
לערוך ב נהוג  פסח  של  האחרון  חג 
את  המשיח.  סעודת   — מיוחדת  סעודה 
המנהג הזה תיקן הבעל־שם־טוב, מייסד 
החסידות, והוא הסביר ש"ביום הזה מאיר גילוי 
הארת המשיח". האדמו"ר החמישי של חסידות 
חב"ד, רבי שלום־דובער מליובאוויטש, תיקן גם 
כמו  יין,  כוסות  ארבע  הזאת  בסעודה  לשתות 

בליל הסדר.

הרעיון שמאחורי הסעודה הוא שעלינו לקבל 
את הארת המשיח לא רק בכלים רוחניים, כמו 
השכל והרגשות, אלא גם באמצעות הגוף הפיזי 
שלנו. כשאנחנו אוכלים את 'סעודת משיח' אנו 
המצה  גופנו.  לתוך  המשיח  הארת  את  סופגים 
שאנו אוכלים והיין שאנו שותים נהפכים לחלק 
בביאת  האמונה  מתחזקת  כך  על־ידי  מאיתנו. 

המשיח ומתעצמת הציפייה לבואו הקרוב.

זעקה מתפרצת
של  גאולתו  כי  גורסת  היהודית  האמונה 
שנות  וטבעית.  שגרתית  תהיה  לא  ישראל  עם 
יגיעו לקיצן רק  הסבל הארוכות והקשות שלנו 
כוחות  בעל  שיהיה  צדקנו,  משיח  של  בואו  עם 
לעשות  נדרשים  בהחלט  אנו  כבירים.  רוחניים 
את כל התלוי בנו, באמצעים ארציים וטבעיים, 
להביא שקט ושגשוג לעם ישראל, אבל ברור לנו 
מפתיעה,  תהיה  והשלמה  האמיתית  שהגאולה 

בלתי־צפויה, גאולה ניסית.
כאשר אנו מביטים סביב ורואים את הקריסה 
שבה  הנקודה  זו  הדרך,  אובדן  ואת  הערכית 
לגאולה  זעקה  כולנו  מלב  להתפרץ  צריכה 
השלמה, שרק היא תביא את הישועה האמיתית 
לכל הבעיות המציקות לנו, הגשמיות והרוחניות 

גם יחד.
הדברים  קורים  דבר  של  שבסופו  ומכיוון 
שיקרה  נתפלל  הבה  דווקא,  הבלתי־צפויים 
ומייחלים  מצפים  כולנו  שבעצם  ה'בלתי־צפוי', 
הדעת.  בהיסח  בא  שהמשיח  אומרים  חז"ל  לו. 
אף־על־פי שהכול מצפים לו ומתפללים לבואו, 
הופעתו תהיה בכל־זאת בבחינת הפתעה גמורה.
גם בני ישראל, בצאתם ממצרים, עמדו במצב 
הים   — קשה  למצוקה  נקלעו  הם  אף  דומה. 
סוגר  והמדבר  מאחוריהם  המצרים  לפניהם, 
מלחמה  בין  התלבט  העם  מהצדדים.  עליהם 

כדברי  בים,  או התאבדות  כניעה  לבין  במצרים 
על־ידי  לא חלם שהישועה תבוא  איש  המדרש. 
זעקו  ואולם כאשר  והליכה בתוכו.  הים  בקיעת 
אל ה', הביא להם את הגאולה הניסית המפתיעה.

לבקש באמת
מליבנו,  לבקוע  שאמורה  הזאת,  הזעקה 
שכולנו  אף־על־פי  השגרה.  על־ידי  נשחקת 
לגאולה  מצפים  המשיח,  בביאת  מאמינים 
ומתפללים לבואה, אנו מבקשים אותה לעיתים 
כמצוות אנשים מלומדה. כשיש לנו בעיה אישית 
ולהתפלל  באמת  לזעוק  יודעים  אנו   — מציקה 
שתביא  לגאולה,  התפילה  אבל  כנה;  בכוונה 
בעיותינו  לכל  והשלם  האמיתי  הפתרון  את 

ומצוקותינו, נעשית כדבר שבשגרה.

להתחזק  הזמן  הוא  פסח  של  האחרון  החג 
ובציפייה  הגאולה  בבוא  השלמה  באמונה 
שמטרתה  משיח',  'סעודת  את  נאכל  לקראתה. 
גופנו  להחדיר את האמונה בבוא המשיח לתוך 
את  לערוך  נזכה  השנה  שעוד  ונצפה  ונפשנו, 
לכבודו   — והאמיתית  השלמה  המשיח'  'סעודת 
את  ויביא  עימנו  ויסב  שיבוא  צדקנו  משיח  של 

הגאולה האמיתית והשלמה.
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המעמד הענק בטדי
קרוב  שבו  בירושלים,  טדי  אצטדיון 
התמלא  ישיבה,  מקומות  אלף  לארבעים 
ביום רביעי ה' בניסן בהמוני חסידי חב"ד 
לציין  שבאו  הקשת,  גוני  מכל  וביהודים 
של  להולדתו  שנה  ועשרים  מאה  מלאת 

הרבי מליובאוויטש. 
בידי  שאורגן  ההיסטורי,  המעמד 
מיזמים  אגודת חב"ד, עמד בסימן  צעירי 
פורצי דרך להפצת היהדות, למען החשת 
התכנית  והשלמה.  האמיתית  הגאולה 
שחולל  הרוחנית  המהפכה  את  שיקפה 
הרבי בעולם היהודי, מתוך אכפתיות לכל 

יהודי ויהודי.
על  דברים  באירוע  נשאו  רבנים 
הזאת,  בעת  לפנינו  העומדים  האתגרים 
נקראים  ואחת  אחד  שכל  ה'מתנה'  ועל 
בתורה  התחזקות  בדמות  לרבי,  לתת 
והחסידות,  היהדות  ובהפצת  ובמצוות 
לצידם  אמיתית.  ישראל  אהבת  מתוך 
אברהם  הזמרים  שירה  בפרקי  הופיעו 
פריד, מרדכי בן־דוד, משה לוק, מקהלת 

'מלכות' ועוד.

698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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זמני החג והשבת



מן המעיין
בנים למקום

קריעת ים סוף מבטאת את היותנו בנים לה'. 
כי כדברי חז"ל, התעורר קטרוג גדול על־ידי שרו 
של מצרים שטען: הללו עובדי עבודה זרה והללו 
עובדי עבודה זרה. ובגמרא )סנהדרין צח,ב( נאמר 
מעשי  והללו  ידיי  מעשי  "הללו  אמר  שהקב"ה 
ישראל  לבני  אלו".  אלו מפני  היאך אאבד  ידיי, 
זכות מצד מעשיהם, וההצלה הייתה  לא הייתה 

מפני היותם בנים למקום.
)חידושי הרי"ם(

נושע עימנו
"ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים" 
כביכול  נושע  שהקב"ה  חז"ל  אמרו  יד,ל(.  )שמות 
ִעם ישראל, היינו שבשעת קריעת הים נודע שם 
ה' בעולם. זהו שנאמר "אשירה לה'", היינו שאני 

שר על הישועה של הקב"ה כביכול. 
)אור התורה(

לשיר כך תמיד
"אז ישיר... ויאמרו לאמר" )שמות טו,א(. כששרו 
על הים בשמחה והתלהבות — "ויאמרו" — בליבם 
השירה  את  תמיד  שיאמרו   — "לאמר"  התפללו, 

כמו  ההתלהבות  ובאותה  הלהט  באותו  הזאת 
את  שפירשתי  דרך  על  סוף.  ים  קריעת  בשעת 
כאשר  ועשית  תשמור  שפתיך  "מוצא  הפסוק 
"כאשר  וחשק,  רצון  באותו   — "ועשית"  נדרת": 

