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טוב, בדיחה: בישיבה היה בחור מה זה דפוק, משהו, השם ישמור.              

אתה יודע מה קרה? אז כולם חשבו, כל החבר'ה, שהוא לא יתחתן אף פעם. 

 הוא התחתן הכי הרבה פעמים 

שדיברנו על סוד לעניין בעזרת השם, השם ילמד אותנו את ההמשך 
שכמה שאדם ילמד את כל העניין ביחד, שכל אחד צריך לדעת  ,הבחירה

של סוד הבחירה ככה הוא יזכה להצליח להגיע לתיקון שלו יותר בשלמות 
 ויותר בשלמות.

ר הראשון שאדם צריך החונן לאדם דעת חנן אותי להבין, שההתחלה, הדב
 שאדם יכיר את עצמו. –לעבוד עליו, שבו תלוי הכל 

דברים התורה נקנית בהם, ואחד מהם,  48כי המשנה אומרת ש

"המכיר את מקומו", והחונן לאדם דעת חנן  –דברים  48אחד מה

אותי להבין שזה הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, הדבר הראשון 
אמונה בקב"ה, בזה תלויה כל שבו תלוי הכל הכל! בזה תלויה ה

קבלת התורה, בזה תלויה כל ההתקרבות לצדיקים והאמונה 

בצדיקים, בזה תלוי כל התיקון של הבנאדם, זה למעשה הכח 

הגדול ביותר שיש לאדם להתגבר על היצר הרע שלו, הכח הגדול 

זו רק כמו הקדמה כזאתי, לאט לאט, בעז"ה, הקב"ה יעזור לנו להעביר ביותר! 

 דברים.את ה

יהי רצון, אבא שבשמיים, יהי רצון שהדברים שיוצאים מהלב שלי יכנסו 
ויהיו ממש חקוקים בלב שלהם, ויחיו  ,ללב של כל השומעים אותי, ויכנסו

 את הדברים האלה, אמן כן יהי רצון.

שאדם רוצה להכיר את עצמו, להכיר את מקומו, אז תמיד, גם אני, 

שלו במציאות,  ל על המקוםמסתכגם אני טעיתי כל השנים, שאדם 

איפה הוא הגיע, ומה הוא יכול להגיע, מה היתרונות  ,בגשמיות

ככה למדתי, אדם שמכיר את  שלו, ומה החסרונות שלו. תמיד

מקומו, למשל, סתם לדוגמא, בלימוד: הוא עד היום למד מסכתא 

אחת, הוא מסוגל ללמוד דף ביום. סתם דוגמא, סתם משל, בלימוד. 
ידות, במידת הכעס, הוא כעסן בכזו דרגה, הוא יכול נגיד במ

 לעמוד בכזה נסיון ובכזה נסיון וכו'

ככה אני כל הזמן הבנתי שככה צריכים להבין, שזה הפשט של המשנה. 

אבל החונן לאדם דעת חנן אותי להבין שזה לא נכון, זה לא ככה, 

אדם לא מכיר את עצמו ככה. אדם בשביל להכיר את עצמו צריך 
                  . מה הרצון שלום כל לראות, הדבר הראשון, קוד

אדם מורכב מנשמה וגוף, מה הרצון שלו? אדם צריך לראות מה 

 הרצון שלו בכל דבר!

בלימוד, עכשיו אמרנו לדוגמא, בכעס, בכל דבר! מה הרצון שלו! ברגע 
מותר לו להסתכל מה המקום שלו  רק אזשהוא רואה מה הרצון שלו, 

ת, רק אז! וזה נקרא "המכיר את מקומו", שהוא יודע מה הרצון במציאו
 שלו ומה היכולת שלו.

ולמה זה צריך להיות ככה? כי מקומו של האדם, שהשם יתברך דן את 

הבנאדם, מקומו של האדם זה הרצון שלו, אפילו שהוא עדיין במציאות 
 עוד רחוק מהרצון שלו. ואדם לא יכול להתקדם או לתקן את עצמו אם

כי ברגע שהוא רואה רק את  הוא לא רואה את הרצון שלו ראשון.
החסרונות שלו, אז קודם כל זה שקר, כי הוא זה לא רק המציאות שלו, 

הרצון שלו זה גם חלק ממנו, ואדרבא זה החלק העיקרי של הבנאדם! הכח 

של האדם זה הרצון! אז את הרצון אתה לא רואה? זה שקר! אתה לא 

 אתה צריך לראות את הרצון שלך!ך הנכון! רואה את המקום של

וכמובן, אדם שלא רואה את הרצון שלו, רואה רק את החסרונות שלו, אז 

 !הוא נופל מזה לעצבות וליאוש, לרדיפה עצמית, להאשמה עצמיתמה קורה? 

