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 שיעור שנמסר במוצש"ק בחוקותי בשכונת בית ישראל בירושלים 

 י"ד~-ב' פרקים י"ג-~ע"פ שמואל
יואב ריחם על אבשלום, כי יואב ידע  .א

ן שהמלך מתגעגע לאבשלום,  ַדע יֹוָאב ב ֶּ "ַוי ֵּ
לֹום", ָ ְך ַעל ַאְבש  לֶּ ב ַהמ ֶּ י לֵּ יואב ידע  ְצֻרָיה כ ִּ

שלב המלך הוא על אבשלום, שהמלך הוא 
והב את אבשלום, כי שלוש שנים הוא לא א

ראה אותו, כי הוא הרג את אמנון, הם כל 
החיים היו מתקוטטים וכל אחד הורג את 
השני, פעם לא היה תורה אז אנשים התקוטטו 
לֹום",  ָׁ ְבַרח ַאְבש  והרגו, ואבשלום ברח, "ַוי ִּ

ֻמָעה המלך חשב שהרגו את כל הבנים ְ , "ְוַהש  
אמֹ  ד לֵּ וִּ ל ד ָ י ָבָאה אֶּ נֵּ ל ב ְ ת כ ָ לֹום אֶּ ָ ה ַאְבש  כ ָ ר הִּ

ָחד" ם אֶּ הֶּ ְך ְולֹא נֹוַתר מֵּ לֶּ הוא שמע שאמנון  ַהמ ֶּ
נפטר הוא חשב שהוא שחט את כל האחים 

ֹו הוא נשכב על הארץ וצעק,  י ַאְמנֹון ְלַבד  "כ ִּ
ת",  אבשלום בסוף הרג רק ילד אחד.  מֵּ

פתאום רואים מיליון איש, מי זה  .ב
דֹול היה? זה היה כל עבדי ה י ג ָׁ כִּ כו  ב ְ מלך, "ב ָׁ

ל ְמֹאד", כולם בכו,  ְך אֶּ לֶּ ַרח ַוי ֵּ לֹום ב ָ ָ "ְוַאְבש 
ל  נֹו כ ָ ל ַעל ב ְ ְתַאב ֵּ ר ַוי ִּ ו  ש  ְך ג ְ לֶּ ד מֶּ יהו  ן ַעמ ִּ ְלַמי ב ֶּ ת ַ

ים", נִּ ָ לש  ש  ָ ם ש  ָ י ש  ים, ַוְיהִּ מִּ כאן אנחנו  ַהי ָ

לומדים שאסור להרוג אחד את השני, אז 
שב שנהרגו כל האחים, בהריגה דוד המלך ח

אז אמר לו יונדב לא, רק אמנון. אז הוא היה 
צריך לברוח מהבית שלוש שנים, שלוש שנים 

 הוא ברח מהבית. 
אחרי זה הלכו להביא את האשה הכי  .ג

חכמה בעולם מתקוע, בתקוע היו רק נשים 
חכמות, היו עפות באוויר, כמו צרויה עפות 

קוע באוור, אשה חכמה מאד, אז יואב הלך לת
ר והביא משם את האשה הכי חכמה ֹאמֶּ , "ַוי 

ל",  בֶּ י אֵּ ְגדֵּ י ָנא בִּ ִּ ְבש  י ָנא ְולִּ לִּ ְתַאב ְ יָה הִּ לֶּ אֵּ
ֹל ַעל  פ  ְך ַות ִּ לֶּ ל ַהמ ֶּ ית אֶּ ֹקעִּ ה ַהת ְ ָ ש   ר ָהאִּ ֹאמֶּ "ַות 
ְך ַמה  לֶּ ר ָלה  ַהמ ֶּ ֹאמֶּ , ַוי  חו  ת ָ ְ ש  יָה ַאְרָצה ַות ִּ ֶּ ַאפ 

ְך", למה?  למה את יושבת על הארץ? למה? ל ָ
אני אשה אלמנה אין לי בעל, והיה לי שני בנים 
ואחד הרג את השני, נשאר שני בנים ואחד הרג 
את השני, אחד הרג את השני ואז רצו להרוג 

 אותו. 
כמו שמעי וחוניו, שחוניו הרג את  .ד

שמעי, אז כתוב שהוא לבש בגדים של אשה, 
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אסור להלביש בגדים של אשה, מי שלובש 
יתה, אם אדם לובש בגד בגד של אשה חייב מ

י  ְהֶיה ְכלִּ של אשה זה הדבר הכי גרוע, "לֹא יִּ
ה"  ָׁ ש   ְמַלת אִּ ֶבר ש ִּ ש  ג ֶ ְלב ַ ה ְולֹא יִּ ָׁ ש   ֶגֶבר ַעל אִּ

 )דברים כ"ב ה'(. 
עכשיו היא באה למלך ואמרה לו  .ה

תשמע המלך מה שקרה פה, הבנים שלי 
התקוטטו ואחד הרג את השני, נשאר לי ילד 

פחה רוצים להרוג את אחד, עכשיו כל המש
הילד הזה, זה הדין ואני לא מוכנה לזה בשום 
אופן לא, אני לא יתן שיהרגו את הילד שלי, 
רוצים להרוג את הילד שלי, כזה ילד מתוק. 
היא אומרת למלך עכשיו באים להרוג את הבן 

גאולת הדם,  –שלי, כל המשפחה גואל הדם 
נְ  יו ו  חִּ ה אָׁ י ֶאת ַמכ ֵּ נִּ ֹאְמרו  ת ְ יו "ַוי  חִּ ֶנֶפש  אָׁ הו  ב ְ תֵּ מִּ

ו  ֶאת  ב  ש  ְוכִּ ֹורֵּ ם ֶאת ַהי  ה ג ַ ידָׁ מִּ ְ ג ְוַנש  רָׁ ר הָׁ ֶ ֲאש 
י", רוצים להרוג את היורש היחידי שלי,  ַחְלת ִּ ג ַ
לכבות לי את הגחלת, את הבן היחיד שנשאר 
י  נֵּ ְ ית ַעל פ  רִּ אֵּ ְ ש  ם ו  ֵּ י ש  ִּ יש  ים ְלאִּ י ש ִּ ְלת ִּ לי, "ְלבִּ

ה".  מָׁ ֲאדָׁ  הָׁ
ה אז הוא אמר " .ו י ֲאַצו ֶ ְך ַוֲאנִּ יתֵּ י ְלבֵּ ְלכִּ

ְך" )שמואל ב' יד, ח(, אני ישלח חיילים  יִּ לָׁ  –עָׁ
משטרה שישמרו לך על הילד, אין לך מה 
ית" התכוונתי  קֹועִּ ה ַהת ְ ָׁ ש   אִּ ֹאֶמר הָׁ לדאוג, "ַות 
אליך, מה שאמרתי לך עד עכשיו זה רק היה 
משל, כי אבשלום הרג את אמנון ועכשיו 

לום, בשום אופן אני לא רוצים להרוג את אבש
ה, אני יציל את אבשלום  האשה הזאת.  -מרשָׁ

אומר אפילו שאחד הרג את השני  יואב -הוא 
אבל לא מגיע להרוג אותו בשביל זה, צריך 
שיהיה עדים והתראה אי אפשר ככה, אז הוא 

אמר לה שהוא דוד  -נתן לה משל כזה שהוא 
 יגיד אני ישמור לך על הילד, היא תגיד זה כמו

אבשלום  אצלך, זה כמו הילד שלך, יש לך ילד
תשמור עליו, לא מפקירים ילד, אפילו שילד 
אחד חס ושלום רצח את אח שלו לא נוקמים 

בו, לא, אז אפילו אם חס ושלום מישהו הורג 
 אז לא עושים לו כלום, 

אבשלום רצה להרוג את אבא שלו,  .ז
מי שהורג את האח הורג גם את האבא, אם 

קווים האדומים אז הוא לא יודע הוא עבר את ה
מה כן מה לא, עכשיו הוא רוצה לברוח אז 

אז יואב שרצה שלשה שנים הוא היה בבריחה, 

 להחזיר את אבשלום הביא את האשה מתקוע ואז
אדוני המלך זה רק משל, שאחד הרג  אמריואב 

את השני ועכשיו רוצים להרוג אותו, אבל זה 
רוצה היה אסור לעשות כי עכשיו אבשלום 

להרוג את דוד, כי דוד המלך ידע מה שהוא 
עושה כי היא היתה רק ברחמים, כל מילה 
שהיא אמרה וכל דיבור שלה זה בחכמה, 
י  ְך ָעַלי ֲאדֹנִּ לֶּ ל ַהמ ֶּ ית אֶּ קֹועִּ ה ַהת ְ ָ ש   ר ָהאִּ ֹאמֶּ "ַות 
י,  ְסאֹו ָנקִּ ְך ְוכִּ לֶּ י ְוַהמ ֶּ ית ָאבִּ ָעֹון ְוַעל ב ֵּ ְך הֶּ לֶּ ַהמ ֶּ

לֶּ  ר ַהמ ֶּ ֹאמֶּ ַלי ְולֹא ַוי  אתֹו אֵּ ְך ַוֲהבֵּ ַליִּ ר אֵּ ְך ַהְמַדב ֵּ
ְך", יף עֹוד ָלַגַעת ב ָ אני מבטיח לך שלושה  יֹסִּ

חיילים לשמור על הבן שלך, אף אחד לא יגע 
 בו. 
ֶלְך"  .ח ֶ א ַהמ  ר נ ָׁ ְזכ ָׁ ֹאֶמר יִּ תזכור מה  –"ַות 

שהבטחת לי שאף אחד לא יגע בבן שלי, 
ֶלְך ֶאת ֶ א ַהמ  ר נָׁ ְזכ ָׁ ֹאֶמר יִּ ", תראה  "ַות  ה' ֱאלֶֹקיךָׁ

את ה' מול העיניים, אל תראה את גאולת הדם 
ם  ל ַהד ָׁ ֹאֵּ ת ג  ַהְרב ַ תראה את ה' מול העיניים, "מֵּ
ת" אתה לא תתן למשחת להרוג את הבן  חֵּ ַ ְלש 
ידו  ֶאת  מִּ ְ היחיד האחרון שנשאר לי, "ְולֹא ַיש 
י" רוצים להשמיד את הבן שלי, את הבן  נִּ ב ְ

יותר בנים, זה הגחלת האחרון שלי, אין לי 
י", זה הגחלת שנשארה,  ַחְלת ִּ ו  ֶאת ג ַ ב  שלי, "ְוכִּ

 שלא תכבה הגחלת. 
ואז הוא נשבע "ַחי ה'" שאפילו  .ט

שערה לא תיפול ארצה, עכשיו היא אומרת לו 
ֶלְך"  ֶ י ַהמ  ְתךָׁ ֶאל ֲאדֹנִּ ְפחָׁ ִּ א ש  ר נָׁ ַדב ֶ את האמת, "ת ְ
כי היא היתה כזו חכמה שהיא ידעה איך לאט 

לסובב שהמלך בעצמו יפסוק שאסור  לאט
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ֶלְך  ֶ יב ַהמ  ִּ ש  י הָׁ ְלת ִּ ם ְלבִּ ֵּ ש  אָׁ לגעת בבן הזה, "...כ ְ
ְתךָׁ  ְפחָׁ ִּ א ש  ר נָׁ ַדב ֶ ה ת ְ ָׁ ש   אִּ ֹאֶמר הָׁ חֹו" "ַות  ד ְ ֶאת נִּ
י", והיא  רִּ ב ֵּ ֹאֶמר ד ַ ר ַוי  בָׁ ֶלְך ד ָׁ ֶ י ַהמ  ֶאל ֲאדֹנִּ
מסבירה לו שהוא אסור לו לנקום את הנקמה 

י מֹות של אמנון. "ַו  ה... כ ִּ מ ָׁ ה ְולָׁ ָׁ ש   אִּ ֹאֶמר הָׁ ת 
ת" כי עכשיו אנחנו לפני המוות,  מו   נָׁ

