
"ּטוט ַאלץ ווָאס איר קענט"
א"שנת'הח ניסן"כפון' דבר מלכות'לויט

""""חודש הגאולהחודש הגאולהחודש הגאולהחודש הגאולה""""––––ח ניסןח ניסןח ניסןח ניסן""""ככככ.ה ימות המשיח"ב
 נפלאותווווגולותססססנתששששהאתתתת'יהההה––––ו"תשס'ה

)))) ובפרטובפרטובפרטובפרט,,,, בכללבכללבכללבכלל((((בעמדנו ביום זכאי בעמדנו ביום זכאי בעמדנו ביום זכאי בעמדנו ביום זכאי
בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולה האמיתית בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולה האמיתית בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולה האמיתית בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולה האמיתית

. והשלימה והשלימה והשלימה והשלימה  .. .. .. יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש.
עוד הפעם על דבר גמר ושלימות מעשינו עוד הפעם על דבר גמר ושלימות מעשינו עוד הפעם על דבר גמר ושלימות מעשינו עוד הפעם על דבר גמר ושלימות מעשינו 

 האמיתית האמיתית האמיתית האמיתית ועבודתינו להבאת הגאולהועבודתינו להבאת הגאולהועבודתינו להבאת הגאולהועבודתינו להבאת הגאולה
....כדלקמןכדלקמןכדלקמןכדלקמן,,,, והשלימהוהשלימהוהשלימהוהשלימה

, בכלל(ׁשטֵייענדיק אין ַא יום זכאי(
ּבנוגע צו דעם ענין הכי עיקרי)ּאון בפרט

.ּפון גאולה האמיתית והשלימה דַארף.
ּמען נָאך ַאמָאל מעורר זַיין און דערמָאנען 
ּאון מדגיש זַיין וועגן גמר ושלימות מעשינו

ּועבודתינו אֹויף צו ַארָאפ ּברע נגען דיּ
).כדלקמן, גאולה האמיתית והשלימה

ַא–א"ח ניסן תנש"כ–דער טָאג  איז
ַּא טָאג מיט ספעציעלע זכיות אין, יום זכאי

ּאון זעלּבספַארׁשטענדלעך. ַאלע ענינים
דָאס איז ַא טָאג מיט, מערסט וויכטיג

ס ּזָאל קומען די גאולה'ּספעציעלע זכיות ַאז
.האמיתית והשלימה

ר א זָאגט ַאז"בי מלך המשיח שליטדער
ּאין דעם ספעציעלן טָאג דַארף מען זיך
ּדערוועקן און זיך דערמָאנען אין אונזערע ּ

ּאֹויפגַאּבע צו ַארָאפ ּברענגען די גאולה  ּ
ווי ער וועט. האמיתית והשלימה

.אֹויסרעכענען ווַייטער אין שיחה

ַּּא ספעציעלער צַייטַא ספעציעלער צַייטַא ספעציעלער צַייטַא ספעציעלער צַייט ּּ

ּך ספעציעל איז שיי–א" תנש–די יָאר
אירע ראשי תיבות זַיינען.ּצו די גאולה

'יהההה"ָאדער" ראנואאאא פלאותננננ נתשששש האתתתת'יהההה"
 ". פלאותננננוראנאאאאנתשששש האתתתת

ּאון. נפלאות זַיינען גָאר גרֹויסע ניסים
אֹויף ַאזֹוי פיל ַאז געווֵיינטלעך קענמען זֵיי

ּזֵיי פַאסירן ניט וויסנדיק אֹויף, ניׁשט זען
ּערׁשטער פַארמַיידט פון אונז דער אֹויּב. זֵיי ּ

ּאומגליקן נָאך פַאר דעם ווי זֵיי זַיינען 
ּאון מיר ווֵייסן אפילו ניט ווָאס, ָאנגעהֹויּבן

.ּווָאלט געקענט אונז טרעפן

,ָּאּבער די יָאר איז ַא ספעציעלע יָאר
ּדער אֹויּבערׁשטער טוט ". נפלאות אראנואראנואראנואראנו"

