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בתודעה היהודית נחקקה ה"שבועה", לעניין רציני 
ביותר. בספרות ההלכתית, מופיעה התייחסות 
חמורה למי שמחלל ואינו מקיים את שבועתו. 

השבוע עולה הנושא לכותרות בפרשתנו, כאשר 
משה רבינו פונה לנשיאי השבטים - ומצווה 

עליהם כיצד להתייחס לנדרים ושבועות שאדם 
נדר או נשבע. "וידבר משה אל ראשי המטות.. 
איש כי ידור נדר.. או השבע שבועה .. לא יחל 

דברו ככל היוצא מפיו יעשה". 
העובדה שבמיוחד בנושא השבועה מדגישה 

התורה, כי הפנייה 
הראשונית נעשית אל 

"ראשי המטות" דווקא 
ולא כבציווים אחרים 

הנאמרים לכלל ישראל, 
מעוררת תמיהה. וכי 

הלכות שבועה מחייבות 
רק את "נבחרי הציבור" 

"ראשי המטות", והרי 
כל יהודי מחוייב 

בזהירות לקיים שבועה 
שנשבע בה.

תשבע כל לשון
בתורת החסידות 

מבואר כי רגש 
האחריות המיוחד שיש 

ליהודי כלפי שבועה 
נובע מחוויית שבועה 

קדומה, אותה חווה בהיות נשמתו בעולם העליון, 
טרם הירידה לעולם הזה. שם לקראת הירידה 
למילוי השליחות בעולם הזה, עובר כל אחד 

מאתנו, ללא יוצא מן הכלל, שלב של "השבעה", 
הנרמז בפסוק "כי לי תכרע כל ברך תשבע כל 

לשון" שתוכנה כדברי הגמרא "משביעין אותו תהי 
צדיק ואל תהי רשע".

לכאורה מה הצורך 
להשביע את הנשמה, 
כך כל רצונה  והרי בין
הוא לעשות רצונו ית' 

ומה טעם בשבועה?

התשובה היא: הנשמה בעודה בעולם העליון 
זך וטהור, מציאות רוחנית  נמצאת במימד אלוקי
המושללת מחטא או נסיונות למיניהם. במציאות 
זו, הרצון שלא להפרד ממנו ית' הינו דבר טבעי 

לחלוטין. שם אין צורך בשבועה.
הבעייתיות נוצרת כאשר על הנשמה לרדת לעולם 

הזה, למציאות המעלימה על המימד האלוקי 
ומדגישה את העניינים הגשמיים והחומריים. 
במציאות זו של נסיונות ומאבקים, לא ניתן 

להסתפק ברצון הטוב של הנשמה. כאן נדרשים 
לכוחות נפשיים 

עצומים נוספים, כדי 
למלא את השליחות 

האלוקית, מול מציאות 
של פיתויים מרשימים 

ומוחשיים.
לשלב זה יש צורך 

בשבועה, מולו ית'. 
מעמד זה מעניק לאדם 

את הכוח המיוחד 
למילוי השליחות, 

למעלה מטעם ודעת, 
גם כאשר השכל 

וההגיון הכריזו על 
כניעה. 

קשר אמיתי
מבחינה זו, יש להם

לעסקני ונבחרי הציבור צורך מיוחד בגילוי כוחות 
השבועה, שהרי המפגש שלהם עם אותם הדברים 

ש"מה שרואים מכאן לא רואים משם" הוא יום 
יומי. אלא שאת הכוחות האלה לא מגלים בקריאת 
עיתונים, בריצת בוקר או במשחקי בורסה ובוודאי 

לא בעקירת רבבות יהודים מבתיהם ומסירת 
אדמותיהם לגרועים שבאוייבינו. את הכוחות 

האלה ניתן לגלות דווקא בלימוד פנימיות התורה 
זו תורת החסידות, בהתקשרות האמיתית עם 
ראש בני ישראל, הרבי שליט"א מלך המשיח 
במילוי הוראותיו הק' עדי הגאולה האמיתית 

והשלימה עכשיו ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

פעילים כנס - א׳ ביום
הרבי   עשרות פעילים ושלוחי

מלך המשיח כבר נרשמו ל"כנס שליט"א
שיתקיים  הקהל" פעילים לקראת שנת

אי"ה ביום ראשון הקרוב. הכנס יתקיים 
בגני  בבוקר, החל מהשעה 11:30

גלילות, תל אביב.  האיצטרובל, צומת
טלפון: 03-658-4633. - להרשמה לכנס

בצרפתית משיח כרטיסי
מאז הודפסו רב   לא עבר זמן

ליהודים הן כרטיסי משיח בצרפתית
נח)  (עם שבע מצוות בני והן לגויים

בצרפת  וכבר חולקו עשרות אלפים מהם
למעוניינים  לדוברי צרפתית. ובארץ

מהכמות שנותרה  להזדרז ולהזמין ניתן
בטלפון: 054-970-0476.

