
חוברת לימוד





אליך, חייל חסיד ! 

אט אט שעון החול החל אוזל, ניתן כבר לחוש באוויר את בוא היום הגדול 
והקדוש יו"ד שבט, יום בו ימלאו חיי"ם )68( שנה לנשיאותו של כ"ק אבינו 
מלכנו, יום בו כל אחד ואחד מאתנו יקבל על עצמו את מלכותו של כ"ק אד"ש 

מלך המשיח.

במבצע  פותחת  להלחם'  'ממשיכים  מערכת  שבט,  יו"ד  הבהיר  יום  ולרגל 
ענק, סוחף, ועוצמתי אשר כל מטרתו הינה אחת ויחידה, לפעול את התגלותו 

המיידית של הרמטכ"ל - כ"ק אד"ש מה"מ, ולשים קץ לגלות הארוכה, נאו!

 אנו שמחים להגיש בפניך את חוברת הלימודים המיוחדת של מבצע "להביא 
לימות המשיח" אשר כל-כולה עוסקת בעבודת השליחות של דורנו זה, להביא 

לימות המשיח בפועל ממש!  

ובטוחים אנו בביטחון מוחלט כי עוד קודם תחילת הלימוד בחוברת זו, נזכה 
לחזות  ונוכל  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  משיחנו  מלכנו  של  המיידית  להתגלותו 
העיקרית  בהנבואה  ובפרט  הקדושות,  נבואותיו  כל  בהתגשמות  בשר  בעיני 
 - ודור ראשון לגאולה, ושנשיא דורנו  שדורנו הוא הדור האחרון של הגלות 
הרבי שליט"א - יוביל אותנו היישר אל תוך הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בהצדעה,
 מערכת ממשיכים להלחם – ה'תשע"ח.

*תקנון ופרטי המבצע ניתן לראות בעמוד אחרון בחוברת זו.
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אצל כל אחד מאתנו היה תמוה: כיצד יתכן שהגאולה עוד לא 
באה?! אך אף פעם זה לא הציק לנו באמת!  וכדברי מלכנו: 
בלילה  יבוא  לא  ליצלן, שמשיח  "..לא מופרך אצלם, רחמנא 
כאן  המובאת  ובשיחה  בנפש!!!  נוגע  זה  ענין  לרבי  אך  זה.." 
לפנינו מעיר אותנו הרבי מלך המשיח שליט"א משינת הגלות, 
ומוסר אלינו את העניין, ומתחנן וזועק שגם לנו תגע ותפריע 

הגלות:

יום רביעי ר"ח שבט

| עשו כל שביכולתכם! |

ע"פ ]על-פי[ האמור לעיל ע"ד ]על-דבר[ הדגשת ענין הגאולה )במיוחד( 
כל  על  הבט  שמבלי  הייתכן  גדולה:  הכי  תמיהה  מתעוררת   – זה  בזמן 
העניינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . . . דבר 

שאינו מובן כלל וכלל!

עשיריות(  ]וכמה-וכמה[  )וכו"כ  עשרה  שמתאספים   – נוספת  ותמיהה 
מישראל ביחד, ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, ואעפ"כ ]ואף-על-פי-כן[, אינם 
רחמנא  אצלם,  מופרך  ולא  ומיד,  תיכף  המשיח  ביאת  לפעול  מרעישים 
ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם 

מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!!

היו  ואילו  כו',  הציווי  מפני  ]הרי-זה[  ה"ז   – מתי"  "עד  כשצועקים  גם 
מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר הי' ]היה[ 

בא!!
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מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ"י ]בני-ישראל[ ירעישו ויצעקו באמת 
ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, לא 
– בגלות  ועיקר  ועוד  , שנמצאים עדיין בגלות,  ]והראיה[  והראי'  הועיל, 

פנימי בעניני עבודת השם.

אשר  כל  עשו  אליכם:  הענין  למסור   – לעשות  שיכולני  היחידי  הדבר 
ביכלתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

מישראל  עשרה  ימצאו  ]שסוף-כל-סוף[  שסוכ"ס  ]ויהי-רצון[  ויה"ר 
ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה  

. .  להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

ואתן  – אוסיף  ]על-ידי[ הפעולה שלי  ע"י  יותר  ולזרז עוד  וכדי למהר 
ו"גדולה  לצדקה,  ליתן  שליחות-מצוה  מכם  ]לכל-אחד-ואחד[  לכאו"א 

צדקה שמקרבת את הגאולה".

)בשורת הגאולה אות כ'(

נסכם לעצמנו
ישנה תמיהה גדולה ביותר, כיצד יתכן שעוד לא פעלו את ביאת משיח 

יתכן  כיצד  לזה,  ונוסף  כלל!  מובן  שאינו  דבר  ממש!?  בפועל  צדקנו 

יגיע  לא  שמשיח  אצלם  מופרך  ולא  יהודים  קבוצת  שמתאספים 

היום!?!

אם היו צועקים עד מתי באמת, בוודאי שמשיח צדקנו כבר היה בא!

אך אני את שלי עשיתי כעת עשו כל אשר ביכולתכם, להביא בפועל 

את משיח צדקנו בפועל ממש.

המשימה היומית

כדי  תוך  לצדקה  מטבעות  מספר  הקופה  לתוך  נשלשל  התפילה  קודם 

אמירת 'גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה'. 

נוסף לכך ניתן לעוד חבר אחד )לפחות( 'שליחות מצווה' שגם הוא יקרב 

את הגאולה... 
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 הוספה לכיתות ז' - ח'

| "כל ימיך להביא לימות המשיח" |

הנקודה העיקרית שבחיי כל אחד ואחד מישראל וכללות ישראל במשך 

כל הדורות: "כל ימי חייך להביא לימות המשיח", ובהדגשה יתירה בדורנו 

זה ובתקופתנו זו, כמדובר כמ"פ ]כמה-פעמים[ בתקופה האחרונה )שכבר 

נשלמו כל העניינים וצריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש(.

. "כל ימי חייך" – פירושו בכל רגע ורגע שהאדם חי, הן ביום והן   .  .

בלילה, הן ער והן ישן, שגם אז הוא חי ע"י ]על-ידי[ נשימת האוויר )"כל 

הנשמה תהלל י-ה", "על כל נשימה ונשימה שאדם נושם כו'"( שמוכרח 

להיות בכל רגע ורגע )משא"כ ]מה-שאין-כן[ אכילה ושתי' ]ושתיה[(. ו"כל 

ימי חייך להביא לימות המשיח" – פירושו שהחיות שלו )בכל רגע ורגע( 

הוא בהבאת ימות המשיח, כלומר, לא רק בשעה שחושב ומדבר ועושה 

לימות  להביא  הוא  )"חייך"(  חיותו  עצם  אלא  המשיח,  להבאת  פעולות 

המשיח.

. . . ובפרטיות יותר:

הענין ד"כל ימי חייך להביא לימות המשיח" מתבטא בכך שתיכף כשניעור 

עצם הנשמה )שמתגלה עצם מציאותו ורק העצם( מרגיש בנשימת האוויר 

ענינו של משיח – אויר של משיח, ובלשון חז"ל ]חכמינו-זכרונם-לברכה[ 

"רוחו של מלך המשיח".

ויש לומר, ש"אויר )רוח( של משיח" הוא למעלה גם מ"אורו של משיח", 

פעולותיו  ]על-ידי[  ע"י  דמשיח  ההתגלות  על  מורה  משיח  של  אור  כי, 

)כמו "ילחם מלחמות ה'" עד ש"נצח", וכיו"ב ]וכיוצא-בזה[(, משא"כ ]מה-

שאין-כן[ אויר של משיח מורה על העצם )חיות( דמשיח, כלומר, התגלות 

מלך  בתור  למלכות(  ]לפני-זה[  לפנ"ז  גם  שקיימת  )מציאות  מציאותו 

המשיח, ולאחרי התגלות מציאותו )אויר שבאין ערוך מאורו של משיח(, 

מתחילה ההתגלות לעיני כל ע"י ]על-ידי[ פעולותיו )אור של משיח(.
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ועפ"ז ]ועל-פי-זה[ מובן שעיקר החידוש דביאת המשיח הוא בהתגלות 
מציאותו )"מצאתי דוד עבדי"(, כי, כל פרטי העניינים שלאח"ז ]שלאחרי-
וכל  ישראל,  את  לגאול  פעולותיו  ]על-ידי[  ע"י  כל  לעין  )התגלותו  זה[ 
העניינים דימות המשיח(, באים כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, 

וכלולים בה.

