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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  קנ״ט - פרשת שמיני

שיחות מוסר ע“פ חסידות

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
ניסים בן רחל

רונית בת ברכה
שולמית בת סמרה

אילן בן לידיה
שרה בת לולו
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

שמחה בת חילווה ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל

רפאל בן מסעודה ז“ל
ירמיהו בן אסתר ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל
יפה חיה בת חנה ז“ל

פלא עצום! מדוע 80% מעם ישראל
לא רצה לצאת מארץ מצרים

 



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	
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	
054-6660542 מעלה אדומים	גיא	
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז 
קריתארבע דוד	אדרעי		                   052-5426741 
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
אליכין	אלי	בצלאל                          052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		                            054-7858861
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		                 050-4144121
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	
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
1-818-9345753 לוס אנג'לס	הוד	
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



 

אמונה	וביטחון:	

פלא	עצום!	

מדוע	שמונים	אחוז	מעם	ישראל	לא	רצה	
לצאת	מארץ	מצרים:

רבינו	“החתם	סופר”	אומר:
יהדותנו	 עיקר	 יודעים	 שכולנו	 כמו	
האמונה	 כמות	 אמונתנו.	 בבירור	 היא	
של	כל	יהודי	ויהודי	נמדדת	בזה	שהוא	
בכל	 עליו	 ה’	 הנהגת	 על	 מתרעם	 לא	
מה	שה’	עושה	לו,	שלא	יהיה	ליבו	של	

האדם	חלוק	על	המקום.	

כלומר	האדם	מבין	ולא	מתעצב	כאשר	
המשודכת	שלו	לא	רוצה	אותו	פתאום,	
להתחתן	 רוצה	 מאוד	 שהוא	 ולמרות	
איתה,	הוא	מבין	שהיא	לא	רוצה	עכשיו	

כי	ככה	ה’	רוצה	וזה	לטובתו.	
הגיע	לקבלת	קהל	יהודי	צדיק	וסיפר	

סיפור	חיים	מדהים:	

בס”ד

גיליון קנ"ט - פרשת שמיני

תוכן העניינים:

ד יש אנשים שהם “בני גרשון” שה’ “מגרש” אותם כשהם מחליטים להתחזק בעבודת ה’ 

ה מה מייצג כל שם משפחה בתוך שבט לוי      

ו מדוע שמונים אחוז מעם ישראל לא רצה לצאת ממצרים    

ז אם האנשים שגורשו מעבודת ה’ ישמחו במצבם הם בדרגה מעל כולם   

ח מיהו האדם שמחזיק את התורה כולה      

ח ה’ מביא על האדם בעיות כדי שיהיה לו תירוץ לתת לו עולם הבא טוב יותר  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של תפילה לזכות לישועה        

ג



 

ד

האדם	הזה	התגרש	מאשתו,	ובמשך	
שלוש	שנים	בכל	בוקר	הוא	קם	בארבע	
התהילים	 כל	 את	 וגומר	 בוקר	 לפנות	
כוח	 לו	 ייתן	 שה’	 אחת:	 מטרה	 בשביל	

להמשיך	ולשמור	על	ברית	קודש.	
אישה	 הכיר	 הוא	 שנים	 שלוש	 לאחר	
שגם	היא	גרושה	עם	ילדים,	והוא	הרגיש	
שיש	לה	ממש	לב	זהב	והכל	ממש	נראה	
והוא	 בשבילו,	 מתאימה	 והיא	 ורוד,	
מאושר	ונמצא	רק	במצב	של	הודיה	לה’	
יתברך.	והנה	לאחר	שהוא	החליט	שהוא	
רוצה	להנשא	לה,	הגיעה	אליו	שמועה	

שהיא	כבר	לא	מעוניינת...
ה’	 ‘למה	 באכזבה:	 אותי	 שואל	 והוא	
הייתי	 שלא	 עדיף	 היה	 ככה,	 בי	 מהתל	
מכיר	אותה	בכלל	וזהו’,	הוא	כבר	חשב	
האור	 לו	 ושנפתח	 הגיעה	 שהישועה	
קיבל	 הוא	 ואז	 לישועה,	 וזכה	 בחיים	

