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בס”ד

גיליון קי"ב  -פרשות אחרי מות-קדושים

תוכן העניינים
			
שבעת הרועים משפיעים על צדיקי הדור ,ודרכם יורדת האמונה לישראל

ד

					
אם אין אמונה אז אנשים לא מאושרים מכלום

ד

				
האמונה היא כנגד הידיים כי צריך אותה בעולם המעשה

ה

		
עזות היא מידה מגונה מאוד אבל עזות של קדושה היא הדבר שמשמח את ה’ ביותר

ה

			
כדי לקבל את האמונה חייבים לקבל את העזות לשוב אל ה' שוב ושוב

ו

					
המנורה מקשה זהב ,מלשון עקשנות בעבודת ה’

ו

				
אסור לאדם החוטא להרים ידיים אלא תמיד יחזור לה’ יתברך

ו

				
לכל יהודי יש ירידות ועליות ,רק שידע שלא להשבר

ז

			
אדם שחוזר לה’ מקבל סיוע מהשמיים שמתעבר בו ניצוץ ממשה רבינו

ז

				
את עמלק האדם יכול רק להחליש ,אבל הקב”ה יכול להורגו

ח

				
מעשה נורא עם שבעת הרועים בתקופת האר”י הקדוש

ח

סיפורים אישיים מחזקים

ט

		
אדם שמקבל בשמחה את הכל ,זהו ביטוי לאמונה ,וגם פתרון לבעיות

ט

ליקוטי מוהר”ן כ"ב פיסקה ג:

הידבקות בשבעת הרועים על ידי ההתחזקות
וחוסר ייאוש ,תביא את הגאולה:
ׁיכים ֵהם ְל ַהּדֹור
ֱאמּונַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל ַמ ְמ ִש ִ
דשׁיו ְּביָ ֶדָך" ֶש ֵׁהם ְּב ִחינַ ת
"כל ְק ָ
וזהוָּ :
ְּכ ָל ִלּיּות ֶשׁל ָּכל ַמנְ ִהיגֵ י ַהּדֹור וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת:
ּומשׁה ֶשׁהּוא
ֶ
דֹושׁים נֶ ֱא ָמן".
"וְ ִעם ְק ִ
רֹועים נִ ְק ָרא ַעל ֵשׁם זֶ ה
ֶא ָחד ִמ ִּש ְׁב ָעה ִ
ָ'ר ֲעיָ א ְמ ֵה ָימנָ א’ ,וְ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָלבֹוא ְל ֵאּלּו
רֹועים ֶש ֵׁהם ְּכ ָל ִלּיּות ֶשׁל ַה ְּקדֻ ָּשׁה ֶא ָּלא
ָה ִ
ּבֹותינּו ,זִ ְיכרֹונָ ם
ַעל יְ ֵדי ַעּזּות ְּכ ַמ ֲא ַמר ַר ֵ

הרב הקדוש מברסלב כותב בתורה
הזאת“ :וְ ָצ ִריְך ִל ְראֹות ְל ַמּלאת ֶאת
ַה ָּי ַדייִ ם ֶש ִׁהיא ָה ֱאמּונָ ה ַעל יְ ֵדי ֶה ָא ָרה
רֹועים ֶש ֵׁהם ְּכ ָל ִלּיּות ֶשׁל ָּכל
ִמ ִּש ְׁב ָעה ִ
“ש ְׁב ַעת יָ ִמים
ַמנְ ִהיגֵ י ַהּדֹור ִּב ְב ִחינַ תִ :
רֹועים ָה ֱאמּונָ ה
ְּת ַמ ֵּלא יָ ָדם” ִּכי ֵהם ִ
ְל ַת ְּקנָ ּה ְּול ַה ְש ִׁל ָימּה ,וְ ַעל ֵשׁם זֶ ה נִ ְק ָר ִאים
"ּור ֵעה ֱאמּונָ ה" וְ ָכל ִע ַּקר
רֹועים ַעל ֵשׁםְ :
ִ

ג

של עם ישראל נמצאים בכל דור
ודור ,כמו שהזוהר הקדוש בתיקונים:
דרא
דמשה בכל
“אתפשטותא
ודרא” .ועיקר עבודתם של הרועים
היא להכניס אמונה זכה וטהורה לעם
ישראל ,וקוראים להם דווקא “רועים”
בגלל שמילה זאת מסמלת אמונה ,כמו
שכתוב“ :שכון ארץ ורעה אמונה” ,והם
מעבירים את האמונה על ידי מנהיגי
הדור התורניים שנמצאים באותה
תקופה ,שמלמדים את העם אמונה,
שהכל זה השגחה פרטית ולטובתם
של בני האדם ,ואז האנשים שמאמינים
להם וחיים את חיי האמונה ,נהנים מחיי
אושר ושמחה.

