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בתורתולטייל
והתבוננות בליקוטי מוהר"ןפרוייקט לעידוד העמקה 

úיקוטי
הúכות 

על תורה כב' 

ובסופו חוברת ראשונה מסוגה
מוהרנ"ת  ˘ל  ומפנינים  מפז  יקרים  בי‡ורים 
ל‡  עין  נפל‡  ובעיון  בעמקות  כב  תורה  על 
ר‡תה, ˘נחב‡ו בתוך הלכות ˘לוחין, המ‚לים 

עˆות חד˘ות ל‚מרי לעובד‡ ולמע˘ה

הלכות ˘לוחין
והלכות עירובי תחומין
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לשם  יונצח  זו,  תורה  גיליון  ראש  עלי  ככתר 
מופלא  גאון  חכם  תלמיד  האי  הוד,  ולתפארת 
ומופלג, ירא ושלם, דבוק בתורת הצדיק בכל לבו 
וכל חפציו לא שוו  ונפשו, באהבתה שגה תמיד 

בה, זכה וזיכה רבים 

הרב החסיד 

רבי שלמה אהרן 
ב"ר מרדכי הלוי גוטליב ז"ל

אשר עסק כל ימיו בלימוד תורת הצדיק 
בעמקות ובהתבוננות

זכות לימוד תורת הצדיק 
תעמוד לעילוי נשמתו, 

לזכרון עולם ולמזכרת נצח 

ת.נ.צ.ב.ה.

וצדקתו עומדת לעד
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רּוׁש  ְתַרֵחב ַהּדָ ּמִ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ
ֶעְזַרת ה'  י ּבְ ּתִ ׁשְ ִחּדַ ְוַהִחּדּוׁש ׁשֶ

ָכל  ם ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּבְ ֻכּלָ ַרְך, ּבְ ִיְתּבָ
ה  ּלָ ּגִ ַעם ְלָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּפַ

ם  ֻכּלָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּבְ ַרּבֵ
ה ְמֹאד. ִקים ּוְפָרִטים ַהְרּבֵ ְמַחּלְ

)ליקו"ה הקדמה(

י  ַנְפׁשִ י ּבְ ֱאֶמת ָיַדְעּתִ ֲאָבל ּבֶ
ְדָבָריו ֲאִפּלּו  י ּבִ ֲעַדִין לֹא ָנַגְעּתִ ׁשֶ

ם: ה ִמן ַהּיָ ּפָ חֹות ִמּטִ ּפָ
)ליקו"ה הקדמה(
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ם ֵאּלּו  ן ּגַ ְוַעל ּכֵ
ִני  ַחּנַ ים ׁשֶ ַהִחּדּוׁשִ

ם  ּלָ ֵהם ּכֻ ה', ׁשֶ
ָבָריו  נּוִיים ַעל ּדְ ּבְ
ם  ֻכּלָ ים. ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ
ֶהם ַעְמקּות  ֵיׁש ּבָ
ם  ּלָ ּכֻ ֵמֲחַמת ׁשֶ
רּוׁש  מֹו ּפֵ ֵהם ּכְ

ָבָריו  ּוֵבאּור ַעל ּדְ
ים ִזְכרֹונֹו  דֹוׁשִ ַהּקְ

ִלְבָרָכה
)ליקו"ה הקדמה(
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 בפתח 
הגיúיון

ללומדים  מסוגה  ראשונה  חוברת  להדפיס  זוכים  אנו  ה'  בחסדי 
שהמשיכו ללמוד תורה כ"ב עד ר"ח אדר ב'.

חוברת זו סובבת כולה על אחת מהלכותיו של מוהרנ"ת המיוסדות 
על תורה כ"ב, הלכות שלוחין הלכה ב', שבה, ככל ההלכות האחרות 
על תורה זו ושאר התורות, נחבאים ביאורים יקרים מפז ומפנינים, 

בעמקות ובעיון נפלא, עין לא ראתה, על דברי רבנו בתורה זו.

מיני  וכמה  בכמה  וחתומים  מצועפים  מוהרנ"ת  של  חידושיו 
את  מיד  מלראות  העין  את  המונעות  ומשונות,  שונות  הסתרות, 
האור הגדול המאיר בחידושיו. וכבר כתב מוהרנ"ת בעצמו בהקדמתו 
לליקוטי הלכות שככל שאדם זוכה יותר להעמיק ולעיין בדברי רבינו 
מתוך שימת לב לכל פרק ולכל חלק ולו הקטן ביותר, כך כאשר הוא 
מתבונן בדברי התלמיד הגדול והנאמן שלא מש מאהל רבו, הוא זוכה 
לראות יותר בנקל את עמקות ביאוריו של מוהרנ"ת העמוקים מני 

ים, כיצד הוא מבאר ממש את התורה עליה נסובה ההלכה.

כדי לבאר הלכה בהלכותיו הקדושות מרישא לסיפא, גם כשמדובר 

מהשתרע  היריעה  קצרה  ב',  הלכה  שלוחין  כהלכות  קצרה  בהלכה 
מריבוי הנושאים והחידושים שעולים בהלכה אחת. ועל כן לא באנו 
לבאר בגיליון זה את ההלכה עם כל פרטיה ודקדוקיה, כי אם להצביע 
ולהעיר את לב הלומד תוך כדי לימוד ההלכה על אותם מקומות בהם 
מוהרנ"ת מיישב קושיות, מאיר דברים עמומים, מקשר בין חלקים 
שונים בתורה ומגלה עצות חדשות למעשה מתוך עמקות הביאורים 

בדברי רבינו.

שלענ"ד  כ"ב  בתורה  וקושיות  שאלות  כמה  בתחילה  הקדמנו 
מתיישבות ומתבארות בתוך דברי מוהרנ"ת בהלכה זו תוך כדי ציון 
של המקומות בהלכה בהם מתיישבות השאלות והקושיות מתורצות.

וכלשונם, בשילוב כל  כך הבאנו את דברי מוהרנ"ת ככתבם  אחר 
דבריו הקדושים,  ורמזי הביאורים העולם מתוך  ההערות, הקשרים 
מדברי  העולים  הביאורים  כל  את  מבארים  איננו  שבו  מכוון  באופן 
מוהרנ"ת, אלא הלומדים הם אלו שירחיבו את הנקודות המדוברות 

בלימודם.

ההוראות  בבחינת  שהם  בעצות  קצת  הרחבנו  הגיליון  בסוף 
המעשיות שהם מסקנת ההלכה לעובדא ולמעשה!

עוד הערות  זה  גיליון  בעקבות  להוציא  אנו מתעתדים  ה'  בעזרת 
תורה  כל  על  מוהרנ"ת  שכתב  להלכות  הבאות  בתורות  וביאורים 
ותורה. ואנו תקווה שגיליונות אלו יועילו לציבור הלומדים להתחדש 

שוב ושוב בלימוד התורות וההלכות שעליהם.

מערכת לטייל בתורתו
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חלק מהשאלות הפליאות וההערות 
שמבוארות ומיושבות מתוך דברי 

מוהרנ"ת בהלכה זו:
א[ באות י' רבינו אומר שכל אחד צריך לילך מדרגא לדרגא, עד שיזכה 
להכלל באין סוף ואז הנעשה הוא תורת ה' ממש והנשמע הוא תפילת ה' 
ממש. אך בסוף התורה רבינו אומר שגם הצדיק שאינו מתבייש משום 
אדם, שהוא זה שבוודאי עלה לתכלית המדרגה העליונה של תורת ה' 
שלו  התורה  קיום  רחוק  כמה  ורואה  מה'  מתבייש  עדיין  ה',  ותפילת 

מתורת ה' ולכאורה זה סתירה לנאמר באות י'?

ב[ מהו הפירוש שה' מקיים את התורה, הרי אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי 
הגוף, והאם ישנו מעשה שבו כביכול ה' קיים את כל התורה כולה? 

ג[ ידוע שבכל מקום שרבינו נוקט דוגמא ומשל מתוך כמה אפשרויות, 
יש כוונה מיוחדת שנלמדת מתוך אותה דוגמה בדווקא. והנה יש להבין 
שסביבות  התורה  ל'דברי  דוגמה  לתת  בא  כשרבינו  בתורה,  כאן  מדוע 
ה' אל משה לאמר' הרי כמעט  'וידבר  המצווה' הוא מביא את הפסוק 
רוב פסוקי התורה אינם מצוות ממש אלא הם כעין דיבורים שסביבות 

המצווה. ומה הביאור בזה שרבינו הביא דווקא את הפסוק הזה?

ד[ עוד באותו עניין. כאשר נתבונן בפסוקי התורה, הרי את הפסוקים 
פסוקים  אלו  בעצמם,  המצוות  את  ומצווה  שומע  רבינו  משה  שבהם 
שהשי"ת אכן אמר למשה. אבל יש פסוקים שבהם משה רבינו מתאר את 
זה שה' דיבר איתו, אבל בפשטות פסוקים אלו בעצמם לא נאמרו למשה. 

כי לכאורה לא נאמר לו בדיבור בעצמו 'וידבר ה' אל משה לאמור', ומדוע 
בחר רבינו בדווקא את הפסוק הזה?

ה[ איזה חלק יותר חשוב בקיום כל מצווה ובמה כל אחד צריך להשקיע 
פרטיה  כל  עם  גשמי  באופן  המצווה  קיום  עצם  האם  כוחו,  את  יותר 
ודקדוקיה, או שמא דווקא העבודה שבלב, הדבקות והתפילה היא החלק 

העיקרי שבו יש להשקיע את מירב הכוחות?

ו[ האם שייך כביכול אצל השי"ת בעצמו כמה מדרגות בקיום התורה 
שלו?

רואים  אנו  אחד  מצד  המלאכים?  או  האדם  האם  חשוב  יותר  מי  ז[ 
אלו  והם  ונשמע מהמלאכים,  נעשה  קיבלו את הכתרים של  שישראל 
שני  מצד  המאמר.  בסוף  כמובא  לישראל  הזה  והסוד  הרז  את  שגילו 
אנו רואים בדברי רבינו שכאשר האדם עולה מדרגא לדרגא הוא עולה 

למעלה ממדרגת המלאכים?

ח[ באות י' ישנה משמעות אחת שהמילה 'עבודה' מתייחסת רק לדברים 
שהם 'מעשיים' כמו מצוות מעשיות, אך מאידך גיסא מפורש שם בדברי 
רבינו שגם העבודה להשיג את מה שלא מבינים שעצם העבודה הזאת 
הנמצאת בתפילה ומכונה בשם נסתר היא 'עבודה', שהרי רבינו מביא את 

מאמר חז"ל ש'עבודה' שבלב זה תפילה?