כזאת	אכזבה	קשה.	
אמרתי	לו:	'תדע	לך,	ה’	הציל	אותך,	
להתגרש	 שתצטרך	 גזירה	 עליך	 היתה	
שלך	 בתוכנית	 כתוב	 היה	 כך	 פעמיים,	
בשמים	עוד	לפני	שירדת	לעולם,	וכשה’	
התהילים	 עם	 שלך	 המאמץ	 את	 ראה	
את	 לך	 המיר	 הוא	 הברית,	 ושמירת	
וזה	 הנישואין,	 לפני	 בפרידה	 הגירושין	
הרבה	יותר	קל.	בלי	גט,	בית	דין	וחלוקת	

רכוש’.	
האדם	הזה	צריך	לדעת	שהקב"ה	אב	
ולכן	אמרתי	 הרחמים,	הוא	רחמן	אתו,	
בעבודה	 החברים	 כל	 את	 שיאסוף	 לו	
ו”על	האש”	עם	 ויעשה	להם	שווארמה	

באמת	 ויאמין	 וישמח	 וחגיגה,	 בירות	
בליבו	שהכל	לטובתו,	ויוכיח	בזה	שהוא	
יודע	שהכל	זה	השגחה	פרטית	ומדויקת	
עבורו	מהשמים	וישמח	בכל	ליבו	ויאמין	

באמת	שה’	הציל	אותו.

יש אנשים שהם “בני גרשון” שה’ 
“מגרש” אותם כשהם מחליטים 

להתחזק בעבודת ה’

הפסוק:	 על	 שואל	 סופר”	 ה”חתם	
ֵני	ֵגְרׁשֹון”	)במדבר,	ד’(:	 “ָנֹשׂא	ֶאת	ֹראׁש	בְּ
מה	זה	בני	גרשון?	והוא	עונה	שגרשון	
האנשים	 אותם	 אלו	 גירוש,	 מלשון	 זה	
י	ֵגְרׁשּוִני	ַהּיֹום	 המגורשים,	כמו	שכתוב:	“כִּ
ַנֲחַלת	השם”,	אלו	האנשים	 ַח	בְּ פֵּ ֵמִהְסתַּ
ה’,	 את	 לעבוד	 מצליחים	 ולא	 שרוצים	
כדי	 להתחתן	 שרוצה	 הזה	 הבחור	 כמו	
מגרש	 כביכול	 וה’	 הברית	 על	 לשמור	

אותו.
הגאולה	 שאוטוטו	 מרגיש	 האדם	
מגיעה	ופתאום	ה’	מגרש	אותו	ולא	נותן	

לו	את	אותה	ישועה.
כמה	 שיש	 אומר	 סופר”	 ה”חתם	 אז	
זה	 כי	 סוגי	אנשים	שה’	“מגרש”	אותם	

הניסיון	שלהם.
בני	 את	 “נשוא	 הרב:	 הזהב	של	 לשון	
קדושה”,	 מארץ	 המגורשים	 הם	 גרשון	
רוצה	לעשות	 יש	אדם	שהחליט	שהוא	
היא	 ופתאום	 בית”	 “שלום	 אשתו	 עם	
מתהפכת	ולא	רוצה	בכלל	לשמוע,	ועוד	
נהיית	אליו	ממש	תוקפנית	עם	קללות	
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והשמצות.
ויש	אדם	שיש	לו	חובות	רבים	לאנשים	
אחרים,	והוא	מחליט	שהוא	יוצא	לעבוד	
קשה	יותר	כדי	להחזיר	את	כל	החובות	
שלו,	ופתאום	אשתו	לו	נותנת	לו	בכלל	

את	האפשרות	לצאת	לעבודה.
עם	 להשלים	 שרוצה	 אחר	 אדם	 ויש	
וכשהוא	 ממושך,	 סכסוך	 לאחר	 חברו	
מכל	 אותו	 זורק	 הזה	 החבר	 מנסה,	
רוצה	 לא	 ‘אני	 לו:	 ואומר	 המדרגות	

אפילו	לראות	אותך’.
או	אדם	ששמע	את	כל	המעלות	שיש	
למי	שקם	להתפלל	בנץ	ומחליט	שמחר	
בבוקר	הוא	מגיע	לתפילה	בנץ	ויהי	מה,	
עצמו	 את	 מוצא	 הוא	 הבוקר	 וכשמגיע	
עם	כאבי	בטן	לא	מרגיש	טוב,	ולא	יכול	

ללכת	לבית	הכנסת.
ה’	 האלה,	 המקרים	 בכל	 כביכול	

מגרש	את	האדם.	