ִל ְב ָר ָכה‘ֱ :הוֵ י ַעז ַּכ ָּנ ֵמר’ ְּכמֹו ֶש ָּׁכתּוב:
“נֵ ַה ְל ָּת ְב ָע ְּזָך ֶאל נְ וֵ וה ָק ְד ֶשָׁך” ַהיְ נּוַ ,על
יְ ֵדי ַעּזּות נִ ְכנָ ִסים ְלתֹוְך ַה ְּקדֻ ָּשׁהִּ ,כי יֵ ׁש
רֹועים ֶשׁל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ,וְ ֵהם ַּגם ֵּכן
ִ
כֹופים ֲאנָ ִשׁים ִל ְתחֹות
ְמפֻ ְר ְס ֵמי ַהּדֹור וְ ִ
כּותם הּוא ַעל יְ ֵדי
ּבּודיהּו וְ ִע ַּקר ַמ ְל ָ
ִש ְׁע ַ
כּותא ְּב ָלא ָּתגָ א' וְ ֵהם
ַעּזּות ִּכי ַ'עּזּות ַמ ְל ָ
ּזּותם ִּב ְב ִחינַ ת" :וְ ַה ְּכ ָל ִבים
ִּכ ְכ ָל ִבים ְּב ַע ָ
רעים" וְ ֵהן ְּ'פנֵ י ַהּדֹור ִּכ ְפנֵ י
ַע ֵּזי נֶ ֶפׁש ֵה ָּמה ִ
ַה ֶּכ ֶלב' וְ ַעל ֵּכן ְּכ ֵדי ְל ִה ָּינ ֵצל ֵמ ֶהם ִמ ַּת ַחת
ֶמ ְמ ַש ְׁל ָּתם ִאי ֶא ְפ ָשׁר ַרק ַעל יְ ֵדי ַעּזּות
ּזּותם וְ ָאז“ :נֵ ַה ְל ָּת ְב ָע ְּזָך ֶאל
ַל ֲעמד נֶ גֶ ד ַע ָ
נְ ווֵ ה ָק ְד ֶשָׁך" ֶש ִּׁנ ְכנָ ס ְלתֹוְך ַה ְּקדֻ ָּשׁה וְ ָכל
ַהּקֹולֹות ֵהן ֶשׁל ְצ ָע ָקה ֵהן ֶשׁל ֲאנָ ָחה ֵהן
ׁשֹופר ֵהן קֹול זִ ְמ ָרה ּ ֻכ ָּלם ֵהם ְּב ִחינַ ת
קֹול ָ
"הן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול עז”   .
ַעּזּות ִּב ְב ִחינַ תֵ :

אם אין אמונה אז אנשים לא
מאושרים מכלום

שבעת הרועים משפיעים על
צדיקי הדור ,ודרכם יורדת האמונה
לישראל

בקבלת קהל הגיעה אישה בעלת
מראה חרדי ,היא חיכתה ארבע
שעות   להכנס .כשהגיע תורה היא
נכנסה בוכה ,וסיפרה שהיא אלמנה
ולכן גידלה את ילדיה לבד ,וברוך ה’
הילדים מוצלחים מאוד ,כולם נמצאים
בישיבות הקדושות ועושים חיל .כעת
היא מספרת שהיא מבקשת כבר
מכמה רבנים שיעשו “כישוף” כדי
שהבן שלה שהתחתן לא מזמן ,יתגרש
מאשתו .שאלתי אותה מדוע ,והיא
טענה שהכלה שלה לא מכבדת אותה,
ולכן היא מתפללת ומבקשת מהרבנים
שיפרידו בניהם.

