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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(

היום צריכים להגיד תודה מיוחדת, מה מיוחד? עכשיו זה זמן שאנשים נוסעים 
אנחנו ב"ה לא מפספסים את השיעור, תודה לה' שזכינו להגיע לשיעור, לחופש, 

 �� תודה לה'

 ��אתם מחייכים? מה עם החיוך? 
יות, שאל אותו: אחד ראה את חבר שלו מעשן שני סגר

"למה שתיים?!", אמר לו אחד בשבילו ואחד בשביל אח 
 שלו שבבית הסוהר...

אחרי תקופה הוא רואה אותו מעשן רק סגריה אחת, 
שאל אותו: "נו, אח שלך יצא מבית סוהר?", אמר לו: 

הוא מעשן רק , ��"לא! אני החלטתי להגמל מהעישון!" 

 .��בשביל אח שלו, הוא נגמל מהעישון 
עז"ה. כולם יודעים, כולנו כבר למדנו, שמענו, שמשה ב

תפילות.  515רבנו התפלל תפילות כמניין 'ואתחנ"ן', 
והשי"ת אמר לו: "שתוק! לא מרשה לך להתפלל עוד 

 תפילה אחתתפילה!", כי אם משה רבנו היה מתפלל עוד 
 היה נכנס לארץ ישראל.

ברוך שכיוונתי לדעתו של ה'שפת אמת'. מביא ה'שפת 
מת' את המדרש שמשה רבנו רמז לעמ"י שיתפללו עליו א

שיכנס לארץ ישראל, "תתפללו עליי! בקשו עליי 
רחמים!". אומר ה'שפת אמת' שעמ"י לא התפללו על 

משה רבנו, ולמה? אמרו עמ"י: "אם משה רבנו, עם 
אז מה התפילות שלו, לא פעל שיכנס לארץ ישראל 

 אבל הם טעו" –" התפילה שלנו תועיל?"
ר  משה רבנו , כשהשי"ת אמר לו: " כי ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַדבֵּ

ַלי עֹוד ַבָדָבר ַהֶזה ", מגלה לנו ה'שפת אמת', שהשי"ת אֵּ
אמר לו גם: "אל תבקש מעמ"י שיתפללו עליך, שתוק! לא 

כי רק שאתה אל תתפלל, גם לא תבקש שיתפללו עליך!", 
אם עמ"י היו מתפללים הם היו משלימים לו את 

תפילה שהייתה חסרה לו" ורק תפילה אחת הייתה ה
 חסרה לו"

אבל עמ"י, אם היו מתעוררים: "רבונו של עולם, משה 
רבנו! רבונו של עולם! אנחנו לא יכולים בלי המנהיג שלנו! 

אם נלך בלי המנהיג שלנו?! איך?! מה, צאן בלי רועה?! 
 "אנחנו לא רוצים שום רועה שיחליף אותו"

ז, שידברנו מהעניין של יתרו, שיתרו כמו שאמרתי לכם א
י ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָכל ָהעָ  אמר למשה: " י ַחִיל ִיְראֵּ ם ַאְנשֵּ

י ֲאָלִפים קֱאל ֶהם ָׂשרֵּ י ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעלֵּ י ֱאֶמת ׂשְנאֵּ ים ַאְנשֵּ
י ֲעָׂשרֹת י ֲחִמִשים ְוָׂשרֵּ אֹות ָׂשרֵּ י מֵּ  זו טעות גדולה" –" ָׂשרֵּ

אנחנו מוכנים לעמוד גיד ליתרו: לא! עמ"י היו צריכים לה
מבוקר עד ערב, וגם שלשה ימים, ארבעה ימים, העיקר 
שבסוף נראה את משה רבנו, ונשמע ממשה רבנו, דיבור 

 אפילו הכי קטן, זה שווה את כל הזמנים שמחכים"
אז עמ"י היו צריכים להגיד לקב"ה: "עם כל הכבוד, 

משה זה אנחנו מכבדים את כולם, אבל משה זה משה! 
הרועה!", אם הם, עמ"י, היו מתפללים, היו משלימים לו 

 את התפילה החסרה.

שצריכה, אנחנו לא לומדים הסטוריה כמו  וזו נקודה
שתמיד אני אומר לכם, לא באתי ללמד אותכם עכשיו 

 –זה שיעור על עכשיו שיעור בהסטוריה "מה היה" וכו', 
שלנו, שכל הזמן אדם, צריכים להתפלל, ממש, על הרב 

 .כמה צריכים תהפלל, כמה צריכים
בפרט שהצדיק, בדרך כלל מתפלל על כלל ישראל, מתפלל 

על פלוני, כל הזמן, וגם אנחנו צריכים לדעת להתפלל 
 עליו.

