
85' מסגיליון פרשת קדושיםק"שבה  ערב "ב

בןחנינא'רשלנ"המסאודות(בהמאמר)לעילדובר
שעבודתוזמןשכל,ברביםקהילותמקהיל'שהיתרדיון
בטוחיםלהיותיכוליםהיולא,בלבדאחדבקוהיתה
היאעבודתושכלשיתכןכיון,התורהעלשלונ"בהמס

.טבעומצד
התורהדהרבצתלעבודהבנוגעאמוריםהדבריםואם

ז"ועד,תרדיוןבןחנינא'ראצל'שהיכפי–נ"מסמתוך
שהיתהמלפניםבמדינתינוהתורהוהפצתדלימודהעבודה

מדוברכאשרכ"עאכוהרי–נפשותסכנתעםכרוכה
,עתהשהיאכפיהתורהוהפצתדלימודהעבודהאודות

לונותנים:אדרבהאלא,נ"במסצורךשאיןבלבדזושלא
עללוטופחים,כבודלווחולקים,הלימודעבורממון
.כחיישרומביעיםשכמו
שהקהיל,תרדיוןבןחנינא'רשלהעבודהאם:כלומר

שיכולהכיון,מספיקהאינה,נ"מסמתוךברביםקהילות
ממיצריםהיציאה'שתהיובהכרח,הטבעמצדלהיות

במדינותהתורהוהפצתשלימודכ"עאכוהרי–וגבולים
היציאה'שתהיובהכרח,הטבעמצדלהיותיכולהחפשיות
.והגבלותממיצרים

"הרבה","הרבהתלמידיםהעמידו"המשנהמאמרגםוזהו
:דייקא

.שלוההגבלותלפיאינוזהשענין–הוא"הרבה"דהפירוש
"שלךמאד","מאדךבכל'גוואהבת"בפירושהמבוארד"וע
להיותה,אצלובהתיישבותלבואיכולהאינהשהאהבה–

תלמידיםהעמידו"הפירושגםוזהו.שלומהכליםלמעלה
שלמעלהבאופןתלמידיםלהעמידשצריך–"הרבה

.זאתלהכיליכולשאינו,שלומהכלים

למסירות נפש                  להסתכן עד כדאי "
,"לבניךושננתם"ציווישישנואמתהן:לטעוןמישהויכול" !דוקאברבים וללמוד ממש 

כך,שניםרביםמיעוטהרי–רביםלשון,"התלמידיםאלו"
לאחריובפרט.תלמידיםשניעםהלימודי"עח"ישיוצא

–בהידורהמצוהאתקייםהרי,שלישיתלמידשהוסיף
ידייצאוכבר,"מלברשליש","שלישעדמצוההידור"

.חובתו
שצריך–"הרבהתלמידיםהעמידו":לואומריםזהועל

להכילאפשרשאיפירושווריבוי,ריבוישלבאופןלהיות
לזהשישזמןוכל,שלומהכליםלמעלהלהיותו,זאת

במיצריםעדייןהואנמצא',וכובשכלואובטבעומקום
הגבלותזאתבכלאבל,דקדושההגבלותאמנם–והגבלות

."הרבה"שלבאופןזהואין–
"הרבהתלמידיםהעמידו"הלשוןהובאלאע"שבשופ"ואע

בדברטעה"שע"בשודיןוישנו,מפורשתמשנהזוהרי–
מקוםשאיןעדכ"כפשוטדברשזהו,והיינו,"חוזרמשנה

.לטעות
ההילולאבעל,ר"אדמוח"מוק"כשלדרישתוגםהיתהוזו
לעסוקצריךאחדשכל–"הרבהתלמידיםהעמידו"–

ללא,התורהופנימיותדתורהנגלה,התורהבהפצת
.כללהגבלות
קהילותמקהיל'שהיתרדיוןבןחנינא'ראצל'שהיובאופן
,מרתףבאיזהתורהילמדואם,כי–דוקאברבים–ברבים

להשתתףיוכללאובמילא,ידעשלאיהודי'שיהייתכןהרי
כדאי,תורהללמודיהודיעודשיתוסףוכדי,בהלימוד
!דוקאברביםוללמודממשנ"למסעדלהסתכן

במדינתינוההילולאבעלר"אדמוח"מוק"כדרשזוהנהגה
כרוךהתורהוהפצתלימוד'היששם,וכאמור,לפנים

,זאתמלדרושהרבינמנעלא,כ"ואעפ,נפשותבסכנת
.תלמידיםויעמידותורהשילמדושלוחיםושלח

(המשך במדור הבא)



