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ליקוטי	מוהר”ן	תנינא	תורה	כ"ד	
מצוה	גדולה	להיות	בשמחה
ותמיד	להרחיק	את	העצבות:

ִמיד,	 תָּ ִשְׂמָחה	 בְּ ִלְהיֹות	 דֹוָלה	 גְּ ִמְצָוה	
ָרה	 ְוַהמָּ ָהַעְצבּות	 ְלַהְרִחיק	 ר	 בֵּ ּוְלִהְתגַּ
ִאים	 וחֹו.	ְוָכל	ַהחֹוַלאֹים	ַהבָּ ָכל	כֹּ חָֹרה	בְּ ְשׁ
ְלקּול	 ִמקִּ ַרק	 ִאים	 בָּ ם	 לָּ ֻכּ 	– ָהָאָדם	 ַעל	

ְׂמָחה. ַהשִּ

ִחיַנת	 ֵהם	בְּ ְנִגיָנה	ֶשׁ י	ֵיׁש	ֲעָשָׂרה	ִמיֵני	 כִּ
י	 כִּ ְוכּו'	 ָעׂשֹור	 ֲעֵלי	 תּוב:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ִשְׂמָחה,	

ָפֳעֶלָך"	)תהלים	צב(. ִני	ה'	בְּ ְחתַּ ִשׂמַּ

ְׂמָחה	 שִּ בְּ ּוְפָגם	 ִקְלקּול	 ׁש	 יֵּ ֶשׁ כְּ ן	 כֵּ ְוַעל	
ִחיַנת	עשרה	ִמיֵני	ְנִגיָנה	–	ַעל- ִהיא	בְּ –	ֶשׁ
ִמיֵני	 ַהעשרה	 ִמן	 חֹוַלאֹים	 ִאים	 בָּ ֶזה	 ְיֵדי	
ִקְלקּול	 ַעל-ְיֵדי	 ְתַקְלְקִלים	 נִּ ֶשׁ ָפִקים,	 דְּ
"ל.	 נַּ ְׂמָחה	כַּ ֵהם	ַהשִּ ַהעשרה	ִמיֵני	ְנִגיָנה	ֶשׁ
ל	 כָּ ֶשׁ ֶזה	 בָּ ֶהֱאִריכּו	 ָהרֹוְפִאים	 ַחְכֵמי	 ְוַגם	

גיליון קז - פרשת ויקרא בס”ד

 תוכן העניינים
ד העצב מזיק לגוף האדם      

ה ע"י השמחה ניצול ממחלות      

ה השמחה מגיעה רק על ידי שהאדם מיישר את ליבו    

ו לראות את ה' בכל דבר      

ו צדיקים יזכו לאורה אבל רק ישרי הלב יזכו לשמחה    

ז צריך להכיר את ה’ טוב מאוד כדי לזכות בשמחה    

ז האדם נברא לצורך מצבו בעולם הבא     

ח כל אחד קיבל את הכלים המיוחדים שלו לעבודת השם   

ח על ידי השמחה אדם מקבל מתנות מה’ יתברך    

ח עיקר בריאת העולם היא להפוך יגון לשמחה    

ט 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	  

ט א{ המאמין שהכל מהי"ת, מסירים ממנו את כל הדינים     

ג



 

ד

ְוַעְצבּות	 חָֹרה	 ְשׁ ָמָרה	 על-ידי	 ַהחֹוַלאֹים	
דֹוָלה. ְׂמָחה	ִהיא	ְרפּוָאה	גְּ ְוַהשִּ

