
בכפם מול משטר העריצות והכפירה, על מנת לחזק את 
היהודים והיהדות בכל רחבי ברית המועצות. 

וממלא מקומו של הרבי  גם חתנו  בדורנו  זו פועל  בדרך 
הריי"צ, הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח – בכל 
בולט: בזמן הרבי הריי"צ  נשיאותו. אך בהבדל  66 שנות 
היו צריכים לפעמים למסור את הנפש בפועל ממש. אך 
מסירת   – אחר  מסוג  נפש  למסירות  אנו  נדרשים  כיום 
עניין  בכל  לכוחות,  מעבר  אפילו  יותר,  להתאמץ  הרצון. 
ההפרעות  כל  את  מעלינו  נסלק  כך  וקדושה.  טוב  של 

ונזכה בפועל לגאולה האמיתית והשלמה.
הבה ונערוך התוועדויות לכבוד ימי הסגולה י'–י"א שבט, 
בהם נתברך בכל טוב. ובעיקר, נחזק ונתחזק בהתקשרות 
את  נפעל  שבכך  שליט"א,  הרבי  דורנו  לנשיא  איתנה 

התגלותו ונזרז את הגאולה האמיתית והשלמה. 
)ע"פ לקוטי שיחות כרך א' ע' 431 ואילך(

                           י"א שבט )21.1(

יום בו קיבל הרבי מליובאוויטש שליט"א 
מלך המשיח רשמית את נשיאות דורנו, 

הדור השביעי, דור הגאולה
ת ו ד י ר י  7 ו ת  ו י ל ע  7

לאיזה שיא נגיע בדורנו השביעי?
תשובה לשאלה מעניינת זו נוכל למצוא במאמר שנאמר 
כלה".  אחותי  לגני  "באתי  65שנה:  לפני  היום  הרבי  ע"י 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  קיבל  זה  במאמר 
הדור  דורנו,  של  הנשיאות  את  רשמי  באופן  המשיח 

השביעי של אדמו"רי חב"ד. 
ברוך  הקדוש  הבריאה  בתחילת  היא:  המאמר  נקודת 
השרה את עיקר שכינתו בארץ, בעולם הזה. אולם לאחר 
לרקיע  הארץ  מן  השכינה  נסתלקה  הדעת  עץ  חטא 
עד  השכינה  התרחקה  נוספים  חטאים  ובשל  הראשון, 
ועל  צדיקים  שבעה  עמדו  מכן,  לאחר  השביעי.  לרקיע 
ידי צדקותם הורידו את השכינה בחזרה אל הארץ. החל 
זכה  ועד למשה – שהוא השביעי, אשר  מאברהם אבינו 
להוריד את השכינה בעת מתן תורה – אל הארץ הגשמית.

הצדיקים  שבעת  את  הרבי  הקביל  זה  מדרש  יסוד  על 
לשבעת אדמו"רי חב"ד. כאשר כל אדמו"ר פעל להשכנת 
הדור   – דורנו  החסידות.  תורת  הפצת  ידי  על  השכינה 

השביעי, הוא הדור שבו תושלם השראת השכינה – עד 
לארץ התחתונה, דבר אשר יתרחש בגאולה הקרובה, 

דווקא  השביעי.  הדור  נשיא   – צדקנו  משיח  ידי  על 
הדור שלנו יזכה סוף סוף לראות את השכינה, את 

הגשמי.  הזה  לעולם  הנה   – האלוקות  גילוי 
תתרחש  בו  הדור  שמנהיג  לגמרי  וברור 

