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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	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
אריאל		אביב	פינטו מפיץ חדש!      054-4461239
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
ביתשמש מרדכי	קינן																						054-8528990 
050-2909702 בני ברק	בן	סעדה	
052-2835442 בת ים	כהן	שמעונוב	
054-2133280 גבעת שמואל	רפאל	
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
052-2750784 גן יבנה	יוסי	מזרחי	
054-7230035 הרצליה	עומר	
054-5912934 חולון	אורן	
052-4624432 חשמונאים	נאור	
050-7990060 טלזסטון קרית-יערים	יעקב		
054-2919221 יבנה	עמית		
052-9695044 ירושלים	ירון	
054-3253799 כפר סבא	אברהם		
054-7967670 לוד	אדם		
054-9139138 מודיעין-קרית ספר חיים	חוגי	
054-6660542 מעלה אדומים	גיא	
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז 
קריתארבע דוד	אדרעי		                   052-5426741 
053-2466221 קרית עקרון אבישי	משה		
052-5002090 ראש העין	הראל	
054-7453096 ראשון לציון אלמוג	
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	
050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
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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איך	זוכים	בכל	ובגדול:	
תורה	 היא	 רבינו	 של	 הזאת	 התורה	
הפלפלים	 שאומרים	 כמו	 אבל	 קצרה,	
התורה	 כך	 חריפים,	 הכי	 הם	 הקטנים	
הקטנה	הזאת	היא	מאוד	מרכזית	בספר	
ליקוטי	מוהר”ן	ובחסידות	ברסלב	בכלל.	
ְדלּות,	 א	ָלָאָדם	גַּ בָּ ֶשׁ וכך	כותב	הרב:	“כְּ
מֹו	 כְּ לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	 ָצָרה,	 לֹו	 בֹוא	 יָּ ֶשׁ ִסיָמן	
אֹון,	ְוֵכן	 ֶבר	גָּ תּוב	)משלי	ט”ז(:	ִלְפֵני	ֶשׁ כָּ ֶשׁ
דֹול,	 בֹוא	ְלָכבֹוד	גָּ יָּ ָפל,	ִסיָמן	ֶשׁ הּוא	ָשׁ ֶשׁ כְּ
תּוב	)שם	טו(:	ְוִלְפֵני	ָכבֹוד	ֲעָנָוה”.	 כָּ מֹו	ֶשׁ כְּ

לנו	 מסביר	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	

בספר	 הפסוקים	 את	 הזאת	 בתורה	
ָכבֹוד	 “ְוִלְפֵני	 אֹון”,	 גָּ ֶבר	 ֶשׁ “ִלְפֵני	 משלי:	

ֲעָנָוה”.
גדול,	 יסוד	 על	 מדברים	 הפסוקים	
שלפני	כל	בעיה	וצרה	שמגיעה	לאדם,	
“גאון”,	 שנקרא	 מוקש	 על	 עלה	 הוא	
שהרגיש	גדלות	על	הבריות	)ועוד	מעט	
וכן	 גדלות(,	 של	 ההגדרות	 מהן	 נראה	
להיפך	כאשר	האדם	זוכה	לכבוד	אלוקי,	
ולקרבה	אלוקית	אז	הוא	היה	 לשמחה	
במסלול	שנקרא	ענווה,	זהו	יסוד	שחייב	
להיות	כך	ואין	קשר	למעשים	טובים	או	

בס”ד
גיליון קס"ה - פרשת אמור

תוכן העניינים:

ד מספר ראיות וסימנים חזקים שענווה מכפרת לאדם על כל העוונות   

ד הדרך הטובה ביותר לביטול מקטרגים היא על ידי הענווה    

ה מהות הענווה לפי רבינו הקדוש: תמיד אתה האשם     

ו אם אדם קנה את הענווה, הוא בדרך לכבוש את כל המידות    

ו על ידי שהאדם שותק בשעה שביזו אותו, הוא שם כתר על הראש של הקב”ה  

ז יש דרך אחת שאדם יכול לצאת מהִמְצַרִים שלו והיא דרך הענווה   

ז הבעל שם טוב הקדוש במילותיו האחרונות מפחד מהגאווה    

ח גם בעל “חובת הלבבות” זכה לכל המעלות בזכות הענווה    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של שמירת השבת        

