
   



ׁש ליט "א מהאלמין  האדמוֹ ר כּ "ק בּ ּק וּ ר
הע וֹ למי הזּ וֹ הר מפעל  נשׂ יא 

המל וּ בּ "ן הּמ קבּ ל  אצל 
ׁש ליט "א א בּ וּ חצירא  דּ וד רבּ י הצּ דּ יק

לפ"ק תשע"א  ׁש נת ּפ סח לפני
דּ ּק וֹ ת 11:30  התמ ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהבּ ּק וּ ר 

"הר ׁש בּ "י " ידוֹ  על  יתק יּ ם ה ּק ד וֹ ׁש  בּ ז וֹ הר ׁש יּ למד "מי 
ה 'ע וֹ למ וֹ ת, בּ 'כל ר'ב ׁש 'פע  י 'ׁש ּפ ע  ּת בוֹ ת  רא ׁש י 
ו 'ע שׂ רים, מ 'אה  ע 'ד נ 'חת ׁש 'יּ הי  ּת בוֹ ת  רא ׁש י  "ׁש מע וֹ ן"
יּ היה  בּ וֹ , ׁש יּ תק יּ ם יּ ז ּכ ה  ר ׁש בּ "י , וילמד ׁש יּ ז ּכ ה  מי 

וע שׂ רים..." מאה  עד נחת
:ואמר נכנס עליכ האדמ "ר  ל יקל [ונ ק  

הד ] .את 

דוד: ר י  בד?ה יק   ל מה 
ה'.האדמ"ר: ר ה', ר 



   

דוד: ר י  מרי?ה יק  ד ב אי 
ה'.האדמ"ר: ר 

:דוד ר י  בדהיק יזה ה א ר דה 
על לקח  דב יראל, ע ל את לזת  יימ
ב ל ,  ל ואי ע ר  ל אי דלה מ ימה  עצמ
,ל ע ה בת  לכל להיע  זה רצ יהי
זלא  ,יאנ יאנ  י לאנ עד להיע

רחנת]תריתא,  קירח הכי  די ליה .[למר 

אמ.האדמ"ר: אמ 
:דוד רי הזהרהיק את  מחלק דב ה' ר 

ומח] צחק  לאנ י[ה יק עד הי גב מק מת  
.טי הכי 

ה'.האדמ"ר: ר ה', ר 
דוד: רי ותעצמת ,ה יק  עז דלכב  י ה 

הה. בח לעמד די ל לית , ויכלת 
אמ.האדמ"ר: ,אמ 

דוד: רי מ ימההיק ת]זליח [פקיד 

מאד. דלה
:ר"האדמ.אמ ,אמ 

האדמ"ר: רצה אני ספרי א [אמר הבאתי  

היק] ל רציתילאי  פריה את  בה ביא 
רכה. לקל  ,ינע מה לרי להראת 

דוד: רי מסבביהיק  י אנ הרה אי ר 



   

ר מע רי ,איר ה ',  ר הא החברת  ע
.מבר עצמ יחאי

:ר"האדמ.אמ אמ 
דוד: ר י  בר!ה יק  חזק  

מהפסהאדמ"ר: הבאתי עכ ו רכי)זה הרי(10 , 
.הרא זה את מק ל 

דוד: רי לכבד,ה יק  רה דה רה, דה 
אמר ) דלה, אי.(במחה אי אי  אי  : 

הזהר.האדמ"ר: על ,ספרי 80 , ספרי 70  י א 
:דוד ר י  והצלחה.ה יק  רב פע  

אמ.האדמ"ר: 
דוד: ר י  דליהיק ברי איזה אי, אי אי 

.לע ל   מר מדיהע
: ר"ה,האדמ מ סטי 25 רק  עיתי  ננלדאב אבל  

יעזר לרב )ה מראה  ל(האדמ "ר   רכי ערה מ] 

מסיר] והאדמ"ר רסלב, זהר מימ נפ ח  ה דל הסט

רסלב, ה פרי מל לט רסלב ", "זהר  עיתי 
.דה הזהר  על 

דוד: ר י  פרי ]ה יק  מע .[מסל 

:דוד ר י  רצ,היק יהי  ,עזרכ היה ה 
.להאדיר רה להגיל 

אמ.האדמ"ר: ,אמ ,אמ 
דוד: ר י  ל ה יק  והל ,מי בד להרת 



   

