
  

 מלחמה מתוך מנוחה 
א"שנת'ה כי תצא שבת פרשתפון ' דבר מלכות 'לויט

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

 ווָאס איז דער –כי תצא למלחמה 
  ?ּקשר צו דער גאולה

ּלעּבן מיט דער צַייט פון פרשת '
ּאון אֹויך די , איז דער געזעץ' השבוע

ּגוטע בשורות פון דער גאולה שלימה  ּ
א "ר רבי מלך המשיח שליטפַארּבינד דע

 .ׁשטענדיק מיט פרשת השבוע

כי תצא 'ּאונזער פרשה רעדט וועגן 
ַּא צושטאנד פון ', למלחמה על אויביך ּ

ּאון לֹויט . דָאס ַארֹויסגַאנג אֹויף ַא קַאמף
חסידות רעדט זיך עס וועגן דער 
ַּארֹויסגַאנג פון די נשמה מתחת כסא 

ּהכבוד צו ַארָאפקומען אין עול ם הזה ּּ
ּווָאס איז פול מיט פַיינט און ׁשטערערס ּ ,

ּאון ּבַאזונדער אין דער צַייט פון גלות  ּ ּ
אין . ּווען די ׁשטערונגען ׁשטַארקן זיך

ַּאזַא צוׁשטַאנד דַארף די נשמה קַאמפן  ּ
ּאֹויף צו ּבלַייּבן איּבערגעגעּבן צו אירע  ּ
ּבע און אֹויספירן איר  ּאֹויפגַאֶ

 נשמה דַארף זיך די, גַאנצערהֵייט
ָּאנׁשטערנגען און ַאנטפלעקן ּבַאהַאלטענע  ּ

 .ּכחות ּכדי צו מצליח זַיין

פרשת כי , דוקא די נעקטסע פרשה
כי תבוא אל "דערצֵיילט וועגן , תבוא

אלוקיך נותן לך נחלה ' הארץ אשר ה
אידן זיצן אין לַאנד , "וירשתה וישבת בה

לערנען , איש תחת גפנו ותחת תאנתו
ּון דינען דעם אֹויּבערׁשטן תורה א

 .ּרואיקערהֵייט

ּלֵייגט צו דער רבי מלך המשיח 
ּא און דערמָאנט דעם געזעץ ַאז "שליט

 די תורה איז ַאן –התורה היא נצחית 
ּאון ַאז הַיינט לֵיינען מיר אין , אֵייּביקע
ווֵייסן מיר " כי תבוא אל הארץ"תורה 
 דער דור ווָאס וועט, ּמֵיינט אונז'ַאז מ

ַארַיינגֵיין אין דעם לַאנד אין די גאולה 
 .שלימה

ּאין די נָאענטע שבת צו שחרית 
ּאון צו מנחה ' כי תצא'וועלן מיר לֵיינען  ּ
אֹויּב מען ', כי תבוא'וועלן מיר לֵיינען 

מֵיינט עס ַאז , לֵיינט ּבֵיידע אין אֵיין טָאג
ּזֵיי הָאּבן ַא ספעציעלער פַארּבונד צווויׁשן  ּ ּ

ּבער מיר זעען ַאז פרשת כי תצא ָא. זיך
ּאון , ּרעדט וועגן די מלחמה פון גלות

אין פרשת כי תבוא ווערט דערצֵיילט 
ווָאס , ּוועגן די מנוחה פון דער גאולה
 ?ּאיז טַאקע דער קשר צווויׁשן זֵיי

ָאנטרעפן די גאולה אינמיטן די 
  מלחמה

ערקלערט דער רבי מלך המשיח 
 :א"שליט

ּ ַאן ערקלערונג פרשת כי תבוא איז
נָאכדעם ווי , אֹויף פרשת כי תצא

אידערפרי וועלן מיר לֵיינען וועגן דער 
ַּארֹויסגַאנג צום גלות און די עבודה אין  ּ



  

 

ּוועלן מיר הערן צו מנחה פרשת , וועלט
כי תבוא ווָאס ערקלערט ווי ַאזֹוי דַארף 

 .די מלחמה זַיין

ּאֹויך אין די לעצטע מינוטן פון  ּ
ּען מיר דַארפן ָאפענדיקן די וו, גלות

, ּמלחמה און די עבודה פַאר די גאולה
דַארפן מיר דָאס טָאן מתוך שמחה וטוב 

ּאון ׁשֹוין . דיקן אופן'לבב אֹויף ַא משיח
ּאיצטער קענען מיר ָאנהֹויּבן ּבַאקומען 
ּדעם וואונדערליכן שכר פון ימות  ּ

 .המשיח

ּמיר געדֵיינקן דָאך זיך נָאר פון זינט 
מיר זַיינען געּבָארן געווָארן אין דער 

ּאון דעריּבער זַיינען מיר , וועלט
ּאַיינגעוואֹוינט צו זַיינע ּבַאגרענעצונגען ּ .

