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גליון מס' מ"ב – לך לך התש"פ  -תוכן העניינים
להגיע לנפלאות וביאורי התורה ע"י שמיעת התורה מחכם
האר עינינו בתורתך – על בכי וכיסופין
מעלת התפילה לאחר תורה ברבים – ע"י התפילה נתווסף קדושה למעלה
ע"י הטוב שבחכם הדורש  -נכנע רשעתם ונכנעים הקליפות
איולת קשורה בלב נער – מסירים אותה ע"י המטה שהוא שבט המוסר
שמעו ותחי נפשכם – ע"י השמיעה כל הגוף מתרפא ונמחלים עוונותיו
סוד תורת הליקוטי הלכות – אגדה ודברי מוסר היוצאים מפשט התורה
השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מאשר הלימוד עצמו
קשה עונשן של מידות
עשה טוב – וסור מרע
המעביר על מידותיו – זו סברה פשוטה שצריכה להיות חלק מכל אדם
ניתן לשנות גזר דין ומסלול חיים ע"י יהא שמיה רבא דאגדתא
מעלת שמיעת דברי מוסר ואגדה
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] להתפלל אל השם בענייני רוחניות
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להגיע לנפלאות וביאורי התורה ע"י שמיעת התורה מחכם
ו האוצרות ,הפנינים והמטמונים שבתורה
תלויים רק בכך שאדם שופך שיחתו לפני
השם כגחלי אש ,ש התורה עצמה ני תנה
ב להבות אש ,אם כן כשאדם מדבר דיבורים
להקב"ה ,מהלב שלו ,מחמימות הלב שבו,
' רבש"ע האר עיני ,גל עיני ואביטה נפלאות
מתורתך  ,אני רוצה לראות את הניסים של
התורה ,אני רוצה לראות את הישועות של
התורה' ,רק כשאדם מתפלל כך להקב"ה
מקירות ליבו ,ושופך שיחתו לפני השם,
יכול לזכות לכל האוצרות שבתורה ,וכגון
ש יאמר ' רבש"ע יש הכל בתורה ,למה אני
לא רואה את זה'? ב תורה יש שובע ,אדם
מחפש לעיתים שובע ,ואיזה עסקים ש הוא
יעשה ו ירויח כסף הם לא ית נו לו שובע,
שאם יש לו מנה רוצה מאתיים ,זה לא יתן

כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים [עפ"י
ליקוטי מוהר"ן תורה כ' אות א -ב] ,לימדנו
הרב שכשאדם רוצה למשוך את כל
היהלומים מהתורה ,שיש בתורה דברים
נפלאים ,כמו שאמרנו יש בתורה נחמות,
התורה מרגיעה את לב האדם מ כל מיני
מאורעות שקרו לו ,התורה מנחמת את
האדם 'זאת נחמתי בעוניי'' ,לול י תורתך
שעשועי אבדתי בעוניי' ,יש גם שעשועים
בתורה ,אדם שלומד תורה מיד נהיה שמח,
יש בתורה עצות' ,עצת ה' היא תקום' ,מה
לעשות ,איך לפעול ,איך להתנהג ,אבל לא
כל אדם זוכה לזה ,יש אדם שלומד תורה
ולא נהיה שמח ,אדם לעיתי ם מרגיש 'אני
לא רואה ,אני לומד תורה ולא רואה' ,וזאת
משום שאמר הרב שאת כל הביאורים
ב

שיחתו השבועית של מו"ר
כאייל
לך סיפוק ,מה כן יתן לאדם סיפוק? רק
התורה הקדושה תתן לו סיפוק ,התורה
תתן לו מ ידתיות ,שיהיה אדם שמח מרוצה
ולא שאפתן ,אין ל ו שום שאיפות בעולם
הזה ,שמח ו מרוצה ממה שיש לו ,טוב ל ו,
זה נמצא בתורה ,שנא מר 'ושמחת בכל
הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך' ,וכמו
ש אומר אור החיים הקדוש 'א ם היו בני
אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה
היו משתגעין ומתלהטין אחריה' ,אם כן
למה אנחנו לא זוכי ם לזה? אדם ח ושב
לעצמו 'הנה אני לומד תורה ,קורא הלכות,
ו אני לא רואה את זה ,אני רואה פקודות,
ציו ויים ,נתונים ,לא רואה יותר מזה'  ,זה
משום ש אתה לא בוכה להקב"ה ,אתה צריך
תפילה שתבוא מלב חם ,כמו שאמר הרב
על יוסף הצדיק 'נכמרו רחמיו' ,מה זה
נכמרו? התחמם ,אומר רש"י התחמם ליבו,
וזה מה שאמרנו בפיוט בראש השנה 'השם
מלך יושב על כסא דין ,השם נחלי דמעותי
מעי הרתיחו' ,מאיפה יורדות הדמעות?
כ שאתה רותח בפנים ,אז יורדות דמעות,
כמו סיר שגועש ,אדם שבוער להקב"ה
וחושב ' אני רוצה לדעת את התורה ,אני
יודע שיש אוצרות בתורה ,גם אני רוצה
לדעת אותם' ,אומר הרב ש הכל תלוי בגודל
החמימות של התפילה של היהודי ,בבקשה
שלו 'האר עינינו בתורתך'.

