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שיעורו השבועי של מו"ר ועטרת ראשנו
הרב אייל עמרמי שליט"א

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
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שיחות מוסר ע“פ חסידות

לעשות מהתורה תפילה

לעילוי נשמת
אברהם בן לוי ושרה ז“ל

שמחה בת שולה ז“ל
אליהו רחמים בן כזאלה ז“ל

אברהם בן רחל ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אדם בן עזרי ז“ל
העלון מוקדש לרפאת אילנה חתון בת מלכה שתחי‘ בתוך שאר חולי עמו ישראל

העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן רחל ז“ל ת.נ.צ.ב.ה

לרפואה שלימה
רפאל שמואל בן אסתר

שמחה בת חילווה
שולמית בת סמרה

רבי יהושע איטח בן רחל
שרה בת לולו

תרצה בת אסתר

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

בן בן מזל
אורן בן שולמית

דוד דודי בן רחל חלי

העלון מוקדש

 



מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
50-41123340 אור יהודה	יצחק	מספר חדש! 
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
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	
053-5257533 מעלה אדומים	רועי	אור		
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ 	אברהם	דוד																																																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	מאיר	מזוז	חסיד חדש! 
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	
055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  

058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
052-6712369 חריש	תום	יצחקי	
053-5594439 טבריה	מ.	לוי		חדש! 
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
054-4469746 מגדל העמק	שלומי	אוחנה		
054-4281773 נהריה	ערן	
054-4320790 נתניה	שמרון	רוזנצויג		
050-5798510 עכו	משה	אלקובי		
054-6467078 עפולה	אלי	אסולין	
050-4137999 צפת ומירון יחזקאל	הלל		
053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	חדש! 
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
053-8819827 אילת	שרון		
054-5569267 אשדוד	ציון	כהן	
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	
050-8941515 מושב תלמים 
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	
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		

השיעור השבועי כאייל תערוג
מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 1 ₪ בלבד
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

ליקוטי	מוהר”ן	תנינא	תורה	כ"ה	)המשך(	-	פיסקה	ב'
לעשות	מהתורה	תפילה:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
ֵמַהּתֹוָרה	 ַלֲעׂשֹות	 טֹוב	 ם	 “גַּ הזאת:	
ֵאיֶזה	 ּלֹוֵמד	אֹו	ׁשֹוֵמַע	 ֶשׁ כְּ ַהיְינּו	 דְּ ה,	 ִפלָּ תְּ
יק	ָהֱאֶמת,	ֲאַזי	ַיֲעֶשׂה	 דִּ ַמֲאַמר	ּתֹוָרה	ִמצַּ
ן	 ּוְלִהְתַחנֵּ ׁש	 ְלַבקֵּ ַהיְינּו	 דְּ ה.	 ִפלָּ תְּ ה	 ִמזֶּ
ם	 ָשׁ ֱאַמר	 נֶּ ׁ שֶּ ַמה	 ל	 כָּ ַעל	 ַרך	 ִיְתבָּ ְלָפָניו	
הּוא	 ם	 גַּ ה	 ִיְזכֶּ ָמַתי	 ֲאָמר,	 ַהמַּ אֹותֹו	 בְּ
ה	 ִמזֶּ ָרחֹוק	 הּוא	 ה	 ְוַכמָּ ֶזה	 ְלָכל	 ָלבֹוא	
הּו	ָלבֹוא	ְלָכל	 ַזכֵּ יְּ ַרך,	ֶשׁ ׁש	ֵמִאּתֹו	ִיְתבָּ ִויַבקֵּ
יל	 ְשׂכִּ ְוַהמַּ ֲאָמר	 ַהמַּ אֹותֹו	 בְּ ם	 ָשׁ ֱאָמר	 ַהנֶּ

