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השבת נקראת "שבת הגדול" על שם הנס הגדול שהתרחש 
אדמו"ר  ממצרים.  ליציאה  שקדמה  בשבת  ישראל  לעם 

הזקן מסביר ב'שולחן ערוך' מהו הנס הגדול:

לקחת  ישראל  בני  על  ציווה  הוא  ברוך  שהקדוש  לאחר 
שה לביתם לקראת שחיטתו לקרבן פסח, הלכו היהודים 
ושאלו  המצריים  אותם  ראו  וכאשר  המצווה,  את  לקיים 
הם  ימים  כמה  שבעוד  להם  השיבו  מעשיהם,  לפשר 
הולכים לשחוט את השה ולהקריבו לפני ה' לקראת מכת 

בכורות שבה יכה ה' ויהרוג את כל בכורי מצרים.

כאשר שמעו זאת, הלכו הבכורות אל אבותיהם ואל פרעה 
בדרישה לשחרר לאלתר את עם ישראל ממצרים, אך הם 

לא הסכימו. 

רבים,  ונהרגו מהם  הבכורות במצרים  היכו  כך  בעקבות 
ועל שם נס זה נקראת השבת בשם "שבת הגדול".

מה יותר 'גדול'? 
אך לא מובן: לכאורה נס זה של "למכה מצרים בבכוריהם" 
הוא נס קטן וחסר משמעות לעומת נס הרבה יותר גדול 

שהתרחש באותה שבת:

כאשר המצריים שמעו שבני ישראל הולכים לשחוט את 
השה - שהיה נחשב אז לאחד מאלילי מצרים - הם לא 
יכלו לעבור בשתיקה על כך שהיהודים פוגעים באליל של 
מצרים ורצו לפגוע חלילה ביהודים, אך הקדוש ברוך הוא 

עשה נס שמנע מהם לפגוע בעם ישראל.

ולכאורה לא מובן מדוע בוחר אדמו"ר הזקן להתעלם מנס 
בבכוריהם",  מצרים  "למכה  של  הנס  את  רק  ומציין  זה, 
שהציל  נס  זהו  כי  יותר,  הרבה  גדול  נס  שהוא  ובפרט 

בפועל את עם ישראל מזעם המצריים, לעומת הנס של 
"למכה מצרים בבכוריהם" שהיה בסך הכל סכסוך פנים 

מצרי, שלא קשור ישירות עם בני ישראל.

כשמצרים עוברת צד
ההסבר לכך הוא:

הנס שבו היכו הבכורות את המצריים אינו עוד נס ככל 
שגרם  נס  זהו  אלא  ומתבטל,  נשבר  הטבע  שבו  הניסים 
לכך שהטבע יתהפך וישתנה מצד עצמו - וכפי שאכן היה 

שלאחר שהבכורות שמעו על מכת בכורות המתקרבת הם 
הלכו מעצמם לנסות לשחרר את עם ישראל ולהכות את 
ולכן  ומהותי  גדול  יותר  נס הרבה  זה הוא  נס  המצריים. 

דווקא על שמו נקבע שמה של השבת - "שבת הגדול".

קשור  בבכוריהם"  מצרים  "למכה  של  הנס  לכך,  בנוסף 
בכך  הוא  הנס  של  ייחודו  ישראל:  לעם  ישירה  בצורה 
שהוא קרה בזכות ההשפעה של עם ישראל על המצריים, 
כי כאשר ראו המצריים שעם ישראל מתכונן לשחוט את 
את  ולהכות  להתהפך  להם  שגרם  מה  זה  הפסח  קרבן 

פרעה ואת אבותיהם.

המהפך
הזה  בנס  כי  הנס,  של  וחשיבותו  גודלו  מובן  זה  לפי 
עצמו  העולם  טבע  של  והשינוי  המהפך  ביטוי  לידי  בא 
לטובה - שהמצריים עצמם מנסים לשחרר את עם ישראל 
ממצרים - מעין ודוגמת הפיכת העולם כולו לשלימות של 
ימות המשיח והגאולה האמיתית והשלימה, כאשר העולם 
עצמו יכיר ויגלה את מלכותו של ה' בעולם כיעוד הגאולה 
"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 

ולעבדו שכם אחד".

