
                             ה' שבט )1.2(

ה נ ו מ א ה ל  כ א מ
יהיה  הנביא,  אליהו  על  שיוטלו  מהתפקידים  אחד 
לגלות את 'צנצנת המן' - אותו מאכל מופלא שאכלו 
ממנו  להניח  נצטווה  רבינו  משה  במדבר.  ישראל  בני 
צנצנת אחת למשמרת לדורות הבאים. ואכן, בתקופת 
הנביאים השתמשו בצנצנת זו לחזק את ביטחונם של 
עם ישראל בקב"ה. ה'מן' מדגיש כי פרנסתו של יהודי 
מוקצבת לו מהשמיים, ואין לו לדאוג. עליו רק לעשות 
את ה'כלי' בדרך הטבע לפרנסתו, והיא תבוא בקלות 
וביעילות כמו ה'מן' שבא מן השמיים. בבוא הגאולה 
ישראל  ניזונו  ממנו  מופלא  'מן'  באותו  לחזות  נזכה 

במדבר כארבעים שנה.
)ע"פ לקוטי שיחות כרך ל"א עמ' 91(

                             ו' שבט )2.2(

ד י ת ע ה ת  א ת  ו י ח ל
בדברי חז"ל אלו - "כל ימי חייך - להביא לימות המשיח" 
עלינו  עתה  כבר  כלומר,  עכשווית.  משמעות  גם  יש   -
חיינו.  תוך  אל  המשיח  ימות  את  להביא  בכדי  לפעול 
כלומר, שזכירת יציאת מצרים צריכה להיעשות באופן 
שהתרחש  כמאורע  אותה  זוכרים  רק  לא  שאנו  כזה, 
בעבר. אלא אנו מזכירים שזה קשור ומביא אותנו אל 
של  שלמותה  את  מהווה  שהיא  השלימה,  הגאולה 
גאולת מצרים. "כל ימי חייך" צריך לחיות עם "להביא 

לימות המשיח".
)ע"פ דבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב סעיף ו'(

                               ז' שבט )3.2(

ר א ש י י א  ל ד  ח א ף  א
והם  להיגאל,  זכה  לא  ישראל  מעם  חלק  מצרים  בגאולת 
מתו במצרים. אולם, לא כן יהיה בגאולה הקרובה - כל עם 

ישראל ייצאו מהגלות ואף אחד לא ייוותר בגלות. כפי 
הרשע:  לבן  כתשובה  פסח  של  בהגדה  שאומרים 

שם,  דווקא   - נגאל"  היה  לא  שם  היה  "אם 
במצרים, הוא לא היה נגאל. אך בגאולה 

הקרובה כולם נגאלים. )ע"פ לקו"ש 
כרך ל"ו(
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באר-שבע

על הגויים בכך. כדברי הרמב"ם בהלכות מלכים 
לכוף  הגבורה  מפי  רבינו  משה  "ציווה  ח(  )פרק 
את כל באי עולם" לקיים את "שבע מצוות בני 
השם  ציווה  שכך  משום  רק  זאת  ולעשות  נח". 
את משה רבנו בהר סיני. אלא שבמהלך הדורות 
כזו,  ישירה  יהודית  השפעה  התאפשרה  לא 
כידוע  נפש,  כרוכה בפיקוח  משום שהיא הייתה 
להם  שהיה  ליהודים  הגויים  התייחסו  כיצד 
חשד כלשהו כי רצונם להשפיע עליהם. אך נכון 
להיום, בגלל היותנו רגע לפני הגאולה, הדבר כבר 
אפשרי, ולכן יש לעסוק גם בהשפעה על הגויים 
השקר,  נביאי  ואת  ההבל  אמונות  את  לעזוב 

ולקיים את דת האמת.
שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  שליחי  ואכן, 
בקרב  גם  פועלים  ובחו"ל  בארץ  המשיח  מלך 
אוכלוסיות רבות של גויים. בבנין האו"ם התקבלו 
באופן רשמי שליחי הרבי לפעול ולפרסם את "7 
הגויים  של  ככולם  רובם  ואכן,  נוח".  בני  מצוות 
הפועלים איתם   מקבלים את הדברים בתמימות 
ובפשטות. הוא שהרבי אומר: העולם היום מוכן 

