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ַא אֹויּבנאֹויפיק געווען איז דָאס
ַאזֹוי ווי יעדער שבת. געווֵיינלעכע שבת

א"איז דער רבי מלך המשיח שליט
ַא ַּארָאפגעקומען נָאכן דַאווענען צו ּ ּ

ך דעם וויּאון נָא, פַארּברֵיינגען אין זַאל
זָאל ׁשֹוין זַיין"ּדער עולם הָאט געזונגען

ווי,"ּמשיח זָאל ׁשֹוין קומען, די גאולה
כ'ס ח"איז אַיינגעפירט געווָארן זינט

הָאט דער רבי מלך המשיח, ניסן
:א ָאנגעפַאנגען רעדן"שליט

 איז משלים מתן תורהאיז משלים מתן תורהאיז משלים מתן תורהאיז משלים מתן תורה''''ממממ

ּדי שבת קומט נָאך חג השבועות אין
ל געווען די תורה אים הָאּבן מיר מקב

יעדער שבת דערהֹויּבן זיך. נַיי-דָאס-ּפון
ַאלע טעג פון ווָאך ּאון דערגענצן זיך ּ ,

די'ּאון אין די שבת ווערט די עלי ּאון
ּשלימות פון קבלת התורה אין חג

.השבועות

דעריּבער אין דער הַיינטיקער
את'ווָאכעדיקער פרשה לֵיינען מיר  נשא

ֹּויּב אֹויף די קָאפ פוןה(' ראש בני ישראל ּ
דָאס לערנען תורה איז די מצוה ). אידן

ּוועלכע מיר פירן דורך מיטן קָאפ און זי  ּּ
.ּהֹויבט אים אֹויף און טרָאגט אים

אין די שבת הֹויּבן מיר אֹויך ָאן
ּנַיי די פרקי אבות און זָאגן-דָאס-ּפון
אֹויך דָאס ". משה קבל תורה מסיני"

 מתן תורה ווָאס איזּדערמָאנט אונז
ווָאס דערפַאר הֹויּבן, געווען דער ווָאך

די–מיר ָאן לערנען תורה  ּ און ספעציעל ּ
.נַיי-דָאס-ּ פון–פרקי אבות

די,ּפון דעם איז פַארׁשטַאנדיק ַאז
שבת איז דער צַייט אין וועלכן עס 
ּווערן געגעּבן צו יעדן אֵיינעם 

ז,ּספעציעלע כחות יך ער זָאל קענען
ּבַאנַייען אין יעדער זַאך ווָאס איז 
ּפַארּבונדן מיט לימוד התורה און קיום ּ

.המצות

ּּיעדער טָאג פוןיעדער טָאג פוןיעדער טָאג פוןיעדער טָאג פון  נַיינַיינַיינַיי----דָאסדָאסדָאסדָאס----ּּ

ַאז יעדן טָאג גיט, דער אמת איז
- דָאס-ּדער אֹויּבערׁשטער די תֹורה פון

דעריּבער ּבענטשן מיר יעדער מָארגן, נַיי
ה' .לשון הוה', התורהנותןנותןנותןנותן' ברוך אתה

זֹוי ווי די שיחה ווָאס מיר לערנעןַא
ווָאס דער רבי מלך המשיח, יעצט
,ּ יָאר צוריק15א הָאט געזָאגט"שליט

ָאּבער מיר לערנען דָאס ַאזֹוי ווי זי איז
ּאון מיר, געזָאגט געווָארן ממש איצטער

ּווֵייסן ַאז אין יעדער זַאץ און ָאנווַייזונג ּ
ּמַיינט דער רבי ממש צו אונז אי ן ּ

