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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(

פתחתי משרד רישוי חדש, כן, עכשיו יש משרד רישוי 
חדש, שמי שלא עובר מבחנים אצלי לא יכול לקבל 

 רשיון.
תהיו בעזרת השם מהראשונים אז עכשיו, אתם 

 שיקבלו רשיון לנהוג, על כל סוגי כלי הרכב, בעז"ה.

אלה מסעי בני 'רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן: "
. איתא במדרש שמסעי בני )במדבר ל"ג( 'ישראל

ישראל, דהינו הנסיעות שבני ישראל נוסעין 
ממקום למקום, הם מכפרין על אלה אלקיך 

רה. כי אפלו ישראל, הינו על פגם עבודה ז
כשאין עובדין עבודה זרה, יש פגם עבודה 
זרה, כי קלקול האמונה היא גם כן בחינת 

קלקול האמונה זה גם נקרא פגם  – "עבודה זרה
 עבודה זרה.

)דברים על פסוק  )בשם הבעל שם טוב(וכמו שמובא "

, שתכף 'ים אחריםהוסרתם ועבדתם אל': י"א(
כשסרים מהשם יתברך הוא בחינת עבודה 

הבעש"ט אומר על הפסוק שאנחנו אומרים  –" ...זרה
שהלב שלכם  –בכל יום 'השמרו לכם פן יפתה לבבכם' 

לא לחשוב על ה', זה כבר נקרא 'ועבדתם  יפתה רק

 . אלוהים אחרים'

 "ועל ידי הנסיעות של ישראל נתכפר...."
כשלמדתי את התורה הזאתי, ישר עמדתי להתפלל, 
אמרתי לה': אני לא מבין, לא מבין מה קרה פה? 
אדרבא אנחנו שמחים שיתכפרו לנו העוונות! מה, על 
ידי הנסיעות? אז אדרבא, נקח צידנית, ונסע ונטייל 

קלקול  –ונהנה ויתכפרו לנו העוונות! ולא סתם עוונות 
 האמונה!

בקשה! האר עיני בתורתך, ביקשתי מבורא עולם: ב
 תרחם עליי שאני אבין את התורה הזאתי!

ביקשתי, והחונן לאדם דעת חנן אותי והוריד אור גדול 
לעולם. ודאי שזה בזכות העולם, בודאי, זה לא 

 בזכותי, בזכות העולם, עמ"י.
חשבתי, אדם יושב לו בבית, או בעבודה, כל סוג של 

יבה, בכולל, עבודה, משרד או עבודה אחרת, או ביש
שמונה, עשר שעות, יושב. אין לו שום נסיונות של 
אמונה כמעט! יש לו כמו מין תוכנית חיים, הוא מגיע 
לפה, הוא עושה ככה, בדרך כלל רוב האנשים החיים 

 שלהם מונוטנים.

, כבר אתה רואה יורד לכבישאבל אתה רואה אותו 
אותו הוא נהיה משוגע! "הי! מי נתן לך רשיון?!", 
צעקות! קללות! עצבים! מה קרה?! כל היום ישבת 

 רגוע, בעבודה, בכולל, מה, מה קרה?! מה קרה?!
לחיות בנסיעות צריכים  –אז השם חנן אותי להבין 

! אתה לא סתם מתקן את קלקול האמונה, באמונה
לחיות באמונה, לראות את הכל  חייבבנסיעות אתה 
 כל באמונה.ה באמונה, הכל

ג, ולא משנה באיזה כלי רכב, גם הנוסע וגם הנה
מכונית או אוטובוס או רכבת או מטוס, לא משנה, 

 הנסיונות אותם נסיונות.
 !ואתה צריך להסתכל על הכל באמונה

אם יש  ככה השם רוצה שיהיה עיכוב.אם יש עיכוב? 
זה מה  ככה השם רוצה שתהיה תקלה.תקלה? 

שרבנו אומר שאם אתה תחיה באמונה בנסיעות אז 
 תתקן את קלקול האמונה, אתה חי באמונה!

, כשהוא נוסע צריך להגיד לבורא עולםלכן כל אחד, 
קודם קודם כל כשעולים לכלי רכב לא משנה איזה, 

"תודה על הכלי רכב, תודה על  כל אומרים תודה:
 ודה., תגיד ת...", תודה על הרשיוןהמזגן שיש

אני נוהג כמו שאמר רבי יהודה זאב ליבוביץ', ע"ה, 
ישר  –"כשאתה אומר תודה רבי ומורי, הוא אמר: 

תבקש! תתרגל! אתה אומר תודה על משהו? ישר 
 תבקש!"

