
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

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת נח • ג' מר־חשון ה'תשפ"ג - שנת 'הקהל'

א'תע"ב

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

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

"...המעשה הוא העיקר – לעורר ולזרז עוד 
הפעם שכל אחד ואחד יוסיף ביתר שאת וביתר 
עוז בכל הפעולות ד"הקהל", כמדובר בארוכה 

לאחרונה. 
וכאן המקום להזכיר שנתקבלה הידיעה מצעירי 

אגודת חב"ד כאן, שכבר מינו אדם מיוחד 
שיעסוק בריכוז הפעולות ד"הקהל", באמצעות 
הכרטיסים וכו' (כמדובר בפרטיות בהתועדות 
שלפני זה (שיחת י"ג תשרי. ועוד), ויהי רצון 

שמהם יראו וכן יעשו גם בשאר המקומות, כולל 
ובמיוחד – בארצנו הקדושה...

(תורת מנחם התוועדויות תשמ"ח כרך א, עמ' 415 – בלתי מוגה)
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אור וחום ההתקשרות

במענה למכתבו... שספק אצלם באם צריכים לכתוב גם על-דבר המגרעות, ושהיו בזה וויכוחים חריפים.
ולפלא גדול הספק בכגון דא, כיון שכמה פעמים כתבתי על-דרך-זה וביחוד לאחרי ההודעה שבלאו הכי ישנם מודיעים 

על-דבר כל הנ"ל אלא שמאנשים מן הצד, ובמילא מגזימים וכו' שלכן התוצאות הפוכות הן מאשר תקות המצדדים להעדר 
כתיבה זו.

ובעיקר תמיהתי היא, שהרי קיבלנו מרבותינו הקדושים הוראה ברורה לבחון בכגון סברות כאלו, לדעת המקור ממנו 
באות, באם ישנו ספק בזה באם שעל ידי זה יתוסף או יוגרע בענינים המועילים למעשה ועבודה בפועל, והרי בלי ספק, אשר 

לכשיודע שאין מודיעים למקום פלוני על דבר מגרעות, יביא זה לא למיעוט הגרעון והחסרון אלא אדרבה, וקל להבין.
ומה לנו יותר ברור ממאמר רז"ל, הלואי שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם.

(אגרות קודש, חלק י"ח עמ' קסא)
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אחד מאנ"ש באנגליה כתב לרבי כי שוחח עם 
שאלו  והלה  יהדות,  בענייני  לואיס)  (מר  יהודי 
חלק  נוטלים  אינם  אורתודוקסים  יהודים  מדוע 
במלחמות כדוגמת מלחמת וייטנאם. הלה השיב 
כי אותם יהודים תולים את מקור הבעיות בעולם 

ולא  ירוד,  כלכלי  ממצב  מלחמות  מתחילות  שפעמים  השיב  לואיס  מר  אך  כראוי,  ומצוות  התורה  את  שמירתם  באי 
כתוצאה מרשעות של אחד הצדדים שאשם בפתיחתה. הדברים נכתבו לרבי, ולהלן המענה עליהם:

במענה לשאלותיו:
1) מובן שחינוך ביתו תחי' צ"ל [= צריך להיות] בגן-ילדים החסידותי ולפלא הספק.

השם   =] השי"ת  שאומר  כיון  בפועל  אבל   – שי'  לואיס  מר  שאומר  בתנאים  מלחמה  שתהיה  בשכל  לצייר  אפשר   (2
מנהיג העולם: אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו' וכן בנוגע לאומות העולם – כשישמרו שבע מצות בני נח  יתברך]

(לפרטיהן) הרי לא תבא מלחמה כזו.

הפעולה שתמנע מלחמותהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ג' במרחשון ה'תשפ"ג – י' במרחשון ה'תשפ"ג

נח | איך יוצאים מהתיבה?

טבע האדם – שכאשר הוא מרוחק מביתו, והוא נמצא 
מתעסק  אינו  אזי  אחר,  ומצב  ובמעמד  אחרת  במדינה 
בענייני המסחר, וכאשר פוגש ידיד שלא ראהו זמן רב... 
הפרנסה,  דאגות  דבר  על  אינו  ביניהם  השיחה  נושא 
אתה  'איך  אם  כי  החול,  ענייני  ושאר  המסחר,  ענייני 
מרגיש', ו'איך מרגישים בני ביתך' וכדומה, והאם ברכות 
ה' מתקיימות אצלך במילואם, ובמילא האם אתה שמח.

מרצונם  אשר  יהודים  אודות  מדובר  כאשר  ובפרט 
הטוב עזבו את מקומם ו"בחרו בחלק היפה", גלו למקום 
נשיא  של  המדרש  ובית  הכנסת  בית  ותפילה,  תורה 
שכל מועדיו  חודש תמים  דורנו, והסתופפו יחד במשך 
כל  על  ההשפעה  נמשכת  שמהם  כלליים  מועדים  הם 

רחוקים  הם  אלו  שבימים  שבוודאי  הרי  כולה,  השנה 
מענייני החול, ומעמדם ומצבם הוא בדוגמת ה"תיבה".

ולשוב  מה'תיבה',  לצאת  לנו  למה  הם:  טוענים 
למקומות כאלו שבהם מתעסקים בענייני החול?!

והמענה לטענות אלו – "צא מן התיבה":
לכל חפץ", לכל  "עת  הקב"ה פונה ואומר לכל אחד: 
צריך  האדם  שבהם  זמנים  יש  שלו,  הזמן  את  יש  דבר 
להיות סגור בתיבה "בא אל התיבה", אולם כעת זה הזמן 
של "צא מן התיבה", "לעשות לו ית' דירה בתחתונים"... 
מקומות שזמן רב לא הגיע אליהם דבר ה', שהם במצב 
של עניות ו"מבול" ברוחניות, ואותם יש לכבוש – לעסוק 

בהפצת היהדות ומעיינות החסידות.
(תורת מנחם חלק י"ח עמ' 110)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מעשה הקרבנות פרק ג' במרחשווןו'
מל"ת קכד. מ"ע פח. פג. מל"ת הל' שכנים פרק יג.יג-טו.

קנה.

מ"ע פד. פה. מל"ת צ.פרק יד.פרק טז-יח.ד' במרחשווןש"ק

פרק יט. הל' תמידין ומוספין.. ה' במרחשווןא'
בפרקים אלו. פרק א-ב.

הל' שלוחין 
ושותפין.. בפרקים 

אלו. פרק א.

מל"ת פט. מ"ע לט. כט. מל"ת 
פא. מ"ע ל.

מ"ע כח. כה. מ. מא. כז. מב.פרק ב.פרק ג-ה.ו' במרחשווןב'

מ"ע מג. מד. מה. מו. מז. מח. פרק ג.פרק ו-ח.ז' במרחשווןג'
נ. נא.

ח' במרחשווןד'
פרק ט-י. הל' פסולי 

המוקדשין.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע קסא. מל"ת קמ.פרק ד.

מל"ת קלב.פרק ה.פרק ב-ד.ט' במרחשווןה'

מל"ת קכ.פרק ו.פרק ה-ז.י' במרחשווןו'
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דברמלכות

4

כוחו הגדול של היהודי 
מול ה"מים רבים"

אף שדורו היה נחות ביותר, היה נח "איש צדיק", פעל עלייה 
והתרוממות בנבראים והכין את העולם לזמן הגאולה • גם כשכבר החל 
המבול לרדת, היה בכוחו של נח להשפיע על אנשי דורו לשוב בתשובה 

ולהפכו לגשמים של ברכה • בכוחו של כל יהודי שלא להיות מושפע 
מה"מים רבים" של טרדות הפרנסה, לפעול עלייה בעולם ולהביאו 

לגאולה שלימה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בפרשת נח מסופר אודות דורו של נח שהיה בתכלית 
ובלשון  ממנו,  למטה  שאין  המצב  ושפל  הירידה 
הכתוב1: "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ", ועד 
כדי כך שלא הייתה ברירה (כביכול) אלא להשחית את 

כל היקום.
נח,  של  לעבודתו  הדבר  הפריע  לא  ואף-על-פי-כן, 
איש צדיק תמים היה בדורותיו",  הכתוב2: "נח  ובלשון 
במעמד  היה  ביותר  ירוד  בדור  היותו  למרות  היינו, 
ומצב של "צדיק תמים"3, וכן כאשר כל דורו נשטף במי 
בני  וכן  הוא  שהרי  כלל.  לנח  הדבר  הזיק  לא  המבול – 

ביתו נכנסו לתיבה וניצלו ממי המבול,
ולא עוד אלא שפעל את הצלת כל העולם כולו – על-

ידי-זה שהכניס עמו לתיבה מכל סוגי הנבראים שבכל 
העולם כולו,

ויתירה מזו – על-ידי-זה נעשה קיום העולם מחדש, 
יותר  נעלה  באופן  ראה",  חדש  "עולם  חז"ל4:  בלשון 

ממה שהיה לפני המבול, כדלקמן.
פרטים:  שלושה  רואים  נח  של  בעבודתו  כלומר: 
הפריע  לא  הירידה,  בתכלית  שהיה  העולם,  מצב  א) 
לעבודתו של נח, ב) בעולם ירוד כזה פעל נח את קיום 

1. פרשתנו ו, יב.
2. ריש פרשתנו (שם, ט).

3. ראה פירוש רש"י על הפסוק.
4. בראשית-רבה פרשה ל, ח. ילקוט שמעוני פרשתנו רמז מט.

והצלת העולם, ג) לא רק שפעל את קיום והצלת העולם, 
אלא פעל בו עילוי גדול יותר, כדלקמן בארוכה.

כל-אחד-ואחת  בעבודת  הוראה  למדים  ומזה 
מישראל, בנוגע לכל שלושת הפרטים הנ"ל, כדלקמן5.