נדרת" — שהיה לך בשעת הנדר.
)תפארת שלמה(

שירת העתיד
"שר לא נאמר אלא ישיר" )סנהדרין צא,ב(. "שר" 
אלא  נאמר",  "לא   — בלבד  העבר  על  שירה   —
בעתיד,  השמחה  שירת  הוא  העיקר   — "ישיר" 

והתקווה לניסים שלעתיד לבוא.
)רבי משה מקוברין(

צרה לטובה
מקום  כל  טו,ב(.  )שמות  לישועה"  לי  "ויהי 
לאחד  משל  צרה.  אלא  אינו  'ויהי'  שנאמר 
שהיה צריך לנסוע באונייה וחלה ולא היה יכול 
להפליג ונצטער צער רב. לסוף התברר שהדבר 
כוונת  זו  טבעה.  האונייה  שכן  לטובתו,  היה 
הכתוב: "ויהי" — הצרה הזאת, צרת הסבל הקשה 
במצרים, "לי לישועה" — שעל־ידי קושי השעבוד 

נגאלו קודם הזמן.
)המגיד מדובנה(

הפסח והמצה 
מביאים אחדות

ָהִעיר  ֶאל  ִיְשָׂרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  "ַוֵּיָאֵסף  מהפסוק 
ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים" )שופטים כ,יא( למדו חז"ל )חגיגה 
כו,א( שעלייה לרגל של המוני בני ישראל גורמת 

אחדות ביניהם.

הפסח,  בחג  במיוחד  משתקפת  האחדות 
ובשמות החג — 'זמן חירותנו' ו'חג המצות'. חירות 
אמיתית היא כאשר אין הבדלים בין אחד לחברו. 
דבר  והתבטלות,  ענווה  מסמלות  המצות  גם 
המביא אחדות בין איש לרעהו )כי כשאין תפיחה 

והתנשאות יש מקום גם לזולת(.

למה פסח
של  בהקשר  ידועה  שאלה  תוסבר  זה  על־פי 
'חג  שמו  התפילה  ובנוסח  בתורה  החג.  שמות 
המצות', אבל הכינוי הרֹווח הוא 'חג הפסח'. זה גם 
שמה של המסכת העוסקת בענייני החג — מסכת 

'פסחים', אף שהיא עוסקת לא רק בקרבן הפסח 
אלא גם במצות ובמרור ובהישמרות מחמץ.

לכאורה היה צריך להיות להפך: הלוא הקרבת 
המקדש,  בית  בזמן  רק  התקיימה  הפסח  קרבן 
היא  מצה  אכילת  מצוות  רק  הגלות  בזמן  ואילו 
הנפוץ  שהכינוי  ראוי  היה  כן,  אם  מדאורייתא. 

יותר יהיה 'חג המצות' ולא 'חג הפסח'.

שבחים הדדיים
לוי־יצחק  רבי  של  באמרתו  טמונה  התשובה 
ישראל  בני  במעלת  מדבר  שהקב"ה  מברדיצ'ב, 

ואילו בני ישראל מדברים במעלתו של הקב"ה:

הקב"ה מכנה את החג 'חג המצות' כדי לשבח 
כדברי  ָלֶהם",  ָעׂשּו  ֹלא  ֵצָדה  ש"ְוַגם  ישראל,  את 
חז"ל "מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו, היאך 
והלכו".  האמינו  אלא  צידה?  בלא  למדבר  נצא 
בקריאת  הקב"ה  את  משבחים  ישראל  בני  ואילו 
החג 'פסח', על שם "ֲאֶשׁר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְשָׂרֵאל 

ְּבִמְצַרִים, ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל". 

לאור זאת מובן שעניין הפסיחה על בתי ישראל 
דור  "בכל  כאשר  הגלות,  בתקופת  במיוחד  נוגע 
ודור עומדים עלינו לכלותנו", ואנו זקוקים תמיד 

לשמירה ול'פסיחה' מיוחדת של הקב"ה.

עזר של דילוג
בזמן הגלות גם יצר הרע מנסה להתגבר. הוא 
עלול לקרוא תיגר על השאיפה לאחדות, בטענה 
בין  מעמדות  בהבדלי  מכירה  עצמה  שהתורה 
"חוטב  ועד  שבטיכם"  מ"ראשיכם   — העם  חלקי 
עציך ושואב מימיך", ואם כן, איך אפשר לדרוש 
מיהודי להתאחד עם יהודי שהתורה עצמה מכנה 

אותו 'חוטב עציך' ו'שואב מימיך'?
יש צורך בעזרת  ואכן, כדי להתגבר על היצר 
הקב"ה, כדברי חז"ל )סוכה נב,ב( "אלמלא הקב"ה 
עוזרו — אינו יכול לו". לשם כך צריך שיהיה אצל 
הקב"ה  דילוג.  שעניינו  ה'פסח',  עניין  הקב"ה 
אל  ויורד  שקבע  הכללים  על  כביכול  'מדלג' 
הסיוע להתמודדות  את  לו  להעניק  כדי  היהודי, 
בביטול  להיות  נדרש  רק  האדם  הרע.  יצר  עם 

ובענווה — בבחינת חג ה'מצות'.
האחדות מגיעה לשיאה בשביעי של פסח, שבו 
כבר אין מדברים על חלוקה לארבעה בנים אלא 
משה ובני ישראל שרים יחד, "ישיר" בלשון יחיד, 

כאיש אחד.
)תורת מנחם, כרך מט, עמ' 349(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

ישועה מובטחת
בעיניו  שראה  סיפר  ממוגלניצה  השרף 

אירוע שקרה אצל הרבי מאפטה:
יהודי פשוט, שלא היה לו כסף לשלם דמי 
לקבל  הגדול,  לשבת  לאפטה  הלך  חכירה, 
הרבי  קרא  השבת  בדרשת  מהצדיק.  ברכה 
אלוקי  ה'  אל  'ונצעק  בהגדה  הפסקה  את 
אבותינו' ואמר: "מי שמאמין באמונה טהורה 
את  באומרו  פסח,  ובליל  יושיעו,  שהקב"ה 
ההגדה, הוא צועק בקדושה ובטהרה 'ונצעק' 

— מובטחת לו ישועה שלמה".
וסיפר  לביתו,  וחזר  היהודי  זאת  שמע 
לאשתו שקיבל עצה מובטחת. בליל הסדר 
בכל  צעקו  ל'ונצעק'  וכשהגיעו  כן,  עשו 
כוחם. ופתאום נשמעו דפיקות בדלת. בפתח 
ובידו שני דליים מלאים מטבעות  גוי  עמד 
והוא אמר: "הלכתי להטמין את הכסף ביער, 
יירשו אותו; ובאה לי  כי אינני רוצה שבניי 

מחשבה שמוטב לתת אותו לכם".

