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גליון מס' מ"ו – ויצא התש"פ  -תוכן העניינים
להגיע לביאורי התורה  -ע"י שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים
הואיל משה באר את התורה הזאת – לקחת את ביאורי התורה וסגולותיה
אשה יראת השם היא תתהלל – זו התפילה להשם יתברך
הכל נמשך לאדם ע"י שעושין מתורה תפילה ומשם כל ההשפעות
יש אשת חייל שכל עשירות של בעלה ממנה – זו תפילה של תורה
הקהל את העדה – לפי רוב האנשים בשיעור ובתפילה כן יותר קדושתו
מקבלים גזירותיך בשמחה – אם עיני שכל לך היה לך לחפש מי שיצערוך
לשבור את העצבות ולהמשיך את השמחה בעולם בכל נסיון
אין רע יורד מלמעלה והכל טוב – וזהו עיקר האמונה והבטחון
למי השם נושא עוון? למי שעובר על פשע ,שפשעו כנגדו והוא מעביר פשעיהם
שלא יזכור האדם טובו וצדקתו בשעת תפילתו להשם יתברך
מי שדוחק את השעה ,השעה דוחקתו – מעלת מי שמקבל רצון השם
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] קווה אל השם ,חזק ויאמץ לבך ,ושוב קווה אל השם
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להגיע לביאורי התורה  -ע"י שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים
שכל מי שיצעק ' אני רוצה את לוי יצחק בן
שרה ' הוא יסייע לו בשמים ,ומעיד על
עצמו הרב 'מימי לא חשבתי מחשבה רעה
על יהודי' ,כך הוא כתב ,מסופר שאפילו
כשראה פעם אחת יהודי ב תשעה באב
אוכל מיד אמר לו הרב 'אתה בטח חולה?',
אותו יהודי ענה לו' :לא אני לא חולה' ,מיד
אמר רבי לוי יצחק 'השם תראה מה זה
יהודי ,אפילו כשהם אוכלים בתשעה באב,
הם אמיתיים ,לא משקרים ,איזה יהודים
טובים יש לך' ,מעולם הוא לא חשב
מחשבה רעה על איזה יהודי ,אז הוא יכל
להבטיח את ההבטחה הזו ,בוודאי
שלעולם לא חשב על אשתו מחשבה רעה,
ולא על הילדים שלו ,וכך הוא אומר ' ,נתנו
לי זכות בשמים שמי שאני מייצג אותו אני
מציל אותו' .אנחנו סומכים על הצדיקים,

[שיעור זה נמסר בליל כ"ה תשרי ,יום
ההילולא של סניגורם של ישראל ,רבי לוי
יצחק מברדיטשוב בן שרה זיע"א ,ועל כך
אמר הרב] ,רבי לוי יצחק אמר אני אוציא
את כולם מחבל התלייה ,כך הוא אמר ,את
כל היהודים ,את כל מי שיצעק בשמים אני
רוצה את רבי לוי יצחק בן שרה שיהיה
הסנגור שלי בשמים ,אם ישאלו אותך
בשמים ' מי אתה רוצה שיגן עליך וייצג
אותך?' ,להבדיל כמו פה בבית משפט ,בא
השופט ושואל אותך 'האם יש לך סניגור?',
אם אתה אומר לו 'לא' ,מיד ישאל אותך
'אתה רוצה מהסנגוריה הציבורית?' ,ואתה
עונה לו' :לא אלה מתלמדים' ,כך גם
בשמים כשישאלו אותך 'מה אתה רוצה?',
אתה צריך לענות 'אני רוצה את לוי יצחק
בן שרה' ,כך תצעק בשמים ,כך אמר הרב,
ב
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על מי אנחנו סומכים? רק על הצדיקים
שאנחנו לומדים מתורתם והולכים בדרכם,
משתדלים לעשות את מה שהם אומרים,
אהבנו אותם ,הצדיקים שומרים עלינו ,הם
מגנים עלינו.
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שאנחנו אומרים 'נחלי דמעותי מעי
הרתיחו' ,יורדות לו דמעות מרוב שהוא
מתרגש מהשם ,מתרגש מזה שהוא מדבר
עם השם ,שופך שיחתו לפני השם כמו
שמביא רבי נחמן את הפסוק (תהילים ל"ז)
" חַ ם לִ ִבי ְּב ִק ְּר ִבי בַ הֲ גִ יגִ י ִת ְּבעַ ר אֵ ׁש ִדבַ ְּר ִתי
ִבלְּ ׁשוֹנִ י" ,כשחם ליבי בקרבי ,כשמתחמם
לאדם הלב ,אז – בהגיגי ,היינו הגיון ליבי,
המחשבות שדיברתי בלשוני והוצאתי מפי,
מלב שבוכה ו בוער להשם ,לב שגורם לו
להוריד דמעות להקב"ה ,אז אומר הרב
כשזוכה להמשיך לעצמו דיבורים חמים
כגחלי אש' ,הֲ לוֹ א ֹכה ְּדבָ ִרי כָאֵ ׁש' ,התורה
ניתנה באש' ,וְּ הָ הָ ר בֹעֵ ר בָ ֵאׁש עַ ד ֵל ב
הַ ָשמַ יִ ם' ,כי הקב"ה אומר לאדם 'תדע לך,
אם אתה רוצה למשוך משהו מהתורה
אתה חייב אש' ,אם כן אומר הרב כשאדם
זוכה להתפלל כך להקב"ה הוא זוכה לקבל
את ביאורי התורה ,את הלב העליון ,ואז
השכינה הקדושה מורידה לו מים טהורים,
נכנסות לו ללב עצות התורה ,ההנהגות של
התורה נכנס ות ישירות לליבו.

