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ליקוטי	מוהר”ן,	תורה	ע’	–

רוח	השכינה	תשרה	על	האדם
כשהוא	שפל	רוח:

ְלַאֲהֹרן	 ה	 ֹמֶשׁ ָקָרא	 ִמיִני	 ׁ ַהשְּ ּיֹום	 בַּ ַוְיִהי	
ט( )ויקרא	 ִיְשָׂרֵאל:	 ּוְלִזְקֵני	  ּוְלָבָניו	
ָאנּו	 מֹו	ֶשׁ ָבִרים	ֵהם	ַעל	ָהָאֶרץ,	כְּ ל	ַהדְּ י	כָּ כִּ
ֵדל	ִמן	ָהָאֶרץ,	ְוָכל	 ל	גָּ ַהֹכּ חּוׁש,	ֶשׁ רֹוִאים	בְּ
ַעל	 ִחים	 ּוֻמנָּ הֹוְלִכים	 ִרּיֹות	 ְוַהבְּ ָבִרים	 ַהדְּ
ְוִיְתַרֲחקּו	 ְסקּו	 פָּ יִּ ֶשׁ ר	 ֶאְפָשׁ ְוִאי	 ָהָאֶרץ,	
ְכִריַח,	 ַהמַּ ַח	 ֹכּ ַעל־ְיֵדי	 ֹלא	 ִאם	 ֵמָהָאֶרץ.	
ָבר,	 ַהדָּ ְכִריַח	 מַּ ֶשׁ ִמי	 ׁש	 יֵּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי	 ַהְינּו	
ּוַמְרִחיקֹו	 ֵמָהָאֶרץ,	 קֹומֹו	 ִממְּ ְונֹוְטלֹו	
ִנְתַרֵחק	 ן	 כֵּ ְכִריַח,	 ַהמַּ ַח	 ֹכּ ּוְכִפי	 ה.	 נָּ ִממֶּ

ַח	 ֹכּ ְפָסק	 נִּ ֶשׁ כְּ ְך	 ְוַאַחר־כָּ ֵמָהָאֶרץ.	 ָבר	 ַהדָּ
ִאם	 גֹון:	 כְּ ְלָאֶרץ.	 ָבר	 ַהדָּ חֹוֵזר	 ְכִריַח,	 ַהמַּ
וחֹו	 ָבר	ְלַמְעָלה,	ֲאַזי	ַעל־ְיֵדי	ֹכּ זֹוֵרק	ָאָדם	דָּ
ּוְכִפי	 ֵמָהָאֶרץ.	 ּוַמְפִסיקֹו	 ָבר	 ַהדָּ ַמְכִריַח	
ְלַמְעָלה	 ְוזֹוְרקֹו	 ָבר	 ַהדָּ ַמְכִריַח	 ן	 כֵּ וחֹו,	 ֹכּ
הּוא	 ֶשׁ וחֹו,	 ֹכּ ְפָסק	 נִּ ֶשׁ כְּ ְך	 ְוַאַחר־כָּ יֹוֵתר.	
ְלָאֶרץ.	 ְונֹוֵפל	 ָבר	 ַהדָּ חֹוֵזר	 ְכִריַח,	 ַהמַּ ַח	 ֹכּ
ֶכת	 ּוַמְמֶשׁ ְך,	 ַח	ַהּמֹוֵשׁ ֹכּ ָלּה	 ֵיׁש	 ָהָאֶרץ	 י	 כִּ
ֹלא	 ָלאו,	 ִאם	 י	 כִּ ְלַעְצָמּה.	 ָבִרים	 ַהדְּ ל	 כָּ
י	ָהָיה	ָראּוי	 ם	ָעֶליָה,	כִּ ָהיּו	ְיכֹוִלים	ְלִהְתַקייֵּ

גיליון קכ"ב - פרשת פינחסבס”ד

תוכן העניינים:

ה המשכן ועבודת הצדיק מושכים את השכינה והשפע אליהם על ידי כוח משיכה  

ה רק אדם שמרגיש באמת הכי שפל בעולם, יקבל את הברכות של התורה   

ו עיקר עבודת הצדיק היא “ונפשי כעפר לכל תהיה”     

ו צריך האדם לפחד רק מזה שאולי פגע בחברו     

ז צריך לחפש מעלה בכל אדם ואפילו בפושע הגדול ביותר    

ז רבי לוי משה ששון מוצא מעלה אפילו ב”מוסר”     

ח כל אדם יעשה לעצמו מבחן, האם הוא שפל וכנוע לפני ה’    

