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, הבעל"ט (תשע"ז – תשמ"ז) "שלושים שנה"ויהי ב, ה' טבתלקראת יום הבהיר 
תי לגני ת על מאמר ד"ה באההגהו – בפרסום ראשוןכפי הנראה  –הננו מוציאים לאור 

)עם פיענוח  שבט תשל"ז יו"ד ,בשלח 'פש"ק ומוצש"ק שנאמר בהתוועדויות דיום 
ארבעים . וביתר שאת עם היותו אמרי באתי לגני שחוזרים עליו בשנה זוא' המ –. הכתי"ק(

 ., דקאי איניש אדעתי' דרבי'שנה

בכ"א  ,עם שינויים והוספות)נאמר פעמיים  המאמר ז אודות מאמר זה:
שני' יום ש"ק פ' בשלח יו"ד שבט, ופעם דבהתוועדות  ראשונהפעם  מהם(:

ע"י הטלפון בשידור  ,)בקהל גדול יותר "בפרסום יותר"מוצאי ש"ק, דבהתוועדות 
  וכו'(. וברדיו

שאלה אצל ה עלו, והנו הנחות של שני המאמריםיכאחרי יו"ד שבט, ה
המניחים איך לעשות הנחה של שני מאמרים המדברים באותו תוכן )באם לעשות 

ת או שאולי יש לצרפם יחד וכדו'(, ויתירה מזה הי' קשה, שהי' קטע שני הנחו
בהמאר שהובא מהמשך וככה תרל"ז, ואד"ש אמרו שלא כפי שנדפס בפנים 
ההמשך, וע"כ שאלו באם להדפיס אותו קטע כפי שאד"ש אמרו, או כפי שנדפס 

 אד"ש ענה:כ"ק ע"ז ו בפנים ההמשך.

"נכון יותר לפרסם 
 –. כיסוד 'אבמאמר 

הנאמר בפרסום יותר 
)במוצש"ק(, ההוספות 

 או בשוליים. בחצע"ג

 – בהמובא מהס'
 כבפניםלציין ולהעתיק 

 דהס'.

שלי. והשומעים שי' כשם שאין ידוע  –וכו'. ואין הזמ"ג  דורשים בי' –]השינויים 
 "ם[עו מהשינויהביאור, כך וועט זיי ניט פעלען כשלא יד –עפהנ"ל  –להם 

, ולא את שני המאמרים. ובנוסף אחדשיפרסמו מאמר היינו, ג' ענינים: א( 
לזה, ליתוסף אליו המאמר השני. ובנוגע לאיזה מאמר לעשות עיקר ויסוד, ובאיזה 

 –", בפרסום יותר"המאמר שנאמר במוצ"ש  –מאמר לעשות )טפל ו(הוספות 
בחצאי עיגול או , ולצרף אליו הוספות מהמאמר שנאמר ביום ש"קלעשותה עיקר; 

. )והיינו בפנים שמובא בהספרים עצמם כפימשלא לשנות בהמאמר ; ב( בשוליים
וכן בכללות הענין, שבכל פעם שיש שינוי בין אופן אמירתו לאופן הדפסתו . ההמשך

שינויים בין אופן אמירתו לה בנוגע; ג( יש להכניס לההנחה כפי שנדפס בהספרים( –
 שלי" – אין הזמן גרמא"אך  השינויים דורשים ביאור,הנה  ,םספרילכפי שהובאו ב

, אם תכניסו לתוך ההנחה רק כפי שנדפס בהספרים ובכןהשינויים. את לפרש 
 הביאור עליהם.וכמו"כ לא יבקשו  ,השומעים שי' לא ידעו מהשינויים



 
 

IV 
 

המניחים אכן עשו את ההנחה וכו', והוכנס העתקה א' מהעתקות הראשונות 
דפסה ופירסום, ולתמיהתם הגדולה, כ"ק אד"ש החזיר את לכ"ק אד"ש לפני הה

שלא כפי סדר הנהוג מדי שנה. )ואף שבתשל"ו, המאמר באתי לגני  –ההנחה מוגה. 
הוגהה, מ"מ לא הי' זה הגהה רגילה, אלא כמו שכ"ק אד"ש רשם עליו "הנחה". 
היינו שכ"ק אד"ש לא הגיהה את המאמר הגהה שלימה, אלא עשה תיקונים על 

 רים 'המוכרחים ביותר' לתיקון וכיו"ב(.הדב

ועם העלי )מיד הלכו והקלידו עוד הפעם את המאמר באותיות מרובעות, 
היגיהה את המאמר שנית. המאמר , וכ"ק אד"ש (גליון שיהי' מקום להגהות וכו'

 יצא לאור, חתום בתאריך ט"ו שבט תשל"ז.

 .ומענה על צורת הדף של המאמר הגהה הראשונה, השני'צילום מ בקובץ זה הדפסנו

 ו"ד שבט ה'תשל"ז.מייומן הדפסנו  – הבתור הוספ

ואומרים שהתיקונים צילומים שלפנינו, לה ישנם חולקים בנוגעש, וזאת למודעי
אך רוב  אלא תיקונים שנכתבו ע"י המניחים וכיו"ב. אד"ש, כ"ק ו שלשמכתב יד קד אינם

אומרים, שהוא אכן כתי"ק של כ"ק אד"ש. )ועל  המניחים )ובפרט אלו שעבדו במאמר זה(
 אחריותם בלבד(.

, )וכמבואר בהמאמר במאמר זהאלו ועי"ז ה(שיעשוע  הגהות)פירסום ויה"ר שע"י 
התגלות נזכה תיכף ומיד לושנזכה לגרום נחר"ר לכ"ק אד"ש, , הענין ד"שעשועים לפניו"(

"תורה  –"מנחם שמו"  –ח שישמיענו נפלאות מתורתו, תורתו של משיו, מלכינו משיחנו
תיכף ומי"ד  ,ועוד והוא העיקר ,ושנזכה לעוד מאמרים והגהות – חדשה מאיתי תצא"

 .ממ"ש

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 תלמידי ביהמ"ד אהלי תורה

 תשע"ז זאת חנוכה

 ה תשל"חת שנת הארבעים מיום סעודת ההודאתחיל
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 הגהה ראשונה

  

 

 עמוד א' / הגהה ראשונה

 יט, ע תרומה כו"הראב כד, י פקודי לח"פרשראה 

 [הנה( ז"תניא רפי)היא נצחית  –מעשה ידי משה שכוללת גם סיפור  ז הוא"שג –ז שכל התורה "נוסף ע]דמזה מובן ש

 הוראה נצחית עצמו ישנהענין המשכן מ
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 