כשאדם מתפלל על הצדיק, אז הוא זוכה לדברים עצומים 
 מאוד, גדולים מאוד.

כי 'כל המתפלל על חברו נענה תחילה' זה על סתם חברו, 
ותו אחד שמתפלל על הצדיק, שכל עמ"י זקוקים א

להנהגה שלו, להצלחה שלו, אוהו, אז הוא, כמו שהוא 
מתפלל על כלל ישראל. אדם שמתפלל על הרב שלו זה 

כמו שהוא מתפלל על כלל ישראל! כי הוא מתפלל על הרב 
 שבו תלויים כל כלל ישראל זה דבר גדול מאוד.

עה על עמ"י, הוא יש לי תלמיד שהוא, שאנחנו עושים ש
אומר: "אני מתפלל רק עליך", הנקודה הזאתי, צריכים 

כמה עמ"י טעו, טעו שהם לא  –לדעת את העניין הזה 
 התפללו על הרב שלהם, כמה!

מצד הכרת הטובה קודם כל, כל שכן שכל החיים שלי 
תלוי בזה, כל החיים שלי תלוי במשה רבנו, אני לא 

שה רבנו! כמה צריך אתפלל על משה רבנו? הכל תלוי במ
 להתפלל על משה רבנו.

פה "בעל הטורים" כותב: ואתחנ"ן גימטריה שיר"ה. 
והבעל הטורים כותב שאמר לפניו שירה, כדי שישמע 

תפילתו! בעל הטורים כותב: אתה רוצה שהשם ישמע 
תפילתך? שירה! כשאדם שר, כשאדם אומר תודה, 

 נפתחים כל השערים!
ר, יהודי, ואמר לי: "תשמע, באמת הגיע אליי היום, בבוק

 אני ניסיתי הרבה פעמים לחזור בתשובה, ולא הצלחתי!"
אמרתי לו: תאמין לי, שגם אני לא מצליח לחזור 
בתשובה! תאמין לי, גם משה רבנו לא יכל לחזור 

 בתשובה, לא הצליח לחזור בתשובה, גם משה רבנו!

הוא לא הבין מה אני מדבר איתו, "אתה לא מצליח 
תשובה?!", כן אני לא מצליח לחזור בתשובה! אם לחזור ב

 אני רוצה לחזור בתשובה? אני לא יכול להצליח!
 כי אני מתפלל"אה, מה, אני כן מצליח? 

שתשובה זה אתה לא הצלחת כי לא תפסת את הדרך 
 "תפילה

אתה חושב "אני" יחזור בתשובה" אתה יכול לחזור 
בתשובה?" הסיבה שאדם נופל כי הוא עזב את 

 תבודדות"הה
תהיה  –אדם צריך לדעת, אמרתי לו ואני אומר לכל אחד 

חזק בדבר אחד: "אני שישים דקות יש לי פגישה עם 
 המלך, שישים דקות" פגישה עם המלך""
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"הייתי בא אמרתי לו, סיפרתי על עצמו, כי הוא לא הבין: 
לפגישה לא הייתי יכול לדבר מילה! לא רק שלא יכול 

, וייסורי נפש! ייסורי נפש ממש! לדבר, מחשבות רצות לי
אבל מה, אומר בהתחלה: 'הריני מקשר את עצמי', 

ובסוף: 'תודה שעשיתי שעה התבודדות, תזכה אותי גם 
מחר לעשות שעה התבודדות'...", מי שהיה רואה אותי 

היה חושב: 'איזה שעה התבודדות הוא עשה?! עמדת, לא 
זת אמרת מילה, ולא רק שלא אמרת מילה, לא התרכ

אפילו! תתרכז לפחות, משהו! לא, שום דבר! ייסורי נפש 
 היו לי, ייסורים!

אבל אני באתי לפגישה, דפקתי בדלת, לא פתחו לי? מחר 
עוד הפעם לדפוק צריכים עוד הפעם לבוא לפגישה, 

בדלת, אני את שלי יעשה, אני רוצה להתקרב לבורא 
 עולם, מה ההשתדלות שלי? שאני בא כל יום לפגישה"

 ן, אדם יהיה חזק שלא יעבור עליו יום בלי שעה"לכ
ואני אומר לכל אחד:  מילא, אם היו אומרים לך שבשעה 
התבודדות חייב לדבר כל השעה, כל אחד יכול להגיד "זה 

לא בכח שלי, לא ביכולת שלי, זה לא בשבילי", או 
 ", לא!18שאומרים לך "תעמוד דום כמו ב
 אתה יכול לשבת, ללכת, לעמוד...

