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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(
איזה ישראלי נסע לאנגליה, שמה הגויים קרים, מה זה קרים, 

 הפריז'ר יותר חם מהם. והישראלי מרוקאי, מה זה כולו...

 2טוב, לקח רכב התחיל לנסוע, בדיוק הגיע לסמטה צרה ש
מכוניות לא יכולות לעבור שם, ובאה מולו מכונית, אז הוא 
רואה שהאנגלי הזה קר, אמר: "אתה יודע מה? אני גם אהיה 
קר!", סגר את המנוע, הוציא עיתון, התחיל לקרוא. פתאום הוא 
רואה שהאנגלי יורד מהרכב, אמר: "או! אולי זה אנגלי עצבני, 
בא לדפוק לי בחלון", פותח את החלון אומר לו: "כן?", אומר לו 

 אותו"  האנגלי: "שתגמור עם העיתון תעביר לי
ב, איזה אחד הגיע טו ה צייר עשה תערוכה של ציורים שלו.איז

לתערוכה, רואה שאין אף אחד, רק הוא. טוב, מסתכל על 
הציורים, מסתכל עוד ציור, עוד ציור, הצייר שואל אותו: "תגיד 
את האמת, מה הדבר הכי מפתיע בציורים שלי?", אומר: "אני 

 מכור אותם" אגיד לך את כל האמת? שאתה מצליח ל

איזה חיים יפים יש לנו, רבונו של עולם תודה לך על הבדיחות 
 שאתה מלמד אותי! כל שבוע אתה מלמד אותי בדיחות 

איזה רפואה זה הצחוק, הצחוק זה רפואה גדולה, זה מוציא את 
 כל המחלות 

טוב בעז"ה, ב"ה בשבת הקרובה נתחיל ללמוד על הגאולה, 
ותנו בעז"ה על הגאולה שאנחנו הגאולה הראשונה, שתלמד א

 חיים בה, ישתבח שמו לעד.
טוב, אז התורה הקדושה מספרת לנו: "ואלה שמות בני ישראל" 

ֶפן : "משה רבנו יוצא מבית פרעהכ –וכו'. השאלה הראשונה  ַויִּ
ְטְמֵנהּו ַבחֹול: י ַויִּ ְצרִּ יׁש ַוַיְך ֶאת ַהמִּ י ֵאין אִּ ַוֵיֵצא  כֹּה ָוכֹּה ַוַיְרא כִּ

ֹּאֶמר ָלָרָׁשע ָלָמה ַתֶכה  ים ַוי צִּ ים נִּ ְברִּ ים עִּ ֵנה ְׁשֵני ֲאָנׁשִּ י ְוהִּ ַביֹום ַהֵשנִּ
י ַאָתה אֵֹּמר  ֵרֶעָך: יׁש ַשר ְוׁשֵֹּפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגנִּ י ָשְמָך ְלאִּ ֹּאֶמר מִּ ַוי

ֹּאַמר  יָרא מֶֹּׁשה ַוי י ַויִּ ְצרִּ ָדָברָאֵכן נֹוד  ַכֲאֶׁשר ָהַרְגָת ֶאת ַהמִּ  – ":ע ה 

אכן נודע "זו שאלה פה רצינית. מה אומר רש"י הקדוש? 
כמשמעו. ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי הדבר. 

תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים 
בעבודת פרך, אבל רואה  אומות להיות נרדים 
 "אני שהם ראויים לכך:

מה השאלה? שאלה קשה! מה ז"א? הרי כבר נגזרה הגזרה מזמן 
שנה וכו', אז מה  400רהם אבינו, והשם אמר לו שתהיה גלות אב

עכשיו? מה משה רבנו אומר: "עכשיו אני יודע למה הם בגלות!", 
הם בגלות כי יש גזירה כבר! כבר נגזרה גזירה מזמן אברהם 

 אבינו, מה עכשיו, מה נודע לך? זה כבר ידוע!

ין, אלא משה רבנו שהיה כולו אמונה, כל כולו אמונה, לא הב
הרי מי שיש לו אמונה לא תהיה לו  –הייתה לו שאלה, בכל אופן 

מי שיש לו אמונה לא תהיה לו שום גלות! שום ייסורים גלות, 
 לא יהיה לו, שום דבר! אין מציאות שתהיה לו גלות!

עוד מעט אני אשאל עוד שאלה ואז נענה ביחד, כי מתי התחילה 
מהעולם הזה,  הגלות? התחילה הגלות כשיעקב אבינו הסתלק

איך אומר רש"י הקדוש שם:  אז התחילה הגלות בפועל. למה?
של  נסתמו עיניהם ולבם"לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, 

עיניהם ולבם של ישראל נסתמו! למה? כי כשיעקב  –..." ישראל
אבינו היה בעולם הזה והשבטים האמינו בו, והיו מבוטלים 

ב אבינו הסתלק, זהו, אליו, אז הייתה להם אמונה. אבל כיעק

נסתמו עיניהם וליבם, אין, נסתמו, לא רואים את האמונה 
 שהכל זה השם, והכל לטובה...

