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גליון מס' ל"ט – וילך התש"פ  -תוכן העניינים
הלא כה דברי כאש  -חיות לנשמה ע"י התלהבות דקדושא
הזקן בעבודת השם – מגביר את הרחמים
נשמת משיח – ההשגות בתורה של כל ישראל מגיעות דרכה
יגיעת צדיקי הדור התורה סוללת את הדרך לתורה ועבודה השם לכלל ישראל
מיום שנגנז אליהו הלכה ונסתלקה רוח הקודש מן הנביאים
נשמת משיח מסובלת ביסורים למען ישראל
כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני – בשביל שהוא סלל עבור העולם
הלא כה דברי כאש – ההשגות המגיעים לאדם ע"י התלהבות בעבודת השם
הכל מן הגחלת יוצא – כל השגות האדם בעבודת השם הם ע"י התלהבות
אם חלילה נתקרר האדם בעבודת השם מוביל הדבר למחלוקות ומריבות
כאיש אחד בלב אחד – גילוי התורה בעם ישראל לפי גודל הכינוס והאחדות
התורה כגחלי אש – ועל ידי זה מסתתמין טענותיו של השטן
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הלא כה דברי כאש  -חיות לנשמה ע"י התלהבות דקדושא
[כלומר היה בטוח שהוא הולך למות
מההתלהבות שאמר את התורה] וְּ אֵּ צֶׁ ל
יתי זאת בְּ עֵּ ינַי עצֶׁ ם ְּמ ִס ַירת
הַ ּתו ָֹרה הַ ּזאת ָר ִא ִ
נַפְּ ש ֹו ֶׁש ִאי אֶׁ פְּ ָשר לְּ ַשעֵּ ר" ,כך מתאר רבי נתן
את אמירת התורה הזאת.

את התורה הזאת (תורה כ') אמר הרב הקדוש
מברסלב בליל ראש השנה תקס"ה .רבי נתן
מתאר בחיי מוהר"ן באיזו צורה אמר הרב
את התורה הזאת וז"ל (חיי מוהרן י"ד):
"כְּ ֶׁש ִה ְּת ִחיל הַ ּתו ָֹרה ִּת ְּשעָ ה ִּתּקּונִ ין הַ נַ"ל
בְּ ראש הַ ָשנָה בֵּ ין הַ ְּשמָ שוֹת כְּ דַ ְּרכ ֹו ָּת ִמיד ,אֲ נִי
י ַָשבְּ ִּתי סָ מּוְך ְּמאד אֵּ לָיו וְּ ִה ְּס ַּתכַלְּ ִּתי ב ֹו,
יתי ֶׁשָאמַ ר הַ ֵּּתבוֹת ִּת ְּשעָ ה ִּתּקּונִ ין י ִַּק ִירין
וְּ ָר ִא ִ
ִא ְּתמַ ְּס ִרין לְּ ִד ְּקנָא בְּ כחוֹת גְּ דוֹלוֹת ְּמאד ְּמאד
עַ ד ִמּצּוי הַ נֶׁפֶׁ ש[ ,הוא אמר אותה בכזו
התלהבות ממש עד מיצוי כוחות הנפש],
ּובְּ אֵּ ימָ ה וְּ י ְִּרָאה ְּּור ֶׁתת וְּ זִ יעַ אֲ ֶׁשר ִאי אֶׁ פְּ ָשר
לְּ ַשעֵּ ר ,וְּ ָתפַ ס אֶׁ ת זְּ ָקנ ֹו כַמָ ה פְּ עָ ִמים בְּ כחוֹת
גְּ דוֹלוֹת ,וְּ ִאי אֶׁ פְּ ָשר לְּ צַ יֵּר זאת בִ כְּ ָתבּ ,וכְּ בָ ר
ָאמַ ר ֶׁשּקדֶׁ ם ֶׁשהּוא מו ִֹציא ִמפִ יו הַ ֵּּתיבָ ה
הָ ִראש ֹונָה ֶׁשל הַ ּתו ָֹרה נִ ְּדמֶׁ ה ל ֹו ֶׁש ֵּּתצֵּ א נַפְּ ש ֹו,

