
רשת ראה קוראיםפ
בר"ח אלול או בשבת מברכים

כך הקביעות תמיד
אשר על-כן, זה מעיד:

בין הפרשה לחודש יש קשר
לכאורה הפכיים אך יש מסר
"ראה אנכי נותן . . . ברכה",

מלמעלה למטה ניתנת ההמשכה

מאידך, הרמז הכלול
בראשי התיבות של אלול,

"אני לדודי" בתחילה,
עבודתנו, מלמטה למעלה.

יש יתרון בכל אחד מהאופנים,
השלמות האמיתית, כשהם חוברים

האדם, המוגבל ונמדד
עם הקב"ה, אחד!

עבודה זו שמעל למדידה והגבלה
שייכת רק לתקופת הגאולה

במיוחד באלול דשנת "נפלאות אראנו"
בנוסף ל"אחכה לו" למשיח צדקנו,

אחרי שכלו כבר כל הקיצים,
סיימו העבודה, כל הענינים,

ראו בגאולת הפרט והכלל מופתים,
במיוחד ברוסיה לגבי היהודים

עד שבימים האחרונים
התקיים כנוס השלוחים

במדינה ובמקומות המגורים
של רבותינו הנשיאים

כשהדגש והמטרה
הפצת התורה

כדי לזרז ולהבטיח

התגלות המשיח.

בשנה זו עצמה עומדים
בחודש התשובה והרחמים
כשהסה"כ החשבון בודאי

הוא עד מתי? עד מתי?

ואמנם בפרשתנו, ענין הברכה
בעיקר לגבי הגאולה ובשמחה

בעיני בשר אראנו - הנה משיח בא
ברוך הבא!, ברוך הבא!

לפועל נכריז בכל מקום ונפרסם
בדברים היוצאים מן הלב, שהשם

נותן לנו ברכה ובעיקר
ברכת הגאולה לעיני בשר

ויהי רצון שמהדיבורים
נזכה לראות מיד מעשים

עוד בשבת זו לגאולה בביהמ"ק
ע"י הרבי שליט"א מה"מ בפועל ממש.

"לאורך ההיסטוריה 
נשים תמיד היהודית

הובילו. אלוקים 
נתן לנשים יכולת להשפיע 

על נשים וגברים, 
ובידיהן הכוח לחולל 

שינוי לטובה בסביבתן"

בפניכן את העלון בעיצוב חדש ומאיר 
עינים. שיהיה זה הדבר האחרון כדי 

להביא את הגאולה בפועל ממש.

השבוע יוצא לדרך קמפיין התרמה 
למען הדפסת והפצת שיחות ה'דבר 

מלכות' זו ההזדמנות להשתתף בהפצת 
השיחות של הרבי ובמיוחד השיחות 

בענייני גאולה ומשיח שהן הדרך 
הישרה להביא לגאולה תיכף ומיד 

ממש
שבת שלום

המובילות

שמחות להגיש

דברמלכות
\\ ב. נחשון
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לגאולה ב"ה·גליון מס' 7·כ"ד מנחם-אב, תש"פ

ראה

"ראה אנכי נותן לפניכם 
היום ברכה", כל עניני 
ברכות, ולכל לראש 
הברכה העיקרית דגאולה 
האמיתית והשלימה – 
שלא מספיק ששומעים 
)ומבינים( ש"הנה זה 
)המלך המשיח( בא" , 
אלא צריכים לראותו בעיני 
בשר, ולא רק "אראנו" 
בלשון עתיד, אלא "ראה", 
בלשון הוה, ובלשון ציווי!

  | משיחת ש"פ ראה ה'תנש"א |
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גאולה
בפרשה

\\ נחמה דינה חביב

המתנה המופלאה 
שעה טובה ומוצלחת הגענו לשבת מברכים ב

חודש אלול. הרבי בשיחה האחרונה מדגיש 
את החיבור בין פרשת ראה לחודש אלול.

נראה שאין מעבר חד יותר בלוח השנה היהודי 
מחום יולי אוגוסט, מאווירת הקיץ עם החופשה 
תלמידי  והסליחות.  הרחמים  לחודש  והטיולים 
ספסל  אל  ישובו  התורה  ותלמודי  הישיבות 
הלימודים, קול השופר יהדהד מידי בוקר בבתי 
קום  להשכים  יחלו  רבות  ובקהילות  הכנסת 
לאמירת הסליחות. מטבע הדברים, חודש אלול, 
ישראל.  בעם  רוחנית  התעוררות  של  זמן  הוא 
יותר  פופולריים  להיות  הופכים  סליחות  סיורי 

ויותר וכולם מדברים על תשובה וחשבון נפש. 

משום מה, לעיתים קרובות, כאשר 
מדברים על תשובה והצורך לקיים 
להכות  הנוטים  יש  נפש,  חשבון 
שחושבים  חרדים  זולתם.  חזה  על 
שתשובה הוא עניין לשאינם שומרי 
ואנשי  פועלים  ומצוות,  תורה 
ל'טייקונים'  אותה  מפנים  עמל 
וקהלים  מגזרים  ולפוליטיקאים, 
לערוך  לזה  זה  מציעים  שונים 
והעיתונות  נוקב'  נפש  'חשבון 
מציעה זאת לכולם. אנחנו אומרים 

ל'אשמתם  ומתכוונים  בגדנו'  'אשמנו  בתפילה 
בגדתם'. 

בלי תירוצים
בכך אנו מפספסים את הרעיון הנשגב של חודש 
ביותר  הנפלאה  המתנה  היא  התשובה  אלול. 
שתחילה  מוסבר  בחסידות  מהבורא.  שקיבלנו 
הדין,  במידת  העולם  את  לברוא  הבורא  ביקש 
להתקיים,  יכול  העולם  שאין  ראה  הוא  אולם 
הביטויים  אחד  הרחמים.  מידת  את  בו  ושיתף 
של מידת הרחמים היא התשובה. היכולת לתקן, 
על  ולכפר  אחורה  הגלגל  את  להשיב  לנקות, 

חטאי העבר.

השנה  בלוח  האחרון  החודש  הוא  אלול  חודש 
היהודי. כמו בעל עסק העורך מאזן בסוף השנה 
הפיננסית, אנו נדרשים לעצור את מרוץ החיים, 
הבורא.  מול  בכנות  ולעמוד  פנימה  להתכנס 
כאן כבר אין תירוצים, רק אתה יודע היכן היית 
את  נתת  ומתי  להשתפר  עליך  במה  יותר,  יכול 

המקסימום שלך. 

בחודש אלול אנו מקבלים מלמעלה כח מיוחד 
לתשובה וקבלת החלטות טובות לעתיד, בזכות 
וההארה  עולם  בורא  של  המיוחדת  הקרבה 
המכונה  בעולם,  המאירה  הגבוהה  הרוחנית 

בקבלה 'הארת י"ג מידות הרחמים'.

המלך בשדה
המפורסם  במשל  זאת  מסביר  הזקן  אדמו"ר 
בעיר  מלכותו  ארמון  אל  ממסע  ששב  מלך  על 
הבירה. טרם כניסתו לעיר הגדולה, חולף המלך 
העיר.  את  המקיפים  והשדות  הכפרים  פני  על 
כששומעים זאת החקלאים ותושבי הכפרים הם 
והוא ברוב  ניגשים בהמוניהם אל המלך, בשדה 
פנים  בסבר  אותם  מקבל  חסדו 
יפות ומראה להם פנים שוחקות. 
המלך  כששב  זאת,  לעומת 
לא  שבעיר,  המלוכה  לארמון 
כל אחד יכול לפגוש במלך. שם 
שומרים,  בחומות,  מוקף  המלך 
ופגישה  ויועצים  משרתים 
אישורים  דורשת  המלך,  עם 

מיוחדים ומאמצים מרובים. 

