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גליון מס' מ' – בראשית התש"פ  -תוכן העניינים
התורה כוללת את כל הטובות שבעולם  -ע"י דיבורים כגחלי אש
כדי לזכות לטוב התורה צריך דיבורים להשי"ת כגחלי אש
מתעלומה יוציא אור – ע"י בכי לה'
ההתלהבות בעת קיום המצוות – חלקי לאלוקים לעולם
ע"י דיבורים כגחלי אש נשרפות הקליפות
ודברת אל הסלע – דיבורים קדושים פותחים את הלב
קרבת אלוקים אצל גדולי ישראל
דמעות רותחות מעיני האדם אל ה' מתקנות פגמים שנוצרו מעוונות האדם
אני מנצח את האש הזאת באש שלי
עוד על קרבת אלוקים של גדולי ישראל
לשפוך תפילתו לפני לימוד התורה
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] בשבח זכות הפצת התורה
ב] לראות את הטוב שבכל אדם
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התורה כוללת את כל הטובות שבעולם  -ע"י דיבורים כגחלי אש
רוצה בעולם יש בתורה .אדם צריך עצה,
רוצה שהשם יתן לו עצה ,ב תורה יש עצה,
התורה תאיר לך את העצה הנכונה ,וזה
יקום ויצליח ,אדם צריך שמחה ,נכנס
לאיזה מר מור ,התורה תתן לך את השמחה
הזו ,אם אתה תקרא נכון אתה תראה
ש התורה תכניס לך שמחה עם הבעיה,
בתורה יש נחמה ו פיוסים' ,לולי תורתך
שעשועי אז אבדתי בעוניי' ,יכולה לפייס
אותך ,לנחם אותך ,להרים אותך למטרה
שלך ,כל קריאה בתורה יכולה לעשות
מהאדם משהו אחר ,אומר האור החיים
הקדוש (עה"פ "ושמחת בכל הטוב ,דברים
כ"ו ,י"א) 'כי התורה כוללת כל הטובות
שבעולם' ,אומר השם 'ושמחת בכל הטוב'
ומה זה בכל הטוב? זה התורה וז"ל
המפורסמת של אור החיים "כמאמרם ז"ל
אין טוב אלא תורה ,שאם היו בני אדם

בליקוטי מוהר"ן (תורה כ' ,אות א') לימדנו
הרב על אופן גילוי ביאורי ופירושי התורה
ע"י נשמות הצדיקים בעולם .כמו שאנחנו
יודעים התורה כוללת כל הטובות
שבעולם ,אדם ש פותח ספר תורה ,ספר
הלכה ,גמרא ,חומש ,ב כל אות שבתורה יש
את כל הטובות שבעולם ,כך אומר האור
החיים הקדוש .בתורה הזאת יש עצות
שנאמר 'עצת ה' היא תקום' ,בתורה יש
רפואות' ,רפואות תהי לשורך ושיקוי
לעצמותיך' ,בתורה הזו יש שמחה 'פיקודי
ה' ישרים משמחי לב' ,בתורה הנפלאה
הזאת יש הכל ,היא כוללת את כל הטובות
שבעולם ,אבל כדי לזכות להוציא את
הנשמה של התורה הזאת ,את הטוב שיש
בתוך התורה הזאת ,זה לא רק ע"י קריאה
בעלמא ,התורה מלאה טוב ,היא אוצר,
'הפוך בה והפוך בה דכולא בה' ,מה שאתה
ב
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מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה,
היו משתגעים ומתלהטים אחריה" ,אם היו
יודעים מה יש בתוך התורה היו משתגעים,
היו משוגעים אחרי התורה ,אם היו אנשים
יודעים היו מזניחים את כל החיים שלהם
רק בשביל להגות עוד קצת בתורה,
נמלטים אחריה" ,ולא ייחשב בעיניהם
מלוא העולם כסף וזהב למאומה" ,לא היינו
צריכים לשכנע אותו 'תשמע תעזוב את
הביזניס ,תעסוק קצת בתורה' ,שאם הוא
היה מרגיש את זה ,גם אם היית ממלא לו
את כל העולם כסף וזהב ואבנים טובות
ומרגליות ,היה בז לזה ,הכל נותנת לי
התורה ,עצות שמחה נחמה ובריאות ,חיים
שמחים ומאושרים " ,כי התורה כוללת כל
הטובות שבעולם" ,זה הכלל.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

