
 
הילולת רבי לוי־יצחק

יום  יצוין  במנחם־אב,  כ'  הקרוב,  שני  ביום 
הסתלקותו של הגאון המקובל רבי לוי־יצחק 
מליובאוויטש.  הרבי  של  אביו  שניאורסון, 
אלמטי  בעיר  תש"ד,  בשנת  נסתלק  הוא 
עליו  שנגזרה  גלות  לאחר  שבקזחסטאן, 
ברוסיה הסובייטית. בקהילות חב"ד יתקיימו 

אירועים והתוועדויות לעילוי נשמתו.

ירחי כלה משודר
הצהריים  משעות  במנחם־אב,  כ'  שני,  ביום 
כלה'  'ירחי  מעמד  ישודר  הלילה,  ועד 
נשמת  לעילוי  ולימוד  עיון  יום   — המסורתי 
יהיה  השידור  שניאורסון.  לוי־יצחק  רבי 
במקביל מקריית 'גן ישראל' בארה"ב ומהיכל 
לאורך  חב"ד.  בכפר  תמימים  תומכי  ישיבת 
כל השעות האלה יושמעו שיעורים מעמיקים 
במגוון סוגיות, בנגלה ובחסידות, מפי רבנים 
ניתן  ומהעולם.  מהארץ  ישיבות  וראשי 

.col.org.il לצפות בשידור באתר

מוזיאון גוש קטיף
לבקר  הציבור  את  מזמין  קטיף  גוש  מוזיאון 
במוזיאון  לגירוש.  שנים   15 לציון  במקום, 
חבל  של  היהודית  ההיסטוריה  מוצגת  גם 
 5 צדק  שערי  רח'  החשמונאים.  מימי  עזה 
ירושלים, מ־10 עד 18:00, ובימי ו עד 14:00. 

הכניסה בתיאום מראש, בטל' 6255456־02.

יש חדש הנשמה שבתוכנו צמאה למים
האם הנשמה האלוקית השוכנת בתוכנו יכולה להסתפק בחיים של 
עבודה וסידורים, צריכת חדשות ובילויים? היא זקוקה למזון יום־יומי

הימים ב הרחב  עולם 
האלה הם ימי נופש 
אבל הש ־וחופשות, 

עון הפנימי של לוח השנה 
צלילים  משמיע  היהודי 
אחרים. ט"ו באב מסמל את 
והתא הימים  ־התקצרות 

בלילות  הלילות.  רכות 
לבתיהם.  שבים  בני־האדם 
כשהלילה נעֶשה ארוך יותר, 
שראוי  זמן  יותר  לאדם  יש 
התורה.  ללימוד  להקדישו 
מסר  עימו  נושא  באב  ט"ו 

בדבר הצורך להוסיף בזמני שיעורי התורה.

עם  יהודי  של  החיבור  את  המשילו  חכמינו 
התורה לדג שאינו יכול לחיות מחוץ למים. וכך 
"התורה היא חיינו" — היא מקור החיים והעוצמה 
בילוי  איננו  תורה  לימוד  יהודי.  של  הרוחנית 
לשעות פנאי או חוג העשרה. זה צורך חיוני, כמו 

אוויר לנשימה, כמו לחם ומים.

מה היא משדרת
יכול להתקיים בלי  לכל אדם ברור שהגוף אינו 
מזון המסופק לו באורח סדיר. בהעדר מזון הגוף 
אין  והנשמה? האם  חיוניותו.  ומאבד את  נחלש 
היא זקוקה למזון קבוע? האם הנשמה האלוקית 
של  בחיים  להסתפק  יכולה  בתוכנו  השוכנת 

עבודה וסידורים, צריכת חדשות ובילויים?

רעבה  הנשמה  את  משאירים  תורה  בלי  חיים 
וצמאה, וכשרע לנשמה — לא טוב לנו. לא תמיד 
יודעים לפענח את קריאות המצוקה של  אנחנו 
הסיפוק  שחוסר  לאדם  נדמה  לפעמים  הנשמה. 
שהוא חש נובע מעבודתו השגרתית מדיי, מרמת 
חייו, מהמכונית שלא הוחלפה כבר שנתיים. הוא 
מסתער על היעדים האלה, ונוכח כי נפשו עדיין 

לא באה על סיפוקה.

הורים מכירים את התופעה שלפעמים ילד קטן 
מתנהג בעצבנות, מציק לאחיו, מרעיש וכדומה. 
"הוא רעב", אומרים ההורים זה לזה. "לא, אני לא 
רוצה לאכול!", צועק הילד, אבל ההורים יודעים 

כי אחרי שיאכל וישבע, יירגע.

