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משפטי�פרשת
��מה קרה פתאו�

הקשורי� לתהליכי� בעלי בפרט מאורעות כלליי� ועיקריי�ו��שכל המאורעות שבעול� ה� בהשגחה פרטית� ידוע
זה� השפעה כלל עולמית כאשר� בערב שבת קודש פרשת משפטי��ב הוא המאורע שאירע בשנת תשנמאורע מסוג

והפניית� צמצו� וביטול כלי הנשק� גשו והחליטו על ביטול מצב המלחמה בעול�ראשי המעצמות הגדולות נפ
�המשאבי� הכספיי� לפעולות עזרה הדדית בי" מדינות העול� לטובת האנושות כולה

ושלילת מלחמות� הרי השכל האנושי מחייב את קיו� העול� על פי צדק ויושר� לכאורה זהו דבר מוב" מאליו
כ"� אול�� הגורמות הרס וחורב" –ומצד שני� אי זה שכל הדורות התנהלו כה הרבה מלחמות בי" כל האומות� א�

�מה קרה פתאו� כעת� א� המלחמות כל כ בלתי נמנעות

זואלא בה� שפגישה שמ� דווקא כעתואירע� וההחלטות עליה� הכריזו משהו� זאת$ הכריח$שו� שיש משהו בעול�
שט� ולא�רוחני שאנו נמצאי� כעת הסיבה הפשוטה היא�$השכל מחייב זאת$שמשו��חיכפי שזה נראה במבט

וכפי� ולכ" רואי� כבר את התחלת פעולתו של מל המשיח על העמי�� בתקופת השיא של ביאת משיח צדקנו
�$וכתתו חרבות� לאיתי� וגו� והוכיח לעמי� רבי�� ושפט בי" הגויי� שמובא בנבואת ישעיהו על מל המשיח  

 תקופה בה ישרור השלו�– הוא אחד היעודי� של הגאולה האמיתית והשלמה� וכתתו חרבות� לאיתי�� פסוק זה
עצ� החלטת ראשי המדינות על השקעת הכספי� שהיו מיועדי�� וכלי המלחמה יהפכו לכלי חקלאות� בעול� כולו

יע להוספה בענייני כלכלה בעול� כולו מלמדת על כ שמתחיל–להרס ומלחמה  זהקיו� והשפעת המשיח� וד
�בעול� מתחילה להיות ניכרת

�העול� מוכ" לגאולה
 משיח% נשיא הדור בירור העול� על ידינית" לראות את השלבי� במוכנות העול� לגאולה בהתא� להתקדמות

והתחיל�ההשניישנות מלחמת העול�ב�ב לארה( הרבי הקוד��רבי יוס) יצחק'&צ הגיע הרבי הרייכש� שבדור
ילה �(הארגו" שמטרתו לפתור סכסוכי� בי" האומות בדרכי שלו�'� הוחלט על הקמת ארגו" האו� הדותפי* מש�

בנ�� נבנה בניי" האו�(כשקיבל עליו הרבי את הנשיאות'&א בשנת תשי מדועו– יורק%וישמקומו נבחר להיות דווקא
של�ש�דווקא  וכתתו  על קיר הבניי" מתנוסס הפסוק כאשר� משיח שבדור% נשיא הדורכי ש� מקו� מגוריו

זה� שכ"–  חרבות� לאיתי� �זהו היסוד לארגו"
 לכל קצווי תבל בהפצת היהדות כברשמגיעי�וכ� ככל שמתקרבי� יותר לזמ" ביאת משיח צדקנו� ג� בהמש
נח+עד להפצת�והחסידות אנ� ג� מוכנות העול� לשיאההגיע� בי" אומות העול�� מצוות בני ו רואי� ג� כאשר

–הפצת תורה ויהדות נגד האמונה בבורא עול� ונגד של הפיכתה ממדינה סגורה שנלחמת ברוסיה את השינוי
על� וק� בה משטר חדש שהכריז על צדק� בה נית" להפי* תורה ויהדות בגלוי ובפרסו�� למדינה פתוחה יושר ושלו�

�יסוד האמונה בבורא העול� ומנהיגו

ש�יורק%לניודווקא והגיעו ראשי המדינות עזבו את בירותיה�הסיבה האמיתית מדוע � נשיא הדורכא" נמצא משו�
קבלת ואחרי שעברו ארבעי� ושתיי� שנה מאז� בחודש שבט בו הוא קיבל את הנשיאות%� ארע כל זאתומתי

שמזאת� עד שהגיעו לאר* ישראלכנגד ארבעי� ושתיי� המסעות שהלכו בני ישראל במדבר� הנשיאות כעת ג� שו�
�מוכני� לגמרי לגאולהו� הגלות  מסעות אנו בסיו� כל 

 מצוות שמובנות בשכל
ג� זאת בהשגחה� ונמשכה בשבת עצמה� החלה בערב שבת פרשת משפטי�� אספת ראשי המדינות עליה מדובר

בש� פרשת משפטי� עוסקת ברובה בדיני� שבי" אד� לחברו�שכ"��פרטית מופלאה � כל האד�דיני� המובני� ג�
ה� ולמרות זאת אנו מצווי� לקיי� דיני� אלו לא משו� שהשכל מחייב זאת �$אלא בשל צווי
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ה� ולמה בעצ� השכל מחייב זאת שה� רצה שציוויי� אלו יהיו מובני� בשכל האד�$ כי זה$ ומכיוו" הלביש את רצונו
פ� בתורה כי� אול�� לדברי� אלו נוטי� בשכלנו�הנבראי�%הרי כעת אנו�י התורה נברא העול�ועל ההלכה קובעת

שכ" עלינו לזכור ולדעת כי אנו� א) א� בית די" של גויי� פוסק בדיוק את אותו די" אסור ללכת להישפט אצלו
ה את�בשל הבנתנו השכליתולא $� מקיימי� ציוויי� אלו בגלל צווי נח+ג� על אומות העול� לקיי��� מצוות בני

ה שה$בשל צווי �שכל מחייב זאת ולא בגלל

היא משו� שהרצו" האלוקי חדר כל כ לעול� עד שהעול�� משכל� שלה�� מעצמ� זאתי�שועשהנבראי� העובדה
–שהאלקות חודרת לתו גדרי העול�% ומטרת בריאת העול�� החידוש של משיחכי זהו� עצמומבי" כ כאילו מצד
�וזה מה שקרה כא"

התכלית השלמות בעניי" זה של ידיעת כאשר עסק כל העול� כולו יהיה א ורק להבי"� תהיה בימות המשיח$ רצו"
ה ולהשיג אלוקות בשכלנו  �ובזאת יעסקו א) אומות העול�� $לדעת את

�כל הסימני��� 
זובתורה רצ) הפרשות שאנו קוראי�ל מעניי" לשי� לב יתרו מסתיימת� תרומה� משפטי�� יתרו� בדיוק בתקופה
רש�טי� עוסקת בדיני� שבי" אד� לחברוומשפ�חבדיני בניית מזב ל –י  את הקשר בי" הדברי� מביא לומר

דבר�(ליד המזבח בבית המקדש� הסנהדרי"% לבנות את לשכת� של הדייני�–כלומר'  אצל המזבחסנהדרי"שתשי� 
�ואשיבה שופטיי כבראשונה� הרומז ליעוד הגאולה 

ע � השני� ציווי הכולל ג� את בניית בית המקדש הראשו"–ל בניית המשכ" פרשת תרומה כולה עוסקת בציוויי�
ב� בי" שתי פרשות אלו נמצאת פרשת משפטי�� השלישי–ובעיקר רובה בדיני� ששכל האד� מחייב את העוסקת
� דברי� המחויבי� כבר בשכל האד�ה�( המזבח והסנהדרי"� בית המקדש השלישי'ללמדנו שענייני הגאולה� קיומ�

ובאספה האמורה אנו באמת רואי� כי העול� מצד� כי משיח כא"– כל כ בעול� כברהעניי" האלוקי חדר�כ"ש
�עצמו מכריז שהגיע זמ" הגאולה

פה� יתרה מכ $� נזיקי"$ סדר במוסברי� הדיני� המובאי� בפרשת משפטי�( משנה וגמרא'בתורה שבעל
ל ושלושת� רומז על הגלות שבה יש בעול� ענייני� לא רצויי� י"נזיק עצ� הש�(� בבות,' חלקי�,%המחולקת

הגלות שאחרי� הגלות שאחרי חורב" בית המקדש הראשו"� גלות מצרי�� הבבות רומזות לשלושת הגלויות העיקריות
�חורב" בית המקדש השני

השנייה בדיני� נזקי�הבבא הראשונה עוסקת בדיני� נוכל לראות את השלבי� בדר לגאולה ג� בתוכ" הבבות עצמ�
� פותחת בשותפי� הרוצי� למנוע נזק איש מרעהו– הרומזת על סיו� וגמר הגלות–והשלישית� מריבות ומחלוקות

�ובתוכה סוגיות רבות הדנות ביעודי הגאולה

�משיח עכשיו
יב בשכל הוא בעצ� דבר המחו( הפסקת מלחמות' שתוכ" החלטת ראשי המדינות–בהתחשב בעובדה המצוינת לעיל

 נוכל להבי" עוד יותר עד כמה רק מהלכי� רוחניי� הקשורי�–הוהיה אמור להתרחש כבר בשחר ההיסטורי� האד�
ש של� גרמו לכלגאולה ה� אלו זה שהרבי נשיא הדור ההכרזה של מנהיגי האומות נובעת מהפסק די" מל'הנה

כלו� זמ" הגאולהשהגיע� ראה בישראל הרבני� ומורי ההופסקמ וכ" �בא( המשיח  הסימני� יש לנו את האד� לפי
של�� על פי הגדרותיו ההלכתיות של הרמב  בחזקת משיח שהוא �הרי זה משיח בוודאי ועד למצב 

 ולצאת� בשכל� את ההכרח בשלו�  פתאו� והוא שגר� למנהיגי� אלו להבי"� פסק די" זה חדר ג� לגדרי העול�
�בהכרזה האמורה המבטאת את הקרבה העצומה לימות המשיח

מתחזקת יותר הפליאה� גאולה  צועקת וכשאנו רואי� עד כמה תקופה זו על כל סימניה כבר� לאור כל זאת
�� היתכ" שבני ישראל נמצאי� עדיי" בגלות–ביחד ע� גודל הצער והבהלה� והתמיהה����עד מתי���� 
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עד למאורע בו אפילו אומות� על בוא הגאולה האמיתית והשלמה תיכ) ומיד ממשהייתכ" שלאחר כל הסימני�
ועדיי" לא התקבלה ההוראה� נמצאי� עדיי" בגלות–  וכתתו חרבות� לאיתי� העול� מכריזי� שהגיע הזמ" של 

 ���את בית המקדשלבנות 

 תראו השגחה פרטית
מכ� עניי" עצמוג� התאריכי� בחודש בה� תהלי זה מתרחש מלמדי� על אותו �ד שבט ועד ראש חודש אדר החל

ה–שבט  ביהדות מרמז על דרגה רוחנית--המספר (� שמתחיל מניס"' על פי מניי" החדשי� מהתורה--% הוא החודש
ב� בכבודו ובעצמוה עול� הקבב בה יתגלה�ומבטאת את זמ" הגאולה� שמעל גדרי העול�� גבוהה ביותר �--% המרומז

ב בנאומו לאומה על פעולותיו בצמצו� כלי הנשק וניצול הכספי� הללו לענייני  בו הודיע נשיא ארה התארי–ד כ
על� ושמתי כדכד שמשותיי  כד סימנו–כלכלה היופי וההדר שיהיו לנו בזמ" שזהו אחד מיעודי הגאולה המדבר
�הגאולה

