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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  קס״ג - שביעי של פסח

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
שושנה בת לטיפה

רונית בת ברכה
שולמית בת סמרה

אילן בן לידיה
שרה בת לולו
ארז בן יפה

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

אורן בן שולמית
דוד דודי בן רחל חלי
שרון ביטון ומשפחתו

בן רחל ושמעון

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

לזכות בתענוגי העולם הבא 
כבר בעולם השפל הזה:

 



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	
אריאל		אביב	פינטו מפיץ חדש!      054-4461239
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



 

לזכות	בתענוגי	העולם	הבא	כבר	בעולם	
השפל	הזה:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
הכל	כך	יפה	הזאת:	

ל	 ֶשׁ ה	 ׁ ְקֻדשָּ יִכים	 ְמִשׁ מַּ ֶשׁ ֶזה	 ְיֵדי	 “ְוַעל	
ה	 ת	ְיֵמי	ַהֹחל,	ַעל	ְיֵדי	ֶזה	ִנְתַגלֶּ ֶשׁ ת	ְלֵשׁ בָּ ַשׁ
ת	ְיֵמי	 ֶשׁ ֵשׁ י	בְּ ַרְך.	כִּ ׁשּוט	ִיְתבָּ ָהַאְחדּות	ַהפָּ
ת	 בָּ ַשׁ י	 כִּ 	... ּנֹות,	 תַּ ִמְשׁ ֻעּלֹות	 פְּ ֵהם	 ַהֹחל	
ָאנּו	ַמֲאִמיִנים,	 יחּוד,	ֶשׁ מֹוָרה	ַעל	ֱאמּוַנת	ַהיִּ
ִכים	ֵמֶאָחד	 ּנֹות	ִנְמָשׁ תַּ ֻעּלֹות	ִמְשׁ ל	ַהפְּ כָּ ֶשׁ
ת	 ֶשׁ ֵשׁ בְּ ם	 לָּ ֻכּ ָרא	 בָּ ֶשׁ ַרְך,	 ִיְתבָּ ׁשּוט	 ַהפָּ
ַעל	ְיֵדי	 ת.	ִנְמָצא	ֶשׁ בָּ ַשׁ ַבת	בְּ ְיֵמי	ַהֹחל	ְוָשׁ
ַרְך.	 ִיְתבָּ ׁשּוט	 ַהפָּ ַאְחדּות	 ה	 ִנְתַגלֶּ ת	 בָּ ַשׁ

ִחיָנה	 ׁשּוט	ֹזאת	ַהבְּ ּלּות	ַאְחדּות	ַהפָּ ְוִהְתגַּ
מֹו	 כְּ ַרְך,	 ִיְתבָּ ֶאְצלֹו	 ֲאִפיּלּו	 ְמֹאד	 ְיָקָרה	
ים	 ַרבִּ כָּ ֲהָלָכה	 	– ים	 ְוַרבִּ ָיִחיד	 ִצינּו:	 מָּ ֶשׁ
ל	 כָּ ים,	ֶשׁ ֵהם	ַרבִּ י	ֵמֲחַמת	ֶשׁ )ברכות	ט(,	כִּ
ֻעּלֹות	 ִחיַנת	פְּ ה,	בְּ נָּ ָעה	ְמֻשׁ ֶאָחד	ֵיׁש	ּבֹו	דֵּ
יִמים	ַיַחד	ְלַדַעת	 ֵהם	ַמְסכִּ ּנֹות,	ּוְכֶשׁ תַּ ִמְשׁ
ּנֹות	 תַּ ִמְשׁ ֻעּלֹות	 פְּ ִחיַנת	 בְּ ִנְמָצא	 ֶאָחד,	
ה	 זֶּ ֶשׁ ׁשּוט,	 ַהפָּ ַאְחדּות	 ִחיַנת	 בְּ ַנֲעֶשׂה	
ֲהָלָכה	 ן	 כֵּ ְוַעל	 ַרְך,	 ִיְתבָּ ֵעיָניו	 בְּ ְמֹאד	 ָיָקר	
י	 ַרבִּ דְּ ַמֲעֶשׂה	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	 מֹוָתם...	 כְּ
)ב"מ	 ַעְכַנאי	 ל	 ֶשׁ ַתּנּור	 בְּ דֹול	 ַהגָּ ֱאִליֶעֶזר	

בס”ד

גיליון קס"ג - שביעי של פסח

תוכן העניינים:

ה אדם יכול וצריך לעשות השתדלות אבל אם הצליח אז חייב להאמין שה’ עושה הכל לטובתו 

ה ההבדל האדיר שבין “מזמור לדוד” ובין “לדוד מזמור”    

