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איזה שתי מטומטמים שכבו על הדשא, ככה על הגב, 
מסתכלים על הירח. מטומטם א' שואל את מטומטם ב': 

"מי יותר רחוק, הירח או לונדון?", אומר לו מטומטם ב': 
"ברור שלונדון יותר רחוקה!", שואל מטומטם א': "איך 

אתה מוכיח את זה?", אומר לו: "תגיד לי, את לונדון 
 ח אתה רואה!" אתה רואה? אתה היר

 טוב, אשרינו, חסדי השם, תודה להשי"ת.
רבנו מלמד אותנו שהנחמה זה דעת. יש מצווה, יש 

רמב"ם, הרמב"ם פוסק שאם אדם יש לו שתי מצוות 
מצווה אחת, ביקור  –והוא יכול לקיים רק אחת מהן 

חולים, ומצווה שניה ניחום אבלים. מה הרמב"ם פוסק? 
 שהוא ילך לניחום אבלים.

מה הטעם של הרמב"ם? בביקור חולים הוא עושה חסד ו
רק עם החיים, ובניחום אבלים הוא עושה חסד עם החיים 

 ועם המתים.
טוב, בניחום אבלים הוא עושה חסד עם החיים, זה מובן. 

 אבל איזה חסד הוא עושה עם המתים? איזה חסד?
היה יהודי, זה שסיפר לי את זה הוא הכיר את היהודי 

היהודי: מיכל יחיאל גורדון זי"ע. הוא  הזה. שמו של
סיפר לי עליו שהוא היה בעל ייסורים גדול מאוד היהודי 

הזה, אבל כשהוא עבר ברחוב כל הרחוב האיר, מהשמחה 
שלו, מהאמונה שלו. היה בעל אמונה.לכן הוא ידע לתרץ 

תירוץ אמיתי, איזה חסד עושים עם המתים במצוות 
 ניחום אבלים?

עולם הזה, והוא חי באמונה, וירא גם יהודי, שחי ב
שמיים, והכל, הרבה פעמים בחיים, עוברים כל מיני 

סוגים של ייסורים, כל מיני סוגים של נסיונות, והרבה 
פעמים אנשים בתוך הלב מרגישים שהשי"ת לא התנהג 

איתם כהוגן, כמו שצריך. היה להם צער, היה להם 
 ייסורים, וכו' וכו'.

מסתלק מהעולם הזה, ומגיע  אבל כל אחד אחרי שהוא
לעולם הבא, הוא רואה שהכל היה מצוין! אין! ממש! 

הכל מצוין לגמרי! נפלא מאוד! והוא שמח בעולם 
העליון, גמרנו! הוא רואה שהכל היה, לא רק שטוב, טוב 

מאוד! מצוין במצוינים, הכל מצוין! הכל מדויק! הכל 
ה נפלא מאוד! כבר אין לו שום שאלות, כבר הוא רוא

 שהשם צדיק וישר.
אבל מה יש לו צער? שהמשפחה שהוא השאיר פה הם 

בצער, וכל אחד יש לו שאלות, שאלות, וצער. וכמה היא 
 סבלה, וכמה הוא זה, וכל מיני שאלות.

ואז, זה שנפטר, לו אין שום צער כי הוא 
רואה שהכל טוב, הצער שלו שהמשפחה 

 שלו הם בצער.
מה זה רבנו נחמן מברסלב כותב לנו שנח

לתת לאדם דעת, זו הנחמה היחידה. מה 
זה נחמה? שאתה נותן לו דעת! שאתה 

מלמד אותו שהכל טוב, אתה מלמד אותו שאין רע 
בעולם, שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, אתה מלמד 

 אותו.

רבנו כותב על העניין של נחמה שכל הצרות והייסורים 
 והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת.