ב
הפריע  לא  העולם  שמצב   – הראשון  העניין  ביאור 

לעבודתו של נח:
 – וזאת  תמים",  "צדיק  היותו  עובדת   – לראש  לכל 

למרות המצב שהיה "בדורותיו".
עניין זה מודגש באופן כניסתו של נח לתיבה, בניגוד 
לרצונם של בני דורו – כמובא בפירוש רש"י "שהיו בני 
אנו  לתיבה  נכנס  אותו  רואים  אנו  אילו  אומרים  דורו 
שוברין אותה והורגין אותו, אמר הקב"ה הריני מכניסו 
לעיני כולם ("בעצם היום הזה"), ונראה דבר מי יקום":
מתחיל,  אכן  שהמבול  ראו  נח  של  דורו  בני  כאשר 
ממי המבול –  להינצל  ונח מתכונן להיכנס לתיבה כדי 
הייתה כוונתם למנוע אותו מכניסה לתיבה. וזאת – לא 

5. ובהקדם ביאור הקשר דנח עם בני ישראל – על-פי המבואר בדא"ח (המשך 
באהבה זכרת" כמו שכתוב "ויזכור  בעניין "וגם את נח  ח"א פרק ר"א)  תער"ב 
דנח  שהזיכרון  דראש-השנה,  זכרונות  בפסוקי  שאומרים  גו'"  נח  את  אלקים 
קשור הוא "מצד האהבה פנימית והעצמית . . מצד עצם מעלת נשמות ישראל 
כו'". כלומר: אף שמנח יצאו כל שבעים אומות העולם – מכל מקום, הפנימיות 
דנח קשורה עם בני ישראל דווקא, "אתה בחרתנו מכל העמים", ולכן, מעניינו 

של נח יש הוראה ולימוד בעבודת כל-אחד-ואחת מישראל.
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ינצלו  שחשבו שעל-ידי-זה  אלא מפני  "רשעות",  מצד 
שהקב"ה  שמכיוון  ידעו והבינו  הם  הם, ובפשטות:  גם 
יניח  לא  המבול – בוודאי  נח מעונש  את  להציל  רוצה 
הקב"ה שהמבול יפגע בנח. ולכן, חשבו הם, כאשר לא 
יניחו לנח להיכנס לתיבה – לא תהיה להקב"ה ברירה 
אלא לעצור את המבול!... ומטעם זה רצו למנוע אותו 

להיכנס לתיבה – ביודעם שעניין זה נוגע בנפשם.
ואף-על-פי-כן, כל התנגדותם לא הועילה ולא כלום, 
ואדרבה: "בעצם היום הזה בא נח גו' אל התיבה", "אמר 
הקב"ה, אני מכניסו לעיני כולם, ונראה דבר מי יקום"!

נקל לתאר את מצב הדברים באותה שעה:
לשד  הצד, רטובים עד  בני דורו של נח עומדים מן 
לרדת על הארץ  התחילו  ממי המבול שכבר  עצמותם 
המים"6],  שדחקוהו  עד  לתיבה  נכנס  "לא  נח  [שהרי 
להיכנס  אמורים  שבה  "תיבה"  ניצבת  עיניהם  ולנגד 
נח ובני ביתו כדי להינצל ממי המבול, וכל מאמציהם 

למנוע זאת – עולים בתוהו!
רואים שיירה ארוכה של בעלי- ולא עוד אלא שהם 
כולו  העולם  שבכל  בעלי-החיים  סוגי  כל   – חיים 
(וממינים  שניים  שניים  מסודר,  בסדר  שהולכים   –
התיבה  אל  להיכנס  כדי  שבעה),  שבעה   – הטהורים 
להינצל ממי המבול, ואילו הם – נשארים מחוץ לתיבה, 

ואין לאל ידם לעשות מאומה!

ג
וקיום  הצלת  את  פעל  שנח   – השני  העניין  ביאור 

העולם:
בעניין זה ישנם שני פרטים: א) פעולתו של נח בעולם 
לפני בוא המבול, ב) פעולתו לקיום והצלת העולם על-
ידי-זה שהכניס לתיבה את כל סוגי הנבראים שבעולם.
בוא  לפני  בעולם  פעולתו   – המאורעות  סדר  ועל 

המבול:
בניין התיבה היה במשך מאה ועשרים שנה – כמבואר 
רווח והצלה לפניו  טעם הדבר בפירוש רש"י7: "הרבה 
דור  אנשי  שיראוהו  כדי  זה?  בבניין  הטריחו  ולמה 
המבול עוסק בה ק"כ שנה, ושואלין אותו מה זאת לך, 
לעולם,  מבול  להביא  הקב"ה  עתיד  להם  אומר  והוא 

אולי ישובו".

6. פירוש רש"י שם, ז.
7. פרשתנו שם, יד.

הייתה  התיבה  דבניין  שנה  ק"כ  כל  במשך  כלומר: 
שיחזרו  דורו  אנשי  על  לפעול   – נח  של  עבודתו 

בתשובה.
וכאן רואים דבר נפלא ביותר – עד כמה הייתה יכולה 

להועיל פעולתו של נח להחזירם בתשובה:
גם לאחרי שעברו ק"כ שנה ולא חזרו בתשובה, שלכן 
"ויהי  בכתוב8  נאמר   – המבול  מי  לרדת  כבר  התחילו 
ברחמים אם  הארץ", ומפרש רש"י: "הורידן  על  הגשם 
יחזרו יהיו גשמי ברכה", היינו, שאפילו ברגע האחרון 
בתשובה)  חזרו  ולא  שנה  ק"כ  עברו  שכבר  (לאחרי 
בתשובה  שיחזרו  בהם  לפעול  נח  יכול  היה  עדיין 
שלא  בלבד  זו  לא   – ואז  חדא9,  וברגעא  חדא  בשעתא 
היו  המבול  גשמי  זאת,  עוד  אלא  המבול,  עונש  היה 
העניין  ובדוגמת  על-דרך  ברכה",  ל"גשמי  מתהפכים 

ד"זדונות נעשו לו כזכיות"10 שבעבודת התשובה.
ומכאן למדים עד כמה גדלה מעלתו של נח בפעולה 
את  אצלם  לפעול  יכול  היה  שמצדו   – דורו  אנשי  על 
עניין התשובה עד לרגע האחרון, ועל-ידי-זה – לא רק 

לבטל את עונש המבול, אלא להפכו ל"גשמי ברכה".
לקיום  נח  של  פעולתו   – השני  לעניין  באים  ומזה 
והצלת העולם על-ידי-זה שהכניס לתיבה את כל סוגי 

הנבראים בעולם:
ועד-כדי- ביותר,  ירוד  במצב  היה  שהעולם  למרות 
כך, שאפילו כאשר ראו שמי המבול יורדים כבר בפועל, 
וקיום  הצלת  את  נח  פעל  אז  גם   – בתשובה  חזרו  לא 
העולם, על-ידי-זה שהכניס עמו לתיבה "מכל החי מכל 
רמש  הבהמה למינה מכל  ומן  בשר . . מהעוף למינהו 

האדמה למינהו"11, כל סוגי הנבראים שבעולם.

ד
ביאור העניין השלישי – העילוי שפעל נח במציאות 

הבריאה כולה:
ידוע12 שמציאות כל הברואים בתוך תיבת נח הייתה 
מעמד  ובדוגמת  מעין   – ביותר  נעלה  ומצב  במעמד 

ומצב העולם לעתיד לבוא.
והעניין בזה:

8. ז, יב.
9. ראה זוהר חלק א קכט, סוף ע"א.

10. יומא פו, ב.
11. ראה ליקוטי-שיחות חלק טו עמ' 54, הערה 24 ושם נסמן.

12. בהבא לקמן ראה ליקוטי-שיחות חלק כה עמ' 28.
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בתיבת נח נכנסו מכל סוגי בעלי-החיים שבכל העולם 
טורפים  בעלי-חיים  כולל  ועופות,  חיות  בהמות  כולו, 
בתוך  שהותם  זמן  כל  במשך  ואף-על-פי-כן,  ודורסים. 
התיבה – משך שנה שלימה – "לא עשו רעה זה לזה כלל 

ולא השחיתו זה לזה"13.
שלא  עניין   – שבדבר  והפלא  החידוש  גודל  ומובן, 

ייתכן כלל וכלל מצד טבע הבריאה:
 – מצומצם  ששטחה  תיבה  לתוך  מכניסים  כאשר 
"שלש מאות אמה גו'"14 – ריבוי סוגי בעלי-חיים שבכל 
ארוך,  זמן  במשך  יחדיו  אותם  ומחזיקים  כולו,  העולם 
וללא השגחת אנשים רבים (רק נח ובניו) – הנה על-פי 
טבע לא ייתכן שבמשך כל הזמן לא יהיה אפילו מקרה 

אחד שיזיקו זה לזה15.
בעלי-חיים,  סוגי  כל  אודות   – כאמור   – והמדובר 
זה  הרי  אצלם  בעלי-חיים טהורים, שגם  רק  לא  היינו, 
שאין  אף-על-פי   – כי  בזה,  זה  יפגעו  שלא  פלא  דבר 
בהם טבע האכזריות (שלכן הותרו באכילה כו'16), מכל 
מקום, גם אצלם יש מקרים של "שור נגח" וכיוצא בזה, 
ועל-אחת-כמה-וכמה כאשר מדובר אודות בעלי-חיים 
טבע האכזריות הוא בתוקף  שאצלם  טורפים ודורסים, 
ביותר, עד כדי כך שכל חיותם (כפשוטה) היא מנטילת 
חיותם של בעלי-חיים אחרים... – גם הם לא הזיקו כל 

זמן משך היותם בתיבה.
וטעם הדבר – מפני שבתיבה האיר אור אלוקי נעלה 
ביותר, מעין ובדוגמת האור דלעתיד לבוא, שאז יהיה 
ונמר  כבש  עם  זאב  ד"וגר  באופן  העולם  ומצב  מעמד 
עם גדי ירבץ גו'"17, "לא ירעו ולא ישחיתו . . כי מלאה 

הארץ דעה את ה'"18.
כזה,  ומצב  במעמד  חידוש  כל  אין   – לגן-עדן  בנוגע 
מכיוון שגן-עדן הוא למעלה ממציאות העולם; החידוש 

13. המשך וככה תרל"ז, ריש פרק צה.
14. פרשתנו ו, טו.

אבל  נח.  את  הכיש  הוא – שהארי  בתיבה  נזק שאירע  של  היחיד  15. המקרה 
סיבה לדבר – מפני "שאיחר מזונות לארי", שזהו חסרון בעבודתו  הייתה  שם 
הקב"ה  של  בשליחותו   – שבעולם  הבריות  כל  את  לזון  צריך  שהיה  נח,  של 
שלא יישאר אצלו רושם מעניין  מיד, כדי  נענש  ולכן  ומפרנס לכל",  שהוא "זן 
זה, כמו שכתוב  "הן צדיק בארץ ישולם". אבל מלבד זה – לא היה, כאמור, שום 

מקרה שבעלי-החיים יזיקו זה לזה.
ועוד.  שם.  ואברבנאל  עקידה  יג.  יא,  שמיני  בבחיי)  (הובא  רמב"ן  ראה   .16

ליקוטי-שיחות חלק יג עמוד 260.
17. ישעיה יא, ו.