ן	 ְׂמָחה	ְמאֹד	ְוַעל	כֵּ ל	ַהשִּ דֵּ ְתגַּ ּוְלָעִתיד	תִּ
ְלִמי	 ָאְמרּו	ַרּבֹוֵתינּו	ִזיְכרֹוָנם	ִלְבָרָכה	)ְירּוַשׁ
ה	 ַרבָּ ּוְבִמְדָרׁש	 ַוֲעָרָבה	 לּוָלב	 ֶרק	 פֶּ ה	 ֻסכָּ
רּוך	 בָּ דֹוׁש	 ַהקָּ ָעִתיד	 יא(.	 ה	 ָרָשׁ פָּ ִמיִני	 ְשׁ
יִקים	ֶלָעִתיד	 דִּ הּוא	ִלְהיֹות	ראׁש	חּוָלה	ַלצַּ
יִקים,	 דִּ ַלצַּ ָמחֹול	 ֲעֶשׂה	 יַּ ֶשׁ ַהיְינּו	 דְּ ָלבֹוא	
ִכיָנה	 י	ְשׁ ַרך	ִיְהֶיה	ראׁש	חּוָלה	כִּ ְוהּוא	ִיְתבָּ
מֹו	 כְּ חֹוֶלה	 ל	 ֶשׁ ְמַרֲאׁשֹוָתיו	 ְלַמְעָלה	
ְרׁשּו	ַרּבֹוֵתינּו,	ִזיְכרֹוָנם	ִלְבָרָכה	)ְנָדִרים	 דָּ ֶשׁ
וָוי"	 ִיְסָעֶדנּו	ַעל	ֶעֶרׂש	דְּ ֱאַמר:	"ה'	 נֶּ ֶשׁ מ(,	
ִכיָנה	 ׁ ַהשְּ ַרק	 ִחּיּות,	 ׁשּום	 לחֹוֶלה	 ֵאין	 י	 כִּ
ְׂמָחה	 ַהשִּ על-ידי	 ּוְלָעִתיד	 אֹותֹו	 ה	 ְמַחיָּ
ם	 ׁ "ל	ְוָאז	ִיְהֶיה	ַהשֵּ נַּ ל	ַהחֹוַלאֹים	כַּ ן	כָּ קֵּ ִיתַּ
חֹול	 ַהיְינּו	ראׁש	ַהמָּ ַרך	ראׁש	חּוָלה,	דְּ ִיְתבָּ
יּקּון	 תִּ ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ְׂמָחה	 ַהשִּ י	 כִּ "ל	 נַּ כַּ

"ל. נַּ ַהחֹוֶלה	כַּ

ָכל	 בְּ ְמאֹד	 ר	 בֵּ ְלַהְתגַּ ִריך	 צָּ ֶשׁ ָלל,	 ְוַהכְּ
י	ֶטַבע	 ִמיד	כִּ ַהּכוחֹות	ִלְהיֹות	ַאך	ָשֵׂמַח	תָּ
חָֹרה	 ְשׁ ְלָמָרה	 ַעְצמֹו	 ִלְמׁשך	 ָהָאָדם	
ְוָכל	 ַמן	 ַהזְּ ּוִמְקֵרי	 ְגֵעי	 פִּ ֵמֲחַמת	 ְוַעְצבּות	
ן	ָצִריך	ְלַהְכִריַח	 ָאָדם	ָמֵלא	ִייּסּוִרים,	ַעל	כֵּ
ִשְׂמָחה	 בְּ ִלְהיֹות	 דֹול	 גָּ כוַח	 בְּ ַעְצמֹו	 ֶאת	
ר	יּוַכל	 ָכל	ֲאֶשׁ ַח	ֶאת	ַעְצמֹו	בְּ ִמיד,	ּוְלַשׂמֵּ תָּ

טּוָתא. ְשׁ י	דִּ ִמלֵּ ַוֲאִפיּלּו	בְּ

ר	הּוא	טֹוב	ְמאֹד,	ִעם	 בָּ ם	ֵלב	ִנְשׁ גַּ ַאף	ֶשׁ
ָעה	ְוָראּוי	ִלְקּבַע	 ֵאיזֹו	ָשׁ ל	ֶזה	הּוא	ַרק	בְּ כָּ
ּוְלָפֵרׁש	 ִלּבֹו	 ר	 בֵּ ְלַשׁ ּיֹום	 בַּ ָעה	 ָשׁ ֵאיֶזה	 לֹו	
ֶאְצֵלנּו	 ּמּוָבא	 כַּ ַרך,	 ִיְתבָּ ְלָפָניו	 ִשׂיָחתֹו	
ִשְׂמָחה.	 ּלֹו	ָצִריך	ִלְהיֹות	בְּ ל	ַהּיֹום	ֻכּ ֲאָבל	כָּ
ַקל	ְיכֹוִלים	ָלבֹוא	ְלָמָרה	 ר	בְּ בָּ ב	ִנְשׁ י	ִמלֵּ כִּ

