ב"ה • ערב שבת קודש פרשת נח • ב' מרחשון ה'תשפ"ב

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

צו השעה
צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה
והיהדות חוצה!
)תורת -מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח ,חלק ג ,עמ' (497

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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ַא חסידישע פרשה
נח | העת לצאת מהתיבה
...כאשר מדובר אודות יהודים אשר מרצונם הטוב
עזבו את מקומם ו"בחרו בחלק היפה" ,גלו למקום תורה
ומקום תפילה ,בית הכנסת ובית המדרש ,ד' אמות של
תורה תפילה וצדקה ,דנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר,
והסתופפו יחד במשך חודש תמים" ,חודש תשרי"
המרובה במועדות ,חודש שכל מועדיו הם מועדים
כלליים שמהם נמשכת ההשפעה על כל השנה כולה,
כפי שכל אחד מרגיש זאת בעצמו ,הרי בודאי שבימים
אלו הם רחוקים מענייני החול ,ומעמדם ומצבם הוא
בדוגמת ה'תיבה'.
ואם כן  -הם טוענים – למה לנו לצאת מה'תיבה',
לשוב "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" למקומו כאלו
שבהם מתעסקים בענייני החול.
והמענה לכל טענות אלו הוא בחלק התורה שצריכים

הכתב והמכתב

לחיות היום – "צא מן התיבה":
הקב"ה פונה אל כל אחד ואחת ואומר לו" :עת לכל
חפץ" ,לכל דבר יש את הזמן שלו ,יש זמנים שבהם
האדם צריך להיות סגור בתיבה "בא אל התיבה" ,אולם
כעת זה זמן של "צא מן התיבה"" ,לעשות לו ית' דירה
בתחתונים" ,עד לתחתון שאין תחתון למטה הימנו.
וממילא ,על כל-אחד-ואחד לצאת מה'תיבה' שלו,
מהעניינים העליונים והנעלים שבהם הוא סגור ,ולרדת
אל העולם "מלאו את הארץ" ,לדרגא התחתונה שבעולם,
דרגת 'ארץ' ,ענייני חולין ...מקומות שזמן רב לא הגיע
אליהם דבר ה' ,ויתירה מזה שמעולם לא הגיע אליהם
דבר ה' ,מצב של עניות ברוחניות" ,מבול" ברוחניות.
)יחידות כללית לאורחים .תורת מנחם תשמ"ט ח"א עמ' (277

להיות בין חסידים

בענין כאב )המדומה – בגשמיות( הלב –
הנה בטח שומר הוראות הרופאים .וצריך – מער זיין צווישען חסידים ]= להיות יותר בין חסידים[,
ובפרט בהתועדות.

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
ב' במרחשון ה'תשפ"ב – ט' במרחשון ה'תשפ"ב
יום
ו'

יום בחודש
ב' במרחשוון

ש"ק ג' במרחשוון
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ג' פרקים ליום
הלכות ערכין וחרמין פרק
ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .תהי ידך וגו' .ספר
זרעים והוא ספר שביעי..
הלכות כלאים ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.

פרק א' ליום

ספר-המצוות

הל' כלי המקדש והעוב־
דים בו ..פרק ח.
פרק ט.

מ"ע קמה .מל"ת קי.

פרק י.

מל"ת קיא .רטו.

א'

ד' במרחשוון

ב'

ה' במרחשוון

פרק ג-ה.

ג'

ו' במרחשוון

ד'

ז' במרחשוון

פרק ו-ח.
מתנות
הלכות
ט-י.
פרק
עניים ..בפרקים אלו .פרק א .פרק ג.

ה'

ח' במרחשוון

פרק ב-ד.

פרק ד.

ו'

ט' במרחשוון

פרק ה-ז.

פרק ה.

מ"ע קטו .קטז .קיז.

הל' ביאת
המקדש ..בפר־ מל"ת רטז.
קים אלו .פרק א.
פרק ב.

מל"ת ריז .ריח.
מל"ת מב .מ"ע קכ .מל"ת רי.
מ"ע קכא .מל"ת ריא .מ"ע
קכג .מל"ת ריב.
מ"ע קכד .מל"ת ריג .מ"ע
קכב .מל"ת ריד.

דברמלכות

המסר של פרשת נח
לחודש מרחשון
מכל חלקי התורה יש ללמוד הוראה ,שכן משמעות המילה תורה היא –
הוראה • מהפסוקים העוסקים בסיפור המבול למדו חז"ל כמה הוראות
פרטיות ,אך עדיין יש לעיין – מה היא ההוראה מכללות סיפור זה?
• פרשת נח נקראת אחרי חגי תשרי ,כאשר שבים בני ישראל לעסוק
בענייני "מים רבים" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

אחד" ,אחדות הפשוטה ,הרי מובן ,שגם בתורה ישנו
עניין האחדות ,ולכן יש גם קשר ושייכות בין פרשיות
התורה למרות היותן חלוקות זה מזה.
ולדוגמא בנידון דידן – שגם בפרשת נח ,הנה בסוף
הפרשה ,ש"הכל הולך אחר החיתום" ,6מדובר אודות
לידת אברהם אבינו ,שאודותיו מדובר בפרשת לך-לך.
ועניין זה מודגש גם בחלוקת הפרשיות לשבתות
השנה ,שאף שבכל שבת קורין פרשה אחת ,הנה בשבת
זה עצמו מתחילין לקרוא הפרשה הבאה ,וכבנידון
דידן ,שבשבת פרשת נח מתחילין לקרוא פרשת לך-לך.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות הפרשיות נח
ולך-לך :בפרשת נח מדובר אודות המבול ,ולכן הרי
לאמוטנע"( ,אבל סוף השבוע
)"קא ַ
ַ
זה שבוע אפרורי
הוא שמח ,כיוון שבסוף הפרשה מדובר אודות לידת
אברהם אבינו; ואילו השבוע של שמחה אמיתית הוא
השבוע דפרשת לך-לך ,כיוון שבכל ימי השבוע "חיים"
עם אברהם אבינו.
ובהקדם עניין כללי בנוגע לפרשיות התורה:
מחד גיסא – ישנה חלוקת הפרשיות באופן שכל
פרשה היא בפני עצמה ,ובין פרשה לפרשה יש הפסק
של תשע אותיות ,2ועד להפסק ארבע שיטין שבין ספר
לספר ,3והיינו ,שגם הפסק הפרשיות הוא על-פי תורה,
וכמאמר רז"ל" 4כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן,
דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן" )נוסף על חלוקת
הפסוקים – "כל פסוקא דלא פסקי' משה אנן לא פסקינן
לי'".(5
ולאידך גיסא – כיוון שהתורה כולה ניתנה מ"ה'
1

ב
] [...על-פי הידוע שכל ענייני התורה הם הוראה,
תורה מלשון הוראה ,7הרי מובן ,שעניין זה הוא לא
רק בנוגע לחלק השמח שבפרשה ,סיום הפרשה ,שבה
מדובר אודות לידת אברהם ,אלא גם בנוגע לחלק
לאמוטנע"( שבפרשה – שהוא החלק
)"קא ַ
ַ
ה"אפרורי"
העיקרי בפרשה – שבו מדובר אודות עניין המבול.
ולהעיר ,שאכן מצינו שלמדים כמה עניינים מפרשה
זו ,ולדוגמא :א( "לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה

 .1ספר השיחות תש"ב עמ'  .30נעתק )בקיצור( ב"היום יום" ג חשוון.
 .2רמב"ם הלכות ספר-תורה פרק ז הלכה י.
 .3בבא-בתרא יג ,סוף ע"ב .רמב"ם שם הלכה ז .טור ושולחן-ערוך יורה-דעה
ריש סימן רעג.
 .4ברכות יב ,ב.
 .5מגילה כב ,א.

 .6ברכות יב ,א.
 .7ראה זוהר חלק ג נג ,ב .רד"ק לתהלים יט ,ח .גור-אריה ריש פרשת בראשית
)בשם הרד"ק( .ועוד.
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מפיו ,שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא
דבר מגונה מפיו ,שנאמר" 8מן הבהמה הטהורה ומן
הבהמה אשר איננה טהורה" .9ב( "עכו"ם ששבת
חייב מיתה ,שנאמר 10ויום ולילה לא ישבותו" ;11אבל,
לימודים אלו הם מעניינים פרטיים שנזכרו בפרשה,
ובשבילם אין צורך בכל אריכות הסיפור על דרך עניין
המבול .ועל כורחך צריך לומר ,שנוסף על הוראות
פרטיות הנ"ל ,יש הוראה גם מכללות סיפור הפרשה
אודות עניין המבול.
וצריך להבין :מהי ההוראה שיכולים אנו ללמוד
מכללות עניין המבול?!
ובפרט שהמבול היה דבר חד-פעמי ,ולא יהיה פעם
נוספת ,כפי שהבטיח הקדוש-ברוך-הוא – וכפל הדבר
לשבועה – ש"לא אוסיף גו' ולא אוסיף גו'" ,12כך ,שלא
שייך לומר שיש צורך בהוראה כיצד להתנהג אם יהיה
מבול בעולם.

