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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(
אישה אומרת לחברה שלה: "היום יום הולדת של בעלי ואני לא 
יודעת מה לקנות לו...", החברה מסתכלת עליה בתמיהה: "מה, 
מה חסר מה לקנות?", עונה לה החברה: "כל מה שאני צריכה 

 כבר יש לי" 

כן ככה, יקנו מה אישה חכמה אה? רק שהבעלים לא יעשו גם 
 תודה לה'. שהשם צריכים. בעלים לא, תלמדו גן השלום! 

כבר סיפרתי לכם פעם על הטיפש שרצה לרדת, אשתו שואלת 
אותו: "לאן אתה יורד?!", "יורד לגינה, להשקות את הגינה", 

 "אבל יורד גשם!", "אל תדאגי אני הולך עם מטריה" 

ן לנו, תודה לך הקב"ה. רבונו של עולם איזה חיים יפים אתה נות
במוצאי שבת תתקיים ההילולה של כבוד אדוננו מורנו ורבנו, ר' 
נתן מברסלב, שכולנו, כל העולם חייבים לו, חייבים לו את 

 החיים שלהם. 

ולמה? כי רבנו בעצמו העיד, שאם ר' נתן לא היה, לא היה נשאר 
 ממנו שום זכר! אפילו דף! דף לא היה נשאר מרבנו הק', דף!

התורה מספרת לנו שיעקב ביקש מהבנים שלו, השבטים 
הקדושים, שילכו לשבור אוכל. אמרו לו השבטים הקדושים: 
"אם בנימין לא יורד איתנו אנחנו לא הולכים. כי הוא אמר לנו 
חד משמעית שאם אנחנו לא מביאים את בנימין אין לנו מה 

ה לחזור". ויעקב ראה שאין לו ברירה, אין לו מה לאכול, מ
 לעשות? 

עם אחיו ומתי יעקב אבינו הסכים לשלוח את בינימין יחד 
י ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה למצריים? כשיהודה אמר: " תִׁ ְלָחה ַהַנַער אִׁ שִׁ

ְחֶיה ְולֹא ָנמּות ַגם ֲאַנְחנּו ַגם ַאָתה ַגם ַטֵפנּו: י  ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ְונִׁ ָידִׁ מִׁ
יֹאתִׁ  ם לֹא ֲהבִׁ י ְלָך ָכל ְתַבְקֶשנּו אִׁ יו ְלָפֶניָך ְוָחָטאתִׁ ַצְגתִׁ יו ֵאֶליָך ְוהִׁ

ים: ", ז"א הוא נתן ערבות, הוא נתן ערבות ליעקב שהוא ַהָימִׁ
 יביא לו את הילד.

טוב, הלכו האחים, תפסו את הגביע אצל בינמין, "ויגש יהודה", 
ניגש אל יוסף, והוא לא ניגש לדבר איתו בטוב, לנסות לשכנע 

יתן, לא יתן לא יתן', לא, יהודה ניגש ליוסף בצורה אותו 'אם יתן 
חד משמעית! כמובן הוא מסביר לו, מדבר איתו, אבל אם יגיד 
לו 'לא', אם צריך ללכת במלחמה, אפילו במלחמה, אפילו יהרג, 
לא מעניין אותו, מה שצריך! הוא לא ניגש 'אם יתן יתן, לא יתן 

! הוא ניגש ליוסף לא יתן', הוא ניגש במסירות נפש גדולה מאוד
 בצורה חד משמעית, שאין, אתה חייב לתת לי את בנימין!

ומה שמשמע מהמפרשים שיהודה, אמנם הוא הסביר, והוא 
מסר את עצמו, והיה מוכן אפילו להיות עבד, אבל אם יוסף היה 
אומר לו לא, יהודה היה מוכן לעשות מה שצריך, להלחם, 

 ינו.ואפילו למות, הוא נתן ערבות ליעקב אב

ובאמת מהפרשה הזאת לומדים על עניין הערבות, כמו שלאט 
איך כל אבא וכל  –לאט נסביר. והעיקר לומדים את העניין הזה 

אמא הם ערבים על הילדים שלהם, כל אחד, כל אבא, כל אמא, 
הם ערבים לקב"ה שהם יביאו את הילד שלהם לתכלית 

ן לכם שבשבילה הוא נברא, שבשבילה הקב"ה נתן לכם בן, נת
איך אעלה אל אבי, אבא שבשמיים,  בת, אתן ערבים עליהם!

 והנער איננו איתי! איך? איך אני אעלה?! אני ערב!
כל אחד צריך לדעת שאתה ערב על הבן, על הבת, על כל הילדים 

 שלך, להביא אותן לתכלית!

אם אדם חושב: "טוב, אני יעשה מה שאני יכול...", הלוואי 
כי ודאי מי שעושה מה שהוא לוואי! שעושים מה שיכולים, ה

 , כמו שלאט לאט נסביר היום.יכול תמיד יצליח

צריכים להיות דבר ראשון, כל אבא וכל אמא, צריכים לדעת, 
אתה לא יכול לחנך שום ילד וילדה אם אתה לא ! דוגמא אישית

אתה יכול לחנך מישהו שאתה בעצמך צריך  דוגמא אישית!
מה  , חינוך זה נתינהוכתבתי שחינוך? כמו שכבר אמרתי לכם 

, יש לך דבר מסוים, אתה יכול לתת לו שיש לך אתה יכול לתת
 בקלות, ואם אין לך אתה לא יכול לתת לו.

