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 מנוחה טעגמנוחה טעגמנוחה טעגמנוחה טעג

 אין איר הָאט–א"אין יָאר תנש
 איז–דער רּבי געזָאגט די שיחה

אֹויסגעפַאלן דער יום טוב שבועות אֹויף
מיר קענען.ּדעם מָארגן פון שבת במדבר
ּונד צווויׁשןּזען דעם ספעציעלן פַארּב ּ

ווַייל די תורה איז,ּשבועות און שבת
.ּגעגעּבן געווָארן אום שבת

יעדער זַאך אין תורה איז
ּאֹויך דַאטעס און,ּפינקטלעכער

עס איז.ּבַאׁשטימטע צַייטן
ס ַא'פַארשטענדלעך ַאז איז פַארַאן

ּספעציעלער פַארּבונד צווויׁשן מתן תורה  ּ ּ
.ּאון שבת

רצֵיילט ַאז נָאך די דער מדרש דע
ּבָאׁשַאפונג איז דער  ּזעקס טעג פון דָאס ּ

"וועלט געווען כמעט גַאנץ הי. ' מה
 באת–באת שבת. מנוחה–? העולם חסר

(מנוחה ? ווָאס הָאט געפעלט דעם וועלט"
ָּאפרו( מנוחה– ּעס איז געקומען שבת ).ּ
שבת איז ַא ).ּ איז געקומען מנוחה–

ש, מנוחה טָאג בת הָאט געּברַאכטּאון
.מנוחה אין דער גַאנצער וועלט

אֹויך מתן תורה הָאט געּברַאכט
ּבַאׁשַאפונג. מנוחה אין וועלט ּאין דָאס

ַא הָאט דער אֹויּבערׁשטער געמַאכט
אם",ּּבַאדינג מיט די הימל און די ערד

, ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימים

 אני מחזיר אתכם לתוהו–ואם לאו
(הוובו אֹויּב אידן נעמען אֹויף די תורה"
ָאן– –ּאון אֹויּב ניט, איר הַאלטן זיך

ּאיך קער אַייך אום אֹויף פוסטקַייט און ּ ּּ
).לֵיידיקַייט

דער גַאנצער וועלט איז געׁשטַאנען
ּביז דעם, אֹויפגעהֵייגט אין ַא צווֵייפל

טָאג אין וועלכן אידן הָאּבן מקבל געווען
ַאן הָאט דער וועלט זיךד, די תורה
ָּאפגערועט ּ.

ּברענגען ּסַיי שבת און סַיי תורה
ווָאס איז טַאקע די שייכות.ַארַיין מנוחה

ּפון מנוחה דוקא צו תורה און שבת ּ ּ?

 פילן דעם צילפילן דעם צילפילן דעם צילפילן דעם ציל

ּבַאׁשַאפן די דער אֹויּבערׁשטער הָאט
ּאון הָאט אים, וועלט אין זעקס טעג

ַא ַאסַאך סַאךָּאפגעטֵיילט אֹויף
אֵיינצלהַייטן ווָאס די גַאנצע צַייט 

יעדן טָאג פַאסירן אין. ענדערן זיך
אין יעדער,ּוועלט נַייע פַארסירונגען

ָארט זַיינען פַארַאן פַארׁשידענע געזעצן 
ּאון אֹויפפירונגען ּאון דער מענטׁש ווָאס , ּ

ּגֵייט איּבער פון ַא צַייט צו ַא צַייט פון ּ ּ
ַא ָארט צו ָארט דַארף זיךַּאן ן

ּאַיינגעוואֹוינען יעדן טָאג צו די נַייע
ּצופַאסטן,ּצוׁשטענדן ווָאס ער טרעפט ּ

ּזיך צו דעם אומגעגנט אין וועלכע ער ּ
ּבַייׁשטֵיין די נַייע פליכטן, געפינט זיך



.ווָאס ׁשטֵייען פַאר אים

ּדי ַאלע זַאכן ׁשפַאלטן דורך דעם ּ
ּמענטׁשן און פַאראורזַאכ ּן אים אומרוּ ער , ּ
ַאסַאך מענטׁשן. הָאט ניט קֵיין מנוחה

ּדרֵייען זיך אין וועלט צעטומלט און
ּצעמיׁשט פון די ַאלע אֹויפגַאּבעס און
ּּבַאלעסטיקונגען ווָאס די לעּבן הָאּבן צו ּ

.זֵיי געּברַאכט

ווען דער מענטׁש הָאט ַא צוועק אין
לעּבן ַאזַא צוועק ווָאס די גַאנצע, לעּבן

ַא,ּזַיינען צוליּב איר ער ׁשטֵייט אין
ס. מנוחה ַא'ער פילט ַאז איז פַארַאן

ּגעמֵיינזַאם צווויׁשן די ַאלע זַאכן ווָאס 
ּער פילט ַאז ַאלץ איז צוליּב,ּער טוט
.אֵיין ציל

