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ליקוטי	מוהר”ן	תנינא:	תורה	פא’	

מיתוק	הדינים	על	ידי	הריקוד:
ָאָדם	 ֶשׁ “כְּ כותב:	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
ִמְצָוה,	 ל	 ֶשׁ ִשְׂמָחה	 בְּ ַעְצמֹו	 ַח	 ְמַשׂמֵּ
ּנֹוַגַעת	 ֶשׁ ַעד	 ְך,	 כָּ ל	 כָּ דֹוָלה	 גְּ ְׂמָחה	 ְוַהשִּ
ד	ֵמֲחַמת	ִשְׂמָחה,	 ַרקֵּ מְּ ַעד	ַרְגָליו,	ַהְינּו	ֶשׁ
ָחְכָמה	 ְלַבב	 ְוָנִביא	 ִנְקָרא:	 ִחיָנה	 ַהבְּ ֶזה	
ָוהֹוד,	 ֶנַצח	 ֵהם	 ָהַרְגַלִים	 צ(.	 )תהלים	

ים	ִלְבִחיַנת	ֵלב	ַעל	 ִחיַנת	ְנִביִאים,	ִנְתַעלִּ בְּ
ְׂמָחה	ַמֲעָלה	 י	ַהשִּ ב,	כִּ לֵּ בַּ ְׂמָחה	ֶשׁ ְיֵדי	ַהשִּ
ָכל	 ֲעֶלה	ַרְגָליו	בְּ מַּ אֹוָתם.	ְוֶזהּו	ָהִריּקּוד	ֶשׁ
עֹוֶשׂה	ִמְצָוה	 ּלֹוֵמד	ּתֹוָרה	אֹו	ֶשׁ ַעם.	ּוְכֶשׁ פַּ
ַעד	 נֹוַגַעת	 ְׂמָחה	 ַהשִּ ֶשׁ ִשְׂמָחה,	 ְך	 כָּ ָכל	 בְּ
ֶזה	 –	בָּ ְלַמְעָלה	 ַרְגָליו	 ּוַמֲעֶלה	ֶאת	 ַרְגָליו,	

בס”ד

גיליון קל"ז - פרשת וירא

תוכן העניינים:

ד לשמוח ולרקוד עם הכרוב של שבת קודש     

ד מעלת הריקוד בשעת עשיית המצוות מביאה רווח עצום    

ה כל מה שקיים בעולם יש באדם בצורה של עולם קטן    

הנבואה מגיעה מספירות הוד ונצח שהם כנגד הרגליים,                                                                
ה     וכשרוקדים בשעת מצווה ומזיז את רגליו הוא זוכה לנבואה הזאת   

ו הוכחות חותכות שהנבואה מגיעה לאדם על ידי השמחה והריקוד   

ו האדם המרקד במצווה עוזר להסרת המניעות של תומכי התורה   

ז אדם שתומך בלומדי התורה נהפך להיות האבא של הקב”ה    

ז כל חטאי הלשון מתוקנים גם הם על ידי ריקודים של מצווה    

ח האדם המרקד זוכה שגם ממונו יתעלה      

ח לא עושים ברכת לבנה בשבת בגלל שאסור לרקוד בשבת    

ח רבי שמואל זכה לעמוד אש בזכות הריקודים שלו לפני החתן והכלה   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כאשר מקבלים את הניסיון והקושי באהבה, זוכים גם לישועה     

ג



 