ה יש לו צרות? כי חסר לו דעת. למה יש לו למ –ז"א 
ייסורים? כי חסר לו דעת. למה הוא בגלות? כי חסר לו 

 דעת.
. כל החסרונותכותב רבנו: וכשנשלם הדעת אזי נשלם 

 בחינת מה שכתוב אם דעת קנית מה חסרת.
אם יש לך דעת לא יחסר לך כלום! חסר לך כי חסר לך 

 דעת!
רון, מה הוא צריך יוצא שכל אחד, שרואה שיש לו חס

 לעשות? להשלים את הדעת שלו!
יוצא שמה זה נקרא שאתה בא לנחם מישהו? אתה בא 
לתת לו דעת. ללמד אותו שאין רע בעולם, שהשם הוא 

טוב ומטיב, שהכל לטובה, שודאי השי"ת עושה רק טוב 
 בעולם, רק טוב עם כל אחד ואחד.

אז שהסברתי את זה בשבעה של אחותי, שרה רות בת 
מנה ע"ה, אז כשהסברתי את זה אז אמרו: "טוב, בסדר, י

הסברת לנו שהיא טוב לה, הלכה לעולם שכולו טוב, היא 
נמצאת בגן עדן", אמרתי להם: "מה, בוכים על מי 

שנמצא בגן עדן? אדם בגן עדן, נהנה, ואתה בוכה עליו? 
לא הגיוני!", אז הם אמרו: "טוב, הכל טוב, אבל 

צעירים! ילדים קטנים  היתומים? ילדים קטנים!
 השאירה".

אמרתי להם: "תראו, המאמין  מאמין שאין רע בעולם, 
 והמאמין מאמין שאין חסרונות בעולם."

כי המאמין איך הוא מאמין? שהשי"ת ראה שהנשמות 
האלה, של היתומים האלה, לא יכלו להגיע לתיקון 

שלהם, ולשלמות שלהם, וליעוד שלהם, רק כשיגדלו ככה 
. השי"ת ראה שהם צריכים את התנאים האלה יתומים –

 בשביל להגיע לשלמות שלהם.
אנחנו מכירים אדם גדול  –ואמרתי להם, ואני אומר לכם 

מאוד מאוד מאוד, שהוא הגיע לגדולה שלו רק בגלל 
שהוא היה יתום, ואם הוא לא היה יתום הוא לא היה 

 מגיע לגדולה שלו. מי זה? רבי ישראל הבעש"ט.
הבעש"ט, שהיה בגיל חמש בערך, אז אבא רבי ישראל 

שלו, רבי אליעזר, קרא לו. הוא סיפר לו, הסביר לו, שהוא 
עומד להסתלק מהעולם. והשאיר לו צוואה, אמר לו: 

 ".תדע שהשם תמיד איתך! –"הצוואה שאני משאיר לך 
ורבי ישראל הבעש"ט סיפר שכל מה שהוא הגיע לגדולה 

בגלל שהוא קיים את הצוואה  שלו
 זאתי.ה

כי על כל ילד, על כל בנאדם, עובר 
ירידות, וקשיים, וצער, וניסיונות. 

הוא כל הזמן אמר: "השם איתי!", 
ודיבר עם השם, "השם אתה איתי! 

תעזור לי!", כל הזמן הוא קיים את הצוואה. ובזכות 
הצוואה הזאתי הוא כל הזמן דיבר עם השם, וכבר 

תפילה מקטנותו, הוא זכה לכזו אמונה וכזה כח 
 והתבודדות, שהוא הגיע למדרגה של הבעש"ט.

נשמת סוניה בת עילוי ל

 ע"ה הדסה
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אם הוא היה גודל בבית חם  – בוודאותואני אומר לכם 
הוא לא היה מגיע לדרגה שלו. ודאי שהוא היה מגיע 

 גה ענקית, אבל לא לדרגה שהוא הגיע אליה.לדר
יוצא שכל מה שהוא הגיע לדרגה שלו, כי השם ראה 

יהיה יתום, ויקבל שהוא צריך את התנאים האלה, שהוא 
כזו צוואה, וירצה לקיים את הצוואה הזאתי, ויגיע 

 לדרגה שלו.
ויש עוד אחד, שאנחנו כולנו מכירים, שהוא היה והוא 

דוד מלך ישראל. אמנם הוא לא גדל  –גדול העולם 
כיתום, אבל הוא גדל יותר גרוע מיתום. מגיל קטן כבר 

תו, והיו אמרו לו שהוא ממזר, וייסרו אותו, וגירשו או
שולחים אותו, מגיל קטן מאוד, להיות רועה צאן, וממש 
 השתמשו בו כמו איזה עבד, וממש בן של עבד, מגיל קטן.
ובזכות זה הוא נהיה דוד מלך ישראל חי וקיים! כי הוא 
כל הזמן ברח לה', והרבה להתבודד מקטנותו. אם הוא 

וא לא היה נהיה דוד המלך, ואף היה גודל בבית חם ה
נו לא היה לו ספר תהילים לא כלום. כל מה שיש מאית

ספר תהילים והכל, בגלל שדוד המלך גדל בתנאים כאלה 
 קשים.