מה מייצג כל שם משפחה בתוך 
שבט לוי

אותם	 על	 כותב	 סופר”	 ה”חתם	
האנשים	המגורשים:	

ראשם	 ותינשא	 הפסד	 להם	 “אין	
אמנם	 אבותיהם,	 בנשמת	 ויתדבקו	
טוב	 בסבל	 הגלות	 כשסובלים	 זה	 כל	
בני	 כמו	 לא	 הם	 מתמרמרים”,	 ואינם	
אלא	 דבר	 כל	 על	 שמתמרמרים	 מררי	

מקבלים	שכך	ה’	רוצה	וזהו.	
כתבה	 לא	 שהתורה	 לדעת	 צריכים	

סתם	שמות:	לוי,	גרשון,	מררי	וכו’	והרי	
סיפורים	 ספר	 איזה	 לא	 זה	 התורה	
אלא	התורה	זה	מלשון	הוראה	לדורות	
שידעו	מה	לעשות	ואיך	להתנהג,	אז	זה	
גרשון?	 או	 דוד	 להם	 קראו	 אם	 משנה	
אלא	שהשם	הזה	מייצג	את	המשפחות	
לוי,	כלומר	אלו	שמלווים	 שבתוך	שבט	
לוי	 שבט	 על	 שכתוב	 כמו	 הקב”ה,	 את	
ָעֶליָך	 וּו	 ְוִילָּ ְך	 בספר	במדבר:	“ַהְקֵרב	ִאתָּ

ְרתּוָך”. ִויָשׁ
גרשון,	 משפחת	 יש	 לוי	 שבט	 ובתוך	
שרוצים	 האנשים	 את	 מסמלים	 שהם	
אותם	 מגרש	 הוא	 אבל	 ה’	 את	 לעבוד	
הזאת.	 האפשרות	 את	 להם	 נותן	 ולא	
בארבע	 יום	 כל	 שקם	 גרוש	 אותו	 כמו	
כדי	 עצומה	 נפש	 במסירות	 בבוקר	
שיצליח	 כדי	 רק	 התהילים	 את	 לסיים	

לא	להכשל	וליפול	לשחת.	
יש	 להם	 הכל,	 באהבה	 “ומקבלים	
כתוב	 לא	 מררי	 בני	 אבל	 ראש.	 נשיאת	
איזה	 מררי”.	 בני	 את	 נשוא	 עליהם	

חידוש	יפה	של	ה”חתם	סופר”!!!	
קהת	 גרשון,	 בנים:	 שלושה	 היו	 ללוי	
ומררי.	קהת	כתוב	עליו	בפרשת	“נשא”:	
“נשוא	את	ראש	בני	קהת”	וגם	על	גרשון	
כתוב:	“נשוא	את	ראש	בני	גרשון”,	אבל	
על	מררי	לא	כתוב	נשוא	את	ראש	אלא	
הם	 כי	 למשפחותם”	 מררי	 “בני	 כתוב:	
משפטים	 אומרים	 ותמיד	 ממורמרים	
כמו:	‘ה’	לא	אוהב	אותנו’,	‘אכלנו	אותה	
ה’	 אז	 כבר’,	 למות	 ‘עדיף	 או	 בחיים’	
שהם	 בגלל	 ראש	 נשיאת	 להן	 נתן	 לא	
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להם	 עושה	 שה’	 מה	 את	 מקבלים	 לא	
שה’	 מבינים	 ולא	 ובאהבה	 בשמחה	

דואג	להם	ומתקן	את	נשמתם.	
הזה:	 לבחור	 שאמרתי	 כמו	 בדיוק	
‘מה	אתה	מעדיף	לתפוס	את	הבחורה	
הזאת	לא	נאמנת	לך	לאחר	שתתחתנו,	
מיני	 וכל	 התמודדויות	 עוד	 תעבור	 ואז	
סיפורים	וחלוקת	רכוש?	במקום	זה	בא	
שלך	 את	ההתאמצות	 וראה	 יתברך	 ה’	
ואמר:	‘בוא	נציל	אותך’	ועל	ידי	זה	שנתן	
לך	אשליה	ופוצץ	אותה	בפניך	אז	יבוא	

