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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
050-4112334 אור יהודה	יצחק	
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
ביתשמש מרדכי	קינן																						054-8528990 
050-2909702 בני ברק	בן	סעדה	
052-2835442 בת ים	כהן	שמעונוב	
054-2133280 גבעת שמואל	רפאל	
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
052-2750784 גן יבנה	יוסי	מזרחי	
054-7230035 הרצליה	עומר	
054-5912934 חולון	אורן	
052-4624432 חשמונאים	נאור	
050-7990060 טלזסטון קרית-יערים	יעקב		
054-2919221 יבנה	עמית		
052-9695044 ירושלים	ירון	
054-3253799 כפר סבא	אברהם		
054-7967670 לוד	אדם		
054-9139138 מודיעין-קרית ספר חיים	חוגי	
054-6660542 מעלה אדומים	גיא	
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז 
קריתארבע דוד	אדרעי		מפיץ חדש!    052-5426741 
053-2466221 קרית עקרון אבישי	משה		
052-5002090 ראש העין	הראל	
054-7453096 ראשון לציון אלמוג	
054-2390447 רחובות	איתן	אזולאי		
055-9193148 רמלה	שי	אוחיון		
053-3139506 רמת גן וקרית אונו עמרם		
050-4535354 שוהם	גיא	בן	עמי	
053-3145436 תל אביב מאיר		
050-3564444 תל ציון )כוכב יעקב( עמית	
050-9945999 תקוע	אורן	זנטי		

צפון	הארץ	
אור עקיבא אברהם	ברדה		             054-2554533
אליכין	אלי	בצלאל מפיץ חדש!      052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		מפיץ חדש!         054-7858861
053-5594439 טבריה	מ.	לוי	
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
מעלות	אלירן	כהן	                            050-6096476
054-4281773 נהריה	ערן	
054-4320790 נתניה	שמרון	רוזנצויג		
050-5798510 עכו	משה	אלקובי		
054-6467078 עפולה	אלי	אסולין	
052-4578972 צפת ומירון  יוסף	בן	דוד	
053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
אבן שמואל מיכאל	לוי		                 050-4144121
אילת	אריאל	בניסטי	                       053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	                      054-7515500 
053-2823666 אשקלון	נדב	משה		
052-8847778 באר שבע אלמוג	סרוסי		
054-8405397 דימונה	בן	שושן		
050-3240240 מושב איתן	רועי	קדושים	
050-5922001 מושב זרחיה	אברהם		
052-7277213	 מושב מנוחה מור	מוסאי	
050-4304342 מושב רווחה	אודי	מישאל	
052-7696890 נתיבות	גרשון	מלכיאל	
052-7186779 ערד	רחמים	
050-6656562 קרית גת	אביהו	שקלים	
052-6494317 קרית מלאכי ניסים	
050-6462038 שדרות	בן-ציון	

חוץ	לארץ	
אומן נחמן	קלור																				  1-380-50-5776453
1-818-9345753 לוס אנג'לס	הוד	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		
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לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 1 ₪ בלבד
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

בס”ד	
איך	להתפלל	ולקבל:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
היפה	הזאת	כך:

ָתם	ְוכּו’:	 ְמעֹו	ֶאת	ִרנָּ ָשׁ ר	ָלֶהם	בְּ צַּ ְרא	בַּ “ַויַּ
ִקין	 ה	ַעל	ְיֵדי	ְנִגיָנה	ִנְמתָּ )תהלים	קו(.	ִהנֵּ
דֹוׁש	 ַהקָּ ַהר	 ֹזּ בַּ תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ יִנים,	 ַהדִּ
ִכיָנה,	 ׁ ת	ִהיא	ַהשְּ ֶשׁ )פנחס	דף	רט”ו(:	ַהקֶּ
ְוֵהם	 ָהָאבֹות,	 ֵהם	 ת	 ֶקֶשׁ דְּ ָוִנין	 גְּ ּוְתָלת	
ת	 ֶשׁ ִמְתַלבֶּ ִהיא	 ּוְכֶשׁ א,	 ִכיְנתָּ ְשׁ דִּ ין	 ְלבּוִשׁ
ר	 ִלְזֹכּ ּוְרִאיִתיָה	 ֲאַזי:	 ְנִהיִרין,	 דִּ ין	 ְלבּוִשׁ בִּ

ָכָכה. ֶלְך	ָשׁ ִרית	עֹוָלם,	ֲאַזי:	ַוֲחַמת	ַהמֶּ בְּ
ֶלְך	 ַהמֶּ נֹו,	ּוְכֶשׁ ַעס	ַעל	בְּ כָּ ל	ְלֶמֶלְך	ֶשׁ ָמָשׁ