לגאולה יותר מתמיד.
)ע"פ דבר מלכות משפטים תשנ"ב ועוד(

                             ג' שבט )30.1(

ת ו ר ו ד ה ל  ו ג ל ג
דורנו מכונה "עקבתא דמשיחא" – כשם שהעקב 
של  סיומם  הוא  דורנו  כך  הגוף,  של  סיומו  הוא 
דורות הגלות. המקובל האלוקי רבי יצחק לוריא 
)האריז"ל( כותב, שהדור של "עקבתא דמשיחא" 
שיוצאי  כשם  מצרים.  יוצאי  דור  של  גלגול  הינו 
גם  כך  רבנו,  משה  ידי  על  לגאולה  זכו  מצרים 
דורנו - דור ד"עקבתא דמשיחא" - יזכה להיגאל 
משיח  הוא  שבדור,  רבינו  משה  ידי  על  בקרוב 

צדקנו.
)ע"פ לקו"ש כרך י"ב(

                              ד' שבט )31.1(

יום ההילולא של ה"בבא סאלי" זצ"ל 
רבי ישראל בן רבי מסעוד אביחצירא

ה ל י ע ו מ ת  ב ש
בקשר  הצדיק  שאמר  תורה   חידוש  בזה  נביא 
)בבא  מעניינת  שאלה  מובא  בתלמוד  לגאולה: 
בתרא דף י', ע"ב( על הפסוק "כי תשא את ראש 
בני ישראל". משה רבינו שואל את הקב"ה במה 
"בכי  הקב"ה  לו  משיב  ישראל?  של  קרנם  תרום 
הקשר  מה  סאלי  הבבא  שואל  ולכאורה  תשא". 
בין "תרום קרנם של ישראל" ל"כי תשא"? אלא 
שבתותי  "את  של  ר"ת  היא  "תשא"  שהמילה 
ישראל  של  השבת  שמירת  כלומר,  תשמרו". 
של  קרנם  ל"תרום  לגאולה  הכנה  בעצם  מהווה 
משמרין  ישראל  "אם  בגמרא  כנאמר  ישראל" 
שבת... מיד הן נגאלין".  שבזכות שמירת השבת 
של  קרנו  בהרמת  לחזות  ממש  בקרוב  נזכה 
קרן  וירם  למלכו  עוז  "ויתן  כנאמר  המשיח  מלך 

משיחו". וכן תהיה לנו בקרוב ממש.

                                   א' שבט )28.1(

     ראש חודש שיהיה בשורות טובות
ת ו ב א ה ת  ו כ ז ב

ֶאל  "ָוֵאָרא  נאמר  השבת  קוראים  אותה  בפרשה 
לֹא  ה'  ִמי  ּושְׁ  ... ַיֲעקֹב  ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם 
ה'".  ֲאִני  ָרֵאל  ִישְׂ ִלְבֵני  ֱאמֹר  ָלֵכן  ָלֶהם.  י  נוַֹדְעתִּ
על  תשובה  הייתה  שזו  בחסידות,  כך  על  מבואר 
טענת משה "למה הרעות לעם הזה". והקב"ה עונה 
שלאבות הקדושים הוא לא התגלה בשמו המיוחד, 
שם הוי'. אולם בזכות גלות מצרים, יתגלה הקב"ה 

לבני ישראל במתן תורה בשם הוי'.
למרות שלאבות לא התגלה הקב"ה בשמו המיוחד, 
אולם ההתגלות המרוממת לבנים  הייתה מבוססת 
וזהו  תורה.  מתן  לפני  האבות  של  פעולתם  על 
הנפלאה  עבודתם  בזכות   – "ָלֵכן"  הפסוק  שאומר 

ָרֵאל ֲאִני ה'." של האבות - ֱאמֹר ִלְבֵני ִישְׂ
יתרחש  הוי'  שם  של  יותר  עוד  מופלא  אלוקי  גילוי 
בגאולה הקרובה. גילוי שיהיה גבוה ונעלה יותר גם 
ממה שהיה במתן תורה. אולם גם גילוי זה יתרחש 
בכל  ישראל  בני  של  והמאמץ  ההשקעה  בזכות 

