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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 . 052-9695044עיני ירון 

 :ברחבי הארץ והעולם להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלוןאבני חפץ 

 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 054-5763240 חדשמספר  דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים

 052-3979371 אליעזר גבעת זאב
 054-2133280 רפאל גבעת שמואל

 050-6500565 יצחק עיניגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 עומרהרצליה 
 054-5912934 אורן חולון

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 050-7990060  יעקב יערים-טלזסטון קרית

 054-2919221 עמית  יבנה
 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  כפר סבא

 052-6440654 יוסף  לוד
 054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור  מעלה אדומים
 054-2639782 דוב  נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין עמנואל

 054-8453014 דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 
 052-5002090 הראל ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 054-2390447 איתן אזולאי  רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506  עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתשורערן  תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 052-6712369 יצחקי םותחריש 

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה

 050-4137999 יחזקאל הלל צפת ומירון 
 055-6788517 עמוס אליה  קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 
 053-8819827 שרון  אילת

 054-5569267 ציון כהן אשדוד
 053-2823666 נדב משה  אשקלון

 052-8847778 אלמוג סרוסי באר שבע 
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים
 052-5080177 חדש אלי בוזגלונתיבות 

 050-6656562 אביהו שקלים קרית גת
 052-6494317 ניסים קרית מלאכי

 050-6462038 בנצי אליהשדרות 
  לארץ חוץ

 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס
 1-910-9640474 שבי מיאמי

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 תוכן העניינים  - בוא התש"פ –גליון מס' נ"ד 

 ב יעסוק בתיקון הדעות והמידות הרעות -המאמין בהשם 

 ג יותר צריך להיזהר מהמידות הרעות יותר מקיום המצוות עשה ולא תעשה

 ג עיקר העבודה היא על תיקון המידות

 ד עיקר תיקון המידות הוא בענווה ושפלות, וכך מביא האדם כבוד להשם

 ד כמה יגיעות צריך לזכות לגילוי אליהו? ובהרהור גאווה אחד יכול להפסיד הכל

 ה היסוד של כל המצוות הטובות הם השפלות והענווה

 ה אתם ממעטים עצמכם לפני –ל העמים כי אתם המעט מכ

 ו הרוצה להנצל ישפוך נפשו לפני השם יום יום שיתקנהו בעצה טובה

 ו כאשר יתייגע להשיג הענווה כל שאר המידות הטובות נגררות אחריה

 ז עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה –המעלה של משה רבינו 

 ז אשרי האדם שנהנה מביקורת ומקבלה באהבה ובסבר פנים יפות

 ח סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ח א[ אם מוותר אבל מקפיד בליבו, לא עשה ולא כלום
 

יעסוק בתיקון הדעות והמידות הרעות -המאמין בהשם 

המגיעות לאדם מן אחת התוצאות 
בהשם יתברך, אדם המאמין ל, האמונה

להידמות לטוב, להידמות הרצון  הוא

להשם יתברך, ואז ממילא הוא רוצה 
שתמיד התכונות שלו יהיו דומות 

כמו שהקב"ה אוהב ולתכונות האלוקיות, 

והב אהאדם המאמין בהשם את כולם גם 
הוא שאת כולם, אם אדם מאמין בהקב"ה 

אני רגיש 'הוא צריך להשלמות הטוב, 

, ולכן הוא עובד על 'רוצה להידמות אליו
אומר וכך  ,כתת מעצמו את הרעמ ,עצמו

הרש"ש הקדוש בספרו נהר שלום שאם 

הוא אדם באמת רוצה להידמות להשם, 
אם לא עזר לאשתו יותר צריך להרגיש רע 

לא איך שהיה מרגיש אם יותר מאשר 
אלו יום, כי ההניח תפילין באותו 

, להידמות להשם, האלוקיות תכונותה

זה יותר ממצוות, זרה וחסד, ולהרבות בע
דליק אור חלילה יאם שיהודי מאמין כל 

אבל אומר לנו , מאוד בשבת ירגיש רע

אדם צריך להרגיש רע הרש"ש הקדוש, ש
זה שבבית, קולו אם הוא ירים את יותר 

שבת, אדם יחלל יותר מאשר לאדם מזיק 

המאמין צריך לדעת שענין המידות 
אם הוא כגון  ,לנשמה שלו ותמזיקהרעות 

היה במקום ולא השאיר אותו נקי, יותר 

חמץ בפסח, כי זה הזיק אכל מאשר אם 
וזה לשונו: "ענין  ,יותר ולנשמה של
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התכונות הרעות קשים מהעבירות עצמם 
, אכל חמץ בפסחאם אדם  ,מאוד מאוד"

