
                                           י"א שבט )7.2(
 "י"א שבט" - קבלת הנשיאות בפועל

לגלות את ה"11" בתוך ה"42"
פרשת "בשלח" אותה נקרא בשבת הקרובה מתחילה 
לא  ממצרים  שיצאו  ישראל  בני  כי  העובדה  בתיאור 
אמורה  שהייתה  דרך  ישראל.  לארץ  ישירות  הלכו 
מסעות.  ל-42  התארכה  בלבד,  יום   11 בת  להיות 
הרומזת  ה-11,  בחינת  כי  הוא  בזה  הפנימי  הפירוש 
הספירות  מ-10  שלמעלה  סופי  אין  אלוקי  לגילוי 
 – שבאדם(  המוגבלים  הכוחות  ל10  )המקבילים 
את  יקלטו  שישראל  כדי  מסעות,  ל-42  התארכה 
להיכנס  מוכנים  יהיו  ובזה  בפנימיות,  ה-11  בחינת 
הגאולה  של  התוכן  במיוחד  וזהוא  ישראל.  לארץ 
העולם.  בתוך  הקב"ה   - ה11  את  להכניס   - השלמה 
 42 במשך  בפנימיות  בדורנו   נפעל  ה-11  בחינת  ִגלוי 
שיחה  לאותה  עד   - שליט"א  הרבי  של  כהונתו  שנות 

בתשנ"ב. 

היום י"א שבט, הינו היום הרשמי בו מתחילה נשיאותו 
של הרבי בפועל. ואצל הרבי עניין ה-11 בא לידי ביטוי 
 )11( י"א  ביום  הרבי  של  הולדתו  יום  רבות.  פעמים 
ניסן. יום וחודש ושנת קבלת הנשיאות בפועל - יום: 
בשנת:  מניסן(  ה11  )חודש  שבט  בחודש:   )11( י"א 
אנו   קולטים  זה  ביום  כן  על  אשר   .)5711( ה'תשי"א 
את ה11 - את האין סוף ברוך הוא. ובמיוחד לאחר 42 
לגמרי  מוכנים  שאנו  הרבי  הכריז  בה  לנשיאות,  שנה 
לגאולה השלמה והיא עומדת להגיע בכל רגע.                                
 לחיים! לחיים ולברכה!

                                                  י"ב שבט )8.2(

י ש י מ ח ל  ו מ י  ש י מ ח
החורף  לחודשי  החמישי  החודש  הוא  שבט  חודש 
החמישי  לחודש  מקביל  והוא  מתשרי(,  )החל 
מחודשי הקיץ )החל מניסן(, חודש אב. בראש חודש 
אב חל יום ההילולא של אהרון הכהן, שהיה "אוהב 
זה,  ליום  בהקבלה  לתורה".  ומקרבן  הבריות  את 

עלינו ללמוד מדרכיו של אהרון, לאהוב כל יהודי 
זו  הנהנה  בזכות  התורה.  אל  אותו  ולקרב 

דבר  )ע"פ  בקרוב.   השלמה  לגאולה  נזכה 
מלכות ש"פ וארא תשנ"ב הערה 93(

                                      

ירושלים   זמני השבת ח' שבט )4.2(    
    הדלקת נרות

      צאת השבת

חיפהתל-אביב
4.44 4.404.58 4.54
5.54 5.545.57 5.56

באר-שבע

טענה פשוטה 
זאב  יוסף  רבי  הגאון  של  לידיו  והגיע  מעשה 
הרבנים  מגדולי  שהיה  )הגרי"ז(,  מבריסק 
בירושלים, דפי המאמר: "באתי לגני אחותי כלה" 
- המאמר שבו קבל הרבי מליובאוויטש שליט"א 
עיין  הגאון  חב"ד.  נשיאות  כס  את  המשיח  מלך 
בו עמוקות ואחר הפטיר: "היונגרמן )אברך( הזה 
יזכיר  שהרבי  מבלי  וזאת  המשיח".  שהוא  טוען 
דבר על עצמו. פשוט, מעצם המילים  וחצי  דבר 
שהופיעו באמר: דורנו הדור השביעי יזכה לגלות 

את השכינה למטה בארץ.

לזכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  
לרגל מלאות 67 שנים לנשיאותו. 

