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הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת )
 הכתיבה(

תודה רבה לך בורא עולם, כמה אתה מרחם 
עלינו, נותן לנו אמונה, נותן לנו רצון להתקרב 

אליך, ישתבח שמך לעד, כמה אתה טוב, ישתבח 
 שמך.

, כי עד שבת, למעשה השנה התחילה רק השבוע
זה הכל היה הכנות לשנה החדשה. כולל שבת, 

נותן לנו הכנות שהשנה תהיה טובה, מה השי"ת 
הוא נותן לנו? בתחילת השנה איזה שלושה 
שבועות של הכנות, ראש השנה, עשרת ימי 

תשובה, יום הכיפורים, אח"כ סוכות, ארבעת 
המינים, שמחת בית השואבה, אח"כ שמחת 

תורה, אח"כ הקפות שניות. ותמיד כשחל שבת 
בת. אחרי חג האור של החג ממשיך אל תוך הש

למעשה רק ביום ראשון, השבוע, התחילה השנה. 
ם שתהיה לכם שנה ומתוקה, אנחנו מברכים אתכ

שנה פרויה בגשמיות וברוחניות, שנה של אמונה 
שלמה, של תשובה שלמה, שנה שכל הבחורים 

והגברים, כולם ילמדו טוב טוב את הספר 'בריתי 
, יעשו כל יום חצי שעה התבודדות על שלום'

ת. וכל הבנות והנשים כולם יזכו תיקון הברי
ללכת בצניעות מושלמת, ולא יהיה עיכוב 

הזיווגים, וכולם, כל מי שעוד לא נשוי, כולם 
יתחתנו השנה. וכל מי נשוי, כולם יהיה להם 

שלום בית השנה, ולא יהיו יותר גרושין. ולא יהיו 
עקרים ועקרות,כולם יפקדו בבנים ובנות 

ה שלמה, רפואת צדיקים, כולם תהיה להם רפוא
הנפש רפואת הגוף, כולם יחייכו, שמחה וחיוכים, 

 ולימוד התורה, וסייעתא דשמיא.
כולם תהיה להם הוראת קבע למוסדות חוט של 

חסד, לפחות מינימום אלף דולר לחודש, מעשרות 

😊. 
אז באמת, שאלתי, איך נח ידע איזה בהמות 

מה, כולם רוצים וחיות להכניס לתיבה? איך? 
להנצל מהמבול! אז כתוב בתורה 'שיניים שיניים 

באו אל נח', מי שחייך הכניסו אותו לתיבה, מי 

אה, כתוב שניים? אל תקרי  ��שבעצבות... 

ישתבח שמו לעד, לחייך , ��שניים אלא שיניים 

😊. 
אחד, שר, הלך לבקר בבית משוגעים. נכנס 

למחלקה, שומע אחד צועק: "מסעודה! 

עודה!", שואל השר: "מה זה?", אמרו לו: מס
"הייתה לו חברה כזאתי, והיא עזבה אותו והוא 

עוד אחד צועק: "מסעודה!   ",השתגע...
מסעודה!", גם הוא, אותה חברה הייתה, גם 

השתגע. טוב,  ,חברה שלו, גם הוא עזבה אותו
ממשיך לטייל במחלקה, שומע עוד אחד צועק: 

ר: "זה מה קרה "מסעודה! מסעודה!", שאל הש

 ��לו?", אמרו לו: "זה התחתן איתה..." 
תודה לך השם, הקב"ה, על כל מה שאתה עושה 

 איתנו.
יַח " התורה מספרת לנו בפרשת בראשית: ְוֹכל שִׂ

ֶדה ֶטֶרם  ל ֵעֶשב ַהשָּׂ ֶרץ ְוכָּׂ אָּׂ ְהֶיה בָּׂ ֶדה ֶטֶרם יִׂ ַהשָּׂ
יר ְמטִׂ י לֹא הִׂ ח כִׂ ְצמָּׂ ם קֱאֹל דוָּׂ דיְ  יִׂ דָּׂ ֶרץ ְואָּׂ אָּׂ ים ַעל הָּׂ

ה: מָּׂ ֲאדָּׂ ן ַלֲעֹבד ֶאת הָּׂ  "ַאיִׂ
וכל עשב השדה עדיין לא רש"י הקדוש אומר: "

צמח, ובג' שכתוב ותוצא, לא יצאו, אלא על פתח 
יום ששי, ולמה, כי לא המטיר,  הקרקע עמדו עד

ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את 
האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא 

התפלל עליהם  אדם וידע שהם צורך לעולם, 
תחשבו איך  – ":םוירדו, וצמחו האילנות והדשאי

נראה העולם! מדבר! כלום! כלום! רק אדמה! 
ולם ריק! אפילו כמו מדבר נראה העולם, כל הע

 יצא!עשב קטן לא 
אדם הראשון למה? כי ה' לא הוריד גשם, חיכה ש

יתפלל על הגשמים, ירדו גשמים, ואז הכל יצא! 
הכל התחיל לצמוח! עד אז העולם היה נראה כמו 

מדבר, מרגע שאדם הראשון התפלל וירדו 
 גשמים, התחיל הכל לצמוח.

אז שאלתי את עצמי, השם חנן אותי להתבונן, 
"ת עשה השיה המסר שה' מוסר לנו פה, למה מ

ככה? הרי הוא ברא את כל הבריאה מושלמת, 
את האריות הוא ברא שלמים? הוא לא ברא 

אותם קטנים והתחילו לגדול, הוא ברא אריות 
גדולים, פילים בגודל שלהם, הכל הוא ברא 

מושלם, כל הבריאה, כל הדגים, העופות, הכל 
נברא בגודל הטבעי שלו, וגם האדם נברא בגודל 

כל נברא בגודל הטבעי שלו, כל הטבעי שלו, ה
 הבריאה כולה.

למה את העניין הזה, שכל הצמחים, העצים 
והיבול, הקב"ה לא ברא, רק חיכה לתפילה של 

אדם הראשון? שהיה ישר בורא עצים עם פירות, 
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ישר שדות עם כל מה שצריך, שהיה בורא את 
ברא את כל הבריאה מושלמת שהיה הכל! כמו ש

 בורא גם את זה מושלם!
אלא פה, יש מסר גדול, זה למעשה הסיפור 

הראשון שהתורה מספרת לנו על האדם, ומה היא 
שהוא התפלל, שאדם הראשון התפלל,  מספרת?

 זה הסיפור הראשון.
ללמד אותנו התורה הקדושה? השי"ת ומה רוצה 

 רקע שהשלמות של השפרוצה ללמד אותנו 
. ה' ברא את העולם ע"י תפילה כשהוא בא

שהטבע יתנהג ע"י תפילה! ככה כתוב, זה כתוב 
בתורה! כלום לא צמח! שום דבר! עד שהתפלל 
אדם הראשון. זה בא ללמד אותנו שהטבע זה 

ככה השם  תפילה! ע"י תפילה הטבע מתנהג!
 רוצה שהעולם יתנהג.

אבל ואע"פ שיש הרבה אנשים שלא מתפללים, 
תמיד, מאז אדם הראשון, היה איזה צדיק 

שהתפלל, וכמובן יש גם תפילות רבות של כלל 
 ישראל שמתפללים.

גילה לנו ששפע שבא בלי תפילה נקרא  רבנו הק'
שפע של בהמה, בהמה מקבלת שפע בלי תפילה. 

תפלל ומקבל הוא מקבל שפע של רק כשאדם מ
 אדם.

אומר שכל העולמות העליונים מברסלב ר' נתן 
והתחתונים כולם תלויים באדם בעל הבחירה 

בעולם הזה לתקן או לקלקל ח"ו, שכאשר האדם 
אזי  מתקן מעשיו, ומסגל מצוות ומעשים טובים

הוא מביא הארה גדולה ותיקון גדול בכל 
העולמות. הכל הולך לפי האדם! כל העולמות, לא 

כל העולמות, תלויים בך, הזה,  רק העולם הגשמי
בכל אחד ואחד. אם אדם מתקן את מעשיו, 

ועוסק בתורה ותפילה, במעשים טובים, הוא 
. בכל העולמותמביא הארה גדולה ותיקון גדול 

ם "ו הוא מקלקל ופוגי מעשים רעים חולהפך, ע"
וזה בכל העולמות. ואומר ר' נתן מברסלב: "

ר' נתן כותב שזה  !"ת הנהגה הטבעיתנקרא בחינ
מתנהג לפי האדם, הכל תלוי הטבע  !הטבע
 תלוי באדם.שהטבע  !השם בראככה  !באדם

הוא תכלית הבריאה, לכן הכל קשור אליו, אם כי 
 ?הוא יתקן הוא יתקן את הבריאה, הוא יקלקל

