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"לאורך ההיסטוריה 
נשים תמיד היהודית

הובילו. אלוקים נתן 
לנשים יכולת להשפיע על 
נשים וגברים, ובידיהן 

הכוח לחולל שינוי לטובה 
בסביבתן"

)הרבי מליובאוויטש(

נחנו רוצות משיח עכשיו! וגם א 
בית גדול, ורכב חדש ולמה לא 
שניים? וזוגיות נפלאה, וילדים 
ומוכשרים,  חכמים  יפים 
ופרנסה בהרחבה, ובריאות, ואושר, ועושר, והנאה, 
נגמרת.  לא  והרשימה  זהב  ומגע  ונחת,  וסיפוק, 
רגע, אמרו לנו שאין לך דבר העומד בפני הרצון, 
אז איך יכול להיות שטרם סימנו V על כל הצ'ק 

ליסט של רצונותינו?

צריך להבין את המשפט הזה. 'אין דבר העומד 
בפני הרצון', זה לא אומר שאת הופכת לג'יני כזה 
שמביע משאלה ו..פוף זה קורה. הכוונה היא שאם 
את רוצה באמת רוצה משהו, את תעשי ה-כ-ל כדי 
מתקרות  מקשיים,  תתפעלי  לא  את  יקרה.  שזה 
זכוכית או מאזיקי פלדה, כל עוד הרצון בוער בך, 

את תלחמי ותפעלי עד להגשמתו.

הכביר  הרצון  את  מעוררים  איך  אבל  נהדר, 
נקודות  בנו  שיש  לנו  מסבירה  החסידות  הזה? 
ומעליו  העונג  הרצון.  את  בנו  שמעוררות  בנפש 
האמונה. כשאנחנו מאמינות שהדבר יסב לנו עונג, 
שאנחנו  כמה  רוצות?  כמה  אותו.  רוצות  אנחנו 
שהדבר  יותר,  מאמינות  שאנחנו  ככל  מאמינות. 
יסב לנו עונג גדול יותר הרצון שלנו יהיה חזק יותר 

ויגרום לנו לפעול יותר כדי שזה יקרה. 

ועכשיו לגאולה. כדי שנעשה הכל, אבל ה-כ-ל 
להביא את הגאולה, אנחנו צריכות לרצות בהתאם, 
ובשביל זה צריך להאמין באמת שזה בידיים שלנו. 
ואם נעשה מה שצריך, אנחנו באמת נוכל לגרום 

לגאולה להופיע. 

וכדי להאמין באמת צריך ללמוד. 

)טו"ב(  עשר  שבע  של  בפתחו  עומדות  אנו 
תחילת  המצרים  בין  תקופת  את  בתמוז. שפותח 
החורבן וימי בין המצרים. בתקופה זו הרבי מבקש 
ללמוד את הלכות בית הבחירה שעל ידי זה "מעלה 

אני עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית". 

אחר  באופן  להיות  צריך  הלימוד  השנה  אבל 
אלא  האבלות,  רגש  על  להתגבר  כדי  לא  לגמרי. 
לשם ההכספות וההשתוקקות למעלתו הנפלאה 
של בית המקדש השלישי. מתוך הבנה שזו הלכה 
למעשה בפועל מיד, כי מיד ברגע זה מתגלה כאן 
את  ונדע  שנכיר  ומוטב  השלישי  המקדש  בית 

ההלכות הנוהגות. 

על  עומדות  שאנו  ההכרה  את  להחדיר  וכדי 
ימות המשיח ממש, אין ברירה אלא להוסיף  סף 
היחידה  הדרך  זו  ומשיח.  גאולה  ענייני  בלימוד 
זה  ש״הנה  לחוש  הפנימית,  הגלות  מן  לצאת 
בא״, ואין הדבר תלוי אלא בנו, בלימוד, במעשים 

ובאמונה שלנו. 

המיצרים  בין  בימי  שעוד  שנזכה  והעיקר 
השנה נחווה את קיום נבואת זכריה: "כֹּה ָאַמר ה' 
ַהְשִּׁביִעי  ְוצֹום  ַהֲחִמיִשׁי  ְוצֹום  ָהְרִביִעי  צֹום  ְצָבאֹות 
ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשְׂמָחה  ְוצֹום ָהֲעִשׂיִרי 
ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים" וימים אלו יהפכו לימים טובים 
הרשע  בלעם  של  קללותיו  שנהפכו  כפי  בדיוק 

לברכה.

השבוע  החלטנו  העיקר.  הוא  והמעשה 
וללמוד  וגאולה,  משיח  עניני  בלימוד  להתחזק 
הלכות בית הבחירה לא רק כ"סגולה" להחיש את 
הגאולה, אלא כדי לחיות את משיח בפועל ממש, 
ומתוך השתוקקות לבית המקדש השלישי מתוך 

ידיעה שמדובר על הלכה למעשה בפועל ממש.

 שבת שלום, רחלי ורחלי
iracheli1990@gmail.com :לתגובות

אתן יכולות לרצות!
 אם אין דבר העומד בפני הרצון, מדוע אין לנו את כל מה שאנחנו רוצות?

עם איזה רצון אפשר להשיג הכל וכיצד מניעים אותו לפעולה? // רחלי עוזרי ורחלי גפן
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דורנו הוא הדור האחרון 
לגלות והראשון לגאולה..  
בוודאי ובוודאי, ללא כל ספק 
וספק ספיקא, שכבר הגיע 
זמן הגאולה, ובלשון חז"ל 
"כלו כל הקיצין", וגם ענין 
התשובה היה כבר בשלמות.. 
ועד להכרזה ש"הנה זה 
)המלך המשיח( בא, "שכבר 
בא, היינו שעומדים על סף 
ימות המשיח, על סף התחלת 
הגאולה, ותיכף ומיד המשכה 
ושלמותה

  | דבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א |
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בפרשת השבוע 
פרשת בלק מתנבא בלעם על משיח. 
נבואה זו היא אחד משלושת הראיות 

מן התורה )חמישה חומשי תורה( 
שמשיח צריך להגיע ושתהיה גאולה 

 לעם ישראל. 
בזכות נבואה זו אנחנו יודעים 

שהגאולה תגיעה באמצעות מלך 
המשיח. שנזכה כבר סוף סוף להכריע 
את הכף ולהביא בפועל את התגלותו 

של מלך המשיח עוד לפני שבת! 

שבת שלום, 
המובילות
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לו י  יש  הצום  ום 
משמעויות:   2
הגלויה  המשמעות 
שזהו יום של צער, 
ירידה.  מבטא  הוא 
ואילו המשמעות הפנימית של יום 
הצום, כפי המוסבר בחסידות, היא 
בעצם  ומדובר  לה,'  רצון  יום  של 
במיוחד  מודגש  הדבר  בעליה. 
בגימטרייה  י"ז   – תמוז  י"ז  בצום 

"טוב." 

התעניות  חמש  על  ואכן 
שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש 
הם  המשיח  כשיבוא  כי  נאמר 
אלו   – ושמחה  ששון  לימי  יהפכו 

יהיו החגים של ימות המשיח. 

ביום  רואים  אנו  כלל  בדרך 
רצוי שהוא  הבלתי  העניין  את  זה 
חל  בתמוז  י"ז  כאשר  אך  מבטא, 
הקביעות  שהייתה  )=כמו  בשבת 
בשנת תנש"א, בה נאמרה השיחה, 
ומזה הוראה גם לכל השנים( נדחה 
הצום ליום ראשון ובשבת מתגלה 
שיתגלה  זה  "שביום  ה"טוב  רק 
שכן  הגאולה,  בתקופת  בשלמות 
אף  אלא  אז  צמים  שלא  רק  לא 
יין,  ושותים  ובשר  דגים  אוכלים 
הבר  שור  הלוויתן,  לסעודת  )רמז 
ויין המשומר( – וראוי אף להרבות 
כדי  רגילה,  משבת  יותר  בכך 
לשלול כל חשש אבלות שאסורה 
אז  להוסיף  יש  וכן  לגמרי!  בשבת 
סעודת   – מלכה  מלווה  בסעודת 

דוד מלכא משיחא. 

 התיקון של 'בין 
המצרים' 

השבתות  כל  למעשה, 
הן מעין  'בין המצרים'  שבתקופת 
למכה"  תרופה  ו"הקדמת  תיקון 
של הגלות והחורבן, כיון שבשבת 
)ובכך  ולהצטער  להתענות  אסור 
ביום  יש תיקון לעניין הגלוי שיש 
של  יום  היא   – ולהפך  תענית(, 
שמחה, תענוג וקרבה לה' )הבלטת 
העניין הפנימי שבתענית(, והשבת 
גם קשורה לגאולה )ימות המשיח 
שבת(".  שכולו  "יום  גם  נקראים 
מהוות  אלו  בימים  השבתות  לכן 
הצער  האבל,  לכל  התיקון  את 

והחורבן של ימי 'בין המצרים'. 

במיוחד מודגש הדבר כאשר י"ז 
בתמוז חל בשבת – אז לא רק שיש 
שבאמצע  "והעלייה  ה"נחמה  את 
ימי 'בין המצרים', אלא שעוד לפני 
שהתחילו ימי 'בין המצרים' – כבר 
שמיד  השבת  את  כהקדמה  יש 

תמוז  שבי"ז  הטוב  את  מדגישה 
ובכל ימי 'בין המצרים'. 

 – בשבת  חל  תמוז  י"ז  וכאשר 
גם תשעה באב חל בשבת ונדחה 
ליום ראשון, ואז, ה"טוב" שבימים 
אלו מקדים ומקיף את כל שלושת 
השבועות. מלכתחילה לא מודגש 
אז החורבן והגלות אלא מודגשת 
אלו  שבימים  לגאולה  ההכנה 
)וכפי שאמר רבי יהודה הנשיא – 
שהיה משיח שבדורו - על תשעה 
באב שחל בשבת "הואיל ונדחה – 

יידחה" לגמרי(  

פרשיות 
של גאולה 
גם  ישנו  זה  עניין 
שקוראים  בפרשיות 
בתורה בסמיכות לי"ז 

בתמוז: 

בלק  בפרשת 
על  בהרחבה  מסופר 
שרצה  בלעם  נבואת 
ישראל,  את  לקלל 
רק  יצאו  מפיו  אולם 
שדבריו  ועד  ברכות, 
בפרשה  המובאים 
המקורות  אחד  הם 
הרמב"ם  שמביא 
לביאת  התורה  מן 
המשיח. הרצון לקלל 
מלכתחילה  הופך 
כמו   - לברכה 
הפיכת הגלות, הצום 
המצרים'  'בין  וימי 
לימי  מלכתחילה 
טובים  וימים  גאולה 
יהיה  שאכן  כפי 

בימות המשיח. 