ישראל  בני  של  מעבודתם  כתוצאה  נפעל  זה  ועניין 
להשפיע על העולם כולו ועל אומות העולם, לקיים את 
'שבע מצוות בני נח' ועל ידי זה להכין את העולם לגאולה 
ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 

ממש.

)על פי שיחת שבת פרשת מצורע תשמ"ט(

כשמצרים דרשה את טובת ישראל

צדקה בכוונת זירוז הגאולה

בקיום  להוסיף   – כפשוט  ועיקר  ועוד 
המצוות בהידור, ובמיוחד בההידור במצות 
הצדקה )כללות כל המצוות( ש"מקרבת את 

הגאולה".

עם  בצדקה  ההוספה  לקשר  ונכון  וכדאי 
 – והגאולה  משיח  בעניני  בתורה  ההוספה 
מתוך  היא  לצדקה  שההוספה  זה  ידי  על 
כוונה לקרב ולזרז את הגאולה, כיון שכוונה 
התורה  מלימוד  חלק  היא  כשלעצמה  זו 
 – )במחשבה  הלימוד   – הגאולה  בעניני 
צדקה  "גדולה  חז"ל  דמאמר  לזמן(  מזמן 

שמקרבת את הגאולה"

)משיחת שבת פרשת תזריע מצורע ה'תנש"א - מוגה(

זאת תהיה תורת המצורע   )מצורע יד, ב( 

אלא  הקדושה.  תגבורת  הוא  הראשון  בשרשו  ה"נגע"  ענין 
בעולם  עדיין  שהם  כפי  קשים"  "דינים  משתלשלים  שמזה 
הקדושה; ומדינים קשים אלו נשתלשלו אחר כך למטה יותר 
מראות הנגעים הטמאים . . על פי כל הנ"ל יובן גם הטעם 
שמשיח )ועל-דרך-זה בית-המקדש( נקרא בשם "מצורע", כי 
ענין הגאולה הוא היציאה מכל המיצרים וגבולים, תגבורת 
ממדידה  שלמעלה  האלוקית  התגלות  שהיא  הקדושה, 

והגבלה.

)לקוטי שיחות לז(

והנה נרפא נגע הצרעת   )מצורע יד, ג( 

בעור  "והיה  זקן.  של  מכוחו  שבאה  אדום  זו  צרעת"  "נגע 
את  רואה  הכהן  שבעולם-הזה  לפי  צרעת"  לנגע  בשרו 

אתכם,  מטהר  אני  הקב"ה  אמר  לעולם-הבא  אבל  הנגעים 
הוא שנאמר )יחזקאל לו, כה(: "וזרקתי עליכם מים טהורים 

וטהרתם".

)ויקרא רבה(

כי תבואו אל ארץ כנען   )מצורע יד, לד( 

למה נזכר כאן אהרן, בשלמא אם היה אומר דברו אל בני 
ישראל כי תבואו וגו' היה צודק הדבור לבאים שהם ישראל, 
אבל אומרו אל משה אל אהרן כי תבאו, והם אינם באים לא 
ולא  נותן לכם לאחוזה  אני  וגם אשר  כי תבאו,  יצדק בהם 
נתנה להם ולא לזרעם שהלויים אין להם חלק בארץ, שנאמר 
כי  לומר  ואפשר  וגו'.  ונחלה  חלק  הלויים  לכהנים  יהי'  לא 
תבאו מכאן לתחיית המתים מן התורה שעתידין לבא בזמן 

התחיה.

