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 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(

היום רציתי להפתיע אתכם הפתעה עצומה, ממש 
אני רוצה היום ללמד אתכם  –הפתעה גדולה ביותר 

איך אומרים  –איך אפשר לזכות לאריכות ימים 

מי שרוצה לא למות , ��העולם? פריארים לא מתים 

סגולה כזאתי אה, מה אתם , ��שיהיה פריאר 
אומרים? מה אתה אומר אה? סגולה חבל על הזמן! 

 פריארים לא מתים.
אברך צעיר הלך עם שני אבטיחים בידיו, פגש אותו 
חברו, שאל אותו: "אתם זוג צעיר, מה לך ולשני 

ר לו: "חמותי אמרה לי שבשביל אבטיחים?", אמ
אבטיח אחד היא מוכנה לתת חצי מהחיים שלה, אז 

הוא כל כך אוהב את חמותו , ��שיהיה כבר שניים" 

 תודה לה'., ��
שפתחתי את החומש בפרשת השבוע, ישר ראיתי את 

ָנה רֹאׁשהמילים: " ", נתנה ראש! שעם ִנתְּ
, להחליף את משה רבנוישראל החליטו שהם רוצים 

ממש רצו להחליף את משה רבנו! וזה זעזע אותי! משה 
? מה אתם בשבילםרבנו לא מנהיג מספיק טוב 

 אומרים?
עמ"י היו  -ואז חזרתי לפרשה הקודמת, התבוננתי 

במצריים עבדים, משה רבנו כל הזמן, מאז שהוא עמד 
על דעתו, התחיל להתפלל, לבכות, ראה את עמ"י 

, שהשם יגאל סובלים, התפלל שהשם יציל אותם
שהוא ברח ממצריים למדיין עד גיל  20אותם. ומגיל 

שהוא חזר למצריים, שישים שנה הוא רק בוכה  80
בשביל עמ"י, מתפלל בשביל עמ"י. טוב, השי"ת 
מתגלה אליו, שולח אותו, הוא מגיע, מוציא את עמ"י 
ממצריים. אחרי שראו, מה זה ניסים, מה זה ניסים 

על הים,  200צריים, הם ראו, חמישים מכות במ
בקיצור, ניסים בסיטונאות ראו... מה זה ניסים, מה 
זה נפלאות, נפתחו השמיים, ראו מראות אלוקים! 
אח"כ מעמד הר סיני שמעו את השם מדבר איתם, 

כל עם ישראל שמעו את בורא שמעו את בורא עולם! 
 מה יותר טוב מזה? ! כל עמ"י!עולם

ה זרה, טוב, משה טוב, אחרי זה עשו עגל, עשו עבוד
רבנו נלחם בשבילם, עד שהשי"ת מוחל להם על העוון. 
עושים משכן, עושים בית מקדש, עכשיו, ב"ה עמ"י יש 
להם בית מקדש! איש על מחנהו ואיש על דגלו, וזהו, 
והיו צריכים ישר להכנס לא"י, עמ"י הגיעו עכשיו 
לשיא הפאר שלהם, אחרי כל מה שעברו, גם התלוננו, 

, נפלו בעבירות, בסדר, הכל עבר, עכשיו ב"ה התבכיינו
עמ"י נמצאים בשיא הפאר שלהם, והיו צריכים 

 להכנס לא"י.

 מה קרה? משמה ירדו ירידה עצומה...
ואנחנו נראה שלמעשה הם לא ירדו ירידה עצומה, כמו 
שאני לאט לאט יסביר מה שזכיתי היום בהתבודדות 

ם ראו אמנם ה הם מעולם לא ראו שום אור! –להבין 
, ראו את משה רבנו, למדו תורה, אבל לא ראו ניסים

שום אור! שום אור לא ראו! לא טעמו שום טעם של 
 החיים!

מי שרואה את האור, מי שטועם טעם החיים, לא רק 
שהוא לא יעזוב את זה, גם אם יהיו לו נסיונות, הוא 

 .בקלות ילחם

ת"וכמו שאמרתי לכם שבוע שעבר  ה אֶׁ ַמע ֹמׁשֶׁ  ַוִיׁשְּ

ַתח ָאֳהלֹו פֶׁ ֹחָתיו ִאיׁש לְּ פְּ ִמׁשְּ ורש"י  –" ָהָעם ֹבכֶׁה לְּ
משפחות משפחות נאספים ובוכים הקדוש אומר: "

ממש משפחות משפחות!  –" לפרסם תרעומתן בגלוי
 בוכים!