ַא ווען דער מענטׁש געפינט זיך אין
ַּאלע זַאכן ווָאס ער טוט יעדן, מנוחה

ּ יעדן ָארט צעטומלען איםּטָאג און אין
ַא, ניט ַאסַאך ּאון זֵיי ווערן געטָאן אֹויף

.ּבעסערן אופן

 מנוחהמנוחהמנוחהמנוחה שבועותשבועותשבועותשבועות,,,, מנוחהמנוחהמנוחהמנוחה שבתשבתשבתשבת

 מנוחהַא שבתדעריּבער איז די
דער וועלט ווי ׁשטעלט שבתאין. טאג

ס.ּזיך ָאפ פַארגעסטמען שבתּקומט'אז
ּבַאׁשעפטיקונגען ּפון די ַאלע ּפון דער ּ

ּצו דערהֹויּבט כאילואיזן מעןּאו, ווָאך
דערפַאר יעדער, זמןּהכערער פון דעם

הֹויּבט מען ָאן רעכענען שבתווָאך נָאך 
.די טעג נַיי-דָאס-ּפון

ּׁשטעלט ָאפ אֹויך דעם שבתדי
ַארֹויסגֵיין שבתאין, מקום טָאר מען ניט

ָארט ַאנַאנדער ּפון ׁשטָאט צו יעדער , ּ
ָארטאֵיינער זיצט אין זַי .ין

פילט ַאז שבתַּא איד ווָאס היט ָאפ
איז די אֵיינציקע טָאג אין שבתדי 

ָאן טרַאכטן וועגן דעם, לעּבן
ּאון ָאן פלענער פַארן פַארגַאנגענהַייט ּ

ּצוקונפט ָארט אין וועלכען . ּ אֹויך דער
ָארט  ער געפינט זיך איז דער אֵיינציקער

ווַייל ער קען דָאך ניט, אין וועלט
ַאנדערע ערטער ּצוקומען צו ּ דעריּבער . ּ

 אין אים, טָאגמנוחהַא שבתאיז די 
ּּבַארואיקן זיך מענטׁשן פון דעם געיעג ּ

.ּפון דער גַאנצער ווָאך

ַארַיין תורה מתןאֹויך הָאט
 מתןאין. אין וועלט מנוחהגעּברַאכט ַא 

 געגעּבן די טערערׁשיּבאֹוהָאט דער תורה
את לשמש נבראתי אני": וועלט ַא צוועק

ּבַאׁשַאפן געווָארן צוליּב("קוני ּאיך ּבין
ּבַאׁשעפער די,)ּבַאדינען מַיין  תורהּדורך

.מצוותּאון אירע

ּאון אין יעדער צַייט, יעדער מענטׁש
ּאומעטום ּצו, הָאט דער זעלּבער צוועק, ּ

.ָאנפילן דעם אֹויּבערׁשטנס שליחות
א ַא ים איזיעדער זַאך ווָאס טרעפט מיט

ּפון יעדער זַאך לערנט, פרטית השגחה
ָאנווַייזונג ',ה עבודתאיןּער ארֹויס ַאן

ער פילט ָאן,ּער ווערט ניׁשט צעטומלט
.די שליחות

ָאנגעהערט תורה מתן הָאט זיך
ּאומעטום הָאט אין דער גַאנצער וועלט, ּ

דער בלעםּאון, מען געהערט די קולות
די נביא הָאט זֵיי ערקלערט אומותּפון

די טער ערׁשיּבאֹוַאז איצטער גיט דער 
דער תורה מתןאין. אידן די תורה

ָאנגעקומען ַאּגַאנצער וועלט איז ּצו
.מנוחה

 תורהתורהתורהתורהאין אין אין אין מנוחהמנוחהמנוחהמנוחהאַאַאַַא

 תורה שומרי'ה ברוךזַיינען מיר
ּאון ווֵייסן ַאז דער צוועק פון, ומצוות ּ

דעםּדער גַאנצער וועלט איז צו דינען 



.ןטערׁשיּבאֹו

זַיינען ומצוות תורהָאּבער אֹויך אין
קען לערנען'מ. פַארַאן ַאסַאך אֵיינצלהַייטן

קען טָאן'מ, קען דַאווענען'מ, תורה
מ, חסדים גמילות קען אֹויך'ּאון

ּצעטומלען זיך פון די פיל זַאכן עס . ּ
ווָאס הָאּבן זַיינען פַארַאן ַאזֹוינע

 הָאּבן פַארגעסן ַאז געלערנט תורה ָאּבער
דַארף אֹויכעט טרַאכטן וועגן דער ווָאס'מ

ַאזֹוי ַאז זֵיי הָאּבן זיך. הָאט איר געגעּבן
ָאן טָאן אֹויך תורהּבַאהַאנדלט נָאר מיט 
.חסדים גמילותּאין דָאווענען און אין 

