
 
יום פטירת רחל

ביום חמישי, י"א במרחשוון, יחול יום פטירת 
רחל אימנו. השנה, בשל המגבלות, לא תוכל 
אבל  לקברה,  ההמונית  העלייה  להתקיים 

אפשר להתפלל גם בבית.

הנשמה של מרחשוון
הופיע מגזין 'נשמה' החדש לחודש מרחשוון, 
נשמות  שמלקט  החסידי  המדען  על  ובו 
בבוסטון;  היוקרתית  באוניברסיטה  יהודיות 
הממשלה  ראש  על  מפתיעה  יהודית  זווית 
שליחות  שמוצאת  הווטרינרית  רבין;  יצחק 
הגשם;  על  ידעתם  שלא  מושגים  בעבודתה; 
החגים.  אחרי  לשגרה  לחזרה  ועצות  טיפים 

להשיג בבתי חב"ד.

איך עולים לתורה
ערוץ 'יהדותון' משיק הפקה איכותית חדשה: 
כה  עד  לתורה.  עולים  איך  הממחיש  סרטון 
הפיק הערוץ, המנגיש לציבור הרחב את ערכי 
היהדות והמסורת, יותר משלושים סרטונים, 
על שורה של מצוות ומנהגים — איך מניחים 
נוטלים  איך  מזוזה,  קובעים  איך  תפילין, 
ומשקה,  מזון  דברי  על  מברכים  מה  ידיים, 
מהסרטונים  רבים  ישראל.  חגי  על  וכמו־כן 
זוכים  הסרטונים  זרות.  לשפות  גם  תורגמו 
מידת  על  מעידות  והתגובות  רבות,  לצפיות 

התועלת שהציבור מפיק מהם.

יש חדש בין נחמדּות לאכפתיות
מפתה מאוד להיות 'נחמדים'. לא להעיר. לא לנסות לתקן עוולות. 
אבל נדרשת מאיתנו אכפתיות ואף נכונות להילחם על האמת שלנו

אותו, שאין א אוהבים  דם שהכול 
יכול  אינו  שאיש  שונאים,  לו 
זה   — רעה  מילה  עליו  לומר 
היה  אחד  כל  נכסף.  אידיאל  לכאורה 
מייחל להיות במעמד כזה, לא־כן? ואולם 
קה,ב(  )כתובות  בתלמוד  קובעים  חז"ל 
שבני  "תלמיד־חכם  מפתיעה:  קביעה 
עירו אוהבים אותו, אין זה משום שהוא 
הוא  שאין  מפני  אלא  כל־כך,  משובח 

מוכיח אותם בענייני שמיים".

של  בתודעה  נרשמת  נח  של  דמותו  גם 
הוא  אכן,  מורכבת.  בדרך  ישראל  עם 
היה צדיק תמים, היחיד שניצל )עם בני 
משפחתו( מהמבול, ואולם הוא גם 'נדרש 
לגנאי', על שלא פעל להציל את בני דורו. 
בפרווה'  ה'צדיק  טיפוס  את  מייצג  הוא 
קופאים,  בני־אדם  כפור,  שורר  בחוץ   —
ואילו הוא עטוף בפרוותו וחם ונעים לו.

משה מול נח
כנגד זה, הדמות שהיהדות מעמידה לנגד עינינו 
היא זו של משה רבנו. אחרי חטא העגל הציע לו 
הקב"ה להקים ממנו עם חדש ולהשמיד את העם 
החוטא, אך הוא לא הסכים, ועד שאמר לקב"ה 

שאם יעשה כן — שימחק את שמו מהתורה.

שאף  לא  משה  לעמו,  הגדולה  אהבתו  כל  ועם 
כשראה  להעניש.  ידע  כשצריך,  אהוב.  להיות 
האחריות  קשים.  תוכחה  דברי  השמיע  לנכון, 
שחש לכל אחד ואחד מבני העם לא ִאפשרה לו 
יצא לרחוב הקר  ב'פרוותו', אלא הוא  להתעטף 

והתמודד עם אתגריו.

ואכן, הוא קנה לו שונאים. התורה מספרת שוב 
של  התלונות  ועל  נגדו  המחלוקות  על  ושוב 
ודאגה  ואכפתיות  כי מעורבות  כלפיו.  בני העם 
שאינם  צעדים  נקיטת  מחייבות  לזולת  אמיתית 
הם  הטבע  ובדרך  ונחמדים,  נעימים  תמיד 

מעוררים לפעמים התנגדות.

דווקא.  הנחמד  איננו  הטוב  ההורה  בחינוך,  גם 
את  לַרצות  הזמן  כל  שמנסים  הורים  להפך, 
שאינם  גבולות,  חסרי  ילדים  יַגדלו  ילדיהם, 
למשמעת  חונכו  ושלא  סיפוקים  לדחות  יודעים 
עצמית. הורה טוב מציב גבולות, תובע, מוכיח, 

זה,  את  אוהב  הילד  תמיד  לא  ומדרבן.  ממריץ 
החינוך  את  להעריך  ילמד  השנים  ברבות  אבל 

הטוב שקיבל.

