
להשאיל לבני ישראל. נשאלת השאלה: אחרי שהות של 
כל  אותם  משעבדים  כשהמצרים  במצרים,  שנים  מאות 
כך - מדוע היה צורך להתעכב במצרים כדי... למצוא חן 
בעיני המצרים?! ואם בכדי לממש את ההבטחה שניתנה 
לאבות: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" – מדוע היה צורך 
לעשות זאת דווקא על ידי נשיאת חן בעיני המצרים, היה 

ניתן לפעול זאת על ידי לקיחה בחזקה? 
הייתה  מצרים  בגאולת  שהמטרה  בכך  זאת  לבאר  ניתן 
בכדי להעלות את העולם למצב רוחני טוב יותר. העלאה 
זו נעשית בצורה מושלמת יותר כאשר העולם לא מתנגד, 
שלמות  לכך.  ומצטרף  לגאולה  רצון  מתוך  מסכים  אלא 
עניין זה - של העלאת העולם – יתקיים בקרוב בגאולה 

האמיתית והשלימה.
)ע"פ דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב ס"ט(

                                         ג' שבט )13.1(

ל ו ד ג ה ל  ה ק ה ה ת  א ר ק ל
רבינו,  משה  של  דורו  על  קוראים  אנו  בוא  בפרשת 
ממצרים  לצאת   שזכה  אבינו,  מאברהם  השביעי  הדור 
שנשיא  זה  דורנו  התורה.  לקבלת  סיני  בהר  ולהתקהל 
הדור הוא הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח, הוא 
להתקהל  זוכה  הזה  והדור  חב"ד  לנשיאי  השביעי  הדור 
לא  כולם.  יגאלו  הזאת  בגאולה  השלמה.  בגאולה  יחדיו 
נגאלו.  ורצו  שהאמינו  אלו  שרק  מצרים  בגאולת  כמו 
הרבי שליט"א קורא לנו להתקהל ולהתאחד כבר עכשיו 

ליראה את ה'. וזה ימהר את ההתקהלות הכללית     
                 בגאולה השלמה "קהל גדול ישובו הנה".

                    ד' שבט )14.1(

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

ה ל י ע ו מ ת  ב ש
מובא  בתלמוד  לגאולה:  בקשר  סאלי  הבבא  שאמר  חידוש 
ישראל".  בני  ראש  את  תשא  "כי  הפסוק  על  מעניינת  שאלה 
משה רבינו שואל את הקב"ה במה תרום קרנם של ישראל? 
סאלי  הבבא  שואל  ולכאורה  תשא".  "בכי  הקב"ה  לו  משיב 
אלא  תשא"?  ל"כי  ישראל"  של  קרנם  "תרום  בין  הקשר  מה 

תשמרו".  שבתותי  "את  של  ר"ת  היא  "תשא"  שהמילה 
הכנה  בעצם  מהווה  ישראל  של  השבת  שמירת  כלומר, 

לגאולה ל"תרום קרנם של ישראל" כנאמר בגמרא "אם 
ישראל משמרין שבת... מיד הן נגאלין".  שבזכות 

לחזות  ממש  בקרוב  נזכה  השבת  שמירת 
כנאמר  המשיח  מלך  של  קרנו  בהרמת 

"ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו". 
בקרוב  לנו  תהיה  וכן 

ממש.

ירושלים   זמני השבת כ"ח טבת )9.1(    
    הדלקת נרות

      צאת השבת

חיפהתל-אביב
4.164.304.194.34
5.325.335.315.35

באר-שבע

כבוד קדושת הריי"צ )רבי יוסף יצחק(. האדמו"ר 
לחם בעוז נפש תחת  משטר העריצות והכפירה 
של הקומניסטים והבעיר אש יוקדת בקרב אחינו 
בני ישראל בהחזקת גחלת יהדות רוסיה כמו גם 
ביהדות צפון אפריקה. בתקופה האחרונה לחייו 
האמונה  בחיזוק  רבות  הריי"צ  אדמו"ר  עסק 
בקריאה  ויצא  הקרובה  בגאולה  ישראל  עם  של 

'לאלתר לגאולה'.
התוועדויות,  לערוך  ראוי  ההילולא  יום  לקראת 
וביום  חודש  בראש  מברכים,  בשבת  במיוחד 
על  ולהתעורר  לעורר  כדי   – עצמו  ההילולא 
החשיבות של ההליכה בדרכיו הקדושות ובמיוחד 

