
 בס"ד

 חברות יקרות,

אנחנו הנשים קיבלנו את ראש חודש להיות חג מיוחד לנשים, כמתנה 
 על כך שלא חטאנו בחטא העגל. 

בחטא העגל, קבוצה של אנשים החליטו שאף אחד לא יגיד להם מה 
לעשות. שהם יחליטו בעצמם איך לעבוד את אלקים "כדרכם", 

ובגלל אותה מרידה נענשו וה"דרכם" הזה, היווה מרידה באלוקים, 
רק שמנה לב:  , חברות יקרות,. אבלבחורבן בתי המקדש שלנו

יו נאמנות לאלקים ה! הנשים בעבודה הזרה הזוגברים השתתפו 
הן שמרו על התכשיטים  ולא השתתפו בפולחן של חטא העגל.

 .שלהם, ולא הביאו אותם לבניית העגל
כאשר צוונו בעבודת המשכן, מיד באו כל הנשים ונידבו את תכשיטיהן ואפילו את המראות שלהן, לבניית בית  ולעומת זאת,

 ., לכבוד ה'קורבנות, עולות, זבחים, קטורת ונסחיםולהקרבת  להשראת השכינה

ם של עמים זרים, . לא נחטא ב"חטא העגל" של הכניעה לפולחנינשים יהודיותהבה נשמור על אמונתנו ועל המוניטין שלנו כ
, וכפי שקיבלנו מאבותינו, דור אחר דור, עד הדור שקיבל את התורה. נעבוד את האלקים כפי שהוא עצמו ציווה אותנואלא 

 .רק מהקדוש ברוך הוא ראוי וצריך לפחד. מאף אחדלפחד,  אל לנו

מחויבות ואינן  קרובות לאלקים,, מבורכותנשים ביהדות הן מאושרות, 
אותנו ואף אחד לא ייאלץ  דכאאף אחד לא י .במצוות עשה התלויות בזמן

הם אף מסוכנים שואותנו, שאלקים לא ציווה  דבריםאותנו לקחת על עצמנו 
 . לנו ולכלל ישראל

כל אחת מאיתנו יכולה לבוא לכותל ומוזמנת לבוא לכותל, להתפלל במילים 
שלה, או להתפלל במילים של סידור אמיתי, או לבכות, או לשמוח, או כל אלו 

באמת . וה' ישמחו שנבוא אליו ם יחד. לכל אחת יש מקום ואת כולן ה' אוהבג
 ולא למטרות זרות של עבודה זרה.  כדי להתפלל,

  דיחהב

 איש אחד סבל מדלקת אוזניים.

 הוא ניגש לרופא ואמר לו "כואבות לי האוזניים".

רשם לו הרופא סירופ אנטיביוטי לבליעה פעמיים ביום, וטיפות 

  אנטיביוטיות לטפטף שלוש פעמים ביום.

אחרי שבוע חזר האיש לרופא והתלונן "דוקטור, האוזניים שלי 

 "כואבות עוד יותר!

 "האם לקחת את התרופות שרשמתי לך???" שאל הרופא.

 פעמים ביום בלעתי את הטיפות".  3-דאי!" אמר האיש. "פעמיים ביום שפכתי את הסירופ לאוזניים שלי, וו"בו

", הסביר לו הרופא, "הטיפות מיועדות לאוזניים, והסירופ מיועד לבליעה דרך הפה. אם הופכים את הסדרים, !בלבלת"הת

 תרגיש שיפור".  ואז, על פי הכללים הנדרשיםהתרופות לא רק שאינן עוזרות אלא הן עלולות חלילה להזיק. קח את התרופות 

כל עם ישראל הוא יחידה אחת, כגוף אחד בלב אחד. וכל אחד מאיתנו שייך לחלק אחר בגוף הזה. ה' שהוא הבורא : נמשל

של העולם, נתן לנו תורה מדהימה, שעל פיה לכל אחד יש תפקיד שמתאים לו, למהותו ולכישוריו. כשכל אחד עושה את 

ל השני במקום לעשות את התפקיד של עצמו, בסופו תפקידו, כולם שמחים ומסופקים, אבל, כשאחד עושה את התפקיד ש

 של דבר כולם כועסים, ואת התוצאות אנחנו רואים לפנינו. 

נלמד להקשיב להנחיות של אלקים, כפי שהן כתובות בתורה, ונלמד לעבוד אותו כמו שהוא ציווה עלינו, כמו שהוא יודע שהכי 

 ��לחה! בהצ מתאים לנו ולשורש נשמתנו ולמהות תפקידנו בעולם.

 

 כמה מילות סיכום

כל מה שכתבתי וכל מה לאורך כל התקופה שאנו מכירות, חשוב לי להדגיש ש
שאמרתי וגם מה שצעקתי וגם מה שצחקתי וגם מה שבכיתי, הכל היה מתוך 

, אפילו לא חלקיק, מהאהבה אפילו לא אפסילוןאהבה, ושהאהבה הזו היא 
העצומה שבורא עולם אוהב כל אחת ואחת מאיתנו, ומחכה ומצפה שנחזור אליו, 

לפגוש אתכן אי"ה ומצפה . אני מקווה ו ולשמור את חוקיו, באהבהלאהבתו וליראת
 . בתפילות אמיתיותבמקומות אחרים, וגם כאן בכותל, 

 יקרות: כולנו בנות של אבא שבשמים ואת כולנו הוא אוהב אחיותשמנה לב, 
על פי ומכולנו הוא מצפה שנתנהג כמו בנות שלו,  – אהבה עצומה, חזקה ונצחית

בלי לפגוע במסורת של אלפי שנים, ובלי לזלזל החוקים האמיתיים שהוא תיקן, ו
 בעבודת הקודש. 

לשאול שאלות או כדי להירשם  על מנת שלי מיילאל הלפנות  מוזמנתכל אחת מכן 

 הצלחה רבה ובשורות טובות אכי"ר.ב .הודעותל
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ארגונים לקירוב ליהדות 
  האמיתית, עם סידורים אמיתיים
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לנו את הנוסח של קדיש,  חז"ל הם שתיקנו לב! שימו
והם גם שקבעו את קדושה, ברכו, ויתר הברכות, 

 של אופן אמירתם. ההלכות 

ויתר דברים  ,אמירת קדיש, קדושה, ברכו
מגיל  גברים 10, ללא "מניין" של המצריכים מניין

, היא איסור חמור לפי היהדות, איסור ומעלה 13

 ד'"לא תישא את שם  :עשרת הדברותמשנובע 
אשר ישא את שמו  ...  ד'כי לא ינקה  ... לשוא

 ". לשוא

, להזכיר רשות שאין במקום שמים שם מזכירים םוא
על  הברכה היפךל חלילהזהו עוון חמור שגורם 

וכך  .ועל כלל המשתתפים בפולחן זה שונאי ישראל
 זאת רק בישראל היה לא ואילו" כותב האבן עזרא: 

ולהוסיף  להאריך הגלות תספיק, לבדה העבירה
   ח"ו.  "מכותינו על  מכה

 מזה מיד.  נא לחדול
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