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 054-7330809 ליאור עברי אזור
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 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 052-6505466 יוסי עדי רחובות

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

 053-3145436 מאיר  תל אביב
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 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
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 תוכן העניינים  - ויצא התש"פ –גליון מס' מ"ו 

 ב ע"י שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים -להגיע לביאורי התורה 

 ג לקחת את ביאורי התורה וסגולותיה –הואיל משה באר את התורה הזאת 
 ג זו התפילה להשם יתברך –אשה יראת השם היא תתהלל 

 ד הכל נמשך לאדם ע"י שעושין מתורה תפילה ומשם כל ההשפעות

 ד זו תפילה של תורה –יש אשת חייל שכל עשירות של בעלה ממנה 
 ה ולפי רוב האנשים בשיעור ובתפילה כן יותר קדושת –הקהל את העדה 

 ה אם עיני שכל לך היה לך לחפש מי שיצערוך –מקבלים גזירותיך בשמחה 

 ו לשבור את העצבות ולהמשיך את השמחה בעולם בכל נסיון
 ו וזהו עיקר האמונה והבטחון –אין רע יורד מלמעלה והכל טוב 

 ז מעביר פשעיהםלמי השם נושא עוון? למי שעובר על פשע, שפשעו כנגדו והוא 

 ז שלא יזכור האדם טובו וצדקתו בשעת תפילתו להשם יתברך
 ח מעלת מי שמקבל רצון השם –מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו 

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

 ח א[ קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, ושוב קווה אל השם
 

  ע"י שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים -להגיע לביאורי התורה 

]שיעור זה נמסר בליל כ"ה תשרי, יום 
ההילולא של סניגורם של ישראל, רבי לוי 

, ועל כך בן שרה זיע"איצחק מברדיטשוב 
וציא ארבי לוי יצחק אמר אני אמר הרב[, 

את  ,את כולם מחבל התלייה, כך הוא אמר
מי שיצעק בשמים אני את כל כל היהודים, 

שיהיה  וצה את רבי לוי יצחק בן שרהר
ישאלו אותך אם , הסנגור שלי בשמים

ייצג ומי אתה רוצה שיגן עליך 'בשמים 
בא  ,כמו פה בבית משפטלהבדיל  ',אותך?

 ',יש לך סניגור?'האם שואל אותך והשופט 
מיד ישאל אותך , 'לא'אתה אומר לו אם 

אתה ו ',הציבורית? האתה רוצה מהסנגורי'
כך גם , 'לא אלה מתלמדים'לו: עונה 

', אתה רוצה?'מה בשמים כשישאלו אותך 
אני רוצה את לוי יצחק אתה צריך לענות '

אמר הרב, , כך תצעק בשמים, כך 'בן שרה

אני רוצה את לוי יצחק בן 'מי שיצעק שכל 
מעיד על ו' הוא יסייע לו בשמים, שרה

מימי לא חשבתי מחשבה רעה עצמו הרב '
אפילו מסופר שהוא כתב, כך  ',על יהודי

 תשעה באבראה פעם אחת יהודי בכש
 ',אתה בטח חולה?הרב 'לו מיד אמר אוכל 

מיד , 'לא אני לא חולה'לו: אותו יהודי ענה 
השם תראה מה זה אמר רבי לוי יצחק '

 תשעה באב,שהם אוכלים בכאפילו  ,יהודי
לא משקרים, איזה יהודים  ,תייםיהם אמ

א לא חשב , מעולם הו'טובים יש לך
 מחשבה רעה על איזה יהודי, אז הוא יכל

בוודאי , להבטיח את ההבטחה הזו
לא חשב על אשתו מחשבה רעה, שלעולם 

נתנו אומר, 'הוא וכך לא על הילדים שלו, ו
לי זכות בשמים שמי שאני מייצג אותו אני 

אנחנו סומכים על הצדיקים,  '.מציל אותו
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על מי אנחנו סומכים? רק על הצדיקים 
, בדרכםם יהולכלומדים מתורתם ושאנחנו 

לעשות את מה שהם אומרים, משתדלים 
צדיקים שומרים עלינו, הם האהבנו אותם, 

  .מגנים עלינו

לקחת  –הואיל משה באר את התורה הזאת 
 את ביאורי התורה וסגולותיה

, תורה [תורה כ']חמן של רבינו נ תותור
, כל התורות של רבי נחמן היו נפלאה

תורה שלוקחים אותה  ומאלפות, אבל ז
לחיים, כל יום אדם לוקח את התורה הזאת 

שלו, לימד אותנו הרב שכל היום יום לחיי 
ביאורי את מי שרוצה למשוך לחיים שלו 

ביאורי התורה זה לא וכמו שלמדנו התורה, 
את הביאורים מאמרים יפים, אלא לקחת 

מה זה ושל התורה, ביאורים מלשון באר, 
מים זכים וטהורים שנמצאים אלו באר? 

