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ב"ה·גליון מס' 43·ג' סיון ה'תשפ"א
גיליון חגיגי מוגדל

 אבי המהפכה הצרפתית  אבי המהפכה הצרפתית 
 סיפורו של השליח  בפריז סיפורו של השליח  בפריז
 הרב פנחס גדליה פשטר  הרב פנחס גדליה פשטר 

 מי ישחט את שור הבר? מי ישחט את שור הבר?
סוגיה מרתקת בהלכה ובאגדהסוגיה מרתקת בהלכה ובאגדה

האם שהרביצה למלךהאם שהרביצה למלך
סיפורן של נשות דוד המלךסיפורן של נשות דוד המלך

זו השליחות שלנוזו השליחות שלנו
 רבנית קהילת חב"ד אלעד

 גב' אסתר ירוסלבסקי 
בשיחת חג מרתקת

קבלת התורה 
בשמחה ובפנימיות
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התוכן

"ויהי רצון, שההוספה 
והחידוש בלימוד התורה 
בבואנו מזמן מתן תורתנו, 
יוסיף עוד יותר במנוחה, 
מנוחת הנפש ומנוחת הגוף 
דלומדי התורה, מתוך בריאות 
הנשמה ובריאות הגוף, 
ומנוחה דכל בני ישראל בכל 
מקום שהם, וכמו"כ במנוחה 
בכל העולם כולו"

מנוחה נכונה // עמ' 4
כך מגיעים למנוחה אמיתית • דבר 

מלכות לפרשת במדבר ושבועות

תשובה פריזאית // עמ' 8
השליח של הרבי שחולל את 

המהפכה הצרפתית החב"דית

 שחיטת סנפירים
האם התורה באמת תשתנה 
בגאולה? // סקירה מרתקת

רבנים ומלכים // עמ' 7
מי הם שושלת מלכי בית דוד 
כיום? //הדרך הישרה 

 רבנית הקהילה
האם התורה באמת תשתנה 
בגאולה? // סקירה מרתקת

על מי נכתב אשת חיל?
סיפורן של נשות דוד המלך

ְכוּת  ֹנָה בַּמַּל
ׁ
רִאש

רחלי עוזרי

מודעות וחשיבה נשית גאולתית
יו"ל ע"י שיעור דבר מלכות לנשים
 'מובילות לגאולה' - אלעד

מטרת העלון: לימוד ענייני גאולה ומשיח והטמעת 
חשיבה גאולתית בחיי היום יום של האישה היהודיה 
כהכנה ולזירוז הגאולה 

עורכת אחראית: נחמה דינה חביב
לתרומות, הקדשות, תגובות, 
הערות והארות: 03-6007705

movilot770@gmail.com
נא לשמור על קדושת הגליון

תמונות ואיורים : rebbedrive.com  | freepik.com | חב"דפדיה
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זמני השבת

הגיליון מוקדש לזכות 
עמירם וליאת בן-לולו ומשפחתם

שמואל ונעמי חזן ומשפחתם
מאיר וחיה ניצן ומשפחתם

להצלחה רבה, בריאות, שמחה ונחת מילדיהם
ולזכות כל עם ישראל לשמירה והצלה

20:10 18:53 ירושלים
20:12 19:08 תל-אביב
20:13 19:01 חיפה
20:11 19:01 אלעד

שבוע סוער 
וקשה מאחורינו. שבוע שבו כבוד עם 
ישראל מושפל וילדינו נטבחים על ידי 

אוייבינו הגרועים שבאומות. 
אבל אנחנו יודעות שהכל בא ליישר את 

הדרך למשיח. חז"ל אומרים שלפני הגאולה 
יהיה מצב של 'יתבררו ויתלבנו הדברים'. 

אירועי השבוע האחרון הוכיחו למי שעדיין 
היה שבוי בחלומות של 'דו-קיום', את דברי 

רש"י בפרשת בשלח - טוב שבנחשים רצוץ 
את מוחו.

אז כל שנותר לנו לעשות בעת הזו, היא 
להוסיף בתפילה, בלימוד תורה ובקיום 
מצוות בהידור לזירוז הגאולה בתקווה 

שהמעשה הקטן שלנו יכריע את הכף ויביא 
תשועה והצלה לנו ולעולם כולו. 

ושנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות 
תיכף ומיד ממש!

שבת שלום וחג שמח, 
המובילות

בפתח

ערכון ישראלי ישן מציג בחור ישראלי מ 
טיפוסי שטוען שלו היה ראש הממשלה 
הרבה  המדינה  את  מנהל  כמובן  היה 
טוב יותר. כשנשאל את מי היה ממנה 
משיב,  הוא  בממשלתו,  הביטחון  כשר 
עוד  אותו  זוכר  אני  ביטחון,  המון  לו  יש  חברשלי,  איציק  "את 

מבית הספר, תמיד היה לו ביטחון".

החינוך  שהוליד  של  התופעות  אחת  פרדוקסלי,  באופן 
דימוי  וחרותו, היא  זכויות הילד  דגלו את  המודרני, שחרט על 
עצמי נמוך וכתוצאה מכך ביטחון עצמי נמוך. הורים ואנשי חינוך 
מתמודדים כל הזמן עם 'אני לא שווה כלום', 'אני לא יכול' 'אני 
'העצמה'  היא  בחינוך  כיום  הנפוצות  המילים  אחת  מפחדת'. 
שהם  הצעיר  הדור  את  לשכנע  מעט  לא  עמלים  חינוך  ואנשי 

שווים, שהם טובים, שהם פשוט יכולים. 

להקנות  רוצים  שאנחנו  האמיתי  הביטחון  מהו  אולם 
לילדינו? כיצד נביא את ילדינו לחוש את אותו 'ביטחון עצמי' 

יקר המציאות שיהפוך את ילדינו לגיבורי על?

על  חז"ל  את מאמר  מביא  מלכות של השבוע  בדבר  הרבי 
הפסוק בתהילים "ארץ יראה ושקטה". כל עוד לא ניתנה תורה, 

הארץ יראה, ברגע שניתנה תורה, היא שקטה ונרגעה.

מה גרם לארץ לשקוט במתן תורה? העובדה שפתאום היה 
היא  למה  הבינה  השמש  פתאום  בבוקר.  לקום  למה  לעולם 
זורחת, הרוח הבינה למה היא נושבת, כדי שבני ישראל יקיימו 
את התורה שקיבלו זה עתה בהר סיני. ברגע שהייתה משמעות, 
שהם הבינו שהם לא נבראו אלא לשמש את קונם ולשמש את 
ישראל שמשמשים את קונם, ברגע שהייתה לו מטרה בחיים, 

ושקט העולם.

בעדינו',  ערבים  'בנינו  לראשונה  אמרנו  בו  השבועות  בחג 
ילדים לא  אנחנו צריכות לחשוב גם איך אנחנו ערבות בעדם. 
קונים מילים ריקות מתוכן. אתה אלוף, איזה תותחית, מדהימה, 
לא  זה  בסוף,  מיותרות  אותיות  שבע  עוד  עם  גם  ענקיתתתת, 

יוסיף כלום לביטחון העצמי שלהם. 

הביטחון העצמי המתוקן הוא ביטחון בה'. הבנה שה' ברא 
להצליח  כדי  הכלים  כל  את  לי  ונתן  מסוימת,  למטרה  אותי 
להיא  שיש  הכישרונות  את  לי  אין  אולי  נכון,  שלי.  במשימה 
ולהוא, אבל זה כי כנראה יש לי תפקיד מעט שונה, שאותו אני 

צריך לעשות הכי טוב עם היכולות והכישרונות שיש לי.

אנחנו  והמשמעות,  המטרה  את  מבינות  שאנחנו  כברגע 
פתאום  מנוחה.  חסרות  להיות  להשתגע,  להתרוצץ,  מפסיקות 
יש מנוחה. אנחנו רואות איך ברכת ה' שורה בפרטים הקטנים 

של החיים ומכוונת אותנו. ארץ יראה – ושקטה.

"המעשה הוא העיקר" - ההחלטה שקיבלנו: להוסיף בכמות 
הקיץ  בשבתות  אבות  בפרקי  הן  התורה,  בלימוד  ובאיכות 
ובשיעורים הכללים של החת"ת  בעיון(,  )ולפחות משנה אחת 

והרמב"ם.

שבת שלום וחג שמח

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות

רחלי

איפה הביטחון?
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יום-טוב ל  כל 
עניין  יש 
אותו  כללי 
מבטא  הוא 
ל  ע ו פ ו
זהה  באופן  החוזר  דבר   – בעולם 
כל שנה ושנה. נוסף לכך יש לימוד 
חל  בה  ב'קביעות'  מיוחד  ועניין 
אותנו  המלמד  דבר  החג.  אותו 
עניינים מסוימים השייכים לאותו 
לביצוע  כוחות  מוסיף  וכן  יום, 

עניינו של אותו חג.

ביום  חל  השבועות  חג  כאשר 
בה  תשנ"א  בשנת  )=כמו  ראשון 
נאמרה השיחה(, הרי אנו מקבלים 
השבועות,  שבת–חג  של  רצף 
זו  בשבת  השבוע  פרשת  כאשר 

היא פרשת במדבר.

מה הם הלקחים הנלמדים מכך 
שאמורים   – למעשה  וההוראות 

לחדד את המסר של חג זה?

קשר ברור בין השבת לשבועות 
"לכולי  חז"ל  במאמר  מתבטא 
 – תורה"  ניתנה  בשבת  עלמא 
ישראל  לבני  תורה  מתן  כלומר, 
במדבר חל ביום השבת. זה בוודאי 
משום  זאת  אלא  'באקראי',  לא 
שניהם:  בין  הדוק  קשר  שיש 
מתן  וגם  מנוחה,  עניינה  שבת 
שלמות  שכן  מנוחה,  עניינו  תורה 
תורה,  במתן  היה  העולם  מנוחת 

"ארץ  בתהילים:  שכתוב  כמו 
תורה  מתן  עד   – ושקטה"  יראה 
"יראה",  של  במצב  הארץ  הייתה 
אם  מובטח  היה  לא  קיומה  שכן 
ישראל את התורה  בני  יקבלו  לא 
תורה  ובמתן  הבריאה,  מטרת   –

שקטה ונרגעה.

הכלל והפרטים
היא  הרי  כולה  הבריאה  בכלל 
מנוחה'.  'חסרת  בריאתה  מעצם 
היפך  במהותם  הם  שינויים 
משתנה  הבריאה  וכל  המנוחה, 
ללא הרף: הזמן מתחלף והנבראים 
קיומם  זמן  כל  עוברים  כולם 
צמיחה.  של  תמידיים  שינויים 
רואים זאת ביתר ברור אצל האדם: 
אחת  מטרה  חש  אינו  הוא  כאשר 
השינויים  הרי  קיומו,  בכל  ברורה 
לאי- לו  גורמים  בחייו  התמידיים 
שקט תמידי ש'שובר' אותו ומונע 
מנוחה  לשלמות,  להגיע  ממנו 

והצלחה מירבית בכל ענייניו.

מטרה  אותה  היא  מה 
"אני   – האדם?  נברא  שבשבילה 
לא נבראתי אלא לשמש את קוני".

 – מנוחה  מביאה  השבת  לכן 
שכן בה הושלמה מלאכת הבריאה 
של  והתכלית  הסיום  בה  ומורגש 
ה' אחד,  בא מאת  איך הכל  הכל, 
גם  השבת  אחת.  כוונה  לצורך 

ללמעלה  מהזמן  עליה  מהווה 
מהזמן – ולכן גם מתחילים לספור 
שוב  הימים  מספר  את  אחריה 

מהתחלה.

בא  יתרה,  ובחדות  זהה,  דבר 
לידי ביטוי במתן תורה, בו הובהרה 
של  האחת  המטרה  לעולם  וירדה 
בריאת העולם – דירה לה' בעולם 
המטרה  ידיעת  פרטיו.  כל  על 
העיסוק  שגם  לכך  מביאה  האחת 
בכל הפרטים נעשה מתוך מנוחה. 

למרות  עצמה,  בתורה  גם  כך 
אך  רבים,  פרטים  הינן  שהמצוות 
"אשר  חדורות במטרה אחת  כולן 
קדשנו במצוותיו וציוונו" – לקיים 
רצון  "לעשות  ה',  של  רצונו  את 
היא  וההדגשה  שבשמים".  אביך 
פשוט.  אחד  הוא  רצון   – "רצון" 
ואינו  לחלקים  מתחלק  אינו  הוא 
רוצים.  אותו  הדבר  לפי  משתנה 
כך כל מצווה פרטית, מכיוון שהיא 
רצון ה' הרי בכך היא כוללת בעצם 
כולם  המצוות  כל  את  בתוכה 
ומכאן בא הכלל ההלכתי "העוסק 

במצווה פטור מן המצווה".

