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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 והעולם
חיפה והקריות
אחיעזר
אלעד
בית שאן
אשדוד
מודיעין-קרית ספר
ביתר
פתח תקווה
חדרה
בת ים חדש!
רמלה חדש!

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
058-3228711
מאיר גוגרי
053-6889731
שמואל

קרית מלאכי
052-6494317
ניסים
אשקלון ורווחה
050-4304342
אודי מישאל
קרית גת
052-3431711
נתנאל יוסף
גן יבנה
052-2750784
יוסי מזרחי
נתיבות
גרשון מלכיאל 052-7696890
ראשון לציון
054-7453096
אלמוג
נתניה
שמרון רוזנצויג 054-4320790
חולון
054-5912934
אורן
תל אביב חדש!
053-3145436
מאיר
054-7999768
יקנעם והסביבה חדש! נתנאל
לוס אנג'לס חדש!
1-818-4067128
טל

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
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ולהפנים שהכל זה ה' ,זה מה שראינו בהר סיני,
שהכל דבר ה'' ,הוא אמר ויהי הוא ציוה
ויעמוד'.
תדעו לכם מורי ורבותי! צריך להוציא
פַּ ְׂש ֶקווילים וסטיקרים ,ולתלות אותם בכל
מקום עם הכיתוב "מי שלם עם ה'? מי שמאמין
שכל מאורעותיו מהשם" ,עם ישראל צריכים
להבין שבשביל הקב"ה עובד ה' זה מי שיש לו
אמונה ,ואפילו שהוא לא מברך ברכת המזון
בכוונה ,בלי כוונות וייחודים ,אבל יש לו
אמונה ,זה שלמות אצל ה' ,זה 'עבד נאמן
קראת לו' .יהודי שאשתו יומיים לא מדברת
איתו ,שואל אותה 'איך את מרגישה' והיא לא
עונה ,שואל אותה 'רוצה לשתות נס קפה' היא
לא עונה ,ולמרות זאת נשאר עם אמונה ומחזק
את אמונתו בה' ולא כועס ,ולא אומר 'נמאס
לי ממנה כבר' ,אלא מאמין שזה מגיע לו על
עוונותיו ורוע מעלליו ,זה יהודי שלם אצל ה'
יתברך.

השלמות האמיתית  -להאמין שהכל
מהשם יתברך
כל יהודי צריך לדעת שיש דבר אחד שיכול
להביא את האדם לשלמות בעולם הזה ,החל
מהאדם הפשוט ועד הרב הגדול ביותר ,לכולם
יש רצון בלב להיות שלמים עם ה' ,וכך כותב
רבי יהונתן אייבשיץ [יערות דבש י"א] וז"ל
"עיקר אחד יש מה שמביא האדם לידי שלמות
כאשר כבר דרשתי כמה פעמים בדרשות
הקודמות ,והוא שאל יחשוב האדם כי הכל
בקרי [במקרה] ,כי אם יתלה הכל בעונש ושכר,
כי אין לאיש ישראלי שום דבר בקרי רק הכל
בעונש ושכר" .יהודי צריך להסתכל על כל דבר
שקורה איתו בחיים באמונה ,ומהי האמונה?
להבין שכל דבר שקורה איתו זה עונש ושכר
מהשם יתברך והכל לטובה ,וכמו שכותב רבינו
הרמב"ן 'כל מקרינו הם ניסים' .הרביצו לילד
בגן והילד בוכה לאביו' ,אבא הרביצו לי' ,האדם
החי באמונה עונה לילדו 'בני היקר ,לאבא שלך
יש הרבה עוונות ,בגללי נענשת ,נעשה תשובה
ובעזה"י הכל יסתדר' ,אבל אל לו להגיב בכעס
ובעצבים על מי שהרביץ לבן ,שכך כתוב 'פוקד
עון אבות על בנים' ,לפעמים הילד סובל בגלל
עוונות ההורים ,אבל אם האדם לא חי באמונה
הוא עלול לומר 'איזה גן זה ,הילד שלי חזר
מהגן עם פנס בעין ,איזו רעות' ,אדם זה לא
זכה לשלמות ולא זכה לאמונה ,אבל אם יאמין
בה' ,יכול להגיע לשלמות .אפשר להביא
דוגמאות רבות המראות שכל חיינו הם נסיון
של אמונה ,אם האדם עומד בנסיונות או
לפחות רוצה ושואף לזה הוא יזכה להגיע
לשלמות .לדוגמא אדם הזמין לו ולאשתו
נופש ,השקיע כסף רב ,והנה הוא מגיע למלון,
נכנס לחדר והמזגן לא עובד ,אם אין לו אמונה
יאמר 'מה זה המלון הזה ,בבית שלי יותר כיף,
יש מזגן' ,אבל אם האדם מבין שזה רצון ה'
יכול לזכות לשלמות ,מי שרוצה להיות שלם
עם ה' יעבוד על דבר אחד בחייו ,על מה שכתוב
"וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" ,להבין

