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ב״ה. 

פתח דבר 

ראשון  אדר  ו׳  ב׳,  יום  מברכת  ״הנחה״  לאור  מוציאים  הננו   – תרומה  ש״פ  לקראת 

״דברי  מתוך  מיוחד  תדפיס   – לאוסטרלי׳  הנוסעים  לשלוחים  זו1)  שנה  (כקביעות  תשל״ח 

משיח – ה׳תשל״ח״. 

בתור הוספה, באו בסוף הקונטרס ״פנינים״ מר״ד בניחום אבלים, כ״ז שבט תשמ״ח – 

תדפיס מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ח״ כרך ג׳ שמכינים כעת לדפוס. 

 *

דבר״  ב״פתח  בארוכה  ראה   – השיחות2  עריכת  ואופן  זו,  שבסדרה  המעלות  אודות 

ל״דברי משיח״ ה׳תשנ״ב חלק ראשון. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

מהשנים  (ובמיוחד  חיינו״  מ״בית  ויומנים  וכיו״ב,  ״יחידות״  או  לצדקה  השטרות  חלוקת 

תשל״ח, תשמ״ז-תשמ״ח), שיואיל לשלחן למערכת ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים. 

ויהי רצון שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית 

ויחזק  שליט״א.  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  של  והמושלמת  המלאה  בהתגלותו  והשלימה, 

השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת 

ונחת,  וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה  משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, 

ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח  יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה,  ובקרוב ממש 

צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין 

כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

״המכון להפצת תורתו של משיח״
ימות המשיח, 

יום ג׳ שהוכפל בו כי טוב

א׳ דר״ח אדר א׳ ה׳תשפ״ב (הי׳ תהא שנת פדה בשלום), 

שנת הק״כ לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י. 

1) בנוגע למעלת לימוד השיחות שנאמרו באותה קביעות, ראה דברי משיח – שיחות תשמ״ז: ש״פ נח סכ״ט; 
ש״פ וירא סל״ח. ועוד. 

2) השיחה הוגהה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, ונדפסה בלקו״ש חכ״א ע׳ 317-8. בהוצאה זו נדפסה 
הנחה בלתי מוגה (ע״פ סרט הקלטה) ונדפסת בפעם הראשונה בתרגום ללה״ק. 
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בס״ד. שיחת יום ב׳, ו׳ אדר-ראשון ה׳תשל״ח* 

– להשלוחים שיחיו הנוסעים לאוסטרלי׳ – 

הנחה בלתי מוגה

א. הרי כל דבר הוא בהשגחה פרטית1: 

זהו לאחר חצות היום, ואתם נוסעים בלילה – שזהו ביום שהוכפל בו כי טוב2, 

וגם שבעה באדר, שאז נתן משה רבינו את הי״ג ספרי תורה – כל שבט קיבל ספר 

תורה, ואחד נשאר בעזרה3. 

לשליחות  בנוגע  ובפרט  ואחת4,  אחד  לכל  הוראה  של  ענין  יש  ענין  שבכל  ומכיון 

שלכם, שעיקרה היא להגביר שם את הענין דלימוד התורה, להגדיל ולהאדיר5, 

יש גם נתינת כח במיוחד מכיון שההתחלה בזה קשורה עם שבעה באדר, ״זכרו תורת 

משה עבדי״6 – ענין התורה, שזהו חכמה והשגה, ביחד עם ״עבדי״, הענין דקבלת עול. 

ב. ומכיון שכל הענינים מיוסדים על אהבת ישראל, 

– על אהבת הקב״ה לישראל, שמזה בא גם הענין דאהבת ישראל אצל בני ישראל7, 

מכיון ש״צדיקים דומין לבוראם״8, וכל אחד מישראל הוא מ״ועמך כולם צדיקים״9 – 

שהענין  מכיון  למשפיעים,  שניתן  ישראל״,  אהבת  ״קונטרס  מכם  אחד  לכל  ינתן 

שלכם שם הוא ״ללמוד״ עם עצמו ו״ללמד״ גם לאחרים10. 