אהבת  במצוות  מודגש  הדבר 
לאדם  גורמת  לה'  האהבה  ה': 
לעזוב  באלוקות,  לדבוק  לרצות 
האלוקות  בו  הזה  העולם  את 
מוסתרת ונמצאת אחרי צמצומים, 
ולהתחבר עם ה' – מקור הנשמות. 
אולם, ה' רוצה שנעבוד בעולם הזה 
דווקא, בעולם התחתון ביותר, מה 
על  לעולם,  לחזור  לצורך  שגורם 
עוד  גבוהה  למדרגה  להגיע  מנת 
וחוזר  לאלוקות,  חיבור  של  יותר 
בחסידות  מכונה  זה  דבר  חלילה. 
– כשכבר הכינוי של  ושוב'  'רצוא 
התהליך מלמד על היפך המנוחה! 
במטרה  חדור  הכל  כאשר  אולם 
הרי  ה',  רצון  את  לעשות  האחת 
הפנימית  המנוחה  מתוך  בא  זה 

שבמטרה אחת. 

הביטול מביא 
לגילוי 

ואיך מגיעים באמת לאיחוד עם 
האדם  כאשר  ביטול.  ידי  על  ה'? 
רק  היא  מציאותו  שכל  מרגיש 
להיות עבד לה', "לשמש את קוני", 
הרי הוא מגיע לאיחוד עם הקב"ה 

בדרגת "עבד מלך – מלך".

התנהגותם  הוא  לכך  משל 
בפניותיהם  והעני  העשיר  של 
בערכם  מבין  העשיר  המלך:  אל 
מסתנוור  הוא  ולכן  נכסים,  של 
ומתפתה גם לכבוד ולעושר שלפני 
חדר המלך – השרים, המשמר וכו'. 
כלל  מתעניין  לא  העני  לעומתו 
בכל אלו. רצונו הוא אך ורק לדבר 
ביחידות עם המלך בעצמו, וכלום 
לא מסיט אותו ממטרה זו. כך גם 
בעבודת ה': ה'עשיר' מבין בדרגות 
ספירות  מלאכים,  הרוחניות, 
וכו' – ולכן יתכן שהוא יבקש את 
)או  השונים  הרוחניים  הגילויים 
דרגות רוחניות גבוהות: אהבת ה' 
חילוקי  יש  שבהם  וכו'(,  ה'  יראת 
אצלו  אין  כך  ומשום  דרגות, 
מנוחה. אולם ה'עני' עומד בביטול 
להתאחד  הוא  רצונו  וכל  מוחלט, 
עם ה' בעצמו בלבד וכתוצאה מכך 
כל  את  גם  כך  אחר  מקבל  הוא 

הגילויים וכו'.

המילה "מלך" מרמזת על עניין 
לב,  מוח,  תיבות  ראשי  מלך  זה: 
מנוחת  את  מאחדים  איך  כבד. 
שיהיה  הלב,  תנועת  עם  המוח 
ומתוך  הלב",  על  שליט  "מוח 
'הסכמת' הלב לכך? על ידי ביטול, 
בו מגיעים עד עצמותו של המלך. 
הדבר רמוז בכבד בו נקרש הדם – 
עניין המנוחה בדם שמטבעו הוא 
על  המלך'  'עצם  גילוי  בתנועה. 
ידי ה'ביטול' היה במתן תורה – בו 
שבא  במוחש  אלוקות  גילוי  היה 
הקדימו  ישראל  שבני  כך  ידי  על 

אנו רוצים
לנוח עכשיו!

בכלל הבריאה 
כולה הרי היא 

מעצם בריאתה 
'חסרת מנוחה'. 

רואים זאת ביתר 
ברור אצל האדם: 

כאשר הוא אינו 
חש מטרה אחת 

ברורה בכל קיומו, 
הרי השינויים 

התמידיים בחייו 
גורמים לו לאי-

שקט תמידי 
ש'שובר' אותו 

ומונע ממנו 
להגיע לשלמות, 
מנוחה והצלחה 

מירבית בכל 
ענייניו.

מנוחה, זה טוב או רע? מדוע שקטה 
הארץ במתן תורה? וכיצד ניתן להגיע 
לעבודת ה' מתוך מנוחה פנימית? על 

הקשר שבין שבת, מתן תורה ומנוחה // 
תקציר 'דבר מלכות'   השיחת האחרונה 

ששמענו מהרבי לפרשת במדבר וחג 
השבועות תנש"א 

הביטול.  עניין   – ל'נשמע'  'נעשה' 
כביכול,  לעצמותו  עד  מגיעים  כך 
ומעוררים את רצונו למלוך עלינו. 

להחדיר זאת 
ביום-יום 

זהו, אם כן, הכח שאנו מקבלים 
השבועות  חג  של  מהקביעות 
שבת  שבכל  מכיוון  ראשון:  ביום 
ומיום  המנוחה,  עניין  מתחדש 
ראשון – כל פרטי ענייני הבריאה, 
ניתנת  שבועות  חג  שבכל  ומכיוון 
שלהם  ברצף  הרי  מחדש,  התורה 
מודגשים שני דברים: מכיוון שאנו 
הפסק  וללא  רצוף  באופן  באים 

של  המנוחה  מהשפעת  באמצע 
המנוחה.  ביותר  מודגשת   – שבת 
ומכיוון ששבועות חל ביום ראשון 
המנוחה  הטמעת  בזאת  מודגשת 

בתוך כל פרטי הבריאה.

העובדה  אותנו  מלמדת  ומה 
את  דווקא  קוראים  זו  שבשבת 

פרשת במדבר?

של  השיא  את  מסמל  מדבר 
"לא  נאמר:  עליו  המנוחה.  חוסר 
ישב אדם שם" – אין בו התיישבות 
ומנוחה. אם כן, מתן תורה במדבר 

המנוחה  המשכת  על  מלמד 
העולם.  לכל  ומשם  במדבר,  גם 
בעובדה  יש  זה  עניין  של  הדגשה 
שפרשת במדבר מתחילה בסיפור 
קשור  מניין  ישראל.  בני  מניין  על 
דבר   – והתיישבות  קביעות  עם 
שמונים )סופרים( אותו, יש לו גדר 
הלכתי ש"אינו בטל לעולם", אינו 
מתערבב ומתבטל מגדרו גם בתוך 
כמות גדולה ממנו לאין שיעור. אם 
כן מודגשת בכך החדרת הקביעות 

וההתיישבות בעולם.

להוסיף בלימוד 
תורתנו  מתן  שבזמן  מכיוון 

)באופן  התורה  ניתנת  שנה  בכל 
למטה  ניתנת  והיא  מחדש,  חדש( 
דווקא )"לא בשמים היא"(, באופן 
שמתווסף חידוש במנוחה שבעולם 
בכל  צריכים  ישראל  מובן שבני   –
)מחדש(  התורה  את  לקבל  שנה 
צריך  בזה  והחידוש  חדש.  באופן 
עוז,  וביתר  שאת  ביתר  להיות 
התורה  קבלת  הקצוות:  ובשני 
בנותן התורה  מחדש מתוך הכרה 
תכלית  היא  ושהתורה  )ביטול(, 
כל הבריאה כולה, ובמילא מביאה 
היא לחידוש במנוחה בעבודתו של 

היהודי, ומנוחה בעולם. וביחד עם 
זה – להמשיך מנוחה זו בכל פרטי 
שלו  הכוחות  פרטי  בכל  המצוות, 
ובכל פרטי עבודתו, עד בכל פרטי 

העולם.

בלימוד  להוסיף  יש  זאת  לאור 
התורה,  פנימיות  ובעיקר  התורה, 
מה  התורה,  בנותן  הכרה  מתוך 
ללמוד  גם  אך  התבטלות,  שגורם 
להוסיף  יש  והשגה.  הבנה  מתוך 
לימוד  ואיכות  בכמות  חידוש 
אבות  פרקי  בלימוד  הן   – התורה 
לפחות  כאשר  הקיץ,  בשבתות 
משנה אחת או יותר נלמדת בעיון. 

השיעורים  בלימוד  להוסיף  יש  כן 
הכלליים של חומש תהילים ותניא 
שלהם  החלוקה  כפי  )חת"ת( 
לימים. ובמיוחד שלשיעורי חת"ת 
 – לשבועות  מיוחדת  שייכות  יש 
רבינו  משה  של  ספרו  הוא  חומש 
התורה(,  את  בשבועות  )שקיבל 
תהילים הוא ספרו של דוד המלך 
התניא  וספר  בשבועות(  )שנפטר 
הוא תמצית תורתו של רבי ישראל 
נסתלק  הוא  )שגם  הבעש"ט 
להוסיף  יש  כן  כמו  בשבועות(. 
ברמב"ם  היומי  השיעור  בלימוד 
אחד  כל  וכן  המצוות(.  ספר  )או 

בתורה  הפרטיים  בשיעורים  יוסיף 
שהוא לומד.

יש לכל יהודי את חלקו המיוחד 
בתורה, ולכל אחד יש חיוב לחדש 
צריך  התורה  חידושי  ואת  בתורה, 
לפרסם )למרות שבדורות קודמים 
היו מאוד זהירים בכך( – אמנם יש 
שמפרסמים,  בעת  זהירות  לנהוג 
לא לפסוק להלכה או להוסיף שזה 
רק לפי עניות דעתי וכדומה, אולם 
דווקא בדורותינו יש צורך לפרסם 
כמה שיותר חידושי תורה על מנת 
ובחיות  התורה  בלימוד  להוסיף 

ותענוג שבלימוד.

והחידוש  שההוספה  רצון  ויהי 
הללו יוסיפו במנוחה – עד מנוחת 
ביטול  ידי  על  כל העולם, שתבוא 
כל הסתרות הגלות, כולל השאלות 
בפרטי הגאולה ומשיח – מה שבא 
בגלות,  וגדלו  שנולדו  בגלל  רק 
במצב  ונמצאים  גלות  אנשי  נהיו 
זו  שמנוחה  הוא  והעיקר  גלותי. 
תיבות  ראשי  שהם   – מי"ד  תבוא 
הרוחניים  הרועים  שלושת  של 
רבינו,  משה  לשבועות:  השייכים 
מלכא  ודוד  )הבעש"ט(  ישראל 

משיחא – והעיקר מי"ד ממש!
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רבי מעורר שאלה בהתייחס לבת הקול, היוצאת ה 
יום,  הואיל ואיש אינו שומע את הכרזתה,   בכל 

מה התועלת יש באותה "בת קול"?!

הנשמה  שומעת  קול"  ה"בת  את  החסידות,  תורת  עפ"י 
שלמעלה, כלומר, אותו חלק בנשמה שלא ירד למטה להתלבש 
זה  חלק  הבת-קול.   את  שומע   – )"היחידה"(  הגשמי  בגוף 
תחתונות  בחינות  לאותן  גם  מהבת-קול  "הד"  מעביר  בנשמה 

יותר של הנשמה שהתלבשו בתוך הגוף.

אצל  מתעוררים  לפעמים  כי  במוחש,  לראות  אפשר  לכן, 
האדם הרהורי תשובה לפתע פתאום,  והרהורים אלה הן תולדה 

של שמיעת הבת-קול על-ידי אותו חלק גבוה של הנשמה.  

פעולה  שום  וללא  מלמעלה  באה  זו  התעוררות  כי  יודגש, 
לנצל  לכן, חשוב  היתה,  כלא  לחלוף  וסופה  של האדם למטה 
את אותם רגעי התעוררות והארות רוחניות להתבוננות פנימית 

ולהוספה בפועל בלימוד תורה ובקיום מצוות.

"חורב"  בשם  המשנה,  בעל  התנא,  בחר  אפוא,  ומדוע, 
בהתייחס להר סיני, שכן להר סיני יש עוד ארבעה שמות?

הרבי מסביר כי בזאת ביקש רבי יהושע בן לוי לבטא עניין 
שעבודתו  לפי  שלו,  ה'  עבודת  ולאופן  לדרגתו  הקשור  מיוחד 
העיקרית היתה בזיכוך החומר שלו ושל העולם.  לכן, גם בלימוד 
התורה היתה עיקר כוונתו לבחינה המיוחדת שבתורה, שבכוחה 
לזכך את חומר הגוף ואת חומריות העולם, כדי שיוכלו להיות 
"כלי" לאלוקות.  את זאת מדגיש רבי יהושע בן לוי באומרו "בת 
קול יוצאת מהר חורב", וכדברי חז"ל "חורב למה? שבו ניתנה 
התורה שנקראת חרב", כלומר ששם זה מבטא את כוח התורה 

להחריב את חומריות והגסות שבאדם ובעולם.  