חם, אני מוריד את המעיל... זה לא כמו שמונה עשרה  אם
שחייבים לעמוד עם מעיל, עם כובע עליון, עם נעליים, לא! 

התבודדות בלי כובע עליון, בלי מעיל, לא איזה זמן 
מיוחד, איזה זמן שאתה רוצה, איזה מקום מיוחד, איפה 

שנח לך וכיף לך! קשה לך לצאת לשדה? תשב בחדר עם 
 –שעה התבודדות, אין פה שום הגבלה  מזגן ותעשה שם

 שעה תהיה עם בורא עולם"

עוד דבר, שמישהי אמרה לי היום, שהיא קראה בעלון של 
שבוע שעבר, וסוף סוף נפתח לה ההתבודדות, שמה 

! לא מבקשים ממך לעשות תשובה? על יום אחרון
מבקשים ממך לעשות תשובה על כל החיים, תשכח מכל 

תתפלל על היום  היום האחרון"תעשה תשובה על החיים! 
 הבא!

לא מבקשים ממך עכשיו שתעשה תשובה על כל החיים, 
תגיד 'מה, איפה אני יעשה תשובה עכשיו על כל 

החיים?..', לא! תעשה תשובה על היום האחרון! ותפילה 
על היום הבא, לא להכביד על עצמך להתפלל על כל 
...", החיים, על היום הבא! "תעזור לי שאני אקום בזמן

 וכו', תתפלל על היום הבא, שילך כסדר.
ומי שבאמת מתמיד בשעה התבודדות, אם אדם יתרכז, 

בשישים דקות האלו להיות עם ה', הוא יעשה תשובה! 
הוא לא יפול! מה שלא יעבור עליו יש לו את הפגישה 

בסדר, עבר עליו, יש לו את הפגישה היומית,  היומית!
ליי, קשה לי בזה, בסדר, יגיד: "רבונו של עולם, עובר ע
 "תעזור לי בורא עולם...אבל אני בא לפגישה היומית, 

אני לא אין! אם אדם יהיה חזק! אדם גם צריך לדעת: 
יכול לחזור בתשובה, רק השם יכול להחזיר אותי 

בתשובה" אני לא יכול לחזור בתשובה" אני יכול לנצח 
 את היצר הרע שלי?"

ם מישהו דיבר איתי: כל מי שבא אליי, אומר לי, היו
"תשמע, יצר הרע שלי!", אמרתי לו: "תשמע, יצר הרע 

שלי עוד יותר גדול משלך, הרבה יותר גדול! אם יתנו לך 
את היצר הרע שלי אתה לא תחיה דקה אחת, היצר רע 

שלי יתנו לך?! אתה לא תוכל לחיות דקה אחת! אין! אתה 
רֹותשתגע!", הוא לא מאמין... כתוב: " ֲחבֵּ  ָכל ַהָגדֹול מֵּ

, זה חז"ל מפורש! יתנו לך את היצר הרע "ִיְצרֹו ָגדֹול ִמֶמּנּו
שלי, אני לא יודע אם תוכל לעמוד שניה אחת בחיים 

 שלך...
אני אומר לקב"ה: מדבר עם המלך" ני עושה? אז מה א

 "יש לי יצר הרע, אבל זו המעלה שלי!

אותו אחד אמר לי היום שיש לו יצר הרע, דיבר איתי שיש 
לו יצר הרע, משהו חולני לגמרי! משהו נורא! אמרתי לו: 
אדרבא! אדרבא אתה תגיד לבורא עולם: איזה מעלה יש 

שך אני רוצה לי גדולה, שלמרות שאני נמצא בכזה חו
 אותך! 

זו המעלה שלך, זה לא החיסרון שלך שיש לך יצר הרע, זו 
המעלה שלך! אם אין לך יצר הרע מה אתה שווה? אתה 

 לא שווה כלום! כלום אתה לא שווה!
כל מצווה שלאדם אין יצר הרע להתגבר עליה, בסדר, 

 הוא יעשה, יקבל שכר, אבל השכר שלו זה כלום!
ה שקשה לו, איפה שהוא לא איפה השכר הגדול? איפ

מצליח ונופל, שמה הוא אומר: "רבונו של עולם, למרות 
זאת אני רוצה אותך! תעזור לי! אני לא רוצה לשמוע 