ג. ולתוספת הצלחה בשליחות – תינתן גם שליחות בנוגע לנתינה לצדקה, בעיקר 

באוסטרלי׳, ובפרט שאתם עוצרים גם בלונדון, אנגלי׳, ובארץ הקודש – גם שם תתנו 

לצדקה. 

ויהי רצון, שיהי׳ בהצלחה רבה ומופלגה, 

ושתוליכו לשם בשורות טובות, ושיהיו גם מכם בשורות טובות. 

המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  ע״י  הוגהה  זו  שיחה   (*
שליט״א, ונדפסה בלקו״ש חכ״א ע׳ 317-8. בהוצאה 

זו נדפסה הנחה בלתי מוגה. 
1) ראה כש״ט (הוצאת קה״ת) הוספות סקי״ט-קכב 

(צט, ב ואילך). וש״נ. 
2) פרש״י בראשית א, ז (מב״ר פ״ד, ו). 

3) דב״ר פ״ט, ט. מדרש תהלים צ, א. וראה הקדמת 
הרמב״ם לס׳ היד. 

ב)  (קא,  סקכ״ז  הוספות  קה״ת)  (הוצאת  כש״ט   (4
ואילך. ובכ״מ. 

5) ראה חולין סו, ב. 
6) מלאכי ג, כב. ראה שמו״ר פ״ל, ד. וש״נ. 

7) ראה סה״ש ה׳ש״ת ע׳ 2 ואילך. 
8) רות רבה פ״ד, ג. וראה ב״ר פס״ז, ח. ועוד. 

9) ישעי׳ ס, כא. סנהדרין ר״פ חלק. 
10) ראה סוכה מט, סע״ב. 
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בלתי מוגה

שטר  ישראל,  אהבת  קונטרס  שי׳  מהשלוחים  לכאו״א  נתן  שליט״א  אדמו״ר  [כ״ק 

של עשר לירות, שטר של חמש פונט דאנגלי׳, ושטר של עשר דולר דאוסטרלי׳ – ע״מ 

לתתם (או חילופם) לצדקה]. 

 – לפניהם״11  תשים  אשר  המשפטים  ד״ואלה  המאמר  את  תיכף  יביאו  מסתמא  ד. 

תקחו איתכם גם את זה, ותפעלו שם את ה״תשים לפניהם״, ״כשולחן הערוך״12. 

[אח״כ אמר להורי השלוחים שי׳:] מסתמא אלה הם ההורים שלהם. ״ישר כח״ על 

שגידלתם ילדים כאלה. וגם ביחד עם ענין של צדקה – שינתן לכם ג״כ שליחות זו. 

(או  לתתו  ע״מ  דולר  של  שטר  שי׳  מההורים  לכאו״א  נתן  שליט״א  אדמו״ר  [כ״ק 

חילופו) לצדקה]. 

ושיהי׳  שמח,  יותר  שני  ואדר  שמח,  ראשון  ואדר  לשמחה״13,  ״מועדים  שיהיו  ה. 

״מיסמך גאולה לגאולה״14 – לגאולה ע״י משיח צדקנו, בקרוב ממש. 

שנשמע מכם בשורות טובות. 

ו. [כ״ק אדמו״ר שליט״א ביקש לדבר עם השלוחים שי׳ בלבד, ואמר להם:] 

מסתמא תהיו בכותל המערבי, ומסתמא תתפללו שם את התפילות כנהוג שם, וגם 

תתנו שם לצדקה. 

(נוסף) של עשר לירות,  נתן לכאו״א מהשלוחים שי׳ שטר  [כ״ק אדמו״ר שליט״א 

ע״מ לתתו (או חילופו) לצדקה בכותל המערבי]. 

יעקבוביץ׳,  ותבקרו את הרב  לונדון, תעצרו שם  נוסעים דרך  גם  ז. מכיון שאתם 

דו״ח  לו  גם של אוסטרלי׳ – תמסרו  (״קָאמענוועלס״),  הרב הראשי של חבר העמים 

שבו  ובאופן  הענינים,  וכל  המבצעים  כל  עם  והיהדות,  התורה  בהפצת  מהשליחות 

צריכים לתת כבוד לרב ראשי. 

