדרש שכמובא והגם גדול ברכוש יצא ממצרים שכשיצאו מענין דבר ובעיקר

ענין גם שמכרח הקב״ה וענה שיצאו, ובעיקר עכ״ז שמוותרים היהודים אמרו

כן הבטיח מדוע ל״מ גופי׳ זה ולכאורה לאברהם כן שהבטיח ומפני גדול רכוש

א״א זה שבלי אלא בעיקר. לצאת וירצו יוותר שהם שידע בשעה בה לאברהם

שאפי׳ גדול רכוש אלא במועט להסתפק שלא ללמד הגאולה ענין להיות הי׳

כך. לזה קורא הקב״ה ועאכו״כ ”גדול״ רכוש לזה קורא גדול עשיר שהי׳ אברהם

תינוקות ואפי׳ איום הכי במדה הגלות שהי׳ בגשמיות משועבדים היו שהם ואפי׳

במ״ט משוקעים היום ברוחניות וכן שנתמעכו, התינוקות בענין כמובא עינו

כהרף חכה ולא גאלם מיד הקץ שכשהגיע המדרש אומר שלכן טומאה שערי

אין ומשם בטומאה הנו״ן לשער נכנסים היו עין הרף עוד כי בקבלה ומבואר עין

גדול. רכוש שצריך הקב״ה אמר ובכ״א להוציאם אז בעיקר הי׳ וא״כ גאולה

הרי בפועל שבעבודה והגם בתו״מ גדול רכוש שיהי׳ שצריך ביאר ובעבודה

ההחלטה להיות צריך לכתחלה אבל הפועל, זה אבל אגרשנו מעט שמעט הסדר

לזולת שיאמר הזולת עם בעבודה זה איך דיבר ובעיקר גדול, הרכוש ענין בנפש

תרי״ג כל ולשמור לקיים שמחוייבים ודע בשו״א תתחלף לא הזו שהתורה דע

אלא גדול) ברכוש ענין (וזה חד הכל כי מנהגים עד ד״ס של קל ודקדוק מצוות

בבת לדלג א״א בפועל העבודה כי זהו פרטית מצוה על זה יום אתו שעוסק מה

כנ״ל. בנפש ההחלטה קודם שיהי׳ צריך אבל אחת

שליבות ד׳ בו שיש והגם שליבות ד׳ של סולם שהיא התפלה בענין כן

סולם שהכל לדעת צריך אבל השלישית בלי הרביעית שליבה על לעלות וא״א

אבל דיינו. וכו׳ סיני הר לפני קרבנו אילו אומרים שבהגדה הגם ביצי״מ וכן אחד,

להיות הי׳ א״א הענין מצד אבל הכל על לוותר שמוכן שכל עפ״י טענות רק זה כל

ענין לא זה הנ״ל הזולת עם שהעבודה ואמר יסודרו. הפרטים כל עם רק הגאולה

עיקרי. ענין אלא מזה פרטי

שבויים פדיון בענין אמר קצת קשה והי׳ מאמר כעין שוב הי׳ ג׳ שיחה

בראשית אחת במלה שניהם כמרומזים חד וישראל תורה כי בספרים גם כן שיש

מאמרים הרבה עם ספר אלו ימים לו שהגיע ואמר התורה. ובשביל ישראל בשביל

הקטע כמעט התפלה בענין הצ״צ כת״י דפים כמה שם והי׳ ושאינם. המודפסים

וביאר. עמד וע״ז התפלה, מצות משרש הראשון

זה שם על טעמים וכמה כמה בזה שיש הגדול שבת בענין הי׳ ד. שיחה

הנס מה לכאורה ושאל בבכוריהם מצרים שלמכה טעם מביא בשו״ע ואדמוה״ז

היו כך בין כי טובה שום מזה ידעו לא ליהודים ובפרט גוי הרג שגוי כאן הגדול

שאפי׳ הנס ע״ש יקרא היום שאותו יותר ועוד גדול נס שיקרא ובפרט יוצאים

הנס ע״ש היום נקרא לא ג״כ כבחנוכה גדול בשם לניסים קוראים שכן אלו בימים
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כאן. ורק