ג



 

ד

רעים	או	למאזנים	של	האדם.	
וכמו	שאנחנו	יודעים	הקב”ה	ישתבח	
לאדם	 מילוט”	 “כביש	 ברא	 שמו	
המשטינים		 המקטרגים,	 עם	 שמסובך	

והעוונות,	וזאת	הענווה.	
ולא	 כאשר	האדם	מרגיש	שכל	אדם	
דתי,	 או	 חילוני	 ערבי,	 הוא	 אם	 משנה	
יותר	טוב	ממנו,	וממילא	אין	לו	קושיות	
נעלב	 לא	 גם	 והוא	 אחרים	 על	 וטענות	
הרבה	 לו	 שמגיע	 יודע	 הוא	 כי	 מהם	
יותר	גרוע	ממה	שעשו	לו,	אז	הוא	זוכה	
לאור	 ולזכות	 המקטרגים	 לכל	 לברוח	

האלוקי.

מספר ראיות וסימנים חזקים 
שענווה מכפרת לאדם על כל 

העוונות

גאון	עוזנו	החיד”א	הקדוש	אומר:	
כמו	 אותיות	 אותן	 יש	 “ענו”	 למילה	
הענווה	 שע"י	 לרמוז	 “עון”,	 המילה	

מתכפר	לאדם	כל	העוון.
“רחם”	 הוא	 בגימטריה	 ענו	 וכן,	
הדין	 מידת	 כל	 את	 שמהפך	 )במלואו(	

לרחמים.	
כל	 את	 הקריב	 כאילו	 העניו	 והאדם	
“ִזְבֵחי	 שכתוב:	 כמו	 כולם,	 הקורבנות	
נ”א(	 )תהילים,	 ָרה”	 בָּ ִנְשׁ רּוַח	 ֱאֹלִהים	
מרכבה	 נהיה	 ממש	 הוא	 זה	 ובזכות	
לשכינה	וממילא	מידת	הדין	מתהפכת	

לרחמים.	
התיבות	 שראשי	 החיד”א	 כותב	 ועוד	

ע(	 ַשׁ של	הפסוק:	“ֹנֵשׂא	ָעוֹ	ן	ְוֹעֵבר	)ַעל	פֶּ
שהענווה	 רומז	 כן	 גם	 שזה	 “ענו”	 הוא	

מנקה	את	האדם	מכל	עוונותיו.	
כמספר	 	131 גימטריה	 ענוה	 “ולכן	

סמאל,	לומר	לנו	שאינו	שולט	בו”.
ופשעים,		 עוונות	 עשה	 שהאדם	 נכון	
אבל	אין	רשות	למלאך	המשחית	לגעת	

בו.	
“וזה	שכתב	דוד	המלך:	‘ֹלא	ָגַבּה	ִלִּבי	
ְוֹלא	ָרמּו	ֵעיַני’	במזמור	קל”א	בתהילים”.		
על	 מדבר	 שדוד	 המזמור	 במקרה	 לא	
ענווה	וכמה	אסור	להיות	גבה	לב	נמצא	
סמאל	 כמנין	 שהוא	 קל”א	 במזמור	
הוא	 שאם	 לאדם	 להגיד	 כדי	 	,)131(

בענווה	אז	אין	לו	שליטה	עליו.		

הדרך הטובה ביותר לביטול 
מקטרגים היא על ידי הענווה

רבינו	הקדוש	אומר	לנו	בתורה	הזאת	
את	מה	שאמרו	החיד”א	והאר”י	הקדוש.
המקטרגים	 עם	 הסתבך	 אדם	 שאם	
אליו	 שמגיעים	 רואה	 והוא	 והמשטינים	
כל	מיני	דינים,	צרות	ובעיות,	אז	הדרך	
היא	 מלאה	 תשובה	 לעשות	 טובה	 הכי	
שכל	 האדם	 שיראה	 הענווה,	 במסלול	