ח אדם צריך להתבייש מאוד מה’ יתברך על כל מה שהכעיס אותו   

ט ה’ גרם לאהרון לחטוא בעגל כדי שיהיה שפל ועניו ואז יצליח להוריד את השפע של המזבח 

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	  

ט הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל )ואינו מפסיד...(       

ג
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ּדּוִרית,	ְוָכל	 ִהיא	כַּ ה,	ֵמֲחַמת	ֶשׁ נָּ ול	ִממֶּ ִלֹפּ
ַאְך	 דּוַע,	 יָּ כַּ ְסִביָבּה	 עֹוְמִדים	 ָהעֹוָלם	 ֵני	 בְּ
ְפָסק	 נִּ ֶשׁ כְּ ן	 כֵּ ְוַעל	 ְך.	 ַהּמֹוֵשׁ ַח	 ֹכּ ָלּה	 ׁש	 יֵּ ֶשׁ
ה	 ְונֹוֵפל	ְלַמטָּ ָבר	 ְכִריַח,	ְוחֹוֵזר	ַהדָּ ַח	ַהמַּ ֹכּ
ה,	 ְלַמטָּ יֹוֵתר	 ְתָקֵרב	 מִּ ׁ שֶּ ַמה	 ל	 כָּ ְלָאֶרץ,	
ְמִהירּות	יֹוֵתר,	 ה	בִּ הּוא	ּפֹוֵרַח	ְונֹוֵפל	ְלַמטָּ
ְך	 ַהּמֹוֵשׁ וַח	 ְלֹכּ ְתָקֵרב	 מִּ ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ֶזה	
ְמִהירּות	 בִּ נֹוֵפל	 ן	 ַעל־כֵּ ָהָאֶרץ,	 ל	 ֶשׁ
ָעָפר	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 יק	 דִּ ְוַהצַּ ה.	 ְלַמטָּ יֹוֵתר	
מֹו	 כְּ עֹוָלם,	 ְיסֹוד	 הּוא	 יק	 דִּ ַהצַּ י	 כִּ ”ל,	 ַהנַּ
עֹוָלם;	 ְיסֹוד	 יק	 ְוַצדִּ י(:	 )משלי	 תּוב	 כָּ ֶשׁ
ַח	 ֹכּ לֹו	 ְוֵיׁש	 ָעָליו,	 עֹוְמִדים	 ָבִרים	 ַהדְּ ְוָכל	
י	 כִּ ֵאָליו.	 ָבִרים	 ַהדְּ ל	 כָּ יְך	 ְלַהְמִשׁ ְך,	 ַהּמֹוֵשׁ
הּוא	 עֹוָלם,	ֶשׁ ָיִחיד	בָּ יק	הּוא	ַרק	 דִּ ֶזה	ַהצַּ
ִכים	 ִנְמָשׁ ָבִרים	 ַהדְּ ל	 כָּ ֶשׁ עֹוָלם,	 ְיסֹוד	
ַרק	 ֵהם	 יִקים	 דִּ ַהצַּ ל	 כָּ ַוֲאִפיּלּו	 ּנּו,	 ִממֶּ
ֵיׁש	 ִחיָנתֹו.	 בְּ ְלִפי	 ֶאָחד	 ל	 ּנּו,	כָּ ֲעָנִפים	ִממֶּ
הּוא	 ֶשׁ ְוֵיׁש	 ּנּו,	 ִממֶּ ָעָנף,	 ִחינֹות	 בְּ הּוא	 ֶשׁ
יק	 דִּ ַהצַּ ֶזה	 י	 כִּ ֶהָעָנף.	 ִמן	 ָעָנף	 ִחינֹות	 בְּ
ּוֵמִשׂים	 ָפל,	 ְוָשׁ ָעָנו	 הּוא	 עֹוָלם,	 בָּ ִחיד	 ַהיָּ
יח(:	 )בראשית	 ְבִחינֹות	 בִּ ָעָפר,	 כְּ ַעְצמֹו	
ן	הּוא	ְיסֹוד	עֹוָלם,	 ְוָאֹנִכי	ָעָפר	ָוֵאֶפר,	ְוַעל־כֵּ
ָבִרים	ֵהם	ָעָליו	 ל	ַהדְּ כָּ ִחיַנת	ָעָפר,	ֶשׁ ַהְינּו	בְּ
ָעָפר	 י	כְּ ים:	ְוַנְפִשׁ ִשׁ ָאנּו	ְמַבקְּ ”ל.	ְוֶזה	ֶשׁ נַּ כַּ
ְך,	 ַח	ַהּמֹוֵשׁ ְהֶיה	ָלּה	ֹכּ יִּ ְהֶיה;	ַהְינּו	ֶשׁ ל	תִּ ַלֹכּ
ְוֶזה	 "ל.	 נַּ כַּ ָעָפר	 כְּ ֵאָליו	 ל	 ַהֹכּ יְך	 ְלַהְמִשׁ
ָלעֹוָלם,	 עֹות	 פָּ ַהַהְשׁ ל	 כָּ יְך	 ַמְמִשׁ יק	 דִּ ַהצַּ
ל	 כָּ ְבִחינֹות	)איוב	כח(:	ְוַעְפרֹות	ָזָהב;	ֶשׁ בִּ
ָעָפר,	 ִחינֹות	 ִמבְּ ִכים	 ִנְמָשׁ עֹות	 פָּ ַהַהְשׁ
נֹוְתִנים	 ִאם	 ן	 כֵּ ְוַעל	 "ל.	 ַהנַּ יק	 דִּ ֵמַהצַּ
י	 ד,	כִּ ֵרְך	ִמיָּ יק,	הּוא	ִמְתבָּ דִּ ְצָדָקה	ְלֶזה	ַהצַּ
ְצַמַחת	 מַּ ִחיַנת	ְזִריָעה	ַעל	ֶהָעָפר,	ֶשׁ הּוא	בְּ