הדברים נכונים לכל אחד ואחת מאיתנו. מפתה 
לנסות  לא  להעיר.  לא  'נחמדים'.  להיות  מאוד 
גורמים  מול  יוזמה  לנקוט  לא  עוולות.  לתקן 
אדישים או דורסניים. לא לנהוג באכפתיות. כן, 
יאהבו אותנו. לאיש לא תהיה מילה רעה לומר 
הזירה.  את  שהפקרנו  היא  האמת  אבל  עלינו. 

בחרנו בנחמדות במקום באחריות.

נכונות לשלם מחיר
ולהשמיע  לזולת  צריך להעיר  ברור שלא תמיד 
דברי תוכחה. חז"ל קבעו כי "כשם שמצווה לומר 
לומר  שלא  אדם  על  מצווה  כך  הנשמע,  דבר 
הזדמנות  לבחור  צריך  גם  נשמע".  שאינו  דבר 
וברגישות.  בנועם  הדברים  את  לומר  מתאימה. 
לברור את המילים הנכונות. לדבר מתוך אהבה, 

ולעטוף את דברי התוכחה במחמאות.

נכונות  ואף  אכפתיות  מאיתנו  נדרשת  זה,  ועם 
להילחם על האמת שלנו. העולם התקדם ונעשה 
להיות  ביקשו  שלא  אישים  בזכות  יותר  טוב 
אהובים ונחמדים, אלא שאפו לתקן את החברה 
והיו נכונים לשלם מחיר למען הדברים הנכונים.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1764 מס'  גיליון  ׀   23.10.20 ׀  התשפ"א  במרחשוון  ה'  ׀  ֹנח  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

נח צדיק תמים, אבל 'צדיק בפרווה' )ציור: אהובה קליין(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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היא  נח  על  לספר  מתחילה  התורה  כאשר 
"ֹנַח  יוצאי דופן:  מייד מעניקה לו דברי שבח 
ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ְבֹּדֹרָתיו,  ָהָיה  ָתִּמים  ַצִדּיק  ִאיׁש 
ִהְתַהֶלְּך ֹנַח". חכמינו עמדו על היחס המיוחד 
שנח מקבל לעומת צדיקים אחרים המוזכרים 
צדיקים  שהיו  שהאבות,  ובפרט  בתורה, 
זכו  לא  נפשם,  בכל  ה'  את  שעבדו  גמורים, 

לשבחים כאלה.

זאת  מביא  שרש"י  )כפי  חכמינו  למדו  מכאן 
שני  ללמדנו  היא  השבח  שמטרת  בפירושו( 
לדבר  יש  צדיק,  מזכירים  כאשר  א(  דברים: 
ב(  לברכה".  צדיק  "זכר  בבחינת  בשבחו, 
צדיקים  של  תולדותיהם  שעיקר  "ללמדך 
השאלה,  נשאלת  עדיין  אך  טובים".  מעשים 
מדוע לא הוזכרו שבחים דומים אצל האבות? 

הרחבה בסיפורי האבות
אלא שחייהם של האבות זוכים לתיאור נרחב, 
בתורה.  פרשיות  וכמה  כמה  על  שמשתרע 
התורה מספרת על קורותיהם ופועלם, ומתוך 
יוצאת  אישיות  בעלי  היו  שהאבות  מובן  זה 
אין  ממילא  במינם.  מיוחדים  וצדיקים  דופן 

צורך לתארם בדברי שבח מפורשים.

יחסית,  בתורה בקצרה  מוזכר  נח  זה,  לעומת 
המבול   — אחד  מאורע  של  בהקשר  ובעיקר 
לתאר  נדרשת  התורה  לכן  ממנו.  והמסתעף 
כצדיק  נח  של  דמותו  את  מפורשות  במילים 

תמים.

המניעים של נח
נח  של  התנהגותו  שגם  להקשות,  יש  ועדיין 
להסיק  בה  ודיי  בפרוטרוט,  מתוארת  במבול 
הוא   — הקב"ה  של  הוראותיו  לכל  ציית  שנח 
בנה את התיבה על־פי ההנחיות שקיבל, אסף 
כל  במשך  ותפקד  בעלי־החיים,  את  אליה 
תקופת המבול כפי שנצטווה. מדוע יש צורך 

לציין במפורש שהיה צדיק?

