
  

  א ניסן"ּאדר צו י' ּפון ז 
  ב"תשנ הצו תשבת פרשתפון ' דבר מלכות 'לויט

  

  אדרד"יו צוהתק פרשת "עש. ה ימות המשיח"ב
 ו"תשס' ה-נפלאות וגולות סנת שהא ת' יה

  ּדער געּבורטס טָאג פַאר נשיא הדור

ּאין דעם געּבורטס טָאג דער מזל פון  ּ
פַארׁשטַארקט (דָאס מענטׁשן איז גובר 

 זַיין מזל העלפט אים –ט דָאס הֵייס, )זיך
ּאדר איז דער געּבורטס טָאג ' ז. ּספעציעל

ּאון אין אים איז גובר , ּפון משה רבינו
. ּדער מזל פון דעם גַאנצן אידיׁשן פָאלק
, ווַייל משה רבינו איז דער נשיא הדור

דער נשיא איז (ּאון הנשיא הוא הכל 
 .דער גַאנצער אידיׁשער פָאלק, )ַאלעמען

ּ הרשע הָאט ָאפגעווָארפן ַא ווען המן
ּפור צו פַארטיליקן די אידן דערצֵיילט  ּ

איז אין יעדער חודש הָאט , דער מדרש
ּער געפונען ַא ספעציעלע זכות ווָאס  ּ
ּּבַאׁשיצט די אידן און פַארמַיידט פון אים  ּ

ָּאנקומענדיק צו חודש . ּצו פַארטיליקן זֵיי ּ
סע הָאט ער זיך געפרֵייט ַא גרֹוי, אדר

ּאון , אדר הָאט קֵיין שום זכות ניט, פרֵייד
 הָאט אֹויך ניט – מזל דגים –זַיין מזל 
ּדָאס איז דעריּבער די פַאסיקע , קֵיין זכות

. ּגעלעגנהַייט צו לוחם זַיין קעגן די אידן
אדר איז געׁשטָארּבן ' ּספעציעל ַאז אין ז

 .משה

ּהמן הָאט ניׁשט געוואוסט ַאז אין דעם 
ג משה איז אֹויך געּבֹוירן זעלבן טָא

, זַיין מזל איז גובר אֹויּב אזֹוי! געווָארן
מיר . ּפַאר אים און פַאר דעם אידיׁשן פָאלק

ּדַארפן ניט ָאנקומען צום מזל פון חודש  ּ ּ
ּווַייל דער מזל פון משה רבינו און , אדר ּ

ּפון ַאלע אידן איז גובר און מַאכט אֹויס  ּ
 איּבער דעם גַאנצן ּאון מַאכט, ס גזירה'המן

 . ברכהּחודש אֹויף טובה און

  ּׁשטַארקַייט און פעסטקַייט

ּּבַאציט זיך איּבערַאל צו די ' מזל'
ּׁשטערן אין הימל ווָאס העלפן צו דעם 

ָאּבער מיר אידן הָאּבן ניט קֵיין . מענטׁשן
ּאונזער מזל איז , שייכות צו ׁשטערן

ן עס רעדט זיך וועג, אינגַאנצן ַאנדערׁש
ּוועגן דעם צוּבונד ווָאס , עצם הנשמה ּ

ּיעדער איד הָאט מיטן אֹויּבערׁשטן און 
ּצוליב אים קען זיך ַא איד ניט ָאפרַייסן  ּ

ּו פון דעם אֹויּבערׁשטן אין קֵיין "ח
 .ּצוׁשטַאנד

ּאין דעם געּבורטס טָאג פון משה ּ ,
ּאון , ּדער מזל פון אידן פַארׁשטַארקט זיך

ַּא ספעציעלער חוזק און ּאידן ּבַאקומען  ּ
ּצו זַיין ) ּׁשטַארקַייט און פעסטקַייט(תוקף 

ּצוגעּבונדן צום אֹויּבערׁשטן ווָאס ס ּ זָאל 'ּ
ווען , אזֹוי איז געווען אין פורים. ניט זַיין

אידן זַיינען געׁשטַאנען מיט מסירות נפש 
ט 'שמד'ּס גזירה און ניט גע'קעגן המן

 .ל"רח

ּאון פון דעם קומט  ּ ּדער נָאמען פון ּ
ווָאס דער טַייטׁש ', אדיר '–' אדר'חודש 

ּדערפון איז ׁשטַארקַייט און מעכטיקַייט ּ ,
ּאין דעם חודש איז אונטערגׁשטרָאכן דער 
ּחוזק און תוקף פון דעם אידיׁשן פָאלק  ּ

 .'אדירים'ּווָאס אֹויך זֵיי ווערן ָאנגערופן 

א ּבַאטָאנט "דער רבי מלך המשיח שליט
, ער צוועק איז דווקא דירה בתחתוניםַאז ד

. געזונטע נשמות אין געזונטע קערפער
' מסירות נפש'רעדט וועגן 'דעריבער ַאז מ

דער , אדרבה. מֵיינען מיר ניט טֹויט חלילה



  
אידן . ּצוועק איז צו זַיין אין דער וועלט

ּאון זֵייער , ּזָאלן לעּבן אין געזונטע קערפער
 דער לעקן איןּפעסטקַייט זָאל זיך ַאנטפ

