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אז קודם כל נתחזק באמונה, קודם כל נחזק את הציבור, את 
ים כבר לחזור כוזאמונה. הרבה אנשים, אפילו אלה שהקהל ב

בתשובה, לקרב, להתקרב עכשיו, להתחזק, אבל עדיין הם לא 
תיקנו את העבר שלהם, את העבר שלהם לא תיקנו. ויש כאלה 

עבר שלא רק שלא תיקנו את העבר, סבל נורא הם סובלים מה
שלהם. חלק נמצאים בכל הזמן ממש בחרטות על העבר, בצער 

על העבר, בייסורים מהעבר, או בשנאה לאנשים מסויימים 
כל מיני בחינות של סבל מהעבר.  –מהעבר, או במחשבות של... 

 כל שכן שבכלל עוד לא תיקנו את כל העבר.
רק מה שהסברתי כמה פעמים, ואני מסביר שוב ושוב, שבאנו 

הרגע  –הזה בשביל האמונה. כל רגע שאתה חי באמונה לעולם 
לכן, איך מתקנים את העבר? ע"י שזוכים  הזה הוא מתוקן.

להכניס אמונה לעבר! אמונה לעבר! שמכניסים את האמונה 
מה היה פעם? היה כך וכך? זה מה שמצער אותך? הרי  –לעבר 

זה ככה השם רצה! תתקן את זה! תכניס אמונה לעבר! תזכור: 
היה? הדבר הזה, כך וכך היה? אתה רודף את עצמך בכלל  מה

זה, ואתה שובר את עצמך, ואתה לא מוכן למחול לעצמך! אז 
תזכור, עכשיו תחזור, ותכניס בו אמונה! מה שהיה? ככה השם 

 רצה!
ועוד, לפני שנמשיך להסביר את העניין של העבר, חייב להסביר 

צריך, שכל לכם את הנקודה הזאתי, שדיברתי ממנה, אבל 
מה נפשך, תראו, מה, יש, כל דבר שקרה,  –אחד יבין טוב 

קורה, או יקרה, הרי יש, יש שתי אפשרויות ראשונות: או 
שתגיד שזה ככה השם רצה, ככה השם רוצה. או ח"ו תגיד: 

לא! שזה אני, או הוא, הטבע. זה שני אפשרויות נכון? או 
 אמונה או כפירה, נכון? זה שני אפשרויות.

שאתה מאמין: ככה השם רצה, ככה השם רוצה. או שאתה או 
אומר: לא, זה אני עשיתי, זה פלוני עשה, זה ככה היה, זה עין 

הרע, זה לשון הרע, לא יודע מה זה, כישופים, לא יודע מה 
שתגיד. זה או אמונה או כפירה, נכון? יפה. עכשיו מה אתה 

ם רצה? אומר, שכבר הגעת לנקודה שזה אמונה, נכון? ככה הש
יפה. עכשיו, אחרי שהגעת לנקודה שככה השם רצה, אם אתה 

אומר שזה רע, אם אתה אומר רע מה שהשם עשה, אז מה 
אתה אומר למעשה? אתה אומר שבורא עולם עושה דברים 
 –רעים. מה אתה אומר?! הרי אתה הגעת, יש שני אפשרויות 

או ככה השם רצה, שהשם עשה, או אתה אומר שזה לא ה', 
 . אין שלושה אפשרויות, יש רק שני אפשרויות.ח"ו

טוב, החלטת, זהו! אתה מאמין שככה השם רצה, זה לא אבא 
ככה השם  –שלך וזה לא סבתא שלך, וזה לא אשתך, וזה  לא 

 רוצה! ככה השם רוצה! יפה.
עכשיו מה אתה אומר, שזה רע? אז מה אתה אומר שבורא 

פה... לא יפה עולם עושה דברים רעים? לא יפה, ממש לא י
 שאתה חושב על בורא עולם דברים רעים, לא יפה...

אה, מה אתה אומר, שאתה לא מבין? אתה אומר: אבל איך 
תגיד שזה טוב? אתה אומר שזה רע! איך תגיד שזה טוב? אז 

עכשיו אתה נמצא בקונפליקט. טוב, להגיד שזה רע, לא יפה, כי 
אבל אתה  אתה אומר שבורא עולם עושה רע. אבל מצד שני,
 רואה שזה רע! אז מה תגיד? אתה רואה שזה רע!

אלא אתה צריך להאמין! להבין אתה לא יכול להבין! להבין 
שזה טוב אתה לא יכול להבין שזה טוב! אבל אם תאמין, אז 

קודם כל דבר ראשון, כבר יהיה לך ממש הקלה, כבר רגיעות, 
למה אתה כבר מאמין. וכל מי שמחזיק באמונה הוא גם יבין 

 זה היה לטובה, וגם יראה בעתיד למה זה היה לטובה.
נכון זה דבר רע, נכון? נכון. אבל אתה לא מבין? אתה צודק 

שאתה לא מבין, נכון? יפה. אז, אבל אם תחזיק באמונה, יש 
דברים שתבין כבר למפרע, איך שזה היה לטובה. יש דברים 

שרק בעתיד תראה שזה היה לטובה, אבל רק אם תחזיק 
 אמונה! ב

אז קודם כל בגלל שאתה מחזיק באמונה כבר מקל עליך את 
החיים, אתה כבר שמח, ואומר תודה, ושמח ושר. וגם אתה 

