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כדי להבהיר באופן ברור ומוחלט כי הכהונה 
אינה תכונה נלמדת או נרכשת, אלא חותם אלוקי 
בנשמות אהרון ובניו, מורה הקב"ה בפרשתנו על 

עריכת "מבחן הכהונה". כל נשיא שבט ימסור את 
מטהו ועליו שמו לידי משה, כך גם אהרון. משה 
יניח את המטות באהל מועד לפני העדות "והיה 

האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח". ואכן "ממחרת 
.. והנה פרח מטה אהרון ויוצא פרח ויצץ ציץ 

ויגמול שקדים".
הנס המדהים של פריחת המטה היבש, מנץ ניצנים 

ואף מבשיל שקדים, 
מבהיר אחת ולתמיד 

- הכהונה אינה מינוי 
מקצועי הניתן להסבה, 

אלא קביעה אלוקית 
שהוטבעה כבר בטבע 

הבריאה ולא ניתן 
לשנותה.

דווקא נסיון העירעור 
של קורח ועדתו על 
הכהונה, הוא שהביא 

בדומה  לאישור האלוקי,
לשטר שיצא עליו 

עירעור ואח"כ אושרר 
השטר בבית דין, הרי 

שמעתה לא ניתן 
לערער עליו כלל.

מתנות כהונה
ה' במשכן  כחיזוק למעמד הכהנים כמשרתי

ומקדש, מכריז הקב"ה באופן של כריתת ברית, 
(חלקם  על כ"ד מתנות כהונה הניתנים לכהנים

בקרבנות, תרומות, מעשרות ביכורים וכו').
התמקדות הפרשה בויכוח על הכהונה ותוצאותיו 
זה אומר לנו?  כל מה מציבה בפנינו את השאלה:

רוב רובו של עם ישראל הרי אינם כהנים ומה אם 
כן ההוראה לגבינו 
מכל ה"דידן נצח" 

שזכו  והתוקף הנצחי
הכהנים?

השאלה מתחזקת לנוכח העובדה שעם חורבן בית 
המקדש וגלות עם ישראל מארצו, צומצם מאוד 
תפקיד הכהנים, וכלשון הפיוט ביוה"כ: "אין לנו 

לא אישים ולא אשם.. לא חטאת ולא חלבים.. לא 
קטורת ולא קרבן". וכיום עיקר תפקיד הכהנים 
הוא קיום מצוות "נשיאת כפיים" לברך את עמו 

ה'  ישראל באהבה, בברכת כהנים הידועה "יברכך
ה' פניו  ה' פניו אליך ויחונך. ישא יאר וישמרך.

אליך וישם לך שלום". ברכה שמעלתה "עד מהרה 
ירוץ דברו", עוצמה, מהירות וללא כל עיכוב.

הכח לברך
בשיחותיו הקדושות

מרבה הרבי שליט"א 
מלך המשיח לציין את 

העובדה שבעצם כל 
ישראל נועדו להיות 

כהנים "ואתם תהיו לי 
ממלכת כהנים" ולא רק 
כהן רגיל אלא "ממלכת 
כהנים", כהנים שכולם 
כהנים גדולים. כשהוא 
חוזר ומדגיש את דברי 
"בעל הטורים" ש"אילו 

זכו ישראל, היו כולם 
כהנים גדולים. ולעתיד

לבוא תחזור להם 
ה'  שנאמר "ואתם כהני

תקראו".
מתברר, שמבלי לשים לב אנו מכינים את עצמנו 

זה, כאשר לפחות פעמיים  מידי יום למימוש יעוד
ביום כל יהודי מברך את "ברכת הכהנים". האחת 
בברכות השחר שבתחילת היום ובשנית בקריאת 

שמע שעל המטה בסיומו של יום. ההוראה לגבינו 
ברורה: לכל יהודי יש את היכולת והחובה לברך! 

