
אמנות הנישואים - קורס חורף
להעניק משמעות לאהבה. 

לאור ההצלחה הגדולה בקורסים של המכון 
, בקרוב תחל ההרשמה לקורס   JLI העולמי
בנושא תובנות מעשיות ברוח היהדות לחיי 

הזוגיות'.
את/ה  אם  בין  לכולם;  מיועד  הקורס 
עם  מחייבת,  יחסים  מערכת  של  בעיצומה 
כרגע  אם  וגם  אהבה  של  ורגשות  תשוקה, 
לא.  העקרונות הנלמדים יעזרו לך ויתנו לך 
את הכלים לשדרג את מצבך למשהו מוצלח 

ויציב יותר.
הקורס  כבר החל וניתן עוד להצטרף..  

טו בשבט הגיע...  לילדים
ט"ו  מסיבת  תתקיים  השנה  גם  שנה,  כבכל 

בשבט לילדי הקהילה הישראלית.
לדוברי  חב"ד  מרכז  יארגנו  המסיבה   את  

עברית ביחד עם "סברס טורנטו" .
נטיעת      – ויצירה   מלאכה    > בתכנית:  
זרעים בעציצים מקושטים <הצגה < שי לכל 
י"ד  ראשון  ביום  המסיבה תתקיים  משתתף..   

שבט  )20 בינואר( בשעה 4:00 אחה"צ

קפה חב"ד
למפגש  בבוקר  ראשון  יום  מידי  אלינו  הצטרפו 
יחד  מתכנסת  הקבוצה  עברית.  לדוברי  חברתי 
עם  טעים  ובראנצ'  שחרית,  תפילת  לשיעור, 

חברים.

לארוחת  )מארח(  'ספונסר'  להיות  למעוניינים 
בוקר לרגל אזכרה או שמחה,  נא לפנות למשרד ■
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זמני השבת
פרשת בא

 "ובא השמש וזרח השמש". 
 מנהיגות שרואה בעולם גן מלבלב

לא ג'ונגל, אלא גן פורח
הוא ראה עולם שהידרדר לתהומות של שפל וזוועות, אך ראייתו נשארה אופטימית: 

העולם ביסודו הוא גן מלבלב, ותפקידנו לגלות אמת זו 

קירת שנות חייו של הרבי הריי"צ )רבי יוסף-ס
שזו  תגלה  מליובאוויטש  שניאורסון(  יצחק 
תלאות  כולה  כמעט  הרצופה  תקופה  הייתה 
 ,)1880( תר"מ  בשנת  לידתו,  לאחר  קצר  זמן  וסבל. 
פרץ גל הפוגרומים נגד היהודים ברוסיה, שזכה לכינוי 
רופף,  היה  אביו  של  בריאותו  מצב  בנגב'.  'סופות 
והוא נאלץ להיפרד מבנו היחיד ולנסוע לתקופות זמן 
של  ילדותו  שנות  היו  אלה  מרפא.  לאזורי  ממושכות 

הריי"צ.
לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה. האדמו"ר 
ליובאוויטש,  העיירה  את  לעזוב  נאלצו  ומשפחתו 
שהייתה בירת חסידות חב"ד יותר ממאה שנים, ולנדוד 
למרחקים. בתוך כך התחוללה המהפכה הקומוניסטית 
במהלך  ביותר  הקשה  הדת  רדיפת  והחלה  ברוסיה, 

ההיסטוריה היהודית.

לראות את הפוטנציאל
אם לא דיי בכך, הרבי, האב, חלה פתאום והסתלק, ובנו 
קיבל את ההנהגה בעיצומה של תקופה קשה וסוערת. 
הוא נעצר כמה וכמה פעמים בידי השלטונות, ולבסוף 
אך  ניצל,  ניסים  בניסי  לחסלו.  שאיפה  מתוך  נאסר 
נאלץ לעזוב את רוסיה. עכשיו התחיל פרק של נדודים 
השנייה  העולם  מלחמת  פרצה  ואז  ובפולין,  בלטוויה 
עם  להינצל  הצליח  הרבי  הנוראה.  השואה  והתרגשה 
בני  בשואה  איבד  אבל  וחסידים,  משפחה  בני  קומץ 

משפחה אחרים וחסידים רבים.

פגש  ושם  גופנית,  ורצוץ  שבור  לארה"ב  הגיע  הרבי 
יהדות מנוכרת ומתבוללת. רבים וטובים ניסו להסביר 
לו כי אמריקה שונה, ואין סיכוי להקים בה חיים יהודיים 
נגד  לפעול  החל  הרבי  באירופה.  שהיה  כפי  וחסידיים 
כל הסיכויים, כשהוא נתקל בקשיים עצומים ובהעדר 
אמצעים. בתוך כך גברה מחלתו, וכעבור כעשר שנים 

לבואו לארה"ב נסתלק.

אחת  של  זוועותיה  את  שראה  שמי  להניח  אפשר 
התקופות האפלות ביותר בהיסטוריה האנושית, ואת 
להידרדר,  יכולים  בני-אדם  שאליהן  השפל  תהומות 
שפגש  המציאות  העולם.  כלפי  מרירה  גישה  יפַתח 
דיכוי  ואכזריות,  רוע  של  הייתה  חייו  שנות  במרוצת 

ורדיפה, ערכים שקורסים ומבנים קהילתיים וחברתיים 
שנשברים לרסיסים.

קודם  לחסידיו  האחרון שהניח  החסידות  אבל מאמר 
מסביר  והוא  לגני",  "באתי  בפסוק  נפתח  הסתלקותו 
משכנו  מקום  פורח,  גן  למעשה  הוא  שהעולם  שם 
הנוראים  האירועים  העולם.  בורא  של  דירתו  ועיקר 
שחווה לא השפיעו על תפיסת עולמו, הרואה בעולם 
את הטוב שבו ואת הפוטנציאל להיות גן משגשג של 

טוב וקדושה.

