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משליכים	את	השכל,	חיים	אמונה:
בתורה	 הקדוש	 נחמן	 רבי	 כותב	

החשובה	הזאת	כך:
ֶאת	 ק	 ְלַסלֵּ ַדייָקא	 ְצִריִכים	 ֱאֶמת	 בֶּ י	 כִּ
ַהָחְכמֹות	 ל	 ִליְך	כָּ ְלַהְשׁ ְצִריִכים	 י	 כִּ ַח,	 ַהֹמּ
ְהיּו	 יִּ י	ָצִריְך	ֶשׁ יטּות,	כִּ ְפִשׁ ְוַלֲעֹבד	ֶאת	ה'	בִּ
ין	ֵמָחְכָמתֹו	)אבות	פ"ג(,	ְוֹלא	 ַמֲעָשׂיו	ְמֻרבִּ
ֲעֶשׂה	)שם	 א	ַהמַּ ר,	ֶאלָּ ְדָרׁש	הּוא	ָהִעקָּ ַהמִּ
ל	ַהָחְכמֹות	 ק	כָּ ן	ְצִריִכים	ְלַסלֵּ פ”א(,	ְוַעל	כֵּ
ׁשּום	 ִלי	 בְּ יטּות,	 ְפִשׁ בִּ ה'	 ֶאת	 ְוַלֲעֹבד	
ָכל	ִמיֵני	 ל	בְּ ְלגֵּ י	ְצִריִכים	ְלִהְתגַּ ָחְכמֹות.	כִּ

ם	ּוִמְצוֹוָתיו	 ׁ ִביל	ֲעבֹוַדת	ַהשֵּ ְשׁ ֶרֶפׁש	ָוִטיט	בִּ
א	 ֶאלָּ ׁש,	 ַממָּ ִמְצָוה	 ַדְווָקא	 ְוָלאו	 ַרְך,	 ִיְתבָּ
ַרְך	ִנְקָרא	 ם	ִיְתבָּ ׁ ׁש	ּבֹו	ְרצֹון	ַהשֵּ יֵּ ָבר	ֶשׁ ל	דָּ כָּ
ְך	 כָּ ל	 כָּ ֲחָזָקה	 ַאֲהָבתֹו	 ֶשׁ כְּ ַוֲאַזי	 ִמְצָוה...	
ל	ָחְכָמתֹו	 ק	כָּ ַסלֵּ מְּ ַרְך,	ַעד	ֶשׁ ם	ִיְתבָּ ׁ ְלַהשֵּ
ִביל	 ְשׁ בִּ ְוִטיט	 ְלֶרֶפׁש	 ַעְצמֹו	 ִליְך	 ּוַמְשׁ
ַרְך	 ִיְתבָּ לֹו	 ַלֲעׂשֹות	 ֵדי	 כְּ ַרְך,	 ִיְתבָּ ֲעבֹוָדתֹו	
ִחין,	 ְלַהֹמּ טֹוָבה	 הּוא	 ֲאַזי	 ַנַחת,	 ֵאיֶזה	
הּוא	 ׁ שֶּ ַמה	 ֲאִפיּלּו	 ׂיג	 ְלַהשִּ זֹוֶכה	 ֲאַזי	 י	 כִּ
יו	 ַחיָּ ה	בְּ ם	ֹמֶשׁ גַּ ׁ ִחין,	ַמה	שֶּ ְלַמְעָלה	ֵמַהֹמּ
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תוכן העניינים:

ד בנים או עבדים        

ה אם נקבל יחס של בנים או עבדים תלוי בכלי שנגיש לקב”ה    

ה דווקא כשאדם רוצה להתקרב, ה’ כאילו מרחק אותו ממנו    

ו איך הרב אורי זוהר חזר בתשובה בלי מריבות וקטטות    

ו לחפש תמיד את השלום בכל זמן ובכל מחיר     

ו הדרגה הכי גבוהה היא להיות בן של מלך שמתנהג כמו עבד    

ז צריך האדם להשליך עצמו לרפש וטיט בשביל לקרב אחרים לקב”ה   

ז סיפור מאלף של רבי נחמן על מעלת המקרבים רחוקים לעבודת ה’   

ח רבי נחמן הצליח לטהר אנשים ולקרבם לה’, כמו דוד המלך שהיה מטהר   

ח העיקר הגדול הוא לא להיכנס לעצבות ולמרה שחורה בשום מצב   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י ששרים ומודים לה' בשעת הניסיון, זוכים לישועה       