זה. לברך איש את רעהו, במילוי  וצריך לממש את
משאלות לבבו לטובה בכל המצטרך בגשמיות 

וברוחניות. לברך שנזכה מייד לביטולה של 
ממשלת הדמים והחידלון, לברך שנזכה להתגלות 

המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

הגאולה לעצרת הסעות
רחבי מערך הסעות מופעל מכל

שתתקיים הארץ ל"עצרת גאולה ומשיח"
האירוע יחל  ג' תמוז. אי"ה ביום ראשון
7 בערב באמפיתיאטרון בבת ים,  בשעה
רבנים, משפיעים, שלוחים  בהשתתפות

ואישי ציבור. לפרטים: 03-568-4633

שלנו ארץ ישראל שבת
קרח שחל ב-כ"ה   השבת פרשת
מסוגלת בכל הקשור סיון היא שבת

ולטענות אומות העולם  לשלמות הארץ
(כפי  בארץ הקודש זכותנו הנצחית על

ותשובות  שמסופר במדרש את הטענות
פסיסא). המטה להצלת העם  בן גביהה

הכנסת, ומגידי  מבקש מגבאי בתי והארץ
השיעורים לעורר את הציבור אודות 

המיוחדת של השבת בכל הקשור  מעלתה
למטה  לשלמותה של ארץ ישראל ולסייע

המסר  והארץ בהחדרת להצלת העם
שארץ ישראל שלנו. 

משיח של אורו
  ההרשמה לקעמפ "אורו של

משיח" בעיצומה. ייחודיותו של הקעמפ
בפעילות שנמשכת לאורך כל  מתבטאת

הירחון "ממשיכים  השנה, באמצעות
להלחם" ו"מועדון החיילים אורו קלאב". 

לאור רצונו הקדוש של הרבי שליט"א 
השנה צביון  הקעמפ מלך המשיח יקבל

ה'.  צבאי מיוחד כיאה לחיילי צבאות
לפרטים והרשמה: 0504-770-510.

לפחות פעמיים  כאשר זה, למימוש יעוד יום מידי עצמנו את מכינים אנו לב לשים מבלי כמעט
שלום וישם לך אליך פניו ה׳ ויחונך, ישא אליך פניו ה׳ יאר וישמרך. ה׳ יברכך מברך: יהודי כל ביום

חדשות טובות
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כולנו להתוועדות ג' תמוז
עצרת גאולה ומשיח

ומעמד סיום הרמב"ם

ב"ה

לברך את עמו
ישראל באהבה 
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כדור ל״חצי מלך המשיח שליט״א הרבי הגיע בו היום כ״ח סיון,
בהכנת האחרון השלב נפתח זה מיום הברית. ארצות - התחתון״
יורק בניו משיח 770 בית בתמונה: ממש. בקרוב לגאולה העולם

אורה לכל העולם יוצאת משם
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לאהרון ה׳ תרומת את ונתתם ממנו
כח) יח, (במדבר   הכהן המנורה

המתים לתחיית מניין יוחנן: אמר רבי
”ונתתם ממנו את  התורה? שנאמר מן
אהרן  וכי הכהן",  לאהרן  ה'  תרומת
לארץ  נכנס לא  והלא קיים?  לעולם 
מלמד  ישראל שנותנים לו תרומה, אלא
וישראל  לעולם-הבא  לחיות שעתיד
המתים  לתחיית תרומה, מכאן לו נותנין

מן התורה.
סנהדרין דף צ) (מסכת

ותבלע.. את פיה הארץ ותפתח
לב) טז, (במדבר

נירא לא כן ”על הפסוק: שרומז הוא 
בני  אמרו  ג)  מו, (תהילים ארץ" בהמיר
אנו  תיראו!  אל הצדיקים אל  קורח

עימנו שנאמר  ראינו כל הנסים שעשה
אותם  ותבלע פיה את  הארץ  ”ותפתח
ואת בתיהם", והיכן היינו באותה שעה?

יא)  כו, (במדבר  כדכתיב העולם  באויר 
מתו". לא ”ובני קורח

תהילים) (מדרש

ובין המתים החיים בין ויעמוד
יג) יז, (במדבר ותעצר המגיפה

על והעמידו  המלאך את (אהרן) אחז
כרחו. אמר לו המלאך הנח לי לעשות

לעכב  ציווני משה לו,  אמר  שליחותי.
מקום  של שלוחו אמר לו, אני על ידך.

