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גליון מס' ק'  -בשלח תשפ"א  -תוכן העניינים
א
כיצד להזהר מהפירות המורעלים של אילן המחלוקת
ב
המחלוקת הקטטה והמריבה יוצרים נזק בלתי הפיך לאדם הגדולים מהרווח
ג
הרבה אנשים נאבדו משני העולמות ע"י שאחזו במחלוקת ואפילו אם צדקו
ג
המחלוקת אינה הכרחית בשום מקום ובשום זמן
ג
ע"י המחלוקת אי אפשר לתקן בשום אופן ,כי היא שנואה הרבה ע"י ה' יתברך
ד
תיקון העולם הוא ע"י שלום – לכן צריך להשליך גם אמת המובילה למחלוקת
ד
אדם הנמצא בשלום עם כולם לעולם לא יהיה לו קטרוג בשמים
עבודה זרה אסורה בהנאה  -דבר המגיע לעולם ע"י מריבה משועבד לסטרא אחרא ד
ה
לפעמים מוותרים על הדברים החשובים ביותר כדי לשמור על השלום
ה
משרתי ה’ לא נאה להם להשתמש בכלים החטופים במלחמה
ו
אדם לא יראה עלייה אלא רק אם עשה הכל בשלום ביושר ובאמונה
ו
הקשר בין אשה והריון לבין מריבה ומחלוקת
ז
סיפורים אישיים מחזקים
ז
א] לומר תודה במיוחד כשלא קיבלת

כיצד להזהר מהפירות המורעלים של אילן המחלוקת
קדם זְ מַ נוֹ ,א ֹו
לְ ִׂאיש הַ זֶה ֶשנַעֲ ֶשה ְמפ ְֻרסָּ ם ֶ
ּגַם לְ דֶ ֶרך לַעֲ בוֹדַ ת הַ ֵשםֶ ,שהָּ יָּה זֶה רוֹצֶ ה
יתה לְ בַ עֲ לֵי
לְ גַּלוֹת בָּ ע ֹולָּם וַ אֲ זַי ּגו ְֹר ִׂמים ִׂמ ָּ
לקת ,וְ לִׂ פְ עָּ ִׂמים ֶשאֵ ין הַ פְ גָּם ּגָּדוֹל ָּכל ָּכ ך
הַ מַ חֲ ֶ
אֲ זַי ּג ֹו ְר ִׂמים עֲ ִׂניּות".

כך כתב רבינו נחמן מברסלב זיע"א
בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה כ'" :עַ ל ְידֵ י
לקת ֶשיֵש בָּ ע ֹו לָּם עַ ל ְידֵ י זֶה נַעֲ ִׂשים
הַ מַ חֲ ֶ
קדם זְ מַ נָּם .הַ יְ נּו כִׂ י כְ ֶשאֶ חָּ ד ִׂנכְ נָּס
ְמפ ְֻרסָּ ִׂמים ֶ
בַ עֲ בוֹדַ ת הַ ֵשם הּוא צָּ ִׂריך לִׂ ְשה ֹות
ּולְ ִׂה ְת ַמ ְהמֵ ַה עַ ד ֶשי ְִׂתפַ ְרסֵ ם בָּ ע ֹולָּם (כלומר
עוד לפני שיתפרסם צריך להגיע לגדלות
לקת נִׂ ְתפַ ְרסֵ ם
בתורה) ,וְ עַ ל ְידֵ י פְ גַם הַ ַמחֲ ֶ
קדֶ ם זְ מַ נ ֹו ,וְ עַ ל ְידֵ י זֶה הֵ ם (הפרסום
והגדלות קודם זמנו) ּגו ְֹר ִׂמים הֶ זֵק וְ הֶ פְ סֵ ד

