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בס”ד
ליקוטי	מוהר”ן,	תורה	פ”ד:

הוויתור	הוא	גזירת	יהלום
ובזכותו	יוכל	לראות	טוב	ה’:

הזאת:		 בתורה	 כותב	 הקדוש	 הרב	
ָיִמים,	 	 ֶהֱאַרְכתָּ ה	 מֶּ בַּ ָמָרא:	 גְּ בַּ “ִאיָתא	
ָממֹוִני	)מגילה	כח(.	 ָרן	ָהִייִתי	בְּ ָאַמר	לֹו:	ַותְּ
ַהר	 ֹזּ בַּ ִאיָתא	 ֵליַדע	ַמה	דְּ ָצִריְך	 ֶזה	 ְלָבֵאר	
ְלׁשֹונֹו:	 ְוֶזה	 קכג(,	 דף	 נשא	 )פ’	 דֹוׁש	 ַהקָּ
ַחד	 ְלָכל	 ית,	 ֵראִשׁ בְּ ְיֵמי	 ית	 ְלִשׁ ֲחִזי	 א	 תָּ

ַאְנִהיג	 א	דְּ ְרגָּ ַההּוא	דַּ ְרצּוֵפּה	דְּ ִאית	ֵלּה	פַּ
ְוכּו’.	 ּה	טֹוב	 ֵלית	בֵּ ח	יֹום	דְּ כַּ ְשׁ ְוָלא	תִּ ֵלּה,	
ָלא	ֵיעֹול	 ַבר,	דְּ ֵדר	ִמלְּ ְוָכל	יֹוָמא	ִאית	ֵלּה	גָּ
ַכְסָיא	 ְך	דְּ גֹון	ֹחֶשׁ ר	ָנׁש	ְלַההּוא	טֹוב,	כְּ ל	בַּ כָּ
ָבא	 ִאיהּו	ַחיָּ א,	ָמאן	דְּ ִלְנהֹוָרא	ְוכּו’.	ּוְבִגין	דָּ
ה	 מָּ כַּ אֹוַריְיָתא,	 דְּ ָרִזין	 ע	 ְלִמְנדַּ ְוֵיעֹול	

בס”ד

גיליון ק"ל - פרשת כי תבוא

תוכן העניינים:

ד רבי נחוניא זכה לאריכות ימים רק בזכות זה שהיה וותרן    

ה רבי עקיבא רוצה לדעת את הסוד לאריכות ימים של גדולי הדור    

ה ה’ יוותר לאדם הוותרן על כל העוונות שלו      

ו האדם צריך לראות תמיד את פני ה’ מחייכים לו חיוך רחב וגדול    

ו אברהם זכה לאריכות ימים בגלל שהוא ובני ביתו היו וותרנים    

ז הוותרנות היא יהלום יקר ששווה לאדם לעבוד בשבילו    

ז רבי אליהו לופיאן וויתר לא פחות ולא יותר על דירה בשביל השלום   

ח העיקר שיהיה וויתור בבית ולא משנה אם זה מגיע מהאישה או מהבעל   

ח צריך לעשות כל וויתור כדי לא להגיע למחלוקות וריבים    

ט מי שמוותר תמיד הזכויות שלו יהיו יותר מהעוונות שלו    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט באמצעות הריקוד וקבלת רצון ה' בשמחה, נעלמות כל הבעיות     

ג



 

