
  

ּדָאס פַארּבינדונג פון עליונים מיט תחתונים ּ  
  ב"תשנ יתרושבת פרשת פון ' דבר מלכות 'לויט

  

 ט שבט"יתרו יק פרשת "עש. ה ימות המשיח"ב
 ו"תשס' ה- נפלאות וגולות סנת שהא ת' יה

  ?פַארווָאס צווֵיי מָאל

לֵיינען מיר וועגן מעמד , אין סדרה יתרו
 .ּהר סיני און לערנען די עשרת הדברות

, ַאז מיר וועלען לערנען די סדרה ואתחנן
ט 'וועלן מיר געפינען ַאז משה רבינו חזר

ּאיּבער אין די אֹויערן פון דער פָאלק אֹויף די 
ּאון טַאקע די דברות ווָאס אין . עשרת הדברות

" דברות הראשונות"ּסדרה יתרו רופן זיך ָאן 
ּאון די ווָאס אין סדרה , )די ערשטע דברות(

די לעצטע " (דברות האחרונות"ואתחנן 
 ).דברות

יעדער פרט אין תורה ַאנטהַאלט ַא 
איז ניטא סתם 'ס, ּאדַייטונגטיפער ּבַ
הַיינט פַארווָאס דערׁשַיינען עשרת . ּטָאפלטקַייט

 ?הדברות צווֵיי מָאל

געפינט מען , ּגיט ַא קוק אין חומש'ַאז מ
" דברות הראשונות"ּקלֵיינע שינויים צוויׁשן די 

ווָאס דָאס ". דברות האחרונות"און די 
ַאן ַא איז פַאר'ּפַארׁשטַארק דעם ָאפלֵייג ַאז ס

ּגרונטיקער אונטערׁשֵייד צוויׁשן זֵיי ּ הָאט מען . ּ
 .ּבמילא ווָאס צו פָארׁשן

  ּדער קענטיקער אונטערׁשֵייד

ּעשרת הדברות זַיינען דער עיקר און דער 
ּגרונד פון גַאנץ תורה איז במילא קלָאר ַאז . ּ

ּדי טָאפלטקַייט ּברענגט ַארֹויס צווֵיי 
 .ַאלגעמֵיינע ענינים אין תורה

א ּבַאמערקט "דער רבי מלך המשיח שליט
ּאונז גָאר ַא קענטיקער אונטערׁשֵייד צוויׁשן די  ּ ּ

די . ּדברות הראשונות און די דברות האחרונות
דברות הראשונות הָאט געזָאגט דער 

וידבר אלוקים את כל ", אֹויּבערׁשטער ַאלֵיין
ּאון די דברות ". הדברים האלה לאמר

ּגעווָארן דורך משה  ָאגטהאחרונות זַיינען געז
פַארַאן ַא 'איז ׁשֹוין קלָאר ַאז ס. רבינו

ּגרונטיקער אונטערׁשֵייד צוויׁשן די צווֵיי  ּ ּ
קען דָאך ניט פַארגלַייכן 'מ. סָארטן דברות

ּס רֵייד און די 'ּצוויׁשן דעם אֹויּבערׁשטנ
 .ּטע רֵייד פון משה'חזר'איּבערגע

, ין איזּווָאס איז געּבליּבן צו פַארׁשטֵי
? ט משה אֹויף די דברות'פַארווָאס טַאקע חזר

ּווָאס גיט ער צו אֹויף דעם ווָאס מיר הָאּבן 
 ?ּגעהערט פון דעם אֹויּבערׁשטן ַאלֵיין

. דַארף הָאּבן ּבֵיידע'ווַייזט אֹויס ַאז מ
פַארַאן ַא מעלה אין דעם ווָאס דער 'ס

ּאון פַארַאן ַא , אֹויּבערׁשטער זָאגט די תורה
ּאון דָאס איז . ט איּבער'מעלה ווען משה חזר