הרב מסביר את הסיבה לכך שהפרסום
קודם זמנו מזיק לאדם ,וכך לשונו" :וְ זֶה
(שמוֹת כ"א)
הַ ּס ֹו ד ְמבָאר בַ ּתו ָֹּרה בַ פָּ סּוק ְ
' וְ כִׂ י ִׂינָּצּו אֲ נ ִָּׂשים י ְַחדָּ ו וְ ָּנ ְגפּו ִׂא ָּשה הָּ ָּרה
יה' וכו' ,כִׂ י כְ ֶש ַמ ְת ִׂחיל לִׂ היכנס
וְ יָּצְ אּו ְילָּדֶ ָּ
א
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לְ אֵ יזֶה דֶ ֶרך הּוא בְ ִׂחינַת הֵ ָּריוֹן וְ צָּ ִׂריך
לְ ִׂה ְתעַ ּלֵם ָּשם בִׂ בְ ִׂחינַת עִׂ בּור כִׂ י עֲ דַ יִׂן לא
נ ְִׂת ַּגּלֶה זֶה הַ דֶ ֶרך בָּ ע ֹו לָּםַ ,רק הּוא ִׂנכְ נָּס לְ ָּשם
לְ גַּלוֹת ֹו וַאֲ זַי הּוא בְ ִׂחי נַת הֵ ָּריוֹן ,בִׂ בְ ִׂחי ַנת
יתיך' ,בְ ִׂחי ַנת
הר ִׂ
(מ ְשלֵי ד) ' בְ דֶ ֶרך חָּ כְ מָּ ה ֵ
ִׂ
הֵ ָּריוֹן ,וְ צָּ ִׂריך לִׂ ְשהוֹת ָּשם ּולְ ִׂה ְת ַמ ְהמֵ ַה
לְ חַ מֵ ם עַ ְצמ ֹו ָּשם כְ מ ֹו ֻעבָּ ר בִׂ ְמעֵ י ִׂאמ ֹו עַ ד
ֶש ַיּגִׂיעַ הַ זְ מַ ןֶ ,שיֵצֵ א לאוויר ָּהע ֹולָּם ,לְ גַּלוֹת
זֶה הַ דֶ ֶרך בָּ ע ֹולָּם ּוכְ ֶשיוֹצֵ א קדֶ ם ְז ַמנוֹ ,זֶה
לקת
בְ ִׂחינַת נֶפֶ לּ .ופְ גָּם זֶה נַעֲ ֶשה עַ ל ְידֵ י מַ חֲ ֶ
ַכנַ"ל וְ זֶה בְ ִׂחינַת' :וְ כִׂ י ִׂינָּצּו אֲ נ ִָּׂשים י ְַחדָּ ו',
הַ יְנּו ַמחֲ ל ֶקת ,עַ ל ְידֵ י זֶה 'וְ ָּנ ְגפּו אישה הָּ ָּרה
וְ יָּצְ אּו ְילָּדֶ יהָּ 'ַ ,היְנּו ְב ִׂחינַת ַה ְמפ ְֻרסָּ ִׂמים
ֶשנַעֲ ִׂשים קדֶ ם זְ מַ נָּם ֶשהֵ ם בִׂ בְ ִׂחינוֹת ְנפָּ לִׂ ים
יתה א ֹו ע ִׂני ,לְ פִׂ י הַ פְ גָּם ַכנַ"ל
ַכנַ"ל ,ועונשם ִׂמ ָּ