ירווה רוב נחת מכל השלוחים יחד עם כל עם ישראל שיחיו. 
יבוא ויגאלנו בפשטות ממש - מתוך בריאות ושמחה בגו"ר

   הרבי שליט"א לפני קבלת הנשיאות )מצד ימין( 
עם חותנו הרבי הריי"צ

הריי"צ היו צריכים לפעמים למסור את הנפש בפועל 
מסוג  נפש  למסירות  אנו  נדרשים  כיום  אך  ממש. 
אחר – מסירת הרצון. להתאמץ יותר, אפילו מעבר 
לכוחות, בכל עניין של טוב וקדושה. כך נסלק מעלינו 
האמיתית  לגאולה  בפועל  ונזכה  ההפרעות  כל  את 

והשלמה.
ימי  לכבוד  מהערב  החל  התוועדויות  נערוך  הבה 
הסגולה י'–י"א שבט, בהם נתברך בכל טוב. ובעיקר, 
דורנו  לנשיא  איתנה  בהתקשרות  ונתחזק  נחזק 
הרבי שליט"א, שבכך נפעל את התגלותו ונזרז את 
)ע"פ לקוטי שיחות כרך א' ע'  הגאולה האמיתית והשלמה.   

                            לחיים! לחיים ולברכה!431 ואילך(

                              י' שבט )6.2(

יום הבהיר "יוד שבט"
תמצית מהמאמר "באתי לגני" בקבלת הנשיאות

לאיזה שיא נגיע בדורנו השביעי?
במאמר  למצוא  נוכל  זו  מעניינת  לשאלה  תשובה 
שנאמר ע"י הרבי ביום זה בשנת התשי"א: "באתי 
לגני אחותי כלה". במאמר זה קיבל הרבי שליט"א 
את  רשמי  באופן  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
אדמו"רי  של  השביעי  הדור  דורנו,  של  הנשיאות 
הרבי  ע"י  חובר  זה  מאמר  כי  לציין  מעניין  חב"ד. 
הריי"צ – חמיו של הרבי שליט"א – על מנת ללומדו 
הרבנית  סבתו  של  ההילולא  יום  שהוא  בשבט,  בי' 
הרבי  הוא,  גם  אשר  דבר,  נפל  כן  כי  והנה  רבקה. 
הריי"צ, נסתלק באותו יום, י' שבט. המסר היה ברור: 
 – הסתלקותו  ליום  צוואה  מעין  הכין  הריי"צ  הרבי 
מסר והוראה לדור השביעי אותו ינהיג חתנו הרבי 

שליט"א. 
נקודת המאמר היא: בתחילת הבריאה הקדוש ברוך 
השרה את עיקר שכינתו בארץ, בעולם הזה. אולם 
לאחר חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מן הארץ 
התרחקה  נוספים  חטאים  ובשל  הראשון,  לרקיע 
עמדו  מכן,  לאחר  השביעי.  לרקיע  עד  השכינה 
שבעה צדיקים ועל ידי צדקותם הורידו את השכינה 
בחזרה אל הארץ. החל מאברהם אבינו ועד למשה – 
שהוא השביעי, אשר זכה להוריד את השכינה בעת 
מתן תורה – אל הארץ הגשמית.על יסוד מדרש זה 
הקביל הרבי את שבעת הצדיקים לשבעת אדמו"רי 
חב"ד. כאשר כל אדמו"ר פעל להשכנת השכינה על 
ידי הפצת תורת החסידות. דורנו – הדור השביעי, 
הוא הדור שבו תושלם השראת השכינה – עד לארץ 
התחתונה, דבר אשר יתרחש בגאולה הקרובה, על 
ידי משיח צדקנו – נשיא הדור השביעי. דווקא הדור 
גילוי  יזכה סוף סוף לראות את השכינה, את  שלנו 
האלוקות – הנה לעולם הזה הגשמי. וברור לגמרי 
מלך  הוא   – הגאולה  תתרחש  בו  הדור  שמנהיג 

המשיח.                                   )ע"פ מאמר "באתי לגני" תשי"א(
                                לחיים! לחיים ולברכה!

