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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		                   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                          052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		                            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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אתה	תחליט	האם	לקבל	את	הדינים
מצד	הקדושה	או	הטומאה

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
המדהימה	הזאת	כך:	

ַנְפׁשֹו,	 אֹות	 ְלַרפְּ ָצִריְך	 ָאָדם	 ל	 כָּ ה	 “ִהנֵּ
ּה.	 ְרָשׁ ָשׁ ִלְמקֹום	 ְלַהֲעלֹוָתּה	 ַהיְינּו	 דְּ
א’	 ִדיִנים.	 ִמיֵני	 ֵני	 ְשׁ ֵיׁש	 ה	 ִהנֵּ דְּ ה,	 ּוַבמֶּ
יל	 ִהטִּ ָנָחׁש	 ִחיַנת	 בְּ ְמָסֳאָבא,	 דִּ יָנא	 דִּ
יָנא	 דִּ ְוֵיׁש	 קמו(.	 )שבת	 ה	 ַחוָּ בְּ ֻזֲהָמא	
ר	 ֲאֶשׁ ג(:	 )משלי	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ א,	 יָשׁ ַקדִּ
ֶיֱאַהב	ה’	יֹוִכיַח.	ְוַהְתָחַלת	ִהְתָקְרבּות	הּוא	
ָאְמרּו	ֲחָכֵמינּו	ִזיְכרֹוָנם	 מֹו	ֶשׁ ִהְתַרֲחקּות,	כְּ
ֶאת	 יק	 ְצדִּ ַהמַּ ל	 כָּ ח(:	 )תענית	 ִלְבָרָכה	
ין	 יִקים	ָעָליו	ֶאת	ַהדִּ ה,	ַמְצדִּ ַמטָּ ַעְצמֹו	ִמלְּ
ַקְטנּות,	 דְּ ֹמִחין	 ִחיַנת	 בְּ ְוהּוא	 ַמְעָלה.	 ִמלְּ

ַאְבָרָהם	 כה(:	 )בראשית	 ִחיַנת	 בְּ ְוהּוא	
י	ַאְבָרָהם	הּוא	ֶחֶסד,	 הֹוִליד	ֶאת	ִיְצָחק.	כִּ
)שם	 ִיְצָחק	 ַחד	 פַּ בּוָרה,	 גְּ הּוא	 ְוִיְצָחק	
א	 ַהדָּ ְגבּוָרה,	 בִּ ׁש	 ְמֻלבָּ ֶזה	 ְוֶחֶסד	 לא(.	
ע	 ֵיַשׁ ְגבּורֹות	 בִּ כ(:	 )תהלים	 ְכִתיב	 דִּ הּוא	
ַבר	 גָּ י	 כִּ קי”ז(:	 )שם	 ֱאַמר	 נֶּ ֶשׁ ְוֶזה	 ְיִמינֹו,	
ִנים,	 ִחיַנת	פָּ ה	הּוא	בְּ ָעֵלינּו	ַחְסּדֹו..	.ּוְתִפלָּ
ה	 ִחְזִקיָּ ב	 סֵּ ַויַּ לח(:	 )ישעיה	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ
ל(:	 )תהלים	 תּוב	 כָּ ֶשׁ ְוֶזה	 ל;	 לֵּ ְתפַּ ַויִּ ָניו	 פָּ
ַמה	 ְוֶזה	 ִנְבָהל.	 ָהִייִתי	 ָפֶניָך	 	 ְרתָּ ִהְסתַּ
ַהּדֹור	 ֵליָצֵני	 ָהיּו	 ֶשׁ ְלִפי	 ”י:	 ַרִשׁ ֵרׁש	 פֵּ ׁ שֶּ
ָשָׂרה,	 ָרה	 ִנְתַעבְּ ֵמֲאִביֶמֶלְך	 אֹוְמִרים:	
רּוְך	 דֹוׁש	בָּ ְוַהקָּ ְמָסֳאָבא,	 ִחיַנת	ִסְטָרא	דִּ בְּ

בס”ד

גיליון קס"א - פרשת מצורע / שבת הגדול

תוכן העניינים:

ה אברהם אבינו קיבל הבטחה על הולדת בנו רק לאחר שהתפלל על אבימלך  

ה מידת הדין מתחלקת לדינים קדושים ודינים טמאים     

ו ההבדל שבין דין שבא מצד הטומאה לזה הבא מצד הקדושה    

ו עוצמת התפילה תקבע האם הדינים יבואו מהקדושה או מהטומאה   

ז איזה כוח אדיר יש לתפילה       

ז  התפילה משנה את כל הסדרים והמידה כנגד מידה שקבע ה’ בעולמו   

ח פאת השולחן: סיכום המהלך הגאוני של רבי נחמן הקדוש    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט בעל אמונה הוא תמיד מאושר ורגוע       