ֱאֶמת	 ֶדֶרך	 בְּ ה’	 יֹוִליכֹו	 ֱאֶמת,	 בֶּ ְוֶהָחֵפץ	
ֵאיך	 ָבר,	 דָּ ִמּתֹוך	 ָבר	 דָּ ַעְצמֹו	 בְּ ְוָיִבין	
ְבֵרי	ֵחן	 ָבָריו	דִּ ְהיּו	דְּ יִּ אֶפן	ֶשׁ ֶזה	בְּ ְלִהְתַנֵהג	בָּ
ָקְרֵבהּו	 יְּ ַרך	ֶשׁ ּוְטָענֹות	ְנכֹונֹות	ְלַרּצֹותֹו	ִיְתבָּ
עֹוֶשׂה	 ֶשׁ ֱאֶמת	ְמאֹד	ּוִבְפָרט	כְּ ַלֲעבֹוָדתֹו	בֶּ
ֲעׁשּוִעים	 ַשׁ ַנֲעֶשׂה	 ה	 ִמזֶּ ה	 ִפלָּ תְּ ִמּתֹוָרה	

דֹוִלים	ְמאֹד	ְלַמְעָלה.” גְּ
הרב	 אותנו	 מלמד	 הזאת	 בפסקה	
דבר	גדול	בעבודת	ה’,	איך	צריך	האדם	
מצליח	 לא	 שהוא	 בדברים	 להתנהג	

גיליון ק"ט - שביעי של פסחבס”ד

תוכן	העניינים

ד לעשות מהתורות - תפילות שנצליח לקיימם     

ד ה’ יתברך מחפש את הרצון והתחנונים של האדם להיות דן את הרשע ביותר לכף זכות 

ה ה' רוצה שנלמד זכות אפילו על אדם שחטא שוב ושוב    

ה גם מי שלא מצליח לדון לכף זכות על דברים קטנים, צריך שיראה לה' כמיהתו  

ה אדם שפוסל את חברו כאילו פוסל את ספר התורה ולכן לא מתחבר אליה   

ו צריך להתפלל שיבנה אהבה בלב על כל יהודי     

ו אפילו בני תורה צריכים להתחנן לה’ שיתן להם אמונה    

ז הוכחה מהתורה הקדושה שגם לאחר כישלונות, ה’ מצפה ומחכה לנו שנתפלל ונתחנן אליו 

ז משה רבינו מלמד את עמ"י - לעולם אל יתייאש מן הרחמים    

ח אדם צריך לחשוב שהוא אסיר בבית הסוהר ורק ה’ יכול לשחררו   

ח סוד הפסוק והחזיקו שבע נשים באיש אחד - התפילות מול התורה   

ט 	 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	

ט כשאדם מקבל הכל בשמחה, פותרים אותו מבעיות אחרות     

ג



 

ד

מבחינת	 אם	 אותם,	 וליישם	 לקיים	
זה	 ובגלל	 תכונותיו	 או	 מידותיו	 מצבו,	

אינו	מצליח	לעשות	נחת	לקב”ה.	

לעשות מהתורות - תפילות 
שנצליח לקיימם

אומר	רבינו	הקדוש,	שגם	למצב	הזה	
שהיא	 ודרך,	 עבודה	 לנו	 נתן	 יתברך	 ה’	
תפילות.	 מהתורות	 לעשות	 נקראת	
כשאדם	לומד	תורה	ושומע	שה’	שמח	
והוא	 רע	 לו	 עושה	 אחר	 שאדם	 בזה	
מצליח	 לא	 והוא	 טוב,	 רק	 לו	 מחזיר	
לחברו	 וכל	פעם	מחזיר	 זה	 את	 ליישם	
רק	עויינות	ושנאה,	אז	אותו	אדם	צריך	
ב”שומע	 לבכות	 זה,	 על	 להתפלל	
אני	 לה’:	 להגיד	 צריך	 הוא	 תפילה”	
ליישם	 רוצה	 מאוד	 ואני	 תורה	 למדתי	
את	זה	ולעשות	לך	נחת	רוח,	אבל	אני	
וזה	נקרא	לעשות	 בינתיים	לא	מצליח.	