ישראל  בארץ  ואח״כ  באנגלי׳,  מהיותכם  הפרטים  את  תכתבו  גם  מסתמא  ואח״כ 

(מבלי לחכות עד שתגיעו לאוסטרלי׳): או שכל אחד יכתוב, או יותר טוב – שתבחרו 

אחד והוא יכתוב בשם כולם, וכולם יחתמו. 

ועד״ז גם תכתוב דו״חות מאוסטרלי׳ פעם בחודש – או שכולם יחתמו, או שהוא 

יחתום בשם כולם, העיקר שהתוכן יהי׳ טוב. 

ושיהי׳ באופן ד״ופרצת״15. 

סעו לבריאות, ושיהיו בשורות טובות. 

11) דמוצאי ש״פ משפטים שנה זו. 
12) ר״פ משפטים (כא, א) ובפרש״י. 

13) נוסח תפלת העמידה וקידוש דג׳ רגלים. 

14) מגילה ו, סע״ב. 
15) ויצא כח, יד. 



5ו' אדר-ראשון – לשלוחים הנוסעים לאוסטרלי' 

בלתי מוגה

זו,  שנה  המשפטים  ואלה  ד״ה  המאמר  את  שיחיו  מהשלוחים  לכאו״א  נתן  [אח״כ 

ואמר:] שיהי׳ אצלכם ה״אשר תשים לפניהם״. 

לצדקה  חילופו)  (או  לתתו  דולר,  שיחיו שטר של  לכאו״א מהשלוחים  נתן  [אח״כ 

כאן. ואח״כ אמר:] שיהי׳ ״מרבים בשמחה״16, ושישמעו מכם בשרות טובות. 

סק״ה.  סתרפ״ו  או״ח  מג״א  סע״א.  כט,  תענית   (16
וראה נמוקי או״ח לשם. 

יום שני, כ"ז שבט 

שאב"ד  אמר  שי'  קליערס  הרב   •

קוממיות הרב מנדלזון שי' ביקש למסור 

תנחומין בשמו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "יע, (ער פירט 

עם  בַא  איז  שמיטה  די  דעם)  בַא  זיך 

דורכגעגַאנגען ַאלע...?"1. 

הנ"ל: הוא עוד באמצע העבודה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "נָאך איצטער 

אינמיטן?"2. 

הנ"ל: יש את פירות השמיטה. 

די  "זיינען  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

בזכות  זיין  זָאל  שמיטה.  פון  פירות 

שמיטה 'רצית ארצך שבת שבית יעקב', 

שטייט אין מדרש ַאז דָאס איז פַארבונדן 

פון  ענין  דער  צווייטע,  די  מיט  איינע 

בגאולה  גלייך  קומט  כדבעי  שמיטה 

ואהרן  'משה  בתוכם,  והם  האמיתית, 

'ועמך  ַאלע  מיט  צוזַאמען  עמהם', 

קומען  עפר',  'שוכני  צדיקים',  כולם 

בגשמיות"3. 

1) = "כן, השמיטה עברה אצלו כל...?". 

2) = "עוד עכשיו באמצע?". 

בזכות  שיהי'  שמיטה.  של  הפירות  את  "יש   =  (3

אמר  הלפרין  שי'  שמשון  הרב   •

שהגיע כעת מארץ ישראל. 

ארץ  "פון  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ַאז  שטייט  ישראל  ארץ  (אויף  ישראל. 

ישראל'דיקע  ארץ  אויף  'כתרי')  איז  ער 

אידן שטייט ַאז זיי זיינען כפליים פון ַא 

חו...)  אין  (שטייט  לארץ;  חוץ  פון  איד 

אידן  ַא  פון  חכמת  ַאז  זָאגט  גמרא  אין 

אין ארץ ישראל איז צוויי מָאל ַאזויפיל 

זָאלט  איר  לארץ,  חוץ  פון  אידן  ַא  פון 

(דָאס) אויסנוצן דָאס אין ַא גוטן אופן"4. 

מקוז'ניץ  הרבי  של  שליח  אני  הנ"ל: 

לנחם אבל. 

