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גליון מס' מ"ג – וירא התש"פ  -תוכן העניינים
השמחה כאות לבטחון  -כל מה שעושה השם לטובה הוא עושה
לעולם יהא רגיל אדם לומר בפיו כל דעביד רחמנא לטב עביד ובכך ייהפך לטובה
אם יכיר באמת שהכל לטובתו ,הצער הזה ידחה לו צער יותר קשה
הטוב כי לא כלו רחמיך – המאמין בלב שלם והבוטח בעזר הצור ,שמח לעולם
אשני בדיחי אנן – השמח בכל מאורעות החיים אות היא שהוא בן העולם הבא
הגוף ככסא לנשמה – ככל שהנשמה גדולה יותר ,הגוף מסוגל לסבול יותר
השמחה כוללת הכל – השמח בחלקו הוא העשיר כי ישמח באלוקים שהוא חלקו
מעט משבחו של הרב כדורי זצוק"ל
העושה מצוות בשמחה – שכרו רב יוצר באלף ידות
ממכון שבתו השגיח – האמונה שהשם מנהל כל פרט ופרט בבריאה
הבטחון דוחה את העצבות ,ע"י האמונה שהכל נגזר על האדם לטובה
אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה – הדואג ומצטער לא ראוי לקרבת אלוקים
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] נער הייתי וגם זקנתי ,ומעולם לא ראיתי אדם שויתר והפסיד מכך
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השמחה כאות לבטחון  -כל מה שעושה השם לטובה הוא עושה
חזר ונהפך לאחר ,ושוב לא נראה בו רמז
עצבות ,ולא הזכיר שמה כלל" ,האם יש כאב
לאדם יותר גדול מזה? דעו לכם ,שמי שרוכש
את האמונה בהשם ,את הבטחון בהקב"ה,
אפילו מ מערבולת כזאת ,אפילו גל זדוני
שכזה לא מצליח להוציא ממנו את השמחה,
אנשים אחרים נופלים לדכאונות ולמשברים,
'אין לי חשק לעבודה ,אעבוד אחר כך' ,אבל
למעשה 'השם נתן  -השם לקח ,יהי שם השם
מבורך' .אדם צריך להאמין בליבו 'מה זאת
אומרת?! השם יעשה לי רק טוב ,וכי השם
יעשה לי משהו רע?' ,וזה מה שמעיד החתם
סופר ,שלא ראה את רבו שבור או מרוסק
חלילה ,משום שרבו של החתם סופר הבין
שביתו היתה נשמה שהופקדה בידו ,ועכשיו
תחזור לאביה שבשמיים.
האם רבותינו היו עשויים ח"ו מקרח? האם
הם היו קפואים? חס וחלילה לחשוב כך!

רבינו החתם סופר מספר ,שהוא ראה אצל
רבו ,רבי נתן אדלר ,את מידת הבטחון ואיך
הוא היה נוהג עמה אפילו בשעת המשבר הכי
קשה שיכולה להיות לאדם ,אומר רבינו
החתם סופר על רבו (ליקוטי תשובות חלק
המכתבים סי' ט) "ביוצקי מים על ידו [של
מורו רבי נתן אדלר זצ"ל] בתחילת בואו
לבוסקוויטץ [עיר בצ'כיה] ,ולא היה לו כי אם
בן קטן ובת אחת כמו י"ב שנה ,אהובה לו
במעשיה כאימה כן ביתה ,אי אפשר לספר
בשבחה .ובעוונות הרבים מתה שם ,ולא
דמעה עינו ,והיה מצדיק את הדין בשמחה
גדולה ונפלאה ,אשר לא ראיתי ממנו דוגמתו
בתפילת שמחת תורה .אך ביום השבת
פרשת וירא היה רגיל לעלות כהן ולמפטיר
כבכל שבת .וגם באותו שבת שבתוך השבעה
לא מנע עצמו מהנ"ל ,אז באמרו ההפטרה
זלגה דמעה אחת מעיניו ,וקיבלה בידו ,ומיד
ב
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חכמי ישראל הם האנשים הרגישים ביותר 'השם אתה עושה לי משהו טוב' ,ולכאורה
בעולם ,מקריאת פסוק אחד בתורה הם היו מה יכול להיות טוב בכך? חורף ,גשם,
בוכים ,אבל לעולם לא היה להם בכי של צער הילדים באוטו ..אבל צריך לומר ולהאמין
או של עצב ,הבכי שהיה אצל חכמי הדורות 'השם אתה דואג לי ,אתה עושה לי משהו
היה בכי של דבקות בהשם ,התרגשות מהשם טוב' ,בוודאי שלא יאמר דברים שהם היפך
יתברך .כשאדם זוכה לקנות את מידת האמונה בהשי"ת ,שלא תאמר 'וואי מה
הבטחון הוא רואה שהשמחה אצלו הולכת נעשה עכשיו ,למה באמצע הכביש? איזה
ומתגברת על כל מה שעובר עליו בחיים ,הוא מזל רע ,מה עשיתי? אה ..בטח לא ברכתי
שמח ,בתוכו מרגיש 'זה השם עשה והכל ברכות השחר כמו שצריך היום' ,צריך
לטובתי ,לא משנה מה המצב שלי עוונות להאמין שזה טוב ,למה אתה אומר שזה רע?
