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מהו מנהיג יהודי?

מליובאוויטש. ב הרבי  של  הולדתו  יום  יחול  ניסן  י”א 
 - אמיתית  מנהיגות  של  דמות  לראות  הזה  בדור  זכינו 
המנהיגות של הרבי. הרבי מעולם לא קבע את דרכו על-פי 
התורה  עמדת  את  הביע  הוא  לשמוע.  רוצה  שהציבור  מה 
והיהדות גם כשהעם לא רצה להטות אוזן. הוא פילס נתיבים 
גם כשאמרו לו שלא יהיה אפשר לעבור בהם. הוא הנהיג את 
העם והוביל אותו ליעדים הנכונים, גם כשהדבר היה מאוד 

לא-פופולרי. ובזה מבחנו של מנהיג ישראל אמיתי.

כשאנו מביטים כיום במפעל-הענקים של השלוחים שהרבי 
המנהיגות.  מעוצמת  להתפעל  שלא  אי-אפשר   - הקים 
את  זרע  הוא   - הבלתי-אפשרי  את  הרבי  חולל  זה  במפעל 
תחייה  ויצר  אור  של  נקודות  באלפי  היהודי  העולם  מפת 
צעירים,  זוגות  האמין שאלפי  מי  כולו.  העולם  בכל  יהודית 
יוכלו לצאת לנקודות המרוחקות ביותר ולהפוך למגדלורים 
המפיצים סביבם אור של תורה וחסידות. מי האמין שבראשון 
לציון יהיו כשלושים בתי חב”ד הפזורים ופועלים בכל רחבי 

העיר. הרבי האמין והגשים את אמונתו.

כשהרבי קרא לזכות את המוני בית-ישראל במצוות תפילין, 
הרחוב  באמצע  יהודים  לעצור  אפשר  כי  האמינו  שלא  היו 
אולם  המצווה,  את  ולקיים  שרוול  להפשיל  ולשכנעם 
מיליוני  את  לספור  יוכל  מי  עצמה.  בעד  מדברת  המציאות 
הנחות התפילין שניתוספו מאז, בעקבות ‘מבצע תפילין’ של 

הרבי מליובאוויטש.

חשוב  העם,  בתוך  מעמיק  קיטוב  של  אלה  בימים  דווקא 
להעמיד לנגד עינינו את דמותו הקורנת של הרבי, השופעת 
אהבה אין־קץ לכל אדם מישראל. הוא לא חסך זמן ומאמץ 
או  פלג  לאיזה  שאל  לא  ומעולם  יהודי,  לכל  לעזור  כדי 
קבוצה שייך האיש. את כל הבאים קיבל בסבר פנים יפות, 
ולא התחשב בביקורת על שניאות לפגוש את פלוני או את 

אלמוני.

“נתמלא  שבו  היום  הרבי,  של  יום־הולדתו  הוא  בניסן  י״א 
הבית כולו אורה” ועולמנו זכה לירידת נשמתו הגדולה. זה יום 
זכאי לחיזוק ההתקשרות אל הרבי, ללימוד תורתו, להליכה 
באורחותיו ולהגברת העשייה במפעליו הרוחניים. ובעיקר זה 
יום זכאי לחיזוק האמונה בנבואתו הגדולה על הגאולה וביאת 

המשיח בקרוב ממש. 

בברכת פסח כשר ושמח,

הרב שלום לוי

יצאו  לא  ממצרים  מדוע 
בגאולה  ואילו  הרשעים 
גם  ייגאלו  בקרוב  העתידה 

הרשעים?
הראשונה,  הגאולה  בין  הדוק  קשר  יש 
העתידה,  הגאולה  לבין  מצרים,  מגלות 
מן הגלות הנוכחית, כאשר יבוא המשיח 
בפסוקים  רמוז  הקשר  בימינו.  במהרה 
שונים בתנ״ך )כגון: ״כימי צאתך מארץ 
ובמאמרי  נפלאות”(,  אראנו  מצרים 

חז״ל.
עם זאת יש לעמוד על אחד ההבדלים 
הגאולות,  שתי  בין  ביותר  הבולטים 
גם  ישראל  בני  בין  היו  מצרים  בגלות 

