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גליון מס' פ"ג  -ראש השנה תשפ"א  -תוכן העניינים
תיקון המידות ומחילת עוונות ע"י שמיעת דברי מוסר ותפילה בכוונת הלב
השם נחלי דמעותי מעי הרתיחו – מעלת התפילה מהלב
בושה גדולה היא לנו להתפלל על צורכי הגוף בימים הנוראים
האר עינינו בתורתך – על הבכי והכיסופין של גדולי ישראל בתפילה
מעלת התפילה לאחר תורה ברבים – ע"י התפילה נתווסף קדושה למעלה
ע"י שיעור תורה דרבים 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
העונה אמן יהא שמה רבא על דברי הגדה ,קורעין גזר דינו ונמחלים עוונותיו
השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מאשר הלימוד עצמו
קשה עונשן של מידות יותר מעבירות שיש בהן מעשה
המעביר על מידותיו – זו סברה פשוטה שצריכה להיות חלק מכל אדם
ניתן לשנות גזר דין ומסלול חיים ע"י יהא שמיה רבא דאגדתא
על ידי ששומע דברי מוסר סופו שיערב לו ויבושם לו וקורעים לו גזר דינו
מדור חדש! סיפורים אישיים מחזקים
א] אין אדם נוגע בחברו אפילו כמלוא נימה
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תיקון המידות ומחילת עוונות ע"י שמיעת דברי מוסר ותפילה בכוונת הלב
שבתורה תלויים רק בכך שאדם שופך שיחתו
לפני השם כגחלי אש ,כך אומר הרב בליקוטי
מוהר"ן (תורה כ') ,שהרי התורה עצמה ניתנה
בלהבות אש ,אם כן כשאדם מדבר דיבורים
להקב"ה מהלב ,מחמימות הלב שבו' ,רבש"ע
האר עיני ,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,
אני רוצה לזכות לראות את טוב התורה',
כשאדם מתפלל כך להקב"ה מקירות ליבו,
ושופך שיחתו לפני השם ,הוא יכול לזכות
לכל האוצרות שבתורה ,שמח ומרוצה ממה
שיש לו ,טוב לו ,וכל זה נמצא בתורה.

