
 טובה ומתוקה- שנה של גאולה
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פר�עש�ה ימות המשיח�ב ב אלולכ� ויל��נצבי��ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

בערב ראש השנה עוברי� החסידי� לפני

פ�הרבי מל� המשיח שליט נ�א ומוסרי� לו

כל אחד� בבקשת ברכה לשנה טובה ומתוקה

באותו מעמד מוסרי� זקני� תיו הואובקשו

פ ע�החסידי�  כל עדת החסידי� בורנ כללי

לשנה טובה ומתוקה בכל� וכל ע� ישראל

�המצטר�

הפ�ב�בשנת תשנ �נ הכללי�לאחר קבלת

א בברכה�פתח הרבי מל� המשיח שליט

בה ביר� ששנת� מיוחדת לכל ע� ישראל

�ב תהיה שנה של גאולה וישועה�תשנ

�א� מל� המשיח שליטוכ� אמר הרבי

 זוכי� בדי�זוכי� בדי�

� בעמדנו בימי הדי� של ראש השנה

מובטח לנו מראש שבשנה זו נכתב ונחת�

 שהלכה–כמו שנפסק להלכה� לחיי� טובי�

 שבראש השנה בני ישראל–חייבת להתקיי�

ה�� לובשי� בגדי� יפי� ואוכלי� ושמחי� כי

שה�� בטוחי� בקרבה שלה� לה � ובטוחי�

�� לטוביפסוק את דינ

את��וכפי שנקרא בפרשת השבוע

 מבואר בספרי� שזהו–� היו����נצבי� היו�

וביו� זה כל בני ישראל� יו� הדי�� ראש השנה

�זוכי� בדי�� קיימי� ועומדי�–� נצבי��ה� 

�א�ומוסי! הרבי מל� המשיח שליט

וביו�� שולטי�� מתפרש ג� כמלכי�� נצבי��ש

ה כל� מל�ל� ראש השנה בו מכתירי� את

� ומגיע לו כל הברכות� ג� הוא מל��יהודי נהי

כמו מל�� בלי שיעשה שו� מאמ" מצדו

�אמיתי

 חייבי� משיחחייבי� משיח

והרבי מל� המשיח� אלו ברכות כלליות

�א מפרט בדיוק למה הוא מתכוו��שליט

ד היא והצילו העדההעיקר והשלימות

בגאולה� ההצלה מהמעמד ומצב הנוכחי

�האמיתית והשלימה

ה נת� לה�� ג� אלו שכבר עכשיו בגלות

ראש טוב ללמוד תורה ולב מלא חשק לעבודת 

ונת� לה� ג� את האפשרות לעשות זאת��ה

� מתו� מנוחה ע� שפע גשמי בכל המצטר�

ואפילו אלו הנמצאי� באר" הקודש קרוב

וה� יכולי� לקיי� את המצוות� לבית המקדש

ה�ג�� ג� ה� צריכי� משיח� התלויות באר"

מפני חטאינו גלינו�אומרי� בתפילה

��מארצנו

עדיי� אי�� נת� לה�� כי ע� כל החסד שה

לא� לה� בית מקדש ונוס! לכ� ה� עצמ�

� יכולי� לקיי� את כל המצוות התלויות באר"

כי את מצות יובל אפשר לקיי� רק כשכל

וכל עוד שחלק מישראל� ישראל יהיו באר"

מרגישי� את ג� אלה שבאר"�ל�נמצאי� בחו

�החסרו� שלה�

� לגאולה יש ג� קשר מיוחד לראש השנה

בראש השנה אנו מקבלי� עלינו את מלכותו

ה והמשיח הוא זה שיגלה ויראה לכל �� של

�הוא המל� האמיתי� העול� שה

ה� מוב� � שבבוא ימי הדי� של ראש השנה

כותב וחות� את כל ע� ישראל לשנה שבה

יתגלה מל� המשיח ויגאל את ישראל בגאולה 

�האמיתית והשלימה



עד� ותיכ! ומיד ממש זה כל כ� קרוב

כי ממש� שאפילו לא שווה להתווכח על זה

א�בעוד רגע נכנס הרבי מל� המשיח שליט

 לסיי� את העבודה וכמה שנזדרז� וגואל אותנו

�ככה הוא יבוא עוד יותר מהר� שלנו

 משיח עוד היו�משיח עוד היו�

כעת אנו עדיי� עומדי� בערב ראש

� הוא יו� הולדתו של הרבי הצמח צדק� השנה

והקשר של הרבי הצמח צדק למשיח ברור

�ובולט

ה� שמות וכינויי� של מל�� צדק�ו� צמח�

ובנוס! לכ� הרבי הצמח צדק הוא� המשיח

ינו נשיאינו שכול� קשורי� ע� אחד מרבות

במיוחד על ידי שה� גילו� הגילוי של המשיח

ש מר�את החסידות כידוע –אימתי קאתי

��לכשיפוצו מעיינותי� חוצה

ומכיו� שביו� הולדתו מזלו של הרבי

בו� הצמח צדק גובר #הרבי עושה כל התלוי

 לגלות–וכשהרבי עושה ודאי שהוא מצליח

�משיח בכל העול�ביו� זה את שמו של

 נפלאות הגאולהנפלאות הגאולה

הקשר של ימי� אלו לגאולה מתחזק

ה שהראשי תיבות שלה�ב�תשנ�בשנה זו שנת

��כלבבבבפלאותנננננתששששהאתתתת�יהההה�ה� 

� כולה תהי� שנה זו הבאה עלינו לטובה

כי תיכ! ומיד באה הגאולה האמיתית� נפלאות

והשלימה ובכל מקו� שרק נביט נראה את 

�הנפלאות

א�הרבי מל� המשיח שליטומגלה לנו

�פלא אחד מנפלאות הגאולה

הגאולה� לא רק בעתיד�הגאולה תהי

$ ג� בעבר�תהי

כבר יותר מאל! תשע מאות שנה� כלומר

יכנס� א� ברגע שתבוא הגאולה� עברו בגלות

ה�אל ויהפו� אותה� גולה�! אחד גדול בתו�

זאת אומרת שכל השני� שעברו �� גאולה�ל

פתאו� נפקח$ ות גאולהיהפכו לשנ� בגולה

� היתה גאולה�עיניי� ונגלה שכל ההיסטורי

סס��תכלתכל

 שתיכ  ומיד ממש–ועוד והוא העיקר

יו� הולדת הצמח צדק� בערב ראש השנה זה

� מתגלה משיח צדקנו–

ובפרט שכל אחד ואחד ינצל בודאי יו�

זה להוספה בעניני צדקה ובכמה עניני� 

ג–ובמיוחד� טובי�  יו�–רמא בהעני� שהזמ�

 על ידי הלימוד מתורתו–הולדת הצמח צדק

�וקיו� הוראותיו

 ביו� זה עצמו תבוא הגאולה–וכאמור

� האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו

�תיכ  ומיד ממש

"

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח
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