ו אותה השפעה של שלמות הדיבור יש לשבת ולכן יכול למשוך את השמחה לכל ימות השבוע 

ז הדרך לשמחה בעבודת ה’       

ז רבי נחמן משלב בין התורה הזאת לסוגיית “תנורו של עכנאי”    

ח רבי אליעזר ניסה להוכיח לחכמים שהלכה כמותו כי הוא השיג את ד' חלקי “שלמות הדיבור” 

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י ע"י השירה והניגון אפשר לזכות לישועות גדולות       

ג



 

ד

ָכל	 מֹותֹו	בְּ י	ֱאִליֶעֶזר	–	ֲהָלָכה	כְּ י	ַרבִּ מט(,	כִּ
ָכה	 זָּ ָמקֹום	)שם(,	ְוָהָיה	רֹוֶצה	ְלַהְראֹות,	ֶשׁ
ִרּבּוַע	 ֵלמּות	 ְשׁ ַהיְינּו	 דְּ ּבּור,	 ַהדִּ ֵלמּות	 ִלְשׁ
”ל,	 נַּ ּזֹוִכים	ָלֶזה	ַעל	ְיֵדי	ֲהָלכֹות	כַּ ּבּור,	ֶשׁ ַהדִּ
ִים	 ַהמַּ ת	 ַאמַּ יֹוִכיַח,	 ָחרּוב	 ָאַמר:	 ן	 כֵּ ְוַעל	
ת	קֹול	 ְדָרׁש	יֹוִכיחּו,	בַּ ית	ַהמִּ ְתֵלי	בֵּ יֹוִכיַח,	כָּ
ִחיַנת	 ָבִרים	ֵהם	בְּ ָעה	דְּ י	ֵאּלּו	ַאְרבָּ יֹוִכיַח.	כִּ
ֶחְלֵקי	 ָעה	 ַאְרבָּ ַהיְינּו	 דְּ ּבּור,	 ַהדִּ ִרּבּוַע	
ִגיּבֹוֵרי	 ֵהם	 יִקים	 דִּ ַהצַּ י	 כִּ "ל.	 ַהנַּ ּבּור	 ַהדִּ
דֹוׁש	 ַהקָּ ַהר	 ֹזּ בַּ ּמּוָבא	 כַּ ְדָברֹו,	 עֹוֵשׂי	 ֹכוַח	
ּוַמְנִהיִגים	 עֹוִשׂים	 ֵהם	 ֶשׁ צ(,	 דף	 לך	 )לך	
י	 ַרבִּ ָרָצה	 ן	 ְוַעל־כֵּ ְרצֹוָנם,	 כִּ ּבּור	 ַהדִּ ִעם	
ֵלמּות	ִרּבּוַע	 ׁש	לֹו	ְשׁ יֵּ ֱאִליֶעֶזר	ְלַהְראֹות,	ֶשׁ
ּבּור	 ַהדִּ ִעם	 ַלֲעׂשֹות	 ָיכֹול	 ן	 ְוַעל־כֵּ ּבּור,	 ַהדִּ
ְרצֹונֹו	ַעל	 ַבע	כִּ ּנֹות	ַהטֶּ ַהיְינּו	ְלַשׁ ְרצֹונֹו,	דְּ כִּ
ָעה	 ַאְרבָּ ּבּורֹו,	ְוֶהְרָאה	ֹזאת	בְּ ֵלמּות	דִּ ְיֵדי	ְשׁ
ּבּור: ַהדִּ ִרּבּוַע	 ִחיַנת	 בְּ ֵהם	 ֶשׁ ָבִרים,	  דְּ
ל	 ֶשׁ ּבּור	 ַהדִּ ִחיַנת	 בְּ ֶזה	 	– יֹוִכיַח	 ָחרּוב	
י	 כִּ ְצָדָקה,	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ָחרּוב	 י	 כִּ ְצָדָקה,	
ת	 ָחרּוב	נֹוְטִעים	אֹותֹו	ַרק	ְלדֹורֹות...:		ַאמַּ
ְבִחיַנת	 בִּ ׁשּוָבה,	 תְּ ִחיַנת	 בְּ ֶזה	 	– ִים	 ַהמַּ
ֵני	ה’: ְך	ֹנַכח	פְּ ִים	ִלבֵּ מַּ ְפִכי	כַּ  )איכה	ב(:	ִשׁ
יִרים,	 ִחיַנת	ֲעִשׁ ְדָרׁש	–	ֶזה	בְּ ית	ַהמִּ ְתֵלי	בֵּ כָּ
ֹאֲהֵבי	 י	 כִּ ּבֹו,	 ּפֹוִנים	 ל	 ַהֹכּ ֶשׁ ֵתל	 כְּ ֵהם	 ֶשׁ
ל	ּפֹוִנים	ֶאל	 ים	)משלי	יד(,	ְוַהֹכּ יר	ַרבִּ ָעִשׁ
ְדָרׁש,	 ַהמִּ ית	 בֵּ ְתֵלי	 כָּ ְוֶזהּו:	 יִרים.	 ָהֲעִשׁ
י	ה'	ֹלא	ַיְחְסרּו	 ְרֵשׁ ִחיַנת	)תהלים	לד(:	ֹדּ בְּ
ל	 כָּ י	ה’,	ֶשׁ יִקים	ּדֹוְרֵשׁ דִּ ַהְיינּו	ַהצַּ ָכל	טֹוב,	דְּ

