
b`lih 

 

 

 

  

 השיעור השבועי

 כאייל תערוג
 שיעורו השבועי של 

 עטרת ראשנוומו"ר 
 הגאון הגדול 

 שליט"א אייל עמרמיהרב 
 מגדולי מזכי הרבים בדורנו

 ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'
 

 :שיחות מוסר עפ"י חסידות
להגיע לנפלאות וביאורי התורה ע"י 

 שמיעת התורה מחכם 
 

 לך לך התש"פ –גליון מס' מ"ב 
 

 העלון מוקדש 
 

 

 

 שיעורו השבועי של 
 עטרת ראשנוומו"ר 

ה השלמה שללרפוא

 
 בתוך שאר חולי עמו ישראל

   
   
  

לעילוי נשמת

 ת.נ.צ.ב.ה
  
  
  
  

 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  שיחתו השבועית של מו"ר
 כאייל תערוג 

 

 א  

 

 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 . 052-9695044עיני ירון 

 :ברחבי הארץ והעולם להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 אלוןדביר אבני חפץ 

 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-4190062 מאיר פרץביתר 
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-3979371 אליעזר גבעת זאב

 054-2133280 רפאל גבעת שמואל
 050-6500565 חדש יצחק עיניגדרה 

 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה
 054-7230035 עומרהרצליה 

 054-5912934 אורן חולון
 052-4624432 נאורחשמונאים 

 050-7990060  יעקב יערים-טלזסטון קרית
 054-2919221 עמית  יבנה

 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  כפר סבא

 052-6440654 יוסף  לוד
 054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור  מעלה אדומים
 054-2639782 דוב  נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין עמנואל

 054-8453014 דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 
 052-5002090 הראל ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 052-6505466 יוסי עדי רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506  עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתערן שור תל נוף )הבסיס(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 054-7999768 נתנאל  והאזור יקנעם

 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל
 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק

 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות
 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי

 
 

  הארץ דרום
 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 

 053-8819827 שרון  אילת
 054-5569267 ציון כהן אשדוד

 053-2823666 נדב משה  אשקלון
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 050-8941515 דניאל כהןמושב תלמים 
 052-3431711 נתנאל יוסף קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 
 
 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 תוכן העניינים  - לך לך התש"פ –גליון מס' מ"ב 

 ב להגיע לנפלאות וביאורי התורה ע"י שמיעת התורה מחכם
 ג על בכי וכיסופין –האר עינינו בתורתך 

 ג ע"י התפילה נתווסף קדושה למעלה –מעלת התפילה לאחר תורה ברבים 
 ד נכנע רשעתם ונכנעים הקליפות -ע"י הטוב שבחכם הדורש  

 ד מסירים אותה ע"י המטה שהוא שבט המוסר –איולת קשורה בלב נער 
 ה ע"י השמיעה כל הגוף מתרפא ונמחלים עוונותיו –שמעו ותחי נפשכם 

 ו אגדה ודברי מוסר היוצאים מפשט התורה –סוד תורת הליקוטי הלכות 
 ו השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מאשר הלימוד עצמו

 ז קשה עונשן של מידות
 ז וסור מרע –עשה טוב 

 ח זו סברה פשוטה שצריכה להיות חלק מכל אדם –המעביר על מידותיו 
 ח ניתן לשנות גזר דין ומסלול חיים ע"י יהא שמיה רבא דאגדתא

 ט לת שמיעת דברי מוסר ואגדהמע
 ט סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ט א[ להתפלל אל השם בענייני רוחניות
 

  להגיע לנפלאות וביאורי התורה ע"י שמיעת התורה מחכם

]עפ"י הקודמים שאמרנו בשיעורים כמו 
לימדנו ב[, -ן תורה כ' אות א"ליקוטי מוהר

שכשאדם רוצה למשוך את כל הרב 
דברים בתורה יש שהיהלומים מהתורה, 

יש בתורה נחמות, כמו שאמרנו נפלאים, 
כל מיני מאת לב האדם  המרגיעהתורה 

התורה מנחמת את עות שקרו לו, רמאו
תורתך  י'לול ,האדם 'זאת נחמתי בעוניי'

שעשועים גם יש  ,שעשועי אבדתי בעוניי'
 ,נהיה שמחמיד לומד תורה שבתורה, אדם 

מה  ,'עצת ה' היא תקום' ,יש בתורה עצות
אבל לא לעשות, איך לפעול, איך להתנהג, 

לומד תורה שכל אדם זוכה לזה, יש אדם 
אני ם מרגיש 'אדם לעיתי לא נהיה שמח,ו

וזאת , 'לא רואהולא רואה, אני לומד תורה 
כל הביאורים שאת אמר הרב משום ש

האוצרות, הפנינים והמטמונים שבתורה ו
שאדם שופך שיחתו לפני רק בכך תלויים 

תנה ינעצמה התורה שהשם כגחלי אש, 
שאדם מדבר דיבורים אם כן כלהבות אש, ב

שבו, מחמימות הלב  ,מהלב שלולהקב"ה, 
 אביטה נפלאותוגל עיני  ,רבש"ע האר עיני'

