
  

   דער וועלט איז ׁשֹוין אַיינגערעדט
א"שנת'ה קרח שבת פרשתפון ' דבר מלכות 'לויט 

 "חודש הגאולה "-תמוז ' ד, קרח 'ק פר" עש.ה ימות המשיח"ב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת' י ה– ו"תשס'ה

  הגאולהחגדער  –תמוז ' ג
רבי מלך המשיח דערצֵיילט דער 

 :א"שליט

איז דער טָאג ווען דער רּבי תמוז ' ג
תפיסה ּדער ׁשווער איז ּבַאפרַייט געווָארן פון 

אין " ּׁשפָאלערקע ("בבית האסורים
ַאז ער זָאל גלַייך פָארן  בתנאי ,)לענינגרַאד

אֹויף  מַאסטרַאעיר מקלטו קָאאין ,  גלותאין
  .דרַיי יָאר

ּהָאט מען נָאך ניט געוואוסט צי  בשעתו
ּדָאס איז ַא גוטע זַאך און ווי דָאס וועט זיך  ּ

ָּאג פון אין דעם ט, ָאּבער דערנָאך; אֹויסלָאזן
ַאז הודעה ּהָאט ער ּבַאקומען די ,  תמוזב"י
וועט תעודת החופש ּאון די , ּבַאפרַייט אים'מ

ּאון ,  תמוזג"י, מען אים געּבן אֹויף מָארגן
בשעת ער איז אינגַאנצן ּבַאפרַייט  – דעמֹולט
תמוז ' גווי ,  געווָארןנתגלהאיז  – געווָארן

  ". דגאולהאתחלתא"איז געווען די 

איז געפָארן אין  ירּבען דער וו
ּגעווֵיינט און חסידים הָאּבן די , גלות

ָאּבער זֵייער ׁשנעל הָאט זיך , ּבַאדֹויערט
הָאט גלות ַארֹויסגעוויזן ַאז די  זֵיי

ּאון , חלילהגעּביטן דעם טֹויט ׁשטרָאף 
ּאון ַא הכנה מער ניט ווי ַא  איז געווען
ּפון די פולקָאמענע התחלה  ָאס וו גאולהּ

ּבלֹויז מיט צען טעג  ּאיז פָארגעקומען
זינט דעמֹולט הָאּבן די חסידים . ּׁשפעטער

- ב"יּאון תמוז ' גגעווען די טעג בע וק

 . שנהמדי"  הגאולהחג"אֹויף  תמוז ג"י

איז י ּבאֹויך נָאכדעם ווי דער ר
איז דער , אינגַאנצן ּבַאפרַייט געווָארן

י ד. דערפָאלג נָאך ניט געווען גַאנץ
הָאט פָארגעזעצט מיט ממשלה ּרוסיׁשע 

ּאירע קַאמפ קעגן יעדער זַאך פַארּבונדן  ּ
ּצוליּב  כביכולּביז ַאז , מיט אידיׁשקַייט

 געדַארפט צ"י ריירּבזֵיי הָאט דער 
ַּארֹויסגֵיין פון רוסלַאנד ּאון די רוסיׁשע , ּ ּ

נָאך  אידן הָאּבן ווַייטער געליטן
 .צענדליקע יָארן

העכער זעכציק יָאר נָאך , נטנָאר הַיי
ּדעם ַארעסט און ּבַאפרַייאונג קענמען , ּ

ּזען ווי ַאזֹוי צום סוף הָאט די 
ּּבַאפרַייאונג פון דעם   צ" ריין'ירּבּ

 איּבער ּגעּברַאכט דעם פולן דערפָאלג
משטר ווָאס איז  ׁשערניסטיעמָאקדעם 

ּאון איצטער מעגן , אינגַאנצן געקרַאכט
תורה ומצוות זַיין קיים ן מּדי רוסישע איד

 .פרַייערהֵייט

 :שאלהפרעגט זיך דָא ַאן אֵיינפַאכע 

 איז דָאך דער טערערׁשיּבאֹודער 
ּווָאס ׁשטֵייט אונטער דעם  אֵיינציקער

 ווָאס הָאט גערַאטעוועטנס ּוואונדערליכן 
ּפון די הענט פון די  צ" ריין'ירּבדעם  ּ

ּאון הָאט אים ַארֹויסגענומעןרשעים  ּ צו ַא ּ
ּפרַייהַייט און ַאן אֹויסלֵייזונג פַארווָאס . ּ

