
 

 לא לפחד מהמשיח
 א"תנש'קדושי ה-פ אחרי"ש' דבר מלכות'פ "ע

 

אייר קדושי זאחרי ק פרעש ה ימות המשיחב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת י ה– ותשסה

 כיצד מתכונני
בהמש לדבריו של הרבי מל המשיח

עשו כל אשר ביכלתכח ניס א בכשליט

מלמד להביא את משיח צדקנו בפועל ממש

אותנו הרבי שיחה מיוחדת שכל כולה עוסקת

ומסביר מה בעצ צרי לעשות בנושא הגאולה

 כדי להביא את הגאולה בפועל

א אתוכ פותח הרבי מל המשיח שליט

  השיחה

בקשר ע המדובר לאחרונה אודות

שמחכי לה בכל הגאולה האמיתית והשלימה

תיכ ומיד  יו ומקווי שתבוא בכל יו 

ואודות הפעולות שצרי כל אחד ואחד משמ

–מישראל לעשות כדי להביא את הגאולה 

מתאי להתעכב לבאר את תוכנה של הגאולה

ובזה יקל להבי מה צרי להיות תוכ העבודה

וכיצד יש הנדרשת בכדי להביא את הגאולה

 להתכונ למצב הגאולה

יש אנשי כיצד באמת נביא את הגאולה

 לערו תעניות וכ להביא אתשהציעו לרבי

אולי צרי להפסיק ללכת לעבודה המשיח

ובמקו זאת לעשות דברי מיוחדי כדי להביא

או או אולי על ידי מבצע תפילי את הגאולה

 שרק גלגולי שלג יביאו את המשיח

א כשנדע יכולי להיות הרבה רעיונות

נדע ג אי מתאי מהי בדיוק הגאולה

  אלילהתכונ

כולנו יודעי שחתונה לדוגמא היא מאורע

לכ אנו ג יודעי איזה הכנות מאוד משמח

תופרי מזמיני תזמורת עורכי לקראתה

ומזמיני את החברי לחגוג יחד בגדי חגיגיי

א נחמדת טיול בטבע הוא ג חווי אתנו

לטיול לא נכי תזמורת וג לא חליפה מהודרת

כי אנו יודעי תרמיל ע ציוד מתאינכי רק 

שלכל דבר צרי להתכונ בהתא למה שהול

 לקרות

כשנדע ונבי מה בדיוק יקרה בגאולה

  נדע ג אי בדיוק להתכונ אלי השלימה

 לש כ נפתח בשאלה

גאולהו  פירושה גלות מרה וחשוכהגולה

 חירות ושמחה היא בדיוק להיפ

ה כמעט אותה גאולהו הגול והנה פלא

כיצד זה  אחתע הבדל של אות אל מילה

מתאי לשני הפכי שכאלה כמעט אותו ש

 גולה בכלל היא גאולההכיצד מתאי שכל

 דוקא למטה

ישנ החושבי שהמשיח יבוא ויקח אותנו

ואנו נשאיר מאחורינו את העול לאיזה ג עד

העסקי הבתי ע כל מה שבתוכו

 ולא נחזור אליו לנצח המשחקי

א האמת היא שאנו לא נזניח שו דבר

הוא גאולה פירוש המילה לא הולכי מהעול

הוא רק נהי כל העול נשאר אותו דבר. שחרור

 .עול משוחרר

כשאנשי לא יודעי מהו עול משוחרר

ה מסתובבי מבולבלי מה התכלית שלה

ע שגור לה לעבירותה משועבדי ליצר הר

ה מרגישי משועבדי לאנשי רעי ועצבות

ולא יכולי לעשות את מה ששולטי בעול

 שה באמת היו רוצי

כול ידעו שהתכלית בגאולה השלימה

כול ידעו שהעול שלה היא לעבוד את ה

וכל אד ירגיש כולו נברא כדי לעבוד את ה

 אותור הכל יישאבשמחה מאושר ויעבוד את ה

 אבל עול משוחרר ומאושר עול בדיוק

ה להיות לו דירהנתאווה הקבכי 



 

 

