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  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 חדש דביר אלוןבני חפץ א

 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-4190062 מאיר פרץביתר 
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-3979371 אליעזר גבעת זאב
 054-2133280 רפאל אלוגבעת שמ

 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה
 054-7230035 עומרהרצליה 

 054-5912934 אורן חולון
 052-4624432 נאורחשמונאים 

 050-7990060  יעקב יערים-טלזסטון קרית
 054-2919221 עמית  יבנה

 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  כפר סבא

 052-6440654 יוסף  לוד
 054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור  מעלה אדומים
 054-2639782 דוב  נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין עמנואל

 054-8453014 חדש דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 
 052-5002090 לאהר ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 052-6505466 יוסי עדי רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506  עמרם אונו וקרית רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתערן שור תל נוף )הבסיס(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 רוזנצויג שמרון  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי

 
 

  הארץ דרום
 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 

 053-8819827 שרון  לתאי
 054-5569267 ציון כהן אשדוד

 053-2823666 נדב משה  אשקלון
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 050-8941515 חדש דניאל כהןמים מושב תל
 052-3431711 ףנתנאל יוס קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 
 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 יינים הענ תוכן - נח התש"פ –גליון מס' מ"א 

 ב ע"י ריבוי תפילה והפצרה להשם -הדרך להשגת קרבת אלוקים 

 ג צריך כל אדם להתפלל על נקודת החסד שבו –מגן אברהם 
 ג ע"י צעקה אל השם מצילנו מיצר הרע –וירא ה' עת עניינו 

 ד ע"י תפילה להשם מתבטל מהמצוות חלקו של הס"מ –ו סמדר וכרמינ
 ה ריצוי ופיוס להשם כאדם המדבר לרעהו
 ו תפילות הן בגדר מעליות בעבודת השם

 ו זה המפציר בתפילה על חזרתו בתשובה –הבא להטהר מסייעין בידו 
 ז להפציר באריכות לפני השם יתברך על ענייני עבודת השם –אנא השם 

 ח כח אמירת תהילים -ויהי ה' למשען לי 
 ח גם ריבוי שיחות באמונה לא יעזור ללא תפילה –בחצרות אלוקינו יפריחו 

 ט סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ט א[ להתפלל אל השם בענייני עבודת השם
 ט ב[ קרבת אלוקים ע"י צעקות להשם יתברך

 ט ג[ סיפורים על מורנו הרב בענייני תפילה
 

 ע"י ריבוי תפילה והפצרה להשם -הדרך להשגת קרבת אלוקים 

תורה  ן"טי מוהרפ"י ליקו]עכמו שהסברנו 
פ שנאמר עה"רש"י את דברי  ,ב[-כ' אות א

נתחמם ש ",נכמרו רחמיו"ביוסף הצדיק 
שאדם בוכה כן הוא כשויבקש לבכות, ליבו 

להקב"ה שיאיר עיניו במאור תורתו אז הוא 
זוכה לגלות את כל האוצרות שיש בתורה, 
הוא זוכה לראות את השמחה שיש בתורה, 

שו שלא א רואה שדברים שנעפתאום הו
מעציבים אותו, הוא מגלה את כרצונו לא 

העצות של התורה, הוא מגלה את 
לולי תורתך "תורה, שבהשעשועים 

את כל ש, "שעשועי אז אבדתי בעוניי
האוצרות והסודות של התורה אפשר 

שאדם פונה להשם בהתלהבות, כרק לגלות 
בתפילות, בשיחות בינו לבין קונו שבאים 

ה יכול האדם מימות הלב שלו, רק ככמח
ת כל האוצרות שיש בתורה, להוציא א

ואז בלימוד הכל נשאר בתוך התורה, אחרת 
נוגע רק בכמה דברים יפים בתורה, האדם 

את האוצרות של התורה,  הלייאבל לא ג
לגלות את האוצרות צריך שזה יבוא 
מחמימות הלב בתפילות, ובאמת כותב רבי 

]של עיקר עבודתו " י'(: שבחי הר"ן)נתן 
אשר על ידה זכה למה שזכה מורנו הרב[ 

היה רק ריבוי התפלות והתחנות והבקשות 
והרצויים והפיוסים שהיה רגיל מאד 

כל מה ש ,"להתפלל ולהתחנן לפניו יתברך
הליקוטי מוהר"ן זה  בעל שזכה הצדיק הזה

לא מתעניות ולא מסיגופים ולא מלימוד 
התורה, ולא שאר מצוות קדושות שיש לנו, 

תפילות ותחינות  יע"כל הזמן אלא 
 כגון ובקשות ופיוסים, לפייס את השם,

'השם למה אני עדיין בן אדם עצוב למה 
אני לא שמח, למה קורים לי דברים בחיים 
שמעכירים לי את המצב רוח, למה אתה לא 
מסיר ממני את היגון והאנחה, מה אני לא 
בן שלך השם, מה אתה לא רוצה שאני 

'כבר שביא  עבוד אותך', זה נקרא פיוסים,א
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 ,כשבוי המתחנן לאדונו[] דמתחנן למאריה'
כוס  ורוצה איזובשבי שנמצא אדם משל ל
ריה ימתחנן לפקידה בעדם שלאאו מים, 