כידוע התורה יקרה מפנינים ,כל חפציך לא
ישוו בה ,התורה מלאה ביהלומים ,יש בתורה
דברים נפלאים ,יש בתורה נחמות ,התורה
מרגיעה את לב האדם מכל מיני מאורעות
שקרו לו ומנחמת את האדם' ,זאת נחמתי
בעניי' ,יש שעשועים בתורה' ,לולי תורתך
שעשועי אבדתי בעניי' ,אדם שלומד תורה
מיד נהיה שמח ,יש בתורה עצות' ,עצת ה'
היא תקום' ,מה לעשות ,איך לפעול ואיך
להתנהג .אבל לא כל אדם זוכה לזה ,יש אדם
שלומד תורה ולא נהיה שמח ,אדם לעיתים
מרגיש 'אני לומד תורה ולא רואה' .כל
הביאורים והאוצרות ,הפנינים והמטמונים
א
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הגיעה ,אני ממש עוד מעט מת ,הנשמה שלי
השם נחלי דמעותי מעי הרתיחו – מעלת
עוד מעט מתה' ,כך יהודי צריך להגיד
התפילה מהלב
" ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם להקב"ה ,אנחנו אומרים בסליחות 'יונתך עד
אלוקיך" ,אומר על כך אור החיים הקדוש שערי מוות הגיע' ,אנחנו לא אומרים פתגם
'אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות אלא ממש' ,השם הנשמה שלי הולכת למות,
התורה היו משתגעין ומתלהטין אחריה' ,אם אם אתה לא מושיע אותי היא מתה ,אתה
כן למה בני אדם לא זוכים לזה? אדם לומד חייב לעזור לי' זו הבקשה של יהודי מהקב"ה.
וחושב 'אני לומד תורה ,ולא רואה את זה,
רואה פקודות ,ציוויים ,ולא יותר מזה' ,זה האר עינינו בתורתך – על הבכי והכיסופין
של גדולי ישראל בתפילה
משום שאינו פונה לקב"ה בתפילה מלב חם,
הנצי"ב מוואלז'ין כותב שביום שהוא לא היה
כמו שאמר הרב על יוסף הצדיק 'נכמרו
בוכה בברכת אהבת עולם ב'-והאר עינינו
רחמיו' ,אומר רש"י התחמם ליבו ,כך
בתורתך' הוא לא היה מצליח לראות שום
אומרים בפיוט "השם שמעתי שמעך" בראש
השנה 'השם מלך יושב על כסא דין ...נחלי דבר חדש בתורה ,ואומר שהיה לומד תורה
דמעותי מעי הרתיחו' ,מהיכן יורדות כאילו קורא ספר היסטוריה ח"ו ,והרגיש
הדמעות? כשאדם רותח בתוכו ,כמו סיר שביום שלא היה בוכה בתפילה הוא היה
רואה הלכות ,פסוקים ,ודאי שהיה רואה
גועש ,אדם שבוער להקב"ה וחושב 'אני יודע
שיש אוצרות בתורה ,גם אני רוצה לדעת רש"י ו תוספות ,אבל לא היה רואה את
אותם' ,אומר הרב שאדם יכול להגיע לכך האוצרות והפנינים שבתורה ,כך כותב
הנצי"ב מוואלז'ין ,גם רבי יהונתן אייבשיץ
והכל תלוי בחמימות התפילה של היהודי.
כותב בדיוק כך וז"ל" ,ביום שלא תרדנה
דמעותי בברכת אהבת עולם אהבתנו ,לא
בושה גדולה היא לנו להתפלל על צורכי
הייתי זוכה לראות שום דבר בתורה ,לא
הגוף בימים הנוראים
אומר רבינו החתם סופר [דרוש לראש השנה] ראיתי מכתב אלוקים חרות על הלוחות".
"בושה גדולה היא לנו בהתפללנו בימים
מעלת התפילה לאחר תורה ברבים – ע"י
הנוראים אל השם עבור צורכי גופינו ,ולכן
התפילה נתווסף קדושה למעלה
מסדרי התפילות נתנו לנו לקרוא קריאת
עוד מסביר הרב (שם ,אות ג-ד) שאדם
שמע ואחר כך להתפלל שמונה עשרה ,כדי
הקובע שיעור תורה ,שיעור קבוע ,לא
שבתחילה ימסור נפשו להשם" ,איזו בושה
מפספס אותו ויהיה מה שיהיה" ,לא ימירנו
היא כשאנחנו אומרים 'השם אני צריך דירה,
ולא יחליפנו ,טוב ברע או רע בטוב" ,אומר
צריך פרנסה' ,מה יש לך? תבקש על הנשמה
שלך ,תבקש 'ריבונו של עולם תראה הנשמה לעצמו 'אני קודם כל הולך לשמוע תורה' ,אם
שלי כמה חולאים יש בה ,איזה חולה נפש כן אומר הרב שאדם הקובע לעצמו ללמוד
שיעור תורה בו מתקבצים רבים לשמוע
אני ,אני חולה נפש השם ,חולה אנוש ,תרפא
אותנו רפואה שלמה ,קודם כל הנפש ,תרפא שיעור תורה ,לא לבדו מתוך הספר ,אלא
אותה השם ,הנפש שלי עד שערי מוות שלומד מפי רב עם רבים שמתקהלים ,נמצא
שהתפילות של כולם לאחר שזכו לפקיחות
ב
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עיניים בתורה משתלבות זו בזו ומתמזגות הקליפות ה נמצאים סביב השושנה העליונה,
יחד ,אחד מבקש 'השם תאיר עיני' ,השני השכינה ,ה מונעים מאור התורה להגיע אליו,
מבקש מהשם לראות את נפלאות התורה ,כל האויבים האלו נעלמים ,כל הקליפות
ו אומר הרב שהתפילה הזאת פותחת את הלב נעלמות וזוכה לאור עליון.
העליון ,היא השכינה הקדושה ,ל"ב נתיבות
החכמה הנשפעות לאדם ,וזה "ראשית חכמה איולת קשורה בלב נער – מסירים אותה ע"י
המטה שהוא שבט המוסר
יראת השם" ,כך אומר הרב" ,עַ ל יְדֵ י הַ ְתפִ ילָּה