זכיות ,השם דואג לי'.

אם יכיר באמת שהכל לטובתו ,הצער הזה
ידחה לו צער יותר קשה

לעולם יהא רגיל אדם לומר בפיו כל דעביד
רחמנא לטב עביד ובכך ייהפך לטובה

כך אומר הבא"ח ,על אותו מעשה של רבי
עקיבא ,שהלך בדרך וביקש להיות אושפיזא
[להתארח] באיזה מלון ללון שם בלילה,
אמרו לו 'לא מכניסים לכאן חרדים' ,לא
הכניסו את רבי עקיבא ,אם נשאל אדם אחר,
מה היה עושה להם ,ודאי היה אומר 'אתם
שונאים ספרדים' ,כך היה עם רבי עקיבא ,לא
נתנו לו להיכנס לישון ,רצה לשלם על החדר,
אמרו לו 'אין מקום' ,אולי תמצאו לו בלובי
אמרו לו' :לא ,אין מקום' ,מה עשה רבי
עקיבא? הלך וישן ביער ,בא חתול ואכל את
לו התרנגול וכו' [היו ברשותו תרנגול חמור
ונר] ,והוא האמין ואמר 'השם אתה עושה לי
משהו טוב ,זה לטובה ,זה לטובה' ,ובאמת
כתוב בגמרא ,שבאותו לילה באו ליסטים
לאותה העיר לעשות טבח ,ולקחו את כולם
בשבי ,חוץ מרבי עקיבא כמובן ,שואל על כך
הבא"ח ,אני לא מבין ,אם השם רוצה להציל
את רבי עקיבא למה הוא צריך להפסיד לו
את ה חמור? למה להפסיד לו תרנגול? תציל
אותו וזהו ,וכי יש בעיה להקב"ה להצילו ללא
אותו הפסד ,למה צריך לעבור את כל הצער
הזה ,אלא אומר הבא"ח שזה הכרטיס לקבל
את ההצלה ,אם אתה תקבל את הצרה
שהבאתי עליך ,ואתה תגיד 'זה לטובה' ,אתה
תינצל מכל הצרות שצריכות לבוא עליך ,ואת
הדברים האלו שכותב הבא"ח צריך לזכור כל

לכן אומר רבינו הבן איש חי דבר נפלא
שלעולם אסור לנו לשכוח ,אדם צריך לחנך
את עצמו שמיד כשבאה לו איזה צרה או
אכזבה מיד יאמר 'זה לטובה ,השם עשה לי
טוב' ,לא אומר על מי שעשה לו רעה 'איזה
אדם רע' ,לעולם לא מוציא משפט כזה
מהפה ,אלא מאמין שזו בשורה טובה' ,השם
מכין לי משהו טוב' ,אומר הבא"ח שעצם
האמירה שלך תהפוך את זה כך שאתה תראה
את הטוב ,וזאת אם זכית להוציא את זה
מהפה שלך .אומר הבא"ח שהכח של
האמירה בפה יתן לך לראות שזה טוב ,וכך
אומר רבי יוסף חיים [בניהו בן יהוידע,
ברכות ס :על מעשה דרבי עקיבא] "לעולם
יהא רגיל אדם לומר כל דעביד רחמנא לטב
עביד – כוונתו לומר ,כי האדם ,אפילו נגזרה
עליו גזירה רעה ,ופותח פיו לטובה ואומר מה
שאתם רואים עתה הכל נעשה לטובה ,ועל
כן על ידי פתחון פה שפתח לטובה גורם
שיהיה הדבר ההוא לטובה באמת ,ורצה
ללמדנו בזה [רבי עקיבא] שיהיו מורגלים
לפתוח פיהם לטובה על כל דבר ,אעפ"י
שהוא נראה לך כרע" .כלומר כשדבר נראה
לך כרע ,מיד תאמר 'השם אתה עושה לי את
זה לטובה' .אם נתקע לך האוטו בכביש
ירושלים תל אביב עם הילדים ,מיד תאמר
ג
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החיים ,שואל הרב" :ומאחר שהשם יתברך מחמיא לי?' ,תקבלי את הצער הזה ,זה
רצה להציל את רבי עקיבא ,למה ציער אותו במקום איזו מחלה ל"ע ,תגידי 'זה לטובתי,
בהפסד התרנגול והחמור ,הלא וודאי אין השם אתה עושה לי רק טוב' ,תקבלי באהבה,
מעצור להשם להצילו" ,הרי ודאי שזאת לא הרי זה בעלך ,וזה לטובתך.