לרדת וצריך בבאר חשוכה ועמוקה, 
 לעומקה של הבאר ולדלות מים זכים

יפה, ביאורי ימים קרים על נפש ע ,ממנה
הסגולות התורה זה לקחת מהתורה את 

אחד להיות איש שמח,  ,שמחהשבה, כגון 
, את לב האדם לשמחזה ורה התמתפקידי 

'הואיל  ,'פיקודי השם ישרים משמחי לב'
משה הראה  ,משה באר את התורה הזאת'

מהבאר הזאת את לדלות לנו איך אפשר 
בתורה וכן הטהורים האלה, והמים הזכים 

או  ,לא מרגיש שפגעו בואדם שיש ענווה, 
, כך אף פעם לא מרגיש ,העליבו אותו

 כל זה וכל המידות הנעלות. את בתורה יש 

איך מגיעים לביאורי  ?איך זוכים לזה
התורה האלו? לימדנו הרב בתורה זו 

אדם רוצה להגיע לביאורי התורה שכאשר 
רק על ידי ששופך את יכול להגיע לכך 

שיחתו כגחלי אש לפני השם, מתפלל לפני 
ומלא  עם לב בוער ,השם עם אש בוערת

כמו  ,רגש, מתפלל להשם עם גחלי אש

שאנחנו אומרים 'נחלי דמעותי מעי 
לו דמעות מרוב שהוא יורדות  ,הרתיחו'

שהוא מדבר מתרגש מזה מתרגש מהשם, 
שופך שיחתו לפני השם כמו  ,עם השם

את הפסוק )תהילים ל"ז( רבי נחמן שמביא 
ִתי " ַער ֵאׁש ִדַברְּ ִבי ַבֲהִגיִגי ִתבְּ ִקרְּ ַחם ִלִבי בְּ

ׁשֹוִני שמתחמם כ ,יבי בקרביחם לכש ,"ִבלְּ
 ,היינו הגיון ליבי ,בהגיגי –אז  ,לאדם הלב
, מפיהוצאתי ודיברתי בלשוני שהמחשבות 

בוער להשם, לב שגורם לו ומלב שבוכה 
להוריד דמעות להקב"ה, אז אומר הרב 

שזוכה להמשיך לעצמו דיבורים חמים כ
ָבִרי ָכֵאׁשכגחלי אש, ' התורה  ,'ֲהלֹוא ֹכה דְּ

ָהָהר ֹבֵער ָבֵאׁש ַעד ֵלב וְּ 'תנה באש, ינ
 ,תדע לךלאדם ', כי הקב"ה אומר 'ַהָשַמִים

אתה רוצה למשוך משהו מהתורה אם 
שאדם כאומר הרב אם כן , 'אתה חייב אש

זוכה להתפלל כך להקב"ה הוא זוכה לקבל 
את הלב העליון, ואז  ,את ביאורי התורה

השכינה הקדושה מורידה לו מים טהורים, 
ב עצות התורה, ההנהגות של לו לל ותנכנס

  ישירות לליבו. ותהתורה נכנס

זו התפילה  –אשה יראת השם היא תתהלל 
 להשם יתברך

המפורסמת, הנבואה על אומר רבי נתן כך 
ִאיׁש ֶאָחד ַבּיֹום " ֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים בְּ וְּ

לעתיד לבוא יחזיקו (, שישעיהו ד') "ַההּוא
ָך ', כי בכנף כל יהודינשים שבע  ִיָקֵרא ִׁשמְּ
מה ]בדרך מליצית אומר הרב, ו ,'ָעֵלינּו

עם אחת  ,נשיםכל כך הרבה נעשה עם 
רבי על כך אומר  [?בקושי אנחנו מסתדרים

ראש חודש  '/גאו"ח ליקוטי הלכות )נתן 
אשה זה תמיד סמל ה'/ אות כ"ב(, ש

ַאת "לתפילה  ַהָללה' ִאָשה ִירְּ  "ִהיא ִתתְּ
תפילות וחים להשם שב ,תהילות להשם

מאיפה הרי הסמל של האשה,  ולהשם, זה
 ושמה הלכות תפילה? מאשהכל למדנו את 
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ָפֶתיָה חנה, ' ַדֶבֶרת ַעל ִלָבּה ַרק שְּ ַחָנה ִהיא מְּ וְּ
קֹוָלּה ֹלא ִיָשֵמעַ  כל הלכות את  ,'ָנעֹות וְּ

]במסכת ברכות[ רבותינו תפילה למדו 
לא מהצדיקים, ומחנה, לא ממקובלים, 

אשה שהיתה מרת נפש והתפללה מאלא 
דיני עיקרי שם נמצאים כל  ,להקב"ה

אנשים מזלזלים לצערנו תפילה, והיום 
העיקר  ,העיקר אני עושה מצוות' ,בתפילות

האדם תפילה על ה, אבל 'אני לומד תורה
ללכת  ,צריך לעבור את זה ,בסדרחושב '

