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פר�עש�ה ימות המשיח�ב אב	ג� דברי��ק  מנח�
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

 תשעה באב שכולו משיח

�יה�א�אותו תשעה באב בשנת תנש

�תשעה באב בכלל לא רגיל

ואת ההתוועדות� תשעה באב חל בשבת

ה א�רבי מל� המשיח שליטכולה הקדיש

ובמקו� לצו�� להסביר שתיכ� ומיד בא משיח

�נשיש ונשמח בבית המקדש� למחרת

א ג� הורה�הרבי מל� המשיח שליט

בהתוועדות להוסי� בצדקה שמזרזת את

ובמש� הצו� למחרת ער� הרבי� הגאולה

 �" חלוקת דולרי� לצדקה! � שלשה פעמי

וביו�� ביו� ראשו# לאחר מנחה� במוצאי שבת

�ראשו# לפני ערבית

מיד בצאת הצו� החל� בנוס� לכל זה

הרבי לנג# את ניגו# ההקפות של שמחת תורה 

 בשמחה גדולה

�אי� יו� הצו� והחורב# נהפ� לכזה יו

$ שכולו משיח

זאת נוכל להבי# כשנלמד את דברי הרבי

"א בשיחה�מל� המשיח שליט

 ימי גאולה

מ �ידכל יו� אנו מאמיני� שמשיח מגיע

�בפרט בתקופה האחרונה שלפי כל הסימני

אב� משיח מגיע מיד � א� בימי� אלו של חודש

� ה� באופ# מיוחד�התקוה והציפי

� זה נבוכדנצר!�עלה ארי�המדרש אומר

אב!�במזל ארי והחריב את אריאל� בחודש

ה!�על מנת שיבוא ארי��בית המקדש! ��זה

בנהוי� בחודש אב שיהפ� לשמחה!�במזל ארי

��את אריאל

� ממדרש זה אנו למדי� קוד� כל

�שבחודש אב יבנה המקדש השלישי

כעת אנו יודעי� שכל מטרתו" עוד יותר

היא א� ורק� של החורב# שאירע בחודש אב

לכ#� על מנת ובכדי שיבנה המקדש השלישי

אנו מקווי� ומצפי�� כשמגיעי� ימי החורב#

�באופ# מיוחד לבניית בית המקדש

�מנח�� החודש נקרא בשמו המלא לכ# ג

כל��אב �כי עוד לפני שהתחיל חודש אב ע

את� ימי החורב#  זהו מל�–� מנח��כבר יש

את� המשיח שמביא את הגאולה והופ�

�החורב# לשמחה הגדולה

יו�� יש יו� מיוחד� בכזה חודש מיוחד

הגמרא אומרת שבתשעה באב� תשעה באב

�משיח נולד

של� ביו� הולדת  אד� גובר מזלו

�בתשעה� ומלמעלה נותני� לו כחות מיוחדי

וביו� זה הוא מגלה� באב מזלו של משיח גובר

� כחות מיוחדי� להצליח במשימתו החשובה

�לפעול ולהביא אותנו לגאולה השלימה

�בלי צומות

א מוסי��הרבי מל� המשיח שליט

"להדגיש עד כמה הגאולה כה קרובה ומוחשית

� ודש תשרי כתובעל יו� כיפור שחל בח

��ערב יו� כיפור!כל האוכל ושותה בתשיעי�

מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי

��ועשירי

באב חל תשעהכש� ג� בחודש אב זה כ�

� אנו אוכלי� ושותי� בשר דגי� ויי#� בשבת

שמחה לכבוד� ודוקא מתו� שמחה גדולה



רק� הגאולה השלימה �ומתכונני� לצו

�באב בעשירי� למחרת

� שלנו בשבת�א� בזכות האכילה והשתי

�ואז� משיח יכול לבוא מיד עוד לפני הצו

כי�� התענה תשיעי ועשיריכאילו�יהיה רק 

אלא� בפועל לא נצו� לא בתשיעי ולא בעשירי

�ימי� אלו יהיו ימי שמחה וששו#