ליצר הרע שלי! יש לי יצר הרע גדול, יש לי תאווה גדולה 
! לך אני רוצה, מאוד, ואותך אני רוצה! אותך אני רוצה
כל רצוני, כל  את כל הטוב שלי רק לך! את כל אהבתי,

כוספי, כל ליבי רק לתת לך! אותך אני רוצה! הטבע שלי, 
בראת אותי שאני רק רוצה הפוך, אבל אני מתגבר לרצות 

אותך!", וזה הגדולה של הבנאדם, אדרבא, יש לך יצר 
הרע יותר גדול, עם המעט רצון שאתה תרצה המעלה שלך 

 כבר פי מליון!
כזה יצר הרע, יצר הרע  מה החכמה, אדם שאין לו

חלשלוש, והוא רוצה את השם? נכון, זה קצת, זה טוב... 
 ואם אין לו בכלל יצר הרע? מה החידוש פה?

אה, יש לך יצר הרע ענק?! טיפה אתה רוצה, אם תעריך 
את הטיפה הזאת, לא שתגיד 'אני לא שווה, יש לי כזה 
יצר הרע אז אני לא שווה כלום, לא! הפוך! זו המעלה 

לך שיש לך יצר הרע גדול! זו הגדולה שלך! זה השבח ש
שלך! וזה הנחת רוח הכי גדול, הקב"ה יש לו תענוג גדול 

 ממך, שיש לך יצר הרע ואתה רוצה את השי"ת!
אה, אתה לא יכול לעשות תשובה? גם אני לא יכול לעשות 

תשובה, בלי תפילה אתה יכול לחזור בתשובה? בלי 
 ליח.תפילה אף אחד לא יכול להצ

ובכל דבר! למשל בשלום בית, הגיע אליי אתמול יהודי, 
כולו מתלהב, מה זה, הוא חייב, הוא אומר לי הוא מחפש 
לפגוש אותי, לפני חודש הוא קיבל 'בגן השלום', נהיה לו 

גן עדן בעולם! אתה לא יודע! סיפר לי איזה תלמיד חשוב 
ל שלי, שהוא לומד עכשיו את 'בגן השלום' פעם רביעית, כ
קטע הוא מתפלל עליו! ממש כל קטע הוא מתפלל, והוא 
אומר שאי אפשר לעזוב את הספר הזה. זה ספר עבודה 
 לא ספר לימוד! זה ספר עבודה! כל ספר זה ספר עבודה!

אני רוצה להגיד לכם דבר שלצערי הרב גם בני ישיבות לו 
יודעים אותו, לומדים בישיבה ולא יודעים אותו. אמרתי 

ואני חייב שוב להאיר את עיניכם שתראו לכם את זה, 
כמה אתם מפספסים, בגלל שלא מחדירים את הידיעה 

 הזאתי בלב שלכם:

כשעמ"י עמדו על הר סיני, הקב"ה נתן לנו את התורה 
הקדושה, וציווה עלינו להתפלל, הוא לא נתן לנו סידור, 

הוא לא נתן לנו ספר תהילים, הוא לא נתן לנו ספר 
שום תפילה הוא לא נתן לנו! אז מה  'ליקוטי תפילות',

 הוא, איזה תפילה הוא צווה עלינו?!
כותב הרמב"ם, רמב"ם! בני ישיבות לא לומדים רמב"ם?! 

ואפילו שלומדים כנראה שלא מבינים מה שכתוב, אפילו 
 שזו עברית פשוטה, לא מבינים! כנראה שלא מבינים.

ל ְבכ  הרמב"ם כותב: " ה ְלִהְתַפלֵׂ נֱֶׁאַמר ִמְצַות ֲעשֵׂ ל יֹום שֶׁ

ם' כה(-)שמות כג יכֶׁ ת ה' ֱאֹלהֵׂ ם אֵׂ ה ...'ַוֲעַבְדתֶׁ ין ַלְתִפל  ְואֵׂ
ה בּוַע ִמן ַהתֹור  א ִחּיּוב ִמְצו  ...ְזַמן ק  ְּיהֵׂ ְך הּוא שֶׁ ה זֹו כ 

דֹוש  ל ַהק  ל יֹום ּוַמִגיד ִשְבחֹו שֶׁ ל ְבכ  ם ִמְתַחנֵׂן ּוִמְתַפלֵׂ ד  א 
ם  הֶׁ ִריְך ל  הּוא צ  יו שֶׁ כ  ל ְצר  ְך שֹואֵׂ רּוְך הּוא ְוַאַחר כ  ב 
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י ה ַלה' ַעל  ַבח ְוהֹוד  ן שֶׁ ְך נֹותֵׂ ה ּוִבְתִחנ ה ְוַאַחר כ  ש  ְבַבק 
ה  חֹו:ַהּטֹוב  ד ְלִפי כֹּ ח  ל אֶׁ ִהְשִפיַע לֹו כ  שהתפילה  – "שֶׁ

שבורא עולם ציווה עלינו זה לדבר איתו בשפה שלנו! 
 שעות! כמה? כמה שאפשר! 24מתי? כל היום! 