הצער	הזה	ויכפר	על	זה’.	
מהגלגולים	 שלו	 התיקון	 כנראה	 וזה	
וה’	 אחרות	 נשים	 זרק	 שהוא	 האחרים	
ָאָדם	 ה	ֶשׁ דָּ מִּ חייב	לסגור	מעגלים,	כי	“בַּ
סוטה(	 )מסכת	 לו	 ּה	מֹוְדִדין	 בָּ מֹוֵדד,	

ם	לֹו”	)איוב,	לד’(.	 לֶּ ו-”ֹפַעל	ָאָדם	ְיַשׁ
זמן	 בכל	 כל,	 לעין	 נראה	 זה	 “ודבר	
ובכל	מקום”,	כולם	רואים	את	זה	אחד	

לאחד.

מדוע שמונים אחוז מעם ישראל 
לא רצה לצאת ממצרים

המלבי”ם	הקדוש	כותב	משהו	שהוא	
פלא	גדול	ויסוד	עצום:

יצאו	 ישראל	 שבני	 לפני	 ממש	
ממצרים,	הרבה	מהעם	בכלל	לא	רצה	
ְבֵני	 ָעלּו	 ים	 “ַוֲחֻמִשׁ לצאת,	כמו	שכתוב:	
יג’(	 )שמות,	 ִמְצָרִים”	 ֵמֶאֶרץ	 ִיְשָׂרֵאל	
כלומר	רק	חמישית	מבני	ישראל	יצאו,	
להישאר	 העדיף	 מהעם	 אחוז	 שמונים	

בארץ	מצרים.	
היום	 נגיד	 ושלום	 שחס	 כמו	 זה	
את	 רוצה	 לא	 מהעם	 אחוז	 ששמונים	
והרי	 נכון	 לא	 שזה	 רואים	 אנחנו	 ה’,	
סקר	שעשו	לאחרונה	הראה	שלמעלה	
רק	 בכיפור	אבל	 מתשעים	אחוז	צמים	
במצרים	 אבל	 האוזן,	 את	 לסבר	 כדי	
באמת	שמונים	אחוז	מהעם	לא	רצו	את	

ה’.	
לא	 העם	 למה	 חזקה:	 ונשאל	שאלה	
רצה	את	ה’	וכי	עדיף	להישאר	במצרים	
שכתוב	 המלבי”ם	 עונה	 אז	 הטמאה?	
שלבני	ישראל	במכת	החושך	היה	אור,	
לא	 היא	 כי	 מהשמש	 הגיע	 לא	 והאור	
אלא	 החושך	 במכת	 במצרים	 האירה	
שבעת	 של	 הגנוז	 מהאור	 הגיע	 האור	
ראו	מטמוניות,	 ובאור	הזה	הם	 הימים,	
להם	 ה’	הראה	 כל	העתיד,	 את	 כלומר	
איך	יטבחו	ויהרגו	את	היהודים	בימי	בית	
ראשון	ובית	שני,	ואיך	יהיה	לעם	ישראל	
הם	 וכאשר	 ורציחות,	 רדיפות	 שואות,	
אמרו:	 אחוז	 שמונים	 זה,	 כל	 את	 ראו	
זה	 אם	 אותך,	 רוצים	 לא	 אנחנו	 ‘ה’	
אנחנו	 אז	 שלנו	 לילדים	 שתעשה	 מה	

מעדיפים	להישאר	במצרים’.
זה	כמו	שכלה	מגיעה	לחתונה	ובעלה	
איך	 בווידאו	 לך	 נראה	 ‘בואי	 לה:	 אומר	
ייראו	החיים	שלך	אתי’	ואז	הוא	מראה	
לה	 ובורח	 עליה	 צועק	 הוא	 איך	 לה	
מצב	 יש	 האם	 אותה,	 ומשפיל	 מהבית	