אז אל תהיה יותר רחמן מבורא עולם. המאמין לא רואה 
חסרונות! המאמין לא רואה רע! כי הוא מאמין שהשי"ת 

ראה שהנשמה הזאתי לא תוכל להגיע ליעוד שלה, לא 
שלה, ולשלמות שלה, ולכל מה שהיא תוכל להגיע לתיקון 

 רק בתנאים האלה. –צריכה להגיע 
מה שאתה חושב שמפריע לך, מה  –וככה כל אחד ואחד 

שאתה חושב שזה הדבר שכאילו הוא, הוא הגורם, שבגלל 
 זה אתה רחוק, זה בגלל שאתה בלי אמונה, אין לך דעת.

תקח את זה באמונה, ואתה תגיע לשלמות  –לכן תזכור 
יש לך יצר הרע מסוים? זה מה שיביא אותך לגדולה שלך! 

שלך! שאתה תצטרך להתפלל על זה יום יום, ולהתחנן 
יום יום על זה שהשם יתן לך את הכח להתגבר על היצר 

 הרע שלך.
השני אין לו בכלל כמעט ניסיון... בסדר, אז מה, הוא לא 

 יגיע כי אין לו תפילות...
ילות, וכיסופים, אדרבה, אתה צריך עכשיו להשקיע תפ

וגעגועים, ורצונות, ואתה צריך להשקיע, ואתה תגיע. 
 תעשה את העבודה שלך.

, זה אל תהיה יותר חכם מהקב"ה, השי"ת נתן לך נסיון
עם הבן שלו, זה עם פרנסה, זה עם רפואה, זה עם הזיווג 

המאמין מה אומר?  שלו, וכו', כל אחד, תגיד לעצמך:
גיע לתיקון שלי רק עם שהשי"ת ראה שאני לא יכול לה

התנאים האלה, אז בא אני ינצל את המצב ואני יתחיל 
 עכשיו לפעול להגיע לתיקון שלי.

כשנשלם הדעת  –כי רבנו אומר בצורה חד משמעית 
 נשלמים כל החסרונות! כל החסרונות.

ולכן כשאתה בא לנחם אבלים בעולם הזה, ואתה נותן 
טר, כי כל להם דעת והם שמחים, אתה גורם שמחה לנפ

הצער שלו שהוא רואה את המשפחה שלו בצער, וצער 
 בחינם, כי הוא יודע שאין להם דעת.

רבי רפאל, קרא לנו מהרבי מסלונים, שהוא כותב בפירוש 
שהתיקון העיקרי של הנשמה, אומרים קדישים, עושים 

ברכות, לומדים משניות, וכו' וכו', עושים כל מיני דברים, 
הנשמה, זה מה שהמשפחה האבלה אבל עיקר התיקון של 

מצדיקים את הדין של עצמם, זה עיקר התיקון הגדול של 
הנשמה. התיקון הגדול ביותר של הנשמה זה צידוק הדין. 

 זה עושה תיקון לנשמה יותר מכל שאר הדברים.
למה? צידוק הדין זה פירושו האמונה, וגם ההכנעה לפני 

ומרים: השם, זה כמו שאומרים תודה לה', זה כמו שא
"תודה השם שלקחת אותו, תודה ה' שהוא מת", ככה הם 
מצדיקים את הדין, אין להם שום תלונות. והצידוק הדין 

זה מתקן את הנשמה יותר מכל שאר הדברים. כי 

האמונה של המשפחה, בפרט של הילדים שלו וכו', כל מי 
 שקרוב אליו, זה עיקר תיקון הנשמה.

קון זה האמונה, מה תמיד למדנו ביחד? שעיקר התי
 הדעת.