ברייה	בעולם	יותר	טובה	ממנו.
ואם	שמע	על	בן	אדם	שעשה	דברים	
מגונים	והרס	לאחרים	את	החיים,	יחשוב	
טוב	 יותר	 הזה	 השפל	 שהאדם	 בליבו	
ממנו	פי	אלף,	ושהעבירות	שלו	בעצמו	
יותר	גרועות	ממנו,	ואז	ממילא	לא	יוציא	



 

ה

‘הלוואי	 כמו:	 משפטים	 מיני	 כל	 עליו	
כי	 ויישרף	בגיהינום’,	 שילך	לכף	הקלע	
חברו,	 על	 כאלו	 דברים	 אומר	 הוא	 אם	
אז	ח"ו	גם	הוא	צריך	לקבל	עונש	דומה.	
מוהר”ן:	 בחיי	 כותב	 הקדוש	 הרב	
או	 בגשמיות	 ייסורים	 לחברו	 “כשיש	
ברוחניות,	צריך	כל	אחד	לומר	שבוודאי	

זה	בגללי	על	ידי	עוונותיי”.
יש	 שלו	 שלחבר	 רואה	 האדם	 אם	
ולא	 ברוחניות,	 וייסורים	 צרות	 מיני	 כל	
וכדו',	 וגזל	 מצליח	להתגבר	על	תאוות	
בגללו.	 שזה	 עצמו	 את	 יאשים	 תמיד	
מלכי	 מלך	 בין	 המבדיל	 המסך	 “ואני	
יאשים	 העולם”,	 ובין	 הקב”ה	 המלכים	
את	עצמו	שהוא	עושה	מסך	ובגלל	זה	
יכולים	לראות	את	הקב”ה,	 לא	 אנשים	
אורו	 את	 להשכין	 יכול	 לא	 ה’	 וממילא	

בעולם.	
טוב	 כל	 להשפיע	 רוצה	 הקב”ה	 “כי	
המבדיל	 המסך	 הם	 עוונותיו	 אך	 לבניו	
שבגלל	 עצמו	 את	 יאשים	 תמיד	 לזה”,	
עוונותיו	בגזל,	חנופה	ושקר	אנשים	לא	

יכולים	לראות	את	ה’.	

מהות הענווה לפי רבינו הקדוש: 
תמיד אתה האשם

בעצמי	 שאני	 היא	 העצה	 “ועיקר	
יבקש	מהמלך	בעד	חברי	,	ואז	לא	יהיה	
מה	 הגדלות	 עיקר	 כי	 גדלות.	 לאדם	
שאחד	מתגאה	על	חברו	שיש	לו	מעלה	
שאין	 מה	 שחושב	 אבל	 לחברו,	 שאין	

בגשמיות	 בין	 הזאת	 במעלה	 בחברו	
ובין	ברוחניות	אם	מחמת	שאני	המסך	
שרוצה	 הקב”ה	 לבין	 בינו	 המבדיל	
להשפיע	כל	טובו,	ואז	בוודאי	לא	יהיה	
יישבר	 זה	 ידי	 על	 אדרבא	 גדלות,	 לו	

גאוותו	והוא	יזכה	לענווה	באמת”.
רבינו	הקדוש	נותן	לנו	עצה	מהפכנית	
אדם	 שאם	 בענווה,	 לזכות	 איך	 מאוד	
מתחברת	 מידי	 לא	 אשתו	 את	 רואה	
עיתונים	 קוראת	 והיא	 לרוחניות,	
את	 מאשים	 הוא	 תהילים,	 במקום	
מתעסקת	 היא	 עוונותיו	 שבגלל	 עצמו	
עליה	 מסתכל	 ולא	 והבלים,	 בשטויות	
ילדים	 לי	 ייצאו	 ‘איך	 ואומר:	 רעה	 בעין	
כל	 שעסוקה	 כזאת	 אמא	 עם	 צדיקים	
את	 מאשים	 אלא	 בעיתונים’,	 היום	
עצמו	שאם	היתה	לו	יותר	אהבת	תורה	
ויותר	כבוד	לתלמידי	חכמים	אז	המסך	
מזמן,	 נשבר	 היה	 הקב”ה	 לבין	 שבינה	
והיא	היתה	רצה	לתהילים,	וממילא	לא	
רק	שהאדם	לא	מאשים	את	אשתו	אלא	
אפילו	מרחם	עליה	שבגללו	היא	במצב	