נגאלו  הללו  זרה.  עבודה  עובדי  ואפילו  רשעים, 
יחד עם כל בני ישראל. אך היו רשעים אשר לא 
רצו בגאולה, ולכן לא זכו להיגאל, ונשארו בגלות, 
כידוע מסיפורי חז״ל. כך גם מזכירים לבן הרשע 
לא  שם  היה  ״אילו  שבהגדה:  הבנים  שבארבעת 

היה נגאל״.
בתורה  נאמרה  העתידה  בגאולה  זה  לעומת 
ה׳  ושב  וגו׳  אלוקיך  ה׳  עד  ״ושבת  ההבטחה 
ישראל  ״שסוף  הרמב״ם:  ובלשון  גו׳״,  אלוקיך 
נגאלין״.  הן  ומיד  גלותן,  בסוף  תשובה  לעשות 
הבטחה זו מכוונת כלפי כל אחד ואחד מישראל 
ביחס  אומר,  שרש״י  כפי  הכלל,  מן  יוצא  בלי 
לאופן הגאולה )של ״ושב ה׳״( ״אוחז בידו ממש 
ישראל״,  בני  אחד  לאחד  תלוקטו  איש...  איש 
וכן כותב אדמו״ר הזקן ביחס לתשובה המביאה 
מישראל  ואחד  אחד  ״שכל  )״ושבת״(:  לגאולה 
ממנו  ידח  לא  כי  תשובה...  לעשות  סופו  בודאי 

נדח״.
לאור זה ברור שהגאולה העתידה תכלול גם את 
ירצו לצאת מן  ואפילו את אלה שלא  הרשעים, 
החומריים  בתנאים  השתקעותם  מחמת  הגלות, 
הקוסמים והתבוללותם בחברה הגויית ובמנהגים 
העכו״מיים. גם את אלה יעורר הקב״ה בתשובה 
כאמור  והגשמית,  הרוחנית  מגלותם  ויגאלם 
בפירוש בכתוב: ״והיה ביום ההוא יתקע בשופר 
גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ 

מצרים, והשתחוו לה׳ בהר הקודש בירושלים.

מה נשתנה?
נשתנתה  מה  נשתנה?  מה  השאלה:  ונשאלת 
את  גם  ותכלול  שתקיף  העתידה,  הגאולה 
הרוחנית,  גלותם  בתרדמת  השקועים  הרשעים 
שסירבו  אלה  על  שפסחה   - מצרים  מגאולת 

להיגאל?
- התשובה לכך טמונה במאורע הגדול והמיוחד 
במתן  תורה.  מתן  מצרים:  יציאת  לאחר  שאירע 
זה  במעמד  במינו.  מיוחד  תהליך  התהווה  תורה 
לבין  הקב״ה  שבין  בקשר  רגיל  בלתי  חידוש  חל 

ישראל, והיא הבחירה.

בנו בחרת
ישראל  היו  תורה  מתן  לפני  גם  הדברים:  הסבר 
״בנים למקום״. הרי זו היתה הסיבה לכך שהקב״ה 
גאל את בני ישראל ממצרים: ״בני בכורי ישראל, 
ואומר אליך: שלח את בני גו׳״. הקשר העצמותי 
בין הקב״ה לבין בני ישראל, כקשר בין אב לבנים, 
הוא שהניע, כביכול, את הקב״ה לגאול את כל בני 
הקשר  שהרי  שבהם,  הפחותים  את  גם  ישראל, 
בו שינוי  ועצמותי שאין  לבנו הוא טבעי  בין אב 
אתם  כך  ובין  כך  ״בין  חז״׳ל:  אמרו  כבר  וחילוף. 
קרויים בנים״ - ולכן - ״להחליפם באומה אחרת 

איני יכול״.
אלא שלגבי אלה שסירבו לצאת ־ והתנגדו לגילוי 
אותו קשר טבעי ועצמותי ־ אין הקשר הזה יכול 
כך  סניגור״.  נעשה  קטיגור  ״אין  בחינת  להועיל, 
הבסיס  כאשר  בתורה:  שונים  ענינים  לגבי  זה 
של סיוע או גילוי מסויים מעורער על־ידי הנוגע 
בדבר, אין הוא יכול בו בזמן להסתייע בגילוי זה 

