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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(

 –האמונה השלמה יש בה כמה בחינות 
אין עוד  – א. האמונה בבורא עולם שאין עוד מלבדו

 – והאמונה בבורא עולם שהוא טוב ומטיבמלבדו! 
הכל תמיד הוא רק טוב ומטיב! כל מה שהוא עושה 

 לטובה!
ושה, שכל התורה הקד – ב. האמונה בתורה הקדושה

גם הספרים שנכתבים בדור שלנו, הכל קיבלנו ממשה 
רבנו, כל מה שנתחדשו ונכתבו ספרים, הכל קיבלנו 

 ממשה רבנו! הכל!
להאמין בצדיקים. הצדיקים  – ג. אמונת חכמים

שכבר נמצאים בעולם האמת זה לא חכמה להאמין 
בהם, אתה לא תמצא מישהו שחולק על צדיקים 

יקים. אבל צריכים שבעולם האמת, מאמינים בצד
להאמין גם בצדיקים שחיים, גם אם הוא לא מהליגה 

 ��שלך, גם אם הוא לא... מה אתה מכבי, הפועל? 

 ��אתה בית"ר אתה? 
הרי חז"ל לימדו אותנו, המשנה אומרת "עשה לך רב", 
אדם צריך שיהיה לו רב, רב אחד! המשנה מדייקת 

 ", רב אחד.רב"עשה לך 
, מלמד אותנו שאדם צריך רבנו הקדוש לימד אותנו

, אם יש לו שני רבנים הוא כבר רק רב אחדשיהיה לו 
לא יכול להיות לו אמונה בהשי"ת, אמונה בה' 
אמיתית לא יכולה להיות לו. יש לו שני רבנים, שניהם 
צדיקים, אבל לא תהיה לו אמונת הייחוד בשלמות, 
הוא לא יגיע לאמונה השלמה. צריך שיהיה לו רק רב 

 אחד!
סדר, אז יש לך רב אחד שממנו אתה מקבל דרך ב

בעבודת ה', מצוין! זה לא אומר שאתה צריך לפסול 
 את שאר הצדיקים שבדור...

כל הרבנים, הגדולים, הקדושים, שהתקבלו בעמ"י, 
שמנהיגים את עמ"י, אנחנו מאמינים בהם. מאמינים 
בהם, בודאי בספרים שהם כתבו אנחנו מאמינים 

צדיקים, ממש להאמין בכל באמונה שלמה, כל ה
 הצדיקים.

עוד הפעם, יש לך את הדרך שאתה הולך בה, אבל אל 
 תזלזל באף אחד. זו האמונה השלישית.

( ד.והאמונה העיקרית העיקרית שבה תלוי הכל, )
זה העיקר! אדם לא מאמין בעצמו  – האמונה בעצמו

 הוא לא מאמין בכלום!
ותו, א אוהבשהשם מה זה להאמין בעצמו? להאמין 

השם אוהב אותך! אוהב אותך! אותך! להאמין ש
איפה שאתה, בדיוק איפה שאתה, כמו שאתה, אוהב 

 אותך!

וגם הוא שמח בך! הוא נהנה, מתענג מכל מצווה 
 ומצווה שאתה עושה הוא מתענג!

אתה לא מאמין שלה' יש תענוג מהמצוות שלך? אתה 
 לא מאמין בה'!

במצווה,  אומר רבנו הקדוש בל"מ שהקב"ה משתעשע
אף שנעשית ע"י הקטן שבקטנים ובלי כוונה ושלמות 

 הראוי למצווה.
אפילו שהמצווה נעשתה ע"י הקטן שבקטנים, ולא רק 
שנעשתה ע"י הקטן שבקטנים אלא הוא עשה אותה, 
בקיצור, רחוק רחוק מכמו שצריך לעשות את המצווה. 
ומכל זה, יש לקב"ה תענוג גדול מהמצווה! רבנו כותב 

! לא רק תענוג, תענוג גדול מהמצווה! כותב דולתענוג ג
רבנו: כמו האב שיש לו תענוג גדול כשבנו מתחיל 

 להלך, אף שאינו הולך כראוי.
ילד מתחיל ללכת שני צעדים, ונופל, והאבא מתלהב: 
"ואי! ראית?! ראית?! הוא הלך שתי צעדים!", 

 מתפעלים! ואיזה תענוג!
 ד מישראלכל אחככה הקב"ה משתעשע מאוד מאוד מ

 כשעושה מצווה!
 אם היית מאמין ככה היית משתדל יותר!