בקשה אל תתני לי 'בלתת לו דוח, שרוצה 
תראי אני צריך את  ,יש לי ילדיםדוח, 

אדם , איך 'תרחמי עלי ,המרפסת הזאת
מתחנן אדם יה, איך רימתחנן לפקיד בע

תראה 'המזוודה, את  מכס שישחררפקיד ל
כך אדם צריך לדבר  ',תרחם עלי תעזור לי

פיוסים, ותחנונים, ריצויים בעם הקב"ה, 
אני רב בבית, למה 'ריבונו של עולם למה 

אני לא עוזר בבית',  ,עדיין אני מתקוטט
כל מה שזכה רבינו הקדוש שאומר רבי נתן 

להשם 'למה היה מתפלל כל הזמן משום ש
, למה אין לי אהבת ישראל ,ן לי חסדאי

 ? 'למה אני דן לכף חובה, למה אני מעיר

צריך כל אדם להתפלל על  –ם מגן אברה
 שבו ד החסנקודת 

לו יהיו לפחות שלא  ,לא עוזר בביתשאדם 
שלא יתן ביקורות, אתה לא עוזר,  ,השגות

אתה לא עושה כלום, אבל אתה עוד מעיר, 
עוד מבקר, אתה עוד נותן הערות, איפה 
היהדות שלך, איפה אברהם אבינו בלב 

השם תגן על הנקודה  ,רהם'ן אב'מג שלך,
של אברהם אבינו שלא תיקח לי אותה, 

חסד, המהר"ל אומר עמוד האברהם אבינו 
שאנחנו אומרים 'ברוך אתה ה' מגן כ

אברהם' אנחנו צריכים לכוין 'השם יש 
 ,אותהשמור לי  ,נקודה של אברהם אבינו

 ,שהנקודה של אברהם אבינו לא תברח לי
 טרמפ, א לוקחלשאדם  ,שזה החסד'
' והוא אתה נוסע לירושלים?אומרים לו '

צריך לומר  ,יש לי סידורים' ,'לא עונה
ריבונו של עולם למה אני כזה רע? מה '

מפריע לי שהוא יושב באוטו? הוא לא 
מדבר, הוא לא עושה כלום, הוא יושב 

 כיווןמישהו נוסע לשיודע אדם , 'מאחורה
למה אתה לא  ,כל בוקר ועבודה שלה

', ?אתה רוצה לצאת איתי' ,אליו מתקשר

הבאת את הילדים שלך והלכת או ש
אני  ,אל תבוא'לשכן שלו שיאמר מהמעון 

השם ללומר צריך  ',ביא את הילדים שלךא
אוהב אדם כש ',?אני לא אוהב חסדלמה '

'חסד חפצתי' אני  ,משהו הוא מחפש אותו
אומר רבי כך התעייף לכבוד מישהו, לרוצה 
היה הקדוש רבינו נחמן כל מה שזכה שנתן, 
בקשות ריבוי תפילות ותחינות, ברק 

ריצויים ופיוסים, שהיה רגיל מאוד להתחנן 
לפניו יתברך, והיה מרצה ומפייס את השם 
יתברך בתפילות ובקשות שיזכהו לקרבו 
לעבודתו יתברך, היה כל הזמן מתחנן 
להשם 'למה אתה לא מקרב אותי אליך? 

זה מה שהיה  ,נתינה'ואהבה למה אין לי 
מי שלא צועק להשם לא  .מןהז כל עושה

אומר רבינו שזה מה יכול להתקרב להשם, 
ה  ּוִמי'' אות ב'( כ)תורה נחמן  רֹוצֶׁ שֶׁ

י ַהּתֹוָרה אּורֵּ ָצִריְך ִמְּתִחָלה , ְלַהְמִשיְך בֵּ
ש ְלַהְמִשיְך ְלַעְצמוֹ  י אֵּ  ,'ִדבּוִרים ַחִמים ְכַגֲחלֵּ

כל היום משם שכל מה שזכה רבי נחמן ש
היה מדבר להשם, 'ריבונו של עולם למה 

למה אני רב  ,אתה לא מקרב אותי אליך
אשתי בעין רעה, למה אני רואה את  בבית,

למה אני מקנא, ריבונו של עולם למה אני 
הצליח יותר עסק ופתח שמישהו מקנא 

שהבת של כממני, למה נהיה לי רע בלב 
למה אני ' ,ה התחתנה והבת שלי לא'נהשכ

אדם כזה? למה אני עדיין נפגע שלא 
מכבדים אותי? למה אני מחפש כבוד? מה 

השם? מה אליך ותי אתה לא רוצה לקרב א
עד אנה תסתיר פניך ממני, ? אני לא בן שלך

 ,עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי
? לבמהות את העצבלי מסיר לא למה אתה 

  .'אותהלהוציא רק אתה יכול 

צעקה אל השם ע"י  –וירא ה' עת עניינו 
 מצילנו מיצר הרע

ַוִנְצַעק עה"פ "אור החיים הקדוש אומר כך 
ל  ינּוקֵּ ֱאֹלה' אֶׁ נּו ה' ַוִיְשַמע  ,י ֲאֹבתֵּ ת ֹקלֵּ אֶׁ

ת ָעְני נּויֵּ ַוַיְרא אֶׁ ת ַלֲחצֵּ נּו ְואֶׁ ת ֲעָמלֵּ  "נּו ְואֶׁ
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העוני הוא אפיסת כח " )דברים כ"ו ז'(
שאין כח בנו יצר הרע[  כנגד]הלוחם 

אומר  ,"המספיק להלחם בו לגרשו ממנו
אף אחד בעולם לא שור החיים הקדוש א

יכול לנצח את היצר הרע, אף אחד, אם 
אתה לא תבכה להשם אתה לא יכול לנצח 
אותו, אין ליהודי כח לנצח את היצר הרע, 
אין לך את הכלים, זה כמו שלמדינת ישראל 