את העולם ה' לא ברא את כל הבריאה... קלקל י
לא בשביל הפילים ולא בשביל העיזים, ה' ברא 

ברא את העולם  ה' !את העולם בשביל האדם
 י התורה."העולם יתנהג עפש

שכתוב בתיקוני הזוהר שהשם הסתכל כמו 
ת ברא את העולם "השיבתורה וברא את העולם, 

ה, זה הפשט של הזוהר הזה, כמו בשביל התור
שר' נתן כותב שמראש ועד סוף יהיה הכל מתנהג 

התורה הקדושה המסורה בידינו, וכאשר יטה  י"ע
ו אז יהיה פגם "האדם מדרכי התורה הקדושה ח

 ו."וקלקול בכל העולם ח
הולך אתה  – תבא ללמד את כל אחד ואחה וז

תה א !יתנהג אליך טובטבע ה ?התורהי "עפ

, יתנהג אליך לא טובטבע ה ?עובר על התורה
 תסבול מהטבע.תה א ?אתה קלקלת את הטבע

מה הרסתי, אדם יגיד 'טוב אני קלקלתי, עכשיו 
אבל תשובה " :', לכן ר' נתן כותב?אני יעשה

 !תשובהש י ?רסתה ?לקלתק !"קדמה לעולם
כי תשובה היא בחינת "קדמה לעולם, שובה ת

 ."למעלה מכל העולמות
שהשם פני ל ?א מה זה תשובה קדמה לעולם"ז

ברא את העולם הוא קודם כל ברא את התשובה, 
ויוצא שכשאדם עושה תשובה הוא חוזר לפני 

לתקן את הכל  בריאת העולם, לכן הוא יכול
 מהיסוד.משורש, 

העולם  היית אומר שהתשובה נבראה אחרים א
בראה אחרי אז זה בעיה, אבל התשובה לא נ

כל ש , ולכן אומר ר' נתןהעולם, היא קדמה לעולם
העבירות שאדם עושה שום עברה לא יכולה לנגוע 

 .בתשובה, כי היא קדמה לבריאה
שאדם  !כן על כל העבירות מועילה התשובה על

עושה תשובה הוא יכול לתקן את הכל כי הוא 
, מקום גבוהה מאוד לפני הבריאה ממשמגיע ל

ולכן אין יאוש, תעשה תשובה עכשיו, אתה תתקן 
 החיים לפניך, תעשה תשובה עכשיו.את הכל, 

ה התנה עם "הקדוש כותב שהקב "אור החיים"ה
שהכל יהיו כפופים לתורה, כל מעשה בראשית, 

בפרט לאלו שעמלים בתורה, לעשות את כל אשר 
, יגזרו עליהם, שהטבע יעשה מה שיגזרו עליו

והממשלה של הצדיקים על הטבע כמו ממשלת 
הבבא סאלי יכל להגיד לכן ו ה על הטבע."הקב

לבנאדם שישב על כסא גלגלים שיקום והוא קם, 
הממשלה של הצדיקים על הטבע, אין  כי ?למה
הצדיקים העמידו את השמש, את כן ל !טבע

 "אור החיים", כי הממשלה שלהם, אומר ההירח
כמו ממש ו ה."הקדוש, כמו ממשלמת הבורא ב

שר' נתן כתב, שלא נחשוב שיש טבע, כל הטבע 
י התורה, והטבע מתנהג לפי התפילה "מתנהג עפ

 האדם. של
ן "שמה שרבנו הק' כותב בליקוטי מוהרויוצא 

שהטבע מחייב כן והתפילה משנה את הטבע, זה 
 "אור החיים"ממש מה שאמרנו עכשיו בשם ה

 הקדוש, שהטבע כפוף לעמלים בתורה.
חיזוק גדול מאוד לכל העניין של התפילה, וזה 

לדעת כמה צריכים להתחזק בעניין של התפילה, 
 !כמה

רבינו בחיי שכוחה של התפילה בכוונה רבה כותב 
להציל את המתפלל מן הסכנות העורבים לו 

אתה צריך  בטל מעליו כל גזירות קשות ורעות.ול
בע ולהנצל לדעת כי כח התפילה גדול לשנות הט

ת אפשר "מן הסכנה, ואפילו מה שגזר עליו השי
 לו לבטל בכח התפילה.

העניין של התודה, כי התודה יותר גבוהה ובפרט 
 ילה, כי התודה זה אמונה שלמה.מהבקשה והתפ
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אם אדם מתפלל באמונה שלמה, כל מה  תפילה,
 שכתוב פה אמת לאמיתה.