היהדות זקפה ראש
ועל  הריי"צ  הרבי  הסתלק   )1950( תש"י  בשבט  ביו"ד 
מאמר  את  מליובאוויטש.  הרבי  חתנו,  עלה  כיסאו 
החסידות האחרון של חותנו הפך לצוואת חיים בעבור 
את  לגלות   – לימד  כולנו,  של  האתגר  זה  כולו.  הדור 
ומהרוע,  מהקשיים  להיבהל  לא  העולם.  שבתוך  ה'גן' 
מהתדמיות ומתפיסות העולם שהשתרשו, אלא להוביל 

את העולם לתכליתו ולייעודו, כפי שקבע לו הקב"ה.

החלה  שורשית  יהדות  קרה.  הבלתי-ייאמן  ואכן, 
החלו  נידחות  עולם  פינות  הקרה.  באמריקה  ללבלב 
להאיר. היהדות זקפה את ראשה והחלה להשמיע את 
קולה בביטחון ובעוצמה; והאמונה כי בקרוב ממש יגיע 
העולם לגאולתו ולתכליתו ִחלחלה ותפסה אחיזה בלב 

המונים. זה כוחו של חזון אמת. ■



הסוס הפלאי
מפורסם  היה  פודהורצה  בכפר  הפונדק 
בכל האזור. מקומו של הכפר, על אם הדרך 
את  הפך  וברודי,  סאסוב  הערים  שבין 
הפונדק לתחנת מרגוע בעבור עוברי הדרך. 
המסע.  מעמל  מעט  בו  לפוש  נהגו  הללו 
נהנו  הנוסעים  את  שהובילו  הסוסים  גם 

בפונדק ממזון ומנוחה.

תלמיד  יהודי  של  בבעלותו  היה  הפונדק 
נהג  הוא  מאורחים.  המה  ותמיד  חכם, 
לב,  ברוחב  היהודים  אחיו  את  לארח 
נוצר קשר  ולשוחח עמם בדברי תורה. כך 
של ידידות איתנה בינו ובין רבי משה-לייב 
מסאסוב, שנע בתכיפות בין שתי הערים. 
מפעם לפעם עצר הרבי בפונדק ושוחח עם 

בעליו.

מארחו,  בשלום  הרבי  התעניין  תמיד 
במעשיו ובפרנסתו. בעל הבית היה מארחו 
ביד רחבה, ומסייר עמו במשק שבבעלותו. 
בשדה  היהודי  החזיק  האכסניה,  על  נוסף 
אותו  ששימשו  רבות,  ובבהמות  מניב 

בעבודת האדמה.

יום אחד טיילו רבי משה-לייב ובעל הבית 
בשיחה,  שקועים  היו  השניים  במשק. 
שהייתה  הסוסים,  לאורוות  שהגיעו  עד 
מצהלות  קול  הנחלה.  בקצה  ממוקמת 
בעל  של  ליבו  תשומת  את  הסב  הסוסים 
לעבר  הצביע  סוסון",  כאן  "יש  הבית. 
"שעל אף  מן האבוס,  סוס שלעס מספוא 
ונמרץ,  זריז  סוס  הוא  הכחושות  מידותיו 
שעושה בקלות את כל העבודות הנדרשות 
ממנו. זה סוס נדיר מאוד. הוא צורך מעט 

מאוד מזון, ועם זה הוא בעל כוח רב".

ודיבר בשבח סוסו, ששמעו  האיש הרחיב 
חירום,  שבמקרי  עד  האזור,  בכל  יצא 
כדוגמת צורך בחילוץ עגלות ששקעו בבוץ, 
לא  מעולם  למשימה.  מוזעק  הסוס  היה 
איכזב – שמח בעל הבית להתגאות בסוסו 

המיוחד.

הרבי האזין רוב קשב לתיאורים המפליגים 
על גבורת הסוס ויעילותו. הוא הביט בסוס 
במבט בוחן. בתוך כך המשיכו השניים את 

טיולם וחזרו לבית.

בביתו  הספרים  לארון  הרבי  ניגש  בערב 
קודש  ספרי  עמוס  שהיה  הבית,  בעל  של 
עתיקים, והחל להוציא ממנו ספרים ולעיין 
בין  ישן,  פתק  הרבי  מצא  פתאום  בהם. 
דפיו המצהיבים של ספר ישן. הפתק תיעד 

הלוואה שנעשתה בין שני צדדים.

ושאל  הפתק,  את  משה-לייב  רבי  הוציא 
ביודעין.  עליו  שומר  הוא  אם  מארחו  את 
הבית.  בעל  השיב  ראיתיו",  לא  "מעולם 
לי  ידוע  מאבי.  שירשתי  ספרים  "אלה 
לא  מעולם  אך  רבים,  פתקים  בהם  שיש 

התעניינתי בהם".

הרבי,  בעיני  העניין  את  פטר  לא  ההסבר 

היטב.  בו  ולעיין  בפתק  לאחוז  שהוסיף 

לפענח  לנסות  הבית  מבעל  ביקש  הוא 

עיון  את הסיפור שעומד מאחוריו. לאחר 

שני  לפני  נכתב  הפתק  כי  התברר  ממושך 

המלווה,  הוא  הבית  בעל  של  סבו  דורות. 

שהעניק הלוואה למישהו. אם הפתק קיים 
ולא נקרע, משמע שהחוב טרם נפרע.

רבי משה-לייב פנה אל בעל הבית בשאלה: 
לוותר  "כיורשו של המלווה, האם תסכים 
על החוב ולמחול ללווה על אי-פירעונו?".

"ודאי!", השיב הלה, תמה על פשר הבקשה 
"ממילא  הוסיף:  מחשבה  לאחר  המוזרה. 
כן,  אם  הכסף.  את  לגבות  ביכולתי  אין 
מדוע לא אמחל לאותו אדם בלב שלם על 

ההלוואה?".

נהרה עלתה על פניו של הרבי. "דע", אמר 
בשמחה, "שברגע זה הצלת נשמה אומללה. 
אשריך שזכית לכך!". ולפתע, במעבר חד, 
שנית  לראות  נצא  "הבה  ביקש מהמארח: 

את הסוס הקטן והמובחר שבאורוותך".

הבקשה  לפשר  הבית  בעל  השתומם 
הוא?  סוסים  סוחר  הרבי  וכי  התמוהה. 
לבקשה.  סירב  לא  זה  ועם  ולסוס?  לו  מה 
השניים יצאו שנית לעבר אורוות הסוסים. 
כשהגיעו למקום נעתקה נשימתו של בעל 
הבית: סוסו האהוב היה מוטל על הקרקע 

בלי רוח חיים.