בפרשת  גם 
פינחס יש רמז לימות 

המשיח: 

הפרשה  שם  הן 
שהוא  "פינחס",   –

הגאולה,  מבשר  הנביא  אליהו 
כמאמר רז"ל – "פינחס זה אליהו".   

והן בתוכן פרשת פינחס, הרומז 
לעתיד  שיהיו  עניינים  על  כולו 
רמז   - ישראל  בני  מניין  לבוא:  
למניין שימנה ה' את בנ"י לעתיד 

לבוא )המניין העשירי.( 

לחלוקת  רמז   – הארץ  חלוקת 
לבוא,  לעתיד  שתעשה  הארץ 
גם את שלושת הארצות  הכוללת 
ותחולק  כה,  עד  לנו  ניתנו  שלא 
חלק  קיבל  )שלא  לוי  לשבט  גם 

בחלוקה הראשונה(. 

רמז   – המועדים  קרבנות 
שיהיו  המיוחדים  למועדים  גם 
היום  שעד  )אלו  המשיח  בימות 
לזכר  כ"צומות  בלוח  אותם  ציינו 

החורבן("  

מרגישים גאולה 
ההבדל בין שתי הפרשיות הוא, 
שבפרשת פינחס )שלפעמים חלה 
רמוזה  המצרים'(  'בין  ימי  בתוך 
הגלות")  לאחר  שבאה  הגאולה 
את  המבשר   – אליהו"  זה  פינחס 

הגאולה מן הגלות( כנחמה ותיקון 
לגלות. 

)שאף  בלק  בפרשת  ואילו 
פעם לא תחול בימי בין המצרים( 
הגלות  עניין  את  אין  לכתחילה 
מיד  מוצאים  שאנו  אלא  והצער, 
עם  )"הן  חירות  שתוכנן:  ברכות 
לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"(, 
שלטון )"וירם מאגג מלכו ותנשא 
ידי המשיח  על  וגאולה  מלכותו"( 
שבט  וקם  מיעקב  כוכב  )"דרך 
בטהרתה.   גאולה  מישראל(", 
עניין זה מודגש גם בכך שבפרשת 

הגלות  על  בכלל  מדובר  לא  בלק 
וצרותיה, אלא על שלמות הגאולה 
)גם  מצרים  ליציאת  כהמשך 
הגלות(,  הייתה  לא  בכלל  אם 
לגאולה  ושלמות  הוספה  בתור 

שהתחילה כבר ביציאת מצרים.  

לזמן  יותר  שמתקרבים  ככל 
העניין  יותר  מודגש  הגאולה 
הפנימי שביום הצום – ה"עת רצון, 
עצמה  בפני  לגאולה  "והציפייה 
)ולא רק בהקשר וכתיקון לגלות – 
גאולה כמו בפרשת בלעם(. הגמרא 
מסבירה את הטעם מדוע נקראים 

הן  החורבן  לזכר  שנקבעו  הימים 
"ימי צום" והן "ימי ששון ושמחה" 
)זכריה ח'/י"ט:( "בזמן שיש שלום 
גזרת  יש  ולשמחה,  יהיו לששון   -
כאשר  כלומר,  צום".   - המלכות 
נחלש תוקף הגלות – נחלש תוקף 
לזמן  יותר  ומתקרבים  הצום, 

ש"יהיו לששון ולשמחה".  

חודש  היה  הדורות  בכל  ואכן, 
והגלות,  החורבן  עם  קשור  תמוז 
ודווקא בדורנו זכינו שחודש תמוז 
לחודש   – וגלות  מחורבן  יהפוך 

בהחלט מובן שיום תחילת המצור י"ז תמוז 
יתבטל בגאולה, אך מדוע יהפוך ליום טוב? 
// מה מיוחד בשבתות של ימי בין המיצרים 
ומדוע דווקא בהן מאירה הגאולה? // מה 
התחדש בי"ז תמוז של דורנו שהפך לטו"ב 
תמוז? // תקציר השיחת האחרונה ששמענו 
תנש"א  תמוז  י"ז   - בלק  לפרשת  מהרבי 

במלאת שלושים שנה לאמירתה.

הגאולה! זהו החודש בו נגאל הרבי 
הרבי  יצחק,  יוסף  )=רבי  הריי"צ 
הקודם(, מידם של הקומוניסטים, 
אלא  בזאת,  נגאל  הוא  רק  ולא 
 – כולו  הדור  גאולת  היא  גאולתו 
שהרי "הנשיא הוא הכל." במיוחד 
גאולה  שהמשך  לב,  נשים  אם 
ונמשכה  תמוז,  בג'  )שהחלה  זו 
שהרבי  הייתה  תמוז(  י"ג  בי"ב 
בו  המקום  לארה"ב,  מרוסיה  יצא 
ותורת  היהדות  הפצת  התחילה 
תקדים,  חסרת  בתנופה  החסידות 

נידחת,  פינה  לכל  הפצה 
המשיח  אמר  עליה  הפצה 
לבעש"ט שכשהיא תתרחש – 

הוא יתגלה.  

הכפתורים 
מצוחצחים

היא שדורנו  לכך   הסיבה 
לגלות  האחרון  הדור  הוא 
בו  ולכן  לגאולה  והראשון 
מודגש גם בימי 'בין המצרים' 
והגלות,  החורבן  תיקון  )לא 
אלא( רק הטוב שבזה, ההכנה 

לגאולה השלמה. 

זו,  תקופה  בתחילת  ואם 
לפני יובל שנים, הכריז הרבי 
לגאולה"  "לאלתר  הריי"צ 
את  סיימו  כבר  כי  והעיד 
לביאת  ההכנה  עבודת  כל 
בירור  גם  כולל  המשיח, 
אפילו  כולו  העולם  וזיכוך 
ביותר  השולי  לפרט  עד 
הכפתורים"  "צחצוח  של 
לקראת  הרוחניים  שבבגדינו 
לעמוד  רק  וצריכים  משיח, 
הכן לקבלת פני משיח צדקנו 

זו,  תקופה  בסיום  הרי   –
בוודאי ובוודאי ללא כל ספק 
וספק ספיקא שכבר הגיע זמן 
הגאולה, כלו כל הקיצין, וכבר 
ולכן  בשלמות,  תשובה  עשו 
הטוב  וביותר  ביותר  מודגש 

של י"ז בתמוז כיום הכנה לגאולה. 

וחידוש נוסף בשנה זו, תשנ"א, 
ראו  כבר  נפלאות":  "אראנו  שנת 
שזוהי  המעידים  נפלאות  בפועל 
בה,  נגלה  המשיח  שמלך  ה"שנה 
המשיח  שמלך  ל"שעה  "ועד 
לישראל  להם  משמיע  והוא  בא 
גאולתכם",  זמן  הגיע  ענווים 
)המלך  זה  ש"הנה  להכרזה  ועד 
היינו  בא,  "שכבר  בא,  המשיח( 
שעומדים על סף ימות המשיח, על 
ומיד  ותיכף  הגאולה,  התחלת  סף 
המשכה ושלמותה. אם כן, בוודאי 
ההכנה  רק  עכשיו  שמודגשת 

ולא רק ההכנה לגאולה,  לגאולה. 
אלא שהגאולה באה בפועל ממש 

מיד! 

 שיהיה 
בפנימיות 

להיות  צריכה  כעת  ולכן 
הלכות  בלימוד  מיוחדת  "סערה" 
כפי  אלו,  בימים  הבחירה  בית 
בימי  אלו  הלכות  ללמוד  הנהוג 
"אני  זה  ידי  שעל  המצרים',  'בין 
עוסקין  הם  כאילו  עליהם  מעלה 

צריך  זה  השנה   –" הבית  בבניין 
קודם  לגמרי:  אחר  באופן  להיות 
בגלל  לא  הוא  שהלימוד  כל, 
התגברות רגש האבלות, כדי לתקן 
)גם  אלא  והגלות,  החורבן  את 
הכוסף  בגלל  החורבן(  אילולא 
הנפלאה  למעלתו  וההשתוקקות 
ועוד  השלישי.  המקדש  בית  של 
ועיקר, שהלימוד הוא מתוך ידיעה 
למעשה  הלכה  שזוהי  וודאית 
זה  ברגע  מיד  כי  מיד,  בפועל 
מתגלה כאן בית המקדש השלישי. 

שצריך  לאחרונה  שדובר  וכפי 
ענייני  בלימוד  במיוחד  להוסיף 

בתור  )רק(  לא   – וגאולה  משיח 
"סגולה "למהר את הגאולה, אלא 
בעיקר כדי "לחיות עם הזמן" של 
ימות המשיח. שמהשכל הממולא 
אלו  עניינים  של  והשגה  בהבנה 
ועד  הרגש,  אל  גם  הלימוד  חודר 
שאפילו ההנהגה בפועל מתאימה 
נמצאים,  אנו  בו  המיוחד  לזמן 
שעומדים על סף הגאולה ומראים 
באצבע ש"הנה זה )המלך המשיח( 

בא. " 

שמשיח  חז"ל  שאמרו  ואף 

בא "בהיסח הדעת "– אין הכוונה 
משיח.  על  לחשוב  שאין  ח"ו 
ולהתבונן  לחשוב  צריך  אדרבה. 
בענייני  בחוזק"  דעתו  ו"לתקוע 
לדעת  ובמיוחד  וגאולה,  משיח 
בכניסה  כבר  שנמצאים  ולהכיר 
בא  זה  "הנה  המשיח,  לימות 
הדעת"  ב"היסח  הכוונה  אלא   –"
אצלו  להיות  צריך  זה  היא שעניין 
הדעת!  מן  שלמעלה  באופן 
בזה  שעשו  ה"סערה"  ולמרות 
שראינו  אחרי  )=תנש"א(,  השנה 
שזוהי  המעידות  הנפלאות  את 
 – בה  נגלה  המשיח  השנה שמלך 

עדיין רואים שישנו קושי להחדיר 
שעומדים  וההרגשה  ההכרה  את 
עד  ממש  המשיח  ימות  סף  על 
משיח  בענייני  "לחיות"  שיתחילו 

וגאולה. 

