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גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו – ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' נצבים-וילך כ"ב אלול ה'תש"פ || גליון כז

נמצאים לא מתפעלים מטענת "ועדיין לא בא"!
שאת  ביתר  קשורה  זו  – ששבת  הגאולה  לענין  בנוגע  ובמיוחד  כולל 
ויתר עז עם "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" כפי שאומרים 
זאת בברכת המזון דשבת, ובפרט בבואנו מב' ימי ראש השנה – שגם אז 
הי' הענין דברכת המזון, וכמה ענינים בהברכה הקשורים עם הגאולה, 

וממילא זוכים לזה תיכף ומיד ממש.

ומובן שאין להתפעל משאלתו וטענתו של זה שרוצה לבלבל וטוען: 
הרי כמה וכמה פעמים שכבר אמרנו בברכת המזון "הרחמן הוא ינחילנו 
ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים", כולל ובמיוחד במשך כל ימי 

ראש השנה, ואעפ"כ, עדיין לא בא!...

– ע"פ פתגם חסידים הראשונים כמסופר ע"י נשיא  – טוען  ובמיוחד 
דורנו שהעיתונים )"ּפייּפערס"( ידווחו על ביאת משיח, הרי עדיין לא 

נכתב ונתפרסם בעיתונים שמשיח כבר בא!

מי מעוניין שירוצו לפניו?...
ברווח  שפרנסתם  אלה  ואפילו  כזו,  מציאות  אין  הגלות  שבזמן  ואף 
אינם צריכים ואינם רוצים שחמישים איש ירוצו לפניהם ]כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח חייך ואמר:[ אינני מאמין שיימצא אפילו אחד 
בין כל הציבור כאן, שנפלה במוחו המצאה שכזו, שלפני שהוא ייצא 
לרחוב ירוצו חמישים איש ויכריזו "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ 
ביקרו", ורק לאחר מכן יצא הוא עצמו, ו"מראה באצבעו ואומר זה" – 

הכוונה היא אלי...

בסוף שיחת 'דבר מלכות' נצבים-וילך מזכיר הרבי שליט"א מלך המשיח את "הפתגם 
הידוע של רבותינו נשיאינו ע"ד הפירסום דביאת המשיח בעיתונים" ובהערה שם 
מובא הפתגם: "הרבי אדמו"ר הזקן היה אומר שמשיח יהיה כתוב בעיתונים . . כל 
היהודים יהיו מוכנים לביאת משיח מיד כשיהיה כתוב בעיתונים שהוא בא" ]בתרגום 

ללה"ק[.

הפרסום  הוא  משיח  לביאת  היהודים  הכנת  את  שיוצר  הדבר  לשפתינו,  ובתרגום 
בעיתונים על כך שמשיח בא וכפי שהרבי עצמו מסיק בגוף השיחה "שכבר היתה 
לנו, בלשון עבר, ובפרט ע"פ הפתגם הידוע . . כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה 
יותר(  )ויש להוסיף ולפרסם עוד  האחרונה שנתפרסם בכו"כ עיתונים בעולם כולו 

ש"הנה זה )המלך המשיח( בא" , ותיכף – כבר בא – בפועל ממש . . "

בכל  ליהודים  כי שאנחנו מפרסמים   - בפועל ממש  אומר שהפתגם התקיים  הרבי 
אמצעי ובפרט באופן שאומר לו: זה עכשיו - משיח בא! מתוך וודאות ובביטחון הוא 
קולט זאת וממילא מתכונן לביאת משיח. שהרי זהו האפקט של עיתון, עכשוויות. זה 

לא כתוב בתנ"ך או ברמב"ם זה עכשיו!

והמסקנה ברורה היא: "יש להוסיף ולפרסם עוד יותר" ובפרט "בתקופתנו זו – כאשר 
ישנו ענין של מבול ובלבול בלתי רצוי בעולם... ומחפשים עצות ויועצים איך להתנהג 
במצב הנוכחי, אמנם המצב אצל בנ"י הוא, שאין מה להתרעש ולהתבלבל מה'מבול' 
בעולם... ולזאת באה ההכרזה הגיע זמן גאולתכם" ]חיי שרה תשנ"א – בלתי מוגה[.

