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השבוע ניתנה לנו הזכות להפגש עם אחת התופעות 
החריגות ביותר בעולם החומר, ארון הקודש במשכן 

שעשה משה רבינו. בארון הקודש הונחו לוחות הברית 
(הראשונות והשניות) יחד עם ספר תורה. "ועשו ארון 

עצי שיטים.. וציפת אותו זהב טהור.. ונתת אל הארון את 
העדות".

מבחינה הנדסית-פיזיקלית מדובר בתיבה העשויה עץ 
מזו, כאשר  וזהב ובמבנה של שלוש תיבות זו לפנים

החיצונית והפנימית עשויים מזהב כשהתיבה האמצעית 
אינם גדולים במיוחד:  עשויה עץ. מימדיה של התיבה

125 ס"מ אורך, 75 ס"מ רוחב ו-75 ס"מ גובה. על גבי 
הארון הונחה "הכפורת", 
פלטת זהב בעובי טפח 
ס"מ) שהיוותה  (כ-10

למעשה את הכיסוי לארון 
וממנה התנשאו הכרובים 

מזהב. העשויים גם הם
הארון ותכולתו נשאו  את
ארבע כהנים בני משפחת 

הקהתי, באמצעות שני 
מוטות שהושחלו לתוך 
הארון. ארבעה טבעות

עד כאן, נראים הדברים 
סבירים. העניין נעשה 

סבוך, כאשר מתחילים 
לחשב גם את משקלו של 

ארון הקודש, אותו היו 
צריכים ארבעת הכהנים 

לשאת רגלית! בעוד שלמשא בני גרשון ומררי הוקצאו 
עגלות, הרי שלבני קהת לא הוקצאו עגלות ומפאת 
קדושת משאם נצטוו לשאת בכתף "ולבני קהת ..כי 

עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו".

אין הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו
חישוב הנדסי של ממדי הכפורת, הכרובים וארונות הזהב 
כפול משקלו הסגולי של הזהב (19.32 גרם לסמ"ק) יחד 
עם הארון עץ והמוטות 
מגיע לכ-3 טון !!! ואת 
זה צריכים ארבעה איש 
?! משימה  לשאת רגלית

הדיעות אינה ברת ביצוע בכוחות אנוש, ומה  שלכל
טעם ציווה עליה? אך מכיוון ש"אין הקב"ה בא בטרוניא 

עם בריותיו", בהכרח שהדבר הוא בר ביצוע ואם לא 
בדרכי הטבע, אזי בדרך נס. ואכן במדרש מסופר כי הנס 
התרחש והיה "הארון נושא את נושאיו". כלומר משבאו 
הכהנים לשאת הארון ושמו את ידיהם לאחוז במוטות 

כדי להרים את הארון (למרות שבאופן טבעי הדבר אינו 
אפשרי), התרומם דהארון בעצמו באוויר, תוך שהוא 

מגביה יחד אתו את ארבעת הכהנים ומשייט אתם בכיוון 
תנועת הענן. נס מדהים שמותיר אותנו עם השאלה 

ה', והרי "תורה"  הידועה - מהי ההוראה עבורנו בעבודת
היא מלשון הוראה?

בשיחתו הידועה מכ"ח 
ה'תנש"א זעק הרבי  ניסן

המשיח, "מה  שליט"א מלך
עוד יכולני לעשות כדי 

שכל בני ישראל ירעישו 
ויצעקו באמת ויפעלו 

להביא את המשיח בפועל. 
לאחרי שכל מה שנעשה 

עד עתה, לא הועיל... 
הדבר היחיד שיכולני 

לעשות - למסור הענין 
אליכם : עשו כל אשר 

ביכולתכם .. להביא בפועל 
את הגאולה האמיתית 
והשלימה תיכף ומיד 

ממש".

