
רבינו לא רצה להיות מפורסם, הפרסום זה הדבר 
מפורסם,  להיות  לא  התעקש  רבינו  מזיק,  שהכי 
כל  פנים  אל  פנים  הנביא  אליהו  את  ראה  הוא 
מוצאי שבת, על ידי ששרים אליהו הנביא אפשר 
לראות את אליהו הנביא פנים אל פנים, כל מוצאי 
ִמי  ֵרי  "ַאׁשְ הנביא  אליהו  של  התגלות  יש  שבת 
לֹום", אליהו הנביא  ׁשָ לֹו  ְוֶהֱחִזיר  לֹום  ׁשָ ַתן לֹו  ּנָ ׁשֶ
בא ונותן שלום לכל אחד, כתוב בשלח לך קע"ד 
יוצא  הנביא  אליהו  חידושים  שמחדש  שמי 
לקראתו, אדם צריך כל הזמן לחדש חידושים, על 

שמיטה ויובל, על אבן משכית.

מה זה שמיטה? מה זה יובל? דבורה זה יובל יעל 
זה שמיטה, דבורה היתה הכהן הגדול, שכל נבואה 
של דבורה מתקיימת, שדבורה - "אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר 
(שופטים ה, כג), מלאך ה' מקלל את מי  ַמְלַאְך ה'" 
ּבֹוִרים",  ּגִ שלא בא לעזור לדבורה – "ְלֶעְזַרת ה' ּבַ
כל מי שלא בא לעזור לדבורה נהיה כוכב שחור, 
שלא  ואלה  אור,  שבולע  כוכב  זה  שחור  כוכב 
ֵכן ְוָדן  ן ׁשָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ְלָעד ּבְ באו כולם מקוללים, "ּגִ
ים ְוַעל ִמְפָרָציו  ב ְלחֹוף ַיּמִ ר ָיׁשַ ה ָיגּור ֳאִנּיֹות ָאׁשֵ ָלּמָ
ּכֹון" (שם שם, יז) כל אלו לא באו לעזור לדבורה אלא  ִיׁשְ
י ָמִכיר ָיְרדּו ְמֹחְקִקים" (שם, שם  ברחו, ואפרים – "ִמּנִ

י"ד), ירדו סופרים. 

ב ָעם" (שם שם, ב) דבורה  ִהְתַנּדֵ ּבְ ָרעֹות…  ּפְ ְפרַֹע  "ּבִ
לימדה אותם, הם בכלל לא ידעו שיש דין פריעה, 
שעושים  כמו  בברית  חיתוך  מצוות  רק  שיש  חשבו  הם 
לארץ,  ישראל  כשבאו  יהושע  בימי  וכן  הישמעאלים. 
מילה מלו את  קיימו מצוות  לא  ימי המדבר  מחמת שכל 
ִנית"  ָרֵאל ׁשֵ ֵני ִיׂשְ כולם כמו שכתוב: "ְוׁשּוב ֹמל ֶאת ּבְ
לא  אבל  פריעה,  להם  חידש  שהוא  ב)  ה,  (יהושע 

שום  ידעו  לא  הלכה,  שום  ידעו  לא  כלום,  ידעו 
הלכות,  אותם  ולימדה  דבורה  שבאה  עד  דבר, 
להתחיל ללמד הלכות, לימדה אותם פריעה, היא 

יכולים  אתם  פריעה  יודעים  שאתם  עכשיו  אמרה 
לצאת למלחמה נגד סיסרא – נגד פוטין. 

לא  הוא  מהיהודים,  מפחד  רק  שהוא  אמר  פוטין 
לא  הוא  לו,  לעשות  יכולים  שיהודים  מה  יודע 
באחד נכנס  מתאר לו, עכשיו נפלו לו שני מטוסים 
ציפור במנוע ומתו 113 אנשים בגלל שהוא התערב בסוריה 
והורג שם אנשים כי תמיד יש דין ויש דיין  (הרב בשבת) , 
אז פוטין אמר שהפחד היום זה רק מהיהודים, הם 
המסוכנים, הם הכי הכי מפחידים, הם הכי נועזים, 
הם לא מוותרים, הם בלא לב – הולכים בלי לב, אין 
להם לב, זה אנשים בלי לב, הם נולדו בלי לב, שבט 
לעשות  אפשר  לב,  לו  אין   – לב  בלי  נולד  זבולון 
בדיקה – אין לו לב – לא רואים לב, כמו התרנגול 
של החכם צבי אז היא נולדה בלי לב ושאלו אותו אם 
היא כשרה אפילו שלא מוצאים את הלב, אז הוא התיר 
יכול  הייתה  לא  הוא  לב אחרת  לה  יש  ודאי  שהרי  אותו 
מתיר בלי  איך אתה  אז אמרו  רגע קט,  לחיות אפילו 
אז  וגירשו אותו מאמסטרדם ואז הוא עבר ללונדון.  לב? 
יש אנשים שנולדים בלי לב, אין להם לב, כי כולם 
לב, כל המציאות שלהם - אפילו הציפורן של הרגל 
היא לב, הם כולם לב, הם עשויים מלב, חצובים 

מלב, חקוקים מלב. 

היתה  כולה  שהיא  ד)  ד,  (שופטים  ידֹות"  ַלּפִ ת  "ֵאׁשֶ
אש, כולה היתה לפידות אש, כולה היתה מוקפת 
בלפידים, כשהיא היתה מתנבאת היא היתה כולה 
שהאש  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי  לפידים,כמו 
כל הבית  בשעה שהם למדו פרשה, אז  הקיפה אותם 
 80,000 הביאו  אש,  מכבי  הביאו  בלהבות,  עלה 

מכבי אש.

במירון יהיה 60,000 הרוגים,  אמרו שאם הרב יגיע 
זה בטוח, כי 60,000 אנשים יילכו במסירות נפש, 
יילכו ימסרו עד טיפת דמם האחרונה. אז ה60,000 

זה היה בטוח, ועוד ה60,000 שוטרים זה 120. 

שיעור שנמסר בסעודה רביעית מוצש"ק בהר
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זה  אחרי   – בזכותו  זה  גרמניה  את  היום 
הנאצים ירו בו, הם אמרו אנחנו לא רוצים שר 

רוסיה, אחרי  עשה שלום עם  הוא  יהודי.  החוץ 
שהוא עשה שלום עם רוסיה הוא נסע לטרייס או 
רצתה  הרוסית  החוץ  שרת  עם  להיפגש  למילאנו 
למחוק את גרמניה מהמפה, - העם הזה הוא עשה 
כאלה מלחמות עולם – אין לו תקנה, זה עם שזה 
רצו  הם  העולם, אז  בכל  להילחם   – המהות שלו 
למחוק מהמפה – אז הוא נסע לעשות שלום, הוא 
אמר לא, עכשיו יש גרמניה חדשה, אני כבר שר 
החוץ, אני כבר יהודי, אני ישגיח – אני ישגיח על 
הגרמנים, אני המשגיח, שהם יתנהגו יפה, ביטישע 
יילחמו  לא  הם  גרמנית)   - תודה  (בבקשה  דיינקישע 
יותר, אני לוקח אחריות עליהם, אני יעשה שלום, 
האמריקאים ראו שהם עשו שלום עם הרוסים אז 
גם הם עשו שלום, אז דנקטר עשה וטרומן, אבל 
שאין  עם  זה  כי  לגמרי,  אותם  למחוק  צריך  היה 
 – מרקל  אחת  יש  עכשיו  לה,  אין  סיכויים,  להם 
לא  אשה  אשה,  היא  מרקל  גרמניה,  ממשלת  ראש 
מבינה היא טיפשה, היא לא מבינה מה קורה כאן, 
אמרו  כן  לפני  אטום,  יש  לזה  אטום,  יש  לאיראן 
כל  היא  שבועות  לפני שלוש  אטום,  לאיראן  אין 
יום מדברת, אתם לא יודעים שלאיראן יש אטום? 
אתם לא יודעים? מה אתכם? מה? אתם עיוורים? 
את  טיפשה,  אשה  את  אשה,  את  לא,  אמרו  אז 
מפריזה, את מדמיינת מהיכלי התמורות, אז היא 
קונצים, היא אומרת  לא מבינה, אשה לא מבינה 
חושבים  אתם  רוצים?  אתם  מה  אטום,  להם  יש 
הטיפשה?  אני  טיפשים,  אתם  לכם?  יחכו  שהם 
אין  כלום,  אין להם  להם,  אין  הטיפשה,  לא, את 
להם כלום, אז עכשיו שמצאו את כל המסמכים והביאו 
שעם  רואים  כי  העולם בהלם,  אותם לארץ מאיראן 

היהודים אי אפשר להתעסק. 

היה  זה  מאיראן  סודיים   מסמכים  הרבה  כך  כל  להביא 
כמו מבצע אנטבה, אמטבה רק בגלל יונתן אח של 
ביבי נכשל המבצע ונהרגו 6, כי אמרו לו אל תשב 
ליד הנהג, תשב מאחורנית, אבל הוא היה הראש, 
אני רוצה לשבת ליד הנהג, אז הוא התבלבל, כיוון 
שהוא ישב ליד הנהג, אז אחד יצא רגע עשה ככה 
שני חיילים כושים עצרו שם את המכונית, זה היה 
הוא  אז  הטרמינל,  על  עלו  והם  התעופה  בשדה 
 – יונתן  הוא התבלבל,  פה? מי פה? אז  שאל מי 
הוא לא  ה', הוא ראה שעוצרים  קידוש  על  שמת 
אז הוא   רגילה  רגיל, ביקורת  הבין שזה סתם דבר 
 6 נהרגו  כמתוכנן  לא  התחיל  שהמבצע  ובגלל  בהם  ירה 
אידי  אני  כן,  תגיד  מי?  אותו  שאלו  סתם  אנשים, 

אמין, תגיד כן, רק תגיד כן, הכל בסדר. 

עושים  למה  בפרלמנט,   120 היה  כי 
 ,422 זה  באמריקה  כנסת?  חברי   120 בארץ 
באנגליה 357, בצרפת זה 320, למה פה 120? 
אלא הכל לוקחים מדניאל, כל דבר הציונים כשרצו 
להקים מדינה לוקחים מדניאל איך שהיה סדר המלוכה 
זה  הציונים  על  אמר  נחמן  ר'  בן  אברהם  ר'  בזמנו, 
האפיקרוסים   – הם  (פירוש:  בלאנג'ען  וזה  בלאנג'ען 
על  שמדברים  האפיקורסים  והם  הזמן,  כל  מדברים  סתם 
הם  כי  הזמן),  כל  מדברים  ישראל  בארץ  מדינה  להקים 
בלאנג'ען  זה  אבל  ישראל,  שונאי  אפיקורסים 
בן  ר' אברהם  אמר  יחזרו בתשובה,  בסוף  הם  כי 
אלה  שכל  קרה?  מה  שבסוף  רואים  אז  נחמן.  ר' 
חיו  שבארץ  ואלה  בשואה  נרצחו  לארץ  בחוץ  שנשארו 
אמר  זה  ואת  בתשובה.  יחזרו  עוד  או  בתשובה  וחזרו 
"שארית  קראתי  עכשיו  מפרשיסחא,  בונים  ר' 
ר'  של  ישראל"  "שארית  הרבנית,  עם  ישראל" 
רק  מדוע  שואל  והוא   - יוסף  ר'  בן  דב  ישראל 
למה?  ישראל?  לארץ  בלבוא  מתעסקים  החילונים 
ישראל!  לארץ  בלבוא  להתעסק  צריכים  אנחנו 
הם עושים קונגרסים, והם הולכים למדינות, אבל 
שם  דיבר  הוא  מפרשיסחא  בונים  שמחה  ר'  היה 

בשלעשידעס' {בסעודה שלישית} 

בתרצ"ז לארץ  הגיע  מונטיפיורי  מונטיפיורי.  היה 
שהיה  אחרי  ראשונה,  פעם   1837  - הגיע  הוא   -
לקנות,  התחיל  והוא  הגיע  הוא  אדמה  הרעידת 
הטחנת  את  בנה  הוא  משה,  ימין  את  קנה  הוא 
קמח, הוא בנה את קבר רחל – קבר רחל זה רק היה 
חדר אחד, הוא בנה את קבר רחל, והוא בנה – את 
יזרקו  של הכותל הוא בנה, שלא  הקטנים  האבנים 
 – ישראל  ארץ  כל  את  לקנות  רצה  והוא  אבנים. 
הטורקים אמרו לו תביא חמישים מיליון שילינג - 
פאונד, והיה לו את הכסף – היה לו מזומן – ואתה 
נסע  הוא  אז  מתנה,  ישראל  ארץ  כל  את  מקבל 
לאנגליה, אמרו לו אתה משוגע, אתה חולה נפש, 
מי יבוא לארץ ישראל?! מה לנו ולארץ ישראל?! 
קנאים,  יהודים  יש  בגרמניה  בגרמניה,  עכשיו  כי 
יהודים חרדים, יהודים בוערים לה', ואף אחד לא 
את  מחקו  כבר  הם  ישראל,  לארץ  לעלות  רוצה 
המילים של ירושלים מהסידורים כגון והשבינו לציון 
עירך, גרמניה זה גם טוב, כן, אנחנו מאמינים בה' 

זה מספיק, אנחנו. 

היה  הוא  'וולטר רתנאו'  לו  קראו  שר החוץ  היה 
שהקיסרות  הראשונה  העולם  מלחמת  אחר  יהודי, 
אירופה  ארצות  שאר  בכל  נלחמו  והעות‘מניים  הגרמנית 
והאנגלים  הרוסים  וניצחום  מיליונים  עשרות  ונהרגו 
גרמניה מהמפה  רצו למחוק את  כבר  והאמריקאים 
אמרו נקח שר החוץ  – למחוק אותה, אז הגרמנים 

שיש  מה  אז  גרמניה,  את  יציל  והוא  גרמני 
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אני  חודשים,  וששה  עשר  בן  ילד  הייתי 
את  הבכיות,  את  והכל,  נפל  שהרובע  זוכר 

הצעקות, כל זה כמו היום, נשאר כמו היום, אז 
היה ר' שמואל שפירא שנלקח בשבי של הירדנים, והיה 
נחמן בורשטין, הוא הצליח לברוח מהשבי, הוא 
לא הלך, את ר' משה אבא שלו לקחו, ואת נחמן לא, 
נחמן היה ילד, אז את כל הכתבים שמו אצלו, של 
ר' שמואל הורביץ  כי הוא היה עדיין ילד, ר' משה 
 - הרובע  ומנפילת  הלך,  שפירא  ר' שמואל  הלך, 
ומאותו רגע מתחילה הגאולה, באותו רגע – י"ט 
ממש  כבר  אנחנו  ועכשיו  הגאולה,  כבר  זה  אייר 
נראה  דוד,  בן  משיח  את  נראה  ועכשיו  בגאולה, 
איך שיורד משיח, איך שיורד בית מקדש של אש, 

כהרף עין, אמן.

שיעור שנמסר בשב"ק בהר אחרי תפילת 
שחרית 

~נכתב על פי הבנת השומע~

אז אף אחד לא העיז לומר ליעקב אבינו שיוסף חי, 
כולם פחדו, אם יעקב מקפיד מתים על המקום, רק 
בצער  יעקב היה  אז  שרח בת אשר העיזה לומר, 
כל  מחילה,  שום  לזה  ואין  שנה,  ושתיים  עשרים 
שאנחנו  הייסורים  וכל  ההריגות  כל  השואות 

עוברים מאז הכל רק בגלל זה. 