האר עינינו בתורתך – על בכי וכיסופין
הנצי"ב מוואלז'ין כותב שביום שהוא לא
היה בוכה בברכת אהבת עולם ב' -והאר
עינינו בתורתך' הוא לא היה מצליח לראות
שום דבר חדש בתורה ,ואומר שהיה לומד
תורה כאילו קורא ספר היסטוריה ח"ו,
והרגיש שביום שלא היה בוכה ב'והאר
עינינו בתורתך' היה רואה הלכות ,פסוקים,
רואה את רש"י ,רואה את תוספות ,אבל
ג
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לא היה רואה את האוצרות והפנינים
שבתורה ,כך כותב הנצי"ב מוואלז'ין ,גם
רבי יהונתן אייבשיץ כותב בדיוק כך וז"ל,
' ביום שלא תרדנה דמעותי בברכת אהבת
עולם אהבתנו ,לא הייתי זוכה לראות שום
דבר בתורה ,לא ראיתי מכתב אלוקים
חרו ת על הלוחות'.

מעלת התפילה לאחר תורה ברבים – ע"י
התפילה נתווסף קדושה למעלה
בהמשך מסביר הרב (ליקוטי מוהר"ן תורה
כ ,אות ג-ד) שאדם קובע שיעור תורה אצל
חכם ,שיעור קבוע ,לא מפספס אותו בשום
יום ,יהיה מה שיהיה  ,יש לו שיעור קבוע
בו הוא הולך לשמוע אצל חכם תורה' ,לא
ימירנו ולא יחליפנו  ,טוב ברע או רע בטוב',
קודם כל שיעור תורה ,אומר לעצמו 'אני
קודם כל הולך לשמוע תורה' ,אם כן אומר
הרב שאדם הקובע לעצמו ללמוד שיעור
תורה אצל חכם ,שמתקבצים שם אנשים
לשמוע שיעור תורה ,לא מתוך הספר או
שלומד עם חבר ,אלא שלומד אצל חכם
שיש שם רבים שמתקהלים ,אם כן אומר
הרב ,נמצא שהתפילות של כולם בפקיחות
עי ניים בתורה משתלבות זו בזו ,כל
התפילות של כולם מתמזגות יחד ,אחד
מבקש השם תאיר עיני ,השני מבקש
מהשם ש רוצה לראות את נפלאות התורה,
ויחד עם התפילות של החכם והתפילות
של כולם ,אומר הרב שהתפילה הזאת
פותחת את ה לב העליון ,ו מה זה לב
העליון? השכינה הקדושה ,אלו ל"ב
נתיבות החכמה עליהם דיברנו בשיעור
שעבר [עיין בגליון כאייל תערוג הקודם] כך
נפתחים ל"ב נתיבות חכמה ,כך נשפעות
לאדם מזה ראשית חכמה יראת ה' ,ולמה?
כי יש לו תפילה של אנשים רבים
שמתקבצים יחד ,כך אומר הרב " ,עַ ל יְדֵ י

שיחתו השבועית של מו"ר
כאייל
הַ ְת ִפ ילָּה נִ ת ֹו סֵ ף ְק ֻדשָּ ה לְ מַ עְ לָּה ,וְ ָּכל ְת ִפ ילָּה
הַ ּיוֹצֵ את מֵ הַ ְרבֵ ה ְנ ָּש מ ֹו תִ ,ה יא מ ֹו סֶ פֶ ת
ּומ ע ֹו ֶר ֶרת בְ י ֹו תֵ ר לֵב
ְ
ְק ֻד ָּשה ְל מַ עְ לָּה
הָּ עֶ ְל יוֹן " ,ו מה זה לב העליון? כמו שאמרנו
זהו כביכול הלב של השכינה הקדושה ,אז
השכינה משפיעה עליך בדיוק מה לעשות.