וחוסר  אי־שקט  משדרת  שבתוכנו  הנשמה  גם 
נחת כשהיא רעבה, והיא נעשית רעבה כשאנחנו 
מעסיקים אותה כל היום בענייני העולם ומונעים 
ממנה את מזונה הרוחני. התורה היא המזון של 
הנשמה, ודרכו היא מתחברת אל המקור האלוקי 

שממנו נחצבה.

יהודי נדרש לעסוק בתורה "בשכבך ובקומך" — 
בבוקר ובערב. חכמינו אומרים שאם אין לאדם 
פנאי, ילמד לפחות "פרק אחד שחרית ופרק אחד 
ולימוד כלשהו  לימוד כלשהו בבוקר   — ערבית" 
חיוני  השוטף  היום־יומי  הלימוד  אבל  בערב. 

והכרחי.

המראה הטבעי
יותר  להקדיש  קריאה  לכולנו  מפנה  באב  ט"ו 
ספרי  יש  בימינו  התורה.  ללימוד  לב  תשומת 
עזר נהדרים, המאפשרים גם למתחילים ללמוד 
תורה. מובן שהטוב ביותר הוא להצטרף לשיעור 
לימוד מפי   — כפול  יתרון  יש  תורה קבוע, שבו 
האדם  את  שמעודדת  קבועה,  ומסגרת  מורה 

להתמיד בה.

בסיסי  מרכיב  היא  התורה  ללימוד  המחויבות 
בזהותנו היהודית. עם ישראל כּונה 'עם הספר', 
מפני שבכל קהילה ועדה, בכל הדורות, המראה 
את  המדרש  בבית  בערב  לראות  היה  הטבעי 
בעלי המלאכה, הסוחרים ומכובדי העיר, יושבים 
אותנו,  מעשיר  לתורה  הזה  החיבור  ולומדים. 
לנשמתנו  ומעניק  לעורקינו  רוחני  חמצן  מזרים 

הצמאה את המים הזכים שהיא כמהה להם. 

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1753 מס'  גיליון  ׀   7.8.20 ׀  התש"פ  במנחם־אב  י"ז  ׀  עקב  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרק ה

חיבור יום־יומי למקור החיים. שיעור תורה בבית חב"ד ראשון לציון

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 
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'והיה אם שמוע' המופיעה בפרשתנו  בפרשת 
ילדיו:  את  תורה  ללמד  יהודי  כל  מצּווה 
גם  ָּבם".  ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם  "ְוִלַּמְדֶּתם 
שקראנו  שמע,  קריאת  של  הראשונה  בפרשה 
בפרשה שעברה, מופיע הציווי ללמד תורה את 

הילדים: "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם".

מי שקורא את פסוקי התורה בשטחיות עלול 
לחשוב שהציווי "ְלַדֵּבר ָּבם" זהה למה שנאמר 
בפרשה הראשונה "ְוִדַּבְרָּת ָּבם", אך האמת היא 

שיש הבדל מהותי בין שתי הפרשיות.

מי צריך ללמוד
עם  הלימוד  על  ציווי  יש  הראשונה  בפרשה 
על  נפרד  וציווי  לבניך",  "ושיננתם   — הבנים 
 — בעצמו  תורה  ללמוד  האדם  של  חובתו 
השנייה  בפרשה  זה,  לעומת  בם".  "ודיברת 
הציווי הוא אחד: "ולימדתם אותם את בניכם 
על  אמור  בם"  ש"לדבר  היינו  בם";  לדבר 
"בניכם" — ַלמדו את בניכם בדרך שתגרום להם 

לדבר בדברי תורה.

התורה מצווה את האדם ללמוד תורה בעצמו 

וללמד את ילדיו תורה, אך כפי שהדברים הם 
בפרשה הראשונה, יכול להיווצר מצב שהיהודי 
אכן לומד תורה בעצמו ומלמד את בניו, אך לא 
עשה זאת בדרך שמבטיחה כי הבנים יאמצו את 
החינוך שקיבלו. זה החידוש בפרשה השנייה — 
האדם נדרש ללמד את הבנים בדרך שתגרום 

להם "לדבר בם" וללמוד תורה בעצמם.

דוגמה אישית
הצורך  את  שיפנימו  הבנים  על  להשפיע  כדי 
שונה  משימה  זו   — תורה  בדברי  בם",  "לדבר 
דשמיא  סייעתא  נדרשת  שבעבורה  ומיוחדת, 
מיוחדת. יכול להיות יהודי שעבודתו עם עצמו 
היא בדרגה של "בכל לבבך, בכל נפשך ובכל 
הראשונה(,  בפרשה  שנאמר  )כפי  מאודך" 
והוא גם עושה כל התלוי בו לקיים את הציווי 
ביטחון שיצליח  אין  ועדיין  לבניך",  "ושיננתם 

להשפיע עליהם שהם עצמם יעסקו בתורה.

