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לא	מה	שחשבתם!
תפקיד	הצדיק	בעולם	הזה:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
החשובה	הזאת	כך:	

ִהיא	 ֲאָוה,	ֶשׁ ל	ַהגַּ עּוָצה	ְלַבטֵּ “ְוָהֵעָצה	ַהיְּ
תּוב	)משלי	ט”ז(:	 כָּ מֹו	ֶשׁ ָהֲעבֹוָדה	ָזָרה,	כְּ
ר	הּוא	ַעל	ְיֵדי	 ַבּה	ֵלב,	ָהִעקָּ ל	גְּ ּתֹוֲעַבת	ה’	כָּ
יּקּוִנים	 תִּ בַּ ּמּוָבא	 כַּ יִקים,	 דִּ ַלצַּ ִהְתָקְרבּות	
ִאיהּו	 דְּ ְתרּוָעה,	 בִּ מח.(:	 דף	 כ”א	 )תיקון	
הּוא	 יק	 ְוַצדִּ ַאֵחר.	 ֵאל	 ִאְתֲעִביר	 רּוָחא,	
תּוב	)במדבר	כ”ז(:	 כָּ מֹו	ֶשׁ ִחיַנת	רּוָחא,	כְּ בְּ

רּוַח	 ִנְכָנע	 ָידֹו	 ְוַעל	 ּבֹו,	 רּוַח	 ר	 ֲאֶשׁ ִאיׁש	
י	 ְוַנֲעֶשׂה	ֵמַאֵחר	ֶאָחד,	כִּ ,	ֵאל	ַאֵחר,	 בֹוהַּ גָּ
ּנּו	 מֶּ מִּ אֹות	ד’	)תיקון	כ”א(,	ֶשׁ הּוא	קֹוָצא	דְּ
)יחזקאל	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ רּוחֹות,	 ע	 ַאְרבַּ
ִאי	 ֹבּ רּוחֹות	 ע	 ֵמַאְרבַּ ה’,	 ָאַמר	 ה	 ֹכּ ל”ז(:	
)תהלים	 ְלׁשֹון	 רּוָעה,	 תְּ ְלׁשֹון	 ְוֶזה	 ָהרּוַח.	
ר	 בֵּ ְמַשׁ הּוא	 י	 כִּ ְרֶזל	 בַּ ֶבט	 ֵשׁ בְּ ֹרֵעם	 תְּ ב(:	

ִפירֹות:	 ,	ֵאל	ַאֵחר,	כְּ בֹוהַּ רּוַח	גָּ
ִחיַנת	 בְּ ַהְינּו	 יק,	 דִּ ַהצַּ ְיֵדי	 ַעל	 ֶשׁ ִנְמָצא,	

בס”ד
גיליון ק"ע - פרשת בהעלותך

תוכן העניינים:

ד  אדם צריך קודם כל לזהות האם הוא בעל גאווה או בעל ענווה    

ד ההבדל הגדול שיש בין העניו לגאוותן      

ה הגימטרייה של סמא”ל היא כנגד המזמור בתהילים שמדבר על הגאווה   

ו את רוח הגאווה אפשרי להוציא רק על ידי התורה של הצדיק    

ו תפקיד הצדיק להוציא עצבות מכל לב      

ז אדם חייב להאמין שעקירת הרצון עוקרת גם את המעשה והעבירה נעלמת  

ז אדם שנופל בעבירה אפילו אלף פעמים חייב לחזור לה’ בכל פעם   

ח בן מביא שמחה ובת מביאה עצבות ולכן פרעה צווה להרוג את הבנים ולהחיות את הבנות 

ח פלא גדול! מה אומר האר”י לרבי חיים ויטאל במשך עשרים שנה   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט להאמין ולקבל הכל באהבה         

ג



 