.רצ יהי  מעפרא. כינא  להקי ,מי

אמ.האדמ"ר: ,אמ 

: ר" ההאדמה מהפר  ינמ"ח)ע יק)מלי חצי  
ה', רל מראה מ"ח,[האדמ"ר  יק הפר  את הציק 

מלי.ואמר :] חצי  מה 

דוד: ר י ורבבת ,היק  אלפי ורבבת, אלפי 
, מלי 10  ה  אל 10 פ ל אל זה רבבה, אלפי  ]למר 

על הט מאמר , יר  נימלי להפי זה מבר היק

האיר "] יראל "לכל אמ עלינ יג תזכ .הר "י  

:ר"ה'.האדמ ר נגמר זה בר , אי , מלי חצי 

דוד: רי הע ל,ה יק  לכל ,ל הע לכל ... 
.תכא יזה  הא ר דה

:ר"לה"האדמאה "סד חד דבר  ינע עכו 
מ"ג ) )יעזר  ה ,240,000 רק   ינע י ינ , 

ויהדי. יהדי לכל  מלי 15 לעת  כל 

דוד: ר י  להיע היק יעזר הא  ר ד ה 
.ה עזרת  ויהדי יהדי לכל 

לא האדמ"ר : א א מר: הר"י איר א אז 
את מעי לא ,דה זהר מדי ול מריא

למעלה. נמע ת  לא  והפת י ראל ", ה"מע 

,א  ח דבר את וע ד מקריא [האדמ"ר 

הזהר] ל. 



   

ואמרי יחדא לת א ני צווחי הזהר:   ל
הא  הדא ענה", ואי ק ל ואי י ראל , "מע

כח)דכתיב א אענה.(מלי ולא יקראנני אז 
מריוא יחד למה ניה וחיצ הזהר: ר
אז  ת ב זה ענה". ואי קל   ואי יראל , "מע
: מל והא הגר"א  מריא  אענה. ולא יקראנני

הד. רת  מדי ל א בגלל  ה א
אמר: דוד רי אי.היק  אי אי  

את האדמ"ר: :א  י גדל  מאד  ח ועד 
מ"ג ה[בת],ד ללמ עכו מתחיל אחד א 

[דה חזרה,[זהר  הכר]מקל הני[את ל על  
דל ! זה דבר זה  למד, !!א 

:דוד רי יעזרהיק הא  ר ד ה האתויז 
להרת ,להאדיר רה להג יל ימ דב

.מי ל ,מי בד
אמ.האדמ"ר: 

דוד: ר י  ספרי)היק ע ד  ל יק מראה (האדמ "ר  

רה. דה
וענ".האדמ"ר : "כר ל  סט  א הבאתי    

דוד: ר י  וצ חק.ה יק  מח 
טב.האדמ "ר :  על ספרי  מ ל  דה מההר 

אמר: דוד רי אי.היק  אי אי  אי  אי 
וענ.האדמ"ר: הכר ל  על  ,וענ הכר על 



   

דוד: ר י  בריהיק איזה אי, אי אי אי אי 
.לע ל   מר מדיהע

: ר"האדמת להיק  מראה  מסיר [האדמ"ר 

יר ע הא   בא הזהר ל וענ כר   פריה

[ הלכא הזהר ל  , ה על ל ר ע 
מבא   וענ כר  לעניני ה הזהר  ל ]למר 

[הא  ספרי. 

דוד: ר י  אי.ה יק  אי אי  אי  אי 
ועכ יו האדמ"ר: נה, ריע לפני ינע בר  זה 

זה את   הדפסנ[מחד .[הדפסה  

:דוד רי יזה היק ר דה אי , אי אי  אי 
לארה, הקדה רה ל  א רה להציא  ד ב את 

.רצ יהי  , רצ יהי 
אמ.האדמ"ר: ,אמ ,אמ 

:ר"מי ]האדמה   ה"ס זהר ל  הרעי על .[סר 

 האדמ"ר: ינע ה', ר חד דבר  ינע 
אמרת זאת ה"ס, סדר לפי המי  זהר המי ,

 בכל  ה"ס, את [זהר]ל  י ]י מרא [צה 
( ג),מיה  מדי  די ח ',  רכ ת 

המי. ההר את   למד
דו ר י  גדל.ד:היק דבר זה דל , דבר זה 

דוד: ר י  ה"ס?ה יק  ל על 
זה.האדמ"ר: את ינ ע ה"ס ל על 



   

דיסקי,האדמ"ר:   זה את ינע  
מדיס אחד ל  כה ,לנ י א ו ,אתרי(י מה) 

 ל המי  ה ה מי ,את    ה ללד ה זהר ] 

[  ג,כ "ג  מדפס ]ת   הראה זה,[האדמ"ר  
ל  מדי ל ת , י מדי ל וכאתי 

המי  המי ]הזהר  ה"ס לד ה]. 