גור את החנות ללכת לבית כנסת, צריך לס
הוא לא מבין אבל  ',מה נעשה? ,למנחה

אם שהתפילה מביאה לו את הכל בחיים, 
כל יהיה שלעתיד לבוא זה  ,הרבאומר כן 

ִאיׁש ֶאָחדשכך ברור  , ֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים בְּ
 ,מה זה שבע נשים? אומר רבי נתןו
ֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים" ִפָלה,  – וְּ ִחיַנת תְּ בְּ

ַאת  ִתיָךהֶׁשִהוא ִירְּ ִחיַנת ֶׁשַבע ַבּיֹום ִהַללְּ ", ', בְּ
  .התפילות שאדם מתפלל להקב"האלו 

הכל נמשך לאדם ע"י שעושין מתורה 
 שם כל ההשפעותומ תפילה

ברור שהתפילה כ"כ לעתיד לבוא זה יהיה 
ֶזהּו מביאה הכל " ָלֵתנּו 'וְּ ִשמְּ ֵמנּו ֹנאַכל וְּ ַלחְּ

ַבׁש ַהִשמְּ , ִכי 'ִנלְּ ָנָסה לָ ַהֶלֶחם וְּ ה, ֶׁשהּוא ַהַפרְּ
ָׁשְך ַעל ִפלֹות ַהִנמְּ ֵדי תְּ )ליקוטי הלכות,  ,"יְּ

הנשים יאמרו ליהודי אני לא רוצה שם(, 
רק תיקח אותי  ,קנה הכלאשמלה אני 

לאשה, כך כתוב בנביא, אז אומר הרב 
וזה יהיה שהתפילות יגידו היא הכוונה ש

כל אל תדאג, אני ביא לך האאני ברור לכל, '
ִכי וממשיך הרב ", 'פרנסהו ביא לך ברכהא

פִ  ]תפילה פשוטה על גשמיות[ ָלה ָכֹזאת יתְּ
ִפיַע ִכי ִאם ַמה  ַהׁשְּ ֵאין ָלּה ׁשּום ֹכַח לְּ

ַקֶבֶלת ֵמַהתֹוָרה " שהיא אינה כמו ֶשמְּ
פִ " ַקֵּים יתְּ ָלה ֶׁשעֹוִשין ִמתֹוָרה ֶׁשָכל ַכָּוָנָתּה לְּ
רבש"ע 'מתפלל להשם ". אדם ת ַהתֹוָרהאֶ 

יש שמחה בתורה, יש  ,אני קורא בתורה

התורה אומרת ? איןענווה בתורה, למה לי 
למה אני לא דן  ,לדון לכף זכות כל אדם

פִ " ,אומר הרבעל כך  ',לכף זכות? ָלה יֲאָבל תְּ
ַקֵּים ֶאת  ֶׁשעֹוִשין ִמתֹוָרה ֶׁשָכל ַכָּוָנָתּה לְּ

פִ  ,ַהתֹוָרה ָמּה תֹוָרה יֹזאת ַהתְּ ַעצְּ ָלה ִהיא בְּ
ָפעֹות ָלּה ָכל ַהַהׁשְּ ֶאצְּ ָקּה  ,וְּ ֵמַאַחר ֶׁשָכל ִעסְּ

ָפעֹות ַקֵּים ֶאת ַהתֹוָרה ֶׁשִמָשם ָכל ַהַהׁשְּ  ,לְּ
ַבׁש ָלֵתנּו ִנלְּ ִשמְּ ֵמנּו ֹנאַכל וְּ ֶזהּו ַלחְּ   ."וְּ

יש אשת חייל שכל עשירות של בעלה 
 זו תפילה של תורה –ממנה 
יבוא אבל  ,מזלזלים בתפילהבימינו אנו 

וכמו את מעלת התפילה, יום ואנחנו נבין 
שלימד אותנו הרב ]ליקוטי מוהר"ן תורה 

ֵלי ֵזיב'[ " ִפיָלהיִעַקר כְּ  ,"נֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח הּוא ַהתְּ
 ,תפילה, זה הכח של המשיחעל ידי הכל רק 

 ,תפילהה וללמד את כל העולם מה ז
וכולם יתפללו להשם,  שכולם יקראו להשם

מה כ ,תפילה והמשיח יראה לעולם מה ז
ממשיך הרב )ליקוטי תפילה, השל רב כוחה 

פִ "הלכות, שם(  ַעל תְּ ָלה ָכֹזאת ֶנֱאַמר, יוְּ
ָלָנה ַאתְּ ָעִלית ַעל כֻּ  ..ַרבֹות ָבנֹות ָעשּו ָחִיל וְּ

