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בתשובה לדברי משה כי אין ביכולתו לשאת את 
כל העם לבדו, מורה לו הקב"ה לאסוף שבעים 

איש מזקני ישראל אל אוהל מועד, ושם יזכו גם 
הם לנבואה ויוכלו לסייע לו בניהול העם: "וירדתי 

עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי 
עליהם ונשאו אתך במשא העם". הזקנים הנבחרים 

נאספים סביב אוהל מועד, וזוכים אכן לנבואה 
"ויהי כנוח עליהם הרוח וינתבאו".

אלא שמתברר כי לא כל הנבחרים הגיעו לאותו 
מעמד. שניים מהנבחרים, אלדד ומידד, אשר מתוך 

ענווה שהייתה בהם 
לא ראו עצמם ראויים 

לנבואה, לא יצאו 
לאוהל מועד עם שאר 
הזקנים, באומרם: "אין 
אנו כדאין לגדולה זו".

ואז מתרחש משהו 
פלאי. אלדד ומידד 

שנשארו במחנה 
מתחילים להתנבא. 

"ותנח עליהם הרוח.. 
ויתנבאו במחנה". 

ללמדך, כל הבורח מן 
הכבוד, הכבוד רודף 

אחריו.

פירגון מכל הלב
אלא שלא הכל רואים 

זאת בחיוב, אולי מתוך 
חשש לפגיעה במנהיגותו של משה, ואף מציעים 

דרכים לצמצום התופעה.
תגובתו טובת העין של משה, מלמדת משהו 

על טיבו של המנהיג האמיתי: "מי יתן כל עם 
ה' נביאים, כי יתן את רוחו עליהם". "פירגון" 

מכל הלב, מתוך ענווה של אמת. אדרבא, אומר 
משה, הלוואי ונזכה לכך שכל העם יהיו נביאים. 

זו תגובתו של 
מנהיג המסלק כל 

טובת הנאה פרטית 
מפעילתו ועיסוקו 

עם הציבור, מנהיג המוסר את עצמו למען הכלל 
והיחיד ואינו מותיר לעצמו דבר, עד אשר גם את 

מעלותיו הרוחניות מבקש הוא לתת לעם.
"מי יתן כל עם ה' נביאים" אינה הצהרה מילולית 
להרגעת השטח, אלא איחול אמיתי שעתיד אכן 
להתממש כפשוטו ממש בזמן הגאולה וזה לשון 

המדרש: אמר הקב"ה בעולם הזה, יחידים נתנבאו 
אבל לעולם הבא, כל ישראל שנאמר: "והיה אחרי 

כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם 
ובנותיכם גו'".

עניינה של הנבואה 
כולל תחומים שונים 

החל מגילוי סודות 
אלוקיים בין לעצמו 

ובין לאחרים ועד 
למתן הוראות בחיי 

היום-יום, כלשון 
הרמב"ם: "וכן אם 

ציוונו (=הנביא) בדברי 
הרשות, כגון: לכו 

למקום פלוני, או אל 
תלכו..בנו חומה זו, או 

אל תבנוה".

אגרות קודש
כהכנה לגילוי הנבואה 
בכל עם ישראל, זכינו 
בתופעה אשר אין לה 
אח ורע בתולדות עם 

ישראל ואינה אלא מעין ותחילת שפיכת רוח 
הנבואה על כל ישראל - אגרות הקודש. כבר כיום 

רבבות יהודים (להבדיל גם לא-יהודים), פונים 
מדי יום! אל הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות 
האגרות קודש בבקשת ברכה, עצה והדרכה וזוכים 

לתשובות מפליאות בדייקנותם, שאינם אלא 
דברי נבואה מובהקים. בנוסף לכך זוכים הפונים, 
להכוונה אישית לקבלת החלטות טובות בהוספה 

בתורה מצוות ומעשים טובים, כדי להכריע את 
האדם עצמו והעולם כלו לכף זכות, ולהביא את 

הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

חדש בצ׳קפוסט
   תלמידים מישיבת חב"ד בקריות 

הצהריים יוצאים מידי יום בהפסקת
לצ‘קפוסט במפרץ חיפה, שם הם מניחים 

תפילין לבעלי החנויות ולעובדיהם 
האחרונה באופן קבוע,  המניחים בשנה
מנין  ולעוברים ושבים. לסיום מתקיים