הבחירה בית לימוד
לאור שלשת השבועות יצאה   לרגל

לספר "צורת הבית" מהדורה שניה
מבעל  על מבנה בית המקדש השלישי

בחנויות  להשיג התוספות יום טוב. ניתן
לספרי קודש ובטלפון: 03-579-4523.

המקדש לבית מהמשכן
להזמין הרצאה בשילוב   ניתן

דרך בית שקופיות - מהמשכן במדבר,
האמיתית  ראשון ושני, ועד לגאולה

השלישי.  המקדש והשלימה ובית
לפרטים והזמנות: 052-431-1770.

ומסירת  מבתיהם יהודים רבבות בעקירת לא בורסה ובוודאי במשחקי מגלים לא השבועה כוחות את
המשיח מלך הרבי שליט״א ישראל בני עם ראש האמיתית בהתקשרות אלא לאוייבינו, אדמותיהם

חדשות טובות
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ב'שלשת השבועות'
לומדים עניני משיח וגאולה! 

פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

הדרך לגילוי
כח השבועה
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עצם הדיבורים כי המשיח מלך הרבי שליט״א מתריע רבות בשיחות
פיגוע  בה בוצע באותה שעה לפיגועים. אותם מעודדים - הערבים עם
אבו מאזן ימ״ש עם פרס שמעון סמוך, ברחוב השבוע, נפגש הטרקטור

התרעת מלך המשיח
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באש באש תעבירו יבוא אשר דבר  כל
כג) (במדבר לא, יתחטא במי נדה אך וטהר
המקור את המהווה זה  מפסוק 
הגעלת- דיני  נלמדים כלים  להכשרת 
דהיינו עניין הכשרות. כאן גם  - כלים
טהרת  - אשה במקוה המקור לטבילת

המשפחה.
טהרה  הכלים, כשרות  אלה:  נושאים 
ערב  כאן  הנזכרים באישות,  וקדושה 
הכניסה לארץ ישראל, מלמדים כי הם 
לארץ  לכניסה  ההכנה  את  גם  מהווים 

משיח צדקנו. ישראל בגאולה ע"י
שיחות) (לקוטי

השבועות: שלשת
שומרים בבית הכהנים בשלושה מקומות
ואחד מקום והלוים בעשרים המקדש..

(תחילת מסכת תמיד)

המספרים מודגשים  דלעיל  במשנה 

הרומזים  ואחד"  ו"עשרים  "שלושה" 
באב,  לתשעה בתמוז שבין י"ז זה לזמן

השבועות - 21 יום. שלושת שהם
זאת, נרמז בהם הענין  עם אלא שיחד
שלוש  במספר זה: שבזמן הטוב
השלישי  המקדש  בית  נרמז שבמשנה, 

השלישית. והגאולה
"עשרים ואחד" נרמזה גאולת  ובמספר
וזאת לפי  השכינה וגאולת עם ישראל,
הידוע שמספר כ"א (21) הוא הגימטריא 
ה'  (21) הנזכר בדברי של השם אהי'ה 

למשה "אהי'ה אשר אהיה".
לבני  הקב"ה - רמז - אהי'ה בשם זה
זאת  בצרה  עמם  ש"אהי'ה  ישראל
ואהי'ה עמם בשיעבוד שאר  (מצרים), 
בזמן עמם שאהי'ה  ועד  מלכויות",
את  אלוקיך  ה' "ושב כאשר  הגאולה 

מנחם-אב ה׳תשמ״ח)שבותך".  ב׳ (התוועדות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:20  7:06 ירושלים 
8:23  7:21 תל אביב 
8:24  7:13 חיפה 
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מטות פרשת של המקל

שימי בין המצרים נרמזו רבותינו ז"ל אמרו
"מקל שקד אני רואה" -  ירמיה: בנבואת

חניטתו עד גמר בישולו  "השקד הזה . . משעת
שבעה עשר  ימים שבין כמנין ואחד יום עשרים

לענין  ובזה רמז גלוי באב". לתשעה . . בתמוז
הראשונה  בין המצרים בשמה של פרשתינו

— שעל פי מנהג ישראל  השבועות בשלשת
"מקל שקד"). (ע"ד נקראת "מטות"

