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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	
054-8453014					 פרדס כץ	אברהם	דוד												
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		
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ליקוטי	מוהר”ן	תנינא	תורה	כ"ה	
ההתבודדות	היא	מעלה	עליונה

וגדולה	מן	הכל:
כותב:	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
ֶעְליֹוָנה	 ַמֲעָלה	 הּוא	 “ַהִהְתּבֹוְדדּות	
ַעל	 לֹו	 ִלְקּבַע	 ַהיְינּו	 דְּ ַהּכל,	 ִמן	 ּוְגדֹוָלה	
ָעה	אֹו	יֹוֵתר	ְלִהְתּבֹוֵדד	ְלַבּדֹו	 ִנים	ָשׁ ל	פָּ כָּ
ִשׂיָחתֹו	 ּוְלָפֵרׁש	 ֶׂדה	 שָּ בַּ אֹו	 ֶחֶדר	 ֵאיֶזה	 בְּ
ִדְבֵרי	 ְטָענֹות	ואמתלות,	בְּ ינֹו	ְלֵבין	קֹונֹו	בִּ בֵּ
ָפָניו	 ן	ִמלְּ ׁש	ּוְלִהְתַחנֵּ ֵחן	ְוִרּצּוי	ּוִפּיּוס,	ְלַבקֵּ
ֱאֶמת.	 בֶּ ַלֲעבֹוָדתֹו	 ֵאָליו	 ָקְרבֹו	 יְּ ֶשׁ ַרך,	 ִיְתבָּ
ִרים	 ַדבְּ מְּ ׁשֹון	ֶשׁ לָּ ה	ְוִשׂיָחה	זֹו	ִיְהֶיה	בַּ ּוְתִפלָּ

י	 כִּ ְמִדיָנֵתנּו(	 )בִּ ַנז	 כְּ ַאְשׁ ְלׁשֹון	 בִּ ַהיְינּו	 דְּ ּבֹו	
ל	ִשׂיָחתֹו	 ה	לֹו	ְלָפֵרׁש	כָּ ְלׁשֹון	ַהּקֶדׁש	ָקֶשׁ בִּ
ּבּוִרים,	 ַהדִּ ַאֲחֵרי	 ך	 ִנְמָשׁ ב	 ַהלֵּ ֵאין	 ְוַגם	
י	ֵאין	 ך	בלשון	כִּ ל	כָּ ל	כָּ ֵאינֹו	ֻמְרגָּ ֵמֲחַמת	ֶשׁ
ְלׁשֹון	 בִּ ֲאָבל	 ְלׁשֹון	ַהּקֶדׁש	 בִּ ר	 ְלַדבֵּ נּו	 ְרכֵּ דַּ
ַקל	 ּבֹו	 ִרים	 ּוְמַדבְּ ִרים	 ַספְּ מְּ ֶשׁ ַנז	 כְּ ַאְשׁ
הּוא	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ִלּבֹו,	 ר	 בֵּ ְלַשׁ יֹוֵתר	 ְוָקרֹוב	
ל	 ַנז	ָיכֹול	ְלָפֵרׁש	כָּ כְּ ל	ּבֹו	ּוִבְלׁשֹון	ַאְשׁ ֻמְרגָּ
ָיִשׂיַח	 ְלָבבֹו	 ִעם	 ר	 ֲאֶשׁ ל	 כָּ ְוֶאת	 ִשׂיָחתֹו,	
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תוכן העניינים

ד מידת השמחה היא יותר מיהלומים     

ד בעל עין טובה זוכה לחיים טובים     

ד להשיג מעלות טובות אלה ע"י ההתבודדות    

ה ההתבודדות - בקלות, לכל אחד     

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

ו 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  

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

ח 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’  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	

