
ַּּּּא יָאר פון גאולהַא יָאר פון גאולהַא יָאר פון גאולהַא יָאר פון גאולה
א"שנת'ה וילך- נצבים שבת פרשתפון' דבר מלכות'לויט

פר"עש.ה ימות המשיח"ב ב אלולב אלולב אלולב אלול""""ככככ,,,, וילךוילךוילךוילך----נצביםנצביםנצביםנצבים'ק
 נפלאותווווגולותססססנתששששהאתתתת'יהההה––––ו"תשס'ה

ערב ראש השנה גֵייען ַאלע חסידים

ן מלך המשיח'ּדורך פַאר דעם רּבי

פ"שליט נ מיט"ּא און גיּבן אים איּבער ַא

ַּא געּבעט אֹויף ַא ברכה צו ַא שנה טובה
יעדער אֵיינער מיט זַיינע, ומתוקה

אין יענער ׁשטַאנד גיּבן איּבער. בקשות

פ נ כללי פַאר"די עלטערע חסידים ַא

אֹויף ַא שנה,ַּאלע חסידים און ַאלע אידן

ּ ַא גוטע און ַא זיסע יָאר–טובה ומתוקה  ּ
.אין ַאלע נֹויטיקַייטן

פ זָאגט,נ כללי"ּנָאכן ּבַאקומען דעם

א ַא שיחה" שליטדער רבי מלך המשיח

.ּמיט ַא ספעציעלע ברכה פַאר ַאלע אידן

הָאט אין איר דער רבי,ב"אין יָאר תשנ

ב זָאל זַיין"געּבענטׁשט ַאז דער יָאר תשנ

.ַּא יָאר פון גאולה

ּאון ַאזֹוי הָאט געזָאט דער רּבי מלך
:א"המשיח שליט

 איז זוכה בדיןאיז זוכה בדיןאיז זוכה בדיןאיז זוכה בדין''''ממממ

ׁשטֵייענדיק אין די ימי הדין

ט( ּאיז אונז,ּפון ראש השנה)עגגערעכט
ּצוגעזָאגט פון פָאראֹויס ַאז אין דעם יָאר ּ

ּוועלן מיר געׁשריּבן ווערן און 
עס, עט ווערן לחיים טובים'חתמ'גע ווי

 ווָאס הלכה–נט להלכה'פסק'ווערט גע

 ַאז אין ראש–ּמוז אֹויסגעפירט ווערן

ָאן מיט ׁשֵיינע ּהשנה אידן טוען זין

ּאון עסן און פרֵייען זיךקלֵיידער ווַייל , ּ

זֵיי זַיינען פַארזיכערט אין זֵייערע 

ּאון זַיינען,ּנָאענטקַייט צום אֹויּבערׁשטן
זיכער ַאז דער אֹויּבערׁשטער וועט

ּענען זֵייער דין צום גוטס'פסק'ּאפ ּ.

ּאון ווי מיר וועלן לֵיינען אין דער
,"אתם נצבים היום"ווָאכעדיקער פרשה

ׁשטֵייט אין ספרים ַאז דָאס איז–"וםהי"

גערעכט(דער יום הדין, ראש השנה

ּאון אין דעם טָאג ַאלע אידן ). טָאג
 קיימים ועומדים–' נצבים'זַיינען

.ּאון זַיינען זוכה בדין,)ׁשטֵייען פעסטיק(

ּאון לֵייגט צו דער רבי מלך המשיח ּ
ווערט געטַייטׁשט' נצבים'ַאז,א"שליט

ּאון אין דעם. הערׁשן, ַאלס מלכיםאֹויך 
ּטָאג פון יום ראש השנה אין אים
ַא ּבַאקרֹוינט מען דעם אֹויּבערׁשטן ַאלס