ג
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ִיְצָחק	ּדֹוֶמה	 ל	 ֶשׁ ִנים	 ר	פָּ ְקַלְסתֵּ ָצר	 הּוא	
הֹוִליד	 ַאְבָרָהם	 ֶשׁ מֹוִדים	 ל	 ַהֹכּ ְוָהיּו	 לֹו,	
ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ין	 ַהדִּ ֶשׁ רּוׁש,	 פֵּ ִיְצָחק.	 ֶאת	
ַאְבָרָהם,	הֹוִליד	 ְטָרא	דְּ א,	ּוִמסִּ יָשׁ יָנא	ַקדִּ דִּ
ֶפׁש,	ֵיׁש	 הּוא	ַהנֶּ ין	ֶזה,	ֶשׁ ִיְצָחק.	ּוִבְבִחיַנת	דִּ
אֹות	 ל	ָאָדם	ְלַרפְּ י	ָצִריְך	כָּ ִחינֹות...	כִּ י	בְּ תֵּ ְשׁ
ּה.	 ְרָשׁ ַהיְינּו	ְלַהֲעלֹוָתּה	ִלְמקֹום	ָשׁ ַנְפׁשֹו,	דְּ
ּזֹוֶכה	 ּתֹוָרה,	ַעד	ֶשׁ ַע	בַּ ְתיַיגֵּ מִּ ְוֶזה	ַעל	ְיֵדי	ֶשׁ
ִמיֵני	 ֵני	 ְשׁ ֵיׁש	 י	 כִּ ְוַלֲהִביָנּה.	 אֹוָתּה	 ֵליַדע	
ִחיַנת	 בְּ ְמָסֳאָבא,	 דִּ יָנא	 דִּ ֵיׁש	 י	 כִּ יִנים:	 דִּ
יָנא	 דִּ ְוֵיׁש	 ה.	 ַחוָּ בְּ ֻזֲהָמא	 יל	 ִהטִּ ָנָחׁש	
ה'	 ֶיֱאַהב	 ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 ִחיַנת:	 בְּ א,	 יָשׁ ַקדִּ
הּוא	 ֶשׁ ִהְתַרֲחקּות,	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזהּו	 יֹוִכיַח.	
ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ַהִהְתָקְרבּות,	 ַהְתָחַלת	
יק	 ְצדִּ ַהמַּ ל	 כָּ ִלְבָרָכה:	 זִיְכרֹוָנם	 ֲחָכֵמינּו	
ָעָליו	ֶאת	 ַמְצִדיִקים	 ה,	 ַמטָּ ִמלְּ ַעְצמֹו	 ֶאת	
רֹוֶצה	 ָאָדם	 ֶשׁ כְּ ַהיְינּו,	 דְּ ַמְעָלה.	 ִמלְּ ין	 ַהדִּ
ם	 ׁ ְלַהשֵּ ּוְלִהְתָקֵרב	 ַעְצמֹו	 ֶאת	 יק	 ְלַהְצדִּ
ין,	 ַהדִּ ֶאת	 ָעָליו	 ַמְצִדיִקים	 ֲאַזי	 ַרְך,	 ִיְתבָּ
ְוִיּסּוִרים.	 יִנים	 דִּ ָעָליו	 ִכים	 ְמָשׁ נִּ ֶשׁ ַהיְינּו	 דְּ
ִנְרִאים	 ֵהם	 ּסּוִרים	 ְוַהיִּ יִנים	 ַהדִּ ְוֵאּלּו	
ְלַהְרִחיקֹו	 רֹוִצים	 ִאּלּו	 כְּ ִהְתַרֲחקּות,	 כְּ
ֶזה	 ּוֶבֱאֶמת	 לֹום.	 ְוָשׁ ַחס	 ֵמֲעבֹוָדתֹו,	
י	 כִּ ַהִהְתָקְרבּות,	 ר	 ִעקַּ הּוא	 ַהִהְתַרֲחקּות	
ְלטֹוָבתֹו,	 ֵהם	 ְוַהִהְתַרֲחקּות	 יִנים	 ַהדִּ ֵאּלּו	
ֵדי	 כְּ יֹוִכיַח;	 ה'	 ֶיֱאַהב	 ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 ִחיַנת:	 בְּ
ץ	 ְוִיְתַאמֵּ ר	 בֵּ ְוִיְתגַּ ה,	 ַהזֶּ יֹון	 יסָּ נִּ בַּ ֲעֹמד	 יַּ ֶשׁ
ַאֵחר	 ָמקֹום	 בְּ ן	 )ְוַעיֵּ יֹוֵתר.	 ְלִהְתָקֵרב	
ְועֹוד	 ק,	 ַהֵחֶשׁ ִביל	 ְשׁ בִּ ֵהם	 ִניעֹות	 ַהמְּ ֶשׁ
ְוִסיָמן	 ְמקֹומֹות(...	 ה	 ַכמָּ בְּ ה	 ִמזֶּ ְמֹבָאר	
יָנא	 דִּ ְבִחיַנת	 בִּ הּוא	 ִאם	 ָהָאָדם	 ַדע	 יֵּ ֶשׁ
יָנא	 דִּ ְבִחיַנת	 בִּ הּוא	 ְוִאם	 ְמָסֳאָבא,	 דִּ