אומרים בתפילת חזרה [של ימים נוראים]
' נַחֲ לֵּי ִד ְמ עו ַֹת י מֵּ עַ י ִה ְר ִּת יחּו' ,מתי יורדות
דמעות? כ שאתה מתחמם בפנים ,הלב שלך
מתחמם בפנים ,אתה מתרגש מהשם ,אז
יורדות לך דמעות להקב"ה ,וככתוב אצל
יוסף הצדיק (בראשית מג ,ל) "וַ ְימַ הֵּ ר יוֹסֵּ ף
ָאח יו" ,רש"י הקדוש
כִ י ִנ כְ ְמ רּו ַר חֲ מָ יו אֶׁ ל ִ
כותב מה זה נכמרו? אומר רש"י הקדוש
'נכמרו  -התחממו' ,כשיש חמימות בלב
הוא לא יכול להתאפק' ,וַ ְיבַ קֵּ ש לִ בְ כוֹת
ַו ָי ֹבא הַ חַ ְד ָר ה וַ יֵּבְ ְך ָש מָ ה' ,יוסף כל כך
התחמם בלב מאהבה ומרצון וחשק לחבק
את בנימין ,כשהוא ראה את בנימין אחיו
ָאח יו' ,ומה זה
לכן נאמר ' ִנכְ ְמ רּו ַר חֲ מָ יו אֶׁ ל ִ
אם כן נכמרו רחמים כלפי השם? כאשר
הקב"ה רואה שאתה מתחמם בלב ,כשאדם
מדבר להשם זולגות לו דמעות ,יש לו
התרגשות מהשם ,יש לו חשק להשם ,כך
אומר הרב שזו הדרך היחידה ,אין דרך
אחרת ,אם הוא מצל יח למשוך את
הצפונות ו את היהלומים שיש בתורה ,מה
שמכוסה ו מוסתר ,כמטמונים תחפשנה,
אומר הרב זה כ שאדם מדבר כגחלי אש,
ממש כגחלי אש.

כדי לזכות לטוב התורה צריך דיבורים
להשי"ת כגחלי אש
אך אומר הרב [תורה כ' אות ב'] שכדי
לזכות לכל זה צריך להוציא את זה
מהתורה ,ו יש רק אפשרות אחת לכך,
שאדם מדבר דיבורים קדושים להשם,
דיבורים כגחלי אש ,שאדם מדבר אל השם
בלב בוער' ,ליבי מלהבי אש' מדבר להשם
בחמימות ו בהתלהבות' ,ריבונו של עולם
תאיר את עיניי בתורה ,תראה לי מה יש
בתורה ,למה אני עדיין רחוק ממנה ,למה
אני לא רואה את הטוב של התורה' ,מדבר
דיבורי אש ,כגחלי אש ,אומר הרב " ִמ י
אּורי הַ ּתו ָֹרה צָ ִר יְך
ֶׁש רוֹצֶׁ ה לְ הַ ְמ ִש יְך בֵּ ֵּ
בּורים חַ ִמים
ִמ ְּת ִח לָה לְ הַ ְמ ִש יְך לְ עַ צְ מ ֹו ִד ִ
כְ גַחֲ לֵּי אֵּ ש" ,וזאת אם אדם מדבר אל השם
בבקשות ו בתפילות שלו ,בשיחות שלו אל
השם ,דיבורים כגחלי אש ,איך רואים
שאדם מדבר כגחלי אש? אדם שמדבר בלב
בוער מיד נוזלות לו דמעות ,כך אומר רש"י
הקדוש שכאשר הלב מתחמם ומתרגש
מהשם מיד יורדות לו דמעות ,כמו שאנחנו

