
מעניין לציין כי:
חודש תמוז הוא חודש הגאולה1

י"ב – י"ג תמוז הוא חג הגאולה2 
ג' תמוז הוא יום "אתחלתא דגאולה"3, יום "ישועה והצלה"4

לפי בעל התניא5 הכוונה בהכרזת: "דוד מלך ישראל חי וקיים" היא על 
שהוא  בתקופה  גם  וקיים  חי  שהוא  דוד  של  מזרעו  שבא  המשיח  מלך  

נעלם ונסתר. 

מאות רבנים פסקו שלרבי מליובאוויטש יש את כל הסימנים של משיח בן 
דוד )להורדת הפסק דין6(. הרבי בעצמו אישר את פסק הדין7. הרבי גם 
נבא שדורנו הוא דור הגאולה8. ברור אם כן, שהרבי נשיא דורנו הוא מלך 
מוגדר  אינו  המשיח  שמלך  ברור  הנ"ל  התניא  בעל  דברי  ולפי  המשיח. 

כאחד שבא מעולם הבא אלא כצדיק חי וקיים )למרות היותו נסתר(. 

הבה נשים בחודש גאולה זה דגש מיוחד על מצוות קידוש לבנה ביתר 
מלך,  הדרת  עם  ברוב  עיר,  של  ברחובה  ושמחה.  וביתר  התלהבות 
בבגדים נאים ומתוך שירה וריקודים9. והעיקר מתוך כוונה מיוחדת לזירוז 
הגאולה וביאת מלך המשיח בפועל ממש. וכפי שמסיימים בקידוש לבנה 
ובקשו את ה' א-לוהיהם ואת דוד  "ויתקיים בנו מקרא שכתוב:  במילים: 

מלכם, אמן!"

כולנו:   ורבינו נכריז  מורנו  אדוננו  "יחי  וקיים",  חי  ישראל  מלך  "דוד 
הרבי  כי  פשוטה  באמונה  ועד."  לעולם  המשיח  מלך 
נזכה  ממש  ומיד  ותיכף  וקיים  חי  דורנו  נשיא  שליט"א 
הן  זו ראשי התיבות שלה  ובמיוחד ששנה  להתגלותו. 
עצמותו ית' – התגלות ה' בעולם עם  זה  שנת  תהיה  היו 

הרבי שליט"א בראשנו, בגאולה השלמה מיד ממש! 

בוא נבין...
                          מעבר לדף!

מדוע נחשבים 
"ג' תמוז", "י"ב-י"ג תמוז" 

ל"ימי גאולה"?

מקורות:
ה"דבר  מתוך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי   .1

מלכות" קורח-ג' תמוז התנש"א, ס"ח. 

ב"דבר  שליט"א  הרבי   ,99 עמ'  המנהגים  ספר   .2
ריבוי  ובעוד  מלכות" קורח-ג' תמוז התנש"א, ס"א 

מקומות.

תמוז  קורח-ג'  מלכות"  ב"דבר  שליט"א  הרבי   .3
התנש"א, ס"א ובספר המנהגים עמו' 98 מובא כי: 
בו מכמה צדדים  יש  יום השלישי בתמוז   ..."
שמחה יתרה מאשר י"ב-י"ג תמוז" ובעמו' 99 
קבע  "לא  הריי"צ  שהרבי  למרות  כי  מובא  )שם( 
את ג' תמוז ליו"ט... אומנם התקשרות חסידים 
לרבי – נשיא – צריכה להיות בכל מה שהוא... 
את  גם  לחוג  עליהם  חסידים  נ"ל אשר  ולכן 

יום הג' בתמוז." 

סוף  ח"י,  חלק  שיחות  בליקוטי  שליט"א  הרבי   .4
תמוז  בי"ב  "הגאולה  חופשי(:  )בתירגום  ס"ה 
גילתה באמת שיום ג' תמוז הוא )לא התחלה 
של גלות( שלב ראשון בגאולה – זה הוא יום של 
וההצלה  ויותר מזה: הישועה  והצלה;  ישועה 
הרבי  השתחרר  )כאשר  היום  של  )חסדים( 
מהמאסר(, זה, בפרטים מסוימים, יותר חידוש 

מאשר י"ב תמוז )שהייתה רק גאולה מהגלות(.
5. מאמריו על נביאים עמו' ס.  