ֲאַזי	 ְנִהיִרין,	 דִּ ין	 ְלבּוִשׁ בִּ ה	 ְלכָּ ַהמַּ רֹוֶאה	
נֹו. ְמַרֵחם	ַעל	בְּ

מֹו	 כְּ ִכיָנה,	 ׁ ַהשְּ ִהיא	 ה	 ִפלָּ ַהתְּ ְואֹוִתּיֹות	
ח	 ְפתָּ תּוב	)תהלים	נא(:	ֲאֹדָני	ְשָׂפַתי	תִּ כָּ ֶשׁ
ת,	 ם	ֲאֹדָני.	ְוִנְקָרא	ֶקֶשׁ ּבּור	הּוא	ֵשׁ ַהדִּ –	ֶשׁ
י	 ַחְרבִּ ”י	)בראשית	מח(:	בְּ ֵרׁש	ַרִשׁ פֵּ מֹו	ֶשׁ כְּ

ה. ִפלָּ י	–	ְלׁשֹון	תְּ תִּ ּוְבַקְשׁ
ת,	 ֶקֶשׁ דְּ ָוִנין	 גְּ ָלת	 תְּ ֵהם	 ִגיָנה	 ַהנְּ ְוקֹול	
ֵהם	 ֶשׁ רּוַח,	 ַמִים,	 ֵאׁש,	 ּקֹול,	 בַּ ׁש	 יֵּ ֶשׁ
ָוִנין	 ה	גְּ ֹלָשׁ ָהָאבֹות	ֵהם	ְשׁ ה	ָאבֹות,	ֶשׁ ֹלָשׁ ְשׁ

ר	ְוכּו’. ֶהם	ּוְרִאיִתיָה	ִלְזֹכּ בָּ ְנִהיִרין,	ֶשׁ דִּ

בס”ד

גיליון קנ"ד - פרשת כי תשא

תוכן העניינים:

ד אותה הפעולה שעושה הקשת הגדולה בשמים יכול לעשות כל  יהודי ע"י ששר ומנגן בתפילתו 

ה כמה גדולה מעלת התפילה ע"י ניגון      

ו אדם יכול על ידי תפילה בניגון להמתיק את כל הדינים והבעיות   

ו המלאכים פונים להקב”ה רק על ידי שירים וניגונים     

ז עצות זהב של רבי יהודה החסיד שהתפילה תעלה ותבטל כל כעס של מלכות שמים  

ז צריך לחפש אחר בתי כנסיות ששרים ומנגנים לה’ בכל תפילה    

ח איזו עצה נפלאה נתן רבי נחמן לחולה אנוש כדי שיחלים    

ח אפילו שה’ גזר שלאחר מות האדם יתגלה עליו הכל, אם הוא יתפלל שה’ לא יבייש אותו ינצל 

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של אמונה והודיה להשי"ת        

ג
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ה,	 ִפלָּ ַהתְּ אֹוִתּיֹות	 ן	 ַנגֵּ מְּ ֶשׁ ִמי	 ִנְמָצא	
דֹול,	 ַזּכּות	ּוִבְבִהירּות	גָּ ִגיָנה	ֵהם	בְּ ְוקֹול	ַהנְּ
ִכיָנה,	ַהְינּו	ָהאֹוִתּיֹות,	 ׁ יׁש	ֶאת	ַהשְּ ֲאַזי	ַמְלבִּ
הּוא	 ִריְך	 בְּ א	 ְוֻקְדָשׁ ְנִהיִרין,	 דִּ ין	 ְלבּוִשׁ בִּ

ָכָכה. ֶלְך	ָשׁ רֹוֶאה	אֹוָתּה,	ֲאַזי:	ַוֲחַמת	ַהמֶּ
ָתם,	 ְמעֹו	ֶאת	ִרנָּ ָשׁ ”י:	בְּ ֵרׁש	ַרִשׁ פֵּ ְוֶזהּו	ֶשׁ
ֵהם	 ֶשׁ ִגיָנה,	 ַהנְּ ֶשׁ כְּ ַהְינּו	 ָאבֹות,	 ְזכּות	 בִּ
ְבִהירּות	ּוְבַזּכּות	 ”ל,	בִּ נַּ ת	כַּ ֶקֶשׁ ָוִנין	דְּ ָלת	גְּ תְּ
”ל,	 נַּ כַּ ָהָאבֹות	 ֵהם	 ָוִנין	 גְּ ָלת	 ַהתְּ י	 כִּ דֹול.	 גָּ
ין	 בּוִשׁ ַהלְּ ּוְכֶשׁ א.	 ִכיְנתָּ ְשׁ דִּ ין	 ְלבּוִשׁ ְוֵהם	
ְזכּות	 ִנְקָרא	 ּוִבְבִהירּות,	 ַזּכּות	 בְּ ְנִהיִרין	
ִרית	עֹוָלם,	 ר	בְּ ָהָאבֹות.	ֲאַזי:	ּוְרִאיִתיָה	ִלְזֹכּ
ַוֲחַמת	 ַהְינּו:	 ֲחָסָדיו.	 ֹרב	 כְּ ֶחם	 נָּ ַויִּ ֲאַזי:	