ג
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לֹו,	 ְוַרע	 יק	 ַצדִּ ִחיַנת:	 בְּ ַהְינּו	 ׂיג,	 ִהשִּ ֹלא	
ִחיַנת	 ה	בְּ זֶּ ע	ְוטֹוב	לֹו	)ע’	ברכות	ז(,	ֶשׁ ָרָשׁ
ין,	 ִעּוּות	ַהדִּ י	ֶזה	ִנְרֶאה	כְּ ט,	כִּ פָּ ְשׁ ִעּוּות	ַהמִּ
ׂיג	 ִהשִּ יו	ֹלא	 ַחיָּ בְּ ה	 ֹמֶשׁ ם	 גַּ ֶשׁ לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	
ְוֵאינֹו	 ֵלמּות	 ְשׁ בִּ ַח	 ַהֹמּ ֶשׁ כְּ ם	 גַּ ַהְינּו	 ֹזאת,	
ֲחָזָקה	 ַאֲהָבתֹו	 ֶשׁ ְיֵדי	 ַעל	 ֲאָבל	 ק,	 לֵּ ִנְסתַּ
ל	 ִליְך	ּוְמַגְלגֵּ ְשׁ מַּ ַרְך,	ֶשׁ ם	ִיְתבָּ ׁ ְך	ְלַהשֵּ ל	כָּ כָּ
ֲעבֹוָדתֹו	 ִביל	 ְשׁ בִּ ְוִטיט	 ֶרֶפׁש	 בְּ ַעְצמֹו	
ׁש	 ַממָּ ֶעֶבד	 כְּ ַעְבדּות	 ְועֹוֶשׂה	 ַרְך,	 ִיְתבָּ
ׂיג	 ַרְך,	ֲאַזי	זֹוֶכה	ְלַהשִּ ִביל	ַאֲהָבתֹו	ִיְתבָּ ְשׁ בִּ
ַהיְינּו	 דְּ יו,	 ַחיָּ בְּ ה	 ֹמֶשׁ ִחיַנת	 בְּ ֶשׁ ַמה	 ם	 גַּ
ׂיג,	 ְלַהשִּ ְיכֹוִלים	 ֵאין	 ִחין,	 ַהֹמּ ִקּיּום	 ֵעת	 בְּ
י	ֵיׁש	 ע	ְוטֹוב	לֹו.	כִּ יק	ְוַרע	לֹו,	ָרָשׁ ַהיְינּו	ַצדִּ דְּ
א	 ַמְלכָּ א	דְּ ִגְנַזיָּ ׂש	בְּ הּוא	ְמַחפֵּ ן,	ֶשׁ ִחיַנת	בֵּ בְּ
ִחיַנת	 ן	)ע’	זוהר	בהר	קי”א:(	,	ְוֵיׁש	בְּ מֹו	בֵּ כְּ
ֲעבֹוָדתֹו	 ַלֲעׂשֹות	 ַרק	 לֹו	 ֵאין	 ֶשׁ ֶעֶבד,	
ַטַעם	 ׁשּום	 ֹאול	 ִלְשׁ לֹו	 ְוָאסּור	 לֹו,	 ְתנּו	 נָּ ֶשׁ
ַרק	 ב	 ְמֻחויָּ י	הּוא	 כִּ ֲעבֹוָדתֹו,	 ַעל	 ַוֲחִקיָרה	
ְתנּו	 נָּ ַהיְינּו	ֲעבֹוָדתֹו	ֶשׁ ּלֹו,	דְּ ַלֲעׂשֹות	ֶאת	ֶשׁ
אֹוֵהב	 הּוא	 ֶשׁ ן,	 בֵּ ֵיׁש	 ֲאָבל	 ַלֲעׂשֹות.	 לֹו	
ָהַאֲהָבה	 ֲחַמת	 מֵּ ֶשׁ ַעד	 ָאִביו,	 ֶאת	 ְך	 כָּ ל	 כָּ
ֶעֶבד	 ׁ שֶּ ַמה	 ֶעֶבד,	 ַמֲעֵשׂה	 עֹוֶשׂה	 הּוא	
תֹוְך	 ׁשּוט	ָצִריְך	ַלֲעׂשֹות,	ְוהֹוֵלְך	ְוקֹוֵפץ	בְּ פָּ
ָכל	 בְּ ַעְצמֹו	 ל	 ּוְמַגְלגֵּ ְלָחָמה,	 ַהמִּ ֵרי	 ִקְשׁ
רּוַח	 ַנַחת	 ַלֲעׂשֹות	 ֵדי	 כְּ ְוִטיט	 ֶרֶפׁש	 ִמיֵני	
ׁשּוט	ֹלא	ָהָיה	 ֲאִפיּלּו	ֶעֶבד	פָּ ׁ ְלָאִביו,	ַמה	שֶּ
ָאִביו	רֹוֶאה	 ֶשׁ ֵאּלּו,	ַוֲאַזי	כְּ עֹוֶשׂה	ֲעבֹודֹות	כָּ
ִליְך	 ְשׁ מַּ ֶשׁ ַעד	 ְך,	 כָּ ל	 כָּ ַהֲחָזָקה	 ַאֲהָבתֹו	
ִביל	ַאֲהָבתֹו,	ֲאַזי	 ְשׁ מּור	בִּ ַעְצמֹו	ְלַעְבדּות	גָּ
ֵאין	ִנְמָסר	ֲאִפיּלּו	 ׁ ם	ַמה	שֶּ ה	לֹו	גַּ הּוא	ְמַגלֶּ
א	 ִגְנַזיָּ ׂש	בְּ הּוא	ְמַחפֵּ ן,	ֶשׁ י	ֲאִפיּלּו	ַהבֵּ ְלֵבן,	כִּ
ם	 גַּ י	ֵכן	ֵיׁש	ְמקֹומֹות	ֶשׁ א,	ַאף	ַעל	פִּ ַמְלכָּ דְּ