)דוגמא כזו מצאנו גם בעניני יום הכפורים(.
ברם, עם מתן־תורה חוזק הקשר בין הקב״ה לבין 
ישראל במימד נוסף, הוא מימד הבחירה, כאמור:

עם  מכל  בחרת  ״ובנו  נאמר:  מתן־תורה  לגבי 
ישראל  לבין  הקב״ה  בין  שנוצר  הקשר  ולשון״. 
הביא  תורה,  שבמתן  וביטויה  הבחירה,  בעקבות 
בד בבד לידי כך שגם מצד בני ישראל נוצר קשר 
מעבר  ועצמותי  מהותי  שהוא  קשר  בחירה,  של 

לקשר הרגיל שבין אב לבניו.
על קשר כזה אין הסירוב לצאת מן הגלות יכול 
להאפיל. הבחירה היא מצד עצמותו של היהודי, 
וכל סירוב לגאולה הוא חיצוני בלבד. עם הגאולה 
יבוא לידי גילוי קשר מהותי ועצמותי זה, הקיים 

עמוק-עמוק בנפש כל יהודי.
הטענה כלפי הבן הרשע היא, איפוא: ״אילו היה 
שם לא היה נגאל״. כך מודיעים לבן זה, לאמור: 
יועילו  לא  תורה,  מתן  לאחר  עתה  שאנו  כיוון 
החומריות  את  והעדפתך  להיגאל  סירוביך  לך 
שבגלות. במתן תורה שמעת: ״אנכי ה׳ אלוקיך״, 
ולכן גם אתה, ככל יהודי ויהודי, מובטח לעשות 

תשובה ולהיגאל!
)הרעיון מיוסד על שיחת אחרון של פסח תשכ״ח(



זה קרה באמת!

"אל תכעס עלי רבונו של עולם, אבל אין לי כוח יותר"...
ונידח, עטוף בכרי דשא מוריקים, ופרחים  נורבגיה. כפר קטן  ערב פסח תשל״ו. 
שמתחילים להניץ. דומה כי אין יפה מנוף נורבגי אביבי, משובב נפש ויפה לעינים.

דומה היה כי הנוף המלבב הזה, הוא ניגוד גמור לאשר מתחולל בלבו של הטבח. 
הלה עומד במטבח הגדול שבמסעדת הכפר, חבוש בסינור, וידיו חותכות במיומנות 

ירקות. אך לבו בל עימו. נפשו עגומה עליו מאד.
כשלושים שנה חלפו מאז אותם ימים נמהרים ואפלים בהם רצחו הנאצים ימ״ש 
את כל בני משפחתו, ואת כל אחיו היהודים תושבי הכפר. בנס גדול הוא נותר שריד 
יחיד מהקהילה היהודית הקטנה שהתגוררה בכפר הנורבגי הקסום הזה. כיוון שצעיר 
היה, ומעולם לא יצא לעולם הגדול, החליט להמשיך לגור בכפרו, למרות הטרגדיה 

האישית שפקדה אותו במקום הזה. וכי ראה מימיו קהילה יהודית אחרת?!
שלושים שנה חלפו מאז, שלושים שנה בהן התגורר לבדו בין גויי הכפר. בהיותו 
בעצמו  שהגיע  עד  דרכו,  פילס  ומאז  לטבח,  כשוליה  לעבוד  התקבל  צעיר  נער 
לתפקיד הטבח הראשי במסעדת הכפר. הוא הכין את ארוחותיהם של תושבים 

ותיירים שהתארחו בכפר הנורבגי הזה.
כל השנים לשמור על מצוות מסוימות שזכר  יחיד, הקפיד  יהודי  היותו  למרות 
עוד מימי ילדותו בבית הוריו. הוא שמר שבת כפי ידיעותיו, הניח תפילין מדי יום, 
למרות שלא ידע כי ייתכן והן פסולות, ואף הקפיד על כשרות האכילה והשתיה - 

גם זה לפי האפשרויות. אבל מעולם לא הכניס לפיו בשר פיגולים.
במשך כל השנים התגורר לבדו בכפר, ללא אשה, כיון שלא רצה להנשא עם לא 
יהודיה. בבוקר היה עוזב את ביתו ובערב היה חוזר אליו, בודד וגלמוד, כשעצב 