היא להתגלות דוקא המטרה של ה בתחתוני

לא בג עד ולא בשמיי בעול הזה שלנו

 דוקא בעול הגשמי כפי שאנחנו מכירי אותו

אי אפשר לכ הוא שלח את הנשמה למטה

הנשמה א את הגאולהלשבת בג עד ולהבי

להיות בתו גו צריכה להגיע לעול שלנו

דוקא כ תבוא לקיי מצוות בתו העול

 הגאולה

הוא לא יבוא לג לכ כשהמשיח יתגלה

המשיח יתגלה כא עד וג לא לעול האצילות

את ופה יבנה את בית המקדש ויחי אלינו

 ורוצה דירה דוקא בעול שלנ כי ה המתי

  אומסכ הרבי מל המשיח שליט

עלה והשלימות דגאולה האמיתיתהמ

אי שו עניני שהכל משתחרר והשלימה היא

לא יותירו שנשארי חס ושלו אבודי בגלות

–אפילו הנדחי והאובדי  שו עני בגלות

גאולה אמיתית ושלימה הגאולה תהי יגאלו

הגדולמהכלל  בכמות ובאיכות בכל הדברי

כל אחד ואחד שבה ועד הפרט שבפרט שבה

בנערינו בזקנינו גו –מישראל וכלל ישראל 

כספ –וג חלק בעול  בבנינו ובבנותינו

ע כל פעולותיה והשיגיה וזהב את

הגאולה תשחרר כל אד ואת כל בני בגלות

וכל וכל עניני העול ג אומות העולהאד 

 רט ע כל עניניואחד ואחד בפ

 אי מה לפחד

 אז מה אנו למדי מכ

ישנ אנשי מבוגרי שמפחדי מביאת

ה חוששי שכל העסקי שה בנו המשיח

יש ג ילדי שדואגי יאבדו את ערכ

ומה נעשה שבימות המשיח לא יהיו משחקי

 כשהמשיח יבוא

א האמת היא כפי שהרבי מל המשיח

שאמנ בימות ופאא אמר פע לרשליט

א הוא לא יישאר המשיח לא יהיו יותר חולי

 להודיע–יהיה לו תפקיד מיוחד  חלילה מובטל

 לאנשי שה בריאי

כול ימשיכו א אחד לא יפסיד מהגאולה

וכעת רק שפע היו אלו סת עסקי בעניניה

בעל עסק ינצל ולדוגמא כל דבר יגלה את ה

 להשפיע על יהודי עמאת הקשרי שיש לו

 הוא נפגש להוסי בתורה ומצוות

 גאולה גולה 

וגאולה גולה כעת ג נבי מדוע המילי

קטנה רק א הכל נשאר אותו דבר כל כ דומות

 הקדוש ברו– אלופו של עולשרומזת על

 הופכת את כל הגולה לגאולה הוא

כעת ג נדע מה עלינו לעשות כדי להביא

ג לא לא בצומות ותעניות ולהאת הגא

עלינו פשוט קוד כל בהתבודדות ועצבות

 במיוחד מצוות הצדקה לקיי מצוות בגשמיות

לא להפסיק את העסקי בנוס לכ

ולהשתמש להמשי כרגיל בכל העניני בעול

בה ולנצל אות בכדי להשפיע על עוד יהודי

  ללמוד תורה ולקיי מצוות

 על ידי הפצת התורה– זה עיקר ועוד וג

כולל ובמיוחד והפצת המעיינות חוצה והיהדות

שיוסיפו עוד  לעורר יהודי בכל העול כולו–

כולל על  יותר בלימוד התורה וקיו המצוות

ידי השפעה על אומות העול בנוגע לקיו שבע

 מצוות בני נח

כ נזכה לראות את הגאולה האמיתית

 שד ממל שלנו תיכ ומיוהשלימה בעו

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח לעול

 ועד

 ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
 עלית  נ דא תכיכר מד

   פקס טל
 

באזור מגורי דבר מלכותלמסור שיעור רוצה 
   רכז ארצי בניק באה

    רכזת ארצית בנות
   ב בארה

ד אינפומידי שבוע באתר חבדבר מלכות לנוערנית להוריד את ה
 דבר מלכותמבצע עולמי ללימוד הל במסגרת יו  נחשו ב  הגהה לשונית חינוואנשירבני הגהה רוחנית ב מנח  עריכה

 לזכות
 א"הרבי מל המשיח שליט

 !מהרה יתגלה ויגאלנו
 


