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 הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה()

אחד פגש את החבר שלו, שאל: "תגיד, יש לך חמישים 
שקל להלוות לי?", נתן לו חמישים שקל. אחרי כמה זמן 

שוב פגש אותו, אומר: "הי! ב"ה! טוב שפגשתי אותך! 
כמה אני חייב לך?", ההוא אומר: "חמישים", "יש לך 

אהיה חייב לך מאה?", טוב. אחרי אולי עוד חמישים אני 
כמה זמן פוגש אותו עוד הפעם, "איזה ניסים שאני פוגש 

אותך! ישתבח שמו לעד! ב"ה! כמה אני חייב לך?", ההוא 
אומר: "מאה", "יש לך אולי עוד מאה אני אהיה חייב לך 

מאתיים?", טוב, הלווה לו. אחרי כמה ימים הוא פןגש 
מה רציתי לראות אותך! אותו עוד הפעם, "ישתבח שמו! כ

ישתבח שמו! כמה אני חייב לך?", אמר לו אותו אחד: 

 ��"אתה לא חייב לי כלום!" 
 תודה לך הקב"ה ישתבח שמך לעד. 

יש לי תלמיד בישיבת מיר, שב"ה זכה להתקרב לספרים, 
לכל הגן עדן שיש בעולם הזה, כמובן הוא עושה שעה 

בר'ה, ליטאים, התבודדות וכו' וכו'. אז תקפו אותו כמה ח
אמרו לו: "הרב שלך, תגיד, הרב שלך, כתב ספר 'שעריו 
בתודה', שמה הוא כותב שדור המדבר היו כפויי טובה, 

מאיפה הוא הביא ראיה שהם היו כפויי טובה?!", 
כששמעתי את השאלה בכלל לא הבנתי, כנראה שהם 

בכלל לא קראו את הספר, כל כך הרבה פסוקים הבאתי, 
 יות...כל כך הרבה רא

אבל הוא ענה להם תשובה, אמר להם, הוא שמע את זה 
כתוב בתהילים שדור  –ממני שאמרתי בחסדי השם 

המדבר היו דור סורר ומורה, בתהילים! וכתוב על בן 
סורר ומורה, חז"ל אמרו איך הוא נהיה סורר ומורה? 

 כפוי טובה!
אז הנה יש לנו ראיה, הבן איך הוא נהיה סורר ומורה? כי 

כפוי טובה! אז דור, שבתהלים כתוב שהם היו דור הוא 
 סורר ומורה הם כפויי טובה.

. איך כי באמת שורש כל הרע זה מתחיל מכפיות טובה
נהיה בן סורר ומורה, איך נהיה? אין! תראו, תראו טוב 

 .מכירים בטובהטוב לחנך את הילדים שלכם שיהיו 
 כי הטוב, כל הטוב מתחיל מהכרת הטובה, כל הטוב!

דם שיש לו הכרת הטובה הוא אדם טוב, זה אדם א
שיצליח בחיים, זה אדם שה' איתו, הוא אוהב אותו, והוא 
יש לו את הבסיס הטוב שעליו יבנה כל הטוב, והוא יצליח 

 בחיים.
אבל ילד שמתחיל עם הכפיות טובה, אז אח"כ מה? הוא 

יכול להתנגד להורים שלו, לעשות נגד רצונם, ממש, לצער 
 כעיס אותם, כפיות טובה!אותם, לה

 ההורים שלך! הביאו אותך! מה הם לא עשו בשבילך?!
היום היה לי שיעור באיזה שהוא בית ספר כזה, זכיתי 
לקרב שם את הבחורים, אמרתי להם שיעור, ודיברתי 

איתם על הנקודה הזאתי של כפיות טובה. אמרתי להם: 
בר "עזבו, בואו נדבר, בלי תורה בלי שום דבר, בואו נד

כמו שאומרים 'בתור בני אדם', בני אדם בסדר? לא 
תחשבו שאני עכשיו בא להגיד לכם שכתוב בתורה ולכפות 

! בואו נדבר כמו בני אדםעליכם את התורה, הנה בבקשה, 
אתה רוצה להיות טוב או רע, טוב או רע אתה רוצה 