ִזְרעּו	 י(:	 )הושע	 ְבִחינֹות	 בִּ ְפַלִים,	 כִּ ֶפל	 כֶּ
ָלֶכם	ִלְצָדָקה	ְוִקְצרּו	ְלִפי	ָחֶסד.	ֲאָבל	ִאם	
ָלל,	 ִחיַנת	ָעָפר	כְּ ֵאינֹו	בְּ נֹוֵתן	ְצָדָקה	ְלִמי	ֶשׁ
ל	ִיְרְמָיה	ֶאת	 לֵּ קִּ רֹות.	ְוֶזה	ֶשׁ ֵאינֹו	עֹוֶשׂה	פֵּ
	– ֶהם	 בָּ ֲעֵשׂה	 ָך	 ַאפְּ ֵעת	 בְּ ֲעָנתֹות:	 י	 ַאְנֵשׁ
ִנים	)בבא	 ְמֻהגָּ ֵאיָנם	 ֶשׁ ים	 ֲעִניִּ בַּ יֵלם	 ַהְכִשׁ
ָעָפר	 ְבִחיַנת	 בִּ ֵאיָנם	 ֶשׁ ַהְינּו	 טז:(,	 קמא	
ָלֶהם	 ּנֹוְתִנים	 ֶשׁ ָדָקה	 ַהצְּ ן	 כֵּ ְוַעל	 ָלל,	 כְּ
ה	ָהָיה	ָראּוי	 ָלל.	ְוִהנֵּ ִחיַנת	ְזִריָעה	כְּ ֵאיָנּה	בְּ
הּוא	 יק,	ֶשׁ דִּ ֵני	ָאָדם	ְלֶזה	ַהצַּ ל	בְּ כּו	כָּ ְשׁ מָּ יִּ ֶשׁ
"ל.	 נַּ כַּ ְך	 ַח	ַהּמֹוֵשׁ ֹכּ ׁש	לֹו	 יֵּ ֶשׁ ָעָפר,	 ִחיַנת	 בְּ
יק	 דִּ ֵמַהצַּ ַמְרִחיק	 ן	 כֵּ ְכִריַח,	 ַהמַּ ַח	 ֹכּ ּוְלִפי	
ְכִריַח,	 ַח	ַהמַּ ְפִסיק	ֹכּ יַּ ֶשׁ ְך,	כְּ "ל,	ְוַאַחר־כָּ נַּ כַּ
יק	 דִּ ְלַהצַּ ְוִיְתָקֵרב	 ַעְצמֹו	 יְך	 ְוַיְמִשׁ ַיֲחֹזר	
ְפִסיק	 יַּ ֶשׁ כְּ י	 כִּ "ל,	 נַּ כַּ ָעָפר	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ
”ל,	 ַהנַּ יק	 דִּ ְלַהצַּ ְלָעָפר,	 ָיׁשּוב	 ְכִריַח,	 ַהמַּ
ֵיׁש	 ן	 ְוַעל־כֵּ "ל.	 נַּ כַּ ְך	 ַהּמֹוֵשׁ ַח	 ֹכּ לֹו	 ׁש	 יֵּ ֶשׁ
יק,	 דִּ ֵהם	ְרחֹוִקים	ְמֹאד	ֵמַהצַּ ֵני	ָאָדם	ֶשׁ בְּ
ְכִריַח	 ַהמַּ ַח	 ֹכּ בַּ ֲעַדִין	 ֵהם	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	
ְפִסיק	 יַּ ֶשׁ ְך	כְּ ְרִחיק	אֹוָתם,	ֲאָבל	ַאַחר־כָּ ַהמַּ
”ל.	 נַּ כַּ ְוִיְתָקְרבּו	 ַיְחְזרּו	 ְכִריַח,	 ַהמַּ ַח	  ֹכּ
לֹו	 ָהָיה	 ן	 כָּ ִמְשׁ י	 כִּ ן,	 כָּ ִמְשׁ ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	
קֹום	 ַלמָּ ֱאלוקּות	 יְך	 ְלַהְמִשׁ ְך,	 ַהּמֹוֵשׁ ַח	 ֹכּ
ְדָרׁש	 מִּ בַּ ְוַכּמּוָבא	 ם.	 ָשׁ עֹוֵמד	 ָהָיה	 ֶשׁ
ְלׁשֹון	 הּוא	 ן	 כָּ ְשׁ ַהמִּ ֶשׁ לא(,	 פ'	 )שמות	
ֶרה	 ְשׁ תִּ ּכֹון	ְלִיְשָׂרֵאל,	ֶשׁ הּוא	ַמְשׁ ּכֹון,	ֶשׁ ַמְשׁ
ַחס	 ֶיֶחְטאּו,	 ִאם	 ֲאִפיּלּו	 ֶאְצָלם	 ִכיָנה	 ְשׁ
י	 ְוָנַתתִּ כו(:	 )ויקרא	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ לֹום,	 ְוָשׁ
י	ֶאְתֶכם.	 תֹוְכֶכם	ְוֹלא	ִתְגַעל	ַנְפִשׁ ִני	בְּ כָּ ִמְשׁ
ִכיָנה	ׁשֹוָרה	 ׁ ן,	ַהשְּ כָּ ְשׁ ַעל־ְיֵדי	ַהמִּ ֶשׁ ִנְמָצא	