גדול ממלא את לבו.
בבית  ראשון  יום  מדי  מתכנסים  היו  כאשר  הגויים,  בחבריו  מביט  היה  לעתים 
ביחידות,  להתפלל  צריך  היה  הוא  והוא,  שונים.  טקסים  עורכים  והיו  תיפלתם, 
ולאכול לבדו את סעודות השבתות והחגים. תמיד התפלל חרישית כי ד׳ יושיע 

אותו מהבדידות הקשה, וזאת מבלי שיצטרך לעבור על תורת משה.
באחד הימים הוא "נשבר". כבר לא יכול היה להמשיך ולסבול את קשיי הבדידות. 
דעתו כמעט חישבה להטרף עליו. כאשר המטחנה פעלה בקול רעש, הוא פנה 
יכול להמשיך לבד. איני  וקולו מלא מרירות: "רבונו של עולם! איני  אל הקב״ה 
יכול יותר!" הוא ניגב את ידיו בסינורו המוכתם והמשיך: "אל תכעס עלי רבונו של 
עולם, אבל אין לי כוח יותר. אני מעז להציב בפניך תנאי: אם בשבועיים הקרובים 

לא אפגוש בכפר הזה פנים יהודיות, אלך אל כומר הכפר כדי להמיר את דתי..."
הוא תהה בליבו האם קולו הגיע אל היושב במרומים. האם ישועתו קרובה לבוא. 
הוא עצמו לא ידע מאין תגיע הישועה. הוא רק ידע שכשל כוח סבלו, והתכוון 

ברצינות לכל מילה.

"מי מחפש אותי כאן?"
שבועיים ימים חלפו. שבועיים ארוכים וקשים מנשוא. הוא ידע כי תכניתו היא 
בגדר עוון נורא. הוריו בוודאי מסתכלים עליו מלמעלה ומתביישים בו. הוא ספר 

את הימים באיטיות רבה, כמו מצפה שלא יחלפו לעולם. הוא כלל לא שמח עם 
התנאי שהציב, אבל הרגיש כי אין הוא מסוגל עוד...

היום האחרון הגיע. הטבח עמד במטבח וטיגן במחבת. דמעה גדולה וחמה נשרה 
מעינו. כמעט לא ישן הלילה. הוא זכר היטב כי ביום זה יפוג מועד

ה״אולטימטום" שנתן להקב״ה. אחר הצהריים ייאלץ ללכת אל הכומר ולהמיר את 
דתו. בלב כבד הוא עושה זאת, אולם אין לו ברירה...

בעל המסעדה נכנס לפתע למטבח. "מחפשים אותך", אמר לו.
את  יודעים  כולם  הלא  כאן,  אותי  מחפש  "מי  הטבח.  תהה  אותי?"  "מחפשים 

מקומי?"
הוא ניגב את ידיו בסינורו ויצא לראות את פני האורח. בעיניים נוצצות העיף מבט 
על הנכנס, ולא האמין למראה עיניו. לפניו עמד יהודי במלוא מובן המילה. זקן ארוך, 
מגבעת שחורה, ציציות משתלשלות משני צידיו. יהודי בעל הדרת פנים מרשימה...

האיש הביט בטבח, תוהה ומהסס. לבסוף שאל: "אתה יהודי"? "כ..כ..כן" גימגם 
הטבח המופתע בהתרגשות.

האורח ניגש אליו ולחץ את ידו בחום. הטבח הזמינו לשבת ליד אחד השולחנות, 
ולאחר שלגם כוס מים, החל לספר:

"לפני יומיים הייתי אצל הרבי הגדול מליובאוויטש היושב בניו־יורק. זכיתי לקבל 
נוהג לחלק לעוד רבים מחסידיו. לפתע הוסיף לי הרבי  ממנו מצות, כפי שהוא 
בכפר  ליהודי שאפגוש  אותם  ולמסור  הזה  לכפר  לנסוע  לי  והורה  מצות  שלוש 

הזה בנורבגיה.
"לא ידעתי את מי אני אמור לפגוש פה, אבל כחסיד, לא שאלתי שאלות; נטלתי 