, אני רוצה לראות את הניסים של מתורתך
התורה, אני רוצה לראות את הישועות של 

להקב"ה כך שאדם מתפלל כ, רק 'התורה
מקירות ליבו, ושופך שיחתו לפני השם, 
יכול לזכות לכל האוצרות שבתורה, וכגון 

למה אני  ,רבש"ע יש הכל בתורהיאמר 'ש
שובע, אדם יש תורה ב? 'לא רואה את זה

הוא שאיזה עסקים ושובע, לעיתים מחפש 
שובע, לו  נולא יתהם ירויח כסף ויעשה 
יש לו מנה רוצה מאתיים, זה לא יתן שאם 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  שיחתו השבועית של מו"ר
 כאייל תערוג 

 

 ג  

סיפוק? רק לאדם יתן כן לך סיפוק, מה 
סיפוק, התורה לו התורה הקדושה תתן 

אדם שמח מרוצה שיהיה דתיות, ימלו תתן 
שום שאיפות בעולם  ולא שאפתן, אין לו

, וטוב ל לו,מרוצה ממה שיש והזה, שמח 
'ושמחת בכל מר אשנזה נמצא בתורה, 

וכמו  ,הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך'
ם היו בני א'אומר אור החיים הקדוש ש

אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה 
אם כן  ,'היו משתגעין ומתלהטין אחריה

ושב אדם ח? לזה םלמה אנחנו לא זוכי
תורה, קורא הלכות, לומד הנה אני לעצמו '

אני לא רואה את זה, אני רואה פקודות, ו
זה , 'ויים, נתונים, לא רואה יותר מזהיוצ

אתה לא בוכה להקב"ה, אתה צריך משום ש
כמו שאמר הרב תפילה שתבוא מלב חם, 

מה זה  ,'נכמרו רחמיו'על יוסף הצדיק 
, ליבואומר רש"י התחמם  ,נכמרו? התחמם

וזה מה שאמרנו בפיוט בראש השנה 'השם 
מלך יושב על כסא דין, השם נחלי דמעותי 

דמעות? היורדות מאיפה  ,מעי הרתיחו'
דמעות,  ותיורדאז שאתה רותח בפנים, כ

כמו סיר שגועש, אדם שבוער להקב"ה 
אני רוצה לדעת את התורה, אני וחושב '

אני רוצה גם שיש אוצרות בתורה, יודע 
הכל תלוי בגודל ש, אומר הרב 'לדעת אותם

החמימות של התפילה של היהודי, בבקשה 
  .שלו 'האר עינינו בתורתך'

 על בכי וכיסופין –האר עינינו בתורתך 
כותב שביום שהוא לא  הנצי"ב מוואלז'ין

'והאר -היה בוכה בברכת אהבת עולם ב
עינינו בתורתך' הוא לא היה מצליח לראות 

לומד שהיה אומר ושום דבר חדש בתורה, 
תורה כאילו קורא ספר היסטוריה ח"ו, 

בוכה ב'והאר היה לא שביום והרגיש ש
רואה הלכות, פסוקים, היה עינינו בתורתך' 
ספות, אבל רואה את תו ,רואה את רש"י

רואה את האוצרות והפנינים היה לא 
שבתורה, כך כותב הנצי"ב מוואלז'ין, גם 

, ך וז"לרבי יהונתן אייבשיץ כותב בדיוק כ
ביום שלא תרדנה דמעותי בברכת אהבת '

לא הייתי זוכה לראות שום  ,עולם אהבתנו
דבר בתורה, לא ראיתי מכתב אלוקים 

  '.על הלוחות תחרו

ע"י  –תורה ברבים מעלת התפילה לאחר 
 התפילה נתווסף קדושה למעלה

)ליקוטי מוהר"ן תורה הרב מסביר בהמשך 
שאדם קובע שיעור תורה אצל ( ד-כ, אות ג

חכם, שיעור קבוע, לא מפספס אותו בשום 
, יש לו שיעור קבוע יהיה מה שיהיה ,יום

הולך לשמוע אצל חכם תורה, 'לא בו הוא 
טוב ברע או רע בטוב',  ,ימירנו ולא יחליפנו

אני אומר לעצמו 'קודם כל שיעור תורה, 
אומר אם כן , 'קודם כל הולך לשמוע תורה

עצמו ללמוד שיעור לקובע ההרב שאדם 
תורה אצל חכם, שמתקבצים שם אנשים 
לשמוע שיעור תורה, לא מתוך הספר או 

אלא שלומד אצל חכם חבר, עם שלומד 
אומר אם כן שיש שם רבים שמתקהלים, 

התפילות של כולם בפקיחות נמצא שהרב, 
, כל זו בזו ניים בתורה משתלבותיע

אחד יחד, מתמזגות כולם של התפילות 
מבקש השני מבקש השם תאיר עיני, 

התורה, נפלאות רוצה לראות את שהשם מ
עם התפילות של החכם והתפילות ויחד 

אומר הרב שהתפילה הזאת  של כולם,
מה זה לב ולב העליון, הפותחת את 

ל"ב אלו העליון? השכינה הקדושה, 
דיברנו בשיעור עליהם נתיבות החכמה 

כך שעבר ]עיין בגליון כאייל תערוג הקודם[ 
 כך נשפעותנפתחים ל"ב נתיבות חכמה, 

למה? ומזה ראשית חכמה יראת ה', לאדם 
רבים כי יש לו תפילה של אנשים 

ַעל ְיֵדי " ,אומר הרבכך שמתקבצים יחד, 
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ה ה ְלַמְעלָּ ה ִנתֹוֵסף ְקֻדשָּ ה , ַהְתִפילָּ ל ְתִפילָּ ְוכָּ
מֹות ִהיא מֹוֶסֶפת , ַהּיֹוֵצאת ֵמַהְרֵבה ְנשָּ

