
 התחלה חדשה
כל  עם  נוספת,  פעם  חדשה,  תורה  מתחילים 

הכוח ועם כל ההתחדשות. 

את  כראוי  לבטא  שתוכל  בעולם  לשון  אין 
הזכות שנפלה בחלקנו, אין לנו כלים אנושיים 
להבין את מעלתו של הזוכה להגות ולהעמיק 
לומר  לנו  ראוי  היה  רבינו.  בתורות  יום  כל 
’אשרינו מה טוב חלקנו׳ - אלף פעמים! על כל 
דיבור ודיבור שאנו זוכים לשמוע מרבינו, ועל 
לנו ללמוד את תורותיו, ללכת  הזכות הניתנת 

איתן, לעיין ולהעמיק בהם כראוי.

אלו  בעניינים  ובפרט  דבר,  בכל  כמו  אך, 
ישראל  נשמות  של  הנצחי  לתיקון  הנוגעים 
והזקנה  הייאוש  מלחמת  והרפיון,  הכבדות   -
מתגברים שבעתיים. ולכן, אין לנו דרך אחרת, 
אלא להכריח את עצמנו להתחדש שוב ושוב 
תורתו  בלימוד  חדשה  התחלה  להתחיל   -

הקדושה.

עלון חדש - מה יש בו?
גם אנחנו - בסייעתא דשמיא, הולכים לקראת 
מהלך חדש, בדמות עלון חדש שיופיע מעתה 
פעם בשבועיים, כדי לחזק את הקשר בין כלל 
למסד  הקדושה.  בתורתו  וההולכים  הלומדים 
הזמנית,  התורה  ללימוד  ישיבה  מעין  ולקבוע 

במסגרת הנוכחית של עלון זה. 

עלון זה יהיה מגוון ובעל מדורים רבים לתועלת 
ובסגנון  במדרגתו  אחד  כל  הלומדים,  כלל 
לימודו. מעתה יש עוד דרך ’ללכת עם התורה׳ 
- אפשר פשוט לקפל את העלון, לתחוב אותו 
לתוך הכיס, ובהזדמנות הראשונה - באוטובוס, 
את  להוציא  השיניים,  לרופא  בתור  או  בדואר 

העלון ולהמשיך ’ללכת עם התורה׳...

בעזרת ה׳ העלון יכיל את המדורים הבאים: 

מדור אחד יכיל ביאור פשוט, יסודי וקליל על 
התורה, בסגנון ביאור משולב. מדי פעם יבאר 

או  הלכות  מליקוטי  יסודיים  קטעים  המדור 
מספרים אחרים על התורה הנלמדת.

בשם  מדור  לאותו  מתחת  יופיע  נוסף  מדור 
’פרעג א שאלה׳. בו יהיו שאלות לאלו הרוצים 
דעתם  את  ולהשית  עיונם,  את  יותר  להעמיק 

וליבם לדברי רבינו בעיון ובהתבוננות.

את  בעבר  הוכיח  כבר  השלישי,  המדור 
תועלתו המרובה - לפי התגובות הרבות שזרמו 
למערכת ’לטייל בתורתו׳, ויקרא בשם ’לדקדק 
מהשוואות  חלק  נביא  שבוע  מידי  בלשונו׳. 
הפותחות  רבינו,  בדברי  לרוב  הפזורות  הלשון 
מניה  התורה  כל  את  לקשר  נפלאים  שערים 

וביה.

בו  המקראות׳,  ’קשרי   - הרביעי  המדור 
המובאים  חז״ל  ומאמרי  הפסוקים  יובאו 
יחד  הקדושים,  לדבריו  ואסמכתאות  כראיות 
פסוקים  אותם  על  השונים  הפשט  ביאורי  עם 

ומאמרי חז״ל בתוספת הערות חשובות.

שלכם!  המדור  הוא   - החמישי  המדור 
הנראה  ככל  והקוראים.  הלומדים  של  המדור 
תקבעו  אתם  בו  ביותר,  החשוב  המדור  זהו 
כתבנו  הנוכחי,  בעלון  אופיו.  ואת  תוכנו  את 
המדור  של  ותפקידו  מהותו  מהו  בהרחבה 

וכיצד תוכלו להשתתף בו.

ויכיל  העלון  בגב  יופיע   - השישי  המדור 
שיהיו  והעדכונים  הדיווחים  המידע,  כל  את 
או  כל מבחן מיוחד  ’לטייל בתורתו׳.  במסגרת 
שיעור חדש שיפתח יתעדכן במדור זה. כמו כן 
במבחן  הנבחנים  מבין  בהגרלה  הזוכים  שמות 

השבועי גם הם יעודכנו במדור.

ועוד ועוד מדורים נוספים, שעוד נרחיב עליהם 
בפעמים הבאות.

ייעול  להצעות  לתגובותיכם,  מחכים  אנו 
נוסף,  במדור  צורך  רואים  אתם  אם  ושיפור. 
אנא ספרו לנו עליו! ובעזרת ה׳ נשתדל למלא 

את רצון הקוראים, על הצד הטוב ביותר.

תורה חדשה
הקרובים  בחודשים  נלך  איתה  הבאה,  התורה 

’מי האיש החפץ חיים בחלק ראשון סימן ל״ג.

ידועים  וסיפורים  ברור  מידע  אין  זו  תורה  על 
הנראה  וככל  אמירתה.  וזמן  מקום  אודות 

נאמרה קודם התקרבות מוהרנ״ת לרבינו.

ויסודיים  רבים  בעניינים  עוסקת  זו  תורה 
בליקוטי  ’הלכות׳  ארבע  עליהם  ומיוסדות 
הלכות, הלכות יום טוב הלכה ב׳, הלכות חנוכה 
הלכה ג׳ הלכות פורים הלכה ד׳ והלכות הלוואה 

הלכה ה׳.

מזכיר  אותם  התורות  אחת  היא  זו  תורה 
מוהרנ״ת שרבינו אמר עליהם שהוא ביאר בהם 
התורה  בתוך  זאת  מלבד  תפילין׳.  ’כוונות  את 
נזכרים גם הכוונות של השכרות של פורים וכן 

כוונות נטילת לולב באריכות.