בימינו, מפני הטרדות והדאגות המוטלות על 
במידה  הילדים  חינוך  את  מוסרים  ההורים, 
אי־אפשר  אבל  החינוך.  למוסדות  נכבדה 
לסמוך על בית הספר בלבד, ויש צורך שבשובו 

של הילד לביתו יראה בהתנהלות הבית סיוע 
וחיזוק למה שלמד בבית הספר.

שלא יתבייש
ראשית לכול ההורים צריכים להראות דוגמה 
חיה. אם האב דורש מהבן ללמוד תורה והוא 
ההשפעה  את  לשער  קל  לומד,  אינו  עצמו 
'נאה  על הבן. וגם כשהאב והאם הם בבחינת 
דורש ונאה מקיים', עדיין הם צריכים לדבר עם 
הילדים דברים היוצאים מן הלב, כדי שיפעלו 
שיהיה אצלם "לדבר בם" לא רק בבית הספר, 
בדרך,  ובלכתך  בביתך,  "בשבתך  גם  אלא 

ובשכבך ובקומך".

הבן צריך לשמוע מהוריו החל מהשלב 'שהתינוק 
מתחיל לדבר' את החשיבות של "תורה ציווה 
בלחישת  אינם מסתפקים  לנו משה". ההורים 
הדברים באוזנו, אלא מדברים עימו על כך שוב 
יתבייש  לא  ברחוב  בהליכתו  שגם  עד  ושוב, 
לספר שהוא בן לעם שיש לו 'תורה' ש"ציווה 

לנו משה".

)תורת מנחם, כרך נג, עמ' 395(

איך גורמים לבן ללמוד תורה

אכילה שנותנת דעת
״ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלוקיך על הארץ 
אני  תמה  ח,י(.  )דברים  לך״  נתן  אשר  הטובה 
שבעת האכילה עצמה אין משיגים דעת אלוקית, 
וחמור  קונהו  שור  ״ידע  בפסוק  מפורש  שהרי 
אבוס בעליו״ — ומה חמור שאין בו דעת מכיר 

את בעליו בעת האכילה, בן־אדם לא כל שכן!
)חידושי הרי״ם(

לדאוג לסוס
ואינו  עצמו  שמסגף  מי   — ושבעת״  ״ואכלת 
ומצרף  מידותיו  את  ומזכך  דרכיו  את  מיטיב 
את מחשבותיו, דומה לאותו איכר היושב בבית 

המרזח, ואת סוסו משאיר בחוץ ומרעיבו.
)רבי ברוך ממז'יבוז'(

הדרך להתענות
אכילה  העדר  על־ידי  הגוף  את  לענות  אין 
את  לענות  יש  לבריאותו.  הנחוצות  ושתייה 
הנפש הבהמית על־ידי אי־מילוי התאווה באכילה 
בקיום  בטלים;  מדברים  בהימנעות  ושתייה; 
מצוות אהבת ישראל כלפי מי שהזיק לו וכדומה. 

לפעמים קשה יותר לקיים דברים אלה מלצום.
)הרבי מליובאוויטש(

צדקה במדבר
)דברים  המן״  את  ויאכילך  וירעיבך  ״ויענך 
שווה,  במידה  ואחד  אחד  לכל  ניתן  המן  ח,ג(. 
איך היה  כן,  ״איש לפי אוכלו״. אם  צורכו,  לפי 

שהיה  אלא  צדקה?  מצוות  לקיים  ישראל  בידי 
אפשר לטעום במן את כל הטעמים, וזאת הייתה 
טעם  איזה  לעניים  אמרו  שהגבירים  הצדקה, 
כדאי להם לרצות לטעום בו, שכן העניים אינם 

יודעים כלל את טעמו של מאכל טוב...
)רבי אייזל חריף(

חיות מהברכה
״לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל 
מוצא פי ה׳ יחיה האדם״ )דברים ח,ג(. מהלחם 
יכול  הנשמה,  היינו  ה'אדם',  אין  לבדו  הגשמי 
לחיות. ״כי על מוצא פי ה׳״ — רק כשהוא מוציא 
לפני  מברך  כשהוא  בכוונה,  השם  את  מפיו 

האכילה — או־אז ״יחיה האדם״.
)כתר שם טוב(

לאכול כדי לחיות
לא נאמר ״בלחם לבדו״, אלא ״על הלחם לבדו״. 
תכלית  זו  לא  האדם.  חי  לבדו  הלחם  למען  לא 
החיים. אדם צריך לאכול כדי לחיות, ולא לחיות 

כדי שיוכל לאכול.
)יסוד העיקרים(

חיים מהניצוץ
מהחיות  אלא  המאכל  מגוף  חי  האדם  אין 
האלוקית שבתוכו. כי שורש הדומם הצומח והחי 
הניצוצות  ולכן  הְמַדֵּבר,  האדם,  משורש  גבוה 
האלה ירדו למטה יותר. לכן בכוחו של המאכל 

