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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(
איזה קמצן, עצר בצד! מתקשר לאמבולנס, מגיע אמבולנס, 

הלב שלו דופק, מה זה דופק! כולו בזיעה! שואל אותו 
האמבולנס: "מה קרה?! אתה חולה, מה קרה?!", אמר לו 

הקמצן: "לא לא", "אז מה קרה?!", "נכנסתי בטעות לכביש 
6 "! 

ישה, מסכנה, בעלה היה טיפש גדול, הגיע היומהולדת איזה א
שלה, אמרה לו, ניסתה לרמוז לו: "אולי תקנה לי שרשרת?..", 

 ..." נמאס לך להיות חופשיה? ,אמר לה: "מה

כשאדם יודע שכל רבנו הקדוש מלמד אותנו: "
מארעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא 

, ונפלאה ז"א זו דרגה גדולה מאוד –" מעין עולם הבא
מאוד, כשאדם זוכה לדעת, לדעת שכל מה שקרה איתו עד 

, ומה שיקרה לטובתועכשיו, כל מה שקרה איתו עד עכשיו זה 
 איתו, כל מאורעותיו.

יש הרבה אנשים שרק התחילו להתקרב, מי שרחוק הוא לא 
יודע כלום, הוא בכלל, הוא לא התחיל לחיות, מי שרחוק 

חיות, סתם, הולך על שתי מהאמונה הוא בכלל לא התחיל ל
רגליים, סתם הולך. אבל אדם שמתחיל עכשיו כן להתקרב, אז 

הוא, יכול להיות שהוא בשכל יכול להבין דברים, בשכל הוא 
מבין שודאי בורא עולם, אבא שבשמיים, כל מה שהוא עושה 

 הכל לטובה, אדם יש לו שכל הוא מבין, יש לו שכל.
א לא חי את זה עם הלב, אבל הוא רק מבין את זה בשכל, הו

רק בשכל. אבל זה כבר טוב, העיקר שיש התחלה. אנחנו אח"כ 
נלמד איך אפילו האדם הנמוך הזה, שיש לו רק כזאתי התחלה 

 קטנטנה, הוא יכול להגיע לדרגה הכי גבוהה.

לא בשכל, יודע! הוא חי את  – יודע"אבל פה מה שרבנו מדבר "
, עושה איתו, הכל שכל מה שהשם עשה איתויודע זה! הוא 

 לטובתו, בכל מצב הוא מהלל את השם. 
רואים בתורה הזאתי שרבנו חוזר פעמיים "זאת הבחינה היא 

בשביל מה רבנו חוזר על זה פעם שניה?  מעין עולם הבא",
חשבתי בדעתי שזה שאדם יודע, רק הידיעה לבד זה כבר מעין 

שיר עולם הבא, אבל כשאדם מתחיל כבר להלל, להגיד תודה, ל
לה', זה כבר בחינה יותר גבוהה, זה גם מעין עולם הבא אבל זה 

 כבר יותר גבוהה.

כמו שאמרו חכמינו, זכרונם ואומר רבנו: "
: "ביום ההוא יהיה ה' אחד" )פסחים נ.(לברכה 

זו גמרא, הגמרא מביאה פסוק, שביום ההוא,  – " וכו'.
 שיתגלה משיח צדקנו, בקרוב אמן, אז יהיה השם אחד ושמו

והגמרא א שואלת: וכי עכשיו השם לא אחד? אחד. והגמר
עונה: עכשיו מברכים על הטובה 'הטוב והמטיב' ועל הרעה 
'דיין האמת' ולעתיד על הכל יברכו 'הטוב והמטיב', על הכל 

 יגידו תודה.
בתפילה אנחנו אומרים: "למען שמו באהבה", מה אני מכוון 

 ונה אחת.כוונות שהן כו 2כשאני אומר 'למען שמו'? 
'למען שמו', הכוונה שנזכה להכיר את השם. הרי יש לנו, לכל 

דברים שהם התכלית, אבל הם  2אחד ואחד מאתנו, כאילו יש 
דבר אחד זה להכיר אותו יתברך  –דברים  2דבר אחד הם לא 

ולדעת אותו יתברך, ודבר שני זה "עם זו יצרתי לי תהלתי 
 2ם. אמנם זה , שצריכים לספר את התהלות של השיספרו"

דברים אבל זה דבר אחד, כי כשאתה מכיר את השם אתה 
 ממילא מהלל אותו.

