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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
050-4112334 אור יהודה	יצחק	
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
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053-2466221 קרית עקרון אבישי	משה		
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054-2390447 רחובות	איתן	אזולאי		
055-9193148 רמלה	שי	אוחיון		
053-3139506 רמת גן וקרית אונו עמרם		
050-4535354 שוהם	גיא	בן	עמי	
053-3145436 תל אביב מאיר		
050-3564444 תל ציון )כוכב יעקב( עמית	
050-9945999 תקוע	אורן	זנטי		

צפון	הארץ	
אור עקיבא אברהם	ברדה		             054-2554533
אליכין	אלי	בצלאל                          052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		                            054-7858861
053-5594439 טבריה	מ.	לוי	
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
מעלות	אלירן	כהן	                            050-6096476
054-4281773 נהריה	ערן	
054-4320790 נתניה	שמרון	רוזנצויג		
050-5798510 עכו	משה	אלקובי		
054-6467078 עפולה	אלי	אסולין	
052-4578972 צפת ומירון  יוסף	בן	דוד	
053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
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055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
אבן שמואל מיכאל	לוי		                 050-4144121
אילת	אריאל	בניסטי	                       053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	                      054-7515500 
053-2823666 אשקלון	נדב	משה		
052-8847778 באר שבע אלמוג	סרוסי		
054-8405397 דימונה	בן	שושן		
050-3240240 מושב איתן	רועי	קדושים	
050-5922001 מושב זרחיה	אברהם		
052-7277213	 מושב מנוחה מור	מוסאי	
050-4304342 מושב רווחה	אודי	מישאל	
052-7696890 נתיבות	גרשון	מלכיאל	
052-7186779 ערד	רחמים	
050-6656562 קרית גת	אביהו	שקלים	
052-6494317 קרית מלאכי ניסים	
050-6462038 שדרות	בן-ציון	

חוץ	לארץ	
אומן נחמן	קלור																				  1-380-50-5776453
1-818-9345753 לוס אנג'לס	הוד	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		
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אמונה	וביטחון:	

המתכון	המנצח	להגיע	לאמונה	
זה	רק	דרך	הענווה:

בחסדי	ה’	כולנו	כבר	יודעים,	מבינים	
זה	 לה’	 העבדות	 שפסגת	 ומשוכנעים	
בכל	 מלכותו	 שהקב"ה	 מאמין	 שאדם	
משלה,	שהכל	זה	מלכות	ה’	וזה	פסגת	

ההצלחות	ואין	מקום	גבוה	יותר	מזה.	
רבי	צדוק	הכהן	אומר	שברגע	שאדם	
מגיע	להבנה	ש”לית	אתר	פנוי	מיניה”,	

ושה’	עושה	הכל	לטובת	האדם	אז	הוא	
לא	צריך	שום	דבר	בחיים	יותר	מזה.	

איך	 מגיעים	לאמונה	הזאת?	 איך	 אז	
מגיעים	לפסגה	הכי	גבוהה	בעבודת	ה’?	
רבי	נחמן	מברסלב	הקדוש	מגלה	לנו	

את	הסוד	היקר	ביותר:	
לאמונה	 האדם	 את	 שמביא	 הסולם	

בס”ד

גיליון ק"ס - פרשת תזריע

תוכן העניינים:

ד האמונה מגיעה דרך הדיבורים אבל עוברת דרך הענווה    

ד אדם צריך לשים את עצמו כמדבר כדי לזכות לאמונה הקדושה    

ד כל הכפירות והספקות והאמונה מגיעות מהגאווה     

ה אדם שלא חי בענווה מרגיש שלא מגיע לו שום צער בעולם וממילא נהיה לו כפירות באמונה 

ו חידושים מדהימים על הענווה הלא מובנת של משה רבינו    

ז עיקר עבודת ה’ זה שירגיש האדם במדרגת “מה”     

ז בלי הענווה לא ניתן להתחיל אפילו בחזרה בתשובה    

ח משה רבינו כזה עניו עד שאי אפשר להעניש את מרים בעולם הזה   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט על ידי אמונה בה' ובחכמים, זוכים לישועות       

ג



 