מה זה?! על בוכים?! על מה הם בוכים?! למה הם 
מתגעגעים?! מה הם רוצים?! מה הם רוצים?! מה הם 

 ?!הםמה חסר לבוכים?! 
על המן הם מתלוננים?! חשבתי לעצמי, כמה השם 
טוב, וכמה השם רחמן שהוא הוריד לעמ"י את המן, 
למה? המן היה נבלע באיברים, לא היו צריכים לצאת 

שנה לא יצאו לשירותים. אמרתי  40לשירותים, כל ה
מליוני איש  –לעצמי, רק זה, פתאום התבוננתי 

במדבר, אם היו צריכים לצאת לשירותים, מה היה 
קורה?! תארו לעצמכם מליוני איש שצריכים כל יום 
לצאת לשירותים, מה היה קורה?! במדבר, מה יש 

כמה השם להם תנאים, מה?! מה היה קורה שמה?! 
טוב,  טוב! כמה השם רחמן! על הכל חשב השי"ת!

מן. רק על זה  הם נמצאים במדבר, יאללה נתן להם
חשבתי לא הפסקתי להתפעל, אמרתי: רבונו של 
עולם! על זה אתם בוכים?! רבונו של עולם תוריד לי 

 מן! אני אחסוך את הזמן של השירותים!
 על זה אתם בוכים, על המן?! על זה אתם בוכים?!

ועמ"י נמצאים במצב שאין אין, אי אפשר להבין, ענני 
אוד קר בלילה, ענן כבוד מלווים אותם, כי במדבר מ

אש שהיה מלווה אותם היה מחמם אותם, חימומים, 
בקיצור שמירה, גם הנשים היו פטורות, ולא היה שום 
קניונים, אשתך לא תגיד לך 'בא איתי לים' ולא 
ליבשה, שום דבר! מדבר! אין כלום! רק ללמוד תורה 
ולעבוד את השם, מה, הכל! אוכל יש, שתיה, הבגדים 

הניסים היה שהבגדים היו גודלים עם , אחד מתכבסים
הילד, לא היו להם בדים במדבר, הבאר הולכת איתם, 

 הנהגה על טבעית, על טבעית!
 ומי הרבי שלהם? משה רבנו!
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בואו תגידו לי עכשיו אם יש תנאים יותר טובים ממה 
 שהיה להם? בואו תגידו לי!

 אז מה עכשיו? מה חסר לכם?
"נתנה ראש", רצו ועכשיו בכלל, בפרשה הזאתי, 

להחליף את משה רבנו! ממש ישבתי עם עצמי 
בהתבודדות, התבוננתי, בפרט מה שברו את משה, 

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל " ֹּא ָמָצִתי  ה'ַוי ָלָמה ֲהֵרעָֹּת ְלַעְבֶדָך ְוָלָמה ל
ִכי  ֵחן ְבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָׂשא ָכל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי: ֶהָאנֹּ

ִכי ְיִלְדִתיהּו  ָהִריִתי ֵאת ָכל ֹּא אּוַכל   ...ָהָעם ַהֶזה ִאם ָאנֹּ ל
ִכי ְלַבִדי ָלֵׂשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ָכֵבד ִמֶמִני: ְוִאם  ָאנֹּ

הוא קילל את  –..." ָכָכה ַאְת עֶֹּׂשה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹּג
עצמו! ופה נגזר עליו שימות! פה! בקללה הזאת שקלל 

 את עצמו! 
אם עמ"י היו קצת ק זה, אמרתי לעצמי, ולא ר

טועמים, טיפה, מהטעם של משה רבנו, היו צריכים 
ללכת לעשות שש שעות, "מה משה לא נכנס? שש 
שעות, לבטל את הגזירה! כל אחד יעשה שש שעות 
לבטל את הגזירה!", והיו אומרים: "רבונו של עולם, 
או שאנחנו נכנסים עם משה או לא רוצים, נשארים פה 

 מדבר!".ב
ומה שהשם חנן אותי התבוננתי בעצמי, התבוננתי 
בעצמי, בהתבודדות, וחזרתי בתשובה, חזרתי 

 בתשובה!
אמרתי לעצמי: שלום, אם אתה תמשיך, אמנם ב"ה, 
קצת קצת אתה נורמלי, אבל אם עוד קצת תמשיך 
לחשוב, לא לטעום את הטעם האמיתי עוד יותר, 

ה כמו הטעם האמיתי של החיים, אתה הרי תהי
 אבותיך.