המשיח נושא את נושאיו מלך
מילים נוקבות שקשה לעכל. "לאחרי שכל מה שנעשה

עד עתה, לא הועיל" אז מה כבר אנחנו יכולים לעשות? 
נשמע גדול עלינו? גם כאן התשובה - אין הרבי שליט"א 
בטרוניא עם חסידיו ומרגע שהשליחות  בא מלך המשיח
הוטלה עלינו, ביכולתנו לבצעה ובוודאי שתתבצע ואם 
לא בדרך הטבע אזי בדרך נס. מאתנו נדרשת עקשנות, 

לפעול בכל יכולתנו בהפצת בשורת הגאולה והוספה 
בתורה ובמעשים טובים, מתוך בטחון שהרבי שליט"א 

מלך המשיח "נושא את נושאיו" אלו כל ישראל, אנשים 
נשים וטף - קהל גדול ישובו הנה, מתוך שמחת עד דלא 

ידע, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

לפורים מתכוננים
ופעילות   לקראת חג הפורים,

ה'מבצעים' של שלוחי הרבי שליט"א
יצאו לאור עלונים חדשים מלך המשיח,
ע"י האגודה  ומעוצבים ברמה מקצועית

האמיתית והשלימה,  למען הגאולה
ניתן  בין השאר לאור. הוצאה מחלקת

לילדים,  להזמין: עלוני הסברה, עלונים
עלון מגילת אסתר,  פוסטרים, שלטים,
חוברת מגילת אסתר בפורמט מהודר. 

להזמנות: 077-5123-770. 

המגילה ברכון חדש:
  יצא לאור ברכון מיוחד בחוברת 

מהודרת הכוללת בתוכה את מגילת
לחג מהרבי מלך  רעיון אסתר וברכותיה,
מצוות החג  על המשיח שליט"א, הסבר
ברכות. החוברת  וברכת המזון עם שבע

חדשה ומיוחדת. להזמנות:  בגרפיקה
מרכז ההפצה - ממש 077-5123-770.

מנות חסידי משלוח
יוצא  לאור ממ"ש, ההוצאה מרכז
מספר ספרים של להפצה במבצע נרחב

ללהיטים ונמכרו באלפי  מכבר זה שהפכו
עותקים. במרכז ההפצה מציעים לאנ"ש 
בספרים כתוספת  והשלוחים להשתמש
רבים  המנות, כאשר חסידית למשלוח

מחפשים דרך להפוך את משלוח המנות 
וחסידי יותר. לפרטים  לייחודי יותר

נוספים והזמנות: 077-5123-770.

שליט״א  - הרבי כאן התשובה גם נשמע גדול עלינו? עתה, לא הועיל״ עד שנעשה מה נוקבות: ״לאחרי שכל מילים
שתתבצע ומשהשליחות הוטלה עלינו, ביכולתנו לבצעה ובוודאי חסידיו עם המשיח אינו בא בטרוניא מלך

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (27.2.09) תרומה, ג' אדר קודש פרשת                               ערב שבת

משנכנס אדר
מרבין בשמחה!

ב"ה

המלך שנושא
את נושאיו

737 שנת "ַהְקֵהל"

אדר ריקודי שמחה, לאור הוראת הרבי חודש בימי מתקיימים במקומות רבים
צילום) המשיח. בתמונה: הריקודים ברמת אביב (צילום: רב מלך שליט״א

מקום בשמחה בכל מרבין
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 (¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó) "...ÌÈ„Â‰È‰ ÍÂ˙Ó
 È¯‰˘ ,ÂÏË·˙È ‡Ï ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÓÈ

 „È˙ÚÏ ÂÏË·È ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰
 ¯Î - "‡¯‰ÈË· ‡‚¯˘"Î ‡Â·Ï
 ˙ÏÚÓ È·‚Ï , ˘Ó˘‰ ¯Â‡ È·‚Ï

 ,̄ ÓÂÏÎ .ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ÌÈÈÂÏÈ‚‰
 ÂÈ‰È˘ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ ˙ÏÚÓÏ ÒÁÈ· Ì‚˘
 ‰ÏÚÓÏ ÂÈ‰È˘ ,ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· - Ê‡
 ˙¯ÎÈ ‰È‰˙ Ê‡ Ì‚ - ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÓÈÓ

.ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÓÈ ˙ÏÚÓ
(‡"˘˙‰ ˜Ï· ˙˘¯Ù ˙ÁÈ˘Ó)

וכסף זהב ויקחו לי תרומה ...
ונחושת (שמות כה, ב-ג)
מדוע וזהב הינו המובחר ביותר, מאחר

ממתכות  גם  המשכן נבנה  לכאורה 
פשוטות יותר?

סוגים  לג' רומזות אלו  מתכות 
שבישראל.

