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 :לעילוי נשמת שמואל בן יחיא ושרה )זהרה( ע"ה
בחסדי השם זכינו לעשות סיבוב ארוך, ממש מקצה לקצה, 
בחסדי השם. תודה לה' שזיכה אותנו להיות שליחים טובים. 

 1200היה הצלחה גדולה ב"ה, שיעורים גדולים מאוד מאוד, 
איש, שמה זה שיעורים גדולים, אולמות ענקיים, כמויות של 

ם הפצות, כמויות גדולות מאוד, בחסדי השם. ככה, בכל מקו
היה דברים עצומים, גם ברדיו עשיתי שיעורים, בטלוויזיה שם, 
היו גם שיעורים לגויים. ישתבח שמו לעד. זכינו, ב"ה, רבנו חי 

 וקיים, כובש את העולם. בחסדי השם, תודה להשי"ת.

ב"ה העניין של האמונה, אי אפשר להבין איזה צמאון יש, 
ים כמויות והגויים זה משהו שאי אפשר להבין! איך שהם קונ

אלף  50של ספרים, ומפיצים, ממש! יש שם איצטדיון של איזה 
שיעור אלף, אמרתי להם: "תפיצו טוב, פעם הבאה נעשה  100

  באצטדיון".

 ממש חסדי השם, תודה לה' שזכינו.

האמונה האמתית, היסוד שלה, אתה צריך להאמין שה' אוהב 
 הכל! אותך! אהבת עולם! אהבה אין סופית! ורוצה לתת לך

הרי למה השי"ת נתן לנו אהבה לילדים, אהבה טבעית, אף אחד 
לא עובד על זה! מישהו מתפלל על זה שיאהב את הילדים שלו? 
אי כזו מציאות, מישהו צריך לעשות משהו בשביל שיאהב את 

 הילדים שלו? אין כזו מציאות! אהבה טבעית.

זו  –אהבה בין איש לאישה אין מציאות של אהבה טבעית 
עבודה! איך אומרים? אהבה ממבט ראשון, גירושין ממבט שני... 

 השם ישמור... 

איש ואישה זו לא אהבה טבעית, זו עבודה יומיומית! כל מי 
שרוצה לזכות, בפרט רווקים ורווקות, צריכים להכין רכבות של 
תפילות! כל רווק ורווקה צריכים להכין רכבות, שיגיעו ליום 

ו שמגיעים רכבות, רכבות של תפילות שילוו החופה יסתכלו, ירא
 אותם כל החיים.

וכל מי שנשוי, אם הוא הספיק כבר להתפלל, גם אם הוא לא 
הספיק, זה לא משנה, עד מאה עשרים שנה, כל יום צריכים 

 הוא חי בשקר.להתפלל על שלום בית, כל יום! מי שלא חי ככה, 
י פעם יש לכן אצלו או שיש הפסקת אש בבית, הפסקת אש, מד

הפסקת אש, אח"כ עוד פעם יורים, התקפה, הפגזה, אח"כ עוד 
 פעם הפסקת אש... 

, רק שתתפלל על זה יום יום, יום יום! כמו אהבהשלום בית, 
שאמרו חז"ל שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, זה הולך 

נקרע ים סוף  –עד מאה עשרים שנה, כל יום! שיש שלום בית 
 בבית! כי זה מעל הטבע.

כי בשביל להתחתן, יום יום נפגשים, יום יום מתחתנים, אולמות 
מלאים, זה לא הדבר הזה, הקשה זה אחרי שהתחתנת, שכל יום 

 תתחבר עם אשתך חיבור אמיתי, חיבור אמיתי ומושלם! 

ותדע לך שאם אין לך חיבור אמיתי עם אשתך אתה יותר גרוע 
רווק יש לו בת זוג שהוא עוד לא פגש אותה, אבל היא מרווק. כי 

לא מתלוננת עליו, היא לא בוכה, אין לה טענות עליו, לא 
מקטרגת עליו. אתה נשוי ואתה לא מתחבר עם אשתך חיבור 
מלא, חיבור אמיתי, אתה יותר גרוע מרווק. אמנם יש לך את 

מיים הבת זוג שלך, אבל כולה קיטרוגים עליך, וטענות עליך, ובש
אוהו איזה תיקים פותחים לך בשמיים... ושום עו"ד, אפילו רבי 
נחמן מברסלב, לא יכול לעזור לך בזה. רבנו אמר את זה, שבא 
אליו פעם מישהו, ולא היה לו שלום בית, אז רבנו צעק על זה, 
 אמר לו: "מה אתה בא לפה?! אתה פגום בברית אתה בא לפה?!"