                                  ח' שבט )4.2(

חיים נצחיים - להשלים את החסר
מפרשת "בוא" אותה אנו קוראים השבת, נוכל לקחת 
שני  ביום  החל  שבט"  "י'  הבהיר  יום  על  מעניין  לקח 
הרבי  של  הדור  בין  ההבדל  את  בזה,  נבין  אנו  הקרוב. 
הרבי  של  הדור  השביעי,  הדור   – דורנו  לבין  הריי"צ 

מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח. 
הפרשה פותחת "בוא אל פרעה". מבואר בזוהר הקדוש 
שכשם שישנו "פרעה" שהוא שיא הטומאה, יש לעומתו 
גם "פרעה" שהוא שיא הקדושה, גילוי אלוקי אין סופי. 
לפי זה המשמעות של "בא אל פרעה" היא, שהקב"ה 
אומר למשה רבינו, אני נותן לך את הכוח שלי, ּבֹא אתי 
ביחד אל "פרעה", אל שיא הקדושה. אתה תיכנס אל 
שיא הקדושה, אל הגילוי האלוקי האין סופי, ותישאר 
היא  האלוקית  הכוונה  שכן  דווקא.  גשמי  בגוף  נשמה 
לעשות לו יתברך דירה דווקא בעולם הזה התחתון.               

                      ראה/י המשך העניין מעבר לדף!

                    ט' שבט )5.2(
ערב יום הבהיר "יוד שבט"
ת  ו ר י ס מ ו ת  ו ש י ח נ

בפרשת "בשלח" אותה נקראה בשבת הקרובה מסופר 
הם  סוף,  לים  והגיעו  ממצרים  ישראל  עם  כשיצאו  כי 
והמצרים  מלפניהם  הים  עביר,  בלתי  למחסום  הגיעו 
בן  נחשון  אחד,  יהודי  אך  לברוח.  לאן  ואין  מאחוריהם 
עמינדב, לא שאל שאלות ולא בדק בספרים. אלא כיוון 
שמשה רבינו ציווה מפי האלוקים להגיע אל הר סיני, 
הוא המשיך קדימה וקפץ למים. זאת הייתה גם דרכו 
של הרבי הריי"צ. בכל הקשיים שהערימו שונאי ישראל 
ותהיות.  שאלות  ללא  נפשו  את  מסר  הוא  ברוסיה, 
נפשם  ששמו  חסידים  מאות  עוד  צעדו  ובעקבותיו 
לחזק  מנת  על  בכפם מול משטר העריצות והכפירה, 

את היהודים והיהדות בכל רחבי ברית המועצות. 
בדרך זו פועל בדורנו גם חתנו וממלא מקומו של הרבי 
 – המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  הריי"צ, 
הרבי  בזמן  בולט:  בהבדל  אך  נשיאותו.  שנות   67 בכל 

הערב נקדש הלבנה לחודש "שבט" 
הגאולה,  לזירוז  מיוחדת  בכוונה 
ועוצמה  תוקף  יש  זה  בחודש  כי 

מיוחדת לקבלת פני משיח. 

הערב נקדש הלבנה לחודש "שבט" 
הגאולה,  לזירוז  מיוחדת  בכוונה 
ועוצמה  תוקף  יש  זה  בחודש  כי 

מיוחדת לקבלת פני משיח. 

רמז  יש  שבט,  חודש,  של  בשמו  כי  ומפורסם  ידוע 
"ִשְבֵטי  יא(  יט,  )ביחזקאל  כנאמר  דוד  בית  למלכות 
מושלים" ובמצודת דוד מפרש: "שבטי" מלשון שבט 
ושרביט. וכנאמר לגבי מלכות דוד )בראשת מט, י( "לא 
יסור ֵשֶבט מיהודה..." ומפרש רש"י "מדוד ואילך אלו 

ראשי גלויות שרודים את העם בשבט...". 
את  שליט"א  הרבי  קיבל  זה  בחודש  והעיקר: 
הוא  ש"דורנו  והדגיש  השביעי  דורנו  של  הנשיאות 
דור הגאולה" ו"נשיא הדור הוא המשיח של הדור". 
 - שבט  חודש  סגולת  את  ולנצל  'לחטוף'  המסקנה: 
חודש מלכות המשיח - לערוך את מעמדי הקידושי 
לבנה ברוב עם ובהדרת מלך ובכוונה מיוחדת לקבל 
פני הרבי מלך המשיח שיפעל את הגאולה השלמה.   

