
טו בשבט באופק 
כמידי שנה, מארגן מרכז חב"ד לדוברי עברית 
למבוגרים.   קהילתית  בשבט  ט"ו  מסיבת 

בתכנית: 
שבעת  מפירות  טעימה   > האילנות  שירת   >

המינים ומשמעותם  

< סודות הבישול - סדנת בישול  עם  הבשלנים 
חיים גולדנברג ותמי פרידמן                       
פרטים נוספים בקרוב.

SISTERHOOD ערב 
נשים עם אשלי 

ארגון הנשים שע"י מרכז חב"ד לדוברי עברית  
שמחים לבשר על קיום ערב נשים ובנות 

בנושא טיפוח ויופי הבלוגרית והיוטיוברית 
אשלי וקסמן בקשי 

יום חמישי ט' בשבט )25 בינואר(    
 7:30 בערב

דמי השתתפות $10
ההרצאה תעסוק ב; < איפור יומיומי ואיפור 
לערב * לייף סטייל * העצמה נשית * איפור 

בגיל העשרה-מה? כמה? ואיך

טו בשבט לילדים 
לילדי  בשבט  ט"ו  מסיבת  תתקיים  השנה  גם 
יארגנו  המסיבה  את  הישראלית.  הקהילה 
"סברס  עם  ביחד  עברית  לדוברי  חב"ד  מרכז 

טורנטו" .
זרעים  נטיעת   – ויצירה  מלאכה   < בתכנית: 

בעציצים מקושטים > שי לכל משתתף ועוד..
י"ב שבט) 28  ביום ראשון  המסיבה תתקיים 

בינואר(  בשעה 2:00 אחר צהריים.
עקבו אחר הפרסומים.   ■
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בטורונטו

מתוך החלל הריק תבוא הצמיחה
 

האמונה היהודית מאפשרת לנו להביט במציאות הנוכחית בעיניים אחרות.
המקורות מעניקים לנו נקודת-מבט, שצובעת את החלל שבו אנו שרויים בצבע

שוקע ה בארץ  ציבור  תקווה  ומלא  ופטימי 
וייאוש.  דכדוך  של  בתחושות   ויותר  יותר 
הכול  מתפורר,  שהכול  מתחושה  יותר  יש 
רקוב. אנשים שאכפת להם מהנעשה בארץ מתהלכים 
מעולם  בלילות.  נודדת  ששנתם  ומספרים  מודאגים, 
אבדן  של  מנהיגות,  העדר  של  כזה  במצב  היינו  לא  
אמון במערכות הציבוריות, של שחיתות החודרת לכל 
פינה, והמטריד מכול – שגם לא נראית קרן-אור בקצה 
האופק. לשמחתנו, אנחנו יהודים מאמינים, והאמונה 
מאפשרת לנו להביט במציאות הזאת בעיניים אחרות. 
את  שצובעת  נקודת-מבט,  לנו  מעניקים  המקורות 
ומלא תקווה.  החלל שבו אנו שרויים בצבע אופטימי 
היא  הנוכחית  שההתפוררות  אותנו,  מלמדת  התורה 
לאין- ונשגבה  גדולה  מציאות  לקראת  שלב-מעבר 

שיעור.

השלב הקשה
בני-ישראל שהיו שרויים בעבדות מצרים עברו בדיוק 
את התהליך הזה. דווקא לפני הגאולה הגיע השעבוד 
משה  אל  זעקו  שבני-ישראל  עד  חדשים,  לשיאים 
אפילו  העבדות.  קושי  להחמרת  גרמו  הם  כי  ואהרון 

משה רבנו עצמו זעק אל הקב"ה:

הזה,  לעם  ֵהַרע  בשמך,  לדבר  פרעה  אל  באתי  "מאז 
והצל לא הצלת את עמך". ואז אומר לו הקב"ה: "עתה 
תראה אשר אעשה לפרעה" – דווקא השלב הקשה הזה 
היה הרגע שממנו התחילו להתנהל מהלכי הגאולה. גם 
בהמשך, כאשר כבר יצאו  ממצרים והגיעו לים-סוף, 
הגיע רגע קשה שבו היה נראה כי אפסה התקווה. בני-

מצרים,  צבא  והמדבר.  הים  על-ידי  מכותרים  ישראל 
המצוייד בסוסים וברכב, מתקרב אליהם. בני-ישראל 
זועקים אל משה: "המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו 
למות במדבר? מה זאת עשית לנו, להוציאנו ממצרים". 
ּוְראו את  "אל תיָראו, התייצבו  ואז אומר להם משה: 
לזה נאמר  ה', אשר יעשה לכם היום". בדומה  ישועת 
יבוא  מאין  ההרים,  אל  עיניי  "אשא  תהילים:  בספר 
כל  אין  כבר  הטבע  שבדרך  למצב  מגיע  האדם  עזרי". 