, "תשמור לי את הכלי רכב הזה"תודה על הכלי רכב? 
"תשמור לי את הרשיון הזה עד גיל תודה על הרשיון? 

דבר אתה אומר תודה , כל שנה בבריאות" 120
 ומתפלל.

אח"כ לעשות תפילה, כל מי שנוסע, למה? כי תמיד 
תמיד לאורך כל ההסטוריה של העולם היו סכנות 

בדרכים, בפרט מחוץ לעיר, היו שודדים, כל מיני סוגי 
סכנות, אבל בזמנים הקודמים הסכנות היו מחוץ 

לעיר, שאז אדם הוא נמצא לבד בדרכים, בפרט פעם 
א היו דרכים, אז היו סכנות, סכנות! היו שהדרכים ל

 חיות טורפות, כל מיני סכנות בדרכים.
אבל היום, בדור שלנו, כל מי שיוצא מהבית כבר הוא 

נמצא בסכנה, הן הנוסע והן ההולך ברגל, אפילו 
 בתוך העיר!

חז"ל אמרו, למדו אותנו, שהספנים היו חסידים, 
, מי יודע בזמנם כשהיו עולים על האוניה, יורדים לים

אם יחזרו ליבשה... לא היו פעם אוניות כמו שיש 
 היום, ובאמת הייתה סכנה עצומה.

ומה היו עושים? עושים תשובה! לפני שהיו עולים 
לאוניה, שלא יתפסו בעוונות, וגם כל הדרך היו 

 עושים תשובה, וחז"ל אמרו שהספנים היו חסידים.
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ם והיום כל אחד שנוסע, הן הנוסע הן הנהג, כול
 צריכים להיות חסידים, ולעשות תשובה, להתפלל!

כשנוסעים מחוץ לעיר אז אומרים תפילת הדרך, אבל 
באמת גם, בכל נסיעה הכי קצרה אני עושה תפילה, 

"רבונו כל נסיעה הכי קצרה, כל הזמן אני בתפילות: 
של עולם תשמור את כל עמ"י, תשמור אותנו, שכל 

מימות עמ"י שטסים באוויר העולם, השטים ב
העולים, הולכים ונוסעים ביבשות העולם, תשמור 

את כולם, שכולם יגיעו למחוז חפצם בריאים 
 ..."ושלמים, בגוף, בנפש, בממון

אז הנוסע צריך להגיד: "רבונו של עולם, אני לא 
בידיים של הנהג, אני בידיים שלך, אתה הנהג שלנו, 
ובך אני בוטח, שתשמור אותנו, תנהג לנו את הרכב, 

הוא  –נגיע למחוז חפצנו", גם הנוסע צריך לדעת ש
על כלל  –בידיים של בורא עולם! והוא יבקש מה' 

 ישראל, ועל הרכב שלהם, שיגיעו.
וגם הנהג, יש תפילה מיוחדת לנהג, כל רבנו כותב פה 

עכשיו, רבנו כותב ככה, למדנו שמה? שהנסיעות 
מכפרים על קלקול האמונה, כי בנסיעות אמרנו 

לנסוע באמונה, וכשאתה נוסע באמונה  שצריכים
 אתה מתקן את קלקול האמונה.

'וכל עכשיו רבנו מביא פה חז"ל, חז"ל אמרו: "...
זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף 

ז"א, רבנו אומר שאם יש קלקול  –" ...בעולם'
האמונה זה ממשיך חרון אף לעולם. במה זה 

מתבטא, אם אדם נמצא בחרון אף איך זה מתבטא? 
בזה שיש עליו חרון אף הוא כעסן, הוא כועס, הוא 

עצבני, אין לו סבלנות, יש עליו חרון אף, אתה רואה 
אותו ממש לא שקט, עצוב, זה סימן שיש עליו חרון 

 אף.
ש עליו חרון אף? כי יש לו קלקול האמונה, הוא למה י

 יתקן את האמונה הוא יצא מהחרון אף.

נמצא : "...כשנוסעים באמונהואומר רבנו, 
כשנתכפר פגם עבודה זרה כנ"ל, נמתק 

נמתק חרון אף  –" החרון אף, ונמשך רחמנות.
 ונמשך רחמנות!