ניתן להשיג ה'פסק-דין' אצל הרב יצחק ליפש,   .6
או   6064 ת.ד.  בצפת  חב"ד  אגודת  צעירי  מנהל 

www.hageula.com/moshiach/psak :באתר

"יחי  הכרזת  את  ועודד  נ"ב,  משפטים  ש"פ   .7
אדוננו" בשידורים חיים לעיני מליוני צופים ועוד.

8. באתי לגני תשי"א ועוד.
ריקודין  שמחות  "עושין  בשו"ע:  הרמ"א  לשון   .9

בקידוש החודש דוגמת שמחת נישואין".
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בוא נבין...
מדוע נחשבים 

"ג' תמוז", "י"ב-י"ג תמוז" 
ל"ימי גאולה"?

ג' בתמוז נקבע ל"אתחלתא דגאולה" משום 
התחילה  שנים,   90 לפני  תרפ"ז,  תמוז  שבג' 
גאולתו של רבי יוסף יצחק, הריי"צ, הרבי ה-6 
לבית חב"ד, ממאסרו ברוסיה הסובייטית. בכל 
הקשיים שהערימו שונאי ישראל ברוסיה, הוא 
מסר את נפשו ללא שאלות ותהיות. בעקבותיו 
בכפם  נפשם  ששמו  חסידים  מאות  עוד  צעדו 
והכפירה, על מנת לחזק  מול משטר העריצות 
את היהודים והיהדות בכל רחבי ברית המועצות. 

היהדות,  הפצת  ב"עוון"  נאסר  הריי"צ  הרבי 
והוציאו עליו גזר-דין מוות. בג' בתמוז בוטל גזר 
ימים ספורים,  והוא נשלח לגלות. כעבור  הדין, 
לגמרי,  הרבי  השתחרר  בתמוז,  וי"ג  בי"ב 
הגאולה  התחילה  תמוז  בג'  שכבר  אז  התברר 
של הרבי הריי"צ. לאחר שהשתחרר, הוא כתב: 
תמוז,  בי"ב  הקב"ה,  גאל  בלבד  אותי  "לא 
הקדושה,  תורתנו  מחבבי  כל  את  אם  כי 
שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל 
יכונה". במילים אלו קבע כי  הגאולה היא לא 
זה  יום  יהודי.  לכל  גאולה  זוהי  אלא  שלו,  רק 
ומי  מה  כל  על  להתגבר  יהודי  לכל  כוח  נותן 
ה'.  רצון  את  לקיים  לו  ומפריע  בדרכו  שעומד 
יהיה  הטבע  בדרך  שגם  בהמשך  גרם  זה  נס 
שינוי בתפיסתם של הקומוניסטים, עד לנפילת 
משטר העריצות לגמרי כיום. נפילת הקומינזם 
בה  נחשבת לסימן מובהק לביאת המשיח, 
יפלו משטרי הכפירה, האמונה באלוקים תפרח 

ותתפוס את מקומה.

ליציאתו של הרבי הריי"צ מרוסיה  גרם  זה  יום 
ובואו לאמריקה. שאז התחילה הפצת מעיינות 
היה  שלא  באופן  תבל  קצווי  לכל  החסידות 
יותר  ומוסיף  הולך  מעולם.  ורע  אח  שום  לו 
מלך  שליט"א  הרבי  ע"י  הזה  היום  עד  ויותר 
המשיח ושלוחיו הנאמנים. מיום זה מתחילה 
האמיתית  הגאולה  להבאת  הפעילות 

והשלמה בפועל ממש. 

עדויות ראיה                          

פסק דין ברור בתורה 
     שהוא "חי וקיים" לנצח!

