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שבת זו מצויינת בהתוועדויות מיוחדות לרגל יום כ' חשוון, 
יום הולדתו של הרבי הרש"ב )רבי שלום דובער, האדמו"ר 
שנה  וששים  מאה  ימלאו  זו  בשנה  חב"ד(.  של  החמישי 

להתבונן  הראוי  ומן  להולדתו 
הכבירות  בפעולותיו  מעט 
הוראות  מהן  להפיק  מנת  על 

המתאימות לכל אחד ואחד.

מתארים  בהם  הכינויים  אחד 
של  "הרמב"ם  הוא  דמותו  את 
הפוסק  כמו  החסידות".  תורת 
להמונים  שהביא  המפורסם 
את כל פסקי התורה שבעל פה 
מסודרת,  בצורה  אותם  וערך 
כך הביא הרבי הרש"ב את עניני 
תורת החסידות בצורה מסודרת 
כשישנם  בהירה,  והסברה 
ביאר  אותם  מסוימים  נושאים 
ואפילו  חודשים  שבועות,  משך 
החסידות  במאמרי  שנים  מספר 
בכך  ומועד.  שבת  מידי  שאמר 

פתח בעבור דורות של חסידים ומבקשי תורת ה' את הדרך 
טעימה  לעולם  נותנת  שכידוע  זו,  תורת  ולמידת  להבנת 

מתורתו של משיח.

פס יצור למסירות נפש
הרבי הרש"ב לא הסתפק בכך, ולצד לימוד החסידות הקים 
אלפי  עשרות  מונה  שכיום  תמימים',  'תומכי  ישיבת  את 

תלמידים במאות סניפים בכל העולם.

בדברים שאמר בתקופת יסוד הישיבה, הסביר כי תפקידם 
של אלו המתחנכים בין כותלי ישיבה חדשה זו )הנקראים 
'תמימים'(, היא לגדול ולהיות דמויות שיעמדו בתוקף כנגד 
ואכן,  והמצוות.  התורה  משמירת  ומעכבים  המונעים  כל 
זמן לא רב לאחר מכן, היו 
שיצאו  ה'תמימים'  אלו 
רגיל  בלתי  ובתוקף  בעוז 
רבותינו  של  בהדרכתם   -

נשיאנו - כדי להמשיך את החיים היהודיים, כנגד תנועות 
כפירה שונות שקמו בתוך העם ומחוצה לו, ועד לעמידתם 

המפורסמת בתוקף כנגד פגעי השלטון הקומוניסטי..

תפקידם של התמימים כעומדים 
אנו,  לימינו  עד  נמשך  בתוקף 
הוא  עיקר תפקדים  אלא שכעת 
הפצת  של  והרחבה  בשמירה 
העולם  לכל  הגאולה,  בשורת 
זאת  עושים  שהם  כפי  כולו, 
בין  הנעשים  פעולותיהם  בשלל 

סדרי לימודי הישיבה.

כל אחד יכול
פעולה נוספת שהתחיל בה הרבי 
הרש"ב, ותוצאותיה מורגשות עד 
עצם היום הזה בכל פינה בעולם, 
היא יסוד רעיון השליחות. הרבי 
הרש"ב יזם אז לראשונה שליחת 
ואברכים  מהישיבה  תלמידים 
ממלאים  כשהשלוחים  רוחני,  לחיזוק  הזקוקות  לקהילות 
בהם  במדינות  ומוהלים  שוחטים  כרבנים,  קודש  תפקידי 

היה מחסור באלו.

וזה שלאחריו, התפתח ביותר רעיון השלוחים  בדור הבא 
הרבי  ע"י  שאת  ביתר  מכן  ולאחר  הריי"צ  הרבי  בנו  ע"י 
שליט"א מלך המשיח, כאשר כיום בכל מקום בעולם ניתן 
למצוא את אותם שלוחים מפורסמים, בוגרי ישיבת תומכי 
תמימים, הניצבים גם כיום בחזית העשיה היהודית ומכינים 

את עירם לקבלת פני משיח צדקנו.