את המצות ויצאתי לדרך, ובמאמצים רבים מצאתי את המקום הזה.
"מאז אתמול אחר הצהריים אני מסתובב בכפר ושואל כל אחד אם הוא יהודי. 
כולם צחקו לי, ואמרו שאין בכפר הזה יהודים בכלל. אבל כיוון שהרבי אמר, ידעתי 
כי אכן יש פה יהודי, והמשכתי בעקשנות לחפש. בסופו של דבר, אחד מזקני הכפר 
סיפר לי כי הטבח במסעדה הוא יהודי, שריד לקהילה שהיתה פה לפני עשרות 

בשנים, עד ימי המלחמה, וכך הגעתי אליך..."
עיניו של הטבח נצצו, והוא הביט בפני אורחו כמוקסם.

״הרבי שלך הציל אותי" - אמר לפתע לאורחו. "כלומר?" תהה האורח.
כאן הטבח החל לספר לאורחו החסיד על השנים הקשות שעברו עליו בכפר,

על הבדידות הקשה והמועקה, ועל התנאי שהציב לקב״ה לפני שבועיים ימים וכי 
זהו היום האחרון לאולטימטום שלו, וכי היום בערב חשב ללכת לכומר המקומי 
ולהודיע לו על החלטתו. "הרבי הציל אותי", סיים הטבח בהתפעמות, וחיבק בחום 

את שלושת המצות העגולות...

סיפור זה סיפר הגה״ח הרב עזריאל חייקין שליט״א, מוותיקי שלוחי הרבי באירופה וכיום 
רבה הראשי של אוקראינה, שהיה השליח להציל יהודי מרדת שחת.

הבדידות הקשה והמועקה של יהודי בודד, ועל התנאי שהציב לקב״ה | מה קרה ביום האחרון לאוליטמטום 
ואיך ניצלה נשמתו מרדת שחת? / סיפור מיוחד לקראת פסח על שליחות מופלאה מהרבי מליובאויטש

האולטימטום
של הטבח 
מנורבגיה
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ב"ה

מכירת חמץ
ניתן לקיים בבית חב"ד

עד יום שישי י״ד ניסן 19.4.19
בשעה 09:00 בבוקר בלבד

ולקבל חינם עלון הדרכה לפסח

 מצה שמורה
 ניתן לרכוש בבית חב"ד

מצות שמורות לליל הסדר
עבודת יד מכפר חב”ד

במחיר מיוחד של 30 ש"ח

עזרה לנזקקים
קמחא דפסחא

עזור לנו לעזור לאחרים
ניתן להשתתף במצוות ‘קמחא דפסחא’

סלי מזון ואירוח למשפחות נזקקות

הגעלת כלים
הגעלת כלים לפסח

ברחבת קניון מגדלי העיר
יום חמישי י״ג ניסן 18.4.19
בין השעות 12:00-20:00
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בית חב"ד
מזרח ראשל"צ
קניון מגדלי העיר קומה ב' | 03-9581668

עם בית חב"דלו"ז פסח
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יום הולדתו של הרביי״א ניסן
רבה.  חשיבות  בעל  הינו  היהודי  של  ההולדת  יום 
הולדתו  יום  ניסן  י"א  בתאריך   - יום  היום  בספר 
האדם  על  ההולדת  "ביום  הרבי  כותב   - שלהרבי 
בהם,  ולהתבונן  זיכרונותיו  ולהעלות  להתבודד, 

והצריכים תיקון ותשובה-ישוב ויתקנם".

במשך השנים התפרסמו כמה מהמנהגים השייכים ליום הולדת, והרבי הסביר 
שסיבת התגלות המנהגים דווקא בדורנו הוא בגלל קרבתנו לימות המשיח, וכן 

כדי לסיים את הבירורים האחרונים בעניני הרשות.
בכ"ה אדר תשמ"ח יצא הרבי בקול קורא אשר כדאי ונכון ביותר לפרסם אשר 
ביום ההולדת יוסיפו בתורה תפלה צדקה והוספה - שכל אחד ואחד )הן אנשים 
הן נשים והן טף ועד לקטני קטנים( יעשה ביום ההולדת התוועדות של שמחה 
ביחד עם בני ביתו או חבריו וידידיו. בהקשר לכך עורר הרבי בשיחת אחרון של 
פסח תשמ"ח על יישום של מספר מנהגים מיוחדים ביום זה, ואף הגיה אחר כך 

את רשימת המנהגים:

א. לעלות לתורה ביום השבת שלפני יום ההולדת, וכשיום -ההולדת חל ביום 
הקריאה - גם ביום-הולדת עצמו.