בעניין  הקב"ה  לציוויי  נח  של  שהציות  אלא 
במניע  שמקורו  כדבר  להתפרש  יכול  למבול 
תועלתני. נח חשש לחייו מפני המבול וביקש 
כפי  התיבה,  את  לבנות  מיהר  ולכן  להינצל, 
משפחתו.  ועל  עליו  תגן  שזו  כדי  שנצטווה, 
אינו  הקב"ה  ציווי  מילוי  עצם  ועוד:  זאת 

מעשה של לפנים משורת הדין, שראוי לַזכות 
את נח בתואר 'צדיק', אלא זה דבר שהיה חייב 
לעשותו. לכן התורה מדגישה שנח היה צדיק, 

ופעל מתוך צדקות ולא לתועלתו.

שבחם של צדיקים
עוד יש להסביר בפשטות, שהסיבה שהתורה 
שיבחה את נח דווקא היא מפני ש'תורה' מלשון 
את  לספר  אינה  התורה  כוונתה של  'הוראה'. 
שהתרחש בעבר בלבד, אלא על־ידי הסיפורים 
האלה להעביר מסר שינחה את האדם בחייו, 

בכל זמן ובכל מקום. 

בתורה,  המוזכר  הראשון  הצדיק  הוא  נח 
האדם  את  ללמד  מבקשת  התורה  ובהזכרתו 
יש  צדיק  שמזכירים  פעם  שבכל  הכלל  את 
— שכך התורה עצמה  והראיה  לדבר בשבחו, 
מלמדת  התורה  הזה  המסר  את  בנח.  נוהגת 
של  שמו  מוזכר  שבה  הראשונה  בהזדמנות 
צדיק, הלוא הוא נח, ואין צורך לחזור על כך 

אצל הצדיקים שחיו אחריו.

)לקוטי שיחות, כרך ה, עמ' 37; כרך כח, עמ' 136(

נח 'צדיק' — והאבות?

מילים לוהטות
״עשה לך תיבת עצי גופר״ )בראשית ו,יד(. עשה 
שדבריך, ה'תיבות' שלך, יהיו מ'עצי גופר', מלשון 

גופרית. שיהיו משולהבים בלהבת אש קודש.
)רבי צבי־הירש מזידיצ'וב(

המתקת הדינים
ומחוץ  מבית  אותה  וכפרת  גופר...  עצי  ״תיבת 
על  מורה  'גופר'  ו,יד(.  )בראשית  בכופר״ 
״וכפרת  חסדים.  בחינת  הוא  הגבורות. 'כופר' 
אותה מבית ומחוץ בכופר״ — הגבורות צריכות 
להיות בין שתי בחינות של חסדים, כדי שיומתקו 
הדינים. וכפי שמצינו שיצחק אבינו, אשר מידתו 
ובין  חסד,  שמידתו  אברהם,  בין  היה  גבורה, 

יעקב, שמידתו תפארת הנוטה לחסד.
)לקוטי לוי־יצחק(

תיקון בעולמות
)בראשית  התיבה״  אורך  אמה  ״שלוש־מאות 
בכל  וקלקלו  השחיתו  המבול  דור  בני  ו,טו(. 
שלושת העולמות — בריאה, יצירה, עשייה. לכן 
שלוש־מאות  שאורכה  תיבה  לבנות  נח  נצטווה 
אמה, כנגד שלושה עולמות אלו, ועל־ידי כניסתו 

לתיבה תיקן את שלושת העולמות.

)אור התורה(

תיבות מאירות
מתרגם  ו,טז(.  )בראשית  לתיבה״  תעשה  ״צוהר 

 — 'תיבה'  לתיבותא״.  תעביד  ״נהיר  אונקלוס: 
״צוהר  והתפילה.  התורה  ואותיות  תיבות  היינו 
שאותיות  להשתדל  צריכים   — לתיבה״  תעשה 
התורה והתפילה יהיו מאירות, היינו שיש לבטא 

אותן בהרגשה פנימית, הבאה מתוך התבוננות.
)כתר שם טוב(

השבת מצילה
 )295( 'צהר'  של  הגימטרייה  את  נוסיף  כאשר 
ל'תבה' )407(, נקבל 702, גימטרייה של 'שבת'. 
בבחינת  יהיה  זה  ל'תבה',  'צהר'  תעשה  כאשר 

שבת, המצילה מפני המבול.
)אבני אזל(

בהירות בידיעה
״צוהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה״ 
דע  וידיעה.  בהירות  הוא  צוהר  ו,טז(.  )בראשית 
״ואל  ואז  שמיים,  בידי  שהכול  בהירה  ידיעה 
אמה תכלנה מלמעלה״ — תצטמצם בכל קבלת 

השפעה, שלא תהא רעבתן.

