
  - Part 1 דע מה שתשיב

 משנה מסכת אבות פרק ב

ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל  רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה

 :מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך

1) The single factor that will define whether you succeed or not 

2) The most important person to answer to 

 סדר פסח

 כנגד ארבעה בנים דברה תורה. אחד חכם. ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול.

אף אתה אמור לו כהלכות הפסח  .חכם מה הוא אומר. מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אתכם

 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.

לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה  ?הזאת לכםרשע מה הוא אומר. מה העבודה 

 לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגאל.. הקהה את שניו ואמור לו, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים

 תם מה הוא אומר. מה זאת. ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים.

 פתח לו. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים.ושאינו יודע לשאול, את 

3) Torah has all the answers 

4) Chochom wants to know. 

5) Rosha has a block. The card he plays every time. Doesn’t normally want an answer. His question is an 

answer. But he showed up.  Easier to work with, has energy.  

6) Tam needs drama 

7) S”YL is biggest tragedy. Curiosity is the thirst for truth. Challenge of our dor. 

 

Rules of engagement 

1)  Understand the question 
2) Don’t apologize 
3) Thirty second rule 
4) Don’t give every possible opinion 
5) Don’t be afraid to say I don’t know, but say it with confidence 

 



d?-Question #1: How do I know that there is a G 

6) Most people actually believe. 

7) Most people are actually asking something else 

8) Where did the world come from is not Emuna 

 תניא ליקוטי אמרים פרק יט

אך רק שהיא בבחי' שינה ברשעים ואינה פועלת פעולתה בהם כל זמן שעסוקים בדעתם ובינתם בתאות העולם. 

ונגעה עד הנפש לבחי' חכמה שבה אזי היא ניעורה  כשבאים לידי נסיון בדבר אמונה שהיא למעלה מהדעת

כישן ה' לעמוד בנסיון באמונת ה' בלי שום טעם ודעת  משנתה ופועלת פעולתה בכח ה' המלובש בה. וכמ"ש ויקץ

ושכל מושג לו להתגבר על הקליפות ותאוות עוה"ז בהיתר ובאיסור שהורגל בהם ולמאוס בהם ולבחור לו ה' לחלקו 

כמארז"ל שהרשעים  למסור לו נפשו על קדושת שמו ואף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו ולא יכול להםולגורלו 

ם מ"מ כשבא לידי נסיון בדבר אמונה בה' אחד שיסודתה בהררי קודש היא בחי' חכמה שבנפש הם ברשות לב

האלהית שבה מלובש אור א"ס ב"ה הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים והיו כלא היו ממש לפני ה' כדכתיב כל 

כהמס דונג מפני אש יאבדו וגו' הגוים כאין נגדו וגו' וכתיב כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו יתפרדו וגו' וכתיב 

 וכתיב הרים כדונג נמסו.

 

 