הגאולה – הוא מלך המשיח.  )ע"פ מאמר 
"באתי לגני" תשי"א(

ירושלים   זמני השבת ו' שבט )16.1(    
    הדלקת נרות

      צאת השבת

חיפהתל-אביב
4.224.364.254.40
5.375.395.375.41

באר-שבע

                           ז' שבט )17.1(

מתחילות "בתופים ובמחולות" 
נשות  של  חלקן  מנת  שהיה  הרב  הסבל  למרות 
ישראל במצרים, היו אמונתן וביטחונן בה' למעלה 
מגדרי הטבע. וכפי שמסופר בפרשת בשלח, אותה 
בעת  בתופים  הצטיידו  שהנשים  בשבת,  קראנו 
היציאה ממצרים, כיוון שהיו בטוחות שיזכו לשמוח 
הרבי  אומר  עתה,  גם  ה'.  להם  שיעשה  בנסים 
שליט"א מלך המשיח, צריכות נשות ישראל להיות 
סמוכות ובטוחות כי הנה הנה באה הגאולה. ביטחון 
זה מביא אותן לידי שמחה, עד כדי כך "שמתחילות 
בשירה  האחרונים(  הגלות  ברגעי  )עוד  תכף 
)בתכלית הצניעות, כמובן( בתופים ובמחולות – על 

בוא הגאולה האמיתית והשלמה". 
)ע"פ דבר מלכות ש"פ בא-בשלח תשנ"ב סעיף ח(

                                           ח' שבט )18.1(

            מתקהלים אל הנשיא
לבית  ישראל  עם  כל  ובאו  נקהלו  "הקהל"  בשנת 
בעומדנו  עתה  כך  המלך.  דבר  את  לשמוע  המקדש 
לקראת יום קבלת הנשיאות של הרבי שליט"א מלך 
המשיח. עלינו להתקהל ולהתאחד מתוך התבטלות 

אל נשיא הדור שבכך אנו זוכים לברכת ה' השורה  
            ועוברת דרכו אל  כולנו, כל עם ישראל. 

                                     ט' שבט )19.1(

ה  ל ו א ג ה ל  א ת  ו ע ס מ  4 2
הקרובה  בשבת  נקרא  אותה  "בשלח"  פרשת 
שיצאו  ישראל  בני  כי  העובדה  בתיאור  מתחילה 
דרך  ישראל.  לארץ  ישירות  הלכו  לא  ממצרים 
שהייתה אמורה להיות בת 11 יום בלבד, התארכה 
הפנימי  הפירוש  שנה.   40 ונמשכה  מסעות  ל-42 
בזה הוא כי בחינת ה-11, הרומזת לגילוי אלוקי אין 
ל-42  התארכה   – הספירות  מ-10  שלמעלה  סופי 
את  יקלטו  שישראל  כדי  שנה,   40 במשך  מסעות 
להיכנס  מוכנים  יהיו  ובזה  בפנימיות,  ה-11  בחינת 
לארץ ישראל. גלוי בחינת ה-11 נפעל בדורנו במשך 
לאותה  )עד  שליט"א.  הרבי  של  כהונתו  שנות   42

שיחה בתשנ"ב(.  
הערב נדליק נר לכבוד "י' שבט" - יום ההילולא של  

            אדמו"ר הרבי יוסף יצחק בן רבי שלום דוב בר.   

                                    י' שבט )20.1(

יום ההילולא של האדמו"ר 
רבי יוסף יצחק, הרבי ה-6 לבית חב"ד, 

ויום התחלת המנהיגות של חתנו 
וממלא מקומו –  הרבי מליובאוויטש 

מלך המשיח שליט"א

ת  ו ר י ס מ ו ת  ו ש י ח נ        
ישראל  עם  כשיצאו  כי  מסופר  "בשלח"  בפרשתינו 
ממצרים והגיעו לים סוף, הם הגיעו למחסום בלתי 
ואין  מאחוריהם  והמצרים  מלפניהם  הים  עביר, 
לא  עמינדב,  בן  נחשון  אחד,  יהודי  אך  לברוח.  לאן 
שמשה  כיוון  אלא  בספרים.  בדק  ולא  שאלות  שאל 
הוא  סיני,  הר  אל  להגיע  האלוקים  מפי  ציווה  רבינו 
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 

