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052-6494317
 050-4535354קרית מלאכי ניסים
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גליון מס' צ"ז  -שמות תשפ"א  -תוכן העניינים
סכנה גדולה להיות מפורסם  -מעלת עבודת השם בצניעות ובהסתרה
אם חכמת חכמת לך – ההשתדלות בעבודת ה' מטיבה עם האדם
יש מפזר ונוסף עוד – נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי מי שוויתר והפסיד
יושב בסתר עליון – ברכת השם שורה על דברים שבהסתרה
צניעות האשה מביאה לילדים צדיקים וכך מתברך פרי בטנה
בשמים מקבלים שכר על הדברים המוחבאים והמוסתרים מהבריות
אוירא דארץ ישראל מחכים – כיצד זכה רבי נחמן לעלות לארץ ישראל
הפרסום מזיק הרבה יותר ממה שהוא מועיל
ע"י שפלות אדם מנצח את הרע – אליעזר הצליח בכל דרכיו רק בזכות השפלות
את צנועים חכמה – צריך אדם לחפש לעסוק בעבודת השם בהסתרה
מעט על רבותינו וכיצד החביאו מעשיהם
אליהו הנביא מחפש את הפשוטים
איך דוד המלך זכה להיות ראש לכל האבות
מפרסום מגיעים לעבירות קשות מאוד
סיפורים אישיים מחזקים
א] אשירה להשם ויהיה לי לישועה
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סכנה גדולה להיות מפורסם  -מעלת עבודת השם בצניעות ובהסתרה
ָּשר ,כִ י אֵ ין ל ֹו ַתאֲ וָּ ה ָּלזֶׁה וַאֲ פִ ּלּו כְּ ֶׁשמַ גִיעַ ,
כ ֵ
חַ ס וְּ ָּשלוֹם ,לְּ ַתאֲ ָּוה ָּכזוַֹ ,רחֲ מָּ נָּא לִ צְּ לָּן אֵ ינ ֹו
בָּ א לְּ יָּדוֹ ,וְּ יֵש ל ֹו כַמָּ ה ְּמ ִניעוֹת ָּלזֶׁה ...אֲ בָּ ל
ּדּושין ְּּדאו ַֹר ְּי ָּתא
בְּ הַ נְּהָּ גַת הָּ ע ֹולָּם ּובְּ ִח ִ
ֶׁש ְּמחַ ְּּד ִשין יְּכוֹלִ ים לַעֲ בר ַממָּ ש גָּנב וְּ נָּאף
וְּ ָּרצחַ בְּ ָּכל פַ עַ ם ,בְּ ָּכל ֶׁרגַעַ ,רחֲ מָּ נָּא לִ צְּ לָּן ".

רבי נחמן מברסלב הקדוש אומר בתורה זו
(ליקוטי מוהרן תנינא תורה י"ח)" :סַ ָּכ ָּנה
גְּד ֹולָּה לִ ְּהיוֹת ְּמפ ְֻּרסָּ ם ּולְּ הַ נְּ ִהיג ָּהע ֹולָּם לָּא
ִמבָּ עֲ יָּא כְּ ֶׁשאֵ ינ ֹו ָּראּוי כְּ לָּל ,וְּ לוֹבֵ ש טַ לִ ית
ֶׁשאֵ ינ ֹו ֶׁשּל ֹו (כלומר אין צריך לומר על
הסכנה אם אינו ראוי ,זה ברור ,אלא אפילו
שראוי)ַ ,רק אֲ פִ ּלּו עוֹבְּ דֵ י הַ ֵשם בֶׁ ֱאמֶׁ ת גְּד ֹו ֵלי
הַ ּדוֹר יֵש עֲ לֵיהֶׁ ם סַ כָּנוֹת נ ֹו ָּראוֹת בְּ הַ נְּהָּ ַגת
הָּ ע ֹולָּם( ,והסיבה היא) כִ י ִאיש פָּ שּוט ָּרח ֹוק
יחה אֲ פִ ּלּו ִאם אֵ ינ ֹו ִאיש
ְּמ ֹאדֶׁ ,שיַעֲ בר עַ ל ְּרצִ ָּ