עכשיו אנחנו צריכים להילחם על זה  .י
שאח אחד לא ידקור את האח השני, על זה 
אנחנו נמסור כאן את השיעור, שלא ידקרו את 
האח השני כמו אבשלום, שלא יריבו אחים, 
 ולא ישתוללו יותר, כי בסוף רבים בסוף
דוקרים, פתאום תופסים במטבח עם סכין וכך 
ודוקרים, צריכים רק שזה ייכנס מילימטר, 

 ממש סנטימטר.
לכן האשה יש לה יותר שכל מהאיש,  .יא

תמיד לאשה יש יותר שכל, כי היא יותר 
לומדת, הגברים לא לומדים, הגברים לא 

מסתובבים ברחובות, הם לא יכולים  –לומדים 
בירה שצריכים להתרכז, אז עכשיו האשה מס

ללמוד, אז הבנות לומדות, הנשים לומדות, 
אבל הגברים לא, הגברים לא לומדים, 
מתפללים תוך עשר שניות, עד שש וחצי הם 
לא לומדים, נגמור את התפילה בשבע וחצי 

 ומה נעשה עד שבע?
ת" בסוף כולם מתו,  .יב מו  י מֹות נָׁ "כ ִּ

י מֹות  כולם, כל מי שדקר את השני מת, "כ ִּ
ת  מו  פו  ְולֹא נָׁ סֵּ אָׁ ר לֹא יֵּ ֶ ה ֲאש  ים ַאְרצָׁ רִּ ג ָׁ ם ַהנ ִּ יִּ ַ ְוַכמ 

בֹות"  ָׁ ב ַמֲחש  ַ ש  ים ֶנֶפש  ְוחָׁ א ֱאלֹקִּ ָׁ ש   ה' חושב  –יִּ
ח". –מחשבות  ד ָׁ ו  נִּ נ  ֶ מ  ח מִּ ד ַ י יִּ ְלת ִּ  "ְלבִּ

ה"  .יג עכשיו היא באה אל  –"ְוַעת ָׁ
ֶלְך", כי  ֶ ר ֶאל ַהמ  י ְלַדב ֵּ אתִּ ר ב ָׁ ֶ המלך, "ֲאש 

אבל כל האחים רצו להרוג  המלך היה רחמן,
את אבשלום, למה הם רצו להרוג את 
אבשלום? כי הוא הרג את אמנון, למה הוא 
הרג את אמנון? כי אמנון ידע מהסוד, אמנון 
ר  י ְלַדב ֵּ אתִּ ר ב ָׁ ֶ רצה להרוג את אבשלום, "ֲאש 

ה"  ר ַהז ֶ בָׁ י ֶאת ַהד ָׁ ֶלְך ֲאדֹנִּ ֶ כי עכשיו  –ֶאל ַהמ 
ְתךָׁ רוצים להרוג את אבשלום, " ְפחָׁ ִּ ֹאֶמר ש  ַות 

ֶלְך ֶאת  ֶ ה ַהמ  ַלי ַיֲעש ֶ ֶלְך או  ֶ א ֶאל ַהמ  ה נ ָׁ רָׁ ֲאַדב ְ
תֹו  יל ֶאת ֲאמָׁ ֶלְך ְלַהצ ִּ ֶ ַמע ַהמ  ְ ש  י יִּ תֹו, כ ִּ ַבר ֲאמָׁ ד ְ
י  י ַיַחד", "ֹאתִּ נִּ י ְוֶאת ב ְ יד ֹאתִּ מִּ ְ יש  ְלַהש  אִּ ף הָׁ כ ַ מִּ

י ַיַחד"  נִּ כי עכשיו רוצים להרוג גם  –ְוֶאת ב ְ
ֶלְך אותי  ֶ ַמע ַהמ  ְ ש  י יִּ וגם את הבן שלי, "כ ִּ

י ְוֶאת  יד ֹאתִּ מִּ ְ יש  ְלַהש  אִּ ף הָׁ כ ַ תֹו מִּ יל ֶאת ֲאמָׁ ְלַהצ ִּ
ים". ֲחַלת ֱאלֹקִּ נ ַ י ַיַחד מִּ נִּ  ב ְ

כל זה היא מדברת שאח אחד דקר  .יד
את האח השני, ועכשיו רוצים להרוג את האח 
הזה כי הוא הרג את האח הראשון, והמלך 

ר לו כלום נשבע לה שלא יעשו ֹאמֶּ , "ַות 
י  ְמֻנָחה כ ִּ ְך לִּ לֶּ י ַהמ ֶּ ַבר ֲאדֹנִּ א ד ְ ה נ ָ ְהיֶּ ְפָחְתָך יִּ ִּ ש 
ֹוב  ֹמַע ַהט  ְ ש  ְך לִּ לֶּ י ַהמ ֶּ ן ֲאדֹנִּ ים כ ֵּ ַמְלַאְך ָהֱאלֹקִּ כ ְ
ר  ֹאמֶּ ְך ַוי  לֶּ ַען ַהמ ֶּ ְך, ַוי ַ ָ מ  י עִּ יָך ְיהִּ ְוָהָרע ַוה' ֱאלֹקֶּ

נ ִּ  ֶּ מ  י מִּ ה ַאל ָנא ְתַכֲחדִּ ָ ש   ל ָהאִּ ָבר" אֶּ גם את  –י ד ָ
ע ַוה'  רָׁ ֹוב ְוהָׁ ֹמַע ַהט  ְ ש  הטוב וגם את הרע, "לִּ
י  ן ֲאדֹנִּ ים כ ֵּ ֱאלֹקִּ ַמְלַאְך הָׁ י כ ְ ְך"."כ ִּ ָׁ מ  י עִּ ֱאלֶֹקיךָׁ ְיהִּ
ְך"  ָׁ מ  י עִּ ע ַוה' ֱאלֶֹקיךָׁ ְיהִּ רָׁ ֹוב ְוהָׁ ֹמַע ַהט  ְ ש  ֶלְך לִּ ֶ ַהמ 
כל זה המשל, עכשיו המלך אומר הבנתי, צריך 

שיותר לא רבים אח  –להבין את המשל 
ואחות, המלך אומר הבנתי את כל מה 
שהתכוונת, אני יעשה את הבקשה שלך אני לא 

 יגע באבשלום.
א  .טו ה ַאל נָׁ ָׁ ש   אִּ ֹאֶמר ֶאל הָׁ ֶלְך ַוי  ֶ ַען ַהמ  "ַוי ַ

י"  תספרי לי מי עומד מאחורי כל  –ְתַכֲחדִּ
הסיפור הזה, יש מישהו עומד מאחורייך אומר 

ֹאֶמר י  לך מה לדבר, "ַות  א ֲאדֹנִּ ר נָׁ ה ְיַדב ֶ ָׁ ש   אִּ הָׁ
ֶלְך", שהמלך יגיד מי עומד מאחורי, יואב,  ֶ ַהמ 
ַען  ל זֹאת ַות ַ כָׁ ְך ב ְ ת ָׁ ב אִּ ֶלְך ֲהַיד יֹואָׁ ֶ ֹאֶמר ַהמ  "ַוי 
ֶלְך" מה  ֶ י ַהמ  ךָׁ ֲאדֹנִּ ְ י ַנְפש  ֹאֶמר חֵּ ה ַות  ָׁ ש   אִּ הָׁ
שאמר המלך זה קדוש, אתה אמרת יואב? מה 

ש  שהמלך אמר, לא זזים מדבר ם אִּ י המלך, "אִּ
י  ֶלְך כ ִּ ֶ י ַהמ  ר ֲאדֹנִּ ב ֶ ר ד ִּ ֶ ֹל ֲאש  כ  יל מִּ מִּ ְלַהש ְ ין ו  מִּ ְלהֵּ
ב" הוא אמר לי את המילים האלה,  ךָׁ יֹואָׁ ַעְבד ְ
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הוא ציווה עלי, עכשיו היא גילתה את הסוד 
ה"  ל ֶ אֵּ ים הָׁ רִּ בָׁ ל ַהד ְ ת כ ָׁ ְתךָׁ אֵּ ְפחָׁ ִּ י ש  פִּ ם ב ְ א ש ָׁ "הו 

 הביתה וזהו.לכן הוא אומר תחזרי עכשיו 

 

שיעור שנמסר בליל חמישי בשמחת 
האירוסין של החתן נפתלי הערץ אורלנצ'יק 

 עב"ג בת הרה"ג שמואל חרוז'ינסקי

ֹב ְלָאחֹור" .א ס  ן יִּ ְרד ֵּ , )תהלים קיד, ג( "ַהי ַ
 מיל. הרב'ה כותב 600שהירדן הלך אחורה 

למה שוברים צלחת? כי  )ליקו"מ ח"א רסה(
כי החתן והכלה  כששוברים צלחת יוצא ניצוץ,

זה נשמה אחת מלפני בראת העולם, לפני 
ששת ימי בראשית, לפני שה' ברא את עולם 
העשיה הוא ברא את עולם הנשמות, הוא ברא 
אותם נשמה אחת ואחרי זה הוא חצה את זה 
לשתיים, האשה זה ספירת המלכות, והאיש 
הוא מכתר ועד יסוד, היום אנחנו בהוד 

המלכות והאיש שבמלכות, כיון שהאשה זה 
"זה ההוד. ולכן  ְעָלה  ת ב ַ רֶּ ל ֲעטֶּ ת ַחיִּ ֶּ ש  )משלי  "אֵּ

 .י"ב ד'(
ועכשיו נשפעים כל ההשפעות, ברגע  .ב

שעושים אירוסין נשפעים כל ההשפעות 
שבעולם, ונפתחים כל שערי שחק, ואין שום 

 –כתוב בערוגת הבושם  –שער סגור, מעכשיו 
ל עד החתונה,  ָרחֵּ ֲעֹבד ַיֲעֹקב ב ְ ים "ַוי ַ נִּ ָ ַבע ש  ֶּ ש 

ים"  ים ֲאָחדִּ ָימִּ יָניו כ ְ ְהיו  ְבעֵּ , )בראשית כ"ט כ'( ַוי ִּ
ים"  -מה זה יום אחד שנה  זה יום "ֲאָחדִּ

הכיפורים, שהימים האלה שבין האירוסין 
לחתונה זה כמו יום כיפור ממש, ונמחלים כל 
העוונות, וכל בקשה מתקבלת, עכשיו זה 
ת הרגע שכל הבקשות מתקבלות, כל הבקשו
 בעולם מתקבלות, אין בקשה שלא מתקבלת.

יַרת , )רס"ט( –ולכן הרב'ה אומר  .ג ד ִּ "מִּ
ֹור  ה ַהד  ר ַמֲעֹשֵּ כ ָ יק נִּ ד ִּ ָברַהצ ַ יא  ְוִסיָמן ַלד ָ "ְוהִּ

ר"  ֹמֶּ ַחת ת  ת ת ַ בֶּ ֶּ , כי דבורה )שופטים ד, ה(יֹוש 
הנביאה בחיים לא התחתנה, לפי ה"תנא דבי 
ה אליהו" ברק היה בעלה, ודבורה הנביא

כשהייתה מתנבאת היו יוצאים גיצי אש, ממש 
מהאוהל שלה, ולפי  –גיצי אש יוצאים ממנה 

ָרעֹות זה ידעו שהיא נביאת אמת,  ְ ְפרַֹע פ  "ב ִּ
ל" ָראֵּ ש ְ יִּ , היא לימדה אותם דין )שופטים ה, ב( ב ְ

פריעה, ועל ידי זה היה אפשר לנצח את 
סיסרא, ברגע שלומדים דין פריעה כבר אפשר 

 סיסרא. מכםלנצח את 
סיסרא היה נותן צעקה אחת וכל  .ד

צעקה היתה מפילה חומה, כל צעקה היה 
מפיל חומה שלמה, הוא בא עם ארבעים אלף 

על מאה אלף, שזה ממונה כל אחד  –חיילים 
ממונה ארבע מיליארד, או מאה אלף כל אחד 

על ארבעים אלף, ולעם ישראל היה רק עשרת 
יש  אלפים, כל אחד כנגד ארבע מיליון,  "אִּ

ף" ף ָאלֶּ ְרד ָ ם יִּ כ ֶּ ָחד מִּ , זה היה )יהושע כג, י( אֶּ
 אצל דבורה.

רֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה' ֹארו  ָארֹור  .ה "אֹורו  מֵּ
ים" ֹורִּ ב  ג ִּ ְזַרת ה' ב ַ י לֹא ָבאו  ְלעֶּ יָה כ ִּ בֶּ )שופטים  יֹש ְ

, כי דבורה היתה כל היום מתבודדת, כל ה, כג(
היום רק מתבודדת, שתיים עשרה שעות כל 
יום היתה מתבודדת, ולכן היא נצחה את 

ב ָעם"סיסרא,  ְתַנד ֵּ הִּ  – )שם שם, ב( "ב ְ
י ֲאֹתנֹות ְצֹחרֹות"בהתבודדות,  , )שם שם, י( "רְֹכבֵּ

 שהאתונות נהיו צחורות, שהכל נהיה לבן.
י ַצח ְוָאדֹום" .ו ֹודִּ  )שיר השירים ה, י( "ד 

ולכן אצל האשה הדם נעכר ונעשה חלב, כיון 
שקות את התינוק, צריכה שהיא צריכה לה

לגדל אותו, ולכן אצלה זה נעכר ונעשה חלב, 
י להראות שכל הדמים,  יקֵּ ים ַעל ֲאפִּ יֹונִּ יָניו כ ְ "עֵּ

ם" בֹות זה אפיקי מים,  – ָמיִּ ָחָלב יֹש ְ "רֲֹחצֹות ב ֶּ
את" ל ֵּ -, כי כל העניין של הבן)שם שם, יב( ַעל מִּ

אדם זה שזה ייהפך לחלב, כל העבודה של 
"רֲֹחצֹות לטהר את הדמים שלו, האדם זה ש
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את" ל ֵּ בֹות ַעל מִּ ָחָלב יֹש ְ . זה העבודה של הבן ב ֶּ
אדם, מהיום שהוא נולד עד היום האחרון, 

את"שעל ידי  ל ֵּ בֹות ַעל מִּ ָחָלב יֹש ְ , "רֲֹחצֹות ב ֶּ
הוא יכול להמשיך את נשמת משיח, נשמת 
דוד המלך, ונשמת משה רבינו, ונשמת רבינו, 

, את כל השבעה רועים, נשמת אהרן הכהן
 אברהם יצחק ויעקב.

בֹות ַעל לכן כתוב  .ז ָחָלב יֹש ְ "רֲֹחצֹות ב ֶּ
את" ל ֵּ , כי כל הענין הרב'ה אומר שדם נעכר מִּ

ונעשה חלב, שהכל נהפך לחלב, הכל נהפך 
ים "ַמְעַין לדמים צחים וטהורים, שזה ענין ש נ ִ ג ַ

ֵאר ים  ב ְ ם ַחי ִּ השירים ד, -ר)שי "ְלָבנֹון ִמן ְוֹנְזִליםַמיִּ

)זוה"ק ליבונא דמוחא  –שיוצא מלבנון  – טו(

, כל העניין להגיע לליבונא ח"ג רלה, ע"ב(
על ידי הצדיק,  –דמוחא, אדם על ידי התפילות 
 הוא מגיע לליבונא דמוחא, 

ים"ולכן זה  .ח ם ַחי ִּ ר ַמיִּ אֵּ ים ב ְ נ ִּ  "ַמְעַין ג ַ
"ַנַחל שירד מהלבנון. כמו נחל קישון 

ים" מִּ , שהוא גם כן מאדם פטים ה, כא()שו ְקדו 
ל קדמון.  ְצָים אֶּ י ְוחֶּ ְדמֹונִּ ם ַהק ַ ל ַהי ָ ְצָים אֶּ "חֶּ

ם ָהַאֲחרֹון" , שכל העבודה של )זכריה יד, ח( ַהי ָ
האדם זה להמשיך שפע מאדם הקדמון, 
להמשיך שפע מכתר דאדם קדמון, כי עמרם 

" "עמר נקא –היה שערות של אדם קדמון 
 . )דניאל ז, ט(

יבא היה מאדם קדמון, ולכן רבי עק .ט
סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא לא 
הרגיש שום כאב, כי כל העבודה של האדם זה 

ָיד ָרָמה"להיכלל באדם קדמון,   )שמות יד, ח( "ב ְ
ָיד זה אדם קדמון, לכן  ים ב ְ ל יְֹצאִּ ָראֵּ ש ְ י יִּ ְבנֵּ "ו 

ת  כל יציאת מצרים זה –ָרָמה"  יֲאָך אֶּ הֹוצִּ "ב ְ
ים ַעל ָהָהר ָהָעם מִּ  ת ָהֱאלֹקִּ ן אֶּ ַעְבדו  ם ת ַ ְצַריִּ ִּ מ 
ה" , עכשיו הולכים אל ההר הזה, )שם ג, יב( ַהז ֶּ

הגענו להר סיני, שעכשיו עולים כולם אל הר 
סיני, בעזרת ה' מוצאי שבועות כולם יעלו להר 

 סיני.

רֹאש  ובאמת  .י ית ה' ב ְ ה ַהר ב ֵּ ְהיֶּ "ָנכֹון יִּ
ים" ָהרִּ  –הרים יתאחדו , שכל ה)ישעיהו ב, ב( הֶּ

הר העקידה  –תבור כרמל וסיני, והעקידה 
בית  -ועליהם יהיה הר בית ה'   יהיה מעליהם

 .המקדש
כי עכשיו זה העקידה, שאדם כל  .יא

שניה עוקד את עצמו, אדם כל שניה עובר 
ארבע מיתות בית דין. וזה אמר רבי עקיבא 

ה ָמַתי יָ  ק זֶּ סו  ָ ר ַעל פ  ְצַטעֵּ י מִּ יתִּ ל ָיַמי ָהיִּ בֹוא "כ ָ
" ו  נ  מֶּ י ַוֲאַקי ְ , הוא היה בגיל )ברכות סא, ע"ב( ְלָידִּ
יום הכיפורים. כי אדם צריך  –מאה עשרים 

יהיה מסרקות שלו להתפלל שהיום האחרון 
הוא כבר לא ירגיש כלום  ר' עקיבא של ברזל.

מרוב העבודה שהוא עבד את ה', ר' אליעזר 
אמר לו אתה פספסת כמה שיעורים, אם לא 

פס לא היית סובל ייסורים, כי היית מפס
הייסורים לשמוע שיעור זה כמו מסרקות של 
ברזל, אמר לו רבי אליעזר אתה פספסת קצת, 
אבל הפספוס הזה יעלה לך ביוקר, יסרקו 
אותך במסרקות של ברזל, אם לא היית 
מפספס שום שיעור לא היו סורקים אותך 
במסרקות של ברזל, אז אפילו עכשיו שאנחנו 

של ברזל, כי כל הענין של הספירה במסרקות 
זה לתקן את תלמידי רבי עקיבא, כי הם היו 

)גלגולי נשמות אות כ' גלגולים של אנשי שכם 

, וגלגולים של עשרת כזבי בת צור( –סימן ב' 
 השבטים.

רבי עקיבא זה היה השכינה, כי רבי  .יב
הוא זוכה לא', כי  – ויקר א' –עקיבא הוא יוסף 

ה' בעצם, אנחנו רבי עקיבה כותבים עם 
כותבים עם א', כי בספירה זה נהפך כבר לא', 

ְמָחה" ב ש ִּ י לֵּ רֵּ ְ ש  ְליִּ יק ו  ד ִּ )תהלים  "אֹור ָזֻרַע ַלצ ַ

עם ה' אבל אנחנו סופי תיבות עקיבה , זה צז, יא(
כותבים עם א', כי רבי עקיבא זה ויקרא א', כי 

 –, לפלא פלאל – אלףכל הענין זה להגיע ל
נו באים לעולם להגיע לפלאי פלאות, אנח
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י  לפלאי פלאות, –לפלא  ם ה' מִּ לִּ אֵּ י ָכֹמָכה ב ָ "מִּ
א" לֶּ ה פֶּ ֹת ֹעש ֵּ ל  ש  נֹוָרא ְתהִּ ֹדֶּ ק  ר ב ַ ְאד ָ ֹמָכה נֶּ  כ ָ

, הראשון זה בלי דגש השני זה עם )שמות טו, יא(
דגש, כי הראשון אמר פרעה והשני אמרו עם 
ישראל , פרעה אמר את הראשון שזה בלי דגש 

י  - י  זה רפוי, עם ישראל אמר –ָכֹמָכה" "מִּ "מִּ
ֹמָכה" שזה עם דגש, שזה חזק, כי עם  - כ ָ

ישראל רואה את הניסים כל שניה, כל שניה 
את הנפלאות,  –עם ישראל רואה את הניסים 

אדם בא לעולם רק לראות ניסים, כי כשה' ברא 
את העולם הוא תכנן את כל הניסים שיהיה עד 

לעבור את השבעה סוף הדורות, ואדם צריך 
 מדורי גיהינום ולראות את הניסים. 

י  לכן אמר ר' עקיבא .יג יתִּ ל ָיַמי ָהיִּ כ ָ
ו   נ  מֶּ י ַוֲאַקי ְ ה ָמַתי ָיבֹוא ְלָידִּ ק זֶּ סו  ָ ר ַעל פ  ְצַטעֵּ . מִּ

כי לא היה צריך להיות שום חורבן, רק בגלל 
שבכה עשיו כשנתגלה לו שיעקב הדמעות שליש 

חומא קדושים לקח ממנו במרמה את הברכות )תנ

 –, דמעה ראשונה ט"ו, תנא דבי אליהו רבה ל'(
 –נחרב בית המקדש הראשון, דמעה שניה 

השני, דמעה שלישית תלויה ועומדת, עוד 
מחורבן בית  חמישים שנה זה יהיה אלפיים שנה

 2000זה יהיה  65בגיל  15, מי שהיום בן שני
שנה, אז העבודה של האדם זה להגיע 

ל העבודה שלו, ואז יירד לאלפיים שנה, זה כ
בית מקדש של אש, אז חייב לרדת בית מקדש 

 של אש.
ְך ויהיה פוך,  .יד ו  פ  יץ ב ַ י ַמְרב ִּ ה ָאֹנכִּ נ ֵּ "הִּ

ים" ירִּ ִּ פ  ס ַ יְך ב ַ יַסְדת ִּ ְך וִּ , שעל )ישעיהו נד, יא( ֲאָבַניִּ
ידי הפוך יראו בית מקדש של אש, יראו אש 
ממש, כמו דבורה היתה מוקפת באש, יונתן בן 

וזיאל היה מוקף באש, רבי אליעזר ורבי ע
וחשבו שהבית יעלה  יהושע מוקפים באש,

הביאו סופר טנק וזה לא עזר, שמונים  בלהבות
כל חמש דקות לא עוזר, אבויה  חומר כיבויטון 

יצא מדעתו, הוא אמר מה קורה פה? באתם 

לשרוף לי את הבית שלי? מה? שיחקתם 
אליעזר  בגפרורים? איך זה קורה? זה היה רבי

ורבי יהושע הם שיחקו בגפרורים אז נדלק 
 –הבית, כל הבית עלה בלהבות, אז אמרו לו 

לא, הם לא שיחקו בגפרורים, זה לא ככה, הם 
פשוט מאד לומדים את הפרשה, צעקו חזק 
חזק ונתחזק, גמרו את בחוקותי, עכשיו 
במדבר, על נדב ואביהוא כי הם גם עלו 

של אש, כי בלהבות, הם הגיעו שני חוטים 
הגוף לא נשרף, הגוף היה טהור, הגוף בכלל 

ועל כן האש שרפה  רק את נשמתם לא נשרף 

שפגמה באיזה פגם שהוא כמבואר במדרש ולא 

, אז הסבירו לו שזה לא שהם בגופם שהיה זך
שיחקו בגפרורים, הם לא ילדים קטנים, הם 
פשוט לומדים חומש, לומדים קצות החושן, 

קצות החושן יוצאת אש יוצא אש, אדם לומד 
כפשוטו, הוא אמר אם זה ככה גדול כח התורה 

 אני ישים את הבן שלי בתוכה.
וזה מה שמסביר אלישע בן אבויה  .טו

לרבי מאיר, רבי מאיר אומר לו נו כבר תעשה 
תשובה, אז גמרנו, הוא אומר לו עכשיו תחום 
שבת, עד כאן, רבי מאיר לא עוזב את אלישע 

 ו בלי סוף תורה, הואאפילו שניה אחת, היה ל

לר' מאיר בשבת  -אומר לו אלישע בן אבויה  -

די, עד כאן, פה, ספרתי עד כאן,  )חגיגה טו, ע"א(
בשניות הוא ספר, כל מח שלאדם שלומד 

, )שם( שיערתי בעקבי הסוס תורה הוא אין סוף,
הוא שיער בעקבות הסוס, שהסוס עשה 
 –אלפיים פסיעות, זה מוחות של אלקטרוניים 

ל מחשבים, שום מחשב לא יכול לתפוס את ש
כבר אומר אלישע בן אבויה הראש של תנא, 

תעשה  אמר לו ר' מאירשיערתי בעקבי הסוס, 
תשובה, גמרנו, יום אחרון, יום האחרון שלך, 
הוא אומר לא, רבי עקיבא אומר שאין תשובה, 
אם אדם נולד בטומאה שום תשובה לא תעזור 

 לו, גמרנו.