כשאתה אומר את התפילה אם היית מאמין ש
 השי"ת שומע כל מילה, ויש לו תענוג גדול מכל מילה!

 היית מתאמץ יותר.
כל האמונה תלויה באמונה צריך לזכור את זה! 

 ! בעצמו
כשאתה מאמין בעצמך אז אתה מתחיל להאמין בה' 

לכל הטוב שיש ריך, ואז כמובן אתה מגיע כמו שצ
 בעולם הזה.

כל מה שאדם רחוק, כל מה שאדם סובל בעולם הזה, 
שהוא עצוב, יש לו פחדים, וחרדות, והרדיפה העצמית, 
וההאשמה העצמית, כל זה בא מזה שאדם לא מאמין 
בעצמו. כל הסבל שסובלים זה תוצאה של חוסר 

 אמונה בעצמו, כל הסבל.
ו מאמינים בעצמם, היו שמחים מכל אם אנשים הי

תענוג גדול יש לו מכל ה' מתענג מצווה שעושים, 
מצווה שאני עושה! תענוג גדול מכל מילה שאני אומר 
בתפילה! מכל מילה שאני אומר בתורה! תענוג גדול? 
תענוג גדול! השם אוהב אותי! השם שמח בי! השם 

 שומע כל מילה!
לא ע"י בכיינות! אין! אתה רוצה לעלות מעלה מעלה? 

לא ע"י "אה! אני לא שווה כלום!", זה לא הולך ככה, 
 לא תתקרב לה' בכלל! 

רק על ידי תודה! רק ע"י שמחה! רק ע"י שאתה תגיד 
 תודה לה'! "תודה ישתבח שמו! עשיתי מצווה!
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תודה! השם קירב אותי! תודה! השם נתן לי! ישתבח 
 שמו!"

לראות את  וזה בדיוק הפוך מהבכיינות, בדיוק! רק
 הטוב ולהודות לה'!

אדם צריך להעריך את העבודה שלו! ומעריך! 
 להעריך! כל מה שהוא זוכה! להעריך את זה!

וזה מה שרבנו לימד אותנו בתורה רפ"ב, שאדם יראה 
כל נקודה טובה, וישמח בה! אפילו שנעשתה בכלל, 
רבנו אומר אפילו שהיא מלאה פגמים, אפילו הוא עשה 

 ים שנה, ישמח בה! אותה לפני שבע
למה? כי בכל מצווה שעשית התחברת עם השם? 
נשארת מחובר איתו, ולא תתנתק לעולם! עשית 

החיבור הזה קיים לנצח מצווה? התחברת עם השם? 
מה  נצחים, אי אפשר לנתק אותך מהחיבור הזה!

שהתחברת התחברת! לשמוח בכל מצווה! כל מצווה! 
 לשמוח!

צריך להלחם על  אדם, אמרתי לכם, תזכרו טוב
האמונה שלו! כל רגע בחיים להלחם על האמונה שלו! 

 כל שניה בחיים להלחם על האמונה שלו!
 לא לתת לשום מחשבה של כפירה להכנס לך בלב!
מה נכנסה לך מחשבה שלא טוב לך? תדחה אותה ישר! 

פתאום?! טוב לי! טוב לי! טוב לי! מה פתאום?! זה 
 מצוין! תודה! מה פתאום?!

מה פתאום?! טוב לי! לא ה לך מחשבה שרע לך? נכנס
 רע לי טוב לי!

לא לתת לשום מחשבה של כפירה להכנס לתוך הלב 
  שלך! רק לשמוח ולהגיד תודה!