יש לך אמונה? אתה יכול לתת אמונה לילדים. יש לך שעה 
התבודדות, במסירות נפש? אתה יכול לתת את זה לילדים שלך. 

לך אתה לא יכול לתת,  מה שיש  לך אתה יכול לתת, ואם אין
 אתה יכול לתת מה שאין לך? איך תתן? וחינוך זה נתינה.
 לכן האבא והאמא צריכים לראות להיות דוגמא אישית.

ודבר שני, צריכים לפקח על הילדים, לשמור על הילדים, בטח 
שלא להביא להם לבית סכנות רוחניות, שזה כל המכשירים 

מביא לילדים שלך את כלי הנוראים, אייפונים, ואינטרנט, אתה 
המשחית ואתה רוצה שיצאו צדיקים. ולא רק לא להביא 

 הביתה, גם לך בעצמך אסור שיהיה.
וגם וכמובן ללמוד איתם, להתפלל איתם, להתפלל עליהם, 
. אם לפקח עליהם שלא יתחברו עם ילדים רעים או ילדות רעות

ות מתחברים עם ילד רע, ילדה רעה, השם ישמור, זה יכול להי
 נזק שמי יודע אם יהיה אפשר אי פעם לתקן את זה.

צריכים לפקח, איפה הוא הולך, מי זה החבר שלו, מתי הוא 
 הולך, מתי הוא חוזר, צריך לפקח.

וגם צריכים לדעת שצריכים להתפלל על הילדים כמובן, כמו 
שכתבתי בספר "ילדים מוצלחים" שחשוב מאוד שכל אבא 

לפני שמתחתנים, כל בחור ואמא יפתחו חשבון בנק, עוד 
ובחורה, עוד לפני שמתחתנים, לפתוח להם חשבון בנק, לחסוך 
לילדים שיהיה להם מה שילווה אותם. מה לשים שם בחשבון 

לשים  תפילות, ספרי תהילים, התבודדויות, תפילות!הזה? 
בחשבון! תפילות על הילדים, כבר עוד לפני שמתחתנים. כל שכן 

נולדים הילדים, כל ילד לפתוח לו  שמתחתנים, כל שכן שכבר
 חשבון בנק, ולהכניס בו הרבה תפילות, הרבה הרבה תפילות.

והדבר העיקרי הוא שכל אבא ואמא צריכים לדעת, שכשילד 
צריך משהו, אז זה לפני כל דבר! ז"א כפשוטו, לא פעם כשאני 
יודע שאחד מהילדים שלי צריך משהו, אז בתקופה הזאתי אני 

אני מצליח ללמוד פה ושם, אבל את כל הסדרים לא לומד, מה ש
שלי אני לא לומד. כמעט לא יוצא לפעילות, את כל הפעילויות 

 של כל היום אני מבטל אותן, ועיקר התפילות שלי זה על זה. 
ילד צריך משהו! זה לא עכשיו 'טוב, נראה, מה אני יעשה אני 

"אנכי מבטלים הכל! כל דבר מבטלים!  מבטלים הכל! –עסוק'... 
 אערבנו"! אני ערב לנער! ילד צריך משהו, צריך להציל ילד? 

יש לפני ויש אחרי, מה ז"א? אחרי פירושו שכבר ילד, ילדה, יצאו 
מהדרך, זה אחרי. לפני זה עוד יותר טוב, כמו שאמרנו, ללמוד, 
להשגיח, לשמור, לדאוג. טוב, נו, אדם לא הצליח, לא משנה מה 

כבר נקרא אחרי, וגם שם צריך  הסיבה, הוא לא הצליח, זה
 מסירות נפש!

ואני אומר לאבא: "אתה רוצה לעשות חצי שעה על משהו? 
תעשה חצי שעה על הילד! אם אתה רוצה לעשות גם על עצמך? 

אתה לא יכול לעשות על עצמך לפני  –אחרי שעשית על הילד!" 
 שעשית על הילד! אתה ערב! 

עכשיו למישהו,  מה שאדם עכשיו חותם ערבות, חותם ערבות
מה, אם ההוא לא ישלם הוא לא יצטרך לשלם? הוא יצטרך 
לשלם! לכן מה הוא צריך לעשות? אתה חותם ערבות? תראה 
 לדאוג שההוא ישלם! כי אם הוא לא ישלם אתה תצטרך לשלם!
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 אתה חייב לשלם!
אתה חתמת ערבות על הילד! אתה לא יכול להתפלל על עצמך 

את החצי שעה שאתה עושה קודם  לפני שאתה מתפלל על הילד!
כל תעשה על הילד. אה, אתה רוצה גם על עצמך? אדרבא! תעשה 

 עוד חצי שעה.
אל תחשוב שאתה לפני הילד! אפילו שאתה צריך להיות דוגמא 
אישית אבל עכשיו הילד זקוק, הילד עכשיו נמצא בסכנה, הילד 
 עכשיו זקוק לתפילות, ואתה חייב להתפלל על זה יום יום את

 החצי שעה!
אין מציאות שאדם ותתחזק לעשות שש שעות, ועוד שש שעות! 