הרב הקדוש בתורה הזאת מלמד אותנו את
החוקיות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם,
וכמו שיש חוקיות לטבע כמו שאנו
אומרים" :חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את
א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

תפקידם" – השמש תמיד תזרח במזרח
ותשקע במערב ,וכן כל העולם יודע שמים
יורדים ממקום גבוה למקום נמוך ,ושישנו
חוק הכלים השלובים ,ואף אחד לא יכול
לשנות את זה ,אי אפשר לגרום למים
לעלות למעלה ,הטבע מנוהל על פי חוקים,
כך גם ברוחניות הקב"ה קבע חוקים
בעבודת השם.
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הרעים בבריות ,ומדבר על חבריו על כך
שאינם אמינים או כעסנים ,אז יש חוק
בבריאה (אבות ב ,י"א)" ,עין הרע ויצר הרע,
ושנאת הבריות ,מוציאין את האדם מן
העולם" – האדם יהיה דחוי ומבודד ולא
יהנה מהעולם הזה.

יש מפזר ונוסף עוד – נער הייתי וגם
זקנתי ולא ראיתי מי שוויתר והפסיד
כשאדם מוותר גם על דברים שהוא צודק
בהם ,אז הקדוש ברוך הוא אומר (משלי
י"א)" :יֵש ְּמפַ זֵר וְּ נוֹסָּ ף עוֹד" – אומר ה'
יתברך ,על מה שוויתרת תקבל ממני פי
אלף .אבל יש אדם שלא מוכן לוותר ואפילו
על מעט ממה שמגיע לו ,אז ה' אומר (עפ"י
פסחים ק"י" : ):כל דקפיד קפדי בהדיה" –
כלומר כל מי שמקפיד על אחרים ועל מה
ששלו ,גם משמים יקפידו עליו ,ונמצא
שלא יוותרו לאותו אדם גם בשמיים על אף
עבירה קטנה שיעשה  ,וכל אלו הם מקצת
מן החוקים שהקב"ה קבע בעולם במסגרת
עבודת השם.

אם חכמת חכמת לך – ההשתדלות בעבודת
ה' מטיבה עם האדם
גם ברוחניות ,הקדוש ברוך הוא קבע
חוקים בעבודת השם ,שאם אדם יש לו את
כח הנתינה ,אז ה' נותן לו עוד ועוד
תוספות ומכניס בו שמחה וחשק ,אבל אם
אדם יש לו את כוח הנטילה ,שרוצה רק
לקחת ולקחת מאחרים ,מחכה שכולם
ישרתו אותו ,אז ה' מרבה עליו קדרות
ועצבות ,כמו שאמרו רבותינו (ביצה ל"ב):
"כל המצפה על שולחן אחרים ,עולם חשך
בעדו" – כל הזמן יהיה לו חושך ומרירות
בחיים ,כי כוח הנטילה אצלו גדול מאוד,
וכל זה לא מצד שכר ועונש ,אלא פשוט
משום חוקיות שה' יתברך קבע בעולמו.

יושב בסתר עליון – ברכת השם שורה על
דברים שבהסתרה
רבי נחמן הקדוש אומר בתורה זו שאחד
מהחוקים שה' קבע בעולם ,שכל דבר
שאדם רוצה שיהיה לו ברכה הוא חייב
להיות מוסתר ומוסווה מעיניהם של
אחרים ,שאנשים לא יתפעלו מזה .לדוגמא
אם אדם הולך להתפלל ,ורואים אותו
מתפלל אז אין ברכה ,ולמרות שחייבים
להתפלל במניין ,עם אחרים ,ידע האדם
שעוצמת הברכה יורדת ,בגלל שראו אותו.

