בס"ד

גם בבידוד

מרבים
ב"אהבת חינם"
קורונה אב תש"פ

בס"ד

הלכות בית הבחירה לרמב"ם:
]ד[ ִבּנְ יָן ֶשׁ ָבּנָ ה ְשׁמֹה כְּ ָבר ְמפ ָֹרשׁ ִבּ ְמלָ כִ ים אפרקים ו-ז .וְ ַה ִבּנְ יָן ֶה ָע ִתיד
וּמב ָֹאר.
לִ ָבּנוֹתַ ,אף ַעל ִפּי ֶשׁהוּא כָּ תוּב ִבּ ֶ
יחזְ ֵקאל פרקים מ-מדֵ ,אינוֹ ְמפ ָֹרשׁ ְ
ימי ֶעזְ ָרא כמתואר בספר עזראָ ,בּנוּהוּ כְּ ִבנְ יַן
וְ ַאנְ ֵשׁי ַבּיִת ֵשׁנִ י ,כְּ ֶשׁ ָבּנוּ ִבּ ֵ
יחזְ ֵקאל].ה[ וְ ֵאלּוּ ֵהן ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵהן
וּמ ֵעין ְדּ ָב ִרים ַה ְמפ ָֹר ִשׁין ִבּ ֶ
ְשׁמֹה ֵ
עוֹשׂין בּוֹ ק ֶֹדשׁ וְ ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ,וְ י ְִהיֶה
ִע ָקּר דברים המעכבים ְבּ ִבנְ יַן ַה ַבּיִתִ :
וּשׁלָ ְשׁ ָתּן נִ ְק ָר ִאין ֵהיכָ ל לפעמים
לִ ְפנֵ י ַהקּ ֶֹדשׁ ָמקוֹם ֶא ָחד וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא אוּלָ םְ ,
כינוי זה מתייחס רק לקודש ולקודש הקדשים ,או לקודש בלבד )כגון
חוֹקה ִמ ֶמּנּוּ ,כְּ גוֹן ַקלְ ֵעי
עוֹשׂין ְמ ִח ָצּה ַא ֶח ֶרת ָס ִביב לַ ֵהיכָ ל ְר ָ
לקמן ג,יז ,ז,כא( .וְ ִ
ֶה ָח ֵצר ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר מחיצה זו מקבילה למחיצת חצר המשכן ,וְ כָ ל ַה ֻמּ ָקּף
מוֹעד  -הוּא ַהנִּ ְק ָרא ֲעזָ ָרה .וְ ַהכֹּל נִ ְק ָרא
ִבּ ְמ ִח ָצּה זוֶֹ ,שׁהוּא כְּ ֵעין ֲח ַצר א ֶֹהל ֵ
ִמ ְק ָדּשׁ.

מתכון לכדורי שוקולד
 300גרם ביסקוויטים מסוג "פתי בר" מפוררים
 8קוביות שוקולד מריר ) 30גרם(
 50גרם חמאה /מרגרינה
 3כפות אבקת קקאו
 3-4כפות סוכר גדושות
חצי כוס חלב /מים
*קוקוס לציפוי
מניחים בקערת זכוכית את החמאה וקוביות השוקולד וממיסים במיקרוגל מספרשניות .מוציאים ומערבבים עד שמתקבלת תערובת שוקולד חלקה-.מערבבים חצי כוס
חלב )או מים( עם אבקת הקקאו והסוכר )הערה :מומלץ לערבב את הסוכר והקקאו
בכמה כפות מים רותחים ולאחר מכן להוסיף חלב/מים עד חצי כוס( .לאחר שהסוכר
נמס שופכים לקערת השוקולד-.מוסיפים לקערה את פירורי הביסקוויטים ומערבבים
היטב )אם במקרה התערובת יוצאת קצת יבשה או מתפוררת יש להוסיף מים או חלב
לפי הצורך(-.בעזרת הידיים יוצרים כדורים וטובלים בתוך צלחת קטנה עם
קוקוס.עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר במקרר  3שעות לפחות לפני ההגשה.