הזקן בעבודת השם – מגביר את הרחמים
תורה כ' ,תורה שנקראת תשעא תיקונין,
ולמה נקראת כך? 'ספרא דצניעותא' שמובא
בזוהר מביא חמישה פרקים כנגד חמישה
חומשי תורה ,וזה הפנימיות של הזוהר
הקדוש ,שם מובא שכל השלוש עשרה מידות
הרחמים של הקב"ה תלויות מרומזות
ומתוארות בזקנו של האדם .כמו שאנחנו
יודעים האדם נברא בצלם אלוקים ,והנביא
יחזקאל אומר שכשהוא ראה את מעשה
מרכבה אמר (יחזקאל א ,כ"ו) "וְּ עַ ל ְּדמּות
ב
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הַ כִ סֵּ א ְּדמּות כְּ מַ ְּראֵּ ה ָאדָ ם" ,כלומר שמעל
כולם ראה את הקב"ה כביכול בדמות אדם.
כמובן שהקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף,
אבל שהוא מתגלה לנביאים הוא מתגלה
להם בדמות אדם ,וכשהוא מתגלה בדמות
אדם הוא מתגלה באדם מזוקן שבעצם כל
שלוש עשרה מידות הרחמים של הקב"ה
תלויות בזקן ,ובתורה הזאת ,בספרא
דצניעותא ,הזוהר מסביר שמהאוזן עד הפה
זה מידה כזאת ,ומהאוזן השמאלית עד הפה
זה מידה כזאת ,השערות של הזקן תחת
הסנטר זה מידה כזאת ,תחת האף והחוטם
מידה כזאת ,על הלחיים זה מידה כזאת וכו',
כל שלוש עשרה מידות של רחמים נמצאים
בעצם בצורה של הזקן.
לכן רואים אנו עד היום שיש לזקן רושם
בעבודת השם ,בעל התניא כותב בספרו
שאסור לקבל שוחט שנוגע בזקנו ,אצל חב"ד
הם לא אוכלים שחיטה של אף אחד כי אצלם
יש חומרא ששוחט שלא שומר את הזקן,
כלומר רק נוגע בזקן ומסדר אותו ,לא
משחית אותו חלילה ,לא יכול להיות שוחט,
למה? כי מתבטלים ממנו במידה מסוימת
הרחמים של הקב"ה ,ואז ממילא שורה עליו
מידת הדין .הבבא סאלי ע"ה בעצמו לא היה
מוכן להשתתף במנין שיש שם מישהו שנוגע
בזקן בעשרה ,לא היה פוגע באנשים חלילה,
לא היה אומר להם אתה לא יכול להתפלל,
אבל כן היה אומר שהוא רוצה מנין עם
עשרה שלא נוגעים בזקן שלהם ,זה היה דבר
ידוע אצל הבבא סאלי ,הוא לא היה מוכן
שסופר סת"ם ומזוזות יכתוב לו אם אין לו
זקן .אלו דרגות גבוהות מאוד ,זה לא הדרגות
שלנו ,אבל המקובלים מאוד מאוד החזיקו
בזה .הרב קנייבסקי עד היום אומר לאנשים
תגדל זקן  -תקבל ילדים ,תגדל זקן  -תקנה
דירה .זה לא סתם ענין של לגדל זקן ,אלא
כשאדם מגדל זקן הוא שומר על השלוש
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עשרה מידות רחמים אצלו ביותר תוקף
וביותר עוצמה.

נשמת משיח – ההשגות בתורה של כל
ישראל מגיעות דרכה
אם כן מוהר"ן מסביר את כל התשעה
תיקונין המצוים בזקן ,ומסביר את זה כאן
בתורה שלנו ,תורה כ' ,וכותב כך" :דַ ע ֶׁשיֵּש
רּושי
אּורי ּופֵּ ֵּ
נְּ ָשמָ ה בָ ע ֹולָם ֶׁשעַ ל י ָָדּה נ ְִּת ַגלֶׁה בֵּ ֵּ
ִסּורים" ,אנו יודעים
הַ ּתו ָֹרה ,וְּ ִהיא ְּמסֻ בֶׁ לֶׁת בְּ י ִ
שבכל דור יש נשמת משיח ,בכל דור ודור
הקב"ה מעבר את נשמת משיח באחד
מהצדיקים ,ואותו צדיק בעצם מוריד את כל
ביאורי התורה השייכים לאותו דור ,לא
תמיד ידוע מי הוא אותו צדיק ,זה יכול להיות
אדם נעלם ,אבל בכל דור ודור יש נשמה
אחת שהיא בעצם נשמת משיח ,שהזוהר
אומר שזה בעצם נשמת משה רבינו ,נשמת
משיח זה נשמת משה ,גואל הראשון הוא
הגואל האחרון ,ובכל דור כשמגיעה העת הוא
מתגלה ,ואם לא מגיעה אותה העת מחכים
לסבב הבא ,אבל בכל דור ודור נשמת משיח
קיימת ,ואומר הרב שאותה נשמה בעצם
מורידה את כל הביאורים של התורה לאותו
הדור .כלומר שאם יש איזה רב שדורש
ואומר חידושי תורה ,ובאותה עת הוא
מתאים את הבעיות ואת המורכבות שיש
בדור לתורה ,זה הכל מכוחו של אותו צדיק,
בגלל שאותו צדיק הצליח להוריד את זה
מהשמיים ,ואז ממילא זה מתפשט הלאה ,וזו
נשמה שהיא בעצם אחראית על כל ביאורי
התורה הנמצאים באותו דור.

