
  

  די גאולה איז ׁשֹוין אין וועלט
  ב"תשנ משפטיםשבת פרשת פון ' דבר מלכות 'לויט

  

 ו שבט"משפטים כק פרשת "עש. ה ימות המשיח"ב
 ו"תשס' ה- נפלאות וגולות סנת שהא ת' יה

  ַּא נַייער וועלטישער ָארדנונג

 :ּוועט ָאנפַאנגען מיט ַא דערצֵיילונג'מ

,  משפטיםהפרש, מיטווָאך, ּיָאר צוריק 14
' רגָא'ארצות הברית גּהָאט דער ָאנפירער פון 

געגעּבן ַא ) דער ערׁשטער(וש ּב
ּאיּבערַאׁשנדיקע און ספעציעלע רעדע אין  ּ

אין . נער פָאלקריקַאעמּפָארנט פון דער ַא
ַא  הָאט ער ָאנגעזָאגט אֹויף זַיינע רֵייד

ּפַארמינערונג אין דעם ַאנטווינקלונג ּפון  ּ
ּאון הָאט געגעּבן צו וויסן, געווער ַאז דער  ּ

ּצוליּב  ּנוצט ווערןאיּבעריקער געלט וועט ּבַא
ּדעם ּבַאשפַייזונג פון דָאס פָאלק און זַיין  ּ ּ ּ

 .ּפַארּבעסערונג

איז געשען , פרַייטיג, אין יענער ווָאך
ּנָאך ַא איּבערַאׁשנדיקער פַאסירונג ווָאס איז 
אַיינגעטָאקט געווָארן אין די וועלטיׁשע 

ּאיז פָארגעקומען ַאן רק ָאי-ניואין . היסטָאריע
ּזַאמלונג פון גרֹויסע און חשובאַיינ ּ ע 'ּ

ּדער איּבערַאׁשונג איז , מיניסטָארן-פרעמיער
ּגעווען דער טרעפונג פון די פרעזידענט ּן פון 'ּ

) מַאכטע-גרֹויסע(די צווֵיי גרעסטע מעצמות 
ּאון ) לַאנדסּרו (רַאטנפַארּבַאנד, אין וועלט

ּאין פַארלֹויף פון צענדליקע . ארצות הברית
ּיז געווען צוויׁשן זֵיי ַא שווערע יָארן א

ּאון , פַיינטׁשַאפטלעכקַייט ּעלַאסטיׁשקַייט און
ּאין יענער פַאסירונג הָאּבן זֵיי ָאפגעמַאכט  ּּ

 .ּצווישן זיך ַא פרַיינדׁשַאפט

ּדער ּבַאׁשלוס פון דעם צוזַאמענפָאר ּ הָאט  ּ
די : ּאיּבער געלָאזט ַא מעכטיקער אַיינדרוק

אֹויף ַא  ּהָאּבן אֹויפגערופן ָארןמיניסט-פרעמיער

. ּנַייע תקופה צווישן די מדינות אין וועלט
הערן , פַארמינערן די געווער מדינותַאלע 

ּאון ַארּבעטן אין , אֹויף די וועלטישע קריגען
ּצו נוצן ּאון אין אֵייניקַייט ַּא מיטּבַאטֵייליקונג ּ 

ּדיקע כחות צוליּב די גוטסהַייט פו'די שותפות ּ ן ּ
אין  איז געווען'ווי ס(. די גַאנצע מענטׁשהַייט
מדינות ַאלע  –נד ַאילַאּתּדעם צונַאמי אין 

ּהָאּבן זיך צוגעׁשטעלט ארֹויס צו העלפן ּ(. 

ווָאס מיט ַא מָאל ּבַאהַאנדלן מיר זיך מיט 
ַּאזעלכע פַאסירונגען ווַייל די , פשוט? ּ

ּפַאסירונגען הָאּבן זוכה געווען ַאז דער   רביּ
הָאט זֵיי דערמָאנט אין ַא  א"מלך המשיח שליט

 .שבתּספעציעלע הֵייליגע שיחה נָאך אין יענע 

  ?ּווער ׁשטֵייט אונטער

ּפון יעדער זַאך דַארף : רביזָאגט דער 
עבודת ַּארֹויס לערנען ַאן ָאנווַייזונג אין  מען