 

7 

 

וונה במקווה, אם האמא לא התכ .טז
כשהיא נשקה את המזוזה, והלכה לכותל 
קודם, אז לא יעזור כלום, זה תלוי איך האמא 
התכוננה, הוא אומר אמא שלי לא התכוננה 
לכלום, היא לא ידעה שאני יהיה תלמיד חכם, 
היא לא חשבה על זה, היא היתה מנהלת בנק, 
היא היתה חברת כנסת, היא רצתה שגם אני 

ני יהיה חבר כנסת, היא יהיה כזה, שגם א
רצתה, היא לא רצתה שאני יהיה תלמיד חכם 

שאני ילמד תורה, אם האמא לא התכוונה אז  –
זה הכל אבוד, הכל תלוי בכוונות שהאמא, איך 
שהאמא מכוונת שהיא יוצאת מהבית ונותנת 
נשיקה למזוזה, בכל רגע לכוון שיירד נשמה 
של רבינו, של משה רבינו, של אהרן הכהן, 

ברהם יצחק ויעקב, אם היא לא כיוונה את זה א
הכל אבוד, לא יעזור כלום, הילד יוריד את 
הפיאות, הילד לא ירצה ללמוד, הילד ישן 
במיטה כל היום, מה אני אשם שאמא שלך לא 

 כיוונה? מה אני יכול לעשות?!
אז הרב'ה אומר שבכל קושיא יש לה  .יז

 שאין לו תקווההביא ראיה  אחר –תירוץ, הוא 
מי זה רבי עקיבא? עם הארץ  –בי עקיבא מר

של עם הארץ של עם הארץ, הוא לא ידע קרוא 
וכתוב, לא ידע אל"ף בי"ת, לא ידע ברכה, 
ונהיה רבי עקיבא, אז אם רבי עקיבא שלא ידע 
קרוא וכתוב, עד גיל ארבעים לא ידע צורת 

כתוב באבות דרבי נתן פרק ו'  -אל"ף, והוא 
התחייבנו אצל שאשתו היתה רחל, אמרה לו 

עורך דין, החתימו, שתלך לישיבה, למה אתה 
לא הלך לישיבה, הוא אמר אני לא מסוגל, אני 
לא יכול לשבת עם תינוקות בגיל שלוש, אני 
בגיל ארבעים, אני לא מסוגל, אז היא אמרה 

תחכה שהילד יהיה בגיל  –אתה יודע מה 
שלוש, תלך איתו כאילו אתה שומר עליו 

פראקטיבי, וככה תלמד עם שהוא לא יהיה הי
הילד שלך, אז הם חיכו שיהיה להם ילד בגיל 

שלוש, זה לקח להם ארבע שנים מהחתונה, 
ואז הוא הלך וישב עם הילד ולמדו אל"ף בי"ת 
עם הילד, אל"ף בי"ת גימ"ל דל"ת... וככה 

 הוא זכה להיות רבי עקיבא.
אז בתוך הקושיא יש את התירוץ,  .יח

לו לא התכוונה הוא רוצה להגיד לו שאמא ש
עם כל הכוונות, ורבי עקיבא איזה כוונות היה 
אצלו? הוא היה עם הארץ, בן גרים, הבן של 
יוסף, ואם אדם רוצה זה לא משנה מה 

זה לא תלו  –שהאמא מכוונת, זה תלוי רק בו 
באף אחד, אם הוא רוצה להיות תלמיד חכם 

 הוא יהיה תלמיד חכם, זה תלוי בו ובאשתו.
ה לעמוד עם סכין כי האשה צריכ .יט

ולשלוח אותו לישיבה, להוציא אותו מהבית 
מיד, אחרי הבדלה היא צריכה להוציא אותו 
מהבית, והוא חוזר רק בהדלקת נרות, זה 
שהתחתנת נפלת בפח גדול, עכשיו אשתך לא 
תתן לך להיות בבית, לא תתן לך אוכל, רק 
שתשב ותלמד כל היום, קיבלת כלה שרוצה 

אז עכשיו זה רק תלוי בך  שרק תלמד כל היום,
 ובה.

היא עכשיו הולכת לקנות סכין,  .כ
, )סנהדרין יט, ע"ב(פלטיאל בן ליש קנה סכין 

כולם קנו סכין, רק יש שאלה אם זה מבדיל או 
מזהב, חמדת שלמה ל"ד בהכונס איזה חרב 
הוא קנה? מבדיל? מזהב? כי הזהב לא חותך, 
הזהב זה חמאה, והבדיל גם כן לא חותך, רק 

עופרת או נחושת, וזה רל"ב סעיף י"ט, שם  עם
כתוב שהוא קנה בדיל ואחרי זה התברר 
שהבדיל זה זהב, פה זה הפוך, פה הוא שאל, 
כי יש פה גוי וראובן ושמעון, הגוי הפקיד אצל 
ראובן את החרב, ראובן השאיל את זה 

איבד את זה, עכשיו הוא אומר זה  –לשמעון 
פוסק שהוא  היה מזהב, לך תוכיח, אז הרמב"ם

משלם חרב רגיל, אבל בהיזק פשוט הוא צריך 
 לשלם מזהב.
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שיחה שאמר אחרי תפילת שחרית יום ה' 
 במדבר

היום בשבע וחצי מנחה, ואחרי זה יגידו יעלה 
ויבוא, ויהיה תפילה לשלושה רגלים, במוצאי 
שבת כבר יגידו תפילת שלוש רגלים, כי בזה 

 – מכפרים על מסרקות של ברזל, רבי עקיבא
ֹו" ָאה ַנְפש  ל ב ָ ְרזֶּ 'חל ר'להה ב, )תהלים קה, יח( "ב ַ

'אה, לכן אדם צריך להסכים שיסרקו ל'לפה ז
אותו במסרקות של ברזל, הוא צריך להתפלל 
על זה כל ימי חייו, עד יום הפטירה כמו רבי 
עקיבא, מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, 
מסרקות של ברזל, עכשיו זה הרגע שזוכים 

עקיבא למסרקות של ברזל, לכן היום לרבי 
הזה יותר גדול מיום הכיפורים, היום הזה 
סרקו אותו במסרקות של ברזל, וכל העבודה 
של האדם שיסרקו אותו במסרקות של ברזל, 
 שהיום שהוא מת זה יהיה במסרקות של ברזל,

כל ימי הייתי מצטער כמו ר' עקיבא שאמר 
א היה בפסוק זה מתי יבוא לידי ואקיימנו, הו

מחייך, מה זה מחייך? שהוא לא הרגיש בשום 
ָחד"צער,  ינו  ה' אֶּ ל ה' ֱאלֹקֵּ ָראֵּ ש ְ ַמע יִּ ְ  "ש 

 , כולם צועקים. כולם יצעקו ביחד.)דברים ו, ד(

ָחד" הרב והקהל: ינו  ה' אֶּ ל ה' ֱאלֹקֵּ ָראֵּ ש ְ ַמע יִּ ְ  ."ש 
ה' מלך . ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

 .האלקים ה' הוא וגו'. והיה ה'וגו'. 

שיעור שנמסר בשב"ק במדבר אחרי 
 תפילת שחרית

 ~נכתב ע"פ הבנת השומע~

עכשיו היום השלישי מגלים את הצדיק, 
הצדיק מגלה את כל החכמות, כל העבודה של 
האדם זה לגלות את כל החכמות, מלכות 
שבמלכות כל אדם צריך להגיע למלכות, 
האשה זה המלכות, האשה היא עשירית 

ראה ככה כדי לעלות את מהאיש היא נב
המקומות הכי נמוכים, מלכות שבמלכות 
אפשר להאיר לאשתו ולבני ביתו שיש רק ה' 

 בעולם.

שיעור שנמסר לפני תפילת שחרית של חג 
 השבועות לישיבת "מתחברים לעבודת ה'"

 ~נכתב ע"פ הבנת השומע~

כ"ט סיון זה היום של האגרות  .א
י "וַ השניות, העיקר זה להגיע לכ"ט סיון,  ְיהִּ

י" ִּ יש  לִּ ְ ֹום ַהש   , הכל זה היום )שמות יט, טז( ַבי 
ו  השלישי,  ש  ג ְ ים ַאל ת ִּ ת ָימִּ לֹש ֶּ ְ ש  ים לִּ "ֱהיו  ְנכֹנִּ
ה" ָ ש   ל אִּ ו  , כי העיקר זה )שם שם, טו( אֶּ ש  ג ְ "ַאל ת ִּ
ה" ָ ש   ל אִּ , רק על ידי זה אפשר לקבל את אֶּ

 התורה.
כל העניין של מתן תורה, זה נסכא  .ב

זל מחבריה את החתיכת כסף, דר' אבא שג
שזה מה שאומר ה"סמיכת חכמים" שמשה 
החזיק שתי אמות וה' שתי אמות, זה נסכא דר' 

זה עתיקא קדישא,  –אבא, כי יש אבוה דאבא 
וכל המתן תורה היה מאבוה דאבא, והיציאת 
מצרים מאמא, כי הסיפורי מעשיות זה מאבוה 
דאבא וזה עתיק, חייבים ללמוד סיפורי 

, כל יום אדם חייב ללמוד שעה מעשיות
סיפורי מעשיות ואז יזכה לבנים, ונפתח הכל, 

 ויכול גם לפקוד עקרות אחרות.
כי כל מגילת רות זה סיפורי מעשיות  .ג

משנים קדמוניות ממש, איך שהיא היתה הבת 
, )מז, ע"א(לפי הגמרא בסוטה  –עגלון של המלך 

ולפי הגמרא בסנהדרין היא היתה הנכדה, אבל 
ופן היה לה הכל מזהב, והיא היתה חיה בכל א

בארמון, ועזבה את הכל ללקט שיבולים, 
ְך  –ועזבה את הכל  לֵּ י אֵּ ְלכִּ ר ת ֵּ ֶּ ל ֲאש  י אֶּ "כ ִּ

ם  ָ ת ְוש  י ָאמו  תִּ מו  ר ת ָ ֶּ ֲאש  ין... ב ַ י ָאלִּ ינִּ לִּ ר ת ָ ֶּ ַבֲאש  ו 
ר" בֵּ ק ָ  –, היה לה שיא השפלות יז(-)רות א, טז אֶּ
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י" ת ִּ י ַאת ְ ב ִּ " טז()שם ג,  "מִּ , לא היה לה "ַאת ְ
", רק על ידי זה אפשר לקבל  בכלל, אין "ַאת ְ