לחסל את עזה, או היכולת אין את הכלים 
יכול  אין לך את הכלים האלה, אתה לא

ה עזה, גם פה אתבלפתור את הבעיה לבדך 
לא יכול לפתור את הבעיה של היצר הרע 

אין לך את הכלים האלה, אלא מה? ש
ל ה'" נּו ַוַיְרא , ַוִנְצַעק אֶׁ ת ֹקלֵּ ַוִיְשַמע ה' אֶׁ

נּו ת ָעְנייֵּ אה שאתה לא יכול אז והוא ר ,'אֶׁ
נּו 'אז הוא יציל אותך,   ,'ִמִמְצַרִיםה' ַויֹוִצאֵּ

לא יכול, לבדך הוא יוציא אותך, אבל אתה 
לך תפילין  וללת שיהיאתה לא התפ אם

ה ותקיים את המצוה כמו טהורות בקדוש
שצריך ולא בכית על זה, אתה לא מניח 
תפילין בקדושה, אם אתה לא התפללת 
לשמור שבת ובכית להשם, אתה לא תוכל 
לנצח את היצר הרע בשבת, הוא מנצח 

אתה  ,כועסודואג תהיה אותך בשבת, אתה 
לא ז אתה אועצוב, תהיה קפיד, אתה ת

אם אתה בכית אבל שומר שבת, באמת 
מנוחה  ,םתן לי לשמור שבת הש'להשם 

אז הקב"ה ישמע  ,מה שאתה רוצה בה'של
 .יציל אותך מהיצר הרעואותך 

 תפילה להשםע"י  –וכרמינו סמדר 
 ל הס"מחלקו שמהמצוות טל מתב

רּוְכָרמֵּ 'ה"פ עאומר הבא"ח  )שיר ' ינּו ְסָמַדַֽ
 ,המצוות שלנואלו הכרמים (, השירים ב'

הרע  ריצ ,דר-ס"מכלומר , הם בגדר סמדרו
 דר שם, השבת שלנו סטרא אחרא, התפילין

שלנו סטרא אחרא, כי אנחנו מסיחים את 
, סזניביה מהתפילין, חושבים על הדעת
אסור להסיח דעת כולם יודעים שאבל 

אתה לא תבכה להשם אך אם מהתפילין, 

מלאות בס"מ,  יהיויתברך המצוות שלך 
אתה לא יכול לנצח את היצר הרע בשום 

ת מצוה, אומר אור החיים הקדוש ' ַוַיְרא אֶׁ
נּו  אפיסת כח הלוחם כנגד היצה''ר" - 'ָעְנייֵּ

פיק להלחם בו לגרשו שאין כח בנו המס
הלחץ הוא הדחק שדוחק היצר את ו ,וממנ

אני 'אדם אומר  ,"האדם לחטוא בעל כרחו
לא רוצה לחטוא, והוא מכריח אותי 

עושה זה שריב והוא לחטוא, אני לא רוצה ל
תרצה או לא ם אוככה , 'בכח את המריבה

ל ה''וזה תרצה אתה במריבה,  .. ַוִנְצַעק אֶׁ
נּו ת ָעְנייֵּ נּו ַוַיְרא אֶׁ ת ֹקלֵּ כך  ,'ַוִיְשַמע ה' אֶׁ

כל מה שזכה רבי נחמן זה ש ,אומר רבי נתן
א בוכה מי של. רק מתפילות ופיוסים

מתחנן  ,להשם כל יום וצועק להשם
להקב"ה 'השם תראה איזה מידות יש לי, 

ריבונו של עולם  ,איזה הנהגות יש לי
לא השתנתי  ,אשתימעיר לעשרים שנה אני 

שתנה ריבונו של אעשרים שנה, מתי אני 
אתה אחרת מתחנן להשם, , כל הזמן 'םעול

 הגמתנלא ראה דתי אבל אתה בכלל ית
יש לך את כל ההופעה של אדם  ,בהתאם

למה 'רחוק מהשם יתברך,  דתי אבל אתה
אני דואג על העולם הזה? למה אין לי 

מה אין לי שמחה תדירית? למה אמונה? ל
למה אני כזה השם? למה יש לי מצבי רוח? 

ין בך שאתה להאמ יתאין לי שמחה תמיד
יטיב מנהל את העולם בטוב, ואתה טוב ומ

, 'לכל, ואתה דואג רק לטוב לבני האדם
עמך בית ו' ,וסיםתפילות ופיצריך זה לו

, אין לנו שום 'ןתחנוניבל בצלותין וישרא
אם לא תתחנן, תחנונים, ודבר, רק תפילות 

, אתה תקיים מצוות על זה לא תתפללו
אומר זה מה שס"מ, יהיו מלאות אבל הם 

ֱחזּו ָלנּו שּוָעִלים שּוָעִלים ְקַטִנים "בא"ח, ה אֶׁ
ינּו ְסָמַדר ְמַחְבִלים ְכָרִמים , כרמים "ּוְכָרמֵּ

מצוות, כרם היה לשלמה, אבל הכל אלו 
דר אצלך דר, -סמדר, מה זה סמדר? זה ס"מ

ס"מ, הוא מעיר אותך בבוקר לתפילה 'קום 
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כל המצוות אתה את לתפילה' למה? כי 
הוא שמח שאתה עושה ומעביר אליו, 

  .להשם ללתפצריך להמצוות, לכן אדם 

 רעהולהמדבר אדם כריצוי ופיוס להשם 
והיה מרצה ומפיס אותו יתברך ומבקש "