ואתה שלוחו של משה.
מלבו  כלום אומר  משה  אין  לו, אמר 
אתה מאמין,  הגבורה. אם אין אלא מפי
מועד  פתח אוהל אל הרי הקב"ה ומשה

ושאל. בא עמי
(רש״י)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:31  7:14 ירושלים 
8:34  7:29 תל אביב 
8:35  7:22 חיפה 
8:31  7:29 באר שבע 
9:22  8:13 יורק  ניו
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פרק ג. אבות: פרקי

אחד כהונה של כל מתנות

קרח על כהונת אהרן, ספור מחלוקת לאחר
אהרן כהוכחה לכונות כהונת אהרן,  וספור מטה

ענין מתנות  מדובר אודות מתנות הכהונה.
עליו  שמכל דבר השייך לאדם כהונה הוא,

הנחשבים ל"אור  להפריש לכהנים, הן מדברים
כמזון  המאופיינים פנימי" כגון: תרומה ובכורים
הנחשבים כ"אור מקיף"  - והן מאותם הדברים
- כמו ראשית הגז הקשורה ב"לבושים" אשר 

האדם. את ”מקיפים" הרי הם בשונה ממזון,

לה׳ - מובחר כל
כהונה: יש מתנות של תוכנן את מסביר הפסוק
לה'.  דבר את התוצרת הראשונה להקדיש מכל
ואין להם  ”הוי' הוא נחלתם", - שהכהנים כיון
הנתינה היא  כל מגע עם ענינים גשמיים, הרי

זכו". ”משלחן גבוה קא והכהנים לה‘
(סוף הלכות לפיכך, כפי שכותב הרמב"ם

שהוא  הדין לכל דבר ”הוא - מזבח) איסורי
והטוב",  הטוב - שיהיה מן הנאה לשם הא-ל
הטוב והמתוק  ”מן - הרעב את כגון להאכיל

ערום  ("כי תראה ערום לכסות שבשלחנו",
בבנין בית  היפה שבכסותו", ”מן - - וכסיתו")

מבית ישיבתו", ככתוב:  ”שיהיה נאה - תפלה
”כל חלב - להוי'".

לספר העוסק נחשב ספר הרמב"ם כללית -
רבות בהזדמנויות הכליל זאת ב”נגלה", אך בכל

מונה התורה. אף כאן הוא לפנימיות רמזים
ו"בית".  ”לבוש" ”מזון" הענינים של את שלשת

שמכל השייך לאדם,  הדברים, היא שמעות
להקדיש את  ממזונו, ממלבושיו ומביתו - עליו
הראשית ואת המובחר ל"כהן" שבנפשו פנימה, 

כלומר לעניני קדושה. 

היום מראשית
הנחת היסוד, שהעיקר דרושה כהכנה כללית,

ביחס  ההתנהגות האמורה ואז קיימת לה', הוא
ובית - המובחר  במזון, לבוש לפרטים השונים
האדם  וכשם שעל לכהן שבנפשו פנימה. ניתן

לה',  - שברכושו הגשמי לתת את המובחר
ישנם  זמנו של האדם. הרי לגבי נכון הדבר כך
לאדם מגע עם הויות העולם,  זמנים בהם אין
זמנים אדם, וישנם של הראשונות כבשנותיו

במשך  כן עסוק בהויות העולם, בהם הוא
האדם וישנם  החול בהם טרוד ישנם ימי השנה

טרוד. ומועדים בהם אינו שבתות
”כל חלב - להוי'".  יש, איפוא, לדעת גם כאן:

שבזמנים.  לה' את ראשית ומובחר יש להקדיש
שבכל יום הוא מיד  הזמן המובחר והרגוע

זה וזמן רגוע המוח, שאז לאחר הקימה,
”ראשית  כ): (במדבר טו, ככתוב לה', יש לתת
עריסותיכם . . תרימו תרומה וגו'", וכפתגם 
אדמו"ר הריי"צ: ראשית עריסותכם - את 

הזמן הראשון שלאחר  העריסה, הראשית שמן
תרומה... המטה - תתנו להוי' מן הקימה

סדרי  (ארה"ב) זו לפיכך, כששנידונו במדינה
הריי"צ  הלמודים בישיבות, עמד אדמו"ר

הקדש יתקיימו  למודי בתוקף על כך שאך ורק
החול יתקיימו במחצית השניה  בבקר, ולמודי

נמצא במנוחה כשהמח של היום, שכן בבקר
כפסק  הזמן המוצלח ביותר, ורגוע - הוא

היום  בהמשך ”כל חלב להוי'", ורק הרמב"ם:
ב"וברכך הוי' אלקיך בכל אשר  לעסוק אפשר

תעשה".