ד

ַדיִים	 ַהיָּ ֶהָאַרת	 ה	 לֶּ ִנְתגַּ ב,	 לֵּ בַּ ֶשׁ רּוַח	
ִחיַנת	ִריּקּוִדים	ְוַהְמָחַאת	 ְוָהַרְגַלִים,	ַהְינּו	בְּ
ה	 ִפירֹות,	ְוִנְתַרבֶּ ֲאָוה	ְוַהכְּ ל	ַהגַּ טֵּ ף,	ְוִנְתבַּ כַּ
ם	)תהלים	כ”ו(:	ַרְגִלי	 ָהֱאמּוָנה.	ְוָאז	ִנְתַקיֵּ
י	 ִחיַנת	ֱאמּוָנה,	כִּ הּוא	בְּ ָעְמָדה	ְבִמיׁשֹור,	ֶשׁ
ַמֲאַמר	 כְּ ַרְגָלי,	 ָנָטיּו	 ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ינּות	 ַהמִּ
ַרְגָלי,	 ָנָטיּו	 ְמַעט	 כִּ 	 ע”ג(:	 )שם	 ָאָסף	
ְלִמינּות,	 ִלּבֹו	 יאֹו	 ׁ ִהשִּ ֶשׁ ַעל	 ם	 ָשׁ ֱאַמר	 נֶּ ֶשׁ
ם,	ְוַרְגִלי	ָעְמָדה	ְבִמיׁשֹור	–	מֹוֶרה	 ְמֹבָאר	ָשׁ כַּ
ם:	ַוְיִהי	ָיָדיו	ֱאמּוָנה:  ַעל	ֱאמּוָנה,	ְוָאז	ִנְתַקיֵּ

לנו	בתורה	הזאת	 מורנו	הרב	מסביר	
וכל	 שבעולם	 אף	 החרון	 כל	 שבעצם	
מגיע	 הכל	 והצרות	 הייסורים	 הסבל,	
שאמרו	 כמו	 וההתנשאות,	 מהגאות	
ֱאֹלִהים	 ם	 ַוֲעַבְדתֶּ ם	 “ְוַסְרתֶּ רבותינו:	
ֲחִויֶתם	ָלֶהם,	ְוָחָרה	ַאף	ה'”	 תַּ ֲאֵחִרים	ְוִהְשׁ
)דברים,	י”א(	שעיקר	העבודה	זרה	היא	
מוערך,	 שהוא	 חושב	 שאדם	 הגאווה	
חשוב	או	עדיף	יותר	מאחרים,	ובעקבות	
יותר	 אותו	 שיכבדו	 רוצה	 גם	 הוא	 זה	

מאחרים.	
ואדם	צריך	לדעת	שבכל	מקום	שיש	
בעולם,	 אף	 חרון	 יש	 אז	 זרה	 עבודה	
שכתוב:	 כמו	 הגאווה	 זה	 זרה	 ועבודה	
ַבּה	ֵלב”	)משלי,	ט”ז(.						 ל	גְּ “ּתֹוֲעַבת	ה’	כָּ

 אדם צריך קודם כל לזהות האם 
הוא בעל גאווה או בעל ענווה

יידע	האדם	האם	הוא	נמצא	 אז	איך	
בעבודה	זרה	של	הגאווה?	

התשובה	היא	פשוטה:	על	פי	המצב	

רוח	של	האדם!!	
מדוכדך,	 שהוא	 רואה	 אדם	 אם	
זה	 אם	 משנה	 ולא	 ומאוכזב	 ממורמר	
מבית	 או	 מהילדים	 או	 אשתו	 בגלל	
שיידע	 אז	 מתפלל,	 הוא	 שבו	 הכנסת	
שהוא	נפל	בחטא	הגאווה	ויש	עליו	רוח	
שכותב	 כמו	 זרה,	 עבודה	 של	 טומאה	
בעל	“חובת	הלבבות”:	“מי	שנכנסה	בו	
הגאווה,	אין	העולם	וכל	אשר	בו	מספיק	
בו	לכלכלתו”,	אדם	שלא	מרוצה	ממה	
שיש	לו	אז	גם	אם	תיתן	לו	את	“הבית	