ֵאין	 ֶשׁ כְּ ה.	 ִפלָּ תְּ 	– ָבר	 ַלדָּ ִסיָמן	 א,	 יָשׁ ַקדִּ
ֲחָכֵמינּו	 ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ה,	 ִפלָּ תְּ ּטּול	 בִּ ּבֹו	
ל	ַאֲהָבה,	 ִזיְכרֹוָנם	ִלְבָרָכה:	ֵאיֶזה	ִיּסּוִרין	ֶשׁ
רּוְך	 ֱאַמר:	בָּ נֶּ ה,	ֶשׁ ִפלָּ ּטּול	תְּ ֵאין	ּבֹו	בִּ ל	ֶשׁ כָּ
י.	 ִתי	ְוַחְסּדֹו	ֵמִאתִּ ִפלָּ ר	ֹלא	ֵהִסיר	תְּ ה’	ֲאֶשׁ
	ָפֶניָך	ָהִייִתי	ִנְבָהל.	 ְרתָּ תּוב:	ִהְסתַּ כָּ ְוֶזה	ֶשׁ
תּוב:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ה,	 ִפלָּ תְּ ִחיַנת	 בְּ ֶזה	 ִנים	 פָּ
ַהְינּו	 ל.	 לֵּ ְתפַּ ַויִּ ְוכּו’	 ָניו	 פָּ הּו	 ִחְזִקיָּ ב	 סֵּ ַויַּ
לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	 ִנים,	 פָּ ַרת	 ַהְסתָּ הּוא	 ֶשׁ כְּ
לֹום,	ָאז	הּוא	 ה,	ַחס	ְוָשׁ ִפלָּ ּטּול	תְּ ַהיְינּו	בִּ דְּ
	 ְרתָּ ִהְסתַּ ִחיַנת:	 בְּ לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	 ה,	 ָקֶשׁ ין	 דִּ

”ל”. נַּ ָפֶניָך	ָהִייִתי	ִנְבָהל	כַּ

בתורה	 אתנו	 מדבר	 הקדוש	 רבינו	
בפרשת	 הראשון	 הפסוק	 על	 הזאת	
ן	 בֶּ ִיְצָחק	 ּתֹוְלֹדת	 ה	 “ְוֵאלֶּ “תולדות”:	
ִיְצָחק”	 ֶאת	 הֹוִליד	 ַאְבָרָהם	 ַאְבָרָהם,	
שם	 מביא	 ורש”י	 כ”ה(,	 )בראשית,	
צריך	 למה	 לנו	 שמסביר	 המדרש	 את	
וגם	 אברהם	 בן	 שיצחק	 הכפילות	 את	

אברהם	הוליד	את	יצחק.	
היו	 הדור	 שליצני	 מסביר	 רש”י	
אומרים:	‘מאבימלך	נתעברה	שרה’,	הם	
הסבירו	שכנראה	אבימלך	נאף	עם	שרה	

ומזה	יצא	הילד	הזה.	
להם	 שקראו	 הסביר	 סופר”	 ה”חתם	
שאברהם	 בגלל	 רשעים	 ולא	 ליצנים	
המקומות	 בכל	 דורש	 היה	 בעצמו	
שרה,	 התעברה	 אבימלך	 שבזכות	
אברהם	התכוון	שבזכות	שהוא	התפלל	
על	אבימלך	שהציק	לו	ולקח	את	אשתו,	
ל	 לֵּ ְתפַּ הוא	זכה	לישועה,	כמו	שכתוב:	“ַויִּ
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א	ֱאֹלִהים	ֶאת	 ְרפָּ ַאְבָרָהם	ֶאל	ָהֱאֹלִהים	ַויִּ
ַקד	ֶאת	ָשָׂרה”.	 ֲאִביֶמֶלְך”	ואז	מיד:	“ַוה’	פָּ

אברהם אבינו קיבל הבטחה על 
הולדת בנו רק לאחר שהתפלל על 

אבימלך

“תפילת	 כותב:	 החיים”	הקדוש	 “אור	
פקידת	 מעמדת	 אבימלך	 על	 אברהם	
התפלל	 לא	 שאברהם	 עוד	 כל	 שרה”,	
על	אבימלך	הוא	לא	היה	יכול	לקבל	את	
ה	 ה	ְוִהנֵּ ֵעת	ַחיָּ ההבטחה	מהמלאכים:	“כָּ

ֵבן	ְלָשָׂרה”	)בראשית,	י”ח(.
שרה	 של	 לבית	 מלאכים	 מגיעים	
ששנה	 הקיר	 על	 סימן	 לה	 ושורטים	
אברהם	 אם	 אבל	 בן,	 לה	 יהיה	 הבאה	
לא	היה	מתפלל	על	אבימלך	שהתעסק	
בחיים,	 טוב	 רק	 לו	 שיהיה	 אשתו,	 עם	
וכל	 לבן,	 זוכה	 הייתה	 לא	 שרה	 אז	
היו	 המלאכים,	 שהבטיחו	 ההבטחות	
בטלות	ומבוטלות,	והכל	זה	כי	ה’	רוצה	
שיאמין	 אברהם,	 של	 האמונה	 את	
ה’	 אלא	 לשרה,	 הציק	 לא	 שאבימלך	

