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 ברבת כ״ק אדמו״ו שליט׳׳א לאנ״ש שברבו אותו
 מוצאי שבת קודש, אור לי״א ניסן היתשמ״ט

ה ל ד ב ה ת ו י ב ר ת ע ל פ י ת ר ח א  ל

 חלקו בעולם — כל הנכסים של האדם׳
 (וואס ויי זיינען בדוגמא צו א כלי
 ווז^יכע א איד נוצט צוליב דעם אוי־

 בערשטן),
 און ביידע אופני עבודה (״שיר
 מזמור״) זיינען ״לבני קרח״ — אין ויי
 ווערט אויפגעטאן דעד עילוי פון
 תשובה׳, ביז תשובה עילאה, וואס איז

 בשמחה רבה׳,
 ביז אויפטאן דעם עגין פון ״למגצח״
 — אז מ׳זאל דין א גצחוף׳ גמור פון
 יעדער איד, און פון אלע אידן, און פון
 אלע אידן צוזאמען — דער נצחון פון
 אויספירן וואם דער אויבערשטער וויל,
 און וואס יעדער איד וויל״, און וואם

 אלע אידן ווילן,

 צום אלעס ערשטן — כל המברר
 מתברר׳, בברכתו של הקב״ה, וואט
 ״תומפתו מרובה על העיקר״2, ולמטה
 מעשרה טפחים, ותיכף ומיד — מידו

 המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה׳.
 און עם זאל מקויים ווערן בא יעדער
 איד און ביי אלע איח, בתור כלל
 ישראל, דער ״שיר מזמור לבני קרח
 למגצח׳ (דער קאפיטל תהלים פיח
 המחאים לשגה זו4) — ווי גערעדט
 בארוכה פריער׳: בא יעדער איד ובכל
 עניניו, גשמיים און רוחגיים — זאל זייז
 ״שיר מזמורי, שיר בפה — וואט איו
 כולל כל עניני הנשמה (ועל ידי הנש
 מה), און מזמור בכלי — וואט איז כולל
 כל עניגי הגוף(ועל ידי הגוף)6, ביז אויר

vim 7) שזהו חלק מעבודת האדם, ויש שם 
 קדושים השייכים לשרש נשמתו וכר, ולכן התורה
 חסה על ממונם של ישראל(כתר שם סוב סרייח) —
 ראה שיעור היומי ברמב״ם — סיום ספר הפלאה.

 התיווך עם דברי אדהיז (אגודת פיג. אגהיק
 סוסיי) שנותנים *דקה יותר מחומש כי כל אשר
 לאיש יתן בעד נפשו — נתבאר בהתוועדות ביום

 (לעיל ע׳ 392 ואילך).
*  8) ראה פנהדרין קי, סעיא. תנחוםא קרח י
 מקום נתבזר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה.
 וראה חדא״ג מהרש״א שם, שאמרו שירה הוא

 בתהלים פיח כר.
 9) אגהית פי״א.

 10) ראה מפרשי תהלים ד, א.
 11) רגונו האמיתי — רמבים הל׳ גירושין םפיב.

 1) ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספיח,
 הובא בתוד״ה ואברכה — חולין מט, א.

 2) ביר פסיא, ד. ועוד.
 3) ברכה השלישית דברכת המזון.

 4) ע״פ המנהג לומר בכל יום הקאפיטל תהלים
 המתאים למספר שנוחיו(מכתב כיק מויח אדמויר
 — אגרות קודש חיא ד לא. חיי ד נג. וראה גם

 מאמרי אדהיז הק*רים ע׳ שמא).
 5) בהתוועדות היום — שבת הגדול, יויד ניסו

 (לעיל ע׳ 394 ואילד).
 6) ראה בכ״ז לקרח ברכה זח, ג־ד. סידור(עם
 דא*ח) שער החנוכה רעז, ג-ד. אוהית וישב תתקו, א.

 ועוד.
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 עשר — אחד עשר״ בגיסן20) — עטרה
 על גבי (עשר עטרות) עטרה״, ועל
 העטרות, נוסף אויף דעם וואט ער איו א

 המשן־ צו אלע עשר עטרות,
 און די ימים שלימים(פון חודש ניטו),
 און נאכמער — שלימות העכער פון
 שלימות (עטרה על גבי עטרה)12 —
 ווערן די הכנה ?!רובה ומתאימה ובתכ
 לית השלימות (און שלימות על גבי
 שלימות) צו דער גאולה האמיתית
 והשלימה, און נדגרייט דך שוין גלייר
 איצטער צו ,וגאכל שם מן הזבחים ומן
 הפסחים״׳2, און דערנאן־ בעתו ובזמגו
 — .ונאכל שם׳ בפועל, בבית המקדש

 השלישי, מקדש אד׳ כוננו ידיד24.
 אמן כן יהי רצון״.