גם שנכיר את  –הכוונות  2אז 'למען שמו' אני מכוון את 
שמותיו של ה', כי ה' יש לו הרבה שמות, הרבה מאוד שמות יש 
לה'. קוראים לה' 'עוזר', קוראים לו 'מושיע', קוראים לו 'מגן', 

יה מתים', קוראים לו 'משיב הרוב ומוריד קוראים לו 'מח
הגשם', קוראים לו 'מכלכל חיים בחסד', קוראים לו 'רופא 

חולים', 'חונן הדעת', 'חנון המרבה לסלוח', יש להשי"ת הרבה 
שמות! הרבה שמות יש לה', המון שמות. וכל שם ושם של ה' 
זה גם תהילתו. כשאתה זוכה לדעת את שמותיו של ה', אתה 

 תו ומכיר אותו, גם אתה מהלל אותו. יודע או
לדוג' כשאתה קורא לו 'רופא חולים', אתה גם יודע שהוא 

 הדברים הם דבר אחד. 2רופא חולים, וגם היללת אותו. לכן 
 2לכן, על מה שאלה הגמרא? רק על שמו. עכשיו יש לקב"ה 
שמות: שם אחד קוראים לו: "הטוב והמטיב", ושם אחד 

ת". אז הגמרא אומרת: נו, מה, שמו לא קוראים לו: "דיין האמ
אחד! פעם קוראים לו: "הטוב והמטיב", פעם קוראים לו "דיין 

 האמת"!
לא, לעתיד לבוא יהיה לו רק שם אחד:  –והגמרא אומרת 

 "הטוב והמטיב", על הכל יגידו תודה! על הכל יגידו: טוב!
לכן אל תחשבו שלא יהיה שם אלוקים, לא! גם ביום ההוא 

הוויה ושם אלוקים, כל שמותיו של השי"ת ישארו,  יהיה שם
כל שמותיו! רק בעניין של שתי השמות האלו, "הטוב והמטיב" 

אבל  ו"דיין האמת", יהיה לו רק שם אחד, "הטוב והמטיב".
לא ח"ו שלא יהיה שם אלוקים, לא ישתנה כלום, רק מצדנו 

 יתשנה, מצדנו תהיה לנו דעת.
ושבים שזה לא טוב, וביום עכשיו חסר לנו דעת, שאנחנו ח

 ההוא נגיד על הכל תודה.

אבל החכמה זה עכשיו, היום, להגיד תודה! היום! ביום ההוא 
בטח נגיד תודה, בטח נהלל אותו על הכל! פשיטא! אבל 

 החכמה זה עכשיו עכשיו.
והרבה צדיקים הגיעו לדרגה זאתי כבר בחייהם, הרבה 

בא, כמו רבי חנינא צדיקים, כמו נחום איש גמזו, כמו רבי עקי
בן דוסא, ועוד הרבה, הרבה צדיקים, אפילו אם לא כתבו 

עליהם, הם הגיעו לדרגה הזאתי, לדעת הנפלאה הזו, הם ידעו 
 שהכל לטובה.

יוצא שמה? שהשי"ת, ישתבח שמו לעד, שיש לו שמות, שמותיו 
של הקב"ה, ישתבח שמו לעד, כל שמותיו, ה' הוא מזווג 

שלום וכו'. והתכלית של הבנאדם להכיר  זיווגים, ה' הוא עושה
את ה', אתה צריך לדעת במי אתה מאמין, להכיר אותו, לדעת 

 במי אתה מאמין.
לכן כשאנחנו אומרים "ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך 

 –באמת", שבוטחים בשמו של ה', ושמו של ה' זה הרבה שמות 
כשאתה צריך רפואה, אתה צריך לדעת ששמו של השם הוא 

ופא חולים", תבטח בשמו של ה'! אתה צריך פרנסה, אתה "ר
 ה' "מכלכל חיים בחסד", כשאתה צריך כל דבר!צריך לדעת ש

הבוטחים בשמך באמת, כל פעם, כל שם לפי הבחינה שאתה 
צריך לבטוח בו, שהשם הוא מחליט, הוא קובע מה שיהיה 

 בעולם, אין עוד מלבדו.
 אדם צריך לחיות את ה"אין עוד מלבדו".

לכן אדם שיש לו אמונה יש לו שלום בית, כי הוא חי את 
המציאות שאין עוד מלבדו, אז הוא רק רואה שכל מה שקורה 
 עם אשתו ואתו, הכל זה מהשם! והכל לטובה! הוא רק רואה 
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ככה  –את ה'! ולכן כל מה שאשתו עושה, וכל מה שבעלה עושה 
 השם רוצה! אין עוד מלבדו! ככה השם רוצה! לחיות את

 האמונה!

, אין עוד מלבדודברים, אמונה זה  2 –תמיד אני מזכיר לכם 
 !זה האמונה, שהכל לטובהואמונה 

", יודע שכל יודעוהסברנו שמה שרבנו כותב פה: "כשאדם 
מארעותיו הם לטובתו. עכשיו, מה יעשה יהודי, מה יעשה 

בנאדם שהוא רק, ממש יש לו רק קצת אמונה בשכל, קצת שכל 
שכל יש לו! שמה השכל? שהוא יודע שודאי השם יש לו, קצת 

הוא טוב! יש לו קצת שכל, הוא חושב: מה, אם אני טוב לבנים 
שלי, בטח בורא עולם טוב לבנים שלו! אם אני רק רוצה טוב 
לילדים שלי בטח בורא עולם רוצה רק טוב לילדים שלו, שכל 
 יש לו! אבל בלב הוא רחוק מזה, הוא מרגיש שהוא לא יודע.

