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גליון מס' כ"ו – ערש"ק פר' חוקת התשע"ט
תוכן העניינים
להגיע לאור הגנוז ,ולזכות להקריב קרבן לה' בתפילה על רוחניות
ללא האור הגנוז – האדם חי בתוהו ובוהו
הדרך להגיע לאור הגנוז – תשובה המביאה ליראה ודעת המביאים לתורה לשמה
תורה לשמה המביאה לענוה – שבילים בדרך לאור הגנוז ,וביאור מהי ענוה
תורה לשמה – מביאה לתפילה במסירות נפש על מצבו הרוחני של האדם
לשבור את הטבע – להתחנן לפני הקב"ה על הרוחניות ולא על מצבו בעולם הזה
מדברי החיד"א ,דברים המסוגלים לכפרה –העונה יהא שמיה רבה בכל כחו ועוד
הזוכה להתפלל על רוחניות – עצם התפילה הוא כקרבן וריח ניחוח להשם
ביאור נפלא על דברי הרב בליקוטי מוהר"ן תורה ט"ו פסקא ה'
אחת שאלתי מאת ה' – עיקר התפילה הוא על צרכי הנשמת ועבודת ה' יתברך
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] קבלת הבזיונות באהבה
ב] קבלה מהחתם סופר ,החי בשלום עם כולם מובטח לו שיתרפא
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להגיע לאור הגנוז ,ולזכות להקריב קרבן לה' בתפילה על רוחניות
ולא כל אחד זוכה להכיר אותה ,וכמו שכתוב
טּובָך אֲ ֶׁשר צָ פַ נְ ָת
ְ
(תהילים ל"א) ' ָמה ַרב
לִּ ֵיראֶׁ יָך' ,והיינו שהאור הזה הינו אור שנותן
לאדם לראות איך שַ '-רב טּובְ ָך' ,כלומר להבין
שהשם יתברך רק טוב איתו ,אבל הוא צפון
נְת לִּ ֵיראֶׁ יָך' ,ועתה נבאר איך
כמו שכתוב 'צָ פַ ָ
קונים את האור הזה:

בתורה ט"ו האריך לבאר הרב ,שהקב"ה ברא
בעולם את האור הגנוז ,האור שברגע שהיהודי
נחשף אליו כבר אינו מרגיש שום רע ,אלא בכל
מה שעובר עליו מיד מבין שהכל לטובה ,וגם
מה שנראה לאדם כרע ע"י האור הגנוז מרגיש
איך הקב"ה עושה את כל המאורעות שעוברים
עליו רק לטובתו ,ובוודאי שכל יהודי רוצה
לזכות לחיות את האור הגנוז הזה ,ואם עד
עכשיו חשבנו שהאור הזה הוא רק צפון
לצדיקים ,רבינו נחמן זיע"א מגלה לנו [ליקוטי
מוהר"ן תורה טו] איך אפשר לקנות את האור
הזה כיהודי פשוט ,ואפילו שאדם הוא לא
אברך ולא בן ישיבה ,אלא יהודי פשוט שמסור
לפרנסת משפחתו ,אפילו הכי יכול להשיג את
האור הזה ולהפוך את חייו לטובים ומאושרים.
אך הדרך לקנות את האור הגנוז היא צפונה,