תקווה, ואז באה הישועה הניסית: "עזרי מעם ה', עושה 
תבוא  ישועתו  כי  לאדם  נדמה  עוד  כל  וארץ".  שמים 
על- ידי בשר-ודם, אין הוא בשל להכיר בגדולתה של 
הישועה האלוקית. רק כשהוא כבר יודע שבדרך הטבע 
לא ייוושע, והוא שם את מבטחו בקב"ה לבדו, או-אז 
הוא זוכה להיוושע. בספרי המחשבה והחסידות מוסבר 
הדבר ביתר עמקות. כל עוד מדובר בהתעלות מדורגת, 
אבל  הקיימת.  המציאות  בסיס  על  לבוא  יכולה  היא 
שלב  נדרש  לגמרי,  חדשה  מציאות  לצמוח  כשצריכה 
של הרס המציאות הקודמת. הדבר דומה לשיפוץ בית 
– כל עוד משפצים חלק פה וחלק שם, אפשר להשאיר 
את הבית הישן ולנסות לשפצו, אבל אם רוצים לבנות 
בניין מפואר לאין-ערוך, אין מנוס מלהרוס לגמרי את 
הבית הישן, ובתוך החלל שייווצר ייבנה הבניין החדש 

והמפואר. 

הישורת האחרונה
עם-ישראל צועד לעבר הגאולה שאנו מצפים לה אלפי 
גדולי- כל  ידי  על-  הוגדרו  הדורות האחרונים  שנים. 

ישראל – 'עקבתא דמשיחא'. כבר התקיימו כל הסימנים 
שנתנו חז"ל על התקופה שלפני ביאת המשיח. ובתוך 

כל זה נכנסנו לישורת

האחרונה, וכפי ששמענו פעמים אין-ספור מפי הרבי 
מליובאוויטש, שהגאולה נמצאת ממש על סף דלתנו.

אילו זכינו, היינו יוצאים ידי-חובת 'חבלי משיח' בכל 
הצרות שכבר עברנו, אך נראה שהיה עלינו לעבור עוד 

כמה וכמה שלבים קשים וכואבים.

זו המציאות שאנו שרויים בה – מציאות של התפוררות 
מוחלטת ושל אבדן תקווה. אבל הנביאים וחז"ל תיארו 
אין  להישען,  מי  על  אין  שבו  הזה,  המצב  את  בדיוק 
לנו  אין  תקווה.  של  ארציים  מקורות  ואין  מנהיגות 
לאין-ערוך  גדולה  שתהיה  ה',  בישועת  להאמין  אלא 
מכל הפתרונות הארציים שאפשר להעלות על הדעת. 
היא תהיה בלתי-צפויה ופתאומית – "פתאום יבוא אל 
היכלו האדון אשר אתם מבקשים" – ובקרוב ממש.  ■

יש חדש

.p.m 4:37הדלקת נרות 

.p.m 5:43צאת השבת

זמני השבת
פרשת  שמות



היזהרו
בגחלתן

מורקו  הקטנה  העיירה  של  רחובותיה 
בארשת  התהלכו  והתושבים  וצוחצחו, 
באורח  שֹחו  הכול  ודריכות.  ציפייה 
לקראת  העיירה  את  שיפקוד  הדגול 
השבת הקרובה, הלוא הוא רבי שניאור-

זלמן מלאדי, בעל התניא.

עשיר  יהודי  היה  המקום  מנכבדי  אחד 
שהיה מחסידיו של רבי ברוך ממז'יבוז', 
נכדו של הבעל-שם-טוב. באותם ימים 
ניטשה מחלוקת בין רבי ברוך ובין רבי 
החסידות.  של  דרכה  על  שניאור-זלמן 
החסיד העשיר סבר כי רבי ברוך, שהיה 
ידוע בקפדנותו, לא יראה בעין יפה אם 
שניאור-זלמן.  רבי  של  פניו  את  יחלה 
אך אם יישאר בעיירה ולא יבוא לקבל 
ייחשב  החשוב,  האורח  של  פניו  את 

הדבר פגיעה בכבודו של האורח.

מצא  ולבסוף  בדעתו,  העשיר  חכך 
בשבת  מהעיירה  ייעדר  הוא  פתרון: 
מקומו  על  יבוא  הכול  וכך  הקרובה, 
אל  לנסוע  החליט  ייסע?  לאן  בשלום. 

