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הזדמנות מיוחדת:

יציאה ממצרים עכשיו!
מה הלחץ לצאת ממצרים?
ב“ה ,י“א ניסן ה׳תשכ“ג,
ברוקלין ,נ.י.
אל בני ובנות ישראל
בכל מקום ומקום
ה׳ עליהם יחיו
שלום וברכה!
חג הפסח שהוא היום הראשון והחג
הראשון לבני ישראל ,ראשון בזמן וראשון
בחשיבות – שכן תוכנו הוא הרי גאולת
ישראל והחילו להיות עם עצמאי המנהל
אורח חיים משלו לפי התורה ,מצוות וחגים
משלו וכד׳ –
יש בו ,לכן ,חשיבות מיוחדת לכלל
ישראל ולכל יחיד מישראל בכל זמן ובכל
מקום .משום כך כוללים גם הפרטים
הקשורים בחג הפסח ובמאורע יציאת מצרים
– משמעות מיוחדת כהוראת דרך בחיים
הישראליים הן ליחיד ,הן לרבים והן לכלל
כולו.

• • •
אחד הפרטים החשובים במאורע יציאת
מצרים הוא בכך שהוא אירע
הזה“ ,שפירושו ,לפי הסברת חכמינו זכרונם
לברכה ,כי בו ברגע ”שהגיע הקץ לא עיכבן
המקום כהרף עין“ .על כך באה ההוספה
שאם היו בני ישראל מאחרים את הרגע הזה
– היו מפסידים ,חס ושלום ,הם ,אנו ,בנינו
ובני בנינו – את גאולת מצרים ,לגמרי!

”בעצם היום

• • •

דבר זה בלתי מובן כלל :הרי כבר היו
עשרת המכות ,שהביאו לכך שהמצרים
גירשו את בני ישראל ממצרים – ,מה היה
הכרחי ,איפוא ,הפרט של ”כהרף עין“?
וכיצד מסתברת בכלל העובדה שאיחור
כהרף עין גורם לדחיית הגאולה לגמרי?
על כך מתוספת השאלה היסודית :מה
ההוראה הטמונה בסיפור התורה )=הוראה(
על ”בעצם היום הזה“?
הסברת הדבר:
”כיון שהגיע הקץ“ – מיד עם בוא
הרגע המתאים לשים קץ לטומאת מצרים
להחמיץץ אאתת
אסורר להחמי
הימנהה – אסו
ולהשתחררר הימנ
ולהשתחר
עין..
בכהרףף עין
אפילוו בכהר
ההזדמנותת אפיל
ההזדמנו

סכנת החמצת ההזדמנות לא היתה מצד
המצרים ,מחשש שמא יתחרטו ,כי אם –
שמא יימצאו מבני ישראל כאלה שיתחרטו,
מתוך אי רצון להניח את אורח החיים שאליו
הורגלו במצרים וללכת המדברה לקבל את
התורה.
ההוראה מכאן לכל אחד מישראל – איש
או אשה ,נער או זקן – היא:
משמעותה של ”יציאת מצרים״ בחיי יום
יום היא – ההשתחררות משעבוד האדם לגופו
ונפשו הבהמית ,מהשתעבדות לדרישות
והרגלים גופניים ומהסביבה החומרית .חרות
זו באה על-ידי הישמעות לקריאה הנצחית
של ה׳ ,אלקי אברהם יצחק ויעקב” :והוצאתי
אתכם מתחת סבלות  . .והייתי לכם לאלקים“
– המתבטאת )כבימי יציאת מצרים( בקבלת
התורה וקיום מצוותיה.

