
קסו               

       
         

          
          
          
           

    
         

          
        

          
     

       
         

         
         

           
        

          
         

        
           
          
          
        

         
       

         
          
            
         

         
          

         
           
          
        

        
 

        
       
       

       
      

    
          

         
          
          

       
      

        
         

           
          

      
          
          

         
       

           
            
        

     
      

           
        

          
          

       
        

             
          

    
          
          


        

   
       

         
        

         
        

          
           

          
       

         
         

      
       

         
       

         
          
          
          

   
         

          
          

         
          

    
      

         
         
         

      
        

        
        

          
           











































































































































































































































המשך בעמוד גכ

       

            
               
            
          

       
       
       

     
      

       
     

      
      

    
        

       
       
      
      
     
       

       
       
       

     
       

      
        
        

    
     

     
       

       
      

       
      
      
     
       
      
      
       
       

     
      

       
      

            
            

         
           

              
               
           
             

           
              

            
                           
                          

                       
                           

































































































































            

           

                

             

      

       

       

        

      

     

       

      

      

      

      

    

       

      

      

        

       

       

      
       

       

        

       

      

       

   

     

    

       

      

      

        

    

       

      

      

       

      

     

     

   

      

        

      

           

             

             

               

             

              

             

              

             

    






















































































































        
         
       

       
        

          
        

        
         

       
       

        
        

       
      

        
       

        
       

         
      

         
       

       
      

         
         
        

       
         
       
         
       







































































כט
ב 

 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשד"מ 

ברוקלין, נ.י. 

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה 

בכפר חב"ד )נה"ח כו'( אשר באה"ק

תובב"א, על ידי משיח צדקנו, 

בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים 

בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה הכפולה שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל 

עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה בשלימותה, אשר תמיד עיני השם אלקיך בה 

מרשית השנה ועד אחרית שנה. 

ויהי רצון שתהי' הקדושה בגלוי, והשגחת השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה 

וראו כל עמי הארץ כי בישראל גדול שמו – בשלמות התורה שלמות העם ושלמות הארץ, 

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:

אל  ולתימן  תני  לצפון  אומר  אקצבך  וממערב  זרעך  אביא  ממזרח  הארץ,  שפטה  אלקים  קומה 

תכלאי – בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. 

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן 

תמיד . . הארץ: עקב יא, יב. 
קומה . . הארץ: תהלים פב, ח. 

ממזרח . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 
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המשך בעמוד לד



לד     

הבעלי בעבודת - זה דרך (ועל עצמו בכח התורה
ממש) התחדשות ובבחינת עצמו בכח שהיא תשובה

בראשית במעשה להקב"ה שותף מוסיףנעשה שהוא
בראשית במעשה כביכול שותפותומשפיע כי -

ולכן לגמרי. שווים שותפים כששניהם היא בשלימותה
היא שעבודתו (הןהצדיק הפועל אל מהכח לגלות רק

אין בעולם) שעושה בהדירה והן שלו, הכחות
הקב"ה שהרי - בשלימותה ומהווהה"שותפות"

הבעלֿתשובה עצמו, בכח היא כשעבודתו אבל מאין;

ועד כנ"ל, בהבריאה, ממש התחדשות היא שעבודתו
"הניין דלא מעולם - הרצוי דבר הפכי מדבר שעושה

לי" ד"הניין עולם עושה (להקב"ה) זהלי" ידי על
להקב"ה, בשלימות שותף - לבורא דומה נעשה

ש"ה'ובורא בהם שנרגש "חדשים" וארץ שמים
משלה" בכל ומלכותו מלך ישראל ומסייעיןאלקי ,

בעולם. ועבודתו שליחותו למלאות להאדם

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

רסח.52) ר"ס או"ח אדמוה"ז ושו"ע טור ב. קיט, א. י, שבת ראה
וכאשר53) נצחוני. בני נצחוני ב) נט, (ב"מ שארז"ל בתורה ועד"ז

באופן הוא הלימוד הרי שסיימה אחר עוה"פ התורה ללמוד מתחיל
וראה בתורה. ומשפיעין** מוסיפין* שישראל ועוד יותר, נעלה

שם. 46 ובהערה ס"ד שם לקו"ש

ז.54) פ"ג, ב"ר
אביכם55) אף עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר

בנ"י. כל על דקאי - ב) (רנח, בראשית ובאוה''ת עולמות, בורא
דר"ה.56) התפלה נוסח
בעוזרי.57) לי ה' סד"ה לקו"ת ג"כ ראה
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