ד

ֵהם	 ֶשׁ אֹוַריְיָתא,	 דְּ ּתֹוְמֵכי	 ל	 כָּ ים	 ִנְתַעלִּ
רּוׁש	)ישעיה	 ִנְקָרִאים	ָסְמֵכי	ְקׁשֹוט.	ְוֶזה	פֵּ
ַהּתֹוָרה	 י	 כִּ ְלַרְגלֹו,	 ִיְקָרֵאהּו	 ֶצֶדק	 מא’(:	
ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ֶצֶדק,	 ִנְקָרִאים	 ְצָוה	 ְוַהמִּ
פט(:	 )חולין	 ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ֲחָכֵמינּו	
תּוב	)תהלים	 כָּ רּון	ְוכּו’,	ּוְכמֹו	ֶשׁ ַדבֵּ ֶצֶדק	תְּ
ּבּור	 ַהדִּ ם	 גַּ ֶצֶדק.	 ִמְצוֹ	ֶתיָך	 ָכל	 י	 כִּ קיט(:	
תּוב	)שם	טו(:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ֶרֶגל,	 ִנְקָרא	 ָהַרע	
ם	 ה.	גַּ ם	הּוא	ִנְתַעלֶּ ֹלא	ָרַגל	ַעל	ְלׁשֹונֹו,	גַּ
מֹו	 כְּ ֶרֶגל,	 ְקָרא	 ַהנִּ ָממֹון,	 בְּ ה	 ִנְתַעלֶּ ָאָדם	
ר	 ֲאֶשׁ ַהְיקּום	 ְוֶאת	 יא(:	 )דברים	 תּוב	 כָּ ֶשׁ
ְחּתֹונֹות	 ְדֵרגֹות	ַהתַּ ל	ַהמַּ ם	כָּ ַרְגֵליֶהם.	גַּ בְּ
ְיֵדי	 ַעל	 ים	 ִנְתַעלִּ ַרְגַלִים,	 ם	 ֵשׁ בְּ ים	 ַהְמֻכנִּ
תּוב:	ֶצֶדק	 כָּ מֹו	ֶשׁ ִשְׂמַחת	ּתֹוָרה	ּוִמְצָוה,	כְּ
ֵהם	 ְצָוה	 ְוַהמִּ ַהּתֹוָרה	 ֶשׁ ְלַרְגלֹו,	 ִיְקָרֵאהּו	
ְדֵרגֹות	 ַהמַּ ֵאּלּו	 ֶאת	 ְלַמְעָלה	 קֹוְרִאים	
ָאְמרּו	ֲחָכֵמינּו	ִזיְכרֹוָנם	 ְחּתֹונֹות.	ְוֶזה	ֶשׁ ַהתַּ
ח	 ִנים,	ְיַשׂמַּ ֵאין	לֹו	בָּ ִלְבָרָכה	)ב”ב	י(:	ִמי	ֶשׁ
ה	ִנְקֵראת	 ׁ י	ִאישָּ ְדַבר	ִמְצָוה.	כִּ ּתֹו	בִּ ֶאת	ִאְשׁ
ַרְגֵלי	 תּוב	)שמואל	א,	ב’(:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ֶרֶגל,	
ְׂמָחה	 ַעל	ְיֵדי	ַהשִּ ֹמר.	ִנְמָצא	ֶשׁ ֲחִסיָדיו	ִיְשׁ
ִלְבִחיַנת	 אֹוָתּה	 ר	 ׁ ּוְמַקשֵּ ַמֲעֶלה	 הּוא	
מֹו	 ַרע,	כְּ ר	ַהזֶּ ם	ִעקָּ ְקָרא	ֵהא,	ְוָשׁ ֶצֶדק,	ַהנִּ
ֶזַרע.	 ָלֶכם	 ֵהא	 מז’(:	 )בראשית	 תּוב	 כָּ ֶשׁ
ע:(.	 )עירובין	 ֲאבּוָה	 דַּ ְרָעא	 כַּ ָרא	 בְּ ם	 גַּ
ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ֶרֶגל,	 ִנְקֵראת	 ֱאמּוָנה	 ם	 גַּ
א	 ַרּבֹוֵתינּו	ִזיְכרֹוָנם	ִלְבָרָכה	)מכות	כד(:	בָּ
ל	 ֲחַבּקּוק	ְוֶהֱעִמיָדן	ַעל	ַאַחת	ְוכּו’.	]ְוֵכן[	כָּ

ים”. ְקָרִאים	ֶרֶגל	ִנְתַעלִּ ָבִרים	ַהנִּ ַהדְּ

לשמוח ולרקוד עם הכרוב של 
שבת קודש

מורנו	הרב	הקדוש	מדבר	אתנו	בתורה	
שאדם	 העצומים	 הרווחים	 על	 הזאת	
מקבל	כאשר	הוא	נמצא	באמצע	מצווה	
מתחיל	 הוא	 ואז	 השמחה	 בו	 ונכנסת	

לרקוד.
זה	יכול	להיות	באמצע	לימוד	שהאדם	
מתוק	 חידוש	 איזה	 מגלה	 פתאום	
בתורה	ואז	נכנסת	בו	השמחה	ללב	והיא	
מתפשטת	לרגליים	והוא	מתחיל	לקפץ	
בתפילה	 להיות	 יכול	 וזה	 ברגליו,	 קצת	
שהחזן	מתפלל	באיזה	מנגינה	יפה	ואז	
האדם	מתחיל	לקפץ	קצת,	או	באמצע	
מצווה	של	הכנות	לשבת	כשהוא	חותך	
שהוא	 נזכר	 הוא	 ופתאום	 הכרוב	 את	
ואת	 הקב”ה	 שזה	 המלך	 את	 משרת	
המלכה	שהיא	השבת,	ויוצא	ממנו	פרץ	
של	שמחה	והוא	מתחיל	לשיר	ולרקוד.	
ומהריקודים	הללו	אדם	זוכה	לדברים	

עצומים	מאוד.