תתחיל, אפילו מהמקום הכי נמוך! ז שיתחיל עם הקצת הזה, א
עם הקצת הזה תתחיל! תתחיל עם השכל הזה! ותגיד תודה 

לה' על הרעה, כי אתה מבין שזה לטובה, השכל מבין את זה! 
אז תגיד תודה אפילו רק עם שכל, בלי להרגיש בלב, בלי 

 להרגיש, תתחיל להגיד תודה!

 כל דבר טוב שיש לך, פשיטא.ודאי צריכים להגיד תודה על 

כל תודה, תזכרו, אני אומר לכם, כל תודה זה מדליק מתג, כל 
נרות של אמונה,  2תודות?  2תודה נדלק לך נר! נר של אמונה! 

 כבר יש יותר אור!
אתה נמצא בחושך, אתה נמצא בחושך גדול מאוד, נו, איך 

 תדליק את האור? 

מאוד, כמו שאנחנו  תדע שבתוך החושך יש אור של אמונה גדול
אומרים "אמונתך בלילות", שבלילה, בחושך, יש אמונה, רק 
אתה לא רואה את האמונה. איך תראה את האמונה בתוך 

החושך? תגיד תודה! אתה אומר תודה? נדלק לך נר של אמונה! 
ומעט אור דוחה הרבה מן החושך. אתה אומר עוד תודה? נדלק 

כשאתה נמצא בחושך גדול נרות. אבל  2לך עוד נר של אמונה, 
נרות לא מספיקים להאיר לך, אז תגיד הרבה תודות,  2גם 

שידלקו הרבה נרות, עד שיאיר לך, עד שהחושך יהפוך לאור 
 גדול מאוד. 

ויש שערים, וצריכים מפתח בשביל לפתוח את השערים, "בואו 
שעריו בתודה", המפתח זה התודה. אתה רוצה "שער פרנסה"? 

פרנסה? "תודה לך שכל ימי חיי פירנסת אותי, תגיד תודה על ה
תודה שעד היום לא אמרתי לך תודה, אני עכשיו אגיד לך תודה 

כמה שאפשר, קצת להשלים את התודות של כל החיים שלא 
אמרתי לך תודה עד עכשיו. וככה בכל עניין, יש שער של 

רפואה, שער של זיווגים וכו', כל שער שאתה רוצה לפתוח תגיד 
 הקשר של אותו שער.תודה ב

ותזכרו יש מתג שמאיר את האור בתוך החושך שאתה נמצא 
בו, זה התודה, ויש מפתח שפותח את השערים, זה התודה. 

 .בקיצור התודה זה משהו חזק מאוד 
אז עכשיו, התחלתי להסביר, אפילו האדם הזה, שיש לו 
אמונה, רק בשכל יש לו אמונה, עוד אין לו אמונה בלב, 

 הגיד תודה עם השכל, יגיד תודה עם השכל, שיתחיל ל
וגם תזכרו תמיד, תזכרו תמיד שמשה רבנו, כשהם אמר לו 
ללכת ולגאול את עמ"י, משה רבנו אומר להשי"ת: אני יבוא 
לעמ"י הם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי! ויגידו לי שלא 

 נראה אליי ה'!"

ים עכשיו, אם יכנס פה מישהו, ויגיד לכם: נהיה אמתיבואו 
 "תשמעו! התגלה אליי השם!", מה נעשה כולנו? את כל האמת!
אנחנו לא נצחק, לא נרצה לפגוע בו, אבל כל אחד יחשוב בליבו 

 שבטח הסתובב לו איזה בורג...

ֲַֽאִמינּו אז משה רבנו בא ואומר להשי"ת טענה חזקה: " ְוֵהן לֹא י 
אְמרּו ִלי ְולֹא ִיְשְמע ַֹֽ א ִנְרָאה ֵאֶליָךּו ְבֹקִלי ִכי י ַֹֽ לא  – "ה': ל

מה עונה לו ה' יאמינו! משה טען טענה נורמלית, הגיונית לא? 
 תי, מה עונה לו?כשהוא טוען את הטענה הזא

יֹאֶמר ֵאָליו ְידָוד" יֹאֶמר  ו  ה: ו  ֶטַֽ יֹאֶמר מ  ה ֶזה ְבָיֶדָך ו  )מזה( מ 
ְיִהי ְלָנָחש  ְרָצה ו  י ְשִלֵכהּו א  ְרָצה ו  ְשִליֵכהּו א   "ֹמֶשה ִמָפָנַֽיו: ַויָּנָּסה 

השי"ת אמר לו: "אתה אומר שהם, בנ"י, לא יאמינו, ואתה  –
ה מאמין בי?! הנה, בבקשה, אני אראה לך, כן מאמין בי?! את

 "כשאני יעזוב אותך לכמה דקות, אתה כבר לא תאמין בי.
, "וינס הנה, מה זה בידך? מטה. השליכהו ארצה, נהיה לנחש

משה", מי שמאמין בורח?! ועוד מנחש שנעשה ממטה, בזמן 
 שמדבר איתו ה'?!

 אלא השי"ת אמר לו: "אני נותן אמונה!"