הואיל משה באר את התורה הזאת – לקחת
את ביאורי התורה וסגולותיה
תורתו של רבינו נחמן [תורה כ'] ,תורה
נפלאה ,כל התורות של רבי נחמן היו
מאלפות ,אבל זו תורה שלוקחים אותה
לחיים ,כל יום אדם לוקח את התורה הזאת
לחיי היום יום שלו ,לימד אותנו הרב שכל
מי שרוצה למשוך לחיים שלו את ביאורי
התורה ,וכמו שלמדנו ביאורי התורה זה לא
מאמרים יפים ,אלא לקחת את הביאורים
של התורה ,ביאורים מלשון באר ,ומה זה
באר? אלו מים זכים וטהורים שנמצאים
בבאר חשוכה ועמוקה ,וצריך לרדת
לעומקה של הבאר ולדלות מים זכים
ממנה ,מים קרים על נפש עייפה ,ביאורי
התורה זה לקחת מהתורה את הסגולות
שבה ,כגון שמחה ,להיות איש שמח ,אחד
מתפקידי התורה זה לשמח את לב האדם,
'פיקודי השם ישרים משמחי לב'' ,הואיל
משה באר את התורה הזאת' ,משה הראה
לנו איך אפשר לדלות מהבאר הזאת את
המים הזכים והטהורים האלה ,וכן בתורה
יש ענווה ,אדם שלא מרגיש שפגעו בו ,או
העליבו אותו ,אף פעם לא מרגיש כך,
בתורה יש את כל זה וכל המידות הנעלות.
איך זוכים לזה ? איך מגיעים לביאורי
התורה האלו? לימדנו הרב בתורה זו
שכאשר אדם רוצה להגיע לביאורי התורה
יכול להגיע לכך רק על ידי ששופך את
שיחתו כגחלי אש לפני השם ,מתפלל לפני
השם עם אש בוערת ,עם לב בוער ומלא
רגש ,מתפלל להשם עם גחלי אש ,כמו