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית

· דבר מלכות ·

"קראו גם לאחרונה ע"ד הטענה 
ד'חמישים איש רצים לפניו'"

)ש"פ ניצבים, סי"ז בלתי-מוגה(

מכתב שהתפרסם במוסף 'בית חיינו' - אלול ה'תנש"א, 
המתאר את השמירה על כ"ק אדמו"ר  מלך המשיח 
שליט"א ומשתמש בפס' "חמישים איש רצים לפניו"

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

)משיחת ש"פ נצבים-וילך ה'תנש"א, בלתי-מוגה(



שנתפרסם  האחרונה  בתקופה  ממש  בפועל  שנתקיים  "כפי 
בכו"כ עיתונים בעולם כולו . . ש"הנה זה )המלך המשיח( בא"". 
במילים אלו חותם הרבי את שיחת הדבר מלכות של השבוע 
ובכך מביע את שביעות רצונו ואת מעלת הפרסום שהתרחש 
באותם ימים. בראשית חודש אלול ה'תנש"א, ביוזמתו של ר' 
יוסף יצחק גוטניק פורסמה מודעה בעיתונות ברחבי העולם 
בדבר דבר של הרבי מלך המשיח בעניין מאורעות התקופה 
הכתבה  לפנינו  משיח,  ביאת  לקראת  מובילים  הן  כיצד 

המליאה:
משיח 

המציאות מדברת בעד עצמה

אנו חיים בתקופת מדהימה.

מסך הברזל קרס. העריץ העירקי הוכה והושפל. תושבי ארץ ישראל 
יצאו ללא פגע מתחת מטר הטילים הרצחני. אוכלוסיה שלמה שהיתה 
יהודי  של  גואים  גלים  מבטחים,  למקום  לילה  בין  הוטסה  במצוקה 
רוסיה מגיעים אל חופי הארץ. האמת והצדק הולכים ותופסים את 
מקומם הראוי. כאשר אמריקה, נושאת דגלם. צועדת בראש כמעצמה 
המובילה. מדינות בעולם כולו שמות פניהן אל הדמוקרטיה. כל אלה. 

והתפתחויות רבות נוספות. מתרחשות לנגד עינינו.

אם  השתאות,  לעורר  כדי  בה  היה  די  אלו  מתופעות  אחת  כל 
מצרפים את כולן אחת לאחת, מתקבלת תמונה שלא ניתן להתעלם 

ממשמעותה. אכן, אנו חיים בתקופה שלא היתה כדוגמתה אי פעם 
- כאשר העולם כולו צועד לקראת שלום. והאנושות חותרת לעבר 
שלמות. הזמנים משתנים - אנו מתקדמים. לא רק לעיין יותר טוב. 

אלא לעידן הטוב ביותר.

לנצח.  והשלום  הטוב  סוף  כי  האמונה,  היא  היהדות  של  אבן־יסוד 
זהו עיקר ענינו של המשיח. אשר יביא עמו את הגאולה האחרונה 

והשלמה שהובטחה לנו בתורה.

מנחם  רבי  מליובאוויטש.  הרבי 
כי  מדגיש  שניאורסון,  מענדל 
שהתרחשו  המופלאים  המאורעות 
והכנה  מבוא  אלא  אינם  לאחרונה, 
לשיאה  שתגיע  השלמה,  לגאולה 
עמים  גזעים  בין  האיבה  בקץ 
המתחוללות  ההתפתחויות  ומדינות. 
תאוצה  לצבור  יכולות  עינינו,  לנגד 
על ידי פעולות קטנות אך חשובות, 
ידו  בהישג  שהן  וחסד.  צדקה  של 
של כל אחד, איש, אשה וילד. עלינו 
להגביה את עצמנו, את קהילותינו ואת החברה האנושית כולה לעבר 
 - להתרומם  כדי  הרבה  נדרש  לא  לו.  עדים  שכולנו  העולה  השחר 
וחיזוק  לזולת,  וכבוד  אהבה  של  יחס  לנצרכים.  צדקה  טובת,  מילה 

מחוייבותנו לתורה ולמצוותיה.