 עמוד ב' / הגהה ראשונה

 קרשיםה השם עניןכ "וזהו ג

 ת ש' את קשוט איהוא ודהא 

 ט"תורת הבעש הדהנה ידוע

 (השם)כללות התיבה ד שבוכמו שישנו החיות 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 
 עמוד ג' / הגהה ראשונה

 ,ז"בלעו( את דשיקרא)ש "אות ריל למה שישנהובדוגמא 

 ,הם שוים בפירושם' ור' פ דד"אעד דהנה

 עד שהחילוק ביניהם הוא חילוק עיקרי.ומ"מ ה"ה מובדלים ומחולקים בעניניהם 

 אחד להענין דאל אחר*' החילוק שבין הוי תלויבאותיות אלו ו כיון ש

 *(,*ל"כנ)עניות ודלות ו' פ שגם דלות הוא מל"ואע

 [בתכלית הביטולהוא ו( גם לא באופן דזעיר)שאין לה מציאות 

 (ד"ז שאין בה יו"ש דלעו"לק מהריוחתי מ"שע)ת "ד שמאחורי הדלי"ענין היו'( בסעיף ז)וממשיך לבאר בהמאמר 

__________ 
 (.24החילוק". )ראה לקמן עמוד  הוא*( בהגהה שני' הוגהה: "ובאותיות אלו 

 .'"ת הוא מל"פ שגם הדלי"ואע: "לפועל נדפס( **
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 ראשונהעמוד ד' / הגהה 

 

 .וזהו ענין המתבאר כאן', הדשהוא חלק דבתוך ש הואד "יו ישנהו', נעשה ה' ד שבהד"י המשכת היו"אמנם מקודם שע

 היו"ד נמשך בגילוי בפנימיות )בבחי' פנים דפנים(.-?- ןהוא באופן שהיו"ד היא באחורי הדלי"ת דאי בהדלי"ת( ו)היינו ד( המשכת היו"ד 8

 ת"מאחורי הדלי חלק פרטד הוא "באופן שהיואבל כאן ההמשכה היא 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 
 עמוד ה' / הגהה ראשונה

 '.יתבאר להלן בסעיף חו ז"וע (דהיינו בשלימותה)א "ה' בבחי כברהמלכות היא ' הוא כשספי( יחוד שמשא וסיהרא)כי יחוד זה 

 [.(א"ולא ה)ת "הוא חלק מאות דלי( דיסוד)ד זעירא "והמבואר כאן הוא כמו שהיו

 [ד דיסוד"ב עם היו"ד נברא העוה"ביומה דהקשר שבין  )?(צ "הצהזקן ור "ק אדמו"כ כ"גזה מבאר וב י ביאור"וע]

 (המלכות' בספי, מבורך, ההמשכה אפשר להיותז "ועי)

 .היסוד' הוא ממש כי כל בשמים ובארץ דספיש שבזהעד  ,היסוד' היא עצמה נמשכת ומתלבשת בספי

 יסוד אימא קצרכ "משא[ וזהו יוסף יתום מאמו]

 א"ביסוד ז גםא מתפשט "יסו( למעלה)ז "בדברים גשמיים ועד גםתוספת ' כ ראי"משא

 מה שאבא יסד ברתא( א שם"ראה תו)כ "זהו גל ד"וי ו
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 
 עמוד ו' / הגהה ראשונה

 ד"המשכת היו' היתיוהנה טעם ההכרח ש

 'אחד דרך משל אורו הגדול הבלתי תכלית כוה כביכול הניח וסילק לצד "כמו שהקב ש שם שכמים הפנים לפנים"וכמ

 (,בלי תיבת לגרמא) סתם כללשלא נאמר בזה שביטולה הוא דליץ לה כלום 

 (היסוד' ד דספי"היו גםת דמלכות יש "שבהדלי)ז יש לו הכל "עיש, א אדרבא"כ, אין לו דבר שהצד הביטולשאין זה ( ז"בס)הנה מסביר 

 ,ו"בחי' אסקופה הנדרסת חבל "שצכידוע שאין הכונה בענין הביטול 

 פתח לבי בתורתך כ"אח' יהי' י ביטול זה דונפשי כעפר לכל תהי"שע

 (.ד"דאות יו)הוא בשביל הגילוי '( דאות ד)שגם זה שתכלית הביטול  מזהמובן ', לכל סדר השתל תדכונה זו נוגע
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 
 עמוד ז' / הגהה ראשונה

 כאשר ישים וכו' אזי ממילא כמים הפנים לפנים והנהובנו בחרת מכל עם ולשון כו' וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול וכו'* 

 **ז"הניח וסילק את אורו הגדול על הצד שהוא בשביל הגילוי שלאח' מה שתחילת סדר השתל

 .ומתקיים 'כואור המתקבל ' ז יהי"א שעי"כ

 בשום מאמר מהברואים כן כן' מיותר כי לא נאאף דתיבת ויהי , ש ויהי אור"דזהו מ

 מובן שהוא בתכלית השלימות כמים הפנים לפנים' האי ההתבוננות בהצמצום "וכיון שהביטול בא ע

שבהשתלשלות ממדריגה מתמעט , מיעוט האור דרךכ שאר הצמצומים הם "משא, סילוק אור הראשון לגמרי בדרךדצמצום הראשון הוא 
זה אשפר להיות התהוות כי צמצום "הוא בדרך סילוק הוא מפני שדוקא ע 'האומה שהצמצום ' ]י פרסא ומסך וכו"הארה ע כתךנמשו, האור

 מציאות העולמות

__________ 
 (.26וכו'". )ראה לקמן עמוד  מלכנו לשמך הגדולהוגה: "וקרבתנו ' *( בהגהה שני

 (.41, 72ראה לקמן עמוד " )לצד אחד על הצד: "הוגה פעמיים' בהגהה שני*( *
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 
 עמוד ח' / הגהה ראשונה

 בשאר הנבראים נאמר ויהי כןד]

 (.'וכוווי דער אור שטייט אין צמצום )היינו בכוונת הצמצום ו

 כ לפועל"האור הנמשך אחבדומה לוהיינו דהאור שבהמאמר דויאמר אלקים אינו 

 .וכו', אמנם עי"ז נעשה אור המתקיים וגבורהצער וצמצום ' שהוא ל, ז ויהי"ולכן נאמר ע

 'ם דסדר השתלמיה חלוק מהצמצו"ס ב"באוא' דהנה ידוע הצמצום הראשון שהי

 ב"בהמשך תערשם וכמבואר , והענין הוא

 *מיעוט בלבד י"ע בדרך' וכוהמשכת הקו קצר ' ולא הי

 [סילוק הצמצום שבדרך יאלובצמצום בדרך מיעוט האור בלבד  י"ע מצדכמו שהוא ]