ג״ל עיני ואביטה
התורה  את  לגלות  בגילוי.  עוסקת  ל״ג,  תורה 
לגלות  הגנוזים.  הצדיקים  את  לגלות  הגנוזה, 
את האהבה שבדעת. לגלות את השי״ת מבעד 
שחופות  ולהסתרות  לצמצומים  ללבושים 
ומסתירות את חיותו של השי״ת שמחייה את 

כל המקומות בכל הזמנים.

בתורה זו רבינו מגלה כיצד על ידי כפיית היצר 
האדם יכול לגלות את אלוקותו המחייה את כל 
המקומות שבעולם. ודווקא בגילוי זה יתגלה לו 
תורה גנוזה שמלמדת אותו כיצד עליו להתנהג 

באותם המקומות המכוסים והנעלמים.

על ידי עבודה זו, יוכל כל אחד לזכות לעשות 
שלום עם כל ישראל וכן לעשות שלום בין כל 
יהיה לו חילוק בין  מידותיו ומאורעותיו. שלא 

בטיבו ובין בעקו

מי  יש  האם  בכך?  רוצה  שאינו  מי  יש  האם 
שאינו חפץ בחיים הטובים? 
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דרכו הקדושה של רבינו, שבתחילת כל מאמר 
הוא מביא פסוק או מאמר חז״ל, שעליו יולבשו 
כל ההקדמות ההשגות והעצות בסוף המאמר. 

לכן בתחילה - רבינו לא יבאר את הפסוק כולו.

פסוק זה לקוח מפרק ל״ד בתהילים. והוא מזמור 
שאמר דוד המלך בעת שברח משאול והגיע אל 
להמיתו.  מבקש  שהיה  מצרים  מלך  אכיש  בית 

אך דוד עשה עצמו כשוטה ומשוגע ובכך ניצל. 

ב  ים, ‡…‰≈ ƒַחּי ı ָחפ≈ ∆‰ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ י ƒמ"
ב״  ˙ טו… ‡ו… ר¿ ƒים ל ƒָימ

(תהלים לד)

לבקש שלום בכל הבחינות
כל  את  שכולל  הכלל  שהוא  ‰ּו‡  ָלל  ַ‰ּכ¿ א. 
 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿ אחד  כל  יך¿  ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ המאמר:  הקדמות 
ורדפהו׳,  שלום  ’בקש  הפסוק  מלשון  ם  לו… ָ ׁ̆
ין  ּב≈ ם  לו… ָ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ותחפוץ  שתבקש  דהיינו 
ל אף על פי שכל אחד יש לו מידה  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒכל י
ם  לו… ָ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ כן  ו¿ מחברו;  וחלוקה  משונה 
יו השונות, שהם  ָ̇ ּ„ו… ƒָכל ָ‡ָ„ם בפרטיות בין מ ל¿
ינּו,  ַ‰י¿ לפעמים.  וסותרות  חלוקות  עצמם 
יו שהם  ָ̇ ּ„ו… ƒמ חּוָל˜ ּב¿ ‰ הוא עצמו מ¿ י∆ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆
יו  ָ̇ עו… ר¿ ‡ו… מ¿ ƒהמידות של חסד וגבורה וכד׳ ּוב
הם הדברים השונים שמתרחשים עם האדם 
והם פועלים על המידות וההרגשות השונות. 
וביאור עניין השלום שיהא במאורעותיו הוא: 
ָע˜ּו בין  ין ּב¿ יבּו ּב≈ ƒט ין ּב¿ ילּו˜ ּב≈ ƒלו… ח ‡ ≈‰ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆
העת שבה עוברים עליו דברים טובים, שבהם 
ובין העת  ולראות את אלקותו,  בנקל לגלות 
ומקשים  לו  שמצרים  דברים  עליו  שעוברים 
כי  יתברך,  ואלוקותו  חיותו  את  לגלות  עליו 
את    – עליו  שעובר  במה   – ּבו…   ‡ ָ̂ מ¿ ƒי י„  ƒמ ָּ̇
שכתוב  מה  נו)  (˘ם  ינּו:  ַ‰י¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ
ל  ֲ‡ַ‰ּל≈ ים  ƒ̃ ‡ל… ּב≈ ָבר,  ָ„ּ ל  ֲ‡ַ‰ּל≈ ‰׳  ”ּבַ בפסוק 

דברים  האדם  על  עובר  כאשר  שהן  ָבר״  ָ„ּ
שהם  דברים  והן  הרחמים  ממידת  שהם 

ממידת הדין תמיד הוא מהלל את השי״ת.

התורה והצדיקים נקראים שלום
ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ‡ ָ̂ מ¿ ƒי ָמ‰ י ≈„ ַעל י¿ ועתה רבינו שואל: ו¿
לכאורה  הרי  ָע˜ּו?  ּב¿ ין  ּב≈ יבּו  ƒט ּב¿ ין  ּב≈ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי
בעת ההסתר והמחלוקת קשה מאוד לגלות 
שיש  ועונה  יתברך.   ואלוקותו  חיותו  את 
כוח בשני דברים למצוא שלום תמיד: הדבר 
ם״  לו… ָ ׁ̆ ”  ˙‡ ר≈ ¿̃ ƒּנ‰ַ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ י  ≈„ י¿ ַעל   - האחד 
ומכל  רבים  חילוקים  בה  יש  עצמה  שהיא 
ָ‡ַמר:   ¿ּ̇ ‡ַ ¿„ּ ָמ‰  ּכ¿ שלום,  בהם  יש  מקום 
ם״ שאף על פי  לו… ָ ׁ̆ יָ‰  ∆̇ יבו… ƒ̇ ָכל נ¿ (מ˘לי ‚) ”ו¿
שיש בה הרבה חילוקים ונתיבות מכל מקום 
 - השני  והדבר  זה.  עם  זה  בשלום  הם  כולם 
ם  ‡ּו ּ‚ַ ר¿ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים‡ גדולים מאוד  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ≈„ ַעל י¿ ו¿
שה׳  בפנחס  שמצינו  כמו  ם׳  לו… ָ ׁ̆ י˙  ƒר ’ּב¿ ן  ּכ≈
נתן לו את בריתו שלום, כי הם עושים שלום 
התורה  ידי  על   –  ‰ ז∆ ֲחַמ˙  ּומ≈ בעולם;  עליון 
ולבקש  ב  ‰ו… ¡‡ ל∆ אחד  כל  ל   ָיכו…  – והצדיקים 
ן  ≈‰ נמצא,  הוא  בו  ם  ָמ˜ו… ָכל  ּב¿ ם  לו… ָ ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ∆‡
ל  ָיכו… ו¿ שבמידותיו,  השלום  שזהו  כּו׳  יבּו  ƒט ּב¿
בלבד  זו  לא  ו¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ין  ּב≈ ם  לו… ָ ׁ̆ גם   ˙ יו… ¿‰ ƒל
ב  ‰ו… ¡‡ אלא גם יזכו על ידי התורה והצדיקים ל∆
‰ אפילו שהם מחולקים במידותיהם.  ˙ ז∆ ∆‡ ‰ ז∆