האיש פכר את ידיו בכאב, והחל לבַכות את 
סוסו ואת האובדן הכספי שמותו מסב לו. 
"איך ייתכן!", קרא בצער. "הלוא אך לפני 
סימן  שום  ובלי  בריא  היה  מעטות  שעות 

למחלה, והנה התפגר בבת אחת!".

כשסיים לקונן על הסוס המוטל על הארץ 
הסב את פניו לעבר הרבי. מבע פניו של רבי 
משה-לייב היה רציני ועיניו בערו כלפידים. 
שיש  "שאדם  הבית,  לבעל  אמר  "דע", 
שלאחר  הרי  משלם,  ואינו  לרעהו  חוב  לו 
פטירתו, כשנשמתו עולה למרומים, החוב 
עודנו ממתין לפירעונו, ובית דין של מעלה 

כופה אותו להחזירו לבעליו.

"הסוס הזה", הצביע הרבי על בעל החיים 
החוב  בעל  של  נשמתו  גלגול  "היה  המת, 
שבביתך.  בספר  שמצאתי  פתק  מאותו 
על  ונגזר  בשמים,  כך  על  נידון  הנפטר 
לך,  ולשלם  סוס,  בתוך  להתגלגל  נשמתו 
לא  שהאיש  החוב  את  סבך,  של  כיורשו 

שילם בחייו.

הסוס,  של  הפלאי  לכוחו  הסיבה  "זו 
רב.  זמן  ממנה  שנהנית  הרבה  ולתפוקה 
תשלום  על  שמחלת  ברגע  עתה,  ואולם 
של  ה'תשלום'  חובת  הסתיימה  החוב, 
הנשמה  יכלה  סוף-סוף  הלווה.  נשמת 
להשתחרר ממאסרה בגוף של סוס. אל לך 
על אובדן הבהמה, אלא לשמוח  להצטער 
על שזכית לגמול חסד של אמת עם נשמת 
ולגאול אותה מייסוריה. אני מברך  נפטר, 
אותך שבזכות המעשה הזה תראה הצלחה 

ושגשוג במעשיך כפל כפליים".

ואכן, ברכת הרבי התקיימה במלואה.

)על-פי 'תמימי דרך'(  ■

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

הפרשה בקצרה                                                   פרשת בא
לאחר שכבר הביא על מצרים שבע מכות, שולח הקב"ה פעם נוספת את משה אל פרעה 

כדי להתריע על המכה הבאה:
מכת הארבה

גם הפעם חוזר משה על דרישת האלוקים : "ׁשַּלַח ֶאת-ַעִּמי, וְיַַעבְֻדנִי", והפעם, אם לא 
ימלא פרעה את בקשתו, יביא הקב"ה את הארבה )סוג של חרק מעופף( על ארץ מצרים. 
אם משהו נותר מגידולי האדמה לאחר מכת הברד הרי שהארבה "ידאג" לחיסולו. עבדי 
לָנּו לְמֹוֵקׁש ׁשַּלַח  זֶה  יְִהיֶה  : "ַעד-ָמַתי  פרעה נבהלו מאיומיו של משה והפצירו בפרעה 

ֶאת-ָהֲאנָׁשִים...". 
לרגע אחד מחליט פרעה לקרוא למשה ואהרון בחזרה, אך כאשר הוא שומע כי בדרישתם 
לסירובו  פרעה  חוזר  הגברים,  רק  ולא  וטפיו  נשיו  על  העם  כל  יציאת  את  כוללים  הם 

ומגרשם מעל פניו.
את  המכסה  הארבה,  את  איתה  המביאה  חמה  מזרחית  רוח  לנשוב  מתחילה  למחרת 

הארץ ומכלה כל חלקה טובה, עד שלא נשאר אפילו עלה ירוק אחד בכל ארץ מצרים.
שוב מבקש פרעה ממשה ואהרון כי יתפללו אל ה' שיסיר את המכה, אך גם לאחר שרוח 
הים המערבית סילקה את הארבה האחרון מאדמת מצרים הקשה פרעה את לבו וסרב 

לשלוח את העם.
מכת החושך

והוא התחזק בהדרגה. בשלושת  יורד חושך כבד על מצרים  ללא כל התראה מוקדמת 
כבד,  היה  החושך  מכן  ולאחר  השני,  את  האחד  המצריים  ראו  לא  הראשונים  הימים 
בבתי  לעומת החושך ששרר  לזוז ממקומו.  יכל  לא  עד שאיש  כובד משקלי,   – כפשוטו 

המצריים הרי שאצל בני-ישראל היה אור.
ויכוח אחרון

הצאן  מקנה  את  ורק  ממצרים  יצא  העם  כל  פשרה:  הצעת  תוך  למשה  קורא  פרעה 
לאלוקיהם  שיחוגו  לאחר  למצרים  יחזרו  שאכן  שיבטיח   - כעירבון  לו  ישאירו  והבקר 
ַאל- לְָך,  ִהּׁשֶָמר  ֵמָעלָי;  "לְֵך  עליו:  קוצף  ופרעה  דוחה את הצעת הפשרה  במדבר. משה 
פָנַי, ָּתמּות". בכך חשב פרעה לגמור את כל העניין, אך  ּבְיֹום ְראְֹתָך  ּפָנַי ּכִי  ּתֶֹסף ְראֹות 
להפתעתו מאשר משה את דבריו: "...ּכֵן ִּדּבְַרָּת, ֹלא-אִֹסף עֹוד, ְראֹות ּפָנֶיָך". משה מנצל 
"ּכֲַחצֹת  בכורות.  - מכת  על המכה האחרונה  בפרעה  ומתרה  ההזדמנות האחרונה  את 
ַהּלַיְלָה...ּוֵמת ּכָל-ּבְכֹור, ּבְֶאֶרץ ִמְצַריִם--ִמּבְכֹור ּפְַרעֹה ַהּיֹׁשֵב ַעל-ּכְִסאֹו, ַעד ּבְכֹור ַהּׁשִפְָחה 