אין ַאזַא נס ַּאזֹוי איז געקומען דער - אֹויּב



  

 

פריער דער ', הַאלּב הַאלּב'ּמין אופן פון 
ּאון נָאר , ּפון דער טֹויט ׁשטרָאףביטול 

ּנָאך עטלעכע טעג דער פולער 
ּאון צענדליקע יָארן נָאך , ּּבַאפרַייאונג

איּבער די  ַאנצער דערפָאלגדער ג דעם
געדַארפט נס פַארווָאס הָאט דער . רשעים

ּאון ניט אין אֵיין , דֹויערן ַאזֹוי פיל צַייט
 ?ּמינוט

  מסכיםדער וועלט איז 

כל מה שברא ': הָאּבן געזָאגט ל"חז
לא בראו אלא , הקדוש ברוך הוא בעולמו

 טערערׁשיּבאֹוַאלץ ווָאס דער  ('לכבודו
הָאט ער , פן אין זַיין וועלטהָאט ּבַאׁשַא

דער . )ּעס ּבַאׁשַאפן נָאר צוליּב זַיין כבוד
 הָאט ּבַאׁשַאפן דעם טערערׁשיּבאֹו

דער דוקא ַאז די ּכ, נַאטירלעכן וועלט
ּנַאטור זָאל ַאנטפלעקן דעם אֹויּבערׁשטנס  ּ

 .כבוד

מיט יעדער גלָאז ווַאסער ווָאס ַא 
 ַּאנטפלעקט ער, אידיׁש קינד טרינקט

מַאכט ער . דעם אֹויּבערׁשטן אין וועלט
 'שהכל נהיה בדברו 'אֹויף איר ַא ברכה

, )ַאז ַאלץ איז געווָארן מיט זַיינע רֵייד(
ּאון לֹויּבט און ַאנערקענט ַאז דער  ּ

ּגַאנצער וועלט און ספעציעל דער גלָאז  ּ
' הּווַאסער זַיינען ּבַאׁשַאפן געווָארן פון 

ַא  ך ַא גלאזווען ער טרינקט נָא. אחד
מַאכט ער אֹויף , ּׁשטיקל צַייט ׁשפעטער

ּאיר נָאכַאמָאל ַא ברכה און ַאנטפלעקט  ּ
ּנַיי דעם כבוד פון דעם - דָאס- ּפון

 .אֹויּבערׁשטן

דעריּבער הָאט דער אֹויּבערׁשטער 
ּבַאׁשַאפן די וועלט מיט ַאסַאך 

אין  פרט ַאז יעדערדי ּכ, אֵיינצלהַייטן
זָאל , דער גלָאז ווַאסעריעאפילו , ּנַאטור

 דער אֹויּבערׁשטער. 'הכבוד ַּאנטפלעקן 

 הָאט עס געמַאכט חסדמיט זַיין גרֹויסן 
ַאז אין יעדע נַאטירלעכע די ּכ, ַאזֹוי

ּזָאלן מיר פילן ַאז מיר טוען ַא פעולה 
ּוויכטיגער און ַא ּבַאדַייטונגספולער זַאך ּ ּ ,

 .שממנַיי - דָאס- ּפון' איז מגלה כבוד ה'מ

ּאמת טַאקע פון ַאמָאל צו ַאמָאל  ּ
ּאון די , טער נסיםערׁשיּבאֹומַאכט דער 

ּּבַאווַייזן אונז אֹויספירליך און נסים  ּ
 איז דער טערערׁשיּבאֹואֵיינפַאך ַאז דער 

