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 הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה()

שבוע שעבר לא זכינו להפגש, הנה השבוע נפגשנו, ב"ה, 
 ישתבח שמך לעד.

נהגת חדשה מתקשרת לזה שקנתה ממנו את המכונית, 
 אני לא מבינה! כל פעם שאני מאותתאומרת: "תשמע 

 ��החלון שלי מתמלא מים! איזה מכונית נתת לי?!" 
בא להתקבל לעבודה בהנהלת חשבונות, הוא איזה טיפש 

שיבח את עצמו כשהוא שלח את הקורות חיים שהוא 
מהיר, המהירות שלו זה להפליא. טוב, בעל המפעל שואל 

 !!50?! ההוא עונה לו מיד: 38כפול  27אותו: 
 מסתכל עליו, אומר לו: זו לא התשובה הנכונה...
אומר לו אותו אחד:  עזוב את התוצאה! העיקר 

 ��המהירות! איך המהירות הייתה?! 
המורה אומרת: "קום וצא החוצה מהכיתה!", שואל 
אותה התלמיד: "למי את מדברת?", אמרה לו: "למי 

  ��שאני מדברת הוא יודע", קמו כל הכיתה ויצאו 
 .תודה לה' שצחקנו

אם אדם רוצה לדעת מה הבחירה שלו, יש בחירה נכון? 
 מה הבחירה של הבנאדם?

להקדיש זמן  רקשהבחירה של האדם זה  דעו לכם
. אם הוא מקדיש זמן להתפלל אז הוא בחר נכון, להתפלל

ואם הוא לא הקדיש זמן להתפלל, זהו, הוא הפסיד את 
להקדיש זמן  –המלחמה. זהו, זו כל הבחירה של הבנאדם 

 .להתפלל
כל אחד יש לו דברים שהוא צריך להתמודד בהם, כל 

שהיצר  –שכחו מה שלמדנו אחד יש לו יצר הרע, ואל ת
הרע זו המעלה שלך, בלי היצר הרע אתה לא שווה כלום, 

כל זמן שאדם אין לו יצר הרע המעלה שלו היא כלום, 
אדם אין לו יצר הרע בדבר מסוים, והוא עושה אותו אז 
מה החכמה, זו חכמה? איפה החכמה, איפה הגדולה של 

לו הבנאדם? הגדולה שלו כשיש לו יצר הרע שמתנגד 
לעשות רצון השם, יש לו יצר הרע שמסית אותו, והוא 

מתגבר לעשות את רצון השם! זו הגדולה של הבנאדם, זו 
המעלה שלו, השבח של הבנאדם. יש לו יצר הרע על 

 תאווה מסוימת שמתגברת עליו, והוא מתגבר ושומע לה'!
 לשמוע לה' זו כבר מעלה. רוצהועצם זה שאדם רק 

רוצה שהדברים יהיו מסוכמים וזה אמרתי לכם, ואני 
טוב כל אחד בלב שלו. שאדם צריך לדעת, שזה שיש לו 

יצר הרע, זה שיש לו תאוות, זו המעלה שלו, זו ידיעה 
שרק בחודשים האחרונים זכיתי לקבל אותה, לא ראיתי 

את זה כתוב בשום מקום, אולי כתוב ברמז פה ושם, 
 את זה קרוב הלשון הזאתי שהשם חנן אותי להביא

 לבנאדם, בחסדי השם שחנן אותי.
אז את זה צריך לדעת, זו הידיעה הראשונה והעיקרית 

כל אחד, כל אחת, צריך בשביל להתגבר על היצר הרע. 
לו תאווה מסוימת, אפילו  יש  –לדעת את המקום שלו 

שאדם יש לו כמה תאוות, אבל מדברים עכשיו על דבר 
מודד שאדם רוצה להתמודד איתו, הוא לא יכול להת

עכשיו בכל החזיתות, אדם צריך גם להיות מציאותי, 
העיקר הוא יתמודד בחזית אחת, או שתי חזיתות הכי 

 חזקות.
היצר הרע הכריז עליו מלחמה, גם הוא צריך להכריז 

 מלחמה על היצר הרע.
עד שלא קיבלתי את השכל הזה, כל הזמן אמרו: "אה! יש 

לום! תראה לי יצר הרע! יש לי תאוות! אני לא שווה כ
איזה רשע מרושע אני!", תמיד אדם הסביר את זה בצורה 

עקומה לגמרי. זה מה שהשם חנן אותי להבין, להסביר 
אה, אתה אומר  זו המעלה שלך! אדרבא! לא! –לבנאדם 

שיצר הרע מנצח אותך? אתה צודק שיצר הרע מנצח 
אותך, בסדר גמור, תכף נלמד מה הבחירה שלך, אבל 

, זה שיש לך שאתה לא רשעך לדעת קודם כל אתה צרי
יצר הרע אתה לא רשע ולא רשע מרושע שיש לך תאווה, 

זה הפלוס שלך, זה המעלה שלך, זה הגדולה שלך, 
 שמהשמיים נתנו לך להתמודד עם משהו.