הרבה פעמים אנשים בוכים בוכים, חושבים שהם עושים 
 טובה לנפטר, הם מצערים את הנפטר.

טוב, אם אתה בוכה על זה שאין לך דעת, נו, בסדר. אתה 
בוכה על אדם כשר שהסתלק, חייל טוב, אשה כשרה 

שהתסלקה, חיילת טובה, עשתה כל יום תהילים, תיקון 
בודדות, חצי שעה תודה, בסדר, נחסר הכללי, כל יום הת

כזה חייל טוב, קצין טוב, בסדר, בוכים, על אדם כשר, 
 אישה כשרה.

וגם, בסדר, אדם יש לו געגועים, יכול לבכות. אבל לא 
בוכים כי משהו לא טוב, לא בכיינות! הכל היה מצוין! כל 

מה שהשם עשה עושה ויעשה הכל לטובה! מה אתה 
ושה טובה? תן חיוך! תספר בוכה? אתה חושב שאתה ע

בדיחות. לכן כל הזמן אני מספר בדיחות, גם בשבעה 
. תן חיוך! תספר בדיחות, תשמח את סיפרתי בדיחות 

 כולם. 
בכיתי, בטח שבכיתי, ודאי, בכיתי, לפני ההלוויה, ובזמן 

ההלוויה, ודאי מה, התסלק אדם כשר מהעולם, ודאי 
גועים וכו', אבל לא בכיתי בגלל שמשהו שבוכים, וגם גע

 רע בעולם.
המאמין לא רואה רע בעולם! המאמין לא רואה רע, 
 המאמין לא רואה חסרונות, הוא רואה שהכל מצוין!

ואדרבא! כשאתה שמח הנשמה שמחה בעולם העליון! כי 
היא רואה שהכל טוב, וכשהיא רואה שגם הקרובים שלה 

 מחה מאוד.שמחים, שיש להם דעת, אז היא ש
לכן כל פעם שבירכו אותי, בירכו אותנו: "המקום ינחם 
אותכם", או "מן השמיים תנוחמו", אז אמרתי "אמן". 

כיוונתי שאני אקבל דעת! איזה נחמה? נחמה זה למה? כי 
לקבל דעת! כן! השם תנחם אותנו, תתן לנו דעת, הנחמה 

 היחידה זה לקבל דעת.
שהשם אוהב  –ת הידיעה העיקרית שכל אחד צריך לדע
 אותו תמיד, והשם רוצה לתת לו הכל!

אצל השם, אין מציאות שהשם רוצה ולא רוצה, או 
 ! 100% -, השם רוצה פירושו  80%, או 20%שהשם רוצה 

או רוצה או לא רוצה!  –אין אצל השי"ת "רוצה קצת" 
אם הוא רוצה אז הוא רוצה ואם הוא לא רוצה הוא לא 

 רוצה.
 –ם שהשי"ת רוצה לתת לך הכל לכן כשאנחנו אומרי

כפשוטו! השם רוצה לתת לך דעת, ותורה, ותשובה, 
וסליחה, וכפרה, וגאולה, ורפואה, השם רוצה לתת לך 

הכל! הכל הכל! ועשירות, וזיווג, ובנים! השם רוצה לתת 
 לך הכל!

אז מה מה הבעיה? שאתה לא רוצה לקבל! שאתה תרצה 
 –תרצה לקבל זהו! השם רוצה לתת לך, שאתה  –לקבל 

 תקבל!
לכן כשאתה בא להתפלל, אז אתה רק בא, אם אתה 

באמת רוצה, אתה מביע את הרצונות שלך שאתה רוצה 
אתה תקבל! כי השם רוצה לתת לך! עכשיו אתה  –לקבל 

 רק צריך לרצות לקבל.
כמו שכתבתי בספר "אור חדש", שחשוב מאוד שכל אחד 

 ילמד אותו טוב טוב.
ן ב"חוננו מאיתך חכמה בינה ועיקר מה שצריך לכוו

שאני אדע שאתה רוצה לתת לי הכל, ואני רק  –ודעת" 
 צריך לרצות לקבל!