בכבודו	ובעצמו	הציק	לו.	
מקום	 בכל	 דורש	 היה	 אברהם	 ולכן	
שהוא	 שרה,	 נתעברה	 שמאבימלך	
אבימלך	 עם	 המעשה	 שבזכות	 מתכוון	
ושהוא	התפלל	עליו	אחר	כך,	בזכות	זה	

שרה	התעברה.
גם	 הנה	 אומרים,	 היו	 הליצנים	 אבל	
התעברה	 שמאבימלך	 מודה	 אברהם	
של	 פניו	 קלסתר	 צר	 הקב”ה	 אז	 שרה,	
עשה	 כלומר	 אברהם,	 של	 כמו	 יצחק	

אותם	ממש	דומים,	עד	שלא	היו	מזהים	
ואז	כולם	 ומי	זה	אברהם,	 מי	זה	יצחק	
היו	מודים:	“ַאְבָרָהם	הֹוִליד	ֶאת	ִיְצָחק”.

מידת הדין מתחלקת לדינים 
קדושים ודינים טמאים

רבינו	הקדוש	מסביר	לנו	קצת	אחרת.
נופלים	 עוונות	 עושה	 כשאדם	 כידוע	
תייסרך”,	 “חטאתך	 בגדר	 דינים	 עליו	
ממילא	 ואז	 עוון	 ללא	 ייסורים	 שאין	
מגיעים	כל	מיני	קשיים,	כאבים,	מניעות,	
הפרעות	ואכזבות	וכל	זה	רק	מהעוונות	

שאדם	עשה.
שגם	 עצום	 חידוש	 מחדש	 רבינו	
ְמָסֳאָבא	 דִּ יָנא	 דִּ פילוג:	 יש	 במידת	הדין	
ויש	 קדושים	 דינים	 יש	 א,	 יָשׁ ַקדִּ יָנא	 ודִּ

דינים	טמאים.	
יש	 הקב”ה	 של	 הדין	 מחלקת	 בתוך	
התפלגות,	יש	אדם	שמקבל	על	העוונות	
שלו	דינים	קדושים,	זאת	אומרת	שבתוך	
והבעיות	 הצרות	 את	 יש	 האלו	 הדינים	
ועושים	 יותר	 אותו	 מקדשים	 הם	 אבל	
אותו	רוחני	ואלוקי	יותר,	ואז	יוצא	בעצם	

שהבעיות	והצרות	הם	לטובת	האדם.	
ְמָסֳאָבא”,	 יָנא	דִּ ובצד	השני	יש	את	“דִּ
את	 ומרחיקים	 טמאים	 דינים	 שאלו	
מתחיל	 הוא	 ממילא	 ואז	 יותר,	 האדם	
לשנוא	אנשים	שגנבו	אותו	או	שפתאום	
יוצאים	לו	מהפה	כל	מיני	משפטים	כמו:	
‘אני	לא	מאמין	יותר	לרבנים’	ו-’בשבילי	
הדינים	 כלומר	 חכמים’,	 תלמידי	 אין	

טימאו	אותו	יותר.
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רבינו	הקדוש	מסביר	שהדינים	האלו	
באים	 בגלל	שהם	 יותר	 אותו	 מטמאים	
מהנחש	שהטיל	זוהמה	באישה,	כלומר	

הארס	של	העוון	הוא	שהזיק	לאדם.

ההבדל שבין דין שבא מצד 
הטומאה לזה הבא מצד הקדושה

הדינים	 שבין	 ההבדל	 את	 שנבין	 כדי	
זכוכית	 כוס	 לדמיין	 ננסה	 הללו,	
שנשברת	בבית,	ויש	שני	ילדים	שרוצים	
שברי	 יש	 שבו	 במקום	 בדיוק	 לעבור	
זכוכית,	האבא	צועק	ומזהיר	אותם	לא	
נחתך	 ואז	 לא	שומע	 ילד	אחד	 לעבור!	
תופס	 האבא	 השני	 הילד	 ואת	 ברגלו,	
כדי	שגם	הוא	לא	 לו	מכה	קטנה	 ונותן	

יעבור	ויחתך.
שלו	 אבא	 כי	 לא	 זה	 שנחתך	 הילד	
שמע	 לא	 הילד	 אלא	 אותו,	 העניש	
לאזהרת	אביו,	כלומר	הארס	של	העוון	

פגע	בו	וזה	דין	שבא	מהטומאה.
מכה	 קיבל	 אמנם	 השני,	 הילד	 אבל	
קטנה	מאביו,	אבל	זה	רק	כדי	שיזוז	ולא	
יעבור	דרך	הזכוכיות	וייחתך,	וזה	נקרא	

דין	מהקדושה.	
שדינא	 הללו,	 הדינים	 בין	 ההבדל	
מהטומאה	 ייסורים	 זה	 דמסאבא	
ומירמורים	 לעצבות	 יורד	 האדם	 ואז	
והילדים	 אשתו	 את	 לשנוא	 ומתחיל	
ולעומת	 יתברך,	 מה’	 מתרחק	 וממילא	
הפוך,	 בדיוק	 זה	 קדישא	 בדינא	 זאת	
הקושי	עדיין	אצלו	בחיים	כי	הוא	קיבל	
מכה	מאבא,	אבל	רואים	שהוא	מתקרב	

יותר	לה’	ונהיה	יותר	עניו,	עם	עין	טובה	
ויותר	מלמד	זכות,	כלומר	המכה	קירבה	

אותו	יותר	לה’.