... וְכֹל, ּבְכֹור ּבְֵהָמה".
קרבן הפסח 

הקב"ה מצווה על בני-ישראל, על-ידי משה, כי בעשירי לחודש תיקח כל משפחה שה 
תמים )ללא מום( בן שנה אותו ישחטו ביום הארבעה עשר לחודש, ערב צאתם ממצרים. 
את קרבן הפסח היה עליהם לאכול צלי ולא להשאיר ממנו עד בוקר "וְַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד-

ּבֶֹקר, ּבֵָאׁש ִּתׂשְֹרפּו".
כדי להבדיל בין בתי ישראל לבתי המצריים, נצטוו בני-ישראל לצבוע את שני צידי הדלת 
)המזוזות( והמשקוף בדם שחיטת השה, המשקוף הצבוע ימנע את הנגף מבתי ישראל - 

"וְָרִאיִתי ֶאת-ַהָּדם, ּופַָסְחִּתי )דילגתי( ֲעלֵכֶם; וְֹלא-יְִהיֶה בָכֶם נֶגֶף...".
חג הפסח

יום יציאת מצרים נקבע על ידי הקב"ה כחג לדורות אשר מעתה יחוג אותו העם היהודי 
במשך שבעה ימים. בימים אלו אוכלים מצות וישנו איסור חמור לאכול חמץ ואפילו לא 

להחזיקו ברשותינו. 
היציאה 

ֵמת".  ֵאין-ׁשָם  ֲאׁשֶר  ּבַיִת,  ּכִי-ֵאין  ּבְִמְצָריִם:   גְדֹלָה,  ְצָעָקה  וְַּתִהי   .  . ַהּלַיְלָה  ּבֲַחִצי  "וַיְִהי 
הבהלה אוחזת בכל והעם המצרי חושש לחייו. בשלב זה נענה פרעה לכל דרישותיו של 
משה "וַּיְִקָרא לְמֹׁשֶה ּולְַאֲהֹרן לַיְלָה, וַּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ... ּולְכּו ִעבְדּו ֶאת-יְהוָה, 

ּכְַדּבְֶרכֶם". "וֶַּתֱחזַק ִמְצַריִם ַעל-ָהָעם, לְַמֵהר לְׁשַּלְָחם ִמן-ָהָאֶרץ:  ּכִי ָאְמרּו, ּכֻּלָנּו ֵמִתים."
 המצרים משאילים לבני-ישראל את כלי הכסף והזהב שלהם - כפי שהבטיח הקב"ה 
לאברהם אבינו כי לאחר שיעבדו בניו מאות שנים יצאו ממקום גלותם ברכוש גדול - 

ודוחקים בהם לצאת כמה שיותר מהר מארצם. 
"ּבְֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה, הֹוֵצאִתי ֶאת-ִצבְאֹוֵתיכֶם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם": 600,000 אלף גברים, מלבד 
נשים זקנים וילדים )מדובר בסך הכל בכ - 3 מיליון נפש בערך( שיצאו לאחר 210 שנות 

שעבוד במצרים. ■



מידע יהודי

בקהילה
לשרות הקהילה 

הננו לבשר לחברי הקהילה כי פעילות הילדים "אור 

מידי  המתקיימת   )Children Program( ברוך" 

זמן התפילה  שבת, תתקיים בשבת הקרובה במשך 

בין השעות 10:30-12:00 לגילאי 3-9. במרכז חב"ד 

לדוברי עברית -ההורים מתפללים והילדים נהנים!■

בואו ללמוד איתנו... 
השבועי  השיעור  מתקיים  שלישי  בימי  שבוע  מידי 
עם הרב לנדא במרכז חב"ד לדוברי עברית. השיעור 
לנשים  מיועד  והוא  בערב   8:00 בשעה  מתקיים 

וגברים. ■

אחד על אחד - בימי רביעי 
הצטרפו  למסגרת הלימודים ביום רביעי - חברותא 
-בית המדרש.  במסגרת  הלימוד  נהנים המשתתפים 
ושתייה.  וכיבוד  אחד"   על  "אחד  משותף  מלימוד 
הלימוד מתקיים בכל יום רביעי בשעה 8:00 בערב. 

תפילת ערבית מתקיימת במקום לאחר הלימוד.■

היסטוריה תנ"כית 
שיעור   חדש  הצטרף  למערך   השיעורים   הנמסרים  
מידי  שבוע במרכז  חב"ד לדוברי עברית.   השיעור    
בבוקר    10:30 בשעה  רביעי   יום  מידי   יתקיים   
לנשים  ובשעה  8:00 בערב )במסגרת ה'חברותא'( 

לגברים.

 בואו  והצטרפו  אלינו..■

איחולים 
לרגל   טוב  מזל    - אביסר  למשפחת  

חגיגת הבר מצווה של הבן אדיר

תנחומים 
ממן       - ווינברגר   - למשפחת 

 - האבא  בפטירת  הכנים  תנחומנו 
הבעל - הסבא שלום )ז'ק( ז"ל .

שאר  בתוך  אתכם  ינחם  המקום 
אבלי ציון וירושלים.

אם זה מעשה טוב, אל תדחה אותו למחר
גם בני ישראל בתרבות המצרית נהגו כך

– "יהודי, הנחת תפילין היום?".
– "לא, תודה".

– "אולי בכל זאת?".
בטוח שהיית  לא  היום,  יודע מה אכלתי  היית  "אם   –

מציע לי להניח תפילין!".
ענין  יש  האם  נפוצה.  דילמה  שמשקף  דו-שיח  זהו 
חד  באופן  מצוה  יקיים  מצוות  שומר  שאינו  שיהודי 
פעמי? מה התועלת בכך שמקיימים 'רק מצוה אחת', 

מבלי לשמור על אורח חיים דתי?
קיים בפרשת השבוע העוסקת בבני  דומה למדי  מצב 
ושקועים  המצרית  בתרבות  מוקפים  שהיו  ישראל 
בעצמם בעבודת אלילים. ואז, כהכנה למכה האחרונה 
העומדת לנחות על מצרים, מכת בכורות, בני ישראל 

מצטווים בשתי מצוות – לערוך ברית מילה ולאכול את 
קורבן הפסח.