– שהרי עניין זה יכול להיות לאחרי זמן רב" ,בגלגול
זה או בגלגול אחר" ,16ובינתיים יאבד הזמן ד"ימים
יוצרו גו'" – 17אלא באופן שמצד האהבה שבו הרי הוא
מתגבר על ה"מים רבים" דטרדות הפרנסה ,ומקיים את
הציווי "בא גו' אל התיבה" ,18להיכנס בתיבות התורה
והתפילה ,19ולמלא את רצונו של הקדוש-ברוך-הוא.
וזוהי כללות ההוראה שלמדים מעניין המבול –
שהרי בכל הזמנים ישנו עניין "מי המבול" ברוחניות,
שהוא עניין ה"מים רבים" של טרדות הפרנסה וכו',
וכל אחד מישראל צריך לקיים את הציווי "בא גו' אל
התיבה" ,מבלי להתפעל מה"מים רבים" ,ביודעו ש"לא
יוכלו לכבות את האהבה".

ד
ועוד הוראה עיקרית בזה – שההנהגה צריכה להיות
באופן אחר מזו שהייתה בזמנו של נח:
בזמנו של נח – הנה ההצלה שעל-ידי התיבה הייתה
רק אצל נח ובני ביתו )אשתו ובניו ונשי בניו( שנשארו
בשלימות ,אבל לא בנוגע לכל העולם שמסביבם,
שלכן ,הנה לאחרי המבול הוצרך להיות "עולם חדש",
וכמאמר רז"ל 20בנוגע לנח" :ראה עולם חדש";
ואילו עתה – לאחרי הבטחת הקדוש-ברוך-הוא
"לא אוסיף וגו'" – הנה על-ידי ההנהגה ד"בא גו' אל
התיבה" ,מציל יהודי לא רק את עצמו ,אלא גם את
הסביבה כולה והעולם כולו.

ג
ויובן על-פי הביאור של רבינו הזקן בתורה-אור,13
בד"ה "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" ,ש"מים
רבים הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות שבענייני
עולם-הזה כו' )"שנקראים מי נח"( ,ועם כל זה לא יוכלו
לכבות את האהבה ,שהוא בחינת האהבה המסותרת
שיש בכל נפש מישראל וכו'".
והעניין בזה – שישנה האהבה העצמית של בני
ישראל לקדוש-ברוך-הוא ,שבאה מצד האהבה
העצמית של הקדוש-ברוך-הוא לבני ישראל ,כמו
שכתוב" 14אהבתי אתכם אמר ה'" ,ולכן ,הנה אף-על-
פי שמצד עניין הבחירה יכול יהודי לדמיין לעצמו
)"איינרעדן זיך"( שחיותו וקיומו תלוי ביגיעת וטרדת
הפרנסה וכו' ,שהוא עניין ה"מים רבים" ,מכל מקום,
"לא יוכלו לכבות את האהבה".
15
ולא רק באופן שסוף כל סוף "לא ידח ממנו נדח"

ה
ובעניין זה למדים גם מהחילוק שבין נח לאברהם
– שזהו כללות החילוק שבין תהו לתיקון ,21כמובן
מזה ש"שני אלפים תורה" שלאחרי "שני אלפים תהו"

סוף הלכה ג .תניא סוף פרק לט.
 .16תניא שם.
 .17תהלים קלט ,טז .וראה ליקוטי-שיחות חלק טז עמ'  .273וש"נ.
 .18פרשתנו ז ,א.
 .19ראה כתר-שם-טוב בהוספות סימן ח ואילך .וש"נ .וראה גם תורה אור
שם ט ,א.
 .20בראשית-רבה פרשה ל ,ח.
 .21ראה ספר הערכים חב"ד ערך אברהם אבינו סעיף ד )כרך א סוף עמ' עא
ואילך( .וש"נ.

 .8פרשתנו ז ,ב.
 .9פסחים ג ,א.
 .10פרשתנו ח ,כב.
 .11סנהדרין נח ,סוף ע"ב.
 .12פרשתנו שם ,כא ובפירוש רש"י )משבועות לו ,א(.
 .13ריש פרשתנו )ח ,ג(.
 .14מלאכי א ,ב.
 .15על-פי שמואל-ב יד ,יד .וראה הלכות תלמוד-תורה לאדמו"ר הזקן פרק ד
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רז"ל 33אין ישראל נגאלין אלא בצדקה",
כולל גם צדקה רוחנית ,וכדברי רבינו הזקן בתניא
פרק "לב" בעניין "ואהבת לרעך כמוך"" ,34שאף
הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ...צריך למשכן בחבלי
עבותות אהבה ...לקרבן לתורה ועבודת ה'" ,וכמו
שנתבאר לעיל 35גם בנוגע לאלו שמזכיר בסיום
36
הפרק ,שעליהם אמר דוד המלך "תכלית שנאה גו'"
– שגם אותם צריך לקרב כו' ,מבלי הבט על מעמדם
ומצבם בפועל ובגלוי ,ובלשון הכתוב" :37אל תבט אל
מראהו ...כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב"
)ועל דרך שמצינו בנוגע למקושש עצים ש"לשם שמים
נתכווין" ,(38וצריך לדון כל אדם לכף זכות ,39ובפרט
על-פי ביאור רבינו הזקן 40במאמר רז"ל" 41אל תדין את
חברך עד שתגיע למקומו".
וכמודגש גם בעניין ד"גמילות חסד" – כפי שמבאר
רבינו הזקן באיגרת-הקודש 42ש"חסד" פירושו "ח"ס
דלי"ת ,דהיינו לדל ואביון דלית ליה מגרמיה כלום",
והיינו ,שהתורה מעידה עליו שהוא במעמד ומצב
ש"לית ליה מגרמיה כלום" ,ואף-על-פי-כן צריך לחוס
עליו וליתן לו כו'.

התחילו מאברהם אבינו – 22שנח לא התפלל ולא ביקש
רחמים על דור המבול )ולכן נקראים מי המבול על
שמו" :מי נח"( ,ואילו אברהם התפלל וביקש רחמים גם
על אנשי סדום.23
והעניין בזה:
עניינו של אברהם אבינו – שעל ידו התחילה ההכנה
למתן תורה ,ועל אחת כמה וכמה כפי שנפעל לאחרי
מתן תורה – ש"התחיל להאיר" ,24והיינו ,שלא תהיה
"א צדיק אין
ההנהגה באופן שמציל את עצמו בלבדַ ,
פּעלץ" = ] 25צדיק ב"מעיל פרווה"[ ,אלא כפי שהתנהג
אברהם שהתחיל להאיר על-ידי זה שפרסם אלוקות
בעולם ,ועד שאפילו ב"חרן"" ,חרון אף של מקום
בעולם" ,26פועלים "את הנפש אשר עשו בחרן",27
וכמסופר במדרשי רז"ל 28שאברהם אבינו התעסק ופעל
גם על ערביים שמשתחווים לאבק שעל-גבי רגליהם.

ו
ו"מעשה אבות סימן לבנים":29
ידוע הפירוש ב"מעשה אבות סימן לבנים" – שאין
זה רק סימן בעלמא ,אלא זוהי סלילת-דרך ונתינת-
כוח מהאבות" ,אין קורין אבות אלא לשלשה" ,30החל
מאברהם אבינו ,שעבודתו הייתה בקו החסד ,ועל-ידי
זה סלל את הדרך ונתן כוח לכל הדורות שלאחריו,
ובלשון הכתוב" :31אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו
גו' לעשות צדקה".
ובפרט בדורנו זה ,דרא דעקבתא דמשיחא ,כמו
שמבאר רבינו הזקן באיגרת-הקודש 32ש"כל עיקר
עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא )שנפלה סוכת
דוד עד בחינת רגלים ועקביים שהיא בחינת עשייה(
היא עבודת הצדקה )מעשה הצדקה( ,כמו שאמרו

וזהו גם מה שפרשת נח קורין לעולם בחודש
מרחשוון:
חודש מרחשוון בא לאחרי סיום כללות המועדים,
שאז מתחיל סדר העבודה של "יעקב הלך לדרכו",43
לצאת לעולם וכו'.
ולכן קורין אז פרשת נח ,שממנה למדים שגם כאשר
נמצאים בעולם במעמד ומצב שיש בו "מים רבים",
מקיים יהודי את הציווי "בא גו' אל התיבה" ,ומציל לא

 .22עבודה-זרה ט ,א.
 .23אריכות הביאור בעניין זה – נכלל בשיחה המוגהת הנ"ל.
 .24כנ"ל הערה .7
 .25המגונן על עצמו בלבד מפני הקור ואינו מסייע בכך לאחרים .ראה גם
תורת-מנחם חלק לד עמ'  56הערה  .231וש"נ.
 .26פירוש רש"י סוף פרשתנו.
 .27לך-לך יב ,ה.
 .28בבא-מציעא פו ,ב .פירוש רש"י וירא יח ,ד.
 .29ראה תנחומא לך-לך ט .בראשית-רבה פרשה מ ,ו .רמב"ן לך לך יב ,ו .ועוד.
 .30ברכות טז ,ב.
 .31וירא יח ,יט.
 .32סעיף ט )קיד ,א(.