לימוד  ידי  על   – לזה  והעצה 
כי,  וגאולה,  בענייני משיח  התורה 
הקב"ה  של  )חכמתו  התורה  בכח 
טבע  לשנות  מהעולם(  שלמעלה 
הרגש  מצד  כאשר  שגם  האדם, 
חס-ושלום  עדיין  נמצא  הוא  שלו 
שלא  )כיוון  הגאולה  לעניין  מחוץ 

הפנימית(,  מהגלות  עדיין  יצא 
בענייני  לימוד התורה  ידי  על  הרי 
ומצב  למעמד  מתעלה  הגאולה 
של גאולה, ומתחיל לחיות בענייני 
והכרה  ידיעה  מתוך  הגאולה, 

והרגשה ש"הנה זה בא." 

"נפלאות"  בפועל  ראו  וכבר 
שמלך  ה"שנה  שזוהי  המעידים 
ל"שעה  "ועד  בה,  נגלה  המשיח 
והוא משמיע  בא..  שמלך המשיח 
זמן  הגיע  ענווים  לישראל  להם 

גאולתכם"..  

 שבת של 
גאולה
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    "
חפץ  העברת  משמעותו  קנין" 
המוכר  מרשות  לרשות:  מרשות 
לרשות הלוקח, אך במהותו של 

הקנין לא חל שום שינוי.

השאלות  מתעוררות  במשנתנו 
הבאות:

א. איך ייתכן שיש לקב"ה רק "חמישה 
קניינים" בעולם? הרי כל העולם שלו!

ב. מדוע התנא משתמש בלשון "קנין" 
ולא "חמישה דברים יש לו לקב"ה"?

אכן, כל העולם בבעלותו של הקב"ה 
מלבד חמשת הדברים המנויים במשנה, 
שהוא  בעולם  ניכר  יהיה  שאכן  ובשביל 
שינוי  בו  להתחולל  צריך  הקב"ה  של 
וזיכוך  ישותו  ביטול  כלומר,   – מהותי 
חומריותו של הדבר, כדי שתוכל להיות 
מ"אמיתת  היא  מציאותו  כי  מודגשת 
על  לומר  מתאים  לא  לכן,  הימצאו".  
שכן  הקב"ה  של  "קנין"  שהוא  העולם 

התחולל בו שינוי.

דברים  חמשת  ישנם  זאת,  לעומת 
והמפורטים במשנה,  היוצאים מן הכלל 
אשר מהווים "קנין", ולמרות הימצאותם 
ולא  הקב"ה  עם  מאוחדים  הם  בעולם, 
נפעל בהם שום שינוי בכדי לאפשר להם 
כמפורט  הקב"ה,  עם  מאוחדים  להיות 

להלן:

א. התורה – הקניין הראשון.  התורה 
למדריגה  ממדריגה  לעולם  ירדה  אמנם 
עד ש"נתלבשה בדברים גשמיים וענייני 
ח"ו  גורעת  לא  הירידה  אך  הזה",  עולם 

מחכמתו ורצונו של הקב"ה.

ב. ישראל – על אף שנשמות ישראל 
בגופים  והתלבשו  הזה  לעולם  ירדו 

ממעל  אלוק  "חלק  הן  הרי  גשמיים, 
ממש".

היותו  למרות   – המקדש  בית  ג. 
עצמותו  בכל  נמצא  הקב"ה  גשמי,  בית 
לכל  "עדות  והוא  שכינתו,  את  ומשרה 
בישראל"  שורה  שהשכינה  עולם  באי 

)מנחות פו,ב(.

השמים  על  נאמר   – וארץ  שמים  ד. 
והארץ שהם "חזקים כיום הבראם".  זוהי 
ה"אין- כח  גילוי  את  שמהווה  הנצחיות 
לברוא  הקב"ה  של  שביכולתו  סוף", 

ולהוות יש מאין.

גילה  אבינו  אברהם   – אברהם  ה. 
את אחדותו של הקב"ה בעולם, ע"י כך 
שהבריות יכירו בה', כנאמר: "ברוך אברם 
)לך-לך  וארץ"  קונה שמים  עליון  לא-ל 
אברהם  כי  במדרש,  ומבואר  יט(,  יד, 
)בראשית  וארץ"  שמים  "קונה  נקרא 
רבה מג, ז(, בכך שהוא הכיר את הקב"ה 
לבריות ו"הקנהו להקב"ה שמים וארץ".  
עליך  אני  "מעלה  הקב"ה  לו  אמר  לכן, 
כאלו אתה שותף עמי בבריתו של עולם".

יש לציין, כי זה שישראל הם קניין של 
הקב"ה מצד נשמותיהם כ"חלק אלקה", 
שלא חל בהם שינוי על אף התלבשותם 
לזאת  נוסף  לעיל,  כאמור  גשמי  בגוף 
אצל אברהם על היותו קנין מצד נשמתו 
האלוקית, הוא נחשב ל"קנין" של הקב"ה  
מבחינת פעולותיו להפצת שם ה' בעולם, 

ובכך הוא "קונה שמים וארץ".

)מתוך הספר "פרקי אבות עם "שערי 
אבות" ביאורים של הרבי מליובאוויטש(

לזכות השליח המיוחד והמסור, דודי, 
הרב החסיד מרדכי ענתי בן צאלח ציון 

ע"ה והקיצו ורננו שוכני עפר

חמשה קנינים
פרק ו' משנה י'

עֹוָלמֹו, ְוֵאּלּו ֵהן, ּתֹוָרה ִקְנָין ֶאָחד,  רּוְך הּוא ָבּ דֹוׁש ָבּ ה ִקְנָיִנים ָקָנה לֹו ַהָקּ ֲחִמָשׁ
ׁש  ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ִקְנָין ֶאָחד,  ָרֵאל  ִיְשׂ ִקְנָין ֶאָחד,  ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם  ָוָאֶרץ  ַמִים  ָשׁ
ְרּכֹו, ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז".  ית ַדּ ְכִתיב, "ְיֹהָוה ָקָנִני ֵראִשׁ ִין, ִדּ ִקְנָין ֶאָחד. ּתֹוָרה ִמַנּ
ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי, ֵאי  ַמִים ִכּ ה ָאַמר ְיֹהָוה, ַהָשּׁ ְכִתיב "ֹכּ ִין ִדּ ַמִים ָוָאֶרץ ִמַנּ ָשׁ
יָך ְיֹהָוה,  ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי", ְואֹוֵמר, "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂ ר ִתּ ֶזה ַבִית ֲאֶשׁ
ַוְיָבְרֵכהּו  ְכִתיב  ִדּ ִין,  ִמַנּ ַאְבָרָהם  ִקְנָיֶנָך".  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת,  ָעִשׂ ָחְכָמה  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ
ְכִתיב, "ַעד  ִין, ִדּ ָרֵאל ִמַנּ ַמִים ָוָאֶרץ. ִיְשׂ רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֹוֶנה ָשׁ אַמר ָבּ ַוֹיּ
ה,  ָאֶרץ ֵהָמּ ר ָבּ ים ֲאֶשׁ ָך ְיֹהָוה, ַעד ַיֲעבֹור ַעם זּו ָקִניָת", ְואֹוֵמר "ִלְקדֹוִשׁ ַיֲעֹבר ַעְמּ
ַעְלָתּ ְיֹהָוה,  ָך ָפּ ְבְתּ ְכִתיב, "ָמכֹון ְלִשׁ ִין, ִדּ ׁש ִמַנּ ְקָדּ ית ַהִמּ ל ֶחְפִצי ָבם". ֵבּ יֵרי ָכּ ְוַאִדּ
בּול ָקְדׁשֹו, ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו": ָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך", ְואֹוֵמר "ַוְיִביֵאם ֶאל ְגּ ִמְקּ

רינת יונגר
מילי דחסידותא

שבוע אספר את הנס הפרטי ה 
שלי,

הריוני הראשון היה תקין 
פעמים  מספר  מלבד  ב"ה, 
שבהם דופק הלב שלי היה נמוך ועמד על 47 – 

50, שזה לא תקין.

הרופאה לא כל כך ייחסה לזה חשיבות, היא 
שאלה אותי אם זה תמיד היה לי, עניתי שכן, 

והיא לא הראתה סימני דאגה.

ללכת  והחלטנו  כאובה,  הייתי   38 בשבוע 
וקיבלנו  לרבי,  כן  לפני  כתבנו  רפואה.  לבית 

ברכה לבשורות טובות. 

בעלי היה מאוד מודאג מדופק ליבי הנמוך, 
הוא  לדקה!  פעימות  ל-32  עד  לרדת  שהוסיף 
את  שיבדוק  לרופא  מרופא  בדאגה  התרוצץ 

פשר הענין.

הרופאים לא ששו לבקשתו, ובחסדי שמיים 
ומאחות  כך מרופא לאחות  לא התייאש.  הוא 
לרופא, עד שאחת המיילדות בדקה את הדופק 
שבידי, לפתע היה נראה לה משהו חשוד, והיא 

הזדרזה להביא את מכשיר הא.ק.ג.

טוב,  הראו  לא  והתוצאות  הודפס  הדף 
אני  ולמעשה  תקין,  לא  מאד  הלב  תפקוד 

והעובר נמצאים בסכנת חיים!

הרופאים החליטו לזרז את הלידה, והקב"ה 
לנו  ועשה  נעתר לתפילתו של הרועה הנאמן, 
נס! למרות הדופק הנמוך והסכנת חיים שבה 
בלידה  בריא  בן  טובה,  בשעה  ילדתי  הייתי, 

רגילה, השבח והתודה לבורא עולם!

היא  לקרדיולוגית,  הוזמנתי  הלידה,  לאחר 
הסבירה לי שיש לי הפרעות קצב לב, ופעימות 
להיווצר  אומרת, שבלב החלו  זאת  מוקדמות, 
תאים נוספים, שהחלו לתת דופק נוסף ובקצב 
אחר, וזה הגרם לתפקוד הלב לרדת ב- 50%, 

ולחולשה עצומה ממנה סבלתי.

