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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(

בדיחה עם מוסר השכל: המלך עשה מסיבה, והייתה 
לו שם בריכה מלאה תנינים. המלך אמר: "מי שיעבור 

יקבל מליון  –ה מקצה לקצה בשלום את הבריכ
דולר!". כל אחד ראה את המוות מול העיניים, 

י יקח את כרישים יש שמה, תנינים... מליון דולר... מ

 ��המליון דולר, היורשים? 
 10", בקיצור, "טוב, המלך אמר: "חמש מליון!

 מליון!"...
פתאום אחד קופץ לבריכה בניסים ונפלאות, שוחה 

 שוחה, יוצא ממש, השם שמר עליו, עבר בשלום.
המלך אומר לו: "נו, זכית בפרס הראשון, בפרס 

 שהבטחתי, לאיפה אתה רוצה שאני יעביר לך?..",
מר לו אותו אחד: "לא! אני לא רוצה שום פרס!", א

שאל המלך: "למה?!", ענה לו אותו אחד: "אני רוצה 

 ��רק לדעת מי זרק אותי לבריכה!!!" 
בדיחה עם מוסר השכל... מפגר! העצבים שלו זה מה 

 ��שהוא רוצה, להרגיע את העצבים שלו... 
 10זו בדיחה עם מוסר השכל, בנאדם יכול להפסיד 

 דולר העיקר להוציא את העצבים שלו... מליון
מליון דולר! לא, עכשיו לא  10יא מטומטם! עכשיו קח 

מעניין אותו כלום! ככה זה הבנאדם... זו בדיחה עם 

 ��מוסר השכל 
 ישתבח שמו לעד.

יש זמנים שאי אפשר לעבוד בהם אנשים אומרים ש
יש , או שאת השם, אי אפשר להשיג בהם את ה'

 ...ר שמה להתעלות, יש נסיונותמקומות שאיך אפש
יש והעיקר מה שרציתי לעמוד על זה, שאדם אומר ש

, "יש לי כזו תאווה! כזו תאווה! איך אני יכול לו תאוות
לעבוד את ה'?! יש לי כזה יצר הרע! איך אני יכול 

 לעבוד את ה', איך אני יכול להתקרב לה'?!".
 זו כל התכלית של העולם הזה!ש צריך לדעתאז אדם 

אם לא היה לך יצר הרע אז מה אתה בכלל שווה? 
 בנאדם שאין לו יצר הרע מה הוא שווה בכלל? כלום!

זו המעלה שלך! שיש לך יצר הרע, יש יש לך תאוות? 
 לך תאוות, זו המעלה שלך! זו המעלה!

חושב, למשל פגשתי איזה אברך, אמר שהוא אדם 
ה? מיואש, שבור, לא יכול ללמוד, לא יכול להתפלל, למ

 .יש לו חובות! זהו! גמרנו
ז"א שכל אחד יש לו איזה שהוא דבר שזה מונע אותו 

 מלהתקרב לה'.
 !באמת הכל הפוך

גדולים פי כמה ממה שלאברך למשל, לי היה חובות, 
אבל השם חנן אותי, וברחתי  פי כמה!הזה יש חובות, 

, בחסדי וגם יצאנו מהחובותלה'! התחזקתי באמונה! 
 , "בגן העושר" נכתב.וגם נכתב ספרה', 

הייתה לי תאוות שינה, משהו גדול מאוד, אז עשיתי 
כל יום חצי שעה התבודדות לבטל את התאוות שינה, 

 נכתב מזה פרק! –כל יום חצי שעה התבודדות עשיתי 
אם לא הייתה לי תאוות שינה לא היה נכתב פרק, פרק 
ב"אור חדש", הפרק האחרון של "אור חדש". אם לא 

 תאוות שינה לא היה נכתב הפרק הזה. הייתה לי
בעבודה על תיקון הברית נכתב "בריתי שלום", כל 
דבר ש, כל מלחמה שהייתה לי בחיים, כל דבר, כל 

 נסיון.
כי רואים שאם אדם יש לו איזה נסיון, יש לו חושך, 

להתעורר לעבוד! וכל דבר אז זה גורם לו להתעורר! 
נה איך הוא שהוא יעבוד עליו, אפילו שהוא, לא מש

הגיע לחושך הזה, לא משנה אם הוא היה אשם, לא 
עכשיו אתה נמצא בחושך? תתחזק באמונה, משנה, 