 .33רמב"ם הלכות מתנות עניים ריש פרק י .וראה "מראי מקומות ,הגהות
והערות קצרות" לאיגרת-הקודש רס"ד )ריש עמ' יו"ד( .וש"נ.
 .34קדושים יט ,יח.
 .35שיחת שבת פרשת בראשית – התוועדות ב' ,המשך לשמחת-תורה –
סעיף כט )לעיל עמ'  173ואילך(.
 .36תהלים קלט ,כב.
 .37שמואל-א טז ,ז.
 .38תוספות ד"ה אפילו – בבא-בתרא קיט ,ב )בשם המדרש(.
 .39אבות פרק א משנה ו.
 .40תניא פרק ל.
 .41אבות פרק ב משנה ד.
 .42סימן י )קטו ,ב(.
 .43לשון הכתוב – ויצא לב ,ב .וראה ספר-השיחת תרצ"ו עמ'  .43וש"נ.
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רק את עצמו ובני ביתו ,אלא גם את כל העולם כולו –
על-ידי ההנהגה בקו החסד ,לעשות צדקה ולגמול חסד
עם כל אחד מישראל ,כנ"ל.
ועל-ידי הנהגה זו מקרבים את הגאולה – נוסף על
האמור לעיל ש"אין ישראל נגאלין אלא בצדקה" –
כמאמר רז"ל" 44גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".
ובפרט בעמדנו לאחרי עבודת התשובה בחודש
תשרי ,והרי על-ידי התשובה "מיד הן נגאלין" ,45וכדברי

רבינו הזקן באיגרת-הקודש 46בעניין "שאנו מברכין בכל
תפלת שמונה-עשרה – תיכף שמבקשים סלח לנו כו' –
ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח ,והרי ספק ברכות
להקל משום חשש ברכה לבטלה ,אלא אין כאן שום
ספק כלל כו'" ,ולכן היינו צריכים להיות "נגאלין מיד,
כמו שאנו מברכין ברוך אתה ה' גואל ישראל".
)שיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ד .תורת-מנחם חלק לח עמ' 197
ואילך .הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

 .44בבא-בתרא י ,א .וראה תניא פרק לז )מח ,ב(.
 .45רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.

 .46ריש פרק יא )ק ,ב(.

סיכום
הרבי הריי"צ התבטא שחלקה הראשון של פרשת נח ,בו מסופר על המבול ,הינו "אפרורי" ,אך
סוף הפרשה הינו "שמח" – שכן ,בו מדובר על לידת אברהם אבינו.
משמעות המילה 'תורה' היא – הוראה .מובן שכל חלקי התורה ,גם ה"אפרוריים" ,מורים
ומלמדים הוראה בעבודת האדם.
ההוראות הנלמדות מסיפור המבול:
א( ניתן להתעלות מעל טרדות הפרנסה:
מבואר בחסידות שטרדות בענייני העולם-הזה קרויות "מי נח" .והנה ,על-אף היותם "מים
רבים" ואדירים ,אין הם יכולים לבטל ו"לכבות" את ה"אהבה" שיש בכל יהודי לקדוש-ברוך-
הוא ,הנובעת מאהבתו העצמית של הקב"ה לכל אחד מישראל .בכוחו של יהודי להתגבר על
ה"מים רבים" ,הטרדות מענייני העולם-הזה ,ולהיכנס אל ה"תיבה" – תיבות התורה והתפילה.
ב( זיכוי הרבים:
בבניית התיבה הציל נח את עצמו ואת בני משפחתו הקרובים בלבד .ברם ,עתה יש לאחוז
בהנהגתו של אברהם אבינו ,שהשתדל לסייע ולהשפיע על הרבים ,ואף על אנשים ירודים
ושפלים כ"ערביים" ואנשי סדום.
פרשת נח נקראת תמיד בחודש מרחשון .דווקא בחודש זה ,כאשר נפרדים מהאווירה
המרוממת של ימי החגים ושבים לעסוק בענייני החולין ,ענייני "מי נח" ,יש להדגיש שניתן
להתגבר ולהתעלות מעל טרדות הפרנסה ולסייע בכך גם לאנשים נוספים.
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משיחוגאולה

לקרב את הגאולה
על-ידי התורה
הכנה ל"מלאה הארץ דעה את ה'"
היציאה לעבודה בענייני עולם )מרחשוון( לאחרי הנתינת-כוח דשמחת-תורה )ולא רק לאחרי העבודה דראש-
השנה( – היא על-דרך ובדוגמת הפעולה בעולם לאחרי הנתינת-כוח דמתן-תורה.
ומזה באים לעניין נוסף – שהעבודה דחודש מרחשוון בענייני העולם צריכה להיות על-ידי עניין התורה ,שעל-
ידי זה נעשית הפעולה בעולם באופן נעלה יותר – על-דרך ובדוגמת העילוי שנפעל בעולם לאחרי מתן-תורה לגבי
המעמד ומצב דלפני מתן-תורה...
מעלה מיוחדת ונפלאה בלימוד התורה – המודגשת ונוגעת ביותר בימינו אלו – שעל-ידי זה ממהרים ומזרזים
את הגאולה העתידה:
אודות הזמן שלעתיד לבוא – פוסק הרמב"ם" :ובאותו הזמן  . .לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד
 . .וישיגו דעת בוראם  . .שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,שזוהי תכלית השלימות דלימוד
התורה – פנימיות התורה ,נשמתא דאורייתא.
ומכיוון שכל הגילויים דלעתיד לבוא נעשים על-ידי מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות – יש להשתדל להוסיף יותר
ויותר בלימוד התורה ,בתור הכנה ,מעין ודוגמה לקיום הייעוד "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
ולהעיר ,שאף-על-פי שמבואר בכמה מקומות שלעתיד לבוא יהיה העניין ד"מעשה גדול" ,ואם כן ,ההכנה
דמעשינו ועבודתינו צריכה להיות דוגמתו )בעניין המעשה( – הרי ישנו עניין המעשה שבתורה גופא ,כמו :לאסוקי
שמעתא אליבא דהלכתא .וזהו גם הקשר לשמחת-תורה – שאז מודגש עניין הריקוד ברגליים דווקא ,בדוגמת עניין
המעשה שבתורה...
והמעשה הוא העיקר:
בכל מקום ומקום ישתדלו לפעול על כל אחד ואחד מישראל לקבוע שיעורים בלימוד התורה – הן אלו שעד עתה
לא היו להם שיעורים בתורה ,והן אלו שכבר יש להם שיעורים בתורה ,שיוסיפו בזה כהנה וכהנה.
ויהי-רצון שהאור והגילוי דתורה – "תורה אור" – יאיר את חושך הגלות ,כך שעוד בימי הגלות האחרונים יהיה
כבר מעמד ומצב של אור ,כמו שכתוב "ולכל בני-ישראל היה אור במושבותם" ,ולא עוד אלא שהחושך עצמו
יתהפך לאור – "לילה כיום יאיר".
ולהעיר ,שגם בתורה מצינו עניין זה" :במחשכים הושיבני – זה תלמודה של בבל" ,ואף-על-פי כן )ואדרבה – מצד
זה גופא( – הלכה כבבלי דווקא ,על-דרך ובדוגמת העניין דאתהפכא חשוכא לנהורא.
ובקרוב ממש זוכים ללמוד תורתו של משיח מפיו של משיח ,שילמד תורה את כל העם כולו – נשמות בגופים,
בעולם הזה הגשמי והתחתון שאין תחתון למטה ממנו ,שבו יקויים היעוד "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי
פי ה' דיבר" ,דירה לו יתברך בתחתונים.
)משיחת שבת פרשת נח ,בדר"ח מרחשון ה'תשמ"ה – 'התוועדויות' תשמ"ה ,כרך א' ,עמודים  – 526-522בלתי מוגה(
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