ב. להוסיף בנתינת צדקה לפני תפלת שחריתומנחה, וכשיום ההולדת חל בשבת 
או יום טוב - ליתן בערב שבת או יום טוב )ומה טוב - גם לאחריו(.

ג. להוסיף בתפילה - בכונת התפילה, התבוננותבגדולת הא-ל וכו', וכן באמירת 
)ספר( תהילים )על כל פנים ספר אחד(.

בהתאם   - ההולדת  ביום  לומר  שמתחיל  החדש  תהילים  המזמור  ללמוד  ד. 
למספר שנותיו.

ה. להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות - נוסף על השיעורים 
הקבועים, שלושת השיעורים בחומש תהילים ותניא השווים לכל נפש, ושיעור 

היומי ברמב"ם.

ו. ללמוד מאמר דא"ח )=דברי אלוקים חיים( בעל פה )כולו או חלקו(, ולחזור 
אותו בחבורה )ברבים( ביום ההולדת עצמו, או בהזדמנות הקרובה, ובפרט ביום 

השבת-קודש שלאחריו )בזמן סעודה שלישית(.

והמעינות חוצה, מתוך אהבת  - הפצת התורה  ז. להוסיף בפעולה על הזולת 
ישראל.

ח. להתבודד ולעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם והצריכים תיקון ותשובה ישוב 
ויתקנם, כלומר, להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה, ולקבל החלטת טובות 

לשנה הבאה עלינו לטובה.

ט. לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור נוסף בענין פרטי )לפי ערכו, כמובן(, 
כמו בראש השנה.

והודיה  שבח   - וידידיו  חבריו  בני-ביתו,  עם  שמחה  של  התוועדות  לערוך  י. 
מתוך  חדש(,  בגד  או  חדש  פרי  על  לברך-"שהחיינו"  אפשר  )ובאם  להקב"ה 

שמחהשל-תורה ושמחה של מצוה 
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עצה טובה
לקט מתוך "אגרות קודש" שענה הרבי לכלל ולפרט

אין להקטין את חלקו של השם יתברך בעסק
כפי  כעת  מצליחים  שאינם  שונים  מסחר  ענפי  שישנם  שומע  הנני 

שהסוחרים ציפו. 
וברור שצריך להביט על זה כעל נסיון שהשי״ת רוצה לנסות יהודים, ואף 
על פי שהוא, ברוך הוא, יודע שלבו של יהודי פתוח תמיד ונמשך לתורה 
להאמין  רוצים  שאינם  הדין  בית  מלאכי  את  לרצות  כדי  אבל  ומצוות, 
שיהודי יעמוד בנסיון, מראה להם השי״ת, "ראו, למרות שהיצר הרע יכול 
להשלות יהודי שצריך להקטין את הצדקה, כי העסקים אינם כמקודם, 
מכל מקום יהודים הם פקחים בהחלט והם מבינים שרוצים רק לנסות 

אותם".
בלבד  זו  לא  הרי  בזה,  האמיתית  הכוונה  את  ויבין  בנסיון  וכשיעמוד 
שהעסק יהי׳ טוב כמקודם אלא אדרבה יהי׳ עוד יותר טוב מאשר קודם, 
כי האב אוהב שהבן מבין את הכוונה האמיתית של מעשי האב, וככל 
שהילד מגלה יותר את חכמתו בזה, כך גדולות יותר המתנות שהוא מקבל 

מהאב. 
ענין  יותר את  יותר מבוגרים, מבינים  סוחרים אומרים שככל שנעשים 
המסחר, ולכן מכיון שהוא זמן רב במסחר יבין את כוונת השי״ת במצב 
הנ״ל, וכמו בהשקעה טובה אם זה מלון או עסק, הרי לא זו בלבד שאין 
ללא  יותר  עוד  לתת  אדרבה  אלא  בזה,  השי״ת  של  חלקו  את  להקטין 
חשבון על החלק שלו, שאז השי״ת מקיים את הבטחתו בתורה עשר 
מאשר  גדולה  יותר  עוד  הכנסה  שלו  לשותף  לתת  שתתעשר  בשביל 

קודם.
)תרגום מאגרות קודש ח"ז עמ' שלז(

השותף עושה כל התלוי בו להצלחת העסק 
השותפים דבית חרושת...