בנו שהיה רועה את צאן יתרו 'אחר המדבר', כתוב על משה ר
מה זה 'אחר המדבר'? אומר הזוהר הקדוש שמשה רבנו חיפש 

מדבריות אחרי מדבריות, למה? הוא חיפש מקום ששם לא 
יפריעו לו, מקום מרוחק ששם הוא יוכל להתבודד, שמה הוא 

הלך לרעות את הצאן. ומה יש שמה במדבריות אחרי 
נמרים, מה יש שמה? ושמה משה  מדבריות? דובים ואריות,

רבנו לא פחד, ולמה? כי הוא האמין בה'! כשאדם מאמין הוא 
 לא מפחד.

ומה השי"ת אומר למשה רבנו: "שמה לא פחדת כי אני נתתי 
לך אמונה! הנה עכשיו אני אקח לך את האמונה לכמה דקות, 
אתה תראה שגם אתה לא תאמין בי!", וזו התשובה שענה לו 

 בנו: "אני אתן לבנ"י אמונה!".השי"ת למשה ר
 לכן כשמשה בא לבנ"י כתוב "ויאמן העם". 

נדע תמיד שאמונה  –וזה דבר חשוב שכולנו נדע אותו תמיד 
כי אדם צריך לחיות את האמונה שאין עוד  בורא עולם נותן!

מלבדו! אין עוד מלבדו! אז מאיפה תקבל אמונה? אתה צריך 
אתה חי את ה"אין עוד  לייצר אמונה מאיפה תייצר אותה? אם
 מלבדו" מי יתן לך אמונה? רק הבורא!

זה שכל פשוט! אדם שחי את האמונה מבין שכל דבר מקבלים 
מהבורא! אמונה מקבלים מהבורא! מאיפה תקח אמונה? 

 אמונה מקבלים מהבורא!

לכן אותו אחד, אמרנו, הכי נמוך, שיש לו רק אמונה בשכל, 
לבקש מבורא לב, ויתחיל יתחיל להגיד תודה עם השכל, בלי 

עולם: "תן לי אמונה שלמה! תכניס לי את האמונה בלב! תן 
לי לחיות, לדעת את האמונה, לדעת אותך לגמרי! תן לי לדעת 

 אותך!"
וכל תודה תדליק לו נר של אמונה בתוך הלב שלו, עד שגם הוא 

יזכה להרגיש בלב שלו את התודה, כל תודה תאיר לו את 
 הרבות בתודה!האמונה בלב שלו, ל

וגם לבקש מבורא עולם: "בורא עולם מאיפה אני יכול לקחת 
אמונה? מאיפה?! אין עוד מלבדך! מה אני יכול לייצר אמונה? 
לא! אין לי! מאיפה יש לי לייצר? כל דבר שיש לי זה קיבלתי 
ממך, תן לי אמונה! תן לי אמונה! תן לי אמונה! מאיפה אני 

אמונה? מי יכול לתת לי  ייצר אמונה?! מאיפה אני יביא
אמונה? רק אתה! תן לי אמונה! תן לי לדעת אותך! תן לי 

להכיר אותך! תן לי שכל! תן לי דעת! שאני ידע שהכל לטובה, 
 שאני ידע שאין עוד מלבדך!"

ואז כל פעם תעלה הדרגה של האמונה שלו, עד שהוא יגיע שגם 
כדאי  הוא ידע את השם לגמרי, שגם הוא יהיה לו עולם הבא.

לכל אחד לשאוף לזה, שגם הוא ידע שאין עוד מלבדו, ושהכל 
 לטובה, יהיה לו עולם הבא.

עכשיו אני כותב, כתבתי, פירוש על ההגדה של פסח. כשהגעתי 
ברכים על למרור שאלתי, מה שאלתי? ראיתי שמברכים, מ

המרור, טוב, מה זה המרור? מרור זה כל החלק המר שיש 
הקשיים, הצרות, כל מה שמר לאדם לאדם בחיים, הירידות, 

 בחיים זה המרור.

כי אני תמיד אומר, אמרתי לכם, שליל הסדר זה ליל "הסדר 
של החיים". חכמים הסבירו לנו את הסדר של החיים. ובסדר 

 של החיים יש גם מרור, מרור! 
אז אם נוסח הברכה היה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם 

שואל שום שאלה. למה לא הייתי על אכילת מרור", לא הייתי 
שואל שום שאלה? כי ברור שצריכים להגיד תודה על המרור, 
פשיטא שצריכים לברך על המרור. כמו שכתוב בשולחן ערוך, 

סימן רכ"ב. מי שרוצה לעבור עת העולם הזה כמו שצריך, 
 ברכב כמו שצריך, יש בשוע" סימן קוראין לו סימן רכ"ב.

ל ח  ומה כתוב בסימן רכ"ב? " ֵרְך ע  ם ְלבָּ דָּ ב אָּ יָּ
ה ּוְבֶנֶפש  ת ְשֵלמָּ ע  ה ְבד  עָּ רָּ הָּ
ל  ֵרְך ע  ה, ְכֶדֶרְך ֶשְמבָּ ֲחֵפצָּ
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ה ּטֹובָּ "בדעת שלמה", מה שדיברנו היום  –" ...ה 
שתהיה לו דעת שלמה, ו"נפש חפצה", שהוא יחפוץ! לא סתם! 