יִנין”. ק	ַהדִּ ָכָכה,	ְוִנְמתָּ ֶלְך	ָשׁ ַהמֶּ
את	 רבינו	 לנו	 מסביר	 הזאת	 בתורה	
מה	שכתוב	בפרשת	נח,	שה’	הריח	את	
שלא	 והבטיח	 הקריב	 שנח	 הקורבנות	
יביא	עוד	מבול	על	העולם	ושהוא	עושה	
י	 תִּ ַקְשׁ “ֶאת	 הקשת	 שזה	 בשמים	 סימן	
והאות	הזה	 ט’(	 )בראשית,	 ָעָנן”	 בֶּ י	 ָנַתתִּ
יגרום	לה’	לזכור	את	הברית	לא	להביא	
י	 עוד	מבול	לעולם,	כמו	שכתוב:	“ְוָזַכְרתִּ
יִני	ּוֵביֵניֶכם”	)בראשית,	 ר	בֵּ ִריִתי	ֲאֶשׁ ֶאת	בְּ

ט’(.
שכמו	 מסביר,	 הקדוש	 רבינו	 אז	
לה’	 להזכיר	 תפקיד	 לה	 יש	 שהקשת	
כותב:	 כמו	שהפסוק	 העולם	 ברית	 את	
פסוק	 עוד	 יש	 אז	 עֹוָלם”,	 ִרית	 בְּ ר	 “ִלְזֹכּ
ְרא	 “ַויַּ בתהילים	שיש	בו	את	אותו	קוד:	
ר	ָלֶהם	 ְזֹכּ ָתם	ַויִּ ְמעֹו	ֶאת	ִרנָּ ָשׁ ר	ָלֶהם	בְּ צַּ בַּ

ֹרב		ֲחָסָדיו”. ֵחם	כְּ נָּ ִריתֹו	ַויִּ בְּ
לשיר	 ומתחיל	 בצער	 שנמצא	 יהודי	

בריתו	 את	 זוכר	 ה’	 מיד	 אז	 ולשמוח	
שאפשרי	 אומרת	 זאת	 עליו.	 ומרחם	
שנותנת	 תפוקה	 אותה	 את	 לקבל	
לה’	 ומזמר	 שר	 ידי	שאדם	 על	 הקשת,	

כאשר	הוא	בשעת	צרה.
את	 רואה	 האדם	 כאשר	 ובאמת	
ה	ה’	 רּוְך	ַאתָּ הקשת	הוא	צריך	לברך:	“בָּ
ִרית	ְוֶנֱאָמן	 ֱאֹלוקינּו	ֶמֶלְך	ָהעֹוָלם	זֹוֵכר	ַהבְּ
הזכירה	 אז	 ַמֲאָמרֹו”,	 בְּ ם	 ְוַקיָּ ְבִריתֹו	 בִּ
ידי	 על	 גם	 מתבצעת	 הקשת	 שגורמת	
נמצא	 הוא	 כאשר	 היהודי	 של	 הרינה	

בבעיה.

אותה הפעולה שעושה הקשת 
הגדולה בשמים יכול לעשות כל  

יהודי ע"י ששר ומנגן בתפילתו

הזוהר	 ידי	 על	 לנו	 מסביר	 נחמן	 רבי	
בדיוק	 מזכירה	 הקשת	 מה	 הקדוש	

להקב”ה:
כתוב	שרבי	יוסי	אומר,	שהקשת	ממש	
באה	להגן	על	העולם,	וכדי	שנבין	הזוהר	
נותן	משל,	למלך	שמאוד	כעס	על	הבן	
שלו	בגלל	שעשה	משהו	שלא	מתאים	
שהגיע	 עד	 זעם	 כך	 כל	 והמלך	 לנסיך,	
למצב	שממש	גמר	בדעתו	להכות	אותו.
מאופרת	 יפה,	 המלכה	 באה	 פתאום	
איך	 רואה	 והמלך	 בהידור,	 ולבושה	
המלכה	עומדת	בפנים	עצובות	כשהיא	
מבינה	שהמלך	עומד	להכות	את	בנה,	
הוא	 אז	 כך	 אותה	 רואה	 שהמלך	 ואיך	
מרחם	ולא	מכה	את	בנם	אלא	במקום	

זה	הולך	לשמוח	עם	אשתו.



