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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(
בתורה כתוב הכל, כן, מה שאתה רוצה אתה מוצא בתורה.  

אתם יודעים, יוסף הצדיק, שלח את אחיו בהתחלה עם שקיות, 
אח"כ שלח אותם עם עגלות, אתם יודעים למה? כי התחילו 

 אגורות על כל שקית.  10לקחת 

ל קוסקוס. אמר לטבח: איזה ראש ישיבה קיבל משאית ש
"תשמע, ב"ה, עכשיו כמה חודשים המטבח עולה לנו בחינם. 
קיבלנו משאית של קוסקוס בחינם, תבשל להם קוסקוס!". טוב, 
התחילו לאכול בבוקר קוסקוס, בצהריים קוסקוס, בערב 
קוסקוס, יום, יומיים, שבוע. אחרי חודש, מגיע אחד לטבח, 

ם על קוסקוס?", התפלא: שואל אותו: "תגיד לי, איך מברכי
"מה?! חודש שלם אתה אוכל קוסקוס ואתה לא יודע מה 

 –מברכים?!", אמר לו: "לא! אני אסביר לך מה השאלה שלי 
היוצא מן העץ, מה מברכים עליו? בורא פרי העץ. היוצא מן 
האדמה, מה מברכים עליו? בורא פרי האדמה. היוצא מן האף, 

 מה מברכים עליו?..". 
יברתי איתכם שבוע שעבר על הערבות, שכל אבא ואמא בע"ה, ד

חתומים ערבות, אנחנו חתומים ערבות על הילדים שלנו, שנביא 
אותם לאבא שבשמיים, נביא אותם צדיקים וחסידים, אנחנו 

 חתומים ערבות.
אז באמת, כמה דברים שהתחדשו לי, כי כל העניין הזה של 

 זה.הערבות על הילדים, התחדשו לי עוד דברים ב

אז קודם כל צריכים לדעת שכל אבא ואמא צריכים להיות 
דוגמא אישית לילדים, זה דבר ראשון. אתה רוצה להביא את 
הילדים לתכלית, קודם כל שאתה תשיג את התכלית. אם אתה 
רחוק מהתכלית אתה יכול להביא את הילדים לתכלית? צריך 

מך מי שיביא אותך לתכלית, קודם כל אתה צריך להתקרב בעצ
לתכלית. לכן אדם צריך להיות דוגמא אישית. ועיקר הדוגמא 
אישית שיכולה לעורר את הילדים לרצות להתקרב לה' זה 

 השמחה!
אין! רק מי שישמח, הילדים שלו יאהבו את התורה, ויאהבו את 
השם, ויאהבו את המצוות, שמח! העיקר זה השמחה! זו 

 הדוגמא האישית, שאתה שמח בכל מצווה.
כם, ואני שוב חוזר ואומר לכם, שהקב"ה משלם על אמרתי ל

מצווה מאה שקל, ועל שמחה שבמצווה מליארד דולר! זה 
ההפרש. התשלום על המצווה זה כמעט אפסי, מאה שקל לעומת 

 מליארד דולר! 

כי עיקר הנחת רוח של הקב"ה מהשמחה שלך, זה עיקר הנחת 
שות רוח של הקב"ה, שאתה שמח! אתה לא רואה שזו זכות לע

 מצווה?! זה לא משמח אותך לעשות מצווה?!

לפני יומיים פגשתי אברך, באמצע הרחוב, ראיתי אותו שהוא 
לא שמח לקחתי לו את הכיפה, באמצע הרחוב. עומד, אברך עם 

 ...זקן פיאות, בלי כיפה 
האמת הוא, אח"כ חשבתי, שהייתי צריך להוריד לו גם את 

וא עצוב למה שילך כמו המעיל גם כן, הוא הולך כמו חסיד, ה
חסיד? גם הייתי מוריד לו את הטלית, רק הוא צעיר, חשבתי 

 .שאולי אני לא אצליח 
הוא מסתכל עליי, אמרתי לו: תשמע, אם אתה לא שמח בכיפה 
אז תלך בלי כיפה, תלך בלי כיפה! אמר לי: "הרב אני אשמח 
בכיפה!", תן חיוך, עכשיו כל הזמן תלך שמח בכיפה, שמח 

ה! אדם צריך לעשות לעצמו תרגיל, אם הוא לא שמח בכיפ
שיוריד לעצמו את הכיפה, יגיד לעצמו: "תכל'ס, אתה שמח 

בכיפה? מה טוב, נחזיר לך את הכיפה. לא שמח? תשאר בלי 
 כיפה!"

מתי באמת אדם יכול להגיד שהוא התקרב לה', שהוא חזר 
בתשובה? שהוא שמח! בינתיים אנחנו מנסים לחזור בתשובה. 

תי נוכל להגיד שחזרנו בתשובה? שנהיה שמחים! לעבוד על מ
 השמחה! לעבוד על השמחה!