זה לא יותר גרוע זה גרוע מאוד, אבל 

 יכל לעשותש, ומאשת םם התעלשר אמא
של זה מזיק לנשמה  ם ממנה,והתעליותר 

יותר מאשר אם אכל חמץ בפסח, האדם 

 ,סתם קשים יותרבוהרש"ש לא אומר 
 מאוד מאוד.אלא אומר קשים 

יותר צריך להיזהר מהמידות הרעות יותר 
 מקיום המצוות עשה ולא תעשה

בעל בקליפורניה הגיע אלי הייתי כש
 ,התחזקשזכה לאחד ומספר לי תשובה 

קורא היה  ,כל לילה בחצותלקום  והתחיל

אחרי זה לומד חברותא  ,את כל התהלים
, יום החמה נץומתפלל עם ה ,הלכות נידה

הרב מאוד ' ,אמר ליואחד הוא תפס אותי 

אחד מתסכל אותי שהגבאי נותן לבן אדם 
מגיע ואותו אדם  ,להתפללחזן ולעלות 

ולמה זה אז ישיר משה, מאוחר לתפילה, ב

ונתנו  חצות לילהמפה אני שמפריע לי? 
, אמרתי לו יצר הרע עובד לו ולא לי'

אתה מרגיש יותר טוב מבן האם עליך, 

הרי כתוב אדם כי אתה קם בחצות לילה? 
במה דברים  ,'הוי שפל רוח בפני כל אדם'

משה גם אם אדם יהיה בדרגת ? אמורים

צריך הוא , ומוליהיה ואדם פשוט  ,רבינו
רגיש יותר נמוך ממנו, אתה צריך לה

מה עשה לך יצר ולהרגיש יותר נמוך, 

הרע? נתן לך לקום בחצות, נתן לך ללמוד 
וכשבא  ,יורה דעה, אבל הוא מותח אותך

מישהו באז ישיר משה אתה מסתכל עליו 

אם היית בא באז ישיר דע לך שמלמעלה, 
משה זה לא היה מזיק לעבודת השם שלך 

ב כך נפלת ועק כמו שקמת בחצות
אומר וצריכים להאמין בזה, , וגאווהב

הרש"ש הקדוש "כי ענין התכונות הרעות 

 ,קשים מהעבירות עצמם במאוד מאוד
ויותר צריך להיזהר מהמידות הרעות 

 ,יותר מקיום המצוות עשה ולא תעשה"

לא לאכול חמץ בפסח, שכמה אדם נזהר 
אבל יותר צריך , בכל יום להניח תפיליןו

כי האמונה ות הרעות, להזהר מהמיד
  .דבקות בהשםלאדם מביאה 

  העבודה היא על תיקון המידותעיקר 
בא ש ,הקדושמסופר על הבעל שם טוב 

הרב אני גר 'אמר לו יהודי אחד ואליו 
 ',עשה?אמה אני  ,בעיר שאין שם מניין

ין ימנ ךוכשאין ל' ל שם טובאמר לו הבע

שתדל בהכנסת הלהתפלל כדבעי 
כבד את האורח בדייסא תוכש ,אורחים

כלומר  ...',תכוין לצאת ידי חובת קדיש

הבעל שם טוב במילים אחרות, אמר לו 
אתה לא תיפטר אבל  ,בסדר אתה אנוס'

