
86' מסגיליון פרשת אמורק"שבה  ערב "ב

הישיבותתלמידיאודותלעיללהמדוברבהמשך
–ובהקדמה:הפעםעודולכפוללחזוריש–

עליוהכתובשנה"כללישנולקדשיםשבנוגע
,הישיבותתלמידיאודותשמדוברוכיון,"לעכב

עצמואתמחשיבמהםאחדשכל,תורהבני
,"קדשיםקדשי"או"קליםקדשים","קדשים"ל

בהתאםלהתנהגיש...שבדברהעילוייםכלעם
.הדבריםאתולכפולזהלכלל

ח"מוק"כשלודרישתושרצונולעילהאמור
תלמידייסעושבועותכמהשלמשךר"אדמו

עירבאותהשישארואו)אחרתלעירהישיבות
להתעסקכדי(הישיבהשלאמות'מדשיצאואלא

ז"ה–היהדותוהחזקתהתורהדהרבצתבעבודה
,שלובישיבותהלומדיםלתלמידיםרקלאשייך
כלעלהואקדושוזכותקדושחובאלא

.בכללתורהובני,הישיבותכלשלהתלמידים
עלרשותלבקשצריכיםהישיבותשתלמידיאלא

,אליהםהשייךעניןזהו]הישיבהמהנהלתכך
עלרשותלהםתנתןומסתמא,[כןיעשוומסתמא

לתלמידיםרשותניתנתאם:ו"וקש"במכ–כך
שבועותשמונהאוששהלמשךמהישיבהלנסוע

להנתןיכולהבודאי–"קיץמחנה"בלהנפשכדי
אושבועייםלמשךמהישיבהלנסוערשותלהם
התורהבהרבצתלעסוקכדישבועותשלש

לעסוק בהרבצת התורה והחזקת  
"בריא"'יהישיהודילהשתדל,היהדותוהחזקת!חובה על כולם –היהדות  

!בגשמיותגםבריא'יהיובמילא,ברוחניות
ובניהישיבותתלמידיאודותשבהמדובר,ולהעיר

,מהכללעסק-בעלילהוציאהכוונהאיןתורה
בנוגע:ואדרבה,בכךחייביםהםשגםובודאי
מחיובאותםלפטורסבראשוםאין–עסק-לבעלי

,גשמיתבפרנסההואשעסקםמאחר,שכן,זה
,רוחניתפרנסהאודותגםלחשובצריכיםבודאי

לבניבנוגעאבל;היהדותוהחזקתהתורההרבצת
עסקםשכלדכיון–בדברלטעותמקוםישתורה

בנוגעמהשתדלותהםפטורים,התורהבלימוד
י"עלעשותהשאפשרמצוהשזוהימשום,להזולת
תורהבנישגםלהדגישצריכיםולכן,אחרים
התורהבהרבצתלעסוקזמןמשךלהקדישחייבים

.היהדותוהחזקת
–"'עליתהאמהתורה"היאהשאלה,מאיאלא
',וכום"והרמבוהפוסקיםהגמראעם'יהימה

יסעושהתלמידיםאחדיםשבועותאותםבמשך
?מהישיבות

התלמידיםכליסעושלאכיון–לראשלכל:הנה
כמהיסעובתחילהאלא,אחתבבתכולם

תמידישארו,תלמידיםכמהעודכ"ואח,תלמידים
,"מעמדאנשי"בתור,תלמידיםכמהבישיבה

.התלמידיםכלעבורעולה'יהישלימודם

(המשך במדור הבא)



'ושתיאכילהשלהלשוןמצינובהםשגם,ולמצוות
."ככהפעמיםאלףזכיםולבומוחונעשה"–

–הדבריםפירוש(בהגהה)ש"מהרר"אדמוומוסיף
יוצא..למקראנכנסיןאדםבניאלף"ל"מארזפ"ע

פעמיםאלף"דשהעילוי–"להוראהאחדמהם
.להוראהראוישנעשההוא"ככה
מזמנםיקדישוהישיבהתלמידישכאשר,מובןומזה