ְך	ֵמֶהם.	 טּוב	ִנְמָשׁ
י	ַהּקֹול	 ִחיַנת	ַמְלכּות,	כִּ ת	קֹול	–	ֶזה	בְּ בַּ
ִחיַנת	ַמְלכּות,	 ָקֶנה,	בְּ ת	ִעְזָקִאין	דְּ ׁ יֹוֵצא	ִמשִּ
א	 יסֵּ ׁש	ַמֲעלֹות	ַלכִּ ִחיַנת	)מלכים	א	י’(:	ֵשׁ בְּ

ֶהְרָאה	 ֶשׁ ִנְמָצא	 קכ”א(.	 נשא	 זוהר	 )ע’	
ׁש	 יֵּ ָבִרים	ֵאּלּו,	ֶשׁ ָעה	דְּ ַאְרבָּ י	ֱאִליֶעֶזר	בְּ ַרבִּ
ִחיַנת	 בְּ ַהיְינּו	 דְּ ּבּור,	 ַהדִּ ִרּבּוַע	 ֵלמּות	 ְשׁ לֹו	
”ל.	ֲאָבל	ַאף	ַעל	 ּבּור	ַהנַּ ָעה	ֶחְלֵקי	ַהדִּ ַאְרבָּ
ים	 י	ָיִחיד	ְוַרבִּ יחּו	ַעל	ֶזה,	כִּ גִּ י	ֵכן	ֹלא	ִהְשׁ פִּ
ם	 ׁ ַהשֵּ ֵעיֵני	 בְּ ָיָקר	 ֶזה	 י	 כִּ ים,	 ַרבִּ כָּ ֲהָלָכה	 	–
ַאְחדּות	 ּלּות	 ִהְתגַּ ִחיַנת	 בְּ ה	 זֶּ ֶשׁ ַרְך,	 ִיְתבָּ
ּנֹות	 תַּ ִמְשׁ ֻעּלֹות	 פְּ ִחיַנת	 ִמבְּ ׁשּוט	 ַהפָּ
ְוֶזהּו	 ”ל.	 נַּ כַּ ת	 בָּ ַשׁ ִחיַנת	 בְּ ה	 זֶּ ֶשׁ ”ל,	 נַּ כַּ
ַני: בָּ חּוִני	 ִנצְּ הּוא:	 רּוְך	 בָּ דֹוׁש	 ַהקָּ ָאַמר	  ֶשׁ
ִשְׂמָחה	 בְּ ה’	 ֶאת	 ִעְבדּו	 ִחיַנת:	 בְּ ְוֶזה	
ִשְׂמָחה	 יְך	 ְלַהְמִשׁ ַהְינּו	 ק(.	 )תהלים	
ִחיַנת	 בְּ ְמַט”ט,	 ִחיַנת	 בְּ ֶעֶבד,	 ִלְבִחיַנת	
ה’	 י	 כִּ עּו	 דְּ ְוֶזהּו:	 ”ל.	 נַּ כַּ ַהֹחל	 ְיֵמי	 ת	 ֶשׁ ֵשׁ
ׁשּוט,	 ַהפָּ ַאְחדּות	 ִחיַנת	 בְּ ֱאֹלִקים,	 הּוא	
ה	ַעל	 ה	ִנְתַגלֶּ זֶּ ּנּוִיים	ֵהם	ֶאָחד,	ֶשׁ ׁ ל	ַהשִּ כָּ ֶשׁ
ת	 ֶשׁ ְלֵשׁ ת	 בָּ ַשׁ ל	 ֶשׁ ְׂמָחה	 ַהשִּ ְך	 ְמָשׁ נִּ ֶשׁ ְיֵדי	