כמובן שאדם רוצה משהו, אז הוא רוצה את זה, והוא 
 חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, וברצונות, ובכיסופים.
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כל ברכה שהוא בא לברך, וכל תפילה שהוא בא להתפלל, 
ת, בתפילות האישיות, , גם בהתבודדו18לא רק ב

השם  –בתהלים, ב"ליקוטי תפילות", כל הזמן לזכור 
רוצה לתת לי! ואני צריך רק לרצות לקבל! זה כל העניין, 

אני צריך לרצות לקבל! ולרצות לקבל זה לבטא את 
 .הרצונות בתפילות, בדיבורים

לכן אדם צריך להאריך, לפחות פעם ביום להשתדל, 
מה בינה ודעת", לחזור על זה, להאריך ב"חוננו מאיתך חכ

"חוננו מאיתך חכמה בינה ודעת", עוד פעם לחזור על זה, 
לחזור על זה, "חוננו", "חוננו", תחון אותנו! מתנת חינם! 

שנדע אותך, שנכיר  –"חוננו מאיתך חכמה בינה ודעת" 
אותך, נדע שאתה רוצה רק לתת לנו! נדע שרק צריך 

 לרצות לקבל ממך.
נו בלי שום תנאים, הוא רוצה לתת לנו השם רוצה לתת ל

הכל! קודם כל דעת, דבר ראשון דעת. למי השם נותן 
חכמה? רק למי שחכם, השם נותן חכמה לחכמים. למה? 

 רוציםלמה שלא יתן חכמה לטפשים? כי הטפשים לא 
חכמה. החכמים, מה החכמה שלהם? שמבינים שהדבר 

 הכי חשוב זה חכמה.
רק חכמה. כי היה חכם שלמה המלך מה ביקש מהשם? 

אז הוא ביקש רק חכמה. הטפשים מה רוצים? אינטרנט. 
מסכנים, יום שלם, כל היום עם משחקים  ,ראיתי ילדים

מה הם משחקים,  ,ממש לראות טיפשיים, הסתכלתי,
שטויות! ממש משחקים טיפשיים! ואיזה תאווה יש להם 

 לזה, וכל היום עם התאווה הזאתי, מסכנים.
יתי ילדים יראי שמיים, לומדים משניות לעומת זאת רא

 בע"פ, ויושבים, איזה הבדל, שמיים וארץ.
החכמים רוצים חכמה, יודעים שהדבר הכי חשוב בעולם 
זה חכמה. חכמה בינה ודעת זה הדבר הכי חשוב בעולם, 

לדעת את השם לדעת את השם, להכיר אותו יתברך! 
 לדעת את כל התורה כולה!

דעת את השם! לדעת את השם, תכלית כל הידיעות זה ל
שהשם רק רוצה לתת לנו! שהשם אוהב אותנו אהבת 
עולם! את כל אחד ואחד! השם רוצה לתת לך! מה זה 

תענוג בשבילו לתת לך, הוא רק רוצה לתת לך, רק 
 כשתהיה לך דעת.

אומר רבנו שכשנשלם הדעת נשלמים כל החסרונות, אז 
ך את כל תבקש מהשם שיתן לך את הדעת הזו שתשלים ל

החסרונות. "תתן לי את הדעת הזאתי שתשלים לי את כל 
 החסרונות! תרחם עליי! תעזור לי! תתן לי!"

לכן כל אחד, גם איש גם אישה גם בחור גם בחורה, 
 לפחות פעם ביום, להאריך בחונן הדעת.

השם רוצה לתת לנו הכל! רוצה לתת לנו קדושה, ותיקון 
ה שלמה, ולימוד הברית, ויראת שמיים טהורה, ואמונ

 תורה, השם רוצה לתת לנו הכל! ודעת ודעת! 
לצערנו הרב כולנו ממש כסילים כולנו, כולנו, הגברים 

 והנשים, כולנו כסילים, בלי שכל.
מה ההוכחה שלי שכולנו בלי שכל? יש לי הוכחה חד 

 משמעית שכולנו בלי שכל.
 השי"ת עשה, ממש עבד על כולנו.

תאווה, כח המדמה, וכולם מה עשה? לקח שקר, ושם בו 
 רצים אחרי השקר הזה. 

