
  

  ! וועלט ַאקער
א"שנת'ה  פינחסשבת פרשתפון ' דבר מלכות 'לויט 

 י תמוז"ח, פינחס 'ק פר" עש.ה ימות המשיח"ב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת' י ה– ו"תשס'ה

 לערנען מיר פרשהאין הַיינטיקער 
 שבטים ב"יּצו די חלוקת הארץ וועגן 

ּאון צו יעדער איד  ווי געווֵיינלעך. ּ
 המשיח מלךרבי פַארּבינד דָאס דער 

 ּוםאין ַאן אֵיינפַאכן אופן צ א"שליט
גאולה די  – ּהעכסט ַאקטוַאלער טעמע

אין איר וועט  והשלימההאמיתית 
ּיעדערער פון אונז ּבַאקומען ּ אין חלק ַא  ּ

 .ארץ ישראל

דָא וועלן מיר לערנען ווָאס הָאט  
ּעס ַא שייכות צו אונז איצעטער אין , ּ

 .גאולהדער לעצטער רגע פַאר די 

איז ַאמָאל צמח צדק דער  ן'ירּבּצום 
רשות ּאון געּבעטן ַא חסיד ּומען ַא געק

ווַייל ער , ארץ ישראלּצו ַארֹויפגֵיין קֵיין 
הָאט געמֵיינט ַאז דָארטן וועט ער קענען 
ּלערנען און דַאווענען ּבעסער ווי אין 

הָאט אים גענטפערט דער . חוץ לארץ
ּבלַייב אין ". ארץ ישראלמַאך דָא "י רּב

יר געׁשיקט הָאט ד'ּדַיין ָארט צו וועלכן מ
ּאון דָארטן דַארפסטו , חוץ לארץאין  ּ

ארץ ישראל איּבערמַאכן דַיין ָארט אֹויף 
ּדורך דַיין לערנען און דַאווענען דָארטן ּ. 

ּאֹויך מיר אין דער לעצטער מינוט 
דַארפן איּבערמַאכן דעם גאולה פַאר די 

 . גאולה–ארץ ישראל אֹויף רגע 

איז חוץ לארץ דָאך סוף  סוף, ָאּבער

ארץ אין דוקא ּאון ,  ארץ ישראלניט
אין ַא מצוות ותורה ישראל זַיינען די 

ּהֹויכן אופן ווי עס פַאסט צו זַיין מיר . ּ
ּדַאווענען ׁשטענדיק צו דעם ריכטונג פון  ּ ּ

ּאון ווַארטן צו ָאנקומען קֵיין ארץ ישראל  ּ ּ
ּאון ספעציעל הַיינט, ישראלארץ  ווָאס  ּ

"! משיחּט קומט ָא"ּאין יעדער מינוט 
 מַאך דָא"הוראה ווָאס איז די , אֹויּב ַאזֹוי

ּמיר ווילן דָאך קומען אין ? "ארץ ישראל
ּקומען צו ַא , ישראלארץ   ּפוןמצב ּ
 ?גלותאין  ו"חּאון ניט ּבלַייּבן גאולה 

   הָאט גערעדטגורלדער 

 ארץהָאט אֹויסגעטֵיילט 'ווען מ
ֹויט הָאט מען איר אֹויסגעטֵיילט ל, ישראל
ווי דער אֹויּבערׁשטער הָאט , גורלדער 

".  בגורל יחלק את הארץאך"געזָאגט 
 12מיט די  ַא קעסטל איז געווען'ס

ּאון ַא צווֵייטער שבטים ּנעמען פון די 
ּפון די לַאנד  ם חלקי12 מיט די קעסטל
ּצום (געמָאלדן  הָאטאלעזר הכהן ּאון 