 תראה שזה לטובה! עין בעין תראה שזה לטובה!
אמרתי לכם כמה פעמים את הדוגמא, דוגמא קלה מאוד 

להבנה, את הדוגמא של יוסף הצדיק. מה, מישהו שעכשיו היה 
יוסף הצדיק עבד, עבד! או בבית סוהר, מישהו יכול רואה את 

להגיד שזה טוב? איך זה טוב? מה? בחור צעיר בגיל שבע עשרה 
פתאום נהיה עבד! מכרו אותו לעבד לארץ אחרת, איך זה 

טוב?! זה טוב? רע! אבל יוסף הצדיק האמין שזה לטובה! ואמר 
הוא תודה לה'! כי הוא האמין! לא שהוא הבין, הוא לא הבין, 

 לא הבין.
ככה תקח כל אחד, אברהם אבינו, שרה אמנו, לא היה להם 
ילדים. כל דבר, מה שתקח, תקח את יצחק אבינו, כל אחד, 

השבטים, כל אחד, תקח אותו. משה רבנו מה עבר... זה טוב? 
מה זה, פתאום זורקים, הוא צריך לברוח למדין, זה טוב? לא 

 טוב! זה רע!
רים, איזה מדרשים יש שמה, משה מסכן מה עבר במדין, סיפו

 רבנו.
בכלל אם תקח את כל אחד בעולם, יעקב אבינו, מה זה, רווק, 
היה בארגון א.ר.ז, יעקב אבינו היה בא.ר.ז, אתה יודע מה זה 

 רק התחתן...  83א.ר.ז? ארגון רווקים זקנים, בגיל 
היה בא.ר.ז זכותו יגן עלינו. זה טוב? זה טוב? ורדיפות! והוא 

לברוח! ורוצים לרצוח אותו! זה טוב? רוצים לרצוח  צריך
עכשיו... מה  12אותו! בורח! עוזב את ההורים שלו! לא בגיל 

הוא עבר, ועד אז מה הוא עבר... אי אפשר להבין! צריכים 
 להאמין!

מי שמאמין, אנחנו לא עכשיו, רואים את הסיפורים, רואים 
השם  –ה שזה מצוין מה שקרה! כשאנחנו מבינים, רואים פ

עשה מצוין! נכון, אנחנו רואים את המהלך, אנחנו מבינים את 
הכל. כי עכשיו אנחנו אחרי מעשה למדנו. אבל, תחשוב, 

הבנאדם בעצמו, או שאתה היית רואה את יוסף הצדיק, איך 
היית מרגיש: "ואי! מסכן! יוסף הזה הצעיר! מה עבר עליו! 

הוא בבית  ואי! ואי ואי מה שקורה איתו! אתה יודע מה,
סוהר!", "כמה זמן?", "עד סוף החיים שלו!". אין, לא היה שם 
משפטים, עד סוף חייו בבית סוהר. "מה אתה אומר?!", "כן!", 

"כמה מאסרי עולם?", "לא יודע, עד סוף חייו, בית סוהר...", 
"מה אתה אומר? מסכן! צעיר! לא התחתן! אין לו פרנסה! ואי 

זה נראה, ואי, זה רע מאוד... מה  איך –ואי ואי ואי ואי..." 
אתה אומר... תראה מה עובר עליו מסכן... פשש... ישתבח שמו 

 לעד...
וככה כל אחד מהסיפורים שתקח בהסיטוריה. אביי היה יתום 
מאבא ואמא, כשאמא שלו התעברה אבא שלו נפטר, וכשאמא 

שלו ילדה אותו היא נפטרה. מסכן, איזה תינוק, יתום מאבא 
 ואמא... 

אבל בזכות זה הוא נהיה אביי, כי הוא גדל אצל הדוד שלו 
רבא, גידל אותו, ולימד אותו תורה, ונהיה גדול, אחד מגדולי 

האמוראים הענקיים שיש בתורה, כמעט אין כמעט עמוד שלא 
תפגוש את  אביי. ואיזה שאלות, ואיזה, כל התורה שלנו זה 

. דווקא בזכות זה ש... לא מבינים! אתה רואה דבר, ואי! אביי
 נפטר לו אבא שלו! מסכן! תינוק! איזה מסכן! ואי ואי ואי ואי!

נספר ככה נספר מפה עד הודעה חדשה, רק בשביל לעורר 
אותכם, את הנקודה הזאתי, שתבינו, תכניסו את זה טוב ללב, 

שם רצה, או שאתה אומר ככה השם רוצה, ככה  –אין, תזכרו 
בעבר. או שאתה חי בכפירה! אין אבא, אין כלום! ככה השם 
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רוצה! למה? לא מבינים, ככה השם רצה, ככה השם רוצה. 
ואח"כ מה תגיד? שזה רע? לא יפה! אתה אומר שהשם עושה 

רע! כבר אמרת שככה השם רוצה. אבל מצד שני איך תגיד שזה 
 –לכם טוב? זה רע! אתה רואה שזה רע! בשביל זה אמרתי 

תבינו! צריכים להאמין! השם עשה? זה טוב! אני לא מבין, אני 
מאמין בה'! לא מבין, לא יכול להבין את השם, אני יחכה. אני 
מאמין בה' באמונה שלמה שודאי הוא עושה רק טוב, אז אתה 

תראה עין בעין איך שהשם יראה לך שזה טוב! זה נקודה, וככה 
להכניס בו  –ת כל העבר מתקנים את כל העבר. בשביל לתקן א

 אמונה!
כל נקודה בעבר שמפריעה לך וכואבת לך, אתה יכול לתקן 
אותה רק שתכניס בה אמונה. איך אתה מתקן את העבר? 