ראה/י המשך העניין מעבר לדף! 



מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

סיפורים אשר ארעו בילדותו של 
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח

להציל קהילה מפוגרום 
פעם התנפלו פורעים ושודדים על העיר ניקוליב 
וערכו פוגרום על יהודי העיר. היהודים הנפחדים 
תחלוף  אשר  עד  סתר  במקומות  התחבאו 

הסערה, והמתפרעים יעזבו את העיר.

במקום המחבוא, שם הסתתרו גם בני משפחתו 
הרבי  של  אביו  יצחק,  לוי  רבי  המקובל  של 
יחד  המשיח.  מלך  שליט"א  מליובאוויטש 
)הרבי  מענדל  מנחם  בנו  גם  כמובן,  היה,  עמו 
חמש  לו  מלאו  טרם  אז  אשר  מליובאוויטש( 

שנים.

סכנה  כי  מרגישים  אשר  ילדים  של  כדרכם 
מרחפת על ראשם, התחילו כל הילדים הקטנים 
הסכנה  את  החמיר  זה  דבר  בקול.  לבכות 
הקרובה,  בסביבה  הפורעים  בהיות  שבעתיים, 
משפחות  את  להסגיר  היה  עלול  הבכי  קול 

היהודים אשר הסתתרו עם הרב לוי יצחק. 

לפתע קם מנחם מענדל )הרבי( והחל להסתובב 
בכל  ונקט  הרכים,  והילדים  התינוקות  בין 
ממתק  נתן  לאחד  להשתיקם.  כדי  האמצעים 
ליטף  לזה  מרתק,  ילדותי  סיפור  סיפר  ולשני 
בחיוך על לחייו ועם האחר שיחק משחק מושך. 
התינוקות  בין  החמש  כבן  הילד  לו  סיבב  כך 
כיים  והילדים בכדי להשתיקם לבל ישמע קול בִּ
בחוץ. ע"י כך מנע מנחם מענדל סכנה ממשית 

מכל המסתתרים שם. 

להציל ילד מטביעה
ופעם נוספת שהתה משפחתו של רבי לוי יצחק 
חוף  על  ששכנה  עיירה  בלקלבה,  דשא  בנאות 
אחד  שילד  נודע,  הימים  באחד  השחור.  הים 
התרחק מהחוף בסירה קטנה והחל לטבוע, ורק 
מטביעה.  אותו  הצילה  אחר  ילד  של  מסירותו 
למקום  הרבי,  של  אמו  הרבנית,  כשהתקרבה 
בן  בנה  הוא  "הגיבור"  המציל  כי  ראתה  הארוע 

התשע )!(, מנחם מענדל.

להציל חולים מ"טיפוס"
נוספת, כאשר פרצה מחלת טיפוס בעיר  ופעם 
והמחלה הפילה חללים רבים. שוב היה זה הנער 

ככל  לפעול  החליט  אשר  )הרבי(  מענדל   מנחם 
יכולתו להציל נפשות רבות. הדבר היה כרוך בסכנה 
ואכן  מאוד.  מדבקת  היתה  המחלה  כי  מרובה, 
בפועל, הדביקה המחלה גם אותו. בגופו קדח חום 
גבוהה מאוד. בדרך כלל, חולי הטיפוס מפטפטים 
דברים  והזיות חסרי קשר, אך הוא דיבר על דברים 

העומדים ברומו של עולם...

"ראש" של גאולה
טרם  אשר  רך  ילד  בהיותו  עצמו  על  הרבי  כותב 
מלאו לו 3 שנים: "מיום הולכי לחדר ועוד קודם 
גאולה  ציור  בדמיוני  להתרקם  התחיל  לזה 
העתידה - גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, 
גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים 
וכחלק  והשמדות.  הגזרות  הגלות  יסורי 
יהיה  זו  מגאולה  וכחלק  זה  מזהיר  מעתיד 
אלא שאין   - נשיא שבט  לא  מלך,  זה  "נשיא 
ע"א(,  סוף  יא,  )הוריות  אלקיו  ה'  אלא  גביו  על 
ובהבנה  שלם  בלבב  אשר  באופן  יהיה  והכל 
מלאה - "יאמר ביום ההוא אודך ה' כי אנפת 

בי". )מתוך "אגרות קודש" כרך י"ב עמ' תי"ד(.