בנפש חפצה! שהוא ירצה! ירצה להגיד תודה על הרעה! לא 
 דה מהשפה ולחוץ.סתם יגיד תו

ולא כתוב בשו"ע "ראוי לאדם", "צריך האדם", וכו', בשו"ע 
"! ז"א שמה שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שאדם חייבכתוב: "

יודע שכל מארעותיו הם לטובתו זו דרגה שצריך כל יהודי להגיע 
אליה! לכן כתוב "חייב"! כל יהודי חייב להגיד לדרגה הזאתי! 

 חייב!
תוב "על אכילת מרור" לא הייתי שואל שום אז לכן אם היה כ

שאלה, רק הייתי מסביר שזה מה שכתוב בשו"ע שצריכים לברך 
על הרעה, שזה המרור, באותה שמחה כמו שמברכים על הטובה, 

 זה מה שהייתי עונה.
 וציוונואבל פתאום התבוננתי שכתוב: "אשר קדשנו במצוותיו 

! לא רוצה לאכול על אכילת מרור", מה יש מצווה לאכול מרור?
מרור! יש מצווה שאדם יהיו לו צרות וייסורים? לא רוצה! רוצה 
חיים יפים, מתוקים! בלי ירידות, בלי קשיים! בלי צרות! בלי 

 ייסורים!

אתם יודעים מי שרוצה ככה מה הוא צריך לעשות? צריך להגיד 
 לקב"ה שיברא עוד עולם חדש, כי בעולם הזה אין כזו מציאות.

על זה משל: אומרים לבנאדם: "אתה צריך לעלות אז אמרתי 
לירושליים, ושמה יש בית מקדש, איזה! מה יש שמה! איזה 
אור! איזה מתיקות!", מתארים לו שמה איזה גן עדן, "אבל תדע 
לך שירושליים היא גבוהה מאוד, וצריכים לעלות ולעלות 
ולעלות!", הוא אומר: "טוב". מתחיל לעלות, הוא רוצה להגיע, 

וא עולה עולה עולה, פתאום: "אה! ירידה תלולה!", הוא עוצר. ה
שואל את האנשים: "תגידו, טעיתי בדרך? אני צריך להגיע 
לירושליים", אומרים לו: "לא טעית! זו הדרך!", "אבל אמרו לי 
שלירושליים עולים ועולים", אמרו לו: "אתה צודק בשביל 

בדרך יש ירידות, להגיע לירושליים בכלליות צריכים לעלות אבל 
ויש סיבובים, ויש פקקים, ויש מחסומים, ויכול להיות שפתאום 
הגלגל גם יתפוצץ לך, והמנוע יכול להתחמם לך, וכו' וכו', יש כל 
מיני עניינים בדרך", אמר: "לא! אמרו לי שרק עולים ועולים!", 

 אמרו לו: "אז אל תגיע לירושליים, תחזור הבייתה...".
נמשל, שנכון שבחיים צריכים לעלות ולעלות זה בדיוק המשל וה

ולעלות, זו התכלית של החיים, אם תלך בדרך הנכונה, התכלית 
של החיים שלך זה רק עליה, לעלות וכל פעם להשיג עוד השגות 
ועוד דעת, ועוד גן עדן, עד שתגיע להשיג את כל הדעת, נכון. אבל 

ינות יש הדרך יש בה ירידות, וקשיים, וביבולים, כל מיני בח
 .בדרך

על אכילת  ציוונווזה מה שאמרנו: "אשר קדשנו במצוותיו ו
מרור", ז"א שהשי"ת אומר לבנאדם: "תדע לך, בסדר החיים 

תכין את עצמך! תכין את עצמך לחיים!  –שלך יש גם מרור 
בהכל תשמח!  ותשמח בהכל!שיהיו לך ירידות, וקשיים וכו' 

ר בשמחה! תברך בכל מה שעובר עליך תשמח! תאכל את המרו
 על זה ב"דעת שלמה ובנפש חפצה"! ותשמח!

ויש דרגה נמוכה, שמגיעה לאדם צרה, והוא מתחיל להתבכיין, 
מתחיל להתעצבן, עצוב לו, אבל באיזה שלב הוא קצת מתחיל 
לחשוב: "טוב, נו מה, הרי ודאי זה גם לטובה", מתחיל לאט 

רים הוא לאט לחזור לעצמו, אבל התחלה כשמגיעים אליו הייסו
 בועט! וזה גם טוב, מצוין! זה גם טוב!

אבל יש אחד שמלכתחילה, שמגיעה הצרה, הוא אומר ישר 
תודה! וזה מה שדיברנו, שכתוב בשו"ע, שישר הוא אומר תודה! 

 ישר הוא אומר תודה!