אבל אם הוא רואה את הרצון שלו, שהוא כל כך טוב, אז הוא כבר 

ליפול! אלא לקבל כח יכול לראות את המקום שלו, אבל בלי 

 ולהתקדם!

שאדם רואה את הרצון שלו ראשון, אז כשאח"כ הוא רואה את המקום 
שלו, אפילו שהוא נמוך מאוד, יש לו כח לראות את המקום שלו אפילו 

הנמוך ביותר, כיוון שהוא ראה קודם כל את הרצון שלו! ואז, בגלל שהוא 
 קדם.ראה את הרצון שלו, הוא מקבל כח באמת לתקן ולהת

אבל אם הוא רואה את המקום שלו בלי לראות את הרצון שלו, 
וגם המקום. ודבר שני,  הרצוןקודם כל זה שקר. כי המקום שלו זה גם 

בוודאי כשהוא רואה את המקום שלו שהוא כל כך נמוך, הוא נופל 

בעצבות וכו', בודאי שלא רק שאין לו כח לתקן אלא הוא נופל בשיא 
 היאוש.

, וכתבתי לעצמי איזה שהם, כמו כללים כאלה, יהי השם חנן אותי

 ולחיות את זה אמן. רצון שכולם יזכו לכתוב את זה לעצמם

 א. אתה צריך לראות את הרצון שלך.

מישהו שאמרתי לו שבאמת הוא רוצה, אמר לי: "כבוד הרב, איך אתה 

אומר שאני רוצה? אני מכיר את עצמי!", אז מה אמרתי לו? אתה לא 
מכיר את עצמך! כי אתה רק מכיר את עצמך ביכולת שלך, במציאות 

שלך, אבל זה נקרא שאתה מכיר את עצמך, אתה חי בשקר. כי את החלק 

לא מכיר! את החלק של הרצון שלך אתה לא  של הרצון שלך אתה בכלל
מכיר! אתה רק אומר, סתם לדוגמא: "המציאות שלי שאני, בלימוד, לומד 

דפים?", סתם לדוגמא,  10דף ביום, אז מה אתה אומר לי שאני ילמד 
 משל. 

אז אמרתי לו: אתה לא מכיר את עצמך! אם אתה לא רואה את הרצון 
שאלתי אותו, ואני שואל את כל שלך אתה לא מכיר את עצמך. עכשיו 

 אחד פה, כל אחד ששומע אותי, שומע, שומעת, אני שואל אותו:

אתה רוצה להיות כמו משה רבנו? בטח! אתה רוצה להיות למדן? בטח! 

אתה רוצה להיות גאון? בטח! אתה רוצה להיות עניו? בטח! אתה רוצה 

 להיות שמח? בטח! אתה רוצה לעשות עבירות? לא!

לבין עצמך, לא בזמן שיש לך נסיון, ולא בזמן שיש לך דבר  תשב, בינך

שלוחץ אותך, תשב, תחשוב, תשתחרר מהכל, תשכח גם את העבר,       
כי אם תסתכל על העבר, אז אתה תחשוב שהעבר זה הרצון שלך, לא, 

עכשיו אתה עומד, אין עבר אין עתיד אין כלום, אין נסיונות אין כלום, 
 מה אתה רוצה? -שנקרא בישוב הדעת  , מהשואל אותך עכשיו

אתה רוצה לעשות רע? לא! אתה רוצה להיות כעסן? לא! אתה רוצה 
 להיות מהבול? לא! אתה רוצה לחטוא? לא! אתה רוצה להיות צדיק? בטח!

 עכשיו אתה רואה את הרצון שלך!אז זהו! 

כל תעכשיו נקח את זה לכל דבר! איזו מידה שאתה רוצה להס

  קודם כל תסתכל על הרצון שלך!עליה, 
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אתה רוצה להיות כעסן? לא! אתה רוצה להיות סבלני כמו משה 

אז קודם רבנו? בטח! אתה רוצה להיות עניו כמו משה רבנו? בטח! 

 כל אתה צריך לראות את הרצון שלך

תראה את המקום שלך עכשיו אחרי שראית את הרצון שלך, עכשיו 
 במציאות

ם הכי נמוך בעולם! דאלמשל, נקח את הבנהמקום שלך הוא הכי נמוך, 
בסדר, אם הוא רואה את הרצון שלו, אז כבר הוא לא יפול ביאוש, כי הוא 

        הרצון שלי הוא טוב! אז מה עליי לעשות? נלמד לאט.  –רואה 
תדע שבאמת, בפנימיות שלך, אתה רק  –אנחנו לומדים א', א' עכשיו 

רוצה להיות כרצון השם! זה א'! אתה רוצה להתחיל לעבוד עם עצמך? 
אתה חייב לדעת להגיע לא'! כמו שאמרתי, עזרתי לכם לחשוב על זה, 

מה היית רוצה? אתה רוצה להיות כרצון השם בשלמות? אני  –תחשוב 

, במקום להגיד: "אתה רוצה להיות ככה, אומר את זה בלשון מסוכמת
 להיות ככה", הכל ביחד, נכון זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה!