יש לאדם נשמה וגוף, הנשמה היא קדושה וטהורה, 
', מי אומר את המילים טהורה'אלוקי נשמה שנתת בי 

השניה הזאתי שאמר 'אלוקי נשמה  האלו? אדם שעד
שנתת בי' עשה את כל העברות שבעולם, נטמא בכל 

הטומאות שבעולם, וחטא בכל החטאים שבעולם, בקיצור 
נתאר את הבנאדם הכי מלוכלך בעולם, בבוקר פתאום 

הוא החליט לדבר עם השם, הוא אומר 'אלוקי נשמה 
 אדם יש לו הנשמה היא טהורה!', אין! טהורהשנתת בי 

נשמה ויש לו גוף, כל התאוות והיצר הרע זה בא מצד 
הגוף לא מצד הנשמה. מי זה האדם? האדם זה הגוף או 
 הנשמה? הנשמה! הגוף הוא רק לבוש של הנשמה, לבוש!

כמו שאדם יגיד שהבגד שלו מלוכלך, החולצה שלו 
מלוכלכת, יגיד: "אני מלוכלך!", לא! החולצה שלך 

קות אותה מה הבעיה? מלוכלכת, אפשר לכבס אותה לנ
זה דבר חיצוני בסה"כ. גם הגוף הזה אפשר לנקות אותו 

 לכבס אותו, לטהר אותו לזכך אותו, כמו שנלמד.
אני הנשמה! אז מה, יש לי גוף, ואדם  –בנאדם זה לדעת 

שהנשמה תאיר בגוף הזה! שהנשמה היא צריך לזכות 
 .תזכך את הגוף הזה היא תאיר בו, בגוף הזה

ש לו תאוות, מצד מה? מצד הגוף שלו, לא עכשיו אדם י
מצד הנשמה שלו, הנשמה אין לה תאוות. בסדר, נתנו לך 

גוף, אתה צריך עכשיו לטהר אותו, לזכך אותו, לנקות 
אותו, נתנו לך עכשיו בגד מלוכלך מאוד, אז יש לך עבודה 

 קצת קשה, לרחוץ אותו, לנקות אותו, בסדר. 
ב אותך", כשאין לך מה החכמה להגיד לקב"ה: "אני אוה

שום יצרים, שאין לך שום דבר שמתנגד לך, מה החכמה? 
ועוד לא רק זה, אתה מרגיש עוד תענוג לעשות רצון השם! 

אז מה החכמה?! אתה מתענג למה לא?! מה זה כיף לך 
ללמוד תורה, תענוג לך לקיים מצוות, אין לך שום 

התנגדות, אז על מה תקבל שכר? הגדולה של הבנאדם זה 
איפה שקשה לו, איפה שיש לו יצרים, יש לו תאוות, והוא 

 מתגבר והוא שומע לה', לעשות רצון ה'.
אז מה הבחירה של הבנאדם? הבחירה של האדם היא 

 למה למה זה כל הבחירה? להקדיש זמן להתפלל!
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אלמלא הקב''ה עוזרו אין יכול  -כי הגמרא מסכמת 
ן! אתה לא ! אתה לא יכול לנצח את היצר הרע שלך! אילו

יכול! יש לך יצר הרע, יש לך תאווה, גברים ונשים זה 
אותו דבר, מדברים בלשון זכר אבל זה אותו דבר, יש לך 
תאווה מסוימת? בסדר! מה עליך לעשות? להקדיש זמן 

 להתפלל על זה בכל יום.
בחרת נכון, תכף נסביר למה, לא הקדשת  -הקדשת זמן 

תבוא  ח אותך!ברור שהיצר הרע ינצאז ברור! זמן? 
לשמיים תגיד: "מה! היה לי יצר הרע גדול! ניצח אותי!", 

יגידו לך: "מה חידשת לנו? איזה חידוש חידשת לנו? ברור 
שהיצר הרע ינצח אותך, ככה כתוב בגמרא! אלמלא 

הקב"ה עוזרו אין יכול לו, ברור שהיצר הרע ינצח אותך, 
 ברור! פשיטא שהיצר הרע ינצח אותך."