]היה[  הי'  כיון שכבר   .  . – "המעשה הוא העיקר"  ובנוגע לפועל   .  .  .
מולד הלבנה )"שהם עתידים להתחדש כמותה"( בראש חודש כסלו )"ראש 
חודש של גאולה"(, חודש השלישי )שקשור עם גאולה השלישית וביהמ"ק 
]ובית-המקדש[ השלישי( דשנת ה'תשנ"ב )הי' ]היה[ תהא שנת נפלאות 
בה, בכל מכל כל( – צריך כאו"א ]כל-אחד ואחד[ מישראל להוסיף ביתר 
ימי חייך להביא לימות המשיח",  וביתר עוז בהדגשת הענין ד"כל  שאת 
עי"ז ]על-ידי-זה[ שכל מציאותו, תיכף כשניעור משנתו, חדורה בהחיות 
דמשיח )שזוהי עצם מציאותו של כאו"א ]כל אחד-ואחד[ מישראל, משיח 

שבו( שמביאה לימות המשיח. 

)בשורת הגאולה אות מ"ט(

נסכם לעצמנו
גם  ער  כשאני  גם  מצב!  בכל   - המשיח"  לימות  להביא  חייך  ימי  "כל 

עד  משיח.  בענייני  חדור  אהיה  ושותה  אוכל  אני  אם  ובין  ישן,  כשאני 

כדי כך, שבכל נשימה אנשום וארגיש את עניינו של משיח! להיות כל כך 

חדור בעניין, ובאופן כזה שלא אתעסק בו רק בשעה שאני חושב עליו, 

אלא כל חיי סובבים סביב נקודה אחת ויחידה - להביא לימות המשיח, 

כל דבר שאני עושה אני מוצא בו את הקשר להבאת המשיח.
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משיח נמצא - משיח חי - משיח מנחם שמו!
איתנו  יחד  נמצא  משיח  חסידים!  הרבי:  זועק  זו  בשיחה 

בגלות וסובל ממנה! 
מובא בגמרא שתלמידי כל רב, היו אומרים על רבם שהוא 
המלך המשיח, והוכיחו זאת מפסוקים הנושאים תוכן גאולתי 
מלך  הרבי  אומר   - אנו  גם  כך  רבם.  לשם  רמז  מוזכר  ובהם 
המשיח - צריכים לפרסם על נשיא דורנו, כי הוא הוא המלך 

המשיח!

יום חמישי ב' שבט

| ואנו - חסידים, נכריז ונפרסם! |

משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי 
הקדוש',  רבינו  כגון  הוא  חייא  מן  אי  רב  'אמר  הגמרא  ]כהמשך  הגלות 
'אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש, דסובל תחלואים 
עינים  ובכליון  רוח  בקוצר  ומצפה  הוה]-היה['[,  גמור  וחסיד  ]-פצעים[ 
להתגלות )מההעלם בזמן ומצב הגלות(, דמלך המשיח גואל את ישראל 
בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחרי' ]אחריה[ גלות, כפס"ד ]כפסק-

דין[ הרמב"ם 'יעמוד מלך מבית דוד וכו''.

. . . ושם )בהתחלת הסוגיא(: 'דבי ]תלמידיו של[ רבי שילא אמרי ]אמרו[ 
שילה שמו, שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי ]תלמידיו של[ רבי ינאי אמרי 
יהי  שנאמר  אחר שמו(  דורש  הי'  אחד  כל  ינאי,  )כמו  שמו  ינון  ]אמרו[ 
אמרי  חנינה  רבי  של[  ]תלמידיו  דבי  שמו,  ינון  שמש  לפני  לעולם  שמו 
חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקי' 

]חזקיה[ שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי'.
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)בנוגע  ]אחריהם[  אבתרייהו  ]נאמר[  נעני'  )חסידים(  ]ואנו[  ואנן 
לרבותינו נשיאינו, ובפרט כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר 
נשיא דורנו( - יוסף שמו, שנאמר 'יוסיף אדנ-י שנית ידו גו' ואסף נדחי 

ישראל גו'', יצחק שמו, שנאמר 'אז ימלא שחוק פינו'.

)בשורת הגאולה אות כ"ב(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

משיח נמצא ממש כאן, אתנו בעולם, בזמננו ובמצב שלנו - "מצב של 

גלות" וכפי שהובא בגמרא אשר בכל דור ישנו אדם אחד, שסובל את 

'תחלואי' הדור והוא מלך המשיח, ומחכה לעת בו יקבל הוראה לגאול 

את ישראל.

בכל דור אמרו תלמידים על רבם כי הוא המשיח. ואנו - חסידים, נכריז 

ונפרסם שרבינו, כ"ק אדמו"ר שליט"א, הוא מלך המשיח שתיכף ומיד 

יגאלנו! 

ואנו 'חסידים' נפרסם על מלכנו... 

משיח  של  זהותו  על  הפחות(  )לכל  יהודים  לעשרה  ופרסם  לרחוב  צא 

באמצעות חלוקת 5 'כרטיסי משיח'. 
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אם עד עתה חשבנו כי רק אנו מתאמצים להכין את העולם 
אז  פעולה,  לא משתף  כלל  עצמו  העולם  אך  הגאולה,  לבוא 

מסתבר שטעינו.

לנו הרבי מלך המשיח, כיצד נראה בבירור כי  כעת מראה 
העולם עצמו ממש מוכן לבוא הגואל...  

יום שישי ג' שבט

| העולם מסייע לגאולה! |

זו  מדינה  מנהיג  יצא  האחרונים  שבימים  גם  ידוע  ]על-דרך-זה[  עד"ז 
בהכרזה והוראה מפורטת בנוגע לחינוך הנוער. בהתאם לכך שבתחילת 
נשיאותו הכריז ששאיפתו היא להזכר כ"עדזשוקיישען )חינוך( פרעזידענט" 
]נשיא החינוך[, בגלל הפעולות והשינויים הגדולים לטוב שהוא ינהיג בכדי 

לחזק את החינוך במדינה זו.

וכל זה הוא – נוסף על עוד כמה ענינים שקורים בהשגחה פרטית מדי 
יום ביום, הן בנוגע להכלל והן בנוגע לכל אחד ואחד בעניניו הפרטיים – 
והכוונה בזה היא, שזה יגלה עוד יותר איך שהעולם מסייע לעשות דירה 

בתחתונים ולהביא את הגאולה,

המסקנה מהאמור לעיל בנוגע לפועל:

הגאולה באה דווקא ע"י ]על-ידי[ העבודה בגלות, לגלות את אלופו של 
עולם ב"גולה", כך שדור זה, הדור האחרון של הגלות, יהי' ]יהיה[ הדור 

הראשון של הגאולה.



11 להביא לימות המשיח חוברת לימוד

והקב"ה עוזר שרואים במאורעות האחרונים בעולם איך העולם בעצמו 
מסייע ומוביל לגאולה.

)בשורת הגאולה אות כ"ג(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

עומדים אנו ממש בסוף זמן הגלות, והנה הנה באה הגאולה. גם העולם, 

בהבאת  מסייעים  השונות  בפעולותיהם  עצמם,  העולם  אומות  וכן 

הגאולה. ובמיוחד במדינה זו -  אמריקה, מורגש סיוע האומות בתהליך 

לגאולה, בכך שנשיא המדינה בעצמו, הודיע שברצונו להשקיע בחינוך  

תלמידי המדינה! 

ולענייננו: תפקידנו בעולם לגלות איך שהוא עצמו מוכן לגאולה, וזאת 

על ידי שנגלה ונכניס את האל"ף )-אלופו של עולם( בתוך הגולה!

בדרך חזרה מהתלמוד תורה לבית, תגלה את ה'אלופו של עולם' בעולם, 

ועל-ידי שינון מספר שורות תניא בעל-פה תטהר את האוויר..!   
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מה ?! הדור שלנו?! הוא הרי ממש נמוך! כיצד ייתכן שדווקא 
דורנו זה בכוחו להביא את הגאולה? 

הייתה שאלה קשה עד לשיחה שלפנינו, בה מבאר  אכן  זו 
הרבי שליט"א מה"מ אשר דווקא משום שדורנו הוא בדוגמת 
"עקב שברגל" )דרגה נמוכה כביכול( מסוגל הוא לפעול ביאת 

משיח!

שבת קודש ד' שבט

| עולה מאליה! |

ועקבתא  בעקבתא  האחרונים,  בדורות  יתירה  הדגשה  מתוסף  זה  ובכל 
דעקבתא דמשיחא ]לפני בואו של המשיח[ ובפרט בדורנו זה, הדור האחרון 
של הגלות . . דוקא העקב שברגל, הדור הכי אחרון, יש בכחו להיות "עולה 
]על-ידי-זה[  עי"ז  זה,  כל הדורות שלפני  ולהעלות את  ]מאליה["  מאלי' 
שהדור האחרון דהגלות נעשה הדור הראשון דהגאולה – הגאולה לכל בנ"י 

]בני-ישראל[ במשך כל הדורות!

