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'בית חולים'
או 'בית רפואה'?

ממכתביו של הרבי

המשק עושה אט-אט את דרכו אל השגרה החדשה, שגרת הקורונה, תוך לא מעט חששות והיסוסים • לצד 
המשך ההקפדה על ההנחיות בואו להכיר את 'אסטרטגיית היציאה הרוחנית' של הרבי שליט"א מלך המשיח: 

חשיבה חיובית, אות בספר תורה, הוספה באהבת ישראל, שמחה ולימוד תורת הגאולה • פרוייקט מיוחד!

לסמוך על
רבי שמעון

מירי שניאורסון

ל"ג בעומר
עם הרבי

רגעים של השראה
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אסטרטגיית היציאה
הרוחנית!



שעה בה נכתב הטור הזה, המשק מתחיל לשוב ב
לאיטו לשגרה חדשה- שגרת קורונה.  אחרי 
חודשיים בהם הנגיף הקטן והמסתורי שיבש 

את שגרת החיים, ביטל תוכניות, הפיל מניות, ריסק עסקים 
ובעיקר - גבה מחירים כבדים בבריאות ובחיי אדם. מי בכלל 

זוכר את הימים בהם הקורונה הייתה בשולי־השוליים של 
החדשות העולמיות והוכרה יותר כ"מגיפת ריאות מסתורית 

בסין".
בחודשיים האחרונים אין מי שלא מדבר על המשיח.  

כבר בימי הקורונה הראשונים, הופצו ברשתות החברתיות 
גימטריות ורמזים הקושרים את הקורונה לביאת המשיח, ורבים 

רבים העידו שפתאום - אחרי שטף האירועים המסחרר כל 
כך - הם החלו להאמין  הרבה יותר בביאתו הקרובה של מלך 
המשיח ובתחיית המתים. בערב הפסח, בליל הסדר ובסעודת 

המשיח - משפחות רבות חיכו עד כלות לבוא המשיח, האמינו 
באמת ובתמים שהנה נפתחת הדלת והוא צועד פנימה.

אז למה הוא עדיין מתעכב? 
זו שאלה חשובה, ובעצם - השאלה הכי חשובה. אבל למרות 
שאין לנו שום הסבר לעיכוב הגאולה, השאלה הזו לא אמורה 

לרפות ידינו, להיפך. היא צריכה לגרום לנו לצעוק חזק יותר: 
"עד מתי?! רוצים כבר את המשיח - עכשיו!!!".

הנה עוד משהו, תובנה קטנה לדרך ששמעתי בשמו של ראש 
ישיבת חב"ד בצפת, הרב יוסף וילשאנסקי:

לנגיף הקורונה כמה מאפיינים בולטים. בראש ובראשונה 
- הוא קטן מאוד. לעין אנושית שלא מצויידת במיקרוסקופ 
משוכלל הוא בלתי נראה לחלוטין, כך שרק מדען עם כלים 

ויכולות יכול לאבחן שהוא בכלל קיים. גם האדם הנושא את 
הנגיף לא חש בנוכחותו - עד שהוא מפתיע, מתפרץ ומשפיע 

על הגוף בצורה נוראית.
התכונות הללו מזכירות תופעה אחרת לגמרי, חיובית ממש: 

תורת החסידות מספרת לנו על 'ניצוץ משיח' שקיים בכל 
יהודי. ניצוץ שהוא הנקודה הכי פנימית ועמוקה בנפשו של 

יהודי. הוא יכול להיות חבוי ומוסתר. אנחנו יכולים להתכחש 
לקיומו ולומר ש"אנחנו לא מרגישים כלום" למרות שהוא 

קיים בתוכנו, ועוד איך. מחכה לרגע הנכון לצאת ולהשפיע. 
אבל לטובה. גם כאן רק איש מקצוע אמיתי יעזור לנו 

לזהות את הניצוץ הזה בתוכנו. הפעם - לא כדי לגבור עליו 
ולהשמיד אותו, אלא כדי לנצל אותו ולהפיק ממנו את המירב.

בבית המקדש!להתראות עם משיח

מו"ל: ניידות חב"ד בארץ הקודש
יו"ר: הרב דוד נחשון
ניהול והפקה: הרב אלימלך טאלר
עריכה: מנחם מילר
הגהה: בלומה נחשון
Mamre :עימוד ועיצוב
freepik&flaticon :אלמנטים גרפיים

מנויים: *3770 | פרסום: 03-7508215 
olamot.m@gmail.com :דוא"ל

יש לשמור על קדושת הגליון!

מנחם מילר
על המפתן
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והחי ייתן אל ליבו
פרוייקט / על הרב בני וולף והרב ישעיהו ובר ז"ל

הרף עין
שירת חיינו / צבי יאיר

הקורונה של המשיח
מעמיקים / מחשבות על הקורונה

רפואה שלימה
אגרות קודש / לקט ממכתבי הרבי בנושאי רפואה

לסמוך על רבי שמעון
נפלאו"ת / מירי שניאורסון

פרקי אבות
מה תכל'ס? / על מנהג קריאת פרקי אבות בקיץ

אסטרטגיית היציאה של הרבי
מגוון מצוות ומנהגים לשמירה, הגנה והצלה 

איך עוצרים מגיפה?
עם הספר / טעימה מארון הספרים היהודי

ל"ג בעומר עם הרבי
רגעים של השראה / חגים במחיצת הרבי

מה בפנים?
התוכן
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אייר

חודש אייר הוא החודש השמיני בלוח השנה, וקרוי גם 'חודש זיו'. בספרי הקודש 
מציינים שבשם החודש רמוזים בראשי תיבות המילים "אני ה' רופאך" מה שמסמל 
סגולה מיוחדת לרפואה הקיימת בחודש זה. זהו החודש היחיד מכל חודשי השנה אשר 

בכל יום מימיו מקיימים מצווה מיוחדת - מצוות 'ספירת העומר'.

על פי דברי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
ליקוטי שיחות, כרך ל"ב, שיחה לחודש אייר

זה  כלומר שחודש  רופאך".  ה'  "אני   - תיבות  ראשי  הוא  "אייר" 
מסוגל לענין הרפואה, וברפואה עצמה: רפואה המגיעה מהקדוש-
ברוך-הוא, שדרך רפואתו נלמדת מהכתוב "כל המחלה... לא אשים 
מונע  שהקב"ה  כלומר,  כו(.  טו,  )בשלח  רופאך"  ה'  אני  כי  עליך 

מלכתחילה שהחולי יבוא על האדם."



הרבי 
מליובאוויטש
מלך המשיח 

בדרכו מביתו ברחוב 
President למרכז 
חב"ד העולמי - 770.

קיץ תשל"ד, 1974.



רפואה
שלימה!

גוף ונפש
המכתב הבא נכתב בשנת תשי"ז )1957( לרופא 

בשם ד"ר י. פוסברג. בתחילה התייחס הרבי 
לדיווח שהרופא ביקש למסור באשר לטיפול 

בחולה ספציפי, אך לאחר מכן הרחיב הרבי בשתי 
נקודות יסודיות בטיפול בכל חולה: גישה חמימה 

ולבבית והתייחסות לא רק לריפוי מצבו הגופני 
אלא גם מצבו הנפשי והרוחני - היות שבריאות  

הגוף קשורה לבריאות הנשמה:

"...שמחתי לקרוא במכתבו ולהסיק מאופי כתיבתו שעושה 
בזה ]בעבודתו כרופא[ בחמימות ובלבביות. הגם שהדבר 

נדרש מכל רופא, אך בנוסף לכך שלמרבה הצער ישנם כאלה 
שאין להם אלא גישה רגילה - גם בין בעלי הגישה החמימה 

והלבבית קיימות דרגות רבות ושונות, וכאשר רואים תוספת 
בזה, מחזקת היא את התקווה שלאחר מכן יתוסף עוד ועוד, 

ועל ידי זה יתוסף גם בהשפעה על החולה...
"מיותר לעורר, שרוחניות וגשמיות קשורות אחת עם 

השניה, וגם חכמת הרפואה מכירה בכך שבריאות הגוף קשורה 
בבריאות הנשמה, ולא רק עם הנשמה במובן הפשוט, אלא גם 

עם הנפש האלוקית, ולכן הנני מקווה שתוך כדי ריפוי החולים 
- שם הוא לב למצבם בנושא האחרון,  ומתשדל לרפא גם את 

נשמתם, הנפש האלוקית, ולא רק את הגוף והנפש הבהמית. 
ואף אם חלים אחדים לא מרגישים את נחיצות הדבר, ואפילו 
מתנגדים ]לכך[, הרי זה עצמו ההוכחה האמיתית שהם זקוקים 

במידה גדולה עוד יותר לרפואה בזה, ויהי רצון שגם בזה 
יצליח.

בכבוד ובברכה.. 

בית רפואה!
שמעתם פעם חב"דניקים אומרים 'בית רפואה' 

ולא הבנתם למה? הנה הסיבה: במכתב הבא, 
שנכתב לפרופסור מרדכי שני, שכיהן אז כמנהל 

המרכז הרפואי שיבא )ולימים זכה בפרס ישראל(, 
מציע הרבי לפרופסור לשנות את הביטוי 'בית 

חולים' ל'בית רפואה'. מדהים לראות שמה שהיה 
בעבר רעיון נועז, הפך היום לסטנדרט כאשר 

ארגונים ומוסדות רפואיים רבים משנים את שמם 
ל'מרכז רפואי', 'שירותי בריאות' וכדומה.

