
                            י"ח שבט )14.2(

ספירה ובקשה
כידוע, משתדלים שלא למנות את בני ישראל במספר, 
נתכנסו  כבר  האם  לבדוק  לדוגמה  רוצים  כאשר  אלא, 
יהודים – אשר מהווים מנין לתפילה, משתמשים   10
ורעם  נחלתך  את  וברך  עמך  את  "הושיעה  בפסוק: 
ונשאם עד העולם" )תהילים כח,ט(. בפסוק זה ישנן 10 

מילים, ובעזרתו ניתן לדעת את מספרם של הנמנים.
למרות שישנם בתנ"ך פסוקים נוספים שיש בהם 10 
מילים, בכל זאת רגילים להשתמש בפסוק זה דווקא. 
 – לגאולה  יהודים   10 בין  הקשר  את  מבטא  זה  דבר 
כאשר 10 יהודים מתכנסים יחדיו, בזמן שישנו חושך 
הם  ראשון  דבר  הרי  הגלות,  בסיום   – ומכופל  כפול 

מבקשים על הגאולה, ומונים: "הושיעה את עמך".
)ע"פ שיחת ש"פ ויקהל-פקודי תשמ"ג(

                                    י"ט שבט )15.2(

התגלות נצחית
חובקת  אלוקית  התגלות  היתה  תורה,  מתן  בזמן 
נעלה.  קדושה  של  אור  האיר  הנבראים  ובכל  עולם, 
מכיוון  מכן,  לאחר  מיד  נעלמה  זו  התגלות  אולם 
שהעולם לא היה ראוי ומוכן לה. אך, בגאולה הקרובה, 
שנות  כל  במשך  והתעלה  הזדכך  שהעולם  לאחר 
הגלות – יחדור האור האלוקי בתוך העולם, ולכן הוא 

אף ישאר בתוכו באופן נצחי.
)ע"פ לקוטי שיחת כרך יא(

                        כ' שבט )16.2(

פתיחת שערי החכמה
בספר הזוהר נאמר, שבשנת השש מאות לאלף השביעי, 
החכמה  ומעיינות  מלמעלה  החכמה  שערי  יפתחו 
מלמטה )כרך א קיז,א(. כלומר, תחל התפתחות גדולה 
בחכמות אומות העולם, ובמקביל לה תתרחש התגלות 
יגאל  שבו   – השביעי  לאלף  כהכנה   – התורה  בחכמת 

העולם.
העולם  בהכנת  המסייעת  כזו  להתפתחות  כדוגמה 

כאשר  הרדיו.  גלי  של  בתגלית  לראות  ניתן  לגאולה, 
תורה  להפצת  זה  תקשורת  באמצעי  משתמשים 

וחסידות זוהי הכנה לימות המשיח. אשר בהם 
נחוש כולנו: "כי מלאה הארץ דעה את ה'" 

)ישעי' יא,ט( - שהעולם כולו יהיה מלא 
)ע"פ לקוטי שיחות  ה'.   מהידיעה של 

כרך ט"ו(

ירושלים   זמני השבת ט"ו שבט )11.2(    
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שהצטיידו  עד  הקרובה,  הגאולה  על  רבינו  
אנו  ומזה  ממצרים.  הגאולה  לפני  עוד  בתופים 
את  שרואים  לפני   עוד  כעת,  שכבר  לומדים 
האמונה  תוקף  את  לנו  יש  השלמה,  הגאולה 
בתופים  ולרקוד  לשיר  כעת  כבר  וצריכים 

ובמחולות על בוא הגאולה השלמה. 
ניתן לאמר שהשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
כעת,  כי  מכל,  יותר  מבטא  ועד"  לעולם  המשיח 
למרות ההעלם וההסתר, אנו מאמינים ובטוחים 
בדברי משה רבינו של הדור, הרבי שליט"א מלך 
המשיח, כי תיכף ומיד ממש תהיה התגלותו לעין 