אמרת השבוע

 לוח יומי ללימוד הרמב"ם
 )במסלול פרק אחד, כתקנת הרבי מליובאוויטש(
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גאולהּפדיה
מהים ועד הנהר

ְּבִקיַעת ַהָּנָהר. הגאולה ממצרים הגיעה לשיאה ולשלמותה בקריעת ים סוף, 
שבה התגלה הקב"ה לכל העם, עד ש"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל" 
הנביא )מכילתא. הובא ברש"י שמות טו,ב(, ואפילו ילדים ראו כביכול את הקב"ה ואמרו 
"ֶזה ֵא־ִלי". גם בגאולה העתידה תהיה שלמות הגילוי האלוקי בבקיעה של מים, כפי 
שנאמר )ישעיה יא,טו(: "ְוֶהֱחִרים ה' ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים, ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָּנָהר... ְוִהָּכהּו 
ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים". והנביא מסיים )בפסוק טז(: "ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל, ְּביֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים".
אלא שיש הבדל בולט בין שתי ההתרחשויות הללו: בקריעת ים סוף היה "ְלֹגֵזר 
ַים סּוף ִלְגָזִרים" )תהילים קלו,יג(, וחז"ל אומרים )לקח טוב בשלח יד,טז(,שהיו שנים־עשר 
גזרים, כנגד י"ב השבטים, וכל שבט הלך במסילה המיוחדת לו; ואילו לעתיד לבוא 

יהיה "וִהכהו לשבעה נחלים" — לא שנים־עשר אלא שבעה.
העולם  לתוך  הקדושה  בחדירת  מדריגות  שתי  מסמלים  האלה  המספרים  שני 
כנגד שבעת  'שבעה' —  ואילו  ישראל,  כנגד שנים־עשר שבטי  'שנים־עשר' —  הזה: 
המקומות שאליהם גלו בני ישראל. כשהנביא )ישעיה יא,יא( מפרט מהיכן ייגאלו בני 
ישראל, הוא מציין שבעה מקומות: "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ה' ֵׁשִנית ָידֹו, ִלְקנֹות ֶאת 
ְנָער ּוֵמֲחָמת  ֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמּׁשִ ְׁשָאר ַעּמֹו, ֲאֶׁשר ִיּׁשָ
ּוֵמִאֵּיי ַהָּים". המפרשים מציינים, שאלה שבעת המקומות שאליהם יגלה עם ישראל.
גאולת מצרים הייתה קשורה במיוחד בגילוי הקדושה בעם ישראל, ולכן ההתגלות 
של קריעת ים סוף באה בצורת שנים־עשר גזרים, כנגד שנים־עשר שבטי ישראל. 
אבל ההתגלות האלוקית בגאולה העתידה תבטא את האחדות האלוקית הכוללת, 
ה'בקיעה'  ולכן  האלוקית,  האמת  בתוך  נכללים  הגלות  ומקומות  הגויים  גם  שבה 

האלוקית לעתיד לבוא קשורה ב"שבעה נחלים".

עֹוד ַהּיֹום ְּבֹנב. בחוץ לארץ קוראים בחג האחרון של פסח  את הפטרת "עוד 
היום בנוב לעמוד" )ישעיה י,לב(, שבה מתואר חזון אחרית הימים. למה באחרון של 
פסח דווקא? מפני שגאולת מצרים והגאולה האמיתית והשלמה הן שני שלבים של 

מהלך אחד. 
משה רבנו רצה שגאולת מצרים תהיה הגאולה השלמה, ולכן אמר לקב"ה: "ְׁשַלח 
ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח", וכוונתו הייתה: "שלח נא ביד משיח". ואולם בפועל הגאולה באה 
בשני שלבים — שלב אחד היה בגאולת מצרים, ומאז אנו צועדים לעבר הגאולה 
האמיתית והשלמה, שהיא סגירת המעגל והשלמתה של גאולת מצרים. רמז לכך 
טמון בפסוק )מיכה ז,טו( "ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". והלוא בני ישראל יצאו ממצרים 
ביום אחד! אלא יש כאן באמת שני ימים — יום גאולת מצרים ויום הגאולה העתידה, 

ושני הימים האלה הם "ימי צאתך מארץ מצרים".
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לעגלונו.  מענדל  ר'  אמר  לדרך",  נצא  "בוא 
וגם  חופניים,  מלוא  קדושה  ונשאב  לרבי  "ניסע 
אתפוס שם את בעלי החוב שלי, הנמנעים מלפגוש 

אותי כל ימות השנה".

אך  שכטר,  היה  מענדל  ר'  של  משפחתו  שם 
קומנשטי  הכפר  על שם  קומנשטר,  כינוהו  הכול 
בכפר  התגורר.  שבו  ברומניה,  סוצ'בה  שבאזור 
היו  הן  אך  בלבד,  יהודיות  משפחות  עשרים  חיו 
מגובשות וקהילתיות. לא בכדי נקרא הכפר 'ארץ 
אורח  ניהלו  הכפר  יהודי  שכן  הקטנה',  ישראל 

חיים חסידי עשיר.

פרנסתם התבססה בעיקר על תעשייה ומסחר. 
לייצור  מזקקה  הייתה  מענדל  ר'  של  בבעלותו 
בטיבה  נודעה  תוצרתה  חריפים.  משקאות 
והיא שּווקה לבעלי בתי מזיגה בכפרי  המשובח, 

האזור, רבים מהם יהודים.

כדרכו של עולם, בין לקוחותיו של ר' מענדל 
בתי  פנים.  להם  האיר  לא  שמזלם  כאלה  היו 
המזיגה שניהלו לא הניבו רווחים גדולים, ולעיתים 
קנו  את המשקאות  ההכנסות.  על  עלו  ההוצאות 
מר' מענדל בהקפה, ובבוא עת הפירעון לא היה 

בידם לשלם את חובם.

בעלי החוב האלה התביישו להראות את פניהם 
בו.  מלפגוש  להתחמק  וניסו  מענדל,  ר'  לפני 
בחייהם  להמשיך  יכלו  וכך  בהם,  דחק  לא  הוא 

השגרתיים.

יהודי  כאשר  החגים,  חודש  בהתקרב  ואולם 
רבי  של  בצילו  להסתופף  נוסעים  היו  האזור 
היו  ויז'ניץ,  שושלת  מייסד  הגר,  מנחם־מענדל 
בעלי החוב נאלצים לפגוש את ר' מענדל ברצונם 

או שלא ברצונם.

מבחינה  הייתה  מענדל  ר'  של  החדה  עינו 
כשהיה  הצידה.  לו  קורא  היה  והוא  מהם,  באחד 
בטוח שאיש אינו שומע את שיחתם היה מעמיד 
ולא  סחורה  "קונים  ברוגז:  ואומר  כעוסות  פנים 

משלמים?! כך מתנהגים?!".

ור'  בבושה,  ראשו  את  מרכין  היה  החוב  בעל 
שאינך  דיי  "לא  בדבריו:  ממשיך  היה  מענדל 
משקאות  וקונה  הולך  אתה  חובך,  את  משלם 
מהמתחרים שלי?! וכי זו צורת התנהגות ראויה, 
לפנות אל המתחרים שלי כאשר אינך משלם את 

חובך לי?!".

המזיגה  בית  לבעל  תוכחתו  את  שסיים  לאחר 

אליי  בוא  החג  "אחרי  ואומר:  רגע  מהרהר  היה 
המשקאות  את  הדין  משורת  לפנים  לך  ואתן 
שאתה זקוק להם. אולי הפעם יעזור לך הקב"ה, 
וכשהעסקים יצליחו, תוכל להחזיר גם את החוב 

הקודם".
שעסקיו  חוב  בעל  בכל  מענדל  ר'  נהג  כך 
המזיגה  בתי  בעלי  היו  ההצעה  למשמע  כשלו. 
סחורה.  ממנו  לקחת  וחוזרים  לב,  בחפץ  נענים 
המשקאות שנתן להם בהקפה סייעו לרבים מהם 
להיחלץ מהמשבר שאליו נקלעו ולהחזיר את בית 

העסק שלהם לרווחיות.

אך היו מי שגם ההזדמנות החוזרת לא הועילה 
כי  ר' מענדל,  להם. הללו חזרו בבושת פנים אל 
כבר ידעו שהם עתידים להינזף אם ינסו ללכת אל 

מתחריו.

כך",  סתם  סחורה  לך  לתת  אוכל  לא  "כעת 
היה ר' מענדל אומר לאותו יהודי במבט חמור. 
"הפעם תצטרך להביא לי שטר שבו אתה מתחייב 
להשיב את חובך. זאת ועוד, על השטר תצטרך 

לחתום לצידך גם זוגתך".

