
1

השיעור השבועי

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

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

ayal.taarog@gmail.com -לקבלת העלון השבועי למייל שלחו בקשה ל

גיליון  ק״מ - פרשת ויצא

שיחות מוסר ע“פ חסידות
מטרת הלימוד

כדי להגדיל אהבה על ישראל

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
רונית בת ברכה

שמחה בת חילווה
שולמית בת סמרה

רחל בת אסתר
יוסף חיים בן מסעודה

ארז בן יפה

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

בן בן מזל
אורן בן שולמית

דוד דודי בן רחל חלי
לחזרה בתשובה והצלחה
קורן בן יוסף - למשפחת בן ישי

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

משה בן חממה ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל

ציון בן שלום ז“ל
יקוט בת מרים ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל
חיים בן תמר ז“ל

 



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	
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	
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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	מפיץ חדש! 
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז 
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
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	
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		מפיץ חדש050-4144121
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	
מיתר	לירן	קהימקר	                        054-4639402
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
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		
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בס”ד
מטרת	הלימוד

כדי	להגדיל	אהבה	על	ישראל:
בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	

הזאת:
י	 ה	)סוף	מלאכי(	ָראֵשׁ “ִזְכרּו	ּתֹוַרת	מֶשׁ
ַתּמּוז	 בְּ ָאז	 י	 כִּ ָואו,	 ָחֵסר	 ֻמז	 תַּ יבֹות	 תֵּ
ְכָחה	 ׁ ן	ַהשִּ רֹון	ְלַתקֵּ יך	ַהִזּיכָּ ְצִריִכים	ְלַהְמִשׁ
י	ַעל	ְיֵדי	ַהּלּוחֹות	 ְכָחה	כִּ ׁ ה	ַהשִּ י	ָאז	ִנְתַהוֶּ כִּ
ְכָחה	 ׁ ה	ַהשִּ ּמּוז	ִנְתַהוָּ ֹחֶדׁש	תַּ רּו	בְּ בְּ תַּ ְשׁ נִּ ֶשׁ
ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו,	 ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ
רּו	 בְּ תַּ ִנְשׁ לא	 ִאְלָמֵלא	 נ”ד(	:	 )עירובין	

ָחה	ּתֹוָרה	 כְּ תַּ ַהּלּוחֹות	ָהִראׁשֹונֹות	לא	ִנְשׁ
י	 "ל.	כִּ נַּ ז	כַּ ֻמּ ן	ָחֵסר	ָואו	ִמתַּ ְשָׂרֵאל	ְוַעל	כֵּ ִמיִּ
או	 ק	ַהוָּ לֵּ רּו	ַהּלּוחֹות	ִנְסתַּ בְּ תַּ ְשׁ נִּ ֵמַאַחר	ֶשׁ
ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ָואו	 ִחיַנת	 בְּ ַהּלּוחֹות	ֵהם	 י	 כִּ
בתרא	 )בבא	 ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו,	
ה	 ׁ שָּ ִשׁ ן	 ְוָרְחבָּ ה	 ׁ שָּ ִשׁ ן	 ָאְרכָּ ַהּלּוחֹות	 י”ד(	
ז	 ֻמּ יבֹות	תַּ י	תֵּ ן	ּתֹוָרֵתינּו	ָראֵשׁ ם	ְזַמן	ַמתַּ גַּ
ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ַהּלּוחֹות	 נּו	 ִנתְּ ַתּמּוז	 בְּ י	 כִּ
ְוַגם	 ִלְבָרָכה	)יומא	ד:(	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו,	

בס”ד

גיליון ק"מ - פרשת ויצא

תוכן העניינים:

ד הלוחות הראשונים היו מבטיחים ללומדי התורה חבל הצלה מכל הבעיות של העולם הזה 

ד זריקת הלוחות היתה מהלך מחושב של משה רבינו     

ה משה מבין שאם עם ישראל נפגע זה לא רצון ה’     

ו אליהו הנביא מוכיח שישראל חשובים יותר מהתורה    

ו ה’ שיבח את משה על שבירת הלוחות שהצילה את עם ישראל    

ז נמצא שחודש תמוז הוא חשוב יותר מחודש סיוון לגבי קבלת התורה   

ז כל התורה ניתנה כדי שנוותר לזולת ונגדיל אהבת ישראל    

ז כל התורה שאדם לומד שמהלך חייו היא כדי שיוכל לסנגר ולמצוא כף זכות על מי שהזיק לו 