אין דבר בלעדי חיותו יתברך
ל…‡  ״ּמ¿ ∆ ׁ̆ יך¿ ָלַ„ַע˙ שלושה ידיעות: א]  ƒר ָ̂ ב. ו¿
״ שכל מה שקורה ומתרחש  „ו… בו… ı ּכ¿ ָכל ָ‰ָ‡ר∆
י˙  ׳ל≈ בעולם הכול זה חלק מכבודו יתברך ב] ו¿
פנוי  שהוא  מקום  שאין  יּ‰׳  יּנ≈ ƒמ נּוי  ּפָ ר  ַ̇ ‡ֲ
ב  ב≈ סו… ין, ו¿ ƒמ ל ָעל¿ ‡ ּכָ ַמּל≈ י‰ּו מ¿ ƒ‡׳ מאלוקות ג] ו¿
אופנים  שני  השי״ת  אצל  שיש  ין׳  ƒמ ָעל¿ ל  ּכָ
כל  את  ממלא  שהוא  האחת:  גילוי,  וצורות 

העולמות בחיותו באופן יותר נסתר. והשנית: 
שהוא כביכול מרחף וסובב מסביב לעולמות 

בהארה כזו שאינה נכנסת לתוך העולמות .

ַעּכּו״ם  ן ּב¿ ָּ̇ ‡ ּוַמ ׂ ָ ּ̆ ַמ ˜ ּב¿ ס≈ עו… ∆ ׁ̆ י  ƒיּלּו מ ƒולכן ֲ‡פ
ממש  שהוא  באופן  העכו״ם  עם  דהיינו 
ולהצדיק  ל  ≈ּ̂ ַנ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ל  ָיכו… ל…‡  בתוכם,  נמצא 
 „ ַלֲעבו… ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡’ ַמר:  לו… ו¿ מה׳  ריחוקו  את 
הגשמיים,  עיסוקי  בתוך  ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ∆‡
י„  ƒמ ָּ̇ ל  פ≈ ּנו… ∆ ׁ̆ ּיּו˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ו¿ ּיּו˙  ƒב עו… ֲחַמ˙  מ≈
ם׳  ∆‰ ּמָ ƒע י„  ƒמ ָּ̇  ˜ ס≈ עו… ∆ ׁ̆  ˜ ס∆ ָ‰ע≈ ֲחַמ˙  מ≈ ָעָליו, 
יכול  אינו  זה  כל  השי״ת.  ממנו  נסתר  ולכן 
ַז״ל,  ינּו  ֲחָכמ≈ ָלנּו  יּלּו  ƒ‚ּ ָבר  ּכ¿ י  ƒּכ ולומר;  לתרץ 
 ˙ נו… ו… ׁ̆ ל¿ ָכל  ּוב¿ ים,  ƒּי ƒמ ¿ ׁ̆ הּ‚ַ ים  ƒָבר הּ„¿ ָכל  ּב¿ ∆ ׁ̆
ָ‰ַעּכּו״ם ששם נמצאים כל עוביותם וריחוקם 
ם  ∆‰ ‡ ּבָ ˆו… מ¿ ƒל ל מה׳. בכל אלו הדברים  – ָיכו…
ם – לדברים  ין ָל‰∆ ּו˙ו… ‡≈ ל̃… ל…‡ ‡¡ י ּב¿ ƒּו˙, ּכ ל̃… ¡‡
ַחּיּו˙  ּום  ׁ̆  – העכו״ם  ולשונות  הגשמיים 
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ”ו¿ ט)  (נחמי‰  ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָלל,  ּכ¿ ּיּום  ƒ̃ ו¿
שמקבל  דבר  שום  שאין  ם״  ּכּוּלָ  ˙ ∆‡  ‰ ַחּי∆ מ¿
חיותו ממקום אחר ח״ו; ְלַבד – אך החיות שם 
שאינם  טובים  בדברים  שיש  מהחיות  שונה 
ם  ָ ׁ̆  ‰ ַ‰ּז∆ ּו˙  ל̃… ¡‡ ו∆ ַ‰ַחּיּו˙  ∆ ׁ̆ בזה  מגושמים, 
הוא  העכו״ם  ובלשונות  הגשמיים  בדברים 
ל מצד הלבושים הרבים שהוא  „ו… ˆּום ּ‚ָ מ¿ ƒ̂ ּב¿
עּוט מצד הכמות כביכול, דהיינו  ƒמ מלובש ּוב¿