הרב מלמד אותנו בפסקה הזאת שיש
לעם ישראל שבעה רועים :אברהם,
יצחק ,יעקב ,משה ,אהרון ,יוסף ודוד,
ואנחנו מכירים אותם מהאושפיזין
בסוכות.
כתוב במסכת סוכה שבעתיד
לבוא הרועים ינהיגו את העולם
ביחד עם שמונה נסיכי אדם שהם:
ישי ,שאול ,שמואל הנביא ,עמוס,
צפניה ,צדקיה ,מלך המשיח ואליהו
הנביא.
הרב הקדוש אומר ששבעת הרועים

ד

מחפש להאשים אף אחד ,ובטח לא
לכעוס על שום ברייה בעולם ,כי הכל זה
מאת ה’ ישתבח שמו ,ולכן זה מסופח
ידיים ,כי כל הקדושה של האדם זה
“כל ְקד ָֹשׁיו ְּביָ ֶדָך".
באמונה כמו שכתובָּ :

האישה הזאת צריכה לדעת שהיא
לא מאושרת ,בגלל שהיא לא חיה
באמונה ,ולכן היא תמיד רואה את הרע
ואת החסרונות ,במקום לראות שיש
גם הרבה טוב .שהבן שלה מסודר,
ממוסד ונשוי ולא מסתובב במקומות
מפוקפקים ומחפש את עצמו.
וזה בדיוק האמונה שמביאים
לנו שבעת הרועים ,דרך המנהיגים
התורניים של הדור.

עזות היא מידה מגונה מאוד
אבל עזות של קדושה היא הדבר
שמשמח את ה’ ביותר
רבי נחמן אומר ,כדי שאדם יוכל
להידבק באותם רועים ולקחת ניצוץ
מנשמתם ואז הם יכניסו בו אמונה ,זה
יהיה אפשרי רק על ידי עזות.
והרי אנו יודעים שבדך כלל עזות
שפירושה חוצפה ,היא מידה מגונה,
”עז ָּפנִ ים ְלגֵ ִיה ָּנם“ (אבות
כמו שכתוב ַ
ה ,כ) ,והגמרא אומרת שכל הנשמות
הרעות שיש בעולם הם נשמות שהיו
לפני בריאת העולם ,שה’ ברא עולמות
והחריבם ,והביא את אותם הנשמות
לעולם הזה ותפקידם הוא להיות עזי
הפנים של הדור.
אז אנו רואים שעזות זו מידה מגונה
מאוד ,אלא שיש גם עזות של קדושה.
את ההבדל בין עזות לעזות של
הקדושה ,נמשיל במשל לאדם שניגש
לחברו ומבקש הלוואה כדי לקנות
דירה ,ואותו חבר מסכים להלוות לו את
הכסף בגלל ההיכרות בניהם ,האדם
הלווה לקח את הכסף ובזבז אותו על
הימורים בקזינו .אז אם לאחר מכן
הוא ילך לאותו אדם ויבקש עוד פעם

האמונה היא כנגד הידיים כי
צריך אותה בעולם המעשה
אומר הרב ,הרועים נקראים:
הקדושים של עם ישראל ,כמו שנאמר:
“כל ְקד ָֹשׁיו ְּביָ ֶדָך” (דברים לג ,ג) ולכן
ָּ
כל המציאות שלהם זה בידיים ,כמו
שנאמר אצל משה“ :וַ יְ ִהי יָ ָדיו ֱאמּונָ ה”
(שמות יז ,ב) ואצל יעקב כתוב“ :וְ יָ דֹו
א ֶֹחזֶ ת ַּב ֲע ֵקב ֵע ָש ׂו” (בראשית כה ,כו),
ולא לחינם האמונה מסמלת בתורה
את הידיים ,מפני שהיד היא סימן
“אף יָ ִדי
לעשייה כמו שכתוב בפסוקיםַ :
יָ ְס ָדה ֶא ֶרץ” (ישעיה מח ,ג) ו”-וְ יַ ֶּב ֶשׁת
יָ ָדיו יָ ָצרּו” (תהילים צה ,ה).
האדם צריך את האמונה בעולם
המעשה ,כדי שכאשר לאדם קורה
מקרה ,שחבירו לא מחזיר לו הלוואה,
או שבעל מקצוע ברח לו באמצע
העבודה ,או שאשתו עזבה את הבית,
בכל המקרים האלו הוא צריך להאמין
שהכל מגיע מה’ יתברך ,ולכן הוא לא

ה

זָ ָהב ַעד יְ ֵר ָכּה ַעד ִּפ ְר ָחּה ִמ ְק ָשׁה ִהוא’,
שצריך להיות עקשן גדול בעבודת ה’,
שמי שהתחיל בעבודת ה’ יודע שאי
אפשר להיות איש מישראל ,כי אם על
ידי עקשנות“ .כי הרבה עליות וירידות
עוברים על כל אחד ואחד בלי שיעור”
 אדם יורד ,נופל ,עולה ,כועס ,נהיהשמח ,נהיה עצוב ,יש זמן שפוגם בברית
וזמן אחר ששומר את הברית ,כלומר כל
אחד עוברים עליו אלפי ירידות ועליות,
ואם יהיה עיקש גדול ,שזה אותו מטבע
לשון של מקשה ,אז לבסוף הוא יאיר
כמו הנר המערבי של המנורה.