בעלי עסקים גם
בעלי עסקים. למרות  זה אמור גם לגבי ענין

לדעת  עליהם - עיסוקם ב"עובדין דחול"
תורה ותפלה, וראשית ומבחר  שהעיקר הוא

לה'. בראשונה יש  זמן היום יש להקדיש
ההלכה שמבית להתפלל, ואחר כך ללמוד, כפי

לאחר  לבית המדרש, ורק הכנסת יש ללכת
אפשר  כך ”פת שחרית" ורק אחר מכן לאכול

רשות. בדברי לעסוק
הכללית הנדרשת לכך היא -"קבלת  ההכנה

ש”כל חלב  ההנחה עול". צריכה להיות
זוכים לגאולה  זו ומגאולה פרטית - להוי'".

הכללית  בקרוב ממש.
תשי״ד) קורח, (עפ״י שיחת ש״פ

דבר מלך

השבת לוח
קרח פרשת

קרח

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

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

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

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

הרה"ג הרה"ח
קלמן מארלאו ע"ה הרב יהודה

הייטס  קראון דקהילת קודש דאתרא מרא
ה'תש"ס כ"ף סיון נלב"ע

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

לעילוי נשמת
גרומך ר' שמואל למשפחת

דגן המשיח בבית הרבי שליט"א מלך שליח
הת' מרדכי שיחי' בקשרי  הבן לבוא

יעקב מרום ר' עב"ג ליבי בת השידוכין
עד, עדי - בנין יהא ביתם

הגאולה מתוך הרחבה של זמן

טוב ברכת מזל



ממינה   סעודת הודיה מיוחדת
נערכה בימים האחרונים בישוב 

יערה שבצפון הארץ. סעודת הודיה 
אליה הגיעו כמעט כל בני הישוב 

אירע הנס  בה ומכרי המשפחה
ברחובות  הגדול המדובר בימים אלו

היישוב.
בני  מספר הרב השתשלות הנס על
הרבי שליט"א נחום, שליח (בניטו)

שלומי: בישוב המשיח מלך
נפתח  "תחילתו של הסיפור

בהתוועדות חסידית לנשות האיזור 
כארבע-עשרה  שהתקיימה לפני
התוועדה  הבנות ציבור עם שנה.

מצפת שעוררה  הנדל הגב' רחל
וגאולה, כשהיא  בעניני משיח

מדגישה במיוחד אודות החובה 
הרבי  והזכות להיות מחסידי

שליט"א מלך המשיח, וסיפרה 
בהתפעלות אודות הניסים הגדולים 

באמצעות  המתרחשים בימינו
ה'אגרות קודש'.

גב' ממשתתפות השיעור, אחת
כעשר  "מזה ושאלה: פנינה, קמה

שנים אנו נשואים, ועדיין 
לפרי בטן. לא  זכינו לא

אאריך, רק אציין שכמעט 
שאין רב שלא ביקרנו 

אצלו וביקשנו את ברכתו, 
הרופאים כבר נדרשו  טובי

שאין  לטיפול והכריעו
אזכה  סיכוי שאי פעם
האם את  ליום הגדול.