 

ה

הפעולה	שעושה	הקשת	 בדיוק	 זאת	
ורוצה	 שלו	 הבנים	 על	 כועס	 כשהמלך	
להכותם,	היא	יוצאת	תמיד	עם	שלושה	
ולבן	 ירוק	 אדום,	 מלכות:	 של	 צבעים	
מהצבעים	 מתפרקים	 הצבעים	 ושאר	

האלו.
הצבעים	 שדווקא	 מסביר	 והזוהר	
שלושת	 את	 מסמלים	 הם	 כי	 האלו	
האבות:	הצבע	הלבן	כנגד	אברהם	אבינו	
מסומן	 וחסדים	 חסד,	 היא	 שמידתו	

בצבע	הלבן	כי	הם	תמיד	מטהרים.
אבינו	 יצחק	 כנגד	 האדום	 הצבע	

שמסמל	את	מידת	הגבורות.
והצבע	הירוק	הוא	כנגד	השלמות	של	
שידוע	 התפארת	 במידת	 אבינו	 יעקב	
שהמידה	הזאת	היא	בין	החסד	לגבורות	
וגם	הירוק	המקורי	הוא	בין	האדום	ללבן.
בצבעים	 מתלבשת	 הקשת	 וכאשר	
הללו	היא	מזכירה	להקב”ה	את	המידות	
כשה’	 וממילא	 הקדושים,	 אבותינו	 של	
ָכָכה”	 ָשׁ ֶלְך	 ַהמֶּ “ַוֲחַמת	 אז:	 אותה	 רואה	
את	 שוכח	 הקב”ה	 ז’(,	 אסתר,	 )מגילת	
של	 הפעילות	 בזכות	 והכעס	 הרוגז	 כל	

הקשת.
האנשים	 אנחנו	 שגם	 מסביר	 ורבינו	
אותה	 את	 לעשות	 יכולים	 הפשוטים	
רמוז	 וזה	 התפילה	 ידי	 על	 פעולה	
י	ְלָך	 בפסוק	בספר	בראשית:	“ַוֲאִני	ָנַתתִּ
ד	 ִמיַּ י	 ָלַקְחתִּ ר	 ֲאֶשׁ ַאֶחיָך	 ַעל	 ַאַחד	 ֶכם	 ְשׁ
י”,	ורש”י	מסביר	 תִּ ּוְבַקְשׁ י	 ַחְרבִּ ָהֱאֹמִרי	בְּ
זאת	 י	 תִּ וַקְשׁ חוכמתי,	 זאת	 י”	 ש-”ַחְרבִּ
תפילתי,	כלומר	יעקב	אומר	ליוסף	בנו	

בפרשת	“ויחי”	שכל	מה	שהצליח	זה	על	
ידי	התורה	והתפילה.

כמה גדולה מעלת התפילה ע"י 
ניגון

ומכאן	אנו	למדים	שהקשת	מסמלת	
ידי	התפילה	אדם	 ושעל	 את	התפילה,	
שעושה	 הפעולה	 את	 לעשות	 יכול	

הקשת	והיא	להזכיר	לה’	ברית	עולם.
ר	 צַּ ְרא	בַּ וזה	מה	שכתוב	בתהילים:	“ַויַּ
ָלֶהם	 ר	 ְזֹכּ ַויִּ ָתם	 ִרנָּ ֶאת	 ְמעֹו	 ָשׁ בְּ ָלֶהם	
ֹרב		ֲחָסָדיו”,	כשאדם	מנגן	 ֵחם	כְּ נָּ ִריתֹו	ַויִּ בְּ
את	התפילה	שלו	אז	הוא	בעצם	מלביש	
זאת	 כמו	שהקשת	 המלכה,	ממש	 את	
רואה	 המלך	 וכאשר	 בלבושה,	 המלכה	
מלכותית	 בצורה	 לבושה	 המלכה	 את	
יהודי	 אותו	 על	 שלו	 הכעס	 כל	 ויפה,	
שעכשיו	מנגן	ושר	בתפילה	נעלם	כלא	

היה.
מי	שמנגן	 זה	המעלה	של	 תראו	מה	

ושר	בתפילה!
אבל	 מתפלל,	 מאתנו	 אחד	 כל	 והרי	
והולכים	 בתפילה	 שמזלזלים	 כאלו	 יש	
לבית	הכנסת	רק	כדי	לצאת	ידי	חובה,	
של	 החשיבות	 את	 יודעים	 היו	 רק	 ואם	
רק	 להתפלל	 מחפשים	 היו	 התפילה	
כי	 לה’,	 ושרים	 שמנגנים	 כנסיות	 בבתי	
על	ידי	תפילה	כזאת	אפשר	לשנות	את	