רבו, רבי ברוך, ולשבות במחיצתו.

ברוך  לרבי  האיש  של  הפתאומי  בואו 
אמר דורשני, שכן אין זו שבת מיוחדת 
לבוא  מורגל  היה  שבהם  טוב  יום  או 
אל רבו. "לכבוד מה באת?", שאלו רבי 
ממנו  לקבל  ניגש  שהאיש  לאחר  ברוך, 

את ברכת 'שלום עליכם'.

ביקורו של  "בגלל  גמגם החסיד,  "אה", 
ה'ליטאי' בעיירתנו", השיב במהירות.

לדעת,  הרבי  ביקש  ליטאי?",  "איזה 
"הלוא יש כמה וכמה ליטאים".

החסיד, שלא רצה לנקוב בשמו של רבי 
שניאור-זלמן, ניסה להתחמק מתשובה 

מפורשת. "נו", אמר, "הליטאי הידוע".

"הליטאי הידוע?", עשה רבי ברוך עצמו 
לא מבין, "מיהו הליטאי הידוע?".

מצחו,  על  בצבצו  זיעה  שאגלי  החסיד, 
חש במצוקה. לא הייתה לו ברירה, והוא 
אמר לרבו שכוונתו לרבי שניאור-זלמן 
מלאדי )הוא כונה 'ליטאי' בשל מוצאו(.

הוא  באחת.  הרצינו  ברוך  רבי  של  פניו 
"אותו  ואמר:  נוקב  מבט  בחסידו  נתן 
אתה מכנה 'ליטאי' סתם? דע לך שבעוון 
כינוי מזלזל זה הפסדת את העולם הזה, 
לבוא  תזכה  לא  ואף  הבא,  העולם  את 

לקבר ישראל!".

החסיד  של  ראשו  על  נחתו  המילים 
כמפולת אבנים כבדות. הוא פרץ בבכי 
עז, והחל להתחנן לפני רבו שיחזור בו 

הניד  רק  הרבי  אך  הקשה.  מה'ְקפֵָדה' 
דינך  גזר  כאומר:  לצד  מצד  בראשו 
אינני  "אני  לשנותו.  ואי-אפשר  חתום 
יכול לסייע לך", הוסיף ואמר, "אולי רבי 
שניאור-זלמן בעצמו יוכל לעזור לך. רק 

הוא".

בוש ונכלם יצא החסיד מחדרו של רבי 

ברוך. הלוא כל התסבוכת הזאת אירעה 
ברבי  מלפגוש  להימנע  רצונו  בשל 
אליו  מובל  הוא  והנה  שניאור-זלמן, 
בעל כורחו ובנסיבות מעציבות כל-כך. 
באין ברירה נסע אל רבי שניאור-זלמן 
ונבוך  מושפל  אצלו.  להתקבל  וביקש 
דבר  כל  את  לפניו  ושח  הרבי  אל  נכנס 

המעשה.

הרהר הרבי רגעים מספר ואמר: "ראה, 
את העולם הזה איבדת; את העולם הבא 
לקבורת  ובאשר  עליי;  מקבל  אני  שלך 
ישראל – הדבר תלוי איך שתזכה". סתם 

ולא פירש.

לנחות  החלו  והצרות  רב  זמן  חלף  לא 
נקלעו  עסקיו  העשיר.  של  ראשו  על 
לקשיים וקרסו זה אחר זה, והוא נעשה 
על  ריחמו  העיירה  יהודי  ואביון.  עני 
הוא  וכעת  מזלו  שהתהפך  העשיר 
חסר כול, וביקשו לגמול עמו חסד. הם 
הממשלה  מטעם  לפקיד  למנותו  פעלו 
אישיים  מסמכים  להנפיק  שתפקידו 
בעבור התושבים, וכך הייתה לו הכנסה 
בבית  ישב  שנותר  בזמן  מצומצמת. 

המדרש ולמד תורה.

בבקשה  אדם  לפניו  בא  אחד  יום 
העשיר  כלשהי.  תעודה  על  שיחתום 
לשעבר לא התעמק במה שלפניו, חתם 
אלא  בלימודו.  והמשיך  שנתבקש  כפי 
זמן  וכעבור  מזוייף,  מסמך  היה  שזה 
נתפס האיש, ונפתחה חקירה שהוליכה 
אל הפקיד. טענותיו כי חתם על המסמך 
הואשם  הוא  נתקבלו.  לא  לב  בתום 
ממשלתיים  מסמכים  בזיוף  בשותפות 

והושם במעצר.