ה ה ְלַמְעלָּ ּוְמעֹוֶרֶרת ְביֹוֵתר ֵלב  ְקֻדשָּ
ֶעְליֹון כמו שאמרנו מה זה לב העליון? ו, "הָּ

ינה הקדושה, אז הלב של השכזהו כביכול 
 .בדיוק מה לעשותמשפיעה עליך השכינה 

נכנע רשעתם  -ע"י הטוב שבחכם הדורש  
 ונכנעים הקליפות

כל אדם רוצה לזכות למחשבות טהורות 
מה אני רב, מה אני ל ,מה אני כועס'כאלו, 

יושב חסר עצות, חסר אונים, הנה הכל 
מה צריך לעשות בדיוק  ,כתוב לי בתורה

לכך צריך את מה שאמר , 'אחד על אחד
כשאדם מגיע לשמוע תורה מפי חכם הרב, 

, אומר הרב מהספר ולא סומך על קריאתו
ּוְמעֹוֶרֶרת ", ותמתעורר הרבה נשמותש

ֶעְליֹון ֶעְליֹון שֹוֵפְך ֵמיֵמי  ,ְביֹוֵתר ֵלב הָּ ְוֵלב הָּ
רק , אז ממילא זה לא "ַהֵבאּור ְביֹוֵתר

מקבל הבנה מה זה אדם הביאור, אלא 
בחיים, מה זה אומר  ואומר לבעיה של

עובר בחיים, מה זה אומר שהוא וכה שלמ
לומד שאדם  .בחייםשלו להתמודדות 

יכול  ,קורא גמרא 'שור שנגח את הפרה'ו
אין לי שוורים, אין 'חלילה לעצמו לחשוב 

דיני  ,חכמה יפה מאודזה לי פרות, בסדר, 
, אבל יש ל מה יוצא לי מזה', אבממונות

אדם שקורא מתוך התורה את רצון השם, 
תראה מה השם רוצה ממני, הוא מבין כבר 

איך  ,איך להתנהג ,חיים שלועל הלהסתכל 
מה שכתוב, מה שכתוב זה רק לחיות, לא 

מה שכתוב כל אחד את הביאור המילולי, 
מה מסתתר מתחת, מה אבל יכול לראות, 

זה רים שבתורה, הביאו םרצון השם, מה
ַדֶדיהָּ ְיַרּוָֻך בתורה, 'יש שהנובעת הבאר 

ל ֵעת את זה כל הזמן מרוה  ,)משלי ה'( 'ְבכָּ
מעיין, זה מעיין חיים, וכשאדם כמו , האדם

כח של אותו משתתף בשיעור של החכם 

הרבה משמעותי הוא כח ו ,הביאור מגיע לו
לומד לבד או עם חבר או היה יותר מאשר 

ל ספר, ומוסיף הרב ואומר 'מהלומד  ַגם כָּ
עֹוְמִדים ִבְשַעת ַהְדרּוש ִשים הָּ ֲאנָּ  ֵאלּו הָּ

ם תָּ ע ִרְשעָּ ם , ִנְכנָּ כָּ ַעל ְיֵדי ַהּטֹוב ֶשֶבחָּ
ה, ַהדֹוֵרש עָּ אֹוְיִבים ּוְלִפי ַהַהְכנָּ ִעים הָּ , ֵכן ִנְכנָּ

  .'ַהְינּו ַהְקִליּפֹות

, יש בו גאוה, התנצחות, ם יש רעכל אדב
, וכך הוא צודקהוא התמיד מחשבות ש
רע, לא משנה מה 'ההוא אדם  חושב לעצמו

אני צדקתי, אני והוא עשה, אתם טעיתם 
 ,גם בתורהקורה כך לפעמים  '.צודקה

רואה שהצדק לא איתו, הוא למרות שאדם 
עדיין רואה שכל החכמים לא עושים כך, 

מידת  ו, ז'צודקאני  !לאחושב לעצמו '
ולכאורה זה לא מובן, שהרי ההתנצחות, 

לא רצון מה שהוא אומר זה רואה שהוא 
איך וזה רע שנמצא באדם, אלא שהתורה, 

הרע הזה מוכנע? איך מכניעים את הרע 
שאדם כהרע הזה מוכנע הרב שהזה? אומר 

יושב אצל חכם בשיעור, שומע דברי תורה 
וכלשון מפי החכם, כל הרע שלו מוכנע, 

ההרב " עָּ ]כלומר לפי גודל  ּוְלִפי ַהַהְכנָּ
ִעים ההכנעה של הרע שבו[,  ֵכן ִנְכנָּ