הטעם שלך זה מה? שוקלד זה הטעם שלך?! הגלידה?! 
 אולי העוגת גבינה! אה לא אולי סטקים?!

 מה הטעם שלך?! מה מתוק לך בחיים?!
ממש, בחסדי השם התעוררתי ממש יותר ויותר לחפש 

 להגביר את הגן עדן.
אחת אמרה שהחיים שלה תותים בזכות אשה 

גליות, והיא האמונה, הספרים, הדיסקים והמר
ואני  שלה בחסדי השם כל היום שמחים!והילדים 

אמרתי: נכון,  גם אני החיים שלי שוקלדים, החיים 
שלי במבות, החיים שלי ביסלי, החיים שלי גן עדן! 

 תותים!
ודה, ראשי תיבות תעוד וודה תתותים, מה זה תות? 

 תו"ת. גן עדן יש לנו בעולם הזה!
החיים, מתיקות אז אם אדם לא יחפש את טעם 

החיים, אז הוא יהיה כמו אבותינו, שלא היה להם 
שום תיקון, הם לא הגיעו לתיקון, והתגלגלו כולם! אף 
אחד מהם לא הגיע לתיקון שלו, אף אחד! ומתו 

 הגיעו לתיקון שלהם. במדבר, ולא
מבטיח לכם שהם היו דתיים, מבטיח לכם! כל 

 , התפללו, הניחוהיהודים שבמדבר היו דתיים
תפילין, שמרו שבת, מבטיח לכם! ולמה אע"פ כן הם 

כי לא ראו! אם אדם לא רואה, לא מוצא את התגלגלו? 
 הגן עדן האמיתי, לא יהיה לו תיקון!

איך ואני אמרתי לכם את זה פעם אם אתם זוכרים, 
אם יש לו גן עדן בעולם אדם ידע אם יש לו גן עדן? 

 גהינום שם. . אם יש לו גהינום פה, ידע שיש לו גםהזה
כי אם אדם מצליח למצוא את הגן עדן בעולם הזה 
שידע שמחכה לו גהינום, אם יש לו גהינום בעולם הזה 

מחכה לו גהינום. אם הוא לא מצא את מתיקות 
 החיים...

משה לידכם! משה רבנו! תחפשו את משה! תתקרבו 
למשה! תגידו: "משה! תטעים אותנו מהטעמים 

טעום את הקדושה שזכית הטובים שיש לך! תן לנו ל
לה! את הענווה שאתה זכית לה! את האמונה שאתה 
זכית! את הדעת! את כח התפילה שאתה זכית! משה! 

 רוצים גם לטעום!"
ומשה היה מביא אותם לדרגה שלו, שיהיו נביאים 
כמוהו! הצדיק אם אתה נדבק בו? "משה! בבקשה 
ממך! תטעים אותנו את הטעם! את הטעם שאתה 

 זכית!"
א רק שלא חיפשו את משה, אלא כל פעם חלקו על ל

משה, ורדפו את משה, וביזו את משה, וצערו את 
רחוקים ממשה, לכן אין להם משה... כל כך היו 

, היו דתיים, הם לא זכו לתיקון שלהם, וכולם תיקון
תזכרו טוב! אל תחשוב שאם אתה דתי... אתה יכול 

כל רגע לעבוד על עצמך, יש לך גן עדן? אתה נהנה 
מהחיים שלך! החיים שלך יפים, אתה נהנה 

 מהאמונה, מהתשובה...
אם באמת השמחה שלך מהגלידה, מהשוקלד, לא 
יודע ממה, סימן שאתה עוד לא טעמת את טעם 
החיים, אם לא לא היה מעניין אותך בכלל, כלום לא 

כי היה מעניין אותך! שום דבר לא היה מעניין אותך! 
, יש לך כבר את השוקולד, מה יש לך כבר את הגן עדן

כבר הגעת לחיים היפים! מה  שאתה רוצה כבר יש לך!
אתה צריך, שוקולד? יש לך כבר חיים של שוקולד! מה 
אתה סטקים? יש לך כבר חיים של סטקים! מה אתה 
צריך, תגיד לי מה אתה צריך, עוגת גבינה? יש לך חיים 

 של עוגת גבינה, כבר יש לך את זה!
אם מעניין אותך, וזה טעם החיים שלך, סימן שעוד לא 

אם אתה לא מחפש את טעמת את טעם החיים. 
הצדיק, משאול תחתיות, מהחושך, שיביא אותך 

, אתה לא מחפש אז אתה תהיה לטעום טעם החיים
 כמו אבותיך, ככה חשבתי לעצמי.