להיות?! אתה רוצה להיות בנאדם טוב או בנאדם רע, מה 

אז איך אתה ! בנאדם טוב? אתה רוצה להיות?
יכול לעשות ככה להורים שלך, 

לצער אותם? איך אתה יכול 
לעשות נגד מה שהם רוצים? אתה 
יודע שזה מצער אותם מה שאתה 

עושה, כל ההתנהגות שלך, וכל 
מה שאתה עושה, מה שאתה 

מביא לבית כל מיני חידושים, 
אתה יודע שזה מצער אותם! אתה 

ה אוהב את ההורים שלך? את
בנאדם טוב? מה אתה רוצה 

להיות רע? לצער את ההורים 
שלך? לעשות נגד מה שהם 

 אומרים? מה?
מה, איך, איך אתה יכול? תשמחו 

את ההורים שלכם! אבא אמא! 
מה הם לא עשו בשבילך עד עכשיו 

טובות, וגם עכשיו מחזיקים 
אותך, הולכים לעבוד וזה, להטיב 

כל יום מחזיקים לך, עד עכשיו 
איך אתה יכול בנאדם אותך, 

שמחזיק אותך, מאכיל אותך, 
משקה אותך, נותן לך מקום 

לישון, עוזר לך, מתפלל בשבילך, 
חי בשבילך, איך אתה יכול 

להחזיר לו רעה תחת טובה, איך 
אתה יכול להחזיר לו רעה תחת 

 "טובה?!
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איך כל הילדים שבועטים בהורים שלהם, מאיפה כל 
זה נקרא אדם רע! אתה  הילדים האלה? זה כפויי טובה!

 רע! אתה לא יכול להצליח בחיים.
כי אדם שהוא אדם טוב, ויש לו ברכת ההורים, ברכת 

 ההורים מלווה אותו הוא יצליח בחיים.
גם אתם הגדולים, גם יש לכם הורים, אתם צריכים לכבד 

 את ההורים.
כמעט לא היה יום שלא כשאמא שלי הייתה בעולם הזה 

, כמעט. ייתה מציאות כזאתיהתקשרתי אליה, לא ה
"שלום אמא יקרה, מה שלומך, אני אוהב אותך, הכל זה 

, כל יום בצורה אחרת, לשמח אותה, לשבח .."זכות שלך!
אותה, להגיד לה תודה. מה ז"א? אדם צריך להיות טוב! 
הכרת טובה! אדם שמלווה אותו ברכת ההורים הוא רק 

ורים אליו, יעלה ויעלה ויצליח, כי השי"ת השווה את הה
ככה הגמרא הקדושה אומרת, הקב"ה השווה את כבודו 

לכבודם, את אהבתו לאהבתם, את יראתו ליראתם, 
השווה אותם אליו! השווה את ההורים אליו! אז איך 

 אתה, איך?! תהיה טוב!
אפילו אם יש לך יצר הרע, והיצר הרע מסית אותך, אז 

 ?!מה?! אז מה?! אז הרגש יגבר על השכל, על היושר
בסדר, את מה שאתה רוצה תעשה, בסתר, נגיד לא 

הצלחת להתגבר, אבל מול ההורים שלך? לבוא להתחצף 
 אליהם, להגיד להם מילים לא טובות, לצער אותם?..

מה זה, כפוי טובה, תהיה טוב! תהיה טוב! אדם צריך 
 להיות טוב!

ירא  אדםאיך אמר לי ר' דוד אבוחצירא? לעולם יהיה 
תכבד את תהיה בנאדם!  אדם,תהיה  שמיים, קודם כל

 השני, תשמח את השני, תהיה טוב!
 –כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, אני חוזר ואומר לכם 

אדם צריך לראות שדרכו יעבור רק טוב לעולם, רק טוב 
 לעולם!

שאתה, הבן, דרכך יעבור צער להורים, זה באמת מה 
 להורים? תחשוב. צערשאתה רוצה, שדרכך יעבור 

 לל מה? יש לך יצר הרע? יש לך תאוות? תתגבר!מה, בג
אז מה, אם ככה, אז הולכים עם הלב, ועם התאוות, אז 
אדם יגיד: מה אז מה עם אשת איש? ח"ו ח"ו! אז מה? 