 שקר החן והבל היופי!
גם הגברים טיפשים, כסילים, רצים להשיג את השקר 

הזה, רוצים שקר, כוספים לשקר, ומתאווים לשקר, 
 ומתגעגעים לשקר. שקר! זה שקר!

והנשים, גם צריכות רחמי שמיים. גם כל היום רצות  
 הכל! שקר!אחרי השקר. שקר החן! זה שקר 

אפילו יופי שבורא עולם ברא אותו, יופי, כל אחד מה 
 –שהוא חושב שזה יופי, מה זה משנה, השם ברא אותו 

 גם זה שקר! שקר!
אשה יראת השם היא תתהלל! אישה שהיא רק רוצה את 

השם, רק להיות דבוקה בה', להגיד עוד ספר תהילים, 
לעשות עוד שעה התבודדות, כל הזמן בכיסופים, 

געגועים, מה היא יכולה לעשות דבר שיהיה נחת רוח ב
 להשי"ת. אשה יראת השם היא תתהלל!

לא שכל היום יש לה כיסופים איך היא תקשט את עצמה, 
להגביר את השקר עוד יותר. אפילו יופי שהשם ברא, כל 

 שכן שזה הכל צבעים...
בדיוק סיפר לי היום ר' דוד אלקיים שיחיה, שאיזו אישה, 

כול היה אברך, נפל לאינטרנט לגהינום של בעלה כבי
הניאוף, וזהו, נפל לשאול תחתיות, כבר לא שומר שבת, 
בקיצור לכל הזוהמות של העולם הוא נפל. מאיפה זה? 

 הכל זה שקר!
כל אחד שיש לו קצת שכל יודע שהכל זה כלום, הכל זה 

 שקר!
צריך להתפלל על זה, גם הגברים, גם הנשים, הבחורים, 

להתפלל שכל הרצון יהיה רק לזכות להדבק  הבחורות,
בה', לדעת את השם. השם רוצה לתת לנו את הדעת 

 הזאתי!
דעת! לצאת מהמדמה, לעלות לשכל! לא להשאר בתוך כח 

 המדמה שישלוט עלינו.
תבקש! תרצה! אתה בא: 

"חוננומאיתךחכמהבינהודעת...", 
זה ככה רוצים?!.. הלוואי  –"השיבנואבינולתורתך..." 

 יד כמו שאמרתי עכשיו...שיג
תבקש לאט: "השיבנו אבינו לתורתך", תחזור על זה כמה 

תרצה! תרצה שהשם  –פעמים, "וקרבנו מלכנו לעבודתך" 
יקרב אותך! לעבודת התפילה, לעבודת הרצון, תרצה 

שהשם יקרב אותך! מילה מילה תגיד! רק "ברוך אתה 
ה'" אסור להגיד פעמיים, אבל את הבקשות אתה יכול 

 להגיד כמה פעמים.
תזכור! שהשם רוצה לתת לך! לכן מה זה "כי אל טוב 

וסלח אתה"? כי זה מה שאתה רוצה! אתה רוצה לסלוח 
לנו! "כי אל גואל חזק אתה", כי זה מה שאתה רוצה, 

לגאול אותנו! "כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה", זה 
מה שאתה רוצה, אתה רוצה לרפאות אותנו! "כי אל טוב 

יב אתה ומברך השנים", כי זה מה שאתה רוצה! ומט
 אתה טוב ומטיב ומברך השנים! אתה רוצה! אתה רוצה!

השם רוצה לתת לך! אתה רק צריך לרצות  –תזכור 
 לקבל! תרצה לקבל!

וזה הספר "אור חדש" הוא ממש ההסבר והכח לקבל את 
 הדעת הזאתי בשלמות, ממש.

, תרצה! עכשיו זה זמן לרצות –כל תפילה, כל ברכה 
 תרצה! השם רוצה לתת לך, תרצה לקבל!

עוד דבר חשוב מאוד, דבר שכבר דיברתי איתכם, אבל יש 
 בזה עוד חידושים חשובים מאוד, העניין של קין והבל.