תשקיע ת השם שלך, על ידי זה מעבוד

תן להם  ,בתכונות שלך, תביא יהודים
דייסא לאכול ותגיד זה הקדיש שלי 

למה? כי הבעש"ט וכל כך , 'להקב"ה

הם האמינו בזה, רבותינו כל והרש"ש 
רגיש רע יודעים שנכון שיהודי ודאי י

לא כשאכל ואפילו בשוגג דבר מאכל 

חתונה  ואכל באיזכגון אדם שכשר, 
אוכל לא כשר, הסתבר לו שאכל ובסוף 

רבותינו ידעו אבל  !רעודאי ירגיש 

צריך להרגיש הרבה היא שהאדם האמת ש
. מישהו לכף חובהכאשר הוא דן יותר רע 

אבל במציאות אנו רואים את בני האדם 
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מתנהגים אחרת, אם אדם דן את חברו 
והוא רחום יכפר 'גיד הוא ילכף חובה 

, אבל אם הלאה עביר את זהיו 'עוון

לרב הוא ילך בטעות אכל אוכל לא כשר 
כבוד הרב אכלתי אוכל לא 'לו ויאמר 

  ?'.כשר מה התיקון שלי

, ושפלות ענווהעיקר תיקון המידות הוא ב
 וכך מביא האדם כבוד להשם

אדם  ,העיקר הוא השפלותצריך לדעת ש

כמו שאומר  שפלות,צריך לרצות תמיד 

)אורח חיים/ רבי נתן בליקוטי הלכות 
כל העולמות "תפילה/ הלכה ד/ אות ג( 

כבוד ]להביא נבראו בשביל זה הכבוד 

כמו שאמרו רז"ל )יומא ל"ח( כל  [להשם
בעולמו לא בראו אלא הקב"ה מה שברא 

שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי , לכבודו

כי אם , אי אפשר לזכות לזהו ..בראתיו
ויודע פחיתותו , כשממעטין בכבוד עצמו

 אדם , "ושפלותו והוא נבזה בעיניו נמאס

הוא עכשיו ש שידע ואת עצממעט זכה לש
ביא ילעולם לא דם אכבוד להשם,  יאהב

בעצמו רגיש ילא הוא כבוד להשם אם 

בדיוק כמו בין אדם , "נבזה בעיניו נמאס"
הוא רוצה לכבד מישהו לחברו, כשאדם 

עצמו בשביל להרים את  מוריד את כבוד

אדם כשעל אחת כמה וכמה , כבוד חברו
חייב הוא השם כבוד רוצה להרים את 

איך ואומר רבי נתן, כך  ו,להוריד את עצמ

מחשבות על ידי ? ומוריד את עצמהאדם 
, רק כך אדם יכול "נבזה בעיניו נמאס"

 )שם(כלשון הרב ולהביא כבוד להשם, 

אי אפשר לזכות לזה כי אם שממעט "ו
 ..כבוד עצמו ויודע פחיתותו ושפלותו

כפי מה ואין אדם זוכה לזה כי אם 
ומשתדל  ,לגמריכבודו באמת שמבטל 

ת כבוד ולהרבו להמעיט כבודו יגעיומת

עצמו ידע ממעט את כשאדם , "המקום
  .כבוד להשםשכך הוא הביא 

כל מקום ")מגילה לא.( הגמרא כך אומרת 
אתה  ,שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה

רבי נחמן ועל כך אומר ", מוצא ענוותנותו

זה יתברך עיקר הגדלות אצל השם ש
איך יודעים מי זה אדם אם כן, השפלות, 

שבשמים מעריכים אותו? אומר  ,גדול

נמדד בלימוד לא אדם גדול שרבי נחמן 
תפילות שלו, בלא ותורה, לא בעמל תורה 

שהוא מרגיש כאלא רק בשפלות שלו, 

שאדם שכל אחד יותר טוב ממנו, כמה 
יותר גדול הוא יכול להרגיש יותר שפל 

אי אפשר להביא כבוד ואצל השם יתברך, 

כשאדם כל להשם בצורה אחרת, לכן 
ריבונו של עולם אני רוצה 'הזמן שואף 

להידמות הוא צריך לדעת ש, 'להידמות לך
 להשם זה בתכונות.