ח הסגולה הגדולה ביותר היא להכניס אהבה בלב לכל מי שפגע בך   

ח רבי אלימלך מגלה איך הצליח לעשות מופתים אדירים כאלו    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט גם כאשר נראה לאדם שהניסיון קשה, זה בעצם לטובתו     

ג



 

ד

רּו	 בְּ תַּ ִנְשׁ ָאז	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ָואו	 ָחֵסר	 אן	 כָּ
”ל”. נַּ ִחיַנת	ָואו	כַּ ֵהם	בְּ ַהּלּוחֹות	ֶשׁ

התורה	הזאת	של	רבינו	הקדוש	היא	
מלמדנו	 והרב	 מאוד,	 גבוהה	 תורה	
שבחודש	תמוז	קרו	כמה	אסונות	כבדים	
מאוד	לעם	ישראל	שנתאבל	עליהם	עד	

ימות	המשיח.
כמו	שאמרו	רבותינו	במשנה	במסכת	
ֶאת	 ֵאְרעּו	 ָבִרים	 דְּ ה	 ׁ “ֲחִמשָּ תענית:	
רּו	 בְּ תַּ ַתּמּוז,	ִנְשׁ ְבָעה	ָעָשׂר	בְּ ִשׁ ֲאבֹוֵתינּו	בְּ
ָהִעיר,	 ְוֻהְבְקָעה	 ִמיד,	 ּוָבַטל	ַהתָּ ַהּלּוחֹות,	
ְוָהֳעַמד	 ַהּתֹוָרה,	 ֶאת	 ַאּפֹוְסְטמֹוס	 ְוָשַׂרף	

ֵהיָכל”.	 ֶצֶלם	בַּ
האסונות	האלו	שמלווים	אותנו	לאורך	
ביאת	 עד	 אותנו	 ושילוו	 התקופות	 כל	
גואל	צדק,	התחילו	משבירת	הלוחות.	

משה	רבינו	ירד	מהשמים	בי”ז	בתמוז	
העגל		 את	 עשו	 ישראל	 שבני	 וכשראה	
ואת	המחולות,	הוא	השליך	את	הלוחות	

ושברם	תחת	ההר.
הזאת	 שבשבירה	 אומרים	 ורבותינו	
גדול	 הכי	 הדבר	 את	 עשה	 רבינו	 משה	
מקריעת	 יותר	 בחיים,	 שלו	 ומשמעותי	
ים	סוף,	הורדת	המן	והוצאת	בני	ישראל	

ממצרים.
בשבירת	 אותנו	 לימד	 רבינו	 משה	
יש	 שאם	 מאוד	 גדול	 יסוד	 	 הלוחות	
בחירה	בין	עם	ישראל	לתורה	הקדושה,	

עם	ישראל	עדיפים	על	התורה!!!

הלוחות הראשונים היו מבטיחים 
ללומדי התורה חבל הצלה מכל 

הבעיות של העולם הזה

הלוחות	 שאם	 כותב	 הקדוש	 הזוהר	
מי	 כל	 נשברים,	 היו	 לא	 הראשונים	
מן	 חירות	 לו	 היה	 תורה	 לומד	 שהיה	
המוות,	 ממלאך	 חירות	 הייסורים,	
חירות	מן	המלכויות,	כלומר	אף	מושל	
לגעת	 יכול	 היה	 לא	 בעולם	 ומנהיג	
ַמְרִעין	 ל	 “ִמן	כָּ חירות	 התורה,	 בלומדי	
היה	 לא	 נגיף	 או	 חיידק	 שום	 	- ין”	 יִשׁ בִּ
את	 מקבלים	 היינו	 אם	 להתקיים	 יכול	

הלוחות	הראשונות.
היו	 התורה	 לומדי	 	- מהעניות	 חירות	
מפרנסים	את	כל	מי	שלא	לומד	תורה,	
חירות	מן	הטיפשות	-	כל	מי	שהיה	רק	
פותח	את	הספר	כדי	ללמוד	תורה,	היה	

נהיה	גאון.
ורעב.	 מדוחק	 חירות	 מצער,	 חירות	
ענקיות	 מתנות	 לנו	 נתן	 ה’	 כלומר	
שכתוב:	 כמו	 הראשונות	 הלוחות	 עם	
ב	ֱאֹלוקים	הּוא	ָחרּות	ַעל	 ב	ִמְכתַּ ְכתָּ “ְוַהמִּ