ט המאמין שהכל מהי"ת מסירים ממנו את כל הדינים     

ג
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ּוְתׁשּוָבה	 ֲחָרָטה	 ֵהן	 ַרך	 ִיְתבָּ ְלָפָניו	 ר	 ִויַספֵּ
ִלְזּכֹות	 ַתֲחנּוִנים	 ת	 ַשׁ קָּ בַּ ְוֵהן	 ֶהָעָבר	 ַעל	
והלאה	 ֵמַהּיֹום	 ַרך	 ִיְתבָּ ֵאָליו	 ְלִהְתָקֵרב	
ּה	 ְרגֵּ ל	ַחד	ְלפּום	דַּ ֶזה	כָּ ֱאֶמת.	ְוַכּיֹוֵצא	בָּ בֶּ
ֶזה	 יל	ַעְצמֹו	ְלַהְתִמיד	בָּ ֵהר	ְמאֹד	ְלַהְרגִּ ְוִיזָּ
ָאר	 ”ל	ּוְשׁ נַּ ָעה	ְמֻיֶחֶדת	כַּ יֹום	ָשׁ י	יֹום	בְּ ִמדֵּ
”ל.	ְוַהְנָהָגה	זֹו	ִהיא	 נַּ ִשְׂמָחה	כַּ ַהּיֹום	ִיְהֶיה	בְּ
ֶרך	 דֶּ ְוהּוא	 ְמאֹוד	 ְמאֹד	 ַמֲעָלה	 בְּ דֹוָלה	 גְּ
ַרך	 ְוֵעָצה	טֹוָבה	ְמאֹד	ְלִהְתָקֵרב	ֵאָליו	ִיְתבָּ
י	 ּכֹוֵלל	ַהּכל	כִּ ָלִלית	ֶשׁ י	זאת	ִהיא	ֵעָצה	כְּ כִּ
ם	אֹו	 ׁ ֲעבֹוַדת	ַהשֵּ ְחַסר	לֹו	בַּ יֶּ ׁ ל	ַמה	שֶּ ַעל	כָּ
ִאם	הּוא	ָרחֹוק	ְלַגְמֵרי	ִמּכל	ָוכל	ֵמֲעבֹוָדתֹו	
ׁש	 ִויַבקֵּ ִשׂיָחתֹו	 ְיָפֵרׁש	 ַהּכל	 ַעל	 ַרך	 ִיְתבָּ
”ל.	ַוֲאִפיּלּו	ִאם	ִלְפָעִמים	 נַּ ַרך	כַּ ֵמִאּתֹו	ִיְתבָּ
יו	 פִּ ִלְפּתַח	 ָיכֹול	 ְוֵאינֹו	 ָבָריו	 דְּ ִמים	 ִנְסתְַּּ
ֵכן	 י	 פִּ ַעל	 ַאף	 ָלל	 כְּ ַרך	 ִיְתבָּ ְלָפָניו	 ר	 ְלַדבֵּ
ַהֲהָכָנה	 ַהְיינּו	 דְּ ְמאֹד	 טֹוב	 ַעְצמֹו	 בְּ ֶזה	
ְוָחֵפץ	 ַרך	 ִיְתבָּ ְלָפָניו	 ְועֹוֵמד	 מּוָכן	 הּוא	 ֶשׁ
ֶזה	 ָיכֹול	 ֵאינֹו	 ֶשׁ ַאך	 ר,	 ְלַדבֵּ ּתֹוֵקק	 ּוִמְשׁ
ן	טֹוב	ְמאֹד	ְוַגם	יּוַכל	ַלֲעׂשֹות	 ַעְצמֹו	ַגם	כֵּ בְּ
ֶזה	 ְוַעל	 ַעְצמֹו	 בְּ ה	 ִמזֶּ ה	 ּוְתִפלָּ ִשׂיָחה	 לֹו	
ַרך	 ִיְתבָּ ְלָפָניו	 ן	 ְוִיְתַחנֵּ ִיְצעק	 ַעְצמֹו	 בְּ
ֵאינֹו	ָיכֹול	ֲאִפּילּו	 ך,	ַעד	ֶשׁ ל	כָּ ְתַרֵחק	כָּ נִּ ֶשׁ
ַרֲחִמים	 ַרך	 ִיְתבָּ ֵמִאּתֹו	 ׁש	 ִויַבקֵּ ר	 ְלַדבֵּ
יו,	 פִּ ח	 ְוִיְפתַּ ָעָליו	 ֲחמול	 יַּ ֶשׁ ְוַתֲחנּוִנים	
ה	 מָּ כַּ ּיּוַכל	ְלָפֵרׁש	ִשׂיָחתֹו	ְלָפָניו	ְוַדע,	ֶשׁ ֶשׁ
רּו	 דֹוִלים	ְמֻפְרָסִמים	ִספְּ יִקים	גְּ ה	ַצדִּ ְוַכמָּ
אּו	ְלַמְדֵרָגָתם,	ַרק	ַעל	ְיֵדי	ַהְנָהָגה	 	ּלא	בָּ ֶשׁ
ַמֲעַלת	 ּגֶדל	 ֵמַעְצמֹו	 ָיִבין	 יל	 ְשׂכִּ ְוַהמַּ זֹו	
ַהְנָהָגה	זֹו,	ָהעֹוָלה	ְלַמְעָלה	ְלַמְעָלה	ְוהּוא	
דֹול,	 ְוַעד	גָּ טן	 ְלָכל	ֶנֶפׁש	ִמקָּ ֶווה	 ׁ ָבר	ַהשָּ דָּ
ְיֵדי	 ְוַעל	 זֹו	 ַהְנָהָגה	 ִלְנהג	 ְיכֹוִלים	 ם	 לָּ ֻכּ י	 כִּ