הָ  ָלּה ָצִריְך לְּ ִביא ָלּה ָכל ִכי ֵיׁש ִאָשה ֶׁשַבעְּ
ָנָסה ֵכי ַהַפרְּ ַתֶקֶנת ַהַמֲאָכל  ,ָצרְּ ִהיא ַרק מְּ וְּ

בִ  פִ  ..שּול ַוֲאִפָּיהיבְּ ִחיַנת ַהתְּ ֶזה בְּ ָלה יוְּ
ֵכי ַהּגּוף ֶׁשָכל ַהֶשַפע ֶׁשל  ׁשּוָטה ֶׁשל ָצרְּ ַהפְּ

פִ  ָלּה ֶׁשהּוא ַהתֹוָרה, ַרק יַהתְּ ָלה ֵמִביא ָלּה ַבעְּ
מַ יֶׁשעִ  ֶיה ַעליר בִ ַקר ּגְּ -שּול ַהֶשַפע ָצִריְך ֶׁשִּיהְּ

פִ  ֵדי ַהתְּ ֵנס ֶאת ייְּ ַפרְּ ֵדי ֶׁשתּוַכל ֵליֵרד לְּ ָלה כְּ
ָהעֹוָלם, ֲאָבל ֵיׁש ֵאֶׁשת ַחִיל ֶׁשָכל ֲעִׁשירּות 
ִחיַנת ָבַטח ָבּה ֵלב  ִחּיּותֹו ִמֶמָנה, בְּ ָלּה וְּ ֶׁשל ַבעְּ

ָלּה ִחיַנת ַהתְּ , ַבעְּ ֶזה בְּ ָלה ֶׁשעֹוִשין יפִ וְּ
ַקֵּים ֶאת ַהתֹוָרה ,ִמתֹורֹות   ."לְּ

שאדם לומד תורה ומתפלל על התורה כ
מתפלל ושהוא לומד, לומד על צדיקים 
ִשים ' ,שהוא רוצה להיות גם צדיק כזה וְּ

ֵקנּו ִעָמֶהם ' מתפלל על התורות האלה, ֶחלְּ
על שלום עם כל  מתפלל להשם יתברך
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זה פירוד עם כל עוד שיש לך איש, אדם
אתה 'איזה בן אדם, השם יתברך אומר 

שנאמר , 'חתכת אותי, שמי לא שלם
ֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ' ָת לְּ ָאַהבְּ למה תאהב  ,השם'וְּ

נהיה כמו אתה את רעך כמוך? כי על ידי זה 
אדם שומע את וכך שם השם שלם, השם, 

רבש"ע למה אני מקפיד על 'אומר וזה 
, מתפלל 'למה אני כועס על אנשים ,אנשים

ִחיַנת ָבַטח "תפילה  תנקרא ורק על זה, ז בְּ
ָלּה שתביא לו את עליה שסומך  ",ָבּה ֵלב ַבעְּ

 ו, ז"ֵאֶׁשת ַחִילכמו שאמר הרב "הכל, 
מתפלל בחמימות הלב שאדם התפילה, 

אומר בשירה, בלב בוער להקב"ה, וברגש 
י ביאוראת לנו הרב שרק כך אפשר למשוך 

ַער ֵאׁש "התורה  ִבי ַבֲהִגיִגי ִתבְּ ִקרְּ ַחם ִלִבי בְּ
ׁשֹוִני ִתי ִבלְּ הלב שלי חם להשם  ",ִדַברְּ

  .יתברך ואני רוצה להגיע להקב"ה

לפי רוב האנשים  –הקהל את העדה 
 בשיעור ובתפילה כן יותר קדושתו

אם  ל וחומרלימד אותנו הרב שקבנוסף 
ורה אדם זוכה אחר כך להגיע לשיעור ת

התפילות של  ם כןים בו, אתפשרבים משת
דומה זו לזו, ואינו  ותכולם מתחבר

מועטים העושים את התורה למרובים 
, השפע של ביאורי העושים את התורה

יורדת ללבבות  ,התורהת של חכמ ,התורה
של האנשים, שפע גדול הרבה יותר מאשר 

לומד תורה לבד, וזה מה שאמר האדם 
ֵהל "הקב"ה למשה רבינו  ַהקְּ ַקח ֶאת ַהַמֶטה וְּ

הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶסַלע ..ֶאת ָהֵעָדה  ,"וְּ
שאתה מקהיל את העדה ובאים לשמוע כ

אז יש  ,את משה רבינו, באים לשמוע תורה
מלכות בגדר מה זה מטה? ולך מטה, 

ניתן ממשלה, מטה עוז, על ידי המטה הזה ו
להכניע את הרע שבאנשים, כל אחד 

אני לא ' ,שיעור תורהאחרת לאחר מרגיש 
משנה ואין זה , 'רוצה להיות רע יותר

בזמן השיעור אדם כי  ,שאחר כך זה עובר
מרגיש שהוא רוצה להשתנות, לדון באמת 

בעין טובה, את כולם לכף זכות, לראות 
שהרע נכנע יש טוב, וכלמה? כי הרע נכנע 

ֵהל'-וזה קורה ב הֹוֵצאָת 'ואז  'ֶאת ָהֵעָדה ַהקְּ וְּ
וכמו שאמר הרב )שם, אות ד'( , 'ָלֶהם ַמִים