ּאון זיכער פון ַאזַא גרֹויסער און ', ה ּ ּ
ּספעציעלער פַאסירונג ּ ּדער לערנונג און דער  !ּ ּ

ָּאנווַייזונג פון ָאט דעם פַאסירונג איז אין דעם  ּ ּּ
ּהֹויפט און וויכטיגסטן ענין אין דער  ה עבודּ

  .המשיח לימות להביא – ּפון אידן

ּזַיין צוגעּבונדן גוייםמיט ווָאס קענען די  ּ 
ּוועט קומען וועט משיח ווען  –? ן'משיחּצו 

ּזֵייער אופפירונג זיך   ווי עס ׁשטֵייט, ענדערןּ
 חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות וכתתו"

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד 
וועט זיך איּבערקערן  דער ׁשווערד". מלחמה

ַא  ּאון די לַאנצע אֹויף, ַּא לָאפַאטע אֹויף
. ּצוליּב די ַארּבעט אין פעלד ׁשער-צווַייגן



  

לע וועט הערׁשן איּבער ַאמלך המשיח 
 וועט זַיין ַא קריגעניׁש'ּאון ַאז ס, פעלקער

ּוועלן זֵיי ווענדן צו  ּצוויׁשן צווֵיי פעלקער
ּאון ער מיט זַיינע גרֹויסע מלך המשיח 

ּקלוגׁשַאפט וועט שלום מַאכן צווישן זֵיי און  ּ ּ
 .מלחמהוועט לֵייזן דעם קריגעניׁש ָאן קֵיין 

ן ּאו ּבַאשליסן מדינותּווען ָאנפירערס פון 
די  ַאז זֵיי וועלן פַארמינערן ּרופן אֹויף

ּבודזׁשעט ווָאס איז -ּאון ַאז דער געלט, געווער
וועט איּבערגֵיין אֹויף  מלחמות ּבַאׁשטימט אֹויף

איז דָאס ַא קלָארער סימן ַאז , ּּבַאׁשפַייזונג
 !הֹויּבט זיך ָאן געׁשען ווערןיעוד פשוט דער 

  :ליתר ביאור

 השיא של ביאת משיח כיון שנמצאים בזמן
רואים כבר , "הנה זה מלך המשיח בא", צדקנו

, התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים
ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו "

ה נותן " על ידי זה שהקב–" 'חרבותם לאתים וגו
בלב המלכים דאומות העולם להחליט ולהכריז 

 וכתתו חרבותם"יחדיו על דבר המעמד ומצב ד
  ".לאתים

איז משיח , ּדָאס איז ניט געׁשען פון זיך
 .געטָאן דער ווָאס הָאט עס

  דין פסקדער 

 א" המשיח שליטמלך רביּאון דער 
 :ערקלערט

 לָאמיר זיך נָאכדענקן ַאּביסל ווי ַאזֹוי
ּצו ָאט דער  ּזַיינען ָאנגעקומען יענע ָאנפירערס

ּספעציעלער ּבַאׁשלוס ּ. 

ַאז דער , ן מֵיינעןקען מע אֹויּבנאֹויפיק
זָאל 'ַאז ממחייב איז  גלַייכער פַארׁשטַאנד

ּלעּבן אין ַא צוׁשטַאנד פון  ּאון שלום ּ
וועלכע מלחמות ָאן קֵיין  גערעכטיקַייט

ּפַאראורזַאכן נָאר ַא צעׁשטערונג און ַא  ּ , חורבןּ
-זַיינען די פרעמיערדרך הטבע ּאון אין 

ּמיניסטָארן ָאנגעקומען צו ָאט דע ּר קלוגער ּ
אֹויּב מיר וועלן זיך ַאּביסל  ּבערָא. ּּבַאׁשלוס

ּצוקוקן אין די  וועלן מיר , עריָאהיסטּ

 ּאֹויסגעפינען ַאז ָאט דער געזונטער געדַאנק
ּאין פַארלֹויף פון  הָאט ניט געַארּבעט אזֹוי

הָאּבן בדרך כלל ּאון , ַאלע דורות ביז הַיינט
, ּט קַאמפןמי דוקא זיך פַארנעמט די קעניגס

טרָאץ דעם ווָאס אֹויך ַאמָאל זַיינען געווען 
ווי הָאּבן זֵיי ניט געטרַאכט . ּקלוגע מענטׁשן