ּיאַחז	 ֶשׁ ֵרי	 ַאְשׁ דֹוָלה	 גְּ ְלַמְעָלה	 ָיבֹואּו	 ֶזה	
ֶזה". בָּ

מידת השמחה היא יותר 
מיהלומים

מה	 הרב,	 מלמדנו	 הזאת	 בתורה	
כל	 את	 לקנות	 יוכל	 שאדם	 הדרך	
בתוך	 שנמצאים	 החן	 ואבני	 היהלומים	
הפנינים	 כל	 את	 ולרכוש	 שלנו,	 התורה	
שכתוב:	 כמו	 ה’,	 בעבודת	 	 שנמצאים	

“יקרה	היא	מפנינים”.

מידת	 את	 לקנות	 מצליח	 כשאדם	
מלקנות	 יותר	 הרבה	 זה	 השמחה	
צריך	 ענווה	 שקונה	 ואדם	 יהלומים,	
לדעת	שזה	הרבה	יותר	מלקנות	פנינים	
ואבני	חן,	כי	כשאדם	הוא	עניו,	אזי	הוא	
ואז	 ממנו,	 יותר	 טוב	 אדם	 שכל	 רואה	
גדול	 אוצר	 וזהו	 אתו,	 תמיד	 שה’	 זוכה	
פיך	 תורת	 לי	 “טוב	 שכתוב:	 כמו	 מאוד	

מאלפי	זהב	וכסף”.

בעל עין טובה זוכה לחיים טובים

כמו	כן	אדם	שזכה	לקנות	את	מידת	
הסובבים	 בכל	 שרואה	 הטובה,	 העין	
ולא	 שלהם	 הטוב	 הצד	 את	 רק	 אותו	
מחפש	את	החסרונות	שלהם,	אז	הוא	
זוכה	לחיים	טובים	ושלווים	הרבה	יותר	

מאדם	שהצליח	לרכוש	ממון	רב.

להשיג מעלות טובות אלה ע"י 
ההתבודדות

איך	 הזו	 בתורה	 אותנו	 מלמד	 והרב	
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משיגים	את	כל	הדברים	היקרים	האלו,	
רעב	מאוד	שאומרים	 דומה	לאדם	 וזה	
לו	שיש	באיזה	מקום	מטעמים	ומעדנים	
טעימים	לחיך,	אבל	אם	לא	יגידו	לו	איך	
הוא	יכול	להגיע	אליהם,	זה	לא	שווה	לו	

כלום.