ד

ֱאמּוָנה”	 ּוְרֵעה	 ֶאֶרץ	 ָכן	 “ְשׁ רמוז	בפסוק:	
מרגיש	 האדם	 כאשר	 ל”ז(,	 )תהילים,	
נמוך	כמו	הרצפה	ושפל	רוח	עם	ענווה	
טובה	 שיותר	 בעולם	 ברייה	 שום	 שאין	
ואיכותית	ממנו,	אז	הוא	עולה	על	סולם	

האמונה	בדרך	לפסגת	העולם.
וליהנות	 לחיות	 רוצה	 אדם	 אם	
חיים	שלוים		 ובזכותה	לקבל	 מהאמונה	
ושקטים	עם	סיפוק	ונחת	אז	הוא	צריך	

להרגיש	הכי	נמוך	בעולם.
הוא	 רוצח	 אפילו	 פוגש	 הוא	 אם	 וגם	
ממנו	 טוב	 יותר	 שהוא	 להרגיש	 צריך	
‘שהוא	 לראש:	 לעצמו	 ידי	שמכניס	 על	
אמנם	רוצח	אבל	בגלוי	אבל	אני	רוצח	
בסתר,	וגם	הרוצח	הזה	שוגג	כי	הוא	לא	
חונך	בבית	טוב,	אבל	אני	שחונכתי	בבית	

טוב	כל	מה	שאני	עושה	זה	במזיד’.
עצמו	 את	 לשכנע	 מצליח	 אדם	 ואם	
טוב	 יותר	 שהוא	 בעולם	 מישהו	 שאין	
ממנו,	זה	הסולם	להגיע	אמונה	אמיתית.

האמונה מגיעה דרך הדיבורים אבל 
עוברת דרך הענווה

רבינו	הקדוש	מברסלב	כותב	ב”ספר	
המידות”:	

לאמונה	 זוכה	 הענווה	 ידי	 “על	
ר	 ֲאַדבֵּ י	 כִּ י	 ‘ֶהֱאַמְנתִּ אומר:	 שהפסוק	
ֲאִני	ָעִניִתי	ְמֹאד’	)תהילים,	קט”ז(	ורש”י	

אומר	שָעִניִתי	זה	מלשון	ענווה”.
על	ידי	הדיבורים	נהיה	לאדם	אמונה,	
על	 לדיבורים	 בכלל	 להגיע	 כדי	 אבל	

אמונה,	זוכים	רק	על	ידי	הענווה	והידיעה	
שאין	בעולם	אף	אחד	שהאדם	מרגיש	

שהוא	מעליו,	שהוא	יותר	טוב	ממנו.

אדם צריך לשים את עצמו כמדבר 
כדי לזכות לאמונה הקדושה

רבי	יששכר	מרימנוב	כותב:	
“כל	מה	שישראל	אוכלים	בעולם	הזה	
ָכן	 “ְשׁ אמר:	 ולכן	 האמונה,	 משכר	 רק	
זאת	 ֶאֶרץ”	 ָכן	 “ְשׁ ֱאמּוָנה”,	 ּוְרֵעה	 ֶאֶרץ	
מידת	הענווה	ועל	ידי	זה	תבוא	לאמונה	
שלמה,	וזהו	“ּוְרֵעה	ֱאמּוָנה”	שתתפרנס	
מהאמונה	כי	ממנו	תאכל	בעולם	הזה.	

ר	 ִמְדבַּ “בְּ כוונת	הפסוק	שלפנינו:	 וזה	
עצמו	 שישים	 מי	 לומר	 רצה	 ִסיַני”,	
כמדבר	האיש	הזה	באמונה	שלמה	של	

אחד,	שיש	אחד	ואין	שני	לו”.
לאמונה	 האדם	 את	 שמביא	 הסולם	
או	 חילוני,	 אפילו	 רואה	 שאדם	 היא	
שהם	 מרגיש	 והוא	 קטן,	 ילד	 או	 אישה	
אוהב	 ושה’	 ממנו,	 טובים	 יותר	 הרבה	
אותם	יותר	ממנו,	וזה	המידה	שמביאה	

את	האדם	לחיות	חיי	אמונה.