ׂגֹות,	 ׁש	ַהשָּ יֵּ ם,	ַהְינּו	ֶשׁ ֵנס	ְלָשׁ ן	ָאסּור	ִלכָּ ַהבֵּ
ׂיג	אֹוָתם,	ֲאָבל	ַעל־ְיֵדי	 ן	ֵאינֹו	ַמשִּ ם	ַהבֵּ גַּ ֶשׁ
ִליְך	ַעְצמֹו	 ל	ָחְכָמתֹו	ּוַמְשׁ ק	כָּ ן	ְמַסלֵּ ַהבֵּ ֶשׁ
ְמַרֵחם	 ָאִביו	 ֶזה	 ְיֵדי	 ַעל	 ”ל,	 נַּ כַּ ְלַעְבדּות	
ֲאִפיּלּו	 ִנְמָסר	 ֵאינֹו	 ׁ ה	לֹו	ַמה	שֶּ ּוְמַגלֶּ ָעָליו	
יק	ְוַרע	 ִחיַנת	ַצדִּ ה	לֹו	בְּ לֶּ ְתגַּ נִּ ְלֵבן,	ַהְינּו	ֶשׁ
יו	ֹלא	 ַחיָּ בְּ ה	 ֹמֶשׁ ם	 גַּ ֶשׁ לֹו,	 ְוטֹוב	 ע	 ָרָשׁ לֹו,	
י	ֲעֵליֶהם	 ִחיַנת:	ְוָחַמְלתִּ ׂיג	ֹזאת.	ְוֶזהּו	בְּ ִהשִּ
ֹאתֹו.	 ָהֹעֵבד	 נֹו	 בְּ ַעל	 ִאיׁש	 ַיְחֹמול	 ר	 ֲאֶשׁ כַּ
ַרְך	 ם	ִיְתבָּ ׁ י	ַעל	ְיֵד	יֶזה	ַהשֵּ י	ָעָליו,	כִּ ְוָחַמְלתִּ
ַאֲהָבתֹו	 רֹוֶאה	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ָעָליו,	 ְמַרֵחם	
ִחיַנת	 ה	לֹו	בְּ ּוְמַגלֶּ ְך,	ּוַמְרֶאה	 ל	כָּ ֲחָזָקה	כָּ

”ל. נַּ ע	ְוטֹוב	לֹו	כַּ יק	ְוַרע	לֹו,	ָרָשׁ ַצדִּ

בנים או עבדים

לנו	 מסביר	 הזאת	 בתורה	 רבינו	
אומרים	 שאנחנו	 מה	 את	 באריכות	

בראש	השנה	אחרי	התקיעות:
“היום	הרת	עולם	היום	יעמיד	במשפט	
כל	יצורי	עולם,	אם	כבנים	אם	כעבדים.	
בנים	 על	 אב	 כרחם	 רחמנו	 כבנים	 אם	
עד	 תלויות	 לך	 עיננו	 כעבדים	 ואם	