ד

ּה,	 ְבתֵּ ַמֲחַשׁ ִלין	 ְמַבְלבְּ ים	 ְוַעְקַרבִּ ים	 ְנָחִשׁ
ֲאָבל	 יֵלּה.	 דִּ ָלאו	 דְּ ַלֲאָתר	 ֵיעֹול	 ָלא	 דְּ
ִאּנּון	 ְנִטיִרין	 ִאיֵלין	 ל	 כָּ טֹוב,	 ִאיהּו	 דְּ ָמאן	
ְוֵיֲעלּון	 גֹור,	 ַסנֵּ ַנֲעֶשׂה	 ְוָקֵטגֹור	 ְלֵמיְמֵרּה,	
ר	 בַּ ָהא	 ָמָרָנא,	 ְוֵיְמרּון:	 נּוז,	 ַהגָּ ַלּטֹוב	 ֵלּה	
ְלַעְיָלא	 ֵעי	 בָּ ַמִים	 ָשׁ ִויֵרא	 יק	 ְוַצדִּ טֹוב	 ָנׁש	
לֹון:	 ֵייָמא	 נּוז	 גָּ טֹוב	 ַההּוא	 ְוכּו'.	 ֳקָדָמְך	
ִאְתְקִרי	ַאֲהָבה,	 ְרָעא	דְּ ַהאי	תַּ ְתחּו	ֵליה	בְּ פָּ
יק	 ל	ַצדִּ ׁשּוָבה,	כָּ ִאיהּו	תְּ ְרָעא	דְּ ַהאי	תַּ אֹו	בְּ
א	 ֶאלָּ טֹוב	 ְוֵאין	 יֵלּה.	 דִּ א	 ְרגָּ דַּ פּום	 כְּ ֵיעֹול	
ַלֲהגֹות	 רֹוֶצה	 ָאָדם	 ּוְכֶשׁ יט:(,	 )ע"ז	 ּתֹוָרה	
אֹוַריְיָתא,	 דְּ ָרִזין	 בְּ ַהְינּו	 ּתֹוָרה,	 בַּ ב	 ְוַלֲחֹשׁ
ִלין	 ְמַבְלבְּ ים	 ְוַעְקַרבִּ ים	 ּוְנָחִשׁ ְנִטיִרין	 ִאּנּון	
ִאין	 בָּ ֶשׁ בֹות	 ֲחָשׁ ְוֵאּלּו	ֵהם	ַהמַּ ּה,	 ְבתֵּ ַמֲחַשׁ
ק	ַעד	ְמֹאד,	 ָאָדם	רֹוֶצה	ְוחֹוֵשׁ ָלָאָדם.	ּוְכֶשׁ
ל	 דֹוׁש,	ֲאַזי	כָּ ַהר	ַהקָּ ֹזּ ”ל	בַּ נַּ ּופֹוְתִחים	לֹו,	כַּ
רֹוֶאה	 י	 כִּ ְמֹאד,	 ַעד	 דֹול	 גָּ ֶאְצלֹו	 ָויֹום	 יֹום	
אֹוַריְיָתא,	 נּוז,	ַהְינּו	ָרִזין	דְּ ׂיג	ַהּטֹוב	ַהגָּ ּוַמשִּ
א:	 נָּ ַהתַּ ַאל	 ׁ שָּ ֶשׁ ְוֶזה	 ַהּיֹום:	 ְלאֹותֹו	 ְך	 ייָּ ׁ ַהשַּ
ה	 ִמדָּ ֵאיָזה	 בְּ ַהְינּו	 	– ָיִמים	 	 ֶהֱאַרְכתָּ ה	 מֶּ בַּ
	 נּוז,	ְוֶהֱאַרְכתָּ 	ְלּטֹוב	ַהגָּ ִמן	ַהִמיּדֹות	ִנְכַנְסתָּ
יב	 ”ל.	ְוֵהִשׁ נַּ דֹוִלים	כַּ ָך	ִלְהיֹות	גְּ לְּ ִמים	ֶשׁ ַהיָּ
ת	 ּזֹו	ִהיא	ִמדַּ ָממֹוִני	–	ֶשׁ ָרן	ָהִייִתי	בְּ לֹו:	ַותְּ
ִאיְתְקִרי	 דְּ ְרָעא	 תַּ ְוִהיא	 ָאִבינּו,	 ַאְבָרָהם	
ְוִאיָתא	 יִמיָנא.	 דִּ ִסְטָרא	 ְוהּוא	 ַאֲהָבה,	
ְטָרא	 ִתיּקּוֵני	ֹזַהר	)תיקון	ע’	דף	קיח(	ִמסִּ בְּ
ל	 כָּ ֶשׁ ַהְינּו	 א.	 ַכְספָּ כְּ ָרא	 ִחוָּ ֹמָחא	 יִמיָנא	 דִּ
ים,	 ְוַעְקַרבִּ ים	 ָחִשׁ ַהנְּ ְוָכל	 ַהְמַקְטְרִגים	
ִלים	 ַבְלבְּ מְּ ֶשׁ ָזרֹות	 בֹות	 ֲחָשׁ ַהמַּ ַהְינּו	
א.	ּוְלָכְך	 ַכְספָּ ָרא	כְּ ּה,	ַנֲעִשׂים	ִחוָּ ְבתֵּ ַמֲחַשׁ
ַאְבָרָהם	)בראשית	כד(:	ְוַאְבָרָהם	 ֶנֱאַמר	בְּ
ּלֹו	 ִמים	ֶשׁ ל	ַהיָּ ָהיּו	כָּ ִמים,	ַהְינּו	ֶשׁ יָּ א	בַּ ָזֵקן	בָּ