אין מקרה – כל מקרינו הם ניסים ,והכל
לפי מעשיו של האדם
אצל יהודי לא שייך דבר כזה מקרה  -כי הכל
זה ה' ,אם החברים של הבן הרביצו לו בת"ת,
האדם לא יכול להאשים אותם כי אצל יהודי
לא שייך מקרה שפלוני הרביץ ואלמוני
התעצבן ,הכל כאן מנוהל ביד ההשגחה
העליונה ,אם יהודי חי שאם קרה לו צער זה
עונש כדי לכפר לו על העוונות וזה לטובתו אז
כשילך לבית מלון עם אשתו ולא יעבוד המזגן
הוא לא יאשים את המלון ,אלא יאמר 'אני
אשם זה בגלל העוונות שלי ,אם לא הייתי כאן
המזגן היה עובד' ,זו ה-א-מ-ת! כך יהודי שלם
אצל ה' יתברך ,האמונה תביא את האדם לכל
המעלות כולם ,ללימוד תורה לשמה ,לתפילה
בכוונה ,לאהבת ישראל לכל המצוות בשלמות,
[מו"ר שליט"א אומר :הלוואי שהרבנים ידברו
רבות באמונה ,שיסבירו לעם ישראל שהאמונה
תביא אותם לשלמות אצל ה' יתברך] אדם שיש
לו אמונה לא כועס על אף אחד מעם ישראל,
לעולם לא ידבר לשון הרע כי מה שייך לדבר
ב
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על מישהו רע אם הכל זה ה' יתברך ,אין רע
בעולם ,הכל תלוי לפי מעשיו של האדם וכמו
שכתוב (רמב"ן עה"ת ,שמות יג טז)' :אם יעשה
המצות יצליחנו שכרו ,ואם יעבור עליהם
יכריתנו עונשו'.
יהודי אחד אמר לי' ,כבר שבועיים אני מחכה
לשמוע תשובה ממנהל העבודה שלי האם הוא
יעלה לי את המשכורת או לא ,איזה אדם רע
הוא' ,זה לא נכון ,זו טעות לדבר כך! הוא לא
רע כי זה השם פעל כל זאת ,והכל במידה כנגד
מידה ,למה מעכבים לאדם את המשכורת?
מידה כנגד מידה ,כמו שהיהודי אוכל ובמקום
לברך את השם יתברך מיד שהוא גמר לאכול
הוא מתעכב ורק לאחר זמן רב הוא נזכר ומברך
ברכת המזון ,אז הוא כביכול איחר להקב"ה את
המשכורת ,לכן מאחרים לו את המשכורת,
אבל אם הוא יקפיד מיד לברך ברכת המזון
כשהוא גומר הוא יקבל את הכל בזמן.
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זה לשווא ,כי האמת שהשלמות היא האמונה
בה' ,להדביק את ה' בכל מאורע שקורה לאדם
בחייו.
אדם לעיתים כועס על אחותו' ,למה את לא
עוזרת לאבא ואמא' ,אך במקום לכעוס עליו
לומר להקב"ה 'תודה' ,על כך שאותך הוא זיכה
לכבד אב ואם ,והיא המסכנה ,שאותם השם
לא זיכה לזה ,לכן כותב רבינו הרמח"ל (שם)
על מידת האמונה "שראוי שיעמול ראשונה
וישתדל ביגיעו לקנותה" ,כל צרה שאדם מקבל
כל כאב הוא צריך לקבל את זה באמונה שהכל
לטובתו לכפר לו על העוונות שלו ,ואיך אדם
יכול לחיות באמת באמונה? שכאשר באה עליו
איזה בעיה ח"ו שיחשוב על כל העבירות שהוא
עושה ,על זה שהוא פוגם בשמירת העיניים,
ושהוא לא שומר על האמונה ,וכועס ומתבכיין
כשלא טוב לו ,רק על זה כמה צרות בטחול
ובמעיים צריכות לבוא על האדם ,והשם יתברך
הטוב והמטיב ממיר לו את הצער הזה בכאבים
קלים ,בבעיות פשוטות .זו הסתכלות אחרת כך
אדם מקבל את המאורעות שעוברים עליו
באמונה ובשמחה.
התורה אומרת "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל
מאודך'' ללמדנו שהקב"ה רוצה את כל הלב
ואת כל הנפש כי הקב"ה אוהב שלמות ,אוהב
אדם שלם ,ומה זה שלמות? שאדם אוחז
באמונה שהכל לטובה ,אדם כזה מושלם אצל
ה' יתברך כמו משה רבינו ע"ה ,וכותב רבי
אברהם אזולאי [חסד לאברהם] וז"ל "וכבר
נתפרסם לעין כל ולא ימצא בדעת שהוא
מאמין שימצא איזה פעולה קטנה או גדולה
שיהיה על דרך מקרה ,אלא הכל בהשגחה
עליונה ולא השגחה מהכוחות המחודשים
מהמלאכים או כסאות המשפט או צפירות ח"ו,
אלא הכל בסוד השגחת האל יתעלה היודע טוב
ורע ויפעל ברצונו להעניש או להסכים" ,צריך
להתבונן בדבריו ,האומרים שזה כבר ידוע
ופשוט לכל אדם בעל אמונה פשוטה בבורא
עולם ,שצריך להאמין שה' שליט על כולם ,על
כל המלכים והרוזנים [מו"ר שליט"א אומר :גם
על ליברמן ה' שולט] ,ועל הפקח שנתן לאדם