ל	ַעל־ְיֵדי	 ֵשׁ ר	ְיכֹוִלים	ִלכָּ חָֹרה	יֹוֵתר	ֵמֲאֶשׁ ְשׁ
לֹום	ָלבֹוא	ְלֵאיֶזה	הֹוֵללּות,	 ִשְׂמָחה,	ַחס	ְוָשׁ
ב	 י	ֶזה	ָקרֹוב	יֹוֵתר	ָלבֹוא	ִמלֵּ לֹום	כִּ ַחס	ְוָשׁ
ְהֶיה	 יִּ ן	ָצִריך	ֶשׁ חָֹרה	ַעל	כֵּ ר	ְלָמָרה	ְשׁ בָּ ִנְשׁ
ָעה	ְמֻיֶחֶדת	ִיְהֶיה	 ָשׁ ִמיד	ַרק	בְּ ִשְׂמָחה	תָּ בְּ

ר. בָּ לֹו	ֵלב	ִנְשׁ

אותנו	 לימד	 הקדוש	 שרבנו	 אחרי	
היגון	 את	 להכניס	 שצריך	 כ"ג	 בתורה	
את	 לקחת	 שצריך	 השמחה,	 לתוך	
הכישלון	ולשמוח	בו	ממש.	לא	לשמוח	
והאנחה	 היגון	 האכזבה	 את	 ולהשאיר	
מעגל	 לתוך	 להכניסו	 אלא	 בצד,	
מסביר	 הרב	 הזאת	 בתורה	 השמחה.	
שכל	 השמחה,	 מעלת	 גדולה	 כמה	
החולאים	מגיעים	רק	מקלקול	השמחה.	
וזה	דבר	מוסכם	מכל	חכמי	ישראל	וגם	
יש	 אם	 אומרת	 זאת	 הרפואה.	 מחכמי	
מכאוב	 או	 רפואית	 בעיה	 איזה	 לאדם	
אז	שורש	הבעיה	זה	חוסר	שמחה	בלב	
האדם,	כי	אם	היה	לאדם	שמחה	בלב,	

הגוף	היה	מרפא	את	עצמו.	

העצב מזיק לגוף האדם

כמו	 גם	 כותב	 הקדוש	 חי	 איש	 הבן	
נחמן:	“העיצבון	מלבד	שהיא	צער	 רבי	
לגוף	 ומזקת	 גם	צער	הגוף	 הנפש	היא	
יימשכו	 רעים	 חולאים	 וכמה	 הרבה,	
של	 זו	 מכה	 והנה	 מינן,	 בר	 ממנה	
דהיינו	 אדם,	 ידי	 מעשה	 היא	 העיצבון	
ודאי	 האדם	 על	 שתביא	 מכה	 שכל	
נוקף	 אדם	 שאין	 מהשמיים	 גזירה	 היא	
מכריזים	 כן	 אם	 אלא	 מלמטה	 אצבעו	



 

ה

שיהיה	 העיצבון	 אבל	 מלמעלה,	 עליו	
לאדם,	האדם	מביא	בידו	על	עצמו	ומן	

השמים	לא	גזרו	עליו	דבר	כזה”.

שמדת	 אומר	 הקדוש	 חי	 איש	 הבן	
גוררת	איתה	הרבה	מכאובים	 העצבות	
שהעיצבון	 לדעת	 וצריך	 ומחלות.	
ונוטל	 מדוכא	 הולך	 שאדם	 לא	 זה	
היא	 העצבות	 מידת	 אלא	 תרופות,	
בחיים,	 משהו	 מאיזה	 ממורמר	 שאדם	
לא	 או	 מהעבודה	 מאשתו,	 מרוצה	 לא	
מסופק	מהמשפחה	שה’	נתן	לו,	כלומר	
מושלם	 שהכל	 בהרגשה	 הולך	 לא	
בחיים,	אלא	הולך	עם	אכזבות	ומרמור	

וזה	גורם	לחולי.