שבו  לזמן  נמשל  אלול  חודש 
'יוצא  המלך בשדה. בורא עולם 
פנים  לנו  ומראה  יפות  פנים  בסבר  לקראתנו' 
האת  את  לרגע  שנעזוב  ממתין  הוא  שוחקות. 
פניו.  את  לחלות  וניגש  והטרקטור,  המחרשה 
שאנחנו.  כמו  גדול  בחיבוק  אותנו  יקבל  והוא 
מיובלים  צרובים,  עבודה,  בסרבלי  לבושים 
ומיוזעים. הוא יחייך אלינו חיוך גדול וישמע את 

כל תפילותינו ובקשותינו.

מלך רחמן
זוהי משמעתו של חודש אלול על פי החסידות. 
אין זה גורע מאווירת הרצינות והתשובה, אך יחד 
עם זאת, עלינו לדעת, שבורא עולם אינו שופט 
שלנו,  לחטאים  פתוח  פנקס  עם  הממתין  קפדן 
וממתין ליום הדין. אלא אב רחמן המחכה שנשוב 

אליו ונתפייס עימו.

ונצא  הללו  המופלאים  הימים  את  ננצל  הבה 
אל  נשוב  פנימה.  תוכנו  אל  שורשים  לטיול 
הניצוץ  אל  שבנשמתנו,  והטוהר  התום  מחוזות 
שבנו המחובר לבורא עולם ונזכה להתברך ממנו 

בכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.



3 ערש"ק פרשת ראה

רבי אישי
\\ מיקה כהן

מי אסתר שניאורסון, אני גרה באור ש
ארגון  על  בעיר  ואחראית  יהודה 

לנערות "אח"ותי".

ערב אחד התוועדנו, ואחת הבנות סיפרה 
את הסיפור הבא:

פעם נכנסו שני חסידים אל הרבי. החסיד 
הראשון שאל את הרבי: "איך ייתכן שהרבי 
רואה  ואני  אלוקות  זה  שהשולחן  אומר 

שולחן..." 

אותו  את  כמעט  ואמר  נכנס  השני 
כשהרבי  שולחן  רואה  אני  "איך  משפט: 
התפלא  הראשון  אלוקות"..  שזה  אומר 
על הרבי שהוא רואה אלוקות בעוד הוא, 
החסיד 'יודע' כביכול את האמת שיש כאן 
שולחן. לעומת זאת, החסיד השני התאונן 
על מצבו והתכוון לומר, אמנם אני הקטן 
הרבי  אבל  שולחן,  רק  רואה  והמגושם 

רואה את האמת ולכן הוא רואה אלוקות.

כך  על  והתוועדה  הרחיבה  המתוועדת 
המציאות  זאת  משהו,  אומר  שכשהרבי 
אז  שונה,  מציאות  רואים  אנחנו  ואם 

הבעיה אצלנו.

וחיזק  ללבי  נגע  מאוד  מאוד  הסיפור 
אצלי את ההתקשרות והאמונה ברבי.

זמן מה לאחר מכן, כתבתי לרבי באגרות 
מהרבי  וקיבלתי  ענין,  באיזשהו  קודש 
וברכות  קלה,  ולידה  קל  להריון  ברכה 

רבות בקשר להריון ולידה. 

שאני  התבשרתי  מכן  לאחר  ימים  כמה 
אכן בהריון נוסף ברוך השם. 

חלפו שלשה חודשים. היה לי יום עמוס 
שבו עבדתי קשה פיזית ופתאום הרגשתי 
כאבי בטן חזקים מאוד ונסעתי מיד לבית 

רפואה תל השומר.

עברתי סדרת בדיקות, בסיומן הוכנסתי 
בי  הביטה  היא  הרופאה.  של  לחדרה 
ברחמים והודיעה לי שיש שיש חשש גדול 

שההיריון הסתיים חס ושלום.

פחדתי  ההרגשה.  את  לתאר  אפשר  אי 
לאבד את התינוק, בהתחלה הייתי בהלם 
ופתאום הכל התפרץ בבכי. הייתי שבורה, 

לא ידעתי מה לחשוב. 

אותי במצב  ראתה  בי,  האחות שטיפלה 
לעודד  וניסתה  לידי,  התיישבה  היא  הזה, 
אותי. היא הסבירה לי שזה עדיין לא סופי 

במאה אחוז ושיש עוד סיכוי. 

הרבי  של  במכתב  נזכרתי  רגע,  באותו 
שקיבלתי באגרות קודש. עוד לפני שידעתי 
שאני בהיריון הרבי כבר בירך שיהיה הריון 
קל ולידה קלה. אמרתי לעצמי שאם הרבי 

אמר שתהיה לידה, תהיה לידה. בטוח.

כוחות.  מקבלת  שאני  הרגשתי  פתאום 
המכתב מאוד חיזק אותי באמונה. חזרתי 
זו  אמר  שהרבי  שמה  לעצמי  ושיננתי 

האמת. 

ואז שוב קראה לי הרופאה. הפעם נכנסתי 
הרופאה  בסדר.  יהיה  שהכל  בביטחון 
אמרה לי שהעובר חי, אבל הסיכון עדיין 
אמרה  לעשות"  מה  אין  "כרגע  חלף.  לא 

ושלחה אותי לשמירת היריון בבית.

כמה  עצמי  על  שמרתי  הביתה.  חזרתי 
כאבי  שוב  ימים,  כמה  לאחר  שיכולתי. 
לא  לבדיקות,  למרפאה  יצאתי  שוב  בטן. 
ואגרות קודש  לפני שלקחתי איתי טלפון 

מהדורת כיס.

היה ממש קשה, שלחו אותי למיון ומשם 
והמתנה  מתישות  לבדיקות  השומר  לתל 
ארוכה. לאחר שרשרת הבדיקות, החליטו 
לאשפז אותי. הרופאים גילו אצלי שטף דם 
פנימי ואמרו שלהיריון שלי יש סיכוי של 
חמישים אחוז, ושאם יקרה משהו חלילה, 

עדיף שאהיה בבית הרפואה. 

נראה  מאושפזת.  הייתי  ימים  חמשה 
בין  גדול  כה  פער  היה  לא  שמעולם  לי 
בצוות  מוקפת  הייתי  לפציינט,  רופאים 
בביטחון  אני  ואילו  ביותר,  פסימי  רפואי 
גמור שהכל יהיה בסדר. חמישה ימים לא 
המכתבים  ובכל  לרבי.  לכתוב  הפסקתי 
על  וב'אזכיר  בבריאות  אותי  בירך  הרבי 

הציון'.

הללו  בימים  עבורי  קשה  הכי  הדבר 
בידיים  הביתה  חוזרות  נשים  לראות  היה 

ריקות.

שוב  אותי  שחררו  חלפו  ימים  חמשה 
הביתה  חזרתי  ביתי.  היריון  לשמירת 
כל  שקיבלתי  הברכות  אמנם  מדוכדכת. 
לא  הייתי  עדיין  אבל  אותי,  חיזקו  הזמן 
רגועה מכל מה שהרופאים המטירו עלי.   

