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פרנו, חיכינו, ציפינו והנה הוא בא: חג השבועות, יום מתן תורה. את ההתרגשות ס 
אפשר לחוש בלב, וגם בסופר, ליד המדפים עמוסי הגבינות. 

אז כולם תרים אמנם אחרי מתכון חלבי מנצח, אבל שבועות הוא לא רק חג 
של קישים ופשטידות. הוא חג של אהבה, מסירות נפש והשקעה, חגה של מערכת היחסים 

הנצחית ביננו לבין הקב"ה אשר טבעת הנישואין שלה היא התורה והמצוות. 
בגליון המונח לפניכם - שפע של כתבות מרתקות על התורה ועל לומדיה.

בתחילת המגזין - מכתב מרתק מאת הרבי מלובביץ' מלך המשיח לתלמידי ותלמידות 
מערכת החינוך, העוסק בחובה ובזכות להגות בתורה ולהשקיע בה את מיטב הזמן והכוחות 

- במיוחד בימי הקיץ והחופשה ההולכים ומתקרבים )שוב(...
במרכזו, כתבת עומק המתחקה אחר דמותו המופלאה של הראשון לציון, הרב מרדכי 

אליהו זכר צדיק לברכה.
וכמו תמיד - מיטב הטורים והמדורים: טעימה מארון הספרים היהודי, הפעם - 'הלכות 

תלמוד תורה' לרבי שניאור זלמן; שיר נוסף משירי צבי יאיר הנפלאים; הדרכה מעשית 
לקראת חג השבועות המתקרב ובא; וטורה הקבוע והמיוחד של מירי שניאורסון העוסק 

הפעם במהותה של התורה - חיבור של גשם ורוח, חכמה ומעשה.
נסיים באיחול העמוק אותו נוהג הרבי לשגר למתכתבים עימו לקראת חג השבועות:

בשמחה ובפנימיות!קבלת התורה

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

מאמצים רבים הושקעו על ידינו בכדי לאתר את בעלי הזכויות על התמונות 
השונות. במידה ונפלה בידינו טעות, פנו אלינו ונשמח לתקן זאת בגליון הבא.

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

יש לשמור על קדושת הגליון!

מנחם מילר
על המפתן
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התורה, הגאולה והזום
פרוייקט / על שיעורי התורה במציאות הנוכחית

ממלכות האור והחושך
שירת חיינו / צבי יאיר

נעשה ונשמע
מעמיקים / מחשבות לחג השבועות

לנצל את הזמן
אגרות קודש / לקראת הקיץ וימי החופש

לחבר בין עולמות
נפלאו"ת / מירי שניאורסון

מה עושים בחג השבועות
מה תכל'ס? / על מצוות ומנהגי החג

בעקבות הראשון לציון 
על הרב מרדכי אליהו, במלאות עשור לפטירתו

התורה שייכת לכולנו
עם הספר / טעימה מארון הספרים היהודי

Ladies first
רגעים של השראה / חגים במחיצת הרבי

מה בפנים?
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סיון

חודש סיון הינו החודש התשיעי בחודשי השנה. בתורה הוא נקרא "החודש השלישי" כי 
הוא השלישי מחודש ניסן, 'ראש החדשים'. ביומו הראשון של החודש - א' בסיון - הגיע 
עם ישראל אל מרגלות הר סיני והתייצב שם 'כאיש אחד בלב אחד'. מספר ימים אחר-כך, 

בחג השבועות, ו' בסיון, זכה עם ישראל לקבלת התורה.

על פי דברי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
ליקוטי שיחות, כרך ב, עמ' 576

"התורה אמנם ניתנה ביום מסויים בחודש סיון, אבל הגמרא 
מזכירה את החודש כולו בתור 'החודש בו ניתנה תורה'.

כי הקב"ה  יום להזכיר  צריך כל  לכן, בעמדינו בחודש סיון, 
לקיימה  לקבלה,  הכח  את  גם  ועימה  תורתו  את  לנו  נתן 

ולהתנהג על פיה..."



הרבי שליט"א
מליובאוויטש
מלך המשיח 
מברך קודם

העליה לתורה.
מרכז חב"ד העולמי - 770,

ברוקלין, ניו יורק.



לנצל את
הזמן!

ב"ה,
ערב שבועות, ה'תשל"ד

ברוקלין נ.י.

לכל התלמידים ולכל התלמידות 
בכל מקום שהם, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימי חופשת הקיץ ממשמשים 
ובאים, ובודאי אשר כל אחד 

ואחת מכם מתכוננים לנצלם בכי 
טוב. בהקשר לזה הנני בא בהצעה 

דלהלן: 
חופשת הקיץ תכליתה לתת 

אפשרות לתלמידי ותלמידות בתי 
הספר להחליף כח ולחזק הבריאות, 

בריאות תרתי משמע, בריאות 
הגוף ובריאות הנפש, אשר זה בזה 

תלוי. 
ומובן אשר בנוגע ליהודי העיקר הוא בריאות 

הנשמה. והנשמה הרי מקבלת חיותה ובריאותה 
מהתורה ומצותי', ובלשון הידוע "כי הם חיינו ואורך 

ימינו".
מובן אשר חיות ובריאות צריכים להיות בתמידות 
וברציפות, ללא הפסק חס ושלום, ולא שייך לקחת 

"חופשה" מהם. 
הכרחיות התורה והמצות לנשמה 
היא בדוגמת הכרחיות נשימה ומזון 

לגוף. מי שהוא שלם בגופו לא 
נותן דעתו על הכרחיות הנשימה 

והמזון לקיומו, ורק לפעמים, 
במקרים מסויימים, חש ומרגיש עד 

כמה הכרחיים הם ממש. 
ולדוגמא: אדם שצולל מתחת 

למים ועוצר נשימתו לרגעים 
מספר, אזי בהוציאו את ראשו מן 

המים חש הוא צורך עז לשאוף 
אויר צח לרווחה להשיב נפשו. 

ועל דרך זה, אחרי יום צום, כאשר 
הגוף נחלש מחוסר אכילה ושתי', 

אזי מרגיש ביותר החיות שבאכילה ושתי' כששובר 
רעבונו. 

ממכתביו של הרבי
אגרות קודש

על הכרחיות התורה והמצוות לנשמה, ממש כמו המזון והאוויר עהור הגוף 
ועל החובה לנצל את ימי החופש לתוספת בלימוד התורה • מכתב ששיגר 
הרבי לתלמידי ותלמידות מערכת החינוך היהודי סביב הגלובוס, ערב 

חג השבועות תשל"ד )1974( • מיוחד!

אדם שצולל מתחת 
למים ועוצר נשימתו 
לרגעים מספר, אזי 
בהוציאו את ראשו 
מן המים חש הוא 

צורך עז לשאוף אויר 
צח לרווחה להשיב 

נפשו. 
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המדור לזכות נשמת 
הטנקיסט השליח 
 הרה"ח אברהם ע"ה 
בן ר' חונא ע"ה טאוב

והנה, במשך שנת הלימודים, כאשר כמה שעות 
מהיום, שהיו יכולות להיות מוקדשות לתורה ולמצוות, 

הולכות על לימודי חול או שאר ענינים של רשות, 
שאינם מזון לנשמה, הרי אותו זמן הוא כעין "צום" 

לנשמה ועצירת נשימתה. וזה 
מעורר תשוקתה לתורה ולמצוותי' 

ביתר שאת וביתר עוז, כאדם 
המתאוה לחיי נפשו כשהוא חלוש 

ומעונה.
ובבוא חופשת הקיץ, חופשה 
מלימודים וענינים אשר קיפחו 

מהנשמה כמה שעות יקרות שהיו 
יכולות להיות ממולאות בעסק 

התורה ומצוותי', הרי זו היא 
העת להשיב לנשמה את אבדתה 

ולהחיותה בכפליים. 
ובכן, חופשת הקיץ נותנת לכם 
האפשרות להתמסר לעסק התורה 
בתשוקה ובחיות - לא רק בכדי 

לנצל את הזמן הפנוי בכי טוב שלא ילך לאיבוד חס 
ושלום, אלא גם למלא את החסר לנשמה במשך שנת 

הלימודים שעברה, ועוד, וגם זה עיקר, לתת לנשמתכם 
האפשרות לחזק כוחותי' בכל תוקף האפשרי ולגייס 

כוחות נוספים לקראת שנת הלימודים הבאה.
והרי דבר הוא שחופשת הקיץ מתוכננת לתכלית 

האמורה, שהרי בעונת הקיץ יכולים אתם לעסוק 
בתורה ובמצוות בתנאים מתאימים ביותר, במנוחת 

הנפש, בנוחיות ובאוירה יפה. 
ועוד זאת שעונת הקיץ באה בסמיכות אחר זמן 

"זמן מתן תורתנו". ובודאי ידוע לכם, אשר חג 
קבלת התורה בא אחרי ימי הספירה, המזכירים לנו 
את געגועי הנפש של אבותינו בני ישראל היוצאים 
מארץ מצרים, שספרו הימים והשבועות וציפו ליום 
הגדול המיועד והמקווה בו יקבלו חמדה גנוזה היא 

התורה ומצוותי'. וההתבוננות בזה בודאי תוסיף גם 
בכם תוספת התעוררות ותשוקה, בבחינת אשרינו מה 
טוב חלקנו, שזכיתם להיות עוסקים בתורה ובמצוות, 

ולהמשיך התעוררות זו בכל יום ויום מימות הקיץ 
ולאחרי זה בכל ימות השנה.