 ?אֹויף דעם געדַאנק ּביז הַיינט

דעם ענטפער אֹויף דעם וועלן מיר 
די .  משפטים– געפינען אין הַיינטיקער סדרה

דעריּבער ניט , ׂשכלאיז ַא געטלעכער תורה 
' משפטים'. מיר פַארׁשטֵיין נען קעמצוותַאלע 
לא תרצח ּאון לא תגנוב ווי  מצוות זַיינען

אֹויך אינעם  ווָאס זַיינען פַארׁשטַאנדיק
דעריּבער . ּפון דעם מענטׁשןשכל מענטׁשלעכן 

 אף אלו – המשפטים ואלה" מפרש י"רשאיז 
ּצו כדי . )ּאֹויך די זַיינען פון סיני ("מסיני

 זַיינען טַאקע 'משפטים'י ּאונטערׁשטרַייכן ַאז ד
ָאּבער ניט , ּפַארׁשטַאנדיק אין אונזער שכל

דער , חלילההָאּבן זֵיי דערפינדן  מיר
ּאֹויּבערׁשטער ַאלֵיין הָאט זֵיי געלערנט צו 

ּצוזַאמען מיט די  סיני אין ּבַארגמשה רבינו 
 .תורהגַאנצע 

 א"רבי מלך המשיח שליטּאון דער 
ּיט אונזערע כחות ַאז מיר מ, ערקלערט נָאך

ווָאלטן קֵיינמָאל ניט געקענט פַארׁשטֵיין די 
ּמיר ווָאלטן ניט געוואוסט ַאז '; משפטים'

ּענען איז ׁשלעכט און ליּב הָאּבן איז גוט'גנב ּ .
נָאר ווַייל דער אֹויּבערׁשטער הָאט געלערנט 

ּאון הָאט זֵיי געׁשריּבן  ן'משהּצו ' משפטים'די 
קענען מיר פַארׁשטֵיין , רהאין די הֵייליגע תו

ּאון  ּזֵיי אֹויך מיט אונזער מענטׁשלעכן שכל
ּאונזער : דָאס הֵייסט. וויסן זיך פירן לֹויט זֵיי

ּפון דעם שכל פון  שכל איז ּבַאווירקט  .תורהּ

ּאון וועגן אונזער ענין ּ: 

ּוועט קומען 'ּהָאט צוגעזָאגט ַאז ס תורהדי 
ט זַיין קֵיין וועט ני'ַא צַייט אין וועלכע ס

איז נָאך ניט 'זמן ַאז ס כל ּבערָא, מלחמות
הָאּבן מענטׁשן ניט , ּגעקומען דער צַייט

. טרַאכטן אֹויף דעם געדַאנקאפילו געקענט 



  

 

 

ּצו דעם צַייט  דערנענטערט זיך'ַאז מ איצטער
 וכתתו"הָאט גערעדט תורה אֹויף וועלכע די 

שכל דער גלַייכער , יעצט, " לאתיםחרבותם
ּן זיך דערוועקן און דענקן דעם געדַאנק קע
 .ָּאפמַאך-שלוםַא וועלטיקער  ּפון

! איז טַאקע געׁשען'ּאון דָאס איז ווָאס ס
ּאון הָאט  נט'פסק'ּהָאט ָאפגע צ"רבי ריידער 

זַיינען נשלם געווָארן ַאלע 'ַאז ס ּאֹויפגערופן
 פניקבלת ּאיז גרֵייט צו 'ּאון מעניני עבודה 
הָאּבן  א" תנשערנָאך אין יָארד. משיח צדקנו

ַאז מיר הָאּבן פסק דין אֹויפן  רבנים ט'חתמ'גע
 המשיח מלךּפון התגלות ּזוכה געווען צו די 

. א"רבי שליטווָאס ער איז דער ליוּבַאוויטׁשער 
זֵיי זַיינען די ווָאס הָאּבן תורה  דברידי 

ּצו פַארׁשטֵיין  העולםאומות די  ּפַאראורזַאכט
ּאון ארֹויסגֵיין מיט ַאן , קער זַאךדער ריכטי

ּאֹויפרוף אֹויף ַא נַייער וועלטיׁשער ָארדנונג ּ. 