עידן המשיח בשער. הבה נלמד עליו, הבה ניטול בו חלק פעיל. כל 
שעלינו לעשות הוא - לפקוח את העינים, כי המציאות מדברת בעד 

עצמה.

לפרטים נוספים נא לפנות לבית חב"ד באזורך.

אתה",  חלק  גם  טול  "משיח  הקריאה:  מופיעה  הידיעה  בתחתית 
וחתומים עליה ידידי חב"ד ליובאוויטש.

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

)ס"ג  מהעולם  שלמעלה  אלקות  העולם.  שבערך  אלקות 
ואילך(. לצורך בריאת העולם צמצם הקב"ה את כחו הגדול הבלי גבול, 

ובהארה של הארה ממנו ברא את העולם המוגבל.

בחסידות מבואר שגם גוי הנמצא בעולם יכול להגיע להכרה בה', אך 
הכרה זו תסתכם בידיעה שיש בורא לעולם. הכרה זו כמובן נכונה, אך 
תופסת רק בקצה קצהו של כחו הגדול של הקב"ה, 'אלקות שבערך 

העולם'.

יותר, לידיעה שכולא קמיה  יכול להגיע לדרגה נעלית הרבה  יהודי 
גדולתו של הקב"ה,  הכרה באמיתת  עוד מלבדו,  אין  כי  כלא חשיב 

'אלקות שלמעלה מהעולם'.

אדם  של  ההכרזות  ב'  בין  ההבדל  )ס"ג(  בשיחה  המבואר  תוכן  זהו 
הראשון, ההכרזה של "ה' עושנו" )ההכרה שיש בורא לעולם, אלקות 

שבערך לעולם(, וההכרזה "ה' מלך" )אלקות שלמעלה מהעולם(.

עשר ואחד עשר )ס"ד(. ה' יתברך הוא אחדות פשוטה, והעולם הוא 
כולו התחלקות. דרגת האלקות שבערך לעולם, בה הקב"ה צמצם את 
עצמו לפי המושגים וההגבלות של העולם, גם היא יש בה התחלקות 
לעשר ספירות בהם מנהיג ה' את העולמות. ואילו הדרגה שלמעלה 

מהעולם נקראת 'אחד עשר', אחדות פשוטה שלמעלה מעשר. 

פשוטה,  אחדות  הוא  הקב"ה  כנ"ל,  )ס"ה(.  ומחלוקת  אחדות 
והמושג התחלקות ומחלוקת שייך רק בעולמנו.

יש לשים לב שבס"ה מדבר אודות שתי מחלוקות שיהודי מבטל על 
ידי עבודתו:

ידי  על  אלקות,  על  העולם  מחלוקת  ביטול  מבואר  הענין  בתחילת 
שהעולם מגיע להכרה שיש בורא לעולם. זהו גילוי 'אלקות שבערך 

העולם'.

יותר'( מבואר ביטול מחלוקת בתורה,  )לאחר ה'בעומק  ובהמשך הענין 
שזהו גילוי אלקות שלמעלה מעולם:

התורה היא חכמתו האין-סופית של ה' ולכן לאמיתו של דבר לא שייך 
בה מושג של מחלוקת. המחלוקות בתורה כמחלוקת בית שמאי ובית 
הלל, התגלו רק כאשר ירדה התורה לעולם ונתלבשה בשכל אנושי 

)אלקות שבערך לעולם(.

לעתיד תתגלה דרגת התורה שלמעלה מהעולם, כפי שהתורה נמצאת 
אצל ה' שאצלו הכל אחדות פשוטה, ולכן אז תהיה הלכה כשני הדעות 

גם יחד )כמבואר כל זה בס"ה ובהערה 71(.

