בה ימות המשיח עשק פר בהעלות י ג סיו כ א סיו בחו ל
התשסו – הי תהא שנת סגולות ונפלאות

המצוות חלק מהחיי
ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ בהעלות ה'תנש"א

כל יהודי נר
פירוש רשי – אומר הרבי מל המשיח שליטא
– מותא לכל אחד אפילו לילד ב חמש שרק
התחיל ללמוד מקרא ג ההוראה שלומדי
ממנו שייכת לכל יהודי ג אל חייל בצבאות ה
את הפסוק בהעלות את הנרות שבתחילת
הפרשה מפרש רשי צרי להדליק עד שתהא
שלהבת עולה מאליה הכה צרי להדליק את
הנר עד שהאש תחזיק ותיתפס בפתילה ותמשי
לבעור ג לאחר שהכה יל לעבודתו הבאה
נר ה נשמת אד כל נשמה היא נר והיהודי
צרי להדליק אותה שהמעשי שלנו יהיו
מוארי בהתא לרצו ה ג המעשי
הסתמיי והרגילי שלנו יהיו לש שמיי
עלינו ג להאיר את כל האנשי סביבנו ואת כל
העול
ובשביל זה כל יהודי מקבל כוחות מהכה
שמדליק את הנשמה – ובדורנו זהו הרבי מל
המשיח שליטא שדוח אותנו ונות לנו כח
להישאר נאמני ולהאיר את העול
לכל אחד מאתנו יש הרבה עוזרי פרטיי
הורי מחנכי וחברי כשילד יהודי חייל
בצבאות ה נמצא בסביבה טובה אוהבת ותומכת
שמקשרת אותו לרבי מל המשיח שליטא הוא
גדל להיות נר מאיר חסיד שמח של הרבי
שמאיר ומשמח את כל אלו שנמצאי סביבו
על זה נאמר צרי להדליק עד שתהא שלהבת
עולה מאליה שהאש תדלק ותתפשט הלאה
מעצמה כ יהודי צרי לדעת לדאוג לעצמו
שיהי כל כ בוער באש שקיבל מהרבי מל

המשיח שליטא עד שהוא כבר לא צרי
שיעמדו לידו ויעוררו אותו כל הזמ להיות קשור
אליו אלא הוא כבר נהפ למאיר מעצמו הטבע
שלו נהי זוהר והוא מאיר את הסביבה עוד ועוד
לא סת נר אלא ממש שלהבת עולה

המצוות חלק מהחיי
בכל מצוה זה בעצ כ
כשלומדי תורה צרי ללמוד וללמוד עד שזה
נחקק בזיכרו וא פע לא יזוז מש ג
המצוות שאנו מקיימי יהפכו לטבע שלנו כמו
כיפה שלא נופלת אפילו בשינה וא היא נופלת
הגו מתעורר מעצמו כי הגו שלנו התרגל שאי
אפשר בלי כיפה וכ בכל המצוות
כמו שנושמי עשרי וארבע שעות בלי לשי
לב אפילו רגע אחד כי זה הדבר הכי טבעי שיש
ככה נעשה מצוות בלי לשי לב
וג כשעושי סת דברי פרטיי מכיו
שיהודי כל כ בוער במטרה שלו – להאיר את
העול – להביא לימות המשיח כל הזמ הראש
שלו עסוק בזה וכל דבר יוצא לו לנצל בשביל
זה
לדוגמא ישנ בעלי עסקי שכשה מפרסמי
את העסק שלה ה מכניסי שורה על מה
שחשוב לה באמת לפרס שהנה זה משיח
בא לפרס את הרבי שליטא ומנצלי את
הקשרי שלה כדי להשפיע על היהודי אית
ה מתעסקי להוסי בתורה ומצוות לקבלת
פני משיח
זה ג מתקשר לעני של אהבת ישראל

לכוו את עצמו לדר
כשאנו עוזרי ליהודי שני ַ
הישרה צרי להשקיע בו עד כדי כ שג
לאחרי שנפרדי ממנו יהיה לו מספיק כח
שיוכל לעמוד על רגליו ולהאיר את הסביבה
בכחות עצמו שג הוא יהיה שלהבת עולה
מאליה
כי הרי כל יהודי ג אני וג החבר בעצ
קשורי ע ה וזה הטבע האמיתי של כל יהודי
– לעשות את מה שה רוצה וכשאנו מרגילי
את עצמנו להתנהג כ מתגלה שבעצ זה הטבע
האמיתי שלנו
כ ג עלינו לפעול שהטבע של כל העול יהפ
לרצו ה ויעורר את היהודי לעשות את המוטל
עליו
לדוגמא לכל ילד יש חדר שינה והרבי שליטא
מל המשיח מורה שבכל חדר יהיה חתת וקופת
צדקה קבועה בקיר את החתת והקופה צרי
להניח במקו כזה בולט וחשוב כ שמיד
שנכנסי לחדר רואי את החומש והחומש
מזכיר מעצמו לילד ללמוד בו את החתת
וכשהוא רואה את קופת הצדקה היא מעצמה
מזכירה לו לשי בה מטבע לצדקה

משיח
היו כשאנו כבר נמצאי בזמ השיא לפני
הגאולה כל דבר מודגש ביותר ג העני של
שלהבת עולה מאליה

דווקא הדור הקט שלנו ירי ויעלה את כל
הדורות שלפניו כי בגאולה שאנו נביא ישמחו
כל הדורות"
ומסיי הרבי מל המשיח שליטא
ובפרט שהרועה אהר הכה שבדורנו – כ ק
מו ח אדמו ר נשיא דורנו – הראה בגלוי את
אהבתו לכל בני ישראל כולל – אוהב את
הבריות ומקרב לתורה על ידי פעולותיו
הרבות בהפצת התורה והיהדות והפצת
המעיינות חוצה
  ובמיוחד – על ידי ה קול קורא שלו
ד לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה וההכרזה
שצריכי רק לצחצח את הכפתורי ולאחריה
– ההודעה שכבר סיימו ג את זה וצרי להיות
רק עמדו הכ כולכ ללכת לקבל פני משיח
צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה
ולכ – הרי זה צרי להוסי עוד יותר חיות
ושמחה בסיו העבודה דהכנת עצמו באופ
ד עמדו הכ כולכ להגאולה ובפרט – על ידי
הוספה ב נר מצוה ותורה אור ובאופ שזה יגיע
ויאיר בכל הסביבה עד – בכל העול כולו 


יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח לעול
ועד!

כי דווקא הדור שלנו למרות שאנחנו יודעי
שהוא הדור הכי נמו וכל מה שכבר יש לנו הוא
לא משלנו אלא קבלנו את זה מהדורות
הקודמי שהדריכו והדליקו אותנו אבל הדור
שלנו יהיה שלהבת עולה שמעשיו הטובי
יאירו את כל העול
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