בקרןיהודיםלהעמיד,רוחניתבצדקהלעסוק
איבודזהשאיןבלבדזולא–ומצוותתורה,אורה

להם'תהי–אדרבהאלא,התורהמלימודזמן
כשיחזרו,התורהבלימודביותרמופלגההצלחה
,הזמןלכמותבנוגעהן,ככהפעמיםאלף,לישיבה

לכויןשיצליחו,הלימודלאיכותבנוגעוהן
אליבאשמעתאלאסוקי",תורהשללאמיתתה
."דהלכתא

היהודיםעםלדברשצריכיםהדבריםלתוכןבנוגע
כלשלאמובן–נסיעתםבמקומותשיפגשו

צריכים;שויםהאנשיםכלולא,שוותהמדינות
ליראתאותםולהביאלעוררהואשהעיקרלידע

ש"כמ,צ"התומדקיוםהתכליתשזוהי,שמים
בשביל–האלההחוקיםכלאתלעשות'הויצוונו"

בריאתתכליתוזוהי,"אלקינו'האתליראה–מה
אתלשמשאלאנבראתילאאני"ל"כמארז,האדם

מנתעלשלאהרבאתהמשמשיםכעבדים","קוני
הזהבעולם–'שיהיאיזההפרס'יהי]"פרסלקבל

אםכי,[יותרנעליםבעניניםאו,הבאבעולםאו
.בלבד"קוניאתלשמש"

והכרהידיעהמתוךזולעבודהוילכויצאווכאשר
–ה"הקבשלרצונואתולהשליםלמלאשצריכים

מה,הפעולהדרכיאתה"הקבלהםַיראהכבר
,בעבודתםהצלחהלהםויתן,לעשותוכיצדלעשות

כפי–כזהבאופן'תהישההצלחהאלאעודולא
גופאשבטבע–בהמאמרר"אדמוח"מוק"כשכותב

.הטבעמדרךלמעלההצלחהיראו

(א"תשי'ב תמוז ה"משיחת י)

לומדיםמהישיבהנוסעיםכאשרגם–לזהונוסף
כתליביןהלימודכמוזהשאין,אלא,תורה

לומדיםשלא,הלימודלכמותבנוגעהן,הישיבה
לאיכותבנוגעוהן,בישיבהכמוכךכלבריבוי

כ"כבעיוןללמודצלולההדעתשאין,הלימוד
,"למיגרס"אבל;בישיבהכמוחידושיםולחדש

גםכולל]"ערביתאחדופרקשחריתאחדפרק"
,פירוקמלשוןגםהוא"פרק"שהחסידותכפירוש

נעשהז"ועי,"נעמען-פַאנַאנדעראיםזָאלעס"
מהחושךשגם,"ערבית"וגם,האורענין,"שחרית"

ללמודיכולים–[ומתיקותעריבותשלעניןנעשה
,מהישיבהנוסעיםכאשרגםלומדיםובודאי

."בדרךובלכתך"נ"כמש
בשבתך"לבסמיכותנאמר"בדרךובלכתך"–

–"בביתךבשבתךבםודברת"שוכיון,"בביתך
יש,אודותיובודאינאמר–הישיבהתלמידחושב
שבמשנהובפרט]"סמוכים"או"היקש"פ"עלשער
סמוכיםדרשינן–זהפסוקנאמרששם–תורה
,אודותיונאמר"בדרךובלכתך"שגם[הכללדברי
,"(קָאנטריאין)"לעירמחוץ,בדרךבהיותושגם
;התורהבלימודלעסוקצריך
התורהבלימודורקאךלעסוקהדרךזושאין,אלא
אפילותורהאלאלואיןהאומרכל",כאמור,בלבד
(לוישתורה)תורהלו'שתהיוכדי,"לואיןתורה
לא)בגופוגם–חסדיםבגמילותגםלעסוקצריך