להחיות את האדם ולקיימו.
)לקוטי תורה(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

אכילה  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בשמיים ובארץ גם יחד
מבעלז  אהרון  רבי  של  לחייו  האחרונה  בשבת 
דיבר על הפסוק המסיים את הפרשה השנייה של 
השמים  כימי  ימיכם...  ירבו  "למען  שמע:  קריאת 

על הארץ", וכך אמר:

כבר  האדם  של  חייו  שנות  ועשרים  מאה  אחרי 
טובים  ומעשים  מצוות  לקיים  באפשרותו  אין 
על  משפיע  הוא  אם  אבל  שכר,  עליהם  ולקבל 
אחרים לקיים מצוות, או שהניח אחריו דברי תורה 
שיהודים לומדים אותם — הרי אז גם אחרי פטירתו 

המצוות ודברי התורה האלה נחשבים לזכותו.

בניכם  את  תלמדו  אם  אומר:  שהפסוק  מה  זה 
בדרך  ללכת  יוסיפו  והם  התורה,  בדברי  לדבר 
התורה, ייחשבו לכם 'ימי השמיים', הימים שבהם 
אתם כבר בשמיים, 'על הארץ' — כאילו אתם חיים 

על הארץ ועוסקים בתורה ובמצוות. 

אמרת השבוע מן המעיין

"בימי 'עקבתא דמשיחא' צריכים להיזהר במיוחד 
בשמירת המצוות, ואפילו במצוות הקלות שאדם 
דש בעקביו, כי אין לנו אפשרות לדעת איזו מצווה 
תקרב את הגאולה"      )ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש(

פתגם חסידי



הספרים 
שאבדו

החורף  מימי  באחד  היה  זה 
בעיר   ,)1939( תרצ"ט  בשנת 
מכן  )לאחר  יקטרינוסלב  הולדתי 
שבאוקראינה.  דנייפרופטרובסק( 
ומסר  לביתנו  בא  הרב  של  שליח 
לאימי שהרב מבקש בבהילות כי אבי 

יבוא אליו.

התגוררנו בשכנות לבית משפחת הרב 
לוי־יצחק שניאורסון, רבה של העיר, 

ובין המשפחות היה קשר חם.

אבא,  את  להזעיק  אותי  שלחה  אימי 
עבודתו  ממקום  גנזבורג,  מנחם  ר' 
במפעל לייצור מוצרי חשמל. באותם 
הקומוניסטי  השלטון  של  ימים 
כמעט לא היה אפשר למצוא עבודה 
למזלו  שבת.  בחילול  כרוכה  שאינה 
חסיד  היה  המפעל  מנהל  אבא,  של 
של  הכנסת  בית  וממתפללי  חב"ד 
להיעדר  לו  וִאפשר  שניאורסון,  הרב 

בשבתות.

הרב  את  העריץ  הוא  מייד.  בא  אבא 
הוא  כי  לאבי  אמר  הרב  שניאורסון. 
ודאי  סביבו.  מתהדק  שהחבל  חש 
ייעצר בקרוב. לכן הוא מבקש מאבי 
לדאוג לספרייה שלו. הוא גם הפקיד 
בידיו כמה חפצי ערך, ובהם פמוטות.

המשטרה  פשטה  יום  באותו  ואכן, 
והוא  הרב,  של  ביתו  על  החשאית 
נעצר באשמת חתרנות נגד המשטר. 

פחד גדול נפל על יהודי העיר. 

הרבנית חנה, רעייתו של הרב, נותרה 
לבדה, כמעט בלי סיוע. סכנה גדולה 
להושיט  שהעז  מי  כל  מעל  ריחפה 
כפי  העם',  'אויב  של  למשפחתו  יד 
הסובייטית.  בעיתונות  הרב  שהוגדר 
והתרחקו  לנפשם  חששו  אנשים 
מהרבנית האצילית. אך אבי סיכן את 
סיפק  הרבנית,  עם  קשר  יצר  עצמו, 
בה  לתמוך  והשתדל  מזון  מצרכי  לה 

ככל יכולתו.

בלילות החשוכים נרתם אבא למשימה 
הצלת   — הרב  עליו  שהטיל  הגדולה 
ילדה  הייתי  שלו.  הגדולה  הספרייה 
הארגזים  את  זוכרת  אני  אך  קטנה, 
המלאים ספרים, שאבא מילט באישון 
אותם  ריכז  הוא  הרב.  מבית  ליל 

במקום שמור בביתנו.

בעור  כרוכים  היו  הספרים  מקצת 
מהודר, ששיווה להם מראה מלכותי. 
העץ  ליד  אבי  קבר  הערך  חפצי  את 
בתקווה  ביתנו,  שמאחורי  הגבוה 
להשיבם  יוכל  הימים  מן  שביום 

לבעליהם.