ז"א שאדם נוסע באמונה, גם הנוסע! יש פקק? הוא 
 ככה השם רוצה שנמתין פה! לא מתעצבן,

ברגע שהוא מגיב באמונה הוא ממשיך על עצמו 
רחמנות! ואם הוא מגיב בחוסר אמונה? נמשך עליו 

 חרון אף.
עכשיו מובן העניין של התאונות דרכים! נוסעים בלי 

 אמונה, ויש חרון אף, אז יש תאונת דרכים )ר"ל(.
אבל כשנוסעים באמונה נמתק החרון אף ונמשך 

 רחמנות, ואז יש שמירה כי נמשך עליו רחמנות.
כל אחד צריך לכן אדם יוצא שמה, שהוא צריך, 

לראות את הכל באמונה! וכשרואים  – שהוא נוסע
את הכל באמונה, מתקנים את פגם האמונה, כי 
הנסיונות של האמונה כמו שהסברתי לכם, רק 

בנסיעות יש נסיונות של אמונה בכל רגע ורגע. לא 
? אדם יכול לשבת כל היום באיזה מקום, בנסיעות

יושב, למה לא? אבל כשהוא מתחיל לנסוע? נסיונות 
באמונה, פה יש פקק, פה יש תקלה, פה מישהו עוקף 

 אותך, פה מישהו חותך אותך...

אז אם גם הנוסע, גם הנהג, מסתכלים על זה 
ככה השם רוצה, ככה השם רוצה! והכל באמונה: 

שההוא חתך אותנו ושמרת לטובה, תודה לה', תודה 
אותנו, תודה השי"ת. צריכים פה להתעכב? תודה! 

 מה שאתה רוצה השי"ת.
וברגע שאדם מסתכל באמונה הוא מתקן את קלקול 

 האמונה שלו, ונמתק החרון אף ונמשך רחמנות!
רבונו של עולם, אתה כשאני נוהג, אז אני אומר: "

הנהג היחידי שיש בעולם הזה, הנהג היחידי", 
 הנהג הטוב היחידי שיש בעולם זה רק בורא עולם.

מה פתאום?! הנה, הנהג הזה  כל אחד יגיד:לכאורה 
הוא בריא בגופו, יש לו עיניים טובות הוא רואה 

מצוין, גם הוא יודע את מלאכת הנהיגה מצוין, הוא 
יודע את המלאכה של הנהיגה ממש מקצועי, משהו, 

 נהג מרוצים! למה? 
ם שבורא עולם הוא הנהג היחידי טוב, בא נוכיח לכ

שיש בעולם. למה? כי אותו נהג בשר ודם הוא רק 
רואה מה שהוא יכול לראות בעיניים שלו! אבל אם 
היה רואה מה שבורא עולם רואה, שתכף עוד כמה 
שניות מגיע אופנוע במהירות עצומה וחותך אותו, 
אם היה רואה את זה מראש מה היה עושה? היה 

 מיני ומחכה, שיעבור הטייס הזה.תופס את הצד הי
אבל בגלל שהוא לא רואה, הוא רק רואה מה שהוא 

רואה, ואז, פתאום עומד בנסיון קשה, שלא פעם 
נגמר איפה שנגמר, כי הוא לא יכול לראות, אין לו 

ראיה, הוא רק יכול לראות מה שהוא רואה! הוא לא 
רואה את כל הדברים, שמישהו מגיע עכשיו מצד 

מישהו, הוא לא רואה! הוא לא רואה! זה ימין, או 
 סיבה ראשונה.

סיבה שניה, למה הוא לא יכול להיות נהג טוב? כי 
נניח טוב, החלטנו שהוא כן נהג טוב, טוב? החלטנו, 

יאללה, עכשיו הוא 'נהג טוב'. אבל הוא רק יכול 
לנהוג את הרכב שלו לבד, הוא לא יכול לנהוג את 

 שאר הרכבים!
י בתחילת התשובה שלי, נסעתי אני זוכר את עצמ

ברחובות, וברחובות יש את הכביש הראשי, וזה בתוך 
העיר, אי אפשר לנסוע מהר בתוך העיר, וראיתי 

שעומדת משאית, עומדת בעצור, אני ראיתי את זה, 
ככה נסעתי וראיתי את זה. פתאום המשאית נוסעת 
 נכנסת בחלק האחורי של הרכב שלי, פירקה אותו...