ֹחת”	)שמות,	לב’(. ַהֻלּ

זריקת הלוחות היתה מהלך 
מחושב של משה רבינו

הלוחות	 את	 הוריד	 רבינו	 כשמשה	
אז	 הלוחות	 את	 שובר	 הוא	 שאם	 ידע	
ייגזר	על	עם	ישראל	ללמוד	מתוך	צער,	
וטירוף,	 טלטול	 שעבוד,	 דוחק,	 עניות,	
והוא	גם	ידע	שאם	הלוחות	היו	נשארים	

אז	לא	היה	שום	סבל	ללומדי	התורה.	



 

ה

רבינו	 משה	 “והיה	 כותב:	 והמדרש	
רץ	לאחוריו,	וראו	אותו	שבעים	הזקנים	
ורצו	אחריו,	הוא	אוחז	בראש	הלוח	והם	
צעקו	 הזקנים	 	-” הלוח	 בראש	 אוחזים	

למשה:	‘אל	תזרוק	את	הלוחות’.
את	 זרק	 לא	 שמשה	 לדעת	 וצריך	
הלוחות	מתוך	אימפולסיביות	או	כעס,	
אלא	זה	היה	מהלך	מלא	מחשבה	מצד	
הבינו	 לעומתו	 והזקנים	 רבינו,	 משה	
עם	 אז	 הלוחות,	 את	 זורק	 הוא	 שאם	
שה’	 המתנות	 כל	 את	 מפסיד	 ישראל	

נתן	עם	הלוחות.
מכולם,	 משה	 של	 כוחו	 “וחזק	
)דברים,	 ַהֲחָזָקה’	 ד	 ַהיָּ ‘ְלֹכל	 שנאמר:	
המהלך	 	- הלוחות”	 את	 והשליך	 לד’(,	
זעם,	 או	 ֵמֲעַצִּבים	 היה	 לא	 משה	 של	
אלא	הייתה	מחלוקת	עקרונית	בינו	לבין	
הזקנים	האם	לזרוק	את	הלוחות,	ומשה	

רבינו	החליט	שהוא	זורק	את	הלוחות.
“מכיוון	 כתוב:	 אליהו	 דבי	 בתנא	
ביקש	 אותו	מעשה,	 את	 ישראל	 שעשו	
הקדוש	ברוך	הוא	לחטוף	הלוחות	מידו	
של	משה”	-	תנא	דבי	אליהו	כותב	דבר	
גדול	יותר	מהמדרש,	שלא	רק	הזקנים	
רדפו	אחרי	משה,	אלא	הקב”ה	בכבודו	
הלוחות.	 את	 לחטוף	 רצה	 ובעצמו	
וחטפן	מהקב”ה,	 ידו	של	משה	 “וגברה	
ד	 ַהיָּ ‘ְלֹכל	 משבחו:	 שהכתוב	 וזה	
‘אני	 למשה:	 אומר	 הקב”ה	 	- ַהֲחָזָקה’’	

משבח	אותך	שניצחת	אותי’.

משה מבין שאם עם ישראל נפגע 
זה לא רצון ה’

אנחנו	צריכים	להבין	מה	היה	המהלך	
של	משה	רבינו,	הרי	כמו	שכולם	יודעים	
עושה	תמיד	מה	שהקב”ה	 רבינו	 משה	
אומר	לו,	ופה	במעשה	שבירת	הלוחות	
ומשה	 אחריו	 רודפים	 והזקנים	 הקב”ה	
ושובר	 להם	 שומע	 לא	 שהוא	 מחליט	

את	הלוחות.
בתורה	כתוב	שהקב”ה	לאחר	מעשה	
ישראל	 עם	 את	 לכלות	 מבקש	 העגל	
גדול,	 לגוי	 רבינו	 משה	 את	 ולעשות	
חדש	 יהודי	 עם	 ייצא	 ממשה	 כלומר	
צרות,	 שום	 בלי	 בנחת,	 תורה	 שילמד	
את	 יפתח	 שרק	 מי	 וכל	 ודחקות,	 עוני	
אבל	 ועשיר,	 גאון	 יהיה	 ללמוד	 הספר	
כל	זה	בתנאי	שמשה	רבינו	ייתן	לה’	את	
האפשרות	לכלות	את	עם	ישראל,	כמו	
ְוֶאְמֶחה	 ִמיֵדם	 ְוַאְשׁ י	 נִּ ִממֶּ “ֶהֶרף	 שכתוב:	
ָמִים	ְוֶאֱעֶשׂה	אֹוְתָך	 ׁ ַחת	ַהשָּ ָמם	ִמתַּ ֶאת	ְשׁ