ה"את התורה, ועל ידי  ָ ש   ל אִּ ו  אֶּ ש  ג ְ , ואז "ַאל ת ִּ
דם נעכר ונעשה חלב, מיד אחרי התיקון 
הכללי אוכלים מאכלי חלב להראות שאין דם, 

 לבטל את הדם, לא נשאר דם.
שעכשיו יוצאים מהיצר הרע ומהרוח  .ד

קר על ידי שרואים את הצדיק שטות והעי
בשבועות, ובאים לתפילה ומתפללים על ידי 

 זה אפשר לצאת מכל התאוות!
ים"זה היה  .ה ֹערִּ יר ש ְ ת ְקצִּ ל ַ ְתחִּ )שם  "ב ִּ

ים", וראובן היה א, כב( ט ִּ יר חִּ י ְקצִּ ימֵּ  "ב ִּ

זה  –, הוא ליקט דודאים )בראשית ל, יד(
ין"שושנים, התרגום אומר  חִּ זה  - "ַיְברו 

ים מט"ט וסנד"ל, הוא לקח את מט"ט המלאכ
וסנד"ל, העיקר זה שכל רגע ילוו אותך מט"ט 

 וסנד"ל.
נֹות" .ו כֵּ ְ אָנה לֹו ַהש   ְקרֶּ , )רות ד, יז( "ַות ִּ

הכל היה בזכות השכנות, כי כמעט נמחקה 
מלכות בית דוד, אז דווקא השכנות קראו לו, 
שזה השכנים, שרבינו אומר ריבוי הבתים של 

 האמת. הקיבוץ אצל צדיק
ין" .ז נִּ ְ ין ש  ְבעִּ ִּ ם ש  )תענית כ"ג, ליקו"מ  "ְוַניִּ

בכלל לא ראה את חוני המעגל אז הוא  – ס'(
החורבן, הוא נכנס למערה, גדל מסביבו 
הסלע, רק אחרי שבעים שנה, אז "או חברותא 
או מיתותא", כי חייבים להתרחק מחברים 
רעים, מי שלא רוצה לבוא להתפלל וללמוד 

לו, כי צריך עכשיו לבוא אסור להיות חבר ש
 לתפילה.

ועל  בין הדברים אמר זאת ונשכח מקומו: .ח
ְך"ידי זה  ַֹתיִּ ְמש  ִּ ְדֹכד ש  י כ ַ ְמת ִּ )ישעיהו נד,  "ְוש ַ

ה שיבנה בית המקדש של אש,  שנזכה, יב( נ ֵּ "הִּ
ְך"  ְך ֲאָבַניִּ ו  פ  יץ ב ַ י ַמְרב ִּ , כי יש )שם שם, יא(ָאֹנכִּ

שאסור פוך ששמים בעיניים, בחג זה בעיה 

לשים משחה במוצאי החג נשים משחה נראה 
 בית מקדש של אש.

שיעור שנמסר בחג השבועות אחרי תפילת 
 שחרית

 ~נכתב ע"פ הבנת השומע~
יש מחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל  .א

 מה היה במתן תורה לא תרצח, אם אמרו כן

שמשמעותו כמו אמן זה דברי ר' עקיבא ברם ר' 
מר לא תרצח והם ישמעאל אומר שזה נראה שה' או

 או אמרו לא. אומרים כן נרצח על כן אומרים
דם נעכר ונעשה חלב, כל קבלת  .ב

התורה זה לצאת מהרוח שטות, לצאת מהדם, 
אסור טיפת דם, לכן אוכלים מאכלי חלב כמו 

ם רֲֹחצֹות שכתוב  י ָמיִּ יקֵּ ים ַעל ֲאפִּ יֹונִּ יָניו כ ְ "עֵּ
את" ל ֵּ בֹות ַעל מִּ ָחָלב יֹש ְ , ה, יב()שיר השירים  ב ֶּ

 הרב'ה אומר שכל העברה זה רוח שטות.
כל העבודה זה לצאת מהרוח שטות,  .ג

 200רק משיח יוציא אותנו, אבל זה רק עוד 
שנה, בינתיים צריך כל הזמן לצאת מזה, 
שבחטא העגל נשאר טיפה'לה רוח שטות, כי 
לכאורה פסקה זוהמתן אז איך עשו עגל? 
שאפילו במתן תורה חשבו על העגל כמו 

ְך"וב שכת יַניִּ עֵּ ַאַחת מֵּ י ב ְ נִּ ְבת ִּ ב ַ , )שם ד, ט( "לִּ
 אלא שנשאר טיפה'לה רוח שטות.

עשרת הדברות היו להכניע את  .ד
 עשרת בני המן, ככה כתוב בליקוטי הלכות

שבזכות עשרת הדברות )הל' ברכת הריח ד, ז( 
הכניעו את עשרת בני המן, ויש מי שאומר 

 - 208שהיו לו שבעים, ורב נחמן אומר שהיו 
יו"  ְורֹ"ב" נָׁ , אתה לא שמעת מה )אסתר ה, יא(ב ָׁ

עשו שהרגו עשרה יהודים, זה כ"ט סיון 
 –. תולים יהודי )בחודש השלישי ביום השלישי(

תלו את  –תולים את ההמן שבו, לא תלו יהודי 
 ההמן שבו.
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 שיעור שנמסר בליל רביעי נשא בחדרה

הכל נמתק, נמתקו כל הדינים,  .א
ן שקל שלוש מאות טון העיוורים ראו, כל אב

תֹו" ומחץ אותם, ָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרק ָ )שופטים  "ו 

, כי ברקה נמצאת הנשמה, וברגע ה, כו(
 -שנותנים יריה ברקה אז הנשמה יוצאת, והיא 

תֹו", הרקה של מי? של סיסרא, היה  ה ַרק ָׁ ְלפָׁ "חָׁ
בחור טוב, הוא למד טוב, היה כי טוב  –סיסרא 

הוא מצא כמה  בכיתה, בסוף הוא התגלש,
פרחחים ברחובות ונהיה ילד רחוב והלך 
לעשות מלחמה עם היהודים, כן, כפשוטו, 

 הוא חשב לנצח את היהודים.
 –כמו עכשיו כל העולם נגד היהודים  .ב

כל העולם, כל העולם שמעו שעכשיו יש 
קונסוליה אמריקאית, עכשיו גוואטמלה, אני 
דיברתי עם הנשיא של גואטמאלה, דיברנו עם 

שיא שיעביר את השגרירות שלו, אחר כך הנ
נסענו לפרגוואי וגם שם דיברנו הכל דרך 
המנהרות, יש מנהרות הכותל, מנהרות 
גוואטמאלה, מנהרות גילה, מנהרות פרגוואי, 
אדם הראשון עשה מנהרות בכל מקום, אם 
אדם מוצא איזה מנהרה תוך שניה הוא נמצא 

 בכל מקום בעולם.
ֹות נָ  .ג י  צ ִּ )תהלים ק"ה מ"א(   ָהר""ָהְלכו  ב ַ

, היום )ילקו"ש במדבר כ"א(זה בארה של מרים 
 –זה בארה של מרים, מיד אחרי חג השבועות 

בארה של מרים, מתי מרים נפטרה? בי' ניסן, 
באיזה פרשה כתוב שמרים נפטרה? פרשת 
חוקת, ולכן פרה אדומה זה כתוב בחוקת, פרה 
 אדומה זה ב' ניסן, בפרשה כתוב שמיום כלות
משה להקים את המשכן, שבא' ניסן הוקם 
המשכן, ב' ניסן שרפו את הפרה אדומה, אז 

זה  אפר פרה אדומהכבר ידעו את כל ההלכות 
רק מספיק שיגע כלשהו, יש מחלוקת על 
הלשון אם אדם הוציא את הלשון וקיבל 

 –טיפה, מספיק שזה נוגע טיפה באצבע 
 במשהו, טיפה מהצדיק.

כמו שהוא אמר אבשלום בני, בני  .ד
אבשלום, ברגע שאומרים בני אבשלום מיד 
נכנסים לחיי העולם הבא, הצדיק אומר את 

בני בני אבשלום,  –השם שלו בשניה אחת 
שמונה פעמים והעלה אותו משבעה מדורי 
גיהינום והכניס אותו לעולם הבא, אפילו 

חלק על אבא  –שהוא היה הרשע הכי גדול 
שאדם חולק  –הכי גדולה בעולם  שלו, תועבה

שמגדל אותו, על  –על זה שמביא אותו לעולם 
כל ילד יושבים בבתי חולים, כל יום לשלושה 
בתי חולים, כל האמהות וכל האבות יושבים 
עם הילד, הוא בכלל לא יודע את זה, הוא כופר 
בזה, בגיל עשרים הוא נותן להם בעיטה, 

 –א תעופו, מי ישב ליד המיטה שלך? אב
היו מרעיבות אותך, מה  -אמא. האחיות שם 

אכפת להם? שתמות וזהו, אף אחות לא אכפת 
לה, הוא צורח לה, היא לא מתייחסת, גמרנו 
את התיקון. אז אבא ואמא ישבו ליד המיטה 

 חודשים. –ימים  –שלך שעות 
אז כיבוד אב ואם זה הדבר הכי גדול  .ה

בעולם, זה הניסיון הכי גדול, לכן זה כתוב 
בעשרת הדברות, כי לפי רבנן זה היה ז' סיון, 

ו', ואז  -לפי ר' יוסי זה החג כמו שעושים היום 
פסקה זוהמתן, עכשיו אנחנו כבר יצאנו 

 מהיצר הרע, אין יצר הרע.

 

שיעור שנמסר ביום שלישי נשא לילדי 
 הת"ת

מנוח עכשיו מלמדים על  .א
הצללפונית, איך קראו לאמא של שמשון? 

"ֲעָקָרה . )צא, ע"ב(בתרא כתוב בגמרא בבא 
י ֲעָקָרה לֹא  ,)שופטים יג, ב( ְולֹא ָיָלָדה" "ָרנ ִּ
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, איך רני אם היא לא )ישעיהו נד, יא( ָיָלָדה"
לא ילדה היא  צללפונית אם שמשון -ילדה, היא 

י ֲעָקָרה לֹא היתה כל היום רק רוקדת,  "ָרנ ִּ
י ֲעָקָרה לֹא , לא ילדה, לא חלה, ָיָלָדה" "ָרנ ִּ

י ָילָ  נֵּ ים ב ְ י ַרב ִּ י לֹא ָחָלה כ ִּ ה ְוַצֲהלִּ נ ָ י רִּ ְצחִּ ִּ ָדה פ 
י ְמקֹום  יבִּ ָלה ָאַמר ה', ַהְרחִּ י ְבעו  נֵּ ב ְ ָמה מִּ ֹומֵּ ש 

 " ו  ְך ַיט  נֹוַתיִּ כ ְ ְ ש  יעֹות מִּ ירִּ ְך וִּ  .ב(-)שם שם, אָאֳהלֵּ
אם והיה צללפונית  אם דודהיה ניצבת  .ב

, מי שאומרת שבעים פעם "ניצבת בת שמשון
תלד בלי יסורים, אדם צריך להגיד  עדאל" היא

לאשתו שהיא תגיד שבעים פעם "נצבת בת 
עדאל", אומרת הגמרא יש אמתלאי בת 

ויש אמתלאי בת כרנבו היא אם המן עורבתאי 
אם אברהם אבינו וסימן טמא טמא טהור טהור 
שתחילת השם "כרנבו" היא "כר", המרמזת לכבש, 

האזינו,  שהוא צאן טהור  כמו "חלב כרים", בשירת 
ובכך היא מרמזת לאמתלאי בת כרנבו אם אברהם, 
שאברהם הוא טהור. ואילו השם "עורבתי" דומה 
לעורב, שהוא עוף טמא, והוא מרמז לאם המן, 

. אמתלאי בת עורבתי, לפי שגם המן הוא טמא
מאימתי קוראין את שמע בערבית,  -אמתלאי 

אמתלאי היתה הצדיקה הכי גדולה בעולם, 
 . כרנבובת קראו לה 

הגמרא מביאה )שם( שאברהם ישב  .ג

שלוש שנים  עשרה שנים בבית הסוהר ומתוכם
בכותא ושבע שנים בקרדו, צריך ליסוע 
לקרדו, יש פה ברובע את הרחוב הקארדו. ר' 

שאברהם ישב בבית  דימי מנהרדעא אמר איפכא

, יש סוהר שבע שנים בכותא ושלוש בקרדו
או  מחלוקת מה זה אור כשדים, אם זה בחרן

בכווית, יש שתי שיטות, אם באור כשדים אז 
[ אז זה רחוק מחרן, לכן עשו גם -זה אור ]
 בחרן. 