ִנתוֹסֵ ף ְקדֻ ָּשה לְ מַ עְ לָּה ,וְ כָּל ְתפִ ילָּה הַ ּיוֹצֵ את בהמשך אומר הרב שזה 'בְ ִחינַת מַ טֶ הֶ ,שָאמַ ר
משהַ :קח אֶ ת מַ ְטָך וְ הַ ְקהֵ ל
מֵ הַ ְרבֵ ה נ ְָּשמוֹתִ ,היא מוֹסֶ פֶ ת ְקדֻ ָּשה לְ מַ עְ ָּלה הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא לְ ֶ
ּומעו ֶֹר ֶרת בְ יוֹתֵ ר לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן ,וְ לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן שוֹפֵ ְך אֶ ת הָּ עֵ דָּ ה' ,שאמר לו הקב"ה למשה ,כשיש
ְ
מֵ ימֵ י הַ בֵ אּור בְ יוֹתֵ ר" ,כביכול לב השכינה קהל של עדה היושבים ושומעים את דברי
הקדושה משפיע על האדם ,וכך ממילא אלוקים חיים ,תקח את המטה ביד שלך ,ומה
שּורה
"א ֶּולֶת ְק ָּ
מקבל האדם הבנה מה התורה אומרת זה המטה? כתוב (משלי כ,ב) ִ
למשוכה או ההתמודדות שהוא עובר בחיים .בְ לֶב נָּעַ ר ,שֵ בֶ ט מּוסָּ ר י ְַר ִחיקֶ נָּה ִממֶ נּו",
זו הבאר הנובעת שיש בתורה' ,דַ דֶ יהָּ י ְַרּוָֻך ופירושו שאם אדם רואה שיש לו ִא ֶּולֶת
בְ כָּל עֵ ת' (משלי ה') ,זה כל הזמן מרוה את הקשורה בליבו ,הרע ,כל המידות הרעות,
האדם ,כמו מעיין מים חיים ,וכשאדם העקשנות ,ההתגאות וההתנשאות ,כל אלה
הא ֶּולֶת
משתתף בשיעור עם הרבים ,אותו כח הם בגדר ִא ֶּולֶת ,ואיך מנתקים את ִ
"קח אֶ ת מַ ְטָך" ,ואיך
הביאור מגיע לו ,והוא משמעותי הרבה יותר הזאת? בשבט ,במטהַ ,
מקבלים את המקל הזה? ע"י "הַ ְקהֵ ל אֶ ת
מאשר אם היה לומד לבד.
הָּ עֵ דָּ ה" ,כשיש קהל ועדה שבאים יושבים
ושומעים שיעור תורה ,כל אחד מהם מקבל
ע"י שיעור תורה דרבים נכנע רשעתם
את המטה הזה וחובט בו ,בגדר 'טובה מרדות
ונכנעים הקליפות
מוסיף הרב ואומר 'גַם כָּל אֵ לּו הָּ אֲ נ ִָּשים בליבו של אדם' ,והמרדות הזו מפרידה את
הָּ עו ְֹמ ִדים בִ ְשעַ ת הַ ְדרּוש נִכְ נָּע ִר ְשעָּ ָּתםּ ..ולְ פִ י הרע שבו ,הרע שבו נכנע ,הוא רואה מיום
"קח
הַ הַ כְ נָּעָּ ה [כלומר לפי גודל ההכנעה של הרע ליום שינוי אצלו ,וכל זה מכח התורהַ ,
שבו] כֵן נִכְ נָּעִ ים הָּ א ֹויְבִ ים ,הַ יְנּו הַ ְקלִ יּפוֹת אֶ ת מַ ְטָך וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָּ עֵ דָּ ה" ,לכן מובנת
הַ שוֹכְ נִים ְסבִ יב לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן" .בכל אדם יש רע ,החשיבות הגדולה שאדם הולך לשמוע דברי
יש בו גאוה ,התנצחות ,מחשבות שתמיד תורה ומוסר יום-יום בהקהל ,לא משנה כמה
הוא הצודק' ,אתם טעיתם ואני הצודק' .הוא גאון ,יש בזה משהו אחר לגמרי מתורה
לפעמים קורה כך גם בתורה ,למרות שאדם שלומדים לבד מהספר.
רואה שהצדק לא איתו ,הוא רואה שחכמים
שמעו ותחי נפשכם – ע"י השמיעה כל
לא עושים כמותו ,ועדיין חושב לעצמו 'לא!
הגוף מתרפא ונמחלים עוונותיו
אני הצודק' ,זו מידת ההתנצחות ,וזה הרע
שנמצא באדם ,ואיך מכניעו? ע"י שיושב כך אמר אומר רבינו הפלא יועץ זיע"א (ערך
ושומע דברי תורה מפי החכם ,כמו שאמר שמיעה) :אמרו רבותינו זכרונם לברכה על
הרב ,שעל ידי כך מוכנע כל הרע שלו ,הפסוק (ישעיה נ"ה) "שמעו ותחי נפשכם".
ג
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בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא ללמוד ,אלו הם דברי האגדה ,לכן אומר
מידת בשר ודם .מידת בשר ודם ,אדם שנפל הפלא יועץ "ואמרו רבותינו ז"ל שהשומע
מן הגג ונתמלא כל גופו מכות ,הרופא נכנס בחיבה ,"...לא בא ושומע בגלל שצריך לבוא
אצלו וממלא כל גופו רטיות ,אבל הקדוש לשיעור ,לא רק כשנמצא בבית כנסת בין
ברוך הוא אינו כן ,אלא אדם מלא עוונות ,מנחה לערבית ,אלא מגיע ברצון כי הוא
אמר ל ו הקדוש ברוך הוא תן רטיה על האוזן רוצה לשנות את האיוולת שבו ,יושב בחיבה
וכל הגוף מתרפא" ,זה סוד הכניעה ,לשמוע ובשמחה ,רוצה לשמוע דבר מוסר ,לשמוע
דברי מוסר ,למרות שאדם חושב עצמו לחכם דברי אלוקים חיים ,על כך אומר הפלא יועץ
ויודע ללמוד לבד ,צריך שיתן רטיה על האוזן" ,שהשומע בחיבה דברי החכם שיושב ודורש,
שיתקן לפחות רק את האוזן ,בכך כל הגוף והעונה אמן יהא שמה רבא שאומרים על
שלו יכול להיות מתוקן ,כל המכות שלו דברי הגדה ,קורעין לו גזר דין של שבעים
יתרפאו ,כל השברים שלו יתאחו ,אומר שנה ומוחלין לו על כל עוונותיו".
הפלא יועץ ,וזהו 'שמעו ותחי נפשכם'.