ר ֶהָעֹון  הכל בגלל מכירת יוסף, לא יכופר, "ִאם ְיֻכּפַ
ֻמתּון" (ישעיהו כב, יד), גם אחרי  ּתְ ָלֶכם ַעד  ה  ַהּזֶ
לראש  עיזים  שעיר  מביאים  לכן  המתים,  תחיית 

חודש לכפר על המכירה. 

כי מה שאדם מצער את חבירו אין לזה שום תקנה, 
וחייבים לחזור על זה בגלגול, אף אחד לא יכול 
ניצוץ  שהוא  ורבינו  מרשב"י,  חוץ  זה  את  לתקן 

ממשה רבינו. 

כל אשה יש לה ניצוץ ממשה רבינו, שמגר בן ענת 
זה הבן של משה, גרשם זה אותיות שמגר, כי זה 
אז  ישראל,  עם  על  שהשתלטה  משפחה  פשוט 
יהונתן בן גרשם זה היה ר' יהונתן אייבשיץ, ולכן 
הוא עבר את כל החרמות והרדיפות למרות שהיה 
קמיע  כל אשה שהיתה מקבלת ממנו  כזה,  צדיק 

מיד היתה יולדת . 

אדם  ישכיר  "לעולם  ק"י  בתרא  בבא  כתוב  אז 
עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות", אז הוא 
אמר שזה כפשוטו, אבל באמת זה לא כפשוטו, אז 
זה בבבא בתרא ק"י, גם בזוהר הסיפור הזה בק"י, 
אז  מעניין,  סיפור  יש איזה  בזוהר  בכל פרשה  כי 
לא  אם  אותו,  וללמוד  האשה  עם  לשבת  חייבים 
בברית,  פוגמת  היא  לא  אם  מתנוון,  שלה  המח 

היה  הוא  מבערשאד  רפאל  ר'  היה   1

כל  בזמנו  אז  קוריצער,  פנחס  ר'  של  תלמיד 
הרבנים נסעו בלי דרכונים, שאלו אותו אם יש 
כן – עשה עם  לו דרכון, אז הוא אפילו לא אמר 
היה  אחד  כל  אז  דרכונים,  היה  לא  ככה,  הראש 
בפולניה,  ברומניה  ברוסיה  הגבולות  את  עובר 
עובר רב'ה אדמור הוא אפילו לא צריך להגיד כן, 
או שהשמש אומר כן, אז ר' רפאל מבערשאד אמר 
לא, אין לי, דווקא אמר אין לי כי הוא לא רצה לשקר, 
אחרי זה הוא היה צריך להגיד מיליון שקרים כדי 

לשחרר אותו. 

תעשו  תמיד  אז  זה,  את  מספר  היה  יצחק  לוי  ר' 
נחמן  ר'  גם  הראש.  עם  תעשה  ככה,  הראש  עם 
טולטשינר הוא עבר בלי פספורט 2, אז שאלו אותו 
נוסעים  היום  מה  אמר  הוא  אז  פספורט?  לך  יש 
בלי פספורט? מה? אתם נורמליים? אני יסע בלי 
כל  אז  טולטש'ינ.  נחמן  ר'  אמר  כך  פספורט? 
הרבנים היו עוברים את הגבולות בלי פספורטים, 
בלי דרכונים בלי כלום, אז ר' רפאל מברשאד הוא 
דווקא אמר "אין לי", הוא רצה להיות איש אמת, 

אחרי זה הוא היה צריך להגיד מיליון שקרים. 

אז כל זה אנחנו מדברים שעכשיו שעכשיו אנחנו 
הרובע,  נפילת  כ',  היה  בשבת  אייר,  בכ"א  כבר 
תמיד נפילת הרובע זה מראה על הגאולה של עם 
ישראל, אני זוכר את נפילת הרובע נולדתי בתרצ"ח, 

1  ָהָיה ֶאָחד ֵמַהְמפּוְרָסִמים (ר‘ רפאל מבערשאד, 
ָלה  ַקּבָ ּבְ ל ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ּקִ ׁשֶ תלמיד ר‘ פנחס מקוריץ זיע“א) 
ַתְכִלית,  ר ַרק ֱאֶמת ּבְ ֶקר ּוְלַדּבֵ ׁש ׁשֶ ּום ֲחׁשַ ֵהר ִמּשׁ ֲחמּוָרה ְלִהזָּ
ֵריָרה  ֵלית ּבְ ַעם ּבְ ְוָכל ֲעבֹוָדתֹו ְוִדּבּוָריו ָהָיה ְסִביב קֹוֶטב ֶזה, ּפַ
ְסּפֹוְרט,  ּפַ לֹו  ָהָיה  לֹא  אּוָלם  בּול,  ַהּגְ ֶאת  ַלֲעבֹור  ב  ַחּיָ ָהָיה 
ָעָנה  ְרּכֹון?  ּדַ לֹו  ֵיׁש  ִאם  בּול  ַהּגְ ׁשֹוְמֵרי  אֹותֹו  ֲאלּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ
ת ָהֱאֶמת, ְוָתְפסּוהּו ְלֵבית ַהּסֹוַהר, ְוָהָיה  ֵאין לֹו, ֵמֲחַמת ִמּדַ ׁשֶ
ָקִרים  ר ׁשְ ּקֵ ה ּוְלׁשַ ה ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ַהְרּבֵ ְך ְלַבּטֵ ָצִריְך ַאַחר ּכָ
ְוָאַמר,  ִמזֶּה,  מֹוַהְרַנ“ּתְ  ר  ְוִדּבֵ י,  ַלָחְפׁשִ ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ ה  ַהְרּבֵ
ת ָהֱאֶמת  ֵמׁש ִעם ִמּדַ ּתַ ּלֹא ָיַדע ְלִהׁשְ זֶּה ָהָיה לֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשֶ
ִסיָמן ֵהן ְוָהָיה  ֹראׁשֹו ּכְ י ָהָיה לֹו ַרק ְלַנֲעֵנַע ּבְ כֹוָנה, ּכִ ֶרְך ַהּנְ ּדֶ ּבַ
ּלֹא  ת ָהֱאֶמת ׁשֶ ִמּדַ לֹום, ּוֵמֲחַמת חּוְמָרתֹו ּבְ ׁשָ בּול ּבְ עֹוֵבר ַהּגְ
ל  ּוְלַבּטֵ דֹוִלים  ּגְ ָקִרים  ׁשְ ר  ּקֵ ְלׁשַ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶנֱאַלץ  ְמקֹוָמה  ּבִ
ָהֱאֶמת  ת  ִמּדַ ֵמֲחַמת  ְחרּורֹו  ׁשִ ֲעבּור  ה  ּוְתִפּלָ ִמּתֹוָרה  ה  ַהְרּבֵ

ְמקֹוָמּה.  (שיש“ק ב-תשמ“ב) ּלֹא ּבִ ׁשֶ

ִלְנֹסַע  רֹוֶצה  ָאָדם  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ  , מֹוַהְרַנ“ּתְ ְזַמן  ּבִ   2
 , ּוַפְסּפֹוְרט, אּוָלם מֹוַהְרַנ“ּתְ יֹון  ָצִריְך ִרׁשְ ּפֹוִלין, ָהָיה  ְלֵאזֹור 
לֹא  ין  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ִעם  ם  ְלׁשָ ָנַסע  ֵריָרה,  ּבְ ֵלית  ּבְ
בּול ִלְבִלי ִלְבּדֹק ֶאת  י ָאז ָנֲהגּו ׁשֹוְטֵרי ַהּגְ יֹון, ּכִ ְסּפֹוְרט ְוִרׁשְ ּפַ
ַרק  א  ֶאּלָ ְסּפֹוְרִטים,  ּפַ ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם  ְוָהַאְדמֹוִרי“ם,  ִנים  ָהַרּבָ
ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ עֹוִנים,  ָהיּו  ּוְכׁשֶ ְסּפֹוְרט;  ּפַ ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם  ָאלּום,  ׁשְ
יֹוֵתר.  ַאֲחֵריֶהם  ְוָדְרׁשּו  ָחְקרּו  לא  ׁשּוב  ִרים,  ָ ְמֻאּשׁ ְנָירֹות 
ְסּפֹוְרט,  י ַנְחָמן, ִאם ֵיׁש לֹו ּפַ בּול ֶאת ַרּבִ ֲאלּו ׁשֹוְמֵרי ַהּגְ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ְסּפֹוְרט“? ְוַכְך ָעַבר ֶאת  ָיִמים ֵאּלּו נֹוְסִעים לֹא ּפַ ָעָנה: ”ְוִכי ּבְ

לֹום.  (שיש“ק ב-תקל“ז) ׁשָ בּול ּבְ ַהּגְ
3



הוא  מה  פספס,  שהוא  הערה)  (ראה  אוי?3 
למסכן  האוכל  את  לתת  רצה  שהוא  פספס? 

זה ה"אוי" הראשון,  זה הוא צעק אוי,  הזה, על 
הוא עשה שלוש פעמים אוי, פעם שלישית, שהוא 
אוכל,  לו  רצה להביא  את המצווה, שהוא  פספס 
הוא אמר אל תתן לו אוכל, הוא רשע מרושע לא 
לתת לו אוכל, למה הוא נתן לו אוכל? הוא אמר 
יהיה ניסים, מה אתה עושה? אתה רוצה להפסיד 
עשה?  שהוא  השני  ה"אוי"  ומה  הניסים?  את 

כשהוא ראה את הנחש.

שיעור ליל ב' בחוקותי בבני ברק
שלושים שנה גרתי ברשב"ם, שלושים שנה גרתי 
בשיכון ה', רחוב שח"ל זה היה הבית שלי פעם, 
פעם בבית הזה הייתי מתבודד, עוד לא היה בית, 
והייתי מתבודד שם, שלושים שנה מי"ט עד מ"ט, 
הרחוב  זה  שח"ל,  רחוב  זה  קדוש  הכי  הרחוב 
ְגעּו  ּפָ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הֹוְלִכים  ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ   3
ָראּו  ְך  ּכָ ין  ּבֵ הֹוְלִכים.  ָהיּו  ׁשֶ ְגָבִרים  ֵני  ׁשְ ָמְצאּו  ַהר,  אֹותֹו  ּבְ
ִלי  נּו  ּתְ ם,  ִמּכֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָלֶהם:  ְוָאַמר  א,  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש 
ְולֹא  ר  ְדּבָ ַבּמִ ִעיִתי  ּתָ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָיִמים  ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ֶלֶחם,  ת  ּפַ ְמזֹון 
ֵני ְגָבִרים, ְוהֹוִציא ְמזֹונֹו  ַמט ֶאָחד ֵמאֹוָתם ׁשְ י ָדָבר. ִנׁשְ ָאַכְלּתִ
ָקה אֹותֹו. ָאַמר לֹו  ֶרְך, ְוָנַתן לֹו ְוֶהֱאִכיל ְוִהׁשְ הּוא ֵהִביא ַלּדֶ ׁשֶ
י ֲאִני אֹוֵכל?  ּלִ ֲהֵרי ֲאִני ֶאת ׁשֶ זֹון, ׁשֶ ה ִעם ַהּמָ ֲעׂשֶ ֲחֵברֹו: ַמה ּתַ
ב ֶאְצלֹו אֹותֹו ָעִני, ַעד  ְך ֲאִני הֹוֵלְך? ָיׁשַ ּלְ ָאַמר לֹו: ּוָמה ַעל ׁשֶ
לֹו  ָנַתן  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶלֶחם  ְואֹותֹו  ֶאְצלֹו,  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָאַכל  ׁשֶ

ֶרְך, ְוָהַלְך לֹו.    ַלּדֶ
ה  ָבר ֶזה ֵיָעׂשֶ ּדָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ יא, לֹא ָרָצה ַהּקָ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ין ַעל אֹותֹו ִאיׁש, ְוָרָצה  י יֹוֵסי, אּוַלי ִנְגַזר ּדִ ַעל ָיֵדינּו. ָאַמר ַרּבִ
עֹוד  ילֹו. ּבְ ֵדי ְלַהּצִ רּוְך הּוא ְלַהְזִמין ְלָפָניו ֶאת ֶזה ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְולֹא  ֲחֵברֹו:  לֹו  ָאַמר  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ִאיׁש  אֹותֹו  ִהְתַעּיֵף  ָהְלכּו,  ׁשֶ
י  ְלַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ָלַאֵחר?  ֶלֶחם  ן  ִתּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ְלְך  י  ָאַמְרּתִ
י יֹוֵסי, ֲהִתְרֶצה  ן לֹו ֶלֱאֹכל. ָאַמר ַרּבִ נּו, ִנּתֵ יֹוֵסי, ֲהֵרי ָמזֹון ִעּמָ
צּוַרת  אי ּבְ ַוּדַ ֲהֵרי ּבְ כּות? ֵנֵלְך ְוִנְרֶאה, ׁשֶ ּנּו ֶאת ַהזְּ ְלהֹוִציא ִמּמֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָרָצה  ֶנֱאָחז,  ֶות  ַהּמָ ל  ׁשֶ פּוס  ַהּדְ ֶזה,  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ

ילֹו.  ֵדי ְלַהּצִ ן ְזכּותֹו ּכְ הּוא ְלַזּמֵ
ַוֲחֵברֹו  ֶאָחד,  ִאיָלן  ַחת  ּתַ ן  ְוָיׁשַ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ב  ָיׁשַ ְך  ּכָ ין  ּבֵ
יא,  י ִחּיָ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ָאַמר ַרּבִ ב ּבְ ּנּו ְוָיׁשַ ִהְתַרֵחק ִמּמֶ
רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלַהְרִחיׁש  דֹוׁש ּבָ אי ַהּקָ ּדַ ּוַ ב ְוִנְרֶאה, ׁשֶ ֵעת ֵנׁשֵ ּכָ
ְלָהבֹות  ׁשַ ל  ׁשֶ ַאַחת  צּוָרה  ָראּו  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ְוִחּכּו.  ָקמּו  ֵנס.  לֹו 
ו  ַעְכׁשָ יא, אֹוי ַעל אֹותֹו ָהִאיׁש, ׁשֶ י ִחּיָ עֹוֶמֶדת ְלָפָניו. ָאַמר ַרּבִ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ֵרי  ַאׁשְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָימּות. 
ְך ָיַרד ֵמִאיָלן ֶאָחד ָנָחׁש ֶאָחד ְוָרָצה  ין ּכָ הּוא ַיְרִחיׁש לֹו ֵנס. ּבֵ
ַהּצּוָרה  סֹוְבָבה  ַוֲהָרַגּתּו.  ָעָליו  צּוָרה  אֹוָתּה  ָקָמה  ְלָהְרגֹו. 

ּה, ְוָהְלָכה ָלּה.  רֹאׁשָ ּבְ
רּוְך הּוא רֹוֶצה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ְלְך ׁשֶ י יֹוֵסי, ְולֹא ָאַמְרּתִ ָאַמר ַרּבִ
ְך ִהְתעֹוֵרר  ין ּכָ ּנּו? ּבֵ ְלַהְרִחיׁש לֹו ֵנס, ְולֹא תֹוִציא ְזכּותֹו ִמּמֶ
יֹוֵסי,  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ּבֹו  ָאֲחזּו  לֹו.  ְוָהַלְך  ְוָקם  ָהִאיׁש,  אֹותֹו 
לֹו  ִהְרִחיׁש  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ֶהְראּו לֹו  ָאַכל,  ׁשֶ ַאַחר  ֶלֱאֹכל.  ְוָנְתנּו לֹו 

רּוְך הּוא. (זהר בהר קי-קיא) דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

גנגסטרים,  קרימינלים,  יוצאים  והילדים 
מסתכלים באייפונים, כי הכל תלוי באשה, רק 

כשלומדים איתה יוצאים ילדים צדיקים. 

