ב ה ימות המשיח עש ק פרשת משפטי כ ו שבט
הי תהא שנת סגולות ונפלאות – ה תשס ו

הגאולה בשטח
ע"פ 'דבר מלכות' שבת פרשת משפטי ה'תשנ"ב
סדר עולמי חדש
נתחיל בסיפור
לפני שנה ביו רביעי פרשת משפטי
נשא מנהיג ארצות הברית ג ורג בוש הראשו
נאו מפתיע ומיוחד בפני האומה האמריקאית
בדבריו בישר על צמצו בפיתוח כלי הנשק
והודיע כי הכס המיותר ינוצל לצור כלכלת
האומה ורווחתה
באותו שבוע ביו שישי קרה ארוע מפתיע
נוס שנחרת בדפי ההיסטורי העולמית בניו
יורק התקיי כינוס ראשי ממשלות גדולי
וחשובי הפתעת הערב היתה פגישת נשיאי
שתי המעצמות הגדולות בעול ברית המועצות
רוסי וארצות הברית לאור עשרות שני
היתה ביניה מתיחות ועוינות קשה באותו
אירוע עשו ביניה ברית שלו
החלטת הכנס הותירה רוש כביר ראשי
הממשלות הכריזו על תקופה חדשה בי
המדינות בעול כל המדינות מצמצמות את כלי
הנשק מפסיקות את מלחמות העול ועובדות
בשיתו פעולה ובאחדות לנצל את הכחות
המשותפי לטובת האנושות כולה כפי שהי
בצונאמי בתאילנד – כל המדינות התגייסו
לעזור
ממתי אנחנו דני באירועי שכאלה
פשוט ארועי אלו זכו שהרבי מל המשיח
שליט א הזכיר אות בשיחת קודש מיוחדת עוד
באותה שבת

מי עומד מאחור
אומר הרבי מכל דבר צרי ללמוד הוראה
בעבודת ה ובודאי ממאורע גדול ומיוחד כזה
הלימוד וההוראה ממאורע זה הוא בעני כללי
ועיקרי בעבודת של בני ישראל – להביא לימות
המשיח
במה הגויי

יכולי

להיות קשורי

למשיח – כשהמשיח יבוא התנהגות תשתנה
לאתי
כמו שכתוב וכתתו חרבות
וחניתותיה למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב
ולא ילמדו עוד מלחמה החרב תהפו לאת
חפירה והחנית למזמרה לעבודת השדה מל
המשיח ישלוט בכל העמי וכשיהי סכסו בי
גוי לגוי ה יגשו למל המשיח והוא בחכמתו
הגדולה ישלי ביניה ויפתור את הסכסו ללא
מלחמה
כשראשי מדינות מחליטי ומכריזי כי
יצמצמו את כלי הנשק והתקציב הכספי המיועד
למלחמות יעבור לכלכלה הרי זה סימ ברור
שהיעוד הזה פשוט מתחיל לקרות
ליתר ביאור
כיו שנמצאי בזמ השיא של ביאת משיח
צדקנו הנה זה מל המשיח בא רואי כבר
התחלת פעולתו של מל המשיח על העמי ושפט
בי הגויי והוכיח לעמי רבי וכתתו חרבות
לאתי וגו – על ידי זה שהקב ה נות בלב
המלכי דאומות העול להחליט ולהכריז יחדיו על
דבר המעמד ומצב ד וכתתו חרבות לאתי
זה לא קרה לבד המשיח הוא זה שעשה
זאת

פסק הדי
והרבי מל המשיח שליט א מסביר
נתבונ מעט כיצד הגיעו אות מנהיגי
להחלטה מיוחדת זו
בהשקפה ראשונה אפשר לחשוב שהשכל
הישר מחייב לחיות מתו שלו וצדק ללא
מלחמות הגורמות רק הרס וחורב ובדר הטבע
ראשי הממשלות הגיעו להחלטה נבונה זו א
א נתבונ קצת בהיסטורי נגלה שההיגיו
הבריא הזה לא פעל כ לאור כל הדורות עד
היו ובדר כלל המלכי התעסקו דוקא
במלחמות למרות שג פע היו אנשי חכמי