, כי עיקר תיקון פגום בברית אדם שאין לו שלום בית הוא נקרא
הברית, תיקון הברית העקרי זה שלום בית. המבחן, המודד 
המדויק של הבנאדם זה שלום בית. כל מודד אחר זה דמיונות, 
זה לא יכולים לדעת את האמת, המודד, שהוא מודד מדויק 

 .שלום בית –מדויק מדויק, מי אתה ומה אתה 
בית אפשר לדעת מה  אם אין לך שלום בית, לפי החוסר שלום

המקום שלך במידת האמונה, מה המקום שלך במידת הענווה, 
המקום שלך במידת הוותרנות, מה המקום שלך במידת 
האהבה, הכלה כל, ותיקון הברית, ושמירת עיניים, זה מודד 
מדויק! שאר המודדים אי אפשר למדוד, המודד המדויק זה 

 שלום בית.
לפעמים קוראים "גן  אדם צריך לדעת את זה, כי אנשים

השלום", חושבים שהם לומדים "גן השלום" בשביל ללמוד איך 
להסתדר, "תן לי שקט", זהו! אם יש לו שקט ממנה הוא כבר 

 מבסוט.
אתה טיפש, אם אתה לא מחובר איתה בחיבור מלא אתה לא 
יכול לזכות, לא לרוח הקודש, לא לנבואה, אתה לא יכול להגיע 

לא שורה אצלך בבית, השכינה לא שורה  לשום דרגה, כי השכינה
אצלך, ואתה לא נקרא אדם שלם, ואם אתה לא אדם שלם אתה 
אף פעם לא תוכל לזכות לרוח הקודש, אף פעם לא תוכל לזכות 
לשום גילוי, לא גילוי אליהו הנביא, לא לשום גילוי תוכל לזכות, 

 כי אתה לא אדם שלם.

ה שמחוברים, רק אז כי זה כלל, איש ואישה, רק שיש איש ואיש
הוא נקרא אדם, עד שאדם לא מתחבר עם אשתו הוא בכלל לא 
נקרא אדם, הוא סתם משהו הולך על שתי רגליים, לא יודע איך 

 להגדיר אותו...
לכן אדם צריך לדעת שהשלום בית שלו זה השלמות שלו! הוא 
לא עושה טובה לאף אחד, רק לעצמו, אם אין לך שלום בית אתה 

! אתה לא אדם שלם! כמו שאמרתי לך, הכל סגור לא אדם שלם
לך! גם התפילות שלך בקושי מתקבלות, כי אתה לא אדם שלם! 
הפרנסה שלך קשה מאוד, כי אתה לא אדם שלם, הכל! כל דבר 
שנגע בו זה בעיה, בפרט שאתה לא יכול לזכות לשום גילוי! אין! 
 אתה לא בנאדם שלם, השכינה לא איתך! לכן אדם צריך לדעת

 שהוא לא עושה טובה למישהו.
לכן אדם צריך ללמוד "גן השלום" מחדש, אדם אומר "כבר 

 למדתי", מה כבר למדת? אתה חי את זה בשלמות?!
כמה סיפורים פגשתי עכשיו על "גן השלום", עד כדי כך ששיניתי 

"או גן השלום או גהינום, כי בלי גן השלום הבית  –את השיר 
רים פגשתי, אם היה זמן הייתי מספר נהרס", שיניתי. איזה סיפו

לכם, מה "גן השלום" עשה פלאות, פלאות בעולם! יהודים שכבר 
להתגרש, הבית מפורק לגמרי, הבעל קיבל גן השלום,  עמדו

הבית ניצל! ואותו יהודי, הבעל, רצה להכיר לנו טובה, והוא זה 
 שמארגן את השיעורים בלוס אנגל'ס, שיעורים ענקיים!

ותו יהודי את "בגן השלום" איזה עולם הבא יש לו? וזה שנתן לא
אם אדם ילמד מליון שנה תורה, מליון שנה בלי לזוז, לא יהיה 
לו עולם הבא כמו לאותו אחד שהפיץ ספר אחד של "בגן 

 השלום"!
אני לא מגזים! אני מוכן לחתום על זה! תביאו עדים שאני 
חתמתי. הוא הפיץ ספר אחד והוא יהיה לו עולם הבא מה 
שלאותו אחד שלמד תורה מליון שנה לא יהיה לו, הזכויות של 

 אותו מפיץ לא יגמרו! ספר אחד הוא הפיץ!

לדעת כמה צריך להתאמץ ללכת להפיץ! לא להיות טיפש! אתה 
ת אף פעם! ספר או חוברת או דיסק, אני יכול לספר לא יכול לדע

לכם עכשיו סיפורים שאני ראיתי בעיניים שלי! איך ספר אחד 
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או דיסק הפך את העולם! אדם לא יכול לדעת אף פעם לאיפה 
 זה יגיע ומה זה יכול לעשות איזה פירות.

לכן אדם, שאף אחד לא יתעצל בהפצה! לא להתעצל! אין! 
צא תפיץ! צא תפיץ! דבר  –שתעשה...  תעשה את כל המצוות

עם אנשים! תן להם ספר, חוברת, אתה לא יכול לדעת את מי 
 אתה מציל! אתה לא יכול לדעת את מי אתה מציל!