יִמיָנא	 דִּ ְטָרא	 ִמסִּ י	 כִּ ּוְגדֹוִלים.	 ֵלִמים	 ְשׁ
ֵטגֹור	ַנֲעֶשׂה	 א,	ּוִמן	ַהקָּ ַכְספָּ ָרא	כְּ ֹמָחא	ִחוָּ
ֶאל	 יֹום	 ָכל	 בְּ ָלבֹוא	 ָיכֹול	 ְוָהָיה	 גֹור,	 ַסנֵּ

ְך	לוֹ”: ייָּ ׁ נּוז	ַהשַּ ַהּטֹוב	ַהגָּ

רבי נחוניא זכה לאריכות ימים רק 
בזכות זה שהיה וותרן

לנו	 מסביר	 הזאת	 החשובה	 בתורה	
רבי	נחמן	מברסלב	על	מעלת	הוויתור,	
שאדם	זוכה	לוותר	על	דברים	ששייכים	
טועה,	 וחברו	 צודק	 כשהוא	 ואפילו	 לו,	
הוא	מוותר	כדי	שלא	תהיה	שום	קפידא	

ומחשבה	רעה	עליו.
הוותרנות	 מידת	 יודעים,	 שאנו	 וכמו	
היא	מידה	אלוקית,	כמו	שכתוב	על	ה’:	

“מעביר	ראשון	ראשון”.
במסכת	 הגמרא	 את	 מסביר	 הרב	
שרבי	 מסופר	 שם	 כח’(	 )דף	 מגילה	
עקיבא	שאל	את	רבי	נחוניא	בן	הקנה:	
עוזריו	 באו	 ואז	 ימים?	 הארכת	 במה	
הם	 לו,	 להרביץ	 ורצו	 נחוניא	 רבי	 של	
לא	הבינו	איך	רבי	עקיבא	שואל	שאלה	
כזאת	חצופה	את	רבם,	מי	שואל	אדם	
וכי	 הרבה,	 כך	 כל	 חי	 הוא	 למה	 מבוגר	

רבי	עקיבא	קץ	בחייו	של	רבי	נחוניא?	
רבי	 אז	 לו,	 להרביץ	 רצו	 ובגלל	שהם	
בראש	 ושם	 לראש	הדקל	 עלה	 עקיבא	
שאלות	 אותם	 לשאול	 התחיל	 הדקל	
ֶבׂש	 ַהכֶּ “ֶאת	 כתוב:	 למה	 בהלכה,	
“את	 כתוב	 ולא	 כט’(	 )שמות	 ָהֶאָחד”	
ללמד	 רוצה	 התורה	 מה	 אחד”,	 הכבש	
רבי	 וכאשר	 “ָהֶאָחד”?	 שכתוב	 אותנו	
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נחוניא	שמע	את	השאלה	היפה	הזאת,	
אז	הוא	הבין	שרבי	עקיבא	הוא	תלמיד	
ויתנו	 אותו	 שיעזבו	 לעוזריו	 ואמר	 חכם	

לו	לרדת	מהדקל.
לרבי	 סיפר	 נחוניא	 רבי	 מכן	 ולאחר	
עקיבא	שזכה	להאריך	ימים	בגלל	שהיה	

וותרן	בממונו.

רבי עקיבא רוצה לדעת את הסוד 
לאריכות ימים של גדולי הדור

הסיפור	 את	 מסביר	 הקדוש	 רבינו	
הלא	כל	כך	מובן	הזה.