באותו יום שחשבתי על זה בהתבודדות, אז קראתי 
ץ עלי, אז הגעתי לפרק ע"ח, תהילים, לפי הסדר ש

יים, כל פעם שתגיעו לפרק הזה תזכרו את השיעור ח
שאמרנו, פשוט כיוונתי לדעתו של דוד המלך, ברוך 
שכיוונתי לדעתו, פתאום ראיתי שמה שאמרתי לעצמי 

 בהתבודדות כתוב בתהילים! 
ֹּא ֵהִכין ִלבֹו" ֹּא ִיְהיּו ַכֲאבֹוָתם דֹור סֹוֵרר ּומֶֹּרה דֹור ל  ְול

ֹּא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו ְבֵני ֶאְפַרִים נֹוְשֵקי רֹוֵמי ָקֶשת  :ְול
ֹּא ָשְמרּו ְבִרית ֱאֹלִהים ּוְבתֹוָרתֹו  ָהְפכּו ְביֹום ְקָרב: ל

ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת: ַוִיְשְכחּו ֲעִלילֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶשר 
דוד המלך בהמשך הפרק  מספר איזה  –..." ֶהְרָאם:

פלאות הם שכחו, דברים שראו אותם יום יום! )הרב נ
שיחיה קרא את רוב הפרק וביאר קצת וממש מי 
שיקרא את כל הפרק מתחילתו עד סופו יראה שכתוב 

 (שהרב שיחיהשם כל השיעור 
ומה שעוד הבנתי בהתבודדות בחסדי השם, שהרי עד 
היום לא הבנתי את זה ככה, מה אמרתי לכם? 

את היהדות, אמרתי לכם  שבנאדם למה הוא עוזב
 בגלל שהוא נופל לאינטרנט הפרוץ, נכון?

אז היום הגעתי בהתבודדות שזה לא נכון. למה לא 
ד של רבי נחמן אם היה טועם טעם, תלמיכי נכון? 

כבר  , גם נגיד נפל ח"ו, הואמברסלב, שהגיע לאור
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טעם את טעם החיים היפים, הוא כבר טעם את 
טעם מתיקות החיים, טעם את החיים של הגן עדן, 

המתיקות של האמונה, של ההתבודדות, טעם את 
מתיקות של תיקון הברית, הוא כבר עשה חצי שעה ה

אם נגיד נפל, נגיד יאללה  ם על תיקון הברית,כל יו
 !ם להתמודדו, הוא יש לו את הכלי"מישהו הראה לו ח

 !ראה את האורוא ה !כבר ראה את האורהוא 
, אלה הם היו דתיים כמו אבותםשנפלו, נכון, אלה 

לא  !שעזבו כי מעולם בחיים שלהם הם לא ראו אור
ראו את האור של התורה, לא אור של הצדיק, וודאי 

שזכה כי מי  !וודאי לא את המתיקות של האמונה
לטעום את טעם החיים, גם אם נניח אם הוא עומד 
בנסיון, הוא היה עומד בקלי קלות, זה לא המתיקות 

כבר טעם את האמיתית הוא יודע את זה, הוא 
 !המתיקות האמיתית

י "באמת, הסיבה העיקרית והיחידה, שבגללה עמלכן 
מפיצים את הגן לא  !לא מפיצים מספיקכי  –רחוקים 

 !עדן שיש לנו
בשיעור, אחד אחרי השני כל אחד סיפר הייתי עכשיו 

סיפור על תודה, כל אחד, אחד אחרי השני, ואמרתי 
י לדוד שיתן להם את הטלפון של המשכתב של הסיפור

 תודה, שיתקשרו וירשמו את הסיפורים שלהם.
 !תודה ונושעתיאמרתי  !דברים מעל הטבע ,סיפורים