להאמין שהכל מה' והכל לטובה, תקבל את הכל 
באהבה, ותראה, אתה תבין דברים, אתה תשיג 
דברים, אתה תדע דברים, אתה תראה את זה עין 

 ן!בעין! תחדש דברים, אתה תראה את זה עין בעי
דוגמא לזה, כבר דיברתי מזה פעם, זה שבטי קה, 
השבטים הקדושים. צריכים לדעת שהשבטים אין לנו 
לא הבנה ולא השגה בגדולתם וקדושתם ומעלתם, לא 
נוכל! האמרואים לא הבינו מה זה התנאים, התנאים 

, מי יכול להבין מה זה לא הבינו מה זה הנביאים
ם! קדושים! השבטים, שבטי קה?! היו אנשים ענקיי

 אבותינו הם השבטים.
אבל ביחס ביניהם, לא אלינו, אלינו אין לנו לא הבנה 
ולא השגה מה זה אחד מהשבטים. זה לא אמוראים, 
זה לא תנאים, זה לא נביאים, זה השבטים! כמו 
האבות, האבות מי יכול להבין מה זה האבות. 
והשבטים, שהם שבטי קה, קדושים, אין לנו הבנה 

 הם. בגדולה של
אבל הם, אחד לעומת השני, לא עבר עליהם נסיונות 
קשים, לא עבר עליהם איזה נסיונות מיוחדים, לא 

 כתבו עליהם כלום בתורה, כלום לא כתוב עליהם.
חלק מהשבטים חוץ מהשם שלהם לא יודעים כלום 
עליהם. בודאי הם היו אנשים גדולים מאוד, אבל בגלל 

לא נכתב תורה  שלא עבר עליהם, הם לא עברו חושך
 עליהם.

לעומת זאת יוסף הצדיק, שהוא גם אחד מהשבטים, 
הוא הקטן שבשבטים, אבל עבר עליו, וחלק נכבד 

 מספר בראשית כתוב עליו!



  2  

 

והוא הגיע להיות אחד משבעת הרועים, היסוד של 
שבעת הרועים! כי הוא עבר חושך גדול, עבר חושך 

וך הוא עבד, והשיג את האור מתגדול מאוד! אבל 
וככה כל הצדיקים, הרבה צדיקים ענקיים  החושך!

כמעט לא יודעים עליהם כלום, אבל צדיקים שעבר 
עליהם, עברו חושך גדול, ונלחמו ומצאו שם את האור, 
אז הם גם עלו מעלות עצומות, ומצאו את האור, וגם 

 נכתב עליהם תורה.
כל אחד ואחד, כותבים עליו ספר! כל כל אחד ואחד, 

שנה כל אחד  120אחרי  בים עליו ספר.בנאדם! כות
יבוא, יראו לו את הספר שלו, ואז הוא יראה, כתוב: 
הנה, היה לו פה נסיון, חושך, והנה פה הוא התגבר, 
הוא אמר תודות חצי שעה ביום, עשה תשובה, ואי, 
ואח"כ ראה ישועות, ו"אמרתי תודה ונושעתי", וכתוב 

שנה  120י אחרויספרו את הסיפור שלו, עליו סיפור, 
. ואם הוא יספרו את הסיפור של כל אחד ואחד

יתעצבן, ויתייאש, כמו אותו אחד שאמר שהוא 
התייאש, נשבר, לא רוצה להתפלל לא רוצה ללמוד, גם 

 את זה יכתבו בספר.
חז"ל אומרים שאם ראובן היה יודע שיכתבו בספר 
התורה שהוא ניסה הציל את יוסף, אוהו מה היה 

ציל אותו כפשוטו. חז"ל אמרו שאם עושה, ודאי היה מ
אהרון הכהן היה יודע שיכתבו בתורה שמשה רבנו 

 'ראך ושמח בלבו', אוהו מה היה עושה!
כותבים עליך ספר, תתחזק! וכל בנאדם יש לו ספר, 

 אתה תזכה לאור גדול! בא עליך חושך? תתחזק!

ויעמד העם מרחק רבנו כותב את זה בל"מ: "
", ם האלקיםאשר ש ערפלומשה נגש אל ה

ואומר רבנו הקדוש שכשאדם רואה איזה מניעה, 
רואה איזה קושי, רואה איזה חושך, הוא עומד מרחוק 

 כי אין לו דעת! –
רק בתוך שאפשר למצוא את האור  מה הדעת?