נכון שיעקב הסתלק אבל נמצא יוסף  –והשאלה שלי היא 
בעולם! יוסף! שהזוהר הק' אומר שיעקב ויוסף כחדא חשיבא! 
שיעקב ויוסף הם אחד! וברוך שכיוונתי לדעתו של ה'שפת אמת' 

ותב שיוסף שהיה במדרגת יעקב  והיה דבוק בגאולה ידע שכ
 והבין כי הכל לטובה! יוסף היה בדרגה של יעקב!

מתי התחיל השיעבוד? כשהם לא זכו, לא זכו למצוא את הצדיק 
שבדור! כמו כל דור ודור, כל דור ודור כשלא זוכים למצוא את 

 הצדיק שבדור, אז יש את השעבוד, כשלא זוכים.
כמו שהם אומרים, ככה האחים הקדושים אומרים! חשבו זהו, ו

מת  –..." מת אביהםמה הם אומרים? "ויראו אחי יוסף כי 
אביהם! השם ישמור! ר' נתן מברסלב, הלכות שילוחין, כותב 
שהצדיק אף פעם לא מת! לחשוב שהצדיק מת אין כפירה יותר 

 גדולה מזה!
משה מה היה עם עמ"י כשעשו את העגל? גם חשבו שמשה מת! 

מת?! אפילו הצדיק מסתלק מהעולם הזה, אבל הוא לא מת! חי 
וקיים! התורה שלו נמצאת, התלמידים שלו נמצאים, או שיש 
איזה צדיק אחר, כמו שאמרנו שיוסף הצדיק היה ממשיך דרכו 

 של יעקב אבינו. מת, יעקב?! מת אביהם?! זה מה שהם ראו...
ְשְטֵמנּו יֹוֵסף "... ֹּאְמרּו לּו יִּ יב ָלנּו ֵאת ָכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ַוי ְוָהֵׁשב ָיׁשִּ

אולי יוסף ינקום בנו, עכשיו אוי ואבוי לנו מה  –"  ָגַמְלנּו אֹּתֹו:
יהיה?! מה יהיה?! יוסף! מחילה מכבוד השבטים הקדושים אבל 
התורה הקדושה כותבת, ואני לא אומר את זה מענווה, אני יודע 

של הנעליים של  את האמת שאני לא יכול להגיע לסוליה
הקדושה של השבטים הקדושים ואני לא אומר את זה מענווה, 
אני יודע מה זה השבטים הקדושים. הם היו קדושים מאוד אבל 
הם לא קיבלו את התורה, על חשבונם אנחנו לומדים את 
התורה. זה לא חכמה שעכשיו יש לנו תורה, ויש לנו את רבנו 

החכמה? את כל הספרים, , מה הקדוש, יש לנו את ר' נתן וכו'
וכל הצדיקים שכבר שברו את כל החומות ואת כל הקליפות, 

והאירו את העולם, עכשיו אנחנו חכמים? כמו איזה גמד שעומד  
על הראש של הענק והוא אומר: "אני יותר גבוהה ממך". וזה 
אמת לאמיתה, הם היו קדושים, והיו דבוקים בה', אבל, על 

ה, כי עוד לא הייתה תורה. למדו חשבונם אנחנו לומדים תור
תורה פה ושם, אבל זה לא, לא היו ספרים כמו שיש היום, לא 
דיסקים, כל האור הנפלא שיש בדור שלנו, שזה כל הצדיקים 

 כבר שברו, והתפללו עלינו, וכו' וכו'.

אז מה אנחנו לומדים? שאם השבטים הקדושים היו זוכים 
ים היו זוכים להתקרב ליוסף הצדיק, אם השבטים הקדוש

ללמוד ממנו את הדרך שהוא הלך בה, את האמונה שהוא זכה 
 לחיות בה, לא הייתה גלות, לא הייתה גלות מצריים!

מה ז"א לא הייתה גלות מצריים? כבר נגזרה הגזירה שארבע 
מאות שנה עמ"י יהיו בגלות, אז מה ז"א לא הייתה גלות 

 מצריים?!

י לגלות שיוסף הצדיק בואו אני אגלה לכם, היום, היום זכית
, לא ישב בבית סוהר! מה ז"א? כתוב בכלל לא ישב בבית סוהר

 בחומש שהוא ישב בבית סוהר, מה זה לא 'לא ישב בבית סוהר'?
אומר לכם, יוסף הצדיק, כשהכניסו אותו לבית סוהר ישר 
התחיל לשיר ]בניגון 'עוד אבינו חי'[: "לא מבין כלום, לא מבין 

מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא  כלום, רק מאמין, רק
מבין כלום, רק מאמין רק מאמין שהכל לטובה! תודה רבה לך 

שהוא יושב בבית סוהר... ככה הוא שר! תודה  –השם יתברך..." 
 לה' שהוא יושב בבית סוהר!
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"מה מה מה?!", המפקד הראשי של בית הסוהר שמע את יוסף 
ה שהוא יושב בבית הצדיק שר ורוקד, "מה מה מה?! תודה רב

סוהר?! כולם פה, כל האסירים עצבניים כל היום, רק קללות, 
נויות!", פתאום הוא שומע ירק גידופים, רק תלונות, רק התבכ

 אסיר שאומר תודה שהוא יושב בבית סוהר?! 

