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פר�עש�ה ימות המשיח�ב ל�תזו�ק �חודש הגאולה�–ניס	�מ
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

בהמש� להתעוררות הגדולה בעקבות

ח ניס��בכא� שליט מל� המשיחהרבידברי 

 הרביבה�� ות� למדנו יחד בשבוע שעברא

 מעורר ודוח� על הצור� לפעול מל� המשיח

כעת נלמד את השיחה� להביא את המשיח

בה הוא נת� את ההוראות כיצד� בהמש� לכ�

הרבי וכ� אומר� לפעול להביא את המשיח

�א� שליטמל� המשיח

 ללמוד הוראה עכשווית מהפרשה

כ בהמש� למה שדובר !ח ניס��בשיחת

אודות הצור� של כל אחד מישראל להביא

ובמיוחד כעת שבסו� חודש� את הגאולה

והגיע כבר סו�� כלו כל הקיצי��ניס� כבר 

לכ� כעת� סו� הזמ� שמשיח צרי� לבוא

 שלנו לגאולה נלמד על הקשר של השבוע

ועל ההוראה שנלמד� האמיתית והשלימה

# מכ� כדי להביא את הגאולה בפועל ממש

 השאלה

השבת נלמד את פרק שני בפרקי אבות

איזו היא דר�� רבי אומר�המתחיל במשנה 

כל שהיא תפארת$ ישרה שיבור לו האד�

הדר� הישרה�� ותפארת לו מ� האד��לעושי

של�והנכונה שאד� צרי� ללכת בה  זה הדר�

� תפארת

� מל� המשיח שאלה פשוטהשואל הרבי

דר� �$ איזו היא דר� ישרה�מה זאת אומרת

זוהי� ישרה יש רק אחת וכול� מכירי� אותה

מה יש לשאול# הדר� של התורה והמצוות

$ כא�

פה� עוד שאלה � רבי אומר�למה כתוב

המשנה��רבי יהודה הנשיא אומר�ולא

בלי� רבי�מדגישה פה במיוחד שקוראי� לו 

� הש� הפרטי

 אי� נביא את המשיח

כשאומרי�� רבי זה בכלל לא סת� ש�

כמו רבי יהודה� רבי מתכווני� למשיח

הנשיא שא� התלמידי� שלו היו זוכי� 

ככה בכל� המשיח שלה��לגאולה אז הוא הי

ובמשנה שלנו� הדורות הרבי הוא המשיח

א ומר שמכיו� שכבר גמרו רבי שהוא המשיח

� ובני ישראל מוכני� לגאולה� את כל העבודה

אז� ונשאר רק משהו קט� בסו� שצרי� לתק�

מה הדר�$ מה אנחנו צריכי� לעשות עכשיו

הישרה הכי קלה והכי מהירה להביא את 

$ המשיח לכא�

כל שהיא�והמשיח מסביר במשנה

תפארת זה הספירה השלישית �� תפארת

אז מה שאנחנו� התורהוהיא רומזת על

ובמיוחד� צריכי� לעשות זה ללמוד תורה

�ללמוד תורה בעניני גאולה ומשיח

בגמרא� ללמוד על הגאולה בנביאי�

ובמיוחד בפנימיות התורה� ובמדרשי�

ותורת החסידות כמו שאמר מל� המשיח 

טוב שעל ידי הפצת המעיינות%ש�%לבעל

ובמיוחד מאמרי� ולקוטי� יבוא המשיח

שזה הרי� ות בעניני גאולה ומשיחשיח

התורה של המשיח עצמו וככה אנחנו 

מתכונני� ללמוד את התורה חדשה של 

כמו שכתוב�א� שליט מל� המשיחהרבי



��תורה חדשה מאתי תצא�

ס�תכל

אנשי� שלומדי� תורה� כל אחד ואחד

וג� אנחנו חיילי� ג� נשי�� וכאלה שעובדי�

ה ל ללמוד כול� צריכי� להתחי�� צבאות

עניני גאולה ומשיח כל אחד כמה שהוא

� יכול

� א� יושבי� עשרה ביחד� עוד יותר טוב

כשיושבי�� ולומדי� עניני גאולה ומשיח

ביחד ולומדי� אז כול� נהני� מהלימוד 

ביחד והלב מתעורר בשמחה והתפעלות 

�לחכות למשיח שיבוא כמה שיותר מהר

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח

�לעול� ועד
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 לזכות

א"הרבי מל� המשיח שליט
!מהרה יתגלה ויגאלנו