כמו כן ,ה' קבע בעולם שאדם שיש לו עין
טובה ,מסתכל על כולם בצדדים הטובים
ולא מחפש חסרונות של אחרים ,ובטח לא
מסתכל כל חסרונותיה של אשתו או
משפחתו ,אלא מתמקד רק במעלות של
אנשים ,אז גם הבריות האחרות יתנהגו
איתו בכבוד ובאהבה ,וכולם ירצו להיות
בחברת אדם זה .וכן להיפך ,כשיש לאדם
עין רעה ומחפש כל הזמן את הדברים
ב
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לכן ,האדם צריך לדאוג שהוא בא להתפלל,
שלא ישימו לב אליו וכך יגביר את הברכה,
ודבר זה מפורש בדברי רבותינו ,כמו
שכתוב (בבא מציעא מ"ב)" :אין הברכה
שורה אלא בדבר הסמוי מהעין".
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ביתה ,וכשבאים אנשים היא נכנסת מיד
לחדר .כלומר כמה שהיא תהיה מוסתרת
יותר כך פרי בטנה יתברך יותר .סוד הברכה
נמצא בהסתרה ,כמו שרבותינו לימדו
אותנו ,שאם תזרוק גרעינים לאדמה בלי
לכסותם ,מבלי לשתול אותם עמוק
באדמה ,לא יגדל שום דבר ,אבל אם תכסה
את הגרעינים יגדל עץ יפה ומלא פירות.

כך היה לעם ישראל בקבלת התורה ,לוחות
הברית הראשונות ,שכל העם התפעלו
מהם ,והיה בהר סיני עם קולות וברקים
ורעמים ורעש גדול ,נשברו בסופו של דבר,
בגלל שלא היו בהם ברכה שלא היו
בהסתרה ,אבל הלוחות השניות שקיבלו
בני ישראל ,בלי הרבה אפקטים נשארו
לעולם .לכן צריך האדם לעשות כל
שביכולתו כדי להסתיר את המעלות שלו,
כמו שכתוב בספר איוב (פרק ג')" :לְּ גֶׁבֶׁ ר
אֲ ֶׁשר ּדַ ְּרכ ֹו נ ְִּס ָּת ָּרה ַויָּסֶׁ ְך אֱל ֹו ַק בַ עֲ ד ֹו" –
להראות את עצמו כמו שאר בני האדם ,לא
משונה בלבוש ולא משונה בדיבור ,אלא
מראה את עצמו כחלק קטן מהפאזל
הגדול ,עליו נאמר "יושב בסתר  -עליון" -
מה שהצליח האדם להסתיר ,מגיע לקדוש
ברוך הוא שהוא העליון.

בשמים מקבלים שכר על הדברים
המוחבאים והמוסתרים מהבריות
בניגוד להרבה רבנים שרוצים שישימו להם
את הספרים שכתבו בחייהם בתוך
קבריהם ,הרב שך ביקש לפני מותו,
כשיקברו אותו ,ישימו איתו בקבר את
מכתבי הנאצה שקיבל מאנשים כאשר לא
פסק לטובתם ,והוא שמר אותם במגירה
אצלו ,ומכיוון שהם היו מוחבאים נמצא
שיש עליהם ברכה ,ויקבל עליהם שכר
בעולם העליון .אבל על הספרים שלו כבר
קיבל שכר ופרסום בעולם הזה ,אז לא
יקבל עליהם שכר רב למעלה .הרב שך ידע
את החוקיות שה' קבע בעולמו :מה שכולם
ראו ,אין בו ברכה ,אבל דברים מוסתרים
יש בהם ברכה.