מהתורות	תפילות.	
או	 נשואה	 אישה	 יש	 אם	 דבר	 אותו	
גרושה,	שצריכה	לשים	כיסוי	ראש	לפי	
ההלכה	ובזה	עושה	נחת	רוח	לה’,	אבל	
כמו	 מסוגלת.	 לא	 שהיא	 טוענת	 היא	
אישה	גרושה	אחת	שסיפרה	שגם	ככה	
היא	מקבלת	מעט	הצעות	לשידוך,	ואם	
היא	תשים	כיסוי	ראש	אז	בטח	יהיה	עוד	

פחות	הצעות.
שה’	 לדעת	 צריכה	 הזו	 האישה	 אז	
לה	 ייתן	 שהוא	 תתפלל	 שהיא	 רוצה	
ראש,	 כיסוי	 תשים	 היא	 שאם	 אמונה	
ה’	ידאג	שיהיה	לה	יותר	הצעות	למרות	

לעשות	 בדיוק	 וזה	 לטבע.	 מנוגד	 שזה	
את	 לקחת	 כלומר	 תפילות,	 מהתורות	
ולהתפלל	 לקיים	 מצליחים	 שלא	 מה	
על	זה,	והרב	מחדש	חידוש	עצום	שאם	
ברוך	 הקדוש	 אצל	 אז	 מתפלל,	 האדם	

הוא	כאילו	כבר	קיים!!!

ה’ יתברך מחפש את הרצון 
והתחנונים של האדם להיות דן את 

הרשע ביותר לכף זכות

כי	 ידעת	 “וכבר	 כותב:	 רבנו	הרמח”ל	
הנרצה	בעבודת	השם	ביותר,	הוא	חפץ	
הלב	ותשוקת	הנשמה”-	הדבר	שה’	הכי	
רוצה	בעבודת	ה’,	אפילו	יותר	מהקיום,	
לקיים	 רוצה	 שאדם	 הלב,	 חפץ	 הוא	
נפשי”,	 כלתה	 וגם	 “נכספה	 באמת,	
מצליח	 לא	 אבל	 ומנסה	 רוצה	 שהוא	

להגיע	“לחצרות	בית	ה”.	
רוצה	 רק	 אני	 לו:	 אומר	 ה’	 אז	
שתתפלל,	תבקש	ותתחנן	על	זה,	וכמו	
“ובזה	 הזאת:	 בתורה	 רבינו	 שאומר	

עושה	שעשועים	מאוד	למעלה”.
על	 הלכות”	 ב”ליקוטי	 כותב	 נתן	 רבי	
מיני	 בכמה	 אותנו	 “והזהיר	 נחמן:	 רבי	
תפילות,	 מהתורות	 לעשות	 לשונות	
שעשועים	 בזה	 עושים	 שאנו	 ואמר	
לא	 שעדיין	 לי	 ואמר	 למעלה,	 גדולים	
כמו	 ה’	 לפני	 כאלו	 שעשועים	 עלו	
אלו	 מהתפילות	 שנעשים	 השעשועים	
שלא	 אנשים	 	- מהתורות”	 שעושים	
אבל	 התורה	 את	 ליישם	 מצליחים	
גורמים	 הזמן,	 כל	 זה	 על	 מתפללים	



 

ה

מאשר	 בשמיים	 יותר	 גדולה	 לשמחה	
הקדושים,	 אבותינו	 שגרמו	 השמחה	

משה	רבינו	ואהרון	הכהן.

ה' רוצה שנלמד זכות אפילו על 
אדם שחטא שוב ושוב

שתדון	 רוצה	 שה’	 יודע	 אדם	 אם	 אז	
זכות,	 לכף	 ביותר	 הרשע	 את	 אפילו	
כמו	שרבי	נתן	כותב	ב”ליקוטי	הלכות”:	
על	 זכות	 וללמד	 להמליץ	 אני	 “יכול	
פעמים)!(	 מאות	 שמונה	 שעבר	 אדם	
אומר	 נתן	 רבי	 כולה”-	 התורה	 כל	 על	
שהוא	יכול	ללמד	זכות	על	אדם	ש-800 
פעמים	לקח	אשת	איש	או	אדם	שרצח	
שעבר	 אדם	 על	 ואפילו	 אנשים,	 	800
כולה,	 התורה	 כל	 על	 פעמים	 מאות	
וכל	זה	בגלל	שהוא	יודע	שזהו	רצון	ה’,	
כמו	שכתוב	“הוי	דן	את	כל	האדם	לכף	
או	 דיין	 שופט,	 לא	 אתה	 שאם	 זכות”,	
רב	שתפקידם	הוא	לבקר	את	האחרים	
אדם	 אלא	 לפעמים,	 להענישם	 ואפילו	
פרטי,	אתה	חייב	לדון	אפילו	את	הרוצח	
לה’:	 ולהגיד	 זכות,	 לכף	 ביותר	 הגדול	
אותו	 היכה	 אביו	 ובטח	 מסכן,	 שהוא	
כשהיה	קטן	ולכן	הוא	שרוט	בנפש,	אבל	

באמת	בנשמה	שלו	הוא	צדיק.