אומרת כי באם אבקש את הברכה 
אזכה  מהרבי שליט"א מלך המשיח

ללדת ילד"?
התבלבלה, ובמעמד  לא הגב' הנדל

כל הנשים אמרה לה "עלייך לעשות 
מבטיחה לך שבעז"ה  זאת, אני
הרבי שליט"א מלך בזכות ברכת
חייא תזכי ללדת 'זרעא המשיח

וקיימא'".
תשובת מלך המשיח דיברה על 

המשפחה, והגב'  חיזוק טהרת ענין
פנינה החליטה לפתוח שיעור 

גב' עופרה  בנושא, בביתה. רעייתי
שבוע לישוב  הייתה נוסעת מידי

יערה למסור את השיעור.
ובת,  זכתה לבן ב"ה היא ואכן

ורוב נחת. בריאים
חלפו שנים, והנה היא הגיעה אלינו 
ביקשה: "לאור הברכות  שוב, הפעם
שנתקיימו אני מעוניינת לבקש שוב 

נוספים". ברכה לילדים
הרבי  לה במכתב התשובה כתב

שליט"א מלך המשיח אודות הצורך 
בכיסוי ראש כהלכה והוא רק 

בפיאה המכסה כיאות את הראש, 
תחליפים אחרים חלילה. ולא
רבים  שבישובה, אך, מחמת

מושפעים מדיעות  מהתושבים
אחרות, היא החליטה שלא לחבוש 

פיאה, כשחברותיה ששמעו על 
עליה אימים שהדבר  הילכו הרעיון

ועוד. רצוי ח"ו אינו
חלתה במחלת  חלפה תקופה, והיא

נראו  קשה, שתוצאותיה מעיים
'שושנה' על רגליה - פצעים  בפצעי

הרפו ממנה  עמוקים וקשים שלא
הדבר נודע,  לי שנים. במשך מספר

כשלפני כחודשיים היא הגיעה 
מפיה  נפלטה לביתנו וביצאתה

אז נודע לי על מה  אנחה רמה, רק
עליה - סבל בל יתואר. שעובר

בפני  אותו חשפה הסיפור הקשה
ימים  לליבי ולאחר מספר נגע

ברכת  את החלטתי לבקש
הרבי שליט"א מלך המשיח 

בעבורה. בדף שנפתח 
עיני המילים  בלטו לנגד

המודגשות "פיקוח נפש"... 
התמהמנו ויחד עם  לא

אשתי יצאנו לביקור באותו 
בביתה. ערב

הבית  שם אספנו את בני
שכנועים ומכבש  והתחלנו במסע

לחצים להצלתה, תוך שאנו אומרים 
הרבי  הוראת את לקיים שעליה לה

ולכסות את המשיח שליט"א מלך
ראשה בפיאה - כפי ההלכה!
איתה ורכשנו  למחרת נסענו

ימים היא  איתה פיאה. תוך מספר
וכשנודע  אושפזה בבית הרפואה
שזו בוודאי "ירידה  אמרי לי מכך

ואכן באישפוזה,  עליה" לצורך
הרופאים טיפלו בפצעי רגליה, תוך 

מקצב  משתוממים שהם עצמם
ההחלמה...

בביתם ביום שלישי האחרון נערכה
נושא  כשאני סעודת הודיה כאמור.
בפני  בפני הגברים ורעייתי דברים
הרבי  - הדור הנשים אודות נשיא

שליט"א מלך המשיח, הצורך 
בקיום הוראותיו בשלימות, ובפרט 

הפיאה! בחבישת

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

(משיחת פורים ה'תש"מ)הימים!

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ דחופההמטה להצלת נדרשת עזרה

קשה  הנמצא במצב כלכלי ובריאותי ליהודי מאנ"ש
ב: ניתן להפקיד לעזרה. תרומות במיוחד, וזקוק
747747 סניף 342040342040 בבנק הפועלים ח-ןח-ן 

צפת. 60216021 לת.ד.או לת.ד.  או

את הגאולהגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש

האנרגיה  משבר מפני מלך המשיח, שליט״א הרבי שנים, התריע לפני כבר
ימים תשמ״א, ניסן י״א בהתוועדות  הערבי. בנפט התלות סכנת  ועל
שנה, כהודיה ל-28 אחת (הנערך החמה״ ״ברכת מעמד לאחר ספורים
כשהוא  וזול מהיר היעיל, הפתרון על דיבר עבורנו) על בריאתה להשי״ת
למלא לה ויאפשר ערב, מדינות מלחצי ארה״ב את ישחרר הדבר כי מדגיש
השיחה. להלן קטע מתוך באמת. והיושר הצדק בשמירת את יעודה