אחד עלה סיפר סיפור, אין לי זמן לספר לכם, ל כ
ה, תראו אותם במהדורה "לא נדר בעזנכתוב אותם ב

השניה של 'אמרתי תודה ונושעתי', פשוט סיפורים של 
 !תודה, 'אמרתי תודה ונושעתי'

לי יש  !מה זה, תודה לכם" !שמחים, רק שמחוכולם 
לנו גן יש  !לנו את החייםהצלתם  !תודה לכם !גן עדן

 !עדן בעולם הזה
לא  !החיים שלנו גלידות החיים שלנו :לכםואמרתי 

גלידה לא  !כל התוספותם ע !סתם גלידות, עם קצפת
 סתם פשוטה.

ה, השם זיכה אותי שאני בכלל לא נוגע ממתקים "ב
כמעט, אבל מידי פעם נותנים לי, ועכשיו שהתבוננתי 

לי  במה שאמרתי, ממש מר לי הממתקים האלה, כבר
לי את הממתק בתוך יש  !מתק בתוך תוכיאת המ

 התשובה שעשיתי.את ז !תוכי
לחפש עוד יותר התחלתי  ?מה עשיתי עוד תשובהועל 

הם לא חיפשו את  :הבנתיכי  !יותרעוד  !את הצדיק
של רבונו  !לידכם !משה רבנו, משה רבנו היה לידכם

אני לא מבין, רבונו של עולם תביא לי את משה  עולם
אפשר להבין מה אי  !משה רבנו !של עולםונו רב !רבנו

נרצה להבין מה זה משה אם  !אפשרי א !זה משה רבנו
רים, מחילה מכבוד כולם זה "גדולי האדמול כ !רבנו

חשובים, אבל כולם  !לא מגיע לקצה של משה רבנו
רבנו שכל מילה שהוא ומר משה  !משה רבנו יש לידכם

רים עשו מופתים בשביל "מתקיימת, כל מה שהאדמו
משה רבנו זה משחק ילדים, כל המופתים היו דרך 

 משה רבנו, כתוב בחומש המופתים של משה רבנו.
ם, כזה גן עדן יש משה רבנו, כזה אור, כזה נועאז 

, לידכם, אז למה אתם לא מחפשים את משה רבנו
 !לטעום טעם החיים כםשיתן ל

 !תחפשו !באמתתחפשו 
נתן מברסלב, הוא היה, לפני שהוא הכיר את רבנו,  ר'

תחתן, מעולם לא ה 13, בגיל 13ס בגיל "סיים את הש

, והוא היה נשמה חדשה לא , מעולםפגם בברית
לא היה מרים את וא ה !מגולגלת, היה גאון עצום

הוא אפילו בחדר סגור.  העיניים שלו מארבע אמות
היה גאון עצום, וצדיק, ושומר הברית, אבל הייתה לו 

היה בעל מחשבה, וא ה ?בעיה, מה הייתה הבעיה שלו
המחשבה שלו הוא לא יכול לעצור אותה, הוא לא יכול 

ם שאם אדם "ברמבוכתוב לשלוט על המחשבה שלו. 
זאתי שהוא בעל מחשבה, זה מעכב יש לו את הבעיה ה

ם הזה "ן למד את הרמבנת ור'את התשובה שלו. 
ק לצדיק, וחיפש צדיקים שירפאו אותו, הלך מצדי

רסמים, והלך עד שהוא ופוהלך לגדולי הצדיקים המ
 הגיע לרבנו.

 :לרבנו, רבנו שם עליו את היד, ואמר לוכשהגיע 
צריכים לדבר עם בורא עולם כמו שמדברים עם חבר 

שהוא כבר יכול  ידע אמר ר' נתן שמאותו רגע הואטוב. 
לחזור בתשובה, הוא יספר לבורא עולם שהוא בעל 

יכול מי  !תהא ?מי עשה אותי בעל מחשבה :מחשבה
 !גמרנו !האת ?לרפאות אותי

פשוטה הזאתי שרבנו הק' החדיר בנו, ההאמונה 
לא  !שצריכים לדבר עם בורא עולם כמו עם חבר טוב

אמונה ה !טובכמו אבא, לא כמו אלוקים, כמו עם חבר 
צריך לדבר עם בורא עולם כמו חבר טוב, כמו אומרת ש

חבר אתה יכול לספר לו הכל, אבא אתה י כ !חבר
מתבייש ממנו, אם אתה אומר 'אבא שבשמיים', אתה 
מתבייש ממנו, אתה מתבייש לספר לו שאתה עושה 

אתי, לכן, לדבר עם בורא עולם כמו עם חבר עבירה כז
חבר טוב שהוא אוהב אותך, שהוא אוהב אותך,  !טוב

ול להתייעץ איתו על הכל, לספר לו הכל, ככה ואתה יכ
 צריכים לדבר עם בורא עולם.