העבר חיית בלי אמונה, עכשיו שאתה חוזר, אומר: "לא, כאן, 
זה לא אני, זה השם. זה לא הוא, זה השם. זה לא הטבע, זה 

אתה מחזיר את  –קרה, זה השם." השם. זה לא ככה, זה לא מ
הכל, אתה מתקן את כל החיים שלך באמונה, הכל ככה השם 

רצה, הכל! ככה השם רצה ולטובה, ואתה אומר תודה על הכל. 
שהנקודה שכואבת לך, על העבר, אתה לא יכול להשתחרר 
ממנה, אתה שונא מישהו, שהוא עשה לך משהו בעבר, מה 

להתפלל על אמונה ולהגיד  אתה צריך לעשות? חצי שעה ביום
 תודה על זה.

"רבונו של עולם, תזכה אותי שאני אדע שזה לא הוא זה אתה 
עשית ככה! וזה לטובה! תרחם עליי! אני רוצה להגיד לך תודה 

חצי שעה ביום תתפלל עד שתקנה את זה, עד  –מכל הלב!" 
שתכניס שם אמונה. ואז אתה מתקן, אתה מתקן את כל 

תיקון של הבנאדם זה אמונה, אז איך אתה החיים שלך.  כי ה
יכול לתקן, אתה יכול לתקן את כל העבר שלך! את כל העבר 
שלך אתה יכול לתקן! ע"י שתחזיר, את כל העבר, כל נקודה 
שאתה זוכר בעבר, ישר תגיד:  ככה השם רצה, וזה לטובה, 

ותודה לך ה'! תתקן את הכל! זה לא אני זה לא הוא, זה ככה 
 השם רצה!

ז אדם, אפילו מה שהבנאדם נכשל ועבר עבירות, ועבר מה א
שעבר בחיים. הוא היה צריך לעבור את כל המהלכים האלה, 
הכל. עכשיו אנחנו נחזיר את הכל לאמונה, להחזיר את הכל 

לאמונה! לחיות, להגיד שכל העבר שלי זה ככה, אמונה! כולו 
וא אמונה! כולו היה מצוין! כל מה שהשם עושה רק לטובה ה

 עושה! כולו אמונה! אז ככה אדם מתקן את העבר שלו.
ככה אדם מרפא את הנפש שלו, אנשים סובלים סבל גדול בנפש 

שלהם, הכל בגלל, הרי כל הזמן הסברתי ואני חוזר ומסביר 
שוב, שרבנו הק' רבי נחמן מברסלב אמר שהנפש והאמונה הם 

ת בחינה אחת, הם דבר אחד, לכן כל הבעיות בנפש הן בעיו
 כל אדם שסובל בנפש הוא סובל מחוסר אמונה.באמונה. 

ככה השם רצה, ככה השם רוצה, וזה  –אדם צריך להאמין 
 לטובה!

אתה לא מבין עכשיו, אבל תאמין? אתה תראה איך שזה 
לטובה! אתה תראה עין בעין איך שזה לטובה. דברים שנראים 

לך הכי רעים בעולם, אתה תאמין, אתה תראה שזה לטובה, 
אתה תאמין! אתה תאמין אתה תראה שזה לטובה. כן, ממש 

 ככה. אז עכשיו אתה יכול לתקן!
אתה תהיה בריא בנפש שלך, אתה מתקן את הנפש שלך! כל 

צער שיש לאדם, כל צער, זה כל הזמן אני מסביר את זה, וחוזר 
כל צער זה חוסר  –על זה עוד הפעם ומסביר את זה עוד פעם 

לא היה לך צער! כל צער שיש לך זה  אם היית מאמין אמונה!
חוסר אמונה! כל סוג של ייסורים, סוג של כאבים, כל סוג של, 

הכל זה חוסר אמונה! האמונה זה הגן עדן! האמונה זה הגן 
 עדן!

זה לא סתם אני כל פעם שר לכם את השיר]הרב שיחיה שר, 
בניגון 'ואני תפילתי'[: או אמונה או גהינום, כי בלי אמונה 

חי בגהינום, או אמונה או גהינום, כי בלי אמונה אתה חי אדם 
 בגהינום.