 ירבה בתפילות ולא יציל את הילד שלו, אין מציאות כזאתי!
כי בתפילות אפשר להחזיק בתשובה, ע"י תפילות אפשר להחזיר 
בתשובה כל אחד! יש גמרות מפורשות, ר' מאיר התפלל על 

ן זה גמרות מפורשות! השכנים שלו וחזרו בתשובה, ר' זירא, אי
 אין מציאות שאדם יתפלל והוא לא יראה, אין כזו מציאות!

אתה חתמת ערבות תשלם! אם לא הוצאה לפועל, משטרה, מה 
 אתה חושב, מה? בתי משפט! מה אתה חושב, חתמת ערבות!

אז ככה חתמת ערבות על כל ילד וילד שלך! "אנכי אערבנו, מידי 
נער איננו איתי"! מה תגיד תבקשנו"! "איך אעלה אל אבי וה

בשמיים? מה תגיד לאבא שבשמיים? מה תגיד לו? יגיד לך 
הקב"ה: "ברוך השם עשית כל יום שעה התבודדות למה לא 
הקדשת לפחות חצי שעה כל יום על הילד? היית רואה שהוא 

 חוזר בתשובה!".
כל אחד צריך להתעורר, להבין טוב, שהעניין הזה של חינוך 

 זה צריך להיות מקום ראשון!ה עם הילדים, הילדים, ההצלח
 ילד צריך אותך? תבטל הכל! תבטל הכל! לפני הכל!

עוד פעם אני חוזר ואומר, יהודה ניגש אל יוסף בצורה חד 
משמעית: "אין, את בנימין אתה חייב לתת לי! אם תביא, תקבל 

 מה שאני אומר לך, מה טוב, אם לא..."
ד מיהודה, גם הוא אחד ויוסף הרגיש את זה, לא שיוסף פח

מהשבטים, גם הוא גיבור גדול, גם הוא יש לו צבא מאחוריו, 
בקריצת עין הוא יכל להביא את הצבא של מצריים. יוסף שמע 
את הדיבורים של יהודה שיוצאים מעומק הלב, וראה את 
המסירות נפש שלו, אז אמר: "או, עכשיו עשית תשובת המשקל. 

כי אם יהודה  –ו מסירות נפש..." אמנם להציל אותי לא עשית כז
היה אומר להם, הוא היה ראש השבטים, יהודה היה מלך, ואם 
היה אומר לאחיו שיעזבו את יוסף היו עוזבים אותו. וגם אם לא 
היו עוזבים אותו, אם היה עומד כמו שהוא עמד עכשיו, ודאי 

"...אה, לא עשית, עכשיו אתה  –היה מצליח להציל את יוסף 
 בת המשקל".עושה תשו

וכשיוסף ראה שיהודה עושה תשובת המשקל, ובאמת מוסר 
 נפשו בשביל לא לצער שוב את אביו, אז יוסף התגלה אליהם.

ובעניין הערבות לומדים עוד דבר, שבאמת כל אחד מאיתנו ערב 
על כל עמ"י, כן כן, אתה ערב על כל עמ"י, אתה, את ערבה, כל 

 "י יחזרו בתשובה.אחד ואחת ערבים על כל עמ"י, שכל עמ

דברים  2ומה אתה עושה, מה אתה עושה בשביל הערבות שלך? 
צריכים להתפלל כל יום במסירות נפש על  –צריכים לעשות 

 להפיץ! במסירות נפש! להפיץ!עמ"י שיחזרו בתשובה ו
לדעת שאדם אין לו פה עכשיו בחירה: "טוב, יש לי קצת כסף, 

ודם כל הפצה! דבר קודם כל הפצה! ק –אני יעשה צדקה..." 
 ראשון זה הפצה!

אני שוב חוזר ואומר שהצדקה שנותנים להפצה זה מקום ראשון 
מכל הצדקות שבעולם. שום צדקה בעולם לא מגיעה לסוליה של 
הנעליים של הפצה. כי תתן לבנאדם מליון דולר, מי אמר שזה 
לא יהרוס לו את החיים המליון דולר? מי אמר שלא? כמה 
 אנשים זכו בפיס ונהרס להם החיים? כמה? הרבה. אז מי אמר? 

ואם תתן לאדם רק מרגלית קטנה, רק דיסק קטן, רק ספר, 
 אתה יכול להציל לו את החיים! –משהו קטן תתן לו 

ומה אתה עושה בשביל הערבות שלך? אתה ערב! לכן כל העניין 
ים הזה שאנחנו דוחפים אותכם, ומזכים אותכם שתפיצו, ולוחצ

אותכם כל הזמן, צריכים להבין שזה חשוב יותר מהכל! אדם 
יבוא בשמיים יגידו לו: "אתה היית מזכה הרבים!", "אני?!", 
"פה הפצת מאה, ופה מאתיים מרגליות, אבני חן, ופה עשר 
ספרים, בכח לא בכח, לך עכשיו תגיד מליון פעמים תודה, הלכת, 

! מה שחתמת הפצת, או שהפיצו בשבילך, מזכה הרבים אתה
 ערבות, הנה, עשית משהו בשביל הערבות שחתמת"

ר' נתן מברסלב, שאמרנו שכולנו חייבים לר' נתן את החיים 
שלנו, כי אם לא הוא לא היה נשאר מרבנו כלום, ר' נתן השאיר 

, הוא השאיר צוואה, אפשר לקרוא אותה ב"עלים לתרופה"
בממון,  בכל הכוחות, רק לעסוק בהפצה! –צוואה חד משמעית 

 כמה שיותר!רק לעסוק בהפצה!  !רחאיברצון, ובט
אז כמובן  שכמו שאמרנו, גם אם יצא שילד, או ילדה, כבר עבר 

להתחזק בתפילות! לדעת שאין, כח  –עליהם מה שעבר עליהם 
 התפילות!