ישראל,  שבעם  לצדיקים  רומז  - כסף 
ולתורתו. לה' שבכל עת נכספים

רומז לבעלי  מכסף, זהב - משובח יותר
גמורים צדיקים  שבמקומם תשובה, 

אינם יכולים לעמוד.
שנכשלו  לכאלה  רומז   - נחושת
שגרם בעקבות הנחש והלכו בחטאים,

לחטא הראשון בעולם.
רק  לא  בונים  המקדש  בית  את 
בבנייתו, הצדיקים! כל יהודי נוטל חלק

מכסף וזהב,  רק לא המשכן ולכן נבנה
נבנה  המשכן ערבו בו גם נחושת. אלא
מצדיקים  מורכב ציבור ידי הציבור. על

בינונים ורשעים.
עם  כל  של  המצוות  קיום  ע"י  דווקא 
בתוכם"  "ושכנתי  לקיום  נזכה  ישראל,

האמיתית ושלמה. בגאולה -
חי) (מעיין

ושכנתי בתוכם מקדש ועשו לי
ח) (שמות כה,

בתוך כל "בתוכם", נאמר אלא לא "בתוכו,
אחד ואחד".

לא  שהוא  הרי הגשמי  שבמקדש  כשם 
השכינה אלא  מקום להשארת היווה רק
נהפכו  עצמם  הם הגשמיים מרכיביו 
רק  לא  יהודי  כל  צריך  כך לקדושה.
הגשמיים,  בעניינים  קדושה  להחדיר 

אלא להפכם לקדושה.
כ״א) חלק (לקוטי-שיחות

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

6:13 5:00 ירושלים 
6:15  5:15 תל-אביב 
6:14 5:05 חיפה 
6:16 5:18 באר-שבע
6:27  5:27 ניו-יורק  

ישראל  עמי את - ‰ËÙ¯‰: וה' נתן חכמה
(‚È-‡ Â ,·Ï-ÂÎ ‰ ‡ ÌÈÎÏÓ)

זהב - התרומה הראשונה

בציווי הקב"ה על תרומת המשכן, נאמר: 
וכסף  מאתם זהב "וזאת התרומה אשר תקחו
מדוע  מובן: ונחושת...", אלא שסדר זה אינו
תחילת תרומת המשכן היא דווקא ב"זהב"?
הקל אל  מן להזכיר את הדברים צריך היה

שהיא  - כשמדובר בנדבת המשכן הכבד, בפרט
ובוודאי היו בבני ישראל  חובת כל בני ישראל,

בין דל ועשיר, ומתאים להתחיל  חילוקים
בני ישראל,  כל יותר אצל בדברים שמצויים
ולאחר מכן למנות זהב שמצוי בעיקר אצל 

יותר. יהודים עשירים
וכסף מביזת  לבני ישראל היה ריבוי זהב אומנם

הרי גם בביזה זו היה  אך מצרים וביזת הים,
זהב. ובפרט שגם  יותר כסף ונחושת מאשר
יותר  ונחושת נדבו בני ישראל כסף במשכן
מדוע מתחיל הציווי דווקא  כן מזהב, ואם

ב"זהב"?

יכול? אחד כל
כיצד אומרת תחילה להבין עלינו הענין להבנת

משכן גשמי, בעולם הגשמי,  התורה שבאותו
בכוח תרומתם  דווקא זה השכינה. וכל תשרה

למגדולם ועד קטנם, הלא לשם  של בני ישראל,
מיוחדים  אנשים דווקא לכאורה היה צריכים כך

ונעלים.

לאחר  בא זה נעוץ בעובדה שציווי ההסבר
נפעל  במתן תורה מתן-תורה, וכהמשך לו.

ולשון", בחירת הקב"ה  עם בחרת מכל "ובנו
היהודי, להיות  מישראל, ודוקא בגוף בכל אחד

וגוי קדוש". כהנים לו "ממלכת
שנמצאים  בני ישראל, כפי ממתן-תורה,

תמיד במצב של  ב"תחתונים" - הם באמת
ממש",  "עליונים", מצד ה"חלק אלוקה ממעל

תופס בחלקו  כשאתה שהרי העצם שבהם,
חד".  "וישראל וקב"ה כולא תופס בכולו, אתה

מתן תורה של השינוי
כוחו הגדול של את גילה למעשה, תורה, מתן
היהודי, להפוך דבר מה"תחתונים" לעליונים" 
קדוש  עבודתו, להפוך חפץ גשמי, לחפץ בכח

מצוה. של
הזהב הוא הראשון  ניתן להבין מדוע גם זה לפי

כשהקב"ה מונה את הנדבות  מנדבות המשכן:
צריך להביא  - הוא מתחיל ב"זהב"  שיהודי
ומעלתו של  לידי ביטוי חשיבותו בא כי בזה
שהראשון - ראשון במעלה - מנכסיו  יהודי,

הדבר החשוב  (ובמילא מנדבותיו) הוא "זהב",
ביותר.

