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השבת מגיע "מזל טוב" לכולנו, יחד עם אמירת "לחיים" 
כמובן, ויש לכך לפחות שלוש סיבות טובות. לכל לראש 

זו השבת הראשונה לאחר ברית המילה של אברהם 
אבינו, אבי האומה הישראלית כולה. זו גם השבת, בה 

זוכה אברהם אבינו לגילוי האלוקי הראשון שלאחר ברית 
המילה, הגילוי של "וירא אליו ה'", שעל שמו נקראת 
פרשתנו פרשת 'וירא'. ובהשגחה פרטית גלויה, בדיוק 

של אדמו"ר הרש"ב,  כ' מרחשון, חל יום הולדתו בשבת זו
רבי שלום דוב בער, הנשיא החמישי בשושלת נשיאי 

חב"ד, מייסד ישיבות חב"ד-ישיבות תומכי תמימים בית 
בית דוד לגיון  היוצר לחיילי
של מלך, הפועלים להאיר 

את העולם עדי הגאולה 
האמיתית והשלימה בפועל 

ממש.
אחד הסיפורים שיעמוד 

בוודאי במרכז התוועדויות 
השבת, זהו הסיפור אודות 
אדמו"ר הרש"ב בילדותו, 

סיפור השוזר יחד את 
שלושת ה"מזל טוב" 

בהיותו בן  דלעיל. היה זה
ארבע או חמש, כאשר 

הוא נכנס ביום הולדתו אל 
סבו אדמו"ר הצמח-צדק 
בשבת קודש פרשת וירא, 
לבקש את ברכתו  על מנת

ופרץ בבכי.
"מדוע הנך בוכה?" השיב הילד כי למד  לשאלת סבו:

בחומש על הפסוק "וירא אליו ה'" שהקב"ה נראה אל 
אברהם אבינו, ובכיו הוא מפני מה נראה ה' אל אברהם 

אינו נראה... אבינו ולנו
ענה לו הצמח-צדק: כשיהודי צדיק, מחליט בגיל תשעים
ותשע שנים שצריך למול את עצמו, ראוי הוא שה' יראה 

אליו.

לחיות עם הסיפור
העובדה שסיפור זה, נמסר 

לנו ע"י נשיא ישראל 
בוודאי שיש בו הוראה 

מיוחדת עבורנו, במיוחד 

לנוכח פתגמו הידוע של אדמו"ר הזקן בעל התניא 
והשולחן ערוך: ש"צריך לחיות עם הזמן" כשהכוונה היא 

לחיות את ועם  פרשת השבוע, ובפרט בתקופה זו של 
זמן הגאולה.

וההוראה: אחד המאפיינים של זמן הגאולה, זו העובדה 
שכולנו נוכל לראות אלוקות ואכן נראה ובאופן המוחשי 

ביותר, כלשון הנביא "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר 
יחדיו". את הקריאה בתורה בפרשתנו "וירא אליו ה'" 
עלינו לראות כאיזכור ונתינת כח להגיע לאותו גילוי 
אלוקי נכסף. קריאה 
שאמורה לעורר בכל 

אחד ואחת מעם ישראל, 
אנשים נשים וטף, את 

התשוקה והציפיה לאותה 
התגלות. השתוקקות 
בעוצמה כזו שתעורר 

אותנו לעשות כל התלוי 
בנו להיות ראויים לכך, 

תוך הדגשת לימוד 
פנימיות התורה זו 

תורת החסידות המהווה 
"טעימה" מתורתו של 
משיח  - תורה חדשה 

מאתי תצא.

הכינוס המיוחד
את אמירת ה"לחיים" 

בפעם הרביעית ! נקדיש 
להצלחתו המופלגה של הכינוס הארצי שיתקיים אי"ה 
ביום ראשון הקרוב, כ"א מרחשון באולמי ויטראז' בנס 
ציונה. כינוס "ברוכים הבאים" מחצרות קודשנו "770" 

אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, והמתקיים עפ"י בקשתו 
המיוחדת: ".. ובשובם לארצנו הקדושה מתאספים

כולם יחדיו כדי "לחיות מחדש" את רגעי ההתעלות 
וההתעוררות המיוחדים, על מנת להמשיכם על ובכל 

השנה כולה, כולל ובמיוחד ע"י קבלת החלטות טובות 
ברבים, באופן ד"איש את רעהו יעזורו".