ִיְשָׂרֵאל. בְּ
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המשכן ועבודת הצדיק מושכים 
את השכינה והשפע אליהם על ידי 

כוח משיכה

בתורה	 אותנו	 מלמד	 הקדוש	 הרב	
יסודיים	 הכי	 הדברים	 אחד	 את	 הזאת	
כמו	 האדם,	 של	 הפרטית	 בגאולה	
שלו	 בספר	 שלומד	 שמי	 רבינו	 שכותב	
שזאת	 להבין	 צריך	 מוהר”ן”	 “ליקוטי	
רוצה	 שאדם	 דגאולה”,	 “אתחלתא	
להתחיל	את	גאולתו	צריך	ללמוד	בספר	
שאפילו	 ואומר,	 מגדיל	 והרב	 הזה,	
שמתחת	 הכר	 את	 למכור	 שצריך	 מי	
כדי	לקנות	את	הספר	הקדוש	 לראשו,	
מוהר”ן	 בחיי	 זה.	 את	 שיעשה	 אז	 הזה,	
כתוב:	מי	שמתעסק	עם	הספר	“ליקוטי	
שבליבו	 הקשים	 הגידים	 כל	 מוהר”ן”	

יתפקעו,	כל	עורלת	ליבו	תצא.
הרב	מסביר	לנו	את	המקבילות	שיש	
בין	עבודת	הצדיק	לבין	המשכן,	הצדיק	
כמו	 השכינה	 את	 מושך	 בעבודתו	
והשפע,	 השכינה	 את	 מושך	 שהמשכן	
מדעי	 כוח	 אותו	 על	 בנויים	 ושניהם	
והוא	 ניוטון,	 האנגלי	 המדען	 שגילה	
נקרא	“כוח	המשיכה”,	שכל	דבר	נמשך	
והם	 אסימון	 או	 עט	 זורק	 אדם	 למטה.	
לא	 הם	 מדוע	 ואמנם,	 לארץ.	 נופלים	
עולים	למעלה	והרי	הכדור	הוא	עיגולי?	
כמו	כן,	למה	מי	האוקיינוס	לא	נשפכים	
ושוטפים	את	כולנו?	אלא	כל	זה	בזכות	
כוח	הגרביטציה,	כוח	המשיכה,	ה’	ברא	

כוח	שמושך	את	הכל	לארץ.
עבודת	 בדיוק	 שזאת	 מסביר	 רבינו	

עפר	 להיות	 עצמו	 את	 לחנך	 הצדיק,	
“ונפשי	כעפר	לכל	תהיה”,	כמה	 וארץ,	
“ארץ”,	 להיות	 עצמו	 את	 ירגיל	 שהוא	
יימשך	אליו	יותר:	שפע,	ברכה,	הצלחה,	
היהלומים	 וכל	 חיים	 שמחת	 בריאות,	

שיש	בתורה.

רק אדם שמרגיש באמת הכי 
שפל בעולם, יקבל את הברכות 

של התורה

ל	 ִקבֵּ ה	 “מֶשׁ באבות	 במשנה	 כתוב	
מעט	 שיתבונן	 אדם	 כל	 יַני”-	 ִמסִּ ּתֹוָרה	
ישאל	את	השאלה	הבאה:	מדוע	נכתב	
“בסיני”,	 להיות	 צריך	 והלא	 “מסיני”	
שהרי	זה	צריך	להיות	תיאור	מקום	ולא	