 לע"נ השליח היקר והמסור,
מרדכי ענתי בן צאלח ציון ונעימה ז"ל

רינת יונגר

לשמוע בת קול
פרק ו' משנה ב' 
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"ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו". 
אחד הקריטריונים המובהקים למשיח, הוא היותו מזרע דוד המלך. 

למרות מעלותיו הרבות של דוד המלך, נראה כי האלמנט המשמעותי 
בית  את  לבנות  דוד  ביקש  כאשר  הנצחיות.  היא  דוד,  של  במלכותו 
המקדש, נשלח אליו נתן הנביא לאמור: "אשר יצא ממעיך, והכינותי את 
נכון  יהיה  "כיסאך  ה'  לו  הבטיח  ואז  לשמי",  בית  יבנה  והוא  ממלכתו 
ה'  "ברכנו  ההפטרה  בברכות  שבת  כל  מברכים  שאנו  וכמו  עולם"  עד 
אלוקינו... ובמלכות בית דוד משיחך... על כסאו לא ישב זר ולא ינחלו 
עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשמעת לו שלא יכבה נרו לעולם 

ועד".

דוד  כי מלכותו של  עד  כה מהותית,  היא  דוד,  נצחיות מלכותו של 
כמו בתקופה  בפועל  לא מלך  גם כשהוא עצמו  וקיימת  הייתה תקפה 
שבין משיחתו למלך למות שאול בנעוריו ובששת החודשים בהם נמלט 

מאבשלום בנו בערוב ימיו.

פסקה  חשמונאי  בית  מלכי  שמאחרון  למרות  כי  אומרים  חז"ל 
המלכות מישראל, מלכותו של דוד עדיין קיימת במובן מסוים גם לאורך 
הגלות. על הפסוק "לא יסור שבט מיהודה" אומרים חז"ל "אלו ראשי 
היא  הגלות  בזמן  העם  של  הרוחנית  ההנהגה  כלומר  שבבבל".  גלויות 
ממשיכה במידה מסויימת את מלכותו של דוד עד שזו תתגלה ותיכון 

מחדש על ידי מלך המשיח.

חז"ל  באמרת  מוצאים  אנו  המלך  דוד  של  לנצחיותו  נוסף  ביטוי 
המפורסמת "דוד מלך ישראל חי וקיים" אותה אנו אומרים מידי חודש 
המופיע  בסיפור  לבנה,  בקידוש  זו  אמרה  מקורה של  הלבנה.  בקידוש 
בתלמוד במסכת ראש השנה, שם מספרת הגמרא על רבי חייא שביקש 
להודיע לרבי יהודה הנשיא שהוא קידש את החודש בבית דין מרוחק, 
שיום  מצב  למנוע  כדי  זאת  עשה  )הוא  נראתה.  טרם  למרות שהלבנה 
כיפור יצא בצמידות לשבת, מה שהיה גורם לעיכוב בהבאה לקבורה של 
וביקש  שליח  חייא  רבי  שלח  כך,  לצורך  שבת(  בערב  שנפטרו  יהודים 

למסור לרבי "דוד מלך ישראל חי וקיים".

הסיבה העמוקה שרבי חייא בחר במשפט הזה כדי להעביר את המסר 
הוא כי כתוב שדוד המלך דומה ללבנה. כשם שהלבנה מעלמה ומתגלה 
תופעה  רק  היא  היעלמותה  כי  לכולנו  ברור  אולם  חודש,  מידי  מעיננו 
ויזואלית לעיננו. כך מלכותו של דוד חיה וקיימת למרות שלעיננו נראה 

כאילו נפסקה.

דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות. וזו הסיבה שבחלק מן הקהילות 
נהוג לקרוא בחג השבועות את מגילת רות המספרת את סיפור הולדתו 

של דוד בן ישי בן רות. – דוד מלכא משיחא.

הדרך הישרה
סוגיות בענייני גאולה ומשיח

נחמה דינה חביב ואפרת צור

תוועדות י"ב סיוון תש"מ. ה 
קבוצה  מצטופפת  בקהל 
צרפתים  של  גדולה 
לאוזניות,  מחוברים 
נועצים ברבי מבט מעריץ. 
עוד  עם  פשטר  פנחס  הרב  יושב  הסמוך,  בבניין 
צופים  זרות,  שפות  דוברי  כולם  אברכים  כמה 
סימולטנית  ומתרגמים  גדול,  במסך  בהתוועדות 
את השיחה למאות אלפי מאזינים ברחבי העולם 

ובבית המדרש.

עדיין  פשטר,  הרב  מסתיימת.  ההתוועדות 
קורא:  הרבי  את  לפתע  שומע  לאוזניות,  מחובר 

'פשטר, היכן הוא'? 

את  להסיר  וממהר  מתרגש  פשטר  הרב 
אך  להתוועדות,  פנימה  לרוץ  כדי  האוזניות 
וכבלי  משלהם  חוקים  ולהתרגשות  לחיפזון 
האוזניות מסתבכים בזקנו של הרב פשטר. הוא 
הולך  רק  המצב  אולם  הסבך,  את  להתיר  מנסה 

ומסתבך. 

בכבל  לכיסא  קשור  עצמו  את  מוצא  פשטר 
חשמלי, כשהוא שומע את הרבי מחפש אותו שוב 

פונה  הוא  הוא?',  'היכן  ושוב: 
בחיוך:  ומוסיף  לצרפתים 

עושים  לא  כוהנים  'ברכת 
בלילה'...

את  מתרגם  'הוא 
מנסים  השיחות' 
להמליץ  התלמידים 
לרבי  ולהסביר  טוב 
היעדרותו  פשר  את 
הנערץ  רבם  של 

מההתוועדות.

בצרפת?'  או  'כאן 
הרבי  שוב  שואל 

כבר  'משיח  בצרפתית 
זמן'  ואין  לבוא,  מתכונן 

וחיוך גדול על  הוא אומר, 
פניו.

פשטר  הרב  מצליח  בינתיים 
עוד  כל  רץ  הכבלים,  מן  להשתחרר 

נפשו ואיכשהו מצליח לפלס לו דרך אל הרבי 
משקה.  של  גדולה  כוס  עם  לו  המתין  שעדיין 
אומר  פשטר  הרב 
ושירת  לחיים 
והאמונה  אדרת 
פורצת  אדירה 
הרבי  מהצרפתים. 
בשתי  מעודד 
כפים  ומוחא  ידיו 
והשירה  בחוזקה 
סוחפת אחריה את 

הקהל כולו.

חיים 
דתיים 
בשואה

פשטר,  הרב 
המלא  בשמו  או 
גדליה  פנחס  הרב 
פשטר,  הכהן 
מראשוני ומוותיקי 
ם  י ע י פ ש מ ה
בין  בצרפת, 
המהפכה  מייסדי 
של  הצרפתית 

ואלפי  מאות  לרבי  שהביא  הרבי 
חסידים ביניהם רבנים ושלוחים 
העולם  ברחבי  בולטים 
ליהדות,  קירב  שאותם 
בהם  ונטע  לחסידות, 
האמונה  הלהט,  את 
חסרת  וההתקשרות 
ולאורו  לרבי  הפשרות 

הגדול. 

נולד  פשטר  הרב 
פרוץ  לפני  שנה  בפריז 
מלחמת העולם השנייה 
פשטר  שמעון  ר'  לאביו 
שהיה יהודי חרדי ולאמו 
שהייתה  דובא-בינה  גב' 
גרודנא  אב"ד  של  נכדתו 
מאוד.  מיוחסת  וממשפחה 
כשפרצה המלחמה, מיהרו יהודי 
פריז להימלט לכיוון דרום צרפת, ומי 
שנותר דאג להסתתר היטב. אולם הוריו 
בה'  מביטחון  או  הרב פשטר אם מתמימות  של 
על  לשמור  והמשיכו  פריז  בלב  בדירתם  נותרו 

אורח חיים חרדי.

את  פשטר  הרב  המשיך  המלחמה  אחרי 
לימודיו בישיבת 'יבנה' של הגאון הרב אלי מונק 
מי שתרגם וביאר את החומש לצרפתית, והוסמך 
לרבנות על ידי בית הדין הגדול של פריז. במקביל 
והשתלם  אקדמית  השכלה  הצעיר  פשטר  רכש 

בלימודים גבוהים בפילוסופיה, מדעים ושפות.

מסתבר כי לימודיו הגבוהים של הרב פשטר 
לא היו לריק. מאז, הוא עשה בהם שימוש נרחב 
עת  בכתבי  פרסם  שהוא  במאמרים  בשיעוריו, 
שונים ובבמות מכובדות ובעיקר בהרצאותיו מול 

סטודנטים ואקדמאים. 

הפגישה עם חב"ד
השינוי בחייו של הרב פשטר חל כאשר בבית 
דמות  להופיע  החלה  השקט,  השכונתי  הכנסת 
וכסוג  ציבור  כשליח  ששימשה  במינה,  מיוחדת 
לוין  לייב  צבי  ר'  זה  היה  לא רשמי.  של משפיע 
בלחץ  לעזוב  ונאלץ  במרוקו  שליח  שהיה  ע"ה 
השלטונות. ר' צבי לייב היה דמות חסידית שקשה 
היה להישאר אדיש אליה. הוא היה חסיד במלוא 
הסביבה.  כל  על  באישיותו  והקרין  המילה  מובן 

רבי אישי
נחמה דינה חביב

ליובאוויטש מחפשת תחרות
הרבי אמר לי: 

עם סגירת הגיליון התבשרנו על פטירתו של אבי המהפכה הצרפתית של הרבי, הרב פנחס 
גדליה הכהן פשטר * סיפורו המרגש של הנער ששרד את השואה כחרדי בלב פריז של 

שלטון וישי, התקרב לחב"ד והפך לשליח הרבי ולאביהם הרוחני של מאות צעירים שהחזיר 
בתשובה ביניהם רבנים ושלוחים ברחבי העולם  // האדרת והאמונה

המשך בעמוד 14ה'גרופ' של פשטר. עם ר' מולע אזימוב בבית צעירי אגודת חב"ד בפריז
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נקרא א  הפסח  חג  ם 
שחג  הרי  המצות',  'חג 
אצל  נקרא  השבועות 
המו"צים,  חג  חסידים 
שזהו  כיוון  צדק(  )מורי 
שכן  הרבי.  אל  הרבנים  מגיעים  היו  שבו  החג 
יכלו  לא  וסוכות,  פסח  דוגמת  האחרים  בחגים 
הרבנים לנסוע מפאת ריבוי השאלות הקשורות 

בחג זה.

במדור  חז"ל.  אומרים  רבנן',   - מלכי  'מאן 
במלכותו  העוסק  זה,  בגיליון  הישרה'  'הדרך 
ברבנים  הרואים  חז"ל  דברי  מובאים  דוד,  של 
המשך  העם  של  הרוחנית  ובהנהגה  הקהילות 
מלכות בית דוד לאורך הגלות, כפי שנאמר: "לא 

יסור שבט מיהודה".

המונח 'מרא דאתרא' מוכר היטב לכל יהודי 
יודעות  כמונו  מי  אולם  ומצוות.  תורה  שומר 
שמאחורי כל רב תלמיד חכם וכריזמטי, עומדת 
בתפקידו  מונח  להיות  לו  שמאפשרת  אישה 

ונושאת עיתו בעול ההנהגה. 

ההזדמנות  את  ניצלנו  השבועות  חג  לכבוד 
חב"ד  קהילת  רבנית  את  לארח  הזו  החגיגית 
באלעד גב' אסתר ירוסלבסקי בתפקידה כרבנית 
וכאשת חינוך לשיחת חג על חינוך, רבנות ולימוד 

תורה.  

לבחירות  שנה  עשרה  חמש  ימלאו  השבוע 
לרבנות באלעד. איך הכל התחיל? 

ירוסלבסקי  הרב  בעלי  שימש  ומתמיד  מאז 
כמשפיע. כשגרנו בכפר חב"ד הוא היה משפיע 
מאוד משמעותי, ולכן באופן טבעי, כשהתפרסם 
פנו  המכרז על הרבנות לקהילת חב"ד באלעד, 

אליו וביקשו ממנו להגיש את המועמדות שלו. 