הנני פונה אליכם, בני ובנות 
ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב 

ובנות שרה רבקה רחל ולאה, 
בפני' ובבקשה לבבית וחיבתית - 
נצלו את ימי הקיץ הבאים אלינו 
לטובה לאור וברוח האמור לעיל. 
שימו הדברים האלה על לבבכם 
על מנת להוציאם לפועל ממש 
במדה הכי מלאה, ומעשה עיקר.

והשם יתברך יצליח את כל אחד 
ואחת מכם וישלח לכם ברכתו 
שיהיו ימי הקיץ הבאים עליכם 
ועל כל ישראל לטובה ולברכה 

- מאושרים ובריאים באמת, 
מאושרים ובריאים בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות 
ולבריאות ואושר אמתי תמיד כל הימים.

והשם יתברך יצליח 
את כל אחד ואחת 
מכם וישלח לכם 

ברכתו שיהיו ימי הקיץ 
הבאים עליכם ועל כל 
ישראל לטובה ולברכה 
- מאושרים ובריאים 

באמת!
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דרוש עיון
מעמיקים

ת הביטוי "נעשה ונשמע" כולנו מכירים. א
שתי מילים, עימן ביטאו בני־ישראל את 

מוכנותם המושלמת לקבלת התורה - עת 
עמדו מול הר סיני, לפני 3332 שנה. שתי 

המילים נאמרו בסדר אבסורדי לכאורה - 'נעשה' לפני 
ש'נשמע')!(. אך מסתבר כי דווקא הסדר המוזר הזה 

הוכיח את בשלותם והתאמתם לקבלת תורת־האלוקים.
האמירה 'נעשה ונשמע' מגלה נכונות לבצע כל 

הוראה, גם בטרם יובן מדוע ולמה.
'נשמע' לא במשמעות של שמיעה פיזית, אלא 

במובן של משמעות והבנה. כאשר 
אנו מגיבים לבן־שיחנו במילים 

"אני שומע מה אתה אומר" איננו 
מתכוונים רק לאשר כי חוש 

השמיעה שלנו תקין, אלא שהבנו 
את הנאמר. הביטוי 'נעשה ונשמע' 

פירושו, נעשה - ולאחר מכן 
נשמע ונבין.

 
◆

 
יהיו מי שיאמרו כי האמירה 

הזו מבטאת את הנאיביות 
בהתגלמותה. איך יכול אדם 
להודיע מראש כי יציית לכל 

פקודה, משל היה רובוט נטול יכולת בחירה? איך 
אפשר לרסק את כל המעמד העצמי שלנו - המושתת 

לכאורה על הההיגיון והשכל המייחדים את בני–
האנוש?

חשוב אפוא לעמוד על ההבדל בין נאיביות לאמונה. 
נאיבי הולך שולל אחרי אדם אשר יכול גם להכשיל, 
אך נתינת אמון בסמכות המובילה להצלחה בטוחה - 

איננה נאיביות. 
כאשר עם ישראל השליך את יהבו על הקדוש–ברוך–
הוא והתחייב לציית באופן גורף לכל הוראה - ברור 

היה לו כי אבא שבשמים יודע 
היטב מה טוב בשבילו - גם אם 
הוא עצמו לא תמיד מבין זאת. 

כאשר צעקנו 'נעשה' - עשינו 
זאת מתוך אמונה שלמה  וידיעה 

ברורה כי אין בחירה מושלמת 
מהבחירה אןתה הועיד עבורנו 

אבינו בשמים.
יותר מכך: בעורקינו זורמת 

אמונה טהורה המהווה קשר נפשי 
בלתי תלוי בינינו לבין הקדוש–
ברוך–הוא, קשר המאפשר לנו 

קבלת–עול מוחלטת, ללא חישובי 
כדאיות ומבלי התניות. הקשר הזה 
הוא אשר גרם לקריאה המתפרצת 

כאשר עם ישראל 
השליך את יהבו על 

הקדוש–ברוך–הוא 
והתחייב לציית באופן 

גורף לכל הוראה - 
ברור היה לו כי אבא 
שבשמים יודע היטב 

מה טוב בשבילו - גם 
אם הוא עצמו לא 

תמיד מבין זאת.

ונשמע!נעשה
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"ככל אשר דיבר ה' - נעשה"!
אחרי ה'נעשה' מגיע גם השלב הבא - 'נשמע': 

לצד האמונה וקבלת-העול, התחייבנו גם להשתדל 
ולהבין את ההיגיון העומד 

מאחורי כל מצווה או פסוק 
בתורה. הקדוש–ברוך–הוא מבקש 
שנשתדל להבין, ככל יכולתינו, 

במי ובמה אנו מאמינים. 
אך שוב, בל נשכח את הסדר: 

בראש ובראשונה, התחייבנו 
לאמונה ללא סייג בבורא העולם 
ומנהיגו, ורק כך נעשינו ראויים 

להתחבר אל החכמה והרצון 
האלוקיים, המובעים בתורה.

 זהו המתכון היהודי לחיים 
נכונים: 'נעשה' - אמונה, 

'ונשמע' - היגיון. האמונה בראש 
ובעקבותיה גם ההיגיון.

 
◆

 
המילים "נעשה ונשמע" הן הגישה היהודית כלפי כל 

מסר אלוקי. כך אנו מתייחסים גם למסר הנבואי–
אלוקי אותו גילה לנו הרבי מלובביץ' מלך המשיח 

אשר על פי כל הסימנים המופיעים בתורה - בכל 
רגע ממש עומדת להתרחש הגאולה השלימה: עובדה 

המחייבת אותנו להוסיף עוד ועוד בלימוד תורה 
ובקיום מצוות. גם כדי להיות 
מוכנים יותר לקראתה וגם על 
מנת למהר ולהחיש את ביאתה.
נכון, ייתכן כי במבט ראשון 

האפשרות כי נזכה לגאולה 
נראית מוזרה. קשה להיגיון שלנו 

לעכל שינוי מוחלט כל כך של 
מתכונת החיים. קשה עוד יותר 

היא הסברה כי השינוי הזה עומד 
על סף דלתנו. 

הגישה כלפי בשורת הגאולה 
צריכה להיות הגישה המנחה 

את עמנו זה 3332 שנה: בראש 
ובראשונה - אמונה. ואחריה - 
הבנה מתוך למידה משמעותית 

של המקורות הרלוונטיים.
כאשר ההוויה שלנו מחוברת לגאולה דרך האמונה, 

היא בשלה להתחבר אליה גם דרך ההיגיון. 
זוהי נוסחת היסוד של היהדות: 

נעשה - ונשמע. 
נאמין - ונבין!

"כל אשר דיבר ה' - נעשה!..."

אחרי ה'נעשה' מגיע גם 
השלב הבא - 'נשמע': 
לצד האמונה וקבלת-

העול, התחייבנו גם 
להשתדל ולהבין את 

ההיגיון העומד מאחורי 
כל מצווה או פסוק 

בתורה. 
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הראשון
לציון

בעקבות

עשור לפטירתו של הרב מרדכי אליהו, הראשון-לציון ומגדולי הרבנים 
והמקובלים בדור האחרון יצאנו למסע בעקבות חייו ופועלו < על הילדות 
הקשה בעיר העתיקה בצל היתמות והמחסור < על ההתקדמות  במעלה 
המשרות הרבניות ברחבי הארץ תוך מאור פנים ויחס מיוחד לכל שומעי 

לקחו < על הקשר המרתק עם הרבי מלך המשיח ועל המאמצים 
המשותפים להחשת הגאולה האמיתית והשלימה < כתבת ענק

התמונות באדיבות אתר 'הרב'





אחד הימים הוזמנה לשכת הראשון־לציון, 
על כל אנשי צוותה, לסיור מקיף בנמל 

התעופה הבינלאומי ע"ש בן גוריון, כאשר 
אחד ממנהלי השדה מלווה ומדריך את 

הפמליה המכובדת בין מתקני השדה השונים.
בין מבנה אחד למשנהו פנה המנהל לרב מרדכי 

אליהו, הראשון־לציון, וביקש 
להעלות בפניו שאלה הטורדת את 
מנוחתו. "בבקשה", השיב לו הרב, 

"שאל שאלתך". 
פתח המנהל ושאל: "מדוע אדם 
המעלה בפני רב שאלה הלכתית 
מחוייב לנהוג על־פי מה הוראת 

הרב? גם רבנים טועים"...
"כולם יכולים לטעות" ענה 

הרב, "אבל כדאי להישמע לרב כי 
ידיעותיו רחבות יותר. הוא רואה 
ויודע דברים אותם אדם רגיל לא 

רואה!". 
פני המנהל העידו כי התשובה הזו 
לא מספקת אותו, אבל הרב המשיך: 

"לכל אדם יש בהחלט בחירה 
חופשית, אבל הציות לרב הוא למען טובתו". 