עכשיו אני רוצה להמחיש לכם בצורה פשוטה וברורה, 
בשביל שתבינו, ותחדירו את זה ללב שלכם, תבינו כמה 

 אתם מפסידים כל יום.
ני אומר עכשיו: "אבא שבשמיים, תודה רבה לך על א

מילים, עשר מילים  10הכסא שאני יושב עליו", סה"כ 
 עשר מצוות דאורייתא"קיימתי עשר מצוות! 

אדם הולך עכשיו מפה עד הספריה, מתפלל: "רבונו של 
עולם, תזכה אותי למצוא את הספר שאני צריך אותו...", 

! חוזר מהספריה כל מילה היא מצוות עשה דאורייתא
לשולחן: "רבונו של עולם, תזכה אותי שתהיה לי הבנה 

במה שאני לומד, שאני יבין...", כל מילה שהוא מדבר 
 היא מצוות עשה דאורייתא!

הוא יושב במכונית: "תודה לך השי"ת על המכונית...", 
כל מילה זה מצוות עשה דאורייתא! תודה, מבקש 

כל מילה שאתה ה, מתייעץ, כל שכן כשהוא עושה תשוב
כל  פונה לבורא עולם אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא!

יום אלפי מצוות דאורייתא אדם מפסיד! בגלל שהוא לא 
מחדיר את הידיעה הפשוטה הזאתי שזו התפילה שה' 
ציווה, לדבר איתו בשפה שלנו, כל פניה לה', כל פניה, 

 בתודה, בבקשה, כל מילה!
"ה, תעזור לי שאני אצליח נכנס קליינט, "תודה רבה הקב

איתו, ואני אשמח אותו, תעזור לי שהוא יצא מרוצה, אני 
רוצה לשמח את הבן שלך שבא אליי עכשיו...", עד שאתה 

מסתובב לקחת משהו, תגיד כמה מילים, כל מילה זו 
 מצוות עשה דאורייתא!

כשאתה עובד: "אבא שבשמיים, תעזור לי, תשמח אותי, 
שמחה!", כל מילה שאתה מדבר, רבונו של עולם תן לי 

את העניין  תחדירו את זה טוב ללב שלכם"בכל צורה! 
הזה שאדם יכול כל יום להוסיף אלפי מצוות! כל רגע! 

ובני הישיבות לא יודעים את זה! עוד בני הישיבות 
צוחקים! אה, אתה הולך לעשות התבודדות? צוחקים 

וחקים על ממך... ועל מי הם צוחקים עלינו או על רבינו? צ
הרמב"ם! על הרמב"ם הם צוחקים! צוחקים על החומש! 
על תרי"ג מצוות הם צוחקים! כי הם לא יודעים! הם לא 

 דבר בסיסי כל כך... אשמים, לא לימדו אותם!
כל ישיבה, כל תלמוד תורה, היו צריכים דבר ראשון ללמד 

אותם את המצוות עשה דאורייתא הפשוטה הזאתי! ואז 
א היה צוחק, היו יודעים שמי שהולך בודאי אף אחד ל

 להתבודד זו התפילה שהשם ציווה עלינו מדאורייתא.
ופעם לא היה דפוס כמו שהיום, אם היה ספר תהילים 

אחד, שניים בעיר, תגיד תודה רבה, מי היה לו ספר 
סיפר לי ר' לוי יצחק בנדר, זקן ברסלב, תהילים פעם? 

כים להפקיד שהיה להם סט של ש"ס בכל העיר, היו צרי
פיקדון איזה סכום, ולקחת מסכת ומתי תחזיר אותה, 

וכו'... מה חשבתם? ספר תהילים בטח היה בעיר, אם היה 
 ...תהילים אחד בעיר זה כבר היה

פרשת ואתחנן מדברים על תפילה, לדעת את זה, שזה 
 עבודת ה'! כל מילה היא מצוות עשה דאורייתא!