ישב האיש בכלא, מתייסר על מר גורלו. 
בוקר אחד גילו הסוהרים כי שבק חיים 
הגיעה  המעציבה  הבשורה  חי.  לכל 
ליהודי העיירה, ואלה פנו אל הסוהרים 
בבקשה להעביר אליהם את גופתו כדי 
הנהלת  בעיירה.  אותה  לקבור  שיוכלו 
היהודי  זכה  וכך  ניאותה,  הכלא  בית 

לקבר ישראל בכבוד.

מעיר  מברק  הגיע  הקבורה  למחרת 
הבירה ובו גזר דינו של הנפטר – שילוח 
לסיביר לכל ימי חייו. הנהלת בית הכלא 
השיבה כי הנאשם איננו בין החיים וכבר 

נקבר בבית העלמין בעיירת מגוריו.

התייצב  ובעיירה  ימים  כמה  חלפו  לא 
קברו של  לראות את  ודרש  שר המחוז 
לו את חלקת  היהודי. כשהראו  האסיר 
הקבר הטרייה, פקד שיפתחו את הקבר 
הנפטר  פני  את  לראות  שרצונו  מפני 
ולזהותו, כדי לוודא שהאסיר אכן נפטר 
מתוחכמת.  בריחה  כאן  נעשתה  ולא 
נוכח  והשר  כדרישתו,  שעשו  לאחר 
בו  הביט  האסיר,  אכן  הוא  שהנפטר 
כאן,  אותך  קוברים  היו  "לולא  ואמר: 
לגמרי... אך  לך מקום אחר  נותן  הייתי 
תישאר  כאן,  קבור  כבר  שאתה  מכיוון 

כאן".

)לרגל כ"ד בטבת, יום ההילולא של רבי 
שניאור-זלמן מלאדי(. ■

מוקדש לזכות פנינה זילברמן - ימלא ה' משאלות ליבה לטובה סיפור שבועי

הפרשה בקצרה                                                   פרשת שמות
"וַּיָָקם ֶמלְֶך-ָחָדׁש, ַעל-ִמְצָריִם, ֲאׁשֶר ֹלא-יַָדע, ֶאת-יֹוֵסף". פרעה כפר בכל הטובה 
שעשה עימו יוסף, שהציל אותם מרעב וכליה, ועשה עצמו כאילו אינו מכיר את 

יוסף ובני עדתו. 
נגדו  ילחמו  יום אחד  ליום חשש שמא  כי בני-ישראל מתרבים מיום  בראותו 
ולכן אסף את יועציו וחכמיו למצוא דרך כיצד לעצור את התפשטותם. בעצת 
טוב  כל  לכם  ניתן  עכשיו  עד  להם:  ואמר  ישראל  זקני  אל  פרעה  הלך  יועציו 
החוב.  את  לפרוע  השעה  הגיע  רב.  עם  אתם  והנה  התעשרתם  ואכן  מצרים 

עליכם יהיה לבנות את ערי המבצר פיתום ורעמסס. 
למרבה הפלא, על-אף העבודת הקשה, המשיכה התרבותו של עם ישראל - " 
וְכֲַאׁשֶר יְַעּנּו אֹתֹו, ּכֵן יְִרּבֶה וְכֵן יִפְֹרץ". בראותו שמזימתו לא עלתה יפה החליט 
פרעה להעביד קשה יותר את בני-ישראל, "וַיְָמְררּו ֶאת-ַחּיֵיֶהם ּבֲַעבָֹדה ָקׁשָה..." 
לילה אחד חולם פרעה, והנה כל ארץ מצרים נתונה על כף אחת של המאזניים 
ובכף השניה עומד טלה וזה מכריע את הכף לצידו. הפתרון בפי חרטומי מצרים 
היה חד משמעי: בן עתיד להיוולד בעם ישראל והוא עתיד להחריב את כל ארץ 

מצרים!
מיד כינס פרעה את כל המיילדות העבריות וציוה עליהן כי ברגע הלידה יבחינו 
המיילדות  אך  וָָחיָה".  ִהוא  וְִאם-ּבַת  אֹתֹו,  וֲַהִמֶּתן  הּוא  "ִאם-ּבֵן   : הולד  במין 
דאגו  ואף  הזכרים  את  גם  להחיות  המשיכו  ופועה  שפרה  ובראשן  האמיצות 

בשעת הצורך למים ומזון. 
בינתיים דחקו האסטרולוגים בפרעה, דע לך כי היום ייולד מושיען של ישראל! 
מאחר וזה נוכח לדעת כי המיילדות אינן מקיימות את פקודתו, החליט לצוות 

על עמו: "ּכָל-ַהּבֵן ַהּיִּלֹוד, ַהיְאָֹרה ַּתׁשְלִיכֻהּו, וְכָל-ַהּבַת, ְּתַחּיּון". 
לידת משה