'בזבוז האוצרות'
עם היכנסנו לחורף תשפ"ב הננו חושפים סדרה של מכתבים ומענות
שלא נדפסו עד עתה ומתפרסמים לראשונה בפירסום ראשון • מכתב
מיוחד למשתתפי שיעור תניא ברמת-השרון • "מה לעשות להגביר הפצת
מעיינות" שאל יהודי תושב העיר מידלעט במרוקו • הוראות לטיפול
בילד בעל קשיי התפתחות • ועוד
אופן כתיבת מאמר
בתקופת לימודיו ב 770-נתבקש הת'
מרדכי אנגלסמן ע"ה )לימים מנהל
תלמוד תורה חב"ד בבני ברק( לכתוב
מאמר על הווי ישיבת חב"ד ודרכה
עבור כתב-העת 'זרעים' שיצא-לאור
על-ידי תנועת בני עקיבא בהולנד
)מקום הולדתו(.
הרב אנגלסמן כתב על בקשתם הנ"ל
לרבי וציין ששוחח על כך עם הרה"ח ר'
אוריאל צימער שהבטיח לעזור לו בכך.
תשובת הרבי היתה:
]ט"ו אייר תשכ"א[
להחזיר המצורף .בטח יכתוב
המאמר – כאיש פרטי )ולא כבא כח
מתלמידים וכיו"ב( – ואז נכון למלא
בקשתם.

מעלת פנימיות התורה
יומיים לפני יום הכיפורים בשנת
תשי"ז כותב הרבי מכתב מיוחד
למשתתפי שיעור תניא ברמת-השרון )צילום המכתב
משמאל(:

במענה למכתבו מה' אלול,
בודאי כבר קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם,
ויהי רצון שעבודתו בהדרכה ובחינוך על טהרת
הקדש תצליח ולהקים תלמידים זרע ברך ה' חדורים
אור וחיות חסידותי,
והרי זכות הרבים מסייעתו.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש
ולכתיבה וחתימה טובה.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

חינוך על טהרת הקודש
ב"ה ,ט' אלול תשכ"א
ברוקלין
האברך דוב שי' ]טייכמן = נס ציונה[
שלום וברכה!
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מוה' צבי שי' ]הרטמן – רמת גן[

ש .מ .סימפסון ,מזכיר

 . .לכתבו ע"ד סיורטוק – יעשה כמנהג אברכי אנ"ש
אשר בסביבתו.

פעולות לזכרון הנשמה
ב"ה ,י"ט כסלו תשכ"ב
ברוקלין
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה עזריאל זעליג שי'
שלום וברכה!
בבקשה לסדר תיכף אמירת קדיש ,לימוד משניות
וכו' וכו' ככל הנהוג ,עבור הוו"ח אי"א נו"נ וכו' ר'
אוריאל ע"ה ב"ר אברהם שי' צימער ,אשר נפטר אור
ליום ט' כסלו.
נא להודיענו מסידור כהנ"ל ,ות"ח מראש
בברכת כט"ס וחג הגאולה
הרב ח .מ .א .חדקוב

הרבי מעודד את החסיד ר' אבא לוין
להתמנות למפקח על החינוך בכפר חב"ד

הפצת המעיינות במרוקו
יהודי תושב העיר מידלעט שבמרוקו שאל את הרבי
מה עליו לעשות כדי להגביר את הפצת המעיינות
במקום .להלן תשובתו של הרבי אליו:

איך להתכונן לבר-מצוה?
ב"ה ,ז' אייר ה'תשכ"ו
ברוקלין
האברך אהרן אליעזר שי' ]צייטלין – מאנטרעאל[
 . .במענה לשאלתו – ההכנה לבר מצוה כפי
שתורהו הנהלת הישיבה.

מכתבם של הרב מרדכי מענטליק והרב
דוד ראסקין ותגובות הרבי
"י"ח תמוז תשכ"ט
"כ"ק אדמו"ר שליט"א
"בהתאם למענת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,קראנו
אתמול בלילה את התלמידים שיחיו ודברנו עמהם
שינצלו את זמן הקיץ לחזור בעל-פה את אגרת
התשובה )עם האותיות( וגמרא עם מאמרים )הענינים,
לבד יחידים שבקלות אצלם לחזור בעל-פה עם
התיבות( ,ואשר קודם ראש השנה נמסור לכ"ק אדמו"ר
שליט"א רשימת התלמידים שיחיו שחזרו בעל-פה ואת
סכום הדפים והמאמרים.
"הצענו להם שעד ראש השנה יחזרו כמאה דפים
גמרא ועשרה מאמרים מלבד אגרת התשובה ,וכן
עוררנו שילמדו בשקידה ושישמרו את זמני הלימודים.

לבישת סירטוק אחרי החתונה
ב"ה ,י"ב שבט תשכ"ב
ברוקלין
האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'
10
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בית הרב לא נוהג להעניק הסכמות

"כן הזכרנו להם שיכינו ענינים בנגלה ובחסידות
קודם נסיעתם בשליחות המרכז-לענייני-חינוך.
"מרדכי מענטליק
"דוד ראסקין".
על מה שכתבו" :הצענו להם שעד ראש השנה יחזרו
כמאה דפים"  -כתב הרבי:
)כמאה דפים( :ואחד .וכמשנ"ת לקו"ת ראה )כב ,ג(
דגם עתה מעלה בק"א דוקא.
על מה שכתבו" :כן הזכרנו להם שיכינו ענינים בנגלה
ובחסידות קודם נסיעתם בשליחות המרכז-לענייני-
חינוך"  -הדגיש הרבי על ידי מתיחת קו תחת המלים
"בנגלה ובחסידות קודם נסיעתם בשליחות המל"ח"
וכתב:
ומוכרח הוא.
אחרי חתימת הרב מענטליק והרב ראסקין כתב
הרבי:
ויה"ר שיבוא כהנ"ל בפו"מ ]= ויהי רצון שיבוא כל
הנזכר לעיל בפועל ממש[
אזכיר עה"צ.

ב"ה ,י"א ניסן ה'תשל"ט
ברוקלין ,נ .י.
הוו"ח אי"א נו"נ כו'
מו"ה מרדכי שי' ]= יזדי[
שלום וברכה!
המכתב מאז נתקבל.
...בכבוד ובברכת החג מ .שניאורסאהן
 . .מפורסם מנהג בית הרב שאין דרכו בנתינת
הסכמות ואתו הסליחה.

"פגישה" עם חב"ד
]המכתב הבא נכתב בקשר ל"פגישה )עם חב"ד(" -
טבת תש"מ[:
ויה"ר שיהא בהצלחה רבה
אזכיר עה"צ,
)כדאי לציין – בסופה – זמן גמר הצום ,ואולי גם
לסדר ָא ְפּ ַפאסטען ]= סעודת שבירת הצום[ ביחד
וכו'(,
בכלל – מכבר הגיע הזמן שהקאנונשנ'ס ]אירועי
ה'פגישה'[ וכל כיו"ב ]= כיוצא בזה[ לא יהיו העתקה
מהקודמות במשך עשיריות שנים – כ"א ]= כי-אם[ –
ַא פרישע זאך ]דבר 'טרי' ,חדש[.
הסבר הדברים' :פגישה עם חב"ד' ,אירוע שנעשה
עבור יהודים מקורבים ,התקיימה
בסמיכות לצום י' בטבת והרבי הציע
לציין בתוכניה את שעת גמר הצום,
וכמו-כן לבדוק אפשרות לארגון סעודה
משותפת בסיום הצום .ובכלל ,הורה
לרענן את האירועים )הוראה דומה
השמיע הרבי באחת השיחות(.

אופן תרומה למוסדות תורה

יגדיל תורה בירושלים ת"ו
בשלהי שנת תשל"ו יסד הרבי את
מכון יגדיל תורה שליד כולל "צמח צדק"
בירושלים העתיקה; עם הופעת חוברת
י"ד שיגר הרבי את המכתב הבא:
ב"ה ,ט"ו תמוז תש"מ
ברוקלין
מערכת "יגדיל תורה"
ירושלים
ה' עליהם יחיו
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שניים מקרא ואחד תרגום

]באמצעות – שהם ישירו בנוכחותו ויאמרו
שימשיכו כשיעשה ענין פלוני ,או תקליטים שהם לפי
רוחו יותר וכו' – ובודאי פסיכאלאג מחנך יורה כמה
אפשריות בזה
 .6אזכיר על הציון.

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת החו' מס .יד ,וכו' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות ליב-יג תמוז ,ימי הגאולה אשר "לא אותי
בלבד גאל כו'" דשנת המאה להולדת בעל הגאולה.
הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.
בברכה להצלחה מ .שניאורסאהן.