יגיעת צדיקי הדור התורה סוללת את הדרך
לתורה ועבודה השם לכלל ישראל
כך אומר הרב בעצמו בספר המידות" :הצדיק
בדור מתייגע על איזה דבר תורה להשיגו,
ואחר כך בא הדבר לאדם פחות בלי עמל ובלי
יגיעה" ,הצדיק הזה יודע להשיג את רצון
ג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

השם ,מה באמת השם רוצה עכשיו במצב
הנתון ,הרי כל הבעיות וכל המורכבויות
נמצאות בתורה ,התורה היא הרי התכנון של
כל העולם כולו לכל הדורות ,וצריך לדעת
למקד את עצמך ,עכשיו בדור הזה ,מה
העבודה עכשיו? מה הנסיון עכשיו? מה רצון
השם שאני אנהג בכל נושא? אם כן אומר
הרב בספר המידות שאחרי שזה יורד לצדיק
זה מתפשט הלאה לאנשים אחרים בלי עמל
ובלי יגיעה ,וממשיל את זה הרב" ,משל
לחרישות דקלים שלא יכול אדם להיכנס
בתוכה ,וכל מי שנכנס לתוכה היה טועה",
מה עשה פיקח אחד? כיסח ,קרע את הקנים
ונכנס ,וכיסח ונכנס ,לקח איזשהו גרזן או
מגל והתחיל לכרות קנים ,נמצא שהוא עשה
שביל ,ואז כל אחד רואה שיש פה שביל,
בשביל הזה הולכים ,בשביל הזה יוצאים,
אומר הרב שכך הצדיק ,אדם מגיע לתורה
ושואל' ,מה אני אמור לעשות עכשיו על פי
התורה?' ,יש כל כך הרבה סתירות
ומחלוקות ,כל כך הרבה דברים שמצד אחד
התורה אומרת כך ,ומצד אחר התורה אומרת
כך ,מצד אחד רבנים פעם התנהגו כך ,מצד
אחד רבנים פעם התנהגו כך ,ומה נכון
לעכשיו? איך אומרים ,במצב הנתון של
היום ,איך אני צריך להתנהג? אומר הרב שזה
שהצדיק התאמץ להוריד את זה מהשמים,
לאחר מכן זוכים לזה כל עם ישראל ,בלי
יגיעה ,וזה אחד מהיסודות שיהודי תמיד
צריך לדעת ,שאם יש לו איזה איזה השגה או
משהו מהתורה זה בגלל נשמת הצדיק
שבאותו הדור ,שנשמת הצדיק הצליחה
לעבוד או לעמול ולהוריד חידושים לעולם,
כך גם אתה זוכה לקבל חידושים ,גם אתה
זוכה להגיד דברי תורה ,זה אחד מהדברים
שיהודי אסור לו לשכוח ,שזה לא בא ממני,
זה בא מעבודת הצדיקים ,הצדיקים ירדו
ועלו ,התאמצו ושברו את המידות שלהם,
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התאמצו להתקרב להשם ,וזכו לראות את
התורה.