ויוכבד  לעמרם  בן  נולד  היום  באותו  בתחזיתם.  האסטרולוגים  טעו  לא  ואכן 
ישראל  עם  הוא האיש שהנהיג את  - משה,  בישראל  ויקרא שמו  לוי,  משבט 
בצאתו ממצרים. לאחר שלושה חודשים, משלא יכלה להחביאו בביתה, יצאה 
מחופה  גומא  תיבת  בתוך  הנילוס  מימי  על  אותו  והניחה  ליאור  אמו  יוכבד 

בחומרים עמידים במים. 
הנהר.  במימי  לרחוץ  שיצאה  פרעה  בת  של  ליבה  תשומת  את  משכה  התיבה 
משפתחה אותה גילתה תינוק עברי בוכה. אז הופיעה מרים אחות משה והציעה 
לחפש אשה עבריה שתניק את התינוק. כך חזר משה לחיק אמו עד שגדל והובא 

אל בית פרעה. 
משה בורח למדין 

יום אחד יצא משה מבית המלוכה לראות מה שלום אחיו בני-ישראל "וַּיְַרא, 
ּבְִסבְֹלָתם". לפתע ראה שוטר מצרי מכה את אחד מבני-ישראל. בהביטו שאין 
איש רואה, הכה את המצרי עד מוות וטמן את גופתו בחול. למחרת ראה שני 
עברים מכים איש את רעהו הוא פנה אל אחד מהם ואמר: "לָָּמה ַתּכֶה, ֵרֶעָך?", 
ָעלֵינּו--ַהלְָהְרגֵנִי  וְׁשֹפֵט,  ׂשַר  לְִאיׁש  ׂשְָמָך  "ִמי  וענה למשה:  חייב  נשאר  לא  זה 
ַאָּתה אֵֹמר, ּכֲַאׁשֶר ָהַרגְָּת ֶאת-ַהִּמְצִרי"?! משה נוכח לדעת כי דבר הריגת המצרי 
התפרסם, נאלץ לברוח למדין. שם הוא פוגש על יד הבאר בבנות יתרו כהן מדין, 
בבואם להשקות את צאן אביהם, - בני המקום החרימו את יתרו על שהפסיק 
הרועים  כיצד  שראה  משה   - לבנותיו  הציקו  כעת  ולכן  זרה,  עבודה  לעבוד 
מתעללים בבנותיו של יתרו, הגן עליהן ועזר להן להשקות את הצאן. בהמשך 
הוא נפגש עם אביהם – יתרו, וזה מציע לו את ציפורה בתו לאשה, ממנה נולד 

לו בנו הראשון - גרשום. ■



מידע יהודי

לשרות הקהילה 
הננו לבשר לחברי הקהילה כי פעילות הילדים "אור 
מידי  המתקיימת   )Children Program( ברוך" 
התפילה  זמן  במשך  הקרובה  בשבת  תתקיים  שבת, 
בין השעות 10:30-12:00 לגילאי 3-9. במרכז חב"ד 
לדוברי עברית -ההורים מתפללים והילדים נהנים! ■

בואו ללמוד איתנו... 
השיעור  מתקיים  שלישי  בימי  שבוע  מידי 

השבועי עם הרב לנדא במרכז חב"ד לדוברי עברית. 
מיועד  והוא  בערב   8:00 בשעה  מתקיים  השיעור 

לנשים וגברים. ■

אחד על אחד - בימי רביעי
שבוע  מידי  מתקיימת  -חברותא  לימודים  מסגרת 
המשתתפים  נהנים  הלימוד  במסגרת  רביעי.  ביום 
מלימוד משותף "אחד על אחד" ומשתייה  וכיבוד. 

הלימוד מתקיים  בכל יום רביעי בין השעות 8:00 . 

לאחר הלימוד - מתקיימת תפילת ערבית. 

תנחומים
 למשפחת דלל  - תנחומנו הכנים על 
אח    - בעל  אבא-   - -הנכד  הבן  פטירת 

טל ע"ה.

ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם  ינחם  המקום 
וירושלים.. ■

בקהילה

תחושת הדז'ה וו של ימינו
נראה היה שהטוב כבר מגיע, אך אז הדברים החלו להתדרדר במהירות

ידי ל תחת  שנים  עשרות  במשך  שסבלו  אחר 
ורגש.  רעש  ישראל  בני  מחנה  ואנשיו,  פרעה 
אדם שהגיע ממדין הרחוקה טען שנשלח על ידי 
אלוקים וכי בקרוב בני-ישראל ייגאלו ויצאו ממצרים. 
אותו שליח, משה רבינו, לא ביקש מהם להאמין לדבריו 
ללא הוכחות. היתה לו יכולת לבצע ניסים כדי להוכיח 
את אמיתות דבריו. אל מול הקהל המשתאה הוא הפך 
את מטהו לנחש, ניגע את ידו בצרעת ומיד ריפא אותה, 
לבני-ישראל  הודיע משה  לאחר-מכן  לדם.  מים  והפך 

שהוא עומד לגשת לפרעה ולהבטיח את שחרורם.

כולם האמינו לו. הגאולה לה המתינו זמן רב ושאותה 
הבטיחו יעקב ויוסף, סוף סוף הגיעה. קשה לתאר את 
הידיעות  עקב  ישראל  בני  שחשו  וההקלה  ההתרגשות 

המרעישות.

לאחר-מכן החלו העניינים להתדרדר. ביקורו של משה 
הצפויה.  התוצאה  את  הביא  לא  המלכותי  בארמון 
ישראל  בני  את  פרעה  האשים  אותם,  לשחרר  במקום 
את  בעצמם  למצוא  מהם  הדורש  צו  והוציא  בעצלנות 
היו  שלא  כיוון  הכינו.  שאותם  ללבנים  הגלם  חומרי 
חדשה  דרישה  בגלל  היומית  למכסה  להגיע  מסוגלים 
מגוחכת זו, הנוגשים הצליפו בבני ישראל ללא רחם. "... 
ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. והנוגשים 
אצים לאמור: כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות 
התבן. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגשי 
כתמול  ללבון  חקכם  כיליתם  לא  מדוע  לאמור:  פרעה 

שלשום...." )שמות ה, יב–יד(.

זה נמשך במשך חודשים רבים, עד שמשה,  נורא  מצב 
עבדו הנאמן של בורא העולם, לא יכל לסבול זאת יותר 

וזעק בתסכול:

שלחתני?  זה  למה  הזה,  לעם  הרעותה  למה  "א-דוני! 
ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל 

לא הצלת את עמך" )שמות ה, כב(.

נראה היה כי אלוקים חיכה לשמוע מילים אלו שכן הוא 
ביד  כי  לפרעה;  אעשה  אשר  תראה  "עתה  מיד:  השיב 
חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו... בוא דבר אל 
ו,  )שמות  ישראל מארצו"  בני  וישלח את  מלך מצרים 
א–י(. הפעם, לאחר ביקורו של משה אצל פרעה, בורא 

העולם יכה במצרים ובני-ישראל יצאו ביד רמה.

***

 1989 )ספטמבר  התש"נ  העברית  השנה  תחילת  לפני 
בפומבי  מליובאוויטש  הרבי  הצהיר   )1990 אוגוסט   –
השנה  לקראת  ניסים.  של  שנה  תהיה  הבאה  שהשנה 
הבאה שלאחריה, תנש"א, אמר הרבי שהשנה הקרובה 
תביא עמה נפלאות – נסים גדולים מהנסים של השנה 

שחלפה.

במבול  לרדת  החלו  השמים  מן  התאכזב.  לא  העולם 
ומקלות  לדם  שהפכו  למים  שגורמים  ניסים  סוחף 
כי  יתכן  לעומתם.  חיוורים  להיראות  לנחשים  שהפכו 
באותן שנים גורליות "מרוב עצים לא ראינו את היער", 
אך במבט לאחור בלתי אפשרי שלא להאלם דום נוכח 

סדרת האירועים המדהימים שהתרחשו.

במהלך אותן שנתיים הגוש המזרחי קרס, ברית ורשה 
התפרקה ובכך הסתיימה למעשה המלחמה הקרה. חומת 
אחת,  אחת  מחדש.  התאחדה  וגרמניה  נהרסה  ברלין 
ידי ברית המועצות  הרפובליקות השונות שנשלטו על 
התנתקו ממנה והכריזו על כוונתן להפוך לדמוקרטיות. 
ברית  ומנהיג  בוש  ג'ורג'  דאז  הברית  ארצות  נשיא 
להפסקת  על אמנה  גורבצ'וב חתמו  מיכאיל  המועצות 
כל  שלהן.  המלאי  השמדת  ולהתחלת  כימי  נשק  ייצור 
זה הגיע לשיאו בחודשים האחרונים של שנת תנש"א, 
מ-72  פחות  תוך  התמוטטה  המועצות  ברית  כאשר 
שכאלה  קיצוניים  שינויים  ההיסטוריה  במהלך  שעות. 
יתוארו  בל  וייסורים  תאומן  לא  דמים  בשפיכות  לוו 
המעצמה  הפעם.  לא  אך  אדם.  בני  מיליוני  שעברו 
והדיכוי,  האתיאיזם  של  ה"אידיאלים"  את  שגילמה 

התמוטטה כמעט בלי שנורתה אף ירייה.