18. שם, ט.

כאשר פועלים זאת במציאות העולם – כפי  אפוא  הוא 
כאשר  דלמטה,  העולם  במציאות  נח,  בתיבת  שהיה 
בעולם  גם  נמוך,  הכי  ומצב  מעמד  היה  לתיבה  מחוץ 
ומצד  למעמד  ובדוגמא  מעין  שהוא  עניין  נפעל  כזה 

דלעתיד לבוא.
וזהו גם הביאור במאמר רז"ל שנח "עולם חדש ראה": 
שבעולם,  הברואים  בטבע  שנפעל  לחידוש  הכוונה 
זה,  את  זה  הזיקו  לא  בתיבה,  היותם  זמן  כל  שבמשך 
היפך טבעם, ועד כדי כך, שעניין זה נעשה הכנה לזמן 
דלעתיד לבוא ("וגר זאב עם כבש"), תכלית השלימות 

דמציאות העולם.
זה"  מעין  לעולמים  היה  ש"כבר  שלאחרי  ומובן, 
בזמנו של נח – נקל יותר לפעול עניין זה לעתיד לבוא, 
"דלא  המתים:  לתחיית  בנוגע  הגמרא19  לשון  ועל-דרך 
היו  שלא  ("אותן  כל-שכן?!"  לא  חיי  דהוי  חיי  הוו 
כל  לא  כבר  שהיו  אותן  וחיין,  ונולדין  נוצרין  מעולם 

שכן שחוזרין וחיין"20).
בעולם  בפעולה  נח  של  מעלתו  גודל  מובן  זה  ומכל 
אלא  העולם,  והצלת  קיום  את  שפעל  בלבד  זו  שלא   –
עוד זאת, שפעל בו עילוי גדול ביותר, מעין ובדוגמא, 

ובעיקר – הכנה, לשלימות העולם לעתיד לבוא.

ה
של  בעבודתם   – דנח  מהסיפור  ההוראה  ביאור   [...]

ישראל:
בתורה אור ריש פרשתנו מבואר העניין ד"מים רבים 
לא יוכלו לכבות את האהבה גו'"21 – ש"מים רבים" קאי 
על "טרדות הפרנסה והמחשבות שבעניני עולם הזה", 

שהם בדוגמת מי המבול, "מים הזידונים"22.
שלושת  בכל  דנח,  מהסיפור  ההוראה  באה  זה  ועל 
להפריע  יכול  אינו  שהעולם  א)   – הנ"ל  הפרטים 
לעבודתו של יהודי, ב) אדרבה – יהודי פועל במציאות 
העולם, ג) ולא עוד אלא שפועל עילוי גדול יותר מכמו 

שהיה קודם לכן:

19. סנהדרין צא, א.
20. פירוש רש"י שם.

21. שיר-השירים ח, ז.
22. לשון הכתוב – תהלים קכד, ה.
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כו',  נמוך  במצב  שנמצא  לעולם  יוצא  יהודי  כאשר 
עולם שיש בו "מים רבים" (מי המבול) שעניינם "לכבות 
את האהבה" – עליו לדעת שאין לו מה להתפעל מזה, כי 
בוודאי "לא יוכלו לכבות את האהבה", "בחינת האהבה 
המסותרת שיש בכל נפש מישראל בטבע", היינו, ש"גם 
אחר התלבשותה בגוף הגשמי לעסוק בעניינים גשמיים 
שהן הנקראים מים רבים, עם-כל-זה לא יוכלו לכבותה 
לעלות  נפלאה  ותשוקה  אהבה  בבחינת  תמיד  מלהיות 

וליכלל למעלה".
זאת ועוד:

ד"מים  מהעניין  מתפעל  אינו  שיהודי  בלבד  זו  לא 
רבים", אלא אדרבה – "על-ידי התלבשותה (של הנשמה) 
גבוה  היותר  למדרגה  להגיע  יכולה  הנ"ל  רבים  במים 
מקודם שירדה לעולם הזה", באופן דאתהפכא חשוכא 

לנהורא כו', יתרון האור מן החושך, ועד שמהפכים את 
על-שם  שנקראים  מים   – נח"23  "מי  להיות  המבול  מי 
ובלשון  המנוחה,  עניין  דרוחא",  "נייחא  שעניינו  נח, 

הכתוב24: "זה ינחמנו".
יהודי  של  ופעולתו  עבודתו  שעל-ידי  כך,  כדי  ועד 
תכלית   – ראה"  חדש  ד"עולם  העניין  נעשה  בעולם, 
העולם כפי שתהיה לעתיד לבוא,  דמציאות  השלימות 

שעניין זה נפעל על-ידי מעשינו ועבודתינו בעולם25.
(משיחת שבת פרשת נח ה'תשמ"ה. תורת-מנחם ה'תשמ"ה חלק א 
עמ' 507 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

23. ישעיה נד, ט.
24. בראשית ה, כט.

25. תניא ריש פרק לז.

סיכום

בשלושה  להבחין  יש  נח  של  הצלתו  בסיפור 
פרטים:

היו  נח  של  בסביבתו  האנשים  שכל  אף  על  א) 
להיות  מנח  הדבר  מנע  לא  ומושחת,  ירוד  במצב 

"איש צדיק".

"איש  היה  עצמו  שנח  העובדה  עצם  מלבד  ב) 
צדיק", עסק נח גם בהשפעה על סביבתו: נח עסק 
להזהיר  בכדי  המבול  לפני  רב  זמן  התיבה  בבניית 

את אנשי הדור שיחדלו ממעשיהם. 

החל המבול, ולא היה ניתן להציל  כבר  כאשר  גם 
והציל  העולם  בקיום  נח  עסק  הדור,  אנשי  את 
בעלי-החיים  סוגי  מכל  התיבה  לתוך  והכניס 

שבעולם.

אף  על  בעולם:  והתרוממות  עלייה  פעל  נח  ג) 
שבטבע של כמה בעלי חיים לטרוף ולהזיק, בתוך 
התיבה של נח חיו כל בעלי החיים בשלווה. הדבר 
אף היווה הכנה להתגשמות הייעוד "וגר זאב עם 

כבש". 

משלושת פרטים אלה יש ללמוד הוראה לעבודתו 
של כל יהודי:

פרנסה  בענייני  שהעיסוק  בחסידות  מבואר 
הנשמה.  את  המטריד  כ"מבול"  הינו  בעולם-הזה 

אולם על יהודי לזכור:

ודבק  דורו  מאנשי  הושפע  לא  שנח  כשם  א) 
להיות  שלא  יהודי  כל  של  ביכולתו  כך  בצדקתו, 
אהבת  את  ולחוש  הפרנסה  מטרדת  מושפע 

הנשמה לקדוש-ברוך-הוא.

ב) ביכולתו של כל יהודי גם כן להשפיע על ענייני 
חיובית  בהשפעה  עסק  שנח  כשם  העולם-הזה, 

על סביבתו.

עבודתו פועל יהודי עלייה והתרוממות  ג) על-ידי 
העולם  את  מכריע  ואף  העולם-הזה,  ענייני  בכל 

כולו לגאולה אמיתית ושלימה.
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טהרת העולם
תלויה ביחיד

מנוחת העולם מעין לעתיד
...כאשר מדברים אודות המצב שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו – "וערבה לה' 
נח",  "ימי  עם  עולם"  ד"ימי  העניין  מקשרים את  קדמוניות" –  וכשנים  מנחת יהודה וירושלים כימי עולם 

שנאמר "כי מי נח זאת לי", כנזכר לעיל בארוכה.
ועניין זה מהוה הוראה לכל אחד ואחת מישראל – מכיוון ש"התורה היא נצחית":

לצאת  צריך  בעצמו  והוא  לאומים",  וערפל  ארץ  יכסה  ש"החושך  ורואה  סביבו  מתבונן  יהודי  כאשר 
יהיה המנצח וכו', הרי  מי  לדעת  אי אפשר  למלחמה  יוצאים  שכאשר  וביודעו  כולו,  ולהלחם עם העולם 
יכול לבוא לידי נפילת הרוח וכיוצא בזה – הנה . . מסבירים לו את ההוראה הנלמדת מהתחלת פרשת נח:

...אף-על-פי שנח היה לפני מתן תורה, ועמד אחד ויחיד נגד העולם כולו שהיה במעמד ומצב דתכלית 
בתכלית  מוחלט  ניצחון  נחל  תמים"  ד"צדיק  באופן  והנהגתו  ופעולתו  עבודתו  על-ידי  הנה   – הירידה 
ובאופן  את ריח הניחוח",  ד"וירח ה'  העניין  לגמרי, ופעל את  "עולם חדש"  כך שפעל  כדי  עד  השלימות, 
יהיה  כולו  העולם  שכל  פעל  לבדו  שנח  כלומר,  בעליונים ונייחא בתחתונים,  נייחא  פעמים,  נח" ב'  ד"נח 

במעמד ומצב דתכלית השלימות.
שלכן   .  . צדקנו  משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית  בגאולה  העולם  שלימות  בדוגמת   – כך  כדי  ועד 
– "כימי  העולם בימי נח  ומצב  עם מעמד   .  . יהודה וירושלים"  מנחת  לה'  ד"וערבה  העניין  מקשרים את 

עולם, כימי נח".
(משיחת ר"ח חשוון תשמ"ג, התוועדויות תשמ"ג כרך א, עמ' 366-370)

הכוח לבירור העולם – מהשלום בתיבה
הביטול  על-ידי  שנפעלת  העולם  טהרת  א)  עניינים:  שני  נדרשים   .  . הארץ  טהרת  לפעול  ...בכדי 
ד"ותשחת" ו"חמס" בארץ על-ידי המבול ש"בלה את הכל כו'". ב) הפעולה החיובית דבירור וזיכוך העולם 

(ולא שבירת העולם).
ויש לומר, שבכללות נפעל זה על-ידי (א) המבול שטיהר את העולם מ"מלאה הארץ חמס", על-ידי "בלה 
את הכל" (כל מה שחוץ מן התיבה) שבגלוי הרי זה היפך מנוחת וקיום העולם. ו(ב) תיבת נח, שעליה ציווה 
הקב"ה "עשה לך תיבת וגו'", שבזמן המבול (ש"בלה את הכל") יימצאו נח ובני ביתו בתיבה, ויינצלו ממי 
המבול ויישארו במציאותם, ואחר כך הרי זה נותן כוח לפעול העבודה בבירור וזיכוך העולם בדרך נייחא 

(לעליונים ולתחתונים), לא על-ידי ביטול העולם:
לבוא –  ומנוחה מעין לעתיד  שרר מצב של שלום  סדר השתלשלות)  כל  ...בתיבה (וכל הנמצאים בה – 
"וגר זאב עם כבש גו' לא ירעו ולא ישחיתו גו'", כיוון ש"כי מלאה הארץ דעה את ה'" [היפך הגמור מהמצב 

בעולם אז – "מלאה הארץ חמס"].
לפעול בירור  יוכלו  זה –  לאחרי  הזמנים  ובכל  התיבה"  מן  "צא  כאשר יהיה  כך  שאחר  בא הכוח,  ומזה 

וזיכוך העולם, באופן שהעולם עצמו יתעלה (באופן של נייחא).

