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גליון מס' כ"ג – ערש"ק פר' בהעלותך התשע"ט  -תוכן העניינים
עושה שלום ובורא את הכל – החי בשלום מתברך רוחנית וגשמית
השבתי חיה רעה מן הארץ – מעלת השלום המבטלת את המקטרגים
המוכן לסבול בשביל השלום ולרדוף אחריו ,הקב"ה מורישו חיי העולם הזה והבא
הנמצא במחלוקת – מטריח גופו ומצערו .הנמצא בשלום – חייו חיים ערבים
לראות בחוש את רצון ה' בכל מקרה בעולם
ונתתי שלום בארץ – החי בשלום גם שינתו ערבה לו וחי בלי חרדות
כתר יתנו לך – השותק בשעת מריבה כביכול שם כתר בראשו של הקב"ה
האדם החי בשלום ,גם גופו חי בשלום מן הפגעים וחולאים
ה' אמר לו קלל – מעלת השתיקה לכפרת עוונות
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] 'בשמחת בניך ובנותיך' – במקום חלילה לקלל עליך לברך
ב] אדם לא חייב לקנות רכב עם "שסי" ,אבל חובה עליו לעשות הכל שלא לריב
ג] יש שעות רעות הבאות העולם – והשותק ולא מתקוטט ניצל מהן
ד] תודה לה' גם אם לא החזירו לך חובות כבדים
ה] דם או מים?
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לפרטים והפצה וכן להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
ירון עיני הי"ו 052-9695044
להפצת או קבלת העלון באזורים נוספים ברחבי הארץ
חיפה והקריות
אחיעזר
אלעד
בית שאן
אשדוד
מודיעין-קרית ספר
ביתר
פתח תקווה
חדרה

קרית מלאכי
אשקלון ורווחה
קרית גת
גן יבנה
נתיבות
ראשון לציון
נתניה
חולון

054-2399998
מרדכי אוחיון
054-9739732
אור יוסף
054-2133280
רפאל
055-9191732
חגי
054-5569267
ציון כהן
054-9139138
חיים חוגי
050-4190062
מאיר פרץ
יוסף ניסים צברי 052-7144159
058-3297724

052-6494317
ניסים
050-4304342
אודי מישאל
052-3431711
נתנאל יוסף
052-2750784
יוסי מזרחי
גרשון מלכיאל 052-7696890
054-7453096
אלמוג
שמרון רוזנצוייג 054-4320790
054-5912934
אורן

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ  1₪בלבד
אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א ,לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכוי
הרבים ,ולשמח את השם יתברך .לפרטים ירון – 052-9695044
א
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ואפילו לדבר מצוה ,וזה שאמר הכתוב ונתתי
שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד ,רצה לומר
שלא תפחדו מאיזה מקרה רע אם יש שלום,
כי השבתי חיה רעה מן הארץ ,מרמז על
הקליפות שיתבטלו מן הארץ ולא תפחדו
כלל מאיזה מקרה בלתי טהור ,ואף לא
תצטרכו לקרוא קריאת שמע על המיטה ,וזה
שאמר וחרב לא תעבור בארצכם ,רצה לומר
שקריאת שמע נקרא חרב פיפיות שאף בלי
קריאת שמע לא יוכלו לידבק בכם פיפיות ,כי
יתבטלו מגודל השלום שיהיה לכם" .צריך
להבין את חומרת המחלוקת ומן הצד השני
כמה גדול השלום ,שאפילו עובד עבודה זרה
אך חי בשלום עדיף מבעל מחלוקת כמו
שאומרים רבותינו (מדרש רבה נח ,ל"ח
ועוד) 'גָדוֹל הַ ָשלוֹם ֶשאֲ פִּ יּלּו י ְִּש ָראֵ ל עוֹבְ ִּדים
עֲ בו ַֹדת ּכ ֹוכָבִּ ים וְ ָשלוֹם בֵ ינֵיהֶ ם ..הַ נַח ל ֹו' ,לכן
אם יהודי ח"ו יש לו איזה קפידה בלב על
חברו בבית כנסת ,ובגלל זה הוא נמנע מלומר
לו 'בוקר טוב אדוני' ,מה שווה התפילה
שהוא מתפלל?
אדם שיש לו שלום לא צריך לפחד מכלום,
שום דבר רע לא יקרה לו ,לא מחבלים יזיקו
לו ולא טילים .לדוגמא אם מגיע אדם ומעיר
לך 'למה עשית כך?' ,ואתה מקבל באמונה
שזה רצון ה' יתברך וחי איתו בשלום ,בזכות
זה לא יקרה לך שום נזק ,לעיתים יהודי
מקפיד אפילו על הרב שלו' ,למה הזמנתי
אותו לבר מצוה והוא לא בא' ,אז מה? מה
כבר קרה? אז הרב לא הגיע לבר מצוה ,או
שהרב לא הגיע לברית ,כמה היצר הרע מביא
לאדם מחשבות להבעיר בליבו את אש
המחלוקת ,וכך האדם חושב לעצמו מחשבות
כגון 'רק כשאני מזמין אותו להיות סנדק הוא
מגיע לשמחות שלי' .אך העבודה שלנו היא
לבער את המחשבות האלה מהראש ,לחיות
בשלום עם כולם ,אל תפגע מהרב שלך ולא
מאף בריה אחרת ,אלא תחיה עם כולם
בשלום.