ִביםשאז " ָנִעים ָהאֹויְּ ִליפֹות, ִנכְּ נּו ַהקְּ  ַהיְּ
יֹון ִביב ֵלב ָהֶעלְּ ִנים סְּ   ."ַהשֹוכְּ

אם עיני שכל  – מקבלים גזירותיך בשמחה
 לך היה לך לחפש מי שיצערוך 

ביאורי התורה  יםנכנסכשאדם זוכה לזה 
מבין את מה שהשם לפתע אדם , ליבולתוך 

צריך לשמוח היה מבין היה , אם נורוצה ממ
מבית מביא פתק רע  ויותר שהילד של

יותר מאשר מביא פתק טוב, אנשים הספר 
צריך לשמוח אדם לא מבינים את זה, 

התחתנה ובאמצע החתונה  ושהבת של
חתונה הכי ההזמר ברח, יותר מאשר היתה 

אם עיני שכל לך היה לך 'כי יפה בעיר, 
' ך כי חיים אתה מבקש לךולחפש מי שיצער

, )שערי קדושה למהרח"ו, חלק א, שער ו(
לחפש את הצער בחיים לאדם השכל אומר 

כי בזה אתה מבקש  ,ולקבל אותו באהבה
שלך בחיים,  הדביקות ו, זלעצמך חיים

ֵבִקים ַבה" ַאֶתם ַהדְּ ֶכם קֵ ֱאֹל 'וְּ יֶכם ַחִּיים כֻּלְּ
אשר , וצריך לשמוח באכזבות יותר מ"ַהּיֹום

אם הייתי אומר לכם את זה  .צלחותבה
מה אני ' ,בלי להסביר הייתם מתקוממיםמ

שהילד שלי הביא כצריך להיות יותר שמח 
אבל  ',פתק רע יותר מאשר פתק טוב?

שמה  ,את השכל של התורה שאדם מביןכ
חפש כי עליך לשמצער אותך בחיים את זה 

חיים אתה מבקש לעצמך, כמו שאומר 
ִיָשא עה"פ )דברים ל"ג( "רש"י הקדוש 

ֹרֶתיָך מקבלין גזירותיך ודתותיך  – ִמַדבְּ
אף בשעת  – ַאף ֹחֵבב ַעִמיםוכן " ",בשמחה

בתן של אומות העולם,  שהראית להם יח
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אז  ,שוחקות ומסרת את ישראל בידםפנים 
כל צדיקיהם וטוביהם  ,כל קדושיך בידך

דבקו בך ולא משו מאחריך ]של ישראל[ 
כך אדם זוכה לביאורי  ".ואתה שומרם
ביא את זה יאם השם לא שהתורה האלה, 

אף אחד לא יכול לשכנע לליבו של האדם 
 ,אדם נכנס למרמורלדוגמא  .בזה ואות

, מי יכול לתת לך 'לא סופרת אותיאשתי '
זה ו ,ללב? רק השכינהההבנה הנוכנה את 

  .אליהם מגיעים ע"י תפילה ביאורי התורה

כל אבותינו  ,הבארביאורי התורה הם בגדר 
התחילו את החיים שלהם על הבאר, יצחק 
אבינו הכיר את רבקה על הבאר, יעקב על 
הבאר, אומר הבעש"ט הקדוש הבאר הזאת 

בל בפנים יש היא באר חשוכה ועמוקה א
ֵני מים צוננים, ' ָששֹון ִמַמַעיְּ ֶתם ַמִים בְּ ַאבְּ ּוׁשְּ

ׁשּוָעה מים שבאים עם צער אבל אלו  ,'ַהיְּ
את , והאדם ישועה שלה וישועה, זמלאים 

זה רק השכינה יכולה להכניס ללב, אף אחד 
  .ללבאת זה לא יכול להכניס 

לשבור את העצבות ולהמשיך את השמחה 
 בכל נסיון בעולם

מה  ,דוד המלךעל לכן אומר רבינו הקדוש 
ינו יכל ימיו? "כל ענ ומה היוינו יכל ענהיה 

של דוד המלך עם הסטרא אחרא 
ה רק לשבור את העצבות יה ,והקליפות

ולכן כתב  ,ולהמשיך את השמחה בעולם
 ,נקרא בזוהר בדחנא דמלכאוספר תהלים 

 ,שכל הענין של דוד לשמח נשמות ישראל"
 ,דבר אחדלדוד המלך בא לעולם?  למה

שמח  אדם יהיהלשמח נשמות ישראל, ש
היה שמח יאכזבה, ש וחושב שזשהוא במה 
היה דוד חושב שזה מרמור, לכן שהוא במה 