שבדור	 שהצדיק	 יודעים	 אנו	 הרי	
הוא	 כי	 ימים	 מאריך	 לא	 כלל	 בדרך	
הולך	כפרה	על	עם	ישראל,	כמו	שכותב	
הפסוק	 על	 הקדוש	 החיים”	 ה”אור	
ֶפר	 ֹכּ ִאיׁש	 “ְוָנְתנּו	 תשא”,	 “כי	 בפרשת	
ָבֶהם	 ִיְהֶיה	 ְוֹלא	 ֹאָתם	 ְפֹקד	 בִּ לה'	 ַנְפׁשֹו	
ֶנֶגף”:	“לגלות	הנסתרות	אשר	יעשה	ה’	
בעולמו,	כי	כל	אחד	יתמה	בהילקח	איש	
המתחייב	 במשפט	 זמנו	 קודם	 צדיק	
רעיוני	 ויבהלו	 ומרמה	 דמים	 לאנשי	
האדם”	-	אנשים	לא	מבינים	איך	צדיק	

כזה	נפטר	ככה	צעיר.
“על	כן	אמר	ה’,	כי	תשא	את	ראש	בני	
שהסתלק	 תראה	 אם	 פירוש	 ישראל,	
ולא	 עת	 בלא	 ישראל	 בני	 של	 הראש	
יעלה	בכלח	כעלות	גדיש	בעתו,	הטעם	
רצה	 עקיבא	 רבי	 לפקודיהם”,	 הוא	
להבין	איך	גדול	הדור	יכול	לכפר	על	עם	
ישראל	בלא	שהוא	ימות,	ולכן	שאל	את	
רבי	נחוניא	בדרך	משל	:	למה	ה’	מבקש	

הכבש	 את	 האחד,	כלומר	 הכבש	 את	
רוצה	 ה’	 לזאת	 ובדומה	 ויפה,	 טוב	 הכי	
לכפרה	את	הצדיק	הכי	טוב	שיש	בדור.	
לעוזריו	 אמר	 נחוניא	 רבי	 ואז	
היא		 עקיבא	 רבי	 של	 הזאת	 שהשאלה	
אחד	 יום	 יהיה	 הוא	 וגם	 טובה,	 שאלה	
לא	 ה’	 איך	 לדעת	 ויצטרך	 הדור	 גדול	

יקח	אותו	כפרה.

ה’ יוותר לאדם הוותרן על כל 
העוונות שלו

אדם	צריך	לדעת	שאם	הזמין	לביתו	
והפועל		 מסוימת,	 עבודה	 לצורך	 פועל	
ואשתו	 טובה	 כך	 כל	 לא	 עבודה	 עשה	
מהשכר,	 קצת	 לו	 שיוריד	 עליו	 לוחצת	
וותרן,	 להיות	 שעליו	 לדעת	 צריך	 הוא	
ולא	זאת	בלבד	אלא	עוד	יוסיף	לו	טיפ,		
כי	זאת	מידת	הוותרנות,	שאדם	מוותר	

על	דבר	שהוא	צודק	בו.
ואם	אדם	עובד	אצל	בעל	הבית	ורוצה	
לקחת	חופש	שמגיע	לו,	אבל	הוא	רואה	
לו	 למצוא	 מצליח	 לא	 הבית	 שבעל	
חופש	 ולוקח	 מוותר	 הוא	 אז	 מחליף,	
ביום	אחר,	ולא	אומר	לבעל	הבית	שיש	

הסכמי	עבודה	וכו’.
וכשאדם	מוותר	על	מה	שהוא	צודק,	
כמו:	 העבירות	 כל	 על	 לו	 מוותר	 ה’	 אז	
קללות,	 אסורות,	 מראות	 הרע,	 לשון	

גזלות	וביטול	תורה.
עבודה	 במסכת	 שכתוב	 ולמרות	
זרה,	 עבודה	 על	 הקב”ה	 “שוויתר	 זרה:	
וויתר	 ולא	 עריות	 וגילוי	 דמים	 שפיכות	
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על	ביטול	תורה”,	וכן	כתוב	במסכת	בבא	
ותרן	הוא	 הקב”ה	 האומר	 “כל	 קמא:	
לא	 האדם	 כאשר	 זה	 כל	 חייו”,	 יותרו	
מי	 אבל	 לו,	 יוותר	 שה’	 ורוצה	 מוותר	
שמוותר	אז	בדין	ה’	מוותר	לו	כי	ה’	חייב	

להתנהג	כמו	האדם.
שלו		 שהכלה	 אדם	 יש	 אם	 ולכן	
תהיה	 שלהם	 שהחתונה	 מתעקשת	
ביל”ו	למרות	שהמשפחה	שלו	 בצומת	
מירושלים	ובנוסף	הוא	זה	שמממן	את	
החתונה,	והוא	מחליט	לוותר	לה	למרות	
שהצדק	אתו,	כי	הוא	מבין	שהכי	חשוב	
יעשה	לו	 שהכלה	תהיה	שמחה,	אז	ה’	

מחיקת	עוונות	ויזכה	לאריכות	ימים.