בורא " :לבורא עולםגיד ת ?לך חובותיש  !הכלעל 
, ככה אמרתי "..?ותי בעל חובמי שם א עולם,

אתה רצית שאני ...", התבודדות כשהייתי בעל חובב
עם דיברתי  !, וככה יצאתי מהחובות!"אהיה בעל חוב

חייב והייתי  !בורא עולם ויצאתי מכל החובות
סכומים שאי אפשר להבין איזה סכומים הייתי חייב, 

עם בעל דיברתי  !עם הבעל הביתדיברתי  ?ומה עשיתי
כך וכך, התחלתי להתייעץ  הבית, אמרתי לבורא עולם

 ."בגן העושר"איתו, ומזה נכתב הספר 
 !י, דבר עם בורא עולםכל דבר בחיים שעברתוככה 

בואו שעריו "בכלל שגיליתי את הסוד של התודה, ו
 ?, אתה רוצה להכנס לשערים של בורא עולם"בתודה

תודה ותכנס לשערים של בורא עולם, כל תגיד  !תודה
 !השערים פתוחים

שערי  !השערים פתוחיםכל  ?אומר תודהאתה 
רפואה, שערי פרנסה, אתה אומר תודה תהיה לך 

 !פרנסה
ין, באזכרה של שמעתי סיפורים, הייתי בראש העהיום 

, אז מישהו, עוד ה"בועז בן רומיה עתלמיד שלי היקר 
, הבת שלו !"לך סיפוראני חייב לספר " :הייתי בחצר

נכנס בה שיגעון,  , לא על אף אחד מישראל25בת 
 הכניסו אותה לבית חולים של בריאות הנפש, בקיצור

, , קראה את הספר"שעריו בתודה"קיבלה ספר  אהאמ
התחילה להגיד כל יום חצי שעה תודה שהבת שלה 

 !חולה, ותוך זמן קצר יחסית הבת שלה בריאה לגמרי
  "!בואו שעריו בתודה"

אומר תודה אתה יוצא מחובות, אתה אומר אתה 
 !בריאתודה אתה נהיה 
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 ?את כל האמת. לל..סיפר ששמעתי ברדיו זה בכהיום 
אני מאמין, זו את זה ואני לא מאמין... מעתי ש

תלמידה שלי שאני מכיר אותה, אני מכיר אותה טוב, 
קשה היא מלמדת את הספרים שלי, אבל הסיפור... 

 ..!ין שככה היהלהאמ
אברך, לא על אף אחד מישראל, נהיה עיוור בעין איזה 

רק ב, "תשמע, יש מומחה אחד בארה :אחת, אמרו לו
למומחה, אמר לו שהמצב שלו הלך הוא, מה שיגיד. 

וזה מסוכן ויכול לפגוע בעין השניה,  שה מאוד,ק
לו צריכים להוציא  ובשביל להציל אותו שישאר בחיים

אסור  !מיד :אמר לוו את שני העיניים, השם ישמור...
 !בכלל לדחות את זה

שמע, הלך לאיזה בית כנסת, הוא כבר שמע את והוא 
הוא למד את העניין של התודה, העניין של התודה, 

 !אגיד רק תודהאני  –, החליט ישב
תודה, ועם דמעות, הדמעות יתפרצו לו, אבל ואמר 

אמר רק תודה, הוא לא ביקש, תודה ודמעות, תודה 
 ודמעות.
למחרת שבא לשמה, עשה בדיקה, נעלם לו  בקיצור,

 הכל.
ותח כל יכול, שעריו בתודה פהשם  !הכח של התודהזה 

 את כל השערים, אמרתי תודה ונושעתי.
צריך לחפש את  סיפרתי לכם על ר' נתן, שאדםמה ו

רואה שיש לך תאווה מסוימת, מידה אתה  !הצדיק
ה סובל ממנה, אתה כעסן למשל, רעה מסוימת שאת