יום  לרגל  ההתועדויות  מתקיימות  כאמור  בה  זו,  בשבת 
הולדתו של הרבי הרש"ב, זו ההזדמנות של כל אחד ואחת  
מסלול  את  עשה  שלא  מי  גם  היהודי.  ללגיון  להצטרף 
סביבתו  כל  על  שהאחריות  הרי  הישיבה,  בתוך  הלימוד 
היהדות  אור  את  בה  להפיץ  נדרש  והוא  עליו,  מוטלת 
והחסידות, ובמיוחד - להכין את מקומו לקבלת פני הרבי 
שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף 

ומיד ממ"ש.
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כינוס ברוכים הבאים ארצי
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, 
יתקיים כמידי שנה, הכינוס הארצי לקבלת 
תתקיים  השנה  מ-770.  השבים  פני 
באתר  שיועבר  בשידור  ההתוועדות 
'הגאולה', ביום ראשון הקרוב בשעה 20:00 
בערב. בתכנית: פורקים את החבילות, 160 
הוא  המעשה  הרש"ב,  הרבי  להולדת  שנה 

העיקר. ברוב שירה וזמרה. 

מסכות משיח
מסכות  ו-770  ברוקלין  את  שכבשו  אחרי 
לישראל  מגיעות  המפורסמות  המשיח 
ש"ח,   20 ליחידה  מחיר  מצומצמת.  בכמות 
הארץ.  רחבי  בכל  יח'   5 מעל  חינם  משלוח 
)וואטסאפ(:  להזמנות  ונעים.  עמיד  בד 

13478506885+ כל הקודם זוכה.

לגלות את המשיח
ב'מרכז לעודד' שבבואנוס איירס ארגנטינה, 
עם  שייכות  תהיה  יהודי  שלכל  דואגים 
מלך  מליובאוויטש  הרבי  של  שיחותיו 
שפה  הדובר  לזה  גם  שליט"א,  המשיח 
'לגלות  לספרדית.  בתרגום  והפעם  אחרת, 
הרבי  של  מתורתו  ליקוט   - המשיח'  את 
פרשיות  סדר  לפי  המשיח  מלך  שליט"א 
וברורה  קלילה  בשפה  מתורגמים  השבוע 
הספר:  והשגת  נוספים  לפרטים  בספרדית. 

.+5491131778756

הרמב"ם של תורת החסידות
תמונת דמותו של הרבי הרש"ב מייסד ישיבת 

'תומכי תמימים' ליובאוויטש

בתוקף חסידי
מאז ועד היום

ביום הולדתו של הרבי הרש"ב, זו ההזדמנות ללמוד מפעולותיו הכבירות. כל אחד ואחת יכולים לפעול 
בסביבתם להפיץ את אור היהדות והחסידות ולהכין את מקומם לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח



רעיון שבועי מתורתו של משיח
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מעשית  הוראה  להפיק  יש  בתורה  סיפור  שמכל  ידוע 
לכל יהודי בעבודת ה' בחיי היום יום, לפי זה יש לשאול 
הנעלה  הגילוי  אודות  פרשתנו  בתחילת  המסופר  על 
אליו זוכה אברהם אבינו לאחר שקיים את מצוות מילה 

- "וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל".

יום ההולדת  ובהקדים סיפור: השבת, כ' מרחשוון, חל 
של כבוד קדושת הרבי הרש"ב מליובאוויטש )רבי שלום 

דובער, הרבי החמישי בשושלת נשיאי חב"ד(.

בילדותו, נכנס הרבי הרש"ב אל סבו הרבי ה"צמח צדק" 
בבכי ושאלו "מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו 
אינו נראה?". ענה לו הרבי ה"צמח צדק": "כאשר יהודי 
צדיק מחליט בגיל 99 שנים למול את עצמו, ראוי שה' 

יראה אליו".

סיפור זה מוביל למסקנה שההתגלות של ה' לא שייכת 
לכל אחד, אלא רק לצדיקים מיוחדים כמו אברהם אבינו 
שהחליט למול את עצמו בגיל תשעים ותשע שנים. ואם 
כל  יכול  הוראה  או  לימוד  איזה   – השאלה  נשאלת  כן 

אחד ואחד ללמוד מפרשת השבוע?