”ל”. נַּ ִחיַנת	ֶעֶבד	כַּ ֵהם	בְּ ְיֵמי	ַהֹחל,	ֶשׁ

הקדוש	 רבינו	 אותנו	 שלימד	 אחרי	
את	 ולטעום	 להרגיש	 רוצה	 שכשאדם	
הזה,	 בעולם	 כבר	 הבא	 עולם	 תענוגי	
הדרך	היא	כל	הזמן	לעבוד	על	ההודאה	

והתודה	לקב”ה	בכל	זמן	ובכל	עת.	
המאורעות,	 שכל	 שמאמין	 אדם	
לטובתו	 הם	 והמפריעים	 המציקים	
זה	 לו	 וזה	שהציקו	 עליו,	 ה’	 וברחמנות	
לה’	 מודה	 ולכן	 בעולם	 ונכון	 צודק	 הכי	
זוכה	לראות	 הוא	 אז	 זה	בלב	שלם	 על	

בטוב	ה’.	
אדם	שאומר	לאשתו	שהוא	לא	רוצה	
מסוימת	 בעבודה	 לעבוד	 תלך	 שהיא	
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וליצנות,	 ראש	 קלות	 שם	 שיש	 בגלל	
והיא	לא	רוצה	לשמוע	ולא	מוכנה	לוותר	
נכנס	 לא	 והוא	 הזאת,	 העבודה	 על	
למשברים,	עצבות	או	ייאוש	ומודה	לה’	
שאולי	 מזה,	 טוב	 הכי	 לו	 שיצא	 ומבין	
יותר	 יבוא	 הוא	 הזה	 המקרה	 בזכות	
יזכה	לתענוגות	 הוא	 אז	 כנוע	לתפילה,	
העולם	הבא	בעולם	הזה	כי	הוא	מרגיש	

כל	הזמן	שה’	משפיע	עליו	רק	טובות.

אדם יכול וצריך לעשות השתדלות 
אבל אם הצליח אז חייב להאמין 

שה’ עושה הכל לטובתו

צריך	 הזמן	 כל	 שהאדם	 להבין	 צריך	
ה’	באמת	 כי	 והודאה	 תודה	 על	 לעבוד	
לא	 פעם	 ואף	 טוב	 רק	 לאדם	 עושה	

עושה	לו	רע.
יודע	 לא	 גם	 אדם	 שאף	 לדעת	 צריך	
חשבו	 אנשים	 וכמה	 בשבילו,	 טוב	 מה	
שהם	יודעים	מה	טוב	בשבילם	וזה	יצא	
בסוף	הנזק	הכי	גדול	בשבילם	בחיים.	

את	 יקבל	 הוא	 שאם	 חושב	 אחד	
לו	 יביא	 זה	 אז	 בעבודה,	 הזה	 הקידום	
יודע	 לא	 והוא	 וסיפוק	 ממון	 שמחה,	
וכבר	 לו	לחץ	 יביא	 רק	 שהתפקיד	הזה	
התקף	 לקבל	 יכול	 הוא	 חמישים	 בגיל	
לב	מרוב	לחץ	ועומס,	ולכן	אם	הוא	לא	
“לזרום”	 מקבל	את	המשרה	הוא	צריך	
עם	ה’,	ורק	להודות	לה’	שהוא	לא	עבר	
במאת	 הקב”ה	 על	 ויסמוך	 המכרז	 את	

האחוזים	שעושה	לו	רק	טוב.	
לרצות	 יכול	 שאדם	 כך,	 הוא	 היסוד	

ההשתדלות	 ובדרך	 בעולם	 דברים	
הנורמלית	יכול	לנסות	להשיג	עבודה	או	
אותם	 מקבל	 לא	 הוא	 אם	 אבל	 אישה,	
אז	הוא	חייב	להאמין	שהם	היו	גורמים	

לו	צער,	סבל	ועצבות.