ט[ רבינו מזכיר באות י' שיש בתורה 'דברי התורה שסביבות המצווה' 
ומביא לכך דוגמא את הפסוק 'וידבר ה' אל משה לאמור'. ולכאורה לפי 
להימצא  חייב  וביה  מניה  התורה  בתוך  מבוארים  רבינו  שדברי  ההבנה 
לקיים  יכולים  שאנו  העבודה  מהי  באמת  שיסביר  גילוי  התורה  בתוך 

בפסוק זה? 
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לּוִחין ִעְנַין ׁשְ

ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ מֹותֹו  ּכְ ָאָדם  ל  ׁשֶ לּוחֹו   ׁשְ

ִליַח ִלְדַבר ֲעֵבָרה ֲאָבל ִלְדַבר ֲעֵבָרה ֵאין ׁשָ

נקודת המוצא של  נוכל להתבונן, מהי  א[ בכל הלכה של מוהרנ"ת, 
אותה הלכה מהתורה עליה היא סובבת. 

את  מפורש  באופן  כ"ב  בתורה  מוזכר  היכן  למצוא  ננסה  זו  בהלכה 
מושג השליחות? האם מושג זה חוזר על עצמו בדימויים שונים בהמשך 
עניין  את  מזכיר  רבינו  התורה  בתחילת  שכבר  היא  התשובה  התורה? 
ישראל,  את  להוכיח  השי"ת  בשליחות  הולכים  שהמוכיחים  השליחות 
מכיוון שכל עניין שרבינו מזכיר בדרך כלל חוזר על עצמו בקשרים שונים 
בהמשך התורה, נשימה את לבנו בהמשך ההלכה, לראות כיצד מוהרנ"ת 

מחבר עוד עניינים בתורה למושג השליחות.

הסייג  את  מזכיר  שמוהרנ"ת  מה  בעניין  להתבונן  יש  כן,  כמו  ב[ 
בהלכות שליחות 'אין שליחות לדבר עבירה'. והנה בתורה בעצמה באות 
י"א אפשר להקשות ולשאול, שהרי מבואר שם שבחטא דוד המלך וכן  
בחטא ישראל שחטאו בעגל, השי"ת נתן להם מכשול לטובת העולם, 
וכמו שרש"י אומר שם בגמרא זה היה 'בגזרת מלך'. אומנם המעיין היטב 
בדברי מוהרנ"ת בהמשך ההלכה, יראה ששם מבואר היטב עניין המכשול 

שאינו בגדר שליחות ח"ו.

אות א

ֲאָמר  ּמַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבַ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ַעל ּפִ

י  ּכִ כב(,  ִסיָמן  )ּבְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ חֹוָתם,  תֹוְך  ּבְ חֹוָתם 

ִנְגלֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַמע  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעשֶֹ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 

ְותֹוָרתֹו.  ה'  ּתֹוַרת  ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  רֹות,  ְוִנְסּתָ

ית ּתֹוָרתֹו  ְך ַנֲעשֵֹ ה ִהיא ּתֹוַרת ה' ְוַאַחר ּכָ ְתִחּלָ ּבִ

א  ְרּגָ ָכל ּדַ י ּבְ א ְוכּו', ּכִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ְוָצִריְך ֵליֵלְך ִמּדַ

ְוכּו',  ְוכּו'  יֹוֵתר  בֹּהַ  ּגָ ַמע  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעשֶֹ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 

ית  ֵראׁשִ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֵהיֵטב.  ֶזה  ל  ּכָ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ

ם  ְוׁשָ ָהֲאִצילּות  ת  ִחּלַ ּתְ ִהיא  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ת  ְנֻקּדַ

ְוכּו'.  ְוכּו'  ׁש  ַמּמָ ּתֹוַרת ה'  ִחיַנת  ּבְ ַמע ִהיא  ׁשְ ַהּנִ

הּוא  ה  ֲעשֶֹ ַהּנַ ָאז  סֹוף  ֵאין  ּבְ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ַרְך  י ה' ִיְתּבָ ת ה', ּכִ ִפּלַ ַמע ִהיא ּתְ ׁשְ ּתֹוַרת ה' ְוַהּנִ
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ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ם  ְמַקּיֵ ַעְצמֹו  ּבְ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִין  ִמּנַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ר  רּוְך הּוא ְמַבּקֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ ין? ִמּנַ ִפּלִ יַח ּתְ ַמּנִ

ל,  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוֵכן  ְוכּו'?  חֹוִלים 

ַוֲאַזי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם   ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה ִהיא  ִפּלָ ְוַהּתְ ֵאין סֹוף, ֲאַזי ַהּתֹוָרה  ּבְ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ּכְ

ם:  ן ׁשָ ׁש ְוכּו', ַעּיֵ ת ה' ַמּמָ ִחיַנת ּתֹוַרת ה' ּוְתִפּלַ ּבְ

א[ מתוך אותם עניינים אותם בוחר מוהרנ"ת לצטט בראשיתה של 
ההלכה, אפשר להעיר נקודה חשובה שתתבאר בהמשך דבריו. 

שהנה מבואר בתורה כ"ב, שכל דבר שמוזכר בתורה, הן בתורה שבכתב 
מדרגת  שזה  למעשה,  שהיא  'עבודה'  בו  יש  פה,  שבעל  בתורה  והן 
העבודה  מה  משיגים  לא  עדיין  שאנו  דברים  הרבה  יש  אבל  ה'נעשה', 

בהם, וזה מדרגת ה'נשמע'.

והנה, עניין זה בעצמו, מה שה' מקיים את התורה, שזה מוזכר בדברי 
חז"ל ורבינו מביא את זה בתורה כ"ב, הינו נסתר ומכוסה מהבנתנו. כי 
גם כאשר מלמדים אותנו שיש כזה 'דבר' שה' מקיים את התורה, אין לנו 
שום הבנה מה זה אומר אלינו ומה יש לנו 'לעשות' עם ידיעה שכזו. ואם 
כן השגה זו בעצמה היא בבחינת 'נשמע' כלפינו. ועל כן נשימה את לבנו 
בהלכה זו, כיצד מוהרנ"ת לוקח את ההשגה הזו בעצמה  )שה' מקיים את 
התורה( ומלמד אותנו כיצד ה'נשמע' הגבוה הזה יורד לתוך כלי ההשגה 

'עבודה' למעשה, שאפשר לקיים  זה  נוכל לקחת מלימוד  שלנו, שאכן 
בכל ענייני עבודת ה' בתורה ובתפילה.

אות ב

ָהַאֲחרֹון  ֵלמּות  ְ ְוַהּשׁ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ

ֵאין  ֵלל ּבְ ִלְזּכֹות ָלבֹוא ִלְבִחיָנה זֹו ָהֶעְליֹוָנה ְלִהּכָ

ִחיַנת  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  סֹוף 

ּזֹוֶכה ָלֶזה  ֵרי ִמי ׁשֶ "ל ַאׁשְ ּנַ ת ה' ּכַ ּתֹוַרת ה' ּוְתִפּלַ

ָפַני  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַוֲאַזי 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ת  ה'  ִיְתּבָ ִפּלַ ִהיא ּתְ ׁשֶ

ָכל  'ּבְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְבָרכֹות  ּבִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ְיָקא,  יר' ּדַ ִמי ' 'ַאְזּכִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ

ת  ִפּלַ ַהְינּו ּתְ זֹו, ּדְ ה ּכָ ִפּלָ ּזֹוֶכה ִלְבִחיַנת ּתְ י ִמי ׁשֶ ּכִ

ֵמַאַחר  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ֶאת  יר  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ה', 

ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ִנְמָצא  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ

ּבֹו  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ֶאת  יר  ַמְזּכִ

יר ֶאת  ַעְצמֹו ַמְזּכִ ַרְך ּבְ ה' ִיְתּבָ ַרְך, ִנְמָצא, ׁשֶ ִיְתּבָ

ה'  ת  ִפּלַ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְבָיכֹול,  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ

ִמי,  יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ "ל ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ּכַ

"ל. ּנַ ְיָקא ּכַ יר' ּדַ 'ַאְזּכִ
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עניין ההזכרה  בין  נראה לעין, מה הקשר  א[ בהשקפה ראשונה, לא 
והזיכרון, שם ה', לתורה כ"ב.

אך כמאן דמחווי במחוג, נוכל לראות שעניין הזיכרון חוזר על עצמו 
כמה פעמים בתורה כ"ב בהקשרים שונים. 

כי הנה באות ה' רבינו אומר שכאשר הנשמה נופלת ממדרגתה, היא 
זוכה לעלות בחזרה על ידי תענוגי הגוף, שעל ידם היא 'נזכרת' בתענוגים 

שלה.

ומצד שני, להיפך ממש, מובא עניין הזיכרון בתורה, גם לגבי הסטרא 
אחרא, שהאישה הצרפית אומרת לאליהו הנביא, שעל ידי הקול דקדושה 
נעשה אצלה קול הברה, שמזכיר לה את עוונתיה, בבחינת "באת אלי 

להזכיר עווני", שהם הזיכרונות של תענוגי עזות הגוף. 

של  ההזכרה  לעניין  מקושר  יתברך  שמו  שהזכרת  זה,  מכל  והעולה 
תענוגי הנשמה.

ב[ ובעניין הזכרת שם ה', מובא באות ז' בתורה, שעיקר התיקון לקול 
דווקא כשמתגבר  כי  ה' עשה למען שמך,  בחינת,  ידי  על  הוא  ההברה 
הזיכרון בתענוגי הגוף, צריך להזכיר את שמו יתברך שהוא עיקר הזיכרון 

בתענוגי הנשמה.  

ִחיָנה זֹו  ִביל ּבְ ׁשְ ִריַאת ָהָאָדם הּוא ּבִ ר ּבְ ה ִעּקַ ְוִהּנֵ

ַרְך  ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּיִ ְכִלית ׁשֶ יַע ָלֶזה ַהּתַ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ה'  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ תֹו,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרתֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד 

ָלֶזה  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל  ׁש,  ַמּמָ ה'  ת  ּוְתִפּלַ

ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ִלְברֹא  ָרָצה  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  י  ּכִ ד,  ִמּיָ

ִקּיּום  ר  ְוִעּקַ ִחיָרה  ּבְ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהעֹוָלם 

ִחיָרה  ּבְ ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֶזה  ּבָ לּוי  ּתָ ַהּתֹוָרה 

תֹוְך  ֶזה ָהעֹוָלם ּבְ ַלח ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִביל ֶזה ׁשָ ּוִבׁשְ

ִחיָרה. ְהֶיה לֹו ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּגּוף ְוחֶֹמר ָעכּור ּכְ

זה  שכל  בכלליות,  העולם  בריאת  על  מדבר  מוהרנ"ת  זה  בקטע  א[ 

 – זה  עליו  מדברת  שהתורה  העניין  שכל  מצד  גם  כ"ב  בתורה  מדובר 

"בראשית ברא". אך גם מצד מה שמבואר בתורה כ"ב שהשי"ת מקיים 

את התורה, והרי לא שייך שיהיה קיום התורה בלי בעל בחירה. ואם כן 

יוצא שכביכול עצם קיום התורה של ה' תלוי בזה שיברא את העולם ואת 

האדם שבתוכם יש קיום לתורה על ידי כוח הבחירה. ואם כן יש בחינה 

שעצם בריאת העולם )הרמוז בתבת בראשית שזה מאמר השלם( היא 

בעצמה קיום התורה של ה'.