התורה מאחדת את עם ישראל

מענה לשליחה מתשמ"ו
בט"ז סיון תשמ"ו כתב הרבי לאחת השלוחות באה"ק
ת"ו:
תבש"ט ]= תבשר טוב[ בזה ובכלל
אזכיר עה"צ.

הוראות לטיפול בילד בעל קשיי
התפתחות
 .1בכלל יש לסמוך על שיקול דעת ר' דוד טברסקי.
 .4...באם יהיו חילוקי דעות בין הרופאים – על-פי
הכרעת רופא ידידם
 .5כיון שככתוב במסמכים ...מתעניין הילד בנגינה
ושר לעתים קרובות וכו' – הרי יש לחפש ולהשתדל
על-ידי-זה אויף "צו קומען" צו עם ]= 'להגיע' אליו[,
לקשרו יותר עם הוריו שיחיו וכו'

12

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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ממעייני החסידות

הראשונה – לחובת התפילה הנוכחית ,והשנייה –
כתשלומין לתפילה הקודמת .אולם אם נזכר אחר
מנחת ערב-שבת ,לא יתפלל בערבית של שבת שתיים.
המסופק אם שאל 'טל ומטר' ,עד מלאות שלושים
יום מהיום] 12השנה – עד ערבית אור לח' כסלו ולא
עד בכלל[ ,דינו כמי ששכח לאומרו.13

נזכר לאחר שהתחיל "רצה" ,חוזר ל"ברך עלינו" )אם
נזכר לאחר שאמר שם ה' של סיום ברכת "רצה" ,יאמר
"למדני חוקיך" ויחזור ל"ברך עלינו"( .נזכר לאחר
שסיים "יהיו לרצון" האחרון ,חוזר לראש התפילה.11
שכח 'טל ומטר' ונזכר כשהגיע זמן התפילה הבאה,
מתפלל בתפילה הבאה פעמיים שמונה-עשרה:

יום חמישי
ח' במרחשוון

 .11בשערי-תשובה שם כ' בשם הריטב"א שכאשר חוזר לראש התפילה
א"צ לומר אד' שפתי תפתח )ובערוך-השולחן ס"ח תמה ע"ז ,שהרי תיקנו
לומר פסוק זה קודם התפילה ,ועתה הברכות מפסיקות בינו לבין הפסוק,
והן כבר בטלו .אבל ראה בספר בס' אשי ישראל פל"ט הע' מד שלא בטלו
לגמרי( .ובקצות-השולחן סי' כא בבדי-השולחן ס"ק ה כ' שאם סיים תפילתו
וחוזר לראש ה"ה ממש כמתחיל תפילה חדשה וצריך להמתין כדי הילוך ד"א,
ולכן פסק )גם בפנים שם( שאז יתחיל מאד' שפתי תפתח .אבל להלן בבדי-
השולחן סו"ס עח הביא מהשע"ת סי' תכב ס"ק ג מס' שלמי-חגיגה ע"פ
הריטב"א שגם מי שסיים לומר תחנונים וחוזר לראש התפילה ,א"צ לומר
פסוק זה ,ונשאר בצ"ע.

תענית 'חמישי'.
 .12מפשטות לשון השו"ע ושו"ע אדמוה"ז משמע ,שאף הש"ץ אינו מוחזק
עד ל' יום ,וע"ע במ"א וט"ז ובמשנה ברורה ס"ק לז.
 .13על-פי שו"ע אדמוה"ז סי' קיד ס"י ,שערי-תשובה הנ"ל בשם הריטב"א,
וקצות-השולחן סי' כא ס"ו.

פעולה נצחית
כאשר יש ליהודי הזדמנות לדבר עם יהודי שני ,לקרב אותו
ליהדות ולשדל אותו לקיים מצווה .אף שהוא חושב שהפעולה
שיפעל היא חד-פעמית ,הרי על כך אומר אדמו"ר הזקן בתניא:
"יחוד זה למעלה ,הוא נצחי לעולם ועד"
כשיהודי מקיים מצווה ולו פעם אחת בלבד ,הרי שאצל הקב"ה –
זהו דבר נצחי שהקב"ה 'משתעשע' עם זה לעולם ועד
)מהתוועדות פורים ה'תשט"ז(

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l

פרשת נח
בוא אתה וכל ביתך אל התיבה )ז,א(
"בוא אל התיבה" – הידבק באותיות הקדושות של
התורה והתפילה.
האדם טרוד בענייני היום-יום ובעול פרנסת ביתו.
יש אפוא חשש כי טרדות אלה ישטפוהו כמי המבול.
העצה להינצל מזה היא להידבק באותיות התורה
והתפילה ,ובזכות זה ייוושעו "אתה וכל ביתך" בכל
המצטרך.

תמים היה בדורותיו )ו,ט(
בדורותיו :יש מרבותינו דורשים אותו לשבח – כל-
שכן שאילו היה בדור צדיקים ,היה צדיק יותר .ויש
שדורשים אותו לגנאי – לפי דורו היה צדיק ,ואילו היה
בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום )רש"י(
שני הפירושים הנ"ל ברש"י הם שתי דעות בגמרא
)סנהדרין קח( .רבי יוחנן סובר – "בדורותיו" ,ולא
בדורות אחרים; ריש-לקיש חולק עליו ואומר –
"בדורותיו" וכל-שכן בדורות אחרים.
דווקא ריש-לקיש מהפך בזכותו של נח ,כי יש קשר
מסויים בין דרגתו לדרגת נח .רמז לדבר:
"ריש לקיש" בגימטרייה תתק"ן ) ,(950כמספר שני
חיי נח ,ככתוב )לקמן ט( "ויהי כל ימי נח תשע מאות
שנה וחמישים שנה וימת".

)כתר-שם-טוב – הוספות ,סימן י(

***
כאמור ,הבעל-שם-טוב אומר כי יש 'להיכנס' אל
תוך תיבות ואותיות התורה והתפילה' .כניסה' זו מה
טיבה?
על כל אחד ואחד לחקוק בכוח זכרונו תיבות של
תורה )תורה שבכתב ותורה שבעל-פה( ולהיות בקי
בהן .בפרט משנה – אותיות "נשמה" ,ותניא – אותיות
"איתן".
צריך לחזור ולשנן אותיות ותיבות אלה תמיד ,בכל
רגע פנוי :בעלי עסק – בעת עבודתם; יושבי אוהל
– בזמן שהם נחים מלימוד עיוני .אלו ואלו – בעת
הילוכם ברחוב לצורך ענייניהם .ומשנה חשיבות לזה
לפני השינה – כדי להירדם מתוך דברי תורה.
אותיות התורה והתפילה הן מגן והצלה גם מפני
שטף ה"מים רבים" של המחשבות-הזרות ,ובכוחן
לטהר את הנפש ולפוטרה מעונשים של חיבוט-הקבר
וכף-הקלע.

)ליקוטי לוי-יצחק ,חלק א ,פרשת נח ,עמ' כ"ג(

צוהר תעשה לתיבה )ו,טז(
נהיר תעביד לתיובתא )אונקלוס(
תיבה – היינו תיבות ואותיות התורה והתפילה.
"צוהר תעשה לתיבה" – יש להשתדל שאותיות
התורה והתפילה יהיו מוארות ומאירות ,על-ידי
שמבטאים אותן בהרגש פנימי הבא מתוך התבוננות.
)כתר-שם-טוב – הוספות ,סימן ח(

***
"צהר" – אותיות "רצה"" ,צרה" ו"הצר".
"תיבה" – מסמלת את אותיות התורה והתפילה.
"צהר תעשה לתיבה" משמעותו ,שיש לבטא אותיות
אלה בחיות ,המורה על פנימיות הרצון.
בכוח עבודה זו של רצה )רצון( ,מהפכים את הצרה
של הצר הצורר לצהר ,המורה על גילוי אור רב )צוהר
מלשון צהרים ,שאז זורחת השמש בכל תוקפה(.
זהו שכתוב )ירמיהו ל(" ,עת צרה היא ליעקב וממנה
ייוושע" .כלומר ,לא זו בלבד שיינצלו מן הצרה ,אלא
שמתוך הצרה עצמה יצמחו הישועה וההצלה.

