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ליקוטי	מוהר”ן	תורה	א’-	

חשיבות	התמימות	בעבודת	ה’:
קיט(,	 )תהלים	 ָדֶרְך	 ְתִמיֵמי	 ֵרי	 “ַאְשׁ
ְיֵדי	 ַעל	 י	 כִּ ע	 דַּ ה’:	 תֹוַרת	 בְּ ַההֹוְלִכים	
ְוָכל	 ִפּלֹות	 ַהתְּ ל	 כָּ ִלים	 ִנְתַקבְּ ַהּתֹוָרה	
ִלים,	 לְּ ּוִמְתפַּ ים	 ִשׁ ְמַבקְּ ָאנּו	 ֶשׁ ׁשֹות	 קָּ ַהבַּ
ה	 ִנְתַעלֶּ ִיְשָׂרֵאל	 ל	 ֶשׁ יבּות	 ְוַהֲחִשׁ ְוַהֵחן	
ֵהן	 ִריִכים,	 צְּ ֶשׁ ִמי	 ל	 כָּ ְפֵני	 בִּ ְוִנְתרֹוֵמם	

ִמי; ַגְשׁ רּוָחִני	ֵהן	בְּ בְּ
ֵחן	 ים	 ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו	 בַּ יו	 ַעְכָשׁ י	 כִּ

י	 כִּ ָנַפל,	 ִיְשָׂרֵאל	 ל	 ֶשׁ י	 ָהֲאִמיתִּ יבּות	 ַוֲחִשׁ
יבּות	ְוַהֵחן	הּוא	ֶאְצָלם. ר	ַהֲחִשׁ יו	ִעקַּ ַעְכָשׁ
ַהֵחן	 ה	 ִנְתַעלֶּ ַהּתֹוָרה	 על-ידי	 ֲאָבל	
ַהּתֹוָרה	 י	 כִּ ִיְשָׂרֵאל,	 ל	 ֶשׁ יבּות	 ְוַהֲחִשׁ
ֶלת	ֲאָהִבים	ְוַיֲעַלת	 ִנְקֵראת	)משלי	ה(:	ַאיֶּ
)עירובין	 לֹוְמֶדיָה	 ַעל	 ֵחן	 ֲעָלה	 מַּ ֶשׁ ֵחן,	
ִפּלֹות	 ל	ַהתְּ ִלים	כָּ נד:(,	ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה	ִנְתַקבְּ

ׁשֹות.” קָּ ְוַהבַּ

גיליון קט"ז- פרשת נשאבס”ד

תוכן הענינים:

ד צריך להחליט אם הולכים עם הטבע או הולכים עם הקב”ה מעבר לגדרי הטבע  

ד ה’ רוצה שנהיה תמימים אתו ולא נחפש את הרע בכל דבר    

ד יעקב אבינו למד ארבעה עשרה שנה רק איך לקנות את מידת התמימות עם ה’  

ה חייבים להבין את המסר של הקב”ה ולא להתעסק בחיצוניות    

ה ה’ שולח לנו רמזים והוא נעלב כאשר אנחנו מתעלמים ממנו    

ו אפילו המנקה הפשוט יכול להיות השליח לקבלת מסרים מהשמיים   

ו לשאול המלך הייתה נשמה מעולה ולכן כאשר חטא ה’ זרק אותו מיד   

ז לדוד המלך הייתה נשמה ממקום גרוע ביותר ולכן ה’ היה סלחן עמו   

ח אסור לזלזל בשום יהודי כי איננו יודעים מאיפה הגיעה נשמתו לעולם   

ט אדם שהולך עם ה' בתמימות מקבל מתנה נוספת - חן בעיני אלוקים ואדם  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ללכת עם ה' בתמימות ובאמונה גמורה      ט  

ג
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צריך להחליט אם הולכים עם 
הטבע או הולכים עם הקב”ה 

מעבר לגדרי הטבע

את	 התחיל	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
הארוך	 שהוא	 קי”ט	 במזמור	 תורתו	
ביותר	בתהילים	)176	פסוקים(,	המזמור	
בנוי	על	עשרים	ושתיים	אותיות	התורה,	