וְ זֶהִׂ ' :אם לא ִׂי ְהיֶה ָאסוֹן' פֵ ֵרש ַר ִׂש"י :בָּ ִׂא ָּשה.
יק לְ ְקלּו אֶ ת הַ דֶ ֶרך חָּ כְ ָּמה
הַ יְנּו ֶשּלא יַפְ ִׂסידּו וִׂ ַ
ישה הָּ ָּרה ַכנַ"ל ַרק
בְ עַ צְ מ ֹו ֶשהּוא בְ ִׂחינוֹת ִׂא ָּ
יַפְ ִׂסידּו הַ ְנפָּ לִׂ ים ְד ַהיְינּו ָּהאֲ נ ִָּׂשים בְ עַ צְ מָּ ן,
התפַ ְר ְסמּו וְ יָּצְ אּו בָּ ע ֹולָּם קדֶ ם זְמַ נָּם".
ֶש ְ
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זְמַ נָּם ֶשהֵ ם בְ ִׂחינַת ְנפָּ לִׂ ים אֲ בָּ ל עֲ דַ ִׂין לא
נ ְִׂס ַּתּלֵק הַ דֶ ֶרך חָּ כְ מָּ ה ְבעַ ְצמוַֹ ,רק הַ ְנפָּ לִׂ ים
לְ בַ ד וִׂ יכוֹלִׂ ים אֲ חֵ ִׂרים לְ ִׂה ְתעַ בֵ ר ָּשם בִׂ בְ ִׂחי ַנת
הֵ ָּריוֹן הַ נַ"ל כְ מ ֹו בִׂ ְמ ַשל ִׂאישה הָּ ָּרה ַכנַ"ל,
וְ לִׂ פְ עָּ ִׂמים ִׂנ ְפסָּ ד ּגַם הַ דֶ ֶרך חָּ כְ מָּ ה ְבעַ ְצמ ֹו
בְ אפֶ ן ֶשאֲ פִׂ יּלּו ִׂאיש ַאחֵ ר אֵ ינ ֹו יָּכוֹל לִׂ כְ נס
לְ ָּשם בִׂ בְ ִׂחינַת הֵ ָּריוֹן לְ גַּלוֹת ּולְ הוֹצִׂ יא זֶה
ישה
יתת ָּה ִׂא ָּ
הַ דֶ ֶרך לָּע ֹולָּם ֶשזֶה בְ ִׂחינַת ִׂמ ַ
הָּ ָּרה ַכנַ"לּ ,ולְ פִׂ י הַ פְ גָּם כֵן ָּהענֶש כְ מ ֹו
פרש בַ ּתו ָֹּרה ' ִׂאם לא יִׂ ְה ֶיה ָאסוֹן' בָּ ִׂא ָּשה
ֶש ְמ ָּ
'עָּ נוֹש יֵיעָּ נֵש' בְ מָּ מוֹן ַהיְנּו עֲ נִׂיּותֶ ,שנַעֲ ֶשה
כְ ֶשאֵ ין הַ פְ גָּם ּגָּדוֹל ָּכל כָּך ַכנַ"ל ' ,וְ ִׂאם י ְִׂהיֶה
ָאסוֹן' בָּ ִׂא ָּשהֶ ,שּג ְָּרמּו לְ הַ ְפ ִׂסיד ּגַם הַ דֶ ֶר ך
בְ עַ צְ מ ֹו ַכנַ"ל אֲ זַי 'וְ נ ַָּת ָּּת נֶפֶ ש ַּת ַחת ָּנפֶ ש',
יתה ַכנַ"ל .ה' יצילנו".
הַ יְנּו ִׂמ ָּ