הזה.	
וככה	גם	אם	אשתו	פתאום	התחילה	
הוא	 אז	 צמודים	 בגדים	 עם	 ללכת	
מאשים	את	עצמו	שהוא	הבעיה	ואומר:	
קדושה	 עם	 אדם	 באמת	 הייתי	 ‘אם	
הבית	 בתוך	 שכינה	 היתה	 אז	 וענווה,	
לא	 שזה	 מיד	 מרגישה	 היתה	 ואשתי	

רצון	ה’	יתברך’...
הקדוש,		 רבינו	 לפי	 הענווה	 מהות	 זה	
שבכל	 מחשבתו	 את	 משנה	 אדם	 ואם	
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סבל	בגשמיות	או	ברוחניות	הוא	האשם	
הבלעדי,	אז	אין	לו	שום	הערות	וביקורות	

על	אחרים.

אם אדם קנה את הענווה, הוא 
בדרך לכבוש את כל המידות

בספרו	 כותב	 קורדברו	 משה	 רבינו	
“תומר	דבורה”:

הכל”,	 מפתח	 שיתפוס	 הוא	 “העיקר	
כל	 את	 שפותח	 מאסטר	 מפתח	 יש	

עבודת	ה’	של	האדם.	
לכל	 ראש	 שהיא	 הענווה,	 “שהיא	
יוכלל	 ותחתיה	 הכתר,	 והיא	 המידות	
של	 “הראש”	 מעל	 זה	 הכתר	 הכל”,	
ואם	 האלוקות,	 סוף	 כלומר	 אלוקים	
האדם	יתפוס	את	הכתר	אז	ממילא	הוא	

תופס	את	המלך.	
ימצא	 שלא	 הענווה	 עיקר	 “והנה	
בעצמו	ערך	כלל	אלא	יחשוב	שהוא	ַאִין,	
ָעֵלינּו’,	 ינּו	 ַתלִּ י		 כִּ ָמה	 'ְוַנְחנּו	 וכמאמר:	
השפלה	 הבריה	 בעיניו	 יהיה	 שהוא	 עד	

שבכל	הנבראים	ובזוי	ומאוס	מאוד”.
ֵעיָניו	 הפסוק	בתהילים	אומר:	“ִנְבֶזה	בְּ
הוא	 כמה	 עצמו	 על	 שחושב	 ִנְמָאס”,	

מאוס	ובזוי.	
זאת,	 מידה	 להשיג	 יתייגע	 “וכאשר	
אדם	 אם	 ממנה”,	 נגררות	 המידות	 כל	
את	 תופס	 הוא	 אז	 הראש	 את	 תופס	
האחרות	 המידות	 כל	 לו	 ויבואו	 הכל,	

כמו:	וותרנות,	שמחה	וזריזות.	
הרמח”ל	הקדוש	לימד	אותנו	שענווה	

קרועים	 בגדים	 ילבש	 שאדם	 לא	 זה	
ויישב	בפינה,	אלא	כל	הענווה	היא	בלב,	

מה	הוא	חושב	על	האנשים	האחרים.	
“והיא	הכתר,	ורק	ישים	את	עצמו	ַאִין	
ממש	ויחשוב	שהעדרו	טוב	מהמציאות”,	
היית	 אם	 ‘השם,	 לעצמו:	 יחשוב	 אדם	
הורג	אותי	אז	היה	לך	עולם	יפה	יותר’,	
על	 יושב	 היה	 אלימלך	 שרבי	 כמו	
שלי	 אימא	 אם	 ‘השם,	 וצועק:	 הרצפה	
היתה	מולידה	אבן	במקומי,	היה	נעשה	
לך	יותר	נחת	רוח	ממני’,	והוא	לא	עשה	
איזה	הצגה	אלא	ממש	האמין	בזה,	כמו	
שראה	 מקוז’ניץ	 ישראל	 רבי	 שהעיד	

אותו	צועק	כך,	באמונה	שלמה.