כשאנשים  מנחה באחת החנויות לתפילת
תורה  לתפילה ולשיעור רבים מצטרפים

מיד לאחריה. שנערך קצר

דיון סוער בעירית חיפה
סוער  שעבר התקיים דיון בשבוע
הענק במועצת עיריית חיפה, על השלט
מלך המשיח,  הרבי שליט"א תמונת ובו
חב"ד  ישיבת בחזית המוצבת דרך קבע

דיון  במהלך העיר. בשכונת הדר שבמרכז
חיפה  ברחבי חוצות על הצבת שלטי

רגב, את  איציק העיר, מועצת העלה חבר
אלא שדבריו  הנ"ל, מהשלט הסתייגותו
השלט  לטובת נתקלו בדברים נלהבים
ראש העירייה, רמי לוי... מצדו של סגן

שליט"א מלך המשיח  ותמונת הרבי
ולהשפיע את ברכותיה.  תמשיך להתנוסס

רבבות בעשרת הדברות
השבועות    היענות רבה נראתה בחג

מלך המשיח, הרבי שליט"א לקריאת
להשתתף בשמיעת "עשרת הדברות", 

בהמוניהם  שצבאו בקרב הילדים ובעיקר
זכו בפרסים על השתתפותם. כ"י ואף

כבר כיום רבבות יהודים פונים מדי יום! אל הרבי שליט״א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש 
בבקשת ברכה, עצה והדרכה וזוכים לתשובות מפליאות, שאינם אלא דברי נבואה מובהקים.

חדשות טובות
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הדרך היחידה להסרת האיום הפלסטיני על ישובי הנגב, היא כיבוש מוחלט של הרצועה,
ביטולה של הרש״פ ופירוק נשקה. כל פעולה צבאית אחרת הינה תרמית פוליטית

שדרות וישובי הנגב זעקת
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 אל מול פני המנורה
ב) ח,  (במדבר

אמר הקב"ה ”מי הקדימני ואשלם" (איוב
שנאמר  במדבר  לפניכם  הארתי  ג),  מא,
לפניהם יומם".  (שמות יג, כא) ”וה' הולך
ואני פורע לכם  במשכן, והדלקתם לפני
הנה  ”כי ב)  ס, (ישעיהו שנאמר  לעתיד, 
אתכם  החושך יכסה ארץ", ואיני מוסר
לאור החמה והלבנה שנאמר (ישעיהו ס, 
יומם  יט) ”לא יהיה לך עוד השמש לאור
לך".    (מדרש) ולנגה הירח לא יאיר

שאהו בחיקך תאמר אלי כי
 (במדבר יא, יב)

זרובבל לפני  הגדול  הר  אתה  "מי 
דוד, בן זה משיח ז)  ד, (זכריה למישור" 

גדול  הגדול? שהוא הר נקרא שמו ולמה

(ישעיהו נב, יג) "הנה  מן האבות שנאמר 
מאוד",  וגבה  ונשא  ירום עבדי  ישכיל 
'וגבה'  מיצחק  'ונשא'  מאברהם 'ירום' 
”כי  ממשה שאמר  'ונשא'  וכו'.  מיעקב 
בחיקך". (תנחומא) תאמר אלי שאהו

יתן כל עם ה׳ נביאים  ומי
 (במדבר יא, כט)

זה לבבם  והיה יתן  ”מי הקב"ה:  אמר 
”מי יתן ואמר התלמיד, זה דוד: להם",

והנה  שם),  (תהילים  נביאים"  ה'  עם  כל 
גם  שיתקיימו  זכינו  לא  בעולם-הזה
דברי הרב (הקב"ה) וגם דברי התלמיד 
לעתיד-לבוא מתקיימים  (זה משה). אבל
דברי הרב ודברי התלמיד. שניהם, דברי

לב  לכם  ונתתי  שנאמר: הרב   דברי 
התלמיד,  והן דברי חדש" (יחזקאל לו, כו),
כל  על  רוחי  ”אשפוך ג)  (יואל שנאמר 
מדרש תהילים) בשר" (עפ"י

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון
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ד א-ז) ג א-י, יד-יז, ב (זכריה