הרב.  של  מצבו  על  הרבה  ידענו  לא 
ביקר  מאסרו  אחרי  חודשים  כמה 

אצלנו בן־דודי, בוריס־בערל גוראריה. 
במסילות  פקח  שבהיותו  סיפר  הוא 
לא  כמעט  אך  הרב,  את  פגש  רכבת 
זיהה אותו. פניו היו כחושות ומעּונֹות 

מהמאסר הממושך.

הרב אמר לבוריס בשקט כי הוא רעב 
אליו  להעביר  הצליח  בוריס  מאוד. 
בירכו  והרב  ברשותו,  שהיו  כריכים 
שבזכות  סיפר  תמיד  ימים.  באריכות 

שנות  את  לשרוד  הצליח  הרב  ברכת 
המלחמה בלי להכניס לפיו מזון לא־
רבי  בפי  הייתה  אחת  בקשה  כשר. 
לוי־יצחק: "אמור לכולם שאיני אשם 

במאומה, ולא עשיתי רעה לאיש".

השנים חלפו. על רבי לוי־יצחק נגזרו 
חמש שנות גלות בקזחסטאן הרחוקה. 
הרבנית חנה הצטרפה אליו בהמשך. 
העולם  מלחמת  פרצה  בינתיים 

להימלט  התארגנו  אנו  השנייה. 
מעירנו, יקטרינוסלב.

הוא  לי.  קרא  אבא  עזיבתנו  קודם 
נקודה  על  הצביע  לחצר,  אותי  לקח 
"דיניצ'קה,  ואמר:  באדמה  כלשהי 
אני  ילדינו.  מכל  ביותר  הצעירה  את 
ותחזרי  רבות  שנים  שתחיי  מקווה 
לכאן. בדיוק במקום הזה קברתי את 
כאשר  שניאורסון.  משפחת  חפצי 
להראות  עלייך  מהגלות,  הרב  ישוב 
להם  ולהשיב  הזה  המקום  את  להם 
את רכושם". הנהנתי בראשי, מכירה 

בגודל האחריות שהוטלה על כתפיי.

אחיי  אוזבקיסטאן.  לעבר  יצאנו 
מצאו עבודה בבית חרושת גדול ואני 
נשלחתי לעבוד בחווה חקלאית. בכל 
יום הובלתי לבדי סוס ועגלה וגמאתי 

קילומטרים רבים.

משפחת  בני  את  שכח  לא  אבא 
גלויות  להם  שיגר  הוא  שניאורסון. 
למרבה  בשלומם.  ודרש  ומכתבים 
הצער, אבא לא שרד ברעב ובתלאות. 

הוא נפטר בהיותו בדרך לטשקנט.

בגלות,  קשות  שסבל  לוי־יצחק,  רבי 
על  תנחומים  גלוית  אלינו  שיגר 
הוסיף  הדברים  בין  אבא.  פטירת 
חפציו  את  אליו  לשלוח  בקשה 

כשתהיה הזדמנות נאותה.

לעיר.  חזרנו  המלחמה  בתום 
ביתנו  על  כי  גילינו  לתדהמתנו 
הספרים  ארגזי  וכל  גויים,  השתלטו 
בושה  בלי  השיבו  לשאלתי  אינם. 
התנור  ל...הסקת  בהם  השתמשו  כי 
בימי החורף. עזבתי המומה וכואבת. 
בה.  ולחפור  לחצר  לגשת  העזתי  לא 
וגיליתי  לבית,  חזרתי  שנים  כעבור 
של  בטון  רצפת  נבנתה  החצר  שעל 
בית מלאכה גדול. שכנים סיפרו לי כי 

הגויים התעשרו ממכירת 'ביתם'.

את  הלאימו  הקומוניסטים  הרשעים 
אותו  והפכו  המרכזי  הכנסת  בית 
דורות  בגדים.  לייצור  חרושת  לבית 
ממסורת  בניתוק  גדלו  יהודים  של 

אבותיהם. 

הברזל  מסך  הנס.  התרחש  אז  אבל 
והיהדות  קרס  העריץ  השלטון  נפל, 
זקפה ראש וקמה לחיים מתוך האפר. 
למפואר  ונהפך  שוקם  הכנסת  בית 

וגדול מבעבר.

לוי־ רבי  של  בנו  כי  לי  נודע  אז  רק 
את  מליובאוויטש.  הרבי  הוא  יצחק 
אביו,  לנו  ששלח  התנחומים  גלוית 

מסר בן־דודי מתנה ממני לרבי.

של  גופו  את  הכניעו  הגלות  ייסורי 
רבי לוי־יצחק. הוא חלה ונסתלק בכ' 
בַאְלמטי  ונטמן  תש"ד,  במנחם־אב 

)אלמה־אטה( שבקזחסטאן. 