ַא  זיין  "זָאל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

זיין  זָאל   – געלעגענהייטן  פריילעכע 

אין  ולהבא  מכאן  פריילעכ...)  ַא  (בַא 

פריילעכע געלעגענהייטן, ומתוך שמחה 

איתא  יעקב',  שבית  שבת  ארצך  'רצית  שמיטה 

דשמיטה  הענין  השני,  עם  אחד  קשור  שזה  במדרש 

כדבעי בא מיד בגאולה האמיתית, והם בתוכם, 'משה 

כולם צדיקים',  ה'ועמך  כל  ביחד עם  ואהרן עמהם', 

'שוכני עפר', באים בגשמיות". 

4) = "מארץ ישראל. (על ארץ ישראל איתא שהיא 

כפליים  שהם  איתא  ישראל  ארץ  יהודי  על  'כתרי') 

בארץ  יהודי  שחכמת  נאמר  בגמרא  מחו"ל;  מיהודי 

ישראל היא פעמיים ככה מיהודי מחו"ל, שתנצל את 

זה באופן טוב". 

ר״ד בניחום אבלים – תשמ״ח 
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אמיתית"5. 

מאנגלי'  מרגליות  שי'  זלמן  הרב   •

העומד  משפט  עבור  ברכה  ביקש 

להתחיל ביום חמישי. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "דָאנערשטיק. 

דַארף זיין עּפעס ַא חקירה, ַא...?"6. 

הנ"ל: משפט. 

זיין  "זָאל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

דער  ווי  כבראשונה',  שופטייך  'ואשיבה 

ַאז  ָאּפגע'פסק'נט  הָאט  אויבערשטער 

בלתי  ענינים  פון  ידע  לא  מצוה  שומר 

רצויים. איר זָאלט קָאנען נָאך מוסיף זיין 

נָאכמערער אין אין ַאלע גוטע מעשים"7. 

כ"ק  ואמר  ברכה,  עוד  ביקש  הנ"ל 

בשורות  זיין  "זָאל  שליט"א:  אדמו"ר 

ַאייך  ַאז  געהערט  הָאב  איך  און  טובות. 

אויף  געבן  אויף  שווערער  געווָארן  איז 

שוועריקייט  די  לאחרי  זָאל  צדקה; 

ַארויסקומען נָאך ַא הוספה, נָאך מערער 

צדקה  ו'גדולה  פריער,  געווען  וויפל 

שמקרבת את הגאולה'"8. 

שליט"א:  מסקולען  האדמו"ר   •

"המקום ינחם וכו'". 

 – "אמן.  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

מ'זָאגט 'אמן', אויף ַא ענין פון ַא ניחום 

וקל  שכן  במכל  'אמן',  זָאגן  מען  דַארף 

וחומר. זָאל מקויים ווערן די ַאלע ענינים 

פון ניחום אבלים, און זָאל גלייך ַאריין די 

5) = "שתהי' הזדמנות שמחה – שיהי' מכאן ולהבא 

בהזדמנויות שמחות, ומתוך שמחה אמיתית". 

6) = "יום חמישי. צריך להיות איזה חקירה...?". 

כפי  כבראשונה',  שופטייך  'ואשיבה  "שיהי'   =  (7

שהקב"ה פסק ששומר מצוה לא ידע מענינים בלתי 

רצויים. שתוכל עוד להוסיף עוד יותר בכל המעשים 

הטובים". 

8) = "שיהיו בשו"ט. ושמעתי שנעשה לך קשה יותר 

לתת לצדקה; שלאחר הקושי תצא עוד הוספה, עוד 

שמקרבת  צדקה  ו'גדולה  מקודם,  שהי'  מכמה  יותר 

את הגאולה'". 

בשורות טובות בטוב הנראה והנגלה"9. 

הנ"ל: אמן. 

ווייסט  "איר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

מסתמא זיכער בנוגע צו די פעולות פון 

סקולען נָאך אין רוסלַאנד, מעבר לגבול, 

פון  פעולות  די  מיט  קשר  דעם  וועגן 

געווען.  ס'איז  ווי  דָארטן  ליובַאוויטש 

ַא  ַאז  תניא  אין  זָאגט  רבי  ַאלטער  דער 

מצוה איז ַא ענין נצחי, במילא איז זי דָאך 

קצת),  (חסר  למעלה  נצחי  ַא  נָאר  ניט 

הארץ',  'בקרב  פעולתו  פועל  איז  נָאר 

'ואהבת  און  צדקה  פון  פעולות  דוקא 

די  געווען  דָאך  איז  דָאס  כמוך',  לרעך 

צוהיילן  נָאכמערער  און  פנימית,  נקודה 

ו'הקיצו  והשלימה,  האמיתית  גאולה  די 

ורננו שוכני עפר'"10. 

