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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(
מי שעכשיו הולך להתחתן, עכשיו למשל יש לו שבת חתן, אז 

פרה". אז הכלה שלו אומרת:  –מה אומרים לו? "כי תשא 
"מה?! אני פרה?!", אז הוא אומר לה: "לא! תסתכלי בלוח, 

 כתוב: 'כי תשא פרה'!". 

א טעה, אז הוא הבין אחד אמר, אחרי שהוא אמר לאשתו שהו

  דקה תציל ממוותצַ למה 

אני אשתף אותכם, תראו, אני כל החיים שלי, השם זיכה אותי, 
 מידשהקב"ה ריחם עליי לחזור בתשובה, מיד מיד קיבלתי, 

קיבלתי את האמונה ש"אין ייסורים ללא עוון"! מיד! על 
ההתחלה של התשובה שלי קיבלתי את האמונה שאין דבר כזה 

 בל בחינם, אין מציאות כזאתי!שאדם סו

למשל, היה לי לי כאב ראש, ממש בתחילת הדרך שלי, הלכתי 
עשיתי תשובה, נעלם לי הכאב ראש! אין דבר כזה! אין מציאות 

שאדם סובל בחינם! אין! זה היה היסוד של התשובה שלי! 
היסוד של התשובה שלי, שאין דבר כזה, אדם סובל, יש לו 

זה! זה היסוד של התשובה שלי. וככה משהו לתקן! אין דבר כ
התחלתי ישר עם התבודדות ותשובה, ככה התחלתי ישר. 

וכתבתי את זה בספר "גן האמונה", שזה היסוד של כל 
האמונה, וכתבתי שלמעשה זה דבר שחידשתי אותו, ולא 

 ראיתי שהוא כתוב בשום מקום.

והשבוע בהתבודדות אז השם האיר בליבי, שלא, טעיתי, אין 
שלא כתוב בל"מ! אז איך יכולתי להגיד שחידשתי משהו?  דבר

אם הייתי מתבונן טוב בליקוטי מוהר"ן הייתי מוצא! והשבוע 
הנה, בליקוטי מוהר"ן כתוב  –בהתבודדות השם האיר בליבי 

 מה שאמרת.

רבי נחמן מברסלב כותב ככה, רבנו כותב בתורה ד' חלק שני, 
ת, את האור, כותב רבנו שע"י שאדם זוכה לקבל את הדע

, כל מה שקורה בעולם הכל ברצונו שהכל מתנהג ברצונו
אז למעשה  אין דבר בעולם שלא קורה ברצונו! הכל!יתברך, 

אין טבע בעולם, הכל ברצונו! אין! אין טבע! הכל ברצונו! אין 
 זה השם מצער אותך!מישהו מצער אותך? בני אדם בעולם! 

אח שלך עשה לך אבא שלך מצער אותך? זה השם מצער אותך! 
! אין! אין מציאות השם גזר שאח שלך יעשה לך משהומשהו? 

שאדם יגיד פלוני עשה לי! אם יש לו אמונה שהכל ברצונו 
יתברך אף אחד לא יכול לעשות לך כלום, לא טוב ולא רע! עשה 

רע,  השם עשה לך, עשה לך רע? השם עשה לך טובלך טוב? 
סטירה שתתעורר ך השם לא עושה רע ח"ו, אבל השם נותן ל

 לחזור בתשובה.

אז אין טבע בעולם, אין בני אדם, אין מושג של עין הרע, 
מישהו השבוע פגשתי אותו, מסכן, ממש סובל סבל נורא, והוא 

איפה יש  שטויות! –חושב: "יעשו לי עין הרע!", הוא מפחד... 
מציאות שקוראים לה עין יש מה  עין רעה?!  עין רעה?! מה זה

אין!  אין עוד מלבדו יתברך!עוד מלבדו יתברך! הרע? אין 
 ישתבח שמו לעד אין עוד מלבדו יתברך!

אם השם רוצה שהעין רעה תפגע בך היא תפגע בך, השם לא 
רוצה היא לא תפגע בך! מה זה עין הרע? אדם יכול לפגוע בך 

בחינם?! אין דבר כזה! הכל קורה ברצון הבורא! אין כישופים, 
כתבתי בספר "בגן האמונה", באריכות כמו שכתבתי, כל זה 

כתבתי את זה, והסברתי את זה, בספר "בגן האמונה", שהוא 
 יסוד של כל העולם הזה.

אז באמת, רבנו כותב שע"י שמתגלה שהכל מתנהג ברצונו 
יתברך, הכל! אין שום דבר שלא קורה ברצונו יתברך! כל דבר 

 שקורה לך בעולם זה ברצונו יתברך!

ודע שהכל קורה ברצונו יתברך, ע"י זה הוא וע"י זה שאדם י
! למה? למה נהיה לו יראה? כי הוא יודע יראת השםזוכה ל

! תעשה טוב? יהיה לך טוב! תעשה בעולם הזהששכר ועונש זה 
רע? יהיה לך רע! השם יתברך מנהיג את העולם מידה כנגד 

מידה! אין שום טעויות בעולם הזה, הכל מדויק! קיבלת טוב? 
! קיבלת רע? עשית רע! השי"ת הוא לא נותן לך עונש, עשית טוב

הוא רוצה שתתעורר! שתבין שעשית רע ובגלל זה רע לך, אז 
יוצא שכל העניין של יראת השם, מאיפה זה  תעשה תשובה!

נובע? מהנקודה הזאתי! שאדם יודע ששכר ועונש זה בעולם 
 הזה, ואין ייסורים ללא עוון!