כאשר	בכל	אות	יש	שמונה	פסוקים.	
שבע	 שהמספר	 מסביר	 המהר”ל	
שיש	 כמו	 הטבע,	 את	 מסמל	 ביהדות	
שמונה	 והמספר	 בשבוע,	 ימים	 שבעה	
שרוצה	 מי	 ולכן	 הטבע.	 מעל	 מסמל	
לצעוד	 חייב	 ישראל,	 בתורת	 ללכת	
אדם	 שייך	 לא	 הטבע,	 לגדרי	 מחוץ	
נמצא	 והוא	 הקב”ה	 עם	 ללכת	 הרוצה	
נוגד	 שזה	 בגלל	 הטבע,	 מסגרת	 תחת	

אחד	את	השני.
יהודי	אחד	סיפר	השבוע,	שאחיו	סיבך	
אותו	מבחינה	כלכלית	בחתימת	ערבות,	
ובנוסף	האח	שסיבך	אותו,	הוא	בן	אדם	
שמחה	 לשום	 מגיע	 לא	 כללי	 שבאופן	
עורך	 הזה	 האח	 וכעת	 המשפחה.	 של	
שנגיע	 דורש	 והוא	 משפחתית	 שמחה	
לא	 ואשתי	 מלא,	 בהרכב	 שלו	 לאירוע	
מוכנה	להגיע	בשום	אופן,	בגלל	שסיבך	
לא	 עצמו	 שהוא	 ובגלל	 מספיק	 אותנו	

טורח	להגיע	לשמחות	שלנו.	
ליהודי	 להגיד	 צריך	 הטבע	 לפי	 אז	
ן	ֵיָעֶשׂה	ּלֹו”,	הוא	לא	 ר	ָעָשׂה	כֵּ ֲאֶשׁ הזה:	“כַּ
מגיע	לשמחות	שלך,	אז	אתה	לא	תגיע	
עם	 בתמימות	 הולכים	 אם	 אבל	 לשלו.	
שלו	 לשמחה	 תלך	 הטבע	 מעל	 אז	 ה’,	

וגם	תיתן	לו	את	הצ’ק	הכי	“שמן”.

ה’ רוצה שנהיה תמימים אתו ולא 
נחפש את הרע בכל דבר

מחפש	 שה’	 אותנו	 מלמד	 נחמן	 רבי	
ֵרי	 שנהיה	תמימים	אתו	כמו	שכתוב:	”ַאְשׁ
ְתִמיֵמי	ָדֶרְך”,	ולכן	אסור	לאדם	המאמין	

ללכת	בכל	מיני	דרכים	עקומות.
רחובות,	 בעיר	 יהודי	שמתגורר	 סיפר	
חושד	 והוא	 	 מאוד,	 עשיר	 אדם	 שהוא	
באשתו	שהיא	רועה	בשדות	זרים,	ולכן	
הוא	מבקש	רשות	מהרב	לשלוח	אחריה	
בלש	פרטי	שיעקוב	אחריה,	ואם	באמת	
יתגרש	 הוא	 אז	 נכון	 שזה	 יווכח	 הוא	
ממנה.	היהודי	הזה	צריך	לדעת	שכתוב	
הקן,	 שילוח	 במצות	 הקדושה,	 בתורה	
שלא	צריך	לחפש	את	הקן,	אלא	רק	אם	
במקרה	הוא	מצא	אז	הוא	צריך	לגרש	
גם	 כך	 הביצים,	 את	 ולקחת	 האם	 את	
לו	לחפש	את	הרע	 העשיר	הזה,	אסור	
בחיים,	ואם	ה’	ירצה	להראות	לו	משהו,	
אז	זה	יגיע	עד	אליו	ללא	כל	התאמצות.	
לעקוב	 יכולת	 לו	 שיש	 אומר	 הטבע	 אז	
הוא		 הטבע	 מעל	 אבל	 אשתו,	 אחרי	
לחפש	 ולא	 ה’	 עם	 תמים	 להיות	 צריך	

אחרי	הרע.	