ב[ עוד נשים לב, שבקטע זה מוהרנ"ת הרחיב יותר את עניין השליחות 

איתו פתח את ההלכה. כי בתחילה כתבנו שעניין השליחות נזכר מפורש 

אצל המוכיחים, אך עתה מוהרנ"ת מקשר את עניין השליחות לחיבור 

הנשמה עם הגוף, שהיא בבחינת שליח לתוך הגוף וכמו שיבאר עניין זה 

בהמשך דבריו.
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ּגּוף  תֹוְך  ּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ הּוא  ָהָאָדם  ׁשֶ ּוֵמַאַחר 

ם ַהּתֹוָרה  ה ְלַקּיֵ ְתִחּלָ ִמי, הּוא ָצִריְך ּבִ ׁשְ ְוחֶֹמר ּגַ

ל  ּטֵ ִנְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ַהּגּוף  תֹוְך  ּבְ ְצוֹות  ְוַהּמִ

ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֲאַזי  ְלַגְמֵרי  ְוַהחֶֹמר  ַהּגּוף 

תֹו,  ְבִחיַנת ּתֹוָרתֹו ּוְתִפּלָ ם הּוא ּבִ ַקּיֵ ּמְ ה ׁשֶ ִפּלָ ְוַהּתְ

ֵאין סֹוף, ְוָכל ַמה  ְרׁשֹו, ּבְ ׁשָ י ֲעַדִין לֹא ִנְכַלל ּבְ ּכִ

הּוא  ה',  ֶאת  ְועֹוֵבד  ַהּתֹוָרה  ֶאת  יֹוֵתר  ם  ַקּיֵ ּמְ ֶ ּשׁ

ָכל  ּבְ ל  ּוְמַבּטֵ א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יֹוֵצא 

ֵאין  ְרׁשֹו ּבְ ׁשָ ַעם ֶאת ַהּגּוף יֹוֵתר ְוִנְכָלל יֹוֵתר ּבְ ּפַ

ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ּזֹוֶכה  ָלבֹוא ֶאל  ׁשֶ סֹוף, ַעד 

ֵאין סֹוף ַוֲאַזי זֹוֶכה  ַהּגּוף ְלַגְמֵרי ְוִנְכָלל ְלַגְמֵרי ּבְ

ַוֲאַזי  "ל  ּנַ ּכַ ׁש  ַמּמָ ה'  ת  ּוְתִפּלַ ה'  ּתֹוַרת  ִלְבִחיַנת 

ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִנְמָצא  סֹוף  ֵאין  ּבְ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ּכְ

ה'  ּתֹוַרת  ֵהם  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ְצוֹות  ְוַהּמִ

ַעְצמֹו,  ַרְך ּבְ ה' ִיְתּבָ ׁש. ִנְמָצא, ׁשֶ ת ה' ַמּמָ ּוְתִפּלַ

ֵמַאַחר  ה  עֹושֶֹ הּוא  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ה  עֹושֶֹ ְבָיכֹול,  ּכִ

"ל. ּנַ ַרְך ּכַ ְכָלל  ּבֹו ִיְתּבָ ּנִ ׁשֶ

א[ לפי דברי מוהרנ"ת יוצא שעיקר מטרת השליחות היא כדי לבטל את 
השליחות, ולפי זה יוצא שהשליחות היא רק במדרגה של אחר הבריאה. 

ואם כן יש להבין מדוע המוכיחים נקראים שליחים, הרי לכאורה הם זכו 
למדרגת תורת ה' ותפילת ה' שעל ידם ממתיקים לגמרי את הדין?

ב[ עוד מבואר מלשון מוהרנ"ת שיש בחינה של בושה בעצם השליחות 
ובענווה,  בקטנות  בתחילה  להיות  עליו  ומצווים  האדם  את  ששולחים 
שלא יזכה מיד למדרגה גבוהה, להיכלל באין סוף. אבל דווקא בעצם זה 
שהוא מסכים לשליחות, לעלות לאט לאט מדרגה לדרגה, זה עצמו ענווה 
ואין שעל ידם יזכה בסוף לבטל את כל הפירוד והשליחות. ואולי אפשר 
לקשר את לשון מוהרנ"ת שכותב ש'בתחילה' צריך לקיים את התורה 
והמצוות בתוך הגוף, ללשון רבינו באות י' בתורה, שתחילה הוא בחינת 

אין וקודם הבריאה. ודוק.

ֲאַזי  "ל  ּנַ ּכַ ְלַגְמֵרי  ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  ֲאָבל 

הּוא  ַוֲאַזי  ְצוֹות,  ַהּמִ עֹוֶשה  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָאָדם 

ה  ְועֹושֶֹ ה  ֻצּוֶ ּמְ ׁשֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ִליַח  ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ

ה  ְועֹושֶֹ ה  ְמֻצּוֶ הּוא  ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ ִליחּותֹו,  ׁשְ

ח  ּלַ ּתַ ִביל ֶזה ִנׁשְ ׁשְ י ּבִ ַרְך, ּכִ ִליחּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ׁשְ

ם  ְלַקּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ ִליחּותֹו  ׁשְ ַלֲעשֹֹות  ָהעֹוָלם  ָלֶזה 

ל  ּכָ י  ּכִ ֲעֵליֶהם,  ה  ְמֻצּוֶ הּוא  ׁשֶ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 

ם  ׁשֵ ּבְ ה  ְמֻכּנָ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה 

ּמֹוִכיִחין  ׁשֶ ִסְפֵרי מּוָסר  ָכל  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִליחּות,  ׁשְ

ה  ֻקּדָ ּפְ ְליֹום  ה  ֲעשֶֹ ּיַ 'ַמה  ָהָאָדם  ֶאת  ּוַמְזִהיִרין 
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ֱאֶמת  ּבֶ י ׁשֶ ָבר'. ְוַאף ַעל ּפִ יב ְלׁשֹוְלחֹו ּדָ ׁשִ ּוַמה ּיָ

ֲעבֹוַדת   ַלֲעשֹֹות  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ֶזה  ֵאין 

ה  עֹושֶֹ ׁשֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ִליחּות   ׁשְ ְבִחיַנת   ּבִ ה'  

הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַח,  ּלֵ ַהְמׁשַ ִליחּות  ׁשְ

ָהֲעבֹוָדה  ֵאין  ַוֲאַזי  ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ִנְכָלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרק 

ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלל,  ּכְ ִליחּות  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ּלֹו  ׁשֶ

ׁש.  ַמּמָ ּתֹוַרת ה'  ְצוֹות ֵהם  ַהּמִ ם  ּוְמַקּיֵ ה  עֹושֶֹ ֶ ּשׁ

ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה, ה'  הּוא עֹושֶֹ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ְוָכל 

ִליַח  ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִנְמָצא,  אֹוָתם.  ה  עֹושֶֹ

"ל.  ּנַ ְכִלית ּכַ ר ַהּתַ ָלל ְוֶזהּו ִעּקַ ּכְ

ַהּתֹוָרה  ָהָאָדם  ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 

ִאי   י  ּכִ ִליחּות,  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ְצוֹות  ְוַהּמִ

ֵלל  "ל ְלִהּכָ ד ִלְבִחיָנה ֶעְליֹוָנה ַהּנַ ר  ָלבֹוא ִמּיָ ֶאְפׁשָ

ל ַהחֶֹמר ְלַגְמֵרי ְולֹא  ּטֵ ן ִיְתּבַ י ִאם ּכֵ ַרְך, ּכִ ּבֹו ִיְתּבָ

ְולֹא  ד  ִמּיָ ּבֹו  ִנְכָלל  ָהָיה  ִאם  ָלל  ּכְ ִחיָרה  ּבְ ִיְהֶיה 

ָהָיה ָמקֹום ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוְבִריַאת ָהעֹוָלם ִאם 

ה.  ְתִחּלָ ָהָיה ַהּכֹל ִנְכָלל ּבֹו ּבִ

ולא  שליחותו  יעשה  שהאדם  ידי  שעל  מוהרנ"ת  מדברי  מבואר  א[ 
יתבטל לגמרי מייד, על ידי זה יזכה לזכך את הגוף שגם אחר כך כאשר 

באמת  העניין  מה  להבין  יש  ולכאורה  הגוף.  עם  יישאר  עדיין  יתבטל 
להישאר עם הגוף. ולמעיין בדבריו הקדושים יבואר היטב על פי המבואר 

באות ה' בתורה וכן באות י' בעניין ה'אב והבן כחדא'.

ב[ עוד מבואר מדברי מוהרנ"ת כאן ובהמשך דבריו, שיש בחינה בכל 
קיום התורה והמצוות, שיש בכל מצווה חלק שכלפיו האדם הוא מצווה 
ועושה, שמצווים עליו לעשות כך וכך והוא עושה. אך יש חלק שיש 
מפורש  ציווי  זה  על  בעבודה שבלב, שאין  רק  נעשה  שזה  מצוה  בכל 
כללי, כמו שמובא בתורה שעבודה שבלב  ציווי  בכל מצווה, אלא רק 
זו תפילה, כי זה החלק של ה'נשמע' שיש בכל דבר, שאין עליו ציווי 

ושליחות מפורשת.

ולפי זה העיקר בתחילה בכל מצווה הוא עצם קיום המצווה, אך המטרה 
והתכלית בכל מצווה היא להגיע לדבקות שעליהם אין ציווי במפורש, כי 
זה כבר בחינה של ביטול השליחות, רק אם האדם היה מקיים את התורה 
מיד בבחינת הנשמע הוא היא מבטל ח"ו את כל עצם קיום התורה מצד 
נופל  לזה, הוא  נופל  הגוף, שזה עצם המצוות המעשיות, שאם האדם 

לכפירה גמורה ח"ו.

ג[ ועל כן יש לעיין היטב בתורה כ"ב, לראות כיצד רבינו באמת מרמז 
שיש מצווה שהיא מצווה מעשית, שעצם המצווה היא ציווי על עבודת 

הלב.

