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... מקובל איזה פגש, שיחיה סיפר לסרי הרב זה, אחד איזה
!", אולי מקבל אתה?! אתה מקובל אתה: "לו אומר,  מהמדומיינים

, טוב!", השנה את תגמור לא?! אליי מתחצף אתה?! מה: "לו אמר
 אמר," שנה עברה, ה"ב, הנה: "לו אומר, אליו בא, משנה יותר עברה

 ☺!" חכמים אמונת לך אין כי?! מתת לא אתה למה יודע אתה: "לו

! תודה! אותנו משמח שאתה ה"הקב לך תודה! לעד שמו ישתבח
 שמו ישתבח החסד על, ה"לקב מודים ה"ב שאנחנו כיוון השם חסדי

 להביא, טוב תקשיבו כי! התודה של העניין עם אותנו שמחזק! לעד
 אבל, ההיסטוריה כל במשך פעמים הרבה להביא אפשר היה, גאולה

 ...ישראל שונאי... של גדולה דמים שפיכות עם באה הייתה הגאולה

 שבמלחמת' ליבוביץ זאב יהודה רבי ר"מו כבוד על לכם סיפרתי
 מסכים היה הוא ואם, הנסתרים הצדיקים כל אליו הגיעו המפרץ

?! בשואה הייתם אתם: "להם אמר, התנגד והוא, משיח בא אז היה
 אני! משיח שיבוא רוצים אתם זה בגלל! בשואה הייתם לא אתם

 להם היה קצת הנסתרים והצדיקים הסכים לא הוא!", בשואה הייתי
 צריך היה הוא,  מסכים היה הוא אם כי? למה, עליו הקפדה קצת

 ידע הוא אבל, המפרץ במלחמת משיח בא היה כבר אז, להסכים
 ...שישפך יהודים של דם הרבה עם משיח שיבוא

", ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה, "הגאולה את להביא אבל
 ברחמים שמאמינים י"ע רק זה", תשוב ברחמים עירך ולירושלים"

 של שהעניין, והודאות ותודות ותשבחות שירות עם והולכים השם של
 ואז, תודה יגידו שכולם, ויתפשט ילך, התודות של", מרגליות"ה

 !זה רק, תודה יגיד יבוא גם משיח

 ...ם-בי קורה מה יודעים ואתם, דם נשפך אתמול גם, פעם עוד הנה

 חונן הזמן כל דעת לאדם החונן לכן! י"עמ עוברים כמה! צער כמה
 אפילו, ויותר יותר הזה העניין את לחזק איך ולמצוא לחפש אותי

 אותי מושך שלי הלב אבל דברים לעוד שפע לנו הוריד' ה', ה שחסדי
 .ת"השי בחסדי, ועוד עוד התודה של הזה העניין את לחזק איך רק

 עבודה שום! התודה כמו ה"הקב עם האדם את שמחבר דבר אין כי
 כי! התודה כמו ה"הקב עם האדם את מחברת לא השם בעבודת
 ועל, הכסא על ה"הקב לך תודה: זה תודה! שלמה אמונה זה התודה

 ועל... ועל, העיניים מאור ועל, החשמל ועל, הרמקול ועל, השולחן
 !..לך תודה ודבר דבר כל ועל!.. הספרים ועל... הכל

 !דבר כל על! המעיל על! דבר כל על תודה!  הטוב כל על! ברור זה

 מה על! הולך שלא מה על גם תודה שאומרים לומדים אנחנו וגם
 דעביד מה כל!.. השם מאת שהכל מאמינים אנחנו הכל כי! שקשה
 !..להיות שיכול ביותר הטוב זה עושה השם אם!.. עביד לטב רחמנא

! השם עם חי הוא! השם עם חי הוא – פירושו תודה אומר שאדם אז
 !יותר יחטא לא הוא אז

 רק הם והחטאים שהעוונות – לכם נאמר ושוב, לכם אמרתי כי
 את חי, אמונה לו שיש אדם! אמונה חוסר של תוצאה! תוצאה

 !לא בחיים? יחטא הוא, האמונה

! יחטא לא הוא? יחטא הוא, השם את זוכר, האמונה את חי אדם
 והחטאים העוונות כל! יחטא לא הוא, להשם מתפלל, השם עם מדבר

 !אמונה חוסר של? מה של! תוצאות רק הם הכל והפשעים

! ת"השי עם מחובר הוא! שלמה אמונה זה תודה אומר כשאדם לכן
 במצב אותך לחבר יכול זה דבר כל, התודה כי! המצבים בכל

 ... מסוים

 – יישאר  תודה קרבן רק בטלים יהיו הקרבנות כל למה ההסבר וזה
 מצב שהוא לאיזה שייך זה, תפילה של סוג וכל, קרבן של סוג כל כי

 ותודה והודיה שבח... צריך שאתה מתי מבקש אתה תפילה – מסוים
 ...שמח שאתה, לך שטוב

, טוב לא שנקרא ומה, הטוב - שהכל באמונה חי שאתה  זה תודה אבל
 '. ש 24ה בכל השם עם אותך מחבר זה, השם עם חי אתה, מהשם זה

 !לעד שמו ישתבח! תודה שייך דבר כל ללמוד זוכים שאנחנו מה לפי

 היה לא הוא אז, באמונה שחי פירושו אז, תודה אומר אדם אם, לכן
 טוב יזכור מאיתנו אחד שכל כמובן – חוטא היה שלא ודאי, חוטא

 תדעו! אין! ונושע תודה אומר אדם, החיים, העיקר זה, שהאמונה
 !אין! לעד שמו ישתבח! הכל מעל זה שתודה לכם

! להתחזק? מה בשביל תודה על סיפורים לכם מספר אני פעם כל
 לא אני הזה במקרה לא: "חושב אדם! אין ידע שאדם! אין! לחזק
 !..תודה תגיד מצב כל! אין...", תודה להגיד יכול

 ממשיך ממש זה תודה! ישועות פועל זה תודה! ישועות פועל זה תודה
 !..הכל מעל שהוא דבר זה תודה!.. הטבע מעל ניסים

 לא אני: "אמרתי הסיפור את ששמעתי, אברך תלמיד לנו יש
 עדים! עדים אנחנו: "אמרו בשיעור שם היו שגם אברכים...", מאמין

 לאברך מאמין שאני ודאי: "אמרתי!", שם היינו אנחנו! הרב כבוד
 לא!.. בכלל הגיוני שלא דבר זה... לא זה אבל... משקר לא שהוא

 !.."הדעת על מתקבל

, הברכיים עד נגיד, לים ונכנסו, בים היו אברכים כמה? סיפור איזה
, משהו, גבוהים גלים באו, סוער ים היה כי, מהברכיים יותר קצת עד
 הרגיש, מהאברכים אחד ופתאום, עמוק להיכנס אפילו יכלו לא אז