אֹוְיִבים ַהשֹוְכִנים ְסִביב  ַהְינּו ַהְקִליּפֹות, הָּ
ֶעְליֹון על ידי שמוכנע כל ", כלומר שֵלב הָּ

ו, כל קליפות שנמצאים סביב הרע של
 ,השושנה העליונה, סביב השכינה

אור התורה להגיע אליך, כל משמונעים 
האויבים האלה נעלמים, כל הקליפות 

  ות.נעלמ

מסירים אותה  –איולת קשורה בלב נער 
 ע"י המטה שהוא שבט המוסר

, ְבִחיַנת ַמֶּטה'על שזה הרב אומר בהמשך 
רּוְך דֹוש בָּ  הּוא ְלמֶשה: ַקח ֶאת ֶשָאַמר ַהקָּ

ה ֵעדָּ אמר לו הקב"ה ש ,'ַמְּטָך ְוַהְקֵהל ֶאת הָּ
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יושבים הכשיש קהל של עדה  ,למשה
את המטה ביד תקח , את דברך שומעיםו

)משלי כ,ב( מה זה המטה? כתוב ושלך, 
ַער" ה ְבֶלב נָּ ר  ,ִאֶּוֶלת ְקשּורָּ ֵשֶבט מּוסָּ

ה ִמֶמנּו רואה אם אדם ופירושו ש ",יְַרִחיֶקנָּ
, הרע, כל בליבוקשורה הִאֶּוֶלת יש לו ש

המידות הרעות, העקשנות, כל ההתגאות 
איך ו, ִאֶּוֶלתהם בגדר ההתנשאות, כל זה ו

במטה, הזאת? בשבט,  ִאֶּוֶלתאת המנתקים 
איך מקבלים את המקל ו, "ַקח ֶאת ַמְּטָך"

ה"ע"י   ?הזה ֵעדָּ שיש קהל כ ,"ַהְקֵהל ֶאת הָּ
שומעים שיעור ויושבים  ,של עדה שבאים

מהם כל אחד בכך תורה אצל חכם, יום יום, 
עוזר הזה המטה הזה, המטה מקבל את 

פריד את הרע ממנו, חובט בו המקל לה
, 'מרדות בליבו של אדםבגדר 'טובה הזה, 

והמרדות הזאת מפרידה את הרע שלו, הרע 
, ומתקוטט פחות נכנע, הוא רבשבו 

לא , אחרים מאשיםלא , פחות מתווכח
מדבר רע על אנשים, הוא רואה מיום ליום 

מאיפה זה מגיע? אומר הרב ו, אצלו שינוי
תורה שנעשית אצל שזה מכח ההקדוש 

ַקח ֶאת ַמְּטָך ְוַהְקֵהל ֶאת "חכם מתוך קהל, 
ה ֵעדָּ גדולה החשיבות מובן למה הלכן  ,"הָּ

מאוד שאדם הולך לשמוע תורה מפי 
מה יום, לא משנה כ-חכמים, כל יום, יום

הוא גאון, כל יום הולך לשמוע תורה מפי 
חכמים, שיעור תורה שבו יש קהל, יש בזה 
משהו אחר לגמרי מתורה שאדם לומד לבד 

  .קורא בספריםו

ע"י השמיעה כל  –שמעו ותחי נפשכם 
 הגוף מתרפא ונמחלים עוונותיו

)ערך  אומר רבינו הפלא יועץ זיע"אכך אמר 
אמרו רבותינו זכרונם לברכה על  :שמיעה(

. "שמעו ותחי נפשכם"הפסוק )ישעיה נה( 
דת הקדוש ברוך הוא יבוא וראה שלא כמ

דת בשר ודם, אדם ידת בשר ודם. מימ

שנפל מן הגג ונתמלא כל גופו מכות, 
הרופא נכנס אצלו וממלא כל גופו רטיות, 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אדם 

הקדוש ברוך הוא תן מלא עוונות, אמר לו 
לך ", זן וכל הגוף מתרפאורטיה על הא

תיכנע, תשמע דברי מוסר, למרות שאתה 
חכם ואתה גאון, ואתה כבר יודע ללמוד 
לבד, תן רטיה על האוזן, תתקן רק את 

ות ייכול להכל הגוף לך בכך האוזן שלך, 
תוקן, כל המכות שלך יתרפאו, כל מ

 השברים שלך יתאחו, אומר הפלא יועץ,
 .וזהו שכתוב 'שמעו ותחי נפשכם'

ללכת ככה, קשה מאוד לאדם להתבטל 
אדם חושב לעצמו לשמוע תורה ממישהו, 

אני לומד, אני גם אני יודע יותר טוב ממנו, '
, כשאדם הולך לשמוע תורה 'קם בחצות

ממישהו זה קודם כל מכניע את הרע של 
הגאוה שלו, מוכן לשמוע, הוא מוכן לשמוע 

רה אומרת, נכון אני יכול מה התומאחרים 
'שמע  ,לקרוא לבד אבל אני רוצה לשמוע

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 

איזה  ,"שנה ומוחלין לו על כל עוונותיו
כל יום ב ,פלא יועץהדברים נפלאים אומר 

כל יום יש לנו יום ביש לנו מחילת עוונות, 
פלא של המילה במילה כך לשונו כיפור, 
שמע דברי אגדה, וישב אדם סה"כ יועץ, 