הלבן”	הוא	לא	יהיה	מרוצה.
אותו	דבר	אדם	שאינו	מרוצה	מאשתו,	
מרוצה	 לא	 או	 מהעבודה	 מהילדים,	
לו	 תיתן	 מה	 משנה	 לא	 שלו,	 מהרב	
במקום,	זה	לא	ְיַרֶּצה	אותו,	והוא	נמצא	

בגאווה	קשה	מאוד.	
עוד	 לחלקו”,	 שמגיע	 מה	 “ולבזותו	
-	שכל	מה	שמגיע	 סימן	לזהות	גאוותן	
לחלקו	הוא	מזלזל	בו	ואומר:	‘איזו	אישה	
אישה	 לאיזו	 ותראה	 לי,	 יש	 עצלנית	
את	 מבזה	 זכה’,	 שלי	 החבר	 נמרצת	
המתנה	שה’	נתן	לו,	כלומר	התסמינים	
לא	 שהוא	 זה	 הגאווה	 של	 קשים	 הכי	
מרוצה	ומזלזל	במה	שהוא	מקבל	מה’.

ההבדל הגדול שיש בין העניו 
לגאוותן

	“וכאשר	יהיה	נכנע	ועניו	מה	שמזדמן	
זאת	 בו”,	לעומת	 לו	מהעולם	מסתפק	

איך	אנו	מזהים	אדם	עניו	ושפל?	
‘איזה	 אומר:	 לו	 שמגיע	 מה	 כל	



 

ה

על	 מאושר	 ואני	 לי	 טוב	 וכמה	 כיף	
וככה	 לי’,	 נתן	 שה’	 והמכונית	 הבית	
שלו	 הכנסת	 מהבית	 ומאושר	 שמח	

ומהתלמוד	תורה	של	הילדים	שלו.	
את	 מרגיש	 הוא	 שאם	 האדם	 ויידע	
כמו	 שהם	 הגאווה	 של	 הסימפטומים	
שאמרנו	שהוא	לא	מרוצה	וממורמר,	אז	
הולך	לבוא	עליו	צרות	רבות,	כי	המצב	
או	 גדלות	 בו	 יש	 האם	 מעיד	 שלו	 רוח	

רוח	השפלות.
הגדלות,		 רוח	 את	 ושלום	 חס	 וכשיש	
אז	היא	מביאה	איתה	את	רוח	הטומאה	
זרה	 עבודה	 וכשיש	 זרה,	 העבודה	 ורוח	
ייסורים,	 מביא	 וזה	 ה’,	 אף	 חרון	 יש	 אז	
גלויות,	 הפסדים,	 מחלות,	 צרות,	

תאונות	וניתוחים.	
“והגאה	כלום	לא	ימלא	את	מחסורו”-	
הוא	שאדם	שלא	מרוצה	 הגדול	 הכלל	
ממה	שנתן	לו	ה’	היום,	אף	פעם	לא	יהיה	
מעבודת	 מרוצה	 שאינו	 אדם	 מרוצה.	
גם	 מרוצה	 יהיה	 לא	 שלו,	 הפקידות	
נשיא	ארצות	 אותו	בתפקיד	 ישימו	 אם	
מאשתו	 מרוצה	 שאינו	 ואדם	 הברית,	
לו	 נותנת	 לא	 היא	 שלטענתו	 בגלל	
אז	 ממנו,	 ומתעלמת	 יחס	 מספיק	
שיידע	שהוא	נפל	בגאווה,	כי	אדם	עם	
ענווה	מסתפק	תמיד	במה	שנותנים	לו.	
ילבש	 לו,	 שיזדמן	 מה	 יאכל	 “)העניו(	
ימצא.	המעט	 יישן	באשר	 מה	שימצא,	
מן	העולם	מספיק	לו	עם	כניעתו”,	אדם	
שהוא	עניו	מספיק	לו	אישה	שרק	תחייך	
‘לא	מגיע	 כי	הוא	אומר:	 ביום,	 לו	פעם	

