
עיתון
!היום בחדשות

!יום יום בחדשות



!ד"מחקר שנערך על ידי חסידי חב

ד בכל רחבי תבל"הבוקר נודע לנו על מחקר מרתק שערכו חסידי חב

:והנה המחקר לפניכם

:הרב יוסף שליח הרבי בראש פינה מספר

עם ישראל לא מתייאש  ! י בגלות מחכים למשיח ולגאולה"אלפיים שנה עמ
!וממשיך לפעול עוד ועוד מעשים טובים לקירוב הגאולה

!והרבי נשיא הדור עודד ואמר שמשיח בפתח רק צריך לפתוח לו את הדלת

!עדיין נשארנו בגלות( י"עמ)בכל זאת משיח עדיין לא הגיע ואנחנו

!?לא סבלנו מספיק! הרבי הבטיח! ?איך זה יכול להיות 

!!!?אז איפו הגאולה למה היא לא הגיעה



!תשובה מאת הרב יוסף

:התשובה היא כזאת

ל באיזה שלב אנחנו בגלות  -כ-רואה  ה:הכל תלוי בהסתכלות שלנו הרבי
ובאיזה שלב קרוב אנחנו לגאולה ועם הרבי קורא לנו ואומר עוד רגע בא משיח 

אסור לנו להתייאש ואנחנו צריכים להאמין לרבי!

ולהמשיך לפעול לקבלת  ! ל-כ-אנחנו צריכים לסמוך עליו שהוא באמת רואה ה
!פני משיח עוד היום

ומוסיף הרב יוסף חיכינו ופעלנו אלפיים שנה ואחרי כזה הרבה זמן של צפייה  
וצריך לסמוך על הרבי שבקרוב  !! ופעולות להבאת משיח אסור לנו להתייאש

!ה"ניפגש בגאולה עם כל עם ישראל בבית המקדש השלישי בעז



!מספר משלים ונמשלים כהוכחה על תשובתו של הרב

מספר הרב יוסף משל ונמשל שימחיש את תשובתו

פעם היתה ילדה קטנה שכל מטבע שניתנה לה היא שמרה  : משל ראשון
!מסבא וסבתא את הכל היא שמרה,לימוד תניא,ושמרה עם זה לדמי חנוכה

ולכל מקום  ! והיא היתה מאושרת!!! שקל 100ויום אחד היא קיבלה שטר של 
אחר כך היא ואחיה הקטנים  ! לקחה איתה את השטר והראתה לחברותיה 

!והם רצו ושיחקו ונהנו מאוד(וכמוון השטר בידיה)יצאו לשחק בגינה 

אבל באמצע משחק הילדה רצה ורצה ופתאום היא ראתה איך השטר היחיד  
והיא התחילה לחפש  ! שלה שלפני רגע החזיקה ביד נפל לתוך ערימה גדולה 

לחפש ולחפש והאחים שלה עזרו לה אבל הם כבר התייאשו  ,לחפש,לחפש,
אבל היא ראתה איך השטר נופל והיא חייבת למצוא אותו ובסוף  !! מרוב לחפש

!!!!!! לאחר הרבה חיפושים ומאמצים היא מצאה את השטר שלה



נמשל
:הנמשל הוא

!מביט ואומר לנו על תתיאשו עוד רגע משיח יבוא ,יודע ,הרבי רואה 

בדיוק כמו הילדה שלא התייאשה ובסוף לאחר הרבה  ! אסור לנו להתייאש 
ן חיפושים היא מצאה את השטר-ו-מ-מאצים וה

ככה אנחנו בקרוב בעזרת השם נקבל את מה שאנחנו מצפים לא אלפיים שנה 
שנה20ואת מה שהרבי הבטיח לנו לפני יותר מ

!הוא פה ממש בדלת! הנה הנה משיח בא 



2משל 

...פעם היו שניי קבצנים אחד גויי ואחד יהודי ושנייהם כל היום היו מקבצים נדבות ומחפשים קצת כסף וקצת אוכל

הקבצן הגויי התלהב והם  ! מחר ליהודים יש סעודה ענקיתתת ואסור לנו לפספס אותה:יום אחד בא הקבצן היהודי אל הקבצן הגויי ואומר לו תקשיב
.החליטו שכל אחד מהם ילך להתארח בליל הסדר בבית אחר