שתחננו	ותוציא	לאור	משפטינו”.
יש	מבחינת	עבד	ויש	מבחינת	בן,	עבד	
מקבל	את	החירות	שלו	כשנופל	לו	העין	
ידי	 על	 רק	 כלומר	 ְתלּויֹות”,	 ְלָך	 “ֵעיֵנינּו	
ייסורים	העבד	מקבל	את	החנינה	שלו,	
אבל	בן	מקבל	את	הכל	ברחמים,	“ִאם	

ְּכָבִנים	ַרֲחֵמנּו	ְּכַרֵחם	ָאב	ַעל	ָּבִנים”.	
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אם נקבל יחס של בנים או עבדים 
תלוי בכלי שנגיש לקב”ה

לדעת	 שחשוב	 כותב	 נחמן	 רבי	
שהקב”ה	תמיד	מסתכל	עלינו	מבחינת	
ַלה’	 ם	 ַאתֶּ ִנים	 “בָּ שכתוב:	 כמו	 בנים,	
ֱאֹלֵהיֶכם”	)דברים,	יד’(,	וגם	כתוב	בספר	
ֶיֶלד	 ִאם	 ֶאְפַרִים	 ִלי	 יר	 ַיקִּ “ֲהֵבן	 ירמיהו:	
ֶרּנּו”. ִרי	ּבֹו	ָזֹכר	ֶאְזכְּ י	ַדבְּ י	ִמדֵּ ִעים	כִּ ֲעֻשׁ ַשׁ

שינוי,	 יש	 המקבלים	 מבחינת	 אבל	
ולכן	 ראויים	 המקבלים	 לפעמים	
ולפעמים	 בן,	 של	 הנהגה	 מקבלים	
ההנהגה	 ואז	 ראויים	 אינם	 המקבלים	
וממילא	 עבד,	 של	 להנהגה	 מתחלפת	
תובעניות	 יותר	 מהאדם	 הדרישות	
ויכולות	 שמים	 מלכות	 מצד	 וקפדניות	

להתבטא	גם	בדינים	ועונשים	כלפיו.
משובח	 יין	 שמוזג	 למלך	 דומה	 זה	
מי	 שרוצה,	 מי	 לכל	 בכוסות	 ומרווה	
שמגיש	למלך	כוס	נקיה	אז	הוא	מקבל	
יין		טעים	שמשמח	את	הלבבות,	אבל	מי	
שמגיש	למלך	כוס	מלוכלכת	ומטונפת,	

אז	היין	נהיה	גם	כן	נמאס	ודוחה.
יין	מצד	הנותן,	 כלומר	היין	הוא	אותו	

והשוני	הוא	רק	במקבלים.	

דווקא כשאדם רוצה להתקרב, ה’ 
כאילו מרחק אותו ממנו

לקבל	 שאפשר	 מסביר	 הקדוש	 הרב	
בחינת	בן	מהקב”ה,	ואז	ממילא	יש	על	
תמידית,	 רחמנות	 של	 השגחה	 האדם	
אבל	זה	רק	כאשר	הוא	יצליח	לסלק	את	

שכלו	ולהיכנס	תחת	האמונה.

ב”ליקוטי	 כותב	 נתן	 שרבי	 כמו	
האמונה	 שלמות	 “עיקר	 הלכות”:	
לגמרי,	 ושכלו	 חכמתו	 דעתו,	 שיסלק	
וישים	עצמו	כבהמה.	כי	עיקר	האמונה	

היא	במה	שהשכל	שלו	לא	מבין”.
בנץ	 קם	 חצות,	 תיקון	 עושה	 אדם	
העיניים,	 שמירת	 על	 עובד	 החמה,	
נותן	צדקות	ומעשרות	לעניים	ומקפיד	
עושה	 כלומר	 תורה,	 לשיעורי	 ללכת	
את	 שהתחיל	 ומאז	 הספר.	 לפי	 הכל	
שלו	 הבית	 הזאת,	 ההתחזקות	 כל	
רוצה	 ופתאום	אשתו	 יותר	חילוני	 נהיה	
לבית	 מתאימים	 שלא	 דברים	 להכניס	
של	תורה,	וכשהוא	מנסה	להעיר	לה	אז	
היא	ישר	מתפרצת	עליו	ורוצה	להיפרד	
ממנו	אם	הוא	ינסה	להחזיר	אותה	יותר	