מתעלומה יוציא אור – ע"י בכי לה'
כתוב על רבי עקיבא[ ,אבות דרבי נתן פרק
ו' ] שדברים שלא נתגלו למשה רבינו נתגלו
לרבי עקיבא ,והמשנה נוקטת ע"כ פסוק,
אומרת המשנה ' אמר לו רבי טרפון:
עקיבא ,עליך הכתוב אומר (איוב כח) "מבכי
נהרות חבש ותעלומה יוציא אור" ,דברים
המסותרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא
לאורה' ,ו אומר הביאור באבות דרבי נתן,
רבי עקיבא כל כך בכה להשם ,הוא היה בן
ארבעים ו לא ידע לקרוא ,לא היו לו
כשרונות ,לא היתה לו התמדה ,לא היה לו
כלום ,אבל היה לו בכי ,כל הזמן בכה
להשם 'השם אני רוצה שמחה של התורה,
ג
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אני רוצה קרבת השם ,עד אנה השם
תסתיר פניך ממני עד אנה אשית עצות
בנפשי' ,אומר רבי טרפון לרבי עקיבא 'עליך
נאמר מבכי נהרות חבש ותעלומה יוציא
אור' ,שאם אתה רוצה להוציא דברים
עלומים מהתורה ,צריך בכי.
לכן אומר הרב שאם אדם רוצה להגיע
לדברים הנפלאים הללו שיש בתורה,
לשלמות שהתורה נותנת ,ו להסתכלות
נכונה של החיים ,אתה לא תראה אם רק
תקרא את זה  ,אלא (תהילים ל"ט) 'בַ הֲ ִגי ִגי
ִת בְ עַ ר אֵּ ש' ,רק אם אתה תבכה להקב"ה,
תתרגש מ כל מילה בתפילה ,יודע כמה אני
רחוק מהשם ,אז אומר הרב 'וְ הַ ִד יבּור ִנ ְמ ָשְך
ִמ לֵּב הָ עֶׁ לְ יוֹן ' שאדם מדבר כך להקב"ה אז
הלב העליון ,שהם ל"ב נתיבות החכמה,
כמו שאנחנו אומרים [בפיוט בר יוחאי],
ל"ב שבילים של חכמה יש בשמים ,זה הלב
העליון וזו השכינה הקדו שה ,הרי מה כל
הענין של רבי שמעון היה? "אור היקוד הם
יוקדים" ,כולו אש! כולו היה בעירה
להשי"ת ,גחלים! זועק להשם אני רוצה
עוד ו עוד דברים מהתורה הקדושה ,אז
אומר הרב רבי נחמן הקדוש שאדם המדבר
דיבורים כאלה מלב בוער ,אז הוא זוכה
שהלב העליון נגלה אליו ,ומה זה לב
ה עליון ,ל"ב נתיבות החכמה.
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השם אלוקינו מלך העולם' באדישות ,אבל
יכול לומר בהתלהבות הלב .פעם אחת
הלכתי לבקר את הבן שלי בישיבה ,אז
אמרו לי הוא בחדר אוכל ,ירדתי ולא היה
אף אחד בחדר אוכל ,מלבד איזה רב
שבדיוק סיים לאכול ובירך ברכת מזון ,לא
מכיר את הרב הזה ,אבל הוא בירך ברכת
מזון שבחיים שלי לא שמעתי ,הוא היה
לבד בחדר אוכל ,מגיד שיעור שם בישיבה,
כולם כבר סיימו לאכול ארוחת ערב ,אני
ירדתי לראות איפה הבן שלי ,ואני שומע
מישהו מברך ברכת המזון ,באיזו התרגשות
'נודה לך ה' אלוקינו' ,לא יכו לתי לצאת
מהחדר אוכל ,אמרתי לעצמי אני חייב
לשמוע את ברכת המזון הזו ,בחיים שלי
לא שמעתי ברכת המזון כזאת ,איזה ברכת
המזון גחלי אש ,אתה יודע מה אתה מוציא
מברכת המזון כזאת?
אומר רבי נחמן שזו הדרך היחידה למשוך
דברים מהתורה כי "הלא כה דברי כאש",
" ואת דבריו שמעת מתוך האש" ,מה שאתה
שומע מהשם ,ו למה היה כ"כ חשוב לקב"ה
[במתן תורה] אש ו לפידים? הולכים
ל הכנסת ספר תורה ,יש לפידים ,למה
הלפידים האלו? " וההר בוער באש" ,למה
צריך את האש הזו? וכי אנחנו לא יודעים
מי אתה השם? אלא דע לך ,אם אתה רוצה
להוציא משהו מהתורה זה רק באש ,אם
אשה רוצה להוציא מהדלקת נרות שבת
את הברכה של הדלקת נרות שבת ,את
חייבת אש ,בהתלהבות ,בבכי ,יש אחד
שעושה את זה על ידי פעולות חיצוניות,
אבל הלב שלו רותח ,שהיא מדליקה נרות
שבת זולגות לה דמעות ,וכן אדם שעושה
קידוש ,הוא לא עושה קידוש ספונטני כזה,
אלא יורדות לו דמעות בקידוש ,הלב שלו
מתחמם .לא תמיד מצליחים ,אבל כשאדם
מצליח ,תדע לך אתה הוצאת עכשיו

ההתלהבות בעת קיום המצוות – חלקי
לאלוקים לעולם
ממשיך הרב ואומר שזה בחינת 'צּור לְ בָ בִ י
וְ חֶׁ לְ ִקי אֱ ֹל ִק ים לְ ע ֹולָם' ,כך אומר דוד המלך
( תהילים ע"ג)  ,הלב שלי נהיה חלק של
השם ,אז הלב נותן עצות והדרכות ,נותן
רגיעה ,נותן ביטחון ,נותן הכל ,שאדם
לומד את התורה הקדושה ,ומתפלל את
התפילה שלו בגחלי אש ,וזה לא רק
בתפילה ,אלא הברכת המזון ,אדם עושה
ממנה גחלי אש ,יכול לומר 'ברוך אתה
ד
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מהקידוש את כל הדברים הטמונים בו ,וזה
מה שאומר הרב ,להמשיך ביאורי תורה
צריך למשוך על עצמו ביאורים חמים
כגחלי אש ,אחרת אתה לא יכול למשוך
שום דבר מהתורה ,כי התורה גחלי אש.
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בתורה הכל נהיה מהלבָ ' ,כ ְת בֵּ ם עַ ל לּוחַ
לִ בֶׁ ָך' (משלי ג') ,כל התורה כתובה על הלב
שלך ,אומר רבי נחמן ,ואתה צריך להוציא
את זה ע"י שליבך יהיה כגחלי אש.
מישהו הביא לי מאמר של אחד מגדולי
ישראל שכותב על רבי עקיבא שכל מה
שזכה רבי עקיבא כי הוא בכה יותר מכולם,
דעו לכם ,שם הוא אומר שאם הגמרא
לקחה רק את הפסוק הזה [' מבכי נהרות
חבש ותעלומה יוציא אור' ] לומר שמכך גדל
רבי עקיבא ,ש זה לא בגלל שיש התמדה ,או
זכו יות ומידות ,אלא רק מסיבה אחת,
שהוא בכה יותר להקב"ה ,הוא התרגש
יותר מ כולם ,כתוב במדרש שהיה נכנס עם
הבן שלו ללמוד איתו בכיתה א' ,עם בכי,
כל הזמן בכי ,וכל מה שזכה זה רק בכי
מההתרגשות שלו מהשם .לכן אומר הרב
(ב ליקוטי מוהר"ן) ' וְ עַ ל ְי דֵּ י ְּתפִ י ָל ת ֹו ִנ כְ ְמ רּו
ַרחֲ מֵּ י הַ שֵּ ם ִי ְתבָ ַרְך עָ ָל יו' ,שהשם רואה
שלב האדם כך גם לב השם מתחמם עליו,
ו ממילא מוריד חכמות לליבךִ ' ,נפְ ָּתח לֵּב
הָ עֶׁ לְ יוֹן ,כִ י עִ ַק ר הָ ַרחֲ ִמים הּוא בַ לֵּב וְ ִנ ְש פָ ע
בּור ים'.
ִמ לֵּב הָ עֶׁ לְ יוֹן ִד ִ