ר ִקּיּום ַהּתֹוָרה הּוא ַעל ְיֵדי  ִעּקַ ן ֵמַאַחר ׁשֶ ְוַעל ּכֵ

ה  ִביל ֶזה ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשְ ר ּבִ ִחיָרה ֲאׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ
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ם ָהָאָדם  ה ְיַקּיֵ ְתִחּלָ ּבִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ן ּבְ ִמי, ַעל ּכֵ ׁשְ ַהּגַ

ַעְצמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ם  ְמַקּיֵ ַוֲאַזי  ַהּגּוף  ִעם  ְצוֹות  ַהּמִ

ה  עֹושֶֹ ִליחּות ׁשֶ ְבִחיַנת ׁשְ ְצוֹות, ַוֲאַזי  הּוא  ּבִ ַהּמִ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל  ּנַ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְוִצּוּוי  ִליחּות  ׁשְ

ַהּגּוף  ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ִמְצוֹוָתיו  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

ֵלל  ִליחּות, ֲאַזי זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהּכָ ְבִחיַנת ׁשְ ּבִ

ם ִמְצַות ה'  ָהָאָדם ְמַקּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ַרְך, ּכִ ּבֹו ִיְתּבָ

"ל  ּנַ ּכַ ְוִצּוּוי  ִליחּות  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּגּוף  ִעם  ֲאִפּלּו 

י  ה, ּכִ ַעְצמֹו עֹושֶֹ ַרְך ּבְ ִאּלּו ה' ִיְתּבָ ן ּכְ ם ּכֵ ב ּגַ ֶנֱחׁשָ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  א  ְלֵעּלָ ִאְתַער  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ

ִליחּותֹו  ה ׁשְ ְצוֹות ְועֹושֶֹ ם ַהּמִ ַקּיֵ ּמְ ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ

ַרְך ַוֲאַזי  ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלִהּכָ ִיְתּבָ

ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ה  עֹושֶֹ הּוא  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ

ְכִלית ִלְזּכֹות  ר ַהּתַ "ל. ְוֶזהּו ִעּקַ ּנַ ּכַ ה אֹוָתם  עֹושֶֹ

ִליחּות ְוִצּוּוי  ְבִחיַנת ׁשְ ְצוֹות ּבִ ִלְבִלי  ַלֲעשֹֹות  ַהּמִ

ַעְצמֹו  ּבְ ה  ְוַהְמַצּוֶ ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  "ל  ּנַ ּכַ

ׁש:   ְבִחיַנת ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ַרְך ּבִ ִיְתּבָ

א[ מבואר מדברי מוהרנ"ת, שיש שתי מדרגות ובחינות כללים בקיום 
התורה של השי"ת, המדרגה הראשונה זה רק בבחינת אתערותא דלתתא 
עושה  האדם  כשעדיין  גם  נעשה  שזה  דלעילא,  אתערותא  שמעורר 

זוכה  האדם  כאשר  היא  השניה,  והמדרגה  שליחות.  בבחינת  המצוות 
לבטל את השליחות עד שמתכלל ממש, שאז הוא זוכה לבחינת תורת ה' 

ממש. ויש לעיין היכן עניין זה מבואר בתוך התורה.

ב[ ולפי זה יש להבין למעשה ממש, שבכל מדרגה, אם האדם עושה 
ידי מעשה  והשתוקקות לבטל את השליחות על  רצון  שליחותו מתוך 
השליחות גופא, שבמעשה השליחות בעצמו, אפילו בבחינה נמוכה של 
שליחות, הוא משתוקק לזכות על ידי זה לביטול גמור, אז באמת זורח 
ומתנוצץ עליו הארה של האין סוף, עד שבאמת הוא יזכה בסוף למדרגת 
תורת ה' באמת. אבל מי שמקיים את כל התורה והמצוות, אפילו שהוא 
במדרגה גבוהה מאוד, רק בלי השתוקקות לבטל את השליחות, אז הוא 

לא יזכה לזה כלל.

אות ג

ה' ְוכּו'  ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ל 'ַוְיַדּבֵ ִחיַנת ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְוֶזה ּבְ

ַמע,  ִחיַנת ִנׁשְ ֵהם ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה, ׁשֶ ִחיַנת ּדִ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ם ֵהיֵטב.  ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמבָֹאר ׁשָ ּכַ

לעיל  שהובאו  וט'  ד'  ג'  שאלות  את  מיישב  מוהרנ"ת  זו  באות  א[ 
בתחילת החוברת ודבריו עמוקים מאוד.  ואם מחמת אריכות ההסבר אין 
כאן המקום להאריך ולהסביר את העולה מדבריו, לא נמנע מלרמז קצת 

בקיצור.
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וכבר כתבנו לעיל, שמדברי מוהרנ"ת מבואר כיצד ההודעה הזו, שחז"ל 
מודיעים לנו, שה' מקיים את התורה, זה קשור ממש לעבודתנו שלנו. אך 
את  מקיים  ההשגה שה'  מוהרנ"ת, שבאמת שורש  מדברי  מבואר  כאן 
התורה מרומז בתוך הפסוק אותו רבינו לקח לדוגמא בעניין הנשמע – 
"וידבר ה' אל משה". וכל מה שחז"ל למדו את זה מפסוקים נוספים, זה 
רק אחרי שכתוב בתורה בעצמה הפסוק "וידבר ה' אל משה". וזה עיקר 

המשך דבריו:

ִחיַנת ּתֹוַרת ה'  ר ְוכּו' הּוא ּבְ ל ַוְיַדּבֵ י ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּכִ

ל  ְצוֹות ׁשֶ ִחיַנת ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ הּוא ּבְ ׁש, ׁשֶ ַמּמָ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ַרְך, ׁשֶ ַעְצמֹו ִיְתּבָ ה ּבְ ר ְוַהְמַצּוֶ ַהְמַדּבֵ

ר,  ל ַוְיַדּבֵ ִחיַנת ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ "ל, ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ַח ּכַ ּלֵ ַהְמׁשַ

ַעְצמֹו  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ָהֲעבֹוָדה  י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ ה'  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ

ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  הּוא  ַעְצָמּה,  ּבְ ַהִמְצָוה  ל  ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֲאָבל  ִליחּותֹו,  ׁשְ ַלֲעשֹֹות  ה  ַהְמֻצּוֶ

זֹוִכין  ה  ּזֶ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ה'  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ר  ַוְיַדּבֵ

ַעְצמֹו  ַח ּבְ ּלֵ ַח ְוַהְמׁשַ ּלֵ ַהְמׁשַ ִליַח  ּבְ ָ ְכָלל  ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ַוֲאַזי  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ם  ְמַקּיֵ ְבָיכֹול,  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ִהיא  ׁשֶ ר,  ַוְיַדּבֵ ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ם  ִמְתַקּיֵ

ר  ַהְמַדּבֵ ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  הּוא  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ה'  ּתֹוַרת 

ְבָיכֹול,   ּכִ ַרְך,   ִיְתּבָ ַעְצמֹו   ּבְ ַח   ּלֵ ְוַהְמׁשַ ה   ְוַהְמַצּוֶ

ָבִרים:  ְוָהֵבן ַהּדְ

נוקט  ג' נשאל לפי הכלל השלישי, שכל דוגמא שרבינו  א[ בשאלה 
'וידבר ה'  היא מכוונת ומדוייקת, יש להבין מה מיוחד בדווקא בפסוק 
אל משה'. ומדברי מוהרנ"ת מבואר על פי קשרי התורה, שהפסוק הזה 
הוא הנשמע הגבוה ביותר שכל מדרגות הנשמע הם משתלשלים ממנו. 
כי העבודה של הפסוק הזה היא תורת ה' בעצמו, שבזה הפסוק מתגלה 
למשה.  והדיבור  הציווי  בעצם  התורה,  את  מקיים  בעצמו  שה'  הגילוי 
אך בהכרח, שיתבאר גם מקשרי התורה מהי העבודה שלנו בפסוק זה, 
דהיינו שיתבאר מהי העבודה שיש לנו בזה שהתורה מודיעה לנו שה' 

מקיים את התורה.

ב[ ודבר זה מבואר לפי דברי מוהרנ"ת באות ב' וג' בהלכה זו, שעיקר 
העבודה ללכת מדרגה לדרגה, לעלות מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע 
יותר גבוה, עד שהאדם יזכה לתורת ה' ותפילת ה' באמת, זה לא מצווה 
שכתובה במפורש בתורה, אלא זה גופא העבודה שמרומזת ומוחבאת 
בתוך החותם של הפסוק וידבר ה' אל משה. ואם כן יוצא, שעיקר ההוראה 
כל  והעצה ללכת מדרגה לדרגא, היא העבודה של השליחות, ששלחו 
אחד כאן לעולם לבטל את השליחות, דהיינו לעלות מדרגה לדרגא, וזה 

העבודה שיש בפסוק וידבר ה' אל משה.

ג[ ולפי זה יובן גם למה רבינו לא הזכיר בדבריו את כל הפסוק "וידבר 
ה' אל משה לאמר", אלא הזכיר את כל הפסוק עד המילה "לאמר", ועיין 

היטב בדברי מוהרנ"ת ויובן היטב.
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אות ד

ָכל  ּבְ מֹותֹו  ּכְ ָאָדם  ל  ׁשֶ לּוחֹו  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ִליחּות,  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ ַהּתֹוָרה, 

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ר  ִעּקַ י  ּכִ

ְהֶיה  ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ י ּבְ "ל, ּכִ ּנַ ְיָקא ּכַ ִליחּות ּדַ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

י  לּוחֹו, ּכִ ׁשְ "ל, ַאְך ִמְצָוה ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ ּנַ ִחיָרה ּכַ ּבְ

"ל,  ּנַ ִליחּות ּכַ ִחיַנת ׁשְ ל ּבְ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ ִעּקַ

ִמׁשֶֹרׁש  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ִליחּות  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ל  ִליחּות ׁשֶ הּוא ׁשְ ִליחּות ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ַרְך,  ִיְתּבָ ִליחּותֹו  ה ַלֲעשֹֹות ׁשְ ָהָאָדם ְמֻצּוֶ ֶ ּשׁ ַמה 

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ח  ּלַ ּתַ ִנׁשְ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ַרְך  ֵהם ִמְצוֹוָתיו ִיְתּבָ ַרְך ׁשֶ ִליחּותֹו ִיְתּבָ ַלֲעשֹֹות ׁשְ

ִביל  ִמי ּוִבׁשְ ׁשְ ְהֶיה עֹוָלם ּגַ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ ּוֵמַאַחר ׁשֶ