מעלת הריקוד בשעת עשיית 
המצוות מביאה רווח עצום

אותנו	 לימד	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
סוגי	 שכל	 קמא,	 מוהר”ן	 בליקוטי	 כבר	
קשורים	 שלא	 כאלו	 ואפילו	 הריקוד,	
לשמחת	מצווה	ממתקים	את	הדינים.	

ובעיות,	 דינים	 יש	 מאתנו	 אחד	 לכל	
שלא	 האוטו	 עם	 בעיות	 לו	 יש	 אחד	
נדלק,	ואחד	יש	לו	דינים	עם	אשתו	או	
עם	המנהל	בעבודה,	אז	אם	אדם	רוקד	



 

ה

דינים	מתמתקים	 אותם	 כפיים,	 ומוחא	
ונהיים	פחות	קשים,	כמו	שכתוב:	“ָאֹנִכי	
ָהָאֶרץ”	 ִמן	 ִאים	 ַחטָּ ּמּו	 ִיתַּ ה’	 בַּ ֶאְשַׂמח	
בה’	 ששמח	 האדם	 קד(,	 )תהילים,	
ואז	 עשה,	 שהוא	 העוונות	 את	 מגמד	
ממילא	מתגמדים	גם	הדינים	והבעיות.	
ריקודים	 על	 מדבר	 הרב	 הזאת	 בתורה	
נמצא	 שאדם	 מצווה,	 של	 ושמחה	
במצווה	והוא	קצת	רוקד	ולא	מדובר	על	
מספיק	 אלא	 גדול,	 רקדן	 של	 ריקודים	
הרגליים	 את	 קצת	 ולהקפיץ	 להרים	
שליח	 בחזרת	 שעושים	 כמו	 למעלה	
את	 מגביהים	 שקצת	 בקדושה,	 ציבור	

הרגליים.
את	 להרים	 לחברו	 עוזר	 כשאדם	 אז	
לתלמוד	 בנו	 את	 שלוקח	 או	 הסלים	
ם	 ְדתֶּ תורה,	ובזה	מקיים	מצוות		של	“ְוִלמַּ
ם”	)דברים,	יא’(	 ר	בָּ ֵניֶכם	ְלַדבֵּ ֹאָתם	ֶאת	בְּ
האלו	 הריקודים	 אז	 רוקד,	 הוא	 ובדרך	
מביאים	לאדם	רווחים	עצומים	ונוראים.

כל מה שקיים בעולם יש באדם 
בצורה של עולם קטן

שמו	 “יהא	 כתוב:	 נתן	 דרבי	 באבות	
ובתבונתו	 שבחוכמתו	 מבורך,	 הגדול	
מה	 כל	 באדם	 ויצר	 העולם,	 את	 ברא	
שברא	בעולמו”	-	אנחנו	יודעים	שהאדם	
נקרא	“עולם	קטן”,	כל	מה	שיש	בעולם,	
יש	בתוך	כל	בן	אדם,	וזה	לא	רק	כולל	
את	כדור	הארץ	אלא	את	כל	הקוסמוס	
יש	בתוך	 ואת	כל	עשר	הספירות,	הכל	

האדם	בצורה	קטנה.

“ברא	חמה	בעולם,	ברא	חמה	באדם	
ברא	 בעולם,	 חומות	 ברא	 העיניים.	 זה	
חומות	באדם	אלו	השפתיים.	ברא	מים	
מתוקים	 מים	 ברא	 בעולם,	 מתוקים	
סרוחים	 מים	 ברא	 הרוק.	 זה	 באדם	
זה	 באדם	 סרוחים	 מים	 ברא	 בעולם,	

צואת	החוטם”.
באדם.	 יש	 בעולם	 ברא	 שה’	 מה	 כל	
הבריאה	 הקבלה	 בתורת	 שכתוב	 וכמו	
כלומר	 ספירות,	 לעשר	 מחולקת	
מפלס	 שכל	 ומפלסים,	 רבדים	 עשרה	
והעשר	ספירות	 עולמות,	 אינסוף	 כולל	
גבורה,	 חסד,	 דעת,	 בינה,	 חכמה,	 הם:	
ומלכות.	 יסוד	 הוד,	 נצח,	 תפארת,	
קומות,	 עשר	 כמין	 הם	 הספירות	 עשר	
הקב”ה	 של	 מהכתר	 שמתחיל	
ומשתלשל	דרכם	עד	לעולם	הזה	שהוא	

כנגד	המלכות.