האדם צריך לראות תמיד את פני 
ה’ מחייכים לו חיוך רחב וגדול

על	 המהלך	 כל	 את	 מסביר	 רבינו	
אומר	 הזוהר	 נשא,	 בפרשת	 הזוהר	 פי	
שכאשר	הקב”ה	ברא	את	העולם,	הוא	
לכל	יום	ברא	לו	את	“פרצופא”,		כלומר	
פני	ה’,	שכל	מה	שיעבור	על	האדם,	הוא		
ה’,	 של	 הטוב	 את	 לראות	 יוכל	 תמיד	
יראה	 הוא	 המאכזבים	 בדברים	 ואפילו	

את	החיוך	של	ה’.
ה’	 “ָיֵאר	 כהנים:	 בברכת	 שכתוב	 כמו	
יראה	 מפרש:	 ורש”י	 ָּך”,	 ִויֻחנֶּ ֵאֶליָך	 ָניו	 פָּ

לך	פנים	שוחקות.
חזרה	 בדרך	 בהיותי	 אחד,	 ערב	
התקשרה	 בחולון,	 שמסרתי	 משיעור	
שבעלה	 לי	 וסיפרה	 אחת	 אישה	 אלי	
כלכליות,		 בעיות	 בגלל	 מהבית	 ברח	

והיא	בהריון	ועם	שני	ילדים,	ולא	מוכנה	
להביא	את	הילד	הזה	לעולם	אם	בעלה	

לא	נמצא	איתה.
את	 רואה	 לא	 את	 למה	 לה:	 אמרתי	
ילד	 הטוב	של	ה’,	שבמקום	שיוולד	לך	
תצטרכי	 שנה	 ועשרים	 גנטי	 פגם	 עם	
לראות	אותו	סובל	עם	כל	מיני	מחלות,	
אז	הקב”ה	עשה	לך	קושי	כזה	שתצטרכי	
תקבלי	 ואם	 לבד,	 הילד	 את	 ללדת	
הדין	 את	 לך	 ימתיק	 ה’	 אז	 בשמחה	
ותתפסי	שתי	ציפורים	במכה	אחת,	גם	
ילד	בריא	וגם	בעלך	יחזור	לבית.	זה	מה	
שכותב	הזוהר	הקדוש,	לכל	אחד	יש	את	
הפרצוף	והיכולת	לראות	את	הטוב	של	

ה’	שמחייך	אליו.
וכאשר	האדם	רוצה	להאמין	בזה,	אז	
באים	כל	מיני	נחשים	ועקרבים	לבלבל	
לו	 שקורה	 שמה	 לאדם	 ולהגיד	 אותו	
לאישה	 ולהגיד	 לו,	 טוב	 לא	 זה	 כעת	
יהיה	 אז	 התינוק	 את	 תפיל	 היא	 שאם	

לה	טוב	יותר.

אברהם זכה לאריכות ימים בגלל 
שהוא ובני ביתו היו וותרנים

אחד	 כל	 שלא	 כותב	 הקדוש	 הזוהר	
זוכה	לראות	את	הטוב	של	ה’,	אלא	יש	
ואת	 אנשים	שרואים	רק	מרירות,	כעס	

הנזק	שקרה.
מבלבלים	 ועקרבים	 נחשים	 “וכמה	
מחשבות	 מיני	 כל	 באים	 	– ּה”	 ְבתֵּ ַמֲחַשׁ
וגורמים	לאדם	 שמבלבלים	את	הראש	
והעצבות	 הצרה	 הבעיה,	 את	 לראות	
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ולא	לראות	את	הטובה	הגדולה	של	ה’	
שמחליף	צרה	גדולה	בצרה	קטנה.	