אשה יראת השם היא תתהלל – זו התפילה
להשם יתברך
כך אומר רבי נתן על הנבואה המפורסמת,
" וְּ הֶ חֱ זִ יקּו ֶׁשבַ ע נ ִָׁשים ְּב ִאיׁש אֶ חָ ד בַ ּיוֹ ם
הַ הּוא" (ישעיהו ד') ,שלעתיד לבוא יחזיקו
שבע נשים בכנף כל יהודי ,כי ' יִ ָק ֵרא ִׁש ְּמ ָך
עָ לֵינּו'[ ,בדרך מליצית אומר הרב ,ומה
נעשה עם כל כך הרבה נשים ,עם אחת
בקושי אנחנו מסתדרים ?] אומר על כך רבי
נתן (ליקוטי הלכות או"ח ג' /ראש חודש
ה' /אות כ"ב) ,ש אשה זה תמיד סמל
לתפילה " ִא ָשה ִי ְּרַאת ה' ִהיא ִת ְּתהַ לָל "
תהילות להשם ,שבחים להשם ותפילות
להשם ,זהו הסמל של האשה ,הרי מאיפה
למדנו את כל הלכות תפילה? מאשה ושמה
ג
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יה
חנה ' ,וְּ חַ נָה ִהיא ְּמדַ בֶ ֶרת עַ ל לִ בָ ּה ַרק ְּשפָ ֶת ָ
ִש ֵמעַ ' ,את כל הלכות
נָעוֹת וְּ ק ֹולָּה ֹלא י ָ
תפילה למדו רבותינו [במסכת ברכות]
מחנה ,לא ממקובלים ,ולא מהצדיקים,
אלא מ אשה שהיתה מרת נפש והתפללה
להקב"ה ,שם נמצאים כל עיקרי דיני
תפילה ,והיום לצערנו אנשים מזלזלים
בתפילות ' ,העיקר אני עושה מצוות ,העיקר
אני לומד תורה' ,אבל על התפילה האדם
חושב ' בסדר ,צריך לעבור את זה ,ללכת
לבית כנסת ,צריך לס גור את החנות ללכת
למנחה ,מה נעשה?' ,אבל הוא לא מבין
שהתפילה מביאה לו את הכל בחיים ,אם
כן אומר הרב ,שלעתיד לבוא זה יהיה כל
כך ברור שהֶ חֱ זִ יקּו ֶׁשבַ ע נ ִָׁשים ְּב ִאיׁש ֶאחָ ד,
ומה זה שבע נשים? אומר רבי נתן,
"וְּ הֶ חֱ זִ יקּו ֶׁשבַ ע נ ִָׁשים – ְּב ִחינַת ְּת ִפלָה,
ֶׁש ִהוא ִי ְּרַאת ה 'ְּ ,ב ִחי נַת ֶׁשבַ ע בַ ּיוֹ ם ִהלַלְּ ִתיָך ",
אלו התפילות שאדם מתפלל להקב"ה.
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ענווה בתורה ,למה לי אין? התורה אומרת
לדון לכף זכות כל אדם ,למה אני לא דן
לכף זכות?' ,על כך אומר הרב" ,אֲ בָ ל ְּת ִפילָה
ֶׁשעו ִֹשין ִמת ֹו ָרה ֶׁש ָכל ַכ ָּונ ָָתּה לְּ ַקּיֵם ֶאת
הַ ת ֹו ָרה ,זֹ את הַ ְּת ִפי לָה ִהיא ְּבעַ ְּצ ָמּה ת ֹו ָרה
וְּ אֶ ְּצ לָּה ָכל הַ ַה ְּׁשפָ ע ֹות ,מֵ ַאחַ ר ֶׁש ָכל ִע ְּס ָקּה
לְּ ַקּיֵם אֶ ת הַ ת ֹו ָרה ֶׁש ִמ ָשם ָכל הַ ַה ְּׁשפָ ע ֹות,
וְּ זֶהּו ל ְַּחמֵ נּו נֹ א ַכל וְּ ִש ְּמל ֵָתנּו נִ לְּ בַ ׁש ".

יש אשת חייל שכל עשירות של בעלה
ממנה – זו תפילה של תורה
בימינו אנו מזלזלים בתפילה ,אבל יבוא
יום ואנחנו נבין את מעלת התפילה ,וכמו
שלימד אותנו הרב [ליקוטי מוהר"ן תורה
ב'] " ִע ַקר כְּ לֵי זֵיינ ֹו ֶׁשל מָ ִׁשיחַ הּוא הַ ְּת ִפילָה ",
הכל רק על ידי תפילה ,זה הכח של המשיח,
ללמד את כל העולם מה זו התפילה,
שכולם יקראו להשם וכולם יתפללו להשם,
המשיח יראה לעולם מה זו תפילה ,כמה
רב כוחה של התפילה ,ממשיך הרב (ליקוטי
הלכות ,שם) "וְּ עַ ל ְּת ִפי לָה ָכזֹאת נֶאֱ מַ ר,
ַרבוֹת בָ נוֹת עָ שּו חָ ִיל וְּ אַ ְּת עָ לִ ית עַ ל ֻּכ ָלנָה..
כִ י יֵׁש ִא ָשה ֶׁשבַ ְּע לָּה צָ ִריְך לְּ הָ ִביא לָּה ָכל
צָ ְּרכֵי הַ פַ ְּרנ ָָסה ,וְּ ִהיא ַרק ְּמ ַת ֶק נֶת ַהמַ אֲ ָכ ל
ְּב ִבישּול וַאֲ ִפּיָה ..וְּ זֶה ְּב ִחינַת ַה ְּת ִפילָה
ׁשּוטה ֶׁשל צָ ְּרכֵי הַ ּגּוף ֶׁש ָכל הַ ֶשפַ ע ֶׁש ל
הַ ְּפ ָ
הַ ְּת ִפי לָה מֵ ִביא לָּה בַ ְּעלָּה ֶׁשהּוא הַ ת ֹו ָרהַ ,רק
ֶׁש ִעי ַקר ּגְּ מַ ר ִבישּול הַ ֶשפַ ע צָ ִריְך ֶׁשּיִ ְּהיֶה עַ ל-
ֵירד לְּ פַ ְּרנֵס אֶ ת
ְּידֵ י הַ ְּת ִפי לָה כְּ דֵ י ֶׁשתּו ַכל ל ֵ
הָ ע ֹולָם ,אֲ בָ ל יֵׁש אֵ ֶׁשת חַ ִיל ֶׁש ָכל עֲ ִׁשירּות
ֶׁשל בַ ְּעלָּה וְּ ִחּיּות ֹו ִממֶ נָהְּ ,ב ִחינַת בָ ַטח בָ ּה ֵל ב
בַ ְּעלָּה ,וְּ זֶה ְּב ִחינַת הַ ְּת ִפי לָה ֶׁשע ֹו ִשין
ִמתוֹר ֹות ,לְּ ַקּיֵם אֶ ת הַ ת ֹו ָרה".
כשאדם לומד תורה ומתפלל על התורה
שהוא לומד ,לומד על צדיקים ומתפלל
שהוא רוצה להיות גם צדיק כזה' ,וְּ ִשים
חֶ לְּ ֵקנּו ִע ָמהֶ ם' מתפלל על התורות האלה,
מתפלל להשם יתברך על שלום עם כל