הדורות שקדמו לו, כולל דורנו אנו.
)ע"פ דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב(

בשבעים לשון
בראש חודש שבט התרחש מאורע חשוב בתולדות 
התורה  את  לבאר  החל  רבינו  משה  ישראל:  עם 
האירועים  ככל  שפות(.  )בשבעים  לשון"  "בשבעים 
שמספרת לנו התורה, גם מאורע זה אינו רק מאורע 
חד פעמי. אלא כפי שנאמר )אסתר ט, כח( "ְוַהיִָּמים 
אנו  כאשר  כלומר,  ים".  ְוַנֲעשִׂ  - ִרים  ִנְזכָּ ה  ָהֵאלֶּ
מתרחש  הוא  בעבר,  שקרה  המאורע  את  מזכירים 

עתה שוב מחדש. 
אם כן, מיום זה ניתנים כוחות מיוחדים לנשיא הדור, 
הדור,  אנשי  לכל  וממנו  רבינו,  משה  של  ממשיכו 
החסידות  תורת  ואת  והיהדות  התורה  את  לבאר 
גם  שיגיעו  כדי  שלהם,  ובסגנון  שלהם  בשפה 
ליהודים שהתרחקו ואינם מבינים את לשון הקודש. 

הפצה זו מקרבת ומזרזת את הגאולה.
)ע"פ לקוטי שיחות כרך כו ע' 314(

                             ב' שבט )29.1(

גם גויים
מראש חודש שבט )ראה ההסבר ביום הקודם( אנו 
גם  שכן  הגויים.  על  להשפיע  גם  כוחות  מקבלים 
אותם צריך להכין לגאולה, שהרי בשמחת הגאולה 
עמים  אל  אהפוך  "אז  כנאמר  גויים,  גם  ישתתפו 
שכם  ולעובדו  ה'  בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה 
לקיים  עכשיו  עליהם  להשפיע  יש  כך  ולשם  אחד". 

את "שבע מצוות בני נח". 
ישראל הוא להשפיע  ואכן אחד מתפקידיו של עם 

סיפור לכבוד הילולת הבבא סאלי ד' שבט 

כך יאה לו
בארון ספרי הקודש שלו נמצא 
אלבום תמונות של הרבי. פעם, 
תוך כדי עיון באלבום – הפנה 
אחד הרבנים שאלה גלויה אל 
"מה   - הקדוש:  סאלי  הבבא 

שהחסידים  כך  על  כבודו  דעת 
המשיח?"  מלך  הוא  שהרבי  אומרים 

רחב  כשחיוך  מייד  והשיב  השתהה  לא  הצדיק 
התפעלות:  מלא  כולו  וכל  הקדושות  פניו  על 
לו  "נאה  מערבית:  )בתרגום  קילשי"!  "אישתהיל 

הכל , מגיע לו הכל"(.

רמי רחמים הכהן דואק בן מרגרט 
ומשפחתו שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר

ולע"נ מאיר אביטן בן זוהרה ז"ל - ת.נ.צ.ב.ה.



מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ניסים מכל הכוונים 
שי',  אבוחצירא  אהרון  ר'  מספר 

בבא  של  אחיו  חאקי  בבא  של  בנו 
הרבי  אצל  כשבקרתי  סאלי:  
בחלוקת  שליט"א  המשיח  מלך 
ברכתו,  את  ביקשתי  הדולרים 
הרי  "אתה  הרבי:  לי  ענה 

ואצל  אביחצירא,  ממשפחת 
ניסים  היו  אביחצירא  משפחת 
שמאל  ועל  ימין  על  ונפלאות 

וגם באמצע". עניתי: "אבל אנחנו 
צריכים את ברכתו של הרבי". 
בווידיאו,  מתועד  הזה  הקטע 
ושם ניתן לראות, כיצד הדגים 
את  הקדושות  בידיו  הרבי 

דבריו הנ"ל; בזמן שאמר "על ימין" סימן בידו 
הימנית, ובזמן שאמר "ועל שמאל" סימן בידו 
השמאלית. ואחרי הפסקה קלה הוסיף בחיוך 
ידיו  בשתי  הראה  ואז  באמצע",  "וגם  ואמר: 

הקדושות לכיוון האמצעי. 