ובפרט שהרועה אהרן הכהן שבדורנו – כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-
וחמי[ אדמו"ר נשיא דורנו . . ע"י ]על-ידי[ ה"קול קורא" שלו ד"לאלתר 
"לצחצח הכפתורים",  רק  וההכרזה שצריכים  לגאולה",  לתשובה לאלתר 
להיות  וצריך  זה,  את  גם  סיימו  שכבר  ההודעה   – ]ולאחריה[  ולאחרי' 
רק "עמדו הכן כולכם" ללכת לקבל פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית 

והשלימה.

)בשורת הגאולה אות כ"ו(



13 להביא לימות המשיח חוברת לימוד

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

פועלים  אנו  ומצוות,  תורה  וקיות  טובות  פעולות  ידי  על  אנו,  דווקא 

גאולה אף בכל הדורות הקודמים!!! 

וזאת, משום שדורנו נמשל לעקב שברגל, כמו שהעקב הנמצא בתחתית 

ידי שמרימים אותו מתרומם ממילא כל הגוף – ממש  גוף האדם, על 

–"עקבתא  הדורות  בתחתית  ממש  הגלות  בסוף  נמצאים  אנו  גם  כך 

לנו,  ידי שאנו מתרוממים אפילו הדורות הקודמים  על  וכך  דמשיחא", 

דורות בהם חיו ראשונים ואחרונים, תנאים ואמוראים, נביאים וחכמים, 

כולם עולים יחד אתנו בדיוק כמו העקב שברגל שכאשר מתרומם, אתו 

יחד מתרומם הגוף כולו, כולל הראש!

עומדים מוכנים לגאולה!

כאשר ישאלו - 'מה נשמע?', נשיב מיד- ב"ה מצפים לגאולה..!
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'למה דווקא אמריקה?!' שאלתי את עצמי. הרי היא המקום 
התחתון ביותר בכדור הארץ, לא סתם היא נמצאת ב'חצי כדור 
התחתון'. מדוע לא בחר הרבי הריי"ץ להשתכן במקום קדוש 
יותר, כמו חברון עיר האבות, או בירושלים - ליד הכותל, מדוע 

בחר הרבי להשתכן דווקא במקום כה נמוך?

השיחה  את  שלמדתי  עד  לי  קשה  היה  זה  שכל  האמת, 
שלפנינו בה מסביר הרבי מלך המשיח על מעלתה של מדינה 

זו ודווקא בגלל מקומה.

יום ראשון ה' שבט

| הגאולה מתחילה משבע מאות שבעים! |

עד שתיכף ומיד נעשה במקום זה הגילוי של "מקדש אד' ]ה'[ כוננו ידיך" 
– שאת זה יכול כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר נשיא דורנו 
לתבוע ולהביא לפועל, שלכל לראש נעשה הגילוי ד"מקדש אד' ]ה'[ כוננו 
ידיך" במקום זה )"שבע מאות ושבעים"( שבו הוא חי ופעל עבודתו במשך 

עשר שנים האחרונות שלו, הסך-הכל דכל עבודתו.

ודווקא על ידי סיום העבודה בחצי כדור התחתון, עד בהתחתון תחתון 
ביותר – "מעלים" ומגלים את כל הבניין של "מקדש אד' ]ה'[ כוננו ידיך", 
כולל גם הגג של הבניין, אשר "מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש 
– כל זה  והוא משמיע להם לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם" 

"מתעלה" )נפעל( על ידי העבודה )הגבהה( של התחתון ביותר.

כדי  אשר  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  בהבאת   – ועיקר  כולל   .  .  .
שהקב"ה יפעל זאת בשלימות הוא זקוק )כביכול( להשתתפותו של כאו"א 
]שעל-ידי[  שע"י  בגוף,  נשמה  בתור  ודווקא  מישראל,  ]כל-אחד-ואחד[ 
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שיהודי  לכך  כביכול  להזדקק  וצריך  הגאולה,  באה  ועבודתנו"  "מעשינו 
יסכים, ויתירה מזו – שהוא ירצה ויכריז, שלא רק ש"הגיע זמן גאולתכם", 
אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות, כמדובר לעיל )סוף סעיף ח'( שגאולה 
היא מלשון גילוי – הגילוי דאלופו של עולם ב"גולה" )שנפעל ע"י ]על-ידי[ 

עבודת היהודי בגלות(.

)בשורת הגאולה אות כ"ח(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

בית המקדש יתגלה תחילה דווקא ב-770, דווקא משום שהוא המקום 

מנוף  לעצמנו  נדמיין  כל העולם!  להפוך את  הוא  יכול  ביותר,  התחתון 

ענק המנסה להרים בנין רב קומות מהגג, בלי שיהיו לו ברזלים שיתפסו  

את הבניין מלמטה, הבניין לא יתרומם, כי אם הגג בלבד!!! – כך גם 

בעולם, כדי שנוכל להעלות את העולם לקדושה, צריכים לתפוס דווקא 

דווקא  משכנו  מקום  את  הריי"צ  הרבי  קבע  כך,  ומשום  מה'למטה'! 

בחצי כדור התחתון, מפני שבכדי להפוך את העולם, צריכים להתחיל 

מלמטה.

פועלים גאולה בעולם!

עליך ללמוד קטע משיחה זו יחד עם עוד חבר אחד )לפחות( מהכיתה ולגרום 

לזירוז התגלותו המידית של הרמטכ"ל -הרבי מלך המשיח שליט"א!
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והדור  הגלות  של  אחרון  הדור  הוא  שדורנו  ידעתי,  תמיד 
הראשון לגאולה. בפרט אחרי כל הניסים בהם רואים במוחש, 
איך שהעולם עצמו מוביל לגאולה. אבל האמת היא, שלפעמים 
קצת קשה לי להרגיש שאכן אנו עומדים כעת על הסף והנה 
אוטוטו מגיעה הגאולה. אבל אחרי שלמדתי יחד עם מוישי את 
הקטע הבא, לא הצלחתי להבין איך אפשר שלא להרגיש את 

הגאולה בעולם... 

יום שני ו' שבט

| לחיות כבימות המשיח! |

ויש להוסיף בביאור הצורך והמעלה דלימוד התורה בעניני משיח וגאולה 
ובנין ביהמ"ק ]בית-המקדש[ השלישי ככניסה להתחלת ימות המשיח . .

ובנוגע לפועל - למרות ה'שטורעם' שבדבר בתקופה האחרונה בשנה זו, 
תהא שנת נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי ה'שנה 
שמלך המשיח נגלה בו', רואים שישנו קושי )'עס קומט  אן שווער ]בא 
הקושי['( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש 
עד שיתחילו 'לחיות' בעניני משיח וגאולה . . והעצה לזה – ע"י ]על-ידי[ 
לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה )חכמתו של הקב"ה 
שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא 
עדיין ח"ו ]חס-ושלום[ מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות 
הפנימי(, הרי ע"י ]על-ידי[ לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד 
והכרה  ידיעה  מתוך  הגאולה,  בעניני  לחיות  ומתחיל  גאולה,  של  ומצב 

והרגשה ש'הנה זה בא'.

)בשורת הגאולה אות ל'(
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נסכם לעצמנו

המשימה היומית

באם עד עתה היה קושי בהכרה שהנה עומדים על סף הגאולה, מעתה 

נמצא את עצמנו  ומשיח,  גאולה  בענייני  לימוד התורה  ידי  על  כי  נדע 

ומשיח, מעלה  גאולה  בענייני  לחלוטין, משום שהלימוד  שונה  במקום 

אותנו למעמד ומצב של גאולה.  

מתחילים להחיות גאולה!

