ב"ה ימות המשיח .עש"ק פרשת משפטים כ"ו שבט
הי' תהא שנת סגולות ונפלאות  -ה'תשס"ו

די גאולה איז שׁ וֹ ין אין וועלט
לויט 'דבר מלכות' פון שבת פרשת משפטים תשנ"ב

רדנונג
אַ ניַיער וועלטישער אָ
ּ
ֵילונג:
מ'וועט אָ נפאַ נגען מיט אַ דערצי ּ
צוריק ,מיטוואָ ך ,פרשה משפטים,
 14יאָ ר ּ
פון ארצות הברית ג'אָ רג'
האָ ט דער אָ נפירער ּ
אַ
געגעבּ ן
ערשטער(
ׁ
)דער
בּ וש
ספעציעלע רעדע אין
און
איבּ עראַ ׁשנדיקע
ּ
ּ
פון דער אַ מעריקאַ נער פאָ לק .אין
פאָ רנט
ּ
ֹ
זיַינע ריֵיד האָ ט ער אָ נגעזאָ גט
אויף אַ
פון
נטווינקלונג
רמינערונג אין דעם אַ
פאַ
ּ
ּ
ּ
צו וויסן אַ ז דער
און האָ ט געגעבּ ן ּ
געווערּ ,
צוליבּ
נוצט ווערן ּ
איבּ עריקער געלט וועט בּ אַ ּ
און זיַין
פון דאָ ס פאָ לק
ַיזונג
דעם בּ אַ ּ
ּ
ּ
שפי ּ
עסערונג.
פאַ רבּ
ּ
אין יענער וואָ ך ,פריַיטיג ,איז געשען
סירונג וואָ ס איז
נאָ ך אַ איבּ עראַ ׁשנדיקער פאַ
ּ
וועלטישע
ׁ
איַינגעטאָ קט געוואָ רן אין די
רגעקומען אַ ן
היסטאָ ריע .אין ניו-יאָ רק איז פאָ
ּ
און חשוב'ע
גרויסע
ֹ
פון
מלונג
ּ
ּ
איַינזאַ ּ
פרעמיער-מיניסטאָ רן ,דער איבּ עראַ ׁש ּונג איז
פון
געווען דער
פון די פרעזידענט'ן ּ
טרעפונג ּ
ּ
גרויסע-מאַ כטע(
די צוויֵי גרעסטע מעצמות ) ֹ
און
רוסלאַ נד(
ּ
אין וועלט ,ראַ טנפאַ רבּ אַ נד ) ּ
פון צענדליקע
ארצות הברית .אין פאַ ֹ
רלויף ּ
צווישן זיֵי אַ
ּ ׁ
יאָ רן איז געווען

שווערע

און
ַינטשאַ פטלעכקיַיט,
ׁ
און פי
סטישקיַיט
ׁ
עלאַ
ּ
ּ
סירונג האָ בּ ן זיֵי אָ ּפגעמאַ כט
אין יענער ּפאַ
ּ
ַינדשאַ פט.
צווישן זיך אַ פרי ׁ
ּ
צוזאַ מענפאָ ר האָ ט
פון דעם ּ
לוס ּ
דער בּ אַ ׁש ּ
ַינדרוק :די
איבּ ער געלאָ זט אַ מעכטיקער אי
ּ
אויף אַ
יפגערופן ֹ
או
פרעמיער-מיניסטאָ רן האָ בּ ן ֹ
ּ

צווישן די מדינות אין וועלט.
ניַיע תקופה ּ
אַ לע מדינות פאַ רמינערן די געווער ,הערן
און אַ רבּ עטן אין
ֹ
אויף די וועלטישע קריגעןּ ,
נוצן
אַ מיטבּ אַ טי
צו ּ
און אין איֵיניקיַיט ּ
ֵיליקונג ּ
ּ
פון
גוטסהיַיט ּ
צוליבּ די ּ
די שותפות'דיקע כחות ּ
ׁ
די גאַ נצע
מענטשהיַיט) .ווי ס'איז געווען אין
צונאַ מי אין ּתאַ ילאַ נד – אַ לע מדינות
דעם ּ
צו העלפן(.
צוגעשטעלט ֹ
האָ בּ ן זיך ּ ׁ
ארויס ּ
וואָ ס מיט אַ מאָ ל בּ אַ האַ נדלן מיר זיך מיט
אַ זעלכע