• • •
הקריאה היא נצחית .יציאת מצרים
חייבת להיות בכל יום ויום ,וכל יום הוא
בבחינת ”הגיע הקץ״ ומשמש שעת כושר
להישמע לקריאה.
אלא שישנם כאלה ”המתעכבים“,
ואת שעת הכושר שלהם הם דוחים לימים
הנוראים )ראש-השנה ויום-הכיפורים( ,או,
לכל היותר ,לשבתות וחגים .ואפילו מבין
אלה המזכירים ומקיימים את יציאת מצרים
בכל יום בשעת התפלה – נמצאים כאלה
המצמצמים אותה לתפלה בלבד ,ומחמיצים
את שעת הכושר שבמשך היום.
כבחיי היחיד כן הדבר בחיי הרבים
והכלל ,אלא שכאן שעת הכושר היא ,כמובן,
חשובה פי כמה וכמה.

• • •

שעת הכושר הבלתי רגילה וההזדמנות
המתדפקת לפתחנו עתה היא – העובדה
כי בחוגים רחבים ביותר ,וביחוד בחוגי
הנוער ,קיימת ,זה שנים מספר ,תנועת
התעוררות חזקה לשיבה אל מקורותינו
האמיתיים ,ובמקומות רבים ובפרטים רבים
ביותר – גם הגויים ”מגרשים“ את היהודים
”טומאתת מצר ם
האידיאולוגיהה ששלל טומא
ממןן הא ד אולוג
מצרים“
המודרנית..
המודרנית

לכבוד יום הולדתו של הרבי מליובביץ' ביום
שלישי השבוע ) 3באפריל( ,וחג הפסח
שמתחיל ביום שבת קודש הקרוב ,הננו
מדפיסים מכתב כללי מאת הרבי מליובביץ'
שכתב לקראת חג הפסח ,תשכ"ג ),(1963
ואקטואלי לימים אלו בצורה מיוחדת

חלק גדול של חוגים שהיו רחוקים
מיהדות – מחפשים את הדרך חזרה לתורה
ולמצוות ,וחלק גדול של חוגי תורה ומצוות
– מבקשים לחזק ולהעמיק את התקשרותם
והזדהותם עם התורה והמצוות.
פרט לאלה שזה שנים חדלו מלחשוב
בכלל – הרי המציאות עתה היא שכולם,
וביחוד בני הנוער ,לא רק שהנם מוכנים
לשמוע את האמת המלאה ,כי אם דורשים
שישמיעו לפניהם את האמת בשלמותה .אף
אלה שלעת עתה אינם מוכנים לקבל על עצמם
את כל המצוות בבת אחת ולשנות את אורח
חייהם בתפנית אחת – הנם ,אבל ,בשלים
במדה מספקת לשמוע את האמת הטהורה,
ללא פשרות ולא ”גזורה לפי המדה“ .הנסיון
הוכיח ,כי משהנוער בא במגע עם יהדות אמת
של תורה ומצוות – הרי הוא נמשך אליה וחלק
ניכר ביותר ממנו מתחיל להשתית את החיים
היום-יומיים בהתאם לה ,בתוספת ההחלטיות
והחיוניות שבהן מחוננים בני הנעורים.
בצער חייבים אבל לומר ,אשר למרות
שכבר שנים מספר שהתעוררות זו קיימת
– לא נוצלה ,לעת עתה ,שעת הכושר במדה
הראויה ,וגדול ביותר הצער עם ההיווכחות
ששעת כושר זו לא נוצלה כמעט לגמרי
על-ידי אלה הצריכים להיות המנהיגים
הרוחניים.

• • •

ויהי רצון מלפני השם-יתברך שכשם
שלאבותינו במצרים לא התעכבה יציאתם
אפילו כהרף עין ,ודבר זה הביא לגאולה
השלמה של הגוף ולגאולה שלמה של הנשמה
)על-ידי קבלת התורה ,שהיא היתה המטרה
וההשלמה של יציאת מצרים( – כך ינצל
כל אחד ואחת במדה מלאה את שעת הכושר
הבלתי רגילה של רגע זה ,לסייע לעצמו
ולזולת ,ולרבים ולכלל ,להשתחרר מכל
מי
מיני שעבודים ,ובעיקר ,מן הקשה שביניהם
ממןן הרעיון של ״נהיה ככל הגויים“ ולשוב
לת
לתורה ולמצוות במדה מלאה ביותר ,ותקויים
הה
ההבטחה ופסק הדין :״ישראל עושין תשובה
– ומיד הן נגאלין“ בגאולה האמיתית
והשלמה ע“י משיח צדקנו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