   לפועלַּאן ָאנווַייזונג

 ,פרעגט א" המשיח שליטמלך רבידער 
  :ּאון מָאנט ׁשרַייט

 כל הסימנים על בוא הגאולה שלאחרי היתכן
 להמאורע עד, האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

ו אומות העולם מכריזים דערב שבת זה שאפיל
 נמצאים –" לאתים חרבותם וכתתו"שהגיע הזמן ד

במקום , אנו ביום השבת קודש זה בחוץ לארץ
,  מכל קצוי תבלישראללהמצא יחד עם כל בני 

בירושלים עיר הקודש ובבית , בארצנו הקדושה
 הערוך ומוכן לאכול שולחן"למסובים , המקדש

 וייןשור הבר שעליו ערוכים הלויתן ו, "לפני האדם
  !המשומר

 מובן גודל הצורך וההכרח להוסיף ומזה. . 
ביתר שאת וביתר עוז בהענינים שמקרבים ומזרזים 

 בפועל ממש את הגאולה תיכף ומיד ומביאים
  .ממש

ּצו רבי ּבעט דער , ַּאנטׁשפערכנדיק דערצו
ּאון  ווָאס דערנענטערןענינים ּצוגעּבן אין די 

וועלן מיר . ולהגאדי  בפועל ממש ּברענגען
ּווָאס איז פַארּבונדן צו דער נָאמען ּטָאן עפעס ּ 

 גֵייט ָאןפט מׁשַא .  משפטים– ּפון דער סדרה
ווָאס ָארדנען זיך ניט  ּצוויׁשן צווֵיי מענטׁשן

מיר וועלן זיך . אַיין אֵיינער מיטן צווֵייטן
לעּבן מיט די , ּּבַאמיען דָאס אֹויסצומַיידן

ּאון ליּבׁשַאפט אֹויך ווען  פרַיינט מיט פרינדן
  .איז שווער'ס

גמילות רעדט אֹויך אֹויף  ּאונזערע סדרה
 דעריּבער, אֵיינער דעם צווֵייטן לַייען, חסדים

 ווי עס ׁשטֵייטצדקה ּוועלן מיר צוגעּבן אין 
ַא " ( צדקה שמקרבת את הגאולהגדולה"

גרֹויסע איז צדקה ווָאס דערנענטערט די 
ווָאס מיר זָאגן ' ברכת כהנים'אֹויך די . )גאולה

וועלן מיר זיך  יעדער מָארגן אינדערפרי
ּמיט ַא ספעציעלער געפיל  ָאנׁשטרענגען זָאגן

מעשים טובים ּאון די ַאלע . אהבת ישראלּפון 
) ּפון דעם ווָאג(וועלן איּבערוועגן דעם ׁשָאל 

 !גלַייךגאולה ּאון וועלן ּברענגען די 

 א"ליט המשיח שמלך רביּאון דער 
איז  ד"מי: ּפַארענדיקט מיט ַאן ָאנדַייטונג

 יחשמ .דורותּפון די דרַיי לעצטע ראשי תיבות 

רבי דער  (צחקי וסףי, )דורּאונזער  (שמו נחםמ
ווָאס איז ) ב"רבי רשדער  (ובערד ,)צ"ייר

  .גאולהּזֵייערע זכות וועט קומען די 

      

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
  !ועדלעולם 

åé"ò ì"é  
øòåðä úòåðú  

ä úåàáö 'äøàá"÷  øåòéù à ïáòâøòáéà èñìéåå'úåëìî øáã'èðâòâ ïééã ïéà?  
äøà ïéà" ÷-øòãðé÷  :795-5493) 054(   ,äøà ïéà" ÷-êàìãééî   :646-0770) 054(    ,äøà ïéà"á :290-4444) 718(  

 íòã ïòîòð ôàøà åö êòìâòî æéà ñò'øòãðé÷ øàô úåëìî øáã ' ïåô øúà ïéà êàåå øòãòé'áç"åôðéà ã'  

äëéøò:íçðî ïá   úéðçåø ääâä: íéðáø éùðàå êåðéç  åùì ääâäúéð:á  .ïåùçð  ò ùéãéàì íâøåú"éïàîãìòô ìãðòî íçðî    
åé"úøâñîá ìòöáî  ä ãåîéìì éîìåò'úåëìî øáã' 