יעקב אבינו למד ארבעה עשרה 
שנה רק איך לקנות את מידת 

התמימות עם ה’

הרב	הקדוש	מברסלב	כותב	בהמשך,	
ועבר”		 “שם	 בישיבת	 ישב	 אבינו	 יעקב	



 

ה

במשך	ארבע	עשרה	שנה	רק	כדי	ללמוד	
ב	 ם	ֹיֵשׁ מה	זו	התמימות,	“ְוַיֲעֹקב	ִאיׁש	תָּ
מה	 שכל	 	- כז(	 כה,	 )בראשית	 ֹאָהִלים”	
להיות	תמים	 איך	 זה	 שלמד	באוהלים,	
במשנה	 התעמק	 לא	 הוא	 ה’,	 עם	
רק	 אלא	 היכלות,	 בפרקי	 או	 ובגמרא	

איך	הוא	נהיה	תמים	עם	הקב”ה.
כתוב	בתהילים	)יח(:		“ִעם-ְּגַבר	ָּתִמים	
אדם	 ִּתְתַּפָּתל”-	 ִעיֵּקׁש,	 ְוִעם	 ִּתַּתָּמם	
שהוא	עיקש,	כלומר	שרוצה	שה’	תיכף	
מצליח	 לא	 ושהוא	 חפצו,	 את	 ימלא	
לקבל	את	מה	שחשק	בו,	אז	הוא	טוען	
שאי	אפשר	לעבוד	את	ה’,	ודבר	זה	הוא	
לה’:	 אומר	 אדם	 אם	 התמימות.	 היפך	
אם	 רק	 אבל	 אותך	 לעבוד	 רוצה	 אני	
אחר	 אדם	 או	 האישה,	 את	 לי	 תחליף	
את	 מעליי	 תוריד	 לא	 אם	 לה’:	 שאומר	
יכול	להתרכז	 החובות	שלי,	אז	אני	לא	
זהו	 אז	 בשבת,	 לשמוח	 או	 בתפילה	
האדם	העיקש.	“אבל	ההולך	בתמימות	
מי	 ה’’-	 וישר	 צדיק	 בוודאי	 כי	 ויודע	
שהולך	בתמימות	יודע	שלה’	אין	עוולות	
ושאף	אחד	לא	מקופח	אצל	ה’	יתברך,	
ואם	ה’	החליט	שלא	מגיע	לאדם	כסף	
או	אישה	אחרת,	אז	זה	הכי	נכון	וצודק	
מה	 וזה	 התמים.	 האדם	 וזה	 בעולם,	
בלי	 שנה	 עשרה	 ארבע	 יעקב	 שלמד	

לישון	בלילה,	כי	זה	העיקר.

חייבים להבין את המסר של 
הקב”ה ולא להתעסק בחיצוניות

“וסובל	 וכותב:	 נחמן	 רבי	 וממשיך	

ייסורים	ודחקות”-	סובל	כשהחבר	שלו	
או	 לו,	 שנתן	 ההלוואה	 את	 מחזיר	 לא	
סובל	את	זה	שאשתו	לא	נשמעת	לו,	כי	
הוא	יודע	שהכל	בצדק	ומגיע	לו,	ושבתוך	

הבעיה	עצמה	יש	מסר	מהקב”ה.
אומר	 הקדוש	 טוב	 שם	 שהבעל	 כמו	
ׂיג	 ַאשִּ וף	 ֶאְרֹדּ אֹוֵיב	 “ָאַמר	 הפסוק:	 על	
המילים	 כל	 	- ט(	 טו,	 )שמות	 ק”	 ֲאַחלֵּ
מתחילות	באות	“א”	שזה	כנגד	אלמדך	
חוכמה,	כלומר	כל	בעיה	או	צרה	שבאה	
על	האדם,	זה	כדי	ללמד	אותו	חכמה,	
להציק	 נשלח	 שפלוני	 במקרה	 לא	 זה	
לך,	אלא	כדי	שהאדם	ילמד	מזה	משהו.	
במעטפה	 להתעסק	 לא	 צריך	 ואדם	
המכתב	 את	 לגלות	 אלא	 החיצונית,	
רוצה	 שה’	 המסר	 שהוא	 הפנימי,	
להעביר	לו	דרך	המקרה	הזה.	אז	אדם	
שמתעסק	רק	במעטפה	אומר,	הלוואי	
שישרפו	את	כל	הערבים,	אבל	בזה	הוא	
לא	מתקרב	לה’	בכלל,	כי	ה’	שלח	לנו	
שנתקרב	 כדי	 הערבים	 עם	 הבעיה	 את	
ָקָראִתי	 ִאיׁש	 ְוֵאין	 אִתי	 בָּ ַמּדּוַע	 	“ אליו,	
ְוֵאין	עֹוֶנה”	)ישעיהו	נ,	ב(	-	ה’	קורא	לנו	

ואנחנו	בכלל	לא	עונים	ומבינים.