אותו היום  )שם( אמר רב חנן בר רבא .ד
שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל 
גדולי אומות העולם בשורה ואמרו אוי לו 
לעולם שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד 

)סוכה מא, ע"ב( ב כי כתו –קברניטה, ספינה 

שרבן גמליאל ור' יהושע ור' אליעזר היו 
מהלכין בספינה, הכל הולך על זה שהם היו 
באין בספינה, והיה מצוות הביעור, אמר 
אפילו שאין אוכל לא נרד, חס ושלום, שאפילו 

 מצאו סובין. 
אבימלך  -כי עכשיו קראנו ברות שהם  .ה

הלכו לחוץ לארץ, זה אסור, אסור ללכת  ובניו
אם לא לחוץ לארץ אפילו כשאין אוכל, אפילו 

סובין שזה מאכל בהמה לא היו  אלאהיה 
ֻמתו  ַגם יורדים, איך הם ירדו? כתוב  "ַוי ָ

ם" יהֶּ נֵּ ְ , כבר מתו הגמלים, מתו )רות א, ה( ש 
החמורים, הכל, הכבשים מתו, העיזים מתו, 
אפילו התרנגולות מתו, הכל מת, אדם עושה 

כי אדם עשה עבירה, הכל מת, הכל  -עבירה 
העבירה הכי גדולה שהם הלכו לחוץ לארץ, 

מספר על השנים קדמוניות.  מגילת רות -כי זה 
 כל הסיפורים בתורה זה שנים קדמוניות.

ְך" לֶּ ימֶּ יש  ֱאלִּ ם ָהאִּ ֵּ כתוב בזוהר )שם, שם ב'(  "ְוש 
נעמי , אשתו י'אלימלך זה )אחרי, מז, ע"א( חדש 

ית , 'ו' ה, מחלון וכליון זה ה'זה  ב ֵּ ים מִּ ְפָרתִּ "אֶּ
ם" חֶּ , כי כולם צריכים לנסוע לבית לחם לֶּ

 יהודה. 
שדוד המלך הוא היה צריך לחיות  .ו

משניו של אדם הראשון ולבסוף נתן לו מאה שנה 

ועל זה , זה היה טעות גדולה, רק שבעים שנה

ן": הולך הפסוק ְסכ ֵּ ִּ יש  ַהמ  ת ָהאִּ  "ְוָאָדם לֹא ָזַכר אֶּ
יש  , מה זה )קהלת ט, טו( ת ָהאִּ "ָאָדם לֹא ָזַכר אֶּ

ן" ְסכ ֵּ ִּ ן"? מי זה ַהמ  ְסכ ֵּ ִּ ? דוד המלך, דוד "ַהמ 
בקום מאה שהרי עד  המלך הוא חי שבעים שנה

גיל שבעים נלחמו בדוד ורק אז הכירו בו כולם שהוא 

, מתי היארצייט מלך ישראל ואז כבר נגמרו שניו
הוא בשבועות של דוד המלך? בשבועות, נכון, 

גם נפטר. הוא אמר לה' תן לי לחיות גם נולד ו
עוד יום, ה' אמר: לא, ביום שנולדת באותו יום 
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תמות, מה יש אם אני יחיה עוד יום? אלא זה 
 המעלה. 

המעלה היא שביום שהאדם נולד  .ז
זה המעלה הכי גדולה,  –באותו יום הוא נפטר 

ן אז ישר לגן עדן, אין לו שום דין בעולם,   מֶּ ֶּ "ש 
ָך" מֶּ ְ ַרק ש  ו  . אז היה דוד )שיר השירים א, ג( ת 

י"המלך,  נִּ פֵּ ו  ָעָרה ְיש  ש ְ מי זה )איוב ט' י"ז(,  "ב ִּ
ָעָרה"ה י"[, -? זה ]"ש ְ נִּ פֵּ ו   . "ְיש 
זה אות י' של השם, אלימלך  אלימלך .ח

היה הכי הצדיק, וכל תפילה שלו התקבלה, 
וכשה' מתעורר בדין על העולם, ואלימלך יכל 

א היה יורד לבטל את כל הגזירה, אם הוא ל
 מואב היה מבטל את הגזירה. 

כל ילד יכול לבטל כל גזירה בעולם,  .ט
עד גיל שלוש עשרה אפשר לבטל את כל גזר 
דין בעולם, כל ילד עד גיל שלוש עשרה יכול 
לבטל כל גזר דין בעולם, אין גזר דין שהוא לא 

שלוש הוא רואה מסוף העולם גיל מבטל, ועד 
ַח ְס ועד סופו, לכן כתוב  ה ְדָברֹו""רו   ָעָרה ֹעש ָ

" )תהלים קמח, ח( לֹוא ָלַחש  ָחש  ב ְ ְֹך ַהנ ָ ש   ם יִּ  "אִּ
ואלימלך היה הכי הצדיק, הוא )קהלת י' י"א(. 

למה, יש אומרים אח של היה הבן של נחשון  ש ַ
שהוא היה אח של בועז זאת אומרת שהוא 
למה, ואם אומרים שהוא היה  היה בן של ש ַ

היה הבן של נחשון, הוא  של בועז –דוד שלו 
 שתי שיטות. 

הוא ראה שאף  –כי נחשון קפץ לים  .י
אחד לא קופץ לים, כי כל הענין של האדם 
שיקפוץ לים, אדם בא לעולם לקפוץ לים, לכן 

שאף הם קפצו עם  קראו לנשיא שבט בנימין

. כל אבידן בן גדעונינחשון לים )סוטה לז, ע"א( 
ת מה שאדם בא לעולם לקפוץ לים, זה התכלי

לקפוץ לים, אדם בא לעולם  –של הבן אדם 
לקפוץ לים, כמו אבידן בן גדעוני הוא קפץ 
לים, מה זה אבידן? הוא התאבד, אדם בא 
לעולם להיות מתאבד, לקפוץ לים, לא לפחד, 

" עו  ס ָ ל ְויִּ ָראֵּ ש ְ י יִּ נֵּ ל ב ְ ר אֶּ ב ֵּ , זה )שמות יד, טו(  "ד ַ
רהיה בליל שביעי של פסח, הים נבקע,  ב ֵּ  "ד ַ

" עו  ס ָ ל ְויִּ ָראֵּ ש ְ י יִּ נֵּ ל ב ְ ה , אֶּ ַח ְסָעָרה ֹעש ָ "רו 
", ְדָברֹו" לֹוא ָלַחש   . "ב ְ

אז כשה' רואה שהכי צדיק בעולם  .יא
הולך לחוץ לארץ זה היה הדבר הכי  אלימלך

נורא שיש בעולם, פתאום ראו ציפור, מעשה 
ברבן גמליאל ובזקנים שהיו מהלכין בספינה, 

א הולך בספינה, כי כל העניין של האדם שהו
הוא נוסע בספינה, כמו רבן גמליאל, כמו רבי 
אליעזר הגדול, כמו יעל שקפצה לים, שידעה 

אט"את השם המפורש, היא הלכה  ל ָ  "ב ַ
, יעל ידעה את השם המפורש, )שופטים ד' כ"א(

ולכן היא היתה הכהן הגדול בסוף, היא באה 
בגלגול היתה הכהן הגדול, ולכן למדנו 

גמליאל מעשה ברבי אליעזר שמעשה ברבן 
 –מעשה ברבי יהושע שהיו מהלכין בספינה 

 נסעו על ספינה. 
כמו שאמר הקדוש מרודוש, היה  .יב

בעיר רודוש, היה קדוש נורא ואיום, הוא היה 
כולו אש להבה, הוא היה שרף, זרקו אותו 
לאש ולא נשרף, קראו לו הקדוש מרודוש, וכל 
א מה שהקדוש מרודוש היה מדבר זה על אב

)עיין חידושי ר' עקיבא אייגר גיטין ל"ב בר מניומי 

, יש גמרא בקידושין על אבא בר מניומי ע"א(
את אבא  –הלכו לחפש אותו  –ששלחו אותו 

אפשר לתת גט בלי אבא בר -בר מניומי, כי אי
מניומי, זה לא יהיה גט, אם אדם רוצה לתת גט 
הוא צריך את אבא בר מניומי, ואבא בר מניומי 

לא ידעו איפה הוא, נעלם  –או אותו לא מצ
 להם. 

אז מה אומר הצדיק מרודוש? ניחא  .יג
דאבא בר מניומי, פה יש גמרא קידושין, כל 
הגמרא על אבא בר מניומי, שזה היסוד של כל 
הגיטין בעולם. איכסיפו, בסוף היה כזה בושה 
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גדולה, כי העיקר זה הבושה, שאדם יהיה לו 
 [ זה הבושה. -בושה, ]

על אדם שהיה באומן, ונסע מדברים  .יד
לשבועות לאומן, והבטיח לאשתו שהוא יבוא 
לתת לה גט, הבטיח לה, בסוף הוא נפצע שם, 
הוא שבר את הרגל, היה לו תאונת דרכים, 
אמרו לו חצי שנה יש לך בבית חולים, ואשתו 
לא יכולה לחכות לו כבר, אי אפשר לחכות 
בשום אופן לא, טוב, הוא מצא מישהו שטס 

ביום שלישי לארץ ישראל, כתבו שם  היום
אצל ר' יעקב ג'אן גט ועכשיו איך מעבירים את 
הגט? אף אחד לא מכיר את האשה שלו, הוא 
היה אדם צנוע, בכלל לא הכירו אותו ולא את 
אשתו, אף אחד לא הכיר את אשתו, לא יודעים 
מי זאת האשה שלו, לא יודעים איפה האשה 

יודעים,  כל הזאת נמצאת, מחפשים אותה, לא 
החכמים באומן התייעצו, לאן שולחים את 

 הגט? הגט מוכן. 
הוא אמר אה נזכרתי, יש אחד  .טו

שקוראים לו אבא בר מניומי, זה פה כל 
אבא בר מניומי, אבא  –הסוגיא, כולם יצעקו 

בר מניומי, אבא בר מניומי. טוב אמרו תחפשו 
את אבא בר מניומי, איפה הוא גר? בבני ברק, 

גר ברחוב יוחנן בן זכאי פינת יהודה איפה הוא 
הנשיא, שמה בדיוק בגבול שמה הוא גר, יש 
לו ווילה יפה, ובמקום זה תחפשו את אבא בר 
מניומי, עכשיו הולכים לחפש את אבא בר 
מניומי, מי שימצא את אבא בר מניומי יזכה 

 לעולם הבא, לנצח נצחים. 
הלכו לחפש את אבא בר מניומי,  .טז

חנן בן זכאי והוא הולך והוא הולך לרבי יו
לרבי יהודה הנשיא הוא דופק בדלתות, איפה 

איפה אבא בר אבא בר מניומי? כולם לצעוק, 
מניומי, איפה אבא בר מניומי, איפה אבא בר 

אמרו הוא נסע ליוהנסבורג, הוא רצה  מניומי.
לראות את הרב ברלנד אז הוא נסע 

ליוהנסבורג, אז מה עושים עכשיו? שבועות 
ביוהנסבורג, היינו שם, מתי הוא  הוא היה

יבוא? בעוד שנה, אולי תסע ליוהנסבורג, אין 
כרטיסים, לא יודעים מי מחלק כרטיסים, לא 

 יודעים מי מימן את הכרטיסים, 
טוב הלך וחיפש את אבא בר מניומי  .יז

לא מצא אותו, נכנס לבית המדרש שם, לבית 
כנסת הגדול ברחוב רבי עקיבא, הוא שמע 

י חכמים הכי גדולים בדור, זה שלושה תלמיד
היה רבי אבהו רבי חנינא בר פפא ורבי יצחק 

רבי אבהו, רבי חנינא בר נפחא, כולם יגידו: 
 פפא, ורבי יצחק נפחא. 