כינוס שמטרתו להתחזק במילוי השליחות האחת 
והיחידה הבאת הגאולה האמיתית והשלימה בגלוי ממש, 
לדרוש את קיום היעוד "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך 

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

כ״ף מר-חשון
יום הולדתו  תאריך בשבת זו יצויין
הרש"ב, הנשיא החמישי של של אדמו"ר

תתקיימנה  חב"ד. בבתי הכנסת והישיבות
היום  לציון התוועדויות חסידיות

מוזמן, כמו גם  הציבור הרחב המיוחד.
"תומכי תמימים"  להכנס לאחת מישיבות

בכל מקום וללמוד עם ה"תמימים".

הארצי ביום א׳: הכינוס
אי"ה    ביום ראשון הקרוב, יתקיים

כינוס והתוועדות ארצית, לרגל כ"ף
ברוכים הבאים מחצרות  חשון. בסימן:

בית משיח, בית חיינו.  קדשנו 770
רבנים, משפיעים, שלוחים  בהשתתפות

 - בית ישראל והמוני ציבור ואישי
בשעה  נשים וטף. האירוע יחל אנשים,
18:30 במרכז האירועים ויטראז', רח‘ 

שירה  ציונה. ברוב נס האירוסים 6,
וזמרה. הכניסה חופשית. הסעות מכל 
לפרטים: 03-658-4633. הארץ. רחבי

גאולתי לרכב וילון
במדינת המשיח'    מערכת 'אזרחים
הפקה חדשה: וילון אחורי על מבשרת

יעיל ביותר להפצת  לרכב המשמש ככלי
נפתח  הגאולה. רוחבו 95 סמ', בשורת
להתקנה ומתאים  קל גובה 60 סמ', עד

הווילון לחוקי הרישוי בארץ ובעולם.
וניתן יהיה להשיגו  בעברית ואנגלית
ביום ראשון  בכינוס 'שובכם לשלום'

הקרוב באולמי ויטראז', נס ציונה.

את אמירת ה״לחיים״ בפעם הרביעית ! נקדיש להצלחתו המופלגה של הכינוס הארצי שיתקיים אי״ה ביום 
ראשון הקרוב, לזירוז מילוי השליחות האחת והיחידה הבאת הגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש

חדשות טובות
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מר-חשון ה'תש"ע (6.11.09) פרשת וירא, י"ט                            ערב שבת קודש

ביום ראשון: כולנו
לכנס ברוכים הבאים

אולמי ויטראז', נס ציונה

ב"ה

רואים אלוקות 
! בקרוב ממש

771

בשבת זו יצויין יום הולדתו של רבי שלום-בער הרבי הרש״ב מליובאוויטש,
העולם פרושות בכל תמימים״ שכיום החב״דיות ״תומכי הישיבות מייסד רשת

וחמישים להולדתו שנת המאה
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יוקח נא מעט מים
ד) (בראשית יח,

בשם רבי סימאי אמר: אמר רבי אליעזר
"יוקח  אמרת:  אתה  לאברהם,  הקב"ה 
לבניך  פורע  שאני חייך,  מים",  מעט  נא 

במדבר, וביישוב, ולעתיד לבוא. 
ישיר ישראל  כא) "אז (במדבר הוא שנאמר
באר ענו לה", הרי  את השירה הזאת, עלי

במדבר.
ח)  (דברים תלמוד-לומר מנין? בארץ כנען
יוצאים  ותהומות  עינות מים נחלי  "ארץ

בבקעה ובהר".
יד) (זכריה לומר תלמוד מנין? לעתיד לבוא
מירושלים  חיים  מים יצאו  ההוא "ביום 

וגו'".
(בראשית רבה)