ּאונזער צוׁשטַאנד איצטער ַאזֹוי אין . ּ
, יעדער זַאך אין תורה ווָאס מיר לערנען

מיר ווֵייסן ַאז דער אֹויּבערׁשטער הָאט
ּעס געגעּבן הַיינט ספעציעל פַאר אונז ּ,

ַא ּאון דערפַאר איז אונזער לערנען מיט ּ
ּאון מיר,ּלעּבעדיקַייט און ַא געׁשמאק

ַא ּפילן ַא גלוס און ּמוט צו אֹויספירן ּ ּ
ּווָאס דער אֹויּבערׁשטער הָאט אונז 



.ָאנגעוויזן אין תורה

אין חג השבועות גיט דער
 די תורה אין ַאן טערערׁשיּבאֹו

, ַאלגעמֵיינעם אופן אֹויף די גַאנצע יָאר
ּאון יעדן טָאג גיט איר דער
ּאֹויּבערׁשטער אין ַא ספעציעלן אופן פַאר

.דעם טָאג

–' התחדשות' זיך ָאןּדָאס רופט
די זעלּבע תורה ווָאס איז,ּּבַאנַייאונג

ַאלעמָאל   ָאבער מיט ַא נַייע–געווען
.פריׁשע לעּבעדיקַייט

ָאּבער ניט וועגן דעם רעדן מיר
ּדי שבת איז עפעס ספציעל, יעצט די . ּ

ּשבת הֹויּבט אֹויף און איז משלים דעם 
מ. חג השבועות ער ווָאס קען טַאקע זַיין

ּוואונדעלעכער פון דעם ווָאס איז געווען  ּ
?אין שבועות

 ַא תורה חדשהַא תורה חדשהַא תורה חדשהַא תורה חדשה

ּבַאמעקרן עס איז דָא: מען דַארף
ּאון עס איז דָא,ּּבַאנַייאונג–''''התחדשותהתחדשותהתחדשותהתחדשות''''
ּּאֹויפטואֹויפטואֹויפטואֹויפטו ַאן–''''חידושחידושחידושחידוש'''' . זַאךנַייערנַייערנַייערנַייערַא,ּּ

מ ּלערנט די תורה מיט פרֵייד און'ַאז
געׁשמַאק ווַייל מיר ווֵייסן ַאז דער

ּ הָאט איר געגעּבן ספעציעל טערערׁשיּבֹוא
ַא,ּפַאר אונז די.'התחדשות'איז דָאס

זעלּבע תורה ווָאס מיר הָאּבן געלערנט
מיט נַייע, נַיי-דָאס-ּ פון–ַאלעמָאל 

ּלעּבעדיקַייט און מוט ּאון צוליּב דעם . ּ ּ
ּּבַאקומען מיר ַא ספעציעלער כח פון חג  ּּ

מקבל די השבועות אין אים איז מען
.נַיי-דָאס-ּתורה פון

דער. עס איז פַארַאן נָאך ַאן ענין
ּווָאס לערנט די תורה מיט שמחה און 

ער–הָאט ער אֹויך חידושים, תענוג
ַּאנטפלעקט אין תורה נַייע זַאכן ווָאס

ּהָאט קֵיינמָאל ניׁשט געוואוסט אֹויף'מ
.זֵיי

דער אֹויּבערׁשטער הָאט, אֵייגנטלעך
ן אין'ּ די גַאנצע תורה צו משהגעגעּבן

די,ּבַארג סיני ּאֹויך די משניות און
מ וועט'ּגמרא און די ַאלע חידושים ווָאס

ָאּבער ַאלץ איז געווען. ַאמָאל מחדש זַיין
ווען מיר הָארעווען. פַארּבָארגן, ברמז

קענען מיר געפינען, אין לימוד התורה
ַארֹויסּברענג ען זֵייָּאט יענע חידושים און

יעדער אֵיינער קען.ּצו ָאפנטלעכקַייט
, מגלה זַיין ַא קלֵיינעם טֵייל אין תורה

ּדער טֵייל ווָאס איז געהערט צו זַיינע
.נשמה

, אין די גאולה האמיתית והשלימה
ּ אונז ַאנטפלעקן טערערׁשיּבאֹווועט דער ּ

דָאס.ּדורך מלך המשיח די תורה חדשה
דערלעכע חידושיםּזַיינען ַאזֹוינע וואונ

ווָאס געפינען זיך אין תורה,ּאון סודות
ממש ברמז ַאז אֹויך אֹויּב מיר וועלן 
הָארעווען וועלן מיר זֵיי קֵיינמָאל ניט 