כל	המהלך	האלוקי.
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אדם יכול על ידי תפילה בניגון 
להמתיק את כל הדינים והבעיות

רבי	נתן	כותב	ב”ליקוטי	הלכות”:
“ועל	כן	צריך	לחזר	אחרי	חזן	שיהיה	
ידו”	 כי	המתקת	הדינים	על	 נעים	 קולו	
חזן	 לו	 שייתן	 לה’	 לזעוק	 צריך	 אדם	 	-
המתקת	 כל	 כי	 הציבור,	 את	 שיסחף	
הכעס	של	הקב”ה	על	לשון	הרע	שדיבר	
אסורות	 ומראות	 הברית	 פגימות	 ועל	
ושר	 מנגן	 כשהוא	 בתפילה	 ייגמר	 הכל	

לה’	בהתרגשות	ובהתלהבות.
אז	 וניגון	 בריגוש	 מתפלל	 וכשאדם	
הוא	מלביש	את	השכינה	הקדושה	ואז	
האדם	 על	 שלו	 הכעס	 את	 מניח	 ה’	

והולך	לשמוח	עם	השכינה	הקדושה.	
במעלת	 להכיר	 צריך	 האדם	 ולכן	
בתפילה	והניגונים	מאוד,	ושלא	יחשוב	
שלקהל	 כדי	 רק	 בתפילה	 שמנגנים	
בתפילה,	 שמחים	 ושיהיו	 נחמד	 יהיה	
גדולה	 היותר	 המעלה	 אבל	 חשוב,	 זה	
ידי	 על	 הדינים	 כל	 את	 שממתקים	 זה	
אחרת	 תפילה	 וזאת	 והשירים	 הניגונים	

לגמרי.
היה	אצלי	יהודי	אחד	וסיפר	לי	שהוא	
לגור	 שערים"	 “מאה	 משכונת	 עבר	
בשכונה	שלנו	“חומת	שמואל”	רק	בגלל	
איזה	 אצלנו	 התפלל	 במקרה	 שהוא	
נמצא	 שהוא	 וחשב	 המועד	 בחול	 יום	
באומן	עם	כל	ההתלהבות	בתפילה	ועם	

השירים	והניגונים.
נתן	 שה’	 מאוד	 גדולה	 מתנה	 וזאת	
תפילה	 שאין	 הזה,	 הכנסת	 בבית	 לנו	

שעוברת	בלי	השירים.	ותדעו	לכם	שיש	
בנץ	 לתפילה	 אלינו	 שמגיעים	 אנשים	
ועוד	 ים	 ובת	 חיפה,	 החמה)!(	מחדרה,	
מבינים	 הם	 כי	 בארץ	 אחרים	 מקומות	
את	מה	שאומר	הבעל	שם	טוב	הקדוש	
בדיוק	 היא	 “תפילה”	 של	 שהגימטרייה	
כמו	של	“שירה”	)515(,	שאם	לא	שרים	
ורק	 תפילה,	 אין	 בעצם	 אז	 בתפילה	
לרכך	את	 בניגון	אפשר	 ידי	תפילה	 על	
אם	 לא	משנה	 וזה	 הקב”ה,	 הכעס	של	

זה	שחרית,	מנחה,	מוסף	או	ערבית.	
ברא	 שלא	 “ומנין	 אומר:	 והמדרש	
הקב”ה	את	העולם	רק	בשביל	השירה	
והזמרה,	שנאמר:	“הוד	והדר	לבושה”-
כלומר	ה’	ברא	את	כל	העולם	הזה	רק	
שלו,	 התפילה	 את	 יקשט	 כדי	שהאדם	
ֵענּו”	 ָנה	ַלה’	ָנִריָעה	ְלצּור	ִיְשׁ ולכן	“	ְלכּו	ְנַרנְּ
)תהילים,	צ”ה(,	שכל	הפניות	שלנו	לה’	
יהיו	בשירה,	ואז	על	ידי	הנגינה	נמתקים	

כל	הדינים.