א "ווָאָ◌ס דער רבי מלך המשיח שליט
 .ערקלערט אין די שיחה

  ּדי תורה און דער וועלט

ּקען מען קוקן פון צווֵיי , אֹויף תורה ּ
 דער –ּפון אֵיין זַייט . ּריכטונגען

ּאון פון דער ַאנדער זַייט , אֹויּבערׁשטער  מיר –ּ
 . דָא אין וועלטווָאס געפינען זיך

ּלערנט תורה מוז מען וויסן און 'ַאז מ ּ
געדֵיינקן ַאז דָאס איז ַא הֵייליגע תורה ווָאס 

ּאיז געגעּבן געווָארן צו אונז פון ּ דעם  ּ
אורייתא וקודשא בריך הוא ", אֹויּבערׁשטן
ּ די תורה און דער אֹויּבערׁשטער –" כולא חד

גט אין איר ַאלץ ווָאס ווערט געזָא.  אֵיין זַאך–
אֹויך אֹויּב מיר , ּאיז אמת און קודש קדשים



  
די תורה איז ַא געטלעכער . פַארׁשטֵייען ניט

ׂשכל ווָאס מיר דַארפן זיך מתבטל זיין פַאר 
 .אים

לערנט תורה דער אֹויּבערׁשטער 'ַאז מ
ּביז ַאז די רֵייד , ַּאנטפלעקט זיך אזֹוי פיל

ּקומען ארֹויס פון אונזער מֹו ווָאס ּ יל זַיינען ּ
שכינה "אזֹוי ווי ּבַיי צדיקים ! 'ממש דבר ה

ּענלעך דערצו איז דָא , "מדברת מתוך גרונו
 .ּבַא יעדן אידן ווָאס לערנט תורה

, ּפון צווֵייטן זַייט דַארפן מיר הָארעווען
שכל ּביז דעם  ּאונזער פַארׁשטֵיין די תורה אין

יעדער זַאך הָאט ַא סיבה ) כמעט. (לעצטן פרט
ווַייל , ּאון ַא טעם ווָאס מיר קענען פַארׁשטֵיין

ּתורה איז געגעּבן געווָארן צו אונז ּצו אונזער , ּ ּ
אמת טַאקע די תורה איז . אֵייגענער שכל

ּהֵייליג און וואונדערליך ָאּבער דער , ּ
אין אֹויּבערׁשטער הָאט איר ַארָאפגעּברַאכט 

ּאון די תורה ווַייזט אונז ָאן .דעם וועלט  ווי ּ
ּצו זיך פירן אין אונזערע פריווַאטע ענינים ּ ּ ,

ּדיקער און נידעריקער 'ּמַאכן פון דער גשמיות
 .ּוועלט ַא דירה צו דעם אֹויּבערׁשטן

ּאזֹוי אֹויך אין דעם ענין פון משיח 
ּווָאס דָאס איז דָאך דער צוועק פון , וגאולה

 :זַיינען פַארַאן צווֵיי זַייטן, מתן תורה

אין דער גאולה האמיתית , ין זַייטּפון אֵי
והשלימה וועט דער אֹויּבערׁשטער זיך 

ַאלע וועלן אים . ן תוקף'ן גַאנצ'ַּאנטפלעקן מיט
ּקענען און וועלן אֹויספירן זַיין רצון 

ּאון פון צווֵייטן זַייט וועט . פרֵיילעכערהֵייט ּ
ּדָאס ניט געׁשען צו נשמות אין גן עדן און  ּ

דָאס וועט געׁשען , ילותניט אין עולם האצ
ּדיקע מענטׁשן ווָאס עסן און 'גשמיות, ּמיט אונז
דָא אין עולם הזה הגשמי ווי ער , טרינקען