כמה יגיעות צריך לזכות לגילוי אליהו? 
 הכל יכול להפסידה אחד ובהרהור גאוו

גם את התורה צריך ללמוד בכדי 

להידמות להשם יתברך, אדם יכול ללמוד 
מבין מה תורה שנים אבל הוא בכלל לא 

מקפיד על השכן הוא השם רוצה ממנו, 

הוא צריך להבין מונית, העל נהג ו
אם כלום, לו לא עשתה שלמד התורה ש

יותר טוב מנהג שהוא חושב אדם 

המגיד העיקר חסר מן הספר. מונית, ה
תלמיד הבעש"ט הקדוש אומר ממזריטש, 

 הבעל שם טוב"וראיתי יום אחד את  ,כך
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לתי אותו על הקדוש רועד בחדרו, וכששא
זה, ענה ואמר כמה יגיעות צריך האדם 

עד שיזכה לגילוי אליהו בחלום פעם אחת 

כל ימי חייו, וכמה יגיעות צריך כדי 
שאליהו הנביא יבוא אליו כל יום, וכמה 

יגיעות צריך שיהיה אליהו הנביא עומד 

דרגה  ואיז]יכנס בלא רשותו, יבחוץ ולא 
 ,[בשביל זהנשגבה בעבודת השם צריך 

ה מפסיד את וובהרהור אחד של גאו

 האלההקדושות , אנחנו לא בדרגות "הכל
צריך לדעת שגם , אבל של הבעל שם טוב

אסור לו דפי גמרא שני למד אם האדם 

בכך הוא  .לחשוב שהוא יותר טוב מחברו
גמרא, זה מה שאומר האת כל דפי יפסיד 

התכונות שמאוד צריך להזהר מהרש"ש 

אדם חושב אם  .עבירותהיותר מהרעות 
אשתי לא ואני כל היום מתפלל '

, הפסדת את כל 'מתפללת, איזה צדיק אני

וה, ו, מהרהור אחד של גאוהתפילות של
החיים שלו למשך כל כמה צריך האדם 

מי אני ולהרגיש 'את השפלות, רק לחפש 

תן הערות, מי אני שאגיד לו אבכלל שאני 
  .'מילה רעה, ושאבקר אותו

כל המצוות הטובות הם היסוד של 
 השפלות והענווה

ושים עיניך "אומר הרש"ש הקדוש עוד 
כי הם  ,לדברים הללו והבט על זה מאוד

הוא  ,היסוד של כל המצוות הטובות

שלא ימצא בעצמו ערך  ענווההשפלות וה
אין לי שום אדם צריך להרגיש ' ,"כלל

אבא אני אפילו לא מעלה אין לי, אף  ,ערך

תמציתה של האמונה,  ו, ז'שום דבר ,טוב
על זה אומר רבי אליעזר פאפו בעל ו

הפלא יועץ שאם ח"ו אדם לא מבין את 
העיקר קמתי להתפלל, ומרגיש 'זה, 

אני ברוך השם העיקר אני לומד תורה, 

' ולא מבין שהמידות קורא תהלים כל יום
ערך )אומר הפלא יועץ עליו , הן העיקר

ידות הרעות "קשה עונשן של הממידות( 

רע  ,הוא שנאוי ומשוקץוהמתנהג בהם 
 לשמים ורע לבריות".

אתם  –העמים אתם המעט מכל כי 
 ממעטים עצמכם לפני

את העם השם יתברך לשם כך ברא 
משבחים העולם היהודי, הרי גם אומות 

, אז למה וכו'את הקב"ה, ועושים חסד 

 ,החיד"אאומר על כך  ?השם בחר בנו
ואם  ,פלים"אלא בשביל שישראל ש

משבח את השם ומקיים מצוות אבל אין 

ליהודי  ,הרי הוא ככל הגויים" ,לו שפלות
ם ַהְמַעט "יש את היכולת הזאת,  י ַאתֶּ כִּ

ים ַעמִּ ל הָּ כָּ , גוי לא אותהלגוי אין אבל ", מִּ

אתה יותר טוב 'מסוגל לבוא ולהגיד 
א ", יהודי יכול להגיד, מזמור קל'ממני

ובמזמור זה כתוב  ,סמא"לבתהילים יוצא 

, כל השטן נמצא ..."השם לא גבה ליבי"
אם אדם , האדםשהוא מרים את הלב של 

ההוא, ואני יותר טוב אני לא כמו מרגיש '