המלאכים פונים להקב”ה רק על 
ידי שירים וניגונים

רבי	יהונתן	אייבשיץ	כותב:
ולהסיר	 הלבבות	 לשמח	 “הניגונים	
מרה	שחורה	ולקנות	נפש	שמחה	שיחול	
באדם	רוח	אלוקים.	ומה	רבה	כוחה	של	
חכמה	זאת	אשר	מלאכי	מעלה	וגלגלי	
וניגון	 בשיר	 וישירו	 ינגנו	 כולם	 שמיים	

נעים”.
ה’	 עם	 מדברים	 בשמים	 המלאכים	
אומרים	 שאנו	 כמו	 ניגונים,	 עם	 רק	
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יֶהם	 פִּ ֶאת	 ּפֹוְתִחים	 ם	 “ְוֻכלָּ בתפילה:	
יָרה	ּוְבִזְמָרה”,	לא	 ִשׁ ה	ּוְבָטֳהָרה.	בְּ ׁ ְקֻדשָּ בִּ
משנה	מי	זה	המלאך	הזה,	וכמה	גדולה	
את	 פותח	 לא	 הוא	 אם	 אבל	 חשיבותו,	

פיו	בשיר	אין	לו	מה	לבוא	לקב”ה.
“וצריך	שתדע	כי	כל	הדברים	למעלה	
יוצאים	 המאורות	 וכל	 בשיר	 נעשים	
בשיר,	כי	השיר	הוא	הידבקות	המאורות	
ברוב	נועם	וחדווה”	-	כל	מה	שזז	בשמים	
זה	רק	על	ידי	שיר	וניגון,	וכל	כוכב,	שרף	
לשיר	 צריך	 משהו,	 שרוצה	 מלאך	 או	

לבוראו.

עצות זהב של רבי יהודה החסיד 
שהתפילה תעלה ותבטל כל כעס 

של מלכות שמים

בעל	“ספר	חסידים”	כותב	עצות	שכל	
אדם	צריך	לזכור	כל	החיים:

הזמן	 כל	 ניגונים”,	 אחר	 לך	 “חקור	
האדם	צריך	לחדש	ניגונים.

בבית	 שלנו	 לחזן	 שאמרתי	 כמו	
לחדש	 צריך	 הוא	 שתמיד	 הכנסת	
ממש	 זה	 חדשים,	 ניגונים	 ולמצוא	
חידושים	 הזמן	 כל	 מחפש	 שאדם	 כמו	
ניגונים	 אחר	 לחזר	 צריך	 כך	 בתורה,	

חדשים	שישמחו	את	הלב.
ניגון	 באותו	 אותם	 אומר	 “וכשיתפלל	
יהודה	 רבי	 בעיניך”,	 ומתוק	 שנעים	
החסיד	אומר	כשאדם	מתפלל	שיעשה	

את	זה	על	ידי	ניגון.
ליבך	 ויימשך	 בכוונה	 תתפלל	 “וככה	
אחר	מוצא	פיך”,	בזכות	זה	האדם	יראה	

איזה	תפילה	עוצמתית	תהיה	לו.	“למען	
ימלא	פיך	אהבה	ושמחה	שרוצה	לברך	
הלב	 את	 המכינים	 הדברים	 אלה	 כי	

לתפילה”.
יכול	 אחד	 שכל	 לכם	 תדעו	 לכן	
מיני	 בכל	 מנחה	 או	 שחרית	 להתפלל	
תפילה	 רוצה	 הוא	 אם	 אבל	 מקומות	
שכל	הדינים	יימחקו,	הוא	צריך	לחפש	
את	 ומנגנים	 ששרים	 מקום	 אחר	

התפילה.	
וחשוב	שהאדם	יבין	שהוא	לא	מתפלל	
רק	כדי	לסמן	“וי”,	אלא	הוא	צריך	לדעת	
עולם	 של	 ברומו	 עומדת	 שהתפילה	
וחבל	שאדם	 ובני	האדם	מזלזלים	בה,	
יפסיד	את	ההזדמנות	לשכך	את	חמת	
המלך,	שלמרות	החטאים	והעוונות	שלו	
אם	הוא	מתפלל	עם	שירה	וניגונים,	ה’	

מפסיק	לכעוס	עליו.

צריך לחפש אחר בתי כנסיות 
ששרים ומנגנים לה’ בכל תפילה

רבי	אליעזר	פאפו	כותב:
בבית	 אשמורות	 בראש	 “וישורר	
הכנסת	לפני	עמוד	השחר	שהרי	כתוב:	
ואמרו	 ה’.	 ִפלָּ ַהתְּ ְוֶאל	 ה	 ֹמַע	ֶאל	ָהִרנָּ ‘ִלְשׁ
תפילה,	 תהיה	 רינה	 במקום	 רבותינו	
שאומרים	 הכנסת	 בבית	 רש”י:	 ופירש	
רינה	ותשבחות	שם	תהיה	תפילה,	שמע	
ותשבחות	 שירות	 להגיד	 שצריך	 מיניה	
בשירות	 להרבות	 וראוי	 הכנסת.	 בבית	
חשובה	 ה’	 עבודת	 וזו	 הכנסת	 בבית	
מאוד	שכל	מלאכי	מרום	וצבא	המרום	
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משתמשים	בה”.
כמו	שאומר	רבי	יהונתן	אייבשיץ	שאין	
מלאך	בשמים	שיכול	לקבל	משהו	מה’	

מבלי	לשיר	אליו.
את	 פותחים	 כולם	 עבודתם	 “וזוהי	
ובזמרה”,	אז	איך	אפשר	 פיהם	בשירה	
אני	 לפעמים	 שירים,	 בלי	 להתפלל	
להתפלל	 ישיבה	 לאיזו	 אפילו	 מגיע	
ואין	בתפילה	שום	ניגון,	ואז	אני	מרגיש	
שכאילו	כלל	לא	התפללתי,	ורק	סימנתי	

איזה	“וי”	בפנקס.