ִליחּות  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ְצוֹות  ַהּמִ ם  ְלַקּיֵ ַהֶהְכֵרַח  ֶזה 

ִחיַנת  ּבְ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ה  ִמּזֶ "ל,  ּנַ ּכַ ה  ְתִחּלָ ּבִ ְיָקא  ּדַ

ל  לּוחֹו ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ּבְ ם ּבֵ ִליחּות ּגַ ׁשְ

ְהֶיה  ּיִ ִביל ֶזה ִנְבָרא ָהָאָדם ׁשֶ ׁשְ י ּבִ מֹותֹו, ּכִ ָאָדם  ּכְ

ִליַח  ָ ַהּשׁ ּוְכׁשֶ ַח,  ּלֵ ַהְמׁשַ מֹו  ּכְ ִליַח  ָ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ְלׁשֹוְלָחיו   ֶנֱאָמן   ִציר  ִחיַנת  ּבְ ִליחּותֹו  ׁשְ ה  עֹושֶֹ

ַח  ּלֵ ִאּלּו ַהְמׁשַ ב ּכְ ַח ְוֶנֱחׁשָ ּלֵ ַהְמׁשַ ִליַח ּבְ ָ ִנְכָלל ַהּשׁ

ה.  ַעְצמֹו עֹושֶֹ ּבְ

א[ לפי דברי מוהרנ"ת מובן שכל דבר בבריאה, כולל עניין השליחות, 
שנוצר כזה דבר בבריאה שיש כוח ביד אחד למנות שליח, שעל ידו הוא 
יוכל לפעול פעולות, שפעולות אלו יחשב כאילו הוא בעצמו עשאם, או 
שהם מתייחסים אליו, כל זה הוא רק בבחינת חצי מאמר ורמז למאמר 

שלם וגבוה יותר, דהיינו עניין השליחות שיש אצלו יתברך.

ב[ עוד מבואר מדברי מוהרנ"ת שהתכללות השליח בהמשלח על ידי 
עשיית השליחות היא ביאור לדברי רבינו במאמר, על חיבור החצי מאמר 

במאמר השלם בבחינת אב ובן כחדא.

ג[ גדר המושג שליחות נידון באריכות בדברי הראשונים והאחרונים, 
התייחסות  שהיא  ב(  אריכתא'.  'ידא  בבחינת  א(  היא  שליחות  האם 
הפעולה למשלח ג( מעשה המשלח ממש. )ויש בזה עוד כמה חילוקים 
וגדרים שונים(. והנה המעיין בדברי מוהרנ"ת יראה שהוא מחלק בין סוגי 
השליחות )שליח למצווה, שליח לקניין, שליח לעבירה(, ובכל פעם הוא 
וריחוקם  הדברים  אריכות  מחמת  אך  השליחות  בעניין  אחר  גדר  נורט 

מעצם מטרת חוברת זו נמנענו מלהאריך בנושא זה. 

ְבִחיַנת  ּבִ ְצוֹות  ַהּמִ ה  עֹושֶֹ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ

ִאּלּו  ן ּכְ ם ּכֵ ב ּגַ "ל ֶנֱחׁשָ ּנַ ְבִחיַנת ּתֹוָרתֹו ּכַ ִליחּות ּבִ ׁשְ

בֹּהַ  י ָהֲעבֹוָדה צֶֹרְך ּגָ ה, ּכִ ַעְצמֹו עֹושֶֹ ַרְך ּבְ ה' ִיְתּבָ
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א ְוַעל ְיֵדי ֶזה  א ִאְתַער ְלֵעּלָ ְלַתּתָ ּוְבִאְתָערּוָתא ּדִ

ם  ַרְך ּוְמַקּיֵ ה ָהָאָדם ִמְצוֹוָתיו ִיְתּבָ עֹושֶֹ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ

"ל, ַאְך  ּנַ ַרְך ּכַ ִליחּותֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ּבֹו ִיְתּבָ ׁשְ

ל  ּטֵ ִנְתּבַ ַרְך ָאז  ִיְתּבָ ּבֹו  ְכָלל ְלַגְמֵרי  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ִחיַנת ִמְצָוה  "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ִליחּות ְלַגְמֵרי ּכַ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ י ִעּקַ לּוחֹו, ּכִ ׁשְ ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ

י  ּפִ ַעל  ַאְך ַאף  "ל,  ּנַ ּכַ ְלַגְמֵרי  ִליחּות  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ

י ִאם לֹא ֵכן  ִליחּות ּכִ ִחיַנת ׁשְ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ֵכן ּבְ

"ל:  ּנַ ִחיָרה ּכַ ל ָהעֹוָלם ְוַהּבְ ּטֵ ִיְתּבַ

א[ בקטע האחרון, וכן באות הבאה, מוהרנ"ת מרחיב בעניין מה שאמרו 
חז"ל, מצווה בו יותר מבשלוחו, ומחמת שזו גם סוגיא ארוכה בראשונים 
ובאחרונים, נציין רק בקיצור, שיש נידון האם מצווה בו יותר מבשלוחו 
זה דין בעצם המצווה, או שזה כמו מצווה כללית שנאמרה על כל קיום 
המצוות, וזה לא הידור בעצם המצווה. והמעיין בדברי מוהרנ"ת יראה 

שהוא מתייחס בדבריו בקיצור לסוגיא זו.  

ב[ עוד נקודה היוצאת מדבריו בעיקר באות הבאה בצירוף כל דבריו, 
שמצווה זו לעשות את המצווה בעצמו ולא על ידי שליח, היא הייחס 
שבין הגוף לנשמה. כי כפי שמוהרנ"ת כותב לעיל, הנשמה נשלחה לגוף, 
וממילא מובן שהנשמה שולחת את הגוף לקיים מצוות מעשיות )בבחינת 
ידי  שימוש( שהיא לא יכולה לעשות מצוות מעשיות לבד, כי אם על 

הגוף. ואם כן יש להבין מה הפירוש מצווה בו )בנשמה( יותר מבשלוחו 
)הגוף(. ויבואר להלן בסוף החוברת.

אות ה

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  קּו  ְקּדְ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזהּו 

ּבֹו  ְצָוה  ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  זֹו  ִמְצָוה  ְיָקא  ּדַ ְוָתְפסּו  ָמָרא  ּגְ ּבַ

ם  ּמּוָבא ׁשָ ְיָקא, ּכַ ת ּדַ ּבָ לּוחֹו ְלִעְנַין ׁשַ ׁשְ יֹוֵתר ִמּבִ

ָאר  ּוׁשְ ְוכּו'  ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  א  ֵרישָֹ ָמַלח  יֹוֵסף  ַרב 

ְצוֹות  ָכל ַהּמִ ּבְ ת ַאף ׁשֶ ּבָ ם ְלִעְנַין ׁשַ ּלָ ּיֹות, ּכֻ ַמֲעשִֹ

ַאְך  לּוחֹו,  ׁשְ ִמּבִ יֹוֵתר  ּבֹו  ל  ׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ָכה  ּיָ ׁשַ

ְוָאז  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֱאֶמת  ּבֶ

ו  ְרׁשֹו ְוַגם ַעְכׁשָ ׁשָ ל ָהעֹוָלם ְוִיְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ּטֵ ִיְתּבַ

ן  ְרׁשָ ׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ת קֶֹדׁש ִנְכָלִלין ּכָ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ

ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֲאַזי  ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ִנְכָלל  ָהעֹוָלם  ּוְכׁשֶ

ִליחּות  ְ ל ַהּשׁ ּטֵ ׁש ַוֲאַזי ִנְתּבַ ִחיַנת ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ּבְ

לּוחֹו  ׁשְ ִחיַנת ִמְצָוה ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ הּו ּבְ ּזֶ ְלַגְמֵרי, ׁשֶ

ְיָקא,  ת ּדַ ּבָ ְפסּו ִמְצָוה זֹו ְלִעְנַין ׁשַ ן ּתָ "ל ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  לּוחֹו ִהיא ּבִ ׁשְ ל ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ י ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ּכִ

ָאז  ן, ׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ָלִלּיּות ָהעֹוָלמֹות ּבְ הּוא ּכְ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ

"ל:   ּנַ ִליחּות ּכַ ְ ל ַהּשׁ ּטֵ ִנְתּבַ
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א[ יש לעיין היכן רבינו מדבר בתורה מיום השבת. וכן יש לעיין האם 
מדרגה  האדם  מעליית  רק  או  בעצמם  העולמות  מעליית  מדבר  רבינו 

לדרגא בעולמות. ועיין היטב אות ט' בעניין עליית העולמות.

אות ו

ן,  ּוַמּתָ א  ַמּשָ ּבְ ִליחּות הּוא  ְ ִחיַנת ַהּשׁ ּבְ ר  ַאְך ִעּקַ

י  ּכִ ִליחּות,  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ן  ּוַמּתָ א  ּשָ ַהּמַ י  ּכִ

ִליחּות  ְ ם ַהּשׁ י ׁשֵ ִחיַנת ַרְגִלין, ּכִ ִליחּות הּוא ּבְ ׁשְ

ח  ּלַ ׁשֻ ֵעֶמק  "ּבָ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַרְגִלין,  ם  ׁשֵ ַעל 

הּוא  ִליחּות  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ה'(.  )ׁשֹוְפִטים  ַרְגָליו"  ּבְ

ִליחּות   ׁשְ ְך  ּיָ ׁשַ ָאז  ׁשֶ ִריָאה  ַהּבְ ַאַחר  ְבִחיַנת  ּבִ

ֶנְגּדֹו  ַרְגִלין  ִחיַנת  ּבְ ִריָאה הּוא  ַהּבְ ּוְכַלל  "ל.   ְוַכּנַ

תּוב, "ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי".  ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ

ועיקר  ומתן  במשא  היא  השליחות  שעיקר  מוהרנ"ת,  דברי  לפי  א[ 
המוכיחים  שעבודת  יוצא  רחוקים,  דברים  להביא  היא  ומתן  המשא 
להחזיר את ישראל שהתרחקו הוא בבחינת משא ומתן ועל כן הם הולכים 

בשליחותו ועל כן הם נקראים רגלין ולא שלוחין. 