הלוואה ,הרי הוא חוצפן גדול ועז פנים
כלפי בני אדם.
אבל עזות כלפי שמיא זה הדבר שהכי
משמח את הקב”ה ,שאדם מבקש מה’
שייתן לו מתנות ,ולאחר מכן עושה
עבירות ,ואומר לקב”ה :אני מתחרט
ומבקש ממך עוד הפעם ,ואחר כך נופל
וחוזר לה’ אפילו עוד אלף פעמים ,זה
נקרא עזות בקדושה ,וה’ אומר שרק
בגלל זה הוא נתן לנו את התורה ,כמו
ּתֹורה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
“מ ְּפנֵ י ָמה נִ ְּתנָ ה ָ
שכתובִ :
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן ַעּזִ ים” (ביצה ,כה).

כדי לקבל את האמונה חייבים
לקבל את העזות לשוב אל ה' שוב
ושוב

אסור לאדם החוטא להרים ידיים
אלא תמיד יחזור לה’ יתברך
“ואם לא יהיה עקשן גדול לבלתי
להניח את מעט עבודתו אשר התחיל”-
שלא יגיד עבודת ה’ לא מתאימה לי
שהרי בכל מקרה אפול לבאר שחת
בגלל העוונות שלי ,ומה יעזור שלאחר
לילה שעשיתי בו חטאים כל כך
קשים ,אגיע לתפילה בנץ החמה ,והרי
בספרים הקדושים כתוב שבעוונות
כאלו חופרים לאדם מקום מיוחד
בגיהינום ,וכך מייאש את עצמו.
“כי בוודאי אי אפשר לנצח את
המלחמה הזאת ,כי אם על ידי
עקשנות ,וזה עיקר ההתפארות שה’
יתברך מתפאר בעם ישראל ,כי ה’
יתברך מתפאר מאוד בעזות של
האיש הישראלי ,שמפילים אותו והוא

אז רבי נחמן אומר ,שכדי שנקבל
משבעת הרועים את המתנה הגדולה
ביותר שהיא האמונה ,אנחנו חייבים את
העזות ,שבכל פעם שנופלים ,אנחנו
חוזרים בכל הכוח לקב”ה ללא בושה,
“ש ְׂמ ִּתי ָפנַ י ַּכ ַח ָּל ִמיׁש”
כמו שכתוב ַ
(ישעיהו נ ,ז) ,וכל פעם מחדש צריך
לבקש מה’ שייתן לנו אנרגיה וכוח
להילחם ביצר הרע ,ובזה עושה נחת
רוח ושמחה לה’ יתברך ,שרואה
שהאדם איננו מתייאש.

המנורה מקשה זהב ,מלשון
עקשנות בעבודת ה’
והרב הקדוש ממשיך וכותב “כתוב
(בתורה) ‘וְ זֶ ה ַמ ֲע ֵש ׂה ַה ְּמנ ָֹורה ִמ ְק ָשׁה

ו

מדביק את עצמו לרועים.

מתחזק כל פעם להתחיל מחדש”  -ה’
מתפאר באדם שנפל בסמים ,הימורים
או נשים ,ולא אומר נפלתי שוב אז אני
אלך ל”כפרות” ,ניסתי ולא הולך אז
אני עוזב את הכל .אלא הוא אומר ,נכון
שהבטחתי לה’ כבר אלף פעמים שאני
אשתנה ונפלתי ,אבל אני אחזור בפעם
האלף ואחד“ .ואינו מניח את נפשו
ולא מפיל את עצמו בשום אופן ,וזה
עיקר התפארותו יתברך וזהו תנו עוז
לאלוקים על ישראל גאוותו ,וזה עיקר
קבלת התורה” -ה’ מתגאה בפני מלאכי
מרום ,כאשר אדם קיבל מיצר הרע
איזה “פנס בעין” והוא קם לבית הכנסת
ומבקש כוחות מחודשים להילחם ביצר
הרע ולהתחיל מהתחלה.