אין מציאות  עבודה!אז התחלתי להסביר לכם ששלום בית זה 
למה? כי זה  יום יומית!שאדם יהיה לו שלום בית בלי עבודה 

א יכול על סמך זה שהתפללת פעם אז כבר נסיון יום יומי! אתה ל
יהיה לך שלום בית גם מחר, לא! כל יום צריכים לקרוע את ים 
סוף נכון? אז כל יום צריכים תפילות לקרוע את ים סוף, צריכים 

 תפילות.
לכן אני משתדל, בלא נדר, אני אישית משתדל להתפלל חצי שעה 
ביום על זה, לא רק על שלום בית, על כל מה שקשור לעניין של 
שמירת עיניים, תיקון הברית, שלום בית, הכל זה אחד, אבל 
העיקר זה שלום בית, כי עיקר תיקון הברית של האדם זה שלום 

ותה כבוד מלכים, בית. שאדם יזכה לאהוב את אשתו, ויכבד א
וישמח בה, אדם צריך לשמוח באשתו, לשמוח בה! לשמוח! 

שאדם ישבח ולשמח אותה, ולשבח אותה! צריך תפילות כל יום, 
 אותה ויפאר אותה, ויחזק אותה, ויתחבר איתה חיבור מושלם!
ממש חיבור רוחני אמיתי! חיבור רוחני אמיתי! חיבור ממש 

 צריך תפילות על זה! מושלם!
הזכרתי את זה? דרך אגב, להגיד לכם שהאהבה שהשי"ת ולמה 

נתן לנו לילדים שלנו, אהבה טבעית, זה לא דרך הטבע, זה 
מהשמיים, מהשמיים השי"ת נתן לנו אהבה לאהוב את הילדים 

 שלנו.
והשם חנן אותי להבין שכל מה שהשי"ת עשה את הדבר הזה 

איך שצריכים להתחתן ולהביא ילדים, הכל הכל בשביל שנדע  
יכול לדעת אין! בלי זה, אתה לא  –להתקרב להשי"ת. שנדע 

 להתקרב להשי"ת.

לא סתם כתבו בשולחן ערוך שמי שאין לו ילדים לא יעלה שליח 
ציבור בר"ה ויוה"כ, כי הוא לא יכול להגיע להבין את הרחמים 

והוא צריך עכשיו לעורר רחמים על עמ"י, ורק אם יש  של השם!
 הבין! לו ילדים הוא יכול ל

כל אבא פה יחשוב, שהאהבה שיש לו לילד שלו זה אהבה 
טבעית, ובורא עולם בשביל להמחיש לנו כמה הוא אוהב אותנו, 
הוא אומר לנו: "תראה, כמה אתה אוהב את הבן שלך, תדע, אני 
אבא שלך, אני אוהב אותך! ואתה אוהב את הילד שלך בדרגות 

י אוהב אותך אנשאתה מסוגל לאהוב, כי אתה רק בן אדם, 
 "באהבה אין סופית! באהבה אין סופית אני אוהב אותך!

אם הבן שלך ילך יחף, ערום, יהיה לך בושה מזה, יהיה לך צער 
מזה? אם לבן שלך יהיה חסר משהו יהיה לך צער מזה? אם הבן 

ככה בורא  בדיוקשלך יהיה מצליח, תהיה לך מזה שמחה? כבוד? 
 עולם!

כל אבא יחשוב, מה היית רוצה לתת לבן שלך? הכל! ואיזה בושה 
יהיה לך אם לבן שלך יהיה חסר משהו? איזה בושה יהיה לך? 

 איזה צער יהיה לך! ככה בורא עולם יש לו בושה וצער!
ואיזו שמחה תהיה לך שהבן שלך ממש מצליח, איזה כבוד, איזה 

 ככה בורא עולם! –שמחה 

טוב, הכל טוב  –אה, עכשיו, אם ככה, אז כל אחד ישאל אותי 
! לא יכול לתתויפה, אבל אני בנאדם מוגבל, אני רוצה לתת, ו

 הוא רוצה לתת? שיתן! –יכול לתת אבל בורא עולן 
 שאלה טובה נכון? התשובה יותר טובה.

אני ראיתי בעיניים שלי, הכרתי בנאדם בעיניים שלי, מה זה 
מתוק! איזה בושה על הפנים שלו, איזה מידות, נשוי, ילדים, 
משהו חבל על הזמן. מה קרה לו? צרה גדולה! צרה שלא על אף 

הוא קיבל את הפרס הראשון בלוטו, ואני לא  –אחד מישראל... 
 רק קיבל. אומר זכה, כי תכף תראו שהוא לא זכה, הוא

אני פגשתי השבוע, בחו"ל, גם סיפרו לי אנשים שהם זכו בלוטו 
פעמיים, נהרסו להם החיים, כן, בהשגחה פרטית, שמעתי את 

 הסיפור הזה.

ואת הסיפור על אותו יהודי לא שמעתי, בעיניים שלי ראיתי את 
הבנאדם. הבנאדם קיבל פרס ראשון בלוטו, התגרש, הפסיד את 

את הכסף שלו, את כל הכסף, התנתק  הילדים שלו, הפסיד
ממני, ואני לא יודע איפה הוא, אני לא יודע בכלל מה קרה איתו, 

 אני לא יודע מה עובר עליו בחיים...