 זו הדוגמא האישית, שילד רואה, אבא שמח, אמא שמחה!
אישה, כל בגד שלה זה מצווה! אנחנו יש לנו בסה"כ בגד מצווה 
אחד. אישה, המטפחת שלה זה מצווה, החצאית שלה, רחבה 

, כל בגד שיש לה, כל בגד ובגד, וארוכה, זה מצווה, הבגד העליון
היא לובשת עשר בגדים? עשר מצוות. אנחנו יש לנו מצווה אחת, 
בגד אחד, מצווה אחת. אישה, כל בגד שיש לה שהיא הולכת 

 בצניעות, יש לה מצווה, מצווה ענקית ביותר!
אז אישה צריכה כל רגע לחשוב: "מה! יש לי מטפחת! יש לי זה, 

לא הולכת עם מטפחת, כל בגד שלך זה יש לי זה!", גם בחורה ש
מצווה, הסוודר, כל בגד זה מצווה! את מכסה את עצמך, כל בגד 
ובגד זה מצווה! יש לך כמה טליתות לא טלית אחת! אנחנו יש 
לנו רק טלית אחת, את יש לך חמש טליתות, שבע טליתות, עשר 
טליתות, כל בגד זה מצווה, כל בגד, את צריכה לשמוח, להודות 

"ה: "תודה לך בורא עולם! אני בת מלך! אני הולכת לקב
בצניעות, ישתבח שמך לעד, איך זיכית אותי! ישתבח שמך לעד! 

 תודה לך בורא עולם!"

לשמוח במצוות! אין! צריך להחדיר את זה ללב של כל אחד! 
להתחיל לשמוח במצוות, כל מצווה לשמוח בה. לוקח טלית, 

ולם, בירכתי ברכה, תודה שמח! מברך ברכה, שמח! "רבונו של ע
 לשמוח! –לך שבירכתי ברכה" 

! שהאבא יראה את האבא, האמא, שמחים, זו הדוגמא האישית
לא יכולה להיות דוגמא אישית להחדיר בילדים רצון להיות 

 !השמחהיהודים כמו 
ומה שהוספתי, זה התחדש לי בחנוכה האחרון, התחלתי לעבוד 

לכם, לקחת את זה על זה, צריכים לעבוד על זה, אמרתי 
לשמוח במצוות של הילדים! "תודה לך  –לעבודה, עבודה 

השי"ת שהבן שלי עשה מצווה, הבת שלי עשתה מצווה! תודה!" 
 –לשמוח! אפילו שהילד עשה את המצווה עקום לגמרי  –

לשמוח! לשמוח! כשאתה שמח במצווה של הילד שלך, של 
שב: "אבא אה, אתה מעריך? אתה שמח? הילד חו –הילדה שלך 

 שלי שמח שעשיתי מצווה, שבירכתי ברכה?". 
"רבונו של עולם, תודה לך! הבת שלי עשתה ברכה, שימחת 
אותי! שימחת אותי! תודה לך בורא עולם!", לשמוח במצוות 
שלך, במצוות של אשתך, של הילדים שלך, וגם אשתך אותו דבר, 
לשמוח במצוות שלך, של בעלך, של הילדים שלך. לשמוח, 

 שוטו!כפ
להגיד: "מה, רבונו של עולם אני לא שמח? אני שמח! כפשוטו!" 

תשמח! זכית לעשו מצווה מה? לא לתת ליצר הרע להחשיך  –
לנו את החיים, החיים יפים ומתוקים! לשמוח בה'! ישתבח שמו 

 לעד! תודה לך בורא עולם, שאתה מזכה אותי לשמוח בך.

ה היינו הך לאמהות ובעניין של הערבות, אני מדבר לאבות אבל ז
כל אבא צריך לדעת, חתמת ערבות? יפה. אז תדע לך, לפני  –

הסדרים שלך, אתה רוצה ללמוד, ויש לך סדרים, יש לך 
זה אחרי שהספקת מה שצריך להספיק עם  אבללהספיק, מצוין, 

הילדים, קודם כל תלמד עם הילדים! לא הספקת בסוף את 
 ות שלך!הסדר שלך? אז לא הספקת! קודם כל הערב
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הת"ת שולחים דף קשר, האבא עושה טובה שהוא מחזיר את 
הדף קשר ביום ראשון, ומשקר ככה כמה שקרים, ושולח את זה. 
למה?! זה לפני הלימוד שלך! זה לפני הלימוד שלך! גם אם לא 
ישאר לך זמן ללמוד, אל תלמד! לא מעניין אותי! העיקר תלמד 

ה יכול! לא תספיק עם הילד שלך! הקדשת לילד שלך כמה שאת
קודם כל  –את מה שקבעת לעצמך, לא תספיק את הסדרים 

 הילדה שלך! קודם כל! הילד שלך!
גם את, אמא יקרה, גם את! לא תספיקי את התהילים שלך, לא 

קודם כל  –תספיקי את מה שקיבלת על עצמך, לא מעניין אותי 
 הילד! הילדה! ללמוד איתם.