מבחינתנו, ראינו בזה ממש התגשמות ברכתו 
של הרבי, מכיוון שבכל פעם שפנינו לרבי בשאלה 
לגבי כל מיני הצעות שקיבלנו, תמיד הרבי כיוון 
לרבנות. כבר בתור ילד בעלי היה ביחידות אצל 
הרבי עם סבו הרב משה ירוסלבסקי, הרבי ביקש 
מיוחד  יחס  ונתן  תניא  יום  כל  ללמוד  מהסבא 

לילד הזה בתחום של הלימוד וההוראה. 

ירוסלבסקי  הגב'  הסבתא  חתן,  היה  כשהרב 
לה  הביא  הרבי  חתן,  נהיה  שהנכד  לרבי  ספרה 
לה  ואמר  דולר  עוד  לה  הביא  כך  ואחר  דולר 
זה  לפעמים  הרב".  הנכד  בשביל  "זה  באידיש 
מצמרר לחשוב על זה. התייחסות נוספת קיבלנו 
הבן  עם  בתשרי  הרבי  אצל  היינו  כאשר  מהרבי 
לצאת  וביקשנו  צעיר  זוג  היינו  אבריימי.  הבכור 
השונות  ההצעות  על  לרבי  כתבנו  לשליחות, 
שעמדו אז על הפרק, וביקש ברכה והוראה מה 
לעשות, הרבי החזיר את המכתב כשהוא מקיף 
הקודש"  בארץ  "רבנות  המילים  את  בעיגול 

והוסיף: אזכיר על הציון.

אני זוכרת שהמזכירים של הרבי היו המומים, 
ברורה,  כך  כל  שניתנה  שההוראה  אמרו  הם 
מדויקת ומכוונת, ולכן ברגע כשהגיעה ההצעה, 
זה היה ברור שלשם הרבי מכוון אותנו, זה מה 
ה',  ברוך  וזו השליחות שלנו.  רוצה מאתנו  שה' 
שנינו מגיעים ממשפחות של שליחות, משפחות 
שאלות  אין  אומר  וכשהרבי  שורשיות  חסידיות 

ואין ספיקות. 

כשהגענו לאלעד, פגשנו קהילה מאוד חמה, 
חכמה, אכפתית ופעילה. אנשים שנתנו מעצמם, 
מוסדות  לפתוח  כדי  וממונם  נפשם  מגופם, 
ובית כנסת ולפעול. הקרדיט הגדול מגיע להם, 
כשהיו  גם  נרתעו  לא  הם  התחיל.  זה  מפה  כי 
אתגרים וקשיים, ובעצם בזכותם הגענו למקום 

שהגענו.

עם הזמן, הקהילה ברוך ה' התפתחה והגיעו 
טבעי  ובאופן  נוספות,  חב"דיות  משפחות  המון 
גם המוסדות גדלו, התפתחו והשתפרו. לכל זה 
כל  הרגשנו  הזמן,  כל  מסיבית  השקעה  נדרשה 
הרבי,  ברכות  ואת  דשמיא  הסעייתא  את  העת 
וברוך ה' עם הרבה השקעה ואמונה בדרך נבנתה 
קהילה מאוד חסידית שהפכה לאחת מקהילות 

חב"ד הבולטות בארץ.

את הכח לתת ולהיות מקושרים לרבי ספגתי 
בבית שבו גדלתי. לאבא שלי הייתה משימה שכל 

הילדים יהיו אצל הרבי. ויתרו בבית 
כדי שנהיה אצל  גשמיות  המון  על 
הרבי, וכל יום אני מודה להוריי על 
ביחידות  להיות  זכיתי  בזכותם  כך. 
הייתי  פנים.  אל  פנים  הרבי  אצל 
עם  ביחד  לרבי  ונכנסתי   ,6 כבת 
אימא שתהיה בריאה, אני זוכרת עד 
ושואל  אליי  פונה  הרבי  איך  היום 
על  כמו מה מברכים  אותי שאלות 
מדליקה  אני  האם  זה?  על  או  זה 
תמונה  זוהי  ומברכת?  שבת  נרות 
עוד  הייתי  היום.  שמלווה אותי עד 
כלה,  כשהייתי  כללית  ביחידות 
ואחר כך עם הילדים. הכח והמבט 
הזה מלווים אותי כל הזמן ונותנים 

לי את הכח לעשות את מה שהרבי רוצה באהבה, 
בשמחה ובבחירה.

שנבחרתם  מתבשרת  את  שבו  לרגע  נחזור 
אותך  פוגש  זה  איפה  באלעד.  הקהילה  לרבנות 
ואימא  צעירה  אישה  של  התחושה  מה  בחיים? 

לילדים שפתאום מקבלת תפקיד כזה?

שהיא  ענקית  זכות  קבלנו  מרוממת.  תחושה 
גם חובה וחובה שהיא זכות ענקית. גרנו אז בכפר 
חב"ד, בבית מסודר עם חצר גדולה, עבדנו בקרבת 
מקום, היינו מוקפים במשפחה, הילדים מאושרים 
במוסדות, מבחינה גשמית היינו מסודרים לגמרי.

כלפי חוץ היינו משוקעים לגמרי בכפר חב"ד, 
הרבי  כי  זמני  רק  שזה  ידענו  תוכנו  בתוך  אבל 
מייעד לנו עתיד אחר. כיוון שהרבי כיוון למשרת 
הלכה  בלימוד  השקיע  הזמן  כל  בעלי  רבנות, 
ההצעה,  וכשהגיע  בחינוך,  לעבודתו  במקביל 
לנו  נתן  גדולה שהרבי  וברכה  זכות  הרגשנו שזו 

דרך וכיוון בחיים מה עלינו לעשות. 

כיום הקהילה והשליחות זה חלק מאתנו. זה 
כל כך יקר וחשוב, אנחנו משתדלים לאחד ולחבר, 
אמנם  מטרה.  לאותה  מחוברת  המשפחה  וכלל 
צריכה  שהאישה  הרבי,  של  הראשונה  ההוראה 
להשקיע בבית שלה, אך יחד עם זאת הרבי שלח 
הדברים  את  לשלב  ולומדים  לשליחות  אותנו 

באופן מושכל.

הרבנים  של  החג  כידוע  הוא  השבועות  חג 
ומורי הוראה, אך לצד כל רב קהילה, ניצבת רבנית 
שנושאת ביחד איתו בעול ההנהגה. בעצם מה זה 

אומר להיות "רבנית קהילה"?

זה אומר קודם כל להיות לצד בעלי, לאפשר לו 
ולשחרר.  לפנות  את הקהילה, להשתדל  להנהיג 
לתת,  יכולה  אישה  בהם  בתחומים  זה,  עם  ויחד 
שם.  להיות  משתדלת  אני  ולתרום,  להשפיע 

נשים,  עם  לשוחח  זה  אם 
לארגן  אורחים,  להזמין 
חב"ד  נשות  של  פעילויות 
וכל  כלות  לימוד  בעיר, 
הקשורים  התחומים  שאר 
כמו  ולמשפחה  לאישה 

חינוך וצניעות.

חינוך, אחת  הזכרת  אם 
ה'כותרות' של חג השבועות 
'בנינו ערבים בעדינו'.  היא 
שהאתגר  היא  התחושה 
בדור  ביותר  המשמעותי 
כרבנית  חינוך.  הוא  שלנו, 

להעביר  רוצה  היית  מסר  איזה  חינוך  ואשת 
להורים?

לביקור  אלי  הגיעו  הורי  פרטית,  בהשגחה 
לך מתנה  'הבאתי  לי  אומרת  ואמא שלי  בשבת. 
שלא חלמת עליה', ומוציאה מהתיק שלה מכתב 
במכתב  מצווה.  הבת  לקראת  שקבלתי  מהרבי 

הרבי מדגיש  "שתהיה דוגמא חיה לחברותיה".

והכי  הראשון  הטיפ  בעיני  היא  חיה  דוגמא 
הדוגמא  הוא  המנצח  המודל  בחינוך.  חשוב 
האישית. ההורים צריכים להשתדל להיות דוגמא 
בקיום  שמים,  ביראת  בהנהגה,  לילדיהם  חיה 
עם  ביחד  לרבי.  ובהתקשרות  בחסידות  מצוות, 
זה, הרבי אומר שהדור שלנו שייך ל'ימין מקרבת'. 
מאוד חשוב החיבור עם הילדים, לשמור ערוץ של 

שיח פתוח, שיתוף, אהבה והכלה. 

שלנו,  ההשתדלות  את  עושות  וכשאנחנו 
הקב"ה עוזר שהבית יהיה בית של חסידות ושל 
תורה. בבית שלנו תמיד אפשר לראות את האבא 
יושב ולומד תורה, ואני לא זוכרת מצב שבו אני 
מבקשת מילד לפתוח ספר, ללמוד או להתפלל, 
כי כשרואים את זה כל הזמן בבית, זה כבר מגיע 

לבד.

רואים את  אותו דבר לגבי הפעילות, הילדים 
שאני  בפעילויות  בחברה,  בקהילה,  ההשקעה 
מתעסקת בהם הרבה, וזה עובר לילדים. חוץ מזה 
שיגדלו  לקב"ה  תפילה  נושאת  הזמן  כל  שאני 
להיות חסידים יראי שמים למדנים. כי בסופו של 

דבר, הכל בידיים שלו.

על  הרבה  מדברים  ובכלל,  תורה  מתן  בחג 
לימוד תורה, שיעורים וקביעות עיתים לתורה. מה 
בפרט  וחב"דית  בכלל,  יהודיה  אישה  המקום של 

בתוך הדבר הזה שנקרא 'לימוד תורה'?

מי שנצטווה ללמוד תורה אלו הגברים. אבל 
תורה.  ללמוד  הנשים  את  דחף  הזמן  כל  הרבי 

לומדת  שכשאישה  אמר  הרבי 
הספר  את  לפתוח  ויודעת  תורה, 
מה  תורה,  בתלמוד  לומד  שהילד 
כתוב בחומר שהילד לומד בכיתה, 
בישיבה, אז באופן טבעי  או  בחדר 

היא שותפה אתו.

אישה צריכה לדעת את ההלכות 
יהודיה  כאישה  נדרשת  היא  להן 
יהודי.  ובית  משפחה  שמנהלת 
מעבר לכך היא יכולה ללמוד תורה 
בשביל  שלה.  בהגבלות  בהתחשב 
הבית, מי שחל עליו הציווי "והגית 
בעוד  האיש,  הוא  ולילה",  יומם  בו 
הילדים  לחינוך  מצווה  האישה 
את  למצוא  יכולה  האישה  ואם  הבית.  ולניהול 
להתעשר,  חברותא,  לקבוע  תורה,  ללמוד  הזמן 
ככל  ביותר.  נפלא  בכלל  זה  ולהעמיק,  לדעת 
יותר  נדע  וחסידות  הלכה  ובפרט  יותר,  שנלמד 
וזה יעזור לנו להתמודד יותר טוב עם האתגרים 

שמתגלגלים כל העת לפתחנו. 

הנשים'  'עזרת  את  לראות  רוצה  היית  איך 
הקהילתית בעוד עשור? מה החזון שלך?

קודם כל פיזית, הייתי רוצה לראות בניין גדול 
ומפואר שיהיה בו מקום לכולם. מבחינתי 'עזרת 
נשות  של  הבית  הוא  הכנסת  בית  של  הנשים' 
הקהילה. והייתי רוצה שהמקום הזה יהיה שוקק 
ולהמשיך  לכנסים,  להתוועדויות,  לשבת  ומרווח, 

ולפתח את מה שאנו כבר עושות עכשיו.

לאחר  מידי שבת  ההזדמנות,  וזו  המקום,  זה 
תפילה אנו משוחחות ומכירות אחת את השניה 
ואת הילדים, לומדות שיחה ותניא, זה גם מרומם 
אני  ברשותך  השבוע.  לכל  כח  ונותן  מחזק  וגם 
את  ולהזמין  הזו,  הבמה  את  לנצל  באמת  רוצה 
הנשים לבוא לבית הכנסת לתפילה ולהתוועדות. 
הנשים  ועזרת  בבית  סגורות  שהיינו  שנה  אחרי 
הייתה סגורה, ברוך ה' אנחנו יכולות שוב לחזור 
ננצל  הבה  הזדמנות,  לנו  יש  ולהיפגש,  לחיים 

אותה.

לסיכום מה המסר שלך לחג השבועות?