שבוע  ולאחר  החל,  הבדיקות  מסע 
צריכה  שאני  לי,  בישרה  הקרדיולוגית 
בלב(,   )צריבה  אבלציה  ניתוח  לעבור 

מאד חששתי.

כתבנו לרבי, וקיבלנו ברכה באגרות 
קודש... נרגעתי.

שוחררתי  הלידה  לאחר  שבועיים 
במעקבים  והמשכתי  הרפואה,  מבית 
שצריך  ניתוח  היה  ולפני  ובבדיקות, 

לעבור. 

הניתוח הראשון והשני לא צלחו.

בשלישי ב"ה זה צלח. הודו לה'.

בדיקות,  למלא  אותי  הפנו  הניתוח  לאחר 
לראות שהכל בסדר וכך היה ב"ה.

שנתיים  לאחר  נגמר...  לא  עוד  והסיפור 
להיות  צריכה  הייתי  השני.  בהריוני  אני  וחצי, 

במעקב חודשי אצל קרדיולוג בתל השומר.

לראות  כדי  סוף  ללא  נבדקתי  היה.  וכך 
שחלילה ההפרעות קצב לא חזרו.

בבדיקת האקו לב שביצעתי, התוצאות היו 
תקינות אך סעיף אחד נורא הפחיד אותנו.

חשד לVSD כך היה כתוב. VSD  זה רווח 
במחיצה בין שני החדרים שבלב. זהו מום מולד 
רבים  במקרים  או  לגדול  יכול  השנים  שעם 

להיסתם.

אם רווח זה לא נסתם מאליו, ברוב המקרים, 
צריך ניתוח...

יש לציין כי מעולם לא ידענו שיש לי מום 
מולד כזה.

להיבדק,  שוב  רציתי  לא  נורא,  פחדתי 
ולראות רופאים, הספיק לי.

ההריון שלי נחשב בסיכון, ואחת מהבדיקות 
מיני רבים שהורו לי לעשות היא אקו לב לעובר.

חששתי נורא.

 היגיע יום הבדיקה, כתבתי לרבי, וקיבלתי 
מענה מדהים.

"ברכה לבשורות טובות ותזכה לדור ישרים 
מבורך.."

התרגשתי נורא, והחלטתי שלא לעשות את 
הבדיקה, כי ידעתי שיש לי ברכה מהרבי, והכל 

יהיה בסדר.

לאחר שבוע היינו שוב אצל הקרדיולוג. הוא 
הסתכל בתוצאות הבדיקות ועלי, שוב ושוב.

ואמר לי: היה חשש לVSD  , נכון?

"כן" אמרתי.

אני רואה שזה נסתם. אין כלום!

זלגה  ודמעה  בתדהמה,  עיני  את  פערתי 
מעיניי, דמעה של אושר והקלה.

ברכתו של הרבי התקיימה.

תודה לאל, המצב המשיך להתקדם באופן 
תקין, ויצאתי מבית רפואה בידים מלאות ולב 
בריא ושמח. ויהי רצון שיקויים בכולנו ברכותיו 

של הרבי, ושנזכה ל"דור ישרים מבורך".

רבי אישי
מיכל חג'ג'

ותזכה לדור ישרים מבורך
קצב הלב שיורד לפחות מ-32 פעימות לדקה 

רגע לפני לידה, הניתוחים החוזרים ונשנים, המום 
המולד שהתגלה שהתגלה אחרי שנים רבות, 

התשובות המעודדות של הרבי והנס בשחזר על 
עצמו גם בלידה השניה // עורכת המדור מיכל 

חג'ג' בסיפורה האישי והמרגש 
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רמב"ם מבאר בארוכה את ענייני משיחי שקר ה 
על  דניאל  בנבואת  נאמר  כבר  כי  ומסביר 
ומבאר את  ישראל  משיחי שקר שיצאו מתוך 
גודל העוון שהחטיאו את הרבים וגרמו לגלותן 

ולשפלותן של עם ישראל. ולהטעיית העולם כולו. 

אבל מחשבות בורא עולם לא כמחשבתינו, ומבאר הרמב"ם 
כי משיחי שקר של הנצרות והאיסלם אינם אלא כדי ליישר 
את הדרך של העולם כולו למלך המשיח לעבוד את ה' יחד.

מדברי  העולם  נתמלא  היהדות,  להפצת  גרם  עניינם  צם 
הנצרות  ידי  על  המצוות  ומדברי  התורה  ומדברי  המשיח 
יש  כולו.  והתפרסמה בכל העולם  והאסלם הופצה התורה 
אך  בעבר,  נהגו  אכן  והמצוות  שהתורה  האומרים  מהגויים 

בזמן הזה אינן נוהגות כבר.

אלא  כפשוטן  אינן  שנאמרו  שהמצוות  אומרים  אחרים 
מי  ידי  על  שנתגלו  נסתרות  אחרות  למשמעויות  מרמזות 
שטוענים שהוא המשיח שלהם. ויש בגויים שעוסקים בתורה 

ומעוותים את משמעותה.

 מכל מקום כשיגיע מלך המשיח הם יחזרו בהם ויבינו שטעו. 
לכך  גרמו  העולם  לאומות  שעמדו  השקר  שמשיחי  ונמצא 
שיעסקו בענייני התורה ויהיו מודעים למה שכתוב בה ובכך 

יסייעו למעשה למלאכת המשיח לעתיד לבוא.

הדרך הישרה
סוגיות בענייני גאולה ומשיח

נחמה דינה חביב ואפרת צור
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שבוע רואים ממש שכל הדרכים מובילות ל....גאולה!ה 

על  עומד  העולם  היה  המקדש,  בית  נבנה  שלא  "עד 
בית המקדש,  רגליים. משנבנה  )כיסא( של שתי  תרונוס 
)תנחומה תרומה(, שהרי  ביישובו"  ועמד  נתבסס העולם 
העולם עומד על שלושה דברים: על התורה, ועל העבודה ועל גמילות חסדים. 
ועבודה - זו תפילה, לכן כדאי שיהיה בית מקדש, להשלים את הרגל החסרה 

של כס המלך.

למשיח,  הבטחה  יש  הרי  מונחות?!  אנו  היכן  הולכות?!  אנו  אנה  ואנו, 
לגאולה גם בפרשת בלק "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי 

מואב וקרקר כל בני שת"

בנבואה זו מדובר על המלך המשיח. הפסוק רומז שאם יזכו ישראל, ייגאלו 
בדרך נס, ככוכב היוצא באמצע השמים; ואם לא יזכו – תבוא הגאולה בבחינת 
"וקם שבט מישראל", כדרך הקמים בעולם בדרך הטבע, שיבוא המשיח "עני 
ורוכב על חמור", ויקום וימלוך. )אור החיים( והזכיר "פאתי מואב" להודיע 
לבלק כי עמו לא יפול ביד ישראל עתה, אבל באחרית הימים לא ינצל מואב 

מיד השבט המושל בו... )רמב"ן(

ו... משיח טרם התגלה, וצום הרביעי, י"ז בתמוז, כבר בפתח )ביום ראשון(, 
בשל חמישה דברים קשים שקרו בעם ישראל: שבירת לוחות הברית, בקיעת 
חומות ירושלים, בוטל קורבן התמיד, הונח צלם בהיכל ושרף אופוסטומוס את 
התורה. העיקר מכל זה הוא עניין התחלת כיבוש ירושלים, שנמשך שלושה 
שבועות עד שהרומאים החריבו ושרפו את בית המקדש השני. )ידוע שגם 

בית המקדש הראשון נחרב ונשרף באותו תאריך ט' באב, 656 שנה קודם(

מכיוון שמטרתו של צום זה הוא לעורר את הלבבות לתשובה על מנת 
עוצמות  כל  הנפש,  כוחות  כל  את  לכוון  יש  השלישי,  המקדש  בית  שיבנה 
רוצה  השם  תשובה  איזו   !! מלבדו  עוד  שאין  לכך  המחשבה  התודעה, 
מאיתנו?? אביא את דברי הצדיק האלוקי הרה"ק רבי צבי הירש מזידיצ'וב 
שבי"א בתמוז היתה ההילולא שלו, ועליו נאמר שהיה מוכן למסור נפשו עבור 
עשיית טובה לכל יהודי, אפילו השפל שבשפלים, כשראה שיכול לצמוח איזה 
טובה ליהודי מכך, ואפילו אם פורק עול הוא, בבחינת לא הביט אוון ביעקב, 
ולא ראה עמל )חטא( בישראל "אשר כמה צריך איניש להוסיף דעתו לאהבת 
החברים זה עם זה... וזולת אחדות החברים – אין שום עבודת אמת בעולם."

אבל, השם הטוב, איך עושים זאת ?! אהבת חברים כזאת??

תשורה   – ישראל  אהבת  'קונטרס  מתוך  ישראל  באהבת  חיזוקים  להלן 
מכנס נשי ובנות חבד תשע"ח', שכל מילה בו פועל בלב הקורא)ת( ומקרבת 
אותנו לגאולה: "כ"ק מורנו הבעל שם טוב אומר, שאהבת ישראל הינה השער 
הראשון המוביל אל חצרות הוי'. וכמו כן "אהבת ישראל היא שער הכניסה, 

אשר דרך בו יכול האדם לבוא לעמוד לפני האלוקים להתפלל"

וההסבר, גם מתוך הקונטרס: "כי בכל נשמה כלולים גם שארי הנשמות, 
וכששונא בליבו לאחד מישראל, הוא מפריד מנפשו את חלק מזולתו הכלול 
בו, ובמילא נעשה בעל מום )כי חסר בו חלק זה( ואינו יכול לעלות לרצון 
לפני ה' )משום ש(אור אין סוף ברוך הוא הכולל את כולם, לא יסבלנו מצד 
ישראל, כשנשמתו  ידי אהבת  על  ורק  מזולתו.  החיסרון שבו, שחיסר חלק 

כלולה מכל הנשמות, תעלה לרצון לפני הוי' הכולל את כולם."

אהובות יקרות,  באנה נהיה נשמות שכוללות את כולם, ואת כולן בתוכינו! 
נגביר בעוז את החמלה וחוסר השיפוטיות, ונכבד את הקשיים והנסיונות שיש 
לכל אחד ואחת. וכך השם הטוב יגאל ויוריד לנו את בית המקדש השלישי, 
רגל שלישית לכסא הכבוד, לעבודתו יתברך ללא הבדל עדה, דרגה או צבע 

של כיפה. 