מחי׳ החיות הרי הפלא מה שלכאורה בכללות הנס ענין באריכות והסביר

ומה וידליק לחומץ לומר שיכול מובן כך וידליק לשמן שאומר וכמו הזמן כל

בא מפ׳ הזהר והביא בטבע. המלובש אלקות ענין זה שנס הענין אלא הפלא

מיוחד צווי הי׳ מדוע שם שואל שתא) האי בא בפרשת הזהר אותו גם כבר (הביא

משה כאן פחד מה ויצי״מ. בכורות מכת מענין להודיעו צריך כשהי׳ פרעה אל בא

ממקום שנמשך יאוריו בין רובץ תקיפה תנינא שפרעה משה שראה שם ומתרץ

והי׳ משה פחד ולכן מלמעלה לו ניתן והכח קדושה על להסתיר כח לו ויש גבוה

שליטה. לפרעה אין ששם יותר גבוה ממקום מיוחד צווי להיות צריך

נבראתי אני הים לו אמר הים לקרוע משה כשרצה המדרש הביא כן

לבריאה קודם הקב״ה (שהתנה לבריאתו קודם הי׳ שהתנאי משה וענה קודם

אלקות זהו שטבע לענין הביא כ״ז לתנאו) לאיתנו הים וישב וזהו יבקע שהים

בקרי״ס וכן הכח. אלקות זה פרעה כח כי כנ״ל משה פחד ולכן בטבע המלובש

משה והי׳ משה על למשול רשות לו ניתן קודם נברא שהים מכיון אז כנ״ל

אלקות שמתגלה הוא הנס וענין הטבע, ענין וזה קודם הי׳ שהתנאי לומר מכרח

שלא לחומץ אמר גם כן שידליק לשמן שאמר מי הרי כך כי מעולמות שלמעלה

וזה מעולמות שלמעלה אלקות להתגלות צריך הי׳ ידליק שחומץ ובכדי ידליק

עצמה שקליפה ענין וזה גבוה יותר זהו גוי הורג שגוי בארוכה והסביר הנס. ענין

הגדול. שבת זה ולכן מלבדו עוד אין אומרת

צבור קרבן הוא א. הפכים שני בו שמוצאים פסח קרבן בענין הי׳ ה. שיחה

הרי צבור קרבנות שאר משא״כ קודם הזמנה וצריכים למנוייו אלא נאכל אינו ב.

על למוד וזהו חובתו. ידי יוצא הי׳ ג״כ בכלל השקל מחצית הביא שלא מי אפי׳

מצה ממני ולבקש אלי אחד שיבוא עד לחכות צריכים שלא בזמיננו המצה ענין

הזמנה ענין שזה דוקא שמורה מצה לתת למי למצוא להשתדל צריך לבד אלא

שמשאיר אמר אח״כ כנ״ל. מצות ולחלק לפרסם להשתדל אד״ש ובקש הנ״ל.

לכם הוא ראשון עה״פ המדובר כפי כי לילה כל שיתועדו בעד משקה בקבוק

(ניסן) החדש מאותו יום שכל מהשל״ה) שהביא (כמדמני הכוונה השנה לחדשי

קצור ע״כ תחנון. בו אומרים לא ולכן השנה חדשי שאר על ר״ח כענין הוא

ההתועדות,

וכן מטושטש קצת זה כי לקרוא קשה לך יהיה שבוודאי הכתב על וסליחה

בסגנון או בכתב טעויות תמצא אם תאשימי אל יבין מי ושגיאות והיות הסגנון,

בענין. ואפילו

טוב ולכל ושמח כשר לחג ובברכה באיחול מסיים אני

מאד מוצלחת התמונה שתא. האי מפורים מאד״ש תמונה בזה מצורף ב נ.
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אד״ש אמר שתוכנה עטר״ת פורים מאמר מצו״ב כן ג״כ. לך לשלחה החלטתי ולכן

