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תוכן העניינים
					
מידת השמחה היא יותר מיהלומים

ד

					
בעל עין טובה זוכה לחיים טובים

ד

				
להשיג מעלות טובות אלה ע"י ההתבודדות

ד

					
ההתבודדות  -בקלות ,לכל אחד

ה

		
אין לאדם אפשרות להיות איש כשר אלא על ידי הדיבור הפשוט עם ה’

ה

			
ההתבודדות  -הדרך להיות יהודי כשר ובעל מידות טובות

ו

				
מעלת ההתבודדות גדולה יותר ממעלת התפילה

ו

		
גם הצדיקים הכי גדולים הגיעו למדרגתם רק בזכות ההתבודדות

ו

		
עיקר מה שהצליח רבי נחמן להגיע בעבודת ה’ בזכות השיחות עם ה’

ז

			
גם התבודדות ללא מילים או מילים מעטות  -מועילה

ח

					
ה’ אוהב שאדם “עני” בדעת טוען כנגדו

ח

		
גם אם נראה לאדם שה’ לא עונה לו ,ימשיך להתחנן ולהתבודד עם ה’

ח

סיפורים אישיים מחזקים

ט

			
המאמין שהכל מהי"ת מסירים ממנו את כל הדינים

ט

ליקוטי מוהר”ן תנינא תורה כ"ה

ההתבודדות היא מעלה עליונה
וגדולה מן הכל:
(ב ְמ ִד ָינ ֵתנּו) ִּכי
ש ְּכ ַנז ִּ
ּבֹו ְּד ַהי ְינּו ִּב ְלׁשֹון ַא ְ ׁ
שה לֹו ְל ָפ ֵרׁש ָּכל ִש ׂ ָיחתֹו
ּקדׁש ָק ֶ ׁ
ִּב ְלׁשֹון ַה ֶ
ּבּורים,
שך ַא ֲח ֵרי ַה ִּד ִ
ְו ַגם ֵאין ַה ֵּלב ִנ ְמ ָ ׁ
ש ֵאינֹו ֻמ ְר ָּגל ָּכל ָּכך בלשון ִּכי ֵאין
ֵמ ֲח ַמת ֶ ׁ
ּקדׁש ֲא ָבל ִּב ְלׁשֹון
ַּד ְר ֵּכנּו ְל ַד ֵּבר ִּב ְלׁשֹון ַה ֶ
ּומ ַד ְּב ִרים ּבֹו ַקל
ש ְּמ ַס ְּפ ִרים ְ
ש ְּכ ַנז ֶ ׁ
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שהּוא
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ְו ָק
ֶׁ
ֵ ֲ ַ
ֵ ְ ַ ׁ ֵּ ִ
ש ְּכ ַנז ָיכֹול ְל ָפ ֵרׁש ָּכל
ֻמ ְר ָּגל ּבֹו ִּוב ְלׁשֹון ַא ְ ׁ
שר ִעם ְל ָבבֹו ָי ִש ׂ ַיח
ִש ׂ ָיחתֹוְ ,ו ֶאת ָּכל ֲא ֶ ׁ

הרב הקדוש מברסלב כותב:
יֹונה
ּבֹודדּות הּוא ַמ ֲע ָלה ֶע ְל ָ
“ה ִה ְת ְ
ַ
ּבע לֹו ַעל
דֹולה ִמן ַהּכלְּ ,ד ַהי ְינּו ִל ְק ַ
ְּוג ָ
ּבֹודד ְל ַבּדֹו
יֹותר ְל ִה ְת ֵ
ש ָעה אֹו ֵ
ָּכל ָּפ ִנים ָ ׁ
ְּב ֵא ֶיזה ֶח ֶדר אֹו ַּב ָּש ׂ ֶדה ְּול ָפ ֵרׁש ִש ׂ ָיחתֹו
ֵּבינֹו ְל ֵבין קֹונֹו ִּב ְט ָענֹות ואמתלותְּ ,ב ִד ְב ֵרי
ֵחן ְו ִרּצּוי ִּופּיּוסְ ,ל ַב ֵּקׁש ְּול ִה ְת ַח ֵּנן ִמ ְּל ָפ ָניו
בֹודתֹו ֶּב ֱא ֶמת.
ש ְּי ָק ְרבֹו ֵא ָליו ַל ֲע ָ
ִי ְת ָּב ַרךׁ ֶ ,
ש ְּמ ַד ְּב ִרים
ּות ִפ ָּלה ְו ִש ׂ ָיחה זֹו ִי ְה ֶיה ַּב ָּלׁשֹון ֶ ׁ
ְ