לעשות? כתוב אלמלא הקב"ה עוזרו, צריך אז מה עליך 
 תקדיש זמן להתפלל! – שהשם יעזור לך

למה? קודם כל, בשביל לנצח כזה יצר הרע, אנחנו לא 
מדברים עכשיו על איזה נסיון קטן, מדברים פה על לבטל 

תאווה מסוימת, או מידה רעה מסוימת, או איזה שהוא 
שהוא  ממש עבירה מסוימת שאדם נכשל בה יום יום, דבר

יש לו מלחמה איתו קשה, לא מדברים על איזה דבר 
קטנצ'יק! דבר 'קטנצ'יק' בתפילה קצרצרה זה מספיק, 

 –השם עוזר צ'יק צ'ק, אבל דבר שהוא צריך עבודה 
 להקדיש לזה זמן.

אז הסברתי, בחסדי השם, בספר "אור חדש" הסברתי 
שיש חוק, כמו שיש חוקים גשמיים, יש חוקים רוחניים, 

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין  –הרוחני אומר החוק 
אותו, שאדם אם הוא ירצה, מהשמיים יעזרו לו, יוליכו 

אותו והוא יצליח, אבל מי נקרא רוצה? מי שכל יום יש לו 
כל יום כל זמן שהוא רוצה! הוא מקדיש זמן, שבזמן הזה 

, זה לא פה טיפה רוצה שם, לא, כל יום הוא רוצה! זה יום
 דבר ראשון! 

דבר שני שהסברנו, שלכל דבר יש כמות של תפילות לקבל 
אותו, לכל דבר, זה גם חוקים רוחניים, למשל רבנו כותב 

שהמילים של התפילה הם כלים לקבל את השפע, כל דבר 
יש לו כמות של כלים שצריכים, אדם צריך לדעת שהעצה 

, לכן צריך להקדיש לזה זמןשלו זה תפילה. אבל תפילה 
לך זה האם להקדיש זמן, הקדשת זמן? יש כל הבחירה ש

 הקדשת זמן!לך חצי שעה שאתה מתפלל על דבר מסוים? 
 זהו, עשית את שלך. אז בחרת נכון!מצוין! 

לכן אדם, חשוב מאוד שידע את זה, הוא רואה שהוא 
נכשל עוד, נופל עוד, יגיד לעצמו: "מה אתה רוצה? זה 

 ברור שאתה תכשל, אתה צריך להקדיש זמן".
טוב, אני כן הקדשתי זמן, שיו אדם ישאל אותי, יגיד: "עכ

בסדר! מאותו רגע שאתה  –" אבל אני ממשיך להכשל!
מתחיל להקדיש חצי שעה ביום זמן, אתה כבר רשום 

בשמיים שאתה כבר בחרת נכון, והנפילות שלך לא 
אפילו  רשומות, כי אתה עשית את שלך, עשית את שלך!

, אתה עשית לו לא משנהאדם ממשיך להכשל, ליפול, זה 
 את שלך!

ואם תתמיד בזה, אני כל יום מקדיש חצי שעה זמן לבוא 
להתפלל על הדבר הזה: "רבונו של עולם, תרחם עליי, 
תעזור לי, תן לי את הכח להתגבר על היצר הרע שלי, 

תבטל ממני את היצר הרע הזה, תרחם נא עליי הקב"ה, 
י שעה תקדיש תעשה איתי חסד חינם...", אתה כל יום חצ

זמן להתפלל, זהו! עשית את שלך! תתמיד בזה, אתה 
 תצליח!

אני לא אומר לך שיקח יום יומיים, יכול גם לקחת כמה 
, אבל גם בדרך אתה תראה הצלחות, אתה תראה שנים

שאתה מקבל הרבה. וגם אתה יודע שאתה עשית את 
שלך, אדרבא, כל פעם אתה מזכיר לעצמך בתחילת 

 המעלה שלי שיש לי את היצר הרע"זה ההתבודדות: 

הזה, זה הגדולה שלי, שלמרות שיש לי יצר הרע אני רוצה 
 –לשמוע לה', הנה אני בא חצי שעה לרצות, לשמוע לה' 

תן לי הקב"ה את הכח לשמוע לך, תן לי את הכח להתגבר 
על היצר הרע שלי, תעזור לי לבטל את היצר הרע הזה, 

כל יום! כל יום אתה  – תעזור לי להתגבר, לשמוע לך!..."
 עשית את שלך! –חצי שעה מתפלל 

בכמה כי אם לא קבעת זמן להתפלל אז מה, מה עשית? 
מילים שאתה מתפלל אתה רוצה לנצח כזה יצר הרע 

אתה חייב להקדיש לזה זמן לפחות חצי שעה  גדול?!
דקות זה כבר  30ביום, מינימום! חצי שעה זה המינימום! 