)רבי מרדכי־יוסף מאיז׳ביצה(

פתח לבעלי תשובה
"ופתח התיבה בצידה תשים״ )בראשית ו,טז(. זה 
פתח צדדי לבעלי תשובה, שאינם יכולים להיכנס 
)סנהדרין  חז״ל  שאמרו  מה  זה  הראשי.  בפתח 
כמין  הקב"ה  לו  "מלמד שעשה  מנשה:  על  קג( 

מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה".
)בית אהרון(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

תיבת נח  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

סוס קוזקי
אחת  פעם  תיאר  מבריסק  חיים  רבי 
של  חייהם  אורח  את  תלמידיו  באוזני 

החיילים הקוזקים בצבא הצאר:

וחובתו  אישי,  סוס  מקבל  חייל  "כל 
להשקותו,  להאכילו,  סוסו,  על  לשמור 
לנקותו, לטפחו, להוציאו לטיול וכדומה. 
למען  כל־כך  להתמסר  נדרש  החייל 
הסוס עד שלא יהיה נכון לומר שלקוזק 
יש  שלסוס  היא  האמת  אלא  סוס,  יש 

קוזק, שמשרת אותו ודואג לו.

והנמשל: הקב"ה נתן לאדם 'סוס', שהוא 
היצר הרע, אבל לפעמים במקום שהאדם 
של  למשרתו  נהפך  הוא  בסוס,  ישלוט 

הסוס ונעשה עבד לתאוותיו".

אמרת השבוע מן המעיין

הארץ  'ותישחת  נאמר  המבול  דור  "על 
והרגיש  ידע  אלוקים  רק   — האלוקים'  לפני 
בשחיתותם, בעוד לעיני בני־אדם עשו עצמם 
כאילו הם צדיקים"   )רבי משה־יחיאל מאוז'רוב(

פתגם חסידי



 נס
בסערה

רבי   .)1930( תר"ץ  בשנת  היה  זה 
בעל  ממונקאץ',  שפירא  חיים־אלעזר 
לארץ  למסעו  יצא  אלעזר',  'מנחת 
נקשרו  טמירים  סודות  ישראל. 
ובמרכזם  הזאת,  הנסיעה  מאחורי 
את  לפגוש  הרבי  של  העז  רצונו   —
המקובל רבי שלמה־אליעזר אלפנדרי, 

שעימו היה מיודד מאוד.

יצאה  באייר,  ו'  ראשון,  יום  בצהרי 
מעיר  הרבי,  ובה  'וינה',  הספינה 
לעבר  שבאיטליה  ברינדיזי  הנמל 

אלכסנדריה שבמצרים.

הרבי  התאספו  הצהריים  אחר 
סיפון  על  מנחה  לתפילת  ופמלייתו 
היו  המים  שעה  באותה  האונייה. 
שלווים והשמש השוקעת הזהיבה את 

שולי הגלים.

השתנה.  הכול  ערבית  בתפילת  אך 
הספינה  ורוגש.  סוער  נעשה  הים 
הגלים.  פני  על  ואנה  אנה  היטלטלה 
ענק  וגל  התפילה  נסתיימה  אך 
אל  פרץ  מים  נחשול  בספינה.  היכה 
ומלוויו.  הרבי  שהו  שבו  התא  תוך 
החסידים מיהרו להגיף את החלונות, 
שהפיקו  מהחום  סבלו  שכעת  אלא 
שעברו  הלוהטים  הקיטור  צינורות 

בתא.

יצאו מהחדר הלוהט  הרבי ופמלייתו 
ברכת  את  ונשאו  העליון  הסיפון  אל 
את  קידשו  החסידים  לבנה.  קידוש 
טוב'  'חודש  לזה  זה  ואיחלו  הלבנה 

במאור פנים.

גלים  הסופה.  השתוללה  הלילה  כל 
אדירים הוטחו שוב ושוב אל דופנות 
ממסלולה.  להטותה  ואיימו  הספינה 
מהלומות  את  היטב  חשו  הנוסעים 
הגלים, בעוד הקברניט עושה מאמצים 
עילאיים להתגבר על הסערה ולשמור 

את כלי השיט בנתיבו.

התיכון.  הים  מעל  הפציע  הבוקר 
ופתאום  סער.  עדיין  האוויר  מזג 
החרישו את האוויר צפירות עצבניות, 
בטרם  והלכה.  גברה  שתכיפותן 
הספיקו הנוסעים לעכל את המתרחש, 

החריד אותם קול חבטה אדירה.

כל  צידה.  על  בחדות  נטתה  הספינה 
משקלו  שיווי  את  איבד  שעמד  מי 
רעש  בקול  התרסקו  חפצים  ונפל. 
ואנה  אנה  היטלטלו  הנברשות  גדול. 

בריקוד מבעית. מהומה גדולה קמה.

התאים  לחלונות  שחשו  הנוסעים 
נושקת  זרה  אונייה  לתדהמתם  גילו 
ושמה  אונייה  כי  התברר  לספינתם. 
התנגשות  במסלול  שטה  'אוריינט' 
בכל  צפרו  'וינה'  מלחי  לספינתם. 

השנייה  לאונייה  לאותת  וניסו  כוחם 
כלל  הבחינה  לא  זו  אך  הסכנה,  על 

בנעשה.