מסופק	 באמת	 היה	 אדם	 אם	 ולכן	
ושמח	לא	היה	לו	בעיות	סוכר,	לחץ	דם	
או	שום	בעיה	רפואית	אחרת,	וזה	מראה	
לנו	כמה	צריך	למסור	נפש	על	השמחה.

עצום	 חידוש	 אומר	 חי	 איש	 והבן	
שמהשמיים	 דבר	 לא	 זה	 שהעיצבון	
מביא	 האדם	 אלא	 האדם,	 על	 הביאו	
על	עצמו	את	העצבות.	כלומר	ה’	מביא	
את	 אבל	 צרות	 או	 עונשים	 לפעמים	

העצב	הוא	לא	מביא.

ע"י השמחה ניצול ממחלות

רש”י	 פרוש	 את	 מביא	 מוילנא	 הגאון	
יכלכל	 איש	 “רוח	 במשלי:	 הפסוק	 על	
מחלהו”-	שאדם	שיש	לו	שמחה,	אז	על	
שמגיעה	 המחלה	 את	 מבטל	 הוא	 ידה	
מסביר	 	 ישאנה”-	 מי	 נכאה	 “ורוח	 לו.	

נכאה	 רוח	 לו	 שיש	 שמי	 מוילנא	 הגאון	
לשאת	 יכול	 לא	 הוא	 אז	 בעצבות	 והוא	
קטנה	 הכי	 מחלה	 וכל	 מחלה,	 שום	

תכריע	אותו.

והגאון	 נחמן	 שרבי	 רואים	 אנחנו	
מסכימים	 כולם	 חי	 איש	 והבן	 מוילנא	
שכל	החולאים	שמגיעים	על	האדם	הם	

רק	מקלקול	השמחה.

השמחה מגיעה רק על ידי 
שהאדם מיישר את ליבו:

רבי	נחמן	כותב	בליקוטי	מוהר”ן	]תורה	
כלומר	 בלב”-	 היא	 התורה	 “עיקר	 ה’[:	
שמח,	 שלו	 הלב	 כאשר	 שמח	 אדם	
האברים.	 משאר	 מגיעה	 לא	 והשמחה	
לו	לשמוח	עד	שיסיר	 “והלב	אי	אפשר	
עקמומיות	שבלב”-	הלב	לא	יכול	להיות	
לא	 שהוא	 למדרגה	 שיגיע	 עד	 שמח	

זורק	אשמה	על	אף	ברייה	בעולם.

הרי	אנחנו	יודעים	ש”פתלתול	ועיקש	
וכשמגיע	 עוונות	 הרבה	 לנו	 יש	 ליבנו”,	
הלב	 את	 לעקם	 מנסים	 אנחנו	 העונש,	
השותף	 את	 או	 האישה	 את	 ולהאשים	
כותב	 הרב	 אבל	 קרה,	 זה	 שבגללם	
כאשר	 רק	 להגיע	 יכולה	 שהשמחה	
שכתוב:	 כמו	 ליבו,	 את	 מיישר	 האדם	

“ולישרי	לב	שמחה”.

מלובלין:	 צדוק	 רבי	 אומר	 זה	 ועל	
ישר	 “קו”	 שמותח	 אדם	 זה	 לב	 שישר	
מליבו	אל	הקב”ה,	כל	תקלה	או	אכזבה	
אז	 ה’.	 שזה	 רואה	 הוא	 אליו,	 שמגיעה	
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לא	 והוא	 חשמלאי	 עם	 קבע	 אדם	 אם	
אדם	 בן	 איזה	 אומר	 לא	 הוא	 אז	 הגיע,	
יום,	אלא	 חצי	 לי	 “שרף”	 הוא	 ואיך	 זה,	
ישר	מפנה	אצבע	לה’	שהוא	רצה	שאני	

אתעכב.	