א. פרקי אבות: פרק

אחת מקשה ישראל כל

"וזה תיאור מעשה המנורה בפתיחת פרשתנו
פרחה  עד זהב עד ירכה מעשה המנורה מקשה
מקשה היא", מעורר באופן טבעי את השאלה 

והתורה היא נצחית, נכונה בכל זמן  היות
בפסוקים אלו עבורנו  איזו הוראה ישנה ומקום,

? ה' בעבודת

להעלות את כל הסוגים
לאדמו"ר הזקן, מבואר כי  בספר לקוטי תורה
נרותיה, רומזת למקור  ה"מנורה" על שבעת

לנר, כלשון  נחשבת נשמות ישראל - כל נשמה
וכללות נשמות  נשמת אדם" הפסוק "נר הוי'

ישראל נקראים מנורה.
"מנורה" זאת כוללה למעשה את כל נשמות 

סוגי נשמות  בכללות לשבע ישראל, הנחלקים
חסד, גבורה,  משבע מדותיו ית': הנמשכים

נרמז  זה עניין יסוד ומלכות. נצח, הוד, תפארת,
בחזיונו מנורת  הרואה בזכרי'ה, גם בהפטרה
כאשר המלאך המבאר  קנים, זהב בעל שבעה

מציין כי "זה דבר  שראה, לו את עניין המנורה
שזרובבל הוא הנשיא,  ה' אל זרובבל", משום

שהוא כולל כל נשמות  היינו שהנשיא הוא הכל,
ישראל.

מבאר אדמו"ר הזקן את העבודה  בהמשך,
הנשמות,  המיוחדת של כל אחד משבעת סוגי

משוך כמים, ויש מאהבה  מאהבה העובד "יש
כרשפי אש ויש ע"י התורה קו הממוצע וכו'".

והעבודה של "בהעלותך את הנרות" היא 
הנרות",  "אל מול פני המנורה יאירו שבעת
שהדלקת הנרות היא להעלותם אל מול פני 
העליון.  פנימיות רצון דהיינו בחי' המנורה,

שבעת המדריגות (הסוגים) של  והטעם שכל
בני ישראל מתעלים בשוה אל מול פני המנורה 

אחת.  משום שבפנימיותם הם במדריגה הוא

מעשה  זה כי הדבר, מבאר הכתוב: טעם זה ועל
מקשה  זהב עד ירכה עד פרחה המנורה מקשה

היא.

מירכה עד פרחה
מקשה  מציאות המנורה היא מציאות אחת,

חלוקות,  ניתן לזהות בה מדריגות אומנם היא.
שכוונתו ל'רגל'  כאשר 'ירכה' מירכה עד פרחה,

ואילו  רומז לנשמות הנמוכות לחלק התחתון
שבמנורה,  העליונים הכוונה לפרחים 'פרחה'

כאשר תפארת  ענין התפארת והיופי, שזהו
הוא הגוף שלמעלה מהרגל (כמאמר תפארת 

הצדיקים  גדולי הם ועוד זאת ד'פרחה' גופא)

הנקראים 'פרחה'  (כמבואר בלקו"ת שם)
ע"ש שתורתם ותפלתם פורחת לעילא ע"י 
דחילו ורחימו (אהבה ויראה) שהם הגדפין 

תורה אלו  (=כנפיים), הנה למרות שגם עפ"י
'פרחה', מגלה לנו  ואלו נקראים נקראים 'ירכה'
אמת כי גם אז "מקשה היא", היינו שהם  תורת

מציאות אחת.

מאליה נעשית
ממשיך בכתוב וכופל "מקשה היא",  אח"כ הנה
ענין נוסף, ומבאר בזה בלקו"ת  שבזה בא ללמד
שזהו מה שכל ישראל צריכים להיות באחדות 

ברעת חבירו  להביט גמורה זה עם זה שלא
מקשה אחת  הם ישראל והיינו, דזה שכל כו'.