אמר לו: "בא בא בא הנה, בא בא! בא בא בא הנה, עכשיו אתה 
ני, אבל תהיה תהיה המפקד פה, אני רק סתם, רק בתואר א

זהו! אז הוא כבר לא ישב בבית סוהר! "אמרתי  –המפקד!" 
תודה ונושעתי"! הוא לא ישב עם האסירים, הוא לא אכל עם 
האסירים, הוא כבר קיבל חדר למעלה, הוא היה ראש הבית 
סוהר! כל האוכל עבר דרכו, הוא לקח לעצמו מה שהוא רצה, 

מה שטוב, מה  הוא לא אכל עם האסירים, לקח לעצמו את כל
שהוא רצה. הוא לא ישן עם האסירים וכו', הוא רק היה חייב 

 להשאר שמה עד שהקב"ה ירצה שהוא יצא משם.

אותו דבר היה אם היו עמ"י לומדים מיוסף את האמונה, בסדר, 
צריכים להיות במצריים אז נמצאים במצריים, אבל רק רוקדים 

 , מיד היו נגאלים!ושמחים, ומודים לה'
ו נגיד, שהיו צריכים כן לבנות, היית רואה אותם רוקדים ואפיל

כולם: "תודה רבה לך השי"ת שאני עכשיו שם לבנה, ושם עכשיו 
 טיט ומדביק אותה!", רוקדים! שמחים!

שום גלות! הגלות זה רק חוסר אמונה! כמו שאני כל פעם מזכיר 
את זה, אדוננו מורנו ורבנו נחמן מברסלב כותב: "דע כי עיקר 

סיבה אחת! חסרון  –ות אינו אלא בשביל חסרון אמונה" הגל
 אמונה!

אז אם היינו זוכים שהשבטים הקדושים היו יודעים שיש יוסף 
הצדיק, יש צדיק שבדור! יש צדיק שבדור שכולו אמונה, כולו 
שירות ותשבחות לה'! כל מה שעבר, איך אתם חושבים, איך 

 בכלל חשבתם שהוא יתנקם בכם?! יוסף הצדיק?!

הייתי השבוע בבית סוהר הכי קשה שקיים בא"י. הרב של הבית 
סוהר אמר לי: "אתה חייב לבוא!", אמרתי לו, הייתה איזו 
מניעה, אמר לי: "אתה חייב לבוא! תראה, הם לא יכולים 
לראות אותך בחוץ, יש פה שפוטים לכמה מאסרי עולם, הם 

 צריכים למות פה בבית סוהר! אז אתה חייב לבוא!"

הלכתי, אמרתי ב"ה שיעור בחמש אגפים, חמש שיעורים טוב, 
בחסדי השם. דיברתי איתם, כולם שרים, רוקדים, שמחים, 
חיים באמונה! אז סיפרתי להם על יוסף הצדיק, אמרתי להם: 
"תראו, יש יוסף הצדיק, שאנחנו מכירים אותו, ויש יוסל'ה 

יית מי זה יוסל'ה המשוגע? זה שאין לו אמונה. אם ה –המשוגע" 
פוגש אותו מה היה אומר לך? "איזה חיים! אחים שלי! רשעים 

היה מקלל  –מרושעים! מכרו אותי! אה! תראה מה עשו לי!" 
 אותם, מגדף אותם!

למה? כי "או אמונה או גהינום, כי בלי אמונה אדם חי בגהינום, 
 או אמונה או גהינום, כי בלי אמונה העולם הזה כולו גהינום"

יוסף הצדיק שהוא בעל אמונה, כולו אמונה, הוא רק שר יש 
ורוקד ושמח, ויש יוסל'ה המשוגע. כי מי שמתבכיין ישר חושבים 

 שהוא משוגע, מסכן... מסכן... ככה היו אומרים...

או  –מה ההבדל בין שניהם? אמונה! אין שלושה אפשרויות 
 אמונה או גהינום!

אני גיליתי לכם היום, אז יוסף הצדיק הוא לא ישב בבית סוהר, 
הוא לא ישב בבית סוהר! הוא היה המפקד של הבית סוהר! מה, 
מפקד זה נחשב שהוא יושב בבית סוהר?! רק הוא לא יכול עכשיו 
לצאת, הוא צריך לשבת שמה, עד כשהשם ירצה, וזהו. "אמרתי 

 תודה ונושעתי"! אמר תודה ויצא מבית סוהר על המקום!
ו אומרים תודה, לא היו יושבים אם עמ"י היו מאמינים, הי

 בגלות! לא הייתה שום גלות! שום גלות לא הייתה!
בר, לכן, זה מה ששאלתי איך משה רבנו אמר שעכשיו נודע הד

נכון, נגזרה הגלות ארבע  –שנה  400והרי כבר נגזרה הגלות 
 מאות שנה, אבל השיעבוד? זה תלוי כבר באמונה שלהם.

ם ועשר, ויכלו להתקצר עוד וגם הארבע מאות התקצרו למאתי
יותר! מה, כמו שהתקצרו כמעט לחצי, יכלו להתקצר עוד יותר, 

 מה הבעיה?! 

פעם דיברתי איתכם, אני חוזר שוב לדבר על זה, הגמרא 
בסנהדרין שם מספרת שנבוכדנצאר רצה להגיד שירה ובא מלאך 
 וסטר לו על פיו. דיברנו מזה, והתחדשו לי כמה חידושים.