הנ"ל: "מצוה" היא כנגד השם הקדוש, 

הוא  באתב"ש  מ"צ  ואתכסיא,  אתגליא 

י"ה, ובמילא המצוה היא נצחית. 

דעם  "אין  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ווָארט מצוה ַאליין איז דָאך די מ"צ איז 

אתכסיא און דער ו"ה איז אתגליא"11. 

הנ"ל: המצוות אכן נצחיות. 

"מ'וועט  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

קומען אינגיכן צו חיים נצחיים, תחיית 

ניחום  של  ענין  על  'אמן',  אומרים   – "אמן.   =  (9

צריכים לומר 'אמן', במכל שכן וקל וחומר. שיקויימו 

הבשו"ט  יכנסו  ושמיד  אבלים,  דניחום  הענינים  כל 

בטוב הנראה והנגלה". 

10) = "אתה יודע מן הסתם בודאי בנוגע לפעולות 

של סקולען עוד ברוסי', מעבר לגבול, אודות הקשר 

עם הפעולות של ליובאוויטש שם כפי שהי'. אדה"ז 

אומר בתניא שמצוה הוא ענין נצחי, במילא הרי היא 

לא רק נצחי למעלה (חסר קצת), אלא פועל פעולתו 

ו'ואהבת  צדקה  של  פעולות  דוקא  הארץ',  'בקרב 

לרעך כמוך', הרי זו היתה הנקודה הפנימית, ומזרזות 

ו'הקיצו  יותר את הגאולה האמיתית והשלימה,  עוד 

ורננו שוכני עפר'". 

11) = "בתיבת מצוה עצמה הרי המ"צ הוא אתכסיא 

והו"ה הוא אתגליא". 
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חיים  דערנָאך  זיין  וועט  המתים, 

נצחיים"12. 

הנ"ל: מצוה היא גם מלשון צוותא. 

"צוותא  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

וחיבור". 

וקוב"ה  אורייתא  "ישראל  הנ"ל: 

אורייתא  קוב"ה,   – הוי'  שם  חד":  כולא 

להיות  שצריכים  וישראל,  המצוות,   –

הוי',  הקדוש  בשם  אלקינו,  בה'  דבקים 

רואים  וכאן  בשמך",  קראת  "שמנו 

בישראל  נכלל  הוי'  שם  שבאמת 

ואורייתא. 

אויף  "און  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

דוקא  מען  דַארף  מצוה,  ַא  זיין  מקיים 

ווי  נשמה  די  ווייל  בגוף,  נשמה  ַא  הָאבן 

לימוד  דָארט  איז  עדן,  גן  אין  שטייט  זי 

עדן,  גן  פון  ענין  דער  איז  דָאס  התורה 

דָארטן  איז  מען  זָאגט  מצוה  ַא  ָאבער 

די  פַארנעמען  ניט  קָאן  עדן  גן  דָארט 

זיך  טוט  וואו  מצוה;  ַא  פון  ליכטיקייט 

מעשינו  אויף  דָאס  זיך  טוט   – דָאס 

ועבודתינו, דוקא ַא נשמה בגוף. און ַאז 

עפר  'אל  דעם  אינצווישן  דורך  מ'גייט 

די  מקיים  מען  איז  דעמולט  איז  תשוב', 

געזָאגט,  ווי  און  רצונך'.  'כמצות  מצוות 

דערמָאנט, עטליכע מָאל שוין – ַאז דער 

לנשמות  אלו  בימינו  איז  תשוב'  'עפר 

אין  טָאג  יעדער  מ'זָאגט  ַאז  בגופים, 

זָאגט  תהי'',  לכל  כעפר  'ונפשי  תפילה 

מען  איז  מרי'',  קמי  'כעבדא  דָאס  מען 

תהי'',  לכל  כעפר  'נפשי  יוצא  דערמיט 

חלקנו  'ותן  דער  ווערן  גלייך  קָאן 

מפי  תורה  לערנט  ער  ַאז  בתורתך', 

מאתי  חדשה  'תורה  'תורתך',  הקב"ה, 

תצא' לעתיד לבוא"13. 

