
  

  ּדי מצוות זַיינען ַא טֵייל פון לעּבן 
א"שנת'ה העלותךב שבת פרשתפון ' דבר מלכות 'לויט

 סיון' כ, בהעלותך 'ק פר" עש.ה ימות המשיח"ב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת' י ה– ו"תשס'ה

  יעדער איד איז ַא ליכט

 זָאגט דער רבי מלך –י "פירוש רש
ּ איז צוגעפַאסט צו –א "המשיח שליט ּּ
ּאפילו צו ַא קינד פון , יעדער אֵיינער ּ

ָאט ערׁשט ָאנגעהֹויּבן ווָאס ה, פינף יָאר
אֹויך די הוראה ווָאס . לערנען מקרא

ּלערנט ַארֹויס פון אים איז שייך צו 'מ ּ
ּאֹויך צו ַא סָאלדַאט אין , יעדער איד

 .'צבאות ה

' בהעלותך את הנרות'אֹויפן פסוק 
: י"ווָאס אין ָאנהֹויב סדרה טַייטׁשט רש

צריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה '
רף ָאנצינדן ּביז ַאז דער דַא'מ(' מאליה

ּפלַאם זָאל ַארֹויפקומען פון זיך דער , )ּ
כהן דַארף ָאנצינדן די ליכט ּביז ַאז די 
ּפַייער זָאל זיך הַאלטן און זיך ָאנהַאלטן 

ּאון פָארזעצן ּברענען , אין דעם קנֵייטל
אֹויך נָאך דעם ווי דער כהן וועט 

 .ַּאוועקגֵיין צו זַיינע נעקסטע עבודה

דער (' נשמת אדם' נר ה'
ּאֹויבערׁשטנס ליכט איז ַא נשמה פון ַא 

ּאון , יעדע נשמה איז ַא ליכט, )מענטׁשן
ווען . דער איד דַארף איר ָאנצינדן

ּאונזערע אֹויפפירונג וועט זַיין ּבַאלֹויכטן  ּ
ַּאנטׁשפרעכנדיק צו רצון ה וועלן אֹויך ', ּ

ּאונזערע אֵיינפַאכע און געווֵיינלעכע  ּ
מיר דַארפן . עכצן זַיין לשם שמייםּטו

ּאֹויכעט ּבַאלַייכטן די ַאלע מענטׁשן ַארום 

ּאונז און דער גַאנצער וועלט ּ. 

ּאון צוליּב דעם ּבַאקומט יעדער איד  ּ ּ
ּכוחות פון דעם כהן ווָאס צינדט ָאן די 

ּ און אין אונזער דור איז דָאס –נשמה  ּ
א ווָאס "דער רבי מלך המשיח שליט

ּׁשטופ ּט אונז און גיט כח צו פַארּבלַייּבן ּ ּ ּ
 .ּאיּבערגעגעּבן און ּבַאלַייכטן די וועלט

ּיעדער אֵיינער פון אונז הָאט  ּ
עלטערן מחנכים , ּפריווַאטע העלפערס

ַא , ווען ַא אידיׁש קינד. ּאון פרַיינדן
געפינט זיך אין ' סָאלדַאט אין צבאות ה

 ,ווָאס הָאט אים ליּב, ַּא גוטע געגנט
ּׁשטיצט אים און פַארּבינדט אים צום  ּ

ווַאקסט ער , א"ן מלך המשיח שליט'רּבי
ַא ', ּבַאלַייכטער ליכט'אֹויף ַא 

ן ווָאס 'ּפרֵיילעכער חסיד פון רּבי
ּּבַאלַייכט און דערפרֵיידט ַאלע ַארום  ּ

 .אים

אֹויף דעם איז געזָאגט געווָארן ַאז 
 מען דַארף ָאנצינדן ּביז ַאז דער פלַאם

ּזָאל ַארֹויפקומען פון זיך ַאז דער פַייער , ּ
ּזָאל ּברענען און זיך צעׁשפרֵייטן ווַייטער  ּ

ַאזֹוי ַא איד דַארף וויסן ּבַאזָאגן . ּפון זיך
ּער זָאל זַיין ַאזֹוי פיל ָאנגעצונדן , זיך

ּביז ַאז , א"ן מלך המשיח שליט'ּפון רּבי
זָאל ׁשטֵייען 'ער דַארף ׁשֹוין ניט ַאז מ

זָאל אים דערוועקן די 'ּלעּבן אים און מ
ּגַאנצע צַייט ער זָאל זַיין געּבונדן צו  ּ



  

 

ּנָאר ַאז ער ווערט ׁשֹוין פון זיך ַא , אים
ּזַיין נַאטור ווערט ַא , ּבַאלַייכטער

ּׁשַיינלעכער און ער ּבַאלַייכט דעם ַארום  ּ
ּנָאך און נָאך העכער און העכער ניט , ּ