ַאז, ַאז מיר געדֵיינקען דעם צוועק
 זַיינען מצוותּאון תורהדי גַאנצע

ּצו("שבשמיים אביך רצוןותלעש"
טער ּאֹויספירן דעם ווילן פון דַיין פָאַ

דַאן ווערן די גַאנצע.)ווָאס אין הימל
ַא מצוותּאון תורה געטָאן מיט

.מנוחהּפולקָאמענע 

מיר לערנען תורה ניׁשט ווַייל זי איז
נָאר ווַייל,ַּא וואונדערלעכע פַארׁשטַאנד

ה ווענען ניׁשט מיר דַא.'דָאס איז רצון
,ּווַייל עס נעמט אונז ׁשטַארק איּבער
נָאר ווַייל דָאס איז ווָאס דער

 חסדים גמילות אֹויך.אֹויּבערׁשטער וויל
נָאר ווַייל ַאזֹוי וויל דערּטוען מיר

ניט ווַייל דָאס איז ׁשֵיין, אֹויּבערׁשטער
.ּאון פַיין

 בטלּצו זַיין,"ביטול"דָאס הֵייסט
ַאזֹוי קענמען דינען דוקא.'ה רצוןּצום

מ  תורהזַיין קייםּדעם אֹויּבערׁשטן און
.ווי געהעריק מצוותּאון

סססס''''תכלתכלתכלתכל

 השבועותחגמיר ׁשטֵייען איצט פַאר
-ּפון תורהאין אים נעמען מיר אֹויף די

די. נַיי-דָאס ווי ַאזֹוי נעמטמען אֹויף

?תורה

ַאּצום ַאלעם ערׁשטן. אֵיינפַאך
ּס צו צוגעּבן אין תורהּּבַאׁשלו , לערנען-ּ

מ ת'ּאון ַאז זָאל מען געדֵיינקן ורהלערנט
ּאון ָאט דָאס, ווער הָאט איר געגעּבן
ּטוט מען דורך לערנען , התורה פנימיותּ

.החסידות תורת

צו, ַא צווֵייטע זַאך ּבַאׁשלוס ַּא ּ
ָאנׁשטרענגונג ּאון דיּפַארׁשטַארקן די

ּצו, תורהנען אין לער הָארעווַאניע
,ּפַארׁשטֵיין איר מיט אונזער פַארׁשטַאנד

ַאז מיר זָאלן אֹויפטָאן  חידושיםּאון ּביז
.תורהאין

ַּאמָאל פלעגט מען זיך היטן פון
מ, חידושיםזַיין חדשמ פלעגט'ּאון

מ איז געווען'ׁשרַייּבן נָאר דָאס ווָאס
מ ָאּבער. אמתּצוםןמכוואיז'זיכער ַאז

 המשיח מלך רבינזער דור דערּאין או
ׁשרַייּבן און ָאפדרוקןא"שליט ּמוטיקט צו ּ ּ ּּ

ווַייל דָאס פַארׁשטַארקט, תורה חידושי
ּדעם גלוס און די מוט אין  .התורה לימודּ

 משיחמשיחמשיחמשיח

וועלן, ַאז מיר וועלן זיך פירן ַאזֹוי
ע'ּצו די אמת ומיד תיכףזַייןכהוזמיר 
די מנוחה דַאן וועלן, שלימה גאולהּפון
.גלותַּאלע פרָאּבלעמען פון ווערןבטל

ַאלע ביטולביטולביטולביטולדער דער דער דער–––– ופשוטופשוטופשוטופשוט כוללכוללכוללכולל ַאלע פון ַאלע פון ַאלע פון ּּפון ּּ
ּּפון פון פון פון והסתריםוהסתריםוהסתריםוהסתרים העלמותהעלמותהעלמותהעלמות ַאלע,,,, גלותגלותגלותגלותּּ ַאלע און ַאלע און ַאלע און ּּאון ּּ
,,,, צדקנוצדקנוצדקנוצדקנו ומשיחומשיחומשיחומשיח הגאולההגאולההגאולההגאולהייייבפרטבפרטבפרטבפרט שאלותשאלותשאלותשאלות