המחלוקת הקטטה והמריבה יוצרים נזק
בלתי הפיך לאדם והם גדולים מהרווח
בתורה הזאת הרב מסביר לנו מה זה הפרי
המורעל של אילן המחלוקת ,הקטטה,
המריבה והפירוד ,היוצרים נזק בלתי הפיך.
לדוגמא ,אם המשכיר של הדירה ובעל
הבית רבים מי ישלם את השיפוץ ,או
שאדם נמצא במריבה עם השכן כיוון שהוא
מעיר לילדים שלו וכדומה ,נמצא שאז
הפרי כלומר הרווח שייצא לאדם
מהמחלוקת יהיה שולי לעומת ההפסד
שיפסיד מאותה המחלוקת .לכן צריך אדם
לעשות כל שביכולתו ,ולעולם לא להיות
במריבה עם שום בריה .יש הרבה פירות
מורעלים בעולם הזה  ,אבל בתורה הזאת
מדבר הרב על פן אחד של מחלוקת ,וצריך

בהמשך מסבי ר הרב את הדמיון בין אשה
הרה שמפלת נפלים לבין אדם המתפרסם
קודם זמנו ,וכך לשונו" :כִׂ י כְ מ ֹו ֶשבְ ִׂא ָּשה
הָּ ָּרה ,שנוגפים או ָֹּתה עַ ד ֶשמַ פֶ לֶת ְנפָּ לִׂ ים יֵש
ְשּתֵ י ְב ִׂחינוֹתְ ,דהַ ייְנּו ֶשּלִׂ פְ עָּ ִׂמים ִׂהיא
מַ פְ סֶ דֶ ת הַ ְנפָּ לִׂ ים לְ בַ דָּ ם ֶשמַ פֶ לֶת או ָֹּתם עַ ל
ישה
ְידֵ י ֶשיָּצְ אּו בְ לא עִׂ ָּּתם ,וְ לִׂ פְ עָּ ִׂמים ּגַם ָּה ִׂא ָּ
הָּ ָּרה בְ עַ צְ ָּמה נִׂיזו ֶֹקת עַ ל ְידֵ י זֶה וְ נִׂ ְס ַּתּלְ ָּקה
כְ מ ֹו כֵן בִׂ בְ ִׂחינוֹת הַ נַ"ל ,הַ ְינּו ֶשּלִׂ פְ עָּ ִׂמים
התפַ ְר ְסמּו קדֶ ם
ִׂנפְ סָּ ִׂדים הָּ אֲ נ ִָּׂשים בְ עַ צְ מָּ ן ֶש ְ
ב
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לדעת שזה יכול להתבטא בהרבה צורות
כמו :התנצחות ,משפט בבית דין ועוד,
ואדם שנמצא במחלוקת יורד לתהום
ועושה נזקים שלא יצליח לשקם אח"כ.
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צודק זה לא יעזור לו" .ומידה זו גרועה מכל
המידות הרעות שבעולם" – אין הפסד ונזק
משום מידה אחרת כמו מהמריבה.

המחלוקת אינה הכרחית בשום מקום
ובשום זמן

הרבה אנשים נאבדו משני העולמות ע"י
שאחזו במחלוקת ואפילו אם צדקו

רבי נתן כותב" :כי שאר המידות יש בהם
איזה הכרחיות" – רק שצריך להתנהג
באותם מידות לפי התורה הקדושה ,אבל
יש בהם איזה הכרח ,כגון תאוות אכילה,
אבל עניין המחלוקת אין לו צורך לאדם
כלל" .וממחלוקת בשביל הפרנסה צריך
להתרחק מאוד" – אדם שטוען על אחר
שהוא פוגע בפרנסה שלו ,הוא נכנס
לתחום שלו ,בגללו אני מפסיד כסף וכו',
צריך לברוח מזה מאוד" .כי אין פועלים על
ידי המחלוקת כלל" – אדם לא ישנה כלום
במחלוקת ,ממריבה לא ישתנה כלום ,אלא
אדרבא רבותינו כתבו" :מחלוקת אחת
דוחה מאה פרנסות" – על המריבה הזאת
אדם יפסיד מאה סוגי פרנסות ,וצריך
להאמין שאין אדם נוגע במוכן לחברו.