מה זה דברי אגדה? דברים שמושכין ליבו 
של אדם, איך לשנות את הלב, לכן קוראים 

מגדים, לזה דברי אגדה, אגדה זה מלשון 
מטהר את  ,הלב ממתקים, זה ממתק את

הלב, 'מושך ליבו של אדם כמים', איך 
פקודות הלא כלומר לשנות את עצמנו, 

  .יםיציווהו
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אגדה ודברי  –סוד תורת הליקוטי הלכות 
 מוסר היוצאים מפשט התורה

לקח את כל השולחן ערוך  ,רבי נתןכך עשה 
עשה ממנו אגדה, איך משתנים מהשולחן ו

לא רק הפשט שצריך ערוך, לא רק ההלכות, 
מה זה למה בגובה הזה? אלא לשים מזוזה, 

צריך לשנות בי? מכל התורה הוא עשה 
רבי נתן מברסלב בליקוטי כך עשה  ,אגדה

הלכה מהשולחן ערוך, -הלכות, לקח הלכה
על פי תורת המוסר מה לכולנו והסביר 

ההלכה הזאת, למה בנו ת לשנו כהצרי
ציצית ארבע כנפות, למה שמונה שלאמרו 

הדבר הזה? כך לנו כל חוטים, מה זה אומר 
על כל הלכה והלכה, זה עבודה, זה יצירה, 
אין יצירה כזאת, זה הליקוטי הלכות, וזה 

]כמו עיקר התורה, למה אמרו למעשה 
על דברי שהבאנו בלשון הפלא יועץ[ דווקא 

את העוונות, למה לא  יםמוחלהם אגדה ש
אמרו שאדם שומע שיעור בהלכה הקב"ה 
 ,מוחל את העוונות? כי הלכה זה פקודות

ים, אבל מה זה צריך לשנות בך, יזה ציוו
לכן , , זה האגדהאת זה אתה צריך ללמוד

ז"ל ואמרו רבותינו "אומר הפלא יועץ 
שומע בגלל ולא בא  ,"...שהשומע בחיבה

מה ב לעצמו 'לא חוששצריך לבוא לשיעור, 
צריך לשמוע את הרב הזה,  ,עשהאאני 

אלא בא כי  ,'תפס אותי בין מנחה לערבית
מה , לכן רוצה לשנות את האיוולת שבו

שיעור שהשלנו הנהגנו בית הכנסת טוב שב
בין מנחה לערבית, שאף אחד לא ירגיש לא 

תפלל להאתה רוצה אם שתפסו אותו, 
טובים חיים לך לבית לוללכת, ערבית 

אחרי  אתה רוצה לשבת פהאם שלום, ול
, שב בחיבה, בשמחה, ערבית לשמוע שיעור

רוצה לשמוע דבר מוסר, לשמוע דברי 
לפעמים אתה בא לבית  .אלוקים חיים

הרב מדבר בין מנחה לערבית, וזה וכנסת ה

מכריח אותך להישאר ואתה לא רוצה 
לא התפללת מצד שני לשמוע אותו, אבל 

שהשומע הפלא יועץ " אומרלכן  .ערבית
והעונה  ,בה דברי החכם שיושב ודורשיבח

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 
כל כך  והטעם שחשובה" , ואומרהשמיעה

( :דושין מיהשמיעה, הוא על דרך אמרם )ק
תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. כך 
השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מן 

מוד, שיותר פועלת השמיעה ממי שיש יהל
מודים, יותר מאם ילמד בעצמו ילו לשון ל

אנחנו שכל ערב ב ,מה זהראו , "ספרי מוסר
שומעים פה דברי אגדה ועונים ויושבים 

נמחלים לנו כל  ,מיה רבה בשמחהיהא ש
העוונות, לא אומרים נמחלים לו כל 

המזידים,  שאלועוונותיו אלא חטאותיו, 
ים יאור הח לאדם,כל המזידים מוחקים את 

כותב את זה בפרשת בלק כן הקדוש גם 
ר "עה"פ  הָּ יּו ְכַגֹנת ֲעֵלי נָּ ִלים ִנּטָּ ִכְנחָּ

ַטע  ִלים נָּ ִזים ֲעֵלי מָּ ה' ַכֲאהָּ )במדבר  "ִיםַכֲארָּ
כנחלים אלו בתי הרב, שאומר כ"ד( 

מדרשות שאדם מתלכלך בעוונות ונכנס 
נכנס לתוך כמו ש ,ושומע תורה מפי החכם

 הנחל ויוצא נקי ללא עוון.