ה למה סטר לו המלאך על פיו, שישיר! שישיר מה נשאלת השאל
 יש? הוא רוצה להגיד שירה שישיר! מה יש?

וכמו שפירש הרבי מקוצק שנכון שצריכים לשיר, נכון שצריכים 
להגיד תודה על כל דבר, ולשיר בכל מצב, נכון, אבל  האמונה 
האמתית והעומק בהודאה, והשירה הגבוהה ביותר, זה כשאדם, 

, שהוא נרדף ועובר עליו מה שעובר, ושמה הוא כמו דוד המלך
 שר? אה! זו המעלה.

ניסיתי לצייר לעצמי, בשביל להגדיל את האמונה שהשם זיכה 
בדרך כלל אומרים "מזמור  –אותי להגדיל אותה, ציירתי לעצמי 

לדוד בברחו מפני אבשלום בנו", ודורשים, 'ה' אמר לו קלל', 
 וכו', פשש! איזה דרשות!

ותך תשים את עצמך במקום דוד המלך כל אחד, לא בא נראה א
שירדפו אותך, רק להגיד לך שמישהו ירצה להרוג אותך, רק זה! 
רק זה לבד! תשאר לך אמונה? ספק! ספק  אם תשאר לך 

 אמונה... 

בנאדם מתחיל להתבלבל: "מה?! למה הוא רוצה להרוג אותי?! 
את זה?!  למה?! מה עשיתי?! אני בנאדם טוב! למה השם עושה לי

מה?!", רק יגידו לך! לא שירדפו אותך! אם ירדפו אותך פשיטא 
 שלא תשאר לך אמונה...

תצייר את עצמך במצב שלו, או  –אה, קל מאוד להגיד דרשות... 
, שהיה ילד 17תצייר את עצמך במצב של יוסף הצדיק, בחור בן 

מפונק, שיא הפינוק! פתאום מוכרים אותו לעבד, תצייר לעצמך 
יית ממשיך לשיר! ובפרט שיוסף הצדיק ברח מעבירה, מה אם ה

הוא קיבל? קיבל להיות בבית סוהר כל החיים שלו! זרקו אותו, 
 נראה אותך אם היית ממשיך לשיר... –זהו, עד סוף ימיו... 

אה, תצייר לעצמך, תצייר לעצמך! שבעת הרועים היו שלמות 
ולו דבקות, האמונה! אברהם אבינו היה כולו דבקות בה'! היה כ

לא היה מסיח דעתו מה' שניה אחת, כל הזמן היה בהתבודדות, 
כל שניה! כשהרים עיניים כתבו על זה פסוק "וישא אברהם את 

 עיניו", היה כולו דבקות בה'!

יעקב למה הוא בחיר האבות? כי יעקב עבר את  יצחק! יעקב!
הנסיון הכי קשה, הוא היה כל הזמן נרדף! אמא שלו אמרה לו: 

שיו רוצה להרוג אותך!", מישהו אחר היה כל הזמן בלחץ, "ע
כולו פחדים, חרדות, בילבולים, ומחשבות, דיכאונות, ורדיפה 
עצמית, ושנאה, ולא יודע מה, וכל היום מקלל, יושב רק מקלל 

 את עשיו כל היום.
שנה רצוף למד תורה בלי  14יעקב אבינו כל כך היה דבוק בה' 

ה יישוב דעת! ללמוד תורה בלי לישון שנה רצוף! איז 14לישון! 
זה סימן שהוא היה דבוק בה', חי את האמונה בשלמות. זה 
שבעת הרועים, שנדע ששבעת הרועים היו דבוקים בה'! יוסף 
הצדיק, כאלו נסיונות, רק דבוק בה'! רק מאמין שהכל לטובה! 

 שר, שמח!

ת, אז ניסיתי לצייר לעצמי קצת, על דוד המלך, קצת, כמה נסיונו
אמרתי: "אני לא יודע מי היה נשאר באמונה בניסיונות כאלה, 

 לא יודע אם היה נשאר באמונה... לא יודע..."
אח"כ ציירתי לעצמי עוד יותר, בשביל להתקרב לאמונה של דוד 
המלך עוד קצת. שדוד המלך אומר: "בכלותם לבושי שק", 
 כשהוא שמע שהשונאים שלו חולים, לבש שק ובכה על השונאים

 שלו שיהיו בריאים! 
כל אחד היה אומר: "מה?! רשעים מרושעים! ימח שמם וזכרם! 
טוב! שימותו! חולים, זה בגללי, הם רודפים את הצדיק! אני 

 כל היום קללות... –הצדיק והם רודפים אותי!" 
מה, דוד המלך, לובש שק, בוכה עליהם שיהיו בריאים, למה? 

להתקרב לאמונה של דוד ציירתי בשביל שאני יוכל לזכות קצת 
המלך, אמרתי לעצמי: אם, ח"ו ח"ו, אם השם היה רוצה שאחד 
מהבנים שלי, נגיד, היה נגיד פוגע בי או משהו, לא פגיעה כמו 
שפגע אבשלום בדוד המלך, רק פוגע בי או משהו, הייתי שונא 
אותו? מה פתאום. הייתי כועס עליו? מה פתאום. הייתי ישר 

תפלל עליו תפילות, ארוכות, שלא ינזק, מוחל לו, ומתחיל לה
ושיהיה לו כל טוב, למה? כי אני אוהב את הבן שלי. דוד המלך 

כמו שאנחנו אולי נוכל  וגם את השונאים שלואהב כל יהודי 
 לאהוב את הבנים שלנו...