לכאורה, היה מתבקש שבורא העולם ימתין עד לאחר 
משוחררים  יהיו  ישראל  בני  כאשר  מצרים.  יציאת 
מעול העבדות – מתאים יותר ללמד אותם את התורה 
באוירה רגועה, ואז לדרוש מהם לשמור מצוות. מדוע 
היה כל כך דחוף לתת לבני ישראל שתי מצוות בעודם 

בתוך הלוע המצרית?
בכל זאת, אנו רואים שה' נתן לבני ישראל שתי מצוות 
ממצוות"  "עירומים  יהיו  שלא  כדי  במצרים,  בעודם 
)כדברי רש"י(. שכן, יציאת מצרים אינה רק מעבר טכני 
ממקום למקום, אלא זה תהליך מהותי של התהוות עם 
להתנתק  צורך  היה  חדש,  לעם  להפוך  וכדי  ישראל. 
זו  תהיה  כך  רק  המצרית.  מהתרבות  מוחלט  באופן 

יציאה אמיתית ממצרים.
מצוות, אחת  ישראל שתי  לבני  ניתנו  כך  לשם  בדיוק 
כנגד "סור מרע" ואחת כנגד "עשה טוב". מצות קרבן 
פסח סייעה לתהליך עזיבת הרע, שכן הכבש היה אליל 
מקודש במצרים העתיקה, בבחינת "פרה קדושה". עצם 
מהתרבות  ניתוק  יצרה  בפומבי,  ושחיטתו  לקיחתו 
גם  עסקו  ישראל  בני  במקביל,  מצרים.  של  האלילית 
ב"עשה טוב" ועשו ברית מילה, כדי ליצור את הברית 

הנצחית בין ה' לבין עם ישראל.
עוד  בודדות  מצוות  לקיים  נדרשו  ישראל  שבני  כשם 
לחכות  צריכים  לא  אנו  אף  ממצרים,  היציאה  לפני 
לשינוי גדול כדי לקיים מצוה אחת. כי מעשה טוב אינו 

סובל דיחוי.
המשך.  לה  יהיה  אבל  ויחידה,  אחת  מצוה  זו  נכון, 
– הכול התחיל עם שתי המצוות  ההיסטוריה הוכיחה 
שקיבלנו במצרים, בהמשך כבר נוספו עשרת הדיברות, 

ולבסוף 613. ■

chabadisraeli.com מתוך האתר

למה?
האבות לא שאלו, אבל משה שאל: למה?

על ב הרבה  מדברים  האחרונה  תקופה 
הביטחון  מערכת  פסיכולוגית.  לוחמה 
עושה מאמצים כבירים להשפיע על האויב 
שיטות  באמצעות  אלא  צבאי,  כוח  ידי  על  רק  לא 
צה"ל  של  שאיפתו  ואחרות.  כאלו  פסיכולוגיות 
היא להכניע את רוח האויב ולמוטט את המוראל 

בשורותיו.

שנה,  מ-3000  למעלה  לפני  הצליח.  זה  במצרים 
נגד  פסיכולוגית  לוחמה  הפעיל  העולמים  בורא 
כרוזים  כללה  לא  היא  המצרית.  הפילוסופיה 

שהושלכו מן האויר, אלא צפרדע תמימה.

תשאלו, מה לצפרדע וללוחמה פסיכולוגית?

גישות:  שלוש  ישנן  אידיאולוגיה  לכל  ביחס 

המתנגדת  זו  מהרעיון;  והנלהבת  התומכת  הגישה 
ובלתי  אדישה  השלישית  והגישה  אותו;  ושוללת 
יכול  אכפתית. גם ביחס לאמונה בבורא העולמים 
)כמו עם ישראל(; אחרים  ליבו  אדם להאמין בכל 
מתנגדים וכופרים במציאות האלוקים, ואילו ישנם 
הם  לי"  איכפת  "לא  אדישות.  המפגינים  כאלו 

אומרים.

לרוחניות  שקשור  מה  כל  אדישים.  היו  המצריים 
התקבל אצלם באדישות צוננת ובחוסר התעניינות. 
הם לא התנגדו לה'; רק סתם לא היה אכפת להם. 
ה'  "מי  במילים  האדישה  גישתו  את  ביטא  פרעה 

אשר אשמע בקולו"?

כמו  היא,  גם  לתמונה.  הצפרדע  נכנסה  וכאן 

אינה  היא  וסתמיות.  אדישות  מסמלת  המצרים, 

פשוט  היא  מזיקה,  לא  גם  היא  אך  מועיל  יצור 

להביא  עלול  הצפרדע  על  שטחי  מבט  קיימת. 

למסקנה שהיא נוצרה במקרה, מבלי להיות חלק מן 

התכנית האלוקית הגדולה.

העובדה  שהצפרדע  מילאה  את שליחות ה' היוותה 

מכה אנושה לתפיסה המצרית. לפתע נוכחו פרעה 

וכל חרטומיו כי אין דבר סתמי בעולם. אם אפילו 

הצפרדע קיימה את  רצון  ה', על  אחת  כמה  וכמה  

ששום  אדם  לא  יכול  להינתק ממנו.

אתם  שמא  או  הלב?  בתוך  צפרדע  לכם  יש  האם 

מכירים אדם המתנהג לעיתים בצורה 'צפרדעית'? 

החם  הפנימי  היהודי  הניצוץ  את  לגלות  הזמן  זה 

והבוער בליבנו.. 

■   Chabadisraeli.com



חיים יהודים 

החתן האהוב, הכאב והאמונה
חיים יהודים

הד"ר א גלעד  לחוות  מכפר-סבא  הדרך  ת 
בשנים  רבה  בתדירות  עושה  קובי  רפאל 
הרב  של  רעייתו  היא  יעל  בתו  האחרונות. 
 60 בכביש  הירי  בפיגוע  שנרצח  הי"ד,  שבח  רזיאל 
למקום,  רפאל  נסע  שוב  שעבר  בשבוע  בשומרון. 
הפעם כדי להשתתף בהלוויה הדומעת של חתנו. הוא 
"כשהגעתי  הפינוי.  ברגעי  הנורא  הפיגוע  על  התבשר 
להציל  אפשרות  הייתה  שלא  הבנתי  המיון  לחדר 

אותו", הוא מספר בכאב.