ההבדל האדיר שבין “מזמור לדוד” 
ובין “לדוד מזמור”

רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב	כותב:	
מי	 היינו	 לדוד,	 מזמור	 “למנצח	
להתרעם	 שלא	 הרע	 יצר	 את	 שמנצח	
רוצה	 כל	מה	שיצר	הרע	 מידותיו”,	 על	
זה	לגרום	לאדם	להתרעם,	לריב,	לעזוב	
ולמרוד.	ומי	שמתגבר	עליו	ומבין	שאם	
בשבילו	 טוב	 הכי	 זה	 אז	 כך	 חושב	 ה’	
ולא	חולק	על	הקב”ה	אלא	מקבל	הכל	

בשמחה	ובנחמדות.
ָעִביד	 דְּ ל	 ‘כָּ רבותינו:	 שאמרו	 “כמו	
ַרְחָמָנא	-	ְלַטב	ָעִביד’,	על	זה	שזכה	דוד	
לנצח	את	יצר	הרע	וקיבל	הכל	באהבה	
זכה	למזמור	לדוד	שהשכינה	באה	לדוד	
דוד	 יצטרך	 ולא	 גרונו,	 מתוך	 ומזמרת	

להכין	עצמו	להשראת	שכינה”.
שכתוב	 פעם	 שכל	 בגמרא	 כתוב	
שהשכינה	 מסמל	 זה	 לדוד”	 “מזמור	
מזמור”	 “לדוד	 וכשכתוב	 לדוד,	 באה	
הוא	היה	צריך	להכין	את	עצמו	בצומות	

ותעניות	כדי	שתשרה	עליו	השכינה.	
מקרה	 משום	 מתעצב	 שלא	 אדם	
הכי	 זה	 לו	 שקרה	 שמה	 ומבין	 בעולם	
יותר	 לו	 דואג	 שה’	 ומבין	 וצודק,	 טוב	
ממה	שהוא	דואג	לעצמו,	אז	הוא	בעצם	



 

ו

ולא	צריך	להכין	 מנצח	את	היצר	הרע,	
את	עצמו	לשכינה	אלא	היא	באה	אליו	
לבד!	ולכן	שווה	לאדם	כל	החיים	לעבוד	

על	התודה	והודאה.
לו	 מודיע	 שלו	 שהבן	 אדם	 יש	 ואם	
לא	 שהוא	 שלו,	 החתונה	 לפני	 שבוע	
הכל,	 מבטל	 והוא	 בחתונה	 מעוניין	
וחילק	 אולם	 סגר	 כבר	 הזה	 והאבא	
והבן	לא	מוכן	 הזמנות	לכל	המשפחה,	
לנסוע	 ומעדיף	 אופן	 בשום	 לשמוע	
האבא	 אז	 החתונה,	 במקום	 להודו	
ולהגיד	לה’	תודה	על	זה	 צריך	לשמוח	
המשפחה,	 בתוך	 רק	 היא	 שהבושה	
צריך	 היה	 שלו	 העוונות	 רמת	 לפי	 כי	
להיות	עליו	כתבה	בעיתון,	ואז	הוא	היה	

מתבייש	בפני	כל	העולם.

אותה השפעה של שלמות הדיבור 
יש לשבת ולכן יכול למשוך את 

השמחה לכל ימות השבוע

שכאשר	 אומר	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
האדם	עובד	על	תודה	והודאה	אז	הוא	
הבא	 העולם	 תענוגי	 את	 מרגיש	 כבר	

בעולם	הזה.
ניכר	בזה	שיש	לו	כל	הזמן	חיוך,	 וזה	

שמחה,	סיפוק,	שלווה	ונחת.
לשלמות	 זוכה	 הוא	 זה	 מכל	 וחוץ	
הדיבור	שיאיר	אור	האמת	בתוך	הדיבור,	
וכשאדם	שלם	בדיבורו	אז	ה’	שומע	את	

התפילות,	הבקשות	והרצונות	שלו.	
בלשון	רבינו	זה	נקרא	“לשון	הקודש”	
כמו	 קדושה	 וגם	 ברכה	 גם	 בה	 שיש	

ו’(	 )במדבר,	 ְתָבְרכּו”	 ה	 “ֹכּ שכתוב:	
בלשון	 תמיד	 הברכה	 את	 שמברכים	

הקודש.	
כי	 שבת,	 היא	 שלה	 והמקבילה	
ולא	 עצמאית	 היא	 בשבת	 השמחה	
שבחגים	 כמו	 אותה,	 לחפש	 צריך	
ָך”	,	השמחה	בשבת	 ַחגֶּ 	בְּ כתוב:		ְוָשַׂמְחתָּ
רבותינו	 שאמרו	 כמו	 נמצאת	 פשוט	
י’(	 )במדבר,	 ִשְׂמַחְתֶכם”	 “ּוְביֹום	 שכתוב	

הכוונה	היא	לשבתות.	
בלשון	 וגם	 בשבת	 שגם	 לנו	 יוצא	 וכן	
הקודש	יש	ברכה	וקדושה,	ואדם	שעובד	
ומרחיק	כל	עצבות	 תמיד	על	השמחה	
אז	הוא	זוכה	למשוך	את	שמחת	השבת	