כל, ויגאל את כל ישראל בחסד וברחמים.
)ע"פ דבר מלכות בשלח התשנ"ב(

                       ט"ז שבט )12.2(

למחות את הקרירות
עם  נגד  להלחם  שהעז  הראשון  היה  עמלק 
ישראל לאחר צאתם ממצרים, חז"ל המשילוהו 
ומקרר   – רותחת  אמבטיה  לתוך  שקופץ  לאדם 
אותה, כך שכל האחרים כבר לא חוששים להכנס 
זו  תעוזה  בשל  כה,יח(.  דברים  )רש"י,  אחריו 
ישראל,  עם  נגד  למלחמה  ראשונים  לצאת   –
מתייחס הקדוש ברוך הוא בחומרה רבה לעמלק, 
עד שישנו ציווי מיוחד למחות את עמלק, שהעז 
עמי  שרחשו  הפחד   – הכבוד  יראת  את  לקרר 

הארץ מפני עם ישראל.
אף בכל אחד מאיתנו קיים 'עמלק' קטן, המנסה 
ה'  בעבודת  התלהבות  של  זיק  כל  ולצנן  לקרר 
ובהתקרבות לקדוש ברוך הוא ולמצוותיו. הראשון 
שנלחם נגד עמלק היה משה רבינו: "והיה כאשר 
של  ידיו  הרמת  ישראל".  וגבר  ידו  את  משה  ירים 
משה הייתה סימן לעם ישראל להרים את עיניהם 
אל הקב"ה. משה רבינו הוא  המעורר ומקשר כל 

יהודי לקב"ה.
הרבי  הדור,  נשיא  בדורנו,  גם  כך  בדורו,  כמשה 
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח, מגרש את כל 
יהודית  וזורע אור וחמימות  הקרירות והספקות, 
הנאמנים.  שליחיו  באמצעות  ובפרט  מקום,  בכל 
רק ההתקשרות עמו וקיום הוראותיו יתנו לנו את 
הכוח להתחבר אל המאור, לעצם נשמתנו שתאיר 
עמלק,  של  זכר  כל  למחות  בעצם  ובכך  בגופנו, 
שבכל  הנשמה  עצם  גילוי  ואדישות.  קרירות  של 
אחד מאיתנו מביא  לגילוי 'עצם הנשמה' הכללי 
של כלל ישראל – גילוי משיח צדקנו, אשר יקיים 
אמחה  "מחה  האלוקית  ההבטחה  את  בשלמות 

את זכר עמלק מתחת השמים". 
)ע"פ דבר מלכות ש"פ בשלח תשנ"ב סעיף ב' ליקוטי שיחות כרך כ"ו(

                                                  י"ז שבט )13.2(

 מרירות ושמחה
הכהן,  ואהרון  רבנו  משה  אחות  הנביאה,  מרים 
מסמלת שני הפכים: מרירות מול שמחה. שמה 
אך  הגלות,  על  וצער  מרירות  מבטא   – "מרים" 
יחד עם זאת היא היתה הראשונה שפצחה בשיר 
למדים  מכך  ממצרים.  הגאולה  בעת  ובמחולות 
כך  הגלות  בעת  והמרירות  הצער  גודל  שעם 
צריכים להוסיף בשמחה, שמחה על הִקרבה של 

הגאולה האמתית והשלמה. 
)ע"פ דבר מלכות ש"פ בא ובשלח תשנ"ב סעיף ד(    

                             י"ג שבט )9.2(

יום ההילולא של הרבנית שטערנא שרה, 
אמו של הרבי הריי"צ

לחמניות על העצים
 – מיוחד  למזון  זכו  הם  במדבר  ישראל  בני  כשהיו 
שלא   – "מן"  בשם  הנקרא  השמים  מן  היורד  לחם 
מוכן  היה  המן  כלומר,  לקיטה,  אלא  בו  חסר  היה 
ולקטו"  העם  "שטו  שנאמר:  לאכילה,  מיידי  באופן 