לא יודע מה כל אחד יכול לחשוב, יכול לעקם את 
 התורה...

יש שכל! אדם צריך לדעת שהשכל שלו, שזה האמת של 
נחה אותו בחיים! אם השכל התורה הקדושה, זה מה שי

והאמת אומרים שאני צריך לכבד את ההורים שלי, 
ואנחנו מדברים עוד לפני התורה, שאדם יהיה בנאדם! 

"מה אני, כל כך הרבה טובות ההורים עושים לי כל שניה 
ואני יחזיר להם רעה תחת טובה?!", יש דבר יותר נורא 

 מזה? זה נורא מאוד!
תקשר להורים, לכבד את לה –לכן גם אתם, הגדולים 

 ההורים, לשמח את ההורים, לא להיות כפויי טובה!
מה שטוב, הוא טוב לעצמו! ודאי שאנחנו עושים כל דבר 

ל השם גם נתן לנו שכל, בגלל שה' ציווה אותנו, אב
 לחשוב, רק להיות טובים, רק לעזור לשני.

אני אספר לכם סיפור של תורה, זה אצלנו אברך בישיבה, 
יפור של לפני אלף שנה, אפשר לבוא לפגוש את זה לא ס

 האנשים.
אברך בישיבה שלנו, יצר הרע התלבש באשתו, התלבש 

עליה יצר הרע, ונכנס בה יצר הרע, והתחילה לחלוק עליו, 
אין! רוצה להתגרש! אין עם מי לדבר, מה שעושים! וזה 

תלמידים שלי, הולכים עם הספר 'בגן השלום', אבל היא, 
 התגרש.אין! רוצה ל

 מסכנה, ממש מסכנה, קיבלה גט.

טוב,  הוא בא לבן שלי נחמן, אמר לו: "תראה, עכשיו מה 
יהיה איתי?", אמר לו: "מה ז"א?! לך תגיד תודות!" 

תודות! 'תודה לך השי"ת, כל מה שאתה עושה לטובה 
אתה עושה! "...כל יום חצי שעה תודות, מה אתה לא 

בעולם!". שאל שומע לרב? שמע לרב! תודה! אין רע 
אותו: "מה עכשיו אני אתחתן? מה?..", "מה ז"א?! לך 

 תגיד תודות!".
בקיצור הבן התחילה להגיד תודות ותודות, כל יום חצי 

 שעה, ומה? השם הזמין לו זיווג!
שקל ראשון ! אבל בא לבן שלי נחמן, אמר לו: "יש לי זיווג

, בשביל לעשות חתונה, אפילו שקל ראשון עוד אין לי..."
אמר לו: "מה אתה לא מתבייש?! לך תגיד חצי שעה תודה 
שאין לי מה לעשות חתונה, מה אתה לא מתבייש לשאול, 
אתה לא יודע מה עושים? לך תגיד תודה! 'תודה שאין לי 

 כסף', לך! חצי שעה כל יום".
טוב, ההוא הלך עשה חצי שעה כל יום. בא יהודי, 

ל שידוך, שהתבטלה לו החתונה שלו, שמע שההוא קיב
אמר לו: "תשמע, שמעתי שקיבלת שידוך, תשמע, יש לי 
אולם, עם תזמורת,. עם צלם, הכל שילמתי עד הפרוטה 

 האחרונה, הכל אתה מקבל במתנה!"
הנה אברך, הוא הלך להתחתן כבר, אפשר להתקשר אליו 

 לבוא לראות אותו, מה הוא עשה? חצי שעה תודה.
לו ילדים, בקיצור  אתמול גם פגשתי תלמיד שלי, נשוי יש

לא היה לו כסף, שמע איזה דיסק שלי, הוא התרחק ממני 
תקופה, קיבל דיסקים, שמע דיסק שלי, התחיל לעשות כל 

יום שעה תודה, הוא הסיע אותי אתמול, אומר לי: "אני 
 עושה רק תודות, שעה, לא מבקש כלום, רק תודות". 
ומר השם נתן לו איזה רעיון, משהו לא משנה מה, הוא א

לי: "מה זה, אני לא עומד בקצב של השפעים!", הוא 
 אומר אין לו מה לבקש הוא רק אומר שעה תודה כל יום.