כבוד הרב למה דוקא אחרי 'שאלה מהקהל: 
לאחר : רק תשובת הרב 'שיעור אגדה?
כי אגדה מלמדת את האדם  ,שיעור באגדה
ת, איך לשנות לאדם את ואיך להשתנ

חיים שלו, איך להתנהג כמו האורחות 
יודעים כולנו ודאי  .תנהגנשהשם רוצה ש

יני המידות יענששרבי חיים ויטאל אומר, 
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קשים יותר ממצוות עשה ושלא תעשה, 
בבית כנסת שישב יותר חמור לאדם 

בדו מתי יכ ,מתי יקראו לי לתיבהויחשוב '
יותר חמור מלאכול חזיר, רדיפת זה , 'אותי

  .הכבוד יותר חמורה מלאכול חזיר

 דות יקשה עונשן של מ
רב אחד אני זוכר שו ,קשה לתפוס את זה

זה לא יכול להיות, שאמר לי והתווכח איתי 
הגמרא אומרת שכך  לו,וכיח אשאמרתי לו 

לוי קשה עונשין של  "אמר ר' )יבמות כ"א(
, אדם לא "שין של עריותמדות יותר מעונ

 ה יותרכבוד גרועהשרדיפת מבין בדעתו 
מאכילת חזיר, אם אנשים היו תופסים 

תאוה אחר לרדוף כבוד או לרדוף ש םבשכל
או קנאה זה יותר גרוע מלאכול חזיר, אף 

אבל לצערנו אחד לא היה רודף אחרי זה, 
חסידות, הרמב"ם  ואנשים חושבים שז

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 

חמור אצל השם שאדם מקנא בהצלחה ו
תראה הוא 'אומר לעצמו של החבר שלו, 

פתח עוד חנות, הנוכל הזה הרמאי הזה, את 
 וזה לשון הרמב"ם ,'ריה?יי הוא משחד בעמ
אל תאמר שאין : "(ג ,הלכות תשובה ז)

תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה 
אלא כשם שצריך  ,כגון זנות וגזל וגניבה

אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש 
ולשוב מן הכעס ומן  ,בדעות רעות שיש לו

תול ומרדיפת יהאיבה ומן הקנאה ומן הה
מרדיפת המאכלות וכיוצא הממון והכבוד ו

ואלו  ,מן הכל צריך לחזור בתשובה ,בהן
  ."...ונות קשים מאותן שיש בהן מעשהוהע

או  זנות גזלאדם רואה דוגמא למעשה, 
ואם  ',זה דתי זה? ,מה זה'אומר מיד , גניבה

 ,מתי יתנו לי'הוא בא לבית כנסת ואומר 
, 'למה לא נותנים לי ,למה לא מכבדים אותי

וכן רדיפת הכבוד, זה רוע מזנות, זה יותר ג
קנאה, אדם מקנא, לפעמים מקנא באשתו, 
לא מקנא לה שהיא לא צנועה, אלא מקנא 
בה למה היא שמחה, למה טוב לה, מקנא 

היו אצלי כמה  .רב איתה בגלל זהובה 
אני מקנא בה, 'הרב  ,ליהבעל אומר  ,זוגות

הולכת כולם אוהבים שהיא למה איפה 
רבים הולך כולם אני איפה ש ,אניואותה, 

אני מקנא באשתי, אז 'אמר לי כך , 'איתי
, תשנה 'אני מקנא בהמשום שאני ממורמר 

את ההנהגות שלך, תהיה איש זורם, איש 
לפעמים  .כולם יאהבו אותךששמח, תראה 

תראה איך 'בבעלה,  תזה הפוך אשה מקנא
תו, אני כל היום כולם אוהבים או ,הולך לו

, 'לא מצליחה להרזות ,עם הילדים
ממורמרת על בעלה למה הוא מצליח והיא 

לא קנאה חיובית של וקנאה, זאת לא, 
וכן קנאת סופרים, אלא קנאה מהטומאה, 

מזנות, ווזה יותר חמור מגזל  ,על זה הדרך
כמו שאומר זה יותר חמור מחילול שבת, 

 ואלו העבירות קשים מעבירותהרמב"ם "
, וזה מה שאומר רבי "שיש בהם מעשה

יני המידות יחיים ויטאל, תדע לך שענ
קשים יותר מעבירות מצוות עשה ולא 
תעשה, זה יותר חמור לפני השם יתברך, 

  .המידותוההנהגות 

 וסור מרע –עשה טוב 
ביסס את כל התורה שלו הבעל שם טוב 

תורת הבעל שם טוב כל היסוד של , על כך
לראות את הטוב שבכל יהודי ואת הוא 

עיר ואאני יבוא הרע שבעצמך, הרי איך 
שאני בעצמי כלפלוני שהוא מחלל שבת, 

כבוד? מי אמר שהוא יותר אחר הרודף 
אם הרי לפי הדברים שהבאנו, גרוע ממני, 

כבוד איך אני יכול אחר האני עדיין רודף 
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הרי  ,להעיר לו שהוא מחלל שבתולבוא 
 . יותרכבוד חמורה הרדיפת 

זו סברה פשוטה  –המעביר על מידותיו 
 שצריכה להיות חלק מכל אדם

שכל איך זה שואל, אם כן, רבי חיים ויטאל 
? כתוב שבכתב לא כתוב בתורההאמור 
כל המעביר על ')ראש השנה י"ז( בגמרא 

לא  ,'מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו
סח מהדרין ישמור פשאדם זאת על אמרו 