 [.כלללא הי' אפשר להיות התהוות מציאות עולמות 

 .תכלית שלימות הביטול בדוגמת הצמצום דלמעלהב 'בבחיכ "הוא ג

__________ 
 (.82' ראה לקמן ע". )י מיעוט בלבד"ע דק קצרהקו  ענין המשכת' ולא הי: "הוגהה' בהגהה שני*( 
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 באתי לגני תשל"ז

 

  

 
 עמוד ט' / הגהה ראשונה

 ,היא בגילוי[ שרש הכלים -]הרשימו עד ש ,הגבולהנה לכל לראש נתגלה ענין 

צ הוא בערך לכמו שהוא "גם כמו שהוא לפה הנהי הצמצום "הנה לא זו בלבד שהאור הנמשך ע, הראשוןדבצמצום בדרך מיעוט האור 
י צמצום הראשון "כ בההמשכה שע"משא. צ"שייכות להאור שלאחה' צ הוא בבחי"שגם כללות האור שלפה עוד זאתאלא , צ"לאחה

 צ"לכמו שהוא לפה כללצ הוא שלא בערך "הנמשך לאחה( אור הקו)הנה אף שגם אור הגבול  – לגמרישבדרך סילוק האור 
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 עמוד יו"ד / הגהה ראשונה

 *י"גם בעבודת נש דוגמתם להיות נמשךצריכים ( שלמעלה)והנה כל הענינים 

 ייםאחור' פנימיות והעבודה שבבחי' בהעבודה שבבחית דהנה כללות העבודה מתחלק, והענין הוא

 ג"ס הבל"האוא' גם בחי להגביל מגבילהכח הגבול  התגברות' ז בחי"ה

 קאי על)?( שזה פ "ואע. כדמיון אב המצמם את שכלו בשביל בנו הקטן 'בכל דור כוצדיקים , ישראל שיהיושהצמצום הוא בשביל 
 כציור אדם' ישראל כמו שהם למע' כ בחי"ישנו ג נעלית יותר' בבחימ "מ, ציור אדם' בחיכמו שהם כבר ב ז"הישראל ש

 ק"הקדומה דא' מחשבה גם למעלה ממח' למעלה מבחי וגםהכי נעלית שבמחשבה ' היינו בבחי

 מה שנתאוה הקב"הד דגםוכמבואר בהמשך תרס"ו )ע' שנא( ותרע"ב 

 הוא ג"כ בשביל ישראל**. –קודם ציור ומציאות אדם –הצמצום הראשון ש דגםומזה מובן 

__________ 
 ".י"דוגמתם גם בעבודת נש( שלמעלה)והנה כל הענינים : "לפועל נדפס*( 

 (.40ג"כ". )ראה לקמן עמוד  –קודם ציור ומציאות אדם  –**( בהגהה שני' הוגהה )עוד הפעם, לכפי שהוא עתה לפנינו(: "דגם הצמצום הראשון הוא 
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 באתי לגני תשל"ז

 

   

 
 ראשונהעמוד י"א / הגהה 

 ,בהעורף, ייםכ באחור"משא

 לאחר הצמצוםוז יובן למעלה החילוק שבין האור שלפני הצמצום "ועד

 מ דויהי אור"תורת ההל מ"נוכ)

 ז"פנים שאינם בערך זל' אחור לגבי העבודה שבבחי' העבודה שבבחי הנהז "ועד

אור ' בחי ואפילו עד)י הצמצום נמשך גם לאחר הצמצום האור שלפני הצמצום "שע, ל בענין הצמצום"ד שנת"הנה ע, כ"אעפ, אמנם
 יותפנימ' מאיר בחי ייםאחור' כ בעבודה שגם באופן העבודה שבבחי"ז הוא ג"עד הנה(, ג"הבל

 ...היא ייםאחור' והעבודה שבבחי... היא  יותפנימ' דהעבודה שבבחי, וביאור הענין הוא

 מצד אלקות( שטייען)והעולמות הם ' שסדר השתל ומכ מהבכללות הוא 

 אחדות דאיהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חדהההתונקרא עול 

 (אצילות)שזהו היפך מעולם האחדות , ומשם יפרד (י, בראשית ב)ש "שענינם הוא מ, ע נקראים עלמא דפרודא"ועולמות בי

בעולמות בי"ע ו משא"כ(, וכו'אופני העבודה בפנים ואחור, דבאצילות העבודה היא בבחי' פנים )שאלקות הוא בגילוי ' הם ב ז"ועד ובזה
 שבבי"ע הוא בבחי' אחרי הוי' אלקיכם תלכו וכו'העבודה היא בבחי' אחור, דההנהגה 

 .ייםשבבי"ע עולמות הם בפשיטות ואלקות הוא בהתחדשות שזהו"ע בחי' אחור

 ל"ופנים דקדושה הוא גם החילוק שבין זמן הגלות ללע ייםאחור' בחי ,ובכללות( 16
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 
 / הגהה ראשונה עמוד י"ב

 אלוקיכם תלכו' אחרי הוי' בבחי היאהעבודה  ל"צ[התורה על הרוב תדבר ו]דהן אמת ש

 (ייםאמנם כדי שיהי' קיום להעבודה )שבבחי' אחור

 'מלחמה בעמלק גוו', אמחה את זכר עמלק גומחה ( טו-יד, בשלח יז)דבזמן הגלות נאמר 

 .בלבד ייםאחור' בבחי, דאחרי הוי אלקיכם תלכו באופן במצבע היא "כי עבודת האדם מצ

ש בלכתך אחרי "כמ ייםאחור' שענין המדבר הוא בבחי)במדבר  יםוישראל נמצא. בדרך בצאתכם ממצרים ,בפעם הראשונה' וכמו שהי
 (במדבר

 .יותפנימ' שאז העבודה היא בבחי, ק"באים לקיום מצות בנין ביהמ[ ז"ולאח, מחיית עמלקולל הקדמת מינוי מלך "שצ

בזמן  ובפרט, אבל עד אז, ק השלישי"בבנין ביהמ' שזה יהי שבכללות ,את זכר עמלק( מצד האדם עצמו)העבודה דמחה תמחה ' שאז יהי
 .אחור )=אחור דאחור(אד"א' הגלות העבודה היא בבחי

 היום לעשותםוועכשיו העבודה היא , ב"ענינה הוא קבלת שכר מעין עוה( פנימיות' בבחי אמתית)אהבה בתענוגים ' דהעבודה בבחי