 זמן מכובד, כל יום.
אמת, הגברים, תדעו לכם שהמדרש אומר שכשאדם בא ב

לפניו דבר ערווה, והוא מתגבר ולא ניזון ולא נהנה 
 מהתאווה, הוא זוכה לקבל פני שכינה.

"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", למה מבקשים 
"ותחזינה עינינו", אומר האדמו"ר בעל ה'שומר אמונים', 

שמר את העיניים ר' אהרון ראטה זיע"א, שאם אדם לא 
שלו הוא לא יוכל לראות, כשיגיע הזמן שיתגלה המשיח, 

הוא לא יוכל לראות, אפילו יבוא משיח היום הוא לא 
יזכה לראות את השכינה הקדושה, את שיבת ה' לציון. 

אדם צריך לשמור את העיניים שלו, גם גברים וגם נשים, 
נשים חושבות שאין להן עבודה של שמירת עיניים, 

ות כמו שיכורות, גם אישה צריכה ללכת עם עיניים הולכ
כל ראיה  מה את שיכורה?!למטה ולהיות דבוקה בה'. 

פחות בעולם הזה, העין רואה הלב חומד, אדם צריך 
ם איש גם אישה, כל אחד, צריך להגיד לדעת, להתפלל, ג

"יש לי תאווה להסתכל, יש לי יצר הרע, יש לקב"ה ככה: 
ים, יש לי תאווה ענקית להסתכל לי תאווה להסתכל בעיני

בעיניים, אבל תתן לי את הכח לשמוע לך, תן לי את הכח 
לעצום את העיניים! ללכת עם עיניים למטה, עם עיניים 

עצומות, תן לי את הכח! יש לי יצר הרע! יש לי תאווה 
נוראה! אבל זו הגדולה שלי, שאני לא רוצה! אני רוצה 

 לשמוע לך! להיות דבוק בך!"
כולם צריכים לדעת, אתה צריך לדעת 'עין רואה לב לכן 

חומד', אז תלך עם עיניים למטה! חבל על כל רגע! אדם 
צריך להגיד לה': "רבונו של עולם, אני עכשיו הולך עם 
עיניים למטה, יש לי תאווה לפתוח את העיניים! יש לי 
תאווה לפתוח את העיניים! תן לי את הכח! תודה רבה 

.", אדם דבוק בה'! כל הדרך הוא שנתת לי את הכח!.
דבוק בה'! הוא מבקש, אח"כ הוא אומר: "תודה 

שהצלחתי!", ומבקש עוד להצליח. אדם הוא נלחם! או! 
אי אפשר להגדיר את המעלה של הבנאדם שנלחם לשמוע 

 לה', אי אפשר!
תחשוב שעכשיו הבן שלך אתה רואה אותו שהוא ממש 

איזה תענוג יש  נלחם לעשות רצונך, נלחם לאהוב אותך,
 אבל אם אין לו שום נסיון אז מה? לך!

 –, תקשיבו טוב בנות ישראלמבקש מכן  עוד דבר, אני
אתן צריכות לדעת שהיצר הרע של הגברים והיצר הרע 
של הנשים זה שני סוגי יצר הרע, זה שני סוגי יצר הרע! 

צריכים לדעת את זה, נשים לא מבינות, הן חושבות 
לא מבינות! ניסיתי פעם להסביר  שהגברים כמוהן, הן

לאשתי היא לא הבינה! עד שלאט לאט היא הבינה. אשה 
לא מבינה שגבר יש לו תאווה בעיניים, משהו שאי 

אפשר... יש גם נשים שיש להן תאווה בעיניים, אבל 
 גברים? כל הגברים! אין גבר שאין לו תאווה בעיניים.

וב הנשים, נשים, רוב הנשים אין להן תאווה בעיניים, ר
מהנשים, ויש בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל  99%כמעט 

מהגברים יש להם תאווה בעיניים, לא  100%הגברים? 
מאה ואלף אחוז! הגברים, הם רואים עץ חושבים  100%

כל דבר הם כבר מדמיינים שזה אישה,  ��שזה אישה... 
 היצר הרע של הגברים זה משהו...
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צריכות לדעת, שגבר רואה  אז טוב, הנשים היקרות, אתן
שכל גבר אותך יש לו תאווה אליך. את צריכה לדעת 

שרואה אותך הוא חותך אותך מהבן זוג שלך, אם את 
נשואה ואם את רווקה! כי הוא מתאווה אליך, והתאווה 

אז  הוא חותך אותך מהבן זוג שלך! שהוא מתאווה אליך
 את מקלקלת לעצמך את החיים!