פגשתי אמא ובן לא יהודים, הבן בא בכסא גלגלים, אז ביקשו 
ממני שאני יצא החוצה לחצר כי לא יכלו להכניס אותו לבית, 

לקבל אותו, ולפגוש את האמא והבן. יצאתי לחצר, הבן עם 
בחות! תודות! כסא גלגלים, והאמא והבן, רק שירות ותש

והאמא מספרת שהבן עבר ניתוח, וזהו, הרופאים אמרו שהלך 
לעולם שכולו אמת. אז האמא, אומרת: "ישר התחלתי להגיד: 

גויה! כן  –'תודה לך בורא עולם! אני מודה לך בורא עולם!" 
גויה! אני מדבר איתך על גוים. אתה לא מבין, אתה יודע איזה 

שתי הרבה גוים בפגישות, התרגשויות היה לי בפגישות, פג
הייתה להם פגישה איתי חצי שעה, שילמו על זה סכום גדול 

בשביל לפגוש אותי, כן, לא פרוטות, וגם לפעמים טסו שש 
שעות בשביל לפגוש אותי. "טסתי מפה", "באתי מפה", אתה 

לא מבין! בשביל זה אני אומר לכם: אתם לא יודעים, אני 
האמונה, רואה את האמונה,  הייתי כולי אורות! רק רואה את

אני כולי אורות! לא היה לי לא עייפות, לא כלום, כולי אורות! 
כולי רק, אתה רואה אמונה אמונה אמונה, אתה פוגש יהודים, 

 ולא יהודים, וכולם אמונה, אתה לא תבין!
אומרת, מספרת, הרופאים אומרים לה זהו, הוא ככה.  האמא

והיא מתחילה להגיד תודה ותודה, ומודה לה', ומה שאתה 
עושה לטובה, מודה לך השם על מה שאתה עושה, אין לי שום 

שאלות עליך, תודה לך! כמובן שהשם החזיר לה את הילד. 
 והילד, כולו רק, רק רוצה ללמוד תורה...

ה, והיא כולה אמונה, ותודות, ומספרת על וכולם, באה אליי גוי
הניסים והנפלאות, ואומרת: "כל התפילות שלי, רק שהבנים 

גויה! אומרת: "תגיד לי כבוד הרב, איך  –שלי ילמדו תורה..." 
אין! אתם לא  –אני יעשה שהילדים שלי ילמדו רק תורה?" 

יודעים איזה, אתה יושב חצי שעה אתה אומר, מתמוגג 
ה אמונה בעיניים! אתה רואה אנשים בעלי מאמונה, רוא

 אמונה!
והכל, הם לא פגשו אותי פעם, לקחו הכל מהספרים 

והדיסקים, לא ראו אותי אף פעם, לא שמעו שיעור אף פעם. 
רק, אתה רואה אנשים אמונה אמונה! אתם לא יודעים, כל 

היום הייתי פוגש, כל חצי שעה מישהו, אין לכם מושג... אח"כ 
 לילה, שיעורים! והפצות!בשיעורים ב

וגייסתי הרבה מפיצים. כל אחד שאמר לי: מה התיקון שלי? 
תפיץ! מה התיקון שלך...  –אמרתי לו: תפיץ! התיקון שלך 

 תפיץ אמונה!
רואים שאמונה, ועוד לא הגיע אליהם הספר "אמרתי תודה 

ונושעתי", זה האור הגדול הזה עוד לא זכינו שיגיע אליהם, אז 
ה אני מספר לכם? אין! רואים עין בעין את האמונה! אין אין! מ

 רואים עין בעין שהאור של האמונה גודל!
אתה לא יודע, אני כל פעם, אם הייתי רושם, אם הייתי 

מקליט, כל פעם אני אומר את זה, אם הייתי מקליט את 
השיחות האלה, אפשר היה לכתוב מהם ספרים של אמונה, אין 

מקליט את השיחות האלה... אולי  לכם מושג, באמת אם הייתי
צריכים באמת כל פעם, כל פעם אני אומר ואני לא... צריך 
להקליט פשוט את כל השיחות האלה... אתה יושב ושומע 

 שיעורים של אמונה...
איך אנשים שהם לא יהודים, והם מדברים דיבורים של 

אמונה, שאתה עומד וכל הכיסופים, איזה כיסופים! איזה 
הם רוצים להתגייר, אני אומר להם: "לא! תשארו געגועים! 

 תשארו...", צריכים לדחות אותם, ככה ההלכה אומרת.
אני אומר להם: אתם יכולים להגיע בדרגה שלכם, כל דרגה! 

תגיעו לאמונה, כי אין פרוטקציות אצל הקב"ה, אם הם 
יתעקשו בסוף יגיירו אותם, אבל העיקר ש, אמרתי להם: 

ותוכלו להפיץ אמונה למי שאני לא יכול  אדרבה! תשארו ככה,
 להגיע אליהם. 

אני מסביר לכם, אדם יכול, אדם צריך לחיות באמונה ולתקן 
 את כל החיים שלו!  לתקן אותם, חיים של אמונה.

אמרתי לכם, שאדם למשל יש לו צרה, ואני אומר לכם שאני 
יותר חזק בזה, הרבה יותר חזק... תמיד הייתי חזק, ועכשיו 

אל תבקשו מהקב"ה! אל  –יותר חזק, אני אומר לכם  אני
 תתפללו! רק תגידו תודה! אל תתפללו!

ואני רואה את זה עין בעין יום יום, פוגש את זה, אנשים 
מתבלבלים, אנשים נשברים, ממה? שמה? שמתפללים ולא 

רואים תוצאות, אני רואה את זה יום יום, ואני פוגש את זה 
 יום יום.