ׁשטערנגטּאון ער ַאלֵי,ּגרֹויסע וואונדערס ין
ּבַאווַייזן אונז די נפלאות ַאז מיר  ּזיך ָאן צו ּ

ווי עס איז געווען אין, זָאלן זֵיי קענען
די מלחמה ווָאס איז(' המפרץ- מלחמת'

ּדי נפלאות פון הַיי ).ּפָארגעקומען יענע יָאר
ּאֹויך צוליּב,ּיָאר זַיינען ספעציעל גרֹויס

ן מיט דיּדעם ווָאס זֵיי זַיינען פַארּבונד
ׁשטֵייט גאולה שלימה אֹויף וועלכע עס

".כימי צאתך מארץ מצריים אראנו נפלאות"

דיקער'אֹויך דער חודש איז ַא גאולה
בניסן נגאלו ובניסן עתידין", חודש
דָאס איז דער חודש אין וועלכע ". להגאל

ַא, איז געווען יציאת מצרים'ס ּאון ער הָאט
ד ּספעציעלער פַארּבונד מיט י גאולהּ

.העתידה

ָאנגעקומען צום ּאון איצט זַיינען מיר ּ ּ
כ ּח פון לשון כוח"כ.ח ניסן"טָאג

ַא,)קרַאפט( אין דעם טָאג איז פַארַאן
ּספעציעלער כוח צו ַארָאפ ּברענגען די  ּּ

.גאולה בפועל ממש

!!!!תמיהה הכי גדולהתמיהה הכי גדולהתמיהה הכי גדולהתמיהה הכי גדולה

ּאון דָא ווענדט צו אונז דער רבי מלך ּ ּ
ַא"המשיח שליט ּ פרַאגע און מָאנונגא מיט ּ:

היתכן היתכן היתכן היתכן:::: מתעוררת תמיהה הכי גדולהמתעוררת תמיהה הכי גדולהמתעוררת תמיהה הכי גדולהמתעוררת תמיהה הכי גדולה
לא––––שמבלי הבט על כל הענינים שמבלי הבט על כל הענינים שמבלי הבט על כל הענינים שמבלי הבט על כל הענינים  לא עדיין לא עדיין  עדיין לא עדיין



!... !... !... !...????פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממשפעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממשפעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממשפעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש
!!!!דבר שאינו מובן כלל וכללדבר שאינו מובן כלל וכללדבר שאינו מובן כלל וכללדבר שאינו מובן כלל וכלל

ׁשטורעמ( דיקער'ּדעקוועקט זיך ַא
ּווי קען זַיין ַאז ניט קוקנדיק:ּוואונדער

נָאך ניׁשט הָאט מען–אֹויף די ַאלע ענינים
ט ביאת משיח צדקנו בפועל'פועל'גע

ַא זַאך ווָאס איז אינגַאנצן ניט !...?ממש
!)פַארׁשטַאנדיק

ַּאזַא ספעציעלער,ַּאזַא ספעציעלע יָאר
ווי הָאּבן מיר,ַּאזַא ספעציעלער טָאג, חודש

?אים נָאך ניט געּברַאכט

א זעצט"דער רבי מלך המשיח שליט
:פָאר

 שמתאספים עשרה שמתאספים עשרה שמתאספים עשרה שמתאספים עשרה––––ותמיהה נוספת ותמיהה נוספת ותמיהה נוספת ותמיהה נוספת
ובזמן ובזמן ובזמן ובזמן,,,, וכמה וכמה עשיריות מישראל ביחדוכמה וכמה עשיריות מישראל ביחדוכמה וכמה עשיריות מישראל ביחדוכמה וכמה עשיריות מישראל ביחד

כן,,,, זכאי בנוגע להגאולהזכאי בנוגע להגאולהזכאי בנוגע להגאולהזכאי בנוגע להגאולה כןואף על פי כןואף על פי אינם אינם אינם אינם,,,, ואף על פי כןואף על פי
,,,, מרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומידמרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומידמרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומידמרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומיד

שמשיח שמשיח שמשיח שמשיח,,,, רחמנא ליצלןרחמנא ליצלןרחמנא ליצלןרחמנא ליצלן,,,, ולא מופרך אצלםולא מופרך אצלםולא מופרך אצלםולא מופרך אצלם
זהלא יבוא בלילה זהלא יבוא בלילה זה וגם מחר לא יבוא וגם מחר לא יבוא וגם מחר לא יבוא וגם מחר לא יבוא,,,, לא יבוא בלילה זהלא יבוא בלילה

וגם מחרתיים לא יבוא משיח וגם מחרתיים לא יבוא משיח וגם מחרתיים לא יבוא משיח וגם מחרתיים לא יבוא משיח,,,, משיח צדקנומשיח צדקנומשיח צדקנומשיח צדקנו
 !!!!!!!!רחמנא ליצלןרחמנא ליצלןרחמנא ליצלןרחמנא ליצלן,,,, צדקנוצדקנוצדקנוצדקנו

ּאון נָאך ַא וואונדער( ּ ַאז עס קומען–ּ
ּצען און ַאפָאר צענדליקע אידן צוזַאמען ּ ,

ּאון אין ַא ספעציעלער צַייט בנוגע צו דער  ּּ
ּאון פונדעסטוועגן, גאולה ּׁשטורעמען זֵיי , ּ

ּנס קומען תיכף'ּניׁשט צו פועל זַיין משיח
ס, ומיד ,ּאיז ניׁשט ָאפגעפרעגט ּבַא זֵיי'ּאון
ַּאז משיח וועט ניט קומען, נא ליצלןרחמ

ּאון אֹויך מָארגן וועט ניׁשט, אין דער נַאכט
ּאון אֹויך איּבער מָארגן,ּקומען משיח צדקנו

רחמנא,ּוועט ניׁשט קומען משיח צדקנו
 !!)ליצלן

ּווי קען זַיין ַאז עס זַיינען געקומען אין
ּאון, צענדליקע אידן' בית משיח– 770'

ׁש ׁשטורעמקֵיינער ּרַייט ניט און עס'ּ ט ניׁשט
צו?ּזָאל קומען משיח ַּאלע פלַאנירן ּ

ּאֹויפׁשטֵייען מָארגן אֹויף ַא נייער טָאג און
ּאון טרַאכטן ניׁשט, פָארזעצן ווי געווֵיינלעך

ּאֹויף דעם ווָאס משיח דַארף קומען אין
!ּיעדער סקונדע

זה––––"""" עד מתיעד מתיעד מתיעד מתי""""גם כשצועקים גם כשצועקים גם כשצועקים גם כשצועקים זה הרי זה הרי  הרי זה הרי

כומפני הציומפני הציומפני הציומפני הציו כווי כווי ואילו היו מתכוונים ואילו היו מתכוונים ואילו היו מתכוונים ואילו היו מתכוונים ', ', ', ', וי כווי
בודאי ובודאי בודאי ובודאי בודאי ובודאי בודאי ובודאי,,,, ומבקשים וצועקים באמתומבקשים וצועקים באמתומבקשים וצועקים באמתומבקשים וצועקים באמת

הישמשיח כבר הישמשיח כבר הי  !!!!!!!!באבאבאבא'''' שמשיח כבר הישמשיח כבר

מ(  איז–" עד מתי"ׁשרַייט'אֹויך ווען
ָאנזָאג מ,ּדָאס צוליּב דעם ווָאלט'ּאון אֹויּב

מ מ'ּגעמֵיינט און ווָאלט'ּווָאלט געּבטן און
ַא, געׁשריען מיט ַאן אמת ּאיז ַא ודאי און