אז הוא צריך כל יום לקלל את היום שהוא קיבל את הפרס 
 הראשון בלוטו.

בשביל  רקבשביל מה באת לעולם הזה?  –וכל אחד צריך לדעת 
, בשביל לדעת את השי"ת, בשביל להאמין להכיר את הקב"ה

 בהשי"ת.
עכשיו, מה אתה צריך בחיים אם זה התכלית שלך? שכל דבר 
שקורה לך בחיים יביא אותך לאמונה יותר גדולה, יביא אותך 
יותר ויותר לאמונה! כי זה התכלית שלך, בשביל זה באת לעולם 
 הזה בשביל להאמין בה' בשלמות! כי אנשים חושבים שאמונה

שכל גדול מאוד זה "אני מאמין בה'", תדעו לכם שאמונה זה 
, כמה שזכיתי לכתוב ספרים על אמונה, וזכיתי מאוד מאוד

להגיד שיעורים על אמונה, והשבוע התחדשו לי עוד דברים 
האמונה זה שכל גדול  –חדשים באמונה שלא ידעתי אותם 

 תכתוב ותכתוב ותכתוב ויתחדשו לך עוד מאוד מאוד! מאוד!
 דברים באמונה!

אמונה זה שכל גדול! בשביל זה באת לעולם הזה, בשביל להכיר 
את הקב"ה, לדעת את השי"ת! כי אי אפשר להכיר את השי"ת 
רק בעולם הזה! מלאכים ענקיים! ענקיים! שאי אפשר להבין, 
אתה תראה מלאך כזה אתה תרעד כולך, כזו רעדה שתמות 

השם! והוא רואה את מרוב פחד, והוא לא יודע בכלל מי זה 
השם! גם הנשמות שלנו כשהיו למעלה, ראו את השם, אבל לא 
ידעו מי זה השם! בשביל לדעת מי זה השם, צריך לרדת לעולם 
הזה, בגוף הזה שהוא כולו תאוות, בעולם הזה שכולו חושך 

, שזה התכלית שלך, שאתה רוצהותאוות, לרדת לפה, ורק פה, 
 לדעת אותו ולהכיר אותו...

ואדם יכול ללמוד תורה מליון שנה והוא רחוק מהתכלית, תבוא 
לשמיים יצחקו ממך, מה עשית? למדת תורה? בכלל לא הגעת 

 לקצה הקצה של התכלית!

אני הכרתי אנשים, שהם גאונים בתורה, ולא הייתה להם טיפת 
אמונה! היה להם ניסיון, כמעט הגיעו לבית משוגעים מהניסיון 

ות אבותיהם צדיקים גדולים, והם הזה, והם גאונים! אב
מקטנותם רק בתורה, לקחו "בגן האמונה" נהיה להם גן עדן! 
לפני "בגן האמונה" היו מונחים בלשון הרע כל היום, וכעס, כולו 

 עצבים!
איש לפחות, כולם חרדים,  1200עכשיו היה לי שיעור בחו"ל, 

ובאים לשמוע את השיעור בצימאון, כאילו פעם ראשונה שהם 
ומעים את הדברים, ואבות אבותיהם חרדים, אז מה? אין ש

 להם אמונה! לא למדו אמונה!
למה אנחנו נמצאים בגלות? כי חסרה אמונה! "דע כי עיקר 
 הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה", ככה כתוב! סיבה אחת!

וזו התכלית שלך, כל דבר אתה צריך שיקרב אותך לאמונה, 
מרחיק אותך מהאמונה, הוא עוד  שתלמד ממנו אמונה! אם דבר

חותך אותך מהאמונה, כמו ההוא שקיבל את הלוטו, בנאדם 
צריך להגיד: "אני לא רוצה! רבונו של עולם אני לא רוצה! כל 
דבר שירחיק אותי מהתכלית אני לא רוצה אותו! ירחיק אותי 

 מלהכיר אותך?"

הכניס בבנאדם גאווה, וגאווה זה לא חוסר אמונה, זה לחתוך 
את עצמך מהקב"ה! זה גאווה! זה לחתוך את עצמך לגמרי 
מהקב"ה! כי חוסר אמונה עוד אדם מחובר קצת עם השם, 

 גאווה זה פירושו שאין לך שום קשר עם השם!
אז הוא קיבל פרס ראשון בלוטו, וקיבל גאווה, אז הכל מובן 
למה קרה לו מה שקרה לו, כי השם כבר לא איתו! כל ההצלחה 

שם איתו! לכן אדם יכול להפסיד סכום גדול וזה של האדם כי ה
יקרב אותו לה'! הוא צריך להודות על זה יומם ולילה, תודה לך 

 בורא עולם! העיקר שיביא אותי לתכלית!
הנה אני מכיר אחד, שהפסיד סכום גדול מאוד, אני מכיר אותו 
אישית לא סיפורים, והוא עושה חצי שעה כל יום תודה על זה 

ה קירב אותו לה'! ההוא קיבל לוטו הרחיק אותו שהפסיד כי ז
 מה', ההוא הפסיד כמעט סכום של לוטו וזה קירב אותו לה'!