לא אמרו אדם ותיו, וימחלו לו עוונו
יעשה סוכה הכי מהדרין שבעולם יוותרו ש

לו על פשעים, רק על מצוה אחת זה כתוב, 
שאינו מדקדק  ,'המעביר על מידותיו'

לעשות רע למי שגמל עימו רע, איך 
תנהג אלי לא יפה, גם ההוא העם, אומרים 

שאלתי את או ' ,תנהג אליו לא יפהאאני 
לא ענתה יפה, עוד מעט והיא י שאלה אשת

נמנע ולא שאדם אם כן כ, ...'גם היא תשאל
מעבירין לו נוהג כך, מעביר על מידותיו, אז 

רבי חיים שואל זה ועל על כל פשעיו, 
יני יענבתורה  יםלא כתובזה שאיך  ,ויטאל

דות, ואומר שזה כמו שלא כתוב יהמ
יד ורגל, כי בלי לאדם בתורה שצריך שיהיה 

תורה כראוי לא יכול לקיים אדם ורגל  יד
חלק כך המידות, הן צריכות להיות ומצוות, 
על כתוב בתורה האם  .לי ממךאאינטגר

תקן כך צריך להיה לו עין, תחייב שש אדם
כדי שזה יהיה חלק ממך, את המידות שלך 

שתתחיל לעבוד את השם, לא צריך לכתוב 
לך את זה אומר רבי חיים ויטאל, אתה 

כדי להיות בן אדם וצריך להיות בן אדם, 
אתה צריך לעבוד על המידות, לכן זה לא 

זה חמור יותר, למעשה אבל  ,נכתב בתורה
יני המידות יואפילו גוי מחויב בזה, כי ענ

שכל, ינים של מצוות, זה ענין של יזה לא ענ
שהשכל מחייב אותם, למה אני דברים 

נתן והקב"ה נתן לו שקנא בו? יש אמונה א

ינים של יענאלו , , כל אחד מה שראוי לולי
כל עניני  .ת אותםיבמחי השכל שהסברה

המידות הם סברות, מה זה סברות? שיש 
רדיפת וכן יש השם בעולם, ש ,אמונה

מה אדם צריך לחשוב לעצמו 'המאכלות, 
באתי לעולם הזה כדי  ?אני בהמה ,אני חיה
?", באתי כדי לעבוד את השםאו לאכול? 

, אותו דבר כותב הרמב"ם זו סברה פשוטה
בדברים נהפכה כי הם עשו רע ש ,סדוםעל 

  ם.שהשכל מחייב לא לעשות

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 '

אומר המהר"ל , 'שנה 70גזר דינו של 
להיות  האדם שהכוונה שאפילו אם נגזר על

עני בגלגול הזה, יש אדם שזה המסלול 
להיות עני כי  ,זה התיקון שלו שנקבע לו,

זה מה שהוא צריך לתקן, יש אדם נולד 
בבטן אימו עם חולי, המסלול שלו זה 

כל ימי 'כותב  ן אישחולה, החזולהיות אדם 
הייתי חולה בגדר חולה שיש בו סכנה 

, לא היה לו 'שמחללים עליו את השבת
חזו"א, אלא זה המסלול שצריך לשום עוון 

גם מסלול חיים שאומר המהר"ל ולתקן, 
שכזה ]שנקבע לאדם שאותו הוא צריך 

על ידי אמן לאדם משנים לעבור ולתקן[, 
 .יעור אגדהיהא שמיה רבה של אחרי ש

דברי אנחנו לא לוקחים את רבותי! תראו 
לוקחים אולי ברצינות, אנחנו האלו חז"ל 

את חז"ל ברצינות בעוונות, איפה שכתוב 
הוא זה את בעוונות את האדם שיענישו 

ברצינות, אבל שקוראים משהו טוב, לוקח 
 כול להיות, לאלעצמנו 'אנחנו אומרים 

יעור ששמיעת בשביל 'האם , 'הגזימו כאן
שעניתי יהא שמיה רבה נמחלו לי שאחריו 

 ,אמת לאמיתהה וז !? כן'כל עוונותי
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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 

לך את כל העוונות,  בשמחת הלב, מחלו
צריך להאמין בזה ו ,יום כיפור עכשיובאתה 

  .בפשטות, חז"ל לא הגזימו במילה אחת

 מעלת שמיעת דברי מוסר ואגדה 
מה לא נאמין לאור החיים הקדוש האם 

כל מקום ששכותב ]בתחילת פרשת שמות[ 
שיאמר חכם דברי תורה ברבים יוצאת בת 
קול ואומרת בחלק זו בעולם במזרחו 

מערבו בעיר פלונית בני היקר פלוני דורש ב
תורה ברבים, וכל המלאכים וכל נשמות 

כל  .הצדיקים יבואו לשמוע דברי תורה
נשמות הצדיקים, רבי נחמן, רבי שמעון בר 
יוחאי באים לשמוע דברי תורה, מילה 

לא נאמין לאור האם מילה מהאור החיים, 
אלא החיים? גם על זה נגיד זה גוזמא? 

אפשר להאמין בדבר כזה, אתה ודאי ש
 ,רבי עקיבא פה ,רבי נחמן פהויושב פה 

 !לימוד תורה ברביםזה כח כולם פה, למה? 