ַא, מלך יעדער איד ווערט אֹויך ַאלֵיין

ּאון עס קומט אים ַאלע ברכות, מלך ָאן , ּ

ּקֵיין ָאנׁשטרֵיינגונג פון אים ווי ַאן , ּ

.ער קעניג'אמת

ּּּּמוז הָאּבן משיחמוז הָאּבן משיחמוז הָאּבן משיחמוז הָאּבן משיח''''ממממ

ּאון, דָאס זַיינען ַאלגעמֵיינע ברכות
א טַייטׁשט"דער רבי מלך המשיח שליט

ּאֹויס פונקט ווָאס ער מֵיינט ּ:

ּדער עיקר און שלימות פון דער עיקר און שלימות פון דער עיקר און שלימות פון דער עיקר און שלימות פון ּּ ּּ ּּ והצילו והצילו והצילו והצילו""""ּ



ּּאיז די הצלה פון דעם איצטיקן איז די הצלה פון דעם איצטיקן איז די הצלה פון דעם איצטיקן איז די הצלה פון דעם איצטיקן"""" העדההעדההעדההעדה ּּ
בגאולה האמיתית בגאולה האמיתית בגאולה האמיתית בגאולה האמיתית,,,, מעמד ומצבמעמד ומצבמעמד ומצבמעמד ומצב

....והשלימהוהשלימהוהשלימהוהשלימה

אֹויך די ווָאס ׁשֹוין איצטער אין

יּבערׁשטער זֵיי געגעּבן גלות הָאט דער אֹו

ַּא גוטער קָאפ צו לערנען תורה און ַא  ּ ּּ
ּהַארץ פול מיט מוט צו דינען דעם ּ ּ

ּאון הָאט געגעּבן זֵיי אֹויך, אֹויּבערׁשטן
ּדי מעגלעכקַייט צו טָאן דָאס

דיקער שפע'ּרואיקערהֵייט מיט ַא גשמיות

מ ּאון אפילו, נֹויטיקט זיך'אין אלץ ווָאס
ס געפינען זיך אין ארץ הקודש די ווָא

ּאון קענען,ּנָאענט צו בית המקדש
די(מקיים זַיין די מצוות התלויות בארץ

,ָאן ארץ ישראל'ּהענגן ָאפ'מצוות ווָאס

דָאס הֵייסט ַאז דוקא דָארט קען מען זֵיי

אֹויך זֵיי דַארפן הָאּבן,)מקיים זַיין

נעןּאון אֹויך זֵיי זָאגן אין דַאווע, משיח

".מפני חטאינו גלינו מארצנו"

ּווַייל צוזַאמען מיט דער גַאנצער
חסד ווָאס דער אֹויּבערׁשטער הָאט זֵיי

הָאּבן זֵיי נָאך ניט דעם בית, געגעּבן

ּאון זֵיי ַאלֵיין קענען ניט מקיים, מקדש
ווַייל, זַיין די ַאלע מצוות התלויות בארץ

יןּדי מצוה פון יובל קען מען מקיים זַי

נָאר ווען ַאלע אידן זַיינען אין ארץ 

ּאון כל זמן ַאז ַא טֵייל פון אידן, ישראל ּ
די, געפינען זיך אין חוץ לארץ אֹויך

.ווָאס אין די לַאנד פילן זֵייערע פעלער

ּדי גאולה הָאט אֹויך ַא ספעציעלער
ּפַארּבונד צו ראש השנה אין ראש השנה . ּ

נעמען מיר אֹויף זיך די מלכות 

ּאון,ּפון דעם אֹויּבערׁשטן) קעניגׁשַאפט(
ּמשיח איז דער ווָאס וועט ַאנטפלעקן און ּ
ּבַאווַייזן דעם גַאנצן וועלט ַאז דער

.ער מלך'אֹויּבערׁשטער איז דער אמת

עס, איז פַארׁשטַאנדיק'ס ַאז ווען

ּקומען די ימי הדין פון ראש השנה דער  ּ
ׁשרַייּבט און חתמ עט ַאלע'ּאֹויּבערׁשטער

אידן אֹויף ַא יָאר ווָאס אין איר וועט זיך 

ַּאנטפלעקן דער מלך המשיח און וועט  ּ
אֹויסלֵייזן די אידן אין דער גאולה

.האמיתית והשלימה

 דָאס איז ַאזֹוי,ּאון תיכף ומיד ממש

ס צו'נָאענט ּביז ַאז ּאיז אפילו ניט ווערט
ַא, דינגען זיך וועגן דעם ווַייל ממש אין