צניעות האשה מביאה לילדים צדיקים וכך
מתברך פרי בטנה

אוירא דארץ ישראל מחכים – כיצד זכה
רבי נחמן לעלות לארץ ישראל

הרב שלמה וולבה מסביר ,שהתורה כל כך
הקפידה על צניעות באשה ,בגלל שהאשה
צריכה להביא נשמות גבוהות לעולם,
ובשביל שתהיה ברכה בפרי בטנה ,היא
חייבת להיות מוסתרת – כלומר צנועה,
ולא מדובר כאן רק על כיסוי הגוף שזה
ודאי צריך ,אלא שגם בהתנהגות ,האשה
צריכה להיות מופנמת ,יושבת בפינת

בספר "חיי מוהר"ן" רבי נחמן כותב שהוא
רצה לעלות לארץ ישראל ,ובדרך לשם
הגיע לטורקיה ,והוא מספר שידע שהשטן
לא ייתן לו להגיע לארץ ישראל ,כי "אוירא
דארץ ישראל מחכים" (בבא בתרא קנ"ח):
– (כלומר שקדושתה של ארץ ישרא ל
ג
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והאויר הטהור שבה יכל להחכימו עוד,
וידע הרב שהשטן יתנגד לכך) כמו שאמר
אחר כך ,שכל מה שלמד ולימד לפני שהגיע
לארץ ישראל בטל ומבוטל .שם כותב הרב
שבאיסטנבול הוא היה הולך יחף ,עם
חולצה פשוטה ,והיה עושה כל מיני
משחקים של בני הנעורים ,כי ידע שכמה
שיזלזלו ויבזו אותו ,וכמה שיסתיר את
עצמו ויגידו עליו שהוא לא נורמלי ,ולא
יקבל על זה פרסום והערכה ,אז יזכה להגיע
לארץ ישראל למרות כל המניעות שהשטן
מכין לו בדרך .המלווה שלו סיפר שרבי
נחמן אמר לו שהוא היה אמור למות על
אדמת טורקיה ,ועל ידי אותם השפלות
והקטנות שלו הצליח לנצח את השטן
ולעלות לארץ ישראל.
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להיות לאדם פחות כסף אבל הוא יהנה
ממנו ,כמו שכתוב" :בִ ְּרכַת ה' ִהיא ַתעֲ ִשיר,
וְּ ֹלא יו ִֹסף עֶׁ צֶׁ ב עִ ָּמּה" – הכי חשוב שלא
יהיה עצב מהכסף ,אלא רק שמחה והנאה,
זו ברכת השם האמיתית.

ע"י שפלות אדם מנצח את הרע – אליעזר
הצליח בכל דרכיו רק בזכות השפלות
רבי שלמה מרדומסק אומר ,שאליעזר עבד
אברהם הלך לחרן והצליח להוציא את
רבקה אימנו מהקליפות (מהסטרא אחרא)
בשעתיים ,מה שיעקב אבינו לא הצליח
לעשות בארבעה עשרה שנים עם רחל
ולאה ,שגם הם היו אצל הקליפות (לבן)
ולקח ליעקב אבינו ארבעה עשרה שנה כדי
לשחרר אותן ממנ ו .נשאלת השאלה ,איך
אליעזר מצליח לשחרר את רבקה כל כך
מהר? עונה רבי שלמה מרדומסק שאליעזר
כל הזמן חוזר ואומר' ,אני כלום' ,ולמרות
שהגיע לחרן עם כסף רב ,כמו שכתוב שהיו
לו עשרה גמלים טעונים כל טוב ,וידוע
שאף אדון לא יתן לעבד שלו כל כך כסף
וזהב בידו ,כי הוא יכול לברוח .אז היה יכול
אליעזר להגיד ,אני חבר הכי טוב של
אברהם או אני אהובו של אברהם וכולם
היו מאמינים לו לפי הממון שהפקיד בידו,
ולמרות זאת כששאלו את אליעזר מה
תפקידו ,הוא אמר 'אני העבד השפל של
אברהם ,עושה לו ספונג'ה וניקיון' ,ואם
נשים לב בכל הפרשה שמו של אליעזר לא
מוזכר אפילו פעם אחת ,אלא רק בתואר
"עבד אברהם" וכל זה בעוד שהוא הכוכב
של הפרשה ,כל זה מראה לנו על השפלות