)שפתי כהן(

כאשר ראו אותם המצריים 
ושאלו לפשר מעשיהם, 

השיבו להם שבעוד כמה 
ימים הם הולכים לשחוט 

את השה ולהקריבו לפני ה' 
לקראת מכת בכורות

זמני
השבת

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון קיץ    ירושלים 

19:10   18:45   18:35  18:43  18:28   הדלקת נרות  

20:11   19:43   19:44  19:43   19:41   יציאת השבת  

הפטרה: וארבעה אנשים - בשער וימות )מלכים-ב ז, ג - כ(



  ז'-י"ג ניסןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

מוותרים על פיקוח נפשפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מלוה ולוה. פרק יג-טו.
פרק טז-יח.
פרק יט-כא.
פרק כב-כד.
פרק כה-כז.

הל' טוען ונטען.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.

הל' מטמאי מושב ומשכב ב
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
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מיהו יהודי - שלילת 
'גיור למסורתיות'

לעשות  שביקשו  היו  שנה,  כחמישים  לפני  מרוסיה  העליה  כשהחלה 
'הנחות מיוחדות' ולחפש עבור הנכריות שהגיעו הקלות מיוחדות - דרכי 
היתר ח"ו בשולחן ערוך. הרבי שליט"א מלך המשיח זעק ואמר שהכרזה 
זו גרמה לשינוי יחס רוסיה לישראל באותה תקופה ומעורבותה בבטחון 
ישראל לרעה. עוד הוסיף, שפריצת החומה בין ישראל לעמים בהכרזה 
על גויים שהם יהודים, מביאה לכך שאומות העולם מתערבים ומביעים 
לנפילת  שגורם  נפשות  פיקוח  של  ענין  וזהו  לשטחים,  בנוגע  דעות 

קרבנות רח"ל, וכפי שרואים גם היום לצערנו הרב. 

יש  כי  וטוענים  הגיור',  ב'רפורמת  ישנם כאלו התומכים  בזמן האחרון 
אפשרות לגייר גם מי שידוע מראש, שאינו מוכן לקיים מצוות 'קשות' 

כשמירת שבת ונדה וכו', אלא מתכוון להתנהג כרוב המסורתיים.

גורלי הנוגע לעצם  ומדובר בעניין  גדול,  כיון שהדברים גרמו לבלבול 
השוללת  ישראל,  גדולי  דעת  את  להביא  אנו  מחויבים  עמנו,  קיום 

לחלוטין גיור למסורתיות ורואה בו גילוי פנים בתורה שלא כהלכה.

זצ"ל כתבו שהמתגייר  ניסים קרליץ  והרב  וואזנר,  הרב אלישיב, הרב 
למסורתיות הוא כגוי גמור: "על דבר הנידון אם שייך גיור אשר בדעת 
בזה  להבהיר  הננו  כמסורתי,  או  חלקי  באופן  מצוות  לקיים  המתגייר 
כי אין שום צד בהלכה שיועיל גיור כזה, והינו גוי גמור לכל דבריו... 
והכותב או אומר שכביכול יש בזה מקום לדון הינו מגלה פנים בתורה 

שלא כהלכה ואינו בר הוראה כלל".

לא תקף גם בדיעבד,  מכל החוגים גיור כזה  לדעת כל גדולי הפוסקים 
ונמנה כאן חלק מגדולי הפוסקים שהבהירו דעתם בעניין בצורה ברורה: 

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, ה"שפת אמת", ה"אחיעזר", 
אהרן  ר'  פרנק,  הרצ"פ  קוק,  הגראי"ה  אש",  ה"שרידי  יצחק",  ה"בית 
סולובייצ'יק, הגרי"ד סולובייצ'יק, הגריא"ה הרצוג, הרב אונטרמן, הרב 
ז'ולטי, ה"מנחת יצחק", הרב משה פיינשטיין, הרב מרדכי אליהו, הגר"ע 

יוסף, הרב אליהו בקשי דורון, ה"משנה הלכות", ה"להורות נתן".

הראי"ה קוק כתב שגירות שאין בה קבלה שלמה של מצוות אינה גירות 
כלל: "והרי מפורש אמרו חז"ל נכרי שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר 
אחד אין מקבלין אותו, ...אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים, ואיך אפשר 

לקבל גרים באופן כזה שאחר גרותם יעברו על דברי תורה".