                                           ה' שבט )15.1(

ה נ ב ל ה ת  ש ק ב
למרות העננים המצויים יותר בעונת החורף משתדלים 
לקיים את מנהג קידוש לבנה במוצא"ש קודש. פעמים 
תשוב  לא  כי  ונראה  בעננים  מכוסה  הלבנה  רבות 
להתגלות במהרה. כיצד עלינו לנהוג במצב כזה - האם 

חשוב ללבנה שנשתדל ונתעקש לראותה?
בשיר השירים מתוארת בקשתה המיוחדת של הלבנה: 
"אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש". מבאר 
הזוהר הקדוש כי דברים אלו של הלבנה מדברים              

              על זמן הגלות:                  
                                 ראה/י המשך העניין מעבר לדף.

                       ו' שבט )16.1(

חיים נצחיים - דווקא בדורנו
אנו  זו,  בשבת  קוראים  אותה  אותה  "בוא"  בפרשת 
לומדים על הבדל מיוחד בין דורנו זה לבין הדור הקודם.  
מליובאוויטש  הרבי  הוא  הדור  שנשיא  זה  דורנו  בין 
דורו של הרבי הריי"צ שיום  לבין  שליט"א מלך המשיח 

הסתלקותו, "יוד שבט", חל ביום רביעי בשבוע זה.
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. 
שהקב"ה  היא,  פרעה"  אל  "בא  של  המשמעות  זה  לפי 
אומר למשה רבינו, אני נותן לך את הכוח שלי, ּבֹא אתי 
אל  תיכנס  אתה  הקדושה.  שיא  אל  "פרעה",  אל  ביחד 
ותישאר  סופי,  האין  האלוקי  הגילוי  אל  הקדושה,  שיא 
היא  האלוקית  הכוונה  שכן  דווקא.  גשמי  בגוף  נשמה 

לעשות לו יתברך דירה דווקא בעולם הזה התחתון. 
י' שבט תש"י )1950( הוא היום בו, נסתלק )נפטר( הרבי 
הריי"צ. ביום זה עלתה נשמתו למעלה, ובכל שנה ביום 
זו  עלייה  אולם  יותר.  הרבה  עוד  למעלה  עולה  היא  זה 
היא רק בנשמתו ולא בגופו הגשמי. יותר מזה, גם בחייו, 
וכבד  פה  "כבד  הריי"צ  הרבי  היה  האחרונות,  בשנותיו 
ובהשפעה  תורה  דברי  באמירת  מאד  שפגע  מה  לשון", 

בעולם.
אדמו"ר  של  מקומו  וממלא  חתנו  אומר  לכך,  הסיבה 
המשיח,  מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי   – הריי"צ 
הרבי  רבינו.  משה  אצל  לכך  שגרמה  סיבה  אותה  היא 
כך  כל  נעלה  סופי  אין  אלוקי  אור  לעולם  הביא  הריי"צ 
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 
ולא הגוף. אולם תכלית הכוונה  היא רק עליית הנשמה 
סופיים  האין  האלוקיים  הגילויים  שכל  היא  האלוקית 

יאירו דווקא בגוף הגשמי ובעולם הזה הגשמי.
                                ראה/י המשך העניין מעבר לדף.

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

השביעי יזכה לגלות את השכינה למטה בארץ.

לזכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  
לרגל מלאות 66 שנים לנשיאותו. 