 2000 עולה! השן נפלה?! מה: "התמרמר בהתחלה, השן לו שנפלה
 ישר?...", מתמרמר אני מה" – נזכר... להתמרמר התחיל!", שקל
 שילך רצית אתה זה... הכל... סליחה, סליחה, סליחה: "ה"לקב אמר
 וכמובן.תודה להגיד התחיל!", ת"השי לך תודה? שקל 2000? השן

! זהו,  תודה להגיד התחיל והוא, למקום ממקום וזזים, סוער שהים
 איזה אחרי! תודה! זה את מקבל אני! זהו? היה רצונך זה! מקבל אני
 !השן את רואה הוא למטה מסתכל, שקט נהיה הים, תודה שעה רבע

!.. מאמין לא... וחוזרים שהולכים גלים, צדפים, חול! מאמין לא אני
 בחוף לזכור יכול אתה, יזכור לא הוא גם!.. מהמקום זז הוא וגם

, זה! מאמין לא פשוט אני: "אמרתי?! לזכור יכול אתה?! עמדת איפה
 !הטבע מעל ניסים ממשיך זה תודה!", הטבע מעל ניסים זה

 השגחה ממשיך תודה אומר שאדם מסביר מברסלב נתן' ר? למה
 .הבא מעולם השגחה ממשיך, הבא מעולם, מהעולם

 פתאום! בושה איזה! בושה כזה להם יהיה כולם הבא בעולם הרי
?! התמרמרתי פה?! מה" – ויתביישו שלהם החיים כל את להם יראו

, איך! ואי?! התבכיינתי פה! תודות כאלה להגיד צריך הייתי! ואי
 איזה! ואי? התלוננתי פה! תודות להגיד צריך כמה! טוב היה זה כמה

, !.."תודה להגיד רק כאן צריך הייתי... איזה, איזה! הייתי טיפש
 !..הכל על תודה יגידו כולם הבא בעולם

 שזה להאמין צריכים! טוב שזה רואים לא! חושך יש הזה בעולם
 מתחיל כשהוא לכן אז! דבר כל! טוב שזה להאמין דבר כל! טוב

 עושה שהשם מה שכל! מאמין! טוב שזה מאמין הוא תודה להגיד
 !מאמין הוא מבין לא הוא, מאמין, עושה הוא לטובה

 טוב שהכל רואים ששמה, העליון מהעולם השגחה ממשיך הוא אז
 !הזה בעולם כבר! טוב שהכל רואה הוא הזה שבעולם! הזה לעולם

 !ממש הטבע מעל! הטבע מעל ישועות ממשיכה -התודה של העניין כי

 מזכיר הוא מה...", זוכר אתה: "לי מזכיר, מהישיבה אברך שישי יום
 ידע הוא, בישיבה שלמד בחור הגיע, הגיעו בישיבה, בישיבה היה? לי

 לו שהיה מה לו אמרו הרופאים, ידע, ילדים להביא יכול לא שהוא
, זה את הסתיר הוא אבל, ילדים להביא יכול לא שהוא בעיה איזה
 בשידוכים כי, נכון לא באמת זה..., בשידוכים זה את סיפר לא הוא

, טוב אבל, בשידוכים לשקר אסור, אסור, האמת את לספר צריכים
 ...?ש יגיד מה, שידוך מחפש, מה... קשה ניסיון... אותו להבין אפשר

 לא היא שגם בחורה לו שידך זיווגים מזווג שהוא יתברך השם אבל
 אותה הכריחה המציאות החתונה אחרי אבל, ילדים להביא יכולה
 את לך מספרת אני גם, תשמע: "אמרה היא גם, האמת את לספר

, ילדים להביא יכולים לא שהם שניהם, אליי הגיעו...", האמת
 לא! ת"מהשי כלום פעם אף לבקש לא! תודה רק להגיד להם אמרתי
 ! תודה להגיד רק! פעם אף לבקש

, השם רצון מפני רצונם את ולבטל תודה להגיד, קל מאוד להם היה אבל
 יכולים לא הטבע שבדרך העובדה עם השלימו כבר, כבר כי, להשם להתבטל

 להגיד... לשמוח, תודה להגיד רק לנו נשאר, בסדר: "אמרו אז, ילדים להביא
 יש עכשיו, תקופה חברותא היינו, היהודי את אישית מכיר אני...", )תודה
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 חצי יום כל תודה להגיד אומר אני למה, אומר שאדם – פה לכולם גם מסביר
 הטוב שזה, שלו בעניין אחד כל! האמנתי, תודה אמרתי, מה לכאורה, שעה

! תודה שעה חצי! גמרתי אז! תודה – עכשיו עד איתי עשה שהשם מה  ביותר
 ?תודה להגיד למחרת גם צריך למה

 אדם הזמן כל, האמונה על במלחמה הזמן כל נמצא הוא הזה בעולם אדם כי
 שלא עליו מגן זה תודה שעה חצי אומר כשאדם !האמונה על במלחמה נמצא
 יהיה לא השם על שאלה שום, בלב כפירה שום,  בראש כפירה שום לו יכנס

 זה תודה אמר שעה חצי! האמין הוא! תודה שעה חצי אמר הוא כי? למה! לו
 !עליו שומר! עליו מגן

 זה', בה מאמין שאני זה שלו שהישועה לדעת צריך שאדם, מה מלבד
 חי שאני שלי הישועה! שלי הישועה זה'! בה מאמין נשארתי !שלי הישועה
 .א"הבנ של הישועה זה באמונה חי שאדם, באמונה

 כלפי עצמך את מבטל כשאתה? ישועות פועלת היא מתי, התודה עיקר
 !הלב מכל תודה באמת! תודה? רצונך זה! ה"הקב

 ושוב לכם הסברתי?!", תודה יגיד אני מה" – להם קשה אנשים פעם כל אז
 מה על תודה להגיד, האמונה י"עפ זה כל קודם -, אסביר ושוב, אסביר אני

 שהיה שמה מאמין לא אתה אם !אמונה זה, פשיטא זה הזה הרגע עד שהיה
 !אמונה חוסר שזה פשיטא, לך להיות שיכל ביותר הטוב היה הזה הרגע עד

 עד שהיה מה על תודה להגיד אבל, העתיד על תודה להגיד יכול לא אתה, טוב
 !פשיטא, תודה ולהגיד להאמין צריך שאתה פשיטא? הרגע

 האמונה אחד לכל אומרת האמונה?אומרת האמונה מה, שוב לכם ואמרתי
' שה, תשמע": לו אומרת האמונה רגל לו אין אחד, אחד כל עם מדברת
 אחד, !"רגל בלי גוף עם רק שלך לשלמות להגיע יכול לא שאתה ראה יתברך