מיום שנגנז אליהו הלכה ונסתלקה רוח
הקודש מן הנביאים
כתוב בתנ"ך (מלכים ב ,פרק ב') שאליהו
הנביא עלה ברכב אש ובסוסי אש לשמים,
וכתוב שם שבאו לאלישע הנביא לפני
שנלקח אליהו במרכבות אש[ ,להבדיל ממש
כמו ספר קומיקס ,סוסי אש ומרכבות אש,
כך היה עם אליהו ,כך הוא עלה לשמים ,כך
כתוב בתנ"ך] ,ובאו אליו שאר הנביאים
לאלישע הנביא ואמרו לו "הֲ יָדַ ְּע ָּת כִ י הַ יוֹם ה'
ֹאשָך?" ,אתה יודע
ֹלקחַ אֶׁ ת אֲ ֹדנֶׁיָך מֵּ עַ ל ר ֶׁ
ֵּ
שהיום הנביא שלנו ,שהוא האדון שלך ,לא
האדון שלנו אלא שלך ,אנחנו כמוהו
בנבואה ,אבל אתה  -הוא הרב שלך ,אתה
יודע שהיום השם לוקח אותו ומעלה אותו
לשמים? ענה להם אלישע" :י ַָד ְּע ִּתי" ,אני
יודע ,ורש"י מדייק ממה שאמרו לו 'הידעת
כי לוקח השם את אדונך' ,אומר רש"י "את
אדונך ולא אדונינו ,מלמד שהיו שקולים
כאליהו" ,הם היו בדרגה של אליהו הנביא,
וכמו שאמרנו ענה להם אלישע כן אני יודע.
לאחר שעלה אליהו לשמים ,כתוב שבאו
ֹאמרּו אֵּ לָיו ִהנֵּה
אליו כל הנביאים האלו" ,וַ י ְּ
נָא יֵּש אֶׁ ת עֲ בָ דֶׁ יָך חֲ ִמ ִשים אֲ נ ִָשים בְּ נֵּי חַ יִל,
יֵּלְּ כּו נָא וִ יבַ ְּקשּו אֶׁ ת אֲ ֹדנֶׁיָך פֶׁ ן נְּ ָשא ֹו רּוחַ ה',
וַ י ְַּשלִ כֵּהּו בְּ ַאחַ ד הֶׁ הָ ִרים א ֹו בְּ ַאחַ ת הַ גֵּיָאיוֹת",
כלומר אמרו לו ,בוא נשלח חמישים אנשים
שילכו לחפש את אליהו ,אולי הוא עשה
איזה נחיתת חירום באיזה עמק או באיזו
גבעה ,אולי השם זרק אותו באיזה הר?
ושואל רש"י "אפשר אמש אמרו לו הידעת כי
היום ה' לוקח את אדוניך ועכשיו נעלם מהם
היכן הוא?" ,איך יכול להיות שאמרו דבר
שטות כזה ,שהקב"ה עשה לו נחיתת חרום,
הרי אלו נביאים? ענה להם אלישעֹ" :לא
ד
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ִת ְּשלָחּו" ,אין צורך ,אך אותם נביאים לא
הפסיקו אלא "וַ יִפְּ צְּ רּו ב ֹו עַ ד בֹש" ,עד שהוא
כבר התבייש ,שכביכול אמרו 'אה ,אתה לא
רוצה שימצאו את אדונך ,כי אתה רוצה
להיות הנביא' ,ויפצירו בו עד בוש ,ואמר
להם שילחו ,ואכן שלחו וכתוב שם "וַ י ְִּשלְּ חּו
חֲ ִמ ִשים ִאיש וְּ ֹלא ְּמצָ אֻ הּו ,וַ יָשֻ בּו אֵּ לָיו",
ויאמר להם אלישע" :הֲ ֹלא ָאמַ ְּר ִּתי אֲ לֵּיכֶׁם ַאל
ֵּּתלֵּכּו" ,וכמו שאמרנו רש"י שואל :איך יכול
להיות שאנשים בדרגה של אליהו הנביא
מתעקשים לחפש אותו ,הרי אתם אמרתם
בעצמכם שהשם לוקח אותו ,איך הגעתם
לכזו הבנה לפתע שאולי הוא נפל באיזה הר?
ועונה רש"י "מלמד שמיום שנגנז אליהו
הלכה ונסתלקה רוח הקודש מן הנביאים",
הם אכן היו בדרגה שלו אבל כל מה שהם
קיבלו זה בגללו ,וברגע שהוא נעלם הם הפכו
לסתם אנשים ,פרשנים ברדיו ,זהו ,אין לכם
שום נבואה ,נסתלקה מהם רוח הקודש.
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שלו' ,כל יהודי שצריך לסבול איזה משהו
המשיח לוקח שליש ,והאבות לוקחים שליש,
ושליש יורד על האדם שנגזר עליו.
כך כתוב בזוהר הקדוש (פרשת ויקהל):
"בגנתא דעדן אית היכלא חדא דאקרי היכלא
דבני מרעין [בגן עדן יש היכל שנקרא ההיכל
של הסובלים] ,משיח עאל בההוא היכלא,
וקארי לכל מרעין וכל כאבין ,כל יסוריהון
דישראל ,דייתון עליה[ ,המשיח רואה מה
הולך לרדת על עם ישראל ומבקש שזה יבוא
עליו] וכולהו אתיין עליה ,ואלמלא דאיהו
אקיל מעלייהו דישראל ונטיל עליה ,לא הוי
בר נש דיכיל למסבל יסוריהון דישראל" ,כל
אדם היה מתמוטט בלי המשיח ,ובגלל זה
המשיח לוקח חלק מהיסורים לפני שמגיעים
על האדם ,לא משנה מה האדם עבר ,עבר
תאונה או ניתוח ,פיטרו אותו מהעבודה ,דע
לך שהמשיח לקח חלק מהיסורים שלך ,ואם
הוא לא היה לוקח חלק מהיסורים שלך לא
היית מצליח להחזיק מעמד ,בני האדם לא
היו מסוגלים לסבול את העונשים של התורה
בלי המשיח ,ואומר הזוהר שכך גם היה רבי
אלעזר בזמן האמוראים שהיה סובל את
היסורים של האנשים באותו דור" ,כגוונא
דא רבי אלעזר בארעא".