הרב מרדכי אליהו זצ"ל כתב שאם אנו יודעים שהמתגייר לא ישמור 
את המצוות, אין זו גירות אלא מעשה קונדס ללא שום תוקף: "אם אנו 
וכל מעשיהם הוא רק מן  עול מצוות  יודעים שאין הם מוכנים לקבל 
השפה ולחוץ, כל מעשיהם ודיבוריהם הם רק כדי להשקיט את הוריהם 
או להשלות את עצמם שהם יהודים ובעת אמירת ההן על קבלת העול 
אנו מחזיקים אותם לדוברי שקר וכזב או שאנן סהדי שיעברו בשאט נפש 
על המצוות, אם כן הרי כל מעשי הגירות הוא רק מעשה קנדס בעלמא 
ואין לו שום נפקא מינה, כי אם לא קבל עליו אפילו דבר מדברי סופרים, 

לא מקבלים אותו ולא הוי גר".

זו גם המדיניות של מינהל הגיור מאז ומעולם כפי שהעיד הרב ישראל 
רוזן, ראש מינהל הגיור: אין חיה כזאת! כל ההתפתלויות בדקדוקי לשון 
הקונצנזוס  משולי  ולו  דיינים,  למצוא  יועילו  לא  ואחרונים  בראשונים 
הרבני, שילכו במסלול של הסכמה מפורשת )או מכללא( "שלא על מנת 

לקיים דבר אחד".

ומסיימים בטוב, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!  

   הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד באר שבעשיח חסידים   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

הרבה דרכים לברכה!

ועל-אחת-כמה-וכמה שפיקוח-נפש דוחה גם את כל החשבונות הפוליטיים 
אך   - שטחים  למסור  שאסור  קובעים  הצבא  שאנשי  שלמרות  האומרים, 

בשביל למצוא-חן בעיני הגוי - מותר לוותר על נושאים של פיקוח-נפש!

)משיחת מוצאי שבת-פרשת בראשית תשל"ט - בלתי מוגה(

מרדכי חזן הוא יהודי פשוט וטוב לב, מחייך 
יכול.  שהוא  מי  לכל  לעזור  ושמח  תמיד 
חסיד  מרדכי  נראה  לא  החיצוני  במראהו 
חב"ד אולם כששואלים אותו הוא אומר מיד: 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  כמו  "אין 
המשיח! את כל החתונות של ילדי עשיתי רק 

עם הברכות שלו!". סיפורו מעיד על כך:

די  באופן  ילדים.  שבעה  לי  יש  לא-ל,  תודה 
הספיק  לפרנסתי  שהרווחתי  הכסף  קבוע, 
לא  שמעולם  כך   – בדיוק  המשפחה  לצורכי 
היו לי כספים גדולים ומעולם גם לא פתחתי 
שנים,  עשרים  לפני  כלשהיא.  חיסכון  תוכנית 
למועד  טובה  בשעה  הגענו  תשס"ב,  בשנת 
כרוכה  חתונה  עריכת  הראשונה.  בתי  חתונת 
בהוצאות רבות, אך לי לא היה כסף לשלם את 

החתונה.

אני ואישתי חשבנו על רעיון: מאז שקנינו את 
הדירה בה אנו חיים חלפו כבר 15 שנה, בהם 
המשכנתא  תשלומי  את  חודש  מידי  שילמנו 
ועלה שווי הדירה. לכן חשבנו  וכן בהם הלך 
להלוואת  הגדלה  ולבקש  לבנק  לגשת  שנוכל 
הבנק  לבנק.  בקשה  אכן  הגשנו  המשכנתא. 
שלח שמאי להעריך מחדש את שווי הדירה. 
אך אז הגיעה התשובה המאכזבת: אין אישור 

להגדלת ההלוואה...

רעיון  עוד  לנו  היה  לא  אונים.  חסרי  היינו 
אז  אבל  גדול.  כך  כל  סכום  להביא  מהיכן 
נזכרתי שכעשר שנים לפני כן, היתה לי בעיה 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  שלחתי  גדולה, 
פקס עם בקשת ברכה, והכל הסתדר תוך ימים 

ספורים. החלטתי שגם עכשיו אעשה כך.