על המשנה  ע"אמנחם מנדל בעל ה"פרי הארץ" זירבי 
'איזהו עשיר, השמח בחלקו', שואל: וכי כל מי ששמח 
בחלקו הוא עשיר, מי ששמח בחלקו נהיה עשיר? והוא 
כותב חידוש עצום מאוד שצריכים להחדיר אותו ללב 

שלנו, נקודה של אמונה, דרך הנהגת ה', הוא כותב שזה 
נדיר, נדיר מאוד, שבנאדם פתאום נהיה עשיר, גם זה 

אום אדם מקבל איזה ירושה, מקבל פיס, זה קורה, שפת
קורה, אבל בדרך כלל העשירים האלה הם לא מצליחים, 

כי הם מקבלים בבת אחת אור, שזה מבלבל אותם וזו 
מציאות שזה מזיק להם. אבל העשירים שכן מצליחים 
וגודלים, טיפין טיפין, עוד קצת ועוד קצת, מי אלו? זה 

דה על כל דבר! תודה ששמח בחלקו! שאדם יודע להגיד תו
 על כל דבר!

מישהו אמר: "אין לי עבודה...", מה אין לך שום עבודה? 
"לא, הציעו לי עבודה אבל שכר מינימום, מה אני אקבל 

 את העבודה הזאת?", אל תקבל ותשאר ככה...
תקבל את השכר מינימום, תגיד תודה על זה שיש לך שכר 

ה לך כלום, מינימום, שיש לך בכלל פרנסה, קודם לא הי
עכשיו יש לך שכר מינימום, תגיד תודה, ותשמח בחלקך, 
ותבקש: "רבונו של עולם תעזור לי, מתי שתרצה תתן לי 

 עוד...", תבקש! ותראה שיקבלו אותך.
אה, אתה לא רוצה לשמוח בחלקך, בקצת? וזה בכל דבר 

ודבר, גם בזיווגים, תשמח במה שנותנים לך, תשמח 
 ה ילך ויתפתח, בכל דבר.בקצת, ואז תראה איך שז

העניין הזה של תודה, תודה מביאה תודה, איך שכל תודה 
 ותודה ממשיכה תודה ועוד תודה ועוד תודה.

וגם העניין של הגאולה, היה תשעה באב, ב"ה זכינו לשבת 
ובכינו, אדם שעובד ה', כל דבר אצלו זה עבודת ה', 

צריכים בפורים לשמוח, שמחים. צריכים בתשעה באב 
שבת ולבכות? יושבים ובוכים כפשוטו. אדם עובד ה' ל

עושה כל פעם את העבודה מה שה' רוצה שנעבוד, עכשיו 
זו עבודת ה'. אמרתי להם: עכשיו בכינו, אבל עכשיו, הנה 

אחה"צ, סוף של תשעה באב, עכשיו אנחנו עוד פעם 
חוזרים להתחזק, מה להתחזק: ב"ה, אנחנו רואים את 

ם איך שעוד אנשים מתקרבים, הגאולה בעיניים, רואי
איך הכל הולך ונבנה, הכל הולך ונהיה יותר טוב, מכל 

הבחינות, איך א"י נבנית, איך ירושליים נבנית, מכל 
הבחינות, איך ירושליים נבנית, איך עוד ישיבות, וצריכים 
להסתכל... כשהיה צריך לבכות בכינו, על הצער של עמ"י, 

ינו, היה זמן לבכות. כל מה שצריכים לבכות, בסדר, בכ
אבל אח"כ לא להשאר עם הבכיה, רואים את הטוב, את 

המעט, איך שבכל יום יש התקדמות, ב"ה, כל רגע יש 
 התקדמות.

ככה אדם גם עם עצמו, שאדם אפילו יוצא שהוא בוכה על 
איזה עבודת ה' שלו, אח"כ לראות את הטוב, לראות את 

 ההתקדמות שה' כן קידם אותו, לשמוח.
שכיוונתי לדעתו של החוזה מלובלין, שכותב פה  ברוך

שהשי"ת יכל להביא את הגאולה כבר מזמן, שאם בורא 
עולם היה רוצה להביא את הגאולה ע"י צער, מלחמות 

ושפיכות דמים, וייסורים, אז היה מביא את הגאולה כבר 
 100מזמן, אם בורא עולם היה יודע שנו, גם אחרי עוד 

הוא יביא את הגאולה בצער, אז  שנה, בסוף 200שנה, עוד 
בשביל מה להאריך את הגלות? ממילא תבוא הגאולה 

אבל בצער ח"ו! אז בשביל מה? כבר עכשיו נביא אותה! 
בורא עולם יודע שעכשיו יבוא בצער, אבל אם תתארך 

 הגלות הגאולה תבוא ברחמים"

וככה זה! למה? כי הנה עוד אנשים מתעוררים, והזכויות 
יוצא שוד תפילות. והוא כותב פה ים עגודלות, ומוספ

שע"י האריכות תבוא הגאולה לא ע"י צער אלא ברחמים. 
מלך והנה אם תהיה הגאולה לא על ידי דוחק ולא על ידי 

, מה נקרא הכבוד של השם?  קשה כהמן זה נקרא כבוד ה'
שאנשים ישימו להם רובה על הרכה ויגידו להם: "טוב! 