נשמת משיח מסובלת ביסורים למען
ישראל
זה היסוד ,יש גדול הדור ,יש צדיק שהוא
בגדר נשמת הדור ,הוא מוריד לכולם ,ברגע
שהוא הולך נסתלק גם מהם ,זה נשמת
המשיח שבכל דור ,הוא מוריד לכולם את כל
הביאורים של התורה את כל הפירושים של
התורה ,ואומר הרב שהנשמה הזאת מסובלת
ביסורים ,הנשמה הזאת כל כולה יסורים,
מלאה סבל ויסורים ,ולמה? כי הזוהר אומר
שנשמת משיח מדוכא מעוונותינו ומחולל
מפשעינו ,ובחבורתו נרפא לנו ,על המשיח
כתוב שהוא נכנס להיכל שנמצאים שם כל
מיני מרעין בישין ,נמצאות שם כל הגזירות
העתידות לרדת על עם ישראל ,והוא מבקש
מהקב"ה 'רגע אתה רוצה להוריד גזירה על
זה ,תן לי חצי מהגזירה שלו ,אתה רוצה
להוריד על יהודי הזה ,תן לי חצי מהגזירה

כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני –
בשביל שהוא סלל עבור העולם
אם כן אומר הרב שאותה נשמה שהיא
ממונה על כל ביאורי התורה היא נשמה
שהיא נשמת משיח ,ויש לה הרבה יסורים,
וכמו שהגמרא אומרת שהמשיח כולו מסובל
ביסורים ובתחבושות ,רבי יהושע בן לוי אמר
שהוא ראה את המשיח ברומי ,כל הזמן
מוריד תחבושות ושם תחבושות ,לפצעים
ולכאבים שיש לו ,וזו נשמת משיח ,אדם
שכולו יסורין ,כולו סבל ,לוקח את כל
היסורים של עם ישראל על עצמו ,והוא
ה
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נשמת משיח שמגלה את כל ביאורי התורה,
והנשמה הזאת בעצם ממונה על כל ידיעת
התורה שבדור ,כל ידע תורני שיש בדור בא
מאותו צינור מאותו נשמה ,כמו שהגמרא
אומרת (תענית כד" ):כל העולם כולו ניזון
בשביל חנינא בני" ,מה זה השביל? אומר
הבעש"ט בשביל שהוא יצר ,במסלול שהוא
יצר ,רבי חנינא שם רגלו באותו שביל וזה
יורד הלאה לכל העולם כולו.
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המוסר שלו רחוצים בדמעות ,ואז ממילא
הוא לא יכול לומר מוסר.
כך אומר הרב [כאן בתורה כ'] שנשמת משיח
"כָל ְּדבָ ֶׁריהָ כְּ גַחֲ לֵּי אֵּ ש" ,כולו התלהבות,
כשהוא לומד או מתפלל כולו ברגש
ובהתלהבות ,אם כן גחלי האש האלו זה
בגדר (שמות כ"ד) 'ּומַ ְּראֵּ ה כְּ בוֹד ה' כְּ אֵּ ש
אֹ ֶׁכלֶׁת בְּ רֹאש הָ הָ ר' ,זה בעצם המראה של
הקב"ה ,אותם גחלי אש זה מה שמצליח
למשוך מהשכינה הקדושה ,ומצליח למשוך
ביאורים על התורה .גם אדם שבעצמו עובד
את ה' בגחלי אש ,כלומר לא בא לתפילה
רדום ,לא לימוד תורה שסתם קורא מהספר,
אלא בהתלהבות ,ממש עם התלהבות הוא
קורא את דברי התורה מהספר ,ההתלהבות
הזו מאירה לו את הנשמה ,ואז הוא מצליח
לקבל מאותה נשמת משיח את החידושים
והביאורים.