 הרע,יצר צד הבנמצא כבר הוא  ,ממנו'
אחר מרגיש יותר טוב ממישהו אדם אם 

אין צריך להרגיש ' ,בס"מהוא בעולם 

, 'אני יותר טוב ממנואדם על האדמה ש
הוא מרגיש  ,לו רוח קדושהזה אדם שיש 

בחוץ לארץ . כשהייתי הכי נמוך בעולם

מוכנים לקבל הכל, אמרתי להם אתה היו 
למען השם? אמרו להשתדל מוכנים 
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מוכנים להישרף למען השם, נעלה לירח '
בשביל השם יתברך, שלום בית מה 

כל אדם גוי אמרתי להם ', 'שאתה רוצה

', כםיותר מתרגישו שהוא ברחוב  שתראו
אבל , 'לא, לא מקבלים את זה' אמרו לי

השם יתברך צריך לדעת שזו האמת, 
  .המידות רעותושאר  גאווהה את שונא

הרוצה להנצל ישפוך נפשו לפני השם יום 
 יום שיתקנהו בעצה טובה
כמבואר עוד מביא הפלא יועץ )שם( "

דעות כי הן אמת שיש  ..בדברי רבותינו
חלוקים, יש מי שחננו ה' טבע טוב 

דות טובות ודעות נכונות מן הבטן ומן יומ

, יש אדם שנולד עם מידות .."ההריון
קל לו יותר, ויש אדם בדיוק הפוך  ,טובות

כל הזמן יש לו מחשבות שליליות על 

ומי שחננו ה' דעת, ונקל לו "אנשים, 
דות טובות וישרות, ומכיר ילהתנהג במ

ת הרעות, יתן הודאה על דויבגנות המ

 ..חלקו ויאמר, קטנתי מכל החסדים
דותיו רעות יאמנם מה יעשה הבן שמ

זו רעה חולה לאין  ..ודעותיו כעורות

רק יעשה זאת אפוא, אולי ינצל, .. מרפא
 ,מרוך נפשו לפני ה' יום ליום יביע אוישפ

שיתקנהו בעצה  ..ערב ובקר וצהרים

דם א, "דות ובדעותיטובה להיות שלם במ
דבר אשאני לא צריך כל הזמן להתפלל '

רגיש יותר טוב ארע על בן אדם, שאני לא 
 .שנאוי ומשוקץ ח"ואחרת הוא , 'ממישהו

הקדוש, הרש"ש דבריו של את הבאנו לכן 

מקיום חמור לשכנע את עצמנו שזה יותר 
מנחה אם אדם יפסיד תפילת  ,המצוות

מקפיד על הוא אבל אם  ,צטערודאי י

שזה יותר חמור  ,עוד יותר קשהיהודי זה 
, לכן צריך להתפלל הרבה משאר עבירות

תעזור  ,ריבונו של עולם'בשמונה עשרה 

להיות ר לי תעזו ,היה כזהאלי שאני לא 
, ולתמוך בהםיד לאחרים לתת  ,בעל חסד

לא והיה אדם נינוח ארבש"ע שאני 

לכף זכות, שאדון את כולם ביקורתי, 
וכמו  ,'אנשים בעין רעהשלא אראה 

יש אדם שנולד טוב שאמר הפלא יועץ, 

מאוד תובעני, מטבעו ויש אדם שהוא 
רבש"ע תעזור 'ועל זה אדם צריך להתפלל 

שזה יותר גרוע  ',תן לי להשתנות ,לי

מעבירות, אף פעם לא לחשוב שאני יותר 
 .לא משנה מה עשיתיוטוב ממישהו 

כאשר יתייגע להשיג הענווה כל שאר 
 ות אחריההמידות הטובות נגרר

היה שהמגיד ממזריטש מסופר על 
כך  ,מתמרמר שהוא האדם הכי רע בעולם

ואמר לו  ,היה אומר המגיד ממזריטש

אדם הכי רע האיך אתה ' ,החוזה מלובלין
הרב לו ענה  ,'יש לך רוח הקודש?אבל 

ואני מרגיש ככה  ,בגלל שאני אדם רע'