והרב	מסביר	את	הכתוב	שמי	שמוותר	
שיש	 לדעת	 ויש	 ימים:	 לאריכות	 זוכה	
הבדל	בין	אריכות	ימים	לאריכות	שנים,	
אריכות	שנים	זה	אדם	שחי	הרבה	זמן,	
אבל	מי	שזוכה	לאריכות	ימים,	אז	היום	
שאדם	 כמו	 זה	 ונעים,	 ארוך	 נהיה	 שלו	

נמצא	בנופש	בלי	לחץ	ובנעימות.
אברהם	 זכה	 הזאת	 ימים	 לאריכות	
א	 בָּ ָזֵקן	 “ְוַאְבָרָהם	 שכתוב:	 כמו	 אבינו,	
בימים	 כתוב	 	– כד’(	 )בראשית,	 ִמים”	 יָּ בַּ
ולא	בשנים,	כלומר	זכה	לראות	את	טוב	
ה’	וזה	בזכות	שבני	ביתו	היו	וותרנים,	מי	
שהיה	מתווכח	איתם,	מיד	היו	אומרים	

לו:	אתה	צודק	ואנחנו	מוותרים.
'להנחיל	 נאמר	 “שכן	 הרב	 וממשיך	
ה’	 ימלא	 כסותך	 נקרע	 יש',	 לאוהבי	
שהשאילה	 אישה	 ליבך”,	 משאלות	
לחברתה	שמלת	ערב	והיא	נקרעה,	לא	
פיצוי,	 תבקש	 לא	 ואפילו	 עליה	 תכעס	
ובזכות	זה	תזכה	כמו	שלמדנו	לאריכות	
ימים,	המוח	שלה	יתלבן	ויצאו	ממנו	כל	
הנחשים	והעקרבים	ותזכה	לראות	טוב	

ה’	תמיד.

הוותרנות היא יהלום יקר ששווה 
לאדם לעבוד בשבילו

“הוויתור	 כותב:	 יועץ”	 ה“פלא	 בעל	
ואבן	 השלום	 לעניין	 יהלום	 גזירת	 הוא	
טובה	לעניין	האהבה,	מה	טוב	הוותרנות	
הקטטה	 את	 מבריח	 אתו,	 אשר	 לכל	

והאיבה	ומתן	אדם	ירחיב	לו,	לא	תאונה	
עצמו	 את	 שמרגיל	 אדם	 	- רעה”	 אליו	
תמיד	לוותר,	לא	תגיע	אליו	שום	רעה.	

שייכנס	 כדי	 שלידך	 לנהג	 תוותר	
שעקף	 לאדם	 ותוותר	 ראשון,	 לצומת	

אותך	לתור	בקופת	חולים.
מידת	 באוהלו,	 יקרב	 לא	 “נגע	
מכל	 ותצילו	 בעליה	 תחייה	 הוותרנות	
יודע	 לא	 חלקה,	 טוב	 מה	 וצוקה,	 צרה	
-	אנשים	לא	אוחזים	מה	 אנוש	ערכה”	
מה	 על	 מוותר	 כשאדם	 הוותרנות,	 זה	
שהוא	צודק,	אז	הוא	מקבל	זכות	ומתנה	

ענקית	שאנוש	לא	יודע	ערכה.	

רבי אליהו לופיאן וויתר לא פחות 
ולא יותר על דירה בשביל השלום

מספר	 לופיאן	 אליהו	 רבי	 של	 הבן	
החליטו	 שלו	 ההורים	 אחת	 שפעם	
ממה	 יותר	 ונאה	 גדולה	 לדירה	 לעבור	

שהם	היו	חיים	בה.
כל	 למעבר,	 התאריך	 כשהגיע	
המטלטלים	 כל	 את	 ארזו	 המשפחה	
בדרך	 למשאית	 הכל	 והעמיסו	 שלהם	

לדירה	החדשה.
לדירה	פגש	את	אבי	איש	 “כשהגענו	
אחד	שאמר	לו:	דע	לך	שבתי	שעוזבת	
לה	 חיפשתי	 בשבילכם,	 הדירה	 את	
ולא	מצאתי	אלא	את	 העיר	 בכל	 דירה	
הדירה	הזאת”	-	האיש	הזה	אמר	לרבי	
אליהו	שהבת	שלו	שהתחתנה	רוצה	רק	
את	הדירה	הזאת	והנה	הקדמת	אותה.	
“מיד	התחלנו	לטעון	נגד	עזותו	של	אותו	
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אדם,	כי	אנחנו	משפחה	מרובת	נפשות	
הכל	 וסיכמנו	 נאה	 דירה	 לה	 שמצאה	