אחרי לאמור בקרבה ותצחק שרה
יב) (בראשית יח, עדנה לי הייתה בלותי

מלפנים, כן אנחנו תמהים שרה אמנו כמו
ארכו  כי נדודינו אחרי שנות  ומתפללים,
שוב  שיולד  היתכן  שנה,  לאלפיים  קרוב

עמנו וישוב לתחיית עלומים כמקדם?
דבר"  מה' "היפלא  משיבה:  התורה אבל
וכן  "דבר",  אלא נאמר!  לא  זה"  "דבר 
לב) "הממני  (ירמיהו ה' הנביא אומר בשם 

דבר", כל יפלא
ששום דבר לא יפלא ממפליא  ללמדנו בא:
בכל יום  ומחדש לעשות, ובמאמרו בורא
נגאל  אנחנו וגם בראשית,  מעשה תמיד 
ויחדש  כבראשונה  שופטינו  ישיב מהר 

לארצנו". נעורינו וישיבנו
(חפץ חיים על התורה)

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:23 4:10 ירושלים 
5:24 4:24 תל-אביב
5:23 4:14 חיפה 
5:26 4:28 באר-שבע
5:29 4:29 ניו-יורק

בנה  - ותשא את אחת ‰ËÙ¯‰: ואשה
ותצא

(„ '· ÌÈÎÏÓ)

הגיונית נתינה לא

הריי"צ, אומר, שמפרשת  יוסף יצחק, הרבי רבי
השבוע יש ללמוד הוראה בחיים. ומובן שכן 
והוא נתן לנו  נצחי, הוא: שהרי יש לנו א-ל

התורה  לימוד – על ידי תורה נצחית, שעל ידה
– אנו  ממנה הוראה בחיים בתמידות ולימוד

ובאפשרותנו לעמוד בפני כל  עם חי לנצח
הקשיים.

בפרשתנו מסופר על היהודי הראשון בעולם. 
בשעה שכל העולם היה  ויחיד הוא היה אחד
לדעת שהקב"ה עמו  נגדו, עד שנוכחו כולם

בכל אשר יעשה. אז כרת מלך  בו ותומך
יכל לגור בשלווה  פלשתים עמו ברית, ואברהם

בארץ פלשתים.

המדבר באמצע אשל
מסופר  בארץ פלשתים בעת שאברהם התגורר
בתורתנו: "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם 

בשם ה' א-ל עולם" שפרסם שם אלוקות 
בארץ פלשתים ימים  אברהם "ויגר ואמונה;

סיפור העקידה. בא רבים", - ולאחר מכן
להבין: מה לומדים אנו מזה שאברהם  וצריך

אשל? התורה הרי מתארת את גדלותו  שם נטע
יחיד פרסם  יהודי של אברהם אבינו, שבהיותו

אחד, ומה מוסיף  בכל מקום את האמונה בה'
השייכות  אשל? גם, מהי נטיעת סיפור זה בענין

הבאה מיד  העקידה לפרשת בין "ויטע אשל"
לאחר מכן?

שצריך מה כל
אילן מרובה  – פירוש "אשל" לפי פשוטו הוא

בארץ מדבר, מקום בו חום  בענפים. בהיותו
להגן  אילן כדי אברהם שם השמש לוהט, נטע

עליו מהשמש.
בגמרא נאמר, ש"אשל" אינו עץ בודד, אלא 
שלם של עצי פרי, במטרה  גן אברהם נטע

שהאורחים העוברים והשבים יהנו מהפירות. 
"פונדק"  דעה נוספת: "אשל" פירושו

לאורחים לא  – אכסניא, אברהם אבינו נתן
וכו' ושתיה, בשר ויין אכילה רק פירות, אלא

– כמסופר במדרש  ומקום משכב. עד שאברהם
סנהדרין עבור האורחים  אצלו בבית העמיד –

להתעורר כדי לפתור את השאלות העשויות
האורחים. אצל

אופן הכנסת האורחים  על מספרת כאן התורה
הוא לא הסתפק בנתינת  של אברהם אבינו:

לחם, מלח ומים לאורחים, אף שיש בהם כדי 
להשביע; אברהם אבינו לא הסתפק בנתינת 

דברים מענגים: פירות,  ההכרח, כי אם נתן להם
מיני מגדים, ומקום משכב, ואפילו  כל יין,

ונתן להם כל זה  סנהדרין להשיב לשאלותיהם,
הזרים לו. אנשים שאלו היו אף על

מישראל: הרי אצל  צריך ללמוד כל אחד מזה
וגמילות  הצדקה כל אחד נטועה בלב מדת

אותה  לדעת שמדה זו שירש ועליו חסדים.
בירושה מאברהם אבינו, אינה רק בשביל לתת 

דברי מעדנים,  גם אם כי הכרחיים, דברים לשני
בעיותיו  לפתור גם החומרי, אלא במובן רק ולא

הנפשיות של הזולת.

הגיון בלי
למעשה, מדובר כאן בדרגת נתינה גבוהה 

בהגיון. מדובר כאן לא רק  שאינה מתחשבת
לחסר, אלא גם על הענקת  על נתינת המצטרך
שאינם חסרים לזולת כי אם מענגים  הדברים

אותו - בדוגמת הענקת ההורים לילדם.
סיפור  בתורה אחרי סיפור זה מגיע ולכן מיד

במשך  העקידה. למרות שאברהם ויצחק ישבו
גמורה  בחופשיות בארץ פלשתים, כל הזמן

עצמם  את זאת הם הרגילו וללא לחצים, בכל
מטעם ודעת - מה  למעלה חסדים להעניק

שסייע להם בעמידה בנסיון - למעלה מהשכל.
להקפיד על  יש וההוראה לכל אחד ברורה:

עמידה בדרך התורה ומצוות גם למעלה מהשכל 
והשלימה. וכך לזרז את הגאולה האמיתית

ג) (עפ״י לקוטי שיחות, כרך

 

דבר מלך

פרשת וירא

וירא

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
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

השבת לוח

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.igrot.com :האינטרנט באתר או

זלמן שיחי' לוין שלמה ר' למש'
אליהו שיחי' לוין  חתונת הת' לרגל

שתחי' שושנה עם ב"ג
גולדשטיין חיים שיחי' ר' למש'

לנחת  עד עדי בנין - בישראל נאמן בית לבנות יזכו
המשיח שליט"א מלך הרבי

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

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

תניא תהלים חומש

התמימים" "הדר כולל
שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים

שד' העצמאות 67, טל' 077-9122-770

מידי יום שיעורים
חסידות ומאמרי הלכה בגמרא,
עד 14:00 כל יום מהשעה 11:00
גם בערב 20:00 19:00 ג-ד בימי



לרבי שליט"א לא פעם זוכים הפונים
באמצעות האגרות  מלך המשיח,

לקבל במקום תשובה ומענה  קודש,
קורה שמעבר  לבקשתם, לעיתים

מקבל  והברכה, אותה לתשובה
נוסף  לסימן הפונה, הוא זוכה

ב"השגחה  של ברכה, המגיע אליו
פרטית"...

שלחה למערכת  שכזה, סיפור
הילה  "שיחת הגאולה" לאחרונה, גב'

הקוראות הקבוע  הנמנית על קהל
עדה,  הייתה לו סיפור של הגליון,

חגית: ואירע לחברתה
חב"ד  מורה בבית ספר "חגית היא

מהלידות שעברה היו  המקומי. כמה
מועד  התקרב בניתוח קיסרי, ועם
חודשים,  לפני מספר הלידה הבא,

בדרך הטבע, שאת  מאוד, היא חפצה
הלידה הזו תעבור בשלום.

מועד הלידה הגיע, והיא אושפזה 
במרכז הרפואי לקראת 

הלידה, כשהיא ממתינה 
המיוחל, תוך  לרגע

עליה  שבנתיים עברו
רבות מאוד של  שעות

אולם הלידה  צירים,
עצמה לא התקדמה כלל.