כל הכפירות והספקות והאמונה 
מגיעות מהגאווה

כותב	 שליט”א	 קנייבסקי	 חיים	 רבי	
בספרו	“אורחות	יושר”:	

מורי	 לאדוני,	 עולם’	 ‘חיי	 בספר	 “עיין	
שהאריך	 הקדוש(	 )הסטייפלר	 ורבי	



 

ה

אמונה	 בענייני	 הבלבולים	 שכל	 לבאר	
אינם	אלא	אצל	בעלי	גאווה”.

הידיעה	 את	 לקבל	 מוכן	 לא	 אדם	
שמפריעה	 אשתו	 לא	 שזאת	 וההבנה,	
לו,	וזה	גם	לא	המנהל	בעבודה	שמתנכל	
לו,	וכל	הזמן	רק	רואה	את	הבריות	ולא	
את	הקב”ה	וכל	זה	נגרם	לו	רק	מבעיית	

הגאווה	הסרוחה.	
“אבל	 קנייבסקי:	 הגר"ח	 וממשיך	
ספקות	 שום	 אצלו	 אין	 עניו	 שהוא	 מי	

ובלבולים”.	
מי	שנפשו	נמוכה	ורוחו	שפלה,	ורואה	
צדיק	 יותר	 שהוא	 לו	 שגנב	 זה	 את	 גם	
ממנו,	כי	הגנב	גזל	אותו	רק	פעם	אחת	
אבל	הוא	גונב	את	ה’	כל	הזמן...	אז	אין	

אצלו	שום	בלבול	באמונה	והכל	בהיר.
 

אדם שלא חי בענווה מרגיש שלא 
מגיע לו שום צער בעולם וממילא 

נהיה לו כפירות באמונה

רבינו	נחמן	מברסלב	הקדוש	כותב:	
לאדם	 שבאות	 הכפירות	 “עיקר	
ומבלבלות	לו	את	האמונה	מהגדלות.	כי	
מי	שיש	בו	גסות,	אומר	הקב”ה:	‘אין	אני	
והוא	יכולים	לדור	במקום	אחד’,	נמצא	
שעל	ידי	גדלות	מסתלק	הקב”ה	ובאות	

לו	כפירות”.
סיפרה	שבעלה	מאשים	 אישה	אחת	
בבית,	 שקורה	 רע	 דבר	 בכל	 אותה	
ואפילו	אם	הילד	מאחר	מהגן	הוא	ישר	

מתקשר	אליה	לעבודה	וצועק	עליה.	

נורמלי,	 זה	 אם	 אותי	 שואלת	 והיא	
ואולי	צריך	לשלוח	את	בעלה	לטיפול.

כדי	 טיפול	 צריכה	 ‘את	 לה:	 אמרתי	
ולא	 בגללך	 זה	 שלך	 שהצער	 שתביני	

בגללו’.
שה’	 מבינה	 לא	 הזאת	 שהאישה	 זה	
ומאשימה	 הזה	 הצער	 את	 לה	 שולח	
את	בעלה	זה	רק	בגלל	שיש	לה	גדלות	
אישה	 איזו	 בטח	 שהיא	 ומחשבות	
אם	 אבל	 לה,	 מגיע	 לא	 וזה	 צדיקה	
כועסת	 היא	 איך	 זוכרת	 הייתה	 היא	
ומקפידה	על	המלצר	במסעדה	שקצת	
זה	 בזמן,	 האוכל	 את	 לה	 להביא	 איחר	
שפלה	 היא	 כמה	 להבין	 לה	 גורם	 היה	
היא	 ממילא	 ואז	 לאוכל,	 ותאוותנית	
היתה	 כי	 בעלה,	 על	 כועסת	 היתה	 לא	
מרגישה	שבאמת	מגיע	לה	הרבה	יותר	

צער	ממה	שה’	נתן	לה.
“שזה	הסתלקות	ה’	יתברך	והסתרת	
להשגיח	 אדם	 כל	 וצריך	 ממנו,	 פניו	

לראות	שפלותו”.	
כמה	 בעצמו	 לראות	 חייב	 אדם	 כל	
מבחוץ	 מישהו	 ואם	 ונבזה	 שפל	 הוא	

קצת	חייך	לאשתו	הוא	כבר	כועס.	
שיבין	 אדם	 לכפירות”,	 יבוא	 לא	 “ואז	
יגיע	לשום	כפירות	 נבזה	לא	 כמה	הוא	
ְלָבֶבָך	 “ְוָרם	 שכתוב:	 כמו	 באמונה,	