ע"י דיבורים כגחלי אש נשרפות הקליפות
וכך אומר הרמח"ל ,כמה ש תבער יותר ,כמו
כתוב (עובדיה א') ' וְ הָ יָה בֵּ ית יַעֲ ֹק ב אֵּ ש
ּובֵּ ית יוֹסֵּ ף לֶׁהָ בָ ה ּובֵּ ית עֵּ ָשו לְ ַקש וְ דָ לְ קּו
בָ הֶׁ ם' ,רק על ידי בית יעקב אש אתה
מצליח לשרוף את כל הקליפות של עשו,
כל הקליפות של עשו שסובבות אותנו,
שמפריעות לנו להתקרב להשם ,איך אדם
מצליח לשרוף את אותם קליפות? זה
כש הוא עוסק באש ,בתפילה ,באמן יהא
שמיה רבה ,בברכו ,בעניית אמן ,בברוך הוא
וברוך שמו ,כל דבר הוא עושה אש ,ככל
יכולתו ,גם כפי המצב ו כפי המקום בו הוא
נמצא  ,אבל הוא עושה מה שהוא יכול
כגחלי אש ,וכך אומרים בראש השנה
בחזרה של מוסף ' ה' לִ בִ י ִמלַהֲ בֵּ י אֵּ ש ִר ְש פְ ָך
בו ֵֹּר חַ  ..נַחֲ לֵּי ִד ְמ עו ַֹתי מֵּ עַ י הִ ְר ִּת יחּוַ ,ג חֲ לֵּי
ֹאתי טּוחו ַֹתי הִ ְק ִד יחּו' ,זו הדרך היחידה
חַ ט ַ
אומר הרב כדי לקחת משהו מהתורה .אם
אדם פונה כך להקב"ה אומר הרב שזה הלב
העליון ,כי לב של האדם הוא בחינת סלע,
איך אומר ה' למשה (במדבר כ') 'וְ ִדבַ ְר ֶּׁתם
אֶׁ ל הַ סֶׁ ַל ע לְ עֵּ ינֵּיהֶׁ ם וְ נ ַָתן מֵּ ימָ יו' ,הסלע זה
הלב שלך ,אתה רוצה שהוא יתן לך את
המים העליונ ים האלה ,את המים של
התורה ,אתה צריך לדבר אל הסלע,
דיבורים קדושים ,תרתיח את הלב ,הלב
הזה יהפך להיות מלב אבן ללב בשר ,הוא
יתן לך חכמה ותבונה ,לא צריך אפילו ספר,
הכל יבוא לך מהלב .ל צדיקים בקושי היו
ספרים בבית ,לבבא סאלי היתה איזו
ספריה קטנה ,על החזון איש אומרים שהיה
לו ש"ס וכמה ראשונים ,כי הלב שלו נובע,

ודברת אל הסלע – דיבורים קדושים
פותחים את הלב
הגמרא במגילה אומרת 'מילה בסלע
משתיקותא בתרין' ,דע לך שלומר מילה
לפעמים זה שווה סלע ,אבל אם היית
שותק היית מרויח שני סלעים ,שתיקה
יותר טובה מדיבור ,ו אומר רבי נחמן למה
הגמרא נקטה מילה בסלע? למה לא אמרה
מילה בדינר? למה לא זוז? שכל מה שפותח
את הסלע זה המילה ,זה הדיבור שלך,
המילה נוקשת על הסלע ,אלו הדיבורים
החמים שלך אומר רבי נחמן ,עוד אומר
הרב " וְ סֶׁ לַע הּוא בְ ִח ינַת צּור ,בִ בְ ִחינַת
(הנאמר על משה רבינו) "פָ ַתח צּור וַ יָזּובּו
מָ ִי ם" ,השם רוצה שתדבר אל הסלע,
ה