.ּקענען אֹויסגעפינען מיט אונזערע כחות
 ַאלֵיין קען זֵיי טערערׁשיּבאֹונָאר דער
תורה חדשה'וועגן זֵיי ׁשטֵייט, מגלה זַיין

ת ַּא נַייע תורה וועט פון מיר('צאמאתי
 ).ַּארֹויסקומען

.ּדָאס איז דער ענין פון ָאט די שבת
ּּּבַאנַייאונגּבַאנַייאונגּבַאנַייאונגּבַאנַייאונגניט נָאר דָאס נָאר,ּ פון תורהּּ

דָאס איז דער צַייט.ּ פון תורהחידושחידושחידושחידושַא 
ּצוצוגעּבן אין אונזערע חידושי תורה ּ ּאון , ּ

ּדָאס איז דער פַאסיקער צַייט ַאז דער
סוף-ּ זָאל ַאנטפלעקן סוףטערערׁשיּבאֹו

זַיינע תורה חדשה אין די גאולה 
!האמיתית והשלימה תיכף ומיד

ּאון ווי מיר וועלן זָאגן די שבת
ָאנהֹויּבן די פרקי אֵיידער מיר וועלן

כל ישראל יש להם חלק לעולם", אבות
(הבא ַאלע אידן הָאּבן ַא טֵייל אֹויף"

די–)עולם הבא  עולם הבא מֵיינט
ּאון די תורה, גאולה האמיתית והשלימה



ווָאס מיר וועלן לערנען הַיינט וועט זַיין
.ַא נַייע תורה,ַּא תורה פון עולם הבא

א"דער רבי מלך המשיח שליט
ּפַארּבינדט דָאס אֹויך מיטן ענין פון

:אהבת ישראל

ַאזֹוי ווי פַאר מתן תורה אין מדבר
כאיש אחד"אידן געווען זַיינען ַאלע 

(בלב אחד ווי אֵיין מענטׁש מיט אֵיין"
ַאזֹוי,ּּכדי צו מקבל זַיין די תורה) הַארץ

אֹויך פַאר די תורה חדשה ווָאס משיח 
ּברענגען דַארפן מיר זַיין,ּוועט אונז

.גרֵייט כאיש אחד בלב אחד

* * *

ּביז דָא הָאט גערעדט דער רבי מלך
ּים ָאפׁשלוס פון דעם ּבַי.א"המשיח שליט ּ ּ

כי'ּפַארּברענגען הָאט מען געזונגן
ּאון דער רבי מלך ', בשמחה תצאו
צו"המשיח שליט ַארֹויפגעגַאנגען ּא איז

ַאלע חסידים הָאּבן. זַיין הֵייליגן צימער
 זַיינען 770ּאון אין,ּזיך פַארׁשפרֵייט

.געּבליּבן נָאר אֵייניקע

ּאון, רּבַייעטלעכע שעות זַיינען פַא
איז,ָּאן מודיע זַיין פון פָאראֹויס, דַאן

א ווידער"דער רבי מלך המשיח שליט
זיך געזעצט אֹויף זַיין,ַּארָאפ אין זַאל

ּּבֵיינקל אין די בימה פון דַאווענען מיט 
ַא ּדי געזיכט צום עולם לַייכטן אֹויף

ָאנגעפַאנגען,ּספעציעלן אופן ּאון הָאט
יעלע שיחה ווָאס די גַאנצעּמיט ַא ספעצ

ּשיחה איז צו ערקלערן אונז ַאז איצטער  ּ
ּממש קומט די גאולה און די  תורה'ּ

.'חדשה

!!!!דער פעאיקסטער צַייטדער פעאיקסטער צַייטדער פעאיקסטער צַייטדער פעאיקסטער צַייט

דָאך לֹויט די ַאלע סימנים אין גמרא
ּאון אין די רֵייד פון חז ּל איז אונזער"ּ
ווי עס הָאט,ּדור דער דור פון גאולה
צ ַאז ַאלע"ריימעיד געווען דער רבי 