לבני  ותגיד  יעקב  לבית  תאמר  "כה  כתוב 
התורה,  את  לתת  בא  עולם  כשבורא  ישראל". 
זכינו שיפנה אלינו הנשים תחילה. והסיבה מאוד 
פשוטה, הרבי אומר שהאישה היא עקרת הבית, 
את  ומנהלת  מתפקדת  וכשהאישה  הבית.  עיקר 
אזי  כראוי,  ובגשמיות  בחסידות,  בתורה,  הבית 
פה  מתחיל,  הכל  פה  כי  ישראל.  לעם  עתיד  יש 
צומח החינוך. אז בחג השבועות, כשהקב"ה פונה 
אלינו ראשונות צריך במיוחד להתחזק בזה ומכאן 
נצעד בעזרת ה' יחד לגאולה 

האמיתית והשלימה.

על  מילה  לסיום, 
'מובילות'? 

על  אתכן  מעריצה  אני 
השיעורים והלימוד, ומברכת 
היקרות  החברות  כל  את 
שבוע  מידי  שמשתתפות 
'מובילות'  של  בכתיבה 
הסוד  לאור.  ובהוצאתו 
העקביות  הוא  להצלחה 
וההתמדה. ואין לי ספק שזה 

מביא את המשיח.

הקהילה היא 
השליחות שלנו

"היה לנו בית גדול עם 
חצר, ילדים במוסדות, 

עבודות קרובות ומוקפים 
במשפחה תומכת, כלפי 

חוץ היינו משוקעים 
לגמרי בכפר חב"ד, אבל 

בתוך תוכנו ידענו שהכל 
זמני והרבי מייעד לנו 

עתיד אחר" // גב' אסתר 
ירוסלבסקי רבנית  

קהילת חב"ד אלעד 
ואשת חינוך ותיקה 
בשיחת חג מרתקת 

ל'מובילות' על הנהגת 
קהילה, חינוך ולימוד 

תורה לנשים. 

אפרת צור

'לחיים ולברכה' הגרש"ז ירוסלבסקי ביום הבחירות עם חמיו 
למעלה: תוכנית מרכז חב"ד החדש באלעדהרב בן ציון וישצקי אביה של הרבנית, וחברי ועדת הבחירות 

למטה: פעילות נשי ובנות חב"ד בעיר
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מתן ה  את  נחגוג  שנה 
תורה בפעם ה-3333. 
של  העקרונות  אחד 
היהודית  האמונה 
מדור  העוברת 
האמונה  היא  שבהם,  היסודי  לא  אם  לדור, 
בנצחיותה של התורה ובכך שהיא לא נתונה 
לשינויים. בחלק מן הקהילות אף נהוג לומר 
זאת בכל בוקר בתפילה כאחד משלשה עשר 
עיקרי האמונה: "אני מאמין באמונה שלמה 
תהה  ולא  מוחלפת  תהה  לא  התורה  שזאת 

תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו".

למצוא  ניתן  לכך,  יותר  נרחב  ביטוי 
ברור  "דבר  לרמב"ם:  התורה  יסודי  בהלכות 
לעולם  עומדת  בתורה שהיא מצוה  ומפורש 
ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גרעון 
אשר  הדבר  כל  'את  שנאמר:  תוספת,  ולא 
אנכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא 
תוסף עליו ולא תגרע ממנו'. ונאמר 'והנגלות 
דברי  כל  את  לעשות  עולם  עד  ולבנינו  לנו 
תורה  דברי  שכל  למדת  הא  הזאת'.  התורה 
מצווין אנו לעשותן עד עולם וכן הוא אומר, 
'חוקת עולם לדורותיכם' ונאמר 'לא בשמים 
היא', הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר 

מעתה".

לאור אמונה בסיסית ויסודית זו, הנתמכת 
בפסוקים כפי שניתן לראות בדברי הרמב"ם, 
נראה  רבא  במדרש  המופיע  הבא,  הקטע 

תמוה ביותר.

יצורים  שני  הם  והלוויתן,  הבר  שור 
אימתניים שעל פי חז"ל, הם שמורים מששת 
שתתקיים  הגדולה  לסעודה  בראשית  ימי 

בהשתתפות כל עם ישראל בגאולה השלמה.

אך כיצד ניתן לשחוט או להמית יצורי ענק 
אימתני  קרב  מתאר  המדרש  ובכן,  שכאלו? 
כשלבסוף  ללוויתן,  הבר  שור  בין  שיתחולל 
בן  יודן  רבי  "אמר  מובסים.  נופלים  שניהם 
בהמות  נשחטים?  הם  כיצד  שמעון...  רבי 
וקורעו  בקרניו  ללויתן  נותץ  הבר(  )שור 
ונוחרו"  בסנפיריו  לבהמות  נותץ  ולויתן 
התיאור המוזר הזה מתמיה מיד את המדרש 
ששואל, "וחכמים אומרים, זו שחיטה כשרה 
היא? והלא תנינן )למדנו( הכל שוחטין ובכל 
לקצירת  )מגל  קציר  ממגל  חוץ  שוחטין, 
)של  והשיניים  )מסור(  והמגרה  התבואה( 
בהמה( מפני שהם חונקים. אמר רבי אבין בר 
חדשה  תורה  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  כהנא: 

מאתי תצא – חידוש תורה מאתי תצא".

רבי אבין, הוא בספר  המקור לדבריו של 
אומר  הגאולה  מייעודי  כחלק  שם,  ישעיהו, 
הנביא "הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו 
עמים  לאור  ומשפטי  תצא  מאתי  תורה  כי 

ארגיע". 

חדשה  תורה  על  אבין  רבי  של  דבריו 
חיזוק  מקבלים  המשיח,  בימות  שתתגלה 
"עתיד  שמעוני:  ילקוט  בשם  נוסף  ממדרש 
וכל  ודורש  עדן  בגן  יושב  להיות  הקב"ה 
של  פמליא  וכל  לפניו  יושבים  הצדיקים 
ומזלות  וחמה  רגליהם  על  עומדים  מעלה 
מימינו של הקב"ה ולבנה וכוכבים משמאלו 
שעתיד  חדשה  תורה  ודורש  יושב  והקב"ה 

ליתן על ידי משיח".

אבין  רבי  של  דבריהם  נראים  פניו,  על 
משום  ביותר.  תמוהים  שמעוני  והילקוט 

צלמי נשיונל ג'אוגרפיק 
היכונו. הקרב הבא 
הולך להיות משהו 

שלא ראתה האנושות 
מעולם. לוויתן ענק 

עתיד לזנק מן המים 
ולהסתער על שור 

אדיר מימדים שיופיע 
מולו על היבשה. בתום 

קרב קצר, שני יצורי 
הענק יפלו שדודים, 
ובשרם יהפוך למנה 

העיקרית בסעודת 
ענק בה ישתתפו כל 
בני ישראל, ושתערך 
בסוכת ענק שתוקם 

מ... עורו של הלויתן. 
<< אבל רגע, כיצד 

יאכלו בני ישראל בשר 
שלא נשחט כדין? 

האם התורה עתידה 
להשתנות בגאולה? 
<< סקירה מרתקת 

בעקבות 'התורה 
החדשה' 

נחמה דינה חביב

 שור הבר והלוויתן
 'סדרת יעודי הגאולה' יצירה: חיה נוטיק

 תורה חדשה 
?!האומנם

שהדיבורים על 'תורה חדשה' שתתגלה לעתיד 
לכאורה את  סותרת  הלכות חדשות,  ובה  לבוא 
ובסיס  יסוד  המהווה  התורה  נצחיות  עיקרון 

באמונה היהודית.

ניסו ליישב  גדולי החכמים והפרשנים  ואכן, 
את הסתירה הזו בנימוק של 'הוראת שעה'. דין 
הוראת שעה הוא כלל בתורה לפיו יש להישמע 
התורה,  מצוות  על  לעבור  יצווה  אם  גם  לנביא 
הוראת  זו  שתהיה  ובתנאי  זרה(  מעבודה  )חוץ 
שעה. מדין זה אגב, התיר אליהו הנביא להקריב 
קרבנות שלא בבית המקדש, בוויכוח המפורסם 

שלו מול נביאי הבעל בהר הכרמל. 

הנימוק של הוראת שעה, יכול להסביר אמנם 
את ההיתר לאכול מבשר בהמה שהומתה במכת 
סנפיר, אולם הוא לא מסתדר עם המשפט 'תורה 
התיאור  עם  שלא  ובטח  תצא',  מאתי  חדשה 
עם  שיושב  ה'  על  שמעוני  מהילקוט  המלבב 
וגרמי השמים  כל הצדיקים, פמליא של מעלה 
שעתידה  החדשה  התורה  את  אותם  ומלמד 
הוא  שעה'  ש'הוראת  כיון  למשיח.  להתגלות 
'תורה  מהווה  ואינו  בתורה,  ומפורסם  ידוע  דין 
חדשה'. ולא סביר לומר להקדוש ברוך הוא יושב 
אותם  ללמד  כדי  מעלה  של  הפמליא  כל  עם 

הוראת שעה חד-פעמית.

צריך  זו,  לסתירה  התשובה  את  להבין  כדי 
לשוב אל ההתחלה, ולהסביר את מבנה התורה. 

לעם  הדברות  עשרת  ניתנו  תורה,  במתן 
על  רישומו  את  שהותיר  אדיר  במעמד  ישראל 
משה  עלה  בסיון,  בז'  למחרת,  כולה.  הבריאה 
וארבעים לילה שם  יום  למרום למשך ארבעים 
קיבל מה' את כל התורה כולה כולל כל התורה 
שעתידה להתחדש במהלך הדורות. על כך אמרו 

חז"ל "כל מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש, הכל 
ניתן למשה מסיני".

כאשר ירד משה, הוא כתב לבני ישראל את 
מבראשית  התורה  חלקי  חמשת  את  התורה, 
ולימד  עד דברים, ובמשך ארבעים שנה הסביר 
אותה את העם. יחד עם התורה הוא העניק לבני 
לדרוש  ניתן  לפיהם  כללים  רשימה של  ישראל 
והסבריו  אלו  כללים  בסיס  על  בתורה.  ולחדש 
יותר התורה  של משה רבינו, התפתחה מאוחר 
התלמוד  המשנה,  את  שכללה  פה  שבעלה 
מתחדשים  כללים  אותם  בסיס  ועל  וההלכה, 

פסקי הלכה עד היום הזה.

מושגת  אינה  והיא  נבואה  אינה  התורה 
כדי  לנו  נתונה  היא  להיפך,  רוחנית.  בהתגלות 
שננתח, נלבן, ונחדש בה על פי הבנתנו ושכלנו, 

זוהי הסיבה שקיבלנו אותה במתן תורה.

תורה,  של  בהקשר  'חידוש'  המילה  עכשיו, 
תורה'  'חידושי  המושג  לגמרי.  אחרת  נשמעת 
הוא מושג שמלווה את התורה למן נתינתה ועד 
היום, ו'מחברת חידושים' היא חלק מציוד אישי 
של כל בן ישיבה. האם חידושי תורה סותרים את 
'אין לה לא גרעון ולא תוספת'?  דברי הרמב"ם 
ודאי שלא, כיוון שזהו אופייה ודרך לימודה של 
התורה שהיו  חידושי  אמרנו שכל  וכבר  התורה 
בהר- משה  שקיבל  בתורה  נכללו  כבר  ושיהיו, 

סיני.

כך ניתן להסביר גם את דברי המדרש 'תורה 
חדשה מאתי תצא'. משיח יגלה חידושי תורה כה 
נפלאים עד שלגבי התורה שהכרנו עד היום הם 
ישמעו כמו תורה חדשה, אולם גם חידושים אלו 
מהווים  אינם  הם  ולכן  סיני.  בהר  למשה  ניתנו 
תהא  לא  התורה  'זאת  של  לעיקרון  סתירה 

מוחלפת'.

'חידושי תורה' המתגלים  בין  ההבדל היחיד 
בגאולה,  ה'תורה חדשה' שתתגלה  לבין  בימינו 
בסיני.  שניתנה  בתורה  ההצפנה  ברמת  הוא 
בניגוד לחידושי התורה המתגלים על ידי גדולי 
של  התורה  חידושי  הגלות,  במהלך  ישראל 
הגלות  בזמן  אנוש  לבינת  מעבר  הם  המשיח, 
הרמב"ם  שכדברי  למשיח  רק  יתגלו  הם  ולכן 
יותר  גדול  וחכם  למשה  קרוב  גדול  נביא  יהיה 
ולהסביר  ללמד  יצליח  בחכמתו  והוא  משלמה. 
אותם לעם ישראל, משום שגם הם יהפכו להיות 
כדברי הרמב"ם 'חכמים גדולים ויודעים דברים 

הסתומים'.

בביטוי  משתמש  שהמדרש  הסיבה  זאת 
תצא  שהיא  משום  תינתן.  ולא  תצא'.  'מאתי 
במובן של תצא לאור ותתגלה מתוך התורה על 

ידי ה' – למשיח.