חידשתי, הכל כתוב בל"מ, וכל העניין הזה שאני חשבתי ש
 )בתורה ד' חלק שני(.

ורבנו כותב בפירוש שאין מציאות שאדם יכול לחזור בתשובה 
בלי שיש לו יראה, וההתחלה של הכל זה יראת העונש. אם 

אדם אין לו יראת העונש הוא לא יכול לחזור בתשובה! ולכן 
יראת העונש היא ההתחלה של הכל, ויראת העונש היא שאתה 

השם נותן שכר ועונש בעולם הזה, שכר ועונש זה בעולם יודע ש
 הזה! בעולם הזה יש שכר ועונש.

יוצא שמה? ע"י הידיעה הזאתי שאדם יודע שהכל מתנהג 
ברצונו, ואין שום דבר בעולם שקורה וזה לא ברצונו, ע"י זה 
אדם יודע שיש שכר ועונש, ע"י זה נהיה לאדם יראה, יראת 

לו האמונה, שהוא מתחיל  העונש, וגם ממילא מתחזקת
להאמין שהכל ברצונו יתברך, וע"י זה גם מתחזק לו הרצון! 

שאדם מבין שאדם מקבל עונש אם הוא יעשה לא טוב אז נהיה 
לו רצון לצד הקדושה, לרצות להיות טוב! כי הוא יודע שאם 
הוא יעשה רע הוא יקבל עונש בעולם הזה, ואין בעולם הזה 

 הפקרות.

דעת חושב: "לא! תראה! אלה שרחוקים לכן מי שאין לו 
מהשם נהנים!".... חיים בגהינום בעולם הזה! חיים בגהינום! 
אני מוכן ללכת איתך יד ביד לכל מי שאתה חושב שהוא נהנה 

בעולם הזה ואתה תראה שמי נהנה בעולם הזה הוא רק מי 
שירא שמיים באמת! אז יש לו חיים גן עדן, יש לו תמיד 

מח! אין לו פחד מאף אחד! אין לו שמחה! תמיד הוא ש
פרנויות, הוא לא מפחד מעין הרע, משום דבר! הוא חי חיים 

 שלווים, שמחים, יש לו אמונה, יש לו פחד מהשם!

אני מכיר אנשים עשירים, גדולים מאוד, אני מכיר אותם 
אישית, מקרוב מאוד, ואני מאחל רק לשונאי ישראל את 

ישראל! עשירים ענקיים,  הגהינום שהם חיים בו, רק לשונאי
בקנה מידה לא מה שאתם חושבים, קנה מידה ענק! ואני 

רק לשונאי ישראל! כי הגהינום  –מאחל את החיים שהם חיים 
 שהם חיים בו, רק לשונאי ישראל...

מי יתן ותהיה  –אמנם אתה מסתכל עליהם, ומקלל את עצמך 
 כמוהם...

פנים אני אני מכיר את הדברים מקרוב! לא מסיפורים, מ
מכיר! ואני אומר לכם, אני מאחל את הגהינום שלהם רק 

 לשונאי ישראל.
אין זה הכל שקר! ולעומת זאת אני מכיר אנשים, שהם בקושי, 

ב"ה חיים אוכלים שותים, אבל אין להם... ויש להם גן עדן 
בעולם הזה! שאני מאחל את זה לכל עמ"י את הגן עדן שיש 

ן מאושרים, החיים שלהם להם! כל הזמן שמחים, כל הזמ
 מלאים תוכן! ישתבח שמו לעד.
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אז יוצא שאנחנו הבנו שכשאדם יש לו יראת השם אז הוא זוכה 
באמת גם לחיות חיים של אמונה, וגם ממילא יורד ממנו כל 

מי שמפחד מאחד לא מפחד  –הפחדים שבעולם. כי יש חוק 
מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד מפחד מכל אחד... מי יכול 

 אין עוד מלבדו! משהו?עשות לך ל

יראת השם תוסיף ימים, יראת השם מוסיפה לאדם חיים! 
 והיראות האחרות, מדברים אחרים, מקצר לאדם את הימים... 

שיש לו יראה הוא אף פעם לא יהיה עני, וגם רבנו כותב שמי 
ככה כותב רבנו בליקוטי מוהר"ן, שמי שיש לו יראה  אף פעם!

עני! אף פעם! וגם יכול לזכות לעשירות,  הוא אף פעם לא יהיה
 אבל עני הוא לא יהיה אף פעם.

אז יוצא שאדם יש לו יראת השם יש לו חיים טובים, יש לו 
 חיים מתוקים, ישתבח שמו לעד.

איך אדם יזכה שיהיו לו חיים גן והיום רציתי ללמוד איתכם, 
עדן בעולם הזה, גן עדן! אפילו שיעברו עליו קצת נסיונות, 

 בל הוא עובר אותם, עם חיוך הוא עובר אותם.א
למה? כשאדם יש לו נסיונות, יש לו קשיים, אבל יש לו כלי 

 נשק.
רבנו כותב בתורה ב', בל"מ, ורבי נתן כותב בקיצור, רבי נתן 

כתב את הקיצור כי הוא שמע מרבנו. רבי נתן כותב שעיקר כלי 
הכלי זין זינו של האיש הישראל זה התפילה! הוא כותב שעיקר 

 של הבנאדם זה התפילה! תפילה!
העולם הזה זה עולם של מלחמה, כמו שסיפרתי לכם, שהחפץ 

חיים פעם פגש חיילים שחזרו מהמלחמה, החפץ חיים אמר 
להם: "חזרתם מהמלחמה הקטנה למלחמה הגדולה", ולא 