מזמנולהקדיש–בנשמתוואפילו,(בממונורק
שללבםלקרבבשבילבשנהאחדיםשבועות
.שבשמיםלאביהםישראל

מבאר,"גויתרומםוצדקה"הפסוקעל:ועודזאת
צדקה–הצדקהי"שע,בתחלתוא"בתוהזקןרבינו

ללחםהרעביםנפשלהחיות,כפשוטהגשמית
נפשלהחיות,רוחניתצדקהז"ועד,למיםוצמאים
,ולמיםללחםשנמשלה,לתורהוצמאיםהרעבים

ביותר  מופלגההדרך להצלחה 
!  התורה בלימוד 

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

ה"אייר תשע' ע ה"נלבקסלמןחיים שלמה ' המשפיע ר



פעםיצאה"עאשכנזישמואלמרדכיהרב
י"עוהוזמן('המבשנות)השבועותבחגלתהלוכה

הוא.הכנסתמבתיבאחדשיחהלחזורשליח
אותהומסרהיטבהשיחהאתוהכיןהתכונן

הקהלרצוןלשביעות,ובדיוקבהתלהבות
.והשליח

כיוביקשהשליחאליוניגשהשיחהחזרתבסיום
בוגםויחזורסמוךנוסףכנסתלביתאליויתלווה
.בשמחהכמובןהסכיםאשכנזיהרב.שיחה

3כילהפתעתוגילההדרשןלבימתכשעלה
גםאחריו'עכבו'הקודםהכנסתמביתאנשים
הכנסתביתספסליבקדמתוהתמקמוזולדרשה
.דרוכהבהאזנה

כןאםלחזורראויאין:לעצמואשכנזיהרבחשב
עלנוספתבשיחהונזכרחיפש,השיחהאותהעל

אליוניגששוב,בסיומו.עליהוחזרתורהשמחת
.נוסףסמוךכנסתלביתלהגיעוביקשוהשליח

האנשים3עצמועלחוזרהדברושובהסכיםשוב
.הקהלבקדמתבהאזנהומתיישביםמתלווים

עליהלחזורוהחלנוספתבשיחהנזכר,דקהלאחר
3אותםניגשו,בסיומו.המתפלליםקהלבפני

הרבכבוד':מוזרהבתמיההאליוופנו',עוכבים'
כךכלהראשוןהכנסתבביתהשיחהאתאמר

הרבלמה!שובאותהלשמועפשוטשבאנו,יפה
!?שונהשיחהפעםכלאומר

רוציםשפשוט,יפהכךכלהשיעור,לפעמים
...שובאותולשמוע

(גלוכובסקימפי הרב )



הקודםהרבידבריאתכאןנביאלכךבהקשר
לבאתתמשיךאחתפעםהשמיעהאשר"

רקלאהשומעואשר,פעםעודלשמועהשומע
זאתלספרשיוכלעודאםכי,הנשמעאתשיבין

לימודכי,הדבראמת..ומכירולחבירוגם
לביןבינורבהבהכנהיגיעהדורשכזהבאופן
הנה,אזרקאזאבל,ושלששתיםפעםעצמו

תועלתאתברביםהלימודמביא',יתבעזרתו
'המלאכתעושהברביםהלומדהנהואז,הנרצה

.באמונה
כזהבאופןברביםהלימודעל–זהדברועל

יותרועוד–שיוכלעדהעניןידעהשומעאשר
רקבאשזה,לחבירוגםלספר–שירצהעד

איזעניןדעראז,בזהענגלוישהשומעכאשר
אשר(אצלובתענוגשהענין),געשמאקאים

למסורצריכים,לחבירוגםשיספרגורםהעונג
."ממשהנפש

(קי' חלק עמצ"מוהרייר "אדמוק"אג)

ש"אנשהלכומההדברגודללשערואין.איירח"מכוהקודםסיון'מכמכתבוקיבלתיבנועם
ת"לקועיין)יתןומי,והקונטרסיםבהמאמריםהמבואריםהענייניםלפרסםהכנסיותבבתי