קרבת אלוקים לי טוב – לקשר את ה' לכל
מאורעות החיים
ועל זה כותב רבינו הרמח"ל (מסילת ישרים
פרק א') וז"ל "וכשתסתכל בדבר תראה כי
השלמות האמיתי הוא רק הדביקות בו יתברך,
והוא מה שהיה דוד המלך אומר 'ואני קרבת
אלוקים לי טוב' ,ואומר 'אחת שאלתי מאת ה'
אותה אבקש' ,"...בכל דבר בחיים צריך לעשות
'העתק הדבק' ,להדביק את ה' על כל מקרה או
מאורע בחיים ,יכול להיות אברך היודע את כל
התורה כולה ,כולל כל הדיבור המתחיל ברש"י
וכל התוספות-ים אבל הוא לא מדבר עם גיסו
אז מה כל זה שווה? אין כאן שלמות ,כי
השלמות זה רק להאמין שכל מה שקורה זה
עונש ושכר .אדם נוסע לסופר לקניות ,שלוש
פעמים מסתובב ורואה שאין חניה ,במקום
לומר 'איזה סופר רע זה ,אסור לבוא לכאן',
עליו לומר 'איזה צדיק אתה ה' ,שאתה מכפר
לי עוונות' ,ועוד כותב הרמח"ל (שם) "וכל זולת
זה שיחשבוהו בני האדם לטוב ,אינו אלא הבל
ושווא נתעה" ,וזו הטעות ,שאדם חושב
שהעיקר זה לדעת גמרות ולדעת ספרים ,אבל
ג
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דו"ח ,על הכל ה' שולט ,והחידוש היותר גדול
שכותב הרב שאין דבר כזה שיקרה לך איזה
דבר מאליהו הנביא או מאיזה מלאך אחר שכך
רצה ,אלא הכל רק מגזרת השם יתברך ויתעלה
שמו לעד ,אין דבר כזה שמלאך מחליט מה
יכאב לך או כמה יכאב לך ח"ו ,אלא הכל אך
ורק בגזרת השם יתברך ,לא בית המשפט קובע
ולא אף אדם אחר ,אלא הכל כפי חשבון מדויק
ואין אפילו נקודה כמלא נימה שאינה מדויקת
בחשבון פרטני ובדקדוק עצום של השם
יתברך.