רבי	צדוק	כותב	כך:	“האמונה	תקועה	
הוא	 שהכל	 ישראלי	 איש	 כל	 בקרב	
של	 הפירוש	 הלב“-	 ישרות	 היא	 מה’,	
כלומר	 ישר-אל,	 הוא	 ישראל	 המילה	
אדם	שמותח	קו	ישר	מליבו	אל	ה’,	ולא	
אומרת	 זאת	 הקו.	 את	 בדרך	 מעקם	
שהוא	לא	אומר:	זה	גם	ה’	אבל	גם	מנהל	
בית	הספר	של	הילד,	שהעיף	את	הילד	
ולכן	יצא	חילוני,	אלא	מיישר	הכל	ישר	

לה’	בלי	פיתולים	ועקמומיות	בדרך.

ישרים	 נקראים	 הקדושים	 האבות	
מפני	שתמיד	ראו	ישר	את	הקדוש	ברוך	

הוא	ולא	גורם	אחר.

לראות את ה' בכל דבר

אברהם	אבינו	כשגנבו	לו	את	בארות	
המים	וגם	כשלקחו	לו	את	אשתו,	מיד	
על	 שהתפלל	 ועובדה	 ה’,	 זה	 אמר	
את	 לו	 לקח	 שכביכול	 למרות	 אבימלך	
אשתו,	בגלל	שזה	לא	הוא	גנב	אלא	ה’	

יתברך	לקח	לו	את	אשתו.

עליו	 גובר	 הרע	 שהיצר	 “ואפילו	
שעושה	 אדם	 יש	 במעשים”-	 ומחטיאו	
הרבה	עבירות	אבל	יש	לו	ישרות	הלב,	
כל	מה	שקורה	לו	הוא	אומר:	הנה	אתה	
ה’,	ראיתי	אותך	ואל	תתחבא	לי.	“הוא	

לא	זז	מאמונתו”-	יש	לו	אמונה	שכל	מה	
שקורה	לו	זה	רק	ה’.	

צדיקים יזכו לאורה אבל רק 
ישרי הלב יזכו לשמחה:

וממשיך	רבי	צדוק:	“ואף	על	פי	שהוא	
על	 מקום	 מכל	 המצוות,	 מדרך	 תועה	
ידי	זה	ה’	מישר	אורחותיו,	והוא	הנקרא	
פי	 על	 אף	 לשמחה.	 הזוכה	 לב	 ישרי	
שאינו	זוכה	לאורה	שהיא	התורה,	שכל	
זוכה	 אינו	 ממעשיו	 נטהר	 שאינו	 הזמן	
לתורה,	מכל	מקום	זוכה	לשמוח	בה’”.

תורה,	 הרבה	 שלומדים	 צדיקים	 יש	
אבל	מקפידים	בליבם	על	הזולת,	שלא	
השכן	 על	 או	 בנו	 של	 מצווה	 לבר	 בא	
דלתו,	 ליד	 האשפה	 שקית	 את	 שהניח	
לא	 אבל	 תורה	 של	 לאורה	 יזכו	 הם	 אז	

יהיה	להם	שמחה.

מן	 הרבה	 להם	 ישרים	שאין	 יש	 אבל	
האור	של	התורה	אבל	יש	להם	שמחה,	
שהכל	 שיודעים	 אנשים	 אותם	 ואלה	
מהקדוש	ברוך	הוא.	“וזוכה	לשמחה	מה	
שלא	זוכה	הצדיק	הגמור	שאין	לו	ישרות	
הלב”-	יש	צדיקים	ועובדי	ה’	שלא	זוכים	
ממנו	 שהכל	 ולהבין	 הלב,	 את	 לישר	
אותם	 את	 לכבד	 צריכים	 ואנו	 יתברך,	
צדיקים,	אבל	לדעת	שאין	להם	ישרות	

הלב.

