
 מספר הגאולה- אחד עשר
בבבב""""ננננתשתשתשתש''''הההה שלחשלחשלחשלחבבבבפפפפ""""שששש'''' דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''פפפפ""""עעעע

 הכל קשור לגאולה

–בפרשיות בשלח ויתרו נקודה משותפת

� בשתיה� בני ישראל מתכונני� למת� תורה

 סו� בפרשת בשלח יציאת מצרי� וקריעת י�

בהוציא��כמו שכתוב� הכנה למת� תורהיושה

� תעבדו� את האלוקי� על ההר את הע� ממצרי

 ובפרשת יתרו מסופר על יתרו חות� משה��הזה

�על הניסי� שעשה לישראל� שבא להודות לה

�הכנה למת� תורהבו עוד שלבזה

א מקשר זאת�הרבי מל� המשיח שליט

 הגאולה!לעני� הכי חשוב הנוגע אלינו עכשיו

האז� האמיתית והשלימה � תורה חדשה�תתגלה

פרשיות �� תורה חדשה מאתי תצא�כמו שכתוב

א�� בשלח ויתרו ה� הכנה למת� תורה של אז

�ג� ובעיקר לתורה חדשה שתתגלה בקרוב

 שאלה

ולא נח��הפסוק מופיעתחילת פרשתנוב

את�ה��אלוקי� דר� אר" פלשתי� �לא הולי

צרה והמהירה של אר" בני ישראל בדר� הק

�פלשתי�

אילו בני ישראל היו נוסעי� דר� אר"

היו מגיעי� לאר" ישראל באחד עשר� פלשתי�

על� יו� בלבד �ה� במדברי�חטאהא� כעונש

מש� ארבעי� שנה עד שנכנסו טלטל אות�

�לאר"