ע"י הטוב שבחכם הדורש  -נכנע רשעתם
ונכנעים הקליפות
כל אדם רוצה לזכות למחשבות טהורות
כאלו' ,מה אני כועס ,ל מה אני רב ,מה אני
יושב חסר עצות ,חסר אונים ,הנה הכל
כתוב לי בתורה ,מה צריך לעשות בדיוק
אחד על אחד' ,לכך צריך את מה שאמר
הרב ,כשאדם מגיע לשמוע תורה מפי חכם
ולא סומך על קריאתו מהספר ,אומר הרב
ּומ עו ֶֹר ֶרת
ש הרבה נשמות מתעוררות ְ " ,
בְ י ֹו תֵ ר לֵב הָּ עֶ ְל יוֹן ,וְ לֵב הָּ עֶ לְ י ֹו ן ש ֹופֵ ְך מֵ ימֵ י
הַ בֵ אּור בְ י ֹותֵ ר "  ,אז ממילא זה לא רק
הביאור ,אלא אדם מקבל הבנה מה זה
אומר לבעיה של ו בחיים ,מה זה אומר
למש וכה שהוא עובר בחיים ,מה זה אומר
להתמודדות שלו בחיים .אדם שלומד
וקורא גמרא 'שור שנגח את הפרה' ,יכול
לחשוב לעצמו חלילה ' אין לי שוורים ,אין
לי פרות ,בסדר ,זה חכמה יפה מאוד ,דיני
ממונות  ,אב ל מה יוצא לי מזה' ,אבל יש
אדם שקורא מתוך התורה את רצון השם,
תראה מה השם רוצה ממני ,הוא מבין כבר
להסתכל על החיים שלו ,איך להתנהג ,איך
לחיות ,לא רק מה שכתוב ,מה שכתוב זה
הביאור המילולי ,את מה שכתוב כל אחד
יכול לראות ,אבל מה מסתתר מתחת ,מה
רצון השם ,מה ם הביאורים שבתורה ,זה
הבאר הנובעת ש יש בתורה ' ,דַ דֶ יהָּ י ְַר ּוָֻך
בְ כָּל עֵ ת' (משלי ה') ,זה כל הזמן מרוה את
האדם ,כמו מעיין ,זה מעיין חיים ,וכשאדם
משתתף בשיעור של החכם אותו כח של
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הביאור מגיע לו ,והוא כח משמעותי הרבה
יותר מאשר היה לומד לבד או עם חבר או
לומד מה ספר ,ומוסיף הרב ואומר 'גַם כָּל
אֵ לּו הָּ אֲ נ ִָּשים הָּ ע ֹו ְמ ִד ים בִ ְש עַ ת הַ ְדרּוש
נִ כְ נָּע ִר ְש עָּ ָּת ם ,עַ ל יְדֵ י הַ ּטוֹב שֶ בֶ חָּ ָּכם
הַ ד ֹו ֵרשּ ,ו ְל ִפ י הַ הַ כְ נָּעָּ ה ֵכ ן ִנ כְ נָּעִ ים הָּ א ֹו ְי ִבים,
הַ ְינּו הַ ְקלִ יּפ ֹו ת'.
בכל אדם יש רע ,יש בו גאוה ,התנצחות,
מחשבות שתמיד הוא הצודק ,וכך הוא
חושב לעצמו 'ההוא אדם רע ,לא משנה מה
הוא עשה ,אתם טעיתם ואני צדקתי ,אני
הצודק' .לפעמים קורה כך גם בתורה,
למרות שאדם רואה שהצדק לא איתו ,הוא
רואה שכל החכמים לא עושים כך ,עדיין
חושב לעצמו 'לא ! אני צודק' ,זו מידת
ההתנצחות ,ולכאורה זה לא מובן ,שהרי
הוא רואה שמה שהוא אומר זה לא רצון
התורה ,אלא שזה רע שנמצא באדם ,ואיך
הרע הזה מוכנע? איך מכניעים את הרע
הזה? אומר הרב ש הרע הזה מוכנע כשאדם
יושב אצל חכם בשיעור ,שומע דברי תורה
מפי החכם ,כל הרע שלו מוכנע ,וכלשון
הרב "ּו ְלפִ י הַ הַ כְ נָּעָּ ה [כלומר לפי גודל
ההכנעה של הרע שבו]ֵ ,כ ן ִנ כְ נָּעִ ים
הָּ א ֹו יְבִ ים ,הַ ְינּו הַ ְק לִ יּפ ֹות הַ ש וֹכְ נִ ים ְס ִב יב
לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן" ,כלומר ש על ידי שמוכנע כל
הרע של ו ,כל קליפות שנמצאים סביב
השושנה העליונה ,סביב השכינה,
שמונעים מ אור התורה להגיע אליך ,כל
האויבים האלה נעלמים ,כל הקליפות
נעלמות.