לשאר	ימי	החול.	
קוללו	 החול	 שימי	 לדעת	 צריכים	
שכתוב:	 כמו	 הקב”ה,	 אצל	 בעצבות	
י”ג(	 )בראשית,	 ה”	 אֲכֶלנָּ ֹתּ בֹון	 ִעצָּ “בְּ
עצבות	 אותה	 על	 להתגבר	 ותפקידנו	

ולהכניס	שמחה	ללב	שזו	השלמות.
ולכן	אם	אדם	עובד	תמיד	על	התודה	
את	 מושך	 הוא	 אז	 לה’,	 וההודאה	
השמחה	של	שבת	לימות	החול	ואז	הוא	
כמו	 הלב	 בשמחת	 השבוע	 כל	 מרגיש	
בשבת,	כאילו	כל	מלאכתו	עשויה	והכל	

גמור	וטוב.
לקדש	 אותי	 הזמינו	 אחת	 פעם	
בתחנונים	 ממני	 וביקשו	 בחתונה,	
דקה	 לא	 אפילו	 באיחור,	 להגיע	 שלא	
עשיתי	 ובאמת	 שמונה,	 השעה	 אחרי	
השתדלות	ואפילו	“חתכתי”	איזה	שיעור	
כדי	להגיע	בזמן,		ובאמת	הגעתי	בזמן,	
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אבל	לבסוף	עד	השעה	תשע	ורבע	לא	
הגיעו	החתן	והכלה...

אם	הייתי	אומר:	“תראה	מה	זה,	איך	
שיעור	 של	 ועוד	 הזמן	 את	 לי	 ביטלו	
הוא	 כי	 ה’,	 על	 חולק	 הייתי	 אז	 תורה",	
שלי		 הנשמה	 בשביל	 טוב	 שהכי	 מבין	
כעת	זה	לשבת	ולשמוע	מוסיקה	במשך	

שעה	ורבע.
להודות	 הזמן	 כל	 צריכים	 אנו	 ולכן	 	
כי	 איתנו,	 כמה	שקורה	 על	 יתברך	 לה’	
יודע	מה	הכי	טוב	בשבילנו,גם	 רק	הוא	

כשאנחנו	חושבים	אחרת.

הדרך לשמחה בעבודת ה’

שכאשר	 מסביר,	 הקדוש	 נחמן	 רבי	
כלומר	 הדיבור,	 לשלמות	 זוכה	 אדם	
בדיבורו	 מאיר	 הוא	 אז	 הקודש	 לשון	
ומושך	את	שמחת	השבת	לימות	החול	
ואז	בעצם	מסלק	את	העצבות	של	ימי	
ִשְׂמָחה”	 בְּ ה’	 ֶאת	 ל-”ִעְבדּו	 וזוכה	 החול	

י	ה’	הּוא	ֱאֹלִהים”.	 עּו	כִּ על	ידי	“דְּ
והרחמים	 שהדין	 יודע	 שאדם	 ברגע	
יכול	 הוא	 אז	 מקום,	 מאותו	 מגיעים	

לעבוד	את	ה’	בשמחה.	
השם”	 ֶאת	 “ִעְבדּו	 שכתוב:	 לב	 שימו	
בדרך	 זה	 ועבד	 עבדים,	 מלשון	 כלומר	
כלל	אדם	עצוב	וממורמר,	וכדי	להפוך	
מבחינת	עבד	לבחינת	בן	אז	ממילא	בן	

תמיד	שמח	לשרת	את	אבא	שלו.
ידי	שכל	יהודי	מבין	שכל	 וזה	רק	על	
רחמנות	 זה	 והדינים	 הבעיות	 הצרות,	

של	ה’	על	האדם.	

רבי נחמן משלב בין התורה הזאת 
לסוגיית “תנורו של עכנאי”

רבי	נחמן	מכניס	את	כל	התורה	הזאת	
מציעא	 בבא	 במסכת	 שנמצא	 לסיפור	

)מ”ט(.
בן	 אליעזר	 רבי	 על	 מסופר	 שם	
הורקינוס	שאמרו	עליו	שאם	שמים	אותו	
החכמים	 כל	 ואת	 אחד	 מאזניים	 בכף	
בכף	מאזניים	השני	הוא	מכריע	אותם.