לגאולה� החטא והעונש� כיצד מתקשרי�

#השלימה שכולה טוב

 לכל מספר יש משמעות

מגלה�א בהסברו�מל� המשיח שליטהרבי

!את פנימיות העני� כ� שהעני� נראה חיובי

כשהמספר עשר מופיע בתורה הוא רומז

הקשורי� לעשרת� לעשרת הספירותללכר� בד

 אחד עשרואילו המספר� הדברות שקבלנו בסיני

� צמות ומהותע�ה בכבודו ובעצמו�רומז להקב

א� שלמעלה מכל הספירות ת שהוא יגלה לנו

של� שנקבל בגאולה� תורה חדשה�ה אלו הסודות

פנימיות התורה שמסתתרי� מאחורי עשרת 

�הדברות

 רומז על ההבנה והקליטה ארבעי�המספר

��ב� ארבעי� לבינה�–� של האד�

רצה לגלות לבני ישראל את הגילוי�ה

ומאהבתו��אחד עשר� הרמוז במספרהגדול 

 על הארי� את הדר� של אחד עשר יו�� אות�

כדי שבזמ� הארו� הזה בני� פני ארבעי� שנה

�ולהפנימואת הגילוי הגדול ישראל יוכלו לקלוט 

בארבעי� שנה הללו שעזר לה� היה מה

#לקבל את הגילוי הגדול

!א�מסביר הרבי מל� המשיח שליט

 כולל–כשיהודי מקיי� את עשרת הדברות

בתלמוד תורה� בביתו–כל התורה והמצוות

את� הוא מגלה אלוקות בעול��תובבית הכנס

–� א� כשהוא יוצא למדבר� עשרת הספירות

וש� מקיי� תורה� מקו� שומ� מבחינה רוחנית

ומצוות ומשפיע ג� על אחרי� שיתחזקו 

הו� ביהדות� של זוכה לבחינאאזי ה העליונה

��אחד עשר�

�וזה מה שע� ישראל עשו במדבר במש

 על ידי�המדבר הוא מקו� טומאה� ארבעי� שנה

עבודת� העלו בני ישראל את הניצוצות שהיו

היגיעה הכינה אות� ועשתה אות� ראויי�� ש�

 שבטד�חב�שלחבק פרשת�עש�ה ימות המשיח�ב
ז�תשס�ה–נפלאותוגולותסנתשוזהאת�יה



הלקבל את הגילוי הגדול �בכבודו ובעצמו� של

 תשובה

של הטלטול הארו� במדבר וזהו ג� הקשר

�לגאולה השלימה

כל העיכוב במדבר הוא חלק מההכנה

ה� לגאולה �בה יתגלה אלינו ���עצמות ומהות

ה �המ�� תצאמאתיתורה חדשה�שית� לנו את

.בכבודו ובעצמו

 הרבי מל� המשיח–אחד עשר

א�שליט

בהמש� היו$ רק התחלה�המדבר הי

אלפיי� שנה בה� היהודי� התפזרו בגלות בכל 

שהפריעו לה� לקיי� תורה� מדבריות�מיני 

ה� לא התפעלו וביררו את כל הניצוצות� ומצוות

� המשיכו את הגילוי הגדול ובכ� שהיו בכל מקו�

את� של אחד עשר וכעת אנו עומדי� לקבל

א�כשהרבי מל� המשיח שליט� התורה חדשה

�יתגלה

ג� הרבי מל� המשיח קשור למספר אחד

!עשר

�&מניס�%הוא חודש האחד עשר� חודש שבט

 קשור למל� המשיח כפי שבט�ויתרה מזה

�שנאמר  פסוק המדבר'�� מישראלשבטוק�!

ה �משיחעל

ואכ� ביו� העשירי לחודש שבט השלי�

מ��הרבי הריי צ את עבודתו הקדושה והסתלק

יו�� מש� אנו ממשיכי� ליו� שלאחריו� העול�

בו נמשכת העבודה בצורה יותר אחד עשרה

של אחד עשרעד שמתגלה בעול� בחינת� נעלית

�ה�

כ��הרבי מל� המשיח שליט א א� רומז על

ע – המל� המשיח–צמו שביו� זה זכינו שהוא

יו�ג�� והוא זה שפועל כל זאת� עלה לנשיאות

בחודש האחד עשר ביו�חלהולדתו של הרבי 

�ניס�

לאחר ארבעי� ושתיי��ב�בשנת תשנו

שנות נשיאות שה� כנגד ארבעי� ושניי� 

הושלמה� המסעות שבני ישראל עשו במדבר

עבודתנו ותיכ� ומיד נסיי� את המסע ונכנס 

�לה האמיתית והשלימהלאר" בגאו

ס�תכל

לא שיש איזה%עלינו להוסי� ולהשלי�

את& אבל תמיד אפשר לעשות יותר טוב� חסרו�

ללמוד�צ�כל העניני� ששייכי� לרבי הריי

מתורתו וללכת בדרכיו בהפצת המעיינות ודוקא 

�מתו� שמחה

ובמיוחד בנוגע להתפלה על הגאולה

כלכ�ובפרט לאחר שכבר�האמיתית והשלימה  לו

�כדברי כבוד� ונשלמו כל עניני העבודה��הקיצי

 שנוס!– ר נשיא דורנו�קדושת מורי וחמי אדמו

עד�על רגש הכוס! והתשוקה והגעגועי� להגאולה

צרי� להיות עכשיו ג� ובעיקר רגש השמחה� עתה

" מזה שהגאולה באה בפועל ממש ברגע זה ממש

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
ת�כיכר מד  ()),)עלית�נ+*()�ד�א

 +0-0,+.�-(! פקס(,,/.-.�-(!�טל

#באזור מגורי�� דבר מלכות�למסור שיעור רוצה
�)&'"&%%%$ רכז ארצי בני�ק�באה&)* 

�&%%&")*)$ רכזת ארצית בנות&)* 

�****"&,+$ב� בארה%-' 

ה פוד אינ�מידי שבוע באתר חב�דבר מלכות לנוער�נית� להוריד את
הל במסגרת�יו� נחשו�"ב! הגהה לשונית� חינו�ואנשירבני�!הגהה רוחנית�ב� מנח�! עריכה �דבר מלכות�מבצע עולמי ללימוד

�

 יחי אדוננו מורנו ורבינויחי אדוננו מורנו ורבינויחי אדוננו מורנו ורבינויחי אדוננו מורנו ורבינו

!!!!ח לעול� ועדח לעול� ועדח לעול� ועדח לעול� ועדמל� המשימל� המשימל� המשימל� המשי

 לזכות

א"הרבי מל� המשיח שליט
!מהרה יתגלה ויגאלנו