ג

ּיאחז
ש ַ
ש ֵרי ֶ ׁ
דֹולה ַא ְ ׁ
ֶזה ָיבֹואּו ְל ַמ ְע ָלה ְּג ָ
ָּב ֶזה".

ׁשּובה
ּות ָ
ִו ַיס ֵּפר ְל ָפ ָניו ִי ְת ָּב ַרך ֵהן ֲח ָר ָטה ְ
נּונים ִל ְזּכֹות
שת ַת ֲח ִ
ַעל ֶה ָע ָבר ְו ֵהן ַּב ָּק ַ ׁ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ִי ְת ָּב ַרך ֵמ ַהּיֹום והלאה
ּיֹוצא ָּב ֶזה ָּכל ַחד ְלפּום ַּד ְר ֵּגּה
ֶּב ֱא ֶמתְ .ו ַכ ֵ
ְו ִי ָּז ֵהר ְמאֹד ְל ַה ְר ִּגיל ַע ְצמֹו ְל ַה ְת ִמיד ָּב ֶזה
ּוש ָאר
ש ָעה ְמ ֻי ֶח ֶדת ַּכ ַּנ”ל ְ ׁ
ִמ ֵּדי יֹום ְּביֹום ָ ׁ
ַהּיֹום ִי ְה ֶיה ְּב ִש ׂ ְמ ָחה ַּכ ַּנ”לְ .ו ַה ְנ ָה ָגה זֹו ִהיא
דֹולה ְּב ַמ ֲע ָלה ְמאֹד ְמאֹוד ְוהּוא ֶּד ֶרך
ְּג ָ
טֹובה ְמאֹד ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ִי ְת ָּב ַרך
ְו ֵע ָצה ָ
ּכֹולל ַהּכל ִּכי
ש ֵ
ִּכי זאת ִהיא ֵע ָצה ְּכ ָל ִלית ֶ ׁ
שם אֹו
בֹודת ַה ֵּ ׁ
ש ֶּי ְח ַסר לֹו ַּב ֲע ַ
ַעל ָּכל ַמה ֶּ ׁ
בֹודתֹו
ִאם הּוא ָרחֹוק ְל ַג ְמ ֵרי ִמּכל ָוכל ֵמ ֲע ָ
ִי ְת ָּב ַרך ַעל ַהּכל ְי ָפ ֵרׁש ִש ׂ ָיחתֹו ִו ַיב ֵּקׁש
ֵמ ִאּתֹו ִי ְת ָּב ַרך ַּכ ַּנ”לַ .ו ֲא ִפיּלּו ִאם ִל ְפ ָע ִמים
ּתח ִּפיו
ִנ ְס ְַּת ִמים ְּד ָב ָריו ְו ֵאינֹו ָיכֹול ִל ְפ ַ
ְל ַד ֵּבר ְל ָפ ָניו ִי ְת ָּב ַרך ְּכ ָלל ַאף ַעל ִּפי ֵכן
ֶזה ְּב ַע ְצמֹו טֹוב ְמאֹד ְּד ַה ְיינּו ַה ֲה ָכ ָנה
עֹומד ְל ָפ ָניו ִי ְת ָּב ַרך ְו ָח ֵפץ
מּוכן ְו ֵ
שהּוא ָ
ֶׁ
ש ֵאינֹו ָיכֹול ֶזה
ך
א
ר,
ב
ד
ל
ק
ּתֹוק
ש
ּומ
ַ ֶׁ
ִ ְ ׁ ֵ ְ ַ ֵּ
יּוכל ַל ֲעׂשֹות
ְּב ַע ְצמֹו ַגם ֵּכן טֹוב ְמאֹד ְו ַגם ַ
ּות ִפ ָּלה ִמ ֶּזה ְּב ַע ְצמֹו ְו ַעל ֶזה
לֹו ִש ׂ ָיחה ְ
ְּב ַע ְצמֹו ִי ְצעק ְו ִי ְת ַח ֵּנן ְל ָפ ָניו ִי ְת ָּב ַרך
ש ֵאינֹו ָיכֹול ֲא ִפּילּו
ש ִּנ ְת ַר ֵחק ָּכל ָּכךַ ,עד ֶ ׁ
ֶׁ
ְל ַד ֵּבר ִו ַיב ֵּקׁש ֵמ ִאּתֹו ִי ְת ָּב ַרך ַר ֲח ִמים
ש ַּי ֲחמול ָע ָליו ְו ִי ְפ ַּתח ִּפיו,
נּונים ֶ ׁ
ְו ַת ֲח ִ
ש ַּכ ָּמה
ּיּוכל ְל ָפ ֵרׁש ִש ׂ ָיחתֹו ְל ָפ ָניו ְו ַדעׁ ֶ ,
ש ַ
ֶׁ
דֹולים ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ִס ְּפרּו
ְו ַכ ָּמה ַצ ִּד ִיקים ְּג ִ
ש ּלא ָּבאּו ְל ַמ ְד ֵר ָג ָתםַ ,רק ַעל ְי ֵדי ַה ְנ ָה ָגה
ֶׁ
ּגדל ַמ ֲע ַלת
זֹו ְו ַה ַּמ ְש ׂ ִּכיל ָי ִבין ֵמ ַע ְצמֹו ֶ
עֹולה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ְוהּוא
ַה ְנ ָה ָגה זֹוָ ,ה ָ
ש ֶווה ְל ָכל ֶנ ֶפׁש ִמ ָּקטן ְו ַעד ָּגדֹול,
ָּד ָבר ַה ָּ ׁ
כֹולים ִל ְנהג ַה ְנ ָה ָגה זֹו ְו ַעל ְי ֵדי
ִּכי ּ ֻכ ָּלם ְי ִ