ה’ שולח לנו רמזים והוא נעלב 
כאשר אנחנו מתעלמים ממנו

ברוך	 הקדוש	 “כי	 כותב:	 נחמן	 רבי	 	 	
נקודת	 עד	 אלוקותו	 מצמצם	 הוא	
ומזמין	 הגשמי,	 העולם	 של	 המרכז	
ומעשה	 דיבור	 מחשבה,	 האדם	 לכל	
לו	 ומזמין	 המקום,	 ולפי	 האדם	 לפי	



 

ו

אדם	 וכל	 לעבודתו,	 לקרבו	 רמזים	
ולהגדיל	בינה	 צריך	להעמיק	מחשבתו	
ולהבין	מה’	הרמיזות”.	ה’	מביא	לאדם	
או	 אותו,	 תובע	 שלו	 שהשותף	 בעיה,	
שחברו	כועס	עליו,	והוא	צריך	לברר	מה	
ה’	רוצה	ממנו.	כל	אדם	חייב	להעמיק	
במחשבתו	ולא	להסתכל	בשטחיות	על	
שולח	 יתברך	 ה’	 כי	 לו,	 שיש	 בעיה	 כל	
כל	 אז	 ורמזים.	 מסרים	 הזמן	 כל	 לו	
מה	שקורה	לאדם	במשך	כל	היום,	זה	
יתברך,	 ה’	 אל	 לב	 ישים	 שהאדם	 כדי	
או	 ונעלב	מהשותף	שלו	 פגוע	 וכשהוא	
מאשתו,	אז	הוא	מתעלם	מהקב”ה.	וזה	
דומה	לחתן	ששולח	למאורסת	שלו	כל	
מיני	מסרים	ומתנות	והיא	לא	מתייחסת	
נעלב	 ה’	 כך	 ממנו,	 ומתעלמת	 אליו	
מאתנו	שהרי	אנחנו	מאורסים	לה’	כמו	

יְך	ִלי	ְלעֹוָלם”. שכתוב	“ְוֵאַרְשׂתִּ

אפילו המנקה הפשוט יכול 
להיות השליח לקבלת מסרים 

מהשמיים

יום	 “וכל	 וכותב	 ממשיך	הרב	הקדוש	
עת,	 בכל	 לנו	 וקורא	 אחרינו	 ה’	 שולח	
להתקרב	 קדושים	 רמזים	 לנו	 ומרמז	
להיות	 האדם	 שצריך	 פי	 על	 אף	 אליו,	
שפל	בעצמו,	אף	על	פי	כן	צריך	להאמין	
גדולים	 שעשועים	 מקבל	 יתברך	 שה’	
שבדבר	 להאמין	 צריך	 האדם	 ממנו”-	
קטן	שהוא	עושה	לכבוד	ה’,	הוא	משמח	
קטנטנה	 התקרבות	 וכל	 כך,	 כל	 אותו	
שעשועים	 לה’	 גורמת	 האדם	 של	

אם	 אז	 רבה.	 ושמחה	 מאוד	 גדולים	
לקבל	 צריך	 הוא	 חברו	 עם	 נפגש	 אדם	
ממנו	משהו	ביראת	שמיים,	ואפילו	אם	
החדר	 של	 הערבי	 המנקה	 עם	 נפגשת	
מדרגות,	והוא	סיפר	לך	שלא	שילמו	לו	
בזמן	ושהוא	מתכנן	לעזוב	את	העבודה,	

זה	מסר	בשבילך	ליראת	שמיים	דרכו.
הקב”ה	מצמצם	את	עצמו	כדי	שיגיע	
שילמת	 לא	 שאולי	 אליך,	 עד	 המסר	
מספיק	על	הטובות	שה’	עושה	לך.	וגם	
אם	אדם	נפגש	עם	מישהו	שנראה	“גס”	
צריך	 הוא	 אז	 מפחיד,	 דיבור	 עם	 כזה	
להסתכל	עליו	ולהגיד	האדם	הזה	יותר	
דברי	 את	 מקיים	 הוא	 ואז	 ממני,	 צדיק	
רבינו	“ולדעת	ולהאמין	שיש	בכל	אחד	
– בי”	 שאין	 יקרה,	מה	 נקודה	 מישראל	
“וצריך	 בי.	 שאין	 משהו	 הזה	 באדם	 יש	
וכל	 ממנו,	 הזאת	 הנקודה	 את	 לקבל	
אחד	מישראל	חשוב	ויקר	בעיניו	מאוד,	
וכשנפגש	אפילו	עם	הפחות	שבישראל,	
הגס	 האדם	 ממנו”-	 לקבל	 מה	 לו	 יש	
הזה	צריך	לתת	לי	משהו	ביראת	שמיים,	
בו	 יש	 כזה,	 נראה	רחוק	 ולמרות	שהוא	

משהו	שאין	לי.