היום שמעתי נס "אמרתי תודה ונושעתי", גם כן הוא שמע את 
כל הסיפורים, התחזק קצת באמונה, גם הוא זכה עשה חצי 

אלף  350שעה, עוד בתוך החצי שעה הוא קיבל בערך סכום של 
מתנה, מתנה! זה סיפור ממש מורכב אני לא נכנס עכשיו שקל 

לפרטים. אין! "אמרתי תודה ונושעתי"! והוא קיבל ע"י זה עוד 
 אמונה!
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זו הנקודה, כשזה בא בתפילה זה מקרב אותך, אתה מקבל עוד 
אמונה! הרי האר"י ז"ל אמר שכל דבר שאדם מקבל אותו בלי 

זה יכניס בו גאווה! כל דבר! מה יזיק לו?  –תפילה זה יזיק לו 
כשאדם מקבל דבר בתפילה הוא יודע שזה השם נתן לו, אז זה 

 ! מקרב אותו

לכן בוודאי שהשי"ת רוצה לתת לנו הכל, פשיטא! אבל הוא 
אוהב אותנו, והוא יודע שזה יזיק לנו, אז הוא יזיק לנו? הוא 
יכול לתת לכל אחד, כל אחד יתן לו לוטו, השי"ת חסר לו לתת 

אחד? מה זה בשביל השי"ת? זה לא בעיה בשביל לוטו לכל 
 אבל זה יזיק לבנאדם!הקב"ה! 

עמל! עמל! עיקר העבודה חז"ל  –רק כשאדם עמל על כל דבר 
אמרו לנו שתפילה נקראת עבודה, תורה לא נקראת עבודה, 

זו תפילה! זה חז"ל אמרו לא אני אמרתי! תורה לא  עבודת ה'
נקראת עבודה, תורה צריכה להביא אותך לעבודה, להביא אותך 
לאמונה, להתפלל בכוונה יותר, להרבות בתפילה, להאריך 
בתפילה, כמו דוד המלך, שהתורה הביאה אותו להתפלל, ואח"כ 

 את התורה קיבל במתנה בלילה אחד.
ת פעם ביום! כמו שכתוב בשו"ע, מרן תעמוד שמונה עשרה לפחו

בית יוסף פסק שאדם צריך לעבוד שמונה עשרה שישים דקות, 
זו הלכה בשו"ע! כבר אמרתי לכם את זה כבר, קראתי לכם את 
זה מהשו"ע. תלמדו את הספר "אור חדש", שמה הבאתי את כל 
הפרטים. אתה לא יכול להגיד עכשיו זה ברסלב לא ברסלב זו 

פחות פעם ביום אדם צריך לעבוד שמונה עשרה הלכה בשו"ע! ל
 שישים דקות! תעמוד שישים דקות!

אז למה אתה גורם אתה אוהב את הקב"ה? אתה אוהב אותו? 
הרי כל מה שחסר לך זה  לו בושות? למה אתה גורם לו צער?!

בושה לבורא עולם וצער לקב"ה, למה אתה לא בא לשמח אותו? 
 תאריך בתפילה! שיהיה לו שמחה וכבוד! למה? איך?

עכשיו שאתה בא להתפלל, אתה בא עם השכל הזה, אתה אומר: 
רבונו של עולם אני יודע שאתה אוהב אותי, אהבה אין סופית, "

ואתה רוצה לתת לי, ויש לך צער ובושה שאין לי, לכן אני בא 
אני בא להתפלל ", ותפלל חנה על ה', "...להתפלל בשבילך!

מחה וכבוד! ממני, הבן שלך, בשבילך! בשבילך! שתהיה לך ש
שתהיה לך שמחה וכבוד! לא תהיה לך בושה ממני! לא יהיה 
לך צער ממני! אני בא להתפלל בשבילך! אני לא בא לשכנע 

כשאדם מאמין ככה הוא לא בא לשכנע את הקב"ה,  – "אותך!..
אתה רק בא לבנות כלים, בשביל שיהיה לך כלים לקבל, 

 תקבל ישר! –זיק לך וכשהקב"ה ידע שתקבל וזה לא י
 תאמין שהשם אוהב אותך! –ועיקר האמונה 

מישהי אמרה לי בקבלת קהל: "אני אומרת תודה ותודה ואיפה 
הזיווג שלי?", אז אמרתי לה: "תבואי בערב לשיעור, ותשמעי 

את אומרת תודה ואת  –את השיעור ותביני איפה הזיווג שלך" 
שהשם אוהב אותך, את לא מאמינה שהשם רוצה  לא מאמינה

לתת לך זיווג! שהשם יש לו צער שאין לך זיווג! שהשם יש לו 
 בושה!

תמיד הייתי אומר לכם שה' הוא השדכן הראשי, או הרופא 
 הראשי, אתם זוכרים? 