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



כותבים למלך המשיח ורואים ניסים
-י"א שבט" ' "י לכבוד 

רצוי להעתיק לדף נפרד כנוסח הזה ולשלוח 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

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

_______________________________________________
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

)סנהדרין לב, ב (

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

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

י ַמְתָיא ְלרוִֹמי". ַרבִּ

? מדוע ברומי

מברוקלין 
          לחולון

וזה  ברומי,  היתה  חרש  בן  מתיא  רבי  של  ישיבתו  כי  מספרת  הגמרא 
גרם לכך שתלמידיו יצאו אחריו לרומי. נשאלת השאלה: מדוע קבע רבי 
מתיא את 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: 
לאברהם  שנשבעתי  שבועה  הגיעה   ... אומר  חרש  בן  מתיא  רבי  "היה 
שיגאלו,  כדי  בהם  להתעסק  מצוות  בידם  היו  ולא  בניו,  את  שאגאל 
שנאמר "ֵערֹם ְוֶעְרָיה" )יחזקאל טז, ז(. ונתן להם שתי מצוות: דם פסח 

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

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

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

נזכה במהרה לגאולה האמיתית והשלימה.  

המשך העניין מיום שישי ה' שבט
שהם  חוששת  היא  אותה,  רואים  לא  ישראל  שבני  רואה  כשהלבנה 
ולכן, היא פונה ליהודים ומנחמת אותם: "אל  יתייאשו מלהביט בה. 
בגלל  רק  הוא  אותי  רואים  שאינכם  שמה  לדעת,  עליכם   – תראוני" 
"שאני שחרחורת", רק משום שבזמן הגלות השמש מתכסה ממני. 
אך באמת קיימת אני גם עתה בשלמות. ותיכף תבוא הגאולה, שאז 

גם תראו אותי בשלמות. ולכן אל לכם להתייאש מלהביט בי.
נפלא  מסר  אנו  מקבלים  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  אומר  כך, 
מהלבנה: על יהודי לדעת כי המצב הזה שלא רואים את הלבנה, הוא 
רק מסיבה צדדית, מפני שהשמש מתכסה מהלבנה בזמן הגלות. אך 
הלבנה עצמה מבטיחה שסוף כל סוף יראּוה. והיא מנחמת ומבקשת: 
עצמה  זו  תשוקה  כי  לראותי,  ושאיפה  תשוקה  עם  להישאר  עליכם 

תפעל שתבוא הגאולה ותראו אותי בשלמות. 
הגלות  שחושך  לדעת,  עליו  הגלות,  חושך  של  במצב  נמצא  כשיהודי 
הוא רק מסיבה צדדית. עליו כל הזמן להשתוקק ולהתגעגע לגאולה. 

וזה עצמו יפעל שתבוא הגאולה האמיתית והשלמה. 
מיוחדת  כוונה  ומתוך  לבנה.   קידוש  במצוות  להדר  הרבי  קורא  לכן 

לזירוז הגאולה. 
משתדלים לעשות זאת במוצאי שבת, ברוב עם הדרת מלך, בשמחה, 
תשוב  שאז  הגאולה.  לזירוז  מיוחדת  כוונה  ומתוך  וריקודים,  בשירה 
החמה  כאור  הלבנה  אור  "והיה  המושלמת  למציאותה  הלבנה 
)שמש(". גלגל הירח יהיה בגודל השמש, בגודלו האמיתי כפי שנברא 
בתחילה. וגם אנו, עם ישראל, המשולים ללבנה, נתחדש, נזרח ונאיר 
באור אלוקי כמו השמש שנמשלה לגילוי אלוקי אין סופי – בגאולה 

השלמה, בקרוב ממש.
)ע"פ שיחת ש"פ תזריע ה'תשמ"א. מתוך "שיחות קודש בענייני גאולה ומשיח" באישור המו"ל גיא 
קנטור שי' (

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

הגילויים האין סופיים בגאולה השלמה, בקרוב ממש.
)על פי דבר-מלכות בוא תשנ"ב(

   אחרי החכמים

)ע"פ לקוטי שיחות כרך טז ש"פ בא שיחה ג(

הטופס.  גבי  מעל  מילים  שתי  זעקו  ביותר",  "דחוף 
ש'  ממשפחת  חולון  בעיר  חב"ד  לבית  הגיע  הטופס 
לעצמו  חשב  דחוף,  כך  כל  מה  מעניין  חנקין.  מרחוב 
שפופרת  את  שמרים  כדי  תוך  וילימובסקי,  לוי  הרב 