"אכפול ברכתי... שיצליח הוא וכל המוסד שעומד בהנהלתו, 
שכל הפונים לעזרתם ימצאו מבוקשתם ועד לרפואה שלמה 
וגם קרובה. וארשה להוסיף תקותי ואיחולי לבבי שיהי' זה 

ממכתביו של הרבי
אגרות קודש

לכבוד חודש אייר - חודש הרפואה: לקט מרתק של מכתבי הרבי בנושאי 
רפואה • על יחסי גוף ונפש, על שינוי הביטוי 'בית חולים' ל'בית 

רפואה' ועל התפקיד שעל כל אדם לבצע, גם ממיטת חוליו • מיוחד!
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המדור לזכות נשמת 
הטנקיסט השליח 
 הרה"ח אברהם ע"ה 
בן ר' חונא ע"ה טאוב

בנוסח המסורתי "בריאות הנפש ובריאות הגוף",
שאצל יהודי בריאות ומנוחת הנשמה קשורה ב"נשמה 

לנשמתו", היא תורתנו ומצותי' עליהם נאמר "כי הם חיינו 
ואורך ימינו״...

הצעתי שבמקום להשתמש בביטוי "בית־חולים" יקראו לו 
״בית רפואה״. ואף שבהשקפה ראשונה החילוק הוא בתיבות 
ומלים. אבל עצם השינוי יש בו כדי להביא עידוד. ועוד והוא 

העיקר, שזהו מתאים יותר לאמתת ושל בית זה, שתכליתו 
ומטרתו להביא רפואה ועד לרפואה שלמה, ולמה ייקרא בשם 

שאינו הולם יפה את הענין.
המניעה היחידית שאני רואה בהאמור הוא רק ענין הרגילות, 

אבל אם לכל אדם נתונה היכולת והכח לשנות עניני העולם 
בכיוון הטוב, ועד לחידוש, על אחת כמה וכמה בקשר לעם 

היהודי, אשר עצם מציאותו הוא שינוי מסדרי עולם, ותפקידו 
להיות אור לגויים. וכיון שזהו תואר שניתן בתורתנו, תורת 

אמת, מדוייק הוא בכל הפרטים, כולל גם כן שענין האור 
הוא שלכאורה אינו מחדש דבר, אבל ביחד עם זה העיקר הוא 
שמראה ומגלה הדבר כמו שהוא לאמתתו, אשר ברוב הפעמים 

עיקרי הוא בכדי להבדיל בין הטוב והרע ובין הקדושה 
והטומאה, והבריאות והחולי, להבדיל מהאומרים לרע טוב 

ולחולי בריאות.

גם במיטה - חייל!
יונה כסה ז"ל היה מזכיר מפא"י, חבר כנסת, וגם - 

יליד עירו של הרבי, יקטרינוסלב, אוקראינה.
את המכתב הבא הוא קיבל מהרבי בראש חודש 

אייר תשל"ז )1977( אחרי שדיווח על מצבו 
הרפואי:

תקותי אשר אף שכותב שרתוק הוא למיטתו )ורופא כל 
בשר ישלח לו רפואה שלמה וקרובה( ואינו שליח צבור וכו', 

הרי כמדובר כמה פעמים שונה גיוסם של כל איש ואשה 
הישראלים בצבאות ה', אשר הוא לכל משך ימי החיים ואין 

שייך בזה פרישה והתפטרות וכיוצא בזה, שהרי הגיוס בצבא 
ה' הוא מיום הוולדו ומקודם לזה בורא אותו ומחי' ומחדש בכל 

רגע ורגע, כמבואר בספר תניא קדישא, שגם כבודו מצטט 
אותו במכתבו. 

ואם אפילו אינו במצב של שליח צבור כמו שכותב, פירושו 
למעשה הוא שהשרות בצבא ה' באופן אחר מהשרות שלפני 

זה, אבל גם עכשו מגויס ויש לו תפקיד לפי ערכו. והרי רואים 
בצבא כפשוטו שישנו מפקד אנשי חיל יוצאי צבא, ומסביב 

לזה מנגנון של בני אדם גדול ביותר שלכל אחד מהם תפקיד 
שלו אשר בלעדו אי אפשר לאנשי החיל למלא תפקידם הם.

ואם בכל מקום ובכל תקופה הדברים אמורים, על אחת כמה 
וכמה

בארצנו הקדושה המוקפת צרים אויבים בגוף וצרים ואויבים 
ברוח, ובנוסח הידוע ששמעתי מכמה מארץ הקודש מבקרים 

כאן, אשר כל אחד ואחד החי עתה בארץ הקודש יש לו הרגשה 
אשר נמצא בחזית ובמצב של היכוננות...

בכבוד ובברכה לבריאות בגשם וברוח גם יחד ובתוספת 
ברכה החסידותית — מתוך שמחה וטוב לבב.
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דרוש עיון
מעמיקים

דברים הללו נכתבים מההסגר הביתי - ה
במילאנו, איטליה. כבר תקופה ארוכה שאסור 

לצאת מהבתים אלא אם כן מדובר בצורך חיוני 
כמו רכישת אוכל או תרופות. בתי הכנסת 

סגורים, ועל המקווה אפשר להסתכל תוך כדי צעידה למכולת 
הסמוכה.

הזמן הזה בבית מאפשר לעצור ולחשוב. להקדיש זמן 
לדברים אליהם אין זמן ופנאי ביומיום. כולם, גויים כיהודים, 

מתחילים לחשוב. 
מדובר בקטסטרופה אמיתית. קשה 
להאמין שהשנה היא 2020 למניינם, 

ומערכת הבריאות האירופית - מהטובות 
בעולם - קורסת לחלוטין. 

מאות אנשים מתים מידי יום רק בגלל 
שאין מי שיטפל בהם. אנשים פתאום 

מבינים שהם לא השקיעו במקומות 
הנכונים, לא ניתבו את הכסף לצרכים 

החיוניים באמת.
לפני כמה ימים קיבלתי הודעה מרופא 

מקומי שאמר: "השקעתם מליון יורו 
חודשי בשחקן כדורגל, ו-1300 יורו 
ברופא. לכו לשחקן שירפא אתכם". 

אל מול סכנת חיים, המחשבות הופכות להיות חדות 
וברורות יותר. כשזה מגיע ליהודי המחשבות הללו הופכות 
להיות משמעותיות עוד יותר: יש לנו מטרה וייעוד. יש לנו 

נשמה אלוקית, ובבית יש זמן לחשוב ולהרהר - איפה אנחנו 
ואיפה אנחנו צריכים להיות.

מה קורה?
האמת היא שלהסביר מה בדיוק קורה בעולם - אף אחד לא 

יכול. אבל להבין לאן כל זה מוביל אותנו - אנחנו בפירוש 
מבינים. הכל מוביל לגאולה האמיתית והשלימה. 

הרבי לימד אותנו שכל מה שקורה 
בעולם בדורנו הוא מסימני ביאת המשיח, 

חלק מהתהליכים שמובילים לגאולה 
האמיתית והשלימה.

בספרו ההלכתי 'משנה תורה' אומר 
הרמב"ם רעיון מדהים. אמירה שרק 

הרמב"ם יכול להגיד. הוא אומר שהנצרות 
והאסלאם נועדו "ליישר דרך למלך 

המשיח". 
איך? פשוט: עד להופעת הנצרות 

והאסלאם היו עמי העולם בורים ועובדי 
אלילים. לא היה להם מושג על בורא 

עולם, תורה, נבואה, גאולה וביאת משיח.
הנצרות והאסלאם הפיצו בעולם את 

שמעם של כל הערכים הללו. נכון, 
התורה שלהם מזוייפת וחוטאת לאמת, לא למשיח הזה אנחנו 

מחכים ולא לנביא כזה אנחנו מייחלים. אבל בכל זאת - 
הם מכירים את המושגים, הם לפחות יודעים במה מדובר. 

אל מול סכנת חיים, 
הופכות המחשבות 

להיות חדות וברורות. 
כשזה מגיע ליהודי 
- המחשבות הללו 

משמעותיות עוד 
יותר. יש לנו ייעוד, יש 

לנו נשמה אלוקית.

של מלך המשיח!הקורונה
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"כשיעמוד המלך המשיח באמת" אומר הרמב"ם, נתקן ונעדכן 
את התפיסות שלהם עד ש"כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו 

אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום".
המשמעות של דברי הרמב"ם מצמררת: 

הופעת הנצרות והאסלם, על כל הסבל 
שהם הסבו לעמנו, מטרתה הכשרת 
לבבות העמים כולם לביאת המלך 

המשיח.

קורונה חיובית
איך זה מתחבר לקורונה?

קורונה )Corona( בלטינית זה 
כתר. היום כל העולם מדבר על כתר - 
במהדורות הרדיו ובתוכניות הטלוויזיה, 

בקבוצות הוואצאפ וברשתות החברתיות. 
סביב הכתר הזה נפוצות תהיות והערכות, 

פרשנויות ודיווחים, חידות ובדיחות. 
קורונה היא כנראה המילה המפורסמת 

ביותר בעולם היום, הראשונה בדירוג 
החיפושים בגוגל. הקב"ה רוצה שכולם 

ידברו על קורונה.
אז נכון, הקורונה שכולם מדברים עליה היום היא וירוס 
קטלני. באמת קטלני. אבל היא, כמו כל דבר אחר בעולם, 

נועדה ליישר את הדרך לקורונה האמיתית והחיובית - 

הקורונה של מלך המשיח. אם העולם כולו עסוק היום בקורונה 
השלילית, חובה עלינו לעסוק בקורונה החיובית - בכתרו של 

הקב"ה, בכתרו של מלך המשיח.

יחי המלך!
לפני 32 שנה, נשא הרבי מלך המשיח 

שיחה מיוחדת מאוד בפני קהל החסידים. 
הרבי עמד על הקשר המיוחד בין מלך 
ועם, ועל יחסי הגומלין ביניהם. המלך 

הוא המוח והלב של העם, הוא מקור 
החיות שלהם. והעם? העם נותן כח 

ועוצמה למלך כשהוא מגבה אותו ומכריז 
"יחי המלך!".