 שעה תודה פותחת את כל השערים! אמונה!
למה? כי זה שורש כל הטוב! אין! אדם אומר תודה הכל 

 נפתח לו! הכל!
ח"ו ח"ו אדם הפוך מזה, מתבכיין? הכל נסגר לו! רק 

 ללכת עם התודה וההודיה, על כל דבר!
 כל דבר, עוד פעם, מה עושים? לך תגיד חצי שעה תודה!

אז סיפרתי לכם, אני חוזר עוד פעם לספר את הסיפור של 
שבוע שעבר, כי שבוע שעבר זה היה טרי בשבילי, אח"כ 
התבוננתי בו עוד, ראיתי ממש, ראיתי בזה חיזור עצום 

 מאוד מאוד לגאולה, מאוד.
פרתי לכם שהייתי בצפת שבוע שעבר, אז נסעתי לתנא סי

הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, יש שמה כולל חצות, באים 
חצות לומדים עד הבוקר שמה, אז טוב, אמרתי אני אלך 

לשמה, קצת אני אשב שם. טוב, ישבתי, ישב לידי איזה 
אברך, אומר לי: "כבוד הרב, חשבתי להתקשר לספר את 

 אני אספר לך!", "נו, תספר". הסיפור, הנה אתה פה
קנה דירה, דירה על הנייר, קנו כמה, טוב התחילו טיפה 

 קצת לבנות, בקיצור, הקבלן עשה 'ויברח', אין...
הוא תלמיד שלי, לומד את הספרים, הלך עשה שש שעות 

"תודה לך השם! זה לא הקבלן הכל זה אתה!  –תודה 
 ככה רצית! תודה! השם נתן השם לקח אומרים על

בנאדם כל שכן על כסף, הלך כסף, ככה אתה רוצה, 
תודה! אני חייב לו מגלגול קודם, הכי טוב! תודה! אין רע 

בעולם! כל מה שאתה עושה הכל לטובה...", שש שעות 
 רק תודה! 

אח"כ כל יום חצי שעה, והוא שמח רוקד! אשתו אומרת: 
"מה אתה שמח?! הפסדנו את הדירה!", אמר לה: "לא 

ום! ככה השם רצה! לא יודעים שום דבר, השם הפסדנו כל
 עושה רק טוב!".
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נפגשו כל הקונים של הדירות, לקחת עו"ד, וכו', שיקחו 
אלף עו"ד, יהיה להם עוד הוצאה של העו"ד, יכולים 

 לתפוס את המנורה מה יכולים לעשות, אין מה לעשות.
טוב, בכל אופן, הוא סיפר להם שהוא עושה שש שעות 

ומר כל יום חצי שעה תודה, אמרו לו: תודה, והוא א
"תודה?! על מה אתה אומר תודה?! שהפסדת דירה?!", 
אמר: "למה מי לקח לי את הכסף? השם! השם נתן את 
הכסף, והשם לקח את הכסף, יהי שם ה' מבורך מעתה 

! יש פה קבלן? אין קבלן! הכל זה השם! וכל מה ועד עולם
 שה' עושה לטובה הוא עושה!".

ו אותו, קיבלו קצת. בסדר, הוא המשיך עם בסדר שמע
החצי שעה תודה, פגש את הקבלן! הקבלן אומר: "שמעתי 

שאתה אומר תודה, תדע לך, יש פה נס!", בקיצור נס, 
מעל השכל ומעל הטבע מה שהיה עם הקבלן הזה, בקיצור 

 הוא בונה להם, הוא כבר כמעט גומר להם את הבניין.
"אנחנו יודעים שבזכות  אז כולם התקשרו אליו אמרו לו:

התודה שלך קיבלנו את הדירות שלנו, אנחנו יודעים את 
 זה!", וזה חיזק אותי הסיפור הזה.