במאמץ לזירוז הגאולה השלמה.
הרבי  לנשיאות  עלה  בו  היום  גם  הוא  שבט  י' 
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח. ראוי אפוא 
שלקראת יום זה נחזק את התקשרותנו אל הרבי 
שנקבל  ידי  על  ובמיוחד  הוראותיו  קיום  ידי  על 

עלינו את נשיאותו-מלכותו כמלך המשיח.
)על פי שיחת שבת פרשת וארא תשנ"ב ועוד(

                             כ"ט טבת )10.1(

? ם י ג ד ה ו  מ ל ע נ ן  א ל
בארץ  שהיו  הדגים  אף  גלו  הבית  חורבן  בזמן 
ובזמן הגאולה כאשר תהיה  ישראל לחוץ לארץ, 
מפלה למצרים, יחפשו שם דג לחולה ולא יימצא. 

זאת משום שכל הדגים יחזרו לארץ ישראל.
)ע"פ סנהדרין צח, א וחידושי אגדות מהרש"א שם(

                            א' שבט )11.1(

ראש חודש שבט
ן ו ש ל ם  י ע ב ש ב

חשוב  מאורע  התרחש  שבט  חודש  ראש  ביום 
את  לבאר  החל  רבינו  משה  ישראל:  עם  בתולדות 
ככל  שפות(.  )בשבעים  לשון"  "בשבעים  התורה 
זה  מאורע  גם  התורה,  לנו  שמספרת  האירועים 
אינו חד פעמי. כפי שנאמר )אסתר ט, כח( "ְוַהיִָּמים 
אנו  כאשר  כלומר,  ְוַנֲעִשׂים".   - ִרים  ִנְזכָּ ה  ָהֵאלֶּ
מזכירים את המאורע שקרה בעבר, הענין מתרחש 
כוחות  ניתנים  זה  ביום  כן,  אם  מחדש.  שוב  עתה 
מיוחדים לנשיא דורנו הרבי שליט"א מלך המשיח, 
הדור  אנשי  לנו,  וממנוּּ  רבינו,  משה  של  ממשיכו 
תורת  ואת  והיהדות  התורה  את  לבאר  השביעי, 
החסידות בשפה ובסגנון כזה המתאים גם ליהודים 
כמו  הקודש.  לשון  את  מבינים  ואינם  שהתרחקו 
אלפי  של  הקודש  עבודת  את  במוחש  שרואים 
השליחים של הרבי הזורעים אור וקרוב לבבות בכל 
מקרבת  ספק,  ללא  זו,  הפצה  בעולם.  נידחת  פינה 

ומזרזת את בוא הגאולה, בקרוב ממש.
)ע"פ לקוטי שיחות כרך כו עמ' 314(

                    ב' שבט )12.1(

ף ר ט צ מ ו ם  י כ ס מ ם  ל ו ע ה
בשבת  קוראים  אנו  אותה  "בוא"  בפרשת  מסופר 
לומר  למשה  אומר  הוא  ברוך  שהקדוש  הקרובה 
לבני ישראל שישאלו מן המצרים כלי כסף וכלי זהב. 
ברוך  שהקדוש  כך  ידי  על  התאפשרה  זו  ַאלה  השְׁ
הוא נתן את חן העם בעיני המצרים, עד שהסכימו 

                         כ"ז טבת )8.1( 

ת י מ צ ע ת  ו ד ע
הערב יחול יום ההולדת של הרבנית חנה ז"ל, אמו של 
בשמה  המשיח.  מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי 
החשובות  המצוות  שלוש  רמוזות  חנה  הרבנית  של 

שעליהן מופקדות נשים: 
ה –  נ – נידה )מצוות הטהרה(,  ח – )הפרשת( חלה, 
הדלקת נרות שבת ויום טוב. הצטיינות במצוות אלו, 
השלמה  לגאולה  אותנו  תביא  הרבנית,  של  בדרכה 

תכף ומיד.
רומז  היום,  של  התאריך  על  בדברו  כי  לציין  מעניין 
הרבי לכך שאמו היא האם של מלך המשיח: "...כ"ח 
טבת הוא יום הולדת של אמי מורתי עליה השלום, 
)הנביא(,  שמואל  של  אמו  שם...  על  חנה,  ששמה 
וירם  למלכו  עוז  "וייתן   – תפילתה  וחותם  שסיום 

קרן משיחו" )שמואל-א ב, י(.
)על פי שיחת שבת פרשת וארא תשנ"ב, בשולי הערה 75 ועוד(

 
                                      כ"ח טבת )9.1(

יום ההולדת של הרבנית חנה ז"ל, אמו
 של הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח

ת  ו ב א ה ח  ו כ ב
זו,   בשבת  קואים  אנו  אותה  וארא,  פרשת  בתחילת 
ג(: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל  ו,  נאמר )שמות 
יעקב... ושמי הוי' לא נודעתי להם". כלומר, שלמרות 
נודע  לא  הוא  לאבותינו,  התגלה  הוא  ברוך  שהקדוש 
להם בשמו המיוחד, שם הוי'. אולם לבני ישראל הוא 
אני  ישראל  לבני  אמור  "לכן  ו(:  )שם,  בשמו  מתגלה 
הוי' ". אולם התגלות זאת שהייתה במתן תורה )ולא 
האבות.  של  מכוחם  הגיעה  עצמם(  לאבות  הייתה 
בגאולה  שיהיה  סופי  האין  האלוקי  הגילוי  גם  וכך 
הקרובה, מגיע אף הוא מכוחה של עבודת בני ישראל 
בזמן הגלות )למרות שבזמן הגלות עצמה לא הייתה 
התגלות זו(. באמת הוא מגיע גם מכוחם של האבות 

)ע"פ דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב(ואנו נזכה לכך בקרוב.

ר ר ו ע ת ה ל ו ד  ע ו ו ת ה ל
שבט.  חודש  מברכים  שבת  היא  הזאת  השבת 
שנה  ושש  שישים  ימלאו  בו,  י'  בתאריך  זה,  בחודש 
מליובאוויטש,  הקודם  האדמו"ר  של  להסתלקותו 

רמי  הכהן דואק בן מרגרט ורעייתו ליליאן 
עליה בת אסתר ומרי חכם בת אסתר 

ומשפחותיהם שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר

להילולת הצדיק הבבא סאלי זיע"א

מתי יבוא המשיח 
לארץ ישראל

ההילולא  יום  חל  שבט  בד' 
ישראל  רבי  של  הפטירה(  )יום 
סאלי'  'בבא  אבוחצירא, 

מעשיו  כל  לברכה.  צדיק  זכר 
עמדו  הצדיק  של  ועבודת-הקודש 

בסימן הציפייה לביאת המשיח. היו לו בגדים מיוחדים 
משיח  פני  לקבלת  שמר  אותם  זהב,  בחוטי  שזורים 
ממקורביו:  אחד  באוזני  התבטא  אף  פעם  צדקנו. 

"משיח קרוב, קרוב, קרוב מאוד"!
פעם שאלו אותו: 

המשך הסיפור בעמוד הבא



)בבא בתרא עד, ב (

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 ַלצַּ

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ניסים מכל הכוונים 
בנו  ר' אהרון אבוחצירא שי',  מספר 
של בבא חאקי אחיו של בבא סאלי:  
המשיח  מלך  הרבי  אצל  כשבקרתי 

שליט"א בחלוקת הדולרים ביקשתי 
הרי  "אתה  הרבי:  לי  ענה  ברכתו,  את 

משפחת  ואצל  אביחצירא,  ממשפחת 
ועל  ימין  על  ונפלאות  ניסים  היו  אביחצירא 
אנחנו  "אבל  עניתי:  באמצע".  וגם  שמאל 
הזה  הקטע  הרבי".  של  ברכתו  את  צריכים 
מתועד בווידיאו, ושם ניתן לראות, כיצד הדגים 
בזמן  הנ"ל;  דבריו  את  הקדושות  בידיו  הרבי 
ובזמן  הימנית,  בידו  סימן  ימין"  "על  שאמר 
השמאלית.  בידו  סימן  שמאל"  "ועל  שאמר 
ואחרי הפסקה קלה הוסיף בחיוך ואמר: "וגם 
הקדושות  ידיו  בשתי  הראה  ואז  באמצע", 

לכיוון האמצעי. 

נפשו קשורה בנפשו
מספר הרב זימרוני ציק שי' מנכ"ל "הגאולה 

בתשל"ט  כזכור  והשלמה":  האמיתית 
דרכים  תאונת  סאלי  הבבא  עבר 

שלמה.  לרפואה  לברכה  זקוק  והיה 
נסעתי  התאונה  לאחר  שנה  באותה 
פגשתי  שליט"א.  המשיח  מלך  לרבי 

המושבים  מאחד  מבוגר  יהודי  שם 
דבר  לי  סיפר  והוא  לנתיבות  הסמוכים 
עם  ליחידות  היכנסו  לפני  מהמם. 