	ֶאת	ה'	ֱאֹלקיָך”	)דברים,	ח’(. ַכְחתָּ ְוָשׁ
“משהו	 שהוא	 מרגיש	 האדם	 אם	
מתפלל	 לומד,	 שהוא	 בגלל	 מיוחד”	
איזה	 לו	 כשמגיעה	 אז	 צדקה,	 ותורם	
שזה	 שוכח	 מיד	 הוא	 צער,	 או	 בעיה	
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מאת	ה’,	וממילא	הוא	חושב	שלא	מגיע	
לו	שיתנהגו	אליו	בצורה	הזאת.

שמגיע	 מבין	 בענווה	 שחי	 אדם	 אבל	
לו	צער	פי	אלף	ממה	שהוא	מקבל,	ועל	
סולם	 על	 עולה	 הוא	 הזאת	 הענווה	 ידי	
לחיים	 הסולם	 זה	 והאמונה	 האמונה,	

יפים!

חידושים מדהימים על הענווה הלא 
מובנת של משה רבינו

הפסוק:	 על	 כותב	 הרמב”ן	 רבינו	
ה	ָעָניו”	)במדבר,	י”ב(:	 “ְוָהִאיׁש	ֹמֶשׁ

“כי	משה	לא	יענה	על	ריב	לעולם	עם	
אף	אחד”.

אין	לנו	שום	השגה	מי	זה	משה	רבינו!	
למשה	 יגידו	 אם	 אפילו	 פלאות!	 פלא	
להם.	 יענה	 לא	 הוא	 ורמאי	 גנב	 אתה	
ומשה	לא	ענה	להם	לא	בגלל	שהוא	לא	
“סופר”	אותם	או	מזלזל	בהם,	אלא	כמו	
שהוא	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	 שאומר	
לא	ענה	להם	כי	הוא	אמר	לעצמו:	‘יש	
שעשיתי	 שפלים	 דברים	 הרבה	 עוד	
שהם	בכלל	לא	יודעים	עליהם,	אז	ברוך	
מהחסרונות	 קצת	 רק	 אמרו	 שהם	 ה’	

הרבות	שיש	שלי’.	
גדול	 ויסוד	 כלל	 לדעת	 צריך	 אדם	
אליו	 נוגע	 זה	 עוד	 כל	 ה’,	 בעבודת	
פרסונלית,	לעולם	ועד	לא	יענה	על	שום	
ריב,	אבל	כשזה	נוגע	לתורה	ולתלמידי	
על	 ולמחות	 לענות	 חייב	 שם	 חכמים	

ביזוי	התורה.	

ממשיך	הרמב"ן:	“ולכן	ה’	מקנא	לו”,	
כמו	שאדם	מקנא	לאשתו	ושואל	אותה	
למה	היא	דיברה	עם	איזה	גבר	זר,	ככה	

ה’	מקנא	למשה	רבינו	למה	פגעו	בו.	
על	 גדולה	 מבקש	 היה	 לא	 הוא	 “כי	

שום	נברא”.
משה	הרגיש	שאין	שום	נברא	בעולם	
שהוא	יותר	גדול	ממנו,	ואפילו	זה	שיושב	
בהודו	ומשתחווה	לפרה	יותר	טוב	ממנו	
אבל	 בשוגג,	 זרה	 עבודה	 עובד	 הוא	 כי	
וזה	 כועס,	 ועדיין	 ה’	 זה	 מי	 יודע	 משה	

כמו	עבודה	זרה	במזיד.	
אתם	מבינים	מי	זה	משה	רבינו?!

הּוא”	 ֶנֱאָמן	 יִתי	 בֵּ ָכל	 “בְּ ה’	אמר:	 ולכן	
)במדבר,	י”ב(.