השמיעה מביאה לידי מעשה יותר מאשר
הלימוד עצמו

העונה אמן יהא שמה רבא על דברי הגדה,
קורעין גזר דינו ונמחלים עוונותיו

מוסיף הפלא יועץ ללמדנו מהי מעלת
השמיעה ,ואומר "והטעם שחשובה כל כך
השמיעה ,הוא על דרך אמרם (קידושין מ):
תלמוד גדול שמביא לידי מעשה .כך השמיעה
מביאה לידי מעשה יותר מן הלימוד ,שיותר
פועלת השמיעה ממי שיש לו לשון לימודים,
יותר מאם ילמד בעצמו ספרי מוסר" ,ראו מה
זה ,יושבים ושומעים דברי אגדה ומושכים
את הלב ,עונים יהא שמיה רבה בכוונה
ובשמחה ,ונמחלים העוונות ,לא אומרים
נמחלים לו כל חטאותיו ,אלא עוונותיו ,אלו
המזידים ,את המזידים מוחקים לאדם.

ממשיך הפלא יועץ" ,ואמרו רבותינו
שהשומע בחיבה 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 הפלא יועץ ,בכל יום
יש לנו מחילת עוונות ,בכל יום יש יום כיפור,
כך לשונו מילה במילה של הפלא יועץ ,אדם
סה"כ ישב ושמע דברי אגדה ,דברים
שמושכים את 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',
לא רק פקודות וציוויים.