 לא אתה, לך תדע": האמונה לו אומרת, איתו מדברת האמונה זיווג לו אין
 פלוני יום עד שידוך לך שאין רק שלך ולתיקון שלך לשלמות להגיע יכול
 !"בשבילך ביותר הטוב שזה תאמין, ירצה' שה

: לו אומרת האמונה, חובות לו יש אחד, אחד כל עם מדברת האמונה
 וככה שאתה ראה ת"שהשי, לך תדע": איתו מדברת האמונה...", תשמע"

 את להשלים, שלך לתיקון, שלך לשלמות להגיע יכול לא. עניין בכל
 בכל וככה, !"בו נמצא שאתה הפרנסה של הזה המצב עם רק שלך השלמות

 !עניין

 לא אתה ראה יתברך' שה, לך תדע" :לו אומרת האמונה, ילדים לו אין אחד
, מצב בכזה רק, שלך לשלמות, שלך לשליחות, שלך לתיקון להגיע יכול

 !"הזה בקושי, הזה בניסיון

 ראה יתברך' שה לך תדע": אחד לכל ואומרת, אחד כל עם מדברת אמונה
, הזה הקושי, הזה הניסיון י"ע רק, שלך לתשובה להגיע יכול לא שאתה
 !"הזה החיסרון, הזאתי הבעיה

' ה אם כי! הלב מכל תודה אומרים בטח אז, האמונה של השכל זה אם אז
 ...ש בטח אז לשלמות אותי שיביא מה שזה ראה

 ישיבת, מיר מישיבת בחור עלה, רביעי ביום שלי בשיעור, לשיעור עלה אתמול
 בן  והוא..., ליטאית ישיבה, ומפורסמת חשובה מאד ישיבה שזו יודעים מיר

, עשה לו שאמרו מה בקצור...", 40 בכותל יום 40, יום 40 עשיתי: "אומר 28
 גם יעשה  אני, יגיד אני אמר, השעורים את שמע הוא, בסוף, עניינים, סגולות

 לו שאין, תודה שעה חצי יום כל אמר שבועיים. אומר ארוש שלום(הרב)ש מה
 אני! ביותר הטוב זה? יתברך' ה רצונך זה? רוצה שאתה מה זה! תודה: "זיווג

 כבר שישי יום, שלו הזיווג את מצא שבועיים תוך!", תודה! בך מאמין
 !התארס

 אותו מספרים פעם כל... עכשיו כאילו" וואיי" אומרים פעם כל אתם אה
 !אחרת בצורה ספור

 לחזור התחיל, הדיסקים את שמע והוא, נשוי היה שהוא אברך איזה
 אני הזאתי בדרך הולך אתה אם לו אמרה ואשתו, להתקרב התחיל, בתשובה

 אצלנו תראי, לה הסברתי, איתה דברתי אני, דבר שום, איתך קשר רוצה לא
 אצלנו, אישה מכבדים איך, ארץ הדרך... האמונה, ממנו תיהני את, מלמדים
 ממש מלמדים

 א"בנ להיות יזכה הוא עכשיו סוף סוף שעכשיו, חבל, יודעת לא את לך כדאי
 ?אותו להפסיד רוצה את עכשיו, סוף -סוף

 לא אני, אומר שאתה מה מעריכה, אותך מכבדת אני מחילה לי אומרת
 ... רוצה

 .גט קיבלה, שלה על עמדה בקיצור

 התחיל הוא אבל, התחזק ה"ב, לירושלים הגיע הוא. שלה הילדים עם נשארה
, המזונות את בשלמות לה שילם לא, לשלם הצליח לא אבל, עבודה לחפש

 לה נהיה, המזונות כל את לשלם הצליח לא, לשלם רצה, הזמן כל שילם הוא
 . י"מא לצאת יכול לא הוא, סגירה לו עשתה, חוב

 שש, שעות שש עושה הוא!.. לאומן לנסוע צריכים... יעשה מה ה"ר מגיע, טוב
 תהיה אם! דבר שום, אין, מתקשר! דבר שום - שעות 28, שעות שש, שעות
 ...טוב... דבר שום.... לא אתה אחד שקל לי חייב

 שנה, דבר שום - שעות שש, שעות שש, שעות שש פעם עוד הבאה שנה
 של שעות שש עשה השנה... דבר שום, שעות שש, שעות שש, כן גם שלישית

 הילדים את לראות תבוא אולי: "לו אומרת, גרושתו אליו מתקשרת, תודה
 נוסע שאתה לפני הילדים את לראות תבוא? לאומן נוסע שאתה לפני

 לא שאני יודעת את? ממני צחוק עושה את, תגידי: "לה אומר הוא...", לאומן
 את לך פותחת שאני לך להגיד התקשרתי, לא: "אומרת היא!", לנסוע יכול

 ! לאומן נסע הוא ועכשיו!", הדרך

 בל שאיש ציווה רבנו... אני ע"רבש: "בקש, בכה, צעק הזמן כל? ההבדל מה
 ! תודה? תודה שאמר עכשיו למה? למה!..", להיות רוצה אני! יעדר

! אמונה לו אין כי, תפילתו מתקבלת לא אז, מתפלל כשאדם - טוב תקשיבו
 לו יש, נכון!", מתפלל הוא, אמונה לו אין א"ז מה: "עליי מסתכל ככה הוא

 שיש היחידה העצה זה שהתפילה אמונה לו יש, לעולם בורא שיש אמונה
, לו לעזור יכול' ה שרק אמונה לו יש, תפילה שומע' שה אמונה לו יש, לפעול

 אין אז, ביותר הטוב זה איתו עושה' שה שמה אמונה לו אין אבל, לו יש הכל
 !אמונה לו

 יודעים אתם? מבקש, התודה את חי שהוא לפני א"בנ נראה איך יודעים אתם
 שאתה ממה מרוצה לא אני תשמע: "ה"לקב אומר הוא? א"בנ נראה איך

 של ריבונו! מרוצה  לא אני... שלך מההשגחה מרוצה לא אני... איתי עושה
 זה...", רצוני מפני רצונך תבטל? טוב! רוצה שאני מה תעשה! לי תעזור עולם
 ... תודה אומר שהוא לפני שמתפלל אדם נראה ככה

 עושה לא אתה ה"הקב, ה"הקב איתי עושה שאתה מה טוב לא... אני תשמע"
 אז! מאד רע זה! טוב לא זה, איתי עושה שאתה מה טוב לא זה! איתי טוב

 איך אז!", רצוני מפני רצונך תבטל! רוצה שאני כמו טוב לי שיהיה תעשה
 !התפילה מתקבלת לא לכן? נכון יפה לא? תתקבל, כזאתי תפילה תתקבל