עוצמת התפילה תקבע האם 
הדינים יבואו מהקדושה או 

מהטומאה

רבי	נחמן	הקדוש	מסביר	איך	בעצם	
ייקבע	איזה	דין	יגיע	על	האדם	מהעוונות	
דין	 או	 הקדושה	 מצד	 דין	 עשה,	 שהוא	

הטומאה.
בתפילה!!!	 תלוי	 שהכל	 כותב	 הרב	
ברכות(:	 )מסכת	 בגמרא	 שכתוב	 כמו	
“אלו	הם	יסורין	של	אהבה	כל	שאין	בהן	
ביטול	תפילה”,	הכל	תלוי	האם	האדם	
העצים	את	התפילה	שלו	אחרי	הבעיה	

או	הפחית	אותה.	
‘אני	 לבעלה:	 אומרת	 האישה	 אם	
פותחת	תיק	ברבנות’,	וקנתה	מאיקאה	
הילדים,	 של	 בחדר	 לגור	 ועברה	 ארון	
מכה	 האדם	 על	 נפלה	 אומרת	 זאת	
המכה	 לאחר	 אם	 אז	 מאוד,	 קשה	
הזאת	האדם	רץ	לתפילה	בחצות	לילה	
“בעל	 שכותב	 )כמו	 השחר,	 ובעלות	
ית	ֱאֹלִהים	ְוֶזה	 י	ִאם	בֵּ הטורים”:	“	ֵאין	ֶזה	כִּ
ָמִים”	)בראשית,	כ”ח(,	זה	שער	 ׁ ַער	ַהשָּ ַשׁ
ֶקר”,	 ֹבּ בַּ ַיֲעֹקב	 ם	 כֵּ ְשׁ “ַויַּ )ומיד(	 השמים	
ללמדך	שבעלות	השחר	פותחים	שערי	
יש	 לתפילה”,	 הטוב	 הזמן	 והוא	 שמים	
בעלות	 שקם	 למי	 מאוד	 גדולה	 מעלה	
השחר	מתפלל	ולומד	בבית	הכנסת	או	

בבית.
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שאומר	 שמי	 אומר	 הקדוש	 רבינו	
“שיר	השירים”	בעלות	השחר	כל	מחלה	
גדולה	 מעלה	 יש	 כן	 כמו	 לו,	 תעבור	
כל	 כי	 השחר	 בעלות	 תהילים	 לקרוא	
לתהילים	 מקשיבים	 עדן	 בגן	 הצדיקים	

של	האדם	הפשוט	הזה	ונהנים	ממנו.(
המכה	 האם	 מחליט	 בעצמו	 האדם	
תגיע	 עוונותיו	 בגלל	 עליו	 שהונחתה	
ֶאת	 י	 ”כִּ בבחינת:	 או	מהקב”ה	 מהנחש	
ר	ֶיֱאַהב	ה’	יֹוִכיַח”	)משלי,	י”ג(,	והכל	 ֲאֶשׁ
מגביר	 האדם	 האם	 אחד,	 בדבר	 תלוי	
את	כוח	התפילה	שלו	או	מחליש	אותו.	
‘אני	 ואומר:	 אולקוס	 קיבל	 אדם	 אם	
רק	 אלא	 מוקדם	 לקום	 יכול	 לא	 כבר	
שהייסורים	 שיידע	 אז	 בבוקר’	 בתשע	
שהם	 אומר	 וזה	 מהנחש,	 הם	 האלו	
ימרמרו	אותו	והוא	יכעס	על	אנשים	ואז	

התוצאה	היא	ריחוק	מה’.	
או	 ‘אולקוס	 אומר:	 האדם	 אם	 אבל	
לא,	אני	על	נץ	החמה	לא	מוותר,	ואם	
שולחן	ערוך	כותב	שלא	יינזק	בכל	אותו	
יום	אז	אני	מאמין	לו’,	האדם	הזה	מבין	
נמצאת	 ושהיא	 התפילה	 מעלת	 את	
הדינים	 וממילא	 עולם,	 של	 ברומו	
ורק	 הקדושה	 מצד	 לו	 באים	 והבעיות	

מקרבים	אותו	לה’	יתברך.		