מובן שהדרישות האלה היו חסרות משמעות, 
יכולת להחזיר את חובו, אין  שכן אם אין לאיש 
שום תועלת בחתימתה של רעייתו על שטר החוב 

חסר הכיסוי...

בתי  לבעלי  גורם  מענדל  ר'  היה  כך  אבל 
בפעם  אליו  לבוא  בנוח  לחוש  העניים  המזיגה 
מסרו  הללו  בהקפה.  סחורה  ולקבל  הרביעית 
לידיו את שטר החוב, שעליו מתנוססות חתימות 
שני בני הזוג, ור' מענדל היה נוטל אותו בארשת 

פנים רצינית ומכניסו למגירת שולחנו.

המזיגה  בית  לבעל  לספק  הוסיף  מענדל  ר' 
הכושל משקאות ביד רחבה, שהרי ברשותו 'שטר 
בבוא  ישולם  התשלום  כי  המבטיח  התחייבות' 

העת...

בעצמו  ללכת  מענדל  ר'  נהג  פסח  בערב 
באפיית  בגופו  ולהשתתף  המצות,  למאפיית 
מצות המצווה. קודם צאתו היה מוציא ממגירת 
שהחתים  ההתחייבות'  'שטרות  כל  את  שולחנו 
היה  הוא  השנה.  במשך  העניים  הסוחרים  את 
את  מתוכה  ובורר  במהירות,  הערימה  את  סוקר 
השטרות שחותמיהם היו עניים, שאין באפשרותם 
שם  היה  השטרות  ערימת  את  החוב.  את  לפרוע 

בכיסו ויוצא למאפייה.

בו  בערה  והאש  כראוי  הוסק  שהתנור  לאחר 
במלוא העוצמה, היה ר' מענדל תופס את חבילת 
תוך התנור  ומשליך אותה בשמחה אל  השטרות 
הבוער. רק אחרי שהאש הייתה מכלה לגמרי את 
מתחיל  היה  אפר  לערימת  נהפכו  והם  השטרות 

באפיית המצות.

רבו של ר' מענדל, ה'צמח צדיק' מוויז'ניץ, היה 
מענדל",  ר'  של  מצה  בכזית  אני  "מתקנא  אומר: 
ואף היה מורה לחסידיו לטעום מן המצות הללו.

אומר,  האדמו"ר  היה  חסידים",  שני  לי  "יש 
מענדל  ר'  לקבל.  יודע  והשני  לתת  יודע  "אחד 

מקומנשטי הוא האחד שיודע לתת"...
)על־פי 'אז נדברו'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

כשהיה בטוח שאיש אינו 
שומע את שיחתם היה 
מעמיד פנים כעוסות 
ואומר ברוגז: "קונים 

סחורה ולא משלמים?! כך 
מתנהגים?!"

שיחת השבוע מגיע 
 ישירות אליכם!

עכשיו יש לכם 
 האפשרות 

להזמין מארז עלוני 
'שיחת השבוע', 

שיגיע אליכם מדי 
שבוע עד הבית.

הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770

שטרות בתנור המצות



'סעודת משיח' השנה
שאלה: כיצד עורכים השנה 
את 'סעודת משיח' בשביעי 
של פסח שחל בערב שבת? 

את  עורכים  לארץ  בחוץ  תשובה: 
של  השמיני  ביום  האחרון,  בחג  הסעודה 
פסח,  שיחול השנה בשבת קודש. בארץ 
היינו  פסח,  של  בשביעי  אותה  עורכים 

ביום שישי.
בתחילת חג הפסח אנו עוסקים ביציאה 
של  האחרונים  בימים  ואילו  ממצרים, 
בקריעת  מצרים  יציאת  כשנשלמה  החג, 
השלמה  לגאולה  מתכוננים  אנו  סוף,  ים 
בארבע  ישראל  את  משקה  הקב"ה  שבה 
כוסות של נחמה. לכן נוהגים לאכול מצה 
בסעודה זו ולשתות ארבע כוסות יין )או 
האמונה  את  ולחזק  טבעי(,  ענבים  מיץ 
והציפייה לגאולה השלמה, ואת השמחה 

לקראתה.
חל  פסח  של  שביעי  שהשנה  מכיוון 

זו  וסעודה  ביום שישי, ערב שבת קודש, 
רצוי  מנהג,  אלא  מצווה'  'סעודת  אינה 
להקדים את תפילת מנחה, ולהתחיל את 
לסיים  יש   .16:30 השעה  לפני  הסעודה 
אותה לפני שקיעת השמש, בשעה 19:14 
'פורס  בכניסת שבת  הנוהגים  ויש  בת"א, 
לפני  אותה  יסיימו  )נשים  ומקדש'  מפה 
כי   ,)18:55  — בת"א  הנרות,  הדלקת  זמן 
משעה זו ואילך אסור לאכול בלי קידוש 

של שבת.
מפני  ובפרט  זו,  לסעודה  כהשלמה 
הרבי  הציע  זו,  שנה  בקביעות  המגבלות 
ביום  למחרת,  גם  לחגוג  מליובאוויטש 
ולהמשיך  השלישית,  בסעודה  השבת, 
ולהוסיף אז באופן של "כפליים לתושייה" 
את השמחה והעניינים של 'סעודת משיח' 
)כפי שהרבי נהג להשלים התוועדויות של 

חגים וימי שמחה בשבת שלאחריהם(.
 מקורות: שו"ע אדמו"ר הזקן סי' רמט ס"ה־ז. 
סה"ש תנש"א ח"א עמ' 444. לקוטי שיחות חכ"ב 
עמ' 218. התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 76.

רציתי לשאול

 איך אפשר לצפות באמת לביאת המשיח 
כאשר עובר עוד יום ועוד יום ועדיין לא בא?

ציפייה  על  לשמור  קל  לא  באמת 
ימים  שעוברים  בשעה  לגאולה  דרוכה 
מתמהמהת.  הגאולה  ועדיין  ושנים 
כאלה  במצבים  בני־אדם  של  טבעם 
למעט  כדי  הציפייה,  רמת  את  להוריד 

את האכזבה.
לגאולה  לצפות  נדרש  יהודי  אבל 
למרות הכול. חכמינו אומרים שזו אחת 
לעולם  בבואו  נשאל  שאדם  השאלות 
שלוש  לישועה?".  "ציפית   — האמת 
בתפילה  אומרים  אנחנו  ביום  פעמים 
"לישועתך קיווינו כל היום". הדגש כאן 
בלבד,  יום  בכל  איננה  שהציפייה  הוא 
של  ורגע  רגע  בכל   — היום'  'כל  אלא 

היום.
רבות:  פעמים  אותי  שואלים  אנשים 
המשיח?  איפה  הגאולה?  איפה  נו, 
ללידה.  נמשלה  שהגאולה  משיב  ואני 
לעיתים קורה שהלידה מתעכבת. האם 
משום כך יפסיקו לצפות לה? להפך, כל 
יום שעובר מגביר את הציפייה שהיום 

זה יקרה.
תבוא.  שהגאולה  ספק  לנו  אין 

בליבנו  מחזקות  דווקא  שחלפו  השנים 
קרובה  היא  שעכשיו  הציפייה  את 
יותר  עוד  להעצים  צריך  ולכן  מאוד, 
הציפייה  ואת  בגאולה  האמונה  את 

לקראתה.
אבל באמת זו עבודה, כי בדרך הטבע 
אותה,  ללבות  עלינו  נחלשת.  הציפייה 
כשם שמלבים מדורה — מכניסים לתוכה 

כל הזמן עוד ועוד חומרי בעירה. 
בגאולה,  האמונה  על  לדבר  צריך 
אדבר":  כי   — "האמנתי  בבחינת 
מתחזקת.  האמונה  זה,  על  כשמדברים 
חיים  ואז  הגאולה,  מהי  ללמוד  צריך 
שיחותיו של  וכמובן,  הנושא.  את  יותר 
אמונה  מלאות  מליובאוויטש  הרבי 
שלומד  ומי  הקרובה,  בגאולה  לוהטת 

אותן סופג את הלהט וההתלהבות.
עת  הוא  פסח  של  האחרון  החג 
ב'סעודת  ובמיוחד  מיוחדת,  רצון 
להגביר  הזמן  זה  החג.  בסוף  משיח', 
לגאולה  שנזכה  בתקווה  הציפייה,  את 
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 ְסִליָחה, 
ִאַּבְדָּת ַמֶּׁשהּו?