 ! מאמין כל קודם, כל קודם אני פירושו תודה אומר כשאדם

 יהיו פה שכולם רצון יהי, אבא כל! אבא כל משהו לכם אומר בא, תקשיבו
 !ילדים הרבה להרבה! אמן, אמהות יהיו וכולן! אמן, אבות

? נכון, ביותר הטוב את?  שלו הילד בשביל רוצה הם מה, אמא כל, אבא כל
? נכון, מתוקים הכי החיים את לו יהיה, שלו לילד ושיהיה! פשיטא, בטח

 !ברור, פשיטא? חסרון שום לו יהיה שלא! פשיטא

 החיים את יישן הוא הזה הילד סטירה יקבל לא הוא שאם רואה אבא אבל
 את אוהב לא הוא אז, שצריך כמו ככה סטירה איזה לו נותן הוא אז, שלו
 שלא, ביותר הטוב את לו שיהיה רוצה רק שהוא? אמרנו מה הרי? שלו הבן

 א"הבנ? הזה הילד עם יעשה אני מה, רואה האבא אבל, צער שום לו יהיה
 כן סטירה? איתו יעשה אני מה מבין לא, אנגלית לא גם, עברית מבין לא הזה
 איזה - הבדיחה את מכירים אתם. סטירה לו ייתן, סטירה לו ייתן אני? מבין

 להוציא יכול  לא שהוא לו מסבירה הפקידה... והמנהל לבנק הגיע מטומטם
 אומרת, מספרת היא אז, וזה אותה מטריד, פעם עוד, ובקיצור, הכסף את

, בסדר, טוב: "אומר הוא אז, סטירה לו נותן בא המנהל...",  תשמע: "למנהל
 שהסברתי למה, למה: "אותו שואלת, אומרת היא אז...", לו שאמרו מה
... מדברת... יודעת לא את: "אמר...", להסביר יודע אבל: "אומר הוא..?", לך

 טוב: "אומר לפעמים ה"הקב, יודעים אתם זה אז...", להסביר יודע הוא אבל
 סטירה... מבין לא, צרפתית, אנגלית... מבין לא, עברית איתו מדבר אני... מה

 אוהב? שלו הילד את אוהב לא האבא אז... מה... יתברך' ה אז...", כן אווו -
 ?!לעשות מה! צער שום בלי לו שיהיה רוצה! שלו הילד את

 יביא! למסלול אותו יעלה שזה! הילד בשביל טוב דבר זה שהסטירה יוצא אז
 מה - פעם עוד... מה... אדם לכן, לכן אז! לחיים אותו יביא! לחיים אותו

 יתברך' שה? א"לבנ אומרת האמונה מה? א"לבנ אומרת שהאמונה אמרתי
 תגיד לא אז !שלך לשלמות! שלך לתיקון להגיע יכול אתה ככה שרק ראה

 ואם !תודה תגיד בטח?! תגיד לא?! לשלמות אותך שמביא דבר על תודה
 האמונה את שמעת לא אתה, לא אתה אז תודה להגיד יכול לא אתה

 .שמעת לא, שמעת לא, איתך שמדברת

 השמח כל לוי בן יהושע' ר אמר: "תענית במסכת הקדושה הגמרא - דבר עוד
, לעצמו ישועה שמביא רק לא"! לעולם ישועה מביא עליו שבאים בייסורים

 זה מה, יתברך ה לך תודה, תודה שאומר, עליו שבאים בייסורים שמח שאדם
 כבר זה! פשיטא זה! לעצמו פשיטא! לעולם ישועה מביא! תודה אומר? שמח

! ישועה יקבל שהוא פשיטא לעולם ישועה מביא הוא אם הרי! מפורשת גמרא
 פשיטא? נכון, הגיוני לא? יקבל לא והוא לעולם ישועה יביא הוא, מה, ברור

 שמביא צדיק בחינת! העולם לכל גם ישועה מביא אלא, לעצמו מביא שהוא
 ישתבח! לעולם שפע מוריד, לעולם שפע מוריד התודה! שפע מוריד זה, שפע
 !לעד שמו

 לו שיש לי לספר בא כ"אח, ונושע תודה אמר שהוא לי שסיפר אברך איזה
 שאתה מה שומע אתה, מכבודך סליחה, לי תגיד: "אמרתי, בעיה איזה
 סיפרת עכשיו... אבל... ממני תפגע אל... אתה מכבודך שמחילה או?! מדבר

 עוד תגיד לך?! צרות פעם עוד לי מספר אתה מה אז, ונושעת תודה שאמרת לי
 !"הישועות לכל המפתח את לך יש! הפיתרון את כבד לך יש! תודה פעם

 שאדם, הזה המצב את מכירים תם, שאדם, יפה משל, יפה משל איזה שמעתי
 מצפה מאחורה העיניים את לו שעוצם וההוא, העיניים את לו עוצמים
 זה את לומדים גם אז? זה את מכירים? נכון, העיניים את לו עוצם מי שינחש

 מה, העיניים את לו עצם שמישהו, רואה לא שהוא רואה אדם – האמונה על
 גם, העיניים את לך שעוצמים גם! העיניים את לו עצם השם? לנחש צריך הוא

 אתה, יודע אני, השם": תגיד! תזכור – בחושך נמצא שאתה רואה כשאתה
! לך תודה, האור כל את אראה אני ישר תרצה אם כי! העיניים את לי עוצם
 !תודה תגיד דבר כל על, !"העיניים את לי עוצם שאתה תודה

 איזה? הסיפור מה? יש מה, השבוע סליחה ממני לבקש בא מישהו איזה
 לאיזה נשואה הייתה והיא, גרה איפה משנה לא, בצפון שם אי שגרה, אישה

 אני: "לה אומר, אותה מייסר, אותה מייסר, לידו עדן גן זה הגיהינום, בעל
... בוכה... מתחננת מסכנה והיא... איתו ילדים לה ויש!", אותך אוהב לא

 לא פעם שאף בחורה.... צעירה בחורה... שלה ראשון זיווג... מהשם מבקשת
 והוא איתו והשתדכה!.. מהבית יצאה לא פעם שאף בחורה... מהבית יצאה

 ...ממש... בקיצור... מה ירד

 יותר קצת זה!, תודה  שעה חצי תגיד: "לה אמרתי, אליי הגיעה היא אז
 בכל... סוהר בבית נמצאת לא את... הצדיק יוסף מאשר, שלך המצב, נעים
 ממש... סוהר בבית היה הצדיק יוסף... בבית מקרר לך יש... י"בא אופן

 הוא מה יודע לא... בקושי... אוכל ולא מקרר לא לו היה לא... גדול בחושך
 רק והוא'.... וכו' וכו... מקלחת ראה פעם הוא אם יודע לא, מקלחת... אכל
! זהו? בך יאמין שאני רוצה אתה פה, ת"השי!.. זהו כי"  !..ושמח רקד

 אפשרות לו אין כי! להאמין רק זה פעמים הרבה הבנאדם של השם העבודת
 השם את לעבוד יכל?! לעשות יכל מה, הצדיק יוסף כמו!.. כלום לעשות

 !להאמין! שלו השם עבודת זה! להאמין? שלו השם עבודת מה! איפה?! שמה
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 אמרו ל"חז באמת...", סוהר בבית נמצאת את, אופן בכל: "לה אמרתי אז
: לה אמרתי אז, סוהר בבית אותם שמים, ואישה איש סוהר בית כמו שזה
 של החשבונות את מבינים לא! בחלקך תשמחי! תודה תגידי! ה"ב! תראי"...