ברעת  גם שהאחדות היא באופן שלא יביט
אחד, אלא  שבשרשם הם דבר רק חבירו. שלא

הרי הם מציאות אחת, עד שמשום  שגם למטה
הזקן  רבינו וכמ"ש רעהו, יביט ברעת לא זה
ואיש את  באגרת הקודש שצריך לקיים מ"ש

בלבבכם,  תחשבו אל רעת רעהו
סיום הכתוב "כן עשה  ועי"ז באים גם לקיום

את המנורה", ופירש רש"י: מי שעשאה, ומדרש 
והפירוש  מאלי'ה", נעשית הקב"ה אגדה ע"י

בזה, שבתחלה צריכה להיות העבודה מלמטה 
שעשאה", ואח"כ  דלתתא, "מי בדרך אתערותא

שהוא עניין סודות  אגדה" באים ל"מדרש
התורה (שבאגדות רוב סודות התורה גנוזין 

שלמעלה, שנמשך הענין  הפנימיות היינו בהן)
בדרך אתעדל"ע. ועד  שהוא ע"י הקב"ה, כפי
ויגאלנו  משיח צדקנו, יבוא שבאים אל ביאת

לארצנו, בקרוב ממש. קוממיות ויוליכנו
סיון ה׳תש״ל) המנורה, ט״ז מאמר ד״ה וזה מעשה (עפ״י

דבר מלך

השבת לוח
פרשת בהעלותך

בהעלותך

אלפים: מלך המשיח שהצילה הוראת
צדקה וקופת ספר החת"ת החזקת

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט
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וגילה כהן למשפחת ר' אברהם
הת' אהרון לבוא הבן
השידוכין בקשרי

עב"ג דבורה לאה
למשפחת ר' יששכר ואסתר דרחי

עד עדי בנין - יהא ביתם

מזל טוב ברכת
ורעייתו טלי עמוס למשפחת ר' עמי

מיימון
בנם המצווה של לבר
הת' צמת דוד שיחי'

ולמדן, שמים ירא לחסיד לגדלו יזכו
הגאולה זמן הרחבה של מתוך

מזל טוב ברכת



מזמן כבר החיים בשדרות
לא עונים על ההגדרה "חיים 

התושבים שנשארו  במסלולם".
חלקם  בעיר, לחיות במסירות

זמן רב  חשים כבר מחוסר ברירה,
חיים כברווזים במטווח. הם כי

מחדלי הממשלה המובילים ישירות
המצב העגומה ולסכנת  לתמונת

חיים,  הם בה חיים המוחשית
בקרב כל מי  חלחלה מעבירים

שביקר במקום וחווה את מה שהם 
חיים.  כשגרת חווים

הטילים על  "עליית מדרגה" בירי
לפני כשנה.  נרשמה העיר שדרות,

כשצופרי  חודש סיון היה זה בראש
מלצפור.  האזעקה בעיר לא חדלו
בעיר שלושים  בתוך כיממה נחתו

טילים ורקטות.
הרבי שליט"א מלך המשיח  שליח

פיזם המנהל  חננאל בעיר, הרב
אחיו הרב זאב פיזם, את  עם יחד
במסירות סיפר:  חב"ד בעיר בית

”האנדרלמוסיה חגגה. 
דמתה באותם  העיר

ימים לעיר רפאים של 
שהייתה  מי כל ממש.

ועזב  קם – לו אפשרות
בטוח  למקום את ביתו

יותר. מי שנאלץ להשאר 
ושוב  נאלץ לשמוע שוב

את פיצוצי הטילים 
הנוחתים בזה אחד זה.
גרועה ביותר  הרגשה
אפפה אותנו. בעיקר 

הילדים. נראה היה  לשלום דאגנו
מדיניות ההפקירות של  לנוכח כי

הממשלה, יהא עלינו לעזוב את
העיר, ולא להפקיר עצמנו.

החלטנו, אני  אך טרם ההחלטה,
הרבי  את לשאול צביה, ורעייתי
התשובה,  שליט"א מלך המשיח.

קודש  אגרות של יב שנפתחה בכרך
ס"ד, דיברה בעד עצמה:  בעמוד

המזוזות בדירתה  את יבדקו ”הנה
וכבר  . . כדין כשרות שיהיו כולן

שומר  ינום ולא יישן לא אמרו הנה
יסך לך כו'  באברתו ונאמר ישראל,

לילה כו' יקראני  תירא מפחד לא
ואענהו וגו'..."

לא היינו זקוקים ליותר מזה כדי 
להבין שאנחנו נשארים.