מידת השמחה היא יותר
מיהלומים
בתורה הזאת מלמדנו הרב ,מה
הדרך שאדם יוכל לקנות את כל
היהלומים ואבני החן שנמצאים בתוך
התורה שלנו ,ולרכוש את כל הפנינים
שנמצאים   בעבודת ה’ ,כמו שכתוב:
“יקרה היא מפנינים”.
כשאדם מצליח לקנות את מידת
השמחה זה הרבה יותר מלקנות
יהלומים ,ואדם שקונה ענווה צריך
לדעת שזה הרבה יותר מלקנות פנינים
ואבני חן ,כי כשאדם הוא עניו ,אזי הוא
רואה שכל אדם טוב יותר ממנו ,ואז
זוכה שה’ תמיד אתו ,וזהו אוצר גדול
מאוד כמו שכתוב“ :טוב לי תורת פיך
מאלפי זהב וכסף”.

בעל עין טובה זוכה לחיים טובים
כמו כן אדם שזכה לקנות את מידת
העין הטובה ,שרואה בכל הסובבים
אותו רק את הצד הטוב שלהם ולא
מחפש את החסרונות שלהם ,אז הוא
זוכה לחיים טובים ושלווים הרבה יותר
מאדם שהצליח לרכוש ממון רב.

להשיג מעלות טובות אלה ע"י
ההתבודדות
והרב מלמד אותנו בתורה הזו איך
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במכונית ואפילו למשך חצי שעה בלבד
בהתחלה.
נתפוס איזה פינה ,נדבר ונפרוס
לפני ה' את כל בקשותינו ,ממש
בשפה פשוטה :ה’ ,למה אין לי עין
טובה? והרי אתה ה’ נותן את החכמה
כמו שכתוב“ :מפיו דעת ותבונה” ,ואת
כל שאר הדברים ובאמת לא מגיע
לי כלום ,כי יש לי הרבה עברות ,אבל
אני אדם חולה נפש ,ולאדם חולה לא
מתאכזרים ,מרחמים עליו ומטפלים
בו יותר ,אז גם עלי שאני חולני ורואה
אנשים בעין רעה ,אתה צריך לרחם,
אפילו יותר מהצדיקים.
וכן יגיד לה’ ,אני נכה רוח וכמו שלא
זורקים נכה ברגליים ,כך אתה ה’ לא
תזרוק אותי ותעזור לי לקבל עין טובה,
שאצליח לראות בכל הבריות ,כולל
אשתי ובני ,רק את הדברים הטובים
ולא את חסרונותיהם.