אי לא חשבו על הרעיו עד היו
את התשובה לכ נמצא בפרשת השבוע –
משפטי התורה היא כל אלוקי לכ לא את
כל המצוות אנו יכולי להבי משפטי ה
מצוות כמו לא תגנוב ולא תרצח המובנות ג
בשכל האנושי של האד לכ רש י מפרש
ואלה המשפטי – א אלו מסיני כדי להדגיש
שה משפטי אמנ מובני בשכלנו א לא אנו
המצאנו אות חלילה ה בכבודו ובעצמו לימד
אות למשה רבינו בהר סיני יחד ע כל התורה
ומוסי להסביר הרבי מל המשיח שליט א
שאנו בכחות עצמנו לעול לא היינו יכולי
להבי את ה משפטי לא היינו יודעי שלגנוב
זה רע ולאהוב זה טוב רק בגלל שה לימד
משפטי אלו למשה וכתב אות בתורה
הקדושה אנו יכולי להבי אות ג בשכלנו
האנושי ולדעת להתנהג לפיה זאת אומרת
השכל שלנו מושפע מהשכל של התורה
ולעניננו
התורה הבטיחה שיבוא זמ בו לא יהיו
מלחמות א כל עוד לא הגיע הזמ הזה בני
האד לא יכלו אפילו לחשוב על הרעיו כעת
כשמתקרבי לזמ עליו דברה התורה וכתתו
עכשיו השכל הישר יכול
חרבות לאתי
להתעורר ולהגות את הרעיו של הסכ שלו
עולמי
וזה מה שבאמת קרה הרבי הריי צ פסק
והודיע שנשלמו כל עניני העבודה ומוכני
לקבלת פני משיח צדקנו לאחר מכ בשנת
תנש א חתמו רבני על פסק די שזכינו
להתגלות מל המשיח הלא הוא הרבי שליט א
מליובאוויטש דברי התורה האלה ה שגרמו
לאומות העול להבי את הדבר הנכו ולצאת
בהכרזה על סדר עולמי חדש

היתכ שלאחרי כל הסימני על בוא הגאולה
האמיתית והשלימה תיכ ומיד ממש עד להמאורע
דערב שבת זה שאפילו אומות העול מכריזי
שהגיע הזמ ד וכתתו חרבות לאתי – נמצאי
אנו ביו השבת קודש זה בחו לאר במקו
להמצא יחד ע כל בני ישראל מכל קצוי תבל
בארצנו הקדושה בירושלי עיר הקודש ובבית
המקדש מסובי ל שולח הערו ומוכ לאכול
לפני האד שעליו ערוכי הלוית ושור הבר ויי
המשומר
ומזה מוב גודל הצור וההכרח להוסי
ביתר שאת וביתר עוז בהעניני שמקרבי ומזרזי
ומביאי בפועל ממש את הגאולה תיכ ומיד
ממש
ובהתא לכ מבקש הרבי להוסי בעניני
המקרבי ומביאי בפועל ממש את הגאולה
נעשה משהו שקשור לשמה של הפרשה –
משפטי משפט מתנהל בי שני אנשי שאינ
מסתדרי זה ע זה אנו נשתדל למנוע זאת
לחיות ע החברי מתו שלו ואהבה ג
כשקשה
פרשתנו מדברת ג על גמילות חסדי
להלוות איש לרעהו לכ נוסי בצדקה כמו
שכתוב גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ג
את ברכת כהני שאנו אומרי כל בוקר
נשתדל לומר מתו רגש מיוחד של אהבת
ישראל וכל המעשי הטובי האלו יכריעו את
הכ ויביאו את הגאולה מיד
הרבי מל המשיח שליט א מסיי ברמז
מי ד ראשי תיבות של שלושת הדורות
האחרוני משיח מנח שמו הדור שלנו יוס
יצחק הרבי הריי צ דובער הרבי הרש ב
שבזכות תבוא הגאולה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח לעול ועד

הוראה לפועל

לזכות

הרבי מל המשיח שליט א שואל זועק
ותובע

הרבי מל המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!

רוצה למסור שיעור דבר מלכות באזור מגורי
באה ק רכז ארצי בני
רכזת ארצית בנות

בארה ב

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' אה"ק
נ עלית
כיכר מד א ת ד
פקס
טל

נית להוריד את ה דבר מלכות לנוער מידי שבוע באתר חב ד אינפו
עריכה ב מנח  zהגהה רוחנית רבני ואנשי חינו  zהגהה לשונית ב נחשו  zיו ל במסגרת מבצע ארצי ללימוד ה דבר מלכות