וביאור הענין
ביאור מושגים מרכזיים במהלך השיחה



·· סף הגאולה
         השתלשלות מאורעות שנות הנפלאות

"הגיעו מוסדות חב"ד להכרה – כי זהו הזמן לצאת עם הבשורה לציבור"
בקשר לשיחת ה'דבר מלכות' השבועית, בה מורה מלכנו משיחנו שליט"א אשר "יש להוסיף ולפרסם עוד יותר ש"הנה זה המלך 
המשיח בא"", מגישים אנו בזאת כתבת שטח מיוחדת מתוך מגזין 'כפר חב"ד' בשלהי שנת תנש"א, הסוקרת את תנופת הפעילות 

הענפה בדבר פרסום משיח ברחבי ארה"ק באותם הימים • נזכרים ונעשים

בעקבות דברי כ״ק אדמו״ר שליט״א פעמים רבות במשך השנה החולפת 
"אראנו  שנת  זו,  מופלאה  שנה  של  המיוחדת  ומעלתה  סגולתה  על 
שהתרחשו  העל־טבעיים  הנפלאים  באירועים  שהוכח  כפי  נפלאות", 
מוגברת  פעילות  של  אדירה  תנופה  אלו  בימים  מתנהלת  השנה,  במשך 

בנושא ההכנות לביאת המשיח.

שוררת  כולו  בעולם  חב״ד  בריכוזי 
תחושה של חוב קדוש לנצל את "הרגעים 
לתוספת  המופלאה  השנה  של  האחרונים" 
שליט״א  אדמו״ר  כ"ק  בהוראות  חיזוק 
משיח  עניני  לימוד  בעניין  השנה  במשך 
יוזמות  זה  וננקטו בעניו  בהלכה ובחסידות 
שונות. למשל, בחצרות הק' ב"770" קבלו 
וכן  הישיבה  מתלמידי  מאות  עצמם  על 
חסידות  מאמר  פה  בעל  לשנן  האברכים 

בנושא הגאולה ולחזור עליו ברבים.

בד בבד הוגברה והתחזקה הפעילות להפצת 
הציפיה  וחיזוק  המשיח  בביאת  האמונה 

לבואו בכל שכבות הציבור. "המטה העולמי" בניו יורק הפיק שורה של 
פירסומים בנושא ברמות שונות. כאלו שנועדו לחזק את הלימוד העניני 
צוות  לציבור הרחב.  וכאלו שנועדו  הציבור החרדי  בתוך  וגאולה  משיח 
במגמה  העולם  שבעתוני  בגדולים  מאסיבי  פירסום  במסע  עוסק  מיוחד 
להפנות את תשומת הלב של עם ישראל כולו להתבונן באירועים הסוערים 
משמעית  החד  מהמסקנה  להתעלם  ולא  החולפת  השנה  של  והנפלאים 
הבלתי נמנעת אנו עומדים על סף הגאולה. יצויין כי מסע הפרסום ממומן 
ע״י הנדיב הנודע הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק מאוסטרליה שבימים אלו 
ממש מימן התחלת מבצע הסברה מקיף, ערוך ומתוכנן היטב ע״י מרכז 

צא״ח בארץ ישראל.

המבצע כבר החל וכך בוקר יום חמישי שעבר זימן הפתעה למאות אלפי 
ענק  שלט  בתל־אביב.  הרכבת  בצומת  שעה  באותה  שחלפו  בני־האדם 
זוהר "היכונו לביאת  זעק אליהם באותיות קידוש לבנה, על רקע צהוב 
המשיח". רבבות בני־אדס שהגיעו באותה שעה אל מרכז הקניות הגדול 
שלט  שם  אף  ראו  ה'קניון׳,  ברמת־גן, 
דומה, שאף הוא קרא להם להתכונן לביאת 
ההסברה  מסע  לדרך  יוצא  כך  המשיח 
לביאת  העם  את  להכין  שמיועד  הגדול 
לציבור  ולהסביר  ממש,  בקרוב  המשיח 
המשיח  בביאת  הקשורים  הנושאים  את 
שכ״ק  חודשים  אחרי  הגאולה.  ובתהליך 
שצריך  ושוב  שוב  קורא  שליט״א  אדמו״׳ר 
להתכונן לביאת המשיח וללמוד את ענייני 
המפורשות  ההתבטאויות  ואחרי  הגאולה. 
שלו בעניין זה בשבועות האחרונים, הגיעו 
מוסדות חב״ד להכרה, כי זה הזמן לצאת עם 

הבשורה לציבור - ובמלוא העוצמה.