רבי נתן כותב בליקוטי הלכות (חושן
משפט ,אומנין ד ,לה) "הַ ְרבֵ ה הַ ְרבֵ ה אֲ נ ִָּׂשים
ֶנ ֱאבָּ ִׂדים ִׂמ ְשנֵי ע ֹולָּמוֹת עַ ל ְידֵ י ֶשאוֹחֲ ִׂזים
ֹלקת " – היא לא רק תגמור לאדם את
בְ מַ חֲ ֶ
העולם הבא שלו ,ואפילו שזו המחלוקת
על דבר הכי צודק והכי נכון מבחינת
האדם ,אלא גם את העולם הזה .כמו שני
אחים שרבים על ירושה ,ובאמת אחד מהם
סעד את הוריו כל הזמן ,וכן אדם שרב עם
השותף שלו שבאמת לא עושה הרבה
בעסק ,לא משנה מהי הסיבה ואפילו
המוצדקת ביותר ,זה יגרום לנזק ענק.
אדם אחד סיפר שהשכן עולה אליו בכל יום
וטוען שהילדים מפריעים לו למנוחה בגלל
שהם מזיזים את השולחן בבית ,ומאיים
לפנות למשטרה אם לא יפסיקו ,ואותו
אדם אומר שכל זה קורה סה"כ בשעה שש
בערב ,ומה יעשו הילדים שרוצים להזיז את
השולחן כדי לשבת לאכול ,אז למרות
שהוא צודק כדאי לו למצוא פתרונות כמו
לשים גומיות בתחתית השולחן וכדומה,
העיקר למנוע מחלוקת ,כי היא יכולה
לעקור אותו משני עולמות .כמו שרבי נתן
אומר" :בחינם"  -על כלום ,אפילו שהוא

ע"י המחלוקת אי אפשר לתקן בשום אופן,
כי היא שנואה הרבה ע"י ה' יתברך
עוד אומר הרב" ,וצריך לדעת שלא יתקן על
ידי המחלוקת כלל" – אדם לא יכול לתקן
כלום במריבה ,ואפילו לריב עם אשתו
שיוצאת עד מאוחר או מתלבשת קצת
בחוסר צניעות ,לא יצליח לשנות כלום
בבית על ידי מריבה ,ואם הצליח לתקן את
הפגם על ידי המחלוקת ואשתו תגיע
ג
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מוקדם יותר או תתלבש צנוע יותר ,הוא
יפסיד ממקום אחר ,כי אסור לתקן
במריבות אלא רק בנעימות – "כי על ידי
המחלוקת אי אפשר לתקן בשום אופן ,כי
שנואה המחלוקת הרבה על ידי ה' יתברך,
בפרט בדורות הללו שישראל בשפלות ואין
להם שום ממשלה ,ולכן כדי לתקן את
העולם ולהראות את האמת אי אפשר כי
אם על ידי השלום ,ועל כן אליהו והמשיח
שהם תיקונו של העולם יעסקו רק לעשות
שלום ,כמאמר רבותינו :אין אליהו בא
אלא להשכין שלום בעולם".
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שמלאים בעוונות ,כמו חטא הנעורים
ולשון הרע צריכים לדעת שאף אחד לא
ידבר עלינו רע לפני ה' אם אין לנו מריבה
עם אחרים .אז אם אדם נמצא במריבה עם
אשתו ,הוא צריך עכשיו להיות בכוננות
ספיגה ,כי עכשיו יש אפשרות שהוא יקבל
עונש מכל המקטרגים שנבראו מכל
העוונות שלו ,כמו לשון הרע וברכות
לבטלה וכו' .לכן אדם עובד ה' לא רב עם
אף אחד ,לא עם המעביד שלא קידם אותו
ולא עם אשתו שלא עושה כרצונו ,כי כל
הצרות עתידות לבוא עליו אם יכנס
למריבה ,ואם ה' רוצה שכך יהיה אז זה הכי
טוב ונכון בשבילו .לכן ,אם כמו שלמדנו אי
אפשר לתקן על ידי המחלוקת ,אז הריב
מיותר ומטרתו היחידה היא לפרק
תסכולים ועל כן האדם ייענש.

תיקון העולם הוא ע"י שלום – לכן צריך
להשליך גם אמת המובילה למחלוקת
התיקון של העולם מתואר בדברי הנביא
יהיה "וְ ָּג ר זְ אֵ ב ִׂעם כֶבֶ ש " (ישעיהו יא ,ו)
שלא יהיו מריבות אלא רק שלום .לכן
אומר הרב" ,ועל כן אם גם האמת מסית
אותו להחזיק במחלוקת ,צריך להשליך
אמת כזאת" – עדיף לזרוק את האמת אם
היא מביאה מחלוקת ,כי ה' לא רוצה
או תה .לכן אדם ירא שמיים יודע שדבר
ראשון אצלו בחיים שלו שלום עם הכל.