ּדער וועלט וועט זיך ניט ענדערן און , איז
 .דיקער'ניט ווערן ַא רוחניות

דיקער וועלט וועט 'דוקא אין דער גשמיות
ּדער אֹויּבערׁשטער זיך ַאנטפלעקן מיט דער 

ּנצער תוקף און עס וועט זַיין פַאר אים ַא גַא
 .דירה בתחתונים

ּאון ַאז , ַאז דער אֹויּבערׁשטער רעדט
  משה רעדט

ּדָאס איז דער אונטערׁשֵייד צוויׁשן די 
עשרת הדברות ווָאס זַיינען געזָאגט געווָארן 

ּ פון דער מֹויל פון דעם – מפי הגבורה ּ
הדברות ווי ּאון די עשרת , אֹויּבערׁשטן ַאלֵיין

 .משה הָאט זֵיי געזָאגט

ווען דער אֹויּבערׁשטער הָאט געגעּבן די 
' אנכי ה"ּתורה אֹויף ּבַארג סיני און געזָאגט 

ּהָאט ער זיך ַאנטפלעקט אין דעם , "אלוקיך
ַאלע אידן הָאּבן געזען די קולות . גַאנצן תוקף

ּאון הָאּבן פַארׁשטַאנען ַאז דָאס איז דעם 
ס תורה ווָאס יעדער ווָארט אירע 'נאֹויּבערׁשט
ּאון פון דעמָאלט ָאן יעדער איד . איז הֵייליג ּ

ּווָאס לערנט תורה איז זוכה און זָאגט דעם 
דָאס איז ַא גרויסע און א . ממש' דבר ה

 .ּוואונדערלעכע מעלה

ווען אידן הָאּבן , ן זַייט'ָּאּבער פון צווֵייט
פרחה ס קול איז 'געהערט דעם אֹויּבערׁשטנ

זֵייערע נשמה הָאט זיך ארֹויס (נשמתם 
. ּאון זֵיי זַיינען כמעט געׁשטָארּבן) געּבליען

ּווַייל אונזער נידעריקער וועלט ּבַאנעמט ניט 
ַּאזַא גרֹויסער ַאנטפלעקונג ּאון מיר הָאּבן דָאך . ּ

געלערנט ַאז דער תכלית איז ַאז ַאלץ זָאל 
ָּאנקומען צו אונז אין דער גשמיות ּ דיקער 'ּ

 !וועלט

הָאט משה רבינו , דעריּבער
משה . ט אֹויף די ַאלע דברות'חזר'איּבערגע

ער . רבינו איז ניט ַא געווֵיינלעכער מענטש
מחציו : "דָאס הֵייסט, "איש האלוקים"איז 

ּפון זַיין " (מחציו ולמעלה אלוקים, ולמטה איש
ּהַאלּב און אונטן  איז ער –אין זַיין גוף . ה.ד, ּ

ּאון פון זַיין הַאלּב און אֹויּבן, נטשַא מע ּ . ה.ד, ּ
ווָאס מֵיינט ,  איז ער ַא גָאט–אין זַיין נשמה 

ּאון דעריּבער ). ּ בטל צו דעם אֹויּבערׁשטן–
ּקען ער פַארּבינדן אונז מיט דעם אֹויּבערׁשטן 
ּאון העלפן אונז כדי ַאז מיר זָאלן קענען  ּ

 .אֹויספירן זַיין רצון

ּט אונז דעם כח ַארַיין צו משה רבינו גי ּ



  

 

 

פַארׁשטֵיין די . דרינגען די תורה אין וועלט
לערנען ווי אזֹוי , ּתורה אין אונזער שכל

טעגלעכע -דַארפן מיר זיך פירן אין טָאג
ּאון ַאז דער גַאנצער וועלט זָאל זיך , לעּבן

 .דיקער וועלט'איּבערקערן אֹויף ַא גאולה

די , הדברותאזֹוי פַארּבינדן זיך די עשרת 
ּאון ּברֵיינגען ַארַיין , ּערׁשטע און די לעצטע