"זה לעומת זה עשה אלוקים", אל מול 
הקורונה השלילית המשתוללת בעולם 
וגובה מחירים איומים, אנחנו צריכים 
להתחזק בקורונה החיובית - בקבלת 

מלכותו של המשיח. בצעקה לריבונו של 
עולם שאנחנו רוצים כבר לחזות בכתרו 

של המשיח, בקריאה למלך המשיח: 
"אנחנו איתך, מחכים לך, עושים הכל כדי למהר את בואך!".

כולם מרגישים ש'משהו קורה'.. אז קדימה: בואו ונעשה את 
זה יחד, תנו כתף ונביא את המשיח!

- מתוך דברים שנשא הרב וילשאנסקי בהתוועדות טלפונית מיוחדת

"זה לעומת זה עשה אלוקים"

 אז נכון, הקורונה 
שכולם מדברים עליה 
היום היא וירוס קטלני. 

באמת קטלני.
אבל היא, כמו כל דבר 

אחר בעולם, נועדה 
ליישר את הדרך 

לקורונה האמיתית 
והחיובית - הקורונה 

של מלך המשיח.

הרב אלכסנדר וילשאנסקי 
שליח הרבי מלך המשיח - מילאנו, איטליה

עֹולמֹות   9 





הכירו את אסטרטגיית היציאה הרוחנית של הרבי שליט"א מלך 
המשיח: חשיבה חיובית, אות בספר תורה, הוספה באהבת ישראל, 

שמחה ולימוד תורת הגאולה • פרוייקט מיוחד!

אסטרטגיית
היציאה הרוחנית
של הרבי
מלובביץ'

>
>



"כבוד זה לזה"
נגיף הקורונה החל אמנם להתפשט בסין עוד בתחילת 
החורף, אבל מאז עברו עלינו כבר פורים ופסח, והנה 

אנחנו באמצעם של ימי ספירת העומר.
ימי הספירה הם גם ימי אבל שמחברים עבר והווה, 
ומעניקים משמעות מיוחדת לתקופה העוברת עלינו 

וגם רעיונות מאוד מעשיים לביצוע.
בתלמוד מסופר על מגיפה שהתחוללה תקופה 
לא ארוכה אחרי חורבן הבית השני והכתה קשות 

בתלמידיו של רבי עקיבא, מגדולי האומה. 24,000 
תלמידי חכמים מתו אז, והותירו טראומה לדורות. 

הסיבה למגיפה הנוראה, אומר התלמוד, הייתה "שלא 
נהגו כבוד זה בזה".

כתלמידיו של רבי עקיבא, האיש אשר קבע כי 
מצוות "ואהבת לרעך כמוך" היא "כלל גדול בתורה", 

הם אכן אהבו האחד את חברו. הבעיה הייתה חוסר 
הכבוד לדעה אחרת. אהבה פנימית הייתה, כבוד לא 

היה.
ובמעבר אלינו: על רקע מגיפת הקורונה, עלינו 

להשקיע מאמץ נוסף באהבה וכבוד לסובבים אותנו. 
לחשוב במי פגענו, למי אנחנו יכולים להתייחס ביתר 
כבוד, ו... להרים טלפון, ליזום שיחה. זה קשה - אבל 

שווה.

בתקופה האחרונה צצו יוזמות רבות בתחום הזה 
ובעקבותיהן - ראו רבים ניסים ונפלאות.

מלבד זאת - השקעה באהבת ישראל נותנת לנו את 
האפשרות לטעום את אווירת הגאולה כבר עכשיו. 

בגאולה, הבטיח הרמב"ם, לא תהיה שנאה, קנאה 
ותחרות - ולנו יש את האפשרות לטעום זאת כבר 

עכשיו.

אות בספר תורה
אחת הסגולות הרוחניות לשמירה, הגנה והצלה היא 

לקיחת חלק בכתיבת ספר-תורה כללי, לזכות כלל עם 
ישראל, על ידי קניית אות בספר-תורה כללי שנכתב 

לזכות כלל ישראל.
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, שיזם את הרעיון 
לכתיבת ספר התורה הכללי לזכות עם ישראל, ציטט 
את דניאל הנביא )בספרו פרק י"ב, פסוק א'( שאמר 

"ובעת ההיא ימלט עמך, כל הנמצא כתוב בספר", 
והסביר שיש בכך רמז לימינו אלה ולסגולה המיוחדת 
"להיכתב" בספרו של הקב"ה - ספר התורה - ולזכות 

לשמירה והצלה.
ספרי תורה כאלה נכתבים הן עבור ילדים )חפשו 

אט אט מגבשות ממשלות ברחבי העולם 
את 'אסטרטגיית היציאה' שלהם ממשבר 
הקורונה. לכולם ברור שיציאה מהשיתוק 

העצום שיצר נגיף הקורונה בכל תחומי 
החיים מחייבת תכנון ראוי וקפדני. 

ביצירת התכניות הללו ובמעקב הקפדני 
אחריהם מעורבים רופאים ומתמטיקאים, 

מדענים ואנשי חינוך. כל אחד  תורם 
מידיעותיו וכישוריו לטובת תכנית 

אפקטיבית שתיתן מענה מירבי תוך 
מינימום של תקלות.

"אין אסטרטגיה מושלמת" אומרים 
כולם. המעט שאנחנו יודעים על הנגיף, 

לצד העדר הניסיון מחייב ניסוי וטעייה, תוך 
הכרה במגבלות אנוש לחזות את מה שלא 

נראה לעין.
הכתבה שלפניכם היא לא "עוד מאותו 

דבר". לא תמצאו בה הנחיות לשמירה 

על ההגיינה במרחב הציבורי או תחזית 
להפעלת התחבורה הציבורית. כל אלו 

חשובים כמובן, אך אותם תוכלו לקרוא 
במקורות מידע רבים.

בכתבה שלפניכם תמצאו שלל מצוות 
ומנהגים המהווים סגולה רוחנית לשמירה, 

הגנה והצלה. בטח תשמחו לאמץ אותם 
לחייכם ואף להמליץ עליהם לחבריכם.

ועוד משהו חשוב:
כאשר אנחנו מדברים על "אסטרטגיית 

יציאה", אנחנו מתכוונים בדרך כלל ליציאה 
אל השגרה הקודמת שלנו - קניון פתוח, 

רכבת שמגיעה במועדה )או שלא...(, ותיק 
יציאה מהבית שלא צריך לכלול אלכוג'ל, 

מסיכה וככפות. אבל לאסטרטגיית היציאה 
הרוחנית שלנו יש מטרה גדולה הרבה 

יותר: יציאה מהגלות על כל מכאוביה אל 
הגאולה האמיתית והשלימה!

>
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באינטרנט: 'ספר התורה של ילדי ישראל'( והן עבור 
מבוגרים )חפשו: 'ספר התורה הכללי'(.

סיפור הממחיש את כוחה של כתיבת ספר תורה, 
סיפר הרבי הקודם של חב"ד - רבי יוסף יצחק:

"בשנת תקי"ב הייתה עת צרה. מֵגפה קשה פשטה 
באזור מגוריו של הבעל שם טוב והפילה חללים רבים. 

לא היה בית אשר לא נפגע.
"בצר להם, פנו יהודי המחוז אל הבעל שם טוב 

בבקשה שיתפלל עליהם. השיב להם הבעל שם טוב: 
"בתפילה אנו אומרים: 'ותהי לרצון תמיד עבודת 

ישראל עמך'. והפירוש הוא, כי עבודת ישראל 
היא תמיד לרצון לפני ה' יתברך. מה היא העבודה 

התמידית המעוררת רצון טוב למעלה? - זו 
העבודה באותיות התורה, ובשתי דרכים: אמירת 

אותיות התורה ותהילים, וכתיבת ספר-תורה שבו 
ישתתפו כל בני העיירה".

"הוחלט מיד להתחיל בכתיבת ספר-תורה 
מיוחד. הרב צבי, סופר הסת"ם של הבעש"ט, 

כתב את שתי היריעות הראשונות, ובאורח פלא, 
נעצרה המֵגפה מיד, חולים חדשים לא נוספו וגם 

מי שכבר חלו החלו להירפא".

צדקה
למצוות הצדקה סגולות רבות, בין היתר היא 

מגינה ומצילה אותנו מכל רע, "צדקה תציל 
ממוות".

חשוב שתהיה בכל בית קופת צדקה. מומלץ לשים 
קופה גם בחדרי הילדים, כך נחנך אותם כבר מגיל 

צעיר לתרומה ונתינה. 
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח הציע לשים קופת 
צדקה במקום בולט בבית, כמו במטבח, ולקבעה על 
הקיר )במסמר וכדומה(, כדי להוסיף קדושה בקירות 

הבית.
בזמני צרה ומגיפה הציע האדמו"ר ה'צמח־צדק', 
סביו של הרבי מליובאוויטש, לתת צדקה ממש על 

בסיס שעתי )!(. כלומר, לחלק את הסכום אותו 
ייעדתם לצדקה למטבעות קטנים ולשלשל אותם מידי 

שעה אל קופת הצדקה.
מלבד הערך שמקבל העני, למצוות הצדקה יש גם 
מעלה נוספת: "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", 
אמרו חכמינו. כך שמלבד היותה מצוה חשובה 'בין 
אדם לחברו', בכוחה לפעול גם את זירוז הגאולה. 

הרבי אף הציע לומר את המילים הללו )"גדולה צדקה 
שמקרבת את הגאולה"( בכל פעם בה אנחנו משלשלים 

מטבע לקופת הצדקה.

שמחה 
אין כמו שמחה ומחשבה טובה! 