אז זה הסיפור על ר' חייא ור' יוסי עם הנחשים, אז 
הםראו שהוא נתן לו את האוכל שלו, אז הם אמרו 

אוי, כולם יצעקו אוי. 

הרב והקהל צועקים: אוי אוי אוי…

של  העיקר  זה  אז  אוי,  פעמים   [-] שם  כתוב  אז 
הסיפור, "אוי" – על זה שאנחנו לא זכינו במצווה.  

הרב והקהל צועקים: אוי אוי אוי…

אוי,  לומר  אסור  בשבת  אוי?  צועקים  אתם  איך   
אבל באמת אוי כזה מותר לומר גם בשבת. 

ליל  העומר  ספירת  לפני  שנמסר  שיעור 
שני לז לעומר

זה  (לז)  היום  בספירת העומר,  כולם  את  מוציאים 
גימטריא יחידה, אחרי שנספור נעשה את החשבון, 
אז היום כבר מגיעים למידת היחידה ש"ֵאין עֹוד 
ָאִני  ָך  ִאּתְ ִים  ּמַ ּבַ י ַתֲעבֹר  ַבּדֹו" (דברים ד, לה), ש"ּכִ ִמּלְ
ֶוה  ִתּכָ לֹא  ֵאׁש  מֹו  ּבְ ֵתֵלְך  י  ּכִ ְטפּוָך  ִיׁשְ לֹא  ָהרֹות  ּוַבּנְ

ְך" (ישעיהו מג, ב). ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער ּבָ

לֹא  ָהרֹות  ּוַבּנְ ָאִני  ָך  ִאּתְ ִים  ּמַ ּבַ ַתֲעֹבר  י  "ּכִ שר:  הרב 
ֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער  מֹו ֵאׁש לֹא ִתּכָ י ֵתֵלְך ּבְ ְטפּוָך ּכִ ִיׁשְ

ְך". ּבָ

אחרי הספירה
שמירת העיניים, קדושת הברית, גבורה שביסוד, 
הכח  את  מקבלים  היום   ,37  – יחידה  גימטריא 
להתגבר על היצר הרע, זה כל המלחמה של הבן 
אדם, זה לא עם האטום של איראן, שיזרקו עשר 
יש  אנחנו  להיפך,  אטומים,  מיליון   – אטומים 
האטומים  כל  בשביל  מחסן  פה  הכנו  מחסן  לנו 
שיש  מסמכים  מצאו  גם  הבעיה,  לא  זה  שיזרקו, 
לאיראן אטום, אף אחד לא מתרגש חוץ מישראל, 
לא  שהיטלר  מה  אטום,  להם  יהיה  אם  יש  מה 
היטלר,  על  כועסים  כולם  יצליח,  הוא  אז  הצליח 
ממש כועסים עליו, לא מוחלים לו שהוא לא חיסל 
 - ועושה אטום  בא אחד  עכשיו  אז  היהודים,  את 
אז ברוך ה' יישר כח, וכל המסמכים,הם צוחקים 
מזה, אומרים מה? אז מה אם יזרקו עליכם אטום? 
אז מה יש?! תלבש קסדה, תלבש עם שובו בנים 
בנים,  שובו  נעשה  אז  נחמן  ננח  שיש  כמו  נעשה 
אטום,  לא  זה  הבעיה  אז  אטום,  נגד  בנים  שובו 
הבעיה זה היצר הרע, רק כשיש יצר הרע יש אטום, 

לכן צריך לצעוק אוי אוי, כולם יצעקו אוי אוי.

הרב והקהל צועקים: אוי אוי…

4אז על מה עושים אוי? על מה הוא – ר‘ חייא עשה 



את כל הגנבים בארץ, לא השאיר שום גנב, 
וכולם אמרו שהוא תולה אנשים חפים מפשע, 

– קרובי המשפחה אמרו מה אתה  כל הקרובים 
לתלות  אפשר  איך  מה  אתה?  מה  גנבים?  תולה 
גנבים? איך אתה יודע שהוא גנב? כי הוא לא ראה 
שהוא גונב, זה היה הכל על פי רוח הקודש, הוא 
ידע בדיוק. וכל זה התחיל שהוא ראה את השוטרים 
תופסים  השוטרים  כל  גנבים,  תופסים  המלך  של 
איך  למלך  עיצה  נתן  והוא  דו"חות  נותנים  גנבים, 
הוא  העצה  את  שהציע  שמי  אמר  והמלך  גנבים  לתפוס 

יבצע אותה ומינה אותו לתפוס גנבים. 

מאה שלושים שנה פנינה שואלת את חנה - כבר 
קנית מגפיים לילדים שלך? את לא רואה שיש שלג 
בחוץ? תקני מגפיים וכל כך כדי שעל ידי הצער שיהיה 
לה תתפלל חנה ויולד לה בן, ככה מאה שלושים שנה, 
נגיד חנה הייתה כשהתחתנה בת 13 אז 113 שנה היא 
רק מצערת אותה, היא אומרת הטנדר מחכה לך, 
זה מחכה לך, כבר עשית חיסונים לילדים? כל רגע 
היא היתה מצערת אותה צער חדש, וזה היה הכל 
יׁשּוָעֶתָך"  י ּבִ ַמְחּתִ י ׂשָ י ַעל אֹוְיַבי ּכִ כי כתוב "ָרַחב ּפִ
(שמואל-א ב, א) שחנה הייתה צריכה במשך השנים האלו 

לתקן את חטאי רחב לכן לא נולדו לה אז ילדים ולא מחמת 
שלא התפללה.

ה'" (שם) מה זה "ָעַלץ"? שהיא תקנה  י ּבַ "ָעַלץ ִלּבִ
היא  י"  ִלּבִ "ָעַלץ  צלע,  נקראת  הצלע, האשה  את 
יותר  היתה  שחנה  כתוב  השלמויות,  לכל  הגיעה 
גדולה ממשה, תפילת חנה זה יותר גדול משירת 
גדולה  יותר  להיות  יכולה  היא  איך  אז  משה, 
ממשה? כי משה מתעבר בה, אפילו שהיא אשה 
הגדול,  הכהן  עלי  היתה  ויעל  בה,  מתעבר  משה 
אשה יכולה להיות הכהן הגדול, אם עכשיו יבנה 
פעם  עוד  לרדת  יכולה  אשה  אז  המקדש  בית 
ורק  התפללה  רק  היא  אם  הגדול,  הכהן  ולהיות 

אמרה תהלים כל היום כמו חנה. 

אדם  לי  התגלה  שאמרה  הצללפונית  וכמו 
ַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאלִֹקים" (שופטים יג, ו) אז  "ּוַמְרֵאהּו ּכְ
מה זה מראהו? הוא – מנוח בעלה אמר לה זה לא 
יתכן, למה הוא מתגלה אלייך ולא אלי? את בסך 
הכל אשה מה פתאום שיתגלה אלייך? אני איש – 
לומד גמרא כל היום, שהוא יתגלה אלייך? זה לא 
ייתכן, פעם הבאה תקראי לו אני כבר יטפל בו, אני 
יבדוק אותו, אני אתן לו, אני יחנך אותו, שהוא לא 
יבוא לבלבל לך את המח כל פעם, יהיה לך ילדים, 
יהיה לך ילד, תהיי נזירה, אל תאכלי טומאה, אל 
תשתי יין, הוא עושה לך כל מיני תנאים, הוא סתם 

עובד עלייך אני יחנך אותו. 

הוא  לאשה,  מופיע  הוא  פעם  עוד  השניה  פעם 
אומר זה כבר יותר מידי זה כבר לא בסדר מצידו, 

הכי קדוש, וכולם לאט לאט יעברו לרחוב 
גרתי שם, התבודדתי שם,  אני  כולם,  שח"ל, 
כל שיכון ה' זה המקום ששמה ה' נתן את התורה, 
שמה ה' התגלה ושם היה מתן תורה, ה' הביא את 

הר סיני לשיכון ה'. 

עכשיו למדנו שה' שם את הר המוריה על הר סיני, 
רֹאׁש ֶהָהִרים" (ישעיהו ב, ב),  ית ה' ּבְ "ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ
המוריה  הר  ההרים,  כל  בראש  יהיה  ההר  כלומר 
 - יתחברו  ההרים  כל  ההרים,  כל  ראש  על  יעמוד 
סיני תבור וכרמל, כי על כל הר היה איזה התגלות, 
בתבור – התבור לא ויתר, הר תבור הוא הר שלא 
י  מוותר, הוא הר עקשן, הוא עקשן מאד, כתוב "ּכִ
ם ָיבֹוא" (ירמיהו מו, יח) –  ּיָ ּבַ ָהִרים ּוְכַכְרֶמל  ָתבֹור ּבֶ ּכְ
ָהִרים" – התבור היה שם  ָתבֹור ּבֶ י ּכְ הפטרת בא, "ּכִ
דּון  ַרּצְ ּתְ ה  "ָלּמָ בהימלאיה באוורסט, או באלפים. 
מהמקום  נעקר  הוא  יז),  סח,  (תהלים  ים"  ְבֻנּנִ ּגַ ָהִרים 
שלו, ההר נעקר מהמקום שלו, נעקר ועף באוויר, 
הוא עף באוויר, ה' אמר לו כל הזמן "תחזור בך, 

תחזור". ה' אמר לא צריך, לא צריך, 

היום הזה זה יום של מתן תורה, היום יום שני זה 
כ"ב, (אומרים לרב: מחר זה כ“ב זה ההילולא של שמשון) 
שמשון הגיבור, זה יום שחרור ירושלים והיארצייט 
של שמואל הנביא, וכולם חייבים לנסוע לשמואל 

הנביא, כולם בלי יוצא מהכלל. 

כי  החושן,  קצות  הרבה  ללמוד  צריך  אחד  וכל 
להגיע  יכול  לא  האדם  גמרא  שבלי  אומר  הרב'ה 
לשום דבר, כי הגמרא היא כולה רק סיפורים, רק 
יגיע  הוא לא  ואם אדם לא לומד גמרא  סיפורים, 
 20 מגיל  אחורה,  הולך  רק  שלו  המוח  לכלום, 
המוח הולך אחורה, אדם חייב, רק על ידי לימוד 
הגמרא הוא יכול להשיג השגות אלוקות, אם הוא 

לא לומד גמרא הוא לא משיג שום השגות. 

פרק 'השוכר את הפועלים',  כל אחד צריך ללמוד 
ויתר על  לא  בן ר‘ שמעון איך שהוא  ר' אלעזר  על 
בביתו  נשאר  שלו הוא  הפטירה  אחרי  אפילו  אשתו 
, הוא אמר זו אשתי  אחרי שנפטר שמונה עשרה שנה 
ואני לא מוותר עליה, אדם צריך להתחתן עם אשה 
הנשיא  יהודה  רבי  הוא  גם אחרי המוות,  זה  אחת 
רצה להתחתן איתה אחרי שנפטר והיא לא הסכימה 
להתחתן עם אף אחת, - אשתו של רבי אלעזר בן 
רבי שמעון – עכשיו היינו שם ביום חמישי, הוא 
החביאה  אשתו  בעליה,  שנים  עשר  שמונה  שכב 
בירייה,  בעיר  היה  הוא  שנה,  עשר  שמונה  אותו 
ושם היא החביאה אותו – אשתו, ובכלל לא ידעו 

שהוא נפטר.

באינטרפול,  היה  הוא  גנבים,  תופס  היה  הוא  כי 
הוא היה כל יום תופס גנבים, כל יום תולה גנבים 

– כל יום, עוד גנבים ועוד גנבים, עד שהוא תפס 
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לי,  סיפר  גמור, אבא שלך  מפגר  הוא היה 
כלום,  הבין  לא  הוא  בכיתה,  איתו  למד  הוא 

היה לו מח סתום, עד היום הוא מח סתום, הוא 
זוננשיין  מיכה  עם  למד  הוא  אז  כלום,  מבין  לא 
הוא למד, והיו מעלים אותם, אז מיכה ראה שהכל 
שטויות – קלט את זה אז הוא חזר בתשובה, הוא 
חכמה  לא  זה  שטויות,  זה  שמלמדים  שמה  ראה 
אמיתית, מה שמלמדים בשנה אפשר ללמוד ביום.

ביום  להכניס  אפשר  החכמות  שכל  אומר  הרב'ה 
לאבא שלו שהוא  הודיע  אחד  יום  הוא  אז  אחד, 
עושה תשובה, אבא שלו התעלף ונהיה חולה מזה, 
וקיבל אירוע מוחי – שבץ מוחי, אז הוא קנה לו 
מרצדס חדש - משהו, קדילק משהו הכי חדישה, 
את המכונית הכי חדישה הוא קנה לו, הוא אמר זה 
- תפסיק עם השטויות שלך, עם השגעונות שלך, 
יש לך מכונית הכל, מה שתרצה, אבא שלו  הנה 
היה עשיר מופלג, מדברים בתשמ"ב – 82, לפני 
36 שנה, עשיר ענק הוא היה, מיד קנה לו מרצדס, 
איזה  עוד  הבית  עד  המרצדס  עם  נסע  הוא  הכל, 
כמה רחובות, תפס את המפתחות העיף אותם עלה 
עם  הגיע  לירושלים,  עלה  מיד  למרפסת,  למעלה 

סנדלים ומכנסיים קצרות. 

פתאום כולם רואים אחד מסתובב במאה שערים 
עם סנדלים ומכנסיים קצרות, גופיה, וואי – כולם 
מחפש  הוא  הראש,  את  מסובבים  עליו,  יורקים 
לחזור  באתי?  מה  בשביל  אליו,  שייגש  מישהו 
איתי  לשתף  בכלל  רוצה  לא  ואף אחד  בתשובה, 
פעולה, כנראה זה משמיים, אז הוא הלך לכותל, 
אמר הכותל יפתור לי את כל הבעיות, הוא שאל 
הוא  ואז  לכותל  הלך  הוא  לכותל,  הולכים  איך 
פגש מישהו משובו בנים, הוא אומר איך עושים 
תשובה, הוא אמר בא לשובו בנים, בא, מיד תוך 
דקה הוא עלה לשובו בנים, ותוך דקה הוא נהיה 

שובו בנים עד היום. 

כמה שמדברים  אותו,  להזיז  אפשר  אי  היום,  עד 
הכי  הטעות  את  עשית  אתה  טועה,  שהוא  איתו 
גדולה בחיים שלך, כמו לדבר אל הקיר, הוא לא 
קולט, הוא לא קולט, הוא נהיה שובו בנים וזהו, 
עם זה זה מתחיל עם זה זה נגמר, אין לא היה ולא 

יהיה שום דרך אחרת. 