אור החיים הקדוש גם כן כותב את זה
בפרשת בלק עה"פ "כִ ְנחָּ לִ ים ִנטָּ יּו כְ ַגנֹת ֲעלֵי
נָּהָּ ר כַאֲ הָּ לִ ים נָּטַ ע ה' כַאֲ ָּרזִים ֲעלֵי מָּ יִם"
(במדבר כ"ד) אומר הרב ,נחלים אלו בתי
מדרשות שאדם מתלכלך בעוונות ונכנס
ושומע תורה מפי החכם ,כמו שנכנס לתוך
הנחל ויוצא נקי ללא עוון ,וזה דוקא אחרי
שיעור אגדה ,שדברי אגדה ומוסר מלמדים
את האדם איך להשתנות ,איך לשנות לאדם

חז"ל אמרו את דבריהם [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 ציוויים,
לא דברים שצריך לשנות באדם ,ואת זה צריך
ד
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את אורחות החיים שלו ,איך להתנהג כמו אומר 'מה זה ,זה דתי?' ,אבל אם הוא בא
שהשם רוצה שנתנהג .כולנו ודאי יודעים לבית כנסת ואומר 'מתי יתנו לי ,למה לא
שרבי חיים ויטאל אומר ,שענייני המידות מכבדים אותי?' ,זה יותר גרוע ,זה רדיפת
קשים יותר ממצוות עשה ושלא תעשה ,הכבוד ,וכן אדם המקנא ,לפעמים אפילו
כלומר אדם שישב בבית כנסת וחושב 'מתי באשתו ,לא מקנא לה שהיא לא צנועה ,אלא
יקראו לי לתיבה ,מתי יכבדו אותי' ,זה יותר מקנא בה למה היא שמחה ,למה טוב לה,
חמור מלאכול חזיר ,רדיפת הכבוד יותר מקנא בה ורב איתה בגלל זה .היו אצלי כמה
זוגות ,הבעל אומר לי' ,הרב אני מקנא בה
חמורה מלאכול חזיר.
וממורמר ,מכיוון שאיפה שהיא הולכת כולם
קשה עונשן של מידות יותר מעבירות שיש אוהבים אותה ,ואני ,איפה שאני הולך כולם
בהן מעשה
רבים איתי' ,הוא צריך לשנות את ההנהגות
(יבמות
אומרת
ש
הדברים מפורשים בגמרא
שלו ,שיהיה איש שמח ומאמין ,ויראה
כ"א) "אמר ר' לוי קשה עונשין של מדות יותר שכולם יאהבו אותו וכן על זה הדרך ,וזה
מעונשין של עריות" ,אדם לא מבין בדעתו יותר חמור מגזל ושאר עבירות ,זה יותר
שרדיפת הכבוד גרועה יותר מאכילת חזיר ,חמור מחילול שבת ,ההנהגות והמידות יותר
אם אנשים היו תופסים בשכלם שלרדוף חמורים לפני השם יתברך.
כבוד או לרדוף אחר תאוה או קנאה זה יותר
גרוע ,אף אחד לא היה רודף אחרי זה ,אבל
המעביר על מידותיו – זו סברה פשוטה
לצערנו אנשים חושבים שזו חסידות,
שצריכה להיות חלק מכל אדם
הרמב"ם בפירוש כותב את זה [הלכות רבי חיים ויטאל שואל ,אם כן ,איך ייתכן
תשובה] וגם רבי חיים ויטאל כותב את זה שכל האמור לא כתוב בתורה שבכתב? כתוב
בשער הקדושה ,הרמב"ם כותב מפורשות בגמרא (ראש השנה י"ז) 'כל המעביר על
שיותר קשה וחמור אצל השם זה פגם מידותיו ,מעבירין לו על כל פשעיו' ,לא אמרו
במידות ,כגון שמקנא בהצלחה של החבר זאת על אדם שישמור פסח למהדרין ,ולא
שלו ,אומר לעצמו 'תראה הוא פתח עוד אמרו אדם שיעשה סוכה הכי מהודרת
חנות ,הנוכל הזה ,את מי הוא משחד בעולם יוותרו לו על פשעים ,רק על מצוה
בעירייה?' ,וזה לשון הרמב"ם (הלכות אחת זה כתוב' ,המעביר על מידותיו' – אינו
תשובה ז ,ג)" :אל תאמר שאין תשובה אלא מדקדק לעשות רע למי שגמל עימו רע ,איך
מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל אומרים העם' ,הוא התנהג אלי לא יפה ,אני
וגניבה ,אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו אראה לו' ,אם כן כשאדם נמנע ולא נוהג כך,
כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ,מעביר על מידותיו ,אז מעבירין לו על כל
ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן פשעיו ,ועל זה שואל רבי חיים ויטאל ,איך
ההי תול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת זה שלא כתובים בתורה ענייני המידות,
המאכלות וכיוצא בהן ,מן הכל צריך לחזור ואומר שהמידות הן צריכות להיות חלק
בתשובה ,ואלו העוונות קשים מאותן שיש אינטגראלי מהאדם .האם כתוב בתורה
בהן מעשה ."...דוגמא למעשה ,אדם הרואה שחייב שיהיו לאדם עיניים? כך צריך לתקן
גזל או גניבה או שאר עבירות קשות ,מיד את המידות שזה יהיה חלק ממנו ,כדי
ה
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שנ תחיל לעבוד את השם ,לא צריך לכתוב לך לשון גוזמא'' ,האם בשביל שמיעת שיעור
את זה אומר רבי חיים ויטאל ,צריך להיות בן שאחריו שעניתי יהא שמיה רבה נמחלו לי
אדם ,וכדי להיות בן אדם צריך לעבוד על כל עוונותי'? כן! זו האמת לאמיתה ,מוחלים
המידות ,לכן זה לא נכתב בתורה ,אבל על כל העוונות אחרי שיעור תורה ,בפשטות,
למעשה זה חמור יותר ,עניני המידות הם צריך להאמין בתורה בפשטות ,אם חז"ל
סברות שהשכל מחייב אותם .שיש אמונה ,כתבו שאחרי שאדם שמע דברי חכם בחיבה,
שיש השם בעולם ,וכן רדיפת המאכלות בא כי הוא רוצה לשמוע ,וענה אמן יהא
והתענוגות ,אדם צריך לחשוב לעצמו 'מה שמיה רבה בשמחת הלב ,מחלו לו את כל
אני חיה ,אני בהמה? באתי לעולם הזה כדי העוונות ,משמע שהוא ביום כיפור עכשיו,
לאכול? או באתי כדי לעבוד את השם?" ,זו וצריך להאמין בזה בפשטות ,חז"ל לא הגזימו
סברה פשוטה ,כך כותב הרמב"ם על סדום ,בדבריהם.
שנהפכה כי הם עשו רע בדברים שהשכל
על ידי ששומע דברי מוסר סופו שיערב לו
מחייב שלא לעשותם.