)במדבר יא,ח(. 
לאכילה  מוכנים  מזונותינו  יהיו  הקרובה  בגאולה 
כפי  וביגיעה.  במאמץ  צורך  שום  ללא   – "מן"  כמו 
שתוציא  ישראל  ארץ  "עתידה  חז"ל:  שאמרו 
יגדלו  מאפה  דברי   – קיא,ב(  )כתובות  גלוסקאות" 

מוכנים לאכילה.
)תורת חיים-אלשיך, פרשת בשלח( 

                         י"ד שבט )10.2(

ערב ראש השנה לאילנות

געגועים ושמחה 
השנה  ראש  יום  הוא  זו,  קודש  בשבת  בערב,  היום 
משבעת  לאכול  נוהגים  בו  בשבט",  "טו   – לאילנות 
צריך  זה  יום  ישראל.  ארץ  נשתבחה  בהם  המינים 
וגעגועים שנוכל כבר לקיים  לעורר בקרבנו תשוקה 
את כל המצוות בארץ ישראל בגאולה השלמה. ועוד 
יותר מכך להתעורר ברגש של שמחה מכך שהגאולה 
קרובה מאד, ותכף ומיד נזכה לראות בתפארתה של 

ארץ ישראל, "לאכול מפריה ולשבוע מטובה". 
)ע"פ דבר-מלכות בשלח תשנ"ב סעיף י'(

                        ט"ו שבט )11.2(

"שבת שירה" ראש השנה לאילנות

מתחילים לשיר
"חלה  כי  לגאולה,  הלידה  נמשלת  הנביאים  בדברי 
נמשל  הלידה  צער  ואילו  בניה"  את  ציון  ילדה  גם 
לגלות.  לפיכך שמם של כל התשע השירות עד כה 
לשון נקבה, "שירה". כי גם לאחר שקרה הנס, היה 

עדיין  לבני ישראל צער הגלות.  
מה שאין כן לקראת הגאולה השלמה נאמר "שירו 
ולכן  יולד  שאינו  זכר  לשון  "שיר"   - חדש"  שיר  לה' 
'שיר  כלומר,  לגלות.  שנמשלת  לידה  צער  לו  אין 

חדש' מבטא גאולה שלמה שאין אחריה גלות.
הגאולה  לפני  שעוד  שליט"א  הרבי  אומר  ולכן, 
השלמה יש להתחיל כבר בשירה בשמחה - על בוא 
הגאולה הקרובה. לזאת אכן, דרושה אמונה חזקה 
מאוד. ועל כן נאמר "תשורי מראש אמנה", כלומר, 
שהאמונה לקראת זמן הגאולה תהיה כל כך חזקה 

עד שישירו וישמחו עוד לפני התרחשות הגאולה.
בתופים  הנשים  בשירת  בפרשתנו  גם  זאת  רואים 
 - תופים  להם  היה  מנין  חז"ל:  אומרים  ובמחולות. 
משה  בדברי  כך  כל  גדולה  אמונה  לנשים  שהייתה 

ל'חטוף' לפני שיבוא
אחד מידידי חב"ד עבר בחלוקת הדולרים לפני הרבי 
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח. פנה הרבי אליו 
הסתם  מן  מכם.  שמעתי  שלא  רב  זמן  זה  ואמר: 
בריאות,  בשורות  שיהיו  טובים.  בענינים  עסקתם 
ומצוותיה.  תורה  עניני  בכל  חיל  אל  מחיל  וללכת 
משיח,  בא  בקרוב   – )אריינכאפן"(  "לחטוף"  עליכם 

ואם כן, יש לחטוף עכשיו...
)מלוקט מ"זורע צדקות מצמיח ישעות"(

 

שמעון כהן בן אסתר וטובה בת רחל 
ומשפחתם שיחיו לרגל יום הולדתו

ט"ו שבט לשנת ברכה והצלחה בגו"ר



"הסיפור הבא אירע באחד מימי שישי במסגרת 'מבצע 
תפילין' ", פותח את סיפורו החב"דניק אליעזר דובקין.