בשביל מה יש את שובו בנים? בשביל שתלמדו 
זה  הגמרא  הגמרא,  את  שתקחו  הכל,  זה  גמרא, 
וזורק  כספת  לוקח  שאחד  איך  סיפורים,  הכל 
לנחל, ומתעצבן על אשתו זורק לה, או אישה על 
עכשיו  הכספת,  כל  את  לו  זורקת  היא  אז  בעלה 
מדברים על עיזה, אם האישה זורקת אז זה בסדר 
זה מותר לה, אבל אם זה עיזה אז הבעלים שלה 
צריך עכשיו לשלם על הכספת, תשלם לי – היה 

למה הוא לא מופיע אלי? הוא אומר זה לא 
ייתכן, זה משהו כאן לא בסדר, אני כבר יטפל 
ישים אותו באש, אני יצלה  אני דבר ראשון  בו, 
אותו על האש ואז מנוח הביא לו גדי עיזים ומנחה ושם 
את זה על הצור והמלאך העלה אש מן הסלע ועלה בלהב 

המזבח.

וכמו שכתוב שמי חיבר את "והוא רחום" שאניה 
ברחו  מירושלים,  שברחו  גולים  של  שלמה 
מהחורבן, ראו ששרפו את בית המקדש כולם עלו 
ייסדו  מרוקו  כי  הגיעו למרוקו,  ברחו,  האניה  על 
פראג  אפילו  מרוקו,  כל  בהתחלה,  יהודים  אותה 
צ'כיה זה הכל יהודים, בנו את הבית כנסת מאבני 
ירושלים. את כל ה'אלטנוי שוהל' – את הבית כנסת 
של המהר"ל מפראג הוא בנוי מאבני ירושלים, יש 
היהודים  ירושלים,  אבני  שזה  פינה שמראים  שם 
בבית  בפראג,  כן,  ירושלים,  מאבני  איתם  לקחו 
כנסת שהנאצים לא החריבו אותו, הם החריבו את 
כל הבתי כנסת חוץ מהבית כנסת הזה, בזה אסור 
לגעת, אפילו הגרמנים פחדו לגעת, אמרו זה קודש 
המקום,  על  ימות  בו  שייגע  שמי  אמרו  קודשים, 
ולקחו סולם - הגרמנים ועלו על הסולם, כי איפה 

הגולם מפראג? בעלייה, הגולם מפראג.

זה היה פרידריך הוא היה בעד יהודים, כל המלכים 
שנאו יהודים אבל היה אחד שאהב יהודים, והוא 
ביטל את העלילות הדם, אבל הוא לא ביטל רשמי, 
וכשהיו באים אליו לעלילת דם הוא היה מתחמק, 
עלילות  לעשות  ולחבריהם  לכמרים  נתן  לא  הוא 
והוא אהב  על היהודים, קראו לו פרידריך השני, 
יהודים, כל יום הוא למד תנ"ך, כמו בדפורד אמר 
חייבים ללמוד תנ"ך, בדפורד היה ראש הממשלה 
הראשון באמריקה, הוא הגיע ב1620, אז הוא חי 
עוד 30 שנה והוא אמר כל אחד חייב ללמוד רק 
תנ"ך בעל פה, ולדעת את לשון הקודש, הוא חייב 
את כולם ללמוד לשון הקודש, והוא רק היה לומד 

תנ"ך כל היום. 

תנ"ך,  לומד  רק  היום  כל  לינקולן  היה  דבר  אותו 
אברהם לינקולן זה הכי מפורסם, הוא שחרר את 
העבדים, הוא לא יכל לראות שמכים אותם מכות 
איך  הסיפור  את  כתב  הוא  קווין  אחד  מוות,  עד 
שמכים עבד עד מוות, מכים אותו, מתעללים בו, 
 - הזה  הספר  את  קראו  האנשים  המרד,  פרץ  ואז 
הכושים  בשביל  גמרנו,  למלחמה,  יוצאים  אמרו 
לבד - לשחרר אותם מתו מאה אלף, אנשים כבר 
מקבלים,  הם  רצח  מכות  איזה  לראות  יכלו  לא 
וושינגטון  אפילו  זה,  לראות את  יכלו  לא  אנשים 

אמר לשחרר את כל העבדים, 

אותם  העלו  זוננשיין,  מיכה  של  חבר  אייזינקוט 
עשירות,  משפחות  היו  הם  כי  חשובים  לתפקידים 
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מלאכותיים. 

יהלום אמיתי יכול לרפאות מחלות אפילו, אדם 
חולה במחלה אתה שם לו יהלום אמיתי על הבטן 
מחלה  מרפא  יהלום  כל  מהמחלה,  מתרפא  והוא 
אחת, בקיצור שמה אוכלי אדם, בכל הפונדק הזה 
יש מאה חמישים פחיות בירה, ועכשיו הוא צריך 
האוטו,  לו את  יפרקו  הכושים שלא  את  להעסיק 
כי בתוך שניה מפרקים לו את האוטו, זה לוקח לו 
את המנוע, זה לוקח לו את ההגה, זה לוקח לו את 
הגלגלים, את הצמיג, צמיג ימין, צמיג שמאל, זה 
אבל אם לקחו את הדפנות, אז היה שם יהלומים 
הם  מבינים,  הם  ביהלומים  מיליון.  וחצי  בארבע 
מבינים בלקחת, לא מבינים ביהלומים - הם רואים 

יהלום הם יודעים לקחת.

בקיצור עומדים פה 150 כושים והם רק לוטשים 
עיניים על מכונית, עוד דקה יפרקו לו את המכונית, 
יגלו את היהלומים, הם לא יודעים כמה זה שווה 
יודעים, אז  הם יודעים שצריך לקחת, את זה הם 
יש שם סנוקר זה ביליארד, אז הוא התחיל לשחק 
איתם ביליארד, והוא אמר אם אני ינצח כל אחד 
מביא לי פחית, אם אתם תנצחו אני יביא לכם מאה 
חמישים פחיות, וככה הוא ניצח אותם כל פעם אז 
הוא ראה שהם כבר מתוחים מידי, אז פעם אחת 
–בפעם העשירית הוא נתן להם לנצח, אז עכשיו 

הוא קנה להם את כל הפחיות בירה שהיה שם. 

בינתיים כבר עברו עוד 12 שעות, אנחנו צריכים 
כבר  שעות,  עשרה  השתיים  את  להעביר  עכשיו 
סמיטריילר,  מגיע  בינתיים  ימים,  שלושה  עברו 
על  שומרים  איך  המכונית,  את  לקחת  צריך  הוא 
היא  המכונית  כי  אותה?  יפרקו  שלא  המכונית 
פשוטה, סובארו כזה פשוט, אבל הדפנות כפולות, 

עוד מעט הם יפרקו. 

אז בדיוק הגיע סמיטריילר – משאית ענקית, ומיד 
לקחה  והיא  המשאית  על  המכונית  את  שמו  הם 
את  לקחה  הזאת,  המכונית   – ליוהנסבורג  אותם 
זה מוזמביק, קוראים לזה מוזמביק - זה המדינה 
הולך  אתה  היום,  עד  אדם  אוכלי  כולם  שמה 
ביערות אתה יכול למצוא גולגלות עצמות שלדים 
מכרסמים  הם  כרסמו,  שהם  מה  אותם,  שכרסמו 
ביערות, או מערות מלאות שלדים,  את השלדים 
שוחטים   – אדם  בן  תופסים   – אוכלים  שפשוט 
יו  ְוִחּצָ ְיָגֵרם  "ַעְצֹמֵתיֶהם  אותו,  מכרסמים   – אותו 

ִיְמָחץ" (במדבר כד, ח). 

לי  אומר  הוא  פעם,  עוד  אלי  מתקשר  הוא  ואז 
תראה כבר עברו שלשה ימים אתה אמרת שיותר 
משלושה ימים אני לא יהיה ביער, כי זה מינימום 
שלושה ימים, כי עד שעוברת איזה משאית ולוקחת 
את המכונית, ועד שישלחו מיוהנסבורג מכונית 

שם יהלומים, עכשיו יש ויכוח בגמרא מה 
יהלומים  שם  שמים  כלל  בדרך  אם  בכספת  שמים 
ואז נאמין לו או לא, כי זה לא כספת שלנו, זה כספת 
של פעם, שזה עשוי מקרשים, מערבה קלועה, זה 
בה  ששמים  כספת  איזה  סתם  לולב,  מעלי  עשוי 
מה  כזאתי  שבכספת  אומרת  הגמרא  סמרטוטים, 
שהיה פעם לא שמים יהלומים, אבל הוא אומר לו 
דולר,  מיליון  יהלום שווה  כל  יהלומים,  היה שם 
חמש  אלף  זה  אחד  קראט  קראט.   5 של  יהלום 
מאות, אז חמש קראט זה שבע וחצי, הטבעת זה 
כלום, אם היה שם 12 קראט, אבל זה משנה אם זה 
צבע אדום או ירוק, אם זה אדום זה 50 מיליון אם 

זה צבע ירוק זה 30 מיליון, לירון ימין יש לו. 

ירון ימין התקשר אלי יום אחד הוא אומר נתקענו 
בג'ונגל, זה ג'ונגלים של אלפי קילומטר, זה היה 
זימבבואה, והוא נתקע שם, ושמה זה אוכלי  ליד 
נתקעתי  לי  אומר  הוא  אדם,  אוכלי  כולם  אדם, 
לתוך  נפל  שלו  הרכב  בור,  ליד  בג'ונגל  עכשיו 
בור והתפרק, אין שם כבישים, כל כביש זה מלא 
הם  שם  הכבישים  העולם,  מבריאת  כמו  בורות, 
הכל  זה  אותם,  שיפצו  לא  עוד  העולם,  מבריאת 
בור  לתוך  נופל  אתה  ואם  בורות,  בורות  בורות 
שיבוא  עד  ימים  שלושה  תקוע  להיות  יכול  אתה 
יבוא  שמישהו  עד  האוטו,  את  לך  ירים  מישהו 
לסדר לך את האוטו, שלשה ימים ושלשה לילות 
אתה  עכשיו  לו  אמרתי  אז  שמה,  תקוע  היה  הוא 
טוב  שם  בא  למישהו,  תתן  דולר   10,000 שולח 
תצא  עכשיו אתה  דולר, אמרתי  לי 10,000  הביא 
משם, אז הוא הצליח הוא והכושי שלו הצליחו – 
והיתה שם גם אשתו של הכושי – הצליחו להרים 
את המכונית ולחבר אותה ככה, לחבר את החלק 

הקדמי, וזה היה הכל בלי ברגים בלי כלום. 

וככה הוא התקדם עוד 20 קילומטר, הגיעו לפונדק 
של אוכלי אדם, פונדק ממש שיכלו לעשות מהם 
שישליק קבב, לעשות מהם שווארמה, זה אולי היה 
שיפרקו  פחד  הוא  עכשיו  וככה  הסדר,  ליל  לפני 
כי האוטו היה דפנות כפולות, כל  לו את האוטו, 
שם  שמחביאים  כפולה  דופן  לה  יש  שם  מכונית 
יכול  יהלומים זהב, אתה עובר את אפריקה אתה 
להבריח, אתה קונה קילו זהב, קונה אותו ב10,000 
שקל ומוכר אותו ב40,000 שקל, על כל קילו אתה 
מיליון,  עשר  מרוויח  אתה  טון  קונה  אתה  יכול, 
כל הזהב וכל היהלומים זה הכל נמצא באפריקה, 
יב),  ב,  (בראשית  ַֹהם"  ַהּשׁ ְוֶאֶבן  דַֹלח  ַהּבְ ם  "ׁשָ כתוב 
בעולם  היהלומים  כל  וגם אבן בדולח,  גם שוהם 
יהלום  אדירים,  געש  הרי  היה  שמה  כי  שמה,  זה 
נהיה מהר געש, איך נהיה יהלום? מהחום של ההר 
געש, זה הכל פחם, ועכשיו עושים אבנים – יהלומים 
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 3 בשביל  היום  תקבל  בסדר  נאכל?  מה 
ומחסנים,  פועלים  זה  ותצטרך בשביל  שנים, 

וחומרים משמרים, וחלק יירקב לך, אבל ה' רוצה 
באותה  רגע  באותו  יום  מאותו  יום  כל  לך  לתת 
שניה, רק מה שצריך זה שתלמד תורה, זה הכל, 

כמו ריש לקיש. 

ריש לקיש הוא שלוש ימים לא בא לישיבה, שאל 
אמר  לקיש  ריש  באת?  לא  למה  שלו  הרב  אותו 
אני יצאתי, היה לי אשכולות כל אשכול זה שלוש 
סאים, כל סאה זה 144 ביצים, אז כפול שלוש זה 
432 ביצים, זה נקרא 43 קילו, שלוש סאים זה 43 
קילו, עשירית האיפה זה ארבע קילו נקודה שלוש, 
אשכול.  כל  קילו   43 זה  סאים  שלוש  זה  איפה 
שלם,  חדר  כמו  יהיה  אשכול  כל  לבוא  לעתיד 
ֶפן  ַלּגֶ "ֹאְסִרי  אשכול,  יום  כל  לנו  לתת  רוצה  ה' 
יא) אשכול  מט,  (בראשית  ֲאֹתנֹו"  ִני  ּבְ ֵֹרָקה  ְוַלּשׂ ִעירֹה 
אחד ישימו על חמור אחד - ישימו אשכול שלם, 
עם  שלם  ענף  ישימו  ֲאֹתנֹו"  ִני  "ּבְ על   – עייר  על 
ֲאֹתנֹו"  ִני  ּבְ ֵֹרָקה  ְוַלּשׂ ֶפן ִעירֹה  ַלּגֶ אשכולות, "ֹאְסִרי 
אחת,  בבת  השנה  כל  בשביל  לנו  לתת  רוצה  ה' 
יום  כתוב שהמן ירד לאלפיים שנה, המן ירד כל 
בשביל אלפיים שנה, כל יום נפתח השפע בשביל 
רבי חייא עשה "אוי"  2000 שנה, כל שניה ולכן 
(ראה הערה ג), למה אתה מצמצם את השפע הזה? 
ה' נותן לנו שפע למיליון שנה – למיליארד שנה, 
כל יום יורד שפע למיליון שנה ואנחנו חוסמים את 
השפע, ה' נותן לנו עוד שפע ועוד שפע ועוד שפע 

רק שאנחנו באמת נלמד. 

כי חוץ מלימוד תורה אין מה לעשות, אדם פותח 
חנות פותח ככה, בן תורה הוא רק נמצא בישיבה, 
כמו חזקיה המלך לקח חרב אמר מי שייצא מבית 
ההבדלה  אחרי  מיד  אותו,  דוקר  אני  המדרש 
נרות,  הדלקת  עד  יושבים  לישיבה  הולכים 
ורואים  דג,  איזה  וצולים  קודם  שעה  חצי  באים 

שהתבשילים מוכנים. 

שהוא  בחנות,  יושב  כזה שהוא  דבר  אין   - בחור 
הולך לתלוש ענבים, אפילו שענבים יגדלו ויגדלו 
עד שזה יהיה בגודל של אוניה, לעתיד לבוא כל 
ענב יהיה בגודל של אוניה, אדם בא לעולם שה' 
חּו ִזְבֵחי ֶצֶדק" (דברים  ם ִיְזּבְ נותן לו כזה שפע ש"ׁשָ
אחרי  שהולך  מי  לב,  להם  אין  זבולון  כי  יט),  לג, 

לֹא  הצדיק לא צריך לב, אדם הולך אחרי הצדיק "ּבְ
ֵלב ָוֵלב" (דברי הימים-א יב, לד), לא צריך לב, לא צריך 
בלי  אדם  לו  קראו  ליהושע  שכל,  צריך  לא  מח, 
ראש, ככה בלי ראש, פעם היו אנשים בלי ראשים.