כל לבדחנא דמלכא, מה זה בדחנא דמלכא? 
ש אחד שמצחיק אותו כל הזמן, ימלך 

שהמלך נהנה לשבת  ,משמח את המלך
 ,של הקב"ה היה הבדחןהמלך איתו, דוד 

ָדִוד" מֹור לְּ  ,הכל מזמור)תהילים ג'(,  "ִמזְּ
נוֹ אפילו " ָׁשלֹום בְּ ֵני ַאבְּ חֹו ִמפְּ ָברְּ ", דוד בְּ

דף אחריו, ושהבן שלו רכשר להשם המלך 
איזה כיף שהבן שלי רודף אחרי, איזה טוב '

, וזה הענין של דוד 'אתה השם יתברך
דוד המלך נשמת המלך, בשביל זה יש את 

זה ודי לשמח את נשמות ישראל, בעולם, כ
בגלל זה  לזכות לזה, מתפללאדם רק אם 

 ,דוד כל הזמן היה בוכה להשם בצעקות
הלב שלו כל הזמן היה בוער באש, כל הזמן 

תן לי את  ,השם תן לי את ההבנה הזאת'
למה  ,הידיעות האלה, תכניס לי את זה ללב

אני עושה מריבות? למה אני עושה 
במזמור הזה צעק המלך דוד  ,'?מחלוקות

 ,ובכל זאת מזמר להשם "ַרבּו ָצָרי ָמה 'ה"
  .צריך להתפללוככה כל אחד 

וזהו  – אין רע יורד מלמעלה והכל טוב
 והבטחון עיקר האמונה

ִאיׁש בגדר "זה נקרא  ֶהֱחִזיקּו ֶׁשַבע ָנִׁשים בְּ וְּ
ָבַטח ָבּה "התפילה, מטרת , וזה עיקר "ֶאָחד

ָלּה שאדם בוטח בתפילה שלו כ ",ֵלב ַבעְּ
א לו את הכל, כלום לא יהיה ישהיא תב

, לכן שאדם זוכה להשתתף בשיעור לוחסר 
להתפלל להשם, כל הרע שם של רבים ו

הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים"יוצא ממנו, ואז  , מה "וְּ
שהיתה חסרה אמונה זה אותה זה מים? 

הם לא האמינו בהשם, לא אנשים ולכן ל
האמינו שהצער רק לטובתם, לא האמינו 

כמו שאומר התניא  ,שאין רע יורד מלמעלה
אין רע יורד מלמעלה והכל ")חלק ד, י"א( 

ב טובו ורק שאינו מושג לגודלו ור ,טוב
ובעת אין שום רע,  ,"וזהו עיקר האמונה

להראות להשם נסיון שנראה כרע אדם 
ו, שמצער אותשישמח במה יהודי, שהוא 

שאדם מוציא תפילה מגחלי אש, כוזה רק 
לעמוד בזה, בנסיון אחרת לא תוכל 

לא  ,ממורמרומדוכדך אדם יהיה הראשון 
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רוצה לדבר עם אנשים, לא רוצה ללכת 
לא הוא , למה? כי למקום שהזמינו אותו

הכל נשאר  ,מושך את ביאורי התורה
שנכנע הרע של אר הרב כבמו שמחיצוני, וכ

 ,האנשים בשיעור תורה נכנעים הקליפות
  .ואז אדם מתחיל ליישם

עיקר שלמות שאומר רבינו הקדוש כך 
שתופסים את היגון ומכניסים כהשמחה 
שטוב לו רק כשמחה ואמונה, לא  ,לשמחה

שבא לו ככולם, אלא כך אצל זה  ,הוא שמח
יגון והוא מכניס אותו לשמחה, אומר 

אשתו כגון ש, 'שמחאצער הזה אני ב'
 ,חתונהחזרה לבית משתים בלילה לא ב

איפה  ,מה זה'כבר בדמיונות והאדם 
כתוב שיצר הרע יש לו רשות  ',אשתי?

שמשה רבינו עלה כ ,להחשיך את העולם
להר סיני הוא החשיך להם את העולם, 

לאדם לעשות זה יצר הרע של העבודה 
בטח לעצמו 'ואז הוא אומר ניים, יחושך בע

צוחקת  ,היא יושבת עם בני דודים שלה
-, היצר הרע מראה לך את הכל חושך'איתם
יהודי צריך והעבודה שלו,  וחושך, ז-חושך

אני רוצה  !תן לי אורהשם לצעוק להשם '
נסיון קטן  !אור בחיים, תראה מי אני השם

, 'רר לחתיכות, השם תרחם עליואני מתפו
  .ת הלבומהדברים מחמי ואבל צריך שיבוא

למי השם נושא עוון? למי שעובר על פשע, 
 שפשעו כנגדו והוא מעביר פשעיהם

סולח? אתה רבש"ע למי 'אדם שמבין אומר 
שם כך אומר ה, 'למי שמעביר על פשע

למי נושא  –'נושא עוון ועובר על פשע 
 ,למי שעובר על פשע" )ראש השנה יז( ,עוון
לקח ממך כסף אדם , ואלא פשע וטעשלא 