הבינו אותו: "איזו מלחמה גדולה? גמרנו! איזה מלחמה יש? 
ר להם: "אתם לא מבינים, מלחמה נגמר המלחמה!", אז אמ

קטנה זה מה שנלחמתם בצבא, מלחמה גדולה זה מלחמת 
היצר הרע, שזו מלחמה עד מאה עשרים שנה, שאדם, כל 

 בנאדם יש לו מלחמה!"
עכשיו, כל בנאדם נמצא במלחמה! כל בנאדם בעולם הזה 

הוא מנצח במלחמה!  –אם יש לו כלי נשק נמצא במלחמה! אז 
אבל אם אין לו כלי נשק? תארו לכם  ם!יש לו במה להלח

עכשיו חייל עומד בשדה הקרב במלחמה והוא אין לו כלי נשק, 
 אז מה יעשה?! מובן מה שיקרה איתו...

שאתה עם התפילה אתה  ומה הכלי נשק שלך? זה התפילה!
מי נקרא  –יכול לנצח את כל המלחמה! הזוהר הקדוש אומר 

א מנצח? אומר הזוהר מנצח? שניים הולכים למלחמה, מי נקר
מי שנשאר ומחזיק את הכלי מלחמה עד הסוף. ז"א  –הקדוש 

אפילו שהוא פצוע כולו, אפילו שהוא קיבל מהשני, נגיד  –
בסוף ראובן  –ראובן ושמעון נגיד הולכים מלחמה, נגיד, דוגמא 

נשאר עם הכלי נשק ושמעון נשאר בלי כלי נשק. אתה אומר, 
תכל'ס ראובן נשאר כולו פצוע, מי ניצח? ראובן נכון? אבל 

לא משנה! אם הוא נשאר עם הכלי נשק ביד  –חתוך, כולו... 
 שלו, הוא נקרא המנצח!

זה המשל. ומה הנמשל? שאדם הוא נלחם, בתפילה, כל הזמן 
, יש לו תפילה, אפילו שעובר עליו ירידות, ועובר עליו נפילות

מפסיק  ואפילו הוא עובר פציעות כמו שאומרים, אבל הוא לא
להתפלל, כל הזמן ממשיך להתפלל, הוא מנצח! שום דבר לא 

 עוצר אותו מלהמשיך להתפלל!

כל מי שממשיך להתפלל, למרות מה שעובר עליו, קשיים, 
נפילות, נסיונות, אבל הוא ממשיך להתפלל, הוא נקרא מנצח, 

כי הוא ממשיך להתפלל! הוא לא עוזב את הכלי נשק שלו 
 יך להתפלל!הוא ממשמהידיים שלו, 

עכשיו תראו, מה אמרנו? שזו מלחמת היצר הרע נכון? יפה. יש 
יצר הרע קטנטן, שמספיק תפילה קצרה לנצח אותו, למשל 

אדם בא יצר הרע, אומר לך: "תאכל משהו!", טוב אתה יכול 
בתפילה קצרה להתגבר עליו. ואחד שאין לו עכשיו תאוות 

נצח כזה יצר אכילה, אז בשבילו הוא יכול בתפילה קצרה ל
הרע. אבל אחד שיש לו תאוות אכילה, הוא לא יספיק לו 
תפילה קצרה, הוא צריך להשקיע על זה תפילה ארוכה, 

יומיומית. ועל זו הדרך, למשל אדם שהוא לא כעסן, יש לו 
איזה נסיון, בתפילה קצרה הוא יכול להתגבר, כי הוא, אין לו 

ודה הזאתי. ואם אדם את היצר הרע, יש לו יצא הרע קטן בנק
הוא כעסן הוא לא יכול בתפילה קצרה לנצח את היצר הרע 

שלו, הוא צריך תפילה ארוכה ויומיומית. ועל זו הדרך בכל דבר 
ודבר, תלוי אם זה הנסיון שלך בחיים או לא, אם יש לך יצר 

לנצח אותו, אבל בנקודות  הרע קטנצ'יק תספיק תפילה קצרה
ך תפילה ארוכה, לא תספיק לך הרע גדול, צרי יצר שיש לך

 תפילה קצרה לנצח אותו.

 –במשך שנים ע"ג שנים  והשם חנן אותי במשך העבודה שלי
, בשביל לנצח יצר הרע מינימום זה חצי שעה ביוםלהבין שה

גדול, לא מספיק שתי דקות שלוש, לא. כל מילה  שאדם 
מתפלל היא חשובה, בנאדם רק יגיד: "רבונו של עולם תעזור 

, מצוין! מה שאדם מתפלל זה מצוין. אבל עם תפילה קצרה לי"
כזו אתה לא יכול לנצח יצר הרע גדול, בשבילו לנצח יצר הרע 
גדול אתה צריך תפילה של חצי שעה לפחות, יום יום, במשך 

 חודשים וגם שנים, יום יום.