 זה א'! עכשיו כשיש א' נעבור לב'!

 .ב. תדע את המקום שלך במציאות

באותה מידה שאתה רוצה לתקן, בלימוד וכו', לדוגמא, המקום שלך הכי 

עובר רוח את מתעצבן, רק עסן, נמוך. למשל, דברנו, כעס, אתה מהבול, כ
 מהבול לגמרי! תדע את המקום שלך! בסרר.

 .ג. תדע את האמת הפשוטה שאתה לא יכול להשתנות מיד

אתה חייב לדעת את זה, אתה לא יכול להשתנות מיד! כי מה קורה? 

בנאדם שהוא רוצה איזה רצון, אז הוא ממש חושב שהוא יכול להשתנות 

וההאשמה  פעם, מתחיל עם הרדיפה עצמית מיד, ואז מה קורה? אז עוד
 העצמית, וזה שקר!

אתה יכול להשתנות מיד? לא! יש דבר שיקח לך חמש שנים 

שנים עבודה, ויש דבר שיקח לך  10עבודה, יש דבר שיקח לך 
אפילו כל החיים עבודה, יש דבר שיקח לך אפילו יום עבודה, כל 

א יכול דבר, תלוי מה הדבר שאתה רוצה. אבל מיד? אתה ל

אין כמעט דבר שתגיד שאתה יכול מיד להשתנות בשום דבר! אין! 

 להשתנות.

צריכים ללמוד, וצריכים להתפלל, וצריכים לקנות דעת, וצריכים 
 לבנות כלים! איך אתה תשתנה מיד?

שקל צדקה, זה לא על כזה דבר,  5עכשיו שאדם רוצה לתת אני לא מדבר 

צה ובקיום המצוות, רו מדברים על שאדם רוצה להשתנות במידות
אין כמעט דבר שאתה יכול להשתנות  להשתנות, להתרחק מעבירות וכו'.

 מיד! אין! מיד אין! כל דבר יש לו את העבודה, ואתה צריך לדעת את זה!

 כי אם לא תדע את זה אז מובן מה יהיה...

למה לא השתנת וכו', יכול להיות שאתה  :אתה תתחיל לרדוף את עצמך

 ה.בכלל לא רוצ

 .ניווזה דבר הגי רוצה! ואני לא יכול להשתנות מיד!באמת לא! אני 

אמרתי לעצמי משל, איזה בחורצ'יק צעיר, נכנס לחדר כושר של 

 1000הרמת משקולות, הוא רואה שם את המאמן הראשי לוקח 

רוצה  ,קילו, כמו שהוא מרים איזה בקבוק מים. הבחור הצעיר, בא

 קילו... 1000גם להרים את ה

 מילימטר...  םא לא יכול אפילו להזיז אותם... לא להרים אותהו

מתחיל להאשים את עצמו: "מטומטם שכמותך! מפגר שכמותך! תראה איך 

 אתה לא מוצלח! תראה איך הוא יותר טוב ממך!"

 כל אחד יגיד: "זה מהבול לגמרי..."

בגשמיות זה קל להסביר לבנאדם, שיכול להיות לו רצון גדול מאוד אבל 
 הוא צריך לדעת את היכולת שלו.

  איפה הטעות? ברוחניות! שמה יש את הטעות הגדולה!

"והייתם מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, שהנחש הבטיח לנו: 

כאלוהים", כל אחד יש לו גאווה, שהוא חושב שמה שהוא רוצה, הוא 

 זה דמיונות! יכול!

רוצה אבל אתה באמת  –אז לכן, עוד פעם נחזור, אתה צריך לדעת 

שום מחשבה  שאף אחד לא יחליש אותך מהרצון!אתה לא יכול! 

של יצר הרע לא תחליש אותך, כי תגיד לו: "מה? אני יכול להרים 

קילו? לא! אני יכול לצאת ממידת הכעס בשניה? לא! אני  1000
רוצה ואני לא יכול! זה המקום שלי! אני רוצה, ואני באמת במצב 

 כול להשתנות..."נמוך מאוד, אבל אני לא י

 זו ההתחלה!