הודיעו לה  הרופאים
השעה  עד שאם לא תלד

יום ז'  של 11 בבוקר
אותה. ינתחו הם אדר,

אלי,  בצר לה, התקשרה חגית
היטב מעבודתנו  מכירה אותי היא
המשותפת, ובקשה ממני שאצטרף 

במשך  למתפללות לזירוז לידתה.
אולם  בקשר טלפוני, היינו השעות

והלידה לא  דבר לא עזר, שום
היתה  חגית כבר התקדמה כלל.

חלפה  השעה 11 כבר מאוד. מותשת
להתכונן  שעליה והרופאים הודיעו

לניתוח.
שמע את  שהיה בבית, בעלי,
עלה הרעיון  הדברים, ובמוחו

לתקוע בשופר - להמתקת הדינים 
התקיעות  את לה ולהשמיע

מכן,  הטלפון. לאחר באמצעות
לרבי שליט"א  לכתוב הצעתי לחגית,

מלך המשיח ולבקש את ברכתו 
הכרכים של האגרות  באמצעות אחד

קודש. 
נפתח  לאחר ההכנות המתאימות,

נכתב: שם כרך יב, עמ' ל"ה,
הראשונה  "בעתו קבלתי הידיעה
טובה אשר ניתוח ואח״כ הבשורה

בסדר  של זוגתו תח׳ מרת... עלה
ובהצלחה, ויהי-רצון מה׳ ית׳ רופא 

כל בשר ומפליא לעשות אשר תחזור 
לאיתנה בקרוב ומכאן ואילך אך טוב 

הימים. כל יבשר תמיד וחסד
ידוע הפירוש במאמר רז״ל כל  וכבר

בתחילתה מתעשרת  שהיא רשה שנה
שהחילוק הוא מקודם  בסופה,

התקיעות והתפילות, ולאחריהם, 
בדין  כי מקודם להם עדיין נמצאים
התקיעות והתפילות  ובמשפט וע״י

מכסא דין  פועלים אשר הקב״ה עומד
ויושב על כסא רחמים...

יומא ויומא  כל השנה הנה ובמשך
כלים להמשכת  לעשות עביד עבדיתי׳
הטוב שנפסק לו בר״ה, אשר  וקבלת
תורה ומצוות  אלה הם ענייני כלים

ואחד מהם השפעה על הזולת ובפרט 
מי שחננו ה׳ ית׳ בכשרון לחנך, שינצל 

במילואה להעמיד  כל האפשרויות
תלמידים יראי-שמים 
תורה ומקיימי  לומדי
מצוות, וזכות הרבים 

מסייעתו וממשכת רוב 
ברכה והצלחה בהנוגע 

שיחיו.  ולכל בני ביתו לו
לבשורות המחכה בברכה

טובות". 
מהתשובה  הופתענו

המדוייקת, אשר דיברה 
גם על הצלחת הניתוח שאמור 

התקיעות ומיתוק  על גם להתקיים,
וגם על עבודתה כמחנכת... הדינים

לאחר התשובה המדויקת, היא 
אולם  נרגעה והתכוננה לניתוח,

הסיפור לא הסתיים בכך.
לאחר הלידה סיפרה לי חגית את 
לקחו  "כאשר סיומו של הסיפור:

עצרה  לחדר הניתוח, במיטה אותי
לפתע את המיטה אשה לא-מוכרת, 

לי: את בוודאי מפחדת  ואמרה
קחי את הדולר הזה  וזקוקה לעזרה.
שליט"א, הניחי  המשיח מהרבי מלך
ובעזרת ה' הכל  לכרית אותו מתחת
יעבור בשלום ובשעה טובה", היא 

בנילון,  העטוף הושיטה לי דולר
אותו  עליו מופיע התאריך י"ב אדר

לאחר זמן  מתחת לכרית. הנחתי
חיילת  לידת עוד על קצר התבשרנו

קטנה וחמודה. בצבאות ה',
אותה  את לאחר מכן לאתר ניסיתי

שהעניקה לי את הדולר  אשה,
באותם רגעים לחוצים, אך לשווא, 

nפשוט שליחה משמים"... 