שמישהי	תתחתן	עם	בעל	כזה?
י	 “ָזַכְרתִּ ישראל:	 לעם	 אומר	 ה’	 ככה	
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ְך	 ֶלְכתֵּ לּוֹלָתִיְך	 ַאֲהַבת	כְּ ְנעּוַרִיְך	 ָלְך	ֶחֶסד	
ֶאֶרץ	ֹלא	ְזרּוָעה"	)ירמיהו,	 ר	בְּ ְדבָּ מִּ ַאֲחַרי	בַּ
הולך	 שאני	 מה	 כל	 את	 ראיתם	 ב'(,	
לעשות	לכם	ולבניכם	ורצתם	אחרי	אז	

אני	מתרגש	ממכם	מאוד’.	
‘מה	 לקב”ה:	 אמר	 ישראל	 עם	
אם	 ואפילו	 לטובתנו,	 זה	 לנו	 שתעשה	
תשחט	אותנו	או	תשרוף	אותנו	נמשיך	
לאהוב	אותך	ונצעק	מתוך	האש	“שמע	

ישראל”	בהתרגשות’.
וה’	כשראה	שעם	ישראל	ככה	אוהבים	
אמר	שבחיים	 הוא	 אתו,	 והולכים	 אותו	
הוא	לא	ישכח	לנו	את	זה,	כי	זה	“ַאֲהַבת	
לּוֹלָתִיְך”,	האהבה	הגדולה	ביותר	כמו	 כְּ

של	הכלה	לבעלה.	
לשון	הקודש	של	הרב:	

על	 הקב”ה	 השפיע	 החושך	 “במכת	
רוחני	 שהוא	 הגנוז	 האור	 את	 ישראל	
ושכלי,	ובבריאת	העולם	גנזו	לצדיקים,	
וגנזו	 בנרתיק	 הלבישו	 ה’	 הזה	 ובעולם	
יכולים	 חומר	 בעלי	 אין	 כי	 בשמש	
יתברך,	 ה’	 הפשיטו	 ובמצרים	 לסובלו,	
וישראל	יכלו	לסבול	האור	הזה	וראו	כל	

מה	שיש	במטמוניות”.
הגנוז”	 ה”אור	 בזכות	 ראו	 ישראל	 בני	
בתוך	 מחביאים	 שמצרים	 מה	 כל	 את	
הכספות	ובנוסף	ראו	גם	את	כל	העתיד,	
צופה	 הימים	שאדם	 אור	שבעת	 זה	 כי	

מתחילת	העולם	ועד	סופו.
לה’:	 ואמרו	 ממצרים	 שיצאו	 ואלו	
הם	 מצב’,	 בכל	 אחריך	 הולכים	 ‘אנחנו	
הגרעין	של	עם	ישראל	הנצחי,	שמאמין	

להם	 יעשה	 לא	 לעולם	 רחמן	 שאבא	
שלמה	 באמונה	 מאמינים	 רע,	 משהו	

שהקב"ה	תמיד	עושה	הכל	לטובתם.	

אם האנשים שגורשו מעבודת ה’ 
ישמחו במצבם הם בדרגה מעל 

כולם

רבי	שלמה	מרדומסק	בעל	“התפארת	
שלמה”	כותב:	

המגורשים	 הם	 גרשון	 בני	 “והנה	
מה	 בצער”,	 ימיהם	 וכל	 הזה	 בעולם	
“והם	 להם.	 מצליח	 לא	 עושים	 שהם	
לא	ישבעו	טובה”,	ה’	לא	נותן	להם	שום	

פידבק.	
את	 לנשוא	 שצריך	 אמר	 “ועליהם	
ָעׂשּו	 נֹות	 בָּ ‘ַרּבֹות	 שאמר:	 כמו	 ראשם,	
ָנה’	)משלי,	ל”א(”. לָּ 	ָעִלית	ַעל	ֻכּ ָחִיל	ְוַאתְּ
האנשים	האלו	שרוצים	את	עבודת	ה’	
ולא	“הולך”	להם,	הם	מעל	כולם	כי	הם	

סובלים	את	גזרותיו	של	ה’	בשמחה!
הם	 להם,	 עושה	 ה’	 מה	 משנה	 לא	
בעולם,		 דבר	 כל	 על	 וצוחקים	 שמחים	
ותמיד	מעריכים	ומודים	לה’	על	כל	דבר	