לא קרה לי כלום, הפח נשבר ואנחנו  בחסדי השם
 נמלטנו ישתבח שמו.

ונהג אמר לי: "את כל האמת, אני לא יודע מה 
 להגיד! אני שנים נהג משאית לא ראיתי אותך נוסע!"
אמרתי: "תשמע, אתה לא ראית אותי, אבל השי"ת 
ראה אותי, וב"ה שמר עליי, אבל השי"ת רצה ללמד 

", הוא לא הבין אותי פה שיעור באמונה, אתה מבין?
 מה אני מדבר איתו.

אתה לא יכול לנהוג את כל שהשם רצה להראות לי ש
 !הרכבים

נניח שאתה נוהג את הרכב שלך הכי טוב, אבל אתה 
 לא יכול לנהוג את כל הרכבים.

עוד דבר שקרה לי שהייתי עוד ממש עולה חדש, 
בשכונה שלנו, הייתי צעיר מאוד, נסעתי באופניים, 

נסעתי באופניים, ולא נסעתי מהר,  בשכונה שלנו,
פתאום ילד, עובר מצד לצד! בריצה! רץ! השם ריחם 
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עליי ולא פגעתי בו, ממש ראיתי נס גלוי, הוא רץ 
 פתאום, ממש השגחה עצומה!

ואז התחלתי להבין, מכל הדברים שעברו עליי בחיים 
התחלתי להבין: "אה, אתה נהג טוב? לא, יש רק נהג 

 ו בורא עולם".קוראים ל –אחד טוב 
כי בורא עולם נוהג את כל הרכבים, וגם הוא נוהג את 

 כל האנשים.
בורא עולם, אתה, אני רק פה ואז אתה אומר לו: "

בובה, ואני בוטח בך בורא עולם, שתנהג לי את הרכב 
הזה באופן שיתאים לכל הרכבים, שאתה נוהג את 
, כולם, וגם לכל בני האדם, שאתה נוהג את כולם..."

"...שאני לא אפגע בשום אני ככה מתפלל כל פעם: 
אדם, כשאני נוהג, ואני לא אפגע בשום בהמה או חיה 

,  למה אני מפרט? כי יש הרבה, אני ..."בדמות אדם
אומר 'שאני לא אפגע בשום אדם' והוא בכלל לא 

בנאדם, רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שיש הרבה חיות 
"...שאני לא מפרט: ובהמות על שתי רגליים, אז אני 

אפגע בשום ילד, ולא אפגע בשום בהמה וחיה 
כפשוטו, לא אפגע בשום כלי רכב, ששום כלי רכב לא 

  , אני מפרט.יפגע לא בנו ולא ברכב שלנו..."
"...תנהג לנו את הרכב! אתה הנהג! אתה הנהג בורא 

עולם! אתה יודע איך לנהוג את הרכב הזה באופן 
שהולך בעולם עד שנגיע שיהיה מתאים לכל מה 

למחוז חפצנו. אתה רואה את הכל, ואתה נוהג את 
הכל, תנהג לנו את הכל". וכמובן להתפלל על כלל 

 ישראל.
והדבר העיקרי שהולך לפי התורה הזאתי, אני נוהג 

באמונה, ורבנו כותב שאמונה זה ארך אפיים, אני 
 נוהג באמונה וארך אפיים וסבלנות!

ג באמונה, אני רוצה לראות כל פירושו אני עכשיו נוה
יש עיכוב? הם רוצה שיהיה לי עיכוב.  –דבר באמונה 

יש תקלה? השם רוצה שתהיה תקלה. צריכים 
 להתעכב פה? השם רוצה שנתעכב פה.

למה? רבנו אומר שמביאים את האדם למקומות 
שהוא קלקול בגלגול הקודם במקומות האלה, והוא 

ולתקן, אז השם צריך עכשיו לעשות שם איזה מצווה 
 מגלגל!

אתה עכשיו מגיע למקום הזה? אז אם אתה חי 
באמונה, תגיד קודם כל 'מזמור לתודה', ואתה מדבר 

עם השם, עכשיו השם רוצה שפה אני יעבוד אותו! 
פה! למה? ככה השם החליט! הרי בורא עולם יש לו 
תוכנית לחיים שלי, ובתוכנית לחיים שלי אני צריך 

היה לי כזה נסיון, ופה יהיה כזה, פה להתעכב, ופה שי
 יש תוכנית לחיים שלי! 