ומתחנן לפניו יתברך בכמה וכמה מיני 
טענות ואמתלאות שראוי לו יתברך 

)שבחי  אומר רבי נתןכך  ,"שיקרבו לעבודתו
לקב"ה רואה אותו אומר  , הייתיהרן י'(

'השם תקרב אותי אליך למה שתשאיר 
וכה להשם הוא אותי כך', אם הוא לא היה ב

היה כמו עוד רב, עוד תלמיד חכם, עוד 
וא בכה והתחנן וביקש לל שהרק בגואברך, 

הבעש"ט הקדוש  .זכה למה שזכה ועוד ועוד
שמונים ך בכה במשכותב שמשה רבינו 

בכה להקב"ה עד להשם, שמונים שנה שנה 
'השם אני שנגלה אליו השם, היה אומר 

ִני ָנא להכיר אותך, ורוצה להאמין בך  ַהְראֵּ
ָך ת ְכֹבדֶׁ שהובא ]כמו רבי עקיבא וכן  ,'אֶׁ

 . עודרות להשםבכה נהבגליון הקודם[ 
היה וכותב רבי נתן על רבינו הקדוש: "

מטמין עצמו על גבי בית אביו תחת הגג, 
צה של קנים ישהיה שם כמו חדר במח

ושם היה  ,תבן ומספוא שמחזיקין שם
לים והיה יומר תהמטמין עצמו והיה א

צועק בלחש להשם יתברך שיזכהו לקרבו 
רק כך אדם זוכה להתקרב  ,"אליו יתברך

להשם להתנתק מהיצר הרע, להיות איש 
ם, להיות איש מאמין, להיות שמח בחיי

  .איש אוהב את ישראל

פעם האם אי מה השם רוצה מהאדם? 
, ודאי שלא ?ממישהוחכמה השם ביקש 

לעולם לא ביקש שכל, "ת יאדם השמאף 
ה שכל יהיה לאדם, כמלא עניין את השם 

אלא הפוך 'אחד המרבה ואחד הממעיט 
הוא העיקר  ,והעיקר שיכוין ליבו לשמים'

לשם שמיים, שאתה עושה את הכל  ,הלב
בי נתן שכך היה רבי נחמן: אומר רעוד 

עיקר היה מה שהיה מתפלל מעצמו, "ה

בו לפני יינו מה שהיה רגיל לדבר מלידה
, שהיה מתפלל וטוען לפני השם יתברך

השם יתברך בכמה וכמה מיני טענות 
בו יר מדעתו ומלנות ובקשות שאמיותח

זה כלומר ש ,"שיזכהו השם יתברך לעבודתו
אלא , ותכוהער לים והתפילותיחוץ מהתה

הוא היה מדבר אל השם כדבר איש אל 
ותי? רוצה לקרב אהשם אתה לא 'הו, רע

כך כל אדם  ',שתנה?אאתה לא רוצה שאני 
למה הילדים שלי צריכים ' ,צריך לעשות

אבא בא  ,אבא רע ,אבא עצבני ,לחשוב עלי
לבית כולם בורחים לחדרים, למה השם? 

טוב אבא ש ,שיהיה לי שם טובתעזור לי 
אשה אחת  .בא לבית, כולם באים לסלון

בית כל בעלי נכנס לברגע שאמרה לי: הרב 
מהפחד שלהם,  ים בורחים לחדריםהילד

זה  ,רחם, 'השם מה אני אדם מפחידיהשם 
מה שהילדים שלי חושבים עלי? שאני אדם 
מפחיד? שאני אדם רע? איך נהיה לי שם 

 ,'טוב שם משמן טוב'שהרי רע כזה השם? 
וזהו העיקר מה ועוד כותב רבי נתן "

שהועיל לו לזכות למה שזכה, כך שמענו 
אומר רבי נתן, אדם  ,"רושימפיו הקדוש בפ

כה להקיף את כל זשבגיל שלושים ושבע ש
זה דבר שלא נתפס בשכל,  ,התורה כולה

מיות התורה, קבלה, יזוהר, פנהתיקוני 
חושן כל הפשיטא שאת  !סודות, הכל

הוא ידע, כל מה ושאר חלקי התורה שפט מ
שהרבנים שלנו יודעים זה פשוט שהכל היה 

פוסקים, זה צף וגמרא ונח אצלו בכיס, מ
למעלה, איך אומרים זה המים הרדודים, 

עמקות כל  ,התורהמיות יפנגם לא שא
מי שרואה את  ו.בכיסת מונחהיתה התורה 

הספרים שלו, בתוך תיקוני הזוהר הוא 
עושה דיוקים, מי יכול בכלל לדעת מה זה 
תיקוני הזוהר בדורות שלנו? איך אדם בגיל 

זכה נחמן מברסלב[  ישלושים ושבע ]רב
למה שזכה? גם אם אדם ישב כל היום 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  ו השבועית של מו"רשיחת
 כאייל תערוג 

 