כול להגיע בתודה בקלות, לאמונה כל אחד יאבל 
תפילה, בשלמה, יותר בקלות מלהגיע לאמונה ה

 לו להגיע לאמונה. בתפילה קשה
שסגולה מיוחדת יש  "אור יחזקאל"הכותב 

בתפילה שיכולה להציל מכל צרה שלא תבוא ואף 
שתלמוד תורה כנגד כולם וכח התורה לאין 

מכל מקום לעניין להציל את האדם שיעור, 
רק ולא  !רק בתפילהמהצרות יש כח מיוחד 

רוחניים,  בעניינים בהצלה גשמית, אלא אף
 א.י התפילה יזכה לסייעתא דשמיי"דווקא ע

הצרות הרבות הבאות כותב שכל  "חפץ חיים"ה
ניצולים מהם הנם מפני שאין אנו  נינועלינו שא

בתפילה עליהם, כי לו התפללנו צועקים ומרבים 
ה בודאי לא ישובו "לפני הקב נו שיחכושפ

 תפילותינו ובקשותינו ריקם.
, שהוא בעצמו היה עושה "חפץ חיים"הוכותב 

בכל יום שעתיים התבודדות, שלא יסתפק האדם 
במה שמתפלל שמונה עשרה שלוש פעמים ביום, 

וך תפילות אלא כמה פעמים ביום צריך לשפ
ובקשות בינו לבין עצמו, כשהוא בביתו, מעומקא 

 דלבא.
חיים ויטאל היה אומר שבדורות אלו רבי 

אי אפשר לאדם להנצל שהאווירים נתגשמו 
ל מהיצר הרע ואי אפשר לטהר הנפש כי אם ע

י תפילה כותב רבי חיים ויטאל "עק ר !ידי תפילה
אפשר לזכות להנצל מהיצר הרע ולטהר את 

 !הנפש, רק על ידי תפילה
שמי שמתפלל מעומק הלב  רבנו בחייכותב 

בכוחה של תפילתו לשנות את הטבע ואף אם לפי 
י "טבעו אין הוא יכול להביא ילדים לעולם ע

 התפילה ישתנה טבעו והוא יזכה לפרי בטן.
י "י התורה, ע"שאמרנו שהטבע מתנהג עפוכמו 

 התפילה.
 800חי כמעט  ם היה"אברהם בנו של הרמברבי 

שנה לפני שרבנו הקדוש בא לעולם, ויש פרק 
קוראים לו  בספר שלו, הפרק האחרון,

, והוא כותב שההתבודדות היא "התבודדות"
י הגיעו הנביאים "דרכם של גדולי הצדיקים, ושע

, הוא מביא הולך ומסבירלידי התגלות. והוא 
שכל הצדיקים הגיעו לדרגה שלהם בזכות 

דות, מביא פסוקים, מביא ראיות, ההתבוד
אברהם אבינו, איך הוא היה מתבודד, יעקב 

ה עב עליו שהיה רושה רבנו עבד ה', שכתואבינו, מ
, את צאן יתרו חתנו, ומעמיק לחדור המדברה

לא , "...וינהג את הצאן אחר המדבר"כמו שכתוב 
היה זה מפני שחסרו מקומות מרעה בסביבות 

אלא כדי לשקוע במידת ההתבודדות מדין, 
ל הנביאים הוא כותב עהפנימית. וככה 

, ומביא ראיות, פסוקים, להראות והצדיקים
כו, כל שכולם, כל הצדיקים, זו הדרך שבה הם הל

 הצדיקים.

דות הוא הוא כותב שהזמן המשובח להתבודעוד 
 צות הלילה, ומביא ראיות מפסוקים.בח

שהוא מגלה לנו דרך שהלכו בה כל  הק' אמררבנו 
אבותינו, רבנו אמר שכל הדרך שלו היא כולה 

חדשה אבל דרך ישנה שבה הלכו כל אבותינו, כל 
 העבודה של התפילה וההתבודדות. הצדיקים,

הרבה פעמים אומרים לזכור, תמדי לזכור, תמיד 
: ליאומרים  !, המון!"אני לא יכול להתבודד": לי
, !"יסיתי, אני לא מצליח, לא יכול להתבודדנ"