כמו ששמעתי שהיהודי הזה שרצחו את הבן שלו, קידש שם 
השי"ת  שמיים, אמר: "אני מאמין שזה מאת הבורא, ככה

 רצה", בקיצור קיבל את זה באמונה. 
שאדם מכין את עצמו שיבואו לו  –אבל יש דרגה יותר גבוהה 

צרות! לא שהוא מחפש צרות, הוא פשוט יודע שלכל אדם יש לו 
של החיים שהוא צריך לול בחיים, כל אדם יש לו מסלול מס

על דרך  לעבור בו, ובמסלול יש בו ירידות, כמו שאמרנו
ירושליים, במסלולים יש כל מיני בחינות, יש פיתולים, יש 

ש כל מיני בחינות, והוא יודע שזה מנהרות, יש גשרים, י
המרור, הוא וכשמגיע המסלול, לכן הוא מכין את עצמו מראש. 

 "!בא !הבאברוך  !הבאברוך  !אה" :אומר

בואו " ?היה ר' אלעזר בנו של ר' שמעון בר יוחאי אומראיך 
, היה "!בואו !ייסורים חביבים, ייסורים מתוקים, בואו אליי

 מזמין אותם.

הסתלק מהעולם הזה, רבי יהודה הנשיא רצה להתחתן כשהוא 
אתה לא יכול להתחתן איתי, כי אתה " :לוה אמרעם אשתו. 

 !רבי יהודה הנשיא ?!, מה"במדרגה יותר נמוכה מהבעל שלי
אבל אתה לא " :לואמרה  !את כל המשניות, גאון, צדיקשכתב 
 ."ה של לקבל ייסורים כמו הבעל שליבדרג

 שלפי הגמרא שהדרגה היא לפי קבלת הייסורים באהבה.ויוצא 
מסלול  לייש  –זה הדרגה שאדם מכין את עצמו, שהוא ידע אז 

ת עשה לו את "ת עשה לי מסלול, כל אחד השי"בחיים, השי
המרור אתה וכשמגיע  !תדע לך יש מרורובמסלול  !המסלול שלו

אני מבין שאני נמצא עכשיו  טוב, ?המרורהגיע  !אה": כבר אומר
בשלב, במסלול בחיים שלי שאני צריך עכשיו להתמודד על הדבר 

, שאני תשובה על הדבר הזה הזה, ללמוד מהדבר הזה, לעשות
 ."זה בשמחה, באמונהיאכל את המרור ה

גם זה שמקבל את הייסורים כי  ?למה !דרגה יותר גבוההוזו 
, יכולים להכנס לו פחדים, אחרי שכבר נגמרה לו הצרה, באהבה

 עוד פעם יהיהולי א ?!אולי עוד פעם תבוא צרה: "הוא מפחד
 ."?!משהו

ל החיים שלי יש מרור, וכבמסלול  –זה שיודע, מראש יודע אבל 
וא לא האז  !מרור שאני אפגוש אותו אני אגיד לו ברוך הבא

 יפחד, לא יהיה לו אף פעם פחדים.
תירץ לי פסוק, שבלי הדעת הזו אי אפשר לתרץ את הפסוק וזה 

אפשר להבין את הפסוק הזה בלי הדעת הזו אי  !הזה, אי אפשר
 !שהשם חנן אותנו עכשיו ללמוד איתכם, אי אפשר

יֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהֱאֹל" :אומרהפסוק  ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְבֵני  קיםו 
ְרִתי ָלֶהם ֱאֹלִיְש  ִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי קָרֵאל ְוָאמ  י ֲאבוֵתיֶכם ְשָלח 

ה ְש  ר ֲאֵלֶהם:מ  יֹאֶמר ֱאֹל מו ָמה ֹאמ  ֶיה ֲאֶשר קים ֶאל ֹמֶשה אֶ קו 
וכך כל המפרשים מפרשים, מה מפרשים  י הקדוש"רש – "ֶיהקאֶ 
אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם  "?אהיה אשר אהיה"

 .בשעבוד שאר מלכויות
 תשמעו, השם שלח אותי" :משה רבנו יגיד להם !של עולםרבונו 

וציא אתכם ממצריים, אבל תדעו לכם, יהיו לכם ואמר שאני י
עוד שיעבודים, ועוד ייסורים, אבל אל תדאגו הוא יהיה איתכם 

 !"תמיד
אתה בא להוציא אותנו מגלות ואתה אומר לנו  !של עולםרבונו 

 ?!שעוד יהיו לנו הרבה גלויות
השכל שאמרנו היום, כל שכל התירוץ, מה שאמרתי. בלי וזה 

לך תכין : "אומר למשהת "שיסבירו, בסדר, נקבל, אבל, השי
ילך להם חלק  והכל יחשבו שהם יצאו ממצרייםלא ש !אותם

ובמסלול  !להם מסלול בחייםשיש  !אותםין תכ !וזהו, גמרנו
החיים הם יפגשו את ים סוף, ומאחורה יהיו להם מצריים, והם 

 !יתבלבלו מהאמונהלא ש !צריכים לזכור שאני אהיה איתם
ים, שלא יתבלבלו כ לא יהיה להם אוכל, לא יהיו להם מ"ואח