שות אותי, בהתבודדות ועוד דבר שהתחדש לי והתחלתי לע
קודם כל חצי שעה על הילדים. אה, אתה רוצה  –החצי שעה 

לעשות חצי שעה על עצמך, תעשה, אבל תעשה קודם כל חצי 
שעה על הילדים, קודם כל חצי שעה על הילדים! קודם כל, לפני 
 שאתה חושב לתקן את עצמך, קודם כל הערבות! חתמת ערבות!

אם חתמתי ערבות?!", אדוני,  אדם חתם ערבות ויגיד: "אז מה
הוצאה לפועל תגיע אליך, ואח"כ גם תכנס לבית סוהר אם לא 

חתמת ערבות!  –תשלם, מה זה 'אז מה אם חתמתי ערבות?!' 
תשלם את הערבות שלך קודם כל! קודם כל הילדים! גם בלימוד 
קודם כל הילדים לפני הלימוד שלך, אפילו אם לא תספיק שום 

להספיק, והלוואי ואני בעצמי הייתי יודע  דבר ממה שאתה צריך
את הדברים האלה, למרות שב"ה השתדלתי להשקיע, אבל לא 

 כמו שאני יודע עכשיו.
בשביל זה אמרתי לכם, כשהשם מוריד לי איזה אור אני לוקח 
אותו לעבוד גם אני בעצמי. הלוואי והייתי יודע אז את הדברים 

יד הקדמתי את עמ"י כי תמהאלה כמו שאני יודע אותם עכשיו. 
נכון, כל אחד מאיתנו ערב על כל  וכו', לא! קודם כל הילדים!

שהוא יחזיר את כל עמ"י, כל אחד מאיתנו ערב על כל עמ"י, 
צריך לעסוק בהפצה  כל אחדלכן , כל אחד ערבעמ"י בתשובה, 

כל אחד ערב  את ערבה! אתה ערב!כי כל אחד ערב!  בלי סוף!
 תשובה.שהוא יחזיר את כל עמ"י ב

לכן העניין הזה של ההפצה, שלא לוקחים אותו בצורה רצינית, 
 מה פתאום?! חתמת ערבות! –חושבים על זה בזלזול 

, זה לא ידעתיאבל אתה ערב על הילדים לפני הערבות על עמ"י, 
קודם כל הילדים! גמרת את הערבות שלך עם הילדים? טוב, 

שובה את כל צריך להחזיר בתשובה גם את כל עמ"י, תחזיר בת
עמ"י. הערבות שלך הראשונה על הילדים שלך! ללמוד איתם, 
לחזור איתם, להכניס בהם יראת שמיים, לדבר איתם, להתפלל 
איתם... גם אם אתה הולך לבית הכנסת עם הילד, אפילו אתה 
לא תתפלל כמעט, תתפלל עם הילד, לקחת את הילד לבית 

לד מסתובב בבית הכנסת, עכשיו אל תהיה עכשיו דבוק בה' והי
כנסת! אחד הדברים שאני זוכר, שהיינו באים לבית הכנסת, 
היינו נפגשים, מפגש חברתי, כשהיינו צעירים מאוד מאוד, 
יוצאים מחוץ לבית הכנסת, אבא ע"ה היה איש תמים, מה יכל 

 לעשות, אני לא מאשים את אף אחד!

הבית כנסת הוא לא מועדון! מה, שאשתך תוכל לישון, ואתה 
באת את הילד, זה לא משחקיה ולא קייטנה, זה לא מתנ"ס! ה

זה בית כנסת! הבאת אותו שילמד להתפלל! אז תתפלל פחות, 
תתפלל פחות, תתרכז פחות, הבאת את הילד אתה צריך להיות 
איתו! והשי"ת יתן לך שכר על זה פי כמה! אתה תתפלל 
 בדביקות, והילד שלך ידבק בחוץ בחברים הרעים שיפגוש שמה,

 והשם ישמור...

לדעת, הילדים זה לפני הכל, לפני הלימוד שלך, לפני התפילה 
שלך, החצי שעה שלך קודם כל על הילדים, אח"כ תוסיף עוד 
חצי שעה על עצמך, ודאי, אתה חייב להוסיף חצי שעה על עצמך, 

, נו, טוב, היום אין לי זמן", טוב" תגיד:אבל הילד ראשון. שלא 
ממילא אתה תעשה גם על עצמך.  קודם כל הילד ראשון!

 להתחזק בנקודה הזאתי, להתחזק!
ותזכרו, עוד פעם אני חוזר, עיקר הדוגמא האישית זה השמחה, 
עיקר התשובה זה שמחה, לשמוח בכל מצווה! לשמוח בכל 
מצווה כמוצא שלל רב! דוד המלך ע"ה אומר: "שש אנכי על 

ה קפיצת אדם יראה מליון דולר איז –אמרתך כמוצא שלל רב" 
ראש יעשה? ככה אומר דוד המלך על התורה, המצוות, ככה אני 

 בשמחה, בהתלהבות, כמוצא שלל רב.

עכשיו עוד דבר שהוא חשוב מאוד לעניין חינוך הילדים זה מה 
 שכתוב בפרשת השבוע.