"כמו בכל שבוע יצאתי עם חברי לעיר. לאחר כשעה בה 
ומבוגרים  צעירים  רבים,  ליהודים  תפילין  להניח  זכינו 
כאחד, עבר לידנו יהודי בשנות האמצע לחייו. הצעתי 
למשמע  אך  בהיסוס,  סרב  תחילה  תפילין,  להניח  לו 

דבריי, התרכך מעט והזדהה בשם משה ע.

יודע  אינו  והוא  למטרד  עבורו  הפכו  חייו  לדבריו, 
בשנה  רק  סיפורו,  פי  על  דרכו.  המשך  לגבי  להחליט 
האחרונה עבר חמשה ניתוחי לב מסובכים, ורופאיו לא 
רואים תקווה במצבו הרפואי. דבריו נבעו מתוך כאב לב 
מילים  באיזה  חשבתי  לחלוטין.  איתו  והזדהיתי  עמוק 
לבחור בכדי להרגיע את סערת רוחו ולנחמו; בינתיים 

הפשיל שרוולים וביקש להניח תפילין. 

'שמע  פרוספקט  את  לו  הגשתי  להניח,  כשסיים 
הרבי  של  בתמונתו  כשהבחין  התורה.  וברכות  ישראל' 
שליט"א מלך המשיח המודפסת על גבי הפרוספקט, 
אמר  הקצרה  התפילה  שאת  לציין  מיותר  מעט.  נרעד 

בהתרגשות. 

את  לשטוח  המשיך  תפיליו,  את  כשחלץ  וכה,  כה  בין 
אשר על לבו. מסתבר כי הוא היה מוטרד לא רק בגלל 
רופאיו  אלא  לאחרונה,  שעבר  הלב  ניתוחי  חמשת 
בישרו לו כי יצטרך לעבור ניתוח נוסף, מסובך מקודמיו. 
אם לא די בכך, הרי שרעייתו החליטה להתגרש ממנו, 
שהגישה  עתירה  משפט  בבית  מתנהל  אלה  ובימים 
דרשה  גם  היא  מנכסיו.  חצי  בלפחות  לזכות  בתביעה 

בתוקף להעביר לרשותה את הבית בו התגוררו. 

ממעגל  גם  אותו  הוציא  נקלע,  אליו  הביש  מצב 
העבודה. הוא פוטר מעבודתו ומפאת כך נאלץ ליטול 
סיוע ממכרים וידידים, דבר שלעולם לא פילל לעשות. 

בעקבות כל האירועים הללו, לא מצא מרגוע לנפשו. 

באמצעות  המשיח  מלך  לרבי  לכתוב  אפוא  לו  הצענו 
ה'אגרות קודש' וליטול עצה וברכה.

הכתיבה  ברצינות  מעט  פקפק  יהודי  אותו  בתחילה 
לצד  בזה,  המעלה  אודות  קצר  הסבר  אולם  לרבי, 
סיפורים מרטיטי לב על מופתים על-טבעיים שאירעו 

בעקבות תשובות שהתקבלו בדרך זו, ריצו אותו. 

כל  את  רשם  רבה,  וברצינות  בצד  התיישב  הוא 
וביקש  האחרונות,  בשנים  עליו  שעברו  המאורעות 

לצאת יותר מחוזק. 

תכו:   עמוד  י"ד  בכרך  הייתה  שהתקבלה  התשובה 
הטבת  אודות  כותב  בו  מכתבו...  קיבלתי  "בשמחה 
אשר  רצון  ויהי  בדירה,  הסתדרו  כבר  ואשר  בריאותו 
ההסתדרות בכלל, בהנוגע לעניני פרנסה, תתגשם גם 

כן בקרוב ממש מתאים לרצונו. 

ומחיית  ומפרנס לכל המוציא הפרנסה מחייתו  הזן   ...
וכפי  זה,  בענין  לדאגה  כלל  מקום  שאין  בודאי  ביתו, 
שראיינו במוחש, ככל שתתגדל מידת הביטחון גדל גם 

כן המרץ, ובמילא מתקדמת גם כן ההסתדרות. 