הרבה אבות, הרבה אבות אם יפגעו בהם... גם הילדים האלה 
 אבות...צריכים רחמי שמיים כמו שאומרים, הרבה 

אבל נגיד אבות שיש להם קצת אמונה ודאי שימחלו לבנים 
שלהם, ויאהבו את הבנים שלהם, יתפללו עליהם, ידעו שזה לא 

כי לבן יותר קל למחול, אבל דוד המלך היה חי  הם זה רק ה'.
בכזו אמונה שהוא רק ראה את השם! הם לא עשו לו כלום! הם 
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זה רק השם! ככה השם לא כלום! הם לא דיברו, הם לא שונאים! 
רוצה! דכוד המלך היה מלא אהבה לכל אחד מישראל, כמו 

 שהלוואי שנזכה כל אחד מאיתנו לאהוב את הבנים שלו.

אז קצת לצייר לעצמי, אני כל הזמן מנסה לצייר לעצמי את 
האמונה, האמונה של הצדיקים, בשביל להתקרב לאמונה של 

צק אמר: אתה הצדיקים, שבעת הרועים. וזה מה שהרבי מקו
רוצה להגיד שירה? נתנו לך בסה"כ מכה על הפה! אז תשיר: 
"תודה רבה לך שקיבלתי מכה על הפה!", מה כבר עשו לך?! מה, 
הבן שלך רודף אותך? מה כבר עשו לך?! מה עשו לך, מה כבר 
עשו לך?! שמלאך בא ונתן לך מכה על הפה? בסדר! תתחיל 

לי מכה על הפה, וזהו  לשיר! תשיר, תגיד תודה רבה שהוא נתן
 תתחיל לשיר!

אה, אתה רוצה לשיר רק כשהכל בסדר, וקשה לך אתה כבר לא 
שר? כשלא הולך לך כמו שאתה רוצה אתה כבר לא שר? אה! 

 האמונה, והשירה האמתית היא ככה!
קמה, פנים  , מספרת שהיא2000התקשרה עכשיו מאזינה לרדיו 

ורא, ייסורים מעוותות, ועין אחת סגורה, וממש, משהו נ
 נוראים, וכמובן שמה? זהו, צריכים לצאת לבית החולים.

מתקשרים אליהם מ'חוט של חסד', מהישיבה שלנו, בשביל זה 
כי תמיד אני אומר  אני אומר לכם שכדאי לחתום הוראות קבע,

לטלפניות, לטלפנים: "כל הזמן תשתדלו להתקשר, כל מי שכבר 
תתקשרו! יש לכם  שותף איתנו, תתקשרו! לשאול לשלומו,

טלפונים, תתקשרו לפי סדר, מה שלומו, אם יש משהו לברך 
אותם, משהו חדש, איזה נסיון, תחזקו אותם, תשלחו להם 

 דיסקים חדשים, כל הזמן", מחוברים עם ה'חוט של חסד'!

אז התקשרו אליה בזמן שהיא נוסעת לכיוון בית החולים. היא 
היא נזכרה, והיא  מספרת שכשהיא שמעה שזה מ'חוט של חסד'

אמרה: "או! מהשמיים השי"ת התקשר אליי להגיד לי: 'גבירתי 
תתחילי להגיד תודה'!..", היא כבר נפלה בעצבות, בילבולים, 
ממש... ובעלה, ופחדים... התחילו להגיד תודה, היא ובעלה, 

 אמרה לעצמה: "אני אומרת רק תודה!".
ה, היא ביקשה בכל אופן, היא הגיעה לבית חולים, לפני הבדיק

כמה דקות שישימו אותה בחדר לבד היא רוצה להגיד תודה, לא 
 הבינו אותה, היא ביקשה כמה דקות להיות לבד.

היא התחילה להגיד: "תודה לך השי"ת! אני יודעת שאתה רק 
והתחילה  –אוהב אותי! ומה שאתה עושה הכל לטובתי!.." 

בדיקה, להגיד תודות תודות תודות, וישתבח שמו עברה את ה
 וב"ה היא בריאה ושלמה, אין לה כלום.

היא אמרה שהיא למדה שיעור, שיעור אבל מה היא אמרה לי? 
שהמצב הכי קרוב לה', כשאומרים תודה מתוך  –באמונה 

ייסורים. היא אומרת שהיא אמרה תודה מתוך ייסורים ממש. 
 ולהגיד תודה מתוך ייסורים, מתוך כאבים, מתוך ייסורים...

רת שהיא התחזקה להגיד תודה, והיא ראתה שעם כל והיא מספ
תודה נהיה לה יותר קל, קצת פחות כאבים, והפחדים נעלמו לה, 
היא אמרה כל כך הרבה תודות והפחדים נעלמו לה, והיא 
התחילה לשמוח, וקבלה ביטחון עצמי שוודאי תהיה לה ישועה, 

 התודות המשיכו לה אמונה.
מתי שקשה לך, ולא הולך לך העיקר להגיד תודה. להגיד תודה 

 כמו שאתה רוצה, שמה להגיד תודה, זו התודה האמיתית!