גם מי שלא מצליח לדון לכף 
זכות על דברים קטנים, צריך 

שיראה לה' כמיהתו

התכונה	 תהיה	 שזאת	 לדעת	 וצריך	
של	משיח	צדקנו	שיוכל	ללמד	זכות	על	

כולם.	ומול	כל	זה,	אומר	האדם	קשה	לי	
לדון	את	אשתי	לכף	זכות	שלא	הכינה	
לי	ארוחת	צהריים,	וכל	הזמן	רק	חושב	
יכול	 אני	 איך	 אז	 עצלנית,	 שהיא	 עליה	
לחשוב	בכלל	על	לדון	לכף	זכות	מישהו	
שעבר	על	התורה	800	פעמים?	והקב”ה	
כלום,	רק	 רוצה	ממך	 אני	לא	 לו:	 עונה	

שתתפלל	על	זה.
ה’	רוצה	לראות	את	הרצון	בלב	האדם	
ולאו	דווקא	את	המעשה	עצמו,	הקב”ה	
האדם	 של	 הכמיהה	 את	 לראות	 רוצה	
אפיקי	 על	 תערוג	 “כאייל	 שכתוב:	 כמו	
מים”-	כמו	שהאייל	צמא	ונכסף	למים,	
ככה	ה’	רוצה	לראות	שהאדם	מתפלל	

ומחכה	לישועת	ה’.

אדם שפוסל את חברו כאילו 
פוסל את ספר התורה ולכן לא 

מתחבר אליה

שאל	 “שאחד	 כתוב:	 הר”ן	 בשיחות	
סמוך	 האחרון	 בשנה	 בראש	 הרב	 את	
התורה”-	 לאהבת	 עצה	 להסתלקותו,	
איך	 מרבינו,	 עצה	 ביקש	 מישהו	
להתחבר	ולאהוב	את	הלימוד.	“אז	אמר	
לו,	שלא	ידבר	על	שום	אחד	מישראל”-	
אות	 כנגד	 הוא	 ישראל	 מעם	 יהודי	 כל	
אחת	שבספר	התורה,	וכשהאדם	מדבר	
רע	על	יהודי	אחר,	אז	נופלת	האות	שלו	
ואז	הספר	תורה	נפסל,	וכתוצאה	מזה	
וממילא	 אליו,	 מנוגדת	 נהיית	 התורה	
הוא	לא	מתחבר	אליה	והיא	לא	מעניינת	
אותו,	ואז	יותר	מושך	אותו	לקרוא	עיתון	
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הקדושה.	 התורה	 את	 ללמוד	 מאשר	
“ושאל	אותו	אדם,	ואם	אני	רואה	רשע	
גמור,	וצעק	עליו	רבינו,	איך	אתה	אומר	
הלא	 גמור,	 רשע	 מישראל	 אחד	 על	
רשע	 אינו	 ששם	 טוב	 מעט	 בו	 נמצא	
ותביט	בזה”-	כל	יהודי	יש	בו	איזה	משהו	
טוב	ואם	לא,	הוא	היה	מת.	אז	תתמקד	
ואל	 קטן,	 שהוא	 למרות	 הטוב	 בדבר	

תסתכל	ברע	הגדול.