ביום שישי.  מאחר ומדובר היה
חלות  יצאתי מהבית לחלוקת

נזקקות. וכך  לשבת למשפחות
הסיבוב, אצל  את בעודי עושה
באיש  משפחות, נפגשתי אותם
התקשורת דן מרגלית שהופתע 
למצוא אדם ברחוב בו אין נפש 

חיה.
הרבי  בזכות הסברתי לו, שהכל

ולשאלתו  שליט"א מלך המשיח,
כוונתי, השבתי לו בנעימות,  למה

קיבלנו את  היום בבוקר כי
באמצעות האגרות  - התשובה

קודש - שעודדה אותנו להשאר. 
ציטט  יותר הוא מאוחר (אגב

בכתבתו את הדברים). נפרדנו, לא 
אותו בחלות  גם מצייד לפני שאני

לשבת. 
לבדיקה,  שלחתי את המזוזות
למרות שכחודשיים קודם הם 

נבדקו וכבר אז החלפנו כמה מהם 
למהודרות. הרגשה פנימית קיננה 
ועלי למצוא  בי שיש דברים בגו,

כיוונה התשובה... למה
ימים מאוחר  מספר

יותר, יצאתי לבדיקת 
מזוזות בבית אחד 

התושבים, תוך כדי 
המזוזות  הורדת

לבדיקה. אני מגלה 
קטן, שכמעט ולא  פתח

משתמשים בו בשל 
גובהו הנמוך יחסית, 

ההלכה  כללי פי על אך
חייב במזוזה "המעבר"
היות וגובהו למעלה 

מעשרה טפחים.
הבית הסכים לקבוע  כמובן שבעל

בפתח ההוא. גם מזוזה
דרכי לביתי,  את ואז, בעודי עושה

המחשבה: ”אולי לזה  בי הכתה
הרבי שליט"א מלך המשיח.  כיוון
ב'בויידעם' (עליית  הנה גם בביתי

פתח, שלמרות  גג קטנה), ישנו
שאינו משמש למגורים, הרי מדובר

בפתח בגודל הזקוק למזוזה.
בפתח  לאחר קביעת המזוזה רק

חשתי שקיימתי את ה'בוידעם'
הרבי שליט"א מלך המשיח  הוראת

המזוזות" ואכן גם  את ”יבדקו
לך",  ”באברתו יסך המשך הברכה

מתקיימת ב"ה יום יום שעה שעה 
בניסי ניסים.

המלך המשיח! יחי

ברירה, ויאלצו בין כה בסוף לא תהיה
הוא,  - החילוק להפסיק את הויתורים

ואם יחזירו  . . שיש מה עם לפחות ישארו - שכעת
להמשיך בזה כל  - יצטרכו עוד, רחמנא-לצלן

הימים!
(משיחת פורים ה'תש"מ)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ המטה להצלת

לעצור לפחות כעת
חדשות בשבילכם יש לנו

באתר הגאולה: כעת
מהארץ והעולם חדשות ודיווחים

העולם משיח וגאולה מרחבי ידיעות
שונים בנושאים מדור וידאו

www.hageula.comwww.hageula.com

לימוד סיום  לרגל המשיח  מלך  שליט"א הרבי  קודש משיחות 
סיון ותחילת מחזור הכ"ז הכ"ו בי"ב הרמב"ם היומי במחזור

משה ממשה עד
>

כמשה קם לא
ישנה  שכן, והסברות,  בטעמים  צורך אין  - זו להתוועדות  בנוגע 
בי"א ניסן שנה זו  - ”גמרה של תורה": סיבה הכי גדולה והכי חשובה

מאות ואלפים) מישראל את  סיימו רבים (עשרות,
להרמב"ם  ”משנה-תורה" המחזור הראשון דלימוד
מתכנסים  ולכן, בשנה אחת (שלשה פרקים ליום).
ולעשות  הרמב"ם,  ספר  על  ”סיום"  לערוך יחדיו

תורה"1. של לגמרה ”סעודת משתה
ע"ד  והמלצות  בהסברות  צורך שאין  ופשיטא,
נוסח  אודות :מספיק שיודעים גדלותו של הרמב"ם