כעת. ונדפס רבים שנויים עם וכמובן פורים שתא האי

הגבה. בשעת הס״ת על מסתכל אד״ש כשכ״ק כנראה היא התמונה

h

תשכ“ד ניסן י“ג
תשכ״ד ניסן לי״ג אור ב״ה

על לך ות״ח רבה בשמחה קבלתי אדר כ״ט מיום מכתבך את אחדשה״ט,

המדריכים אחד אתה שגם לקרוא נהנתי ובפרט בפורים עליכם מהעבר הפרטים

בלע״ר. תלמידים כאלפי שהיו שמעתי כן המצות, במבצע

בי תחשוד ואל בכתב ולא מתוקתק שהמכתב מזה תתפלא בטח

רשמי באופן כאן, מסודרים לא אלו ימים פשוט אלא המכונה עם כבר שהתחלתי

בכלל, סדר משאין גרוע יותר לדעתי וזה סדר שאין היא המציאות אבל סדר יש

בזאל, יושבים דמיעוטא מיעוטא ורק החג לצרכי בהכנות עוסקים הבחורים רוב

חברי עבדנו היום כי מאד עייפים פשוט גם אפשר אי כעת וללמוד שלשבת כך

שעלי נזכרתי צא״ח בחדר ובישבי וכו׳, לנקותו בחדר (הישראלים) שלנו החדר

בזה. לך כותב אני ולכן מולי היתה והמכונה לך לכתוב

ובדא״ח בנגלה קבועים סדרים לכן יש בטח אצלכם נשמע מה וכעת

שמעתם כבר בטח וכו׳, לערנען דער גייט ווי באדיר זיך הערט וואס כתוב ובכלל

את אמר אד״ש אח״כ, וגם פסח עד ניסן מחדש לילה כל שיתוועדו אמר שאד״ש

את אמר גם ההתוועדות בסוף זו ובשבת חדקוב הרב ע״י העבר במוצש״ק כבר זה

זה. בעד משקה בקבוק גם ונתן זה

ילך מסתמא וכן התוועדות שיש רצופים שבתות כמה כבר זה כעת בכלל

חגים. כעת כי הבאים בשבתות כך

שגם והאמת בפרטות, לכ״א לכתוב לי קשה כולם השיחות שאת מובן

שעפ״י ובפרט קשה עבודה זה פשוט מהשיחות. הקיצור רק כותב אינני לאחי

הרבה שיש בפרט האחרון בזמן בכלל כן לאחי. שולחם ואני השיחות יוצאים רוב

הדברים רק לך אכתוב ולכן הפרשה. על הם השיחות רוב עפ״י כך קשות שיחות

ראשית. לי נזכרים שכעת

דווקא שמורה מצות חלוקת בענין השבת דיבר שאד״ש שמעת כבר אולי

מאלו אם לתת למי ימצא בעצמו אלא לבקש אליו שיבואו עד לחכות שלא ואמר

בו שמוצאים פסח קרבן ענין עם זה את וקישר לא. או השפעה עליהם לו שיש
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מוצאים שהם צבור קרבנות כשאר אינו שני ומצד ציבור קרבן הוא א׳ הפכים שני