ויש	בני	אדם	שאין	להם	הרבה	תורה	
לא	 בחיים	 אבל	 לאורה,	 יזכו	 לא	 ולכן	
אחר,	 מישהו	 מאשימים	 אותם	 נשמע	
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אלא	מקשרים	הכל	לה’	יתברך,	ואז		הם	
הסיפוק.	 מידת	 שזה	 לשמחה,	 זוכים	
כלומר	הם	מרוצים	מכל	מה	שה’	הביא	
להם.	ואם	מציעים	להם	רכב	יותר	טוב	
או	דירה	יותר	גדולה	הם	בכל	לא	רוצים	
במה	 מסופקים	 שהם	 בגלל	 לשמוע	

שיש	להם.

ואומר	רבי	נחמן	שבאמצעות	הידיים	
והרגליים	אנחנו	מעוררים	את	השמחה,	
ואיתה	 בלב,	 היא	 השמחה	 עיקר	 אבל	

משיגים	רק	על	ידי	ישרות	הלב.	

צריך להכיר את ה’ טוב מאוד 
כדי לזכות בשמחה:

וז"ל:	 הר”ן,	 בשיחות	 אומר	 נחמן	 רבי	
לאדם	 וכבד	 זה	קשה	 “לזכות	בשמחה	
יותר	 	- העבודות”	 כל	 משאר	 יותר	
מאשר	לקום	בחצות	ולהתפלל	בנץ,	או	
ולעשות	פסח,	הכי	קשה	 לשמור	שבת	
זה	לזכות	בשמחה	כי	זה	המצרך	היקר	
ביותר,	וצריך	האדם	לעבוד	קשה	מאוד	

כדי	להגיע	לישרות	הלב.

יהודי	בן	35	הגיע	לקבלת	קהל	אצלי	
הארורה,	 המחלה	 את	 לו	 שיש	 וסיפר	
והוא	אינו	מצליח	להירדם	בלילה	מרוב	
משככי	 שום	 לו	 עוזרים	 ולא	 כאבים	

כאבים.

והוא	שואל	איך	אני	יכול	להיות	שמח	
לא	 באמת	 אבל	 מתלונן,	 לא	 אני	 בה’,	

מצליח	להיות	שמח.

שבספרים	 לדעת	 צריך	 הזה	 היהודי	

”הביאני	המלך	חדריו	 כתוב:	 הקדושים	
נגילה	ונשמחה	בך”-	ככל	שהאדם	נכנס	
עמוק	יותר	לחדריו	של	ה’,	כלומר	מכיר	

אותו	יותר,	ככה	הוא	שמח	בו	יותר.

האדם נברא לצורך מצבו בעולם 
הבא

לא	 שה’	 באמת,	 מאמין	 אתה	 אם	
כמו	 הזה,	 העולם	 בשביל	 אותך	 ברא	
נברא	 לא	 ”אדם	 אומר	 שהרמח”ל	
לצורך	 אלא	 הזה	 בעולם	 מצבו	 בשביל	
מצבו	בעולם	הבא”	והדרך	לקבל	עולם	

הבא,	הוא	בעולם	הזה.	

הזה	 בעולם	 כאבים	 יותר	 שיש	 וכמה	
הבא	 עולם	 כי	 הבא,	 עולם	 יותר	 יש	 אז	
כל	 על	 תשמח	 אז	 בייסורים,	 נקנה	
שכותב	 כמו	 עליך,	 הביא	 שה’	 הסבל	
התניא	הקדוש:	”וטעם	השמחה	בייסורי	
לנפש	 ועצומה	 טובה	 שהיא	 לפי	 הגוף	
החוטאת,	למרקה	בעולם	הזה	ולהצילה	
בדורותינו	 בפרט	 בגהינום	 מהמירוק	
שאין	באפשרותנו	להתענות	את	מספר	
הצומות	שבתיקוני	התשובה	של	האר”י	
ז”ל,	ובייסורים	קלים	בעולם	הזה	ניצול	

מדינים	קשים	של	העולם	הבא”.

שעל	 עצמו	 את	 משכנע	 אדם	 אם	
רק	 ידי	האכזבות	של	העולם	הזה,	אם	
זוכים	לעולם	 מקבלים	אותם	בשמחה,	

הבא,	אז	הוא	יהיה	שמח	תמיד.

חוסר	 מיני	 לכל	 לתת	 אסור	 ולכן	
הצלחות	בחיים	למרמר	אותך,	כי	להיות	
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בקדוש	 גדולה	 הכי	 הבגידה	 זאת	 עצוב	
ברוך	הוא.