מלך המשיח, שליט"א הרבי של ברכה ודברי הוראות לקט
ראשון בימי לברכה" ה"דולר חלוקת במעמדי

פרנסה וכלכלהפרנסה וכלכלה
הקב"ה כשותף

מלך המשיח:  הרבי שליט"א עסק חדש אמר שפותח לאחד
כשתבטיח לו עשרה אחוזים  אולי תקח את הקב"ה כשותף.

יברך אותך.  נקי, תקבל את הקב"ה כשותף. והשי"ת רווח
שבט, ה׳תנש״א)  (כ״ו

כדבעי שמירת שבת
צריך שליט"א מלך המשיח: בעסק שלו. הרבי ברכה להצלחה אחד ביקש

הרבי  בשבת. סגור העסק  הנ"ל:  כדבעי.  שבת  שמירת שם שתהיה לדאוג
הצהרים.  שישי אחר פירושו - גם ביום שליט"א מלך המשיח: "כדבעי"

(ב׳ ניסן, ה׳תנש״א) 

הברכה לפרנסה
צדקה המשיח: יש לך קופת לפרנסה. הרבי שליט"א מלך ביקש ברכה אחד

 ? בעסק
בבית.  צדקה הנ״ל: יש לי קופת

מלך המשיח: אתה צריך שתהיה לך פרנסה גם ב"ביזנס", לא  הרבי שליט״א
חדשה  רק בבית... אז תשאיר את קופת הצדקה בביתך ותכניס קופת צדקה

קופת צדקה.  בתוך אותה זה ב"ביזנס", ותכניס דולר
ה׳תנש״א) סיון, (כ׳

ומפרנס זן הקב"ה
מלך המשיח:  הרבי שליט"א עבר אחד ואמר שלאברכים מאנ"ש אין פרנסה.
אומר  איינגרטדטע זאך). הקב"ה זן ומפרנס אותם ואתה (אן בלבד דמיון זהו

פרנסה?!  שאין להם
ה׳תנש״א) סיון, (כ״ז

בפרנסה הצלחה
המשיח: הוא בפרנסה. הרבי שליט"א מלך ביקש עבור בנו שיצליח אחד

תאוה זו.  גם כסף? שהקב"ה ימלא רוצה הרבה
כסלו ה׳תנש״א)  (ח׳

לטובה יביאו השינויים
להגדיל את בתי  שליט"א מלך המשיח האם שאל את הרבי יהודי מברזיל
הזמן המתאים, בשל  זה מלך המשיח: כן. הרבי שליט"א שלו בברזיל. העסק
שם, התקוה היא שהשינויים שם יועילו  ובשל השינויים בשלטון המהפכה

הפרנסה.  להטבת מצב
להגדיל?  הנ״ל: אז כדאי

לפי השערתי  שליט״א מלך המשיח: תגדיל. אמנם יש שם שינויים, אבל הרבי
השינויים יביאו רק לטובה בעניני פרנסה. 

אלול ה׳תנש״א)  (ח׳
נוסע לבנגלה-דש לעניני מסחר.  אחד אמר שהוא

הרי יש שם 'בלגן' שלם. הרבי שליט״א מלך המשיח:
נורא. כך כל לא הנ״ל: הודיעו לי משם שזה

רבה,  בהצלחה הנסיעה  שתהיה  אופן,  בכל  המשיח: מלך  שליט״א  הרבי
- יש שם  לתת לשליח שם נוסף: ושתהיה באופן חוקי ובאופן טוב. דולר

מישהו שמתעסק בעניני חב"ד, תן לו את זה.
(כ׳ סיון, ה׳תנש״א) 

הספר ״זורע צדקות מצמיח ישועות״ מתוך

עכשיו נפלאות ישועות מצמיח - צדקות זורע

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי חשוון  פרק ליום
וסוכה ולולב.. שופר הל'

ד. פרק
ה. פרק

ו. פרק

פרק ז.

ח. פרק

בפרקים  שקלים.. הל'
פרק א. אלו.

פרק ב.