בכל הנסיעות יש עבודת השם, ומה, הוא גם עושה 
תעצור! תתן לו לעבור! הוא עומד  –חסד בדרכים 

דקות, תעצור!  10שמה הוא יכול לעמוד עכשיו עוד 
תתן לו לעבור! תחשוב: "ואהבת לרעך כמוך", ומה 
אם אתה היית עומד שמה, לא היית רוצה שמישהו 

 יעצור ויתן לך לעבור? תעצור!
פה תעצור, פה גם תעצור תקח מישהו טרמפ, לפי 

ה פתאום מגיע, והבנאדם העניין, פה תמתין, פה, את
חנה באמצע הכביש, ואתה לא יודע איפה הוא נמצא. 
מי שאין לו אמונה כולו עצבים: "מה?! מה זה?!", מי 

שיש לו אמונה מה הוא אומר? השם רוצה שאני יחכה 
פה, וזהו, פה אני יעבוד אותו, אז אני יעבוד אותו פה, 

 .ככה השם רוצה

שמע, אני חצי אחד, עצר אותו שוטר, אומר לו: "ת
שעה נוסע אחריך, אתה נוהג לפי כל החוקים 

והכללים! מגיע לך אות הצטיינות, ותבקש משהו! מה 
אתה מבקש?", ענה לו אותו אחד: "אני מבקש יתנו 

 ��לי רשיון". 
לפעמים מישהו צועק לך: "מי נתן לך רשיון?!", תגיד 

 ��לו: "אני נוסע בלי רשיון" 
לדעת, דבר ראשון לדעת עכשיו, צריכים כמה דברים 

בחיים הוא לא מאחר! אף פעם אף פעם שהמאמין  –
 בחיים הוא לא מאחר!

מה ז"א אף פעם לא מאחר? מה הוא אלוקים, מה 
הוא מלאך? הוא בנאדם! הוא תכנן להגיע בשעה 

, איחר, מה ז"א אף פעם לא 13:30והוא הגיע ב 13:00
 מאחר?

מאמין המאמין הוא לא איחר. כי מה המאמין? הוא 
ותכננתי שאני אגיע  13:00שאמנם אני רציתי להגיע ב

אבל בורא עולם הוא מבין קצת יותר טוב  13:00ב
, הוא 13:30ממני בזמנים, והוא רצה שאני אגיע ב

בחר לי את הזמן הזה, אז איחרתי? זה הזמן הכי טוב 
בשבילי, זה הזמן שבורא עולם בחר אותו! אני 

אבל בורא  13:00 חשבתי שהזמן להגיע הכי טוב זה
עולם בחר לי זמן אחר, וכל מה שבורא עולם בוחר זה 
הכי טוב! והגעתי בזמן שבורא עולם רצה שאני אגיע, 

לא איחרתי, אדרבא הגעתי בזמן הכי טוב! בזמן 
 שבורא עולם בחר אותו.

אבא שלי ע"ה היה עושה ככה: תמיד היה יוצא יותר 
מר: מוקדם, אומרים לו בשביל מה?! הוא היה או

"קבענו, ואני לא אתן לאף אחד להצטער בשבילי, 
ואף אחד לא יחכה לי, אני יוצא מוקדם ואני יגיע 

 יותר מוקדם אז מה יש?", וככה היה.
טוב, אדם רוצה לצאת מוקדם, באמת תשתדל לצאת 
מוקדם יותר, אבל אחרי הכל לא הסתדר לצאת יותר 

מוקדם, לא משנה מה מי מו מה, לא הסתדר! אז 
ן בה'! שבורא עולם רוצה שתגיע בזמן אחר! תאמי

 תאמין שהזמן שבורא עולם בחר זה הזמן הכי טוב.
וגם אם יצאת מוקדם, אחרי הכל בורא עולם גם יכול 
לעשות לך איזה שהוא עיכוב ולמרות שיצאת מוקדם 

! המאמין אף פעם לא האמונהלכן תגיע מאוחר, 
 מאחר! אם זה הזמן שבורא עולם בחר לי זה הזמן

הכי טוב בשבילי, בורא עולם יודע יותר טוב ממני מה 
 הזמן הכי טוב שאני צריך להגיע.