שיש בעולם!  היחידיועכשיו הבנתי שצריכים להגיד השדכן 
ל של אמונה חדש שיש בעולם! זה למשל שכ היחידיהרופא 

מה פתאום! הרופא היחידי שיש בעולם! השדכן  –שקיבלתי 
היחידי שיש בעולם! כי כל שידוך זה ממנו! לא משנה איך זה 

 יתסדר, לא משנה איך זה יתגלגל, כל רפואה זה רק ממנו!

לכן אדם צריך לדעת שבורא עולם, האבא שבשמיים, אמרתי 
לך שידוך! הוא  לה: האבא שאוהב אותך, יש לו בושה שאין

השדכן היחידי שיש בעולם, והבת שלו אין לה שידוך?! הוא יש 
לו צער מזה! יש לו צער! יש לו צער לבורא עולם, אבא שבשמיים! 
יהיה לו שמחה שיהיה לך! מה חסר לך? אמונה שהוא רוצה לתת 

 לך! 
האמונה העקרית שהיא היסוד של כל האמונה שתאמין שהשם 

לך! מה חסר לך? שאתה לא מאמין בזה!  אוהב אותך ורוצה לתת
רבונו של עולם תן לי אמונה שאתה אוהב אותי  –על זה תתפלל 

ורוצה לתת לי! קודם כל לפני שאני מבקש קודם כל אני רוצה 
 להאמין! אני לא בא לשכנע אותך, אני לא בא לפעול אצלך, אני
בא רק לבנות כלים! איזה כלים? כלים של אמונה! שתהיה לי 
האמונה הזאתי! מיד תקבל! כשתהיה לך האמונה שהשם 

מיד תקבל! מיד תקבל! זה עיקר  –אוהב אותך ורוצה לתת לך 

האמונה! זה היסוד של היסודות של האמונה! שאדם יאמין 
 שהשם אותו ורוצה לתת לו!

פשר לקבל, לא להגיד העשיר היחידי שיש בעולם שממנו א
העשיר הראשי, העשיר היחידי! והוא יש לו בושה! הרופא 
היחידי שיש בעולם שממנו אפשר לקבל רפואה, והוא יש לו 
בושה, שהבן שלו, הבן של הרופא היחידי חולה! איזה בושה זו! 

 איזה צער יש לו!
רק תבוא אליי אני אתן לך! אני אבא שלך רוצה לתת לך! רק 

תאמין שאני רוצה לתת לך! תאמין שאני אוהב רק תבוא אליי! 
 אותך!

לכן באמת גם בשמונה עשרה אדם צריך, בשמונה עשרה, צריך 
קודם כל ברכה ראשונה, ברכה ראשונה אם אדם לא כיוון בה 
הוא לא יצא ידי חובתו, אדם יגיע אחרי מאה עשרים שנה יגידו 

פה! אם לו לא הגיעה שום תפילה לפה, לא הגיעה שום תפילה ל
ברכה ראשונה אדם לא כיוון בה הוא לא יצא ידי חובתו והיא 

 לא עולה למעלה, גם אם הוא התפלל בציבור אז מה?
כבר סיפרתי לכם על תפילה בציבור, אם אין שמה אחד שמכוון 
אין ציבור שמה, הכל נשאר למטה, התפילות של כולם, אפילו 

ת נשארו כל התפילו אחד לא כיווןאף יש שמה מליון איש, 
למטה, צריך שאחד יכוון, לפחות אחד! אז אם אחד מכוון אז 
הוא מעלה את התפילות של כולם, אבל אם אין אחד שמכוון, 

 שום דבר לא עולה.
כבר סיפרתי לכן שהבעש"ט נכנס פעם עם התלמידים שלו 
לאיזה בית כנסת, אמר: "הבית כנסת הזה מלא תפילות", כל 

ר להם הבעש"ט: "מה אתם התלמידים התחילו להתלהב, אמ
מתלהבים? כל התפילות שהתפללו פה מאות שנים הכל נשאר 

, הבעש"ט בטח העלה למטה אף פעם לא עלה שום דבר למעלה"
 את הכל אח"כ.

וצריכים להגיד ברכה ראשונה מילה מילה, אפילו אם אתה 
 ממהר, לפחות ברכה ראשונה תגיד מילה מילה.

יל להבין שהשם הוא "השם שפתי תפתח" )לאט(, אתה מתח
פותח את השפתים, אתה יכול לפתוח את השפתים? הפסוק הזה 
מלמד אותך שהשם עושה הכל, אתה מזיז אצבע השם מזיז 

תצא מהכפירות שלך! תצא! כל נשימה אתה מנשים  –אצבע 
אותנו, וכל תזוזה אתה מזיז אותנו, ואתה פותח לנו את 

 השפתים!

"ברוך", אני מכוון ברוך, שכל העולם הזה ברוך, הכל ברוך, כל 
מה שקורה בעולם זה ברוך, הכל ברוך, כי הכל זה השם אז הכל 

 ברוך.

"אתה", הכל זה אתה אין עוד מלבדך. "הוויה", הכל זה רחמים, 
 כל העולם הזה רחמים, הכל רחמים.