ּנּו”	)דברים,	ט’(.	 ְלגֹוי	ָעצּום	ָוָרב	ִממֶּ
שומע	 ‘אני	 להקב”ה:	 אומר	 משה	
ישראל,	 בעם	 פוגע	 לא	 זה	 עוד	 כל	 לך	
אני	 אז	 ישראל	 פוגע	בעם	 זה	 אבל	אם	
ידע	 משה	 לקב”ה’,	 אפילו	 שומע	 לא	
לו	 ישמעו	 שלא	 הוא	 ה’	 רצון	 שבאמת	

במצב	שזה	פוגע	בעם	ישראל.
כל	 את	 מתמצת	 טוב	 שם	 הבעל	
סוגיית	שבירת	הלוחות	בשאלה	אחת:	

מי	בא	לשרת	את	מי,	האם	עם	ישראל	
את	התורה	או	התורה	משרתת	את	עם	

ישראל?
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באה	 התורה	 שבוודאי	 עונה	 והרב	
לשרת	את	עם	ישראל.

אליהו הנביא מוכיח שישראל 
חשובים יותר מהתורה

בתנא	דבי	אליהו	מובא	כך:
ממקום	 עובר	 הייתי	 אחד	 “פעם	
ואמר	 אחד	 אדם	 ומצאני	 למקום	
דבר	 לפניך	 לומר	 רוצה	 אני	 ‘רבי,	 לי:	

ומתיירא	ממך	שמא	תקפיד	עלי’.	
שואלני	 אתה	 אם	 ‘בני,	 לו:	 אמרתי	

בדברי	תורה	למה	שאקפיד	עליך’,	
ואמר	לי:	‘רבי,	שני	דברים	יש	בעולם	
ואני	אוהבם	בלבבי	אהבה	גמורה,	תורה	
וישראל,	אבל	אינני	יודע	מי	קודם	למי".
יותר	 מי	 בעצם	 שואל	 הזה	 האדם	 	

חשוב,	התורה	או	ישראל.
“אמרתי	לו:	‘בני,	דרכם	של	בני	ישראל	
להגיד	שהתורה	קדמה”	-	אנשים	נוטים	

לחשוב	שהתורה	יותר	חשובה.	
ְרּכֹו’	 דַּ ית	 ֵראִשׁ ָקָנִני	 ‘ה’	 “שנאמר:	
ישראל	 אומר	 אני	 אבל	 ח’(,	 )משלי,	
לה'	 ִיְשָׂרֵאל	 ‘ֹקֶדׁש	 שנאמר:	 קדמו,	

בּוָאֹתה’	)ירמיהו,	ב’(”. ית	תְּ ֵראִשׁ
איש:	 לאותו	 אומר	 הנביא	 אליהו	
חשובים	 יותר	 ישראל	 שעם	 לך	 ‘תדע	

מהתורה’.

ה’ שיבח את משה על שבירת 
הלוחות שהצילה את עם ישראל

הבעל	שם	טוב	מסביר	שהיה	לאליהו	
הנביא	לחתור	מה	המטרה,	האם	עיקר	

הכוונה	היא	קיום	התורה	והמצוות	וכדי	
ה’	 אז	 התורה	 את	 שיקיים	 מי	 שיהיה	

ברא	את	עם	ישראל.
כלומר	ה’	ברא	את	התורה	אבל	צריך	
מי	שיקיים	וישמור	אותה,	אז	הוא	ברא	

את	עם	ישראל.
משרתים	 ישראל	 שעם	 אומרת	 זאת	

את	התורה	שהיא	המטרה	הנכספת?
או		שעיקר	הכוונה	זה	עם	ישראל	ורק	
כדי	שהם	יצליחו	להגיע	לשלימותם	וגם	
ייהנו	מהעולם	הזה	אז	הם	צריכים	את	
באה	 התורה	 כלומר	 והמצוות,	 התורה	

לשרת	את	בני	ישראל?
קדמו	 ישראל	 אליהו:	 לו	 “אמר	
בשביל	 העולם	 של	 המטרה	 שתכלית	