(שקד)" ו"מטה"  ויש לומר, שהתוכן שב"מקל
לטוב  בלתי רצוי והתוקף להפוך מצב הכח -

שלשה בה פרשה זו, שיש בפרטי מרומז -
(ב) מלחמת מדין, פרשת נדרים, (א) ענינים:

ובני ראובן. גד (ג) סיפור בני

העולם את להפוך
חז"ל בענין ידוע הביאור במאמרי נדרים:

הנדרים - שנראים כסותרים, שבמקום אחד 
ובתלמוד  לפרישות", (גדר) סייג אמרו: "נדרים

לך  נאמר "לא דייך מה שאסרה ירושלמי
תורה"...

בשתי דרגות שונות בעבודת  שמדובר בהם
האדם: בתחילת העבודה צריכה להיות זהירות 

האדם  את יתירה שעניני העולם לא יורידו
ולכן צריך  בגשמיות וחומריות, להיות שקוע
סייג  הפרישות מעניני העולם, ו"נדרים את

לפרישות"; אבל לאחרי שהאדם מתעלה 
הקדושה עד שביכולתו  בעבודתו, ומאיר בו אור

לברר ולזכך גשמיות העולם ולהעלותה 
עליו להתעסק בבירור  לקדושה, הרי אדרבה,

וזיכוך העולם. 
מכוונת בעיקר  נדרים שפרשת מובן, ומזה

שלכן  שהוא בתחלת ואמצע עבודתו לאדם
זקוק לפרישות מן העולם. 

למתוק ממר
(ע"י הנדר אבל התכלית שבדבר היא - הפרת

(ע"י החכם)  הנדר והבעל), וכן התרת האב
בכחם לפעול, שגם  והחכם והבעל - שהאב
(להפרישו  זקוק לנדרים שמצד מצבו אדם

להעלות את עניני העולם  העולם), יוכל מעניני
ל היתר).  הופכים את האיסור (הם לקדושה
ל"מטות"  נדרים השייכות בין פרשת וזוהי
הוא ע"י  תכליתם של נדרים, הפרתם, — כי
("מטה") להפוך את נתינת ופעולת התוקף

הקדושה.  חושך העולם לאור
אינה  בפר שתנו מדין: עיקר האריכות מלחמת
בני ישראל, אלא שלל של המלחמה ונצחונם

ומלקוח מדין, טהרתן והכשרתן של כלי מדין, 

לה' ממנו. השלל ותרומת המכס חלוקת וכן
מדין  ב)מלחמת (העבודה כי תכלית שלימות

(קליפת) מדין, אלא הפיכת  היא לא רק ביטול
השלל  את לטהר ולהעלות המר למתוק,

הורם להיות  שחלקו עד מדין לקדושה, של
ה'". "תרומת

העולם את - לכבוש קודם
משה היה של ראובן: חששו ובני בני גד

פה", ואתם תשבו "האחיכם יבואו למלחמה -
שאינם רוצים להלחם עם כנען. וכן הוא היינו
ובני ראובן רצו  גד ברוחניות, שהטעם שבני

מפני  בעבר הירדן, "ארץ מקנה", הוא להשאר
המאפשרם  צאן, עסק שבחרו להיות רועי

הרחק  (בשדה, להיות במצב של התבודדות
ש יוכלו להיות  שבעיר) כדי ושאון מטרדות
טענת  וזוהי כו'. בדביקות תמידית בהקב"ה
"האחיכם יבואו  בתשובתו להם רבינו משה

לומר שעיקר העבודה  רצונו - למלחמה וגו'"
היא שהאדם יבא וילחם בחומריות העולם, כדי 
התנה עמהם, "אם תעשון  לבררה ולזככה, ולכן
ה' למלחמה . .  לפני תחלצו אם הדבר הזה את

ה'". לפני ש)נכבשה הארץ (עד
סיום הפרשה - הסיפור אודות גם ובזה הוא

ובני ראובן,  גד בנין ערי סיחון ועוג על ידי בני
שם", שערים אלו היו  ובאופן של "מוסבות
זרה, "ובני ראובן הסבו את  שייכות לעבודה

שמם לשמות אחרים" - הפיכת החושך לאור. 
להורות,  - המצרים ולכן קוראים פרשה זו בבין
אלה היא להפכם ממר  שתכלית ענינם של ימים

וימי ששון ושמחה",  טובים למתוק - ל"ימים
לבא, במהרה בימינו ממש.  ב גאולה העתידה

מסעי תשל״ה) מטות שיחת שבת (עפ״י

דבר מלך

השבת לוח
מטות פרשת

מטות

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

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

תניא תהלים חומש
הת' אפרים ע"ה

ר' שמואל יוסף שיחי' יבלחט"א בן
וקסלר

ה'תשס"ה תמוז כ"ב שבת קודש, ערב נפטר
ה. ב. ת. נ. צ.

בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

לעילוי נשמת
בצ"צ וכו' עוסק הרה"ת הרה"ח

זלמן הלוי ע"ה ר' שניאור
הי"ד ר' יצחק אלחנן הלוי התמים הרה"ח בן

שגלוב
ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפטר

ה. ב. ת. נ. צ.
בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

לעילוי נשמת



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על לה'
החנוכה כאשר עומדים בסמיכות לימי
ניסא".. "פרסומי  הוא  שעניינם

שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי
להבאת  נוגע גם הרי זה - עושה בזמננו

האמיתית והשלמה". הגאולה

תשנ"ב) וישב (שיחת ש"פ

* * *
  לא פעם עומדים אנו משתוממים
פרטית'  ה'השגחה ונפעמים מגלויי
המופלאה הסובבת אותנו יום-יום. 

בעוד שבחיים הרגילים לא  אך
מבחינים אנו בידה הגלוייה תמיד

של ההשגחה, הרי שמידי פעם 
אחר,  או מתפרסם סיפור כזה

המעצים את גילוי ההשגחה על כל 
אחד מאיתנו.

מנחם  מספר הרב סיפור שכזה
חב"ד  שיכון יעקב רייניץ תושב
אותו מפי בעל שאף שמע לוד,

בעצמו: המעשה
בשכונתינו מתגוררים 

זוג חסידי חב"ד, שנישאו 
בשנים האחרונות. כמו 

רבים גם הם חיפשו 
לשליחות המתאים  מקום
בעבורם, ובמשך תקופה 
קשר עם  ליצור הם יגעו

שלוחים, למציאת המקום 
הרלוונטי בעבורם.

עלו וירדו,  שונות הצעות
כשרק בתקופה האחרונה, 

נמצא המקום  סוף סוף
המתאים בעבורם, גם מבחינת 

יודעים,  הם השפה השניה אותה
מאחת  השליח עם סיכמו והם
אליו יגיעו. הרחוקות, המדינות

זיו,  ר' על פי הסיכום ימסור
שיעורים בגמרא  הטרי, השליח

ובנושאים נוספים.
בעיה  הזוג, בפני בני כעת עמדה

חדשה לצורך הטיסה וההגעה 
למקום שליחותם הם זקוקים 

כסף גדול מאוד, שאותו אין  לסכום
מצבו הכלכלי  גם לשלם. בידיהם

השליח, לא יאפשר את מימון  של
שהם לא  כך היקרים, הכרטיסים
ימצא הפתרון לבעיה  ידעו מאין

הקשה.
שקרה סיפר לי מאוחר  מה על
ר' זיו, מי שעימו התרחש  יותר

המופת:

"כמו כל חסיד, מיהרתי לכתוב 
מלך המשיח ולבקש  לרבי שליט"א

את ברכתו להצלחה ביציאה 
לשליחות.

לאחר ההכנות המתאימות, העלנו, 
אני ורעייתי את הענין על הכתב, 
סדרת  מכרכי והכנסנו לתוך אחד
העומדים בביתנו. קודש, האגרות
משפתחנו את הכרך, בו הכנסנו 

את המכתב, ראינו שב"ה, יש לנו 
לנסיעה, בשליחותו  ברכה מיוחדת

מלך המשיח. הרבי שליט"א של
מכאן ואילך לא דאגתי יותר,

ושעה  ידעתי, שמי שדואג יום יום
השלוחים  לקיומם של אלפי שעה

בעולם והמוסדות הרבים, הוא 
לשליחות. שיסייע לי ביציאה

עצמי ב...  את החלטתי להשקיע
אותם אתבקש  השיעורים הכנת

בשפה  למסור, כפי שתוכנן
לצעירים שוחרי יהדות. המקומית
כמו בכל בית יהודי, 
גם בביתנו עומדים 