צבור), הקרבנות נקרב הי׳ (שמהם השקל מחצית כלל נתנו שלא אלו אפי׳

אד״ש במכתב זה בענין (עיין קודם המזומנים למנוייו דווקא פסח קרבן משא״כ

המכתב). את יש וולף שלמנחם כמדמני שתא האי ניסן לי״א שיצא

וכמסופר גדול ברכוש שיצאו יצי״מ בענין הי׳ השבת השיחות באחד כן

זה שגם הקב״ה וענה שיצאו, ובעיקר ע״ז שמוותרים טענו שהיהודים במדרש

הרי הבטיח באמת מדוע ל״מ ולכאורה לאברהם. שהבטיח ומפני להיות מוכרח

להיות יכול הי׳ לא זה ובלי במועט להסתפק לא הוראה זה אלא שיוותרו? ידע

אבל דיינו כו׳ ולא ממצרים הוציאנו אילו אומר עצמו שהוא ואפי׳ הגאולה, ענין

זה. בלי להיות יכול הי׳ לא הגאולה עצם אבל שכל עפ״י רק זה כל

והגם במועט להסתפק לא אחד כל בעבודת מזה ההוראה דיבר ובעיקר

קודם צ״ל בנפש ההחלטה אבל בפועל, העבודה זה אבל אגרשנו לאט שלאט

יבוא זה (ובטח הזולת עם בעבודה מזה ההוראה דיבר כן גדול. רכוש שצריכים

מוחלפת לא הזו שהתורה דע לו לומר צריך הזולת על שכשמשפיעים לנחוץ) לך

מנהגי עד ד״ס של קל דקדוק עד מצוות תרי״ג כל לקיים וצריכים משתנה ולא

על איתו שמדבר מה ואלא הנ״ל קודם בנפש החלטה שיהיה צריך וזה ישראל,

והוסיף לדלג. ולא לדרגה מדרגה ללכת צריך בפועל בעבודה כי כנ״ל, זהו — פרט

עקרי. ענין אלא מהענין פרט רק לא שזהו אד״ש

המדרש פסק שעפ״י העתידה הגאולה מענין אד״ש דיבר שעברה בשבת

המחלוקת ג״כ מובא המדרש כשמובא ובחסידות פלוגתא זהו ובגמ׳ בניסן, יהיה

שיצא שטר בענין המובא כדוגמא הענין לחזק בעד שזהו אד״ש והסביר שבגמרא.

גם וזהו פשוט. משטר יותר תוקף בו יש כזה ששטר בבי״ד ונתקיים ערעור עליו

יצא ולבסוף וקטרוגים המאסר ענין לזה קודם צ״ל היה המעינות שהפצת הביאור

אחריה אין העתידה שהגאולה גם וזהו ועד. לעולם ימוט בל יתד זה שאז בנצחון,

כי מצדיק יותר שגדול הבע״ת ענין בדוגמת הגלות, ענין אחרי כבר זה כי גלות

צריכים לא התשובה עבודת שענינו שהגם אומרים וע״ז הענינים. כל כבר עבר

לתשרי ניסן חודש בין ההפרש בענין כידוע תשובה, שענינו תשרי על לחכות

בתיובתא. צדיקייא לאתבא אתא משיח וזהו בניסן. יבוא אלא

ירושלמי ישב ובזה בצדיקים. וגם לכ״א שייכת שהתשובה מענין גם דיבר

שהגם ואומר החודש ופרשת פרה פרשת בענין שם שמדבר לכאורה קשה

הראשונה בשנה היה כך כי לפרה קודם חודש לקרוא צריכים היו שלכאורה

בזה כי ואלא הפרה, נשרפה ובב׳ המשכן הוקם בניסן שבא׳ המשכן להקמת

היא פרה הרי ישראל״ ”כל מהו ול״מ ע״כ, ישראל כל של טהרתן תלוי –בפרה-

תיבת השמיטו נגלה עפ״י מפרשים שהם שם המפרשים ובאמת לטמאים.

”כל״.
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ענינה שפרה קודמות) (בהתוועדויות כבר כמדובר בזה הביאור אבל