(משיחת ש"פ נח תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך א, עמ' 236)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

רועה ישראל
אימוץ משפחות וקליטת עולי גרוזיא • "יחידות" נדירה מי"א שבט תש"ל
• אישור להיות מוהל בתנאי • רוח הקודש בגלוי • השתתפות רצינית 
של הרבי בהוצאה לאור של תוספות חכמי אנגליה • השפעת הרבי על 
הקיבוצים • כיצד הסביר ה'פני מנחם' את בקשת הרבי להקדים עשיית 

פרוזבול בסוף שנה ששית?

אימוץ משפחות וקליטתם ברוחניות 
ובגשמיות של יהודי גרוזיא

במהלך התוועדות ש"פ ויגש ז' טבת תשל"ב התבטא 
הרבי ('תורת מנחם' כרך סז עמ' 23 ואילך):

יותר מחמישים  ישנם יהודים עולי גרוזיא שבמשך 
התורה  קיום  על  נפשם  ומסרו  בנסיון  עמדו  שנה 
ומצוותיה, ועכשיו, מבקשים ודורשים שיאפשרו להם 
ולנהל את אורח-חייהם ולחנך את ילדיהם  להמשיך 
כפי  לכל-הפחות  ומצוותיה,  התורה  דרך  על-פי 
שהתאפשר להם בהיותם בגרוזיא – על-ידי-זה שלא 
יפזרו אותם במקומות שונים, בסביבה לא דתית, שיש 

בה חילול שבת, היפך הצניעות וכו'.
אותה  של  שבט  יו"ד  בהתוועדות  הרבי  הוסיף  עוד 
שנה (שם עמ' 163) לברך ("אשרי חלקם") את כל אלו 
שיסייעו בקליטתם הרוחנית של העולים "שיוכלו לילך 
'מחיל אל חיל' בלימוד התורה וקיום המצוות בעצמם, 
ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע לילדיהם, שיתחנכו באופן 

ד"מוסיף והולך ואור" בנר מצוה ותורה אור".
הפעם הוסיף הרבי שנוסף על השתדלות הכללית – 
העולים  למשפחות  בסמיכות  המתגוררת  משפחה  כל 
זאת  הגדיר  הרבי  בעדה.  ותסייע  משפחה  תאמץ 

במילים הבאות ('תורת מנחם' שם עמ' 164):
משפחות  בין  ונפשי  לבבי  קישור  של  סדר  ינהיגו 
או  העולים-ישנים  משפחות  עם  העולים-חדשים 
שיוכלו  עליהם  ולהקל  להם  לעזור   .  . הארץ  ילידי 
ויוכלו  המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  להתעלות 
להם  שיעזרו  על-ידי-זה  מנוחה,  מתוך  זאת  לעשות 
ירגיש  וכך  כפשוטה,  גשמית  להסתדרות  בנוגע  גם 
כל אחד את האחריות המיוחדת שמוטלת עליו, ועל-

ידי-זה יתוסף בהצלחת הפעולה.
ובהמשך תמצת זאת הרבי במילים: 

אחת  משפחה  בין  ואישי  פרטי  קשר  יצירת 
לחברתה, לעזור להם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הגעת  עם  מיד  החלה  שונות  בצורות  הפעילות 
העולים. להלן התייחסות מעניינת של הרבי להשפעה 
מעסקניות  אחת  של  ב"יחידות"  מגרוזיא  העולות  על 
שהתקיימה  מלוד,  לאופר  תחי'  צפורה  מרת  אנ"ש, 

ביום ראשון, י"א שבט תש"ל.

"יחידות" מרת צ. ל. תחי', יום ראשון, 
י"א שבט תש"ל

באות  אינן  שהן  [לכך  שהסיבה  סבור  אני  אין  א. 
 – השפה  ידיעת  אי  היא  וכו']  ומסיבות  לשיעורים 
בת  כבודה  ד"כל  הענין  ישנו  שאצלן  אלא  עברית, 
מלך פנימה" כמו אצל נשים ספרדיות בכלל [כך היה 
להתאסף],  אותן  לשכנע  היה  שקשה  במרוקו,  גם 
לא  בחוץ.  ולא  בבית  הוא  האשה  שמקום  שהורגלו 
צריך לנסות להכריח אותן נגד זה כי-אם לקבוע איתן 
בבתיהן ולבקר בבתיהן. אפשר להתאסף כמה נשים 

יחד וללמוד עמהן דיני טהרת המשפחה בעיקר.
חובת ידיעת דיני שבת מוטלת בעיקר על הגברים 
המשפחה  טהרת  שדיני  בעוד  זאת,  ללמוד  יש  ועמם 
כבר  להתחיל  אפשר  הנשים.  של  עניינם  בעיקר  הם 
שנמצאות  אחרי  יודעות  שהן  שהעברית  מעכשיו, 
ואחר-כך  להבין,  שיוכלו  מאפשרת  כשנה  בארץ 

(בהמשך) עוד יותר.
ובענין  בכלל  בלוד  חב"ד  נשי  לפעולות  ברכה  ב. 
הברכות  יתגשמו  ובמילא  בפרט,  מגרוזיא  העולות 

לכל אחת ואחת מהכלל.
ג. 

(על הבקשה לקבל יין מ"כוס של ברכה" שחילק כ"ק 
בהתוועדות מוצאי שבת קודש):
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תמסרי במשרד [ה"מזכירות"] בשמי שיכנסו אלי 
מחר ואני אמסור יין עבורכן.

"כ"ק  נאמר:  במזכירות  היין  קבלת  בעת  [למחרת 
רצוי  גבולות  עובר  שהיין  שמכיון  הדגיש  אדמו"ר 

לבשל זאת קודם"].

אישור להיות מוהל
בשנת תשל"ה (או תשל"ו) הגיע לאזור הצפון אברך 
בוריה  על  המילה  מלאכת  את  שלמד  ת"ו  מירושלים 
והוסמך לכך, וביקש לשמש כמוהל עבור ילדי אנ"ש 

בעפולה ואיזור התענכים.
אנ"ש יעצו לו לכתוב על כך לרבי ולקבל את ברכתו 
אך  ברכה,  מכתב  לו  שיגר  הרבי  עשה.  כך  ואכן  הק' 
הרב  מפי  (נרשם  בפה"  מציצה  לעשות  "ויזהר  ציין 

שמואל בורשטיין שליט"א – נשוא המכתב).

רוח הקודש בגלוי
במלאת 25 שנה לנישואיהם הגיעו ד"ר קירשנבאום 
ששימש כרופא בבית הרפואה מיימונידי'ס בניו יורק 

ורעייתו לרבי.
25 לפני  היום  נישואינו,  "ביום  לרבי:  אמר  הד"ר 

ביתנו.  לבנין  הרבי  של  ברכתו  את  לקבל  זכינו  שנה, 
הפעם באנו לקבל ברכתו הק' להמשך חיינו".

הרבי הרהר שניות אחדות ואמר:
ד"ר קירשנבאום הנך טועה, תאריך חתונתך הוא 

למחרת.
לביתו  חזר  הרבי.  מדברי  נדהם  קירשנבאום  ד"ר 
הוא  צדק...  הרבי  אכן,  כי  ונוכח  וכו'  בכתובה  ובדק 
שם  את  נושא  הוא  (שאף  למחותנו  להתקשר  מיהר 
רוח-הקודש  על  לו  לספר  קירשנבאום)  המשפחה 
שמואל  הרב  מפי  (נרשם  עד  היה  לה  השמימית 

בורנשטיין – ירושלים ת"ו).

השתתפות רצינית של הרבי בהו"ל של 
"תוספות חכמי אנגליה"

מכתבו  את  עמ' 9)  תסה  א'  (גיליון  פרסמנו  בעבר 
אברהם סופר על קבלת  למהדיר הרה"ג ר'  הרבי  של 
הרבי  תשכ"ח.  בשנת  אנגליה"  חכמי  "תוספות  הספר 

הודה למהדיר על ששיתף אותו בהוצאה-לאור.
העירנו הרה"ג הרה"ח ר' מנחם מענדל שי' גרינפלד 
כדאי  העניין,  ושלימות  לחביבות  כי  תקוה  מפתח 

אנגליה  חכמי  תורת  את  ההדיר  סופר  הרב  כי  לציין, 
על מסכתות: ביצה, קידושין, סנהדרין, נדה.

הקדשה  מופיעה  בראש הספר על מסכת סנהדרין, 
מיוחדת ומפתיעה בזה הלשון:

לסיועו  הודות  נתאפשרה  הזה  הספר  "הדפסת 
וזירוזו של גאון ישראל וקדושו רבא דעמיה ומדברנא 
מענדל  מנחם  מהור"ר  כקש"ת  הגה"צ  דאומתיה 

שניאורסון שליט"א האדמו"ר מליובאוויטש".
בהדפסת  השתתף  שהרבי  הנראה  ככל  מכאן עולה 
בסכום ממשי ולא רק סימלי כגון  הנראה  ככל  הספר 
בשטר דולר וכיו"ב "כהשתתפות בהדפסה" כפי שהיה 

נוהג בחלוקת דולרים וכדומה.
שיצא לאור  בכרך על מסכתות נדה ועבודה זרה – 
ולפני  סופר,  הרב  הקדמת  לאחר   – תשל"א  בשנת 
פירוש דברי התוספות, הדפיס הר"א את אגרות הרבי 

אליו עם הקדמה קצרה:
וקדושו  ישראל  גאון  אצל  להיות  זכיתי  "כאשר 
כקש"ת  הגה"צ  דאומתיה,  ומדברנא  דעמיה  רבא 
האדמו"ר  שליט"א  שניאורסון  מענדל  מנחם  מהור"ר 
מליובאוויטש, מסר לי בכתב כמה הערות לתוס' חכמי 
מדפיס  אני  להו"ל.  שזכיתי  סנהדרין  למס'  אנגליה 
מלה במלה כמש"כ אדמו"ר שליט"א. הוספתי למטה 
את פתרון ר"ת [ראשי-תיבות] שאין אנו רגילין בהם".
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השפעת הרבי על הקיבוצים
באמצעים  נעשתה  קיבוצים  על  הרבי  השפעת 
שונים. אחד מאנשי הקשר לכך היה הרה"ח ר' טובי' 
ט'  תשורה,  (מתוך  הרבי  של  מכתבו  להלן  פלס ע"ה. 