על-ידי  כי  זו-  שיחה  קטע  תוכן  את  )לפחות(  חברים  לשלושה  הסבר 

לימוד התורה בעניני גאולה ומשיח מתחילים לחיות גאולה..! 
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 הוספה לכיתות ז' - ח'

| 'כבד פה' – לא בדור שלנו! |

החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד לדור 

שלפני זה )דור השמיני(: מכיוון שהגאולה לא באה אז בפועל, ה"בא אל 

למטה(  האורות מתפרעים[  ]כל  נהורין"  כל  ד"אתפריעו  )הגילוי  פרעה" 

לא היה בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא )הייתה הסתלקות הנשמה 

בגלות"וכו'(:  הוא  ש"הדיבור  במצב  הייתה  בגוף  הנשמה  וגם  הגוף,  מן 

משא"כ ]מה-שאין-כן[ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון 

לגאולה – נעשה תומ"י ]תיכף-ומיד[ "נתלו המאורות", שלא זו בלבד שלא 

חסר ח"ו ]חס-ושלום[ במאורות הגדולים דגילוי תושב"כ ]תורה-שבכתב[ 

ותושבע"פ ]ותורה-שבעל-פה[, אלא אדרבה – נוספת בזה שלימות נעלית 

]שבעל-פה[  שבע"פ  ]מהתורה[  מאורייתא  פה  ד"כבד  באופן  ]לא  יותר 

וכבד לשון מאורייתא ]מהתורה[ שבכתב", להיותו למעלה מזה[, באופן 

שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ]כל האורות 

מיד,  בא  צדקנו  שמשיח  ]על-ידי-זה[  עי"ז  עתה,  ש"נתלו"  מתפרעים[  

"שלח נא ביד תשלח", וילמד תורה את כל העם כולו, עד "תורה חדשה 

מאיתי תצא".

עד שרואים כיום בפועל, שנוסף לזה שבנ"י ]שבני-ישראל[ עומדים "הכן 

כולכם" לגאולה, גם אוה"ע ]אומות-העולם[ עומדים "הכן כולכם" שבנ"י 

]שבני-ישראל[ יצאו כבר מהגלות וילכו לארץ ישראל בגאולה האמיתית 

והשלימה,

ונשמות בגופים בלי שום הפסק כלל, באים מיד לתכלית השלימות ד"בא 

אל פרעה" בגאולה האמיתית והשלימה, שלימות הגילוי ד"אתפריעו כל 

נהורין" ]כל האורות מתפרעים[, "והיה לך הוי' לאור עולם".

...דובר כמ"פ ]כמה-פעמים[ שכבר "כלו כל הקיצין" וכבר סיימו הכל, 

והגאולה הייתה צריכה לבוא כבר מזמן, ומפני טעמים שאינם מובנים כלל 



19 להביא לימות המשיח חוברת לימוד

וכלל עדיין לא באה.

תיכף  לבוא  הגאולה  צריכה  כעת,  ]שעל-כל-פנים[  שעכ"פ  מובן,  מזה 
]זמן  צייט  )"העכסטע  נעלה  הכי  הזמן  זהו  העולם:  ובלשון  ממש.  ומיד 

השיא["( לגאולה האמיתית והשלימה!

שלימות  כבר  יש  נעלות"(  "הכי  לדרגות  )עד  העניינים  ...ברוחניות 
העניינים עד גם לשלימות דגאולה )רוחנית(, העיניים הרוחניות של יהודי 
רואים כבר את הגאולה. כעת צריך רק לפתוח את העיניים הגשמיות, שגם 

הם יראו את הגאולה כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הזה...

בעל  של  בתורתו  שהלימוד  עצמו  על  יקבל  אחד  כל  לפועל..  ובנוגע 
ההילולא ישלים וימלא גם מה שנחסר בהתפשטות והפצת המעיינות בגלל 
לימודו  ]על-ידי[  ע"י  הן  ההילולא,  דבעל  הדיבור  בכח  ועיכוב  המניעה 

לעצמו בדיבור והן בהפצת המעיינות חוצה לאחרים.

)בשורת הגאולה אות ס"א(

נסכם לעצמנו
של  עניין  היה  הקודם  בדור  המשיח:  מלך  הרבי  זועק  זו  בשיחה 

הסתלקות, היה עניין של כבד-פה, בדורנו זה נגמר! אין עוד עניין של 

נשיא הדור!  רצויים אצל  ועניינים בלתי  'כבד פה'  עוד  אין  הסתלקות! 

היות שהגאולה כבר מגיעה. כפי שרואים שאפילו מדינת רוסיה נפלה, 

ב"זמן  נמצאים  אנו  כי  מובן  בגלוי.  ומצוות  תורה  קיום  בה  ומתאפשר 

את  רואות  כבר  הרוחניות  והעיניים  פה,  כבר  הגאולה  הנה  השיא", 

הגאולה, ונותר לנו לפעול בעיניים הגשמיות, שגם הם יכירו ויראו את 

הגאולה בעולם.
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הייתי  אולי  מופרך.  ממש  לי  נשמע  זה  גאולה?!  לטעום 
מוכן למסור הכל בשביל לזכות לזה, אבל איך בדיוק אצליח? 
בה  הזו,  לשיחה  אותי  הפנה  הוא  למפקד,  טלפון  כשהרמתי 
מסביר הרבי מלך המשיח עד כמה "טעימה מהגאולה" זה דבר 

שאפשרי לכל אחד ואחד מאתנו. 

יום שלישי ז' שבט

| באהבת ישראל - נביא את הגואל! |

ויש להוסיף ולהדגיש הקשר והשייכות דאהבת ישראל להגאולה העתידה 
הגלות  סיבת  ביטול  ]על-ידי[  ע"י  הוא  הגלות  מפני שביטול  )רק(  לא   -
)שבא ע"י ]על-ידי[ ההיפך דאהבת ישראל(, שהרי בעמדנו לאחרי סיום 
בודאי שכבר  הגאולה,  סף  על  הגלות..  זמן משך  כל  ועבודתינו  מעשינו 
נתקנה סיבת הגלות, ולכן, ההדגשה דאהבת ישראל היא - בתור טעימה 
ועד להתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה הקשורה עם נקודת האחדות 
שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחי' ]בחינת[ 
ניצוץ  שהיא  בשווה,  ישראל  ]בנשמה[( שבכל  החמישית  )דרגה  היחידה 

מנשמתו של משיח, יחידה הכללית.

)בשורת הגאולה אות ל"ב(
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נסכם לעצמנו

המשימה היומית

נהגו  שלא  שמשום  קמצא,  ובר-  קמצא  על  הסיפור  את  מכירים  כולנו 

אם  הדבר!  לתקן  וביכולתנו  בכוחנו  המקדש.  בית  חרב  חינם  באהבת 

נאהב אחד את השני, נתנהג באהבת ישראל כלפי כל יהודי, נוכל להביא 

את הגאולה! שהרי, אם משום שנאת חינם חרב המקדש, הנה כשנפעל 

באהבת חינם יבנה לנו הקב"ה את בית המקדש מחדש, ובתור טעימה 

מהגאולה, כבר עתה נתחיל לנהוג באהבת ישראל, פשוט בכדי שנתחיל 

לחיות גאולה..!

ונסתכל עליו בעין  נוותר  לנו,  נוסיף באהבת ישראל, גם כשחבר מציק 

טובה -הרי זהו כל הענין של אהבת חינם..!
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היום לקראת סיום השיעור, לימד המלמד, על זאת שעלינו 
מוטלת החובה לפרסם לכל יהודי ויהודי כי הרבי הוא המלך 

המשיח.
לדמיין  ניסיתי  חששתי.  קצת  רגעים  שבאותם  היא,  האמת 
יקבל אותה  ואיך  יגיב השכן מהבניין הסמוך לבשורה,  כיצד 
לחשוב  יכולים  כבר  אתם  השכונתי,  הבית-כנסת  של  הגבאי 
להסס  מה  שאין  החלטתי,  שלהם.  התגובה  תהיה  מה  לבד 
"המלמד  ושאלתי:  נגשתי  הלימודים  בסיום  ומיד  מידי  יותר 
בטוח שכל העולם מוכן לקבל את הבשורה שהרבי הוא מלך 
לא  המלמד  דאגה  אל  אך  ענה.  ולא  חייך,  המלמד  המשיח? 
נשאר חייב, בתור תשובה הוא שלף מכיסו את שיחת הדבר 

מלכות לש"פ שופטים והתחלנו ללמוד...

יום רביעי ח' שבט

| צריכים לפרסם! |

]כנזכר-לעיל[, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור,  כנ"ל  ישנה ההוראה 
ומינה בעל-בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך  שזכינו שהקב"ה בחר 
שיורה  הדור,  ונביא  ו"יועציך"  ה"שופטיך"  שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה 
האנשים  וכל  ]בני-ישראל[  בנ"י  כל  לעבודת  בנוגע  עצות  ויתן  הוראות 
דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי והנהגת היום יום הכללית, 

גם ב"בכל דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(" ,

עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר ]מיד[ לגאולה" ותיכף ומיד 
ממש "הנה זה )משיח( בא".
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כך  על  ששואלים  השאלה  על  מענה  גם  ישנו  ]ועל-פי-זה[  ועפ"ז   -
שמדברים לאחרונה שהגאולה באה תיכף ומיד ממש – לכאורה: כיצד זה 
יכול לעבור ולהצליח בצורה חלקה כל כך; כיצד יגיבו בני הבית על זה, 
ומה יאמר העולם על כך?! והמענה הוא, שאילו עניני הגאולה היו חידוש, 
אולי הי' ]היה[ מקום לשאלה; אבל היות והגאולה אינה חידוש דבר, אלא 
כל עניני הגאולה התחילו כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם 
הזה הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו )בבחי' ]בבחינת[ "ויועציך 

כבתחלה"( – לא יהי' ]יהיה[ פלא כאשר הגאולה באה תיכף ומיד ממש!