ר דרומדיקע(נגב החלק  ַאז דער )ּּבַייׁשפיל
שבט איז פַאר ) ּטֵייל פון ארץ ישראל

ּאון דַאן ווָאלט מען , שמעון
 2 קעסטלאך- ּפון די גורל ַּארֹויסגענומען

ּאון וואונדערליך איז ַארֹויס  צעטלַאך ּ
 מיטן צעטלשבט שמעון ּדער צעטל פון 

 .נגבּפון דער 

, איז געווען נָאך גרעסער נסדער 



  

 

ן ַּאז דער גורל ַאלֵיין הָאט גערעדט או
 הגורל עליתי אני"ּהָאט אֹויסגערופן 

 דער – ךאי (" שמעוןלשבטלגבול הנגב 
ּ ּבין ַארֹויפגעקומען צו –גורל  גבול הנגב ּ
ּאון ַאזֹוי הָאּבן ַאלע . ) שמעוןשבטפַאר 

'  על פי האיזגורל ּגעוואוסט ַאז דער 
ּאון יעדער אֵיינער הָאט ּבַאקומען דעם  ּ

 .ּווָאס קומט איםחלק 

רבי מלך המשיח  ווידער דער פרעגט
דָאך דער : שאלהַא  א"שליט

, ניסים סתםּאֹויּבערׁשטער טוט ניט קֵיין 
 גורלדער  איז ווָאס הָאט געפעלט ַאז

ווָאס ניסים ּניט גענוג די ? זָאל רעדן
ּצו פַארׁשטֵיין ַאז דָאס די ּכהָאט געזען 'מ

צי דען הָאט  ?ּאיז פון דעם אֹויּבערׁשטן
ּ ָאנקומען ַאז דער גורל זָאל ּמען געמוזט

ּצוליּב ווָאס דַארפמען הָאּבן ַאזַא ! ?רעדן
  ?ּוואונדערלעכער נס

  מכווןַאלץ איז 

דער אֹויּבערׁשטער הָאט ּבַאׁשַאפן דער 

יתברך לעשות לו , וועלט מיט אֵיין ציל

ּאון יעדער זַאך ווָאס . בתחתונים דירה

ּפיר צו צו דער צי, טרעפט דָא אין וועלט . לּ

איז יעדער זַאך ווָאס מיר , ּאון וויּבַאלד ַאזֹוי

ַא , הכנה  אֹויּב ער איז בלֹויז ַאאפילו, ּטוען
ּצוגרֵייטונג צו ַא  ּ איז דָאס איצטער  מצוהּ

ּווַייל צוליּב , ּדער הֹויפט ווכיטיקער זַאך
ּאון , ּאונזער ציל איז ַאלץ וויכטיג

 ּדעריּבער יעדער זַאך ווָאס מיר טוען
ּיפן וועג דערצו דַארף געטָאן ווערן אֹו

ּאֹויפמערקזַאמקַייט און  מיט די גַאנצע
 .כוונה

 דָאס איז ַא גרֹויסער ,אין ַאלגעמֵיין
חסידים ּגעזעץ אין אונזערע לעּבן ַאלס 

יעדער .  מלך המשיחא" שליטן'ירּבּפון 

ּטוט דַארפמען זַיין 'זַאך ווָאס מ
ין די ּספעציעל א, ַארַיינגעטָאן אין דעם

ּצום ּבַייׁשפיל, וויכטיקע זַאכן ַאז , ּ
זַיין ַארַיינגעלֵייגט נָאר אין , לערנט'מ

דַאווענט לעּבן דעם 'ּאון ַאז מ, לענרנען
ּדַאווענען און דעם רֵיידן מיטן 

ּאון ַאזֹוי אין יעדע מצוה , אֹויּבערׁשטן
דער ווָאס לעּבט ַאזֹוי הָאט . ּטוט'ווָאס מ
 דָאס .לעכע לעּבןּדיקע און גליק'הצלחה