שאתה עושה חצי שעה ביום תפילה על  –עכשיו, כמה דברים 
ום בשמיים שתיקנת את הדבר הזה, דבר מסוים, אתה כבר רש

למרות שאתה עדיין נכשל, ועדיין נופל, ועובר עליך מה שעובר 
עליך... אבל כיוון שאתה מקדיש לזה חצי שעה ביום, בשמיים 

אתה רשום שתיקנת  את זה. למה? כי ברגע שעשית את 
המקסימום מצדך, בשמיים כבר אין להם טענות! מה יש להם 

דרך? שיקח לך עוד כמה חודשים עד טענות? שאתה עדיין ב
שתגמור לנצח? לא! לא מעניין אותם! ברגע שאתה כבר מחזיק 

כלי נשק, לא עוזב אותו, אתה כבר נקרא מנצח! זה זוהר 
מפורש! אני מסתמך על זוהר מפורש! שמי שמחזיק כלי הנשק 

בידו הוא נקרא מנצח! ברגע שאתה עושה חצי שעה ביום על 
לא  ים, יצר רע שהוא נקרא קשה,דבר שהוא קשה לך בחי

 גמרנו! אתה רשום בשמיים.. –משנה מה, כל אחד בנסיון שלו 
ולכן כתבתי בספר "בריתי שלום", שאפילו שאדם הוא רחוק 

מתיקון הברית כמרחק מזרח ממערב, הוא עוד רחוק, אבל 
הוא עושה חצי שעה כל יום, הוא רשום בשמיים שהוא מתוקן 

מה עוד יגידו לך שתעשה?  את שלך! בברית! גמרנו! כי עשית
עשית את שלך! אתה נלחם כל יום חצי שעה, גמרנו! אתה 

 רשום בשמיים שאתה מתוקן בברית.
לעומת זאת, אם אדם לא עושה את החצי שעה, אז אין, מה 

הוא יכול להגיד בשמיים טענה? שום טענה לא תתקבל! למה? 
נו יודעים "אנח –מה הוא יגיד? "לא יכולתי!", "קשה לי!" 

"אנחנו יודעים שיש לך  –שקשה לך". "יש לי יצר הרע גדול!" 
"אנחנו יודעים שהוא  –יצר הרע גדול". "והוא ניצח אותי!" 

 מנצח אותך".

מה תגיד?! מה תגיד?! שום טענה לא תתקבל! איזה טענה 
תגיד! הם יודעים הכל! מה באת לחדש למישהו משהו? הם 

יודעים שהיצר הרע מנצח אותך,  יודעים שיש לך יצר הרע גדול,
יודעים שזה באמת זה נסיון קשה, הכל יודעים! מה ביקשו 

שתלחם! תקח את  שתתפלל על זה חצי שעה ביום!ממך? 
 הכלי נשק! ותלחם! תלחם! תלחם!

השם חנן אותי להבין, להחדיר! שכל בנאדם ידע, שכל דבר 
מה שקשה לו בחיים, וכל נסיון שיש לו, הוא משקיע על זה כ

שעות  6שעות כל יום הוא יעשה  6תפילות שצריך! גם אם צריך 
זה הכלי נשק שלי! אם  –כל יום! לא מעניין אותו! הוא יודע 

אז  –צריך חצי שעה ביום, גם יש דברים שצריכים שש שעות 
שש שעות! אני מה הכלי נשק שלי? תפילה! מה אני יעשה? את 

 שלי אני יעשה! 

אתי, והוא יודע שכלי הנשק ברגע שאדם חי את האמת הז
היחידי שלו זה תפילה וכל דבר שיהיה לו בחיים הוא יתפלל 

 גמרנו! –עליו כמה שצריך, כל דבר 
אין לו אז איפה הקושי? איפה הבעיה? הבעיה שהבנאדם 

! אין לו תמימות, הוא שומע כזה שיעור, גמרנו, הוא תמימות
שיש לו  קיבל עכשיו, היום, את הכלים לנצח את כל המלחמה

בעולם הזה, כל דבר שיש לו בעיה איתו יעשה עליו חצי שעה, 
צריך שני דברים יעשה חצי שעה על זה חצי שעה על זה, שלוש 

דברים יעשה שלוש חצאי שעות, מה אכפת לו? זה הכלי נשק 
 שיש לו, הוא עושה.

אה, יש לו בעיה מסוימת? יעשה שש שעות. צריך שש שעות עוד 
 שש שעות, עוד פעם שש שעות, עוד פעם. פעם? יעשה עוד פעם

צריך שתהיה לו תמימות! וזה ר' נתן מברסלב, רבנו הק' העיד 
עליו שהוא זכה שהייתה לו תמימות מושלמת! כל דיבור שהוא 

שמע מרבנו הוא קיים אותו בשלמות. והוא היה הצעיר 
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שבתלמידים, רבנו היו לו תלמידים, מבוגרים, מקובלים, ראשי 
נתן היה הצעיר שבתלמידים, ולמה הוא זכה יותר  ישיבות, ר'

 .כי הוא תפס את העניין של התפילהמכולם? 

ר' נתן העיד על עצמו, שכששמעו שיעור מרבנו בלילה, כולם 
 אחרי השיעור הלכו לישון, ור' נתן כל הלילה צעק!

הבער אותה בליבי", מוהר"ן גימטריא  אש"בברסלב בוערת 
ר ה"אש" שלי תוקד עד ביאת מדויק! לא סתם רבנו אמ אש

ורבי נתן היה הולך מתבודד, מבקש:  "רבונו של  המשיח.
עולם! שמעתי דיבור כזה מרבנו תזכה אותי לקיים אותו!", 

 היה צועק כל הלילה! ולכן הוא נהיה רבי נתן מברסלב!
רבנו גילה לנו שמשה רבנו הוריד את התורה לעולם, והוא 

רה. כי יש תורה בעולם הביא את הדרך איך לקיים את התו
אבל לא מקיימים אותה! לא מקיימים אותה! בלי הדרך של 

רבנו אי אפשר לקיים את התורה. למה? כי רבנו אמר 'כל 
 העניין שלי זה תפילה'! רבנו הכניס את העניין של התפילה.
טוב, אתה יודע, למדת משהו, אתה יכול לקיים אותו? לא! 