 שלבם חלל בקרבם, צדיקיםב אצלורק 

 .א"כ אצל שאר בנ"משא, פנים' הנה אצלם גם עתה העבודה בבחי
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 באתי לגני תשל"ז

 

  

 

 / הגהה ראשונה עמוד י"ג

 רוצה הוא לעשות כל המצות הנה' מעמד ומצב שיהי בכל באיזהא מישראל "דכאו

 אתכפיא' בבחי הואעומד רק ומצבו  מעמדופ שמצד "י התבוננות זו אע"עו והנה

עד שזה פועל גם ו ייםאחור' העבודה שבבחי, אלקיכם תלכו' אחרי הוי' בעבודתו שבבחי(, דנפשו ייםאחור)גם בנוגע לחיצוניות נפשו 
 ,מ"על לבושיו דמחדו

כופין שד דהן אמת דאף( ל"ם הנ"מהרמב)ל "וכמו שנת. עד שיש לו גם תענוגוגם חיות ונעימות ( המעשה בפועלנוסף על )יש לו בזה 
 'אותו כו

פנים מאיר גם בהעבודה שמצד ' בחיזהו מה שו, הארת פנימיות נפשו שבאה בגילוי ופועלת גם על חיצוניות נפשו פעולתשזהו מצד 
 .אחור' עצמה היא בבחי

 ל"מאחזב על[ בקיצור( ]ו"כ-ה"פכ)מ בשער התשובה "אדמהאק "וכמו שמבאר כ

 אין בלבנו אלא אחד רקל "הוול' דלכאו
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 / הגהה ראשונה עמוד י"ד

 ע"התחלת עולמות בי שזהו, מרכבתא תתאה בעולם הבריאה' פ שהשבטים הם בבחי"דאע

 גם בשלימות העבודה בעולם הבריאה)ש דאף דהן אמת, והיינו

' אחרי הוי' והיינו שהעבודה ניא בבחי ,אבל לא העבודה דאחד עצמה, ועד שהוא רק חילופי אתוון דאחד' היא בבחיהעבודה בגילוי 
 בלבד' אלקכים גו

שאין בלבך אלא  שכשםהיא מצד , אחד' בבחי' בפנימיות הלב יהי מ"מ, ע עלמא דפרודא"בהיותם בבי( בהשבטים)ז שגם "והנתינת כח ע
 אחד

 אבות הן הן המרכבהוהש

 ,'כוכך ' כ אומרים על המשכה זו כשם כו"אמנם אעפי

 .י מהביטול דאצילות גם בבריאה"נמשך ע אפשר להיותלא 
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 באתי לגני תשל"ז

 

  

 
 / הגהה ראשונה עמוד ט"ו

 באצילותש שמייחד ממש, ךבע שבלב"יחו' דבחי

( נשמות השבטים)ע "שגם בנשמות דביוזהו מה '. כך כו' כו שאיןע ממש רק כשם "אבל לא כמו יחו בתכליתביטול היש לאין ' להיות בבחי
 מנשמות דאצילות 'וכונמשך הארה 

א "זח)דאסתכל באורייתא וברא עלמא ]דגם בתורה  נמשך מזה מובן( ל בארוכה"כנ)אחור ' פנים וגם בחי' והנה מה שבנשמות נמשך מבחי
 .שבה ייםאחור' פנים דתורה מאירה בבחי' בחי([ ב, קסא

 ז"וככה תרל ה"דש בהמשך "ר מהר"ק אדמו"מה שמבאר כ

 'וכגתורה ציוה לנו משה מורשה 

 *.בחינות' ד שמובא -( ז"דתרל)בהמשך זה  אבל וחידוש, מדריגות' ברוב הדרושים מובא שיש בתורה ג( 22
__________ 

 .ש"ק אד"הוא בכתי"ק של כ" -"הסימן *( 
  (.42ראה לקמן עמוד ". )בחינות' ד שמחלק ומבאר –: " הוגהה' בהגהה שני
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 עמוד ט"ז / הגהה ראשונה
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 באתי לגני תשל"ז

 

  

 
 / הגהה ראשונה עמוד י"ז

 [למטהראשו ל פשנשבעת ישיבתו ]

, אחור שבה' י הקדמת בחי"פנים נמשכת ע' דהרי בחי)אחור ' פנים דתורה מאירה גם בבחי' ובחי, פנימיות וגליא דתורה' היינו בחי
 ?(ל "כנ

דשירה ]ה "שירו של הקב' שעשועים לפניו בחי' שהיא בחי, ע למעלה יותר*"שבאי ועד, שיר – שלמעלה מזההתורה ' אמנם ישנה בחי
 נעלמה מעיני כל חיו 'כמו שהתורה היא בבחי, יותר' ולמע[ היא למעלה מזמרה

_________ 

 (.34שיר, ועד שבאי"ע למעלה יותר," )ראה לקמן עמוד  - ,בהגהה שני' הוגהה: "שלמעלה מזה שיר *(
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 / הגהה ראשונה י"ח עמוד
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 באתי לגני תשל"ז

 

' ע למעלה מבחי"באי הרי שהיא, ג"למעלה מכל מדוהתורה ש' בחיה "ה, שעשועים לפניו' שהיא בבחי כיון, זו שבתורה' ובחי

ששיבח את )שזמירות קרית להו  שאינו מספיק מה* ולכן תבעו מדוד, כ היא נמשכת גם למטה"אבל אעפי ,זמירות דתורה

 בחי' שעשועים לפניו, והיינו ,זמירות' יותר מבחי' ע למע"שבאי' בתורה ישנה בחידכיון  'בתמי (זמירות ההתורה להיות

 

 ,כתףהיתה בענין נשיאת הארון ב  עצמהוהשכחה , דוקאובזה יובן מה שנענש בשכחה 

 

 ,להארון, ייםאחור' והיינו בחי, לחבר את הכתף 'הישענינה  ,ענין מצות נשיאות הארון בכתף וזהו גם וכן הוא

 

מתאחדים עד שנעשים אחד ( מגילההשב)פנים ואחור ' בחי הנהי הלחות שבארון "מ ע"פ דמגילה כתובה פנים ואחור מ"דאע

 (,פנים' בחי)

 

 (.פנימיות התורה 'בחי)הפנים שבה ' מתאחדת עם בחי( גליא דתורה 'בחי)אחור דתורה ' שבחי

 

 .השכחה עניןהפנימיות אין שייך ' מצד בחיוהיינו ד. כי שאין שכחה לפני כסא כבודך

 

, מדה דוקאולכן נענש בשכחה  .אחור דשימת לבבו' בבחי והיינו*, שלו* ייםאחור' א דוקא כשמסירתו אל הענין הוא בבחי"כ

 כנגד מדה***.