ללא האור הגנוז – האדם חי בתוהו ובוהו
יהודי צריך להבין שהעולם הזה נברא ב'תוהו
ובוהו' ,כלומר מי שלא חי באור הגנוז חי
בעולם מבולבל ומלא בקשיים ,ובשיחה זאת
נבין בס"ד למה אפילו יהודי חרדי השומר תורה
ומצוות אשר לכאורה עושה את מה שהשם
יתברך רוצה בעולם ,למרות זאת צריך לחסוך
אגורה לאגורה בשביל להביא פרנסה לביתו,
ב
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הרי השכל מחייב שיהודי עובד ה' צריך לחיות שעשה שלא כרצון ה' יתברך ,לדוגמא :אם
ברווח ובפרנסה בשפע שהרי הוא מקיים את יהודי עשה מחלוקת עם אדם מסוים ,הוא
רצונו של מי שאמר והיה העולם ,ונבין שהכל צריך לבקש ע"כ סליחה מה' [כמובן יחד עם זה
מכיוון שאין ליהודי את האור הגנוז היקר שיפייס את חבירו] וזה נקרא 'יראת שמיים',
והחשוב שאנו מדברים עליו ,וכן אם עוברות שעל ידי שיהודי בכל יום מבקש סליחה על כל
לאדם תלונות בראשו 'למה דוקא אני צריך מעשיו הוא מגלה שיש לו יראה מהקב"ה ,ועל
לקבל אשה שכל היום מתלוננת ובוכה לי ,ידי התשובה בכל יום אדם עולה לדרגה
ולעומת זאת כולם חיים בשלוה הנשים שלהם שנקראת דעת ,פתאום הוא זוכה להתחיל
מכבדות אותם'? או שאדם שקיבל נסיון של להכיר את השם יתברך וכמו שכתוב (משלי ב),
חינוך ילדים ולא הצליח והבן שלו לצערינו ירד 'ָאז ָתבִּ ין י ְִּרַאת ה' וְ ַדעַ ת אֱ ֹל ִּקים ִּת ְמצָ א' ,וברגע
מהדרך ואז מתלונן ואומר 'למה דוקא אני צריך שיהודי זוכה לדעת כבר לא מרגיש שחסר לו
לקבל בושות מהילד שלי ,מסרתי נפש בשבילו משהו בחיים הוא זוכה להגיע לדרגה של
למה הוא עושה לי כך' ,וכן על זה הדרך ,אדם 'השמח בחלקו' ,שמח בכל מה שהשם יתברך
שקיבל איזו מחלה ל"ע מקטנותו ,ולא מבין ,גזר בחלקו ,וכמו שאמרו רבותינו 'דעת חסרת
בוהה במחשבות שלו ואומר 'ריבונו של עולם מה קנית ,דעת קנית מה חסרת'.
אתה רופא כל בשר ובשניה אחת אתה מרפא כך על ידי הדעת אדם זוכה לתורה שבנגלה,
את כולם וכן יכול לרפא אותי ,למה אני צריך ומה היא התורה שבנגלה? תורה לשמה .ברוך
לסבול מחלות כאלה' ,כל אדם בעולם הזה השם בדורנו הקב"ה נתן הרבה תורה בעם
הולך עם תלונות בראש ,עם מחשבות ישראל ,הישיבות והכוללים רק גדלים מיום
ושאלות ,תהיות ובהיות ,למה המסלול שלי לא ליום ,אבל לצערנו אין הרבה תורה לשמה,
מוצלח ושל חברי יותר מוצלח משלי?
למרות שגם מי שלומד שלא לשמה צריך
בשביל הבעיה הקשה הזאת ,שכל יהודי להמשיך בלימודו ,אבל צריך כמה שיותר
מתנסה במחשבות המלאות בתלונות על להתחיל לעבוד על 'תורה לשמה' ,כי כל זמן
הנהגת ה' יתברך בעולם ,גילה לנו רבינו נחמן שאדם עוסק בתורה שלא לשמה ,התורה
הקדוש שהדרך לראות איך שכל הבעיות הללו הזאות עלולה להזיק לו מאוד.
הם רק לטובתו של האדם ולחיות את האמונה אם כן מהי תורה לשמה? כאשר אדם לומד כדי
שהכל לטובה ,אבל ממש בהרגשה פנימית ,זה להידמות להקב"ה ,אפילו יהודי פשוט שלא
רק על ידי שקונים את האור הגנוז ,ומי שחי לומד תורה כל היום שייך אצלו לימוד תורה
באור הגנוז משוכנע שכל מה שעובר עליו הכי לשמה ,כי לפעמים יהודי מקיים את ההלכות
טוב והכי צודק בשבילו!
כדי שיראו אותו וישבחו אותו ,או בשביל
להרגיש טוב עם עצמו שהוא מדקדק בהלכה,
הדרך להגיע לאור הגנוז – תשובה המביאה
אבל על ידי שבכל יום יעשה תשובה ,הוא יזכה
ליראה ודעת המביאים לתורה לשמה
ומה הדרך להשגת האור הגנוז? בתחילה להתחיל לקיים את ההלכות אך ורק כדי לשמח
לימדנו מוהר"ן שצריך להתחיל בכל יום את הקב"ה ,ולא כדי שיראו אותו ,וחבל מאוד
לעשות תשובה ,שאדם ישפוט את עצמו על כל על האדם שכבר מקיים את התורה אבל לומד
מה שעבר עליו במשך היום ,וכמו שאמרנו כדי שיראו את ההתמדה שלו ,שכבר אמר על
בשיחות הקודמות שכל יהודי ימצא לו פנאי זה רבינו הבעש"ט הקדוש זי"ע על הפסוק
ואפילו חמש דקות ביום בהם הוא רק מבקש בקבלת התורה בהר סיני (שמות כ) 'וַ י ְַרא הָ עָ ם
סליחה מהבורא יתברך על כל מה שנזכר וַ ָינֻעּו וַ ַיעַ ְמדּו מֵ ָרחֹק' :כלומר שאדם שעושה את
ג
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מצוות ה' ולומד תורה בשביל שיסתכלו עליו ,אתה מדבר לאבא ,תסתלק מהבית שלי' ,נמצא
אזי הוא עומד מרחוק ,כלומר שזה מגלה שהוא שלא זכה למידת הענווה ,כי מי שזכה למידת
רחוק מהקב"ה ,אבל למעשה יהודי צריך הענווה מבין שהבן שלו עדיין ברוח צעירה
להתפלל וללמוד רק בשביל להידמות להשם ,ובשלב ההתבגרות שלו ואז מבין אותו ,כמו
ומה זה להידמות להשם? כמו שאומרת הגמרא שהוא בעצמו היה צעיר ,ולא בטוח שהיה יותר
'מה הוא רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא טוב מהבן שלו .לצערנו הרב יש הרבה אנשים
גומל חסדים אף היה אתה גומל חסדים' וכו' ,שכל היום עוסקים בתורה אבל הם לא עובדים
כלומר שיהודי ניגש לעבודת ה' הן לקיום על המידות וכשהם מגיעים לחיי היום יום עם
המצוות הן לתורה ותפילה ,צריך להגיע עם משפחתם לא יודעים להבליג ולסלוח ,וכגון
מחשבה 'עכשיו אני רוצה לעשות את המצוות כשהילדים מתחצפים אליהם וכדומה ,שהרי
כדי להידמות הקב"ה' ,שכוונתה כמו שהשם כל התורה דרכיה שלום ,אבל באמת זה לא
מבליג כשעושים עושים עבירות נגד רצונו חכמה לחיות בשלום עם מי שעושה את מה
יתברך ,כך אם מישהו רב ומתווכח עם האדם שהאדם רוצה ומכבד אותו ,החכמה היא
לחיות בשלום עם מי שמרגיז את האדם.
עליו להבליג לו ולסלוח לו!
תורה לשמה המביאה לענוה – שבילים בדרך הפלא יועץ אומר שכל השבח של האדם זה
שבני ביתו מזלזלים בכבודו ולא מחזיק מעצמו
לאור הגנוז ,וביאור מהי ענוה
על ידי שאדם זוכה ללמוד תורה לשמה ,ממילא כלום ,אלא חי איתם בשלום .לפעמים הבת
זוכה לענוה ,והפשט בזה כי כשאדם לומד אומרת לאביה' ,אבא מי אתה שתאמר לי מה
תורה לשמה מיד הוא נעשה עניו ,כמו לעשות' ,צריך האדם לקרב אותה בנועם
שאמרנו ,הוא מיד מוחל לכל מי שפוגע בו ,באהבה לתורה ולמצוות ,וזה על ידי שירגיש
וכמו שהגמרא אומרת שכל מי שאומר שהוא באמת את מידת הענוה ,שאין בו שום מעלה
לומד תורה לשמה [ואינו כן] ברייתא דרבי טובה ,אדם כזה זוכה להיות אהוב למעלה
מאיר מכחישתו ,כי אם אדם לומד תורה ואהוב למטה .הקב"ה אוהב אדם כזה יותר
לשמה מיד דברי רבי מאיר במשנה צריכים מכל אדם אחר ,מכיוון שהוא חי בשלום עם
להתקיים בו וביניהם [אבות פ"ו]ַ ' :רבִּ י מֵ ִּאיר כולם ,וכן אם לאדם יש חתן חוצפן ,במקום
אוֹמֵ ר :כָל הָ עוֹסֵ ק בַ תו ָֹרה לִּ ְשמָ ּה ,ז ֹוכֶׁה לִּ ְדבָ ִּרים שיכבד הוא אומר לחמיו 'לא הבאת לי מספיק
הַ ְרבֵ ה ,וְ ֹלא עוֹד אֶׁ לָא ֶׁשכָל הָ ע ֹולָם כֻל ֹו כְ ַדאי כסף ,אתה דואג רק לעצמך' ,או שרואה את
נִּק ָרא ֵרעַ ָ ,אהּוב ,אוֹהֵ ב אֶׁ ת הַ ָמקוֹם ,הכלה שלו כל היום מבזה את הבן שלו ,ואפילו
הּוא לוְֹ ,
אוֹהֵ ב אֶׁ ת הַ ָמקוֹם ,אוֹהֵ ב אֶׁ ת הַ בְ ִּריוֹת ..עם כל הניסיונות האלה הוא מתעלה על עצמו,
ּומ ַרחַ ְקת ֹו ִּמן הַ חֵ ְטא ..מבין שהכל לטובה וחי בשלום עם כולם,
ּומַ לְ בַ ְשת ֹו עֲ נָוָה וְ י ְִּרָאהְ ..
וְ הֹוֶׁה צָ נּוע וְ אֶׁ ֶׁרְך רּוחַ ּ ,ומוֹחֵ ל עַ ל עֶׁ לְ בוֹנוֹ ,כשרואה את הכלה שלו מכבדה ומשבח אותה
ּומרוֹמַ ְמת ֹו עַ ל כָל הַ מַ עֲ ִּשים' ,אדם למרות כל הצרות שעושה לבנו ,על אדם כזה
ּומג ַַדלְ ת ֹו ְ
ְ
שלא נתקיימו בו דברים אלו מוכיח הדבר אומר הפלא יועץ 'אשריו בעולם הזה וטוב לו
שאינו עוסק בתורה לשמה .אדם שלומד לעולם הבא' ,אבל אדם שברוך השם זוכה
לשמה מקבל ענוה ,ואדם שחי בענוה לעולם לקבל כבוד מהמשפחה שלו ,אשתו מכבדת
הוא לא מתווכח עם אשתו ולא רב עימה .אותו ,והוא זוכה לראות איך הילדים שלו
פעמים שהאדם מגיע לבית כולו מותש ,מבקש פורחים ,לא ודאי שיזכה למעלות שזוכה להם
מבנו איזה משהו והנה הבן מתחצף אליו ,אם אדם שקיבל את הקשיים שמנינו ,אם מקבל
יכעס ויאמר 'מי אתה בכלל ,תתבייש לך ,איך את הדברים לטובה ומתעלה מעל הנסיון
ד