איזה כוח אדיר יש לתפילה

קהל	 בקבלת	 סיפרה	 חרדית	 אישה	
שנים,	 	27 כבר	 נשואים	 ובעלה	 שהיא	
בתשובה	 חזרה	 היא	 שנה	 	14 ולפני	
ובעלה	בכלל	לא	רוצה	לשמוע	על	הדת,	

הוא	מחלל	שבת	ומעשן	בבית	ופעמים	
מילים	 ומוציא	 חבריו	 עם	 נפגש	 אף	
כלום	 לו	 אומרת	 לא	 והיא	 מפיו,	 נבזות	

ולא	מקפידה	עליו	בכלל	בלב.	
לחזור	 זיכה	 ה’	 שאותה	 מבינה	 היא	
היא	 ולכן	 זיכה	 לא	 ה’	 ואותו	 בתשובה	
טענה	 אף	 לה	 ואין	 אותו	 אוהבת	 ממש	

כנגדו.	
שבאת	 מתבייש	 ‘אני	 לה:	 אמרתי	
שצריך	 אני	 זה	 כי	 ברכה	 ממני	 לבקש	
אלף	 ועוד	 ברכה,	 ממך	 ולבקש	 לבוא	
כמוך,	 לחיות	 יצליח	 לא	 אני	 גלגולים	
אדם	 על	 בלב	 מקפידה	 שלא	 שאת	

שמחלל	שבת	בביתך’.	
‘רק	 הסוד:	 את	 לי	 אמרה	 היא	 ואז	
הזמן	 כל	 הצלחתי,	 התפילה	 בזכות	
הכוחות	 את	 לי	 שייתן	 לה’	 התפללתי	

לאהוב	אותו	כך’.

 התפילה משנה את כל הסדרים 
והמידה כנגד מידה שקבע ה’ 

בעולמו

ל	 ַהֹכּ ָבר	 דָּ “סֹוף	 כתוב:	 קהלת	 בספר	
מתרגם:	 עוזיאל	 בן	 יונתן	 ורבי	 ָמע”	 ִנְשׁ
לאתגליא”,	 עתיד	 פתגמיא	 “סוף	
שלעתיד	לבוא	יתגלה	על	האדם	כל	מה	

שחשב,	דיבר	ועשה.
שאם	 מרוז’ין	 ישראל	 רבי	 אומר	
בתפילה	 	 ויזעק	 בכוונה	 יתפלל	 האדם	
תבייש	 אל	 ‘ה’	 נבוש”,	 ”ולא	 כשאומר	
מובטח	 אז	 עליך’,	 רק	 ביטחוני	 כי	 אותי	
יידעו	 ולא	 יבייש	אותו	 לו	שה’	אותו	לא	
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עליו	כלום,	כי	התפילה	מבטלת	את	כל	
הגזירות	והסדרים	של	ה’.	

צריכה	 שלאה	 לה’	 אלוקי	 סדר	 היה	
צריכה	 ורחל	 עשיו	 עם	 להתחתן	

להתחתן	עם	יעקב:	
קשה	היא	התפילה	 רבי	הונא	 “אמר	
אלא	 עוד	 ולא	 שביטלה	את	הגזרה,	
שקדמה	לאחותה”,	לאה	התפללה		ולא	
התייאשה,	ובזכות	זה	לא	רק	שהצליחה	
קיבלה	 אלא	שעוד	 יעקב	 עם	 להתחתן	

אותו	לפני	רחל.	
של	 סדרים	 לשנות	 כוח	 יש	 לתפילה	
מידה	 כנגד	 המידה	 כל	 את	 וגם	 ה’,	
אדם	 יש	 אם	 ולכן	 בעולם,	 קבע	 שהוא	
הסדר	 לפי	 אז	 הוריו	 את	 כיבד	 שלא	
האלוקי	הילדים	שלו	אמורים	לא	לכבד	
אותו	ולא	משנה	אם	הסיבה	שלו	היתה	
מוצדקת	או	לא,	כמו	שיעקב	אבינו	ברח	
מעשיו	ובגלל	זה	הוא	לא	כיבד	את	הורים	
במשך	22	שנה,	ומידה	כנגד	מידה	יוסף	
22	שנה	כלומר	אפילו	 לו	למשך	 נעלם	
שהיה	ליעקב	סיבה	מוצדקת	מאוד,	ה’	
אם	 אבל	 בעולם’,	 סדר	 ‘קבעתי	 אומר:	
אדם	יתפלל	שהילדים	שלו	יכבדו	אותו	
אז	זה	יקרה,	כי	תפילה	היא	מעל	הסדר	

והכללים	שקבע	ה’	בעולמו.	
שהענישה	 אומר	 הקדוש	 רבינו	 ולכן	
כוח	 הגברת	 ידי	 על	 תיקבע	 של	האדם	
התפילה	האם	היא	מהנחש	או	מהקב”ה,	
ואם	אדם	יתאמץ	בתפילה	ויקשט	וינגן	
שהבעיה	 להיות	 יכול	 אז	 יותר,	 אותה	
תישאר	אבל	היא	תהיה	מהקדושה	ולא	
מהטומאה,	וממילא	האדם	יוכל	להכיל	

זה	 כי	 יותר	 לה’	 ולהתקרב	 הבעיה	 את	
ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 י	 “כִּ בגדר	 מאהבה	 ייסורים	

ֶיֱאַהב	ה’	יֹוִכיַח”.	
בעיה	 כשמגיעה	 אם	 זאת	 לעומת	
לאדם	הוא	מתחיל	להתפלל	בשטיבלך	
כנסת	 בתי	 מיני	 בכל	 או	 צ’אק	 צ’יק	
שמתפללים	שם	במניין	“טייסים”,	אז	ה’	
אומר:	‘ירדת	בתפילה	ולכן	הדינים	שלך	
הקדמוני’	 הנחש	 של	 מהטומאה	 יהיו	
ייאוש	 מרמור,	 צער,	 לאדם	 יגרמו	 והם	

ונפילות.		