וכדאי לכם! למה כדאי לכם? כי בודאי מי שישמע לי, 
שנה הגוף שלו לא ירקב בקבר,  120אחרי אם יזכה, 

שלמה  ישאר גוף שלם, כדאי לכם, מי שיש לו אמונה
 .הגוף שלו לא ירקב בקבר

אדם ילחם על האמונה שלו כל החיים, ובעזרת השם, 
", הוא ישני עפרשנה, "ומקיים אמונתו ל 120אחרי 

 יקבל תעודה שהוא מאמין בה'.
אז איך? למה? למה לא ירקב הגוף שלו בקבר? כי יש 
פסוק שאומר: "רקב עצמות קנאה", למי יש לו ריקבון 

ש לו קנאה! כבר בעולם הזה בעצמות? רק למי שי
שנה נרקב כל  120מסכן העצמות שלו נרקבות, ואחרי 

 העצמות שלו.
אבל אם אין לו קנאה, בעולם הזה לא יהיה לו שום 

 120רקב בעצמות, שום מחלה לא תהיה לו. ואחרי 
 שנה יהיה לו גוף שלם! גוף שלם!

אז למה מי שיש לו אמונה לא ירקבו עצמותיו בקבר? 
 שיש לו אמונה אין לו קנאה!כי רק מי 

כל מי שלומד את הדרך שאנחנו מלמדים, להגיד תודה 
על הכל, הוא לא מקנא! אין לו זיווג? הוא לא מקנא 

בניגון עוד באף אחד, כי כל יום הוא אומר חצי שעה )
"תודה לך השם שאין לי זיווג! תודה לך אבינו חי(: 

וא אומר השם שאין לי זיווג!", כל יום חצי שעה ביום ה
 תודה, כל יום חצי שעה ביום הוא אומר תודה, כל יום!

הוא לא מקנא בחבר שלו, חבר שלו התחתן הוא שמח! 
"ב"ה שחבר שלי התחתן! ישתבח שמו תודה לה'!", 
והוא? "תודה לך השם שאין לי זיווג!", הוא לא מקנא 

 באף אחד יש לו אמונה!

אין לי אין לו ילדים? )בניגון הנ"ל(: "תודה לך ה' ש
ילדים!", והוא לא מקנא! שנולד ילד הוא אומר: 
"ישתבח שמו! תודה לך ה' שנולד לו ילד! איזה יופי!", 

 הוא שמח!
רק מי שיש לו אמונה הוא שמח בחלקו, פירושו בכל 
חלקו! כמו שכל פעם אני מסביר לכם שחלקו זה גם 
מה שחסר לו וגם מה שקשה לו, מה שלא הולך לו, הוא 

חם על האמונה! הוא לא נותן לשום שמח, הוא נל
מחשבה של כפירה שתכנס בלב שלו! שום מחשבה 

 שתגיד לו שרע לו!
"מה פתאום?! מצוין! זה השם עשה?!", צריך להגיד 

לפני שאתה נותן לי לבורא עולם: "אני מבקש ממך! 
 –", "לפני שאתה נותן לי ילדים תן לי אמונה! –זיווג 

תי! מה שמעניין אותי תן לי אמונה! זה לא מעניין או
שתהיה לי אמונה! ואח"כ מה שתרצה תעשה! כן תתן, 
לא מעניין אותי! זה מה שמעניין אותי! שתהיה לי 
אמונה! שאם לא נתת לי זה הכי טוב בשבילי! )הרב 

שאתה  שלא תהיה לי שום מחשבהשיחיה צעק(: 
שום מחשבה קטנה של כפירה לא תהיה עושה לי רע! 

 י משהו רע!לי בלב שאתה עושה ל
זה יותר חשוב לי, האמונה! האמונה  שתתן לי יותר 

להגיד לך תודה חשובה לי! קודם כל אני רוצה אמונה! 
, להאמין בך אמונה שלמה שמה שאתה מכל הלב

זה קודם כל! קודם כל  הטוב ביותר!עושה איתי זה 
 אני רוצה אמונה!"

כל דבר! אין לי פרנסה? מצוין! תודה שאין לי פרנסה! 
רוצה  –ודה! אני מודה לך! ואני לא רוצה פרנסה ת

אמונה! רוצה אמונה! רוצה להאמין שאתה עושה 
איתי הכי טוב! אמונה שלמה אני רוצה! להאמין 

להגיד לך תודה מכל הלב! שאתה עושה איתי הכי טוב! 
 לא בשביל לפעול ישועות!