איולת קשורה בלב נער – מסירים אותה
ע"י המטה שהוא שבט המוסר
בהמשך אומר הרב על שזה ' ְב ִחי נַת מַ ּטֶ ה,
מש הַ :ק ח אֶ ת
שֶ ָאמַ ר הַ קָּ ד וֹש בָּ רּוְך הּוא ְל ֶ
מַ ְּטָך וְ הַ ְק הֵ ל אֶ ת הָּ עֵ דָּ ה' ,שאמר לו הקב"ה
ד
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למשה ,כשיש קהל של עדה היושבים
ושומעים את דברך ,תקח את המטה ביד
שלך ,ומה זה המטה? כתוב (משלי כ,ב)
שּור ה ְבלֶב נָּעַ רֵ ,שבֶ ט מּוסָּ ר
" ִא ֶּו ֶל ת ְק ָּ
י ְַר ִח יקֶ נָּה ִמ מֶ נּו " ,ופירושו שאם אדם רואה
ש יש לו ִא ֶּו ֶל ת ה קשורה בליבו  ,הרע ,כל
המידות הרעות ,העקשנות ,כל ההתגאות
וההתנשאות ,כל זה הם בגדר ִא ֶּו ֶל ת ,ואיך
מנתקים את ה ִא ֶּו ֶל ת הזאת? בשבט ,במטה,
" ַק ח אֶ ת מַ ְּטָך " ,ואיך מקבלים את המקל
הזה? ע"י "הַ ְק הֵ ל אֶ ת הָּ עֵ דָּ ה " ,כשיש קהל
של עדה שבאים ,יושבים ו שומעים שיעור
תורה אצל חכם ,יום יום ,בכך כל אחד מהם
מקבל את המטה הזה ,המטה הזה עוזר
לה פריד את הרע ממנו ,חובט בו המקל
הזה ,בגדר 'טובה מרדות בליבו של אדם',
והמרדות הזאת מפרידה את הרע שלו ,הרע
שבו נכנע ,הוא רב ומתקוטט פחות,
מתווכח פחות ,לא מאשים אחרים ,לא
מדבר רע על אנשים ,הוא רואה מיום ליום
שינוי אצלו ,ו מאיפה זה מגיע? אומר הרב
הקדוש שזה מכח התורה שנעשית אצל
חכם מתוך קהל " ,קַ ח אֶ ת מַ ְּט ָך וְ הַ ְק הֵ ל אֶ ת
הָּ עֵ דָּ ה" ,לכן מובן למה ה חשיבות ה גדולה
מאוד שאדם הולך לשמוע תורה מפי
חכמים ,כל יום ,יום -יום ,לא משנה כמה
הוא גאון ,כל יום הולך לשמוע תורה מפי
חכמים ,שיעור תורה שבו יש קהל ,יש בזה
משהו אחר לגמרי מתורה שאדם לומד לבד
וקורא בספרים.
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שנפל מן הגג ונתמלא כל גופו מכות,
הרופא נכנס אצלו וממלא כל גופו רטיות,
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן ,אלא אדם
מלא עוונות ,אמר לו הקדוש ברוך הוא תן
רטיה על הא וזן וכל הגוף מתרפא " ,לך
תיכנע ,תשמע דברי מוסר ,למרות שאתה
חכם ואתה גאון ,ואתה כבר יודע ללמוד
לבד ,תן רטיה על האוזן ,תתקן רק את
האוזן שלך ,בכך כל הגוף לך יכול לה יות
מ תוקן ,כל המכות שלך יתרפאו ,כל
השברים שלך יתאחו ,אומר הפלא יועץ,
וזהו שכתוב 'שמעו ותחי נפשכם'.

שמעו ותחי נפשכם – ע"י השמיעה כל
הגוף מתרפא ונמחלים עוונותיו
כך אמר אומר רבינו הפלא יועץ זיע"א (ערך
שמיעה) :אמרו רבותינו זכרונם לברכה על
הפסוק (ישעיה נה) "שמעו ותחי נפשכם ".
בוא וראה שלא כמ ידת הקדוש ברוך הוא
מידת בשר ודם .מידת בשר ודם ,אדם
ה