ּּווָאס דָאס קומט ווָאס דָאס קומט ווָאס דָאס קומט ווָאס דָאס קומט  מצדמצדמצדמצד,,,, עצמהעצמהעצמהעצמה גלותגלותגלותגלות מצדמצדמצדמצדּּ
מ דעםדעםדעםדעם מווָאס מווָאס מווָאס  איז געּבָארן געווָארן איןאיז געּבָארן געווָארן איןאיז געּבָארן געווָארן איןאיז געּבָארן געווָארן אין''''ווָאס
ּּאון אֹויפגעהָאדעוועט געווָאאון אֹויפגעהָאדעוועט געווָאאון אֹויפגעהָאדעוועט געווָאאון אֹויפגעהָאדעוועט געווָא גלותגלותגלותגלות רן אין רן אין רן אין רן איןּּ
ַא במילאבמילאבמילאבמילא,,,, גלותגלותגלותגלות """" מענטׁש מענטׁש מענטׁש מענטׁשגלותגלותגלותגלות""""איז מען ַא איז מען ַא איז מען ַא איז מען

מ,,,, ליצלןליצלןליצלןליצלן רחמנארחמנארחמנארחמנא מאון מאון מאון ּּאון ַא''''ּּ ַא געפינט זיך אין ַא געפינט זיך אין ַא געפינט זיך אין געפינט זיך אין
ּּצוׁשטַאנדצוׁשטַאנדצוׁשטַאנדצוׁשטַאנד----גלותגלותגלותגלות"""" ַאלץ––––""""ּּ ַאלץ זָאל דָאס ַאלץ זָאל דָאס ַאלץ זָאל דָאס  בטלבטלבטלבטלזָאל דָאס

נ נווערן און נווערן און נווערן און ּּווערן און ּּדורךדורךדורךדורך((((ווערן ווערן ווערן ווערן הפךהפךהפךהפךּּ  תשובהתשובהתשובהתשובהּּ



 לזכות

א"ר מל� המשיח שליט"ק אדמו"כ
!ה יתגלה ויגאלנומהר
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
!!!!לעולם ועדלעולם ועדלעולם ועדלעולם ועד

ע"יו י"ל
 תנועת הנוער
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))))718718718718((((4444444444444444----290290290290::::בבבב""""אי� ארהאי� ארהאי� ארהאי� ארה
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ה מבצע מבצע מבצע מבצעל במסגרת"יו העולמי ללימוד העולמי ללימוד העולמי ללימוד ''''דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''עולמי ללימוד

ּּדורך דורך דורך דורך,,,,))))אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתית ּּּבַא זיך און ּבַא זיך און ּבַא זיך און ּבַא זיך און זַיין זַיין זַיין זַייןמגלהּּ ּּ
ווָאס ׁשטֵייט ווָאס ׁשטֵייט ווָאס ׁשטֵייט ווָאס ׁשטֵייט,,,, נשמהנשמהנשמהנשמהמדגיש זַיין די מדגיש זַיין די מדגיש זַיין די מדגיש זַיין די

ׁש,,,, העכער פַאר גלותהעכער פַאר גלותהעכער פַאר גלותהעכער פַאר גלות ׁשאון ׁשאון ׁשאון ּּאון ַאּּ ַא טֵייט אין ַא טֵייט אין ַא טֵייט אין טֵייט אין
 לחיילחיילחיילחיי ומנוחהומנוחהומנוחהומנוחה שבתשבתשבתשבת מעיןמעיןמעיןמעין,,,, מנוחהמנוחהמנוחהמנוחה שלשלשלשל מצבמצבמצבמצב

....העולמיםהעולמיםהעולמיםהעולמים

מ רבידער דַארף טָאן ַאלץ'זָאגט ַאז
ּברענגעןדיּכ זָאגט רבידער.ן'משיחּצו

מ  רבידער. משיח דַארף לעּבן מיט'ַאז
ָּאּבער אונז. איז ׁשֹוין דָא משיחזָאגט ַאז

ּאון מירָאננעמען דָאסּאיז ׁשווער צו
ַאסַאך הָאּב ווַייל מיר זַיינען, שאלותן

ּאון גלותגעּבָארן געווָארן אין 
ּאון, גלותאֹויפגעהָאדעוועט געווָארן אין

ּבַאקַאנט נָאר מיט איז'ס. גלותזַיינען
ּאונז ׁשווער צו פַארׁשטֵיין ּפון ווַאנעט ּ

ּפונקט וועט קומען די ּ .גאולהּ

ּאון ַאז מיר וועלן פילן אונזערע ּ
ַא,הנשמ וועלן מיר פילן ַאז מיר הָאּבן

ּברענגען שליחות ּאון ַאן אֹויפגַאּבע צו ּ
, איז העכער פַאר גלות נשמהדי,ן'משיח

ּאון זי וועט אונז אֹויפהֹויּבן העכער פַאר
ּאון וועט אונז צוּברענגען, גלותדי ּ ּ

די גלַייך .שלימה גאולהאין