הכל נמשך לאדם ע"י שעושין מתורה
תפילה ומשם כל ההשפעות
לעתיד לבוא זה יהיה כ"כ ברור שהתפילה
מביאה הכל "וְּ זֶהּו ' ל ְַּחמֵ נּו נֹ א ַכל וְּ ִש ְּמ ל ֵָתנּו
נִ לְּ בַ ׁש' ,כִ י הַ לֶחֶ ם וְּ ַה ִש ְּמ ָל הֶׁ ,שהּוא הַ פַ ְּרנ ָָסה
הַ נִ ְּמ ָׁש ְך עַ ל ְּידֵ י ְּת ִפלוֹת "( ,ליקוטי הלכות,
שם) ,הנשים יאמרו ליהודי אני לא רוצה
שמלה אני אקנה הכל ,רק תיקח אותי
לאשה ,כך כתוב בנביא ,אז אומר הרב
שהכוונה היא שהתפילות יגידו וזה יהיה
ברור לכל' ,אני אביא לך הכל אל תדאג ,אני
אביא לך ברכה ופרנסה' ,וממשיך הרב "כִ י
ְּת ִפילָה ָכזֹאת [תפילה פשוטה על גשמיות]
אֵ ין לָּה ׁשּום כֹחַ לְּ הַ ְּׁש ִפיעַ כִ י ִאם ַמה
ֶש ְּמ ַקבֶ לֶת מֵ ַהת ֹו ָרה " שהיא אינה כמו
" ְּת ִפי לָה ֶׁשעו ִֹשין ִמת ֹו ָרה ֶׁש ָכל ַכ ָּונ ָָתּה לְּ ַקּיֵם
אֶ ת הַ ת ֹו ָרה" .אדם מתפלל להשם 'רבש"ע
אני קורא בתורה ,יש שמחה בתורה ,יש
ד
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אדם ,שכל עוד שיש לך איזה פירוד עם
איזה בן אדם ,השם יתברך אומר 'אתה
חתכת אותי ,שמי לא שלם' ,שנאמר
'וְּ ָאהַ ְּב ָת לְּ ֵרעֲ ָך כָ מוָֹך אֲ נִ י השם' ,למה תאהב
את רעך כמוך? כי על ידי זה אתה נהיה כמו
השם ,וכך שם השם שלם ,אדם שומע את
זה ואומר ' רבש"ע למה אני מקפיד על
אנשים ,למה אני כועס על אנשים' ,מתפלל
רק על זה ,זו נקראת תפילה " ְּב ִחינַת בָ ַטח
בָ ּה לֵב בַ ְּעלָּה " ,שסומך עליה שתביא לו את
הכל ,כמו שאמר הרב " ֵא ֶׁשת חַ ִיל" ,זו
התפילה ,שאדם מתפלל בחמימות הלב
ברגש ו בשירה ,בלב בוער להקב"ה ,אומר
לנו הרב שרק כך אפשר למשוך את ביאורי
התורה "חַ ם לִ ִבי ְּב ִק ְּר ִבי בַ הֲ גִ יגִ י ִת ְּבעַ ר אֵ ׁש
ִדבַ ְּר ִתי ִבלְּ ׁשוֹנִ י" ,הלב שלי חם להשם
יתברך ואני רוצה להגיע להקב"ה.
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שאחר כך זה עובר ,כי בזמן השיעור אדם
באמת מרגיש שהוא רוצה להשתנות ,לדון
לכף זכות ,לראות את כולם בעין טובה,
למה? כי הרע נכנע וכשהרע נכנע יש טוב,
את
וזה קורה בַ '-ה ְּקהֵ ל אֶ ת ָהעֵ דָ ה' ואז 'וְּ הוֹ צֵ ָ
לָהֶ ם ַמיִם' ,וכמו שאמר הרב (שם ,אות ד')
שאז "נִ כְּ נ ִָעים ָהא ֹו ְּי ִבים ,הַ יְּנּו ַה ְּקלִ יפ ֹות
הַ ש ֹוכְּ נִ ים ְּס ִביב לֵב ָהעֶ לְּ יוֹן ".