יחי המלך!!

 לעילוי נשמתה של אימי מורתי אילנה רגינה ז"ל
 בת נתן משה שנפט' בט' בכסלו ה'תשע"ט ת נ צ ב ה

אורות של גאולה

יפעת עוזזמן הגאולה

יום יום של י״ב תמוז מרוכז בעיניני גאולה. על פי ה 
הכתוב אנחנו מבינים את פשוטו של עניין הגאולה 

שתבוא רק בזכות חיזוק התורה והיהדות.  

בשנת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  "יום 
תר"ם. יום בו נתבשר - בשנת תרפ"ז - שהוא חפשי מגלותו אשר הגלה 

- אחרי שהיה תפוס במאסר - על עבודתו בחיזוק התורה  והיהדות.

וי"ג תמוז  ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בשני ימי הגאולה י"ב 
הבא עלינו לטובה יתוועדו אנ"ש, לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות, 
כאשר הוקבע מאת אבינו הראשון הוד כ"ק אבי אדוני זקני מורי ורבי 
רבינו הזקן זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע. בהתועדות זו ידברו אנ"ש שי' איש 
והנני שולח  הלמוד,  קביעות שיעורי  בחיזוק  רעהו בשבת אחים  את 

להם את ברכתי כי ישא ה' פניו אליהם בגשמיות ורוחניות."

מחלות  בחקר  מומחה  היה  לברכה  זכרונו  גרין  זאב  פרופסור 
ותפוצתן )אפידמיולוגיה(. בשנת 1960 הוא החל לעבוד עבור סוכנות 

נאס״א  האמריקאית  החלל 
במסגרת הניסיונות לגילוי חיים על 

המאדים. 

שמסוגל  אדם  בי  ראה  ״הרבי 
במידה  אחרים  על  להשפיע 
מאשר  יותר  הרבה  משמעותית, 
הציבור  שכן  השורה,  מן  חסיד 
טבעי  באופן  אותי  מקבל  הרחב 
״ הסביר  בשל חזותי האקדמאית, 
פרופסור גרין שסיפר על השפעתו 
של הרבי על חייו ושליחותו. גרין, 
בקרב  הרצאות  למסור  התחיל 
יהודיות  וקהילות  סטודנטים 
בעידן  ״תורה  בנושא  באמריקה 
החלל.״ הסטודנטים הגיבו באהדה 
רבה אבל אני הרגשתי לא בנוח עם 
וחשתי  עלי  שהוטלה  השליחות 

שאינני האדם הראוי לבצע מסימה רוחנית 
סיפר גרין. 

לתדהמתו הרבי ציטט לו תגובה מסיפור 
מאדמורי  לאחד  שנכנס  יהודי  סוחר  כל 
״אני  חסיד:  לאותו  אמר  והאדמו"ר  חב״ד 
מקנא בך! אתה נוסע לשווקים וליריד, וזה 
נותן לך הזדמנות לפגוש חבר יהודי ולעוררו 
להוסיף בלימוד תורה.  ככל שהמאמץ גדול 

יותר, כך הקדוש ברוך הוא משלם יותר. 

לגרין  מסר  הרבי  נוספת  בהזדמנות 
שכאשר הוא נואם בבית כנסת בדטרויט על 
יותר  קרוב  הוא  החלל,  בעידן  יהודי  מדען 

לרבי מאלו שיושבים סביבו בהתוועדות. 

סיפורו של גרין בא להמחיש שלכל אחד 
מאיתנו יש את היכולת להשפיע על סביבתו 
ולתרום לחיזוק תורה ויהדות ובכך לזרז את 
יום  בהיום  הרבי  לנו  שמוסר  כפי  הגאולה 

של י׳ב תמוז. 

הגאולה היא תפקידו של כל יהודי ויהודי לא משנה מה מעמדו. 
פרשת  על  בהסתכלות  ככלל.  היהודי  לעם  נמסרה  הגאולה  עבודת 
השבוע בלק אנו למדים כמה חשוב העם היהודי בעיני הקדוש ברוך 
הגאולה  בנושא  כן  גם  ואחד  אחד  שכל  ההתנהלות  וחשיבות  הוא 
שהיא מטרת הקיום היהודי. ככתוב - ״לא הביט און ביעקב... ה׳ אלקיו 

עמו״ .

הקדוש ברוך הוא אינו רואה בנו שום רוע כמו שאומר בלעם על 
בית יעקב בגלל שכבר עבדנו על נטיות הנשמה הבהמית וכבר נתבעה 
בנו היכולת לנצח את היצר הרע. היכולת להבין את גדולת אלוהים 
והתורה כבר בתוכנו עמוק בנשמה היהודית, לכן רק נשאר לנו לעשות 
מהפכה רוחנית ולעלות את הנשמות שלנו לרמה הראויה לכל יהודי 

בן ובת מלך.

 כאשר האמצעים קיימים צריך רק להביא לקיום בפועל. וזה מסר 
הגאולה שהרבי מנסה להעביר לנו בהיום יום של חג הגאולה. הכל 
כבר נעשה, אנחנו ראויים לגאולה 
ידי  על  לבוא  לה  לסייע  צריך  ורק 
מכל  ונוספת  קטנה  השתדלות 

יהודי לקיום תורה ומצוות. 

על  מרמזת  בלק  פרשת  בנוסף 
ביאת המשיח שיביא את הגאולה - 
״וירד מיעקב וגו׳״. הפרשה מביאה 
שביאת  מובהקת  אחריות  לנו 
הקדוש  מעבודתנו.  תבוא  המשיח 
יכל להביא את המשיח  ברוך הוא 
ולאומות  לנו  ולהוכיח  בעיה  בלי 
ואמיתותו,  גדולתו  את  העולם 
נקודת הגאולה בזה שאנחנו  אבל 
נביא אותה ואז הקדוש ברוך הוא 
האחריות  לעולם.  תרד  וגדולתו 
הירידה  מיעקב,  ירד  שלנו-  היא 
נשמות  התעלות  בזכות  תהיה 
הראויה  הרוחנית  לרמה  ישראל 

לדור גאולה.

מדוע  שנבין  חשוב  זו  עמוקה  בהבנה 
אנו מחוייבים ללמוד וללמד את ילדינו על 
ממאמצינו.  לבוא  עתידה  היא  שכן  גאולה 
יותר  גבוהה  לחינוך  ספר  ובתי  ילדים  גני 
חייבים לנסות להחדיר את המושגים הללו 
לתוך מערכות החינוך שלהן ולמצוא דרכים 

מתאימות ללמדם לכל גיל וגיל. 

דולר  לקבל  נכבדה  אישה  באה  כאשר 
מהרבי היא בקשה ״רבי בבקשה תביא את 
כל מה  ענה לה שהוא את  המשיח,״ הרבי 
תלוי  זה  ועכשיו  עשה,  לעשות  יכול  שהוא 

בנו!   

ברכה והצלחה לגאולה הקרובה ולביאת 
המשיח.  

בתמונה: פרופ' וולוול גרין

ּוְׁשֹלָׁשה ְנִביִאים  אלו הם 3 הנביאים האחרונים שקמו לעם 
ישראל: חגי, זכריה ומלאכי, והללו העידו ולא התנבאו ָעלּו ִעָּמֶהן 

ִמן ַהּגֹוָלה, מבבל לא"י ובנו את הבית שני ֶאָחד ֵהִעיד ָלֶהן ַעל 
ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח, היכן מקומו ְוֶאָחד ֵהִעיד ָלֶהן ַעל ִמּדֹוָתיו, ְוֶאָחד 
ֵהִעיד ָלֶהן ֶׁשַּמְקִריִבין ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֵאין ָׁשם ַּבִית עולי בבל בנו תחילה את המזבח, וכשהוא עומד 
במקומו, ניתן להקריב עליו קרבנות, אפילו כשההיכל עדין עומד 

בחורבנו. הכיצד? מפני שקדושת המקדש לא נסתלקה עם 
חורבנו, ולכן הדבר תקף לחידוש העבודה בו, כלומר, כשזיהינו 

מקום המזבח, ובנינו אותו ע"פי הלכה, אזי ניתן מיד להקריב 
עליו קורבנות, ללא תלות בשאר חלקי המקדש.

טעימות מבית המקדש השלישי

בזהר )פר' פנחס בדפו"י( כתב, שביהמ"ק )השלישי( ירד 
מהשמים ויהיה גלוי, ומעליו בית )רוחני( נסתר ומכוסה בענני 

כבוד. וכן בתיקוני הזוהר ועוד. ואילו ברמב"ם כתב שיבנהו מלך 
המשיח, ועוד כתבו כן. ובמשכני עליון ישב את הדברים: שהבית 
העליון הרוחני יתפשט ויגיע עד למטה, ואחר כך יבנה סביבותיו 

בנין חמרי כפי שיש בעולם הזה, ויתחבר בניין בבנין להיות אחד. 
ומלך המשיח ידע כיצד זה יהיה.

"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה!"
אז מדוע אנו מתקשים כלכך ביישום של הכלל הגדול, אם 

לא הכי גדול, הזה? מדוע כל כך קשה לנו לראות בזולתנו אדם 
כמונו, ואנו נוטים לסרוק אותו במבטנו, תוך שאנו מעבירים עליו 

במוחנו ביקורת נוקבת ושיפוטית?

כמה הפסדנו בגלל שנאת החינם שבקרבנו, וכמה עוד 
נפסיד? תלמידי רבי עקיבא שנפטרו, פורענויות שקרו, ומעל 

להכל: חורבן בית המקדש ועדיין לא למדנו את השיעור?

אהבה! זה הכלל היחיד, העיקרי והמרכזי ביותר שבורא עולם 
אומר לנו בצורה מפורשת. אם לא במילה הכתובה - אז בפעימת 
הלב המורגשת. לקחתי לכם כי שנאתם, ואחזיר לכם כשתאהבו. 

קודם את עצמכם, ואחר כך את זולתכם.

כי הרי, ללא אהבה עצמית, אין גם אהבה משנית. ובמילא, 
כולנו אחד... אז זה לא באמת משנה איך ההיא מתלבשת, או מה 

ההוא עושה, ועל מה הם חושבים. מה שמשנה הוא איך אנחנו, 
בתוך החברה, מרגישים. 