עושה שלום ובורא את הכל –
החי בשלום מתברך רוחנית וגשמית
כתוב בפסוק (ויקרא כ"ו ו) 'וְ נ ַָת ִּתי ָשלוֹם
ּושכַבְ ֶתם וְ אֵ ין מַ חֲ ִּריד וְ ִּה ְשבַ ִּתי חַ יָה
ָארץ ְ
בָ ֶ
ַארצְ ֶכם',
ָארץ וְ חֶ ֶרב ֹלא ַתעֲ בֹ ר בְ ְ
ָרעָ ה ִּמן הָ ֶ
רש"י הקדוש עה"פ כותב ללמדך ש'-אם אין
שלום אין כלום ..מכאן שהשלום שקול כנגד
הכל ,וכן הוא אומר עושה שלום ובורא את
הכל' ,השלום שקול כנגד הכל! יכול להיות
אדם שיש לו רוחניות רבה בעולם הזה ,יש
לו לימוד גמרא ,לימוד הלכה ,תפילה בנץ
החמה ,תיקון חצות ,נותן צדקות ,מחזיק
תלמידי חכמים ,אבל הוא רב עם אחותו
ומקפיד עליה ,נמצא אם כן שכל הרוחניות
לא שווה כלום ,כי אם אין שלום אין כלום.
יהודי צריך להפנים שאם ח"ו הוא מגיע
למצב שהוא רב עם אשתו ואף אם נפגע
ממנה והיא האשמה ,אבל אם הוא לא מדבר
איתה בשל כך או מקפיד עליה ,כל הרוחניות,
כל לימוד התורה והמצוות שיש לו ושהוא
יעשה מאותו רגע עד שישלים עם אשתו לא
שווה כלום[ .מו"ר שליט"א אמר באחד
משיחותיו שיום אחד ניגש אליו אחד
האברכים וסיפר לו שהוא רב עם אשתו,
והרב ענה לו :מה אתה עושה בכולל?! כל
עוד ואתה במחלוקת עם אשתך כל התורה
לא שווה כלום ,תחזור לרצות את אשתך
ואחר כך תלמד תורה] ,אני לא אומר זאת
מדעתי ,אלא זה רש"י מפורש ,כל אחד יראה
את זה בעיניו ,שרש"י הקדוש פוסק שאם אין
שלום כל הרוחניות לא שווה כלום ,שהשלום
שקול כנגד הכל.