 אך ורק בתוך החושך! החושך!
אין אם אתה לא תעבור את החושך אתה לא יכול 

ל למצוא למצוא את האור, רק בתוך החושך אתה יכו
 את האור.

"ומשה...", שיש לו דעת, "...נגש אל הערפל אשר שם 
הוא רואה מניעה, הוא רואה חושך, הוא  –האלקים" 

 פה אני אחפש! פה!רואה נסיון? הוא אומר: 
חשוך לך הזמן, חשוך לך המקום, חשוך לך הנסיון? 
שמה תמצא את האלוקים! שמה תמצא! יתחדשו לך 

 דברים עצומים מאוד.
ו, זו הנקודה, הצדיקים ידעו את האמת הזאתי, וזה

כי עבר עליהם נסיונות , בשביל זה הם נהיו צדיקים
קשים, אבל הם נלחמו, ועיקר המלחמה זה רק 

 בתפילות!
למשל אדם, נלחמתי בשינה, תפילות, חצי שעה ביום... 
הכרתי יהודי, שהיה מנסה להיות ער כל הלילה, והוא 

לוקח שוקלדים, בשביל היה ער כל הלילה, אבל היה 
הערנות, לא עלינו לא עלינו, התעוור, כמעט התעוור, 

 מהסוכר שנהיה לו...
הכרתי יהודי, גם היה נלחם להיות ער כל הלילה, היה 

 לוקח מוניות, היה עושה כל מיני תרגילים, גם כן...
כשבנאדם רוצה להיות ער כל הלילה, או לעבוד את 

אני יעשה ככה!", השם בלילה, אז הוא חושב: "לא, 

"אני רק ישב", בסוף הוא נרדם, בסוף הוא נופל עוד 
 יותר לשינה...

המלחמה זה רק תפילה! שאנחנו מדברים על מלחמה 
 זה רק תפילה! הכלי נשק של הבנאדם זה רק תפילה!

 ָךלחמדה? יש  ְךליש תאווה?  ָךיש לתאווה?  ְךיש ל
ינו הך יצר הרע? זה הי ָךליצר הרע? יש  ְךלחמדה? יש 

, שנתנו לך ְךלגברים ונשים, אז יש לך! זה המעלה ש
, זה לא החסרון ְךללהלחם בחושך גדול! זה המעלה ש

מתי שתחליטי שאת ? ְךל! מתי זה יהיה המעלה שְךלש
נלחמת בזה, ואת לא שוברת את עצמך מזה! ולא 

 רודפת את עצמך מזה!
כי אדם, אדרבה נתנו לך למצוא את האלוקים בתוך 

 הזה!החושך 
כל הרי זה כל העניין שבשבילו באנו לעולם הזה! 

למצוא את האלוקים  –העניין שבאנו לעולם הזה 
מלאך אין לו שום מעלה, שום מעלה אין  בחושך!

הקב"ה אין לו שום נחת רוח למלאך! שום מעלה! 
ה ברא כי למה? כי מלאך, הקב" ממנו! שום נחת רוח!

את המלאך, למלאך אין שום התנגדות לעשות רצון 
השי"ת, ולכן שום מעלה אין למלאך, שום מעלה! שום 
כלום! למה? כי אין לו התנגדות, אין לו יצר הרע, אין 

 לו תאוות.
תאווה? זו המעלה שלך! שאת, נתנו לך  ְךללכן, יש 

חושך גדול להלחם בו, ואת תלחמי בו בתפילות, וריבוי 
זו המעלה שלי!  –, להוסיף עוד תפילות, לדעת תפילות

לא להשבר! מה אתה שווה אם אין לך תאווה? מה 
 אתה שווה? אין לך יצר הרע? מה אתה שווה?

יש לך יצר הרע גדול מאוד מאוד? ואתה נלחם תדע לך, 
הקצת שאתה מתגבר קצת להתגבר?  קושי מצליחוב

 זה נחת רוח לקב"ה, נחת עצום, גדול מאוד לקב"ה,
 הקצת שהצלחת להתגבר!

איזה נחת רוח יש לה'! שלמרות שיש לי, הגוף שלי 
נמשך אחרת, והלב שלי נמשך, ואני מתגבר! ואני אתן 

 את הכל לקב"ה!
 או! זו המעלה!

 אבל אם אין לך שום משיכה, ושום דבר, אז מה עשית?
יש מישהו פה שיש לו יצר הרע להדליק אור בשבת? 