תורה -  לאחר מתן - שכן מציאותו של יהודי
בגשמיות העולם, הוא  היא שגם בהיותו למטה

"מלך עצמו",  מלך" ויתרה מזו עשיר בעצם, "בן
הכי יקר - זהב! שמציאותו היא דבר

בשמחה מרבין
פרשת תרומה לחודש הקשר שבין בכך יובן

אדר בו מרבין בשמחה.
היא, ביודעו  השמחה הגדולה ביותר ליהודי

למטה  אפילו - נמצא מצב בו הוא שבכל
נראה כהעלם  שבחיצוניותו בעולם מטה,

קשור לקב"ה, שכן  והסתר על האלוקות, הוא
מלכי המלכים  גם אז הוא בנו יחידו של מלך

אומר שראשון נכסיו של יהודי  הקב"ה, והקב"ה
הוא "זהב", שגם בעולם בו נכסים גשמיים 

תופסים מקום, כל יהודי הוא "עשיר, ברוחניות 
ובגשמיות!

ההתבוננות בזה מביאה כל יהודי לשמחה 
שהרי  חייו הגשמיים, את המשנה גדולה ביותר,

ענייני  היא, שפועלת בכל תכונת השמחה
חיים שמחים,  חי האדם. כשאדם שמח - הוא

מעשיו, על כל מה שבא  כל על הפועל דבר
איתו במגע, ומשמח גם אחרים בסביבתו. 

ובכל  פעולותיו שמחה זו מכניסה הצלחה בכל
חייו - כפי שרואים במוחש.

קיום  ע"י השמחה בזמן-הזה שעושים ע"י
המצוות בכלל, ובפרט ע"י מצות תפילין שעל 
פינו  "בדח טובא", זוכים ל"ימלא שחוק זה ידי

ומיד ממש. ולשוננו רינה" בשלימות, תיכף
ה׳תשנ״ב) פרשת תרומה שבת שיחת פי (על

דבר מלך

פרשת תרומה

תרומה

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל 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: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

גורפינקל ר' אלכסנדר למשפחת
השידוכין בקשרי הת' שניאור לבוא הבן

חרותי ר' רפאל עם ב"ג רבקה למשפחת

מתוך הרחבה של זמן בנין עדי עד, מתוך - ביתם יהא
האמיתית והשלימה הגאולה

השבת לוח

החייל

אביבה בן גלעד
שליט

ממש ומיד בריא ושלם, תיכף לביתו שיחזור
המשיח הרבי שליט"א מלך בהתגלות

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
האחרונים בי"ב החודשים נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש



עיסוקיו הרבים של הרב   לצד
הרבי  כשליח צבי בן ארי, יעקב

מרכז  ומנהל המשיח שליט"א מלך
לפעולות בקיבוצים  "ופרצת"

מפיק מוצרי  ברחבי הארץ, הוא
משיח רבים. 

אחת מאותן הפקות, היא "חופת 
הגאולה" למעשה, מדובר בחופה, 
כמעט רגילה, כמותה אנו פוגשים 
כמעט בכל חתונה, אלא שכאן על 

הקשורים  הבד רקומים פסוקים
לצפיית עם ישראל לגאולה וכמובן 

"יחי אדוננו". הקודש הכרזת
לנצל  רבים הם הזוגות המבקשים
את הרגעים המרוממים לפרסום 

בשורת הגאולה והחדרת עניני 
משיח בשמחה האישית שלהם. 

כמעט ולא הופקו חופות  היום, עד
כמעט  נשארה דומות, וחופה זו,

בארץ. מסוגה יחידה
נקל לתאר, את 

הרב בן  של הרגשתו
מכבר  לא ארי, שחזר

לארץ, וגילה שהחופה 
נעלמה לו. 