בשלטים,  הפרסום  בביצוע  שטיפלו  צעירי־אגודת־חב״ד,  במרכז   .  .
שאלה  לשאול  כדי  מתקשרים  אנשים  טלפונים  של  גלים  על  מספרים 
בתי־ לעשות?.  צריך  מה  מתכוננים?  איך  'היכונו׳,  כתוב  "בשלט  אחת: 
הציבור.  מצד  רבות  חיוביות  תגובות  על  מספרים  המרכז  באזור  חב״ד 

ניכרת התעוררות גדולה ממש "ויאמן העם".

מול  אל  פה  פעור  כולו  העולם  את  שהותירו  הגדולות  הנפלאות  שנת 
מוגברת של התעוררות  איפוא, בתנופה  האירועים הסוערים מסתיימת, 
לחיזוק האמונה והתעצמות הציפיה לקראת ביאת המשיח בכוונה להוסיף 
ולפרסם את הבשורה על הגאולה הקרובה ולהכין את העם כולו לעמוד 

"הכן כולכם" לקראת ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

תהא שנת נפלאות בכל

·· סף הגאולה
          השתלשלות מאורעות שנות הנפלאות 

"זה עתה הודיעו ברדיו שמשיח הגיע!"
"שנתפרסם בכמה וכמה עיתונים בעולם כולו, ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר…" )דבר מלכות ניצבים-וילך(

ומיד זה מתפרסם בכל העולם כולו, כפתגם הידוע שיכתבו בעיתונים אודות ביאת משיח )״משיח וועט שטיין אין די צייטונגען - פייפערס"(, שהרי 
ענינם של העיתונים הוא פרסום החדשות )"נייעס"( המתרחשים בעולם, ומזה מובן במכל שכן וקל וחומר בנוגע לחדשות עיקריות כל כך כביאת 

משיח צדקנו! ועוד לפני כן - הרי זה מתפרסם תיכף ע״י ה״רדיו", שמפרסם את החדשות תיכף ממש לאירועים.

ויהי רצון שנזכה לכל זה תיכף ומיד, עוד בלילה זה, וממילא בני ישראל יפרסמו את ביאת משיח באופן המותר ביו״ט, ובני נח שאין להם את 
ההגבלות דיו״ט יפרסמו זאת תיכף בכל העולם כולו ע״י הרדיו והעיתונים.

וההודעה שברדיו יכולה להגיע גם לבני ישראל - כפי שנהוג שכשרוצים לקבל ידיעות חדשות בשבת ויו״ט, שואלים את השוטר )"פאליסמאן"( 
האינו־יהודי שמסתובב בשכונה לשמור על בני ישראל - מה הם ה״חדשות" שסיפרו ברדיו )כדרך השוטרים שנושאים עמהם רדיו בכל עת(.

וכך גם בענין זה - שעוד בלילה זה, כשישאלו אצל השוטר מה הן החדשות בעולם? יענה השוטר: זה עתה הודיעו ברדיו ש״הנה זה משיח בא"! 
והוא עומד על גג בית המקדש ומכריז ש״הגיע זמן גאולתכם״ מכיון שאתם - בני ישראל - הייתם במעמד ומצב ד״ענוים", ואין מה להיבהל וכו'!...

)שיחת ליל א' דחג הסוכות תנש"א(

כתבית יהבית ·· כתב יד קודש בעניני משיח



בפועל ממש ·· מהנעשה והנשמע ברחבי תבל בעניני משיח

'משיח זה ריאלי' - הקורס המהפכני
לאחר חודשים רבים של ציפייה – זה הגיע. 