וסיף "אלוקינו", תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, ואני מ
עשה עושה ויעשה לכל המעשים, שהשם עשה ועושה את כל  –

 המעשים, שאין שום 'אני', ישר נמחק ה'אני'.

מה זה אמונה שלמה? אמרתי לכם תמיד, אמונה זה שני דברים, 
 אמונה זה שאין עוד מלבדו, והכל לטובה.

אז כל פעם שאדם אומר "השם אלוקינו", צריך לכוון ש"השם" 
ל טוב, ו"אלוקינו" שאין עוד מלבדו, אין זה הכל רחמים, הכ

'אני', אין עוד מלבדו! אין בני אדם, אין כלום, אין עוד מלבדו, 
השם עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, אין עוד מלבדו! כל פעם 
 שאתה אומר ה' אלוקינו אתה צריך לקבל את האמונה השלמה.

 "ואלוקי אבותינו", שכל האמונה שלנו הכל מאבות אבותינו.
"אלוקי אברהם", אז אמרנו 'ופי יגיד תהילתך', אברהם אבינו, 
אתה רק נזכר באברהם איזו תהילה זו לה'! ואי! איזה בן היה 
לקב"ה! אברהם! איזה בן! שהיה דבוק בה'! איזה בן! שהלך 
לשחוט את הבן שלו היחיד בשיא השמחה! איזה תהילה יש לך 

 הקב"ה! 'ופי יספר תהילתך'! איזו תהילה!
הלך להשחט בשיא  37"אלוקי יצחק", איזו תהילה! יצחק! בגיל 

השמחה! בשיא השמחה הלך להשחט! בשיא השמחה! ממש! 
 הנה תהילתך!

"ואלוקי יעקב", ואי ואי, הלוואי על כל אחד מאתנו בן כזה כמו 
יעקב אבינו, איזו תהילה! תהילה לה' שיש לו יעקב! שכולו 

ין אותה! נכון שאברהם אמונה! הדרגה של יעקב אי אפשר להב
אבינו הלך לשחוט את יצחק, אבל יעקב איבנו נשחט על השם 
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בלי סוף פעמים! איך? הוא היה רדוף כל ימי חייו! כל ימי חייו 
 הוא היה נרדף, והוא ידע שהכל זה השם!

אם מישהו פה רק יגידו לו שמישהו רודף אותו הוא יגיע לבית 
בינו ידע שיצחק רוצה יעקב א חולים פסיכיאטרי הוא יגיע...

שנה רצוף בלי לישון! אין! כולו  14להרוג אותו והוא הלך למד 
אמונה! הגיע ללבן, רימו אותו, והוא לא מתבלבל מהאמונה, 

 הוא רק רואה את השם!
"הקל", אדם צריך לדעת שה' הוא חזק במידת הרחמים. 
"הגדול", שהשם גדול במידת טובו. "הגיבור", שהשם כובש 

סוף בשביל לרחם עלינו. "והנורא", שהשם הוא נורא  כעסו בלי
מאוד, ואנחנו מבקשים ממנו שנזכה ליראת הרוממות ממנו, 

 שנתירא ממנו יראה אמיתית של אהבה.
"קל עליון", שהשם מעל כל התארים, מעל כל המושגים, שאין 

 בו תפיסה.

 "גומל חסדים טובים", שכל מה שהוא עושה זה הכל טוב.
, כתוב רצון טובשהשם ממש קונה כל מצווה, כל "וקונה הכל", 

בזוהר הקדוש שאין רצון טוב שנאבד, כי השי"ת קונה כל דבר 
 טוב, כל רצון טוב שיש לך לא ילך לאיבוד.

"וזוכר חסדי אבות", פה אני מכוון שהשם יזכור לנו את כל 
הצדיקים שהיו מאברהם אבינו עד היום, את כל הצדיקים 

אבינו עד היום, את כל התפילות שהיו  הנסתרים שהיו מאברהם
כל השנים האלו, כל השואות שהיו, עמ"י שמסרו נפשם על 
קידוש השם, וכל מה שעמ"י עשו חסדים בלי שהשם חייבים 
לעשות את החסדים. השם זוכר חסדי אבות, זוכר את כל הטוב 

 שהיה מאז אברהם אבינו עד היום, הכל הוא זוכר.

וא מביא, מכניס אמונה, כל הזמן "ומביא גואל", לא יביא, ה
השם מכניס אמונה בעולם, הגאולה זה האמונה, כל הזמן הוא 

 מכניס אמונה, מביא גאולה.