משיגים את כל הדברים היקרים האלו,
וזה דומה לאדם רעב מאוד שאומרים
לו שיש באיזה מקום מטעמים ומעדנים
טעימים לחיך ,אבל אם לא יגידו לו איך
הוא יכול להגיע אליהם ,זה לא שווה לו
כלום.
התורה הקדושה אומרת“ :כי קרוב
אליך הדבר מאוד ,בפיך ובלבבך
לעשותו” -התורה לא בשמים ולא מעבר
לים ,אלא קרובה אלינו מאוד ,היא
נמצאת בפינו ובלבבנו ,כלומר שאדם
יוציא בפיו את כל מה שנמצא בלבבו,
וזה נקרא בשם רבותינו “התבודדות”.

ההתבודדות  -בקלות ,לכל אחד
כשאדם יושב לבדו עם הקדוש ברוך
הוא ,בלי ספר ובלי סידור או תהילים,
אלא רק פיו של האדם והקב”ה ,ומדבר
אל ה’ כמו שמדבר איש אל רעהו בלשון
האם ,בלי שפה נימוסית או דיפלומטית
אלא ממש כמו שאדם מדבר אל חברו,
ואומר לה’ :למה אתה לא נותן לי
שמחה ,הרי אם תיתן לי  -גם אני ישמח
וגם אתה תשמח וכל עם ישראל ירוויח.
וכן רבש"ע ,למה כל הזמן אני מרגיש
לא מסופק? ...ככה ממש ידבר לה’
בשפתו הפשוטה ועם הלב.
והרב אומר שהדרגה הגבוהה ביותר
של ההתבודדות היא אחרי חצות
לילה בשדה למשך שעה לפחות  .
אבל אנחנו האנשים הנמוכים יכולים
לעשות התבודדות אפילו בחדר או

אין לאדם אפשרות להיות איש
כשר אלא על ידי הדיבור הפשוט
עם ה’
רבנו יונה אומר “רחמיך יתרים על כל
מעשיך”  -כשאדם פונה אל הרחמים
של הקדוש ברוך הוא ומדבר אתו דברי
ריצוי ופיוס ואומר לו :גם אני הבן שלך,
ומאמין שאתה ה’ היחיד שיכול לשנות
אותי ,ולמרות שלא מגיע לי כלום אני
פונה אל הרחמים שלך “ -אני בחסדך
בטחתי” אזי ה’ מרחם עליו ועוזר לו.
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ולא רק רבי נחמן כותב כך ,אלא גם
האר”י הקדוש ,החיד”א ,רבי אליעזר
אזכרי והפלא יועץ .רבי נחמן והבעל
שם טוב רק ייסדו את זה ,אבל כולם
כתבו כמוהם.

והרב כותב שלא נברא עוד עוון
בעולם שעליו יאמר ה’ ,אני מפסיק
לרחם על אותו אדם בגלל אותו עוון
שעשה .כמו שכתוב“ :כי חסדי ה’ יתרים
על כל עוון ומרחם על כל המבקש
רחמיו”  -שאפילו אדם שלא מגיע לו,
והוא מדבר אל ה’ בשפת האם שלו
בלי ספרים ונימוסים ,אלא שופך אליו
שיחו ,כמו אדם שמדבר אל השותף או
העובד שלו ומבקש כלים לעבודת ה’,
כגון מידת השלום ,ומבקש ממנו שכמו
שעשה במכת הברד במצרים ,שלום בין
המים לאש ,ככה ישפיע עליו את מידת
השלום ויצליח לחיות עם כל הניגודים
שיש בעולם.