הרי התורה הקדושה, בשביל מה הקב"ה התחיל 
מבראשית, בשביל מה? רש"י הק' זיע"א מביא אמר רבי 

הגויים יגידו לך  יצחק: "כח מעשיו הגיד לעמו", אם
שכבשת את א"י, תטען להם שבורא עולם ברא את 

העולם, וא"י שייכת לו, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה 
 מהם ונתנה לנו, וזהו! 

אז טוב, אפילו לפי מה שרש"י הק', קודש קודשים, אמר, 
אז תכתוב ספר בראשית, שהשי"ת ברא את העולם, 

עכשיו על קין  בריאת העולם. מה אתה צריך לספר לנו
והבל, בשביל מה כל זה? אה, אתה רוצה לספר שהשי"ת 
הבטיח לאברהם? תספר בקיצור, זה ילד את זה זה ילד 
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את זה זה ילד את זה, וילד את אברהם, ולאברהם התגלה 
ה', וזהו, בקיצור. מה עכשיו צריכים לספר לנו את כל 

 הסיפורים, על יוסף הצדיק, מה זה שייך כל זה?
רוץ: בשביל שתוכל להגיד לאומות העולם אלא התי

 שהשם ברא את העולם, אתה צריך שתהיה לך אמונה.
לפני שתתחיל לקיים את המצוות, לפני מצוות, קודם כל 

אתה צריך שתהיה לך אמונה. לפני שתתחיל ללמוד תורה, 
אתה צריך שתהיה לך אמונה. והספר "בראשית" מלמד 

 הכל מלמד אמונה. אמונה. לכן כל סיפור, וכל דיבור זה
עכשיו נקח את קין והבל, מה אני צריך לדעת על קין 

והבל? קין והבל זה יסוד היסודות, כל לימוד התשובה 
ת מספר לנו שקין, רצה והביא "השילומדים מקין והבל. 

כ הבל הביא אחריו "אחמנחה, הוא הביא ראשון מנחה. 
ת לא קיבל את "קין הביא מהפסולת, והשיאבל מנחה. 

הכי יפה, המנחה שלו, והבל הביא את הכי יפה בעולם, 
 ת קיבל את המנחה שלו."והשי !ממש
יש כי  ?הוא היה עצובהתעצבן, וגם היה עצוב. ולמה וקין 

הייתה לו נקודת ענווה מינימלית, אם  !גאווה !לו גאווה
רבונו של עולם, אני רציתי להביא " :הוא היה אומר

מנחה, פתאום, לא יודע, איזה רע בתוך תוכי, התגבר עליי 
זה התגבר עליי, שיגע אותי, עד מה  !הרע הזה ושיגע אותי

וא ניצח אותי, הרע הזה ניצח שממש הוא ניצח אותי, ה
עליי, אני התגבר  !אותי להביא מהפסולתהסית  !יאות

רבונו של עולם, את הרע הזה אני לא קניתי אבל  !מודה
תי עם הרע הזה, ועכשיו אני רואה בסופר, אתה יצרת או

קודם כל, אני מודה לך אז שיש בתוכי רע שניצח אותי. 
שנתת לי דעת, להבין שיש בתוכי רע, שהרע מנצח אותי, 

, אני לא יכול לנצח ושאני לא יכול לנצח אותו בלעדיך
את מקומו, תודה המכיר . אותו אם אתה לא תעזור לי

את עצמי שיש בתוכי רע ואני לא יכול לנצח  שאני מכיר
כל תסלח לי קודם  ?מה אני יעשה עכשיואז את הרע הזה. 

על זה, על זה  על זה שלא הצלחתי להתגבר על הרע, לא
שלא התפללתי, כי חשבתי שאני יכול להתגבר על הרע 

עדיך, והנה ראיתי שבלעדיך שלי בלעדיך, אז הלכתי בל
אני נכשל, ועל זה אני מבקש סליחה, על זה שלא 

לי, תן תעזור  –ה "אני מבקש ממך הקבועכשיו התפללתי. 
אם כי  !לי עוד הזדמנות, ותעזור לי להתגבר על הרע שלי

תעזור לי גם בפעם הבאה אני אכשל, וגם בפעם המליון 
זמן שאתה לא תעזור לי הרע שלי ינצח כל  !אני אכשל