 .ד. תדע שהרצון הוא הדבר היחידי שהוא בידך לשנות מיד

ז"א, עכשיו אני אומר שיעור ואני אומר שאסור לכעוס, כל אחד מיד יכול 
"אני רוצה מעכשיו לא לכעוס"! מיד אתה  –לשנות את הרצון שלו, מיד 

 יכול לשנות את הרצון שלך! מיד! על השניה!

אתה לא יכול לשנות מיד. את הרצון אתה יכול מיד  המעשה?אבל את 

 לשנות! זה בידיים שלך לשנות מיד!

 אחרי שכבר הגענו לכל הדברים האלה:

ה. תדע שאם לא תעזוב את הרצון לעולם ותעשה את ההשתדלות 

המתאימה על כל דבר אתה תצליח לשנות כל דבר בזמן הנכון 

 הראוי לו.

   !כל דברהרצון אתה תוכל לתקן  תדע, שכן! אם לא תעזוב את
 אתה רוצה לא לכעוס יותר? את הרצון יש לך כבר!

 עכשיו תתחיל לעשות! מה לעשות?

יום ! תתחיל להתפלל על זה! תתחיל ללמודתתחיל ללמוד על כעס! 

 "לא רוצה לכעוס יותר בחיים!" –! ואתה לא עוזב את הרצון יום

התחלת להתפלל,  אתה התחלת ללמוד,בינתיים אתה עוד כועס, 
 והכעס ממשיך...

"ברוך השם, היום כבר  –אבל כמובן יום יום אתה מתחיל לראות 

היו מקרים שהיה לי כח להתגבר, היו מקרים שבכלל לא היה לי 

 נסיון", לאט לאט אתה מקבל את השכל, את הדעת.

 כל חסרון זה חסרון בדעת.

י!      הכלי לקנות דבר, זה לקנות את הדעת של הדבר, זה הכל
 למה חסר לך דבר? כי חסר לך את הדעת!

שהבורא יודע את המקום שלך, הוא יודע מה אתה רוצה  ע. תדו

 ומה אתה יכול.

להסביר זה אחוז יודע את המקום שלך! כל מה שהתאמצנו  100הבורא 

 את המקום שלך... לך

 אחוז יודע את המקום שלך! 100הבורא 

הבורא יודע... הוא יודע שאני לא למה זה חשוב? כי אז אתה אומר: "אז 
יכול להשתנות מיד... בורא עולם יודע שאני לא יכול להשתנות מיד...   

הוא רואה את הרצון שלי, שאני רוצה להיות כרצונו, והוא יודע שאני לא 
 יכול להשתנות מיד..."

אז כל הרדיפה עצמית וההאשמה העצמית זה בא ממה שהאדם 

 .חושב שהבורא כועס עליוחושב שהוא יכול, או שהוא 

לא! הבורא יודע טוב מאוד את המקום שלך! אתה תדע את 

 המקום שלך!

 לכן תן חיוך! אל תרדוף את עצמך!

שלך הם  שהמעשיםברצון, אע"פ תמיד רוצה שתחזיק הבורא ז. 

 לגמרי הפוכים מהרצון.

ברצון! כי זה  תמידתדע את זה! שבורא עולם רוצה שתחזיק 
הלמעשה המשנה אומרת: " ְרצֹוֶנך   ְרצֹונוֹ  ֲעש ֵׂ  "כ ִּ

המשנה לא אומרת עשה מעשיך כרצונו! המשנה אומרת עשה 

רצונך כרצונו! זה הולך על כל שניה בחיים! בורא עולם רוצה 

 ברצון!שתחזיק 
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 ח. תדע לך שהבורא דן אותך לפי הרצון שלך.

יים שלך לשנות , כי הרצון זה בידלמה? כמו שהסברתי לכם כבר

ד, המעשים אתה לא יכול לשנות מיד, לכן הבורא דן אותך אותו מי

לפי מה שאתה יכול לשנות! מה אתה יכול לשנות? את הרצון? 
 תשנה את הרצון! מה בידיים שלך? הרצון? תשנה אותו!

אבל זה לא בשניה! זה תהליך!  בידיים שלך גם לשנות את העשיה

 תתחיל לעשות! לאט לאט!

שאדם כבר חי חיים של אמת, ז"א שהוא קובע עיתים  בפרט,

לתורה ב"ה, עושה  את התפילות שלו, יש לו את השעה 

התבודדות שלו, הבורא לא בא בטרוניה לבריות! הוא עושה את 
שלו! אתה רוצה להשתנות בעוד דברים? בסדר, תראה מה אתה 

 מסוגל לעשות, להוסיף עוד וכו'

ות מיד, לכן השי"ת דן את האדם אבל הרצון, זה ביידים שלך לשנ

 רק לפי הרצון שלו.

מישהו שאל אותי: "אתה אומר כל הזמן שאדם לא יאשים את 

עצמו, אז למ ה אחי יוסף אמרו: 'אשמים אנחנו'? למה בוידוי 
 אומרים 'אשמנו'?"