סירונגען?
ּפאַ
ּ

פשוט,

וויַיל

די

סירונגען האָ בּ ן זוכה געווען אַ ז דער רבי
ּפאַ
ּ
מלך המשיח שליט"א האָ ט זיֵי דערמאָ נט אין אַ
ספעציעלע היֵיליגע שיחה נאָ ך אין יענע שבת.
ּ

אונטער?
ווער שׁ טיֵיט ּ
פון יעדער זאַ ך דאַ רף
זאָ גט דער רביּ :
ַיזונג אין עבודת
מען אַ ֹ
רויס לערנען אַ ן אָ נווי ּ
און
גרויסער
ֹ
פון אַ זאַ
און זיכער
ה',
ּ
ּ
ּ
און דער
סירונג! דער
ספעציעלער ּפאַ
ּ
לערנונג ּ
ּ
ּ
סירונג איז אין דעם
פון אָ ט דעם ּפאַ
ּ
ַיזונג ּ
אָ נווי ּ
און וויכטיגסטן ענין אין דער עבודה
ֹ
הו ּיפט ּ
פון אידן – להביא לימות המשיח.
ּ
צוגעבּ ּונדן
מיט וואָ ס קענען די גויים זיַין ּ
קומען וועט
צו משיח'ן? – ווען משיח וועט ּ
ּ
אופפירונג זיך ענדערן ,ווי עס ׁשטיֵיט
ּ
זיֵיער ּ
"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
מלחמה" .דער ׁשווערד וועט זיך איבּ ערקערן
אויף אַ
און די לאַ נצע ֹ
ֹ
אויף אַ לאָ ּפאַ טעּ ,
צוליבּ די אַ רבּ עט אין פעלד.
צוויַיגןׁ -שער
ּ

מלך

וועט

המשיח

הערשן
ׁ

איבּ ער

אַ לע

קריגעניש
ׁ
און אַ ז ס'וועט זיַין אַ
פעלקערּ ,
צו
ּ ׁ
צווישן צוויֵי פעלקער וועלן זיֵי ווענדן ּ
גרויסע
ֹ
און ער מיט זיַינע
מלך המשיח
ּ
און
ּ ׁ
צווישן זיֵי ּ
קלוגשאַ פט וועט שלום מאַ כן ּ
ׁ
וועט ליֵיזן דעם
קריגעניש אָ ן קיֵין מלחמה.
און
פון מדינות בּ אַ שליסן ּ
ווען אָ נפירערס ּ
אויף אַ ז זיֵי וועלן פאַ רמינערן די
ֹ
רופן
ּ

געזונטער געדאַ נק
אויסגעפינען אַ ז אָ ט דער
ֹ
ּ
ֹ
האָ ט ניט געאַ רבּ עט
פון
אזוי אין פאַ ֹ
רלויף ּ
און בדרך כלל האָ בּ ן
אַ לע דורות ביז היַינטּ ,
מפן,
די קעניגס זיך פאַ רנעמט דוקא מיט קאַ ּ
אויך אַ מאָ ל זיַינען געווען
טראָ ץ דעם וואָ ס ֹ
מענטשן .ווי האָ בּ ן זיֵי ניט געטראַ כט
ׁ
קלוגע
ּ
אויף דעם געדאַ נק בּ יז היַינט?
ֹ
אויף דעם וועלן מיר
ֹ
דעם ענטפער

ודזשעט וואָ ס איז
ׁ
און אַ ז דער געלט-בּ
געווערּ ,
אויף
אויף מלחמות וועט איבּ ערגיֵין ֹ
בּ אַ ׁשטימט ֹ

תורה איז אַ געטלעכער שׂ כל ,דעריבּ ער ניט

ַיזונג ,איז דאָ ס אַ קלאָ רער סימן אַ ז
בּ אַ ׁשפי ּ

רשטיֵין' .משפטים'
אַ לע מצוות קענען מיר פאַ ׁ

ׁ
הויבּ ט זיך אָ ן
געשען ווערן!
דער יעוד פשוט ֹ

און לא תרצח
זיַינען מצוות ווי לא תגנוב ּ
אויך אינעם
ֹ
רשטאַ נדיק
וואָ ס זיַינען פאַ ׁ

ליתר ביאור:

געפינען אין היַינטיקער סדרה – משפטים .די

כיון שנמצאים בזמן השיא של ביאת משיח

מענטשן .דעריבּ ער
ׁ
פון דעם
ׁ
מענטשלעכן שכל ּ
איז רש"י מפרש "ואלה המשפטים – אף אלו

התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים,

צו
מסיני" ) ֹ
פון סיני( .כדי ּ
אויך די זיַינען ּ
אונטערשטריַיכן אַ ז די 'משפטים' זיַינען טאַ קע
ׁ
ּ

צדקנו" ,הנה זה מלך המשיח בא" ,רואים כבר
"ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו
חרבותם לאתים וגו'" – על ידי זה שהקב"ה נותן
בלב המלכים דאומות העולם להחליט ולהכריז
יחדיו על דבר המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם
לאתים".
פון זיך ,משיח איז
ׁ
דאָ ס איז ניט
געשען ּ
דער וואָ ס האָ ט עס געטאָ ן.