 הרבה אנשים אומרים לי.
תבודד נכון, אתה צודק, גם אני שהתחלתי להאז 

 התפללתי, ?עשיתילא יכולתי להתבודד. מה 
ביקשתי מה' שיתן לי אמונה, שיתן לי לדבר 

צודק, גם ות. אתה איתו, שיקרב אותי להתבודד
מה שאתה  כל הצדיקים עבר עליהם אני, ועל

 עובר, על כל אחד.
כי  להתפלל, שתהיה לך אמונה שלמה!וצריכים 

פה, שומע  ד עליך,מן שה' עואם היית מאמי
אז חסר לך  .אותך, היית מתבודד יפה מאוד

 אמונה.
אנחנו לא מצליחים " :ליעוד דבר שאומרים וגם 

אתה  :, ואני אומר להם"לעשות שעה התבודדות
שחרית אתה מצליח למה  !מרמים את עצמכם

מבין שחייבים להתפלל  שחרית אתה כי ?לעשות
שחרית, ואתה קם בשעה מסוימת, והולך לבית 

 כנסת מסוים, ומתפלל.
שאתה קובע זמן לתפילה, תקבע זמן כמו 

שה עואני  –חליט תלהתבודדות, וגם מקום. 
התבודדות בשעה הזאתי, וגם במקום הזה, כל 

למקום שקבעת לך,  אחד מה שהוא יכול. ותלך
תתחיל לחשוב מה תדבר, אל  –ולזמן שקבעת לך 

מה אני ידבר', ר' נתן תחשוב 'אל  !אתה תבוא
כותב בליקוטי הלכות שהדיבורים מחכים לך 

 במקום של ההתבודדות.
 !לא –לחשוב אז הכבדות באה עליך  תתחילאם 

על תפילת שחרית אתה לא חושב איך יהיה כמו ש
ם יותר טוב יום ומה יהיה, אתה בא לשחרית, יו

למקום  !פחות טוב, אתה כל יום בא לשחרית
ת לך, ובזמן שקבעת לך, ואתה בא להתפלל שקבע

יום שחרית זה אותו דבר, כל לא  !שחרית
לפעמים יש בשחרית יותר התעוררות, לפעמים 

 !את השחרית שלךתפלל מ !קשה, אבל אתה בא
 !יוםכל 

מי שלמד את הספר 'בשדי יער' או 'בגן בפרט 
האמונה', הוא יכול להתחיל לכתוב לו נקודות או 

תבוא  !תבוא –להתחיל לתרגל לו נקודות 
תתחיל  ?ודה צריכים להגידתלהגיד  !לפגישה
  !תגיד תודהתבוא  !מתודה
השבוע לקחתי איזה יהודי לשדה, הוא לא בדיוק 

לך תגיד " :יכול לפתוח את הפה, אמרתי לו
שעה שלמה לך  !טובהאל תהיה כפוי  !לך !תודה

עכשיו לעשות התבודדות בא אתה  !גיד תודהת
תודה כמה  !תגיד תודה בלי סוףלך  ?פעם ראשונה
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, !"תתחיל להגיד תודה !אתה צריך להגיד, לך
כמה תודה אדם צריך להגיד, אם תשב עכשיו 

מאה שנה, מליון שנה לא תספיק להגיד תודה על 
מה שה' עשה לך עד היום, כל אחד ואחד, לך 

 .דם כל שעה תודהתגיד קו
לקחתי אותו גם כן השבוע לשדה לחזק אחד עוד 

אותו בהתבודדות, יש לו בעיות של שלום בית, 
השעה, קודם כל להגיד  עכשיו כל: "אמרתי לו

תבקש רק על זה, על הנקודה של  כ"תודות, ואח
, הזכרתי לו כמה נקודות, כמו "שלום בית

סבל  !לו שלום ביתנהיה . שכתבתי ב'גן השלום'
 !וכה, נהיה לו שלום ביתופה ארשל תק

תבוא  ?מצפה, שהדיבורים יבואו אליךאתה מה 
מי  !לך למקוםאת המקום ותלקבע  !למקום

תעשה  ?אבטח זה טוב. ל שיכול ללכת לשדה
ם כותב "ר' אברהם בנו של הרמבגם . סגורחדר ב

 !תהיה לבד מקום שתהיה לבד, מה זה משנה,
גינה, העיקר גג, באיזו סגור, מרפסת, באיזה  רחד

 !תבוא לפגישה היומית שלך !להיות לבד עם ה'
, לפגישהתבוא  !, תבואשוב מה אני אדברתחאל 