עבודה זרה אסורה בהנאה  -דבר המגיע
לעולם ע"י מריבה משועבד לסטרא אחרא
הסבא מנובהרדוק היה איש אלוקים קדוש,
יום אחד הודיעו לו שאיזה עשיר ,מוקיר
תורה בגרמניה השאיר צוואה ,למסור בניין
שהיה שלו לישיבת נובהרדוק ,וזה היה
קרש הצלה לישיבה .מיד הזדרז הרב ונסע
שבועות שלמים לגרמניה בעגלה וסוס,
וממש לפני שהגיע לאותו מקום ,סיפרו לו
שמישיבה אחרת גם שלחו שליח ים כדי
לקבל את הבניין המדובר ,הרב שהבין
שיכולה לפרוץ מחלוקת עשה מיד פרסה
וחזר לביתו ואמר לסובביו שלא לדבר
איתו יותר על הבניין הזה כלל .ולמרות

אדם הנמצא בשלום עם כולם לעולם לא
יהיה לו קטרוג בשמים
הגאון מוילנא אומר על הפס' (משלי כו ,כ):
" בְ אֶ פֶ ס עֵ צִׂ ים ִּׂתכְ בֶ ה אֵ ש ּובְ אֵ ין ִׂנ ְרּגָּן י ְִׂש ֹּתק
מָּ דוֹן" – אדם שלא נמצא במריבה עם אף
אחד ,לעולם לא יהיה לו קטרוג בשמים וזה
לא משנה איזה עוונות הוא עשה .אנחנו
ד
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שהעשיר כתב בפירוש בצוואה שהבניין
שייך לישיבה ,ובכסף הזה היה הרב מגדיל
תורה ותלמידים הרבה מאוד ,ידע הרב
שאם זה גורם למריבה הוא לא רוצה את
זה .ה"בן איש חי" אומר שכל דבר שאדם
השיג ב עולם על ידי מריבה או קטטה,
האדם לא ייהנה ממנו כי זה משועבד
ל"סטרא אחרא" .אם אדם רב עם המוכר
שיחליף לו מוצר או רב עם השכן מי יתקן
את הנזילה ואפילו שבסוף הוא וויתר
ותיקן ,הוא לא ייהנה מכך ,וזה מ שום שכל
מה שמגיע ממריבה זה בגדר עבודה זרה,
וכידוע "עבודה זרה אסורה בהנאה" – לא
יכולים ליהנות מזה .ה' שהוא "אדון
הסליחות" רוצה לסלוח לנו על כל
העוונות ,רק צריך שלא לריב ואפילו למען
המטרה הטובה בעולם.
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קנייבסקי שליט"א מוסיף הערה על
התשובה הזאת" :וכל עניין לפי מקומו" –
כדי שאנשים לא יגידו עכשיו בואו נביא
חזנים חילוניים .מהמעשה הזה אנחנו
למדים שלא לעשות מריבה על כלום וכמה
קשה המחלוקת ושכל הברכה היא בשלום,
ומי שאין לו שלום ,אז אף פעם לא תהיה
לו ברכה בחיים ,ואפילו אדם שנמצא
במריבה רק עם אדם אחד "אל ימעט
בעיניך" – זה כמו חור בדלי ,כל המים
והברכה יברחו .ואפילו אם יש מיליון
אנשים שאוהבים אותו ,יחפש את האדם
שבמריבה איתו וינסה לפייס אותו.