שלום וברכה!
בעתו קבלתי את הפתקא שלהם פ"נ להצלחת העסק.

הצעתי היא, כפי שדברנו בעת שנפגשנו, שיקחו כשותף את הבורא ברוך 
הוא ע"י החלטה בלב שלם, לתת מהרווחים לצדקה בין עשרה לעשרים 
להצלחת  בו  התלוי  כל  בעסק  עושה  הרי  שותף  שכל  ומכיון  אחוזים, 
העסק, בטח יתן השי"ת, בתור שותף, את ברכתו והצלחתו באמור לעיל.

מובן מאליו שיש רק לשמור שהכלי יהי' כלי טהור על פי הוראות תורתנו 
ויום טוב, אלא גם לערב שבת וערב  הק', דהיינו לא רק בקשר לשבת 
ולמרות שזו  וכו',  וכו'  גבול  יום טוב, ומענינים של אבק אפילו דהשגת 
הרי חזקה שבני אברהם יצחק ויעקב מקיימים את מה שהשי"ת הורה, 
יעזור שהזריזות  והשי"ת  ולהוספה,  והעדפה  לזריזות  לעיל  בא האמור 
ההעדפה וההוספה מצידם תוסיף גם שהברכות מהשי"ת יבואו בזריזות, 

היינו בקרוב ממש ובהעדפה והוספה יותר מהמצופה באופן הרגיל.
)תרגום מאגרות קודש חט"ז עמ' נה-ו(

שותף המביא ברכה והצלחה
לו קונים על הבית שקנה בשביל פרנסה.  ...במה ששואל שאין מזדמן 
הנה יקח את השם יתברך לשותף – על ייד שיבטיח לצדקה, מעט יותר 
ממעשר מהריוח, ומה טוב קרוב לחומש – ומובטח שותף הנ"ל להביא 

ברכה והצלחה מתאים להפסק "עשר בשביל שתתעשר".
 )אגרות קודש ח"ט עמ' רלה(

לקחת את הקב"ה כשותף
לקט מכתבים מאגרות קודש של הרבי מליובאוויטש אודות החשיבות בנתינת צדקה שבכך 

נעשה השם יתברך לשותף להצלחה בפרנסה
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השרות שתוכל למצוא בבית חב"ד:
בדיקת תפילין ומזוזות | מוצרי יודאקיה | שיעורי תורה | מכון בר מצווה

מועדוני נוער | קבלת שבת לילדות | עזרה לנזקקים. 

כל ערב מקיים כולל ערב לחסידות עם למעלה מ-15 חבר'ה בכל ימות השבוע כל השנה.בית חב"ד מציע מגוון שיעורים מרתקים 
השיעורים מתקימיים בבית הכנסת "שלום ורעות"שיושבים ולומדים פנימיות התורה בהבנה והשגה.

רחוב הפרח 118 קומה ב' | 20:00 - 21:30 
שיעור בסוד הפרשה מתקיים בימי חמישי בבית חב"דתפילת ערבית מיד לאחר השיעורים.שיעור 'תניא' בימי חמישי עם הרב מיכאל טייב | 20:00 - 21:15 

מוזמן לפנות לבית חב"ד.לכל מי שמעונין בשיעורים פרטיים בכל נושא ביהדותשיעור חסידות לנשים בכל יום שני בבית חב"ד | 19:45 - 21:00 במגדלי העיר קומה ב' | בשעה 20:00 

בית חב"ד עם כל הלב לכל אחדפעילות בית חב"ד
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מענייני דיומא

החג החותם את פסח
ביום שביעי של פסח נעשו נסים לאבותינו – ביום זה ארעה 'קריעת ים-סוף'. 
החג אינו נחשב כ'רגל' בפני עצמו, אלא סיומו של חג הפסח, ולכן אין אומרים 
בהדלקת   – 'שהחיינו'  ברכת  אומרות  אינן  )והנשים  בקידוש  'שהחיינו'  ברכת 

הנרות לכבוד החג(.