דוד: ר י  ה"ס?ה יק  לכל ההר את  חלקת 

.האדמ"ר: , , 

דוד: ר י  ני?ה יק  ל בע 

ני.האדמ"ר: לבע  , , 

להאדמ "ר : לי יכ ,לי ת  וחצי י זה 
מיחד ] המי   ע זהר "ס.[ללמד  מד למי 

דוד: רי ה יק  ימית , ההלכה ע  ע  מ 
המי? זהר ית ע המי,  מדי

.האדמ"ר: 

דוד: רי גדלה )ה יק  זה (ב מחה  חב: אני 
עבדה. התר 

: ר"לא האדמ אני  ע ה, הר"י הל הר"י, זה 
.ל עה

דוד: רי עהיק ל ועל  עליכ ג ת זכ 
.רצ יהיה  אמ יראל,

אמ.האדמ"ר: 



   

דוד: ר י  ללהיק על  וייע  י ימ דב 
. אכסניה על  מחרת  רה יראל ,

:ר"האדמ.אמ ,אמ 
 האדמ"ר: א ינפר]עה האלה"[את "ס ד 

הל. את לראת ליכ גדל ,
דוד: ר י  מ דפס?היק  כה ה"ס ל את בר י 

:ר"לא,האדמ[ י נ], תו רכת  רק  הדפסנ 
ואמר] רכת, המי ל הזהר את ליק מראה [האדמ"ר

,ה על]עזרת     עזרת[י אבל  ת , מ כת  
 יכי ממ ס ]ה" ה ל .[על 

דוד: ר י  חד?ה יק  זה 
חד.האדמ"ר: זה 

דוד: ר י  דל.ה יק  דבר זה 
טעתהאדמ"ר : , בח רק  זה ,  י ת  על  

.ח נאר טעת זה, את הביא לא
דוד: ר י  הבר.ה יק  על יימנ  הי  צרי 

ות.האדמ"ר: רכ ת על רק ינ ע ינ 
דוד: רי זה היק דל , דבר  זה  דלה במחה 

יראל. ע לכל  י מ דל , דבר 
אמ.האדמ"ר: ,אמ 

דוד: רי הי היק די ,יפרס דב 
ל בר.  יימנ

אחדהאדמ "ר : ל את  יע רר הרי ב זה ,  
זה. את למד



   

רכי ]האדמ"ר: 70ל המח ק ה הר את להיק  .[מראה 

: ר"האדמבעי ל המחק הזהר ל  ינ ע זה  
.חלקי

דוד: רי בדהיק את  יזה הא  ר דה 
.להאדיר רה להגיל   ר ית ה עזרת

אמ.האדמ"ר: אמ 
דוד: ר י  על.ה יק  ל   מר מדי הע ברי 

להאדמ"ר: ,ני לול לנה ,  מחק זה 
זה. את ללמד יכל  אחד

דוד: ר י  הר?ה יק  ע 
הר.האדמ"ר: ל  ,רה ע , 

דוד: ר י  בריה יק  איזה ווה, ווה ווה  אווה 
ראי הר"י הר"י, ל  ת זכ ,ס לה אי

ה'ע למ ת. ב'כל  ר'ב  'פע י'ע בת:
אמ.האדמ"ר: אמ 

:דוד ר י  האדמ "רהיק ב ד את  יזה  ה 
יראל. לכלל  הע ת  להביא  י להמ ,ימ

אמ.האדמ"ר: 
דוד: ר י  מ ח ה יק  הא   עצמ הר "י  

לקרב  י ראל , לע פע להביא  ל חיו, מ ח
האלה. את

אמ.האדמ"ר: אמ 
דוד: ר י  מיטב.ה יק  מיי לכל הרא רת  



   

אמ.האדמ"ר: 
דוד: רי לכבדהיק י ה ה ה מהית 

ותעצמ ת. עז
אמ.האדמ"ר: 

דוד: רי ל ה יק  להאדיר רה להגיל  
אלקיכ ה'  בקיה  וא ולתהה, לתפארת

 ה כ יד')ח ד' רק  ברי). 

אמ.האדמ"ר: 
דוד: ר י  להיק מ ר מדי הע  ברי זה 

.לע
אמ.האדמ"ר: ,אמ 

:דוד ר י  ואריכ.ה יק  ריכ א 
יעזר האדמ"ר: ה ,הלאה]אמ ילהמ]. 