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר
כאייל תערוג
ומודה להשי"ת מרוב ענווה והבנה שהכל זה פשוט לא נורמלי ,לא יתכן להתעסק
בדברים קטנים כאלו ברגע שיש לאדם טומאה
לטובה מאיתו יתברך.
נוראה בראשו ,ובשביל להבין עד כמה חמור
תורה לשמה – מביאה לתפילה במסירות
הפוגם בעיניו ולא שומרם ממראות אסורות,
נפש על מצבו הרוחני של האדם
צריך לדעת את מה שכתוב בספר הקדוש
מתחיל
לענוה ושפלות זוכה האדם כאשר הוא
'אהבת חיים' לחכם מנחם מנשה ע"ה (פרשת
תנה
י
נ
שתורה
ללמוד תורה לשמה ,משום
נשא) ,שבכל פעם שאדם פוגם בעיניו ומסתכל
לכן
ההרים,
שבכל
מסיני ,והר סיני היה העניו
על אשה זרה רח"ל ,הוא גורם שאשתו תמאס
מי שלומד תורה לשמה מיד זוכה לבחינת סיני בו ותרצה באדם אחר ח"ו ,וזה לשונו" :פעמים
שזה ענוה ושפלות ,ואדם שזוכה לענוה שהאיש בעצמו גורם שאשתו תתקלקל חס
ושפלות ממילא מגיע לדרגה של 'תפילה וחלילה ,על ידי שהוא מנאף בחוץ מכניס רוח
במסירות נפש' ,ומהי תפילה במסירות נפש? רעה בביתו ומקלקל מחשבתה של אשתו ,גם
שאדם מגיע למצב שלא מעניין אותו היא מנאפת לאחר ,והתורה מאשימה את
מלהתפלל על הגשמיות שלו ,משום שהוא בעלה שנאמר 'ומעלה בו מעל' זאת אומרת
מסתכל על חסרונותיו ומיד מבין שהוא חייב המעל תלוי בו שהוא התחיל קודם".
להתחיל לתקן את הרוחניות שלו.
מובן שברגע שאדם לא שומר על הקדושה שלו
אם האדם יבחן את עצמו ודאי יגלה כמה ועל עיניו הוא מכניס לאשתו מחשבות רעות
עוונות עושה בכל היום ,לדוגמא :עוון השקר ,שיהרסו את כל המשפחה ,ולכן זה פשוט
עוון שהקב"ה כל כך שונא ,וכמו שכתוב 'שקר שיגעון שאדם שכזה מתפלל על הפרנסה ועל
שנאתי ואתעבה' ,אדם יכול להגיע למצב הבית ,הרי כמעט בכל רגע אדם חשוף למראות
שבאופן חופשי הוא מוציא שקרים מפיו ולא אסורות ועלול לא לשמור את עיניו ובכך בונה
רואה בזה בכלל בעיה ,לכן אדם צריך להתחיל לעצמו הרבה מקטרגים שיהרסו לו את שלום
להתפלל על הרוחניות שלו לבקש מהקב"ה הבית ,אדם שכזה צריך לזעוק להקב"ה 'השם
'רבש"ע תציל אותי מעוון השקר שאני אוציא תציל אותי ,תן לי לשמור על העיניים!' ,ומאוד
מפי רק דברי אמת' כך בכל מידה ומידה ובכל צריך לדעת שאדם יכול לשבור את הטבע של
תאוה ועבירה ,והאמת שאדם שמתפלל על תאות ניאוף ,הוא יכול להצליח ולהתחיל
גשמיות ולא על רוחניות דומה לאדם שעובר לשמור את עיניו ע"י שירבה בתפילה להקב"ה
אירוע מוחי וכשלוקחים אותו לבית חולים שיצילהו ממראות אסורות ,וכמו שהחזון איש
הוא נזכר שיש לו גם ציפורן חודרנית ,ואומר אומר' ,התפילה היא מטה עוז ביד האדם
לרופא 'קודם כל תטפל בציפורן החודרנית' ,להטותה כרצונו' ,אפשר לשבור את הטבע
ולא מבין שהוא נמצא עכשיו בסכנת חיים ,כך בתפילות וצעקות להקב"ה.
מי שמתפלל על גשמיות ולא מבין שהוא נתון
בכל רגע בסכנה רוחנית .לכן יהודי חייב למסור לשבור את הטבע – להתחנן לפני הקב"ה על
הרוחניות ולא על מצבו בעולם הזה
נפש ולהתעלם מהצרכיו הגשמיים ולהתחיל
בדרך כלל לאדם יש הרבה רצונות ,כל אחד
לבכות להקב"ה רק על הרוחניות שלו.
כן הוא הדין באדם שיש לו כל היום מחשבות רוצה להצליח בעולם הזה ,לקנות בית יפה
של ניאוף ,לא מצליח לשמור את העיניים ,ורכב טוב ,ולכן מתפלל בעיקר או רק על
ובמקום לצעוק לקב"ה על הטומאה שהוא הצרכים הגשמיים שלו ,אך העבודה שלנו זה
נמצא בה הוא מבקש על החנות שלו שתצליח ,לשבור את הטבע ,לנצח את הרצון שלנו
הרוצה להתפלל על הגשמיות ,ולהתחנן
ה
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ולבכות להקב"ה רק על הרוחניות שלנו ,על האברים בכח גדול משום שעל ידי הכח הזה
הקדושה ,שמירת העיניים ,ובמיוחד על מידת שובר את כל המזיקים והסטרא אחרא" ,וכותב
השקר שבעוונתינו לא מקפידים על הוצאת על זה בעל היסוד ושורש העבודה "וראה אחי
שקר מהפה ,וכמו שכותב רבינו נחמן זיע"א איך ראוי לכוון באמן יהא שמיה רבה ואיך
(ספר המידות ,אמת ,חלק ראשון ל"ו)" :על ידי להשתדל לענות זאת בכח ובכוונה ,ופירש