במשפחה  נולד  במקצועו,  משפחה  רופא  רפאל, 
כללי  ספר  בבית  למד  שבצרפת.  בפריס  מסורתית 
בילדותו, וניצל ממסלול של התבוללות, לאחר שאביו 
החליט להעבירו לבית ספר יהודי. לפני עשרים וחמש 
ברכי  על  משפחתו  את  גידל  וכאן  לארץ,  עלה  שנים 

המסורת.

חיפש נתינה
ובתו  חתנו  בביתו  התארחו  לרצח  שקדמה  בשבת 
וששת הילדים. "אני כבר מתגעגע לדיונים שניהלנו", 
שלא  חן  עם  מיוחד,  אדם  היה  "הוא  רפאל.  אומר 
ילדיו  את  שכבש  חיוך  לו  היה  אחרים.  אצל  הכרתי 
ואת כל מכריו. הכול אהבו אותו. חבל כל-כך שנקטף 

מאיתנו".

את  שאפיינה  הנתינה  מידת  את  נס  על  מעלה  רפאל 
חתנו. "קשה לדמיין את הנתינה שלו. הוא אהב לעזור, 
להושיט יד, לסייע. תמיד היה במקום שבו היו לאנשים 
בעיות. לצד היותו רב היה חובש בכיר במד"א, מייעץ 
ב'קו לחיים', שוחט ומוהל. בשבת האחרונה שבה היה 
אצלנו היו לו שתי בריתות בעיר. אחרי נישואיו לבתי 
בהמשך  הרקטות.  מטר  תחת  בשדרות  התגוררו  הם 
עברו לקדומים, ובשנים האחרונות לחוות גלעד, יישוב 
שהוקם לזכרו של גלעד זר הי"ד, שנרצח לפני שבע-

עשרה שנים".

משפחה אחת גדולה
גדולה.  ביטחון  תחושת  רפאל  מצא  גלעד  בחוות 
בשעות  כשנסעתי  גם  אבן,  עליי  נזרקה  לא  "בחיים 
על  השוכנת  התיישבות  "זו  מספר.  הוא  מאוחרות", 
תוסדר  היא  שסוף-סוף  ונקווה  מאוד,  חשובה  גבעה 
הזה  המקום  ההיסוסים.  לכל  דיי  הממשלה.  על-ידי 
שתחפור  מקום  בכל  מכפר-סבא.  פחות  לא  שלנו 
ביהודה ושומרון תמצא את הזיקה שלנו לארץ. אין לי 
ופועל  בשמים  גדול  רעש  עושה  רזיאל  ספק שעכשיו 

לטובת בני עמו".

תושבי  על  רפאל  של  בפיו  יש  במיוחד  חמות  מילים 
חוות גלעד: "יש שם אחדות מחממת לב. כולם מכירים 

את כולם ומתנהגים כמשפחה אחת גדולה. ב'שבעה' 
על  שומרת  אחרת  ואישה  לנחם  באה  אחת  אישה 

ילדיה. זה מדהים".

לוחמת וגיבורה
ימים לא קלים עוברים עליו ועל משפחתו. "בתי היא 
אישה מיוחדת, ממש כמו בעלה. כשנודע לה מה אירע, 
התעשתה מיד, והודיעה שרצונה שבעלה ייקבר בחוות 
גלעד. גורמים רשמיים אמרו לה שהסיכוי קלוש ושלא 
יאשרו זאת. הקמת בית קברות היא ביטוי להתיישבות 
כזה.  של קבע, והממשלה אינה ממהרת לאשר מהלך 
אבל היא נלחמה כמו גיבורה. 'אם לא יאשרו, אחפור 
הביאה  שלה  ההתעקשות  הצהירה.  בגינה',  בור 

לקבורתו בשטח שהוכשר לקבורה".

הדבר  זה  "אחדות.  אחד:  דבר  מבקש  רפאל  לסיום 
החשוב ביותר. אם נהיה מאוחדים באמת, אויבינו לא 

יוכלו לנו".  ■

הד"ר קובי וחתנו בברית מילה. "רק אחדות"



 להדליק 
את האורות

מר לן וקסלר

מו של אבי ע"ה היה חיים מרדכי יצחק הכהן. הוא נקרא ש
חיים מרדכי בגלל שנולד שבוע לפני פורים, ואגב הוא גם 
הברית מהעיירה  לארצות  היגר  הוא  פורים.  לפני  נפטר שבוע 
פוסטוב )פסטאווי( שברוסיה. יהודי העיירה היו ברובם  חסידי 

חב"ד, ואבי הושפע עמוקות מדרכה של חסידות חב"ד.

אודות  על  מאבי  שמעתי  תמיד  עצמי,  את  זוכר  שאני  מאז 
חבר  היה  והוא  במורשתו,  וגאה  נלהב  יהודי  היה  אבי  חב"ד. 
בכמה וכמה בתי כנסת בלוס אנג'לס, שם גרנו. אולם, הוא לא 
באמת חש בנוח באף אחד מהם; הוא תמיד היה אומר לי שהזרם 
היחיד ביהדות שאיתו הוא מזדהה לגמרי הוא חב"ד – אך בשעתו 

לא היו בעיר בתי כנסת של חב"ד.

הקודם  האדמו"ר  על  כבוד  ביראת  דיבר  שאבי  זוכר  אני 
שהוא  כמה  ועל  שניאורסאהן,  יצחק  יוסף  רבי  מליובאוויטש, 
אפשרי,  בלתי  היה  שהדבר  אלא   – הרבי  את  לראות  השתוקק 
משום שהוא שהה אז באירופה. ואז, בשנת ה'ש"ת )1940( הגיע 
האדמו"ר הריי"צ לארצות הברית. אבי שמח מאוד; הוא ממש 
יצא מגדרו מרוב התלהבות, והוא מיהר ליצור קשר עם משרדו 

של הרבי בניו יורק.