)ערך שמיעה( הפלא יועץ  ממשיךלכן 
ומתוך שרואה היצר הרע גדל "ואומר 

ת שמיעת דברי מוסר ודברי הגדה, מעל

שכל מה שהוא מרויח, מפסידו על ידי 
הנה כי כן, לו ... שישמע האדם דברי מוסר

בכח יגבר איש ויתגבר על יצרו וירוץ לבית 
לו על כרחו ימודים, אפיע בלוהמדרש לשמ

שלא בטובתו, ויבטל רצונו מפני רצון ו
.. ם לו.ושהבורא, וסוף שיערב לו ויב

גזר דינו ומוחלין לו על כל שקורעין לו 
כי בין יבין כמה נחת רוח עושה  ..עוונותיו

"מי  ,אומר המהר"לוזה מה ש", ליוצרו
שירצה לשמוע דברי מוסר לא יפחד מכל 
צרה כל השנה, כי מידתו של יצחק אינו 
נקמה רק מידת הפחד, והשומע מוסר נתן 

על כן  ,פחד ויגון על ליבו ודואג על עוונו
הדין ליום צחוק ושמחת נעשה לו יום 

הלב", לכן אומר רבי נחמן הקדוש שאדם 
ביאורי  ,הולך לשמוע תורה מפי חכם
מרו ולכן אהתורה מתגלים לו ביתר שאת, 

מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו מי 
הוא לא רוצה לשמוע, מפני שתועבה, 

כתוב שאני יודע לקרוא לבד, מה חושב '
ממילא , גם התפילה שלו 'בספר אני עושה

הוא לא  ,תועבה, כי הוא טועה בתפילה
יהי רצון במה להשתנות, ויודע מה לבקש 

לב הנזכה שהקב"ה ישפיע עלינו מש
רבות ונפלאות לגלות ונזכה  ,העליון

ר.אמכי"מתורתו 

 

 !סיפורי חיזוק מרתקים –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

 רוחניותלהתפלל אל השם בענייני  [א
להיות שמח ]סוכות[ רציתי כל החג שכבוד הרב תדע לך  ,אומר ליואחד יהודי אלי הגיע 
אמנם לו: אתה עניתי איך שנכנסתי לחג אשתי התחילה להקניט אותי והתעצבנתי, אבל 
אבל ץ נגד כדורים "פכאתה לבשת ש ,תפילותכראוי ע"י אבל לא הכנת את עצמך  ,רצית

שבכל דבר ודבר ברוחניות משום  ,התפללהיית צריך לולזה  ,היצר הרע הביא לך טילים
  בשביל לקנות אותו.ולהעתיר בתחנונים לקב"ה אדם להתפלל הצריך 
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
 ובעולם מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, 

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי 

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 ביתו  הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

מו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן האד לרפואת
ראובן בן , ניסים בן סוליקהבן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי

משה יעקב בן , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה נתן אליה בן נטלי ביתיה, ,שרה
ל ית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן, לרפואת הגוף והנפש,  רוחמה ציפורה

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים ולייט’מלכה בת ג, יוכבדבת סימה 
אילנה חתון בת , לילך בת רחל חנה הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהמירה, איילת בת חבובה, 

 מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, לינוי אודליה בת נורית, מלכה
 

אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי  ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית שרון בן רבקהאוחיון, מיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

דוד לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
, מור מרים בת אביבית, ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, אלרועי יצחק בן מזל, דודו בן רחל חלי

, אילנה בת אסתר, ה לזיווג הגוןלאה בת ציפור, שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון
 רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  לילך בת רוחמה, יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתםמזל בת אסתר, 

 .אילנית בת דינז, שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית, לזרע קודש
 

, אברהם מצליח בן פרטונהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

שחר רפאל בן  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת חבובה,
 ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,יצחק בן עליזה ,סימה

, וידל ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,משה זנזורי בן מנטנה ,בן רחלעמוס 
, שלמה בן לאה ,שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתריפרח בן רחל, 

מוריס , לוגסי בן אסתראליהו , חביב לוגסי בן אסתר, יצחק בן אבנר, מאיר בן צ׳חלה, יצחק בן ציפורה
שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, , מרדכי אליהו בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר, משה בן אסתר

ז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהאסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
 ת.נ.צ.ב.ה ואיזה אוחנונה וסףי, אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, חנה בת לאה

 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  שיחתו השבועית של מו"ר
 כאייל תערוג 

 

 יא  

; 

 

  אהבת ישראלביה"כ  בית שאן❖
 4אהבת ישראל רח 

 ישיבת למען שמו באהבה בת ים❖
 55רח הרצל 

 ביה"כ סרעודיכפר סבא ❖
 052-6662450, לפרטים 1רח השופטים 

 

 מוקדים נוספים  התקשרו ומסרו לנו
 בלווין ו של מו"ר ישיעורהמשדרים את 

052-9695044 
 

 

 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
ברחבי   שליט"א  אייל עמרמי הרב

 הארץ
 

 (12/11)י"ד חשוון 

 

 להזמנת הרב 

 לשיעורים ולכנסים
  1-599-502051אליהו: 

 5שלוחה 