 

 נשיאות הארוןה מצות עניןבעונש השכחה ' ולכן הי. זמירות שבה בלבד' בחי, האחור' בחישבח  תפסבתורה ש שגםלהיות 

מתאחדים באופן שהם ( שבתורה)פנים ואחור ' תורה הנה בחי(הלוחות שב)י "שע נהןעניששבדין זה מתבטא הלהיות , בכתף

 כולו פנים 'בבחי

 

 היינו עבודת האדם לפני התורהו, ברכו בתורה תחילה

__________ 

 (.43ראה לקמן עמוד ". )נאמר לדוד תבעו מולכן : "הוגהה' בהגהה שני*( 

 (.43ראה לקמן עמוד ". )שלואחור ' בבחי: "הוגהה' שניבהגהה *( *

 .שמטבהצילום דהגהה השני', תיבת "דוקא" כבר הו ***( אינו נראה בבירור בצילום שלפנינו את ההגהה על תיבת "דוקא", אבל
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 

 / הגהה ראשונה עמוד י"ט
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 ,בארוכה( א, ואתחנן דוראה שם . ב, ת ברכה צו"בלקו)ז "ק אדה"כמו שמבאר כ, שהטעם לזה הוא

 

 '.בתורה כו( המשכה' מל)ברכו וכן פועל המשכה ד

 

 ,ז"שלפני( דתפלה)בהעבודה  ל"צ נמשך גםז "הנה עד

 

 (.היינו לסיים ולפתוח קטע חדש)= והענין הוא  *

 

 .זכירה בדוגמת הזכירה דעמלק והיינו]ע "יחו' העבודה שבבחידבגם אז צריך להיות זכירה  כ"אעפיאבל 

 

 (.ייםהאחור' ל דענין השכחה הוא מצד בחי"כנ)וענינו לפעול השכחה  ייםאחור' והיינו דמקום יניקתו הוא בבחי

 

 ת"יחו' קיום לעבודת בבחי' בכדי שיהי כי, ע"יחו' ל עבודתו בבחי"צ פ"עכשמזמן לזמן 

 

 *. ת"יחו' ע מאירה בבחי"יחו' בחיוזהו מה ש

 

וכמבואר , עיקר שכינה בתחתונים' שתכלית הכונה הוא שיהי מה( 'וכואחור ' גם בבחיפנים יומשך ' שבחי)זהו  הנה, ובככלות
 (ו"ש פט"הק' ש)ח "בפע

 

 .ק"פנימיות ע' גילוי בחי' ל יהי"ולע ורק

 

 'ונגלה כבוד הוי...  ולא יכנף עוד מוריךש "שכללות ענינו הוא כמ(, ז"פלרתניא )ז "לאחושדממשיכים השכר דימות המשיח 

 

 

 
__________ 

 (.34ראה לקמן עמוד ". )ע"יחו' בחיו: "הוגהה' בהגהה שני*( 
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 עמוד כ' / הגהה ראשונה

בזמן הגלות ישנו הנתינת ש שכברי "ומה שפועלים עתה כן הוא ע. א"למטה אצל כאובגלוי ' ק יהי"פנימיות ע' שבחי
 כח

 הכנה קרובה נעשה ווזה

 פנימיות השכינהלהכונה היא , עיקר שכינה( במדרש)ש "ומובן דמ

י העבודה פועלים כמו שממשיך בסיום "עד שע, י עבודת האדם"ע נעשה פועליםוזה , ל בתחתונים דוקא"זו צ' ובחי
 'צבאות ה אתשמעמידם ( י"פ)המאמר 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 
 עמוד כ"א / הגהה ראשונה

 מחלקים אותם לאנשי הצבא הנהוכל הון יקר שבאוצרות אשר אספו אבותיו והמלך בעצמו 

לקבל פני משיח צדקנו שילמד תורה את , והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ויוליכנו קוממיות לארצינו בקרוב ממש
 .ובעגלה דידן, פנימיות התורה דהיינו( ו"שער האמונה פנ. א, ת צו יז"לקו)כל העם כולו 
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 שני'הגהה 
 

 
 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  א'עמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 (1* באתי לגני אחותי כלה

 .42לק' ע' כאן מציין כ"ק אד"ש למה שכתב בשוה"ג, צילום הכתי"ק שנכתב בשוה"ג נמצא 

 

 

 הי' היתהעיקר שכינה בתחתונים 

 

 

 המשכן את ועי"ז מקימים )שטעלט מען אויף(

 

 

 *ל אחר-החילוק שבין הוי' אחד להענין דא הוא ובאותיות אלו

 

 

 אלא שהמציאות היאבבחי' זעיר

 

 

 שבלעו"ז העניות והדלות הדלות והעניותמשא"כ 

 

 

 כו' ממנהת שהיא בחי' היסוד שבחינת המלכות מקבל

_____________ 
 (.3החילוק". )ראה לעיל עמוד  תלויבהגהה הראשונה הוגהה: "ובאותיות אלו *( 
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 
 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  ב'עמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 (ע"י המשכת היו"ד בהד'ש)שאמנם מקודם 

 

קאי מ"ש ביו"ד נברא העולם[ הוא ממש נמשך ומתלבש ביסוד  דבאבא דע"זדיסו"א ]
 ז"א

 

הוא הוא הכנה  *כ"א )לעצמו, אינו התכלית( )אינו התכלית לעצמו(כי ענין הביטול 
 בשביל הגילוי הבא לאחריו

 

כו' ווכו' כאשר ישים  מלכנו לשמך הגדולובנו בחרת מכל עם ולשון כו' וקרבתנו 
כל אשר  להניח ולעזוב לעזוב ולהניחאזי ממילא כמים הפנים לפנים, תתלהט נפשו כו' 

 כו'ולו 

 

הוא בשביל הגילוי  לצד אחד על הצדמה שבתחילת סדר השתל' הניח וסילק את אורו 
 שלאח"ז

 

 ודק וכו' ישר קצרואח"כ צמצם עצמו וכו' והמשיך קו 

 

כלומר ויאמר הש"י מכח מדת אלקים שהוא מדת גבורה המצמצם האור מחמת זה 
 לסובלו העולם האוריהי אור המתקיים שיוכל 

 

 [ויהי כן, משא"כ כאן שנאמר ויהי אור שאר הנבראים נאמר ב]ד

 

 פועלבלדויאמר אלקים אינו האור הנמשך אח"כ 

 

_____________ 
  ו התכלית כ"א(..."ינ*( לפועל נדפס ")לעצמו, א
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 
 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  ג'עמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

הקו  ענין המשכתוכמו שתירץ בע"ח מה שהי' הצמצום בדרך סילוק דוקא ולא הי' 
 ע"י מיעוט בלבד דק קצר

 

 

 שרש הכלים[ היא בגלוי שהוא - הנה לכל לראש נתגלה ענין הגבול, הרשימו ]

 

 

 שלפני הצמצום כמו האוא"ס )אפילו האור הגבול( בדומה לאוא"סואינו 

 

 

 , שהוא בכללות ענין העורף)כפשוטו( שבין פנים ואחור

 

 

נמצאים  נתגלה הפנימיות וכן בו מה שנקרא כן )בשם פנים(, הוא משום דבו *(דהנה הפנים
חוש השמיעה באוזנים, חוש הריח בחוטם, , בענים בעין, חוש הראי' החושים בגלוי

 הדיבור בפה.