המחכה לבשורות טובות בכל האמור, ויהי רצון שכמו 
שראה הוא וזוגתו תחיה חסדי השם יתברך עד עתה, 
כן ימצאם אך טוב וחסד במקומם העכשווי להסתדרות 

טובה מתוך בריאות והרחבת הדעת." 

המילים  שכן  התשובה,  את  לו  להסביר  צריך  היה  לא 
בצורה  התייחס  הרבי  לחלוטין.  וברורות  מופלאות  היו 
הן   - ברכה  ביקש  עליהם  הנושאים  לכל  ביותר  ברורה 
למצב בריאותו, הן בנוגע להסדר על הדירה שרעייתו 
ביקשה ליטול. אם לא די בכך, הרי שהרבי התייחס גם 

בסיום  לרצונו.  בהתאם  שתיפתר  הפרנסה  לנושא 
המכתב הרבי גם מתייחס לקשר שלו עם אשתו, 

ומברכו שהכול יסתדר בניהם. 

הרבי לא הותיר אף נושא מבלי לענות עליו. 

שאני  ייתכן  'איך  לחלוטין.  המום  היה  יהודי  אותו 
כותב בספר ובתוכו נמצאת התשובה שלי?' נזעק 

בהתרגשות רבה. 

האמת היא, כי לאחר רגעים ארוכים, החל לצנן את 
שיפור',  שום  חל  לא  עוד  עדיין  'טוב,  התלהבותו. 
הפטיר. עלינו הוטלה המלאכה לבאר לו את החלק 
שתגדל  שככל  הרבי  מסביר  בו  בתשובה,  הנוסף 
בכל  וישתפר  יילך  מצבו  כך  בה',  ביטחונו  מידת 

התחומים... 

אותו  הגיע  שוב  הבא,  שישי  וביום  שבוע,  חלף 
הייתה  עתה  גם  לרבי.  לכתוב  וביקש  לדוכן  יהודי 
תשובה ברורה שהתייחסה למצב בריאותו, וברכה 
לפרנסה. האיש אמר תודה, הניח תפילין והסתלק 

לדרכו. 

לפתע,  חודשים.  כמה  במשך  אותו  ראינו  לא  מאז 
יום אחד פגשנו בו ברחוב. אותו יהודי זיהה אותנו 
מאמינים",  לא  "אתם  לקראתנו.  רץ  ואץ  ראשון, 
ענק  הוא  מליובאוויטש  "הרבי  בהתרגשות,  נזעק 
שעד  מהר,  כך  כל  הסתדרו  העניינים  שבענקים! 
עצמי  את  צובט  אני  פעם  ומדי  בשוק  אני  עכשיו 

לוודא שאכן הדברים נכונים! 

הטענה  כל  את  לבטל  לפתע  החליטה  "אשתי 
כבעבר.  עמי  לחיות  ולחזור  משפט  בבית  נגדי 
הרי  בהחלטתה,  שחל  השינוי  לפשר  תוהה  בעודי 
שלפני כשבועיים הגעתי לבית הרפואה כדי לבצע 
כבר  לכן  קודם  אחדים  ימים  השישי.  הניתוח  את 
ורפואיות,  מנטאליות  בהכנות  לקראתו  נערכתי 
אולם ראו זה פלא - לאחר שנעשו לי צילומי רנטגן, 
הודיעו לי הרופאים חגיגית כי בהתאם לממצאים 
שהתגלו בצילומים, הם לא רואים שום צורך לערוך 

ניתוח... 

"דבריו של הרבי התקיימו אחד לאחד", סיים את 
נושא  "גם  מהתרגשות.  מתנשף  כשהוא  דבריו 
הפרנסה בא על פתרונו בצורה המושלמת ביותר. 
באחת  לעבודה  סווגתי  האחרונים  בימים  רק 

מיחידות המשטרה". 