הטלפון ומחייג למספר שנרשם בטופס.
זה היה יומיים לאחר חנוכה, לפני קרוב לשלושים שנה. 
של  כשליחו  וילימובסקי  הרב  שימש  תקופה  באותה 
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח בחולון. לכבוד החג, 
פתח הרב וילימובסקי במבצע ביקורי בית רחב היקף. 
תלמידי  בבחורים,  מלא  אוטובוס  לעיר  הביא  הוא 
הישיבה בכפר חב"ד, ופיצל אותם לצוותים שיעברו בין 
בתי העיר, יציעו לדיירים חנוכייה ונרות לקיום המצווה, 
וינצלו את ההזדמנות לעורר אותם על מצוות נוספות.

הרב וילימובסקי הכין טופס שימולא על-ידי משפחות 
מי  מזוזות.  לבדיקת  לביתם  יגיעו  כי  שמעוניינות 
בטופס.  זאת  לציין  התבקש  בדחיפות,  בכך  שמעוניין 
הדבר  מבחינתה  כי  כאמור,  הדגישה,  ש'  משפחת 

"דחוף ביותר".
הרב  שאל  ש'?",  למשפחת  הגעתי  האם  "שלום, 
וילימובסקי מבעד לפומית. "נכון", אישר הקול מבעד 
לקו. "שלום, מדברים מבית חב"ד. זה בקשר לבדיקת 

המזוזות שביקשתם לקיים אצלכם בדחיפות".
"אה, שלום לכם ותודה רבה", השיב הקול בטון רועד. 
בן ציון היה שמו של הדובר, אבי משפחת ש'. "הבדיקה 
באמת דחופה לנו. אישתי מאוד חולה. חשבנו כי אולי 

בדיקת המזוזות תסייע לנו בעניין", נסדק קולו.
עוד באותו ערב הופיע הרב וילימובסקי בבית משפחת 
בתל- מצליח  מפעל  כמנהל  עצמו  הציג  ציון  בן  ש'. 
במשך  שחסכתי  מה  "כל  עדינה.  למכניקה  אביב 
בצער  סיפר  רעייתי",  של  לרפואתה  הוצאתי  השנים, 
מעורב בייאוש. "לפני שנה וחצי שקעה לפתע בדיכאון 
נפשי ומאז – חשכו חיינו. היכן לא הייתי איתה? טובי 

הרופאים לא הצליחו לעזור לה".
תוך כדי שבן ציון מדבר, פנה הרב וילימובסקי להסיר 
את המזוזות ולערוך להן בדיקה ראשונית. את הבדיקה 
המזוזה  מומחה.  מזוזות  סופר  יערוך  המדוקדקת 
הראשונה שהסיר הייתה של חדר השינה. הוא הוציא 
עליו  ועבר  פתחו  הנרתיק,  מתוך  המגולגל  הקלף  את 

ברפרוף.
פתאום נעתקה נשימתו. כן, לא היה ספק בכך. אחת 
בצורה  סדוקה  הייתה  'נפשכם'  במילה  האותיות 
כך  כל  בהקשר  ועוד  בעליל!  פסולה  מזוזה  מכוערת. 

ברור.
למהדרין  כשרה  מזוזה  מתיקו  שלף  וילמובסקי  הרב 
וקבעה במקום זו הפסולה. "אני בטוח שבקרוב תראו 

את התוצאות", אמר למר ש'.
"גם אני מקווה", התעודד הבעל.

ש'.  לאדון  וילמוסקי  הרב  התקשר  מכן  לאחר  יומיים 
"יש חדש?".

"עדיין לא", השיב האיש.
"שמע", עלה רעיון במוחו של הרב וילמובסקי, "מחר 
בערב אבוא אליך הביתה, ויחד נתקשר למזכירות של 
בעצמך  שליט"א.  המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי 
על  לו  תספר  הרבי,  של  האישי  מזכירו  עם  תדבר 
להכניס  ממנו  ובקש  שהוחלפה  המזוזה  על  הבעיה, 
את שמך ושם רעייתך אל הרבי, כדי לקבל את ברכתו". 