 שאלה טובה נכון? התשובה עוד יותר טובה.

י מה כשבאו על האדם יסוריים הוא חייב להגיד שהוא אשם, כ

הוא יגיד שהשי"ת שלח לו היסוריים בחינם? על זה מבוסס כל "גן 

האמונה"! )א. ככה השם רוצה. ב. הכל לטובה. ג. מה השם רוצה? 

 אין יסוריים ללא עוון.(

אז מה אחי יוסף יגידו: "לא! סתם מתייסרים בחינם". מי מייסר 

אלא מה השם מייסר אתכם בחינם?  ?אתכם? יוסף? ח"ו הם כופרים

 בירה.בודאי שאנחנו אשמים, בנאדם שעשה עברה משלם על הע

שאדם באים עליו יסוריים הוא צריך להאשים את עצמו. אבל לא 

להאשים את עצמו באופן שיפול לעצבות ולדכאון, ז"א להגיד: 

"אתה צדיק על כל הבא עליי כי אמת עשית ואני הרשעתי". אם 
 דברים בחינם! אני סובל בוודאי שאני אשם! השם לא עושה סתם

מה שכל הזמן אני אומר שאדם לא יאשים את עצמו זה לא 

כשבאים עליו יסוריים, אלא בכל דרך עבודת השם שלו, כשאדם 

עובד, בפרט כמו שהיום הסברנו, שאדם מאשים את עצמו 

האשמות לא נכונות, כמו ההוא: "אני אשם שאני לא מרים אלף 

ו?! אתה מאשים את קיל 1000קילו", מהבול! אתה יכול להרים 
 עצמך על דבר שאתה בכלל לא יכול!

אז כל דבר שאתה מאשים את עצמך על המציאות של המעשה 

 אתה מאשים את עצמך האשמה לא נכונה!

אם תבוא ותגיד: "טוב אני אאשים את עצמי על הרצון, למה לא 

רציתי", אז גם זה לא נכון, לא רצית כי לא ידעת, אם היית יודע 
 השם כבר קודם יכולת לשנות את הרצון שלך.שזה רצון 

לכן אין לך מה להאשים את עצמך! אתה צריך להבין: מה שהיה 

היה, הרגע הזה, מה הרצון שלי? מה שהשם רוצה! ואני לא יכול 

לעשות עכשיו שינוי מיידי, השם יעזור לי למצוא את הדרך איך 

 לשנות.

בחרדות בבילבולים, לכן כל האנשים כל הזמן בעצבות בדיכאון ביאוש, 
 למה? כי הם לא מכירים את עצמם, לא מכירים את מקומם!

עכשיו בואו תראו, מה אמרתי בהתחלה? שהמכיר את מקומו בזה תלוי 
 .כל עבודת השם של הבנאדם

, בהאשמות עצמיות, כי אם לא כל הזמן אדם נופל בעצבויות, בדיכאונות
בסדר! אני לא שווה! הוא ברדיפה עצמית: "אני אשם! אני זה! אני לא 

הוא לא יכול להתקרב  יותר טוב ממני!", הוא יכול להתקרב להשם?

 להשם...

קודם כל  -המכיר את מקומו זה יסודראשון להכנס לדרך עבודת השם  

מה הרצון שלי, ואח"כ מה המקום שלי! ולדעת שהעיקר זה הרצון! יש לי 
רצון! והעיקר הוא כבר את העיקר! והעיקר הוא כבר טוב! העיקר זה ה

 כבר טוב! בעז"ה גם העשיה תהיה טובה, אבל קודם כל יש לי את העיקר!

דברים שהתורה נקנית בהם זה "המכיר את  48מה אמרתי לכם, שאחד מ

מקומו"? עכשיו כמו שהסברנו, ברור! אדם לא יכול לקנות את התורה אם 
נה את אין לו את היסוד הזה! אם אין לו את היסוד הזה איך הוא יק

 התורה?!

כל המידות שזה שייך לתורה וכל הרוחניות ששייכת לתורה הוא לא יכול 

לתקן, אפילו בלימוד, הוא רואה מה הוא לא מסוגל ללמוד, בקושי עד 

 שהוא מבין מילה לוקח לו שבוע, הוא מתחיל לשבור את עצמו.

לדעת! העיקר זה הרצון! והקב"ה  רוצה: "לא! אני אם הוא אומר

!", אז הוא מכיר את מקומו ללמוד על זה ולהתפלל על זה יעזור לי

והוא יקנה בסוף את התורה! כי הוא מכיר את מקומו בצורה נכונה! 