היו  הרבי כתב שני פתקים. באחד 
שמות בני משפחתו ובשני בקשת 
ברכה עבור הבבא סאלי. הוא הגיש 
לרבי את שני הפתקים. הרבי לקח 

את הפתק הראשון בו היו רשומים שמות בני 
משפחתו בלבד והתחיל לברך קודם את הבבא 
סאלי ללא שהביט כלל מה היה רשום בפתק 

השני. 

בכבוד ובהערצה
מספר  הרב ברוך סבג שי' מחבר הספר "הרבי 
את  חותם  הרבי   כלל   בדרך   ספרד":  ויהדות 
"בכבוד  או  "בברכה"  במילים:  איגרותיו  
חתם:  הרבי  חשובים  ולאנשים  ובברכה", 

"התנינים הגדולים"

ידידות
אמיצה

לא להתנתק מהעולם

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

הריי"צ.

נאה לו, מגיע לו
ואחד  בסעודה  הצדיק  ישב  פעם 
הרבי  שמושל  את  הזכיר  הנוכחים 
מליובאוויטש מיד נשא הצדיק שתי 
יקהת  "ולו  נרגש:  ואמרבקול  ידיו 

עמים!" פסוק המדבר על כניעתם
של אומות העולם אל מלך המשיח. 
אודות  ונרגשים  שחים  שם  הנוכחים  כל  והיו 
הצדיק.  של  קודשו  מפי  שיצאו  אלו  דיבורים 
בארון ספרי הקודש שלו נמצא אלבום תמונות 
הפנה   – באלבום  עיון  כדי  תוך  פעם,  הרבי.  של 
סאלי  הבבא  אל  גלויה  שאלה  אחדהרבנים 
שהחסידים  כך  על  כבודו  "מהדעת   - הקדוש: 
הצדיק  המשיח?"  מלך  הוא  שהרבי  אומרים 
פניו  על  רחב  כשחיוך  מייד  והשיב  השתהה  לא 

הקדושות וכל כולו מלא התפעלות: "אישתהיל
קילשי"! )בתרגום מערבית: "נאה לו הכל , מגיע 

לו הכל"(.

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 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

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

לזכות אביגיל בת 
מרגלית ורענן בן כנרת

לברכה והצלחה בגו"ר

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

ויתקיים בו: "הקיצו ורננו שוכני עפר 
והוא בתוכם". מוקדש לזכות מרדכי 

שאול בן זלטה ומשפחתו שיחיו 
לברכה והצלחה בכל העניינים בגו"ר

לע"נ: 
ברוך בן שאול לייב ז"ל 

ויתקיים בו: "הקיצו ורננו שוכני עפר 
והוא בתוכם". מוקדש לזכות מרדכי 

שאול בן זלטה ומשפחתו שיחיו 
לברכה והצלחה בכל העניינים בגו"ר

לקבלת ברכה פנו לבית חב"ד המקומי או למרכז "אגרות קודש" 
Email: igrot-kodesh@013.net 052-4770362 , 08-9493459

ל " ז ק  ו ת ע מ ק  ח צ י ת  ב ט  י ר ג ר מ ת  ר מ : נ " ע ל ו
ה  " ע ש ת ' ה ז  ו מ ת ד  " י ב ע  " ב ל נ

ויתקיים בה "הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם". 
תגן ותמליץ טוב בעד כל משפחתה שיחיו ובתוכם 

רמי  הכהן ומשפחתו שיחיו

הלימוד מוקדש לזכות:  

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

לע"נ: מרת מרגריט בת יצחק מעתוק ז"ל

המשך הסיפור הקצר מהעמוד הקודם
מתי יבוא כבר הרבי מליובאוויטש לארץ ישראל? פניו הקדושים הרצינו, ואמר בהתרגשות: "הטעם שמשה 
רבינו לא נכנס לארץ הוא מפני שמשה היה פני חמה, והארץ נמשלה ללבנה. אם היה נכנס – הייתה הארץ 
מתביישת מפניו. אך לעתיד לבוא תתעלה הארץ לדרגת פני החמה, ואז יכנס משה רבינו לארץ, ודי למבין". 

הערת המערכת: גם מדבריו אלה ברור כי הוא סבור שהרבי הנו מלך המשיח שייכנס לארץ בזמן הגאולה, 
כדברי חז"ל ש"גואל ראשון )משה( הוא גואל אחרון )משיח(". 


