
ה-ע-צ-ם!".  את  לחיות  להתחיל  צריך  "תמימים!   
דרש המשפיע בהתוועדות, "מה?" חשבתי, "'עצם', 
אני?!", אך המשפיע המשיך בשלו, הוא שב ודרש, 
ושוב:  שוב  בשולחן  מכה  כשאגרופו  ותבע,  שב 

"עצם! עצם! עצם!".

לאחר מכן הוא התחיל לפרש את הדברים: "עצם" 
אמר, הוא אינו דרגה מאוד נעלית באלוקות, ואפילו 
ונמצא  חודר  הוא  אלא  נעלית,  הכי  הכי  הדרגה  לא 

בכל הפרטים, מהעליון ביותר לתחתון ביותר.

לכן דווקא אצל יהודי שניעור משנתו )ועד שעדיין 
הוא  עצם  כי  העצם,  מתגלה  אני'(  'מודה  אמר  לא 

עניין שקיים אצל יהודי תמיד והוא  'חי' עם זה.

זיין  געזונט  זאל  מהרעבע  לשמוע  שזכיתי  בשיחה 
בעצמי ב"נ"ב" - המשיך המשפיע כממתיק סוד -  

הרבי אמר: 'העצם של יהודי – משיח'.

שחשב  מי  הנקודה:  את  נותן  שליט"א  הרבי  כאן 
אפשר  שאי  ומובדל  נעלה  עניין  זה  אצלו  שמשיח 

עצם  זה  משיח  בידו.  טעות   – ולגלותו  להשיגו 
החיים של יהודי, )ולא עוד מדריגה נעלית בספירות 
הקדושות..( זה קיים אצלו תמיד, והוא צריך לחיות 
עם זה, מהרגע הראשון ביום, עוד לפני כל הדרגות 

הגבוהות.

ולכן, גם כשימשיך בעבודת השם במשך היום הוא 
יהי' חדור במשיח בכל פעולה וצעד שיעשה במשך 
היום, ויחפש תמיד איך להחדיר את התגלות משיח 
לחיות  רוצה  שאדם  כמו  כי  היום.  במשך  דבר  בכל 
הכי  באופן  משיח  ירצה  כך  טבעי,  באופן  ולנשום 

רגיל שיכול להיות. 

פירושו   – המשיח"  לימות  להביא  חייך  ימי  ""כל 
ימות  בהבאת  הוא  ורגע(  רגע  )בכל  שלו  שהחיות 
ומדבר  שחושב  בשעה  רק  לא  כלומר,  המשיח, 
חיותו  עצם  אלא  המשיח,  להבאת  פעולות  ועושה 

)"חייך"( הוא להביא לימות המשיח."

"נו זלמן, זאג א ניגון, ניגון פון גילוי העצם ..."



לאחר  מושבך":  יפקד  כי  "ונפקדת 
רוצה  המלך  ששאול  לדוד  שהתברר 
עם  והתייעץ  לחייו,  חשש  דוד  להורגו, 
לעשות?  עליו  מה   - שאול  של  בנו   -  יהונתן  
חודש"  "מחר  יהונתן:  לו  ענה  ודברים  דין  לאחר 
חודש,  מדי  הקבועה  הסעודה  מתקיימת  מחר   –
ואביו המלך )שאול( ישאל היכן אתה – "ונפקדת 
אבי  ואם  נוכח  תהיה  שלא   – מושבך"  יפקד  כי 
ישאל עליך ויכעס אבוא אליך לסמן לך להימלט.

עם  ללבנה":  ומונין  ללבנה  שדומין  "ישראל 
לחמה.  ועשיו  ללבנה,  )=נמשלים(  נמנין  ישראל 
במדרגתו  נמוך  ישראל  עם  שטחית  בהסתכלות 
הלבנה  אמנם  המדרש,  מסביר  אך  לעשיו,  ביחס 
היא קטנה אך שולטת היא הן ביום והן בלילה – 
בעולם הזה ובעולם הבא. משא"כ עשיו שולט רק 
ביום ולא בלילה – מקבל את העולם הזה אך לא 

את העולם הבא.