של  הקברניט  הצליח  ניסים  בניסי 
'וינה' להטות מעט את הספינה, וכך 
שהייתה  חזיתית,  התנגשות  נמנעה 
עלולה להיות הרת אסון. קברניטי שתי 

ההתנגשות,  לנקודת  מיהרו  האוניות 
לאמוד את הנזק. באוויר ריחף חשש 
גדול מפני היווצרות קרעים בדופנות 
את  לשגר  שעלול  דבר  הספינות, 

שתיהן למצולות.

הפגיעה  כי  התברר  המזל  למרבה 
דופנות  בלבד.  שטחית  הייתה 

הספינות לא נבקעו. האוניות התרחקו 
מי  על  התחדשה  וההפלגה  מזו  זו 

מנוחות.

קברניט הספינה היה נרעש. "זה נס, 
ממש נס", מלמלו שפתיו. הוא הסביר 
כי בדרך הטבע אין אפשרות להטות 
בתוך  ההתנגשות  ממסלול  ספינה 
כשהספינה  ובפרט  אחדות,  שניות 

השנייה לא הבחינה כלל בסכנה.

חיים־ רבי  היה  שעה  אותה  כל 
בזמן  בתפילת שחרית.  אלעזר שקוע 
הרבי  בהלה,  אחוזי  היו  שהנוסעים 
מנותק  בוראו,  לפני  ליבו  את  שפך 
ברגעי  סביבו.  מהנעשה  לחלוטין 
התאונה היה עטור בתפילין של רבנו 
ועסק בקריאת שמע. לאחר מכן  תם 

המשיך בשיעורי לימודיו הקבועים. 

לשגרה  שבה  שהאונייה  אחרי  רק 
רבי  שאירע.  את  חסידיו  לו  סיפרו 
חיים־אלעזר הגיב בדברי הודיה ושבח 
ואף  הגדול,  הנס  על  העולם  לבורא 
והרים  חריף  משקה  להגיש  ביקש 

'לחיים' על נס ההצלה.

ופתאום הרצינו פניו. "יודעים אתם", 
לב  שם  לא  "איש  חסידיו,  אל  פנה 
שבשעה שקידשנו אתמול את הלבנה, 
טרם חלפו שבעה ימים שלמים מרגע 
מאבותיי  מקובלני  והלוא  המולד. 
להקדים  שלא  להקפיד  הקדושים 
ולברך את הלבנה בטרם יחלוף שבוע 
זכר  לא  איש  המולד.  מרגע  מלא 
להעמידני על הטעות, וכולנו בירכנו 
הנהוג  הזמן  קודם  הלבנה  ברכת  את 

אצלנו".

בתמיהה.  בזה  זה  הביטו  החסידים 
אכן, איך לא נתנו את ליבם לעובדה 
פניהם  את  סקר  הרבי  ואולם  זו! 
הנפולות וחיוך עלה על שפתיו: "אין 
זאת אלא שמן השמיים כיוונו אותנו 
לברך את ברכת הלבנה קודם המועד, 
תגן  החביבה  המצווה  שסגולת  כדי 

עלינו מפני הסכנה".

והוסיף הצדיק ראיה מקושיית ה'בית 
יוסף' הידועה בעניין נס חנוכה, מדוע 
השמן  הלוא  ימים,  שמונה  מדליקים 
ליום  הטבע  בדרך  הספיק  שנמצא 
אחד, ואם כן הנס התרחש שבעה ימים 
הקדוש'  'היהודי  הסביר  אלא,  בלבד. 
מפרשיסחה(,  יעקב־יצחק  )רבי 
למנוע  ניסה  לא  שאיש  היה  שהנס 
)שהעלו  בטענה  בשמן  השימוש  את 
התוספות( שמא נטמא השמן 'טומאת 

היסט' על־ידי הזזתו בידי היוונים...

לקידוש  באשר  הצדיק,  סיכם  כך, 
הלבנה המוקדם. הנס היה שאיש מן 
במועד  לטעות  לב  לא שם  החסידים 
התברר  מכן  ולאחר  הלבנה,  קידוש 

שזכות הברכה הצילה את הספינה.

