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למה בדיוק מתכוון רבי נחמן כשהוא אומר “צעקה שקטה”?
מה אפשר להשיג איתה? ואיך בכלל עושים את זה?
רבי נחמן מציע לנו מספר דרכים לפתוח שערי שמים ,הכוללות :תפילה
שגרתית ותפילה ספונטנית ,התבודדות ,שהיא פרק זמן המוקדש להגות
לפי שיטתו המיוחדת.
אבל הוא מציע לנו עוד משהו מעניין – את הצעקה השקטה )מתוך הספר
הכסא הריק ,עמוד .(82
למה בדיוק מתכוון רבי נחמן כשהוא אומר “צעקה שקטה”? מה אפשר
להשיג איתה? ואיך בכלל עושים את זה?
אולי גם זה יעניין אתכם:

זאת הדרך לזכות ברחמים ובחסדים של בורא עולם?
שמחה ,זה כל מה שאנחנו מבקשים
תודה לך השם
“מתי אני עוסק בהתבודדות?” שואל רב נחמן ומגלה משהו נפלא על
עצמו ,ובעצם ,את אחת האסטרטגיות שלו בכל הקשור לתפילה האישית,
“כשכל העולם סובב אותי ,זה הזמן בו אני מתבודד עם בורא עולם .אני
יודע כיצד לצעוק צעקה שקטה .אז דברי נשמעים מקצה העולם ועד סופו.
אולם אלה העומדים סביבי לא שומעים דבר!”.
ב-ר-ו-ר! זה הרי רבי נחמן הענק! הוא יכול לצעוק כך שאף אחד לא
ישמע אותו ושהדברים שלו ישמעו מקצה העולם ועד סופו.
אבל אנחנו?!?
“כל אחד יכול לעשות את זה!” אומר רבי נחמן בצורה נחרצת.
אופס…
“כשכל העולם סובב אותי ,זה הזמן בו אני מתבודד עם בורא עולם.
אני יודע כיצד לצעוק צעקה שקטה!”
“נסה לדמות כיצד נשמעת צעקה מעין זו במוח שלך” מאתגר אותנו רבי
נחמן“ .כשם שהגרון מוליך את הצליל מריאותיך עד לשפתיים שלך ,כך
ישנם עצבים המוליכים את הקול לתוך המוח שלך .כשאתה עושה כך ,אתה
צועק בתוך המוח שלך .כוון את הצעקה לבורא עולם והיא תפתח את שערי
השמים”!
טוב… אם הייתי הולכת לפארק כדי לבכות ולצעוק לבורא עולם… השכנים
שלי היו מזעיקים את המשטרה או מזמינים אמבולנס שייקח אותי מיד
לאשפוז… אבל העצה הנפלאה הזו שרבי נחמן נותן לנו – צעקה שהיא
לגמרי פנימית?!? תארו לכם! כל האנרגיה הפנימית הזו נכנסת לתוך
הצעקה שלי בפנים .וכפי שמסביר רבי נחמן ,כל פעולת הצעקה המיוחדת
הזו יכולה להיות עם פעולה פיזית פנימית .ההבדל היחיד בינה לבין
צעקה ממשית-קולית הוא מעבר האוויר דרך קנה הנשימה.

הצעקה הפרטית שלך ושלו!
כשהצעקה נמצאת לגמרי בפנים אף אחת מהאנרגיות שלה לא מתפזרת
ויוצאת החוצה ,אל פני השטח – מחוץ לפה .היחידים ששומעים אותה זה
אני… ובורא עולם כמובן.
תנסו ,זאת הצעקה הכי משחררת שחוצה רקיעים ופותחת שערים! הרי כך
אמר רבי נחמן.
בורא עולם! אתה שומע את כל זעקות השבר ויללות הייאוש של כל אחד
מילדיך האוהבים .אתה שומע את זעקותיי המקוטעות ומבין את דלות
מילותיי .בכל כוחי אני מנסה להגיע אליך ,וגם אם המילים שלי
מבולבלות ולא מובנות אתה מבין אותי .תודה אבא!”
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אתם מוזמנים ליהנות מחכמתו ומשנתו של רבי נחמן מברסלב ולהפוך
אותה לחלק מכם כבר עכשיו ,וכן ממאמרים מרתקים נוספים בקישור הזה.