 *( ראה תו"א כג, ג. שם צג, ב.

 

 

 וגרמוהי חד, חדונקרא עולם האחדות, דאיהו וחיוהי 

 

 

דהן אמת , ההוראה אומריםשזהו"ע בחי' אחור )שאלקות הוא בבחי' העלם(. וע"ז 
  ש]התורה על הרוב תדבר ו[העבודה היא בבחי' אחרי הוי' אלקיכם תלכו
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 

 

 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  ד'עמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 הוא בבחי' אחד – הלב לבבנודהיינו בפנימיות  –מ בלבנו מ"

 

 

 בבי"ע( אלא אחד )הביטול וכו' דאחד( – ,הנה זה ממשיך גם בלבנו )דהשבטים

 

 

ענין המאמר כגוונא דאינון מתייחדין לעילא אוף הכי איהי אתייחדת הוא ממש 
 כו' *(לתתא בכורסייא למיהו אחד באחד

 *( כן הוא במאמר הנ"ל וכנראה הוא קיצור לשון הזהר.

 

 

 -וזהו מה שגם בנשמות דבי"ע )נשמות השבטים( נמשך הארה מנשמות דאצילות )
 נשמת יעקב(



32 

 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 
 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  ה'עמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 

 בכמות ובאיכות( – ,)שהם אורות מרובים

 

 

 

ירושה אינו מה שמרויח ע"י יגיעתו לוהיינו שזהו מה שלמעלה מירושה שהגם שגם 
 עכ"ז יש לו שייכות 
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 
 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  ו'עמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 

 שיר, – ,אמנם ישנה בחי' התורה שלמעלה מזה

 

 

 דוד שאינו מספיק מה שזמירות קרית להונאמר ל תבעו מולכן 

 

 

. ומהתאחדות בחי' פנים אל הכתףהארון )שבו הלוחות(  הכתף אל ועד"ז הו"ע חיבור
 ואחור שע"י הלוחות, צריך להמשיך כן גם בלימוד התורה

 

 

 דשימת לב, בבחי' אחור שלוכ"א דוקא כשמסירתו אל הענין הוא בבחי' אחור 

 

 

בחי' יחו"ע מאירה בבחי' ו. מהעבודה ששבי' יחו"עצ"ל נתינת כח והארה ע"ז 
 יחו"ת.

 

 

  העבודה שבבחי' יחו"ע – ,קשורה עם בחי' פנים שבעבודה
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

  

 
 שני'/ הגהה  רמאהמ פנים/  ז'עמוד 

 



37 

 באתי לגני תשל"ז

 

 

, ע"ק עתיקא קדישאדכל מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות מגיעים רק בבחי' חיצוניות 
 ולע"ל יהי' גילוי בחי' פנימיות ע"ק.

 

 

 עיקר שכינה בתחתונים(. ועי"ז נמשך – ,)גילוי בחי' פנימיות ע"ק

 

 

ע"ד היו"ד בהדלי"ת( ג"כ כללות נקודת  – ,יד( וזהו )המשכת בחי' פנים ואחור
 המאמר דבעל ההילולא, שהתחלתו הוא באתי לגני לגנוני
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 מ

 
 שני'/ הגהה  תופסוהו םייושינ/ ה 'חעמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 בהה' בהערותעם שינויים והוספות, הבאים  –מאמר זה נאמר גם ביום ש"ק 

 

 

 הוראה נצחית ישנההנה( ענין המשכן עצמו 

 

 

 שה מורשה קהלת יעקבווה לנו מיותורה צ

 

 

דזהו ג"כ דיוק הל' דאור העולה על כולנה, שאף שהוא אור שלא בערך האור 
 האותיותפרטי  כולנה, שבפרטי האותיות מ"מ הוא עולה ע"י

 

 

 המשפילי לראות בשמים ובארץ. ג"כ ז( ועי"ז נעשה

 

 

  ךישע"י ביטול זה דונפשי כעפר לכל תהי' יהי' פתח לבי בתורת
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 שני'/ הגהה  תופסוהו םייושינ/ ה 'טעמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 

 *לצד אחד על הצדדהנה צמוצום זה שהקב"ה הניח אורו הגדול 

 

 את אורו הגדול[ כו'וכדאיתא בתניא )שם( סילק ]

 

 בדוגמת הצמצום דלמעלה, הוא ג"כ בתכלית שלימות הביטול

 

שישראל ה"ז בחי' ציור אדם,  ואע"פ דמיון אב המצמצם את שכלו בשביל בנו הקטן.
 מ"מ ישנו ג"כ בחינת ישראל כמו שהם למעלה מציור אדם

 

 ממח'גם למעלה  היינו בבחינה הכי נעלית שבמחשבה וגם למעלה מבחינת מחשבה

 הקדומה דא"ק

 

 הקב"ה כו' ונתאוה הבחי' דנשתוקקדנש"י כלולים גם ב

 

ג"כ בשביל  – (קודם ציור ומציאות אדם) –ומזה מובן דגם הצמצום הראשון הוא 
 ישראל.

 

מן זלזובכללות בחי' פנים ואחור דקדוש ההוא גם החילוק שבין זמן הגלות ללע"ל )ו
 שביהמ"ק הי' קיים(.