ויבושם לו וקורעים לו גזר דינו

ניתן לשנות גזר דין ומסלול חיים ע"י יהא
שמיה רבא דאגדתא

האם לא נאמין לאור החיים הקדוש שכותב
[בתחילת פרשת שמות] שכל מקום שיאמר
חכם דברי תורה ברבים יוצאת בת קול
ואומרת 'בחלק זו בעולם ,במזרחו או
במערבו בעיר פלונית ,בני היקר פלוני דורש
תורה ברבים ,וכל המלאכים וכל נשמות
הצדיקים יבואו לשמוע את דברי התורה' .כל
נשמות הצדיקים ,רבי נחמן ,רבי שמעון בר
יוחאי באים לשמוע דברי תורה ,מילה במילה
מדברי אור החיים הקדוש ,האם לא נאמין
לאור החיים? גם על זה נגיד זו גוזמא? אלא
ודאי שצריך להאמין בדבר זה ,אדם יושב
ושומע פה דברי תורה ,וכל נשמות הצדיקים
פה ,ולמה? כי זה כח לימוד תורה ברבים!

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 לחזו"א ,אלא זה
המסלול שצריך לתקן ,ואומר המהר"ל שגם
מסלול חיים שכזה [שנקבע לאדם שאותו
הוא צריך לעבור ולתקן] ,משנים לאדם על
ידי אמן יהא שמיה רבה של אחרי שיעור
אגדה .תראו רבותי! צריך לקחת 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 יכול להיות ,זה

לכן ממשיך הפלא יועץ (ערך שמיעה) ואומר
"ומתוך שרואה היצר הרע גודל מעלת
שמיעת דברי מוסר ודברי הגדה ,שכל מה
שהוא מרויח ,מפסידו על ידי שישמע האדם
דברי מוסר ...הנה כי כן ,לו בכח יגבר איש
ויתגבר על יצרו וירוץ לבית המדרש לשמוע
בלימודים ,אפילו על כרחו ושלא בטובתו,
ויבטל רצונו מפני רצון הבורא ,וסוף שיערב
ו