קרוב	 “כי	 אומרת:	 הקדושה	 התורה	
ובלבבך	 בפיך	 מאוד,	 הדבר	 אליך	
לעשותו”-	התורה	לא	בשמים	ולא	מעבר	
היא	 מאוד,	 אלינו	 קרובה	 אלא	 לים,	
שאדם	 כלומר	 ובלבבנו,	 בפינו	 נמצאת	
יוציא	בפיו	את	כל	מה	שנמצא	בלבבו,	

וזה	נקרא	בשם	רבותינו	“התבודדות”.

ההתבודדות - בקלות, לכל אחד

	כשאדם	יושב	לבדו	עם	הקדוש	ברוך	
או	תהילים,	 סידור	 ובלי	 בלי	ספר	 הוא,	
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,	
לי	 נותן	 לא	 אתה	 למה	 לה’:	 ואומר	
שמחה,	הרי	אם	תיתן	לי	-	גם	אני	ישמח	
וגם	אתה	תשמח	וכל	עם	ישראל	ירוויח.	
מרגיש	 אני	 הזמן	 כל	 למה	 רבש"ע,	 וכן	
לה’	 ידבר	 ממש	 ככה	 מסופק?...	 לא	

בשפתו	הפשוטה	ועם	הלב.

ביותר	 הגבוהה	 אומר	שהדרגה	 והרב	
חצות	 אחרי	 היא	 ההתבודדות	 של	
לפחות.		 שעה	 למשך	 בשדה	 לילה	
יכולים	 הנמוכים	 האנשים	 אנחנו	 אבל	
או	 בחדר	 אפילו	 התבודדות	 לעשות	

במכונית	ואפילו	למשך	חצי	שעה	בלבד	
בהתחלה.

ונפרוס	 נדבר	 פינה,	 איזה	 נתפוס	 	
ממש	 בקשותינו,	 כל	 את	 ה'	 לפני	
עין	 לי	 אין	 למה	 ה’,	 פשוטה:	 בשפה	
נותן	את	החכמה	 ה’	 והרי	אתה	 טובה?	
כמו	שכתוב:	“מפיו	דעת	ותבונה”,	ואת	
מגיע	 לא	 ובאמת	 הדברים	 שאר	 כל	
אבל	 עברות,	 הרבה	 לי	 יש	 כי	 כלום,	 לי	
אני	אדם	חולה	נפש,	ולאדם	חולה	לא	
ומטפלים	 עליו	 מרחמים	 מתאכזרים,	
ורואה	 גם	עלי	שאני	חולני	 יותר,	אז	 בו	
לרחם,	 צריך	 אתה	 רעה,	 בעין	 אנשים	

אפילו	יותר	מהצדיקים.

וכן	יגיד	לה’,	אני	נכה	רוח	וכמו	שלא	
לא	 ה’	 אתה	 כך	 ברגליים,	 נכה	 זורקים	
תזרוק	אותי	ותעזור	לי	לקבל	עין	טובה,	
כולל	 הבריות,	 בכל	 לראות	 שאצליח	
הטובים	 הדברים	 את	 רק	 ובני,	 אשתי	

ולא	את	חסרונותיהם.

אין לאדם אפשרות להיות איש 
כשר אלא על ידי הדיבור הפשוט 

עם ה’

רבנו	יונה	אומר	“רחמיך	יתרים	על	כל	
הרחמים	 אל	 פונה	 כשאדם	 	- מעשיך”	
של	הקדוש	ברוך	הוא	ומדבר	אתו	דברי	
ריצוי	ופיוס	ואומר	לו:	גם	אני	הבן	שלך,	
ומאמין	שאתה	ה’	היחיד	שיכול	לשנות	
אני	 כלום	 לי	 מגיע	 ולמרות	שלא	 אותי,	
פונה	אל	הרחמים	שלך	-	“אני	בחסדך	

בטחתי”	אזי	ה’	מרחם	עליו	ועוזר	לו.	
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עוון	 עוד	 נברא	 שלא	 כותב	 והרב	
מפסיק	 אני	 ה’,	 יאמר	 שעליו	 בעולם	
עוון	 אותו	 בגלל	 אדם	 אותו	 על	 לרחם	
שעשה.	כמו	שכתוב:	“כי	חסדי	ה’	יתרים	
המבקש	 כל	 על	 ומרחם	 עוון	 כל	 על	
לו,	 מגיע	 -	שאפילו	אדם	שלא	 רחמיו”	
שלו	 האם	 בשפת	 ה’	 אל	 מדבר	 והוא	
ונימוסים,	אלא	שופך	אליו	 בלי	ספרים	
שיחו,	כמו	אדם	שמדבר	אל	השותף	או	
ה’,	 לעבודת	 כלים	 ומבקש	 העובד	שלו	
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.