יהודים  ממליון  למעלה  המועצות  ברית  קריסת  עם 
להאמין  חופשיים  היו  שם  אבותיהם,  לארץ  היגרו 

באלוקים ולשמור את מצוותיו.

מעצמות  פחות.  לא  נס  היו  התיכון  במזרח  האירועים 
שעות  מ-100  פחות  תוך  עיראק  את  הכריעו  הברית 
והביסו את אחד השונאים הגדולים ביותר של ישראל. 
במשך תקופה ארוכה נשרו טילי סקאד על ישראל אך 
של  חלק  זאת,  )לעומת  בלבד.  מינימלי  לנזק  גרמו  הם 
בערב הסעודית  צבאי  על קסרקטין  טיל סקאד שנחת 

הביא ל-29 קורבנות(.

הדרך  אורך  לכל 
התעקש  הרבי 
אלו  ניסים  כי  וטען 
כך  על  מצביעים 
המשיח  שביאת 
לבוא,  ממשמשת 
וכי הם מסמלים את 
נבואת  התגשמות 
"וכיתתו  ישעיהו: 

חרבותם לאתים". החסידים עמדו באימה וביראה נוכח 
גדולת הרגע.

ואז התחילו העניינים להידרדר. קולו של הרבי לא נשמע 
עוד. תחושת ההקלה בשל סיום המלחמה הקרה פינתה 
למדנו  גלובלי.  טרור   – חדש  מאיום  לפחד  מקומה  את 
ניתן להביס טרוריסטים אחוזי רשע באמצעות  כי לא 
מוכנים  איננו  ואם  קונבנציונליים,  לחימה  אמצעי 
לחבוש בורקות ניהול משא ומתן יהיה לריק; מומחים 
אומרים שאם אותם יצורים נתעבים יניחו את ידם על 

נשק להשמדה המונית, אנחנו נהיה באמת בצרות.

מטורף  לנו  יש  עסקינן,  המונית  להשמדה  בנשק  ואם 
מעל  ישראל  את  למחות  כוונתו  על  המכריז  באירן 
פחות,  לא  מטורף  קוריאה,  בצפון  נוסף  ורודן  המפה 
סף  על  מצויים  הגלובלי. שניהם  הביטחון  על  המאיים 

החזקת נשק גרעיני...

ובמזרח התיכון... טילי הקסאם והגראד עדיין מאיימים 
על ישובינו הדרומיים, וטילי הקטיושות מצפון...

לפתע, שיבה לתקופת המלחמה הקרה ולרודנים קרי-
לנו  נראית  אז,  תיעבנו  כך  כל  שאותם  יחסית  הדעת 

כאלטרנטיבה נהדרת.

***

בני ישראל לא היו ראויים להיגאל ממצרים. כדי לקיים 
את ההבטחה שהבטיח לאברהם, גאל אלוקים את בני 
ישראל והוציאם ממצרים למרות שלא היו להם מידות 
שונה  תהיה  העתידה  הגאולה  טובים.  ומעשים  טובות 
אך  גלות,  שנות   2000 בכמעט  צורך  היה  אכן,  מאוד. 
במשך זמן זה הוכחנו את נאמנותנו לאלוקים ולתורתו. 

אנו נהיה לגמרי ראויים לגאולה.

לפני 3,300 שנה היה צורך בדבריו של משה כדי לגרום 
אנחנו  תורנו.  עכשיו  להתגלגל.  להתחיל  השלג  לכדור 

צריכים לגרום לכך לקרות.  ■

Chabadisraeli.com מתוך האתר



חיים יהודים 

כל יהודי כותב אות
מאמר

דוד-אברהם ה הרב  של  במוחו  הבריק  רעיון 
פרסמן בשמחת תורה האחרון, בשעה שרקד 
המגּוון  בקהל  הביט  הוא  התורה.  ספר  עם 
עומד  הוא  מה  ידע  ופתאום  שמחה,  במעגלי  שרקד 

לעשות.

ציבור רחב  )34(, תושב אלעד, בא במגע עם  פרסמן 
בעבודתו כמרצה בחוגי בית ובפעילותו למען חיילים 
רואה את הצימאון  "אני  נועם'.  'אור  בודדים במרכז 
הגדול להתחבר למסורת", הוא מספר. "חשבתי שאם 
כל יהודי יכתוב אות בספר תורה, ירגיש הרבה יותר 

חיבור אליה".