בעיה בשביל השם.
הטוב כי לא כלו רחמיך – המאמין בלב
[בזמן מסירת השיעור היה יום ההילולא של
שלם והבוטח בעזר הצור ,שמח לעולם
הרב כדורי ע"ה ,והרב מספר בשבחו] מספר לעולם לא נגמרות הטובות אצל השם' ,הטוב
בנו הרב כדורי זצוק"ל  :פעם נסעתי עם אבא כי לא כלו רחמיך ,המרחם כי לא תמו חסדיך,
לכנרת ,תמיד כשהוא עבר בטבריה הוא רצה כי מעולם קיווינו לך' ,לכן מובן ,למה מידת
לטבול בכנרת ,אף פעם הוא לא הסכים שלא הבטחון קודם כל מראה אצל האדם שאין
לטבול בכנרת ,ויום אחד היה חורף ,ואמר אצלו משברים ,אין אצלו מצבי רוח רעים,
בנו של הרב כדורי לאביו' ,אבא אתה זקן' ,אמנם יש נפילות ,אבל תמיד תראה אותו
הרב כדורי אמר לו 'אתה נכנס איתי' ,ומספר מחויך ,כל פעם שאתה פוגש אותו תראה
שברגע שנכנסו למים המים נהיו חמים ,איזה חיוך ,האם אין לו בעיות בחיים? יש לו,
כאילו חיממו את הכנרת ,היה טובל בכנרת אבל בעל הבטחון לא מתלונן ,לא אומר
שבע פעמים בכל פעם ,הקב"ה עשה לרב 'תראה מה עשה המורה' ,ולא 'תראה מה
כדורי את הכנרת חמה ,האם יש לקב"ה עשה השותף' ,הוא חי אחרת ,וכך כותב בעל
איזשהו קושי לעשות לרבי עקיבא נס? האורחות צדיקים (מידת השמחה) " המאמין
חלילה! אלא עונה הגאון בא"ח "כי רצה בלב שלם והבוטח בעזר הצור ,הוא שמח
הקב"ה להורות בזה שלא יהיה אדם שופט לעולם והוא סובל כל דבר ,והסובל הוא
בשכלו שבא לו דבר והוא לרעתו ,כי אם יכיר חופשי מדאגות העולם ..ומסתפק במעט
באמת שהכל לטובתו ,הצער הזה ידחה לו שיש לו ,כי יאמר :די לי במה שגזר לי הבורא.
צער יותר קשה ממנו ,אלא שאין בעל הנס ועתה הבט וראה ,כי השמחה כוללת הכל",
מכיר בניסו ,עושה נפלאות גדולות לבדו ,איך מתבררת האמונה אצל האדם? איך
ויקיש כל אדם על כל צער והפסד אשר יגיע רואים שאדם מאמין בהקב"ה? כיפה וזקן
לו בעולם הזה אעפ"י שלא זוכה לראות הנס ,וכו' זה לא אומר כלום ,אבל אם אתה תמיד
יחשוב הנס נראה בעין ,ובזה מובן הפסוק מה שמח ,תמיד מאושר ,תמיד צוחק ,תמיד
רב טובך אשר צפנת ,צפנת דווקא ,כי אתה מרגיש ' זה לטובתי ,השם דואג לי ,השם
עושה טובות בהצנע ,ואין בעל הנס מכיר עושה לי דברים טובים ,השם לא עושה לי
בניסו" .אנו למדים מדבריו שלעולם לא דברים רעים' ,אף פעם לא הולך עם פרצוף
להגיד 'נעשה לי משהו רע' ,שההפך הוא חמוץ ,תמיד עם פנים שמחות ,אז ניכר
הנכון ,אמור לבוא עליך צער באמת קשה ,שאתה אדם שמאמין בהקב"ה.