 אז באמת, צריכים ללמוד אמונה מכל מצב...
 250רק  הנהג שלי, גם למד אמונה, קיבל שיעור באמונה, עלה לו

אם אתם רוצים ללמוד את השיעור, אנחנו נעשה  עכשיו,שקל. 
, אם לא אתם 125ק , ר250לכם הנחה, בשביל שלא יעלה לכם 

 250במקום  125ם מה, צריכים בסוף לעבור את זה על הגב שלכ
 כדאי לכם, שיעור בחצי מחיר.

 250ח "הוא חנה בבני ברק, יצא, קיבל דו בקיצור, ?הוא למדמה 
שלי, התחיל לחשוב על מה השם עשה לו  הוא תלמידאבל  .₪

תודה פעם לא אמרתי  אף –חנן אותו, והוא הבין והשם את זה. 
ח, אף פעם לא אמרתי "כשחניתי באיזה מקום ולא קיבלתי דו

 !תודה
רבונו של עולם, " :היום כשחנינו באיזה מקום, הוא התפללאז 

 :, הוא כבר התפלל, וכשחזרנו הוא הודה"ח"אל תתן לי דו
 !א הוא למד", ז!"ח"רבונו של עולם תודה שלא קיבלתי דו"

לדבר  דברכל  !ללמוד איך לדבר עם השם תמיד, כל דברצריכים 
 !תתפלל ?אתה חנית ה,א !דבר ללמודמכל  !ללמוד !עם השם

להתפלל על כל דבר ולהגיד עוד פעם תודה על המכונית... הגיד ל
 שמו.ישתבח  !את האמונהלחיות  !תודה

לפחות את הנקודה הזאתי, שנהיה חזקים בנקודה נסכם 
י הייתה להם אמונה והיו אומרים "עמאם  !אין ?הזאתי, שמה

 !תודה לא הייתה גלות
י, וכל מי שיזכה, וככל שנפיץ, כי צריכים "עכשיו, אם עמוגם 

תודה, לא ולהפיץ, אם נזכה שכולם יגידו באמת להפיץ ולהפיץ 
בגלל שלא אומרים הגלות  !גלות לא תהיהשום  !תהיה גלות

  !תודה מספיק
ד, תודה רבה לבורא עולם היום התחדש לי חידוש נפלא מאואז 

 שכל פעם נותן לנו עוד דעת ועוד דעת ישתבח שמו.
שהוא תירץ לי פסוק שאנחנו כולנו אומרים  "נועם אלימלך"יש 

אומרים  צ' בתהלים,פרק  !אותו הרבה פעמים, הרבה פעמים
שמה . אנחנו אומרים אותו בתיקון הכללי אותו בשבת בתפילה,

, כמה אנחנו אומרים "וכיראתך עברתך" :כתוב בפרק הזה
פסוקים ואנחנו לא מבינים מה שאנחנו אומרים בכלל, יאללה, 

 ..!מרביצים
ה יש לו "מה הקב "?וכיראתך" זהמה  – "נועם אלימלך"השואל 

בל בני אדם אנחנו יראים, יראים מה'. אמילא  ?יראה ממישהו
, ממי יש לו "וכיראתך"זה מה  ?ה ממי יש לו יראה"מה, הקב
 ?!להתיירא

פחד שמא הבנאדם ה יש לו "שהקב "נועם אלימלך"האומר 
זה הפחד  !ל להטיב לו, שמא הבנאדם יחטא והוא לא יוכיחטא

 !שלי לא יחטאהבן ש !שהבן שלי לא יחטא: "שיש לבורא עולם
 ?, יוצא שמה!"יוכל לתת לו !אוכל להטיב לואני ש !יחטאא של

 .שלו היא תוצאה של אהבההיראה ש

כי גדול, הבן שלו הולך עם בגדים לכם, שאם העשיר האמרתי ו
זה הבן של העשיר  ?!מה" !בלויים, קרועים, יחף, איזה בושה

 !"בושהאיזו  !בושהאיזו  ?!ככה הולך
ה אוהב אותו אהבה, אדם לא "הקבלדעת שאדם צריך  ,עכשיו

כי  !ה אוהב אותו, הוא לא יכול"יכול לצייר לעצמו כמה הקב
ה אוהב "האהבה שהקבאז  !ה כל דבר אצלו זה אין סופי"הקב

אפשר לצייר, אתה לא אי  !את הבנאדם זה אהבה אין סופית
תה לא יכול א !ה אוהב אותך"יכול לצייר לעצמך כמה הקב

ך, כמה שתצייר אתה לא תגיע כמה השם אוהב לצייר לעצמ
 אותך
 !ה רוצה לתת לך"הקבוכמה 

שה, הוא השדכן הראשי של העולם ה יש לו בו"דבר, הקבועוד 
עקרות הראשי, הבת שלו אין פוקד ה !?והבן שלו אין לו שידוך

זו הדרך, זו בושה ועל  ?!הראשי הבן שלו חולההרופא  ?!לה בן
 !לה'

כשהוא נותן לך זה הכבוד  !נותן לךכשהוא  –של השם והכבוד 
ככה  !בוד לה'יותר כזה  –שאפשר שהוא יתן לנו כמה  !שלו