מקבלים גזירותיך בשמחה – אם עיני שכל
לך היה לך לחפש מי שיצערוך
כשאדם זוכה לזה נכנסים ביאורי התורה
לתוך ליבו ,לפתע אדם מבין את מה שהשם
רוצה ממ נו ,אם היה מבין היה צריך לשמוח
יותר שהילד שלו מביא פתק רע מבית
הספר יותר מאשר מביא פתק טוב ,אנשים
לא מבינים את זה ,אדם צריך לשמוח
שהבת שלו התחתנה ובאמצע החתונה
הזמר ברח ,יותר מאשר היתה החתונה הכי
יפה בעיר' ,כי אם עיני שכל לך היה לך
לחפש מי שיצערוך כי חיים אתה מבקש לך'
(שערי קדושה למהרח"ו ,חלק א ,שער ו),
השכל אומר לאדם לחפש את הצער בחיים
ולקבל אותו באהבה ,כי בזה אתה מבקש
חיים לעצמך ,זו הדביקות שלך בחיים,
"וְּ אַ ֶתם הַ ְּדבֵ ִקים בַ ה' אֱ ֹל ֵקיכֶם חַ ּיִ ים כֻּלְּ ֶכם
הַ ּיוֹם " ,וצריך לשמוח באכזבות יותר מאשר
בהצלחות .אם הייתי אומר לכם את זה
מ בלי להסביר הייתם מתקוממים' ,מה אני
צריך להיות יותר שמח כ שהילד שלי הביא
פתק רע יותר מאשר פתק טוב?' ,אבל
כשאדם מבין את השכל של התורה ,שמה
שמצער אותך בחיים את זה עליך לחפש כי
חיים אתה מבקש לעצמך ,כמו שאומר
רש"י הקדוש עה"פ (דברים ל"ג) " ִי ָשא
ִמדַ ְּבר ֶֹתיָך – מקבלין גזירותיך ודתותיך
בשמחה " ,וכן "ַאף ֹחבֵ ב עַ ִמים – אף בשעת
חי בתן של אומות העולם ,שהראית להם

הקהל את העדה – לפי רוב האנשים
בשיעור ובתפילה כן יותר קדושתו
בנוסף לימד אותנו הרב שקל וחומר אם
אדם זוכה אחר כך להגיע לשיעור תורה
שרבים משתתפ ים בו ,אם כן התפילות של
כולם מתחברות זו לזו ,ואינו דומה
מועטים העושים את התורה למרובים
העושים את התורה  ,השפע של ביאורי
התורה ,של חכמת התורה ,יורדת ללבבות
של האנשים ,שפע גדול הרבה יותר מאשר
אדם ה לומד תורה לבד ,וזה מה שאמר
הקב"ה למשה רבינו " ַקח אֶ ת ַהמַ ֶטה וְּ ַה ְּקהֵ ל
את לָהֶ ם מַ יִ ם ִמן הַ סֶ לַע ",
אֶ ת הָ עֵ ָדה ..וְּ ה ֹוצֵ ָ
כ שאתה מקהיל את העדה ובאים לשמוע
את משה רבינו ,באים לשמוע תורה ,אז יש
לך מטה ,ומה זה מטה? בגדר מלכות
וממשלה ,מטה עוז ,על ידי המטה הזה ניתן
להכניע את הרע שבאנשים ,כל אחד
מרגיש אחרת לאחר שיעור תורה' ,אני לא
רוצה להיות רע יותר' ,ואין זה משנה
ה
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פנים שוחקות ומסרת את ישראל בידם ,אז
כל קדושיך בידך ,כל צדיקיהם וטוביהם
[של ישראל] דבקו בך ולא משו מאחריך
ואתה שומרם " .כך אדם זוכה לביאורי
התורה האלה ,שאם השם לא יביא את זה
לליבו של האדם אף אחד לא יכול לשכנע
אותו בזה .לדוגמא אדם נכנס למרמור,
'אשתי לא סופרת אותי' ,מי יכול לתת לך
את ההבנה הנוכנה ללב? רק השכינה ,ו זה
ביאורי התורה אליהם מגיעים ע"י תפילה.
ביאורי התורה הם בגדר הבאר ,כל אבותינו
התחילו את החיים שלהם על הבאר ,יצחק
אבינו הכיר את רבקה על הבאר ,יעקב על
הבאר ,אומר הבעש"ט הקדוש הבאר הזאת
היא באר חשוכה ועמוקה אבל בפנים יש
ַאב ֶתם מַ יִ ם ְּב ָששוֹ ן ִממַ עַ ְּינֵי
ּוׁש ְּ
מים צונניםְּ ' ,
הַ יְּׁשּועָ ה' ,אלו מים שבאים עם צער אבל
מלאים ישועה ,זו הישועה של האדם ,ואת
זה רק השכינה יכולה להכניס ללב ,אף אחד
לא יכול להכניס את זה ללב.
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" ִמזְּ מ ֹור לְּ דָ וִ ד" (תהילים ג') ,הכל מזמור,
ַאב ָׁשל ֹום ְּבנ ֹו " ,דוד
אפילו " ְּבבָ ְּרחוֹ ִמ ְּפנֵי ְּ
המלך שר להשם כ שהבן שלו רודף אחריו,
'איזה כיף שהבן שלי רודף אחרי ,איזה טוב
אתה השם יתברך' ,וזה הענין של דוד
המלך ,בשביל זה יש את נשמת דוד המלך
בעולם ,כדי לשמח את נשמות ישראל ,ו זה
רק אם אדם מתפלל לזכות לזה ,בגלל זה
דוד כל הזמן היה בוכה להשם בצעקות,
הלב שלו כל הזמן היה בוער באש ,כל הזמן
'השם תן לי את ההבנה הזאת ,תן לי את
הידיעות האלה ,תכניס לי את זה ללב ,למה
אני עושה מריבות? למה אני עושה
מחלוקות?' ,דוד המלך צעק במזמור הזה
"ה' ָמה ַרבּו צָ ָרי" ובכל זאת מזמר להשם,
וככה כל אחד צריך להתפלל.