עכשיו הוא בא סיפר את הבעיה  .יח
שהוא הגיע מאומן, היה שם בחג השבועות 
ואחד עבר שם תאונת דרכים ולא עלינו ה' 

ת חולים, ירחם הוא שוכב חצי שנה בבי
והאשה מסכנה בוכה, למה לא מכירים את 
האשה הזאת? לא יודעים איזה אשה, בכלל 
לא מכירים את השם שלה, אז הוא אמר להם 

אבא בר תלכו לאבא בר מניומי, כולם לצעוק: 
ואמרו מניומי, אבא בר מניומי אבא בר מניומי. 

שהוא נסע ליוהנסבורג, אז מה נעשה עכשיו? 
 סים, מה נעשה? אין כסף, אין כרטי

הוא מצא את רבי אבהו ומצא את רבי  .יט
חנינא בר פפא ומצא את רבי יצחק נפחא, 
וישב רב ספרא איתם, רב ספרא הוא כאן 
מבלבל כאן את כל הסיפור, והוא מספר שהוא 
בא מאומן והוא הלך לרחוב יהודה הנשיא, 
והוא הלך לרחוב יוחנן בן זכאי, וחיפש שם 

בסוף אמרו לו  בפינה, ודפק בכל הדלתות,
שהוא נסע ליוהנסבורג, אז איך ימצאו אותו 
עכשיו? כי מה קרה? הוא היה צריך לחזור 
לאומן זה כל העניין, הוא אמר אני צריך לסוע 
לאומן, בשום אופן לא, אני לא אוותר, אני לא 
אוותר, אני לא יחכה עד שהוא יחזור 
מיוהנסבורג, ואם הוא יבוא עוד חצי שנה אני 
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חצי שנה כאן? אני יש לי כבר מטוס יחכה פה 
לאומן, יש לו כבר כרטיס, הכל מוכן, דבר 
ראשון אני צריך לסוע לאומן זה לפני הכל, 
עכשיו ארבע, אתה יודע מה תן לנו את הגט, 
תן לנו את הכל, אנחנו נסדר את הכל, תפסיק 
לבכות אל תבכה, לא לבכות, אסור לבכות, לא 

בר מנימי  בוכים, אפילו שלא מצאת את אבא
אבא בר מניומי, אסור לבכות, כולם לצעוק: 

אפילו שלא אבא בר מניומי, אבא בר מניומי. 
מוצאים אותו אז אסור לבכות, אומרים לו 
תשאיר לנו את הגט, הוא יבוא עוד שבוע 
שבועיים, אתה תחזור לאומן, לא צריך 

 להתעכב. 
עכשיו רב ספרא מבלבל פה את הכל,  .כ

אמר הבעל? צריכים רב ספרא אומר להם מה 
לעשות מה שהבעל אומר, לא מה שבא לך 
בראש, מה שבא לך בראש לתת את זה לרבי 
אבהו לתת את זה לרבי חנינא בר פפא, לרבי 
יצחק נפחא, הם אמרו תביא לנו את זה אנחנו 

הבעל אמר למסור את זה לאבא  הרי נמסור לו,
אבא בר מניומי, אבא בר מניומי, כולם יצעקו: 

מה אמר הבעל? י, אבא בר מניומי. בר מניומ
הבעל אמר לתת את הגט לאבא בר מניומי, 
הוא לא אמר לתת את זה לרבי אבהו, הוא לא 
אמר לתת את זה לרבי חנינא בר פפא, הוא לא 
אמר לתת את זה לרבי יצחק נפחא, אז איך 
אתם רוצים לעשות את זה, אז רב ספרא הגיע 

מרוב שם ובלבל אותם לגמרי, התחילו לבכות 
 הבלבול, 

הוא אמר לא, הבעל של האשה הזאת  .כא
שלא יודעים איפה היא, לא מכירים אותה, 

: אבא והוא צעק אבא בר מניומי, כולם יצעקו
 בר מניומי, אבא בר מניומי, אבא בר מניומי. 

אז הבעל שעכשיו שוכב שמה בבית  .כב
חולים, שמה ליד פושקינה, יושב שם בבית 

קשה, יקח לו חולים הגדול הזה, והוא פצוע 

חצי שנה, זה ייסורי תופת, הוא בייסורי תופת 
עכשיו, והוא אמר למסור את זה לאבא בר 

אבא בר מניומי, אבא בר מניומי, כולם יצעקו: 
רק לו למסור את זה, מניומי, אבא בר מניומי. 

אסור למסור את זה לאף אחד, אחרי שהבעל 
אמר למסור את הגט והוא אמר למי למסור 

ר סתם, הוא לא אמר סתם תסע הוא לא אמ
לבני ברק תתן את הגט לאשה פלונית קוראים 
לה רחל, איזה רחל? לא יודעים משפחה לא 

רחל, כל אשה שקוראים לה  –יודעים כלום 
רחל, אתה עושה הגרלה ומי שיגריל יקבל את 
הגט, איזה רחל? יש מיליון רחל, יש חמש 
 עשרה מיליון יהודים ומיליון רחל, איזה רחל?
איפה נמצאת רחל הזאת? איך נמצא אותה? 

אם הבעל אמר  –אז אחרי שהבעל אמר 
תמסור את הגט לאבא בר  –לשליח שלו 

אבא בר מניומי, אבא בר מניומי, כולם יצעקו: 
 מניומי, אבא בר מניומי. 

כבר אי אפשר לתת את הגט לאף  .כג
אחד, אי אפשר לעשות שום שליח אחר, אם 

שליח עושה הוא לא היה אומר שם בסדר, 
שליח, אבל אחרי שהוא אמר את השם, והוא 

אבא בר כולם יצעקו ביחד:  –אמר את השם 
כבר  מניומי, אבא בר מניומי, אבא בר מניומי.

 אי אפשר למסור את הגט לאף אחד. 
כולם התביישו איך הם עשו כזה  .כד

טעות, איך הם אמרו לו לשליח תן את הגט 
אותו, לנו, אנחנו מכירים אותו אנחנו נמצא 

נחפש אותו, אחרי שהוא יחזור מיהונסבורג, 
איך טעינו כזו טעות?! כאלה אנשים קדושים 
כמו רבי אבהו, כמו רבי חנינא בר פפא, כמו 
רבי יצחק נפחא, איך הם טעו בכזו טעות? 
כולם התביישו, אמר להם רב ספרא לא ולא, 
אי אפשר להעביר את הגט אף אחד, או 

מניומי, כולם  שיחכה פה עד שיגיע אבא בר
אבא בר מניומי, אבא בר מניומי, אבא להגיד: 
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או שיסע ליוהנסבורג ימצא אותו,  בר מניומי.
 אין שום ברירה. 

אמר רבא תראו את הגדולה של רב  .כה
ר  )ע"פ תהלים טו, ב(ספרא, כי רב ספרא היה  "דֹבֵּ

ְלָבבֹו"  ת ב ִּ )בבא בתרא פ"ח ע"א, מכות כ"ד ֱאמֶּ

ה בדיבור שלו, הוא , הוא אף פעם לא שינע"א(
לא שינה את המחשבות שלו, אם הוא חשב 
שמישהו הוא ימכור לו בשלושים שקל ואחרי 
זה הוא הציע לו ששים שקל הוא לא שינה, 

)בבא קמא ולכן האריה לא אכל את החמור שלו 

, האריה לא אכל את החמור שלו, את קט"ז ע"א(
)הילדים: של רבי החמור של מי הוא אכל? 

  עקיבא(.
בי עקיבא, זה היה שהוא בא בלילה ר .כו

)ברכות ס' ע"ב(, והאריה טרף לו את החמור 

והחתול אכל את התרנגול שלו, והוא היה 
מסכן, אכלו לו את החמור, הוא הגיע לעיר, 
נחום איש גם זו היה אומר גם זו לטובה, רבי 
עקיבא היה אומר הכל לטובה, יש גם זו 

ובה? לטובה ויש הכל לטובה, מה זה גם זו לט
שכל דבר זה לטובה, לא אומרים שיצא מזה 
טובה, אנחנו אומרים מכל דבר יהיה טוב, כל 
דבר בסוף יהיה טוב, כל דבר יתהפך לטוב, כל 
מה שעושה ה' הכל לטובה, אבל רבי עקיבא 

זה הטובה, כן, הנה בא הרשע  –היה אומר 
מרושע הזה, אתם יודעים מי זה הרשע 

חום איש גם מרושע? בעל המלון, מה עשה נ
)תענית כ"א זו? מה גנבו לו? את היהלומים 

החמור זה סיפור עם רבי עקיבא, ואחרי ע"א(, 
החמור זה הסיפור עם זה נעשה סדר בסיפורים, 

רבי עקיבא הוא אמר הכל לטובה, היה עם 
הכל לטובה, אכלו לו  –אכלו לו את החמור 

הכל לטובה, בעל המלון לא  –את התרנגול 
הכל לטובה, הכל לטובה,  –נס הסכים לו להיכ
 –הכל לטובה, הגיעו גזלנים  –מה שקורה 

חיילים, החריבו את  –רוצחים  –שודדים 

העיר, לרבי עקיבא לא קרה כלום, הוא אומר 
אם היה חמור הוא היה נוער, אם היה תרנגול 
היה עושה קוקוריקו, מה עושה תרנגול? 

 קוקוריקו. 
כמו שאמר פרעה כשמשה הגיע הוא  .כז
ר לו הקוקוריקו הגיע, איך פרעה קרא אמ

למשה רבינו? קוקוריקו, הוא אמר אתה 
קוקוריקו, למה הוא קרא לו קוקוריקו? כי הוא 

זה וכי זה הגדולה שלך  זרק את המקל נהיה נחש,
כל ילד יודע אצלינו, הביאו את כל הילדים 

 –חמש מהחדרים, כל  הילדים  –בגיל ארבע 
זרק  –מקל היה מגרש ענק, כל אחד הביא 

אותו נהפך לנחש, הוא אמר הגיע הקוקוריקו 
שלנו, מי זה משה רבינו? זה הקוקוריקו שלנו, 
ואז מה עשה משה רבינו? אמר שהנחש יהפך 
למטה, הנחש נהפך למטה ובלע את כל 
הנחשים, אפילו את פרעה כמעט בלע, פרעה 
פתאום קופץ אחורה הוא רואה שהמקל 

הוא אמר לו מתקרב אליו, כמעט בלע אותו, 
 די אני עושה תשובה. 

אז עכשיו אנחנו יש לנו סיפור על  .כח
החמור של רבי עקיבא, ויש לנו סיפור על 
היהלומים, רבותי זה לא פשוט לגנוב 
יהלומים, ארגז מלא יהלומים, כל יהלום 
מיליון דולר, מיליון יהלומים כפול מיליון זה 
אלף מיליארד, אלף מיליארד! הכל הלך 

ה אחת, הוא הלך לשדה, הוא לאיבוד בשני
היה משובו בנים, הוא הלך לשדה התבודד 
בשדה, הוא חוזר מהשדה אין לו ארגז אין 

כל  –יהלומים, הכל מלא חול, עפר חול זבל 
מיני דברים שמו שם, מה הוא אומר? גם זו 

 לטובה. 
את זה אני יביא למלך! את החול  .כט

הזה, את העפר הזה, אני יביא למלך! אחר היה 
ר הביתה, הוא היה עושה ריקוד, אם הוא חוז

היה ברסלב אם הוא שובו בנים הוא היה עושה 
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ריקוד, אומר גם זו לטובה ורוקד עד הבוקר 
מגיע הביתה סוגר את התריסים לשנה שלמה 
לא יוצא מהבית, הוא איבד אמרנו מיליון 
יהלומים, כל יהלום זה מיליון דולר, כמה זה 

מיליארד, אלף  מיליון כפול מיליון? זה אלף
שתים עשרה אפסים, תשע זה  –מיליארד 

 . מיליארדמיליארד שתיים עשרה זה אלף 
אז מה קורה עכשיו? לאן הגענו?  .ל

שגנבו את היהלומים של נחום איש גמזו, והוא 
את  –אומר לא קרה שום דבר, את החול הזה 

כי את זה עכשיו אני מביא למלך.  –העפר הזה 
ה' עושה זה לא ה' עושה כל דבר! כל דבר 

נהיה מלבד! כל דבר ה' עושה! זה לא שבט 
שבא איזה גנב וגנב את היהלומים,  –איזה גנב 

אין דבר כזה, הכל ה' עושה! אם גנבו לי את 
 היהלומים זה ה' גנב לי! 