לו יצר הרע להדליק אור סתם בנאדם ששומר שבת, יש 
בשבת? הידיים שלך רועדות? רועדות שלא תדליק את 

 האור? יש מישהו כזה?
אז תדע לך, אמנם תקבל שכר על זה ששמרת שבת, 
אבל שכר אפסי לעומת שמירת עיניים קטנה, שבירת 
התאווה, ביטול התאווה, קטן! ותמשיך, עוד קצת 

 ועוד קצת, עד שתזכה!
ה ממה שהשם ציווה אותך, כי שיש לך תאווה הפוכ

ואתה מתגבר לעשות מה שהשם ציווה? זה הנחת רוח 
 לה', זו הנחת רוח לה'!

כמו שעכשיו אבא יצווה לבנו לעשות משהו, ויש לבן 
מניעות! והבן לא אומר: 'טוב, יש לי מניעות אז אני 

לא! 'אבא אני אוהב אותך! ואני אתאמץ!',  –מוותר' 
 זה נחת רוח!אי –והוא בקושי מצליח משהו 

אבל אם אין לבן שום מניעות, בסדר, עשה מה שאמרת 
לו, שום מניעות אין לו, אז מה? הנחת רוח של השם 

 הוא קטן מאוד.
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אבל כשיש לך מניעות, תאווה שבוערת בך, ואתה 
אומר: לא! עם כל זאת אני אעבוד! אני אלחם בחושך 
הזה! ואני רק אתאווה לה'! רק אוהב את ה'! אני רק 

 וד את ה'! אני רק אתן את הלב שלי לה'! או!אחמ
זה היסוד שאפשר להלחם עם  אך ורקורק זה ו

 התאוות, ואך ורק זה!
אם אדם אין לו את הנקודה הזאתי הוא לא יכול 
להלחם עם התאוות. כי מה? היצר הרע הופך לו את 
כל האמת! אומר לו: "תשמע! תראה! יש לך תאווה! 

יזה בעל חמדה אתה, תראה איזה בעל תאווה אתה, א
איזה יצר הרע יש לך! אתה לא שווה כלום! אתה רשע 

 הופך לו את כל האמת! –מרושע!" 
מה?! זו המעלה שלי! זו המעלה שלי! שיש לי תאווה 
ויש לי חמדה ויש לי יצר הרע, ואני מתגבר, נלחם 
לעשות רצון השם! לאהוב רק את ה', לחמוד רק את 

ק טיפה! זה נחת רוח ה', אפילו טיפה אתה מצליח, ר
לקב"ה, ותענוג ענקי לקב"ה, ואין מה  אין סופי! ענקי!

להשוות אותו למלאך, כי ממלאך לקב"ה אין שום, 
 חת רוח אין לו, כלום! אפס! שום דבר! טיפת נ

ואת, שיש לך כזה יצר הרע, ואתה שיש לך כזו חמדה, 
אתה מצליח, איזה תענוג יש  טיפהואתה נלחם? 

 דה!זה העבו לקב"ה!
תדעו לכם, עוד פעם אני חוזר על זה כי זה חשוב מאוד  

רק עם השכל הזה איתו אפשר להתגבר על כל   -
התאוות, ואיתו אפשר להתגבר על היצר הרע! רק עם 
השכל הזה! כי אם לא, אדם נמצא בשכל הפוך, שהוא 

 אז מה? –אה! יש לי יצר הרע!  – אומר
אמר אפילו אדם, בא אליי היום איזה אברך, ש

שהתגברה עליו התאווה, משהו, אמרתי לו: "נו, סימן 
שעלית דרגה". ככה רבנו כותב בל"מ, שכשאדם עולה 
דרגה הוא פוגש את הקליפה של הדרגה החדשה, אז 
עכשיו הוא צריך להלחם מחדש עם התאווה, עלית 
דרגה! וזו המעלה שלך! לך תגיד תודות, ותתחזק 

ך, זו המעלה בתפילות, ותלחם מחדש, זו הדרגה של
 שלך! שאתה נלחם מחדש!

הכל מתהפך לטוב, כשאדם זוכה לזה. כל התענוג 
 .נלחם לעבוד את ה'בעולם הזה כשאדם 

הייתי השבוע, אצל ר' משה ברנדסופר, הוא אחד 
מהפוסקים בירושליים, לבקש ממנו הסכמה לספר 
החדש. אז הוא סיפר לי בשם אבא שלו, שזכיתי ב"ה 

הרבה פעמים סנדק כשהוא היה להכיר אותו, והייתי 
 מוהל, והוא היה מאנשי הבד"ץ.