לא יך ללכת בצניעות, לכן את צריכה לראות א
, את צריכה לדעת את זה! לדבר עם גברים

לא פחות! גבר כל דבר מתרגם את זה לתאווה! את אין 
, בשביל זה אמרתי שנשים לא יכולות לך שום כוונה

את בסה"כ מתכוונת סתם, בשבילך להבין את הגברים, 
זה סתם, סתם להחמיא לגבר, להגיד לו מילה יפה, סתם 

גבר אצלו זה תאווה, אצלך זה רק דבר  , אבללהחמיא לו
חיצוני, להחמיא לו, להגיד לו מילה טובה, והגבר מתרגם 

 את זה לתאווה! הגבר הכל מתרגם לתאווה.
לכן אישה צריכה לדעת את זה, שהיא לא רוצה להפסיד 
את החיים שלה, כל גבר שמתאווה אליה, חומד אותה, 

ברים רוצה אותה, מה את מופקרת? את צריכה שכל הג
בעולם יאהבו אותך, ויתאוו אליך, ויחמדו אותך?! את 

 ככה רוצה?! להחטיא את כולם?!
שהיא מחטיאה את הרבים,  אני לא בא מהנקודההפעם 

לא!  –הייתה לי התבודדות אצל רבנו הקדוש, והבנתי 
בחורה שמחטיאה את הרבים צריכה להבין שהיא 
מפסידה! היא מפסידה! שחומדים אותה, כאילו 

 –את צריכה לדעת  חים חלק מהנשמה שלה, ממש!לוק
אני לא רוצה, אני מחפשת להבעיר לעצמי את התאוות 

עוד? לא, אני לא מחפשת להבעיר לעצמי את התאוות, אני 
רוצה ללכת, לא להבעיר את התאוות בעולם, כי זה כמו 
שמבעירים אש זרה בעולם, וגם לא אצלי. להפך, אנחנו 

בעולם, לבטל את התאוות, רוצים להשתיק את התאוות 
כל אישה צריכה להיות מאוד מאוד זהירה בנקודה לכן 

הזאתי, ללכת בצניעות, למעט בלדבר עם גברים, בכלל 
שום דיבור! רק מה שחייבים וצריכים! זהו! מה 

שחייבים וצריכים, זהו, היא אנוסה מה היא יכולה 
לעשות, היא צריכה, חיים בעולם הזה, אבל סתם לדבר 

וזו העבודה, כמו שאני  ר? שום דיבור! שום דיבור!עם גב
עובד, מתפלל כל יום חצי שעה שאני אשמור את העיניים, 

אז גם כל אישה צריכה להתפלל על זה, כל אחת צריכה 
להתפלל על זה, אני רוצה להיות דבוק בך ה', אני לא 

רוצה להסיח דעתי ממך, את הלב שלי אני רוצה לתת רק 
 לך! 

"י שאתה מקדיש זמן לתפילה! זה כל ואיך אפשר? ע
הבחירה שלך! לא הקדשת זמן לתפילה? מובן מה שקורה 
איתך! היצר הרע חוגג עליך! היצר הרע חוגג עליך, ומנצח 
אותך, ומתעתע בך, ומחטיא אותך, ואתה מפסיד את כל 

הנשמה שלך, את המהות שלך, את האהבה שלך, את 
לאן? למי אתה  הרצון שלך, את הלב שלך, אתה נותן אותו

 ?נותן אותו
כל איש וכל אישה צריכים כל יום להתפלל את התפילה 

"רבונו של עולם, שקר החן והבל שאני מתפלל כל יום: 
היופי, שלא ישקר אותי השקר הזה, שקר! ואני לא 

אחמוד את השקר, ואני לא ארצה שקר, ואני לא יאהב 
שים , כל יופי הנשקר, ואני לא אתן את הלב שלי לשקר!"

כולו זה שקר! גם אישה צריכה לדעת שיופי הנשים כולו 
זה שקר, גם אישה צריכה לדעת את זה, כולם צריכים 

להתפלל על זה, גם גברים גם נשים, זה שקר! אישה יראת 
 ה' היא תתהלל!

בשמיים לא יתנו לך שכר על זה שהיית יפה, מבטיח לך 
 שלא! תקבלי גן עדן על זה שהיית יפה...

אם את יפה, זה מה, את עשית את עצמך יפה? קודם כל 
השם עשה אותך יפה, זה כמה פעמים הסברתי לכן בנות 
ישראל היקרות. את עשית את עצמך יפה, מה את בראת 

את עצמך? לא, בורא עולם ברא אותך יפה נכון? אז בורא 
עולם יקבל גן עדן, שהוא עשה אותך יפה, שהוא צייר כזה 

. ואם את בכלל לא יפה, כולך טוב, הקב"ה אתה צייר טוב
צבעים, אז בכלל את לא יפה אז מה? אז מה, את יודעת 

טוב!... זה סתם שטויות במיץ עגבניות, לצבוע את עצמך? 
 זה שקר החן והבל היופי.