זה יסוד! זה יסוד של כל החיים מה שהקב"ה חנן אותי להבין, זה 
 היסוד והבסיס של כל החיים!

וזה למעשה מה שר' נחמן מברסלב אמר שאדם צריך להאמין 

שהוא באמת , ן בעצמו זה להאמין ברצונות שלולהאמיבעצמו, 

 רוצה את השם!

והאמונה בעצמו, בזה תלויה האמונה בקב"ה. אדם לא יכול 

 להאמין בקב"ה, באמונה הנכונה, אם הוא לא מאמין בעצמו קודם.

כי אם הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא רואה את הרצון הטוב שלו, 

שהוא מאשים את  הוא רואה את עצמו בצורה שלילית, אז כמו

עצמו הוא גם מאשים את השם, כיאלו שהשם שונא אותו והשם 

 לא אוהב אותו, למה לא הולך לו ולמה לא מסתדר לו.

אמונה אמיתית בהשם, אם הוא לא מאמין ב ,הוא לא יכול להאמין באמת
בעצמו! הוא לא יכול להאמין בתורה, כמו שהסברתי לכם, אם הוא לא 

 כול להאמין בצדיק אם הוא לא מאמין בעצמו!מאמין בעצמו! הוא לא י

עבודת השם, האמונה בעצמו, "המכיר את  יסוד של כל-יוצא שזה ה

שהוא באמת רוצה את הקב"ה, באמת רוצה להיות כרצון  -מקומו" 

 השם!

ן ְוַאלמישהו שאל אותי: "מה כתוב במשנה ' ֲאמֵׂ ַ ךְ  ת  ַעְצמ  ךְ  יֹום ַעד ב ְ '? מֹות 

 עצמו?"מה אתה אומר להאמין ב

 , "ורימנהו". סותרים אותי ממשניות הא? לא סתם! "מיתיבי"

מה שהמשנה אומרת "אל תאמן  –אז מה התירוץ? התירוץ הוא פשוט 
בעצמך", שאתה הולך עם גאווה, עם כוחי ועוצם ידי, "אני יעשה ככה, 

ואני מוצלח, ואני לא יפול", כמו שחז"ל אמרו על ר' יוחנן כהן גדול 
 שלבסוף נהיה צדוקי.

פה אנחנו אומרים מאמין בעצמך = מאמין ברצונות שלך, שהרצונות שלך 
שבלי השם אתה לא יכול להשתנות כלום  זה אמת לאמיתה! ואתה יודע

בלי לימוד ותפילה אתה לא יכול להשתנות כלום, אם השם לא יעזור לך 

 אתה לא יכול ליצר הרע שלך, אתה לא חושב "אני ו"אני ו"אני...

ודאי שכל יהודי מאוד רוצה את הקב"ה! ודאי! חלק אלוק ממעל! האמונה 

מאמין "אני" מסוגל משהו, הוא בעצמו זה להאמין ברצון שלו! לא שהוא 
מאמין בעצמו שהוא רוצה את השם! וזה האמת לאמיתה! אין בזה איזה 

גאווה או משהו, אין בזה שום גאווה! כי כל אחד, כל אחת מעם ישראל 
 רוצה, כולם יש להם את אותו רצון, כולם! רק הם עוד לא גילו את זה!

זה הרצון של כל  גדול מה שהשם חנן אותי להבין, שהרצון של הצדיק הכי
יהודי, רק הוא גילה אתה הרצון הזה והוא עוד לא גילה! כל יהודי זה 

 נשמה אלוקית, מה היא רוצה? רק להדבק בשורשה!

 כל יהודי יש לו רצון של משה רבנו! רק משה רבנו זכה לגלות את הרצון

 שלו, והאמין ברצון שלו, והגיע להיות משה רבנו.

אחד לא זכה לגלות את הרצון שלו, ולא האמין ברצון שלו, ולכן הוא וכל 
  נמצא איפה שנמצא.
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זה כל הסוד, זה סוד הבחירה! כי מי שיודע את האמת הזאתי, שהוא 

רוצה את השם, היצר הרע מגיש מכתב פיטורים לקב"ה, אומר לקב"ה: 
לא  "אני לא יכול, עם הבנאדם הזה אין לי גישה, אני מנסה לדבר איתו

הולך לי! מה שאני אומר לו לא הולך לי! אני אומר לו: 'עשית עבירה!', 
הוא אומר לי: 'נכון, עשיתי עבירה, אבל אני רוצה את השם! אני לא רוצה 

את העבירה! אני באמת לא רוצה את העבירה, הלוואי והיה לי את הכח 
למה אני לא לעשות אותה...', אני אומר לו: 'אבל תהיה עצוב!', אומר לי: '

לא אהיה עצוב? אני אומר לך עוד פעם, אני עשיתי את העבירה אבל אני 
לעשות את העבירה'", היצר הרע בא לקב"ה אומר לו: "תשמע, אני  רוצה

מדבר איתו הוא לא מבין כלום, הוא לא מבין! אני אומר לו: 'תשמע, 

חזור תראה איזה דפוק אתה!', אומר לי: 'נכון, אני דפוק, אבל אני רוצה ל
בתשובה', אני אומר לו: 'תראה איזה לא מוצלח אתה', הוא אומר לי: 

 'נכון, אני לא מוצלח, אבל אני רוצה לחזור בתשובה!'".