והקב"ה לא רוצה שתקבל אותו ,אז מה הוא
אשני בדיחי אנן – השמח בכל מאורעות
עושה? נותן לך צער קטן ,שתגיד עליו 'זה
החיים אות היא שהוא בן העולם הבא
לטובתי' ,וכך השם עושה לך איזו משוכה
קטנה ,ואתה ויתרת ,וכך תינצל מהצער וכך אומרת הגמרא (תענית כב ).על אותם
הגדול ,מהחבילה הגדולה שהיתה בדרך אנשים שאליהו הנביא העיד עליהם שהם
אליך .לדוגמא ,אשה אומרת 'יש לי בעל בני העולם הבא' ,אנשי בדיחי אנן' ,למה הם
קשה ,למה הוא לא אוהב אותי ,למה הוא לא זכו לעולם הבא? כי הם היו שמחים בכל רגע,
ד
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כל מה שקורה לנו הכל טוב ,וזה מה שאמר כמו שלך יש ,וכן את הציצית שיש לך לגאון
החתם סופר על רבי נתן אדלר ,נפטרה ביתו מוילנא לא היה ,שולחן ערוך שואל מה הדין
היחידה ,בת שתים עשרה ,והיה שמח יותר אם נקרעו חוטי הציצית ,אבל לנו כמעט ולא
מאשר היה שמח בשמחת תורה' ,השם נתן קורה שנקרעים חוטי הציצית ,המצוות
והשם לקח ,יהי שם השם מבורך' ,אם זה מה שאנחנו עושים הם ברמות גבוהות ,באופן
שהשם החליט אז זה מה שצריך להיות שרבותינו בדורות הקודמים לא הגיעו לרמה
בעולם ,השם 'שליט בעולמו לעשות בו הזאת ,המצה שאתה אוכל בפסח יותר
כרצונו' ,העולם שלו ,הכל שלו' ,אתה ושלך מהודרת מהמצה של הגאון מוילנא ,מאיפה
שלו' ,וכך מספר רבי חיים מצאנז ,שבשואה היה להם את כל המכונות וכל השיטות שיש
באושוויץ אלפי אנשים נשרפו כל יום ל"ע ,לנו שלא יחמיץ? אם כן ,למה אנחנו כך
אבל לא היה יום אחד שלא היה שם מניינים ירודים? כי אמונה היתה להם ,והבסיס זה
של שחרית מנחה וערבית ,שטיבלכים ,לא האמונה ,הבסיס שלהם היה חזק ,שכל דבר
היה יום כזה אומר הרב ,והיו צועקים בכל שקורה לי השם עושה לטובתי.
תפילה 'מכלכל חיים בחסד'' ,גומל חסדים כך אמר רבינו החתם סופר ,שהנשמה היא
טובים' ,יהודים מאמינים' ,אתה מכלכל חיים בתוך הגוף ,הגוף הוא כמו כסא לנשמה ,כמו
בחסד'' ,מה שנתת לנו רק חסד' ,אתם כסא שתומך את האדם ,כמה שאדם גדול
מבינים מה זה רבותי ,ומכאן ילמד כל אחד.
יותר הכסא יציב ואיתן יותר ,כך גם הנשמה
הגוף ככסא לנשמה – ככל שהנשמה גדולה של האדם ,הגוף מקבל יותר משוכות בחיים
כי הגוף מחזיק את הנשמה ,וככל שהנשמה
יותר ,הגוף מסוגל לסבול יותר
כמה בושה היא ליהודי שעוברת עליו כאן גדולה יותר כך הגוף יכול לעמוד בנסיונות
איזו בעיה קלה או קשה ,אשתו לא מחייכת גדולים יותר ,לכן אדם שתמיד שמח צוחק
לו ,אולי לא עושה מה שהוא רוצה ,והוא ומחייך ,לעולם לא נכנס לבית ואומר 'מה זה
מדוכא וממורמר ,ואומר 'הרב אני הולך פה?' ,אלא נכנס מחויך ואומר 'מה נשמע?