אמנם, הנה, עכשיו יש לי פתקים שקיבלתי, היום 
ילת הייתי קיבלתי פתקים, של קיבלתי פתקים, בא

אנשים ש"אמרתי תודה ונושעתי". הנה, עכשיו מישהי 
נתנה לי פתק, עכשיו עכשיו שהייתי באלנבי, שהרבה 

 40שנים לא היה להם ילדים, הנה פתק, היא כותבת ש
 26יום היא קיבלה על עצמה להגיד תודה, ביום ה

נושעתי בבת מתוקה שנולדה לפני חצי שנה. ישתבח 
 באותו היום גם קנו דירה, בלי משכתנא. שמו!

עוד מישהי, חמש וחצי שנים לא היה להם ילדים, גם 
 נושעו.

השבוע הייתי בגבעת אולגה, ומישהי חיפשה אותי, 
!", להגיד לך תודה אמרה: "אני מחפשת אותך שנים

 .הביאה לי גם כן מכתב שהיא נושעה
מספרת שהיא הייתה בעולם העליון כבר, והיו שם היא 

הרבה צדיקים אבל אף אחד לא התייחס אליה, עד 
שבאתי אני ואמרתי להם שאני לוקח אותה ואני 
מחזיר אותה, היא תלמד את הספרים שלי ותחזור 
בתשובה. באמת היא ירדה לפה ולמדה, היא מספרת 
שהיא עושה כל יום שעתיים התבודדות, תודה רבה 

 '.לה
אמונה! "אמרתי תודה ונושעתי", הנה בבקשה! 
תקראו! תקחו, תקראו את הספרים, הנה מכתבים 
שקיבלתי מאנשים, יש לנו ב"ה את הספר "אמרתי 
תודה ונושעתי", יש כבר חלק שני שנכתב, צריך רק 

 לערוך אותו, יהיה לי זמן נעבור עליו ונוציא אותו.
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"אני אומר אבל לא, לא אומרים תודה בשביל להוושע, 
", זה חשוב לי יותר! כי אני רוצה להאמין בך!תודה 

שאני יאמין בך! שלא תהיה לי מחשבה שאתה לא טוב 
ח"ו! לא תהיה לי מחשבה שאתה עושה איתי משהו 
לא טוב! זה חשוב! האמונה חשובה לי! אני רוצה 
להגיד לך תודה מכל הלב! עד שאני לא אומר לך תודה 

ום! אני לא רוצה כלום! אני מכל הלב אני לא רוצה כל
לא רוצה לחיות בכפירה! לא רוצה כלום! לא רוצה 
לחיות בכפירה! רוצה לחיות באמונה! מה אני אחיה 
בהרגשה שאתה עושה איתי משהו לא טוב?! אני אחיה 

האבא הטוב במחשבה שבורא עולם עושה לא טוב?! ש
שלנו עושה לא טוב?! אני לא יכול לסבול את זה! 

עניין אותי בכלל שום דבר! כואב לי? לא בכלל לא מ
מעניין אותי שכואב לי! הדבר שבאמת כואב לי שאני 
לא אומר לך תודה מכל הלב! זה כואב לי! שאני לא 
מאמין בך אמונה שלמה זה כואב לי, זה מה שחסר 

 לי, חסר לי את האמונה השלמה!
רבנו הקדוש כותב בשיחות הר"ן, שיחה מ"ג, אומר 

שחורה ועצבות אינם יודעים משמו,  רבנו שע"י מרה
את שמו, ואמר ברך צחות, שהמת, ששואלים אותו 

מחמת שהמת בעצבות ומרה שחורה מאוד, על כן הוא 
 לא יודע את השם שלו.

מגלה לנו רבנו למה המת שכח את השם שלו, הוא שמע 
את השם שלו מאה אלף פעם, זה לא עכשיו איזה דבר, 

בות ומרה שחורה השם שלו! בגלל שהמת הוא בעצ
מאוד. שכולנו נאריך ימין ושנים, כולם וכולן, אבל כל 
פעם כשלוויתי מתים אז תמיד ציוותי עליהם: "תדע 
שאתה כבר מת! ותדע שהשם שלך זה פלוני אלמוני! 
תתן חיוך! אל תהיה עצוב! אל תהיה במרה שחורה!", 
צריך להגיד למת "תן חיוך! תשמח!", אבל זה רק אם 

 ו הוא נלחם על האמונה!כל ימי חיי
תקשיבו טוב! אם אדם כל ימי חייו נלחם על האמונה, 
כל ימי חייו! הוא לא נותן לשום מחשבה של עצבות, 
של דיכאון, שהוא לא מרוצה, להכנס ללב שלו, זה 

 כפירות הכל!
 למה?! אם השם עשה זה הכי טוב!