)בשורת הגאולה אות ל"ז(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

עלינו מוטלת החובה לפרסם לכל אחד ואחד, שזכינו ובדורנו זה ישנו 

כי הגאולה באה  דורנו. שהבטיח  והיועץ של  גם הנביא  שופט, שהוא 

מיד עכשיו, 'לאלתר לגאולה', ואין מה להיבהל מתגובות העולם, כיוון 

המשיח  המלך  זה  שהנה  הבשורה  את  לקבל  ומחכים  מוכנים  שכולם 

בא...

היום כאשר נתאסף יחד כל המשפחה, אסביר להורים ולאחים )לפחות 

שלושה מבני משפחה(  את תוכן קטע שיחה זו, בהצלחה..!
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לא הבנתי  חיים הצרכן לעברי, בתחילה  "הי משיח!", קרא 
למי הוא התכוון, חשבתי שהוא סתם מעוניין להתבדח מעט, 
התפלא  הצרכן  חיים  אברהמי.  לי  שקוראים  יודע  הרי  הוא 
שלא הבנתי את כוונתו והוא הוסיף להקשות: "אתה הרי חייל 
בצבאות ה', לא..?" הפעם אני הסתבכתי. לא הבנתי כלל וכלל, 
מה הקשר בין עובדת היותי חייל בצבאות ה' לבין הכינוי הטרי 

שחיים הצמיד לי - משיח? 

למזלי, אחי יוסף יצחק ששהה לצידי הציל את המצב. הוא 
הוציא מתוך נרתיק התפילין שלו את הספר 'בשורת הגאולה' 

והחל לקרוא... 

יום חמישי ט' שבט

| רואים עלי משיח! |

אלו  במשיחי  תגעו  "אל  אומרים:  ]חכמינו-זכרונם-לברכה[  ...חז"ל 
תינוקות של בית רבן".

אחד הביאורים בזה )נוסף להפירוש במפרשים(: חינוך תינוקות של בית 
רבן צריך להיות באופן שהתינוקות נעשים חדורים לגמרי בתוך תוכם עם 
העניין והנקודה של "משיח", כך, שכאשר רק מעיפים מבט על ילד יהודי, 

מה רואים? – משיח!

כל מציאותם היא "משיח" – הגילוי ד"אתה הראת גו' אין עוד מלבדו".

...ענייו זה מודגש במיוחד בתינוקות של בית רבו דדרנו זה – שנקראים 
)בהסכמת גדולי ישראל( בשם "צבאות השם":
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השם "צבאות השם" מורה – שהילדים מסורים ובטלים לגמרי להקב"ה, 
בדוגמת )ויותר מ("חיילים" אל "מפקדיהם" .. ומזה מובן, שבילדי ישראל 
"משיחי",  איך שהם  בגלוי  יותר  עוד  ניכר  זה,  דדורנו   – וילדות  ילדים   –
להתגלות  קרובה  והקדמה  הכנה  נעשה  שזה  עצמו,  דהקב"ה  "משיחי" 

המשיח הכללי דכל בנ"י ]בני-ישראל[, בגאולה האמתית והשלימה.

ו"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות": כשם שאז "יצאו כל צבאות 
ה' ממצרים", כך "צבאות השם דדורנו זה יצאו מגלות זו לגאולה האמיתית 

והשלימה ותיכף ומיד ממש.

)בשורת הגאולה אות מ"ב(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

חז"ל אומרים כי ילד יהודי נקרא 'משיחי'. כלומר, ילד יהודי חדור כל-

מְעִיפִים עליו מבט רואים מיד משיח!  כך במשיח עד כדי-כך שמיד כְּשֶׁ

ה', ממש  זה -שהילדים מכונים גם בשם חיילי צבאות  ובפרט בדורנו 

כמו חייל שבטל למפקדו ומבצע בשלימות כל מה שמצווה עליו, כך גם 

אנו צריכים להיות בטלים ומסורים לרבי )ואפילו יותר מהחייל למפקד( 

ולבצע בשלימות כל מה שיצווה, מהדברים הכי קטנים ועד הדברים הכי 

גדולים וקשים!

 לא סתם נקראים אנו בשם 'חיילי צבאות השם' וממילא בכל פסיעה 

שנצעד ברחוב גם אם רק יעיפו עלינו מבט לרגע אחד, מה יראו? משיח!

השינה  קודם  בעצמי.  זאת  להחדיר  צריך  אני  משיח,  עלי  שיראו  כדי 

אשנן מספר שורות תניא בע"פ, אכריז שלוש פעמים את הכרזת הקודש 

"יחי אדוננו..". ואלך לישון כמו 'משיחי' אמיתי.
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 הוספה לכיתות ז' - ח'

| שלוש תקופות בחיי הנשיא |

...בדורו של נשיא דורנו גופא ישנם כמה שלבים ותקופות, ובכללות - 

שלושה שלבים: )א( יום עשירי לחודש אחד עשר )יו"ד שבט ת"ש יו"ד( – 

סיום התקופה של עבודת כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר 

נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא דין. )ב( היום למחרתו – יום אחד עשר 

ובמיוחד  ההסתלקות(,  לאחרי  הראשון  השלם  )היום  עשר  אחד  לחודש 

תקופה  של  והחידוש  ההמשך  כשהתחיל   – )תשי"א(  עשר  עשתי  בשנת 

]מאדמו"ר-הזקן[  מאדה"ז  השביעי  הדור  של  המאורות"  ו"נתלו  חדשה 

לאחר  התקופה  )ג(  ]מהבעל-שם-טוב[(.  מהבעש"ט  התשיעי  הדור  )או 

הסתלקות ביתו של כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר ביום 

כ"ב לחודש אחד עשר )כ"ב שבט תשמ"ח(.

...יום העשירי בחודש האחד עשר קאי ]עומד[ על סיום וגמר העבודה 

של בירור ה"שיריים" האחרונים של הגלות, "לצחצח את הכפתורים".

שנוסף  מציין   – עשר  אחד  לחודש  עשר  אחד  יום   – למחרתו  ...היום 

ולאחרי העבודה דיום עשירי בחודש אחד עשר, משיגים ומתעלים )ע"פ 

]על-פי[ הכלל ד"מעלין בקודש"( גם להגילוי )יום( דאחד עשר.

...ובזה גופא מגיעים אח"כ ]אחר-כך[ לדרגא גבוהה עוד יותר – שאוחזים 

כבר לאחרי סיום עבודת כל הבירורים, ואף כבר "צחצחו את הכפתורים" 

וכו', וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו – השלימות דאחד 

עשר )לגמרי שלא בערך לעשר( ..כמרומז בכ"ב שבט ..אחד עשר בכפליים.

...אחרי כ"ב שבט )יום הסתלקותה של בתו( נפעל השלב האחרון בהכנת 

העולם )כדירה לו יתברך בתחתונים( להגאולה...שלימות עניין זה נעשה 

ע"י ]על-ידי[ ובשכר נשי ובנות ישראל.

)בשורת הגאולה אות ס"ה(
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נסכם לעצמנו
של  שבתקופתו  בפירוש  אומר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  זו  בשיחה 

השלבים  שלושת  את  ומביא  שלבים  שלושה  ישנם  גופא,  דורנו  נשיא 

בחייו: א. יו"ד שבט תש"י -הסתלקותו של הרבי הריי"צ. ב. יו"ד שבט 

תשי"א עד לכ"ב שבט תשמ"ח -יום פטירת הרבנית. וכפי שאומר הרבי 

ו"נתלו  והחידוש של תקופה חדשה  "..התחיל ההמשך  שליט"א מה"מ 

בהסתלקות  תשמ"ח  שבט  כ"ב  ג.  השביעי..".  הדור  של  המאורות" 

הרבנית ועד עצם היום הזה. 
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הגדול למבצעים.  יחד עם אחי  יצאתי  ביום שישי האחרון, 
באחת החנויות בהם ביקרנו, פנה אל יוסי אורי המוכר בשאלה: 
"יוסי, שמעתי שאומרים שמשיח יבוא רק לאחר שכל ישראל 
יעשו תשובה, ולא הבנתי כיצד אתה כל כך בטוח שהרבי צריך 
לענות  ומיהר  התמהמה  לא  יוסי  רגע?"  בכל  אותנו  לגאול 

לאורי מתוך השיחה שלפנינו...