 ו  

מהבוקר עד הערב שלושים ושבע שנה לא 
  .יגיע לזה

 תפילות הן בגדר מעליות בעבודת השם
זה תפילות הכל מתפילות, שודאי לא א

מעליות, אדם בעלה אותך ימעליות, השם 
לא יכול לנצח את היצר הרע של כעס, אתה 

אתה תישאר תמיד  ,לא יכול אין לך סיכוי
טנטים שתעשה, ל הפלך כ ורכעסן, לא יעז

אולי זה , לךיעזרו כל הדרשות שתשמע לא 
ישכנע אותך לבכות להשם, זה רק רק 

ישכנע אותך להפסיק לבכות להשם על 
ולהתחיל לבכות על רוחניות,  גשמיות

הדרשות ישכנעו אותך להתחיל לבכות 
אתה לא תשתנה, אם ללא זה להשם, אבל 

קנא רופ'תשתנה, לא תבכה להשם לא 
, כל ישועה של 'בדמעיין ל תליאדישרא

  .ו להשםיהודי תלויה בדמעות של

 ,אחד]מלשין[ רבי נתן מספר שהיה מוסר 
הוא שכשרבי נחמן בא לבקר בארץ ישראל 

 ]שרחה ישם פ ההיה בעיר טבריה, והי
נותן למוסר הזה כל חפצו, כי היה שחשוב[ 

הוא היה מגלה לו על עם ישראל, ועשה 
, ובא יהודי היהוהוא  ,אותו לפקיד שלו

אני 'אמר וילים יאותו פקיד לעיר עם ח
, 'תן לכם פקודותא ,תכםענה אאעכשיו 

העיר והיו יושבי ותיכף ומיד ברחו כל 
, וגם רבינו הטבריבכיות גדולות בכל העיר 

ז"ל רצה לברוח, אך לא יכל מחמת 
חולשתו, אז הוא אמר אני יפעל בכיוון 

ו ודיבר עימאל המוסר רבינו אחר, ובא 
מוסר הכניע את עצמו מאוד רה, והדברי תו

תחת רגלי רבינו ז"ל, אמר לו כמה דברי 
וענה לו אותו  ,כמה דברי חכמהותורה 
: מהיום אתה הרב שלי, מהיום אתה מוסר

הגורו שלי, מה שאתה אומר אני עושה, 
והיה מכניע את עצמו מאוד תחתיו, ואומר 
רבי נתן שתקצר היריעה מלספר איזה 

ד חכמה נפלאה נאה דיבר עימו רבינו ע
שהמוסר נתבטל כנגדו, וציוה לאיש שהיה 

ליד רבינו שיעשה כרוז שיחזרו כל 
רבי נחמן אני לא הבורחים, אמר: בזכותך 

עשה להם יותר צרות, ואז אמר לו רבינו: א
בזאת תדע שחזרת בתשובה ואין בך גאות, 

לים לפני בני הנעורים יאם תאמר תה
בבכיה גדולה, תדע שחזרת בתשובה 

לים יוהתחיל מיד לומר תהמה, וכך היה של
בבכיה גדולה ודמעתו על לחייו, אמר לו 

  .מהאתה חזרת בתשובה שלשבכך 

המפציר זה  –בידו הבא להטהר מסייעין 
 חזרתו בתשובהעל בתפילה 

קציה לדעת ימה האינד ,אומר רבי נחמן לכן
זה באמת רוצה את השם?  האדםאם 

שאדם בוכה להשם באמת, קורא תהלים כ
 .ובוכה להשם 'השם כמה אני רחוק ממך'

ין הבא ליטהר מסייע'י'( ברכות )על הגמרא 
כל "המהרש"א הקדוש כותב על זה  בידו'

המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה 
 "בידו ןייעיהמס וצה ליטהרהרבככל הרי זה 

שאתה מבקש כיטהר? הבא לאדם איך 
אני חוטא, תרחם  ,מהשם, תרחם עלי השם

נקרא מורד בך, זה יודע שאני עלי השם אני 
שאדם כזה מסייעין בידו, להבא ליטהר, 

 מבין את המצב שלו, 'השם אני לא יכול
יכול לעזור רק אתה  ,לנצח את היצר הרע

 הוא בוכה להקב"ה 'ריבונו של ,לי השם'
זה נקרא הבא ליטהר,  ,עולם תעזור לי'

ואעפ"י שאמרינן "ממשיך המהרש"א שם 
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אלא 
זה שאנחנו מתפללים והחזירנו בתשובה 

כלומר אני לא יכול לקבל  ,"מה לפניךשל
יראת שמיים בלי שאני מבקש ממך השם 

כלומר תלוי  תברך, זה מה שבידיים שליי
 לבקש ממך יראת שמיים ,בי

'( )דברים יעה"פ אומר רבינו הקדוש  כך
ל ָמה " ִעָמְך ִכי קֶׁ ֱאֹלה' ְוַעָּתה ִיְשָראֵּ ל מֵּ יָך ֹשאֵּ

ת  אומר רבינו  ",יָךקֶׁ ֱאֹלה' ִאם ְלִיְרָאה אֶׁ
הקדוש מה זה ליראה? אשה יראת ה' היא 

תפילה, מה אני מבקש  וזיראה  ,תתהלל
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תתפלל על יראת שמיים, ש? אומר ה' ממך
לי לאהוב  רבש"ע תן'תבקש יראת שמיים, 

ן לי לראות אותם בעין את הבריות, ת
טובה, תן לי לדון את כולם בכף זכות, אל 
תתן לי לדון אף אחד לכף חובה, תן לי 
לראות רק את הטוב השם, לא לראות שום 

בקשות של  אלו, 'רע באף יהודי רבש"ע
יש לך את הבקשות האלה אני אם  ,יהודי

וזה מה שאומר תן לך את זה אומר השם, א
י תורה וך ביאוראי אפשר למשמן, שרבי נח

שם בדיבורים חמים אם אדם לא פונה לה
רק כך השם מקרב בדיבורים מרגשים, 

 .אותך אליו, רק כך אדם מתקרב להשם
אבל אם אדם חושב שהוא קרוב להשם, 

אולי חושב שהוא הוא הוא לא בכה להשם 
רחוק , אלא הוא לאאבל הוא קרוב להשם, 

מקיים וממנו, נדמה לך שאתה לומד תורה 
  .ס"משייך לחלקו של הזה אבל , ותמצו

השם להפציר באריכות לפני  –אנא השם 
 על ענייני עבודת השםיתברך 

בי )מביאו ראומר רבי אלימלך מליז'ענסק 
וכבר "( , זרע קודש, כי תבאץינפתלי מרופש

 על כן, שביקש כבר רחמים, אמר אנא השם
שצריך לצווח ונשמע קולו ביריחו, פירוש 

זמן רב עד שישמע באריכות אנא השם 
קולו לפניו ית' להיות לריח ניחוח לפניו 

 ,"אבל לא בימים מועטים יתברך כביכול
הנה השם לא מסיר ואדם אומר התפללתי 

 ?חצי שנההתפללת? כמה ממני את הכעס, 
, במשך שנים להתפללאתה צריך נה? ש

שמונה עשרה 'האמרי אמת מגור אומר 
שנים בכיתי להשם שיתן לי עין טובה 

שמונה עשרה שנה כל  ,'בסוף נתן ליו
בוכה להשם 'השם תן לי עין היה תפילה 

טובה תן לי לראות רק את הטוב של 
וזה מה  ,היהודי לא לראות את הרע'