על ידי שהאדם שותק בשעה 
שביזו אותו, הוא שם כתר על 

הראש של הקב”ה

רבינו	הקדוש	כותב:
“כי	צריכים	לדון	הכל	לכף	זכות	ואפילו	
החולקים	והמבזים	אותו	ולשתוק	להם,	

ועל	ידי	זה	נעשה	כתר	להשם”.
ותלמידי	 תורה	 ביזוי	 לא	 זה	 עוד	 כל	
את	 להצדיק	 האדם	 צריך	 חכמים	

המבזים	אותו.	
את	 מצא	 שאחד	 במדרש	 “כמובא	
חברו	שעושה	כתר,	ושאל	אותו:	בשביל	
מי?	אמר	לו:	בשביל	המלך,	וכיוון	שזה	
כתר	של	מלך	אז	כל	אבן	טובה	שתמצא	

תקבענה	בו.	
בבחינת	 הוא	 מישראל	 אחד	 כל	 כך	
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אבנים	 כל	 בו	 להכניס	 וצריך	 לה’,	 כתר	
טובות	שאפשר	למצוא,	וצריך	להשתדל	
שאפשר	 טוב	 ודבר	 זכות	 צד	 כל	 אחרי	

למצוא”.
כמובן	שאם	אדם	מזיק	את	האחרים	
וגורם	להם	פגיעות	גופניות	או	נפשיות	
אז	צריך	להרחיק	אותו	מן	החברה,	אבל	
על	 לרחם	 האדם	 תפקיד	 כללי	 באופן	

כולם	ובטח	לא	לקלל	ולבזות	אחרים.	
ל	 ן	ֶאת	כָּ “וזה	שאמרו	רבותינו:	‘ֶוֱהֵוי	דָּ
ָהָאָדם	ְלַכף	ְזכּות’	)אבות,	א’(,	כי	מוצא	
בו	זכות	שאינו	חייב	כל	כך	במה	שמבזה	
אותו,	כי	לדעתו	וסברתו	נדמה	לו	שראוי	
לו	לבזות	אותו,	ועל	ידי	זה	נעשה	כתר”,		
הקב”ה	 של	 ראשו	 על	 כתר	 שם	 אדם	
אם	רק	מצדיק	את	זה	שנהג	בו	בנבזות	
ואומר:	‘גם	אני	אם	הייתי	במקומו	הייתי	

עושה	את	מה	שהוא	עשה’.	
לראות	 לו	 נותנת	 לא	 גרושתו	 ואם	
צודקת,	 ‘היא	 אומר:	 והוא	 הילדים	 את	
לא	 שהתנהגתי	 השנים	 כל	 ראתה	 היא	
מספיק	טוב	לילדים,	ולכן	היא	מפחדת	
להם’,	 דואגת	 ורק	 לילדים	 אזיק	 שאני	
אז	באותו	רגע	האדם	שם	כתר	משובץ	

יהלומים	על	ראשו	של	ה’	יתברך!

יש דרך אחת שאדם יכול לצאת 
מהִמְצַרִים שלו והיא דרך הענווה

שמשה	 אומר	 מפולנאה	 יעקב	 רבי	
ואמר	 במצרים	 ישראל	 לבני	 בא	 רבינו	
להם	שיש	להם	הרבה	עוונות	ופשעים,	

אבל	אם	יקבלו	עליהם	את	הִׁשְפלּות	אז	
ה'	יוציא	אותם	ממצרים.	

להם	 שהיה	 משה,	 אל	 שמעו	 "ולא	
כוח	 כי	 זרה,	 מעבודה	 לפרוש	 קשה	
השכל	הנקרא	משה	כל	ענייניו	להתנהג	