שקרים אין רפואה אפילו בהרבה רפואות" ,רש"י בכל כוחו היינו בכל כוונתו ,והתוספות
אדם רוצה להתרפא ולא מצליח ,משום שהוא אמרו בכל כוחו ממש ,וכן מבואר בזוהר
מוציא הרבה שקרים מפיו ,וכמו שכותב הקדוש בכח גדול ,ובוודאי שצריך לעורר כל
החינוך (מצוה ע"ד) על מי שמדבר דברי שקר מחשבותיו ויענה בקול גדול" ,לכן אדם ל"ע
"השקר נתעב ונאלח בעיני הכל ,אין דבר מאוס שפגם בעיניים ,צריך לדעת שיש עתה מקטרג
ממנו" .יש לדעת שההגדרה של שקר זה אפילו שהולך להרוס לו את שלום הבית ,מה עליו
אדם שרק משנה בדיבורו ,הלואי ויכול היה לעשות? אדם כבר הולך לתפילה ,אז כשיענה
יהא שמיה רבה ,עליו לצעוק בכל כוחו ,כדי
האדם לומר השבוע לא הוצאתי שקר מפי.
לכן שאדם שמבין היכן הוא מונח ,כמה רעות לבטל את המזיקים שנוצרו מעוונותיו ובכך
הוא מביא על עצמו במידות הרעות שלו ,מיד להינצל מהם ,וכמו שהקב"ה נתן לנו יצר הרע
מתחיל להבין שהוא חייב להתחיל להתפלל נתן לנו גם מתנה גדולה שנקראת 'אמן יהא
להקב"ה על הרוחניות שלו ,כי השם יתברך לא שמיה רבה' ,והאדם מתבקש להתחיל לעבוד
תובע מהאדם כלום ולא מאשים אותו על זה על זה ,לצעוק מכל הלב את 'יהא שמיה רבה',
שהוא נמצא בכל התאוות הללו ,אבל דבר אחד זו ההתמודדות שלנו עם היצר הרע הגדול שיש
השם יתברך רוצה ,והוא התפילה שהיא הרצון לנו בדור הזה ,וכמו שכותב רבי אהרן ראטה
לצאת מכל הדברים הרעים הללו ,הקב"ה רוצה [שומר אמונים] "ודע אחי אהובי שהעונה 'אמן
שנתחיל לבקש ממנו שיוציא אותנו מהתאוות יהא שמיה רבה' בקול תקיף ובקול רם ובכוונת
הלב ,בכח זה מתלבשת שכינת עוזנו ונותנת
שלנו ומההרגלים הרעים שלנו.
כח למלאכי הרחמים של ישראל ,וחוטפים
מדברי החיד"א ,דברים המסוגלים לכפרה –
נשמות מידי הס"מ אשר כבר נגזר עליהם הרג
העונה יהא שמיה רבה בכל כחו ועוד
שבי וביזה" ,נמצא שברגע שאדם עונה 'יהא
על אדם שמעל וחטא כותב רבינו החיד"א שמיה רבה' הוא מציל יהודי שעכשיו נגזר עליו
עה"פ (ויקרא ה ,ט"ו) 'וְ הֵ בִּ יא אֶׁ ת אֲ ָשמ ֹו לַהשם' ,למות באיזה תאונה ואפילו עצמו ח"ו ,כל כך
שיש כמה דברים הרמוזים בפס' זה שבכוחם גדול הכח הזה של 'יהא שמיה רבה'.
לבטל את המזיקים ,והראשון במילה 'אשמו' הדבר השני שאומר רבינו החיד"א שרמוז
הוא האות א' שרומז לאמן יהא שמיה רבה וז"ל במילה 'את אשמו' היא האות השניה ת' שהיא
(ציפורן שמיר קמ"ג) "דברים המסוגלים לכפרה תשובה שאדם מתחרט על כל החטאים שלו,
באפס דמי''ם כעשבי דדברא ..כל העונה אמן והאות השלישית היא ש' שרומזת לשמירת
יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו אפילו היה בו השבת וכו' ממשיך שם החיד"א באורך ,עי"ש.
שמץ מינות מוחלין לו" ,ואמרו בזוהר שצריך
שיזעזע אבריו ,ולענות בקול תדיר ,ומי שרגיל כשאדם מגיע לתורה לשמה הוא זוכה להתפלל
לעשות כן מבושר שנמחלו עוונותיו .הזוהר רק על הרוחניות שלו ,כגון על דברים אלו ולא
הקדוש כותב [פרשת פנחס]" :כל אשר תמצא על הצרכים הגשמיים ,וכמו שכותב המגיד
לעשות בכוחך עשה ,תנינא כל העונה אמן יהא מקוזניץ' (עבודת ישראל ,ליקוטים ,הלכות
שמיה רבה בכל כוחו ,וצריך לענות בכל תפילה ,שו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף י"ג)" :עיקר
ו
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הענין בתפילה לעמוד בלב נשבר על חורבן בחוש שכל מה שהקב"ה עושה איתו זה רק
היכלו [של ה'] ועל פיזור בניו ,ולא נשאר שום טוב ,והוא יודע את זה באופן ברור ומוחשי.
עבודה לה' אלא רק עבודה שבלב זו תפילה
והתפילה ,ביאור נפלא על דברי הרב בליקוטי מוהר"ן
ולהעלות וליחד השכינה עם דודה
תורה ט"ו פסקא ה'
הזאת היא עטיפה ושמלה לכל התפילות' .אנו
למדים מדבריו שאדם צריך להתפלל בעיקר על כל המהלך שביארנו עד כאן מקורו בדברי רבינו
החורבן ,הן של עם ישראל והן האישי שלו ,ועל הקדוש זיע"א ,מבואר בדברי הגמרא [בבא
העוונות הפרטיים שלו שעל ידיהם הוא טימא בתרא עג ]:על מה שאמר רבה בר-בר חנא