עם	בעל	הבית,	מה	לו	כעת	להלין.
ופנה	 מאומה	 דיבר	 לא	 אבי	 אבל	
את	 תפרק	 אל	 לו:	 ואמר	 העגלון	 אל	
לדירה	 חזרה	 אותנו	 והסיע	 המטענים,	
לארוז	 זה	 מה	 יודעים	 אתם	 	- הישנה”	
דירה	שלמה...	ועדיין	רבי	אליהו	לופיאן	

הבין	שיש	לו	זכות	לוותר.
אני	 וכי	 עצמו,	 את	 שואל	 אדם	 ואם	
אתן	שירמסו	אותי?	אז	הוא	צריך	להבין	
מהפלא	 אדירה	 הבטחה	 מקבל	 שהוא	
יועץ	שמידת	הוותרנות	תציל	את	בעליה	

מכל	צרה	ותמיד	תשמור	עליו.

העיקר שיהיה וויתור בבית ולא 
משנה אם זה מגיע מהאישה או 

מהבעל

כותב:	 שליט”א	 קנייבסקי	 חיים	 רבי	
את	 מכבדת	 שתהיה	 האישה	 על	 “ציוו	
בעלה,	ויהיה	עליה	מורא	ממנו,	ותעשה	
כמו	 בעיניה	 ויהיה	 פיו,	 על	 מעשיה	 כל	
שר	או	מלך”,	הרמב”ם	כותב	שהאישה	
צריכה	לעשות	כל	דבר	לפי	רצון	בעלה.	
לבעלה,	 מוותרת	 אינה	 האישה	 “ואם	
ציוו	 חכמים	 	- לה”	 לוותר	 לבעלה	 ראוי	
לפי	 הכל	 ותעשה	 תוותר	 שהיא	 עליה	
רצון	בעלה,	אבל	אם	היא	לא	עושה	את	
הציווי	הזה	אז	המצווה	עוברת	לבעלה	

שצריך	לוותר	לה.
יזכה	 הוא	 לה,	 שיוותר	 זה	 ובזכות	
לראות	את	הטוב	של	“פרצופא”	כלומר	

הטוב	של	פני	ה’,	איך	הוא	מנהיג	כל	יום	
את	העולם	בטובו.

צריך לעשות כל וויתור כדי לא 
להגיע למחלוקות וריבים

רבי	נתן	כותב:	“כי	המחלוקת	עוקרת	
מכל	 יותר	 עולמות	 משתי	 האדם	 את	
כי	 פרנסה,	 בשביל	 ואפילו	 התאוות	
מאה	 דוחה	 אחת	 מחלוקת	 אדרבא	
פרנסות”,	אדם	שנכנס	לוויכוח	או	חיכוך	
פרנסות	 מאה	 בזה	 מפסיד	 מישהו	 עם	
הריב	 ובגלל	 אליו	 להגיע	 צריכות	 שהיו	

יברחו	ממנו.
נוגע	 אדם	 שאין	 להאמין	 צריך	 “כי	
במה	שמוכן	לחבירו”,	אם	זה	היה	שלך	
אז	הוא	היה	רץ	כדי	להביא	לך	את	זה.	

“וזה	מרומז	במשנה:	‘זה	בא	בחביתו	
זה	 של	 כדו	 נשברה	 בקורתו,	 בא	 וזה	
שהולך	 אדם	 	- פטור’’	 זה	 של	 בקורתו	
ומולו	מגיע	אדם	עם	 ברחוב	עם	חבית	
מכה	 נתנה	 והקורה	 ארוכות,	 קורות	
לחבית	ושברה	אותו,	אז	נפסק	להלכה	
שאותו	אדם	שהזיק	יהיה	פטור	מלשלם.
ברשות	 הקורה	 שהילוך	 פי	 על	 “אף	
על	 אף	 החבית,	 בעל	 רצון	 נגד	 הרבים	
את	 לשמר	 צריך	 החבית	 בעל	 כן	 פי	
עצמו,	ואין	לו	על	מה	להתרעם	על	בעל	
הקורה,	כי	לזה	רשות	להלך	ולזה	רשות	
הדברים	 כל	 להבין	 יכולים	 מזה	 להלך,	
ואפילו	 חבירו	 נגד	 לילך	 ולא	 שבעולם,	
לברוח	 וטוב	 בדין,	 נתחייב	 חבירו	 אם	

מהדין	ומהדיין”.