תורה  חידושי  בנבואה  יקבל  משיח  לסיכום, 
שניתנה  בתורה  כלולים  היו  שאמנם  מופלאים 
כ'תורה  יחשבו  הם  עוצמתם  מפאת  אך  בסיני, 
למשיח  בנבואה  ימסרו  אלו  חידושים  חדשה'. 

והוא בחכמתו ילמד אותה את עם ישראל.

עכשיו נשאר לנו רק להסביר את שחיטת שור 
הבר בידי הלויתן. אמנם ההיתר לאכול משחיטה 
תהיה  לא  זו  אולם  שעה.  הוראת  אכן  יהיה  זו 
הוראת שעה רגילה, כזו שיכולה להינתן על ידי 
שתתגלה  מיוחדת  שעה  הוראת  אלא  נביא.  כל 
מן  כחלק  בעצמו  הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על 

ה'תורה חדשה' שיקבל המשיח.

מעובד מתוך שיחת יום ב' של חג השבועות תשנ"א
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רגל חג השבועות יום הסתלקותו ל 
של הבעש"ט הקדוש, נספר על 
לפני  לא  תנועות',  'שלש  ניגון 
שנסקור את הקשר שבין עולם 
הניגון לעולם החסידות, קשר שמתחיל מתקופתו 

של רבי ישראל בעל שם טוב.

נושא הניגונים היה מפותח מאוד בעם ישראל, 
בימי קדם הצטיין עמנו בשירתו וברגש המוסיקלי 
המפותח שלו, שהודחק בצוק העיתים של הגלות. 
בטבע  הראשונות  בשנותיו  שחי  טוב  שם  הבעל 
זמרת  את  חש  ובשדות,  בעמקים  ההרים,  בין 
נגינה אשר כתב הבורא.  כתווי  היקום שנשמעה 
הבעש"ט,  שאל  לבורא",  מזמר  העולם  כל  "אם 
היהודי, שהרי נשמתו  גם  זאת  יעשה  לא  "מדוע 
כך  בוראה".  אל  טבעי  באופן  להתעורר  עשויה 
היהודי  הנגינה  עולם  את  מחדש  הבעש"ט  פתח 

ותלמידיו אחריו.

הוא הפיח רוח חיים בתפילה בצרפו אליה את 
השירה וציווה על הש"ץ להאריך בניגונים. הניגון 
שימש לו אמצעי לחדור לנפש ולזהות את מהותו 

של המנגן.

איכרי אוקראינה ספרו שהבעש"ט היה מתפלל 
היה  וקולו  ובשדות,  ביערות  כיפת השמים  תחת 
כל כך ערב עד שבשעת שירתו היו ציפורי היער 

מתכנסות מעל ראשו ושרות יחד אתו.

ידה  על  החסידות.  לנשמת  הייתה  הזמרה 
כדי  עד  לדבקות  ומגיע  קונו  אל  החסיד  מדבק 
ישראל  כך חדרה השירה לעם  ביטול הגשמיות. 

ועוררה את כוחותיו הרדומים בגלות המרה. 

ניגון 'שלש תנועות' מאחד שלוש דורות בניגון 
לבעל-שם- מיוחסת  הראשונה  התנועה  אחד. 
טוב, השניה למגיד ממעזריטש והשלישית הוסיף 
דומות  הניגון  תנועות  שלושת  הזקן.  אדמו"ר 
מאוד זו לזו, אך בכל תנועה נוספת מתחזק הקול 

ומתגברת ההתלהבות.

מצווה  אותם  מהניגונים  אחד  הוא  זה  ניגון 
הרבי מלך המשיח לנגן מידי פעם בהתוועדויותיו. 
ר' יוסף גולדשטיין ז"ל, שזכה בצעירותו להסתופף 
בצילו של הרבי הריי"צ ב-770 מתאר: "מחזה שלא 
ימוש מזכרוני, אירע בחג השבועות תש"ב )1942(: 
הרבי הריי"צ ביקש לנגן את ניגון 'ג' תנועות' ותוך 
כדי הניגון התרומם לפתע מכיסא תמך את עצמו 
קמו  רגע  באותו  ונעמד.  הקדושות,  ידיו  בשתי 

כולם ונעמדו כמסומרים על מקומותיהם. 

הרבי,  של  השולחן  ליד  עמדתי  רגע  באותו 
בדיוק מול הרבי. הרבי עמד עם עיניים עצומות 
וניגן יחד עם הקהל, כשדמעות זולגות מעיניו. זה 
היה מחזה נורא הוד שאין לי מילים לתאר אותו. 
והתיישב.  לנגן  הרבי  הפסיק  דקות  כמה  לאחר 
בציפייה  מוחלט,  שקט  והיה  התיישבו,  כולם 
כזה  ראו  לא  פעם  אף  כי  לשמוע מהרבי משהו, 
מחזה שמיימי. הרבי פתח את עיניו, הביט על כל 
אחד מהנוכחים, ואמר: זה שעמדתי בשעת הניגון, 
שם  הבעל  האורחים  שלושת  של  לכבודם  היה 

טוב, המגיד ממעזריטש והאדמו"ר הזקן. 

ולרועינו  העשירית  לשירה  במהרה  שנזכה 
הנאמנים בגאולה האמיתית והשלימה.

מושקי ליפסקר ואפרת צור

שלשה דורות בניגון אחד
 סיפורו של ניגון שמתחיל אצל הבעל שם טוב,

 ממשיך עם המגיד ומסתיים אצל אדמו"ר הזקן 

בת המלך ואם המלך

בזכות נשים
ורד הילית ביטון

האישה 
ששמרה 

אמונים לבעלה 
הראשון ולא 
נגעה בבעלה 

השני, ואם 
המלך שהעירה 
את בנה המלך 

במכות  // 
סיפורן של 
נשות דוד 

המלך מיכל 
בת שאול 
ובת שבע 
אם שלמה 
// צאינה 

וראינה בנות 
ציון בעטרה 
שעיטרה לו 

אימו

יום ה  השבועות,  לחג  בקשר  שבוע, 
פטירתו של דוד המלך, נמשיך לספר 
על נשותיו של דוד, והפעם מיכל בת 

שאול ובת שבע. 

מיכל בת שאול
ואשתו  המלך,  שאול  של  הקטנה  בתו  היתה  מיכל 
הראשונה של דוד המלך. סיפורה מוזכר בספר שמואל א', 
מארבע  אחת  הייתה  כאביגיל  מיכל  שגם  מספר  המדרש 

נשים יפהפיות שהיו בעולם. 

את  לתת  אביה  להבטחת  בהתאם  לדוד  נישאה  מיכל 
שעינו  הפלישתי. שאול  הענק  גוליית  את  שיכה  למי  ביתו 
החלה להיות צרה בדוד ניסה לחמוק מקיום הבטחתו ושלח 
את דוד למשימות התאבדות בקרב הפלישתים בתקווה כי 

ימות בקרב, אך נאלץ לעמוד בדיבורו לאחר 
שדוד עמד בכל המשימות.

בין שאול לדוד המשיכו  כאשר היחסים 
להידרדר, עמדה מיכל לימין בעלה והצילה 
תוך  מתחוכמת  בתחבולה  ממוות  אותו 
של  בריחתו  לאחר  מבוטל.  לא  אישי  סיכון 
בארמון  לבד  מיכל  נותרה  דוד מפני שאול, 
המלוכה, ואביה העמיד בית דין שביטל את 
נישואיה לדוד, )לפי דעה אחרת הכריח את 
דוד לתת לה גט( כפה עליה להינשא בשנית 

לפלטי בן ליש. 

עליו  שגם  ליש,  בן  ופלטי  מיכל  אולם 
לדוד.  אמונים  שמרו  הללו,  הנישואין  נכפו 
הגמרא מספרת שהוא נעץ חרב במיטתו בינו 
לבינה ונמנע מלגעת בה כל ימי 'נישואיהם'. 

דוד,  אל  מיכל  שבה  שאול,  מות  לאחר 
דוד  אל  פלטי  אותה  ליווה  אצילי  בצעד 
להיפרד  נאלץ  שהוא  כך  על  בוכה  כשהוא 

ממנה.

שמח  ה',  ברית  ארון  ועמו  מהמלחמה  דוד  שב  כאשר 
שמחה גדולה אותה ורקד לפני הארון. מיכל המלכה שראתה 
לו  בזה  האדם,  כאחד  ומכרכר  מפזז  בעלה  את  מהחלון 
בליבה ואף ביטאה את מורת רוחה בפני דוד וטענה שאביה 
לא היה נוהג כך. בתגובה ענה לה דוד: "וכי לפני מלך בשר 
ודם שחקתי? והלא לפני מלך מלכי המלכים שחקתי... בית 
ואני  כבוד שמים,  ומניחים  עצמן  כבוד  היו מבקשים  אביך 
איני עושה כן, אלא מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמים". 

לפי המדרש, מיכל נענשה והפכה לעקרה עד יום מותה.

חז"ל חלוקים בשאלה האם היו לה ילדים. לדעה אחת 
היו לה ילדים לפני אותו מקרה, לדעה אחרת, ילדה בן ביום 
מותה, לדעה שלישית, היא גידלה את בניה של מירב אחותה 

הבכורה שמתה בצעירותה.

בת שבע נכדתו של אחיתופל
ונכדתו של אחיתופל,  בת שבע הייתה בתו של אליעם 
יועצו הבוגדני של דוד המלך. הייתה נשואה לאוריה החתי, 
שהיה מגיבורי דוד המלך. על פי חז"ל בגמרא ובזוהר, ידע 

דוד המלך ברוח קודשו כי בת שבע מיועדת לו עוד מששת 
ימי בראשית, ושדרכה ייוולד מלך המשיח, ושלח את בעלה 

לקרב כדי שיוכל להינשא לה. 

לבת שבע ודוד היו ארבעה ילדים: שלמה, שמעא, שובב 
ונתן. דוד נשבע לבת שבע ששלמה בנה ימלוך תחתיו. על 
מהסיפור  ללמוד  ניתן  המלך',  כ'אם  המשמעותי  תפקידה 
הבא שמספר המדרש על הפסוק "ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְבּנֹות ִצּיֹון 
ּוְביֹום  ֲחֻתָנּתֹו  ְבּיֹום  ִאּמֹו  ּלֹו  ֶשִׁעְטָּרה  ָבֲּעָטָרה  ְשֹׁלמֹה  ַבֶּמֶּלְך 

ִשְׂמַחת ִלּבֹו". 

על פי המדרש, קבע שלמה את יום חתונתו לבת פרעה 
הלך  הלילה,  כל  שחגגו  אחרי  המקדש.  בית  חנוכת  ביום 
שלמה לישון עם מפתחות המקדש תחת ראשו. בת פרעה 
היו  עליה  כהה  פרוכת  מועד  מבעוד  התקרה  על  תלתה 
רקומים כוכבי זהב, וכך בכל פעם שפקח שלמה את עיניו 

חשב שעדיין לילה וחזר לישון.

היום  עבודת  את  להתחיל  כבר  שרצו  והעם  הכהנים 
במקדש המתינו מחוץ לארמון כשהם אובדי עצות, כשהבינה 
בת שבע שהם מחכים ששלמה יקום, נכנסה לחדרו, נטלה 

את נעלה והכתה אותו עד שקם. 

על  חיל'  'אשת  את  כתב  המלך  המדרש, שלמה  לדברי 
בהקדמתו  הזה  למקרה  בדיוק  מכוון  והוא  שבע,  בת  אמו 
ל'אשת חיל' בספר משלי כאשר הוא מספר על אם המלך 
המייסרת את בנה ומוכיחה אותו שלא ראוי למלך לשתות 

יין: 

"ִּדְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך ַמָּׂשא ֲאֶׁשר ִיְּסַרּתּו ִאּמֹו: "ַמה ְּבִרי ּוַמה 
ַּבר ִּבְטִני ּוֶמה ַּבר ְנָדָרי, ַאל ִּתֵּתן ַלָּנִׁשים ֵחיֶלָך ּוְדָרֶכיָך ַלְמחֹות 
ְמָלִכין, ַאל ַלְמָלִכים ְלמֹוֵאל ַאל ַלְמָלִכים ְׁשתֹו ָיִין ּוְלרֹוְזִנים ֵאי 
ֵׁשָכר, ֶּפן ִיְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכח ְמֻחָּקק ִויַׁשֶּנה ִּדין ָּכל ְּבֵני עִֹני, ְּתנּו ֵׁשָכר 
ִיְזָּכר  ֹלא  ַוֲעָמלֹו  ִריׁשֹו  ְוִיְׁשַּכח  ִיְׁשֶּתה  ָנֶפׁש.  ְלָמֵרי  ְוַיִין  ְלאֹוֵבד 
עֹוד: ְּפַתח ִּפיָך ְלִאֵּלם ֶאל ִּדין ָּכל ְּבֵני ֲחלֹוף, ְּפַתח ִּפיָך ְׁשָפט 
ִיְמָצא  ִמי  ַחִיל  "ֵאֶׁשת  מתחיל:  ומיד  ְוֶאְביֹון:"  ָעִני  ְוִדין  ֶצֶדק 

ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה"

 לעילוי נשמת אימי מורתי רחל בת לונה 
ולרפואת יוסף חיים שמואל בן מרים

בתמונה: בית מקדש 
 הראשון. 