ה-ז. פרק המוקדשין. פסולי הלכות

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק

אלו.  בפרקים הכפורים.. יום עבודת הלכות
פרק א-ג.

אלו. פרק א. בפרקים מעילה.. הלכות ד-ה. פרק
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הניתוח... לחדר בדרך

תבים למלך המשיח המשיחכו כותבים למלך
ליין! עכשיו - און

באתר:
www.igrot.com 

בעברית, רוסית, אנגלית!

ב"רגש מבחינים ה"מחבלים" שגם ומכיון
אם זה, בראותם שמהססים נחיתות"

הרי - וכו') התיעצויות לערוך (כדי לאו אם להתקדם
רוחם... את מחזקת גופא זו עובדה

חיי שרה תשמ"ג) (ש"פ

6132 צפת ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

רוח המחבלים את מחזקים

בחלוקת הדולרים

המשיח מלך



ראשון יום
הקרוב!

בימינו הנבואה על לדעת יכול אחד כל

לגייס את כל הכוחות
בכמה תקופות מוכרח היה גיוס כל כוחות  ואם

ומצותיה  התורה על בני ישראל לשמירה ולהגנה
- סוד קיומו של עם ישראל - בתקופתנו לא כל 

ונסיון,  עולם ותקופת משבר שכן, תקופת הרת
עמנו ישראל.  של מהנסיונות הכי גדולים,

העשירים ביכולת ואפשריות, אשר מתאים  ואלו
אחריותם גדולה פי כמה וכמה, חובתם חוב  גם לזה

במילואן  קדוש וגם זכותם לנצל את האפשרויות
להגן על הקדוש לעם ישראל היא תורתנו הנצחית 

ומצוותיה, 
הארץ אשר עיני ה'  בפלטין של מלך היא ובפרט

שנה.  אחרית השנה ועד מרשית זה אלוקיך

וכיון שהועמס תפקיד זה בודאי ניתנו מראש כל 
הנדרשים למילוי התפקיד במילואו, אלא  הענינים

שרצון הבורא הוא שיהיה זה בבחירה - ובחרת 
(מאגרת ד׳רכו)בחיים.

לשאול מי את לך יש
לפני פתרון  במבוכה או עומד כשרואה איש נמצא

אלמן ח"ו  לא אומר לו: חיים עיקרית, שאלת
ישראל. יש לך את מי לשאול. - ולא עוד אלא 

אליו לחקור ולדרוש  שמיודעו יבוא עד שאינו מחכה
אינו יודע גם מה זה  כיון שעל-פי רוב אם יש רבי,
ומסביר לו שאין לו להשען  רבי, אלא שהולך אליו

ולא על  השדכן על עצמו ולא כלל לא על בינת
הרופא . . יש לו דרך ודאית לפתור את ספיקותיו.

(מאגרת תמה) .

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

הרבי שליט"א מלך המשיח,  של נושא נבואותיו
היום בבימות שונות. בשיחתו  עד נידון כבר

פרשת שופטים ה'תנש"א,  המפורסמת משבת
אנשי  נאמרה בין השאר, ההוראה לפרסם לכל

הדור על הנביא המורה הוראות ועצות לכל 
האנשים, הן ההוראות פרטיות והן כלליות, עד 

משיח בא". זה ש"הנה לנבואה העיקרית
העיקרית לר'  שיחה זו הייתה למעשה הדחיפה

מנהל עסק לצילום בבאר-שבע,  שלום קרויטורו,
הכרס  עב להוציא לאור, בימים אלו, את ספרו

אוצר מקורות  - תחת השם "נבואה בימינו
בימינו". וביאורים בענין מציאות הנבואה

ביום אחד הגיע ר' שלום, להוציא ספר  לא
ניתן היה לא שנים, לפני מספר עד שכזה.