שני הקטבים של מצוות מילה
כדי להבין זאת יש להקדים ולהסביר אודות המיוחדות 
של מצוות המילה: מצוות "ברית מילה" משלבת בתוכה 
שתי ניגודים מן הקצה אל הקצה, מצד אחד זו המצווה 
מצוות  מכל  למעלה  והיא  ביותר  והנעלית  החשובה 
התורה )על כל המצוות כרת הקב"ה שלוש בריתות עם 
בני ישראל, ועל מצוות מילה כרת הקב"ה שלוש עשרה 
)!( בריתות(, ומצד שני היא המצווה שיורדת הכי למטה, 

עד שהיא חודרת בגופו של היהודי ממש.

שילוב זה )דרגה גבוהה ונעלית שיורדת ומתלבשת בגוף 
האדם( הוא הוא התכלית של הבריאה לממש ולמלאות 
את רצון ה' ש"נתאווה להיות לו יתברך דירה בעולמות 
ככל   – זה  את  זה  יוצרים  הדברים  ושני  התחתונים", 
שמחדירים גילוי אלוקות למטה בעולם הזה, כך הגילוי 

שנמשך מלמעלה גבוה יותר.

הכל קיים אצלך
כל  קיים אצל  הגילוי המיוחד שנמשך במצוות המילה 
יהודי ויהודי שנכנס בבריתו של אברהם אבינו, ואפילו 
אצל תינוק קטן יש את הגילוי הנעלה ממש כמו שהיה 

אצל אברהם אבינו, כי לכל אחד מישראל יש חלק אלוקי 
בתוכו – חלק מהקב"ה ממש. אלא שאברהם אבינו זכה 

גם לראות את הגילוי בפועל.

הרבי  סבו  אל  הרש"ב  הרבי  של  השאלה  הייתה  זו 
ה"צמח צדק": מדוע הקב"ה לא נגלה אלינו כפי שנגלה 
את  לראות  נזכה  אנחנו  שגם  באופן  אבינו,  אברהם  אל 
צדיק  שיהודי  צדק"  ה"צמח  לו  השיב  זה  ועל  הגילוי? 

מחליט בגיל 99 שנים למול את עצמו הוא ראוי לכך.

אלוקים מתגלה אליך! 
מסיפור  יהודי  כל  שלומד  ההוראה  מהי  מובן  כעת 
לומד  יהודי  כאשר  לאברהם:  הקב"ה  של  ההתגלות 
"וירא אליו ה'" הוא צריך לדעת שהכוונה היא  בתורה 
ועצם הידיעה שה'  בן של אברהם אבינו.  אליו בהיותו 
את  לראות  לזכות  תשוקה  בו  מעוררת  אליו  מתגלה 
האמיתית  בגאולה  שיהיה  כפי   – ממש  בפועל  הגילוי 
להיות  צריכה  ופעולה שלו  כל פעולה  ולכן  והשלימה, 

בהתאם למצב של גאולה.

המניעות  כל  כבר  שהוסרו  שמכיוון  הוא,  והעיקר 
משיח  של  ההתגלות  את  כבר  יש  לגאולה,  והעיכובים 
בעולם בפשטות וכעת נותר רק לקבל את פניו בפועל 
ממש, על ידי שכל הפעולות של יהודי חדורות בענייני 

משיח וגאולה.

והעיקר הוא שהכל יהיה בגילוי בפועל ממש, ועד שכל 
אחד "מראה באצבעו ואומר זה" הנה זה המלך המשיח 

בא, תיכף ומייד ממש. 

)ע"פ דבר מלכות פ' וירא ה'תשנ"ב(

האם אנו יכולים לראות את הקב"ה? 

יש משיח בדורנו
של  מציאותו  שקיימת  המבואר  על  נוסף 
ואחד  אחד  שבכל  משיח  בניצוץ  משיח 
משיח  של  מציאותו  גם  קיימת  מישראל, 
שבכל  כידוע  הכללית(,  )יחידה  כפשוטו 
שהוא  יהודה  מזרע  אחד  נולד  ודור  דור 
ראוי להיות משיח לישראל.  ועל פי הודעת 
דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  קדושת  כבוד 
משיח שבדורנו שכבר נסתיימו ונשלמו כל 
לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה  ענייני 
פני משיח צדקנו, הרי בימינו אלו נתבטלו 
כל המניעות והעיכובים, וכיון שכן, ישנה 
צריכים  ועכשיו  משיח,  של  ההתגלות  גם 

רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!