השבתי חיה רעה מן הארץ – מעלת השלום
המבטלת את המקטרגים
כותב על כך רבי אפרים מסדילקוב [נכד
הבעש"ט הקדוש]" :הכל יודעים שהמחלוקת
היא מידה גרועה מאוד ,ואין קשה כמחלוקת
ב
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השלום .יהודי ככלל ,אסור שיהיה אצלו
מריבות ,לא בתי משפט ,לא קטטות ,לא
איומים ,ומי שמרויח מהשלום זה רק אותו
אדם בעצמו .צריך להבין שאדם שחי בשלום
עם כולם לא עושה טובה להקב"ה ,אלא הוא
היחיד המרויח מכל העסק הזה ,כי שום רע
לא יאונה לו ורק טוב וחסד ירדפו אחריו כל
ימי חייו בזכות השלום.
ועוד כותב הפלא יועץ" :ומי שהוא מקדים
שלום לכל אדם הקב"ה מורישו חיי עולם
הזה ועולם הבא" ,ומה הכוונה להקדים
שלום? שהאדם לא מחפש שיבואו אליו
לבקש סליחה ,אלא הוא מקדים ומבקש
סליחה ועושה כל מה שיוכל כדי להביא
שלום לו ולכל הסובבים אותו ,ואז מבטיח
הפלא יועץ שהקב"ה ידאג לו ל-ה-כ-ל גם
בעולם הזה וגם בעולם הבא ,אם רק נחדיר
לראש את המשפט של רש"י הקדוש 'אם אין
שלום אין כלום' ,אז נבין שגם אם יש לנו
גמרות בראש ,ואנחנו יודעים בבא קמא,
בבא מציעא ,ונשים ונזיקין ,ואפילו אם יאמר
האדם 'כתבתי ספר על מסכת גיטין' ,אבל אם
אין לו שלום אין לו כלום ,כל זה לא שווה
כלום ,השם יתברך רוצה מאיתנו רק דבר
אחד ,שלום וכמו שכתוב 'ה' עוז לעמו יתן ה'
יברך את עמו בשלום'.

שווה לסבול הכל בחיים בשביל השלום ,רבו
איתך ,צעקו על הבן שלך ,אשתך בכתה ,על
כדאי לסבול הכל בשביל לחיות בשלום עם
כולם ,וכותב רבינו הפלא יועץ" :ולפי גודל
מעלת השלום וגדלות רווח המחזיק בו ,ראוי
לרדוף אחריו ולסבול כל מין סבל בעולם,
ויסבול כל מין משא כי יקל בעת משקל,
ויחשוב גודל שכר השלום כנגד הפסדו",
לעיתים מירושה נעשה במשפחה מחלוקת
גדולה ,פתאום אחת האחיות גם רוצה לקבל
חלק בירושה ואז בגינה הולכים לבית משפט,
ובאותו זמן יש בר מצוה לבנה של אותה
האחות ,על האדם להתגבר ולא לומר 'איני
הולך לבר מצוה שלהם ,היא מפלגת את
המשפחה ועושה מחלוקות' ,אלא ילך וישמח
אותה ,יחיה עמה בשלום ,ולהיפך ירקוד יותר
מאשר בכל אירוע אחר ,כי שווה לסבול הכל
בשביל השלום ,כי אם אדם מבין מה הוא
מרויח מהשלום הוא לעולם לא יעשה
מחלוקת עם אף אדם בעולם ,ועל זה אמר
הקב"ה ישתבח שמו לעם ישראל (דרך ארץ
זוטא פרק השלום) 'אתם גרמתם להחריב
את ביתי ולהגלות את בניי ,היו שואלים
בשלומה ואני מוחל לכם ...שאלו שלום
ירושלים' ,תבקשו את השלום והקב"ה מוחל,
לכל אחד מאיתנו ב"ה יש בית ,מרפסת
וסוכה ,לא חסר כלום ב"ה ,אבל להקב"ה אין
בית ,ומי החריב את הבית? המריבות שלנו,
והשם יתברך אומר :אני מוכן למחול על הכל
רק שאלו שלום ירושלים ,תבקש את השלום,
תשאפו לחיות בשלום ,כל אחד יאמר לעצמו
'אני רוצה לחיות בשלום עם החתן שלי ,עם
גיסי ,'..וכן על זה הדרך ,וכשהשם יתברך
יראה שהאדם רוצה הוא יזכה אותו להוציא
את זה מהכח אל הפועל ,אפילו חמה הרואה
את כלתה שלא מתנהגת לבן שלה בכבוד ,לא
לריב איתה ,כדאי לוותר על הכל בשביל