הנבואה מגיעה מספירות הוד ונצח 
שהם כנגד הרגליים, וכשאדם 

רוקד בשעת מצווה ומזיז את רגליו 
הוא זוכה לנבואה הזאת

רבדים	 שני	 יש	 ספירות	 העשר	 בתוך	
שעליהם	 והוד”,	 “נצח	 שנקראים:	
תרין	 והוד	 “נצח	 הקדוש:	 הזוהר	 כותב	
שוקין”	-	הנצח	וההוד	נמצאים	ברגליים	
שהנביאים	 כותב	 והזוהר	 האדם,	 של	
השכינה	 הנבואה,	 את	 מקבלים	 היו	
שנקראים	 האלו	 מהעולמות	 והדבקות	

נצח	והוד.	
שכאשר	 מסביר	 הקדוש	 הרב	 אז	
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של	 בשמחה	 רגליו	 את	 מרים	 האדם	
מצווה,	אז	הוא	מעורר	את	עולם	הנבואה	
את	 שיתף	 שהוא	 זה	 ובזכות	 בשמיים,	
זוכה	 הוא	 אז	 המצווה,	 בשמחת	 רגליו	
כמו	 ליבו,	 לתוך	 הנבואה	 את	 לקבל	
)תהילים,	 ָחְכָמה”	 ְלַבב	 “ְוָנִבא	 שכתוב:	
תיבות	 ראשי	 היא	 “נביא”	 והמילה	 צ’(,	
אלומותיו”,	 נושא	 ברינה	 יבוא	 של:	
לאדם	 מביאה	 השמחה	 היא	 שהרינה	

את	הנבואה.
וצריך	לדעת	שהנבואה	שאדם	מקבל	
מיני	 כל	 יידע	 הוא	 שפתאום	 לא	 זה	
עתידות,	אלא	האדם	מקבל	אהבת	ה’,	
דבקות	ושכינה	בדיוק	כמו	שהנביא	היה	

מקבל.
והרב	כותב	שכל	החוכמה	של	האדם	
ה	 “ָנַתתָּ שכתוב:	 כמו	 בשמחה,	 תלויה	
י”	)תהילים,	ד’(,	ואין	שמחה	 ִשְׂמָחה	ְבִלבִּ
ח	 ְוַשׂמַּ ִני	 בְּ “ֲחַכם	 שנאמר:	 חכמה	 אלא	
של	 המהות	 כל	 כז’(.	 )משלי,	 י”	 ִלבִּ
החוכמה	מתבטאת	שהאדם	שמח,	אם	
חכם,	 שהוא	 יודעים	 אז	 שמח	 האדם	
יודעים	 אז	 הזמן	 כל	 עצוב	 האדם	 ואם	
שהוא	טיפש	כי	הוא	לא	מצליח	לראות	
את	כל	הטוב,	החסד	והמתנות	שה’	נותן	
לזה	 מתנקזת	 הזאת	 החכמה	 וכל	 לו.	
שרואים	את	האדם	שמח	כשהוא	עוסק	
במצווה,	וכשאדם	מצליח	להוסיף	לזה	
את	הריקוד	בשעת	המצווה,	אז	זה	יביא	

לו	נבואה	ודבקות	בה’.

הוכחות חותכות שהנבואה מגיעה 
לאדם על ידי השמחה והריקוד

הבעל	שם	טוב	הקדוש	אומר	שמרים	
הצדיקה	נקראת	רק	פעם	אחת	בתורה	
קרה	 וזה	 הנביאה”,	 “מרים	 בתואר:	
שכתוב:	 כמו	 סוף,	 ים	 קריעת	 לאחר	
ַאֲהֹרן	 ֲאחֹות	 ִביָאה	 ַהנְּ ִמְרָים	 ח	 קַּ “ַותִּ
כאשר	 טו’(,	 )שמות,	 ָיָדּה”	 בְּ ף	 ַהֹתּ ֶאת	
וניגנה	בתוף	אז	היא	זכתה	 מרים	שרה	
השמחה	 בלי	 כלומר	 נביאה,	 למדרגת	
והריקוד	מרים	נקראה	בכל	התורה	רק	
בשמה,	אבל	כאשר	היא	שמחה	ומנגנת	