תמוז תש"פ, עמוד 26):
ב"ה, י' אדר ב', ה'תשמ"א

ברוקלין, נ. י.
מר ש. אריאלי שי'
מפעלי מתכת נען
73 דאר נען 263

שלום וברכה!
מאשר אני קבלת מכתבו מ-25.2.81, בנידון הצעת 

משרה למר טובי' פלס שי' ב"מפעלי מתכת נען".
ומובן אשר זהו תלוי בהתנאים וזמן הפנוי של מר 
פלס, ובפרט אשר ככתבו במכתבו של מר יש למר 

פלס לקוחות נוספים ועיסוקים קודמים וכו'.
בשקו"ט  ישר  שיבוא  הישרה  הדרך  ולכן 

[=בשקלא-וטריא] עם מר פלס ויבררו כל האמור.
על פי בקשתו נשלח המכתב בדואר אקספרס.

בכבוד ובברכה
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
מתכת  "מפעלי  פניית  לאחר  נכתב  האמור  המכתב 

נען" לרבי:
"לכבוד הרב שלום וברכה.

"אנו פונים אליך בענין התקשרות בינינו לבין טוביה 
של  ניהול החשבונות  עצמו  על  שיקבל  מנת  על  פלס 

"מפעלי מתכת נען".
לפי  שרק  לנו  וברור  מאחר  נעשית  אליך  "פניתנו 
הוראתך או הרשאתך המפורשת יאות מר טוביה פלס 
לקבל על עצמו את התפקיד . . מאחר ואנו מעריכים 
מאד את התחשבותו של טוביה פלס בדעתך, עצותיך 
מותנית  תהיה  שתשובתו  יודעים  וגם  והוראותיך, 
פלס  לטוביה  שתאשר  לבקשך  הרינו   – בתשובתך 

התקשרות זו איתנו – המוצעת על ידנו.
אפשר  (אם  ובמהרה  החיובית  לתשובתך  "מקווים 

באמצעות דואר אקספרס)".

כיצד הסביר ה'פני מנחם' את בקשת 
הרבי להקדים עשיית פרוזבול בסוף 

שנה ששית?
'נטעי  בספרו  שליט"א  ציננער  גבריאל  רבי  הגאון 
עמ'  סוף  במבוא  ופרוזבול,  כספים  גבריאל' (שמיטת 
ז'  כרך  מנחם'  ב'שלחן  מובאים  [הדברים  כותב  מט) 

עמ' מד]:
"ובהיותי... אצל כ"ק אדמו"ר בעל פני מנחם מגור 
האדמו"ר  כ"ק  שעשה  הרעש  שגודל  לי  אמר  זצ"ל 
בסוף  גם  פרוזבול  עשיית  בענין  זצ"ל  מליובאוויטש 
עוד  הרב,  בשו"ע  זקנו  הורה  שכן  מלבד  הוא,  ששית 
יש דברים בגו בפנימיות התורה, שרוצים לרמז שידוע 
שהקב"ה שומר תורתו ומשמט את חובות ישראל עם 
מראשית  פרוזבול  במצות  להקדים  יש  קרובו, אם-כן 
מסיים   – דבר  של  ולאמיתו  עד-כאן-דבריו.  השנה 
בעל 'נטעי גבריאל' – כיון לאמת, שכבר אמר כן כ"ק 
(ראה  תשל"ח"  בשנת  זצ"ל  מליובאוויטש  האדמו"ר 
המו"ל  הערת   –  750 עמ'  ח"ג  תשל"ט  קודש  שיחות 

ב'שלחן מנחם' שם).

לבחון את אופן השליחות לאחר תקופת 
ניסיון

הצעה  על  תשל"ט  ויצא  ג'  מיום  למכתב  במענה 
להקמת בית חב"ד בירושלים – הגיב הרבי:

זיך  צובינדן  רוצים  ארוכה  הכי  שתיקה  לאחרי 
ומבלי  ימים  בג'  שנים  לכמה-וכמה  להתקשר]   =]
מבתי-ספר  מאחד  אפשר להתחיל  להזכיר למה אי 
בלי   – ובמילא  הקיימים  ת"ו  דירושלים  מוסדות  או 
שכירות או שכירות מינימלית, ולאחרי תקופת נסיון 

להחליט מה דרוש יותר ומי המתאים וכו'
ובאם בשותפות.

הפועל בית חב"ד דעד-עתה?

"ההכרח שיהיו המעשים והפעולות 
חדורים בחיות ובשמחה... שזה מוסיף 

בכמות ובאיכות הפעולות"
הרבי  של  כללי-פרטי  מכתב  של  תצלום  להלן 

בתאריך ראש חודש שבט תש"ל.
ל"נשי  זה  בתאריך  מכתב  נדפס  קודש'  ב'אגרות 
דלהלן  המכתב  אך  האידיש,  בשפת  חב"ד"  ובנות 
שזכה  המכתב האמור ללשון הקודש  של  תרגום  הוא 
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

21

ב"אגרות קודש".  להגהת הרבי אך לא נדפס 
המכתב שלפנינו ממוען אל "נשי ובנות חב"ד 

סניף: לוד".
על המכתב שלפנינו שני תיקונים בכתב יד 
קדשו  יד  חתימת  על  (נוסף  הרבי  של  קדשו 

בסיום המכתב):
בסיום הקטע השלישי נכתב "וכולי". הרבי 
משלים,  קו  והוסיף  י'  ל'  האותיות  את  מחק 

כך שנכתב: וכו'.
שיהיו  "...ההכרח  נכתב:  הרביעי  בקטע 
בחיות  חדורים  והפעולות  המעשים 
ואיכות  בכמות  מוסיף  שזה  ובשמחה... 
את  שינה  הרבי  "ואיכות"  במלה  הפעולות". 
לפניה  והוסיף  ב'  לאות  הראשונה  ו'  האות 

אות ו', כך שנכתב: "ובאיכות".
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"ה' הוא 
האלוקים!"

במהלך השיחה הפתיע הרבי את הנוכחים והכריז 
בקול "ה' הוא האלוקים", "ברוך שם... לעולם 
ועד", ו"לשנה הבאה בירושלים"! • לאחר מכן 

החל הקהל הנרגש בשירת 'מארש נפוליאון' וזכה 
לעידודים מיוחדים • תיאור ביקורו המיוחד של 
הרב מרדכי אליהו, 'הראשון לציון' • יומן משנת 

תשנ"ב כקביעות שנה זו. מתוך: 'בית חיינו'

יום שישי, ג' מר-חשון
כרגיל,  השירה  את  הרבי  עודד  בדרכו  ב-15:25.  מנחה  לתפילת  נכנס  הרבי 

ואף הניף את ידו לעבר ילד שע  מד על מקום גבוה.
הסטנדר,  עודד בידו הק' על  לקבלת שבת ירד הרבי ב-18:50. ב'לכה דודי' 
ובמיוחד בסיום 'בואי בשלום' שאז המשיך הקהל לנגן, והרבי עודד בחוזק רב 

משך זמן, תוך כדי נענוע כל גופו הק'!

שבת-קודש נח, ד' מר-חשון
קריה״ת וההפטרה היו הפעם במקומם הרגיל (באמצע הזאל).

כשנכנס הרבי להתוועדות ניגנו את הניגון ״זאל שוין זיין די גאולה״, והרבי 
ואף לאחר שהתיישב! (לא  עודד בידו הק',  למקומו  כשהגיע  גם  עודד בדרכו. 
רגיל כלל). אחרי הברכה על היין ניגנו ״זאל שוין זיין די גאולה״, והרבי עודד 
את השירה בחוזק, ובאמצע נתן חתיכה א' מהעוגה לילד הקטן ממשפ' שארף 

שי'.
הוא  זה  שעניין  ואמר  הנ״ל,  לניגון  בהמשך  התחיל  הראשונה  השיחה  את 
כמה  הרבי  התבטא  בהמשך  עתה.  לקרוא  שמתכוננים  התורה  דקריאת  התוכן 
פעמים ש״אל הארץ אשר אראך״ היינו שהקב״ה מראה לכל יהודי - מה שהוא 

״נושא״ בתוכו. בסיום השיחה ניגנו ניגון שמח, והרבי עודד בידו הק'.
הוא  זה  בכל  שהעיקר  חשבון-צדק,  עשיית  בעניין  דיבר  השנייה  בשיחה 
רק  אך  באה״ק,  ״אורחים״  כולם  יהיו  ומיד  שתכף  התבטא  גם  ממש;  הפועל 
שנשתבחה בהם ארץ- פירות  הדינים של  כדי לברר פרטי  המספיק  לזמן קצר 
ישראל... ומיד אחר כך יהפכו לתושבים אמיתיים באה״ק. אחרי שיחה זו ניגנו 
הק'.  בידו  בחוזק  מעודד  כשהרבי  צדי״ק),  (מפרק  מתי״  עד  ה'  ״שובה  הניגון 
הנ״ל  ביהמ״ק״.  ״שיבנה  לנגן  טלישבסקי  משה  ר'  הרה״ח  לחזן  סימן  באמצע 

עשה כמצווה, כשכל הקהל מצטרף, והרבי מעודד את השירה.
גם עם הרפואה  קשורים  והתשובה  שהחשבון-צדק  דובר  השלישית  בשיחה 
כל  את  ״מרוויח״  יהודי  שכל  זה  דורנו  שמעלת  והתבטא  ואחד,  אחד  כל  של 

יומן
מבי+
כיינו
תשנ"ב

13

ומטר' ונזכר כשהגיע זמן התפילה הבאה,  שכח 'טל 
שמונה-עשרה:  פעמיים  הבאה  בתפילה  מתפלל 
הראשונה לחובת התפילה הנוכחית והשנייה כתשלומין 
ערב- מנחת  אחר  נזכר  אם  אולם  הקודמת.  לתפילה 

המסופק  שתיים.  שבת  של  בערבית  יתפלל  לא  שבת, 

כדי הילוך ד"א, ולכן פסק (גם בפנים שם) שאז יתחיל מאד' שפתי תפתח. אבל 
להלן בבדי-השולחן סו"ס עח הביא את דברי הריטב"א הנ"ל, ונשאר בצ"ע.