לפעמים החשש מתגנב ללב וקצת קשה, אבל עלינו 
לדעת ולהפנים את האמת: אבא שבשמיים אוהב 

אותנו, שומר עלינו ועושה הכל לטובתנו! 
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בזוהר נאמר שהשפע מלמעלה תלוי בשמחה של 
האדם. כאשר האדם מראה פנים שמחות וצוחקות 
למטה - גם משמיים מחזירים לו באותה המטבע 

ומפנקים בכל הטוב.
אבל לא רק הפרנסה והבריאות תלויה בשמחה - גם 

הגאולה השלימה תלויה בכך! 
נמלא את הראש במחשבות טובות ונימנע עד הקצה 

האחרון ממחשבה מדאיגה או מייאשת. גם אם אנחנו 
לא לגמרי מבינים מה קורה ולמה, בסוף עוד נראה 

שהכל מוביל לגאולה האמיתית והשלימה. 
חשבו טוב ויהיה טוב!

 לימוד תורת 
הגאולה

בשנים האחרונות מעורר הרבי מלך המשיח רבות על 
החשיבות בלימוד תורה תוך מיקוד בנושאי הגאולה 

וביאת המשיח.
סגולות רבות קושר הרבי ללימוד הזה. בראש 

ובראשונה אומר הרבי כי הלימוד הזה הוא "הדרך 
הישרה, הקלה והמהירה" להביא את ביאת המשיח.

נוסף לכך, הלימוד והעיסוק בתורת הגאולה - גורם 
לנו להפנים אותה לחיינו, להבין שהיא אכן קרובה עד 

מאוד, ולמקד את מאוויינו בדברים החשובים באמת.
רוצים ללמוד אבל תוהים איך תעשו זאת בעוד בתי 

הכנסת סגורים - הנה הפיתרון:

כדי לאפשר 
לציבור הרחב 

ללמוד מהבית על 
הגאולה והמשיח, 
יצר הרב מנחם 

לרנר, אחד 
משליחיו של 

הרבי מלך המשיח 
בראשון לציון, 

קורס וידיאו מקוון 
המתאים לכל רמת 

ידע ועוסק בנושא בצורה יסודית ושיטתית.
תחת הכותרת "למה אנשים חושבים שמשיח זה 

ריאלי?" - מסביר הרב לרנר בטוב טעם את האמונה 
שליוותה את אבותינו אלפיים שנה, ומסביר בהגיון 
צרוף איך זה יעבוד ומדוע אלו לא סיפורי סבתא...

תמורת סכום סמלי בהחלט תוכלו להירשם לקורס 
המושקע ולצפות בכל שעה ומכל מכשיר.

גברים ונשים מכל המגזרים שצפו בו, נהנו מכל רגע 
והשאירו תגובות חיוביות בהחלט.

כך לדוגמא כתבה מאיה זוארץ, מנהלת האגף 
המשפטי בעיריית ראשון לציון ובוגרת הקורס: 

"השיעורים מועברים בשפה ברורה מאוד, חידוש רדף 
חידוש, ורכשתי ידע רב שמעולם לא היה לי. ממליצה 

בחום לצפות בקורס הזה. מתחילים ואחרי פרק אחד אי 
אפשר לעצור! תודה לכבוד הרב מנחם לרנר שמזכה 

את הרבים!"
מתעניינים? סרקו את הברקוד בתחתית העמוד 

ותוכלו לקבל פרטים נוספים ולצפות בשיעור 
הראשון ללא התחייבות.

להצטרפות ופרטים על הקורס המקוון:
"למה משיח זה ריאלי?"
סרקו את הברקוד!

הרב מנחם לרנר
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רוכשים מינוי ל-     

ונהנים מכל ה

עֹולמֹות

אטרקטיבי!מנוייםמבצע

מכניסים את אור החסידות הביתה 
עם מגזין חודשי ובו מגוון כתבות, 

ראיונות, סיפורים, מאמרים, 
וטורים מרגשים ואקטואליים.

18 ש"ח לחודש בלבד, כולל דמי משלוח

olamot.m@gmail.com :להצטרפות שלחו מייל
או חייגו 3770* )שלוחה 3 - ניתן להשאיר הודעה ונחזור בהקדם(



ן    ְוַהַחי ִיֵתּ
       ֶאל ִלּבֹו!



ן    ְוַהַחי ִיֵתּ
       ֶאל ִלּבֹו!

מאות יהודים נספו 
במגיפת הקורונה 
בכל רחבי העולם. 
כל אחד מהם 
היה עולם ומלואו 
| בחרנו להעמיק 
לסיפור חייהם של 
שניים מהם, מתוך 
תקווה שהערכים 
שליוו אותם יחלחלו 
גם לחיינו אנו | 
"דודי ירד לגנו... 
לרעות בגנים 
וללקט שושנים"



גיף הקורונה ששיבש את חיינו בחודשים 
האחרונים, גבה גם מחירים כבדים. העולם 

היהודי כולו נפרד מהטובים בבניו, "דודי ירד 
לגנו... לרעות בגנים וללקט שושנים". כל 

אחד מהנפטרים במגיפה הקשה הזו הוא עולם ומלואו, 
מכל אחד מהם נוכל ללמוד ולקחת לחיינו אנו. 

גם בקרב חסידי חב"ד הכתה 
המגיפה הנוראה. כך נפטרו בזה אחר 

זה - מזכירו של הרבי, הרב יהודה 
לייב גרונר, רבה של שכונת קראון-

הייטס, הרב אהרון שווי, וחסידים 
רבים נוספים.

"והחי ייתן אל ליבו" - נקרא 
הפרוייקט שלפניכם, מתוך דבריו 

של שלמה המלך שקרא לכל אדם חי 
לקחת מאורחות חייהם של הנפטרים 

ולתת עליהם את הלב.
מתוך השושנים הרבים שנלקטו 

מגננו, בחרנו בשתי מלאכים שזכינו 
לחיות לצידם לפני אך פחות מחודש.

יהיו ההחלטות היפות והמעשים הטובים שייצאו 
מהכתבה הזו נר לזכרם!

המלאך
הרב ישעיהו הבר, ירושלים

נדמה שמדינה שלמה התאבלה עם היוודע דבר 
מותו של הרב ישעיהו הבר, ביום שישי, ל' בניסן. 
הרב הבר הוא זוכה אות נשיא המדינה למתנדב, 

שמפעל חייו – עמותת 'מתנת חיים' - העניק חיים 
למאות חולי כליות בישראל. 

הרב הבר נולד בתל אביב, גדל והתחנך בעולם 
הישיבות, ואחר נישואיו לימד וחינך נערים צעירים 
במשך יותר מ-17 שנה. בגיל 42, כשהוא עסוק עד 
מעל לראשו בפעילותו החינוכית כמנהל בית ספר 
וכרב בישיבה, נתקף הרב אברהם 

ישעיהו הבר בחולשה כללית שהלכה 
וגברה. בהתחלה ניסה להסביר לעצמו 

שמדובר בתוצאה טבעית של סדר 
יום קשוח סביב השעון, אבל כאשר 

גם עלייה במדרגות הפכה כמעט 
למשימה בלתי אפשרית עבורו, היה 

ברור שאין מנוס מבדיקה רפואית.
הרופא שלח אותו לחדר המיון, שם 
התברר ששתי הכליות של הרב הבר 

חדלו מלתפקד, מה שהצריך הליך 
דיאליזה מיידי. במכון הדיאליזה הוא 

הכיר נער בן 14, פינחס תורג'מן 
שמו, שהמתין אף הוא לתרומת כליה. 

פינחס היה בן יחיד להוריו, אחרי שאחיו, יאיר, נהרג 
בקרב עם מחבלים. "נעשינו אחים לצרה", סיפר הרב 

הבר, "שוחחנו המון ולאחר שנמצא לי תורם, התגייסתי 
למצוא תורם בעבורו. אך למרבה הצער פינחס נפטר 

והותיר את הוריו שכולים משני הבנים".
פטירתו הכואבת של פינחס הולידה את ארגון החסד 
'מתנת חיים', אותו הקים הרב במטרה לעודד תרומות 
כליה אלטרואיסטיות. בתחילה זלזלו בו. חברים חשבו 

שהוא השתגע מהסבל שנחשף אליו ושזה מיזם חסר 
סיכוי. אבל הוא הלך עם החזון שלו וניצח. בעשר 

השנים מאז הוקם הארגון ועד פטירתו הוא ליווה יותר 
מ-800 תרומות כליה. 800 יהודים שחייהם ניצלו, 

ואינספור הורים, ילדים ובני משפחה שזכו לקבל את 
אמא או אבא, את הבן או הבת, לעוד הרבה שנים 

הרב הבר ליווה יותר 
מ-800 תרומות כליה. 
800 יהודים שחייהם 

ניצלו, ואינספור הורים, 
ילדים ובני משפחה 
שזכו לקבל את הבן 

או האמא לעוד הרבה 
שנים ארוכות ובריאות.

הרב ישעיהו הבר זכרונו-לברכה, מייסד עמותת 'מתנת חיים'
משמאל: מקבל את אות נשיא המדינה למתנדב )צילום: באדיבות עמותת מתנת חיים(

נ
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ארוכות ובריאות.
תרומות הכליה הולידו אינספור סיפורים מעניינים 

וחיבורים מדהימים. מתיישבי יו"ש ואנשי שמאל, 
מבוגרים וצעירים, חרדים ושאינם. "יש פרופסור גדול, 

העוסק בחקר הסרטן, שסייענו לו במציאת תורם", 
סיפר הרב הבר. "התורם היה חסיד חב"ד שתרם זאת 

מכל הלב. בשבת שלאחר הניתוח חשב הפרופסור 
שלא ראוי כי כליה שעד היום שמרה שבת תחל 

לפתע לחלל אותה, והוא קיבל עליו לשמור שבת. 
כמה ימים אחר כך החליט הפרופסור להקפיד גם על 
דיני הכשרות, כדי לא לחשוף את הכליה ששמרה עד 

עתה על הכשרות לאוכל לא כשר. מאז הוא מקפיד 
על שמירת שבת וכשרות ומתקדם בשמירת המצוות. 
כך, מבלי משים, הקים התורם 'בית חב"ד' בגופו של 

הפרופסור"...
את התורמים הפך הרב הבר למשפחה אחת גדולה. 