החשבוןכמו',כובחשבונותמונח'שתהיהרבירצההאם
שלשהעםללמוד–תלמידיםשלשהעםלמדתשכבר

...!הסובייטיתברוסיאהשלטוןאפילוהתירתלמידים
'וכובתפלהמאריך,מצוותומקייםתורהלומדאמנםהוא

,אבל...עולמותך"תר...עולמותי"לשיזכהזהובשכר–
!לואין–הרביאלשייכות

אפילושישנההשייכותאודותכאןמדוברלאבודאי–
שלבאופןשייכותאודותהואהמדובר;ומורדיםלפושעים

רקהיאכזוושייכות.לחפץועדהרצוןפנימיות,רצון
.והגבלותממיצריםיוצאיםכאשר
אהבהאפילו,ויראהאהבהמתוךעבודתולהיותיכולה
אבל;מרכבה'בבחישהיאעבודהואפילו,שכלייםויראה

חסידשלההתקשרותענין–!הרביאלמקושרלאהוא
ההוראותאתומקייםממציאותושיוצא–הואהרביאל
.דקדושהחשבונותאפילו,כללחשבונותללאהרבישל

בפשטותשהכוונהואף."'כווהדרמעשהעבדינןבדרבנן"
דבריחביבים"דהעניןמצד,הרי,אחרבאופןהיא

לראשלכלצריכים"דרבנן"שבגםלפרשיש,"סופרים
יכוליםכ"ואח,הרבידבריאתלקיים,המעשהאתלעשות

אבל,תיתימהיכי–בשכלוגםיביןאם;בשכללהתבונן
ענין:ואדרבה,ממשלפועלנוגעזהאיןזאתלוליגם

.שכלומהגבלתלצאתהואההתקשרות
תלמידיםהעמידו"הציוויאתלקייםיש:לפועלובנוגע
לוישאםשגם–בכמות:באיכותוהןבכמותהן,"הרבה

ישנונמצאשבובמקוםכאשרהרי,תלמידיםאלףכבר
צריךאלא,תלמידיםבאלףלהסתפקלואין,יהודיעוד

שלא–באיכותכ"וכמו.תלמידיםואחדאלףלושיהיו
עםגמראדףהתלמידיםעםשלומדבכךלהסתפק
זמןכל,שכן',כוחסידותמאמר,תניאפרק,תוספות

זהאין,שלובהכליםמקוםלהשישבאופןהיאשעבודתו
.הרבישלרצונואתקייםלאועדיין,מספיק

,"בריותיועםבטרוניאבאה"הקבאין"הגמראדבריפ"וע
שהרבילכךנוסף)לבוראםשדומיןלצדיקיםבנוגעז"ועד
אותושלחשהרביכיוןהרי,(...הגמראדבריאתגםידע

היתהבודאי,יהודיםואחדאלףנמצאיםשבולמקום
לושישמוכחומזה,תלמידיםואחדאלףשיעמידכוונתו
.לכךהדרושיםהכחותאתלושנתנואו,כחות
באופן,"הרבהתלמידיםוהעמידו"הדרישהכללותוזוהי

ז"ועד,שלוהכליםמהגבלתיותר,"מאדךבכל"של
'תהישלהםוהקבלההלימודשגםמהתלמידיםדורשים

.שלהםהכליםמהגבלתלמעלה,"מאדךבכל"שלבאופן

(ג"תשכ'ה, ו בשבט"ט, פ בשלח"שיחת ש)

–כלוםיקרהשלאהבטיחשהרביבאופן'הילאזהוענין
שהיובפועלשראווכפי...!מאומההבטיחלאהרבי!לא

הרביהפסיקלאכ"ואעפ',וכוגזירהלארץשנשלחוכאלו
.נוספיםשלוחיםבמקומםשלחומיד,פעולותיואת

,היינו,נ"מסשיחפשוהיתהלאהרבישלשדרישתו,אלא
הפצתשיחפשו,אםכי,דוקאסכנהמקוםשיחפשו
מהיכיאזי,נ"במסכרוךהדבר'יהיאםורק,התורה

שהואבאופןלאאבל,מעבודתוימנעלאאזגם...תיתי
ביכלתוישאם:ואדרבה,דוקאסכנהמקוםמחפש

כזהשבאופןכיון,הדברמוטב–ידועהבמדה,להתחבא
חודשעוד,יוםעודהתלמידיםעםללמודלהמשיךיוכל

.שנהעודאו
נ"להמסעקיבארבישלנפשהמסירותשביןהחילוקד"וע

מתי"כאמרו,נ"מסחיפש–עקיבארבי:אבינודאברהם
;נ"מסחיפשלאאבינואברהםאבל."ואקיימנולידייבוא