ִחיַנת ַרְגִלין  ן הּוא ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָ ׁש ּבְ ּיֵ ְוָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

ָלל  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֶנֶגד 

ֶנֶגד  ַרְגִלין  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ַהּמַ ׁשֶ

ֶנֶגד  ּכְ ה  ֲעשֶֹ ַהּנַ ִחיַנת  ּבְ ְוֵכן  ָהֶעְליֹוָנה.  ְדֵרָגה   ַהּמַ

ה  ֲעשֶֹ י ַהּנַ ִחיַנת ַרְגִלין, ּכִ ַמע הּוא ּבְ ׁשְ ִחיַנת ַהּנִ ּבְ

ּמּוָבא  ָרא, ּכַ ִחיַנת ּבָ ִריָאה, ּבְ ִחיַנת ַאַחר ַהּבְ הּוא ּבְ

ִחיַנת קֶֹדם  ַמע הּוא ּבְ ׁשְ "ל. ְוַהּנִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ׁשָ

ה'  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ִחיַנת  ּבְ ִריָאה,  ַהּבְ

ֶנֶגד  ּכְ ַרְגִלין  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ֲעשֶֹ ַהּנַ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל  ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ִליחּות  ְ ַהּשׁ ר  ְוִעּקַ "ל  ְוַכּנַ ַמע  ׁשְ ַהּנִ

הּוא   ִליַח   ָ ַהּשׁ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַרְגִלין  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַנֲעשֶֹ

ִליחּותֹו ּוִמְצוֹוָתיו.  ה  ׁשְ עֹושֶֹ ה  ׁשֶ ִחיַנת  ַנֲעשֶֹ ּבְ

ֹוְמִעין  ּשׁ ׁשֶ ַמע  ׁשְ ַהּנִ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַח  ּלֵ ְוַהְמׁשַ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא,  ַלֲעשֹֹות.  ה  ַצּוֶ ּמְ ׁשֶ ָבָריו  ּדְ

ר  ִעּקַ ן  ּכֵ ְוַעל  ַרְגִלין  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ִליחּות  ְ ַהּשׁ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ן, ׁשֶ א ּוַמּתָ ְבִחיַנת ַמּשָ ִליחּות ּבִ ְ ַהּשׁ

ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ַרְגִלין, 

ְלֵמָרחֹוק  ִחין ֶאת ֶאָחד  ּלְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִליחּות  ְ ַהּשׁ

הּוא  ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ ְרָחק  ִמּמֶ ָבר  ּדָ ְלָהִביא 

א  ּשָ ַהּמַ ה  עֹושֶֹ ָהָאָדם  ׁשֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָ ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ

ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְלַהֲעלֹות  יּהַ  ְלַהְגּבִ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּוַמּתָ

ְוהּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ְמֹאד  ְרחֹוִקין  ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ

ר  ִעּקַ ם  ׁשָ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל  ּנַ ּכַ ׁש  ַמּמָ ִליחּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ



ליקוטי הלכות        תורה כב'

40

  תורה כב'         ליקוטי הלכות

41

י  ְצוֹות ַאף ַעל ּפִ ל ַהּמִ י ֵאֶצל ּכָ "ל. ּכִ ּנַ ִליחּות ּכַ ְ ַהּשׁ

י ֵכן ִמְצָוה  מֹותֹו, ַאף ַעל ּפִ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ר  ם ִעּקַ ן ׁשָ א ּוַמּתָ ַמּשָ לּוחֹו, ֲאָבל ּבְ ׁשְ ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ

"ל. ִליחּות ְוַכּנַ ְ ַהּשׁ

גם מדרגת  ותענוגיו הם  הגוף  מוהרנ"ת מבואר שמדרגת  א[ מדברי 
המשא ומתן, ומדרגת הנשמה והארותיה הם השגות בתורה ובתפילה. 
ואם כן יש להבין מהם הארות הנשמה לבשר הגוף, וכיצד צריך להאיר 

לפי זה מהארות התורה והתפילה לתוך גשמיות הגוף במשא ומתן.

בעניין השליחות שאין  בחינה  עוד מבואר מדברי מוהרנ"ת שיש  ב[ 
צריך לבטלה בבחינת מצווה בו יותר מבשלוחו, דהיינו השליחות שיש 
זו קיימת  במשא ומתן, ששם עיקר השליחות. ויש להבין כיצד בחינה 
גם כלפי השי"ת שלכאורה עיקר המכוון בכל עבודת ה' הוא כן לזכות 

לביטול גמור.

י  יְך  ְולֹא  ְלַעְווֵתי, ּכִ ַדְרּתִ ּקּוֵני  ׁשְ ִחיַנת  ְלּתִ ְוֶזה  ּבְ

ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ּקּון,  ַהּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ ִליחּות  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ

ִחיַנת  ה ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַהּוָ ִמי ׁשֶ ׁשְ ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַהּגַ

ֶזה  ח ָהָאָדם ּבְ ּלַ ּתַ ִביל ֶזה ִנׁשְ "ל ּוִבׁשְ ּנַ ִליחּות ּכַ ׁשְ

ְלקּולֹו  ִמּקִ ָהעֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ָהעֹוָלם, 

ִהיא  ִליחּות ׁשֶ ְ ִחיַנת ַהּשׁ ר ּבְ ִעּקַ דּוַע. ִנְמָצא, ׁשֶ ּיָ ּכַ

ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ִחיַנת  ּבְ

ִליחּות,  ׁשְ ם  ׁשָ ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָעכּור,  גּוף  ּבְ

ָהָיה  לֹא  ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ִנְכָלל  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ

ִליחּות  ַעל  ְיֵדי  ְ ר  ַהּשׁ ִליחּות. ְוִעּקַ ם ׁשְ ְך ׁשָ ּיָ ׁשַ

ּנּו  ִמּמֶ ְוִנְתַרֵחק  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ ח  ּלַ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֹוְלִחין  ּשׁ מֹו ׁשֶ ִליחּות ּכְ ם ׁשְ ְך ׁשָ ּיָ ָאז ׁשַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ִמְלָחמֹות  ַח  ְלַנּצֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  ֵמָרחֹוק  נֹו  ּבְ ֶאת 

ן ַלה'  יב ַהּכֹל ְמֻתּקָ ְלקּוִלים ְלָהׁשִ ל ַהּקִ ן ּכָ ּוְלַתּקֵ

ִביל  ׁשְ ִליחּות ּבִ ְ ִחיַנת ַהּשׁ ר ּבְ ִעּקַ ַרְך ִנְמָצא ׁשֶ ִיְתּבָ

לֹום.  לֹום ַחס ְוׁשָ ּקּון ְולֹא ְלִעּוּות, ַחס ְוׁשָ ּתִ

השליחות,  בפנימיות  שדם  בחינה  שיש  מוהרנ"ת  מדברי  מבואר  א[ 
יש אפשרות שבו השליח מקלקל ומעוות את שליחותו ואינו מקיימה 
והגוף,  הנשמה  לעניין  בתורה  מבואר  זה  שכעין  לומר  ואפשר  כראוי. 
שהנשמה עושה קולות ואנחות שהם כעין שליחים שנשלחים על ידה 
לגוף כדי לשבור עזות גופו. וכן החכם נאנח כדי לשבור את עזות הגוף 
שהם העם. אבל לפעמים כשהגוף עז ואינו בבחינת בשר, יכול השליח 
להתעוות ולקלקל יותר. שזה בחינת קול הברה, שדווקא על ידי השליח 
של הנשמה נעשה קול הברה. והמעיין היטב בדברי מוהרנ"ת שמבאר 
מהי העצה להתגבר על קלקול זה, כיצד יעשה האדם שליח באופן שלא 

יבוא על ידו עיוות וקלקול.

ב[ בקטע הבא מחבר מוהרנ"ת בין הדין שיכול לומר המשלח לשליח 
אפילו  עבירה.  לדבר  שליח  שאין  לדין  לעיוותי,  ולא  שדרתיך  לתקוני 
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הרב  דברי  משום  הוא  עבירה  לדבר  שליח  שאין  הדין  טעם  שלכאורה 
להבין  ויש  ביאורים(.  כמה  בזה  )ויש  שומעין  מי  דברי  התלמיד  ודברי 
מדוע מוהרנ"ת מחבר בין העניין שמזכיר בתחילת דבריו שהשליח נשלח 

רק לתקן ולא לקלקל לבין הדין שאין שליח לדבר עבירה.

לּוחֹו  י 'ׁשְ ִליַח ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ּכִ ִחיַנת ֵאין ׁשָ ְוֶזהּו ּבְ

ִליַח  ָ ַהּשׁ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  מֹותֹו'  ּכְ ָאָדם  ל  ׁשֶ

ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ ּבְ

ְוִנְכָלל  ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ִנְכָלִלין  ְיֵדי ֶזה  ַעל  ּוִמְצוֹות, ׁשֶ

ין ָאָדם  ם ּבֵ ן ּגַ ְבָיכֹול, ְוַעל ּכֵ ַח, ּכִ ּלֵ ַהְמׁשַ ִליַח ּבְ ָ ַהּשׁ

"ל. ֲאָבל ַעל  ּנַ מֹותֹו ּכַ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ַלֲחֵברֹו  ׁשְ

ְוַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ִנְפָרִדין  א,  ַרּבָ ַאּדְ ֲעֵבָרה  ְיֵדי 

לּוחֹו  ׁשְ ּבֹו  ְך  ּיָ ׁשַ ְוֵאין  ִליחּות.  ׁשְ ין  ּדִ ּבֹו  ֵאין  ן  ּכֵ

ֵרד  א, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֵחק ְוִנְתּפָ ַרּבָ י, ַאּדְ מֹותֹו, ּכִ ּכְ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל  ּנַ ּכַ ְבָיכֹול,  ּכִ ַח,  ּלֵ ֵמַהְמׁשַ ִליַח  ָ ַהּשׁ

רּוד,  ַהּפֵ י ֵהם ֵמעֹוַלם  ּכִ ְלַעּכּו"ם,  ִליחּות  ׁשְ ֵאין 

ָניו  ִמּפָ ַוְיָגֶרׁש  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  לּו  ִקּבְ לֹא  י  ּכִ

ְכַלל  ן ֵאיָנם ּבִ ַרְך ְוַעל ּכֵ ּנּו ִיְתּבָ ּגֹוִים ְוִנְתַרֲחקּו ִמּמֶ

ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  י  ּכִ ִליחּות,  ׁשְ

ִחיַנת  ר ּבְ י ִעּקַ ִליחּות, ּכִ תֹוַרת ׁשְ ן ֵאיָנם ּבְ ְוַעל ּכֵ

"ל. ּנַ ַח ּכַ ּלֵ ַהְמׁשַ ִליַח ִנְכָלל ּבְ ָ ַהּשׁ ִליחּות הּוא ׁשֶ ׁשְ

א[ כאמור לעיל, בתורה באות י"א רבינו מציין את הגמרא שהחטא של 
דוד המלך, וכן חטא העגל של עם ישראל, היה כדי להורות תשובה. רש"י 
שם מפרש שזה היה כעין גזירת מלך שהם יכשלו, ומלשון רבינו מפורש 
כאילו זה בבחינת שליחות – שנתן להם השי"ת מכשול. אך מוהרנ"ת 
של  המציאות  שכל  מחמת  עבירה,  לדבר  שליחות  שייך  שלא  מדגיש 
עבירה זה פירוד וריחוק ואילו השליחות כל מטרתה לצאת מהפירוד אל 
האחדות. וצריך להבין מה הבדל בין שליחות ממש לבין נתינת אפשרות 

למכשול עד כדי הכרח שכך יקרה.