פאת השולחן: סיכום המהלך 
הגאוני של רבי נחמן הקדוש

רבינו	הקדוש	מסביר	ומסכם	את	כל	
המהלך	בצורה	כל	כך	מתוקה	ויפה:	

הרב	אומר	שזה	מה	שכתוב:	“ַאְבָרָהם	
יודעים	 שאנו	 כמו	 ִיְצָחק”,	 ֶאת	 הֹוִליד	
והדינים	 הגבורות	 את	 מסמל	 שיצחק	
יכולים	לבוא	מאברהם	שהוא	 אבל	הם	
הדור	 ליצני	 ולכן	 החסד,	 את	 מסמל	
אומרים	 הייסורים	 את	 שמסמלים	
כלומר	 מאבימלך,	 התעברה	 ששרה	
מהטומאה	של	הנחש.	ומה	ה’	עשה?	צר	
קלסתר	פניו	של	יצחק	כמו	של	אברהם.
התפילה,	 זאת	 שפנים	 אומר	 ורבינו	
	ָפֶניָך	ָהִייִתי	ִנְבָהל”	 ְרתָּ כמו	שכתוב:	“ִהְסתַּ
)תהילים,	ל’(	וכמו	שכתוב	אצל	חזקיהו:	
ל”	 לֵּ ְתפַּ ַויִּ יר	 ַהקִּ ֶאל	 ָניו	 פָּ הּו	 ִחְזִקיָּ ב	 סֵּ “ַויַּ
לדבר	 רוצה	 כשהתורה	 ל”ח(,	 )ישעיהו,	
בקוד	 משתמשת	 היא	 אז	 תפילה	 על	

“פנים”.	
כלומר	 פניו,	 קלסתר	 לו	 צר	 ה’	 אז	
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ברור	 ואז	 התפילה,	 כוח	 את	 בו	 הגביר	
התעברה	 לא	 ששרה	 לכולם	 היה	
מאבימלך	שהוא	מכוח	הטומאה,	אלא	
התעברה	מהקדושה	של	אברהם	אבינו.
שראו	 לפי	 זה,	 את	 ידעו	 והם	
לה’	 אותו	 קירבו	 רק	 האלו	 שהייסורים	

וזה	אומר	שהם	באו	מכוח	הקדושה!	
תדעו	לכם	שתפילה	זה	דבר	שחייבים	
ושמש”:	 ה”מאור	 שכותב	 כמו	 לחזק,	
מלחמת	 עיקר	 כי	 עמינו	 בני	 “ויידעו	
הרע	על	התפילה”,	תראו	באיזה	מילים	
היא	 המלחמה	 עיקר	 הרב:	 משתמש	
שאדם	 נלחם	 הרע	 יצר	 התפילה,	 על	
המובחרות	 בשעות	 להתפלל	 יקום	 לא	

ושיעשה	תפילות	בבניין	למטה	ולא	בבית	
הכנסת	והכל	כדי	לפגום	בתפילתו.	

ובמצוות	 בתורה	 לעסוק	 ירבה	 “וגם	
יד	 ויחזיק	 ובממונו	 בגופו	 חסד	 ולגמול	
עני	ואביון,	לא	ישים	יצר	הרע	כל	תוקף	

מלחמתו	עליו”.
היצר	 הרב!	 כאן	 שכותב	 מה	 מפחיד	
הרע	יכול	להסתדר	עם	התורה,	המצוות	
התפילה	 על	 אבל	 האדם,	 של	 והחסד	
הוא	נלחם.	כי	כשאדם	מתחיל	להתפלל	
ואז	 הענישה,	 את	 הרע	 מיצר	 לוקחים	
הענישה	מגיעה	מהקב”ה,	ומזה	האדם	

רק	יותר	מתקרב	לה’	יתברך!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

בעל אמונה הוא תמיד מאושר ורגוע

עמרמי	 אייל	 הרב	 מורנו	 של	 שמואל”	 “חסדי	 קודש	 בקהילת	 צדיק	 יהודי	 סיפר	 הבא	 הסיפור	 את	
שליט”א:	‘אני	עובד	למחייתי	במשרד	ממשלתי,	יום	אחד	בשעות	הצהריים	באתי	לצאת	מהעבודה		עם	
רכבי	בשביל	משהו	דחוף	והתקרבתי	לעבר	מחסום	היציאה,	ליד	המחסום	נעמד	רכב	גדול	ובעצם	חסם	
את	היציאה,	נסיתי	לסמן	לו	לזוז	קצת	לצד	כדי	שאני	אוכל	לעבור,	אבל	הוא	הוציא	לי	יד	מהחלון	וסימן	
יכול	לעבור,	באמת	התקדמתי	לאט	לאט	אבל	אני	רואה	שאם	 לי	בזלזול	שאין	מצב	שהוא	זז	ושאני	