אידן הָאּבן ׁשֹוין פַארענדיקט זֵייערע
ּאון עס איז געּבליּבן מער ניט, עבודה

ּצופוצן די קנעפלעך'ווי ּּ ּאון ׁשטֵייען ' ּ
.ּגרֵייט צו מקבל זַיין פני משיח צדקנו

ּאון זינט דַאן זַיינען ׁשֹוין ּבַאגַאנגען
מ הָאט פיל'צענדליקע יָארן אין וועלכע

ּעט צו פַארׁשפרֵייטן תורה און געַארּב ּ
ּאון איצטער הָאּבן מיר, אידיׁשקַייט

ּפַארענדיקט אֹויך צופוצן די קנעפלעך ּּ ּ
ּאון ַאלע ׁשטֵייען ׁשֹוין גרֵייט צו מקבל  ּ

.זַיין פני משיח צדקנו

–א" תנש–ּאון טַאקע אין די יָאר
ּהָאּבן פַאסירט די ניסים ונפלאות פון ּ

ן אין יענע תקופהּאו, מלחמת המפרץ
ַאנטפלעקט"הָאט דער רבי שליט ּא זיך

ַּאלס מלך המשיח און הָאט מודיע געווען
ּעס איז געקומען(' הגיע זמן גאולתכם'

ּדי צַייט פון אַייערע אֹויסלֵייזונג ּאון,)ּ
ווי בלעם הרשע הָאט געזָאגט אֹויף מלך

 אין דעם פסוק–' ותנשא מלכותו'המשיח 
א"ַייטעט ַאז אין יָאר תנשווערט ָאנגעד

.ּוועט זיך ַאנטפלעקן משיח

ּאון איצטער ׁשטֵייען מיר נָאך חג
ּהשבועות ווָאס דָאס איז ַא ספעציעלער
ּצַייט צו דַאווענען און ּבעטן די גאולה ּ

די. האמיתית השלימה ּאון ספעציעל אין ּ
ּמינוטן ווען דער רבי מלך המשיח

ּא פרַאוועט ַא ספעצי"שליט עלע ּ
ּפַארּבענגען אין צוזַאמענהַאנג דערצו ּ.

ּקומט ָאן,ּנָאך דעם לַאנגן רעכענונג
די"דער רבי מלך המשיח שליט ּא צו

:מסקנה

 להחידוש להחידוש להחידוש להחידוש––––הרי זה הזמן הכי מוכשר הרי זה הזמן הכי מוכשר הרי זה הזמן הכי מוכשר הרי זה הזמן הכי מוכשר
דָאך איז(""""תורה חדשה מאתי תצאתורה חדשה מאתי תצאתורה חדשה מאתי תצאתורה חדשה מאתי תצא""""דדדד

–ּדָאס דער מערסט צוגעגרֵייטער צַייט 
ּצו דעם חידוש פון תורה חדשה מאתי"ּ

 ").צאת

איז דָאס דער, איצטער ממש
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ה מבצע מבצע מבצע מבצעל במסגרת"יו העולמי ללימוד העולמי ללימוד העולמי ללימוד ''''דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''עולמי ללימוד

 טערערׁשיּבאֹוּפַאסיקסטער צַייט ַאז דער
.ּזָאל ׁשֹוין ַאנטפלעקן זַיינע תורה חדשה

א"ּאון דער רבי מלך המשיח שליט
:ּלֵייגט צו

אלא בלשון אלא בלשון אלא בלשון אלא בלשון,,,, לא רק בלשון עתידלא רק בלשון עתידלא רק בלשון עתידלא רק בלשון עתיד
ועד שברגע שלאחרי זה נעשה כבר ועד שברגע שלאחרי זה נעשה כבר ועד שברגע שלאחרי זה נעשה כבר ועד שברגע שלאחרי זה נעשה כבר,,,, הוההוההוההוה