נשמתו של משיח: נשמתו של משיח, הינה "יחידה 
הכללית" של אנשי הדור, נשמתו של משה רבינו 
הינה מבחי' פנימיות אריך, משא"כ מלך המשיח 

מיסוד עתיק שהוא מפנימיות הכתר.

הם  שבתורה  השמן  שבתורה:  השמן  בחינת 
שרובם  שבתורה  והנעלמים  הכמוסים  הסודות 

אינם מתגלים, ומה שמתגלה כעת ויורד ליראי ה' 
הוא רק להם לבדם, ויתגלה לכולם בימות המשיח, 
יתגלו, כמו למשל:  ישנם סודות שלא  גם אז  אך 

"וַאִין זולתך לבדו" )מקור החכמה שאינה ידוע(.

של  ענינה  בקונטרס  שבתורה:  היחידה  בחינת 
הוא  משיח  של  שענינו  מבואר  החסידות  תורת 
יחידה. מעלתה של היחידה היא שאין לה גדר ואין 
אחת,  פשוטה  אחדות  אלא  ואופנים  פרטים  לה 
ו'עצם' שממנו נובע הכל. ומשיח יגלה את היחידה 
כעת  כבר  היא  ממנה  שטעימה  חדשה  תורה  ע"י 

בתורת החסידות.

דקינון  שמשון  ר'  התינוק:  זה  לדעת  מתפלל  אני 
כיון  התינוק"  זה  לדעת  מתפלל  "אני  אמר: 
של  לשמותיו  בתפילה  מכוונים  היו  שהמקובלים 
הביעה  ואמירתו  בספירות,  המרומזים  הקב"ה 
צורך, אלא שצריך להתפלל ע"ד  בזה שום  שאין 

התינוק שמתפלל לקב"ה עצמו.

ידיעת  ענינה  הקבלה  תורת  הוויתיו":  "ידעתיו 
ודחיית השגת השלילה. משא"כ  הספירות ממש 
כמה  עד  החסידות שמסבירה  תורת  חידושה של 
וע"י  "הוויתיו"   – הקב"ה  את  משיגים  אנו  אין 

עבודה עם הנה"ב ניתן להשיג.

מענה לר' ישראל דוד נחשון על דו"ח מחגיגת בר מצוה של בנו, בה נשא
דברים בענין קבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, וצירף

למכתבו חתימות לקבלת המלכות:

ויקויים בהם מי שיש לו מאתיים רוצה ת' וכו'
אזכיר עה"צ.



אופנים רבים ישנם ללימוד 'דבר מלכות'.

אפשר ללמוד דבר מלכות עם ההערות, 
עם  מלכות  דבר  בעיון,  מלכות  דבר 
מילה,  בכל  לדקדק  אפשר  הפיענוחים, 

ללמוד כמה פעמים, וכו' וכו'.

פעם,  אמר  מיודובניק  שי'  עופר  הרב 
מלכות  'דבר  ללמוד  צריך  שהיום 

בהתרגשות'.

כל האופנים הם טובים, חשובים וצריכים 
להיות. אך הענין העיקרי הוא לחיות את 
מה שלומדים, להתרגש ממה שלומדים, 

ללמוד דבר מלכות 'אליבא דנפשיה'.

אם למדתי שיחת 'דבר מלכות' ונשארתי 
אח"כ אותו דבר, זה לא פעל בי משהו, 
פספסתי כאן דבר עיקרי. לימוד גאולה 
שנרגיש,  בלי  גם  בודאי  פועל  ומשיח 
מסתפק  ואינו  פיקח  הוא  חסיד  אך 
האפשרויות  את  לנצל  יודע  חסיד  בזה, 

ולהיכנס לענין בגלוי.

בי  לפעול  צריך  מלכות'  ה'דבר  לימוד 
שאני  לענין,  אכנס  שאני  התרגשות, 
שהרבי  הנפלאים  הדברים  את  ארגיש 
מלך המשיח נותן לנו כאן. שארגיש כמה 
שמשיח כבר כאן, ושהנה הנה אנו רואים 

את הגאולה האמיתית והשלימה.

מלכות  דבר  לימוד  שלפני  'יחי'  ריקוד 
נראים  אינם   – שלאחריו  'יחי'  וריקוד 
כמו  כמעט  להיות  צריך  זה  דבר.  אותו 
ההבדל בין תפילה לאחר לימוד חסידות 
לבין תפילה ללא לימוד חסידות לפניה.