 !"ן בפרנסה, שלא יתבלבלו מהאמונהלהם נסיויהיה  !מהאמונה

היו  !י היו מכינים את עצמם הם לא היו מתבכיינים"בנואם 
הגיע כזה נסיון, כשיו ע !מכינים את עצמם שזה מסלול החיים

 !בסדר

אהיה איתם בכל אני ש !תכין אותםלך  –ת אמר למשה "השילכן 
שידעו שיש צרות ויש אבל  !צרה וצרה, אני אהיה איתם תמיד

 !שידעו !תכין אותםלך  !קשיים נסיונות ויש
כ ", אחמי שלא מכין את עצמו אז כל פעם הוא נופל בייאושכי 

, יש לו להתחזק באיזה שלב, אין לו ברירה עוד פעם הוא מתחיל
 !מסלול החיים שלךה ז ?אתה מתבלבללמה  ?למהאבל  ?ברירה

 !עבודת השם שה' רוצה שתעבוד אותוזה 

יוסף הצדיק, שהבין, שה' רצה שהוא יעבוד אותו בתור עבד, כמו 
ה'שפת אמת', השבוע הייתה ההילולה שלו, אומר ה'שפת אמת' 

במצריים, מה זה  'היה'גאולה, ויוסף שיוסף הצדיק הוא שורש ה
הגלות נמצא שורש הגאולה, כי 'היה' רומז לדבר שבתוך  ?פירושו

סוהר, , הוא יוסף כשהיה עבד, הוא יוסף כשהיה בבית בלי שינוי
היות ל !הוא יוסף כשהיה מלך, יוסף הצדיק היה אצלו הכל שווה

יוסף  !עבד, להיות בבית סוהר, להיות מלך, הכל היה שווה אצלו
שורש הגאולה והוא  !הזמן היה במצרייםל כ !'היה' במצריים

 אומר ה'שפת אמת'.
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ו מסלול בחיים, שאדם צריך לדעת שיש לאמרנו  ?מה אמרנואז 
חי את מסלול  את מסלול החיים שלו, דוד המלך חייוסף הצדיק 

החיים שלו, כל דבר, כל צרה שבאה, קודם כל אמרו תודה, 
, !"זו עבודת השם שליעכשיו  ?אה, ברוך הבא, הגעת" :אמרו

לה, לעשות עבודת השם שלי עכשיו להתפלל על הילדים הא
תשובה על הדבר הזה, לקבל את הדבר הזה באמונה, בכל שלב 

 טוב, ?משהומגיע ל שלב ושלב. ושלב יש עבודת השם שלך, בכ
 !הכל שווה אצלך ?וא, מה העבודת השם שיש בזה עכשיברוך הב

שהשם י מ ?מה זה שוויתי ה' לנגדי תמיד ט הק'"הבעשאומר 
 –ירידות  עליות !'שוויתי' מלשון שוויון !אצלו הכל שווה לנגדו
 !רואה שהכל זה רחמיםהוא  !שוה אצלוהכל 
סיפור שרבנו סיפר, על ליל פסח, אבל התחדש לי, השנה יש 

 התחדש לי משהו בסיפור.

רבנו סיפר ששני עניים, אחד גוי אחד יהודי, והם היו חברים 
טובים, והיו נפגשים בערב והיו מספרים קצת מהעבודה 
יפה שלהם, "איפה אספת היום", "כמה נתנו לך צדקה", "א

אכלת היום", כמו כל שני בעלי מקצוע שנפגשים ומדברים 
ביניהם, גם הם, שני העניים האלה, קבצנים, שני קבצנים, כל 

 יום נפגשים, עושים שיחות חברים, אחד גוי אחד יהודי.
היהודי אמר לגוי: "תשמע! מה הולך להיות אצלנו! מגיע חג 

האש!  הפסח עוד מעט ליל הסדר, איזה מאכלים! עושים על
מנפנפים כל הלילה! ומזה מאכלים! וממתקים!..", ומתחיל 

 לספר לו: "...כזה מאכל!..."...
שמים הכל עם דבש, וסוכר, מתוק, איזה והמרוקאים 

מאכלים, המנהג שלנו לא אוכלים שום דבר חמוץ, הכל מתוק, 
 וק, כל אחד ומנהגים שלו.ה, מבשלים הכל במת"כמו בר

בקיצור, הוא מספר לו, העני לגוי הזה... הגוי ההוא, ירד לו ריר 
 מהפה מרוב התיאורים שתיאר לו...
לטעום?..", אמר לו  אמר לו: "אז מה אני לא יכול גם אני

תה תבוא איתי בערב ליל הסדר, שים היהודי: "למה לא? א
עליך טלית קטנה, כיפה, תבוא איתי, קח סידור, אם אני עומד 

תעמוד, אני יושב תשב, בסוף התפילה יקחו אותך, ואתה 
עוד פעם מתחיל לספר לו איזה מאכלים, מספר  –תראה..." 

 לו!...
... אמר: "עם טוב, הגוי ההוא החליט לצום שלושה ימים 

כאלה מאכלים! כאלה מאכלים אני לא יפספס! אני לא יבוא 
 שבע, פול גז אני יוכל לקחת שמה!" 