' שלהבת עולה'ש ַא סתם ַא ליכט נָאר ממ
 . ַא פלַאם ווָאס גֵייט ַארֹויף–

 ּדי מצוות זַיינען ַא טֵייל פון לעּבן

, לערנט תורה'דָאס הֵייסט ווען מ
ּדַארפמען לערנען און לערנען ּביז ַאז עס 
ּווערט אַיינגעקריצט איז זיכרון און וועט 

ּזיך קֵיינמָאל ניט רוקן פון דָארט ּאון די . ּ
ר זַיינען מקיים זָאלן מצוות ווָאס מי

ּווערן אונזער נַאטור ַאזֹוי ווי ַא , ּ
ּיַארמולקע ווָאס פַאלט ניט ַארָאפ אפילו  ּ

ּאון אֹויּב זי פַאלט ַארָאפ , אינמיטן ׁשלָאף ּ
ּכַאפט זיך אֹויף דער קערפער פון זיך ּ ּ ,

ּווַייל אונזער קערפער הָאט זיך  ּ
קעניׁשט ָאן ַא 'אַיינגעוואֹוינט ַאז מ

ַּאזֹוי זָאל אונזער קערפער , ּרמולקעיַא ּ
ּזיך אַיינגעוואֹוינען צו טָאן ַאלע מצוות 

ּאון זֵיי זָאלן ווערן זַיינער נַאטור ַאזֹוי . ּ
ָּאטעמעט פיר און צווַאנציק שעה 'ווי מ

ווַייל , ָּאן ּבַאמערקן אפילו אֵיין סקונדע
דָאס איז די נַאטירלעכסטער זַאך ווָאס 

י זָאלן מיר טָאן מצוות ַאזֹו. עקזיסטירט
 .'ָאן ּבַאמערקן'

ּטוט סתם פריווַאטע 'ּאון אֹויך ווען מ ּ
וויּבַאלד ַא איד קָאכט זיך ַאזֹוי , זַאכן

ּ צו ּבַאלַייכטן –ׁשטַארק אין זַיין צוועק 
ּצוצוּברענגען צו ימות המשיח, די וועלט ּ ּ ,

ּאיז זַיין קָאפ די גַאצע צַייט פַארנומען  ּ
ּן יעדער זַאך קומט אים אֹויס ּאו, דערּבַיי

ּצו אֹויסנוצן דערצו ּ ּצום ּבַייׁשפיל עס . ּ ּ
זַיינען דָא געׁשעפטן אֵייגנטימערס ווָאס 

ׁשטעלן זֵיי ,  זיךווען זֵיי זַיינען מפרסם
איז זֵיי 'ַארַיין ַא שורה וועגן ווָאס ס

ָאט 'ַאז , ּטַאקע וויכטיג צו מפרסם זַיין
ּאון פַארעפנלעכן דעם ', ָּאט קומט משיח

ּאון נוצן אֹויס זֵייערע . א"ן שליט'רּבי ּ
ּפַארּבינדונגען ּכדי צו ּבַאווירקן אֹויף די  ּ

ּאידן מיט וועלכע זֵיי הַאנדלן צו צו געּבן ּ
ּאין תורה און מצוות צו קבלת פני  ּ

 . משיח

א "ן שליט'ּבַאם רּבי, ווי געווֵיינלעך
ּמלך המשיח גֵייט יעדער זַאך צוזַאמען 

ַאז מיר העלפן ַארֹויס , מיט אהבת ישראל
אים ָאנׁשטעלן אֹויפן , ַא צווֵייטן אידן

דַארף 'מ.  די גלַייכע וועג–' דרך הישרה'
פיל ּביז ַאז אֹויך טָאן מיט אים ַאזֹוי 

ּגֵייט פון אים ַאוועק הָאט 'נָאכדעם ווי מ
ּער גענוג כח צו קענען ׁשטֵייען אֹויף די  ּ
ּאֵייגענע פיס און ּבַאלַייכטן ַאלֵיין דעם 

שלהבת 'ַאז אֹויך ער זָאל זַיין ַא . ַּארום
 .'עולה מאליה

ּסַיי איך און , ווַייל דָאך יעדער איד
נען אֵייגנטלעך סַיי דער פרַיינד זַיי

ּפַארּבונדן מיטן דעם אֹויּבערׁשטן און דָאס  ּ
ּער נַאטור פון יעדער איד 'איז דער אמת ּ

ּ צו טָאן דָאס ווָאס דער אֹויּבערׁשטער –
ּאון ַאז מיר געוואֹוינען זיך אַיין צו . וויל ּ

געפינט זיך אֹויס ַאז דָאס , פירן זיך ַאזֹוי
ּאיז אֵייגנטלעך אונזער נַאטור ּ און .ּ