ישראל”!
משה	מבין	שאם	עם	ישראל	אמורים	
להיות	מושמדים	בגלל	התורה,	אז	הוא	
מטרת	 כל	 כי	 התורה,	 את	 לזרוק	 צריך	
ישראל	 בריאת	העולם	הוא	בשביל	עם	

ולא	בשביל	התורה.
‘יישר	כוח	ששיברת	 וה’	אמר	למשה:	
את	הלוחות’,	ה’	שמח	במעשה	שמשה	
כדבר	 הזאת	 בפעולה	 ובחר	 עשה,	
חייו,	 בימי	 משה	 שעשה	 ביותר	 הגדול	
משה	 של	 האחרון	 בתואר	 התורה	 ולכן	
ד	ַהֲחָזָקה”,	שהצליח	לנצח	 בחרה	ב-”ַהיָּ

את	הקב”ה.
ולמרות	שבגלל	המעשה	הזה	צריכים	
הסבל	 השעבוד,	 מתוך	 תורה	 ללמוד	
מיני	 כל	 ישראל	 לעם	 ושיהיו	 והעניות	
זורק	 היה	 לא	 וצרות,	אם	משה	 שואות	
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אמור	 היה	 ישראל	 עם	 הלוחות	 את	
להיות	מושמד	ח"ו,	ומשה	רבינו	בעצם	

המעשה	הזה	שמר	עליהם.

נמצא שחודש תמוז הוא חשוב 
יותר מחודש סיוון לגבי קבלת 

התורה

התיבות	 שראשי	 אומר	 הקדוש	 רבינו	
של	חודש	ָתֹמז	זה:

שנזכור	 כלומר	 משה,	 תורת	 "זכרו	
תמיד	שמשה	שבר	את	הלוחות	בחודש	

ָתֹמז.
זמן	 של:	 תיבות	 ראשי	 גם	 זה	 ו-ָתֹמז	
יותר	 חשוב	 שתמוז	 תורתינו,	 מתן	
ההכרה	 את	 בו	 קיבלנו	 כי	 סיון	 מחודש	
שעם	ישראל	חשוב	יותר	מהתורה,	שכל	
מה	שהאדם	לומד	תורה	ומקיים	מצוות	
את	 להגדיל	 שיוכל	 כדי	 זה	 ומתפלל,	
עליהם	 ולסנגר	 ישראל	 עם	 על	 אהבתו	
התורה,	 של	 המטרה	 כל	 וזה	 יותר,	
לברוח	 יצליחו	 ישראל	 עם	 זה	 ובזכות	

מהדינים	והמקטרגים.

כל התורה ניתנה כדי שנוותר 
לזולת ונגדיל אהבת ישראל

הבעל	שם	טוב	הקדוש	כותב:	
בשביל	 התורה	 ותכלית	 “שלמות	
שעל	 התורה	 של	 כבודה	 וזה	 ישראל,	
ידה	ניצלו	ישראל,	אף	שצריכים	לשבור	
עם	 את	 להציל	 בשביל	 	- הלוחות”	 את	
כי	 הלוחות	 את	 נשבור	 אפילו	 ישראל	
פיקוח	נפש	דוחה	את	כל	התורה	כולה,	

וכל	המטרה	היא	להגדיל	אהבת	ישראל	
שלא	 יהודי	 עוד	 לשכנע	 ולהצליח	
או	 קשה,	 שאשתו	 למרות	 להתגרש	
שלו,	 לשותף	 לוותר	 יהודי	 לעוד	 לגרום	

וכמובן	לדון	את	האחרים	לכף	זכות.

כל התורה שאדם לומד שמהלך 
חייו היא כדי שיוכל לסנגר ולמצוא 

כף זכות על מי שהזיק לו

רבי	נחמן	הקדוש	כותב:
“כי	צריך	להיזהר	מאוד	לדון	כל	אדם	
והחולקים	 המבזים	 אפילו	 זכות,	 לכף	
לקדוש	 כתר	 נעשה	 זה	 ידי	 ועל	 עליו,	

ברוך	הוא”.
לקב”ה,	 כתר	 הוא	 מישראל	 אחד	 כל	
ואפילו	זה	שמזיק,	חולק,	מבזה	ומשמיץ	
אותך,	גם	הוא	אבן	בכתר,	וכל	המטרה	
שהאדם	לומד	תורה	היא	כדי	שיהיו	לו	
אותו	 על	 לסנגר	 והיכולת	 הכוחות	 את	