אדון ש' שמח לרעיון וכך היה.
הרבי,  של  מזכירו  עם  ש'  אדון  ששוחח  לאחר  יום 
בשלומו.  לשאול  והתקשר  וילמובסקי  הרב  חזר 
ממש:  בצעקה  לגמרי,  שונה  בקול  נענה  הפעם 
כעת.  הביתה!  אליי  בוא  וילימובסקי,  "הרב 

בדחיפות!".
וילימובסקי על מפתן  ברגע שדרכו רגליו של הרב 
הבית, עוד בטרם התיישב על כיסא, לא יכול אדון 
ש' להתאפק ופתח בתיאור נרגש. "לא תאמין למה 
שאומר לך. מדי בוקר, טרם צאתי לעבודה, אני מכין 
לפני  הבוקר.  גם  עשיתי  כך  בוקר.  ארוחת  לעצמי 
שעות ספורות חזרתי הביתה, וכשנכנסתי – זיהיתי 
ריח לא ברור מהמטבח. אלוקים אדירים! נבהלתי. 
שלא  רק  חביתה.  לעצמי  הכנתי  בבוקר  כי  נזכרתי 

שכחתי לכבות את האש שמתחת למחבת!
עיניי:  ולא האמנתי למראה   – "התקרבתי למטבח 
לא  וחצי  שנה  כך.  פשוט  ומבשלת!  עומדת  אשתי 

ראיתי את המחזה הזה", נשבר קולו.
ציון המשיכה את הסיפור במקומו.  בן  אישתו של 
זו הייתה הפעם הראשונה שהרב וילמובסקי בכלל 
כבוד  בבוקר,  בשמונה  התחיל  "זה  אותה.  ראה 
לקום  לרצות  מבלי  יום,  כל  כמו  התעוררתי,  הרב. 
מהמיטה. פתאום ראיתי מולי דמות של אדם זקן. 
קומי  לי:  והורתה  מפקד  בטון  אליי  פנתה  הדמות 

מהמיטה!
"לא יודעת למה – לא יכולתי לסרב. קמתי – וזהו. 
הטובים.  בימים  כמו  מתפקדת  אני  הבוקר  מאז 

חזרתי לעצמי".
הרב וילמובסקי הוציא מאמתחתו תמונה של הרבי 
והציגה לפני האישה. האישה החווירה: "כן, זה הוא. 

זה האיש שצעק עליי! מי האיש הזה?"...
הרבי,  אל  ש'  גברת  נסעה  קצרה  תקופה  כעבור 
כדי להודות על המופת שחולל עמה. כאות תודה 
הזוג  בני  עצמם  על  קיבלו  לקדוש-ברוך-הוא, 

לשמור על כשרות המטבח.
זה לא רק רוח הקודש ונבואה. זה כמו המוח הגשמי,
שמרגיש בכל רגע ורגע ממש מה קורה בכל פינה
בגוף, וכשחסר משהו באיזו שהיא פינה, זה ענין שלו
והוא דואג למלאות את החסר. כך בדיוק )כמבואר
מה ומרגיש  חש  ישראל,  בני  ראש  ב(  פרק  בתניא 
קורה בכל רגע בכל פינה בגוף הגדול הכללי, בעם
ישראל כולו שהוא "קומה אחת שלמה", ובכל אחד
כולו(. העולם  בכל  גם  ידם  )ועל  מישראל  ואחת 
מרגיש בבעיה,  נמצא  העולם  בקצה  יהודי  וכאשר 

זאת הרבי ודואג למלאות את החסר.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

סיפורים ל"יום נשיאות ראש בני ישראל"

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

לע"נ: מרת מרגריט בת יצחק מעתוק ז"ל