אם אדם למשל  –בא נסביר לכם אותה טוב אחד הנקודות, ש
הוא צריך משהו, לא משנה מה הוא צריך, פרנסה, זיווג, 

בריאות, מה שהוא צריך, והוא מתפלל, ועושה שש שעות, ועוד 
שש שעות, ויכול להיות שאפילו לא רק שלא פועל ישועה, הוא 

 מביא לעצמו צרה, למה?
עה, זה דבר כי יש עניין של דחיקת השעה, הוא דוחק את הש

 ראשון.
בתודה אין דחיקת השעה, אם תגיד תודה מליון שנה רצוף 

תודה, אין בזה דחיקת השעה! למה? מה ההבדל? בין בקשה, 
למה בקשה יש בה דחיקת השעה? כי בקשה אתה בא לבקש 

מהשם שיתן לך, נכון? שיתן לך, שיושיע אותך מיד! אז זה 
ה דוחקתו. כל הדוחק את השעה השע –נקרא דחיקת השעה 

 למה? כי בשמיים, השי"ת יש לו מהלך. זה דבר ראשון.
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אבל בתודה אין בזה דחיקת השעה! אתה לא אומר לה' יתברך 
'תן לי, לא תתן לי', אתה אומר: 'תודה לך ה'! ככה אתה רוצה? 

 תודה!'.
עכשיו, מה שלא מבינים אנשים, בשביל זה אמרתי היום, 

היו הרבה נקודות של רציתי לברר, בכל השיעורים ראיתי ש
אמונה שהיה צריך להסביר אותם, בשביל זה אמרתי גם פה 

 צריך קצת להאיר את הנקודות.
למה אדם מתפלל ולא מתקבלת התפילה שלו? כי אין לו 

אמונה! כבר הסברתי את זה כמה פעמים, אבל, קצת ככה, 
תודה זה אמונה שלמה! שהוא מתפלל, אין  –יותר השם האיר 

 לו אמונה.
מה ז"א אין לו אמונה? הוא מתפלל! מה זה אין לו אמונה? הוא 

מתפלל! כן, יש לו אמונה שיש בורא לעולם, יש לו אמונה 
שבורא עולם הוא כל יכול, יש לו אמונה שרק בורא עולם יכול 
לעזור לו, יש לו אמונה שרק ע"י תפילה הוא יכול להוושע, כל 

שמה  –ין לו האמונות יש לו, אבל את האמונה העיקרית א
 .הכי טובשהשם עושה זה 
זה  –זה הכי טוב בשבילך! אין לך פרנסה  –אם אין לך זיווג 

הכי טוב בשבילך! מה שעובר עליך, אתה לא מבין? אין! אתה 
הולך, אין פרנסה? יש חובות? זה הכי טוב בשבילך! הכי טוב 
בשבילך! אתה לא מבין? בסדר! גם אני לא מבין. אבל, בורא 

בורא עולם עשה או לא בורא עולם  –חליט עוד פעם עולם, ת
עשה? כן עשה? כן. אז מה הוא עשה לא טוב, הוא עושה רע? לא 

עושה רע, עושה טוב! אה אתה לא מבין? אתה צודק, אני גם 
לא מבין! אבל אני מאמין! אם אתה אומר כבר בורא עולם 

 –עשה, אז בורא עולם עושה רק טוב, אז אני מאמין שזה טוב 
 תודה!

לכן כשאדם אומר תודה זה נקרא אמונה שלמה! עכשיו, 
התודה, האמונה, היא הכלי לקבל את הברכות, אין, הכלי 
 לקבל את הברכות, הכלי לקבל את הישועות, זה האמונה!

כשאדם מתפלל, אבל אין לו אמונה, אז לכן אין לו כלי לקבל 
מונה! את הברכות, אין לו כלי לקבל את הישועות, כי אין לו א

 אין לו אמונה שמה שהשם עושה זה הכי טוב!
אבל התודה, זה אמונה שלמה! לכן התודה מביאה את כל 

השפע, לכן התודה מביאה את כל הברכות, את כל הישועות! 
 התודה מביאה את הכל!

כי התודה זה אמונה שלמה! כי תודה, ברגע שאתה אומר 
י, זה לא תודה, אז כבר אתה אומר שזה השם, זה לא האבא של

סבתא שלי, זה לא אח שלי, זה לא אשתי, זה לא בעלי, זה לא 
 ככה השם רצה! –הטבע, זה לא העין הרע, זה לא אני, לא אני 

וגם אתה אומר שזה לטובה! ברגע שאתה אומר תודה, פירושו 
שזה לטובה. אתה אומר תודה זה לטובה! וזה נקרא אמונה 

ע, האמונה היא שלמה! אז האמונה היא הכלי לקבל את השפ
 כלי, היא הכלי לקבל את כל הטוב! היא, האמונה...

לכן, איך אומר האדמו"ר הזקן: "בואו שעריו בתודה", 
שהתודה פותחת את כל השערים, התודה! התודה פותחת את 

 כל השערים!
אני כל הזמן מדגיש את זה, בשיעורים האחרונים בחו"ל מאוד 

! חוץ מהתפילות לא להתפלל! לא לבקש  -הדגשתי את זה 
הכתובות, אתה בא לדבר עם השם תגיד רק תודה, מה שחסר 

תודה! תודה לך השם! ככה אתה רוצה?  –לך תגיד רק תודה 
 תודה! בשמחה גדולה!

תתפלל על אמונה, שתוכל להגיד תודה בכל השמחה, בכל הלב! 
תתפלל על אמונה שודאי השם יודע מה שהוא עושה! אין! 