יעקב  מספר הרב
צבי: "באחד הימים 

שיחת טלפון,  קיבלתי
בו מבקשים ממני 

להשאיל את החופה 
לחתונה שאמורה 

הייתה להערך בקרוב, הצצתי 
וגיליתי להפתעתי כי  למחסן

החופה איננה ברשותי.
לאחר ביקור בחו"ל בן  זה היה

ימים אותו ערכתי, כך  מחודש יותר
האחרונה  שהפעם שמסתבר לומר
ברשותי, הייתה  הייתה החופה בה

וחצי. כחודש לפני
ניסיתי להזכר בכל דרך אפשרית 
בירורים  גם היכן נמצאת החופה,

שמחה בהם  שערכתי באולמות
החופה, לא  להיות יכולה היתה

הניבו דבר.
הלכה לבלתי  החופה כי דומה היה
במיוחד, לצד  צערי היה גדול שוב.

האובדן הכספי, מדובר בחופה 
לידי שימוש  מיוחדת הבאה

ב"ה, ואאלץ  לעיתים קרובות
חלילה להשיב את פני המבקשים 

חופה חדשה לא  להכין ריקם.
יכולתי זאת עקב העלות הגבוהה 

שכזה. בפרוייקט הכרוכה
קיננה בי הרגשה  הזמן, כל אותו

משהו  שמדובר כאן באי-הבנה,
שהיה  מי בתקשורת בין כמו קצר

לבין  החופה את אמור לקבל
מישהו שאמור היה להעביר אותה, 

אך לא הצלחתי להזכר אפילו 
יוכל  נס חוט. הבנתי שרק בקצה

לסייע לי למצוא את החופה.
הגעתי לתפילת שחרית בבית 

התעכבתי עוד  כשבסיומה הכנסת,
שאני יושב, אני  זמן. תוך מעט

מפטיר בקול, ספק לעצמי, ספק 
שהיו שם: "הלכה  לשני האנשים
האלו הציתו  החופה", המילים לי

שמיד פנה אלי  לצידי אברך שעמד
חופה  לי ואמר לי "בגללך לא היתה
שלי, נאלצנו לעמוד תחת  בחתונה

טלית רגילה".
אותו  שאלתי אומרת?" "מה זאת

וחצי  כחודש שלפני לי הזכיר והוא
ביקש מידידו הרב לייטר,  הוא

עימי שאשלח  לשוחח
לחתונתו. החופה את
שהיה מדובר "למרות

שלך,  הטיסה ביום
בזה, ככל  הסכמת לטפל
לי, אך לבסוף לא  הידוע
הגיעה החופה לחתונה 

משום מה".
מבית הכנסת  יצאתי

מחשבות,  אפוף
והתקשרתי לרב לייטר, 
שאשאיר  שהזכיר לי שסוכם ביננו
הירקות,  את החופה במחסן חנות

יוסי  אותה הרב יאסוף משם
מרמת אביב, בדרכו  גינזבורג

הארץ. למרכז
הכל.  במוחי התבהר ברגע אחד
לפני  שעות מספר נזכרתי כיצד
הטיסה צעדתי לחנות הירקות 

הצדדי,  במחסן החופה את והנחתי
תוך מחשבה שבתוך שעה קלה 
אותה משם. אך כנראה  יאספו

חוסר תיאום נשארה  שבגלל
החופה שם.

שואל  נכנסתי למחסן, תוך שאני
יצא לו  אם את בעל הבית, יורם

הוא לא זכר  אך לראות את החופה,
מדובר... מה על כלל

בקצה מורחק של המחסן, תחת 
ערימות של סחורה פגומה וישנה 

מודה  אבידתי, כשליבי את מצאתי
לקב"ה על ההשגחה הפרטית 
המופלאה שהביאה למציאה.

הלימוד הראשון שישנו מן העבר - היא
הלימוד היה ברור,  ששם . המלחמה האחרונה.

לגבולות  שמחוץ ואיום שכשמפחדים מלחץ
וכשנכנעים לאיום, וכשלא מתחשבים בדיעה האחידה  ישראל

הצבא  . מעמידים בסכנה בפועל את אנשי . אנשי הצבא כל של
(מוצאי ש"פ במדבר תשל"ט)בישראל...