קשה מאוד לאדם להתבטל ככה ,ללכת
לשמוע תורה ממישהו ,אדם חושב לעצמו
'אני יודע יותר טוב ממנו ,גם אני לומד ,אני
קם בחצות' ,כשאדם הולך לשמוע תורה
ממישהו זה קודם כל מכניע את הרע של
הגאוה שלו ,מוכן לשמוע ,הוא מוכן לשמוע
מאחרים מה התו רה אומרת ,נכון אני יכול
לקרוא לבד אבל אני רוצה לשמוע' ,שמע
בני' ,ואמרו רבותינו אומר הפלא יועץ
"שהשומע בחבה דברי החכם שיושב ודורש
והעונה אמן יהא שמה רבא שאומרים על
דברי הגדה ,קורעין לו גזר דין של שבעים
שנה ומוחלין לו על כל עוונותיו " ,איזה
דברים נפלאים אומר ה פלא יועץ ,ב כל יום
יש לנו מחילת עוונות ,ב כל יום יש לנו יום
כיפור ,כך לשונו מילה במילה של ה פלא
יועץ ,אדם סה"כ ישב ושמע דברי אגדה,
מה זה דברי אגדה? דברים שמושכין ליבו
של אדם ,איך לשנות את הלב ,לכן קוראים
לזה דברי אגדה ,אגדה זה מלשון מגדים,
ממתקים ,זה ממתק את הלב ,מטהר את
הלב' ,מושך ליבו של אדם כמים' ,איך
לשנות את עצמנו ,כלומר לא הפקודות
וה ציוויים.
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סוד תורת הליקוטי הלכות – אגדה ודברי
מוסר היוצאים מפשט התורה
כך עשה רבי נתן ,לקח את כל השולחן ערוך
ו עשה ממנו אגדה ,איך משתנים מהשולחן
ערוך ,לא רק ההלכות ,לא רק הפשט שצריך
לשים מזוזה ,אלא למה בגובה הזה? זה מה
צריך לשנות בי? מכל התורה הוא עשה
אגדה  ,כך עשה רבי נתן מברסלב בליקוטי
הלכות ,לקח הלכה -הלכה מהשולחן ערוך,
והסביר לכולנו על פי תורת המוסר מה
צריכה לשנות בנו ההלכה הזאת ,למה
אמרו שלציצית ארבע כנפות ,למה שמונה
חוטים ,מה זה אומר לנו כל הדבר הזה? כך
על כל הלכה והלכה ,זה עבודה ,זה יצירה,
אין יצירה כזאת ,זה הליקוטי הלכות ,וזה
למעשה עיקר התורה ,למה אמרו [כמו
שהבאנו בלשון הפלא יועץ] דווקא על דברי
אגדה שהם מוחלים את העוונות ,למה לא
אמרו שאדם שומע שיעור בהלכה הקב"ה
מוחל את העוונות? כי הלכה זה פקודות,
זה ציווי ים ,אבל מה זה צריך לשנות בך,
את זה אתה צריך ללמוד  ,זה האגדה ,לכן
אומר הפלא יועץ " ואמרו רבותינו ז"ל
שהשומע בחיבה ,"...לא בא ושומע בגלל
שצריך לבוא לשיעור ,לא חושב לעצמו 'מה
אני א עשה ,צריך לשמוע את הרב הזה,
תפס אותי בין מנחה לערבית' ,אלא בא כי
רוצה לשנות את האיוולת שבו ,לכן מה
טוב שב בית הכנסת שלנו הנהגנו שהשיעור
לא בין מנחה לערבית ,שאף אחד לא ירגיש
שתפסו אותו ,אם אתה רוצה להתפלל
ערבית וללכת ,לך לבית ל חיים טובים
ולשלום ,אם אתה רוצה לשבת פה אחרי
ערבית לשמוע שיעור ,שב בחיבה ,בשמחה,
רוצה לשמוע דבר מוסר ,לשמוע דברי
אלוקים חיים .לפעמים אתה בא לבית
הכנסת ו הרב מדבר בין מנחה לערבית ,וזה
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מכריח אותך להישאר ואתה לא רוצה
לשמוע אותו ,אבל מצד שני לא התפללת
ערבית .לכן אומר הפלא יועץ "שהשומע
בח יבה דברי החכם שיושב ודורש ,והעונה
אמן יהא שמה רבא שאומרים על דברי
הגדה ,קורעין לו גזר דין של שבעים שנה
ומוחלין לו על כל עוונותיו ".

השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מאשר
הלימוד עצמו
מוסיף הפלא יועץ ללמדנו מהי מעלת
השמיעה ,ואומר "והטעם שחשובה כל כך
השמיעה ,הוא על דרך אמרם (ק ידושין מ ):
תלמוד גדול שמביא לידי מעשה .כך
השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מן
הל י מוד ,שיותר פועלת השמיעה ממי שיש
לו לשון לי מודים ,יותר מאם ילמד בעצמו
ספרי מוסר " ,ראו מה זה ,ב כל ערב שאנחנו
יושבים ו שומעים פה דברי אגדה ועונים
יהא ש מיה רבה בשמחה ,נמחלים לנו כל
העוונות ,לא אומרים נמחלים לו כל
חטאותיו ,אלא עוונותיו שאלו המזידים,
את כל המזידים מוחקים לאדם ,אור הח יים
הקדוש גם כן כותב את זה בפרשת בלק
עה"פ "כִ נְ חָּ ִל ים נִ ּטָּ יּו כְ גַנֹ ת עֲ לֵי נָּהָּ ר
ַכ אֲ הָּ ִל ים נָּטַ ע ה' ַכ אֲ ָּר ִז ים עֲ לֵי מָּ ִים" (במדבר
כ"ד) אומר הרב ,שכנחלים אלו בתי
מדרשות שאדם מתלכלך בעוונות ונכנס
ושומע תורה מפי החכם ,כמו ש נכנס לתוך
הנחל ויוצא נקי ללא עוון.
שאלה מהקהל ' :כבוד הרב למה דוקא אחרי
שיעור אגדה?' תשובת הרב :רק לאחר
שיעור באגדה ,כי אגדה מלמדת את האדם
איך להשתנו ת ,איך לשנות לאדם את
אורחות ה חיים שלו ,איך להתנהג כמו
שהשם רוצה שנ תנהג .כולנו ודאי יודעים
שרבי חיים ויטאל אומר ,שענ ייני המידות
ו
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קשים יותר ממצוות עשה ושלא תעשה,
יותר חמור לאדם שישב בבית כנסת
ויחשוב ' מתי יקראו לי לתיבה ,מתי יכ בדו
אותי'  ,זה יותר חמור מלאכול חזיר ,רדיפת
הכבוד יותר חמורה מלאכול חזיר.