"למען שמו", כמו שאמרתי לכם שהתכלית שלנו זה לדעת אותו, 
וגם התכלית שלנו לספר תהילתו, אז זה ביחד נמצא בשמו, כי 

אותו. מה  שמו אתה יודע את השם של השם, וגם אתה מהלל
השמות של השם? מכלכל חיים בחסד, מוריד הטל, משיב הרוח 
ומוריד הגשם, רופא חולים, מתיר אסורים, וכו', אז אתה יודע 
את השם שלו, גם אתה יודע אותו, וגם אתה מהלל אותו, שזה 
התכלית שלך, זה "למען שמו", שנזכה לדעת את כל השמות שלו 

 וגם להלל אותו.
צריך לחשוב שהוא מוכן למות על קידוש "באהבה", פה אדם 

השם, שאתה מוכן לאהוב אותו עד שתמות בשבילו, שהכל אתה 
 מוכן לעשות בשבילו.

אבל אני אומר לכם שהשי"ת יסתפק אם רק תעצמו את 
העיניים, תגידו: "אני אוהב אותך אני עוצם את העיניים, אני 

 מוסר את נפשי אני עוצם את העיניים"
אם לפתוח את העיניים או לסגור את  כי הבחירה זה רק

כבר   העיניים, זה הבחירה, פתחת את העיניים כבר גמרנו, הלך,
אתה צריך לטבול לגרות, אתה כבר נהיה גוי, אתה צריך לטבול 
לגרות. פתחת את העיניים? תזמין תור לגרות ברבנות, שיגיירו 

 אותך.
ו , רבנ"מלך", כל פעם שאתה אומר מלך זה השיעור של היום

אומר שמלכות השם מתגלה כשהוא משפיע רב טוב לישראל, אז 
איך השם מתגלה  –כל פעם שאתה אומר מלך תזכור את זה 

שהוא מלך? שהוא משפיע רב טוב לישראל, כשאתה אומר מלך 
תזכור שהשי"ת רוצה רק לתת לך! כל העניין שלו זה לתת לך, 

 להשפיע רב טוב לישראל! 
 "מושיע", זה בעבר, "ומגן", זה בעתיד."עוזר", זה בהווה, 

רחמים,  "ברוך", )כנ"ל(, "אתה", הכל זה השם, "הוויה", הכל
"מגן אברהם", שהעיקר אצל הקב"ה זה החסד, שהוא רוצה 
שתלך בדרכו של אברהם, אחרי הכל "מגן אברהם", במה הוא 
חתם? "מגן אברהם", שהוא רוצה שהעולם יהיה עולם חסד, 

 דת החסד.שכל אחד ילך במי
 .זהו, הנה ברכה ראשונה הסברנו אותה

עכשיו כשאתה מגיע ל"אתה חונן לאדם דעת", אז צריכים לכוון 
אתה חונן לאדם דעת! רק אתה! אין אף אחד בעולם לא יכול  –

לתת לך שכל! אין! יהיה מי שיהיה הוא לא יכול לתת לך דעת! 
 רק בורא עולם!

למדנו", כי זה לא לימוד, לכן "חוננו", מתנת חינם. לא אומרים "
השם חונן אותך את הכלים האלו. יש כלי שקוראים לו חכמה, 
ויש כלי שקוראים לו בינה, ויש כלי שקוראים לו דעת, הכל השם 
חונן אותך ואתה יכול לדעת את כל התורה ביום אחד אם השם 

 רוצה.

"חוננו", תחון אותנו מתנת חינם. "מאיתך", שנדע שזה מאיתך, 
ס לנו שום גאווה שזה 'אני'. "חכמה בינה ודעת", שלא תכנ

כלליות כל הדעת זה לדעת אותו! מה אמרנו? התכלית שלנו זה 
לדעת אותו ולהכיר אותו, לכן צריכים לחזור "חוננו מאיתך 

. רבע שעה, יותר טוב חצי שעה, חכמה בינה ודעת" הרבה פעמים
 "חוננו מאיתך...", יותר טוב חצי שעה. –לחזור 

מה שאדם חסר לו בעולם רק דעת, מה חסר לו? אם יש לו  כי זה
דעת, מה חסר לו? לא חסר לו כלום. אדם צריך לחזור על זה חצי 
שעה, עשרים דקות חצי שעה. איך אתה משלים שישים דקות 

 שמונה עשרה?
 תהא" !, כל מילהקודם כל כל מילה אתה אומר אותה בכוונה

ת הוא אף פעם לא כועס, הוא "א שהשי", ז"םשה םלעול וריבג
הגבורה להתגבר על הכעס שלך היא אין אצלך  !םגיבור לעול

ת עוד אוהב אותו ועוד "סוף, אפילו אדם  יעשה מה שיעשה השי
ת אוהב את הבנאדם, אין "אוהב אותו, אין סוף לאהבה שהשי

, כל מילה צריך להגיד אותה מילה "אתה גיבור לעולם ה'" !סוף
 מילה, כל מילה לכוון.

, שמה "חוננו מאיתך חכמה בינה ודעת"גיע לכ אתה מ"ואח
שכלליות כל הידיעות  אסור למהר, הכוונה הראשונה שאמרנו

 זה לדעת אותו ולהכיר אותו.

אדע שאתה אוהב אותי אהבה שאני  –שניה צריכה להיות כוונה 
אין סופית ואתה רוצה לתת לי הכל ואני לא בא לשכנע אותך 

!בתפילה אני בא רק לבנות כלים
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