אז הוא אמר דיבור חזק מאוד, אמר: ראיתי אלפי 
אף פעם לא ראיתי בעלי כשרונות שלא הצליחו, אבל 

 !שלא הצליח מתמיד
ז"א שיש הרבה בעלי כשרונות, בעלי כשרונות! שלא 
הצליחו, למה? כי לא התמידו. לעומת זאת אפילו אדם 

אבל הוא מתמיד, אין, לא ראיתי אף פעם אחד  פשוט,
 שהתמיד ולא הצליח!

אדם יהודי פשוט, אומר יהודי, או יהודיה, אפילו 
שהוא לא יודע ללמוד, לא יודע ללמוד! לא יודע ללמוד 
גמרא, הוא בעל ספר, הוא יהודי פשוט, תהילים אתה 
יכול כן להגיד? תגיד תהילים שעה ביום! אבל תתמיד 

יום בלי שעה, ואתה תראה איך תדע את שלא יעבור 
כל התהילים בע"פ, ויתחדשו לך חידושים, ופירושים 

על התהלים, ואיך יפתח לך אור וכח להצליח בעוד 
 משהו, רק תתמיד! רק תתמיד!

הרב חיים קנייבסקי הי"ו אמן, ידוע שכשהוא היה 
צעיר, ואפילו העידו בפנינו אנשים שלמדו איתו 

חלש מאוד, אני לא רוצה  חברותא, הוא היה ממש
להגיד מילה יותר חמורה מה ששמעתי, הוא היה ממש 
ממש חלש מאוד! ואבא שלו כל הזמן אמר לו: "רק 

! שב תתמיד! לא משנה, אתה לא מצליח תתמיד
להבין? לא משנה! בכלל לא מצליח להבין? לא משנה! 
שב שעות ותתמיד! רק תתמיד!", והיום הוא גאון 

אפשר להבין את הגאונות שלו!  הגאונים! גאון שאי
והם מעידים עליו, אנשים שלמדו איתו! שהוא היה 
ממש לא מבין, ממש לא מבין. זה הכח של ההתמדה! 

 זה הכח של ההתמדה!
אחד מהנקודות שכתוב זה המכיר את מקומו, זה גם 

המכיר את מקומו,  –אמר ר' משה בשם אבא שלו 
ום שלבו שהוא יודע ש'אין אדם לומד תורה אלא במק

, אלא חפץ', אבל לא רק שהוא לומד מה שהוא אוהב
גם את הדרך שהוא לומד! כל אחד יש לו את הדרך 

 שמתאימה לו!
אדם  –מה קורה לבנאדם? סתם נגיד, דיברנו על לימוד 

יושב בישיבה, הוא לא מחפש את המקום שלו, את 
הפנימיות שלו, את הבחינה שמתאימה לו! הוא 

וא מתמיד, אני יעשה מסתכל: "אה, שמה, הה
כמוהו!", אחרי שבוע שבועיים, הוא רואה: "אה! הוא 
יושב, הוא עושה ככה, לומד בעמקנות, אני יעשה 
כמוהו!", אח"כ, בקיצור מתבלבל... בסוף הוא יוצא 

 רח מכאן ומכאן...יק
כי הוא לא מחפש את הנקודה שלו! מה הנקודה  

 ששייכת לו!
לחפש את ה'אני'  כל אחד ממש יתחזק בנקודה הזאתי,

 שלו, את השליחות שלו!
שאלו את ר' זושא מאניפולי: "אתה רוצה להיות כמו 
אברהם אבינו?", אז הוא אמר: "כן!", למה לא? מה, 
מישהו לא רוצה להיות כמו אברהם אבינו? אחרי כמה 
דקות, הוא אמר: "לא לא, בורא עולם רצה שיהיה 

לם רוצה אברהם אבינו, והיה אברהם אבינו, בורא עו
שיהיה זושא, אז צריך שאני אהיה זושא לא אברהם 

 אבינו".
וזה למה אומרים בתפילה "אלוקי אברהם אלוקי 
יצחק ואלוקי יעקב", כי כל אחד מהאבות הקדושים 
חיפש את האלוקים בעבודה המתאימה לו לפי 
המידות והבחינות ששייכות לו. כי לכאורה יצחק 