בבלי,  ספרי התלמוד
וכפי שהם מכונים 

בלשון העם - ש"ס.
את הכרכים שבביתנו, 
לאחר החתונה  קיבלנו

במתנה מארגון 
ספרי יהדות  המקבל

במצב טוב  וקודש
ומעבירם למבקשים 

ללמוד בהם.
הש"ס כשהוא וכך הגיע לביתנו
וכעת נטלתי את במצב מצויין,

הכרכים, והתיישבתי להכין  אחד
מייד  אמסור את השיעור אותו

בשעה  למקום. כל זאת עם בואי
מאין אשיג את  בכלל שאינני יודע

הסכום העצום שנדרש לטיסה.
קלה,  התחלתי לומד, ולאחר שעה
החלטתי שמוטב להכין שיעור גם 
נוספת, בה הסוגיה קלילה  במסכת
ותתאים גם לרמתם של אלו  יותר,
שעושים את הצעדים הראשוניים 

בלימוד הגמרא.
התלמוד,  כרך את בעודי נוטל

כמעט  נשרה מתוכו מעטפה עבה...
סכום  את למנות ולא הצטרכתי

שבתוכו, כדי לגלות  השטרות
מלך המשיח שלח  שהרבי שליט"א

לי את הכסף לנסיעה"...

יודע שכנגד . הצד . מחבלים ששחררו
והוא הצליח שמאחר מזה ומסיק מזה,

ירק, היכה וביזה – (את  ולמרות שהוא עד עכשיו,
מדפיסים  ישראל) בכל זאת, בעיתונים היהודיים
לאחר מכן שאלו "גשמי ברכה", "שלום אמיתי"...

(מוצש"ק במדבר תשל"ט)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ בית!המטה להצלת על כל דגל
מוכן? האם אתה מתגלה! משיח

ביתך משיח על תלה דגל
לקראת הגאולה העולם והכן את

מסובסד! מחיר
ודגל מיוחד, מקל כולל: התקנה בבית, סטנד

להרשמה: 054-841-7858 טל'

ספר 'אשר על המשכן' רפאל חגבי, מחבר הרב
אלו של  בימים להרבות המשיח מלך שליט״א הרבי הוראת פי על

הבחירה בית הלכות בלימוד השבועות׳, ׳שלשת

כמה שקל ארון העדות
משלשה  הורכב  הארון   - העדות ארון א. 
מזהב שנים עשויים שעשה בצלאל. ארונות

מעצי  היה עשוי הארון מעץ. עיקר ואחד עשוי
תיבה פתוחה  בצורת העץ נעשה שיטים. ארון
חיצוני,  זהב ארון  לתוך שהוכנסה  מלמעלה,
בכך  מזהב. פנימי העץ הוכנס ארון לתוך ארון
שתים  - העץ: אורכו העץ מבית ומחוץ בזהב. מידות ארון צופה ארון
עובי  וחצי אמה. - אחד וגובהו וחצי אמה, רוחבו - אחד וחצי אמה,
(רבי  טפח, לדעת רבי מאיר. - חצי הדפנות - טפח, עובי תחתית הארון

בתרא יד.). בבא - פחות מאצבע שעובי הדפנות היה סובר, יהודה

בזהב בצידו  העץ צופה - ארון סביב וזר זהב חיצוני ציפוי זהב ב.
העץ, מארון גדול במעט שהיה  מזהב, ארון שני החיצוני, באמצעות
עשוי בצורת  החיצוני היה הארון העץ. שלתוכו הושחל ארון משום
והאברבנאל סוברים  (האבן עזרא מלמעלה, ללא רגלים. פתוחה תיבת זהב
בטפח  העץ הפנימי מארון גבוהים יותר דפנותיו היו רגלים). 4 שהיו לו
(כלומר, מעט יותר מטפח). על מנת לכסות את עובי הכפורת  ומשהו
הפנימיים. המשהו העודף היה גובהו של  שהונחה על דפנות הארונות
הזהב  זר כך בלט ע"י החיצוני. דפנות ארון הזהב זר הזהב שמסביב 

תורה. (שעוביה טפח), כסימן לכתר במעט מעל הכפורת
באמצעות  בזהב בצידו הפנימי, העץ צופה - ארון ציפוי זהב פנימי ג.
שהושתל משום  העץ, מארון במעט קטן  שהיה מזהב,  שלישי  ארון 
עשוי בצורת תיבת זהב פתוחה  העץ. הארון הפנימי היה לתוך ארון
הפנימי. בקצהו  העץ היו עד קצה גובה ארון מלמעלה. גובה דפנותיו
מנת לכסות מלמעלה  על חוץ, שפה של זהב נוטה כלפי לו העליון היתה
סברות:  כמה מידת עובי ארונות הזהב ישנם האמצעי. לגבי העץ את שולי ארון
שהיה עובים כלוח דק. "מקדש אהרן" סובר, שהיה עוביים כדינר  סובר, האברבנאל
הציפויים משמעות  לעובי כי שהיה עוביים חצי טפח. ודע, סובר, חושב" "מעשה זהב.