תן מתנה למלך
הרבי מליובביץ' ,הרב מנחם
מענדל שניאורסון ,מכונה בפי
רבים 'הרבי'.
השפעתו חוצה גבולות
וחומות בעם ישראל .רבנים
וגדולי-תורה ,מדינאים ואנשי
צבא מעריצים ומוקסמים
מאישיותו .נשיאים וראשי
מדינות התכתבו איתו ,אנשי
מדע ואמנים נקשרו אליו,
המוני יהודים ,מכל עדה ,חוג
ואורח-חיים ,רואים בו אישיות
מאחדת להתלכד סביבה.
הרבי מגלם בתוכו ,שילוב
מיוחד של תכונות ,שכל אחת
כשלעצמה ראויה להבלטה
ולהערכה .גאון עצום בכל חלקי
התורה .איש משכיל ביותר,
שמוכיח התמצאות אף בתחומי
המדע המודרני .כושר מנהיגות
נדיר ,המפיק מרבבות בני-אדם
את מלוא הפוטנציאל הגלום
בהם .איש חזון ,שיודע להעריך
נכון תהליכים בחיי עם ועולם.
אהבה עצומה לכל יהודי ויכולת
להתמסר לבעיותיו הקטנות של
האיש הפשוט .קסם אישי רב,
נועם הליכות ,הופעה מרשימה
ביותר ועיניים חודרות-לב.
הקב"ה העניק לדורנו נשמה
גדולה ומיוחדת זו דווקא בדורנו
המלא בקשיים ונסיונות ,על
מנת שדורנו יוכל להתמודד מול
אתגרי התקופה ,ילבה מחדש
את גחלת היהדות ויוביל את
עם ישראל והעולם כולו לגאולה
הקרובה לבוא.

יום הולדת
מנהיג מופלא זה ,נולד לפני
 110שנים ,בתאריך י"א בניסן

תרס"ב ) 18באפריל ,(1902
בעיירה ניקולייב שבאוקראינה.
הוריו של הרבי ,הצדיק
רבי לוי-יצחק והרבנית חנה
זכר-צדיקים-לברכה ,מהווים
המשך ישיר לשושלת המפוארת
של רבנים ואדמו"רים לבית
משפחת שניאורסון המעטירה.
שושלת שניאורסון ,לאורך
הדורות דאגו לעם ישראל בכל
מחשכי ההיסטוריה ,החל
מהמצב הכלכלי הירוד של
היהודים ,והעיקר – חיזוק כוחו
ועוצמתו הרוחני של העם ,על-
ידי ליכודו של העם סביב לימוד
התורה וקיום המצוות.

מתנת יום הולדת
השבוע ביום שלישי3) ,
באפריל( חל יום הולדתו ה110-
של הרבי.
זה הזמן לכל אחד ואחת
מאיתנו ,לתת מתנה לרבי,
ולהכיר בכך טובה ולהוקיר
תודה ,על פעולותיו הכבירות
עבור העם היהודי בכללו ,ועבור
כל אחד מאיתנו לכשעצמו.
שהשקיעה
כאישיות
את כל זמנה ומרצה לחיזוק
וביסוס היהדות בכל קצוות
תבל ,המתנה הטובה ביותר
שביכולתנו להעניק לרבי לרגל
יום הולדתו ,הינה התחזקות
אישית בקיום התורה והמצוות.
כל מצוה וכל מעשה טוב
ואף הקטן ביותר ,שאנו עושים,
הינם משמעותיים ,וביכולתם
להכריע את הכף ולזרז את
ביאתו של מלך המשיח שכולנו
מצפים עליו – במהרה בימינו
ממש.
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