בפרשת השבוע, יעקב אבינו מגלה לנו את הסוד, את הסוד מי 
נראה, למה לא כולם יזכו לגאולה, נראה. יזכה לגאולה. תכף 

תמיד אני אומר לכם שהתורה זה לא ספר סיפורים, התורה זה 
לא ספר הסטוריה, התורה שייכת לכל אחד מאיתנו, כל מילה 

 שכתובה פה זה שייך לכל אחד מאיתנו. 

ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָבָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספּו"" המילה האספו לכאורה  – ַויִּ
ת, למה נאמר "האספו"? יעקב אבינו אמר לבניו מיותר

תהיו  –תזכו להיות ביחד,  ואח"כ נאמר "הקבצו"  –"האספו" 
זה הסוד של הגאולה, הסוד של הגאולה זה האספו  –מקובצים 

והקבצו! מי שיזכה, אומר להם יעקב אבינו, מי שיזכה שתהיה 
 לו אהבת ישראל, ויהיה רחוק ממחלוקת לגמרי, לגמרי! ויהיה
רחוק מלשון הרע לגמרי! לגמרי רחוק מלשון הרע, ויזכה שתהיה 
לו מידת השלום, שודאי יהיה לו שלום עם כולם, ובפרט שלום 
עם הצדיק, לא יחלוק על שום יהודי, כל שכן שלא יחלוק על 
הצדיק, ולא ידבר לשון הרע על שום יהודי, כל שכן שלא ידבר 

 כה לגאולה.לשון הרע על הצדיק, לא ידבר! אז הוא יז
אז לכאורה, אם נשמע, בא נראה מה קרה, בתורה שלנו כתוב 

התורה מספרת שיעקב אבינו הסתלק לעולם  –לנו מה קרה 
שכולו טוב, והתחילה הגלות. טוב, התחילה הגלות, הגיע משה 

כל יהודי הלך  , התחילו העשר מכות. התחילו העשר מכות,רבנו
"הי! כבודו! אתה יכול  ברחוב כמו איזה טווס, עובר גוי מצרי:

לתת לי לשתות! כבודו! כבודו!", מקודם היו עבדים, היו 
"אני יומיים לא שתיתי!", "אתה רוצה  –מבוזים, מוכים... 

לשתות? אלף שקל!", יש לו ברירה? הוא ימות מצמא, יש רק 
דם, הוא יכול לשתות דם? הוא לא יכול לשתות דם. וכל יהודי 

וכל בקבוק מים הוא מוכר באלף  הולך, כל אחד מכבד אותו,
שקל, איזה כבוד. נגמרה הגלות, זהו, שהתחילו העשר מכות 
נגמרה הגלות, כל מכה השם עשה הפליה בין היהודים לגויים, 
והגויים היו אומרים: "תראה! תראה כמה חשובים היהודים 
האלה!", מה היית מצפה? שכל עמ"י יזכו לגאולה נכון? מה היית 

 מצפה?
ספרת לנו שבמכת חושך שמונים אחוז מתו! אתם התורה מ

יודעים מה זה שמונים אחוז?! רק עשרים אחוז יצאו לגאולה! 
שמונים אחוז מתו במכת חושך! ולמה מתו אותם השמונים 

, שאמר להם: מי יזכה כי הם לא שמעו ליעקב אבינואחוז? 
לגאולה? מי ש"האספו" ו"הקבצו", רק מי שיש לו מידת השלום 

כל מי ששייך למחלוקת ולשון הרע הוא לא ה לגאולה. הוא יזכ
 יזכה לגאולה, הוא ימות במכת החושך.

עכשיו תדעו לכם, עמ"י נמצאים במכת חושך, ועוד מעט תהיה 
עכשיו מכת חושך, עם ישראל  מכת בוכות ותהיה הגאולה.

נמצאים במכת חושך, וצריכים לשמוע ליעקב אבינו, שלא יהיה 
הרע ומחלוקת, רק שלום ואהבה, רק לך שום קשר עם לשון 

 תהיה בשלום ואהבה עם כל עמ"י.
הרי כל דבר יש לו מד, יש מד מהירות, יש מד חום, כל דבר יש 
לו מודד, מה המד של האמת, בכמה אמת אתה אוחז, יש מד 
אמת, מה המד אמת? השלום. אם יש לך שלום בשלמות, אתה 

כמה אחוזים,  אמת בשלמות! יש לך מחלוקת ולשון הרע, תלוי
אתה פחות אמת. מד אמת זה מד השלום, כמה שלום יש לך ככה 
יש לך יותר אמת, למה? כי אדם שיש לו אמת אז הוא בשלום 

 עם כל העולם.
 –מה האמת הראשונה? האמת הראשונה שאדם צריך לחשוב 

 מה באתי לעשות בעולם הזה? מה התכלית שלי?

צריך לדעת את  –מו אז בואו, עכשיו תרשמו, קחו דף ועט ותרש
תרשמו, שלא תשכחו מה התכלית שלכם,  –כל הש"ס בע"פ... 