מעלת ההתבודדות גדולה יותר
ממעלת התפילה
אומר רבי נחמן ,ההתבודדות מעלתה
גדולה יותר מתפילה ,כי בתפילה
המקטרגים כבר יודעים את המילים
של התפילות ,ואם אדם מתפלל
מהסדור “אתה חונן לאדם דעת” אז
המקטרג מכין את עצמו לפני ,ואומר
לקדוש ברוך הוא ,לא מגיע לאדם הזה
דעת בגלל העוונות שלו.
אבל כאשר מדברים אל ה’ כאיש
אל רעהו ,המקטרגים לא יכולים להכין
את עצמם ,כי לא יודעים מה אתה
עומד לדבר ,והמחשבות של האדם רק
הקדוש ברוך הוא יודע.
זה כמו שאדם הולך לבית משפט
והעורך דין של הצד השני לא יודע את
טענותיו ,אז הוא לא יכול להכין את
התגובה.

ההתבודדות  -הדרך להיות יהודי
כשר ובעל מידות טובות
וצריך לדעת שאין דרך בעולם להיות
יהודי כשר או לקנות את כל אבני החן
שנמצאים בתורה אלא רק בהתבודדות,
וככה כותב רבי נחמן מברסלב בליקוטי
מוהר”ן   (תורה ק’)“ :מקטון ועד גדול,
אי אפשר להיות איש כשר כי אם על
ידי ההתבודדות”  -כדי להיות איש
כשר ,לא צדיק או גדול הדור ,חייב אדם
לדבר כל יום עם הקב”ה ,ויכול האדם
להתחיל כל יום אפילו רק רבע שעה.
וצריך לדעת שזה לא איזה חסידות,
ומי שעושה התבודדות הוא צדיק ומי
שלא ,הוא פחות צדיק ,אלא אי אפשר
בלי ההתבודדות.

גם הצדיקים הכי גדולים הגיעו
למדרגתם רק בזכות ההתבודדות
רבי נתן אומר ,בשמו של רבי נחמן:
“וכמה וכמה צדיקים מפורסמים
אמתיים ,אמר שכולם לא באו לדרגתם
אלא על ידי התבודדות”.
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מידותיו הרעות ,זה רק בגלל שהוא לא
מדבר עם ה’ ,כי אם היה מדבר עם ה’
היה רואה שינוי גדול ,עד כדי להיות
איש חדש.

אם אי אפשר להיות איש כשר בלי
ההתבודדות אז קל וחומר להיות צדיק.
ואדם שאינו מדבר עם ה’ וחושב שהוא
אדם כשר ,ידע שזה לא נכון.
ולכן יעשה לעצמו חוק ולא יעבור כל
יום ,לדבר עם ה’ כרבע שעה ואם הוא
לא מספיק ,אפילו חמש דקות ,כדבר
כאיש אל רעהו בשפה פשוטה ,ויגיד
לה’ :תראה איך האינטרנט הזה בועט
בי כל פעם ,ומפיל אותי כמו כדורגל
לתוך המקומות המטונפים ,האם אתה
תשמח שאני ,בנך ,אלך לגיהינום?.
ככה היה מדבר דוד המלך לה’ “אנא
ה’ אל תסתיר פניך ממני” ,למה אתה
לא משנה אותי ומשאיר אותי עם היגון
והעצבות“ .עד אנא ירום אויבי עלי” -
עד מתי יצר הרע ילך לפני עם ראש
מורם ,ואני אלך עם ראש מושפל ,שכל
פעם אני נופל לידיים שלו.
ורבי נתן ממשיך ואומר“ :וגם תפס
איש אחד מנכדי הבעל שם טוב והוא
היה איש פשוט ואמר שזה מפרש
שיחתו כל פעם לפני ה’ כל פעם לפני
ה’ בבכיה גדולה”  -רבי נחמן פגש אדם
פשוט שהיה עובד במשך כל היום
למחייתו ולאחר מכן הולך לאיזה פינה
ובוכה ומתחנן לה’“ .ואמר שזרע הבעל
שם טוב רגילים בזה ביותר ,כי הם מזרע
דוד המלך ,וכל עסקו של דוד היה
לשבור ליבו לפני ה’ יתברך”.
ולכן אדם שלא מצליח להוציא את
הצוף של העולם הזה ,ולשנות את