התשובה לא סיפקה את המנהל, אך הרב רק חייך 
ואמר: "חכה, אתה עוד תבין אותי".

הכתובת הבאה בסיור הייתה מגדל הפיקוח.
"גובהו של המגדל הוא כחמש־עשרה קומות", 

ציין מדריך הסיור. "בראשו יושבים פקחי־טיסה. הם 
משקיפים על מסלולי ההמראה והנחיתה ועל המרחב 
האווירי סביב השדה ומכוונים את הטייסים בהתאם".

הרב פנה לימינו ושאל בלחש את המנהל הניצב 
לצידו: "אם טייס רואה מסלול פנוי ומבקש לנחות בו, 

אך פקח הטיסה מורה לו לנחות על מסלול אחר. האם 
יוכל הטייס לבחור לנחות במסלול בו הוא רוצה"?

"חס וחלילה" הזדעק המנהל, "הטייס חייב 
להישמע להוראות הפק. שדה הראייה של הפקח רחב 

משמעותית והוא מודע לנתונים אותם הטייס לא יכול 
לראות".

"ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר" 
חתם הרב בחיוך את הדיון.

הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי 
אליהו, זכר־צדיק־לברכה, היה 

דוגמא מובהקת לרב שכזה. המוני 
יהודים, וגם כאלה שאינם, העריצו 

אותו על רוחב ראייתו ועומק 
ידיעותיו. 

עם מלאות עשור להסתלקותו 
ופטירתו, התחקינו אחר קורות חייו 

ושרטטנו קווים לדמותו הנפלאה.

פרקי ילדות
הרב אליהו נולד בירושלים עיר 

הקודש ביום כ"א באדר תרפ"ט 
)1929(. אביו, הרב סלימאן אליהו,

היה מגדולי חכמי ומקובלי ירושלים של אותם ימים 
ואמו - הרבנית מזל - הייתה אף היא אישיות מיוחדת, 

אשת חיל ובעלת מידות טובות. 
בשנים ההן, היתה פרנסתה של משפחת אליהו 

מצויה. רבי סלימאן כיהן כאחד מראשי ישיבת 'פורת 
יוסף' בעיר העתיקה. ידענותו ובקיאותו בשפות רבות 
הביאו אליו רבים מתושבי העיר אשר נזקקו לשירותי 

תרגום. 
אך ימי השלווה והאושר לא ארכו. כאשר היה מרדכי 

הצעיר בן תשע בלבד חלה אביו ונפל למשכב. גם 

אך ימי השלווה 
והאושר לא ארכו. 

כשהיה מרדכי הצעיר 
בן תשע שנים בלבד 

חלה אביו ונפל 
למשכב. 

מאז, העניות תפסה 
את מקומה ומעט 

הכסף שנותר שימש 
לתרופות.

ב

ימי ילדות | מימין: האב, הרב סלימאן אליהו ומשפחתו. משמאל: הרב מרדכי אליהו ביום חתונתו.
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מאור עיניו כבה ויותר לא היה מסוגל ללמד בישיבה, 
בוודאי לא לעבוד לפרנסתו בתרגום מסמכים. תוך זמן 

קצר השתנו החיים בבית, העניות תפסה את מקומה, 
ומעט הכסף שנותר שימש לרופאים ולתרופות.

שנתיים ארכה מחלת האב, וכשהיה מרדכי כבן אחת 
עשרה וחצי, בראש השנה תש"א )1941(, נפטר רבי 

סלימאן  ונקבר במרומי הר הזיתים. 
השנים הבאות היו שנות עוני ומחסור. המשפחה 

נאלצה לעקור מהדירה המרווחת ששימשה אותה 
לדירה קטנה וצרה, כזו שאפילו מקום למזרונים עבור 

כל הילדים לא היה בה. גם לחם לא היה מצוי והאם 
התקשתה להחיות את נפש עולליה.

לרגע היה נראה כי המצב הקשה לא יותיר ברירה 
ומרדכי הצעיר, בן השתים עשרה, 

ייאלץ להפסיק ללמוד על מנת 
לתת כתף ולעזור בפרנסת הבית.
אבל, היום הראשון של מרדכי 

כסוחר היה גם היום האחרון: 
הרעיון היה למכור גרגירי חומוס 

חם לעוברים והשבים בין סימטאות 
השוק. האם בישלה מבעוד מועד 

את הגרגירים, והילד יצא אל 
השוק מצויד בסיר מהביל, כלי 

מדידה וניירות מתאימים. 
אך בשוק נתקל בו עד מהרה 

אחד מזקני ירושלים, חכם אברהם 
שמו. כאשר ראה את בנו של הרב 

סלימאן אליהו המנוח עומד ומוכר חומוס, הוא שפשף 
את עיניו בתדהמה. 

"מה אתה עושה כאן?!" גער בו חכם אברהם 
והסבריו של הילד על המצוקה הכלכלית בבית לא 

סיפקו אותו. 
- "כמה הנך מקבל בעד כל כוס?". 

- "מיל אחד", השיב הילד. 
- "לך נא איפוא אל הישיבה ולמד בעל פה פרקי 

משניות. על כל פרק שתדע, אתן לך מיל אחד". 

הילד השאיר את החומוס בידי חכם אברהם ושעט 
אל היכל הישיבה, שם נטל כרך משניות והחל ללמוד 
משניות במרץ רב. ברוב כשרונו, תוך שעה אחת כבר 

ידע  עשרה פרקים בעל פה. 
הילד מרדכי שב אל הישיבה.

שנים אחרי, כאשר הרב אליהו סיפר על כך הוא 
הוסיף ואמר: "דעו, כי מאותו 'עסק' למדתי הרבה 

משניות בעל פה והם הפכו עבורי לקנין נצחי. שנים 
ארוכות אחר כך, כאשר הזדמנתי למקומות בהם לא 
יכולתי להוציא ספר וללמוד - פרקי משניות הרבים 

שלמדתי בילדותי ונחקקו בראשי היו לי לספר לימוד 
חי, ויכולתי ללמוד אותם בעל פה. כל אחד עשוי 

למצוא את עצמו במצב דומה - באוטובוס, בהמתנה 
בדואר, בתור לרופא. לימדו 

משניות ודברי תורה בעל פה, 
ואלה יהיו לכם לתועלת כל 

חייכם".

בהתמדה
ובמאור פנים

לא קלים היו החיים, אבל הנער 
מרדכי התגבר והתמודד. הוא 

התעלם מהרעב ומיקד את עצמו 
בעיקר - בלימוד התורה ובעבודת 
ה'. תוך זמן קצר הוא הפך ליקירם 

וחביבם של כל חכמי ירושלים. 
חלק היללו את תפיסתו המהירה ואת זכרונו המופלא 
ואחרים שיבחו את טוב לבו, עזרתו לזולת ורגישותו 

המדהימה לכל אדם. 
בהיותו כבן תשע עשרה, פרצה מלחמת השחרור. 
ירושלים בותרה לשני חלקים, העיר העתיקה נפלה 
בידי האויב הירדני והישיבה בה למד חרבה ועלתה 
באש. יחד עם חכמיה ותלמידיה גלה הרב למשכנה 

החדש של הישיבה בשכונת הבוכרים, אבל ההתמדה 
לא נפגמה ומסירות הנפש לחיי תורה רק הלכה 

והתעצמה.

כל אחד עשוי למצוא 
את עצמו במקום בו 
אין לו מה לעשות - 
באוטובוס, בהמתנה, 
בתור לרופא. לימדו 
משניות ודברי תורה 

בעל פה ואלו יהיו לכם 
לתועלת כל חייכם".

הרב הראשי | מימין: לצד עמיתו, הרב אברהם שפירא - הרב האשכנזי הראשי. משמאל: הרב בלשכתו
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מבני עלייה | עם הבבא סאלי והרב יצחק כדורי זצ"ל

במרוצת השנים, העפיל הרב אליהו מתפקיד רבני 
אחד למשנהו, עד אשר היה לחבר בבית הדין הגדול 

בירושלים ולבסוף - לראשון לציון, הרב הראשי 
לישראל ונשיא בית הדין הגדול.