תדעו לכם! שע"פ הדעת הזאתי, רק ע"פ הדעת הזאתי, אפשר לקיים מה 

שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', רבנו כותב שעיקר התשובה 
ישתוק זה בפה וידום זה  -אנ"ש מסביריםשתוק. שישמע בזיונו ידום וי

רק מי שיש לו את הדעת שלמדנו היום יכול לקיים את התורה בלב. 
 הזאתי, למה?

בא ניתן משל, סתם משל, נגיד שאישתי מעליבה אותי, או פלוני מעליב 

 אותי, סתם משל. אני שומע את העלבון וכל הזמן אני זוכר מה אני רוצה!

 אני לא נשבר בכלל מהעלבון! אני לא נשבר בכלל! 

נכון, מה הוא אמר? שאני לא יודע ללמוד? סתם דוגמא לא משנה, אני 
יודע שאני רוצה לדעת ללמוד. מה הוא אומר מסכים עם זה, אבל אני 

הוא צודק שאני טיפש, אבל אני רוצה לחזור בתשובה, אני שאני טיפש? 
שאתה רשע? היא צודקת, אבל אני  רוצה לקבל דעת! אשתך אומרת לך

 רוצה לחזור בתשובה שלמה.

 אדם שלא זוכר את הרצון שלו? איזה ידום ואיזה ישתוק..? יקפוץ וינגח..

בתוך תוכך אתה חושב על הרצון, אז אתה יכול לשמוע את הבזיון ולידום 
ולשתוק, אתה לא נופל! רק אם אתה מאמין ברצון שלך אתה יכול לשמוע 

 ! אם זה מבני אדם, ואם זה מיצר הרע!את הבזיון

כי מי מבזה את הבנאדם בעיקר? היצר הרע! כל הזמן בא לו במחשבות: 
"אתה לא שווה כלום! אתה לא מוצלח! אתה דפוק! תראה! כולם יותר 

 טובים ממך! אין לך עולם הבא!", כל היום משדר לו שידורים.

השידורים, הוא  אז עכשיו, כשהוא יודע את הרצון שלו, הוא שומע את

, אבל אני רוצה הפוך ממה שאתה אומר! אני עונה ליצר הרע: "אתה צודק
רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה באמת לתקן את 

 הכל!"

היצר הרע מקבל דיכאון, הוא הולך לפסיכיאטר, מקבל כדורים, זה לא 

 עוזר לו...

רוצה ריך לחשוב: "אני לא אפילו שאדם כבר נכנסה בו העצבות, הוא צ
להיות בשמחה!",       אני רוצהלעשות תשובה!  רוצהאת העצבות! אני 

 כל דבר הוא חושב "אני רוצה" ומיד הוא מקבל כח!

להיות ערני!     אני רוצהאפילו אדם הוא מרגיש עייפות, צריך לחשוב: "

להתעורר! אני רוצה!",  רוצהלעבוד את השם יומם ולילה! אני  אני רוצה
 כל דבר הוא צריך לחשוב תמיד את הרצון האמיתי, מה הוא באמת רוצה!

כל אחד ידע שבאמת הרצון שלו הוא לא פחות מהרצון של משה רבנו! כי 
כל אחד זה נשמה אלוקית! ונשמה אלוקית חוץ מהשם היא לא רוצה 

 כלום!

למה אתה לא  אז כל אחד ישאל אותי: "למה אני לא מצליח בעשיה?",

מצליח בעשיה? פשוט מאוד! נולדת איך שנולדת, והתחנכת איך 

שהתחנכת, ונדפקת איך שנדפקת, זו המציאות שלך, לא שאתה לא תוכל 
 להשתנות, אתה תוכל להשתנות! אבל לא מיד!

הרצון שלך, הוא כמו הרצון של משה רבנו,  –אתה צריך להפריד 
והמציאות שלך היא מציאות נמוכה מאוד. והשי"ת דן אותך לפי הרצון 

צון האמיתי הזה, תעשה את הפעולות הנכונות, ולאט שלך! ועכשיו עם הר
לאט, זה יקח לך שנים על גבי שנים של עבודה, אבל מה אכפת לך? קודם 

 !שאתה לא עוזב את הרצון, כל הזמן אתה רשום בשמיים כצדיק גמור מןכל ז ,כל

רשע שהרהר בתשובה נחשב בשמיים צדיק גמור! כי בשמיים דנים 

 סעיףפסק,  הזה גמרא מפורשת, ז את האדם לפי הרצון שלו!