 !יודעים לא אנחנו! מבינים לא!  יודעים לא! השם

 מי... קודם בגלגול לו עשית מה יודע מי... טוב זה עושה שהשם מה הרי
!", תודה תגידי! בחלקך תשמחי! הזה בעולם רע פה אין... ת"השי... יודע
 ...מקל כבר שזה וכמובן לי שמעה היא באמת, טוב

ע": כותב מברסלב נחמן' ר אדוננו, הקדוש רבנו איך, ש כמו ל דַּ כָּ ר ִמיֵני שֶׁ עַּ  צַּ
ל ִיּסּוִרים ְוכָּ ם הַּ ק ֵאינָּ ְסרֹון רַּ ת ֵמחֶׁ עַּ דַּ ֵיש ִמי ִכי הַּ ת לֹו שֶׁ עַּ כל ְויֹוֵדעַּ  דַּ הַּ  שֶׁ

ה חָּ ְשגָּ ֵשם ְבהַּ ך ֵמהַּ רַּ ְרִגיש ְוֵאינֹו, ִיּסּוִרין שּום לֹו ֵאין ִיְתבָּ ר שּום מַּ עַּ  ..."צַּ

 :האמונה את שמע לא הוא, אמונה לו שחסר פירושו צער מרגיש אדם א"ז
 הוא, !"רוצה השם ככה! בסדר? הזה במצב, בו יאמין שאני רוצה השם ככה"

 האמונה את שומע לא שאתה פירושו? צער מרגיש אתה! צער שום מרגיש לא
 !איתך שמדברת

 ואשתו ד"שהי בנים חמישה לו שמתו מבעלז אהרון רב על לכם סיפרתי איך
 !לספר א"שא מאוד קשים טלטולים שנים וחצי 4 ועבר, ד"הי

 הדרך את חסמה המשטרה, חזרה בדרך, בדימונה הייתי ראשון ביום השבוע
 בלילה, חברון דרך, הכפרים דרך, חברון דרך לנסוע צריכים היינו, הרגילה

 שנסע שרוצה אתה זה! ת"השי! תודה: "תודה אמרתי ישר כמובן אז, לבד
 דרך לא זה... נעים לא... ה כל... מלבד...  גם, חשוכה גם?..", הזאתי בדרך

... וחשוכה... מאוד לאט לנסוע חייב אתה... דרך... מהר לנסוע יכול שאתה
... בכלל נעימה לא דרך ממש... כמעט סימונים כמעט אין... ופיתולים

 ...ומלבד

 ברב ונזכרתי... ה"ב שמחנו... תודה להגיד התחלתי... השם זה... בסדר
 לא לאט נוסע... מכונית עם נמצא ה"ב אתה... אה: "אמרתי... מבעלז אהרון

 שתית זמן כמה לפני כ"בסה... מכונית עם אופן בכל אתה אבל, לאט נוסע
 ימים כמה... רדיפות של שנים וחצי 4ב עבר מבעלז אהרון הרב מה... בשיעור

 והיו, י"לא שהגיע...", כמה... שתה לא הוא ימים כמה... אכל לא בטח
...", צער יותר תדע שלא: "לו אומרים והיו, אותו לנחם, אותו לחזק נכנסים

: ענה?", למה? ידיים ליטול: "שאלו!", ידיים תיטול לך? "להם אומר היה מה
 תגיד: "לו אומר, חוזר!", ותחזור פעמים שלוש תיטול לך! כפירה דיברת כי"

 '!"צער שום ידע לא מעולם בתיה בן אהרון'– פעמים 3 אחרי

 ידע לא מעולם ימנה בן שלום – שלו השם את לעצמו להגיד צריך אחד כל
! ידיים תיטול לך? צער של הרגשה איזו לך יש... תיטול! תחזור! צער שום
 חסר כי! הכפירה לך שיצא, פעמים שלוש ידיים תיטול לך? צער מרגיש אתה

 !עליך שעובר מה מאוד טוב זה – אומרת האמונה כי! אמונה לך

 תחזור! מעולם! צער שום ידע לא מעולם ימנה בן שלום: לעצמך תחזור אז
 ! ת"בהשי השלמה האמונה את לחיות! ואחד אחד כל! לעצמך

, ילדים 5 לו רצחו, מדברים אנחנו! עבר הוא דברים איזה, בנאדם, לכם תארו
?!.. לתאר אפשר?!.. אה יפה סיפור זה, בניסים ברח בעצמו הוא, אשתו

 זה: אומר הוא! השם על אחד הרהור לו אין! צער שום מרגיש לא הבנאדם
 של מחשבה שום! השם על שאלות לו אין הוא! ושמח ורוקד שר! ביותר הטוב
 ... לו אין השם על דבר שום! השם

 חצי תודה שתגיד אותה שחיזקנו אישה אותה – הסיפור באמצע אנחנו אז
 של סוהר מבית טוב יותר וזה, עושה שהשם מה יודעים שלא שודאי, שעה
, הקלה הרגישה כבר שעה חצי אמרה היא באמת'... וכו' וכו, הצדיק יוסף

 .גמרנו, בהשם להאמין התחילה

 ...גט לה נותן, אותה לגרש שרוצה זה על עומד בעלה פתאום, שני דבר

 שיתפה היא הזמן כל, הוא כי...", מה: "אמר, זה את שראה משפחה הקרוב
 אז, תודה שעה חצי שתגיד לה שאמרתי אותו שיתפה וגם, שלה בצרות אותו

 דברים שמע, בתודה להאמין התחיל וגם,  דיסקים שמע גם הוא בהתחלה
 ...נחלש מתגרשת בכלל שהיא ראה ושהוא, יפים

? הגיע מה תראה? איפה?! שכרה וזו תודה זו?! התודה זה? מה אמר: "אמר
 ?..."שכרה וזו התודה זה... מה התגרשה