את ראשו ,וגרם להחריב את הקדושה הטהורה שראה צפרדע בגודלה של עיר ששמה גרוניא,
שנמצאת בנשמתו ,כמה לשון הרע אנחנו והעיר גרוניא בגודל של ששים בתים ,ובא נחש
עוברים בכל יום ועוד עוונות רבים ,ולכן ובלע את הצפרדע הזאת ,ובא עורב רשע ממין
התפילה צריכה להיות בעיקר רק על רוחניות .נקבה שבלעה את הנחש ,ועלתה וישבה על
האילן .אמר רבה בר-בר חנא על זה כמה גדול
הזוכה להתפלל על רוחניות –
כוחו של האילן שהחזיק עורב שבלע נחש
להשם
עצם התפילה הוא כקרבן וריח ניחוח
שבלע צפרדע בגודל ששים בתים ,ורב פפא בר
חידוש עצום כתוב בשיחות הר"ן שכאשר אדם שמואל אמר על זה (שם בגמרא) "אי לא הואי
זוכה להתפלל על הרוחניות שלו ,אפילו שהוא התם לא הימני" ,כלומר שאם לא היה רואה
לא מצליח לתקן אותה כראוי הוא מביא בכך את זה לא היה מאמין למראה זה.
להקב"ה את השמחה הכי גדולה ,כיון שעיקר מי שקורא את הגמרא הזאת באופן שטחי לא
העבודה של האדם זה בתפילה ואפילו שהוא מבין בכלל מה הגמרא רצתה לומר בסיפור
לא הצליח אלא שוב נפל [כמו שכתוב במשלי הזה ,ולא יודע מה ההתחלה ומה הסוף ,וזה
כ"ד " ֶׁשבַ ע יִּּפוֹל צַ ִּדיק ָ
וָקם"] לאותה עבירה עוד מאמר מסתרי התורה של רבה בר-בר חנא,
הר"ן,
(שיחות
וז"ל
העיקר שיחזיק בתפילה
וזכינו שהשם יתברך ריחם עלינו והביא לנו את
כשרים
אנשים
להיות
י"ב) "אלו הרוצים
רבינו נחמן זיע"א שהסביר לנו מה הסודות
גדולות
מניעות
להם
ויש
וליכנס בעבודת ה',
הטמונים בדברי הגמרא הללו ,ומבאר שצפרדע
מה
וכל
..
לנפשם
עצה
לתת
ואינם יכולים
היא מורכבת מהמילה 'ציפור דעה' [כך מובא
שרוצים לעשות בעבודת ה' קשה להם ,דע שזה בתנא דבי אליהו] וציפור בתורה מרמז על
בעצמו שהם מתיגעים ולהוטים לעשות איזה יראת שמיים ,וכמו שכתוב 'גם ציפור מצאה
עבודה ..אעפ"י אף על פי שאינם יכולים ..זה בית' ,שהציפור היא מידת יראת שמיים ,ולכן
הוא בחינת קרבנות בבחינת כי עליך הורגנו כל הכינוי צפרדע בא לרמז על אדם שעבד על
היום נחשבנו כצאן טבחה".
יראת שמיים והיינו שעשה תשובה בכל יום
יוצא מדבריו הקדושים שעצם העובדה שאדם שזה הציפור ,וזכה להגיע לדעת ,והציפור ההיא
מתייגע ולהוט להתקרב אל השם יתברך ,גדולה כמו גרוניא ,שזה הגרון היינו לימוד
ומתחיל להתפלל על הרוחניות שלו ועל התורה שיוצא מהגרון דרך הפה 'כי חיים הם
המידות הרעות שלו ,ועושה מזה עיקר למוצאיהם' ,היינו שאם על ידי הציפור שהיא
בעבודת השם ובאמת רוצה לשנות ,זוכה בכך היראה זכה אדם להגיע לדעת ,אז הוא זוכה
לאור הגנוז ,פתאום הוא מרגיש שהשם עושה לגרוניא היינו לימוד תורה לשמה ,והגודל של
איתו רק טוב ,הוא מרגיש שהשם ידיד שלו .גרוניא הוא ששים בתים ,מכיוון שהששים
צריך להבין שמי שזוכה לאור הגנוז זוכה בתים רומזים לתפילה ,ומוהר"ן מסביר במהלך
לאמונה מוחשית ,כלומר שהוא ממש מרגיש עמוק איך שהששים בתים רומזים לתפילה
ז
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כיוון שכתוב [שיר השירים] 'שישים המה יתברך ,שהם כקרבן לפני ה' ,וזו היתה מעלתו
מלכות' ,ורש"י כותב שזה נאמר על שישים של דוד המלך ע"ה כמו שנבאר בהמשך.
צאצאים שהיו לאברהם אבינו ע"ה,
ואברהם אחת שאלתי מאת ה' – עיקר התפילה הוא
הוא חסד ,והיינו שהקב"ה נתן לנו חסד
על צרכי הנשמת ועבודת ה' יתברך
שאנחנו יכולים לקרוא לו אדון ומלך ,שהרי אם
אדם יחשוב הוא יבין כמה בזוי זה לכאורה כך מסכם רבי נתן הקדוש את המהלך הקדוש
לקרוא להקב"ה 'מלך' ,שהרי גם מלך סעודיה הזה וז"ל [ליקוטי הלכות /או"ח /ר"ח ה' /אות
ָאדם ִּמ ְתּפַ לֵל
מקבל תואר של 'מלך' ,אם כן שום תואר אינו ד']ִּ " :ע ַקר הַ ְתפִּ לָה הַ ְשל ֵָמה ִּהיא כְ ֶׁש ָ
נִּשמָ ת ֹוְ ..דהַ יְנּו ֶׁשכָל ְתפִּ ילו ָֹתיו
מכובד דיו לקרוא בו להקב"ה ,ואפילו הכי ַרק עַ ל צָ ְרכֵי ְ
הסכים השם יתברך לקרוא לו מלך ,ולכן לאחר לִּזְכוֹת לְ י ְִּרַאת ה' וַ עֲ בו ָֹדת ֹו י ְִּתבָ ַרְך ..וְ זֹאת
כל זה זוכה האדם לתפילה במסירות נפש שזה הַ ְתפִּ לָה ִּהיא ָשוָה ִּעם הַ תו ָֹרה וְ גָבֹּהַ ִּממֶׁ נָה..