הסיפור הזה חיזק אותי לעניין הגאולה, כי היית אומר: 
יגידו תודה, הגאולה צריכה לבוא טוב, עד שכל עמ"י לא 

ע"י התודה, היית אומר שעד שעמ"י כולם לא יגידו תודה 
 תבוא הגאולה...לא 

אבל פה, הנה, אחד, כולם, כל הדיירים, כל מי שקנה 
דירה בבניין הזה לא זכו להאמין בה', התעצבנו, כעסו, כל 
אחד מה שעבר עליו, והוא היחידי שהאמין בה', אז הוא, 

בגלל שלא מגיע לו שיהיה לו עוד ייסורים, אז בזכותו 
 נגאלו! כולם! וזה חיזוק לגאולה! כולם

חזק את העניין של התודה, באיזה שלב, השי"ת כמה שנ
לא חייב שכולם, עמ"י יגידו תודה, הלוואי וכולם יזכו 
לאמונה שלמה, אבל גם אם לא, אם חלק גדול מעמ"י 

 –יגידו תודה ולא מגיע להם ייסורים ולא מגיע להם גלות 
 יגאלו כל עמ"י וכל העולם יגאלו!

ההתבוננות וזה חיזוק מאוד עצום, חיזק אותי מאוד, 
 בעניין הזה.

אחד מגיעה לו כבר ישועה, כל מי ששייך איתו תהיה להם 
 ישועה!

 זה חיזוק עצום.
אין! אמרתי תודה ונושעתי! אמרתי תודה והתחתנתי, 
אמרתי תודה והתרפאתי, אמרתי תודה וקיבלתי בית, 

 אמרתי תודה!
מה המסקנה בינתיים עד פה? שכל אחד צריך מה לעשות? 

רבות בתודה! לך תעשה שישיות של לא לבקש, לה
תודה! אל תבקש! תאמין בה'! לא מעניין אותי כלום! 

מעניין אותי שאני אאמין בך! שאני אחזיק באמונה! זה 
הגאולה שלי והישועה שלי שאני מה שמעניין אותי! 

 .מחזיק באמונה
יתחזק! יתחזק להגיד תודות ותודות ותודות!  כל אחדלכן 

 !תרכמה שיוכל אחד ואחד! 
שצריך חיזוק, ת"ר ארבעה צריכין חיזוק, ואחד מהן דבר 

וה אל ה', אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה "קזה תפילה, 
יחזור ויתפלל שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה 

 אל ה'.
ב"ה, ברוך שכיוונתי לדעתו, ה'מאור ושמש' כותב דברים 

עצומים בעניין של התפילה, הוא אומר שעיקר מלחמת 
צר הרע, על מה הוא נלחם? על התפילה! שלא תתפלל, הי

 שתתרחק מהתפילה! על זה הוא נלחם.
"...כי גם אם ירבה האדם לעסוק בתורה ומצוות, ולגמול 

חסד בגופו, וממונו, ולהחזיק יד עני ואביון...", בקיצור 
הבנאדם לומד תורה, עושה מצוות, גמילות חסדים, 

כל זה לא ישים צדקות, אומר המאור ושמש: "...עם 

...", הוא לא ילחם איתך לא כל תוקף מלחמתוהיצר את 
על לימוד התורה, לא על צדקות, לא על מצוות, לא על 

 רק על התפילה! –שום דבר לא ילחם איתך 
 כיוון שהבנאדם עם כל מה המצוות שהוא עושה, עם הכל

הוא רחוק רחוק מלהגיע ע"י זה לתכלית שלו, לתיקון  
 שלו.

באם איש ישראלי יעמוד לשפוך שיח, נוכח פני ה', "...אכן 
ומקבל עליו עול מלכות שמיים...יוציא היצר הרע כל עוזו 

, כי זה יגע עדיו להכניעו יותר מכל להלחם ולבלבלו
המצוות, ועל כן יראה האדם להתגבר בזה..." )'מאור 

הוא אומר היצר הרע על מה  – ושמש' פרשת כי תצא(
 ל.ילחם? כשאתה בא להתפל

כי התפילה תביא אותך לכל הדברים הטובים, התפילה 
תביא אותך לענווה, לאמונה שלמה, לכל הטוב שיש 

 בעולם הזה התפילה תביא אותך!
אתה רוצה להתפלל? הוא אומר שעל זה היצר הרע ישים 

את כל הנשקים שלו, את את כל עוזו, את כל כוחו, 
תפילה! החיילים שלו, הכל יגביר להלחם בך בעניין של ה

 בשום דבר הוא לא ילחם בך, רק בעניין של התפילה.
ומה הנשק שלך? הנשק של הבנאדם זה רק התפילה! אדם 

שאין לו תפילה הוא נמצא בלי נשק, הוא חי בעולם הזה 
בלי נשק! אדם שהוא בלי תפילה הוא חי בלי נשק! הוא 

נמצא בשדה הקרב, בשורה הראשונה של שדה הקרב, 
 בחזית, בלי נשק!