התגלותו  את  שנפעל  לחיים!  לחיים 
המלאה והמיידית של הרבי מלך המשיח, 
תיכף  חדשה  תורה  ממנו  לשמוע  ונזכה 

ומיד ממש!



בשעה  להתוועדות  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בשמחת  ושמחו  "שישו  מנגן  כשהקהל   ,1:48
פתח  התיישב,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הגאולה". 

את הסידור ואמר בפנים.

סימן  הגביע,  את  יוניק  שי'  בערל  ר'  כשהגיש 
מהיין  טעם  אח"כ  לתודה.  הק'  ראשו  בתנועת 
"לחיים"  בעניית  התחיל  ומיד  וה"מזונות", 
צד,  לכל  הק'  גופו  בכל  לכאו"א מהקהל כשפונה 
לעבר הכוסיות המושטות. שרו כרגיל "זָאל שוין 
זיין די גאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את 
ובאמצע התחיל לעודד  לכל עבר,  בחוזק  השירה 
באופן מפליא בשתי ידיו הק' יחד בתנועות חזקות 

מאוד. כן עודד לעבר ר' יששכר דוב שי' ווייס. 

שארכה  א',  בשיחה  פתח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
כ-55 דקות, לאחרי השיחה שרו "שובה ה'", וכ"ק 
רב  בחוזק  רבות  פעמים  עודד  שליט"א  אדמו"ר 
לכל עבר, ובפרט בקטע הידוע שחזרו עליו כמה 
האורחים  לעבר  במיוחד  עודד  כמו"כ  פעמים. 
פנה  הניגון  באמצע  בהתלהבות.  ורקדו  ששרו 
לשמאלו לעבר הת' יוסף יצחק שי' חדקוב שישב 
חדקוב  שי'  הרחמ"א  סבו  במקום  הרצפה  על 
ברכה  וביקש  ניגש  הנ"ל  )שנעדר מההתוועדות(. 

עבור סבו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה לו: "רפואה 
קרובה".

שיחה ב' ארכה כרבע שעה, אחרי השיחה שרו את 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  לשמח"ת,  ההקפות  ניגון 
הניגון פנה  כו"כ פעמים. אחרי  עודד את השירה 
מקולומביה,  )קבוצה  האורחים  לעבר  לשמאלו 
ור'  רוזנפלד  שי'  בנימין  יהושע  ר'  השלוחים  ע"י 
יוסף יצחק שי' ליברוב( שעמדו בצד מערב, והורה 
אדמו"ר  וכ"ק  נצח"  "דידן  'לחיים'. שרו  שיאמרו 
לעבר  ובפרט  בחוזק,  השירה  את  עודד  שליט"א 

האורחים.

גם השבוע  אחרי השיחה היתה חלוקת המשקה. 
במספר,   58  - בקבוקים  של  גדולה  כמות  היתה 
והחלוקה ארכה רבע שעה. לראשון שלקח משקה 
מזג כ"ק אדמו"ר שליט"א מהגביע עצמו. לכו"כ 
מהלוקחים אמר: "לחיים ולברכה", ולכמה הוסיף: 
משה  ר'   - הלוקחים  לאחרון  והצלחה".  "ברכה 
שי' אדרעי, הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א שיכריז. 
לנגן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  החל  החלוקה  בסיום 
והמשיך  ז"ל  הרלוי"צ  לאביו  ההקפות  ניגון  את 

בעידוד השירה. 

מציאות  נעשה  הוא  )שעי"ז  משנתו"  ד"ניעור  המציאות  בעצם  מתגלה  עצמות-ומהות  עם  היחוד 
השייכת לומר לאחר-מכן "מודה אני"(, שכש"התינוק" מתעורר משנתו, הרי תוכן הענין האמיתי בזה 
הוא - שעצמות-ומהות שבו ניעור )מתגלה( משנתו, "האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף", היינו, שעצם 
מציאותו, ללא ענין נוסף ועבודה מסויימת כלשהי, מורה על אמיתית המציאות - עצמות- ומהות!...