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

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש
קובע כי קניה היו בשבת זו קוראים בפרשת השבוע על מעשה המנורה. רש"י קובע כי קניה היו  מעשה המנורה. רש"י על השבוע קוראים בפרשת זו בשבת
שליט"א מלך "באלכסון", ולאור דברים אלו וקביעת הרמב"ם, הודיע הרבי שליט"א מלך  אלו וקביעת הרמב"ם, הודיע הרבי דברים ולאור "באלכסון",

המנורה היא בקנים ישרים (באלכסון) ולא בחצאי עיגול.המשיח כי צורת המנורה היא בקנים ישרים (באלכסון) ולא בחצאי עיגול. המשיח כי צורת

מעשה המנורה...""וזה מעשה המנורה..." "וזה
לכאורה, בנוגע לציור המנורה: טעות, ...ישנה

ישנם המציירים את המנורה באופן שששת קני
עיגול),  (בצורת קשת  חצי  בצורת הם המנורה
מתכת  של משטח גבי  על עומד האמצעי  והקנה
ולא על גבי רגלים (כפי שמציירים על גבי שטרות 
וטוב שציור זה  - בזה הכסף בארץ הקודש, וכיוצא

ציור הלוחות דלעיל). לא חדר לישיבות, בדוגמת
חנוכה  של  מנורות  ישנם  - מזה וכתוצאה
החנוכיה של  קשת, ועד שגם העשויות בצורת חצי

"770" היא בצורת חצי קשת!
ברמב"ם  מפורש  שהרי   - נכון אינו  זה וציור
האמצעי,  יוצא הקנה שהמשטח שממנו  היינו, לה",  היו  רגלים  ש"שלש 
קני המנורה  ששת לזה: בנוגע לצורת ונוסף עומד על גבי "שלש רגלים".
"קאפח", במסכת מנחות  המשניות להרמב"ם שבהוצאת - הנה בפירוש
ושם  הרמב״ם,  של ידו בכתב שצוייר המנורה  של  ציור  ישנו  (ספ"ג),
האות  בקו ישר (בדוגמת ציור וא"ו, קני המנורה בצורת אות מצויירים

שי"ן), ולא בצורת חצי קשת.
ציורו  ובו  להרמב"ם  המשניות  פירוש קודש יד כתב (..לאחרי שנמצא
כתב  התורה  על  הרמב"ם)  (של  בנו  ובפירוש בפנים),  (כנ"ל  באלכסון 
זולתו" - הרי  שצייר אותה כו' לא בעיגול כמו צייר "ביושר שהרמב"ם

כו', היסוד בטל
ציור הרמב"ם, היו  רואים שבאם היו לכן נראה לפי עניות דעתי ברור

"ביושר". עלמא היו ביניהם, ולכולא שאין מחלוקת אומרים
חיים  (אורח - להעיר ממה שכתב אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו שלו
כו'  הראשונים מספרי "הרבה (בהלכות מכירת חמץ)) מו"ס י"ב סתמ"ח

כו'"..) לסמוך ודאי אין ולזאת
ע"י גוי  שנעשה (בנוגע לצורת המנורה ) מבוססת על ציור זו וגם טעות

השבועות: ג' ימ"ש בהמשך למאורע הקשור עם
לאחרי  טיטוס,  ע"י  ונסתיים אספסיינוס  ע"י התחיל  שני  בית  חורבן
לקחת עמהם לרומי את כלי  שטיטוס החריב את בית שני, צוה לאנשיו
אלו הוצגו לראווה במסע הנצחון  וכלים המקדש, וביניהם את המנורה,
המאורע, נצטוו לבנות  את שטיטוס רצה להנציח והיות של טיטוס ברומי.
יהודים  ששבויים  איך  ציירו ושם טיטוס",  "שער הנקרא  מיוחד  שער 
[וחרתו בכמה מקומות  המקדש, המנורה וכו' ביחד עם כלי לרומא מובלים
שיהודים הם שבויים]. ומציור  - קאפטא", שפירושו את התיבות "יהודא
- היפך  קשת בעלת הקנים בצורת חצי נלקח הציור הנפוץ של המנורה זה

דברי הרמב"ם!
שהיו זמנים שהכריחו יהודים לבוא ולראות  מזו: ידוע ומפורסם ויתירה
וא"כ,  ירושלים.  על  רומא  של נצחונה טיטוס", המבטא את  "שער את 
ולא כפי שצייר  לא זו בלבד שמציירים את המנורה כפי שצייר אותה גוי,
אותה (להבדיל) הרמב"ם, אלא משתמשים בציור המבטא את נצחונה של 

רומא על ירושלים, רחמנא ליצלן!
- נזכה בקרוב ממש לראות את  הדיבור אודות המנורה ויהי רצון שע"י
הכהן מדליק את  שאהרן השלישי, ונזכה לראות איך המנורה בביהמ"ק

נרות המנורה בבית המקדש השלישי.
תשמ״ב) מטות מסעי ש״פ (משיחת

עכשיו נפלאות שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר  פרק ליום
י פרק

יא פרק

הל'  ספר שופטים,
א פרק סנהדרין,

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

פרקים ד-ו

א פרק ושמירת נפש, הל' רוצח פרקים ז-ח.