כ"ק  שליח   – לרנר  מענדל  מנחם  הרב  פרסם  האחרון  ניסן  בחודש 
אד"ש מה"מ בשכונת האירוס בראשון לציון – סרטון קצר המבשר על 
השקת סדרת סרטונים בנושא הגאולה בשם 'משיח זה ריאלי', במטרה 

הגיונית  בצורה  הגאולה  נושא  את  להחדיר 
לאנשי העם הרציונליים המחפשים זאת. 

מייגעת,  עבודה  של  חודשים  חמישה  לאחר 
הסרטון  אלול  חודש  בתחילת  לרשת  עלה 
הסרטון  המיוחד.  הקורס  מתוך  הראשון 
המושקע עורר הדים רבים בקרב מקורבי בתי 
חב"ד ברחבי העולם, שצמאו להסברת הנושא 

התיאורטי בצורה לוגית חסרת-תקדים. 

הטעים  הראשוני  לקורס  הפתיחה  במילות 
הרב לרנר את מטרת יצירתו: 

"בשיח הציבורי בשנים האחרונות אנו פוגשים אנשים המגלים עניין 
סביב הנושא של ביאת המשיח . . . בקורס הזה אני רוצה לשתף אתכם 
של  הזה  החשוב  תהליך  את  ולהבין  סדר  לעשות  מרתקים  בחומרים 
למה  ההיגיון.  אל  לדבר  זה   – לי  חשוב  שיותר  מה  אבל   .  . הגאולה 
כלל  בדרך  הגיוני?  דבר  זה  המשיח  שביאת  שחושבים  אנשים  יש 

הביטוי משיח, משיחיות, נתפס כאמונה מיסטית שאינה מחוברת ממש 
סטודנטים  בפני  הזה  הקורס  את  להעביר  כשהתחלתי   .  . למציאות 
וסטודנטיות באוניברסיטת 'אריאל' שמתי לב שהדבר שמרתק אותם - 

זה להבין איפה ההיגיון נכנס בכל הסיפור הזה". 

ואכן, כל הצופה בסרטון הראשוני ישתאה עד 
כמה נושא הגאולה יכול לחדור גם לדעתו – 
וליבו – של האיש הרציונל הקר שלא גילה עד 

עתה התעניינות בנושא. 

ובכל  עיר  בכל  מצויים  זה  בסגנון  אנשים 
דוכן  ובכל  'מבצעים'  מסלול  בכל  יישוב, 
תפילין. כעת הגיע הזמן להנגיש גם להם את 
נושא הגאולה וביאת המשיח אל תוך שכלם, 
וחודר  מתפשט  "מהשכל   – ממילא  ובדרך 
באופן  ומעשה  דיבור  במחשבה  בפועל  להנהגה  ועד  הלב,  ברגש  גם 

המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה" )ד"מ בלק ס"י(.

להרשמה לקורס הדיגיטלי )נא לשלוח הודעת וואצאפ( – 2125327550

לקבלת הסרטון הראשון – ניתן לפנות למייל המערכת הרשומה מטה. 

• נגמרו הצרות,  בחב״ד משוכנעים שהמשיח או-טו-טו נוחת בנתב"ג 
ההגעה  את  לזרז  כדי   • מוכן  כבר  והעולם  התפרקה,  ברית-המועצות 

מריצים קמפיין פרסומי ענק • ואתם, הספקנים, היכונו 

הענק,  השלט  המשיח",  לביאת  "היכונו  שיבוא.  יללה  נו,  משיח? 
שנתלה מול תחנת רכבת צפון בתל-אביב, עשה משהו לכמה אנשים. 
היו שנישקו את ה"חי" על השרשרת, כמעט כל אחד סינן איזו הערה, 
וכולם נעצו עיניים ובהו שניות ארובות. ”הוא יבוא. גם אני מחכה לו. 
אבל החב״דניקים האלה הרי רוצים, שהרבי מלובביץ׳ יהיה המשיח. 
שיביאו אותו לכאן ויכתירו אותו. נראה אותם”, הציע מישהו מתומכי.." 
והיה גם פרשן מהבורסה: ”זה שציירו על השלט שמש עולה, זה אומר 
לא  הוא  הבאות  הבחירות  עד  דעתי,  לפי  אבל  יקרה.  זה  שאו-טו-טו 

יבוא. אז למה להם לפרסם. כך הם רק יקבלו פחות כסף”.