האמונה שהובילה לנס קריעת ים סוף
הנס.  על  לסמוך  ולא  הטבע  מסגרת  בתוך  לפעול  מצווים  אנו  אחד  מצד 
הטבעיים  האמצעים  כל  את  לנקוט  יהודי  נדרש  וצרה,  בעיה  כשמתעוררת 
והרציונליים, שבכוחם לפתור את הבעיה ולהעביר את הצרה. אולם בה-בשעה 

אסור לשכוח שעם-ישראל נולד בנס וכל קיומו מבוסס על ניסים.

הארת הגאולה בשביעי של פסח
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מעיד באחת משיחותיו כי אצל נשיאי חב"ד ראו בשביעי 
יותר מהגילויים של ראש-השנה  גדולים  גילויים  ובאחרון של פסח  של פסח 

ויום- הכיפורים.

כשהחושך עצמו האיר
אל ההתגלות הכבירה של "קריעת ים סוף" הגענו דווקא על-ידי שקודם-לכן 
תכליתו  התגלתה  לילה  באותו  אולם  והחושך"(,  )"הענן  והסתר  העלם  שרר 
של ההסתר – מטרתו האמיתית של ההסתר אינה להנציח את ההסתר, אלא 
בדיוק להפך, לעורר התגלות גדולה יותר. זה הפירוש שההסתר עצמו מאיר, כי 

מתגלה תכליתו האמיתית.

מדוע אין מברכים "שהחיינו" בשביעי של פסח
היה מקום לומר, שיש לברך 'שהחיינו' בשביעי של פסח, שהרי החג הזה מציין 
אלא  ממצרים.  הגאולה  לעומת  חידוש  בבחינת  שהיא  העתידה,  הגאולה  את 
שאי-אפשר לברך 'שהחיינו' על הגאולה העתידה, כי ברכה זו מברכים רק על 

"שמחת לבב" שכבר יש לאדם בפועל, ואילו הגאולה השלמה עדיין לא באה.

'סעודת משיח' באחרון של פסח
ו'אחרון של  בארץ הקודש,  'שביעי של פסח'  חג  בשעות אחר-הצהריים של 
פסח' בחו"ל, מקיימים המוני בית ישראל את המנהג המיוחד שתיקן הבעל-

זה  בחג  מיוחדת  שלישית  סעודה  לאכול  החסידות,  תנועת  מחולל  שם-טוב, 
וקרא לה 'סעודת משיח', משום שביום הזה מאיר גילוי הארת משיח. נוטלים 
אדמו"ר  כ"ק  כך  על  הוסיף  תרס"ו  בשנת  נוסף.  ומאכל  מצות  ואוכלים  ידים 
חב"ד,  נשיאי  בשושלת  החמישי  הנשיא  נ"ע,  )הרש"ב(  דובער-בער  שלום 

לשתות 'ארבע כוסות'.

'סעודת משיח' שייכת לכל בני ישראל
תפקידו של חסיד - לצאת לרחובות, "רשות הרבים", מקום ששורר בו חושך, 
כל  מאליהם  יתקבצו  אזי  הרחוב.  חשכת  את  שיאיר  "פנס"  שם  ולהדליק 
האנשים מכל המקומות, גם ממקומות כאלו שלא שיער כלל שייתכן שנמצאים 

שם אנשים...

שביעי
של פסח
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מוזמנים להתוועדות לרגל י"א ניסן,
יום ההולדת של הרבי מליובאוויטש

עם המשפיע החסידי 
הרב מיכאל טייב

סעודת 
מצוה

ניגוני 
נשמה

ב"ה

"ביום ההולדת, על האדם 
להתבודד, ולהעלות זכרונותיו 

ולהתבונן בהם, והצריכים 
תיקון ותשובה ישוב ויתקנם" 

- היום יום י"א ניסן
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