קשה עונשן של מידות
קשה לתפוס את זה ,ואני זוכר שרב אחד
התווכח איתי ו אמר לי שזה לא יכול להיות,
אמרתי לו שא וכיח לו ,שכך הגמרא אומרת
(יבמות כ"א) "אמר ר' לוי קשה עונשין של
מדות יותר מעונשין של עריות"  ,אדם לא
מבין בדעתו שרדיפת הכבוד גרועה יותר
מאכילת חזיר ,אם אנשים היו תופסים
בשכלם שלרדוף כבוד או לרדוף אחר תאוה
או קנאה זה יותר גרוע מלאכול חזיר ,אף
אחד לא היה רודף אחרי זה ,אבל לצערנו
אנשים חושבים שזו חסידות ,הרמב"ם
בפירוש כותב את זה [הלכות תשובה] וגם
רבי חיים ויטאל כותב את זה בשער
הקדושה ,הרמב"ם כותב מפורש שללכת
לאשה זה עוון חמור מאוד ,אבל יותר קשה
ו חמור אצל השם שאדם מקנא בהצלחה
של החבר שלו ,אומר לעצמו ' תראה הוא
פתח עוד חנות ,הנוכל הזה הרמאי הזה ,את
מי הוא משחד בע יריה?' ,וזה לשון הרמב"ם
( הלכות תשובה ז ,ג)  " :אל תאמר שאין
תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה
כגון זנות וגזל וגניבה ,אלא כשם שצריך
אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש
בדעות רעות שיש לו ,ולשוב מן הכעס ומן
האיבה ומן הקנאה ומן הה יתול ומרדיפת
הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא
בהן ,מן הכל צריך לחזור בתשובה ,ואלו
העו ונות קשים מאותן שיש בהן מעשה." ...
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הוא בא לבית כנסת ואומר 'מתי יתנו לי,
למה לא מכבדים אותי ,למה לא נותנים לי',
זה יותר גרוע מזנות ,זה רדיפת הכבוד ,וכן
קנאה ,אדם מקנא ,לפעמים מקנא באשתו,
לא מקנא לה שהיא לא צנועה ,אלא מקנא
בה למה היא שמחה ,למה טוב לה ,מקנא
בה ורב איתה בגלל זה .היו אצלי כמה
זוגות ,הבעל אומר לי' ,הרב אני מקנא בה,
למה איפה שהיא הולכת כולם אוהבים
אותה ,ואני ,איפה שאני הולך כולם רבים
איתי' ,כך אמר לי ' אני מקנא באשתי ,אז
אני ממורמר משום שאני מקנא בה' ,תשנה
את ההנהגות שלך ,תהיה איש זורם ,איש
שמח ,תראה שכולם יאהבו אותך .לפעמים
זה הפוך אשה מקנא ת בבעלה ' ,תראה איך
הולך לו ,כולם אוהבים אותו ,אני כל היום
עם הילדים ,לא מצליחה להרזות',
ממורמרת על בעלה למה הוא מצליח והיא
לא ,זאת קנאה ,ו לא קנאה חיובית של
קנאת סופרים ,אלא קנאה מהטומאה ,וכן
על זה הדרך  ,וזה יותר חמור מגזל ו מזנות,
זה יותר חמור מחילול שבת ,כמו שאומר
הרמב"ם " ואלו העבירות קשים מעבירות
שיש בהם מעשה "  ,וזה מה שאומר רבי
חיים ויטאל ,תדע לך שענ ייני המידות
קשים יותר מעבירות מצוות עשה ולא
תעשה ,זה יותר חמור לפני השם יתברך,
ההנהגות והמידות.

עשה טוב – וסור מרע
הבעל שם טוב ביסס את כל התורה שלו
על כך  ,כל היסוד של תורת הבעל שם טוב
הוא לראות את הטוב שבכל יהודי ואת
הרע שבעצמך ,הרי איך אני יבוא ואעיר
לפלוני שהוא מחלל שבת ,כשאני בעצמי
רודף אחר ה כבוד? מי אמר שהוא יותר
גרוע ממני ,הרי לפי הדברים שהבאנו ,אם
אני עדיין רודף אחר הכבוד איך אני יכול

דוגמא למעשה ,אדם רואה זנות גזל או
גניבה  ,מיד אומר 'מה זה ,זה דתי זה?' ,ואם
ז

שיחתו השבועית של מו"ר
כאייל
לבוא ו להעיר לו שהוא מחלל שבת ,הרי
רדיפת ה כבוד חמורה יותר.