הלא כה דברי כאש – ההשגות המגיעים
לאדם ע"י התלהבות בעבודת השם
אך כדי לקבל מאותה נשמה תורה ,אומר הרב
שצריך שיהיה כל דבריו כגחלי אש ,אדם
שעובד את ה' ולומד תורה בצורה של בעירה,
יש לו התלהבות והתרגשות ,בצורה של
מסירות ,התפילה שלו זה בעירה כגחלי אש,
זה כמו גחל אש ,שכולו בוער ,נשמה זה לא
נשמה ישנונית וחולנית ,נשמה מגיעה
לעבודת השם כאשר כולה כגחלי אש ,רבי
נחמן בעצמו כותב על עצמו שהוא לא יכול
לתת דברי מוסר ,למרות שכל הספר שלו
מוסר ,אבל ממש שיעור במוסר הוא לא יכול
לתת ,ושאל אותו רבי נתן למה אתה לא יכול
לתת שיעור במוסר? ענה לו רבי נחמן
[שיחות הר"ן קכ"ד] "ואמר שאינו יכול לומר
דברי מוסר ,כי כל דיבור מוסר שלו הוא
מטובל ומרוחץ בדמעות ,ומחמת זה אינו
יכול לומר מוסר ,ובתחילה היה אצלנו קצת
תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר ,כי לפי
דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאד
מאד כאש בוערת ממש ,אך באמת לא היה
רגיל לומר דברי מוסר בפירוש כדרך
המוכיחים ,אף על פי כן כל דבריו וכל
שיחותיו היו רק מעניין עבודת ה' .וכל דבריו
היה כגחלי אש ממש" ,כלומר מהתרגשות
עצמה שהוא אמור לומר מוסר אמר לו רבי
נחמן שהוא לא יכול לומר מוסר ,שכל דברי

הכל מן הגחלת יוצא – כל השגות האדם
בעבודת השם הם ע"י התלהבות
הרמח"ל כותב בספרו (דרך עץ החיים) "כי
כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה,
השלהבת היא [למעשה] בתוכה כמוסה
וסגורה ,ובהפיח בה [רוח] אז תתפשט
ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת ,ובשלהבת
ההיא נראים כמה מיני גוונים ,מה שלא היה
נראה בתחילה בגחלת ,והכל [למעשה] מן
הגחלת יוצא" ,אדם שקורא את התורה
בהתלהבות ובהתרגשות ,זה בוער ,יוצא לו
מכך כל מיני חידושים וביאורים ,הכל תלוי
בהתלהבות ,אפילו תהילים שאדם קורא כך
זוכה לראות בהם דברים חדשים .יש אדם
שקורא תהילים כביכול זה טקסט חלילה,
אבל יש אדם שקורא את התהילים
בהתלהבות ,כל פסוק מרגש אותו ,כל פסוק
מכניס לו חשק לנשמה ,הוא זוכה לראות
מהפסוק הזה דברים אחרים ,זוכה לראות
ו
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דברים שאנשים אחרים לא רואים ,וזה הכל
תלוי בהתלהבות שלו בעת שהוא קורא את
התהילים ,ההתלהבות שלו בעת לימוד
התורה ,ואומר הרב הנשמה הזאת מצליחה
לקבל רק בזכות ההתלהבות שלה שהיא
כגחלי אש ,וגם מי שרוצה לקבל מאותה
נשמה זה רק על ידי גחלי אש שבוערות בו.

שצריך להתנהג כך וזה אומר כך וכו' ,יש כל
מיני סתירות ומחלוקות בעבודת השם,
וממילא נמצא שחולקים על הצדיקים ,אך
מה השורש ,מהיכן זה מגיע? כשיש חוסר
בהירות בתורה ,ולמה יש חוסר בהירות? כי
לא אמרו את התורה כגחלי אש ,שאם היו
אומרים את התורה כגחלי אש אז היתה
בהירות בתורה ,ואם היתה בהירות בתורה
לא היו מריבות ולא היו מחלוקות.

