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 מען לערנט אין תורה וועגן דעם ענין
 הגאולה (ובפרט אין רמב״ם סוף הל׳
 מלכים), וכל העוסק בתורת כו׳ כאילו

 כו׳ —

 שרייט דער ״נער ישראל״, ״עד מתי
, אחכה בכל יום די גאולה ,  קץ הפלאות״4
 כפשוטה, בפשטות ממש, באופן גלוי,
 מראה באצבעו ואומר זה — אט איז די

 גאולה בפועל!

 און בשעת דער ״נער ישראל״ שרייט
 ״עד מתיי מיט אן אמת׳ע געשריי — איז
 כטבע האב, ועאכו״כ אבינו שבשמים —

 אז ער איז מקיים בקשתו.

 וכידוע דער סיפור מיט א גדול ב
 ישראל, וואס האט געזאגט אז קומענ־
 דיק למעלה (נאד מאה ועשרים שנה)
 וועט ער שטורעמען(שהי׳ ראוי לכד) אז
 דער אויבערשטער זאל ברענגען די
 גאולה. נאד דעם וואט ער איז נטתלק
 געווארן m די גאולה איז ניט געקומעז
 — האט א צווייטער גדול געזאגט, אז
 עם ווייזט אויס אז מ׳האט יענעם גע־
 געבן גאר א גרויםער גילוי למעלה,
 וואט האט אים געמאכט ״פארגעסן״

 כביכול וועגן זיין הבטחה:

 [כ״ק אדמו״ר שליט״א אמר בחיוד:]
 וויבאלד אז משיח עדיין לא בא — ווייזט
 אוימ אז למעלה האט מען געפונען אן
 עצה ווי צו פועלז באם גדול דאמ אפ־

. . .  לייגן אויף שפעטער

 אפשר איז די עצה דעדצו, צו מאכן א
 נדר על דעת רבים, וואט דעמולט אח
 דער דין״ אז ״אין לו התרה בלא

 84) דניאל יב, ו.
T V 85) רמביפ הל׳ שבועות פיו ה״ח. סושויע 

 סרביה סכיא.

 עבודה אין זמן הגלות און מ׳האט שוין
 דערגרייכט בפועל בעוה״ז צו דער
 עבודה בחצי כדור התחתון(מעלת המ
 קבל), מיט די אלע מעלות שבזה — איז

 דאס נאד ניט כמאן דבעי למהוי״:

 מ׳האט טאקע כו״כ ענינים וואם זיינען
 בדוגמת הגאולה — דער ענין פון צדקה
 (וראם איז גואל(החיית) דעם נפש העני),
, ועוד כמה וכמה 7  דער ענין התפלה׳
ת כמה וכמה עניני ע  עניני תומ״צ, ו
 תומ״צ, ביז אז מ׳קען טענה׳ן (״יפה
 נדרשת״) אז מ׳האט ענינים וואט זיינעז
 נאד העכער — כמאחז״לי״ ״יפה שעה
 אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם
 הזה מכל חיי העולם הבא״, דורר דעם
 נעמט מען עצמות ומהות, תענוג בורא
 (משא״כ עוה״ב איז בעיקר גילוי תענוג
 גברא)״, ובפרט דורד הפצת המעינות
 חוצה אין חצי כדור התחתון וכר וכו׳ —

 טענה׳ט אבער יעדער איד, ״נער
 ישראל ואוהבהו״1• (דער בו חמש
 למקרא וואט איז שייד דוקא צו לימוד
 הפשט) — דרשות זיינען ״יפה נדרשת״,
 אבער דאט איז א ״דרשה״(אין תורה) א
 גאולה רוחנית, אבער אחכה לו בכל יום
. שרייט דער  שיבוא גאולה כפשוטה״
 ״נער ישראל״: מץויל האבן די גאולה

 בפשטות, אין עולם העשי׳!

 78) בתומת סז, א.
 79) נפש כל אתד מישראל יוצאת מהגלות
 והשבי׳ לפי שעה בחיי שעה זו תפלה כר (אגהיק

 סיד).
 80) אבות פיד מי״ז.

 81 ראה המשך וככה תרליז פייב ואילך
 82) הושע יא, א.

 83) שהרי הגילוי דתענוג נברא שיהי׳ לעיל נוגע
 לשל־מות המשכת העצמות — ראה לקויש חיה ע׳
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 וצדקה״, אין ארץ הקודש, אין ירושלים
 עיר הקודש, אין ביהמ״ק השלישי, אין
 קדש הקדשים, און עם ווערט דארט נת
 גלה מטה אהרן וואס ליגט דארט למש
פרח בימיו צדיק — ״שב י . ן  מרת, או
 ימיו (של משיח) תחזור הכהונה דפרח

 מטה אהרן״יי ומשה ואהרן עמהם.

 86) ראה מגילה כט, ט.
 87) תהלים עב, ז ובבעה׳ט עה״פ.

 דעתם״. אפילו אויב מ׳וועט פועל זיין ביי
 איינעם אדעד עטלעכע, וועט דאס ניט
 העלפן, ווייל דער פםק דין אין תורת זד
 איז, אז א נדר על דעת רבים בלייבט

 קיים!

 די מםקנא פון דעם אלעם איז — אז
 תיכף ומיד ממש זאל שוין בפועל קומען
 די גאולה האמיתית והשלימה, ע״י משיח
 צדקנו, און אלע אידן גייען, צוזאמען
 מיט זייערע בתים, בתי תורה תפלה
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