בברכות והיא מצויה� מתו אהבה דווקאברכת כהני� אותה יש לומר � כה תברכו את בני ישראל  סימנו–ה כ
�ברכה שהיא ג� תפילה וכוללת בתוכה את הברכה העיקרית של הגאולה� השחר

ה–ו כ אז� דבר השיי לגאולה בברור�10כ הס/&ה0&ו/&ה.-&י� כפי שהוא נכתב$ הגימטרייה של ש� שכ" רק
ה �זה$ נזכה לגילוי אלוקות בדרגה אותה מבטא ש�

�דבר המרמז על אחדות� של ישראל� להדלקת המנורה שהייתה עשויה מקשה אחת זשמ" זית נו שסימ–ז כ

� תוק) וחוזק בכל ענייני� אלוכח תוספת–ח כ

 שמחת%הפ לשמחהנ שכ" הוא–  בריא מזלו שעליו נאמר� עד לראש חודש אדר� וכ" הלאה בכל אחד מהתאריכי�
עוד לפני� מיד ממש–לשמחת הגאולה האמיתית והשלמהעדו�דש הגאולהחו–והוא סמו לניס"� גאולת פורי�

� ממש ממש ממש� והעיקר כפשוטו� ממש וב מיד בשע� כל הפירושי� והראשי תיבות� ראש חודש אדר

B

(מדברי הרבי בשיחה'�מה מפסיק את המלחמות בעול�

���� החלטת והכרזת מנהיגי אומות העול���כתוצאה� היא� וכתתו חרבות� לאיתי� על דבר המעמד ומצב של 
זה ש מלכי רבנ" מהחלטת והכרזת  ר החל מהפסק די" של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו� בא( מל המשיח'הנה

וכ" הפסק� נשיא דורנו שמכבר נשלמו מעשינו ועבודתינו של מש זמ" הגלות ומוכני� כבר לקבלת פני משיח צדקנו
ועד  בחזקת שהוא משיח$ יעמוד מל מבית דוד וכו � שהגיע זמ" הגאולהה בישראל הורא% די" של הרבני� ומורי

ד �בגדרי העול�שנמש וחדר ג�� מסיני  פסק די"–  הרי זה משיח בודאי להמעמד ומצב�� 

 שלוש תקופות בגאולה
של–ובפרטיות יותר בנוגע לדורנו זה של  מיד  שבראשי תיבות וש תקופות השייכות לכבוד קדושת מורי נרמזי�

שמו של הרבי2&צחקיוס)י�3(שמו של הרבי2&נח� שמומ'שיחמ–ועל סדר הקרבה אלינו�ר נשיא דורנו וחמי אדמו
�אביו של הרבי הקוד�2&ר נשמתו עד" שמו השני של כבוד קדושת אדמו'ובערד�3הקוד�)3 
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 מהשיחהביאור מושגי�
 השגחה פרטית

אי"� ואשר עליה� הוש� דגש חשוב בתורת החסידות�ט היא מ" היסודות העיקריי� אות� חידש הבעש  השגחה פרטית 
� שאיהו מכוו" ומדויק מלמעלה�ולו בעל חשיבות פעוטה ואפסית לכאורה� מאורע בעול�א על% ההשגחה העליונה איננה ורק

שעל�ט עוד מחדש הבעש� על כל מאורע ומאורע� אלא א) באופ" פרטי� כללות המאורעות וההתפתחויות המתרחשות בעול�
ה ה'מכל מאורע המתרחש בעול�$ היהודי להפיק לקחי� וללמוד הוראות בעבודת עול� שהרי כל תכלית ומטרת בריאת

כ וא� אי" המאורעות קורי�� נעוצה בעבודת היהודי את קונו הרי שיש בה� מסר ישיר בקשר� אלא בכוונה תחילה  סת�
ה(� לעבודה זו המקו� והזמ" בו הוא מתרחש� נכללת א) התאמה בי" פרטי המאורע� שבכל דבר  השגחה הפרטית בי" מאפייני