ר.  ≈̇ ל…‡ יו… ˙ו… ו¿ ַ‰ֲחיו… ּיּונו… ל¿ ƒי ח ≈„ ַר˜ ּכ¿

‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ י  ƒּכ היא:  לכך  והסיבה 
ים  ƒַרּב ים  ƒּומˆ מ¿ ƒ̂ ּב¿ ּו˙ו…  ל̃… ¡‡  ˙ ∆‡ ם  ≈̂ מ¿ ƒ̂
ָב‰  ָ ׁ̆ ֲח ַ‰ּמַ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ האחד מחברו, מ≈ ים  ƒנ ו… ׁ̆ ו¿
ם  ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ י,  ƒמ ¿ ׁ̆ ָלם ַ‰ּ‚ַ ל עו… ∆ ׁ̆ ז  ּכָ ר¿ ˜ּוַ„˙ ַ‰ּמ∆ ַע„ נ¿
˙ דהיינו  יּפו… ƒל ¿ּ̃ ‰ַ ר  „ו… מ¿ בנקודת המרכז הוא 
ָכל  ּוב¿ העכו״ם.  ולשונות  הגשמיים  הדברים 
המחשבה  מתחילת  ר  ≈̇ יו… ל  ≈ ׁ̆ ל¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ּׁ̆ ַמ‰ 
הגשמי,  בעולם   ‰ ַמּטָ ל¿ ר  ≈̇ יו… ם  ≈̂ מ¿ ַ̂ ¿̇ ƒּומ
ר  ≈̇ ים יו… ƒים ַרּב ƒ ׁ̆ ּבּו ַמל¿ ם ּב¿ ָ ׁ̆  ׁ̆ לּוּבָ ּו˙ו… מ¿ ל̃… ¡‡

מהסיבה שתתבאר לקמן; 

בין   בטיבו  בין  יתברך  השם  ימצא  מה  ידי  ”ועל  אומר  רבינו 
את  למצוא  צריך  בטיבו  מדוע  להבין  יש  ולכאורה  בעקו״?, 
השם יתברך, הלא ’טיבו׳ זהו זמן ומקום של גילוי בלי הסתר ולכאורה 

אין צורך כלל בכוח התורה והצדיקים למצוא אז את השי״ת?

רבינו כותב שהאדם יכול לזכות למצוא את השי״ת בין בטיבו  
ובין בעקו, על ידי שני דברים, על ידי התורה ועל ידי הצדיקים. 
ויש להבין האם אלו שתי אפשרויות שונות שאינן תלויות זו בזו, דהיינו 
או על ידי התורה או על ידי הצדיקים. או שאלו שתי דרכים שמוכרחים 

כוח  בצירוף  התורה  כוח  שדווקא  לומר  רבינו  שכוונת  דהיינו  לזה,  זה 

הצדיקים יביא את התוצאה הרצויה, אבל אם תחסר התורה או יחסרו 

הצדיקים לא יועיל דבר אחד למצוא את השם יתברך?

בעניין הפסוק ’באלוקים אהלל דבר בה׳ אהלל דבר׳, יש להבין  
מדוע רבינו הביא את הפסוק באופן שונה מהסדר שבו הוא 

כתוב בתהילים. כי בתהילים כתוב קודם באלוקים אהלל דבר, אך רבינו 

שינה את בדר הפסוק ויש להבין.

פשט התורה ביאור משולב שווה לכל נפש

2

שאלות מכוונות להתעמקות בתורה פרעג א'שאלה



רבינו כותב בתחילת התורה שאדם צריך למצוא את השם יתברך בין בטיבו ובין 
בעקו, ומביא לכך ראיה מהפסוק 'בה' אהלל דבר באלוקים אהלל דבר'. פסוק זה 
מפרק נ"ו בתהילים, נאמר על ידי דוד המלך שאמרו על עצמו (רש"י), שסיפר 
את כל ניסי השי"ת שעשה עמו בעת שברח משאול המלך וכמעט נהרג על ידי 

אכיש מלך מצרים:

אֹותֹו  ֱאחֹז  ּבֶ ם  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ְרחִֹקים  ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ (א) 
ָאַפִני  ׁשְ י  ּכִ ֱאֹלִהים  ִני  ָחּנֵ (ב)  ַגת:  ּבְ ים  ּתִ ְפִלׁשְ
ֲאפּו  ׁשָ (ג)  ִיְלָחֵצִני:  ֹלֵחם  ַהּיֹום  ל  ּכָ ֱאנֹוׁש 
ָמרֹום:  ִלי  ֹלֲחִמים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ַהּיֹום  ל  ּכָ ׁשֹוְרַרי 
אֹלִהים  (ד) יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: (ה) ּבֵ
י ֹלא ִאיָרא ַמה  ַטְחּתִ אֹלִהים ּבָ ָברֹו ּבֵ ל ּדְ ֲאַהּלֵ
בּו ָעַלי  ָבַרי ְיַעּצֵ ל ַהּיֹום ּדְ ר ִלי: (ו) ּכָ ה ָבׂשָ ֲעׂשֶ ּיַ
ה  ֵהּמָ ִיְצּפֹונּו  ָיגּורּו  (ז)  ָלָרע:  בָֹתם  ַמְחׁשְ ל  ּכָ
ָאֶון  ַעל  (ח)  י:  ַנְפׁשִ ִקּוּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ מֹרּו  ִיׁשְ ֲעֵקַבי 
נִֹדי  ים הֹוֵרד ֱאֹלִהים: (ט)  ַעּמִ ַאף  ּבְ ט ָלמֹו  ּלֶ ּפַ
ֲהֹלא  ְבנֹאֶדָך  ִדְמָעִתי  יָמה  ׂשִ ה  ָאּתָ ה  ָסַפְרּתָ
יֹום  ּבְ ָאחֹור  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  (י)  ִסְפָרֶתָך:  ּבְ
י ֱאֹלִהים ִלי: (יא) ֵּבאֹלִהים  י ּכִ ֶאְקָרא ֶזה ָיַדְעּתִ
(יב)  ָּדָבר:  ֲאַהֵּלל  ַּביֹהָוה  ָּדָבר  ֲאַהֵּלל 
ה ָאָדם  ֲעׂשֶ ּיַ י ֹלא ִאיָרא ַמה  ַטְחּתִ ּבָ אֹלִהים  ּבֵ
ם ּתֹודֹת ָלְך:  ּלֵ ִלי: (יג) ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך ֲאׁשַ
ִחי  ֶות ֲהֹלא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ (יד) ּכִ

ים: אֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ֱאֹלִהים ּבְ ְלִהְתַהּלֵ

  
והנה יש לעיין ולהתבונן כמה נקודות הן בפסוק העיקרי אותו רבינו הזכיר, והן 

בכל הפרק כולו המקושר לדברי רבינו בכל בחינות המאמר:

א] מדוע רבינו הפך את סדר הפסוק מכפי שהוא כתוב בתהילים, דהיינו קודם 
בה' אהלל דבר ורק אחר כך באלוקים אהלל דבר, הרי בפסוק עצמו כתוב להיפך?