 [לאחרי שא׳ מהרבנים בירר כ״ק
 אדמו״ר שליט״א בברכח כהנים — אמר:

 עס זאל דין א פריילעכע רואו־16]•

 ביז דעם ענץ הכי עיקרי — אז תיכף
 ומיד ממש, ולא עכבן אפילו כהרף עין12,
 זאל קומען די גאולה האמיתית והשלי
 מה ע״י משיח צדקגו, דוד מלכא משיחא.
 ובפרט אז איצטער איז מוצאי שבת
 קודש, זמן פון פעודתא דדוד מלכא
 משיחא׳, (וואמ קומט גאך דעם זמן פון

 רעוא דרעוין בשבת14),
ל  אוו במיוחד — מוצאי פון שבת הגדו
 עשירי בגימן, ווען מ׳איז געוועו דער

,  ,משכו וקחו לכם״״
 און מ׳גייט דערפון גלייד אדיין אין
 דעם יום ראשון, און.ביום עשתי עשר
 יום״6, בנימן, וואמ דעמולט ווערט אויפ־
 געטאן בדוגמא פון ,אותו״ יום נטל
 עשר עטרות״1 בראש חודש גיטן
 (וועלכער איז דאמאלס אויר געווען
 ביום ראשון), און דערצו (ביום עשתי

 19) ראה בארוכה השיחה בהתוועדות ביום
 (לעיל ע׳ 389 ואילו) — שעניו אחד עשר סורה (על
 דרגא שלמעלה מעיס, ו)על זה שלמעלה מכל גדר
 התחלקות, וכדי לא להכנס לשקויט קראו .אחד

 עשר• — שרק מגייו שבא לאחר עשר.
(ראה ברכות נז, רעיא  20) שענינו .נסי נסים׳
 ובפרשיי. וראה לעיל ע׳ 370 ואילו) — כתר ועסרה

 שלמעלה ממרידה והגבלה.
 21) ויש לומר, שנשיאים מלשוז התנשאות
 (דוגמת מלוכה) הם בתינת עטרה. ובהם גופא —
 מעלה מיוחדה בהנשיא דיום האחד עשר, כמבואר

 במ״א.
 22) עד לזה שלמעלה מכל גדר ותואר של
 שלימות(ראה השיחה ביום — לעיל ע׳ 389 ואילו).
 23) הגדה של פסח ברכת.אשר גאלנו״, מפסחים

 קטז, ב במשנה.
.  24) בשלח טו, יז ובפרש״,

 25) ראה רמב־ם (הל׳ פרה אדומה פפיג. וראה
 לקויש חוקת תשמיה שגיל אכייר בקשר לגאולה.

 26) שמחה — ביטול ההגבלה ביום א׳ ביום בי.

 12) מכילתא ופרשיי בא יב, מא.
 13) סידור האריזיל (לריש מרשקוב).

 1!) ראה זתיב פת, סע״ב. המשו תדסיו בסופו
 (ע׳ תקמה).

 15) בא יב, בא — בעשור לחודש (שם, ג).
 16) נשא ז, עב.

 17) שבת פז, ב. וכיה בתויכ ריפ שמיני. פרשיי
 שם. נשא ז, יב (מסדר עולם (רבא — פיז».

 18) שעפרה הראשונה היא .ראשוז למעשה
 בראשיתי, והאחרונה — .ראשוו לתדשים׳. ושניהם
 (הכוללים כל העמדות ביניהם) שייכים גם ליום
 ראשוז זה (י״א ניסו), שהוא ראשוו למעיב, וראשוו
 לחדשים (חודש ניסו) [וראה סהיש תשמיח (קהית
 תשמיס) היא ע׳ 335 ואילך, ביאור השייכות דעטרה
 הראשונה ועטרה האחרונה לעניו המשכו(תוכן של

 שאר העטרות)].
 וגם העניו ד״ראשוו לנשיאים׳ שבריח ניסו — יש
 לומר, שבכל יום, הנשיא של יום זה הוא ה.ראשוד,
 ה״שער׳ שעל ידו נמשכים כל הענינים, גם
 דהנשיאים שלפניו ושלאחריו, ועדיז ייל בנוגע

 לשאר העטרות.