ַחג  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַּבּיֹום  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו 
ְוָעַבר  ָחַלף  ַהֶּזה  ַהֶּנְהָּדר  ַהַחג  ַהֶּפַסח. 
עֹוד  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ָרִצינּו  ָּכל־ָּכְך!  ַמֵהר 

ְּדָבִרים ַרִּבים ְוֹלא ִהְסַּפְקנּו.

ֶׁשָהָאָדם  קֹוֶרה  ַהּיֹום־יֹום  ְּבַחֵּיי  ַּגם 
ִלְלֹמד  ָרָצה  הּוא  הּו.  ַמּׁשֶ ַמְחִמיץ 
ְּדָבִרים ְמֻסָּיִמים ְוֹלא ִהְסִּפיק. הּוא ָרָצה 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ְוֹלא ִהְצִליַח. ֵיׁש ָיִמים 
ְוִלְכאֹוָרה  ְלִאּבּוד,  ָלנּו  ֶׁשָהְלכּו  ְוָׁשעֹות 

ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים עֹוד ִלְמֹצא אֹוָתם.

ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְוָהְלכּו 
ָקִדיָמה,  ֶׁשָהְלכּו  ְׁשָבִטים  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר, 
ְוָהָיה  ַהֶּדֶרְך,  ְּבֶאְמַצע  ֶׁשָהְלכּו  ְׁשָבִטים 
ֶזה  ָּיָרה.  ַּבּׁשַ ַאֲחרֹון   — 'ְמַאֵּסף'  ֵׁשֶבט 
ֶבט ַהֶּזה ָהָיה ַּתְפִקיד  ָהָיה ֵׁשֶבט ָּדן. ַלּׁשֵ
ְמֻיָחד — ֶלֱאֹסף ֶאת ָּכל ָהֲאֵבדֹות ֶׁשָּנְפלּו 
ָבִטים ָהֲאֵחִרים. ָּכל ִמי ֶׁשִאֵּבד  ִלְבֵני ַהּׁשְ
ָּדן  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶאל  הֹוֵלְך  ָהָיה   — הּו  ַמּׁשֶ

ּוְמַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ָהֲאֵבָדה.

ְּכמֹו  הּוא  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהַחג 
ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּמֲחִזיר  יֹום  ֶזה  ָּדן.  ֵׁשֶבט 
ִהְסַּפְקנּו  ֶׁשֹּלא  ָמה  ָּכל  ָהֲאֵבדֹות. 
ַלֲעׂשֹות ַּבַחג — ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִלים 

ּוְלַתֵּקן ַּבַחג ָהַאֲחרֹון.

ֶׁשּבֹו  ֻמְפָלא,  ְזַמן  הּוא  ַהֶּפַסח  ַחג 
ֵמַהַּמָּצה.  ּוְצִניעּות  ֲעָנָוה  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו 
'ָלֵצאת  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה  ַּבַחג 
ִמִּמְצַרִים' — ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמָּכל ַהְּדָבִרים 
ּוְלַנֵּצל  אֹוָתנּו,  ּוַמְגִּביִלים  ַה'ּכֹוְלִאים' 
ַלֲעבֹוַדת  ֶׁשָּלנּו  ַהְּיכֹולֹות  ָּכל  ֶאת 
 — הּו  ַמּׁשֶ ֶהְחַמְצנּו  ֲעַדִין  ְוִאם  ַהּבֹוֵרא. 

ַהַחג ָהַאֲחרֹון הּוא ַהְּזַמן ְלַהְׁשִלים.

ַּגם ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא 'ַהְּמַאֵּסף'. ֲאַנְחנּו 
ַהָּגלּות  ְּתקּוַפת  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ַּתְפִקיֵדנּו  ַלְּגֻאָּלה.  ָהִראׁשֹון  ְוַהּדֹור 
ָעׂשּו  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ָמה  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִלים 
ֶאת  ּוְלָהִביא  ַהּקֹוְדִמים  ַהּדֹורֹות  ְּבֵני 
ְּבָקרֹוב  ֵלָמה  ְוַהּׁשְ ָהֲאִמִּתית  ַהְּגֻאָּלה 

ַמָּמׁש.

)על־פי התוועדויות תשמ"ב, כרך ג, עמ' 1280(

ַּתְקִציר: ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ִמְתַּגֵּנב ַהֶּמֶלְך לּוִאי ַהְּתִׁשיִעי ִלְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים, ְּכֶׁשָּפָניו ְמֻכּסֹות ְּבַבְרָּדס ָׁשֹחר. הּוא 
נֹוָכח ְּבמֹו ֵעיָניו ְּבִקּיּוָמם ֶׁשל ַה'ְּכָׁשִפים', ַאְך ַּגם זֹוֶכה ְלֶהְסֵּבר ֵמִניַח ֶאת ַהַּדַעת ִמִּפיו ֶׁשל ַרִּבי ְיִחיֵאל.

ִניקֹוָלס ּדֹוִנין ָהָרָׁשע
ְוִהִּביט  ַהְּקדֹוׁשֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ְלָנִביא  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ָּדָמה  הּוא  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיֵני  ַּבַחּלֹון. 
צֹוֶפה  ְּכמֹו  ְּבֶׁשֶקט,  ָאַמר  יֹום",  ָיבֹוא  "עֹוד  ָקדּום. 
ֵאִדיסֹון  ּתֹוַמס  ָיקּום  ֵעת  ָקִדיָמה,  ָׁשָנה  ְׁשַבע־ֵמאֹות 
ׁשּוב,  ָאַמר  יֹום",  "ָיבֹוא   — ַהַחְׁשַמל  ּכֹוַח  ֶאת  ִויַגֶּלה 
ּבֹו.  ְוִיְׁשַּתְּמׁשּו  ַהֶּזה  ַהּכֹוַח  ֶאת  ְיַגּלּו  "ּוְבֵני־ָהָאָדם 
ְלַעְצִמי  ַמְרֶׁשה  "ֲאִני  ְיִחיֵאל,  ַרִּבי  ִחֵּיְך  ֵּביְנַתִים", 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכָבר ַעְכָׁשו, ְלֹצֶרְך ְּתאּוָרה ַּבַּלְיָלה, ְוֵכן 
ַהְרָּתַעת  ְלֵׁשם  ֶׁשִהְמֵצאִתי,  ְמֻחָּכם  ַמְנָּגנֹון  ְלַהְפָעַלת 
ְנָעִרים ׁשֹוָבִבים ִּבְלַבד. ֹלא ְּכֵדי ְלַהְפִעיל אֹותֹו ֶנְגְּדָך, 

ָחִליָלה, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך"...