ונשיאתו. הארון כמות הזהב, משקל לגבי

מדפנות הרוחב של הארון, נקבעו  - בקצה כל אחת הארון טבעות ד.
קוטר שליש של הארון. וחלולות, בגובה שני שתי טבעות זהב עגולות
("מקדש  אצבע כעובי דופן הטבעת היה ועובי היה טפח, הטבעת חור
שארבע  סובר,  הרמב"ן  סברות.  כמה ישנם הטבעות  וכמות מיקום לגבי אהרן"). 
עזרא סובר, שהיו שמונה טבעות,  היו בתחתית הארון סמוך לשוליו. האבן הטבעות
(לסברתו היו  ארבע טבעות סמוך לרגלי הארון ועוד ארבע טבעות סמוך לכפורת, 
ארבע טבעות קטנות  טבעות: שני סוגי "האור החיים" סובר, שהיו רגלים).  לארון
הקטנות,  שהוכנסו לתוך הטבעות גדולות יותר טבעות קבועות על הארון, ועוד ארבע

הגדולות. ולאחר מכן הוכנסו הבדים לתוך הטבעות

- לצורך נשיאת הארון הושתלו לחלל הטבעות לרוחב  הארון בדי ה.
היו בולטים הבדים בזהב. מעצי שיטים מצופים (מוטות) בדים הארון,
ז').  פרק (ברייתא דמלאכת המשכן, כשני דדי אשה בהיכל בפרוכת, ונראים
טפח,  המוט מעל (קוטרו) - בראש אמה, עוביו 10 - מוט כל אורך
מנת לאפשר הכנסתו  על מטפח. מעט פחות ובקצו באמצעיתו טפח,
לחלל הטבעות, כדי לקבעו בטבעות. הבדים נותרו קבועים  בדחיקה
יהיו הבדים  הארון לעולם. שנאמר, בטבעות בטבעות ולא הוסרו מהם

עב). (יומא דהיינו, לעולם - לא יסורו ממנו
ארון  ק״ג,  48.2 משקלו (זהב) פנימי ארון  לחשב:  ניתן הנ״ל לאור 
טבעות זהב 4 ק״ג, 167.8 - וזר זהב חיצוני ק״ג, ארון 99 - (עץ) אמצעי
ק״ג. ס״ה 51 - (זהב) הבדים ציפוי ק״ג, 31 - (עץ) בדים 2 ק״ג, 5 -
והכרובים הכפורת משקל דומה, חישוב לפי ק״ג. 402 הארון: משקל כללי

טון! כ-3 ק״ג! ס״ה 2564
נוספים: וחישובים לתרשימים
http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/sofrim_index_2.html#tguvot

עכשיו נפלאות הלכות בית הבחירה

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תמוז  פרק ליום
מקוואות הל' ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

פרק ט-יא.                              הל' שבת

פרק יב-יד.

פרק טו-יז.

יח-כ. פרק

פרק כא-כג.

פרק כד-כו.

פרק כז-כט.

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הלימוד בגמרא הפתיע

יעקב רייניץ מנחם הרב

היריקות הפכו לגשמי ברכה...

(תרשים החישוב)ארון העדות. (תרשים החישוב) העדות. ארון



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:

חינוך יהודי שווה יותר

7

פעילות משנה - לעיכוב ההשלמה
בספרים או הוראה לחפש בכל ענין כדרכי ..

הזקן  רבינו מאורעות שבעבר מצאתי גם בזה דברי
בעל התניא והשלחן ערוך שכשמתעכבת הגשמת 

החסרון על  זמן, מהנכון להשלים ענין למשך איזה
משנה. ובקצב משנה פעולות ידי

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

מכפול יותר - בכפליים נחמה
מנחם אב, יהי  קודש מברכין ובעמדנו בערב שבת

הרחמים,  רצון אשר אבינו שבשמים, אב הרחמן ואב
נחמה  חז"ל, ינחם את עמו ישראל וכהבטחת

בכפלים, כפלים לתושיה,
ולא רק שני  שלא בערך, וידוע אשר הכפלים הוא

פעמים ככה.

מבשר טוב  לביאת דידן נזכה בעגלא ממש ובקרוב
ימים אלו לששון ולשמחה  פינחס זה אליהו, ויהפכו

ז׳תשי) (מאגרת ולמועדים טובים.