מיר ווֵייסן ַאז ניט יעדער זַאך איז 
איז דָא 'ּאון ס, ּמעגלעך צו אֹויספירן

אֹויפגַאבעס ווָאס פָאדערן מערערע 
ָּאנׁשרענגונגען און אפילו ממש צו  ּ ּקַאמפן ּ

ַאזֹוי איז דָאס אין . ּּכדי צו ָאנפילן זֵיי
 .דער וועלט

ּלערנען מיר און ' דבר מלכות'אין 
ל "דערמָאנען זיך אין דעם מאמר חז

, "בנשמותיהם של צדיקים, במי נמלך"
דיקע 'ַאמָאל זַיינען מיר געווען טהור

ּנשמות פון אונטערן כסא הכבוד ּאון ַאז , ּ
ט געווָאלט דער אֹויּבערׁשטער הָא

ּבַאׁשַאפן די וועלט הָאט ער געפרעגט 
ּאון הָאט זיך ּבַארָאטעט מיט ) כביכול(

ּאון מיר הָאּבן , ּאונזערע נשמות
דַארף ַאז 'ּווערט און מ'ּבַאׁשלָאסן ַאז ס

און אין יענער . זָאל זַיין ַא וועלט'ס
ּׁשטַאנד הָאּבן אונזערע נשמות ָאנגענומען  ּ

ּיק צו ַארָאפגֵיין אין אין אֹויף זיך פרַייוויל ּ
ּאין זַיינע ּבַאגרענעצונגען און , וועלט ּ

ּאון דָארטן אונטן דינען , ׁשוועריקַייטן ּ

 .דעם אֹויּבערׁשטן

אין יענער ׁשטַאנד איז אֹויך געווען 
ּקלָאר צו ַאלעמען ַאז דער צוועק איז צו  ּ
ּמַאכן ַא דירה צום אֹויּבערׁשטן 

בטל ווערן ַאלע דַאן וועלן נת, בתחתונים
איז דָא אין 'ּּבַאגרענעצונגען ווָאס ס

ּוועלט און דער גַאנצער וועלט וועט 
ּזעען און ַאנערקענען ַאז דער 
ּאֹויּבערׁשטער איז אֵיינער און וועט אונז  ּ
ּנָאר ַארֹויסהעלפן צו ָאנפילן די 

 .אֹויפגַאּבע

ּּכדי ַאז אונזערע נשמות זָאלן טַאקע 
הָאט זֵיי , מצליח זַיין מיט די אֹויפגַאּבע

ּדער אֹויּבערׁשטער געגעּבן ספעציעלע 
ּכחות ַאז אומעטום און אין יעדער  ּ ּ
ּצוׁשטַאנד מיט וועלכע זֵיי וועלן זיך 
ָּאנטרעפן אין דער אונטערׁשטער וועלט 

ּונד וועלן זֵיי הָאּבן ַא דירעקטער פַארּב
ַּא פַארּבונד ווָאס וועט , מיטן אֹויּבערׁשטן

ער 'זֵיי דערמָאנען זֵייערער אמת
ּהעכער פון וועלט און העכער , ּצוׁשטַאנד ּ

ּפון ַאלע זַיינע ּבַאגרענעצונגען ּאון זֵיי , ּ
 .קענען אֹויפטָאן ַאלץ

  ס'תכל

ווען מיר טַאקע דערנענטערן , הַיינט
ט גלַייך ּאון ָא, ּזיך צו יענער צַייט

ּפַארענדיקט זיך די עבודה און וועט 
ָּאנקומען די תקופה אין וועלכע מיר 
ּוועלן ׁשֹוין ּבַאקומען דעם שכר און זיצן  ּ
ּרואיקערהֵייט מיט דער גַאנצער שפע 

ּדַארף אונזערע , ווָאס וועט דעמָאלט זַיין
ּעבודה ׁשֹוין איצער זַיין ווי עס פַאסט צו  ּ

 .ימות המשיח

פשוט זיך פַארנעמען מיט , ערׁשטנס
ּאון , ּענינים ווָאס זַיינען שייך צו משיח



  

 

  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
  !לעולם ועד

  