הגמרא אומרת )ברכות  מח( "בוצין, בוצין מקטפי 
בתחילת  כשהיא  עוד  דלעת  כלומר:  ידיעא". 
ובריאה  יפה  תהיה  היא  כיצד  עליה  רואים  ִגדּולה 
בקטנותו,  כבר  האדם,  הוא  כך  שּולה.  בִּ לכשיגמר 
בצורת המשחק שלו, ב"חוכמות" ה"קטנות" שלו, 
מבחינים להיכן הוא נמשך ולאן זה יוביל לכשיגדל. 

וכמו שנאמר "זה הקטן גדול יהיה". 
כך המעשיות הנ"ל, עם העובדות בשטח. פעולות 
הרבי בכל העולם כמו גם באמצעות שלוחיו, שליחי 
חב"ד, הפזורים בכל 'חור' בעולם ופועלים במסירות 
ועוד  אלו  כל  יהודי.  לכל  ורוחני  גשמי  סיוע  להגיש 
מוכיחות כמאה עדים על אישיותו. הנהגה של ראש 
יהודי,  לכל  אחריות  המחייבת  הנהגה  ישראל.  בני 
גם אם הדבר כרוך בסיכון אישי. ובפרט בדברי הרבי 
שהדהדו  הברורות  המילים   - עצמו  על  שליט"א 
במוחו. התיאור המושלם של הגאולה ושל ההנהגה 
המרוממת של מלך המשיח. רק ילד שמתנהג כמו 
לתאר  יכול  לכשיגדל,  משיח  להיות  ושעתיד  רבי 

תיאור כה נפלא ואמיתי של זמן הגאולה. 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

סיפורים ליום קבלת הנשיאות של
" ל א ר ש י י  נ ב ש  א הר  

המשך הפתגם: חיים נצחיים - מיום שבת קודש ח' שבט
י' שבט תש"י )1950( הוא היום בו, נסתלק )נפטר( הרבי הריי"צ. ביום 
זה עלתה נשמתו למעלה, ובכל שנה ביום זה היא עולה למעלה עוד 
הרבה יותר. אולם עלייה זו היא רק בנשמתו ולא בגופו הגשמי. יותר 
מזה, גם בחייו, בשנותיו האחרונות, היה הרבי הריי"צ "כבד פה וכבד 

לשון", מה שפגע מאד באמירת דברי תורה ובהשפעה בעולם.
הרבי   – הריי"צ  אדמו"ר  של  מקומו  וממלא  חתנו  אומר  לכך,  הסיבה 
סיבה  אותה  היא  המשיח,  מלך  דורנו  נשיא  שליט"א  מליובאוויטש 

שגרמה לכך אצל משה רבינו.  
הרבי הריי"צ הביא לעולם אור אלוקי אין סופי נעלה כל כך שהעולם לא 
היה מסוגל להכיל. לכן היה אצלו, כמו אצל משה רבינו, מצב של "כבד 
פה וכבד לשון", עד שלבסוף נסתלקה נשמתו מן הגוף הגשמי. ולכן 
גם העלייה שלו היא רק עליית הנשמה ולא הגוף. אולם תכלית הכוונה 
האלוקית היא שכל הגילויים האלוקיים האין סופיים יאירו דווקא בגוף 

הגשמי ובעולם הזה הגשמי.
הראשון  שיהיה  לגלות  האחרון  הדור  זה,  דורנו  של  תפקידו  וזהו 
את השפע האלוקי האין סופי  ולהביא  את החסר  להשלים  לגאולה: 
לידי גילוי בעולם. זאת על ידי לימוד והפצת תורת החסידות, ובפרט 
תורתו של הרבי, בדיבור ברור ובשפע רב וקיום הוראותיו בכל מקום 
האלוקי  הגילוי  יפרוץ  בה  השלמה,  הגאולה  את  נביא  בכך  בעולם. 
ונותן  שמתחיל  מי  בעולם.  הגשמית  המציאות  מתוך  ביותר  הנשגב 
את הכוח לזה הוא נשיא הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח, שנשיאותו 
דורנו,  של  ייעודו  הריי"צ.  אדמו"ר  של  הסתלקותו  עם  מיד  מתחילה 
אומר הרבי, הוא לחבר בשלמות בין הרוחניות לגשמיות. ולכן בדור זה 
)החל מנשיא הדור, הרבי מלך המשיח שליט"א( לא שייך ח"ו שתהיה 
כל  את  מקבלים  בריא  בגוף  נשמה  אלא  מהגוף,  הנשמה  הסתלקות 

הגילויים האין סופיים בגאולה השלמה, בקרוב ממש.