ושם	בגמרא	אותו	רבי	אליעזר	חולק	
של	 “תנורו	 בסוגיית	 החכמים	 על	
חוליות	 עשוי	 היה	 הזה	 התנור	 עכנאי”,	
טומאה	 בעניין	 שאלה	 והיה	 חוליות	
זה	 האם	 בתנור	 שרץ	 נגע	 אם	 וטהרה:	

מטמא	את	כולו	או	לא.	
והגמרא	מספרת	שרבי	אליעזר	טיהר	
את	התנור	וחכמים	טימאו,	ורבי	אליעזר	
ניסה	להביא	את	כל	הראיות	ולא	קיבלו	
ממנו,	ואז	אמר	להם	שעץ	החרוב	יוכיח	
וננטע	 שנעקר	 ידי	 על	 צודק	 שהוא	
אין	 לו	 אמרו	 וחכמים	 אחר,	 במקום	
מביאים	ראייה	מהחרוב.	ואז	אמר	להם:	
המים	 ופתאום	 תוכיח,	 המים	 אמת	
התחילו	לזרום	בצורה	הפוכה,	ואמרו	לו:	
‘אין	מביאים	ראייה	מאמת	המים’.	אמר	
ואז	 יוכיחו’	 המדרש	 בית	 ‘כותלי	 להם:	
עליהם	 ליפול	 באו	 בית	המדרש	 קירות	
עליהם	 צעק	 יהושע	 שרבי	 בגלל	 ורק	
הם	 חכמים	 של	 בוויכוח	 יתערבו	 שלא	
עמדו	באמצע,	לא	הזדקפו	מכבודו	של	
רבי	 נפלו	מכבודו	של	 ולא	 אליעזר	 רבי	

יהושע.	



 

ח

אני	 אם	 להם	 אמר	 אליעזר	 רבי	 ואז	
בת-קול	 ויצאה	 יגיד,	 הקב”ה	 צודק	
ואמרה:	‘מה	לכם	ולאליעזר	בני	שהלכה	
צודק	 הוא	 תמיד	 מקום’!	 בכל	 כמותו	

בכל	התורה.	
תתערב,	 ‘אל	 לה’:	 יהושע	 רבי	 אמר	
לא	בשמים	היא’,	באמת	רב	נחמן	ראה	
אותו	 ושאל	 כך	 אחר	 הנביא	 אליהו	 את	
מה	אמר	ה’	על	דברי	רבי	יהושע	שלא	
על	 אמר	 שהקב”ה	 לו	 ואמר	 להתערב,	

כך:	ניצחוני	בני’.

רבי אליעזר ניסה להוכיח לחכמים 
שהלכה כמותו כי הוא השיג את 
ארבעת חלקי “שלמות הדיבור”

רבי	אליעזר	תמיד	היה	מודה	להקב”ה.
זרה	 עבודה	 במסכת	 שמסופר	 כמו	
ה’	 אבל	 אליעזר	 ר'	 את	 ותלו	 שכמעט	
שהכניס	 בלבול	 בזכות	 אותו,	 הציל	

לתליין.
ואז	הוא	חשב	לעצמו:	‘אם	אני	מקבל	
בזכות	 זה	 לי,	 שיש	 מה	 כל	 את	 מה’	
שהגעתי	לשלמות	הדיבור,	ולכן	כל	מה	

שה’	מוציא	מפי	זה	האמת’.
ובאמת	הוא	ניסה	להוכיח	להם	ע”י	עץ	
אומרת	שהוא	 החרוב,	שכמו	שהגמרא	
כלומר	 שנה,	 שבעים	 כל	 פירות	 נותן	
לדור	 כצדקה	 רק	 זה	 אותו	 שנוטע	 מי	
להגיד	 רצה	 אליעזר	 רבי	 כך	 שאחריו,	

לחכמים	שיש	לו	דיבור	של	צדקה.	
אמת	 ידי	 על	 להוכיח	 רצה	 כך	 אחר	
המים	שמסמלת	על	שלמות	התשובה,	
שכל	הזמן	שמדבר	לה’	הוא	בוכה,	כמו	

ְך	ֹנַכח	 ִים	ִלבֵּ ְפִכי	ַכמַּ שאומר	הפסוק:	“ִשׁ
אליעזר	 רבי	 אז	 ב’(,	 )איכה,	 ה'”	 ֵני	 פְּ
הדיבור	 שלמות	 לי	 ‘יש	 לחכמים:	 אמר	
היא	 לי	שההלכה	 אז	תאמינו	 בתשובה	