יום שישי יום הבהיר י' שבט

| לסחוב את הגאולה פנימה! |

]כמה-פעמים[(  כמ"פ  שאמרתי  )כפי  ]עוד-הפעם[  עוה"פ  לעורר  יש 
שהרבנים צריכים לפרסם הפסק-דין ש"כלו כל הקיצין", ובנוגע לתשובה 
)כהמשך דברי הגמרא "ואין הדבר תלוי אל בתשובה"( – כבר עשו תשובה 
)כפי שאמר כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר כמ"פ ]כמה-
ועתה  העבודה(,  ענייני  כל  השלימו  וכבר  תשובה,  עשו  שכבר  פעמים[ 

נשאר רק העניין דגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

...אין מה לחכות יותר, כיוון שכבר סיימו כל ענייני העבודה, וכבר עשו 
תשובה, ואין הדבר תלוי אלא בביאת המשיח עצמו. - "אין הדבר תלוי אלא 
זמן, אבל עכשיו )לאחרי שכבר עשו תשובה(  בתשובה" היה לפני משך 
אין הדבר תלוי אלא בביאת משיח עצמו. כל מה שצריך זה שיבוא משיח 

בפועל ממש, "מראה באצבעו ואמר זה", זה משיח צדקנו,

...והעיקר – שיהיה כן בפועל ממש, באופן ש"מראה באצבעו ואמר זה", 
שלא  ]כמה-פעמים[  כמ"פ  ומדגיש  חוזר  שהנני  כפי  ממש,  ומיד  ותיכף 
זו בלבד שסוף הגאולה לבוא, אלא שהגאולה עומדת כבר על סף הפתח, 
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ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה 
לתוך החדר!!

)בשורת הגאולה אות מ"ה(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

בתקופתינו זו, כבר השלימו את כל ענייני העבודה, וכבר עשו תשובה! 

כל  ש'כלו  פסק-דין  לפרסם  צריכים  הרבנים  ושוב,  שוב  לעורר  וצריך 

הקיצין' והגאולה צריכה לבוא עכשיו. 

אין  'כי  בגמרא  שכתוב  ומה  עצמו,  במשיח  רק  תלויה  המשיח  ביאת 

הדבר תלוי אלא בתשובה' כבר היה לפני זמן. ומה שנותר, רק לפתוח 

הדלת ולסחוב את הגאולה לתוך החדר שלנו. 

בואו ונסחוב את הגאולה לתוך החדר! על ידי שנקריא את הקטע בזה 

בחדרנו בקול רם, נחדיר בחדרנו - גאולה!
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היום, בסעודת שבת לאחר שנטלתי ידיים, שמתי לב שאחי 
הגדול מנחם, מחכה מעט. לא הבנתי מדוע, תחילה שיערתי 
שהתעכבותו היא משום שהאריך בתפילתו ולא שמע קידוש... 
"מנחם למה אתה לא אוכל?" שאלתי, "אתה מחכה למישהו?" 
למשהו.."  מחכה  אני  אברימי,  האמת  "את  ענה:  ומנחם 
"מזת'אומרת?" הקשתי. "אני אסביר לך. אתמול למדתי יחד 
עם אבא, שהרבי מסביר ש... רגע בעצם למה שלא נראה את 

זה מבפנים?

שבת קודש יום הבהיר י"א שבט

| לקבל פני משיח בפועל ממש! |

ועוד והוא העיקר:

נוסף על המבואר לעיל שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח )בחינת 
היחידה( שבכאו"א ]שבכל-אחד-ואחד[ מישראל, קיימת גם מציאותו של 
משיח כפשוטו )יחידה הכללית( – כידוע ש"בכל דור ודור נולד אחד מזרע 
להיות  "אחד הראוי מצדקתו  לישראל",  להיות משיח  ראוי  יהודה שהוא 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השם ית' ]יתברך[ וישלחו כו'", ואילו לא 
היו מתערבים עניינים בלתי רצויים המונעים ומעכבים כו', היה מתגלה 

ובא בפועל ממש.

וע"פ ]ועל-פי[ הודעת כ"ק ]כבוד-קדושת[ מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר,  
משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל ענייני העבודה ועומדים מוכנים 
לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים 
כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח, 

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!
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...וכיון שכן, מובן, שכל העניינים וכל הפעולות חדורים בענייני משיח 
וגאולה, כולל גם באכילתו ושתייתו, שמשתוקק לסעודה דלוייתן ושור הבר 
ויין המשומר, עד כדי כך שגם לאחרי הסעודה נשאר רעב לסעודה דלוייתן 
ושור הבר ויין המשומר, ובמילא, טוען להקב"ה שאינו יכול לקיים המצווה 
שולחנו  על  יושיבנו  שהקב"ה  עד  לאמיתתה   וברכת"  ושבעת  ד"ואכלת 

להסעודה דלעתיד לבוא.

)בשורת הגאולה אות מ"ז(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

בכל דור ישנו אדם אחד, שבאותו דור ראוי הוא להיות משיח. כשיגיע 

ישראל.  עם  את  לגאול  עליו  ויצווה  אליו  יתגלה  השם  הגאולה  זמן 

עניינים  ישנם  אך  נשלח,  כבר  משיח  שלב:  התקדמנו  הדורות,  במהלך 

זו הרבי מלך המשיח מגיע  ומעכבים אותו מלגאול. בשיחה  שמונעים 

לשלב השיא, גם המניעות והעיכובים התבטלו!

 לפיכך, קיימת בעולם לא רק מציאותו של משיח שבכל דור, אלא אף 

ההתגלות שלו כמלך המשיח! ולנו לא נותר אלא להמתין לסעודת שור 

זה נשארים  ויין המשומר שתהיה בגאולה, עד כדי כך, שבשביל  הבר 

רעבים לאחר כל סעודה בגלות, וממילא דורשים אנו מהקב"ה, רצוננו 

בסעודה דלעתיד לבוא, בה נוכל לקיים את המצווה של 'ואכלת ושבעת 

וברכת' כדבעי! 

בסיום סעודת 'מלוה מלכה' אכריז בקול רם: 

"אני נשאר רעב לסעודת שור הבר!" 
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קבלת פני משיח צדקנו, זה התפקיד! אך מה זה אומר? רק 
להכריז 'יחי אדוננו'? אולי שאעמוד על הר כלשהו, אפתח 

ידיים ואחכה לבית המקדש שירד על איזה ענן? 

הכוונה  זו.  בשיחה  המשיח  מלך  הרבי  מסביר  כך  לא! 
ב"קבלת פני משיח", שכל מה שאעשה במהלך היום צריך 
פני  לקבל  בכדי  אתפלל  משיח',  פני  ב'קבלת  חדור  להיות 
משיח! אלמד לרגל קבלת פני משיח! ואקיים מצוות לקבלת 
פני משיח! ואפילו האכילה, שתיה ושינה שלי יהיו לקבלת 

פני משיח.

יום ראשון י"ב שבט

| קבלת פני משיח צדקנו! |

החידוש שניתוסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות: לקבל פני 
משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה . . שאינו רק פרט )או כלל( נוסף 
בשליחות, אלא עיקר וענין כללי ביותר, ועד הענין הכי כללי ביהדות – 
הכנה לביאת משיח צדקנו – שמקיף את כל הנקודות והפרטים של עבודת 

השליחות.

. . . המטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת בנקודה זו: 
להתדבר ביחד ולקבל החלטות טובות על מנת לקיימן בפועל, כיצד לבצע 

את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו: קבלת פני משיח צדקנו.

בהתחלה  עתה  בעומדנו  להסיק  שיש  בפועל  ההוראה  ישנה  מזה   .  .  .
ובפתיחה של "כינוס השלוחים העולמי":
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שעבודת  השלוחים,  לכל  ובהודעה  בהכרזה  לצאת  צריך   – לראש  לכל 
 – השליחות עכשיו ושל כאו"א ]כל-אחד-ואחד[ מישראל מתבטאת בזה 

שיקבלו את פני משיח צדקנו.

זאת אומרת: כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות 
זה  כיצד   – זו  בנקודה  חדורים  להיות  צריכים  חוצה,  המעיינות  והפצת 

מוליך לקבלת משיח צדקנו.