הפרסום מזיק הרבה יותר ממה שהוא
מועיל
העולם אומרים" :הפרסום עובד" ,אבל
האמת ש לפי התורה הקדושה ,הפרסום
מזיק הרבה יותר ממה שהוא מועיל,
ולמרות שהפרסום יכול להגדיל לאדם את
הממון ואת נכסיו ,משום אותו פרסום
ברכה כבר לא תהיה בו .כמו שהגמרא
אומרת שאלו שמוכרים במקומות מרכזיים
לא תהיה להם ברכה – יכול להיות שיהיה
להם הרבה כסף בלי ברכה ,כי הברכה
מגיעה רק במקום הסמוי ,שלא רואים
אותו .דבר זה הינו היפך ממה שיגידו
מומחים לכלכלה ,שאומרים לפתוח עסק
במקום הכי מרכזי .אבל צריך לדעת ,ברכה
זה לא כמויות ,אלא איכות ,כלומר יכול
ד
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איתה אליעזר הגיע לחרן ,ועל ידי אותה
שפלות הצליח לשחרר את הנשמה
הקדושה של רבקה ,כי בשפלות אדם מנצח
את כל הרע.
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את חשבון הבנק שלו לאחרים ,כך יסתיר
מצוות ומעשים טובים.

מעט על רבותינו וכיצד החביאו מעשיהם
רבי ישראל סלנטר התאמן כל חייו
להתפלל בכל הכוונה והדבקות בה' ,אבל
במהירות המקסימלית ,כדי שאנשים לא
יגידו 'איך הוא צדיק ,תראו כמה זמן הוא
מתפלל' ,ונמצא שכל הברכה תיעלם .אותו
דבר היה אצל מרן הרב עובדיה יוסף
זצוק"ל ,כשהיה עומד לתפילת שמונה
עשרה ,היה מסיים לפני כולם ובודאי
וה כוונה שלו בתפילה הייתה מעל כולם,
וכל זה עשה כדי שאף אחד לא יסתכל עליו
כעל משהו מיוחד.

את צנועים חכמה – צריך אדם לחפש
לעסוק בעבודת השם בהסתרה
הבעל שם טוב הקדוש אומר שכידוע
מדברי רבותינו מלאך המוות מלא עיניים,
וזה בגלל שעיקר היניקה של הסטרא
אחרא ,זה מה שאנשים רואים בעיניים
שלהם .הבריות רואות שאדם נותן צדקה,
עושה חסד או לומד תורה ,אז הוא
(הסטרא אחרא) יונק ממנו את כל הברכה
והחכמה ,אבל אדם שלומד בתוך מרתפים
או כל מיני מקומות נסתרים כמו עזרת
נשים אז ייתנו לו מן השמיים חכמה כמו
שכתוב " :וְּ אֶׁ ת צְּ נּועִ ים חָּ כְּ מָּ ה " (משלי י"א).
כך כותב גם ה"-משך חכמה" על מאמר
חז"ל (חגיגה י"ב" ).כל העוסק בתורה
בלילה ,הקב"ה מושך עליו חוט של חסד
ביום" – שזאת משום שבלילה אף אחד
לא רואה שאדם עוסק בתורה ולכן שורה
עליו הברכה ביום שלמחרת.

הסטייפלר היה לומד ומעמיק מאוד בספר
ליקוטי מוהר"ן .אחד מבאי ביתו סיפר
שהסטייפלר היה מזהיר אותם מאוד מכל
פעולה שיש בה פרסום ,והיה אומר
שהפרסום מזיק להצלחה בכל עניין שהוא.
מסופר ש פעם אחד נכנס אל הרב תלמיד
חכם גדול ,אשר עברו עליו צרות צרורות
שיוצאות מגדר הרגיל ,ובא לבקש את
ברכת הרב ,ומיד שקרא הרב את הפתק
שלו ,אמר לו שהפרסום הגדול הוא שמזיק
לו מאוד .כל הצרות הגיע מזה שאותו
תלמיד חכם היה מפורסם ,הפלא יועץ
אומר על כך ,שאם אדם שמח שמזלזלים
בו אז הוא מוכיח לה' שהוא שונא פרסום.