 !!)ּודאי ַאז משיח ווָאלט ׁשֹוין געקומען

נָאר ווַייל דער" עד מתי"מיר ׁשרַייען
ָאןרבי זָאג ּאון ניׁשט ווַייל אונז גֵייט,ט ּ
ָאן מ. דָאס ווָאלט געׁשריען מיט ַאן'אֹויּב
מ ַא, ווָאלט געמֵיינט מיט ַאן אמת'אמת איז

זיכערע זַאך ַאז משיח ווָאלט ׁשֹוין לַאנג 
.ּגעקומען

בנמה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנמה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ יייי""""מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנמה עוד יכולני לעשות כדי שכל
את ויפעלו להביא את ויפעלו להביא את באמתירעישו ויצעקוירעישו ויצעקוירעישו ויצעקוירעישו ויצעקו  ויפעלו להביא את ויפעלו להביא
חרי שכל מה שנעשה עד חרי שכל מה שנעשה עד חרי שכל מה שנעשה עד חרי שכל מה שנעשה עד לאלאלאלא,,,, המשיח בפועלהמשיח בפועלהמשיח בפועלהמשיח בפועל

שנמצאים עדיין שנמצאים עדיין שנמצאים עדיין שנמצאים עדיין ', ', ', ', והראיוהראיוהראיוהראי,,,, לא הועיללא הועיללא הועיללא הועיל,,,, עתהעתהעתהעתה
 בגלות פנימי בעניני בגלות פנימי בעניני בגלות פנימי בעניני בגלות פנימי בעניני––––בגלות ועוד ועיקר בגלות ועוד ועיקר בגלות ועוד ועיקר בגלות ועוד ועיקר 

....עבודת השםעבודת השםעבודת השםעבודת השם

ווָאס קען איך נָאך טָאן ּכדי ַאז ַאלע(
ׁשטורעמ ּען און ׁשרַייען מיט ַאן'ּאידן זָאלן

ּן צו ַארָאפ ּבענגען משיח'ּאמת און פועל ן'ּ
ץ ווָאס איז געטָאן נָאך דעם ווי ַאל, בפועל

, הָאט ניׁשט געהָאלפן, געווָארן ּביז איצטער
מ', והראי געפינט זיך נָאך אין גלות'ַאז

 אין ַא גלות פנימי אין עניני–ועוד ועיקר 
).עבודת השם

ּּאורות און כליםאורות און כליםאורות און כליםאורות און כלים ּּ

 למסור למסור למסור למסור––––הדבר היחידי שיכולני לעשות הדבר היחידי שיכולני לעשות הדבר היחידי שיכולני לעשות הדבר היחידי שיכולני לעשות
––––עשו כל אשר ביכלתכם עשו כל אשר ביכלתכם עשו כל אשר ביכלתכם עשו כל אשר ביכלתכם:::: הענין אליכםהענין אליכםהענין אליכםהענין אליכם

ד דענינים שהם באופן דענינים שהם באופן דענינים שהם באופן ,,,, אבלאבלאבלאבל,,,, אורות דתוהואורות דתוהואורות דתוהואורות דתוהוענינים שהם באופן
 להביא בפועל את משיח להביא בפועל את משיח להביא בפועל את משיח להביא בפועל את משיח––––בכלים דתיקון בכלים דתיקון בכלים דתיקון בכלים דתיקון

!!!!צדקנו תיכף ומיד ממשצדקנו תיכף ומיד ממשצדקנו תיכף ומיד ממשצדקנו תיכף ומיד ממש

דער אֵיינציקער זַאך ווָאס איך קען(
ּ צו איּבערגעּבן דעם ענין צו אַייך–טָאן  ּ :

 ענינים ווָאס–ּטוט ַאלץ ווָאס איר קענט 
,ּזַיינען אין ַאן אופן פון אורות דתוהו

ּ צו ַארָאפ–אין כלים דתיקון, ָאּבער ּ
ּברענגען בפועל משיח צדקנו תיכף ומיד

!)ממש



לזכות

א� מל� המשיח שליטר�ק אדמו�כ
!מהרה יתגלה ויגאלנו

ּ דָאס איז ַא ּבַאצֵייכנונג– אורות דתוהואורות דתוהואורות דתוהואורות דתוהו
ווָאס,ּאין חסידות צו די העכסטע זַאכן