ּדעמָאלט דַארפמען ניט זָארגן פַאר אונז 
 .ווַייל מיר זָארגן ׁשֹוין פַאר ַאנדערע

ּאון אויך דער גַאנצער וועלט זַיין 
ּנַאטור וועט זיך איּבערקערן צו רצון ה ּ '

ּאון וועט דערוועקן דעם אידן צו טָאן  ּ
ּצום ּבַייׁשפיל יעדער . ווָאס ער דַארף ּ

ּאון . ף צימערקינד הָאט דָאך ַא ׁשלָא
א מלך המשיח זָאגט ָאן "דער רבי שליט

ת "ַאז אין יעדער צימער זָאל זַיין ַא חת
ּאון ַא צדקה פוׁשקע ּבַאׁשטענדיק אין  ּּ



  

 

  לזכות

  יבריסק 'ישיח הכהן יוסף יצחק 'הת

  וליבערו 'למשפ ג"ו בקשרי שידוכין עבלרגל בוא

  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
  !לעולם ועד

  

  י"ל ע"יו
  תנועת הנוער
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 'דבר מלכות'עולמי ללימוד ה  מבצעל במסגרת"יו
 

דַארף דָאס לֵייגן אין ַאזַא 'מ. ווַאנט
ּער ָארט און אין ַאזַא 'ּער און חשוב'בולט

ּקומט ַארַיין אין 'מין אופן ַאז גלַייך ווי מ
ּאון דער ,  זעט מען דעם חומשצימער

ּחומש דערמַאנט פון זיך דעם קינד צו  ּ
ּאון ַאז ער . ת"לערנען אין אים דעם חת

ּזעט די צדקה פוׁשקע דערמַאנט זי אים , ּ
ּפון זיך צו ַארַיין לֵייגן אין איר ַא מטבע  ּ

  .אֹויף צדקה

  משיח

ווען מיר געפינען זיך ׁשֹוין , הַיינט
, פַאר די גאולה' די העכסטע צַייט'אין 

. ּיעדער זַאך איז נָאכמער אונטערׁשטרָאכן
שלהבת עולה 'ּאֹויך דער ענין פון 

 .'מאליה

ּווַייל דווקא אונזער דור טרָאץ דעם 
ווָאס מיר ווֵייסן ַאז ער איז דער 

ּאון ַאלץ ווָאס מיר , נידעריקסטער דור
ּהָאּבן ׁשֹוין איז ניׁשט פון אונזערע נָאר  ּ

ּדָאס ּבַאקומען פון די מיר הָאּבן  ּ
ּפריערדיקע  ווָאס הָאּבן אונז ָאנגעפירט 

ּאון ָאנגעצונדן ָּאּבער אונזער דור וועט , ּ
 ַאן ַארֹויף –' שלהבת עולה'זַיין ַא 

ווָאס זַיינע מעשים , גֵייענדיקער פלַאם
 .טובים וועלן ּבַאלַייכטן די גַאנצע וועלט

ּדווקא אונזער קלֵיינער דור וועט 
ּהֹויּבן און אֹויפהֹויּבן די ַאלע דורות דער

ווַייל אין די גאולה ווָאס , ווָאס פַאר אים
וועלן זיך פרֵייען , מיר וועלן ּברענגען

 !ַאלע דורות

ּאון פַארענדיקט דער רבי מלך 
 :א"המשיח שליט

 –ובפרט ַאז הרועה אהרן הכהן שבדורנו 
 הָאט –ר נשיא דורנו "ח אדמו"ק מו"כ

כולל , ּלוי זַיין אהבה צו ַאלע אידןּבַאוויזן בג
ּדורך , "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה "–

זַיינע פעולות רבות אין הפצת התורה 
  .ּוהיהדות און הפצת המעיינות חוצה

" ס'קול קורא"ּ דורך זַיינע –ובמיוחד . . 
ּאון , "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה"ּפון 

ּצופוצן"דַארף נָאר 'די הכרזה ַאז מ  די ּּ
 די הודעה ַאז –ּאון דערנָאך , "ּקנעפלעך

ּאון עס , הָאט ׁשֹוין דָאס אֹויך פַארענדיקט'מ
ּצו גֵיין " עמדו הכן כולכם"דַארף נָאר זַיין 

מקבל זַיין פני משיח צדקנו בגאולה 
  .האמיתית והשלימה

ּ דַארף דָאס צוגעּבן –ּאון דעריּבער 
 די ּחיות און שמחה אין מסיים זַיין נָאכמער

ּעבודה פון זיך גרֵייטן באופן פון  עמדו הכן "ּ
ּ דורך –ובפרט , ּצו דער גאולה" כולכם

ובאופן " נר מצוה ותורה אור"מוסיף זַיין אין 
ַּאז דָאס זָאל דערגרֵייכן און ּבַאלַייכטן דעם 

 . בכל העולם כולו–ּביז . ּגַאנצן ַארום