 בשו"ע ואתם חייבים להאמין בזה!

הוא רוצה להיות צדיק  –כי השי"ת דן את האדם לפי הרצון שלו 
 גמור? הוא נחשב צדיק גמור!

אם אדם יאמין ברצון שלו הוא כל הזמן יהיה רשום כצדיק גמור! 

 אפילו שבדרך הוא יעשה עוד הרבה עבירות וטעויות!

 נתן כותב ב"ליקוטי הלכות": אמונת הרצוןוזה מה שר' 

 רבינו אומר שהעיקר זה הרצון ואנחנו לא מאמינים שזה העיקר!

היום עשיתי סיכום לכל הנושא הזה שדיברתי איתכם כמה פעמים, 

 ישתבח שמו לעד! שזה "סוד הבחירה"!

אדם, היצר הרע אומר לו: "לא! מה זה העיקר זה הרצון?! מה אתה מאמין לר' נחמן 

מברסלב, שאמר שהעיקר זה הרצון?! מה אתה מאמין לר' נתן?! מה אתה מאמין 
לשלום ארוש?! תעזוב! תשמע לי! העיקר זה העשייה! ובעשייה אתה דפוק ותעזוב 

 זאת המציאות שלך!

 אז תחליט למי אתה מאמין ליצר הרע או לר' נחמן מברסלב?

ר' נחמן שלום ארוש זה רק בסה"כ תלמיד שמלמד מה שלמד, הכל זה 

 מברסלב שהוא מלמד אותנו, ר' נתן הוא גם תלמיד וגם אנחנו תלמידים.

במי אתה רוצה להאמין? תחליט במי אתה רוצה להאמין מהיום, בר' נחמן 

 מברסלב או ביצר הרע? תחליט מי הרבי שלך!

כל אחד יקח את השיעור הזה! התפללתי שירשם בלב שלכם, ירשם ויהיה 

יהי רצון! בקלות תעברו על כל דבר בחיים עם חקוק בלב שלכם! אמן כן 

 אמונת הרצון! תודה להשי"ת! תודה!

בא נגיד עכשיו איזה תודה ככה, להשי"ת, על הדעת שהוא נותן לנו, 

 ישתבח שמו! תודה לך הקב"ה! בא נגיד  ביחד מזמור לתודה

 ]הרב והקהל אמרו מזמור לתודה בניגון[

אותי, היום למדתי על בשרי, היה לי איזה שהוא נסיון, רגע, עוד דבר ששייך לשיעור. השם חנן 

שעם זה אדם יכול לזכות לדון כל אדם לכף זכות  –ומזה למדתי ב"אמונת הרצון" עוד דבר 

בקלות, כשהוא רואה שפלוני עשה משהו הוא נזכר מה הרצון שלו, הוא מתחיל לחשוב: "אבל 

מה היה הרצון שלו? מה הרצון שלו? באמת בא נסתכל על הרצון שלו", אתה מתחיל להסתכל 

דן את השני לכף זכות בקלות. על הרצון שלו, אתה מתחיל לזכור גם את הדברים הטובים ואתה 

כי כמו שאתה רוצה להיות כמו משה רבנו גם החבר שלך רוצה להיות כמו משה רבנו, אז למה 

 הוא מתנהג ככה? כי אין לו דעת.

וכשאתה מאמין ברצון שלו ודן אותו לכף זכות אז בשמיים דנים אותו לכף זכות והוא יצא מכף 

ן ברצון שלו! שבאמת הוא רוצה אתה השי"ת! אה חובה לכף זכות ויחזור בתשובה! אם תאמי

 הוא עדיין לא מצליח? מסכן הוא עוד לא למד הוא עוד לא התפלל וכו'

שבוע הבא בעז"ה תתפללו עליי שתהיה לי הצלחה! אני נוסע לדרום אפריקה, בעז"ה שתהיה 

שאני  לי הצלחה גדולה, לעשות קידוש שם שמיים, ממש להגיד שיעור לגויים, עשרות אלפים,

יעשה קידוש שם שמיים, שיתקדש שמו בעולם, תתפללו עליי שתהיה בריאות, שתהיה לי 

ל בשליחות "חוהשיעור נאמר לפני כמה שנים, אבל גם עכשיו הרב שיחיה נמצא ב) הצלחה.

 (קדושה לזכות את הרבים וביקש שנתפלל עליו
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