בהודעות עדכון שבועיות, בשבתות גיבוש ובעוד המון 
פעילויות. הם אהבו אותו כמו אבא ושמרו איתו על 
קשר איתן. רבים מהם הפכו בעצמם לשגרירים של 

הארגון ופעלו כדי לגייס תורמים נוספים מקרב בני 
משפחה וחברים.

עם פטירתו ספדו לו רבים 
מכל שדרות הציבור. "היה בו 

שילוב של אמת מוחלטת, פשטות 
ויכולת להקרין חוזק ועוצמה. 
למרות העוצמות הרבות שהיו 

בידו לא גבה לבו ולא רמו עיניו. 
הוא דיבר מהלב, וכשאנשים 

מזהים אמת, הם נכנסים לעניין 
ומוכנים ורוצים לתת, ואין דבר 

נפלא מזה", סיפר הרב משה 
קליין, רב המרכזיים הרפואיים 

'הדסה'.
גם ראש הממשלה מסר תנחומים: "הרב הבר היה 

מופת של אנושיות, חסד וערבות הדדית. כולנו קיווינו 
שיחלים מן הקורונה, אך לדאבון לבנו הוא הלך 
לעולמו. תנחומיי העמוקים מסורים למשפחתו".

אלמנתו, רחל, בחרה להפנות את הזרקור דווקא 
לחייו בתוך הבית: "כשאדם נורא מקסים ונהדר בחוץ, 

המבחן האמיתי הוא הצורה בה הוא מתנהג בבית 
פנימה. ישעיהו, לא משנה אילו טרדות היו לו, היה 

נכנס הביתה ותמיד משנה מצב. בחדר המדרגות הוא 
היה עובר ממצב של עסקן ציבורי לתפקיד האבא 

והבעל הקשוב והתומך. הוא היה מאה אחוז בעל, מאה 
אחוז אבא, ומאה אחוז בן להוריו. בימים האלו אני 
בעיקר עסוקה באבל הכבד על אובדן בעל נעוריי, 

שהיה מלאך".

השליח
הרב בנימין )בני( וולף, הנובר

בא' באייר, ממש עם צאת השבת, הוכו אלפי 
שלוחיו של הרבי מלך המשיח ומשפחת חב"ד 

כולה בתדהמה. כאש בשדה 
קוצים פשטה השמועה על 

פטירתו של שליח הרבי 
להנובר, הרב בנימין וולף 
כשהוא בן 43 שנים בלבד.

הרב וולף נולד בקריית מלאכי, 
אח לעשרה אחים ואחיות. כילד 

וכנער למד בישיבות חב"ד בארץ 
ובניו יורק. לקראת חתונתו הוא 
הוסמך לרבנות במכון ההסמכה 

ביוסטון, טקסס ומיד אחריה יצאו 
הוא ורעייתו שעטרני בשליחות 
הרבי להכין את העולם לקבלת 

פני משיח. 
בתחילה הצטרפו לצוות בית חב"ד באודסה, ומאוחר 

יותר פתחו נקודת אור חדשה על אדמת גרמניה. 
הנובר, העיר אותה אימצו, קיבלה אותם כשהיא 

לא משנה אילו טרדות 
היו לו, היה נכנס הביתה 
ותמיד משנה מצב. בחדר 
המדרגות הוא היה עובר 
ממצב של עסקן ציבורי 
לתפקיד האבא והבעל 

הקשוב והתומך.

הרב בנימין וולף זכרונו-לברכה, שליח הרבי בהנובר, גרמניה
למעלה: בחג פורים האחרון, קורא במגילה לבני הקהילה
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צחיחה לחלוטין מבחינה יהודית. אך הרב וולף ואשתו 
הפשילו שרוולים וניגשו מיד למלאכה. הם גיבשו את 
יהודי העיר לקהילה מאורגנת, הפכו את ביתם הצנוע 

למגדלור יהודי ונתנו לכל אדם לטעום מטעמה המתוק 
של היהדות - בשיעורי התורה, בסעודות השבת, 

בפעילויות החגים ובעוד ועוד אירועים.
'הרב בני', כפי שקראו לו כולם, היה סמל של לב 

טוב ואהבה אינסופית. הייתה לו אישיות לבבית ומאור 
פנים לכל אדם באשר הוא. 

ימים ספורים לפני חג הפסח נדבק הרב וולף בנגיף 
הקורונה ואושפז בבית הרפואה. שלושה שבועות הוא 

היה שם, במהלכו קרעו אלפי יהודים 
את השמיים ברבבות רבות של פרקי 
תהלים, בהחלטות טובות, בשיעורי 

תורה... "בנימין בן פייגל", הפך 
להיות מושג. שלוש מילים שעיטרו 

חוברות לימוד, ניירות אפיה של 
הפרשת חלה, וקבוצות וואטסאפ 

לאמירת תהלים.
אבל ריבונו של עולם רצה אחרת, 
וברגע אחד - במהלך השבת - השיב 
הרב בני את נשמתו ליוצרה, מותיר 

אחריו שמונה ילדים ומאות מאות של 
תלמידים ואנשי קהילה מיותמים.

מרגע פטירתו, זרמו אל בני המשפחה מאות הודעות 
ניחומים מהמוני היהודים שהוא נגע בהם בחייו 

הקצרים.
כך כתבו מארק וקטיה סימון, חברי הקהילה בהנובר: 

"בני שינה לנצח את חייהם של המוני אנשים כאן. 
הוא ערך אינספור בר-מצוות, חתונות ובריתות והביא 
יידישקייט לעירנו. במובנים רבים, כמורה וכרב, הוא 

היה אפילו טוב מדי להנובר. היינו ברי מזל שזכינו 
ליהנות משיעוריו ומחברותו לאורך השנים". 

והנה תרגום מגרמנית מניחומיו של בן קהילה 
נוסף: "אני בעצב גדול. למדתי להכיר ולהעריך את 

הרב בנימין כאדם עם לב חם מאד, ועם ראש-פתוח, 
שבאמצעות המבט החיובי, והאנרגיה הרבה שלו, הגיע 
לגור איתנו בהנובר, ועיצב והעשיר מאוד את החיים 

היהודיים והחברתיים בעירנו. אני זוכר את האירועים 
בבית הכנסת ואת חגיגות סעודות השבת בביתו, איזה 
חסד גדול, איזה חום. הוא מאוד יחסר לנו. המחשבות 

והתפילות שלי כעת, הן כמובן עם אשתו שטערני 
וילדיו".

זמן קצר אחרי צאת השבת, הודיעה רעייתו השליחה 
על החלטתה האמיצה להמשיך את 

השליחות ולטמון את בעלה בהנובר. 
עבור הקהילה המקומית שחחשה 

שחייה ייגדעו יחד עם חייו של רבם 
הנערץ היה זה רגע של תקווה בתוך 

האבל.
ההלוויה קורעת הלב התקיימה 

למחרת, ביום ראשון, תחת הגבלות 
נוקשות. את ארונו של הרב בני נשאו 

חבריו, שלוחי הרבי בערים השונות 
של גרמניה. בני המשפחה והקהילה, 
יחד עם אלפי חסידים וידידים מכל 

רחבי העולם צפו בה בשידור ישיר קורע לב. אל 
מול המצלמות נטמן ארונו של הרב באדמת גרמניה 

וכוסה בעפר, בעוד שלושת בניו הקטנים עומדים על 
התלולית הטרייה ואומרים 'קדיש'.

לאורך השבעה המשיכו וזרמו הסיפורים והניחומים. 
מציירים דמות נפלאה של שליח אוהב ואיכפתי.

הנה דוגמה מייצגת, מכתבו של נער צעיר בן 16 
שביקר בגרמניה לפני כחצי שנה:

"הגעתי לגרמניה לפני חצי שנה, בקיץ, למחנה 
מחקר באוניברסיטה. ילד בן 16 לבד בארץ זרה. כמובן 

"אני זוכר את 
האירועים בבית 

הכנסת ואת חגיגות 
סעודות השבת 

בביתו, איזה חסד 
גדול, איזה חום. הוא 

מאוד יחסר לנו..."

שליח מסור ואוהב...
משמאל: עם ילדי הגן היהודי בחודש אלול

למטה: ממראות ההלוויה הכואבת
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שהדבר הראשון שעשיתי לפני הטיסה היה לבדוק 
איפה בית חב''ד הכי קרוב. הגעתי לעיר גוטינגן, 

והמקום הכי קרוב היה הבית חב''ד בהנובר.
התקשרתי לשליח, ענה לי בן אדם שמח, מלא מרץ, 

שרק רצה לעזור. ישר, תוך רבע שעה של שיחה, לאחר 
שכמובן הזמין אותי להגיע מתי שאני רוצה, כבר 

התחיל לסדר לי איך להשיג אוכל כשר ואיך להסתדר 
עם הרכבות. דיברתי עם השליח הנחמד עוד כמה 

פעמים ולאחר מכן הגעתי לגרמניה.
בשבת הראשונה שלי אצל השליח, שכבר למדתי 

את שמו - הרב בני. הוא התקשר אלי כבר לאורך כל 
הדרך, כדי לבדוק שאני מסתדר ושאני מצליח להגיע 

בקלות.
בקבלת שבת פגשתי אותו בפעם הראשונה, הרב 

בני. הרב, עם חיוך שלא יורד מהפנים עבר אתי בין 
כל המתפללים, לחץ לכולם את היד וסיפר להם אחד 

אחד: זה בחור מישראל, הוא הגיע לפה לאוניברסיטה, 
וכמובן שיהודים באים לשבת ליהודים - אז הוא הגיע 