בתשובה.
יכול	להיות	שהוא	 והוא	לא	מבין	איך	
כביכול	 ה'	 אבל	 לה’	 להתקרב	 מנסה	
מצליח	 לא	 האדם	 ממנו,	 אותו	 מרחיק	
עם	 שהתחיל	 לפני	 איך	 בשכלו	 להבין	
לו	את	כל	 היו	 כל	ההתחזקות	שלו	לא	
כשבא	 עכשיו	 ודווקא	 האלו,	 הבעיות	
להתחזק	בעבודת	ה’	בכל	מיני	דברים,	
כל	הבעיות	האלו	באות	עליו	וה’	מרחיק	

אותו.
עם	 ללכת	 האדם	 יכול	 עכשיו	 אז	
מול	 חזיתית	 למלחמה	 וללכת	 השכל	
אשתו	שאולי	תסתיים	אפילו	בגירושים,	
או	ללכת	עם	מה	שה’	רוצה	וזה	השלום,	
לֹום	ָרב	ְלֹאֲהֵבי	תֹוָרֶתָך”	 כמו	שכתוב:	“ָשׁ
ניתנה	 התורה	 שכל	 קי”ט(,	 )תהילים,	
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בשביל	השלום.	

איך הרב אורי זוהר חזר בתשובה 
בלי מריבות וקטטות

זוהר	מספר	שכשהוא	חזר	 הרב	אורי	
לשמוע	 רצתה	 לא	 אשתו	 בתשובה,	
היה	 הוא	 והמצוות,	 התורה	 על	 בכלל	
ולהתקוטט	 השכל	 עם	 ללכת	 יכול	
ולריב	איתה,	אבל	הוא	הלך	עם	התורה	

והאמונה.
של	 בוילה	 זמן	 באותו	 גרים	 היו	 הם	
אמר	 הוא	 אז	 הים,	 על	 קומות	 שתי	
ואני	 אחת	 בקומה	 תגורי	 ‘את	 לאשתו:	
אהיה	בשניה’,	והוא	מספר	שהם	חיו	כך	
טובים	 הכי	 החברים	 והיו	 שנים	 שש)!(	
וחיוכים.	 צחוקים	 הרבה	 עם	 בעולם	
לו:	 היא	אמרה	 ולאחר	התקופה	הזאת	
‘אין	כמו	התורה,	אני	באה	אתך	לכל	מה	

שאתה	רוצה’.
הוא	פשוט	זרק	את	השכל	שלו	ואמר	
להקב”ה:	‘אני	רוצה	להתקרב	אליך,	וגם	
אם	אתה	לא	רוצה	אותי,	אני	הולך	עם	
האמונה’	וכמובן	ה’	עזר	לו	וכל	משפחתו	
והיום	 בתשובה	 חזרו	 הילדים	 כל	 כולל	

הם	תלמידי	חכמים.

לחפש תמיד את השלום בכל זמן 
ובכל מחיר

רבי	אליעזר	פאפו	כותב:	
לֹום	ְוָרְדֵפהּו,	אפילו	אם	איש	 ׁש	ָשׁ קֵּ “בַּ
ְמָדִנים	 ומעורר	 קשה	 איש	 הוא	 מריבו	
ולא	חפץ	בשלום”	-	אפילו	אם	יש	כנגדו	

מלחמה,	 אלא	 שלום	 רוצה	 שלא	 אדם	
ולהגיד	 צריך	תמיד	לחפש	את	השלום	
למתנגד	אליו:	‘אני	מרשה	לך	לא	לאהוב	

אותי,	בכל	מקרה	אני	אוהב	אותך’.
שאשתו	 לי	 שסיפר	 יהודי	 אצלי	 היה	
רוצה	להתגרש	כי	היא	מחפשת	חופש,	
שאפשר	 הניסיונות	 כל	 את	 עשה	 והוא	
היא	 אבל	 בית	 שלום	 להשיג	 כדי	

מתעקשת	על	הגירושים.
אמרתי	לו:	‘אתה	צריך	להגיד	לה,	אני	
רוצה	 רוצה	להתגרש	אבל	אם	את	 לא	
אז	היום	אני	נותן	לך	את	הגט,	והעיקר	
תהיה	 ואם	 בחיים,	 טוב	 הכי	 לך	 שיהיה	
אלי	 רק	 תבואי	 בעתיד	 בעיה	 איזה	 לך	