הוא לא נותן לשום מחשבה של כפירה להכנס ללב 
על האמונה! נלחם על האמונה! כל ימי שלו, הוא נלחם 

שנה, הוא גם  120חייו נלחם על האמונה! אז, אחרי 
יהיה בשמחה, כי הוא רגיל, כל ימי חייו הוא היה 
בשמחה, כל הזמן הוא בשמחה, כל הזמן הוא חי 

 באמונה, גם כשימות יהיה בשמחה! כי הוא רגיל!
אדם לא יכול פתאום בקבר לקבל אמונה! כי אם פה 

עורים שלי לא קיבלת אמונה בקבר תקבל בשי
  אמונה?!

אולי תקח איזה דיסקמן? אמפי שלוש? אולי כל אחד 

רעיון טוב , ��יבקש שיכניסו לו אמפי עם הדיסקים 
 אה?

 אדוני! אם לא קיבלת אמונה פה איך תקבל אמונה?
ועוד דבר, כמו שאמרתי לכם, שוב אני חוזר ואומר 

כל יום לעשות שעה  תתחילו להרגיל את עצמכם –לכם 
 התבודדות.

ותתחילו להרגיל את עצמכם, עכשיו התבודדת 
לדוגמא חצי שעה על שמירת עיניים: "תודה רבה 
הקב"ה שהתבודדתי עכשיו חצי שעה על שמירת 

 עיניים, הייתי רוצה לעשות על זה שש שעות...

תודה רבה שהתבודדתי על לימוד התורה, הייתי רוצה 
 תודה רבה" לעשות על זה שש שעות,

כל דבר שאתה מתבודד עליו דקה, חמש דקות, אח"כ 
תגיד שהיית רוצה לעשות שש שעות. למה? תכין, 

שנה, יהיה לך זמן לעשות כל יום ארבע  120שאחרי 
ששיות, אז תכסוף, אז ירשמו לך שאתה צריך ששיות, 

 שנה יתנו לך לעשות ששיות. 120בסדר, אחרי 
בואו תלחמו על אל תצחקו! בואו תחיו באמונה! 

האמונה! בואו תבינו, רקב עצמות קנאה, רקב עצמות 
קנאה! למה יש רקב? רק בגלל שיש קנאה! אדם שיש 
לו אמונה הוא לא מקנא באף אחד, איך למדנו בפרשת 
השבוע? משה רבנו אומר ליהושוע: אתה מקנא לי?! 

הוא לא יכול להגיד  אני רוצה שכולם יהיו כמוני!
למה? כי אי אפשר, הצדיק מגיע שיהיו יותר ממנו, 

לדרגה הכי גבוהה שילוד אישה יכול להגיע, כי אם היה 
אפשר להגיע לדרגה יותר גבוהה, הוא היה רוצה, אבל 
אין אפשרות! אם היה משהו יותר גבוהה הוא כבר 
היה מגיע! רבנו אמר שהוא הגיע לדרגה שילוד אישה 

פה, הוא לא יכול יותר לעלות, לכן הוא היה חייב לעזוב 
הגיע, השיא מה שבנאדם יכול להגיע בעולם הזה הגיע 
רבי נחמן מברסלב, לשיא! הוא אמר שהוא הגיע 
לדרגה הכי גבוהה שבנאדם יכול לעלות, אמר לקב"ה: 
"טוב, אני לא יכול לחיות בלי לעלות, בא נעבור דירה, 
נעבור למקום שעולים, אני לא יכול בלי לעלות", רבנו 

ע שאני הרגע הזה כמו הרגע הקודם אמר: "אם אני אד
אני לא רוצה את עצמי בעולם הזה, רבנו הלך מרגע 
לרגע עלה! לכן רבנו הגיע לשיא! לשיא! לכן הוא אמר: 
"אני יעשה אתכם כמוני ממש", כי אפשר יותר, אין 
אפשרות יותר! זה הצדיק הוא רוצה שכולם יהיו 