אומר	 מליז’נסק	 אלימלך	 רבי	
גדולה	 הכי	 הקליפה	 זו	 שהעצבות	
מגעגועים	 בוכה	 שהאדם	 וע”י	 בעולם,	
לשמחה,	 מגיע	 הוא	 אז	 לה’	 וכיסופים	
ברינה	 בדמעה	 ”הזורעים	 שכתוב:	 כמו	
לבכות	 צריך	 האדם	 כלומר	 יקצורו”-	
ולא	 אליו	 ומכמיהה	 אבל	משמחה	 לה’	
בוכה	 היה	 המלך	 שדוד	 כמו	 מעצבות,	
לה’	כל	הזמן	שכתוב	”מיטתי	בדמעתי	
שלו	 הבכייה	 כל	 אבל	 אמסה”,	 ערשי	

הייתה	רק	משמחה	ולא	מעצבות.

כל אחד קיבל את הכלים 
המיוחדים שלו לעבודת השם:

בספרו	 כותב	 וולבה	 שלמה	 רבי	
“עלי	שור”	“מאמין	אמיתי	תמיד	שמח	
שמח	 בה’	 שמאמין	 אדם	 	- בחלקו”	
חלק	 זה	 ואפילו	 נתן	 שה’	 בחלק	 תמיד	
אחרים.	 עם	 תחרות	 שום	 לו	 ואין	 קטן,	
יגיע	 “כי	ברור	לו	שבכוחות	שה’	נתן	לו	
לשלמותו”-	לא	מתלונן	מדוע	ה’	נתן	לו	
שכל	 יודע	 “והוא	 מחברו.	 אחרים	 כלים	
הנבראים	הם	בצביונם	ובקומתם	נבראו,	
היחידי	 ואני	 לשני,	 דומה	 האדם	 ואין	
העולם,	 בכל	 הכוחות	 של	 הזה	 בהרכב	
ולכן	חייב	להיות	מרוצה	עם	כל	מה	שיש	
לו,	הן	ברוחניות	והן	בגשמיות”-	כל	אחד	
לא	 אחד	 שאף	 הרכב	 מהקב”ה	 קיבל	
עבודת	 ולכן	 העולם,	 בכל	 כמוהו	 קיבל	

השם	שלו	שונה	מחברו.	

על ידי השמחה אדם מקבל 
מתנות מה’ יתברך:

כותב:	 מברדיטשוב	 יצחק	 לוי	 רבי	
טובות	 להשפיע	 משתוקק	 יתברך	 “וה’	
מעכבת	 אחרא	 הסטרא	 אך	 לישראל,	
ה’	 של	 התענוג	 	- השפע”	 נביעות	
ועוד,	 עוד	 טובים	 דברים	 לנו	 לשלוח	
“ובזמן	 מפריעה.	 אחרא	 הסטרא	 אבל	
שישראל	מתעוררים	בשמחה,	השמחה	
דוחה	את	החיצונים”	-	שהיהודי	למטה	
מעורר	שמחה	ואומר	איזה	חיים	טובים	
נתן	לי	ה’	ומודה	לו	על	הכל,	אז	השמחה	
הזאת	מגרשת	למעלה	את	כל	הסטרא	
אחרא,	כי	כל	מהות	הסטרא	אחרא	זה	

יגון	ויללה.

אזי	הסטרא	 מכניס	שמחה	 וכשאדם	
האדם	 את	 ומשחררת	 בורחת	 אחרא	
השמחה	 ידי	 על	 ולכן	 השפע,	 לקבלת	
אפשר	לקבל	הרבה	מתנות	טובות	מה’.

עיקר בריאת העולם היא להפוך 
יגון לשמחה:

רבי	נתן	כותב	בליקוטי	הלכות,	משפט	
בשביל	 העולם	 בריאת	 ”עיקר	 מבהיל:	
הגדלת	השמחה,	להפך	יגון	לשמחה”.