צריך להתפלל שיבנה אהבה 
בלב על כל יהודי

אז	אדם	יגיד,	אני	לא	שונא	אדם	רשע	
אלא	אפילו	מישהו	שדרך	לי	בטעות	על	
ואינו	 כלפיו,	 שנאה	 פיתח	 וכבר	 הרגל,	
לא	 ובטח	 אתו.	 בקשר	 להיות	 מעוניין	
מצליח	לקיים	את	דברי	רבי	נתן	למצוא	
שמונה	 שעבר	 במישהו	 אפילו	 זכות	

מאות	פעמים	על	כל	התורה.
את	 לקיים	 מצליח	 אינו	 הוא	 כן	 כמו	 	
שאומר	 מפולנה,	 יעקב	 רבי	 של	 דבריו	
שבו	 הזכות”	 “היכל	 את	 בשמיים	 שיש	
זכות	 שמוצאים	 אנשים	 רק	 נכנסים	
ברשעים,	ומול	זה	נמצא	“היכל	החובה”	
רק	 שמוצאים	 אלו	 כל	 נמצאים	 שבו	
חובה	על	אחרים.	אז	ה’	רוצה	שתצעק	
ותתפלל	אליו,	ובתפילת	שמונה	עשרה,	
לה'	 תתחנן	 ירושלים”	 “בונה	 בברכת	
יהודי,	 כל	 על	 בלב	 אהבה	 לך	 שיבנה	
החובה	 להיכל	 להיכנס	 יצטרך	 ושלא	

בשמיים.	

אפילו בני תורה צריכים להתחנן 
לה’ שיתן להם אמונה

שהוא	 סיפר,	 ברק	 מבני	 אחד	 אברך	
כאשר	 אבל	 היום,	 כל	 ולומד	 מתמיד	
לו	 נותנת	 לא	 הביתה	אשתו	 מגיע	 הוא	
חום	ואהבה.	אותו	אברך	אמר	שאשתו	
ועושה	 שדואגת	 טובה,	 אישה	 בסה”כ	
את	כל	עבודות	הבית,	אבל	לדבריו	היא	
ולא	 קרח,	 כמו	 וקרה	 “טכנית”	 אישה	

נותנת	לו	מילה	טובה	או	חיוך.
הוא	 כי	 ואומלל	 מסכן	 הזה	 האברך	
לומד	הרבה	תורה	אבל	אין	לו	אמונה,	כי	
אם	היה	לו	אמונה	לא	הייתה	לו	טענה	
על	אף	ברייה,	כי	הרי	הקב”ה	עושה	לו	
את	הצער	הזה	בגלל	החטאים	והעוונות	
שלו.	ואם	אשתו	לא	הייתה	עושה	לו	את	
שלו	 הכליות	 או	 הכבד	 אז	 הזה,	 הצער	
הקב”ה	 אז	 בגוף.	 צער	 לו	 עושים	 היו	
ברחמיו	הרבים,	הכניס	לאשתו	קרירות,	
וככה	גם	לא	יכאב	לו	יותר	מדי.	הרי	אם	
הוא	מתלונן	על	אשתו	אז	הוא	מתלונן	
על	ה’	כמו	שכתוב:	“לא	עליכם	תלונותי	

כי	אם	על	ה”.
שבאמת	 סיפרה	 אשתו	 כך	 ואחר	
לה	 אין	 אז	 הביתה,	 מגיע	 הוא	 כאשר	
נכה	 ילד	 להם	 ויש	 היות	 כוחות,	 כך	 כל	
וכל	היום	היא	מטפלת	 ומשותק	בבית,	

בו.
ולכן	אותו	אברך	צריך	לשנות	את	סדרי	
אמונה	 ללמוד	 ולהתחיל	 שלו,	 הלימוד	
אמונים”,	 “שומר	 הקדושים:	 בספרים	
או	 ישרים”	 “מסילת	 הלבבות”,	 “חובת	
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בספרים	של	הרב	שלום	ארוש,	ואז	הוא	
יהיה	איש	תורה	עם	אמונה	וכל	השערים	
יפתחו.	וגם	הוא	ילמד	איך	דנים	כל	אחד	
לכף	זכות	ובטח	את	אשתו.	והרי	יקח	לו	
הרבה	שנים	ללמוד	אמונה,	אז	בינתיים	
ויעשה	 זה,	 על	 לה’	 הרבה	 שיתפלל	
ויבקש	מה’	שישנה	 מהתורות	תפילות,	
מתלונן	 שלא	 אדם	 אותו	 ויעשה	 אותו	
ודן	כל	אחד	לכף	זכות,	ואז	יחשב	כאילו	

כבר	קיים.
לנו,	 יש	 טוב	 אלו-ה	 איזה	 תראו	 רק	
שלא	בא	בטענות	לאדם,	למה	הוא	לא	
מקיים,	אלא	רק	למה	הוא	לא	מתפלל	

ומבקש.