 '.זכיתי לרוח הקודש ,כמו שאני באמת
אבל חוטא הוא אפילו ואם אדם כלומר 

שפלותו אזי תשרה עליו רוח בכיר הוא מ

הקודש, וכך הוא אמר על עצמו, זה 
לא שבדרגות שלהם, אבל בדרגות שלנו 

לא בבית אחר להרגיש יותר טוב ממישהו 

, כי בשום מקוםלא בבית,  ,כנסתה
את אדם מפסיד  גאווהבהרהור קל של 

תי גנבוכגון שיחשוב לעצמו 'הרבה כל, ה

דעת את גנבתי פעמים בחיים שלי, כמה 
, יש אדם גונב כסף ויש אדם 'הבריות
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וכך  ,זה יותר חמורו ,שגונב דעת הבריות
התיקון זה  ,זה בראשעם כל הזמן ללכת 

האדם ירויח ממנו היחידי שתמיד 

כותב הרמ"ק כך על  בעבודת השם.
)תומר דבורה, פרק ב, השמינית( הקדוש 

שלא ימצא  הוא ענווהעיקר הוהנה "

עד שיהיה הוא בעיניו  ..בעצמו ערך כלל
הבריה השפלה שבכל הנבראים, ובזוי 

ומאוס מאוד. וכאשר ייגע תמיד להשיג 

דות נגררות ידה הזאת, כל שאר המיהמ
אם אדם יקנה את מידת  ."אחריה

בעל הוא יהיה חייכן, הענווה, הוא יהיה 

 חסד, כל המידות האחרות נגררות אחרי
 הקטרהיא , הענווה

עניו מאוד מכל  –המעלה של משה רבינו 
 האדם אשר על פני האדמה

ל "כך משה רבינו הרגיש,  ענווה, כֹּ מִּ

ה מָּ ֲאדָּ ר ַעל ְפֵני הָּ ם ֲאשֶּ ָאדָּ , לא היה "הָּ

אדם בעולם שמשה רבינו הרגיש יותר 
שלושה מיני שבמדרש כתוב  .טוב ממנו

ומתאר המדרש שחין יש בעולם,  המוכ

שלושה "ת דרבי נתן, פרק תשיעי( )אבו
 ,יבש ,מיני מוכי שחין נבראו בעולם לח

", והגמרא אומרת על בעל בעל פוליפוסו

מהפצעים, נורא שיוצא לו ריח הפוליפוס 
מי שעומד לידו מקיא, שהגמרא ואומרת 

שחין שבעולם, ה יהכי קשה מכל מוכהוא 

כל מי הרי  ,גאווההאם יש לו איזושהי 
בורח וח סירחון שמתקרב אליו מרי

ומסיים באבות דרבי נתן ואומר, אחורה, 

", והיתה נפשו של משה נמוכה מכולם"
אם משה רבינו היה נפגש איתו היה 

מרגיש יותר בזוי ממנו, לכן הקב"ה היה 

לפחות עם  ,דרגות שלנוובמאוהב במשה, 
עדיין  ,רימהזה שאפילו הוא ו מי שנפגש,

  י'.הוא יותר צדיק ממנצריך להרגיש '

יש לך מזל 'לכן אדם שאומר לאשתו 

צריך לדעת כמה  ',שאני לא מתגרש ממך

תועבת השם גבה "שנאוי אצל השם, הוא 
אדם זה אצל השם, הוא מאוס כמה , "לב

לא יודע כמה הוא מאוס, איבד את הכל, 

לעיל( הובא כמו שאמר הבעל שם טוב )
רגע ב וגם אם אליהו הנביא היה בא אליש

זה היצר הרע, ות הכל, איבד אאחד הוא 

וכשאדם יודע את זה, ועושה כל 
לא לרומם את הלב, וככה שביכולתו ש

יכול לעבור את כל הנסיונות הוא 

אדם ליבוא באמונה, שום משבר לא 
לפני כן לו היתה כן אם אלא בחיים 

מות תמילך בוהאדם ה, אבל אם גאווה

חטאים עם  ואשהלא משנה  עם השם,
זמן הולך עם כל האבל הוא ועוונות, 

לו יגיעו בחיים לא ו, שפלות בראש

וזה משברים, כי הקב"ה מגביה שפלים, 
יד ככה תמ ,'השפל עצמך וינשאך המקום'