)על־פי 'מסעות ירושלים'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

חוכמות שמגלות את האחדות
הגמרא )סנהדרין צז,א( מדברת על ששת־אלפים שנים שבהן יתקיים העולם 
יש  לפיכך  הגאולה.  עידן  שהוא  השביעי,  האלף  יבוא  מכן  ולאחר  הנוכחי, 
הגאולה  כך.  זה  ואין  השישי,  האלף  בתום  רק  תבוא  הגאולה  כי  הסבורים 
נפתחת  השביעי  באלף  ואילו  השישי,  האלף  במהלך  באים  המשיח  וימות 
נאמר  כא,א(  בראשית  חדש  )זוהר  הזוהר  בספר  העתידית.  השכר  תקופת 
)=באלף  באשלמותיה"  ולא  שנין  אלף  "בשית  תבוא  שהגאולה  במפורש 

השישי ולא בסיומו(.
הגאולה באה לאחר תקופת הכנה, שנרמזת בפסוק "בשנת שש־מאות שנה 
וארובות השמים נפתחו". על כך  נבקעו כל מעיינות תהום רבה  נח...  לחיי 
כי באלף השישי תתחיל תקומתה של  קיז,א(  א,  )וירא, חלק  בזוהר  נאמר 
במאה  ייפתח  מכריע  שלב  בהדרגה.  יתנהלו  והדברים  מעפרה,  השכינה 
"ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי  השישית של האלף השישי: 
דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא לתתא, ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה" 
ומבועי  למעלה  החוכמה  ייפתחו שערי  השישי  לאלף  שנה  )=ובשש־מאות 

החוכמה למטה, והעולם יתתקן להיכנס לאלף השביעי(.

שתי התגלויות
הזוהר מדבר אפוא על שני סוגים של התגלויות שיתרחשו במאה השישית 
לאלף השישי: האחד הוא "שערי החוכמה למעלה", והכוונה לחוכמת התורה, 

והשני הוא "מעיינות החוכמה למטה", שהן חוכמות הטבע והעולם.
שנה(  ושמונים  כמאתיים  )לפני  הת"ק  בשנת  — שהחלה  זו  בתקופה  ואכן, 
החוכמה  "שערי  נתגלו  בעולם.  ודעת  חוכמה  של  עצומה  פריצה  החלה   —
למעלה" — החוכמה העליונה, פנימיות התורה, זו תורת החסידות; ובה בעת 
דבר  חוכמות הטבע,  העולם,  חוכמות   — החוכמה למטה"  "מבועי  גם  פרצו 

שמצא את ביטויו בזינוק המדעי והטכנולוגי שהחל אז.
הזוהר אומר שבהתגלותן של חוכמות אלה העולם מתקין את עצמו לכניסתו 
אל האלף השביעי, אל ימות המשיח. ברור שגילוי פנימיות התורה הוא הכנה 
לימות המשיח, שהרי אז תימלא הארץ "דעה את ה' כמים לים מכסים", וגילוי 
בין התגלות  יש  ושייכות  איזה קשר  לכך; אבל  הכנה  הוא  פנימיות התורה 

חוכמות העולם לימות המשיח?

תכלית גילוי החוכמות
מהעניינים   :)24 עמ'  טו,  כרך  שיחות  )לקוטי  מליובאוויטש  הרבי  מסביר 
וראו כל  ה'  כבוד  "ונגלה  הייעוד:  הוא  בימות המשיח  העיקריים שיתחדשו 
בשר יחדיו כי פי ה' דיבר". מוסבר בתורת החסידות שהחידוש שיהיה לעתיד 
לבוא הוא "וראו כל בשר" — הבשר הגשמי, העולם הגשמי עצמו, יחוש שכל 
מהותו וקיומו הוא הקב"ה. האלוקות תורגש לא רק על־ידי החושים הרוחניים 

המעודנים אלא גם על־ידי הבשר הגשמי, הפיזי.
ההכנה לכך נעשית על־ידי התגלות חוכמות העולם. מטרתה העיקרית של 
זו לשרת את הקב"ה, ככל דבר בעולם ש"לא בראו אלא לכבודו"  התגלות 
להשתמש  אפשרות  לאדם  יש  חופשית  בחירה  שתתאפשר  שכדי  )אלא 
ממטרתם  הפוכות  ואף  אחרות  למטרות  האלה  ובחוכמות  האלה  בכוחות 
האמיתית(. כאשר יהודי מנצל את החוכמות האלה לתורה ולעבודת ה', הוא 

ממלא את ייעודן האמיתי.
לצורך זה נתגלו החוכמות האלה בזמן הזה, כדי שתהיה ליהודים אפשרות 
ובכך להכשיר את  ה',  ולעבודת  לנצל גם חלקים אלה של הבריאה לתורה 
העולם לימות המשיח. דווקא ההתפתחות של חוכמות העולם מקרבת אותנו 
להבנה האמיתית של האחדות האלוקית. אם בעבר חשבו שכל אחד ואחד 
נבדלים,  מיסודות  מורכב  ושהחומר  לעצמו,  נפרד  כוח  הוא  מכוחות הטבע 
הרי בימינו אנו יודעים שבשורש הדברים הכול נובע מנקודה בסיסית אחת, 

שהיא למעשה ביטוי של האחדות האלוקית.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

אין זה המראה השגרתי שהייתם מצפים לראות. 
סיבוס'.  'דניה  של  בנייה  אתר  בבוקר,   6:30
פועלים מתרוצצים. אברך עטור זקן עבות, כיפה 
שחורה לראשו, ניגש אל המנוף ומתחיל לטפס 
לגבהים. לא, אין הוא משגיח כשרות. הכירו את 

המנופאי אריה ולדמן )36(, תושב אופקים.