בא,,,, בלשון עברבלשון עברבלשון עברבלשון עבר באכיון שהנה זה באכיון שהנה זה וכבר וכבר וכבר וכבר,,,, כיון שהנה זה באכיון שהנה זה
נָאר בלשון,ט נָאר בלשון עתידני(....באבאבאבא
ּאון ּביז ַאז אין דעם מינוט נָאך, הוה ּ

ווַייל, דעם ווערט עס ׁשֹוין בלשון עבר
ּאון איז ׁשֹוין געקומען,ָּאט קומט ער ּ.( 

ּדָאס איז אֹויף ַאזֹויפיל ווירקלעך און
ּּביז ַאז אין דעם נעקסטן מינוט, נָאעט

ַא ז מלך וועלן מיר ׁשֹוין קענען זָאגן
ּהמשיח איז ׁשֹוין געקומען אין דעם

.ּפריערדיקן מינוט

א הָאט"דער רבי מלך המשיח שליט
ּּבַאפֹוילן צו זינגען די ניגונים פון ּ

ַאז, רבותינו נשיאינו ּאון הָאט געזָאגט
מיט די ניגונים וועלן מיר פַארׁשליסן

די, די גלות ּאון זֵיי זַיינען ַא הכנה צו ּ
.ּפון מלך המשיחשירה העשירית 

סססס''''תכלתכלתכלתכל

וויּבַאלד ַאז די שבת איז דער
ּפעאיקסטער צַייט צו די התגלות פון די  ּ

דעריּבער דַארפן מיר טָאן, תורה חדשה
מעשים ווָאס זָאלן זַיין ַא נָאענטע 

ּצוגרֵייטונג צו די תורה חדשה ּ ּ.

דַארפן מיר לערנען תורה, ערׁשטנס
ַא  ּמיט ַא לעּבעדיקַייט און מיט

צו, געׁשמַאק ּעס זָאל זַיין ַא פַארגעניגן

ּברענגען ַאז. לערנען דָאס וועט ׁשֹוין
. מיר זָאלן געפינען אין תורה חידושים

מ ּטוט אים'ַאזֹוי ווי יעדער זַאך ווָאס
ּמיט פַארגעניגן און מיט גלוס געפינט ּ

מען אֹויס יעדער מָאל נַייע זַייצן ווָאס 
ֹוי ווען מיר ַאז, הָאט ניׁשט געקענט'מ

ּוועלן לערנען די תורה מיט גלוס וועלן 
ּמיר זיך פַארטיפן אין איר און
אֹויסגעפינען זַאכן ווָאס מיר הָאּבן זֵיי

ּבַאמערקט ּביז איצטער .ניט

ּצו לערנען יעדער שבת, צווֵייטנס
ּאֵיין משנה פון פרקי אבות מיט

.יעדער אַיינער וויפל ער קען, פירושים

ענדיקט דער רבי מלךּאון פַאר
די"המשיח שליט ּא מיט ַא וואונטׁש צו ּ
:גאולה שלימה

ה הוכולם יחדיו שומעים הוכולם יחדיו שומעים הוכולם יחדיו שומעים תורה חדשה תורה חדשה תורה חדשה תורה חדשה""""וכולם יחדיו שומעים
בירושלים בירושלים בירושלים בירושלים,,,, בארצנו הקדושהבארצנו הקדושהבארצנו הקדושהבארצנו הקדושה,,,,""""מאתי תצאמאתי תצאמאתי תצאמאתי תצא

בבית המקדש בבית המקדש בבית המקדש בבית המקדש,,,, בהר הקודשבהר הקודשבהר הקודשבהר הקודש,,,, עיר הקודשעיר הקודשעיר הקודשעיר הקודש
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