 המאמין הוא מסתכל על הכל באמונה.
פעם נסעתי עם איזה יהודי, והיה פקק, איזה פקק... 

קודם כל תדעו לכם, יש סגולה בדוקה ומנוסה 
לפתיחת פקקים, כמה פעמים, לא יודע מה קורה, 

מזמור לתודה על זה שלא נפתח  –קוראים לסגולה 
הפקק! למה יש פקק? כי בורא עולם רוצה שיהיה 

פקק! הוא רוצה! הוא רוצה שנעבוד אותו פה, ככה 
 הוא רוצה.

כי ההוא וכשיורד גשם, תסע קלומטר לשעה, למה? 
שהולך עכשיו בחוץ, ההולך רגל, כולו מתרטב, מה 
אתה רוצה לעשות לו גם מקווה? ממי גשמים? רק 

סע קלימוטר , ��ע לו שיעשה ברכה לפחות תודי
לשעה! שלא יתיז על מישהו, שלא יתיז! אה, 
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מצפצפים לך שאתה נוסע לאט? תצפצף גם אתה ויהיה 

 סבלנות!, ��ציפצוף אחד גדול 
איזה ישראלי נסע לאנגליה, הישראלים הם חמי מזג, 

, מזה 500האנגלים לא קרים, לא קפואים, מינוס 
קפואים. הישראלי נכנס לאיזה כביש צר, שאי אפשר 

ששני מכוניות יעברו ביחד, והאנגלי בא ממולו עם הרכב 
שלו, ואחד צריך לקחת רברס. מה עשה הישראלי? כיבה 

ב לקרוא, שהאנגלי יחליט את המנוע, מוציא עיתון יוש
לקחת רברס נמשיך לנסוע. פתאום הוא רואה את האנגלי 

יורד מהמכונית, אמר: "בטח הוא בא לתת לי מכות", 
דופק לו על החלון, הישראלי הכין את עצמו לריב איתו, 

פתח את החלון, אמר לו האנגלי: "כשאתה מסיים עם 

 .��העיתון תעביר לי אותו" 
להמשיך רחמנות בעמ"י, בכל העולם, כל הנסיעות זה זמן 
 רק לחיות באמונה!

ורבנו בתורה הזאתי חידש משהו עצום ביותר, אומר רבנו 

: )בראשית מ"ג(ועקר רחמנות הוא בבחינת הקדוש: "
'לכם' דיקא. הינו  -"ואל שדי יתן לכם רחמים" 

שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות, שימסר את 
ול להיות, הרחמנות בידינו. כי אצלו יתברך יכ

שגם החולאת הקשה וכל היסורין הם 
הרחמנות שלו, כי בודאי כל מה שהשם יתברך 
עושה להאדם, אפלו יסורין קשים, הכל הוא רק 
רחמנות. אבל אנו מבקשים, שיתן וימסר בידינו 

את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות 
שלו וגם אין אנו יכולין לקבל אותו הרחמנות 

השם יתברך יתן בידינו את שלו הנ"ל, רק ש
הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, ואצלנו 

טות, להתרפא מן החלי וכיוצא הרחמנות בפשי
 "בזה.

ואיך כל הרחמנות הזו נמשכת? בנסיעות! יוצא שאדם 
בנסיעות יכול או להמשיך על עצמו חרון אף ח"ו או 

ככה השם רוצה וזה  –רחמנות! איך? כל רגע בנסיעה 
כל דבר מה שפעם הוא היה מתעצבן, ומקלל, לטובה, 

"אני מאחר"? אין מאחרים אף פעם! "אני מפסיד"? אין 
מפסידים אף פעם, מה שהשם עושה זה הכי טוב! השם 

בחר לך את הזמן הזה זה הזמן הכי טוב! השם בחר 
 שתפסיד ולא תגיע, זה הכי טוב!

