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המשך בעמוד יא

       

            
             

           
           

      
     

       
     

      
      
        

     
       
       
        

       
      

     
      

     
     

     
      

         
      

     
      

       
       
     

       
     

     
     

      
        
      
        
      
        
        

      
       

      
    

     
       
      

       
        
       

              
             

            
             

       
       
       
       
       
      
       

      
        
        

      
        

      
       
         
        
       

        
       
       
       
       
       

      
      

      
     

       
       
        
       
       
         

     
     

       
      
      
       
        
        
       
       
     
      
       

      














































































































































































































        
        

         
          
        
        

          
        

       
       
       
         

       
         

        
         
        
       
        
       

         
        

          
       

          
         
        

        
         

        
         

      
         
        

                        
                   

                     
                      

                    
                    

                        
                     
                   



























































































יי

הכנסת חיות ואור חסידותיים בחיי יום יום של כל העם כולו בכל מושבותיהם – אחדות ושלימות 

העם, 

ובפרט בכל הארץ, ארץ המיוחדה אשר תמיד עיני הוי' אחד בה, שהוא נתנה נחלת עולם לעם עולם, 

כולה לגבולותי' – אחדות ושלימות הארץ, 

אשר שלימות משולשת זו היא גם הדרך היחידה לשלום אמיתי ובן קיימא, 

וגדול כח וזכות הרבים והציבור, ובמיוחד כשהם מתכנסים באופן שנעשו "קהל גדול" – ל' יחיד, 

אנשים"  מאתכם  "החלצו  שלו  בקונטרס  ההולדת  יום  בעל  של   – היטב  באר   – וכהביאור 

המפורסם. 

ויה"ר שיקויים בכאו"א מהמתכנסים שליט"א שיהי' בפועל דוגמא חי' של "החלצו מאתכם" איש 

או אשה, 

פעולתו  להיות  כינוסם  ומצליח את  ומברך  ואתי  א-ל, דקדים  בעדת  )מלך(  נצב  ויקוים: אלקים 

פעולה נמשכת תכה"י, 

ובקרוב ממש יקויים היעוד: אתה )אלקים( תנחל בכל הגוים – 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו ממש. 

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"ט 

מנחם שניאורסאהן 

ארץ המיוחדה: שנבחרה מכל הארצות )מכילתא ר"פ בא( ושמיחדה במציאות אחת – דרק אחר כיבוש כולה 
אפשר להיות כיבוש עם ישראל דשאר ארצות )רמב"ם הל' תרומות פ"א ה"ג. הל' מלכים פ"ה ה"ו(. 

קהל גדול: לשון הכתוב )ירמי' לא, ז(. 
"קהל . . יחיד: וכידועה מעלת היחוד על איחוד – יחיד על אחד. 

קונטרס . . החלצו: ועייג"כ לקו"ת מטות עה"פ. 
אלקים . . א-ל: תהלים פב, א. 

דקדים ואתי: ברכות ו, א. 
אתה . . הגוים: תהלים פב בסיומו. 

אגרות קודש

              

          
       

         
        

          
            

              
  

           
          

            

           
       

       
         

            
             

       
         

            
             

  













































המשך ביאור למס' הוריות ליום שבת קודש עמ' א
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המשך בעמוד סז
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ב.42. נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות
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ב.42. נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות

              

         
        

          
           

          
         

         
        
         

        
         

          
          
         

      
        

          
         

         
          

          
         

  
         

         
          

       
         

         
         

         
         

       
         

          
         

         
         

         
          

       
      

          
      

          
         
         
          

   
          

          
       

       
         
         

     
        

          
          

   

























































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום שבת קודש עמ' ב
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