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משיח מבשר הגאולה
על פי דברי הרמב"ן שהובאו לעיל, בעת התגלותו משיח ישכיל ויבין שהגיע זמנו. אכן זכינו 

לדברים ברורים מהמשיח שבדורנו אודות קץ הגאולה:

משיח משכיל הקץ

כל  "כלו  נפלאות(  אראנו  שנת  תהא  דהי'  ניסן  חודש  של  סיומו  )עם  ממש  אלה  בימינו 
הקיצין" )"קץ הימים" ו"קץ הימין"( כפשוטו ממש.

)ש"פ תזריע מצורע, ו' אייר ה'תנש"א. ס"א(

ובקשר למדרשים )שהובאו לעיל( שמשיח יבשר לישראל על הגאולה, אומר אד"ש מה"מ:

מכריזים לאחרונה שהגיע זמן גאולתכם

)שבסיום  ישמעאל"  ל"תולדות  בנוגע  האחרונה  שבתקופה  המאורעות  כשרואים  ובפרט 
פרשתנו( – אשר, נוסף לכך שכללות הענין ד"מלכיות מתגרות זו בזו" הוא מסימני הגאולה, 
יתירה  ה"ז בהדגשה  לרגליו של משיח",  בזו צפה  זו  ראית מלכיות מתגרות  "אם  כמארז"ל 
בנוגע ל"תולדות ישמעאל", כדאיתא בילקוט שמעוני "שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך 
פרס מתגרה במלך ערבי . . כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים" )כפי שרואים במוחש 
הבלבול דאומות העולם שלא יודעים מה לעשות, ומחפשים עצות שונות כו'(, והקב"ה אומר 
לישראל "בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . הגיע זמן גאולתכם", 
וממשיך, ש"מלך המשיח עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים 

הגיע זמן גאולתכם" – כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד לאחרונה.

)ש"פ חיי-שרה תנש"א(

 יום רביעי
ז' ניסן
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ישנה הנבואה של משיח

צריכים לדעת כהלכה גם בזמן הזה )עוד קודם הגאולה(, שישנה המציאות דגילוי הנבואה 
)אצל משיח עוד לפני הגאולה(,

.ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה   .  .
בעל-בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" 

ונביא הדור,

זה  "הנה  ומיד ממש  ותיכף  לגאולה"  הנבואה116 ש"לאלתר   – העיקרית  הנבואה   – עד   .  .
)משיח( בא".

____

אדה"ז  מאמרי  ראה   – בוודאות  שזהו  נביא,  בתור  אלא  ושופט  חכם  בתור  רק  לא   )116
הקצרים ע' שנה-ו.

)ש"פ שופטים, ז' אלול תנש"א. סי"א(

ישנה היום את הנבואה של משיח, והוא מתנבא ש"הנה זה משיח בא".
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זמן ההתגלות
חודש ניסן תנש"א

מתחיל מה"נפלאות" שכבר ראו )נוסף על אלו שיראו בעתיד, "אראנו"( בפועל ובגלוי לעיני 
כל העמים בשנה זו, שבהם נתקיימו דברי הילקוט שמעוני: "שנה שמלך המשיח נגלה בו כל 
מלכיות אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס כו' מלך ערבי כו', ואומר להם )הקב"ה 
לישראל( בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . הגיע זמן גאולתכם", 
ומאז )ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא )"הנה זה 

בא"( . . ומשמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם".

)ש"פ נשא, י"ב סיון ה'תנש"א(

אד"ש מה"מ קובע שאירועי ה"שנה שמלך המשיח נגלה" התגשמו בחורף 
תנש"א בעת מלחמת המפרץ, ובעקבותיהם הגיעה ה"שעה" בה משיח אכן 

בא, מאז המלחמה7, ובפרט בחודש ניסן8.

* * *
וגם  המשיח,  בחזקת  סימני  בו  והתקיימו  התגלה,  משיח  הפרק:  מסקנות 

פעולותיו החלו. וכעת משיח מבשר לנו על הגאולה שתהיה בקרוב ממש.
סיכום:

באם  המשיח.  להיות  ראוי  שהוא  המלך  לדוד  צאצא  צדיק  ישנו  דור  בכל 
בפעולות לקראת  אותו להתחיל  ושולח  אליו  ה' מתגלה  לכך,  זוכים  דורו 
הגאולה. משיח יהיה צדיק גדול והוא ידע שה' שלחו. בזמן זה מתגלה נשמת 
התגלותו מתרחשת  לעם.  הוא מתגלה  זמן  ולאחר  הצדיק,  באותו  המשיח 

ימי  בתוך  תנש"א,  משפטים  בש"פ  נאמרה  היה"  כבר  משיחא  מלכא  דדוד  "המינוי  שהשיחה  7.  להעיר 
המלחמה.

8.  ראה גם דבר-מלכות אחרי-קדושים תנש"א הע' 126, שרומז שהתגלות משיח היא בשנת הצדי"ק שלו. 
והרי שנת הצדי"ק התחילה בי"א ניסן תנש"א.

ולהעיר עוד מהמדרש )הובא לעיל( עה"פ "קול דודי הנה זה בא", שם משיח אומר לישראל "בחודש הזה אני 
גואל אתכם, הדא הוא דכתיב החודש הזה לכם ראש חדשים", שמזה מובן ג"כ שהתגלות משיח לישראל היא 

בחודש ניסן.
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בשלבים, ובתחילה יתכן שלא כל העם יאמין בו, רק כעבור זמן שפעולותיו 
מתפרסמות בעולם אז כל העם מאמין בו.

חז"ל נתנו לנו סימן להתגלות המשיח בבא העת - בשנה שבו משיח מתגלה 
לעם ישראל מתרחשת מלחמה גדולה בין אומות העולם ואז משיח מבשר 

אודות הגאולה.
בשנת תשנ"א אירע מלחמת המפרץ שתאמה את כל הפרטים המתוארים 
במדרש אודות שנת התגלות המשיח. אז הודיע הרבי שה' כבר מינה את 

מלך המשיח וכבר שלח אותו ואף המשיח התגלה.
יתגלה  ואח"כ  זמן  יתכסה למשך  הוא  גילוי המשיח  גם צפו שלאחר  חז"ל 

שוב.