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

בהתלהבות ותראה איזה מים ייצאו ,וזה
בחינת (תהילים ל"ט) 'חַ ם לִ בִ י בְ ִק ְרבִ י
בַ הֲ ִג י ִג י ִתבְ עַ ר אֵּ ש ִדבַ ְר ִּת י בִ לְ ש ֹו ִנ י' ,כשאני
מוציא הגיגי אש ,חם ליבי בקרבי.
כתוב על בעל התניא כשהיה מתפלל היו
שמים לו כרים וכסתות בחדר התפילה,
שהיה מתפלל בהתלהבות עד שהיה נחבל,
אנחנו לא מבינים מה זה בכלל ,מה הוא לא
יכול להתפלל? מה הוא עושה גלגולים?
אבל זה מה שהיה גם כ שעלי ראה את חנה
ויחשבה לשיכורה ,למה לשיכורה? מה עלי
לא ראה אנשים מתפללים? אלא שעלי
ראה אותה בכזו התלהבות להשם שחשבה
לשיכורה  ,לכן כל מתן תורה כולו היה אש,
ככתוב "השמע עם קול אלוקים מדבר
מתוך האש" ,אתה רוצה קול אלוקים?
אתה צריך מתוך האש" ,ועל הארץ הראך
את אישו הגדולה" "ודבריו שמעת מתוך
האש" כל הזמן אש ,אש ,אש.
וכך כותב רבי נתן בליקוטי הלכות" :כי
עיקר שלימות הלימוד שימשיך לעצמו
דיבורים חמים כגחלי אש" ,יש הרבה
שלומדים אך לא רואים כלום מהתורה,
רואים ח כמות ,דברים יפים ,רואים כל מיני
מהלכים שיש בספרים ,אך הלב מרגיש 'כן
יש פה איזה מהלך יפה ,אבל שום חיסרון
לא התמלא ,הלב שלי נשאר עצוב ,נשארתי
מבולבל' ,ואיך רואים שהלב שלו רותח
כגחלי אש? כשזולגות דמעות מעיניו ,לא
משום ש כואב לו ,אלא הלב שלו רותח
להשם ,ועוד כותב הרב (ליקוטי הלכות)
"והיינו שילמוד עם חמימות והתלהבות
דקדושה וישפוך ליבו כמים לפני השם עד
שימש יך מלב העליון דיבורים חמים כגחלי
אש ועל ידי ממשיך את ביאורי התורה".
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התלהבות ,ו מה יש בנרות חנוכה ,סה"כ
להדליק נר אחד ב עשר שניות ,אבל באיזו
התלהבות ושמחה ובכי מהתרגשות ,מה
יש? אלא שאם אתה רוצה למשוך משהו
מהמצוה אתה חייב 'ליבי כגחלי אש' .זו
הדרך היחידה ואין דרך אחרת.
אומר רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,איך אדם
יודע מתי הוא רואה את השם? כאש
אוכלת ,לפעמים יצר הרע מתגבר על האדם
ו מחליש אותו ,אבל כשיש לו "גחלי אש"
שידע לו שעכשיו הוא רואה את השם,
עכשיו הוא מול השם ,שהלבבות יגידו
סודות הנעלמים ,רואים על האדם האם זה
בא לו מהלב או מהשכל ,זה נקרא שפת
הלב .החפץ חיים הלך פע ם למושל פולין
לדבר איתו על הגזירות ,נכנס אליו ודיבר
באידיש ,המ ושל פולני לא מבין אידיש ,אז
אמרו למושל 'נתרגם לך'? ענה המושל 'לא
צריך הבנתי כל מה שהוא אמר ,הוא לא
דיבר מהלשון הוא דיבר מהלב ,אני מוריד
את המיסים' ,כך גם הקב"ה רוצה שנפנה
אליו ,בהתלהבות ובחשק.

דמעות רותחות מעיני האדם אל ה'
מתקנות פגמים שנוצרו מעוונות האדם
תחטוף מה שאתה יכול לחטוף ,עלמא כבי
הילולא ,לפעמים היצר הרע מחליש אותך,
' בירכתי ברכת מזון יבשה ,מה אעשה
עכשיו ? היום הוא ניצח אותי ,נחלשתי מה
אעשה' ,אבל אם הצלחתי לחטוף משהו
היום ,איזו זכות נפלה בחלקי .רבינו
המהר"ל אומר ש כל טיפת דמע מתקן טיפת
זרע ,כל דמעה א חת שיורדת לך מתקנת
פגם ברית אחד שלך' ,הזורעים בדמעה',
ו מה זה קשור? אומר המהר"ל הקדוש
"מובא ברבינו האר"י ז"ל בשער המצוות כל
פעם שפוגם בברית ,נותן חרב ביד היצר
שהוא חרבו של עשיו הרשע ,ועם החרב
הזה כורת נשמה" ,כל פעם שיהודי פוגם