רבנו מגלה לנו שמי שיש לו קלקול האמונה נמשך עליו 
אף, מה זה חרון אף? זה גהינום! ומי שיש לו אמונה  חרון

נמתק החרון אף ונמשך עליו רחמים, מה זה רחמים? זה 
גן עדן! והנה מצאתי אסמכתא לשיר שלי : "או אמונה או 
גהינום", או אמונה ונמשך עליו רחמנות, או חוסר אמונה 
ונמשך עליו חרון אף. יש לי אסמכתא לשיר, ישתבח שמו 

 לעד.
כשיו אנחנו מגישים את זה לכנסת שכל אחד לפני לכן ע

שהוא מקבל רשיון צריך ללמוד 'גן האמונה' ולעשות 
מבחנים, איך הוא יעלה לכביש אם אין לו סבלנות, אין לו 

אמונה? כולו עצבים, הוא ממשיך חרון אף לכל הכביש 
הוא ממשיך. לכן עכשיו מחוקקים, תהיה ההצבעה 

 ��ק הזה. השלישית היום, לחוקק את החו
גם לעשות תפילות כל הזמן,  –לכן כל אחד צריך לדעת 

ולהגיד תודות, כשאתה עולה לנהוג, תגיד: "אני נוהג 
שאני רוצה כל רגע לראות  באמונה, באמונה וארך אפיים,

 את ה', בכל תנועה".

אני נתתי לכם רק דוגמאות, אבל בנהיגה כל רגע יכול 
זה באמונה "ככה להיות משהו, ואתה צריך להסתכל על 

השם רוצה וזה לטובה", אין שלושה אפשרויות, רק שתי 
 ה או גהינום, אין שלושה אפשרויות.אפשרויות, או אמונ

כשאדם יוצא מפתח הבית שלו, זה דברים שכתוב שצריך 
לעשות אותם, מי שנשוי ואשתו מלווה אותו, השכינה 

 תלווה אותו כל הזמן לא תעזוב אותו עד שיחזור הבייתה,
לכן אם אדם אין לו שלום בית אסור לו לצאת מהבית, 

כפשוטו, השכינה לא תלווה אותו והוא בסכנה, לא יוצא 
מהבית, יושב עושה תפילות עד שהוא מפייס את אשתו, 

אסור, אדם יכול ללכת ברחוב בלי שהשכינה תלווה אותו? 
 השם ישמור.

ואם הוא יוצא, אשתו ישנה, אשתו לא יכולה ללוות אותו, 
בסדר, ישים את היד שלו על המזוזה, ינשק אותה, 

השם שומרי, השם צילי על יד ימיני, השם ישמור יתפלל: 
צאתי ובואי מעתה ועד עולם", תמיד טוב להגיד את 

הפסוק "כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך 
כי תלך במו אש לא תכווה ולהבה לא תבער בך", הפסוק 

מירה, וכל אחד יכול לכתוב הזה הוא סגולה מאוד לש
אותו, לשים אותו על פתח הבית, ישים את זה, ויבקש 

 רחמים.
עוד דבר מאוד חשוב מאוד מאוד חשוב, בנות ישראל 

היקרות תראו ללכת בצניעות, אני פונה אליכם, תחשבו, 
בחורה או אישה  –הן הרווקות וכל שכן הנשואות 

ורגע,  שהולכת בצניעות היא מקדשת שם שמיים כל רגע
היא מחטיאה את  –ואם חלילה היא הולכת לא בצניעות 

 הרבים! וגם, היא גורמת סכנות בדרכים.
שהיה צדיק גדול,  אחד פשוט, קיבל מהסבא שלויהודי 

הזהיר אותו שלפחות כמה קיבל ממנו תפילין מהודרות, ו
קיבל על עצמו ממש וההוא דקות ביום יניח תפילין. 

יום אחד הוא היה צריך לטוס, והגיע לשמור על זה. 
ר וכב !של התפילין שליהתיק  –המטוס, פתאום הוא נזכר 
בבקשה " :מהצוותביקש  !המטוס היה צריך להמריא

 ,"!של התפילין שלייק הת את הולך להביארק אני  !מכם
הם לא הסכימו, הוא  בקיצור וויכוחים, הסביר להם,

הטיסה, והוא לא מוותר על החליט שהוא מפסיד את 
, לקח את הלך ירד,התיק של התפילין של סבא שלו. 

ככה, שאז המטוסים שהיו צריכים היה  ?היהמה התיק. 
להכנס בתאומים, תוכנן שיכנסו שניהם ביחד בבניינים, 

ובגלל שהיה עיכוב  ל."והאסון היה פי כמה יותר קשה ר
דקות בגלל התפילין, הספיקו לברוח אלפי אנשים  18של 

ממגדלי התאומים, הספיקו לברוח, והוא כמובן הוא ניצל 
ן, כמובן, וניצלו אלפים של אנשים בזכות בזכות התפילי

   התפילין, בזכות העיכוב.
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