אדם שחוזר לה’ מקבל סיוע
מהשמיים שמתעבר בו ניצוץ
ממשה רבינו
רבי אלעזר אזכרי כותב בספר
חסידים“ :וכשהבעל תשובה יבכה
ויצטער ,ירחמו רחמיו של ה’ ,וישלח לו
ניצוץ מנשמתו  של משה רבינו”  -אם
אדם יחזור אל ה’ ,יתחרט על מעשיו
ויבכה ,אז ה’ ישלח לו ניצוץ ממשה
רבינו כדי שיעזור לו לקום .כמו שכתוב
על משה רבינו “וַ ִּי ְת ַע ֵּבר ה’ ִּבי ְל ַמ ַענְ ֶכם”
(דברים ג ,כו) שהוא מתעבר בכל אחד,
כדי לעזור לנו.
"ולכן בפרשת תצווה ,שהיה אחרי
חטא העגל ,נעלם שמו של משה.
רמז שהתעבר בישראל בהעלם ויעשו
תשובה על ידו” -העיקר שהאדם
לא יתייאש ויגיד ניסתי מספיק ולא
הצלחתי כל כך ,עכשיו אני יהיה “דתי
לייט” או “דתילוני” שעושה פסח
וסוכות וזה מספיק לי .אלא תמיד יחזור
אל ה’ בכל כוחותיו ולא משנה מה עשה
קודם.
ידע האדם שה’ ברא את העולם
בצורה כזאת ,שאדם חוטא וחוזר לה’,
שהרי כתוב שהתורה נכתבה לפני
בריאת העולם ,וכתוב בה“ :נֶ ֶפׁש ִּכי
ֶת ֱח ָטא” (ויקרא ד ,ב) ,כלומר ה’ ידע
שאנשים יחטאו ,והוא אומר :לא כל כך
אכפת לי מהנפילה ,העיקר שהאדם

לכל יהודי יש ירידות ועליות ,רק
שידע שלא להשבר
צריך לדעת שיש פתרונות ותרופות  
לכל הבעיות והעוונות ,לקרוא את הזוהר
הקדוש ,תהילים ,משניות .והעיקר שלא
יתייאש וימשיך להילחם תמיד.
כל יהודי יורד ועולה בכל התחומים,
יש ימים שאדם לא יכול לראות פני
אישה ,ויש ימים שהוא רק מחפש
לראות אישה .העיקר שלא יישבר
האדם ,וידע שגם עם הטומאות שלו ,ה’
“ה ּשֹ ֵׁכן
יתברך נמצא אתו כמו שכתובַ :
ִא ָּתם ְּבתֹוְך טֻ ְמא ָֹתם” (ויקרא טז ,טז),
והחידוש הגדול הוא שההנאה הגדולה
של הקב”ה ,שהאדם אינו מתייאש ובזה

ז

יחזור אלי.
ולא ידאג האדם ויגיד ממילא אחזור
בעתיד לחטא הזה ,אלא יסתכל על
ההווה כמו שכתוב“ :וְ ַע ָּתה יִ ְש ָׂר ֵאל”
(דברים י ,יב) כלומר מה שמעניין את ה’
הוא מצבך הנוכחי.

מעשה נורא עם שבעת הרועים
בתקופת האר”י הקדוש
רבי חיים ויטאל מספר על רבו האר”י
הקדוש:
“אכתוב מעשה נורא אחד מן האר”י
מורי ז”ל ,פעם אחת אמר לתלמידיו
בשבת קודש ,אם תקבלו עליכם לא
לדבר כלום בבית הכנסת בשחרית ,ולא
ימלא מכם פיו ושחוק ממה שתראו,
אתפלל לפני התיבה ואקרא לספר
תורה שבעה רועים” -אמר להם האר”י,
אם לא תדברו בשחרית של שבת בבית
הכנסת ,אני יעלה לתורה את שבעת
הרועים וכל אחד מכם יזכה לראות
אותם בעיניו.
“אמרו לו מקבלים עלינו ,ואמר להם
רואה אני ברוח הקודש שאחד מכם
יצחק מזה” -אמר להם האר”י ,אני
רואה ברוח הקודש ,שאחד מכם יצחק
ויעשה מזה ליצנות ,אמרו לו ,לא נצחק
ואם יהיה אחד כזה שייענש ,והעיקר
שנראה את הרועים“ .והפצירו בו מאוד
וקרא את אהרון (לעליית) כהן ,ובא
אהרון וקרא עצמו הפרשה שלו ואמר
להם ברכה תחילה וסוף ,וכן קרא משה
ללוי” -כל התלמידים רואים בעיניים
שלהם ,את אהרון ומשה עולים לתורה
ומברכים וקוראים בה“ .וכן אברהם,
יצחק ,יעקב ,יוסף הצדיק שעלה שישי
ושביעי קרא דוד המלך ,וכשדוד הגיע
היה מרקד ומצחק ומפזז ומכרכר בכל
עוז לפני ארון ה” -כל המהות של דוד