הגעתי הביתה. היה זה יום חורפי, קצת 
לפני חנוכה. אחותי מתקשרת אלי וצועקת 
מאמינה,  לא  את  "אסתר,  בהתרגשות: 
מצאתי בבית של אבא ואמא את המכתב 
בהריון  כשהייתה  מהרבי  קיבלה  שאימא 

שלך!" 

ב"ה, ההורים  ואחיות  אנחנו עשר אחים 
קלה  ולידה  להריון  מכתבים  קיבלו  שלי 

להרבה מהילדים, אבל לא ידעתי עליו. 

 הרופאים כבר התייאשו, כמעט ולא נתנו סיכוי,
 חזרתי הביתה מדוכדכת, ואז הגיע המכתב...

המכתב שהגיע 

אחרי 35 שנה

היא הביטה בי 
ברחמים והודיעה לי 

שיש שיש חשש גדול 
שההיריון הסתיים חס 
ושלום.פחדתי לאבד 
את התינוק, ופתאום 
הכל התפרץ בבכי. 

הייתי שבורה, לא ידעתי 
מה לחשוב. 

המשך בעמוד 10
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\\ רינת יונגרמילי דחסידותא

 
ֹ
ְמרו

ֹ
ם או ֵשׁ ָבר ְבּ ֵמר ָדּ

ֹ
ל ָהאו  ָכּ

ֱאַמר  ֶנּ ָלם, ֶשׁ
ֹ
ה ָלעו  ֵמִביא ְגֻאָלּ

ָכי: ם ָמְרְדּ ֵשׁ ֶלְך ְבּ ר ַלֶמּ אֶמר ֶאְסֵתּ ַותֹּ
פרקי אבות, פרק ו', משנה ו'

כאחד ב אומרו"  בשם  דבר  "אומר  מעלת  מובאת  רייתא 
מארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם. אולם, בכל 
שאר הארבעים ושבעה דברים לא צויין השכר עליהם, מלבד עצם 
העניין ש"התורה נקנית בהם" – ומדוע לגבי "האומר דבר בשם 
אומרו" פורש השכר – שהוא "מביא גאולה לעולם"? מה המיוחד 

בו?

כשמדובר באמירת "דבר בשם אומרו", קיים חשש שמא הנהגה 
זו הינה בבחינת "לא תלך רכיל בעמך", וכלשון הרמב"ם: "איזהו 
רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני... 
אף על פי שהוא אמת ואינם דברים של גנאי כלל", וכך היה ניתן 
לכלול את ענייני התורה שאסור לומר "כך אמר פלוני" שלא יהיה 

בגדר רכילות.

בשם  דבר  אמירת  כי  במשנתנו,  להדגיש  התנא  נזקק  לפיכך, 
אומרו לא רק שאין בה חיסרון, אלא יתירה מכך, יש בה מעלה 

עצומה, עד כדי כך שמביאה גאולה לעולם.

למלך  המלכה  אסתר  "ותאמר   – אסתר'  מ'מגילת  לך  והראיה 
בשם מרדכי".

כאמור, ביטול גזירת המן היה יכול להיות גם אם אסתר היתה 
אומרת את דבריה למלך אחשוורוש שלא בשמו של מרדכי, שהרי 
את  למלך  לגלות  צריכה  ממילא  היתה  הגזירה  את  לבטל  בכדי 
הייחוס שלה באמירתה "כי נמכרנו אני ועמי וכו'", ואפילו היה 

כאילו  היא  כך  כי  מרדכי"  "בשם  דבריה  את  תאמר  שלא  עדיף 
ציווי  בשל  שרק  למלך,  שלה  ונאמונתה  ממסירותה  ממעיטה 

מרדכי היא עושה )"את מאמר מרדכי אסתר עושה"(.

אולם, אסתר מסרה את דבריה למלך בשם מרדכי ולא חששה, 
ידי זה באה גאולת עם ישראל בפורים.  מכאן לומדים את  ועל 

גודל העניין של אמירת דבר בשם אומרו.

ויפה  נוסף  ביאור 
התורה  מפנימיות 
שכשם  הוא, 
תורה  שבלימוד 
לדעת  צריך  בכלל 
 – המסורה  את 
את  למי  מסר  מי 
שכתב  כפי  התורה, 
בתחילת  התנא 
)"משה  המסכת 
מסיני  תורה  קיבל 
ליהושע..."  ומסרה 
כך  א'(,  א',  פרק 
הלכה  בכל  הוא 
סברה  ובכל 

שבהלכה, כשהלומד אומר מהו המקור של אותו חידוש, יש בכך 
חיזוק המסורה שבתורה, וכל שכן בהתייחס לסברות וחידושים 
שנתחדשו על ידי תלמיד ותיק, שכן את יסודות הלימוד והדרכים 
שהובילו אותו לחידוש זה קיבל התלמיד מאותו מקור ראשוני, 

ולכן יש בכך חשיבות בהזכרת שם רבו.  

מתוך כך, הוא "גואל" כל פרט מדברי התורה ע"י זה שהוא מגלה 
שהוא  עד למקור הראשון!  לדור  את מסורת התורה שעברה מדור 

משה רבינו שקיבל מפי הגבורה.  

וברא  בתורה  )"אסתכל  מהתורה  נובע  בעולם  דבר  שכל  וכפי 
עלמא"(, כך על ידי הגאולה בתורה באה גאולה לעולם.

והרי לנו דבר בשם אומרו:

מה"מ  הרבי  אומר  )ה'תנש"א(,  "ראה"  פרשת  ב'דבר-מלכות' 
בפשיטות כי, "יש להכריז ולפרסם בכל מקום בדברים היוצאים 
הנביאים  עבדיו  יד  על  אומר  הוא  ברוך  שהקדוש   - הלב   מן 
לכל אחד ואחד מישראל "ראה אנוכי נתן לפניכם היום ברכה", 
האמיתית  הגאולה  ברכת  בשר  בעיני  רואים  ממש  שהיום  ועד 

והשלימה". אמן!

לע"נ דודי היקר, השליח המיוחד והמסור, אשר פעל ללא לאות 
מתוך אהבת ישראל צרופה להבאת הגואל ולגאולת עם ישראל, 
הרב החסיד, מרדכי ענתי בן צאלח ציון ונעימה ז"ל. ת.נ.צ.ב.ה.

להביא גאולה לעולם
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בזכות נשים
\\ ורד הילית ביטון

יעקב ד של  בתו  היא  לאה  בת  ינה 
האחרונה  אימנו.  ולאה  אבינו 
שנולדה ללאה, בתום שבע שנים 

לשהותם בחרן. 

ברוח  ראתה  לאה  כי  מספרים  חז"ל 
הקודש את שנים עשר שבטים שעתידים 
שהיא  ראתה  וכאשר  מיעקב,  לצאת 
לבת,  יהפוך  שהעובר  התפללה  בהריון, 
משום שלא רצתה שרחל אחותה תלד רק 
בן אחד בעוד השפחות ילדו שני בנים כל 

אחת, וכך נולדה דינה.