הכי	קטן	בעולם	שיש	להם.
לעבוד	 הזה	 בעולם	 תפקידם	 “כי	
גרשון:	 בני	 על	 שכתוב	 כמו	 ולמשא”,	
ַלֲעֹבד	 י,	 נִּ ְרֻשׁ ַהגֵּ ֹחת	 פְּ ִמְשׁ ֲעֹבַדת	 ”ֹזאת	

ׂא”	)במדבר,	ד’(.	 ּוְלַמשָּ
לבל	 הסבלנות	 מידת	 היא	 “משא	

יקשה	בעיניו	על	כך”.
או	 חולה	 הוא	 ישאל	למה	 לא	 האדם	
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למה	אין	לו	איך	לסגור	את	החודש.	אלא	
“ויקבל	הכל	באהבה	ובחיבה”,	אם	ככה	
בעולם,	 מרוצה	 הכי	 הוא	 אז	 רוצה	 ה’	
ולא	שואל	אפילו	למה,	וחוץ	מלפשפש	
עם	 ומסכים	 כלום	 עושה	 לא	 במעשיו	

רצון	ה’.	
ֵיָעֶשׂה	 ר	 ֲאֶשׁ ל	 כָּ ‘ְוֵאת	 שנאמר:	 “וזה	
פי	 על	 אף	 ד(,	 )במדבר,	 ְוָעָבדּו’	 ָלֶהם	
צריך	 האדם	 שיעשה”,	 מה	 שיעשה	
אני	תמיד	 ה’,	 לי	 ‘מה	שתעשה	 להגיד:	
ימשיך	לאהוב	אותך’,	ולעולם	ועד	ימשיך	

לשמוח,	לשיר	ולרקוד	לה’	יתברך.

מיהו האדם שמחזיק את התורה 
כולה

רבינו	הקדוש	מברסלב	שואל:	
איך	באמת	יודעים	למי	יש	עול	תורה	

עליו	והוא	עובד	את	ה’?	
ורבי	נחמן	עונה	בליקוטי	מוהר”ן:	“על	
ידי	הנגינה	אדם	ניכר	אם	קיבל	עליו	עול	

תורה.
ֶדׁש	ֲעֵלֶהם	 י	ֲעֹבַדת	ַהֹקּ כמו	שכתוב:	‘כִּ
והגמרא	 ד’(”,	 )במדבר,	 ׂאּו’	 ִישָּ ֵתף	 כָּ בַּ
זה	 ׂאּו”	 ש-”ִישָּ דורשת	 ערכין	 במסכת	
ֹתף”	 ּוְתנּו	 ִזְמָרה	 “ְשׂאּו	 שנאמר:	 זימרה	

)תהילים,	פ”א(.	
קהת	 בני	 במשא	 נקרא	 זה	 “ומקרא	
היינו	 הארון,	 את	 בכתף	 נושאים	 שהיו	

עול	תורה”.
זה	 הוא	 בחיים	 לו	 הולך	 שלא	 האדם	
שמחזיק	את	התורה,	אם	רק	הוא	מקבל	

את	הכל	בשמחה	ובשירה	לה’.

ה’ מביא על האדם בעיות כדי 
שיהיה לו תירוץ לתת לו עולם 

הבא טוב יותר

דבר	 לנו	 כותב	 מקומרנא	 האדמו”ר	
שכל	אדם	צריך	לזכור	בכל	בעיה	שצצה	

לו	בחיים:	
הברואים	 כל	 על	 המרחם	 “והקב”ה	
רואה	שאם	תבוא	נפש,	ותחזור	לקלקולה	
כמקודם,	בורא	נפש	זו	שתצטער	בעוני	
ובדוחק,	ממילא	כשיכשל	יהיה	לקב”ה	
להצדיקו	 תירוץ	 ורחמים	 חסד	 החפץ	
בבית	דין	של	מעלה	נגד	התובעים	דינו”.	
אחרית,	 ועד	 מראשית	 צופה	 הקב”ה	
והוא	יודע	שנשמה	מסוימת	תיכשל	כאן	
ה’	 מראש	 כבר	 ולכן	 שונים,	 בחטאים	
יוצר	תירוץ	ואליבי	להצדיק	את	החטא,	

לסנגר	עליו.	
ולכן	נותן	לו	קשיים,	עוני,		או	מחלה.	