מנת משכל, מנהגים והרגלים, אלו רק קווים מפרידים. 
מפלגים. בבסיסנו, אנחנו הרבה יותר דומים!

וחוץ מזה, השוני הוא דבר מקסים. הוא יוצר קשת של גוונים 
וצבעים, שהופכים אותנו לכלכך מיוחדים.

אני מאחלת לנו לראות ולהכיר, מתוך סקרנות ילדית, את 
צבעי האחר, ולאהוב אותם ממש כחלק מצבענו שלנו.

אסיים במשפט של הרב קוק מספרו "אורות הקודש": "ואם 
נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות 

והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם..."

הלכות בית הבחירה
כרמית פליישר

היום-יום שלי
שלי עטרה מן

עכשיו זה תלוי בנואדם ומזבח

"סוחר יהודי שנכנס לאחד 
מאדמורי חב״ד והאדמו"ר 
אמר לאותו חסיד: ״אני 
מקנא בך! אתה נוסע 

לשווקים וליריד, וזה נותן 
לך הזדמנות לפגוש חבר 
יהודי ולעוררו להוסיף 

בלימוד תורה.  ככל 
שהמאמץ גדול יותר, כך 
הקדוש ברוך הוא משלם 

יותר". 

באהבת ישראל

אהבה זה הכלל הגדול

שיר מעודי
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מנחם נ  רבי  של  ניגון  הנפש,  השתפכות  מיגון 
מנעדל מהורודוק )מויטבסק(,

האידיש  בשפת  חרוז  על  מיוסד  הניגון 
בתנועה של השתפכות הנפש המביעה אהבה 
שאדמו"ר  מסופר  להקב"ה.  ישראל  כנסת  של  ותשוקה 
זה כהשתפכות הנפש בגעגועים לרבו  הזקן היה מנגן את 
הקודש  לארץ  שעלה  בזמן  מהורודוק,  מענדל  מנחם  רבי 

ואדמו"ר הזקן נותר לבדו ברוסיה.

הזה  הניגון  מנגנים את  היו  לאורך הדורות  וכן חסידים 
כהשתפכות הנפש להתראות עם הרבי.

ניגוניו  עשרת  חיבור  את  החל  הזקן  אדמו"ר  כידוע 
במשך  הניגונים  את  לשכלל  והמשיך  המגיד,  אצל  בהיותו 
תקופת נשיאותו, ניגון זה ממש דומה ומקביל לבבא שנייה 
ומשוכלל  הזקן,  אדמו"ר  של  דודי"  "קול  מניגון  ושלישית 

בריבוי הבבות ובסידורן ביחס לניגון הנידון כאן.

רבי מנחם מנעדל מהורודוק נמנה עם תלמדיו של המגיד 
ממזעריטש. אביו היה מחסידי הבעל שם טוב הקדוש אף 
זכה להיות בביתו של הבעל שם טוב הקדוש בהיותו בן 9 

שנים.

נהג  איגרת  כל  על  רבה.  בצניעות  התאפיינה  אישיותו 
לחתום בתואר "השפל באמת", וגם על מצבתו לא הסכים 

שיכתבו דברי הלל, אלא רק את שמו.

היה  המגיד,  הרב  הסתלקות  אחרי  מה  תקופת  במשך 
ואליו רומז אדמו"ר  אדמו"ר הזקן מתייחס אליו כאל רבו, 
על  היתר  בין  בנוי  שהספר  התניא,  לספר  בהקדמה  הזקן 
"אגרות קודש מרבותינו שבארץ הקודש". ר' מנחם מענדל 

עלה לארץ ישראל ומנוחתו כבוד בטבריה. 

בתניא פרק כז', ישנה אגרת קודש מפורסמת בדבר, חיי 
הצדיק אחרי הסתלקותו, אותה שלח אדמו"ר הזקן לנחם 

על פטירתו.

נחום  מנחם  רבי  ידי  על  הזקן  אדמו"ר  פעם  כשנשאל 
מצ'רנוביל במה היה כוחו של רבינו,

את מחשבותיו  ידע  מנדלי  רבי  הזקן:  אדמו"ר  לו  ענה   
של כל אדם. 

המשיך ר' נחום לשאול: ומה בכך? 

מחשבותיו  ידע  גם  הזקן:  אדמו"ר  הוסיף 
של האדם כל ימי חייו. 

אך גם מכך לא התפעל רבי מנחם נחום, 

מנדלי  כשר'  ואמר:  הזקן  אדמו"ר  הוסיף 
זה  בבית  שחשבו  מה  כל  הרגיש  בבית  עבר 
מעודו, וכל מה שעתידים לחשוב בו עד עולם.

מכך נתפעל רבי מנחם נחום עד מאוד.

דבורה  הרבנית  שמו.  על  נקרא  צדק  הצמח  האדמו"ר 
לאה העידה שבנה אדמו"ר הצמח צדק היה הראשון שנקרא 

על שמו של רבי מנחם מנדל מויטבסק במשפחת בית רבי.

הרבי הצמח צדק הרבה בשבחו, ואמר ש"כשמדברים על 
רבי מענדילי צריכים להדליק הרבה נרות, כי הוא היה צדיק 

אמיתי ואור אמת"

מילות הניגון:

וואלט איך האבען גילדערנע פליגלען

וואלט איך צו דיר פליהען

וואלט איך האבן גילדערנע רעדער

וואלט איך צו דיר פארען

וואלט איך האבען פערד און זאטעל

וואלט איך צו דיר געריטען

וואלט איך האבען טינט און פעדער

וואלט איך צו דיר געשריבען

וואלט איך האבן א גילדענעם פינגערל

וואלט איך צו דיר געגעבען.

בתרגום לעברית:

אילו היו לי כנפי זהב,

עד אליך הייתי עף.

ואילו היו לי גלגלים מזהב,

הייתי אליך נוסע.

אילו היו לי סוס ואוכף,

אליך הייתי רוכב.

אילו היו לי דיו וקולמוס,

אליך הייתי כותב.

אילו הייתה לי טבעת של זהב,

אליך הייתי נותן.

השם:  לעבודת  הניגון  מילות  את  לתרגם  ננסה  ובאם 
עול  וקבלת  ביטול   – גלגלים  ויראה,  אהבה   – כנפיים 
)כמבואר בעניין ה'אופנים'(, סוס – אותיות התורה )כמבואר 
בעניין 'סוס אשר רכב עליו המלך'(, דיו וקולמוס – אותיות 
התפילה שבכדי שאותיות התפילה יעלו לפני ה', המלאכים 
שהן  המצוות  מעשה   – טבעת-אצבע  אותן,  לזכך  צריכים 

טבעת הקידושין שלנו.

את  לעורר  בא  בעצם  הניגון  הרוחנית,  המשמעות  ולפי 
האדם על כל הדרכים הללו, והאמירה "אילו היו לי" איננה 
כל  את  להפעיל  תמריץ  אם  כי  אפשרי,  בלתי  חלום  בגדר 
ענייני עבודת השם האפשריים  על מנת להגיע אל הקב"ה 

בפועל ממש. 

ניגון זה מוקדש להתגלותו של הרבי מלך המשיח תיכף 
ומיד ממש.

מושקי ליפסקר ואפרת צור

עוד משתפך הניגון
מחוללת המהפכה

בזכות נשים
ורד הילית ביטון

כשכולם רואים ושותקים, ולאיש אין את האומץ לקום, אישה צעירה יוצאת נגד כל הסיכויים, 
מחוללת מהפכה חינוכית ומצילה דורות של משפחות יהודיות // סיפורה של שרה שנירר

רבי מנחם 
מענדל 

מהורודוק 
נפרד מרבותיו 
וחבריו  ועולה 
לארץ ישראל. 
אדמו"ר הזקן 

נותר הרחק 
מאחור ומביע 

את געגועיו 
לרבו-חברו 

בניגון משתפך 
שהופך להיות 

סמל לגעגועים 
של חסיד לרבו
// סיפורו של 

ניגון השתפכות 
הנפש 

שרה כ  זו  מי  להבין  די 
כפי  או  שניערער 
שרה  לכנותה  שנוהגים 
את  להבין  צריך  שנירר, 
החורבן החינוכי שהתחולל מתחת לאפה 
של המנהיגות הרוחנית באירופה של סוף 
ועקשנותה  תושייתה,  ולולי  ה-19,  המאה 
לשואה  להביא  עשויה  הייתה  שנירר  של 

רוחנית ביהדות מזרח אירופה.

חוק חינוך חובה שהלך ונחקק בהדרגה 
ההורים  את  אילץ  אירופה,  מדינות  בכל 
חינוך  למסגרות  ילדיהם  את  לשלוח 
רשמיות. אך בעוד הבנים נשלחו לתלמודי 
חינוך  מסגרות  העדר  וישיבות,  תורה 
יהודיות לבנות אילצו את ההורים לשלוח 

את בנותיהן לבתי ספר גויים. 

העולם  מלחמת  שלהי  תקופת 
העם  עבור  מאוד  קשה  הייתה  הראשונה 

וברוחניות.  בגשמיות  אירופה  במזרח  היהודי 
יהודים  חיילים  אלף  וחמישים  ממאה  למעלה 
במקומות  בקרבות,  נהרגו  השונים  בצבאות 
לאויב  בסיוע  או  בריגול  היהודים  הואשמו  רבים 
ונטבחו באכזריות, מאות אלפי יהודים מצאו את 
עצמם נודדים ממקום למקום כפליטים, קהילות 

שלמות התפרקו ונפוצו לכל עבר. 

טוב.  יותר  היה  לא  המצב  רוחנית  מבחינה 
ברוסיה התפרצו מלחמות אזרחים ושתי מהפכות 
והתחזקות  הצארי  השלטון  להפלת  שהביאו 
המוני  אחריה  שסחפה  הקומוניסטית  המפלגה 

יהודים  ביניהם  משולהבים  וצעירות  צעירים 
וזאת לצד תנועת ההשכלה שעדיין  ויהודיות. 
זאת  כל  ופולין  בגרמניה  עוזה  במלוא  פעלה 
ארצה  לעלות  שקראה  הציונית  התנועה  לצד 

ולהשאיר את התורה והמצוות מאחור.