ּדער ּבַאׁשעפער און , הבית- בעלער 'אמת
ָאּבער . ּדער ָאנפירער פון דער וועלט
דוקא ַאז אֹויך דערּבַיי איז דער צוועק 

ּאון ַאלע זַיינע אֵיינצלהַייטן  ּדער נַאטור
דערפַאר איז . ' הכבודזָאל מגלה זַיין 

ּגעווֵיינלעך טרָאץ דעם ווָאס פון אֵיין 
ּאון איז משנה נס זַייט צעּברעכט דער 

ּאיז פון צווֵייטן זַייט , ּדעם נַאטור
ּדורך און פַארּבינדט זיך נס דרינגט דער  ּ

איז געווען ָאפענטלעך 'ווי ס, טבעמיטן 
 .צ"י ריירּבּפון דער  הגאולאין די 

ּזַיינען ניט געצוואונגען  ׁשעסיּרודי 
 ן'ירּבּגעווָארן צו ּבַאפרַייען גלַייך דעם 

דער . ּאון די ַאלע אידן צ"ריי
געווַארט כביכול  הָאט טערערׁשיּבאֹו

ּדערצו ַאז זֵיי זָאלן פון זיך ַאלֵיין  ּ
ָּאנקומען צו דעם  פַארׁשטַאנד ַאז זֵיי ּ

 ּהָאּבן ניט קֵיין רעכט צו ּבַאׁשעדיקן
  זַייןבטלּאון וועלן מ, ן'ירּב דעם חלילה

דער . ּפון אים דעם טֹויט ׁשטרָאף
 הָאט עס אֹויסגעדרֵייט ַאזֹוי טערערׁשיּבאֹו

ּאון ן ָא נחמנס– רשעים יענעדוקא ַאז 
 וועלכע הָאּבן ַארעסטירט דעם –לולב 

 י ַאלֵיין זַיינען גענֹויט געווָארןזֵי, ן'ירּב
 .ּאים צו ּבַאפרַייען

הָאט די , ַּאסַאך יָארן ׁשפעטער
ּרוסיׁשע ממשלה ָאנגעקומען צו די  ּ ּ



  

 

  

ַאז עס הָאט ניט קֵיין מסקנה ענדלעכע 
דַאן הָאּבן ', כפירה בהּרעכט די וועג פון 

ּזֵיי ַאלֵיין געגעּבן די אידן דעם פולן 
מצוות ּאון תורה זַיין קיים ּצו מרשות 

ּצו  הַיינט טרַאכטן זֵיי ּביז. פרַייערהֵייט
 ּענדערן דעם נָאמען פון ׁשטָאט

ּוועלכע איז גערופן געווָארן , דַאלנינגר
ּנָאך דעם נָאמען פון דער 

ווָאס לנין ָאנפירער  ׁשערניסטיָאמָאק
ּצוליּב זַיין ּבַאפעל הָאט מען ַארעסטירט 

 אירע ָארגינַאלע ּצו, צ" ריין'ירּבדעם 
דערּבַיי איז . רגּורּבעטעּפנָאמען 

ּאונטערׁשטרָאכן ווי זֵיי ַאלֵיין ציען זיך 
ּצוריק פון זֵייערע ׁשלעכטע וועג און  ּ ּ

 .טעותפַארׁשֵייטען זֵייערע גרֹויסע 

 וויל ַאז דער טערערׁשיּבאֹוווַייל זער 
, ּזָאל ַאנטפלעקן דעם אֹויּבערׁשטןטבע 

ַּאלֵיין זָאלן זיך צוריקציען גויים ַאז די 
ניט . ּאון זיך פירן ווי עס פָאדערט זיך