הנמצא במחלוקת – מטריח גופו ומצערו.
הנמצא בשלום – חייו חיים ערבים
כותב רבי אליהו האיתמרי זיע"א [שבט מוסר
ל"ז]" :ותדע כמה קשה המחלוקת לפני
הקב"ה ,דבמעשה העגל שהיו בשלום לא
נפסק המן [ואפילו] עד שהקריבו ממנו לפני
העגל ,ובמחלקתו של קרח לא ירד [מן]
באותו יום ..ראה שהמחלוקת מטריח גופו
של אדם מכאיבו ומצערו ,וכיון שכועס
נכבדים עליו איבריו ועז פניו ישונה וחולאים
באים עליו ,כנודע דלמפורסמות אינן צריכות
ראיה ..והעומד בשלום דיבורו בנחת ,מעשיו
בהשקט ,שמח וטוב לב ,פניו מאירות ,קל
ג
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המרוצה ישן בבטחה ,חייו חיים ערבים
ומתוקים" ,לכן אדם שחי בשלום ,מקבל את
הכל באמונה שהכל זה מהשם יתברך ,כמו
שאמרו רבותינו (מדרש רבה ויקרא ה ,ד)
'לטובתי נשברה רגל פרתי' ,שגם אם קיבלתי
נזק ,קיבלתי פגיעה מאיזה מישהו זה ודאי
לטובתי ,ממילא האדם שחי באמונה שאף
אחד לא מזיק לו וגם לא יכול להזיק לו ,אלא
הכל מהקב"ה אזי חייו חיים טובים וערבים
נוחים ושמחים.
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תורה דכתיב וכל העם רואים את הקולות",
הגננת צעקה על הילדה ,עלינו להבין שזאת
לא הגננת ,אלא ה' שאמר לגננת שתצעק על
הילדה ,ולמה? כי הילדה צריכה לסבול את
העוון של ההורים אז הקב"ה לא רצה להביא
לה ח"ו איזה חיידק אלים ,במקום זה עשה
שהגננת תצעק עליה ,וכי האדם יכול לבוא
בטענות על הגננת? ומה קיבלנו במתן
תורה? 'אנוכי ה' אלוקיך' שאדם רואה שהכל
זה אני ה' אלוקיכם ,השם יתברך לא דיבר
איתנו במתן תורה לא הלכות נידה ולא
סוגיות בגמרא ,אלא בדיבור אחד פתח את
עשרת הדיברות והוא 'אנוכי ה' אלוקיך' ,כדי
שנבין שכל מה שנעשה איתנו הכל מגזירתו
יתברך ומרצונו ישתבח שמו ,והאמונה הזאת
מביאה את האדם לשלום ,כי כאשר אדם
מבין באמת שכל מה שקורה סביבו הכל
מאיתו יתברך אזי הוא חי עם כולם בשלום,
כי גם כשמזדמן לו איזה נסיון לריב עם
המוכר במכולת שלא מתנהג אליו יפה או
שהוא לא נותן לו לקנות בהקפה ,הוא לא
מתווכח איתו כי הוא חי באמונה ומבין שזה
רצון ה' ולא קשור למוכר ,וזה מה שכתוב 'כל
נתיבותיה שלום' כלומר שכל נתיבות התורה
צריכים להביא אותנו לדבר אחד שהוא
'שלום' ,וכ"כ למה? כי השלום הוא הביטוי
החזק ביותר לאמונה שהכל ממנו יתברך.

לראות בחוש את רצון ה' בכל מקרה בעולם
רבי חיים מוולוז'ין אומר עה"פ במתן תורה
"וכל העם רואים את הקולות" ,שכל ישראל
ראו במעמד זה בחוש איך כל הקורה והנהיה
בעולם זה קול ה' יתברך בעולם ,וגם אם ראו
מישהו נותן לחברו מכה ,לא אמרו אדם זה
נתן לרעהו מכה ,אלא זה ה' יתברך ששלח
את פלוני לתת לאלמוני אותה מכה ,זהו זה,
ה-כ-ל ה' בלי יוצא מן הכלל ,כמו שכתוב
(ישעיה מ ,ה') 'וְ ָראּו כָל־בָ ָשר י ְַח ָדו ּכִּ י פִּ י ה'
ִּדבֵ ר' ,ראו הכל שה' יתברך הוא המדבר
מגרונם של כל בריות העולם.
אם אדם היה רואה בחוש שה' אומר לאחר
לך תחסום לפלוני את הרכב ,מה יעשה?
האם יריב איתו? ודאי שלא מכיוון שהוא
מבין שהקב"ה ישתבח שמו רצה ועשה את
זה ,ראו שמישהו קילל אדם אחר ,זה ה'
יתברך אמר לו לקלל ,וכמו שאנו אומרים
בקבלת שבת 'קול ה' בכח' ,כל הכוחות זה
מקולו של ה' יתברך .אם האשה לפתע לא
שומעת לאדם ,האם הוא מבין שה' יתברך
אמר לה לא לשמוע לו? הכל זה ה' ,ה' יתברך
אומר לכל מה לעשות וכך מנהל את כולם.
וזה לשון רבי חיים מוולוז'ין [נפש החיים,
שער ג ,פרק י"א]" :היינו שיזדכך השגתנו עד
שנזכה להשיג ולראות גם בעין הבשר ענין
התפשטות דבורו יתברך בכל דבר בעולם.
כמו שכבר היתה ההשגה מעין זה בעת מתן