באדיבות: מכון המקדש

מה סופרים?
פרשתנו ה' מצווה את משה ב 

ישראל.  עם  את  לספור 
את  לספור  צריך  ה'  למה 

עם ישראל? הרי הוא יודע הכל!

ה' לא סופר את עם ישראל כדי לדעת 
כמה יהודים יש, רש"י מפרש שהספירה 
אוהב  הוא  כמה  לנו  להראות  כדי  באה 

אותנו.

 כמו שסופרים כל רגע דבר שחשוב 
איך  אבל  אותו.  אוהבים  ושאנחנו  לנו 
אחד  כל  הרי  כולם?  את  ככה  סופרים 

שונה.

וגם  גדולים,  רבנים  יש  בין הנספרים 
יודעים  לא  שאפילו  כאלה  יש  להיפך, 
יש  פחות,  ויש  חכמים  יש  וכתוב.  קרוא 

מוכשרים ויש ביישנים. אין סוף שוני.

אך  שיטחית,  בראיה  נכון  השוני  אכן 
ברגע שניכנס פנימה נראה שכל אלו הם 
מעידים  ואינם  בלבד  חיצוניים  שינויים 

על המהות של האדם.

של  חלקים  שאנחנו  לדעת  עלינו 
וריאציות  אלוקות שהתלבשה בכל מיני 
כולנו  במהות  אבל  שונות.  ותחפושות 
לכן  שווים.  כולנו  אלוקות,  של  חלקים 
זה לא משנה כמה צדיקים יהיו התשעה 
שרוצים להתפלל עד שלא נוסף עליהם 

עוד יהודי הם לא מניין!

יהודי  להיות  יכול  הזה  והיהודי   
יודע  שאינו  או  התפלל  לא  שמעולם 

בכלל מה היא תפילה...

ששים  יש  תבות:  ראשי  זה  ישראל- 
רבוא אותיות לתורה

בספר התורה ישנם 600 אלף אותיות, 
בעם  כלליות  נשמות  אלף   600 כנגד 
ישראל. אותן נשמות שקיבלו את התורה 
הוא  יהודי  כל  בעצם  סיני.  הר  במעמד 
אות  שחסרה  ברגע  התורה.  בספר  אות 
לא  ממש  וזה  פסול!  הספר  כל  בספר 

משנה איזו אות חסרה...

כאשר כל היהודים מתחברים יחד, כל 
האותיות של ספר התורה מתחברות יחד 
וכך ניתן לקבל את התורה הקדושה. רק 
כך יכולה לשרות על עם ישראל השכינה!

עלינו להבין שכולנו ספר תורה אחד! 
ועלינו לא להתפעל משינויים חיצוניים, 
אלא רק להתמקד בראיה פנימית ראיה 
מליובאוויטש  שהרבי  כפי  המהות,  של 
יהודי  כל  רואה  שהוא  עצמו  על  העיד 

כיהלום!

פרטית
גאולה

סיון פרץ

)למישהו( ל  פנות 
אומר לתת  זה  מקום, 
לבנות  הזדמנות 
לו  להרשות  מאפשרת,  סביבה 
להתבטא, שזה בעצם להרשות לו 
להיות בעל משמעות, להיות יכול,  

ובעצם להתקיים.  

שלך.  ההורות  ועל  שלך  הזוגיות  על  תחשבי 
לפנות מקום, זה להרגיש מספיק גדול ועשיר, עד 
שבסדר וקיים ובטוח לך גם להתכווץ קצת )אולי 
לשתוק לרגע(, כדי שלשני תהיה אפשרות )מקום 
פנוי( להתקיים בו. כלומר לחשוב בעצמו, לעשות, 
לטעות, לומר, להחליט גם כשאת יכולה או יודעת 

בטוח יותר טוב.

שיעורי  את  להכין  לא  למשל: 
מאפשרים  ככה  במקומו.  הבית 
ואפילו  להתהוות  לאינדיוידואל 
למי  דומים  נהיים  וככה  לגדול. 
שהצטנע,  הגדול,  באורו  שצימצם 

לתכלית הרחומה הזאת בדיוק.

אמר  לבדו"  האדם  היות  טוב  "לא 
בורא העולם בכבודו ובעצמו זמן קצר לפני שהוא 
זה כאשר  היה  בעולם.  יזם את השידוך הראשון 
לאחר-מכן  קצר  זמן  יחידי,  נוצר  הראשון  אדם 
הזוג  את  הרכיבו  הם  אדם  עם  ויחד  חוה  נוצרה 

הראשון.

הכותבת היא מטפלת זוגית ומשפחתית ועו"ס 
היחידה לטיפול בהתמכרויות, לוד

לפנות מקום

עטרת
בעלה

ברכה שאולי
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ם, אומה –  היא קבוצה בעלת תודעת זהות ושייכות משותפת, ולעיתים אף ע 
שואפת לריבונות. במקרה של עם ישראל המכנה המשותף הוא בחירתו 

של השם לתת לנו את התורה ומצוותיה.

השאלה שלי, היא מהו הדבק שמדביק את כל חלקי העם לאורך כל 
כך הרבה דורות?!

את התשובה מצאתי בפרשתנו, פרשת במדבר. בראש חודש אייר בשנה השנית לצאתנו 
ממצרים, שם השם מנה שוב את בניו )פס' ב( "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחות, 

לבית אבותם..."

את מי סופרים? את עדת בני ישראל. 

איך??  לבית אבותם- לפי השיוך לשבט, לפי האב. 

ובהמשך כתוב )יח( ..."ויתיילדו על משפחותם..." וכשסיימו את המניין נכתב: "לבני )שם 
השבט והמספר( תולדותם למשפחותם".

אז איפה נמצא הכוח של הקבוצה הגדולה?! דווקא בקבוצה הכי קטנה – במשפחה!

משפחה זה כוח, הכוח לפעול בעולם מתחיל שם. ביחידה הקטנה הזו נזרעות התפיסות, 
האמונות, ההתחלה של החיבורים שיהיו בהמשך החיים. לא בכדי כתב שלמה המלך: "שמע 

בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אימך" )משלי( 

וכך מבהיר למי ניתנו התפקיד והאחריות לחיבור למסורת, למהות של העם !!

תתבוננה, עם שלם תלוי באבא ואמא!

אי אפשר לזרוק את האחריות על מישהו אחר. להורים ניתנה הסמכות והאחריות להעביר 
את לפיד המסורת. וללא מסורת אין דבק, כל אחד לעצמו, וללא הגשמת יעודה של הנשמה 

על ידי החיבור לכלל.

הרכבן,  את  משנות  משפחה  יחידות  הרבה  כך  כשכל  שכזו,  מאתגרת  בתקופה  דווקא 
עדיין, בכל תא או חלק של תא משפחתי, החובה והאחריות למען כלל עם ישראל – לחבר 
למסורת, לייחוד שלנו כיהודים – על ידי חינוך להתבוננות בארוע המכונן ביותר עלי אדמות, 

של מתן תורה, ולחגוג את המתנה שזכינו בה. 

התורה היא ביטוי האהבה הכי נעלה שיש לבורא לבני האדם, כי נותנת לו את הכלים 
להתרומם ולהתקרב אליו יתברך, בלי הגבלה. סולמות התורה הם אינסופיים, כמו הבורא 

יתברך!

השני,  המעגל  דרך  עוברים  לעם  לחיבור  בדרך   ! גרעינית  משפחה  מספיק  לא  זה  אך 
השבט. שם מתנסים בעוד חיבורים. ועדיין מוגנים ברשת עדינה של חוטי אהבה וקירבה. 
מרגש לראות עד כמה הרבי מדגיש את קירבת הדם שיש לו עם המשוררת הנפלאה זלדה 
בת דודתו. במכתביו אלי'ה תמיד ציין את הקשר המשפחתי "שארת בשרי מרת זלדה תחי', 
ברכה ושלום" וגם "בן דודה המאחל כל טוב". הרבי מציין את סוג הקרבה ומחזק את הקשר 

כל השנים. 

בשבט, רב השוני בין הפרטים, למרות ששייכים לענפי המשפחה. חיבור לשבט הוא עוד 
כוח בנפש להרגיש קירבה, גם במעגלים מתרחבים. לקבל את האחר, זו משימה פחות קלה, 

אך עדיין מוחזקת במעטפת הקירבה.

וכשנפגשים עם שאר חלקי העם, נפגשים עם כל מה שגדלנו עליו: שייכות לארץ וחיבור 
לזולת, למרות הפערים והסגנונות שכל כך שונים, שמאיימים להפריד, חס ושלום, ביננו. 

רבי שמעון בר יוחאי אומר ש"גדול השלום, שכל הברכות כלולות בו". ברכת השם היא 
כשיש שלום ביננו, כי השכינה שורה בעם רק בזכות השלום, ככתוב: "ואתה שלום וביתך 

שלום וכל אשר לך שלום. ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום".

דורות  לגידול  טובים,  ומעשים  מצוות  תורה  בית של  עד,  עדי  לבניין  תזכה  שכל אחת 
מבורכים שיתחברו לעם חזק עד ביאת משיח, תיכף ומיד ממש!

מקורות: "הרבי שלי" נשים מספרות, סידור תהילת ה'

לעילוי נשמת אמי מורתי היקרה מרת אילנה רגינה ז"ל 

שבט אחים )גם( יחד!

יפעת עוזגאולה בפרשה

 מצרכים לבלילה:
 2 מתכון
 7 ביצים

 כוס וחצי קמח )כוס חד פעמית(
 1 סוכר וניל

 4 כפות שמן
 כוס סוכר

 2 כפות מיץ לימון

אופן ההכנה:
בקערה אחת מקציפים את החלבונים 

עם הסוכר וסוכר וניל, ובקערה שניה 

מערבבים את החלמונים עם השמן והמיץ 
לימון. 

מקפלים בצורת מעטפה את הכל ביחד 
ואופים בחום של 180 מעלות.

אחרי שנאפה, מקררים קצת את העוגה, 
חותכים באמצע ומורחים ריבה וחצי 

מהקצפת חלבית )קצפת חלבית + 2 
כפות סוכר(.

שמים את החצי של העוגה כמו סנדוויץ 
ומורחים את שאר הקצפת על כל העוגה 

ניתן לפזר מעל אגוזים מסוכרים.
מזל טוב :(

בהתוועדות יום הולדת שעשינו 
השבוע על חוף הים בהרצליה 

הפתיעה אמא של נחמי ורות, גב' 

גילה מעטוף עם עוגת יומולדת 

שהייתה לא רק יפה, אלא גם 

טעימה להפליא. כמובל שביקשנו 

מיד את המתכון והוא מוגש לכן כאן 

לכבוד חג השבועות יום ההולדת 

של עם ישראל

היום יום הולדת לעם ישראל

טועמיה

עד מהרה הוא הפך להיות הדמות המרכזית בקהילה 
שהדריך, עודד וחיזק את כל יהודי האזור.

לייב,  צבי  ר'  עם  לפגישתו  שעד  הצעיר,  פשטר 
אומרת  תמיד  הייתה  שאמו  היה  חב"ד  על  שידע  כל 
שחב"ד הם 'פיינע מענטש'ן', גילה לפתע עולם חדש 
ר' צבי לייב ראה שהעלם הצעיר נמשך לצד  ומרתק. 
אותו  לקחת  ודאג  החסידות  של  והעמוק  השכלי 
לביקור באוברוויליה. שם באוברוויליה, התרכזו כמה 
וניהלו  מרוסיה  שהיגרו  החסידים  מזקני  משפחות 

קהילה חסידית קטנה ואוטנטית.