הבנות  של  מצבן  הזה,  הכאוס  כל  בתוך 
למדו  הן  רוחנית.  מבחינה  ביותר  הגרוע  היה 
גויים  ונערות  נערים  לצד  כלליים,  ספר  בבתי 
מועטת  הייתה  היהודית  השכלתן  גילן,  בני 
ביותר, והתבססה בעיקר על סיפורים ששמעו 
ידע  לא  הגדול  חלקן  הטוב,  במקרה  בילדותן 
מהעושר  הזה  הניתוק  בעברית.  וכתוב  קרוא 
שהוצע  הרחבה  ההשכלה  לעומת  שבתורה 
להן בבית הספר ומאוחר יותר באוניברסיטאות 
לאבודה  המלחמה  את  הפכה  ובאקדמיה 
מראש. שום סופרלטיב לא יהיה מוגזם לתאר 
בנות  של  שלם  בדור  הרוחנית  השואה  את 

יהודיות שעמד לפרוש מהעם היהודי.

שנירר נולדה בקרקוב בא' תמוז תרמ"ג 1883 
למשפחה חסידית ולמדה כנהוג אז בבית-ספר 
כללי. מגיל צעיר עבדה כתופרת מקצועית כדי 

ובמקביל  המשפחה  בכלכלת  לסייע 
השלימה את לימודיה בחינוך וביהדות.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, בהיותה 
מאמצים  הקדישה  שם  לווינה  נמלטה   31 בת 
של  ובחילון  בהשכלה  להילחם  בניסיון  רבים 
בקביעות  השתתפה  היא  היהודיות,  הצעירות 
בשיעוריו של הרב משה דוד פלעש, וממנו שאבה 
את רעיונותיה לגבי הצורך להעביר לבנות ישראל 

את התכנים היהודיים הרוחניים.

טרגדיה  עקב  צלחו  לא  הראשונים  נישואיה 
משפחתית, ולמרות שבשנותיה האחרונות נישאה 

בשנית, לא נולדו לה ילדים מעולם. 

המלחמה  אחרי  לקרקוב  כששבה 
הבנות,  של  החמור  המצב  את  וראתה 
החליטה לפנות למנהיגי הציבור היהודי 
בניסיון לשכנע אותם כי יש צורך בחינוך 
יהודי מסורתי לבנות, אולם היא נתקלה 
בקשיים מכל הכיוונים. חברותיה הפגינו 
אדישות לרעיון ורבים זלזלו בה ובחזון 
שלה. אך שרה לא אמרה נואש ולבסוף 
הצליחה לגבש סביבה קבוצה של נשים 
הלברשטאם,  הרבנית  ובהן  חרדיות 
נכדתו של הרבי מצאנז שגילו התעניינות 

והבטיחו לסייע.

יחדיו ארגנו מפגשי בנות בגילאי 16 
עד 20 שעסקו בספרות, שירה ולקריאה 
אף  על  אולם  הנביאים.  ספרי  מתוך 
הצלחתם של המפגשים, הבנות נרתעו 
מהדיבורים על ניהול אורח חיים יהודי 
שיחייב  מצב,  מכל  התרחקו  והן  יותר, 
אמרה  לא  שרה  התורה.  במצוות  אותן 
צעירות  בנות  עם  להתחיל  החליטה  והיא  נואש, 

יותר, אשר טרם נחשפו להשפעות החיצוניות. 

חדר  את  להפוך  שרה  החליטה  ב-1918 
ולפתוח  לימוד,  לכיתת  בתפירה,  שלה  העבודה 
באופן רשמי בית ספר. הגרעין הראשון של תנועת 
"בית יעקב" הכיל 7 בנות. אל גרעין זה הצטרפו 
 1918 גם מספר בנות מחוץ לקרקוב. באוקטובר 

הכילה הכיתה כבר 25 תלמידות.

לצידה של שנירר, עזרה הרבנית הלברשטאם 
ששכנעה הורים לשלוח את בנותיהן לבית הספר, 
את  מלהכיל  צר  היה  החדר  קצר  זמן  תוך 
קטנה,  דירה  שכרה  ושרה  התלמידות  כל 
ובחזיתה הציבה את השלט: בית הספר  "בית 
יעקב" בנות ישראל. הבנות למדו, אכלו ולנו 

במקומן החדש.

לאחר שמוסד "בית יעקב" תקע יתד בעיר 
קרקוב, החלה שרה שנירר לעבור מעיר לעיר 
ומעיירה לעיירה, כדי לייסד ולהקים בתי ספר 
מהמחזור  בוגרות  יעקב".  "בית  של  נוספים 
הראשון של "בית יעקב", היו למורות, בבית 

הספר הראשון, שקם מחוץ לקרקוב. 

אחרי   52 בגיל  ב-1935  נפטרה  שרה 
בתי ספר   248 בפולין  היו  מחלה, כשנפטרה 
מ-35  יותר  למדו  שבהם  יעקב",  "בית  של 
שנישאו  ההספדים  באחד  תלמידות.  אלף 
בהלווייתה, הוענק לה התואר "חד בדרא" – 
תקדים,  חסר  כבוד  של  מחווה  בדור,  יחידה 

כלפי אישה בעם ישראל.

לרפואת יוסף חיים שמואל בן מרים 
ולעילוי נשמת רחל בת לונה

שני כיסים
"בת ישראל חייבת שיהיו לה שני כיסים. בכיס אחד 
עליה לשאת את הסיסמא: 'כל כבודה בת מלך פנימה'. 
אולם בכיס השני חייבת היא לשאת את העיקרון: 'עת 
לעשות לה' – ישנה עת, בה היא נדרשת לצאת ולהפיץ 
את דבר ה' בעולם. אמנם 'פנימה' – בתוך תוכה פנימה, 
קיים תמיד רגש הכבוד על היותה בת מלך, אך עליה 
גם לזכור, שכבת מלך, היא מובילה ולא מובלת – היא 

זו שקובעת את הסגנון, ומתווה את הדרך. 

יבקש  העולם  בעקבותיה.  כבר  האחרות-תלכנה 
ואף יתאמץ לשנות אתכן. היינה חזקות, והדופנה את 
גאות,  ישראל  בנות   – שאתן  מה  הישארנה  הלחצים. 
אשר תפארת ה' והדרו, שוכנים בתוככן פנימה. לעולם 
אל תשכחנה זאת. הזכרנה לעצמכן שוב ושוב, כי אינכן 
נמנות עם פשוטי העם. כל אחת מכן היא בתו האהובה 
של מלך מלכי המלכים. עליכן להנחות בדרך האמת, 

ואם תתמדנה בכך, תצעדנה האחרות בעקבותיכן"!

מתוך דברי הדרכה של שרה שנירר למורות צעירות

ציונו הק' של רבי 

מנחם מענדל 

מהורודוק בטבריה

מימין: מבנה בית יעקב 
למורות הראשון בקרקוב. 

למעלה: שרה שנירר ז"ל 
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 מהות הברכה
כשהפרספקטיבה  נמצאת בקללה:

תתפשט

גאולהחיים
מורן קורס

ישראל א  ועם  לקיצן  מגיעות  במדבר  שנה  רבעים 
מתקרב לתכלית מסעו – ארץ הקודש.

כאשר  העמים  כל  על  נופלים  ופחד  אימתה 
רואים את הניצחונות שמעל הטבע של עם ישראל. 
בלק, מלך מואב, רואה זאת ומחליט לשנות כיוון במערכה – לא "חרב 
וחנית" אלא "קסמים וכשפים". הוא בוחר בבלעם הרשע הקוסם הגדול, 

ללחום נגד ישראל בפיו.

נבואתו  שמדרגת  נביא  גם  הוא  אלא  קוסם  רק  אינו  הרשע  בלעם 
רבינו, רק שהוא להבדיל ממשה מצד הטומאה.  קרובה לדרגת משה 

הסיפור ממשיך ומתאר איך מלאך ה' עומד בדרך בלעם והאתון... 

המלאך נותן לבלעם רשות ללכת לבלק אך מזהיר אותו לומר רק את 
דבר ה'. בסופו של דבר כל נסיונותיו של בלעם לקלל את ישראל עולים 

בתוהו. ובכל זאת, הוא ממשיך ומוסיף לנסות ואינו מתייאש

רצון שלו לקלל מגביר למעלה את הרצון העליון לברך  בעצם כל 
לבסוף ה' הופך את הקללה לברכה, ובעל כורחו בלעם מוצא את עצמו 

מברך ומוסיף, מוסיף ומברך.

למה דווקא ברכות עצומות כאלו המתארות את הגאולה - המצב 
האוטופי אליו אנחנו משוועים , יוצאות דווקא מרשע  כמו בלעם?

מה העניין?

על זה נאמר יתרון האור הבא מן החושך.

אין   , אותה  מעריכים  תמיד  לא  מלכתחילה  ברכה  שיש  ראשית 
להשוות את העוצמה של ברכה שבאה אחרי קללה לעומת מצב של רק 

ברכה. בפשט אם לא יהיה רע לא נדע מה זה טוב.

כל אחד מאיתנו חווה רגעים מרים של קושי, משבר , מצב שהכל 
נראה "נגדנו".. האינסטינקט של הנפש הבהמית אומר לנו , הכל אבוד, 

כנס לדיכאון, עזוב הכל, אתה מסכן, החיים שלך אכזריים.....

הקושי  את  להפוך  עצום.  לימוד  אותנו  מלמדת  בלק  פרשת   
להזדמנות! לפוך את הקללה לברכה .

כי בעומק יותר  הברכה נמצאת כבר בשלמותה בתוך הקללה רק 
צריך לגלות אותה , רק צריך להאיר את האור על המסך השחור.

הקבה הוא תכלית הטוב ,גם אם אנחנו עוברים תקופה קשה שהכל 
נראה לנו רע זה הזמן להתעקש לראות את המתנות שאנחנו מקבלים 

מכל זה.

אהב  כך  שכל  העסק  שלו,  העסק  את  לסגור  שנאלץ  אדם  למשל 
פתאום יגלה שיש לו זמן לילדיו, להתפתחות רוחנית...או שהוא  יכול 
מתוך זה לפתוח עסק חדש בהרבה יותר מצליח, בסוף הוא יראה כמה 

זה מדוייק לו, אם בעולם הזה או בעולם הבא.. 