אנרגיה יעילה ונקיה
ושלא  שלום אמיתי בעולם, להביא מוטל התפקיד זו "מאחר ועל מדינה

ש"נחלת  הצדק  גם  כולל  ויושר, בצדק  לפגוע
”ברית  על-ידי עולם",  ל"עם שייכת  עולם" 
”אלוקי עולם", חייבים לומר שבמעמד  עולם" עם
ומצב לא ייתכן שמדינה החייבת לעשות תפקיד 
רק  שפל,  לעם לציית  שחובתו  'עבד'  תהיה זה,

נמצא הנפט! מפני שבארצו
’ברכת החמה' שוב מדגישה, שישנה דרך ברורה 

החלו בתקופתה":  כבר ”חמה זאת: ישנו הפתרון של וסלולה לפתור
שבקטנים וב"זעיר  - באופן קטן להשקיע זו, בכמה מדינות, גם במדינה
מחמתו",  אנרגיית השמש ש"אין נסתר אנפין" לגמרי - בפיתוח וניצול
בתי חרושת וכיוצא  מניע שיוכל להפעיל להפוך את חום השמש לכוח

בזה. 
זהו המדינה, ובסך הכל בדרום ביותר רב השמש נמצא בשפע חום

המדינה.  קצווי לכל השמש  אנרגיית את  להוביל  ביותר הקל הדבר 
לפיתוח מקורות  הדרוש לזמן ביותר, יחסית זמן קצר דורש זה נושא
זמן קצר יחסית ישחרר  במשך אנרגיה אחרים הדרושים לחימום וכו'.
לאותן מדינות-זוטא שיש  משועבדת  כל המדינה מלהיות הדבר את 

באדמתן.  נפט

לטובת ארה"ב עצמה
המדינה  טובת  זו  עצמה.  - ארה"ב  - המדינה  טובת זאת  כאמור,
בברכת  שאמרנו כעת שתשתחרר מהשיעבוד למדינות הנפט...  וכפי
ויחידה בעולם  אחת  פינה שאין אפילו  ”ואין נסתר מחמתו", החמה
הנסתרת מחומה של השמש. וישנם מקומות שבהם, נוסף על כך שיש 
לשטח שבסביבה,  לשימוש מקומי, ניתן להפיק מהם אנרגיה די במקום

זאת  ועד שניתן להוציא כולה, זאת  לכל המדינה ועד שניתן להוביל
למדינות  גם והותר, כדי להשפיע די הפועל" באופן שיהיה אל ”מן הכח
לאנרגיה לכל לראש שבקרוב ממש תעבור המדינה אחרות. ויהי רצון
זאת לכל  ויובילו החמה בתקופתה בדרום המדינה, מן להפיק שניתן
ומביאים  שאר הענינים... כל את גם יפתחו כן ואחרי כולה, המדינה

השלימה, במהרה בימינו ממש.  את הגאולה
עמ׳ 120) חלק ג׳ קודש תשמ״א, שיחות ניסן לי״א אור (משיחת

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי סיון  פרק ליום
כלים הל' ה. פרק

ו.  פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט.  פרק

י. פרק

יא. פרק

הל' תלמוד תורה פרק ה-ז.

פרק א-ג.                             הל' עבודת כוכבים

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

י-יב. פרק

תשובה פרק א-ג.                                        הל'

פרק ד-ו.

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הפיאה שהצילה

נחום בני הרב

לעצור לפחות כעת

הפזורות השמש מהמראות אור את הקולט מגדל במרכז: סולרית. חווה
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האבות מנישואי הלימוד
הטעם אשר כמה מהצדיקים שלפני מתן תורה, מהו

אינם  מנשואין כאלו, שלאחרי מתן תורה נולדו
קורבה? נשואי מותרים,

וכמה  לתורה בזה שבעים פנים בהאמור - גם כמו
שבזמן  הפשט הוא, ואחד הטעמים בדרך טעמים.
לפני מתן תורה, היה העולם מגושם ביותר,  ההוא,
מושחתות ועניני  דיעות זרה עטוף בעניני עבודה