בִׁשְפלּות".
ה"	)שמות,	 ְמעּו	ֶאל	ֹמֶשׁ מה	זה	"ְוֹלא	ָשׁ

ו’(?	
משה	 של	 הענווה	 לדרך	 שמעו	 לא	
מגיע	 זה	 כי	 הדינים	 את	 עליו	 שמצדיק	

לו.	
“כמו	שכתב	היעב”ץ	כי	זה	שורש	כל	
הרע	 יצר	 וכוח	 והמצוות.	 התורה	 קיום	
ברוממות	 ולהתפאר	 להתרומם	 הוא	
הרוח	הנקראת	עבודה	זרה,	כמו	שאמרו	
עובד	 כאילו	 המתגאה	 שכל	 רבותינו	
לקול	 שישמע	 מי	 כן	 ואם	 זרה,	 עבודה	
הנהגת	השכל	שיהיה	שפל	ונבזה	בעיני	

כל	וישליך	התקיפות	אחרי	גוו”.
רוב	האנשים	לא	מוכנים	להשליך	את	
וממילא	 בשפלות,	 ולהתנהג	 התקיפות	
מצליחים	 ולא	 זרה	 עבודה	 כעובדי	 הם	

לצאת	מהִמְצַרִים	שלהם.

הבעל שם טוב הקדוש במילותיו 
האחרונות מפחד מהגאווה

האדם	 שכאשר	 מסביר	 נחמן	 רבי	
מתנהג	בגדלות	סימן	שתבוא	עליו	צרה,	
כי	ה’	יתברך	לא	יכול	לכפר	על	העוונות	

כאשר	האדם	לא	נמצא	בענווה.
הצרה	 כל	 אז	 מעט,	 נחשוב	 אם	 הרי	
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שבאה	לאדם	היא	כדי	שהוא	ישפיל	את	
אם	 אבל	 עוונותיו,	 יתכפרו	 ובזה	 רוחו	
האדם	ממשיך	בגדלות	אז	גם	העוונות	

לא	יכולים	להימחק.	
ולכן	אדם	שהוא	ענו	אין	לו	זמן	לריב	
ולהתקוטט	עם	אנשים	אחרים	והוא	רק	
טובים	 יותר	 שכולם	 הזמן	 כל	 מרגיש	
ממנו,	ואפילו	אם	עושים	לו	רע	הוא	לא	
חושב	מחשבות	של	ביקורת	כי	הוא	לא	
מחשיב	עצמו	כלל	ולא	מרגיש	שחייבים	

לו	משהו.	
הבעל	 של	 האחרונות	 המילים	 ולכן	
ם	 ם	ָשׁ ְרתֶּ שם	טוב	הקדוש	היו:	“ְוִהְתַמכַּ
ֹקֶנה”	 ְוֵאין	 ָפחֹות	 ְוִלְשׁ ַלֲעָבִדים	 ְלֹאְיֶביָך	

)דברים,	כ”ח(.
בליבו	 יחשוב	 שאם	 האדם	 שיידע	
תמיד	שהוא	מכור	כל	הזמן	ליצר	הרע,	
לסטרא	 הם	 עושה	 שהוא	 המצוות	 וכל	
אחרא	כי	הם	מלאות	כבוד	ותאוות,	אז	
“ְוֵאין	ֹקֶנה”,	שום	מקטרג	או	משטין	לא	

יכול	להרע	לו.	
וצריך	כל	הזמן	לעבוד	על	המחשבות	
האלו	כי	הטבע	של	האדם	הוא	להיכנס	
לבית	הכנסת	ולתת	ביקורת	כמו:	‘למה	
לא	מנקים	את	השטיח’	ו-’איזה	כיסאות	

שבורים'...
הוא	 אז	 באמת,	 ענו	 הוא	 אם	 אבל	
מרגיש	שהאנשים	בבית	הכנסת	הזה	פי	
אלף	ממנו	ברמת	הצידקות,	אז	מי	הוא	

שיעביר	איזושהי	ביקורת.	