ואני	יעזור	לך	בהכל’.
אותו	אדם	היה	בהלם	ואמר	לי	שכל	
הרבנים	אמרו	לו	לעשות	דברים	אחרים,	
הדרך	 את	 לו	 נותן	 שאני	 לו	 אמרתי	 אז	
של	הבעל	שם	טוב	הקדוש	שלא	לצער	
שאם	 לו	 והבטחתי	 בעולם,	 ברייה	 אף	
הוא	יעשה	כמו	שאמרתי	לו,	אז	אשתו	
שהכל	 ותראה	 בחוץ	 קצת	 תסתובב	

דמיונות	ושטויות	והיא	תחזור	אליו.
כזה	 דבר	 לעשות	 להצליח	 כדי	 אבל	
אותו,	 ולזרוק	 השכל	 נגד	 ללכת	 צריך	

וללכת	רק	עם	האמונה.

הדרגה הכי גבוהה היא להיות בן 
של מלך שמתנהג כמו עבד

הולך	 האדם	 שכאשר	 כותב	 נתן	 רבי	
הוא	 השכל,	 את	 וזורק	 האמונה	 עם	
ולבן	של	המלך	 נהיה	הבן	של	הקב”ה,	
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אבל	 המלך,	 בגנזי	 להסתכל	 רשות	 יש	
גם	לנסיך	יש	דברים	מאוד	אישיים	של	
בהם,	 להסתכל	 יכול	 לא	 שהוא	 המלך	
רשות	 שום	 אין	 לעבד	 לעומתו	 אבל	

להסתכל	בדברים	של	המלך.
ורבינו	הקדוש	אומר	שיש	בן	שמתנהג	
כמו	עבד,	בלשון	רבינו:	“מתגלגל	ברפש	
למלך,	 רוח	 נחת	 לעשות	 כדי	 וטיט”	
כשהמלך	שהוא	הקב”ה	רואה	את	הבן	
ובא	 שלו	 הנסיכות	 על	 שמוותר	 הזה	
אותו,	 לשמח	 כדי	 רק	 בבוץ	 להתגלגל	
לגנזים	 גם	 להיכנס	 לו	 נותן	 המלך	 אז	

והמסמכים	הכי	אישיים	שלו.
של	 לגנזיו	 נכנס	 אדם	 שאותו	 וברגע	
להבין	 מצליח	 הוא	 ממילא	 אז	 הקב”ה	
הקדושה	 התורה	 מכמונות	 כל	 את	
לו,	 וטוב	 ורשע	 לו	 ורע	 כמו:	למה	צדיק	
על	 קושיות	 שום	 לו	 אין	 זה	 ובעקבות	

הבורא.

צריך האדם להשליך עצמו לרפש 
וטיט בשביל לקרב אחרים לקב”ה

וכותב	רבי	נתן:
“ועיקר	הרפש	והטיט	שמשליך	עצמו	
את	 שמוריד	 מה	 הוא	 ה’,	 בשביל	 לשם	
למקומות	 עצמו	 את	 ומשליך	 עצמו	
שנפלו	 אלו	 של	 והמלוכלכים	 הנמוכים	
הרעות.	 ותאוותיהם	 בעוונותיהם	 לשם	
והאיש	בגודל	רחמנותו	על	צער	השכינה	
משליך	עצמו	לשם	כדי	להעלות	נפשות	

נפולות	מעמקי	התהומות”.
מגלה	 פתאום	 שאשתו	 אדם	 יש	 אם	

עניין	בכל	מיני	שטויות	של	העולם	הזה,	
שהיא	 הביוב	 לתוך	 עצמו	 משליך	 הוא	
נמצאת	בו	ומוכן	להתגלגל	בתוך	הבוץ	
כדי	לחזק	אותה	באמונה	ולהרים	אותה	

אליו.
שמשליך	 והטיט	 הרפש	 עיקר	 “שזה	

עצמו	לשם	בשביל	ה’	יתברך”.
עם	 בשבת	 מגיע	 גיסו	 אם	 וגם	
המפתחות	של	האוטו	ביד,	אז	הוא	יורד	
לתוך	הרפש	והטיט	של	החילוניות	שלו	
ומנסה	למשוך	אותו	ולקרבו	לתורה	ואז	
הוא	נהפך	להיות	הבן	של	המלך	שמוכן	

להשליך	את	עצמו	לבוץ	בשביל	ה’.