אתה עצוב למשל, אתה רואה שאתה סובל, אתה רואה 
היא מוצצת לך  ווה מסוימת, שהתאווהשאתה בעל תא

 !את החיים, כל תאווה ותאווה, אתה רואה את זה
 !אתה רואה שאתה לא מוצא בכלל את אור החיים

 !את הצדיק שיכול להאיר לך את החייםחפש 
לך, וילמד אותך איך חיים בעולם הזה חיים של שיאיר 

 !גן עדן, חיים של אמונה
צריכים לדעת טוב, התכלית, כל פעם אני אומר לכם כי 

וכל פעם אני מחפש את זה עוד יותר ועוד יותר, עד 
עוד  ?למה !זה אמונההתכלית  –שיכנס בלב שלכם 

אפשר פעם אני אספר לכם, כי הדבר היחידי שאי 
זאת לעשות אותו בעולם הבא, רק בעולם הזה, 

 .האמונה
גם בשמיים, להניח תפילין ללמוד תורה אפשר כי 

תפילין, לומד תורה, ה מניח "אפשר גם בשמיים, הקב
 כל המצוות אפשר לקיים אותם בשמיים.

זאת  –היחידי שרק בעולם הזה אפשר לקיים הדבר 
 !רואה את השםאתה  ?שמה אפשר להאמין !האמונה

 !רק בעולם הזה אפשר להאמיןלכן 
זה מעל הטבע, זה מעל השכל, ולכן זה והאמונה 

, זה מעל הטבעשתתעלה  –המבחן של הבנאדם 
 !המבחן של הבנאדם

אדם כי הוא מתחבר עם הדבר זה הגן עדן של הבנלכן ו
 !הכי גבוהה בעולם זו האמונה

של הבנאדם שהוא רוצה לדעת, להבין, לראות, הטבע 
 !, אתה לא יודע ואתה לא מבין, ומאמיןנההאמו –לא 

 !ואתה מאמין שזה לטובה אתה רואה רע !רק זהולא 
י כ ?למה !רואה רע ואתה אומר תודהאתה  !תודה

 !אתה מאמין, אם השם עשה זה לטובה

מחשבה רעה על לחשוב  ?!שהשם עשה לו רעלחשוב 
אתה יכול לחשוב על ככה  ?!שהשם עשה לך רע ?!השם

מסוגל תה א ?!אבא שלך, שאבא שלך עשה לך רע
 .לחשוב מחשבה רעה כזאתי

הוא חושד  כי ?למה אדם לא אומר תודה מכל הלבלכן 
 ת עשה לו רע."ת, שהשי"בהשי
ה, להלחם להחזיק באמונה המלחמה על האמונוזאת 

 !בכל רגע
טוב  ?גם בעבודת השם, איפה הנסיון הכי קשהוזה 

בגשמיות, הבנו, כל מה שהשם עושה לטובה הוא 
 עושה.
אדם עכשיו רוצה להתקרב להשם, רוצה לשמור אבל 

את העיניים, רוצה לצאת ממידה רעה מסוימת, רוצה 
לצאת מתאווה מסויימת, רוצה להתקרב לאיזו 

, הוא ירצה והוא זה לא ילך לו מידמסוימת,  קדושה
צריך  ?יפול, והוא ירצה ויפול, אז מה הוא צריך לעשות

'לנר  הפזמון של בניגון)לשיר את השיר הזה 
אלחם על א תתן לי אם תתן לי או ל(: "ולבשמים'

י או לא תתן לי אמשיך לרצות האמונה בך, אם תתן ל
אם תתן לי או לא תתן לי אוסיף עוד תפילות  ,אותך

 "לכבודך
 !ותלרצתמשיך  !תמשיך להגיד תודה ?הולך לךלא 

 !הדרך בעבודת השםזו  !הדעתזו  !להתפללתמשיך 
ראשון אומרים תודה, דבר שני להלחם על דבר 

האמונה, לא לתת לשום מחשבה של כפירה להכנס לך 
, גם כשלא הולך זה הכי בלב, שום מחשבה של כפירה

ל כפירה טוב שלא הולך, לא לתת לשום מחשבה ש
 !להמשיך לרצותלהכנס לך בראש, ודבר שלישי זה 

 !להוסיף עוד תפילות :רביעידבר ו
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