בס"ד

סיפור ברוח הימים

מסופר
שפעם הבת של החפץ חיים שיחקה במחבואים .והנה כשהגיעה התור שלה להתחבא,
מצאה לה מחבוא טוב כל כך ,עד שהילדים ששיחקו עימה התקשו למצוא אותה.
אלו
חיפשו במשך שעה ארוכה ,היא בסבלנות מרובה לא זזה ממקומה.
לאחר
שעה ,נואשו והחליטו לשחק משחק אחר בפינת החצר .משראתה הילדה שעבר זמן רב
והילדים לא מוצאים אותה ,החליטה 'לצאת אל העם'  -יצאה מהמחבוא וחיפשה
אותם...
והנה
היא מבחינה שהילדים משחקים במקום אחר ובמשחק אחר .היא נפגה מאוד ורצה אל
אביה ,החפץ חיים כשהיא דומעת מבכי.
החפץ
חיים נבהל ושאל" :מה קרה?" והיא סיפרה לו בבכי קורע לב ,על הילדים
שנטשו אותה והלכו לשחק משחק אחר.
היא אף
תיארה בפרוטרוט את תחושת הבגידה העמוקה שהיא חשה ,הבדידות האיומה והאכזבה
שלה...
החפץ
חיים ניסה להרגיע אותה ,נתן לה ממתק ובמילים רכות ומנחמות הצליח לשלוח אותה להמש
לשחק תוך שהוא מבקש ממנה לסלוח לילדים.
הילדה
התעודדה וחזרה לילדי השכונה ,ואילו החפץ חיים נותר במקומו ופרץ בבכי.
כשראתה
הרבנית שבעלה בוכה ,נבהלה ושאלה לסיבת הבכי .סיפר לה החפץ חיים על משחק
המחבואים של ביתם.
"אבל
זה בסך הכול משחק ילדים" תמהה הרבנית " -למה אתה כל כך בוכה?"
שאלה בפליאה...
פתח
החפץ חיים ואמר באנחה כבדה" :אוייי ...רעייתי היקרה הלא תביני ,ראי כמה שנים
חלפו מאז שחרב בית המקדש ,מאז ועד היום ממתין הקב"ה מתחבא ומחכה שנחפש
אותו ...ואילו אנו מחפשים קצת ומתייאשים ,עוזבים אותו והולכים למקום אחר...
לאיזה משחק אחר ,ולמעשה מחפשים לברוח מהאמת ...רק לחשוב על הצער שנגרם למעלה.
וגם למטה"...

בס"ד

מרבים באהבת חינם

מכינים תה/קפה – ומוזגים להורים
ולאחים😊
כשאחות משועממת ,להציע לה
לשחק איתך משחק שהיא אוהבת
לעזור
לחברה בעבודות חופשש😊

בס"ד

לימוד לתשעת הימים
חמישה דברים אירעו בו לאבותינו :נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ
ישראל,חרבו שני המקדשים ,נחרבה ביתר ועוד.ועוד צרות רבות ורעות
ביום המר הזה – גירוש ספרד ,השואה בדורנו ועוד.מיום שחרב בית
המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים,ונסתלקה
שכינה לשמים.חודש זה הוכיח עצמו פעם אחר פעם כחודש המזומן
לפורענות ולקללה.אולם ,ביום שחרב בית המקדש נולד הגואל.שבת
ראשונה שאחרי תשעה שבו ,היא שבת של שמחת הנחמה המקווה.קוראים
לה "שבת נחמו" על שם ההפטרה.ביום ט"ו שבו יש זכר לכמה דברים
ששמחו בהם ישראל:יום שפסקו בו מתי מדבר ,יום שניתנו בו הרוגי ביתר
לקבורה ועוד".אני קובע לכם בכייה לדורות" .באותו היום ממש בו הפך
ליבנו נגוע בייאוש אנחנו בוכים כבר אלפיים שנה,בכל שנה מחדש .אלא
שהפעם בכיינו שונה לחלוטין :בכי מתקן...כיצד?אלפים בשנים אנו בוכים
על חורבן בית-המקדש .כאשר נפטר לאדם קרוב,בתחילה בוכה הוא עליו
הרבה ועם הזמן משתכח המת מלב.אנחנו לא מפסיקים לבכות על בית
המקדש כיוון שאנחנו לא שוכחים אותו.בכיינו אינו בכי של ייאוש ואובדן
אלא הוא בכי של תקווה וצפייה,בכי שמקרב אותנו בכל שנה ושנה לבניין
בית-המקדש מחדש.

תהילים -לא לשכוח להגיד את
התהילים היומי(:

בציפיה לבניין אריאל!!