הוכחה חותכת מהתורה הקדושה 
שגם לאחר כישלונות, ה’ מצפה 
ומחכה לנו שנתפלל ונתחנן אליו

מהתורה,	 הוכחה	 לנו	 נותן	 נחמן	 רבי	
מצליחים	 לא	 שכאשר	 לה’	 שחשוב	
לקיים	את	התורה,	אז	עושים	מהתורות	

תפילות:
תורה,	 משנה	 בספר	 רבינו	 משה	
לעם	 שקרו	 המאורעות	 כל	 את	 מסכם	
ה’:	 את	 הכעיסו	 הם	 וכמה	 ישראל	
ובכל	 בעגל	 במתאוננים,	 במרגלים,	
החטאים	שהיו.	ואח”כ	אומר	להם	משה	
שואל	 ה’	 מה	 ישראל	 ‘’ועתה	 רבינו:	
מעמך	כי	אם	ליראה’’	-	ואין	יראה	אלא	
ה’	 יראת	 “אישה	 שכתוב:	 כמו	 תפילה,	
לעם	 אומר	 ה’	 כלומר,	 תתהלל’’,	 היא	
עשיתם	 פשעים	 הרבה	 כך	 כל	 ישראל	

רק	 ממכם	 מבקש	 עכשיו	 ואני	 כנגדי,	
להתפלל	שאני	אשנה	אתכם.

ישראל	 את	 מזהיר	 שמשה	 “היינו	
אין	 שחוטאים,	 מה	 כל	 שאחרי	 לדורות	
אם	 כי	 ממנו	 שואל	 הוא	 ברוך	 הקדוש	

ליראה,	שהיא	התפילה”.
כלום,	 ממך	 רוצה	 לא	 אני	 אומר	 ה’	
רק	שתתפלל	על	זה	בכל	זמן,	כשאתה	
וצריך	 חצות,	 בתיקון	 או	 תהילים	 קורא	
אפילו	 לאדם	 חשוב	 שזה	 לה’	 להראות	
זה	 על	 ולצעוק	 שלו	 מהבריאות	 יותר	

בכל	הזדמנות.

משה רבינו מלמד את עמ"י - 
לעולם אל יתייאש מן הרחמים

“ועל	כן	ידעו	לדורות,	שכל	מה	שעובר	
עליהם	עד	ביאת	המשיח	בכלל	ובפרט,	
שיהיה	 איך	 יהיה	 ואחד,	 אחד	 כל	 על	
אפילו	 מהרחמים,	 יתייאש	 לא	 לעולם	
מהרחמים,	 עצמו	 ימנע	 לא	 חדה	 חרב	
וזה	שאמר	להם	משה	'כי	שם	ה’	נקרא	
משה	 שאמר	 לאלוקינו',	 גודל	 הבו	
כי	 תעשו,	 וככה	 תראו	 ממני	 לישראל	
כי	אנוכי	כל	מה	שזכיתי	בעולם,	 תדעו	
ע”י	שבכיתי	וקראתי	תמיד	לה’	בבחינת	
כי	שם	ה’	אקרא,	ועשו	כמוני	והבו	גודל	

לאלוקינו	שזה	עיקר	גדולתו”.
כל	 ישראל,	 לעם	 רבינו	 משה	 אומר	
צעקתי	 שתמיד	 בזכות	 היא	 הצלחתי	
וככה	 כמוני	 תעשו	 ולכן	 יתברך,	 לה’	

תגדלו	את	האלוקות	שלכם.
שעל	 אומר,	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
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נאמן	 ביתי	 “בכל	 נאמר	 רבינו	 משה	
הוא”-	וכי	לה’	יש	בית?	אלא	שביתו	הוא	
בית	תפילה,	ומשה	רבינו	היה	נאמן	עם	
וזה	 והתחנן,	 התפלל	 תמיד	 התפילה,	
כאשר	 וגם	 ה’.	 אצל	 עשה	 כבר	 כאילו	
התפלל	להיכנס	לארץ	ישראל,	ה’	אמר	
לו	כאילו	נכנסת	לארץ	ישראל,	ואף	על	
פי	כן	לעולם	לא	הסיח	עצמו	מהתפילה.
יהודי,	 מכל	 מצפה	 שה’	 מה	 וזה	
שיתפלל	לה’	על	הדברים	שלא	מצליח,	
כבר	 הוא	 שלו	 את	 אז	 התפלל,	 ואם	

עשה.