 כי גדול מרדכי
בבית המלך

קרבתו של הרב אליהו לרבי 
מליובאוויטש, מלך המשיח, הייתה 
לשם דבר, והערצתו לרבי שליט"א 

לא ידעה גבולות. 
מספר פעמים ביקר הרב אליהו 

בחצרו של הרבי ושוחח עימו שעות 
ארוכות ביחידות. מזכיריו של הרב 
סיפרו גם על שיחות טלפון שניהלו 

ביניהם.
בשובו ארצה מאחד מביקוריו 

התבטא: "בגמרא כתוב שיש ללמוד 
ולקבל כרב איש הדומה למלאך ה'. 

כך חשבתי על הרבי לפני ביקורי 
אצלו וטרם הכרתי מקרוב את פועלו. היום, לאחר 

הביקור, אני יודע כי הוא למעלה ממלאך".
"הרבי הוא בבחינת "איש א־לוקים" ללא כל רצונות 
משלו. אין לו ענינים אישיים, אין לו חפץ לא במאכל 
ולא במשקה ולא בשינה - כל משאת נפשו היא לקדש 

שם שמים וללכד את ישראל באהבה. המתבונן אל 
הנהגתו ודרכו בקודש, יבין עד מהרה כי אדם כזה לא 

יכול להיות על פי הטבע, אלא שזכות כלל ישראל 
מעלה אותו לדרגת איש אלקים. אורו הגדול בוקע 
מקצה העולם ועד קצהו, כל העולם מזדכך בזכותו, 

ונעשה ראוי לביאת המשיח במהרה בימינו".

 "מתי תבוא
הגאולה?"

הרב אליהו תמך רבות בתקנותיו 
ופעולותיו של הרבי מליובאוויטש. 

הוא קרא לעם ישראל להצטרף 
לתקנת הלימוד היומי ברמב"ם 

אותו ייסד הרבי; הפציר בהורים 
לרכוש עבור ילדיהם 'אות בספר 
התורה' לאחדות ילדי ישראל - 

יוזמת הרבי; לקח חלק במאבקים 
למען תיקון חוק 'מיהו יהודי' וכנגד 
הכוונה למסור משטחי ארץ ישראל 

לאוייבינו ועוד.
מעל לכל, היה הרב אליהו שותף אמת של הרבי 
במאמצים הכבירים להחיש את הגאולה האמיתית 

והשלימה ואת התגלות המשיח.
בפגישתם של הרב אליהו והרבי בשנת תשמ"ט 

)1989(, העלה הרבי את הצורך שרבנים יפסקו כי על 

"הגמרא אומרת שיש 
ללמוד ולקבל כרב את 
מי שדומה למלאך ה'. 
כך חשבתי על הרבי 

לפני שביקרתי אותו... 
היום, לאחר הביקור 

אצלו, אני יודע שהוא 
למעלה ממלאך".
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 "שיח שרפי קודש" | מימין: בפגישה עם הרבי מליובאוויטש, תשמ"ט )1989(. 
משמאל: בסיום הפגישה האחרונה עם הרבי: "אני אגיד בשמחה רבה: ברוך הבא בשם ה'!"

פי דין התורה הקדושה הגיעה כבר העת לגאולה, והרב 
אליהו נענה מיד ליוזמה. מאוחר יותר, בראיון עיתונאי 

הסביר את הצורך בפסק-דין שכזה: 
"אמירה כזו ופסק דין כזה יש לו ערך רב בשמים. 
ידוע הסיפור אודות האר"י הקדוש שבקש מתלמידיו 

לעלות עמו לירושלים וכיוון שהתמהמהו הוחמצה 
השעה. דברים מעין אלה ידועים 

גם מהבעש"ט וגדולי ישראל 
אחרים אשר לפתע היו פונים 

ומבקשים: "תגידו שמשיח צריך 
לבוא היום" וכדומה, אך כיוון 
שהתחמקו מלומר - הוחמצה 

השעה! 
"על כן, בכל הזדמנות שבקשו 

ממני: אמור לנו, מתי יבוא 
המשיח? אני אומר, "היום!". 

"תגיד פסק הלכה", עניתי מיד: 
"פסק הלכה שמשיח יבוא היום"! 
מי יודע אולי בשמים מחכים לזה. 

מי שחושב שהאמירה שלו אינה נחשבת בשמים, אינו 
אלא טועה! "בקשו דוד עבדי" נאמר, בקשו ובקשו עד 

שתמצאו".
באישון לילה, שעות ספורות אחר פטירתו של 

הרב, הופיע בבית המשפחה המקובל הרב ישועה בן 
שושן, וגילה כי הרב אליהו היה שותף לקבוצת רבנים 

ומקובלים אשר התאספו מידי שנה ופסקו שוב ושוב 
כי על הקב"ה לגאול את עם ישראל מהגלות.

פסקי הדין המנומקים נאגדו בקלסר מסודר ונקברו 
כשהם בידיו הקדושות של הרב אליהו.

בכל הזדמנות עורר הרב אליהו את קהל שומעיו 
על הצורך לדבר על ביאת המשיח ולבקש מריבונו של 

עולם לזרז את בואו, ואין ספק 
שגם עתה, בהיכלות העליונים, 

עומד הרב אליהו ודורש את 
הגאולה האמיתית והשלימה.

בהיכל קדשו בארץ!
אין מתאים יותר מאשר לסיים 

את הכתבה מאשר ברגעים 
המרטיטים שחתמו את פגישתם 
האחרונה של הרבי והרב אליהו, 

בו' בחשון תשנ"ב )1991(.
לקראת סיומה של הפגישה, 

כאשר הרבי והרב אליהו התרוממו 
ממקומותיהם אל עבר היציאה, פנה הרבי לרב אליהו 

ואיחל: "תקוותי שבקרוב ממש תהיה הגאולה, אזי 
אבקר את כבודו בהיכל קדשו בארץ הקודש".

- "ברוך הבא! אני אגיד בשמחה רבה: ברוך 
הבא בשם ה'!" השיב הרב אליהו בהתלהבות.

בכל הזדמנות שבקשו 
ממני: אמור לנו, מתי 

יבוא המשיח? אני 
אומר, "היום!". "תגיד 

פסק הלכה", עניתי מיד: 
"פסק הלכה שמשיח 

יבוא היום"! 
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"
ספר הרב חיים ששון:

לפני יותר מ-20 שנה, בכ"ט בטבת 
תשנ"ט נולד לנו בשעה טובה בננו האחד-

עשר.
בתחילת תהליך התשובה שלי, למדתי 

במכון מאיר וזכיתי להיות קשור לפסיקותיו והדרכותיו 
של הראשון־לציון הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל ועם כל לידת בן 

קיוויתי כי הראשון־לציון יזכה 
אותנו ויהיה הסנדק. אך אף פעם 

זה לא הסתייע.
הפעם, החלטתי לכתוב על כך 
לרבי ולהכניס את המכתב לאחד 
מכרכי סדרת מכתביו של הרבי 
- 'אגרות־קודש'. כאשר פתחתי 

את הספר, התשובה הייתה 
ברורה להפליא: בצד ימין הוזכר 
השם "מרדכי הצדיק", בצד השני 

נכתב: "מחשובי הרבנים"!
מעודד ושמח פניתי ללשכתו 
של הראשון־לציון, שם הסבירו 

לי באדיבות כי בשבועות 
האחרונים הרב לא חש בטוב 

ואינו יוצא מפתח ביתו. 
עד יום הברית נותרו כמה ימים והחלטתי לחכות 

בתקווה שהרב ירגיש טוב יותר. לאחר יומיים פניתי 
שוב ללשכה, ושוב: "אין על מה לדבר! הרב לא יוצא 

לשום ארוע בשבועות הקרובים".
כמעט הרמתי ידיים, ואז, בהשגחה מופלאה פגשתי 

חבר, ממקורבי הרב. סיפרתי לו על לידת הבן, על 
רצוננו העז שהרב אליהו יהיה הסנדק, ועל סירוב 

הלשכה בעקבות מצבו הרפואי.
"שמע חיים" הוא אמר לי, "במוצאי השבת הקרובה, 

יש אירוע אליו הרב ייצא 
בוודאות - הילולת הבבא סאלי 
באולמי 'היכל דוד' בירושלים. 

לך להילולא, חכה לרב במעלית 
ושם נסה את מזלך בשיחה 

ישירה עם הרב. 
קפצתי על הרעיון, וכך 

עשיתי.
חיכיתי לראשון-לציון 

בכניסה לאולם, ומיד עם צאתו 
מהמעלית ניגשתי אליו ובישרתי 

לו שנולד לי בן בשעה טובה 
ומוצלחת. הרב חייך, לחץ את 

ידי בשמחה ובירך אותי כי אזכה 
להכניסו בבריתו של אברהם 

אבינו "בעתו ובזמנו". 
כאשר הבעתי בפני הרב את 
בקשתי לכבדו בסנדקאות, הוא 
הפנה מבט לכיוון עוזריו ואמר לי בחיוך חומל: "שאל 

אותם, אני כבר כמה שבועות לא יוצא לשום מקום. 
רק עכשיו, לכבוד הילולת ה'בבא־סאלי' ולאור הקרבה 

מ

ומרדכי
יצא..