 

ט

משפט	 רוצה	 לא	 להגיד:	 צריך	 אדם	
לחבירו	 “ויוותר	 תורה.	 דין	 רוצה	 ולא	
וטוב	 ומחלוקת,	 לדין	 יבואו	 שלא	 כדי	
מלבוא	 הפסד,	 או	 רווח	 מניעת	 לסבול	
בכפל	 יותר	 הרבה	 שיפסידו	 למחלוקת	
בן	 נחוניא	 רבי	 אמר	 זה	 על	 	- כפליים”	
כי	 ימים	 הארכתי	 עקיבא,	 לרבי	 הקנה	
ידי	 על	 וזה	 ה’,	 של	 הטוב	 את	 ראיתי	
איפה	 שיכולתי,	 מה	 כל	 על	 שוויתרתי	
אז	 הרע	 יצר	 את	 לנצח	 שהצלחתי	
וויתרתי,	אם	זה	בכסף,	כבוד	או	תפקיד.

מי שמוותר תמיד הזכויות שלו יהיו 
יותר מהעוונות שלו

“קיבלתי	 כותב:	 מטולצ’ין	 נחמן	 רבי	
הכל,	 על	 לוותר	 שכדאי	 נחמן	 מרבי	
שיודע	 אף	 אדם	 בן	 לרדוף	 לא	 והעיקר	
את	 יבקש	 האלוקים	 כי	 עמו,	 שהצדק	

ה’	 כי	 רודף	רשע,	 ואפילו	צדיק	 הנרדף	
יבקש	את	הרשע”	-	כדאי	לוותר	על	כל	
סכום	שבעולם	כדי	לא	להיגרר	לתביעה	

מול	חברו.
ורבינו	הקדוש	כותב	ב”ספר	המידות”	
“מי	 בדעת:	 נתפס	 ולא	 מדהים	 דבר	
שהוא	וותרן,	אין	עוונותיו	יכולים	להכריע	
זכויותיו”	-	חוץ	מכל	המעלות	של	הוותרן	
ימים	 לאריכות	 שזוכה	 קודם,	 שהזכרנו	
הנחשים	 וכל	 ה’	 טוב	 לראות	את	 וזוכה	
לו	 יוצאים	 הבלבולים	 שהם	 והעקרבים	
שהוא	 שמי	 מוסיף	 נחמן	 רבי	 מהראש,	
יהיה	 לא	 הוותרנות	 מידת	 על	 עובד	
אצלו	מצב	בחיים	שיהיו	לו	יותר	עוונות	

מזכויות.
ולעבוד	על	 כמה	כדאי	לנו	להתאמץ	

מידת	הוותרנות!!	ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

באמצעות הריקוד וקבלת רצון ה' בשמחה, נעלמות כל הבעיות

סיפרה	בחורה	אחת:	שדכנית	מכובדת	אחת	שידכה	לי	בחור	נחמד	מאוד,	יצאנו	כמה	פעמים	ונראה	
שהקשר	ממש	זורם	לכיוון	החתונה.	והנה	לפני	כמה	ימים	מתקשרת	השדכנית	ואומרת	שהבחור	החליט	

שהוא	מנתק	את	הקשר	בלי	לתת	סיבה	מוצדקת	למעשיו.
ברגע	הראשון	קיבלתי	את	ההחלטה	שלו	בעצב,	ואז	נזכרתי	בשיעורי	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	
שליט”א,	שצריך	לקבל	את	גזירת	ה’	בשמחה,	ולדעת	שזה	הכי	טוב	בשבילי.	ואז	נכנסתי	לחדר,	שמתי	
מוזיקה	והתחלתי	לרקוד	במשך	שעה	שלימה	כדי	להוכיח	שאני	מקבלת	את	רצון	ה’	בשמחה	ובטוב	

לבב.	
ממש	מיד	כשסיימתי	לרקוד,	מתקשרת	השדכנית	פעם	שניה	ומודיעה	לי	שהבחור	התחרט	ורוצה	

מאוד	שנמשיך	את	הקשר.
רציתי	שתלמדו	מהסיפור	הזה	איך	באמצעות	השמחה	והריקודים	מסירים	את	כל	הדינים,	ובקבלת	

רצון	ה’	נעלמות	כל	הבעיות.
וכמה	תודה	לכבוד	הרב	שמלמד	אותנו	את	מעלת	האמונה	והשמחה	ברצון	ה’!!!
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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 
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להזמנות
ירון

052-9695044