לְקיֵם אֶׁ ת הַ תו ָֹרה ..זֶׁה ִּע ַקר
העורב ,ומכיוון שהנחש בולע את העורב ,בא מֵ ַאחַ ר ֶׁש ְמבַ ֵקש ַרק ַ
ְשלֵמּות הַ ְתפִּ לָה ..וְ זֶׁה ִּא ָשה י ְִּרַאת ה' ִּהיא
ללמד שהנחש הוא היצר הרע הרוצה שאדם
ִּת ְתהַ לָל ,לִּ זְכוֹת לְ י ְִּרָאת ֹו י ְִּתבָ ַרְךִּ ,היא ִּת ְתהַ לָל,
יתפלל על התענוגות ,ועל מצבו בעולם הזה.
וְ זֹאת הַ ְתפִּ לָה ִּהיא ָשוָה ִּעם הַ תו ָֹרה וְ גָבֹּהַ
המעניין במה שלימדנו רבינו הקדוש זיע"א
ִּממֶׁ ָנה ..כִּ י ֹלא הַ ִּמ ְד ָרש הּוא הָ ִּע ָקר אֶׁ לָא
בתורה הזאת הוא שהרב קורא לתפילה על הַ מַ עֲ ֶׁשהֶׁ ..שזֶׁהּו ְב ִּחינַת כָל סֵ פֶׁ ר ְת ִּהלִּ ים ֶׁשיָסַ ד
גשמיות כתפילה של נחש ,וקשה ,שלעומת ָדוִּ ד הַ מֶׁ לְֶׁך ,עָ לָיו הַ ָשלוֹםֶׁ ,שכֻל ֹו ְתפִּ לוֹת לִּ זְכוֹת
זאת כתב שבכל זמן אדם צריך להתפלל על כל לְ י ְִּרַאת ָשמַ יִּם וְ לַעֲ בו ָֹדת ֹו י ְִּתבָ ַרְך" ,נמצא שאדם
הדברים הגשמיים שלו ,ולכן למדים מכאן צריך לבכות להקב"ה על רוחניות ,כגון 'השם
שאפילו כשאדם מתפלל על גשמיות הוא צריך תן לי לאהוב את כל עם ישראל ,שאני לא
לבקש שיהיה לו גשמיות בשביל רוחניות ,אראה אף אחד בעין רעה'.
לדוגמא 'השם תן לי בית כדי שאוכל לעסוק
בעבודת ה' בישוב הדעת' ,זה תפילה רוחנית ,אומר דוד המלך (תהילים כ"ז) 'ַאחַ ת ָשַאלְ ִּתי
אבל כשאדם מתפלל על גשמיות בשביל מֵ אֵ ת ה' או ָֹתּה אֲ בַ ֵקש ִּש ְב ִּתי ְבבֵ ית ה' כָל יְמֵ י
התענוגות שלו ,וכגון שמבקש :השם תן לי בית חַ יַי' ,ומה הפשט? הרי דוד היה מלך וצריך היה
ובראש שלו הוא חושב על הנאה מבית מפואר לעסוק בענייני העם? אלא שדוד התפלל
זה תפילה של הסטרא אחרא ,תפילה של להקב"ה שבכל מקום שהוא יהיה תמיד יחשוב
הנחש ,ולכן לאחר הנחש מגיע העורב ,היינו על ה' ויתנהג כמו שהשם יתברך רוצה ,וזה
שהגמרא אומרת שאדם צריך להתאכזר על הבקשה היחידה שלו ,אחת שאלתי ,רק
בניו כעורב ,ובוודאי שאין הכוונה שח"ו אדם בתפילה על רוחניות חפצתי.
יהיה אכזרי על בניו ,אלא הכוונה שהתפילה הפלא יועץ כותב שכל מה שדוד המלך ביקש
שלו תהיה רק על הרוחניות ,ולא ישים מעייניו בספר תהלים זה רק על רוחניות ,וגם מה
בתפילה על 'בני חיי ומזוני' ,אלא רק על שכתוב 'צרי ואויבי' ושדוד מבקש על האויבים
הרוחניות שלו ,לכן כשאדם מתפלל בתפילת שלו ,הכוונה על היצר הרע שלו שזה האויב
העמידה 'רפאנו ה' ונרפא' ,שלא יכוין על כאבי הכי גדול .בחסדי ה' ,בכל יום אנו לומדים
הגב שלו וכד' ,אלא יבקש מהשם 'תרפא לי את אמונה ובטחון ,זכינו ויש לנו שיעור בחובת
הנשמה מהגאוה ומהכעס' וכו' ,זו תפילה של הלבבות ,שיעור באמונה ,אבל לא תמיד זוכים
מסירות נפש ,זו תפילה המזכה את האדם לקיים ,כי לא מתפללים על זה ,צריך לבקש
להגיע לתפילה שלמה על רוחניות וקרבת ה' מהשם על אמונה ,ומשום כך תפילות על
ח
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רוחניות אלו הקרבנות הכי גדולים שאדם זוכה הצדיק ששם שמים היה שגור בפיו תמיד,
להביא להשם יתברך ,ולכן שאדם ח"ו מתמקד נמצא שיש להזכיר את ה' בכל דרך ובכל עת,
יותר בבקשות הגשמיות שלו ,אז ייתכן והשם אבל אלו התפילות הצדדיות ,והתפילה
יתברך יענה לו ,אבל זו לא תפילה שתביא העיקרית היא התפילה על הרוחניות.
אותך לאור הגנוז .לכן אדם צריך לקבל על ברכת מו"ר שליט"א בסוף השיעור" :נתפלל
עצמו להתפלל בעיקר על הרוחניות שלו ,כי שהקב"ה יזכה אותנו לקיים את התורה הזאת
תפילה של גשמיות גם צריך להתפלל אבל זה ונזכה להגיע לאור הגנוז ,אפילו אם נזכה להגיע
לא העיקר ,וכמו שהגמרא אומרת 'ולואי למעט אור הגנוז זה גם טוב ,ברגע שיהיה
שיתפלל אדם כל היום כולו' ,יהודי כל הזמן לאדם את האור הגנוז הוא יזכה להבין
צריך למלמל תפילה להקב"ה ,אפילו לפני ולהרגיש איך שהכל לטובה מבלי שיסבירו לו
שמתניע את הרכב יבקש 'השם תעזור לי וידברו איתו".
להתניע את הרכב ולהגיע מחוז חפצי בשלום',
וכמו שכתוב 'בכל דרכיך דעהו' ,כך היה יוסף