"מרדכי הצדיק.. 
מגדולי הרבנים" - 
כתב הרבי לרב חיים 
ששון שביקש לדעת 
מי יהיה הסנדק של 
בנו התינוק < איך 
כנגד כל הסיכויים, 
שימש הרב אליהו  
כסנדק והופתע לדעת 
כי הרבי חזה זאת 
מראש < סיפור מרתק 
על אמונת צדיקים 

הרב חיים ששון צילום: חיים טויטו

>
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של ביתי לאולם, יצאתי לכמה דקות ומיד אני חוזר 
הביתה".

"הרב!" אמרתי, "אעשה את הברית בגבעת שאול, 
2 דקות מביתו של הרב, ואתאים את עצמי לכל שעה, 

ובלבד שהרב יהיה הסנדק!".
ראיתי את פניו המתלבטות של הרב והמשכתי 

להפציר: "בשלושת הבנים הקודמים היית בריא, אבל 
זה לא הסתדר. הילד הזה הוא ילדנו האחד־עשר. האם 

לא מגיע לאמא ל-11 ילדים 
שתשמח אותה בסנדקאות של 

בנה?!".
הטיעון האחרון הכריע את הכף. 

הרב "נכנע" ומיד אמר: "אתה 
צודק - מגיע לה! אמנם קשה לי - 

אבל בעזרת ה', אבוא!".
לשמחתי לא היה גבול. ביצעתי 

את כל התיאומים הנדרשים, וביום 
ז' בשבט, בשלוש אחר הצהריים 

נערכה הברית ברוב עם, על ברכיו 
של הראשון לציון. לתינוק הרך 

קראנו בשמו הקדוש של הרבי - 
'מנחם מענדל'.

אחרי הברית, ובתום תור האורחים הענק אשר 
המתין לקבל את ברכתו של הסנדק המיוחד, פניתי אל 
הרב והודיתי לו מכל הלב כי זיכה אותנו ושימח אותנו 

כל־כך.
"הרב! יש לי הפתעה נעימה עבורך" הוספתי, 

"ידעתי מראש כי כבוד הרב יהיה הסנדק בברית הזו!". 

הרב אליהו הביט בי בפליאה: "ידעת מראש?! אני 
עצמי לא מבין מה אני עושה פה ואיך הסכמתי לצאת 

מהבית ולהיות סנדק במצב בו אני נמצא"...
שלפתי את כרך ה'אגרות־קודש' ובתוכו מכתבי אל 
הרבי ואמרתי: "הרבי מליובאוויטש קבע כי אתה תהיה 

הסנדק!".
- "מה אתה אומר? איפה ראית את זה?"

- "הנה כאן ב'אגרות-קודש'. הנה השאלה והנה 
התשובה: "מרדכי הצדיק... 

מחשובי הרבנים!".
הרב זכר־צדיק־לברכה ביקש 

להחזיק בידיו את ה'אגרות', 
קרב את הספר, קרא את השאלה 

והתשובה בעיון ואמר: "אני 
צדיק?" ובענוה אופיינית עשה 

תנועה של ביטול בידו.
ושוב הביט ב'אגרות' בשמחה 
ובפליאה: "פלא־פלאים, הפלא 
ופלא! עכשיו אני מבין מה אני 

עושה פה. הרבי מליובאוויטש קרא 
לי להיות סנדק לילד אשר נקרא 
בשמו"! ומיד שאל: "למה לא אמרת לי מיד את דברי 

הרבי?!"
עניתי במבוכה שלא ידעתי מה תהיה תגובת הרב... 

ו"מה זה משנה, העיקר שהרב הגיע והיה הסנדק 
בפועל". הראשון לציון חייך ואמר: "משנה גם משנה! 

אם הייתי יודע שהרבי הוא שרוצה שאהיה הסנדק - 
הייתי מגיע מוקדם יותר, לכבודו!".

"פלא־פלאים, הפלא 
ופלא! עכשיו אני מבין 

מה אני עושה פה. 
הרבי מליובאוויטש 

קרא לי להיות סנדק 
על הילד שנקרא 

כשמו"!

הרב אליהו כסנדק 
בברית המילה 
של מנחם מענדל ששון
בעיגול: סדרת
ה'אגרות-קודש'
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נגיף הקורונה פרץ לחיינו בסערה והשבית לכאורה את פעילות בתי הכנסת 
ושיעורי התורה, אלא שבפועל המציאות עלתה על כל דמיון < באמצעות 

אפליקציית 'zoom' המשיכו שיעורי התורה להתנהל במלוא עוזם, הצילו מבוגרים 
מתחושות הבדידות ואפשרו לרבים רבים להמשיך וללמוד < המהפכה רק התחילה...



גיף הקורונה פרץ לחיינו בסערה ואילץ את 
מרבית האוכלוסייה לשהות בבית במשך 
תקופה ארוכה. בבת אחת הוא עצר את 

הפעילות השגרתית במקומות העבודה, במרכזי 
הקניות ובבתי הכנסת.

סגירת בתי הכנסת טמנה בחובה לא רק את ביטול 
התפילות בציבור, אלא גם את סגירתם לכאורה של 

שיעורי התורה הרבים המתקיימים בהם.
לכאורה אמרנו, כי המציאות בשטח עלתה על כל 

דמיון. אפליקציית 'zoom', אשר 
שימשה עד לא מכבר רק עסקים או 

משפחות, נוצלה עכשיו כדי להרבות 
את כבודו של הקב"ה ואת העיסוק 

בלימוד התורה.
בזה אחר זה צצו יוזמות מדהימות 

ברחבי הארץ והעולם. שיעורים רבים 
החלו להיערך מעל גלי האתר בכל 
תחומי התורה, ותוך התאמה לכל 

שפה, גיל או רמת ידע.
בבת אחת, פרצו שיעורי התורה את מרחב הזמן 

והמקום והביאו בכנפיהם גם סיפורים אנושיים 
מרתקים, עליהם ביקשנו לשמוע משלוחי הרבי מלך 

המשיח הפזורים מסביב לגלובוס.

יהודי אינו בודד!
מספר הרב יהודה ליפש, שליח הרבי ברמת אביב ג': 
"אחד מחברי הקהילה שלנו, יהודי מבוגר, עבר מספר 

התקפי לב, מטופל מידי שבוע בדיאליזה, ומשוייך 
כמובן לקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר לנגיף הקורונה. 

בהתאם להנחיות הוא נאלץ להסתגר בביתו ולהימנע 
מכל יציאה החוצה. 

"לצערנו, אשתו נפטרה לפני מספר שנים, ותוך זמן 
קצר הבדידות המוחלטת החלה לתת בו את אותותיה. 

בשיחת טלפון שניהלתי איתו הוא סיפר לי כי הוא חש 
שימיו ספורים, השם-ישמור, והסביר בצער שהוא אינו 

מוצא עוד טעם לחייו... 
"כל נסיונותיי לעודד אותו ולחזק את רוחו לא 

הועילו. תוך דאגה לשלומו המשכתי להתקשר אליו 
בתדירות גבוהה, אך פיתרון לא נראה 

באופק.
"כאשר התחלנו לקיים את שיעורי 
התורה באמצעות ה'zoom', חיפשנו 

דרך לחבר גם אותו לשיעורים. 
בהשגחה פרטית איתרנו את הבן - 

איש הייטק. 
"עדכנו אותו במצבו של אביו 

והצענו כי חיבור מחודש שלו לשיעורי 
התורה, אותם כל כך חיבב, בוודאי 

ישפר את הרגשתו.
"הבן התמסר מיד להצלחת הפרוייקט. הוא רכש 

מחשב, תשתית אינטרנט ומצלמה. התקין אותם בבית 
האב וחיבר את המחשב לתוכנה המאפשרת שליטה 

מרחוק על מנת לסייע לאב אשר אינו בקי בהפעלת 
מחשב ואינטרנט. 

"מאז בכל שיעור בבית חב"ד, הבן מקבל מאיתנו 
קישור ומחבר את אביו ל'מפגש'. 

"קשה לתאר את ההתרגשות של האב. החזרה 
לשגרת השיעורים ולמחיצתם הווירטואלית של חברי 

נ
בבת אחת, פרצו 

שיעורי התורה את 
מרחב הזמן והמקום 
והביאו בכנפיהם גם 

סיפורים אנושיים 
מרתקים.

הרב 
יהודה 
ליפש 
צילום: 
חיים טויטו

בימים אחרים, שיעור תורה בבית חב"ד ברמת אביב ג'
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הקהילה אוששה אותו לגמרי. לפני שבוע הוא צלצל 
אליי: "הרב, השיעורים והמפגשים בזום החזירו אותי 

לחיים...".

החלטות טובות
 ,'zoom'לא רק שיעורים קיימו שלוחי הרבי ב

גם התוועדויות חסידיות המשיכו להתקיים בזכות 
הפלטפורמה הזו.