אפילו אבא של ה'חכם צבי' - ערפו לו את הראש 
רוצה  לא  שהיא  אמרה  ואשתו  עדים  שני  והיו 
של  עדים, אח  שני  יש  לה  אמרו  אבל  להאמין, 

עכשיו  ימים,  שלשה  מינימום  זה  חדשה, 
עדיין  ואני  לי  אומר  הוא  ימים  עברו שלושה 
תקוע כאן ביער, בג'ונגל, באיזה פונדק כאן, אני 
עוד  זה  בירות,  חמישים  מאה  כבר  להם  חילקתי 
מרוב  אותי,  גם  יאכלו  הם  מעט  עוד  נגמר,  מעט 
רעים,  לא אנשים  זה הם  את  עושים  שיעמום הם 
הם אנשים דווקא ישרים וטובים, בקיצור אז עוד 
מעט הם יאכלו אותו, ואז הוא אומר לי אני כבר 
משלושה  שיותר  לי  הבטחת  אתה  ימים,  שלושה 
עשר  עוד  אמרתי תשלח  כאן,  יהיה  לא  אני  ימים 

אלף, בסוף הוא הביא 30,000. 

ואז אני אומר לו עכשיו אתה הולך לקבל יהלום, 
ככה אני אומר לו פיצוי על השלושה ימים שאתה 
ואשתו  הכושי  עם  שם  לבד  אתה  בג'ונגל,  נמצא 
ששווה  יהלום  לקבל  עכשיו  הולך  אתה  אז  שם, 
אליו  מגיע  דקות  עשר  אחרי  מיליונים,  עשרות 
כושי – הוא שם בפונדק עדיין בפונדק, הוא מחכה 
זה  אותו  לקחת  מיוהנסבורג  שתבוא  למכונית 
הכושי  ועכשיו  יוהנסבורג,  שעות  עשרה  שתיים 
מכונית  ימצא  שהוא  ועד  הסמיטריילר  עם  נסע 
ויחזור זה עוד יום וחצי, אמרתי עכשיו אתה מקבל 
עשרות  כמה  ששווה  יהלום  הצער  כל  על  פיצוי 
מיליונים, ותוך עשר דקות - הוא אמר לי - בא אלי 
מבין  לא  אני  אומר  הוא  אדומה,  אבן  עם  וכושי 
בזה אתה אדם ישר, אני מכיר אותך, שמעתי עליך, 
אתה תיקח את זה עכשיו איתך ליוהנסבורג תראה 
דולר,   6,000 לי  לי מספיק שתתן  זה שווה,  כמה 
זה שווה עשרות מיליונים אבל כושי זה כושי הוא 
 ,6,000 לו על המקום  נתן  אז הוא  טוב  יודע,  לא 
הגיע ליוהנסבורג הוא נתן את זה לבדיקה – שווה 
חמישים מיליון אז זה כל הסיפורים שבעזרת ה' .

ר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה. ָרם  הרב שר: ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ
ַהְפֵקד  ׁשֹוְמִרים  ְיָלה.  ַהּלַ ְלָך  ַאף  ַהּיֹום  ְלָך  י  ּכִ הֹוַדע 
ַכת  אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ְיָלה. ּתָ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ ְלִעיְרָך ּכָ

ַלְיָלה.

עכשיו גומרים את השידוכים, גמרנו.

שיעור שנמסר בליל ג' בחולון
אז מדברים שה' אומר אם לא תעבוד בשמיטה תקבל 
בשביל שלוש שנים, אם לא תעבוד, אם לא תלקט 
תקבל בשביל מיליון שנה, התורה מבטיחה אם לא 
תחזיק מעמד  תקבל בשביל שלוש שנים,  תעבוד 
ולא תחרוש את השדה תקבל – יצמח לך תבואה 
בשביל שלוש שנה, תקבל פי שלוש, אז אמר לנו ר' 
אליהו לופיאן זה קללה ולא ברכה, כי הברכה זה 
כל יום לקטוף את התפוזים, לא לשים במחסנים, 
פעם כל תלך לפרדס. שאלת, לא האמנת, שאלת 
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חמש שנים, במשך ארבעים וחמש יום רק 
דיברו מזה. 

המדינה  כל  את  ששרף  אדם  על  פה מדברים  אז 
כמו  ממש  ה)  טו,  (שופטים  ָקָמה"  ְוַעד  ִדיׁש  "ִמּגָ
בית  בלהבות,  עלה  הכל  הכל  בכרמל,  השריפה 
הכי  המלון  בלהבות,  עלה  הכל  עציון,  ניר  אורן, 
יפה עלה בלהבות, מה שהיה מעץ עלה בלהבות, 

במשך שישה ימים. 

זה כמו שהיה עם אלישע בן אבויה, ביום שהוא 
עלה  הבית  כל  למרתף  ירדו   - הלכו  אז  נולד 
בלהבות, איפה שיש צדיקים הכל עולה בלהבות, 
אש,  וראה  ירד למרתף,  אז הלך אבויה אבא שלו 
בכרמל שאז  בשרפה  כמו  אש,  המכבי  כל  את  הביא 
אפילו מיוון הביא הלקופטרים ומסוקים, אחרי זה 
גם הרוסים תרמו כמה מסוקים, וזה לא עזר כלום, 
אז הוא ירד למרתף, גם אמריקה הביאו סופר-טנק, 
זה משפריץ שמונים טון כל חמש דקות, אז עם זה 
הצליחו לכבות את השריפה בכרמל אבל לא את 
השריפה שהיתה בבית של אלישע בן אבויה, לא 
מים  של  טון  מאה  סופר-טנק  הביאו  כלום  עזר 
בגדי  לבש  אבויה  אז  האש,  נכבה  לא  שניה,  כל 

אסבסט – בגדי כבאים, ונכנס לתוך האש. 

כמו חזקיה המלך, זרקו אותו לתוך האש, האמא 
הילד  קפצה אחריו, אם אמא רואה שזורקים את 
שלה לתוך האש היא קופצת אחריו תופסת אותו 
מוציאה אותו, אז מה יש אם זה אש? האמא לא 
נכווית אף פעם, האמא קופצת מיד לתוך האש, אז 
אחד זרק תינוק לאש אמא שלו קפצה אחריו לא 
קרה לה כלום, אז אם אמא חסה על הילד שלה אז 
יכולה לקפוץ לתוך  האש לא שורפת אותה, היא 

האש. 

כמו מר עוקבא, היא - אשתו הייתה מחלקת צדקות, 
והיא לא רצתה שיידעו מי מחלק, אז פעם עני אחד 
קרימינלית!  פושעת   - עליה  צעקו  אותה,  תפס 
ורצו להרוג אותה, אז היא רצה רצה רצה, ועברה 
ליד תנור אחד של מאפיה, עבדתם במאפייה? זה 
תנור ענק, אתה יכול להיכנס לתוך התנור, זה הכל 
גחלים, זה הולך שם עם גחלים, והיא לא נשרפה, 
אשה יכולה ללכת על גחלים, אין שום בעיה, ראה 
את זה מר עוקבא הוא אמר אני מתחיל להישרף, 
אני נשרף, … אשה יכולה ללכת על גחלים, ללכת 
על אש, ללכת בתוך אש שום דבר לא שורף אותה, 
מצוות  עושה  רק  תהילים,  אומרת  רק  היא  אם 
ומתפללת שום אש לא שולט בה, שזה אשתו של 

מר עוקבא. 

זה דבורה הנביאה היא הייתה מוקפת באש, איך 
ידֹות"  ַלּפִ ת  "ֵאׁשֶ אש,  ראו  נביאה?  שהיא  ידעו 
היתה  היא  מתנבאת  כשהיתה  ד)  ד,  (שופטים 

ר'  מקראקוב,  העשיל  ר'  היה  שלה  אמא 
העשיל מקראקוב זה היה כמו הבעל שם טוב, 
כמו "החוזה מלובלין", כמו "ראש הברזל", זה 
וחתכו  ות"ט  ת"ח  פרעות  והיה  גדול,  הכי  היה 
הרבה  ועוד  אותו  לקחו  ראשים,  וערפו  ראשים 
אנשים - העיפו לכולם את הראש, ובאו שני עדים 
את  שעורפים  איך  ראינו  אנחנו  לאשתו  ואמרו 
הראש של בעלך ואת חייבת להתחתן, אסור שבת 

תהיה בלי חתונה, את חייבת מיד להתחתן.

עכשיו נטבעו תשע נערות הכל זה כי הנערות הם 
כא,  (ויקרא  ֵרף"  ּשָׂ ּתִ ֵאׁש  "ּבָ כתוב  היום,  מכשילות 
ט), אם היא בת כהן, אם בת מכשילה אז צריכים 
ֵרף",  ּשָׂ ּתִ ֵאׁש  "ּבָ הפרשה,  היה  זה  אותה,  לשרוף 
חתכו  שלוש  מגיל  כולם,  את  שרפו   - מדין  בנות 
לכולם את הראשים, איך ידעו מי בגיל שלש מי לא 
היא  הציץ  ליד  אותם  היו מעבירים  שלוש?  בגיל 
הייתה נהיית חיוורת – הצורה שלה משתנית סימן 
שלוש ומעלה  שהיא בת שלוש, אז כל מי שמגיל 

היתה חייבת שריפה, אז את כל אחת שרפו. 

את אשתו של שמשון גם שרפו, שרפו אותה, לא 
עושה מה שהיא  - שאשה  עושה  היום שבת  כמו 
עם  הולכת  אשה  ככה,  היה  לא  זה  פעם  רוצה, 
מישהו אחר - שורפים אותה, גם אצל הפלשתים, 
אז הוא שאל – מה? שרפתם את האשה שלי? מה 
הולך כאן?! כי היא היתה רק בגיל שתיים עשרה, 
היום  כמו  לא  עשרה,  שתיים  בגיל  התחתנו  פעם 
בני שבע עשרה – שמונה עשרה, שרפו ילדה בגיל 
את  עשיתם  איך  לכם?  קורה  מה  עשרה,  שתיים 
הוא הכה אותם שוק על ירך, הוא לקח  זה?! אז 
עצם של חמור חמורתיים והתחיל להרביץ ימין – 
בעזה,  בירושלים  היה שם  זה  הולך,  הוא  שמאל, 

בין הפלשתים, הרג איזה עשר אלף איש.

מוחלים,  לא  אנחנו  עכשיו  אמרו  הפלשתים  אז 
עד עכשיו מחלנו, הפלשתים הם עם סבלנות, הם 
אנשים עדינים, בהתחלה הוא הרג להם שלושים, 
הוא   – המדינה  כל  את  להם  שרף  הוא  זה  ואחרי 
שרף להם, היום אם אתה שורף תחנה זה 3 שנים. 

אמרו  אז  תחנה  שרף  שהוא  איזק  דוד  מאיר  אצל 
שלוש שנים, בסוף הוא השתחרר  שהוא ישב בכלא 
בט"ו באדר, הוא היה עצור מה' שבט עד ט"ז אדר, 
אם  היא אמרה  ביום שישי,  היה  זה  פורים  שושן 
מחר  לה  אמרו  מתאבדת,  אני  משתחרר  לא  הוא 
ראשון  יום  שבת,  היה  זה  מחר  משתחרר,  הוא 
הוא השתחרר, זה היה בי"ז, אז אדם שורף תחנה 
מזה,  דיברו  התקשורת  ובכל  שנים,  שלוש  מקבל 
היא  עליה,  צועקים  וכולם  האוטו  על  עולה  היא 
הפושעת הזאת – הקרימינלית שבעלה שרף תחנה, 
– ארבע שנים –  בדרך כלל נותנים שלוש שנים 
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יכול להכניס  יכול להיכנס לתוך אש, הוא 
שהצית  להבות,  שהצית  הגפרור  ללהבות, 

בוערים,  יערות שלוהטים  יערות, נמצאים בתוך 
כל היערות בוערים. 

בוערת  כולה  שהיתה  הנביאה  דבורה  היתה  וזה 
ידֹות", שהיתה עשויה  ת ַלּפִ באש, היא היתה "ֵאׁשֶ
ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים" (שופטים ה, כ),  מאש, "ִמן ׁשָ
והיא  נביאה  היתה  דבורה  אש,  של  כוכבים  ירדו 
אש,  של  כוכבים  ירדו  גם  אז  מאש  כולה  היתה 
"אֹורּו ֵמרֹוז" (שם שם, כג), המלאך אמר – כל כוכב 
שלא בא לעזור ייהפך לכוכב שחור, הם – החוקרים 
לא יודעים מה הסיבה שהכוכבים האלה שחורים, 
לא יודעים מה זה, זה הכל מהקללה של דבורה, 
כל כוכב שלא בא לעזור, כל אחד היה צריך לבוא 
נהיה  הוא  לצדיק  לעזור  בא  שלא  כוכב  ולעזור, 
כוכב  נהיה  הוא   – האור  את  בולע  הוא  שחור, 

שחור. 

כוכב שחור, אז כל הכוכבים שיש בשמיים שלא 
אדום,  באינפרה  אותם  רואים  רק   – אותם  רואים 
אינפרה  קצרים,  הכי  הגלים  זה  אדום  אינפרה  כי 
זה  אדום,  אינפרה  ארוכים,  הכי  הגלים  זה  סגול 
הגלים הכי קרים, אדום זה הכי קר, וסגול זה הכי 
חם, צריך מנורה כחולה, אדם כשהוא חולה יש לו 
איזה דלקת בשריר דלקת באף אז לוקחים מנורה 
כחולה זה החום הכי גבוה, יותר מכמה דקות זה 
כבר שורף את כל הגוף, אז סגול זה הכי חם אדום 

זה הכי קר, הכל הפוך.

יֶהם  ָראׁשֵ ַעל  ָנטּוי  ַהּנֹוָרא  ַרח  ַהּקֶ ֵעין  "ּכְ כתוב  כי 
שכל  ראה  שיחזקאל  כב),  א,  (יחזקאל  ִמְלָמְעָלה" 
מ)  לא,  (בראשית  כתוב  נורא,  בכפור  שבאים  אלה 
ְיָלה" – אם אדם הוא  ּלָ ּבַ ְוֶקַרח  ֹחֶרב  ֲאָכַלִני  "ַבּיֹום 
קרח בלילה אז הוא יכול להביא נשמות כמו משה 
רבינו, שזה היה יוכבד ועמרם – הם היו כמו קרח 
 - אהרן   - רבינו  כמו משה  נשמות  הורידו  הם  אז 

ומרים, הבאר - הענני כבוד - העמוד אש. 

אהרן הכהן הוריד עמוד אש, הוא היה כולו אש, 
להוריד  יכול  הוא  אז  צדקות  עושה  אדם  אם  כי 
כל  סוף  עד  צדיקים  ילדים  לו  ויהיה  אש,  עמוד 
הדורות, הילדים של אהרן – עד סוף הדורות הם 
מברכים, אפילו הוא נהיה חילוני וככה – הוא חוזר 
בקדשים,  אוכל  הוא  לברך,  יכול  הוא  בתשובה 
שלום  אוהב   – אהרן  עשה  ומה  קדשים,  בקדשי 
פה  זורק  צדקות,  רודף  היה  הוא  שלום,  ורודף 
זורק עשר  אחד  ולכל  עשר שקל, פה עשר שקל, 
שקל, אז הילדים שלו נהיו קודש קודשים עד סוף 
לבוא  לעתיד  אפשר…  שאי  קדושה  הדורות,  כל 

אומרים שיהיה עבודה גם בבכורות. 