"ּוָמה ֵּפֶׁשר ַהְּמנֹוָרה ַהּזֹו?", ִהְבִחין ַהֶּמֶלְך ִּפְתאֹום 
ִּבְמנֹוַרת ֶּכֶסף ֲעִדיָנה ַּבת ְׁשמֹוָנה ָקִנים, ֶׁשָעְמָדה ַעל 
ָּדה. "ַּגם ִהיא ְמִאיָרה ְּבִלי ֵאׁש, ְּבֶאְמָצעּות אֹותֹו  ַהּׁשִ

ּכֹוַח ִמְסּתֹוִרי?".

ַמְדִליִקים  ֲאַנְחנּו  ְיִחיֵאל. "אֹוָתּה  ַרִּבי  ָצַחק  "ֹלא", 
ְּבֵאׁש  ּוִבְפִתילֹות —  ַזִית  ְּבֶׁשֶמן  ְּבָׁשָנה,  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה 

ְרִגיָלה".

ְוַרִּבי  ָיִמים ַּדְוָקא?", ָּתַמּה ַהֶּמֶלְך,  "ַמּדּוַע ְׁשמֹוָנה 
ְמֻיֶחֶדת  ְּבִׁשיָטה  זֹו דֹוֶלֶקת  ֶׁשְּמנֹוָרה  לֹו  ִּגָּלה  ְיִחיֵאל 
ָׂשִמים  ְּכלֹוַמר,  ְׁשמֹוָנה".  יֹוְצִאים  "ֵמֶאָחד  ֶׁשִּנְקֵראת: 
ִהיא  ְוָאז   — ֶאָחד  ְליֹום  ֶׁשַּמְסִּפיָקה  ְּבַכּמּות  ֶׁשֶמן  ָּבּה 
ִּפּתּוַח  עֹוד  ָיִמים!  ְׁשמֹוָנה  ְּבֶמֶׁשְך  ְּבֶרֶצף  ּדֹוֶלֶקת 

ְמֻׁשְכָלל ֶׁשל ַהּכֹוַח ַהִּמְסּתֹוִרי...

• • •

ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשִּסֵּפר  ַהּמּוֵזאֹון  ִּבְמַנֵהל  ִהַּבְטִּתי 
ְׂשָפַתי,  ֶאת  ָחַׁשְקִּתי  ּוְבֹקִׁשי  ְּתִמיָמה,  ֶּבֱאמּוָנה 
ִמְּלִהָּפַתח ַּכֹהֶגן ְּבִחּיּוְך ָרָחב. ֵאיֶזה ֶמֶלְך ִטֵּפׁש, לּוִאי 

ֵנס  ַעל  לֹו  ִסֵּפר  ְיִחיֵאל  ֶׁשַרִּבי  ֶמׁש  ַּכּׁשֶ ָּברּור  ֶזה! 
ִהְתַּבְלֵּבל  ְוהּוא  ַהִּמְקָּדׁש,  ִּבְמנֹוַרת  ֶׁשֵאַרע  ַהֲחֻנָּכה 
ְוִיֵחס ֶאת ַהֵּנס ַלֲחֻנִּכָּיה ֶׁשָּלנּו... ּוְׁשטּות זֹו ֲחקּוָקה ַעד 
ַהּיֹום ְּבלּוַח ַהָּזָהב ֶׁשַּבּמּוֵזאֹון! ֶּפֶלא ֶׁשֵהם רֹוִאים ָּבּה 

ֶפת? ֲחֻנִּכַּית ְקָסִמים ְמֻכּׁשֶ

ֵלב  ָׂשם  "ֲאִני  ְּבִרּכּוז.  ִּבי  ִהִּביט  ַהּמּוֵזאֹון  ְמַנֵהל 
ֵמֵהיָכן  "ֵהַבְנָּת  ִצֵּין.  ְּבֵעיֶניָך",  ֵחן  מֹוֵצא  ֶׁשַהִּסּפּור 
ּוְבֵכן,  ִמָּפִריז?  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶאת  ַהְּתִׁשיִעי  לּוִאי  ִהִּכיר 
ְלָמֳחַרת אֹותֹו ַלְיָלה ִסֵּפר לּוִאי ַהִּנְרָעׁש ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 
ְוָחַזר  ַהִּסּפּור  ַהַּמֲעִׂשי, ָׁשַמע ֶאת  ִפיִליּפ  ְלָבָניו.  ַהֶּזה 
ְלִעּסּוָקיו. ְלֻעָּמתֹו, ַז'אן ָהַעְצָלן ֹלא ָׁשַכח ֶאת ַהִּסּפּור 
ְּבִקְנָאה  ָהיּו  ַהָּכלֹות ְנׂשּואֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ְוַעְכָׁשו,  ַהֶּזה. 
ְלִהְׁשַּתְעֵׁשַע  ֵהֵחל  הּוא  ַהְּמלּוָכה,  ֵּכס  ֶאל  ָמָרה 
ִּבְרִצינּות ָּבַרְעיֹון, ְלַהִּניַח ֶאת ָידֹו ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה ַּבֲעַלת 
ָאִחיו  ֶאת  ְּבֶעְזָרָתּה  ּוְלַנֵּצַח  ַהִּמְסּתֹוִרִּיים,  ַהּכֹוחֹות 

נּוא. ַהּׂשָ

ִאי־ֶאְפָׁשר  ַאַחת.  ִמְּבָעָיה  ֻמְטָרד  ָהָיה  ֶׁשַּז'אן  ֶאָּלא 
ְוֶזה  ְיִחיֵאל,  ַרִּבי  ֶאת  ִלְפֹּגׁש  ְּבִלי  ַלֲחֻנִּכָּיה  ְלַהִּגיַע 
ְמֻסָּכן...  ִמְפָּגׁש  ִלְהיֹות  ָעלּול 
ְיַוֵּתר  ֹלא  ַוַּדאי  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
"ִאם  ְקָרב.  ְּבִלי  ֲחֻנִּכָּיתֹו  ַעל 
ַהּכֹוחֹות  ֶאת  ֶנְגִּדי  ַיְפִעיל  הּוא 
ַהִּמְסּתֹוִרִּיים ֶׁשּלֹו, ֲאִני ָאבּוד!", 
ָזַכר  הּוא  ְּבַפַחד.  ַז'אן  ִהְרֵהר 
ֶׁשל  ַהַּמר  סֹופֹו  ֶאת  ֵהיֵטב 
ֶׁשֵהֵעז  ּדֹוִנין,  ִניקֹוָלס  ַהּמּוָמר 
ְּבַרִּבי  ְּבֻחְצָּפה  ְלִהְתָּגרֹות 

ְיִחיֵאל...

ִּבְפִגיָׁשה  ִהְתִחיל  ַהֹּכל 
ִעם  ִניקֹוָלס  ֶׁשָּיַזם  ְמֻיֶחֶדת 
ַהְּתִׁשיִעי.  ְּגֵרגֹוִרי  ָהַאִּפיְפיֹור 
ְיהּוִדי",  ָהִייִתי  ְלַצֲעִרי,  "ַּפַעם, 
ַמִּכיר  "ַוֲאִני  ָלַאִּפיְפיֹור,  ִסֵּפר 
ֲאִני  ַה'ַּתְלמּוד'.  ֶאת  ֵהיֵטב 
ִּבּטּוִיים  ָמֵלא  הּוא  ְלָך:  אֹוֵמר 
ִלְׂשֹרף  ַחָּיִבים  ַהַּנְצרּות;  ֶנֶגד 

אֹותֹו!".