צריכים צדיקים שגם וכנ״ל הצדיקים, עבודת עינינו וחודש התשובה עבודת

התשובה. לענין

הבאות. בפעמים יותר אוסיף ובעז״ה זוכר אני ברגע שכעת בקיצור זהו

לסיים זמן אמצא אי״ה ומחר כעת אפסיקו אבל התקתוק נישקש שיצא רואה אני

לחג. בהכנות היום כל מחר עסוק אהיה שמסתמא והגם המכתב

ה׳ יום

מהאוטובוס זה מכתבי לך כותב אני (כעת במיוחד חדשות אין כך

ניסן) (י״א שלשום גם היה אד״ש כרגיל. והכל ל״בטפורד״) ביום ג״פ בו שנוסעים

ממהר אני כי לסיים מוכרח אני ניסן). (י״ג היום גם יסע ואולי באוהל אתמול וגם

הבא. למכתב עד קצרה הפסקה ונעשה

ומוקירך, דו״ש ושמח כשר חג לך המאחל חברך

שמואל

ולמנחם גורביץ וליצחק ליפסקר לישראל ובפרט מלוד לחברה ד״ש מסור

וולף,

למכתבך! המחכה הנ״ל

h

תשכ“ד אחש“פ אחר

כמובן. משיח לסעודת ידים נטלו ב״ה

היתה בכלל ההתועדות 1:30 עד 6 משעה תשכ״ד אחש״פ התועדות

צאתך כימי ד״ה המאמר ומאמר, שיחות הרבה היו כדלהלן. לבסוף ובפרט שמחה

כך והנפלאות הניסים אז שהי׳ כמו א. פירושים ב׳ בזה שיש נפלאות אראנו מאר״מ

למעליותא אדרבה אלא לגריעותא לא הדמיון בכ׳ כימי ב. העתידה בגאולה יהי׳

בו, נשמחה שם ברגל יעברו בנהר ליבשה ים הפך בענין וכן מיצי״מ גבוה יותר

”שם״ בבחי׳ בקרי״ס שהי׳ ומה לע״ל על ב. קרי״ס על הכוונה א. פירושים ב׳ יש

התירוץ סותרים. שלכאורה הפירושים ב׳ משתווים ואיך בגילוי. לע״ל יהי׳ נסתר

כיצי״מ זה ובהתחלה ועוה״ב, ימוה״ש זמנים שני שיש המאמר בסוף נתבאר ע״ז

יותר. גבוה ואח״כ

ואמר שבויים בפדיון לו שהגיע מביכל למאמר נכנס המאמר באמצע
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את ויאר והחשך הענן ויהי ד״ה הצ״צ הגהות כת״י עם מאדמוה״ז שזה שכנראה