 כאשר שלמה המל� ער� את חנוכת בית

ה! בני ישראל� ראשו# ביו� כיפור�המקדש

ו � ולא צמו� שתו לכבוד השמחה הגדולהאכלו

ג� אנו בטוחי� שמשיח בא היו� ובונה את בית

�למחרת א� אחד כבר לא יצו�� המקדש מיד

 לדרוש ללא הפסקה

� בתפלת מנחה נקרא את פרשת ואתחנ#

� חמש מאות וחמש עשרה�בגימטרי� ואתחנ#�

כנגד חמש מאות וחמש עשרה תפילות שמשה

ה �נס לאר& ישראלשיזכה להכ� התחנ# לפני

� גזר על משה שהוא לא יכנס לאר&�ה

וא� אמר לו שאי# לו אפילו מה להתפלל על

א� משה ידע שכשהוא יכנס לאר& תבוא� כ�

כל� הגאולה השלימה ולכ# המשי� לעשות

ועוד� ועוד הפע� להתפלל� התלוי בו להתפלל

זה� לזכות להכנס לאר&� הפע� להתפלל שמא

�יבטל גזירתו� יפעל שה

כיצד עלינו שוב ושוב� עלינו ללמוד מכ�

שישלח לנו את הגאולה� להתפלל ולדרוש מה

� ולזעוק עוד הפע� ועוד הפע�� השלימה

� �עד מתי�והיו� עוד יותר בתוק� מפע

כה� במיוחד כעת שאנו נמצאי� בזמ#

 יו� הולדת–שבת תשעה באב� מיוחד

של– )''� ובמקו� כה מיוחד� המשיח  ביתו

ה  מתפללי��ש� לומדי� תורה� דורנשיא

�ולש� מתקבצי�� ועושי� מעשי� טובי

הרי� יהודי� רבי� להיות יחד באהבת ישראל

זהו הזמ# והמקו� הכי מסוגלי� לביאת משיח 

 צדקנו

 שיהודי מאמי� באמונה–ובפשטות

מל� מבית דוד הוגה� שמשיח צדקנו� שלימה

–ובתור משיח ודאי 	� בתורה ועוסק במצות כו

יבוא ויגאלנו� נכנס כעת ממש לבית הכנסת

את� ויוליכנו קוממיות לארצנו �הוא מולי

� כול� בתו� כלל ישראל לאר� הקודש

לבית� להר הקודש� לירושלי� עיר הקודש

� המקדש השלישי

 בפועל ממש

�ציו# במשפט תפדה ושבי�נאמר

בזכות המשפט והצדקה תבנה��בצדקה

��ירושלי

ג�!ת הצדקה עלינו להרבות במצוו זו

א כה הרבה�הסיבה שהרבי מל� המשיח שליט

��בחלוקת הדולרי� לצדקה באותו תשעה באב

� שהכוונה היא ללימוד התורה� וג� במשפט

א� שליטובמיוחד בתקנה הקדושה של הרבי

�� לערו� סיומי מסכת בכל יו� מתשעת הימי

�וג� לאחר תשעה באב עד חמשה עשר באב

�� חמשה עשר באבשעוד קוד�� ויהי רצו

עד תיכ  ומיד ממש� ועוד לפני הימי� שלפניו

ואזי נחגוג את השמחה� תבוא כבר הגאולה–

שמחה שלמעלה מכל מדידה� הכי גדולה

 השמחה על זה שבאה הגאולה–והגבלה 

�האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
ת�כיכר מד  )(('(עלית�נ+*)(�ד�א

 +/,/'+-�,)" פקס)''.-,-�,)"�טל

"באזור מגורי�	 דבר מלכות	ר שיעור למסורוצה
,)'+*(&)'�'&%$ רכז ארצי בני�ק#באה

,)'+*+%%+�-)-$ רכזת ארצית בנות

,0/%*))))�+&.$ב# בארה

ה ד אינפו#מידי שבוע באתר חב	דבר מלכות לנוער	נית� להוריד את
הל במסגרת�יו� נחשו��ב" הגהה לשונית� חינו�ואנשירבני�"הגהה רוחנית�ב� מנח�" עריכה 	דבר מלכות	מבצע עולמי ללימוד

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול�

�ועד