הכל זה טוב!  –ב הזה, הבלבול הזה המניעה הזאתי, העיכו
אתה אל תבין, תאמין! תגיד תודה מכל הלב, אתה תראה איך 

 שהתודה מרפאה את הכל, ממשיכה שפע, התודה.
אל תבקש!  –התודה, ראיתי את זה ממש עין בעין, חסדי השם 

תגיד תודה! אני רוצה לחיות באמונה! קודם כל, הנקודה 
אני רוצה לחיות  –ו שאדם צריך כל הזמן להזכיר לעצמ

, לא מעניין אותי כלום, ככה השם רוצה וזה טובבאמונה ש
! רוצה אמונהלפני שאני, לא רוצה כלום! אני רוצה קודם כל 

לחיות באמונה קודם כל, רוצה לחיות באמונה, לא רוצה כלום! 
רוצה קודם כל לחיות באמונה! דבר ראשון רוצה לחיות 

לחיות באמונה! זה דבר  באמונה! זה מה שאני רוצה! רוצה
 ראשון.

עכשיו , כל דבר למשל, שסיפרו לי כל מיני אנשים שיש להם 
ייסורים מהעבר וזה, אין אין, הם לא משתחררים, חיים 

בייסורים נוראים! ממש! חיים בשנאה, בקנאה, בתחרות, 
אין! תגיד  –במחשבות של נקמה, וכל מיני סוגים של ייסורים 

שם רצה. זה לא אבא שלך, זה לא, תודה, כי תאמין שככה ה
ככה השם רצה! תחיה את האמונה! תחיה את  –אף פעם 
 האמונה!

התודה מרפאה, התודה זה רפואה לכל התודה, האמונה היא 
רפואה לכל, היא רפואה, היא ישועה לכל, היא, האמונה זה 

הכלי לקבל את הכל, כל טוב שיש בעולם! האמונה היא שער 
את שערי הזיווגים, האמונה פותחת את  לזיווגים, היא פותחת

שערי הרפואות, פותחת את שערי הפרנסה, את כל השערים! 
 כל דבר! כל דבר!

אז באמת פגשה אותי גויה, לא יהודיה, שהיא ממש, הייתי 
באיזה בית, בעל הבית אומר לי: "המשרתת רוצה שתברך 

אותה, היא לומדת את הספר 'בגן האמונה', היא רוצה שתברך 
ה", טוב, כמה פעמים היה לי ככה, שמשרתים באים לבקש אות

ברכות, הם למדו את הספר, הם באים, רוצים ברכה. אז היא 
אומרת, מספרת לי שבעלה מייסר אותה, מה היא תעשה? 

אמרתי לה: "נו, את למדת כבר לא? תגידי כל יום חצי שעה 
תודה על הייסורים שבעלך מייסר אותך", אומרת: "כן? ואני 

ה לי?..", אמרתי לה: "ברגע שתדעי שזה ככה השם רוצה, יהי
את תראי שיהיה לך ניסים, את תדעי שזה לא הוא, הוא רק 

מקל, זה השם רוצה ככה! אל תביני, תתחזקי באמונה!", 
 אמרה לי: "טוב, אני מתחזקת באמונה!"

תבינו, אין, אין, כל דבר כל דבר! אין האמונה האמונה, 
! האמונה זה הישועה שלך! זה החיים האמונה זה הרפואה שלך

המתוקים! האמונה זה החיים המתוקים! זה החיים 
 המתוקים! 

 
לא דיברתי על פורים, שאני לא אשכח, לא נשכח לדבר קצת על 

פורים, טוב, העיקר שרציתי קצת ככה לשתף אותכם קצת, 
מה שזכיתי ככה, ממש לראות עין בעין איך שממש  בקצת

האמונה. ודאי, ודאי כל אחד צריך לעסוק בהפצה של האמונה, 
הספר הזה "אמרתי תודה ונושעתי", זה פועל ישועות מה שלא 
היה בעולם כזה ספר, לא היה בעולם! לא היה. כאלה סיפורים 
מהקצת זמן שמופץ, זה עבר את כל הספרים הספר הזה, עבר 

 את כל הספרים! כי זה ממש, חסדי השי"ת.
 
 [פורים]

אז אנחנו ממש, קצת נכין את הציבור, יש גם פה, ציבור חדש, 
שלא שמעו בשנים הקודמות את העניין של פורים, אז קצת 

 משהו, קצת הכנה לפורים, שלא יפסידו את היום הנפלא.
אז שבוע הבא, יום רביעי זה הצום, כבר קבעו עמ"י ששני, 

י, רביעי, יעשו משהו בשביל עמ"י. אז אמרתי: מי שיכול שליש
לעשות שעה התבודדות בשביל עמ"י, כל יום, שלושה ימים 

האלה, כל אחד יכול לעשות, או להגיד את כל הספר תהילים 
לזכותם של עמ"י, כל אחד מה ש, יש את הצום של תענית 
אסתר, יש בכלל, אז אדרבא, זה טוב. אני אמרתי שלצום 

ימים זה בלתי אפשרי לאנשים, לכן אמרתי שיגידו חוץ  שלושה
מהתענית אסתר עצמה, שצמים, יגידו שלושה ימים או כל ספר 