הקודש: ”ממשה עד  שבארץ טבריא הרמב"ם בעיר שע"ג קבר המצבה
כמשה"2!... קם לא משה

במשך  שכל גדולי ישראל שהיו  הכתובת דנוסח המצבה מהוה עדות
תלמידו של משה  (”ומסרה ליהושע"3), החל מיהושע  - אלו דורות
לנביאים,  וזקנים  לזקנים  ”ויהושע האוהל"4,  מתוך  ימיש ”לא  אשר
התנאים והאמוראים שמונה  וכל כנסת הגדולה",  לאנשי . . ונביאים
אחד מהם  אף - לא הי'ה דמקבלי התורה בארבעים הדורות הרמב"ם

משה בן מיימון, רבינו רבינו, עד שבא שידמה למשה
הדורות  בכל  האמיתיים ישראל גדולי כל ע"י אושרה   - זו ועדות 
ומדשתקי  נוסח המצבה, את שביקרו במקום מנוחתו של הרמב"ם, וראו

אודו לי‘ה5. ש"מ
מכסים כמים לים

ענינים  בכו"כ  אשר  החוגים, מכל  ישראל גדולי אודות והמדובר
ואעפ"כ,  ופשטי‘ה"6, נהרא ”נהרא  זה מזה,  כו' חלוקים הם  ומנהגים
שוה, ובלשונו של הרמב"ם בנוגע  - יד הכל הרמב"ם בנוגע ליחס כלפי
כלומר,  ולגדול",  ”לקטן  בפועל  הדברים  ונתקיימו שזכה  - לחיבורו 
גדול  בישראל, עד ל"גדול" שאין קטן ממנו מ"קטן" שאין בנ"י, שכל
”הלכות  הרמב"ם  של לספר ושייכים  קשורים  כולם  בישראל,  ממנו
הנביאים"8,  עבדיו אל הלכה"7, אשר ”גלה סודו זו הלכות", ”דבר הוי'

עדיף מנביא"9. ו"חכם
הרמב"ם  בלימוד  שהשתתפו מישראל,  שרבים היום בבוא  ולכן,
אלו  וכן  - הרמב"ם, ספר  את  לסיים  עומדים ליום,  פרקים  שלשה 
אחד ליום, או שלמדו ספר המצוות,  למדו רק פרק שמפני איזה סיבה
עדיין, הרי בודאי שזכות  סיבה לא התחילו אלו שמפני איזה ואפילו
עוד,  הרמב"ם, ולא השני דלימוד שיצטרפו למחזור מסייעתם הרמב"ם
”כפלים לתושי‘"10  הרי זו  שאת וביתר עוז, אלא שלימודם יהי'ה ביתר
להתאסף יחדיו לערוך ”סיום"  שאין למעלה ממנה, סיבה הכי גדולה,
ד"מתכיפין התחלה להשלמה"11 -להתחיל מיד  הרמב"ם, ובאופן על

השני. את הלימוד דמחזור
שבה  וההבטחה  היעוד  קיום  את  ויקרב  ימהר  זה שכל ויה"ר 
לים  ה‘ כמים  מלאה הארץ דעה את  ”כי מסיים הרמב"ם את ספרו: 

מכסים"12.
_______________

הרמב"ם הע‘  בדבר לימוד ספר שיחות וראה קונטרס או"ח סתרס"ט. ורמ"א 1) טור
טבת הע' 27.  ראה לקו"ש כ-כד 27 (התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1625). וש"נ. 2)
וראה רמב"ם  ועוד. א. ו, - ב"מ לג, יא. 5) ע"ד ל' חז"ל אבות רפ"א. 4) תשא וש"נ. 3)
עמוס ג, ז. 9)  (8 קלח, ב. יח, ב. גז, א. 7) שבת חולין הל' טוען ונטען פ"ט הי"ב. 6)
”מרשות"  ראה שמו"ר רפמ"ו. 11) נוסח רכג, א. 10) זח"א ז, רע"ב. ח"ג סע"א. יב ב"ב

יא, ט. 94) שם פ"ב ה"ט. בראשית. 12) ישעי'ה לחתן

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי סיון  פרק ליום
טומאת הל' ז. פרק
אוכלין

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

הל' מלכים ומלחמותיהם פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

הרמב"ם בלימוד היומי  פרק י-ב. סיום
והתחלת מחזור הכ"ז במחזור הכ"ו

החמה. - שנת אז וגו'. כל המצוות

מצות עשה.