פרקים ב-ד

פרקים ה-ז

פרקים ח-י

יא-יג פרקים

הל' מכירה, פרקים א-ג קנין, ספר

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קול מצהלות

מהעבר ומזיקמוכרחים ללמוד נחלותהל' חובל הל'
את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

בקשת עזרה דחופה, לאחד מאנ"ש שצריך
לעבור השתלת כליה בדחיפות!

לתרומות: הקרן לרפואת ישראל בן מרים
ח-ן 21269813 בנק הדואר

צבי בן ארי יעקב הרב

ידו  בכתב המנורה ציור
הרמב״ם של



"מייד הם נגאלים"!
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הפינה הנחת אבן
הפינה.. פעולת ההנחה - על  הנחת אבן אודות אופן

שאין העולם מתקיים אלא  רבותינו ז"ל, פי מאמר
רבן)  (=תינוקות של בית בהבל פיהם של תשב"ר

תשב"ר.. הבל שאין בו חטא - מהנכון שתעשה ע"י
הנני יסד בציון  אלקים ה' כן על פי הכתוב כה אמר

שאבן הפינה  מוסד - נכון בוחן פנת יקרת אבן
שמים (אף שאחרי  תהיה בדוקא אבן אשר בידי

אפשר להוסיף עלי' גם מלט וכו' ענינים שבידי  זה
והרי מתאים זה גם להענין ברוחניות  אדם).

ודבר הוא נתינת כח  - שהתחלת ויסוד כל בנין
ואתדל"ע. מלמעלה

כאלה  שישנם שמועה ועוד להעיר, אשר הגיעתני
הנחת אבן פינה, כותבים הענין במגילה ויש  שבעת

בכתב אשורי וכו', ומניחים  מהדרין שיהי' כתוב
נוסף  הפנה - והנה מתחת לאבן או / המגילה על

על תשובת הרמב"ם הידועה בהנוגע לקדושת כתב 
הכתיבה - יש  הרי, איך שלא תהי' אשורי וכו',

מלהנהיג מנהגים  זה להמנע ביותר ובפרט בדורנו
מוסד בתורתנו  חדשים - עד שימצא להם יסוד

חיים.  ז׳ריח)תורת (מאגרת
החתונה מקום

לזמן ולמקום בישראל, אשר בהנוגע המנהג ידוע
הצדדים להתדבר  החתונה, על המחותנים משני

הרי אז יחליטו  שיחליטו בהאמור ביניהם.. ולאחרי
ותעודות הדרושות.. לניירות גם בהנוגע

דירה ארעית וביחד  שיכין בהנוגע לדירה - מובן
דירה קבועה. יבחרו אח"כ

ז׳רה) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

בשעה שהמוני בית  יו"ד שבט האחרון, ביום
ותשע  הנשיאות החמישים ישראל ציינו את יום
שליט"א, התכנסו בשעות  המשיח הרבי מלך של

רחבי הארץ, בבית  הצהריים מניין רבנים, מכל
ה'בית יוסף' רבי  למרן הכנסת העתיק המיוחס

בעיר הקודש  זי"ע בעל השולחן ערוך יוסף קארו
צפת.

התכנסותם הגיעה על רקע היוזמה שהחלה 
בשבועות האחרונים, להחתמת רבנים רבים על 

ענין התשובה אצל  כי הקובע יחודי פסק דין
וכבר הגיעה זמן  בשלימות, עם ישראל כבר היה

והשלימה. הגאולה האמיתית
הרבי  של דין זה מגיע על רקע שיחותיו פסק

ברורה, כי  בצורה הקובע שליט"א מלך המשיח,
הקיצין"  כל חכמינו, הרי ש"כבר כלו לאור דברי
"עשו תשובה". של עומד בגדר ועם ישראל כבר

תשובה״ עשו ״כבר
יותר מאוחר עליו חתמו הדין המפורט, בפסק
דברי  את נוספים, נקבע כי עלינו לקבל רבנים

הרבי שליט"א מלך המשיח "שופט הדור" ו"יועץ 
הדור".