 !, תחייך'עבדתי עליך'אומר לך ו ,ועבד עליך
אני 'אם תוותר  ,אומר השם 'וחתוהר'

, השם מוכן 'סחב לך את כל העבירותא
יות שלך בחיים על הגב ולסבול את כל הטע

פשע נגדך ואתה ורשע אם אדם שלו, 
מכונת  ואיזאו מעביר לו, קנית איזה תנור 

, מה אתה אומר התקלקלההמכונה וכביסה 
גם לא ו 'מה הוא מכר לי סוג ג?'לעצמך 

אומר לך 'די איזה  ,עונה לך לטלפונים
אומר לא אתה אם  ,נודניק נמאסת עלי'

 ,העיקר לקח את הכסף ,איזה פושע זה'
מעביר אלא , 'עכשיו כבר לא מעניין אותו

', דע זה מהשם ,זה משמים'אומר  ,על פשע
סחב את כל אאני 'זה במקום ניתוח, לך ש

שואל את אדם  .אומר השם 'העוונות שלך
צריך אני  ,אשתי תפשע נגדיעצמו 'האם כש

לא נורא, ואיך  ,כן תעביר ',עביר לה?לה
ִבימגיע לזה? אדם  ִקרְּ אדם  ","ַחם ִלִבי בְּ

צריך לבכות מהלב שלו להשם 'השם אני 
ַער ֵאׁש אז " ,רוצה להיות כזה' ַבֲהִגיִגי ִתבְּ

ׁשֹוִני ִתי ִבלְּ  ",ִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִיםַהֹהפְּ " ."ִדַברְּ
, וכל לאגם יהיה לךזה אגם, יהפוך לסלע 

, ואת כל זה לימדנו בליבי יבער אשכשזה 
  ד.-הרב בתורה כ, אות א

שלא יזכור האדם טובו וצדקתו בשעת 
 תפילתו להשם יתברך

מה הרב סביר בהמשך התורה )אות ה( מ
לפי דרגתו ]היתה הטעות של משה רבנו 

איפה אסור מכך ד אותנו לממ, והרב [כמובן
משה שליהודי לטעות, אומר מורנו הרב 

והוא רואה את  ,רבינו הקהיל את העדה
כולם רבים ומתקוטטים, אין להם אמונה, 

נראים חרדים אולי  ,אנשים בלי אמונה
אין להם אמונה, משה רבינו רוצה אבל 

הם אמונה, בלהכניס  ,לתת להם אמונה
חנן אתה צריך להתאומר למשה 'הקב"ה 

 ',רבש"ע פתח להם את הלב -ליד הסלע 
אלא הרים כן, משה רבינו לא עשה אבל 

הרב, ואומר  ",ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת ָידוֹ "את ידו 
ִפיָלתוֹ " ִהי ָיָדיו , ָידֹו ֶזה תְּ מֹו ֶׁשָכתּוב: ַויְּ כְּ

רבש"ע בזכות מצוותי 'משה אמר  ,ֱאמּוָנה"
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ָקתֹו ֶׁשָזַכר ", 'תן להם גם יתורותו ִצדְּ טּובֹו וְּ
ִפיָלתוֹ  ַעת תְּ שאדם עומד לפני השם כ, "ִבׁשְּ

גונב כיות שלו הוא וומזכיר את הזכ
תפילה מהשכינה, כי השכינה רוצה 

 ,השםאנא 'שאדם יאמר  ,בתחנונים
לא מגיע לי כלום'  ,בתחנונים אני מבקש

תיקון לקמתי  ,תראה השם'אומר אדם אם 
מהשם  אדם צריך לבקשאלא אסור,  'חצות

, הרבה לא מעשיו בתחנונים ולא בזכות
לא שהרב אומר לכן עומדים בנסיונות, 
ִכי ִמי ֶׁשדֹוֵחק ֶאת , "לדחוק את השעה

תוֹ   ."ַהָשָעה, ָׁשָעה דֹוַחקְּ

 –מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו 
 מעלת מי שמקבל רצון השם

"מימי לא היה דרכי  בשיחות הר"ןכתוב כך 
לצוות את האדם ולגזור עליו בדוקא 

יעצו ירק אני מ ,לעשות כמו שאני מצווה
שאין דרכי לדחוק על  ,בדרך עצה טובה

כי אני יודע שכל  ,שום דבר שיהיה ככה
על כן  ,טובות העולם אין טובתו שלמה

איני רוצה לדחוק ולגזור על האדם שיהיה 
לם לא מעוכך היתה דרכו של הרב,  ,ככה"