העוונות	 עם	 והרי	 מזה,	 יותר	 משהו	 לי	
שלי	אני	אמור	להיות	מחובר	למכשירים	
בבית	חולים,	ושם	רק	האחות	שמטפלת	

בי	תחייך	לי’...
לו,	 מספיק	 העולם	 מן	 מעט	 כלומר	
החברה	 תהיה	 שאשתו	 ציפיות	 לו	 ואין	
שלו	בחיים,	אלא	מקבל	כל	מה	שהיא	

מאפשרת	לו	בחיים.
זאת	היא	רוח	הכניעה	ורוח	הענווה.	

הגימטרייה של סמא”ל היא כנגד 
המזמור בתהילים שמדבר על 

הגאווה

שכל	 בחיים	 גדול	 יסוד	 לדעת	 צריך	
להשפיל	 כדי	 רק	 הם	 בעולם	 הייסורים	

את	רוחו	המתנשא	של	האדם.
יל	 פִּ כמו	שאנו	אומרים	בתפילה:	“ַמְשׁ
ַעד	 ָפִלים	 ְשׁ 	 יהַּ ַמְגבִּ ָאֶרץ,	 ֲעֵדי	 ִאים	 גֵּ
בעבירות	 שנמצא	 אדם	 כלומר	 ָמרום”,	
אבל	הוא	בענווה,	אז	ה’	לא	יעניש	אותו	

במידית.
אותם	 זה	 “ענו”	 רבותינו	 כמו	שאמרו	
האותיות	כמו	“עון”,	כלומר	דרך	הענווה	
אדם	 אבל	 עוונותיו,	 על	 לכפר	 אפשר	
גאווה	אז	הוא	כבר	 וגם	 עוונות	 לו	 שיש	

ממש	מסובך	כלפי	מלכות	שמים.	
אומר	 הקדוש	 האר”י	 גם	 ובאמת	
שאדם	שהוא	עניו	הס”מ	לא	שולט	עליו,	
כי	סמא”ל	בגימטרייה	זה	131,	והמזמור	
קל”א	 מזמור	 זה	 שכנגדו	 בתהילים	
ֵעיַני	 ִלִּבי	ְוֹלא	ָרמּו	 ָגַבּה	 שאומר:	“ה’	ֹלא	
שיש	 אדם	 אבל	 ִּבְגֹדלֹות”,	 ִהַּלְכִּתי	 ְוֹלא	
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והוא	מרוצה,	 לו	צרות	 אין	 לו	ענווה	אז	
מחויך	ומסופק.	

סימפטום,	 לה	 יש	 מחלה	 כל	 ולכן	
הוא	 אז	 קורונה	 לאדם	 שיש	 כמו	
צריך	 לא	 ואפילו	 משתעל	 הזמן	 כל	
רואים	 כי	 אנטיגן,	 בדיקת	 לו	 לעשות	
ככה	 המחלה,	 של	 הסימפטומים	 את	
לגאוותן	יש	סימפטום	של	חוסר	סיפוק,	
יש	סימפטום	של	מרוצה	ושמח	 ולעניו	

בכל	מצב.	

את רוח הגאווה אפשרי להוציא רק 
על ידי התורה של הצדיק

איך	אפשר	 לנו	 רבינו	הקדוש	מסביר	
שנמצאת	 הגאווה	 רוח	 את	 להעביר	
יש	 שלכולנו	 רואים	 אנו	 שהרי	 בכולנו,	
הייסורים	 קודם	 וכמו	שאמרנו	 ייסורים,	

באים	על	עוון	הגאווה.	
של	 הרוח	 שרק	 אומר	 נחמן	 רבי	 אז	
ר	 ֲאֶשׁ “ִאיׁש	 נאמר:	 שעליהם	 הצדיקים	
כ”ז(,	מי	שלומד	את	 )במדבר,	 ּבֹו”	 רּוַח	
רוח	 בהם	 שיש	 הצדיקים	 של	 התורה	
להוציא	 יכולה	 הזאת	 הרוח	 אלוקים,	
אם	 משנה	 ולא	 אדם,	 בן	 מכל	 עצבות	
היום	 וכל	 לומד	 לא	 או	 עובד	 לא	 הוא	