נפשו קשורה בנפשו
מספר הרב זימרוני ציק שי' מנכ"ל "הגאולה 
עבר  בתשל"ט  כזכור  והשלמה":  האמיתית 
הבבא סאלי תאונת דרכים והיה זקוק לברכה 
התאונה  לאחר  שנה  באותה  שלמה.  לרפואה 
פגשתי  שליט"א.  המשיח  מלך  לרבי  נסעתי 
הסמוכים  המושבים  מאחד  מבוגר  יהודי  שם 
לפני  מהמם.  דבר  לי  סיפר  והוא  לנתיבות 
פתקים.  שני  כתב  הרבי  עם  ליחידות  היכנסו 
בקשת  ובשני  משפחתו  בני  שמות  היו  באחד 
ברכה עבור הבבא סאלי. הוא הגיש לרבי את 
הראשון  הפתק  את  לקח  הרבי  הפתקים.  שני 
בלבד  משפחתו  בני  שמות  רשומים  היו  בו 
ללא  סאלי  הבבא  את  קודם  לברך  והתחיל 

שהביט כלל מה היה רשום בפתק השני. 

ידידות
אמיצה

בכבוד ובהערצה
"הרבי  הספר  מחבר  שי'  סבג  ברוך  הרב  מספר  
את  חותם  הרבי   כלל   בדרך   ספרד":  ויהדות 
איגרותיו  במילים: "בברכה" או "בכבוד ובברכה", 
"בהוקרה  חתם:  הרבי  חשובים  ולאנשים 
בכבוד ובברכה". אבל מתוך בדיקה מצאנו: 
האישיות היחידה בעולם שהרבי כתב לו 
סאלי,  הבבא  זה  והערצה"  ב"הוקרה 
 – לדרשה  ומעבר  דרשני.  אומר  והדבר 
הרב  את  העריץ  הרבי  פשוטה:  בצורה 
ומהתרשמות  סאלי.  הבבא  הצדיק 
אישית אפשר לומר, שהרבי אהב עד כדי 
הערצה את כל היהדות הספרדית בכלל 
ויהדות מרוקו בפרט – כמו שקראנו את 
דברי הרבי: "יהדות מרוקו ועוד היו 
החיים  ..יסוד  גבוהה  הכי  ברמה 
המושרש במסורת הדורות..אשר 
מצוינים  הנ"ל  הספרדים  אחינו 
ידוע  וכן  מהאשכנזים".  יותר  בזה 
)הרבי השישי  על האהבה הגדולה שהרבי הריי"צ 
את  נטע  ואף  ספרד  ליהדות  רחש  חב"ד(  לבית 
שיצא  הראשון  השליח  במרוקו.  לשליחות  היסוד 
שהתבקש  ז"ל  ליפסקר  מכאל  רבי  היה  למרוקו 
מלך  מליובאוויטש  הרבי  ע"י  לשליחות  לצאת 

המשיח שליט"א ע"פ צוואתו של הרבי הריי"צ.

משיח קרוב! 
קשורות  סאלי  הבבא  של  מחשבותיו  היו  תמיד 
ומיוחדות בבורא עולם. כל מעשיו ועבודת הקודש 
לו  והיו  המשיח.  לביאת  הצפייה  בסימן  עמדו  שלו 
בגדים מיוחדים שזורים בחוטי זהב שהכין לקבלת 
הצדיק  חש  הרגישים  בחושיו  צדקנו.  משיח  פני 
שהגאולה, קרובה, קרובה מאוד ואף התבטא פעם 
באוזני אחד ממקורביו: "משיח קרוב, קרוב, קרוב 

מאוד"!
הזכיר  הנוכחים  ואחד  בסעודה  הצדיק  ישב  פעם 
את שמו של הרבי מיד נשא הצדיק שתי ידיו ואמר 
בקול נרגש: "ולו יקהת עמים!" פסוק המדבר על 
כניעתם של אומות העולם אל מלך המשיח. והיו כל 
דיבורים  ונרגשים אודות  הנוכחים שם שחים 

אלו שיצאו מפי קודשו של הצדיק.