 "!אותי
 חה, נגמר הסיפור.היה עומד מבקש מהשם סלי וזהו,
הבאה אם אני לא שבהזדמנות  ?אדם צריך לדעתומה 

כי נכשלת  !להביןצריך זה  !אתפלל אני עוד פעם אכשל
עוד פעם הלכת בלי תפילה, ופעם הבאה אם לא תפלל 

 !תכשל
של הבל גם היה גאווה, שהוא ייחס את ההצלחה העוון ו

זה גאווה, שהוא, קין, נהיה עצוב שהוא נכשל. אז לעצמו. 
גאווה, הבל, שהוא חשב שהוא הצליח, והתגאה על וזה 

 השני.
נו, ועל כל העולם, אנחנו צריכים ללמוד מזה, על עצמלכן 
 ?מה
או איזה אח,  ?לך בן או בת שלא הולכים בדרך השםיש 

חבר, מה שלא יהיה, או אתה בעצמך אתה או  ?או מישהו
 ?רואה שהרע מתגבר עליך

הנשמה של שמצד  –מהסיפור הזה תלמד ככה, תלמד אז 
כל יהודי, אם תזכה לקלף ממנו את כל הקליפות, ולתת 

לו דעת, תקח את הרשע הכי גדול, ותצליח לנתק אותו 
 :, יגיד לך?"מה אתה רוצה" :התאוות, ותשאל אותומכל 

תלמיד  !גמורצדיק  !אני רוצה להיות קודש קודשים"
בחורה כל אשה, מה ל כ !, באמת!"ביסודמתוקן  !חכם

 !להיות דבוקה בה'רק  !בשיא הצניעותללכת  ?היא רוצה

מצד הנשמה של הבנאדם כל הרצון שלה הוא רק אחד אז 
 !כרצון השם בשלימותלהיות  –ויחיד 

יש בתוכו רע, והרע מנצח כי  ?לא מצליחלמה הוא אז 
 אותו.

הבן שלך, הבת שלך, אתה צריך לדעת, יש לו רע, עכשיו 
ויש לו נשמה קדושה שרק רוצה את השם, ומסכן אין לו 

ב שהגן עדן זה דעת, וגם התאוות התגברו עליו, שהוא חוש
אבא, את אתה  –התאוות, והוא רק רוצה את התאוות... 

לו דעת, אנחנו צריכים להשלים ין א !עליותתפללו  – אמא
תן  !לו דעתתן  !תן לו דעת !רבונו של עולם"לו את הדעת. 

 !תייםלחיים האמלו רצון תן  !לו את הדעת האמתית
שק ח !לחיים האמתייםאהבה  !לחיים האמתייםתקווה 

לו תן  !לו דעת לדעת את האמתתן  !לחיים האמתיים
 !את התכליתשירצה  !לדעת מה התכלית בעולם הזה

ממנו את כל החברים תרחיק  !ה"עליו הקבתרחם 
תרחם  !חיק ממנהכל החברות הרעות תראת  !הרעים

 הוא לא יכול להתפלל על עצמו, אין לו דעת. – !"עליו
עליו,  מתפלל עליו בתורה הזאתי אתה לא כועסוכשאתה 

לא שונא אותו, אתה יודע שפשוט יש לו רע, כמו שאמרנו 
את הכלים  על קין, והרע מתגבר עליו, ואין לו בכלל

ה יודע שיש בך רע, ואתה "באתה להתגבר על הרע שלו. 
על הרע שלך, ואתה מתפלל שהשם יעזור  לא יכול להתגבר

מתפלל שהשם יבטל ממך ואתה לך להתגבר על הרע שלך. 
את הרע, יבטל ממך את התאוות, כבר יש לך דעת, כבר 

את יש לך כלים, יש לך את השעה התבודדות, יש לך 
הוא בל צורה נכונה, יש לך כבר כלים. אהשמונה עשרה ב

כלי יקר ע ?אומר רבנואיך  !אין לו כלום, בלי כלי נשק
נמצא בשדה הוא זיינו של איש הישראלי זו התפילה. 

 ?יעזור לוומי  !אבודהלחמה מ !הקרב ובלי שום כלי נשק
 שיעשו עליו תפילות יום יום. !יעזרו לוהם  !האמא !האבא

 

 