עצום,	 חידוש	 אומר	 טוב	 שם	 והבעל	
ה’	 לשמים	 עלה	 רבינו	 משה	 כאשר	
שהוא	 מה	 לעשות	 חופשיות	 לו	 נתן	
את	 לראות	 יכול	 היה	 הוא	 שם,	 רוצה	
כל	השמות	הקדושים	והיה	אפילו	יכול	
“ְוָאַכל	 וממילא	 החיים	 מעץ	 לאכול	
רבינו	 למשה	 היה	 כלומר	 ְלֹעָלם”,	 ָוַחי	
איזה	אלוה	 כמו	 להיות	ממש	 אפשרות	

שחי	לעולם.
אבל	בגלל	ענוותנותו	הוא	אמר:	‘מה	
שה’	נתן	לי	אני	לוקח	ומה	שלא	נתן	אני	

אפילו	לא	נוגע’.
ואת	כל	האמונה	הזאת	שלו,	הוא	קנה	

רק	בזכות	הענווה.
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עיקר עבודת ה’ זה שירגיש האדם 
במדרגת “מה”

רבי	אלימלך	מליז’נסק	כותב:	
“איתא	בגמרא:	למה	ציצית	באה	מן	
התכלת”,	למה	יש	פתיל	תכלת	בציצית.	
לרקיע,	 דומה	 וים	 לים	 דומה	 “תכלת	
ורקיע	דומה	לכיסא	הכבוד.	ויש	לדקדק	
דומה	 תכלת	 בקיצור:	 אומר	 שהיה	

לכיסא	הכבוד".
רבי	אלימלך	שואל	שאלה	חזקה:	

כל	האריכות	הזאת,	אם	הגעת	 למה	
של	 בסופו	 דומה	 שהתכלת	 למסקנה	
דבר	לכיסא	הכבוד	אז	למה	כל	האריכות	

והפירוט	הזה?	
לנו	 שרומז	 “מי”,	 אותיות	 “ים”	 “אלא	
שפל	 עצמו	 להחזיק	 האדם	 שצריך	
ונבזה	ולשאול	את	נפשו	תמיד	מי	אני,	
מצוות	 מקיים	 לא	 ואני	 כלום	 לא	 שאני	

השם”.
רק	 זה	 מקיימים	 שאנחנו	 מצווה	 כל	
ולא	 מה’	 “מתנות”	 קצת	 לקבל	 כדי	

באמת	לשם	שמים.	
ֱאֹלֶהיָך	 ה’	 “ָמה	 הפסוק:	 פירוש	 “וזה	
)דברים,	 ְלִיְרָאה”	 ִאם	 י	 כִּ ְך	 ֵמִעמָּ ֵאל	 ֹשׁ
י’(,	רצה	לומר	שה’	לא	שואל	מאדם	רק	
שאתה	 “מה”,	 במדרגת	 עצמו	 שיחזיק	
שפל	ונבזה.	ובזה	נחשב	כל	עיקר	יראת	

ה’	ועבודתו”.
ה’	מבקש	דבר	אחד	מהאדם,	שירגיש	
ה’	 עבודת	 עיקר	 וזה	 בכלל,	 הוא	 מי	

ויראתו.

בלי הענווה לא ניתן להתחיל 
אפילו בחזרה בתשובה

שימו	לב	שה’	לא	אמר	על	משה	רבינו	
או	 גאון	 צדיק,	 כמו:	 בתורה	 שבח	 שום	

למדן	אלא	רק	עניו	מכל	האדם.
זה	שמשה	הרגיש	שאין	מישהו	אחד	
בעולם	שהוא	יותר	טוב	ממנו	אלא	תמיד	
הרגיש	שכולם	פי	אלף	ממנו	וזה	השבח	

הגדול	ביותר	כי	זה	עיקר	עבודת	ה’.	
ממשיך:	 מליז'ענסק	 אלימלך	 רבי	
ָחִלים	ֹהְלִכים	 ל	ַהנְּ “וזה	שאמר	שלמה:	‘כָּ
ם’	)קהלת,	א’(	הנחלים	זה	הרמז	 ֶאל	ַהיָּ
כמו	 נחל,	 שנקראים	 ולמצוות	 לתורה	
ה’	 מֹוָרָשׁ ה	 ֹמֶשׁ ָלנּו	 ה	 ִצוָּ ‘ּתֹוָרה	 שכתוב:	
כל	 היינו	 ירושה,	 מלשון	 ל”ג(	 )דברים,	
התורה	והמצוות	שאתה	עושה	הולכים	
ותדע	שעדיין	 “מי”	שתחשוב	 היינו	 לים	
לא	יצאת	ידי	חובתך	וכאילו	לא	קיימת	
ם	ֵאיֶנּנּו	ָמֵלא’	רצה	לומר	שזה	 כלום.	‘ְוַהיָּ
הדבר	שאין	לו	גבול	ובכל	פעם	שתעלה	
במדרגה	תחשוב	יותר	תמיד	מי	אנוכי”.