...לדעת את כל ארבעת חלקי שו"ע  -מה אתם צריכים לעשות 
בע"פ, כל סעיף, כל דבר, אל תבהל, חכה, עוד לא התחלנו בכלל, 
זה רק ההתחלה. מה ללמוד עוד, יש סדרה ארוכה, מדרשים, 

קיצור, יש לכם מה ללמוד לפחות הזוהר הקדוש, ספרי רבנו... ב
עוד איזה מאה שנה רצוף יש לכם מה ללמוד. אח"כ אדם צריך 
לתקן את המידות שלו, להיות נקי מכל התאוות, איזה עבודה 
יש לנו אה? להיות נקי מכל התאוות, להיות נקי מכל המידות 
הרעות, ומה שלמדנו היום בתחילת השיעור, להיות בשמחה, 

חה, כל מצווה לשמוח בה, אוהו, יש לנו לעבוד את השם בשמ
אז איפה יש לי זמן לחשוב על השני בכלל? כל שכן עבודה אה? 

אם אדם יש לו תכלית הוא את השני?!  לבקרעל השני?!  לדבר
עסוק בתכלית שלו, ומלמד את התלמידים שלו שיש להם 

 תכלית.
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יש לך זמן לדבר על מישהו? בבקשה, יש לך זמן? תתרום לי את 
ן! כל הזמן אני במינוס, כל הזמן אני במינוס, לא הספקתי הזמ

את זה, ולא הספקתי את זה, ולא הספקתי, כל הזמן אני 
במינוס, יש לי מינוסים אני,  לא הספקתי בגמרא את מה שאני 
צריך להספיק, בקיצור אני במינוס, כל יום אני במינוס... בסוף 

 ח הרבה.ה מה שהספקתי יש לי לשמוהיום אני מתחזק: ב"
אם הייתה לך מידת האמת היית עוסק בעבודת השם שלך ולא 
נהיה מבקר המדינה. כל אחד צריך לדעת להתרחק! הנה 
הגאולה הראשונה שמונים אחוז מתו! עכשיו אנחנו נמצאים 
במכת החושך, ולמה אני קורא לזה מכת החושך? כי עמ"י 

י איפה נמצאים בחושך גדול... כמה התבוללות יש... עכשיו היית
שהייתי, בנות ישראל הולכות עם גויים בכמויות... כמה 
התבוללות יש... איזה חושך... המכשירים המשחיתים 
מתפשטים, ולוקחים עוד אחד, עוד אחד לוקחים אותו, לוקחים 
אותו לחושך הגדול של העולם הזה, לתאוות הנוראות, עוד אחד, 

יפונים, המכשירים הנוראים, והאינטרנט, והפייסבוק, האי
לוקחים עוד אחד, מצליחים לכבוש עוד אחד, עוד נשמה, איזה 

 חושך נורא, נורא מאוד.

ויש צרה שבדור שלנו, שלא הייתה צרה כזאתי מאז שהשם ברא 
את העולם. צרה שקוראים לה עיכוב הזיווגים. אתמול עלתה 
בחורה בת ארבעים לשידור ברדיו, אי אפשר לדמיין, לב מברזל 

ה שומע את הצער שלה, את הבדידות שלה, אי היה נקרע! את
אפשר שאדם לא ירגיש צער, אין! לב מברזל יקרע! עיכוב 
הזיווגים, והגירושין, והחוסר שלום בית, והמשפחות שהבנים 
והבנות מתחלקים להם החוצה, ואיזה צער יש להורים, צער, 
אתה רואה אמא או אבא קרועים לגמרי, מתים מרוב צער, 

 ת...שהבנים והבנו
והמחלה הקטלנית מתגברת... עכשיו אמרו לי ילד בן שלוש... 
המחלה מתגברת... והחושך הגדול, שרואים כביכול שמי שרחוק 
מהאמת כביכול יש לו חיים יפים, הוא שמח! במכת חושך אנחנו 

 נמצאים...
והחושך היותר גדול מהכל זה המחלוקות בין הרבנים... 

להתקרב, מתבלבל... מסכנים, גם אם יהודי כבר רוצה 
 מחלוקות בין הרבנים ולשון הרע...

אז למה מתו, למה מתו השמונים אחוז האלה למה מתו? מה 
קרה? כי הם לא רצו לצאת ממצריים, ולמה הם לא רצו? כי היו 
רבנים שחלקו על משה רבנו! רב אחד אומר: "תגיד לי, זה הגיוני 

משיח מאיפה שמשה רבנו הוא המשיח? לא הגיוני! הרי כתוב שה
יבוא? משבט יהודה! משה מאיזה שבט? שבט לוי! אז מה, מה 
הוא מספר שהוא המשיח!", מישהו משבט יהודה אומר להם: 
"אני המשיח!", רב אחר אומר: "איך יכול להיות שעכשיו זו 
הגאולה? רק עברו בסה"כ מאתים ועשר שנים! וכתוב שארבע 