ּדעם גרֹויסן געטלעכן ַאנפלעקונג אין דער  ּ
 .דיקער וועלט'גשמיות

  !איצטער איז דער צַייט

ּמתן תורה איז געווען טַאקע פון לַאנג 
ָאּבער די ענינים זַיינען ריכטיק אֹויך , ּצוריק
י עשרת דער אֹויּבערׁשטער זָאגט ד! הַיינט

ּאון אֹויך , נַיי-דָאס-ּהדברות יעדן טָאג פון
דָאס איז , משה רבינו איז דָא אין יעדער דור

ּדער רבי נשיא הדור ווָאס העלפט אונז ארֹויס 
ּאון גיט כחות צו פַארׁשטֵיין די תורה און  ּ ּ

ּאון ַאלץ צוליּב אֵיין צוועק . אֹויספירן איר ּ– 
 .ן'ּצו ּברענגען משיח

ר וועלן נעמען אין רעכנונג ַאז אֹויּב מי
ּאונזער דור איז ַא ספעציעלער דור דער , ּ

וועלן מיר , ּערׁשטער דור פון דער גאולה
ּפַארׁשטֵיין ַאז איצטער איז ספעציעל וויכטיג 
, ּאֹויסצופירן ווָאס מיר הָאּבן ערׁשט געלערנט

ווָאס , ן'ּווַייל דָאס איז דער צַייט פון משיח
 .ש גלַייךּגֵייט קומען ממ

דער רבי ? ּווען קומט ער? ווער איז משיח
א געפינט אֹויף דעם ַאן "מלך המשיח שליט

ד איז ראשי "מי: 'מיד'אינעם ווָארט ָּאנדַייטונג 
. דורם, יוסף יצחק, תיבות משיח מנחם שמו

 זוכה זַיין אין דער דור וועט: ווָאס לָאזט הערן
ּזכות פון די פעולות פון דעם רבי ּצ צו "ן ריי'ּ

ן מלך המשיח 'ּדעם גרֹויסן גילוי פון דעם רבי
 .ווָאס זַיין נָאמען איז מנחם

  ס'תכל

אין מתן תורה הָאּבן מיר זיך ַאלע 
ווי (ּצוזַאמען פַארזַאמלט כאיש אחד בלב אחד 

אֹויך הַיינט , )אֵיין מענטׁש מיט אֵיין הַארץ
ּדַארפן מיר פַארזַאמלן ַאלע אונזערע כחות 

ּצוגעּבן אין . ינען דעם אֹויּבערׁשטןּאֹויף צו ד
) מיט ַא ׁשרעק" (באימה וביראה"לימוד התורה 

 ווַייל ממש יעצט רעדט דער אֹויּבערׁשטער –
ּדורך אונזער מֹויל ּ. 

יעדער אֵיינער : ּאון נָאך ַא וויכטיגע זַאך
ּפון אונז זָאל משפיע זַיין אין די נָאענטע טעג  ּ

ּצו צוגעּבן אין ) סווֵייניקסטנ(אֹויף צען אידן  ּ
 . ומצוותתורה

א "דער רבי מלך המשיח שליט
ּאונטערׁשטרַייכט ַאז דָאס איז ַא הוראה צו  ּ
ּיעדער אֵיינער און אֵיינע פון אידן אין אונזער  ּ ּ

ּספעציעל צו . ּמענער פרֹויען און קינדער, דור ּ
ּדי ווָאס זַיינען צוגעּבונדן צום רבי ּ ן מלך 'ּ

 געפינען זיך ּבַיי אים אין ּא און"המשיח שליט
ַּאז זֵייערע אֹויפפירונג ווירקט אֹויף אידן , 770

דַארפן זֵיי זיך . אין דער גַאנצער וועלט
ּספעציעל ּבַאמיען אין די ַאלע ענינים אֹויף 

 .וועלכע דער רבי רעדט

      

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
  !לעולם ועד
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