ונתתי שלום בארץ – החי בשלום גם שנתו
ערבה לו וחי ללא חרדות
לכן כותב רבינו החתם סופר שכל מי שרב
עם אנשים חולם חלומות רעים בלילה,
שאדם ידע שאם הוא חלם חלום רע בלילה
זה בא לרמוז לו משמים שהוא רב ומתקוטט
עם אנשים ,כי מי שהוא חי בשלום אין לו
חלומות רעים וכמו שכתוב 'ונתתי שלום
בארץ ושכבתם ואין מחריד' .אדם שחי
בשלום ישן בלילה בלי שום חרדות ובלי שום
דאגות ,ועוד כותב רבי אליהו האיתמרי
(שבט מוסר ל"ז) ' :אותיות השלום הם ארבע
ד
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[ש' ל' ו' ם') לומר שגורם השלום קיום
בדעתו של אדם להשכיל במושכלות בשם
הוי"ה' ,מי שחי בשלום מיד רואה את ה'
יתברך בכל מצב ,גם אם ה' מסתתר לו האדם
החי בשלום מוצא אותו מיד.

מפריד ממנו את השי"ת ,אבל אם הוא מאמין
שאף אחד לא רב איתו ואין מישהו ששונא
אותו בעולם כיוון שהכל זה מציאותו של ה'
יתברך בעולם ,ממילא הוא לא יריב עם אף
אחד בעולם.

כתר יתנו לך – השותק בשעת מריבה
כביכול שם כתר בראשו של הקב"ה

האדם החי בשלום ,גם גופו חי בשלום מן
הפגעים וחולאים

תראו כמה קדושים היו חכמי ארם צובא,
כמה מוסר יש בשירת הבקשות ,וכך כתבו
שכתר יתנו לאל המסתתר[ ,מו"ר מתחיל
להשיר אֵ ל ִּמ ְס ַתתֵ ר בְ ַשפְ ִּריר חֶ בְ יוֹן ,הַ ֵשכֶל
הַ נ ְֶעלָם ִּמּכָל ַר ְעיוֹןִּ ,עּלַת הָ עִּ ּלוֹת מֻ כְ ָתר בְ כ ֶֶתר
עֶ לְ יוֹןּ ,כ ֶֶתר י ְִּתנּו לְ ָך ה'] .ורבינו נחמן מברסלב
זיע"א כותב איך האדם נותן כתר להקב"ה?
על ידי שמבזים אותו והוא שותק כי הוא
מבין שהכל זה מהקב"ה ,וכך בכל מיני
דוגמאות הבאות על האדם ,שמבזים אותו
והוא שותק למשך כל היום ,לדוגמא :אשתו
ביזתה אותו ליד הילדים ,או הגבאי אמר
'מתי תתחיל לתרום לנו לבית כנסת ,רק
אתה לא תורם' ,המנהל בעבודה אומר
לאדם 'אתה פרזיט' ,ואותו אדם שותק,
באותו רגע של השתיקה שמת להשם יתברך
'כתר' על ראשו ,מי ישמע דברים אלו ולא
יעמוד בשעת נסיון ,שהוא יודע שיש לו
יכולת בעולם הזה לתת כתר להקב"ה ישתבח
שמו לעד ,וכמו שאנו אומרים בהמשך שירת
אל מסתתר 'מַ פְ ִּריד אַ ּלּוף ֹלא ִּי ְראֶ ה ְמאוֹרוֹת',
ומה זה מפריד אלוף? כמו שכתוב (משלי ט"ז,
כ"ח) 'נִּ ְרגָן מַ פְ ִּריד אַ ּלּוף' ,אדם שהוא נרגן
ומתרגז ומתבכיין על כל הקורה איתו בחייו,
ולא מקבל כל מה שקורה איתו בהבנה שכך
גזרה חכמתו יתברך עליו לטובתו ,בזה הוא
כביכול מפריד ממנו את אלופו של עולם וח"ו
מתנתק מהשם יתברך ,אדם כזה לא רואה
מאורות ,לא רואה את האור של ה' כמה הוא
טוב ,לא זוכה לשמחה אמיתית בחיים ,אדם
שעשו איתו מחלוקת והוא אומר 'כולם
שונאים אותי ומציקים לי' ומתבכיין הוא