ַהָּנָקם  ְצֵמא  ַּבִּטיּפּוס  ַּבֲהָנָאה  ִהִּביט  ָהַאִּפיְפיֹור 
ָּכְך;  ְסָתם  ִלְׂשֹרף  ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר  יֹוֵדַע  "ַאָּתה  ֶׁשְּלָפָניו. 
ִמן  ַאָּתה  ַהְּיהּוִדים.  ִעם  ִרְׁשִמי  ִוּכּוַח  ְלַאְרֵּגן  ָצִריְך 
ַהְּסָתם ְמַנֵחׁש ִמי ִיְתַיֵּצב מּוְלָך: ָהַרב ַהָּגדֹול ֶׁשָּלֶהם, 

ַרִּבי ְיִחיֵאל. ֵאיְנָך חֹוֵׁשׁש ֶׁשַּתְפִסיד?".

ַהְּיִחיָדה  ָהְיָתה ְּתגּוָבתֹו  ַּגֲאָוה ּובּוז, זֹו  ִחּיּוְך ָמֵלא 
ֶׁשל ִניקֹוָלס. הּוא ֹלא ָחַׁשׁש ֵמֶהְפֵסד, ְוהּוא ָיַדע ֵהיֵטב 

ַמּדּוַע...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ַּבֲחזֹון ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיהּו ֶנֱאַמר: 
"ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש". ַּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמַׁשל 

ְלִכְבָׂשה ַאַחת ַהֻּמֶּקֶפת ִׁשְבִעים ְזֵאִבים.

ַהֶּכֶבׂש ֶׁשְּבֵני־ָהָאָדם ְמַגְּדִלים ִנְקָרא 'ֶּכֶבׂש 
ְוֶצֶמר.  ָחָלב  ָּבָׂשר,  ָלנּו  ְמַסֵּפק  הּוא  ַהַּבִית'. 
הּוא ַּבַעל־ַחִּיים ָׁשֵקט ְונֹוַח, ֲאָבל ְּכֶׁשַּמְרִּגיִזים 
ִּבְנִגיחֹות  ְּבֵני־ָאָדם  ִלְתֹקף  ָעלּול  הּוא  אֹותֹו 

ְּבֹראׁשֹו ֶהָחָזק.

ַהִּפְרִאי.  ַּבֶּטַבע  ַהַחִּיים  ַּבר,  ִּכְבֵׂשי  ַּגם  ֵיׁש 
ַהֶּכֶבׂש ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר הּוא 'ַהֶּכֶבׂש ָהַאְרָּגאִלי', 
ַהְּמֻכֶּנה ַּגם 'ֶּכֶבׂש ֶהָהִרים'. ָּגְבהֹו ַמִּגיַע ְליֹוֵתר 
ִמֵּמֶטר ּוִמְׁשָקלֹו ְלֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ִקילֹוְגָרם. 
ּוָמצּוי  ּוְבִטיֵּבט  ַהִהיָמָלאָיה  ְּבָהֵרי  ַחי  הּוא 

ְּבַסָּכַנת ַהְכָחָדה.

ֵיׁש  ֵעֶדר  ְּבָכל  ַּבֲעָדִרים.  ַחִּיים  ַהְּכָבִׂשים 
הֹוְלִכים  ַאֲחָריו  'ַמְׁשּכּוִכית'.  מֹו  ֶׁשּׁשְ ַמְנִהיג, 
ֵאיְך  ֲאָבל  ִעֶּוֶרת.  ְּבַצְיָתנּות  ַהְּכָבִׂשים  ָּכל 

ַהַּמְנִהיג יֹוֵדַע ְלָאן ָלֶלֶכת? 

ְּכָבִׂשים  ֵיׁש  ְמאֹוד:  ְמַעְנֶיֶנת  ּתֹוָפָעה  זֹו 
ֲאזֹוֵרי  ּוְמַחְּפִׂשים  ֵמָהֵעֶדר  ַהִּמְתַרֲחִקים 
ָהֵאֶּלה  ַהְּכָבִׂשים  יֹוֵתר.  טֹוִבים  ִמְרֶעה 
ּבֹוְדִדים  ִּבְהיֹוָתם  ִּכי  ַעְצָמם,  ֶאת  ְמַסְּכִנים 
ְּכֶׁשֵהם  ֲאָבל  אֹוָתם,  ִלְתֹּפס  ְלטֹוְרִפים  ַקל 
יֹוֵתר,  טֹוִבים  ִמְרֶעה  ְמקֹומֹות  מֹוְצִאים 
ַהָּדָבר ֵמיִטיב ִעם ָהֵעֶדר ֻּכּלֹו. ַהַּמְנִהיג עֹוֵקב 
ְּכַדאי  ִאם  ּובֹוֵדק  ָהֵאֶּלה  ַהְּכָבִׂשים  ַאֲחֵרי 

ְלהֹוִביל ֶאת ָהֵעֶדר ַאֲחֵריֶהם.

ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים 'ִּכְבָׂשה ִטְּפָׁשה'. ֶזה ַמָּמׁש 
ֵהן  ְמאֹוד.  טֹוב  ִזָּכרֹון  ַלְּכָבִׂשים  ָנכֹון.  ֹלא 
ים ְּכָבִׂשים ּוְבֵני־ ְמֻסָּגלֹות ִלְזֹּכר ְלָפחֹות ֲחִמּׁשִ

ָאָדם ׁשֹוִנים ּוְלַזהֹות אֹוָתם ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים!

ַעל־ ֵּביֵניֶהן  ְמׂשֹוֲחחֹות  ַאף  ַהְּכָבִׂשים 
ִּכְבָׂשה  ִאם  ְמֻסָּיִמים.  קֹולֹות  ַהְׁשָמַעת  ְיֵדי 
חֹוָלה, ִהיא ְּתַטֵּפל ְּבַעְצָמּה ְוֹתאַכל ְצָמִחים 
יֹוַדַעת  ִהיא  ֵאיְך  אֹוָתּה.  ְלַרֵּפא  ֶׁשְּבכֹוָחם 
זֹו  ְרפּוִאּיֹות?  ְסֻגּלֹות  ּבֹו  ֵיׁש  ֶצַמח  ֵאיֶזה 

ַמָּתָנה ֶׁשַהּבֹוֵרא ָנַתן ַלִּכְבָׂשה.
 ֲהָלָכה

ְּבָׁשבּוַע

ַאֲחֵרי ַהֶּפַסח ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמ'ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו 
ַהֶּפַסח'. ֲחִטיִפים ַהְּמצּוִיים ַּבֲחנּות ֶׁשְּבָעֶליָה ֹלא ָמַכר 

ֶאת ֶהָחֵמץ — ָאסּור ְלָאְכָלם. ָצִריְך ְלַחּכֹות ֶׁשַּיִּגיַע 
ַלֲחנּות ְמַלאי ָחָדׁש ֶׁשל ֲחִטיִפים, ְוַרק ָאז ֻמָּתר 

ִלְקנֹות אֹוָתם.
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חֹוָרה ַעל ָרִציף ָהֶרֶכב,  ל ַהּסְ ל ַהְחָלָטה ִלְנֹטשׁ ֶאת ּכָ ֵרָרה, ר' יֹוֵסף ֵלִוי ָחִגיז ְמַקּבֵ ֵלית ּבְ ְקִציר: ּבְ ּתַ
ה ָאסּור ַלֲחלּוִטין.  ּזֶ ֶקף ּוַמְבִהיר ׁשֶ ָכל־ּתֹ ת. ָהָרִאיס מֹוֶחה ּבְ ּבָ ל ֶאת ַהּשַׁ ּלֹא ְלַחּלֵ ר ׁשֶ  ָהִעּקָ

ִאיר  ב ְלָהִבין - ָאסּור ְלַהׁשְ ה ַחּיָ ְיהּוד, ַאּתָ
ִבים  ּור ֵמֹראׁש! ַחּיָ ִלי ִאּשׁ ְסחֹוָרה ַעל ָהָרִציף ּבְ