יושב	בבית	ורואה	סרטים.
והצדיק	בא	ואומר	לו:	‘עם	כל	הבלאגן	
זה	שאתה	עוד	מאמין	 שיש	לך	בחיים,	

בה’	מסמל	שאתה	צדיק’.
כלומר	הצדיק	יודע	להוציא	מכל	אדם	

את	העפרוריות	שיש	בו.
לאו	 הוא	 הזה	 לדעת	שהצדיק	 וצריך	

דורש	 או	 הלכות	 מגיד	 איזה	 דווקא	
זה	מנהיג	שיכול	להוציא	 דרשות,	אלא	
לכל	מסכן	את	העצבות	שלו	מהלב,	וזה	
יהושע	 את	 שייקח	 למשה	 ה’	 שאומר	

ר	רּוַח	ּבֹו”. “ִאיׁש	ֲאֶשׁ

תפקיד הצדיק להוציא עצבות מכל 
לב

רבי	נתן	כותב:	
הצדיק	 ביוסף	 נאמר	 כן	 “ועל	
ר	רּוַח	ֱאֹלִהים	ּבֹו’	 ‘ֲהִנְמָצא	ָכֶזה	ִאיׁש	ֲאֶשׁ
ולנפח	 לנשב	 שיודע	 מ”א(,	 )בראשית,	
איש	 מכל	 והעצבות	 העפרוריות	 את	
ישראל,	וזה	‘ַאֲחֵרי	הֹוִדיַע	ֱאֹלִהים	אֹוְתָך	
מֹוָך’,	על	ידי	 ל	ֹזאת	ֵאין	ָנבֹון	ְוָחָכם	כָּ ֶאת	כָּ
התגברות	השמחה	בעצותיך	המתוקות,	
כמו	שכתוב	במדרש	ויהי	איש	מצליח	-	
בבית	 עבודתו	 שעם	 ומרקד,	 שמפזז	
הסוהר	מפזז	ומצליח	לשמח	את	נפשו,	

כי	עיקר	העצה	איך	לשמח	את	נפשו”.
שנקרא	 מה	 זה	 נתן,	 רבי	 לנו	 אומר	

“רוח	אלוקים”.
אלא	 חוכמה,	 לא	 וזה	 שכל	 לא	 זה	
לב,	 מכל	 עצבות	 להוציא	 שיודע	 אדם	

ולא	משנה	מי	האדם	שמולו.
לו	 יגיד	 שמולו	 האדם	 אם	 ואפילו	
לו:	 יגיד	 הצדיק	 אז	 ופשע,	 חטא	 שהוא	
‘אמרת	הבוקר	אלוקי	נשמה	שנתת	בי,	
ומה	 טהורה,	 היא	 אז	תאמין	שהנשמה	
כי	 הקודם,	 לגלגול	 שייך	 שהיה	אתמול	

הבוקר	ה’	נתן	לך	נשמה	טהורה'.
שכל	 אותו	 משכנע	 הצדיק	 ובכך	
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חדשה,	 נשמה	 ממש	 מקבל	 הוא	 יום	
מהתחלה	 להתחיל	 יכול	 הוא	 ולכן	
כי	 בוץ	מהעבר,	 או	 עפר	 לכלוכים,	 בלי	
לעבוד	 פעם	 בכל	 להתחיל	 זה	 העיקר	

את	ה'	מהתחלה.