מספר הרב דודי כפלין, השליח בקוזומל, מקסיקו: 
"באחת ההתוועדויות הוירטואליות שקיימנו עם 
חברי וידידי בית חב"ד, שוחחנו ארוכות על מצוות 

אהבת ישראל וביקשנו מהמשתתפים להוריד את 
התובנות עליהם דיברנו למעשה ולקבל החלטות 

טובות.
"לאחר ההתוועדות קיבלתי 

הודעה מאד מרגשת מאחת 
המשתתפות. היא סיפרה על ידידה 
מהעבר אשר הקשר ביניהן נותק, 

וכבר שנים שהן לא מחליפות 
מילה ביניהן. 

"בהתוועדות, תוך כדי דפדוף 
ברשימת המשתתפים, גילתה כל 

אחת את יריבתה. 
"הגילוי ההדדי לצד הדיבורים 

על אהבת ישראל והבקשה להוריד 
זאת לפועל בהחלטה טובה, הביאה 
את שתיהן - ממש באותם הרגעים 
- לשלוח הודעה של פיוס וסליחה 

אחת לרעותה. 
"בעקבות ההתוועדות הידידות 

חזרה לפרוח כבימים ימימה"!

מכללת הגאולה
ארגון 'לכשיפוצו מעיינותיך' כבר חתום על מספר 

יוזמות פורצות דרך להנחלת תורת החסידות לציבור 
הרחב. פעילי הארגון מפיצים מידי שבוע עלונים 

וחוברות גדושות בתוכן חסידי בריכוזים דתיים 
וחרדיים בארץ ובחו"ל. 

הסגר בעקבות הקורונה הביאה את ראשי הארגון 
לחנוך את הפרוייקט החדשני - 'מכללת הגאולה'. 
מספר הרב חיים טל, משלוחי הרבי בהוד השרון 

ויו"ר הארגון: "הרעיון שלנו הוא להפגיש רבנים, 
אנשי ציבור ומובילי דעת קהל ללימוד משותף בתורת 

הגאולה ובשיחותיו של הרבי. מעין פודקאסט מצולם 
ומשודר. אלפי הצפיות והתגובות הנלהבות מוכיחות 

כי 'עלינו על משהו'.
במסגרת המכללה משודרים מידי שבוע שני 

שיעורים - האחד מתאים גם למתעניינים ומתחילים, 
והשני מעמיק יותר.

עיון ברשימת המרצים שהופיעו בשיעורי המכללה, 
מעלה תמונה מרשימה ביותר: המרצה האהוב הרב 

מיכאל לסרי; שליח הרבי במילאנו הרב סנדי 
וילשאנסקי; הרב שלום וולף, מרבני ישיבת חב"ד 

בצפת, ועוד.
לפני ימים ספורים העבירו את השיעור אנשי 

התקשורת החב"דיים - מתי 
טוכפלד, ראש הדסק הפוליטי של 

'ישראל היום' ור' עמי מיימון 
מרדיו 'קול ברמה'.

שיעורי המכללה זמינים כולם 
www. :לצפייה חוזרת בכתובת

y770.com

שלא ייגמר לעולם
אם בתחילה היה מי שחשב כי 

סגירת בתי הכנסת והמעבר 
לאמצעים דיגיטליים ישבשו את 

השיעורים ויורידו את מספר 
המשתתפים, הרי הזמן שחולף 

מוכיח כי ההיפך הוא הנכון.
שלוחים רבים מרחבי העולם 

דיווחו על עלייה חדה במספר המשתתפים, ומציינים 
כי רבים מהתלמידים מצרפים לצפייה בשיעור גם את 

בני זוגם וילדיהם.
במרבית השיעורים, נוהגים גם להקליט את 

השידורים ולהותיר אותם לצפייה חוזרת המאפשרת 
ליהודים נוספים להינות מהם - מכל מקום ובכל שעה.
ניתן רק לשער כי במקביל לחזרה המדורגת אל בתי 
הכנסת ולשגרת השיעורים הרגילה, תימשך גם המגמה 

המבורכת של ניצול אמצעי המדיה השונים להפצת 
לימוד התורה. 

"הגילוי ההדדי לצד 
הדיבורים על אהבת 

ישראל והבקשה 
להוריד זאת לפועל 

בהחלטה טובה, הביאה 
את שתיהן - ממש 
באותם הרגעים - 

לשלוח הודעה של 
פיוס וסליחה אחת 

לרעותה. 

מתי טוכפלד )מימין( ועמי מיימון )משמאל( בימים אחרים, שיתפו פעולה במסגרת 'מכללת הגאולה'
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חודש סיוון
רגעים של השראה

ידי שנה, לקראת חג השבועות, מתרוקן בית 
הכנסת הענק של חב"ד בברוקלין ממתפלליו. 

גם תלמידי הישיבה השוכנים בו כדרך קבע 
מפנים את הספסלים הישנים. 

כולם יוצאים החוצה, מוצאים מקומות 
חלופיים ללימוד ולתפילה. 

מותירים את האולם הגדול לכנס 
הנשים הענק הנערך לקראת חג 

השבועות.
תוך זמן קצר גודשות אלפי 

נשים - צעירות, מבוגרות וילדות 
- את בית הכנסת. מצפות לכניסת 
הרבי מלובביץ', מלך המשיח אשר 

יישא בפניהן דברים.
המנהג היפה החל בתשי"ד 
)1954(. אז השתתפו בו כמה 
עשרות נשים. כיום, כאמור, 

מדובר באלפים רבים.
הפעם האחרונה בה זכו הנשים לשמוע את הרבי 
ולחזות בזיו פניו הייתה בכנס שנערך לקראת חג 

השבועות תנש"א, 1991. חיוכו הרחב של הרבי כאשר 

נכנס והדברים שנשא בפניהן, תועדו בוידיאו ונותרו 
חקוקים עד היום בלב המשתתפות.

תחילה הוגשו אל הרבי אוגדני דו"חות הפעילות של 
נשי חב"ד ברחבי העולם בשנה החולפת, הרבי עיין 

בהם והחל לשאת דברים.
"בהכנה למתן תורה, הצטווה 

משה רבינו על ידי הקדוש־ברוך־
הוא לא לדבר לכל עם ישראל 

יחד, אלא לדבר תחילה אל הנשים 
)"כה תאמר אל בית יעקב"( ורק 
אחר כך לאנשים )"ותגיד לבית 
ישראל"(" - פתח הרבי בסיבה 

בגינה נקבע הכנס דווקא לימים 
אלה.

"רואים גם בטבע האדם - 
כאשר רוצים להיות בטוחים כי 

הנהגת הבית תהיה באופן יסודי, 
העניין תלוי בעיקר באשה, 

הנקראת 'עקרת הבית' כי היא עיקר הבית!".
את המשך הדברים הקדיש הרבי להעצמת כוחה 

של האשה היהודיה - בבית ומחוצה לו, הפעם עורר 

 Ladiesfirst
"תוך זמן קצר גודשות אלפי נשים - צעירות, מבוגרות וילדות - את בית הכנסת. 

מצפות לכניסת הרבי מלובביץ', מלך המשיח אשר יישא בפניהן דברים..."

מ
"בהכנה למתן תורה, 

הצטווה משה רבינו על 
ידי הקב"ה לא לדבר 
לכל עם ישראל יחד, 

אלא לדבר תחילה אל 
הנשים... ורק אחר כך 

לאנשים..."
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במיוחד על כוחה של האשה לעסוק במצוות 
הצדקה ולסייע לנזקקים במגוון דרכים.

הרבי העלה מספר רעיונות פרקטיים: 
לקבוע קופת צדקה במטבח ולשלשל לתוכה 

מטבע לפני הכנת הארוחות; להעניק 
מהתבשילים ומהמאכלים לנזקקים, כך תיחסך 

מהם הטרחה לרכוש אוכל בכספי הצדקה; 
וכמובן - להפריש מהמשכורת ומהרווחים 

האישיים לצדקה.
בסיום, העניק הרבי לכל אחת מהמשתתפות 

שטר של דולר על מנת להעבירו למטרות 
צדקה וחסד.

גם בשנים האחרונות בהן איננו זוכים 
לראות את הרבי בעינינו הגשמיות - 

מתאספות ובאות אלפי נשים אל הכנס 
ב-770. כיסאו של הרבי מוכן במקומו, אפילו 

המיקרופון מחובר, ותוך ציפייה לגאולה 
שלימה שבות המשתתפות ועוסקות בדברים 

אותם אמר בפניהן הרבי בשנים עברו.
השנה, בעקבות נגיף הקורונה, לא התקיימה 

ההתכנסות השנתית כמתוכנן, אך נשות 
חב"ד בניו יורק מביעות תקווה וביטחון כי 

עד חג השבועות תבוא הגאולה האמיתית 
והשלימה והכנס ייערך בבית המקדש השלישי 

בירושלים. 