מה הגדולה שלך? יראת השם! את יראת השם! אישה 
יראת השם היא תתהלל! זה הגדולה שלך, זה המעלה 

קר אלא את רוצה יראת השם! שלך! שאת לא נמשכת לש
וגם כל גבר! שלא תחמוד שקר, לא תתן את הלב שלך 

לשקר, שהשקר לא ישקר אותך! כי זה כח המדמה, הכל 
זה דמיון! כל התאווה הזאתי זה דמיון! לכן כשאדם זוכה 

לתיקון, לבירור ותיקון המדמה, אין לו את הדמיון הזה. 
י יודע מה אבל עד שאדם יזכה לתיקון ובירור המדמה מ

יעשה, שלא יתן למדמה להשתלט עליו, אלא הוא, השכל 
ישלוט על המדמה. רבנו כותב שצריכים לצאת מהמדמה 

ולעלות אל השכל, שהשכל ישלוט על המדמה ולא המדמה 
 ישלוט על השכל.

לכן בנות ישראל, בבקשה מכן, תחשבו טוב, תחשבו טוב 
פה כמה תזכו אם תזכו ללכת רק אחרי יראת ה', את י

לבעלך, את צריכה להיות יפה, לא לאף אחד אחר בעולם, 
רק לבעלך! ובעל שהוא ירא שמיים את יפה בעיניו, כל 

אחת היא יפה בעיני בעלה! כי הוא מכיר אותה, הוא יודע 
 את הפנימיות שלה אז היא יפה בעיניו.

כל היופי החיצוני זה רק בשביל התאווה, להגביר את 
כל העבודה שלו לבטל את התאווה, וכל גבר נורמלי 

התאווה, ז"א שמימלא לא מעניין אותו, הוא אוהב את 
אשתו, איך שהיא תהיה הוא אוהב אותה, איך שהיא 

תהיה! כי כל היופי החיצוני זה בשביל להגביר את 
התאווה והוא לא רוצה להגביר את התאווה, הוא רוצה 

למעט את התאווה, הוא רוצה לבטל את התאווה, לכן 
 הב את אשתו, למה שלא יאהב אותה?הוא או

כל גבר שלא אוהב את אשתו בגלל שהיא לא יפה, אז הוא 
מונח בתוך, בתוך ממש, חי בשקר גדול ובחושך גדול, 

שילמד את הספר 'בריתי שלום' ויעשה תשובה! בשביל 
מה צריכים יופי בשביל התאווה? אנחנו לא רוצים 

א רוצים תאווה! כל היופי זה רק בשביל התאווה וכשל
תאווה אז אשתי יפה, יפה במעשים, יפה במידות שלה, 

יפה ביראת שמיים שלה, כשאתה מבטל את התאווה אז 
אתה רואה את האור של הנשמה שלה, אתה רואה איזה 

אור יש לנשמה שלה! כי הנשמה של האישה זה משהו ענק 
מאוד! משהו ענק מאוד! הגדולה של האישה, היופי 

משהו ענק מאוד, ענק מאוד! אין! הרוחני של האישה זה 
אין! מה שיש באישה אין, גבר צריך הרבה לעבוד לזכות, 

 הכח הרוחני שיש באישה...
אבל זה אין, אין מה לעשות! אי אפשר שאדם יראה את 
האור של הנשמה שהוא רק רואה את הגוף, את הלבוש, 
הלבוש מסתיר את האור של הנשמה, רק שהוא מחליט 

 שזה רק לבוש...
אדם משבחים אותו שהוא לבש בגד, איזה בגד יפה יש 

לך... בסדר, השם נתן לך בגד יפה, מה עשית משהו? לא! 
מיות שלך יפה, הפנימיות שלך מאירה! אה, שאתה, הפני

 או! זה החלק שלך, זה העבודה שלך.
וזה רק שאדם מבטל את כל התאווה אז הוא מתחיל 

דם הוא לראות את אור הנשמה של אשתו. כל זמן שא
בעל תאווה הוא רחוק מאשתו מרחק של שמיים וארץ 

 אלפי פעמים...
מה שרבנו כותב בסיפורי מעשיות, במעשה הראשון של 

אבדת בת המלך, רבי אברהם בנו של רבי נחמן כותב 
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שזה, שאדם, הגבר, צריך לחפש את הנשמה של אשתו, 
וכל המעשה הזה הולך שאדם צריך לחפש את הנשמה של 