המנוף.  ממרומי  עושה  הוא  איתנו  הריאיון  את 
מקצתו בטלפון ומקצתו בזום. כשהוא מפנה את 
עינית המצלמה החוצה נשקף לפניי נוף מרהיב 
אליו,  המצלמה  את  מחזיר  כשהוא  אבל  עין, 
בתא  לבד  יושב  "אתה  בדידותו.  את  חש  אתה 
אתה   — נכון  "יותר  ולדמן.  מבהיר  היום",  כל 
או  תורה  ללמוד  יכול  אתה  לבין  בין  והקב"ה. 
במנוף  שחרית  מתפלל  אני  לפעמים  להתפלל. 

ויכול לחשוב על כל מילה. אין לאן למהר".

בדיקת הזנב
"הנה אתה רואה", הוא מסביר, "כעת אני מרים 
רשתות שסביבן יוצקים את הקירות. זה משקל 
מנופאי  לדבריו,  להרים".  יכול  אינו  שבן־אנוש 
הוא הלב הפועם של כל אתר בנייה: "אם הוא 
לא עובד, שום דבר לא זז. בדיוק כמו תזמורת 

בלי מנצח".

כך נראה סדר יומו: "אני בא לאתר בשש וחצי 
בבוקר. עולה למנוף, בודק שהכול תקין, ובכלל 
זה בזנב, שהכבל יציב כראוי, ומתחיל בעבודה. 
תפקידי גם לוודא שכל דבר שאני מרים נקשר 

בימות  בתא.  עושה  אני  היום  כל  את  כראוי. 
הפסקה  לעשות  חייב  אני  הקצרים  החורף 
הבינו  לא  הזרים  הפועלים  מנחה.  לתפילת 
הזאת, אבל למדו  בהתחלה מה פשר ההפסקה 

שזו שעת התפילה שלי".

חילוץ מורכב
תפילות  הרבה  דורשת  הזאת  העבודה  ואכן, 
חבר  לי  "יש  בשלום.  תעבור  משמרת  שכל 
מנופאי שעבר פעמיים התקף לב", הוא מספר. 
"חילוץ של מנופאי הוא מהלך מורכב מאוד; עד 
שמנהל  עד  קורה,  שמשהו  קולטים  שהפועלים 
ועד  עזרה,  שמזעיקים  עד  מוזעק,  העבודה 
את  חילץ  החבר  למנופאי.  מגיעים  שהכבאים 
עצמו פעם אחת בכוחות עצמו, ובפעם השנייה 

חולץ במהלך מורכב מאוד וניצל בנס". 

אי־ "לפחד  לפחד.  התרגל  אם  שואלים  אנחנו 
אפשר להתרגל", הוא עונה. "כשנושבות רוחות 
עזות, המנוף יכול להיטלטל כמו לולב בהושענא 
רבה. אין לך מה לעשות חוץ מהמתנה שהמנוף 
יתייצב. יש לנו שבשבת, וברגע שהיא מורה על 
רוח במהירות חמישים קמ"ש, אנחנו מפסיקים 

מייד לעבוד".

ערך לחיי אדם
כמעט עשר שנים משמש ולדמן מנופאי. היותו 
מרגיש  "אני  הערכה.  לו  מביא  מצוות  שומר 

"יודעים  אומר.  הוא  אמון",  יותר  בי  שנותנים 
ערכי  לנו  שיש  אדם,  לחיי  ערך  אצלנו  שיש 
משפחה, שיש לנו יראת שמיים — תרתי משמע. 

ואני באמת חש את האחריות הגדולה".

העובדים  מהפועלים  מאוד  מרוחק  הוא  אמנם 
לעצור  כדי  התערב  אחת  לא  אבל  למטה, 
אני  הפועלים,  בין  תגרה  פורצת  "אם  קטטות: 
העבודה".  מנהל  את  ומזעיק  ראשון  בה  מבחין 
"אני   — יהדות  להפיץ  מנסה  הוא  בעבודה  וגם 
מעניק לעובדים היהודים מצות שמורות בפסח, 
ומשמש  תורה,  בספר  לאות  ילדיהם  את  רושם 

כתובת לכל עניין יהודי".

אריה בתיבה בגובה העננים

"רק אתה והבורא". ולדמן על המנוף, השבוע

קידוש לבנה
שאלה: האם צריך מניין לאמירת 'קידוש לבנה' 

או שאפשר לומר זאת גם ביחיד?
תשובה: אפשר לומר ברכה זאת גם ביחיד. הברכה 
שבעבורם  הדברים  בין  כג,ב(  )מגילה  נמנית  אינה 
לבנה  "הרואה  הירושלמי  מלשון  ואף  מניין,  נדרש 

בחידושה אומר..." משמע שגם יחיד רשאי לברך.
עם זה, מצווה לכתחילה לקדש את הלבנה במניין של 
עשרה, משום "ברוב עם הדרת מלך". לכן נהוג לברך 
את הברכה במוצאי שבת, כשיש בבית הכנסת קהל 
להשתדל  יש   — בעשרה  לברך  אי־אפשר  אם  גדול. 