ש"יצאה  התורה  מספרת  דמותה  על 
מוסיף  ורש"י  הארץ"  בבנות  לראות 
"כאימה –כביתה" שהיא נהגה בכך כאמה 
המעלה  הייתה  שזו  מסביר  הרבי  לאה. 
על  יצאו  שהן  ולאה,  דינה  של  המיוחדת 
על  ולהשפיע  האמונה  את  להפיץ  מנת 
היה  שללאה  מוסיף  הרבי  הארץ.  בנות 
ולהשיב  להשפיע  ויכלה  מיוחד,  כישרון 

למוטב אפילו רשעים גמורים.

הקשור  בכל  חלוקים  המקרה  פרשני 
לגורלה של דינה לאחר המקרה עם שכם 
בן חמור. לפי הרמב"ן היא נותרה רווקה 
ליד  ארבל  בעיר  ונקברה  מותה  יום  עד 
המדרשים  לפי  הארבלי.  ניתאי  של  קברו 
נישאה לשמעון אחיה וילדה לו את "שאול 
בן הכנענית", לפי מדרש אחר היא נישאה 

לאיוב.

לשכם  דינה  הרתה  המדרש  לדברי 
שנקראה  בת.  וילדה 
האסון.  שם  על  'אסנת' 
להרחיק  שרצה  יעקב, 
את  הכניס  הסיפור,  את 
מלאה  לתיבה  התינוקת 
על  קשר  וזהב,  בכסף 
ידה צמיד זהב עליו היה 
חרוט בלשון הקודש 'כל 
הנדבק בה, נדבק בזרעו 
אותה  ושלח  יעקב'.  של 
הילדה  במצרים.  לגדול 

התקבלה וגדלה בבית פוטיפר. 

בעת  כי  ומספר  ממשיך  המדרש 
למלך  למשנה  יוסף  את  פרעה  שמינה 
כל  יצאו  המלך,  במרכבת  אותו  והרכיב 
והשליכו  ביניהן  ואובנת  מצרים  בנות 
המרכבה.  על  תכשיטיהן  את  בהתלהבות 
כך הגיע הצמיד המיוחד של אסנת לרגליו 
שייך  הוא  למי  לדעת  שביקש  יוסף  של 

וביקש לשאתה לאישה.

בתורת הקבלה מסמלת דינה את הנפילה 
של אדם לחטא שלא מרצונו. במעשה זה 
חבוי בעצם ניצוץ שצריך להציל ולהעלות. 
אותה  וירא  דינה..  "ותצא  אומר  הפסוק 

שכם בן חמור"

הידיעה שיש מטרה לנפילה, היא עזרה 
כדי  אבל  המיוסרת,  לנפש  ראשונה 
להכניס  צריך  לעומק,  תפעל  שהרפואה 

לתמונה את החמור!

החמור דקדושה מסמל את משיח שיביא 
מזור לכל נפגעי הנפש, יתן להם תחושה 
וקבלה  הבנה  ידי  על  ומנחמת  אמיתית 
שכל  והפנמה  שקרה  מה  את  בהכנעה 

הנפילות שעברו עליהם כולם לטובה.

הרבי מסביר שהמסר מדמותה של דינה 
לתחומי  מחוץ  גם  ולפעול  לצאת  הוא 
ולהשיב  למוטב  להחזיר  הקדושה, 
בתשובה. ומכאן לומד הרבי הוראה לנשי 
בת- כבודה  ש"כל  "אף-על-פי  ישראל: 
מלך פנימה", הרי אותן נשים שהקב"ה חנן 
אותן בתכונות מיוחדות להשפיע גם בחוץ 
– עליהן לנצל תכונה זו לשם שמים, לקרב 
את  ולהחזיר  ה'  לעבודת  הלבבות  את 
בנות-ישראל הנמצאות ב'חוץ' – למוטב".

להיעשות  צריכה  זו  שפעילות  "ברור 
"ועד  הרבי,  ממשיך  הצניעות",  בתכלית 
ש"כל  ניכר  יהיה  בחוץ  ב'יציאה'  שגם 
כבודה בת-מלך פנימה". אבל דווקא טבען 
ורכות,  קירוב  מתוך  לפעול  הנשים,  של 
מסייע עוד יותר להצליח בקירוב הלבבות 

לאבינו שבשמים".

השליחה
שיצאה 
להפיץ 
אמונה 
בשכם
אם וביתה בעלות 
כשרון מיוחד 
להשפעה יוצאות 
להפיץ אמונה בבנות 
 הארץ  
עד שמשהו רע 
מאוד קורא << מי 
הייתה דינה? מה 
עלה בגורלה? ומי 
הוא החמור שנכנס 
לתמונה?

דווקא טבען 
של הנשים, 
לפעול מתוך 
קירוב ורכות, 
מסייע עוד יותר 
להצליח בקירוב 
הלבבות לאבינו 
שבשמים".
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פרטית\\ שרון אהרוניגאולה \\ יפעת עוזזמן

הגאולה

שער הייחוד והאמונה מוסבר על הפסוק "וידעת היום והשבות ב
אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 
זה דבר פשוט  אין עוד" שאין הכוונה שאין עוד אלוקים; כי 
ומובן מאליו. אלא הכוונה היא שאין עוד מציאות. כלומר הכל זה 
מציאות אלוקית כפי שז''ה בא לידי ביטוי בגשמיות. הגשמיות היא 

בסך הכל זווית הסתכלות אחרת על הרוחניות.

והטעם לזה הוא כי הקב"ה "מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" 
וממילא מובן )כפי שגם מוסבר בתורת החסידות( ש"כולא קמיה כלא 
חשיבי"– שכל המציאות כלפיו אינה "מציאות" כלל. היא מציאות רק 

במידה שה' בוחר לתת לה מציאות. אין פה כלום הכל זה אלוקות.

עובד  הזקן,  אדמו"ר  תלמידי  מגדולי  אחד  היה  קלעצקר  בנימין  ר' 
אמירת  את  להתחיל  יכול  שהיה  עליו  מספרים  באמת.  גדול  השם 
"שמע ישראל" ולסיים אחרי שמונה שעות! ר' בנימין היה גביר וניהל 
עסק גדול. פעם אחת כשעשה ניהול חשבונות של סכומים גדולים, 
רשם בטור את כל המספרים, וכאשר בא לכתוב את הסיכום הסופי 

בתחתית הדף, את הסך הכל, יצאו לו המילים 'אין עוד מלבדו'.

ר' בנימין היה תמיד מאוד עסוק ועם זאת דבוק בקדוש ברוך הוא. 
מסופר כי פעם שאלו אותו: איך אפשר להיות יהודי פשוט ובשעת 

העסק להישאר דבוק בבורא העולם?!

הוא ענה: "אם אתה מבין כיצד יכולות לבוא מחשבות זרות בשעת 
בשעת  הבורא  על  לחשוב  אפשר  איך  להבין  יכול  אתה  התפילה, 
העסק. אם יש מחשבות זרות לאדם שנמצא בעולם האצילות בתפילת 
שמונה עשרה, לא פלא שבתוך עסקו צצה אצלו מחשבת 'אין עוד 

מלבדו'..."

נראה לאדם שיש  אם  לכן  לבד מאלוקות,  עוד מציאות  וכיון שאין 
חשיבות  נותן  שאדם  זה  הבלים.  הבל  זה  הרי  ח"ו,  אחרת  מציאות 
זו  בחייו  הנהגות  להכתיב  הזו  למציאות  ונותן  הגשמית  למציאות 
טעות ממש. זה שנראה לאדם שיש לו קושי לעבוד את ה', שהוא לא 
מסוגל, זו שטות גמורה. כי ברגע שזוכרים שהכל זה אלוקות ושאין 

עוד מלבדו ממש, נעלמים כל הקשיים. שהכל דמיוני.