בעבודת	 יותר	 מתקדם	 שאדם	 ככל	
ה’	הוא	צריך	להרגיש	שהוא	יותר	נבזה	

ויותר	תאוותן.	
מלשון	 לרקיע	 דומה	 ים	 “וזהו	
במידה	 להתפשט	 שצריך	 התפשטות,	
הזאת	ויחשוב	כל	פעם	יותר	שהוא	שפל	
מאוד	וכלא	נחשב.	ורקיע	דומה	לכיסא	
הכבוד	שהתשובה	נקראת	כיסא	הכבוד	
שמגעת	 תשובה	 ‘גדולה	 שאמרו:	 כמו	
שפל	 שתהיה	 והיינו	 הכבוד’,	 כיסא	 עד	
כי	 שלמה,	 בתשובה	 תחזור	 אז	 בעיניך	
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בעוד	שתהיה	נחשב	בעיניך	למשהו	בלי	
אפשר	שיהיה	לך	תשובה”.

אומר	 אלימלך	 רבי	 אחרות,	 במילים	
יכול	 לא	 אדם	 וענווה	 שפלות	 שבלי	

לחזור	בתשובה!

משה רבינו כזה עניו עד שאי 
אפשר להעניש את מרים בעולם 

הזה

ויסוד	עצום	 רבי	אלימלך	נותן	חידוש	
עד	כמה	אפשר	להגיע	במידת	הענווה:	
הקטרוג	 יכול	 היה	 לא	 מרים	 על	 “והנה	
משה	 הקפיד	 שלא	 מחמת	 לקטרג	

מחמת	ענוותנותו”.
כנגדו:	 טוענת	 שמרים	 שמע	 משה	
‘איך	יכול	להיות	שהוא	עוזב	את	אשתו	
ולא	עשינו	 נביאים	 ואהרון	 אני	 גם	 והרי	
אלא	 הקפיד	 לא	 שהוא	 רק	 ולא	 ככה’,	
אם	 וממילא	 צודקת,	 שהיא	 אמר	 עוד	
אפשר	 אי	 אז	 בכלל	 מקפיד	 לא	 משה	

להעניש	את	מרים.
להשאיר	 רצה	 לא	 הרחמן	 ה’	 אבל	
למרים	עונש	על	זה	שדיברה	על	משה	

רבינו	לעולם	הבא.	
רצה	 ה’,	 ַמע	 ְשׁ ‘ַויִּ הכתוב	 קישור	 “וזה	
אם	 קטרוג”,	 היה	 שלא	 לבדו	 ה’	 לומר	
החבלה	 מלאכי	 אז	 מקפיד	 לא	 משה	

והשטן	לא	יכולים	להתערב.
ה’	 אך	 מאוד,	 עניו	 משה	 האיש	 “כי	
לעולם	 עוונה	 לעזור	 רצה	 לא	 יתברך	
לענוש	 אפשר	 אי	 הזה	 ובעולם	 הבא,	
ְתֹאם	 אֶמר	ה’	פִּ אותה	בלי	קטרוג,	לכן	‘ַוֹיּ

ְצאּו	 ִמְרָים	 ְוֶאל	 ַאֲהֹרן	 ְוֶאל	 ה	 ֹמֶשׁ ֶאל	
שייבהל	 כדי	 י”ב(	 )במדבר,	 ֶכם	 תְּ ָלְשׁ ְשׁ

משה	וירד	ממדרגת	הענווה	שלו”.
זה	 ידי	 ועל	 למשה,	 פחד	 הכניס	 ה’	
קצת	 הוא	 אז	 כועס,	 שה’	 משה	 שהבין	
ידי	זה	ה’	הוריד	 הקפיד	על	מרים,	ועל	
להעניש	 שיוכל	 כדי	 מענוותנותו	 קצת	