אלינו לפה.
אני, קצת מבויש, שם לב לכך שיש בבית הכנסת 
בערך שלושים מתפללים והרב יודע את השמות של 

כולם. עובר אחד אחד, לוחץ את ידו בחמימות, שואל 
מה שלומו, מברך אותו על כך שהגיע. ורק לאחר מכן 

מתחיל את התפילה.
במוצאי השבת, הרב מגיע, מביא לי אוכל לכל 

השבוע, כל דבר שהוא רק רואה במקרר הוא זורק לי 
לתיק. בלי האוכל שהרב הביא לי, אני לא יודע איך 

הייתי מסתדר.
בשבת השנייה שוב אני חוזר מגוטינגן להנובר, 

מגיע לבית הרב כאשר אני כבר מכיר את המשפחה.
באותה שבת דברתי עם הרב בני ושאלתי אותו אם 

זה לא מפריע שאנשים מגיעים עם פלאפונים לתפילה, 
הרב מסתכל עלי ועונה לי בחיוך: מי שמגיע והפלאפון 

שלו מצלצל באמצע התפילה זה אומר שהוא חדש פה, 
אז להפך, זה לא מפריע לי, זה רק משמח אותי שהגיע 

מישהו חדש...
בשבת השלישית והאחרונה שלי בגרמניה שוב 

הגעתי. כבר התחברתי לכל המשפחה, שיחקתי 
עם כולם, וכבר הייתי יותר בעניינים, התחלתי 
כבר ללמוד גרמנית והצלחתי לדבר קצת יותר 

עם האורחים. הרב בני צחק ואמר שהגרמנית שלי 
משתפרת מהר ואני התפלאתי איך הרב )והמשפחה( 

דוברים חמש שפות מגיל קטן.
למחרת נפרדתי מכם, ואני זוכר שהדבר שהיה לי 
הכי עצוב בלעזוב את גרמניה היה שאני לא אחזור 

לפגוש אתכם. חזרתי לארץ, דיברתי עוד כמה פעמים 
עם הרב בני, הוא כבר ניסה ליצור קשר עם התוכנית 
שהשתתפתי בה כדי לעזור גם לכל המשתתפים של 

השנים הבאות. כזה הוא היה, מגדיל ראש.
אתמול בערב, אני יושב מול המחשב ופתאום אני 
רואה כותרת: 'טרגדיה בגרמניה'. אני רק רואה את 

זה והלב שלי כבר ידע מה זה. אני נכנס לכתבה ואני 
רואה תמונה של כל המשפחה שלכם ואני פשוט פורץ 
בבכי. הרב בני, השליח שביחד עם המשפחה שלו הפך 

לי את השהות בגרמניה מטובה למדהימה, השליח 
שתמיד היה כל כך נחמד, השליח שרק רצה לעזור לי 
שיהיה הכי נוח, השליח שהיה רק בן 43, האיש הקדוש 

הזה נפטר.
הרב בני זצ"ל תמיד יהיה זכור אצלי בלב בתור הרב 
של הקידוש ה'. בעומק הֵנכר, הייתה נקודת אור גדולה 

ועצומה בשם הרב בני וולף".
נבקש ונזעק לפני בורא עולם - שיהיו אלו 

הנפטרים האחרונים של עם ישראל, ומכאן ואילך  
נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ולקיום נבואתו 

ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' ֶאלֹוִקים  ע ַהָמּ ַלּ של ישעיה: "ִבּ
ִנים", אמן כן יהי רצון! ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ִדּ

עם 
המשלח...

הרב בני וולף 
ז"ל כנער צעיר
במחיצת הרבי 

מלך המשיח.
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ל"ג בעומר
רגעים של השראה

לאורך כל ימות השנה מהווה '770', המטה 
המרכזי של חב"ד בניו-יורק, מוקד הומה 

אדם ותוסס חיים. אבל גם בסטנדרטים של 
'סוון-סוונטי' ל"ג בעומר הוא משהו מיוחד.

תהלוכות ל"ג בעומר המפורסמות של 
חב"ד, החלו שם, בשדרת 'איסטרן פארקווי' הרחבה 
כבר בשלהי שנות ה-40, ומשם התפשטו לכל רחבי 

העולם.
כך דיווח 'ידיעות אחרונות' על התהלוכה 

שהתקיימה בתשכ"ז )1967(, ערב מלחמת ששת 
הימים: 

"כעשרים אלף צעירים יהודים בניו יורק צעדו 
ביום ראשון, ל"ג בעומר, עד לביתו של האדמו"ר 

באיסטרען פארקווי כדי לשמוע את דברו. מצעד כזה 
נערך מידי שנה, כאשר ל"ג בעומר חל ביום ראשון 
וילדי בית הספר פטורים מלימודים, כפי שזה היה 

השנה.
"הרבי יצא אליהם ודיבר קצרות על "משמעות 

ל"ג בעומר וילדי ישראל", אך הרחיב את הדיבור על 
המצב הנוכחי במדינת ישראל ועל החובה הקדושה 
המוטלת על יהודי להגיש כל עזרה אפשרית בגשם 

וברוח".
זו הייתה אמנם ידיעה קטנה בעיתון, אך המשמעות 

שלה - היסטורית. היא מהווה עדות ניצחית לעוד אחת 
מנבואותיו של הרבי שהתגשמו גם כאשר כל המומחים 

ל"ג בעומר
עם הרבי

ל"ג בעומר הוא אחד החגים המרגשים והמיוחדים בצילו של הרבי בניו יורק •  
הפעם: על נבואתו של הרבי ערב מלחמת ששת הימים, ועל ברכות מופלאות 

בעיצומו של ל"ג בעומר להולדת ילדים!

1
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ואנשי המודיעין צפו את ההיפך הגמור.
כאמור, הייתה זו 'תקופת ההמתנה' הידועה שקדמה 
למלחמת ששת הימים. מתח וחרדה אפפו את תושבי 

ישראל. מצרים סגרה את מיצרי טיראן למעבר אוניות 
ישראליות ומדינות ערב כרתו ביניהן הסכמים לסיוע 
צבאי הדדי. הרבנות הצבאית החלה בהכשרת פארקים 

וגני משחקים לבתי קברות צבאיים וכולם עצרו את 
נשימתם לקראת הנורא מכל.

לא היה זה רק פחד מקומי, אפילו ארצות הברית 
הורתה לאזרחיה השוהים בישראל למהר ולעזוב בטרם 
תפרוץ מלחמה, והעיתונות מיהרה להכריז ש"האחרון 

יכבה את האור", אבל מביתו של הרבי נשבה רוח 
אחרת לגמרי:

""הקדוש ברוך הוא כבר מגן על ארץ הקודש ועל 
אחינו ואחיותינו הנמצאים בתוכה וישועה במידה 

מוגדלת קרובה מאוד לבוא" - זאת היא בשורת העידוד  
שהאדמו"ר מלובביץ', רבי מנחם מענדל שניאורסון, 

העביר השבוע למדינת ישראל העומדת במערכה כבדה 
מול אויביה הזוממים להכחידה.

"יש לומר לאחינו בארץ ישראל, שאין להם כל סיבה 
לפחד - הדגיש הרבי - אין דעתי נוחה כלל מההבהלות 

וההגזמות, והשם ישמרכם, בפרט בארץ הקודש".
למותר לציין שנבואתו של הרבי התממשה במלואה 

תוך ימים ספורים. עם ישראל ניצח את כל אוייביו 

במלחמה שמימית שנמשכה שישה ימים, ויצא ממנה 
כשבידיו ירושלים, יהודה, שומרון, עזה וחצי האי סיני.

ל"ג בעומר אצל הרבי, הוא לא רק יום 
גדול במישור הלאומי, אלא גם יום 
של ניסים גדולים וישועות נפלאות 
במישור הפרטי. בעיקר בכל הקשור 

להולדת ילדים. זוגות רבים שלא זכו 
לפרי בטן עשו מאמץ מיוחד להגיע אל הרבי ולבקש 

את ברכתו לילדים דווקא ביום ל"ג בעומר וראו 
ישועות גדולות.

כך לדוגמא מספרת פנינה סלהוב, תושבת קרית 
אתא על הנס הנפלא שאירע לה:

"לא נולדתי חב"דניקית. הגעתי מבית מסורתי 
'פושר', נישאתי לבן זוגי וציפיתי להמשך טבעי - בית 

עם ילדים קטנים, שובבים, שעושים שמח לאב ולאם 
המאושרים.

"אבל העתיד לא היה ורוד. שנה רדפה שנה, שנתיים, 
שלוש, ארבע - והבית ריק. שמונה שנים ארוכות עברו 

עלינו ועדיין לא זכינו לפרי בטן. 
"באחת השבתות קמתי ועשיתי מעשה. החלטתי - 

אני מתחילה להתלבש בצניעות. בעלי היה המום, הוא 
היה בטוח שמשהו השתבש אצלי, אבל אני החלטתי. 

2

"הקדוש ברוך הוא כבר מגן על ארץ הקודש." הרבי נושא דברים במהלך תהלוכת ל"ג בעומר, ברוקלין - ניו יורק
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זאת הייתה תחילת הדרך שלי לחיים של יהדות 
ושמירת מצוות.

"תקופה קצרה אחר כך נחשפתי לרבי ולבית חב"ד 
בקרית אתא. הכנסתי לביתי את תמונת הרבי ובכל 

פעם שחלפתי על פני התמונה הרגשתי שהרבי נותן לי 
כח להמשיך בהחלטה שלי לשמור על כללי הצניעות.

"באחד הימים, עמדתי מול תמונתו של הרבי ופתאום 
הבנתי: אני חייבת לנסוע אל הרבי ולבקש את ברכתו.