אם שאל 'טל ומטר', עד מלאות שלושים יום מהיום12, 
דינו כמי ששכח לאומרו13.

יום חמישי
ט' במרחשוון

תענית 'חמישי'.

12. אף הש"ץ אינו מוחזק עד ל' יום, ראה לקט ציונים והערות לשו"ע אדמוה"ז 
סי' קיד סו"ס י.

הריטב"א,  בשם  הנ"ל  שערי-תשובה  ס"י,  קיד  סי'  אדה"ז  שו"ע  על-פי   .13
וקצות-השולחן סי' כא ס"ו.

את  נדיר ביותר בשעת חלוקת השטרות: הרבי החל מעודד  ולפתע דבר  הקהל ניגן ״שובה ה'״ 
השירה בידו הק' ובחוזק רב, פעם בימינו ופעם בשמאלו בתנועות מצד אל צד, כמה פעמים. בסיום 
שם 2 שטרות בסידורו, נגע בפרוכת, והחל ללכת, אז הגיע הצלם אלי יונה. הרבי הוציא מסידורו 
שטר אחד נתן לו, וסימן בתמיהה כשואל היכן בנו... עודד לעברו בחיוך רחב, ויצא כשמעודד את 

השירה בחוזק רב. 

יום חמישי, ט' מר־חשון - תענית חמישי
היום לא נסע הרבי לאוהל, מפני התענית (בה"ב).

אחרי תפילת מנחה עמדו קבוצת תל מידים - השלוחים לצרפת לקבל את ברכת הדרך. כשהצביע 
בנוסח  בירכם  והרבי  ענה,  הריל״ג  "לאן?".  הרבי:  שנוסעים הם היום, שאל  אליהם הריל״ג ואמר 

הרגיל. בסיום תפילת מעריב סימן לחלוקה לצדקה. ירד וחילק לכאו״א שטר לצדקה.

המשך מעמוד 15
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת נח

ד' במרחשוון
(ישעיה  ה'"  מרחמך  אמר  עקרה...  "רני  הפטרה: 

נד,א-י)1.
בה"ב  תענית  ומברכים  מכריזים  אין  אלה  בימינו 

(ראה להלן).
וכן  במנחת שבת,  'לך-לך',  התורה בפרשת  בקריאת 
"והכנעני  עד  לעליית 'לוי'  קוראים  וחמישי,  שני  בימי 
וחיתה  אברם...  אל  ה'  "וירא  ול'ישראל':  בארץ";  אז 

נפשי בגללך"2.

יום שני
ו' במרחשוון

תענית 'שני' קמא. בימינו אלה, אין נוהגים בתעניות 
בה"ב3, גם (ואדרבה – בעיקר) בחוגי החסידים. כמובן, 
ואין  הטוב,  במנהגם  ימשיכו   – להתענות  הנוהגים 
להתיר להם אלא לצורך, כמו חולשת בריאות הגוף; אך 
חובת הכול היא להוסיף ב'ימי רצון' אלו בקו השמחה 

בגלוי, ב"פיקודי ה' ישרים, משמחי לב"4.

יום שלישי
ז' במרחשוון

ערבית  בתפילת  שלישי,  ליום  אור   – בלילה  שני  יום 
בברכת  ומטר'  'טל  לשאול  בארץ-ישראל  מתחילים 

1. ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
להתחיל  כדי  כנראה,  הוא,  הטעם  עמ' 14. לוח כולל-חב"ד.  ספר-המנהגים   .2

ולסיים בדבר טוב (רמ"א סו"ס קלח. ועיין שערי-אפרים שער ז ס"ז ונו"כ).
המועדים  שאחרי  ושני  וחמישי  שני  בימי  להתענות  נהגו  אשכנז  במדינות   .3
לידי  באו  המועד  ושמחת  משתה  מתוך  שמא  שחוששים  לפי  וסוכות,  פסח 
עבירה. והיו ממתינים עד שייצאו חודשי ניסן ותשרי (טושו"ע ושו"ע אדמוה"ז 
סי' תצב). נהגו לברך את המתענים בשבת שלפני-כן, אבל אין מברכים אותם 
רבינו  (שו"ע  מרחשוון  או  אייר  ר"ח  בשבת  לא  וגם  בשבת-מברכים-החודש, 

שם ס"ד).
4. תורת-מנחם תשמ"ח ח"ג עמ' 258 ואילך, וראה שם ביאור טעמו של דבר – 
אם כי הרבי נשיא דורנו בעצמו הקפיד להתענות בתעניות אלו, ובחודש אייר 

תשמ"ח אף אמר בכל הצומות 'דברי כיבושין', שמהם נעתק האמור בפנים.

השנים5. בן ארץ-ישראל הנמצא בחוץ-לארץ ובן חו"ל 
כבני  ישאל  מהם  אחד  כל   – בארץ-ישראל  הנמצא 
בארץ-ישראל  לשאול  התחיל  אם  בה6.  שנמצא  הארץ 
לשאול  ממשיך  לחו"ל,  יצא  ואחר-כך  במרחשוון  בז' 
שליח ציבור – ישאל  כבני ארץ-ישראל; אך אם נעשה 

בחזרת-הש"ץ כבני חו"ל7.
תפילת  לפני  ומטר'  'טל  להכריז  מפסיקים  אין 

שמונה-עשרה8.
שכח 'טל ומטר'9 ונזכר בתוך הברכה, קודם "ה'" של 
כסדר.  וממשיך  ומטר"  טל  ל"ותן  חוזר  הברכה,  סיום 
אחר שאמר "ה'" שם, מסיים הברכה ואומר "ותן  נזכר 
נזכר לאחר  בשופר"10.  "תקע  ומטר לברכה" קודם  טל 
שהתחיל "תקע", יאמר זאת בברכת "שמע קולנו", לפני 
"כי אתה שומע". שכח גם שם, ונזכר אחר ה' של סיום 
לאחר  נזכר  שם.  זאת  ויאמר  החתימה  יסיים  הברכה, 
שהחל "רצה", חוזר ל"ברך עלינו" (ורק אם נזכר לאחר 
'שים שלום'  של סיום ברכת 'מודים' או  שם ה'  שאמר 
נזכר  אם  עלינו').  ל'ברך  ויחזור  חוקיך"  "למדני  יאמר 
לראש  חוזר  האחרון,  לרצון"  "יהיו  את  שסיים  לאחר 
שפתי תפתח", ורשאי לרדת  אומר "ה'  התפילה, ואינו 

לפני התיבה לחזרת הש"ץ במקום זה11.

5. שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"א.
6. והעיר על כך הרבי (שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סי' ע. 'התקשרות' גיליון 
ימי  במשך   – לחזור  שבדעתו  פסקו  לא  מה  מפני  "צע"ג   :(18 עמ'  תרמ"ד 
ואינו  בברכי-יוסף,  לעיין  ויש  כיחיד.  תפילה'  ב'שומע  מטר  ישאל  הגשמים – 
פכ"ג  תפילה,  הל'  על  לס' אשי ישראל  גם  צויין  תחת-ידי" (ב'התקשרות' שם 

סל"ז, וש"נ).
7. קצות-השולחן סי' כא ס"י.

'התקשרות'  בגיליון  (ראה  בראש-חודש  ההנהגה  וע"פ  כולל-חב"ד.  לוח   .8
הקודם; ובקל-וחומר ממנה) יש לטפוח על השולחן כדי להזכיר זאת לציבור. 
כ"ק  אותו  שאל  פעם  זכרונו,  שלמיטב  גרונר,  שי'  רי"ל  הרה"ח  מסר  ואכן 

אדמו"ר נשיא דורנו למה לא טפחו על השולחן להזכיר אמירת טל ומטר.
נאה,  הגרא"ח  דברי  ס"ד-ה,  קיז  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  על-פי  ואילך  מכאן   .9

והסיכום שב'התקשרות' גיליון תת, וש"נ.
10. קצות-השולחן סי' כא ס"ט, דלא כערוך-השולחן סי' קיז ס"ו.

חוזר  שכאשר  הריטב"א  ע"פ  חגיגה  שלמי  מס'  כ'  שם  בשערי-תשובה   .11
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). ובקצות-השולחן סי' כא בבדי-השולחן ס"ק ה כ' שאם 
כמתחיל תפילה חדשה וצריך להמתין  ממש  וחוזר לראש ה"ה  תפילתו  סיים 

לוח השבוע
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בפועל,  הגאולה  באה  לא  עדיין  שלכן  בעבודתנו  החיסרון   - הנראה  שכפי  דובר  בהמשך  העניינים! 
האריך  השיחה  סיום  לקראת  בזה.  להיזהר ולהדר  לעורר  יש  מכאן ולהבא  לבנה, שעכ״פ  בקידוש  הוא 
הרבי בעניין התשובה שעל - ידה נעשה מ'הוי' - אלוקיך', וע״ד שאומרים ביוהכ״פ ז' פעמים ״הוי' הוא 
האלקים״, שלאחרי ההקדמה של ״שמע ישראל״ ו״ברוך שם״ ג' פעמים, ממשיכים... [וכאן לפתע התחיל 
״הוי' הוא האלקים״. האחרון  פעמים:]  הכיפורים עוד ששה  הרבי לומר בקול רם בניגון הידוע של יום 
היה בניגון המיוחד לסיום, ומיד אח״כ המשיך הרבי בקול רם יותר ובהכרזה: ״לשנה הבאה בירושלים״! 
כשהוא מאריך בניגון תיבת ״ירושלים״...! זה היה סיום השיחה, וכאן ענה הקהל הנפעם - ״אמן״ רוטט 
בקול רם, ופצח באופן ספונטני בשירת ״מארש נפוליון״ המושר בסיום היום הקדוש. הרבי שתה מהיין, 

ועודד את השירה בחוזק ובאמצע עודד בב' ידיו הקדושות יחד!
השיחה הרביעית הייתה קצרה, בה עורר הרבי שוב על קידוש לבנה ועשיית חשבון צדק וכו' לפועל. 
זו,  בהתוועדות  החמישית  וזו   - בשיחה  הרבי  פתח  שוב  השירה.  את  עודד  והרבי  אלקינו״  ״הוא  ניגנו 
כשמזכיר על 'משקה המשמח'. בסיומה אחר המילים ״...ע״י משיח צדקנו״, הוסיף בקול רם ״ושלוחו של 