יהודי.
משכנע	 שגיסו	 לי	 סיפר	 אחד	 אדם	
את	אשתו	להתגרש	ממנו	ולא	להסכים	

לשלום	בית.
אותו	אדם	צריך	לדעת	שאם	אי	פעם	
הוא	למד	תורה,	זה	רק	כדי	שיוכל	עכשיו	
משמיץ	 שמבזה,	 גיס	 אותו	 על	 לסנגר	

ומזיק	לו.
“ונמצא	שעל	ידי	שדנים	את	הכל	לכף	
זכות,	כי	מוצאים	זכות	גם	בזה	שמבזה	
אותו”	-	אם	מישהו	“חתך”	אותך	בכביש	
מה	 כל	 אז	 תאונה,	 עשית	 וכמעט	
שעכשיו	 כדי	 זה	 בחיים	 תורה	 שלמדת	
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כאשר	אתה	כועס	עליו,	תדון	אותו	לכף	
זכות,	אולי	תגיד:	‘בטח	יש	לו	ילד	חולה	
בבית	חולים	ולכן	הוא	ממהר’,	או	אולי		

זה	בגלל	שיש	לו	קושי	אחר...
עליו,	 למצוא	 שיכול	 זכות	 צד	 “כל	 	

ימצא”.

הסגולה הגדולה ביותר היא 
להכניס אהבה בלב לכל מי שפגע 

בך

בעל	“מאור	ושמש”	כותב:
“ועיקר	הכל	התחברות	ישראל,	שיהיה	
והדבר	 בניהם,	 ורעות	 ואחווה	 אהבה	

הזה	פועל	ישועות	גדולות	ונוראות”.
סגולות	 מיני	 כל	 מחפשים	 אנשים	
בדוקה:	 סגולה	 ישנה	 אבל	 וישועות,	
אחד	 לכל	 שלך	 בלב	 אהבה	 להכניס	
וחולק	 אותך	 שמבזה	 לאדם	 ואפילו	

עליך.	
מופתים	 יראה	 האדם	 זה	 ובעבור	
וניסים	שלא	האמין,	הכל	בזכות	שמישהו	
גרם	לך	איזה	רעה,	ואתה	מכניס	לליבך	
אהבה	עליו	ודן	אותו	לכף	זכות,	ואפילו	
עשרה	 שמונה	 בתפילת	 עליו	 מתפלל	

שה’	ייתן	לו	אהבה	כלפיך.
היו	 	- המקטרגים”	 כל	 את	 “ומסלק	
בת	 ובתה	 אימא	 קהל	 בקבלת	 אצלי	
עורכת	 הייתה	 הזאת	 הבת	 השלושים,	
דין	מצליחה	ומשכילה	ויום	אחד	קיבלה	
שבתה	 מספרת	 והאימא	 נפש,	 מחלת	
חיים,	 שמחת	 מלאת	 תמיד	 הייתה	
בני	 אפתית.	 להיות	 נהפכה	 ופתאום	
ניסו	 לרבנים,	 ללכת	 ניסו	 המשפחה	

עוזר,	 לא	 כלום	 אבל	 מזוזות,	 להחליף	
והאימא	שואלת	מה	היא	יכולה	לעשות	
עוד	בכדי	שהילדה	שלה	תצא	מהמצב	

הזה?
אמרתי	לה	שתכניס	אהבה	בלב	לכל	
מי	שציער	אותה	בחיים,	ודבר	זה	מסלק	

את	כל	הצרות	והמשטינים.	

רבי אלימלך מגלה איך הצליח 
לעשות מופתים אדירים כאלו

ורבי	 מורי	 אדוני,	 מפי	 “ושמעתי	
אחיו	 אותו	 ששאל	 מליז’נסק,	 אלימלך	
ניסים	 פועל	 הוא	 כיצד	 זושא,	 רבי	

ונפלאות	נוראים	כאלה”.
הגלוי,	 מופת	 בעל	 היה	 אלימלך	 רבי	
אליו	 הגיע	 אחד	 שיום	 שמסופר	 כמו	
אדם	אחד	עם	בתו,	וסיפר	לו	שאף	אחד	
לא	רוצה	להתחתן	איתה	כי	היא	נמוכה	