בא שלו אברהם, אבינו היה צריך לעשות מה שעשה א
גם הוא יעשה אוהל, ויכניס אורחים, לא? מי זה הרב 

שיעשה  שלו? אברהם! גם אבא שלו וגם הרב שלו, אז
כמותו! לכאורה זה היה הכי הגיוני! לא? לא. יצחק 
אבינו הייתה לו בחינה אחרת, מידת הגבורה, הייתה 

 לו עבודה אחרת לגמרי, שליחות אחרת לגמרי.
ו, לכאורה היה צריך לעשות כמו אותו דבר יעקב אבינ

אברהם, כמו יצחק? לא, כל אחד חיפש מה, היה 
אברהם? מצוין! עכשיו צריך להיות יצחק. היה 
אברהם ויצחק? מצוין, עכשיו צריך להיות יעקב. יש 
לכל אחד את הבחינה שלו, את השליחות שלו, את 

 הייחודיות שלו, כל אחד ואחד.
כשיו! שלושת כשאדם אומר: "תראה! איזה זמן ע

 ברוך שכיוונתי –השבועות! זה זמן קשה, חושך!" 
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לדעתו, ב"ה שזכיתי לכוון לדעת גדולים. כותב פה 
, זה דבר ידוע, כל בימי בין המצריםהמגיד מקוזניץ', ש

בזמן  דרבא,א !קה –רודפי רודפיה, מה זה 'רודפיה'? 
ם, איך למצוא הזה מחפשים איך להתקרב לבורא עול

אין זה כי  !משיגיםשאז  – "השיגוה" !אותו בחושך
כל העניין של העולם הזה, כל העולם הזה זה  !כלל

 !כפשוטוחושך  !חושך, העולם הזה זה נקרא חושך
ק פה אפשר ר !ת"אנחנו מחפשים את השיופה  !חושך

העליון, מי בעולם  ?עולם הבאב !ת"למצוא את השי
שלא מצא פה, לא יכול למצוא כלום שם, הוא רואה 
אורות, אבל הוא לא מבין כלום, לא יודע כלום, כל 

 !החיפוש והעבודה זה רק פה
מה אז  ,"!ליקשה  !תשמע: "כל אחד שאומרלכן 

אתה  !ולם הבא, נעשה לך העברה לע55פס טו ?הבעיה
להתמודד עם  ְךקשה ל מה, ?רוצה להיות מלאך

 ?לך להתמודד עם היצר הרע שלךקשה  ?ְךהתאווה של
 ?, אתה רוצה להיות מלאך55טופס תקח  ?הבעיהמה 

הבא שמה אין משכנתאות, אין יצר הרע, אין בעולם 
 !שום בעיה

שאדם  , ברוך שכיוונת לדעתו,זניץ'המגיד מקוכותב 
עובד את השם בשביל שהנשמה תתגבר על התאוות 

וכתוב בזוהר הקדוש והמידות, וזה יותר תענוג, 
שבעולם הזה הצדיקים צומחים, ושם יש ניצוצות 

 קדושים, ואדם מלקט אותם להעלותם.
אומר שכל זה צריך לתקן בתורה ותפילה והוא 

שלא יוכלו  ותשובה, ולא כקצת המון העם שאומרים
כסילים, לבם בל מה , בודאי הלהתפלל בין המצרים

ו בתורה תפילה ותשובה ם, רק צריך להתחזק עצמעמ
 .בימים שבין המצרים שהם ימי תשובה

שכמה צדיקים כותבים כמה אפשר להשיג ראיתי 
בימים האלו, שכל מי שזוכה לעבוד בימים האלו, 
ולמצוא את האור בתוך החושך של הימים האלו, אז 

 21יק את כל הדינים, את כל הדינים שיש בהוא ממת
 !ה עד שמיני עצרת, והוא יצר זכאי בדין"יום מר

הוא זכה למצוא את האור בתוך החושך, כי  ?למה
למעשה הוא המתיק את הדין למעשה, כי החושך זה 

 הדין, והוא הפך את הדין לחסד ורחמים.
ו, הוא אמר "פגשתי את ר' דוד בריזל, הי השבוע,

י השקעה, ועצבות זה השקעה בלי ששמחה זה רווח בל
 .רווח

התבודדתי על זה, שיאיר לי השם להבין את וקצת 
הרעיון, ובא נראה איך אדם שיש לו אמונה לומד 