)שיחת שבת פרשת וירא תשנ"ב - מוגה(

יוקח נא מעט מים )וירא יח, ד( 
את  גואל  אני  בלשון  בו  "יקח"  אמר הקב"ה, אתה אמרת 
ז(, הרי  ו,  לי לעם" )שמות  "ולקחתי אתכם  בניך שנאמר: 
בעולם-הזה, בעוה"ב מנין? שנאמר: "ולקחתי אתכם אחד 

מעיר" )ירמיהו ג, יד(.

)ילקוט שמעוני(  

ותצחק שרה . . היפלא מה' דבר )וירא יח, יב( 
ידוע לכל, כי כל תיבה ותיבה מתורתנו הקדושה קדושתה 
הוא  ברוך  וספורות מהקדוש  מנויות  וכולן  גדולה למאד, 
נותן התורה, ועל כן לכאורה יפלא, למה האריכה התורה 
לומר  אמנו,  שרה  של  בגנותה  ולספר  זה,  בספור  כך  כל 
שהיתה מקטני אמנה ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל 
אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם  עם  הקב"ה  של  הויכוח 

להבין הדבר  והוא אמר שצחקה, מאד קשה  שלא צחקה 
עד  זו,  בפרשה  נרמז  גדול  ענין  בודאי  ואמרתי  כפשוטו. 
עיני לבאר הענין הזה. מעשה אבות סימן  ה' את  שהאיר 
לבנים, וכל מה שאירע לאבותינו אירע לנו. ועל כן לעניות 
דעתי גם מאורע זה סימן לנו, ומרמז על עיקבתא דמשיחא, 
ביאת  ידי  על  בעולם  ה'  כבוד  שיגיע העת שיתגלה  בזמן 
משיח צדקנו, בוודאי ימצאו אנשים מגדולי ישראל, שיהיו 
ישראל שיתחזקו  להמון  ויזרזו  הנביאים מלפנים,  במקום 
באמונה וישובו בתשובה, וגם יעוררו את העם להכין עצמם 
בתורה ומעשים טובים לביאת משיח צדקנו. ומרמזת לנו 
תורתנו הקדושה, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטני אמנה, 
שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות מצרים 
שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה", 
להקב"ה  שיהיה  הקדושה  בתורתנו  לרמז  לנו  בא  זה  על 

תרעומות עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
  )חפץ חיים(

עצם הידיעה שה' מתגלה 
אליו מעוררת בו תשוקה 
לזכות לראות את הגילוי 

בפועל ממש - כפי שיהיה 
בגאולה האמיתית והשלימה

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון חורף    ירושלים 

16:28   16:28   16:14  16:24  16:10   הדלקת נרות 
17:27   17:26   17:22  17:24   17:23   יציאת השבת  

הפטרה: ואשה אחת - ותשא את בנה ותצא )מלכים-ב ד, א - לז(



נפלאות עכשיו    משיח פרידמןהראש והממשלה

ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

   מענדי ליפש

   י"ט - כ"ה חשווןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

למצות את הדין עם המחבליםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' כלאים פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-י. הל' מתנות עניים . . פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.

הל' תרומות בפרקים אלו . . פרק א-ג.

הל' שבת פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.

ת.ד. 6132 צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

הניתוח ש)לא( הצליח לעסוק בעיקר - 
ביהדות העם והארץ 

הבית" למעמד  הר  "נאמני  תנועת  יו"ר  סלומון  גרשון  מר  כשהגיע 
חלוקת הדולרים ביום ראשון כ"א מרחשוון תש"נ והציג את עצמו, 
אמר לו הרבי מלך המשיח שליט"א: "בשורות טובות, הצלחה רבה". 

מר סלומון סיפר על המצב החמור שבו נמצא הר הבית, שהערבים 
מחללים אותו והורסים את שרידי בית המקדש וכו'. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: "לצערי הגדול ובעוונותינו הרבים 
אין זה חדש, אלא במשך כל הארבעים שנה האחרונים, והאשמה של 

היהודים שהם מביטים על זה בקלות ראש". 

מר סלומון: זו חולשה של עם ישראל. 

