ב"ה ימות המשיח .עש"ק פר' וישב ,כ"ד כסלו
ערב חנוכה" ,חודש הגאולה"
ה'תשס"ז – הי' תהא זו שנת סגולות ונפלאות

למי שיש עדיין שאלות...
ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ וישב ה'תשנ"ב
דובר פעמים רבות לאחרונה ובפרט
בזמן האחרון ,כי על פי כל הסימנים ,דורנו
הוא הדור האחרון של הגלות ,וממילא הדור
הראשון של הגאולה ,שהרי כבר סיימו את כל
עניני העבודה וכבר עומדים מוכנים לגאולה
האמיתית והשלימה על ידי-משיח צדקנו,
תיכף ומיד ממש.

מקיימים את התורה והמצוות בדיוק כפי
שניתנו בהר סיני לפני שלושת אלפים שנה,
מתאים למנהגים והכללים של אותו מקום בו
הם נמצאים )המנהגים המותרים( ,מדברים
בשפה המקומית ,אוכלים את האוכל שלהם
)הכשר כמובן( ,ובזה הם מבררים את הניצוצות
המצויים באותו מקום ומעלים אותם לקדושה.

יש השואלים :הרי הגאולה תלויה בכך
שכל העולם יהיה מוכן לכך .ולא רק אדם
אחד או מספר אנשים ,לא רק בחלק אחד של
העולם ,אלא של כל העולם ,שהרי הגאולה
קשורה ותלויה בקיבוץ נדחי ישראל מארבע
כנפות הארץ ,וגם בבירורן של אומות העולם
בכל הארצות.

המנהגים המיוחדים למקום הזה ,הם
מתאימים לתכונות המקום וטבע האנשים,
וכשבני ישראל מתנהגים בהתאם לכך ,זה רק
מוסיף להם בהצלחת העבודה.

היכן רואים – שואלים השואלים –
שינוי בעולם ,שהעולם כיום מוכן יותר
לגאולה מאשר בדורות הקודמים?!

איך מבררים?
במשך הגלות בני ישראל מפוזרים בכל
העולם ,כפי שחז"ל אומרים 'צדקה עשה הקב"ה
עם ישראל שפיזרן לבין אומות העולם" .למרות
שממבט ראשון וחיצוני זוהי ירידה גדולה
ביותר ,אבל חז"ל מגלים לנו שטמונה בזה כוונה
פנימית שבסך הכל תעשה טוב לעם ישראל.
לאנשים יש טבע שונה ממקום לחבירו,
ולכן לכל מקום בעולם יש מנהגים וכללים
משלו .הנימוסים האנגליים הם אחרת
מהנימוסים בצרפת ,והחוקים המצריים שונים
מהחוקים של ארצות הברית .בכל מקום אנשים
מתנהגים לפי תנאי המקום.
ובמשך הגלות ,ה' שלח את בני ישראל לכל
אותם מקומות ,לשם הם מגיעים ושם הם

אז יכול להיות אפילו מקום שאין לו קשר
ליהדות ,וגם לשם מגיעים יהודים ומקיימים בו
תורה ומצוות ,ויכול להיות אפילו עוד יותר
שהיהודים בונים באותו מקום בתי כנסת
וישיבות ,כך שאותו מקום זר ונכרי נהפך
למרכז של יהדות .זהו הבירור הכי גדול שיכול
להיות לאותו מקום.

החידוש דדורנו
במשך הדורות בני ישראל התפזרו עוד
ועוד בעולם ,ותקנו וביררו עוד מקום ועוד
מקום .בדור שלנו בני ישראל הגיעו לכל מקום
בעולם ממש! אין חור שאין בו יהודי ,ובכל
מקום הם לומדים תורה ומקיימים מצוות.