 הרוג אותך!", זה כבוד ה'? נא תכבד את השם ואם ל
כבוד ה' שאנשים מתוך רצון אמיתי, ואוהבים את ה' 

ת בעיה "השיה מ מרצונם, לא בגלל שמאיימים עליהם!
 ,נוראוההגדול הגיבור האל  ?בשבילו להפחיד את כולם

פחד, שכולם  הזיכול להביא כהשם  !הוא נורא שםה
זה ירעדו...  מה !, וירעדו!"השם הוא האלוקים" :יגידו

כבוד ה',  ?מה יש בזה כבוד ה'בל א !השם הוא נורא
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ה, ה' לא מפחיד אותנו, ולא מביא לנו צער, ומאריך "שב
 !ים בהפצהאיתנו אף, ואנחנו מתחזק

כל זמן שאתה מפיץ  :יהודה זאב ליבוביץ' אמר לירבי 
, פה ושם י"את הספרים שלך לא יבוא שום צער על עמ

 .ותבוא הגאולה ברחמיםהתעוררות, פה ושם אבל לא... 
אחד ילמד להגיד תודה, עוד  ע את ה', עודדאחד יעוד 

מתוך פחד, א ל !הגדולהה ז !אחד ישיר לה', ברחמים
  !מתוך בחירה

 !תלמדו לעשות תשובהאז  !תלויה בתשובהוהגאולה 
ם שעה כל יותעשו  !שאנחנו מלמדיםכמו  ?יךא

תעשה  תשובה על היום האחרון, כל יום התבודדות, תעשו
מה שמבקשים ממך לעשות ה ז !תשובה על היום האחרון

 !תשובה
הגאולה תלויה בתפילות, לכן צריכים להתחזק וגם 

 בתפילות, ויוסיפו עוד תפילות ועוד תפילות.
כי  !שהולך בדרך שאנחנו מלמדים כבר יש לו גאולהומי 

אתם לומדים פה משיח לא יוסיף לכם משהו חדש, מה ש
 !זה מה שמשיח ילמד

ק ר !למשיח... משיח יגיד לכם את אותם שיעוריםמחכים 
אז זה יהיה בלי בחירה, יקחו לכם את הבחירה, אז מה 

פעם אני אומר לכם, כשאין בחירה, אין וד ע ?זה שווה
לא יקבל שכר דם אמה ל !לאדם קושי, אין לזה שום ערך

ז על א !לא יהיה לו יצר הרעי כ ?אחרי שיבוא משיח למה
 !ל ניתן לך שכר, אין יצר הרעע ?מה יתנו לו שכר על מה

אין לך שום קושי, שום מניעה אין  !?ל מה תקבל שכרע
  ?!לך, אז על מה תקבל שכר

שום דבר לא יחדש לכם, כל מה שלמדתם משיח 
 !מה שיגיד משיחזה  !בשיעורים שלנו זה מה שיגיד משיח

מהצדיקים הנסתרים אמר שהוא ראה שכשיבוא אחד 
יש אז משיח הוא יבוא עם הספר 'שעריו בתודה' ביד שלו. 

 !תלמדו אותו ריש לכם ספהנה  !לכם ספר תלמדו אותו
עכשיו את הספר שעריו תלמדו  ?!עד שיבוא משיחלחכות 
וא אמר לי את זה עוד לא היה 'אמרתי שהואז  !בתודה

בקיצור   תודה ונושעתי', 'מרגליות, 'יהלומים', 'אבני חן',
לעד,  יש לך חנות של תכשיטים יש לך, ישתבח שמו

 !החיים יפים
ת זוכים "י ההודאה להשי"כותב שע "תשובהשערי "ה
טובות ועוד עוד  !, הטובות לא יפסקוהתמדת הטובותל

י התודה ממשיך עוד "ע !להתעצל להגיד תודהלא  !טובות
 ישועות ועוד ישועות.