והנה מדברי רבינו מבואר, שעל ידי התשובה זדונות נעשים זכויות, 
ולפי זה מכוח התשובה מתחדשת כביכול שליחות על אותם דברים שלא 
היה כלפיהם שליחות. כי הרי בייחס למצוות ולזכויות, מוהרנ"ת הדגיש 
שליחות  מתחדש  באמת  האם  להבין  ויש  שליחות.  בבחינת  כן  שהם 
לאותם זכויות, או שאותם זכויות שנעשו מכוח התשובה הינם דבוהים 
במצוות  מוהרנ"ת שיש  דברי  לעיל מתוך  כמבואר  ממדרגת השליחות 

בחינה שהיא למעלה מהשליחות.

אות ז

ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעקֹב  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

י  ַמְרּתִ י ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות ׁשָ ְרּתִ ו ְוכּו' ִעם ָלָבן ּגַ ֵעשָֹ

ֵלל ּבֹו  ָבה ְוָזכּו ְלִהּכָ ְרּכָ י ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ ְוכּו'. ּכִ

ְוכּו'  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  אֹוְמִרים  ׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ

ִליַח  ָ ַהּשׁ ְוִנְכָלל  ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
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ַעל  ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ֵיׁש  ֲאַזי  ְבָיכֹול,  ּכִ ַח,  ּלֵ ַהְמׁשַ ּבְ

ְך  ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ לּוִחים ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ ַמְלָאִכים ׁשֶ

ֵעץ  ֲאִחיַזת  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ִחיָרה,  ַהּבְ ּכַֹח 

ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהּדַ

ה  הּוא ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו ְועֹושֶֹ ָאֳחָרא. ּוִמי ׁשֶ

ְך  ְמַזּכֵ ֲאַזי  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ִליחּותֹו  ׁשְ

ִריַאת ָהעֹוָלם  ִחיַנת ּבְ הּוא ּבְ ִליחּות ׁשֶ ְ ִחיַנת ַהּשׁ ּבְ

ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ַוֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  ּבִ ְיָקא,  ּדַ ִליחּות   ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ֲאִחיָזָתּה  ׁשֶ

ְטָרא  ְוַהּסִ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִחיַזת  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַמְלָאְך, 

ֵלל  ְלִהּכָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  זֹוֶכה  ַוֲאַזי  דּוַע,  ּיָ ּכַ ָאֳחָרא 

ַוֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ ּבְ ִליַח  ָ ַהּשׁ ְוִנְכָלל  ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ

ל  ַוֲאַזי הּוא מֹוׁשֵ ֵלַח  ׁשַ ְבִחיַנת ַהּמְ ּבִ ה הּוא  ַנֲעשֶֹ

לּוִחים.  ְ ִחיַנת ַהּשׁ ל ּבְ ַעל ּכָ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ ַעל  ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ְכִלית,  ַהּתַ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֶלָעִתיד,  יִקים  ּדִ ְלַהּצַ

ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ

ְלָאִכים  ַהּמַ י  ּכִ ִסיָמן א'(.  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  )ּבְ ַאֵחר 

ִליַח  ׁשָ ְלׁשֹון  ַמְלָאְך  י  ּכִ לּוִחים,  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם 

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִליחּותֹו  ׁשְ ַלֲעשֹֹות  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ּוְכׁשֶ

ְבָיכֹול, ַוֲאַזי  ַח, ּכִ ּלֵ ַהְמׁשַ ֶזה ָהעֹוָלם ֲאַזי ִנְכָלל ּבְ ּבְ

ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ְוֵיׁש  ַח  ּלֵ ְמׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 

ַוֲאַזי  ַמְלָאִכים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ לּוִחים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל 

"ל.  ּנַ ְטָרא ָאֳחָרא ּכַ ִנְכָנע ַהּסִ

ַיֲעקֹב  י  ּכִ ַמְלָאִכים".  ַיֲעקֹב  ַלח  ׁשְ "ַוּיִ ְוֶזהּו 

ְוָזָכה  ְלָאִכים  ַהּמַ ַעל  ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָזָכה 

י הּוא  ּכִ ׁש,  ַמּמָ ַמְלָאִכים  ִליחּות ִעם  ׁשְ ַלֲעשֹֹות 

ן  ּכֵ ְוַעל  "ל  ּנַ ּכַ ַח  ּלֵ ְמׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ִנְכַלל 

ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהּסִ הּוא  ׁשֶ ו,  ֵעשָֹ ֶאל  אֹוָתם  ַלח  ׁשָ

ִליחּות ַעד  ְ ִחיַנת ַהּשׁ ְך ּבְ ָכה ְלַזּכֵ ּזָ י ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ּכִ

ל  מֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ַעד  ְבָיכֹול,  ּכִ ַח,  ּלֵ ַהְמׁשַ ּבְ ְכַלל  ּנִ ׁשֶ

ְלָאִכים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכַנע  ֵהם ַהּמַ לּוִחים ׁשֶ ְ ַעל ַהּשׁ

ם  ָ ֲאִחיָזָתם ִמּשׁ ו, ׁשֶ הּוא ֵעשָֹ ְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ַהּסִ

י -  ְרּתִ ּגַ ָלָבן  ְוֶזהּו 'ִעם  "ל.  ּנַ ּכַ ִליחּות  ׁשְ ִחיַנת  ִמּבְ

ל ֶזה ָזָכה ַעל ְיֵדי  י ּכָ י'. ּכִ ַמְרּתִ ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות ׁשָ

ַהְינּו  ְיָקא, ּדְ ְרַי"ג ִמְצוֹות ֵאֶצל ָלָבן ּדַ ַמר ַהּתַ ָ ּשׁ ׁשֶ

ַעל  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ תֹוְך  ּבְ

ִמי. ְוַעל  ׁשְ יק ֵמַהּגּוף  ֶהָעכּור  ְוָהעֹוָלם  ַהּגַ ּדִ ַהּצַ
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ְיָקא  ּדַ ם  ׁשָ ְרַי"ג  ִמְצוֹות  ַהּתַ מֹר  ִלׁשְ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ְיֵדי 

ְטָרא ָאֳחָרא,  רּות ַהּסִ ּבְ הּוא ִהְתּגַ ְבִחיַנת ָלָבן, ׁשֶ ּבִ

י  ּכִ ִליחּות,  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְך  ְמַזּכֵ ְיָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ְצוֹות  ַהּמִ ה  עֹושֶֹ ׁשֶ ּכְ ִליחּות  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ֶזה 

ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ַהּגּוף  ִעם 

ִליַח  ְבִחיַנת ׁשָ ְיָקא ָהָאָדם ּבִ ַהּגּוף ַוֲאַזי ּדַ ֱאָחז ּבְ ַהּנֶ

ְבִחיַנת  הּוא ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו ּבִ ׁשֶ "ל ְוָאז ּכְ ּנַ ּכַ

ְיֵדי  י. ַעל  ַמְרּתִ ׁשָ ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות  י  ְרּתִ ּגַ ָלָבן  ִעם 

ִליַח  ָ ַהּשׁ ְוִנְכָלל  ִליחּות  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְך  ְמַזּכֵ ֶזה 

ְוָיכֹול  ַח  ּלֵ ְבִחיַנת  ְמׁשַ ּבִ ה  ַנֲעשֶֹ ַוֲאַזי  ַח,  ּלֵ ַהְמׁשַ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַמְלָאִכים  ִעם  ִליחּות  ׁשְ ַלֲעשֹֹות 

ְוכּו'  ַמְלָאִכים  ַיֲעקֹב  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ְבִחיַנת  ּבִ לּוִחים,  ׁשְ

"ל:  ּנַ ּכַ

א[ עניין המלאכים מוזכר בתורה כמה פעמים, כי יש מלאכים קדושים 
ויש מלאכי חבלה. וכן רבינו מזכיר שיש עולם המלאכים ושהרז והסוד 
של המלאכים הוא נעשה ונשמע, ויש הרבה מה להאריך בהבנת דברי 
כי  מהם.  נמוך  או  מהמלאכים  גבוה  האדם  האם  בעניין  שדן  מוהרנ"ת, 
בתחילה הוא בוודאי נמוך מהם אך כשעולה מדרגה לדרגה עולה מעל 
יותר  זה  בעניין  ה"ה  מתנה  בהלכות  היטב  )ועיין  המלאכים  מדרגת 

באריכות(.

הסטרא  בעזות  מדרגות  שתי  שיש  מבואר  מוהרנ"ת  דברי  לפי  ב[ 
אחרא. כי יש את מדרגת עשו שהוא עז פנים ביותר. ויש את מדרגת לבן 
הארמי. ובתחילה יעקב בורח מעשיו אל לבן, כי אף על פי שגם לבן הוא 
עז פנים מצד הסטרא אחרא, עם כל זה כנראה עשיו גרוע יותר מלבן. 
ואחרי שמצליח להכניע את מדרגת לבן, הוא שולח מלאכים אל עשיו 
אחיו, שבכוח נצחונו הראשון שוב הוא אינו מפחד ויש לו עזות גדולה 
כנגדו. ומדבריו מובן שיש בחינה שהאדם צריך לברוח מעזות אחת קשה 
ולא לנסות להתמודד מולה בעזות כי לא יצליח, אלא רק אם ינצח קודם 
בעזות יותר קלה. ויש להבין מהיכן לקח מוהרנ"ת עצה זו בתורה כ"ב 

ומה ביאורה.

אפשר  היה  לבן  של  העזות  שעם  מוהרנ"ת  דברי  מתוך  מבואר  ג[ 
המצוות  עצם  שהם  מצוות,  התרי"ג  קיום  בעצם  רק  ולנצח  להתמודד 
של הנגלה, כי בתחילה זה עצמו, דהיינו עצם קיום המצוות, היה בבחינת 
נשמע כלפיו, ואפילו אם לא זוכה להשיג את העבודה שיש בדברי תורה 
שסביבות המצווה יכול לנצח את לבן, ועל ידי זה יכול לעלות למדרגה 
גבוהה יותר, שמתחיל להשיג את דברי התורה שסביבות המצווה ועל ידי 

זה מקבל עזות יותר גדולה לעמוד גם מול קליפת עשיו.