 !כהכ !צריכים ללכת להתפלל

בא להתפלל נגיד על זיווג, על מה שאתה רוצה, על בנים, אתה 
אהבת עולם  אתה אוהב אותירבונו של עולם, הרי ": על רפואה

שאין לי הבנה, לא אוכל אף פעם לצייר לעצמי כמה אתה אוהב 
כל דבר זה אין סוף, לא אצלך  !אהבה אין סופיתזו  !אותי, אין

יתגדל ש !לתת לי, כי זה הכבוד שלך רוצהואתה במושגים שלנו. 
ויתקדש שמך, שיתגלה כבודך, כי כשאתה לא נותן לי זה בושה 
בשבילך שאתה לא נותן לי, ולא רק שזה בושה זה גם צער 

למדתי מזה תודה חדשה שאף פעם לא אמרתי אז  – "בשבילך...
, תודה לך תודה לך השם שאתה מוכן לסבולאז ..." –אותה 

אם אתה וודאי רי ה !טיב לייבשביל לה שאתה סובלה "הקב
שזה לטובתי, אז רבונו של עולם דאי ועושה לי חיסרון, משהו, ו

אף פעם לא זה  – "!בשביל להטיב לי סובלתודה לך שאתה 
ה שאתה מוכן לסבול, ולהצטער ", תודה הקבאמרנו כזאת תודה
 !להיטיב ליולהתבייש בשביל 

 רבונו של עולם" :ה"שיש לו כזו אמונה, הוא אומר לקבאדם 
שאתה רוצה  יאמין בך אמונה שלמהקודם כל תעזור לי, שאני 

לתת לי יותר ממה שאני רוצה לקבל, ושאתה אוהב אותי אין 
שביל ב ?סוף, ושאני עכשיו רוצה באמת שתתן לי בשביל מה

תן לי לכן  !שיתגדל ויתקדש שמיה רבא, בשביל שיתכבד שמך
 !עד שתתן ליילות כח להתפלל ולהתפלל ולהגיד לך תודות ותפ

הדרגה של חנה אמנו, וזו  – "!אני רוצה שיתכבד שמךכי  ?למה
רבונו של עולם, אם אני אין לי בן זו " :כשהיא התפללה אמרה
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אתה נותן ישתבח שמך, פוקד עקרות,  אתה !בושה בשבילך
בושה בשבילך, אני אתפלל ו ז ?, הבת שלך אין לי ילדילדים, ואני

עליך, בשבילך, אני אתפלל עד שיהיה לי ילד בשביל שיתכבד 
צריכים לגשת ככה  – "שמך, בשביל שיתגדל ויתקדש שמיה רבא

שלמה שה' אוהב אותך, ורוצה מונה א !באמונה שלמהלתפילה 
ויש לו אפילו בושה שהוא  !לתת לך, ויש לו צער שהוא לא נותן לך

אבל הוא מוכן לסבול, ולהצטער ולהתבייש כי הוא  !לא נותן לך
שיהיה לך את הכלי  עד שתגיע לאמונה השלמה, !אוהב אותך

 !לקבל
אתה  !תקבלמיד  –תאמין שה' רוצה לתת לך את הזיווג כשאתה 

לא מאמין שה' תה א !לא מאמין שה' רוצה לתת לך את הזיווג
 !רוצה לתת לך בנים, אתה לא מאמין שה' רוצה לרפאות אותך

וזה  !רוצה לתת לךם הש –צריך להאמין אתה  !תה לא מאמיןא
 :תודה, ותתפלל, תגידתגיד  – "יתגדל ויתקדש שמיה רבא"
עד  ?ךאם זה כבוד !רבונו של עולם, אני לא יעזוב אותך עכשיו"

עכשיו התפללתי על עצמי, בסדר, פה גימגמתי, שם גימגמתי, 
ה תתן לי את הכח "בעז –עכשיו שאני צריך להתפלל עליך  !לא

להתפלל, לא לעזוב את התפילה עד שיתגדל ויתקדש שמיה 
אז ד ע !ישיתמלא החסרון שיש לעד  !רבא, עד שיתכבד שמך
 !"אזעד  !אני לא אפסיק להתפלל

שהסברתי לכם פעם שעברה,  הדרגה של האמונה השלמהוזו 
כי הדברים האלה צריכים ואני שוב חוזר לחזק את זה שוב, 

י, כמו שזכינו "ד חשוב שזה יכנס לעמ, כי מאוחזרה ושינון
ת העניין של התודה, צריכים להכניס את העניין של להכניס א

השם אוהב אותך, וזו עכשיו העבודה שלנו, להכניס האמונה ש
 אין סופיתי אמונה, אמונה שהשם אוהב אותך אהבה "בעמ

התודה החדשה שאמרנו, שאנחנו אומרים וזו  !שאין לך מושג
תודה בורא עולם, שאתה כל כך אוהב אותי שאתה מוכן " :תודה

וודאי אם אתה לא נותן כי  !להתבייש ולהצטער בשביל טובתי
 "!לי זו טובתי

השלם, והמאמין שהוא לא שלם, שהוא נקרא המאמין וזה 
מאמין בה' אבל לא מאמין שה' אוהב אותו כזו אהבה, והוא 

 ?םרוצה רק להטיב לו, מה ההבדל ביניה

לא בא לשכנע אני  !ת הוא רוצה לתת לי"הוא יודע שהשי ,זה
אותו, אני רק בא לבנות כלים שיהיה לי את הכלי של האמונה 

 ואז אני יוכל לקבל.