  י"ל ע"יו
  תנועת הנוער

  ק"בארה' צבאות ה

ּספעציעל לערנען נָאך און נָאך עניני  ּ
 .גאולה ומשיח

דער עיקר ווָאס דער רבי מלך 
ּא ערווַארט פון אונז"המשיח שליט ַאז , ּ

, מיר זָאלן פילן ממש אין ימות המשיח
 ּדָאס הֵייסט ַאז מיר זָאלן געדֵיינקן און
, וויסן ַאז מיר זַיינען ניׁשט ּבַאגרעניצט

אין יעדער פעולה ווָאס מיר וועלן טָאן 
זָאלן מיר וויסן ַאז אין דער גַאנצער 
וועלט איז ניטָא קֵיינער ווָאס קען גֵיין 

מיר זַיינען די וועלכע הָאּבן , ּקעגן אונז
ּּבַאׁשלָאסן בכלל ּבַאׁשַאפן דעם וועלט און 

אין אים זַאכן ווָאס זַיינען איז דָא 'אֹויּב ס
ּכאילו נעגַאטיוו און ׁשטערן ווֵייסן מיר 
ַּאז דָאס איז נָאר ּכדי צו פַארׁשטַארקן 

ּּכדי ַאז מיר זָאלן זיי איּבערקומען , ּאונז
ּאון ַאלֵיין ּבַאווַייזן ַאז קֵיינער קען אונז  ּ

 .ּניט ָאפׁשטעלן

ּאון נָאך ַא וויכטיגע זַאך ווָאס 
אין די תקופה ווָאס איז . ויסןדַארף ו'מ

ׁשֹוין , ּס קומען'ַּאזֹוי נַאעט צו משיח
ּאיצטער גיט אונז דער אֹויּבערׁשטער 
ּדעם שכר און גיט צו יעדערער פולקַייט  ּ ּ
אין גשמיות ער זָאל קענען דינען דעם 

 .ּאֹויּבערׁשטן ָאן ׁשטערונגען

ּמפרסם זַיין אומעטום ּ  

ּאון גיט דער רבי מלך המשיח 
ּצו , א נָאך ַא הוראה"שליט

ּפַארעפנטלעכן אומעטום די  ּ
 :אֹויּבנגערעדטע ענינים

לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים 
ובהתחלת , בסיום וחותם דמעשינו ועבודתינו

מתן שכרן של ", התקופה דתשלום השכר
ובהתאם לכך צריכה להיות גם , "צדיקים

, העבודה בענינים השייכים לימות המשיח

ד התורה בעניני משיח וגאולה החל מלימו
ועוד ועיקר מתוך מנוחה , ובית המקדש

  .והתיישבות שמחה וטוב לבב

ּצו פַאעפנטלעכן אומעטום ַאז ( ּ ּ
ּׁשטֵייט אין דעם ענדע און ָאפׁשלוס פון 'מ ּ ּּ

ּאון אין די ָאנהֹויּבס , מעשינו ועבודתינו
ּתקופה פון דָאס ָאפצָאלן דעם שכר ּ ,

ּאון , "מתן שכרן של צדיקים"
ַּאנטׁשפערכנדיק דערצו דַארף זַיין אֹויך  ּ
די עבודה אין ענינים ווָאס זַיינען שייך 

ָּאנהֹויּבנדיק פון לימוד , ּצו ימות המשיח
ּהתורה אין עניני משיח וגאולה און בית 

ועוד ועיקר מתוך מנוחה , המקדש
 ).והתיישבות שמחה וטוב לבב

 :ּאון פַארענדיקט מיט ַא ברכה

צון שמהדיבור וקבלת החלטות ויהי ר
נזכה תיכף ומיד שהקדוש , ל"טובות בכל הנ

ברוך הוא יתן לכל אחד ואחד מישראל כל 
מידו המלאה הפתוחה הקדושה , המצטרך לו

ועל אחת כמה וכמה בענין הכי , והרחבה
 גאולה האמיתית והשלימה על ידי –עקרי 

  .משיח צדקנו

ּויהי רצון ַאז פון דעם רעדן און ( ּ
ּנעמען גוטע ּבַאׁשלוסן אין אלעם אֹויּבן ָאנ ּ

זָאלן מיר זוכה זַיין תיכף , דערמָאנטע
ומיד ַאז דער אֹויּבערׁשטער זָאל געּבן 
ס ער נֹויטיקט  ּיעדערן פון אידן ַאלץ ווָאַ

ּפון זַיינע פולע ָאפענע הֵייליגע און , זיך ּ ּ
ּאון על אחת כמה וכמה , ּברֵייטע הַאנט

 גאולה האמיתית –ין ּאין דער הֹויפט ענ
  ).והשלימה על ידי משיח צדקנו