 !ודהת ?גידיל להגיד תודה, תודה צריכים להתתח
רבונו ": תבקש ?בראתה לא יכול לד ?כ מה"אח

תן לי דיבורים, תקרב אותי, תעזור לי,  של עולם,
, "אותיתלמד  !תלמד אותי איך לעשות תשובה

', ותבוא לפגישה שדי יער'בתלמד גם את הספר 
, אתה תגיע יומית אתה תראה, תתפלל על זהה

 !לעשות התבודדות כראוי
יתכם, במשך כל מה שאני אלמד אכל  !הכליזה 

 !השנה, במשך כל החיים, על הכל צריכים תפילה
של השנה, כי נלמד מה  יעור הראשוןזה השלכן 

טוב, שמעת  !שנלמד אבל צריכים להתפלל על זה
להיות  אתה יכולמה  ?יכים להיות בשמחהשצר

צריך להתפלל על אתה  ?בשמחה בגלל ששמעת
לקחתי סתם  !דברכל  !על כל מה שנלמדוכו'  !זה

ל נקודה לדוגמא, זה לא משנה מה שנלמד, על הכ
כך וכך " :לספר לה', לבואלבוא  !צריך תפילה

 !, לבוא לספר לה'למדתי, ואני כך כך נמצא"
' חנן אותי, למרות שיש לי בחסדי ה' להגיד הלכן 

שיעור נפלא מאוד על פרשת נח, אבל חשבתי מה, 
יר בליבי הארה כזו אנחנו מתחילים שנה, וה' הא

י תפילה, ואדם "אה, שכל הטבע מתנהג עפנפל
הטבע מתנהג : "יכול להתחנן לפני בורא עולם

 בידיים שלך בוראהטבע  !התפילה, תעזור לי י"עפ
 !"עולם, אתה יכול לשנות את הטבע

, ערהיצר הבכל דבר ודבר, בפרט בענין של וזה 
דם לא יכול להתגבר על היצר הרע שלו בלי א

תפילה, וזה כל הצדיקים אמרו לא רק רבי נחמן 
כל  !ר את זה, זה כל הצדיקים אמרומברסלב אמ

קדוש נתן לנו מתנה, שרבנו ה מה?. אלא הצדיקים
נו ששעה ביום קדוש בא וחייב אותשרבנו ה ?מה

 נעשה התבודדות, והחיוב הזה זה מתנה, זה
 הזכות.

מרתי לכם שאדם כמו שהוא יודע מה שאוזה 
שיש לו חיוב להתפלל שלוש תפילות ביום, שידע 

 .שעה התבודדותשיש לו חיוב לעשות כל יום 
מה שהוא  תקבע לך את המקום, כל אחד לפילכן 

בלילה, או בבוקר מיד,  יכול, עדיף ודאי מי שיכול
להתחיל את היום על רגל ימין, אבל גם אם לא 

 ם תהיהדאשהעיקר  אז בצהריים מה זה משנה?
לו שעה מסוימת בזמן מסוים במקום מסוים, 

תבוא אתה תמצא שם אתה  !שהוא בא לפגישה
 את הדיבורים.

אם לא דיברת כמו שרבנו אמר שאתה ואפילו 
תגיד  תכסוף, תבוא תכין את עצמך לדבר, תבוא!

 .תודה
רואה שאתה לא יכול כשאתה  –תזכרו ד תמי

 .גיד תודותתחיל להלדבר ת
יכול לעשות לא  ?לא יכול לעשות תשובהאתה 

תתחיל להגיד תודות,  ?תשובה, אבל להגיד תודות
 .אין סוף לתודות שאדם צריך להגיד

 !אדם צריך להגיד תודהכמה 
רבונו של עולם על כל דבר " :האומר לקב"אני 

, על כל דבר "צריך להגיד לך מליארד שנה תודה
דבר כל  !שנהמליארד  ?הכיפהעל  !מליארד שנה

 ודבר!
מתחיל להגיד תודות איך נמתק עליו אדם כש

 !הדין, איך נפתח לו
שצריך שאדם יהיה לו כל יום חשבון נפש, ון כנ

מה עשיתי מאתמול עד היום, נכון, נכון זה 
אדם  השלמות שאדם כל יום יעשה תשובה. אבל

עד שהוא יכנס לזה, ועד שהוא יתרגל לזה, יכול 
ליו מה שיעבור עליו, אז לא להיות שיעבור ע

משנה, שתהיה לו את הפגישה היומית, יגיד את 
 התודה, יבקש קצת וכו'.
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