אז מישהו שאל אותי: "איך אני יכול להתפלל שש שעות על הילד 
"אתה מסוגל להתפלל  שלי? איך אתה מסוגל?!", שאל אותי:

שש שעות על הבן שלך?!", אמרתי לו כן, אתה אוהב את הבן 
שלך? אתה אוהב את הבת שלך? מה השאלה בכלל?! הבן שלי 
זקוק עכשיו לשש שעות תפילות, מה השאלה בכלל? ואם צריך 
עוד שש שעות, עוד שש שעות, מה שצריך! הבן שלך, הבת שלך, 

 אתה אוהב? זקוקים לתפילות, מה השאלה איך?
ויותר מזה שאתה אוהב, הרי אתה ערב! אתה ערב עליו! אתה 
חייב לעשות הכל! במסירות נפש להציל אותו! אין במסירות 
נפש! אתה ערב! אל תחשוב שאתה עושה טובה למישהו! כל אבא 

אתה עושה את מה  –ואמא חייבים להבין את הנקודה הזאתי 
לך אם אחד שאתה צריך לעשות, זה התיקון שלך! ואוי 

מהבנים, מהבנות, לא תצליח לתקן אותם, אוי לך בעולם הזה 
ובעולם הבא. אין בושה יותר גדולה, ואין צער יותר גדול, אין 
אין אין, שח"ו ח"ו לא זוכים להביא את כולם, להחזיר אותם 

 לאבא שבשמיים בריאים, צדיקים וחסידים.
תה חוזר שאין כיבוד אב ואם יותר גדול מזה שאוגם תדע לך 

. כשאתה חוזר בתשובה, ואתה מתחיל לשמור שבת, בתשובה
וכו', אתה עושה להורים שלך כבוד הכי גדול, כי הבן מזכה את 
אבא שלו ואת אמא שלו, אין כיבוד יותר גדול מזה! אתה אוהב 
את ההורים שלך? רוצה לכבד אותם? תחזור בתשובה! זה 

ד הכי גדול הכבוד הכי גדול שאתה יכול לעשות להם. הכבו
שאתה יכול לעשות לאבא ואמא שלך, שתחזור בתשובה, שאז 
האבא והאמא, הזכויות שילד הולך בדרכי השם, אין תענוג יותר 

 גדול מזה, לאבא ולאמא, בעולם הזה ובעולם הבא.

להאמין בה' זה להאמין שהשם אוהב אותך. אתה לא מאמין 
פר בה'! אתה כו –שהשם אוהב אותך אתה לא מאמין בה', תדע 

אתה  –אתה נקרא כופר. אתה לא מאמין שהשם רוצה לתת לך 
בין המאמין לבין הכופר, כי המאמין,  ענקכופר בה'. ויש הבדל 

. השם אוהב אותי ורוצה לתת ליהוא יודע: השם רוצה לתת לי, 
השם אוהב אותי, וודאי דבר ראשון  –ויש לזה כמה השלכות 

זה כבר נותן לאדם , שכל מה שהוא עושה איתי זה לטובתי
להגיע להגיד תודה להשי"ת הכי בקלות, מתוך אהבה להשי"ת, 
על כל מה שעובר עליו, על כל קושי, כי הוא מאמין שה' אוהב 

 אותו!

מי שאוהב אותך מה הוא עושה? רק טוב! ראית פעם אוהב 
שעושה רע? לא! להגיד תודה באהבה ובשמחה זה תוצאה של 

שאתה מאמין שה' אוהב אותך  האמונה שה' אוהב אותך. ברגע
בקלות אתה תגיד תודה. "רבונו של עולם, אתה הרי אוהב אותי, 
אז ודאי הנסיון הזה שעובר עליי זה ודאי לטובתי! ודאי! אתה 
הרי אוהב אותי! ואם עכשיו עיכבת לי את הזיווג זה ודאי 
לטובתי, אני אומר לך תודה מתוך אהבה. אם עכשיו אין לי 

לך תודה, אם עכשיו אני חולה אני יגיד לך תודה,  פרנסה אני יגיד
תודה! אני יגיד לך תודה! כי אתה אוהב אותי! ודאי אתה עושה 

 לטובתי! ודאי!", זה דבר ראשון.

והדבר שהכי, שמה רואים את ההבדל בין המאמין לכופר, עוד 
המאמין פירשו שהוא מאמין שה' אוהב  –פעם אני אזכיר לכם 
הכופר הוא מאמין בה' אבל הוא לא מאמין  אותו ורוצה לתת לו,

שה' אוהב אותו וה' רוצה לתת לו, הוא כופר הוא נקרא כופר, 
יש הבדל גדול  –אפילו שהוא עומד ומתפלל, הוא כופר, כופר בה' 

המאמין יודע שהוא לא צריך לשכנע בין שניהם. מה ההבדל? 
את הבורא, הוא לא בא לשכנע את הבורא כשהוא בא להתפלל, 

י בורא עולם רוצה לתת לו. אז מה הוא בא? הוא בא לרצות כ
 בתפילה צריכים לנסות לשכנע את הבורא! לקבל.