הכהן הגדול היה ש ,רבי אלימלךשאומר 
בעבודת בית המקדש, 'אנא השם'  אומר

יריחו היתה זמן והיה נשמע קולו עד יריחו, 

לאדם כדי לומר זה ומרוחק מבית המקדש, 
 ,תמשיךלכך אריכות, צריך התפללת? 
קבל יראת שמיים, תאתה , תתפלל עוד

שאתה מבקש מהשם גם אם לא קיבלת כ
אתה ואני ביקשתי השם 'יצאת ידי חובה, 

, וכל הזמן חוזר 'ליתתן ומה תחליט מתי 
את זה' 'ותן ו ,ומבקש 'השם תן לי את זה

גל  ,, פתח ליבנו, האר עינינויצר טובבנו 
בתורה, יש דברים קוסמיים יש  ,י'יעינ

  .נהיה לך נס ,נהיה לך פלא ,פלאות

הבן שלו עשה תאונת דרכים  ,יהודי אחד
שילם להם  ,עשרה רבניםולקח קשה, הלך 

אמן יהא שמיה עד הושענא רבה כל 'כסף, 
בן שלי, כל אמן יהא לרפואת הה שלכם רב

יהיה שמיה רבה בקול שאתם אומרים 
 ניסיםוזה מחולל בן שלי, לרפואת ה

, הרופאים לא מאמינים מה זה ונפלאות
 ,אנוש? פתאום הוא יכול ללכתפצוע היה 

אדם צריך רק לקום, יש פלאות בתורה, 
לראות אותם, בן אדם אחר מה היה עושה 

אבל צדקות, ר זה עבונותן כמובן  ,הולך
זה 'גל ילד הזה? לעכשיו יעזור זה מה כ

אני רוצה לראות  ,ואביטה נפלאות' יעיני
את הפלאות שבתורה שלך השם, נפלאות 

אם אדם לא יבכה להקב"ה ופלאות, -נ'זה 
יזכה בוכה להשם האדם . לא יהיה לו את זה

הבריאות ואת החיות ואת העומק לראות 
חים, אדם את הצמוהפרחים , את הנפלאות

עומד מלמעלה רואה רק מה שיש למעלה, ש
צריך כל הזמן ואבל אדם שבוכה להשם, 

לא סתם זוכה למה שאומר הרב, לבכות, 
כל ב ,אך לצעוק אל השם''אומר רבינו 

בברכת המזון תצעק  ,לך הזדמנות שיש
היה פה  ,להשם 'תראה השם איזה לב יש לי

לא  ,לא השארתי לאף אחדהרבה אוכל, 
לי איזה השם תרחם ע, ריחמתי על אף אחד

, כל הזמן תתחנן להשם 'תקרב 'תן אניותאו
רבי וכמו שאמר  ,אותי לעבודתך השם'

תאמר לא ש ,אלימלך "ולא בימים מועטים"
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כל שתמשיך, אלא  'התפללתיכבר טוב '
הטענה של הקב"ה ליהודי למה לא 

היית מבקש  ,על זהת צרוהפהתפללת 
  .עזרה

 הילים אמירת ת חכ -ויהי ה' למשען לי 
)שיחות הרב רבי נחמן הקדוש  אומרעוד 

הר"ן סימן צח( אמירת תהלים מעלה גדולה 
שאדם כ ,ו"כאילו אמרם דוד המלך בעצמ

הקב"ה אל  לים ומתחיל לדברילוקח תה
שעל תשובה, בגדול לים זה עיקר ימהתה

ר '"ג( )שמואל ב, כנאמר המלך דוד  בֶׁ ְנֻאם ַהגֶׁ
זה עולם התשובה,  ,עולה זעל  ,'לֻהַקם עָ 

ע"י היינו שדוד המלך הרים את התשובה 
מהשם על היצר שם הוא מבקש  יםליתהה

הכתובים הרע, שכל האויבים והצרות 
ניים, לכן האויבים הרוחאלו  ליםיבספר תה

ראש השנה קוראים תהלים פעמיים כמנין ב
תשובה, מבקש גדול בשזה עיקר  ,'כפר'

אני רוצה לחזור  ,מהשם 'השם תשנה אותי
אותי משהו אני רוצה שתעשה  ,בתשובה

)שיחות הר"ן חמן רבינו נעוד אומר  ,אחר'
גל מאד והוא מס []ואמירת התהילים"שם( 

לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על 
לים יהשם יתברך, שעל ידי אמירת תה

יושיעו ה', והבטחון הוא בחינת משענת 
טה כן הוא נשען יכמו שהאדם נשען על המ

בוטח שיושיעו ה' כמו שאמר על הבטחון ש
ועל כן  ,ויהי ה' למשען לי (דוד )תהלים יח

שאם כלומר  ,"על ידי זה נתרפא החולה
לים כל פרק יבתהבאמת אדם היה מאמין 

היה אומר על חולה, היה צריך שים ליתה
את החולה עוד הפעם, תראה ללכת למדוד 

, תראה קרה לו איזה ירד לו קצת החום
 לים עוזר לחולה,ישינוי קטן, כל פרק תה

רק לבכות להקב"ה, כל מי שזכה עלינו לכן 
שהוא בכה מפני רק זה להתקרב להשם 

וצעק להשם, אף אחד לא התקרב להשם 
הלוחם כנגד  חאפיסת כ'כי , מתוך שכלו

ם לנצח את , אין שום כח בעול'היצר הרע
 היצר הרע.