איזו עצה נפלאה נתן רבי נחמן 
לחולה אנוש כדי שיחלים

בספרו	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
“שיחות	הר”ן”:

שיקום	 חולה	 שהיה	 לאחד	 “וציווה	
השירים”,	 שיר	 ויאמר	 היום	 אור	 קודם	
והרב	 אנוש	 חולה	 איזה	 לרבינו	 הגיע	
בריא	 להיות	 רוצה	 הוא	 שאם	 לו	 אמר	
עצמו	 על	 ויקבל	 הרופאים	 את	 שיעזוב	
לקום	קודם	עלות	השחר	ולשורר	“שיר	
אותו	 לקרוא	 ולא	 ניגונים	 עם	 השירים”	
בעלות	 ודווקא	 עיתון,	 שקוראים	 כמו	
השחר	כי	זאת	שעת	רצון	גדולה	מאוד.	
לו	שיחליף	 לא	אמר	 לב	שהוא	 שימו	

מזוזות	ולא	הציע	לו	איזה	קמע.
לחולה	 שינוי	 היה	 שתיכף	 היה	 “וכך	
שירים	 עשה	 אדם	 אותו	 לאיתנו”,	 וחזר	
לה’	בעלות	השחר	כמו	דוד	המלך	ומיד	

זכה	והחלים.
לכן	תדעו	לכם	שזאת	עבודה	ולא	איזו	
חסידות	בעלמא,	וכל	אדם	צריך	לקחת	

את	זה	ברצינות	המירבית	ולא	להתפלל	
לו	 שנוח	 בגלל	 רק	 מקומות	 מיני	 בכל	
לבית,	 לו	 קרוב	 שזה	 בגלל	 או	 השעה	
וכמו	שאף	אחד	לא	בוחר	רופא	מנתח	
רק	בגלל	שהוא	קרוב	לבית	אלא	רוצה	
את	הרופא	הכי	טוב	שיש,	ואף	אדם	לא	
בוחר	לו	עורך	דין	שייצג	אותו	במשפט	
זה	חיים	או	מוות	רק	בגלל	 שמבחינתו	
שהוא	שכן	שלו,	אלא	רוצה	את	העורך	
השופטים	 שכאשר	 בשוק	 טוב	 הכי	 דין	
אחד	 צעד	 לוקחים	 הם	 אותו	 רואים	

אחורה.
אז	קל	וחומר	בתפילה	שממתקת	את	
כל	הדינים	והסבל	שאדם	אמור	לעבור,	
בגלל	 רק	 במקום	 להתפלל	 ילך	 שלא	
סיבות	 בגלל	 או	 לבית	 לו	 קרוב	 שזה	

זניחות	אחרות.

אפילו שה’ גזר שלאחר מות האדם 
יתגלה עליו הכל, אם הוא יתפלל 

שה’ לא יבייש אותו ינצל

רבינו	הקדוש	כותב	על	דברי	הגמרא	
יהודי,	 כל	 על	 הכל	 ויתגלה	 יום	 שיבוא	
ָמע	ֶאת	 ל	ִנְשׁ ָבר	ַהֹכּ כמו	שכתוב:	“סֹוף	דָּ

ָהֱאֹלוקים	ְיָרא”:
ש”סוף	 עוזיאל	 בן	 יונתן	 שם	 כותב	
דבר	 כל	 להתגליא”,	 עתיד	 פתגמיא	
בעולם	 אותו	 יגלו	 כולם	 שאדם	מסתיר	

הבא.
של	 הסרט	 את	 בשמים	 יראו	 כאשר	
מה	 שיסבירו	 כתוביות	 יהיו	 אדם	 אותו	

הוא	חשב	על	כל	דבר.
יתפלל	 אדם	 “ואם	 רבינו:	 אומר	 אז	
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לא	 וארץ	 עוונו	 יגלו	 לא	 שמהשמים	
יגיד	 אדם	 אם	 לו”,	 מתקוממה	 תהיה	
כח	 אז	 להתבייש’,	 רוצה	 לא	 ‘אני	 לה’:	
התפילה	יותר	קשה	וחזק	מהגזירה	של	