 

 

_____________ 
  .27בכעין זה, נמצא לעיל ע' הגהה *( הי' עוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 
 

 

 
 שני'/ הגהה  תופסוהו םייושינד / ה"ויעמוד 

 
 
 

*   *   * 
 

 
 שני'/ הגהה  תומוקמ ירא/ המ א"יעמוד 
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 באתי לגני תשל"ז

 

 

 ראה בתו"א – ,שהו"ע העבודה בבחי' פנים ואחור

 

דהשבטים שבטי י"ה, די"ה קאי על אצילות. והיות  שבטים כ( וזהו מ"ש ששם עלו
 עלו, עלי', בכדי שיהיו שבטי י"ה. אצלם העלי' באצילות. הם נשמות דבי"ע לכן צ"ל

 

 

 –כב( ברוב הדרושים מובא שיש בתורה ג' מדריגות, אבל בהמשך זה )דתרל"ז( 
 ד' בחינות. מחלק ומבאר

 

שכתוב זה הוא  –]שאז הפדי' היא באופן של שלום, וכמש"כ פדה בשלום נפשי וגו', 
 וכמו שנת"ל בהמאמרים הקודמים בארוכה[. –מהשיעור תהילים דיו"ד שבט, 

 

 

*   *   * 
 

 ( שה"ש . .1*

 

 הראב"ע תרומה כו, טו. פי' ( ראה11
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 מענה בנוגע לצורת הדף

 

בהתאם להמענה )המובא בפתח דבר( בנוגע לאופן עריכת וחיבור שני המאמרים, הוכנס )יחד 
 על צורת דף המאמר. וכ"ק אד"ש ענה: ,שני'( דף זה כדוגמה עבור הגהה עם המאמר

 בהפסק קטן. –כ"ז זא"ז 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

מכיון שהערות אלו אינם אלא מראי מקומות )שלא כשאר מאמרים מוגהים, שיש היינו, ש
, לכן אין צורך שכל מ"מ יתפוס שורה לעצמה, )ובכך יתבזבז הרבה מקום 'ביאורים' בההערות(

 א' ובהפסק קטן בין כל מ"מ.על הדף(, אלא יהי' כל המ"מ בהמשך 
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 הוספות

 יומן מיו"ד שבט תשל"ז
משעות הבוקר המוקדמות יצאו  יום ו' ט' שבט.

 מכוניות לאוהל.

אחה"צ אחרי שחזרו מהמבצעים התחילו להכין 
את הפרמידות, כדי לראות ולשמוע את תפילות 

 השבת ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

אחה"צ כשאד"ש חזר מהבית עמד ילד 
 לתנו לצדקה.בפרוזדור, אד"ש קרא לו ונתן לו כסף 

לערך התחיל להתמלאות  5:00עה בש 
,  המקומות ישיבה נו מראשיכהפירמידות שה

נתמלאו ברגע, בקושי שהי' מקום עמידה, הזאל 
)הביהכנ"ס( הי' מלא עד קצה השני של הזאל. 

 ובפרט לר"ה(. –)הזכיר את חודש השביעי 

, בשעה הרגיל אד"ש נכנס לתפילת קבלת שבת
וד קצת בשקט ובנוסח אד"ש התפלל לפני העמ

הרגיל של שבת )בהקטע של מזמור שיר לא 
הפסיק, רק בהקטע ה' מלך(. )לתאר את התפלה 

 א"א לתאר על נייר, רק צריכים לבוא לשמוע(.

אחרי קדיש דרבנן לא חיכה  –אחרי התפלה 
אד"ש שיכריזו את השלום זכר, אלא מיד אחרי 

 הקדיש יצא כשאומר לכולם "גוט שבת".

התפילה חזרו קטע מהמאמר של  מיד לאחרי
אד"ש הלך הביתה לערך בשעה  –באתי לגני וגו' 

10:00. 

אד"ש הגיע מהבית  .שבט"ד יו בא' פ"ק ש יום
נכנס אד"ש לתפלה  10:00. בשעה 9:20בשעה 

אמר בשקט איזהו מקומן, אח"כ אמר קדיש דרבנן 
והתפלל כל התפילה לפני העמוד. )התפלל כל 

 ל רם כמו החזן בר"ה(.הקטע של "שוכן עד" בקו

בקרה"ת קראו בס"ת של משיח, הרש"ג מסר 
את הס"ת לאד"ש, אד"ש אמר גדלו וכו' כשהגביה 
קצת את הס"ת, שם את הס"ת על הבימה וחיכה עד 
שא' נעמד שלישי על הבימה ואז חזר לעמוד, לפני 
שביעי נגש אד"ש לבימה כדי להגיד חצי קדיש, 

כרגיל, אחרי  –אח"כ קבל אד"ש עלי' מפטיר 
מפטיר אמר אד"ש יקום פורקן ואשרי על הבימה, 
סיים את האשרי לקח את הס"ת מהמגביה והחזיר 
את הס"ת לארון קודש )וכשבידו הסידור 

 והחומש(.

במוסף רמז לשיר ב"הוא אלקינו", אח"כ שר 
א"א לתאר  – בעצמו אד"ש הניגון "הוא אלקינו"

 את הניגון ששמענו איך שאד"ש שר זאת.

לא חיכה אד"ש להכרזות חרי תפלת שחרית א
בנוגע למבצע תפילין ושאר  שמכריז הגבאי

 המבצעים.

נכנס להתוועדות: בשיחה הא'  1:30בשעה 
 –הסביר את ההוראה מיו"ד שבט שחל בשבת 

אשר צריכים להתעסק בפעולותיו של בעל 
 –ההילולא, היינו הפצת התורה, ובאופן של שבת 

 מתוך עונג.

כב על הוראה משמה של פרשת בשיחה ב' התע
"בא", וביאר כי תוכן תיבה זו מורה על  –השבוע 

כניסה גמורה ופלאה בענין המתעסקים בו, אשר 
בנדון שלפנינו היינו פעולות שנתבעו ע"י בעל 
ההילולא, שצריכים לעשותן תוך כדי כניסת 

 הכוחות בהן.

ציוה לנגן ניגון קודם דא"ח ואמר מאמר ד"ה 
אור לסעיף ז' בהמשך באתי לגני באתי לגני. )בי

ה'שי"ת(. תוכן המאמר בכללותו דומה דומה 
למאמר שנאמר במוצ"ש  )בטח שמעתם אותו(, אך 
היו פרטים מסויימים שנאמרו רק באחד המאמרים. 