העם את המאחד הכח - שבת
נוכח  . . בשכל הבריא בדברי ימי ישראל המתבונן
איך ששמירתו  גודל שמירת השבת, כוונתי לדעת
הרוחני, ומקום  במובן ישראל קיום בני על שמרה

להוסיף עוד נקודה  לומר גם במובן הגשמי. ויש
השבת הסירה כמה מחיצות  בהאמור . . שמנוחת יום

וקירבה ואיחדה יהודים מחוגים הכי רחוקים, הן 
רמתם ברוחניות,  מצד עסק פרנסתם והן מצד

היתה  בהפגשם יחד בעת התפלה, שדוקא בשבת
המעת לעת  ברוב עם, וכן בשעות המנוחה במשך

ז׳תשכד) (מאגרת (=היממה) וכו'.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

ה'חופש הגדול' בה נמצאים בימים אלה  ימי
החינוך בארץ  אלפי תלמידי מוסדות עשרות

שאלת  את ובעוצמה רבה ישראל, מחדדים
במשך  אותו סופגים ילדינו החינוך של תוכנו

הספר. שנת הלימודים בבתי
הנשקפות מתקופת  לצד הסכנות האיומות

מתריעים מזה שנים, הורים  נושא עליו החופש,
עומדים לא פעם ההורים ותוהים:  ומחנכים,
שילדינו ילמדו וישקיעו את  נכון הדבר האם
תועלת? כל שאין בהם בלימודי חול עצמם

לומר  אפילו אינם יודעים שרבבות ילדים, בעוד
כשלרבים מהם  "שמע ישראל", הפסוק: את

חסרים אפילו מושגים קלושים בדברי תולדות 
עמינו, כפי שכתובים בתנ"ך ומבוארים ע"י גדולי 
ישראל, הרי שמוחם נשטף ברעיונות כפירתיים 

לעיתים גם בעבודה זרה. הגובלים

הילד? בחיי העיקר מה
חב"ד מצפת, הוציאה חסידי קבוצת הורים,
בימים האחרונים, חוברת עיונית מיוחדת 

הרבי  מדברי ומורים, בו הם מביאים להורים
אלו,  מלך המשיח על לימודים שליט"א

הטמונות לילדים בעקבות  הרוחניות והסכנות
לאור  ע"י ועד  אותם לימודים. החוברת יצאה

ר' ראובן  טהרת הקודש הכולל את על חינוך
מסליס. בנימין ור' כספינוב מנחם ר' סמולקין,
שהובילו ר' בנימין מסליס מספר על הנסיבות

כשנכנסה בנושא: "להפתעתי, לפעול אותו
שתוכנית  ללימודים בבית הספר, גיליתי בתי

נחשב לחרדי,  שבית הספר למרות הלימודים,
אינה מספקת מבחינה  הלימודים תוכנית

כבדת משקל ללימוד  התייחסות רוחנית. ישנה
מאשר לימודי הקודש,  מקצועות החולין יותר

ב'בגרות'. ועד שהעיקר אצל הבנות הוא הצלחה

בשעת הצורך רק
החוברת שיצאה תחת הכותרת "החינוך החב"די 

- מהו?" מביאה לימוד ועיון בשיטת והדרכת 
מלך המשיח, בנושא איסור  הרבי שליט"א

ולימודי חול - לבנים  חיצוניות לימוד חוכמות
ולבנות!

למרות שכיום נשתרשה בטעות הדעה כי 
המצב שונה, הרי שבעיון בשיחות  הבנות אצל

המובאות בחוברת מתברר כי דעת  והאגרות
מלך המשיח היא שגם אצל  הרבי שליט"א

הבנות יש להקפיד בנושא זה.
הרבי שליט"א  כי רואה מיד כל המעיין בדברים

מפני הכנסת  שולל ומזהיר מאוד המשיח מלך
בתוכנית הלימודים. לימודי חול

לאחת נדחות כל ה"סברות" והרעיונות  אחת
שלימודי חול יועילו לילדים ויסייעו להם  כאילו

בלימודי חול  בעתיד, למצוא עבודה וכדומה.