 שואל את הרבובא אדם  .דחק את השעה
לאחר שהרב ענה מי שלא אומר  ,שאלה

מי שלא אומר  ,והשם יצליח אות ...',אבל'

, שהוא לא דוחק את מצויןזה , ...'אבל'
או בסקי אומר כן ירבי חיים קניכש .השעה
עליך אתה רוצה דעת תורה? אם הלא, 

אמר אם כן או בין אם אמר דבריו קבל ל
יאמר קר תהיה בשמחה, אדם לא לא, העי

, אם רוצים נכון לאזה , 'בית אני מחליט'ב
לא רוצים לא ישמעו לך, ואם ישמעו לך 

מתחננים אבל לא ומתפללים אנחנו 
יאשים ילא מתושוברים את הכלים, 

מהתפילה, מה שאדם צריך לעשות זה רק 
פִ ', עבודת השם שלי וז ,תפילה  ,'ָלהיַוֲאִני תְּ

כי הוא לא  ,שהשם עונה לואדם זוכה כך 
אני רוצה הוא לא אומר ' ,דוחק את השעה

השם יודע מה  ,תמתין ,, סבלנות'עכשיו
הוא עושה, זה התורה הזאת שמסביר לנו 

ה כביכול הטעות של משה תמה היהרב 
מה היה הטעות? שזכר את ורבינו, 

המעשים הטובים שלו בשעה שהוא 
לא מגיע לי אדם צריך לחשוב 'התפלל, 

, לפעמים אדם לומד שש שבע שעות 'וםכל
, מה 'בזכות התורה שלמדתי'ואומר 

אדם צריך  ',לא מגיע לי כלום'פתאום? 
 אתה תושיע אותי', אתה אבא רחמן'לומר 

השם יתברך יעזור שנלך בדרך הזאת תמיד 
  אמכי"ר ,ולא נתייאש אף פעם

 

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

 קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, ושוב קווה אל השם [א
 ,כבר אין לי חיים בביתוכך אמרה, 'כדורים כל מיני בעלה לוקח ש אשה אחת אמרה לי

אבל למחרת נהיה בבית שישו  ,אחרי זה הוא רגוע ,ניים אדומותיעם עמגיע כל יום הוא 
גברת את צריכה ', אמרתי לה 'הרב אני מפחדת על הילדים שלי'אומרת לי ועוד , 'ושמחו

רק  'זה לא יהיהותתפללי, יום אחד תקומי בבוקר ושוב רק להתפלל, סבלנות תתפללי 
  . בכל מצב תפילה להשם
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

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

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ים בכל רחבי ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדוש
 הארץ ללא תמורה כלל, 

 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 

הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש
 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  בועי מתוך שיחותיוהשיעור הש

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

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת
נתן  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
, אסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן, , התינוק ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

יה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה , יפה חולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגשרה בת לולו, ב
, לילך בת רחל חנה הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהבת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

תמר בת , מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה
 מימה

אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי אוחיון,  ,' אברהם ניסים הי"ולה"ה מחזיק תורה וחסד ר להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, שרון בן רבקהמיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

, דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםתאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
אייל בן דליה לזיווג הגון, , יעקב אוחנה בן תמר, ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, י יצחק בן מזלאלרוע

לאה , שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון, מור מרים בת אביביתניאלה שרה, דישראל בן 
 לילך בת רוחמה, אזולאי ובני ביתםיהודה ואיריס , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, בת ציפור

, אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש, 
 .גילי בת אווה, בת דינזמרים אילנית , שילת בת מזל

, פרטונהאברהם מצליח בן שמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
 , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

יצחק בן  ,שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת
משה  ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,ש'רונהאברהם בן , מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,עליזה

בנימין , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,זנזורי בן מנטנה
מאיר בן , יצחק בן ציפורה, שלמה בן לאה, שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, יחזקאל הלוי בן אסתר

יוסף לוגסי בן , מוריס משה בן אסתר, אליהו לוגסי בן אסתר, חביב לוגסי בן אסתר, אבנר יצחק בן, צ׳חלה
פוחה , שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, מרדכי אליהו בן אסתר, אסתר

, פלורין רחל בת, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, בת שמחה
 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונה, יציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי
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  אהבת ישראלביה"כ  בית שאן❖
 4אהבת ישראל רח 

 ישיבת למען שמו באהבה בת ים❖
 55רח הרצל 

 ביה"כ סרעודיכפר סבא ❖
 052-6662450, לפרטים 1רח השופטים 

 

 מוקדים נוספים  התקשרו ומסרו לנו
 בלווין ו של מו"ר ישיעורהמשדרים את 

052-9695044 
 

 

 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
 ברחבי הארץ  שליט"א  אייל עמרמי הרב

 

 (17/12)כסלו   י"ט

 להזמנת הרב 
 לשיעורים ולכנסים

  1-599-502051אליהו: 

 5שלוחה 