 מאוד שמחה היא, בגיהינום חיה הייתה היא כי, נגאלה שהיא ידעה היא אבל
, השם ועם, הילדים עם לבד אבל, לבד, לבד שנשארה אפילו, רב שלל כמוצאת

 על לחשוב אפילו לך נותן לא... ישמור השם... ש אחד עם להיות מאשר
 ...ו... וביזיונות... כלום

, טוב לא שזה חושב הוא, רואה הוא, מבחוץ ההוא אבל... הרגישה ודאי היא
 סתם ולא! רווק בחור עם התחתנה והיא, זמן שהוא איזה לקח, זמן לקח לא

 איזה! זוכים? בפיס פעם זוכים! פיס – פיס לכם אומר אני! פיס – בחור
 לה קוראים מילה!.. פיס בקיצור... אפשר אי! אותה מכבד הוא איך! מידות

 !פיס

 אני? מה: "הבין הוא אז, תודה רק להגיד המשיכה היא, שראה ההוא
 את לך אומר אני הרב כבוד, תשמע: "לי אמר, בא...", התודה אחרי הרהרתי

 זה מה: 'מחשבות לי היה כבר... שהתודה חשבתי... סליחה מבקש אני האמת
 היא! גרוע יותר ונהיה הולך רק?! הישועות איפה?! תודה הזה הדבר

 הראשון מאותו נגאלה היא שלמעשה רואה אני בדיעבד עכשיו!..', התגרשה
 חיים ואיזה זכתה היא השם ברוך עכשיו וגם, לה שעשה מה לה שעשה
 פועל שהתודה... בתודה להאמין באמת מתחזק אני אז... לה נהיה טובים

 !.."ישועות פועל!.. ישועות

 שאתה, ישועות, דברים פעמים יש, כי? הזה הסיפור של המסר מה,  מה אז
 .המקום על אותם לפעול יכול

 את קנתה הלכה שהיא מספרת, אישה התקשרה, ברדיו היום, שהיום כמו
, קצת נחה ככה והיא, בספסל ישבה והיא, קצת מבוגרת אישה, הקניות

 – שלה לבית, רביעית לקומה עלתה, והלכה שלה השקיות את לקחה כ"ואח
 ?! הוא איפה! שלה התיק! אה

 אגיד אני, טוב: "אמרה, התודה של המרגליות את קראה היא בדיוק אז
 את שיבטלו התקשרה, הלכה אז!", לי נעלם שהתיק ת"השי לך תודה – תודה

, זה את מצאו לא לחפש לספסל שהלכו כמובן...", רוצה שאתה מה,  "הוויזה
 אומרת הזמן וכל... חיפשה, הסתובבה כמובן הלכה, תודה להגיד המשיכה

, לבית  מגיעה!", תודה? התיק הלך! תודה? רוצה שאתה מה זה: "תודה
 מתקשר זמן כמה כבר אני: "לה אומר בנאדם, הטלפון את מרימה, שומעת

 עד התיק את לה מביא?", לבוא יכול אני! אצלי שלך התיק! עונה לא את
 !הבית

 אני? מה בשביל: "אומרת!", כלום בו חסר שלא תראי תפתחי: "אומר
 שהכל ראתה, פתחה!", שתפתחי רוצה אני! לא: "אומר...", לך מאמינה

 .הרגע על אותה לעשות שאפשר, ישועה זו כמובן !התודה של כח זה! שלם

 התחילה, לה וכואב, התנדנדה שלה שהשן לרדיו האישה שהתקשרה כמו או
!", עכשיו תבואי: "אומר, לרופא התקשרה...", תודה, תודה: "להגיד

 מהר יעני זה... שבועיים עוד רק תור... לרופא התקשרה לא מעולם: אומרת
 ...מאוד עמוס שהוא שלה הרופא... מאוד

 !הישועה כבר

, תודה, לך תודה, תודה: "תודה אומרת במחשבה הזמן כל אומרת, כ"אח
 .כאב בכלל הרגישה ולא, תודה אומרת הזמן כל...", תודה

 ...לך תודה... חיוך תן... אז

 הוא... אותו ישמור השם... שיחיה אלחנן הרב... זה פה לשיעור לבוא
, ההלכה של הישיבה של הכולל ראש הוא, הישיבה של הוראה המורה
 יש! שבוע כל מפסיד שאתה מה מבין לא אתה תראה בא: לו אמרתי

 מה... טליתות... בקיצור פה יש! טבעיים מיצים פה יש! מלבי פה
!.. אחד מספר קניון... וגודל הולך שרק קניון פה יש!.. רוצה שאתה

...  יי'דיג לנו יש גם... בדיחות גם פה יש... חולון של הגדול קניון
 בא שלא מי... שלמה הצגה ממש... בקיצור! המתוק שלנו יי'הדיג

... שירים מעט עוד גם, בדיחות גם... מפסיד הוא מה יודע לא לשיעור
! גדולה הכי הטיפשות זה!.. בחינם והכל!... שמו ישתבח... בקיצור

! לאחד שקל אלף איזה לפחות?! סכום איזה בכניסה לוקחים לא איך
 ☺... בסדר הנחה לכם נעשה... נו טוב? זה מה בילוי כזה

 .המקום על לפעול תודה י"ע שאפשר ישועות יש? אמרנו מה אז, ה"ב

 כל קודם, שתתגרש בליבו נתן שהשם עד, זאתי כמו, ישועות יש אבל
 כ"אח!", שלי התיקון זה רוצה השם ככה" – באמונה זה את קיבלה

 כ"אח, תודה שאמרה בגלל! בקלות, שלה התיקון נגמר, גם השם
 שלוקח דברים יש! זמן לוקח זה אז... התיקון את לה בנה גם השם

 זה מסוים הדבר את לך לבנות, שלך הזיווג את לך לבנות... לא זה זמן
 יכנס שלא מוגן אתה תודה יום כל אומר שאתה מה כל!.. זמן לוקח

 !דבר שום! הרהור שום! כפירה של מחשבה שום בך

 שרציתי אותי חנן שהשם השיעור של המסר שהיום מה עיקר אבל
 הוא הזה לעולם בא שאדם לדעת צריך שאדם – לכם למסור ככה

 רצון ויהי, טוב להקשיב כולם! כפשוטו! במלחמה שנה 120 נמצא
, עכשיו של והמסר הדעת בליבם יחדור וכולם תפילתי ישמע ה"שהקב

 !ממש, היום למסור שרציתי המסר עיקר שזה

 על, מה על! שנה 120 מלחמה, הזה לעולם באת שאתה – ידע שאדם
 שאדם רק -"עפר לישני אמונתו ומקיים" מסביר אני איך! האמונה