עוד כותב רבי אליהו האיתמרי (שם) "שגורם
השלום קיום בדעתו של אדם להשכיל
במושכלות בשם הוי"ה שהם ארבע אותיות
וקיום ארבע היסודות אש ומים ורוח ועפר
שלא יפול בהם הפירוד [בגופו של האדם
המורכב מארבע יסודות אלו] ,וגורם שלא
נאמר עליו ועל ארבע לא אשיבנו ,כי מי
שהוא מודבק בשלום שהן ארבע אותיות
מעביר על מידותיו מפני השלום ,וכל
המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל
פשעיו ,ונמצא שלעולם אין בידו עוון",
רבותי! יש כאן הבטחה מרבי אליהו
האיתמרי זיע"א שאדם שמשכיל ומבין שהכל
מהשם יתברך וממילא חי בשלום עם כל
הסובבים אותו ומשכין שלום ,לעולם לא
יפול בגופו הפירוד והיינו שלעולם לא יהיה
חולי לאדם הזה ,הגוף שלו יהיה תמיד בריא
וקיים מבלי שום חולי ומחלה לכל ימי חייו
[מו"ר שליט"א אומר :בכדי שנבין מה זאת
הבטחה של רבי אליהו האיתמרי ,נביא
מדבריו של בנו שכותב ,שכל שבת היה הרב
מוציא את כל היהודים בשבי מאיזמיר ,שהיו
המלכות תופסים יהודים ושמים אותו בכלא,
והוא הרב היה שם ערבות כל ערב שבת
ומוציא אותם ,חלק מהם היו בורחים והוא
היה משלם את הכסף תמורתם ,ושבת אחת
לא היה אסיר יהודי להוציא אותו ,וכשהוא
הלך לכלא ראה שיש שם יהודי והיה זה
אליהו הנביא שכל השבת היה איתו ,רק בכדי
שרבי אליהו האיתמרי לא יצטער על שלא
הצליח להוציא אסיר בשבת ,ובמוצ"ש נתן
לו אליהו הנביא כסף על כל מה שלקחו ממנו
ה
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המלכות] ,וכל זה מכח השלום ,כשאדם חי
בשלום כל ארבע היסודות מהם עשוי גופו
נחים ושקטים ולא רבים האחד עם השני ,על
ידי שאדם חי את מה שכתוב 'וראו כל בשר
יחדיו כי פי ה' דיבר' ,הוא חי בשלום עם
כולם ,הוא מבין שאף אחד לא פוגע בו ולא
מעיר לו ,אלא הקב"ה הוא שמדבר מגרונם,
לכן יהודי צריך תמיד לחיות בשלום ואפילו
על הצרה הגדולה ביותר בעולם להאמין
בהשם ולחיות בשלום.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

הזה שכתב כך'? זה הבא"ח הקדוש ,מלאך
קודש קודשים ,ללמדנו שיש יותר מההלכה,
כלומר להתעלות על ההלכה ולא לעשות
מריבה ומחלוקת על אף דבר בעולם ח"ו.
נצייר לעצמנו שעובד של אדם מבקש ממנו
בקשות ,רוצה תוספת במשכורת ,על האדם
לומר לו בצורה יפה ומכובדת' ,אתה עובד
טוב ,אכן מגיע לך יותר במשכורת ,אבל אני
לא יכול ,אין באפשרותי' ,אבל ח"ו שלא
לוותר על השלום ,ולא לענות לו 'מי אתה
בכלל ,ואיך אתה מעז לבקש' ,וכך כותב רבינו
הרמב"ן (ספר האמונה והביטחון לרמב"ן,
פרק א) "שכון ארץ ורעה אמונה ..שמא
תאמר בשעה שאתעסק במלאכתי הריני בטל
מתורה ועוסק בדבר הרשות? על כן אמר
'ורעה אמונה' ,כלומר התחזק והשמר שיהיו
כל מעשיך באמונה ותמצא שלא תהיה בטל
מן הטוב אפילו שעה אחת" .תחיה באמונה,
יהודי צריך ללכת לעבודה עם אמונה ,ומה זה
אמונה? להבין שהכל זה מאת הקב"ה' ,ורעה
אמונה' מלשון רעות ,שהאמונה תהיה החבר
הכי טוב שלך ,כמו שכתוב 'צדיק באמונתו
יחיה' ,ובשביל הקב"ה אם האדם חי באמונה
זה כביכול שאותו אדם כל הזמן עוסק בתורה
ובמצוות ,אך איך תתבטא אותה האמונה?
על ידי השלום ,אם האדם מאמין שהכל מיד
ה' יתברך ואין מישהו בעולם שיכול להזיק
לו ,אזי הוא יכול לזכות לשלום.
השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו,
שיברך אותנו בשלום ובאמונה שלמה לומר
שהכל לטובה ותמיד ליתן לו יתברך תודה
אמכי"ר.