:ר"האדמ...א  י אנ ה    להזיר  רציתי 
דוד: רי הכה,ה יק  א רי .הויח מרה י  ה 

הזכה. ארי
:ר"האדמ.אמ אמ 

דוד: רי מיהיק ל  הרכה, על  יעמד ארי, 
 תינואב דה הר "י  ,דכב מ

.בעד יעמד ידה
אמ.האדמ"ר: 

דוד: רי כ ה יק  האלה את  מקרב זה 
.עינינ ותחזינה



   

:ר"דהאדמס את  ר ה דיב  את מזיר [האדמ"ר 

עסק.האלה] להצלחה  
:דוד ר י  מעה היהיק בכל  הצלחה  ל ה 

.ידיה
מ "ג.האדמ"ר: ה ל ספרי 180.000 ר הא 

דוד: ר י  ועלהיק זה על  לעבד ואה ואה  ואה 
חב זה, זה  י  המי  זהר  על   תרמ מב [היק 

זה] ילמד יהדי ול ה"ס, ל על .היה 

דוד: ר י  חב.ה יק  יתר  המי   
:ר"ורקהאדמ ,להע בכל זה  את   ינע ,  , 

ח.  ל  אחד ל לפרס צרי
דוד: רי מיניהיק הי לבר, ימינ שיהיו 

.בר חזק , בר חזק  לבר ,
:ר"והאדמאצלעכ לברכה עצמ מזיר [האדמ"ר 

עמיהיק] לי היה אסר  יהדה  ל אני  , 
מח יקאר ע  אמירת זכת ונל  ,ז נה סת [ערב 

ה עזרת הר  ,יר היה  וזה לח, יק ה מ"ח ,

אחר]   מק ארכה  .יבא 

:דוד רי ו'להיק בת : רא י "" ל" 
.מי' ' ל ימ 'ע

אמהאדמ"ר: 
:דוד רי זה,היק בזכת  פעל , אי ר זה 

"' ל תו'י  אלת' "מ 'ה בת: רא י "" ל"
ו ') ה' .(אס ר  



   

:ר"האדמ.אמ 

:דוד ר י  רצ.ה יק  יהי  

... ל הת  את הזיר האדמ "ר

:דוד רי ריאת.היק למה רפאה ט בה, ט בה 

אמ.האדמ"ר: 

דוד: רי  אא היק  זה ,ד ה הר"י זכת  
א א זה סא  לא  זה , ה האדמ"ר כת [למר 

[דה הר"י רת את להפי  יהר זי  עסק

דב וייע מי רח  נחת  ע ה דב
י. לי עד העה

. מ קרב הג לזג  ת נכ את  הזיר האדמ "ר

:דוד רי  עסקהיק  מי מהרה, קר ב לזג 
 ל  אי אר זה , ל היה יהר איזי  בל, 

בל.  ל ואי ע ר  ל

אמ.האדמ"ר: 

דוד: רי  עה היק  והצלח, ע ה יעזר, ה 
והצלח.

מהיק]האדמ "ר ברכה נחת[מב  אידי הר ה : 
.לדיה מ ל

דוד: רי בניכהיק  א ,הילדי מ ל  מ ל , 
.לכ א ר וכל  יכנ

:ר"האדמ.בנקי חבת הרה ה'  ר לי  י 



   

דוד: רי לזכ תהיק יהפכ הא ה החבת ל 
  ל ,לכ ילח  הא ר דה ,נג

(מדי).ההר הר ה ,נג 

: ר" הרהאדמהז את  י להמ ס הרה לויתי 
.דה

:דוד ר י  לבד.ה יק  י לח הא   ר דה 

יעזר.האדמ"ר:  ה 

דוד: ר י האלה,היק  בריה לכל  יעזר, ה 
ט ב  ימיכ יארי , רצ יהי  ,ימי יארי

.עימי תיכ נ

:ר"לה האדמאה ס ד הה  הפר  על רכה רציתי 
מג ) יק).ספרי  מלי 15 להדיס אכל  

דוד: רי  מחבהיק  ל  ,דב את   מבר 
העל. אל  הח מ צא ההרה,

אמ.האדמ"ר: 

:ר"האדמ.להע בכל יהדי  לכל להיע רצה אני 

:דוד ר י  לקלהיק זה להע בכל  יהדי ל  
.ספרי  וג רכה,  דבמ

:ר"האדמ.אמ אמ 

:דוד ר י  העה היק דב על  ייע  ה 
מחה. מ נחת   מ ריאת  מ

:ר"האדמ.אמ אמ 



   