אמנם נכון שישנם ניסיונות, אבל כאשר זוכרים שזה רק נסיון מאת 
ה', שהוא המנסה, והוא הניסיון בעצמו וגם אני חלק אלוקה ממעל 
לעמוד  כח  יש  ופתאום  הבלים  הבל  רק  שהכל  מורגש  אז  ממש, 

בניסיון הזה. 

 כשהאדם יודע ש "אין עוד מלבדו" אז ברור לו שהכל הבל הבלים, 
ולכל היותר – זה רק ניסיון, משמים מנסים אותך כדי לתת לך שכר. 
שהכל זה הבל הבלים, שיש כאן את את הבורא יתברך, וככל שנתנתק 

מהחיצוניות נתחבר לפנימיות.

שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלוקיך, "
כי בחודש האביב הוציאך א-דני אלוה-יך מארץ 

מצריים"

רש"י: שמור את חודש האביב- מקודם בואו שמור, 
שיהא ראוי לאביב להקריב בו את מנחת העומר, ואם 

לאו עבר את השנה.

בזכות הציווי של הקרבת מנחת העומר באביב, חלה 
עלינו חובת העיבור.

שנים   3-4 כל  שלפיו  מעניין,  איפוס  זהו  העיבור 
מחזירים את חודש ניסן לעונת האביב, שאם לא כן, 
יגלוש חודש ניסן אחורה, ונחגוג את הפסח בעונות 
הירח  שנת  שכן  קיץ,  ואפילו  סתיו  חורף,  שונות: 

קצרה בערך ב 11- ימים משנת השמש.

בעוד  אותו  ומזהה  הזה,  באיפוס  מתבוננת  אני 
אותי,  מאפס  שהכי  מי   ... למשל  בחיי,  מקומות 

ומחזיר אותי לתלם, זהו בעלי.

אני לעיתים יכולה )ואף עלולה( לתת דרור לנסיונות 
חינוכיים על הילדים, או למאוויים רוחניים שאליהם 
תחושות  פי  על  לפעול  או  להגיע,  משתוקקת 
ורעיונות שצצים בתוכי. ואז בלי הכנה, באופן ברור 
העניין  את  מאיר  שלי  השני  החצי  את  שומעת  אני 
באופן בריא עם הסבר רציונלי, ושלמרות התסכול 
לנכון  מוצאת  אני  משוגותיי,  עם  הזרימה  מחוסר 

להסכים ואף להודות על הגבול שניתן בפני.

לא תמיד נעים לי לדעת שקצת גלשתי, ואולי הרפיתי 
מתפיסה של סמכות הורית, או מדרך חסידית, אך כן 
נעים נעים לי לשמוע את הקול של השכל, הקול של 
האמת- מצידה הגברי של המשוואה. 

כך משיגה עוד דבר, הרבה נטל 
מהטבע  עצמי  על  שלוקחת 
והחיים  בזכותו,  יורד,  שלי 
כך לפעמים יותר פשוטים 
ויותר  מורכבים,  ופחות 

ברורים!

תזהו  ואולי  תתבוננו,  אז 
ומי שמאזן  גם אתן את מה 

אתכן.

אין עוד מלבדוהגיע זמן להתאפס
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זהו. הגיעו הימים בהם קבוצות הווצאפ מתמלאות בתמונות על 
רקע חום ירוק ומים. ילדים ומבוגרים רטובים או מיוזעים, שמים 
בכחול עז ושמש חזקה שאפשר להישרף ממנה רק מלגלול את 

התמונות על המסך.

ואחיות  אחים  בעשרה  זה  את  תכפילו  עכשיו 
וגיסות בהתאמה בלי עין רעה, פזורים על שתי 
ארצות, וקיבלתם קבוצת ווצאפ רוחשת בוחשת, 
טיפים, מסלולים, חוויות וסיפורים חוצים יבשות 

בקליק.

וכמובן שאי אפשר לכל הטוב הזה בלי סיפורים 
של תקלות ובלאגן, אז הנה משהו קטן מהווצאפ 

המשפחתי בשבוע האחרון.

יחד  יצאו  ילדיה  שבעת  עם  מצרפת  אחותי 
לחופש מפריז לכפר נופש בהרים בדרום צרפת. 
בגלל המרחק החליט שבעלה יסע ברכב נסיעה 
עם  תסע  והיא  ילדים,  שני  עם  שעות,  של שבע 
להיות  הייתה  שאמורה  נסיעה  ברכבת  השאר 

פחות ממחצית מהזמן. 

עברה  הארוכה  והדרך  מאוד,  ומהירה  נוחה  בצרפת  הרכבת 
בנעימים. אבל פתאום, בערך שעה לפני שהגיעו, הרכבת פתאום 

נעצרה על הפסים באמצע שומקום. תקלה.

כולם  מתקדמת,  הרכבת  רועמים,  המנועים  פתאום  מחכים, 
שוב  היא  מטר   50 אחרי  מעמד.  מחזיק  לא  זה  אבל  צוהלים, 
נעצרת. מחכים עוד, שוב רועמים המנועים, שוב מתקדמים כמה 

מטרים, שוב נעצרים. 

עוד  הנימוס,  כללי  על  האמונים  הצרפתים  הנוסעים  תחילה 

הגיבו באיפוק, אבל חלפה שעה ועוד שעה גם משאבי הסבלנות 
האירופאיים הלכו והתרוקנו.

היו תקועים על הפסים בדרך לחופשה  כמעט ארבע שעות הם 
המיוחלת. בסופו של דבר, מי שהגיע לאסוף אותם מתחנת הרכב, 
היה לא אחר מאשר גיסי היקר שכן, הספיק להגיע 

ברכב לפני הרכבת.

ניסינו  ומסורות  טובות  כאחיות  כמובן  אנחנו 
בצערה  הכנות  במלוא  ולהשתתף  אותה,  לנחם 
בוכים,  נרגזים,  אימוייגי'ם  בשלל  ובהתבאסותה 

כועסים ואבלים.

אבל אחר כך נפלה לי תובנה חשובה.

תכל'ס, בעלה והיא הגיעו באותה שעה. ועם כל 
ללא  הייתה  שלו  הנסיעה  התקלה,  של  הסיפור 
ספק קשה יותר. שכן הוא נהג לבד את כל הדרך, 

בעוד היא שהתה ברכבת.

אז מדוע בכל זאת הנסיעה שלה נשמעה סיוטית 
הרבה יותר משלו?

בגלל אי הודאות. התחושה שמשהו לא מתוכנן קורה לך, שאתה 
לא יודע איך ומתי זה יגמר, שאתה כלוא בתוך סיטואציה שלא 

בשליטתך, זה דבר קשה נפשית. 

אז מה למדתי מזה? פשוט לדעת שהכל מתוכנן ובידיים של ה'. 
שזה  אפילו  הציבורי,  או  האישי  במישור  תקועים  אנחנו  אם  גם 
רגכע לפני שמגיעים, תנשמו עמוק, תדעו שאתם בידיים טובות, 
ושבסוף תגיעו בשלום ו'דודי' אפילו יבוא לאסוף אתכם מתחנת 

הרכבת. 