!והגיע ליל הסדר בעל הבית מתיישב ומגיש לכל אחד מהסועדים כוס יין גדולה

מעניין אמרו סעודה ומתחילים עם יין טוב עם יש צלחות על השולחן בטוח שיש אוכל  : הקבצן הגויי הסתכל על כולם קצת מוזר הוא חשב לעצמו
בעל הבית מגיש לכל  ... מתיישבים על השולחן ו! ואחר כך כולם ניגשים ליטול ידיים והקבצן הגויי מאושר זהו שופים ידיים לפני האוכל איזה יופי

טוב  ! ?אולי החבר שלי עבד עלי! ?זה הסעודה ענקית שלהם חתיכת קטנה של בצל וכוס יין!! ?מזה: הקבצן התעצבן ! אחד חתיכה קטנה של בצל 
..נחכה ונראה

ואז הוא רואה את בעל הבית לוקח את המצות וחוצה אותם לשתיים ואז כולם פותחים ספרים וקוראים משהו אארווךךךךך מאוד ושותים עוד יין  
ואז בעל הבית מחלק לכולם משהו חריף  ... ואז כשסוף סוף מסימיים שוב שוטפים ידיים ואוכלים מצה יבשה ! ואין אוכל! והוא משתעמם והוא רעב

וממש ממש מריר והוא משתעל וכבר לא יכול יותר הוא קם בועט בכיסא מרוב עצבים ויוצא החוצה כעוס כולו והחליט שהוא עוד יראה לחבר שלו  
...מה זה לעבוד עליו ככה

!כולו מאושר ושמח הוא אכל סעודה ענקית ושתה הרבה יין( הקבצן היהודי)אחרי שעתיים הוא פוגש את חבר שלו 

?והקבצן היהודי שואל את הקבצן הגויי נו איך היה

וחתיכה של בצל עם  ,משהו מריררר,את סתם עבדת עליי היהודים האלו נתנו לי רק מצה יבשה! ?איך היה את שואל: והקבצן הגויי צועק עליו
!הכל ביגללך1לא אוכל ולא כלום שום סעודה לא היתה לי הערב! המוןןןן יין

הכל ביגלל שלא היית לך סבלנות והתעצבנת על ! מה עשית היית מחכה שתיי דקות והיית יכול לאכול סעודת מלכים : והקבצן היהודי אומר לו 
!כולם



נמשל

!ככה זה עוד שניה משיח מגיע עם בית המקדש:הרב יוסף

אסור לנו להתייאש עם רק נחכה עוד דקה עם נוסיף עוד מעשה טוב עוד  
מטבע לקופת הצדקה

!ה"בטוח שמשיח יבוא ממש היום בעז

?כמו במשל אחד הקבצנים הפסיד השני הרוויח למה

!אחד חיכה השני התעצבן והלך



!משלים ונמשלים2

• :משל שלישי

• לפני שבוע היתה לי טיסה לחוץ לארץ ( מספר הרב יוסף)אתם יודעים 
והטיסה היתה בשעה מוקדמת קמתי בבוקר וראיתי משהו מדהים חושך  

ואז אחרי דקה פתאום אני רואה איך  ! הכל שחור שחור בשמיים! גמור
ואז הבנתי רגע  ! השמש זורחת והבוקר התחיל הכל בשמיים צהוב ומאיר

!ואז מגיע הזריחה הטוב והאור לעולם! לפני הזריחה הכל שחוררר

• ככה גם אנחנו ברגעים הכי שחורים הכי קשים לעמי ישראל דווקא ברגעים 
! האלו יבוא משיח צידקנו במהרה וימינו אמן



חבלי משיח–חבלי לידה 

(ממשיך הרב יוסף)כשאשתי ילדה את הבן הראשון שלנו

!אז היא סיפרה לי שאף פעם היא לא סבלה כל כך כמו בלידה 

אבל אז היא המשיכה ואמרה אבל הסבל הזה היה שווה כי  .. ואני נבהלתי 
!עכשו קיבלנו את המתנה הכי גדולה שיש את הבן החמוד שלנו

אבל אחר כך זה השתלם לנו עוד ממש בקרוב  ! אנחנו גם סובלים המון בגלות 
!נקבל את פני משיח צידקנו עם הרבי בראשינו