כשמתבוננים זאת  -אפילו לרגע קל –
רואים את העילוי שבדורנו אנו לעומת
הדורות שלפנינו ,בזאת שכבר יש הבירור
והזיכוך של כל מדינה ומדינה בעולם.
ועל פי המדובר לעיל שלפי כל הסימנים,
כבר סיימו את כל הבירורים ,הרי מובן מדוע
מצויים אנו כבר לקראת הגאולה.
הרבי מלך המשיח שליט"א נותן לכך

דוגמא מיוחדת ממדינת צרפת:
מי שמכיר את הסיפור עם אדמו"ר הזקן,
הוא התנגד בכל התוקף לנצחונה של צרפת ,כי
היא היתה אז מדינה של פריקת עול ואילו
הייתה כובשת את רוסיה היה ליהודים טוב
בגשמיות אבל רע ברוחניות.
והנה ,בדורנו אנו ,בשליחותו ובכחו של
הרבי מלך המשיח שליט"א ,הגיעו לצרפת
יהודים מקיימי תורה ומצוות בהידור ,ומבלי
להתחשב בכל מה שנראה שם בדיוק להיפך,
הפכו את המקום למרכז של הפצת המעיינות
בצורה חסרת תקדים!

מי נותן את הכח
ומדגיש הרבי מלך המשיח שליט"א מאיפה
בדיוק הגיע הכח לכל זה:
רבותינו נשיאינו הם אלו שהתחילו לכבוש
את צרפת .בתחילה היה זה אדמו"ר המהר"ש
שנסע לצרפת ולמד שם חסידות ועשה שם
בעלי תשובה .וכמו כן אחריו הרבי הרש"ב ,עד
שהרבי הריי"צ שלח לשם את הרבי מלך המשיח
שליט"א בכבודו ובעצמו יחד עם הרבנית
שהתגוררו שם כמה שנים ופעלו שם פעולות
רוחניות שהכינו את הכיבוש הגדול של צרפת.

מלך המשיח שליט"א השקיע בצרפת.

קורים נסים
ולמי שעדיין קשה לו להבין ,עשה ה' נס
מיוחד ,בכדי שכולם יראו את המצב המיוחד
של העולם לקראת הגאולה.
למדינת צרפת יש המנון בן מאתיים שנה,
ניגון שמח שהתחבר בזמן המהפכה הצרפתית
המפורסמת.
בשמחת תורה בשנת תשל"ד בעת
ההקפות ,חבר הרבי מלך המשיח שליט"א את
הניגון הזה למילים 'האדרת והאמונה לחי
עולמים' ,ומאז הוא נהפך לניגון חסידי שמושר
בהתוועדויות חסידיות.
זמן קצר לאחר מכן ,החליט ראש הממשלה
הצרפתי לעשות שינויים בהמנון המדינה! מכיון
שהניגון כבר נהפך לניגון של חסידים ,הרגיש
המלאך של צרפת שהניגון יצא מרשותו והוא
החליף אותו .ואת הניגון שרים בהתוועדויות
חסידיות שבהם מתעוררים ללימוד התורה
והחסידות.
כך אנו רואים עד כמה העולם כולו כבר
מוכן לגאולה ,וכשנפרסם את הניסים האלה,
נזכה לראות זאת בפועל ממש!

וכפי שהרבנית הצדקנית אמרה לאחת
השלוחות בצרפת "אנחנו חרשנו וזרענו ,ואתם
צריכים לקצור".
ואז ,הגיעו לשם השלוחים ובכחו של הרבי
מלך המשיח שליט"א עשו שם פשוט מהפכה,
ואפשר לראות את ההצלחה המרובה בכל
הענינים של הפצת התורה והיהדות במדינת
צרפת .ועד כדי כך שבנו שם מוסדות וישיבות
שעשו מצרפת מרכז של חסידות .כל ההצלחות
האלה הם בסך הכל גילוי של הכחות שהרבי

z

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד!
לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!

חג חנוכה שמח ומאיר!

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?
באה"ק רכז ארצי בנים(054) 7770.806 :
רכזת ארצית בנות(054) 646.0770 :
בארה"ב(718) 290.4444 :

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד 1035 .נ.עלית 17110
טל' 04.6462770 :פקס04.6578485 :

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו
עריכה :בן מנחם  zהגהה רוחנית :רבנים ואנשי חינוך  zהגהה לשונית :ב .נחשון  zיו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'