"... וכל זה אומר דוד מלך ישראל בשם כל אחד 
ואחת מישראל, עד סוף כל הדורות, שהרי "דוד 
ב"קידוש  כפי שאמרנו   – וקיים"  חי  ישראל  מלך 
שישנו פסק דין ברור  – היינו,  לבנה" דחודש זה 
בתורה, בלשון צחה וברורה, דבר שנון ומחודד, 
וקיים"  "חי  הוא  עתה  גם  אשר  ערוך,  כשולחן 
בתור "מלך ישראל", באופן נצחי לעד ולעולמי 
מלכא  הוא  ישראל  מלך  דוד  שכן,  עולמים, 
האמיתית  הגאולה  תהיה  ידו  על  אשר  משיחא, 

והשלימה, גאולה שאין אחריה גלות.
)משיחת י"ז בתמוז )נדחה( תשמ"ה(

   "דוד מלך ישראל חי וקיים"                          

חלק מהיהודים שזכו לראות במוחש 
את הרבי שליט"א לאחר "היעלמותו" מעינינו:

לקבלת העדויות בהרחבה: בכתב
 או בוידיאו יש לפנות למערכת.

 

ּכֹח למשיח - הדבר תלוי במשיח עצמו שיוציא 
להזהר בעריכת קידוש  את ישראל מהגלות. לכן צריך 
לבנה כי בה מכריזים “דוד מלך ישראל חי וקיים”. כלומר, 
נותנים במצווה זו חיות וּכֹח למשיח שהוא מזרע דוד 

המלך להביא את הגאולה בפועל ממש.
       )ע"פ מדברי הרבי שליט”א - פ' “נֹח תשנ”ב(

כאלו  בזמנה  לבנה  המקדש  ”כל   - התחדשּות 
המהרש”א:  בחידושי  כך  על  מפרש  שכינה.  פני  מקבל 
עתידים  שהם  לישראל   סימן  הוא  הלבנה  חידוש   ...“

)סנהדרין מב, א(     להתחדש כמותה...”

הנוסח  לפי  לבנה  בקידוש  בריאּות- 
נזק  לי  יהיה  "שלא  מוסיפים:  יש  הספרדי 

בגופי, בממוני ובבריאות השניים".

פבזנר,  הלל  הרב 
הלכה  ופוסק  דיין 
ואירופה  צרפת  בכל 
רבני  דין  בית  ואב 
בתשס"ב  חב"ד. 
בהקפה  תורה,  שמחת  בליל 
של  בעיצומה  לפתע,  השביעית, 
את  לראות  הרב  זכה  השמחה, 
הרבי במוחש. כשחזר הרב פבזנר 
גדולה  התוועדות  עשה  לצרפת 
וסיפר בהתפעלות על כל העניין. 

ר' מרדכי רוטנשטיין, גרפולוג ויועץ חינוכי ומשפחתי."בשמחת 
הנהוגות  תורה  בשמחת  לשמוח  זכיתי  ב"770",  תשס"ה  תורה 
הבטתי  הסיבובים,  באחד  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  במנין 
למה  אבל  בלב.  "צביטה"  כעין  והרגשתי  הקדוש  מקומו  לכיוון  
ראיתי  כשלפתע  במוחי,  המחשבה  חלפה  רק  כבר?  אלינו  מתגלה  לא  הוא 
אולי  שראיתי.  מה  את  להגדיר  ידעתי  לא  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  את 
הספר  את  לקחתי  תשובה.  רציתי  במחשבתי  ואז  שווא...  דמיונות  אלו  היו 
"תורת מנחם" שהיה מונך בסמוך... ופתחתי! והרבי עונה בצורה ברורה: "כיוון 

שמצינו הלשון "דמיונות שווא" משמע, שיכול להיות דמיון שאינו שווא..."

אחות  גבריאלי,  רותי  גב' 
רפואה  בבית  מוסמכת 
היא  שנה  כ15  לפני  וולפסון, 
זוכה בתושיתה לזהות מחבל 
הביטחון  כוחות  את  ולהזעיק  מוסווה 
שהביאו ללכידתו. בחנוכה תשע"ב, נוסעת 
הרבי.  של  חסידה  הייתה  לא  היא  ל770. 
מרגישה  היא  לפתע,  ידעה.  לא  להתפלל 
זוכה  היא  ואז,  גופה.  בכל  חזקות  רעידות 
חד  היה  לא  זה  גלוי  הרבי.  את  לראות 
חנוכה. חג  ימים   8 בכל  נמשך  הוא  פעמי. 
של ניסים מעל הטבע. היא הצילה יהודים 

בגדול... והרבי, לא נשאר חייב.