קרבת אלוקים אצל גדולי ישראל
ראיתי את הרבי מבעלז השם יאריך ימיו
בטוב ,איך הוא מדליק נרות חנוכה ,באיזו
ו
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בברית לוקח מלאך המוות חרב ביד ועולה
לעולם הנשמות ,חותך נשמה ולוקח אותה
אליו ,מי עשה את זה? האדם כשפגם
בברית ,וכך הוא הלך וחתך נשמה מאילן
הנשמות ו לקח אותו אליו ,כך אומר
האריז"ל "ונעשה מזה קליפה גדולה ונוראה
ונהיה ח שכות בכל העולמות ,וכשיורדים
דמעות רותחות מעיניו[ ,שאדם קורא
ברכת מזון ,תה לים מוריד איזה דמעה
להקב"ה] מעלה משם ניצוצין הקדושים
בעל כורחם מהקליפה ,ויש בכח הדמעות
לעלות כמה נשמות יותר של בני אדם
שחטאו ופגמו בזה" .בדמעה יש יותר כח
מהפגם כי התיקון יותר גדול מהק לקול ,לכן
כל פעם שאתה מוריד דמעה אחת אתה
הולך ו סוחב את הנשמה הזו שהוא גנב
בגללך ,ו סוחב איתה עוד נשמות" ,כי כך
הוא הסדר כמובא בשער הגלגולים,
שכשנשמה קדושה עולה מהחיצונים
מתקנאות בה חברותיה הסמוכים לה
ומתגברים עימה ועולים כמה נשמות
חברותיה" ,ועל זה אומר המהר"ל שזה
ההסבר למה נפתחים לו שערי החכמה? כי
אתה מחזיר להקב"ה נשמות וכך נפתח
לאדם הלב ,כגון שיש לו בעיה והוא לא
דואג ,מה שהוא למד על מידת הביטחון
הכל נכנס בו ,הכל זורם לו בלב.
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הונא ,ש המלאך ראה שהוא לא יכול על
יעקב אבינו ,הוא שם את האצבע שלו על
הרצפה וכל הרצפה הפכה לאש ,ענה לו
יעקב אבינו שאינו מפחד מהאש' ,והיה בית
יעקב אש' ,כל הכח שלי זה אש ,אומר ע"ז
הבעש"ט הקדוש ,מה התכוין המדרש
להגיד? אלא ש הסטרא אחרא יש לו
התלהבות ,מצד הטומאה ,התלהבות של
הקליפות ,תראו בכדורגל איך הם מוכנים
ללכת ,באיזה התלהבות אנשים הולכים
לעבירות ,מוכנים להיות לילה שלם ערים
במועדונים ,לא לישון ,ובאיזה התלהבות
הם הולכים ,זו האש של הטומאה ,אומר
יעקב אבינו 'אני מנצח את האש הזאת
באש שלי' ,שאדם בא למצוות 'בגבורות
ישע ימינו' ,בא עם גבורות לעבודת השם,
את כל האש הזאת הוא מכבה" ,וְ הָ יָה בֵּ ית
יַעֲ ֹקב אֵּ ש ּובֵּ ית יוֹסֵּ ף לֶׁהָ בָ ה ּובֵּ ית עֵּ ָשו לְ ַקש
וְ דָ לְ קּו בָ הֶׁ ם" ,זה נכון בכל עבודת השם,
כשאתה מגיע עם חשק והתלהבות ,לא
משנה למה ,אם זה חסד לאחר ,אתה מיד
אומר בא אני א עזור לך ואומר 'לשם יחוד',
על חסד חז"ל אומרים במשנה [מסכת
שמחות] "ומעשה באחד ששכח עומרים
בשדה [יש מצות לקט שכחה ופאה ,שאם
שכחת עומר אסור לך לחזור לקחתו] ,ועלה
לירושלים וזבח זבחים ,והביא תלמידי
חכמים" ,איזו שמחה ,שזו מצוה נדירה
התלויה בשכחת עומר בשדה.
כך כל אדם ,מה שהוא יכול לעשות
בהתלהבות ,והכי קל זה בדיבורים להשם,
בבקשות להשם ,לכן אומר רבי נחמן שיש
עניין ללכת למקום שלא יראו אותו ,כי
אדם מתבייש ליד אנשים ,לא מרגיש נח,
לך למקום שלא מכירים אותך' ,לכה דודי
נצא השדה' ,מה שאתה יכול ,אם יכול אז
ברכב כשהוא לבדו מה טוב ,הכל סגור וגם
חושבים שהוא מדבר בטלפון ,מה שיכול