לאומרה לפחות בשלושה.
יש שכתבו שאם יש סיכוי למניין בימים הבאים צריך 
זאת  וביארו  בחודש.  י'  ליל  עד  לברך  ולא  להמתין, 
בכך שברכה זו נחשבת בגמרא כ'הקבלת פני שכינה', 
ובשמחה,  בכבוד  בחבורה,  המלך  לקראת  כיוצאים 
יותר  שחשוב  עצמה,  המצווה  בגוף  הידור  זה  והרי 

מהעניין של "זריזין מקדימין".
מכיוון שקידוש הלבנה קשור לקירוב הגאולה מציע 
הרבי מליובאוויטש להיזהר ולהשתדל יותר בקידוש 
לבנה. לאומרה בבגדים חשובים ונאים, ברחוב וברוב 
עם הדרת מלך. להשתדל לקיימה גם במקומות שעד 
עתה לא הקפידו בכל הפרטים, ובכלל זה גם הזהירות 
המנהגים:  חילוקי  לפי  לבנה,  קידוש  לזמן  בנוגע 
אחר שלושה ימים למולד, אחר שבעה ימים למולד, 
במוצאי שבת. ובמדינות שבהן בימי החורף רבים ימי 

העננים — לא לדחות זאת.
כסיום  הגאולה,  על  והבקשה  הדרישה  את  ולחזק 
וחותם קידוש לבנה: "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת 

דויד מלכם, אמן".
מקורות: סנהדרין מב,א. ירושלמי ברכות פ"ט ה"ג. מסכת 
ונ"כ.  רמ"א  תכו,  סי'  או"ח  ה"א־ב. טושו"ע  פ"כ  סופרים 
צבי  חכם  שו"ת  שם.  וביה"ל  מבוטאטש  א"א  מקו"ח, 
סו"ס קו. שו"ע אדה"ז סי' צד ס"ה. 'קידוש לבנה — אוצר 
וש"נ.  ס"ג,  ובמילואים  ואילך,  ס"י  פ"ה  ומנהגים'  הלכות 

סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 68.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

ב"ה

לפרשה
פרשת השבוע היא מעֵבר לקריאה 
בתורה...  יש בה עומקים, לקחים, 
משמעויות ועולם תוכן רחב ומרתק, 
ש'פרשה' מזמין אתכם לצלול לתוכו 

 בחוויית קריאה מרתקת.
  8 עמודים גדושים, כל שבת, 

כל פרשה

שבת קודש
זה הזמן להתחבר

מרתק, מחכים ומעשיר

 מצורף בכל חודש למגזין 'נשמה' 
 עשו מינוי עוד היום!

073-3943399  

  chabad4u.org.il

077-444-7777
i n f o @ b a s a d . c o . i l

סליחה, 
יש לך חור 
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כנראה לא שמת לב,
אבל קרן הפנסיה

לוקחת ממך סכומי עתק
על דמי ניהול הפנסיה.

למה אתה נותן
להם את זה?

'גפן בסד' בהסדר 
היסטורי וחסר תקדים:

מהפכת
הפנסיה:

דמי ניהול:
בשוטף:

רק 1.3%
במקום 6%

בצבירה:
רק 0.13%

במקום 0.50%

חבל על כל יום שעובר! הצטרפו עכשיו:

"
דור ַהַּפָלָגה

פרשת נח מספרת על שני דורות שחטאו 
ועל עונשם. דור המבול חטא בגזל ובחמס, 
והושמד לגמרי. לא עברו שנים רבות ושוב 
למרוד  החליטו  והפעם  בני־האדם,  חטאו 
כדי  ענק  מגדל  ולבנות  עצמו,  בבורא 

להילחם בו. לדור הזה קראו 'דור ַהַּפָלָגה'.

'דור  אבל שלא כדור המבול, עונשו של 
שפתם  את  בלבל  שהקב"ה  היה  הפלגה' 

והפיץ אותם לכל קצווי הארץ.

היו  המבול  דור  שבני  חכמינו,  מסבירים 
לחברו,  אדם  שבין  בהתנהגות  מושחתים 
ולכן אבדו לגמרי. לעומתם, בני 'דור הפלגה' 
היו מאוחדים ושרויים באהבה ואחווה. לכן 
עונשם היה חמור פחות. מכאן למדנו כמה 

חמורה המחלוקת וכמה גדול השלום.

מושג ברגע
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