גם בעל “חובת הלבבות” זכה לכל 
המעלות בזכות הענווה

הלבבות”	 “חובת	 בעל	 בחיי	 רבינו	
כותב	שמישהו	שאל	אותו:	

‘מה	זכית	להיות	אדון	לכל	בני	דורך’?	
והוא	ענה:	“מימיי	לא	פגשתי	אדם	שלא	

ראיתי	בו	מעלה	יותר	ממני”.
אף	פעם	הוא	לא	פגש	מישהו	ואפילו	
היה	 ותמיד	 ממנו,	 שפחות	 עבד	 או	 גוי	
לו	בראש	שה’	אוהב	את	מי	שמולו	יותר	

ממנו.	
רבי	נחמן	ורבי	משה	קורדברו	כותבים	
ה’	 עבודת	 כל	 נמשך	 ומזה	 הכתר	 שזה	

של	האדם.
למה	 לנו	 כותב	 הקדוש	 והרמח”ל	
כל	 למרות	 ענווים	 להיות	 לנו	 קשה	
לב	האדם	 “כי	טבע	 המעלות	שהבאנו:	

לזוח	ולהתנשא	על	כל	מי	שיוכל”.
לכל	אדם	יש	טבע	להרגיש	יותר	טוב,	
מכולם,	 יותר	 וצדיק	 נבון	 חכם,	 יפה,	
ותדעו	לכם	שזה	טבע	שמושרש	באדם	
ממש	כמו	הטבע	לאכול,	לשתות	ולישון.
אבל	האדם	חייב	להילחם	בטבע	הרע	
“תועבת	 כי	 עצמו	 את	 ולהנמיך	 הזה	
נהיה	 מיד	 הגאה	 והאדם	 לב”	 גבה	 ה’	

מרוחק	לקב”ה.
דברי	 את	 מולו	 ישים	 אדם	 כל	 ולכן	
רבי	נחמן,	שמיד	כשרואה	מישהו	עושה	
את	 רק	 יאשים	 כשורה,	 שאינו	 מעשה	
עצמו	וממילא	לא	תהיה	לו	גבהות	ויזכה	

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחה של שמירת השבת

את	הסיפור	הבא	סיפר	מורנו	ורבינו	הגר”א	עמרמי	שליט”א:
לאחר	אחד	השיעורים	שהעברתי	ניגש	אלי	יהודי	צדיק	וסיפר	לי	בהתרגשות	רבה	שנולד	לו	בן	ומיד	
לאחר	לידתו	התאספו	כל	הרופאים	סביב	התינוק	והבהילו	אותו	לטיפול	נמרץ.	לאחר	זמן	ממושך	ניגשו	
הרופאים	לאדם	הזה	ולאשתו	ואמרו	להם	שיש	לתינוק	בעיות	קשות	מאוד	והסיכוי	שהוא	יחיה	ממש	
שואף	לאפס.	והבחור	הזה	ביקש	עצה	מה	אפשר	לעשות	כדי	שיהיה	נס	והילד	הזה	ייצא	מבית	החולים	

בריא	ושלם.	
אמרתי	לו	שאני	יודע	דבר	אחד:	אם	נותנים	לשבת	הקדושה,	היא	חייבת	להחזיר	לאדם,	הצעתי	לו	
להזמין	את	כל	המשפחה	אליו	הביתה	ולעשות	להם	את	השבת	הכי	יפה,	ובשבת	הזאת	רק	לשמוח	

ולשיר	ולשכוח	מכל	הבעיה	שיש	עם	התינוק	הזה.	
הצדיק	הזה	ואשתו	החליטו	לשמוע	בעצתי	ולעשות	שבת	הכי	יפה	ומדושנת	עונג	למשפחות	שלהם.	
ולא	סיפרו	לאף	אחד	על	הבעיה	עם	 והכינו	אוכל	הכי	משובח,	 הם	הזמינו	אליהם	הביתה	את	כולם	
התינוק	אלא	אמרו	לכולם	שהברית	תהיה	כרגיל,	והוא	מספר	שאשתו	ניסתה	בכל	כוחה	להיות	שמחה	

למרות	שמרוב	הבכי	נפלו	לה	הדמעות	לסירים.	
והנה	ביום	ראשון	הם	חוזרים	לבית	החולים	והרופאים	עומדים	המומים	ומספרים	להם	שתוך	כדי	
השבת	התינוק	ממש	השתפר	וממצב	של	כמעט	מוות	הזוג	הזה	זכה	להכניסו	בבריתו	של	אברהם	אבינו	

בעתו	ובזמנו!!!	
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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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א



 

יא



"ֶׁ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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