?", ואיזה שבוןמאות שנה תהיה הגלות! אתם יודעים לעשות ח
רב אחר אומר: "תראו, עכשיו נגמר השיעבוד, ואנחנו בכבוד 
גדול, וארץ מצריים טובה ופוריה, למה לנו בכלל לצאת 
ממצריים, יש לנו כל טוב במצריים! בשביל מה נלך אל הלא 

בקיצור, שמעו לשון הרע, ומחלוקות על משה רבנו,  –נודע?!" 
כ אנשים פשוטים, אם ולכן הם לא רצו לצאת ממצריים. בסה"

לא היו מבלבלים אותם, היו רוצים לצאת ממצריים. לא שמעו 
ליעקב אבינו שהזהיר אותם לאחוז במידת השלום, רק מי 

 שתהיה לו מידת השלום הוא יזכה לגאולה.

כי למשך את כל העולם לעבודתו "אומר רבנו בל"מ, בתורה כ"ז: 
היהודים,  ולשון רבנו 'את כל העולם', לא רק את  –..." 

לעבדו שכם אחד, וכלם ישליכו אלילי כספם וזהבם ויתפללו "...
שתהיה להם אמונה שלמה בה',  –אל השם יתברך לבד..." 

, לא יחניפו לאף אחד, לא יפחדו ויתפללו אל השם יתברך לבד
שה בכל "...זה הדבר נעמאף אחד, יבקשו רק מה'! אומר רבנו: 

לפי השלום! מי שיש לו הכל  – "דור ודור לפי השלום שבדור
שלום הוא בטוח יגיע לאמת, למה? כי אם יפגוש אותו מישהו, 
הוא ידבר איתו, יתחיל להגיד לו איזה חידוש, איזה משהו, הוא 
ישמע לו! ואם היה אומר לו שלום, היה חושב בליבו: "מה זה 
ברסלב?! עזוב! זה חב"ד? זה סאטמר?! אה, זה בכלל שייך לרב 

ושה לו עם היד מוחק אותו, ככה בשניות מוחק הזה? בכלל!!", ע
אותו... אז הוא לא שומע! אולי הדיסק הזה יציל לך את החיים? 

 המרגלית הזאת תציל לך את החיים!
יום יום אנחנו שומעים סיפורים איך זה מציל לבנאדם את 

 החיים!

לא! הוא כבר שמע לשון הרע, מחלוקת, זהו! כבר במחי יד מחק 
רבנו אומר שכשיש שלום בין בני אדם, והם  את הבנאדם. לכן

חוקרים ומסבירים זה לזה את האמת, ע"י זה משליך כל איש 
את שקר אלילי כספו ומקרב את עצמו לאמת. רבנו אומר 
בפירוש שרק השלום יביא את הגאולה, הוא כותב את זה בצורה 

 חד משמעית בל"מ!
אמת! היית חושב אולי המחלוקת תביא את הגאולה, מה יש? ה

האמת! צריך להגיד את האמת! אבל רק השלום יביא את 
 הגאולה, רק השלום.

אחד הדברים שמאוד מאוד, כאבו לי מאוד מאוד, וכואבים לי 
מאוד זה עיכוב הזיווגים, וגם הגירושין והחוסר שלום בית שיש 
בעמ"י, כואב מאוד. כי זה, זה מכת חושך גדולה מאוד. איך 

חלוקות, איך? לכן הורים שמדברים ילדים יצאו אם יש בבית מ
ליד הילדים לפעמים בשולחן שבת, מה השולחן שבת שלהם? 

הבית הזה, כבר תזמין  –"הרב הזה!", מדברים על הרב הזה...  
 , הוא כבר הרוס מזמן...לו טרקטור

דיברנו היום על ערבות, אתה ערב על הילדים, קודם כל תהיה 
למה  ?!על מישהו אחרלדבר  דוגמא אישית, תהיה איש שלום!

תיקנו את עצמנו, כבר כבר  ?!אנחנו כבר עשינו את התפקיד שלנו
אוות לגמרי, ואת המידות הרעות ביטלנו לגמרי, ביטלנו את הת

ה "ואנחנו כבר עובדים את השם בשמחה לגמרי, וכבר אנחנו ב
למדנו את כל מה שצריכים ללמוד, השגנו את כל מה שצריכים 

אז  !להשיג, גמרנו, אין, משמעם לנו, גמרנו את הכל ומשעמם
ה, "בכבר מתוקנים אנחנו בא נראה מי לא בסדר.  עכשיו, טוב,

אוחזים באמת, אז בא נראה, עכשיו אנחנו צריכים לבדוק מי 
יד במחי  –על הזמן... חבל  ?עוד לא אוחז באמת, אה, הרב הזה

אתה מוחק אותו, ואתה מוחק את המשפחה שלך גם כן באותו 
 מחי יד.

ו לי, וכואבים לי מאוד הדברים שכואבים לי מאוד, וכאבואחד 
שלום, למה יש את  :לעצמישאמרתי זה עניין עיכוב הזיווגים. 