ה' אמר לו קלל –
מעלת השתיקה לכפרת עוונות
ישנה אשה אחת שאמרה לי 'הבן שלי בגיל
 25סיים את השירות בצבא ,וכל היום הוא
מקלל אותי בבית ,מה עלי לעשות? האם
אבקש צו הרחקה?' ,אמרתי לה שיש משפט
שדוד המלך אמר בעת שקיללו אותו 'ה' אמר
לו קלל' ,אם כן לא הבן שלך ,אלא זה השם
יתברך הוא שגזר עליו ,כי השם לא רוצה
שבעלך יקלל אותך משום שהיית מקבלת
מזה דיכאון ,אז הוא החליט שהבן שלך יעשה
את זה ,ועליך רק לברך אותו מפני שהוא
מונע ממך צרות' ,המה יקללו ואתה תברך',
הוא יקלל אותך ואת רק תברכי אותו ,אבל
אם ח"ו תשיגי צו הרחקה ,לא יהיה לך אותו
מגן שישמור עלייך.
השולחן ערוך בהלכות גיטין כותב [אבן
העזר] ,שאדם שמכה את אשתו כופין אותו
לגרש והרמב"ם כותב שקוצצין את ידו,
הבא"ח אמר על כך לאשה אחת שהיכו אותה
'נכון שזה כתוב בהלכה ,אבל אני מייעץ לך
שתשתקי' ,כשקראתי את זה בבית כנסת,
היתה עובדת סוציאלית ששאלה 'מי זה הרב
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משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] 'בשמחת בניך ובנותיך' – במקום חלילה לקלל עליך לברך
יהודי אחד איש מזגנים אמר לי :היה איזה אחד שהתקינו לו מזגן בבית ומי שהתקין לו את
המזגן במקור עשה עבודה הפוכה ,והרס את כל הצינורות ,ואח"כ קראו לי לתקן את הנזק,
שש שעות עבדתי לתקן את הנזק במזגן ,וזה עולה  800ש"ח עבודה והוא נתן לי רק  200ש"ח
ונעלם ואפילו לא עונה לטלפון ,אמרתי לו :כשתראה את היהודי הזה באיזו חתונה ,אל תאמר
לו 'יא גנב ..יא נוכל' ,אלא 'בשמחת בניך ובנותיך' .תברך אותו ועל ידי שתחיה איתו בשלום
שום נזק בעולם לא יכול לפגוע בך ,ואפילו אם יהיה פיגוע ל"ע בך זה לא יפגע.

ב] אדם לא חייב לקנות רכב עם "שסי" ,אבל חובה עליו לעשות הכל שלא לריב
יהודי אחד סיפר לי :רציתי לקנות רכב מאדם אחד בנתניה ,אמרתי לו שאני בא במיוחד
מירושלים ,אמר לי :בוא .שאלתי :אם יש "שסי" אתה מוריד במחיר ,אמר לי :אין בעיה אני
מוריד לך במחיר .נסעתי לנתניה בדקתי וראיתי שיש "שסי" והוא לא הסכים להוריד במחיר.
ועתה הוא שואל :הרב מה לעשות? אמרתי לו 'תחיה איתו בשלום ,אם אתה רוצה תקנה אם
אתה לא רוצה אל תקנה אבל תחיה איתו בשלום ובודאי שאל תאמר לאשתך זה נוכל ורמאי.