ונהפכה  היתה אשה  יעל  לעלי,  נהפכה  יעל  כי 

להיות  צריכה  היא  האשה  באש,  מוקפת 
מוקפת באש, כל היום מוקפת באש. 

כל חתן הוא גם כן מוקף באש, כמו ר' זירא היה 
חתן  לחפש  צריכים  האש,  בתוך  תהילים  אומר 
בתוך האש,  זירא שיכול להגיד תהילים  רבי  כמו 
אדם צריך לקחת את כל האש ולהפוך את זה לאש 

קודש, יורדת אש מן השמיים - עמודא דנורא. 

היה  אז  הביתה  בא  היה  חייא  ר‘  בן  יהודה  כשר' 
יורד עמוד ענן - עמוד אש, ר' חייא  - כשנוסעים 
לטבריה אפשר להחיות מתים, מי שיירד למערה 
את  למצוא  רק  צריך  לעולם,  יחיה  חייא  ר'  של 
הפתח, יש שם את חזקיה יש שם את ר' יהודה יש 
שם שלושה, רב הונא נכנס למערה חי לעולם, רבי 
חגי נכנס למערה חי עד מאה ששים, רב הונא נכנס 
למערה אז כל הילדים שלו יצאו תלמידי חכמים, 
כל הצדיקים באים מרב הונא, מי שנכנס למערה 

של ר' חייא יחיה לעולם, כל מי שנכנס. 

וכשהיה מגיע רבי יהודה היה יורד עמודא דנורא, 
כשאדם בא הביתה ביום שישי צריך לרדת עמוד 
מביא  אדם  התאווה,  על  מתגבר  אדם  אם  אש, 
ילדים בלי תאווה אז יהיו לו ילדים צדיקים, ילדים 
שיקפצו לתוך אש, כל הענין של האדם זה להתגבר 
שתי דקות על התאוה, חמש דקות, ואז באה נשמה 
שיכולה לקפוץ לתוך האש ממש, לא משנה אם זה 
בן או בת, זה לא משנה אם אתה מביא אותם בלי 

תאווה הם קופצים לתוך האש ממש. 

לתוך  קופצת  היא היתה  הנביאה  כמו חנה  ילדים 
ים"  ּבִֹרים ַחּתִ ת ּגִ אש, חנה הנביאה היא אמרה "ֶקׁשֶ
(שמואל-א ב, ד) היא היתה קופצת לתוך אש ממש, 

לתוך  נכנסת  היתה  והיא  יערות  מדליקים  היו 
היערות שהם בוערים באש, לפידי אש. 

איך צלאח א דין ניצח? הוא הדליק את כל השדות, 
סלאח,  אבו  לי  הסביר  אז  ברמלה  בכלא  היתי 
היה  זה  כולו  העולם  בכל  גורלית  הכי  המלחמה 
א  צלאח  הגיע  ושמה  טבריה,  ליד  חיטים  בכפר 
דין ניצח את הנוצרים, הנוצרים שלטו בכל הארץ, 
ושמונה,  שמונים  עד  ותשע  מתשעים  שלטו  הם 
קרב,  היה  חיטים  ובכפר  שנה,  ושמונה  שמונים 
אז הם הערבים באו בלי שריונים, לא היו עם כלום, 
- העמים, כולם הלכו עם  והם הלכו עם שריונים 
והם  השדות,  כל  את  שרפו  הערבים   - והם  שריון, 
היו  הם  להטו,  השריונים  וכל  באש,  בערו  ממש 
מוקפים באש, הוא סיפר לי איך שהם כולם נצלו 

בתוך השריונים. 

יכול  יהודי  האש,  בתוך  להיות  יכול  יהודי  אבל 
להיכנס לתוך אש ממש – אין לו דבר כזה, אם הוא 
יוצא מהתאווה הזאת הוא נכנס לתוך האש, הוא 
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וככה הוא  יומיים,  ואת הידיים ונפטר תוך 
ה'",  אויביך  כל  יאבדו  "כן  יומיים,  תוך  מת 

ופעם בליל שבת הוא היה כולו פצוע דם, אז הוא 
סיפר שהוא ראה את האר"י ומרוב פחד הוא קפץ 
לו  ונשברו  קפץ,  הוא  הבימה  כל  את   – מהבימה 
ואז אמא שלו לא הסכימה  הוא נחבט,  הרגליים, 
יקפוץ  מגיע, שלא  מישהו  אם  רק  לבד  ללכת  לו 
ונוהם  הבימה  על  ישב  הוא  פתאום,  מהבימה 
נהמות ששמעו את זה בכל צפת, כל הגויים קיבלו 
פחד מהשאגות שלו, מישהו בא להרוג אותו והוא 
ברח מרוב פחד ונפל, ונשברו לו הרגליים ומת, 

את  מביא  שהיה  האריז"ל,  של  בבימה  היה   הוא 
כל השבעה רועים, היו רואים את אברהם ויצחק 
ואת  אברהם  את  ראו  ויטאל,  חיים  ר'  כותב  ככה 
יצחק ואת יעקב, הוא היה מעלה לתורה כל פעם 
את שבעת הרועים - כל פעם, מי שזוכה רואה את 
אברהם, רואה את יצחק, רואה את יעקב, ואז הגיע 
אליו האר"י בהקיץ, ממש בהקיץ, ראה אותו ממש, 
בהקיץ,  האר"י  הוא ראה את   – בתורה  קרא  הוא 
כזה פחד קפץ את כל הבימה בפעם אחת,  קיבל 
מרוב פחד, הוא נפל את כל המדרגות ושבר את כל 
הרגליים, ואז הוא יכל לצאת מהבית רק עם שמירה, 
היה אומר את השם, ור' שמואל היה אחיו, כשאמו 
היתה מעוברת הוא אמר שהיא מעוברת מאבנר בן 

נר. 

כי הכי גבוה זה אבנר בן נר, למה אבנר בן נר הכי 
גבוה? כי יואב היה בידיים שלו, מי דקר אותו? מי 
רצה לעשות  דוד  כי  אותו,  הרג  יואב  אותו?  הרג 
לא  הוא  אז  יואב  תחת  רמטכ"ל  אבנר  את   – אותו 
הסכים, אחרי שהוא הרג אותו אז הוא היה בידיים 
את  הפיל  הוא  החרב,  עם  אותו  דקר  יואב  שלו. 
החרב בכוונה על הרצפה, ושאל אותו – יבמה איך 
אין  שהיא  גידמת  כן  גידמת,  לצאת?  יכולה  היא 
צריכה  היא   - ידיים  לה  אין  יבמה  אם  ידיים,  לה 
של  אח  בעלה,  של  אח  של  הנעליים  את  לחלוץ 

בעלה צריך לגאול את הנשמה. 

ילדים זה העונש הכי גדול, אין עונש  כי אם אין 
יותר גדול, אלא אם כן מגלגול קודם כבר היה לו 
ילדים, היום אנחנו כבר 5,700 שנה, אז כל אחד 
היה לו ילדים באיזה גלגול, אבל אז היה רק כמה 
דורות של גלגולים, אז מי שאין לו ילדים אין לו 
שום תיקון, אז מה התיקון? שהאשה מתחתנת עם 
שהבעל  אסור  שנפטר,  בעלה  של  אח  עם  האח, 
ימות, אין דבר כזה שהבעל ימות בחיי האשה, זה 
שבעלה  להתפלל  צריכה  אשה  גדול,  הכי  החטא 
מאד  עונש  זה  כי  לפניה  ימות  ולא  איתה  יחיה 
כשיש  ילדים,  כשאין  ילדים,  אין  אם  רק  גדול, 
שלשה  נפטר  יצחק  לוי  ר'  משנה,  לא  זה  ילדים 

היא  לעלי הכהן, אשה שעושה צדקות אז 
נהפכת לעלי הכהן, אשה יש לה עכשיו עשר 
הילדים  אז  עני  לאיזה  זה  את  נותנת  והיא  שקל 
אהרן  הדורות,  סוף  עד  קודשים  קודש  יהיו  שלה 
היה מחלק צדקות אז עד סוף כל הדורות הילדים 

שלו קודש קודשים. 

בית  בשכונת  ג'  בליל  שנמסר  שיעור 
ישראל בירושלים

~ע"פ הספר ימי שמואל פרקים ו'-י"ז~

ויעקב,  יותר גדול מאברהם יצחק  נר זה  אבנר בן 
יואב היה  נר אחרי שיואב דקר אותו  כי אבנר בן 
היה  זה  סיסרא  את  דקרה  כשיעל  שלו,  בידיים 
יכול לעשות לו ככה עם  בשניה אחת, הוא – אבנר 
ככה,  לעשות  שניה  אלפית  וזה  אותו  ולהרוג  היד 
וכן  יואב  להורג את  כבר  אפשר  היה  שניה  באלפית 
גדולה משרה רבקה  יותר  יעל  יעל, לכן  סיסרא את 
גדול מאברהם  יותר  נר  בן  אבנר  וגם  ולאה,  רחל 
יצחק ויעקב, כי יואב היה בידיים שלו, ואז כולם 
בכו ואמרו  - מה זה? נשאר בלי רמטכ"לים, בלי 
עכשיו  שלנו,  המלחמות  את  ינהל  מי  מנהיגים, 
הוא אמר טוב  להרוג אותנו, אז  הפלשתים באים 
ְוַרְגֶליָך  ֲאֻסרֹות  לֹא  "ָיֶדָך  אותו,  שחרר  הוא  טוב, 
יותר  ג, לד), המעלה שלו  ִים" (שמואל-ב  ּתַ ִלְנֻחׁשְ לֹא 
גדולה מהמעלה של אברהם יצחק ויעקב, כל פעם 
שהולכים למערה חייבים ללכת לאבנר בן נר, כל 
ללכת  זה  ראשון  דבר   – לחברון  שנוסעים  פעם 
לאבנר בן נר, זה דבר ראשון, זה שיש שם חיילים 
ושומרים, הם לא רואים, ה' מכה אותם בסנוורים, 
הם לא רואים, הם פשוט הם שומרים שלא ייכנסו 
תרדמת  עליהם  מפיל  ה'  אז  הערבים,  על  לשם, 

אלקים, וסנוורים. 

אז ר' אבנר הדוד של ר‘ שמואל הורביץ הוא לא היה 
הולך מהבדלה  היה  הוא  לבית,  כל השבוע  מגיע 
לחזור  כזה  דבר  אין  הביתה,  חוזר  היה  לא  והוא 
הביתה, חזר שניה לפני הדלקת נרות, ישר שם את 
המים על האש, לראות שכל התבשילים מוכנים, 
ישר הולך לבית כנסת, הולך למקווה של האר"י, 
וכל השבוע הוא היה… פעם האר"י התגלה אליו, 
ומרוב פחד הוא נתן קפיצה את כל המדרגות ושבר 
את הרגל, והיה לומד בכאלה שאגות ששמעו את 
להתפלל  יכול  היה  לא  שלו  ואבא  צפת,  בכל  זה 
איתו ביחד, מרוב השאגות, הוא היה שובו בנים, 

וכולם נפלו מפחד משאגות שלו, פחד מוות. 

פעם בא גוי אחד להרוג אותו – הוא כבר לא יכל 
לשמוע את הצעקות שלו, מרוב פחד הוא התחיל 
ונפל את כל המדרגות ושבר את הרגליים  לברוח 

11



יש פה סיפור על ר' חיים סתהון, הוא היה 
רב של הספרדים והוא כל יום היה לומד כמה 

לומד  היה  סתהון  חיים  ר'  ברסלב,  ספרי  שעות 
בסתר  אבל  ברסלב  היה  קאוולער,  שלמה  ר'  עם 
אי אפשר בגלוי, מי שהיה בגלוי מיד סקלו אותו 
בעומר  בל"ג  היה  הוא  סתהון  חיים  ור'  באבנים, 
ואמו  שנה,  מאה  מלפני  סיפור  מהגג,  נפל  והוא 
חפשה אותו, היא לא מצאה אותו, הוא נפל מהגג 
גובה של עשר מטר, הוא בטח התרסק, אולי  זה 
איך  לחדר  נכנס  שהוא  ראו  פתאום  אותו,  רמסו 
ולא  לבן,  זקן  עם  אותו,  זקן תפס  בא  נפל  שהוא 
מצאו את הזקן הזה, זה היה אברהם אבינו, אליהו 

הנביא. 

וכשבא  בהוראה,  פייגא,  ומרת  מוורשא,  דב  ור' 
הרידב"ז, הרדב"ז נסע לסמיכה, הרידב"ז זה הרב 
של סלוצק, היה הרב של צפת, יש רדב"ז ורידב"ז, 
מאת  סמיכה  הירושלמי,  על  פירוש  עשה  שהוא 
וגם  בטיטו,  נחמן  הרב  בירושלים  באשי  החכם 
זכרונו  נחום  חיים  באיסטנבול  באשי  מהחכם 
ובאמת  בצדק  ביושר  התנהג  ז"ל  ואבי  לברכה, 
ֵני ִאיׁש" (דברים א, יז) והיה נזהר  וקיים "לֹא ָתגּורּו ִמּפְ

מלגע בממון של חברו, והיה הן שלו צדק. 

ר' שמואל הורביץ, הבן  – מספר  נולדתי  וכשאני 
הוא   – ציוה  ותמיד  אברהם,   - הלר  שמואל  של 
היה נכד, ואחר כך כשעשו לי פאות בל"ג בעומר 
אלפים,  אלפים  יש שם  חלאק'ה,  במירון שקורין 

החלאק'ה זה היה בס"ח. 

חולה  היה  הלר  שמואל  של   - שלהם  הבן  והורי 
היה  לא  תרופות,  היה  לא  אז  מחלות,  בהמון 
לוקח חודשים,  היה  זה  כל מחלה  אנטיביוטיקה, 
במחלת  חולה  היה  הוא  ילד  היה  כשהוא  וגם 
שהוא  אמר  הוא  ואבעבועות,  הקיבה  הקיבה, 
עושה נדר לא להפסיק בלימוד, היה לו פתקה לא 
היה  זה  בלימוד,  להפסיק  לא  בלימוד,  להפסיק 
לא-ל  שתודה  עד  בזאת  מתנהג  והיה  שלו,  אבא 

נתרפאתי מחליי. 

וכשהוא  חריף,  הכי  היה  ר‘ שמואל הורביץ   – והוא 
היה בגיל שבע אמרו לו – תגיד שאתה בגיל 12, 
בגיל שבע היה לו מח של גיל 12, הוא היה צריך 
לשבת  יכל  לא  הוא   ,12 בגיל  ילדים  עם  ללמוד 
בכיתה, אז אמרו תגיד שאתה בן 12, ויום אחד הם 
תפסו שהוא רימה אותם אז נתנו לו קצת מכות, כי 
כבר מכינה  גיל שתיים עשרה שזה  כיתה של  זה 
לישיבה גדולה, וסבלתי אז על העיניים, והיה לי 
יסורים  לי  שהיה  ואפילו  גדולים,  ייסורים  מזה 

למדתי. 