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] קבלת הבזיונות באהבה
סיפר מו"ר שליט"א :התקשרה אלי אשה אחת וסיפרה של"ע היא קיבלה ניוון שרירים,
ומספרת שאיבדה חשק לחיות ,וכך אמרה לי 'הרב אתה צדיק ,אני מתקשרת אליך כדי לעשות
וידוי בפניך ,ואני בולעת כדורים ומתאבדת' .כל מי שהיה איתי ברכב לא הפסיק לבכות רק
מלשמוע את המקרה שלה ,אמרתי לה 'תדעי לך שאם תקבלי על עצמך שלעולם לא תעני
לשום אדם בעולם ,כל מה שיאמרו לך תקבלי באהבה ,בטוח שתתרפאי' ,וביקש הרב מכל
הציבור להתפלל על האשה הזו שהשי"ת ירפאה במהרה וברחמים (לאה לילך בת רחל חנה)

ב] קבלה מהחתם סופר ,החי בשלום עם כולם מובטח לו שיתרפא
סיפר ר' אייל כהן הי"ו שהיה עם הרב בעת שסיפרו לפניו את הסיפור הבא :לפני כחצי שנה
פנו לרב בטלפון זוג הורים עם דמעות בעיניהם ,מצאו לבן שלהם גידול בעין רח"ל ,ושאלו
את הרב מה לעשות כדי שיתרפא? אמר להם מו"ר שליט"א" :יש לנו קבלה מהחתם סופר,
שכותב על הפסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו ,שאם אדם מקבל על עצמו
לחיות בשלום עם כולם מובטח לו שהוא יתרפא" ,המשיך ואמר להם הרב שליט"א" :עכשיו
עליכם לקחת את הרשימות של כל החברים שלכם ,מאז שהייתם בגן ועד עתה ,וכל מי
שאתם זוכרים שרבתם איתו בעבר ,עליכם להתקשר ולעשות איתם שלום ,ועוד דבר [שהיא
קבלה הידועה בקרב תלמידי מורינו הרב שליט"א] לקבל על עצמכם להתפלל בנץ החמה
ולעשות תיקון חצות מידי יום" ,כך קיבלו על עצמם ועשו .מספר ר' אייל כהן" ,לאחר כמה
שבועות מתקשרים ההורים ומספרים שהרופא אומר שאירע כאן נס ובצורה בלתי טבעית
בכלל העין מתחילה להבריא" ,השם יתברך ירפא את כל חולי עמו ישראל בב"א.
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
התודה והברכה
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א

שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא
השם יתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

התודה והברכה

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש
לר' נפתלי ניסים הי"ו
חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג'
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של מו"ר הרב
הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל,
.שליט"א
ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד
דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה זכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של
הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו
בביתו כל הימים אכי"ר

העלון מוקדש
לרפואה שלמה :האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי
נתן אליה בן נטלי ביתיה ,ראובן בן שרה ,ניסים בן סוליקה ,עמרם מסעוד בן לאה ,מרדכי בן
אסתר ,משה בן רחל ,בנימין בן רחל ,נתן בן שושנה ,דוד דודי בן רחל חלי ,יוסף בן יוכבד,
מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,שולמית בת
סמרה ,נילי בת מרים ,שולה בת תמר ,דפנה בת רחל ,ליאורה בת שולמית רג'ינה ,רחל בת
מדלן ,אסתר חיים בת שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת
ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת
חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון בת מלכה,
לינוי אודליה בת נורית
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה,
שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה ,תאיר בת צפורה ,נדב בן אסתר
ולעילוי נשמת :דוד בן עליה ,יצחק בן עליה ,עזיז בן שוקת ,נפתלי בן חבובה ,יהושע בן איז'ה,
אברהם בן מזל ,דניאל בן חסיבה ,סלומון חיים בן קדן ,שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום
ברזני בן חנה ,אלברט דרי בן רחל ,איתי בן זהבה ,ויקטור חיים בן יוסף ושמח ,דוד בן מקנין,
אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,זהבה בת שולמית רג'ינה ,לטיפה בת לולו,
לאה בת שרה דואיב ,לאה בת שרה ,עליזה בת אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים,
אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,אילנה בת אסתר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

י

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

בעזה"י בקרוב ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו

לפרטים נוספים לתרומות וכן להקדשות על גבי הספר

ירון עיני הי"ו052-9695044 :

בחסדי השי"ת וברחמיו על עמו ישראל זוכים אנו
ששיחתו המחזקת של מורנו הרב שליט"א באמונה ובטחון בכל יום שני
התקשרו ועזרו לנו לפרסם בגליון זה את רשימת בתי הכנסת בארץ ובעולם
שישדרו מידי שבוע את שיעוריו של מו"ר בלווין
למסירת מוקדי הלויין התקשרו למזכה הרבים

ר' ירון עיני הי"ו052-9695044:
יא