)על־פי סיפורה של הגב' דינה שרינוב 
לגב' פרדי ברוד, 'משפחה חסידית'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מה יעשה אליהו?
כך  הנביא.  אליהו  של  הצפויה  בהופעתו  שזורה  המשיח  לביאת  הציפייה 
ֵאִלָּיה  ֵאת  ָלֶכם  ֹׁשֵלַח  ָאֹנִכי  "ִהֵּנה  ג,כג(:  )מלאכי  הנביאים  ספרי  מסתיימים 
המזון:  בברכת  אומרים  אנו  וכך  ְוַהּנֹוָרא".  ַהָּגדֹול  ה'  יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ַהָּנִביא, 
בשורות  לנו  ויבשר  לטוב,  זכור  הנביא  אליהו  את  לנו  ישלח  הוא  "הרחמן 

טובות ישועות ונחמות".
אמור  הוא  ומתי  הגאולה  במהלך  הנביא  אליהו  של  תפקידו  בדיוק  מה 
להופיע? בעניין זה מצאנו דעות רבות. יש הרואים בו את מבשר הגאולה, 

ויש המייחסים לו תפקידים חשובים בתהליך הגאולה עצמו.

מבשר, מחזיר, מושח
במדרש רבה )דברים ג, טז( נאמר: "בשעה שהקב"ה גואל את ישראל, קודם 
ואחר־כך  ישראל...  הרי  על  ועומד  אליהו  בא  משיח,  שיבוא  ימים  שלושה 
אומר להם: בא שלום לעולם, שנאמר 'הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע 
שלום' )נחום ב,א(... באותה שעה מראה הקב"ה את כבודו ומלכותו לכל באי 
משמע  מג,ב(  )עירובין  מהגמרא  בראשם".  ונגלה  ישראל  את  וגואל  עולם 
"הכול  שבעקבותיו  המשיח,  של  הסופי  ניצחונו  על  היא  אליהו  שבשורת 

עבדים הן לישראל".
לפי כמה מקורות תפקידו של אליהו הנביא להחזיר את עם ישראל בתשובה 
קודם ביאת המשיח. כך רש"י מפרש )מלאכי שם(: "יאמר לבנים דרך אהבה 
ורצון לכו ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום". כך מפרשים גם אבן־
לב  ישיב  הוא   — "והשיב  דוד:  מצודת  וכלשון  מפרשים,  ועוד  רד"ק  עזרא, 

האבות למקום על־ידי הבנים".
"וביום  למלך:  המשיח  משיחת  תפקיד  את  הנביא  לאליהו  מייעד  הרמב"ן 
ה', סימן  )מלחמות  ייקרא משיח"  שימשח אליהו למשיח במצוות הא־ל — 
כד(. לדעת רבי יצחק אברבנאל )'משמיע ישועה', מבשר טו( אליהו הנביא 
"יבוא בתחילת תחיית המתים", ו"הוא יהיה ראש לקמים בתחייה". גם מצודת 

דוד קושר את אליהו הנביא לתחיית המתים: "תחיית המתים יהיה על־ידו".

לא נדע
הרמב"ם, שריכז את כל המקורות ופסק את ההלכה הברורה, קובע כי ביאת 
ֵידע אדם איך יהיו עד שיהיו" )הלכות מלכים  אליהו היא מהדברים ש"לא 
הנביאים,  דברי  של  מפשוטם  "ייראה  אומר:  הוא  וכך  ב(.  הלכה  יב,  פרק 
שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג 
יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין לבם, שנאמר: הנה אנכי שולח לכם את 
וכל  יבוא אליהו.  ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח  אליה... 
אלו הדברים וכיוצא בהם לא ֵידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים 
הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע 

הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו".
דברי הרמב"ם באים בהמשך לפרק הקודם, שבו הגדיר את מהותו של משיח, 
תפקידו וסדר התגלותו. כאן עלולה להתעורר שאלה גדולה: וכי זה כל עניינו 
של משיח — פשוט מלך מבית דוד שיביא שלמות בתורה, יסיר את ההפרעות 
מצד האומות, יבנה את בית המקדש וכו'?! היכן הם כל הדברים המופלאים 
שנאמרו על ימות המשיח, כמו הופעתו של אליהו הנביא, מלחמת גוג ומגוג, 

שינוי טבעו של העולם ועוד? 
על כך הרמב"ם משיב, כי דברים אלו אכן יקרו, אך לא נדע איך ומתי; ומכל 
דעתנו  להסיח את  צריכים  הם  ואין  הכרחי,  תנאי  הללו  אין הדברים  מקום 

מעיקר מהותו של המלך המשיח, כפי שתיאר בפרק שלפני־כן.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

יש דברים שלא קונים
סת"ם כך בכל מקום...