סיפר	לי	יהודי	מניו	יורק	שיש	לו	חנות	
כעת	 מנהטן,	 במרכז	 בסחורה	 עמוסה	
שישה	 כבר	 סגורה	 היא	 הקורונה	 בגלל	
רוצה	 הבית	 בעל	 ובנוסף	 חודשים,	
אותו	 מיידי.	 באופן	 החנות	 את	 שיפנה	
איך	לקבל	 יודע	 ולא	 ועצוב	 בוכה	 יהודי	
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את	המכות	שקיבל.

כל	 את	 ברא	 ה’	 לך,	 תדע	 לו	 אמרתי	
ארצות	הברית,	לא	בשביל	שתלך	לבית	
שתניח	 בשביל	 ולא	 ותתפלל	 הכנסת	
תפילין	ותעשה	מצוות,	ה’	ברא	את	כל	
איזו	 ייקח	 שיהודי	 כדי	 הזה	 הקוסמוס	

צרה	ויהפוך	אותה	לשמחה.

“ובזה	עושה	שעשועים	גדולים	מאוד	
וכל	 העולמות,	 בכל	 למעלה	 מאוד	
או	 בגשמיות	 רפואתו	 וכל	 האדם	 חיות	
רפואות	 כל	 בזה”-	 ברוחניות	הכל	תלוי	

הזאת	 בנקודה	 תלויות	 והגוף	 הנפש	
שהופכים	יגון	לשמחה.

אז	אם	הגיע	לך	מכתב	מבית	משפט	
כל	 שטיפחת	 שלך	 שהעובד	 זה	 על	
אומר:	 לא	 אתה	 אותך,	 תובע	 השנים	
הוא	 וככה	 מהאשפתות	 אותו	 לקחתי	
עושה	לי,	אלא	הופך	את	הכל	לשמחה	
יצא	 ואומר	לעצמך:	 ולא	מתעצב	כלל,	
קיימת	 אז	 הזה,	 מהמשפט	 טוב	 רק	 לי	

את	עיקר	בריאת	העולם!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

א{ המאמין שהכל מהי"ת, מסירים ממנו את כל הדינים

מורנו	ורבינו	סיפר	שפגש	לפני	כשנה	בעיר	נתניה,	שחקן	כדורגל	מצליח,	שגילה	שאשתו	לא	נאמנת	

לו	והיא	הולכת	עם	גבר	זר.		בשיחה	עם	כבוד	הרב	סיפר	אותו	שחקן	שהחליט	לפגוע	באותו	אדם	כנקמה	

על	אותו	מעשה	כיעור.	אולם	אמר	לו	הרב,	שיש	לו	הזדמנות	נדירה	להוכיח	לה’	יתברך	שהכל	ממנו,	

וזאת	לא	אשתו	שעשתה	לו	את	הצער,	אלא	את	זה	ה’	עשה.

לו	שהחליט	לפני	כשנה	לקבל	את	 וסיפר	 לפני	שבועות	מספר,	אותו	שחקן	הגיע	לביתו	של	הרב	

נתן	לה	חצי	מהרכוש	 ועוד	 ובלי	האשמות,	 בלי	מריבות	 גט	 נותן	לה	 ואמר	לאשתו	שהוא	 עצת	הרב,	

והכל	בהסכמה	וברוח	טובה.	ומאז	הוא	מספר	שה’	שופך	עליו	רק	טובות,	הוא	לאחר	הפרישה	מצא	

עבודה	בכירה	מאוד	בעיריית	נתניה,	כמו	כן	מצא	אישה	מוצלחת	הרבה	יותר	מהאישה	הקודמת	והוא	

רק	מאושר	בחיים.

וזה	בדיוק	מה	שהרב	“בת	עין”	אומר:	שמי	שמאמין	שהכל	מה’	יתברך,	אז	סרים	ממנו	כל	הגבורות	

והדינים	של	העולם.	ואז	כדברי	הרב		“יגרום		להמשיך	שפע	וברכה	ולא	יחסר	לו	כל	טוב”.	ומזה	אנו	גם	

למדים	כמה	חשוב	לשמוע	לעצות	גדולי	הדור.



י

  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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