דוִֹלים"...     'ר'  יִנים ַהגְּ נִּ  )על הפסוק( "ְוִיְבָרא ֱאלִֹקים ֶאת ַהתַּ
ִריַח' )שמקיף ומסבב את העולם  יוָֹחָנן ָאַמר: ֶזה ִלְוָיָתן 'ָנָחׁש-בָּ

תוֹן' )שמתעקל סביב העולם(. כבריח( ְוִלְוָיָתן 'ָנָחׁש ֲעַקלְּ
ָרא  בָּ שֶׁ ַמה  ל  כָּ ַרב:  ָאַמר  כאשר(  )ששמע  ְיהּוָדה  ַרב  ...ָאַמר 
ִלְוָיָתן  ַאף  ָרָאם.  בְּ ּוְנֵקָבה  ָזָכר   – עוָֹלמוֹ  בְּ רּוְך-הּוא  דוֹׁש-בָּ ַהקָּ
ָרָאם. ְוִאְלָמֵלי  תוֹן'– ָזָכר ּוְנֵקָבה בְּ ִריַח' ְוִלְוָיָתן 'ָנָחׁש ֲעַקלְּ 'ָנָחׁש בָּ
יוכל  לא  )העולם  ּלוֹ  כֻּ ָהעוָֹלם  ֶאת  ַמֲחִריִבין   – ָלֶזה  ֶזה  ִנְזָקִקין 
דוֹׁש- ה ַהקָּ להכיל עוד ועוד בעלי חיים ענקיים כאלה(. ַמה ָעשָׂ

ֵקָבה ּוְמָלָחּה )לשימור עד  ָכר ְוָהַרג ַהנְּ רּוְך-הּוא? – ֵסיֵרס ֶאת ַהזָּ בָּ
לסעודה המיוחדת, בעלת משמעות רוחנית נשגבת, שתיערך( 

יִקים ֶלָעִתיד ָלבוֹא. דִּ )בבא בתרא עד, ב (ַלצַּ

"התנינים הגדולים"

לא להתנתק מהעולם
מלכתחילה נבראו ה"תנינים" כזכר ונקבה, כדי ללמדנו שכל בעל-

חיים זקוק לבן-זוג. לאחר מכן נמצאה הדרך להתאימם למסגרת 
העולם – על ידי סירוס הזכר והמתת הנקבה.

לצדיקים  רומז  הוא  ברוחניות,  ליוּוי.  מהפועל  גזור  לווייתן  השם 
אליה.  ו"מתלווים"  בשכינה  ביותר  גבוהה  בדבקות  השרויים 
ומלמדת התורה, כי אפילו הם, אפילו צדיקים במדרגת "לווייתן" – 

זקוקים לבן-זוג, לחבר שיסייע להם בעבודתם הרוחנית.
נכון שלא מחייב כי על צדיק גמור תשפיע בדידות רוחנית לרעה. 
יסיקו מכך בטעות  כזו  אך החשש הוא שאחרים שאינם במדרגה 

שגם הם יכולים להסתדר ללא עמית, בן-זוג.
בעבודתם  יעסקו  ויחדיו  בן-זוג  שימצא  כזה  צדיק  גיסא,  מאידך 
הקדוש- בעיני  נחשבים  הם   – מהעולם  לגמרי  ויינתקו  הרוחנית 

ברוך-הוא כמי ש"לא יתקיים העולם בפניהם". כי נבראנו בעולם לא 
כדי להתנתק ממנו, אלא כדי לגלות את הקדושה האלוקית שבתוך 

