
 

 "עשו כל אשר ביכולתכ"
 א"תנש'ח ניס ה"כ' דבר מלכות'פ "ע

 

חודש הגאולה –ח ניס כ ה ימות המשיחב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת י ה– ותשסה

ובפרט בנוגע בעמדנו ביו זכאי בכלל

להעני הכי עיקרי דגאולה האמיתית

יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש  והשלימה 

 ושלימות מעשינועוד הפע על דבר גמר

ועבודתינו להבאת הגאולה האמיתית

  כדלקמ והשלימה

 הנו יו–א ח ניס תנש כ–יו זה 

יו ע זכויות מיוחדות בכל העניני זכאי

זהו יו ע זכויות וכמוב הכי חשוב

מיוחדות לביאת הגאולה האמיתית

 והשלימה

א אומרהרבי מל המשיח שליט

רי להתעורר ולהיזכרשביו מיוחד זה צ

בתפקיד שלנו להביא את הגאולה האמיתית

כפי שהוא יפרט בהמש השיחה והשלימה 

 זמ מיוחד

 שייכת במיוחד–א  תנש–שנה זו 

תהא היהראשי תיבות שלה ה  לגאולה

תהא שנת היאו  שנת נפלאות אראנו

  אראנו נפלאות

עד נפלאות ה ניסי גדולי במיוחד

 כ שבדר כלל אי אפשר לראות אותכדי

מונע מאתנו ה ה קורי בלי שבכלל נדע

מבלי אסונות לפני שה בכלל התחילו

 יכול לקרות לנו שנדע אפילו מה הי

אראנו א שנה זו היא שנה מיוחדת

והוא עושה נפלאות גדולות ה נפלאות

בכבודו ובעצמו משתדל להראות לנו את

במלחמת כמו שהי ר אותהנפלאות שנכי

הנפלאות של השנה גדולות המפר

ג מכיו שה קשורות ע הגאולה במיוחד

כימי צאת מארהשלימה עליה נאמר 

 מצריי אראנו נפלאות

ג החודש הוא חודש של גאולה

זה בניס נגאלו ובניס עתידי להגאל

ויש לו החודש שבו היתה יציאת מצריי

 חד לגאולה העתידהקשר מיו

ח מלשוכ ח ניסוכעת הגענו ליו כ

ביו זה יש כוח מיוחד להביא את כח

 הגאולה בפועל ממש

  תמיהה הכי גדולה

וכא פונה אלינו הרבי מל המשיח

  א בשאלה ותביעהשליט

היתכ מתעוררת תמיהה הכי גדולה

 עדיי לא–שמבלי הבט על כל העניני 

ח צדקנו בפועל ממשפעלו ביאת משי

 דבר שאינו מוב כלל וכלל

כזה חודש מיוחד כזו שנה מיוחדת

אי עדיי לא הבאנו אותו כזה יו מיוחד

 א ממשיהרבי מל המשיח שליט

 שמתאספי עשרה–ותמיהה נוספת 

ובזמ וכמה וכמה עשיריות מישראל ביחד

אינ וא על פי כ זכאי בנוגע להגאולה

עישי לפעול ביאת המשיח תיכ ומידמר

שמשיח רחמנא ליצל ולא מופר אצל

וג מחר לא יבוא משיח לא יבוא בלילה זה

וג מחרתיי לא יבוא משיח צדקנו

 רחמנא ליצל צדקנו

בית משיח– –אי יתכ שהגיעו ל 

וא אחד לא צועק ומרעיש עשרות יהודי

כול מתכנני לקו מחר שיבוא המשיח

ולא חושבי על ליו חדש ולהמשי כרגיל

 כ שהמשיח צרי להגיע בכל רגע



 

 

 הרי זה– עד מתיג כשצועקי 

ואילו היו מתכווני מפני הציווי כו

בודאי ובודאי ומבקשי וצועקי באמת

 בא שמשיח כבר הי

רק בגלל שהרבי עד מתיאנו צועקי 

א ולא מפני שאיכפת לנו מכ מצווה

 בא מזמ משיח הי היינו מתכווני באמת

ימה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ

ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את

לאחרי שכל מה שנעשה עד המשיח בפועל

נמצאי עדייש והראי לא הועיל עתה

 בגלות פנימי בעניני–בגלות ועוד ועיקר 

 עבודת הש

 אורות וכלי
 למסור–הדבר היחידי שיכולני לעשות 

–עשו כל אשר ביכלתכ  העני אליכ

אבל עניני שה באופ דאורות דתוהו

 להביא בפועל את משיח–בכלי דתיקו 

 צדקנו תיכ ומיד ממש

י בחסידות זהו כינו– אורות דתוהו

שקשה לנו להבי לדברי הכי גבוהי

להכריז בכל בוקר לדוגמה ולקבל אות

מחדש שאנו מאמיני באמונה שלימה

זה בהחלט יכול שביו זה מגיע משיח

זו אמונה שלגמרי מעל להראות כמו שגעו

  השכל

 העול שלנו נקרא– כלי דתיקו

ע הכלי דתיקו העול עול התיקו

יכול לקלוט ולהבי דברי לפי הרמה שלו

כשמדברי ע אנשי לפי השכל שלה

מספרי לה ומסבירי לה כמה שה

 זה נקרא כלי דתיקו מצליחי להבי

א דורשהרבי מל המשיח שליט

ולא מאתנו שנעשה כל מה שאנחנו יכולי

לפחד להתעסק ולדבר על דברי שקשה

יד לעשות זאת אבל להקפ–לקבל אות 

בצורה מתאימה ונוחה שהעול יצליח לקבל

  אורות דתוהו בכלי דתיקו זאת

 דרושי עקשני

ויהי רצו שסו כל סו ימצאו עשרה

שה מוכרחי לפעול יתעקשומישראל ש

להביא בפועל את  אצל הקדוש ברו הוא 

הגאולה האמיתית והשלימה תיכ ומיד

 ממש

כמו  של עקשניהיהודי ה הרי ע

וצרי לנצל זאת ע קשה עורשכתוב 

  להתעקש להביא את המשיח לקדושה

עקש זה אחד שאי אפשר לשכנע

ושו דבר אי אפשר להתווכח אתו אותו

לא אכפת לו מה יגידו עליו לא יזיז אותו

יש לו בראש רק דבר אחד ומה יחשבו עליו

 ודהנק הוא יביא את הגאולה כל היו

שניי ויהי רצו שימצא מכ אחד

שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד שלשה

 שיפעלו–ועוד והוא העיקר  לעשות

שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל

מתו שמחה וטוב תיכ ומיד ממש ממש

 לבב

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח

לעול ועד

 ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
 עלית  נ דא תכיכר מד

   פקס טל
 

באזור מגורי דבר מלכותלמסור שיעור רוצה 
   רכז ארצי בניק באה

    רכזת ארצית בנות
   ב בארה

ד אינפומידי שבוע באתר חבדבר מלכות לנוערנית להוריד את ה
 דבר מלכותמבצע עולמי ללימוד הל במסגרת יו  נחשו ב  הגהה לשונית חינוואנשירבני הגהה רוחנית ב מנח  עריכה

 לזכות
 א"הרבי מל המשיח שליט

 ! יתגלה ויגאלנומהרה
 