 להלחם זכה שהוא מה, שלו האמונה את מקיים השם אז בעפר נמצא
! שמחה איזה! אור איזה! האמונה על מלחמה - ז"בעוה שהוא זמן כל

 איזה תראה מעט עוד תתבלבל אל! תודה! לטובה שהכל מאמין הוא
... קשיים איזה... בלבולים איזה... מחשבות איזה... עליך עובר חושך

 על! תלחם! מלחמה זה !תתבלבל אל!.. שזהו... ממש לך שנראה
 !הדיבורים את תזכור! שלך האמונה על תלחם! שלך האמונה

 שאני! שלי העבודה זה! ביותר הטוב זה בחושך נמצא שאני אפילו"
! העיניים את לי סוגר השם! הזה בחושך 'בה להאמין עכשיו צריך

 בעיה, קושי, !"השם לך תודה! העיניים את לי סוגר שאתה יודע אני
 מאיר הכל פתאום... מסוים חסרון, מסוים ניסיון פתאום, מסוימת

 איזה פתאום!.. תשבחות ושירות ותודות! שמחה ואיזה אור איזה! לו
 ... לא פעם אף בכלל הוא כאילו... איזה... בלבולים איזה... חושך

 בין ההבדל וזה! שנה 120 של למלחמה הזה לעולם באת – לדעת צריך
 רגע כל הוא אז להלחם ז"לעוה בא שהוא חי שלא מי! לשני אחד

 פעם עוד! ירידות פעם עוד! נלחמתי פעם עוד! יאללה: "נשבר
 עובר פעם עוד הרב כבוד: "לי אמר, בא בחור איזה, מישהו!", קשיים

 אתה ביום פעמים שלוש אתה, אדוני: "לו אמרתי...", ירידה עליי
 –' ריבנו וריבה, 'שלנו בעניות –' בעניינו נא ראה' הברכה את אומר
 – ה"מהקב מבקשים! במלחמה נמצא אתה הזמן כל? ריבנו איזה
 עם! במריבות! בריב נמצא אתה הזמן כל! שלנו הריב את תריב אתה

 ריבה! 'הרע היצר עם! הבלבולים עם! המחשבות עם? מריבות מי
 גאולה! אותנו תגאל! ריבנו ריבה – ה"מהקב מבקש אתה'! ריבנו

 ..."האמונה שזה! שלמה

 תגאל! האמונה זה שגאולה ן"מוהר בליקוטי כותב רבנו, הגאולה
 שיודע מי! ההבדל זה! באמונה שנחזיק! האמונה את לנו תן! אותנו
 המושג את לו אין כבר אז שנה 120 להלחם הזה לעולם בא שהוא

, כזאתי במלחמה נמצא אני עכשיו אלא מושג לא זה –" ירדתי" הזה
 .מלחמה בכזאת נמצא אני עכשיו אלא, מושג כזה לו אין –" נפלתי"
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 נמצא עכשיו הוא אלא, אצלו מושג כזה אין –" לי הולך לא"
 הולך כשלא גם להאמין האמונה של מלחמה! האמונה של במלחמה

 של מלחמה! נופל כשהוא גם להאמין האמונה של מלחמה! לו
 גם להאמין זה האמונה של מלחמה! לו כשקשה גם להאמין האמונה
! האמונה של במלחמה נמצא הוא! האמונה של מלחמה! לו כשחסר

 !שנה 120 להלחם הזה לעולם באתי אני – יודע הוא

? מהמלחמה שחוזרים החיילים את שראה חיים החפץ להם אמר איך
 אמר", הרב כבוד שלום: "לו אמרו", לכם שלום: "להם אמר הוא
 הבינו לא...", הגדולה למלחמה הקטנה מהמלחמה חזרתם: "להם
 אמר?..", גדולה מלחמה איזה, מהמלחמה חזרנו השם ברוך" – אותו
 120 של מלחמה שזה, הרע היצר מלחמת זה גדולה מלחמה: "להם
, איתך מדברת שהאמונה לשמוע! האמונה על? מה על מלחמה", שנה

 להגיע יכול לא שאתה ראה יתברך שהשם – אומרת האמונה
, הזה העניין י"ע רק שלך לשליחות, שלך לתיקון, שלך לשלמות

! מדברת האמונה, !הזה החסרון, הזה הקושי, הזאתי הבעיה
 ! האמונה על נלחמים שנה 120! האמונה על להלחם! להקשיב

 בפרק כותב", תניא"ה בעל, רבנו, מורנו כבוד, הקדוש" תניא"ה הנה
: שורות כמה רק, הפרק כל את קורא לא אני, כותב הוא, ז"כ, ך"ז

 כל כן יהיה אם גם מאד לבבו ירע ולא עליו אדם לב יפול אל ולכן"...
, הקודם את גם אקרא אני זמן יהיה, אני אולי  – ..."זו במלחמה ימיו
 – לדעתו שכיוונתי ברוך, רציתי כל קודם אבל, הקודמות השורות את

 נברא לכך אולי כי"..., הזו במלחמה חייו ימי כל יהיה אם גם שאדם
! אחרא הסטרא את לכפות – ."תמיד א"לס לאכפיא עבודתו וזאת

 !אחרא הסטרא את כופה! כופה הוא באמונה נלחם שאדם

 אלא ו"ח באמת רשעים שיהיו ולא רשעים בראת איוב אמר זה ועל"...
 יהיו והם לבד והרהורם במחשבתם הרשעים כמעשה אליהם שיגיע

 כל הם – ..."א"לס' לאכפי כדי מהם דעתם להסיח תמיד נלחמים

 לבטלה יוכלו ולא"... ,אחרא הסטרא את לכפות בשביל ילחמו הזמן
 לכפות אבל, אחרא הסטרא את לבטל יכולים לא – ..."וכל מכל

  !יכולים אותה

 זה אחרא הסטרא של הביטול א"ז – ..."צדיקים י"ע נעשה זה כי"...
 אבל, אחרא הסטרא את לבטל גם כח להם שיש, הצדיקים י"ע נעשה

! להם אין, אחרא הסטרא את לבטל כח להם אין בינוניים אנשים
 על אותנו חנן שהשם מה בפרט, כשאדם, לכפות כח להם יש כן אבל

' א. למעלה' ית לפניו רוח נחת מיני ושני"...! התודה על, התודה
 יכולים שהם הצדיקים י"ע? מי י"ע -  ..."לגמרי א"הס מביטול

 י"ע לנהורא ומחשוכא למתקא ממרירו ואתהפכא"......  לבטל
 וחושך למתוק המר את להפוך יכולים ממש ואז... כן - . "הצדיקים

 כד והשנית"... !הכל את להפוך כח להם שיש הצדיקים י"ע זה... לאור
 ת"והשי... י"ע... ממש – ..."וגבורתה בתקפה בעודה א"הס אתכפיא