דער פסק דין

אונזער שכל ,אָ בּ ער ניט
פאַ ׁ
רשטאַ נדיק אין ּ
מיר האָ בּ ן זיֵי דערפינדן חלילה ,דער
צו
ערשטער אַ ליֵין האָ ט זיֵי געלערנט
אויבּ ׁ
ֹ
ּ
צוזאַ מען מיט די
משה רבינו אין בּ אַ רג סיני ּ
גאַ נצע תורה.
און דער רבי מלך המשיח שליט"א
ּ
אונזערע כחות
ערקלערט ָ
נאך ,אַ ז מיר מיט ּ
רשטיֵין די
וואָ לטן קיֵינמאָ ל ניט געקענט פאַ ׁ

און דער רבי מלך המשיח שליט"א
ּ
ערקלערט:
לאָ מיר זיך נאָ כדענקן אַ בּ יסל ווי אַ ֹזוי
צו אָ ט דער
זיַינען אָ
נגעקומען יענע ָאנפירערס ּ
ּ
לוס.
ּ
ספעציעלער בּ אַ ׁש ּ
נאויפיק קען מען מיֵינען ,אַ ז דער
אויבּ ֹ
ֹ
רשטאַ נד איז מחייב אַ ז מ'זאָ ל
גליַיכער פאַ ׁ
און
פון שלום
צושטאַ נד
ּ ׁ
לעבּ ן אין אַ
ּ
ּ
גערעכטיקיַיט אָ ן קיֵין מלחמות וועלכע

געוואוסט אַ ז
'משפטים'; מיר וואָ לטן ניט
ּ
גוט.
און ליבּ האָ בּ ן איז ּ
גנב'ענען איז ׁשלעכט ּ
ערשטער האָ ט געלערנט
אויבּ ׁ
נאָ ר וויַיל דער ֹ
געשריבּ ן
ׁ
און האָ ט זיֵי
צו משה'ן ּ
די 'משפטים' ּ
רשטיֵין
אין די היֵיליגע תורה ,קענען מיר פאַ ׁ
און
ׁ
אונזער
זיֵי ֹ
מענטשלעכן שכל ּ
אויך מיט ּ
אונזער
וויסן זיך פירן ֹ
לויט זיֵי .דאָ ס היֵיסטּ :
פון תורה.
פון דעם שכל ּ
שכל איז בּ אַ ווירקט ּ
אונזער ענין:
און וועגן ּ
ּ

און אַ חורבן,
צעש
ׁ
ראורזאַ כן נאָ ר אַ
טערונג ּ
ּ
פאַ ּ
און אין דרך הטבע זיַינען די פרעמיער-
ּ

קומען
צוגעזאָ גט אַ ז ס'וועט ּ
די תורה האָ ט ּ
אַ ציַיט אין וועלכע ס'וועט ניט זיַין קיֵין

קלוגער
צו אָ ט דער
מיניסטאָ רן אָ
ּ
נגעקומען ּ
ּ
אויבּ מיר וועלן זיך אַ בּ יסל
לוס .אָ בּ ער ֹ
בּ אַ ׁש ּ

מלחמות ,אָ בּ ער כל זמן אַ ז ס'איז נאָ ך ניט

צוקוקן
ּ ּ

אין

די

היסטאָ ריע,

וועלן

מיר

דער ציַיט,

האָ בּ ן

מענטשן ניט
ׁ

געקומען
ּ
אויף דעם געדאַ נק.
געקענט אפילו טראַ כטן ֹ

צו דעם ציַיט
איצטער אַ ז מ'דערנענטערט זיך ּ
אויף וועלכע די תורה האָ ט גערעדט "וכתתו
ֹ
חרבותם לאתים" ,יעצט ,דער גליַיכער שכל

ומביאים בפועל ממש את הגאולה תיכף ומיד
ממש.
צו
נטשפערכנדיק
אַ ׁ
דערצו ,בּ עט דער רבי ּ
ּ
און
צוגעבּ ן אין די ענינים וואָ ס דערנענטערן ּ
ּ