אדם כמותו - כמותו דהקב״ה בכבודו ובעצמו!".
בחלוקת המשקה היו כמעט 20 בקבוקים. הראשונים בחלוקה היו האחים הרה״ח ליין-רסקין, הרה״ח 
פינסון שעלו לקחת משקה עבור  והגבאי הרה״ח ר' יהושע  אנטיאן,  שלום דוכמן, הרה״ח ר' רחמים  ר' 
הרבי מגביעו לתוך כוסם, שלא  המלווה מלכה - לטובת ״כולל חב״ד״ - שיתקיים במוצש״ק. להם מזג 

כרגיל.
א'  הקהל.  לעבר  שיכריז  סימן  לא'  רבה״.  ״בהצלחה  הרבי  בירך  ה'משקה'  מקבלי  משאר  וכמה  כמה 
שולחן  על  שבת  מדי  העומדים  והחומש,  לוי״צ'  'לקוטי  הספרים  על  משקה  קצת  נשפך  ומכוסו  מעד, 

ההתוועדות של הרבי. הרבי פתח בזה אחר זה את שתי כריכות הספרים, שהמשקה ייזל מהספרים.
את  בקול  התחיל  מה,  זמן  זאת  ששרו  ואחרי  ז״ל,  לאביו  הקפות  ניגון  לנגן  התחיל  החלוקה   בסיום 

הניגון: ״ניעט ניעט״.
ההתוועדות הסתיימה ב-15:50, כשבסיומה מזכיר הרבי אודות ברכה אחרונה. אחרי ברכה אחרונה 
מתוך הסידור ונטילת-ידיו הק' נעמד הרבי לתפילת מנחה. ב'שים שלום' ניגנו כרגיל, והרבי עודד בב' 

ידיו הק' יחד על הסטענדער.
המשיך  ומיד  ״כולל״,  ואמר:  אליו  פנה  והרבי  מעריב,  תפילת  על  שי'  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום 

הגבאי והכריז על המלווה מלכה של כולל חב״ד המתקיימת הלילה.
זמן תפילת מעריב הכריזו על השעה 19:00. לפועל, נכנס הרבי לתפילה (בזאל למטה) בשעה 19:45. 
בסיום התפילה הכריז שוב הגבאי הרה״ח ר' יהושע שי' פינסון על ה'מלוה מלכה' של כולל חב״ד שעומד 
תחת נשיאות ״כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו שיחיה לאורך ימים טובים...״. הרבי חייך, ועלה לחדרו 

הק' תוך כדי עידוד השירה.

יום ראשון, ה' מר-חשון
לתפילת  ירד  שעה  כחצי  כעבור  עד 18:05.  וחילק  ב-13:45,  הרבי  יצא  לצדקה  השטרות  לחלוקת 
עשר  כעבור  לכאו״א.  א'  שטר  וחילק  וירד  נוספת  לחלוקה  סימן  ערבית  תפילת  בסיום  מנחה-מעריב. 
מאמצע  השירה.  את  כשמעודד  ויצא  סידורו הק'  לתוך  הניח 2 שטרות  הרבי  החלוקה.  נסתיימה  דקות 
ה'זאל' עומדים אנ״ש והתמימים שהיום הגיע זמנם לשוב כל אחד למקומו ומבקשים את ברכת הנסיעה 

מהרבי.
הידיעה  בספריה.  אצל הרבי  שליט״א  אליהו  הרב מרדכי  הראשל״צ  בלילה, התקיימה ה'יחידות' של 
עוררה שמחה אצל התמימים שיזכו שוב למראה הרבי כשהוא מהלך לאורך חצר 770 - מקום הסוכה - 

עד לפתח הספרייה. זו תהיה הפעם הראשונה מאז תשמ״ח שהרבי נכנס לספרייה.
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בעשרה לשמונה יצא הרבי מחדרו הק'. הוא צעד בדרך בה היה מהלך פעם בכל ליל שבת - כשהוא 
(דרך  פנימה  ונכנס  הרבי בספריה)  של  הקודם  ביקורו  לאחר  (שנבנה  הספרייה החדש  בנין  מביט על 

הפתח שליד מקום התשליך).
כ-10 דקות לאחר-מכן הגיע הראשל״צ שליט״א, ונכנס יחד עם מארחו הרב אברהם העכט ופמליה 
שכללה עוזרים וצלמים. בתחילה לחצו כולם את יד הרבי כשמברכם ב'ברכה והצלחה'. הרבי התעניין 
מפני  כולם נשארו עומדים  ענה בחיוב.  רב, והראשל״צ  הוא - הינו  שנכח גם  של הראשל״צ  בנו  האם 

הכבוד וישבו רק הרבי, הראשל״צ ובנו שי'.
שעה וארבעים וחמש דקות נמשכה היחידות. בחמשת הדקות האחרונות נתבקשו כל הנוכחים לצאת 

והרבי שוחח עם הראשל״צ - באין שומע.
הראשל״צ  לחץ  הספרייה  בדלת  בעמדם  אחריו.  יצא  והרבי  הספרייה  מן  הראשל״צ  יצא  כך  אחר 
את יד הרבי, והרבי אמר לו בחיוך רחב ש״אשל״ הוא ר״ת - אכילה, שתיה, לויה. אכילה ושתיה - לא 
קיימתי - אקיים לויה. הראשל״צ בירך שמשיח יבוא תיכף ומיד ממש בלילה זה והרבי הגיב ״הלא אחרי 
'הכנסת אורחים' באה 'קבלת פני השכינה'״. אחר לחצו גם כל העוזרים את ידי הרבי, אשר ברכם ״ברכה 

והצלחה״.
מלווהו  כשהוא  אחריו  פוסע  והרבי  פתח 770,  מול  שחנתה  מכוניתו  לכיוון  ללכת  החל  הראשל״צ 
החצר, כשמימין ומשמאל חגורה  כל  לאורך  הרבי  כך צעד  ומאירות.  הקדושות שוחקות  במבטו ופניו 

צפופה של תמימים שהשתדלו לחטוף מבט.
של איסטערן  היישר למדרכה  בסופה (היורדות  אשר  החדשות  המדרגות  דרך  החצר  את  יצא  הרבי 
פארקווי) וירד למדרכה, שם פנו ימינה לכיוון הרכב. שם הרים הרבי את ידו לשלום והראשל״צ לחץ 
את ידו הק' שוב. הרבי המתין עד שהרכב נעלם מן העין ואז סבב ועלה במדרגות לשביל הפתח הראשי 
של 770. לפני המדרגות הסמוכות לפתח הניף בידו הק' פעם ופעמיים בעוז ומיד החלו לנגן ״כי בשמחה 
תצאון״. לפני כניסתו לחדרו עודד הרבי לעבר הצלם רלוי״צ פריידין שעמד שם. וב-22:50 נכנס לחדרו.

יום שני, ו' מר-חשון - תענית שני קמא
לשחרית נכנס הרבי חמש דקות קודם השעה עשר. היום לא נסע הרבי ל'אוהל' מפני התענית בה״ב. 
וחילק  שטרות,  לחלוקת  הרבי  סימן  התפילה  אחרי  ב-15:15.  הרגיל  בזמנה  התקיימה  מנחה  תפילת 
למטה שטר אחד לכל אחד ואחד, ויצא את הזאל כשמעודד את השירה. למעריב ירד הרבי כרבע שעה 

אחרי הזמן שהוכרז (ב-19:00).

יום שלישי, ז' מר-חשון
היום נסע הרבי ל'אוהל', וחזר בערך בשעה 19:30. התפילות היו כרגיל. יצוין, שיום זה הוא הראשון 

- לאחרי משך זמן ארוך - שלא היה בו חלוקת שטרות לשליחות מצוה לצדקה.

יום רביעי, ח' מר-חשון
אחרי תפילת מנחה שהתקיימה כרגיל, עמדו רוב חברי 'קבוצה' תנש״א החוזרים היום לאה״ק, לקבל 

את ברכת הדרך מהרבי.
ומיד  כמחפש,  הסטנדר  לימין  במפתיע  פנה  התפילה  בסיום  ב-18:45.  הרבי  ירד  מעריב  לתפילת 
והתחיל  ניגש  הסטנדר,  את  שסידרו  עד  המתין  לשיחה.  כאות  המיקרופון  לכיוון  לשמאלו  הסתובב 
מקטעים  לבד  לעבר הקהל,  הרבי  הביט  מיוחדת, כשברובה  ב'חיות'  השיחה. השיחה נאמרה  באמירת 
דולר  של  שטר  לכאו״א  וחילק  החלוקה,  מקום  לעבר  ירד  בסיומה  הק'.  עיניו  את  עצם  בהם  בודדים 

לצדקה.
המשך בעמוד 20
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עתלדעת

תרכ"ז

תשמ"ותשנ"בתשכ"ה

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.
בהמשך  נפלאה.  בדביקות  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  אבי-סבו  בניגון  קריאת-שמע  קרא  ערב  לעת  כי  מסופר 
הלילה היו שפתיו מרחשים 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.
כשהיה  נשען עליו  כי היה  שלי",  "הסטענדר  מקאפוסט  את המהרי"ל  כינה  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  זקנו 

אומר חסידות. 
(סה"ש תורת שלום ע' 244)

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

(ימי חב"ד ע' 38)

תחילת ביאורי הרש"י
חנה,  הרבנית  אמו  פטירת  לאחר 
החל כ"ק אדמו"ר לבאר מדי שבת 
בפרשת  רש"י  פירוש  של  קטע 

השבוע במהלך ההתוועדות. 
ומרתקת  חדשה  דרך  סלל  הרבי 
התורה  על  רש"י  פירוש  בביאור 
של  וב"יינה  מקרא"  של  ב"פשוטו 
תורה" וזו הפכה ל"נכסי צאן ברזל" 
השנים  ברבות  הרבי.  של  בתורתו 
"כללים"  מאות  הרבי  ע"י  הודגשו 
על  בפירושו  רש"י  לו  שהתווה 
בספר  נאספו  אלה  וכל  התורה, 

"כללי רש"י".