אומר הרב בהמשך התורה שאם ח"ו נצטנן:
"ּוכְּ ֶׁשהַ נְּ ָשמָ ה הַ ּזאת נוֹפֶׁ לֶׁת ִמבְּ ִחינַת 'הֲ לוֹא כה
ּודבָ ֶׁריהָ
ְּדבָ ִרי כָאֵּ ש' ,וְּ אֵּ ין ְּדבָ ֶׁריהָ כְּ גַחֲ לֵּי אֵּ שְּ ,
נִ ְּצטַ נְּ נִ ין" ,הוא עובד את ה' אבל בצנינות
ובקרירות ,מתפלל בלי התלהבות בעת
התפילה ,אין לו את ההתלהבות של אמירת
אמן ,אין לו את ההתלהבות של השירה ושל
התפילה[ ,תראו את הסליחות ,כולם
מיוסדים בנוי על זמירות ושירים להשם,
למה? להבעיר את האדם ,שיהיה כמה שיותר
בהתלהבות ,כמה שאתה אומר יותר
בהתלהבות כך זה פועל יותר ,כך זה עושה
יותר ,כך זה מגיע לעומקים יותר גדולים
בשכל ,זה מגיע לדרגה יותר גדולה] ,אם כן
אומר הרב כשח"ו דבריה מצטננים "אֲ זַי
אּורי
נִ ְּס ַּתל ֶֶׁׁקתּ ,וכְּ ֶׁשנִ ְּס ַּתל ֶֶׁׁקת אֲ זַי נִ ְּס ַּתלֵּק בֵּ ֵּ
הַ ּת ֹו ָרה הַ נִ ְּמ ֶׁשכֶׁת עַ ל י ָָדּה" ,גם הנשמה עצמה
לא מצליחה למשוך חידושי תורה ,לא
מצליחה למצוא הבנות בתורה.
ממשיך ואומר הרב שכך מגיעות המחלוקות
יקים" ,כי
והמריבות" ,נִ ְּתעו ֵֹּרר ְּמ ִריבָ ה עַ ל הַ ּצַ ִד ִ
עיקר המחלוקת בעולם נעשה על ידי
הסתלקות ביאורי התורה ,כי הביאור הוא
בעצם תירוץ על קושיות שיש להם בתורה,
הרי מדוע ואימתי יוצאים מחלוקות? כשיש
חוסר בהירות ,כשלא מבינים מה כתוב ,זה
אומר כך וזה אומר כך ,זה אומר זו הדרך
הנכונה וזה אומר זו הדרך הנכונה ,זה אומר