לשאול המלך הייתה נשמה 
מעולה ולכן כאשר חטא ה’ זרק 

אותו מיד

משהו	 כותב	 הקדוש	 חי	 איש	 הבן	
שחייבים	לזכור	לכל	החיים.

שלא	 אחד	 עוון	 עשה	 המלך	 שאול	
השמיד	את	עמלק,	וה’	גירש	וזרק	אותו	
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עשה	 המלך	 דוד	 ולעומתו	 ממלכותו,	
כמה	וכמה	עוונות,	כמו	חטא	בת	שבע,	
ספר	את	ישראל,	הטעות	עם	אבשלום	

וכו’,	והקב”ה	לא	זרק	אותו.
האפליה	 מדוע	 השאלה	 נשאלת	
שאול	 “כי	 חי	 איש	 הבן	 ועונה	 הזאת?	
בנשמתו”-	 סיגים	 היה	 לא	 המלך	
הגיעה	 המלך	 שאול	 של	 הנשמה	
מ”מוזיאון”	בלי	סיגים.	“ובא	לעולם	הזה	
הגיע	 המלך	 שאול	 	- ולענגה”	 לקשטה	
לעולם	הזה	רק	כדי	לקשט	את	הנשמה,	
לכלוך.	 טיפת	 בלי	 הייתה	 נשמתו	 כי	
נשמתו,	 בתיקון	 טורח	 לו	 שאין	 “וכיוון	
לכן	עלתה	לו	חטאתו”-	עם	נשמה	כמו	
פעם	 אפילו	 חוטא	 הוא	 אם	 שאול,	 של	

אחת,	ה’	מיד	זורק	אותו.	

לדוד המלך הייתה נשמה ממקום 
גרוע ביותר ולכן ה’ היה סלחן עמו

ממשיך	הבן	איש	חי	“אבל	דוד	המלך	
דוד	 הרבה”,	 סיגים	 עם	 באה	 שנפשו	
“מהמוסך”,	 הגיעה	 נשמתו	 המלך	
“וצריך	 הקליפות.	 ומעמקי	 מלוכלכת	
ולהילחם	 ולהתייגע	 הרבה	 בה	 לעסוק	
כל	 דוד	 אצל	 מאוד”-	 מאוד	 בשבילה	
דבר	היה	צריך	מלחמות,	כי	הטבע	שלו	
הוא	 כי	 דמים,	 ושפיכות	 אכזריות	 היה	
היה	אדמוני	וג’ינג’י.	“וכיוון	שהיה	עסוק	
הסיגים	 להסיר	 גם	 מלחמות,	 בשתי	
וגם	לקשט,	לא	עלתה	לו	חטאתו.	וכיוון	
זו	 הקליפות,	 בעומקי	 נשמתו	 שהייתה	
הייתה	תחילת	ביאתה	לעולם,	ולכן	יצרו	

היה	 לא	 ה’	 מאוד”-	 עליו	 מתגבר	 היה	
ידע	 הוא	 כי	 שלו,	 העוונות	 את	 מחשיב	
לו	 יש	 ולכלוכים	 יצרים	 קליפות,	 איזה	