קידוש לבנה ברוב עם

דבר  על  עורר  אדמו"ר  כ"ק 
"ברוב  לבנה  קידוש  עריכת 
כוונה  מתוך  מלך",  הדרת  עם 
דוד  ביאת  לזירוז  מיוחדת 
מלכא משיחא, כנאמר בסיום 
"ובקשו  לבנה:  קידוש  וחותם 
דוד  ואת  אלוקיהם  ה'  את 
במדור  ראה  אמן".  מלכם 
זה  בגיליון  חיינו'  מבית  'יומן 

בהרחבה.
(סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 66)

מכתב לעשרה אנשים
לפרסם  מעורר  אדמו"ר  כ"ק 
האמורים  הדברים  את 
הקיווי  אודות  בספרים 
משיח  לביאת  והדרישה 
אחד  שכל  זה  ידי  על  צדקנו, 
יצטט  שבו  מכתב  ישלח 
לעשרה   - אלו  מספרים 
אחד  לכל  ולהציע  מישראל 
לשלוח  המכתב  ממקבלי 
לעוד  דומה  תוכן  עם  מכתב 

עשרה מישראל, וכן הלאה. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת 
מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"א ע' 538)

ג' 
חשון

ד' 
חשון

ז' 
חשון

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

18



הרי בשעתא חדא וברגעא חדא, היו מי המבול נהפכים 
לגשמי ברכה.

(ספר השיחות תשמ"ח כרך א, עמ' 26)

ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים 
לילה (ז,יב)

אלא  המבול.  ויהי  אומר  הוא  יז)  (פסוק  ולהלן 
גשמי  יהיו  יחזרו,  שאם  ברחמים,  הורידן   – כשהורידן 

ברכה; כשלא חזרו, היו למבול (רש"י)
ירד  שהגשם  נאמר  בפסוקנו  הרי  לתמוה,  יש 
להיות  יכול  היה  ואיך  לילה",  וארבעים  יום  "ארבעים 
בחסידות,  המבואר  על-פי  לומר  ויש  ברכה?!  גשמי 
ולכן נמשך  שהמבול בא לטהר את הארץ מטומאתה, 
ארבעים יום, כדוגמת המקווה ששיעורו ארבעים סאה. 
והיינו, שהמבול הוא עונש רק עבור אנשי דור המבול, 
זה  לפי  טהרת הארץ.  חיובי,  הוא עניין  כשלעצמו  אך 
יום,  ארבעים  נמשך   – ברכה  גשמי   – שהגשם  מובן, 
שהרי פנימיות המבול היא גשמי ברכה, טהרת העולם.
(לקוטי שיחות כרך כה, עמ' 26)

חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים (ז,כ)
הוי',  שם  של  ו-ה  באותיות  תלויות  מצוות-עשה 
המבול  דור  בני  י-ה.  באותיות   – לא-תעשה  ומצוות 
ופגמו   – וכו'  גזל  זנות,   – לא-תעשה  במצוות  חטאו 
לכן "חמש-עשרה (בגיטרייה י-ה) אמה  באותיות י-ה. 

מלמעלה גברו המים".
(אור התורה בראשית כרך ג, עמ' 1252)

ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר 
(ט,טו)

טבילת  בבחינת  היה  יום,  ארבעים  שנמשך  המבול, 
זו  טבילה  סאה.  ארבעים  ששיעורו  במקווה,  העולם 
לבטל  כל בשר", "לשחת הארץ", היינו  נועדה "לשחת 
ואת ה'ארציות' של העולם. לפי זה יש  את ה'בשריות' 
שלא  הקב"ה  שבועת  של  הפנימי  התוכן  מהו  לשאול: 

להביא עוד מבול לשחת את הארץ?

ויש לומר, שתכלית הכוונה היא שיהיה עולם, ובאופן 
ד"לא ישבותו", ועולם זה, כפי שהוא במציאותו, יהיה 
לכך  שהכוח  והיות  ביותר.  הנעלים  אור  לגילויי  כלי 
אין צורך  כבר ניתן על-ידי הטבילה במי המבול, שוב 

נוסף בביטול העולם.

(לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 20)

ותהי שרי עקרה אין לה ולד (יא,ל)
בכל מקום שנאמר אין לה – הווה לה (היתה לה לאחר 
וה' פקד  לה –  הווה  ולד,  מכן). ותהי שרי עקרה אין לה 

את שרה... (מדרש רבה)
קנו)  (שבת  רז"ל  מאמר  מוסבר  החסידות  בתורת 
(ספירת  'אין'  הנקראת  שהבחינה  לישראל",  מזל  "אין 
שם שאינה מושגת ומובנת),  'אין' על  הנקראת  הכתר, 

היא המזל לישראל.
וזהו: "אין לה ולד" – הולד שלה נמשך מבחינת 'אין', 
כי  בקלות,  מתגלה  שאינה  ביותר,  נעלית  דרגה  שהיא 
רב,  זמן  כעבור  יצחק  נולד  ולכן  רב.  זמן  כעבור  אם 
ב):  (תהילים  ככתוב  'אני'.  נעשה  מבחינת 'אין'  כאשר 

"אני – היום ילידתיך".
(אור התורה כרך ד, עמ' א)

וימת תרח בחרן (יא,לב)
מקום  של  אף  חרון  אברם  עד  לך,  לומר  הפוכה.  הנון 

בעולם (רש"י)
מקיף שלמעלה  אור  סופית רומזת על המשכת  נו"ן 
מהשתלשלות, "מעלה עד אין קץ", בפנימיות, "למטה 
שער  על  רומז  נו"ן  המספר  שהרי  תכלית".  אין  עד 
אור  מהשתלשלות,  למעלה  שהוא  דבינה,  החמישים 
לכן  למטה.  המשכה  על  מורה  האות  וציור  מקיף; 
שכן  דווקא,  זו  באות  אברהם  תקופת  התחלת  נרמזה 
שלמעלה  עליון  מחסד  הבריות  ניזונו  זו  לתקופה  עד 
תקופת  התחלת  עם  אך  מקיף;  אור  מהשתלשלות, 
ט,א).  (ע"ז  תורה"  אלפים  "שני  של  התקופה  אברהם, 

נמשך אור זה בפנימיות.
(לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 67)
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פרשת נח
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו (ו,ט)

באופן  היתה  יתברך  ה'  רצון  בקיום  צדקתו   – צדיק 
דתמים – בתמימות ובשלמות, במשך כל היום, לא רק 
ושתה  שאכל  בשעה  גם  אלא  והתפלל,  שלמד  בשעה 

וכו'.
(משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו)

בוא אתה וכל ביתך אל התיבה (ז,א)
הפירוש ב'לבוא' אל תיבות התורה והתפילה הוא – 
ותפילה,  תורה  הוא  שהעיקר  ומוחלטת  ברורה  ידיעה 
(כדוגמת  הגשמיים  האדם  ענייני  שאר  כל  ואילו 

פרנסה) טפלים ומשניים.
בשעה שהכרה זו קבועה בנפש האדם – גם העיסוק 
לפחות  (או  הבורא  מעבודת  חלק  להיות  נהפך  עצמו 
עסקי  של  רבים'  שה'מים  חשש  ואין  למענה),  אמצעי 

הפרנסה ישטפו אותו.

(לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 7-8)

ויבא נח ובניו ואשתו... אל התיבה (ז,ז)
אדם  אין  והתפילה.  התורה  לתיבות  רומזת  'תיבה' 
התורה  לתיבות  להסתפק בכך שהוא עצמו נכנס  יכול 
ועילוי.  קדושה  של  במצב  שנמצא  כלומר,  והתפילה, 
מחובתו 'להכניס' גם את בני ביתו – "בניו ואשתו" – אל 

התיבה.
 – "בניך  ו)  דברים  (רש"י  אמרו  חז"ל  מזו:  יתרה 
ו'אשה'  'בן'  למקבל.  רומזת  ו'אשה'  התלמידים",  אלו 
בני-ישראל,  כל  כי  בני-ישראל,  כל  את  אפוא  כוללים 

שהם קומה אחת שלמה, מקבלים זה מזה.
הוא זוכה לעזר  עוד יהודי,  מכניס ל'תיבה'  כשאדם 
(פסוק  ככתוב  הפרטית,  בעבודתו  מלמעלה  ולסיוע 
טז), "ויסגור ה' בעדו". וכפי שאמרו חז"ל (תמורה טז) 
הן  שניהם,  מתברכים  לעני,  משפיע  העשיר  שכאשר 

הנותן והן המקבל.
(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 10-8)

נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות 

השמים נפתחו (ז,יא)
שני סוגי טרדות מונעות את האדם מעבודת ה':

מדברים  הבאות  טרדות   – רבה"  תהום  "מעיינות 
וכיוצא  הפרנסה  ודאגות  טרדות  וגשמיים,  פחותים 

בזה.
"ארובות השמים" – טרדות הנובעות מעניינים נעלים 
וכיוצא  ציבורית  עסקנות  של  הטרדות  כמו  ורוחניים, 

בזה.
אל  "בוא   – (כנ"ל)  היא  הטרדה  סוגי  לשני  העצה 
התורה  ואותיות  תיבות  תוך  אל  להיכנס  התיבה", 

והתפילה.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 5)

ויהי הגשם על הארץ (ז,יב)
שלילי, כגון עונש  גם עניין בתורה שהוא בעל תוכן 
המבול, הנה לפי הפירוש הרוחני – כפי שהתורה נלמדת 
בעולמות העליונים – כולו קודש. זהו שנאמר במדרש 
(בראשית-רבה פ"ה,א): "מתחילת ברייתו של עולם לא 
היה קילוסו של הקב"ה עולה אלא מן המים... עמד דור 
המבול ומרד בו... אמר הקב"ה יפנו אלו ויעמדו ויבואו 
אותן שישבו בהן מקודם. הדא הוא דכתיב ויהי הגשם 
על הארץ" ("הגשם, כלומר, אותו הגשם שהיה מששת 
במשך  העולם  שמצב  היינו,  רש"י).  בראשית",  ימי 
למצבו הנעלה בתחילת בריאתו – עולם  המבול דומה 

המקלס את הקב"ה.

(לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 16)

ויהי הגשם על הארץ (ז,יב)
גשמי  יהיו  יחזרו  שאם  ברחמים,  הורידן  כשהורידן, 

ברכה (רש"י)
ועשרים  מאה  התשובה.  מעלת  גודל  וראה  בוא 
הדור  אנשי  יחזרו  אולי  אפו,  את  הקב"ה  האריך  שנה 
עוצם  על  המעיד  דבר  חזרו,  לא  הם  אך  בתשובה, 
שכבר  לאחרי  גם  ואף-על-פי-כן,  ושפלותם.  ירידתם 
המבול,  דור  באנשי  תלוי  הדבר  היה  המבול,  התחיל 
תשובה),  (ואפילו הרהור של  בתשובה  חזרו אז  ואילו 

ממעייני החסידות
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