תהילים, או שיגידו, שיעשו שעה התבודדות לעמ"י, לעשות, 
שלושה ימים האלו, שני, שלישי, רביעי, כולם יעשו משהו 

 לעמ"י. העיקר מה צריכים לכוון? שיפוץ האור של האמונה!
שכולם ידעו שהכל טוב! ממילא אפר לגאול את כולם! אפשר 

לגאול את כולם כבר! כל אחד יגיד שהכל טוב, יגיד על הכל 
תודה, כבר נגאל אותו! כבר נגאל! שהספרים האלה, שהשם 

כתב בעולם, "שעריו בתודה", ו"אמרתי תודה ונושעתי", 
והמרגליות של התודה, והדיסקים של התודה, שיפוצו בכל 

ולם! בכל הארץ ובכל העולם! שכולם יגידו תודה, כולם ידעו הע
שהשם הוא רק טוב ומטיב. הרי יש לנו השלושה ימים האלו, 

 אז יש לנו תענית אסתר ביום רביעי.
כל העולם קוראים את המגילה בליל חמישי, ליל חמישי זה 

כמו אתמול בלילה. כל העולם קוראים את המגילה כמו 
למים קוראים כמו היום בלילה, שבוע אתמול בלילה, והירוש

הבא. אז כל העולם, קוראים את המגילה, אני אזכיר לכם כמה 
דברים, לפחות לאלו שלא שמעו את הדיסקים של פורים, חבל 

 שיפסידו.
אין יום כמו יום פורים! לשמוע את המגילה, בהתעוררות 

עצומה, שרבנו אומר שהמגילה, ע"י המגילה זוכים להתעורר 
. מה זה פירושו להתעורר מהשינה? שזוכים לאור מהשינה

האמונה! רואים שהכל זה השם! מה זה אדם ישן? שהוא חושב 
שזה פלוני, זה אני, הוא ישן. מה זה אמונה? הוא רק רואה את 
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השם! מתעורר מהשינה, פירושו הוא רואה שהכל זה השם! זה 
 לא אני, זה לא הוא, זה לא כלום! זה השם!

ה יש לה כח לתת לבנאדם אמונה שלמה! אז אז קריאת המגיל
לשמוע את המגילה בליל פורים, וגם בבוקר שומעים עוד פעם 

 את המגילה.
העיקר הנקודה שאני לימדתי, ואנחנו מלמדים כל הזמן, 

שכתוב ב"תענית" על פורים: "כל הפושט יד נותנים לו", כל מה 
 מתקבל! –שבנאדם מתפלל בפורים 
רים, מתי אפשר להתפלל הרבה? ביום אז לכן להתחזק! ליל פו

אין זמן, עושים משלוח מנות, וצריכים לעשות את הסעודה, 
אין זמן. אז לכן בליל פורים, בלילה כל אחד יתחזק! מי שיכול 

 לעשות שש שעות ככה...
רבי ומורי רבי יהודה זאב ליבוביץ', ככה מסר לי שמי שיעשה 

קיבלתי ממנו, ר' שש שעות בפורים יפעל ישועות גדולות, ככה 
יהודה זאב ליבוביץ' בן ר' יחיאל צבי, שהוא אמר דווקא 

 בפורים, מי שיעשה שש שעות בפורים...
אז אדרבא, מתי בנאדם יכול לעשות? בלילה! יכול להרביץ שש 

 שעות בפורים, להתחזק!
מנות למישהו  2מנות, צריכים לשלוח  ואז יש משלוח משלוח

אביונים כל אחד מתנה... בערך  2אחד. מתנו לאביונים לתת  ל
שקל אפשר לקנות בזה חצי לחם לא? עוד איזה  10שקל,  10

 ביצה משהו...
ואח"כ יש את המשתה, המשתה אל תשכחו שאני כתבתי 
 תפילה, שמתפללים אותה, "לשם ייחוד לפני שתית היין".

את השיר מאחורה, השיר החדש]הרב שיחיה שר[:  אה יש גם
"ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים של פורים. אבי 

מלכי יוצרי בוראי ועושי, הורני את הדרך איך להתחיל מבחינת 
קדושת פורים. ואזכה בכח בצדיקים לגרש ולבטל ממני, ממני 
י ומכל ישראל קליפת המן עמלק, ולהמשיך עלינו קדושת מרדכ

 ואסתר, קודשת שער החמישים המאיר בפורים"
כדאי, אני חושב שיש בטח את הדיסק על פורים, כדאי לקחת 
לשמוע את הדיסק. כל מי שישמע את הדיסק של פורים "לא 
 כל יום פורים" יהיה לו פורים שלא יבין איזה פורים יהיה לו.