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	
גדול,	 ועד	 “מקטון	 ק’(:	 )תורה	 	 מוהר”ן	
על	 אם	 כי	 כשר	 איש	 להיות	 אפשר	 אי	
איש	 להיות	 כדי	 	- ההתבודדות”	 ידי	
כשר,	לא	צדיק	או	גדול	הדור,	חייב	אדם	
ויכול	האדם	 יום	עם	הקב”ה,	 לדבר	כל	

להתחיל	כל	יום	אפילו	רק	רבע	שעה.

וצריך	לדעת	שזה	לא	איזה	חסידות,	
ומי	 צדיק	 הוא	 התבודדות	 שעושה	 ומי	
שלא,	הוא	פחות	צדיק,	אלא	אי	אפשר	

בלי	ההתבודדות.

ולא	רק	רבי	נחמן	כותב	כך,	אלא	גם	
אליעזר	 רבי	 החיד”א,	 הקדוש,	 האר”י	
והבעל	 נחמן	 רבי	 יועץ.	 והפלא	 אזכרי	
כולם	 אבל	 זה,	 את	 ייסדו	 רק	 טוב	 שם	

כתבו	כמוהם.

מעלת ההתבודדות גדולה יותר 
ממעלת התפילה

אומר	רבי	נחמן,	ההתבודדות	מעלתה	
בתפילה	 כי	 מתפילה,	 יותר	 גדולה	
המילים	 את	 יודעים	 כבר	 המקטרגים	
מתפלל	 אדם	 ואם	 התפילות,	 של	
אז	 דעת”	 לאדם	 חונן	 “אתה	 מהסדור	
ואומר	 לפני,	 עצמו	 את	 מכין	 המקטרג	
לקדוש	ברוך	הוא,	לא	מגיע	לאדם	הזה	

דעת	בגלל	העוונות	שלו.

כאיש	 ה’	 אל	 מדברים	 כאשר	 אבל	
אל	רעהו,	המקטרגים	לא	יכולים	להכין	
אתה	 מה	 יודעים	 לא	 כי	 עצמם,	 את	
עומד	לדבר,	והמחשבות	של	האדם	רק	

הקדוש	ברוך	הוא	יודע.

משפט	 לבית	 הולך	 שאדם	 כמו	 זה	
והעורך	דין	של	הצד	השני	לא	יודע	את	
את	 להכין	 יכול	 לא	 הוא	 אז	 טענותיו,	

התגובה.

גם הצדיקים הכי גדולים הגיעו 
למדרגתם רק בזכות ההתבודדות

נחמן:	 רבי	 של	 בשמו	 אומר,	 נתן	 רבי	
מפורסמים	 צדיקים	 וכמה	 “וכמה	
אמתיים,	אמר	שכולם	לא	באו	לדרגתם	

אלא	על	ידי	התבודדות”.
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בלי	 כשר	 איש	 להיות	 אפשר	 אי	 אם	
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	
כדבר	 דקות,	 חמש	 אפילו	 מספיק,	 לא	
ויגיד	 פשוטה,	 בשפה	 רעהו	 אל	 כאיש	
בועט	 הזה	 האינטרנט	 איך	 תראה	 לה’:	
כדורגל	 כמו	 אותי	 ומפיל	 פעם,	 כל	 בי	
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	
	- עלי”	 אויבי	 ירום	 אנא	 “עד	 והעצבות.	
ראש	 עם	 לפני	 ילך	 הרע	 יצר	 מתי	 עד	
מורם,	ואני	אלך	עם	ראש	מושפל,	שכל	

פעם	אני	נופל	לידיים	שלו.