אחרי זה נכנסתי ללמוד אצל ר' נח שלמה זכרונו 
לברכה, כי היה שם ברסלב, זה מאחד את כולם, 

חודשים אחרי אשתו, ר' שמואל שפירא גם 
נפטר, ואשתו חיה הלאה, עד לפני [-] שנה.[-]
הוא היה גר בירושלים - ר' אבנר ונפטר בתש"א 
– כ"ח אייר, עכשיו זה היארצייט – ביום ראשון, 
כ"ח אייר זה היום שהשתחררתי לגמרי, כ"ח אייר 
ללכת  כבר  אפשר  ירושלים שהיה  יום שחרור  זה 
לכותל, ואז שמואל הנביא נפטר, אז אני הייתי בן 
30, זה היה ב67 לפני 51 שנה, היום זה כבר 2018, 
51 שנה, כל חמש דקות הודיעו– עכשיו כבשו את 
יריחו, עכשיו כבשו את שכם, עכשיו… אתה לא 
מספיק להתאושש שכבשו את ג'נין, מה? מסכנים 
הערבים, מה הם עשו??? עכשיו כבשו את שכם. 
חברון כבר היה כל הגגות עם חולצות לבנות כאות 
לבנות,  חולצות  כל הגגות עם   – היה  ככה  כניעה, 
למחוא  יצאו  הם  אז  לשכם  היהודים  וכשהגיעו 
כפיים לערבים, חשבו שזה עיראקים, חשבו שזה 
טנקים עיראקים שזה לא טנקים של ישראלים, . 

השתחררה  ששכם  אחרי  מיד  לשכם,  נסענו  מיד 
נסענו לשכם, ואז הלכנו ברגל כל יום, מבני ברק 
עשר שנים הלכנו ברגל, והערבים פחדו פחד מוות, 
והסתובבנו,  בקסבה  הלכנו  אחד,  יהודי  ראו  הם 
והלכנו ברגל את כל ז'בוטינסקי עד כפר סבא, וגם 
שמה הלכנו דרך  שיכון יוספטל, ולקבר  בנימין בן 
יעקב, היינו שם שעה, בבנימין שעה, ומתבודדים 
שרים רוקדים, קבר בנימין בן יעקב, עכשיו צריכים 
לנסוע, אולי נסע היום לבנימין בן יעקב, צריכים 
לראות מתי התאריך פטירה שלו בילקוט שמעוני4. 

ואחרי זה הלכנו עד קלקיליה ברגל, עוד רבע שעה, 
שמה היה מוניות של שבע ערבים, היינו במוניות 
זה  כל  מוניות,  אין כאלה  היום  ערבים,  שבע  של 
שעה  ונוסעים  ערבים  שבע  תשכ"ז,   - ב67  היה 
שלמה עד שכם, קלקיליה - בקסבה היו הולכים, 
וכל הערבים באים ושואלים מה שלומך, הולכים 
איתך כמה דקות עד הציון, הכל הכל, [-] לא רואה 
שמים, לא רואה כלום, צריך לראות שמים, צריכים 
את הגג הזה לפתוח שנראה שמים, וכל זה אנחנו 
היה  הוא  אז  נר  בן  אבנר  אייר,  כ"ח  על  מדברים 

הצדיק הכי גדול בכל הדורות. 

הורביץ  ר' שמואל  של  אבא  ישעיה,  ר'  את  והיה 
יצחק  של  בן  היה  הוא  ישעיה,  ר'  לו  קראו 
לאברבוים.היתה מרת פייגא היא היתה נכדה של 
ר' ישעיה שתחיה, והיה נושא ונותן בהוראה בבית 
דין, ר' שלמה קאוולער זכר צדיק וקדוש לברכה, 
ר'  היה  וחתנו  הורביץ,  שמואל  ר'  הסבא  היה 
ישעיה, יצחק לאברבוים חתן ר' ישעיה, ר' ישעיה 
הורביץ מצפת, הוא היה עם ר' שלמה קאוולער, 

נולד  ”בנימין  ט“ז  א‘  שמות  שמעוני  ילקוט    4
12בי“א במרחשון ומת בן מאה וחמש עשרה שנים.“



את האח שלהם?!". 

איך זה יתכן שאחים מוכרים את אח שלהם?! 
גם היום אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להבין 
את זה אף פעם, זה דבר שאי אפשר להבין את זה, 
שואה  יש  ולכן  זה,  את  להבין  יכול  לא  אחד  אף 
ועוד שואה ועוד שואה  וכל הדברים, עוד שואה 
וזה עוד לא התכפר, אף אחד לא יכול להבין את 
את  ימכרו  זה שהאחים  את  להבין  אפשר  אי  זה, 
אח שלהם, בשביל מה? בשביל זוג נעליים? הייתי 
מביא להם זוג נעליים, הייתי תורם להם זוג נעליים 
במקום את האח, אי אפשר למכור כבשה? איזה 
כבש, מה אין כבשים? יש אלף כבשים, אי אפשר 
זה, איך אחים יכולים לקחת את האח  להבין את 
ולעשות לו כאלה ייסורים, זה ייסורי מוות, להיות 
בבית סוהר 12 שנה, בכלא שם, זה בור בלי אור, 
אי  אז  צמוד,  וטלפון  ואוכל  אור  בכלא  יש  היום 
אפשר לתאר את הצער שם של שניה אחת, להיות 
(בראשית  ַהּבֹור"  ִמן  "ַוְיִריֻצהּו  כתוב  אדמה,  תחת 
מא, יד) כפשוטו, בור כפשוטו, בלי אור, טחב, בלי 

אויר, אי אפשר להבין איך שניה איך הם החזיקו 
מעמד, זה אף פעם לא נבין את זה. 

"ובהושענא רבא קראתי את כל משנה תורה וספר 
גרוש,  וקיבלתי  הלילה,  כל  ער  והייתי  תהלים, 

ולקחתי ואמרתי אני יתן זאת לצדקה". 

"והייתי מרבה בתפילות, והייתי אומר תיקון חצות 
עם אבא שלי, תיקון חצות אצל המזוזה באפר על 

ראשי בבכיה, ופרק שירה". 

עלינו,  לא  אסון  דודי  אצל  שארע  מעשה  והיה 
שנהרג אצלו בן קטן, כל לילה היה מעליהם שקי 
מלח ושקי סוכר, לא היה איפה להשים את הסוכר, 
הכל היה שקי סוכר, והוא ישן על הארץ, ופתאום 
על  שנים  ישנו,  שהם  איפה  על  נפלו  השקים  כל 
שנים הם שכבו על הרצפה, כל הילדים, לא היה 
איזה  שמים  היו  רק  מזרונים,  היה  לא  מיטות 
סמרטוט על הרצפה, איזה שמיכה איזה קוץ, וכל 
השקים  וכל  התקרה,  עד  סוכר  שקי  מלא  הבית 
נפלו, ור' אבנר נפצע קשה והילד נהרג ממש, זה 
האסון הכי גדול – נהרג ממש, וגם הוא היה חולה 
כמה  חולה  היה  הוא  קיבל,  שהוא  המכות  מכל 

שבועות, מהשקים שנפלו עליו. 

ציון,  שערי  מספר  התפילות  את  אומר  והייתי 
הוא  הידיים,  את  לו  החזקתי  הגיע  וכשהרידב"ז 
בחן  הורביץ,  שמואל  ר'  של  הידיים  את  אחז 
אותי, והרידב"ז הוא נפטר בתש"ד, הוא היה כמו 
קונסול, הרידב"ז היה אמריקאי – היה לו אזרחות, 
בישיבה  לומדים  והיו  אמריקאי,  דרכון  לו  היה 

כמה שעות. 

מצווה  היה  הוא  הנה,  גדולות.  לי  וקיווה 
שני דברים, נטילת ידיים וצריך ללכת בכיסוי 
שלו,  למינקת  תודה  אמר  צדק"  ה"צמח  ראש, 
המינקת שלו שהשגיחה עליו שהכיפה לא תיפול 

אף פעם, ובזה גרמה שיהיה לו יראת שמים. 

והוא היה מוליך אותי ללומדים בעיר, והוא היה 
והוא   ,12 בן  שאתה  תגיד  ואמרו  שבע  בגיל  ילד 
שמואל  ר'  על  עכשיו  מדברים  כזה,  חריף  היה 
תגיד   – לו  ואמרו  צפת,  בכל  חריף  הכי  הורביץ, 
איתנו  לומד  והיה  רק שבע,  הייתי   ,12 בן  שאתה 

בבית המדרש של ר' דב מוורשא. 

ואז הגיע ר' ישראל קרדונר בעת שהיינו ולומדים, 
כי  אחת,  פעם  רק  אבל  בחיים,  אותו  ראיתי  פעם 
הוא נפטר בע"ח, איך שהאנגלים נכנסו, הוא אמר 
האנגלים נכנסים אני רוצה למות, עכשיו כולם יהיו 
שמואל  ר'  ורק  ספר,  לבתי  הלכו  כולם  כופרים, 
הורביץ נשאר דתי, והיו חמישה ספרי חוק – היה 

לו את ספרי חוק לישראל. 

אז היה דב מוורשא – דב וורשא'ר שהוא גם היה 
ברסלבר אבל לא היה מי שיקבץ אותם, כל אחד 
לו  והיה  עליהם אבנים,  פחדו שיזרקו  היה בסתר 
את  כרך  הוא  לישראל  חוק  ובכל  לישראל,  חוק 
וועל  "איך  הרב‘ה  של  ההבטחה  עם  הכללי  התיקון 
ברייט"  די  אויף  און  ליינג  די  אויף  ליגען  מיך 
בכל תיקון הכללי היה שם  (אשתטח לאורך ולרוחב) 
את ה"איך וועל מיך ליגען אויף די ליינג און אויף 
די ברייט", וככה הוא מכר את זה, בכלל לא ידעו 
שיש ברסלב, הייתי אומר תיקון הכללי ובכלל לא 
איזה  חשבתי שסתם  בעולם,  ברסלב  שיש  ידעתי 
צדיק חיבר את העשרה פרקים, הוא לא ידע שיש 
וזה תיקון, וככה בגיל 16 הוא לא ידע  נחמן  רבי 

שיש ברסלב בעולם, ממש שלא ידע. 

והיה שם ר' נתן מטרהוויצא, שהוא היה צועק, היה 
כאן  קבור  חושב שהוא  אני   - נתן מטרהוויצא  ר' 
וכשנפטר  נתן.  ר'  בהר הזיתים, הוא היה נכד של 
ר' נתן מטרהוויצא קרע לעינינו קריעה כדת וברך 

ברוך דין האמת. 

ופעם הוא בא הביתה עם בכיות נוראות – מדברים 
שאלו  שלנו,  בדור  שהיה  הורביץ  שמואל  ר'  על 
לו  הוא בוכה? חשבו שהרב'ה הרביץ  אותו למה 
אולי, הלכו לרב'ה לשאול- אולי הרבצת לו? אולי 
תבקש סליחה ממנו, יש המון רב'יס שהלכו לבקש 
סליחה אחרי הפטירה, על המכות שהם הרביצו, 
יש המון סיפורים [-] הוא זכה, לא כל אחד זכה. 
הבינו  עד שחקרו חקרו חקרו על מה הוא בוכה, 
יכולים  אחים  איך  יוסף,  מכירת  על  בוכה  שהוא 
למכור את האח שלהם?! הוא לא יכל להתאושש 
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בכה שלא  הוא  בעומר  וכל הל"ג  התקרה, 
לא  שאותך  לך  תדע  לו  אמרו  אותו,  לוקחים 

ניקח, אתה לא ילד טוב אתה עושה בעיות, הוא 
היה ילד הכי טוב, אבל אמרו שאי אפשר לקחת 
שני ילדים, לוקחים את החלאק'ה של גיל שלוש, 
אבל הוא היה בסך הכל בן 6, הוא היה כי הוא נולד 
ניקח לל"ג  בס"ה זה היה בע"א, אמרו אותך לא 
בעומר, הוא בכה בכה בכה, אי אפשר לתאר כמה 
שכולם  רואה  והוא  בכה,  בכה  בכה,  הוא  בכיות 
נוסעים, והיה חמורים נוסעים נגיד בשעה אחד היו 
יוצאים, הולכים על חמורים מצפת לל"ג בעומר, 
איפה היום יש מרצדס ויש מכוניות ויש ליווי של 
המשטרה, אז לא היה כלום, כל המשטרה קיבלו 
אז  אבנים,  עליהם  זורקים  היו  מהערבים,  אבנים 
זרקו   – אותם  שדדו  הערבים  צבא,  היה  לא  עוד 
ובוכה,  ובוכה  ובוכה  בוכה  והוא  אבנים,  עליהם 
הוא נשאר לבד בבית מאחד בצהריים אמא נסעה 
עם  כולם חוזרים  כבר  נסעו, שתיים עשרה  כולם 
הסיפור על הלשון, בשמונה מיד אחרי השקיעה, 

אז מיד כולם עזבו את מירון וחזרו לצפת. 

ואז אמרו לו היה לך עכשיו נס גדול, והוא היה ילד 
כזה שובב , אז היה נס שהוא לא היה כי אז היה 
נופל גם מהגדר, אז אם לא לקחו אותו אז אמרו זה 

היה כנראה סיבה שתשאר בחיים. 

האסון  את  וסיפרו  בלילה  ב12  הגיעו  הם  ואז 
ששלושים אנשים נהרגו, וכולם עשו את החלאק'ה 
בצפת, אף אחד לא נסע למירון, ופעם אחת היה 
– התנפלו עלינו ערבים, וגזלו להם כל מה שהיה 
לנו  ולקחו  אותנו,  להרוג  הערבים  כל  באו  להם, 
בשקים  להם  שיש  מה  הכל,  ואת  הבגדים  את 
באמתחות הכל לקחו להם, ליד ר' יוסי דמן יוקרת, 
והכו מכות רצח, וגזלו כל מה שהיה להם, אחרי 
אותם  ותפסו  הטורקים  של  השוטרים  באו  זה 
וכלאו אותם בכלא, תפסו את כל אלה שהרביצו. 

משהו,  טיפה  חוקים,  טיפה  עוד  יש  לטורקים 
פרעות,  נהיה  האנגלים  שבאו  איך  סדר,  טיפה 
בזמן התורכים לא היה פרעות, האנגלים נתנו נשק 

לערבים שיעשו פרעות, זה הכל האנגלים. 

לדעת  צריכים  במירון,  הקיץ  כל  היה  שלו  ואבא 
שעכשיו מתחיל הקיץ נסע למירון כל המשפחה, 
לו  קראו  אחד  יהודי  היה  השקיעה.  עד  נלמד 
חאמאס הוא היה יהודי צדיק, הוא היה מביא אוכל 
בחינם, וכל יום היינו הולכים לציון ר' שמעון בר 

יוחאי, ובז' באדר. 

בליל  בע"ד,  ונפטר  בע"ג,  נחלה  הרידב“ז   - והוא 
חמה  ליקוי  היה  ואז  נפטר,  הוא  השנה  בראש   –
גדול, ואז התחילה מלחמת העולם, אם יש ליקוי 
חמה זה סימן שהתחילה המלחמה, עכשיו יהיה 

בשנת  המפולת  על  מספר  הוא  עכשיו 
עפה  האש  פתאום  במירון  בעומר  בל“ג  תרע"א 
כולם,  על  האש  את  העיפה  והרוח  כולם,  על 
כולם נפלו  הגדר,  כולם הלכו אחורה והפילו את 
והיה  נפצעו.  נהרגו,  כולם  נהרגו,  איש  ושלושים 
מי  יודעים  ולא  לרקוד  שבא  זקן  אחד  איש  שם 
זה, כל פעם הוא מוריד את הכובע שלו ושם על 
אחד, על אחד, פתאום הכובע התחלף שם עליו, 
כל מי שהוא שם עליו את הכובע הוא לא נפל, זה 
יחיה  מי  ואמר  מהשמים  שבא  רשב"י  ממש  היה 
ימות, על כל אחד הוא שם את הכובע שלו,  ומי 
כל אחד צריך לבקש שרשב"י יבוא וירקוד איתו, 
ירקוד איתו, והרבה רצו להחליף איתו את הכובע 
אני  איתך  יחליף,  אני  איתך  רק  הסכים  לא  והוא 
נשארו  אלה  יחליף,  אני  איתך  את הכובע,  יחליף 
בחיים, וזה היה פלא, לא ידעו מי הוא ומה הוא, 

הוא נעלם. 