מושחתות וכו' וכו'. ומדות עריות
אשר, כלשון הרמב"ם הלכות עבודת  כך ועד כדי

א: "כמעט קט היה העיקר ששתל  כוכבים סוף פרק
בני יעקב לטעות העולם  נעקר וחוזרין אברהם

לפני  כן וכמה שהיה המצב ותעיותן", ועל אחת כמה

שהכירו את  סגולה יחידי ולכן אלו פעולת אברהם,
הצדק והמשפט וכל  חייהם בדרך בוראם וסידרו

בניו אחריו  ביתו ואת את לצוות חפצן ורצונם היה
היו לא לנטות לא לימין  ה', מוכרחים לשמור דרך
עצמם  בשביל - זיווגם לבקש אם כי ולא לשמאל,
ובשביל בניהם ובנותיהם - בתוככי יחידי סגולה, 

ביותר. מועט הי' מספרם שכמובן
לטבע האם ולטבע האב  והרי טבע הילדים דומה
אחרי כן על ידי החינוך  זה בתולדותם. ומתגבר

היתה הוראת אברהם  מהאב והאם, ולכן שמקבלים
לעצמו) וכן עשו  בנוגע - זה (ועל דרך לבנו בנוגע

ארצי ואל מולדתי  אל וכמסופר בכתוב, אחריו בניו
לבני ליצחק. תלך ולקחת אשה

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

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

התגברות הטרור הפלסטיני, בעידוד הממשלה 
והדיבורים על הגולן האיצו בקבלת  בישראל
בקרב "המטה להצלת העם והארץ"  ההחלטה

ארצי המזורז של כינוס פעילים קיומו על
שעבר  בשבוע רביעי סיון יום שהתקיים בט"ו

ברורה:  הייתה ברק. מגמת הכינוס בבני
הצלת ארץ  נחוש למען למאבק היערכות

חיזוק  הארץ, הקמת סניפים בכל רחבי הקודש.
הקשר עם ישובי יהודה, שומרון והגולן.
שבתי  מזכיר המטה הרב הכנס פתח את

שמסר סקירה מקיפה על פעילות  ויינטרוב
קטיף ועל ומגורשי גוש שדרות המטה למען

וינטרוב דיווח  ההיערכות לקראת הבאות. הרב
תורה על ההחלטה להתחיל בכתיבת ספר

חב"ד קצרין,  לזכות תושבי הגולן שייכנס לבית
תשעה באב לקראת מוזיאון גוש קטיף ופתיחת

יום השנה השלישי לגירוש.

החרדי בציבור רושם עז
בביתר עלית, רוזנבלט רב הקהילה הרב שאול

סדרת הנואמים, שיבח את פעולות  את שפתח
זו  שפעילות העז הרושם את וסיפר המטה

בביתר. עושה על הציבור החרדי
דיבר  במטה בנימין, השליח סולומון רפי הרב

שעל כל נסיגה  לדעת, חייבת על כך שהממשלה
'עמונה' וסירוב פקודה המוני. היום גם  תהיה

שאין  הדתי לאומי וגם רבניהם מבינים בציבור
אבי  דיבר השליח הרב בהמשך אחרת. ברירה

המטה בעידוד  מנחליאל שסיפר על פעילות כהן
מתיישבים שהותקפו על פלסטינים ופעלו 

לצורך הגנתם.
מרזל סיפר על התנכלויות השמאל  הרב ברוך

בחברון, ושיבח  לאחרונה לישוב היהודי שנעשו
בשמירה" ומוביל  ש"לא נרדם את הרב וולפא

עפ"י הוראתו  את המאבק על שלימות הארץ
הרבי שליט"א מלך המשיח. הרב  של הישירה

בפני המשתתפים על נקודה  חזר רוך יוסף יצחק
המרגלים. מתוך ה"דבר מלכות", על חטא

משדרות חם ד״ש
בשדרות, סיפר על  השליח חננאל פיזם הרב

קשים לילדי  בימים העזרה הגדולה של "המטה"
ימות ול"ג בעומר ובכל בפורים, פסח שדרות

בפעילות  לשלוחים להיות שותפים השנה וקרא
כספי ממעלות שבצפון קרא  הקודש. הרב יגאל

האמת ולא  את לו ולומר לצאת אל הציבור
מפני "מה חושבים עלינו"  ולחשוש כל העת
המטה לחדור לכל  הצלחת זהו סוד ואדרבא,