מעשה ברכבת

 לזכות
מאיר גל, חיה מושקא 
והילדה חנה שיחיו ניצן

 לזכות 
 עטו תיחי' בת חוה גמרא 

 לרפואה שלמה תיכף ומיד

 לזכות 
 בת שבע תיחי' בת זהבה

 לגאולה פרטית

 לזכות 
 שמחה תיחי' בת שונמית

 לרפואה שלמה תיכף ומיד

 לעילוי נשמת 
דניז בת אברהם ע"ה

ת'נ'צ'ב'ה'

לזכות
 דב שיחי' בן חנה צ'יזה 

לרפואה שלמה תכף ומיד

לזכות
 דב שיחי' בן חנה צ'יזה 

לרפואה שלמה תכף ומיד

 לזכות
 שמואל שמעון בן שרה

לרפואה שלמה תיכף ומיד

לזכות 
ישי מאיר בן נצרת נסרת, חיה מושקא בת זהבה ואור חיים בן אמילי לרפואה שלמה תיכף ומיד ממש
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שיר חדש
\\ מושקי ליפסקר ואפרת צור

יגון קול דודי הוא אחד מעשרת הניגונים נ
של אדמו"ר הזקן. בספר הניגונים מופיע 
לכבוד  כמובן  בניגון  בחרנו  ה'.  כ'ניגון 

שבת מברכים חודש אלול. 

חודש אלול כידוע ראשי התיבות שלו הם 'אני 
אהובי.  בארמית  הוא  דודי  לי'.  ודודי  לדודי 
הפסוק בשיר השרים מתאר את הקשר בינינו 
לבין הקדוש ברוך הוא כיחסי אהוב לאהובתו. 
כך גם "קול דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי 

יונתי תמתי".

הרבי מסביר את הפסוק הזה בביאור נפלא. 

בינינו  המפרידה  כביכול  מחיצה  קיימת 
"עוונותיכם  שכתוב  כמו  עולם.  בורא  לבין 
באמת  לא  היא  המחיצה  אבל  מבדילים". 
מחיצה. כי על בורא עולם כתוב "השוכן איתם 
בתוך טומאתם". אלא שזו מחיצה שנדמית לנו 
בגלל העוונות. ועל המחיצה הזו, שקיימת רק 
ומתחנן  עולם  בורא  האהוב,  דופק  מצידינו, 

שנפתח: "פתחי לי אחותי".

לי כחודו של  "פתחי  בורא עולם  ואז מבטיח 
אם   – אולם"  של  כפתחו  אפתח  ואני  מחט, 
הזו  בחומה  צר  סדק  לפניו  נפתח  אנחנו 
בית   - ההיכל  פתח  את  יפתח  הוא  שבנינו, 

המקדש השלישי תכף ומיד ממש. 

בארבעה  לאהובתו  האהוב  קורא  בניגון, 
ביטויים שונים: אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. 
ארבעה  את  מסמלים  הללו  השמות  ארבעת 
בנים:  ארבעה  כנגד  ישראל,  בבני  מדרגות 
את  שמסמלת  'אחותי',  ביותר  מהנמוכה 
טבעי  הוא  לקב"ה  הקשר  הרשע שאצלו  הבן 
כאהבת אח ואחות. עד הגבוהה ביותר, 'תמתי' 
דרכיו  בכל  ה'תמים'  החכם,  הבן  שמסמלת 

שמשלים כביכול את ה'.

בעצם בורא עולם מבקש מכל אחד ואחת מבני 
הפשוט  הרצון  את  ויגלו  לו  שיפתחו  ישראל 
שכאשר  ומבטיח  בהעלם,  שנמצא  שלהם 
יפתחו כחודו של מחט הוא יפתח כפתחו של 

אולם. שיהיה פתוח תמיד ללא הפסק כלל.

הקב"ה לא יכול לסבול את הגלות

שהניגון  הרבי  אמר  ההתוועדויות,  באחת 
לגאולה.  הקב"ה  של  התשוקה  את  מסמל 
הקב"ה לא יכול לסבול יותר את הגלות ודופק 
בדלת של כל אחד בישראל ומבקש 'פתחי לי'. 
ומפעם  רבה  בהתרגשות  כך  על  דיבר  הרבי 

"לא  לעצרו.  שקשה  בבכי  קולו  נפסק  לפעם 
אמר  דלתות"  ולשבור  קירות  להפיל  צריך 

הרבי, "אלא רק פתחו לי כחודו של מחט".

מנקה את הנשמה

ניגון זה בזמני  הרבי הריי"צ היה מצווה לנגן 
התוועדות אנ"ש. באחת ההזדמנויות אמר על 
הניגון: "הוא מנקה את הנשמה ומוריד ממנה 

את הסירכא" )לכלוך(.

"האבא  הניגון:  על  אמר  האמצעי  האדמו"ר 
של  בקרבו  לחפור  היה  יכול  הזקן(  )אדמו"ר 
באמצעות  טוב  הלא  את  משם  ולקרוע  חסיד 
תובע  גם  זה  בניגון  אבל  ניגון,  או  חסידות 
מהחסיד. מילות הניגון הם מענה הרבי לחסיד 

על הצורך הדחוף בעבודה עצמית".

לינק וקישור לניגון:

ניגון קול דודי בהתוועדות עם הרבי:

ttps://www.youtube.com/
watch?v=kn3aHiW18-k

לינק נוסף ע"י המשפיע יאיר כלב:

https://www.youtube.com/
watch?v=OIRGjXFkEew
מצ"ב לינק לניגון הנלמד בשבוע שעבר, ניגון 

ההקפות של רבי לוי יצחק זצוק"ל.

https://www.youtube.com/
watch?v=afXv0-NPgok

ִתי"  ָנִתי ַתּמָ
ֹ
ִתי ַרְעָיִתי יו

ֹ
ְתִחי-ִלי ֲאח ֵפק, ּפִ

ֹ
ִדי דו

ֹ
ל ּדו

ֹ
"קו

)שיר השירים ה',ב'(

כשהקב"ה 
מתחנן:
"הוציאו 
אותי 
מהגלות"
הניגון המכוון של 
 אדמו"ר הזקן 
שמבטא את התשוקה 
של הקב"ה לגאולה, 
מנקה את הנשמה  
ותובע מהחסיד 
עבודה עצמית << 
מוגש לכבוד שבת 
מברכים חודש אלול
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של חסיד
ציור