רק בבתי חב"ד
תמצאו תפילין ומזוזות עם 
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תפילין ומזוזות עם 'תו פיקוח חב"ד' חפשו בגוגל
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הצטרף עכשיו לביטוחי 
הבריאות הקולקטיבים!



מאת מנחם כהן 

בימי הקורונה הקבוצות שהוא מוביל מוגבלות 
לעשרים משתתפים, וכמובן מתוך ריחוק חברתי 
וחבישת מסיכות, אבל גם עכשיו באים מבקרים 
של  החרדי  העולם  את  לראות  מתל־אביב 
שפייזר.  יוסף  הדרך  מורה  בהדרכת  ירושלים, 
"פה הם מגלים סולם ערכים שונה", הוא מתאר 
את תחושות אורחיו. "בעולם שלהם מי שעושה 
כאן  ואילו  יותר,  גבוה  למעמד  זוכה  כסף  יותר 

מעריכים את מי שלומד יותר".

שפייזר מנסה לחבר את קהלו לעולם המושגים 
אינו  "אני מסביר להם שלימוד התורה  החרדי. 
בהיבט  גם  והשקעה.  עמל  דורש  אלא  'פיקניק' 
הכלכלי לציבור הזה יש תפיסה שונה. אין כאן 
בתחבורה  נוסעים  רבים  מותגים.  אחר  מירוץ 

ציבורית. החיים בצניעות הם ערך". 

לא מכירים את ירושלים
מדריך  דורות,  שישה  ירושלמי   ,)37( שפייזר 
אבל  הארץ,  ברחבי  מעשור  יותר  כבר  קבוצות 
ירושלים עומדת בראש מעייניו. "אני חש סיפוק 
"הסבים  אומר.  הוא  לירושלים",  אנשים  לחבר 
לעלות  השתוקקו  הקודמים,  הדורות  כל  שלנו, 
והנה, אנחנו כאן, ברוך השם. צריך  לירושלים. 

להנחיל אותה ללבבות".

לדבריו, אנשים לא באמת מכירים את ירושלים. 
לא  בכותל,  להתפלל  בקביעות  שבאים  מי  "גם 
בהכרח מכירים את העיר. הם הלכו פעם בדרך 

הארכיאולוגיים  באתרים  ביקרו  הרגל?  עולי 
שבהם ממצאים מימי המקדש? הביטו בתצפיות 

מהר הזיתים? זה עולם ומלואו!". 

סטיגמות מתנפצות
חוויית  את  מתאר  כשהוא  מתלהב  שפייזר 
המפגש עם העולם החרדי של ירושלים. "באים 
מקרוב,  חרדי  בחייהם  ראו  שלא  אנשים  לכאן 
המפגש  מהתקשורת.  שאוב  שלהם  הידע  וכל 
הזעוף  החרדי  פתאום  המומים.  אותם  משאיר 

מהמרקע מאיר להם פנים". 

גור.  אדמו"רי  בקברי  מתחילים  הסיורים 
"המבקרים רואים את המתפללים במקום, ואני 
מספר להם על עולם החסידות. בהמשך אנחנו 
מבקרים בישיבות, בשטיבלאך, בחנות המוכרת 
טלפונים כשרים, במשרדי גמ"ח, בחנות בגדים 
צנועים, ומקנחים במסעדה עם אוכל יהודי טוב. 
בכל תחנה כזאת אנו מתקבלים על־ידי תושבים 
בחנות  למשל,  חייהם.  על  שמספרים  אדיבים, 

הבגדים מתפתחת שיחה על הביגוד הצנוע". 

שלוש המלצות
לטיולים  המלצות  שלוש  לכם  נותן  שפייזר 
בירושלים: "לא לוותר על סיור בעיר דוד. בעת 
האחרונה נפתח בה מסלול 'עולי הרגל', המתאים 
להשתתף  מומלץ  ילדים.  עם  למשפחות  גם 
מרתקת  חוויה  זו  הארכיאולוגי.  הסינון  במיזם 

פריטים  ולגלות  הבית  מהר  שהוצא  עפר  לסנן 
היסטוריים. ויש 'שביל המעיינות', שמתחיל ליד 
המושב אורה, ועובר בכמה מעיינות מקסימים. 
צריך כמובן להצטייד במים, לחבוש כובע שמש 

וכל מה שצריך לטיול בטבע". 

"כמי  בהתרגשות.  הארץ  על  מדבר  שפייזר 
אומר  אני  בחו"ל,  הטיולים  עולם  את  שמכיר 
משתווה  אינו  ישראל  ארץ  של  שהנוף  לכם 
באזור  לטייל  אוהב  אישית  אני  מקום.  לשום 
לבד  אתה  שם  רמון.  במצפה  ובמיוחד  מדברי, 
מדריך  עם  שתתייעצו  חשוב  אבל  הבורא.  עם 

טיולים, כדי למקסם את הטיול שלכם". 

