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שיחה א' :פותחין בברכה – ובמיוחד כאשר "כולנו כאחד"
(בהתוועדות) שזהו הכלי להמשכת ברכה ,עם כל המעלות
שבברכת אב לבנו (ברכנו אבינו) ועד לברכה האמיתית
– גאולה שלימה.
שיחה ב' :יציאת מצרים היא לידת עם ישראל וממילא
צריך להתבונן מהי התכלית בזה .הקב''ה עצם הטוב
ובוודאי התכלית היא להגיע לטוב בתכלית השלימות:
לכאורה זהו כאשר מקבלים הכל מלמעלה ,בדרך ממילא,
אבל הקב''ה גילה דאדרבה ,זהו דוקא ע''י יגיעה – "לעבדה
ולשמרה"" ,אדם לאדם יולד" וזהו הטוב בתכלית ולא
נהמא דכיסופא כי אדם רוצה בקו שלו .כאו''א צריך
להתייגע ב''עמל תורה'' ב"עמל שיחה" וב"עמל מלאכה".
גם לפני יצי"מ הי' צ''ל הכנה דדם פסח ודם מילה.
שיחה ג' :הקב''ה הי' יכול לברוא האדם באןפן שיקבל
הכל ולא ירגיש "נהמא דכיסופא" ,אבל עתה האופן
(ד"קו שלו") ה''ז שלימות נעלית יותר ועי''ז נעשב שותף
להקב''ה במעשה בראשית .זהו ההסבר לקשיים בקיום
התו''מ כי דוקא ע''י יגיעה מגיעים לשלימות בתכלית.
בכמות – א''צ אלא יגיעה באצבע קטנה ,ובאיכות – כל
מהותו.
שיחה ו' :במלאות שבעים שנה לא חושבים ע''ד מנוחה
וכו' ,ואדרבה – יסוד ע''א מוסדות חדשים .השתתפות
בהוצאות.
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Sicha 1: We start with a brocha, especially that all those gathered
together join in as one ( – )כולנו כאחדwhich is the keli for a brocha
the way in the manner that a father blesses a son, until we reach
the ultimate brocha – the coming of geula shleima.
Sicha 2: The birth of the Yidden occurred by Yetzias Mitzrayim,
therefore we must contemplate what the ultimate purpose of it
is. Hashem Is the ultimate of good, and certainly the ultimate is to
reach goodness. Seemingly this is through receiving everything
as a present from above, however Hashem revealed to us that
on the contrary, the ultimate of good comes about through hard
work, as it says in regard to Adam Harishon “”לעבדה ולשמרה, and in
regards to creation of man ""אדם לעמך יולד, and we don’t want to
receive  נהמא דכיסופא- free bread, as a person would rather benefit
from his own work ()קו שלו. Every person must work on the avoida
of  שיחה ומלאכה,עמל תורה. Even prior to Yetzias Metzrayim the Yidden
had to toil in the preparation of the blood of the korban pesach
and bris milah.
Sicha 3: Hashem could have created us in a way that we would
receive everything as a present and still not feel that is is נהמא
( דכיסופאfree bread), however through allowing us to work in our
avoida we reach a higher level, where we become partners with
Hashem in the creation of the world. This is the reason there are
difficulties in the keeping of Torah and Mitzvos, for specifically
through hard work can we reach completion. In quantity all we
need is to start with a small amount ()אצבע קטנה, however we must
put our entire being into the avoida.
Sicha 6: When reaching the 70th year, one cannot think about
retirement, rather one must increase in the work he has done
until now. Seventy one new institutions should be established
within the coming year, and ten percent of the costs will be paid
for by keren shivim.