וביקשתי  הכתב  על  מצוקתי  את  העליתי 
הכנסתי  וישועה.  לברכה  לזכות  ליבי  מעומק 
אגרות  מכרכי  אחד  דפי  בין  המכתב  את 
הרבי  של  תשובתו  את  קיבלתי  ושם  הקודש 
שליט"א מלך המשיח. התשובה הכילה ברכה 

לבשורות טובות!

הברכה  על  לאישתי  וסיפרתי  הביתה  חזרתי 
הנפלאה שקיבלנו. החלטנו להגיש את הבקשה 
מחדש. אותה בקשה באותו בנק... שוב שלח 
והנה  הדירה.  שווי  את  שיעריך  שמאי  הבנק 
את  חיתנתי  כך  אישור!  יש  הבשורה:  הגיעה 
מלך  שליט"א  הרבי  בברכת  הראשונה  בתי 

המשיח.

שלוש שנים אחר כך, הגיע הזמן בשעה טובה 
כסף  לנו  היה  לא  שוב  השניה.  בתי  לנישואי 
את  כבר  ידעתי  אני  אבל  החתונה,  להוצאות 
מלך  שליט"א  לרבי  כתבתי  שוב  הכתובת... 
ושוב  קודש,  האגרות  באמצעות  המשיח 

קיבלתי את ברכתו לבשורות טובות. 

הפעם הפתרון להוצאות החתונה הגיע מכיוון 
אחר: הורי החתן שהבינו את מצבנו הכלכלי, 
הסכימו בשמחה לשלם בעצמם במזומן את כל 
הוצאות החתונה, כשאני מחזיר להם את חלקי 
נוחה  תשלומים  בפריסת  החתונה  בהוצאות 

למשך שנתיים. שוב הכל הסתדר ברוך השם!

לפני שנה שוב הייתי צריך לסכום כסף גדול. 
זו  הפעם הייתי צריך לחתן שתי בנות ברצף, 
וכתבתי  חב"ד  לבית  הגעתי  כרגיל,  זו!  אחר 
באגרות  המענה  המשיח.  מלך  שליט"א  לרבי 
טובות.  לבשורות  ברכה  הכיל  שוב  קודש 

חזרתי הביתה שמח וטוב לב.

שוב ביקשנו להגדיל את הלוואת המשכנתא, 
ושוב הבקשה אושרה. אך בנוסף לכך, באותם 
ימים ממש, 'נחת' עלינו עוד סכום כסף גדול 
בקשת  לאחר  ספורים  ימים  משמיים:  ממש 
הברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח, קיבלתי 
לישראל(,  קיימת  )קרן  מקק"ל  מכתב  בדואר 
כן.  לפני  שנים   13 כבר  לעבוד  סיימתי  בה 
נמצאה  שעשינו  בבדיקה  כתוב:  היה  במכתב 
שקיבלת  הפיצויים  כספי  בחישוב  טעות 
בפרישתך מהעבודה אצלנו. הננו שולחים לך 
בזה את השלמת כספי הפיצויים בסך 50,000 

ש"ח. עמך הסליחה...

כמו  "אין  בהתפעלות.  מרדכי  מסכם  "זהו", 
הרבי שליט"א מלך המשיח!".  

הרבי שליט"א מלך המשיח

חזרתי הביתה 
וסיפרתי לאישתי 

על הברכה הנפלאה 
שקיבלנו. החלטנו 

להגיש את הבקשה 
מחדש. אותה בקשה 

באותו בנק... שוב שלח 
הבנק שמאי שיעריך 

את שווי הדירה



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

ישראל  עם  וכל  חב"ד  שחסידי  ארוכים  חודשים  מזה 
 12/04( ניסן  י"א  המיוחד  ליום  מתכוננים  תבל  ברחבי 
זו(, יום ההולדת של הרבי שליט"א מלך המשיח.  בשנה 
בכל שנה מדובר ביום מיוחד, שכן כידוע ביום הולדת של 
רגיל  הרי לא מדובר על אדם  וכאן  מזלו,  גובר  כל אדם 
ברכותיו של  נמשכות שפע  הדור שדרכו  נשיא  על  אלא 
הקדוש ברוך הוא לכלל ישראל ולעולם כולו. אך בשנה זו 
מדובר על ייחודיות גדולה יותר מאשר בכל שנה, לאור 
העובדה כי בזו השנה ימלאו לרבי שליט"א מלך המשיח 