"באותם הימים התארגנה קבוצה מצפת לנסיעה 
לל"ג בעומר במחיצת הרבי. היא כבר הייתה סגורה, 

אבל בניסים הצלחתי להשתחל פנימה וגם להשיג תוך 
זמן קצר ויזה לארה"ב וכרטיס טיסה.

"770 היה בשבילי עולם קסום כמותו לא ראיתי 
מעולם. התפילות, ההתוועדויות, זרם המבקרים וכמובן 

- הזכות לראות את הרבי.
"בל"ג בעומר שמעתי שתי נשים משוחחות ביניהן, 

מספרות האחת לשניה על הסגולה המיוחדת לברכה 
לילדים ביום הזה. הבנתי מהם שבדקות הקרובות 

אפשר יהיה לפגוש את הרבי בצאתו מהמקווה ברחוב 
הסמוך, ואת המשך השיחה לא שמעתי. רצתי כל עוד 

נפשי בי לעברו של הרבי. הרגשתי שכל מאמציי 
תלויים ברגע הזה.

"אני לא זוכרת איך ניגשתי אל הרבי, רק זוכרת את 
עצמי בוכה: "רבי אני רוצה ילדים!" ואת הרבי מחייך 

ומברך במאור פנים מיוחד.
"לפני ששבתי לארץ קניתי חליפת תינוק כהכנה 

לנס הגדול שבטוחה הייתי שבוא יבוא. והוא אכן 
הגיע - שנה עברה ונפקדתי. זכיתי בתאומים, בן ובת, 

שהיום כבר נישאו ומאירים את חיי!"

ל"ג בעומר מזכיר לנו שוב את העובדה 
הפשוטה: כשהרבי מבטיח - הרבי מקיים. וזה 

נכון לכל תחומי החיים.
אם אתם משוועים לפרי בטן, מחכים בכליון 
עיניים להרחבת המשפחה, או מכירים ידידים 

ובני משפחה כאלה -נצלו את סגולתו המיוחדת 
של היום ובקשו את ברכתו של הרבי באמצעות 

ה'אגרות-קודש'. תוכלו להיעזר בשליח חב"ד הקרוב 
אליכם. ניתן לכתוב לרבי גם באמצעות אתר אינטרנט 

ייעודי )חפשו בגוגל: 'אגרות קודש'(.
וכמובן - יחד עם כל בית ישראל, נתחזק בביטחוננו 
בנבואתו של הרבי שהנה זה משיח בא, ונזכה לקבל את 

פניו - תיכף ומיד ממש!

!

מימין: תחת גשם שוטף הרבי מחלק למשתתפי התהלוכה 'מדליה' מיוחדת. משמאל למעלה: עם תום התהלוכה של תש"נ )1990(, גדולי רבני מרוקו - הרב שלום 
משאש והרב אהרן מונסיינגו מקבלים את ברכתו של הרבי. משמאל למטה: התמונה המפורסמת ביותר של הרבי - אשר צולמה גם היא במהלך התהלוכה.

מהחגים המיוחדים 
בלוח השנה



הפרק האחרון של ספר שמואל ב' מתאר 
מגיפה נוראית שפרצה בעם ישראל באותם 

הימים. מגיפה שמסתיימת רק כאשר דוד 
המלך עולה לירושלים, קונה את גורן 

ארוונה )המוכר היום לכולנו כהר הבית(, 
ומקים עליו מזבח לה' כהכנה לבית המקדש 

שייבנה בעתיד על ידי שלמה בנו.
אחד מגדולי פרשני התנ"ך הוא הרד"ק, 

רבי דוד קמחי, אשר חי בצרפת לפני כ־800 
שנה ופירושיו מהווים אבן פינה להבנת 

התנ"ך.
בפירושו על המילים "ויעתר ה' לארץ 

ותעצר המגפה מעל ישראל" בוחר הרד"ק 
לצטט את המדרש המסביר את המגיפה 

בכך שעם ישראל לא תבע את בניית בית 
המקדש. הוא כמובן מסיק מכך לחיינו: 

עלינו לבקש ולתבוע מריבונו של עולם את 
בניית בית המקדש. זו בעצם מהות רבות 
מברכות התפילה: "השב שכינתך לציון" 
- בבניית הבית השלישי "וסדר עבודתך 
לירושלים" - בחידוש עבודת ה' בתוכו.

בעבר, ביקש הרבי מלך המשיח לפרסם 
את הקטע הזה כדי לעודד יהודים לשאת 
תפילה, בקשה ודרישה לגאולה אמיתית 

ושלימה. 
בצל האירועים הפוקדים אותנו, נזכרו 

רבים בקטע הזה. לא כ'הסבר', חלילה, 
למגיפה הנוראית, אלא כהצעה למישור 

נוסף שבו עלינו לחזק ולהתחזק.

איך עוצרים
מגיפה?

עיון בסוף ספר שמואל, 
שם מתוארת מגיפה 
נוראית שהשתוללה 

בקרב אנשי דוד המלך, 
יכול להעניק לנו כלי 

מעשי בהתמודדות עם 
המאורעות הנוכחיים.
הצצה לפירושו של 

הרד"ק - רבי דוד קמחי:

ַויֵָּעֵתר ה' ָלָאֶרץ,
ָרֵאל. ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ַוּתֵ

פירוש הרד"ק:

ִוד  יֵמי ּדָ ְפלּו ּבִ ּנָ ה ׁשֶ ל ָהֲאָלִפים ָהֵאּלֶ ...ּכָ
ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ְבעּו ּבֵ ּלֹא ּתָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ לֹא ָנְפלּו ֶאּלָ

ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר ַוֲהֵרי ּדְ
יֵמיֶהם ּלֹא ָהָיה ּבִ ּוָמה ִאם ֵאּלּו ׁשֶ

יֵמיֶהם ְולֹא ָחַרב ּבִ
ְבעּו אֹותו ּלֹא ּתָ ָנְפלּו ַעל ׁשֶ

ָיֵמינּו ָיֵמינּו ְוָחַרב ּבְ ָהָיה ּבְ ָאנּו ׁשֶ
ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ְלִפיָכְך ִהְתִקינּו ְזֵקִנים ּוְנִביִאים
ָרֵאל ל ִיׂשְ ִפיֶהם ׁשֶ ע ּבְ ִלּטַ

ָכל יֹום: ָעִמים ּבְ ה ּפְ לֹׁשָ ִלים ׁשְ ּלְ ִלְהיֹות ִמְתּפַ
ִכיָנְתָך ּוַמְלכּוְתָך ְלִציֹּון ב ׁשְ "ָהׁשֵ

ַלִים" ְוֵסֶדר ֲעבֹוָדְתָך ִלירּוׁשָ
ן ְיִהי ָרצֹון ֶסָלה! ָאֵמן ּכֵ

טעימה מהמקורות
עם הספר

שמואל ב' - פרק כד, פסוק כה
לצד פירושו של הרד"ק - מנוקד ומפוסק
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ית ֵראׁשִ ֲהלֹא ּבָ
נֹוַצְרנּו

ְלַבד -  ְלֶהֶרף ַעִין ּבִ
ּוְבֶטֶרם ִיְגַוע
ק ָהֶאָחד ַהּדַ

רּור ְזַמן עֹוד ּפֵ
ן -  ָלנּו ִנּתַ

ּוֵמָאז
ֶרַגע ֶאל ֶרַגע

קֹוֵרא
ה ּקָ ה ֶאל ּדַ ְוַדּקָ

ֶכת, ִנְמׁשֶ
ְוָכל ֶרַגע - ֵנס

ֶלא ה - ּפֶ ּקָ ְוָכל ּדַ
ת, ל ַצַעד - ַמּתָ ּכָ
ִעיַמת ֵלב -  ל ּפְ ּכָ

ַחר ִנְבַקע, ׁשַ
ַמת רּוַח -  ל ִנׁשְ ּכָ

יר ָחָדׁש. ׁשִ

ם: ם ֲאַמְרּתֶ ְוַאּתֶ
ָצָבא ֶלֱאנֹוׁש

ֲעֵלי ָאֶרץ,
ם: ם ֲאַמְרּתֶ ְוַאּתֶ

ְבִעים נֹוֵתינּו ׁשִ ׁשְ
ְגבּורֹות. מֹוִנים ּבִ ּוׁשְ

הרף עין / צבי יאיר

החדשות העולמיות הנוגעות גם בכל אחד 
ואחת מאיתנו, מעמידות בפנינו במלוא 
עוצמתם את שבריריות הקיום ואפסות 

האדם. 
בשיר 'הרף עין' מביע צבי יאיר ז"ל 
את תורתו הנפלאה של הבעל־שם־טוב 

הקדוש המסביר שהעולם כולו איננו יצירה 
חד־פעמית שנבראה בששת ימי בראשית 
ומאז עומדת בכוחות עצמה, אלא בריאה 

המתהווה ומתחדשת בכל רגע מחדש.
הכרה בעובדה הזו אינה צריכה להביא 

לתחושת יאוש וחידלון. בדיוק להיפך. היא 
מאפשרת לנו לחוש שמחה על כל נשימה, 

לראות נס ופלא בכל דקת חיים.
נישא תפילה ליום בו תימלא הארץ 

דעה, ונוכל לחוות ולחזות באמת האלוקית 
המחייה את הבריאה מתוך שמחה ונחת.

שירה יהודית מקורית
שירת חיינו

להרחבה ראו: ספר התניא, שער הייחוד והאמונה
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מירי שניאורסון
נפלאו"ת

שלושה טלפונים ביום למישהי שקשה לה 
יותר - זאת השגרה היומית שלי בחודשים 

האחרונים. שגרה שמסייעת לי לשמור 
על השפיות בימי הקורונה. ובאמת אלו 
הרבה יותר משלושה שיחות. יש שיחות 
נכנסות ויש יוצאות, יש מי שמופתעות ויש כאלו 

שמתרגשות. הפעילות בקבוצת הנשים הנפלאו"ת רק 
התגברה בעקבות הקורונה ולבשה פנים של מפגשים 

וירטואלים. 
מצוות היום הפכה להיות "הקשבה פעילה". 