שמחה שלמי מקריבין שאין בענין וביאור מאיר, עצמו שהחשך ביאור הלילה

ושתו — או״א — רעים אכלו ענין וזה לאו״א רק שייך האכילה שענין בשש״פ

גילוי הי׳ ובשש״פ מכתר, לאו״א המשכה האכילה ענין — ז״א — דודים ושכרו

בשרשו. שזה איך גם האכילה ענין שם שייך ולא עתיק

שלכן גם הוזכר מהמאמר ממש והקיצור התוכן זהו כשעה. ארך המאמר

שימוה״מ כנ״ל זהו וכו׳ הבר השור שיהי׳ והגם שתי׳ ולא אכילה לא בו אין עוה״ב

הי׳ וכן האכילה. ענין שייך שלא עתיק גילוי יהי׳ אח״כ משא״כ אכילה ענין יהי׳

שלכן מחכמה נלקח הדבור ענין כי תחרישו ואתם ענין וזהו בקרי״ס בשש״פ

מחכמה למעלה גילוי הי׳ ואז החכמה ענין חסר כי האותיות לצרף בכחו אין תינוק

ע״כ. תחרישון. ולכן

ולכן למדי ברורים לא עדיין וממילא עליהם... חזרו לא עדיין השיחות

מענין ודבר גאלתנו ממצרים נגנו ההתועדות בתחלת ר״פ, עכ״פ לכתוב אשתדל

כך אבל מחלוקת בזה שיש והגם חרותינו זמן אז גם שאומרים ואחש״פ שש״פ

הכוונה אד״ש ודבר ראשונים. בימים כמו כך שאומרים ומוסיף אדמוה״ז גם פוסק

שש״פ כי כנ״ל) במאמר גם דבר זה (בענין למעליותא שהכוונה הדמיון כ׳ כימים

שבפרט ואמר מיצי״מ שלמעלה העתידה הגאולה לענין שייכים בפרט ואחש״פ

ובטח רעדכ״ר בזמן (ההתועדות) ובפרט בשבת אחש״פ של הקביעות שהשנה

אלקינו. הוא נגנו זה. לזמן כמתאים אלקינו הוא ינגנו

הי׳ שאז יצי״מ על לע״ל שיהי׳ והמעלה הענין מאותו המשיך ב׳ בשיחה

ולא נוגה קליפת שזה רכושם רק זה שבררו ומה אחד עד בהם נותר ולא בבחי׳

בכחנו אין לע״ל עד הזה ובזמן הטמאות קליפות ג׳ שהם עצמם המצריים את

כמו אוה״ע ישארו לע״ל משא״כ בהם, נותר ולא בבחי׳ הי׳ ולכן קליפות ג׳ לברר

רק ולא שהוא כמו הארי׳ שישאר תבן יאכל כבקר ארי׳ וזהו שיתהפכו אלא שהם

סימן לו יש ולכן קליפות בג׳ שמלובש כמו קליפ״נ זה הרי שהחזיר יוכשר חזיר

מאכזריותו. יתהפך ארי׳ אפי׳ אלא טהרה

הכנה שתשובה אז שאמר בתש״ד הריי״צ של מהשיחה דבר ג׳ בשיחה

אלקים ורוח על המדרש וזהו הקב״ה ממה״מ לגילוי הכנה שמצה כמו למשיח

בזכות ובאה ממשמשת מה בזכות דמשיח רוח דא המים פני על מרחפת

והראי׳ עבירות על רק לא שתשובה והסביר לבך. כמים שפכי שנא׳ התשובה

בכולו ואיך חייב כולו או זכאי שכולו בדור אלא בא דוד בן אין שאומר מהמדרש

שמצה מה והסביר עבירות. על רק לא זה אלא תשובה שיעשו עד בא והרי זכאי

העבודה כי זהו טומאה שערי במ״ט משוקעים שהיו הגם ממה״מ לגילוי הכנה הי׳

של זרה עבודה שהי׳ פסחיהם שהקריבו על במס״נ שעמדו הנפש עצם מצד

מצריים,
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נפשי. לך צמאה ואח״כ מלכנו אבינו אח״כ (החדש) עמיך אנו כי לנגן צוה

הצמאון אותו יהי׳ בקדש שגם דוד בקשת באריכות צמאה עה״פ דבר ובשיחה

דבר הצמאון, אותו שיהי׳ א״א לכאורה שזה והגם ועייף צי׳ בארץ לו שהי׳ כמו

הכוונה היינו משועבדים בנינו ובני אנו שהרי דפסח בב׳ כבר שדבר מענין כן

(האריכות חדשה גאולה נהי׳ רגע בכל אלא תוצאות רק ולא נמשכת פעולה שזה

בני עד שאומר גם שזה בזה והוסיף בקרוב) יצאו שאי״ה בשיחות שם עיין בזה

הרי אבל האב רחמי שע״כ והגם מיותר זה תוצאות רק שזה נאמר אם כי בנינו

וא״כ הרחמים) שם שנפסק (מזה בנו מעל בנו כן על הרחמים יותר שחלש מובן

והסביר חדשה. גאולה זה דור בכל ולכן נמשכת פעולה זה אלא לומר, צריך מה

מלימוד, שפטור זמנים יש שלכן למ״ת נמשכת פעולה שזה יצי״מ בין ההפרש

בשיחה גם הוזכר וגבולים. ממצרים לצאת זמן כל להיות צריך יצי״מ משא״כ

דקות. לברר גישמאקע אבל מדקות גסות בבירור יותר קלה שהעבודה הפתגם

לכל נתנה שתו״ת נ״ע הרש״ב שהנהיג כמנהג כוסות ד׳ שיקחו אמר אח״כ

א איינמאל חסיד, א אלעמאל חסיד א איינמאל היות והוסיף כוסות ד׳ התלמידים

אומרים ואין היות הוסיף אח״כ להצטרף. יוכלו וממילא תמים, א אלעמאל תמים

שאומרים שהחלק בהגדה הוא הסדר שע״כ — ינגנו בטח — היין על אלא שירה

נפשי לך צמאה הנ״ל בענין הרבי המשיך אחרת בשיחה הכוס. מגביהים שירה

ועייף צי׳ בארץ שהוא כמו בקודש כשהוא הצמאון שיהא אפשר איך שלכאורה

קודם היו שאז אז שהי׳ כמו מצרים מגאולת השמחה כעת להיות יכול איך וכן

= חסר בשיחו״ק [גם חסר (השאר אף הי׳ לא כעת משא״כ לפרעה משועבדים

. . ( המו״ל]

h

תשכ“ד שמיני פר‘ מוצש“ק

המו״ל] = ההנחה חסר קודש״ [ב״שיחות

תשכ״ד אייר ש״מ שמיני פר׳ מוצש״ק ב״ה

כרגיל, והכל מיוחדות חדשות אין כך כאן מהנעשה קצת אכתוב כעת . .

רק כרגיל, הסדר יתחיל מסתמא אי״ה ממחר אבל חלש קצת הי׳ הסדר השבוע

שליחות מרכז קעמפ של ענין יש באמצע כי כחורף לא הוא שהקיץ כאן חסרון יש

יהי׳ שהכל נקוה אבל וללמוד. במנוחה לשבת שיוכלו חיזוק צריכים ואז וכו׳.

לעוד לי וקבע שיעור שאומר בענין המשגיח כבר אלי נגש שעבר השבוע בסדר.