ּ הָאט זֵיי דערצו טערערׁשיּבאֹוווַייל דער 
 .ּנָאר זֵיי פון זיך ַאלֵיין, ּגעצוואונגען

  !טאידיָא ביטול

ּווָאס מֵיינט דָאס ַאלץ צו אונז ּ ,
 א"רבי מלך המשיח שליטדער  ערקלערט

ּדורך ַאן ערצֵיילונג ּ: 

ַּארֹויס פון ַא  חסידַאמָאל איז ַא 
חסידיׁשן פַארּברֵיינגען מיט ַא פרֵיילעכער 

ּאון איז געגַאנגען אין גַאס אין , הַארץ
ַארַיינטרַאכטנדיק זיך אין  די וועג ַאהֵיים

ּדי וואונדערלעכע ענינים אֹויף וועכלע 
עס הָאט זיך גערעדט אין דעם 

  געפַארדַאן איז געווען ַא. פַארּברֵיינגען
, זיך דרֵייען אין די גַאסןחסידים ּצו 

הָאט בכלל ניט חסיד ער 'ָאּבער ַאן אמת
ּפָאליסמַאן ווָאס  ׁשערסיּ רוַא. קֵיין מורא

די  הָאט ַאנטׁשֵיידט איז פַארּבַיי אין גַאס

ּאון הָאט , פַארדעכטיקע געׁשטַאלט
ּאֹויסגערופן צו אים אֹויף רוסיׁש ּ  קטָא: ּ

ַאן ?  גֵייט דָארטןווער –ט אידיָא
ּצעטומלען זיך הָאט דער חסיד גלַייך 

 ביטול –! טביטול אידיָא: געענטפערט
 !גֵייט

ניט געמֵיינט  הָאט בכלל חסידדער 
ּצו לַייגן דעם פָאליסמַאן הָאט חסיד דער . ּ

אֹויף ַאזֹוי פיל פַארׁשטַאנען ַאז ער איז 
, ּצום אֹויּבערׁשטןביטול טַאקע אינגַאנצן 

דעריּבער הָאט ער אים געזָאגט די ּאון 
 ... ביטולאז דָא גֵייט, מתגַאנצע א

ּצום חסיד ּפון ַא  ביטולדער 
ּדָאס איז ממש ַא גוטער , אֹויּבערׁשטן

ווי , אין וועלטגילוי אלקות ּּבַייׁשפיל צו 
ַא איד פילט ַאז ער איז אינגַאנצן ניט 

 איז מציאותע 'ּאון די אמתמציאות קֵיין 
. ּבערׁשטער געּבענטׁש זָאל זַייןדער אֹוי
דער גוי אפילו ּביז ַאז גילוי ּאון ַאזַא 

 .הָאט ניט געׁשטערט ּדער פָאליסמַאן

הָאט עס חסיד דער , ּפון צווֵייטן זַייט
ּניט געזָאגט צום פָאליסמַאן אֹויף  לשון ּ

ער הָאט עס געזָאגט אֹויף . הקודש
וי ַּאז אֹויך דער רוסיׁשער גדי ּכ, ׁשסיּרו

זָאלן פַארׁשטֵיין  ּׁשער נַאטורסיּרוּאון דער 
ּצום בטל ַאז דער גַאנצער וועלט איז 

 .אֹויּבערׁשטן

דער . ַּאזֹוי אֹויך דַארף זַיין ּבַיי אונז
, ערׁשטער זַאך ווָאס מיר דַארפן וויסן איז

 "יפוצו "איזמציאות ַּאז אונזערע 
ּאונזערע גַאנצע . )פַארׁשפרַייטן(

נס ' אין לעּבן איז ַאז דעם רּביאֹויפגַאּבע
ּצו פַארׁשפרַייטן איםחים ושל ּאומעטום ּ ּ ,