חב״ד,  דובר  בדוד,  מנחם  הרב  משוכנע  הצוננות,  התגובות  למרות 
שיש תקווה. איזו תקווה, אש בוערת: ”המודעה הזאת נפלה על קרקע 
בשלה. אנשים בעומק לבם מאמינים בזה. גם חילונים. כולם מרגישים 
”לא  ביותר:  הגיונית  בסיבה  תולה  הוא  הפרסום  את  התקופה".  שזו 

ייתכן שהמשיח בדרך, ואף אחד לא יידע”.

הקניון  ליד  יותר, שממוקם  קטן  נוסף,  ואחד  השלט  להצבת  הבקשה 
ברמת-גן, הגיעה ל'שלטי עבודי' לפני שבוע וחצי. הטלפון היה בהול. 
"אנחנו רוצים אותו מיד”, תבעו אנשי חב״ד. "דחינו חברות גדולות 
שרצו לפרסם לתקופה מאוחרת יותר", מספר בטון רב חשיבות משה 
שגיב, איש המכירות. "עבדנו פה יום ולילה. עיצבנו, צבענו, כל מה 
שצריך. גם הנחה של 30 אחוז נתנו להם. מה לעשות, זאת מצווה", 

מתגאה שגיב, חילוני לגמרי.

22 אלף דולר עלתה הצבת השלטים למשך שבועיים, וזו רק ההתחלה. 
האווירה,  את  לחמם  יסייעו  בעיתונים  ומודעות  רגילים  שלטים   70
ואת הפצת הבשורה ישלימו בקרוב אנשי חב״ד, שיחלקו פרוספקטים 

את  וילהיבו 
האנשים ברחובות.

גם  תימכר  בנוסף, 
מהודרת,  חוברת 
למלא  שמטרתה 
של  הקריאה  את 
ללמוד  לובביץ׳ 

בדקדקנות את כל ענייני הגאולה. 

בארצות-הברית ובקנדה הזדרזו עוד קודם, והקימו מטות שירכזו את 
."MESSIAH is COMING" :הקמפיין ששמו

זו לא הפעם הראשונה שאנשי חב״ד מרעישים. לפני כשמונה שנים 
הם חילקו סטיקרים, עליהם היה כתוב "אנו רוצים משיח עכשיו". מאז, 
מתברר, קרו הרבה דברים. הרבי מלובביץ׳ נואם מדי שבת בפני קהל 
חסידים בבית מדרשו בברוקלין. דבריו מתורגמים, ועוברים במהירות 
בפקס לכל העולם. בשבתות האחרונות הוא דן בהרחבה במשיח. הוא 
המשיח",  בא  הנה  ל"הנה  קרובה"  "הגאולה  כמו  עבר מהתבטאויות 
ועכשיו הוא אומר ש"הגיע הזמן". את השנה הזאת הוא כינה "אראנו 
נפלאות”, והבטיח נסים. כהרגלו, נתמך בכל מיני סימנים. המלחמה, 
למשל, התאימה לו בול למדרש קדום, שבו סופר מה יקרה בשנה בה 

יגיע המשיח...

קבלו אותו
בקשר עם דברי הרבי שליט"א מלך המשיח ב'דבר מלכות' נצבים – וילך אודות פרסום משיח 
בעיתונות: "כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה שנתפרסם בכו"כ עיתונים בעולם 

כולו" מובאת כאן כתבה שהתפרסמה אז ב'חדשות' • "ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר"
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