אני מנצח את האש הזאת באש שלי
עוד אומר רבי נחמן שזו הדרך היחידה 'ומי
שרוצה ליקח איזה בֵּ אּור צָ ִר יְך ל ֹו לִ ַקח
מֵּ הַ לֵּב הַ נַ"ל ,בִ ְת פִ ילָה בְ בַ ָק ָש ה ַכ נַ"ל' ,רק
בתפילות ובקשות כאלו אומר רבי נחמן.
כתוב אצל יעקב אבינו שהוא נלחם עם
המלאך 'ויאבק איש עימו' ,ובהמשך כתוב
'וירא כי לא יכול לו' ,אמר ע"ז רב הונא
במדרש שאמר המלאך ' אני אודיעו עם מי
הוא עוסק ,נטל אצבעו ונתנה בארץ
והתחילה כל הארץ תוססת אש' ,אומר רב
ז
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האדם שיעשה .יש אחד ש יש לו חדר לבדו,
לאחר יש רכב  ,רבי נתן היה עולה לעזרת
ה נשים ובוכה שם ,כל אחד לפי המציאות
של החיים שלו ,אבל דע לך שבלי תפילה
אתה לא יכול למשוך כלום' ,תפילה לאל
חיי'  -החיים שלנו זו התפילה ,לכן כמה
טוב שחזנים עושים לנו שירים,
ההתלהבות הזאת עושה נחת רב ,הצדיק
רבי דב קוק מטבריה אמר 'בבית כנסת
שלכם אתם יכולים להביא משיח רק
מתפילה בלי שיעורי תורה' ,כך אמר הרב
קוק ה צדיק במילים האלה ,זה איש
אלוקים ,כל יום הוא יושב עם אליהו
הנביא ,הוא צם מסעודת מלוה מלכה עד
יום שלישי ,ביום שלישי אוכל צם ושוב עד
שבת ,כל היום עובד את השם ,כל היום
בתפילות ,בקי בכל התורה ,אני קורא את
הספרים שלו אני לא מוצא יד ורגל ,בקי
בכל כתבי האריז"ל ,לא מצליח לאחוז ראש
בספרים שלו ,מאבד את עצמי מהר ,איזה
גאונות בתורה ,ואיזו ענוה ,וכך הוא אמר
'בבית כנסת שלכם בהר חומה אתם יכולים
להביא משיח בלי תורה ,רק בתפילה' ,יש
פה התלהבות בתפילה ,אנחנו צריכים את
זה ,רק את זה השם אל תיקח לנו ,רק את
זה תשאיר לנו ,יש לנו את ההתלהבות
הזאת ו החשק הזה ,את השמחה הזאת
בתפילה ,מי שאין לו זכות השם שולח
אותו ,כך הוא אמ ר במילים האלה ,אדם
מתפלל להשם מרגש מה לב ,לא מהגרון ,לא
מהשכל ,וכמו שאמרנו זו הדרך היחידה
שאפשר למשוך מהתורה הקדושה.
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איך מזככים כסף ומתכות? מרתיחים אותם
באש ,ואז כל הפסולת ו כל הסיגים נופלים,
ואומר הרב שכך כל התאוות הרעות
נופלות" ,ומעשה בבן עזאי שהיה יושב
ודורש והאש מתלהטת סביבו אזלו ואמרו
לרבי עקיבא ,רבינו ב ן עזאי יושב ודורש
והאש מתלהטת סביבו" ,אם לא היה אש
הם לא היו לומדים .האדמו"ר מקאמרנא
אומר שהיו יושבים אצל הבעש"ט היתה
אש מקיפה אותנו ,וכך אמרו לרבי עקיבא
שמעתי שאתה דורש ואש מתלהטת סביבך
שמא חדרי מרכבה אתה לומד ,אמר להם
לא ,הייתי יושב וחורז בדברי תורה
לנב יאים והיו הדברים שמחים וערבים,
ו מההתלהבות הלימוד באה לו אש .החפץ
חיים מספר על רבו רבי נחום מהורדנא,
בספרו מאיר עי ני ישראל "הבחנתי ברבי
רבי נחומקה מהורדנא שבכל לילה בשתים
עשרה הוא נעלם וחוזר אחרי שעה,
והחלטתי ללכת אחריו ,והלכתי אחריו
במרחק ,וראיתי שהולך לבית כנסת המרכזי
מוציא מפתח מכיסו פותח ונכנס[ ,והחפץ
חיים לא יכל להיכנס ולכן למחרת מערבית
התחבא בעזרת נשים] ויהי בחצי הלילה
וליבי מתרגש בקרבי כי שמעתי את
המפתח נכנס בחור ,והנה מו"ר רבי נחום
מהורדנקא ,עומד בפתח ההיכל ונעל
אחריו ,ופסע רבי לעבר בימת העץ ,לאמצע
ה היכל ,עלה במדרגות ,ועמידה זאת היתה
לאחר יומו העמוס עד מאוד ,ותחב הרבי
את ידו לאחד הארגזים בגניזה ,ומשכה
החוצה כשס פר בידו ,והנה פתאום
השתוממתי ,אש ,וראיתי שאינה אש שלנו,
ושתקתי ,וראיתי תורה בנתינתה ,ולא
יכו לתי להירדם עד אור הבוקר".

עוד על קרבת אלוקים של גדולי ישראל
דבר נורא אומר רבי אהרון הגדול מקרלין
"ובעלות הלהב השמימה מפני פחד השם
והדר גאונו ,מדרך הטבע שכל פסולת
המתכ ות מאליהם נופלת' ,כשאתה מתיך
מתכת מה קורה? כל הפסולת שלה נופלת,