  
 [תודה והודאה]

אישה דיברה איתי,  – סיפרתי סיפור אני אחזור על הסיפור עוד פעם
סיפרה לי, ששנה שעברה, לא על אף אחד מישראל עברה ניתוח בגב, 
חצי שנה הייתה מסכנה במיטה בייסורים נוראים. ואמרו לה שהיא 
צריכה לעבור את הניתוח עוד הפעם. וקיבלה משלוח מנות בפורים, 

ספר "שעריו בתודה", ודיסק "תפסיק להתבכיין", שני המנות 
נות ככה דשנות, משהו משהו. היא שמעה את הדיסק העקריות, מ

"תפסיק להתבכיין", החליטה שהיא לא תעשה ניתוח, תגיד כל יום 
חצי שעה תודה. ואז לילה אחד, כל יום היא עשתה חצי שעה תודה, 

קודם כל היא התחילה כבר להיות שמחה, קודם הייתה עצובה, 
ודע, שבנאדם מדוכאת מכל הייסורים, וכמובן לא מתפללת, אתה י

 מדוכא כבר...
התחילה להיות שמחה, התחילה להתפלל, וגם הוקל עליה, ברגע 

 שהיא שמחה, אפילו שהייסורים...
לילה אחד היא ישבה במיטה, וכל הלילה, היא אומרת כמה שעות 

בלילה אמרה תודה, כמה שעות: תודה ותודה תודה לך השי"ת, 
"תודה שהאצבע והתחזקה ממש. וגם הודתה על דברים טובים: 

 הזאתי זזה, תודה שאני רואה בעיניים..."
בקיצור תודות ותודות. הרגישה שהיא צמאה מאוד, היא צריכה 

שתיה, חשבה: "מה אני יעשה? אני אצעק לבעלי?..", אמרה: "לא! 
אני ארד לבד!". בקיצור, היא חשבה:  איך היא תרד?! איך היא תרד 

  רד?!מהמיטה, ואיך תרד מהקומה, איך היא ת
בכל אופן היא אמרה: "אני לא מעניין אותי, אני לא אצעק לבעלי..." 

 קמה, ירדה כמו תינוקת! נעלם לה הכל! –
נעלם לה הכל, היא מספרת, תראה מה זה כמה צריכים כל אחד 

, לא על אף 9מאיתנו להתבייש, מספרת שהשכנה שלה, הבת שלה בת 
ה לה: "אל תלכי אחד מישראל, לא עלינו, קיבלה את המחלה, אמר

לרופאים! קחי את הדיסק! קחי את הספר! תגידי חצי שעה רק 
 תודה!"

 נעלמה לה המחלה! –חודשיים אמרה חצי שעה תודה 
וככה היא מספרת ניסים! מה היא עושה עכשיו? הולכת לבתי חולים, 

 עושה, כמו שהשם הציל אותה, והולכת מפיצה את התודה!
המתים!", אותו יום שדיברה איתי, אומרת לי: "אני ראיתי תחיית 

אומרת: "השבוע ראיתי תחיית המתים", אומרת בחור שכמה 
שבועות בלי הכרה, לימדה את כל המשפחה להגיד תודה, אומרת היה 

 תחיית המתים כפשוטו!
והיא הולכת, אישה פשוטה, והיא מפיצה את התודה! היא מפיצה 

 את התודה בבתי חולים, ורואה ישועות.

אז כל אחד ישים במשלוח מנות ספר "אמרתי תודה אז מה? 
 ונושעתי", כל אחד ישים דיסקים, כל אחד יפיץ! כל אחד יפיץ!

עכשיו תגידו לי, האישה הזאתי ששמה לה משלוח מנות, את הדיסק 
הזה ואת הספר, איזה עולם הבא יש לה? אפשר לספור? אי אפשר 

והאישה  לספור! עכשיו היא בעצמה החייתה את האישה הזאתי,
הזאתי עכשיו הולכת להפיץ, והכל זכות של אותה אישה ששלחה את 

 המשלוח מנות! איזה עולם הבא יש לה?
רק בשביל לעורר אותכם שתבינו, אל תהיו טיפשים, תהיו סוחרים 

טובים! יהודים תמיד היו סוחרים טובים, תהיו יהודים סוחרים 
כל יהלום פה זה טובים! תעשו מסחר בסחורה, יהלומים הכי יקרים! 

לומנים שלנו? יש כאלה יהלומים? יש מאה המאה אלף קרט! איפה הי
אלף קרט? ראית? שמעת פעם כזה דבר? שמעת מאה אלף קרט? הנה 

יש!.. אתה גם  יש פה יהלומים מאה אלף קרט, מה אתה רוצה... 
קצת מבין ביהלומים נכון? מבין באבנים. גולן, יש בעולם כזה מאה 

אין כזה לא. כמה יש? שתי קרט, חמש, עשר, כמה  אלף קרט? לא
המקסימום? מאה אלף יש? אין! יש פה! תראה! מוכרים יהלומים 

 מאה אלף קרט. יאללה חבר'ה, קחו.

 

 
 
 

  העלון

 רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה, וכן לעילוי נשמתו הטהורה והקדושה של  של והקדושה הטהורה נשמתו לעילוי
 ה"ע חכם אברהם חי בן מסעודה

 ישראל נפטרי כל שאר בתוך

 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה וחזרה שלמה לרפואה ולהבדיל

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 

 העלון להצלחת הרבנית מרים וורדה בת מרסל תליט"א

 העלון לרפואה שלמה של משה בן אידה הי"ו

 העלון לעילוי נשמת סוניה בת הדסה ע"ה

 אברהם ע"ההעלון לעילוי נשמת יוסף חיים בן 

 העלון לרפואה שלמה של מירה בת שושנה, ניסים בן אלגרה ודורה בת שרה.

 העלון להצלחת יוסף בן דורה הי"ו

בבקשה להתפלל להצלחת מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה 

שליט"א שיהיה בריא וחזק ושיצליח בשליחותו הקדושה 

 בחו"ל