)ספר-המאמרים קונטרסים ,חלק ב ,עמ' (686

שניים שניים באו ...אל התיבה זכר ונקבה
)ז,ט(
בכל תיבה ותיבה בתורה שני פירושים – "זכר"
ו"נקבה"" .זכר" – בחינת רחמים וחסד; "נקבה" – בחינת
דין וגבורה.
)כתר-שם-טוב ,סימן כא ,עמ' טו(

)כתר-שם-טוב – הוספות ,סימן ט(
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לוח השבוע
תש"י-תשי"א  /יומן מתוך 'ימי בראשית'

סימנים לקבלת
הנשיאות
הוראות בקשר לקירוב ליהדות • כיצד התקבל התמים משה לברטוב
ל'יחידות'? • מופת מדהים לבתו של עורך-דין • הנחיות לרה"ח ר'
יואל כהן בדבר הסדר בלימוד החסידות • יומן תשי"א )'ימי בראשית'(
המתאים לקביעות שנה זו
יום שישי ,ב' מרחשון

זה בכל זאת שמחת-תורה?" ,וענה הנ"ל שמלבדו היה
שם רק עוד יהודי אחד .אחר-כך התעניין הרבי אודות
משפחתו וכו'.
הבחור מ.ג .סיפר ששאל את הרבי אם יכול להפסיק
את מנהגו לברך שתי ברכות על התפילין ולנהוג
כמנהג החסידים לברך רק ברכה אחת .הרבי ענה
)על-ידי המזכיר הרב חדקוב( שנכון הדבר ,ובלבד
שיתיר את מנהגו בפני שלושה אנשים.

הת' דובער יוניק סיפר שהרבי אמר לו היום
בקשר למר ליב רוטנברג ,המתקרב ליהדות ולומד
להתפלל וכו' )במנין של הרבי(" ,לא צריך להתפלל
איתו את כל התפילה .אל תמתחו את המיתר יתר על
המידה ...ובוודאי שלא צריך לומר איתו את כל ה'יום'
תהלים."...
הת' משה לברטוב )שהגיע אתמול בלילה מפאריז(
סיפר שהיום בשעה  1:00לערך הקיש על דלת חדרו
הק' של הרבי .הרבי ענה" :יע" .כשנכנס ,מצא את הרבי
עומד ומקפל את קונטרסי המאמרים שעומדים לצאת
לאור לקראת כ"ה חשון ,ואמר לו הרבי" :אה ,זיינט
איר געקומען נעכטען" )= "הגעתם הנה אתמול"(.
הרבי הושיט את ידו לתת לו "שלום עליכם" ,אך הנ"ל
כמובן לא החזיר את ידו.
מיד נהיה הרבי רציני ,וחבש את המגבעת ,לבש את
המעיל ,וחגר את האבנט והתיישב במקומו שעל יד
השולחן.
הרבי התעניין בנעשה בפאריז ,על הלימודים
והסדרים בישיבה וכו' ,ואמר שבחורים מבוגרים
צריכים ללמוד "יורה דעה" .הרבי שאלו מה עשה
ביום-טוב כשהיה על האונייה בנוגע לשמחת יום-
טוב וענה הנ"ל שלא הרגיש טוב ,ואמר הרבי" :הרי

ליל שבת קודש ,ג' מרחשון

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת נח
ג' במרחשון

יום רביעי
ז' במרחשוון

הפטרה" :רני עקרה" עד "אמר מרחמך ה'" )ישעיה
נד,א-י(.1
מנחה :בקריאת התורה בפרשת 'לך-לך' ,במנחת
שבת ,וכן בימי שני וחמישי ,קוראים לעליית 'לוי' עד
"והכנעני אז בארץ"; ול'ישראל'" :וירא ה' אל אברם...
וחיתה נפשי בגללך".2

יום שלישי בלילה – אור ליום רביעי :בתפילת ערבית
הערב ,מתחילים בארץ-ישראל לשאול 'טל ומטר'
בברכת השנים.5
בן ארץ-ישראל הנמצא בחוץ-לארץ ובן חו"ל
הנמצא בארץ-ישראל – כל אחד מהם ישאל כבני
הארץ שנמצא בה .6אם התחיל לשאול בארץ-ישראל
בז' במרחשוון ואחר-כך יצא לחו"ל ,ממשיך לשאול
כבני ארץ-ישראל; אך אם נעשה שליח ציבור – ישאל
בחזרת-הש"ץ כבני חו"ל.7
אין מפסיקים כדי להכריז 'טל ומטר' לפני תפילת
שמונה-עשרה.8
9
שכח 'טל ומטר' ונזכר בתוך הברכה ,קודם "ה'" של
סיום הברכה ,חוזר ל"ותן טל ומטר" וממשיך כסדר.
נזכר אחר שאמר "ה'" שם ,מסיים הברכה ואומר "ותן
טל ומטר לברכה" קודם "תקע בשופר" .10נזכר לאחר
שהתחיל "תקע" ,יאמר זאת בברכת "שמע קולנו",
לפני "כי אתה שומע" .שכח גם שם ,ונזכר אחר ה'
של סיום הברכה ,יסיים החתימה ויאמר זאת שם.

יום שני
ה' במרחשוון
תענית 'שני' קמא.
בימינו אלה אין הרבים נוהגים בתענית בה"ב ,3אך
מובן שבימים אלה ישנו העילוי של 'ימי רצון' ,ולכן
צריכים לנצל ימים אלו להוסיף בכל ענייני התורה
והמצוות ,תורה עבודה )תפילה( וגמ"ח ,כמנהג
ישראל בימי התעניות ,אלא שכל זה נעשה בקו של
שמחה בגלוי.4

תלמידי התמימים קיבלו על עצמם סדר חדש –
ללמוד חסידות בכל ליל שבת לפני תפלת ערבית.

יום ראשון ,ד' מרחשון
הבחור מר ש.מ .סיפר שנכנס היום שוב לרבי )לפני
תפלת מנחה( .הרבי ענה לו על שאלותיו ולסיום אמר
לו הרבי" :תכנס לישיבה ותהיה תלמיד שלי ואחר-כך
תהיה רב בעם ישראל ,ובעזרת-ה' תמצא שידוך טוב
בקרוב".
הת' משה לברטוב סיפר שנכנס היום ל'יחידות'
ובסוף ה'יחידות' אמר לו הרבי שיאמר לרב חדקוב
שיכניסוֹ בעוד שבועיים ל"יחידות" כדי למסור דו"ח
ממה שנעשה במשך שבועיים אלה.
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 .5שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"א.
 .6והוסיף על כך הרבי" :ולכאורה (1 :יש לצרף לפסק-דין זה גם העניין ד'לא
תתגודדו' (2 .צריך-עיון-גדול מפני מה לא פסקו שבדעתו לחזור – במשך
ימי הגשמים – ישאל מטר ב'שומע תפילה' כיחיד .ויש לעיין בברכי יוסף,
ואינו תחת-ידי" )לקו"ש חלק יט עמ'  .464ובשולחן-מנחם ח"א עמ' רלב עם
כמה הערות וציונים(.
 .7ברכי יוסף שו"ע או"ח סי' קיז .קצות-השולחן סי' כא ס"י.
 .8לוח כולל-חב"ד .אבל יש לטפוח על השולחן כדי להזכיר זאת לציבור
)כנהוג בראש-חודש; ובקל-וחומר מזה ,שהרי שאילת גשמים מעכבת,
משא"כ יעלה ויבוא בליל ר"ח( .ואכן מסר הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר ,שלמיטב
זכרונו ,פעם שאל אותו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למה לא טפחו על השולחן
להזכיר אמירת 'טל ומטר'.
 .9מכאן ואילך על-פי שו"ע אדה"ז סי' קיז ס"ד-ה ,לוח כולל-חב"ד ,קצות
השולחן סי' מז בבדי השלחן ס"ק ז ,והמבואר בפרטות בעניין "למדני חוקיך"
ב'התקשרות' גיליון ת"ת עמ' .16
 .10קצות-השולחן סי' כא ס"ט ,דלא כערוך-השולחן סי' קיז ס"ו.