12) = "נבוא במהרה לחיים נצחיים, תחיית המתים, 

יהיו אח"כ חיים נצחיים". 

נשמה  דוקא  להיות  צריכה  מצוה,  "ולקיים   =  (13

הנ"ל אמר משהו בנוגע ל"ותן חלקנו 

אדמו"ר  כ"ק  ואמר  לע"ל,  בתורתך" 

ניט  געזָאגט  קצת)  "(חסר  שליט"א: 

בתורתך'  חלקנו  'תן  זיין  וועט  בגלוי, 

חדשה  'תורה  לערנען  מ'וועט  בשעת 

אויבערשטן  דעם  פון  תצא',  מאתי 

דַארפן  ניט  מען  וועט  דעמולט  ַאליין, 

ערטער,  ַאנדערע  פון  ראיות  קיין  זוכן 

מ'וועט דָאס זען בעיני בשר. און שטייט 

נָאך דערביי 'למקטנם ועד גדולם', אפילו 

אותי'.  'ידעו  אויכעט  איז  קטנים  פַאר 

ילמדו  'לא  איז  לבוא,  לעתיד  זָאגט  איר 

אותי  ידעו  כולם  כי  רעהו  את  איש  עוד 

אין  מען  טייטשט  גדולם',  ועד  למקטנם 

און  'קטנם'  איז  פַארווָאס  ַאז  דערויף 

דערפַאר   – אויס  זיך  גלייכט  'גדולם' 

דער  און  אותי',  'ידעו  איז  דָאס  ווָאס 

קטן  ומשוה  'שוה  ַא  איז  אויבערשטער 

וגדול', במילא דָארט איז 'למקטנם ועד 

גדולם'"14. 

שם  עדן,  בגן  עומדת  שהיא  כפי  הנשמה  כי  בגוף, 

נאמר  מצוה  אבל  עדן,  דגן  הענין  זהו  התורה  לימוד 

ששם גן עדן אינו יכול לקבל את ההארה של מצוה; 

איפה זה נעשה – את זה פועלים מעשינו ועבודתינו, 

דוקא נשמה בגוף. וכשעוברים באמצע את ה'אל עפר 

רצונך'.  'כמצות  המצוות  את  מקיימים  אז  תשוב', 

תשוב'  שה'עפר   – כבר  פעמים  כמה  נזכר,  וכאמור, 

בכל  שאומרים  בגופים,  לנשמות  הוא  אלו  בימינו 

יום בתפילה 'ונפשי כעפר לכל תהי'', אומרים את זה 

'כעבדא קמי מרי'', בזה יוצאים י"ח 'נפשי כעפר לכל 

תהי'', יכול להיות מיד ה'ותן חלקנו בתורתך', שהוא 

לומד תורה מפי הקב"ה, 'תורתך', 'תורה חדשה מאתי 

תצא' לעתיד לבוא". 

תן  יהי'  בגלוי,  לא  נאמר  קצת)  "(חסר   =  (14

מאתי  חדשה  'תורה  ילמדו  כאשר  בתורתך'  חלקנו 

יצטרכו לחפש ראיות  אז לא  תצא', מהקב"ה עצמו, 

וכתוב  בשר.  בעיני  זה  את  יראו  אחרים,  ממקומות 

ג"כ  לקטנים  אפילו  גדולם',  ועד  'למקטנם  בזה  עוד 

'ידעו אותי'. אתה אומר לעתיד לבוא, הנה 'לא ילמדו 

למקטנם  אותי  ידעו  כולם  כי  רעהו  את  איש  עוד 

ו'גדולם'  'קטנם'  שמדוע  בזה  מפרשים  גדולם',  ועד 

הוא  והקב"ה  אותי',  'ידעו  שזהו  מפני   – משתווים 

'למקטנם  הוא  וגדול', במילא שם  ומשוה קטן  'שוה 

ועד גדולם'". 
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לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

לזכות 

הרה״ח רז בן שרה 

רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

תניא מינה בת שירן 

ומשולם זושא בן שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 

●