כאיש אחד בלב אחד – גילוי התורה בעם
ישראל לפי גודל הכינוס והאחדות

אם חלילה נתקרר האדם בעבודת השם
מוביל הדבר למחלוקות ומריבות

כמו שאנחנו יודעים שככל שיש כינוס
ואחדות בישראל יש גילוי של תורה ,כך
נאמר על עם ישראל במדבר שהיו כאיש אחד
בלב אחד ,מיד אמר הקב"ה הגיעה העת
שאתן להם את תורתי וכך ניתנה התורה בהר
סיני מתוך אחדות ,כמה שיש יותר כינוס
ויותר אחדות ,יש יותר גילוי של תורה ,וכן
הוא להיפך ,כשאין כינוס של תורה ,נמצא
שזה יוצר פירוד ,זה יוצר מחלוקות ומריבות,
והרב מסמיך את כל ההסבר הזה על דברי
הפסוק שכתוב אצל משה רבינו במי מריבת
קדש במדבר צין ,כתוב שם שמתה מרים
והסתלקה הבאר ,והעם ביקשו מים ,וכידוע
משה רבינו היכה בסלע ואמר להם 'שמעו נא
המורים' ,אך מאיפה הכל התחיל? אומר הרב
שכתוב שם בזו הלשון שהם הגיעו לִ "-מ ְּדבַ ר
ִצן" ,ואז "וַ י ֵֶּׁשב הָ עָ ם בְּ ָקדֵּ ש וַ ָּתמָ ת ָשם ִמ ְּריָם",
ומה זה מדבר צין ולמה נקרא כך? זה לא
סתם שמות ,התורה לא נתנה סתם שמות
למדבריות ,מה נוגע אלי עכשיו איך קוראים
למדבר הזה? אלא שנקרא כך על שם מעשה
או פעולה שעם ישראל התנהגו בו ,ועל שם
זה קיבל המדבר את התואר שלו' ,מדבר צין'
שהיו צוננים ,למדו תורה והתפללו אבל
בקרירות ולא בהתלהבות ,לא בגחלי אש,
ואומר הרב " ֶׁשהּוא בְּ ִחינַת ִדבּור ְּמצֻ נָןֶׁ ,ש ָשם
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מֵּ ָתה ִמ ְּריָם" ,ומה זה מרים? מרים מייצגת
את המורים ,את המלמדים ,את הביאורים
של התורה ,בחינת הנשמה הסובלת מרירות
ושיעבוד ועול התורה ,הרי למה נקרא שמה
מרים? על שם המרירות שהיה בעם ישראל
באותו הדור במצרים ,ואומר הרב שזה אותה
נשמה שסובלת מרירות ,ועל ידי שעם
ישראל מצטננים אותה נשמה מסתלקת ,ומה
הכוונה מסתלקת? הביאורים שלה לא
יכולים להתפשט ,ואז כתוב "וַ י ֶָׁרב הָ עָ ם ִעם
משה" ,מה נשתה? התחילו המריבות
ֶׁ
והקטטות ,ומפרשי התורה נקראים מורים
מחמת שמקבלים על ידי הנשמה של מרים,
כמו שכתוב 'ומתלמידי יותר מכולם' ,אם כן
מה הכוונה המורים? שאתם אמורים לקבל
מאותה נשמה ,ולמה אתם לא מקבלים
מאותה נשמה? בגלל מדבר צין ,שנצטננתם
בעבודת השם.
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הלולב .לכן אשה מדליקה נרות שבת עושה
את זה בהתלהבות ,לובשת בגדי שבת ועושה
מזה טקס ,עם שירים וחשק להשם ,אדם
עושה ברית מילה ,שיעשה את זה עם חשק
ושירה להשם ,עם שמחה ,זה כבר משהו אחר
לגמרי ,השפע שאדם מושך כך הוא שפע אחר
לגמרי ,הכל זה גחלי אש ,כל התורה היא
גחלי אש ,כמה שאתה מבעיר יותר את הגחל
כך מתגלה לך בו גוונים רבים יותר ,אורות
גדולים יותר ,נפקא מיניה לאדם ,שכל מצוה
שניגש אליה ,כגון ברכת המזון שיגש אליה
עם התלהבות ובחשק ,יכול לברך ברכת
המזון בלחש ,אבל אם עושה בהתלהבות כמו
שאומר החיד"א בקול רם זה ברכת המזון
אחרת לגמרי ,יש לו חביבות ,וכך אומר רש"י
על השופר בראש השנה ,למה אנחנו עושים
תקיעות מיושב ושוב מעומד? אומר רש"י
שהשטן רואה שעם ישראל תוקעים
בחביבות ,מחבבים את המצוות ותוקעים
שוב ושוב ,ונסתתמין טענותיו ,לא רק לבוא
לשמוע תקיעות וללכת ,אלא מיושב ושוב
מעומד ,לפני מוסף בתוך תפילת מוסף ושוב
אחרי תפילת מוסף ,וכך אפילו השטן
מסתתמים טענותיו ,וכביכול אומר 'מה אני
יכול לבוא ולקטרג עליהם ,מה שאני אגיד,
הקב"ה יאמר תראה איך הם אוהבים את
המצוות' ,כמו שאומרים שהקטיגור נבלע לו
הלשון.
השם יזכנו שיהיו כל לימודי התורה וקיום
המצוות שלנו בהתלהבות דקדושא וכן יהיה
רצון ונאמר אמן.

התורה כגחלי אש – ועל ידי זה מסתתמין
טענותיו של השטן
כל זה בא להראות לנו שכל מה שאדם רוצה
לפעול בעבודת השם חייב לבוא בהתלהבות,
אם אדם אומר קידוש שלא בהתלהבות הוא
לא מושך את אותו שפע שהיה אמור למשוך
אם היה אומרו בהתלהבות ,אותו דבר
כשמנענע את הלולב בהתלהבות ,כך מסופר
על רבי לוי יצחק מברדיטצ'ב ,שהיה מגיע
ללולב בסוכות היה מכניס את הידיים לתוך
הזכוכית מרוב התלהבות ,הלולב שלו היה
מונח אחרי זכוכית ,והיה הרב מכניס את
הידיים ,ולא שם לב שיש זכוכית להחזיק את
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
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
שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה
והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו
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