"הקדוש ברוך 
הוא ציווה 
לדבר תחילה 
אל הנשים" 
ממראות הכנס 
העולמי של נשי 
חב"ד, ברוקלין - 
ניו יורק
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הנכנס אל עולמה של היהדות לומד עד 
מהרה על קיומן של הלכות רבות המקיפות 

את חיי היהודי - הלכות שבת, כשרות, 
מזוזה, נטילת ידיים ועוד הלכות רבות 

אחרות. 
החודש, לכבוד היום בו ניתנה התורה 

לעם ישראל נפנה את הזרקור למקבץ 
הלכות מיוחד במינו: הלכות תלמוד תורה, 

מקבץ העוסק בחובתו של כל יהודי ללמוד 
תורה וללמד אותה לילדיו וקובע מסגרת 

ויסודות הלכתיים לביצועה המיטבי.
מחברן של הלכות אלה הוא רבי שניאור 

זלמן מליאדי, הידוע כ'בעל התניא'. הוא 
ליקט וערך אותן מכל מרחבי הספרות 

התורנית - התלמוד הבבלי והירושלמי, 
וספרי הפסיקה המוקדמים והמאוחרים.

לפנינו קטע בו מסביר רבי שניאור זלמן 
כי התורה איננה נחלתם של חכמים יחידים. 
הכהונה והמלכות ניתנו לאנשים ספציפיים 

)הכהונה - לאהרון הכהן ולצאצאיו, 
והמלוכה - לדוד המלך ולצאצאיו(, אך 
התורה מוכנה ומחכה לכל יהודי הרוצה 

לעסוק בה.
היותה זמינה ונתונה לכולם לא נובעת 

מפחיתות ערכה, להיפך - התורה היא היא 
מקור הכח והסמכות של הכהונה והמלכות 

גם יחד.

התורה שייכת
לכולם!

איזו 'כתר' גדול 
יותר - הכהונה, 
המלכות או שמא 
התורה? < לכבוד 
החודש בו ניתנה 
התורה: הצצה 
להלכות 'תלמוד 
תורה' שכתב רבי 
שניאור זלמן מליאדי

ָרֵאל: רּו ִיׂשְ ָתִרים ִנְכּתְ ה ּכְ לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ה ְוֶכֶתר ַמְלכּות. ֻהּנָ ֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ּכְ ּכֶ

ֻהּנָה - ָזָכה ּבֹו ַאֲהרֹן, ֶתר ּכְ ּכֶ
ִוד, ֶתר ַמְלכּות - ָזָכה ּבֹו ּדָ ּכֶ

ח ְועֹוֵמד  ֶתר ּתֹוָרה - ֲהֵרי הּוא ֻמּנָ ּכֶ
ָרֵאל ּומּוָכן ְלכֹל ִיׂשְ

ְרֶצה - ָיֹבא ְוִיּטֹל,  יִּ ּכֹל ִמי ׁשֶ
ת ַיֲעקֹב",  ה ְקִהּלַ ֱאַמר )דברים לג, ד(: "מֹוָרׁשָ ּנֶ ׁשֶ

ָרֵאל. ה ְלכֹל ִיׂשְ ָ ִהיא ְיֻרּשׁ ׁשֶ

ָתִרים אֹוָתם ַהּכְ אַמר ׁשֶ א ּתֹ ּמָ ׁשֶ
ֶתר ּתֹוָרה - דֹוִלים ִמּכֶ ּגְ

ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר )משלי ח, טו-טז(:
י ְמָלִכים ִיְמלֹכּו ְורֹוְזִנים ְיחְֹקקּו ֶצֶדק,  "ּבִ

ִרים ָיׂשּורּו", י ׂשָ ּבִ
ם. ּלָ דֹול ִמּכֻ ֶתר ּתֹוָרה ּגָ ּכֶ ָהא ָלַמְדּתָ - ׁשֶ

טעימה מהמקורות
עם הספר

הלכות תלמוד תורה - פרק ד', הלכה א'
לרבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא והשולחן ערוך
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 יום שישי - חג השבועות
ו' סיון, 29.5.2020

 גם השנה בחג השבועות, 
ממש כמו לפני 3333 שנים 
בהר סיני, נשוב כולנו יחד 
לקבל את התורה ולשמוע 

את 'עשרת הדיברות' 
מחכים לכם בבתי הכנסת 

הפתוחים של חב"ד.

חגיגת
שבועות

לכל המשפחה

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

 חוגגים
עד לפתח הדלתמיוחדת תגיע אליכםשקית הפתעותשבועות

ב"ה

לפרטים נוספים
חייגו למוקד חב"ד

ההגרלה תתקיים 
עפ"י התקנון הנמצא 
במשרדי ניידות חב"ד 
ובפיקוח עו"ד
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ֵמָאז ָרָאה ָהֱאלִֹהים
י טֹוב ֶאת ָהאֹור ּכִ
ין ָהאֹור  ל ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ
ְך - -  ּוֵבין ַהחֹׁשֶ

י ַמְמָלכֹות  ּתֵ ׁשְ
ית ִנְפָרדּו: ֵראׁשִ ִמּבְ

ת ָהאֹור ְוֹזאת ֻחּקַ
ֵלה ַתח ְוִהּגָ ִהּפָ

ט ְוִהְתַרֵחב, ֵ ּשׁ ִהְתּפַ
רֹוץ ּוָפֵזר, ּפָ

ַהֲאֵצל ְוַהֲעֵנק
ְלֹאֶרְך, ָלֹרַחב
ְלֹעֶמק, ָלרֹום

ְלָכל רּוחֹות ֶהָחָלל
ַמן - - -  ּוְלָכל רּוחֹות ַהזְּ

ְך: ת ַהחֹׁשֶ ְוֹזאת ֻחּקַ
ל, ֵגר ְוִהְתַקּפֵ ִהּסָ

ֵוץ, ִהְצַטְמֵצם ְוִהּכָ
ָלֹמץ ְולֹא ְלָהִניק,
ָלַקַחת ְולֹא ָלֵתת,

ֵלט ָחמֹוק ְוִהּמָ
בּול ְרֲחֵבי ֵאין ּגְ ִמּמֶ

ֶאל ֵמַצר ָה"ֲאִני"
י ֵאין ֵקץ ַמּנֵ ּוִמזְּ

ל ָהֶרַגע ַהֹהֶוה - ֶאל ַמְעּגַ

ה ַהֻחּקֹות ֵאּלֶ
ת ֹזאת ֹזאת ְלֻעּמַ

ְמָלכֹות: י ַהּמַ ּתֵ ל ׁשְ ׁשֶ
ַמְמֶלֶכת ָהאֹור

ְך. ּוַמְמֶלֶכת ַהחֹׁשֶ

ממלכות
האור והחושך 
/ צבי יאיר

שירה יהודית מקורית
שירת חיינו
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מירי שניאורסון
נפלאו"ת

אם הייתי רואה את ליאורה ברחוב, לא 
הייתי מעלה על דעתי שהיא מעצבת אופנה. 

"אופנת נשים צנועה" היא מגדירה את 
עיסוקה. 

אתר הבית שלה בנוי 
לתלפיות, הבגדים צולמו בידי 
צלמת מוכשרת שהעניקה להן 
זוויות מחמיאות, והלוק הכללי 

משדר וינטג' - מראה של אמצע 
המאה הקודמת. קולקציה מרשימה 

המתאימה לתפאורה בעיירה 
היהודית של פעם. אבל משהו 

עוצר אותה. היא קפאה. 
ליאורה, חוזרת בתשובה ותיקה, 

מלאה אהבה לתורה ומעידה על 
עצמה בצניעות יהודית אופיינית: 
"כשאני נפגשת עם לקוחה יש לי 

תפילה אישית: שתזכור מהמפגש איתי את השמחה, 
את החדווה ואת האהבה לה'... שאנשים יגידו: "וואי... 

לא ידעתי שזאת התורה שלנו"... אני כל כך אוהבת 
את האופנה שאני יוצרת ומאמינה שנשים שיקנו אותה 

יגלו שיש שם בפנים נשמה."
גם אני נדבקת בהתלהבות, מדמיינת את אהבת 

התורה שלה מתפרסמת ומכתיבה את האופנה ברומא 
ובפריז, אבל לא מרפה: "על מה רצית להתייעץ 

איתי?".
"פשוט מכירות", היא עונה לי. 

ממהרת להודות שצריך גם 
לעבוד. להוריד את הרוח הגדולה 

לעולם המעשה. "אני רוצה לעבוד 
איתך על הצד המעשי - שיווק, 

ניהול, מכירות". 
והיא לא רק צודקת - אלא 

מבטאת בצורה המרשימה ביותר 
את הסוד של חג השבועות: חיבור 

רוחניות וגשמיות.
במשך 2448 שנים, מבריאת 

העולם עד יציאת ממצרים וקבלת 
התורה, העולם התנהל בצורה אשר 

לא אפשרה חיבור אמיתי וקבוע 
בין רוחניות לגשמיות. היו חיבורים, אבל הם היו 

ארעיים ובני חלוף.
מתן תורה היה זה שאפשר לראשונה את החיבור הזה 

בצורה העמוקה ביותר: היכולת לאכול ארוחה טובה 
ביום שבת - ולדעת כי האכילה הזו היא ממש מצווה. 