המשך הפתגם קידוש לבנה מיום שבת קודש ח' שבט 

ובמילים פשוטות  הלבנה זו היא ספירת 'המלכות' ש'לית לה מגרמיה כלום' )אין לה אור 
מעצמה( וכך הוא גם דוד המלך )מלכות( שקבל את חייו מאדם הראשון . 

ולכן אומרים בקידוש לבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים". מסביר אדמו"ר הזקן כי הכוונה 
היא בעיקר למלך המשיח, שהוא מזרע דוד המלך ונקרא על שמו. בתקופה שלפני הגאולה 
ממש, בה הוא נסתר ונעלם - אזי, נדרשת האמונה וההכרזה כי הוא חי וקיים והוא עומד 

להביא לכולנו את הגאולה. 
הרבי שליט"א בא מזרע דוד המלך. כשהוא נסתר מעיננו כמו הלבנה, אזי בעצם הוא כביכול 
חי  הוא  כי  אליו  המבט  את  להפנות  ולהמשיך  לבנה  בקידוש  להזהר  אלינו  ופונה  מבקש 

וקיים וישוב ויתגלה כמו הלבנה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

)דברים  ְרּדֹף"  )חכמים הסבירו את הפסוק(: "ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ ָנן  ַרבָּ נּו  "תָּ
בו  למקום  לגלות  התלמיד  )על  יָבה  ִלישִׁ ַחָכִמים  ַאַחר  ַהֵלְך   - כ(  טז, 
ן יוָֹחָנן  מקים החכם את ישיבתו. כגון:( ַאַחר ר' ֱאִליֶעֶזר ְללוֹד, ַאַחר ַרבָּ
י ַמְתָיא ְלרוִֹמי".                  )סנהדרין לב, ב ( אי ִלְברוֹר ַחִיל, ... ַאַחר ַרבִּ ן ַזכַּ בֶּ

? מדוע ברומי
לכך  גרם  וזה  בן חרש היתה ברומי,  רבי מתיא  ישיבתו של  כי  הגמרא מספרת 
את  מתיא  רבי  קבע  מדוע  השאלה:  נשאלת  לרומי.  אחריו  יצאו  שתלמידיו 
מקום ישיבתו דווקא ברומי, ולא כאן בארץ ישראל, כמו חכמי ישראל האחרים 

המנויים באותה גמרא?
התשובה לכך טמונה בדבריו של רבי מתיא בן חרש המובאים במכילתא: "היה 
את  שאגאל  לאברהם  שנשבעתי  שבועה  הגיעה   ... אומר  חרש  בן  מתיא  רבי 
ְוֶעְרָיה"  "ֵערֹם  שנאמר  שיגאלו,  כדי  בהם  להתעסק  מצוות  בידם  היו  ולא  בניו, 

)יחזקאל טז, ז(. ונתן להם שתי מצוות: דם פסח ודם מילה". 
עם  את  לגאול  הוא  ברוך  הקדוש  שבא  בעת  כי  מתיא  רבי  אומר  אלו  בדבריו 
ישראל ממצרים, הם היו כעירומים )"ֵערֹם ְוֶעְרָיה"( מן המצוות. לא הייתה להם 
מצווה כל שהיא שבזכותה יזכו להיגאל. לכן נתן להם ה' שתי מצוות שיקיימו 
שתי  ובזכות  המילה,  ברית  ודם  הפסח  קרבן  דם  במצרים,  בהיותם  עוד  אותן 