- "איני יודע אם זה חולשה או היסח הדעת, אבל בכל אופן עסוקים 
של  להיהדות   – עיקריים  דברים  לא  אבל   – חשובים  בדברים  בודאי 
זה  אין  אופן,  בכל  היהודים.  )ישראל(  ארץ  של  והיהדות  היהודי  עם 
 – אדרבה  אם  כי  ישראל,  לבני  בנוגע  רצוי  בלתי  משהו  לדבר  הזמן 
ללמד עליהם זכות. ועיקר הזכות היא בזה שיוסיפו עוד יותר בלימוד 

התורה ובקיום המצוות". 

- מצד שני, צריכים להוציא "קול קורא" שעם ישראל לא יתן לערבים 
לעשות את החילול הנורא הזה. 

- "אין כל צורך בעוד 'קול קורא'ס'. ישנם רבים 'קול קורא'ס', והצער 
הוא שיש אנשים שאומרים שכשכותבים 'קול קורא' ויש נאום נלהב, 

אזי הרי זה כבר די, ויש להתעסק במשהו חשוב אחר". 

על  בפרטיות  לו  ולמסור  איתו  להיפגש  אוכל  אם  לרבי  אודה   -
המתרחש. 

אוסיף  ואם  לך,  אמרתי  כבר  והעיקר  עמך,  נפגשתי  "כבר  )בחיוך(:   -
כיון  כך,  כל  חשוב  זה  אין  שאמרתי  שמה  מדגיש  זה  הרי  משהו, 
שזקוקים לדבר על דבר משהו בחשאי, כשכל הענינים יש לדבר דוקא 
בקול רם וב'קול קורא' גדול, אבל לא 'קול קורא' כתוב, כי אם 'קול 
"זה  באומרו:  נוסף  דולר  לו  ונתן  רבים",  במעשים  שמתבטא  קורא' 
פנים באופן סמלי, במה שאתה תוסיף בכל  כל  השתתפותי שלי, על 

ענינים של יהדות. בשורות טובות".

- תודה רבה. שנזכה לגאולה השלימה. 

- "אמן, בקרוב ממש. בשורות טובות".

מתוך הספר "דברי משיח" תש"נ, חלק א'(.  .)התמליל לעיל, כמו גם התמליל שהובא במדור זה בשבוע שעבר - 

זה כבר משך זמן שה"מוסד" מסר את שמותיהם של ה"מחבלים", 
ומה  הם  מי  שיודעים  ולמרות  שלהם,  ה"דרכונים"  מספרי  את 
החוזה  על  שחתמו  מכיון  דבר,  להם  לעשות  מפחדים   - מעשיהם 

האומלל ד"קעמפ-דייוויד".
)תענית אסתר תשמ"ג - בלתי מוגה(

שמיר,  רחביה  לנו  מספר  הבא  הסיפור  את 
יהודי יקר שמתגורר באחד היישובים באזור 
השרון. עדיין לא שומר תורה ומצוות באופן 
חב"ד  בבית  קבע  דרך  מתפלל  אבל  מלא 
בלימוד  ליום  מיום  ומתקדם  מגוריו  במקום 

החסידות ובקיום המצוות:

אשתי   ,)2020 )ספטמבר  כחודשיים  לפני 
אף-אוזן- במחלקת  מורכב  ניתוח  עברה 
תקווה.  בפתח  בילינסון  החולים  בבית  גרון 
מטרת הניתוח הייתה לפתור בעיה של דום 
נשימה בשינה. דום נשימה בשינה, הוא מצב 
הפסקות  של  אירועים  מספר  מתרחשים  בו 
שנגרמות  השינה,  במהלך  בנשימה  קצרות 
בסיס  של  צר  אנטומי  ממבנה  כלל  בדרך 
הגרון.  שרירי  ומרפיון  והחיך,  הלוע  הלשון, 
מעל  ומתרחשות  מתרבות  אלו  כשהפסקות 
)ח"ו(  לפגיעה  חשש  ישנו  מסוים,  מספר 

במערכות קריטיות בגוף.

הייתה  ההפסקות  כמות  אשתי  ואצל  מאחר 
גבוהה, היה ברור שיש צורך לפתור את  די 
הוחלט  הרופאים  בהמלצת  בהקדם.  הבעיה 
לבצע ניתוח. הניתוח המדובר נחשב לניתוח 
במספר  חיתוך  ביצוע  המצריך  מורכב,  די 
עינבל  חיך,  הלשון,  בסיס  רגישים:  אזורים 
בסבל  מלווה  זה  ניתוח  כן,  כמו  ושקדים. 
של כאבים עזים לכל אורך תקופת השיקום 

הארוכה.