 דקות. 45-המאמר ארך למעלה מ

ד"ש באם אחרי המאמר שאל הר' חדקוב את א
ברכות של החתן נחמן  כעת שבעאפשר לעשות 

אמר שוב אמר אד"ש שכן, אח"כ יוסף טווערסקי, 
 אחרי שיחת הרש"י.יעשו זאת ש

והיתה שיחה של שאלות על הרש"י )יב, ו( 
חרי השיחה הפסיק וציוה "והי' לכם למשמרת", וא

 ברכות".לסדר "שבע 

לכמה אנשים ואמר להם  חייך הניגונים בין
, שיגיד פעמיים' עשה בידו הק' לא, להגיד לחיים

 .בניגונים רמז בראשו להגביר את השירה

. י. ש לחיים לאביו של נ"אחרי שיחה זו נתן אד
כ "אח, ר מרחמסריווקא"בנו של האדמו, טווערסקי

ש באם שאר האברכים עם "שאל אותו אד
וכשהשיב , שטריימלך שהגיעו אתו באם הם מלוים

כ נתן את "אח. ג לתת גם להם"ציוה לריל, בחיוב
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 יומן -הוספות 

 )כל זה נלקט מכמה יומנים, ובעיקר 'חדשות מבית חיינו'(

 

לאלה )ר המזונות שנשארו לחברה סתם שא
כ "אח, וחייך כל הזמן( ש"שיושבים ממול אד

כתוב שכשלקחו ביכורים היו מחזירים את : אמר
היינו שביקש את הטס כסף . )הכלי זהב והכלי כסף

 (.בחזרה

ובסופו , י"כ היתה שיחה התירוצים על רש"אח
מוכרח ' ה הי"י מביא כי הקב"התעכב על שרש

, ישראל נתן להם מצוות שיתעסקו בהםול את לגא
, ה לקיים את שבועתו לגאול אותם"ז יכול הקב"ועי

י שמזכירים יהודי במצוה "וכן הוא בדורנו זה שע
כשהזכיר את השאלה . נוספת מקרבים את הגאולה

והתאפק , ש בכה קצת"אד)מדוע לא באה הגאולה 
העביר את היד מהמצח , מאוד חזק מלבכות הרבה

 .('וכו והתנענע מאד

, צ"הביאור בלקולוי –באותו שיחה  –' כ הי"אח
שלפני שמוכיחים יהודי  ,ובהמשך לזה אמר גם

על זה שישנו יהודי , צריכים לבכות בדמעות שליש
 .כ להוכיח"ואח, ב"ז ועוה"שאין את כל טוב עוה

' ש נטל ידיו לתפילת מנחה אמר הר"כשאד
ש שיעשו "ציוה אד, חדקוב שיש עוד שבע ברכות

, ש אמר קטורת על מקומו"ואד, השבע ברכות את
 .ורמז בראשו להגביר בשירה

בקריאה . ש לפני העמוד"כ התפלל אד"אח
ולא חזר ' עד שקיבל עלי, ש על הבימה"נשאר אד

 .ז"למקומו לפנ

, אחרי מנחה התחיל לנגן ניעט ניעט ניעקאווא
הלכו , )לערך 4:15ההתוועדות הסתיימה בשעה 

 (.לאכול סעודת שבת

הלך , ש לקידוש לבנה"רי מעריב יצא אדאח
 .7:00וחזר מהבית בשעה  ,6:30הביתה בשעה 

 .ש להתוועדות"נכנס אד 9:30בשעה 

פיקארסקי . י' ש הר"ניגש לאד' אחרי שיחה הא
ש אמר לו להגיד "אד, ש כמה דקות"ודיבר עם אד

 .לחיים וחייך אליו

ש "מנחם אייכנשטיין אד' ש הסתובב להר"אד
וכן , לחיים ודיבר אתו כמה דקות אמר לו להגיד

וואלקין עם בנו ונכדו ודיברו . ש' ש הר"ניגש לאד
הירשפרונג ' וכן ניגש הר. ש כמה דקות"עם אד

יאלעס ' וכן ניגש הר, ש"כמה פעמים ודיבר עם אד

ש הסתיר בידו "אד –ש דיבר אתו כמה דקות "ואד
כ "ואח, המיקרופונים בעת שדיבר אתואת ' הק

 .לחיים אמר לו להגיד

בניגונים רמז בראשו להגביר השירה ומחה 
 .אמר לכמה אנשים להגיד לחיים', כפיו הק

ה "ח ואמר מאמר ד"ציוה לנגן ניגון קודם דא
 '.באתי לגני וגו

ג את המפתח "ש לריל"באמצע מסר אד)
 (.מהחדר והביא משהו והחזיר את המפתח

בסוף שיחה ה' דיבר על המלעיגים וכו' שזה 
המחלוקת שאין בו ממש, והם יודעים את זה 
וסברותיהם הם בלי הבנה וכו' וכו'; הכרזת כל 
המבצעים; בנוגע להשלוחים בצפת עיה"ק, אמר 

עוד ה' מתנדבים לנסוע לשם לחזק רוצה שהוא 
הפעולות וכו' )נתברר אח"כ שזה רק ליונגערלייט( 

 ועם כל התנאים משנה שעברה.

' הר, ש"ם לאדכ נגשו השלוחים והנדיבי"אח
ב קלמנסון ניגש עם המפתח של הטנק של "שד

אמר לו ש אמר לו להגיד לחיים ו"ואד, סינסענעטי
 .לקחת חתיכת מזונות

נחשון עם הנדיבים התמימים . ד' כ ניגש הר"אח
עם מפתח הטנק  –יוסי דוכמן ומשה רובאשקין 

קרא את ש "אד, ק"שהם קנו עבור עיק נצרת שבאה
אמר להם להגיד  כ"אח, אותםהפרק שמסרו וברך 

 .לחיים ולקחת חתיכת מזונות

 –לאורח הרוסי ( רוסי)נתן בקבוק משקה 
בעת , וכן אמר לו לקחת חתיכת מזונות, ריבקין

 .ש ומחה כפיו אליו"דהניגונים חייך אליו א

לאלו שעוסקים רק בתורה ולק בסוף המגבית 
 .התחיל לנגן ניעט ניעט ניעקאוואבשום עסק, 

נייע (, א"פ)בבות ' ז ד"ניגון אדמוה: צוה לנגן
פרזות , לכתחילה אריבער( ש"מהר)ניגון , ע'זוריצ
כ התחיל לנגן "אח, ופרצת, הושיעה את עמך, תשב

ויצא כשהסידור וחבילת ', כי בשמחה תצאו וגו
ההתוועדות הסתיימה בשעה  '.המגבית בידו הק

 לערך. 2:30

להגביר ' ש הלך הביתה רמז בידו הק"כשאד 
ש עשה "העכט אד. י.עמד י' ע הת"י ג"ע, השירה

 .(בחיוך)לו בידו באם כבר גמר 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לזכות
 סוליקא שולמית בת איזה

 אה שלימה וקרובהופלר
 לאויוש"ט

 



 

 
 

 

 
 
 

 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מהרה יגלה אכי"ר
 
 

*  *  * 
 

 יה"ר שיפדו כל הכתבים, ספרים וחפצים
 של רבותינו נשיאנו במדינה ההיא

 ויחזרו לבעה"ב האמיתי
 770 – בית רבינו שבבבל –ולמקומם האמיתי 

 תיכף ומיד ממש
 
 
 

 