תיאור	מצב?
אדם	 מצב,	 תיאור	 זה	 שבאמת	 אלא	
מהתורה,	 דבר	 שום	 לקבל	 יכול	 לא	
היה	 מכולם.	 נמוך	 מרגיש	 לא	 הוא	 אם	
התורה	 תינתן	 מי	 על	 ההרים	 בין	 ויכוח	
מועמדות	 הגיש	 האוורסט	 הקדושה,	
הר	 אבל	 והכרמל,	 התבור	 גם	 וכמוהו	
סיני	לא	הגיש	מועמדות,	הוא	אמר:	אני	
את	 עלי	 ייתן	 שה’	 סיכוי	 אין	 נמוך,	 הכי	
התורה,	בודאי		ה’	מחפש	הר	גבוה	עם	
את	 בו	 לתת	 רוצה	 שהרי	 ונוף,	 צוקים	
בשבילה,	 נברא	 העולם	 שכל	 התורה	
כולם	 אז	 מועמדות?	 אגיש	 אני	 ואיך	
הציעו	את	עצמם	חוץ	מהר	אחד	שהוא	
הר	סיני,	ואז	ה’	אמר	לו:	רק	אתה	תזכה	
שתתקבל	התורה	עליך,	כי	זה	מה	שאני	

מחפש.	
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לכן	אדם	שרוצה	לזכות	במתנות	של	
ּקּוֵדי	 “פִּ שכתוב:	 השמחה	 כמו	 התורה,	
ֵחי	ֵלב”	)תהילים,	יט(	 ְמַשׂמְּ ִרים	 ְיָשׁ ְיהָוה	
הוא	צריך	להיות	כמו	הר	סיני,	להרגיש	
הכי	נמוך	בעולם.	ואם	קרה	ויש	ויכוח	בינו	
לעצמו	 וחושב	 מתבטל,	 הוא	 לאשתו,	
ואז	 החכמה,	 והיא	 צודק	 לא	 אני	 אולי	
הוא	מרגיש	נמוך	יותר	ממנה	ובזכות	זה	
זוכה	לקבל	את	כל	המתיקות	שבתורה.
אבל	אם	הוא	לא	מוכן	להתבטל,	וחושב	
תמיד	שהוא	החכם	והצודק	מכולם,	אז	
יכול	להיות	שיהיה	לו	הרבה	ידע	ולימוד	

מהספרים	אבל	זה	לא	תורה.
את	 האדם	 יקבל	 לא	 כזה	 ובמצב	
כמו	 בריאות,	 כגון	 התורה	 הבטחות	
)משלי,	 ָך”	 רֶּ ְלָשׁ ִהי	 תְּ “ִרְפאּות	 שכתוב:	
ג(	אלא	רק	אם	יהיה	שפל,	כי	השכינה	
אחד	 אדם	 השפלים.	 על	 רק	 מגיעה	
אפשר	 שאי	 לי	 אמר	 אנג’לס	 מלוס	
היה	 הוא	 באמת	 כי	 סיני	 מהר	 ללמוד	
והוא	לא	באמת	האיש	 נמוך,	 ההר	הכי	
שזאת	 לו	 אמרתי	 אז	 ושפל,	 נמוך	 הכי	
להרגיש	 צריך	 האדם	 כי	 שלו,	 הטעות	
הכי	 שהוא	 בהצגה	 ולא	 באמת	 זה	 את	
ערטילאית	 יותר	 נשמה	 ושאין	 נמוך,	

ממנו.

עיקר עבודת הצדיק היא “ונפשי 
כעפר לכל תהיה”

“הפלא	יועץ”	כותב	“וישתדל	לעשות	
רצון	כל	אדם”-	כל	עוד	שהענין	לא	נוגע	
אדם.	 לכל	 מתבטל	 הוא	 ה’,	 לעבודת	

יוסי:	 רבי	 אמר	 בש”ס,	 אמרו	 “שהרי	
יודע	 חבריי,	 דברי	 על	 עברתי	 לא	 מימי	
אומרים	 ואם	 כהן,	 שאינני	 בעצמי	 אני	
חברי:	עלה	לדוכן,	הייתי	עולה”-	רבי	יוסי	
לחבריי	 אמרתי	 לא	 שלי	 בחיים	 אומר	
לעבודת	 נוגע	 לא	 שזה	 עוד	 וכל	 “לא”,	
הבורא,	הייתי	אומר	לכולם:	מה	שאתם	
אומר,	 הקדוש	 רבינו	 ובוחרים.	 רוצים	
שזה	עבודת	הצדיק,	“נפשי	כעפר	לכל	
תהיה”,	ולכן	כל	ההשפעות	באות	אליו,	
וזה	יסוד	וטבורו	של	עולם	ועיקר	עבודתו	

של	הצדיק.
אז	אם	הדיילת	צועקת	עליו	במטוס,	
הוא	לא	אומר:	איך	היא	מדברת	אלי	היא	
משפיל	 אלא	 שלי,	 הבת	 להיות	 יכולה	
את	עצמו	ואומר:	כמה	היא	צודקת	ואיך	
היא	דואגת	לנוסעים,	והלוואי	והייתי	טוב	
כמוה.	וכל	מי	שרוצה	את	התורה,	חייב	
להיות	שפל	כזה,	ומי	שלא,	אז	שימשיך	
יותר	 וצדיק	 נבון	 יפה,	 חכם,	 להרגיש	
האדם	 צריך	 כמה	 מזה	 “ותבין	 מכולם.	
מפני	 רצונו	 לבטל	 דעתו	 על	 להעביר	
רצון	חבירו”,	אם	חבירו	רוצה	לכבות	את	
המזגן	ואפילו	חם	לו	הוא	ישר	מתבטל	

בפני	רצון	חבירו.