תפס	 “וגם	 ואומר:	 ממשיך	 נתן	 ורבי	
והוא	 טוב	 שם	 הבעל	 מנכדי	 אחד	 איש	
מפרש	 שזה	 ואמר	 פשוט	 איש	 היה	
שיחתו	כל	פעם	לפני	ה’	כל	פעם	לפני	
ה’	בבכיה	גדולה”	-	רבי	נחמן	פגש	אדם	
היום	 כל	 במשך	 עובד	 שהיה	 פשוט	
למחייתו	ולאחר	מכן	הולך	לאיזה	פינה	
ובוכה	ומתחנן	לה’.	“ואמר	שזרע	הבעל	
שם	טוב	רגילים	בזה	ביותר,	כי	הם	מזרע	
היה	 דוד	 של	 עסקו	 וכל	 המלך,	 דוד	

לשבור	ליבו	לפני	ה’	יתברך”.

את	 להוציא	 מצליח	 שלא	 אדם	 ולכן	
את	 ולשנות	 הזה,	 העולם	 של	 הצוף	

מידותיו	הרעות,	זה	רק	בגלל	שהוא	לא	
מדבר	עם	ה’,	כי	אם	היה	מדבר	עם	ה’	
להיות	 כדי	 עד	 גדול,	 שינוי	 רואה	 היה	

איש	חדש.

עיקר מה שהצליח רבי נחמן 
להגיע בעבודת ה’ בזכות השיחות 
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רבי	נתן	כותב	בשיחות	הר”ן:	“אמר	לנו	
שעיקר	מה	שהגיע	לדרגתו	שהיה	מדבר	
הרבה	ומשיח	בינו	לבין	קונו	בפשטות”.

שהצליח	 מה	 שכל	 אומר	 נחמן	 רבי	
בזכות	 לא	 זה	 ה’,	 בעבודת	 להגיע	
התפילות	 בזכות	 לא	 ואפילו	 הצדקות	
לה’	 אותו	 קירב	 לא	 זה	 התורה,	 ולימוד	
כל	 אבל	 חשוב,	 מאוד	 שזה	 למרות	
המעלה	שהגיע	זה	בזכות	שלא	הפסיק	

לדבר	עם	ה’	במילים	הכי	פשוטות.

יעשה	 יתברך	 שה’	 יודע	 הייתי	 “ואם	
ממני	מה	שאני	עתה,	הייתי	מזדרז	כל	
כך	עד	שמה	שהייתי	עושה	ועובד	בשנה	
רבי	 	- אחד”	 ביום	 עושה	 הייתי	 כולה,	
יביא	 שזה	 יודע	 היה	 שאם	 אומר	 נחמן	
שדיבר	 מה	 כל	 כאלה	 למקומות	 אותו	

בשנה	שלמה	היה	מדבר	ביום	אחד.

“ואמר	לנו	שדיבר	עם	צדיקים	גדולים	
ידי	 על	 כי	 למדרגתם	 הגיעו	 לא	 והם	
בפשיטות	 בעבודתם	 שעסקו	 הדיבור	
ובהתבודדות	ובשיחה	בינם	לבין	קונם”	
-רבי	נחמן	אומר	שהוא	חקר	את	העניין	
ולא	רק	הוא	הגיע	למדרגתו	ע”י	הדיבור,	
וכולם	 צדיקים	 עוד	 עם	 שוחח	 אלא	
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הודו	שהגיעו	להיות	צדיקים	רק	בזכות	
שדיברו	כל	הזמן	עם	הקב”ה.

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

בריה	חדשה.

גם התבודדות ללא מילים או 
מילים מעטות - מועילה

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

גם	זה	טוב.