עיקר מה שהצליח רבי נחמן
להגיע בעבודת ה’ בזכות השיחות
עם ה’
רבי נתן כותב בשיחות הר”ן“ :אמר לנו
שעיקר מה שהגיע לדרגתו שהיה מדבר
הרבה ומשיח בינו לבין קונו בפשטות”.
רבי נחמן אומר שכל מה שהצליח
להגיע בעבודת ה’ ,זה לא בזכות
הצדקות ואפילו לא בזכות התפילות
ולימוד התורה ,זה לא קירב אותו לה’
למרות שזה מאוד חשוב ,אבל כל
המעלה שהגיע זה בזכות שלא הפסיק
לדבר עם ה’ במילים הכי פשוטות.
“ואם הייתי יודע שה’ יתברך יעשה
ממני מה שאני עתה ,הייתי מזדרז כל
כך עד שמה שהייתי עושה ועובד בשנה
כולה ,הייתי עושה ביום אחד”  -רבי
נחמן אומר שאם היה יודע שזה יביא
אותו למקומות כאלה כל מה שדיבר
בשנה שלמה היה מדבר ביום אחד.
“ואמר לנו שדיבר עם צדיקים גדולים
והם לא הגיעו למדרגתם כי על ידי
הדיבור שעסקו בעבודתם בפשיטות
ובהתבודדות ובשיחה בינם לבין קונם”
רבי נחמן אומר שהוא חקר את הענייןולא רק הוא הגיע למדרגתו ע”י הדיבור,
אלא שוחח עם עוד צדיקים וכולם
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מרצה ומפייס אותו בכמה מיני תחינות
ובקשות שיזכהו לקרבו לעבודתו
יתברך ,והיה מתחנן לפניו בכמה טענות
ואמתלות שראוי לו יתברך שיקרבו
לעבודתו” -הרב הקדוש מברסלב היה
עושה טענות בהתבודדות שלו כנגד ה’,
למה הוא לא מקרב אותו ולא עוזר לו.
הזוהר הקדוש אומר על הפסוק:
“תפילה לעני כי יעטוף”  -וכידוע אין עני
אלא בדעת ,שהעני עושה קטטה עם
ה’ וטוען כנגדו למה הוא לא עוזר לו וכי
הוא לא הבן של אברהם אבינו?
וזה השמחה הכי גדולה של ה’,
ועוטף בזה את כל התפילות .והזוהר
הקדוש כותב ”תפילה לעני יותר גדולה
מ”תפילה למשה” ,כלומר ה’ אומר אני
בעצמי ישמע לעני לפני משה רבנו.

הודו שהגיעו להיות צדיקים רק בזכות
שדיברו כל הזמן עם הקב”ה.
אז אם גברא רבא כמו רבי נחמן נותן
לנו כזאת עדות ,שהוא הגיע לדרגתו
רק בזכות שדיבר עם ה’ ,אז חייבים
להאמין לו .ולכן כשאדם רק מתחיל
לדבר עם ה’ ,וכבר ה’ חופף את ידיו,
כמו שכתוב“ :חיזקו ויאמץ לבבכם כל
המיחלים לה” -שרק בזה שמייחל לה’
ואומר לו :אני מחכה שאתה ה’ תשנה
אותי ,ותעשה אותי איש אחר שאוהב
את כל בני ישראל ולא שונא אף אחד,
וסומך רק על ה’ שהוא יעשה אותו
בריה חדשה.

גם התבודדות ללא מילים או
מילים מעטות  -מועילה
אם כן נלמד כמה המעלה היא גדולה,
שאדם יתפוס לו מקום מבודד בכל יום
וידבר וישוחח עם ה’ ,ואפילו אם לא
יוצאות לו המילים ורק יושב ומסתכל
על השמים ,אומר הרב שזה כבר מעלה
גדולה מאוד ,ואפילו אם יחזור על
משפט אחד כמו “אנא ה’ הושיעה נא”,
גם זה טוב.