טוב, מגיע לשמה, באמת הגיע לבית הכנסת, עשה את ההצגה, 
הזמינו אותו. טוב, מגיע "קדש", שותים כוס יין. על בטן ריקה, 

המנהג כוס יין... טוב, אומר: "יאללה!  טוב יאללה, אם זה 
שלהם יאללה...", טוב, "ורחץ", רוחצים ידיים, אומר: "יו! 

בטח אוכלים!", מביאים לו "כרפס", בעל הבית אומר: "אסור 
לאכול, רק קצת!", אסור לאכול כזית, שלא יתחייב בברכה 
אחרונה, עפ"י ההלכה אסור לאכול כזית כדי שלא יתחייב 

מוכן לאכול  בברכת "בורא נפשות", אז אסור. והוא רעב, הוא
גם את הכרפס רק שימלא משהו את הבטן, בעל הבית אומר: 

"לא! אסור!", "טוב, אסור אסור, בסדר...", הוא חושב: "טוב, 
 אולי איזה משהו, טוב, בא נראה..."

! ההוא מספר סיפורים, הגדהזה... "מגיד"!  פתאום "יחץ",
ואגדות, ומדרשים, והגוי הזה אומר: "איזה שקרן היהודי 

ה...", כל רגע מתעצבן, "...איך הוא רימה אותי! איך הוא הז
עבד עליי! שלושה ימים אני בצום! אח"כ אני אתפוס אותו! ואו 

 ואו עליה..."
טוב, סוף סוף הגיעו למה? נוטלים ידיים, נותנים לו מצה, מצה 
נותנים לו! "מה זה 'דיקטים'?! זה הלחם?! אם ככה ואו ואו, 

יו שכבר עבד עליי חבל על הזמן! חבל אז בטח... אני בטוח עכש
 על הזמן! אם זה הלחם שאוכלים..."

: "יאללה! אבל כל כך היה רעב, גם זה הוא אכל, יאללה! אמר
העיקר שאני ימלא משהו את הבטן...", אמר לו: "שתי 

אני כזיתות!", אמר לו הגוי: "ארבע כזיתות! יאללה תן! רק ש
 ימלא משהו את הבטן!".

ה מה אוכלים? מרור. ואצל אחינו האשכנזים טוב, אחרי המצ
אוכלים חריימה, חריין, כזה אדום, אתה אוכל אותו יוצא לך 

 ניצוצות מכל ה..., ניצוצות יוצא לך! ניצוצות יוצא לך!
ההוא ראה משהו אדום, יפה כזה, הגוי! אמר: "הנה המאכלים 

הטעימים! הראשון כבר הם מביאים אותו!", לקח מלוא 
 כמעט מת...   בפה... חופניים, שם

דמעות! באוזניים יצא לו ניצוצות! קם, התחיל לקלל את 
היהודים! ברח! "רמאים! זה האוכל שלכם?! זה החג 

 שלכם?!", ברח...
ש שלהם, מפגש טוב, מגיע היהודי אחרי כמה שעות, במפג

, ורוקד, מאושר. הגוי אומר לו: "יא בהחברים, שמח וטוב ל
אל היהודי: "למה? מה רמאי! יא שקרן! יא זה, יא זה...", שו
ה "יא גוי, אחרי המרור באקרה?", מספר לו. אומר לו היהודי: 

 "..!היית מחכה עוד קצתם א הסעודה!
שכל  –מה שכתוב, ועד היום לא שמתי לב לנקודה הזאתי אז 

זה  תשמע, –היה מכין אותו אם  !כין אותוהבעיה שיהודי לא ה
ה הי !הסדר, ויש מרור, ואחרי המרור מגיעה הסעודה, גמרנו

היה אומר לו שזה מר מאוד, זה גם ו !יודע את זה, והיה ממתין
כין אותו, אבל הוא לא הכין חריף, תאכל רק קצת, היה מ

 אותו, וזה מה שאמרנו היום בשיעור.
 !מכין את עצמו למרורלא  !לא מכין את עצמו למרורשאדם 

 !מרור אז הוא נחנק ובורח, ואז הוא לא מגיע לסעודהוכשמגיע 
אחד שיקבל את כל  !תמיד אחרי המרור מגיעה הסעודהכי 

לו, כל אחד המרור באהבה, אחרי המרור תגיע גם הסעודה ש
הבעיה שאדם לא מכין את כל  !ואחד, כל מרור שבא לבנאדם

 עצמו.
מצב שבורא עולם ישים כל  !צריך להיות מופתע מכלוםלא 

כל חרי א !שירהאותנו בו נעבור אותו, באמונה, בשמחה, ב
 !תתחזק !מרור מגיעה סעודה

, העבודה שלך זה לא לחפש שתקבל את המרורוהעיקר 
לשמוח  !להתפטר מהמרור, העבודה שלך לקבל את המרור

נה בבחינה כל פעם באמוחיות ל !על המרורלברך  !במרור
שלך זה לא להתפלל העבודה . שבורא עולם שם אותך בה

אלא להתפלל לקבל את מה שאתה עובר שיהיה יותר טוב, 
 באהבה, תזכרו טוב.

'' 
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