פרשת ואתחנן תשע"ט  -שיעור א'

כוח הראיה לטוב ולמוטב  /אתה החילות  /אל תוסף דבר אלי  /כוחה של תפילה  /אף
אתם בחינם
תיאור מפורט של תוכן השיעור בקצרה:
כוח הראיה  /אעברה נא 'ואראה'  -ראייה מעניין הכניסה ,חיבור לארץ  /דברי הגרי"ש בענין 'ראיית'
בארה של מרים והוספה בזה  /ראיית אותיות הס"ת וראיית צדיקים  /דברי הספורנו ביעקב ובני יוסף
שחיבקם ונישקם חליפי הראיה  /הארה למעשה בענין שמירת העינים לעת הזאת ימי ביה"ז  /דברי
הת"י בשכר המגיע בזה ועת רצון לעת הזאת  /הדרכה האיך נכון לנהוג בשמירת העינים להועיל.
אתה 'החילות'  /דברי המדרש וביאור חנוכת התורה וספר קול יהודה בזה.
כוח התפילה  /אל תוסף דבר אלי  /בהגר"א בזה ועוד ביאור מהמהריל"ד ובקו"ש קידושין (דף כב) /
עוד ביאור בזה וסגולת תקט"ו תפילות כמנין ואתחנן להועיל  /אל תוסף ולא אמר אף אם תוסף לא
אשמע  /הארה מזה ואריכות דברים שכוח התפילה להועיל חוק טבע במציאות  /הארת הגרח"ש לזה
מתפילות ישראל למנוע מיתת משה בכוח  /פשטות התפילה להתקבל אא"כ נתחדשו סיבות למנוע /
לה"פ :סתם תפילתי ,סכותי 'בענן' ,וגזרת תענית על שלא נתקבלו התפילות כמו על עצירת גשמים.
כוח התפילה  /קרובים אליו כה"א בכל קראנו אליו  /דברי הירושלמי (סוף ברכות) כאדם המדבר באוזן
חברו  /כוח התפילה להועיל בבואה מתוך הרגשה זו  /מעשה מהסטיפלער להשכיל בזה ומדוע המונח
השגור :לקרוע את השמים בתפילות אינו מדויק  /בכל קראנו אך אם יקראו באמת וביאור מכוון אמת
בזה  /דברי הר"י בטעם סמיכות גאולה לתפילה וגמרא ר"ה (דף יח) ופרש"י  /סכות 'בענן' דברי ריו"נ
אייבשיץ בזה הובא בספר אורחות יושר  /מעלת התפילה בנץ להתקבל ומדברי רי"א והגר"א על מעלת
הנץ בכותל.
כאשר ציוני ה"א  /דרשת חז"ל אף אתה בחינם  /ביאור הגרי"ש בסתירת לה"פ :אמת 'קנה'.

גישה ישירה לשיעור במערכת קול הלשון .בלי לחפש ולדפדף בין השיעורים במערכת.
מתקשרים לקו קול הלשון במספרים הרגילים והישירים .מקישים מיד כוכבית סולמית #
ואחריו את מספר השיעור  | 53007ולסיום סולמית #

להצטרפות לקבלת הגליונות והשיעורים:
0509127078

N0527683029@GMAIL.COM