וה התאמה המלמדת אותנו א) היא על המסר האל– �שבכל דבר  השגחה וקי

נח+  מצוות בני
ה בו� מצוות%0ב$ את אד� הראשו" צווה במצוות� איסור אכילת אבר מ" החי–מצווה השביעית לאחר המבול מצווי� נח ובניו

ג� �נח מצוות בני+ ומכא" הש�� כל בני האד�אלו חייבי� ה� איסור עבודה זרה� מצוות אלו כוללות שו"בל'$ איסור ברכת
יענישו את העוברי�� איסור גזל והחיוב להעמיד דייני� שידונו את הע�� איסור גילוי עריות� איסור שפיכות דמי��(נהור% סגי

�על מצוות אלו וילמדו אות� לשמר�
אתלמל המשיח הרביג עורר מאוד החל משנת תשמ נח+ השפיע על אומות העול� לשמור וכפי שכותב� מצוות בני

נחהצוו ש�� הרמב הרבי מבאר כי אי" הכוונה � משה רבינו מפי הגבורה לכו) את כל באי עול� לקבל מצוות שנצטוו בני
�אלא בהסברה נאותה וראויה� לכפיה בכח

אול�� היה כרו ע� סכנת נפשות ממש� לפעול על אומות העול� בענייני אמונה"הרבי מסביר כי בדורות שלפנינו כל ניסיו
ג�� בראות� שה� דואגי� לא רק לעצמ�� פעולה כזו מוסיפה בכבוד� של ישראל בעיני כל העמי�� אדרבה–היו�  אלא

�על ידי זה שיתנהג על פי צדק ויושר� של העול� כולווליישוב

מ $סיני$פסק די"
ה%א הגישו מספר חסידי� לרבי פסק בחודש אייר התשנ וא מל די" עליו היו חתומי� חמישה רבני� מכמה יבשות שהרבי

כח� הרבי קיבל זאת במבט מאיר ע� חיו ואמר� המשיח כח� ישר �ישר 
על מאז והלאה חתמו עוד מאות רבות של רבני� ואדמורי זה% פסק� בה�( אחרי� די" וטפסי קבלת המלכות% וכ" פסקי'� די"

'א כמל המשיח  הרבי שליטה� פוסקי� ומקבלי� עליה� את ��שחתמו על קבלת מלכותוזאת מלבד רבבות אנשי� פרטיי�)

ומציי" את שני השלבי� בהכרת זהותו של משיח כפי שה�� הקובע שהגיע זמ" הגאולהדי"% בשיחה מתייחס הרבי לפסק
 המיוסד על דברי–  פסק די" מסיני הרבי מכנה אותו  � משיח ודאי ו  בחזקת משיח –� החזקה לרמב% מובאי� בספר היד

�ציי" שהוא גור� לשינוי במהות העול� בדר לגאולה האמיתיתומ–( מסיני 'התורה הקדושה

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ñí−ò−−ò¼ë ¹−½îíñîêèí ³ê ó−ê−ëôí ó ,¾êþñ ñ×ñî−ò−−ò¼ëóîñ¾ îþëìñ óðê ö−ë,ññî×
 þôîñ íñ−õ³í −òõñ"ñëšô −ò−þíµîô× µ¼þñ ³ëíêî ñ¾ í¾¼ ³îî®ô −ñ¼ "

•ñþôî ³×þë ³êñêþ¾− ³ëíê µî³ô íñ−õ³ë¾ ó−òí×  ,³ñîïí ³ëî¬ë ³î®þñî.
•ñó−ð½ì ³îñ−ôèî íšð® −ò−−ò¼ šïì.

•ñšô ³î¾¼íñ ¾ð ’ëñë ,þðìëî ³−ëë−ð− ñ¼ ôèî íñ−õ³ íþî³ "ì.
•ñ¾þðô −³ëî ³½ò× −³ë ö−òëë ¹³³¾í.