\\ שרה בלה קוסקס

ֶדם 
ֹ
ד ק

ֹ
ם ׇהְלִכי ַל'ֶחֶדר' ְועו

ֹ
"ִמּיו

ִני 
ֹ
ִדְמיו ם ּבְ ָלֶזה, ִהְתִחיל ְלִהְתַרּקֵ

ת ַעם  ֻאּלַ ה ָהֲעִתיָדה - ּגְ ֻאּלָ ִצּיּור ּגְ
 
ֹ
זו ה ּכָ ֻאּלָ ן, ּגְ

ֹ
 ָהַאֲחרו

ֹ
לּותו ָרֵאל ִמּגָ ְ

ׂ
ִיש

ַעל ָיָדּה ִיְהיּו מּוָבִנים  ֶזה ׁשֶ ֶפן ּכָ
ֹ
ּוְבא

ת. 
ֹ
ָמדו ת ְוַהׁשְ

ֹ
ֵזרו לּות ַהּגְ ִיּסּוֵרי ַהּגָ

ּוְכֵחֶלק ֵמָעִתיד ַמְזִהיר ֶזה ּוְכֵחֶלק 
יא ֶזה ֶמֶלְך,  ִ

ׂ
 ִיְהֶיה "ְנש

ֹ
ה זו ֻאּלָ ִמּגְ

ֵאין ַעל  א ׁשֶ ֶבט - ֶאּלָ יא ׁשֵ ִ
ׂ
א ְנש

ֹ
ל

ל ִיְהֶיה 
ֹ
ָקיו" ְוַהּכ

ֹ
א ה' ֵאּל יו ֶאּלָ ּבָ ּגַ

ֵלם ּוַבֲהָבָנה  ֵלָבב ׁשָ ר ּבְ ֶפן ֲאׁשֶ
ֹ
א ּבְ

ְדָך 
ֹ
ם ַההּוא או

ֹ
ּיו אַמר ּבַ

ֹ
ְמֵלָאה - "י

י". י ָאַנְפּתָ ּבִ ה' ּכִ

ן-ְצִבי, י ְלַמר ִיְצָחק ּבֶ ָהַרּבִ
ֶרְך יב, עמ' תיד ֶדׁש ּכֶ

ֹ
ת-ק

ֹ
אְגרו

4. פרשה על שמי 1. דולה ומשקה

2. ידיד נאמן

3. שותף אמת
280 ₪ למשך 12 חודשים 

כל תרומה תתקבל בברכה

52 ₪ למשך 12 חודשים

ארבעה מסלולי תרומה לבחירתך

90 ₪ למשך 12 חודשים

180 ₪ למשך 12 חודשים

הזכות המופלאה להקדיש שבוע 
לרבי שליט"א מלך המשיח זכות 
אלפי הלומדים את הדבר מלכות 
בשבוע זה יעמוד לך ולכל יקיריך

בונוס: הקדשה מיוחדת לבחירתך 
בדבר מלכות השבועי + מתנה: סט 
דבר מלכות 'פיענוחים' גדול ומפואר

בנוסף: הגרלה על כרטיס טיסה 
לרבי שליט"א מלך המשיח

בונוס: הקדשה לבחירתך בדבר מלכות השבועי

בונוס: הקדשה לבחירתך בדבר מלכות השבועי
+ מתנה: סט דבר מלכות מפואר ומנוקד

בונוס: הקדשה לבחירתך בדבר מלכות השבועי
 + מתנה: מארז מפואר של ספרי הגות

על הדבר מלכות

התמונות להמחשה בלבד!

 דווקא עכשיו!
זאת ההזדמנות שלך

בתקופה של טלטלות ומשברים רק 
קולו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
נשמע חד וברור. דבר מלכות.

עכשיו יותר 
מתמיד!

ב"ה

אלפי חוברות דבר מלכות מודפסות ומופצות חינם מידי שבוע 
ימי השותפותאת הדבר הזה אסור לנו להפסיק

כ"ו-כ"ח מנחם־אב

או במספר 054-3298-770  

היו שותפים

זה 
הכל!

דבר
מלכות

mcng.link/c/dm  תורמים להמשך הדפסת הדבר מלכות
 זוכים בהקדשה מכובדת

ומצטרפים לנבחרת שמביאה את הגאולה

דווקא עכשיו. דבר מלכות, מכל השיחות שבעולם!

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 67
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ין  ִ
ׂ
ש

ֹ
ִית: עו ִבְנַין ַהּבַ ֶהן ִעיָקר ּבְ ָבִרים ׁשְ ְוֵאּלּו ֶהן ַהּדְ

ֶדׁש 
ֹ
ים, ְוִיְהֶיה ִלְפֵני ַהּק ָדׁשִ ֶדׁש ַהּקֳ

ֹ
ֶדׁש, ְוק

ֹ
 ק

ֹ
ּבו

ן ִנְקָרִאין  ּתָ ָלׁשְ ְקָרא אּוָלם ּוׁשְ ם ֶאָחד ְוהּוא ַהּנִ
ֹ
ָמקו

ָקה 
ֹ
ה ַאֶחֶרת ָסִביב ַלֵהיָכל, ְרחו ין ְמִחּצָ ִ

ׂ
ש

ֹ
ֵהיָכל. ְועו

ף  ּקָ ר ְוָכל ַהּמֻ ְדּבָ ּמִ ָהיּו ּבַ ֵעין ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ׁשֶ ּנּו ּכְ ִמּמֶ
ֵעד, הּוא 

ֹ
ֶהל מו

ֹ
ֵעין ֲחַצר א הּוא ּכְ  ׁשְ

ֹ
ה זו ְמִחּצָ ּבִ

ׁש. ל ִנְקָרא ִמְקּדָ
ֹ
ְקָרא ֲעָזָרה. ְוַהּכ ַהּנִ

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה ה'

בהלכה זו, הרמב"ם מבאר את המבנה הכללי, ממעוף הציפור, של 
שטח "העזרה" במקדש. זהו החלק החשוב ביותר בביהמ"ק. כמו כן, 
הרמב"ם עורך הקבלה, בין החלק "העזרה" במקדש, לבין  המשכן.

ה"היכל" מורכב מ-3 חלקים:

א. קודש הקודשים- בו נמצא ארון הברית, מטה אהרון, צנצנת המן, 
שמן המשחה, הכרובים ולוחות הברית.

ב. קודש - בו היה המנורה , מזבח הקטורת ושולחן לחם הפנים.

ג. האולם- שטח שהיווה מעין מבואה וכניסה ל"היכל".

במשכן,  היה  כן  מה  האולם.  ללא  במשכן?   ה"היכל"  היה  ואיך 

שמרמז על האולם? היתה אמה של מפתן הכניסה לאוהל מועד, 
ושם היתה תלויה פרוכת, שנקראת "מסך פתח האוהל". יתכן מאד 

שהיא המקבילה לאולם.

כשאומרים "היכל" למה מתכוונים?

החלקים,  שלשת  את  בתוכו  הכולל  המבנה,  לכל  הכוונה  בד"כ 
והאולם. אך לעיתים הכוונה במילה  את קודש הקודשים, הקודש 

"היכל", היא רק לחלק האמצעי כלומר הקודש.

והחצר  ה"היכל"  את  מקיפה  אשר  חומה,  להיות  צריכה  במקדש, 
שסביבו. כמו כן, את המזבח החיצון, שבו היו מקריבים קורבנות, 

ואת החצר אשר סביבו, כולל עזרת הכהנים ועזרת ישראל.

במשכן- קלעי החצר היו מקיפים את אוהל מועד, והם המקבילים 
"עזרה".  לחומת העזרה. כל השטח שמוקף בחומת העזרה, נקרא 
וכאמור הוא כולל את ה"היכל", החצר שסביבו, המזבח החיצוני, 
ועזרת  הכהנים  עזרת  שסביבו,  החצר  קורבנות,  מקריבים  שבו 

ישראל.

כל מה שבתוך חומת העזרה נקרא מקדש, אולי משום שהוא אוצר 
בתוכו את העיקר והמהות של בית המקדש, שזה הקרבת קורבנות, 

וכן השראת שכינה בקרב עם סגולה, העם הנבחר.

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן!