לכן צריך אדם ליצור בעצמו דברים שרק
הוא והקדוש ברוך הוא יודעים ,ואף אחד
מהבריות לא יודע עליהם ,ושם תהיה
הברכה שלו בחיים – ינסה האדם למצוא
איזה עני בסתר או ללמוד תורה אפילו
שעה ביום בסתר שאפילו אשתו לא תשים
לב אליו ,כי המציאות היא שדברים יקרים
מחביאים אותם ,וכמו שאף אחד לא מגלה

אליהו הנביא מחפש את הפשוטים
האדמו"ר מצאנז אומר שבצלאל אחיו של
המהר"ל הקדוש ,היה לומד כל יום עם
ה
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אליהו הנביא ,וכולם ידעו את זה .כשנודע
על כך לרמ"א ,ביקש מרבי בצלאל שיגיד
לאליהו הנביא לבוא ללמוד גם איתו.
כשבא רבי בצלאל לבקש זאת מאליהו,
השיב לו שמצד הדין באמת ראוי הרמ"א
ללמוד אי תו אלא שבטבע שלו הוא מעדיף
ללמוד עם הפשוטים והנסתרים ולא עם
המפורסמים .לכן אדם צריך להיות באימה
שלא יראו אותו בעת שהוא עוזק בתורה
ובמצוות .ידוע שהרב מרופשיץ היה צדיק
גדול וכולם ידעו זאת ,אבל כשדיברו סביבו
בתורה היה עושה עצמו כאילו לא יודע
כלום .מזה ילמד האדם יסוד גדול שעל
עוונותיו יספר לאחרים ,אבל את מצוותיו
יסתיר ויתלה את כל ההצלחה שלו בחברו.
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שמאחד כזה לא יכול לצאת כלום ,אבל
דוקא מתוך החושך וההסתרה הזאת צמח
דוד המלך.
מסופר ש בתקופת ה"חפץ חיים" היה אדם
שפרסם את כל הנהגותיו וצדקותו של
החפץ חיים בעיתונות בשפה האנגלית.
כשרצה לפרסם את המאמרים גם בשפה
העברית ,שלח לו החפץ חיים מכתב שבו
ביקש בכל לשון של בקשה ,לא לעשות זאת
כי ידע שהפרסום מזיק מאוד.

מפרסום מגיעים לעבירות קשות מאוד
רבי נחמן אומר בסוף תורה זו ,שמהפרסום
אדם יכול להגיע לגניבות ,לרציחות
ונאיפות ל"ע .ב"חיי מוהר"ן" רבי נתן כותב
שכל התורה הזאת נכתבה בעקבות סיפור
על שני רבנים ,שהלכו להתארח במקום
מסוים ,ובעל הבית הגיש מתנה לאחד
הרבנים ,תוכי מסוג "נגר" ,והרב השני קינא
מאוד ברב שקיבל את התוכי ,ופסק עליו
פסיקות של ניאוף ,גניבה ורצח שהם ר"ת
נגר .יזכנו השם לעבוד את השם בהסתרה
ובצניעות ולזכות לברכת השם.

איך דוד המלך זכה להיות ראש לכל האבות
ה"מגלה עמוקות" אומר שדוד המלך זכה
להיות ראש לכל האבות רק בגלל שכל
הזמן " לא ספרו" אותו .בהתחלה חשבו
שהוא ממזר ,וכל האחים סלדו ממנו,
וכשבא שמואל הנביא למשוח מלך מבית
ישי ,ישי העביר את כל ילדיו ואפילו לא
חשב להזמין את דוד .כולם היו בטוחים