צריך האדם לפחד רק מזה 
שאולי פגע בחברו

“וזה	ילמד	האדם	מה	טוב	לעשות	רצון	
את	 המלכת	 אמרו:	 רבותינו	 אדם”,	 כל	
כמו	 ואתה	העבד,	 חברך,	שהוא	המלך	
ׁש	 “ְלִהְתּבֹוֵשׁ הרמב”ן:	 באיגרת	 שכתוב	
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והרי	 ּנּו”?	 ִממֶּ ֵחד	 ּוְלִהְתפַּ ָאָדם,	 ל	 ִמכָּ
כלל,	 פחד	 שאין	 אותנו	 לימדה	 התורה	

ושאסור	לפחד	משום	אדם?
לפגוע	 לפחד	 האדם	 צריך	 אלא	
לעוגמת	 לו	 לגרום	 לא	 ובטעות	 בחברו	
יקבל	את	ההבטחה	שכתובה	 ואז	 נפש	
ָעֶליָך	רּוַח	 ֶרה	 ְשׁ בהמשך	האיגרת	“ָאז	תִּ
התורה	 לקבלת	 התנאי	 כי	 ִכיָנה”,	 ׁ ַהשְּ
רוח	 שפל	 להיות	 הוא	 השכינה	 ושפע	
גוי,	 בפני	 ואפילו	 בעולם	 כל	אדם	 בפני	
שאין	אחד	בעולם	שהוא	יותר	טוב	ממנו,	
וכמה	שהאדם	יותר	שפל	כך	הוא	יותר	
צדיק	ורצוי	מלפני	ה’	ויהיה	לו	יותר	כוח	
המושך,	כמו	שלמשכן	היה	כוח	למשוך	

את	השכינה.
שהיו	 למרות	 שכינה	 משך	 המשכן	
מגיעים	לשם	כל	החוטאים	כדי	להקריב	
האדם	 כך	 חטאיהם,	 על	 לכפר	 קורבן	
הוא	 אם	 שלו,	 החטאים	 כל	 למרות	
יהיה	שפל	רוח	ועניו,	כל	השפע	וברכות	

התורה	ימשכו	אליו.

צריך לחפש מעלה בכל אדם 
ואפילו בפושע הגדול ביותר

האדם	 “ומבחן	 כותב	 מביאלא	 הרבי	
השפל	הוא	במה	שרואה	תמיד	חסרונות	
עצמו	ומעלות	שאר	בני	אדם",	המבחן	
נפגש	 הוא	 כאשר	 מגיע	 האדם	 של	
יתרונות	 רק	 בו	 ורואה	 אחר	 אדם	 עם	
ויפה	 נחמד	 גבוה,	 הוא	 כמה	 ומעלות,	
ואפילו	אם	הוא	לא	דתי,	ובעצמו	רואה	

את	החסרונות.

ימצא	 תמיד	 שיהיה,	 מי	 “ויהיה	
שכתוב		 כמו	 ממנו”,	 יותר	 מעלה	 בו	
ב'חובת	הלבבות'	“במה	היית	אדון	לכל	
בני	דורך,	מימיי	לא	פגשתי	אדם	שלא	
שאלו	 ממני”-	 יותר	 מעלה	 בו	 ראיתי	
זכית	 איך	 הלבבות”,	 “חובת	 בעל	 את	
לעלות	מעלה	יותר	מכולם,	אולי	בזכות	
איזו	מצווה	או	זכות	אבות?	וענה	להם:	
שלא	 אדם	 היה	 לא	 שמימיי	 בזכות	 רק	
מצאתי	בו	מעלה,	ואפילו	אם	היה	אדם	

רע,	רוצח	או	גנב.

רבי לוי משה ששון מוצא מעלה 
אפילו ב”מוסר”

של	 תלמיד	 היה	 ששון	 משה	 לוי	 רבי	
רבי	אלימלך,	יום	אחד	הוא	נכנס	לדרוש	
לו	 ואמרו	 מקום,	 באיזה	 תורה	 בדברי	
שנמצא	בקהל	אדם	אחד	שהוא	“מוסר”	
ובגללו	 היהודים,	 על	 לגויים	 מלשין	 	-