אדם חייב להאמין שעקירת הרצון 
עוקרת גם את המעשה והעבירה 

נעלמת

ממשיך	רבי	נתן:
ֵרא	 וָּ תִּ ְלַמַען	 ִליָחה	 ַהסְּ ָך	 ִעמְּ י	 “כִּ
שה’	 אנו	 שבטוחים	 ק”ל(,	 )תהילים,	
זוכים	 זה	 ידי	 ועל	 ומחל,	 סלח	 יתברך	
שלא	 מי	 כי	 טהורה,	 שמיים	 ליראת	
מחזק		את	עצמו	בזה	אינו	יכול	לזכות	
יראה	 עליו	 שבא	 כי	 שמיים,	 ביראת	

נמשך	לעצבות”.
ומלטפים	 מנחמים	 חידושים	 איזה	

מביא	לנו	רבי	נתן!	
יראת	שמים	זה	אדם	שיודע	שלמרות	
פשעים	 עוונות,	 הרבה	 עשה	 שהוא	
ומרידות	בה’,	אבל	ביקש	סליחה	אז	ה’	

מיד	סולח	לו	ומוחק	אותם.
‘מה	 בראש:	 לאדם	 נשאר	 אם	 אבל	
יכול	 הוא	 אז	 חטאתי’	 ‘ואיך	 עשיתי’,	

להיכנס	לעצבות	וזה	לא	יראת	שמים.
כמו	שכותב	הרמח”ל:	“עקירת	הרצון,	

עקירת	המעשה”.
יכול	 הרמח”ל	 של	 הזה	 המשפט	

לשנות	חיים!	
מתחרט	 שהוא	 לה’	 אמר	 האדם	 אם	
ולא	רצה	את	העוון	הזה	אז	ה’	עוקר	את	

העוון	כאילו	הוא	לא	היה	בכלל!!!	
אז	 בזה,	 מאמין	 לא	 הוא	 אם	 אבל	
לעצבות,	 אותו	 מביאה	 השמים	 יראת	
כי	הוא	כל	הזמן	נזכר	בעוונות	שלו	וכל	
הזמן	חושב	איזה	עונשים	וגהינום	יבוא	

עליו.

אדם שנופל בעבירה אפילו אלף 
פעמים חייב לחזור לה’ בכל פעם

“ומי	שאין	לו	את	זה”,	מי	שלא	מחזק	
יראה	 את	עצמו	בזה.	“שבא	עליו	איזה	
אבל	 יותר,	 ונופל	 לעצבות	 נמשך	 הוא	
ִליָחה’	 ָך	ַהסְּ י	ִעמְּ על	ידי	שאנו	יודעים	‘כִּ
יתהפך	 כי	הכל	 ובטוחים	בחסדו	תמיד	

לזכויות”.
כל	 אז	 מאהבה	 תשובה	 עושה	 אדם	
העבירות	שלו	נהפכות	לזכויות,	אז	מה	

יש	לאדם	להיות	עצוב?!	
ֵרא’	 וָּ תִּ ‘ְלַמַען	 זוכים	 זה	 ידי	 “על	
וזהו	 לטובה,	 היראה	 את	 שמקבלים	
י’	 הֹוָחְלתִּ ְוִלְדָברֹו	 י	 ַנְפִשׁ ָתה	 ִקוְּ ה’	 יִתי	 ‘ִקוִּ
)תהילים,	ק”ל(	כלומר	קיווי	אחר	קיווי”.

נפל	 ועוד	פעם	 אדם	שעשה	תשובה	
ואפילו	 פעם	 אחר	 פעם	 וכך	 בעבירה,	
כמו	 לו,	 יסלח	 ה’	 אז	 פעמים	 אלף	
ה	 ְרבֶּ ַהמַּ “ַחּנּון	 בתפילה:	 אומרים	 שאנו	
חוזר	 שאדם	 פעם	 שכל	 ִלְסלֹוַח”,	