יבוי גם ר –ו יפריחו בחצרות אלוקינ
 שיחות באמונה לא יעזור ללא תפילה

היה ציבור  ,שיעור בבני ברקכשמסרתי 
גמרתי את השיעור כשכולם אברכים,  ,גדול

יתה בשיעור, שהגשה אלי אשה אחת ינ
מהדברים  ,, דיברתי אמונהמסכנהודיקה צ

על כך  ,שאני אומר לכם כל הזמן
שהאדמו"ר מקאמרנא אומר שאין שום 

מהנאצל העליון ועד  ,תנועה בעולם הזה
לשול הקטן שבים, שלא מעורב בו הש

אלופו של עולם, אין עשב מתנדנד בעולם 
 שרווהקב"ה, שמעו השתכנעו משזה לא 

אשה אותה ה יצאתי מהשיעור באכש, כולם
אמרה: הרב אני חייבת לשאול אותך ו

שאלה, מה השאלה? עשיתי בר מצוה לילד 
שלי וחמתי הגיעה לבר מצוה והיא לא 

ועל כך מלובשים יפה הילדים איך אמרה לי 
מה 'אמרה לי: אלא יפה, היתה בר מצוה שה

מאיפה  לא טובות,ממש זה העוגיות האלה, 
אני יכולה לסלוח לה? האם , 'הבאת אותם

 ,ן שיעור שלם על אמונהנות אנירבותי, 
שאם אין תנועה בעולם שלא הקב"ה, ש

משהו זה הקב"ה, כולם מישהו אומר לך 
ה: את השתכנעו וכולם הרימו יד, אמרתי ל

: אמרתי להלי: כן, ה וענתהיית בשיעור? 
אמונה, על עכשיו, הכל מה אני צעקתי על 

הקב"ה רצה שחמתך תצער אותך, במקום 
הקב"ה שתשברי שם רגל בבר מצוה, אז 

תבוא חמתך תגיד לך מה זה שאמר הוא ש
ועוד , אז תודי להקב"ה, ות האלהיהעוג

אני נתתי שעה  ,אמרתי לה: אני מאוכזב
 את היית בשיעור, אומרת לי ,שיעורחצי ו

בית יצאתי מברגע ש: הרב אותה אשה
  .כנסת שכחתי את השיעורה

אדם יכול  ,'בחצרות אלוקינו יפריחו'
שלמות ללמוד אמונה לדבר מערכות 

סיון נוב, מבית הכנסתבאמונה, הוא יוצא 
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אין אמונה, אדם צריך להגיד שוב הכי קטן 
איפה אני'  ,להקב"ה: 'רבש"ע תראה מי אני

 היאנכון אז  ,היא לא התפללה על אמונה
אין לה בנושא אמונה אבל שמעה שיעור 

אמונה, 'בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת 
היה לך תאם לא תבקש אמונה לא  ,לו'

אמונה, גם משה רבינו ע"ה אם לא היה 
 מבקש אמונה לא היה מקבל אמונה,

אז מלפניך אמונתך ו, תבקש 'ובבקש'
תן לך אמונה, אומר אלו עכשיו אני ,הודעת 

הקב"ה אומר אני רוצה לתת לך שהמדרש 
תבקש אמונה, אדם צריך כל יום אבל 

ריב להתפלל להשם 'השם אל תתן לי ל
בבית, שים שלום, תברך אותי שיהיה לי 

 אם .'עם כולם בשלוםהיה אשאני  ,שלום
לא ואם אדם יבקש מהשם הוא יקבל, 

זכנו והשם ייבקש מהשם לא יקבל, 
להרבות בתפילה ותחינות מלפניו שיזכנו 

 לעבדו בלבב שלם.

 

 !סיפורי חיזוק מרתקים – שליט"א הרב מורנו של משולחנו

 ענייני עבודת השםבלהתפלל אל השם  [א
אף פעם בעלי ו ,שתים עשרה שנהנשואה אומרת לי 'אני ואשה לשלום בית גיעה אלי ה

ב תפלל לומד תורה, בא מהנץ הוא חייהוא מ ,הלביש איתי ילדים בבוקרעזר לי ללא 
, אדם צריך להתפלל להשם 'איזה אדם רע אני שתים עשרה 'הולכתולישון ואני עובדת 

 .'שנה אף פעם לא הלבשתי ילדים איפה החסד? השם אין לי חסד

 להשם יתברךקים ע"י צעקות אלוקרבת  [ב
הוא אמר לי על רב אחר 'תדע לך זה הרב הזה ויום אחד דיברתי עם איזה רב גדול אחד, 

לי 'למדתי ואותו רב עונה שאלתי אותו: למה?  ,יק ממנו'אל תחז ,דולהוא לא רב כזה ג
איתו בישיבה, שהיינו לומדים בישיבה כל הזמן היה עומד על הגגות וצועק השם תקרב 

השם תקרב כל הזמן היה עולה על הגגות וצועק אלא לומד ואותי אליך, לא היה יושב 
 הוא פי אלף ממך הרב הזה.לעצמי בלב שלי אומר ]אומר מורנו הרב[ ואני  ,אותי אליך'