ּאיּבערצוגעּבן די מענטׁשן די גרֹויסע 
ּפון בשורה ּדי גוטע , חסידותּפון אמת 
 וועגןאמת ּאון די גַאנצע , להּגאודי 
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כָאטׁש . מלך המשיחא "שליט ן'ירּבדעם 
 ַא דַארף הָאּבן ממש'ּדוכט זיך ַאז מ'ַאז ס
זַיין סכים ַאז דער וועלט זָאל מדי נס ּכ

ָאּבער ווי מיר הָאּבן , ּמיט אונז
 . בנסיםים מלומדדערצֵיילט זַיינען מיר

דַארפמען קענען , ּפון צווֵייטן זַייט
רעדן מיט יעדער אֵיינער אין ַאן אופן 

ּווָאס איז צוגעפַאסט צו אים ַאז ער מיט , ּּ
זָאל ּזַיין פַארׁשטַאנד און געפיל 

מיט . אמתּפַארׁשטֵיין און דערהערן דעם 
ַּא גויׁשער פָאליסמַאן דַארפמען רֵיידן 

דברי אין חכם - תלמידמיט ַא , ׁשסיּרו
ער איד מיט 'מיט ַא פשוט, תורה

ּאון מיט ַא קינד מיט ַא , ּדערצֵיילונגען
ַאזֹוי וועט יעדער אֵיינער . ּצוקערלע

יז ווָאס אאופן ָאננעמען דָאס אין דעם 
ּצוגעפַאסט צו אים הכל וועלן - ּאון סך, ּּ

ַּאלע ָאננעמען און מסכים זַיין דערצו ּ. 

  משיח

ווי  –שאלה דערּביי קען נָאך זַיין די 
ּווָאס וועט די וועלט און : . . ַאנדערע פרעגן
זָאגן אֹויף דעם ווָאס ַא אומות ווָאס וועלן די 

 מעינותיך יפוצו"ּאיד טוט זַיין עבודה אין 
גאולה די  אין ממהר זַיין – ובמיוחד, "צהחו

זַיי פַארׁשטֵייען דָאך ניט , האמיתית והשלימה
איז טַאקע גָאר ַא 'ס! ?ווָאס דָאס מֵיינט

דַארף 'ָאּבער מ – עבודה ּגרֹויסע און ַא הֹויכע
 – ער ט'נה טע– רעכענעןלכאורה זיך דָאך 

  !מיט דער וועלט

 די וועלט: איז דער ענטפער אֹויף דעם

בשעת ַא איד ! פַארטיק, ּאיז ׁשֹוין צוגעגרֵייט
 באופן – וועט טָאן זַיין עבודה כדבעי

ווי וביחד עם זה , שלמעלה ממדידה והגבלה
לבושי ּפון כלים אין די  דָאס איז ָאנגעטָאן

טבע , וועט ער זען ווי דער עולם –הטבע 
ּהעולם און אומות העולם זַיינען אים מסייע 

  .אין זַיין עבודה

, גאולהּהַיינט אין דער צַייט פון 
מיר . דער וועלט קען ׁשֹוין ָאננעמען ַאלץ

ּאון איּבערגעּבן  ּדַארפן נָאר טָאן אונזערס
ּאים אין דעם צוגעפַאסטן אופן דעם  ּ

ווי  וועט ׁשֹוין זען'ּאון מ, נס רֵייד'ירּב
 .ּדער וועלט העלפט אונז נָאר ַארֹויס

נדיקט דער פַארע, ּאון ווי געווֵיינלעך
מיט שיחה די  א" מלך המשיח שליטרבי

ּאון ַא צוזָאג ַּא וואונטׁש גאולה אֹויף די  ּ
 : שלימה

זָאל דָאס ׁשֹוין  ממש ומיד תיכףּאון 
. . השלימה האמיתית ו גאולה ּברענגען די

גֵייען ובנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו 
ירושלים עיר , ארץ הקודשַאלע אידן אין 

 –וכאמור , בית המקדש השלישיב, הקודש
  . ממשומידתיכף 