יעדער זַאך ווָאס ער  – 'פנימי'הֵייסט ַא 
ּזיך אין דעם און ליגט  ער געפינט ּטוט

ּאון ניט  ,פנימיותמיט זַיינע  אין דעם
 .מעשהדער  – נָאר די הענט

מיר זָאלן אֵייננעמען די די ּכווַייל 
דַארפן מיר ַאז ', דירה להמַאכן ַא  וועלט

דער גַאנצער וועלט זָאל זיך איּבערקערן 
ּאון צוליּב דעם דַארף , דירהּצו זַיין ַא  ּ

זָאלן זַיין  מען ַאז מיר די אַייננעמערס
ּאינגַאנצן ַארַיינגעטָאן און ַארַיינגעלֵייגט 

ניט נָאר טָאן דעם ! כיבושאין דעם 
כיבוש אין מעשה נָאר ליגן אין דעם 

 .ּחשבה און אֹויך אין דיבוראֹויך אין מ

חלוקת הארץ דעריּבער אֹויך אין 
גורל איז דער  שבטים ב"יפַאר די 

חלוקת ּגעווען טַאקע ּבלויז ַא מיטל צו 
דער אֹויּבערׁשטער הָאט  ערּבָא, הארץ

ַאלַיין זָאל גורל געווָאלט ַאז דער 
ּאיּבערצַייגן ַאז ער איז אמת און 

 סַיי דער דעריּבער איז דָארטן געווען
רוח הקודש ווָאס הָאט געזען אין כהן 
סַיי דער צעטל ווָאס ער , מחשבהאין 

מיט די הענט  ּהָאט ַארֹויסגענומען
ווָאס הָאט גורל ּאון סַיי דער במעשה 

 .גערעדט בדיבור

ּאון יעדער זַאך ווָאס מיר טוען איז , ּ



  

 

  

ּדָאס איז אונזערע ספעציעלע  , שליחותּ
יז קֵיין זַאך ניט ּאין אונזערע לעּבן א

ּאון דעריּבער דַארפן מיר אֹויסנוצן . סתם ּ
ּאון ָאנפילן די אויפגַאּבע  די געלעגנהַייט ּ

 .ּמיט די פולקָאמענע גַאנצקַייט

  ישראל ארץ מַאך דָא

אין דער , אֹויך ווען מיר זַיינען דָא
דַארפן , גאולהּלעצטער מינוט פַאר די 

ּאויף צועבודה ּמיר טָאן אונזערע  אַיילן ּ
ּמיט די פולע גַאנצקַייט דָאס גאולה די 

ּפָאדערט זיך פון אונז 'איז ַאלץ ווָאס ס ּ
דער , ּווַייל דער מינוט. איצטער
, ּאיז אונזער צוועק איצטער ,לעצטער

 דוקאּאון . ארץ ישראלּמַאכן פון אים 
גאולה ַאזֹוי וועלן מיר ּברענגען די 

ן ווָאס אין איר וועט ַאלץ זַיישלימה 
 .בשלימות

ארץ ּאמת טַאקע אונזער צוועק איז 
גאולה האמיתית ּאון די ישראל 
 א"שליטרבי ווי דער  ערּבָא, והשלימה

הָאט געזָאגט ַאלץ ווָאס איז מלך המשיח 
, ּאֹויפן וועג דערצו איז אֹויך ַא צוועק

ּאון אין יעדער מינוט אֹויפן וועג דַארפן  ּ
ּמיר אֹויסנוצן אים פולערהֵייט א ּון ָאנפילן ּ

אֹויף די שליחות ּאונזערע  אין אים
איּבערמַאכן דעם רגע ַאז . ּבעסטע וועג

ּאֹויך ער זָאל זַיין ַא טֵייל פון דער 
 .גאולה

  ס'תכל

ּהָאט אונז  רבידער פריערדיקער 
 צמחוועגן דער סיפור דערצֵיילט דעם 

 ארץ מַאך דָא "ווָאס הָאט געזָאגטצדק 
נשיא דורנו ך איז דָארבי דער , "ישראל

ּאון ער איז פַארּבונדן און קען ּ יעדן  ּ
ּאֵיינעם און אֵיינע פון אונז ּ ּאון ַאז ער , ּ

הָאט ער סיפור הָאט דערצֵיילט דעם 
ּאֹויך געמֵיינט יעדן אֵיינעם פון אונז  ּ

ּפריזענלעך און ספעציעל ּּ. 