להדליק נר, להפריש חלה, לטבול במקווה - ועוד 

1

לחבר
היכולת לאכול ארוחה טובה ביום שבת - ולדעת כי האכילה הזו היא ממש מצווה. להדליק 

נר, להפריש חלה, לטבול במקווה - ועוד מאות רבות של אקטים גשמיים ומעשיים לחלוטין - 
באמצעותם אנחנו מבטאים את אהבתנו לריבונו של עולם וממלאים את מבוקשו.

אני כבר מדמיינת את 
אהבת התורה שלה 

מתפרסמת ומכתיבה 
את האופנה ברומא 

ובפריז, אבל לא מרפה: 
"ועל מה את רוצה 

להתייעץ איתי?".

בין עולמות
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מאות רבות של אקטים גשמיים ומעשיים לחלוטין - 
באמצעותם אנחנו מבטאים את אהבתנו לריבונו של 

עולם וממלאים את מבוקשו.
ליאורה היא עוד חוליה בשרשרת הנצח של עם 

ישראל, אשה יהודיה מרשימה שמבטאת בחייה את 
החיבור הנפלא כל כך.

האירוע של החודש הזה, בה"א 
הידיעה, הוא חג השבועות. החג בו 

קיבלנו מהקדוש־ברוך־הוא את התורה 
הקדושה. 

מהי אותה 'תורה'? 
במבט ראשון אפשר לטעות, לראות בה ספר המתעד 

את ראשית ההיסטוריה של עם ישראל, או לחשוב כי 
מדובר באוסף חוקים והנחיות המתאימים יותר לימי 

קדם, אבל לא!
התורה היא מדריך מעשי לחיינו היום־יומיים, מדריך 
התקף לכל הזמנים ולכל המקומות, בכל המצבים ובכל 

התקופות.
התורה )זו שניתנה לנו 

בכתב וזו שנמסרה לנו בעל־
פה( מבהירה לנו את תכלית 

חיינו עלי אדמות. היא לוקחת 
בחשבון את כל המצבים 

אליהם נגיע, מתייחסת לכל 
פיתוי אפשרי.

התורה - יצירתו הנפלאה 
של בורא עולם - מודעת 
גם לניסיונות ממש־ממש 
קשים, כאלה שנראה כי 

בלתי אפשרי לעמוד מולם, 
ומעניקה את הכוח להתמודד 

ולגבור גם עליהם.
ואם נכשלנו?! )וזה הרי 

קורה...(
התורה מכינה אותנו 
גם לכך. מורה לנו לא 
להתייאש ומבהירה כי 

תמיד ביכולתינו לעשות 
תשובה. להפוך את 

הכישלון לקרש קפיצה 
ולצמוח מהטעות לעתיד 

רוחני נפלא יותר.
בדורנו, ממש מול 

עינינו - ָגֵדל דור של 
נערות ונערים )וגם 

בוגרות ובוגרים( 

המחפשים מענה אמיתי ומשמעותי למהות החיים. דור 
בעל איכות אנושית נפלאה השואל )בשקט או בקול( 
את שאלות הקיום והמשמעות. השפע העצום המציף 

את חיינו, ההזדמנויות העסקיות והרשתות החברתיות 
- כל אלה לא מספקים אותו. "הוא דורש הרבה יותר.." 

- את תורת ה' הנפלאה והמתוקה מדבש. 
היא פה, צריך רק להושיט את היד ולטעום ממנה.

אנחנו מרגישות אותה באוויר - 
עוד רגע והיא כבר כאן. הגאולה.

"באותו הזמן" הבטיח הרמב"ם, יהיה 
עסוק כל העולם בדבר אחד בלבד: "לא 

יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא 
קנאה ותחרות... הטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל 

המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא 
לדעת את ה' בלבד!".

שנזכה, תיכף ומיד ממש!

מירי שניאורסון היא מייסדת נפלאו"ת
 מנטורית עיסקית ואישית לנשים, מרצה ומנחה
miri-mychoice.co.il

3
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המעשה הוא העיקר
מה תכל'ס?

אז מה עושים
בשבועות?

לא לשכוח
עירוב תבשילין

הנשים והבנות מדליקות
נרות שבת וחג!

חג השבועות יתחיל ביום חמישי בערב וייסתיים בליל השבת. כדי לאפשר לנו להכין 
במהלך החג את צרכי השבת המתקרבת, מורה לנו ההלכה לערוך לפני כניסת החג 

'עירוב תבשילין'. את ברכת העירוב והוראות מדוייקות לביצועו תוכלו למצוא בסידור 
התפילה וגם באתרי חב"ד באינטרנט. 

יש לזכור כי הבישול במהלך החג מותר רק באמצעות אש קיימת אשר הודלקה קודם 
כניסת החג. אסור להצית אש חדשה לשום מטרה.

ביום חמישי, טרם שקיעת השמש, מדליקות הנשים והבנות את נרות החג, ומברכות שתי ברכות: 
ל  נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ֲא-דֹוָני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ א. "ּבָ

ַמן ַהזֶּה". יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ֲא-דֹוָני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ יֹום טֹוב". ב. "ּבָ
למחרת, נדליק שוב נרות - הפעם לכבוד השבת הנכנסת. את נרות השבת נדליק מאש קיימת,  

אסור להצית עבורן אש חדשה. לשם כך יש להדליק ביום חמישי 'נר נשמה' ממנו נעביר אש 
לנרות השבת.

חג השבועות, 'חג מתן תורה', חל בתאריך ו' בסיוון )יום שישי, ה-29/5( 
ובו נציין 50 יום שעברו מחג הפסח ונחגוג את קבלת התורה בהר סיני לפני 

3332 שנה < בואו להכיר את המצוות והמנהגים המיוחדים של החג.
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1. לפני למעלה משלושת אלפי שנה, קיבלנו את התורה על הר סיני. המדרש 
מספר כי נשמות עם ישראל כולם היו שם, למרגלות ההר, בעת נתינת התורה 

בחג השבועות.
2. במדרש המכונה 'פסיקתא דרב כהנא' נאמר: "אמר הקב"ה לישראל: בניי 

היו קוראין את הפרשה הזו בכל שנה ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים 
לפני הר סיני ומקבלים את התורה"! בהתאם לכך, מתאספים בכל שנה יהודים 

בבתי הכנסת לקריאת 'עשרת הדברות' מתוך ספר התורה.
3. לאור דברי רב כהנא, יצא הרבי מלובביץ' בקריאה להביא אף את הילדים 

והתינוקות לבתי הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות, שהרי רגעים אלו הם למעשה 
- מעמד הר סיני.

4. השנה, בעקבות המצב, יערכו בתי חב"ד קריאות מיוחדות בחצרות, 
בפארקים ובמוקדים נוספים, כמובן תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות.
חפשו את הקריאה הקרובה לביתכם והגיעו אליה עם כל המשפחה - גם 

התינוקות - כדי לשמוע את עשרת הדברות מתוך ספר התורה. רגעים אלה הם 
הזדמנות עבורנו לחזק את הברית הנצחית עם בורא עולם.

המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, הוא עתיק ואהוב במיוחד. אחד 
הטעמים לכך הוא כי במתן תורה קיבל עם ישראל את חוקי הכשרות. בעקבותיהם 

נמנע מהם לאכול באותו היום מאכלים בשריים )הדורשים שחיטה והיערכות 
מיוחדת( ועם ישראל הסתפק במאכלי חלב. 

לצד קיום המנהג היפה, חשוב: א. להקפיד על כללי ההפרדה בין חלב לבשר, 
הן בכלים והן בהפסקה בין הארוחות. ב. לכבד את החג גם באכילת מאכלי בשר 

)כמובן בארוחה נפרדת ותוך שמירה על מרווח זמן בהתאם להלכה(.

כולם באים לשמוע
את עשרת הדיברות!

מכבדים את החג 
)גם( במאכלי חלב

המדרש מספר אשר למרות הציפייה הרבה של בני ישראל לקבלת התורה 
הם נרדמו בלילה שקדם לכך. שנתם הייתה עמוקה מאוד, והקדוש–ברוך–הוא 

היה צריך להעירם משנתם. כיום, כדי 'לתקן' זאת, אנו נוהגים להישאר ערים 
בליל החג ולעסוק בתורה. 

בקהילות רבות נוהגים ללמוד במהלך הלילה מתוך הספר 'תיקון ליל 
שבועות' - הכולל את התחלות וסיומי כל פרקי התנ"ך, מסכתות המשנה 

ועוד.

עד עלות השחר 
הלילה לומדים תורה!
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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(


