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דבר תורה
געדאנקען אויף דער פרשה פון דער וואך
פאר קינדער און יוגנט
לויט די שיחות
פון ליובאוויטשער רבי'ן

פרשת נח
נח )א(
אויפן פסוק "אלה תולדות נח ,נח איש צדיק" ,שטעלט זיך די פראגע:
די קינדער פון נח'ן זיינען דאך שם חם ויפת ,איז פארוואס זאגט דער פסוק "אלא תולדות
נח" " -דאס זיינען די קינדער פון נח" "נח איש צדיק" " -נח איז א צדיק".
איינע פון די פירושים וואס רש"י זאגט אויף דעם פסוק איז אז די תורה לערנט אונז אז דער
עיקר תולדות פון צדיקים איז זייערע מעשים טובים.
שרייבט דער רבי אין א שיחה אז פון דעם לערנען מיר אז דער עיקר ערציאונג פון קינדער
דארף זיין אין אזא וועג אז די קינדער זאלן פילן אז דער עיקר נחת פון קינדער איז ווען זיי
האבן מעשים טובים ביז מען רופט זיי אן "איש צדיק".

נח )ב(
אז מען מאכט א חשבון צדק ,נאך דעם ערשטן וואך אין חדש חשון ,און ספעציעל אין
צוזאמענהאנג מיט דער גאולה ,דארף דאס אויסדריקן זיך אין א תוספת זהירות )א צוגאב
פארזיכטיקייט( און הידור אין קידוש לבנה ,וואס די אידן וועלן באנייט ווערן אזוי ווי דער
לבנה ,בגאולה האמיתית והשלימה דורך דוד מלכא משיחא" ,דוד מלך ישראל חי וקיים".
דאס הייסט :צו זיין מער פארזיכטיג אין קידוש לבנה ,צו דאס טאן אנגעטאן אין חשוב'ע און
שיינע קליידער ,אויפ'ן גאס ,און ברוב עם הדרת מלך ,מיט וואס מערער מענטשן וואס
מעגליך ,און אויך זיין פארזיכטיק וועגן דעם זמן פון קידוש לבנה ,פון נאך זיבן טעג נאך דעם
מולד ביז האלב חודש* ,און אויב מוצאי שבת קודש קומט אויס פאר דעם צענטן טאג אין
חודש  -איז בעסער צו דאס טאן במוצאי שבת קודש.
ועוד ועיקר  -צו טאן דאס מיטן ספעציעלע כוונה אויף צו צואיילן און אויפטאן תיכף ומיד
דעם קומען פון דוד מלכא משיחא ,דורך דער צוגאב אין דעם מאנען און בעטן פארן גאולה,
ווי דער סיום פון קידוש לבנה" ,וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דויד מלכם אמן".
)משיחת ש"פ נח ,תשנ"ב(

__________
*( מער פינקטלעך :ביז  14טעג  18שעה און  22מינוט נאך דער מולד.

נח )ג(

נח איז געווען דער פאטער פון אלע מענטשן אויף דער וועלט ,ווייל אלע ,אויסער נח'ס
משפחה ,זיינען דערטרונקען געווארן אין מבול.
דער אויבערשטער ברוך הוא ,האט געגעבן נח און זיינע קינדער זיבן מצוות ,וואס אלע גויים
דארפן היטן ביז דעם היינטיגן טאג:
אין אנהויב חודש חשון תשמ"ג איז דער רבי ארויס מיט'ן מבצע שבע מצות דבני נח.
 (1מ'טאר ניט דינען עבודה זרה.
 (2מ'טאר ניט ריידן אנטקעגן דעם אויבערשטן.
 (3מ'טאר ניט הארג'ענען.
 (4מ'טאר ניט גנב'ענען אדער אפ-נארן.
 (5מ'טאר ניט חתונה האבן מיט א חתונה-געהאטע פרוי.
 (6מ'טאר ניט עסן א שטיקל פון א לעבעדיגע חי'.
 (7מ'דארף מאכן בתי דינים צו משפט'ן די וואס היטן ניט די מצוות.
*
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