איזו בושה! עכשיו הבן שלי יבוא, יגיד לי: "אבא, תן לי אמונה! 
אני מבקש ממך, תן לי אמונה, באתי לשכנע אותך!..", "באת 
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תי?! לשכנע אותי?! אני מחכה מתי לתת לך! אתה באת לשכנע או
 "לך, אתה בא לשכנע אותי?! וכל לתתאני רק מצפה מתי א

לכאורה כל אחד ישאל אותי: טוב, אז אם בורא עולם רוצה לתת 
 לנו אז שיתן לנו! מה הבעיה? יש לו הרי כל טוב, שיתן לנו!

שזה  ,מתי שזה יבוא לנו לברכהכן, אבל הבורא רוצה לתת לנו 
 ה יזיק לנו.יהיה לטובתנו, הוא לא רוצה לתת לנו וז

כשאתה מקבל  –כי יש חוק, ואמרתי לכם את זה הרבה פעמים 
כל דבר שתקבל בלי  הדבר הזה יזיק לך! –משהו בלי תפילה 

. אדם מקבל מה יזיק לך? יכניס בך גאווהתפילה זה יזיק לך! 
 משהו בלי תפילה נכנסת בו גאווה.

ואם אדם נכנסת בו גאווה מה יקרה לו? יש חוק: "לפני שבר 
און", כל משבר שיש לאדם הייתה לפני כן גאווה. אז השי"ת ג

מתי לא רוצה לתת לנו שיזיק לנו, לכן הוא מחכה שנתפלל. 
מיד הוא יתן לנו! הוא  –שאנחנו נתפלל ונהיה ראויים לקבל 

מחכה לתת לנו! הוא אוהב אותנו ורוצה לתת לנו! הוא מחכה 
 רק שנהיה ראויים לקבל!
? שנרצה לקבל, נתפלל, עד שנהיה ואיך נוכל להיות ראויים

 ראויים לקבל, ונקבל בענווה, לא בגאווה "הנה קיבלתי!".

הרב דוד אלקיים סיפר לי, שהייתה פעם תוכנית ברדיו, שישים 
דקות, וסיפרו אחד אחרי השני, לא יודע כמה עשרות, אנשים 
שזכו בלוטו שמה, וכולם או התאבדו, כולם נהרס להם החיים. 

כי כולם קיבלו גאווה. אחד קיבל מליון דולר,  למה? מה קרה?
 מתבלבל לגמרי, אין לו כלים.

אני מכיר אישית, מישהו, מה זה תלמיד ישיבה, מה זה מתוק, 
שלום בית, חיים מתוקים! זכה בלוטו, מסכן, התגרש, נהרסו לו 
החיים, וגם נשאר בלי כסף, ואני לא יספר לכם לאיזה צרות הוא 

כל יום את היום שבו הוא זכה בלוטו,  הגיע. הוא צריך לקלל
ארור היום הזה שהוא זכה בלוטו, כי אם לא היה זוכה היה 
נשאר בחור ישיבה, אברך, ואני לא רוצה להגיד יותר רמזים 

אדם מקבל דבר בלי איפה הוא הגיע מסכן הבנאדם. מה קרה? 
כל דבר, לא משנה, אפילו אדם יקבל, כל דבר  תפילה זה יזיק לו.

. כי אדם צריך לדעת שבורא עולם כל דבר, זה יזיק לו שיקבל,
רוצה לתת לנו, הוא אוהב אותך, רוצה לתת לך, מיד שתהיה 

לרצות לקבל! ומה אתה צריך לעשות? ראוי מיד הוא יתן לך! 
ומי נקרא שהוא רוצה לקבל? שהוא עומד ורוצה! רוצה ורוצה 

 .ורוצה ורוצה

ל זה כמה פעמים כתבתי את זה בספר "אור חדש" ודיברתי ע
 איתכם, את העניין הזה של לרצות, לרצות לקבל. 

שאדם צריך, בתחילת התפילה ומה באתי לחדש בשיעור הזה? 
שהשם אוהב אותו, להתפלל על זה שידע שלו, להתפלל על זה, 

וידע  והשם רוצה לתת לו, והשם רק רוצה שהוא ירצה לקבל.
ם עוד לא נתן לו את זה, שמיד שהוא יוכל לקבל השם יתן לו, וא

 י לקבל!ואהוא עוד לא ראוי לקבל , הוא עוד לא רסימן ש
לכן מה אדם צריך לעשות? בשמונה עשרה יש שלושה ברכות 
ראשונות, שבחים להשי"ת, אין בהן בקשה. והברכה הראשונה 
שמתחילים לבקש היא "חוננו", ואדם צריך לכוון, בכל פעם 

עת", לכוון כוונה שהוא מבקש "חוננו מאיתך חכמה בינה וד
בפעם הראשונה: שכלליות כל הידיעות שאני מבקש אחת, 

כי כלליות כל מה שאנחנו רוצים לדעת  ממך זה לדעת את השם.
זה לדעת את השם, רוצים לדעת תורה בשביל לדעת את השם, 
כל הידיעות שבעולם בשביל מה? בשביל לדעת את השם, זה 

 השם. התכלית שבשבילה נבראנו, בשביל לדעת את
שאני ידע שאתה אוהב והפעם השניה שאתה מכוון, תכוון: 

אותי, ואתה רוצה לתת לי כל מה שאני מבקש ממך, וכשאני 
ועם זה אתה נכנס לשאר  אהיה ראוי לקבל מיד אתה תתן לי.