 .1ספר-המנהגים עמ'  .32לוח כולל-חב"ד.
 .2ספר-המנהגים עמ'  .14לוח כולל-חב"ד .הטעם הוא ,כנראה ,כדי להתחיל
ולסיים בדבר טוב )רמ"א סו"ס קלח .ועיין שערי-אפרים שער ז ס"ז ונו"כ(.
 .3במדינות אשכנז נהגו להתענות בימי שני וחמישי ושני שאחרי פסח
וסוכות ,לפי שחוששין שמא מתוך משתה ושמחת המועד באו לידי עבירה,
וממתינים עד שייצאו חודשי ניסן ותשרי )טושו"ע ושו"ע אדמוה"ז סי' תצב(.
כיום ,אין מברכין את המתענים בשבת-מברכין-החודש ,ולא בשבת ר"ח אייר
ומרחשוון )שו"ע אדמוה"ז שם ס"ד( .וראה הערה הבאה.
 .4תורת-מנחם תשמ"ח ח"ג עמ'  ,258בלתי מוגה .עם זאת ,הבהיר הרבי
שהנוהגים להתענות "צריכים להמשיך במנהגם הטוב ,ובפרט שיש בזה
שאלה של התרת נדרים ,ואין להתיר אלא לצורך כו' ,כמו ,מפני החלישות
בבריאות הגוף ח"ו ...האמור לעיל – שאין נוהגים לצום בה"ב – אינו אלא
ביאור הנהגתם של רוב בני ישראל" )תורת-מנחם שם( .הרבי עצמו הקפיד
להתענות בתעניות אלו.
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יום שני ,ה' מר-חשון
הרבי מתחיל בביאור פירוש רש"י
לאחר פטירת אמו הרבנית חנה ,החל כ"ק אדמו"ר לבאר
מדי שבת קטע של פירוש רש"י בפרשת השבוע במהלך
ההתוועדות.
הרבי סלל דרך חדשה ומרתקת בביאור פירוש רש"י על
התורה ב"פשוטו של מקרא" וב"יינה של תורה" וזו הפכה
ל"נכסי צאן ברזל" בתורתו של הרבי .ברבות השנים
הודגשו ע"י הרבי מאות "כללים" שהתווה לו רש"י בפירושו
על התורה ,וכל אלה נאספו בספר "כללי רש"י".
תשכ"ה

ז'
חשון

ד'
חשון
תשנ"ב
קידוש לבנה 'ברוב
עם'
כ"ק אדמו"ר עורר על
דבר עריכת קידוש
לבנה "ברוב עם הדרת
מלך" ,מתוך כוונה
מיוחדת לזירוז ביאת
דוד מלכא משיחא,
כנאמר בסיום וחותם
קידוש לבנה" :ובקשו
את ה' אלוקיהם ואת
דוד מלכם אמן".
)סה"ש תשנ"ב ח"א ע' (66

תשמ"ו
מכתב שרשרת
כ"ק אדמו"ר מעורר
לפרסם את הדברים
בספרים
האמורים
אודות הקיווי והדרישה
לביאת משיח צדקנו,
על ידי זה שכל אחד
ישלח מכתב שבו יצטט
מספרים אלו  -לעשרה
מישראל ולהציע לכל
אחד ממקבלי המכתב
לשלוח מכתב עם תוכן
דומה לעוד עשרה
מישראל ,וכן הלאה.
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס.
תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו
ח"א ע' (538
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רק שליח למסור לך את הדברים כמו שהם לאמיתתם,
ואין כאן מה להתווכח כי זה לא תלוי בי."...
הנ"ל לא היה מוכן בשום אופן להסכים על כך,
ויצא את פני הק' מבלי לקבל על עצמו את שלושת
העניינים .כשיצא מה"יחידות" הורה הרבי למסור
לכל הישיבות והמוסדות של ליובאוויטש ,שלא ייקחו
ממנו אף פרוטה ,כדי שלא יחשוב שאפשר "לקנות"
כאן מישהו בכסף.
ואכן ,כעבור זמן ,כאשר ראה שלא נותרה בידו כל
ברירה ,נכנס אל הרבי והבטיח שהוא מקבל על עצמו
את שלושת העניינים דתורה ומצוות שהרבי הורה.
מיד אירע נס ובתו יצאה מכלל סכנה ,ולאט לאט
הלכה והחלימה.
בהמשך לכך רצה יהודי זה לתת 'קידוש' ב''770
להודות לה' על הנס שעשה לבתו ,אבל הרבי אמר
שכדאי למנוע זאת ממנו כדי שלא יסתפק בזה ויחשוב
שב'קידוש' זה ,כבר יצא ידי חובתו להקב"ה על הנס.
]יש להעיר :בסופו של דבר נתן אותו יהודי 'קידוש'
ב 770-על הצלת בתו בשבת פרשת ויגש .הרבי קיים
התוועדות ,במהלכה ביאר את ההוראה בעבודת ה'
מנס של הצלת בת – תורת-מנחם ח"ב עמ' .[153

מספרים ב' '770סיפור נפלא שאירע בשבועות
האחרונים.
במוצאי שבת באמצע תפלת ערבית נכנס יהודי
עשיר ,אשר לעת-עתה אינו שומר תורה ומצוות,
עורך-דין במקצועו ,ל ,770-וביקש להיכנס אל הרבי
כי בתו חלתה מאוד ונמצאת במצב מסוכן ביותר .הוא
הוסיף שמבטיח  510,000לכל מי שירפא את בתו .הוא
סיפר שכבר ביקר אצל כל האדמו"רים שבניו-יורק
ואף אחד לא היה מוכן להבטיח לו את זה.
התמימים שנכחו במקום הסבירו לו שאי-אפשר
לגשת עכשיו אל הרבי כי הוא באמצע התפילה ,והפנו
אותו לרב חדקוב ,שאמר לו שכאשר יכנס )כרגיל(
לאחרי תפלת ערבית לחדרו של הרבי ,יבקש בין
הדברים גם רשות הכניסה עבורו.
ואכן ,לאחר תפילת ערבית סיפר הרב חדקוב לרבי
אודות יהודי זה ובתו החולה ,וענה הרבי למסור לו
שיוכל לקבלו רק למחרת בבוקר.
כאשר שמע הנ"ל את המענה מהרב חדקוב ,התחיל
להתחנן על נפשו שמצב בתו הוא קריטי ומי יודע מה
יהיה בעוד רגע אחד ,ואיך אפשר לדחות זאת למחר
וכו' ,אך הרב חדקוב הסביר לו שזוהי דעתו של הרבי
ואי אפשר אפילו לנסות לשנות בזה מאומה.
היהודי נדהם ,הוא היה רגיל שבעד כסף אפשר
לפתוח את כל הדלתות ,ואילו כאן לא מרשים אפילו
לגשת אל הרבי.
למחרת בבוקר הוא אכן בא ל 770-וסיפר
שהרופאים אמרו לו שהנוהג הרגיל אצל חולה במצב
כזה הוא שתמיד חלים שינויים במצבו :או שהוא
מתחיל להחלים או שהמצב מתדרדר חס-ושלום ...אך
אצל בתו אירע דבר מוזר מאוד – מאז אתמול בערב
לא השתנה מצבה כלל!
כאשר הוא נכנס לרבי וסיפר את כל הסיפור ,הגיב
הרבי" :הנה הנך רואה שמן השמים מחכים לך ,והכל
תלוי רק בך .אם תקבל על עצמך שלושה עניינים של
תורה ומצוות כמו שמירת שבת וכיוצא בזה אז תבריא
הילדה".
אולם היהודי ,שלא היה עדיין שומר תורה ומצוות,
לא רצה לקבל על עצמו החלטות כאלו ,וניסה להמיר
זאת בכסף ,אך כמובן שזה לא עזר ...וכשלא התייאש
וניסה להבטיח עוד יותר כסף ,חייך הרבי ואמר" :אני

יום שלישי ,ו' מרחשון
בימים אלו נכנסים התלמידים הצעירים ל"יחידות"
אל הרבי.
מהנהגות הרבי בעת התפילה:
בעת אמירת "שמע קולנו" ,וכן באמירת המשניות
)שלאחרי התפילה( ,מגביה את הסידור ומפנה קימעא
את ראשו הק' לעבר כיסא קדשו של כ"ק אדמו"ר
הכ"מ.