אין רע יורד מלמעלה והכל טוב – וזהו
עיקר האמונה והבטחון
זה נקרא בגדר " וְּ הֶ חֱ זִ יקּו ֶׁשבַ ע נ ִָׁשים ְּב ִאיׁש
אֶ חָ ד" ,וזה עיקר מטרת התפילה" ,בָ טַ ח בָ ּה
לֵב בַ ְּעלָּה" ,כשאדם בוטח בתפילה שלו
שהיא תבי א לו את הכל ,כלום לא יהיה
חסר לו ,לכן שאדם זוכה להשתתף בשיעור
של רבים ושם להתפלל להשם ,כל הרע
את ל ֶָהם מַ יִ ם" ,מה
יוצא ממנו ,ואז " וְּ הוֹ צֵ ָ
זה מים? זה אותה אמונה שהיתה חסרה
לאנשים ולכן הם לא האמינו בהשם ,לא
האמינו שהצער רק לטובתם ,לא האמינו
שאין רע יורד מלמעלה ,כמו שאומר התניא
(חלק ד ,י"א) "אין רע יורד מלמעלה והכל
טוב ,רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו
וזהו עיקר האמונה" ,אין שום רע ,ובעת
נסיון שנראה כרע אדם להראות להשם
שהוא יהודי ,שישמח במה שמצער אות ו,
וזה רק כשאדם מוציא תפילה מגחלי אש,
אחרת לא תוכל לעמוד בזה ,בנסיון
הראשון אדם יהיה מדוכדך וממורמר ,לא