120 שנה, יום סגולה מיוחד כמובן לכל אחד ואחת.

אנשים  אליו  פנו  בהן  הזדמנויות  בכמה  השנים,  במהלך 
וביקשו להעניק מתנה ליום הולדתו, אמר הרבי שליט"א 
מלך המשיח כי סוג המתנות אותן הוא מבקש הן מתנות 
להתקדם  האדם  של  טובה  החלטה  כלומר  'רוחניות', 
במישור כלשהו בדרכי התורה והמצוות, וממילא תוסיף 
ברכה  שפע  ולנותן  נחת,  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 
היום  עד  נערכו  לכך  בהתאם  ענייניו.  בכל  והצלחה 
רבבות מבצעים וקמפיינים להפצת יהדות, הודפסו ספרי 
חינוך  מוסדות  הוקמו  והחסידות,  התורה  על  ביאורים 
וחשובים  גדולים  דברים  ועוד  טהרה,  מקוואות  ורווחה, 
מכל  'קטנות'  טובות  החלטות  אלפי  למאות  שמצטרפים 

גווני האוכלוסיה ושכבות הגיל מכל העולם.

להכריז ולפרסם
כאמור, לאורך השנים נרשם מגוון רחב במיוחד של סוגי 
'מתנות', אך כיום ברור לכל מהו הנושא המרכזי בו ראוי 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  דברי  לאור  זאת  להתמקד, 
ולפרסם שבימינו אלה  "יש להכריז  )בעיבוד קל(:  עצמו 
בית  לבנין  כולכם,  הכן  עמדו   – ויחיד  אחד  ענין  נותר 
המקדש בביאת דוד מלכא משיחא". ובחלוף מספר שנים 
בהתבטאות חדשה: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את 

משיח צדקנו בפועל ממש".

הקמפיין הגדול מסוגו
אכן ניכר גיוס כללי לטובת העניין, דבר שהביא לשיא של 
לכבוד  רוחניות  כמתנות  וחיוביות  טובות  פעולות  מבול 
יום ההולדת. אחת הפעולות הגדולות שנעשו הינו קמפיין 
"משיח" במרחב הציבורי, שהינו הקמפיין חוצות בנושא 
במהלכו  בארץ-ישראל,  שנעשה  ביותר  הגדול  משיח 

הודבק המסר: 'משיח – מעשה טוב קטן... והוא כאן'! 

מסר זה הורכב על ידי טובי הקופירייטרים, והוא נלקח 
הרבי  עם   CNN רשת  כתב  שערך  קצר  ראיון  מתוך 
שליט"א מלך המשיח, שאמר כי עלינו להוסיף במעשים 
יותר  קצת  נוסיף  ואם  המשיח,  את  להביא  כדי  טובים 

מעשים טובים נוכל לזרז את הגעתו.

פרסום בהשקעה אדירה
הוא  והפיקוד על הקמפיין הענק,  היוזמה  מי שנטל את 
– 'ממש' – בארץ-הקודש,  הארגון הוותיק מרכז ההפצה 
בשורת  הפצת  בחזית  השנה  ימות  כל  במשך  העומד 
הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח לקהלים שונים 
המדיה.  ערוצי  בכל  שימוש  ובאמצעות  אופנים  במגוון 
קיבל  ש"ח  מליון  מחצי  למעלה  של  אדירה  בהשקעה 
גבי  על  לאוויר  ועלה  עין  ומושך  מודרני  עיצוב  המסר 
ב-30  שונים  בגדלים  חוצות  שלטי  מ-120  למעלה 

היישובים הגדולים והמרכזיים בארץ. 