ובין  אלו הם - בין עשה תעשה. לא מצות
תעשה. לא

ש-די. בעזרת - וראיתי לחלק

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

באברתו יסך לך

הרב חננאל פיזם בודק את המזוזות



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

הכוח הגרעיני - אותיות בספר תורה

7

התשלומין מעלת ימי
דעצרת זמן מתן  ...בעמדנו בסיום וחותם תשלומין

תורתנו,
תשלומין דחג  בכלל בחדש ועד אשר עד י"ב וכידוע

השבועות הוא,
וי"ל דמעלה בתשלומין אלו על תשלומין דחג המצות 

אשר חג הם.  בימים שבהם משלימין וחג הסוכות,
שמצד  בימים גדול דגם השבועות - דכחו נוסף בחג
גמור הם, עושים בהם ומשלימים עניני  עצמם חול

העצרת... וקדש דיום טוב
קונו -  את ומזה הוראה גם בעבודת האדם

ימים אלה למלאות  והיכולת נתונה בכל דהאפשריות
סיבה  מאיזה נעשה ולהשלים מה שהחסירו מה שלא
בעצרת דבעינן  מודים ביום מתן תורה. והכל שתהי'

למטה מעשרה טפחים וגם  זה כל לכם - להמשיך
הגוף ושמחתו. בעניני

שליט״א, ז׳תרסז) המשיח הרבי מלך (מאגרות קודש

לא לעזוב את התפקיד
בהחלטתו שלא  הנני עמו מובן שתמים דיעה ...
שכנראה הוא  ותפקידו עתה, מקומו לעזוב ח"ו

היחידי הפעיל בהפצת היהדות המסורתית באופן 
אפשר  מצוה שאי שזהו בגדר אומרת שיצליח, זאת

פנים בעתיד  כל לעשותה על ידי אחרים (על
כנגד מדה  הקרוב), וכיון שמדתו של הקב"ה מדה
שכמה פעמים ככה, בודאי שלא יוגרע ח"ו  אלא
כותב ואדרבה עוד  שמים אודותם בעניני יראת

יתוסף בהם.
(מאגרת ז׳תרעג)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

ה'תשמ"א  ימים לפני חג השבועות היה זה מספר
בארץ הקודש,  המודיעין גורמי שנה). (לפני 27

הסימנים  שהתקבלו מעירק. עיבדו את הנתונים
והכנסתו  הכור האטומי בניית הראו התקדמות
שבועות. העולם המשיך  בתוך מספר לפעולה

סאדם חוסיין  של כרגיל. לנוכח איומיו התקיפים
בגינויים... באו"ם הסתפקו

בברוקלין  אלפי קלומטרים, במרחק ימים, באותם
הרבי שליט"א מלך המשיח  שבניו יורק, יושב

הוא, שישנם  בפני הסכנה: ”היום המצב ומתריע
באחד מהם  נורמלים ומשוגעים שדי לא אנשים

שילחץ על כפתור, ולהביא בכך הרס וחורבן בכל 
היות וזה שבת  תפתח פה" אבל ר"ל! ”אל העולם

- זה לא יזיק. 
זאת". למנוע צריך אם כן לעשות משהו, כדי

ביקש את הרשימות
ושמירה, יצא  בהיבט הרוחני, של תוספת הגנה

הרבי שליט"א מלך המשיח בקריאה נרגשת, 
השבועות (שכמו שנה זו חל  חג אשר בערב

ויתמסרו  עיסוקיהם את ביום ראשון) יעזבו הכל
לספר התורה הנכתב לזכות  ילדים לרישום

המפתיעה  ההוראה אחדות עם ישראל. לצד
גדול ככל האפשר לספרי התורה,  לרישום
להעביר, עוד באותו  ההוראה התקבלה גם

הרשימות המדוייקות כמה ילדים קנו  את יום
אותיות בכל מדינה בעולם. 