ם אתה לא יכול לקיים. תלמד, כמה שתרצה תלמד, אבל לקיי
הדרך לקיים זה כשאתה מבין שעיקר כלי הנשק שלך זה 

התפילה. שעם זה אתה יכול לקיים כל דיבור שתלמד, כל דבר 
 שקשה לך אתה תתפלל על זה, כי יש לך כלי נשק בידיים שלך.

אז מה באמת הבעיה? למעשה, הנה, שיעור כזה שאנחנו 
 ו!"שומעים, כל אחד מה יגיד? "זהו! גמרנ

ר' נתן מברסלב העיד על עצמו שכשהוא פגש את רבנו בפעם 
הראשונה, רבנו אמר לו שצריכים לדבר עם השי"ת כמו חבר 

אני יכול לנצח את  –טוב, הוא אמר: זהו, באותו רגע ידעתי 
המלחמה. באותו רגע שהוא שמע דיבור מרבנו, הוא הבין כל 

עם בורא דבר שתהיה לו בעיה הוא יספר לבורא עולם, ידבר 
עולם. יש לי קושי מסוים? אני יספר לבורא עולם, יש לי נסיון 

 מסוים? בסדר! כל דבר נתפלל לבורא עולם.

אז איפה הבעיה? שאדם הוא לא תמים! שנותנים לו כזו מתנה, 
 כזו עצה נפלאה, והוא לא מקיים אותה! לא מקיים...

למה? כי היצר הרע גם הוא לומד ליקוטי מוהר"ן, גם הוא 
מצא עכשיו בשיעור, גם הוא שומע את השיעור, הוא אומר: נ

"אה, שלום ארוש מה הוא אומר? שזה העיקר הכלי נשק? אני 
 יקח להם את הכלי נשק..."

כל המלחמה של היצר הרע לקחת לבנאדם את הכלי נשק. או 
שהוא בכלל לא יתפלל, וכל שכן לעשות חצי שעה על דבר אחד, 

 ..זה בכלל, זה בכלל לא שייך.

ואפילו אם הוא יעשה יומיים, שלושה, שבוע, אח"כ הוא יוריד 
אותו מזה: "תשמע! יש דברים יותר חשובים!", ויתן לו 

מתיקות! והכל הוא יתן לו, והעיקר שהוא לא יתפלל! שהוא 
יעזוב את הכלי נשק שלו. בכל מיני דרכים הוא יבוא והעיקר 

 שהוא לא יתן לו לעשות את החצי שעה.
להיות תמים! זה רצונך השם? שאני יעשה חצי שעה אדם צריך 

על דבר אחד? אז אני יעשה חצי שעה! שאני אתפלל על דבר 
שקשה לי? אני אתפלל על דבר שקשה לי! רצונך שאני אתפלל 
על דבר שלא הולך לי? אני אתפלל על דבר שלא הולך לי! מה 

מה שאתה רוצה בורא עולם! אני אתפלל! בתמימות!  שרצונך!
ר הרע יבוא יגיד לך: "מה! יש דברים יותר חשובים!", לא! והיצ

אני עושה רצונו של בורא עולם, רבנו אומר בפירוש! בלשון חד 
משמעית שעיקר כלי הנשק של איש הישראלי זה התפילה, אז 
מה אתה עכשיו בא לספר לי? אני עושה מה שצריך לעשות! זה 

 העבודה שלי? אני עושה את העבודה שלי.
תי פעם משל, את המשל הזה שמעתי מהרב הורביץ, אז סיפר

ראש הישיבה שלי, בישיבת חברון שלמדתי, הי"ו אמן. אז הוא 
שני מלכים נפגשו, ודיברו, כמו  –אמר לי את המשל הזה 

שמדברים מלכים, מהנהגת המדינה וכו'. פתאום אחד אמר: 
אי אפשר לסמוך על אף אחד! אין מישהו שאתה יכול לסמוך "

ין! אף אחד לא נאמן!", השני אומר לו: "דווקא לי, יש עליו! א
לי שר נאמן מאוד, מה שאני אומר לו הוא לא זז ימינה ולא 

שמאלה". אז המלך הראשון אמר לו: "אתה יודע מה? אתה 
אומר שהשר שלך נאמן? בא נתערב שנינו על מאה מליון דולר 

שהוא לא ישמע לך!", אמר השני: "אין מציאות כזאתי! מה 
שאני אומר לו הוא עושה! אין מציאות כזו!", אמר לו הראשון: 

"יאללה בבקשה! בא נתערב!",  הסכים השני, ושאל את 

הראשון: "נו מה?", אמר לו הראשון: "תשמע, תשלח אותו, יש 
לנו עוד מעט וועידה של כל המדינות, שלח אותו שהוא יהיה 

גידו לו: הנציג שלך, תצווה עליו רק דבר אחד, שלא יתערב! י
'בא נתערב', שלא יתערב, זהו!", אמר השני: "זה מה שאני 

יצווה עליו?! שטויות! הוא שומע לי כל דבר, זה בטח הוא ישמע 
 לי!", חתמו, מאה מליון דולר, התערבו.