לאילת ,נמאס לי כבר ,אני זורק את הכל' ,מה שלומכם? איזה חמודים אתם' ,כך צריך
ומה תגלה באילת? עוד נחשים ועקרבים? להיות תמיד ,ללא מצבי רוח ,לא בא לבית
והוא ממשיך 'לא ,די אני שבור ,עזוב אותי' ,עם פרצוף תשעה באב ,הרי במה אתה דתי
מה יש לך? אז קצת קשה ,מה אתה רוצה ,יש אם אתה עצוב כך? אלא תחייך ותשמח.
לך נשמה עם הרבה קוצים ,הנשמה שלך כמו השמחה כוללת הכל – השמח בחלקו הוא
סברס ,איך יקלפו את הסברס הזה? לאט
העשיר כי ישמח באלוקים שהוא חלקו
לאט ,אשתך מקלפת לך את הנשמה לאט מוסיף עוד האורחות צדיקים ,מרבותינו
לאט ,תבין שהשם לא עושה לך משהו רע ,הראשונים" ,כי השמחה כוללת הכל ,כי כל
השם לא יכול לעשות לך משהו רע ,אלא מה ,האדם הדואג על העולם הזה ,אין לו מנוחה..
אדם לא מאמין באמת בהקב"ה ,מקיים ו השמח בחלקו הוא עשיר אף אם הוא עני,
מצוות ,קונה את האתרוגים המהודרים כי ישמח באלוקים שהוא חלקו ונחלתו..
ביותר ,אתרוג כמו שלך לבא"ח לא היה ,כך ומידה הזאת היא בנפשות הצדיקים" .אם
כותב הבא"ח ,שבבגדאד היה אתרוג אחד האדם דואג 'ככה עשו לי במס הכנסה'' ,זה
וכולם נענעו איתו ,בסוף היום נהיה ספוג ,עשה לי כך' ,לאדם כזה אין מנוחה בעולם
את התפילין שיש לך למשה רבינו ע"ה לא הזה ,יהיה נע ונד בארץ ,אבל בן אדם שיש
היה ,לא היה לו את הריבוע משורטט ויפה לו אמונה בהשם יש לו מנוחת הנפש' ,השם
ה
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אתה מנהל אותי' ,כמו שאדם לא נושם לבד ,בדיוק איפה הוא נמצא ,לך לפלוני ,שם בכיס
האם אתה נושם לבד? מה פתאום? כל נשמה שלו תראה את זה אצלו' ,מה היה הרב כדורי
ונשמה השם איתך ,אתה פותח את הפה ע"ה? מחויך ,תמיד צוחק ,תמיד מאיר פנים,
ועשרות גזים נכנסים לך לריאות ,אתה צריך אף פעם לא ראו אותו ללא חיוך ,אין פעם
רק סוג תא אחד מהם – חמצן ,אתה מוציא שראו אותו בלי חיוך ,אלו נשמות הצדיקים,
החוצה את כל השאר ,מה פתאום? 'וכי אני תמיד שמחה על פניהם.
יודע מה זה חמצן בכלל ,מאיפה אני יודע',
העושה מצוות בשמחה – שכרו רב יוצר
אתה פותח את הפה נכנס חמצן ,ומה יוצא?
באלף ידות
פחמן דו-חמצני ,האם אתה עשית משהו? לא
עשית כלום ,ומי עשה? הקב"ה עשה את זה ,כך צריך להיות כל אדם ,לא משנה מה עובר
וזה היסוד ,הקב"ה עושה את הכל בעולם ,על האדם בעבודה ,תמיד צריך להכנס לבית
'אתה מטפל בי ,אתה מחיה את כולם ,וכי שמח ,למחוק את הכל' ,כל מה שהיה לי היה
אני צריך להיות מודאג על משהו בעולם לטובתי' ,לא מכניס איתו את כל העצבות
הזה? או להיות ממורמר ממשהו בעולם לבית ,לא מגיע עצבני ואומר 'אל תדברו
איתי' .זה אמונה! מהי אמונה? מה זה עבודת
הזה? מה פתאום!'