משרתי ה’ לא נאה להם להשתמש בכלים
החטופים במלחמה
בספר החינוך (מצוה תקה ,שלא יקח שבט
לוי חלק בביזה) כתוב " :משרתי ה’ לא נאה
להם להשתמש בכלים החטופים מיד בני
אדם במלחמה בחרב חנית וכדון ,כי לא
יבוא בית ה’ רק דבר הבא דרך שלום וישר
ואמונה ,ולא שידאג עליו לב איש ואשה "
– שבט לוי לא היו נוחלים שלל בביזה
במלחמות עם ישראל ,ה' ציווה בתורה
(דברים כ ,יד) " וְ ָא ַכלְ ָּּת אֶ ת ְשלַל אֹ ְיבֶ יָך" -
כשכובשים את העמים ,לוקחים את השלל.
אבל שבט לוי לא לוקחּ" ,ובַ בִׂ זָּה ֹלא ָּש לְ חּו
אֶ ת י ָָּּדם" (אסתר ט ,טז) – משרתי ה' לא
לוקחים מהביזה כי לא נאה להם לקחת
משהו שהגיע ממלחמה ולא בשלום .כי מה
שבא ממלחמה מביא רק קללה ולא ברכה.

לפעמים מוותרים על הדברים החשובים
ביותר כדי לשמור על השלום
רבי יוסף מפוזנא היה החתן של רבי
יחזקאל לנדא בעל "הנודע ביהודה",
נשלחה אליו שאלה על חזן שלא היה שומר
תורה ומצוות ,ורב בית הכנסת רצה
להעביר אותו מתפקידו ,אבל הבעלי בתים
המתפללים בבית כנסת זה רוצים שהוא
יישאר בגלל שאוהבים את קולו ,ואותו רב
בית הכנסת שאל מה לעשות .ענה לו רבי
יוסף מפוזנא שמוטב להעמיד צלם בבית
המקדש ואל ת רבה המחלוקת בישראל,
כלומר שישאיר את אותו חזן בתפקידו רק
כדי למנוע מחלוקת ,אמנם רבי חיים
ה
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הקשר בין אשה והריון לבין מריבה
ומחלוקת

מכך ילמד כל אדם ,אם השיפוצניק מבקש
עוד כסף שלא סיכמו עליו ,לא לריב איתו
אלא להוסיף לו כדי שתהיה לאדם ברכה
בשיפוץ ,כי אם לא יוותר הוא יפסיד הרבה
יותר מהכסף שהיה כביכול מרויח בויכוח.

רבי נחמן אומר על פסוק שלכאורה אינו
מובן ,פסוק שאין לו סוף ואין לו התחלה:
"וְ כִׂ י ִׂינָּצּו אֲ נ ִָּׂשים וְ ָּנ ְגפּו ִׂא ָּשה הָּ ָּרה" (שמות
כא ,כב) – מה הקשר בין אשה בהריון לבין
מריבות ומכות? מסביר הרב שה' 'מבשל'
לאדם דברים טובים ,ורוצה לתת לו אותם,
וזה כמו אישה בהריון שאמורה להוציא את
הוולד בעיתו ובזמנו ,כך ה' רוצה לתת את
הדברים הטובים בזמן הנכון אך לא לפני
הזמן ,אך כשאדם הולך ומתקוטט הוא
מביא את הדברים לפני הזמן שהיה אמור
לקבל ,וזה כמו לתת סטייק לתינוק,
שלמרות שזה טעים זה יכול לחנוק את
התינוק מפני שזה לפני הזמן הראוי לכך.
כך אדם שמקבל כסף או מעמד וכבוד לא
בזמן הנכון ,ואין לו כלים להחזיק את
הטובות אז הוא נופל למקומות שפלים
כמו עוני או מחלה ,כי האדם הורס את
הוולדות ,כלומר את הדברים שה' רצה
לתת רק כ שיגיע הזמן הנכון .נמצא,
שכאשר אדם מתקוטט כדי לקבל דירה ,אז
ה' נותן לו את הדירה עכשיו במקום לתת
לו אותה בזמן היותר טוב ,ואז זה כמו נפל,
והאדם מפסיד דירה הרבה יותר טובה שה'
הכין לו ,ולכן צריך האדם לדאוג לחיות רק
בשלום ולא לדחוק את השעה ולא לנסות
להשיג דברים שלא בדרכי שלום!