נו, מה חייל עושה בלי כלי נשק, מה יהיה איתו? ברור מה 
יהיה איתו, ודאי שהלך עליו... היצר הרע ינצח אותו כי 

 הוא בלי כלי נשק...
הנשק היחידי של הבנאדם זה התפילה, זה הנשק היחידי 

 של הבנאדם זה התפילה! 
 צריך להתפלל שהוא יזכה להתפלל. לכן אדם

תזכה אותי לזכור 'כי תצא  צריך לבקש: "רבונו של עולם,
למלחמה',  כשאני יצא אני אדע שאני נמצא  –

במלחמה!", על מי? על אויבך, עיקר האויב של הבנאדם, 
 זה כתוב בזוהר הקדוש, זה על העיניים של הבנאדם.

כי אדם צריך לדעת, חושבים שלעצום את העיניים זה 
חסידות, זה צדקות, 'צדיקים, חסידים, צריכים לעצום 

 העיניים'... את
הרי עין רואה והלב חומד, אם העיניים שלך פתוחות, 

! את מי יחמוד? אשת איש? הלב שלך יחמודואתה רואה, 
עשרת הדיברות: "לא תחמוד אשת רעך", "לא תנאף"... 

אז זה צדקות לעצום את העיניים? אם העיניים שלך 
פתוחות אתה עובר על לוואין דאורייתא, אתה עובר על 

רות! זה לא צדקות וחסידות, אתה חייב עשרת הדב
 אין לך שום ברירה!לעצום את העיניים! 

איזה זעזוע לחשוב שאדם עובר על עשרת הדברות! על 
'לא תנאף', 'לא תחמוד אשת רעך'! אתה רואה אשת איש, 

אתה חומד אותה, זה מזעזע אותי! זה מזעזע! על מה 
אתה עובר?! זה לא צדקות ולא חסידות לעצום את 

עיניים, אין לך ברירה! אין פה, זה לא חומרה, ולא ה
צדקות, ולא חסידות, אתה תפתח את העיניים אתה 

 תעבור עבירות נוראות! 
איך אתה מצפה להצליח בחיים, כשאתה עובר כאלו 

 עבירות חמורות שכתוב עליהם יהרג ואל יעבור?
עפ"י ההלכה, אם יגידו לך להסתכל על אישה, רק 

ש או שיהרגו אותך, אתה צריך להסתכל על אשת אי
שיהרגו אותך. 'יהרג ואל יעבור' על מה? שיגע בה? מה 

פתאום, עפ"י ההלכה, בלי חסידות, אם יגידו לך תסתכל 
על אשת איש או שיהרגו אותך צריך שיהרגו אותך! יהרג 

 ואל יעבור! זה לא חסידות! אין פה שום חסידות!
 אז איך אדם יכול לעבור את הרחוב?
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יך להתפלל בהתבודדות, שהשם יתן לו את הכחל הוא צר
הלחם, 'כי תצא למלחמה': "רבונו של עולם לעצום את 

כל הזמן להיות וכל הזמן להיות בתפילה, העיניים, 
בונו של עולם ר" - או תפילות או תודות", בתפילה...