יגיע מסתמא שער ש. בישיבה חדשות אין כך . . יום יולד מה ונראה שבועות ג׳

בהתועדות השבת נגש וכבר הצבא) (מטעם להגיע החדש מחוייב הוא כי בקרוב

און צלחה״ ”נסיעה לו ואמר שלו המזונות לו נתן ואד״ש משקה ומסר לאד״ש
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להולנד... נסע כבר פורסט יצחק . . מסר) הוא (כך כוונה״ די אויספירען ”זאל

שכמה שמעתי בישיבה, החדש מהזמן חדשות כעת לי תכתוב בטח

יצא... מאיר משה כי ההנהלה, עם בעיות ויש שמח ששם שמעתי וכן שולחים,

(לילה) 12 כעת השעה החזרה אחרי מכתבי את כעת לך אני כותב

במשך אצלכם התועדו האם מעניין המאוחרת. השעה בגלל ממהר קצת ואני

(ובאחש״פ ניסן מחדש יום בכל להתועד צוה שאד״ש שמעתם בטח ניסן חדש

ובטח משובח זה הרי המרבה וכל הלילה לאותו נתבטלה שהגזירה אד״ש אמר

הלילה זה שהיום כך מזה) לך כתבתי שכבר כמדמני מזה. יצא הפועל לך תתאר

”ניט רסקין דוד ר׳ מתועד הי׳ רוב עפ״י לילה בכל כך קצת. ישבו ולכן האחרונה

או לשמוע) מה שיש הגם התלהבות בלי (מדבר מרוזוב שלום ר׳ וכן גיוואלדיק״

ר׳ כן וכיו״ב, אוזן״. ”לשמע בעהמח״ס דוכמאן זלמן כר׳ הזקנים אחד שמתיישב

(באחש״פ לו שנשאר המצות לו ונתן שיתועד אד״ש לו אמר גורדצקי שמחה

מעט עוד מסתיימת שהאיגרת רואה אני רוסי׳. יהודי בשם שיחלק בהתועדות)

מההתועדות. כתבתי לא ועדיין

בש״מ לערך 4:30 שעה עד כרגיל ,1:30 משעה אד״ש התועד השבת

שבת בכל זה ואין מזונות לוקח סעודה ובמקום אד״ש מקדש כרגיל אייר

אייר, ש״מ וכן וכו׳. חנוכה שבת כמו מיוחדים שבתות רק קידוש עושה שלא

והפעם עמוק קצת הי׳ שעה כ3/4 ערך המאמר ומאמר, שיחות ארבעה היו

ואומר במאמר פעם בכל שמזכיר ביכל מאיזה הזכיר לא מהיחידים) (כמדמני

חודש, מחר יהונתן לו ויאמר ד״ה הי׳ המאמר לא. והפעם משם שתוכנו מאמר

וישקו משמע שמהסוף וגם מושבך שיפקד ע״י דוקא ונפקדת מהו בזה השאלות

שהוא חדש שמחר מזכיר שיהונתן משמע ומהתחלה שוים שניהם לרעהו איש

בפשיטות עולמות שיהי׳ הצמצום פעל מה לענין המאמר נכנס ואח״ז גבוה. יותר

בזה. אריכות הי׳ בהתחדשות ואלקות

קודמות בהתועדות כבר שהזכיר מענין א. שיחה שיחות ארבעה היו כנ״ל

בטובו דהמחדש בענין הזכיר ואז תוצאות רק ולא נמשכת פעולה זהו שיצי״מ

לר׳ מובן הי׳ לא שהענין (וכנראה עיקר נשמתם העושים בענין וכן מע״ב בכי״ת

להביא צריך הי׳ מה בעד בארוכה הסביר מענה) כעת הי׳ ולזה בפתק ושאל יואל

הי׳ הרי נמשכת פעולה של ענין זה מה לכאורה כי והסביר כו׳ דהמחדש הענין

הקודם בטל פעם שבכל שנאמר ומדוע הפעולה הלכה ולאן אחת פעם פעולה

מטעם וממילא רגע בכל בטובו המחדש כי שזהו אמר ולכן חדשה פעולה ונהי׳

פעולה נהי׳ שני ברגע אז רגע בכל שמחדש מכיון אלא הקודמת הפעולה בטל זה

תוצאות רק ולא נמשכת הפעולה שתהי׳ צריך טבע להפוך כשצריכים כי חדשה

עד הזמן בכל האבן את דוחף הזורק שכח בדא״ח שמבואר אבן הזורק וכמשל

מספיק לא לבד בזריקתו וממילא — לעוף — האבן טבע היפך שזה מכיון שנופל
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ענין מוכרח הטבע לשנות ובכדי למצרים משועבדים היינו טבע עפ״י ביצי״מ וכן