דור בשום  !י שלא הייתה בשום דור"הצרה הגדולה הזאתי בעמ
ושם היו פה   !התחתנו תמידכולם  !דורשום ב !לא היה דבר כזה

 !היהלא  !יחידים שלא התחתנו, כמו בדור שלנו לא היה דבר כזה
 !לכם זו צרה צרורהתדעו 

לא מוצא את אחד  !לכל זה כי אין חיבור בין הנשמותיבה והס
השני, ואפילו אם מוצאים אחד את השני מתגרשים, כי אין 
חיבור, לא מתחברים, מתחתנים, אבל לא מתחברים, ולכן 

שים, סתם נשארים ביחד וכל אחד א מתגרמתגרשים, וגם אם ל
 חיבור, אין חיבור בין הנשמות.אין לחוד. 

אמרתי  !הניאוף שבדור שלנובגלל  ?אין חיבור בין הנשמותולמה 
שנואפים בדור שלנו ביום אחד מה  –לכם ואני חוזר עוד פעם 

אם תקח את הניאוף שנאפו מאז שהשם ברא את העולם עד 
 של הדור היום, כל הניאוף, זה לא מגיע לניאוף של יום אחד

ם, שעיקר הניאוף זה "רבנו כתב, וזה כתוב ברמבכי  ?למהשלנו. 
בעיניים מה שפעם היה  אדם יכול לנאוף בשעההיום . בעיניים

צריך לחיות אלף שנה בשביל להספיק לנאוף בעיניים מה שהיום 
הניאוף שבדור שלנו הוא הסיבה ולכן לנאוף בשעה.  (ל"ר)אפשר 

 שאין חיבור.
זה, שכאב לי מאוד, ובגלל החיבור בין הנשמות זה קדושה. כי 

ה "ובהחלטתי שאני חייב לכתוב ספר, להציל, להציל את הדור. 
וב ספרים, אבל על הספר בריתי שלום ישבתי עליו, זכיתי לכת

רציתי, הייתי חייב לסיים אותו, וישבתי עליו לפעמים עשר 
שב על כסא עשר שעות רצוף, משמונה עד שעות רצוף, הייתי יו

 יל לגמור אותו.יום אחרי יום, בשבעשר בלילה, לא זז מהכסא, 
השיג הסכמות זה ידי שהשתדלתי והתאמצתי להיחוהספר 

הספרים, פעם הייתי אצל ר' דוד כל הספר בריתי שלום. 
כבוד הרב, אני רוצה " :ו אמן, אז אמרתי לו"אבוחצירא הי

: , אמר לי"רים להביא הסכמות לספרים שלי"ללכת לכל האדמו
, לא צריך, בשמיים הסכימו על הספרים שלך, וזהו אתה"

ת הסכים על הספרים שלך, לא צריך ללכת לשום רב ושום "השי
 , ככה אמר לי."ר"אדמו

אברהם פריימי, ביקשתי ממנו שיביא לי הסכמה מהחלבן. הרב 
אמר שהוא למד את הספר מילה מילה, ונתן לו ישר החלבן ו

, אני רוצה להיות שותף אני מבקש ממך: "שקל, אמר לו 2000
שה' ברא את העולם עד היום בהוצאה של הספר הזה,  שמיום 

 ."לא היה ספר כזה, וזה ספר שיביא את הגאולה
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תמיד הייתי אמרתי לכם, שום ספר לא התאמצתי,  והתאמצתי,
אז השתדלתי רק כלאחר יד, כי חייבים,  מביא הסכמות כי צריך,

ככה הדרך שצריכים להביא הסכמות, אז עשיתי ככה השתדלות 
ה, זכיתי שקיבלתי "ר רבי עובדיה יוסף ע"מוכבוד קטנטונת. 

אמר לי, ויש לי , והוא "בגן האמונה"ממנו הסכמה על הספר 
, "קראתי את הספר מילה מילה" :, הוא אמריעדים שעמדו ליד

 :והוא נתן הסכמה, והוא אמר לשמש שלו, ויש לי את זה מוסרט
כל ספר ששלום ארוש כותב, תכתוב לו ישר הסכמה, בלי שאני "

 "אקרא אותו
רבי עובדיה על  ?מי שחולק על הספר הזה על מי הוא חולקלכן 

  ה."יוסף ע
התאמצתי, כי ידעתי שהיצר הרע על  "בריתי שלום"ובספר 

יתעצבן בעצבים גדולים, והוא בטח יחפש לצאת  "בריתי שלום"
ואמרתי . אמרתי אני חייב להתאמץולכן הספר הזה. נגד 

אני מבקש שתקרא את הספר מילה מילה ותעירו לי : "לרבנים
 ."הערות

ה ועושה מה שכתוב בספר הזה, כל מי שלומד את הספר הזהרי 
עיניים ותיקון השעה התבודדות כל יום על שמירת שזה החצי 

שהוא אפילו הברית, הוא רשום בשמיים שהוא מתוקן בברית. 
חצי שעה עשה  !הוא עשה את שלוכי  ?עדיין פוגם ונכשל, למה

