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ַּאלס ַא פָארזעצונג צו די גרֹויסע ּ
ּדערוועקונג פון דעם  נס מלך המשיח'רביּ

כא"שליט ח ניסן וועלכע מיר" רֵייד אין

אין, זַאמען דער ווָאךּהָאּבן געלערנט צו

ּזֵיי ערוועקט דער רבי מלך המשיח און 
ּׁשטופט וועגן די נֹויטיקַייט צו אֹויספירן צו ּ ּ

יעצט וועלן מיר לערנען.ן'ּברענגען משיח

ַאלס ַא פָארזעצונג דערצו ָּאט די שיחה ּ ,

ּאין איר הָאט ער געגעּבן די ָאנווַייזונגען 
ּאון.ּס קומען'חּווי ַאזֹוי צו אֹויספירן משי

:א"ַאזֹוי זָאגט דער רבי מלך המשיח שליט

ָאנווַייזונג ַאן איצטיקע ָאנווַייזונג צו לערנען ַאן איצטיקע ָאנווַייזונג צו לערנען ַאן איצטיקע ָאנווַייזונג צו לערנען ַאן איצטיקע ּצו לערנען ּּ ּּ ּּ ּ
ּּפון די פרשהפון די פרשהפון די פרשהפון די פרשה ּּ

ַּאלס ַא פָארזעצונג צו דָאס ווָאס הָאט ּ
כ(זיך גערעדט  )ח ניסן"ּאין די שיחה פון

ּוועגן די נֹויטיקַייט פון יעדער איד צו ּ
ּאון ספעציע. ּברענגען די גאולה ל יעצטּ

ַּאז אין די ענדע פון חודש ניסן איז ׁשֹוין
הָאּבן זיך גענדיקט'ס(' כלו כל הקיצין'

מֵיינט ָאנגעצֵייכנטע' קיצין'(ַאלע קיצין 

))ּס ָאנקום'צַייטן ווען דַארפט זַיין משיח

ס ׁשֹוין סוף'ּאון סוף דער צַייט ַאז-כל-איז

דערפַאר וועלן מיר.ּמשיח דַארף קומען

ּ לערנען וועגן דעם פַארּבונד פון איצטער ּ
ּאונזער ווָאך מיט די גאולה האמיתית 

ּאון וועגן דער ָאנווַייזונג, והשלימה ּ
ָאפלערנען כדי  ּוועלכע מיר וועלן דערפון ּ

!ּצו ּברענגען די גאולה ווירקלעך ממש

 די פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגע

דער שבת וועלן מיר לערנען דעם

פַאנגטּצווֵייטן פרק פון פרקי אבות ווָאס 

איזו היא: רבי אומר"ָאן מיט די משנה 

כל שהיא? דרך ישרה שיבור לו האדם

" ותפארת לו מן האדם' תפארת לעושי

וועלכע איז ַא גלַייכע וועג: רבי זָאגט(

ווָאס דער מענׁשט זָאל פַאר זיך 

ַא? אֹויסקלַייּבן יעדע וועג ווָאס איז

ַאּאון,ּׁשֵיינקַייט פַאר דער ווָאס טוט איר

ּׁשֵיינקַייט צו אים פון דעם מענטׁשן די ). ּ

ּגלַייכע און ריכטיקע וועג ווָאס דער 
איז די וועג, מענטׁש דַארף גֵיין אין איר

.ּפון תפארת

פרעגט דער רבי מלך המשיח ַאן

איזו היא'ווָאס הֵייסט, אֵיינפַאכע שאלה

?)איז די גלַייכע וועג וועלכעוועלכעוועלכעוועלכע(' דרך ישרה

ּג איז פַארַאן נָאר אֵיינע און ַא גלַייכע ווע
ּדָאס איז די וועג פון,ַאלע קענען איר

צו! תורה ומצוות ּווָאס איז דָא פַארַאן
?פרעגן

פַארווָאס ׁשטֵייט דָא, נָאך ַא שאלה

רבי יהודה הנשיא"ּאון ניט" רבי אומר"

ּדי משנה אונטערׁשטרַייכט דָא,"אומר
מ ָאן'ּספעציעל ַאז ָאן"ירב"ּרופט אים

.דעם אֵייגענעם נָאמען

ּברענגען משיח ַאזֹוי וועלן מיר ּברענגען משיחווי ַאזֹוי וועלן מיר ּברענגען משיחווי ַאזֹוי וועלן מיר ּברענגען משיחווי ַאזֹוי וועלן מיר ןןןן''''ווי