רבי אישי / המשך מעמוד 3
לא  ומעולם  שלי  ההורים  של  בבית  היה  הוא  שנה  וחמש  שלושים 
בנוסף  דירות  וכמה  כמה  עברו  הם  הללו  בשנים  קיומו.  על  שמעתי 
לעליה לארץ, ומעולם לא נתקלנו בו, ובהשגחה פרטית מדהימה, בדיוק 

ביום שאני משתחררת מהאשפוז, אחותי מוצאת את המכתב.

ביקשתי שתצלם ותשלח לי אותו בווצאפ. אני מקבלת את התמונה, 
כסליו.  י"ז  ובום!  ימין  בצד  מהתאריך  המכתב  את  לקרוא  מתחילה 

ממשיכה לקרוא, ברכות לרוב להריון ולידה קלה.

בורא עולם ראה שאני  כוח להאמין. הרגשתי כאילו  פתאום קיבלתי 
עדיין לא רגועה, ושלח לי מסר מדויק יותר.

עבר,  לא  דם  השטף  בדיקות,  שבוע  כל  במעקב.  הייתי  ההיריון  כל 
ואפילו בחודש שביעי עוד אמרו לי שהעובר עדיין בסיכון השם ישמור.

במכתבים  נאחזתי  לידה,  לי  שתהיה  האמנתי  הקושי,  כל  עם  אבל 
הכוח  את  מהם  ושאבתי  שהתגלה  לאימי  והמכתב  באגרות  הרבי,  של 

להמשיך.

הלידה התקרבה, שוב הרופאים נבאו שחורות. הם אמרו שאם תהיה 
עכוז.  במצב  משום שהתינוק  קיסרי  ניתוח  לעבור  חייבת  אהיה  לידה, 
תינוקת בריאה  זכיתי ללדת  וברוך השם  הגיע,  יום הלידה  הזמן חלף, 

ושלמה ללא ניתוח וללא התערבויות חיצוניות. כנגד כל הסיכויים!

כיום דבורה לאה המתוקה והמקסימה בת חודשיים וחצי.

למשיחא
הלכתא

\\ כרמית פליישר
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\\ אורלי דרשן

הלכות שבת
\\ לוי ליפסקר

ז. מנהג טוב של נשי ובנות ישראל להפריש לצדקה לפני 
הדלקת הנרות ]והנתינה היא לפי היכולת הכספית. ואלה 
בערב  יתנו  יום,  כל  מסויים  סכום  לצדקה  לתת  שנוהגים 
ולפני  ההיריון  בזמן  )ולהוסיף  השבת.  יום  עבור  גם  שבת 
הלידה([ והנקודה בזה: כיוון שזו עת רצון לקבלת בקשת 
על  הנרות.  הדלקת  מצוות  קיום  קודם  ישראל  ובנות  נשי 
כן מפרישים לצדקה להרבות בברכות השי"ת ]ויש שנהגו 

לבקש מהשי"ת בקשות אחר הדלקת הנרות[.

ח. לכתחילה תלבש בגדי שבת לפני הדלקת הנרות. אבל 
אם יש חשש שעי"ז תתאחר ]ותיכנס השבת בנתיים[, עדיף 

שתדליק בזמן כשהיא לבושה בבגדי חול.

ט. המנהג שאישה מקבלת עליה שבת בגמר הדלקת הנרות, 
וע"כ לא תכבה את הגפרור אלא תניחנו, וע"כ מברכת אחר 
גמר הדלקת הנרות, ומכסה אז את עיניה בידה ]או תסתיר 
אם  הבקשות  ]וגמר  הברכה  אחר  עד  בידיה[  הנרות  את 

נוהגת לבקש אז, כנ"ל[.

שאין  ביו"ט  וכן  שבת,  מקבל  ]ואינו  מדליק  כשהאיש  וגם 
שלא  כדי  ההדלקה  אחר  מברך  נרות[,  להדליק  איסור 

לעשות חילוקים בסדר הדלקת הנרות.

י. מנהגנו לברך בנוסח: "ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש".

ובשבת שהוא גם יו"ט הברכה היא: "להדליק נר של שבת 
מחשש  "קודש"  תיבת  ]בהשמטת  ויום-טוב" 

הפסק[.

יא. כיוון שנהוג שהאישה מקבלת 
עליה שבת בגמר הדלקת הנרות, 

חול[  ]של  מנחה  תתפלל  ע"כ 
אסורה  וכן  ההדלקה.  קודם 
הדלקת  אחר  ולשתות  לאכול 

לא  אם  ובדיעבד,  הנרות. 
התפללה קודם ההדלקה, תתפלל 

מנחה ]של חול[ אחר ההדלקה.

ואם צריכה מאוד ]לטעום או[ לשתות 
ההדלקה,  קודם  הספיקה  ולא 

מקבלת  שאינה  תחשוב 
זה,  לעניין  שבת  עליה 

ותשתה אחר ההדלקה. 
רק  כנ״ל,  אבל, 
וצורך  הדחק  בשעת 

מתירים זאת.

פיתה או לאפה?
מצרכים:

1 ק"ג קמח כוסמין 
2 כפות סוכר / סילאן 

1 ביצה - לא חובה 
1  כף  מלח 
4 כוסות מים 

 2 כפות שמרים יבשים. 
 מומלץ להמיס בכוס מים עם כפית סוכר.

 )ולהוריד את כמות המים(

הכנה:
תורמים מטבע לצדקה, סגולה להצלחה.

מכניסים את המצרכים לקערה ולשים לבצק רך 
ודביק.

מניחים להתפחה מקסימום שעה. 
ניגשים לעבודה, מומלץ להרטיב ידיים לפני שנוגעים 

בבצק.
קורצים חתיכות, שמים על נייר אפיה, אפשר לפזר 

מלמעלה זעתר שומשום, שמן זית, או עגבניה 
מגורדת לפי הטעם. 

מכניסים לתנור מחומם ל200 מעלות 
)אין צורך להמתין להתפחה נוספת ניתן להכניס מיד 

 לתנור(                    
לבריאות 

 מה עושים
בזמן ההדלקה?



הגיע זמן

חרדות? פוביות? פוסט 
 טראומה? כעסים? 
דימוי עצמי נמוך? 

עוצרים את הסבל 
בטיפול אחד!

 E.M.P הוא טיפול המאפשר
  ריפוי של טראומות ורגשות שליליים 

 על ידי תזוזות עיניים מכוונות, 
 קול ותחושה, 

 ללא מגע בינאישי
 וללא הכרח לחשוף את המקרה

058-7228770
תוצאות מדהימות מיד לאחר הטיפול!

 הטיפול למבוגרים ולילדים מגיל 8 
אסור לסובלים מאפילפסיה

הכיפה שלי
כיפות איכותיות עם אפשרות 
לכתיבת יחי בכל הצבעים

058.4770.479
בקניית 3 כיפות - משלוח חינם באלעד!

שרה

פרו פרקט
עושים פרקט 
בבית ובעסק

054.5565.991
גל

השיעור מתארח כל שבוע במקום אחר

לעדכון על מיקום השיעור הקרוב חייגי:

0587228770 )נחמה דינה(

לגאולה
מגזין שבועי לנשים בדור הגאולה

יו"ל ע"י שיעור דבר מלכות
 'מובילות לגאולה' 

עורכת: נחמה דינה חביב
עיצוב: מענדי חביב
לתגובות והארות:

MOVILOT770@GMAIL.COM

נא לשמור על קדושת הגליון