ג] יש שעות רעות הבאות העולם – והשותק ולא מתקוטט ניצל מהן
יהודי אחד אמר לי :כבוד הרב ,כמה חיכיתי לניתוח שלי והנה לפתע דחו לי את התור לניתוח,
אמרתי לו :הכל לטובה ,הרי מה אתה יכול לדעת ,הגמרא אומרת שיש 'שעות רעות באות
לעולם' ,יש שעות שאם עושים בהם ניתוח הוא עלול לא להצליח ,אולי ה' הציל אותך
מהזמנים והשעות הרעות וקבע לך ניתוח לזמן טוב כדי שהניתוח יצליח בעזה"י ,אל תריב
עם הרופא תגיד 'אחלה מכבי ,זה הכל ה' ,תודה רבה לך ה' יתברך שדחית לי את הניתוח'.

ד] תודה לה' גם אם לא החזירו לך חובות כבדים
יהודי אחד אמר לי :כבוד הרב מהכסף שיש באמתחתי פתחתי גמ"ח הלוואות בשווי 200,000
ש"ח ,כל הכסף בגמ"ח נגמר ואף אחד עדיין לא החזיר לי ,במשך שנתיים לא החזירו לי כסף,
אמרתי לו :תגיד תודה לה' זה במקום טיפול בכליות ,שאל אותי :האם להמשיך את הגמ"ח?
אמרתי לו :בודאי שתמשיך וה' יציל אותך ממחלות שונות ,רק טוב ייצא לך מזה.

ה] דם או מים?
יהודי אחד מאשדוד סיפר לי :כבוד הרב קניתי וילה באשדוד ,אני ארבע שנים בכל חורף עם
מגבים בבית ,לא מפסיק לנקות את כל המים שמצטברים בבית מהשכן שמעלי ,ואני מתחנן
בפניו שיסכים לבדוק מה הבעיה אצלו בבית ולתקן ,והוא לא מוכן ,כבר כחמש שנים אנחנו
סובלים .שאלתי את אותו יהודי :האם רבת איתו? אומר לי :לא .עניתי לו :כל הכבוד לך,
נגזר עליך שבבית שלך יהיה לכלוך .השם יתברך ראה שאתה צדיק וגזר עליך מים ,כי ח"ו
יכול להיות לכלוך אחר כמו דם רח"ל ,כמו שכתוב 'ונהפכו כל הדם למים' .לכן אל תריב איתו
כל שנה תבקש ממנו מחדש באופן יפה בסופו של דבר השי"ת יתן לך ע"י כך חיים באמונה.
זה סיפור עם מוסר השכל גדול ,הוא מלמד על אמונה פשוטה בהשם יתברך.
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התודה והברכה
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
שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא
השם 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.
ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד
דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה זכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של
הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו
בביתו כל הימים אכי"ר

העלון מוקדש
לרפואה שלמה :עמרם מסעוד בן לאה ,מרדכי בן אסתר ,משה בן רחל ,בנימין בן רחל,
נתן בן שושנה ,דוד דודי בן רחל חלי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן מרים,
גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,שולמית בת סמרה ,נילי בת מרים ,שולה בת
תמר ,דפנה בת רחל ,ליאורה בת שולמית רג'ינה ,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
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה,
יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה
ולעילוי נשמת :נפתלי בן חבובה ,ירושע בן איז'ה ,אברהם בן מזל ,דניאל בן חסיבה ,סלומון
חיים בן קדן ,שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,אלברט דרי בן רחל,
איתי בן זהבה ,ויקטור חיים בן יוסף ושמח ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,זהבה בת שולמית רג'ינה ,לטיפה בת לולו ,לאה בת שרה דואיב,
לאה בת שרה ,עליזה בת אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים ז"ל ת.נ.צ.ב.ה
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בעזה"י בקרוב ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו
ובו לקט משיחותיו של מו"ר
אשר נלקט ונערך משיעורי מורנו הרב
לפרטים נוספים לתרומות וכן להקדשות על גבי הספר
לע"נ לרפואת להצלחת וכו'

ירון עיני הי"ו052-9695044 :

התקשרו אלינו וגם אתם תוכלו
לקבל את העלון או לקחת חלק בזיכוי הרבים
ולהיות ממפיצי עלון
לפרטים :ירון עיני
052-9695044
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