מדי.
אבא,	 אותו	 את	 שאל	 אלימלך	 רבי	
שלך	 שהבת	 רוצה	 אתה	 גובה	 באיזה	
ראשה,		 מעל	 בידו	 סימן	 והוא	 תהיה?	
את	 ראו	 וכולם	 גבהה	 היא	 רגע	 ובאותו	

זה.
שלו	 אימא	 אחת	 פעם	 נוסף,	 סיפור	
תינוק,	 היה	 הוא	 שכאשר	 לו	 סיפרה	
הוא	נתן	לה	מכות	בזמן	שהיא	האכילה	
ושרף	את	 ליד	אמו	הוא	הלך	 אותו,	אז	
ואמר	שיד	כזו	שהכתה	את	 ידו	בתנור,	
אימא	שלו	לא	תישאר	בעולם,	ואחר	כך	
צמחה	לו	יד	חדשה	כמו	שלאדם	צומח	

ציפורניים	חדשות...
והשיב	 כן,	 לעשות	 אני	 גם	 “שאוכל	
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ידי	 שעל	 אלימלך	 רבי	 מורי,	 אדוני,	 לי	
התחברות,	אהבה,	חיבה	ורעות	לכולם”.		
זה	 בזכות	 שהכל	 אומר	 אלימלך	 רבי	
שיש	לו	אהבה	בלב	לכולם,	וזה	הקמיע	

שלו	לניסים	ולמופתים.
כל	 ונעשים	 נפעלים	 כן	 ידי	 “ועל	
והמעשים	 הפעולות	 וכל	 הניסים	
לדבריו,	 זושא	 רבי	 והודה	 הנוראים,	
רבי	 	- הכל”	 עיקר	 זה	 בוודאי	 לו	 ואמר	
וכנראה	 צודק,	 ‘אתה	 לו:	 אמר	 זושא	
שאני	לא	מצליח	כי	יש	לי	כל	מיני	פינות	

אלימלך	 שרבי	 מה	 אנשים’,	 על	 בלב	

מצליח	לנקות.

אז	אנחנו	לא	מחפשים	לעשות	ניסים	

מיני	 מכל	 להיפטר	 רק	 אלא	 ומופתים,	

שבאים	 ודינים	 מקטרגים	 ייסורים,	

עלינו,	וכיצד	נזכה	להינצל	מכל	הצרות	

וכף	 רעות	 אהבה,	 ידי	 על	 והייסורים?	

זכות	לכל	אדם	מישראל,	בכל	זמן	ובכל	

מקרה	נזכה	שהכל	יפתר.	ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

גם כאשר נראה לאדם שהניסיון קשה, זה בעצם לטובתו

את	הסיפור	הבא	סיפר	אחד	שתלמידיו	של	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:

מספר	ימים	לפני	ל”ג	בעומר	האחרון	התארגנו	כמה	עשרות	אנשים	מאזור	הדרום	והשכרנו	אוטובוס	

שייקח	אותנו	לקבר	של	התנא	הקדוש	רבי	שמעון	בר	יוחאי	בליל	ל”ג	בעומר.

והנה	באותו	לילה	האוטובוס	הגיע	בסביבות	השעה	תשע,	אסף	אותנו	והתחלנו	את	הנסיעה	למירון.	

לקראת	אמצע	הנסיעה	הנהג	שהיה	די	חדש	בחברת	האוטובוסים	טעה	בדרך	ולא	הצליח	למצוא	את	

ואני	בעקבות	שיעוריו	 ואפילו	קיללו	אותו,	 הנתיב	שמוביל	למירון.	כל	הנוסעים	ממש	התעצבנו	עליו	

של	הרב	ניסיתי	לשכנע	את	עצמי	שה’	עושה	רק	לטובתנו,	ולא	הצטרפתי	אליהם	לתלונות	ולצעקות.

בסופו	של	דבר	הנהג	הצליח	למצוא	את	“דרך	המלך”	והגענו	אל	הציון	כבר	לאחר	ההדלקות.

שלנו	 והמזל	 צדיקים	 יהודים	 עשרות	 חייהם	 את	 קיפחו	 בעומר	 ל”ג	 באותו	 יודעים	 שכלום	 כמו	

שהאוטובוס	איבד	את	הדרך	והתעכבנו.

צריכים	להאמין	שכל	הזמן	ה’	דואג	לנו	ויודע	בדיוק	מה	טוב	בשבילנו!!!		
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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 דוד קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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