הקב”ה.	
כלומר	ה’	קבע	בעולם	שכל	אחד	יגלו	
אבל	 ועשרים,	 מאה	 אחרי	 הכל	 עליו	
אם	הוא	התפלל	שלא	יגלו	אז	לא	יגלו,	
ה”	 ֵאבֹוָשׁ ַאל	 י	 ָבַטְחתִּ ָך	 “בְּ שכתוב:	 כמו	

)תהילים,	כ”ה(.
אתם	מבינים	מה	כתוב	כאן?!	התפילה	

יותר	חזקה	מהגזירה	של	הקב”ה!
קבע	 והוא	 בעולם	 סדר	 לו	 יש	 ה’	

שלאה	צריכה	להתחתן	עם	עשיו	ורחל	
עם	יעקב,	אבל	כתוב	“ְוֵעיֵני	ֵלָאה	ַרּכֹות”	
שהיא	 זה	 בזכות	 כ”ט(,	 )בראשית,	
לבטל	 הצליחה	 היא	 והתפללה	 בכתה	
רק	 שלא	 אומר	 הונא	 ורב	 הגזירה,	 את	
שביטלה	את	הגזירה	אלא	עוד	הקדימה	

ותפסה	את	יעקב	לפני	רחל.
לתפילה	 יש	 מעלה	 איזו	 תראו	
הקב”ה,		 של	 הגזירות	 את	 שמבטלת	
הוא	 אז	 וניגון	 בשיר	 אדם	מתפלל	 ואם	
שדיברנו	 המעלות	 כל	 את	 מוסיף	 עוד	
שנשיר	 נזכה	 שתמיד	 רצון	 יהי	 עליהם.	

ונזמר	להקב”ה	ונודה	לו	על	הכל!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחה של אמונה והודיה להשי"ת

שגרים	 היהודים	 את	 לחזק	 כדי	 הברית	 לארצות	 ‘נסעתי	 סיפר:	 שליט”א	 עמרמי	 אייל	 הרב	 מורנו	
שם,	את	השבת	האחרונה	שלי	שם	הייתי	אמור	לעשות	עם	קבוצת	יהודים	במיאמי,	נסעתי	עם	אחד	
הבחורים	לשדה	התעופה	והתחלנו	עם	כל	הניירת	כדי	שנוכל	לעלות	לטיסה	הבאה	למיאמי,	ממש	זמן	
מועט	לפני	ההמראה	אני	מסתכל	על	הטפסים	שנתנו	לי	ורואה	ששמו	את	כל	המזוודות	שלי	עם	כל	

הציוד	בכלל	במטוס	שנוסע	ללוס	אנג’לס,	ניגשתי	אל	הפקידים	והסברתי	את	הבעיה.	
לי	את	 אין	 ואפילו	 ולא	פלאפון	להתקשר	הביתה	 בגדים	לשבת	 לי	 	חשבתי	לעצמי	שאין	 בינתיים	
הספרים	שמהם	אני	אמור	להכין	להם	את	השיעורים	לשבת,	אז	לקחתי	את	הבחור	שהיה	איתי	והתחלנו	
לרקוד	ולשיר	לה’	יתברך		באמצע	שדה	התעופה,	ממש	הבנתי	שאם	ה’	סיבב	את	כל	העניינים	כך,	אז	

זה	בטוח	לטובתי	ומחליף	לי	איזו	צרה	אחרת	גרועה	יותר.
ככה	רקדנו	כמה	דקות	ופתאום	הופיעה	הדיילת	ואמרה	לי	שהיא	בעצמה	הולכת	למטוס	שטס	ללוס	
אנג’לס	ומעבירה	לי	את	המזוודות	למטוס	למיאמי	ושאני	יעלה	כרגיל	למטוס,	אמרתי	לה	שהבעיה	היא	
שעוד	חצי	שעה	המטוס	כבר	אמור	לצאת	ואין	סיכוי	לעשות	את	כל	הבדיקות	בזמן	קצר	כזה,	היא	אמרה	

שאעשה	מה	שאני	חושב.
אמרתי	לעצמי	אני	סומך	על	הקב”ה	שעושה	לי	רק	טוב,	אני	אעשה	את	ההשתדלות	שלי	וה’	ידאג	
לכל	השאר.	סיימנו	את	הבידוק	ופתאום	אנחנו	רואים	שבאמת	המטוס	התעכב	כאילו	מחכה	לנו,	כי	היו	

צריכים	להחליף	את	הטייס	והוא	היה	חייב	ללמוד	את	המסלול	לפני	ההמראה.	
איזה	נס	והכל	בזכות	האמונה	והשירים!
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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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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