 .אחרא הסטרא את כופה הוא זה י"ע מתעורר שהבנאדם י"ע... ממש

 ...הזאתי הנקודה רציתי. ..לקרוא הפרק כל חשוב אמנם

 את כופה רק לא הוא מחהבש תודה אומר שאדם – אותי חנן והשם
 אז! הכח מעל, שמו ישתבח, זה האמונה כי! אותה מבטל אלא א"הס

 לעולם באת – לדעת צריך שאדם,  להעביר היום שרציתי הנקודה
 גם, צדיקים של לדרגה תגיע, תזכה! מלחמה שנה 120! להלחם הזה

 כמו, אמנם אחרת מלחמה! נלחמים הצדיקים גם, מלחמה לך יש
! ז"בעוה נלחמים כולם אבל... וה אחד כל, ב"ע בתורה, כותב שרבנו

, מלחמה כל כי? למה! להלחם לשמוח! להלחם ליהנות צריך אדם
, קושי איזה לו יש, חסרון איזה לו יש, חושך איזה עליו מתגבר עכשיו
 ועושה ותודות ותשבחות שירות ואומר, באמונה מתחזק והוא

 ! חדשה הבנה! חדשה דעת! חדש אור מקבל הוא פעם כל אז, תשובות

! להלחם שמח הוא לכן אז! ת"להשי מתקרבים הזמן שכל יוצא אז
 מתי מחפש רק הוא הזמן כל אז, הזאתי הדעת את מבין שלא ומי
 אז" נח" לא אם...! נח לו ויהיה, מלחמות לו יהיה לא וכבר, ינוח כבר

 בקבר שנה 120 אחרי! קשה לו יהיה לא כבר! נח לו יהיה"! לך לך"
! עולם של ריבונו: "תצעק ואתה, שקט והרבה, נח הרבה לך יהיה

! רוצה אני! מכאן אותי תוציא! אותי תחזיר! למלחמה אותי תחזיר
!  אותי תחזיר! מילה יגיד לא! שעות 24! היום כל להלחם מוכן אני
! עולם של ריבונו!.. לנוח רוצה לא אני... לנוח טוב שזה חשבתי... אני

 זה! להלחם אותי תוציא! מהחושך! הזה מהמקום אותי תוציא
 הוא, האמת את, העבודה את שמבין שאדם היא הנקודה! הנקודה

", ירדתי: "המושג את לו אין כבר, שנה 120 להלחם בא שהוא יודע
 נמצא אני –"...  לי חסר", "לי הולך לא", "לי קשה", "נפלתי"

 ...האמונה על כזאתי מלחמה, האמונה על כזאתי מלחמה! במלחמה

, ישועות לו מביאה מלחמה שכל רואה הוא כבר כי! שמח והוא
, הגאווה של ביטול עוד, להשם התקרבות עוד, אמונה עוד לו מביאה

, חדשות ידיעות עוד, חדשות עבודות עוד, שמחה עוד, הכנעה עוד

 הוא! דברים לו נפתח! לו נפתח התורה אור, התורה עולם לו נפתח
! אותו לחזק מה אין, שצריכים לא! להלחם שמח הוא! דבר כל רואה

 בא שהוא מבין לא הוא אם, לשני אחד בין מאוד גדול הבדל זה
 רוקד אותו רואה אתה לו האיר' שה... נמצא הזמן כל אז להלחם

 להעלות ,להעביר רוצה הוא, עכשיו אותו מעביר ת"שהשי... שמח
 שהוא או, מחסום איזה לו שם שהוא או, מכשולים מרוץ, כיתה אותו

 כי... שבור... ככה אותו רואה אתה... נשבר כבר הוא... איזה לו שם
 !להלחם ז"לעוה בא שהוא מבין לא הוא

 אין! מאמונה רחוקים או נלחמים או! הזה בעולם נלחמים כולם
! היום של השיעור של המסר עיקר זה! תבינו! אפשרויות שלושה

 האלה המחשבות עם הולך שאני ימים כמה כבר אותי חנן השם
! האמונה על? מה על המלחמה ועיקר! תילחם! י"לעמ אותם להעביר

 ! לטובה שהכל להאמין – של הזה האור את הוריד שהשם ואחרי

 רבנו אמר איך! אותו עשה השם ומצב מצב כל? הכל את עשה מי
ל  '?הק ע שֶׁ כָּ ִיּסּוִרים...""דַּ ל הַּ ר ְוכָּ עַּ  כתב לא !הייסורים כל – ִמיֵני צַּ
ְסרֹון "...  –! הייסורים כל – הייסורים כל כמעט פה ק ֵמחֶׁ ֵאינָּם רַּ

ת עַּ דַּ ך  הַּ רַּ ֵשם ִיְתבָּ ה ֵמהַּ חָּ ְשגָּ כל ְבהַּ הַּ ת ְויֹוֵדעַּ שֶׁ עַּ ֵיש לֹו דַּ ִכי ִמי שֶׁ

 שיודע אדם אז – ..."ִגיׁש ׁשּום ַצַערֵאין לֹו ׁשּום ִיּסּוִרין, ְוֵאינֹו ַמְר 
 את טוב שומע, איתו שמדברת האמונה את שומע והוא, זה את

 חי הזמן כל והוא! בייסורים שמח הוא אז, איתו שמדברת האמונה
 באת – תדע! העיקרית הנקודה! הנקודה זה, מצב בכל, האמונה את

! טובים חיילים להיות צריכים כולם! למלחמה באת! תלחם! להלחם
 להיות כולם! כולם קומנדו! טובים חיילים להיות כולם! השם חיילי

 !שמו ישתבח! כולם! שמו ישתבח! כן!  ברסלב קומנדו

 שלום: "להגיד! ולהבטיח! ולהפיץ! המרגליות עם ללכת כולם! ממש
 רוצה אתה! אין!", ישועות יראה המרגליות עם שילך שמי אמר ארוש
 מעל ניסים להם אפעל שאני רוצים אנשים אז? הטבע מעל ניסים
 לכל לפעול משתדלים ואנחנו תפילה שומע השם ה"ב! הלוואי, הטבע
 בא שאתה אפילו! תאמין שאתה רוצה ת"השי אבל, ישועה יהודי

 ת"השי אבל, הטבע מעל וניסים ישועות לפעול יכול והרב לרב
? אמונה בלי תישאר ואתה הטבע מעל ניסים לך נפעל, טוב: "אומר

 וגם', מרגליות'ה את שתקרא עד, שתתחיל עד, נחכה בא, לא אז
 ואתה עליך התפלל שהרב התפילות ואז בהשם תאמין אתה

 !"נפתח הכל' וכו עצמך על התפללת
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