לשבור את העצבות ולהמשיך את השמחה
בעולם בכל נסיון
לכן אומר רבינו הקדוש על דוד המלך ,מה
היה כל עניינו ומה היו כל ימיו? "כל עניינו
של דוד המלך עם הסטרא אחרא
והקליפות ,היה רק לשבור את העצבות
ולהמשיך את השמחה בעולם ,ולכן כתב
ספר תהלים ונקרא בזוהר בדחנא דמלכא,
שכל הענין של דוד לשמח נשמות ישראל",
למה דוד המלך בא לעולם? לדבר אחד,
לשמח נשמות ישראל ,שאדם יהיה שמח
במה שהוא חושב שזו אכזבה ,שיהיה שמח
במה שהוא חושב שזה מרמור ,לכן דוד היה
בדחנא דמלכא ,מה זה בדחנא דמלכא? לכל
מלך י ש אחד שמצחיק אותו כל הזמן,
משמח את המלך ,שהמלך נהנה לשבת
איתו ,דוד המלך היה הבדחן של הקב"ה,
ו
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רוצה לדבר עם אנשים ,לא רוצה ללכת
למקום שהזמינו אותו ,למה? כי הוא לא
מושך את ביאורי התורה ,הכל נשאר
חיצוני ,וכמו שמ באר הרב כ שנכנע הרע של
האנשים בשיעור תורה נכנעים הקליפות,
ואז אדם מתחיל ליישם.
כך אומר רבינו הקדוש שעיקר שלמות
השמחה כ שתופסים את היגון ומכניסים
לשמחה ,שמחה ואמונה ,לא רק כשטוב לו
הוא שמח ,זה כך אצל כולם ,אלא כשבא לו
יגון והוא מכניס אותו לשמחה ,אומר
'בצער הזה אני אשמח' ,כגון שאשתו
בשתים בלילה לא חזרה לבית מחתונה,
והאדם כבר בדמיונות 'מה זה ,איפה
אשתי?' ,כתוב שיצר הרע יש לו רשות
להחשיך את העולם ,כ שמשה רבינו עלה
להר סיני הוא החשיך להם את העולם,
העבודה של יצר הרע זה לעשות לאדם
חושך בעי ניים ,ואז הוא אומר לעצמו 'בטח
היא יושבת עם בני דודים שלה ,צוחקת
איתם'  ,היצר הרע מראה לך את הכל חושך-
חושך-חושך ,זו העבודה שלו ,ויהודי צריך
לצעוק להשם 'השם תן לי אור! אני רוצה
אור בחיים ,תראה מי אני השם ! נסיון קטן
ואני מתפו רר לחתיכות ,השם תרחם עלי',
אבל צריך שיבואו הדברים מחמימות הלב.
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שלו ,אם אדם רשע ופשע נגדך ואתה
מעביר לו ,קנית איזה תנור או איזו מכונת
כביסה והמכונה התקלקלה ,מה אתה אומר
לעצמך 'מה הוא מכר לי סוג ג?' וגם לא
עונה לך לטלפונים ,אומר לך 'די איזה
נודניק נמאסת עלי' ,אם אתה לא אומר
'איזה פושע זה ,העיקר לקח את הכסף,
עכשיו כבר לא מעניין אותו' ,אלא מעביר
על פשע ,אומר ' זה משמים ,זה מהשם' ,דע
לך שזה במקום ניתוח' ,אני אסחב את כל
העוונות שלך' אומר השם .אדם שואל את
עצמו 'האם כשאשתי תפשע נגדי ,אני צריך
להעביר לה?' ,כן תעביר ,לא נורא ,ואיך
אדם מגיע לזה? "חַ ם לִ ִבי ְּב ִק ְּר ִבי " ,אדם
צריך לבכות מהלב שלו להשם 'השם אני
רוצה להיות כזה' ,אז " בַ הֲ גִ יגִ י ִת ְּבעַ ר אֵ ׁש
ִדבַ ְּר ִתי ִבלְּ ׁשוֹנִ י"ַ " .ה ֹה ְּפכִ י הַ ּצּור אֲ גַם מָ יִם ",
סלע יהפוך לאגם ,זה יהיה לך לאגם ,וכל
זה כשבליבי יבער אש ,ואת כל זה לימדנו
הרב בתורה כ ,אות א-ד.

שלא יזכור האדם טובו וצדקתו בשעת
תפילתו להשם יתברך
בהמשך התורה (אות ה) מסביר הרב מה
היתה הטעות של משה רבנו [לפי דרגתו
כמובן] ,והרב מלמד אותנו מכך איפה אסור
ליהודי לטעות ,אומר מורנו הרב שמשה
רבינו הקהיל את העדה ,והוא רואה את
כולם רבים ומתקוטטים ,אין להם אמונה,
אנשים בלי אמונה ,אולי נראים חרדים
אבל אין להם אמונה ,משה רבינו רוצה
לתת להם אמונה ,להכניס בהם אמונה,
הקב"ה אומר למשה 'אתה צריך להתחנן
ליד הסלע  -רבש"ע פתח להם את הלב',
אבל משה רבינו לא עשה כן ,אלא הרים
מׁשה ֶאת יָד ֹו " ,ואומר הרב,
את ידו " ַוּי ֶָרם ֶ
"יָד ֹו זֶה ְּת ִפילָת ֹו ,כְּ מוֹ ֶׁשכָתּובַ :ויְּ ִהי יָדָ יו
אֱ מּו נָה" ,משה אמר 'רבש"ע בזכות מצוותי