 ":תנא דבי אליהו"הנביא זכור לטוב כותב בספר אליהו 
לעמוד על כל  ין אתה יכולה למשה, משה א"אמר לו הקב"

ת אמר ", השי"אל הריני מודיעך מקצת מדותי... מדותי
למשה שהוא השיג, ידע את השם יותר מכל הברואים, 

כמה  :ת אומר לו"שיה !ידע את השם, הוא השיג את השם
שאתה יודע אותי, ומכיר את הרחמים שלי, אתה עדיין 

ת גילה רק קצת "השירחוק מלדעת את המידות שלי. 
...כשאני רואה בני אדם " :מהמידות שלו למשה רבנו

פ שאין בהם תהילה ושבח של תורה ומעשים "אע
אלא רק לא במעשי ידיהם, לא במעשי אבותיהם, , טובים

בשביל שהם עומדים ומודים ומברכים ומשבחים 
ומרבים בתחנונים לפני אני נזקק להם וכופל להם 

אליהו הנביא זכור לטוב כותב  הנה, – "...מזונותיהם
לכאורה אדם יגיד שמי שהוא צדיק, בעל  כי בספר שלו.

אבל .. .אז בסדר, מתקבלת התפילה שלו תורה ומצוות,
א "ממידותיו, ז קצתת מגלה למשה רבנו רק "השי

ת הרחמים שלו עוד יותר גדולים, והוא רוצה לתת "שהשי
י', 'אתה מפנק אות !לה'שבח  !תודהתגיד  !לנו עוד יותר

 !תבקש !תתפלל !יד מילהתג

י ההודאה זוכים לאריכות "המדרשים כותב שעאוצר 
 ימים. 

י "אמרנו פרנסה, ישועות, הכל, גם אריכות ימים, עהנה 
 התודה אדם יזכה.

 :המדרש מספרפה מעשה שלם, מעשה נפלא מאוד. יש 
דרך לעשות מסחר, ראה אותו איזה מעשה באחד שהלך ב

 ?רבי ומורי, אתה הולך לעשות מסחר" :, אמר לואכסנאי
בא, בבקשה, " :, אמר לו!"אני אבוא איתך גם כןאולי 
הולכים בדרך פגעו באדם אחד כשהיו , הלך עמו. "תבא

עיניו, לא רואה, והיה יושב קרוב  2ע סומא ב"שהיה ל
נתן לו, שקל, ו 200הוציא סלע אחד, כמו נגיד מיד לעיר. 

תן לו גם : "שהלך איתו לאכסנאיאמר לעני העיוור הזה. 
איני נותן לו כלום, " :, אמר לו האכנסאי"משהו, לעני

טוב הניחו  ,"שאיני מכיר איתו, אני לא נותן לו כלום
פגעו במלאך המוות, דרך בלאותו סומא והלכו לדרכם. 

 :, אמרו לו?"לאיפה אתם הולכים" :שאל אותם
, אמר להם שהוא מלאך המוות, פחדו ונפלו על "לסחורה"

, אמר מלאך המוות לאותו אחד שנתן צדקה פניהם
, "הואיל ונתת צדקה תחיה עוד חמישים שנה" :לסומא

נתן צדקה, לא רק שמלאך בנאדם  !זה מדרש מפורש
 !שנה המוות לא הרג אותו, קיבל עוד חמישים

 !לא" :מלאך המוות לאכסנאי, אמר לו האכסנאישפנה כ
א ימות , והו"...יחזור לביתוהוא ו !ני וחברי באנו יחדא

זכה ועשה הוא  !כן" :לו מלאך המוותאמר  ?!בדרך
אם כן, תניח לי ואחזור לעני הזה ואתן " :, אמר לו"צדקה

 !שוטה שבעולם" :, אמר לו מלאך המוות"לו צדקה
נכנס לתוך הים עם ספינה, והוא לא תיקן אותה, כשאדם 

, לפני "?!רעועה, באמצע הים הוא יכול לתקן אותהוהיא 
שירדת לים תתקן את הספינה טוב טוב, תדע לאן אתה 

 ?באמצע הים אתה רוצה לתקן את הספינהו עכשי !הולך
מי שלא תיקן עצמו בחייו, מה יעשה ן כ ?תוכלאיך 

 ?!במיתתו
טוב, אם כן, המתן לי " :לו אותו אחד למלאך המוותאמר 

, שאספר שבחים של "עד שאלך ואספר בשבחו של מקום
לו מלאך אמר יד לו תודה לפני שהוא הולך למות. השם, יג

מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקום " :המוות
 "...יוסיפו שנותיך
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