שליט"א  לרבי  כתבתי  הניתוח,  לפני  יום 
הקודש  באגרות  מליובאוויטש מלך המשיח 
)באמצעות האתר igrot.com( את הבקשה 
אשתי  את  שיברך  מכבודו  "בבקשה  הבאה: 
מחר  והניתוח  גדול  נס  לה  שיהיה  היקרה, 
יהיה הרבה יותר קל מהמשוער, באופן בלתי 
החלמה  עם  כאבים,  מאוד  מעט  עם  צפוי, 
הנשימה  הפסקת  לבעיית  ופתרון  מהירה 
מבטיח  שאני  במכתב  גם  ציינתי  בשינה". 

לפרסם את הסיפור במידה ויתרחש לנו נס.

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  תשובתו 
סג.  עמוד  יז  כרך  קודש  באגרות  התקבלה 
הופיעו  ובתוכו  ברפואה,  כולו עסק  המכתב 
שיהיה  יעזור  יתברך  "וה'  הבאות:  המילים 
בזה  טובות  בשורות  לבשר  ויוכל  בהצלחה 
"ה'  הופיע:  הדף  ובהמשך  ממש",  בקרוב 
לעשות  ומפליא  בשר  כל  הרופא  הוא  יתברך 
האמיתי, והרופאים אינם אלא שלוחים שלו..."

לקבל כזה מסר מהרבי שליט"א מלך המשיח 
לפני ניתוח כה מורכב וכואב, הייתה עובדה 
מפלס  את  משמעותי  באופן  לנו  שהורידה 

החרדה!

לבקר  רופאים  מספר  הגיעו  הניתוח  בבוקר 
את אשתי ולהכין אותנו לקראת הצפוי לנו. 

אותו  על  ושוב  שוב  חזרו  כולם  הרופאים 
משפט: "זה הניתוח הכי כואב שיש במחלקת 
אף-אוזן-גרון, תהיו מוכנים". אפשר להתפלץ 

מפחד, אלמלא המסר המרגיע מאמש...

האשפוז שלאחר הניתוח נמשך מספר ימים, 
אשר במהלכם אנו ממתינים בחרדה לקראת 
הגל הגדול של התקפי הכאב העצומים אשר 
לשמחתנו  הרף.  ללא  אליהם  אותם  הכינו 
הגיעו  לא  פשוט  העצומים  הכאבים  הרבה 
כלל! מעבר לכאבים קלים שלאחר ניתוח, לא 

היה זכר לאותו צונאמי של כאבים שהוזכר.

ידי  על  נערך  שהניתוח  שלמרות  הסתבר 
המנתחים  אחד  שהוא  ב.  גדעון  פרופסור 
המומחים ביותר בארץ בתחום של אף-אוזן-
למעלה  של  עצום  ניסיון  כשמאחוריו  גרון, 
למרות   – הזה  מהסוג  בניתוחים  שנה  מ-20 
לראשונה  הכלל,  מן  יוצא  באופן  זאת, 
הרופא  הצליח  לא  הרב,  ניסיונו  שנות  בכל 
מה  הלשון.  מבסיס  חלק  לכרות  המומחה 
שחסך את הכאבים העצומים הנלווים לניתוח 
נמנע  גם  כלל.  יגיעו  שלא  וגרם  זה  מסוג 
האברים  אחד  בכריתת  שכרוך  גדול  סיכון 
הכי רגישים בגוף – הלשון, והחשוב ביותר: 
למרות זאת הניתוח הצליח ומספר הפסקות 
הנשימה בשינה פחת באופן מאוד משמעותי!

