
  

  ּפון גולה אֹויף גאולה 
  א"שתנ'ה אמורפ "פון ש' דבר מלכות 'לויט

 
  

 "פסח שני "-   איירד"י, אמור' ק פר" עש.ה ימות המשיח"ב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת' י ה– ו"תשס'ה

  נָאכַאמָאל גאולה

אין די לעצטע ווָאכן הָאּבן מיר 
ּגעלערנט ַאז אֹויף יעדער אֵיינער פון אונז  ּ
ּליגט דער פליכט צו טָאן ַאלץ ווָאס ער 

אין ,  איצטער,ּקען צו ּברענגען די גאולה
ּדעם פריערדיקער ווָאכעדיקן און 

 –' דבר מלכות'הַיינטיקער ווָאכעדיקן 
א "ערקלערט דער רבי שליט, פרשת אמור

ּמלך המשיח די ּבַאדַייטונג פון דעם ווָארט  ּ
ּאון ווי ַאזֹוי צו אֹויספירן דָאס אין ' גאולה' ּ

 .פועל

 דער גלות –ווי מיר הָאּבן געלערנט 
ּנצער גוטס ווָאס אין איר ּאון דער גַא

ּרַייסן זיך ניׁשט ָאפ פון די גאולה נָאר  ּ
ּווערן אֹויסגעלֵייזט און ווערן ַא טֵייל פון  ּ

ּניׁשטָא דעריּבער ווָאס צו מֹורא הָאּבן . איר
פרַייען זיך , פַארקערט, ּפון דער גאולה

ַּאנטקעגן די אַיילדיקע התגלות פון דעם 
 .א"ן מלך המשיח שליט'רבי

ָאט דער זַאך זעען מיר אֹויך אין 
אידן זַיינען ַארֹויס מיט , יציאת מצרים

ָאּבער זֵיי הָאּבן אֹויך , זֵייערע פַארמעגן
די מצריים , אֹויסגעלֵיידיקט די מצריים

הָאּבן זֵיי געגעּבן ַאלע זֵייערע זילּבערנע 
ּאון גילדענע ּכלים און זֵייערע קלֵיידער ּ ,

ינען ַארֹויסגעגַאנגען ּאון אֹויך ערב רב זַי
 .מיט זֵיי

אידן זַיינען ניט נָאר , דָאס הֵייסט
ּנָאר אֹויך מיטגענומען , ַּארֹויס פון מצרים
 הָאט טערערׁשיּבאֹודער ! מצרים מיט זיך

ּּבַאׁשַאפן די ַאלע זילּבער און גָאלד און  ּ

ּכדי ַאז זֵיי זָאלן , הָאט געגעּבן די מצריים
ערמיט הָאּבן די אידן ּאון ד, געּבן די אידן

ָּאנגעפילט די כוונה ווָאס צוליּב איר איז 
, ּבַאׁשַאפן געווָארן די גַאנצע רַייכקַייט

סוף איז דָאך ַאלץ ּבַאׁשַאפן -ווַייל סוף
 .ּגעווָארן פַאר אונז

  די פרַאגע

אין גאולת מצרים הָאּבן די מצריים 
פַארׁשטַאנען ַאז זֵיי דַארפן ענדערן זֵייער 

ּפירונג און ָאנהֹויּבן אֹויסצופירן דעם אֹויפ ּ ּ
, ָּאּבער נָאכמער דערפון, אֹויּבערׁשטנס רצון

, ַאסַאך וויכטיקער, איז געׁשען נָאך ַא זַאך
ּדער אֹויּבערׁשטער הָאט זיך ַאנטפלעקט צו  ּ

דָאס ! ּאידן און הָאט זֵיי געגעּבן די תורה
 .ּאיז דער צוועק פון יציאת מצרים

וועט זַיין אֹויך אין דער ּאון ַאזֹוי 
דער וועלט , גאולה האמיתית והשלימה

ּאון וועט זיך פירן " ּבַייטן זַיין הֹויט"וועט 
ּאין גשמיות און אין , ּווי עס דַארף צו זַיין

וועט 'ָאּבער דער עיקר איז ַאז ס, רוחניות
" 'ומלאה הארץ דעה את ה"מקויים ווערן 

ט וויסן דער ערד וועט זַיין ָאנגעפילט מי(
שמים "עס וועלן זַיין , )ןטערׁשיּבאֹודעם 

ַּא נַייער הימל און ַא " (חדשים וארץ חדשה
ַא " (תורה חדשה"ּאון בעיקר ) נַייער ערד
ּ וועט אונז טערערׁשיּבאֹודער , )נַייע תורה

 !ַּאנטפלעקן סודות התורה

ּדָאס איז דער הֹויפט זַאך פון דער  ּ
ּ ערקלערונג פָאדערט זיך נָאך ַאן. גאולה
רענגט זיך ַארֹויס אינעם ּוואו ּב, ַאזֹוי- אֹויּב