ורוקדת,	אז	היא	נקראת	נביאה.
יהודי	 היה	 אמיתי	 בן	 הנביא	 יונה	 גם	
רגיל	כמונו,	הוא	לא	היה	למדן	או	מיושבי	
לנבואה	 זכה	 הוא	 אבל	 המדרש,	 בית	
בזכות	זה	ששמח	בצורה	דרסטית	יותר	
יונה	 השואבה,	 בית	 בשמחת	 מכולם	
היה	מגיע	לבית	המקדש	ורוקד	עד	כדי	
עילפון	בשמחת	המצווה	וה’	נתן	לו	את	

הנבואה.
היו	 הנביאים	 שאמרנו,	 כמו	 אז	
ספירות	 דרך	 הנבואה	 את	 מקבלים	
רגליו	 את	 מזיז	 וכשהאדם	 והוד”	 “נצח	
מושך	 הוא	 אז	 מצווה,	 של	 בשמחה	

קדושה	ודבקות	לה’	יתברך.

האדם המרקד במצווה עוזר 
להסרת המניעות של תומכי 

התורה

אדיר	 רווח	 עוד	 כותב	 נחמן	 רבי	
בשעת	 מרקד	 אם	 לו	 זוכה	 שהאדם	
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תורה	 “וכשלומד	 המצווה:	 עשיית	
שמחה,	 כך	 בכל	 מצווה	 עושה	 או	
כל	 נתעלים	 לרגליו	 נוגעת	 שהשמחה	
תומכי	דאורייתא”	-	אותו	אדם	שמרקד	
בשעת	מצווה,	גורם	לכל	אלו	שתומכים	
להתעלות,	 התורה	 ללומדי	 ועוזרים	
לעזור	 חשק	 יותר	 עוד	 להם	 ונהיה	
“ֶצֶדק	 שכתוב:	 כמו	 התורה,	 לעמלי	
ידי	 על	 מא’(.	 )ישעיהו,	 ְלַרְגלֹו”	 ִיְקָרֵאהּו	
יותר	 תומכי	התורה	מתגברים	 הריקוד,	
על	מניעות	ונותנים	יותר	צדקה	לבחורי	
לאדם	 קל	 שלא	 לדעת	 צריך	 ישיבות.	
לוותר	על	כסף	שעבד	עליו	קשה	מאוד	
כמו	 הקדושות,	 לישיבות	 אותו	 ולתת	
נפשו,	 הוא	 אדם	 של	 שממונו	 שכתוב	
ועל	ידי	הריקוד	נעלמים	המניעות	ויכול	

לתת	יותר.	

אדם שתומך בלומדי התורה נהפך 
להיות האבא של הקב”ה

חידוש	 אומר	 הקדוש	 החיים”	 ה“אור	
מחזיק	 שהיה	 זבולון	 שבט	 על	 מדהים	

את	שבט	יששכר	כדי	שילמדו	תורה.	
שבט	 של	 הנשיא	 מסביר,	 והוא	
וכמו	 חילון	 בן	 אליאב	 שמו	 היה	 זבולון	
הם	 בתורה	 שהשמות	 יודעים	 שאנו	
סוג	 שיש	 להבין	 צריך	 אז	 מקריים,	 לא	
אנשים	 ויש	 תורה”	 “בני	 שהם	 אנשים	

שהם	נקראים	“אבא	של	התורה”.
בן	תורה	יושב	ולומד,	אבל	“אבא	של	
בן	 באותו	 שתומך	 האדם	 זה	 התורה”	
תורה	והוא	כביכול	“האבא	של	הקב”ה”.	