"השיחה איתך מחזיקה אותי" אומרת לי הדסה. אלמנה 
שילדיה כבר גדלו ועזבו את הבית ובעלה מתפלל 

עבורה ממרומים. עכשיו היא בבידוד, בדירה הקטנה 
והמטופחת. "בשבת היה לי הכי קשה", היא משתפת. 

"ממש טיפסתי על הקירות. קראתי, התפללתי ויצאתי 
מדעתי. אתמול סוף סוף נשמעו דפיקות בדלת. 

התרגשתי, מי כבר יכול לבוא? מבעד לעינית ראיתי 
שוטרים שבאו לוודא שאני בבידוד"...

"עם כל הקושי אני מתחילה להבין סוף-סוף את 
החיים של אימא שלי. כשעלתה ממרוקו לארץ בשנות 
ה-60 הייתה מסתובבת בבית, מגהצת, מבשלת, שרה 

ורוקמת. כל היום ישבה בבית ולא יצאה ממנו".
אנחנו ממשיכות לדבר על המצב, ולשנינו ברור 

שהמשיח עוד רגע כבר כאן.
עולם חדש הולך ונרקם מול עינינו. מה שהיה שוב 

לא יהיה, והעתיד - יהיה חדש, מרגש וטוב יותר. 
אנחנו אולי מתגעגעים לשגרה של פעם, לפני שהכל 

התחיל, אבל כמו עובר שיוצא מהבטן ולא יכול לחזור 
שנית למים המגינים והחמימים גם אנחנו לא יכולים 

אחורה. צריך רק להישיר מבט אל העתיד ולהפנים 
באמת ובתמים שבורא עולם מתכנן לנו את הטוב 

ביותר.

פעם, ממש מזמן, למי שאינו שומר 
תורה ומצוות קראו - 'חופשי'. 
בתור ילדה, כשהייתי חוזרת 

מהשכנה וביד מיני מתיקה, אבא היה 
ממהר לבדוק אותם לפני שנכנסו לי 

לפה. "קיבלת את זה מהחופשייה?" הוא היה שואל 
במבט בוחן.

לפעמים היה נדמה לי שלהיות חופשייה זה חלום 
גדול. בבוקר של שבת הייתי מביטה מהמרפסת ורואה 

את השכנים מעמיסים כיסאות וסלים על הרכב. יורדים 
עם מגבות ובגדים קצרים בדרך אל הים, בעוד אמא 

לסמוך על

1

2

רבי שמעון
על שגרת הקורונה שלי ועל העתיד הטוב שהקב"ה מתכנן לנו •  על חירות אמיתית, 

ציות לכללים וחיים מאושרים •  ומבט פנימי לל"ג בעומר הביתי שמחכה לנו!
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משלבת ומתאימה את גרבי הדנטל לסיכות הפרפר 
ולשמלות הפורחות, ואבא ספק אומר ספק רוטן: 

"אנחנו מאחרים לתפילה...".
לקנות גלידה במדרחוב בצהריי שבת היה נראה 

לעיתים כמו משאת חיים. ריח הטשולנט שהכה בנחיריי 
בשבת היה הרבה פחות נעים. 

אבל מה ידעתי אז? הייתי בקושי בת חמש. 
כבת לעם ישראל שלפני אלפי שנים יצא מעבדות 
לחירות - גם אני שוחרת חופש ועצמאות. מבקשת 

להעיף כל עול, לא אוהבת לקחת אחריות, ולא תמיד 
רוצה בהרגלים קבועים ושגרה עקבית.

אז איך אני בכל זאת מצליחה? איך במרוצת השנים 
רק הוספתי לי עוד ועוד חוקים והגבלות? כללים 

של צניעות והספקים קבועים בלימוד תורה ארוחות 
מסודרות בריאות ומשטר קבוע של הליכה? 

אני יכולה להאריך בהסברים, אבל נראה לי 
שהקורונה היא תשובה מצויינת. היא הוכיחה לכולנו 

שחירות אמיתית וחיים מאושרים תלויים דווקא בציות 
והקשבה לכללים שלא אנחנו קובעים. דווקא ההקפדה 

על החוקים והגבלות איפשרה סוף סוף את ההקלות 
שעכשיו כולנו חוות.

השנה, כך זה נראה, רובנו לא נזכה להגיע 
לציונו של רבי שמעון במירון בל"ג 

בעומר. לא נתייגע בנסיעה בדרך פקוקה, 
ואפילו לא נשמע את קולם הדרמטי של 
השדרנים והכתבים מדווחים מהשטח על 

קריסת מערך התחבורה הציבורית בדרך למירון. 

השנה נחגוג את יומו של רבי שמעון בבית ובחצר, 
בחיק המשפחה, וזו הזדמנות מעולה לתת את הדעת 

ואת הלב למהותו של היום. להבין מה יש בו בחג הזה 
שהופך אותו למקובל על כולם - דתיים ושאינם עדיין, 

צפוניים ודרומיים, אשכנזים וספרדים, יהודים מהארץ 
ומחו"ל. מה יש בה בהילולא של רבי שמעון שסוחפת 

אחריה את כולם. את כל חלקי העם היהודי?
רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, הוא אחד מגדולי 

החכמים שעסקו ומסרו לנו את תורת הסוד - תורת 
הקבלה. תורה שמיום ליום נהיית יותר ויותר הכרחית 

וחיונית לחיינו. מעניקה דרך, משמעות ותקווה. גם אם 
אנחנו מודעים לכך, וגם אם לא - התורה הזו מקיפה 

את חיינו ומחלחלת אלינו במגוון דרכים. רעיונות כמו 
כוחה של שמחה, חשיבה חיובית, מצווה קטנה ועוד - 

מקורם בתורתו של רבי שמעון.
בחסידות מוסבר שביום פטירתו של צדיק "מאירים 

מעשיו, תורתו ועבודתו" ומשפיעים על תלמידיו. 
כולנו תלמידיו של רבי שמעון ולכן כולנו חוגגים את 

היום הזה, היום בו תורתו מאירה בעולם ביתר שאת.
על רבי שמעון נאמר שאפשר לסמוך עליו "בשעת 
הדחק". כולנו מצויות עכשיו בשעה של דחק וגלות, 

וכולנו נושאות תפילה ומקוות שביום המיוחד הזה 
ועוד לפניו - יעורר עלינו רבי שמעון רחמים לפני 

הקדוש ברוך הוא - להצלחה, לבריאות איתנה ולגאולה 
אמיתית ושלימה!

 מירי שניאורסון היא מייסדת נפלאו"ת
 מנטורית עיסקית ואישית לנשים, מרצה ומנחה
miri-mychoice.co.il
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המעשה הוא העיקר
מה תכל'ס?

פרקי
אבות

את פרקי אבות נהוג 
לקרוא לאורך כל שבתות 
הקיץ, כאשר מידי שבת 
קוראים אחרי תפילת 
המנחה - פרק אחד.

מחזור הלימוד הראשון 
מתחיל בשבת שאחרי חג 
הפסח ומסתיים בשבת 

אשר לפני חג השבועות 
)שישה פרקים בשישה 

שבתות(. 
אחר כך ישנם שלושה 

מחזורים נוספים 
המתחילים בשבתות 'נשא' 
)30/5(, 'פינחס' )11/7( 

ו'שופטים' )22/8(.

הביצועהסיבההמסכתהמנהג
ששת סדרי המשנה מחולקים 

ל-63 חלקים המכונים 
'מסכתות'. המסכתות מקיפות 

את כל תחומי החיים: 
ברכות ותפילות, שבתות 
וחגים, חקלאות ונישואין, 

דיני נזיקין, קורבנות 
ועוד. 'אבות' היא המסכת 
המוקדשת לאתיקה יהודית, 
מידות טובות ולערכי הנצח 
שהנחילו לנו חכמי ישראל.

פתגמים רבים מפרקי 
אבות הפכו למטבעות לשון 

נפוצים, מהם: "הוי דן את כל 
האדם לכף זכות" ו"כל אהבה 
שהיא תלויה בדבר, בטל דבר 

- בטלה האהבה".

את פרקי אבות ניתן כמובן 
למצוא בין כרכי 'שישה 
סדרי משנה'. אבות היא 

המסכת האחרונה של סדר 
נזיקין.

כמו כן, ניתן למצוא אותן 
במרבית הסידורים מיד אחרי 

תפילת מנחה ליום שבת.
אם עדיין אין בביתכם ספר 

משנה או סידור תפילה 
)מומלץ בחום...( - תוכלו 
לחפש בגוגל 'פרקי אבות' 

ולהדפיס אותם בקלות. זיכרו 
להדפיס לפני כניסת השבת, 
על מנת שתוכלו לקרוא את 

הפרק הרלוונטי בשבת.

"דרך-ארץ קדמה לתורה" 
אמרו חכמינו, וכדי לקבל 
את התורה כמו-שצריך 
בחג השבועות, עלינו 

להתכונן בלימוד והפנמת 
הערכים והמידות הטובות 

ממסכת אבות. גם 
אחרי חג השבועות אנו 

ממשיכים לעסוק במסכת 
זו, שכן הלוחות השניות 

ניתנו ביום הכיפורים.
סיבה נוספת היא הרצון 

להתחזק בימי הקיץ 
בעניינים המחזקים 
את בריאות הנשמה 

בתורה, במעשים-טובים 
ובמידות-טובות.

בשבתות שבין פסח לחג השבועות נוהג עם ישראל לקרוא מידי שבת 
פרק מתוך 'פרקי אבות •  קהילות רבות ממשיכות בכך לאורך כל שבתות 

הקיץ •  4 נקודות שחשוב לדעת, קראו והחכימו!
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