שםויקרא"ש"כמ,בעולםאלקותלפרסםהיתהעבודתו
מלמד,ויקריאאלאויקראתקריאל","עולםל-א'הבשם

עוברכלבפהה"הקבשללשמואבינואברהםשהקריא
גםכולל)"עולםל-א"יכריזערבישאפילו,היינו,"ושב

,עבודתוהיתהזו,"(העולםל-א"ולא,"עולםל-א"הדיוק
.נ"במסצורך'היכאשרגם,תוקףבכלעסקזוובעבודה

–זאתהרבידרשסכנהבמקוםאם:לעניננוובנוגע
הרבישלדרישתוישנההחפשיותשבמדינותכ"עאכו

,הגבלותוללאחשבונותללא,"הרבהתלמידיםהעמידו"
,שלובהכליםמקוםלושישבאופןהואזהשעניןזמןוכל

."מצרים"ב–במציאותוהואנשאר
תרדיוןבןחנינא'רשלעבודתולאופןבנוגעאם,וכאמור

'יהיזהשעניןאפשרותישברביםקהילותמקהיל'שהי
להקהילמקוםישהטבעמצדשאפילו,היינו,הטבעמצד

שהרבילאלובנוגעכ"עאכוהרי–'כוברביםקהילות
ממנהשהרביאלווכן,שלושלוחיםלהיותאותםמינה

צריכהבודאי',כומחראותםשימנהאו,עכשיואותם
באופן"הרבהתלמידיםהעמידו"דהעבודהאצלםלהיות

כזהבאופןודוקא,וההגבלותהחשבונותמכליציאהשל
.הרבישלרצונואתממלאים

!?הרביאללךיששייכותאיזו:לואומרים–לאוואם
!?הרביאלבאהנךומה

!  ?" הרבישייכות יש לך אל איזו "

ר"מהרה יגלה אכיא"שליטר מלך המשיח "אדמוק "כלזכות הוד 
ה בת "מרת יהודית ע' הצהאשהלעילוי נשמת 

ה"אייר תשע' ע ה"המשפיע שלמה חיים נלב



!הרבי חבריא של 

:ה''תרצמשנתבמכתבא''שליטהרביסיפר
וקשה,ועשירותארוכותהיועצרתשמינישיחות
לאנשיםהדיבורמלבד,בכלל.במכתבלמוסרן
נחיצותדברעלהשיחהתוכןעיקרהיהפרטיים
.בפועלהעבודה

בתיםשהבעלי'נפשיתתביעה'תובעאשר"אמר
כמו]=ארטנפשיעניןאוויוכשיעשו,ח''דאיחזרו
ועל."טוביםחבריםימצאו–[נוגענפשישענין

ואז.התורהבהרבצתלהתעסקחובנוסףהתמימים
אניואז]=,זייןמבטיחקאןאיךאז,בטוחאיךבין

מהאחדלכלשימולא[להבטיחיכולשאני,בטוח
אפשריותוהאי,בנחיצותהאריךכן.'וכולושחסר

.לרעהואישוקירובזולתוהרגששל,זהבלי
נעשיםאבל.בהקפהנותניםהקפות:הפתגמיםמבין

.השנהכלבמשךלשלםוצריך.משועבד

(  407' עמל"טליקוטי שיחות חלק )

:סיפרפוטערפסמענדל'רהמשפיע
באחתהתבטאהורדוקערדוד'ר"

שלחבריא"העםנמנהמי":מהתוועדויותיו
לומד,בבוקרבשבתשמשכיםמי"?המגיד

באריכותמתפלל,רבותשעותבמשךחסידות
ללימודמידושב,משהווטועםמקדש,ובדבקות
נמנהאינובכך!לא!?הכנסתבביתהחסידות

שניםבמשך"."המגידשלחבריא"העםעדיין
,הדבריםלפשרתהיתי",מענדל'רשח,"רבות

,בבוקרבשבתשמשכיםמי"!לישהוסברעד
רבותשעותבמשךבעירכנסתלביתצועד
צועדמכןלאחר,הרבישלשיחהשםוחוזר
העירשלהשניצדהאלרבותשעותבמשך
שלחבריא"העםנמנה–שיחהשםאףוחוזר
."המגיד

עלויתורגםכמו,והלימודהתפלההקרבת
רצונוקיוםלמעןוהרוחניתהגשמיתהמנוחה
."הנשגבבתוארשמזכיםהם,הרבישלהקדוש