הצהריים  ביום ראשון ה' סיון, בשעות אחר
הרבי  ערב חג השבועות, קיבל של המאוחרות

המעודכנות.  שליט"א מלך המשיח את הרשימות
נודע שבשעות אלו ממש המריאו  מאוחר יותר
”עציון" מזרחה שמונה מטוסי  משדה התעופה

כ-90  שישה מטוסי F15. חלפו בלוויית F16
עירק הושמד.  של הכור הגרעיני דקות ו"תמוז"

הרבה  סכנה קיומית לישוב היהודי בארה"ק ואף
לכך, הוסרה, ב"ה. מעבר

החיילים לזכות
תורה לילדי ישראל" התחיל  ”מבצע אות בספר
לרגל י"א ניסן,  לכן, בהתוועדות חודשיים קודם

הרבי שליט"א מלך המשיח,  של יום הולדתו
חשוב  שאמר אז כי בעולם הגשמי בו אנו שרויים
ה'",  צבאות לבצע גם אקט פיזי, לאחדות ”חיילי

ילדי ישראל החיים ברחבי העולם כולו. פעולה זו 
תורת ה', שרק בכוחה  עם קשורה שתהיה חובה
באמת לאחד את העם היהודי כפי שהוכח  ניתן
כאשר  קבלת התורה, - סיני הר לקראת מעמד
חז"ל ”ויחן  ואמרו ”ויחן שם ישראל נגד ההר"
אחד". כאיש אחד בלב - (נאמר בלשון יחיד)

התקבלה ההוראה  לאחר מכן, ארוכה לא תקופה
עבור כל עם ישראל,  כללים ספרי תורה לכתיבת

הרבי  אותם. תורה לחיילים – שיאחדו וספרי

לזה את  בהקשר שליט"א מלך המשיח אף ציין
ימלט עמך  ובעת ההיא ” בספר דניאל: הפסוק
והסביר כי למצווה זו  בספר" כל-הנמצא כתוב

לשמירה והגנה. סגולה מיוחדת
חב"ד לרישום  חסידי גם בימים אלו פועלים

מתוך כוונה להוסיף  בספר התורה, חיילים
בשמירה והגנה של החיילים. אחד מאותם 

רבות בתחום,  יוזם פעולות פעילים, ומי שבעצמו
הרב דוד רוטשילד מצפת, המספר על הענות 

גבוהה במיוחד מצד החיילים.
לנקודות  ראשון בדרך כלל בימי ”אנחנו יוצאים
להם על  המפגש של החיילים, שם אנו מספרים

הרעיון, ובדרך כלל מקבלים תגובות חיוביות, 
מצרפים את שמם  רוב החיילים נרשמים כשהם
בכך הם  סימלית, כאשר ושם אמם והשתתפות

בספר התורה. רוכשים למעשה אות

נדרשים פעילים רבים
המעוניינים ברישום  נפגש בחיילים לפעמים אני
נותן  אז או בידם פרוטה, ורכישת האות, אך אין

מספר מטבעות בהם הם  של אני להם ’מתנה'
המיוחלת. רוכשים את האות

לצערינו, למרות ההיענות הגבוהה מדובר 
אלפי חיילים שניתן להגיע אליהם בכל  בעשרות

בימי ראשון. אין לנו כיום את  יום, ובמיוחד
אותם  מנת להגיע לכל על האדם המספיק כח
ל'פיקוח  הנוגע בענין חיילים. ומאחר ומדובר

נפשם  את נפשות' של החיילים המסכנים
נדרש מכל אחד להצטרף למבצע  בעבורינו,

המיוחד".

סמלי בעבור כל  שמות בצירוף סכום לשלוח ניתן
הועד לכתיבת ספר התורה לחיילי צה"ל.  שם אל:

טל': 04-6973076. ת.ד. 6144 צפת

ה-F-16A שהשתתפו בתקיפה נץ מספר 107, אחד ממטוסי

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

הביטוחים בארץ חברות כל את מייצגים
נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר ביותרבת ומחירים אטרקטיביים נאים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

03-501770203-5017702

קדמי קדמי 
ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ

מתקשרים מתקשרים 
ומרוויחיםומרוויחים

של בחגיגה המרכזית הרחב מוזמן להשתתף            הציבור

סיום הרמב"ם
משנה-תורה,                מחזור כ"ו בלימוד היומי בספר

                והתחלת המחזור כ"ז

ארצית עם', בהתוועדות 'ברוב שתתקיים אי“ה
           "עצרת גאולה ומשיח"

באמפיתיאטרון,  ה'תשס"ח (06.7.08) יום ראשון ג' תמוז
בשעה 7:00 בערב בת-ים 1 העצמאות שד'

יבואו שירה וזמרה! פרטים נוספים  ברוב

למען  האגודה
הגאולה

האמיתית והשלימה