ּסקונדע קומט דער רבי מלך המשיח  ּ
ַארַיין און לֵייזט אונז אֹויס"שליט ּא ּאון , ּ

ּווָאס ׁשנעלער וועלן מיר זיך אַיילן צו
ָּאפענדיקן אונזערע עבודה ַאלץ געכער,ּ

.ּט ער קומעןווע

 משיח נָאך הַיינטמשיח נָאך הַיינטמשיח נָאך הַיינטמשיח נָאך הַיינט

ׁשטֵייען מיר נָאך ערב ראש איצטער

ּווָאס איז דער געּבורטס טָאג פון, השנה ּ
ּאון דער.ן דער צמח צדק'דעם רּבי

ּפַארּבונד פון דער רבי דער צמח צדק צו ּ ּ
.ּן איז קלָאר און קענטיק'משיח

ּזַיינען נעמען און' צדק'ּאון' צמח'
מ ּאון אין צוגָאב, לך המשיחּכינויים פון ּ

ּדערצו דער רבי דער צמח צדק איז 
ּאֵיינער פון רבותינו נשיאינו ווָאס ַאלע
ּזַיינען פַארּבונדן מיטן גילוי פון משיח ,ן'ּ

ּספעציעל דורכדעם ווָאס זֵיי הָאּבן מגלה ּ
ס, געווען חסידות ּאיז ּבַאוואוסט'ווי

מר'  לכשיפוצו מעיינותיך–אימתי קאתי

.'חוצה

ּאון וויּבַאלד ַאז אין זַיין געּבורטס ּ
ן דער צמח'ּטָאג דער מזל פון דעם רּבי

ּדער רבי טוט ַאלץ ווָאס, צדק איז גובר



�

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
!!!!ם ועדם ועדם ועדם ועדלעוללעוללעוללעול

 לשנה טובה בלימוד החסידותלשנה טובה בלימוד החסידותלשנה טובה בלימוד החסידותלשנה טובה בלימוד החסידות

....ודרכי החסידות תכתבו ותכתמוודרכי החסידות תכתבו ותכתמוודרכי החסידות תכתבו ותכתמוודרכי החסידות תכתבו ותכתמו

ע"יו י"ל
 תנועת הנוער

ה ק"בארה' צבאות

ּ און ַאז דער רבי–ּהענגט ָאפ ָאן עם
ּצו–ּטוט געוויס איז ער מצליח

ַּאנטפלעקן אין דעם טָאג דעם נָאמען פון ּ
.משיח אין דער גַאנצער וועלט

ּּדי נפלאות פון די גאולהדי נפלאות פון די גאולהדי נפלאות פון די גאולהדי נפלאות פון די גאולה ּּ

ּדער פַארּבונד פון די טעג צו דער ּ ּ
גאולה פַארׁשטַארקט זיך אין דעם יָאר 

ווָאס אירע ראשי תיבות זַיינען,ב"תשנ'ה

.'כלבבבב פלאותננננ נתשששש האתתתת'יהההה'

וועט, דער יָאר הבאה עלינו לטובה

ווַייל תיכף ומיד,ּזַיין פול מיט נפלאות

ּוהשלימה אוןּקומט די גאולה האמיתית 
אין יעדער ָארט ווָאס מיר וועלן נָאר

.ּקוקן וועלן מיר זען די נפלאות

א"ּאון דער רבי מלך המשיח שליט

ּאיז אונז מגלה נָאך אֵיין וואונדער פון ּ ּ
:ּדי נפלאות פון דער גאולה

די גאולה וועט זַיין ניט נָאר אין

ּצוקונפט(דעם עתיד  די גאולה וועט,)ּ

ך אין דעם עבר זַיין אֹוי

)!פַארגַאנגענהַייט(

ׁשֹוין העכער נַיינצן, דָאס הֵייסט

ּהונדערט יָאר זַיינען דורכגעגַאנגען אין  ּ
ס, גלות וועט'ָּאּבער אין דעם מינוט ווען