אדם צריך לחשוב שהוא אסיר 
בבית הסוהר ורק ה’ יכול לשחררו

התפילות	 “כל	 כותב:	 מקלם	 הסבא	
והברכות	כדי	לעורר	את	הרגש	והדעת,	
ממש	 הוא	 אשר	 האדם	 מאסר	 שיבין	
אסיר,	כמו	שנאמר:	'תבוא	לפניך	אנקת	
אסיר'	”.	אדם	יגיד	לה’,	אני	ממש	אסיר	
ולא	יכול	לעשות	שום	דבר	בלעדיך,	איך	
בשבילך	 עבודה	 איזה	 לעשות	 יכול	 אני	
אם	 אז	 הידיים,	 על	 אזיקים	 עם	 כשאני	
מבטיח	 אני	 האזיקים,	 את	 לי	 תשחרר	

לקיים	ולעשות.
“כי	 כותב:	 הלבבות”	 “חובת	 ובעל	
הסוהר,	 בבית	 אסור	 כעבד	 הוא	 האדם	
שיכול	 אדם	 ואין	 אדוניו	 ברשות	 שהוא	
לא	 ה’	 אם	 	- אדוניו”	 ללא	 לך	 להועיל	
מהאזיקים	 האדם	 את	 וישחרר	 יעזור	
ימינך	 גדולת	 בכוח	 “אנא	 שכתוב:	 כמו	
לתורה	 אהבה	 לו	 וייתן	 צרורה”,	 תתיר	

ולמצוות,	וידאג	שהוא	יהיה	מהנעלבים	
ואינם	עולבים,	אז	אף	אחד	אחר	לא	יוכל	
להתפלל	 האדם	 צריך	 ולכן	 לו.	 לעזור	

ולהתחנן	לה’	כל	הזמן.

סוד הפסוק והחזיקו שבע נשים 
באיש אחד - התפילות מול התורה

רבי	נתן	כותב	ב”ליקוטי	הלכות”:	“וזה	
מה	שכותב	הזוהר	שנקבה	תסובב	גבר,	
בבחינת	והחזיקו	שבע	נשים	באיש	אחד,	
כי	אז	עולה	התפילה,	על	ידי	שעוסקים	
תפילות,	 מהתורות	 ולעשות	 להמשיך	

וזה	בבחינת	נקבה	תסובב	גבר”.
תסתובב	 שהאישה	 אומר,	 הפסוק	
מסביב	לאיש,	כמו	האשכנזים	שעושים	
שבע	 מסתובבת	 שהכלה	 בחתונות	
כלל	 בדרך	 והרי	 החתן.	 סביב	 פעמים	
תפקידו	של	האיש	לחזר	אחרי	האישה	
ולא	להפך?	אלא	הסוד	של	זה,	שהאיש	
מסמלת	 והאישה	 התורה	 את	 מסמל	
ובדרך	כלל	האיש	מחזר	 את	התפילה,	

אחרי	האישה.
כלומר	התורה	מחפשת	את	התפילה,	
והולך	 תורה	 לומד	 שהאדם	 ידי	 שעל	
הוא	 התורה	 בזכות	 אז	 לתפילה,	 אח”כ	
בריאות	 פרנסה,	 כמו	 דברים	 מקבל	

והצלחה.
גדולה,	 יותר	 מציאות	 יש	 אבל	
שהתפילה	מחפשת	את	התורה,	כלומר	
תביא	 שהתורה	 מחפשת	 לא	 התפילה	
לה	דברים,	אלא	התפילה	רצה	להתפלל	
לא	 והיא	 בתורה,	 כל	הדברים	שיש	 על	
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מצליחה	לקיים	אותם	ואז	תקבל	דברים	
הרבה	יותר	גדולים.	