הציבורים.
וולפא, רב בית  הלוי דב שלום יו"ר המטה הרב

הוא את  גם חב"ד בקרית גת, שסקר כנסת
הכספית בה  פעילות המטה, ציין את המצוקה

מצוי המטה. בדבריו סיפר על הוראתו הישירה 

לאור  הרבי שליט"א מלך המשיח להוציא של
יסוד  "דעת תורה" המהווה אבן את הספר

וולפא קרא  במאבק נגד מסירת שטחים. הרב
לסניפים ולפעילים להרתם להצלחת המאבק עד 

הרבי שליט"א מלך המשיח. להתגלות

השלימה הגאולה עד
עלית קרא  מביתר גורפינקל אלכסנדר הרב

יוסי  לחזק את הקשר עם הציבור החרדי. הרב
הצרפתית סיפר על האינטרנט עגו מהמחלקה

הארץ שהקים  בנושא שלימות
אליעזר זיס  יחד עם הרב

דיבר הרב  כן בצרפתית. כמו
זיס על החובה להביא את דבר 

ההלכה לכל בית יהודי.
דיבר שמעון בן אבי הרב

למטה  לקשר יהודים יש על הדרכים כיצד
זו שכולם חייבים  קודש ולהתרימם לפעילות
הפעילות  על גורפינקל דיבר אוריאל בה. הרב

השומרון ועמנואל.  בצפון
דיבר  מצפת מראשי המטה שבתי בלוך הרב

מקלר  דיבר הרב לצמתים. המשך יציאה שבועית
פרישמן על "עצרת גאולה  בנצי והרב מרחובות

להתקיים  הכנס הגדול המתוכנן - ומשיח"
דיבר בשידור  ראפ ב-ג' תמוז. הרב יקותיאל

מאות הפעילים על  את ושיבח טלפוני מארה"ב
ה' הגדול,  מהחילול ההתכנסות והצורך להוריד

הארץ מהווה וכל פעילות בנושא שלימות
יוסיאן  בועז ר' ולעם ישראל. להלכה ניצחון

המטה  לאור קמפיין דיבר על החובה לאחדות
העולמי להקים רשימה מאוחדת בראשות 

הרבנים.
חומר הסברה על  עם תיקיה קיבלו המשתתפים

לאחרונה. ופרסומי המטה פעילות המטה

חלק מהרבנים בבימת הכבוד

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ה'תשס"ח (6.7.08) יום ראשון ג' תמוז
בת-ים 1 העצמאות באמפי-תיאטרון, שד'

בשעה 7:00 בערב

בהשתתפות:
ציבור שלוחים, אישי משפיעים, רבנים,

ואישים נכבדים מהארץ ומחו"ל

במקום מכירת כרטיסים
חב"ד ברחבי הארץ ממוקדי הסעות
מוקד ארצי: 03-658-4633 - לפרטים

האמיתית והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה למען הגאולה האגודה
טל': 03-658-4633 העצמאות 67 בת ים. שד'

הרחב מוזמן להשתתף הציבור
בהתוועדות ארצית - ג' תמוז

עצרת

גאולה
ומשיח

המרכזית לרגל והחגיגה
בספר הרמב"ם היומי סיום הלימוד

ה-כ"ז מחזור כ"ו, והתחלת במחזור
במסלול ג' פרקים ו'ספר המצוות'

וזמרהברוב שירה וזמרה שירה החסידיברוב הזמר כוכבי עם
פיאמנטה אבי

כהן יוסי
השואבה בית משמחת הקלידים אמן

זילבר אריאל

בתכנית:
* הרבי שליט"א מלך המשיח קבלת פני *

* ובטחון עם ישראל * שלימות הארץ

* מוכן לגאולה העולם *

* 'ופרצת' * 50 שנה להכרזת

. . * "עשו כל אשר ביכולתכם
* משיח צדקנו" את בפועל להביא

* הקהל בבית המקדש *

* הקהל * לקראת שנת

* יריד גאולה ומשיח *

וולפא הרב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