את	מרים.	
מדרגת	 וירד	 משה	 שיתבהל	 “כדי	
ענוותנותו	ויהיה	שווה	למרים	ולאהרון”.
תראו	מה	זה	משה	רבינו!	איזו	דרגה	

של	ענווה!
ה’	כועס	על	מרים	ואהרון	ואילו	משה	
רבינו	בעצמו	לא	כועס,	ממש	ניצח	את	

הקב”ה.	
ממשיך	רבי	אלימלך	מליז'ענסק:	“ואז	

קצת	נבהל	משה	ממעשם”.
שאהרון	 הרגיש	 רבינו	 משה	 פתאום	
אשם	 לא	 והוא	 בעיה,	 עשו	 ומרים	
ואז	כאילו	הוא	התרומם	 באותה	בעיה,	

קצת	מעליהם.	
“ואז	היה	יכול	ה’	להעניש	)את	מרים(	
ולא	יימצא	בה	חטא	ועוון	בעולם	הבא”.
בצרעת	 נענשה	 שהיא	 זה	 בזכות	
בעולם	הזה	על	הדיבור	שלה	על	משה	
רבינו,	אז	ה’	הצליח	לנקות	אותה	מעוון	

לעולם	הבא.	
רוצים	 אנחנו	 שאם	 נזכור	 ולכן	
חיים	 שמקנה	 האמונה	 בסולם	 לעלות	
בשלבי	 לעבור	 קודם	 חייב	 מושלמים,	

השפלות	והענווה.
באמונה	 לאדם	 שיש	 הכפירות	 וכל	
ידי	 על	 רק	 לו	 מגיעות	 	 חייו,	 במשך	
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מידת	 את	 בו	 שיש	 בגלל	 רק	 הגאווה,	
הגאוה!	

שעליו	 רבינו,	 ממשה	 נלמד	 ואנחנו	 	
גבול	 שאין	 אדם,	 מכל	 העניו	 נאמר	

שמרגישים	 במקרים	 גם	 לענווה,	
המעלה	 את	 תמיד	 ונזכור	 צודקים,	
הענווה	 בזכות	 לה	 זכה	 שהוא	 הענקית	

הקדושה.	ה’	יזכנו!!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

על ידי אמונה בה' ובחכמים, זוכים לישועות

סיפר	יהודי	צדיק	משומעי	לקח	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	
אני	ואשתי	כבר	תקופה	ארוכה	לצערנו,	במצב	של	מחלוקות	וריבים,	ולמרות	ניסיונות	חוזרות	ונשנות	

מצדי	לשלום	בית	היא	החליטה	סופית	שהיא	רוצה	להיפרד.	
סיפור	חלוקת	הרכוש	 ולסגור	את	 לנסות	 	 לפחות	 לי	שכדאי	 והוא	אמר	 הרב	 כבוד	 עם	 התייעצתי	
בצורה	יפה.	ניגשתי	לאשתי	ואמרתי	לה:	‘בואי	נחלק	את	הרכוש	חצי-חצי	ואני	נותן	לך	את	האפשרות	
לבחור	איזה	חלק	שתרצי’,	חשבתי	שבזה	נגמר	הסיפור	אבל	אז	התגלה	לי	שהיא	שכרה	סוללת	עורכי	

דין	שישאירו	אותי	בלי	כלום.	
ניגשתי	לכבוד	הרב	ושאלתי	מה	עושים?	הרב	אמר:	‘תלך	לבית	המשפט	עם	העו”ד	הכי	טוב	שיש	

והכל	יהיה	בסדר’	הבנתי	את	כוונתו	והלכתי	בביטחון	מלא	לבית	המשפט.	
כאשר	השופט	התחיל	את	הדיון	הוא	ראה	את	כל	עורכי	הדין	שגרושתי	הביאה	ושאני	יושב	לבד,	הוא	
שאל	למה	אין	לי	עורך	דין	שייצג	אותי	ואמרתי	לו	שדווקא	יש	לי	והוא	יושב	ממש	לידי,	השופט	לא	הבין	
את	הכוונה	עד	שהסברתי	לו,	כמו	שהרב	הדריך	אותי	שהעורך	דין	הכי	טוב	שיש	זה	ה’	יתברך	והוא	ממש	