בקיצור אמרו שזה בגלל שנשים באות, הגיעו נשים 
היה  המקומות,  מכל  נשים  הגיעו  מהקיבוצים, 
שבאות,  הנשים  אמרו שבגלל  אז  פריצות,  הרבה 
לכן נפלה הגדר, עשו חרם על הנשים, אז כל מי 
קרדונר  ישראל  ור'  מת,  ישר  החרם  את  שעשה 
וע"ח זה שבע שנים, שש וחצי, וכל  נפטר בע"א 
לא  אף אחד  הרבנים התנגדו לחרם, חמש שנים, 
כי כולם התנגדו לרבנים  רצה להכריז את החרם, 
שניסחו את זה, היו צריכים להכריז את החרם אף 
אחד לא רצה, רק הרב ישראל קרדונר עמד בפני 
בשם  החרם  את  והכריז  וביראה  באימה  הציבור 

הרבנים. 

העולם  מלחמת  פרצה  ואז  התנגדו  והרבה 
עם  התפילות  את  מעלות  הנשים  כי  הראשונה, 
וגם  באמת,  מתחננות  הם  כי  שלהם,  נשבר  הלב 
ר' ישראל מקארדאן לא האריך ימים אחרי זה, ר' 

ישראל מקארדאן נפטר אחרי זה. 

יודע  ומי  באו,  לא  באו,  לא  נשים  שנים  וחמש 
איזה פדיון זה היה עבור כלל ישראל, והמזל היה 
שאני לא הייתי באותה שנה, לא לקחו אותו – ר' 
שמואל הורביץ, זה שהכרנו אותו זה שהיה סבא 
הנכדה  כולם,  את  יילד  הוא  ההורביצים,  כל  של 
ונחמן  שלו,  הבן  הבן,  היה  שבתי  שבתי,   – שלו 
 – הזה  הספר  את  חיבר  הוא  שלו,  נינה  והיא  הבן 
ימי שמואל, וכשאמא שלו היתה מעוברת אז הסבא 
שלו אמר שעכשיו יורדת נשמה גדולה שלא היתה 
מדורי דורות עד שיבוא משיח, מעוברת מצדיקים 

נוראיים.

עד התקרה  נר של שעווה מהארץ  מדליקים  והיו 
לכבוד החלאק'ה, מכינים נר ענק שילדי החלאק'ה 
עד  הגג,  עד  מהרצפה  שהיה  הנר  את  מדליקים 
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ְגֻבֶלָך" (שם  ה ּבִ י ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ ֶאת ַעּמִ
שם, ג-ד). 

(איוב  ֶבֱאנֹוׁש"  ִהיא  רּוַח  ר“ת "ָאֵכן  מה זה ארבה? 
ממכת  יותר  חושך  כזה  ארבה  במכת  ויהיה  ח),  לב, 

ֶאת  ִלְרֹאת  יּוַכל  ְולֹא  ָהָאֶרץ  ֵעין  ֶאת  ה  "ְוִכּסָ חושך, 
ִמן  ָלֶכם  ֶאֶרת  ׁשְ ַהּנִ ֵלָטה  ַהּפְ ֶיֶתר  ֶאת  ְוָאַכל  ָהָאֶרץ 
ֶדה"  ַהּשָׂ ִמן  ָלֶכם  ַהּצֵֹמַח  ָהֵעץ  ל  ּכָ ֶאת  ְוָאַכל  ָרד  ַהּבָ
(שמות י, ה) הארבה יאכל את כל העצים, וזה העונש 

ָכל  י  ּוָבּתֵ ָכל ֲעָבֶדיָך  י  ּוָבּתֵ יָך  הכי גדול, "ּוָמְלאּו ָבּתֶ
ִמְצַרִים" (שם שם, ו) זה היה המכה הכי קשה, "ְוָיֵסר 
ה" (שם שם, יז), זהו, די, כבר  ֶות ַהּזֶ ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהּמָ
אין כח, נגמר הכח, אומר פרעה – די, תרחם עלינו, 
תרחם עלינו, אין הכח עם הרשע הזה, תראה מה 
– מוות, מצרים  לנו ארבה  לנו, הביא  עושה  הוא 
מסכנה בוכה, מסכנה, אומללה, מיללת, "ַעד ָמַתי 
ים ְוַיַעְבדּו ֶאת  ח ֶאת ָהֲאָנׁשִ ּלַ ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ׁשַ
י ָאְבָדה ִמְצָרִים" (שם שם,  ַדע ּכִ ה' ֱאלֵֹקיֶהם ֲהֶטֶרם ּתֵ

ז), זה הסוף של מצרים. 

משה  ְרֹעה"  ּפַ ֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ֹמֶשה  ֶאת  ב  "ַוּיּוׁשַ
לי  אין  אומר  פרעה  כח,  לי  אין  נכנעתי,  כבר  די, 
כח, אם פרעה אומר אין לי כח אז אין לו כח, די 
ַאֲהרֹן ֶאל  ְוֶאת  ב ֶאת ֹמֶשה  אין לי כח, על כן "ַוּיּוׁשַ
ִמי  ִעְבדּו ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם  ְלכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְרֹעה  ּפַ
ָוִמי ַהֹהְלִכים" (שמות י, ח), אבל "ִמי ָוִמי ַהֹהְלִכים", 
ַהֹהְלִכים" זה יהושע  ָוִמי  "ִמי  אומר בעל הטורים 
בן נון וכלב בן יפונה כמה זה מי ומי? מאה ושש, 
מאה  זה  כמה  ועשר,  מאה  "ַהֹהְלִכים"?  זה  כמה 
אז  ועוד מאה ושש? מאתיים ושש עשרה.  ועשר 
ַהֹהְלִכים"? פרעה רואה את הכל, פרעה  ָוִמי  "ִמי 
רואה שזה יהושע, הוא אומר אני רואה שיהושע 
 – לו  אומר  פרעה  אתה,  לא   – אותם לארץ  יכניס 
מה אתה מתעסק עם זה בכלל? זה בכלל לא שייך 
אליך, זה שייך ליהושע בן נון - "ִמי ָוִמי ַהֹהְלִכים", 
מי יכנס לארץ? יהושע בן נון וכלב בן יפונה, הוא 
לכד את חברון, קריית ספר, עתניאל בן קנז, אז מה 
י ָאְבָדה ִמְצָרִים"? ואז  ַדע ּכִ אומר משה? "ֲהֶטֶרם ּתֵ
פרעה נכנע, אמר - אין לי כוחות, די, תלכו כבר, 

תלכו. 

יהושע  זה  ַהֹהְלִכים",  ָוִמי  "ִמי  לדעת  צריך  רק 
בעל  אומר  הגימטריא  זה  יפונה,  בן  וכלב  נון  בן 
על  לא  נוותר  לא  אנחנו  משה  לו  אומר  הטורים, 
ילד ולא על ילדה, לא על תינוק ולא על תינוקת, 
ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך" (שם  תדע לך, "ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה ּבִ
שם, ט), נלך עם הנערים נלך עם הנערות, נלך עם 

הבנים נלך עם הבנות, נלך עם התינוקים נלך עם 
די  די,  די,  כולם נלך, פרעה אומר  התינוקות, עם 
אני  ָלנּו",  ה'  ַחג  י  "ּכִ יותר,  לשמוע  יכול  לא  אני 
רוצה שתקחו את השמלות הכי יפות, תשימו על 

מלחמה עם איראן, אז היה ליקוי חמה ואז 
התחילה מלחמת העולם. 

שיעור שנמסר בליל ד' באלעד
מעשה  של  רגליו  מתחת  עומדים  אנחנו  עכשיו 
ִעְקֵבי ַהּצֹאן  היכל הספיר, תחת רגליו, ש"ְצִאי ָלְך ּבְ
(שיר השירים  ָהרִֹעים"  נֹות  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ִדּיַֹתִיְך  ּגְ ֶאת  ּוְרִעי 
ולאה,  ברחל  אנחנו  עכשיו  ולאה,  רחל  זה  ח),  א, 

מחר זה יהיה ארבעים יום לעומר, מחר כבר נגמר 
לילה,  וארבעים  יום  ארבעים  גמרנו,  הספירה, 
משה היה ארבעים יום בהר סיני, וכיוון שמגיעים 
"ִאּלּו  התורה  את  מקבלים  כבר  יום  לארבעים 
תֹוכֹו.  ּבְ ָצֵרינּו  ע  ּקַ ׁשִ ְולֹא  ָחָרָבה,  ּבֶ ְבתֹוכֹו  ֶהֱעִביָרנּו 
נּו", "ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת  ּיֵ ּדַ

ַהּתֹוָרה" (הגדה של פסח). 

זה  ְבתֹוכֹו"  ֶהֱעִביָרנּו  ְולֹא  ם,  ַהּיָ ֶאת  ָלנּו  ָקַרע  "ִאּלּו 
הכי קשה, כל זה מדובר פה שהגענו לפה – לקריעת 
ם, ְולֹא  הים ולא עברנו בתוכו, אז "ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ
ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו" אז מה עשינו? לא עשינו כלום, 
מה הם יעשו עכשיו? אלא באותו יום כבר נפתחו 
כל  שנפתחים  היום  זה  עכשיו  שחק,  שערי  כל 
שערי השמים, הכל נפתח היום, וה' מגלה לנו את 
ם, ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו  כל הסודות, "ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ
ְבתֹוכֹו", אפילו רק לקרוע את הים, כי בקריעת הים 
ִיאּוׁש  "ֵאין  יותר אין מסכים,  המסכים,  כל  נבקעו 
(ליקוטי מוהר"ן ח"ב עט),  ָלל" – אמר רבינו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ
אין מסכים, אין ייאושים, כי צריך להפוך משושנה 
(661),דם  שושנה  גימטריא   (661) אסתר  לשושן, 
חושך  ארבה  ברד  שחין  דבר  ערוב  כינים  צפרדע 
סמנים  בהם  נותן  היה  יהודה  רבי  בכורות  מכת 

דצ"ך עד"ש באח"ב. 

לא יכל לדעת, כי ה' אמר  אבל ארבה הוא – משה 
למשה תבחר מכה אחת, כי מכה אחת משה בחר, 
כי משה בקע את הים, אז מכה אחת אתה תבחר, 
ְרֹעה" (שמות  לכן כתוב "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ּבֹא ֶאל ּפַ
י, א) תיכנס, תיכנס אל פרעה, בא – בתוכו, שפרעה 
ֵלב  ְוֶאת  ִלּבֹו  ֶאת  י  ְדּתִ ִהְכּבַ ֲאִני  י  "ּכִ תשובה,  יעשה 
ִקְרּבֹו" (שם), "ּוְלַמַען  ה ּבְ ִתי ֹאֹתַתי ֵאּלֶ ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ
י  ְלּתִ ִהְתַעּלַ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְנָך  ּבִ ּוֶבן  ִבְנָך  ָאְזֵני  ּבְ ר  ַסּפֵ ּתְ
שכשלקח  אמנו  משרה  הכל  ב)  שם  (שם,  ִמְצַרִים"  ּבְ
אותה פרעה מאברהם כל הלילה שרה אמרה למלאך תן 
תן  דבר,  תן  ערוב,  תן  כינים,  תן  צפרדע,  תן  דם, 
ר  ַסּפֵ שחין, תן ברד, זה הכל שרה עשתה, "ּוְלַמַען ּתְ
ִמְצַרִים ְוֶאת  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ּבְ
י ֲאִני ה'", אבל מה  ם ּכִ י ָבם ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ר ׂשַ ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ
ְרֹעה ַוּיֹאְמרּו  ֹבא ֹמֶשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ּפַ הוא אמר לו? "ַוּיָ
ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹקי ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמַאְנּתָ ֵלָעֹנת 

ַח  ּלֵ ה ְלׁשַ י ִאם ָמֵאן ַאּתָ י ְוַיַעְבֻדִני, ּכִ ח ַעּמִ ּלַ ָני ׁשַ 15ִמּפָ



ישאירו את הבנות – הם יתחתנו עם הבנות, 
איתכם,  תישאר  לא  אחת  בת  לא,  אומר  הוא 

ֹצאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו  לא תתחתנו עם שום בת שלנו, "ּבְ
י ַחג ה' ָלנּו", ואז נהיה כזה חג, "ְיִהי ֵכן ה'  ֵנֵלְך ּכִ
"ְוֶאת  נהפכה לקללה,  ֶכם", אבל הברכה שלו  ִעּמָ
ֶכם" – גם הטף יילך, תינוקות שנולדו היום גם  ַטּפְ
יילכו, לא משאירים שום תינוק, נלך ברגל מיליון 
קילומטר עם התינוקות בידיים, אבל המצרים אמרו 
(שם שם,  והשאר שיישארו  ָבִרים"  ַהּגְ ָנא  ְלכּו  ֵכן  "לֹא 

יא). 

ארבעים  יהיה  כבר  מחר  הגאולה,  יום  זה  עכשיו 
עשרת  את  נשמע  כבר  תורה,  מתן  יהיה  יום, 
רק  אפילו  ִסיַני",  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  "ִאּלּו  הדברות, 
קרבנו כבר זה כאילו שמענו את עשר ת הדברות, 
כל שניה,  זה  כי את עשרת הדברות שומעים את 
מכל אבן ומכל צמח שומעים את עשרת הדברות.

שהוא  רואה  פרעה  טוב,  והבנות,  הבנים 
חייב להיכנע, ובסוף הוא עשה תשובה נהיה 
 - הוא  מה  הטורים,אז  בעל  אומר  בנינוה,  מלך 
שם  (שם,  ֶכם"  ִעּמָ ה'  ֵכן  "ְיִהי  להם?  אומר  פרעה 
י), עכשיו בסדר, ה' יילך עמכם, יהיה לכם עמוד 
ענן, יהיה לכם עמוד אש, אבל כולכם תמותו, "ִמי 
ָוִמי ַהֹהְלִכים", כולכם תמותו במדבר, תמותו לפני 
ֶכם", אבל ברכה  הזמן, וזה הסיום, "ְיִהי ֵכן ה' ִעּמָ
קללה  נהיה  הזאת  מהברכה  קללה,  זה  רשע  של 
מרשע,  ברכה  לקבל  אסור  כי  באמת,  כולם  ומתו 
טהורה,  והכי  קדושה  הכי  הברכה  תהיה  אפילו 
ֶכם" – פה זה הקטסטרופה, פה זה  "ְיִהי ֵכן ה' ִעּמָ
האסון הגדול, שהסכימו לקבל ברכה מאותו רשע, 

ֶכם", ואז אני ישלח אותכם.  ש"ְיִהי ֵכן ה' ִעּמָ

ֹמֶשה  "ַוּיֹאֶמר  וכלב,  יהושע   – ַהֹהְלִכים"  ָוִמי  "ִמי 
ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך" – כל הבנים, כל הבנות, בת  ּבִ

כי המצרים חשבו שהם  כאן,  לא תישאר  אחת 
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