מחבר את תל־אביב לירושלים

צאו לטבע. שפייזר עם תיירים בירושלים

טעות בתפילת העמידה
בתפילת  שהתחיל  מי  יעשה  מה  שאלה: 
שמונה־עשרה באמירת ברכה שאינה נכונה?

תשובה: חשוב לא רק לומר את כל הברכות, אלא 
גם לשמור על סדרן המקורי. אם למשל במקום 
'השיבנו',  ברכת  את  לומר  התחיל  חונן'  'אתה 
מי שטעה  חונן'.  'אתה  לומר  ויחזור  מייד  יפסיק 
וחזר ואמר שוב ברכה שכבר אמרּה, יפסיק מייד 

ויחזור למקום שבו הוא עומד בתפילתו.

אם התחיל לומר ברכה שאינה כלולה בתפילה זו 
)כגון ברכות של שבת ויום טוב ביום חול, או ברכת 
ולהפך(, או שמקומה הנכון הוא  יום טוב בשבת 
בתפילת  לומר  שהתחיל  או  אחריה,  ברכות  כמה 
שבשמונה־ האמצעיות  מהברכות  אחת  מוסף 
עשרה — מ'אתה חונן' עד 'שומע תפילה' ־ יפסיק 

מייד ויחזור לברכה שהיה עליו לומר כעת.

התחיל  מנחה של שבת  או  בערבית, שחרית  אם 
אחת  לומר  שבת  של  האמצעית  הברכה  במקום 
מהברכות האמצעיות של חול )למשל, 'אתה חונן', 
כבר  אם  ואפילו  ברכה,  אותה  יסיים   — 'השיבנו'( 

אמר כמה ברכות, ואז יחזור לברכת השבת. 

ואולם אם התחיל לומר 'אתה' של 'אתה חונן' אבל 
עצר מייד ועדיין לא אמר 'חונן', ימשיך בערבית 
אך  אחד',  ')אתה(  ובמנחה  קידשת',  ')אתה( 
'אתה...', הדבר תלוי  אין אומרים  בשחרית, שבה 
התבלבל  ורק  שבת  שזו  זכר  אם  טעותו:  בסיבת 
ויאמר  מייד  ימשיך  'אתה',  ואמר  ההרגל  מפני 
'ישמח משה'; אך אם שכח שהיום שבת, יגמור את 

ברכת 'אתה חונן', ואז יחזור ל'ישמח משה'. 

מקורות: שו"ע ונו"כ סי' קיט ס"ג ובשו"ע אדה"ז ס"ד. סי' 
וס"ו, שו"ע אדה"ז שם ס"ב־ד. אשי ישראל  רסח ס"ב־ג 

פל"ב סכ"ד, וש"נ. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הגות, חז"ל, 
מדרשים, 

משמעויות, 
לקחים, הלכה, 

העמקה, 
סיפור, מידע

 4 גליונות 
 )סה"כ 32 עמודים( 
כל שבוע - רק על 

פרשת השבוע

ב"ה

ערכת התוכן
החודשית של חב"ד

 או במינוי חודשי עד הבית

chabad4u.org.il | 073-3943399  
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

32 עמודים הסיפורים 
מעוררי ההשראה 

שלכם, ההגות של 
תורת החסידות, 

החוויות המרגשות 
מבתי חב"ד והדמויות 
המרתקות שפותחות 

את הלב

 מאירים
 את הנשמה
מעמיקים 

לפרשה

להשיג בבית חב"ד הקרוב 
למקום מגורך 

"
עיני ה' בה

עקב  בפרשת  נאמרו  מופלאים  שבחים 
על ארץ ישראל, אבל השבח הגדול ביותר 
ֹּדֵרׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֲאֶׁשר  "ֶאֶרץ  בפסוק  נמצא 
ֵמֵרִׁשית  ָּבּה,  ֱאֹלֶקיך  ה'  ֵעיֵני  ָּתִמיד  ֹאָתּה 

ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה". ַהּׁשָ

פרטית,  השגחה  יש  בעולם  מקום  בכל 
אלוקית  השגחה  יש  ישראל  בארץ  אבל 

מיוחדת, המבטאת את חביבות הארץ.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

קייטרינג גורמה 

מהרווחים   100%
בקניית אוכל מוכן לשבת אתם שותפים לתרומותתרומה לנזקקים

מהרווחים  מהרווחים  

מבחר ענק של אוכל מוכן בכל יום שישי
שעות פעילות: ימי שישי בין השעות 8:00-13:00

רחוב ביאליק 2 נס ציונה

עופר קציר 050-399-66-12