זמן קצר אחר כך הגיע ללוס אנג'לס שליח חב"ד הראשון. 
שמו היה הרב משה הכט. הוא הרשים אותי מאוד, שכן, למרות 
זקנו המלא, המגבעת השחורה שלראשו והחליפה הכהה שלבש, 
הוא היה אדם מודרני. אני זוכר שפעם הוא שיחק איתי בייסבול, 
ולפתע הוא עצר כדי להתפלל מנחה. חסידי חב"ד נוספים הגיעו 
גם הם אל העיר, בעיקר כדי לגייס כספים לטובת מוסדות חינוך 
הספר  בית  ועבור  תמימים'  'תומכי  ישיבת  עבור   – חב"ד  של 
למלאכה בכפר חב"ד – תכנית חב"דית שבמסגרתה, לצד לימודי 
הקודש, הוכשרו התלמידים גם בלימודי מקצוע – כך שגם מי 

שלא יצליח למצוא משרה תורנית, יוכל להתפרנס בכבוד.

לטובת  כספים  לגייס  סייע  וגם  מכספו,  תרם  כמובן  אבי 
ופוליטית  מוסדות חב"ד. אמי, שהייתה מאוד פעילה חברתית 
לארגן  ידעה  ציוניות,  ומטרות  שונות  צדקה  מטרות  בקידום 
אירועי גיוס כספים. היא ידעה בדיוק איך לערוך את השולחנות, 
את מי להזמין, כמה לגבות, איך לשווק ולפרסם את האירוע... 
ובזכות הידע והניסיון שלה הצלחנו לגייס סכומי כסף נכבדים.

בשנת תש"י )1950(, נפטר אדמו"ר הריי"צ. אבי נעצב מאוד 

כששמע על כך, והוא דאג לגבי המשכיותה ועתידה של תנועת 
חב"ד שנותרה כעת ללא מנהיג. האם היא תתפרק, חלילה? אחר 
כך שמענו שהחתן, הרב מנחם מענדל שניאורסאהן, יהיה הרבי 
הבא, אף שבאופן רשמי נאות לקבל על עצמו את ההנהגה רק 

בחלוף שנה מהסתלקותו של חמיו, אדמו"ר הריי"צ.

 – ודינמי  צעיר  שהוא  שמענו  רק  מאוד,  מעט  עליו  ידענו 
עובדה שמאוד הרשימה אותי. התחושה הראשונית שלי הייתה 

– זהו האדם המתאים לדור הזה.

בשעתו, בשנת תשי"ב )1952(, הייתי סטודנט בסיטי קולג' של 
לוס אנג'לס, והייתי די מרוחק מענייני יהדות. מלחמת קוריאה 
הייתה אז בעיצומה, ואבי חשש מאוד שאני אשלח לחזית, מאחר 
 – צבאי  לשירות  מלאה  כשירות  כלומר,   –  A1 סיווג  לי  שהיה 
חירום.  בשעת  המזוינים  לכוחות  החובה  גיוס  מערך  מבחינת 
יום אחד הוא קרא לי ואמר, "לן, אתה נוסע לבקר את קרובי 
המשפחה שלך מצד אמך הגרים בניו יורק, ועל הדרך תערוך 
שם ביקור נוסף... סידרתי עבורך פגישה עם הרבי מליובאוויטש, 

כדי שתקבל את ברכתו".

למרכז  הגעתי  כאשר  לברוקלין.  בדרכי  מאוד  נרגש  הייתי 
ראיתי   ,770 פארקוויי מספר  איסטרן  העולמי שבשדרת  חב"ד 

ב“ה
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אנשים רבים – מעל מאה בני אדם – שהצטופפו שם והמתינו 
לראות את הרבי. אולם, אני עקפתי את כולם מאחר שהיה לי 
תור לפגישה. נאמר לי שהם באו רק כדי לראות את הרבי במבט 
חטוף, ללחוץ את ידו או לומר שלום – ורק לשם כך הם המתינו 

שם.

הוכנסתי לחדר לא גדול, ועל אף התאורה העמומה, זיהיתי 
לפתע שאני ניצב מול הרבי. לפגוש אותו פנים אל פנים הייתה 
מהלל  אבי  את  שמעתי  חיי  כל  מיוחדת.  מאוד  חוויה  עבורי 
ומעלה על נס את חשיבותו של הרבי מליובאוויטש, והנה הוא 
יושב כאן ממש מולי. עצם המחשבה על כך העבירה בכל גופי 

צמרמורת של התרגשות.

מאוד,  שחור  היה  וזקנו  שחורה,  מגבעת  חבש  הוא  לראשו 
שחור פחם. הייתה לו אישיות קורנת, מעין הילה שאפפה אותו. 
אך המאפיין המרתק ביותר אצל הרבי היה המבט שלו. העיניים 
שלו היו כל כך חודרות – חשתי כאילו הוא בוחן אותי מבפנים 
בקרני רנטגן – אבל תחושה זו לא עוררה אצלי שום פחד, מאחר 

שמבטו גם שידר חמימות, וזה מאוד הרגיע אותי.

שלי.  הנוכחי  לעיסוק  ובנוגע  לאבי,  בנוגע  אותי  שאל  הוא 
אמרתי לו שאני לומד באוניברסיטה.

"איזה תחום אתה לומד", שאל הרבי. "מה אתה רוצה להיות?"

אני לומד לתואר ראשון בחינוך", השבתי.

"טוב מאוד", אמר הרבי. "גם אני למדתי באוניברסיטה".

"איפה?"

"בסורבון".

וואו! אוניברסיטת הסורבון בפריז נחשבה מהטובות בעולם. 
מיד עלתה קרנו של הרבי בעיניי בעוד כמה דרגות. שאלתי אותו 
משהו  או  תיאולוגיה,  יענה  שהוא  שיערתי  שם;  למד  הוא  מה 

בסגנון.

"התחום שלי היה הנדסת חשמל", ענה הרבי, והוסיף מיד, 
"אבל אני מעדיף להדליק את האור בנשמותיהם של אנשים".

יומי  עד  אותן  ואזכור  בבירור,  הללו  המילים  את  זוכר  אני 
האחרון.