:ר"הרב האדמ מהרב, לב רצה אני  מה  
 את  כלייע רר יהאנ הרי ]ל [לזת 

ההר. על
:דוד רי זה היק מאד, חב זה ,לי מ 

מאד. ח ב
:ר"מי.האדמה ד ע ר  ת ל  
:דוד ר י  זה ה יק  ,סימד הי מאד חב זה 

ול לח. לבר ימינ הי צרי דל, דבר
: ר" האדממטלפ רצה מי  עיה, לא זה   

.פריה את  מקל לחנת,
דוד: רי היק ,כ ,בר חזק , בר חזק  

האדמ"ר, לכבד יואר בי ט יח  רצ יהי
מעה  אב  צאת ימר רע, מ ל  מרי ה"

."ל ע ועד
אמ.האדמ"ר: 
היה האדמ"ר : א כל אני חזקה רכה  צרי אני  

.ילהמ ח לי 
:דוד ר י  הר "יהיק הל , את  ע ה הר "י  

הל. את עה
דוד: ר י  האדמ "ר.ה יק  בד  רה דה 

:ר"והצלחה.האדמ רכה טב ל  
:דוד ר י  והצלחה.ה יק  רכה 

אמ.האדמ"ר: ,אמ 



   

דוד: ר י  לנ?היק  מ איר  דב מה [מת זה 

להיק] הביא האדמ"ר פריה .לכל 

עלהאדמ"ר: המי זהר  אחד ספר עד וכ , 
הפר. את  להביא יתק ר  אחד ת, מכת

יעזר האדמ"ר: הלאה]ה ילהמ]. 

:דוד רי צרי]היק אחד לזה,[ל להתחר 
רה. דה

והצלחה.האדמ"ר: רכה ט ב, ל 

דוד: רי  נתיכהיק  ב ימיכ יארי 
.עימי

:ר"האדמ ל איל דוד רי אהיק  
יהיה  ה וטה ר , קד זה ציק  קיב
,חלקיכ וארי ריכא ,רצ יהי  עזרכ

יראל. לכלל  פי  א

אמ.האדמ"ר: 

:דוד ר י  עליכ.ה יק  י יע  ה 

אניו]האדמ"ר: על א.[מראה זרי ע ל 

:דוד ר י  עזרי.ה יק  יראל  ע ל  ה' ר 

אמ.האדמ"ר: 

דוד: רי  בדהיק  ,דלכב זרי ע ל 
ה ברי א , ל זרי ע יראל  ע וכל  , רא
אבת הבטיח מה ל ,מיב קד  ר יע



   

זה  למעה, הלכה  תק אי ר אנחנ ,ידה
מ יחא . עקבתא זה גאה, אחלא לא  זה דר

:ר"תא האדממגל ק י בדא  בר, הא לה זה 
רחמי.

דוד: ר י  מאירהיק הא   ר ד ה יאיר 
מזהיר.

אמ.האדמ"ר: 
:דוד ר י  הרקיע".ה יק  זהר יזהיר יליה" 

אמ.האדמ"ר: ,אמ 
דוד: רי  לעלהיק  כבי יהר "מציקי 

את יתר ויפי ה' ר כה ,דב זה ועד",
ע ז. ויתר 

:ר"ח.האדמ הרה עד צרי יעזר, ה 
דוד : ר י  וכלהיק זרי הע לכל יעזר ה 

הרכה  על יעמד ל ,מכיהת וכל  עיהמס
.רצ יהיה  אמ ,ה עזרת 

:ר"האדמ(עי והמס זריהע על  עה (מס ר  הא 
.האר לכל ולח  חביל ת

דוד: רי הבקיהיק  וא ה ',  ר ה',  ר 
.ה כ י ח  אלקיכ  ה

אמ.האדמ"ר: ,אמ 
:דוד ר י  יצטרהיק לא ד ב ה עזרת 

ט ב  כר ות" כר. רק  היה ,הענ על להזהיר
אמת ".  מב טחיה לכל 



   

דוד: ר י  ל.ה יק  טב ל  

:ר"האדמ.ל ט ב, ל ח ייר  ,אמ ,אמ 

ה ליחי)האדמ"ר: אחד על  מב).  צרי הא 

דוד: ר י  ואמר".ה יק  מבר מבר , "ק ל 

דוד: ר י  'פע היק י'ע בת : ראי הר "י  
ה'ע למ ת. 'כל  ר'ב 

אמ.האדמ"ר: ,אמ 

דוד: ר י  האדמ "ר.ה יק  ל  הד את נק 