פעמים	שהורגים	את	היהודים	האלו.
ומעיד	רבי	לוי	משה	שהוא	לא	הצליח	
“מוסר”,	 מאותו	 נמוך	 יותר	 להרגיש	
ובגלל	שהוא	ידע	שאם	הוא	לא	מרגיש	
שהשכינה		 מצב	 אין	 מכולם	 נמוך	 הכי	
תשרה	עליו,	אז	הוא	פשוט	לא	התחיל	
את	הדרשה.	הוא	ישב	והתחיל	לחשוב	
יותר	 להרגיש	 לעצמו	 גורם	 הוא	 איך	
לוקחים	 שבגללו	 “מוסר”	 מאותו	 נמוך	
לו	 עלתה	 פתאום	 ואז	 להריגה,	 יהודים	
לא	 בטח	 “מוסר”	 הייתי	 אם	 מחשבה:	
משה	 לוי	 רבי	 של	 לשיעור	 מגיע	 הייתי	
ששון,	ואדם	זה	הוא	“מוסר”	ובכל	זאת	



 

ח

כן	מגיע	לשמוע	שיעור	של	תורה,	אז	יש	
בו	מעלה	שאין	בי.	ורק	אז	יכל		להתחיל	

למסור	את	הדרשה.

כל אדם יעשה לעצמו מבחן, 
האם הוא שפל וכנוע לפני ה’

ממשיך	וכותב	הרבי	מביאלא	“ורואה	
הבוחן	 אבן	 וזה	 ממנו,	 טובים	 שכולם	
הזאת	 השפלות	 ידי	 על	 לשפלות”-	
מושך	האדם	את	כל	הברכות:	שמחה,	

בריאות,	פרנסה	וכו’.
לומד	 אני	 והרי	 האדם:	 ישאל	 ואם	
תורה	כל	הזמן,	וואיפה	הברכות	האלו?	

מדוע	אני	לא	מתברך	בהן?
מקדים	 תנאי	 שיש	 היא,	 והתשובה	
לקבלת	הברכות	והוא	להיות	“סיני”,	כמו	
שאומר	האדמו”ר	מקומרנא:	האדם	יכול	
רק	 ה’	שמח	מהתורה	שלו,	 לדעת	אם	
על	ידי	שהוא	יוצא	לרחוב	לאחר	הלימוד	
מתורה	 רחוק	 שהוא	 מישהו	 ופוגש	
ומצוות,	ובכל	זאת	מרגיש	שהאדם	הזה	
הוא	טוב	פי	אלף	ממנו,	אז	ידע	שהתורה	
יתברך.	 שלו	עלתה	לנחת	רוח	לפני	ה’	
וקל	וחומר	אם	חוזר	הביתה	מהתפילה	
ישנה	 עדיין	 שאשתו	 ורואה	 והלימוד	
הספר	 לבית	 לאחר	 עלולים	 ושהילדים	
ידע	 כך,	 על	 מתרעם	 אם	 אז	 בגללה,	
עולים	 לא	 שלו	 והלימוד	 שהתפילה	
לנחת	רוח	לפני	ה’.	אבל	אם	הוא	ממלא	
את	מקומה	בשמחה	ומטפל	בילדיו,	אז	
ידע	שהתפילה	והלימוד	עולים	כקטורת	

וריח	ניחוח	לפני	ה’.

שרק	 ואומר	 מוסיף	 הקדוש	 רבינו	
משה	רבינו	העניו	והשפל	מכל	אדם	היה	
ביום	השמיני,	 יכול	להקים	את	המשכן	
כי	המשכן	הוא	כוח	המושך	את	השכינה	
מי	 ולכן	 השפל.	 הצדיק	 כמו	 בדיוק	
שנותן	צדקה	לאדם	שעובד	על	שפלות	
אז	מיד	הוא	מתברך,	כי	זה	כמו	שאדם	
ספורים	 ימים	 כמה	 ותוך	 באדמה	 זורע	
צדקה	 ייתן	 אדם	 אם	 אבל	 הירק,	 נובט	
לרב	גדול	שלומד	הרבה	תורה,	וכאשר	
כועס	 הוא	 אז	 בכבוד	 קצת	 לו	 פוגעים	

ומקפיד,	אז	לא	תבוא	לו	שום	ברכה.

אדם צריך להתבייש מאוד מה’ 
יתברך על כל מה שהכעיס אותו

יוסף	 לרבי	 אומר	 המגיד	 המלאך	
שישבחוך,	 אדם	 בני	 “כשתשמע	 קארו	
תדאג	ותצטער	מאוד	ותזכור	את	אשר	
הנה”-	 עד	 לך	 ונשא	 ה’	 לפני	 הכעסת	
קארו	שכתב	 יוסף	 לרבי	 אומר	 המלאך	
חיים	 ישראל	 שכל	 ערוך”,	 “שולחן	 את	
את	התורה	בזכותו,	שאם	מישהו	ייתן	לו	
איזה	פרגון,	אז	מיד	הוא	צריך	להצטער	
את	 יודעים	 היו	 אם	 לעצמו:	 ולהגיד	
עוד	 “ולא	 ממני.	 בורחים	 היו	 האמת,	
בעיני	 לחן	 אותך	 ונתן	 טובות,	 שגמלך	
תיכנע	 אותך,	 משבחים	 אשר	 הבריות	
ותשפיל	לפניו	מאוד	מאוד”,	אם	זה	מה	
אז	 קארו,	 יוסף	 לרבי	 אומר	 שהמלאך	
כמה	אנחנו	האנשים	הפשוטים	צריכים	