...לומוסיפיןהמוסיףוכל.מצואעתבכלל"כנלעשותלהםזהלבבםשיהי׳(א"עו"טבמדבר
.הפרטייםובענייניםבקדשבעבודתוהצלחהבברכת

(רצז' עמ' כרך זק"אג)

למה הרב אומר כל פעם  
!?שונה שיחה 



לגאולההכנה -" 'קידוש ה"לימוד הלכות 

"ישראלבניבתוךונקדשתיקדשישםאתתחללוולא"
ישנן.'הקידושלמצוותהמקורהואזהפסוק.(לב,כב)

גם,מחירבכללהקפידישקיומןשעלמסויימותמצוות
אחתעלנפשואתמוסריהודיכאשר.החייםבמחיר
.ברבים'השםאתבכךמקדשהואהרימאלו
חומרתגודלכן"'הקידוש"מצוותשלחשיבותהכגודל
במפורשנאמרהגלותעל."'החילול"=ההפוךהמצב
:הפסוקובלשון',השםחילולשהיאיחזקאלבספר

."בגויםמחוללשמי"
שנאמרכמו',הקידושהינה,זאתלעומת,הגאולה

בתוך."'האניכיהגויםוידעו...הגדולשמיאתוקדשתי"
גםקייםהגאולהלהבאתישראלעםשלהפעולות
והעיוןהעיסוקעצםידיעל.'הקידושבהלכותהעיסוק
'החילוללביטוללהביא,ממשבקרובנזכהאלובהלכות
.הגאולהבזמן'השםקידושולשלימותשבגלות

('אמור ב' פרכזש חלק "פ לקו"מעובד ע)



"שבתוןשבתהשביעיוביוםמלאכהתעשהימיםששת"
הכנהימימהוויםשבשבועהמלאכהימיששת.(ג,כג)
הקבילוחכמינו.והמנוחההשבתיום,"השביעייום"ל

לששת-העולםמבריאתהחלהשניםאלפיששתאת
.השבועימי

"שבתוןשבת "האלף השביעי 

קיוםידיעל,ההכנהשנותהםאלואלפיםששת
שלהשיאזמן,השביעיהאלףאל,והמצוותהתורה

שבתשכולויום":חכמינובפיהנקראת,הגאולה
."העולמיםלחייומנוחה

,בעצם,וזוהי,בשבתקיימותקדושהשלרמותשתי
מכוונת"שבת"."שבתוןשבת":הלשוןכפלמשמעות
,זאתלעומת,"שבתון"ה.בפועלהמלאכהמןלשביתה

"שבתון"הקדושת.יותרונעליתנוספתקדושהמבטא
מאשריותר,פנימיתמנוחהשלמימדלשבתמעניקה
תפילתובלשוןגרידאמלאכהמעשייתהמנוחה

."נתתלעמךוקדושהמנוחהיום":השבת
מתייחס,שבשבת"שבתון"ה,בשבתזודרגהלגביוגם

דרגהגם."מלאכהתעשהימיםששת"באומרוהפסוק
"מלאכתו"בזכותדווקאבאהבשבתזועליונה
.השבועימיבששתהיהודישלהטוביםומעשיו

מהוויםהשניםאלפיששת:לגאולהבקשרגםוכך
בימותהראשונהלתקופהרקלאוהכנהעבודהשנות

וישבותהרעייכנעבה"שבת"התבואכאשר-המשיח
שבת"לגםאלא-ונצחועליושגברבטובממלחמתו

תתבטלבההשביעיהאלף-המשיחשבימות"שבתון
.לגמריהעולםמןותחלוףהטומאהרוח
תעשהימיםששת"הפסוקשלפירושו,איפוא,זהו

יום"ה-הגאולהלקראתהעולםאתוהכן"מלאכה
לשלבגםאלאסתם"השביעייום"לרקולא."השביעי
.שבה"שבתוןשבת"ל,בגאולהביותרהנעלה

(ד"תשי' משהויקהל'ה "פ מאמר ד"מעובד ע)
גאולהבאדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני 