צדיקה אשתי ,אני יודעת שהכל ממך' ,מורי
ורבותי! האמונה חוסכת את כל המריבות
בשלום בית .עכשיו אחרי החג ,כשכל הזוגות
ביחד ,יש הרבה מריבות והרבה ויכוחים ,ואני
צריך לעסוק הרבה בשלום בית ,אבל הכל
מתגמד ע"י האמונה הטהורה ,שאדם מבין
שאין כאן אשה אלא רצון ה' ,מה שהוא גוזר
כך אשתי מתנהגת אליו והכל לפי המעשים
שלו ,ממילא יהיה לו שלום בית ,כל בעיה
בשלום בית צריך לומר 'רבש"ע אני יודע שזה
הכל אתה ואשתי צדיקה ובכלום היא לא
אשמה' וכך בכל מאורע בחיים.

הזוהר הקדוש כותב שיש בשמיים שבעים
כסאות של בית דין של מעלה ,ועליהם אומר
החסד לאברהם שהבאנו לעיל שגם להם אין
בכוחם להחליט על אדם את המקרים שיעברו
עליו אלא רק ברצון ה' יתברך ,וזה הפשט
האמיתי שאנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח
"אין עוד מלבדו ואפס זולתו" ,היינו שאפילו
המלאכים הם אפס לעומת רצון ה' יתברך,
שהוא הקובע בלבד .אדם הולך לרופא בשביל
להוציא ציפורן חודרנית ,הוא צריך להאמין
שכל כאב הכי קטן שיש לו הוא מדויק בהשגחה
פרטית ממה שנגזר עליו ,וזה לא שהרופא
בטעות הכאיב יותר אלא הכל בגזירתו יתברך
שמו ,אדם שיש לו אמונה כזו לא נתפס בשכלו
כלל שיש עוד מישהו בעולם חוץ מגזירת ה'
יתברך ,אלא הוא שגזר וקבע מה יקרה לילד
שלו בגן ,וכן כל מה שעובר על כל אדם במשך
ימי חייו.
שאלה מהקהל :כבוד הרב אבל אם הגננת
מרביצה לילד ,לא צריך להעיר ולחנך אותה?
תשובה מהרב :אם רבי אברהם אזולאי אומר
לך שאין דבר כזה בעולם שנימה של כאב לא
יהיה לך אפילו לא מגזירת מלאך ,זה אומר שגם
אליהו הנביא לא יכול להתערב ולהזיק לך .אז
אם אליהו הנביא לא יכול להתערב הגננת
יכולה להתערב בגזירת ה'?
זו השלמות של היהודי ,כשהאשה לא רוצה
לדבר איתו ,עומד ואומר להקב"ה 'השם איזה