בנשמה.
נפגש	 אדם	 שכאשר	 לדעת	 צריך	 אז	
יודע	איזה	לכלוכים	 עם	חברו,	הוא	לא	
להתגבר	 בשבילו	 אולי	 בנשמה,	 לו	 יש	
על	משהו	קטן	זה	כמו	בשבילך	להתגבר	
הקושי	 כלומר	 מאוד,	 גדול	 משהו	 על	
אחר	 אדם	 של	 הקושי	 כמו	 הוא	 שלו	
לזלזל	 יכול	 איך	אדם	 אז	 במשך	שנים,	
במישהו	אחר	ולהסתכל	עליו	מלמעלה.	
“מה	שאין	כן	נשמת	שאול	שלא	היה	
שאמרה	 הדברים	 סוד	 וזה	 סיגים,	 בה	
אביגיל	לדוד	‘מלחמות	ה’	אדוני	נלחם	
כיוון	 כלומר	 בך’,	 תמצא	 לא	 ורעה	
הנפש	 בעבור	 נלחם	 אדוני	 שמלחמות	
עוונות,	 ה’	 לך	 יחשוב	 לא	 לכן	 שלך,	
המלחמה	 תוקף	 אלוקים	 יודע	 כי	
המלך	 דוד	 מה	 עם	 יודע	 ה’	 לך”-	 שיש	
בנשמה,	 לו	 יש	 קשיים	 ואיזה	 התמודד	
ולכן	הוא	לא	מחשיב	לו	את	זה	לעוונות.	
משאול	 ‘העלית	 דוד	 שאמר	 “וזה	
המקום	 זה	 הקליפות”-	 ממדור	 נפשי’,	
שנמצאים	בו	כל	המחבלים	המסוכנים.
מסביר	 הקדוש	 האר”י	 ובאמת	
שהקב”ה	היה	צריך	להערים	על	כוחות	
שתצא	 יתנגדו	 שלא	 כדי	 הטומאה	
נשמתו	של	דוד	המלך	לעולם,	אז	הוא	
החביא	אותה	במקום	הנמוך	ביותר,	זה	
כמו	שמחביאים	יהלום	בפח	האשפה	כי	
יחפשו	 לא	 לעולם	 שהשודדים	 יודעים	
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כלומר	 משאול”-	 “העלית	 שם.	 אותו	
ויתר	ה’	לדוד	יותר	משאול	המלך	בגלל	

סוג	נשמתו.
קבע,	 שה’	 דרך	 שזאת	 מכך	 לומדים	
השני	 ולאדם	 לאחד	 לוותר	 יכול	 שהוא	
הראשון	 של	 שהנשמה	 בגלל	 רק	 לא,	

הגיעה	ממקום	קשה	יותר.

אסור לזלזל בשום יהודי כי 
איננו יודעים מאיפה הגיעה נשמתו 

לעולם

בו	 תלויים	 ישראל	 שמלך	 עוד	 “ויידע	
כל	ישראל,	ויצר	הרע	נלחם	בו	כמו	עם	
הרבים	להחטיאו,		מאחר	ורבים	תלויים	
בו”	–	מי	שהוא	מלך	שתלויים	בו	שישה	
יצר	הרע	פי	 לו	 יש	 מיליון	בני	אדם,	אז	
שישה	מיליון	מאדם	רגיל.	ואם	הוא	רב	
אז	 אלף	תלמידים,	 לו	מאה	 שיש	 גדול	
היצר	הרע	שלו	הוא	פי	מאה	אלף	יותר	

מאדם	רגיל.
שהגיעה	 נשמה	 הייתה	 המלך	 לדוד	
ממקום	קשה	וגם	כל	ישראל	היו	תלויים	
כאונס”-	 לדונו	 שיש	 פשיטא	 “וכן	 בו.	
כזה,	 הרע	 יצר	 עם	 להתמודד	 יכול	 מי	
לדעת	מהיכן	 יכול	 לא	 לעולם	 אז	אדם	
הגיעה	נשמתו	של	מי	שעומד	מולו,	ולכן	
אף	פעם	לא	יזלזל	באחרים,	אלא	תמיד		
יסתכל	עליהם	שהם	יותר	טובים	ממנו.

בכלא,	 דרשה	 מסרתי	 אחת	 פעם	
והיה	שם	אסיר	אחד	בריון	כזה,	שאמר	
אותו	 ה’	חתם	 לי	שהוא	בטוח	שהשנה	
הוא	 כיצד	 אותו	 שאלתי	 טובים.	 לחיים	

לי	 סיפר	 הוא	 ואז	 בוודאות,	 זאת	 יודע	
וכולם	 בכלא,	 שנים	 הרבה	 כבר	 שהוא	
כבר	יודעים	שיש	“חוק”	כזה,	שכל	שנה	
ביום	הכיפורים	כשפותחים	את	ההיכל	
והנה	 נדרי”,	 “כל	 הוא	מחזיק	את	ספר	
השנה	הגיע	אסיר	אחד	תימני	קטן	כזה	
ומיד	כשנפתח	ההיכל,	הוא	התנפל	על	
הבריון	 ואותו	 אותו.	 ולקח	 תורה	 הספר	
בשיעורים	 נזכר	 שהוא	 לי	 מספר	 הזה	
מחפש	 שהקב”ה	 כך	 על	 שמסרתי	
וענווה	 התבטלות	 הרבה	 הכי	 מהאדם	
ושאף	פעם	לא	רוצה	לריב.	וכל	התפילה	
אותו	בריון	עומד	וחושב	איך	הוא	“קורע”	
ומצד	 התפילה,	 אחרי	 תימני	 אותו	 את	
שני	הוא	נזכר	בשיעורים	ששמע,	ובסופו	
ואפילו	 להתגבר	 הצליח	 הוא	 דבר	 של	
הוא	 ולכן	 השני,	 לאסיר	 דבר	 אמר	 לא	