ווָארט גאולה אֹויך די הֹויפט זַאכן ווָאס 



  
ּאון ? וועלן אינגיכן געׁשעען אין איר

ּּבַאזונדער ַאז ׁשֹוין יעצט אין די לעצטע 
ּמינוטן פון גלות דַארפן מיר זַיין גרֵייט  ּ

זעט עס אין דעם ווָארט 'ווי מ, ּדערצו
 !ף"מיט ַאן אל' גולה', 'גאולה'

  ענטפער

ף ַאנטהַאלט דרַיי "דער אות אל
ווי מיר הָאּבן , דער ערׁשטער. טַייטׁשן

אלופו של  "–געלערנט לעצטע ווָאך 
ַאז דער אֹויּבערׁשטער איז דער , "עולם

ּאון דער ָאנפירער פון ) ּדער הֹויפט(' אלוף' ּ
' העלם'ּעולם פון לשון , דער וועלט

דער וועלט קען ניׁשט ). פַארּבָארגנקַייט(
ָּאּבער דורך קיום מצוות , ןטערׁשיּבאֹום דע

ַּאנטפלעקן מיר צו דער גַאנצער וועלט ַאז  ּ
דער אֹויּבערׁשטער איז דער ווָאס הָאט אים 

ּאון זעצט פָאר ׁשטענדיק אים , ּבַאׁשַאפן
ּאון דעריּבער דַארפן מיר זיך פירן , ָאנפירן

ּווי עס פַאסט צו ַא סָאלדַאט אין צבאות ה ּ '
ּז איּבערגעגעּבן צום קָאמַאנדיר אין ווָאס אי

 . דער רבי מלך המשיח–ׁשיף 

ף איז "ּדער צווֵייטער טַייטׁש פון אל
ּדורך ). אֹויף ַארַאמיׁש(ּ לערנונג –' אולפנא'

ּלערנען תורה ַאנטפלעקן מיר ַא העכערע 
 .ּדרגא פון געטלעכקַייט

ף מיט "אל(דער דריטער טַייטׁש 
דער ', פלא '– )איּבערדרֵייען די אותיות

ּדער ּבַאׁשעפער פון דער , טערערׁשיּבאֹו
קען אים ענדערן , ּוועלט און זַיין ָאנפירער

ּווען ער וויל און מַאכן נפלאות 
דָאס איז ווָאס , ּאון טַאקע). ּוואונדערס(

דער , וועט זַיין אין דער גאולה
ּגעווֵיינלעכער סיסטעם פון דער וועלט 

ּדָאס ּבַאלעּבונג  (תחיית המתים. ּבַייט זיך

ַא (זאב עם כבש , )ּפון די געׁשטָארּבענע
. ּאון ַאזֹוי ווַייטער) ּווָאלף מיט ַא ׁשעפסל
דַארפן מיר לערנען , ּּכדי צו אֹויפטָאן דָאס
 . תורת החסידות–ּדי נפלאות פון תורה 

אֹויך אין מלך המשיח ַאלֵיין געפינט 
אֹויף מלך ', פלא'זיך ָאט דער דָאזיקער 

המשיח ׁשטֵייט ַאז ער איז קליגער נָאכמער 
ּאון ער וועט ! ּאפילו פון שלמה המלך

לערנען ַאלע אידן די תורה חדשה ווָאס 
 .וועט זַיין לעתיד

ּווָאס מֵיינט דָאס ַאלעס צו אונז אין ? ּ
ּדי לעצטע מינוטן פון די  ּבערנגען ', גולה'ּ

אלופו 'ּף פון "מיר אין איר ַארַיין דעם אל
' פלא'ּף פון "ּאון אֹויך דעם אל' לםשל עו

ּאון ַאזֹוי טוען , ד" לערנען חסידות חב– ּ
ּמיר דעם הֹויפט ענין פון דער גאולה  ּ– 

ּדָאס ַאנטפלעקונג פון די גרֹויסע נפלאות  ּ ּ
דערפַאר איז ! וועלכע וועלן דעמָאלט זַיין

 .ּעס ַאזֹוי וויכטיג צו לערנען חסידות

  ס'תכל

ּרק ָאנׁשטרענגען צו זָאלן מיר זיך ׁשטַא
ּפַארׁשפרֵייטן אין דער גַאנצער וועלט דעם 

ּדורך די הֵייליגע מבצעים פון ', כבוד ה ּ
ּספעציעל דעם ענין פון משיח, ן'דעם רּבי ּ ,

ּאון ספעציעל , ּצוגעּבן אין לימוד התורה ּ
). ּדָאס ווָאס מיר טוען יעצט(ד "חסידות חב

לטן ּאון זעלּבספַארׁשטענדלעך ניׁשט הַא
מיר דַארפן פַארׁשפרֵייטן די , נָאר פַאר זיך

  !מעיינות אין יעדער ָארט

  י"ל ע"יו
  תנועת הנוער
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    מנח מענדל פעלדמאי"תורג לאידיש ע  נחשו.  ב:וניתהגהה לש  חינו ואנשי רבני :הגהה רוחנית   ב מנח:עריכה

 'דבר מלכות'עולמי ללימוד ה  מבצעל במסגרת"יו
 

        

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
  !ועד

 