אדם ללא אמונה – כאדם החי בעולם אכזר

אין עוד זולתו – הכל ברצון ה' יתברך

מי שח"ו לא חי באמונה כותב עליו רבי אברהם
אזולאי" :האומר כך [שדבר זה ממנהג העולם
אירע לו] הינו אכזר .הוא חי בעולם אכזר ,יען
[כי] לשונה של השגחה העליונה היא שפה זרה
לו" ,בכל נסיון שקורה בחיים השם יתברך
מדבר עם האדם דרך הנסיון שמביא עליו ,הוא
רוצה לעוררו ולרמוז לו להתקרב אליו ,אבל מי
שלא מאמין בזה ,נמצא שהשפה של האמונה
היא זרה בשבילו ,לכן הוא מרגיש שהוא חי
בעולם אכזרי .כשנסעתי לחוץ לארץ עמדתי
בביקורת גבולות ודיברו איתי באנגלית ,ולא
הבנתי מה רוצים ממני עד שקראתי לאיזה
חסיד אחד ,יהודי יקר ,שהסביר להם שלא
הבנתי אותם .כך גם האדם ,צריך להבין מהי
שפה של מלכות שמים ,כי אדם שלא חי
באמונה הוא כמו אדם שמדברים איתו בשפה
שהוא לא מבין .כך הקב"ה כל הזמן מראה לנו
שהוא עושה את הכל ,הכל זה מאת ה' יתברך,
ואדם במקום להאשים את עצמו ומעשיו
שגרמו לו לצער שהקב"ה הביא עליו ,הוא
מאשים את הגננת ,מאשים את הרב בתלמוד
תורה ,מאשים את הגבאי ,מאשים את גיסו ,כי
עם אמונה העולם מתוק ויפה ,אבל בלי אמונה
האדם רואה את הכל ברע ,כולם בשבילו
רשעים ועושים את הכל רע ולרעתו ,לכן חייב
אמונה [מו"ר שליט"א שר את השיר של הרה"צ
הרב ארוש שליט"א 'ותן בנו אמונה שלימה,
להגיד שהכל לטובה לומר לך תודה].
ד
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על ידי האמונה נמחלים עוונות
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שלא בדק את התפילין ,אלא רק בגלל שחסרה
לו אמונה בהקב"ה .הכל חמור מאוד וצריך
לדקדק בכל המצוות כולן אבל עדיין אין כח
לעבירות הללו להוציא את האדם לגלות וצער
בבתי חולים ח"ו .העוון היחיד שבגללו השם
יתברך נותן לאדם לצאת לגלות לחרדות
ולדכאונות זה רק בגלל חסרון אמונה.

רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א כותב
במילים ברורות" ,על ידי האמונה בהקב"ה
יסלח כל עוונותיך שנאמר שוטטו ברחובות
ירושלים וביקשו בשעריה אם תמצאו איש
מבקש אמונה ואסלח לה" ,הקב"ה אומר אני
רוצה לראות אם יש אדם אחד שרוצה אמונה
ואני סולח לכם על כל העוונות ,מה זה אמונה?
כמו שאמרנו ,שאדם הלך לבית מלון וראה
שהמזגן לא עובד בחדרו ,הבין והפנים שהבעיה
היא לא במלון אלא הבעיה בעוונות שיש לו,
ולכן הקב"ה לטובתו מכפר לו את העוונות על
ידי הבעיות שנותן לו ,והוא צריך לקבלם
באמונה ,וכן אם עשה בר מצוה לבנו ופתאום
רואה שכל הסלטים מקולקלים ,למה? לא בגלל
האולם ,אלא שכך השם יתברך קבע שהטוב
ביותר עבורו ובשביל כל מי שנמצא באירוע
שהשמחה לא תהיה שלמה ,באמונה הזאת
שאדם מקבל באהבה כל העוונות שלו נמחקים
לו ,שכך כותב רבינו נחמן זיע"א בפשיטות שעל
ידי האמונה נמחלים כל העוונות .מורי ורבותי!
כל אחד צריך לכתוב את המילים של רבי נחמן
שהאמונה מכפרת כל העוונות לשים את זה
בתכריכין ולבוא להקב"ה לבית דין של מעלה
עם המשפט הזה לומר לו 'רבש"ע כל חיי
עבדתי על האמונה ,לקבל הכל באהבה ,תמחול
לי על העוונות'.
עוד כותב רבינו נחמן זיע"א [ליקוטי מוהר"ן
תורה ז'] "ע ַּקר הַּ גָּלּות אֵ ינ ֹו אֶ לָּא ב ְׂשביל חֶ ְׂסרוֹן
אֱ מּונָּה ,כְׂ מ ֹו ֶשכָּתּובָּ :תבוֹאי ָּתשּורי מֵ ראש
אֲ מָּ נָּה" ,כל יהודי אם רוצה לחיות חיים טובים,
חיים עם שמחה ואושר ,צריך להבין דבר אחד
שכל הגלות שעוברת על כל אחד ואחד זה רק
בגלל חסרון באמונה ,אדם ח"ו נעשה חולה
בעל כורחו צריך ללכת לבית חולים ,אם הוא
רוצה לצאת מהגלות הזו הוא צריך להפנים,
למה השם יתברך גזר עליו ללכת לבית החולים
ולא השאיר אותו בבית לאכול פיסטוקים ,או
לשבת על הכורסא ולאכול אגוזי מלך? לא
בגלל שהוא לא מקפיד על נטילת ידיים ,לא
בגלל שהוא לא מקפיד על עונג שבת ,לא בגלל