ישראל,  בין  שלום  שיהיה  שצריך  השלום  בקשת  עניין  בין  קשר  יש  האם  ב] 
מחוץ  לברוח  הוצרך  דוד  שבגללה  זה)  בפרק  (המוזכרת  ודוד  שאול  למחלוקת 

לארץ ישראל?

ג] יש להתבונן בכמה נקודות שהם 'קשרים' נפלאים לכל ענייני המאמר: יום אירא 
– ימי רע, לוחם ילחצני – עקו. והמתבונן יראה עוד.

באלהים  ופירש רש"י: 

אהלל  בה'  אהלל, 
ה„ין  מ„˙  על   -
הרחמים  מ„˙  ועל 

‡הלל.

פיר˘:  והמˆו"„ 
- ר"ל בין  באלהים 
במ„˙  עמי  מ˙נה‚ 
„ין  ˘הו‡  ‡להים 
ובין  „ברו  ‡הלל 
במ„˙  עמי  מ˙נה‚ 
רחמים  ˘הו‡  ה' 
ו‡ברך  „ברו  ‡הלל 
על  כמו  הרעה  על 

הטובה.

'אהבה' – המושג והלשון שחוזרים על עצמם הכי הרבה פעמים בתורה, זה 'אהבה' על כל הטיות הלשון השונות. ואף שלכאורה אין צורך להדגיש לשון כזו בולטת, מכל 
מקום, מחמת שיש בתוך התורה גם מקומות בהם נראית הלשון אהבה כאינה קשורה לכל עניין האהבה המוזכר בתורה, בחרנו להתחיל עם לשון זו, להראות ללומד איך 

עניין האהבה הוא הנושא הכללי והמקיף ביותר בתורה זו

אות א:
ין  ּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְמָצא  ָמה  ְיֵדי  ְוַעל 

ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ָעקּו?  ּבְ ין  ּבֵ ִטיבּו  ּבְ

ָאַמר:  ַאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ לֹום",  "ׁשָ ְקֵראת  ַהּנִ

לֹום",  ׁשָ ְנִתיבֹוֶתיָה  "ְוָכל  ג)  (משלי 

ִרית  'ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ְיֵדי  ְוַעל 

ֶאת  ֶלֱאהֹוב  ָיכֹול  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  לֹום';  ׁשָ

ִטיבּו כּו', ְוָיכֹול  ָכל ָמקֹום, ֵהן ּבְ לֹום ּבְ ָ ַהּשׁ

ֶזה  ְוֶלֱאהֹוב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ִלְהיֹות 

ֶאת ֶזה.

אות ב: 
ֶעְליֹוָנה,  יֹוֵתר  ְדֵריָגה  ַהּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ
ְמצּום,  ים, ְוִנְתַמֵעט ַהּצִ בּוׁשִ ִנְתַמֲעטּו ַהּלְ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ְוָאז הּוא ְמקֹוָרב יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְוָיכֹול ֶלֱאהֹוב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהּשׁ

ְּבַאֲהָבה ְיֵתיָרה.

אות ג: 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּדֹות,  ִנְקָרִאים  ִמים,  ְוַהּיָ
ּדֹות ֵהם  ת ָיַמי"; ְוַהּמִ (תהלים לט) "ּוִמּדַ
ִמּדֹוָתיו  ּה ֵהם  ּכּוּלָ י אֹוַרְייָתא  ּכִ ַהּתֹוָרה, 

ַהּתֹוָרה  י  ּכִ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ
ּדֹות ָאר ַהּמִ ֶרת ֵמַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוׁשְ ְמַדּבֶ

אות ד:
ּדֹות,  ַהּמִ ַהְיינּו  ַהּתֹוָרה,  ׁשֶ ָידּוַע,  ְוֶזה 
ַרְך  ֶהם ַאֲהָבתֹו ִיְתּבָ ִמים, ׁשֹוָרה ּבָ ַהְיינּו ַהּיָ
דֹוׁש:  ַהּקָ ּזֹוַהר  ּבַ בֹוָאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹו;  ׁשְ
ה  ְיַצּוֶ "יֹוָמם  (בלק קצא: בראשית מו.) 
ָהַאֲהָבה,  ַהְיינּו  ַהֶחֶסד,  ׁשֶ ַחְסּדֹו",  ה' 
תּוב: (ירמיה לא) "ַאֲהַבת עֹוָלם  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְוכּו'"  ָחֶסד]  יְך  ְכּתִ ְמׁשַ ן  ּכֵ [ַעל  ֲאַהְבִּתיְך, 
יֹוִמין',  ּכּוְלהּו  ִעם  ָאִזיל  ּדְ 'יֹוָמא  הּוא   –

ּדֹות.  ַהְיינּו ַהּמִ

אות ה: 
ִהיא  ׁשֶ ַאַחת:  ַאֲהבֹות,  ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ

ְלֵעיל:  ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיִמים,  ּבְ ׁשֶ ַאֲהָבה 

ָאִזיל ִעם  ה ה' ַחְסּדֹו", 'יֹוָמא ּדְ "יֹוָמם ְיַצּוֶ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהְיינּו  יֹום,  ָכל  ּבְ ׁשֶ יֹוִמין',  ּכּוְלהּו 

ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ם ַאֲהָבתֹו  ׁשָ ֵיׁש  ה,  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ

ְוֵיׁש  פֹוַעל.  ּבְ ׁשֶ ְוֶזה  ָרֵאל;  ִיׂשְ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ

ָהַאֲהָבה  ַהְיינּו,  כַֹח,  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַאֲהָבה 

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ

שערי גן עדן 
ְכָלל  ּבִ ִיְשָרֵאל  ַעל  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהּסִ הּוא  ׁשֶ ָעה,  ָהְרׁשָ ְּכֶׁשַּמְלכּות 
תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק  ֱאֶמת,  ּבֶ ה'  ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ִיְשָרֵאל  ֶאת  יִחין  ַמּנִ ְוֵאין  ְפָרט,  ּבִ אֹו 

ְוִלְפָעִמים  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי,  ַהּתֹוָרה  ּוְלַהְעִלים  יַח  ּכִ ְלַהׁשְ ְורֹוִצים  ּוִמְצוֹות, 

ֶאָחד  ָכל  ּבְ ִיְשָרֵאל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ׁשֶ ַעד  ְמאֹד,  ְמאֹד  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִרים,  ּבְ ִמְתּגַ

ָלׁשּוב  ַעְצמֹו  ְלִהְתעֹוֵרר  ֵאיְך  ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי  ם  ִנְתַעּלֵ ְוֶאָחד 

ָהֱאֶמת,  ַהּדֹור  יק  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ֲאַזי  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ָהֱאֶמת עֹוֵסק  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ְלַהּצַ ְלִהְתָקֵרב  ּזֹוִכין  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ

ל ְלַגְמֵרי  ְלּבֵ ל ְוִנְתּבַ ּטֵ ר ִעּמֹו ְורֹוֶאה ַמֲעָשיו ּוִמּדֹוָתיו, ֲאַזי ָהַרע ִנְתּבַ ִעּמֹו ּוְמַדּבֵ

ָפה ֶאת ִיְצרֹו ְוִהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע, ַוֲאַזי ָהַרע נֹוֵפל ְוַהּטֹוב  ּכָ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ֶנֶגד ַהּצַ ּכְ

י  ּכִ "ל),  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  (ּכַ ִלּפֹות  ַהּקְ ִעְמֵקי  ֵמִעְמֵקי  ֲאִפּלּו  ה  ּלֶ ִנְתּגַ

עֹוָלם, ֲאִפּלּו ִאם הּוא  ּבָ ל ָאָדם ׁשֶ יק ָיכֹול ִלְבנֹות ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ַהּטֹוב ִמּכָ ּדִ ַהּצַ

ה (ליקוטי הלכות הלכות חנוכה הלכה ג) ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ הּוא. ְוֶזה ָהָיה ּתֶֹקף ַהּנֵ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

לעשות מתורות תפילות 
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָקְרֵבִני  ּתְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָתִמיד,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעסֹק  ּוְתַזֵּכִני 
לֹום".  ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ תּוב: "ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ

ְרַי"ג  ַהּתַ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ַאֲהָבה,  ּבְ תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ְוַתַעְזֵרִני 

ל ַעְנֵפיֶהם ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ְוִעם  ָנן, ִעם ּכָ ַרּבָ ְצוֹות ּדְ אֹוַרְייָתא ְוָכל ַהּמִ ִמְצוֹות ּדְ

ָמם  ר ְלָכל ָאָדם ְלַקּיְ ִאי ֶאְפׁשָ ְצוֹות ׁשֶ ָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם, ַוֲאִפיּלּו ַהּמִ ל ּפְ ּכָ

רּוָחִנּיּות ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה,  ָמם ּבְ ֶהם, ּוְלַקּיְ ִני ִלְלמֹד ְוַלֲהגֹות ּבָ ַזּכֵ יו, ּתְ ַעְכׁשָ

ְהֶיה  ּיִ לֹום ׁשֶ ָ ָך ִיְשָֹרֵאל, ַעל ְיֵדי עֶֹצם ָהַאֲהָבה ְוַהּשׁ ל ַעּמְ ָלִלּיּות ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ּכְ

ְהֶיה ֲאַנְחנּו  ּנִ דֹול, ַעד ׁשֶ ְכָלִלּיּות ּגָ תֹוָכם ּבִ ָך, ְוֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ל ִיְשָֹרֵאל ַעּמֶ ין ּכָ ּבֵ

ִאיׁש ֶאָחד. (ליקוטי תפילות לג) ִבים ּכְ דֹוׁש ֶנְחׁשָ ָך ַהּקָ נּו ְבֵני ִיְשָֹרֵאל ַעּמְ ֻכּלָ

לֹום ְוָרְדֵפהּו"  ׁש ׁשָ ּקֵ תּוב: "סּור ֵמָרע ַוֲעֵשֹה טֹוב ּבַ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְוֶאְזֶּכה ְלַקּיֵ
ּוִבְמאֹוָרעֹוַתי,  ִמּדֹוַתי  ּבְ לֹום  ׁשָ ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ לֹום  ׁשָ ׁש  ְלַבּקֵ ה  ְוֶאְזּכֶ

ִני  ּוְתַזּכֵ ָאָדם.  ּוְבָכל  ְזַמן  ּוְבָכל  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאְמָצא  ִמיד  ּתָ ׁשֶ

ָאָדם  ין  ּבֵ ָך,  ַעּמֶ ִיְשָֹרֵאל  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעשֹֹות  לֹום,  ׁשָ רֹוֵדף  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ָתִמיד 

ְכָלל  ֶאְהֶיה ּבִ ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּתֹו ּבִ ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ

ָמִים:   ָ ּשׁ ּבַ ין ִיְשָֹרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ לֹום ּבֵ ָהעֹוִשֹים ׁשָ

קשרי התורה הטמונים בדקדוקי לשונותיו לדקדק בלשונו

התגלות הקשרים ועומק המסילה 
בפסוקים ובמאמרי חז"ל  פי שניים מאוצרותיו אור הלבנהשער המקראות

של מוהרנ"ת
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המדור הזה הוא שלכם!