השם? שאדם תמיד נותן הרגשה טובה ,וכך
מעט משבחו של הרב כדורי זצוק"ל
ממשיך האורחות צדיקים "וכל העושה
כך היו הצדיקים ,הרב כדורי ע"ה כל היום המצוות בשמחה ,יש לו שכר אלף ידות יותר
היה מחייך ,אף פעם לא ראו אותו שאינו ממי שהמצוות עליו למשא" ,אדם הולך לבית
מחייך ,תמיד היה מרוצה .יום אחד באו אליו כנסת שמח ,מניח תפילין שמח ,מברך בורא
ואמרו לו 'כבוד הרב תשמע ,בצפון הארץ יש פרי העץ שמח ,מברך ברכת המזון שמח ,זה
מקובלים שמרמים את האנשים ,לוקחים פי אלף אומר הרב ,פי אלף ידות ,וזה
כסף ועושים את עצמם מקובלים' ,ענה להם פונקציה של אמונה ,אם אדם מאמין שהכל
הרב 'הם מכוונים על דעת האריז"ל [כלומר השם עושה והכל לטובתו ,גם אם תשים
אפילו שהם לא יודעים לכוין ,כביכול הם אותו בבית חולים הוא יחייך ,יצחק ,גם אם
מכוונים על דעתו של האר"י] ,הם לא גונבים הרופאים יגידו לו שהוא צריך למות ,מי אמר
את האנשים' ,תמיד מחוייך ומרוצה ,הבן שזה רע למות? הפוך ,הבטיחו לנו רבותינו
שלו שאל אותו 'אבא איך זוכים לאליהו ששם זה עולם שכולו טוב 'וזהב הארץ ההיא
הנביא?' ,ענה לו הרב' ,אמרתי לך ,תגיד כמה טוב שם הבדולח וארץ השוהם' ,מקבל את
פסוקים בליל שבת ותראה את אליהו הנביא כל מה שהשם מביא עליו בשמחה ,לא נכנס
בחלום' ,אמר לו הבן 'אבא ,עשיתי כך ולא למשברים לעצבויות ,או למרמורים ,את זה
ראיתי את אליהו הנביא' ,ענה לו הרב לו' :זה אומר חובת הלבבות על מי שיש לו מידת
בתנאי שלא ציערת אף פעם יהודי' ,שאל הבטחון "שמחתו בכל ענין"' ,הפסדתי כסף?
אותו בנו 'אבא למה לא אמרת'? וענה הרב זה לטובתי' ,על זה אומר האורחות צדיקים
שזה מובן מאליו .פעם הוא נתן לעשיר אחד " ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה",
גביע כסף ,העשיר הזה תרם כסף ,והלך נביאים לא היו יכולים להתחבר להשם בלי
ללונדון לאיזה עסקים ,שם בלונדון גנבו לו שמחה,ואומר "לפיכך בני הנביאים מביאים
את גביע הכסף ,והוא היה בצער גדול ,לפניהם נבל ותוף וכינור ומבקשים הנבואה",
התקשר לרב ואמר לו 'כבוד הרב גנבו לי את קצת מוזיקה ,עם זה היו יכולים לשמוח
הגביע הכסף' ,אמר לו הרב 'אני אגיד לך ביותר ,עוד אומר הרב "תפארת הנשמה
ו
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שתתפאר בתפארת השמחה אשר תשמח מלפני הקב"ה ,שאם האדם מאמין שהשם
בשם ..אז היא מתפשטת בחידוש גיל מנהל את כל העולם ,אז ודאי שהוא עושה
ומתרחבת בשמחתה .באותה שעה מתקדשת לי רק טוב ,הוא יודע בדיוק מה הוא עושה,
קדושת קודש הקודשים ,ואז מתאווה השם יתברך זן ומפרנס מקרני ראמים ועד
ונושאת חן לפני מלך מלכי המלכים" ,מובן ביצי כינים ,אין בריה בעולם שה' לא מטפל
היטב מדבריו מה היא התפארת האמיתית בה ,בכל מה שהיא צריכהִּ " ,מ ְמכוֹן ִּׁש ְבת ֹו
ִּה ְׁשגִּ יחַ " ,אם כן ,אם אתה השם יתברך מטפל
לנשמה ,שתמיד תהיה שמח.