און דענקן דעם געדאַ נק
קען זיך דערוועקן ּ
פון אַ וועלטיקער שלום-אָ ּפמאַ ך.
ּ

בּ רענגען בפועל ממש די גאולה .וועלן מיר

געשען!
ׁ
און דאָ ס איז וואָ ס ס'איז טאַ קע
ּ
און האָ ט
דער רבי ריי"צ האָ ט אָ ּפגע'פסק'נט ּ

צו דער נאָ מען
טאָ ן ּ
עפעס וואָ ס איז פאַ רבּ ּונדן ּ
משפט גיֵיט אָ ן
ׁ
פון דער סדרה – משפטים .אַ
ּ

געווארן אַ לע
ָ
יפגערופן אַ ז ס'זיַינען נשלם
או
ֹ
ּ
צו קבלת פני
און מ'איז גריֵיט ּ
עניני עבודה ּ

מענטשן וואָ ס אָ רדנען זיך ניט
ׁ
צווישן צוויֵי
ּ ׁ
איַין איֵינער מיטן צוויֵיטן .מיר וועלן זיך

משיח צדקנו .דערנאָ ך אין יאָ ר תנש"א האָ בּ ן

ֹ
יסצומיַידן ,לעבּ ן מיט די
בּ אַ מיען דאָ ס
או ּ

אויפן פסק דין אַ ז מיר האָ בּ ן
גע'חתמ'ט רבנים ֹ

אויך ווען
און ליבּ ׁשאַ פט ֹ
פריַינט מיט פרינדן ּ
ס'איז שווער.

פון מלך המשיח
צו די התגלות ּ
זוכה געווען ּ
ׁ
וואָ ס ער איז דער ליובּ אַ
וויטשער רבי שליט"א.
די דברי תורה זיֵי זיַינען די וואָ ס האָ בּ ן
רשטיֵין
צו פאַ ׁ
ראורזאַ כט די אומות העולם ּ
פאַ ּ
ארויסגיֵין מיט אַ ן
ֹ
און
דער ריכטיקער זאַ ךּ ,
רדנונג.
וועלטישער אָ
ׁ
אויף אַ ניַיער
יפרוף ֹ
ֹ
ּ
או ּ

אויף גמילות
אויך ֹ
אונזערע סדרה רעדט ֹ
ּ
חסדים ,ליַיען איֵינער דעם צוויֵיטן ,דעריבּ ער
צוגעבּ ן אין צדקה ווי עס ׁשטיֵיט
וועלן מיר ּ
"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה" )אַ
גרויסע איז צדקה וואָ ס דערנענטערט די
ֹ
אויך די 'ברכת כהנים' וואָ ס מיר זאָ גן
גאולה(ֹ .

ַיזונג לפועל
אַ ן אָ נווי ּ
דער רבי מלך המשיח שליט"א פרעגט,
און מאָ נט:
ׁשריַיט ּ
היתכן שלאחרי כל הסימנים על בוא הגאולה
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש ,עד להמאורע
דערב שבת זה שאפילו אומות העולם מכריזים

יעדער מאָ רגן אינדערפרי וועלן מיר זיך
ספעציעלער געפיל
אָ ׁ
נשטרענגען זאָ גן מיט אַ ּ
און די אַ לע מעשים טובים
פון אהבת ישראלּ .
ּ
פון דעם וואָ ג(
וועלן איבּ ערוועגן דעם ׁשאָ ל ) ּ
און וועלן בּ רענגען די גאולה גליַיך!
ּ

שהגיע הזמן ד"וכתתו חרבותם לאתים" – נמצאים

און דער רבי מלך המשיח שליט"א
ּ
ַיטונג :מי"ד איז
פאַ רענדיקט מיט אַ ן אָ נדי ּ

להמצא יחד עם כל בני ישראל מכל קצוי תבל,

פון די דריַי לעצטע דורות .משיח
ראשי תיבות ּ
אונזער דור( ,יוסף יצחק )דער רבי
מנחם שמו ) ּ

אנו ביום השבת קודש זה בחוץ לארץ ,במקום
בארצנו הקדושה ,בירושלים עיר הקודש ובבית
המקדש ,מסובים ל"שולחן הערוך ומוכן לאכול
לפני האדם" ,שעליו ערוכים הלויתן ושור הבר ויין

ריי"צ( ,דובער )דער רבי רש"ב( וואָ ס איז
קומען די גאולה.
זיֵיערע זכות וועט ּ

המשומר!

z z z

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

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד!
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