המיוחד כי  בפסק הדין מציינים הרבנים בנוסף
דברי הרמב"ם בספרו כי הבטיחה התורה  לאור
נגאלים. הרי  הם ומייד תשובה שישראל יעשו
המניעות והעיכובים לגאולה. כל הוסרו שכעת
הדין עומדת התעוררות מיוחדת  מאחורי פסק
שלמה שמידע  מספר אנשים, בינהם הרב של

מצפת. יצחק ליפש מירושלים, והרב
יחד עם הרב  ידוע כמי שפועל רבות הרב ליפש
לבקיבקר בהחתמת רבנים על פסק  שלמה זלמן
הדין הקובע שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח, 

מאות  היום כשלש עד עליו חתמו פסק דין,

רבני ערים,  וחמישים רבנים, בינהם אדמו"רים,
אבות בתי  רבני מדינות מרחבי העולם, ראשי

ועוד. דין,

מתכנסים הרבנים
מספר הרב  החדש, לפסק הדין ההתעוררות על

לפני חנוכה. בסיום  היה זה מעט שלמה שמידע:
חב"ד  מקפידים לקרוא בישיבת כל תפילה, אנו
במדרחוב בירושלים קטע בעניני גאולה ומשיח.

באותו יום בהשגחה פרטית, פתחתי ספר 
והקראתי  המלקט פתגמים שונים בנושא,

הרבי שליט"א מלך המשיח העוסק  של משיחתו
ענין התשובה  אומר שכבר זה, בו הוא בנושא

מאוד  'תפסו' אותי היה כבר בשלימות. הדברים
ברורים,  דברים שנאמרים כאן הבנתי חזק,

שרבים לא שמים לב להם.
שליט"א על  דברי הרבי ולאור הענין התגלגל,

פעולותם  הרבנים, ועל של פסקי הדין חשיבות
בעולם, התחלתי לפעול ולבקש מרבנים שונים 

שיטלו על עצמם את הפעולה.
שבט, התכנסו הרבנים בצפת, ולאחר  ביו"ד ואכן

הפרטים, כתבו וחתמו על  ודנו בכל שישבו
בעוד מקומות  אגב במקביל התכנסו הדין. פסק

ובינהם פה בירושלים.

חתימות עשרות
ועוד רבנים צובר תאוצה, עוד הענין ב"ה

מצטרפים, וכולנו בטוחים שיפעלו פעולתם 
האמיתית והשלימה". ויביאו את הגאולה

רבים בינהם  רבנים עד כה חתמו על פסק הדין
הרבנים הגאונים שיחיו:

אפל, הרב גדליה אקסלרוד,  הרב יהושע אריה
בלינוב, הרב  הרב יצחק

שלמה  יוסף בקרמן, הרב
ברקוביץ, הרב אבא דוד 

זלמן  גורביץ, הרב שניאור
יצחק  חיים לוי גורי, הרב

זלמן  גינזבורג, הרב שניאור
נועם  אליהו הענדל, הרב
יוסף  ישראל הרפז, הרב

יצחק ווילישאנסקי, הרב 
שלום דובער וולפא, הרב 

ברוך  אריה טיטלבאום, הרב יצחק חביב, הרב
אורי ליפש,  זלמן לבקיבקר, הרב לבקיבקר, הרב

פנחס נוטיק, הרב ישראל דוד  זלמן ניסן הרב
יגאל פיזם, הרב  ניסלביץ, הרב נחשון, הרב משה

פרידמן,  יצחק פראנק, הרב שבתי יונה שלמה
רפאל  רחמים ציק, הרב זעליג הרב זמרוני
שאול  ציקוישוילי, הרב אלעזר קעניג, הרב

ועוד. רפאל שווב רוזנבלט, הרב
המכירים רבנים נוספים המעונינים לחתום על 

ניתן לפנות ל: 052-4832770. חשוב זה, פסק דין

הדין פסק

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

מרכז ההפצה ממש בארץ הקודש

להזמנות: 077-5123-770

ה׳בית יוסף׳ בציון הדין חתימת פסק במעמד

מחלקת הפקות והוצאה לאור

גאולה של הפקות
ם! י ר לפו

אסתר, מגילות שלטים, פוסטרים,
לילדים, עלונים הסברה, עלוני
ועוד... וברכון המגילה חוברת