 הבקשות שבתפילה.

ותחזור ותבקש במחשבה: "שאני ידע שאתה רוצה לתת לי הכל! 
 !"מה עליי לעשות? רק לרצות לקבל

לכן כשאדם זוכה לכוון בזה הוא יכול להאריך בשמונה עשרה, 
כי הוא יודע שהשם רוצה לתת לו, ועכשיו צריך לרצות לקבל, 
מה יש לי למהר? אני רוצה לקבל! אז הוא חוזר עוד פעם: "חוננו 
מאיתך חכמה בינה ודעת", לאן אתה ממהר? הרי אדם כל יום 

אתמול אז הוא בזבז צריך להשתנות, אם אדם נשאר היום כמו 
 יום אחד בחיים שלו, יום אחד מבוזבז. 

ואיך אדם משתנה מיום ליום? כשהוא מקבל דעת. כל יום יש לו 
עוד דעת ועוד דעת. רבנו נחמן מברסלב אמר על עצמו: אם אני 

יודע שאני הרגע הזה כמו הרגע הקודם אני לא רוצה את עצמי 
 בחיים!

קבל דעת חדשה. אנחנו רבנו היה מתקדם, מרגע לרגע היה מ
 לפחות פעם ביום לפחות! כל יום לפחות נשתדל.

למה אמרו חז"ל שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? 
למה? כי הוא נתן לו דעת! אז כאילו שהוא ילד אותו! כי מקודם 
הוא היה סתם בהמה על שתי רגליים, לימדת אותו, הכנסת בו 

למחרת עכשיו  וא בן שלך.דעת, עכשיו עשית אותו בנאדם, אז ה
 ?מה זה האדםכי פעם ילדת אותו. וד ע ?הכנסת בו עוד דעת

 !זה הדעתם אדה
אדם צריך לעמוד שמונה  עם ביוםפלפחות  ?מה אתה ממהרלכן 

עשרה שעה ביום, שישים דקות, לפחות פעם ביום, חוץ מהשעה 
ן לא ?אתה ממהרמה  ?עכשיו לשמונה עשרהגעת התבודדות. ה
ו אם מישהו חולה במקום לעמוד בתורה "ח ?אתה ממהר

 –ל, כל הגהינום שיש בעולם הזה "ח, תור לרנטגן, רח"לקופ
רפאנו ה' ונרפא, : "תגיד !שמונה עשרה מול השםתעמוד 
אותנו תושיע  – (לאט לאט) "תהילתנו אתהכי  ונושעההושיענו 

להגיד לך שנוכל  !מכל הגאווה, מכל הכפירות, כי תהילתנו אתה
 – !תודה, ליישם את התכלית שבשבילה נבראנו, תהילתנו אתה

מכאובינו ולכל ולכל תחלואינו והעלה ארוכה ומרפא לכל "
עדיף לך, לעמוד ה מ !על זה עוד פעם ועוד פעםתחזור  – "מכותינו

תעמוד  ?עדיף לך מה ?ח"בשמונה עשרה או לעמוד בתור לקופ
שמונה עשרה אצל הרופא חולי עמו ישראל, וגמרנו, מה אתה 

 !ממהר

, על החטאים "סלח לנו אבינו", תחזור עוד פעם, "סלח לנו"
, על הפשעים שבגללם אני "מחל לנו מלכנו", שבגללם אני חולה

תעמוד, תתחנן,  !?לאיפה אתה ממהר ?!אתה ממהר לאןחולה. 
 !לקבלרצה ת !תרצה לקבל !ךרוצה לתת להשם  !תרצה

לכן בתחילת השמונה עשרה תתפלל בפרט על הנקודה אז 
, לדעת שאתה אוהב "חכמה בינה ודעת חוננו מאיתך"הזאתי, 

לקבל, מיד  לרצותרק צריך ני א !אותי ואתה רוצה לתת לי הכל
 , השם יתן לי.אני אהיה ראוישאני ארצה לקבל ו

תודה לך " :גם בתחילת ההתבודדות צריכים להכניס את זהלכן 
תי מזרע ישראל, תודה רבה שקירבת אותי ה שבראת או"הקב

של עולם רבונו . ן מברסלב, לשעה התבודדות, לאמונהלרבנו נחמ
תן לי אמונה שאתה אוהב אותי, ושאני לא באתי לשכנע אותך, 

 "אני באתי לבנות כלים שתתן לי, שאני אהיה ראוי שתתן לי.