“והחזיקו	שבע	 בפסוק:	 שכתוב	 וכמו	
של	 בפשט	 	- אחד”	 איש	 בכנף	 נשים	
הגאולה,	 ימי	 על	 שמדבר	 הזה	 הפסוק	
יהודי	 כל	 אחרי	 ירדפו	 נשים	 שבע	
לא	 שהן	 לו	 ויגידו	 מצוות,	 שמקיים	
איתן,	 יתחתן	 או	 יפרנס	 שהוא	 צריכות	

אלא	רק	ששמו	יהיה	עליהן.
לנו	 מבטיח	 ה’	 וכי	 מוסבר,	 לא	 וזה	
המוסלמים	 שלהבדיל	 כמו	 נשים,	
שלהם?		 למתים	 שמבטיחים	 הטמאים	
של	 שהפירוש	 אומר	 נתן	 רבי	 אלא	
כנגד	 הן	 הנשים	 ששבע	 הוא,	 הפסוק	
7	קדישים	שאדם	 התפילות	שיש	בהם	
עושה	בכל	יום,	הם	יגידו	לתורה	אנחנו	
רק	 אלא	 בריאות,	 או	 כסף	 רוצות	 לא	
ממילא	 ואז	 התורה,	 את	 לקיים	 רוצות	

האדם	מקבל	את	הכל.

להיפטר	 מצליח	 לא	 אדם	 אם	 אז	
זורק	 פעם	 וכל	 שלו	 הטמא	 מהטלפון	
ממנו	 מבקש	 ה’	 מחדש,	 וקונה	 אותו	
רצונות	 ושישלח	 זה	 על	 שיתפלל	
לה’	 גורם	 זה	 ודבר	 לשמים,	 וכיסופים	
ביותר	 הגדול	 והשעשוע	 התענוג	 את	
אפילו	יותר	ממי	שהצליח)!(,	כי	הרי	אם	
אדם	הצליח	זה	רק	בגלל	שה’	עזר	לו,	
ואם	לא	היה	עוזר	לו,	לא	היה	לו	סיכוי	

להצליח.
ה’	אומר:	תראו	 ולאדם	שלא	מצליח	
לעבוד	 מצליח	 שלא	 הזה	 האדם	 את	
אותי	בדבר	הזה	בגלל	שעוד	לא	עזרתי	
ומתפלל	 מחזר	 רוצה,	 הוא	 וכמה	 לו,	
יותר	 אפילו	 אותו	 אוהב	 אני	 ולכן	 אלי	
לעשות	 צריך	 ולכן	 שהצליח.	 מאדם	
עם	 ברגש	 להתפלל	 טקס,	 מהתפילה	
שירים	ושמחה	ואז	יכול	להגיע	לפסגת	

העולם!	ה’	יזכנו!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כשאדם מקבל הכל בשמחה, פותרים אותו מבעיות אחרות

ניתוח	בכיס	מרה	בתאריך	מסוים.	 ורבינו	שהיא	הייתה	אמורה	לעשות	 סיפרה	אישה	אחת	למורנו	
ובאותו	הבוקר	שהיה	אמור	להיערך	הניתוח,	בעלה	קם	מהמיטה	עם	“קריש	דם”	גדול	ברגלו	ומהר	מאוד	

הבהילו		את	הבעל	לבית	החולים	והאישה	נאלצה	לדחות	את	הניתוח.
בעקבות	שיעורי	הרב	שליט”א	החליטה	האישה	לקבל	את	רצון	ה’	בדחיית	הניתוח	ולהבין	שזה	הדבר	

הכי	טוב	בשבילה.
לאחר	כמה	ימים	גילתה	האישה	שהיא	בהריון	ואם	הייתה	עושה	את	הניתוח	בכיס	המרה	התינוק	לא	

היה	מחזיק	מעמד	ברחם	והיה	נפטר.
וזה	בדיוק	כמו	שכותב	האוהב	ישראל	מאפטא,	שה’	עוטף	את	הטובה	בבעיה,	ואם	האדם	מקבל	את	

הבעיה	בשמחה	ובשלווה	אז	ה’	מעלה	אותו	מעלה,	ומוצא	לו	פתרון	לכל	שאר	הבעיות	האחרות.
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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 

  



יא



להזמנות
ירון

052-9695044