“מטה	 הרב:	 של	 הקדושה	 לשונו	
שהוא	 לצד	 חילון,	 בן	 אליאב	 זבולון	
מעמיד	ליששכר	ללמוד	תורה	יקרא	אב	
וכמו	שמצינו	שהקדימו	משה	 למעלה,	
זבולון’	ואחר	 ‘ישמח	 ליששכר,	כדכתיב	
שקראו	 והוא	 באוהלך’.	 ‘יששכר	 כך	
אב	 לי	 לקרוא	 התייחס	 פירוש	 אליאב,	
הגם	שהוא	חולין,	שאינו	בן	תורה	ועוסק	
בפרקמטיא	של	חולין	-	עולם	הזה,	אף	
מחשיב	 ה’	 	- למלכא”	 אבא	 דין	 פי	 על	
של	 לאבא	 תורה	 שמחזיק	 האדם	 את	

המלך,	של	הקב”ה.
וה"חתם	סופר"	כותב	שתומכי	התורה	

הם	בדרגה	מעל	לומדי	התורה!	
לשבת	 בהכנות	 רוקד	 כשאדם	 אז	
הרבה	 שיהיו	 גורם	 הוא	 בתפילה,	 או	
האדם	 בתורה,	 שיתמכו	 כאלו	 יהודים	
אלו	שרוצים	השקעות,	 לכל	 גורם	 הזה	
או	 בחדרה	 קרקע	 לקנות	 רוצים	 הם	
בחריש	שיפשירו	אותה	עוד	מאה	שנה	
ובינתיים	הכסף	על	קרן	הצבי,	להשקיע	
ולתת	 בעולם	 טובה	 הכי	 בהשקעה	
האדם	 ייקח	 מה	 כי	 חכמים,	 לתלמידי	
אבנים	 ולא	 כסף	 לא	 פטירתו,	 אחרי	
טובות,	אלא	ייקח	אתו	את	הזכויות	שנתן	
כסף	לאברכים	ולתלמידי	הישיבות,	כמו	
“אבותיי	 בתרא:	 בבא	 במסכת	 שכתוב	
גנזו	במקום	שהיד	שולטת	בו	ואני	גנזתי	

במקום	שאין	היד	שולטת	בו”.
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כל חטאי הלשון מתוקנים גם הם 
על ידי ריקודים של מצווה

הריקודים	 ידי	 שעל	 אומר	 נחמן	 רבי	
בתפילה	או	במצווה	אחרת,	האדם	זוכה	
לתקן	גם	את	“חטאי	הלשון”	שעלולים	
שכתוב	 כמו	 לשאול,	 אותו	 להוריד	

ַיד-ָלׁשֹון”. ים	בְּ במשלי:	“ָמֶות	ְוַחיִּ
“דיברנו	 בווידוי	 אומרים	 שאנו	 וכמו	
החבר	 על	 ביקורת	 שהעברנו	 דופי”,	
כל	 את	 ידענו	 לא	 ובכלל	 הרב,	 על	 או	
ועד	 מהתחלה	 שם	 היה	 ומה	 הפרטים	
הסוף,	ואלו	עוונות	שיכולים	להוריד	את	
האדם	לשאול,	והזוהר	כותב	שה’	סוגר	
את	לב	האדם	שיש	לו	פגמי	הלשון	מכל	

תענוג	רוחני.
זה	האדם	מצליח	לעלות	 גם	את	 אז	
כמו	 מצווה,	 של	 הריקודים	 ידי	 על	
ידי	 שעל	 נֹו”,	 ְלֹשׁ ַעל	 ָרַגל	 “ֹלא	 שכתוב:	

הרגליים	מתעלים	עוונות	הלשון.	

האדם המרקד זוכה שגם ממונו 
יתעלה

מעט	 ברגליו	 רוקד	 כשאדם	 אז	
לצדיק	 לנסיעה	 בדרך	 או	 בתפילה	
למעלות	 זוכה	 הוא	 אז	 מתלונן,	 ולא	
בה’,	 ודבקות	 נבואה	 מקבל	 שפירטנו:	
מעלה	את	תומכי	דאורייתא	וכל	עוונות	

הפה	מתחילים	להתכפר.
לרשימה,	 מעלה	 עוד	 מוסיף	 הרב	
פעם	 כל	 מתעלה,	 האדם	 של	 הממון	
אז	 במצווה,	 לה’	 ריקוד	 עושה	 שאדם	
הממון	שלו	עולה,	כמו	שכתוב:	“ַהְיקּום	

כל	 יא’(.	 )דברים,	 ַרְגֵליֶהם”	 בְּ ר	 ֲאֶשׁ
ופתאום	 האדם	מתעלים,	 של	 הנכסים	
והאוטו	 עולה,	 שלו	 הדירה	 של	 הערך	

שלו	לא	מאבד	ערך	וכו’.	