לידי	ודואג	לי.	
ובנוסף,	השופט	 היו	לטובתי,	 לא	תאמינו	אבל	מאותו	הרגע	כאילו	השופט	התהפך	וכל	הפסיקות	

שלח	את	הרווחה	שידאגו	לי	לדיור	מיידי,	וכל	יום	רודפים	אחרי	נציגים	ומציעים	לי	דירות.	
אין	כמו	האמונה	ואין	כמו	העצות	של	הרב!!!
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור" )שמות כ"ז, כ'(

כותב האור החיים הק': "שמן זית" רומז לתורה הק' 
– מה השמן מאיר לעולם כך התורה; "זך" – שצריכים לעסוק בתורה לשמה; 

"כתית" – שצריכין לעסוק בתורה ולכתת גופם וכחם...".
ישיבת 'מרכז התורה' בשכונת תלפיות בירושלים היתה בנשיאות הגאון רבי 
חיים קריזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטוערפן, וכל פעם שרבי חיים הגיע לארץ 

היה  מוסר שיעור בישיבה, כאשר אחד הבחורים היה ממונה מטעם ישראל, 
הישיבה להביאו משדה התעופה בלוד הישר להיכל 

הישיבה.
אותו בחור ידע שבמשך שעת הנסיעה עם רבי 
חיים יוכל לדבר עמו בלימוד, ולכן כל פעם 
שהיה אמור לנסוע היה מכין את עצמו כמה 
ימים קודם לכן, לדעת את הסוגיא היטב כדי 
שיוכל לדבר בלימוד. פעם אחת שאל הבחור 
את רבי חיים קושיא בתוס' בסוגיה שלמדו אז 
בישיבה, באמרו שאינו מבין את דבריהם הקדושים 

של התוס'. רבי חיים שתק, ולאחר מכן אמר כי נהנה מאד מהקושיא, והיא 
באמת קושיה עצומה.

כשהגיע לישיבה ומסר את שיעורו, סיפר באמצע השיעור מה היה 
עמו בצעירותו כשלמד את דברי התוספות הללו, וכה אמר:

"הייתי אברך צעיר בעיר וילנא, ולמדתי את התוספות הזה, ולא הבנתי 
את דבריהם הקדושים. למדתי את התוספות עוד פעם ועוד פעם, 
ועדיין לא הבנתי את כוונתם, עד שהחלטתי ללמוד את התוספות 
מאה ואחת פעמים, ואז בודאי אזכה להבין. וכך עשיתי: למדתי 
את התוספות עוד פעם ועוד פעם, מאה ואחת פעמים, ישבתי על 
כך יום שלם וגם כמה שעות לתוך הלילה, עד שגמרתי ללמוד מאה 
ואחת פעמים. ובכל זאת, עדיין לא הבנתי. וזאת, למרות שבכל פעם שחזרתי 

שוב, התבוננתי שנית ונסיתי להבין יותר.
"לא ידעתי מה לעשות, הלא למדתי את התוספות מאה ואחת פעמים, ועדיין 
לא הבנתי כוונתם. החלטתי ללכת לבית הקברות, להשתטח על קברו של הגר"א 
זצ"ל, ולבקש רחמים שאזכה להבין את התוספות. וכך עשיתי, הלכתי לקברו של 
הגר"א, בכיתי והתפללתי והתחננתי שאזכה להבין את דברי התוספות, ומרוב 
בכיות ומפאת אפיסת הכוחות אחרי לימוד במשך יום שלם וכמה שעות לתוך 

הלילה, נרדמתי וישנתי על הקבר במשך אותו לילה.
"עם שחר קמתי משנתי ולא ידעתי היכן אני נמצא, עד שתפסתי את עצמי 
שנרדמתי וישנתי ליד קברו של הגר"א. הרהרתי שוב בראשי בדברי התוספות, 

וביחד עם דבריהם הקדושים נכנס למוחי פשט ברור ונכון בהבנת דבריהם".
סיים רבי חיים ואמר לאותו בחור בפשטנות אופיינית: "זוהי יגיעה בתורה". 
ללמוד מאה ואחת פעמים תוספות אחד, ואח"כ בכיות ובקשות להשי"ת שיזכה 

להבין... כך זכיתי להבין סוף סוף את דבריהם הקדושים של התוס'".
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