סיפור מאלף של רבי נחמן על 
מעלת המקרבים רחוקים לעבודת 

ה’

ב”סיפורי	 מספר	 הקדוש	 רבינו	
מעשיות”	סיפור	מדהים	שחייבים	לזכור	

כל	החיים:
שנפל	 מלך	 של	 בן	 היה	 אחת	 פעם	
עצמו	 עשה	 והוא	 נפש	 מחלת	 לאיזה	
עושה	 היום	 כל	 תרנגול,	 הוא	 כאילו	
“קוקוריקו”	ובשעת	הסעודה	היה	נכנס	
הפירורים	 את	 ואוכל	 לשולחן	 מתחת	

שנפלו.
המלך	ניסה	להביא	את	כל	הרופאים,	
פסיכיאטרים	וקציני	הנפש	שהוא	מכיר,	

אבל	אף	אחד	לא	ידע	איך	לטפל	בו.	
פשוט	 אדם	 איזה	 הגיע	 אחד	 יום	
ואמר	למלך:	‘תן	לי	לנסות	לטפל	בילד	
הראש’.	 את	 לו	 אני	מסדר	 איך	 ותראה	



 

ח

המלך	נתן	לו	רשות	והוא	נכנס	מתחת	
‘אני	 לו:	 ואמר	 המלך	 בן	 ליד	 לשולחן	
יחד’,	 פירורים	 נאכל	 בוא	 תרנגול,	 גם	
אוכלים	 לשולחן	 מתחת	 שניהם	 וככה	

וצועקים	“קוקוריקו”.
אדם	 אותו	 אמר	 שעות	 כמה	 לאחר	
לבן	המלך:	‘למרות	שאנחנו	תרנגולים,	
השולחן	 ליד	 לשבת	 יכולים	 אנחנו	
ולאכול	את	הפירורים’,	ענה	לו	בן	המלך:	
השולחן’	 לי	 נשב	 בוא	 טוב,	 רעיון	 ‘זה	
לאחר	שאכלו	על	השולחן,	אמר	לו	אותו	
בוא	 מתקלחים,	 תרנגולים	 ‘גם	 אדם:	
אותו	 משך	 לאט	 לאט	 וככה	 נתקלח’,	

לדרך	הטובה	וריפא	אותו.
כמה	מוסר	יש	בסיפור	הזה!	אם	החבר	
או	האישה	יורדים	קצת	ברוחניות,	אסור	
לאדם	לזרוק	אותם,	אלא	לרדת	אליהם	
ומנסה	למשוך	אותם	כי	זה	רצון	הקב”ה,	
ולמרות	שהשכל	אומר	לאדם:	‘אתה	בן	
של	מלך	ולא	צריך	לשבת	ברפש	וטיט’	
ותלך	עם	 ה’	רוצה	שתזרוק	את	השכל	
האמונה	ותנסה	לקרב	כמה	שיותר	את	

הרחוקים.
יידח	 לבלתי	 מחשבות	 חושב	 ה’	 “כי	
תשוקת	 גודל	 שיודע	 ומי	 נידח,	 ממנו	
מוכן	 הוא	 נידחיו,	 אליו	 להחזיר	 יתברך	

למסור	נפשו	בשבילם”.
מה	 כל	 את	 להבין	 יזכה	 זה	 ובזכות	
דרכי	 שזה	 להבין	 מצליח	 לא	 שהמוחין	

ה’	הנעלמות.

רבי נחמן הצליח לטהר אנשים 
ולקרבם לה’, כמו דוד המלך שהיה 

מטהר

רבינו	כותב	בשיחות	הר”ן:
“כמה	צלם	אלוקים	היו	מונחים	ברפש,	
ואני	ירדתי	לרפש	והוצאתי	אותם”.	כמה	
יהודים	שהיו	בתוך	הלכלוך		של	העולם	

הזה,	ורבי	נחמן	ירד	והציל	אותם.
יודע	אם	השאול	תחתיות	היה	 “ואיני	
קטן	להם”,	גם	המדור	השביעי	בגהינום	
אותם	 לנקות	 יכול	 שהיה	 בטוח	 לא	
אפשר	 היה	 “ואם	 שלהם.	 מהלכלוכים	
ואני	 לחתור	תחת	השאול	היו	חותרים,	
בדם	 מלוכלכות	 ידיים	 כי	 הוצאתים,	

שפיר	ובשליה	לטהר	אישה”.
יש	 המלכים	 ‘לכל	 אומר:	 המלך	 דוד	
בדם	 מלוכלכות	 שלי	 והידיים	 משי	 ידי	
שפיר	ושליה’,	נשים	היו	באות	לדוד	עם	
מראות	דמים	כדי	שיהיה	אפשר	לטהר	
אותן,	אז	כך	גם	רבינו	הקדוש	היה	מוכן	
יהודי	 איזה	 כדי	לטהר	 להתלכלך	בבוץ	

בשביל	אביו	שבשמים.