גם אם נראה לאדם שה’ לא עונה
לו ,ימשיך להתחנן ולהתבודד עם
ה’
רבי נחמן עצמו היה בטוח שלא
שומעים אותו כלל ,ושה’ זורק אותו
לגמרי בכל מיני הרחקות ,וכל זה
בגלל שחלפו השנים ולא זכה לשום
התקרבות ,ואף על פי כן היה מחזק את
עצמו להמשיך להתחנן לה’.
סיפר יהודי אחד שאשתו לא מסכימה
שהוא יכניס הביתה ספריה עם ספרי
קודש ,אולם רק לאחר שהבטיח לקנות
לה ג’יפ ב ₪ 90,000-נעתרה לבקשתו.
האדם הזה צריך להתחנן לה’ שיכניס

ה’ אוהב שאדם “עני” בדעת טוען
כנגדו
ובשבחי הר”ן כתוב“ :עיקר עבודתו
מה שזכה ,היה רק בריבוי התחינות
והבקשות והריצויים והפיוסים ,שהיה
רגיל להתחנן לפניו יתברך ,והיה
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לפחד מהנפילות ולהמשיך כל הזמן.
צריך לדעת שיש ליהודי כח עצום
בפה ויכול לשנות את עצמו ואת כל
הסובבים אותו  אם רק ידבר עם ה’ כל
יום .והאר”י הקדוש אומר שהדיבור עם
ה’ עוזר לנשמה פי שבע מאשר הלימוד.
וגם החיד”א כותב שההתבודדות זה
“אבן הפינה” להתחיל בעבודת ה’,
ושמזה אדם משתנה וקונה דברים
עצומים בתורה הקדושה .ה’ יזכנו!!!

לאשתו אהבת ה’ ,וגם אם יראה שלא
רק שהיא לא מתקדמת אלא עוד
הולכת אחורה ,בכל זאת יתחזק ויתחנן
לה’.
רבי נחמן עצמו מודה שהיה לו
פרק זמן שהפסיק לדבר אל ה’ מרוב
חלישות דעת שלא עונים לו .ואחר
כך היה מסתכל בזה ומתבייש מאוד
שעשה “ברוגז” עם ה’ ,והבין שה’
רוצה עוד ועוד תפילות ונהנה שהאדם
מבקש .ולכן כמו רבי נחמן אסור לנו

סיפורים אישיים מחזקים

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

א} המאמין שהכל מהי"ת ,מסירים ממנו את כל הדינים
אחד משומעי לקח הרב סיפר לכבוד הרב ,שיום אחד הוא וחברו שנהג ,נסעו בכביש ירושלים-תל
אביב ובלי לשים לב חברו “חתך” רכב אחר שהיה בנתיב לידו .הנהג ברכב השני פתח את חלונו והתחיל
להטיח בהם קללות נמרצות ,ולאחר כמה דקות הגיח אותו נהג ומרכבו החל להשליך לעברם ביצים.
הנהג שהושלכו עליו הביצים רצה לעצור בצד הדרך ולהתעמת עם הנהג שזרק עליו ,אבל תלמיד
מורנו ,בעקבות השיעורים ,אמר לו שאם זרקו עליהם ביצים ,אז זה מגיע להם וזה בוודאי מחליף משהו
הרבה יותר גדול .וככה במשך דקות ארוכות הנהג לידם ממשיך לזרוק לעברם ביצים והם לא מגיבים
לו עד שדרכיהם נפרדו.
לקראת סוף הנסיעה ,בעליות של ירושלים מתגלה להם פקק גדול ואז הם רואים את אותו רכב
שממנו הושלכו לעברם הביצים שרוף כליל .מורנו ורבינו הסביר לאותו תלמיד שהשריפה הזאת הייתה
אמורה להיות אצלם ברכב ,אבל בזכות האמונה שלהם הרכב השני נשרף!
כמה כוחה גדולה של האמונה כמו שאומר ה”בת עין” הקדוש“ :ואם אדם יאמין  ,יתבטלו מעליו כל
הגבורות והדינים ממנו .וזה כבר לא תלוי במאזנים ,והאם מגיע לך או לא ,אלא אם אתה מאמין שכל
הבריאה הזאת מכיפת הרקיע ועד השלשול הקטן בים הכל זה ה’ יתברך ,אז יסורו ממך כל הגבורות
והדינים”.

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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