ׁשטעלן,ּקומען די גאולה ַארַיין וועט זיך

' גולה'ף אין דעם"ַאן אֵיין גרֹויסער אל

', גאולה'אֹויףּאון וועט איר איּבער מַאכן

דָאס הֵייסט ַאז ַאלע יָארן וועלכע זַיינען 

ּוועלן ווערן יָארן פון, פַארּבַיי אין גולה
ּפלוצלונג וועלן מיר אֹויפעפענען! גאולה ּ ּ

ּדי אֹויגן און ַאנטדעקן ַאז די גַאנצע
.היסטָאריע איז געווען גאולה

סססס''''תכלתכלתכלתכל

ַאז תיכף ומידַאז תיכף ומידַאז תיכף ומידַאז תיכף ומיד––––ועוד והוא העיקר ועוד והוא העיקר ועוד והוא העיקר ועוד והוא העיקר

ראממש בערב ראממש בערב רא זהממש בערב ראממש בערב זהש השנה זהש השנה יום הולדת יום הולדת יום הולדת יום הולדת,,,,ש השנה זהש השנה

ּּפון צמח צדק פון צמח צדק פון צמח צדק פון צמח צדק   ווערט נתגלה משיח ווערט נתגלה משיח ווערט נתגלה משיח ווערט נתגלה משיח––––ּּ

....צדקנוצדקנוצדקנוצדקנו

. .. .. .. ַאז יעדערער וועט זיכער. ַאז יעדערער וועט זיכער ובפרט ַאז יעדערער וועט זיכער ובפרט ַאז יעדערער וועט זיכער ובפרט ובפרט

ּּאֹויסנוצן דעם טָאג אֹויף מוסיף זַיין אין אֹויסנוצן דעם טָאג אֹויף מוסיף זַיין אין אֹויסנוצן דעם טָאג אֹויף מוסיף זַיין אין אֹויסנוצן דעם טָאג אֹויף מוסיף זַיין אין  ּּ
ּּעניני צדקה און אין כמה ענינים טוביםעניני צדקה און אין כמה ענינים טוביםעניני צדקה און אין כמה ענינים טוביםעניני צדקה און אין כמה ענינים טובים ּּ,,,,

–––– אין דעם ענין שהזמן גרמא אין דעם ענין שהזמן גרמא אין דעם ענין שהזמן גרמא אין דעם ענין שהזמן גרמא––––ובמיוחד ובמיוחד ובמיוחד ובמיוחד

ּּ דורך דורך דורך דורך––––יום הולדת פון צמח צדק יום הולדת פון צמח צדק יום הולדת פון צמח צדק יום הולדת פון צמח צדק ּּ
אולערנען מתורתו אולערנען מתורתו או ן מקיים זַייןן מקיים זַייןן מקיים זַייןן מקיים זַייןּּּּלערנען מתורתו אולערנען מתורתו

....הוראותיוהוראותיוהוראותיוהוראותיו

ּּ ביום זה עצמו זָאל קומען ביום זה עצמו זָאל קומען ביום זה עצמו זָאל קומען ביום זה עצמו זָאל קומען––––וכאמור וכאמור וכאמור וכאמור ּּ
די גאולה האמיתית והשלימה על ידי די גאולה האמיתית והשלימה על ידי די גאולה האמיתית והשלימה על ידי די גאולה האמיתית והשלימה על ידי

....תיכף ומיד ממשתיכף ומיד ממשתיכף ומיד ממשתיכף ומיד ממש,,,, משיח צדקנומשיח צדקנומשיח צדקנומשיח צדקנו

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"""" ארה ארה ארה ארהאי�אי�אי�אי�
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