איך צריך לנהוג האדם החי באמונה?
אך איך צריך לנהוג האדם שחי באמונה?
לדוגמא אדם טס לחו"ל לאוקראינה לקברות
צדיקים ,והנה השאירו לו את המזוודה בארץ
ישראל ולא העלו אותה למטוס ,אדם שקורה
לו דבר כזה מבלי לחשוב על אמונה מיד עלול
לומר 'הרשעים האלה ,גנבים ,עושקים את
הבריות' ,אבל אם מאמין שכך הקב"ה גזר עליו
לא יכעס על הצוות בשדה תעופה ,אלא יאמר
להם 'אתם צוות נהדר ,אתם לא אשמים
בכלום ,הכל מאה אחוז' ,ולעצמו יאמר 'כך
השם יתברך רצה ,לא מגיע לי לנסוע עם
מזוודה וזה הכי טוב בשבילי'.
אדם החי כך אין לו גלות ,אין לו צרות בחיים,
השם יתברך נותן חיים טובים למי שחי
באמונה [מו"ר שליט"א אמר בשיעור
במוסאיוף :תדעו לכם בית הכנסת מוסאיוף
עושה קידוש ה' גדול מאוד ,הייתי בחוץ לארץ
ואמרו לי שמתחזקים מהשיעורים שנמסרים
כאן במוסאיוף ,מתחזקים מהאמונה ,האמונה
היא דבר ה' ,אנשים מבקשים מכל העולם
לשמוע את דבר ה' שהוא האמונה וכמו שכתוב
'והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא
למים כי אם לשמוע את דבר ה'] ,אדם שמאמין
בה' ,מבין שהקב"ה רוצה לנקות אותו בעולם
הזה מכל העוונות שיש לו ,מרוב שהשם יתברך
אוהב אותו רוצה להביא אותו לעולם הבא נקי
בלי שום עוון ,זה הרווח של האמונה.
אדם הלך וקנה ספה ,ביקש מהמפעל שיביאו
לו ספה בצבע בז' והביאו לו ספה בצבע אדום,
מתקשר למפעל ואומר 'הזמנתי ספה בצבע בז'
ולא בצבע אדום' ,והנה הוא מקבל תשובה 'מה
שהזמנת קיבלת' ,מי שמאמין שהקב"ה עשה
ה
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את זה ולא המפעל עונה לו בטלפון 'תאמין לי
אתה צדיק ,אתה יהודי טוב ,הלואי שאני אהיה
כמוך' ,וזאת כי הוא מבין שהוא שליח טוב של
הקב"ה לעשות עבורו משהו טוב ,זו האמונה,
האמונה אומרת שאפילו מלאך לא יכול לקבוע
משהו בעולם הזה אלא הכל אך ורק מגזירתו
של מלך מלכי המלכים הקב"ה.
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בגלל שהיא לא נהגה כמו הבקשה הלא
נורמלית שביקש ממנה ,ומן הצד השני כששאל
את אסתר המלכה 'מאיזה עם את' ,ואסתר לא
הסכימה לענות לו הוא לא הרג אותה ,הרי זה
לא הגיוני איך הרג את אשתו על לא עוול
בכפה ,ואילו לאסתר שהתחצפה כלפיו לא
עשה כלום ,ולהיפך ,עשה לאסתר משתה
והנחה למדינות ,אז הבינו עם ישראל שהקב"ה
מנהל את הכל מלמעלה ,כי לפי השכל
ההתנהגות של אחשוורוש לא הגיונית ,אלא
ודאי שהכל כאן מנוהל בידיו של הבורא יתברך,
כך עם ישראל קיבלו את כל באמונה שלמה
ורצו באמת להאמין בבורא עולם.
לכן ידע האדם ,שאם תבוא עליו ל"ע איזה
בעיה בחיים צריך לעשות תשובה ,כי הקב"ה
מביא על האדם את כל הנסיונות רק כדי
שיתעורר לתשובה ,אם קיבל איזה חולי ח"ו,
לפני שלוקח את התרופה עליו לעשות תשובה,
וזה יבריא אותו הרבה יותר מאשר התרופה ,כי
מה שהקב"ה רוצה בסך הכל זה שיתלה האדם
הכל בקב"ה ,יעשה תשובה ויבקש מהקב"ה
סליחה על כל העוונות שזוכר להתוודות
עליהם ,כך האדם פותר הרבה בעיות בחיים,
ושלא יהיה כאדם התולה דברים במקרה כמו
שכותב רבי יונתן אייבשיץ (יערות דבש י')" :כי
אם יאמר הטבע פעל כך ,וכדומה אם יחלה
יאמר שהיה לרוב אכילתו ,ומזג האויר שאינו
שווה לו וכדומה ,ואם יפסיד עסקו יתלה הדבר
בעצלותו או בפועלים אשר לו וכדומה ,וישכח
ישראל עושהו כי הכל מעונש פרטי מה' ,ולמול
זה אף ה' הולך עמו בקרי" ,כלומר זו שורש
הבעיה ,שהאדם חושב שהכל מתנהל בדרך
הטבע ,שהרי הקב"ה קבע לאדם בחשבון
מדויק בדיוק מה יפסיד ומה יקרה לו ,ובמקום
זה מה האדם עושה ,מאשים את השותף שלו,
עושה אותו קרבן לעזאזל ,אבל המאמין תולה
הכל בידי הקב"ה ולא מאשים אף אחד בעולם.
אומר רבי ירוחם ממיר :אדם שיושב בבית כלא
ובמקום להתחרט על מעשיו שהובילו את גזר
דינו לשם ,גם בכלא ממשיך במעשיו ועושה
צרות ,שמים אותו בכלא יותר מפחיד ויותר