בהכל ,למה אני צריך להיות עצוב' ,הבוחר
ממכון שבתו השגיח – האמונה שהשם
בעמו ישראל באהבה'' ,אהבת עולם
מנהל כל פרט ופרט בבריאה
אהבתנו' ,זה אהבת עולם ,אי אפשר לקחת
מקיימים
תדעו לכם ,יש הרבה אנשים ש
את האהבה הזאת ,תזכרו היטב את המשפט
אבל
בספר,
מצוות ,עושים את כל מה שכתוב
הזה ,מתי הנשמה שלך "נושאת חן לפני מלך
טובות,
לא
כל הזמן הולכים עם תחושות
מלכי המלכים" ,כשאתה מרוצה.
חבל! הם מפספסים את העיקר ,תדעו לכם,
הבטחון דוחה את העצבות ,ע"י האמונה
העיקר זה האמונה ,כל הבסיס של עבודת
שהכל נגזר על האדם לטובה
השם זה אמונה ,אמונה בהקב"ה ,להאמין
'אתה ה' מלך העולם ,ואתה עושה את הכל כותב רבינו המהר"ל הקדוש "ודבר אשר בו
ואתה מנהל את הכל' ,ראינו את זה במצרים ,ידחה האדם ממנו את העצבות הוא הבטחון,
ָארץ" ,כי מי שנכון ליבו בטוח בהשם ,באמת יודע
אמר ה' " ְלמַ עַ ן ֵּתדַ ע כִּ י אֲ נִּ י ה' ְב ֶק ֶרב הָ ֶ
אני בכוס תה שלך ,בכוס מיץ שלך ,אני בתוך שהכל נגזר עליו לטובה ,או לכפרת עוונות
הברד ,בכל קוביית ברד ה' נמצא' ,אֵּ ׁש או לחילופין לצער יותר גדול מזה ,או תמורת
ִּמ ְתל ַַקחַ ת ְבתוְֹך הַ בָ ָרד' ,האם יש דבר כזה מיתה שנגזרה עליו ,כלום יש טובה גדולה
בביולוגיה להכניס אש בתוך מים? יש איזה מזו?" ,כלומר ,איך אדם זורק את העצבות
איינשטיין שייצר דבר כזה בביולוגיה" ,לְ מַ עַ ן ממנו? על ידי בטחון ,שיהיה בטוח שהשם
ָארץ" ,אומר השם אני עושה את הכל לטובתו ,זהו ,ככה כל העצבות
ֵּתדַ ע כִּ י אֲ נִּ י ה' ְב ֶק ֶרב הָ ֶ
מנהל את הכל ורוצה שתאמין בזה היטב ,הולכת ממך והלאה ,האם אתה יודע מה נגזר
ָארץ" ,עליך בראש השנה? הקב"ה ישתבח שמו
" ִּמ ְמכוֹן ִּׁש ְבת ֹו ִּה ְׁשגִּ יחַ אֶ ל כָל י ְֹׁשבֵּ י הָ ֶ
אומר אני אקזז לך את זה ,לכן כל הזמן צריך
אין פה משהו בארץ שה' לא מנהל.
מי יכין לעורבים צידה? השם מכין .כשהייתי לעבוד על זה ,להתפלל לפני הקב"ה' ,ריבונו
בכנסת ,ראיתי כמה עורבים יש שם ,ואין של עולם ,קודם כל תוציא ממני את
יונה אחת ,זה פלא פלאות ,רק זה עוד הוכחה העצבות ,תן לי שמחה ,תן לי לשמוח על כל
שיש קודש ויש חול ,לך לכותל אין עורב אחד מה שאתה עושה איתי השם ,כל מה שיעבור
אלא רק יונים ,ולהבדיל כל הכנסת מלאה עלי היום שאני אקבל בשמחה' ,כך אדם צריך
עורבים ,ראיתי את אחד השומרים שם ,מכיר בכל יום לבקש בתפילה 'רבש"ע תעזור לי
אותי ,שאלתי אותו 'תגיד לי מה אתם עושים שכל מה שיעבור עלי היום אני אקבל
נגד העורבים?' אומר לי' :אל תשאל הרב ,מה בשמחה ,בלי כעס בלי מרירות ובלי האשמה'
לא ניסו לעשות כדי להבריח אותם ,הביאו שכל מה שעובר עליך זה הכל לטובתך ,במשך
כל מיני וטרינרים ,שום דבר לא עוזר ,הם כל היום כולו.