ּאיז ׁשווער פַאר אונז צו פַארׁשטֵיין און'ס ּ ּ
ּצום ּבַייׁשפיל. ָאננעמען זֵיי זָאגן יעדער,ּ
גל- דָאס-ּמָארגן פון ֹויּבן באמונה נַיי ַאז מיר

דָאס,ּשלימה ַאז אין דעם טָאג קומט משיח
דָאס.ס'געוויס קען אֹויסזען ווי ַא משוגע

איז ַאן אמונה ווָאס איז אינגַאנצן העכער 
.ּפון שכל

ּ אונזער וולעט רופט זיך– כלים דתיקוןכלים דתיקוןכלים דתיקוןכלים דתיקון ּ
מיט די כלים דתיקון דער.'עולם התיקון'

 זַאכן וועלט קען דערנעמען און פַארׁשטֵיין
מ. לֹויט זַיין פַארׁשטַאנד רעדט מיט'ַאז

דערצֵיילט זֵיי'מ, מענטׁשן לֹויט זֵייער שכל
מ דערקלערט זֵיי אֹויף וויפל זֵיי קענען'ּאון

ּדָאס ווערט ָאנגערופן כלים, פַארׁשטֵיין
.דתיקון

א"דער רבי מלך המשיח שליט
ּפַארלַאנגט פון אונז ַאלץ ווָאס מיר קענען ּ ,

ּ ׁשרעקן זיך און זיך הַאנדלן אֹויך מיט ניׁשט
ס ָאנצונעמען זֵיי'זַאכן ווָאס –ּאיז ׁשווער

ַא ָּאּבער טָאן דָאס אין ַא פַאסיקע און ּ
ּבַאקוועמע וועג ַאזֹוי ַאז דער וועלט זָאל

אורות דתוהו אין. קענען דָאס אֹויפנעמען
.כלים דתיקון

''''עקשניםעקשניםעקשניםעקשנים''''עס פָאדערן זיך עס פָאדערן זיך עס פָאדערן זיך עס פָאדערן זיך

 כל סוף ימצאו עשרה כל סוף ימצאו עשרה כל סוף ימצאו עשרה כל סוף ימצאו עשרה ויהי רצון שסוףויהי רצון שסוףויהי רצון שסוףויהי רצון שסוף
ש שמישראל שמישראל שמישראל שהם מוכרחים לפעול שהם מוכרחים לפעול שהם מוכרחים לפעול שהם מוכרחים לפעול"""" יתעקשויתעקשויתעקשויתעקשו""""מישראל

. אצל הקדוש ברוך הוא אצל הקדוש ברוך הוא אצל הקדוש ברוך הוא אצל הקדוש ברוך הוא  .. .. .. להביא בפועל להביא בפועל להביא בפועל להביא בפועל.
את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד 

....ממשממשממשממש

ּאון ויהי רצון ַאז סוף כל סוף וועלן(
זיך געפינען צען אידן ווָאס וועלן זין

ַּאז זֵיי מוזן אֹויספירן ּבַא"ען'עקׁשנ'אַיינ"

א . ֹויּבערׁשטן דעם ּצו ַארָאפּבערנגען. ּ
בפועל די גאולה האמיתית והשלימה תיכף

).ומיד ממש

ּאידן זַיינען דָאך ַא פָאלק פון עקשנים
ׁשטֵייט,)ּאַיינגעׁשפַארטערע( עם"ווי עס

מ". קשה עורף ּדַארף דָאס אֹויסנוצן'ּאון
צו, אֹויף קדושה ּזיך אַיינׁשפַארן ּ

.ן'חַּארָאפּבענגען משי

ַאן עקשן איז ַאזַא אֵיינער ווָאס ווערט
ּפון קֵיין זַאך ניׁשט נתפעל און פַארצווֵייפלט ּ