בזכות  ניסים  שרשרת  לנו  הייתה  ספק  ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח!  .ללא 

רחביה שמיר

"בבקשה מכבודו 
שיברך את אשתי 

היקרה, שיהיה לה נס 
גדול והניתוח מחר 

יהיה הרבה יותר קל 
מהמשוער, באופן 

בלתי צפוי"

"כל הענינים יש לדבר דוקא בקול 
רם וב'קול קורא' גדול, אבל לא 'קול 

קורא' כתוב - כי אם 'קול קורא' 
שמתבטא במעשים רבים" 

•    ממשיכים להוסיף בתפילות ומעשים טובים לזכות ולרפואת שמשון בן חנה והן א-ל כביר לא ימאס, וישלח לו רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל הזקוקים לכך    •



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד

modaot@sichathageula.com  053.489.5082 :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

הרבי  של  הגאולה  בשורת  להתפרסם  שהחלה  מאז 
של  שינויים  בעולם  ניכרים  המשיח,  מלך  שליט"א 
העולם  שעובר  העמוק  התהליך  על  המצביעים  ממש, 
כהכנה לגאולה. רבים יוכלו להצביע על מגמות חיוביות 
שרוב  בעובדה  בהתחשב  אך  לכך,  בקשר  ישראל  בעם 
גויים, בוודאי שגם בקרב עמים  אוכלוסיית העולם הם 
כך  על  המצביעים  גאולה  תהליכי  למצוא  ניתן  אחרים 

שאנו נמצאים בימות המשיח.

אחד המקומות בה ניכרת תופעה שכזו בהיקף נרחב היא 
מדינת ברזיל. בשטחה הענק קיימות קהילות רבות של 
גויים – רבים מהם נוצרים לשעבר – המאגדות אלפים 
המצוות  שבע  את  לשמור  עצמם  על  שקיבלו  רבים 
שניתנו לבני נח. הרב יעקב גרנשטט מהעיר פאולו שותף 
המתרחשת  הגדולה  למהפכה  שנים  כעשר  במשך  כבר 

בתחום זה.

מקבלים את מלכות המשיח
הרבי  בשליחות  כאן  נמצאים  אנחנו  שנים   25 "במשך 
שליט"א מלך המשיח", אומר הרב גרנשטט. "נכון להיום 
כן  תלמידים,  כ100  שלנו  הלימוד  במוסדות  מתחנכים 
ירבו. יחד עם זאת, בשנת תשע"ב )2012( כאשר הבחנו 
המקומית  האוכלוסיה  בקרב  שיש  הגדולה  בנכונות 
החלנו  לפיהן,  ולחיות  נח  בני  מצוות  שבע  את  לאמץ 

לפעול גם בתחום זה ובהצלחה רבה".

אחת הפעולות הראשונות שנעשו היא ניסוח 'הצהרה', 
עליה חותמים גויים המעוניינים להיקרא בני נח ולקיים 
את שבע המצוות מפני רצון ה'. נכון להיום ישנם אלפים 
והצטרפו  המצוות,  שבע  קבלת  הצהרת  על  שחתמו 
התחלת  יום  לקראת  לכך,  בדומה  נח.  בני  לקהילת 
הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח י' שבט, יצא 
קבלת  על  נח  בני  של  החתמה  במבצע  גרנשטט  הרב 

מלכות המשיח. גם לכך היתה היענות רבה כאשר כ-700 
ובטופס החתמה  חב"ד,  בבית  זה  טופס  על  חתמו  איש 

ייעודי ברשת.

מבינים את ייעודם
בבית  שבועיים  מפגשים  כוללת  נח  בני  עם  הפעילות 
שיעורים  וכן  משתתפים,  עשרות  בנוכחות  חב"ד 
שבועיים הנמסרים דרך האינטרנט. בנוסף לכך קיימות 
בהן  מגורים,  אזורי  לפי  המחולקות  וואטסאפ  קבוצות 

נשלחים מידי יום קטעי לימוד רלוונטיים, מתוך חלקי 
התורה אותם מותר לגויים ללמוד.

כיצד באופן קבוע בכל שבוע מגיעים  "מדהים לראות 
בני  לקהילת  להצטרף  המבקשים  חדשים  משתתפים 
המפגשים  שבמהלך  "כמובן  גרנשטט.  הרב  אומר  נח", 
שליט"א  הרבי  אודות  אותם  מלמדים  אנו  והשיעורים 
מלך המשיח, והם פונים אליו באמצעות ה'אגרות קודש' 
כדי להתייעץ בעניינים חשובים ולבקש את ברכתו. הם 
בעבודת  ישראל  לבני  לסייע  הוא  ייעודם  כי  מבינים 
שניתן.  דבר  בכל  לסייע  שמחים  ולכן  הגאולה,  הבאת 
למבנה  שלנו  הספר  בית  את  לאחרונה  העברנו  כאשר 
ובהעברת  השיפוץ  בעבודות  לסייע  רבים  באו  חדש, 

הרהיטים והציוד, והרגישו בכך זכות גדולה עבורם".