בטוח	שיהיה	לו	שנה	מוצלחת.
לו	 שיהיה	 בטוח	 אני	 שגם	 לו	 אמרתי	
אותו	 ישלחו	 בקרוב	 ובטח	 טובה,	 שנה	
לעמוד	 הצליח	 כי	 שליש”	 ל”ועדת	
בניסיון,	כי	בשבילו	לעמוד	בניסיון	כזה,	
שבעים	 לכעוס	 לא	 בשבילנו	 כמו	 זה	

שנה.
וזה	בדיוק	מה	שאומר	רבי	נחמן,	שאי	
אדם	 כל	 דנים	 מה	 על	 לדעת	 אפשר	
מכיוון	שזה	תלוי	בחוזק	נשמתו	של	כל	
בתמימות	 ללכת	 אדם	 כל	 וצריך	 אחד.	
זה	מתקבלים	כל	התפילות”-	 ידי	 “ועל	
כל	התפילות	והבקשות	של	האדם	יעלו	

לפני	הקב”ה	והוא	יקבל	אותם.
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אדם שהולך עם ה' בתמימות 
מקבל מתנה נוספת - חן בעיני 

אלוקים ואדם

בהמשך	דבריו,	רבי	נחמן	כותב	שאדם	
כל	 על	 הקב"ה	 עם	 בתמימות	 שהולך	
שאלות,	 שואל	 ולא	 מהרהר	 לא	 דבר,	
והיא	 גדולה,	 מתנה	 עוד	 ומקבל	 זוכה	

מציאת	חן	בעיני	אלוקים	ואדם.	

עכשיו	אתם	מבינים	כמה	הספר	הזה	
קדוש	)ליקוטי	מוהר”ן(	וכמה	הוא	גורם	
ה'	 בעבודת	 ואפילו	 ה’	 בעבודת	 לשינוי	
שלי,	וכמה	אני	מודה	לה’	יתברך	שזכיתי	
להכיר	את	הדרך	הזאת	של	רבי	נחמן,	
שאם	מקבלים	את	הכל	בתמימות,	אזי	
מתקבלות	כל	התפילות.	ה’	יזכנו	שנזכה	
לסיים	את	כל	הספר	וע"י	כך	להתקדם	

בעבודת	ה’!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ללכת עם ה' בתמימות ובאמונה גמורה

חלה	 ימים	 כמה	 ולאחר	 הקורונה	 בנגיף	 חלה	 היקר	 בעלי	 המרכז:	 מאיזור	 צדיקה	 אישה	 ספרה	

הידרדרות	חמורה	במצבו,	והוא	פונה	לבית	החולים	במצב	קשה	מאוד.	הרופאים	שבדקו	אותו	אמרו	לי	

שימיו	ספורים	בגלל	שתפקוד	הראות	שלו	עובד	רק	ב-20%)!(.

עמרמי	שליט”א	 אייל	 הרב	 ורבנו	 מורנו	 כבוד	 בשיעורים	של	 נזכרתי	 קבלת	הבשורה	המרה	 לאחר	

כדי	 באוזניים	 לבעלי	 ושמתי	 אוזניות	 זוג	 לקחתי	 מיד	 לאדם,	 טוב	 רק	 עושה	 שה’	 מדבר	 הרב	 שבהם	

שישמע	גם	הוא	את	שיעורי	האמונה	של	כבוד	הרב.	וראו	איזה	פלא,	לאחר	ימים	ספורים	חלה	הטבה	

במצבו	של	בעלי	עד	שהבריא	לגמרי	והיום	הוא	מתפקד	ככל	האדם.

וזה	מה	שאומר	רבי	נחמן	שצריך	ללכת	עם	ה’	בתמימות	ובאמונה	שלמה!



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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