 כמוהו!
נה הוא הצדיק לא מקנא באף אחד! אדם שיש לו אמו

לא מקנא באף אחד! הוא חי באמונה! הוא שמח במה 
שיש לו, ומה שחסר לו הוא מאמין, מקבל את זה 

 באמונה!
לכן, כמו שהסברתי לכם, היום דיברתי עם יהודי על 
שלום בית, יהודי שיש לו בעיות של שלום בית, בא 
לקבל ממני הדרכה. מי שהיה שומע אותי מדבר איתו 

 איתי רק על אמונה! לא היה מבין, דיברתי
אמרתי לו: "חצי שעה ביום תתפלל על אמונה ויהיה 
לך שלום בית!", נתתי לו כמובן כיוון איך להתפלל על 
אמונה. תהיה לך אמונה יהיה לך שלום בית! תאמין 
שאשתך מדברת איתך זה השם מדבר איתך, אתה 
מתווכח עם השם? אם היית מאמין שהשם מדבר 

ו?! היית עונה לו?! היית רב איתך היית מתווכח אית
 איתו?! מה אתה מצדיק את עצמך בכלל?!

כל זה חוסר אמונה! שלום בית, הרס בית, הכל ביד 
 הלשון, והלשון זה תוצאה של אמונה או חוסר אמונה.

יש לו אמונה הוא מדבר רק דיבורים של אמונה, אין 
 לו אמונה הוא מדבר הפוך!

בשביל לזכות שלום בית, הכל, אדם בא לעולם הזה 
 לאמונה, להתפלל שהשם יתן לו אמונה!

 תלחמו על האמונה! תלחמו!
רבנו הקדוש אומר, ר' נתן מביא בליקוטי הלכות, 
הלכות יין נסך הלכה ג', סעיף ז, אומר ר' נתן שכל 
אריכת הגלות, בעוונות הרבים, נמשך ע"י גלות נפשות 
ישראל בתאוותיהם ומידותיהם הרעות, שעיקרן היא 

 ות ניאוף.תאו
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כל הצרות של הבנאדם, זה גם חוסר אמונה, אדם יש 
לו אמונה אין לו שום מידות רעות, אין לו מידות רעות 
אדם שיש לו אמונה, אין לו מידות רעות! שום מידה 
רעה אין לו אדם שיש לו אמונה, שום מידה רעה! איזה 
מידה? כעס הוא לא כועס, כי יש לו אמונה. גאווה, הוא 

ה, יש לו אמונה! עצבות, הוא תמיד בשמחה, לא מתגא
 יש לו אמונה! וכו'.

סבלנות יש לו, כי יש לו אמונה! אמונה יש לו! אדם יש 
 לו אמונה אין לו מידות רעות.

גם התאוות, אדם שיש לו אמונה לא חסר לו כלום! יש 
לו גן עדן בעולם הזה, גן עדן! לכן אדם צריך לעבוד כל 

ת הספרים! לשמוע את היום על אמונה! ללמוד א
הדיסקים, לקרוא את החוברות, להתבודד על אמונה! 

 לחיות את האמונה! לחיות את האמונה!
איזה אבא הביא לי את הבת שלו, שאני אדבר איתה, 
ילדה צעירה מאוד, שאני אדבר איתה, אקרב אותה, 
אבל אין עם מי לדבר יש לה אייפון, אין עם מי לדבר! 

 אין! אין עם מי לדבר!
ואני מנסה להסביר לה: תקשיבי טוב, אם טוב לך עם 
האייפון, בסדר, אני אסכים שיהיה לך אייפון, בסדר? 
אבל תגידי את האמת, יש לך פחדים? יש לה פחדים, 
יש לך חרדות? יש לה חרדות, יש לך עצבויות? יש לה 
 עצבויות. את יודעת מאיפה זה בא לך? הכל מהאייפון!

ודי, אמרתי לו: נכון עוד אין אתמול גם דיברתי עם יה
לך זיווג? אמר  לי נכון, נכון הפרנסה שלך לא הולכת? 
אמר לי נכון, הכל מהאייפון שלך! למה אתה הורס את 
החיים שלך? אתה סובל בעולם הזה! בשביל האייפון 
אתה מוכן לסבול בעולם הזה? בשביל האייפון? אתה 

ול מוכן לסבול עצבויות דיכאונות, אתה מוכן לסב
 בשביל האייפון?