לחסידות חב"ד,  הקשר המיוחד שלו על להצביע
אותו לאורח החיים  הביאו תהפוכות חייו אך

כיום. אותו הוא מנהל החסידי

נביא בישראל יש
ישראלית רגילה. למרות  "נולדתי למשפחה
בבית-ספר דתי ולמרות  שבילדותי למדתי

זאת לא  לשיעורי התנ"ך, בכל משיכתי העצמית
יותר. מאוחר חיי באורח ניכר הדבר

במשך השנים שמעתי מקרובי משפחתי 
מספר מופתים מנבואותיו  יורק, המתגוררים בניו

הרבי שליט"א מלך המשיח. של המדהימות
הדבר יתר  באותם ימים, אמנם לא עניין אותי

אצלי. נקלטו המידה, אך הדברים על
ז"ל, מספר שנים, בעקבות פטירת אבי לפני

תורה ומצוות. לצערי  יותר לשמירת התקרבתי
עדיין לא הגעתי לחיים חסידיים,  באותם ימים

בעת שלמדנו בספר הרמב"ם על  הימים אך באחד
שהדברים  בפני הרב ונבואותיו, הקשיתי הנביא

המשיח, אך הוא  לרבי שליט"א מלך תואמים
ניסה להתחמק ממתן תשובה ברורה באמתלאות 

שונות, אותן לא קניתי בהכירותי מכבר את 
הברורות. ונבואותיו סיפורי הנפלאות

מעמיק לימוד
וב"ה  עולם החסידות את הזמן גיליתי במשך
הרבי  של התחלתי לשקוד בלימוד שיחותיו

שליט"א מלך המשיח.
קבוע ב"דבר  שבועי ללימוד עם הזמן, הגעתי גם
שיחת  את במסגרת זו למדתי לראשונה מלכות"
פרשת שופטים תנש"א, הנ"ל, והופתעתי לקרוא 

לבן" בבהירות. את הדברים "שחור על גבי
הדברים ניקרו במוחי ולא נתנו לי מנוח. במספר 

שוחחתי על כך עם המשתתפים,  התוועדויות
מקום לפעול בתחום  יש אך הרגשתי שעדיין

ההסברה בנושא.
השתתפתי בכינוס כ"ח  מספר חודשים, לפני

מדבר  בן-ציון גגולה ניסן, שם שמעתי את הת'
הדרך  שהוא מרחיב כי זוהי על הענין, תוך

הדור את כל  כיום להסביר לכל אנשי הישירה
הרבי מלך המשיח שליט"א. של ענינו

עימו  לאחר מכן שוחחתי באחת. "נדלקתי"
הספר  את להפיק נולד הרעיון ארוכות וכך

מתוך האוצר העצום של  הינו צילומים שלמעשה
העוסקים בנושא. הספרים

צילומים מהספרים
ישנם מספר רבנים,  כי לראשונה, לי מפיו נודע

נאמר  ההלכה בנושא זה" עליו ש"שכחו את
בספר החדש,  הדת". שהוא "מיסודי ברמב"ם

מהתורה, דרך  הנבואה, החל אני מביא את נושא
לרמב"ם, פוסקי  המקורות ועד בשלל דברי חז"ל
החסידות השונים  וספרי ההלכות לאורך הדורות

אליו  בצורה העונה, גם על השאלות שהופנו
מהרבנים.

לומדים את  כאשר
המקורות המפורשים 

ממילא  בנושא זה, אזי
מתבטלות כל השאלות 

והקושיות. העולה 
מסיכום כל הדברים הוא 
הרבי  על ברורה הצבעה

מלך המשיח שליט"א כנביא דורנו.
לצד כל צילום מופיעה כותרת כמעין סיכום. 

ניתן להשיג גם דיסק, המכיל את  כי יצויין
בציבור רחב  הצילומים, על מנת ללמדם

באמצעות מסכים שיקרינו את ציטוטי הספרים.
רכה, מכילה  בכריכה הראשונית המהדורה

לאור  עמודים. בימים אלו יוצא מאתים וחמישים
בהסכמות  בעז"ה הספר בכריכה רגילה ותעוטר

ובוודאי יזרז את הגאולה  רבנים מכובדים
לפרטים: 054-9963-184. והשלימה. האמיתית

ר׳ שלום קרויטורו

הספר החדש