 עצם זה שנתעקש למצא את המתנה , ההתעקשות עצמה היא גם 
מה שימתיק את המציאות הנחוות ויהפוך אותה לטוב שניתן להרגיש 

אותו , ובלשוו הרבי לטוב הנראה והנגלה .

בהצלחה

הכותבת הינה שליחה של הרבי מה"מ בישוב צופים

יא ישבה ובכתה את סיפור חייה. בעל מהמר, ה 
אלים, פוגעני. היא כבר לא צעירה. היא כבר 

סבתא.

חייה  כל  שנשארה  יפה  אישה  על  סיפור  עצוב.  סיפור 
במקום של קורבנות וכאב. היא מספרת לכולם על הכאב 
ובגלל  שלה. עד כמה רע לה. היא הפסידה הרבה בגללו 
ההימורים שלו,  לא קל לה. בעל כזה שכל פעם מפסיד 
את חייו בהימורים והיא נאלצת למכור את כל מה שיש לה 

כולל בית ורהיטים ולהתחיל מחדש.

 היא יושבת מולי עייפה כבר מהחיים. היא מספרת על 
קריסות מדיי פעם של הנפש. היא נכנסת למצב של דכאון 
לא  היא  שם  לבועה.  ונכנסת  מהכל  מתנתקת  לתקופה, 
בוכה  והיא  מהכאב.  מנותקת  היא  שם  להתמודד.  צריכה 

את מר גורלה ואיך החיים התאכזרו אליה.

אין לה שמץ של תובנה להבין שיש לה חלק בכל הכאב 
הזה. שיש לה צורך בסבל, שבעלה מכור אבל היא מכורה 
אליו ואל הסבל והדרמות, וזה מה שהילדה הפנימית שבה 

מכירה ורוצה. ולכן היא בכל פעם חוזרת לשם.

עד כמה זה נשמע נורא, אם בעלה לא ישביע אותה סבל 
וכאב, הוא לא ירגש אותה ולא יהיה לה מה לעשות לצידו. 
האלה.  החיים  את  רוצה  לא  היא  השכל,  צד  הבוגר,  בצד 
אבל בצד הרגשי, זה המקום המוכר והידוע שלה. משהו 
בילדות שלה נתן לה תחושה של לא שווה ולא מוערכת 
וזה ייצר לה מקום מוכר של סבל. והיא הולכת לחפש את 
התחושה של הבית בחיים שלה. תחושה של להרגיש לא 

שווה ואפס. מעוות והפוך אבל ככה זה.

לעשות  תצטרך  היא  והסבל  מהכאב  לצאת  בשביל 
קוׄרָּבנּות. להבין שהוא  ולוותר על  לזוז  תהליך בנפש של 
מספק לה משהו שהיא כרגע צריכה, כי זה המקום שלה 
שלה  והדכאונות  שם.  להיות  רווח  נקודת  לה  ויש  בנפש 
זה גם בריחה מהמציאות והיא הולכת לשם לנוח מהכאב 
לקחת  הצורך  אי  בדיכאון,  שלה  הרווח  נקודת  זו  ואולי 
להבין  היא  אבל ההתחלה  עבודה  הרבה  לה  יש  אחריות. 

שהכל תלוי ברצון שלה לוותר על המקום המוכר והידוע. 

בחיים  לך  שיש  סיטואציה  אומר שכל  טוב  הבעל שם 
וזה המקום להתבונן בעצמך.  נותנת לך הרגשה מסוימת 

ולעשות עבודה פנימית.

כלומר אם את מרגישה שבעלך לא מכבד אותך ושהוא 
את  איפה  אצלך  תבדקי  שווה',  'לא  של  הרגשה  לך  נותן 
לא מכבדת את עצמך, איפה את חושבת שאת כלום ואפס, 

סבל זו בחירה ואת לא חייבת לסבול.

כוחותיו  את  לגלות  האיש!  כוחות  את  מגלה  את   
של  ה'  האות  הפועל.  אל  ולהוציאם  בעלך  של  הסמויים 
האישה, המתפשטת בשטח לשלושה כיוונים, לוקחת את ה 
י' של איש, שאינה אלא נקודה )כוח גלום( ומרחיבה אותה. 
וכישרונותיו  כוחותיו  את  בעלך  למודעות של  מביאה  את 
את  שבגשמיות  כפי  ממש  אותם,  ומפתחת  החבויים' 
מפתחת את הוולד. בכך את נותנת צורה לכוחות של בעלך, 

במובן מסוים את יולדת ומגדלת אותו!

ללדת את בעלך

עטרת
בעלה

ברכה שאולי

קניידלך אוורירים 
 טעימים וחלומיים

 שמים שני סירים על האש.
סיר א' – שמים ליטר מים + 2 כפות אבקת מרק 

 בטעם עוף – מרתיחים.
 בסיר הזה נבשל את הקניידלך.

 בסיר ב' שמים: כוס – מידה בינלאומית
 1 כוס מים

 5 כפות שמן רגיל
 כפית מלח מחוקה

 רבע כפית פלפל שחור
 מביאים לרתיחה, מבשלים דקה ומורידים מהאש.

 מוסיפים
 1 כוס קמח מצה ובוחשים.

מוסיפים 3 ביצים אחת אחרי השניה ומערבבים 
 היטב.

 מקבלים עיסה אחידה.
 כשהמים בסיר א' רותחים,

מרטיבים את הידיים, יוצרים כדורים והופ זורקים 
 לסיר.

 מכינים בערך 12-15 כדורים,
נותנים להם להתבשל כעשר דקות, אפילו פחות, 

 עד שהם צפים,
מעבירים לכלי ריק ומתחילים סיבוב שני.

לבריאות:(

טועמיה

פרטית
גאולה

סיון פרץ

אורלי זילברמן

בנות אלעד מוזמנות

ימי שלישי בשעה 20:00
 אצל משפחת קמינקר

יהודה הנשיא 73 קומה מינוס 2

לפרטים נוספים: רעיה ברוק
052-3619213

שיעור גאומ"ש לתיכוניסטיות

הכותבת הינה מטפלת זוגית ומשפחתית, עו"ס התמכריות, 
היחידה לטיפול בהתמכריות לוד.

שגם אתן רוצות כבר גאולה?נכון 

לפי  לכך  הדרך  מה  נראה  בואו 
המקורות:

באחד מכנסי השליחות גב' קפלן שיתפה:

הגמרא מספרת כשר' יהושוע בן לוי פגש את המשיח, 
שאל אותו: "מתי יבוא"? ענה לו המשיח: "היום". כשלא בא 
התעצב ואמר- אבל נגמר היום ומשיח לא בא.. הסביר לו 
אליהו הנביא שמשיח התכוון למילה ראשונה מתוך הפסוק 

"היום, אם בקולו תשמעון"..

דורות רבים אחר כך גם הבעל שם טוב פוגש את המשיח 
במילים  עונה  ומשיח  מר"  קאתי  "אימתי  אותו:  ושואל 

המפורסמות "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".

זאת?  שאלה  שואל  הבעש"ט  למה  הרייץ:  הרבי  שואל 
הוא בטח ידע את הגמרא המצוטטת, לא כך?

 אלא הבעש"ט הסתכל בעיניים אוהבות בתוך תוכו של 
כל יהודי וראה את אהבת ה' הטמונה בתוכו. הבעש"ט ראה 
את  איבדו  לא  יהודים  והיסורים,  הצרות  הצער  שלמרות 
הזהות שלהם. ואז הוא בא למשיח, הראה לו זאת ושאל: 

"מתי תבוא"?

תתפשט.  שלך  כשהפרספקטיבה  היא:  משיח  ותשובת 
שכולם, גם אלה שלא נקראים חסידים, גם אלה שנראים 
כפי  העולם  את  יראו  כביכול-  קשורים  לא  והכי  'חוצה', 

שאתה רואה אותו- אז משיח יבוא. 

שנזכה לסגל לעצמינו ולו במקצת את הראיה החיובית 
והאוהבת של הבעל שם טוב, לכל יהודי.

לנו  קשה  שקצת  אלה  על  גם  כך  להסתכל  נזכה  ואם 
הטוב  היהודי,  הצד  את  לראות  להתרתח,  ובמקום  איתם, 

שבהם. מתוך הראיה הטובה הטוב שבהם יגדל ויתרחב.

ובעה- כך נקרב את הגאולה



לזכות ולרפואת: 
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה

*
קלרה בת פורטונה

*
חניתה בת חיה אילנה

חיה אילנה בת אנקה חנה
קרין בת עליזה
עליזה בת שרה

*
שמואל שמעון בן שרה

*
שמחה בת שונמית

*
דביר שניאור בן רחל נחמה

*
שושנה בת פלה

*
עטו בת חוה גמרא

*
יפעת בת אילנה רגינה 

 *

לימור שרה בת דיזי חיה

לרפואה שלמה תיכף ומיד בתוך 
שאר חולי ישראל

***

לזכות ולהצלחה: 
רבקה כרמית בת ורד חנה 

ומשפחתה
*

 אפרת יהודית שמחה
 בת שולמית 

להצלחה
*

תמיר מרדכי בן רחל 
לחזרה בתשובה שלמה 

והקמת בית יהודי טהור וקדוש
*

החייל בצ"ה איתי יצחק בן מאור 
שושנה שיהיה חסיד מקושר 

ושיתן נחת לרבי

ולעילוי נשמת
יורם אברהם בן אריה לאון

*
 יוסף בן מיכאל 

ושולמית בת מרדכי
*

דניז ויקטוריה בת אברהם
*

יעקב בן יצחק
*

 אלכסדר זישא אליעזר 
בן חיים דוד

*
חיים דקל בן ורד

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

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
עיצוב: מענדי חביב

לתרומות, הקדשות, תגובות, 
הערות והארות: 03-6007705

movilot770@gmail.com
נא לשמור על קדושת הגליון

תמונות ואיורים : rebbedrive.com  | freepik.com | חב"דפדיה | ויקיפדיה
תמונת השער:  חלוקת דולרים אחרי ערבית י"ג תמוז תשנ"א

 גם את נהנת מידי שבוע מתוכן נשי,
איכותי, עשיר וגאולתי?

עכשיו תוכלי לקבל את 

כל שבוע עד הבית!
צרי קשר עוד היום:

 058-7228770 
movilot770@gmail.com