מצוות אלו זכו להיגאל.
פירוש זה על המצוות שניתנו לישראל במצרים, הם הסיבה והטעם לישיבתו 
של רבי מתיא בן חרש דווקא ברומי. בדברים אלו הוא היה מנחם את תלמידיו 
ברומי. באומרו, שהגאולה תלויה בכך שאפילו ברומי – מקום  על הימצאותם 
המרוחק ביותר מיהדות - ימצאו יהודי שנתון במצב רוחני נמוך ביותר )"ֵערֹם 
בהן.  להתעסק  ויתחיל  המצוות  מן  ערום  להיות  שיחדל  עליו  ויפעלו  ְוֶעְרָיה"(, 
לשם כך הם )כמו גם שליחי חב"ד וכל יהודי בעולם( נמצאים ברומי, בכדי לסייע 

ליהודי זה, ובכך להביא את הגאולה.
עם  לפעול  עלינו  לימינו.  מסר  לומדים  אנו  חרש  בן  מתיא  רבי  של  ממעשהו 
ונרבה  נוסיף  אלא  המצוות,  מן  ערומים  ח"ו  נהיה  שלא  סביבתנו,  ועם  עצמנו 
ונאיר את העולם כולו באור התורה והמצוות. ובזכות מצוות אלו נזכה במהרה 

לגאולה האמיתית והשלימה.  

   אחרי החכמים

ניסים ורואים  כותבים למלך המשיח 
יו"ד שבט התשע"ז לכבוד 

רצוי להעתיק לדף נפרד כנוסח הזה ולהעבירו לכל סניף חב"ד הקרוב לאיזור מגורך. 
או לשלוח לת.ד. 337 נתיבות. המכתב יוכנס ב"אגרות הקודש", בעזה"י.

ב"ה,                                            כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
פדיון נפש:

שם:________ משפחה:_________ האם: ________ ברכה בעניין: __________
ניתן להוסיף שמות ככל הדרוש

כתוספת על מה שכבר עשיתי שאהיה "כלי" לברכת הרבי מלך המשיח שליט"א
הנני בזה לקבל עלי החלטה טובה )מעשה טוב כל שהוא )בתורה, תפילה וצדקה(:

)נא לרשום בשורה זו את החלטתך: (  ________________________________

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נדליק נר ביום ראשון בערב ליל י' שבט )5.2( לזכות:

בן רבי שלום דוב בער זיע"א ק  ח צ י ף  ס ו י י  ב ר אדמו"ר 

ם  י מ ח ר ו ד  ס ח ך  ו ת מ ח  י ש מ ה ך  ל מ א  " ט י ל ש י  ב ר ה ת   ו ל ג ת ה ל ל  ע פ י ש
! ש מ מ ד  י מ ו ף  כ י ת ה  ל ג נ ה ו ה  א ר נ ה ב  ו ט ב ל  א ר ש י ל  ל כ ר  ו ב ע

   עצות קטנות 
            לברכה והצלחה

                                                                    
עצות והדרכות מאת הרבי שליט"א 

לבן זכר
תמיכה  כולל  ישראל,  ילדי  של  כשר  בחינוך  להתעסק 
כספית במוסדות של חינוך על טהרת הקדש.להוסיף 
בתורה : ללמוד יותר! בתורת הנגלה ובפנימיות התורה 

)למשל  החסידות  בתורת  התגלתה  שלנו  שבדור 
הקרוב(  חב"ד  בבית  תניא  לשיעור  ללכת  להתחיל 

להוסיף בצדקה! הכנסת אורחים.

לזירוז השידוכים
יהיה  לקבל על עצמה החלטה גמורה שהבית שתקים 
בית יהודי. שישמרו בו טהרת משפחה, שיאכלו בו כשר, 

שישמרו בו שבת. 

לפרנסה בהרחבה
הצינורות  את  מרחיבים  זה  ידי  שעל  צדקה,  יותר  לתת 

שדרכם משפיע השם את הפרנסה.

נגד דיכאון
את  מהאדם  למנוע  שכוונתו  הרע,  מהיצר  נובע  הדבר 
מילוי תפקידו בעולם, הלא הוא עבודת השם בשמחה. 
ולא  הרעות  מהמחשבות  הדעת  את  להסיח  יש  ולכן 
להתעמק בהן. להוסיף בתורה, תפילה וגמילות חסדים 

ולהתחזק בביטחון בהשם.

המציל מילדות