ולהביא  לבוא  צריכים  השלוחים  שמכינוס   – היא  בפשטות  והכוונה 
החלטות טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י 
]בני-ישראל[ במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י ]על-ידי[ 
]בתורה-שבכתב[  ענינו של משיח, כמבואר בתושב"כ  שהוא מסביר את 
ובתושבע"פ ]ובתורה-שבעל-פה[, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי 
שכלו והבנתו, כולל במיוחד – ע"י ]על-ידי[ לימוד עניני משיח וגאולה, 

ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת.

והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכאו"א ]לכל-אחד-
ואחד[ מישראל, ללא יוצא מן הכלל.

)בשורת הגאולה אות מ"ח(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

השליחות היחידה שנותרה כעת, היא 'קבלת פני משיח צדקנו'. עלינו 

להחליט  זו העבודה! מחובתנו  כי עכשיו  לכל השלוחים,  זאת  לפרסם 

ביותר  המושלמת  בצורה  זאת  לעשות  כיצד  טובות,  החלטות  יחד 

שתוביל לגאולה האמיתית והשלימה נאו!

מבטיח  אני  "רעבע!  לו:  ולומר  הרמטכ"ל  של  בתמונתו  להסתכל  עליך 

לעשות הכל כדי לפעול את התגלותך!" ובכך אקבל את פניו של הרבי 

מלך המשיח תיכף ומיד ממש.
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בכל דור ישנם ראשי ישראל שבאותו הדור, וסימנם 'מי"ד', 
בכל דור ישנו מי"ד החל ממשה רבינו - גואל ראשון, ועד כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מה"מ גואל אחרון.

יום שני י"ג שבט

| מי"ד שבכל דור! |

של  אפשר  בדרך  הראשי-תיבות  ]כמה-פעמים[  כמ"פ  מדובר   .  .  .
דוד מלכא משיחא,  )הבעש"ט ]הבעל-שם-טוב[(,  ישראל  – משה,  "מיד" 
היינו שהדור הראשון דמתן-תורה )דור משה( מתקשר עם הדור האחרון 
)דהגאולה ע"י ]על-ידי[ דוד מלכא משיחא(, ע"י ]על-ידי[ גילוי החסידות 
אשר  מקומו,  ממלא  נשיאנו  ודבותינו  ]דהבעל-שם-טוב[  דהבעש"ט 
לכשיפוצו מעיינותיך חוצה "אתי מר'' דא מלכא משיחא ]"בא האדון" זה 

מלך המשיח[.

הגילוי דשלשתם  ישנו  – שבאותו הדור  זה  לדורנו  בנוגע  לומר  יש  וכן 
]דשתי[  דב'  ]ראשי-תיבות[  )ר"ת  י'  משיח(,  ]ראשי-תיבות[  )ר"ת  מ'   –
שמותיו דכ"ק ]דכבוד-קדושת[  מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר( וד' )דורם(; 
יחד עם משה שבדורנו )כ"ק ]דכבוד-קדושת[  מו"ח ]מורי-וחמי[ אדמו"ר 
נשיא דורנו(, בחי' ]בחינת[ עשר )עשירי בשבט(, כולל גם הגילוי דתורת 
הגילו  גם  ישנו  ידו,  על  ]הבעל-שם-טוב[(  הבעש"ט  )מעינות  החסידות 
גואל אחרון'', דוד מלכא  ,,גואל ראשון הוא  דבחי' ]דבחינת[ אחד עשר, 

משיחא.

)בשורת הגאולה אות ס"ד(
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נסכם לעצמנו

המשימה היומית

ראשי התיבות של מילת מי"ד, הינם  משה רבינו, ישראל - הבעש"ט, 

ישנו  ודור  דור  ובכל  המשיח.  מלך  דוד  החסידות,  תנועת  את  שייסד 

ראשי תיבות שונים למילה 'מיד', למשל בדורו של משה רבינו מי"ד היו 

ראשי תיבות משה, יהושע, דורם. ובדורנו זה, ראשי התיבות של מי"ד 

יוסף שם הרבי הריי"צ, ודורם דור השביעי!  משיח, שמנחם שמו,  הם: 

בשיחה זו נראה בבירור שיש לנו משיח ומנחם שמו, הרי זה כ"ק אדמו"ר 

שליט"א שיגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש!

ובפרט  בכוונה.  נתפלל  הקרובה,  'שמונה-עשרה'  בתפילת  היום, 

מהקב"ה  ואתבע  אדרוש  לגאולה,  בנוגע  לבקשה  שנוגעים  בקטעים 

שיביא לנו את הגאולה עכשיו! 

הלימוד ביום זה מוקדש לעילוי נשמת

הרה"ח משה שמואל שמעלקא בן ר' שלמה יהודה

הלוי סגל
נלב"ע י"ג שבט ה'תשע"ז
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 הוספה לכיתות ז' - ח'

| 'בונה מקדש' – בשבע מאות שבעים! |

יש לומר – שהמקדש דלעתיד )ש"בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים"( 

יתגלה תחילה בהמקום "שנסע מקדש וישב שם" בזמן הגלות )בית רבינו 

שבבבל"(, ומשם יועתק למקומו בירושלים.

)בהלכות מלך המשיח(  יש לומר, שמרומז בלשון הרמב"ם  ואולי   .  .  .

שבנין  כאן  להשמיענו  הצורך  מהו  דלכאורה:   – במקומו"  מקדש  "ובנה 

המקדש הוא במקומו? ולאידך, למה אינו מפרש המקום, " ובנה מקדש 

בזמן  המשיח  מלך  של  מקומו  על  גם  רומז  ש"במקומו"   – בירושלים"? 

הגלות )לפני ש"הרי זה משיח בודאי"(, היינו, שבהיותו בגלות )ששם יושב 

וממתין ומצפה לגאול את בנ"י ]בני-ישראל[ ושכינה עמהן מהגלות( בונה 

מלך המשיח מקדש )מעט(  שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים )כמו 

"בי כנישתא דשף ויתיב" ]בית הכנסת שנסע וישב[, "שנסע מקדש ויש 

שם"(, בתור הכנה למקדש העתיד, שיתגלה תחילה שם, ומשם ישוב )עם 

הקב"ה ובנ"י ]ובני-ישראל[( לירושלים.

ויש להוסיף, שעניין זה מרומז גם בשמו של "בית רבינו" שבדורנו:

"רבינו" – ב' שמותיו רומזים על הגאולה: שמו הראשון – יוסף – ע"ש 

]על-שם[  "ביום ההוא יוסיף אדנ-י שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר 

ונפוצות  ישראל  נדחי  ואסף  גו'  הים  ומאיי  גו'  וממצרים  מאשור  יישאר 

יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ", ושמו השני – יצחק – ע"ש ]על-שם[   

]על-ידי[  ע"י  והשלימה  בגאולה האמיתית  והשמחה ששלימותה  הצחוק 

דייקא  "אז"  פינו",  שחוק  ימלא  "אז  שכתוב[  ]כמו  כמ"ש  צדקנו,  משיח 

]תדייק[, לעתיד לבוא, כשיאמרו ליצחק )דוקא( "כי אתה אבינו".

ו"בית )רבינו(" – מספרו שבע מאות ושבעים, וע"ש ]ועל-שם[  מספר 

זה נקבע שמו אשר יקראו ל"בית רבינו" בפי כל ישראל, "770", שמספר 

ונגבה",  וצפונה  וקדמה  ימה  "ופרצת  הוא הגימטריא ד"פרצת", ע"ש  זה 
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שרומז שמבית זה אורה יוצאה לכל ד' רוחות העולם, ובאופן של פריצת 
)"עתידה ארץ  ד' רוחות העולם מתעלים לדרגת ארץ ישראל  גדר, שכל 
ישראל שתתפשט בכל הארצות"(, כולל ובמיוחד שכל בתי כנסיות ובתי 
מדרשות שבכל העולם נקבעים בארץ ישראל ומתחברים לבית המקדש, 
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י ]על-ידי[ משיח צדקנו, עליו נאמר "פרצת 
עליך פרץ", ודרשו חז"ל ]חכמנו-זכרונם-לברכה[ "זה משיח, שנאמר עלה 

הפורץ לפניהם".

רבינו  ד"בית  גודל העילוי  ]על-דרך[  ]ועל-פי[ האמור לעיל ע"ד  וע"פ 
שבבבל" – ש"נסע מקדש וישב שם", ו"הוא מקום המקדש גופי' ]גופיה[ 
דלעתיד", ועד שבו יתגלה מקדש העתיד ומשם יחזור לירושלים – מובן 
גודל הזכות דכאו"א ]דכל-אחד-ואחד[ מישראל להשתתף בגופו ובממונו 
)וכל המרבה הרי זה משובח( בבניית "בית רבינו שבבבל", כהכנה לירידת 

והתגלות מקדש העתיד תיכף ומיד ממש.