בנפש התלמידים  רעות הפוגמות חולות נתלות
גורם  השכל, את והתלמידות, כגון: מטמא
התורה... ללימוד להיפראקטיביות, מפריע

כאלו אשר הוקמו בתי  ואשר על כן, במקומות
ספר בעבור הורים לא דתיים שלימודים אלו 
ילדיהם גם ללימודי הקודש, הרי  את יקרבו
מלך המשיח היא  הרבי שליט"א של דעתו

אך במקום  אלו, להכניס במידת הצורך לימודים
יסוד. כל משולל בזה, הרי הדבר בו אין צורך

הפרנסה? תהיה מהיכן יודע מי
תורה תשט"ו נאמר:  לדוגמא בשיחת שמחת

הילד  מתחיל "ג' השנים הראשונות שבהם
להצלחתו שהוא היסוד העיקרי ללמוד, הם הזמן

הילד  את בזמן זה, לוקחים בעתיד. ודווקא
מוחו ב"אנגלית" "גראומטיקה"  את ומטמאים

גדולים לא היו יודעים  הלוואי שגם וכיו"ב!
– עד  וכמה ילדים עניינים אלו! ועל אחת כמה

והייתי אומר גם  תשע שנים, עד י"ב שנה,
לגבי השנים הבאות אלא ש"תפסת מרובה לא 

דהיינו שרצונו  "ושכנתי בתוכם", תפסת"!...
של הקב"ה לשכון דווקא במוחו של ילד יהודי 
בחוכמות  ומטמאים אותו זה – לוקחים מוח

חיצוניות!"
קודש בנושא מדהימים:  והציטוטים מאגרות

"ואדרבה, מפורש בתורה שהדבר אסור, ושע"י 
הדבר הוא  פירוש – חב"ד שבנפש זה מטמאים

שאין בזה שום תועלת בגשמיות, ואדרבה!" 
כתבו  "והנה לפרנסה". "לאו דווקא שזה עוזר

... ואם  יודע במה משתכר" "אין אדם רז"ל
וכמה בילדים שעדיין  בגדולים, על אחת כמה

החינוך".  בתחילת
עשרות  עוד בה והזמנת החוברת נוספים לפרטים

בנושא החינוך: 050-595-6800 ומענות שיחות

שער החוברת

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

אתהננו שמחים להזמין את  הננו שמחים להזמין
השלוחים שיחיוהשלוחים שיחיו

לכנס פעילים
בהשתתפות רבנים,בהשתתפות רבנים,

משפיעים ושלוחימשפיעים ושלוחי
הרבי שליט"א מלך המשיח

יוםיום 
ראשוןראשון 
הקרוב!הקרוב!

לקראת 'שנת הקהל'לקראת 'שנת הקהל'

יום ראשון כ“ד תמוז ה'תשס"ח (27.7.08)
החל מהשעה 11:30 בצהריים, ב‘גני איצטרובל‘ 

רח' יוניצמן 4, (צומת גלילות) תל-אביב.

מכירת מוצרי ועלוני משיח במקום
תשורה לכל משתתף

ההרשמה מראש בטלפון: 03-658-4633

בשעה 8:30 בערב - התוועדות חסידית
”שבת אחים גם יחד“ לתוך הלילה, בהשתתפות”שבת אחים גם יחד“ לתוך הלילה, בהשתתפות 

השלוחים והמשפיעים.השלוחים והמשפיעים. הציבור מוזמן!

מושב א': כניסה ורישום, כיבוד קל - בשעה:כניסה ורישום, כיבוד קל - בשעה: 11:3011:30, הלכות בית, הלכות בית 
הבחירה, מבצע הקהל של ימות המשיח, "שופט, יועץ, נביא".הבחירה, מבצע הקהל של ימות המשיח, "שופט, יועץ, נביא".

מושב ב': סעודה כיד המלך - ארוחת צהרים מלאה, מתגייסיםסעודה כיד המלך - ארוחת צהרים מלאה, מתגייסים 
להצלת הארץ, הקהל לילדי ישראל, הקהל לצעירים.להצלת הארץ, הקהל לילדי ישראל, הקהל לצעירים.

מושב ג': כלי המקדש ובגדי הקודש, הקהל בבית רבינו שבבבל,כלי המקדש ובגדי הקודש, הקהל בבית רבינו שבבבל, 
כותבים למשיח ורואים ניסים, פרסם משיח ותצליח.כותבים למשיח ורואים ניסים, פרסם משיח ותצליח.

מושב ד': יעדים לשנת הקהל, משיח - בזוית לא מוכרת, נוסעיםיעדים לשנת הקהל, משיח - בזוית לא מוכרת, נוסעים 
למלך המשיח, גילוי היחידה שבנפש.למלך המשיח, גילוי היחידה שבנפש.

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה   טל': 03-658-4633