 !רצוף
עושה חצי הוא  ?מה יעשהה יכול לבקש מבנאדם, ש"הקבמה 

שעה כל יום, כל יום חצי שעה, הוא מתחנן לה', מתחנן לה' 
שירחם עליו ויבטל ממנו את התאווה, ויזכה אותו לשמור את 

 ?!ום חצי שעה מתחנן ומתחנן, מה יעשההעיניים, כל י

 ?!ה, מה היית רוצה שהבן שלך יעשה"אחד יחשוב שהוא הקבכל 
 !יוםעושה חצי שעה בהוא  ?!יעשהמה 

זה היצר הרע לא מבסוט, כי כל מי שעושה חצי שעה הוא בגלל 
שהוא עדיין רחוק אפילו  !רשום בשמיים שהוא מתוקן בברית

שעה ביום חצי  !מתיקון הברית בפועל, אבל הוא עושה את שלו
שבדור  ?!מה" :מתפלל, לכן היצר הרע לא מבסוט, הוא אומר

אני יסכים לדבר איך  ?!הם מתוקנים בבריתשלנו יהיה רשום ש
 "!יבחי !חייב לחלוק על הספראני  ?!כזה

לא מדברים על אף אחד, מי שתלמיד שלי רק הולך במידת אנחנו 
השלום, אנחנו פשוט מחזקים, אומרים את מה שכתוב, יש פה 

היה מותר מה אם  !םי העולם, גדולהסכמות של גדולי העול
שרבי יהודה זאב ליבוביץ' שהוא היה ראש הצדיקים הנסתרים 
אמר לנו על כמה מהצדיקים פה שנתנו לי הסכמה, אסור לי 

חיים, שיחיו ויאריכו ימים, אסור לי לספר, אסור הם לספר. 
שעברו על ישראל, גאונים בתורה, גאוני עולם, גדולי לספר. 

על ספר שיש בו הסכמה  , אתה יכול לדברהספר מילה מילה
 מדברים על ספרים.לא  ?אתה יכול לדבר ?מגדולי עולם

ומה מי שמוציא שם רע על בנאדם אין לו חלק לעולם  :אמררבנו 
 הבא, המוציא שם רע על ספר על אחת כמה וכמה.

קו, ללמוד את הספרים י ששומעים אותנו שיתחז"עמ לכן,
 ולהפיץ את הספרים.

, אני יכול "בורא עולם..." :היום לבוא עולם בהתבודדותאמרתי 
ה, תגידו לי אני כזה מטומטם לגמרי שאני "להתגאות לפני הקב

מה  ?ה לא"מתגאה על הקבאני  ?ה"יכול להתגאות לפני הקב
יופי  ?לאאה  ?כן ?, מה אתם אומריםלי גאווהיש  ?אתם אומרים
ה. "ה שאני לא מטומטם כזה, תודה לך הקב"תודה, טוב, ב

כאלו גנים שהם גן עדן  רבונו של עולם, כתבת" :ה"לקבאמרתי 
 "...בעולם הזה

אנשים אומרים לי שזה הציל להם את החיים, היום עלו כמה 
ה בכמויות, זה אלפים ורבבות, לשידור אנשים, חזרו בתשוב

, שלו בר מצווה ביא את הבןלפני שבועיים היה אצלי כומר ה
ל שאני יברך אותו, וקנה "הביא אותו שאני יברך אותו, בא מחו

 באנגלית. "בגן האמונה לילדים"ממני אלפיים ספרים 
ים מלמדים את כל העולם אמונה, ...והספר" :ה"לקבאמרתי 

, גן ם האלו כפשוטו הוא יחיה בגן עדןאם אדם ילך עם הגני
כ גן השלום יהיה לו שלום בית, "האמונה תהיה לו אמונה, אח

חכמת נשים לנשים, חינוך באהבה וילדים מוצלחים הוא יחנך 
בגן  בות,את הילדים שלו באהבה, בגן העושר הוא יחיה בלי חו

ן, שעריו בתודה ואמרתי כל הזמ החכמה הוא יהיה בשמחה
, בריתי שלום תודה ונושעתי זה בכלל כבר כרטיס כניסה לגן עדן

 "בקיצור כל גן זה גן עדן, פשוט גן עדן...תיקון הברית לגברים... 

להם דעת, תהיה ש !דעתל ע ?הילדיםצריכים להתפלל על מה 
רבונו של עולם הילד אין לו דעת, אין דעת " :ה"אתה אומר לקב

ומסכן הוא מתבלבל, חושב שלאכול שוקלדים כל היום זה הכי 
אני נותן דוגמא כל שכן התאוות הנוראות סתם  – "טוב בעולם...

תשמור  !...תן לו דעת" –שבוערות בעולם הזה, אין לילד דעת 
אותו עם חברים ר תחב !אותו מכל החברים הרעיםתרחיק  !עליו

 .!"לו דעתתן  !לו דעתתן  !יראי שמיים
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