את עמלק האדם יכול רק
להחליש ,אבל הקב”ה יכול להורגו
רבי נחמן כותב “וכבר מבואר
שמלחמת עמלק היא מלחמה ארוכה
מאוד” -מלחמה לה’ בעמלק מדור דור,
כלומר לזמן ממושך מאוד“ .כי עמלק
הוא לעולם רצועת מרדות לישראל,
ועיקר מלחמת היצר ,שהוא קליפת
עמלק ,שאורב לאדם ורוצה להפילו,
עיקר הכנעתו על ידי ההתחזקות ...שכל
מה שעובר על האדם בימי חייו ,יהיה
חזק מאוד לבלתי לייאש את עצמו”
– כל הניצחון על עמלק ,זה שהאדם
ממשיך את זה לדור ודור ולא נכנע.
ולכן משה רבינו רק החליש אותו,
אבל לא הרג אותו ,כי רק ה’ יכול
להורגו .ומשה רבינו ידע שאפשר רק
להחליש אותו ,כי כל פעם הוא חוזר
אליך שוב ושוב ,והדרך היחידה לנצח
אותו היא שלא ייפול לייאוש.
וה’ יתברך מבטיח לאדם ,שגם אם
זה ייקח הרבה שנים ,אם רק הוא לא
יתייאש הוא ינצח את עמלק ,שהוא יצר
הרע ,וזה יקרה בעזרת השבעת הרועים.
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שנה.
ולכן אומר האר”י הקדוש שאם
אדם רואה ספר התורה ידע ששבעת
הרועים נמצאים אתו תמיד ,ולכן ירוץ
וינשק ויחבק את ספר התורה ,ואז
יזכה להידבק בשבעת הרועים האלו
שאחראים להמשיך אמונה לישראל.
שבעזרת ה’ נזכה להידבק בקדושתם!!

זה ריקודים ושמחה לה’.
“והוא היה חגור אפוד ,ומעיל בד על
מותניו ,מפני שניצוץ דוד זה מלכות
הנקראת נשר ,אז רקד כנגדה בכל עוז,
ותלמיד אחד אצלו שצחק ,נענש ומת
באותה שנה” – כמו שאמר להם האר”י,
היה תלמיד אחד שצחק מהריקודים
והפיזוזים של דוד המלך ומת באותה

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

אדם שמקבל בשמחה את הכל ,זהו ביטוי לאמונה ,וגם פתרון לבעיות
אברך אחד סיפר לכבוד הרב ,שאיזה בת משפחה שלו קנתה רכב חדיש ביותר של חברת “קיה”
בסכום של מאתיים אלף ש”ח ,ומיד כשהרכב הגיע לבית ,נעלמו המפתחות של הרכב ,האישה איבדה
את המפתחות עוד לפני שבעלה הספיק להגיע לבית לראות את הרכב.
היא התקשרה לאותו אברך ,וביקשה ממנו שיעשה תפילות שהמפתחות ימצאו ,כי אם בעלה יבוא
ויראה שאין מפתחות ,יהיה “שמח” בבית.
אותו אברך ,בעקבות שיעוריו של מורנו ורבינו ,אמר לה שתעזוב את התפילות והבכיות ,ותיכנס
לחדר ותעשה שירים ותשבחות לה’ על שנעלמו המפתחות ,ושצריך להביא עכשיו פורץ כדי שיפתח
את הרכב .האישה לא האמינה וטענה שהיא עכשיו בלחץ ועצבים ומה הוא מבלבל אותה עם שירים,
אותו אברך התעקש ואמר לה שרק אם היא תשיר לה’ ,אז הוא אחר כך יתפלל עליה.
אמרה אותה אישה ,מה יש לי להפסיד ,נכנסה לחדר והתחילה לשיר מליבה לקב”ה ולרקוד ,ותוך
שניות מספר ,פתאום היא רואה את המפתחות מולה ,באותו חדר שהיא שרה ורקדה.
האישה ביקשה לפרסם את הסיפור ,כדי להראות לכולם את כוחה של האמונה ,כשאדם שר ורוקד
על הבעיה ,זהו ביטוי של האמונה ואז כל הבעיות נפתרות.

ט

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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