יום רביעי ,ז' מרחשון
הת' יואל שי' כהן סיפר שכאשר ניגש לרב חדקוב
ביום א' בערב למסור את ההנחה של ההתוועדות
האחרונה )כפי הנוהג שלפעמים הוא מוסר את ההנחה
על-ידי הרב חדקוב ולפעמים הוא נכנס בעצמו למסור
לרבי( סירב הרב חדקוב למסור זאת עבורו ,והבין הת'
הנ"ל שהרבי רוצה שיכנס אליו .על שאלתו מתי יוכל
להיכנס ענה הרב חדקוב שיכנס בלילה בשעה עשר.
לפועל" ,האט זיך דער זייגער געגעבן א רוק"
)=השעון הזיז את עצמו; בלשונו של הרב חדקוב
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שהורגל בפי אנ"ש( וכאשר נכנס לרבי לתת את
ההנחה כבר הייתה השעה  12:00בלילה מפני
ריבוי האנשים שהיו לפניו בתור .ואמר לו הרבי:
"רציתי לשוחח עמך על נושא מסוים ,ורציתי לנצל
את ההזדמנות כשאתה נכנס למסור את השיחה,
אך מאחר שהשעה מאוחרת ,אבקשך להיכנס מחר
בצהרים" .הנ"ל שאל באיזה שעה להיכנס והרבי
ענה שייכנס ב 1:00-בצהרים.
כמובן שהוא היה בהתרגשות גדולה כי לא ידע
על מה ולמה הרבי רוצה לשוחח עמו והמתין
בקוצר רוח ליום המחרת.
למחרת ,בשעה המיועדת נכנס הנ"ל לרבי ,שישב
במקומו המיועד והקבוע ל'יחידות' )במשך כל
היום יושב במקום אחר( ,והרבי פתח ואמר:
"צריכים כבר לחשוב אודות 'תכלית' .כשם שישנה
'תכלית' בגשמיות כך ישנה 'תכלית' ברוחניות".
ופירש כוונתו ,שצריך להתמסר לעניין מסוים
בלימוד במקום שלבו חפץ ,ושאל אותו במה יש
לו "חוש" יותר ,וענה הת' הנ"ל" :בכל עניין שהרבי
יאמר" .אמר הרבי" :למה צריך להיות הכל בדרך
גזירה? והרי הגמרא אומרת שצריך להיות במקום
שלבו חפץ!" .הנ"ל שתק.
כשראה הרבי שהוא ממשיך לשתוק ,החל למנות
עניינים מסוימים בדא"ח והורה לו לבחור באחד
מהם ,ושיודיעוֹ למחרת באיזה עניין בחר ללמוד.
והוסיף ,שכמובן אין זה פוטר מלימוד החסידות
בעיון ,עבודת התפילה ולימוד הנגלה בעיון
ולגירסא .בהמשך אמר לו הרבי" :פשוט צריכים
)כלשון העולם( שטייגן אין לערנען )=להתחזק
בלימוד(".
כשדובר אודות לימוד ספר המצוות ל'צמח-
צדק' אמר לו הרבי שהכוונה בלימוד היא בשביל
להעשיר את הידיעות ולא להתפלפל יתר על
המידה ,אך ברור שצריך להבין את אשר לומדים.
והוסיף ,שכמו-כן בלימוד הנגלה לגירסא ,אין צורך
"גריבלן זיך" )=להתחפר( בלימוד ,אך מוכרחים
ללמוד עם פירוש התוספות ,כי ללא תוספות אין זה
נחשב ל"לימוד" כלל.
ב 770-התפרסם שהרבי נתן הוראות בלימוד

עתלדעת

לעוד כמה מהתמימים כשנכנסו אליו ל'יחידות'
בקשר לעניינים אחרים.

יום חמישי ,ח' מר-חשון
הלילה ,בשעה  ,12:40נכנס הרבי לבית-המדרש
לפתע ,ומצא שם כמה מהתמימים ,ואמר להם:
"במקום שתכניסו פתקים אלי  -מוטב שלא תשבו
כאן כל-כך מאוחר".
]הבא לקמן הוא על פי מכתבי הרה"ח יהודה
לייב גרונר ,והרה"ח יואל כהן[:
מאופן הנהגותיו של הרבי מחודש תשרי ואילך
כדלהלן ,ניכר שמסכים לקבל על עצמו את
הנשיאות ,אף כי אין זה עדיין בצורה רשמית.
• הרבי נוהג לקבל ל'יחידות' שלוש פעמים
בשבוע ,בלילות א ,ג ,ה )בעבר לא היו זמנים
קבועים לכך( .ה'יחידות' מתחילה בשעה 20:00
בערב ונמשכת עד לשעה  1אחרי חצות הלילה
ולפעמים עד השעה  2לפנות בוקר .בין הבאים גם
הרבה שאינם מאנ"ש.
אך ישנם יוצאים מן הכלל ,כמו שלוחי הרבי,
עסקנים' ,חוזרים' וכיו"ב ,שכאשר יש להם איזה
עניין דחוף ,פונים הם לרב חדקוב והוא נכנס לשאול
את הרבי אם יכולים להיכנס ,וכאשר עונה בחיוב
הם נכנסים גם בימים שלא הוקבעו ל'יחידות'.
• משמחת-תורה ואילך נוהגים לקרוא את הרבי
לתורה בנוסח "יעמוד אדונינו מורינו ורבינו בן
הרב ר' לוי יצחק" והוא אינו מוחה על כך.
• הרבי נוהג להתוועד בכל שבת מברכים ויומי
דפגרא ,ומקווים שהחל מיו"ד שבט תשי"א ואילך
יאמר גם מאמרי דא"ח.
• בכל ערב ר"ח ויומי דפגרא וכו' נוסע הרבי
ל'אהל' וקורא שם פדיונות וכו'.
• הרבי אישר כבר באופן רשמי את ייסודו של
ה"ועד להפצת השיחות" ונתן להם את ברכתו הק'
"שיהיה בהצלחה" ,ואף צירף לזה חמש דולר בתור
השתתפות אישית בהוצאות )עד-עתה לא הודיעו
לרבי אודות ייסוד הועד כי חששו שמא לא יהיה
לשביעות רצונו(.

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
שנערך ע"י הרב אברהם שמואל בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל,
ומוקדש לעילוי נשמתו

ייסוד ישיבת 'תורת אמת' בחברון
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מייסד את ישיבת "תורת אמת" בחברון ושולח את המשפיע הרב שלמה זלמן הבלין ,ואתו
תלמידים מישיבת תומכי תמימים שבליובאוויטש .התלמידים השלוחים היו :אלטר שימחוביץ ,הלל פריוטקין ,צבי
הירש קצב ,יחזקאל פייגין ,נחמן מנחם קרסיק ,אברהם אלי' אשערוב וישראל זלמן אסנאס.
בקיץ תרע"ד כשהחלה מלחמת עולם הראשונה ,גירשו השלטונות הטורקים מארץ ישראל את כל אזרחי רוסיה,
וכולם נאלצו לעזוב את חברון ולחזור לליובאוויטש.
)ימי חב"ד ע' (35

כ"ק אדמו"ר אמר בשיחה:
שמה של הישיבה " -תורת אמת" – ניתן על ידי מייסד הישיבה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע .ובודאי ששם זה – "שמו
אשר יקראו לו בלשון הקודש" – מורה ומבטא את תוכנה של הישיבה ,והלומדים בה ,שכללות הנהגתם תהיה באופן
ד"תורת אמת" ,היינו ,שענין התורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה גם יחד – נעשה "בריח התיכון המבריח מן הקצה
אל הקצה" ,שחודר בכל מציאותם וישותם ,הן בנוגע לעצמם ,והן בנוגע לפעולתם על הזולת – בהיותם "נרות להאיר".
)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' (1551

תער"ב

ג'
חשון

ב'
חשון

תרכ"ז

תרח"צ
יום פטירתו של הרה"ק ר' אברהם
שניאורסאהן
יום פטירתו של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן
בן הרה"ק ר' ישראל נח – מהרי"ן מניעז'ין
)בן הצ"צ( חותנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,
ומנוחתו כבוד בעיר קישינוב שבמולדביה.
הרה"ק ר' אברהם מפורסם היה בצדקותו,
חסידותו וענוותנותו המופלאה .לאחר פטירתו
של אביו מהרי"ן ,הפצירו בו חסידי אביו ,שיבוא
לישב על כסאו בניעז'ין .אולם רבי אברהם
סירב לקבל על עצמו את הנשיאות .הוא נשאר
בקישינוב ,ולפרנסתו עסק במסחר .גם אז
המשיך לעשות לילות כימים בתורה ועבודה
עד יומו האחרון.

יום פטירת המהרי"ל מקאפוסט
יום פטירתו של הרה"ק יהודה ליב  -מהרי"ל מקאפוסט – בנו
השני של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ,בליל עש"ק בשעה 2:30
לפנות בוקר ,ומנוחתו כבוד בעיר קאפוסט .בן חמישים ושש
שנים היה ,כאשר עברה רק כמחצית שנה מאז הסתלקותו של
אביו הצ"צ.
מסופר ,כי לעת ערב קרא קריאת-שמע בניגון אבי-סבו כ"ק
אדמו"ר הזקן בדביקות נפלאה .בהמשך הלילה היו שפתיו
מרחשות פסוקים :ברוך שם גו' וידעת היום וגו' .ואחר כך
העביר ידו על מצחו ואמר בדביקות "אחת שאלתי וגו' לבקר
בהיכלו" .ופסק מלדבר ויצאה נשמתו ושבק חיים לכל חי.
ֵזקנו ,כ"ק אדמו"ר האמצעי ,כינה את המהרי"ל מקאפוסט
"הסטענדר שלי" ,כי היה נשען עליו כשהיה אומר חסידות.
)סה"ש תורת שלום ע' (244

במקום אחר מסופר ,שכ"ק אדמו"ר האמצעי נשען פעם על
המהרי"ל במשך שמונה עשרה שעות רצופות!

)שם ע' (37
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)ימי חב"ד ע' (38
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