הרעיון ה'הזוי' התגשם
לכתוב  וביקשם  סת"ם  סופרי  אל  לפנות  החל  הוא 
האותיות,  של  הִמתאר  קווי  את  הקלף  על  בעבורו 
"רציתי שכל  אותן.  ימלאו  רחבי הארץ  בכל  ויהודים 
ייכתב במתכונת הנהוגה במעמדי סיום  ספר התורה 
כתיבת ספר תורה, שמשאירים את השורות האחרונות 
את  ממלאים  והמכובדים  בלבד  הִמתאר  קווי  עם 
האותיות", הוא מסביר בחיוך. "פניתי לכמה סופרים 
והם אמרו לי שהרעיון שלי הזוי". לבסוף אותר סופר 

ירא שמים שהתחבר לרעיון והמיזם יצא לדרך.

וכך הוא פועל: "אני בא למקומות שונים, אחרי פרסום 
מראש, על 'ספר התורה של עם ישראל'. יהודים מכל 
התורה  על  איתם  מדבר  ואני  מתכנסים  המגזרים 
אות.  בכתיבת  המיוחדת  הזכות  ועל  ומשמעותה 
ולאחר  תשובות,  ומקבלים  שאלות  שואלים  אנשים 
מכן ממלאים את האות בהתרגשות רבה, כשאני אוחז 
בקולמוס והם אוחזים בו איתי. כבר יותר מחודשיים 
ושוב  שוב  ומתרגש  הזאת  הפעילות  את  מקיים  אני 

לראות עד כמה היא נוגעת בלב העם".

התלבטות והחלטה
גם  הולך  "אני  פלאים.  מחוללת  האותיות  כתיבת 
מכל  מאוד  רחוקים  נחשבים  שלכאורה  למקומות 
לשמוע",  הכמהות  נשמות  שם  ומגלה  התורה  ענייני 
לי  שאמר  יהודי  "היה  בהתלהבות.  פרסמן  אומר 
בכתיבת  להשתתף  נוח  מרגיש  לא  הוא  כי  בתחילה 
יהודי  האות שכן אינו שומר שבת. אמרתי לו שהוא 
ושהתורה שייכת גם לו. שבוע לאחר מכן צלצל אליי 

והודיע כי החליט לשמור שבת".

במהלך  בירושלים.  בית  חוג  עשה  האחרון  בחנוכה 
קשישים  מתגוררים  שבסמיכות  לו  אמרו  המפגש 
קצר  זמן  ובתוך  קשר  איתם  יצר  פרסמן  מוגן.  בדיור 
בא גם אליהם. לדבריו, זה היה מחזה שכולו דמעות: 

עשרות קשישים, מקצתם בני תשעים ומעלה, זוכים 
לכתוב אות בספר התורה.

מרוסיה לירושלים
היה שם רגע שריגש אותו במיוחד: "יהודי בן שמונים 
'ויכולו  בקטע  אות  מילא  מרוסיה,  שעלה  ותשע, 
השמים והארץ' בפרשת בראשית. כשסיים פרץ בבכי. 
אמרתי לו: 'אני מבין שמרגש לכתוב אות'. והוא אמר 
לי: 'כשחיינו ברוסיה פחדנו לקיים מצוות. פעם בשנה 
אבי היה קורא איתי את הקטע של "ויכולו", ובדיוק 

אני ממלא אות בפסוק הזה'".

לאן יוכנס ספר התורה? פרסמן משיב: "הספר של עם 
ישראל צריך להיכנס לבית המקדש השלישי, שייבנה 
במהרה בימינו. אם חס ושלום המשיח יתעכב, נתייעץ 
עם גדולי התורה. זו לא החלטה שלי. זה ספר של העם 

כולו". ■

ואלה שמות בני ישראל. הרב פרסמן בפעולה

ויופי טיפוח סמינר
מציגים ד חב מרכז י שע הנשים ארגון

עברית לדוברי ד חב בית

להרשמה להתקשר

בשבט ט חמישי יום

בערב

השתתפות דמי
לערב ואיפור יומיומי איפור

סטייל לייף
נשית העצמה

ואיך כמה מה העשרה בגיל איפור

בישראל מס והיוטיוברית הבלוגרית עם
בקשי וקסמן אשלי

ל "ערב של ציור"

נשים אירגון
ד חב מרכז י שע
מזמיניםאתכן

עם דבורה קלינר
יום שני, ינואר 8 

כ"א בטבת
7:30 pm

7770 Bathurst St.
דמי השתתפות - $30

ב"ה