המעביר על מידותיו – זו סברה פשוטה
שצריכה להיות חלק מכל אדם
רבי חיים ויטאל שואל ,אם כן ,איך זה שכל
האמור לא כתוב בתורה שבכתב? כתוב
בגמרא (ראש השנה י"ז) ' כל המעביר על
מידותיו ,מעבירין לו על כל פשעיו' ,לא
אמרו זאת על אדם ש ישמור פ סח מהדרין
וימחלו לו עוונו תיו ,ו לא אמרו אדם
ש יעשה סוכה הכי מהדרין שבעולם יוותרו
לו על פשעים ,רק על מצוה אחת זה כתוב,
'המעביר על מידותיו' ,שאינו מדקדק
לעשות רע למי שגמל עימו רע ,איך
אומרים העם ,הוא ה תנהג אלי לא יפה ,גם
אני א תנהג אליו לא יפה ,או 'שאלתי את
אשתי שאלה והיא לא ענתה יפה ,עוד מעט
גם היא תשאל ,'...אם כן כשאדם נמנע ולא
נוהג כך ,מעביר על מידותיו ,אז מעבירין לו
על כל פשעיו ,ועל זה שואל רבי חיים
ויטאל ,איך זה שלא כתובים בתורה ענייני
המ ידות ,ואומר שזה כמו שלא כתוב
בתורה שצריך שיהיה לאדם יד ורגל ,כי בלי
יד ורגל אדם לא יכול לקיים כראוי תורה
ומצוות ,כך המידות ,הן צריכות להיות חלק
אינטגר אלי ממך .האם כתוב בתורה על
אדם שחייב ש תהיה לו עין ,כך צריך לתקן
את המידות שלך שזה יהיה חלק ממך ,כדי
שתתחיל לעבוד את השם ,לא צריך לכתוב
לך את זה אומר רבי חיים ויטאל ,אתה
צריך להיות בן אדם ,ו כדי להיות בן אדם
אתה צריך לעבוד על המידות ,לכן זה לא
נכתב בתורה ,אבל למעשה זה חמור יותר,
ואפילו גוי מחויב בזה ,כי ענ ייני המידות
זה לא עניינים של מצוות ,זה ענין של שכל,
דברים שהשכל מחייב אותם ,למה אני
אקנא בו? יש אמונה ש הקב"ה נתן לו ונתן
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לי ,כל אחד מה שראוי לו ,אלו עני ינים של
השכל שהסבר ה מחי יב ת אותם  .כל עניני
המידות הם סברות ,מה זה סברות? שיש
אמונה ,ש יש השם בעולם ,וכן רדיפת
המאכלות ,אדם צריך לחשוב לעצמו 'מה
אני חיה ,אני בהמה? באתי לעולם הזה כדי
לאכול? או באתי כדי לעבוד את השם?",
זו סברה פשוטה  ,אותו דבר כותב הרמב"ם
על סדום ,ש נהפכה כי הם עשו רע בדברים
שהשכל מחייב לא לעשות ם.

ניתן לשנות גזר דין ומסלול חיים ע"י יהא
שמיה רבא דאגדתא
על הדברים שהבאנו בשם הפלא יועץ,
' שכל העונה אמן יהא שמיה רבה קורעין לו
גזר דינו של  70שנה' ,אומר המהר"ל
שהכוונה שאפילו אם נגזר על האדם להיות
עני בגלגול הזה ,יש אדם שזה המסלול
שנקבע לו ,זה התיקון שלו ,להיות עני כי
זה מה שהוא צריך לתקן ,יש אדם נולד
בבטן אימו עם חולי ,המסלול שלו זה
להיות אדם חולה ,החזון איש כותב ' כל ימי
הייתי חולה בגדר חולה שיש בו סכנה
שמחללים עליו את השבת'  ,לא היה לו
שום עוון ל חזו"א ,אלא זה המסלול שצריך
לתקן ,ואומר המהר"ל ש גם מסלול חיים
שכזה [שנקבע לאדם שאותו הוא צריך
לעבור ולתקן] ,משנים לאדם על ידי אמן
יהא שמיה רבה של אחרי ש יעור אגדה.
תראו רבותי! אנחנו לא לוקחים את דברי
חז"ל האלו ברצינות ,אנחנו אולי לוקחים
את חז"ל ברצינות בעוונות ,איפה שכתוב
שיענישו את האדם בעוונות את זה הוא
לוקח ברצינות ,אבל שקוראים משהו טוב,
אנחנו אומרים לעצמנו 'לא כול להיות,
הגזימו כאן'' ,האם בשביל שמיעת ש יעור
שאחריו שעניתי יהא שמיה רבה נמחלו לי
כל עוונותי'? כן! זו האמת לאמיתה,
ח
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מוחלים לך את כל העוונות אחרי שיעור
תורה ,בפשטות ,צריך להאמין בתורה
בפשטות ,אם חז"ל כתבו שאני שמעתי
דברי חכם בחיבה ,באתי כי אני רוצה
לשמוע ,ואני עניתי אמן יהא שמיה רבה
בשמחת הלב ,מחלו לך את כל העוונות,
אתה ביום כיפור עכשיו ,ו צריך להאמין בזה
בפשטות ,חז"ל לא הגזימו במילה אחת.