הפעם, באופן חד פעמי, לקחנו אותו לעצמנו... רק 
כדי לומר לכם כמה מילים על מהות המדור, ועל 
הדרכים השונות בהם תוכלו לקחת חלק ולהשתתף 
את  שבועיים  מידי  ולמלא  זה,  מדור  של  בתוכנו 

העמוד הנוכחי.

משותף,  בלימוד  חלק  יחד  לוקח  גדול  כשציבור 
האפשרות  הוא  ביותר  החשובים  הדברים  אחד 
- בין כלל  - עד כמה שאפשר  לייצר שיח משותף 

הלומדים. 

הראשונות,  הישיבות  נוסדו  שנים  אלפי  לפני  כבר 
שיננו  שדיברו,   - ואלפים  מאות  יחדיו  למדו  בהן 
שקיבל  ממה  אחד  כל  רעהו,  את  האחד  והחכימו 
המרחב  היום  ועד  מאז  בעצמו.  הבין  או  מרבותיו 
השתנה, צורות התקשורת השונות הלכו והתפתחו, 
והדרכים בהן ציבור גדול מתאחד סביב אותו דף, או 

עמוד יומי בו הוגים כולם יחדיו, הלכו והשתכללו.

ובהלכה,  רגילים לדף היומי בגמרא  היום אנו כבר 
למשנה יומית, לעמוד היומי בליקוטי מוהר״ן ועוד 
לתוך  שנוצק  הרבים  של  האדיר  הכוח  נטויה.  היד 
והתפתח לכדי הפצת עלונים  לימוד משותף, הלך 
והקמת קווי תוכן בהם ניתן לקרוא וללמוד, לשמוע 

שיעורים ולשתף אחרים בהערות מחכימות.

גם  יכיל  שלפניכם,  הזה  שהעלון  טבעי  אך  ולכן, 
- הבמה של הלומדים,  את המדור החשוב כל כך 
בו יוכל כל אחד לכתוב כל מה ששייך ללימוד של 

’התורה הזמנית׳.

משפיעים  כיצד  ולשתף  לספר  תוכלו  זה  במדור 
להעיר  התורה,  עם  וההליכה  הלימוד  עליכם 
תשובות  להשיב  בעלון,  כאן  המדורים  על  הערות 
לחלוק  השאלות,  במדור  הנכתבות  השאלות  על 
תובנות ועצות למעשה שיצאו לכם מתוך הלימוד, 

וכן לשלוח חידושים וביאורים בכל חלקי התורה.

 - חידוש  או  סיפור  כל  כגדולה,  קטנה  הערה,  כל 
שבה  במה  לכם  יש  לכם!  וחשובים  לנו  חשובים 
תהיה  היא  גודל  באיזה  יופיע,  מה  תקבעו  אתם 

וכמה היא תלך ותתפתח עם הזמן!

הדרכים שלכם לכתוב לנו: 

יכולים למסור  ואברכי הכוללים  היקרים  הבחורים 
ישיבה  לידי הנציג האחראי שבכל  את הערותיהם 

ובכל כולל.

אלקטרוני  דואר  לשלוח   - נוספת  אפשרות  ישנה 
לכתובת המערכת. מי שאין ברשותו גישה לדוא״ל 
(אשריו ואשרי חלקו!) יכול לשלוח את חידושיו או 
הערותיו דרך מכשירי ’נדרים פלוס׳ בתוך המערכת 

של ’לטייל בתורתו׳.

לאלו שאינם רוצים או יכולים להשתמש במערכת 
זו - בעז״ה בקרוב נפתח מספר פקס, לשם יוכל כל 

אחד לשלוח את הערותיו והארותיו. 

צריך  חידוש,  או  הערה  ששולח  מי  כל  כי  יודגש, 
לכתוב שם מלא כולל עיר מגורים. בלא פרטים אלו 

לא נוכל להכניס את החידוש לתוך העלון.

דברים  איזה  להחליט  רשאית  המערכת  כן,  כמו 
תמיד  ולא  מוגבל  שהמקום  בפרט  למדור,  יכנסו 

נשאר מקום בגיליון לכולם.

התרחבות רשת 
הכוללים 

בשעה טובה, עם התחלת התורה החדשה, 
מספר  נפתחו  העצום,  הביקוש  ובעקבות 
’לטייל  הכוללים  ברשת  חדשים  סניפים 
בית  בעיר  העולם.  וברחבי  בארץ  בתורתו׳ 
הן  חדשים,  סניפים  שני  נפתחו  שמש 
כמן  ג׳.  ברמה  והן  שבקריה  הכנסת  בבית 
בווילאמסבורג  חדשים  כוללים  נפתחו  כן 

שבאמריקה וכן בבלגיה.

התחדשות בקו 
’לסלסל בתורתו׳

במערכת הקו מעדכנים שנפתחו שלוחות 
חדשות על התורה הנלמדת ובהם שיעורים 
שיעורים  המגידי  מכלל  ומגוונים  רבים 
כן  כמו  המיזם,  מטעם  שיעורים  המוסרים 
מוקלטים  שיעורים  ובה  שלוחה  נפתחה 
קצרים לתועלת הלומדים וכן שיעורים על 

הח״י כללים.

בקרוב מיזם חדש!
ידי  על  ונשנו  שחזרו  רבות  בקשות  לאור 
פרויקט  נפרסם  בקרוב  רבים,  לומדים 
אלו  לפרסם,  יוכלו   בו  ארצי,  חברותות 
התורה  ללימוד  בחברותא  שחפצים 
לומדים  עם  ולתאם  למצוא  הזמנית, 
אחרים הגרים באותו אזור, לימוד משותף, 

ביחידות או בקבוצה, הפרטים בקרוב!