ייזהר מכפירה בהשגחת ה' –
העבודה זרה של ימינו
כותב הרב בעל הדברי חיים מצאנז" :זאת
טומאת האפיקורסות הגדולה ביותר בעולם,
שתולים הדברים בטבע" ,אם אדם חרדי הלך
לבנק והפקיד בבנק צעק עליו ,אם יאמר
'הפקיד הזה שונא חרדים ובגלל זה הוא צעק
עלי' ,זו כפירה גמורה! כך השם קבע שהוא
יצעק עליו כי זה הכי טוב בשבילו ,ולא קשור
לשונא חרדים או לדבר אחר ,כי אין מישהו
בעולם שיכול לבזות את האדם או לצעוק עליו
אם לא השם יתברך גזר כך ולטובתו ,אבל אם
האדם מאשים את אותו אחד שצעק עליו,
ואומר שעשה כן כי הוא שונא חרדים או סיבה
אחרת ,למעשה הוא אומר שזה לא השם קבע
אלא הוא עשה את זה רח"ל ,וזה כפירה גמורה
בהשגחה פרטית.
ועוד כותב הרב "וידוע בזמנינו אין עובדי
אלילים ,אבל האפיקורסות היום מה שתולים
כל דבר בטבעו של עולם" ,כלומר שהעבודה
זרה של היום זה כאשר אנשים חושבים שהכל
מתנהל בטבע.