ה, "זה, אין לו אמונה, הוא חושב שהוא בא לשכנע את הקבאבל 
ה לא רוצה לתת לו והוא בא לשכנע את "הוא מרגיש שהקב

ה, התפילה של אותו אחד "התפילה שלו זה בושה לקבה... "הקב
 !ה"ביש את הקשלא מאמין בשלמות זה מבי

אבא, " :שאמרתי לכם עכשיו, אם הבן שלי יבוא ויגיד ליכמו 
י אמונה, אבל באתי עכשיו אני יודע שאתה לא רוצה לתת ל

 – "לשכנע אותך, אני מתפלל, לשכנע אותך שתתן לי אמונה...
כל רצוני, כל ענייני, רק לתת לך  ?!לא רוצה לתת לך אמונהאני 

 !אמונה

אבא, אני יודע שאתה לא רוצה לתת לי שידוך, אז אני בא "
לא רוצה לתת לך אני  – "עכשיו להתפלל שתתן לי שידוך...

כל רצוני אני  !דוךמחכה מתי לתת לך כבר את השיאני  ?!ךשידו
 !אין לך עוד את הכלי של האמונהרק  !לתת לך שידוך

הזאתי היא בושה לבורא תפילה ה !בכל עניין, איזה בושה וכו'
ל מה שבראתי את העולם כ ?!אני לא רוצה לתת לך" !עולם

ן שכל כבודו של "מוהר , כמו שלמדנו בליקוטי"!בשביל לתת לך
 י זה בושה לבוראולכן התפילה הזאת !השם כשהוא יתן לך

 עולם.
יך לו אמונה שלמה הוא לא יכול להאר אותו אחד שאיןוכמובן 

שיש לו אמונה שלמה הוא מתפלל על השם והוא ומי בתפילה. 
יכול להאריך בתפילה בלי סוף עד שהוא יקבל, כי הוא כבר 

ואין שום קיטרוג מתפלל על השם, הוא לא מתפלל על עצמו, 
 !שיכול לעצור כזו תפילה

מתפלל על כשהאדם איזו נגיעה עצמית, כשיש  ?יש קיטרוגמתי 
הוא לא מתפלל על עצמו בכלל כי אין בכלל מציאות אבל . עצמו

זה רצון " !הוא בא להתפלל על השם אין עוד מלבדושל בנאדם 
אז  ?כבודותגדל י ?י זה יתגדל ויתקדש שמו"וע ?השם שיהיה לי

רוצה אני  ?ונואם זה רצ !פשיטא שאני עכשיו אתפלל על השם
 "!זה אני רוצה להתפללבשביל  !שיתגדל כבודו

 !לכל אחד להתחזק באמונה שלמהכדאי 

ש הייתי רוצה תשמע, הייתי רוצה, ממ" :אל אותיאדם ישאם 
שתתן לי איזה דבר שאני יעשה אותו, ותהיה נחת רוח הכי גדולה 

 "!הכי –ת "להשי

רבנו גילה  כי ?למה !שיעשה שעה התבודדות ?הייתי אומר לומה 
התבודדות  ?רבנו אמראיך  !ה"לנו שזה הנחת רוח הכי גדול לקב

רוצה לעשות נחת רוח ה את !היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל
 !יוםל כ !שעה התבודדות כל יוםתעשה  ?כי גדולה הכי ה"לקב

 !יוםל כ

, שכל מי שקורא מדרש רות הקדוש , זוהרלכם איזה זוהרנקרא 
ה ", והקבומקבל אותם םה מקרב אות"ה באמת הקב"לקב

של אדם חשוב לפניו מכל הקרבנות ורצונו  !רוצה רק את הלב
 !אומר הזוהר הקדושכה כ !ומכל העולות של כל העולם

של הבנאדם, הרצון  –כל העולם יביאו קרבנות ועולות אם 
 !חשוב לפניו יותר מהכלזה  !הרצון

כיוון שאדם שם רצונו בתשובה, אדם   :אומר הזוהר הקדושעוד 
רוצה לחזור בתשובה, אין שער בכל אותם הרקיעים של נפתח 

בי ר עוד אומר הזוהר שקרבנו של האדם תלוי בלב וברצון.ו !לו
בני, חייכם, אין קרוב לפני  :נחוניא בן הקנא אמר לחכמים

 .ונח לפניו מכל הקרבנות של כל העולם המקום כליבו של אדם

זה השעה ו !נאדםה זה הלב של הב"הכי קרוב לקבהדבר 
באמת השעה היחידה שאדם יכול קצת להתקרב כי  !התבודדות

  !ו השעה הזאתיה, ז"הלב שלו לקבללב שלו, לתת את 
!ת"את השילשבח  !להלל !להודות !לחזור בתשובהלרצות 

 
  רבה שתהיה אפילו, לבד לעצמו אדם שעושה למצווה ערך אין

                    קטנה שתהיה אפילו, לרבים זכות ממנה שתמשך למצווה

 (תשובה, המידות ספר)
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