ה, אתמול הלכתי, עברתי פה, "בתודה, הנה נתת לי כח, 
עברתי את זה בשלום, נכנסתי בשלום ויצאתי בשלום, 

...תעזור לי ", או בתפילות או בתודות, !"ת"תודה לך השי
אם אני פותח את העיניים אני הלאה, תזכה אותי לזכור, 

ין א !לי פה שום בחירהאין  !עובר על עבירות חמורות
 "!בחירה פה

הזה של 'כי תצא', זה הולך על כל תחומי החיים. והעניין 
מגיע עכשיו הבייתה בלילה, יש לו מלחמה עם יצר אדם 

, יש לו מלחמה על למלחמה' –הרע של השינה,  'כי תצא 
יאללה תרצה 'השינה, היצר הרע רוצה להכניס בך רצון, 

, כמו לרצות לישוןאסור , ואסור לרצות לישון, לישון'
איך אסור, זה מלחמה עכשיו, , אור חדש''שכתבתי בספר 

להדבק , עם רצונות וגעגועים דקדושה אתה הולך לישון
בעלמא דאתי, אתה רוצה להדבק בה', אתה רוצה לחדש 

ה אני "את המוחין, לחדש את האמונה, תרחם עליי הקב
, אם בנאדם לא הולך לישון עם רוצה רק להדבק בך

רצונות כאלו, כתוב בזוהר הקדוש שהמלאכים הרעים 
, אדם קם עייף, וכל לוקחים את נשמתו ומטמאים אותה

היום הוא עצוב, כל היהדות של הבנאדם תלויה בשינה, 
כל ה !הזכרון שלו בעלמא דאתי, בעולם הבא, האמונה

הוא ישן מתוך תאווה אם תלוי בשינה, איך הוא ישן. 
, הוא גם אם הוא יישן הרבה שעותשהוא רוצה לישון, 

 ישרוף שעות וגם כל היום הוא יישן, כל היום הוא יישן.
ם ע ?, ואיך הוא ילחםלמלחמה' –'כי תצא  !מלחמה
רבונו של עולם, תזכה אותי שאני יגיע, שאני " !תפילה

יעמוד ויתפלל, שאני אתפלל שאני אזכה לשינה דקדושה, 
 !"עליי רחםת !שאני אזכה לשינה דקדושה

 –'כי תצא  !מלחמה !מלחמה ?הולך לאכולאתה 
תיפול לתאוות תה א ?, אתה תאכל בלי תפילהלמלחמה'

 אכילה, אתה תיפול למה תיפול, אתה תיפול.
ששלושת התפילות צריכים להתפלל אותם בכוונה, ודאי 

, אבל כל החיים של הוסיף עוד תפילותהתחזק צריכים ל
הבנאדם, כל הזמן הוא נמצא במלחמה, העולם הזה הוא 

 !תפילה ?הכלי נשק של הבנאדםומה  !מלחמה
לי תגידו  ?ךלה, איאדם יהיה לו שלום בית בלי תפי איך

 ?איך אפשר שאדם יהיה לו שלום בית בלי תפילה
כל זה שהוא מכיר את הספר ם ע ?יגיד לי איךו שמישה

'בגן השלום', והוא יודע אותו ישר והפוך, והכל, אבל בלי 
 !אדם צריך כל יום להתפלל על זה ?תפילה הוא יכול

, היא לה להתפלריך להתפלל, גם אישה צריכהאיש צם ג
שלום כי  !גם צריכה להתפלל על השלום בית שלה כל יום

איש ואישה זה כי  ?למה. בית זה דבר שהוא מעל הטבע
מעל ה ז !שני הפכים, ולחבר שני הפכים, זה מעל הטבע

 !הטבע לחבר שני הפכים
אם האיש והאישה מתפללים על השלום בית שלהם, אז 

תפילה משנה את  ?ה, למה לא"וכל אחד מתפלל, אז בעז
 הטבע.

ה שאני מתפלל בלשון זכר גם האישמה האישה, וגם 
 :צריכה להתפלל בלשון נקבה

, תרחם עליי, שאני אכבד את אשתי כבוד רבונו של עולם"
מלכים, שאני יאהב אותה אהבת עולם, שאני יאהב אותה 

ית, שאני אשמח בה, אני אשמח במתנה אהבה אמית
, שאני אתחבר איתה חיבור תת לי, ואני אשמח אותהשנ

 !, צריכים תפילה כל יום"אמיתי...
לא תה א !דבר צריך תפילה, כי זה הכל מלחמהכל 

 !הרע מנצח אותךהיצר  ?מתפלל
 "ונתנו השם בידך" ?מתפללאתה 

אדם  – ה"רד, צריכים הכנות לפני דבר חשוב מאועוד 
צריך להתרחק בתכלית הריחוק ממחלוקת, לא משנה 