אם אדם  ,בוודאותאם אדם אהיה חזק, אומר לכם ובאמת 
מתפלל חצי שעה, על כל דבר שיתפלל, הוא ישנה את הטבע, 
יראה את זה עין בעין, עין בעין שהוא ישנה את הטבע, רק שלא 

, ארבע שנים, הוא ישנה את לקחת שנתיים, שלושיכול  !יתייאש
לעמוד, רק  !מציאות שלאין א !, אין מציאות שלאהטבע

 !חצי שעה הזאתיולהתעקש, ולא יעבור יום בלי ה
התפילה, תחילת שבתחילת  –י לחדש זה מה שרצית וזה,

תתן לי להאמין " :ההתבודדות, להתפלל על האמונה הזאתי
שאתה אוהב אותי ואני לא באתי לשכנע אותך עכשיו, אתה 

אוהב אותי אתה  ,יותר ממה שאני רוצה לקבלרוצה לתת לי 
 !"יותר ממה שאני אוהב את עצמי

' כל כך רוצה לתת ה ?אני בא לעשות נחת רוח לה', מהלמעשה 
ה "אם אתה לא בא לקבל יש לקב כי !חייב כבר לקבל לי שאני

אבא, אם אני רואה את הבן שלי, את הבת שלי, כל  כלכמו . צער
 לא בא לקבל,אחד, שהוא חסר לו משהו, ואני יכול לתת לו והוא 

 ...איזה צער יש לי
ה, שהוא רואה את הבן שלו בלי זיווג, בלי "צער יש לקבאיזה 

אותו בלי בנים, ה שהוא רואה "פרנסה, איזה צער יש לקב
ה שהוא "והעיקר בלי הרוחניות, בלי האמונה, והכי צער יש לקב

ה, הולך "הוא אוהב אותו הקברואה אותו שהוא לא יודע כמה 
הצער מספר אחד של וזה גשה שה' לא אוהב אותו. עם הר

 ה, שהוא רואה שאתה לא יודע שהוא אוהב אותך."הקב
לך חסר  ?לך פרנסה, יש לך חובותאין  ?אתה מצטערמה 

היית מאריך בתפילות, עומד, מדי פעם חוטף איזה אם  !תפילות
תרביץ שש שעות של  !תרביץ שש שעותתברח  –שש  שעות... 

את ההתבודדות, כמו להתחיל  !תודות והודיות ובקשות, בקשות
לא באתי לשכנע אותך, אני באתי לבנות כלים, כי " :שאמרנו

תר ממה שאני רוצה שיהיה לי, אני רק אתה רוצה שיהיה לי יו
 ."בא לבנות כלים שתתן לי
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שאדם לא מנצל את המתנה הזאתי שה' נתן לנו, שלימד וחבל 
יך המארכל  !אין. שאדם יכול לעשות התבודדות ארוכה אותנו

ה ז !ןאי !מציאותאין  !יןא !םבתפילתו אין תפילתו חוזרת ריק
 !חוק !חוק

יודע כמה האבא מתבייש אתה  ?למהאתה הולך כמו עני, למה 
בושה לאבא איזה  ?שהוא רואה את הבן שלו הולך כמו עני

מה, זה הבן " :אומריםכולם המליארדר שהבן שלו הולך ערום. 
 !איך הוא הולךתראה  !אבא שלומילארדר  ?של המליארדר

של הבן  !איך הוא נראהתראה  !איזה בגדיםתראה 
  "!המליארדר

 ?!אתה לא בא לקחתמה ל !בזיון זה לאבא, אבא שבשמייםאיזה 
בא  ה, תשובה, דעת, למה אתהלמה אתה לא בא לקחת אמונ

את השכל, את החיים היפים שיש בעולם הזה, למה אתה  לקחת
 ?!אתה הולך כמו ענילמה  !תיקח !תבוא ?!בא לקחת לא

אתה לא בא לעשות למה  !שבשמיים רוצה שתתחתןאבא 
התבודדות ארוכה על החתונה שלך, למה אתה לא הולך לעשות 

רבונו של עולם, " :איזה שישיהתעשה  !תלך ?!איזה שישיה, למה
שיו הבנתי, שאתה רוצה שאני אתחתן יותר ממה שאני אני עכ

אני לא  !תן, וזה בושה לך שאני לא התחתנתירוצה שאני אתח
 ,!"לא נשוי , אני מבייש אותך בורא שאנייש אותךרוצה לבי

בנאדם צריך לדאוג שהוא מבייש את בורא עולם שאין לו ילדים, 
 ?שאין לו דעת ?!שהוא אדם חולה, ככה נראה הבן של בורא עולם

שזה נגע לעצמי, טוב, התפללתי פה ושם, אבל עכשיו שאני עד 
הבן שלו נראה עם ככה  ?!מבין שזה גורם לבורא עולם בושה

, ככה הוא של  המליארדרהבן  ?!הבן שלו נראהככה  ?!חובות
בגלל  !אה, כי אני לא בא לקבל ?!אני נראה ככהלמה  ?!נראה

 !תבוא לקבלשאתה לא בא לקבל אתה מבייש את בורא עולם, 
גן עדן יהיה לאדם איזה  !להתחזק !בתפילות ארוכותלהתחזק 

מקום שש שעות, הוא לא יפסיק שרק ינסה את זה, יברח לאיזה 
 !יםום כיפוררוחניות, זה יותר גבוהה אפילו מילהודות, יום של 

שש שעות רצופות, שהוא מנותק מכל בני  ?עושה שש שעותהוא 
העולם, כמובן לא פלאפון לא כלום, שש שעות רצופות, הוא 

ואור יותר מיום כיפורים, שש שעות רצופות של  ירגיש קדושה
 תפילות.