למי השם נושא עוון? למי שעובר על פשע,
שפשעו כנגדו והוא מעביר פשעיהם
אדם שמבין אומר 'רבש"ע למי אתה סולח?
למי שמעביר על פשע' ,כך אומר ה שם
'נושא עוון ועובר על פשע – למי נושא
עוון ,למי שעובר על פשע" (ראש השנה יז),
לא שטעו אלא פשעו ,אדם לקח ממך כסף
ועבד עליך ,ואומר לך 'עבדתי עליך' ,תחייך !
'הרו וחת' אומר השם' ,אם תוותר אני
אסחב לך את כל העבירות' ,השם מוכן
לסבול את כל הטעויות שלך בחיים על הגב
ז
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ותורותי תן להם גם'ֶׁ " ,ש ָז ַכר טּוב ֹו וְּ ִצ ְּד ָקתוֹ
ִב ְּׁשעַ ת ְּת ִפילָתוֹ " ,כשאדם עומד לפני השם
ומזכיר את הזכויות שלו הוא כגונב
מהשכינה ,כי השכינה רוצה תפילה
בתחנונים ,שאדם יאמר 'אנא השם,
בתחנונים אני מבקש ,לא מגיע לי כלום'
אם אדם אומר 'תראה השם ,קמתי לתיקון
חצות' אסור ,אלא אדם צריך לבקש מהשם
בתחנונים ולא בזכות מעשיו  ,הרבה לא
עומדים בנסיונות ,לכן הרב אומר שלא
לדחוק את השעה" ,כִ י ִמי ֶׁשד ֹו ֵחק ֶאת
הַ ָשעָ הָׁ ,שעָ ה ד ֹו ַח ְּקת ֹו".
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'אבל ,'...זה מצוין ,שהוא לא דוחק את
השעה .כשרבי חיים קנייבסקי אומר כן או
לא ,האם אתה רוצה דעת תורה? עליך
לקבל דבריו בין אם אמר כן או אם אמר
לא ,העיקר תהיה בשמחה ,אדם לא יאמר
'בבית אני מחליט' ,זה לא נכון  ,אם רוצים
ישמעו לך ואם לא רוצים לא ישמעו לך,
אנחנו מתפללים ו מתחננים אבל לא
שוברים את הכלים ,ולא מתייאשים
מהתפילה ,מה שאדם צריך לעשות זה רק
תפילה ,זו עבודת השם שלי' ,וַאֲ נִ י ְּת ִפילָה',
כך אדם זוכה שהשם עונה לו ,כי הוא לא
דוחק את השעה ,הוא לא אומר 'אני רוצה
עכשיו' ,סבלנות ,תמתין ,השם יודע מה
הוא עושה ,זה התורה הזאת שמסביר לנו
הרב מה היתה כביכול הטעות של משה
רבינו ,ו מה היה הטעות? שזכר את
המעשים הטובים שלו בשעה שהוא
התפלל ,אדם צריך לחשוב 'לא מגיע לי
כלום' ,לפעמים אדם לומד שש שבע שעות
ואומר 'בזכות התורה שלמדתי' ,מה
פתאום? ' לא מגיע לי כלום' ,אדם צריך
לומר 'אתה אבא רחמן אתה תושיע אותי',
השם יתברך יעזור שנלך בדרך הזאת תמיד
ולא נתייאש אף פעם ,אמכי"ר

מי שדוחק את השעה ,השעה דוחקתו –
מעלת מי שמקבל רצון השם
כך כתוב בשיחות הר"ן "מימי לא היה דרכי
לצוות את האדם ולגזור עליו בדוקא
לעשות כמו שאני מצווה ,רק אני מי יעצו
בדרך עצה טובה ,שאין דרכי לדחוק על
שום דבר שיהיה ככה ,כי אני יודע שכל
טובות העולם אין טובתו שלמה ,על כן
איני רוצה לדחוק ולגזור על האדם שיהיה
ככה" ,כך היתה דרכו של הרב ,מעולם לא
דחק את השעה .אדם בא ושואל את הרב
שאלה ,לאחר שהרב ענה מי שלא אומר
'אבל ,'...השם יצליח אותו ,מי שלא אומר

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] קווה אל השם ,חזק ויאמץ לבך ,ושוב קווה אל השם
אשה אחת אמרה לי ש בעלה לוקח כל מיני כדורים וכך אמרה ' ,כבר אין לי חיים בבית,
כל יום הוא מגיע עם עיניים אדומות ,אחרי זה הוא רגוע ,אבל למחרת נהיה בבית שישו
ושמחו' ,ועוד אומרת לי 'הרב אני מפחדת על הילדים שלי' ,אמרתי לה 'גברת את צריכה
רק להתפלל ,סבלנות תתפללי ושוב תתפללי ,יום אחד תקומי בבוקר ו זה לא יהיה' רק
תפילה להשם בכל מצב.
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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

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

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,
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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