טוב, שולחים אותו, את השר, להיות נציג, לוועידה, מגיע, 
ן וכשקוראים לו לעמוד, הוא ניגש, ועומד, ומתחיל הקריי

לצחוק: "איזה נציג שלחו לנו! יש לו גיבנת!", והנציג, אותו 
שר, אומר: "אבל אין לי גיבנת", אומר לו הקריין: "אתה סתם 

מסתיר את זה", ואומר לו: "אני עכשיו נותן לך על המקום 
מליון דולר, סופר לך אותם, אם תוכיח שאין לך גיבנת!", 

להתערב, אבל  ההוא חשב: "מה, נכון שהמלך ציווה עליי לא
שאני עכשיו יכניס לו מליון דולר לקופה שלו, בטח הוא ישמח 

". טוב, הקריין אמר לו: "בא נתערב!", הוא ישמח! בזה מה!
הביא לו הקריין מליון  הסכים, הוריד את המעיל, אין לו גיבנת,

 מליון דולר. 99לא יודע שבינתיים הוא הפסיד למלך וא ה .דולר
אני  !תשמע: "הרע אומר לבנאדםיצר ה ?הנמשלמה  ,המשלזה 

 ךתארי !תעשה יותר טוב !יותר טובתלמד  !את זהאתן לך 
, חושב שהוא עושה טובה !"תעזוב את התפילהעיקר ה !בלימוד

ה מליון "אני מכניס לקופה של הקב: ", הוא חושבה"לקב
הכנסת  סדר,ב !רמליון דול 99, אבל אתה מפסיד לו , כן!"דולר

את אבל  !לו מליון דולר, בסדר, למדת, עשית מצווה, מצוין
 להלחםרית שלך, שזה לקחת את כלי הנשק והעבודה העיק

עשית  בסדר, !ניצחת את המלחמהלא  !איתו את זה לא עשית
מצווה, כל מצווה חשובה, למדת תורה, כל דבר חשוב, אפילו 
היצר הרע יכול להגיד לך, שתתפלל, אבל קצת על זה קצת על 

שה את החצי שעה, בסדר, זה גם טוב, אבל זה, והעיקר לא תע
 את העיקר לא עשית.

את המשל, שאדם נכנס לסופר,  "בגן האמונה"שכתבתי כמו 
 10יש לו מאה שקל, והוא רואה איזה מוצר חשוב שהוא עולה 

, "טוב, אני אתן לך שקל: "אלף שקל, הוא הולך למוכר, אומר
שם שקל על וככה ולאט לאט כל פעם אני אביא לך עוד שקל. 

כל מוצר ומוצר שהוא רוצה לקנות, ויוצא ערום מהחנות, כי 
היה לוקח מאה שקל על דבר אם הוא לא משלם על שום דבר. 

את שקיע י !כמה שזה יעלה בסוף הוא יקנה אותואחד, אפילו 
ף לו, יום יום, יום יום, כל המאה שקל על דבר אחד, התאס

 !כמה שזה יעלה בסוף הוא יקנה אותו

נכון, אתה מתפלל על כל דבר, וזה טוב, אבל אתה לא קונה אז 
 !כל דבר יש לו כמות, סכום מסוים שצריכים לשלםי כ !כלום
דבר אותו  !תקבללא  ?בסופר, אם לא תשלם אתה תקבלכמו 

 !יש סכום של תפילות ואם לא תשלם לא תקבל

יצר הרע אומר לך תתפלל על זה קצת על זה קצת ובסוף ולכן 
כלום אתה לא קונה, כי כל דבר התפללת קצת על זה וקצת על 

 !להמשיך ככה ולא תקנה כלוםזה, ואתה יכול כל החיים שלך 
דבר אחד, תשלם עליו את המאה שקל שלך כל יום, תתפוס 

תקנה אותו וכשאתה  !חצי שעה ביום, ואתה בסוף תקנה אותו
מההתחלה כבר זה ישפיע וגם  !זה ישפיע לך על כל החיים

לך, כי כבר מההתחלה רשום כבר שזה שלך, כמו בסופר 
ששילמת עליו מקדמה הוא שלך  שרשום שהמוצר הזה
 !אותו, אבל כבר הוא שייך לך כבר ושתגמור לשלם תקבל

 !המשל והנמשלכפשוטו  !המשל בשלמות ממשמש מ

לא יכול להצליח בעבודת השם אם אין לו אתה העבודה דם א
 !הזאתי

, תשקיע חצי שעה על העניין של "אור חדש"בספר כתבתי 
תישן כמה שעות תה א !השינה, בסוף תרוויח כמה שעות ביום

חצי שעה, בסוף תרוויח שעתיים, את השקעת  !פחות ביום
החצי שעה בטוח תרוויח אותה, תישן פחות חצי שעה מליון 

כמה אחוז, כל שכן שאתה תישן כמה שעות פחות, תרוויח 
 !תה משקיע חצי שעה, וכבר מקבל מזומניםא !שעות

דברים ה ז !שלום ביתעל  !חצי שעה על הבריתתשקיע  !חבל
 !יום צריכים תפילהכל  !שצריכים תפילה כל יום

השגחה פרטית, ירדתי מהמכונית שלי, בא איזה יהודי, היום 
וציא את הבן שלו, לומד באיזה ישיבה, והוא אומר לי שהוא ה

הוא  !?למה !ישרזעתי עהזד ?!מה, הוציא אותו מהבית, ל17בן 
קלטתי ישר, אז אומר שאיזה שהוא רב אמר לו שיוציא אותו. 
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. "כן יש לו אייפון" :אמר לי ,?"בטח יש לו אייפון" :אמרתי
, נכון שהרב צודק, שיש לו אייפון זה דבר מסוכן: "לואמרתי 

לא חולק על אני  !מכבודכםמחילה  ?!אבל להוציא ילד מהבית
 "אף אחד אבל...