לטהר	את	התנור.	
המדרש	 בית	 כותלי	 להם	 אמר	 ואז	
על	 ששולט	 השלישי,	 הפן	 וזה	 יוכיחו,	
והוא	 הדיבור	 שלמות	 לו	 שיש	 האדם	
דיבור	של	 “דיבור	של	עשירות”,	 נקרא:	

שפע.	
האנשים	 של	 שהפיות	 כמו	 כלומר	
להם,	 שיעזרו	 לעשירים	 פונים	 תמיד	
כמו	שפונים	אל	הכתלים	כך	פונים	אלי	

ואני	מוריד	שפע	ועשירות	בשבילם.	
להם	 להוכיח	 שרצה	 האחרון	 והדבר	
זה	על	ידי	הבת	-	קול,	בזה	רבי	אליעזר	
קדושה	 של	 דיבור	 שיש	 שלמי	 התכוון	
הוא	מנהל	את	הדברים	בשמים,	בגדר	
נקרא	 זה	 מקיים”	 והקב”ה	 גוזר	 “צדיק	
לא	 האדם	 פעם	 שאף	 פה”	 “מלכות	

מתלונן	בדיבורו	על	ה’.	
את	 לו	 שיש	 לו	 הודו	 חכמים	 ואז	
שלמות	הדיבור	במאה	אחוז	אבל	הלכה	

לא	כמוהו.
לא	 באמת	 למה	 שואל	 נחמן	 ורבי	
חזקה	 תשובה	 ועונה	 כמותו?	 הלכה	
יותר	 לה’	 כי	 כמותו	 לא	 הלכה	 ביותר:	

חשובה	האחדות!
כמה	חכמים	שמסכימים	לדעה	אחת	

יותר	חשוב	משלמות	הדיבור.
“יחיד	 שכתוב:	 לדעת	 צריך	 ובאמת	
בגלל	 לא	 זה	 כרבים”	 הלכה	 ורבים	
דמוקרטיה	והרוב	קובע,	אלא	בגלל	שה’	
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אוהב	את	החכמים	שמסכימים	ואז	יש	
ביניהם	אחדות.

למלכות	 יותר	 חשוב	 הזה	 והדבר	

מהאמת,	 יותר	 אפילו	 לפעמים	 שמים,	
זה	 אחדות,	 וכשיש	 אחדות	 זה	 ה’	 כי	

מגלה	את	מלכותו	יותר!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

ע"י השירה והניגון אפשר לזכות לישועות גדולות

בירושלים	 הבוכרים	 בשכונת	 תורה	 שיעור	 ‘סיימתי	 שליט”א:	 עמרמי	 אייל	 הרב	 ורבינו	 מורנו	 סיפר	

וניגשתי	לרכבי	כדי	לנסוע	לשיעור	הקבוע	שאני	מוסר	בשכונת	“הר-	חומה”,	נכנסתי	לרכב	ופתאום	

דופק	לי	אברך	על	החלון,	מיד	פתחתי	את	החלון	ושאלתי	לרצונו,	הוא	סיפר	לי	סיפור	מדהים	כזה:	

הוא	הגיע	עם	אשתו	לחדר	לידה	בבית	החולים	לאחר	“ירידת	מים”	ומה	שלא	מנסים	לעשות	לאשתו	

והילד	לא	מצליח	 וכל	מיני	תרופות	 זירוז	 היא	לא	מצליחה	ללדת.	אותו	אברך	סיפר	שניסו	לתת	לה	

לצאת	במשך	שלושה	ימים	)!(.

לאחר	שלושה	ימים	כאשר	האישה	ובעלה	מותשים	לגמרי,	הגיע	לחדרם	בחור	ישיבה	אחד	וסיפר	

ישועה.	האברך	מספר	 לה’	מקבלים	 ושרים	 רוקדים	 חומה	שאומר	שאם	 הר	 רב	משכונת	 איזה	 שיש	

לי	שהוא	חשב	לעצמו:	‘בטח	איזה	רב	מבולבל	זה’	אבל	לא	היה	לו	מה	להפסיד	והוא	והבחור	ישיבה	

התחילו	לשיר	ולרקוד	במחלקה.	והנה	תוך	חצי	שעה	התינוק	היה	בחוץ,	עוד	לפני	שאשתו	הספיקה	

לקחת	אפילו	אפידורל.	

ועכשיו	הוא	הגיע	במיוחד	לשיעור	שלי	בבוכרים	כדי	להודות	לי	על	העצה	שקיבל	בדרך	עקיפה.	שירה	

וניגון	היא	הוכחה	לאמונה	הקדושה	ודרכם	אפשר	למשוך	ישועות	נוראות!!!
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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 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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