אדם לא יראה עלייה אלא רק אם עשה הכל
בשלום ביושר ובאמונה
הרב שלום שבדרון מספר שבהקמת
המדינה גויסו כל הגברים לצבא ורק
הרבנים קיבלו פטור .היה אברך אחד שרצה
לקבל עליו להיות רב בית הכנסת באיזה
ישוב ועל ידי זה יקבל גם כן פטור מהצבא,
אבל הרב של אותו ישוב כעס עליו ,כי רצה
להביא מישהו אחר להיות לרב בית
הכנסת .הלך אותו אברך לחזון איש וקבל
על אותו רב יישוב ,וסיפר כמה שהוא כבר
מרביץ תורה באותו בית הכנסת .החזון
איש אמר לו" :לא תדרוך כף רגלך באותו
בית הכנסת לעולם ,ואם אתה מפחד
שיגייסו אותך ,אל תדאג לא ירצו לגייס
אותך" .אותו אברך שמע לחזון איש ועזב
לעיר אחרת ושם נכנס לתפקיד רבני .אותו
רב יישוב שלא רצה לקבלו היה צריך לאחר
זמן לנסוע לחו"ל ,והוא קרא דווקא לאותו
אברך שיחליף אותו בגלל שהעריך את זה
שהוא הקשיב לחזון איש ולא נכנס עימו
לויכוח .רואים שאפילו במטרה הקדושה
ביותר ,לשמש שכרב בית הכנסת ולהפיץ
תורה ברבים ,לא רואים עלייה אלא רק אם
זה בשלום ביושר ובאמונה.
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] לומר תודה במיוחד כשלא קיבלת
כמה אפשר ללמוד על מעלת התודה אפשר ללמוד מסיפור שסיפר מורנו הרב שליט"א
בשיעורו .מסופר על זוג אחד ש הגיעו לרב שלום הרוש שליט"א וסיפרו לו שהם לא
מצליחים להביא ילדים במשך שנים רבות ,ו זאת למרות שהם עושים את כל העצות של
הרב :לקבל את הבעיה ,לשמוח בה ,לרקוד ולשיר ,והם עדיין לא מצליחים לקבל ישועה.
שאל אותם הרב ,האם הם באמת מקבלים את הבעיה? והם השיבו שהם בטוחים שהם
מקבלים לגמרי את הגזירה .כשאמרו כן ביקש הרב מהאשה לעמוד ולומר' :תודה רבה לך
ה' שלא נתת לי ילדים וזה הכי טוב בשבילי' .האישה שהיתה מופתעת ולא מוכנה לדברי
הרב ,אמרה שהיא לא מסוגלת להגיד דבר כזה.
כששמע הרב כן אמר להם הרב :אתם רואים שלא באמת קיבלתם את רצון ה' ,וכך התחיל
להסביר להם דקות ארוכות שה' עושה הכל לטובה ושצריך להתחזק באמונה בשביל
להגיע להכרה הזאת שהכל לטובה והכל ממנו יתברך ,וכך באמצע השיחה נעמדה האישה
על רגליה ואמרה בקול רם ' :אני מקבלת את רצון ה' והכי טוב לי כרגע שאין לי ילדים',
וכך הסתיימה השיח ה ,לאחר שהזוג התחזקו באמת באמונה שהכל לטובה ולומר תודה
בלב שלם על כל מה שזימנו להם ממלכות שמים .וכך ,לאחר שבועות ספורים בלבד
האישה זכתה להיריון ונולד להם בן .כל זאת מלמדנו עד כמה חשוב לקבל את הכל
באמונה ולומר להשם יתברך תודה רבה על הכל בלב שלם גם אם היינו רוצים אחרת,
שבודאי הכל לטובה ,וכך אפשר להמתיק דיני מלכות שמים .ה' יזכנו!
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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 ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,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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