התעלות של בתהליך האדם יהיה 

 גאווהאיזה שתבוא לו ביום ווהגבהה, 
ועתיד  ,עד למטהשידע שבכך הוא צונח 

  .משבריםובעיות להגיע לו על כך 

שנהנה מביקורת ומקבלה אשרי האדם 
 באהבה ובסבר פנים יפות

השם יתברך יעזור שנזכה נתפלל שלכן 

, כמה שאדם זוכה יותר בולהאמין 

לשפלות מתחשבים יותר בבקשות שלו 
במה שהוא מתפלל ומבקש, 'כי בשמים, 

אדם יכול לסדר  ,גדול מרדכי בבית המלך'
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מדפים בסופר והוא יותר מוערך אצל 
מפסיק ללמוד דקה השם יותר ממי שלא 

אחת, כי יש לו שפלות והוא אוהב את 

אפילו שהביקורת מוטעית, ו ,התוכחות
יש  .נהנה מביקורתו, 'אני אשםאומר '

ויש אדם ממאכל משובח נהנה שאדם 

שנזכה ויהי רצון שנהנה מביקורת, 
אמין בהשם, וזה יותר חשוב אצל לה

ות, מצוות חשובודאי שהשם ממצוות, 

אבל הדעות והמידות  הם הבסיס ליהדות,
  .ות יותרחשוב

 

 !סיפורי חיזוק מרתקים –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

  אם מוותר אבל מקפיד בליבו, לא עשה ולא כלוםא[ 
ליונים על ימאיתו השקעתי  ,יש לי חבר כמו אח'אמר לי שהיה יהודי בחוץ לארץ 

, אז ', יום אחד הוא אומר לי אתה מחוץ לעסק, הוציא אותי מחוץ לעסקהעסקאיזה 

אני ולהגיד לו תביא את מה שהשקעתי וכמובן מה הוא היה צריך לעשות? לוותר 

אם אתה תקפיד  :אמרתי לו !',קשה לי לסלוח לואומר לי אותו יהודי 'הולך, אבל 
כל שרשע, האני וצדיק ההוא שיתרת לו, אתה צריך להרגיש בלב עליו זה לא משנה שו

איך  ,קשה ליזה  ,אני לא יכול הרבענה לי אותו יהודי 'אדם בעולם יותר טוב ממך, 

את אם אתה רוצה ו, הקדושה שלנו התורהזו ש', אבל האמת אתה אומר לי דבר כזה?
  ת.ללכת ועל פיה האמ צריך לדעת שזו ,את ברכת התורה ,ברכת השם
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
 ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ים בכל רחבי ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדוש
 הארץ ללא תמורה כלל, 

 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 

הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש
 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  בועי מתוך שיחותיוהשיעור הש

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת
נתן  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, שרהראובן בן , אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, בשרה
לילך בת רחל  הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהת בת חבובה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, אייל

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, חנה
 מרלן מטילדה ישראל בת לורה, סיוון שרה בת אסתר, אסתר בת עליזה, תמר בת מימה

אורן בן שולמית, מרדכי אוחיון, מיכאל בן  ,וחסד ר' אברהם ניסים הי"ולה"ה מחזיק תורה  להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן שרון בן רבקהמרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

אלרועי , דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםציפורה, נדב בן אסתר, 
ישראל אייל בן דליה לזיווג הגון, , יעקב אוחנה בן תמר, ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, ק בן מזליצח
שירי דנה ומיכל בנות אסתר , מור מרים בת אביבית, יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה, דבן 

יהודה ואיריס אזולאי , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, לאה בת ציפור, לתשובה שלמה וזווג הגון
 ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  לילך בת רוחמה, ובני ביתם

 גילי בת אווה, טליה בת אילנית מרים, זניבת דמרים אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונהשלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,חיים בן קדן

 ,רפאל בן עליזה ,ליזהיצחק בן ע ,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 ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר, וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,ג'וילי בן שמחה
חביב , 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
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל, ישראל מלכה בן חוה אביבה, שלום אזולאי בן מינה

סילביה סולטנה בת , אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהבת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  אפרת
חדווה , ציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  אסתר

 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהייפית בת רות, , אורלי סבטלנה בצרה, אזולאי בת אסתר
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