 !איזה מחלוקת, אין, אל תתפוס צד
 "...י יש לי מה לעשות בחיים שלייודע כלום, אנלא "

רצה ברסלב רבי לוי יצחק בנדר, בא אליו איזה יהודי, זקן 
: להכניס אותו לאיזה לשון הרע, לאיזה מחלוקת, אמר לו

תגיד לי אתה כבר גמרת את כל הסדרים שאתה מחויב "
עוד לא גמרתי, אין לי זמן אני  ?לגמור היום, כבר גמרת

 "בשבילך.
 !יש לו תכלית בחיים ?יש לו תכלית בחיים אז מהאדם 

זה עניין שלי מי  מה ?יש לי זמן לדבר על מישהואני מה 
 ?!צודק מי לא צודק, מי אמת מי שקר, מה זה עניין שלי

מה זה  !לי את החיים שלי, את העבודה שלי, וזהויש 
 לא העניין שלי בכלל.ה ז ?מעניין אותי מי אמת

ה מה ז !אבל לא" :בכל אופן תמיד אנשים אומרים אז
 ..."!מצווה לפרסםה ז !מצווה לחלוקזה  !פה

כותב את זה,  "יערות דבש"המשנה אומרת, ההרי 
ַמִים, "שהמשנה אומרת  ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחֹלֶקת ֶשִהיא ְלֵשם שָׁ
ַמִים, זֹו ַמֲחֹלֶקת ֶשֵאינָׁ . וְ ַשַמאיזֹו ַמֲחֹלֶקת ִהֵלל וְ  ּה ְלֵשם שָׁ

תֹו ל ֲעדָׁ מה נפשך, שמאי  :, אז הוא מדייק פה"ֹקַרח ְוכָׁ
מזה זה כבר לא לשם פחות  ?והלל זה לשם שמיים

 ?קרח ועדתו זה לא לשם שמיים שמיים, מה אתה אומר
, אז יש כאן סתירה. יותר מזה זה כבר לשם שמייםקצת 

ל 'איזו "מסביר ככה, שמה שאמרו חז "יערות דבש"וה
היא מחלקת שהיא לשם שמיים', הם אמרו דווקא 

 !הייתה לשם שמיים המחלוקת הזו של שמאי והלל היא
ראה נ ?אומר שאתה חולק על מישהו לשם שמייםאתה 

אותך שתתן לו את הבת שלך שתתחתן איתה, לשם 
בסדר, לפי דעתי כך צריכים  !תאהב אותוז א ?שמיים

בל א !בסדר ?להבין את הדבר הזה בתורה, לפי דעתך כך
שהיה בית הלל ובית מו כ !אנחנו אוהבים אחד את השני

, אוכלים אחד אצל שמאי, שהיו מתחתנים אחד עם השני
בית שמאי סבר שכך הלכה, ובית הלל רק השני, הכל. 

ה, זה לא היה דבר אישי ביניהם, וזה סבר שכך ההלכ
, הסימן צריך שיהיה תמיד תמיד תמיד העניין הסימן

זה לשם שמיים אז למה אתה אם  –לדעת  ?הזה, שמה
ויוצא שבאמת אם  !?שונא אותו, למה אתה שונא אותו

ל זה רק תתבוננו טוב אין מחלוקת לשם שמיים, הכ
 .שנאה קנאה ותחרות

  העלון 

 הצדיק הקדוש רבינו יצחק לוריא בן ר' שלמה זיע"א. של והקדושה הטהורה נשמתולכבוד 

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה

בת  וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי נשמת פערל
 ר' מאיר ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל

של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה  שלמה לרפואה ולהבדיל

 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה חזרהשתחיה וכן לרפואה שלמה ו

 ובגשמיות.וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות 

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

לוי . וכן העלון לעיהעלון גם לעילוי נשמת יפה בת גולסטן ע"ה ולעילוי נשמת משה שמואל בן אסתר ע"ה

 ה."ע לאה בת ניסים עילוי נשמתל. וכן נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה
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