 !א לקבלתבו תה לא בא לקבל, השם רוצה לתת לך,למה א !לך
 ?לא בא לקבלאתה  –טוב ולזכור  !רק צריך לרצות לקבלתה א
, למה בנו עוד לא נשוי !הולך ככהשבנו  !גורם בושה למלךתה א

תעשה לך  !תבוא להתפלל ככה גימגומיםאל  ?בנו עוד לא נשוי
 !שעות על זהשש 

אני  !רכבר לא יוותאני  ?!הבנתי שאני עושה לך בושותעכשיו 
יהיה לך בושות, לא  אתפלל עד שאתה תחתן אותי, בשביל שלא

ה אמנו לימדה נקרא ותתפלל חנה על ה', זה חנזה בשבילי. 
אם אני   :אותנו, שממה לומדים את כל התפילות, היא הבינה

תפלל בשביל אני לא באה לה לכן !חסר לי משהו זה בושה למלך
אם זה בושה למלך, אני באה  !עצמי, באה להתפלל בשביל ה'

באמת להתפלל שבורא עולם יתן לי בן, כי אם אין לי בן זה בושה 
 !שהבת שלו הולכת בלי בן, בושה !לה'

 !אין לך משהו זה בושה למלךשאתה  –צריך להבין את זה אדם 
בן של המלך הוא יכול לתת לך זיווג, בנים, בריאות, אתה  !?למה

למה אתה הולך אז  !חכמה בינה דעת, תורה, יכול לתת לך הכל
 ?!אתה הולך כמו שאתה הולךלמה  !?למה ?ככה כמו דלפון

  !?למה

אתה לא מאמין שה' כי  –זה עכשיו נחזור לתחילת השיעור עם 
 !וצה לתת לךהוא רק ר !והוא מחכה רק לתת לך !אוהב אותך

 אם היית מאמין שזהו !רק רוצה לתת לךהוא  !זה התענוג שלו
, בושה לויש לו צער ויש מה שהוא רוצה, ואם הוא לא נותן לך 

ואני  לי מסתובב בעולם הזה, תראה איך הוא נראה,איך הבן ש
נותן לו את הזיווג שלו, את הילדים, את הפרנסה, את לא 

עם תעשה שישיה פלך  !שישיות ?חסר לומה  –העשירות... 
, יום של יום של גן עדן אותו יום שאתה עושה שישיהזה  !בשבוע
שישיה  !תק, תברחתפוס לך יום שאתה מסוגל להתנ !ןגן עד

תעשה תבוא  ?נחת ?תאכל, תשתה, ישנת כבראתה עושה. 
רבונו של עולם, באתי להתפלל עליך " :ותתחנן תחנן,ת שישיה.

עכשיו הבנתי, עד עכשיו התפללתי על עצמי, אני רבונו של עולם. 
הוא נקרא כופר כי  ?זה טיפשלמה  – "הייתי טיפש...מתבייש, 

 ?אתה בא להתפלל על עצמךכי  ?אדם שמתפלל על עצמו, למה

 ?אתה בא להתפלל על עצמך ?בורא עולם לא רוצה לתת לךלמה 
 !בא להתפלל על ה'אתה 
שהבנתי שזה רצונו של בורא עולם, מה, אני אתפלל על ברגע 
 ?!זה רצונך בורא עולם שאני אתחתן !מתפלל על השםאני  ?עצמי

שלא  !מתפלל רק עליךאני  ?!רצונךזה  ?!לי ילד ונך שיהיהרצזה 
תהיה לך בושה שהבן שלך נראה כמו שנראה, אני מתפלל עליך 

ה ותתפלל חנה על ה', ולכן את כל הלכות ז רבונו של עולם.
 התפללה באופן שדיברתי עכשיו. כי ?תפילה לומדים ממנה, למה

התפללה והביאה כזה ילד שמואל הנביא שהוא שקול כנגד חנה 
ון של שמואל הנביא יש הבטחה משה ואהרון, ולכן לבוא לצי

קוראים אל ה' והוא "ש פסוק, שמה שהוא יתפלל יתקיים, כי י
 "!יענם
הבחורות שלא נשואות, למה אתן לא מתפללות שלוש וכל 

 א,ל ?ה את בהריוןמ ?פעמים ביום שחרית מנחה ערבית, למה לא
אז  א,ל ?מה את צריכה עכשיו לטפל בילד א,ל ?מה את מניקה

 יכולה להתחבר עם השם שלוש פעמים ביום.ת א !?למה לא
לי עכשיו ש י !אם הייתי פטור מתפילה לא הייתי מוותרגם 

ותנים לי עכשיו עוד הזדמנות נ !הזדמנות להתחבר עם השם
את למה  !?שאני יפספסמה ל !להכנס למלך, שלוש פעמים ביום

טורה פ – ..פטורה. אני ,לא ?לא מתפללת שלוש פעמים ביום למה
זה  מה ?את נורמליתגידי ת ?מלהכנס, להתחבר עם המלך

 !עוזבת אותך לא !איתךאני  !ןאי !למלךתגידי  !כנסית ?פטורה
 !וצה רק להתחבר איתךר
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