לשפוך תפילתו לפני לימוד התורה
צריך כל אדם לדעת ,בפנימיות הלב שלו
זוכה לכל הגנוזות של התורה ,ו כמה שיוכל
ח
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האדם בתפילות בבקשות ,הקול הרם
מעורר את הרגש ,וכך הוא מצליח למשוך
איזה ביאור ,לכן ממשיך רבי נחמן ואומר
" ּובִ ְש בִ יל זֶׁה צָ ִר יְך ָכ ל אֶׁ חָ ד ִמ ְמ פָ ְר ֵּשי
הַ ּתו ָֹרה ..לִ ְש פְך ְּת פִ י ָל ת ֹו לִ פְ נֵּי הַ ֵּשם ִי ְת בָ ַרְך",
לפני שאדם הולך לכתוב משהו על התורה
או ללמו ד תורה ,הוא צריך להתפלל להשם
שיפתח לו את הלב העליון" ,וְ ַאחַ ר ָכְך
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י ְַת ִח יל לְ בָ אֵּ ר כִ י ַאחַ ר ָכְך ִנ פְ ָּתח הַ ּצּור וַ יָזּובּו
מֵּ ימָ יו" ,היינו ביאורי התורה .האר"י
הקדוש אומר ש כמה שאדם בהתלהבות
רבה יותר זה מגיע לעומק יותר גדול בלבו,
אדם מוציא כך יותר לכלוך ו טינופת מהלב,
ו השם יתברך יעזור ,ו צריך להתפלל גם על
זה ,שנזכה תמיד להיות בוערים להקב"ה.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] בשבח זכות הפצת התורה
[מכנס מפיצים שהתקיים ב -כו' אלול התשע"ט] התקשרה אלי אשה לאחר השיעור של
יום רביעי בליקוטי מוהר"ן ו אמרה לי 'תדע לך כבוד הרב ש הצלת לי את החיים' ,שאלתי
אותה מה קרה? אמרה לי 'כבוד הרב תדע לך שאתמול רציתי לשים קץ לחיי והחלטתי
שאני פשוט לא פחות ולא יותר מתאבדת ,ושמעתי את השיעור שלך בליקוטי מוהר"ן
שאתה אומר שצריך לבכות להקב "ה בדיבורים של אש ,וכך הבאת לי מזור לחיים ומצאתי
טעם בחיים שלי' ,אמר ע"כ הרב שליט"א "תראו מה זה הפצת תורה ,לפעמים אתה מדבר
ואתה לא יודע מה זה יכול לעשות ,הפצת דיסק ,או חוברת 'כאייל תערוג' ,הבאת מזור
לנ שמה שתתחזק מזה ובכך הצלת חיים ,לכן כמה צריך להתחזק בענין ההפצה שאומר
רבינו האריז"ל שלעבור את יום הדין זה כאשר הצלחת לחזק איזה מישהו בהרהור תשובה,
זה המעלה של ההפצה - .ע"כ דברי הרב שליט"א.
נ.ב .סיפר ר' מרדכי אוחיון הי"ו [מפיץ חוברות כאייל תערוג] שפנה אליו ר' ירון עיני הי"ו
ור צה להפיץ בקרית אתא ,והנה הוא התחיל ב 300-חוברות ,והיום לרגל הביקוש הוא כבר
מדפיס מידי שבוע יותר מאלפיים חוברות רק באיזור מגוריו לרגל הביקוש הרחב ,והוא
וכל מפיץ אחר מספר איך שאנשים הפכו את החוברת 'כאייל תערוג' לעונג שבת המרכזי
של ממש ,לכן קוראים אנו לכל אחד ואחד ,תתחילו ובהמשך תראו שכבר יתנו לכם
תרומות להגדיל את ההפצה במקום מגוריכם ,וכל זאת בטלפון  ,0529695044ונזכה
לאמונה שלימה ולהפצת האמונה בכל עם ישראל ולביאת גואל צדק בב"א.

ב] לראות את הטוב שבכל אדם
[משיעור הרב ב יום רביעי ד' אלול] מתקשרים אלי ,ולא משנה מי ,כל מיני אנשים ,חרדים,
ו גם רבנים ,אומרים לי 'תראה זה פלוני צריך לצאת נגדו ,ההוא יש בו רע ,וההוא רע',
ואני אומר להם 'למה שאני א ראה את הרע ,בוא ו נראה את הטוב שבכל אחד'.

ט
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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

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האד מו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן
שרה ,נתן אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,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 ,מזל בת רחל ,נעמה
נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי
להצלחת
אוחיון ,מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד
דודו בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,מור מרים בת אביבית,
שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר,
מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה
לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית בת דינז.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן
חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן
סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה ,מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל,
עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל
יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר ,שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה,
יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס
משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים,
אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל,
חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה

י

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

שיעוריו הקרובים של מו"ר
הרב אייל עמרמי שליט"א ברחבי
הארץ
ל' תשרי ()29/10
❖

בית שאן ביה"כ אהבת ישראל
רח אהבת ישראל 4

❖

בת ים ישיבת למען שמו באהבה
רח הרצל 55

❖

כפר סבא ביה"כ סרעודי
רח השופטים  ,1לפרטים 052-6662450

להזמנת הרב
לשיעורים ולכנסים
אליהו1-599-502051 :
שלוחה 5

התקשרו ומסרו לנו מוקדים נוספים
המשדרים את שיעוריו של מו"ר בלווין

ירון עיני052-9695044 :
יא