העיקר הגדול הוא לא להיכנס 
לעצבות ולמרה שחורה בשום מצב

שהוא	 לו	 לבנו	שכתה	 כותב	 נתן	 רבי	
נופל	בעוונות:

קראתי	 היטב”,	 מכתבך	 “קראתי	
מיני	 בכל	 נופל	 שאתה	 לי	 שכתבת	
וגזל.	 קנאה	 שנאה,	 כמו	  עבירות	
רואה	 ואני	 מאוד,	 דברך	 מבין	 “ואני	
שעוברים	עליך	מחשבות	הבל	אשר	בעל	
דבר	רוצה	לבלבל	אותך	במרה	שחורה	
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הסטרא	 של	 העבודה	 כל	 ובעצבות”,	
אחרא	זה	להכניס	לאדם	עצבות,	והוא	

מוכן	לעשות	הכל	בשביל	זה.
“אשר	המרה	השחורה	מזיק	לך	יותר	
עיני	 מחמד	 עליך	 והתפלאתי	 מהכל.	
במחשבות	 ונכנס	 מסתכל	 אתה	 אשר	
אלו,	כי	ראוי	להבין	מהדברים	ששמעת	
על	 להסתכל	 לך	 שאין	 רבינו	 מספרי	
אסור	 כלל”,	 בעולם	 שחורה	 מרה	 שום	

לך	להיות	עצוב	על	שום	דבר	בעולם.
הם	 והעצבות	 השחורה	 המרה	 “כי	

לך	 ומזיקים	 מאוד	 מאוד	 לך	 מזיקים	
יותר	מכל	הפגמים	בעולם.	על	כן	אהובי	
אל	 הקדוש,	 רבינו	 ולדבר	 לדברי	 שמע	
ורק	 שחורה	 מרה	 שום	 על	 תסתכל	
גדולה	 בשמחה	 להיות	 עצמך	 תחזק	
מזרע	 להיות	 שזכית	 ותחשוב	 תמיד,	

ישראל	ברוך	וקדוש”.
כולנו	נתחזק	בקירוב	הרחוקים	ולעזור	
של	 והטיט	 הרפש	 מתוך	 לצאת	 להם	

העוונות	שלהם.	אמן	ואמן!!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י ששרים ומודים לה' בשעת הניסיון, זוכים לישועה

סיפר	יהודי	צעיר	משכונת	“הבוכרים”	בירושלים:

אני	לומד	נהיגה	כבר	תקופה	די	ארוכה	ונוהג	די	טוב,	אבל	כשאני	מגיע	ל”טסט”	אני	ממש	מתרגש	

והידיים	רועדות	לי,	ובעקבות	ההתרגשות	הזאת	לפני	כחודש	נכשלתי	ב”טסט”	מספר	12)!(.

הגעתי	למורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	ושאלתי	ממנו	עצה,	מה	לעשות	לקראת	הטסט	הבא.	הרב	

אמר	לי	שאם	אני	אשיר	שירים	בכל	מהלך	הטסט	ואשמח,	הוא	מבטיח	לי	שאצליח	לעבור	את	הטסט.	

אמרתי	לכבוד	הרב	שאני	מפחד	שהבוחן	לא	יזרוק	אותי	מהרכב	עוד	לפני	הבחינה	אם	אני	יתחיל	

לשיר	לו,	אבל	כבוד	הרב	אמר	לי	שגם	את	זה	ה’	יסדר.

ופצחתי	 לי	 אמר	 שהרב	 מה	 ועשיתי	 לאוטו	 נכנסתי	 הבחינה,	 מועד	 הגיע	 ימים	 מספר	 לפני	 והנה	

בשירים,	להפתעתי	הבוחן	דווקא	אהב	את	זה,	והרגשתי	שאני	ממש	בתוך	האמונה	והשמחה.

לאחר	כמה	שעות	התברר	שאני	יכול	לחגוג	בר	מצווה	של	טסטים	ועברתי	את	מבחן	הנהיגה	ה-13!!!!
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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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