הרבי המשיך והסביר שלכל יהודי יש נשמה אלוקית, שהיא 
דועך,  לא  לעולם  הזה  והניצוץ  קבע;  להבת  או  ניצוץ  כמו 
מן  סוטה  יהודי  אפילו כאשר   – נכבית  לא  לעולם  הזו  הלהבה 
הדרך ומתרחק מאורח החיים היהודי. לכן, הדרך לשוב ולקרב 
אדם כזה, הוא על ידי הגברת הניצוץ, ללבות ולהלהיט אותו עד 

שיהפוך לשלהבת מאירה.

הרבי הסביר שזו השאיפה שלו – להאיר את החיים היהודיים 
באמצעות הנשמה היהודית, על ידי העצמת וליבוי אש התמיד 

היוקדת בקרבה.

גישתו של הרבי הדהימה אותי! בתור איש צעיר ונלהב, דבריו 

הרשימו אותי מאוד. נוכחתי לראות שהאיש שלפניי הוא באמת 
משהו מיוחד. כעת הבנתי שאבי ידע עד כמה עשויה דמותו של 

הרבי להשפיע עלי.

לקראת סיום הפגישה ביקש הרבי דבר אחד – שכאשר אשוב 
ליהדות.  יהודיים  בקירוב צעירים  להיות פעיל  הביתה, אתחיל 
לא משנה האופן שבו אעשה זאת – בין אם באמצעות פעילויות 
חברתיות או דתיות – הרבי היה מעוניין שבוגרים צעירים יגלו 
יותר מעורבות בענייני יהדות, ובכך יהיו מחוסנים יותר בפני גל 
ההתבוללות. הרבי צדק מאוד – קצב ההתבוללות בקרב צעירים 
עלייה  במגמת  היה  בקמפוסים  אז  ששררה  באווירה  יהודים 
תלולה, והסיבה היחידה שגם אני עצמי לא התבוללתי הייתה 

הודות לכך שבאתי מבית שומר מסורת.

אל  אותי  ליווה  הוא  האם  זוכר  ואינני  הסתיימה,  שיחתנו 
ממש  אני  כאילו  חשתי   – כך  אחר  קרה  בדיוק  מה  או  הדלת, 
מרחף באוויר. הייתה זו באמת תחושה מאוד מיוחדת. הפגישה 

ההיא עם הרבי הייתה אחת מנקודות השיא בימי חיי.

לן וקסלר )תרצ"ט-תשע"ה ]2015-1929[( התגורר מאז פרישתו לגמלאות 
פעיל  חבר  והיה  מקום,  ממלא  מורה  שימש  שם  קליפורניה,  בקרלסבד, 
אלול  בחודש  בביתו  רואיין  הוא  המקומית.  קוסטה'  לה  'חב"ד  בקהילת 

תש"ע )2010(.
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 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

 לפרטים נוספים 
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל

sipursheli@jemedia.org :כתבו לנו

השבוע לפני:

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה

הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

הנוהג  את  בשיחה  הזכיר  הרבי    —  )1959( תשי"ט   >
המקובל שכאשר הורים מרגישים שחסר אצלם בעניין 
מסויים, הם ישתדלו ויתאמצו שאצל ילדיהם לא יחסר 
עניין זה. אולם, מאחר שאיש אינו מושלם, ואצל כולם 
חסר משהו הן בגשמיות והן ברוחניות - הרי התחום שבו 
לשיפור  המאמצים  מירב  את  להשקיע  ההורים  יבחרו 
מצבם של ילדיהם תלוי בסדר העדיפויות האישי שלהם: 
אם את עיקר הדגש הם ישימו על כך שילדיהם יגדלו 
להיות רוחניים, טהורים וטובים יותר, ומסורים לתורה 
ולמצוות יותר מהם, הרי זה משקף את השאיפה שלהם 
אחד  שזהו  מכך,  מסיק  הרבי  רוחנית.  לצמיחה  עצמם 
אף  ההורים,  על  המוטלת  החינוך  לחובת  ההסברים 
לא  עוד  כל  מצוות  מקיום  פטורים  למעשה  שילדיהם 

הגיעו לגיל מצוות.1 י' בשבט

תורת מנחם, כרך כה, עמ' 34  1

הכוח לחבר באמת!
 העולם זקוק לך ולתפילין שלך:
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 5 Shvat, Jan 11-18 2019 

PARASHA  – PG 60 

HAFTORA  – PG 307 

 

 

8:30 am 

 

 

8:15 am 

 

 

8:00-9:15 pm 

 

 

10:30am-12:30pm  

 

 

PARASHA  – PG 585 

HAFTORA  – PG 623 

 

PARASHA  – PG 148 

HAFTORA  – PG 158  

Sponsored by Pinky Shulman in 

honour of Yod Shvat 

Sponsored by Trever Harris in 
memory of his father David ben 
Zvi Z”L 

Sponsored by Aviva Kochan 
in memory of her sister  
Suzan bat Mazal Z”L 

Sponsored by Claire 
Waxman in honour of her 
birthday – Mazel Tov!  

 

8:00-9:15 pm 

 

4:43 pm 

 4:50 pm 

9:30 am 

 
4:25 pm 

 
5:49 pm 

 

9:00 am 

7:00 am 

4:50 pm 

4:55 pm 

5:40 pm 

5:40 pm 

6:55 am 



 
 

 

06 'עמ - פרשה  
  763 'עמ - הפטרה

נ "ן לע'י אביבה קוצ"מוקדש ע

 ל"אחותה סוזן בת מזל ז

 רגלי פינקי שולמן ל"מוקדש ע

 שבט

,בא פרשת  
   11-11ינואר , שבט' ה

8:00-9:15 pm 

 

 

 

8:30 am 

 

 

8:00 am 

 

 

01:01am-01:30pm  

 

 

נ אביו "וביה הריס לעי ט"מוקדש ע

 ל"ז ד בן צבידו
 

י קלייר ווקסמן לכבוד "מוקדש ע 

 !מזל טוב –יום הולדת 

 :4:4 pm 

 4:50 pm 

9:30 am 

 
4:25 pm 

 
 9::5 pm 

 

585 'עמ - פרשה  
027' עמ - הפטרה  

848 'עמ - פרשה  
  858 'עמ - הפטרה

8:00-9:15 pm 

 

9:00 am 

6:55 am 

4:50 pm 

4:55 pm 

5:40 pm 

5:40 pm 

7:00 am 