להתבייש	לפני	ה’.
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ה’ גרם לאהרון לחטוא בעגל 
כדי שיהיה שפל ועניו ואז יצליח 

להוריד את השפע של המזבח

המגיד	מקוז’ניץ	כותב	“וידוע	שעיקר	
התשובה	היא	הבושה”-	זה	דומה	לאדם	
אומר	 הבית	 ובעל	 גונב,	 אותו	 שתפסו	
לי	את	 אל	תחזיר	 ואפילו	 נורא,	 לא	 לו:	
יתכן	שלמחרת	 הכסף.	אז	כמובן	שלא	
העובד	מתלונן	שאין	קפה	לעובדים,	כי	
האדם	 ככה	 הבית.	 מבעל	 יתבייש	 הוא	
צריך	להתבייש	מלפני	ה’	שנותן	לו	הכל.	
למזבח	 לגשת	 באהרון	 בחר	 ה’	 ולכן	
שהוא	 מהעגל	 מאוד	 התבייש	 הוא	 כי	
הברכות	 יורדת	 דרכו	 דווקא	 ולכן	 יצר,	

מהמזבח	לכל	עם	ישראל.
האבני	 בעל	 מסוכטשוב	 שמואל	 רבי	
נזר	כותב	חידוש	מדהים:	“ומה	שנזדמן	

ויבוא	 המכשפים	 שיטעהו	 לאהרון	
חסידיו	 שרגלי	 אף	 ידו	 על	 העגל	 חטא	
שבור	 ליבו	 שיהיה	 זה	 מטעם	 ישמור,	
שאהרון	 זה	 את	 יזם	 ה’	 התכלית”,	 עד	
יטעה	בחטא	העגל,	כי	אם	הוא	לא	היה	
מרגיש	 היה	 לא	 הוא	 העגל,	 את	 עושה	
אומר:	 ה’	 אז	 בעולם.	 הכי	 ושפל	 שבור	
אני	יצרתי	שהמכשפים	יטעו	אותך	ואז	
כי	רק	 נבזה	באמת,	 תרגיש	כמה	אתה	
ככה	אפשר	להוריד	שכינה.	“ולולא	זה,	
לא	היה	יכול	אהרון	להיות	שפל	בעיניו	
ולא	 קדוש	 היה	 כך	 כל	 כי	 לב,	 ושבור	

חטא	מעודו”.
תפילה	 בכל	 לבקש	 צריך	 אדם	 ולכן	
“נפשי	 להיות	 ומועד	 שבת	 החול,	 בימי	
כרטיס	 לאדם	 אין	 זה	 בלי	 כי	 כעפר”,	

לשום	דבר.	ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל )ואינו מפסיד...(

סיפר	יהודי	צדיק	מקהילתנו	“חסדי	שמואל”:	אני	ואשתי	התחתנו	בגיל	צעיר	ולא	היה	לנו	כסף	אפילו	
כדי	שנקבל	זכאות	למשכנתא.	לאחר	כמה	שנים	שבהם	המצב	לא	השתנה,	הלכתי	להתייעצות	אצל	
מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי,	כדי	לקבל	דעת	תורה	מה	עלי	לעשות.	הרב	אמר	לי	ולאשתי	להתחזק	
מאוד	ב”תיקון	חצות”	ולא	להפסיד	אפילו	פעם	אחת,	כי	מי	שבוכה	על	הבית	של	השכינה	הקדושה,	
ה’	נותן	לו	בית	במתנה.	לא	הבנתי	את	כוונת	הרב,	אבל	בגלל	אמונת	החכמים	התמדנו	מאוד	בתיקון	
חצות	בכל	לילה	עם	בכיות	על	ביתו	של	הקב”ה.	לאחר	זמן	מועט	סבתא	שלי	נפטרה,	והתברר	שהיא	
השאירה	צוואה	שאת	הבית	שיש	לה	היא	לא	מחלקת	לכל	הילדים	כי	לא	יישאר	הרבה	לכל	אחד,	אלא	

היא	מבקשת	שיעשו	הגרלה	בין	תשעת	הנכדים,	והנכד	שייצא	בהגרלה	יקבל	את	הבית.
כמובן	שמי	ששומע	לעצות	התורה	לא	מפסיד,	ויצאתי	אני	בהגרלה	מבין	תשעת	הנכדים,	והיום	יש	

לי	בית	שקיבלתי	במתנה,	בדיוק	כמו	שאמר	לי	הרב.
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  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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