ולכאורה נמשכת הפעולה ענין לאמר שאפשר בקדושין דבר וכן נמשכת הפעולה

אלא נמשכת פעולה שזה לאמר שנצטרך הראשונים הקדושין יתבטל מה על

הראשונים קדושין נתבטל רגע בכל וא״כ רגע ובכל בכי״ת המחדש מטעם כנ״ל

הפעולה. נשארת לכן הישנות חדוש שזה מכיון אלא

התבוננות צריך הגוף מטעם כי הסביר שהזכיר עיקר נשמתם ובענין

לנה״ב. מסבירה והיא מרגישה הנשמה ורק וכו׳ המחדש ענין על גדולה

דברים כמה בזה שאל יהונתן לו ויאמר ההפטרה מענין היתה ב׳ שיחה

ב. חודש. מחר האותיות שני בגלל רק ואם ער״ח ליום ההפטרה שייכות מה א.

הדבר אותו להיות יכול הי׳ הלא ר״ח עם דוקא קשור ויהונתן דוד המעשה האם

וביום בר״ח אלא בער״ח הי׳ לא המעשה עצם ג. המלך אצל אחרת בסעודה

כי היתר ואלא חדש״ ”מחר המילים שני הם שהעיקר נאמר אם אפי׳ ד. השני

כל וביאר כו׳״. ”וישקו האחרונים הפסוקים צריכים מה א״כ להפטורה סכום צריך

מתקיימת דוד שמלכות אומרת ביומא שהג׳ ושאול דוד בין החלוק בהקדים הנ״ל

תלוי׳ שרץ של קופה אא״כ הצבור על פרנס ממנין אין כי והטעם לא ושאול

דוד אצל רק הי׳ לא שאול אצל וזהו שם) (עיין דעתו תזוח שמא והטעם מאחריו

הענין אלא חטאו? לגר מזכירים אין הרי בזה אד״ש ושאל הפגם וזהו מרות שיצא

בג׳ הדיוק וזהו גופו בו הפגם והוא בע״ת ע״ד רק נשאר טבעו הנה גר שהוא מכיון

דעתו תזוח שמא הטעם נשאר אחרת כי ומבן בו להיות צריך שהפגם שאומרת

בדקות . . פוגע גם שזה כנ״ל אלא פגומה היתה שמשפחתו בזה מספיק לא כי

דוד, אצל דדקות

ענין על תקון ובקש ליחידות אליו שנכנס אדמוה״א עם כהספור

ורק לו לענות יכל לא וממילא אצלו דדקות בדקות אפי׳ מצא לא שאדמוה״א

ושאול שדוד ויוצא לענות יכל ואז הדקות מן בדקות אצלו מצא רבה יגיעה לאחרי

דנפקדת הענין והסביר הגדיל, דוד עד ולכן גדול הבע״ת וענין וצדיק בע״ת ע״ד

מתמעטת בער״ח שהלבנה וכמו ללבנה נמשלו ישראל ענין מושבך יפקד כי

ע״י ודוקא מתחדשים ישראל כך מתחדשת בר״ח אבל לגמרי שנעלמת עד

כנ״ל להודיע ער״ח זה ליום השייכות ההפטרה וזהו הנפקדת יהי׳ מושבת יפקד

מתחדשים. אח״כ המיעוט וע״י ללבנה שנמשלו

או ממילא מוגבל המקום היות הראשונות השיחות משני מקוצר תוכן ע״כ

היו כעת עד כך כי הבא במכתב אי״ה שאמשיך להיות יכול וגם הביתה שאשלח

התועדות אין אייר חדש כל החשבון עפ״י אבל התועדיות רצופות שבתות הרבה

. . לטוב לקוות צריכים בכ״א אבל סיון ש״מ עד

h
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