איזה	רחמנות	של	הקב"ה	על	האדם!	
מעלה,		 של	 דין	 לבית	 האדם	 כשיבוא	
אחרי	מאה	ועשרים,	הקב"ה	יגיד:	‘מסכן	
תראו	איזה	חיים	היה	לו,	לא	נדון	אותו	

כמו	כל	אדם	אחר’.	
אבל	אם	אדם	אומר	למה	ככה	עלה	
ככה?	 לי	 עשה	 ה’	 למה	 שלי,	 בגורל	
רואה	 שאתה	 כמו	 לא	 שזה	 לך	 תדע	
חושב	 שה’	 תדע	 אלא	 הדברים,	 את	
המאה	 לאחר	 באחריתך,	 טובתך	 על	

ועשרים	שלך.
כמו	שדוד	המלך	כותב	בתהילים	“כי	
ה’	 כ”ט(,	 )תהילים	 אביון”	 לימין	 יעמוד	

רק	רוצה	להציל	אותך.	
במדבר”	 לכתך	 “ידע	 שאמר	 “וזה	
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לזה	 שתלך	 קודם	 יודע	 ה’	 כלומר	
וגם	 נשלח,	 אתה	 מקום	 לאיזה	 העולם	
בגלגולים	 התלכלכת	 שאתה	 מה	 יודע	
האדם	 של	 חייו	 כל	מסלול	 הקודמים”,	

שכל	 לך	 תדע	 אלא	 כפשוטו,	 לא	 זה	
מה	שקורה	לך	בחיים	זה	הכל	בשבילך	

ולטובתך.
הכל	הכל	זה	השגחה	פרטית!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחה של תפילה לזכות לישועה

סיפר	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	
‘בתקופה	האחרונה	אני	מעמיק	בהלכות	אשר	שייכות	לחלק	של	“חושן	משפט”	בשולחן	ערוך.	והנה	
הגעתי	לאחד	הסעיפים	וגליתי	שלהלכות	האלו	כמעט	ולא	קיימים	מפרשים	אחרונים	שהתעסקו	וכתבו	
על	הסעיפים	האלו	בשולחן	ערוך.	ניסיתי	לבדוק	בכל	מיני	מאגרי	מידע	וספריות	והחומר	שמצאתי	היה	

ממש	דל	ולא	השביע	את	רצוני.	
בעולם	 בעיה	 כל	 לפתור	 כדי	 כמו	התפילה	 אין	 השיעור	 שומעי	 את	 ללמד	 מנסה	 אני	 כמו	שתמיד	

והחלטתי	שאני	מתחיל	להתפלל	על	זה	ומחכה	לישועת	ה’.	
שאת	 לי	 ואמר	 ספרים	 שלושה	 שולחני	 על	 הניח	 מהמתפללים	 אחד	 ספורים	 ימים	 כמה	 לאחר	
הספרים	האלו	הביאה	איזו	שכנה	אלמנה	שעברה	לגור	בבניין	שלו,	היא	הסבירה	לו	שהבן	שלה	תלמיד	

חכם	וכתב	כמה	ספרים	בהלכה	והיא	מנסה	לעזור	לו	למכור	קצת	ספרים	בשביל	הפרנסה.	
פתחתי	את	הספרים	וממש	לא	האמנתי,	הספרים	ממש	בנושא	שלא	הצלחתי	למצוא	חומר	עליו	
והתלמיד	חכם	הזה	דווקא	התעמק	במפרשים	האחרונים,	בקיצור	בדיוק	אחד	לאחד	מה	שחיפשתי.	

מיד	רכשנו	מאותה	אלמנה	כמות	נכבדת	של	ספרים	בשביל	הישיבה.	
תראו	איזו	ישועות	מקבלים	מה’	מתפילה	על	כל	נושא	בעולם	ועוד	שאותה	ישועה	הגיעה	עד	שולחני	

בלי	כמעט	שום	מאמץ	והשתדלות!!!
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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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