אמשיך	לעבור	בוודאות	אשפשף	לו	את	הרכב.
	נעצרתי	וחזרתי	ברברס	ונעמדתי	בצד,		ואז	חשבתי	לעצמי	שאם	היו	לוקחים	אותי	רק	כמה	שנים	
אחורה	הייתי	ממש	נכנס	לריב	עם	הנהג	“החצוף”	הזה	ורק	בזכות	שה’	זיכה	אותי	להכיר	את	כבוד	הרב	
שמלמד	אותנו	תמיד	שהכל	זה	מה’	ושאין	אף	אחד	שיכול	להפריע	לנו	בחיים	נשארתי	ממש	מאופק	

ועוד	שרתי	לה’.	
לאחר	כמה	דקות	אני	רואה	שאותו	נהג	מעמיס	לרכב	איזו	חברת	כנסת	שמוגבלת	בכיסא	גלגלים,	
וזה	רק	העצים	אצלי	את	הנס	שאם	הייתי	מתקוטט	עם	אותו	נהג	זה	בטח	היה	מגיע	לעיתונות	ולכלי	

התקשורת	והיה	יכול	להגיע	ממש	למצב	של	חילול	ה’.	
וכל	הבלגן	הזה	נחסך	לי	רק	בזכות	האמונה	והמוסר	שהרב	מחדיר	בנו	כל	הזמן!!!!	
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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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"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור" )שמות כ"ז, כ'(

כותב האור החיים הק': "שמן זית" רומז לתורה הק' 
– מה השמן מאיר לעולם כך התורה; "זך" – שצריכים לעסוק בתורה לשמה; 

"כתית" – שצריכין לעסוק בתורה ולכתת גופם וכחם...".
ישיבת 'מרכז התורה' בשכונת תלפיות בירושלים היתה בנשיאות הגאון רבי 
חיים קריזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטוערפן, וכל פעם שרבי חיים הגיע לארץ 

היה  מוסר שיעור בישיבה, כאשר אחד הבחורים היה ממונה מטעם ישראל, 
הישיבה להביאו משדה התעופה בלוד הישר להיכל 

הישיבה.
אותו בחור ידע שבמשך שעת הנסיעה עם רבי 
חיים יוכל לדבר עמו בלימוד, ולכן כל פעם 
שהיה אמור לנסוע היה מכין את עצמו כמה 
ימים קודם לכן, לדעת את הסוגיא היטב כדי 
שיוכל לדבר בלימוד. פעם אחת שאל הבחור 
את רבי חיים קושיא בתוס' בסוגיה שלמדו אז 
בישיבה, באמרו שאינו מבין את דבריהם הקדושים 

של התוס'. רבי חיים שתק, ולאחר מכן אמר כי נהנה מאד מהקושיא, והיא 
באמת קושיה עצומה.

כשהגיע לישיבה ומסר את שיעורו, סיפר באמצע השיעור מה היה 
עמו בצעירותו כשלמד את דברי התוספות הללו, וכה אמר:

"הייתי אברך צעיר בעיר וילנא, ולמדתי את התוספות הזה, ולא הבנתי 
את דבריהם הקדושים. למדתי את התוספות עוד פעם ועוד פעם, 
ועדיין לא הבנתי את כוונתם, עד שהחלטתי ללמוד את התוספות 
מאה ואחת פעמים, ואז בודאי אזכה להבין. וכך עשיתי: למדתי 
את התוספות עוד פעם ועוד פעם, מאה ואחת פעמים, ישבתי על 
כך יום שלם וגם כמה שעות לתוך הלילה, עד שגמרתי ללמוד מאה 
ואחת פעמים. ובכל זאת, עדיין לא הבנתי. וזאת, למרות שבכל פעם שחזרתי 

שוב, התבוננתי שנית ונסיתי להבין יותר.
"לא ידעתי מה לעשות, הלא למדתי את התוספות מאה ואחת פעמים, ועדיין 
לא הבנתי כוונתם. החלטתי ללכת לבית הקברות, להשתטח על קברו של הגר"א 
זצ"ל, ולבקש רחמים שאזכה להבין את התוספות. וכך עשיתי, הלכתי לקברו של 
הגר"א, בכיתי והתפללתי והתחננתי שאזכה להבין את דברי התוספות, ומרוב 
בכיות ומפאת אפיסת הכוחות אחרי לימוד במשך יום שלם וכמה שעות לתוך 

הלילה, נרדמתי וישנתי על הקבר במשך אותו לילה.
"עם שחר קמתי משנתי ולא ידעתי היכן אני נמצא, עד שתפסתי את עצמי 
שנרדמתי וישנתי ליד קברו של הגר"א. הרהרתי שוב בראשי בדברי התוספות, 

וביחד עם דבריהם הקדושים נכנס למוחי פשט ברור ונכון בהבנת דבריהם".
סיים רבי חיים ואמר לאותו בחור בפשטנות אופיינית: "זוהי יגיעה בתורה". 
ללמוד מאה ואחת פעמים תוספות אחד, ואח"כ בכיות ובקשות להשי"ת שיזכה 

להבין... כך זכיתי להבין סוף סוף את דבריהם הקדושים של התוס'".
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