ו
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] אשירה להשם ויהיה לי לישועה
אשתי חוותה לאחרונה  4הפלות רצופות ,וכן ההריונות הקודמים בחלקם לא היו נעימים
כלל ,זכינו להגיע בזאת חנוכה האחרון לרב מנצר מירושלים ,והרב בירך אותנו בבן זכר
לאחר שיש לנו בבית רק בנות ב"ה .בשעה טובה אשתי נכנסה להריון ,ומיד בהתחלה –
ש וב סיבוכים כמו בפעמים הקודמות .הפעם זה היה מבחינתנו הסיכוי האחרון לילד נוסף.
הרב שבירך אותנו כבר נפטר ,אבל נזכרתי בדרשה של הרב אייל עמרמי (אשירה להשם
ויהי לי לישועה) שסיפר על זוג שנסע לשוויץ  -ולילדה יצא קצף מהפה ,ותוך כדי שהיא
בטיפול נמרץ האבא התחיל לרקוד לה' ושירים בפיו .השמעתי את השיעור לאשתי  ...אך
ככל שעוברים הימים ,המצב מסתבך ,עד שיום אחד כבר היינו בטוחים שהילד נפל ח"ו.
אנו מתארגנים לצאת לבית חולים ,אשתי מתקפלת מכאבי בטן ,והיא מבקשת תוך כדי
 ..לשמוע שוב את אותו שיעור של הרב ...אנו מניחים הכל בצד ושוב שומעים את תחילת
השיעור ,ואשתי פונה אלי ואומרת לי בוא נרקוד!! אני אומר לה "במצב שלך? את בטוחה
שאת יכולה בכלל לעמוד??" .היא אומרת לי כן! אני רוצה! וכך עשינו עם כוחות מיוחדים
שה' נסך באשתי .אלה היו רגעים שהרגשנו דבקות בה' ,שרים את השיר "הטוב כי לא
כלו רחמיך" ,ומאמינים שה' עושה רק טוב עימנו! אחרי ששמענו פעמיים את השיר ,אנו
מיד מתקפלים וטסים למיון נשים! למרבה הפלא ,הבדיקות הראו שהכל תקין ,ואנו הבנו
שיש לנו קלף ביד ...אמונה ושמחה בה' יתברך.
מגיעים בשעה הטובה לרגע הלידה! בגלל ההריון בסיכון ,נכנסו לחדר הלידה – עם מילדת
ורופאה צמודה! בעוד אני חצי בעננים פתאום אני רואה שהרופאה מזעיקה בטלפון תכינו
חדר ניתוח ,ופתאום החדר הקטן מתמלא ב 8-אנשי רפואה ,ואני שואל מה קורה כאן??....
עונים לי – הדופק לא סדיר ,והלידה לא מתקדמת ,מצוקה לעובר! אנו כרגע מכינים
אותה לניתוח ..מרדימים אותה ,לבינתיים לך להתלבש בחדר הזה.
פתאום מגיע רגע משבר בתוכי שאומר ...איך יכול להיות טוב כאן איך??? ואז אני צועק
לעצמי  ...תפסיק כבר להשתמש בשכל! תזרוק אותו ..פשוט תזרוק! אין כאן שכל! ושוב
אני הולך וחוזר ומלמל שירה ,ואז יוצאת אלי הרופאה.
'מגיע לך מזל טוב!' אמרה' ,מה? הצלחתם להרדים אותה?' אני שואל ,והיא מסבירה לי
שהרדימו אותה ובאו כבר עם לנתח ,ופתאום הראש של התינוק יוצא .היא מחייכת
ואומרת' ,זה נקרא לידה רגילה בחדר ניתוח! אני רץ לבפנים ורואה את הבן היפה שלי!
אתם מבינים?? קיבלנו תינוק ועוד בן בריא ושלם (ורצינו בן לאחר הבנות) וכל זה רק
בזכות שירה וריקודים על העניין הזה ממש!
ז

השיעור השבועי כאייל תערוג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
של מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,הודיה טובה בת אביבה ,רחל בת
מדלן ,אסתר חיים בת שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת
חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,לאה לילך
בת רחל חנה ,אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת
מזל ,תמר בת מימה ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו
בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה
לזיווג הגון ,ישראל בן דניאלה שרה ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,אליאן בת
גלית ,לאה בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך
בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר
דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון
חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן
עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה,
מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף
ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר,
שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב
לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,שרה בת פאני ,רחל
אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת
אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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