בתשובה	אז	ה’	יסלח	לו.	
האדם	צריך	להאמין	בדברי	הרמח”ל	
שכאשר	הוא	עוקר	את	הרצון	אז	נעקר	
החטא	 בין	 קשר	 ואין	 המעשה,	 גם	
הפעמים	 שאר	 כל	 לבין	 עכשיו	 שעשה	
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האחרות.
ואפילו	 בזה	 יאמין	 לא	 אדם	 ואם	
שילמד	תורה	הרבה	אז	הוא	יהיה	יותר	
ויותר	עצוב,	כי	הוא	יראה	בתורה	שהוא	
לומד	כמה	הוא	לא	מקיים	את	רצון	ה’.	
וזה	התפקיד	של	הצדיק,	כמו	שפרעה	
מזה	 מתפעל	 לא	 ‘אני	 יוסף:	 על	 אומר	
אלא	 חלומות,	 לפתור	 יודע	 שהוא	
מתפעל	מזה	שהוא	יכול	להוציא	עצבות	

מהלב	ומנשב	את	כל	העפר’.
וזה	 אמיתי,	 מנהיג	 שזה	 לכם	 תדעו	
הצדיקים	שיודעים	להיות	“רוח	אלוקים”	

מעל	כל	התוהו	ובוהו.
כמו	שכתוב	בספר	בראשית:	“ְוָהָאֶרץ	
ְתהֹום	 ֵני	 פְּ ַעל	 ְך	 ְוֹחֶשׁ ָוֹבהּו	 ֹתהּו	 ָהְיָתה	
ִים”	 ַהמָּ ֵני	 פְּ ַעל	 ְמַרֶחֶפת	 ֱאֹלִהים	 ְורּוַח	

)בראשית,	א’(.
העצבות	 את	 להוציא	 מצליח	 מי	 אז	
של	 הסימפטומים	 שהם	 והמרמור	
רק	 האדם?	 של	 מהלב	 הגאווה	

הצדיקים!!	
להתקרב	 הזמן	 כל	 האדם	 צריך	 ולכן	
את	 וללמוד	 בהם,	 לדבוק	 לצדיקים,	

התורה	שלהם	ולהתבונן	בדבריהם.

בן מביא שמחה ובת מביאה עצבות 
ולכן פרעה צווה להרוג את הבנים 

ולהחיות את הבנות

ממשיך	רבי	נתן:
)שמות,	 ַהְיָלִדים’	 ֶאת	 יָן	 ַחיֶּ ‘ַותְּ “וזהו	
מיילדות	 נקראים	 הדור	 שצדיקי	 א’(	
שמחה	 בישראל	 להוליד	 שעוסקים	
להכניס	 תפקידם	 הצדיקים	 ואהבה”,	

שמחה	בעם	ישראל.	
ואמרו	 ְפָרה	 ִשׁ ָהַאַחת	 ם	 ֵשׁ ר	 ֲאֶשׁ “וזה	
ופועה-	 הוולד,	 את	 שמשפרת	 רבותינו	
הנשים	 כדרך	 לוולד	 ומדברת	 שפועה	
הצדיקים	 כי	 בוכה,	 תינוק	 ומפייסות	
אותם	 ומשפרים	 ישראל	 את	 מחזקים	
בהם.	 שמוצאים	 טובים	 דברים	 ידי	 על	
)שיר	 ַרְעָיִתי’	 ָיָפה	 ְך	 ‘ִהנָּ בחינת	 שזה	
שפלות	 מיני	 מכל	 להרימם	 השירים(	
שמפייסים	 כדרך	 ממש	 והיא	 ונפילות,	
פרעה	 שהיא	 אחרא	 והסטרא	 תינוק,	
להפיל	 רוצה	 הוא	 כי	 מזה	 ההפך	 היא	

לעצבות	ומרה	שחורה	לכל	אחד”.
ן	 ַוֲהִמתֶּ הּוא	 ן	 בֵּ ‘ִאם	 אמר	 פרעה	 לכן	
לעולם	 בא	 אומרת	שבן	 והגמרא	 ֹאתֹו’,	
אז	שמחה	באה,	וכאשר	בת	באה	לעולם	

אז	כולם	עצובים.
ָוָחָיה’,	 ִהוא	 ת	 בַּ ‘ִאם	 אומר	 פרעה	 אז	
לעם	 עצבות	 הרבה	 תכניסו	 כלומר	
שמחה,	 שזה	 בן	 בא	 אם	 אבל	 ישראל,	
שחס	 כדי	 ליאור	 אותו	 תזרקו	 מיד	 אז	
וחלילה	לא	תהיה	שמחה	בעם	ישראל.