ה’ אוהב שאדם “עני” בדעת טוען 
כנגדו 

עבודתו	 “עיקר	 כתוב:	 הר”ן	 ובשבחי	
התחינות	 בריבוי	 רק	 היה	 שזכה,	 מה	
שהיה	 והפיוסים,	 והריצויים	 והבקשות	
והיה	 יתברך,	 לפניו	 להתחנן	 רגיל	

מרצה	ומפייס	אותו	בכמה	מיני	תחינות	
לעבודתו	 לקרבו	 שיזכהו	 ובקשות	
יתברך,	והיה	מתחנן	לפניו	בכמה	טענות	
שיקרבו	 יתברך	 לו	 שראוי	 ואמתלות	
לעבודתו”-	הרב	הקדוש	מברסלב	היה	
עושה	טענות	בהתבודדות	שלו	כנגד	ה’,	
למה	הוא	לא	מקרב	אותו	ולא	עוזר	לו.

הפסוק:	 על	 אומר	 הקדוש	 הזוהר	
“תפילה	לעני	כי	יעטוף”	-	וכידוע	אין	עני	
עם	 קטטה	 עושה	 שהעני	 בדעת,	 אלא	
ה’	וטוען	כנגדו	למה	הוא	לא	עוזר	לו	וכי	

הוא	לא	הבן	של	אברהם	אבינו?

ה’,	 של	 גדולה	 הכי	 השמחה	 וזה	
והזוהר	 התפילות.	 כל	 את	 בזה	 ועוטף	
הקדוש	כותב	”תפילה	לעני	יותר	גדולה	
מ”תפילה	למשה”,	כלומר	ה’	אומר	אני	

בעצמי	ישמע	לעני	לפני	משה	רבנו.	

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

ה’

שלא	 בטוח	 היה	 עצמו	 נחמן	 רבי	
אותו	 זורק	 ושה’	 כלל,	 אותו	 שומעים	
זה	 וכל	 הרחקות,	 מיני	 בכל	 לגמרי	
לשום	 זכה	 ולא	 השנים	 שחלפו	 בגלל	
התקרבות,	ואף	על	פי	כן	היה	מחזק	את	

עצמו	להמשיך	להתחנן	לה’.

סיפר	יהודי	אחד	שאשתו	לא	מסכימה	
ספרי	 עם	 ספריה	 הביתה	 יכניס	 שהוא	
קודש,	אולם	רק	לאחר	שהבטיח	לקנות	
לה	ג’יפ	ב-90,000	₪	נעתרה	לבקשתו.	
שיכניס	 לה’	 להתחנן	 צריך	 הזה	 האדם	



 

ט

יראה	שלא	 וגם	אם	 ה’,	 לאשתו	אהבת	
עוד	 אלא	 מתקדמת	 לא	 שהיא	 רק	
הולכת	אחורה,	בכל	זאת	יתחזק	ויתחנן	

לה’.

לו	 שהיה	 מודה	 עצמו	 נחמן	 רבי	
מרוב	 ה’	 אל	 לדבר	 זמן	שהפסיק	 פרק	
ואחר	 לו.	 עונים	 שלא	 דעת	 חלישות	
מאוד	 ומתבייש	 בזה	 מסתכל	 היה	 כך	
שה’	 והבין	 ה’,	 עם	 “ברוגז”	 שעשה	
רוצה	עוד	ועוד	תפילות	ונהנה	שהאדם	
לנו	 אסור	 נחמן	 רבי	 כמו	 ולכן	 מבקש.	

לפחד	מהנפילות	ולהמשיך	כל	הזמן.

עצום	 כח	 ליהודי	 שיש	 לדעת	 צריך	
כל	 ואת	 עצמו	 את	 לשנות	 ויכול	 בפה	
הסובבים	אותו		אם	רק	ידבר	עם	ה’	כל	
יום.	והאר”י	הקדוש	אומר	שהדיבור	עם	
ה’	עוזר	לנשמה	פי	שבע	מאשר	הלימוד.	
זה	 שההתבודדות	 כותב	 החיד”א	 וגם	
ה’,	 בעבודת	 להתחיל	 הפינה”	 “אבן	
דברים	 וקונה	 משתנה	 אדם	 ושמזה	

עצומים	בתורה	הקדושה.	ה’	יזכנו!!!	

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

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.	
ולהתעמת	עם	הנהג	שזרק	עליו,	אבל	תלמיד	 הנהג	שהושלכו	עליו	הביצים	רצה	לעצור	בצד	הדרך	
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”.



י

  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 
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