 סיפורים על מורנו הרב בענייני תפילה [ג
מהמערכת: שיעורו של הרב שליט"א בחוברת זו מדברת על תפילה ובכיה להשם לכן 

 ראינו להביא בזה כמה סיפורים על הרב שליט"א לחזק אותנו שילך התלמיד בדרך רבו:

ר' נחום נמיר הי"ו לשליט"א עמד להתחיל בבניה של התלמוד תורה הוא פנה כשמו"ר [ 1
ממנו שממש לפני שיתחילו ביסודות יקרא לו למקום של  יה וביקששהיה אחראי על הבני

נו הרב הגיע למקום ומספר ר' נחום הקמת התלמוד תורה, והנה כך הוא עשה, מור
מניח אותה ופורץ בכזה בכי  ,שפתאום הוא רואה את הרב לוקח את היציקה הראשונה

שם בשביל שהשבחיים שלו הוא לא ראה, הוא אומר שהרב מילא את העפר בדמעות 
 תלמידים יראי השם כן ירבו. 300-יצליח דרכו והיום ב"ה מעל הטבע למעלה מ

 [ל]חסדי שמואבביה"כ שלו [ פעם סיפרו לרב שליט"א: על ההתלהבות שיש בתפילות 2
שזה דבר שהוא למעלה מהטבע, אז הרב נאנח ואמר: אם הייתם יודעים כמה דמעות בלי 

   מבינים. סוף שפכתי ואני שופך על המקום הקדוש הזה הייתם
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו ליוןג
 ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 ל עמרמי שליט"ארבינו איי
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 גר ברכה והצלחה נו בזאת לשבא
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי ' ומפזר גליונות

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 

שפע לבנים זכרים יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת וב
הפצת  לם שזיכוי הרבילעבודתו יתברך וזכות 

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

ת ועריכת ומרצו בכתיבאשר לא חוסך מזמנו 
 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

 דיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישריםלהג
ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים ומבורכים 

 אכי"ר
 

 עלון מוקדשה
 אנה שליט"רבי שלום ארוש בן ימ הרב הצדיק של ה שלמה לרפואעלון מוקדש ה

 

בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  מו"ר יאשיהו יוסף פינטוהאד לרפואת
ראובן בן , ניסים בן סוליקהם מסעוד בן לאה, רטונה, עמרמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פו

רחל בת מדלן, , בן בן שרהראו, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה נתן אליה בן נטלי ביתיה, ,שרה
יפה חיה בת  ,ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגשרה בת לולו, ב, אסתר חיים בת שרה

, אנג'ל גילה בת זוהרהרחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, ה בת מזל, חנה, מרסל בת דיאמנטה, לא
מזל בת רחל, נעמה , וי אודליה בת נוריתלינ, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלאבת חביבה, 

 בת חנה, שלי רחל בת מזלנעמי 
 

 רבים מרדכיאורן בן שולמית, מזכה ה ,ם ניסים הי"ולה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברה להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית שרון בן רבקהאוחיון, מיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

דוד לזיווג הגון,  איר בן ציפורהאלעזר מ, ניסים בן מריםיפורה, נדב בן אסתר, ופרנסה טובה, תאיר בן צ
, מרים בת אביביתמור , שובהישראל בן דניאלה שרה חזרה בת, בן מזל אלרועי יצחק, דודו בן רחל חלי

, אילנה בת אסתר, ה לזיווג הגוןלאה בת ציפור, שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון
 רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  לילך בת רוחמה, יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתםל בת אסתר, מז

 .אילנית בת דינז, שילת בת מזל, ר דוד מלכהאבי ואסתי וב ,ן מרסל וגיטל בת סיגליתציון ב, לזרע קודש
 

, יח בן פרטונהאברהם מצלשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
פתלי בן , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נחיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

שחר רפאל בן  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה בן עליה, עליה, דוד , יצחק בןעזיז בן שוקת חבובה,
 ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,ן ש'רונהאברהם ב, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,יצחק בן עליזה ,סימה

 , וידלונתן שמעון בן אליס, ילוףרבי דוד מח ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,משה זנזורי בן מנטנה ,עמוס בן רחל
, שלמה בן לאה ,שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, ימין יחזקאל הלוי בן אסתרבנבן רחל, יפרח 

מוריס , אליהו לוגסי בן אסתר, חביב לוגסי בן אסתר, בן אבנריצחק , מאיר בן צ׳חלה, יצחק בן ציפורה
ים, שרה בת פאני, רחל אפרת בת מר, בן אסתרמרדכי אליהו  ,יוסף לוגסי בן אסתר, משה בן אסתר

ז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהת אביגיל, זוהרה בת שרה, אסתר ב
 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהי, אסתר גואטה בת מארי, בת פלוריןרחל , מזל בת רבקה, ת לאהחנה ב

 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  ו השבועית של מו"רשיחת
 כאייל תערוג 

 

 יא  

; 

 

  אהבת ישראלביה"כ  בית שאן❖
 4אהבת ישראל רח 

 ישיבת למען שמו באהבה יםבת ❖
 55רח הרצל 

 ביה"כ סרעודיכפר סבא ❖
 052-6662450 , לפרטים1השופטים רח 

 

 מוקדים נוספים  סרו לנוהתקשרו ומ
 בלווין ו של מו"ר ישיעוראת המשדרים 

 052-9695044 ירון עיני:
 

 

 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
רחבי ב  שליט"א  אייל עמרמי הרב

 הארץ

 (05/11)ז' חשוון 
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  1-599-502051אליהו: 
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