לך תעשה שש : ", אמרתי לו?"אז מה אני יעשה: "אותישאל 
עזוב : ", אמרתי לו!"יום כל !תעשה כל יום שש שעות !שעות

ום תעשה כל ילך  !את העבודה שלךתעזוב  !את הלימודים שלך
ש שעות, שש שעות, שש שעות, עד שהוא יחזיר לך ש !שש שעות

 !יןא !אין !דבר שאי אפשר להשיג בתפילהאין  !את האייפון
אני אתפלל שזה יהפוך להיות זהב זה יהפוך להיות אם  – "!אין
אני אם שחושב שאני שקרן אז הוא חולק על הגמרא. ומי  !זהב

 –עכשיו החלטתי להתפלל שזה יהפוך להיות מפלסטיק לזהב 
בתפילה אפשר לשנות את כי  !יהפוך להיות זהב, כפשוטוזה 

להתפלל פשר א ?מה באמת"אולי נשמע לכם מוזר,  אה, !הטבע
 ?"שזה יהיה זהב

חנינא בן דוסא, באה רבי ש ?הגמרא מספרתמה  !בבקשהאז 
אבל  !אליו אישה, אמרה לו שהיא קנתה קורות, קורות של עץ

הן קצרות, והיא עניה, ורבי חנינא בן דוסא גם הוא עני, אז מה 
התפלל והקורות התארכו, עד הוא  ?הוא יכול לעזור לה

שהותירו חצי מטר לכאן וחצי מטר לכאן, עד שקראו לבית 
 "רבי חנינא בא דוסא בתפילתו והבית שקירה: "הזה

אם אני עכשיו יגיד לכם שאני אתפלל שיתארך העץ, מה אז 
עובדה זו גמרא מפורשת שיתארך אבל  !לא תאמינוגם  ?תגידו

 !ץהע

ת "והשי !טבעאין ש ?שיעוראמרנו בתחילת המה  !אין טבעכי 
אומר שהטבע מחייב כן והתפילה משנה רבנו  !מנהיג את הטבע

ן באותה תורה "כותב בליקוטי מוהררבנו  !את הטבע
 !יכול להגאל מכל התאוותתה א !שהתפילה זה גאולה

ישה עלתה לרדיו, סיפרה שהיא לכם לפני שבועיים, שאסיפרתי 
עושה כל יום חצי שעה התבודדות על תאוות אכילה, והיא 

 !לא סיפורי סבתאזה  !מציאותזה  !הורידה שלושים קילו
שכל האכילה שלה זה יוצא  !כל הדיאטות, תעשיבמקום 

כל ה !כזו דעת !כל אכילה היא קיבלה כזו אמונה !עבודת השם
לא  !התפללה שעה ביוםחצי  !בתפילה של חצי שעה ביום

תן נוה, התפללה שתהיה לה אמונה, שהשם התפללה שהיא תרז
האוכל לא נותן חיים אלא השם, ושבמעט אוכל לה חיים, וש

 !על אמונה התפללה !השם יכול לתת לה חיים, על אמונה
מתאוות אכילה צאה י !אמונה יצאה מהתאוות אכילהקיבלה 

יוצא שהיא כולה עבודת אז  !עובדהזה  !לושים קילווהורידה ש
 !השם

אתה  !דבר כזהין א !אין דבר שאי אפשר שאדם יקנה אותוכי 
  !תשקיע חצי שעה ביום אתה תקנה אותו

בתענית מספרת רא הגמ !דבר שאי אפשר לשנות בתפילהאין 
שאל שאחד בא לרב ואמר לו שהוא רוצה לגרש את אשתו, 

: , אמר הרב"חנה", ?"מה השם שלה", !"היא מכוערת" ?למה
, ?"צבע שיער", "ירוקות", ?"איזה צבע עיניים אתה רוצה"

, ?"איזה אוזניים", , רשם?"איזה אף אתה רוצה"רשם, 
 ההבייתבא  !, נהייתה יפה!"תתייפה חנה: "בקיצור אמר הרב

 !אישה יפיפיה הוא רואה איזה
תשמע, אני רוצה " :איזה זמן הוא בא עוד פעם, אומר לואחרי 

מאז שהיא : ", אומר?!"למה עכשיו" :, שאל הרב!"להתגרש
תחזור חנה " :, אמר הרב!"נהייתה יפה נהייתה גאוותנית

 , חזרה להיות שחורה."לשחרותה
 ?עכשיו אתם מאמינים שבתפילה אפשר לשנות בנאדםאז 

שאתה מאמין בגמרא או שאתה לא מאמין או  !מפורשתגמרא 
דבר בגמרא זה כל  !זה לא סיפורי סיפוריםהגמרא  !בגמרא

את ראו  !י ראו את זה"עמל כ !אלפי אנשים ראו את הנס
שחנה חזרה ראו  !את חנה שהתייפתהראו  !הקורות שהתארכו

כי  !של אנשים ראו את הנסלפים א !בעיןין ע !ראו !לשחרותה
 !אין טבע בעולם

מהצדיקים היה השמש של הבבא סאלי, וישבתי איתו ליד אחד 
הציון של הבבא סאלי בהילולה של הבבא סאלי, והוא אמר לי 

שבנאדם  !שלו הוא ראה בעיניים !נס שהוא ראה בעיניים שלו
בעיניים שלו הוא ראה את הוא  !משתוק קם, והתחיל ללכת

יכול לגזור צדיק  !אין טבע בעולם !מכיר את הבנאדםהוא  !זה
 !ולשנות את הטבע

אתה לא צדיק, אז אתה עושה חצי שעה ביום בסוף אתה אז 
 !דבר אתה יכול לקנותכל  !תקנה

תשמע, לך תעשה שש " :אמרתי לאותו יהודי, אמרתי לואז 
 !ןלך את האייפויתן ש !שהבן שלך יחזיר לך את האייפון שעות