את  להלל  הוסיף  הרבה,  בהתרגשותו  יהודי  אותו 
וסיפר  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  גדולתו 
מכריו  בקרב  היום  לשיחת  הפך  המעשה  דבר  כי 
וחבריו. הלה החל לשמור על קשר עם מנהל בית 
חב"ד בעיר, ואף החל להשתתף בפעילויות שונות 

המתקיימות בעיר. 

אשרינו שיש לנו רבי שכזה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

ִלְתִחַיית  ִמַנִיין  ֵמִאיר:  י  ַרבִּ ָאַמר  )למדנו(,  ְנָיא  "תַּ
המתים  תחיית  מרומזת  )היכן  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִתים  ַהמֵּ
ִישְָׂרֵאל  ּוְבֵני  ה  מֹשֶׁ יר  ָישִׁ "ָאז  ֶשֶנֱאַמר:  בתורה(? 
ֶנֶאַמר,  לֹא  ר  שָׁ טו,א(.  )שמות  את"  ַהזֹּ יָרה  ֶאת-ַהשִּׁ
יר )מכך שמילה זו נכתבה בלשון עתיד ניתן  ֶאָלא ָישִׁ
אן  ִמכַּ התחייה(,  בעת  ישיר  בעצמו  שמשה  ללמוד 

)סנהדרין צא, ב(ִלְתִחַיית ַהֵמִתים ִמן ַהּתֹוָרה".                                           

תחיית המתים

ים ויבשה ִכסו י וִגלוי
ים  קריעת  בין  עמוק  קשר  מוצאים  אנו  אלו  חז"ל  בדברי 
צורך  יש  זה  קשר  להבהיר  מנת  על  המשיח.  לימות  סוף 
ים  קריעת  של  הפנימית  משמעותה  את  ולבאר  להקדים 

סוף.
את מהותו של הים ניתן להבין מתוך דברי חז"ל: "כל שיש 
ביבשה יש בים" )חולין כז,א(. ההבדל בין היבשה לים נעוץ 
וניכרים.  גלויים  הם  היבשה  פני  שעל  החיים  שבעלי  בכך 
לעומתם, בעלי החיים שבים אינם ניכרים – מכיוון שהים 

מכסה עליהם. 
סוגי  שני  ליבשה  הים  בין  ההבדל  מסמל  הרוחני  ברובד 
עלמא  מול  הגלוי,  העולם   – דאתגליא  עלמא  עולמות: 
– העולם המכוסה. העולם הגלוי מכיל בתוכו  דאתכסיא 
בו  לראות  ניתן  כך  ובשל  מצומצמים,  אלוקיים  אורות 
מאלוקות.  נפרדת  כמציאות  נראים  אשר  הנבראים,  את 
לעומתו, העולם המכוסה מכיל בקרבו אור אלוקי מרומם, 
ניכרים  ואינם  בו,  המצויים  הנבראים  כל  בטלים  כך  ובשל 

כמציאות בפני עצמה.
בקריעת ים סוף הלכו ישראל "ביבשה בתוך הים" )שמות 
הים  של  ההעלם  את  בקע  הוא  ברוך  הקדוש  יד,כט(. 
בים.  המוסתר  האלוקות  גילוי  את  לראות  יכלו  וישראל 
עד כדי כך, שחז"ל אמרו: "ראתה שפחה על הים מה שלא 
ראו נביאים" )רש"י שמות טו, ב(. כלומר, כל אחד מישראל 
מן  יותר  כך,  כל  מרוממת  בדרגה  האלוקי  האור  את  ראה 

הנביאים.
על גילוי אלוקי זה, שהתרחש בעת קריעת ים סוף, נאמר 
שהוא דוגמת הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. אולם, בקריעת 
זמן מוגבל. אך  רגעי שהאיר למשך  גילוי  זה  ים סוף היה 

בגאולה הקרובה, יאיר גילוי אור אלוקי זה - בכל עת.
)ע"פ שער האמונה מאדמו"ר האמצעי( 

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

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברכה
 ששווה הכל