באים ומתמגנטים לשם .כך האדם צריך
להתמלא בשמחה ,כך הנשמה נושאת חן
ז
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שכינה ,כי חסרון השלמות בו ,ולכן יפה אמרו
אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה –
חז"ל שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה,
הדואג ומצטער לא ראוי לקרבת אלוקים
נסיים בדבריו של רבינו הכתב סופר" ,כתיב שמח בהשם ובטוח ליבו כי לטב עביד ,אעפ"י
אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ,וצריך שלא רואה איך ומה" ,אומר הקב"ה כשאין
להבין למה? וכי כי איש אל שיכזב במי שפניו לאדם אמונה שלמה בי אני לא יכול להיות
זועפות [האם הקב"ה הוא כבן אדם שלא איתו ,אם היתה לו אמונה שלמה בי היה
רוצה או לא יכול לדבר עם מי שפניו זועפות ,שמח ומרוצה .לכן דעו לכם ,הדבר שאסור
בני אדם אוהבים אנשים שמחים ,אבל למה לאדם לוותר עליו לעולם זו השמחה ,יצר
הקב"ה לא רוצה להיות איתו ,אם יש לו פנים הרע לא יכול לראות אדם שמח ,הגמרא
זועפות הרי אין להשם את המעצור הזה] אומרת "סוף שמחה – דמעה" ,כשיצר הרע
הלא השם ישכון את דכא ושפל רוח [ולהיפך רואה אדם שמח ישר מכניס לו מרירות
השם מעיד שהוא קרוב לנדכאים ושבורי ו עצבות ,היה אומר רבי יחזקאל לוינשטיין,
הלב ,ולמה אינו שורה על הכועס או אדם לובש בגד יפה ושמח ,בא יצר הרע
הממורמר] ,אלא כי מי שהוא בשלמות ושופך לו משהו על הבגד ,ולמה? כי כל
האמונה כי הכל מהשם יתברך ומאיתו לא המהות של היצר הרע היא לקלקל לך את
תצא רעות ,לא יכאב ליבו ולא תתבלבל השמחה ,להכניס לך עצב ,עצבים ,זו העבודה
מחשבתו ,אם יחלה או יבוא אליו אחד שלו ,עוונות זה רק האמצעי אבל העבודה
מהמקרים הלא טובים לפי שעה .ומי שדואג העיקרית שלו היא למרמר את האדם ,ואיך
וכואב ומתאנח ומצטער ,חסרון אמונה מתגברים על היצר הרע ,על ידי שמחה' ,הכל
ובטחון בו ,ואיש כזה לא ראוי שתשרה עליו השם עושה' ,נזכה להיות שמחים תמיד
בעבודת השם אמכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] נער הייתי וגם זקנתי ,ומעולם לא ראיתי אדם שויתר והפסיד מכ ך
יהודי אחד הגיע לבית הכנסת ואמר לי ,תשמע כבוד הרב פלוני חייב לי אלף שקל ,אומר
הרב :התקשרתי לפלוני ו אמרתי לו תשמע אתה חייב לו אלף שקל ,אומר לי הרב אני לא
חייב לו ,אבל כדי שלא תהיה מחלוקת קח אלף שקל ותתן לו ,ועל המקום הוציא אלף שקל,
באותו יום מתקשר אליו הרואה חשבון שלו ואומר לו ,תדע לך שקיבלת זיכוי ממע"מ שלושים
ושש אלף שקל ,באותו יום! אפילו לא למחרת! נתן אלף וקיבל שלושים ושש .רציתי להגיד
לו ,תשמע אתה צריך להביא לאותו אחד שתבע ממך אלף שקל קצת תגמולים ,שבזכותו
קיבלת שלושים ושש אלף שקל  ,וכמו שהיה אומר מרן הרב שטיינמן זצ"ל" ,נער הייתי וגם
זקנתי ,ו מעולם לא ראיתי אדם שויתר והפסיד מכך"
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כאייל תערוג

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

רבינו 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

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.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפוא ה 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 התינוק ירדן בן סימה ,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 ,אנג'ל בת חביבה ,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
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון,
להצלחת
מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית 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,
מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,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
בת דינז ,גילי בת אווה.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,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 ,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 ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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