מעלת שמיעת דברי מוסר ואגדה
האם מה לא נאמין לאור החיים הקדוש
שכותב [בתחילת פרשת שמות] ש כל מקום
שיאמר חכם דברי תורה ברבים יוצאת בת
קול ואומרת בחלק זו בעולם במזרחו
ב מערבו בעיר פלונית בני היקר פלוני דורש
תורה ברבים ,וכל המלאכים וכל נשמות
הצדיקים יבואו לשמוע דברי תורה .כל
נשמות הצדיקים ,רבי נחמן ,רבי שמעון בר
יוחאי באים לשמוע דברי תורה ,מילה
מילה מהאור החיים ,האם לא נאמין לאור
החיים? גם על זה נגיד זה גוזמא? אלא
ודאי ש אפשר להאמין בדבר כזה ,אתה
יושב פה ו רבי נחמן פה ,רבי עקיבא פה,
כולם פה ,למה? זה כח לימוד תורה ברבים!
לכן ממשיך הפלא יועץ (ערך שמיעה)
ואומר " ומתוך שרואה היצר הרע גדל
מעל ת שמיעת דברי מוסר ודברי הגדה,
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שכל מה שהוא מרויח ,מפסידו על ידי
שישמע האדם דברי מוסר  ...הנה כי כן ,לו
בכח יגבר איש ויתגבר על יצרו וירוץ לבית
המדרש לשמו ע בלימודים ,אפ ילו על כרחו
ו שלא בטובתו ,ויבטל רצונו מפני רצון
הבורא ,וסוף שיערב לו ויב וש ם לו...
שקורעין לו גזר דינו ומוחלין לו על כל
עוונותיו ..כי בין יבין כמה נחת רוח עושה
ליוצרו " ,וזה מה שאומר המהר"ל" ,מי
שירצה לשמוע דברי מוסר לא יפחד מכל
צרה כל השנה ,כי מידתו של יצחק אינו
נקמה רק מידת הפחד ,והשומע מוסר נתן
פחד ויגון על ליבו ודואג על עוונו ,על כן
נעשה לו יום הדין ליום צחוק ושמחת
הלב" ,לכן אומר רבי נחמן הקדוש שאדם
הולך לשמוע תורה מפי חכם ,ביאורי
התורה מתגלים לו ביתר שאת ,ולכן א מרו
מי מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו
תועבה ,מפני שהוא לא רוצה לשמוע,
חושב ' אני יודע לקרוא לבד ,מה שכתוב
בספר אני עושה' ,גם התפילה שלו ממילא
תועבה ,כי הוא טועה בתפילה ,הוא לא
יודע מה לבקש ובמה להשתנות ,יהי רצון
ש נזכה שהקב"ה ישפיע עלינו מהלב
העליון ,ונזכה לגלות רבות ונפלאות
מתורתו אמכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א ] להתפלל אל השם בענייני רוחניות
הגיע אלי יהודי אחד ואומר לי ,כבוד הרב תדע לך ש רציתי כל החג [סוכות] להיות שמח
אבל איך שנכנסתי לחג אשתי התחילה להקניט אותי והתעצבנתי ,עניתי לו :אתה אמנם
רצית ,אבל לא הכנת את עצמך כראוי ע"י תפילות ,אתה לבשת שכפ"ץ נגד כדורים אבל
היצר הרע הביא לך טילים ,ולזה היית צריך להתפלל ,משום שבכל דבר ודבר ברוחניות
צריך ה אדם להתפלל ולהעתיר בתחנונים לקב"ה בשביל לקנות אותו.
ט
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כאייל תערוג

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה
והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפוא ה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האד מו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן
שרה ,נתן אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן
רוחמה ציפורה לרפואת הגוף והנפש ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל
בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט  ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים
מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון בת
מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי
להצלחת
אוחיון ,מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד
דודו בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,מור מרים בת אביבית,
שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר,
מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה
לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית בת דינז.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון חיים בן קדן  ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן
חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן
סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה ,מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל,
עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,י ונתן שמעון בן אליס ,וידל
יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר ,שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה,
יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס
משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים,
אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל,
חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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