שש עשה ת !לךתציל את הבן ש !עבודות שלךאת כל התעזוב 
שעות כל יום כל יום בסוף, אין דבר כזה שאתה לא יכול להשיג 

עוד שש שעות, ועוד שש עשה ת !מציאות כזאתי ןאי !הבתפיל
שעות, עד שהשם יכניס בלב של הבן שלך להחזיר לך את 

 ."האייפון

לא מצליח שאתה  ?עצבותעם  ?הולך עם צער אתהלמה 
טח ב !אין לך כלי נשקכי  ?למה ?להתגבר על היצר הרע שלך

לקח א הו !אתה בלי כלי נשקכי  !שהיצר הרע עושה ממך קרקס
מולו והוא עם  לך את הכלי נשק אז בטח שהוא יכול, אתה

ואתה בלי כלי נשק, אז הוא עושה ממך הנשקים שבעולם, 
 ?למה !קרקס

יצר  !התעשה על זה תפיל צריך תפילה אתהשכל דבר שתחליט 
 !מעניין אותך כלוםלא  ?הרע יגיד לך שאתה לא לומד פחות

 !יודע שאתה צריך לעשות את מה שהשם ציווה עליךה את
 !נלחםני א !כל אני עושה את העבודה שליקודם  !להתפלל

הקדוש אומר ככה, רבנו כותב בפירוש בצורה חד רבנו 
שרוצה לדעת מה רצונו של  מי  !רצונו של רבנושזה  !משמעית

 :רבנו, הנה בבקשה, אני אקרא לכם בפירוש מה רצונו של רבנו
עוד אמר לענין התבודדות, שהיה דרכו ז"ל " :ו, חלק שני"צתורה 

לפרש שיחתו לפני השם לזרז מאד בזה להיות רגיל מאד בהתבודדות, 
יתברך בכל יום ויום. ואמר: שאפלו כשאין יכולין לדבר כלל, אפלו 
כשמדברין רק דבור אחד, גם כן טוב מאד. ואמר: שאפלו אם אינו 

יכול לדבר רק דבור אחד, יהיה חזק בדעתו, וידבר אותו הדבור כמה 
 , ואפלו אם יבלה כמה וכמה ימים בדבורבלי שעור וערךוכמה פעמים 

זה לבד גם זה טוב. ויהיה חזק ואמיץ, וירבה לדבר אותו הדבור 
פעמים אין מספר, עד שירחם עליו השם יתברך, ויפתח פיו, ויוכל 

 לפרש שיחתו

לחש על קנה ואמר: שהדבור יש לו כח גדול מאד, כי הלא יכולין ל
יכול לעמוד מול כלי נשק, אדם  – "שרפה שלא תוכל לירות.

סיפר לי שהוא חייל  !ויתפלל שהוא לא יעבוד, הוא לא יעבוד
ראה את זה בעיניים, ראה בעיניים, שהם, שלושה חיילים 

שנאבדו, היה חושך גדול, והם נאבדו מהשיירה, והם לא ידעו 
ולא ידעו מה לעשות, שלושה חיילים, הבנאדם  למצוא אותה,

אנחנו נשכב על הגבעה פה, : "שכבו, אמרוהם  !סיפר לי אישית
עד שיהיה איזה שהוא נס באיזה שהוא אופן, בשביל מה עכשיו 

כל אחד בכיוון  , שלושה שכבו,"נלך, יש פה אויב, יש פה מצרים
שאם אחד יראה  והרגליים נוגעות אחד ברגליים של השני, אחר

שבאים חיילים מאיזה צד, יסמן לשני עם הרגליים, כי אסור 
 לדבר.

באמת אחד מהחיילים ראה שבאים פלוגה של חיילים, עם אז 
טנקים, באים לכיוון שלהם, אז סימן לחברים, והחליטו 

בים אנחנו יורים בהם, שלושתם, דיברו, והחליטו שהם מתקר
, שעדיף להם ה החליטוככוכמה שנצליח להרוג מהם נצליח, 

הם התקרבו אליהם, רק הם ורק למות מאשר להיות בשבי. 
עמדו עם הנשק, כל החיילים, פלוגה שלמה זרקו את הנשק 

שלהם, והם, השלושה, לקחו את כל הנשקים, העמידו אותם, 
כ שאלו את "אחור שלושה חיילים ניצחו פלוגה שלמה. בקיצ

ניסינו לירות, " :מרוא ?חיילי האויב, למה אתם לא יריתם
, !"אבל אנחנו היינו רק שלושה" :, ואמר לו!"הרובה לא ירה

, זה בנאדם "!ראינו אלפיםאנחנו  ?!מה פתאום שלושה" :אמרו
ואז כשדבר מזה, דבר הרבה ..." שמספר לי שהוא היה במקום.

שיחה נפלאה בכמה מיני לשונות, מהתבודדות, והאריך מאד ב
וחזק אותנו וזרז אותנו מאד מאד בזה, להתחזק להרבות 

בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר: שרצונו שיהיה לנו 
כל היום כלו התבודדות, ולבלות כל היום על זה, אך לאו כל 

אדם יכול לקים זאת. על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על 
ה התבודדות, כי גם זה טוב מאד. אבל מי כל פנים איזה שע

שלבו חזק בה', ורוצה לקבל עליו על עבודתו יתברך באמת, 
רצונו שיהיה לו כל היום התבודדות. והזכיר אז מאמר חכמינו, 

: 'ולואי שיתפלל אדם כל היום )ברכות כא(זכרונם לברכה 
 "כלו':
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