לה שאם ידעו אמרתי ! אמרתי לאותה ילדה, ילדה
בבית ספר יסלקו אותה, אמרה לא מעניין אותה, אבא 

לא  !ו, היא רק האייפון"אבא שלה חשימות  !שלך
לה לא אמא שלה, כזו אבא שלא  !ין אותהמעני

 !התמכרות
 !טוב, לפחות אם טוב לך בעולם הזה אז טוב לךאבל 

 !זה נקרא התמכרותאבל כולך פחדים דיכאונות... 
וחיה גם יש לה תאווה, אבל אם היא יודעת שזה בהמה 

יזיק לה היא תתגבר על התאווה, ובנאדם שיש לו 
ו, תאווה, והוא יודע שזה יזיק לו, לא מעניין אות

 !עכשיו יש לו תאווה, יש לו את התאווה
 !שקר מוחלטזה  ?שחושב שאייפון כשר זה מותרומי 

 !כשר זה כמו שלי, שאין בו כלוםפלאפון  !מוחלטקר ש
 !פלאפון כשרה ז

 "!וייס", רק "וייס"יצא, החברות הוציאו ועכשיו 
אתה לא יכול להגיד עכשיו תירוצים, הנה יש לך 

, בכמה מאות שקלים "וייס", אתה נוסע, יש לך "וייס"
תה לא יכול לעשות א "!וייס"ק , ר"וייס"אתה קונה 

 "!וייס"בו כלום, רק 
ן בזה אי ?יודע מה אתה !ןק הזמר !הזמן שהולך לךרק 

 למודל ?!לך מה לעשות בזמן שלךן אי !שום עבירה
 איזה ספר, להגיד עוד ספר תהילים, לעשות עוד שעה

לך מה לעשות עם הזמן שלך דברים ן אי ?ותדהתבוד
 ?טובים ומתוקים

בישיבה שלנו, קוראים לה הרב לינדר, הנכד המשגיח 
ש, לפני כמה שנים כמובן, "התקשר אליו במוצ שלו

מי שיש לו אמר ש סבא, בשבת הרב ווזנר" :אמר לו
, ומה שפוסקים "!אייפון לא יהיה לו חלק לעולם הבא

כל מי אז הפוסקים למטה ככה פוסקים למעלה. 
שאר עם שרוצה שלא יהיה לו חלק לעולם הבא שי

 אייפון.
תכם, אבל כיוון שזו מלחמה, שפשוט ד אולא מפחיאני 

לא תהיה  !מי שיש לו אינטרנט לא תהיה לו אמונה
ירקב בעולם הזה ובעולם הבא ירקב, ויהיה  !אמונה

מה יותר  ?!זהלמה  ?!מלא חרדות מלא פחדים, למה
זה האייפון יותר חשוב מה  ?ם שכתבנוחשוב מהספרי

העיקר שיהיה לך ק ר ?!מאבא שלך מאמא שלך מהכל
ק ר ?חשוב לך מהרבי, מאומן, מהכליותר  ?!אייפון

 ?העיקר שיהיה לך אייפון
מוכן שאתה  !עבודה זרה ממששזה  ?שמהיוצא 

בשבילה להקריב את כל העולם הזה והעולם הבא, אז 
דור שום ב !ההתמכרות נוראה ז !זה עבודה זרה ממש

 !לא הייתה כזאת התמכרות
אסור לך : "אצלי יהודי, מאמריקה, אמרתי לוהיה 

לך להחזיק סור א ?להחזיק אייפון, אתה תלמיד שלי
שום " :אמרתי לו , אמר לי שזה לצורך עבודה,"אייפון

, הוא "ה ושום בטטות, אסור להחזיק אייפוןעבוד
וחצי, נכנס לבד  4מספר לי ששכן שלו, הבן שלו בן 

 !חנותחצי  הזמיןלחנות של משחקים באינטרנט ו
אחת שהייתה אי האינטרנט זו התאווה מספר תאוות 

רוצים אתם פעם בעולם, בשביל זה נמשך הגלות. 
 על האינטרנט.תוותרו  ?גאולה
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