הוא לא רואה את הנשמה של אשתו, רק רואה אשתו! כי 
את הגוף שלה, רק זה מה שהוא רואה. כשאדם יזכה 

לראות את הנשמה של אשתו זה עבודה, זה החיפוש, זה 
כל הסיפור שרבנו מספר שמה, וכל מה שכתבתי בספר 

'בגן הגעגועים', שמה כתבתי על האמונה אבל באמת זה 
פירושים, הולך על הנשמה של אשתו גם, זה אחד ה

 שיראה את הנשמה של אשתו.
לכן, אם היא מעניין אותה רק הגוף, שישבחו אותה רק 
על הגוף שלה, מה את רוצה שישבחו אותך על דבר שזה 

לא עבודה שלך, מה את בראת את הגוף שלך, את עיצבת 
את הגוף שלך? את עיצבת את היופי שלך? מה את רוצה 

ה? זה השבח שישבחו אותך על מה? מה את עשית את ז
 שלך? לא,

שיחפשו אותי! שימצאו  –כל בחורה ואישה צריכה לרצות 
אותי! שיראו את היופי הפנימי שלי! את המיוחדות שלי! 
את היראת שמיים שלי! את היראת ה' שלי! כח התפילה 
שלי! כח האמונה שלי! את המסירות נפש שלי להשי"ת! 

אותי!  את הרצון הפנימי שלי האמיתי! אני רוצה שימצאו
 מי זה ה"אני" אמרנו? אני זה הנשמה!

אחד הדברים שכואבים לי מאוד, למה לא מלמדים את 
ההסטוריה של התפילה, בישיבות, בכוללים, בת"ת, 

ההסטוריה של התפילה, איפה כתובה ההסטוריה שלה 
התפילה? אצל גדול הפוסקים, הרמב"ם הקדוש, בהלכות 

התפילה,  תפילה הרמב"ם כותב שם את ההסטוריה של
מה ההסטוריה? שהשי"ת ציווה עלינו להתפלל, ציווה! 

אחד מתרי"ג מצוות זה להתפלל, כמו שיש מצווה להניח 
תפילין, לשמור שבת, וכו', אחד מהמצוות היא להתפלל, 

 !מצוות עשה דאורייתא, ולא מלמדים את זה בישיבות
שתפילה זה דאורייתא, ותפילה אין לה  ם פוסק"בוהרמ

טועות הנשים שהן גם נשים חייבות בתפילה, לכן  !זמן
כל לא נכון, מדאורייתא , חושבות שהן פטורות מתפילה

אישה חייבת בתפילה פעם ביום, או תפילה אחת שחרית 
 .מנחה או ערבית, או התבודדות, חייבת בתפילה

, שלא מלמדים מה אמרתי לכם שכואב ליעכשיו 
ת, שלא "בישיבות, בכוללים, ובבתי הספר לבנות, בת

 ?ההסטוריה מה !מלמדים את ההסטוריה של התפילה
ה ציווה עלינו להתפלל "קבם כותב בפסק שה"שהרמב

י היו בהר סיני לא קיבלנו "הוא לא נתן לנו סידור, כשעמ
ות, לא קיבלנו ספר תהילים, סידור, לא קיבלנו ספר תפיל

  !איתולדבר  ?אז איזה תפילה השם ציווה אותנו
כל  !מילה שאדם אומר היא מצוות עשה דאורייתאכל 

שלא יודעים את זה כל יום בגלל ש ?כואב ליומה  !מילה
סתם אתן אני  !של מצוותלפים א !מפסידים אלפי מצוות

לכם דוגמא כמה אדם יכול בחמש שניות, לקיים מצוות 
רבונו של עולם תודה רבה לך שהגעתי " :דאורייתא, הנה 

ואת  !מש שניות, קיימתי שמונה מצוות, הנה, בח"לשיעור
האמת שזה היה ארבע שניות, עוד שניה הייתי אומר עוד 

 !(עשר מצוות)שתי מילים, 
לומד בישיבה, בכולל, טוב, הוא קם מהשולחן אדם 

אבא : "להביא ספר, מפה עד הספריה הוא מדבר
שבשמיים, תזכה אותי למצוא את הספר שאני צריך, 
תעזור לי שאני אבין בדיוק טוב מה שאני לומד, שאני 

העצות  ונות, אתאוציא מהלימוד הזה את המסקנות הנכ
ה לזכור "הנכונות, את ההלכות הנכונות, תעזור לי הקב

, עד שהוא הולך לספריה וחוזר לשולחן "מה שאני לומד...
מילה זה כל  !מצוותמאוד  !הוא יכול לקיים מאות מצוות