לא עושים ברכת לבנה בשבת 
בגלל שאסור לרקוד בשבת

מדוע	 מסביר	 ברורה”	 “המשנה	
לבנה”	 “ברכת	 עושים	 לא	 הספרדים	
בשבת	ואפילו	אם	אי	אפשר	לדחות	את	
הברכה	בגלל	שי"ד	בחודש	יוצא	בשבת,	
את	 שיפסיד	 שעדיף	 כותב	 הרב	 אז	
המצווה	ולא	יברך	בגלל	שאסור	לרקוד	

בשבת	וחייב	לרקוד	בברכת	הלבנה.
האדם	מחויב	לרקוד	ולשמוח	כשהוא	
אומרים	 שאנו	 כמו	 שכינה,	 פני	 מקבל	
ָזכּו	 ֹלא	 “ִאְלָמֵלא	 הלבנה:	 ברכת	 בסוף	
ֲאִביֶהם	 ֵני	 פְּ יל	 ְלַהְקבִּ א	 ֶאלָּ ִיְשָֹרֵאל	 ֵני	 בְּ
ם”,	 יָּ דַּ ֹחֶדׁש	 בַּ ַאַחת	 ַעם	 פַּ ַמִים	 ׁ שָּ בַּ ֶשׁ
כלומר	אם	האדם	בא	לעולם	רק	בשביל	
ברכת	 של	 הזאת	 המצווה	 את	 לקיים	
הלבנה	ואפילו	בלי	לקיים	שבת,	ציצית,	

תפילין	וכו’,	היה	שווה	להיוולד.	
ורבינו	הקדוש	היה	אשכנזי	ולכן	פסק	
לפי	הרמ”א	שמותר	לרקוד	בשבת,	אז	
ואנו	 לרקוד,	 שצריך	 אמר	 בקידוש	 גם	
שאסור	 לנו	 פסק	 שמרן	 הספרדים	
לרקוד,	עושים	תנועות	עם	הרגליים	בלי	

להרים	אותם.

רבי שמואל זכה לעמוד אש בזכות 
הריקודים שלו לפני החתן והכלה

בר	 שמואל	 רבי	 על	 מספרת	 הגמרא	
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חתונה	 בכל	 מרקד	 שהיה	 יצחק	 רב	
מסביר	 המהרש”א	 הדסי”,	 “בתלת	
שכתוב	“בתלת”	כלומר	הוא	היה	רוקד	
פי	שלוש	מאדם	רגיל,	וכל	הרבנים	היו	
מתביישים	בו	שכאילו	הוא	לא	שומר	על	

כבוד	התורה	ומגזים	עם	הריקודים.	
והגמרא	מספרת	שכאשר	הוא	נפטר	
לו	עמוד	אש	מהשמיים,	מה	שלא	 ירד	
זכו	לקבל	כל	התנאים	והצדיקים	שהיו	

באותו	דור.
ואיך	יודעים	שהעמוד	אש	ירד	בזכות	
הריקודים	שלו	ולא	בזכות	משהו	אחר?	

של	 בצורה	 היתה	 שירדה,	 האש	 כי	
הדסים.

בכל	 שרוקד	 לאדם	 יש	 מעלה	 איזו	
הוא	 דברים	 כמה	 רק	 תראו	 הזדמנות,	
הוא	 רווחים	 ולכמה	 לעלות,	 מצליח	
שגם	 כותב	 הקדוש	 והרב	 להגיע,	 זוכה	
האמונה	נקראת	רגל	ובזכות	הריקודים	

האדם	מצליח	להרים	גם	אותה.
של	 שמחה	 בכל	 צריך	 האדם	 ולכן	
לריקודים,	 להצטרף	 להשתדל	 מצווה	
ועצומים	 גדולים	 קניינים	 קונה	 ובזה	

מאוד!!!

סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כאשר מקבלים את הניסיון והקושי באהבה, זוכים גם לישועה

סיפר	יהודי	יקר	מקהילת	קודש	“חסדי	שמואל”	של	הגר”א	עמרמי	שליט”א:	‘הייתי	אמור	להיכנס	

סיום	 לקראת	 שצריך,	 השלבים	 כל	 את	 כמעט	 שעברתי	 לאחר	 הביטחון	 בכוחות	 מובחרת	 ליחידה	

המיונים	עשיתי	איזה	טעות	קטנה	ופתחו	לי	תיק	פלילי	במשטרה,	והיחידה	המובחרת	כבר	לא	רצתה	

לקבל	אותי	אליה.