קיימו וקיבלו – בכח הקבלה שהכל מהשם
להביא לישועות
לכן בחג השבועות אמנם קיבלנו את התורה,
אבל הגמרא אומרת שזה היה במרמה ,כי לא
רצינו באמת לקבל את התורה ,כמו שכתוב
שכפה עליהם הר כגיגית ,מפחד קיבלנו את
התורה ,אבל בפורים כשבאו מרדכי ואסתר וכל
העם מרצונם בלי כפיה ואמרו 'אנחנו רוצים
להיות מאמינים בהשם אני רוצה לחיות עם
אמונה' שנאמר 'קיימו וקיבלו' ,שראו עם
ישראל שאחשורוש הרג את ושתי אשתו רק
ו
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קשה וכך מדרגה לדרגה ,כן הוא הדין אצל
האדם שלא חי באמונה ,אשר מקבל צרה
מהקב"ה ומתבכיין במקום לקבל באהבה
ולהתעורר ולעשות תשובה ולשמוח בצרה,
הוא עלול לקבל עוד צרות ח"ו ,אך מי שחי
באמונה מתעורר ומבין מה השם יתברך רומז
לו ,מתעורר בדרכי התשובה וחייו ערבים
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ונוחים ומיד הקב"ה מפסיק מעליו את כל
הצרות והיגונות שהיו עליו.
ברכת מו"ר שליט"א בסוף השיעור' :השם
יתברך מתיר אסורים ופוקח עיוורים ,נתפלל
לריבונו של עולם שיוציא אותנו מבית
האסורים ,ויתן לנו לראות את האור של
הקב"ה ונזכה לשלמות אמן כן יהי רצון'.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] אמונה בהשם – להבין שהכל מידה כנגד מידה
יהודי אחד סיפר לי :עבדתי על הגינה בבית שלושה ימים עבדתי ,גלונים של זיעה יצאו ממני,
והנה חמי בא לבקר ואשתי אומרת לו :תראה איזה גינה יפה עשה בעלי ,והוא עונה :איזה
שטויות ,אני בעשר דקות עושה את כל העבודה שבעלך עשה .אומר לי אותו יהודי :הרב כל
דבר שאני עושה חמי מזלזל בי .ממשיך הרב ואומר :אך בוודאי שאם יש לך אמונה אז אתה
צריך מיידית להבין למה אתה לא מקבל מחמאות? מידה כנגד מידה ,כנראה שגם אתה לא
מחמיא לחזן שהתפלל יפה וכן על זה הדרך.

ב] "אשתך צדיקה כמו שרה אימנו" – מה שקורה לאדם משמים נגזר
יהודי אחד בא אלי בערב שבת ואמר לי :שני ההורים שלי נכים ,ובכל יום שישי אני הולך לעשות
להם קניות ,אשתי אומרת לי עוד פעם שאתה עושה להם קניות ואני מתגרשת ממך ,אמר לי
אותו יהודי :תגיד לי הרב זה לא האשה הכי רעה בעולם .עניתי לו :ח"ו אתה יש לך אשה צדיקה
כמו שרה אמנו ופשוט נגזר עליך עונש משמים שאין לך זכות ללכת לעזור להורים שלך.
שאלה מהקהל :אבל כבוד הרב לימד אותנו שכל מה שההורים מבקשים מיד לעשות?
תשובת הרב :בוודאי שחייב לעשות מה שההורים אומרים ,אבל לפני הכל לכבד את האשה .אז
תלך תעשה את מצות כיבוד אב ואם ותעלים ממנה ,והכל בכבוד האשה.

ג] על ידי האמונה וקבלת היסורים באהבה – מתמתקים הדינים
סיפר תלמידו של מורנו הרב שליט"א :באחד מנסיעות הקודש שנסעה הקהילה לקברות
צדיקים בגולה ,הגעתי לשדה תעופה ועשרים דקות לפני העליה למטוס אומרים לי בביקורת
שאין לי אישור לצאת מהארץ ,ואני ידעתי שזה טעות כי לא עשיתי שום דבר שבגללו אני
מנוע מלטוס לחוץ לארץ ,נזכרתי שמורנו הרב שליט"א אמר בשיעור שעל ידי האמונה וקבלת
היסורין באהבה ובשמחה מתמתקים הדינים ,והתחלתי לרקוד ולהשיר להקב"ה ולהגיד לו
תודה ,והפקידה אומרת לי אני מורידה אותך מהמטוס ,ובאמת אין הגיון שתוך עשרים דקות
יסתדרו הדברים .אותו תלמיד מספר :המשכתי להאמין בהשם ואמרתי רק תודה להקב"ה,
תוך כמה דקות היא קיבלה עידכון מחבר שלי שיש לו קשרים שזה טעות ואין לי שום קשר
לאותו ענין ,וברוך השם עליתי למטוס והתפעלתי מלראות את כח האמונה ,יהי רצון שהשם
יתברך יחזק את כולם באמונה שלמה אמן.
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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

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש
לר' נפתלי ניסים הי"ו
חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג'
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של מו"ר הרב
הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל,
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 :ניסים בן סוליקה ,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 ,אילנה בת אסתר נסריה
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה,
שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה
ולעילוי נשמת :עזיז בן שוקת ,נפתלי בן חבובה ,יהושע 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

אייל סדון  .055-6638719חן בן דוד 052-4599190
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