ר' פנחס הפך לאורח קבוע בהתוועדויות והתקבל 
על ידי החסידים בחום ובאהבה. שעות על גבי שעות 
לשאלותיו  בנחת  שהקשיבו  החסידים  זקני  עם  ישב 
את  הימים.  באותם  תהיותיו  את  לאחת  אחת  ופתרו 
הרב  איידלמן.  לייב  אריה  מר'  קיבל  השפעתו  עיקר 
איידלמן שימש עבורו דוגמא ומופת לחסיד בעל צורה, 
ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש. הצורה  משרידי 
והוא ראה בו  ניצב בתפילה שבתה את ליבו  בה היה 

את מורו ורבו הרוחני. 

אהבת ישראל אמיתית
קרוב לעשר שנים עשה פשטר הצעיר במחיצת זקני 
בקרבת  דירה  שוכר  היה  הקיץ  בחופשות  החסידים. 
מהאווירה  גם  להתבשם  יכל  כך  בברונואה.  הישיבה 
ובמיוחד  כבליובאוויטש',  'על-דרך  של  המיוחדת 
במשך  נעמנוב.  ניסן  הרב  המשפיע  של  משיעוריו 
השנים הללו למד הרב פשטר תפילה חסידית מה היא, 
התוועדות ושמחה חסידית בטהרתה וחווה על בשרו 

אהבת ישראל אמתית.

"הדבר החשוב ביותר בשליחות הוא אהבת ישראל". 
ל'בית משיח', "שליח  אמר בזמנו הרב פשטר בראיון 
בפרט,  ישראל  ואוהב  בכלל,  אדם  אוהב  להיות  צריך 

כדי לקרב יהודי, אתה חייב לחיות ולהיות חדור 
בפרק ל"ב. באחת היחידויות אמר לי הרבי: 'צריך 
הבעש"ט  של  הידוע  הפתגם  את  תמיד  לזכור 
'הקב"ה אוהב כל אחד ואחד מישראל לאין ערוך 
יחידם שנולד להם  זקנים לבנם  מאהבת הורים 

לעת זקנתם'". 

חייב  אתה  שני,  יהודי  מול  עומד  "כשאתה 
לאהוב אותו באמת, אם לא, זה פשוט לא עובד. 
באמת,  אחר  אדם  לאהוב  מסוגל  שלא  אדם  בן 
וכל הזמן מרוכז בעצמו, גם אם יהיה חכם גדול 
ונואם מוכשר, לא יוכל לפעול על הזולת באמת".  

ה'גרופ' של פשטר
אחד הדברים שנחקקו עמוק בנפשו משהותו 
בצלם של זקני החסידים, היה הדאגה הרוחנית 
מתחיל  פשטר  הרב  עצמו  מצא  כך  לזולת. 
דיוק  ברחוב  הכנסת  בבית  חסידות  סדר  לארגן 
5 בו התפללו הוא, אביו, סבו וסב סבו שאף נהג 

למסור שם שיעורים.

סביב סדר החסידות שהתקיים בבית הכנסת 
החל להתקבץ גרעין קטן של מקורבים. כשנודע 
מולע  ר'  סביב  דומה  גרעין  מתאסף  שבפריז  לו 
שיתוף  מיד  נוצר  בחור,  עדיין  אז  שהיה  אזימוב 
אגודת  צעירי  סניף  לראשונה  נוסד  וכך  פעולה 

חב"ד בפריז.

נוצר  שוב  ושם  אורלי  לעיר  עבר  פנחס  ר' 
להקים  פעל  הוא  מקורבים.  של  גרעין  סביבו 
תלמודי תורה בהם למדו פעמיים בשבוע ילדים 
מסר  במקבל  העממיים.  הספר  מבתי  יהודיים 
הרב פשטר שיעורים והרצאות בכל רחבי העיר. 
ולשיעוריו  בחסד,  כמרצה  התגלה  פשטר  הרב 
נהרו צעירים מכל רחבי העיר. רבים מהם החלו 
לראות ברב פשטר את מורם הרוחני והרב פשטר 

מצדו דאג להם והדריך אותם על כל צעד ושעל 
דאג  הוא  ומצוות.  בתורה  שלהם  בהתקדמות 
לקחת אותם לרבי על בסיס קבוע ולתרגם להם 
להיווצר  החלה  כך  הרבי.  של  ההתוועדויות  את 
קהילה של צעירים, בעלי תשובה הקשורים לרבי 

בחבלים עבותות של אהבה.

אמון וקירובים
הרב פשטר זכה לקירובים מופלאים ויחידויות 
"בתשל"ו  משיח:  לבית  בריאיון  סיפר  כך  רבות. 
המזכיר  ביחידות.  דקות   55 אותי  החזיק  הרבי 
דפק על הדלת כל כמה דקות, אבל הרבי דיבר 
ודיבר ולא נתן לי ללכת. באותה יחידות קיבלתי 
לחיי  בנוגע  ועצות  הדרכות  מאוד  הרבה  מהרבי 

האישיים ובנוגע לשליחות.

נבואיים  דברים  לי  אמר  הרבי  השאר  "בין 
לדעת  צריכים  "אתם  אז:  לי  אמר  הרבי  ממש. 
לא  שליובאוויטש  רק  לא  לתחרות,  שבנוגע 
מחפשת  ליובאוויטש  אלא  מתחרות,  מפחדת 
תחרות וליובאוויטש יוצרת תחרות. ואתם תראו, 
שבפריז ובצרפת כולם יעשו מבצעים כמונו", ואז 
צרפת  של  הרבנים  ראשי  שמות  את  פרט  הרבי 
באותם הימים ואמר לי: "אתם תראו שגוגנהיים 
מבצעים,  יעשה  ורוטנברג  מבצעים,  יעשה 
יעשה  והקונסיסטואר*  מבצעים  יעשה  וׁשּוְׁשַנה 
מבצעים. אתם תראו את כל הרבנים האלו עושים 
מבצעים, ולא רק שאנחנו לא נקנא, אנחנו נחפש 

את זה", אמר הרבי. 

מקביל  ממלכתי,  מוסד  )*קונסיסטואר, 
על  המדינה  מטעם  האחראי  הראשית,  לרבנות 
ניהול עניני היהדות בצרפת. הקונסיסטואר נוסד 
של  ל'חילון'  להביא  במטרה  נפוליאון  על-ידי 

היהדות הדתית מבפנים( 

ניתן  כלפיו,  הרבי  שרכש  האמון  מידת  על 
ללמוד מהסיפור הבא שסיפר לאותו ראיון בבית 
משיח: "כאשר עבודתי בהפצת המעיינות החלה 
להתגבר, היו כאלו שדאגו לתת לי את התחושה 
והרבי  לרבי,  כתבתי  לי.  לא  בשטח  פועל  שאני 
פרטי:  מכתב  בסיום  קדשו  יד  בכתב  הוסיף 
והמעיינות  היהדות  בהפצת  הצלחה  "בברכת 
שאלתו(  ולפלא  בזה  ימשיך  )שבודאי  בפרט, 

ובפרט בשיעורים החדשים שמזכיר"

עבור  אולם  ברור,  המענה  היה  עבורי 
המערערים על פעילותי, הפרשה טרם באה על 
בעצמי  לנסוע  שהחלטתי  עד  היה  כך  סיומה. 

ולשמוע את הדברים מפי הרבי ישירות. 

אליהו  בנימין  הרב  עדכן  בואי,  קודם  עוד 
גורודצקי מי שהיה בא כוחו של הרבי בצרפת, על 
ליחידות  וכשנכנסתי  פעילותי.  סביב  המתרחש 
יהודיות  נשמות  מספיק  "ישנן  הרבי:  לי  אמר 
ועבור אחרים. עליך לפתוח מוסד  בפריז עבורך 
המקום  אם  הפעולות  על  לכאן  ותודיע  משלך, 
למקום  לעבור  תראה  קטן,  יהיה  הכנסת  בבית 

גדול יותר".

ואמרתי  הרבי  של  מהתשובה  הופתעתי  אני 
מיד  השיב  הרבי  בפאריז,  לי  יאמינו  שלא  לרבי 

בקול נחרץ: "תקבל זאת בכתב".

מהרבי  קיבלתי  לפריז  שובי  טרם  עוד  ואכן, 
מכתב ארוך בו מבאר הרבי כי פעולותיי צריכות 
להיות אוטונומיה נפרדת. הבנתי שהרבי מעוניין 
שפעולותיי יעשו במסגרת מוסד רשמי ועם זאת 
לרבי. כשחזרתי  ישירות  וכפוף  אוטונומי  שיהיה 
לפריז פתחתי את 'הדר התורה' וכתבתי לרבי דוח 
התקדמות  ועל  שנרשמו  התלמידים  על  מפורט 

בתורה ומצוות". 

המשך מעמוד 7 / הרב פשטר

גילה מעטוף



לזכות ולרפואת: 
ישי מאיר בן נצרת
אביגיל בן נעימה

*
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה

*
חניתה בת חיה אילנה

חיה אילנה בת אנקה חנה
*

חיים דקל בן ורד
*

שמואל שמעון בן שרה
*

שמחה בת שונמית
*

דביר שניאור בן רחל נחמה
*

לרפואה שלמה תיכף ומיד בתוך 
שאר חולי ישראל

לזכות ולהצלחה: 
עמירם בן נצרת
ליאת בת אביגיל
 לכל הישועות

 דוד מנחם בן נצרת 
לזיווג הגון תיכף ומיד ממש

*
 אפרת יהודית שמחה

 בת שולמית 
להצלחה

*
יוסף ומיקה כהן ומשפחתם

*
מאיר גל וחיה מושקא ניצן

*
משפחת ורדי

*
תמיר מרדכי בן רחל 

לחזרה בתשובה שלמה 
והקמת בית יהודי טהור וקדוש

ולעילוי נשמת
 יוסף בן מיכאל 

ושולמית בת מרדכי
*

דניז ויקטוריה בת אברהם
*

 אלכסדר זישא אליעזר 
בן חיים דוד

*
מתתיה בן הרב אופיר ברדה

* 
הת' יהודה גואטה 

*
הילד עידו אביגל

תנצב"ה
"והקיצו ורננו שוכני עפר"

חרדות? פוסט טראומה? כעסים או דימוי עצמי נמוך? 

E.M.P הוא טיפול מהפכני המאפשר ריפוי של טראומות ורגשות 
 שליליים. באמצעות תזוזות עיניים מכוונות, קול ותחושה, 

ללא מגע בינאישי וללא צורך לחשוף את המקרה.

 הטיפול למבוגרים ולילדים מגיל 8 
אסור לסובלים מאפילפסיה

צלצלו עכשיו ותתחילו לחיות מחדש

058-7228770
תוצאות מדהימות מיד לאחר הטיפול!

עוצרים את הסבל בטיפול אחד!

הגיע זמן

ב"ה

גאולה בשטח חדשות מובילות

בנות אלעד מוזמנות

ימי שלישי בשעה 20:00
 אצל משפחת קמינקר

יהודה הנשיא 73 קומה מינוס 2

לפרטים נוספים: רעיה ברוק
052-3619213

שלנו א  החדשות  פינת  ת 
השבוע, אנחנו מתחילות 

דווקא מפינת הצעירות.

מלכות  הדבר  שיעור 
ומארגנת  שיזמה  לתיכוניסטיות 
תאוצה  ה'  ברוך  צובר  ברוק  רעיה 
פרשת  האחרונה,  ובשבת  יפה, 
במדבר מברכים חודש סיון, נערכה 
בבית  לתיכוניסטיות  אחדות  שבת 

ברוק  משפחת 
באלעד. 

ך  ל ה מ ב
נערכו  השבת 
התוועדויות  שתי 
וסוחפות,  גדולות 
בליל  הראשונה 
שי  הרב  עם  שבת, 
שהתוועד  אלאג'ני 
עם  באריכות 
ולמחרת  הבנות 
שוב  בצהריים 
הבנות  נאספו 
משותף  ללימוד 

של פרקי אבות וסדר ניגונים.

כפי שפורסם שבוע שעבר, ביום 
שיעור  חברות  יצאו  השבוע  שני 
הולדתן  יום  לכבוד  מלכות  הדבר 
השיעור,  ממשתתפות  שתיים  של 
מאחדת  הולדת  יום  להתוועדות 
ומגבשת שנערכה על חוף הים של 

הרצליה.

המצב  למרות 
החליטו  הנפיץ, 
לא  הן  כי  הבנות 
זכו  והן  מוותרות 
להתוועדות נפלאה 
תורה,  למתן  הכנה 
שנערכה עם לימוד 
ת  ו כ ל מ - ר ב ד ה
באווירה  השבועי 
ומיוחדת.   קסומה 
עשיר  בופה  עם 
מלא  במיוחד 

במעדני הגאולה.

 שיעור גאומ"ש
 לתיכוניסטיות