נגשתי	לכבוד	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	והוא	ייעץ	לי	לקחת	על	עצמי	תיקון	חצות	כל	לילה,	תפילה	

בנץ	החמה,	להודות,	לשיר	ולרקוד	כל	הזמן	לה’	והכי	חשוב	“לזרוק	את	השכל”	ולהשליך	את	הכל	על	

ה’	יתברך.

לאחר	כמה	ימים	התקשר	אלי	העורך	דין	ואמר	לי	שלא	רק	שהתיק	נסגר	אלא	המשטרה	החליטה	

לתת	לי	פיצוי	כספי	על	העגמות	נפש	שנגרמה	לי’.

זה	בדיוק	מה	שכותב	ר’	נפתלי	מרופשיץ	“ועיקר	הביטחון	שבעת	שפלות	מצבו	ולא	יכול	לשית	עצות	

בנפשו”,	אין	לו	שום	עצה	איך	לצאת	מהמצב	המביש	הזה	“וכל	זאת	לא	יתהלך	ביגון	ואנחה”.

תודה	רבה	לרב	על	עצות	הזהב,	ותודה	רבה	לה’	יתברך	על	האמונה	הקדושה!!!
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

  
 ז 

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 ללררפפוואאתתוו  ההששללממהה  ששלל  ממוו""רר  וועעטטררתת  רראאששננוו  גגללייווןן  זזהה  ממווקקדדשש    
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 אייל עמרמי שליט"א  מורנו ורבינו הרב
שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא ה' יתברך כל  

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

  ווההבבררככהה  ההתתוודדהה    
      ללרר''  ננפפתתלליי  ננייססייםם  ההיי""וו  

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .ו"ר הרב שליט"אמשל 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
 ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר

 

 מוקדשהעלון 
  הה  ששללממהה  ששלל    ההררבב  ההצצדדייקק  ררבביי  ששללווםם  אאררוושש  בבןן  ייממננהה  ששללייטט""אא  ללררפפוואא  ההעעללווןן  ממווקקדדשש    

  

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

משה יעקב בן רוחמה ציפורה ,  ראובן בן שרה ,  אלון שקד בן חממה ,  קלימו בן ש'רונה   אליה בן נטלי ביתיה, 
רחל בת,  הודיה טובה בת אביבה ,  ירון בן תקוה ,  ירדן בן סימה , התינוק  חביב בן שמחה לרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בתמלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן,  
לילך  ה לא ,  גילה בת זוהרה חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה,  

עמה נעמי בת חנה, שלי רחל בתמזל בת רחל, נ ,  לינוי אודליה בת נורית ,  אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה ,  מזל 

הי"ו   ללההצצללחחתת   ר' אברהם ניסים  מחזיק תורה וחסד  מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה 
דוד דודולזיווג הגון,    אלעזר מאיר בן ציפורה , ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר,  

, אייל בן דליהיעקב אוחנה בן תמר ,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  אלרועי יצחק בן מזל ,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה,  יהודה ודליה זוהר ,  אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה,  לזיווג הגון, ישראל בן ד 

אליאן בתלכל הישועות,    תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית,  ,  ושלום בית 
לילך, תם יהודה ואיריס אזולאי ובני בי , מזל בת אסתר,  אילנה בת אסתר ה לזיווג הגון,  לאה בת ציפור  , גלית 

אבי ואסתי ובר  , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,    רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש,    בת רוחמה 
 גילי בת אווה ,  טליה בת אילנית מרים ,  ז ני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל ,  דוד מלכה 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,    ללעעייללוויי  ננששממתת  
, יצחק בןעזיז בן שוקת   , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

,רפאל בן עליזה   , יצחק בן עליזה   , שחר רפאל בן סימה   , חיים בן ליליאן   , משה בן שלביה   עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  , משה זנזורי בן מנטנה   , עמוס בן רחל   , יגאל בן רחל   , ה בן גיטה מש   , אברהם בן ש'רונה ,  מרדכי בן רחל 

,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל,  ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף   , ג'וילי בן שמחה 
בחבי ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה ,  יצחק בן ציפורה ,  שלמה בן לאה ,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

,מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר ,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר 
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחלשמעון בן מזל ,  ישראל מלכה בן חוה אביבה ,  שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת,  חסיבה   אסתר בת ,  פוחה בת שמחה אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה,  ציפורה בת יוכבד ,  אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,   אסתר 

ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה ,  וסף ואיזה אוחנונה , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה ,  אזולאי בת אסתר 
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