ַא' רבי' איז איּבערהֹויפט ניט סתם



 לזכות

א�ר מל� המשיח שליט�ק אדמו�כ
!מהרה יתגלה ויגאלנו

ה"לזכות החיילת בצ

'תחידבורה לאה דבורה לאה דבורה לאה דבורה לאה

ח ניס�"כביו� לרגל הולדתה

'יחישלו� דובער שלו� דובער שלו� דובער שלו� דובער החייל' ולזכות אחי

ענד ר"פס מנח� מענדלמנח� מענדלמנח� מענדלמנח� מענדל'י הוריה�  

ברו�ברו�ברו�ברו� יחיו מוסיאמוסיאמוסיאמוסיא'''' וחי וחי וחי וחי  

מ, נָאמען זָאגט רבי מֵיינט מען'ּאון ַאז

ַאזֹוי ווי רבי יהודה הנשיא.ן'אֹויף משיח

ווָאס אֹויּב זַיינע תלמידים ווָאלטן זוכה 

ּגעווען צו די גאולה ווָאלט ער געווען 
ַאלע דורות דער, זֵייער משיח ַאזֹוי אין

א. רבי איז דער משיח ּין אונזערעּאון
ַאז, ווָאס ער איז משיח, משנה זָאגט רבי

מ די'וויּבַאלד הָאט ׁשֹוין פַארענדיקט

ּאון אידן זַיינען ׁשֹוין גרֵייט, גַאנצע עבודה
ס,ּצו די גאולה איז איּבערגעּבליּבן'ּאון

ּנָאר ַא קלֵיינער זַאך צום סוף ווָאס 
איז ווָאס דַארפן מיר, דַארף פַאריכטן'מ

די? יעצטטָאן די–' דרך ישרה'ווָאס איז

די, גלַייכע וועג ּדי לַייכטסטע און
ּברענגען משיח ַאהער'ּׁשנעלסטע אֹויף צו ?ן

כל'ּאון משיח ערקלערט אין משנה

תפארת איז די דריטע ', שהיא תפארת

ָאן אֹויף תורה .ּספירה און זי דַייטעט

–במילא ווָאס מיר דַארפן טָאן איז

ת ּאון ספעציעל לערנען תורה. ורהלערנען ּ
.אין עניני גאולה ומשיח

, לערנען וועגן די גאולה אין נביאים

ּאון,ּאין גמרא און אין מדרשים
ּּבַאזונדערס אין פנימיות התורה און תורת ּ

ווי מלך המשיח הָאט געזָאגט(החסידות 

ּטוב ַאז דורך דָאס-שם-ּצום בעל
ּפַארׁשפרֵייטונג פון די מעי ּ ּינות וועט קומעןּ

ּאון ספעציעל די מאמרים און,)משיח ּּ

 אין–א"ן שליט'ּ פון רבי–לקוטי שיחות

ווָאס דָאס איז דָאך, עניני גאולה ומשיח

ַאלֵיין ּאון ַאזֹוי גרֵייטן,ּדי תורה פון משיח

ּמיר זיך צו לערנען די תורה חדשה פון ּ
עס,א"ן מלך המשיח שליט'דעם רבי ווי

(תורה חדשה מאתי תצא"ׁשטֵייט ַא נַייע"

ַארֹויסקומען ּתורה וועט פון מיר ּ.( 

סססס''''תכלתכלתכלתכל

מענטׁשן ווָאס לערנען, יעדער אֵיינער

אֹויך,ּתורה און ַאזֹוינע ווָאס ַארּבעטן

ּאון אֹויך מיר די סָאלדַאטן פון, פרֹויען ּ
ה ַאלע דַארפן ָאנהֹויּבן לערנען ', צבאות

אֵיינע וויפל עניני גאולה ומשיח יעדער

,ער קען

מ, נָאך ּבעסער זיצט צען'אֹויּב

מ ּצוזַאמען און , לערנט עניני גאולה ומשיח'ּ

מ מ'ַאז ּזיצט צוזַאמען און לערנט דעמָאלט'ּ

ַּאלע געניסן פון דָאס לערנענונג צוזַאמען  ּ ּ
ּאון דער הַארץ דערוועקט זיך מיט פרֵייד 

ּאון ּבַאגַייסטערונג צו ווַארטן און ּ ּ ַארֹויס ּ

ּן זָאל קומען ווָאס'ּקוקן אֹויף משיח
.ׁשנעלער

���

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
!לעולם ועד

ע"יו י"ל
 תנועת הנוער
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