ה'עולם' – בתוך ההעלם וההסתר של הטבע על הרוחניות. 
לעתיד-לבוא יתעלו כל היהודים למדרגת "לווייתן". בזמן הגאולה 
יפנימו הכול כי "אין עוד מלבדו" וידבקו באמת לנצח. ועם כל זאת 
בתוך  ויחדירו  היישוב,  מן  אדם  כבני  הגשמי  הזה  בעולם  ישארו 
הגשמיות את שיא הדבקות הרוחנית. או אז יזכו לשכר רוחני נפלא 

שאליו רומז בשרה המשומר של נקבת הלוויתן.
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לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

לע"נ צבי הענריך בן שרה ויצחק  ז"ל 
ויתקיים בו: "הקיצו ורננו שוכני עפר"

 והוא בתוכם. ימליץ טוב בעד כל 
משפחתו שיחיו ובכללם סוניה 

ואייזיק שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות שרון בן רחל 
ורבקה בת מזל  ומשפחתם שיחיו 

לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות יששכר לוגסי בן 
חנניה ורחל בת אסתר 

 ומשפחתם שיחיו 
לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות יואל חניה בן 
סברסה ודניס בת יעקוטה 

ומשפחתם שיחיו 
לברכה והצלחה בגו"ר

ן  ב ר  ה ו ז ל  א כ י מ ת  ו כ ז ל
ה  י א מ ו  ת י י ע ר ו ה  ח מ ש

ו  י ח י ש ם  ת ח פ ש מ ו
ר " ו ג ב ה  ח ל צ ה ו ה  כ ר ב ל

לזכות יתרו כהן בן 
עזיזה ומשפחתו שיחיו 
לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות יוסף לסרי בן דינה 
וכל משפחתו שיחיו

לעשירות מופלגה כהבטחת הרבי 
שליט"א ובריאות איתנה בפועל ממש 

לע"נ:  
אוכיה אוזן בת מסעודה ז"ל

. ה . ב . צ . נ . ת
תמליץ טוב בעד משפחתה שיחיו

לע"נ:  
שלמה תורג'מן בן לונה ז"ל

. ה . ב . צ . נ . ת
ימליץ טוב בעד משפחתו שיחיו

לזכות שמעון בן אסתר ומיכל בת פרידה עליזה 
ומשפחתם שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר

ולרפו"ש לאליהו בן שמחה ויעקב בן עליה  שיחיו
וזיווג מהיר וטוב למיכאל בן פרידה עליזה שי' 

ולע"נ: אסתר בת תמו נלב"ע: י"ז אייר ת.נ.צ.ב.ה. 

לזכות אביגיל בת 
מרגלית ורענן בן כנרת

שיחיו להצלחה בשליחות ובהרחבת 
הפרנסה לברכה והצלחה בגו"ר

לע"נ: הרב ירחמיאל בן 
אברהם יהודה לייב ז"ל

נלב"ע: א' שבט תשט"ו ת.נ.צ.ב.ה 
ויתקיים בו: "הקיצו ורננו שוכני עפר 
והוא בתוכם". מוקדש לזכות מרדכי 

שאול בן זלטה ומשפחתו שיחיו 

לע"נ: 
ברוך בן שאול לייב ז"ל 

נלב"ע: א' שבט תשכ"א ת.נ.צ.ב.ה 
ויתקיים בו: "הקיצו ורננו שוכני עפר 
והוא בתוכם". מוקדש לזכות מרדכי 

שאול בן זלטה ומשפחתו שיחיו 

לע"נ שמואל דוד ב"ר שלמה זלמן  ז"ל 
נלב"ע בכ"ט טבת תשמ"ב 

לע"נ זלטה בת יעקב שניאור זלמן  ז"ל  
נלב"ע בז' סיוון תשע"ג

ויתקיים בהם: "הקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם 
שימליצו ברכה והצלחה בגו"ר ל: יוסף יצחק בן זלטה, 

דבוניה בת פריידה וילדיהם: שלמה זלמן, יעקב זכריה, רחל 
מלכה, שמואל דוד, מנחם מענדל, ֵאדֵלה עדי שיחיו

רחל נועם בת לאה ובעלה חיים 
וכל משפחתם שיחיו לברכה והצלחהבכל מעשי ידיהם 

בגו"ר מיום הולדתה ג' שבט