ית.  ִלְפֹרק ְוִלְטֹען ּבֹו ְזַמּנִ

ר  י ַהְיׁשֵ ּלִ חֹוָרה ׁשֶ ל ַהּסְ י, ְזֹרק ֶאת ּכָ ּדִ ִמּצִ
ֵטין  ְרׁשְ ל ִזיְלּבֶ חֹוָרה ׁשֶ ַלִנילּוס... ַרק ֶאת ַהּסְ

ִאיר ַעל ָהָרִציף!  ׁשְ  ּתַ
ִנים ָוֹאֶפן! ׁשּום ּפָ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ  לֹא ֲאַחּלֵ

ָחָוואָג'ה יֹוֵסף, ַצר ִלי ְלַאְכֵזב אֹוְתָך, 
ָבִרים ַלִנילּוס -  ּזֹוֵרק ּדְ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ל ֹעֶנׁש  ֹזאת - ְמַקּבֵ ּמּות ּכָ ַטח ּכַ ּבֶ

ְמֻיָחד... ֵבד ּבִ  ּכָ

ה, ֲעֹזר ִלי! ׁשָ ַבּקָ ל עֹוָלם, ּבְ  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
א,  ם ֶאת ְרצֹוְנָך. ָאּנָ ל ְרצֹוִני ְלַקּיֵ ּכָ

ַרֵחם ָעַלי.

ב  ה ַחּיָ ַאּתָ

ִלְמֹצא 

ְתרֹון  ּפִ

ד!  ִמּיָ

אן  ב ִלי טֹוב, עֹוד ְמַעט ִיְהֶיה ּכָ ַהְקׁשֵ

ֶמֶרד! ָהֶעְגלֹוִנים עֹוְמִדים ְלִהְתּפֹוֵצץ 

ה  ן ִמּמָ ה יֹוֵתר ְמֻסּכָ
ַעם. ֶזה ַהְרּבֵ ִמּזַ

ב... ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ׁשֶ

 

ַהִּכְבָׂשה ָהרֹוְפָאה



לפעם  מפעם  "הצצתי  בו.  לקרוא 
דבר  כל  "אבל  מספר,  הוא  בספר", 
בא בעיתו. רבה של אילת, הרב יוסף 
לעת  מעת  אותי  פוגש  היה  הכט, 
ומקיים אצלי שיעורים, שבהם העניק 

לי טעימות מהתניא. 
אותי  אימץ  לחיפה,  "כשבאתי 
דב גינזבורג,  שליח חב"ד בעיר, הרב 
קביעות  לנו  הייתה  שבוע  ובכל 
בספר  ככל שהעמקתי  התניא.  בספר 
התחלתי להתרגש מפרויקט ההדפסה 

בים".
לעומקו.  הים  את  מכיר  הוא 
קטנים  לגלים  נחשף  ממוצע  "אדם 
משטח  הוא  הים  ומבחינתו  בים, 
"אנחנו  זלצמן.  מסביר  ושליו",  רגוע 
יותר  הרבה  לתופעות  נחשפים 
של  תופעה  יש  למשל,  מורכבות. 
לעלות  פתאום  יכול  הים  רוח.  מכות 
ולרדת, ולהיכנס פנימה לתוך הנמל, 

ואפילו לקרוע את החבלים". 

תופעה אלוקית כבירה
מאז  אותו  ריתק  סוף  ים  קריעת  של  הסיפור 
הוא  תיאור התורה,  קורא את  ומעולם. כשהוא 
מן  בני־אדם  שאולי  מיוחדים,  לפרטים  לב  שם 

השורה אינם מבחינים בהם: 
של  המשמעות  את  קלטתי  לאילת  "כשבאתי 
'רוח קדים' — רוח מזרחית יבשה מאוד. כשרוח 
נושבת, הסוסים מתקשים לדהור. כל מי  כזאת 
שרוכב על סוס יודע שברוח קדים יבשה הסוס 

מתקשה לנשום ומוטב שלא ידהר. 
למצרים  נתן  העולם  בורא  לעצמי:  "חשבתי 
איתות ברור מאוד באמצעות רוח הקדים )'ַוּיֹוֶלְך 
ה' ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה'( — שלא ירדפו אחרי 
בני ישראל, אבל הם המשיכו לרדוף ואבדו בים".

והוא מסיים: "היו במאים שניסו להמחיש את 
התופעה הפלאית של קריעת ים סוף, אבל אני, 
כמי שמכיר היטב את הים, יודע כי נשגב מבינתי 
הכבירה  האלוקית  התופעה  את  לדמיין  אפילו 

הזאת".

שיעורים באילת ובחיפה
זלצמן  הסתקרן  המודפס  הספר  את  כשקיבל 

חיים יהודיים

זלצמן ח מנדי  של  ייו 
בים.  מתנהלים   )69(
שימש  רבות  שנים 
אילת,  נמל  מנכ"ל 
מנהל  הוא  האחרונים  ובעשורים 
את נמל חיפה. שמו המלא 'מנדל', 
שם  על  נקרא  "אני  סבו.  שם  על 
אדמו"ר  שהיה  שלי,  הסבא־רבא 
חשוב באוקראינה", מקדים זלצמן 
שביעי  ערב  שמו.  את  להסביר 
קריעת  התרחשה  שבו  פסח,  של 
על  ממנו  לשמוע  ביקשנו  סוף,  ים 

החיבור של איש הים לאמונה. 
מקפיד  שהוא  אומר  זלצמן 
להניח תפילין בכל בוקר ולא יוותר 
לי  תהיה  אם  "גם  לעולם:  כך  על 
המדינה,  נשיא  עם  בבוקר  פגישה 
מאוד־מאוד  משהו  לי  יש  אם  וגם 
אוותר  לא   — היום  בתחילת  חשוב 
בטיסות  גם  התפילין.  הנחת  על 
אני  נוסע  אני  שאליו  מקום  ובכל 

התפילין  את  להניח  בלי  הבוקר  את  פותח  לא 
המהודרות שלי".

הדפסת תניא בים סוף
בימיו כמנכ"ל נמל אילת הופנתה אליו בקשה 
יוצאת דופן — להדפיס את ספר התניא בים סוף. 
יותר  ומאוחר  חב"ד,  מחסידי  באה  "הבקשה 
הבנתי שזו הייתה בקשה של הרבי. לא היה צריך 
למנכ"ל  כשמוניתי  כי  במיוחד,  אותי  לשכנע 
ולמעשה  מהרבי,  אישית  ברכה  קיבלתי  הנמל 

כבר 'חּוַילתי' לחסידות", הוא אומר ומחייך.
 ,)1988( תשמ"ח  בשנת  נערכה  ההדפסה 
במהלך כינוס ארצי של מנהלי בתי חב"ד בארץ. 
לא  שלנו  "לאוניות  קלה:  הייתה  לא  המשימה 
היה סיפון רחב להעלאת משאית ובה בית דפוס. 
הים  בדרום  צה"לי  תרגיל  נערך  אז  בדיוק  אבל 
העליון  כל החלק  את  והתבקשנו לגלח  האדום, 
פנימה  אוניות  למשוך  שתפקידה  גוררת  של 
הדפסת  לפני  יום  הסתיים  התרגיל  והחוצה. 

התניא, והגוררת בדיוק התאימה למשימה".

מנחם כהן

זלצמן: "חשבתי לעצמי: בורא העולם נתן 
למצרים איתות ברור מאוד באמצעות רוח 

הקדים — שלא ירדפו אחרי בני ישראל"

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770

שירת הים של מנהל הנמל

באושר עדמרגישים חג
פסח כשר ושמח עם...

דולר של הרבי בהתוועדות חסידית בחיפה

970.co.il צילום:"לא אוותר על הנחת תפילין בתחילת היום". זלצמן