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר
כאייל תערוג
לו ויבושם לו ...שקורעין לו גזר דינו ומוחלין לשמ וע תורה מפי חכם ,ביאורי התורה
לו על כל עוונותיו ..כי בין יבין כמה נחת רוח מתגלים לו ביתר שאת ,ולכן אמרו מי שמסיר
עושה ליוצרו" ,וזה מה שאומר המהר"ל" ,מי אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה ,מפני
שירצה לשמוע דברי מוסר לא יפחד מכל שלא רוצה לשמוע ,חושב שיודע הכל ,לאחד
צרה כל השנה ,כי מידתו של יצחק אינו כזה ל"ע גם תפילתו ממילא תועבה ,כי הוא
נקמה רק מידת הפחד ,והשומע מוסר נתן טועה בתפילה ,הוא לא יודע מה לבקש ובמה
פחד ויגון על ליבו ודואג על עוונו ,על כן להשתנות ואיך להתפלל ,יהי רצון שנזכה
נעשה לו יום הדין ליום צחוק ושמחת הלב" ,שהקב "ה ישפיע עלינו מהלב העליון ,ונזכה
לכן אומר רבי נחמן הקדוש ,כשאדם הולך לגלות רבות ונפלאות מתורתו אמכי"ר.

מדור חדש! סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] אין אדם נוגע בחברו אפילו כמלוא נימה
שלום לכולם ,אני מעדיף להישאר בעילום שם ,אני שומע את מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א
בערך  5שנים ,הסיפור שלי מתחיל במקום עבודתי ,אני עובד באותו מקום עבודה כ 11-שנה,
התחלתי בתור עובד בתפקיד פשוט יותר ולאט לאט התקדמתי וב"ה נכון להיום אני בתפקיד
בכיר בחברה .לצערי ישנם אנשים שה התקדמות שלי הפריעה להם מאוד ,ואחד מהם לפני
מס' שנים פשוט הפסיק לדבר איתי והחל לדבר בגנותי עם עובדים אחרים ,בזמן שאני יודע
שלא עשיתי דבר שאינו כשורה ,הדבר היחיד שהפריע לו זו ההתקדמות שלי ..וכך במשך שנה
בערך ,הבחור הזה לא מדבר איתי ,אבל אני לא נגררתי.
הודות למ ו"ר הרב שלימד אותנו בשיעורים שהכל מה' יתברך והבעיה היא אצלנו תמיד ,ואף
פעם לא אצל השני ,המשכתי לדבר איתו רגיל ,לא דיברתי עליו רעה ,הייתי משבח אותו בפני
בעל הבית כל הזמן...
היום זכיתי ,שאחרי תקופה הוא הבין שהוא התנהג שלא כשורה ,וחזר לדבר איתי כרגיל,
ואני י ודע שאילולא שיעוריו של מו"ר לא היה שום סיכוי שהייתי מתנהג כמו שהתנהגתי,
ובטוח שהייתי מגיב אחרת ,ומתנהג איתו לפחות באותה מטבע שהוא התנהג איתי וכך יכול
להיות שהייתי גורם למחלוקת נוראה .תודה לכב' הרב ,בלעדיו היינו חיים בשנאת חינם,
בגאווה ,והכי גרוע בלי אמונה ...הרב נתן לנו חיים.
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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

מורנו ורבינו הרב 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
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

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"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 ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,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 ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון
בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל ,תמר בת מימה ,אסתר
בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
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 ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה
לזיווג הגון ,ישראל בן דניאלה שרה ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,אליאן בת גלית; 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
מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת 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 ,יונתן 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,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,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 ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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בס"ד זיכנו השי"ת לזיכוי הרבים
גדול ומערכת ההפצה מתרחבת
צריכים אנו מחשב נייד נוסף לצורך הרחבת
זיכוי הרבים .המעוניין לתרום

ניתן לת רום בכרטיס אשראי בטל':

1599-50-20-51

שלוחה 2

יתקשר לאהרון052-9695044 :

ל העברה בנקאית | בנק מרכנתיל ח -ן  57979סניף 635

ד