בנוסף לכך הופץ המסר על כ-770 מכוונים בתוך מרכזי 
הערים הגדולות, כאשר לפרסום המסר בתנועה על גבי 
של  המרכזיים  הצירים  הגאולה.  מוניות  גויסו  הכבישים 
לפעולה:  המניע  בסלוגן  הם  אף  נעטפו  השירות  מוניות 

משיח – מעשה טוב קטן... והוא כאן!

בימים  ישראל  עם  לכלל  יגיע  והאותנטי  החשוב  המסר 
לעשות  אותם  ויעורר  ניסן,  י"א  ההולדת  ליום  הסמוכים 
המלאה  ההתגלות  את  למהר  כדי  וחסד  טוב  קצת  עוד 
יקבלו  כך  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של  והמושלמת 
כולם את פניו בשמחה ובטוב לבב, ונוכל לחגוג כבר את 

חג הפסח הקרוב בבית המקדש בירושלים הבנויה.

בנקאית  בהעברה  או   .054-2248770 לסייע:  למעוניינים 
איש,  חזון   468 סניף   ,20 טפחות  מזרחי  בנק  לחשבון 

מספר חשבון 377770, ע"ש מרכז ההפצה ממש.  

ברכת ה' לזוג הצעיר
בטח מיותר לעוררו, שאושרו של כל אדם, תלוי בברכות מהשם 
יתברך בורא עולם ומנהיגו, ומשגיח בפרטיות על כל אחד מאתנו 
בתוך כלל ישראל, מזה גם מובנת הנחיצות להתנהג על פי הוראת 
בורא העולם כפי שהוא כתב זאת בתורתו הקדושה, שאז ישנה 
כן  ואם  יתברך,  תקוה חזקה מוצדקת לקבל הברכות מאת השם 
הוא תמיד, הרי זה במידה רבה יותר נחוץ בהכנות לחתונה, שאז 

מתחילה תקופה חדשה בחיי האדם.

ינצלו את מלוא השפעתם  וזוגתו שיחיו, בטח  מובן, שהוא  מזה 
על בתם תחי' שתקח על עצמה החלטה תקיפה, והעיקר שתבצע 
זאת בפועל, לשמור את כל הדברים התלויים בה, שביתה יתנהל 
בדרך היהדות, שזה מכניס אושר בבית, ובפרט להזהר בענינים 
של טהרת המשפחה )שזה צריך להתחיל עוד לפני החופה כהכנה 

והשם  וכו',  שבת  שמירת  האכילה,  כשרות  את  לשמור  לכך(, 
יתברך יעזור להם לבשר בשורות טובות בכל האמור לעיל.

)אגרות קודש חלק יד עמ' תל - תרגום(

לא ללמוד במקום המתנגד לחסידות
...הגיעתני ידיעה מופלאה )שיתכן שמסבירה חלקית את הקשיים 
שבחלק  והיא,  השידוכים(,  בעניני  נתקל  אתה  בהם  המופלאים 
בכוונה  מכאן  שנסעת  מכך  התעלמות  תוך  ב...  שהיית  מהזמן 
החסידות  לימוד  נגד  הלוחמת  בישיבה  ללמוד  בחרת  ידועה, 
ועוד... בכל אופן יהי רצון שנצא ידי חובה על כל הנ"ל בעגמת-
נפש שהיתה עד עתה, ומכאן ולהבא ינחהו השם ית' בעגלא דידן, 

בטוב הנראה והנגלה.

)אגרות קודש חלק יד עמ' תלא - תרגום(

יום גדול – קמפיין גדול

אחד ממאות השלטים

120 שלטי ענק, למעלה 
מ-770 שלטי מכוונים 

במרכזי הערים, מאות מוניות 
שירות, יפרסמו את המסר: 
משיח - עוד מעשה קטן... 
והוא כאן! קמפיין פרסום 

משיח הענק - יוצא לדרך! 
היו שותפים!