)בשורת הגאולה אות ע'(

נסכם לעצמנו
הצורך  מה  לכאורה  במקומו".  מקדש  "בונה  בספרו:  הרמב"ם  כותב 

להדגיש שבניית בית המקדש היא במקומו, היה צריך להיות כתוב: בונה 

מקדש בירושלים? עונה על כך הרבי מלך המשיח כי בית המקדש יתגלה 

לירושלים.  יסע  מכן  ולאחר  בגלות  המשיח  מלך  של  במקומו  תחילה 

ובדורנו זה מובן, כי בית המקדש יתגלה תחילה ב-770, ומשם ישוב יחד 

עם מלכנו משיחנו לארץ הקודש.
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החל  אבא  בארוחת הערב,  כל המשפחה  יחד  ישבנו  כאשר 

לקרוא: "בעת בה מתחוללת מלחמה קרה בין מעצמות עולם 

מי מהם ישיג בפיתוח כלי הנשק הטובים ביותר, מרימים מספר 

להשקיע  מספיק  די!  ואומרים:  הכפפה  את  בעולם  מנהיגים 

אדם  בני  למיתת  המוביל  נשק,  כלי  בפיתוח  רבים  מאמצים 

ורוע בעולם, מעתה, כך החליטו, עלינו להשקיע את הכספים 

האנושות  את  שיקדמו  ובדברים  לזולת,  בעזרה  בחקלאות, 

כולה בדרך לגאולה". "אבא" שאלתי "זה אמנם סיפור יפה, אך 

כלל לא הבנתי איך כל זה קשור לגאולה?" אבא מיהר לענות, 

וכולנו יחד האזנו לשיחה שציטט... 

יום שלישי י"ד שבט

| כתתו חרבותם לאתים! |

צדקנו  משיח  ]על-ידי[  ע"י  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  מהיעודים 
וחניתותיהם  לאיתם  חרבות  ,,וכתתו   - העולם  אומות  להנהגת  בשייכות 

למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה''.

וכיון שבימים אלו מחליטים ומכריזים ראשי מדינות בעולם ע"ד ]על-
דבר[ צמצום וביטול כלי נשק וההוספה בהעניינים הדרושים לקיום כלכלת 
המדינה והעולם כולו – תוכן היעוד "וכתתו חרבותם לאתים", שבירת כלי 
המלחמה לעשות מהם כלים לעבודת האדמה, "ארץ ממנה יצא לחם" – 
ה"ז ]הרי-זה[ סימן ברור על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י ]על-ידי[ משיח צדקנו.

נשיא  של  בהעיר  זו  והכרזה  החלטה  פגישה  של  שבקיומה  לומר,  ויש 
נתקבצו  )שבה  אדמו"ר  ]מורי-וחמי[  מו"ח  ]כבוד-קדושת[  כ"ק  דורנו 
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מנהיגי המדינות, כולל גם מנהיג מדינה זו, שהוצרך לבוא מעיר הבירה 
לעיר זו(, מרומז, שכל זה בא כתוצאה מהפעולות דהפצת התורה והיהדות, 
צדק ויושר, בכל העולם, שנעשו ונעשים ע"י ]על-ידי[ נשיא דורנו, משיח 
שבדור, ועד שע"י ]שעל-ידי[ שלימות העבודה בכהנ"ל ]בכל-הנזכר-לעיל[ 
דמלך  הפעולה  להתחלת  ומוכשר  ראוי  כולו  העולם  נעשה  אלה  בימינו 
המשיח, "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים".

)בשורת הגאולה אות ס"ו(

נסכם לעצמנו

המשימה היומית

"אין יותר מלחמות", "כל משלוחי הכסף עוברים לחקלאות וחינוך", כך 

ומנהיגי  ראשי  ועמו  אמר  בעצמו  הנשיא  הן  השבועי.  בעיתון  פורסם 

ישקיעו  שמהיום  בברוקלין,  שהתקיימה  באסיפה  העולם  מכל  מדינות 

הדרוש  את  השלימו  בכך,  בלבד!.  חיובים  בדברים  המשאבים  את 

וכנראה  לאיתים"  חרבותם  "וכתתו  הינו  מייעודיה  שאחד  לגאולה, 

במוחש, שברוב כלי המלחמה, עושים כיום שימוש חקלאי.    

נוסף לכך, הכרזה זו לא נאמרה בעירו של נשיא המדינה - וושינגטון, 

הפצת  על  שמסמל  מה  המשיח,  מלך  של  עירו  בברוקלין,  דווקא  אלא 

המעיינות בכל העולם - שהעולם עצמו מוכן לבוא הגואל.

בעולם,  שקרה  מאורע  על  לך  שיספר  ההורים  מאחד  לבקש  עליך 

שמראה במוחש על בא הגאולה.



כחייל מסור בקעמפ 'אורו של משיח', ברור לנו, שגם 

ליום  מיוחדת  הכנה  עושה  היית  ופרסים,  מבצע  בלי 

קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח - י' שבט. כעת, 

מיוחד  במבצע  פותחת  להילחם'  'ממשיכים  כשמערכת 

כהכנה לי' שבט, המכיל חומר לימודים מיוחד, משימות 

שתשתתף  בוודאי  במיוחד,  שווים  ופרסים  ערכיות, 

במבצע הענק, ותגרום את מלוא הנחת רוח, את המתנה 

האמיתית, לרבי שליט"א מלך המשיח.

ר"ח  רביעי  יום  שבועיים.  המבצע:  משך 
שבט - יום שלישי י"ד טבת.   

המבצע: )שים לב להבדלים בין הכיתות(

את  לבצע  עליך  וד':  ג'  כיתות  "להביא": 
משימה יומית הקבועה, והיא להתבונן לפני 

השינה בתמונת הרבי שליט"א מה"מ, בכל 

לילה לפני השינה. 

כיתות ה' - ח': עליך לבצע משימה יומית 
הלימוד  לחומר  הקשורה  ופשוטה,  קלה 

הלימוד  חומר  בסוף  שכתובה  בחוברת. 

זו, היא בנוסף למשימה  יום. משימה  בכל 

יום  בכל  להסתכל   - לכולם  הקבועה 

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  בתמונתו 

לפני השינה. 

"לימות המשיח":

ישנם  זו  לימוד  בחוברת  הכיתות:  לכל   

של  הקדושות  משיחותיו  יומיים  קטעים 

ימים.  לפי  הרבי מלך המשיח, שמחולקים 

יום,  בכל  אלו  קטעים  ולשנן  ללמוד  עליך 

ולענות תשובה נכונה על שאלה ברמה קלה 

שתישאל בטלמסר המבצע. 

תהיה  וחמישי  שני  בימי  ח':   ז'  לכיתות 
נוסף  קטע  הלימודי.  בחומר  תוספת 

שיופיע  המשיח  מלך  הרבי  של  משיחותיו 

בשער מיוחד לכיתות ז' ח' בסיום החוברת. 

יומית  שאלה  תישאל  יום  בכל  לב:  שימו 
'ממשיכים להילחם' על כל חייל  בטלמסר 

יום  בכל  השאלה  על  התשובה  את  לענות 

על מנת להשתתף במבצע.

הפרסים: 

ר"ח  רביעי  )יום  ראשון  שבוע  א:  חלק 

שבט - יום שלישי ז' שבט(. במהלך שבוע 

הימים  כל  משימות  את  לבצע  עליך  זה 

חייל  בלבד.  אחד  יום  רק  לפספס  וניתן 

כך  על  ויעדכן  המשימות  בכל  שיעמוד 

בטלמסר, וכמו כן, יענה נכונה על השאלות 

ל'נטילת  מיוחדת  בערכה  יזכה  היומיות, 

ידיים' בהוצאת קעמפ אורו של משיח, ללא 

הגרלה. 

חלק ב: שבוע שני. )מיום רביעי ח' שבט 

חייל  זה,  בשבוע  שבט(.  י"ד  שלישי  יום   -

כך  על  ויעדכן  המשימות  בכל  שיעמוד 

היומיות,  יענה על השאלות  וכן  בטלמסר, 

האמונה'  'מבחן  בדיסק  הגרלה  ללא  יזכה 

'ממשיכים  משרד  של  בלעדי  בשיווק 

להלחם'. 

בשבוע  הדיסק  את  לקבל  בכדי  לב:  שים 
השני, עליך לעבור בהצלחה גם את השבוע 

הראשון. 

בהצלחה  שישתתף  חייל  הגדולה:  ההגרלה 
בשני השבועות, יכנס להגרלה הגדולה על 

עשרות פרסים יקרי ערך, שתתקיים בעז"ה 

בסוף המבצע.

תקנון המבצע
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