ּפון אונז ַא הָאט יעדערער במילא ּ 
ּצו מַאכן פון זַיין ָאהוראה  ארץ רט ּ
 אֹויף רגעּאון איּבערמַאכן דעם , ישראל

עס ,  גאולה אמיתית ושלימהּפוןרגע ַא 
 .ּדיקער מינוט'זָאל זַיין ַא גאולה

נָאך ַא זֵייער וויכטיקע זַאך ווָאס 
פַארַאן מענטׁשן 'ס, ּמיר לערנען דערפון

ווָאס פרעגן ווי ַאזֹוי וויל מען ַאז מיר 
מיר ? ה שלימגאולהזָאלן ּברענגען די 

אין ַא ווַייטער ווינקל  געפינען זיך דָאך
ּקֵיינער קען אונז ניט און , ּפון וועלט ּ

ַאלץ ווָאס מיר וועלן טָאן דָא וועט 
, ּניט הערן וועגן דערוףאפילו קֵיינער 
דעם  וועלן מיר איּבערמַאכן ווי ַאזֹוי

דָאס איז ַא ? גאולהגַאנצן וועלט אֹויף 
 פון אונז ווָאס יעדער איינערשאלה 

ּווַייזט אונז אֹויס ַאז אונזערע 'ַאז ס, הָאט ּ
ּדָא און איצט זַיינען ניט ַאזֹוי  ּטועכצן
 .וויכטיג

אֹויף דעם איז דער קלָארער 
אפילו , ַּאלץ ווָאס מיר טוען: ענטפער

אֹויּב דָאס איז ַא קלֵיינע זַאך אין דער 
איז דָאס דער  ּעק פון דער וועלט
 איך קען טָאן ּבעסטער זַאך ווָאס

אֹויּב דער אֹויבערׁשטער הָאט  !איצטער
איז אין דעם ַא , מיר געׁשיקט ַאהער

דער צוועק איז ַאז . ּספעציעלע כוונה
ּדוקא איצטער זָאלן מיר ַארּבעטן און 

ּאון דורך דעם ווָאס . דַארף'טָאן ווָאס מ ּ
מיר וועלן אֹויפטָאן דָא וועט דָאס 

ער גַאנצער אַיינווירקן אֹויך אֹויף ד
ּדי קלֵיינע זַאכן ווָאס מיר טוען , וועלט
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  ?אי דיי געגנט' דבר מלכות'ווילסט איבערגעב א שיעור 
 ,   )054 (646-0770:   מיידלא-ק "אי ארה,   )054 (795-5493:  קינדער- ק"אי ארה

  )718 (290-4444: ב"אי ארה

    מנח מענדל פעלדמאי"תורג לאידיש ע  חשונ.  ב:הגהה לשונית  חינו ואנשי רבני :הגהה רוחנית   ב מנח:עריכה

 'דבר מלכות'עולמי ללימוד ה  מבצעל במסגרת"יו
 

ּדָא זֵיי ענדערן און טוען אֹויף זַאכן אֹויך  ּ
ּאין ַאנַאנדער ָארט אין וועלט און 

 .גאולהּברענגען די 

, ווען ַא איד פירט זיך אין ַאזַא וועג
ַאז ער איז אינגַאנצן ַארַיינגעטָאן אין 

 ָאן הֹויּבט ער, ּווָאס ער טוט איצער
ּאון מַאכט איּבער זַיין גאולה לעּבן די 

ּון ַאזֹוי א, טָאג- גאולהטָאג אֹויף ַא 
טַאנצט ער ַארַיין אין די גאולה האמיתית 
והשלימה תיכף ומיד ממש מיט דעם 
ּגרעסטן ריקוד און מיט די גרעסטע 

 !שמחה

  

 