יש לכם מה לדווח או לשתף? אתם מוזמנים 
לשלוח לנו ואנו נפרסם 

ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ִלי  ר  ִסּפֶ
ְמאֹד  ְוִהְפִליג  ין,  ִפּלִ ּתְ ְצַות  ִמּמִ ִעּמֹו  ר  ִסּפֵ
ָלָאָדם  ָראּוי  ׁשֶ ְוָאַמר  ין,  ִפּלִ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
ין  ִפּלִ ּתְ י  ּכִ ין,  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ּבַ ְלִהְתַלֵהב ְמאֹד 
ּפֹל  ּיִ ְונֹוָרִאים ְמאֹד, ְוָראּוי ׁשֶ ים  ֵהם ְקדֹוׁשִ
ְוֵאיָמה  דֹוָלה  ּגְ ּוְרָעָדה  ַחד  ּפַ ָהָאָדם  ַעל 
ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ֲעצּוָמה  ְוִיְרָאה 
ְמאֹד,  ְוָגְבָהה  ָשְֹגָבה  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ר  ֲאׁשֶ
י  ֵהַבְנּתִ ָאנִֹכי  ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֶהֱאִריְך 
ת  ַ ְקֻדּשׁ נֹוְראֹות  ַהְפָלַגת  עֶֹצם  ָבָריו  ִמּדְ
ּלֹו  ה ּתֹורֹות ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ ין. ְוָאַמר ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ
ין,  ִפּלִ ם ֶנֶאְמרּו ַעל ִמְצוֹות ּתְ ּלָ ַרּבֹות ְמאֹד ּכֻ
ָלל ַאף  ין ּכְ ִפּלִ ם ּתְ ר ׁשָ ּלֹא ִנְזּכָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ין. ְוֵהם  ִפּלִ י ֵכן ֵהם ֶנֶאְמרּו ַעל ִעְנַין ּתְ ַעל ּפִ
ֱאֹלֶקיָך  ה'  ָאנִֹכי  ה.  ִסיָמן  ּבְ ֲחצֹוְצרֹות  ּבַ
ְּבִסיָמן  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  ּוִמי  ד'  ִסיָמן  ּבְ
ִסיָמן  ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ָהָעם  ֵרי  ְוַאׁשְ ל"ג, 
ם  ּלָ ּכֻ ל"ח  ִסיָמן  ּבְ ְרעֹה  ּפַ בֹות  ּוַמְרּכְ ל"ה, 
ים  ַרּבִ ַמֲאָמִרים  ְועֹוד  ָהִראׁשֹון.  ִלּקּוֵטי  ּבְ
ם ֶנֶאְמרּו  ּלָ ים ּכֻ ַמּנִ אֹוָתן ַהּזְ ר ֶנֶאְמרּו ּבְ ֲאׁשֶ
ַעד  ְמַעט  ֵער  ְלׁשַ יּוַכל  ה  ּוִמּזֶ ין.  ִפּלִ ּתְ ַעל 

ין ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ְדלּו ְוָשְֹגבּו ְקֻדּשׁ ֵהיָכן ּגָ

במה ללומדים להערות והארות אז נדברו

שיחות

עידכונים מהנעשה חדשות
בחבורות הלומדים

הר"ר שמעון מסעוד גבאי - ביתר

כות גדולה נפלה בחלקנו שזכינו ליטול ז
חלק במפעל החשוב 'לטייל בתורתו' - 
הארגון שבזכותו לומדים אלפי אברכים 
ובדיבוק  בעומק  התורות  את  ובחורים 
יהי רצון  חברים כפי שרצה רבינו הקדוש. 

שהשי"ת יצליח דרככם, אמן!

מתוך הניסיון והחוויה האישית שלי בלימוד 
לראות  נוכחתי  בעיון,  מוהר"ן  ליקוטי 
הוא,  ללימוד  ההכרחי  הראשון  שהתנאי 
'חיפוש'...  ששמו  חזק  מנוע  לאדם  שיהיה 
להתאמץ,  להסכים  עמוק  רצון  דהיינו, 
בתורה  הזדמנות,  בכל  ולחתור  לבקש 
שעמה הולכים. החיפוש הזה מוליד אצל כל 
אחד עוד ועוד רצון לחפש ולבקש - עד שזה 
נהיה אצלו כמו דבר טבעי ומתבקש מאליו, 

לחשוב ולדבר מהתורה הזמנית. 

אבל ודאי שההתחלה צריכה חיזוק, כי לימוד 
זה אינו דומה לכל לימוד עיוני רגיל שיש בו 
צריך  אלא  מקומות,  ומראי  מסודר  הספק 
אפילו  התורה,  את  ולברר  לעיין  להתחזק 
שלא תמיד הכול כתוב שחור על גבי לבן. 
כמו כן יש צורך להשתייך נפשית לדברים 

ולבוא יחד איתם לבירור עצמי עמוק.

זה  יעבוד,  זה לא  בלי המנוע של החיפוש 
לטייל  שיש  בגלל  שנתאמץ?  למה  קשה. 
לומדים?!...  החברים  כל  כי  בתורתו?!... 

מוסר  ספר  ללמוד  נוח  יותר  הרבה  הרי 
ברור ומסודר, או ספר אחר מספרי רבינו 
למעשה  דברים  ניקח  ומשם  זורם,  שיותר 

ולהתבודדות...

מאוד,  חשובות  נקודות  ד'  בקצרה  נוסיף 
שצריך,  כמו  התורות  עם  שהולך  מי  שכל 
ראה בהם מהפך של ממש, שרק בשביל זה 

שווה לנסות ולהשקיע.

ההתבודדות  קונו:  לבין  בינו  שיחה  א] 
נראית אחרת לגמרי, כבר לא מספיק שעה 
להתבודדות - כל ההתבודדות הופכת לזמן 

של תענוג צרוף.

ב] בעל השגה: נפתחים בפני האדם אופקים 
חדשים, הסתכלות אחרת על העולם ועל כל 

מה שקורה וסובב אותו.

לכל  יותר  מחוברים  לצדיק:  חיבור  ג] 
בהרגשה  הצדיק  גדולת  על  הדיבורים 

עצומה.

ד] שאר כל היום: כל מה שקורה עם האדם 
הכל  בעקו,  בין  בטיבו  בין  היום,  במשך 
פי  על  אחרת  ומשמעות  אחר  אור  מקבל 
כל  אחרי  משתנה!  אתה  ולסיכום  התורה. 
תורה שהלכת איתה, אינך אותו אחד שהיה 

קודם לכן.

אשרינו