קען עם ניׁשט'מ. זיך קֵיינמָאל ניׁשט
, קען זיך מיט עם ניט דינגען'מ, אַיינרעדן

ּאון קֵיין זַאך וועט עם ניׁשט ָאפרוקן עס.ּּ
ף גֵייט עם ניׁשט ָאן ווָאס וועט מען זָאגן אֹוי
.ּאים און ווָאס וועט מען טרַאכטן אֹויף אים
ּער הָאט אין קָאפ נָאר אֵיין זַאך ַא גַאנצער

,ּער וועט ַארָאפּבענגען די גאולה: טָאג
ס .זָאל ניט זַיין'ווָאס

,,,, שנייםשנייםשנייםשניים,,,, ויהי רצון שימצא מכם אחדויהי רצון שימצא מכם אחדויהי רצון שימצא מכם אחדויהי רצון שימצא מכם אחד
שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד,,,, שלשהשלשהשלשהשלשה
 שיפעלו שיפעלו שיפעלו שיפעלו––––ועוד והוא העיקר ועוד והוא העיקר ועוד והוא העיקר ועוד והוא העיקר,,,, לעשותלעשותלעשותלעשות

ה השתהיה השתהיה השתהיה גאולה האמיתית והשלימה בפועל גאולה האמיתית והשלימה בפועל גאולה האמיתית והשלימה בפועל גאולה האמיתית והשלימה בפועל שתהיה
מתוך שמחה וטוב מתוך שמחה וטוב מתוך שמחה וטוב מתוך שמחה וטוב,,,, תיכף ומיד ממשתיכף ומיד ממשתיכף ומיד ממשתיכף ומיד ממש,,,, ממשממשממשממש
....לבבלבבלבבלבב

ס( זָאלן זיך געפינען'ּאון ויהי רצון ַאז
ווָאס זָאלן, דרַיי, צווֵיי, צוויׁשן אַייך אֵיין

מ ּזָאל טָאן און ווי ַאזֹוי'ַאן עצה געּבן ווָאס
מ–ועוד והוא העיקר, זָאל טָאן'מ זָאל' ַאז

סאֹויספירן  זָאל זַיין די גאולה האמיתית'ַאז
, תיכף ומיד ממש, והשלימה בפועל ממש
).מתוך שמחה וטוב לבב

ע"יו י"ל
 תנועת הנוער

ה ק"בארה' צבאות א שיעור א שיעור ווילסט איבערגעב� א שיעור ווילסט איבערגעב� א שיעור ווילסט איבערגעב� ????אי� דיי� געגנטאי� דיי� געגנטאי� דיי� געגנטאי� דיי� געגנט'''' דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''ווילסט איבערגעב�
,,,,))))054054054054((((0770077007700770----646646646646:::: מיידלא% מיידלא% מיידלא% מיידלא%----קקקק""""אי� ארהאי� ארהאי� ארהאי� ארה,,,,))))054054054054((((5493549354935493----795795795795:::: קינדער קינדער קינדער קינדער----קקקק""""אי� ארהאי� ארהאי� ארהאי� ארה

))))718718718718((((4444444444444444----290290290290::::בבבב""""אי� ארהאי� ארהאי� ארהאי� ארה

ע� נחשו� נחשו� נחשו� נחשו�....בבבב:הגהה לשונית� חינו%חינו%חינו%חינו% ואנשיואנשיואנשיואנשי רבני*רבני*רבני*רבני*:הגהה רוחנית� ב� מנח* ב� מנח* ב� מנח* ב� מנח*:עריכה � מנח* מענדל פעלדמא� מנח* מענדל פעלדמא� מנח* מענדל פעלדמא� מנח* מענדל פעלדמא�י"תורג* לאידיש

ה מבצע מבצע מבצע מבצעל במסגרת"יו העולמי ללימוד העולמי ללימוד העולמי ללימוד ''''דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''עולמי ללימוד