מילה שאדם פונה לה', אם זה בקשה או אם ל כ !מצווה
 !מילה ומילהכל  !מצווהזו  –זה תודה 

שלא מלמדים אותם את ההסטוריה של התפילה, ובגלל 
בשפה שלך בלשון שלך, זה  שהתפילה דאורייתא זה לדבר

זה חכמים כתבו כמעט אלף שנה אחרי סידור  !ייתאדאור
אבל עד אז לא היה סידור כולם דברו עם יציאת מצריים, 

אם היו  !השם, התפילה דאורייתא זה לדבר עם השם
מודי תורה, , בכוללים, בתלמלמדים את זה בישיבות

בבתי ספר לבנות, היו כל אחד מתרגל לדבר עם השם, 
להגיד תודה, לבקש, וכל יום היה מקיים עוד אלפי מצוות 

דרך, אדם נכנס למכונית, 'תודה הולך באדם  !ךעל הדר
ך, שמור ה על המכונית, תודה על הדלק, ישתבח שמ"הקב

מילה זה מצוות כל  !.', כל מילהי.."אותנו, שמור את עמ
'רבונו של  :הולך לכיוון הביתאדם  !ייתאעשה דאור

עולם, תזכה אותי לכבד את אשתי...', או אישה צריכה 
את בעלה, '...שאני יאהב אותה, שאני יגיד להתפלל לכבד 

ם, כל דבר, ור לי...', בדרך, כמה מילילה מילים יפות, תעז
'...רבונו של עולם תזכה אותי  :הולך עכשיו למכולת

לקנות מוצרים טובים...', הולך לירקות, כל דבר הוא 
יום מפסידים הולך מודה ומבקש, אלפי אלפי מצוות ב

לא מלמדים אותם  !ילים לדבר עם השםשלא רגבגלל 
 !מילה, תודה בקשה, כל מילהכל  !שזה דאורייתא

ים עם השם, ולא מקיימים מצוות רק שלא מדברולא 
עשה דאורייתא, עוד צוחקים ממי שמדבר עם השם... על 

 ?ב הם צוחקיםרבנו נחמן מברסלל ע ?י הם צוחקיםמ
ג "התריעל  !על החומשקים צוח !ם"על הרמבוחקים צ

 מיעל  !זה מצוות עשה דאורייתא כי !מצוות הם צוחקים
על  מביןאתה  ?צוחק על מי שמתבודדאתה  ?אתה צוחק

 ..?מי אתה צוחק
 

 
 
 

  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

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

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

 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה חזרהוכן לרפואה שלמה ו התחיש

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

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

 נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה 

 

ואחר מעריב הסבו כולם, והבעל הבית מבקש ממוהרנ"ת ז"ל שיטעמו ממה שהעמיד עוד מקודם על 
ז"ל, ואמר  השולחן מאכלים ומשקאות טובים כדרך העולם לכבד אורחים חשובים כאלו ובראשם למוהרנ"ת

לו מוהרנ"ת ז"ל: "לא אוכל עד אם דיברתי דברי". והרים את עצמו מכסאו שישב עליה, וענה בקול ואמר 
לבעל הבית הזה: "כפי שהיית על הראש השנה העבר בחיי רבנו ז"ל עם הקיבוץ הקדוש, ושמענו כמה 

ביו מאיזה מקום שדר מתלמידיו הקדושים מפי רבנו ז"ל בערב ראש השנה הזה, שרוצה שכל אחד ממקור
 שם בקביעות, יכריז:

יבוא על ראש  איש כשר באמתשכל מי שרוצה שיהיה 
 השנה אצלו לאומן"!

 )"טובות זכרונות" לרבי אברהם שטרנהרץ זצוק"ל(

========================================================== 

ור בגילגול הוא יבוא פעם אחת לציון של "ר' נתן מברסלב אמר שאם יבטיחו לו, בשמיים, שאם הוא יחז
 הוא מוכן לחזור בגילגול!רבנו, יגיד תיקון הכללי, יתן פרוטה לצדקה עבור רבנו, 

ואתם יודעים מה זה לחזור בגילגול?! זו סכנת נפשות! כי הוא לא יודע איפה יגלגלו אותו, אולי ישימו אותו 
 ונבלות?באיזה קיבוץ, שכל ימי חייו יהיה אוכל טרפות 

! רק שיבטיחו לו שכשיבוא באותו גילגול, יתנו לו לזכות להיות על הציון של רבנו, להגיד תיקון לא אכפת לו
 הכללי, לתת פרוטה לצדקה עבור רבנו, הוא מוכן לחזור בגילגול."

 )שיבדל לחיים טובים וארוכים מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א(