 .וועלט

נָאך דעם ווי . ַאזֹוי איז געווען פורים
אידן זַיינען געׁשטַאנען מיט מסירות נפש 

ונהפוך , 'ו"זַיינען זֵיי ניׁשט געׁשטָארּבן ח
ּאידן הָאּבן איּבער געוואונען און ', הוא ּ

ּאון הָאּבן , ט זֵייערע פַיינט'הרג'הָאּבן גע
ּמקיים געווען תורה און מצוות מיט חוזק 

ּאון תוקף או ן מיט אורה ושמחה וששון ּ
 .ויקר

דער , אדר' ּדָאס איז דער מהות פון ז
ּגעּבורטס טָאג פון נשיא הדור אין דער . ּ

ּטָאג ווערן געגעּבן כחות צו דעם גַאנצן 
ּאידיׁשן פָאלק צו זיך פַארׁשטַארקן אין 
ּקיום תורה ומצוות מיט תוקף און חוזק 
ּאון דווקא לעּבנדיק געזונטערהֵייט או ּ ן ּ

 .פרֵיילעכערהֵייט

פַארענדיקט , ָאנגעהֹויּבן אין אדר
  אין ניסן

אין . חודש אדר איז נָאר דער אנהויב
ּאון עס , חודש אדר פַאלט אויס פורים

, זַיינען געווען אין עם ניסים ונפלאות
ָאּבער אֹויך נָאך דער נס הָאט זיך 
ּפָארגעזעצט די שווערע און ׁשרעקלעכע 

 .גלות

סן איז געזָאגט געווָארן אֹויף חודש ני
אין " (בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"

ּניסן זַיינען מיר אֹויסגלֵייזט געווָארן און 
אין ניסן וועלן מיר זיך אֹויסגלֵייזט 

ּחודש ניסן איז שייך צו די דריטע ). ווערן
איז ניטָא נָאך איר 'אֹויסלֵייזונג ווָאס ס

ּאון צום אֵייּביקן, קֵיין גלות .  בית המקדשּ
א "ּדער רבי אונטערׁשטרַייכט דעם טָאג י

אין דעם טָאג דער אֹויּבערׁשטער , ניסן
ַּאנטפלעקט זיך צו מַאכן פַאר זיך ַא דירה  ּ

 .בתחתונים

 דער –אדר ' אין ז: ּפַאר אֹויספירונג

ּגעּבורטס טָאג פון משה רבינו דער גואל  ּ
, )דער ערשטער אֹויסלֵייזער(ראשון 
ּ יעדער איד ַא ספעציעלער חוזק ּּבַאקומט

ּאון תוקף צו זַיין עבודה אין וועלט אין . ּ
ּחודש ניסן און ספעציעל אין י , א בו"ּ
ּקומט די 'ּדערגענצט זיך די עבודה און ס

 .גאולה האמיתית והשלימה

  ּצו ּברענגען די גאולה, ס'תכל

דער רבי מלך , ַאזֹוי ווי ׁשטענדיק
ּא לערנט ָאפ פו"המשיח שליט ן יעדער ּ

 :ּזַאך א קלָארע ָאנווַייזונג למעשה בפועל

, יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז
בכל מעשינו ועבודתינו , ובתגבורת החיות

כולל ובמיוחד , בלימוד התורה וקיום המצוות
בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות 

כדי להביא בפועל ובגילוי את הגאולה , חוצה
  . צדקנוי משיח"האמיתית והשלימה ע

ַאן , ּדי ָאנווַייזונג איז ָא קלָארע
ּצו טָאן . ּאֵיינפַאכע און א צוועקמעסיקע
ּספעציעל , ּנָאך און נָאך אין ַאלע געּביטן

ּכדי צו ברענגען די , אין די מבצעים
ַאלץ ווָאס מיר הָאּבן . גאולה ַאהער

אֹויף דער , געלערנט אֹויף מסירות נפש
ּתוקף און חוזק פון דעם א ידן דַארף זַיין ּ

ּצו ּברענגען אין דער : ּאין אֵיין ריכטונג
ּווירקלעכקייט און עפנטלעך די גאולה 

 !האמיתית והשלימה

ּאון ָאט דעמָאלט וועט זיך מקויים 
ּפון סדרה פון (ּווערן אין אונז דער פסוק  ּ

כי תשא את ראש בני ) "קומענדיקן שבת
 דער אֹויּבערׁשטער וועט מושח –" ישראל

ראשי תיבות (' ראש בני ישראל'ין דעם זַי
ּער זָאל זַיין דער מלך המשיח און ) רבי

ּזָאל קומען אונז אֹויסלֵייזן ווָאס ׁשנעלער ּ ,
 !ש ממש ממש"ד ממ"תיכף ומי

      

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
 !לעולם ועד

  י"ל ע"יו
  תנועת הנוער

  ק"בארה' צבאות ה