סמינרים ובאנקעט
פעם בשנה נערך כינוס סגור לכ-50 ראשי הסניפים של 
נח, רבים מהם כמרים לשעבר שהבינו את  בני  קהילת 
טעותם והחלו לשמור את שבע המצוות. כל אחד מהם 
בעיירות  ומבקר  מגוריו,  באזור  הפעילות  על  אחראי 

ויישובים סמוכים כדי לייסד סניפים חדשים.

האירוע המרכזי מידי שנה הוא סמינר המתקיים במשך 
במיוחד,  כך  לשם  שנשכר  מלון  בבית  וחצי  יומיים 
בין המרצים  אורח שמגיע במיוחד.  בהשתתפות מרצה 
וכן  בועז קלי  הרב  את  למצוא  ניתן  כה  עד  שהשתתפו 
ומגיעים  מראש,  נרשמים  איש  כ-250  כהן.  נדב  הרב 
להשתתף בהרצאות ושיעורים העוסקים בשמירת מצוות 
הסמינר  בעולם.  הגאולה  ייעודי  ובהתגשמות  נח  בני 
מסתיים בערב חגיגי במהלכו גם מופיעה 'להקת בני נח' 
עם שירה בפורטוגזית, כגון "שקר נחלו אבותינו, עכשיו 
בכנף בגדו של יהודי", ו"יחי אדוננו" כמובן.  .לומדים עם המשיח", או "אני אחד מעשרה שכבר מחזיק 

כולם דתיים
בני אברהם  וחב"ד מאז, אשר כל  ליובאוויטש  ידוע שיטת 
יצחק ויעקב דתיים הם בפנימיות נפשם, והחילוק הוא רק 
של  מחיצה  היא  אם  והחיצוניות,  הפנימיות  בין  בהמחיצה 
שבכלל  או  בה,  חלונות  וכמה  משי  של  מחיצה  או  ברזל, 
הוסרה המחיצה. ולכן לא נדחק כבודו לטרקלין הדת, אלא 
שנמצא בו מיום ירידת נשמתו למטה, ומבלי להביט על כל 
הטלטולים שעברו עליו משך ימי חייו. אלא שעוד דבר נוסף 
בהנוגע אליו, אשר כיון שיש בידו להשפיע על הרבים, גם 
שזכות  כיון  ביותר,  תצליח  הרצוי  בכיוון  קלה  השתדלותו 

הרבים מסייעתו.

)אגרות קודש כרך כב עמוד קע( 

עצות לגמגום
מפני  זה  קורה  קרובות  הכי  לפעמים  וכו'.  לדבור  בנוגע 
על  נוסף  שלכן  ומתיחותם,  בעצבים  קשור  שהיה  מאורע 
מילוי הוראת הרופאים שתשאל בעצתם, תתחזק בביטחונה 
בהשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, 
ואז הרי נאמר, "ה' לי לא אירא", וכשתתמעט מדת היראה, 
בדרך ממילא יתמעט גם הגמגום וכו'. ועוד מהעצות בזה, 
דווקא  לבטא  תתעקש  לא  שמגמגמת,  במלה  שכשנתקלת 
טוב  ומה  אחרת,  במלה  להחליפה  תשתדל  אלא  זו,  מלה 
לאחרי איזה שניות שתעבור המתיחות.  והעיקר בכל האמור 
. . הנהגה בחיי היום יומיים מתאימה להוראת תורתנו תורת 
חיים ובקיום מצותיה, הרי זה גם צינור וכלי לקבלת ברכת 

השם יתברך. 
)אגרות קודש כרך יב עמוד תי(  

אלפי בני נח חיים משיח

הרב גרנשטט עם קבוצה ממשתתפי הסמינר השנתי

"כאשר הבחנו בנכונות 
הגדולה שיש בקרב 

האוכלוסיה המקומית 
לאמץ את שבע מצוות 

בני נח ולחיות לפיהן, 
החלנו לפעול גם בתחום 

זה ובהצלחה רבה"