(174' עמ, אוצר החסידים בברית המועצות ובפולין)

,ובניואשתועלגםופועל,התורהבלימודבעצמועוסקהיה–היהדותחיזוקלונוגעהיהאם
עדייןלוישאראם,כןלאחריורק;יארק-בניושישנםכנסיותבתיומאהאלףועל,קהילתועל

..."'גואהפוךאז"דבהעניןלהתעסקיוכלאזי–פנאי
( ה"תשכפ"אחשמשיחת )

!נפשי לעניןנפשיתתביעה 

!זה לא פלא 

בחזיון,ב"הרשהרבי,לבנואמרש"מהרר"אדמו
?פלונילחסידישלבושיםאלורואהאתה:הלילה

לפיהםולבושיו,חסידותחוזרהיההוא.פלאלאזה
.זועבודתוערך

(13' ו עמ"ספר השיחות תרצ)



מיותר-המותר 
.(ז,כ)"אלקיכם'האניכיקדושיםוהייתםוהתקדשתם"

עצמךקדש":ואמרולברכהזכרונםחכמינולמדומכאן
אותואסרהלאשהתורהדברגם:כלומר."לךבמותר

אליוולהתייחסעליולוותריש,לשימושמותרהואאלא
,כלשהומאכלמאכילת,למשל,להתאפקיש.כמיותר

ואילולטעמוהתאווהמןורקאךנובעלאכלוכשהרצון
וכפתגמו.הגוףבריאותלשםכללנחוץאיננועצמוהוא
לא-שמותרומה;אסור-שאסורמה":התניא-בעלשל

.עצמואתהאדםמקדשזובצורה."צריך
לעסוקישהמשיחלביאתהעולםאתלהכיןמנתעל

הגאולהבזמן,שכן,"התקדשות"הבעבודתבמיוחד
.בכולהותחדורהבריאהאתהאלוקיתההתגלותתקיף

שאדםכשםממש,בעולם'השלעצמותותתגלהאז
באופןלהיחשףלאישיותומניח,הפרטיתבדירתוהדר

אוברחובההולךכאדםשלא-הגבלהוללאחופשי
במעשיומוגבלהואשם,חברשלבביתומתארח

,הגאולהבזמןהאלוקיתההתגלות.ובהתבטאויותיו
.דברובכלמקוםבכלבשלימותתהיה

מדבריםוהימנעותהמצוותקיום,התורהלימוד,לכן
והאדםהעולםאתלהכשירמספיקיםאינםאסורים
תורההמקייםאדםגם,הנהבאשר,הגאולהלקראת
כמציאותעצמוולחוש"עצמאי"להישארעלולומצוות
הנכללים,מסויימיםלדבריםשביחסאלא;'מהנפרדת

.לעשותםעצמואתהואכופה,המצוות613בכל

טעם חדש באהבת ישראל
"ישראלאהבת"מצוות.(יח,יט)"כמוךלרעךואהבת"

מאזישראלעםעלחלהוהיאבתורהבמפורשאמורה
שלמתלמידיוהוי":נאמראבותבפרקיגם.ומתמיד

הבריותאתאוהב,שלוםורודף,שלוםאוהב,אהרן
כךכלקרוביםבהיותנו,עתהבמיוחד."לתורהומקרבן
,חינםשנאתבגללעלינושבאהזו,הגלותמןלגאולה

.ישראלהאהבתבעניןלטובהשהתקדמנוודאי
בזמןעוד,ולטעוםלנסות.חדשלשלבלקפוץעלינו,כעת

-הבין,המופלאה"ישראלאהבת"מאווירת,הגלות
אתכשנקיים.המשיחבביאתשתתגלה,נשמתית

גםנבוא,הגאולהבזמןשיהיהכמו"הבריותאתאוהב"ה
אתהמשיחשילמדהחדשהלתורה-"לתורהומקרבן"ל

.בקרוב,כולוהעםכל

(דבר מלכות–א"תנשמ"מטופ "שפ שיחת "מעובד ע)
באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולה

,לובמותרגםעצמואתמקדשיהודיכאשראך
לחלוטיןעצמואת"מסלק"שהואהיאהדברמשמעות
כךרק.בלבדהשכינהלהשראתהמקוםכלאתומשאיר

ומוכשרראוי-העולםגםידוועל-הואנעשה
.הגאולהבזמןהמושלמתהאלוקיתלהתגלות

(קדושים' פ' ש חלק א"פ לקו"מעובד ע)