פלא גדול! מה אומר האר”י לרבי 
חיים ויטאל במשך עשרים שנה

“עץ	 בספרו	 כותב	 ויטאל	 חיים	 רבי	
הדעת	טוב	ורע”:	

מורי	 שנפטר	 אחרי	 ימים	 שלושה	
האר”י	ז”ל	ראיתי	אותו	בחלום	ושאלתי	
ואמר	 נפטר	ככה	בחטיפה,	 ממנו	למה	
רוב	 ומאז	 והקצתי.	 תתייאש,	 אל	 לי	
לנחמני	 בחלום	 לי	 עולה	 היה	 הלילות	
שנה	 עשרים	 נמשך	 וזה	 אתייאש	 שלא	
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לאחר	שנפטר”.
עשרים	 במשך	 ולילה,	 לילה	 בכל	
שנה	)!(	מגיע	האר”י	הקדוש	לרבי	חיים	
ויטאל	בחלום	ואומר	לו:	‘אל	תהיה	עצוב	

ואל	תתייאש’.
של	 תפקידם	 זהו	 כי	 מדהים!	 פשוט	
לשמח,	 דור,	 בכל	 הנמצאים	 הצדיקים	

לעודד	ולנחם	ולהרים	את	רוח	העם!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

להאמין ולקבל הכל באהבה

סיפר	יהודי	יקר	משומעי	לקח	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	

‘לצערי	עברתי	מערכת	גירושים	לא	פשוטה	מאשתי,	עשינו	חלוקה	של	הרכוש	אבל	כשהגענו	לסכום	

מכניס	 שאני	 הסכום	 על	 שעולה	 הגיוני	 לא	 סכום	 ביקשה	 גרושתי	 לה,	 להעביר	 צריך	 שאני	 המזונות	

לי	שהם	מאשרים	את	התביעה	של	 בדיון	אבל	הם	אמרו	 ניסתי	להסביר	את	העניין	 מהעבודה	שלי.	

גרושתי	ואם	אני	רוצה	אני	יכול	לערער	על	ההחלטה	בתביעה	נגדית.	

עליתי	לכבוד	הרב	לשאול	איך	ובאיזה	דרך	לפנות	לדיון,	ולהפתעתי	הרב	אמר	לי	שכדאי	לי	לקבל	

באהבה	ולהאמין	שאף	אחד	לא	יכול	לפגוע	בי.	ניסתי	להסביר	לרב	שמה	שפסקו	זה	יותר	ממה	שאני	

מרוויח!!	ולא	איזה	רצון	לשלם	פחות,	הרב	התעקש	ללכת	עם	האמונה	ושה’	ידאג	לכל	השאר,	הרב	

הוסיף	שאפשר	לעשות	השתדלות	אחרת.	

היה	לי	קשה	אבל	החלטתי	החלטה	אמיצה	ללכת	עם	האמונה	ועם	עצת	הרב.	בעצת	הרב	עשיתי	

השתדלות	ותליתי	שלט	בכניסה	לבניין	שבה	כתבתי	שאשמח	לקבל	עזרה	ממישהו	שרוצה	לתת	צדקה.

ולאחר	 שתליתי	 מהמודעה	 התרגש	 ממש	 שהוא	 לי	 ואמר	 מהבניין	 שכן	 התקשר	 יום	 באותו	 עוד	

שהסברתי	לו	את	העניין	הוא	העביר	לי	סכום	שהוא	דמיוני	בשבילי	ומסדר	לי	את	כל	העניין.	

כמה	תודה	לרב	על	העצות	המדהימות	שלא	רק	נפתר	לי	הבעיה	אלא	שגם	נמנעה	ממני	מריבה	

ומחלוקת!!!
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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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