 גמרא. גמרא, ואיך אדם שחסר לו אמונה לומד
רא מפורסמת, זה פה, בסוף סוטה, ידוע, גמהגמרא 
מיר, ויוקר יא גאסבעקבות משיחא חוצפא יברייתא 
הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך , וכו' וכו'

למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב 
והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא 
יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו 
והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים 

באמה כלה יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה 
 שלנו...ם , בקיצור מה שאנחנו רואים בענייבחמותה

ל ע ?מה יש לנו להשעןועל  ?הברייתא מסיימתאיך 
 !אבינו שבשמיים

מי שלומד את הברייתא הזאתי, איך הוא לכאורה 
 !מה, תשמע יהיו כאלו צרות' ?לומד את הברייתא

מי יש לנו על ו !אנחנו נהיה כאלו מסכנים !וזהו

ככה נשמע לו, כאילו זו  ',!אבינו שבשמייםעל  ?להשען
ברירת מחדל, זהו, המצב קשה, ואנחנו לא יכולים 
להסתדר לבד, לא יודע איך לתאר את הכפירה של 

לנו מה לעשות, יש  אין !ם אנחנוהבנאדם, 'איזה מסכני
לנו רק להשען על אבינו שבשמיים, איזה מסכנים 

 '!אנחנו
 :שאתה לומד אותה עם אמונה אתה אומרהברייתא 

ת יעשה הכל שבני אדם יחזרו "ימים שהשיואו יב !אה
 !להתבודדק ר !הלהתבודד הרב בתשובה, ויצטרכו רק

ככה כשקל אז אדם חי בכוחי י כ !יהיה קשהכל ה
שביל ב !וםכל !סתדר לךלום לא יכ !לא –ועוצם ידי 

תדע שיש השם בעולם ותלך, תרבה בתפילות ש ?מה
זו  –תרבה בהתבדדות, תרבה בתודות, תעשה תשובה 

לקחת את זה כברירת מחדל, 'טוב מה לא  !הכוונה
טוב, אז נשען על אז  ?אפשר לעשות, יש משהו לעשות

כל התכלית להשען על ה ז !טיפש –אבינו שבשמיים...' 
כל העניין להאמין בה' ולהשען  זה !אבינו שבשמיים

 !עליו, זה כל העניין
ני א !זו תפילהשהמלחמה  –כל אחד צריך לדעת לכן 

לו  דדות איןוכל הזמן אומר שמי שאין לו שעה התב
יש לו יצר הרע, והיצר הרע י כ !לו בחירהין א !בחירה

והבורא ברא לנו יצר הרע שאי אפשר  מנצח אותו,
לנצח אותו, אלולא השם עוזרו אדם לא יכול לנצח את 

לנו יצר הרע, אבל שיהיה בגודל תתן  וב,ט !היצר הרע
 !יתן אגרוף אנחנו נתן אגרוף ונלחםוא ה !ונלחם !שלנו

 !' ברא לך יצר הרע שאתה לא יכול לנצח אותוה !לא
זה כל התכלית, מה שהסברתי בשיעור הזה,  כי ?למה

כל העניין שה' ברא אותך בכזה עולם חשוך, עם יצר 
 ?הרע כזה גדול שאתה לא יכול לנצח אותו, בשביל מה

זה התענוג של בורא עולם, שלמרות שהוא כזה גדול ש
ה, פה פה בשיעור אין ג'ובניקים פה, בר'ח !אתה נלחם

 נדו,ומק !הנשים אין רק קומנדום ג !קומנדופה רק 
ה פ !וצנחנים, ולוחמים, פה נלחמים על האמונה

 !מיסטים"לא ג'ובניקים, אין פה שקה פ !נלחמים
לחמים נ !והבים את ה'א !בשביל ה'נלחמים  !וחמיםל

פילו שנתת לי תאווה א ?רצונך ה'ה ז !לחמיםנ !על ה'
אני  !ני אלחם בשבילךא ,מאודנקית ע ,כזאת ענקית

 !אלחם ואני אלחם
לשמוח, לדעת נקודה של הצלחה אתה צריך וכל 

 כל !של הצלחה ל נקודהכ !ת"להשי ענקשעשית תענוג 
כזה ין א !שכן אם אדם יתמיד אין מתמיד שלא מצליח

!אתה תצליח תמיד,ת !דבר
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