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:   ּבָ
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 עצות למעשה היוצאות 
מתוך דברי מוהרנ"ת בהלכה זו:

א. מצווה בו יותר מבשלוחו – לפי מה שמובא בתורה שהעיקרי מבין 
שני הכתרים הוא כתר הנשמע, ולפי זה המדרגה של כתר הנשמע היא 
עצם הדבקות של האדם בה' על ידי המצווה, והשליח של כתר הנשמע 
זה כתר הנעשה עצם קיום המצווה בפועל. ולפי זה הפירוש של מצווה 
ובדביקות  בלבביות  כוחותיו  את  ישקיע  שהאדם  מבשלוחו,  יותר  בו 
בקיום המצווה, דהיינו ברצון והשתוקקות לה' בעת קיום המצווה, יותר 
מאשר בדקדוקי הפרטים המעשיים של המצווה )מבלי לזלזל ח"ו בקיום 

המצוות במעשה ממש לפי כל פרטי ההלכה(.

ב. עצם העבודה של תורה כ"ב, דהיינו ההוראה המעשית שכל אחד 
צריך ללכת מדרגא לדרגא ולעלות ולהכלל באין סוף, שעצה זו כתובה 
במפורש בתורה כ"ב, זה בעצמה העבודה שלנו בפסוק 'וידבר ה' אל משה 
לאמור' דהיינו ה'נעשה' של פסוק זה )שבתחילה היה נסתר מאיתנו מה 
העבודה שיש בפסוק זה( הוא ההוראה לעלות מדרגה לדרגה עד אין סוף 

)שזה בחינת וידבר ה' אל משה.

הביאורים  עולה שאחד  - מדברי מוהרנ"ת  לגוף   ג. הארות הנשמה 
בזה הוא להאיר את העבודות החיצוניות שאינם ממש מצוות, כמו משא 
ומתן. וההארה היא מעבודת התורה והתפילה, הן מצד ההלכות שבדבר 
והן מצד הדביקות והאמונה בתוך המשא ומתן. ועל ידי זה הנשמה בעצמה 

שהיא התורה והתפילה תתעלה יותר ותשיג יותר בבחינת ומבשרי אחזה 
אלוק, שמתוך העבודה שיש במשא ומתן תתעלה הנשמה יותר.

רואה  וכאשר  לגוף,  הנשמה  של  שליחים  הם  האדם  של  הקולות  ד. 
ולומר  להתחזק  כביכול  צריך  הוא  הברה,  לקול  האדם שהקול מתהפך 
'לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי' שלחתי אותך בשביל לתקן ולא לקלקל, 
הירידה  שהיא  הברה,  לקול  דקדושה  הקול  התהפכות  שגם  יבין  ומזה 
והמכשול של הקול בעצמו, יכול להתהפך לטובה על ידי שיקשיב היטב 
לקול המשלח שנמצא בתוך דברי השליח, היינו שיטה אזנו היטב לקול 

דקדושה שבאמת הכול יכול להתהפך לתיקון )כמבואר בחיי מוהר"ן(. 

ה. מבואר בסוף ההלכה שלפעמים יש לברוח בתחילה מהעזות החזקה 
שהיא בבחינת עשיו, כמו יעקב שברח בתחילה מעשיו. כי אם יתגבר 
כנגדו בעזות יתגבר מאוד הקול הברה. ועל כן בתחילה צריך ללכת אל 
גרתי  לבן  בבחינת עם  הגוף את הנשמה  ולשמש עם  הגוף,  לבן שהוא 
ותרי"ג מצוות שמרתי, שעל ידי זה מזכך את הגוף. ואחר כך יוכל לעשות 
קולות ולהפחיד אפילו את עשיו, על ידי זה שיאמר לו - לעזות החזקה 
שהוא בבחינת עשיו, שבכוח מה שקיים מצוות מעשיות עם הגוף הוא 

אינו מתיירא ממנו כלל.

ו. הכנות השבת הם מצווה מיוחדת שעל ידם הגוף משמש את הנשמה 
ונשבר עזות הגוף, כי עיקר ההכנה והשליחות שיש בכל המצוות היא רק 
כדי לזכות על ידם לביטול גמור לה', ועל כן ההכנה לשבת שבה זוכה 
הגוף מזדכך בשימוש  ידה  גדולה שעל  היא עבודה  לה'  לביטול  האדם 

הנשמה.
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 בשורה משמחת! מהיום, ניתן להשיג את חוברות 'לטייל בתורתו'
בחנות הספרים ברסלב מאה שערים 110 ירושלים.

 התחדשות השיח העולמי הנרחב סביב התורה הזמנית: 
    קו לסלסל בתורתו 04-627-73-13 התחדש! 

 שיעורים חדשים על תורה כב' · שידור חוזר של כנס 'פירותיך מתוקים' · 
מבחנים · ועוד ועוד מהנעשה והנשמע בפרוייקט 'לטייל בתורתו'.

דרושים מתנדבים למערך ההפצה:
לאור פניות רבות מאת בתי כנסת רבים על שם רבינו הק' ברחבי הארץ, שאינם מקבלים 
- דרושים מתנדבים למערך ההפצה הארצי  והפרסומים של הפרוייקט  את החוברות 
המוקם בימים אלו, שיביא את חומרי 'לטייל בתורתו' לכל מקום אשר דבר רבינו הק' 

מגיע לשם. 

 הרואה את עצמו מתאים ומעוניין לסייע לקידום הפרוייקט הגדול והקדוש, 
 מוזמן להשאיר הודעה בקו לסלסל בתורתו 04-627-73-13 

. או במייל: 

 בקרוב! שלוחת 'לטייל בתורתו' בכל מכשירי 'נדרים פלוס', 
לצרכי רישום, שליחת הודעות ומילוי מבחנים.

בתורתולטייל
פרוייקט לעידוד העמקה 
 

והתבוננות בליקוטי מוהר"ן

_ליקוטי
מוהר“ן
_ליקוטי
מוהר“ן
רשת כו_ל_לים וחבורות

_ל_לימוד _ליקוטי מוהר"ן בעיון

כו_ל_ל

א יַקּיָ ִחיֵרי ֶדַצּדִ <לּון אּוְלָפן ֲחַד<ת ִמּבְ ּוְתַקּבְ

הודעו<ת 
<חשובות

04-627-73-13
קו לסלסל בתורתו • טעמו וראו כי טוב ה'

בתורתולטייל
פרוייקט לעידוד העמקה 
 

והתבוננות בליקוטי מוהר"ן

_ליקוטי
מוהר“ן
_ליקוטי
מוהר“ן
רשת כו_ל_לים וחבורות

_ל_לימוד _ליקוטי מוהר"ן בעיון

כו_ל_ל

א יַקּיָ ִחיֵרי ֶדַצּדִ <לּון אּוְלָפן ֲחַד<ת ִמּבְ ּוְתַקּבְ

עדכון חשוב 
לכלל חברי פרוייקט 'לטייל בתורתו'

 ממשיכים עם תורה כ"ב 
יחד עם ה'ליקוטי הלכות' בעיון

לכלל בחורי החבורות ואברכי הכוללים, חברי הפרוייקט,
 לאחר שבמהלך חודשי החורף העמקנו בצוותא חדא בתורה כ"ב,

 בימים אלו נתאחד כולנו להמשיך בעיון בתורה זו וללמוד 
בעמקות והתבוננות את ה'ליקוטי הלכות' על התורה: 

· הלכות שלוחין הלכה ב' 
· והלכות עירובי תחומין הלכה ד'

- עד ר"ח אדר ב' -

◄ כח המושך וכח המכריח ►
ברצות השי"ת החל מר''ח אדר ב' ועד פסח, נעסוק בעיון בתורה ע' קמא - 
'ויהי ביום השמיני' - עם הליקוטי הלכות על התורה, הלכות יו"ט הלכה ה'

04-627-73-13
קו לסלסל בתורתו • טעמו וראו כי טוב ה'
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_ליקוטי
מוהר“ן
_ליקוטי
מוהר“ן
רשת כו_ל_לים וחבורות

_ל_לימוד _ליקוטי מוהר"ן בעיון

כו_ל_ל

בתורתולטייל
פרוייקט לעידוד העמקה 
 

והתבוננות בליקוטי מוהר"ן <ה דֹוׁשָ יק הּוא ּתֹו<ָרתֹו ַהּקְ ּדִ ר ַהּצַ י ִעּקַ )ליקו"ה חו"מ שלוחין ה יב(ּכִ

מטיילים בתורתו 
גם באומן

נוסעים  ל<רבינו? 

מנחה: 20 דק' לפני השקיעה - בימים אלו בשעה 4.25 אחה"צ.
אחר מנחה סדר לימוד במסלול 'לטייל בתורתו'

מעריב: 45 דק' אחר השקיעה – בימים אלו 5.30 בערב.

ב  ר ְמַחּיֵ ׁש ֵאיֶזה ָדָבר ַהּיׁשֶ יף ִלְפִנים ּוְלָהִבין ּוְלַחּדֵ ּקִ ְכִניס ַהּמַ ּיַ ם ׁשֶ ֵ ֲחָננֹו ַהּשׁ ֶ ִחיָנתֹו ַמה ּשׁ "ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ
ה ּוְלֵהיִטיב ִמּטּובֹו ַלֲאֵחִרים". ה ְלַעם ְסֻגּלָ ַגּלֶ ּיְ ה ׁשֶ ָהָיה ֶאְצלֹו ְסֻגּלָ ה, ׁשֶ ֻגּלָ ל ַהּסְ ה ְוַיְכִניס ֹזאת ַהֲהָבָנה ׁשֶ ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ

)לקו"מ סי' כא(

זה לנו חודש ימים אשר דבר ה' מתקיים בהדר, ומדי יום ביומו 
 מתאספים אברכי אנ"ש דפה אומן, לעמול בדברי תורתו זיע"א 

במסגרת כולל 'לטייל בתורתו', לטוב לנו בזה ובבא.
 הננו בזה להזמין את ציבור אנ"ש המטיילים בתורתו, ועוסקים בימים אלו בתורה כ"ב - 

מאמר 'חותם בתוך חותם', אשר עולים לציון ברננה אשר באים לחסות בצל מקום גניזתו, 
לבא לבקר בהיכל בית מדרשנו שע"י קהילת אברכי אנ"ש דאומן 

רחוב פירוסקה 7 אומן )מתחם 'נחלת צבי'( 
 להרעיף מטובם בפלפולא דאורייתא על ציבור הלומדים, 

לבשם ולהתבשם בתורת הצדיק.

ומנכון ומנן יתקלס עילאה ויתרבה כבוד הצדיק.

ביקרא דאורייתא
אברכי הכולל