כי ה' גנב לאדם הראשון את הצלע,  .לא
ר' נתן אומר שהגנב הראשון בעולם זה הקדוש 

וב? ככה ברוך הוא, מה אני יעשה שזה כת
הרמב"ם כותב, אני לא יודע, אני לא יודע אם 
הייתי כותב כזה דבר, הוא כותב שהגנב 

[ הרדים אותו, נתן לו כדור שינה -הראשון ]
גנב לו עצם, גונב לו חצי מהגוף שלו, זה היה 

שנה בוצעה  5,778שנה, אז לפני  5,778לפני 
הגניבה הראשונה בעולם, איך גונבים? נותנים 

במח והוא נרדם, נותנים לו כדור לאדם מקל 
 שינה בתה והוא נרדם, וגונבים לו הכל. 

ה' גנב לו חצי מהגוף שלו, את כל  .לב
העצם, גנב לו הכל, הכל, את כל הגוף, ה' 
הפיל תרדמה על האדם, כמו שאומרת הגמרא 

בדף ל"ח תנו רבנן להגיד גדולתו  )סנהדרין ל"ט(
יש לאדם  –של הקדוש ברוך הוא שאדם טובע 

טבע במטבע שהוא טובע מטבעות, אז כל מ
המטבעות יוצאים אותו דבר, לא כל מטבע 
יוצא אחרת, פה יש שבע מיליארד מטבעות 
וכל מטבע זה משהו אחר, שלא יהיו הרמאים 

אומרים שלי הוא,  ובדעת מפני הגזלנין 
והחמסנין, וכולם גוזלים וחומסים, ומה 
עכשיו שנברא יחידי גוזלין וחומסין נבראו 

 נים על אחת כמה וכמה. ש
דף ל"ט א"ל כופר לרבן גמליאל  .לג

אלהיכם גנב, הוא אמר, הוא לא פחד להגיד 
לו, למה הוא גונב לו את הצלע? למה הוא 

תביא לי  -גונב לו את העצם? שיבקש יפה 
עצם, תביא לי זה, הוא היה מביא לו עצם, למה 

דכתיב אלקים צריך לגנוב? אלקיכם גנב הוא 

ל ה'" ֵ פ  ָמה ַעל ָהָאָדם  ַוי ַ ְרד ֵ ַ ן" ֱאלִֹקים ת  ָׁ יש  ַוי ִּ
, זה היה הקיסר קראו לו )בראשית ב' כ"א(

אדריאנוס אז אמרה לו הבת אני יגיד לך 
 תשובה. 

פעם הבנות היו מאד חכמות, תמיד  .לד
הבנות יותר חכמות מהבנים, כי הבנים 
משתוללים קופצים והבנות  שקטות, באה 

 ביה הקיסרלאהבת של המלך אדריאנוס ואמרה 
תעזוב אותו, תעזוב אותו, אני יתן לך תשובה, 
טוב, אמרה לו תביא לי שופט, בא לבית 
משפט, טוב הולכים לבית משפט, הבת 
עומדת בפני השופט, אומרת לשופט אני רוצה 
בלשים אני רוצה משטרה, אני רוצה מג"ב, 
חיילים של מג"ב, מה קרה? פשוט מאד, היה 

קערה מכסף  –לי קערה מכסף, איזה כסף 
טהור, גנבו לי את הקערה מכסף ושמו לי 
קערה מזהב, מה? על זה את רוצה על זה 
משפט? את משוגעת? את חולה? הלוואי עלי, 
הלוואי על כולנו, שיגנבו לנו קערה מכסף 
ויביאו לנו קערה מזהב, על זה את רוצה 
משפט? תשמחי, תרקדי, מה את צועקת כאן? 

וא אלינו כל יום מה את עושה בלאגן פה? שיב
גנב כזה, שכל יום יגנבו לנו קערה של כסף 

 וישימו לנו קערה של זהב. 
 –אבא שלה היה שם, היא אמרה לו  .לה

אבא אתה שומע מה שהשופט אומר? הלוואי 
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שכל יום  יבואו, שכל  יום יגנבו לנו קערה 
מכסף, הלוואי שיהיה היום גם כן שיגנבו 

תו דבר קערות מכסף ויביאו קערות מזהב, ואו
 –ה' לקח מאדם עצם קטנטונת פיצפונת 

סנטימטר, והביא לו עוד בן אדם, שתהיה אמא 
לילדים, שתשרת, שתנקה, שתעשה לו 
חביתות, תעשה לו כוס תה, שתעשה לו 
בלינצ'ס, שתכין לו בורקס, מי יעשה לו 
בלינצ'ס אם לא האשה? מי יעשה לו בורקס? 
אכלתם בלינצ'ס בשבועות? כולם בבית 

ים, לא אכלתם, בסוף לא אכלתם, יכינו החול
בלינצ'ס כי זה עשוי מדברים לא בריאים אז 
עכשיו כולם שוכבים במיטות, וכולם כבר עם 

 כאבי בטן וככה. 
אני לא  –היא אמרה לאבא שלה  .לו

מבינה אותך אבא שלי, עצם אחת אתה עושה 
לי פה בלאגן? גנבו עצם, אז מה יש אם גנבו 

בן אדם, וחכמה, עצם? אבל הוא קיבל אשה, 
 חוה מאירה מסוף העולם ועד סופו. 

כן, אבל למה  –אז הוא אומר  .לז
בגניבה? למה הוא לא עשה את זה  בצורה 
גלויה? לבוא בצורה גלויה ולבקש מאדם תן 
לי עצם, אם זה היה בצורה גלויה אז הוא היה 
שונא את חוה, אז הוא אמר אני עכשיו יקח  

י העיניים חתיכת בשר ואני יצלה את זה לפנ
שלך אתה תוכל לאכול את זה? נוזל דם, לא 
 –תוכל, לכן הוא עשה הכל בחשיכה 

 בתרדמה. 
כל זה הולכים להסביר עכשיו את  .לח

ההפטרה של השבוע, ההפטרה של השבוע 
מדברת אמרנו על הצללפונית, ככה קראו לה 

הצללפונית, למה? כי כולם היו  לאם שמשון
ת את כל פונים וחוסים בצילה, הגמרא אומר

השמות, היא מגלה הכל, אין דבר שהגמרא לא 
ידעה, לכן היא אמרה אמתלאי, איך היא ידעה 
שהיא אמתלאי? איך אנחנו יודעים את השם 

של אמא של אברהם אבינו? מי גילה לנו? 
הכל ברוח הקודש, הם ידעו את כל השמות, 
ואמא של שמשון היא הצללפונית, איך קראו 

שיש לו אחות נשיין לאחות שלו? נשיין, מי 
 היא תהיה כמו שמשון הגיבור.

ואיך קראו לאמא של דוד המלך?  .לט
נצבת בת עדאל, הגמרא ידעה כל השמות 
שבעולם, ואת כל השמות שיהיה לעתיד 
לבוא, ולכן צללפונית זה גימטריא שמשון, 

, נשאר 150צ' ל' ל' זה  –צלל  696שמשון זה 
פ' י'  –ו' , נשאר עוד פ' י' 600, ת' זה 200נ' זה 
, בשם של האדם רמוז כל  מה שיהיה 96ו' זה 

רמוז  –לו עד סוף החיים, בצללפונית רשום 
 השם שמשון. 

למה הוא נקרא שמשון? כי  –שמשון  .מ
הוא היה מאיר כמו שמש, שמשון הוא על שם 

ים"הקדוש ברוך הוא,  ן ה' ֱאלֹקִּ ָמגֵּ ש  ו  מֶּ ֶּ  "ש 
, , כתוב בגמרא סוטה בדף ט')תהלים פ"ד י"ב(

שמשון על שם הקדוש ברוך הוא, שמשון היה 
מעין הקדוש ברוך הוא, שמשון על שמו של 
הקב"ה, והוא תפס בכתפיים שער, הכתפים 
היו רחבות ששים אמות, כל כתף ששים 
אמות, והוא הרים את השערים עד חברון, עד 
הר חברון, כי צריכים ליסוע לחברון, היום 

א מחברון, נוסעים לחברון, כי כל הניסים זה ב
וכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית 

י"האסורים  ת ִּ ְ ש  ר אִּ ְטַחן ְלַאחֵּ  )איוב לא, י(.  "ת ִּ
ְך"כתוב  .מא רֶּ י דֶּ י ָדן ָנָחש  ֲעלֵּ  "ְיהִּ

הוא היה  נחש, כמו אביגיל )בראשית מ"ט י"ז(, 
בת נחש, אדם מוצא שידוך ישאל מי אבא 
שלך? דוד? משה? לא, רק בת נחש, כתוב 

נחש, ככה כתוב, שלקחו את אביגיל בת 
אביגיל בת נחש, מזה לומדים שאדם הולך 
לשידוך הוא צריך לשאול אותה מי אבא שלך, 

אבא שלי זה דוד, משה, אהרן, אם היא אומרת 
אליעזר, לא, בשום אופן לא, בשום אופן לא, 
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לֹם ָעַבר רק בת נחש,  ָ א ַמֲחָנְיָמה ְוַאְבש  ד ב ָ "ְוָדוִּ
ן" ְרד ֵּ ת ַהי ַ א" שם כ"ד(,  )שם, אֶּ ת ֲעָמש ָ מי  –"ְואֶּ

זה עמשא? זה הבן דוד של דוד, זה הבן של 
אביגיל, יש אחות אביגיל ויש אשה אביגיל, 

ָבא" ַחת יֹוָאב ַעל ַהצ ָ לֹם ת ַ ָ ם ַאְבש   . "ש ָ
יואב היה עף באוויר, איך הוא פתח  .מב

את רבת עמון? עף באוויר, עשהאל עף 
היה  באוויר, כולם עפים באוויר, לצרויה לא

ְתָרא לה תאווה,  מֹו יִּ ְ ש  יש  ו  ן אִּ א בֶּ "ַוֲעָמש ָ
 ." ת ָנָחש  יַגל ב ַ ל ֲאבִּ א אֶּ ר ב ָ ֶּ י ֲאש  לִּ ְראֵּ ש ְ מה זה ַהי ִּ

בת נחש? שאין לה שום תאווה, היא אין לה 
שום משיכה לשום תאווה. הנחש אין לו שום 
תאוות, ה' לקח לו את כל התאוות, אפילו הוא 

טועם טעם עפר, מביא ילדים הוא אוכל הוא 
זה ישאר )ישעיהו סה, כה(, "ְוָנָחש  ָעָפר ַלְחמֹו" 

ין  לעולם, כי בֵּ ה ו  ָ ש   ין ָהאִּ בֵּ יְנָך ו  ית ב ֵּ ִּ יָבה ָאש  "ְואֵּ
 " ין ַזְרָעה  בֵּ אז זה יתבטל, )בראשית ג, טו( ַזְרֲעָך ו 

ן" כתוב תֶּ ָ ק ַעל ֻחר פ  ע יֹונֵּ ַ ֲעש  ִּ )ישעיהו יא,  "ְוש 

 יד לבוא, , לכל אחד יהיה נחש לעתח(
ל  .מג ָראֵּ ש ְ ַחן יִּ למאות ולאלפים"ַוי ִּ

ד ַמֲחָנְיָמה  בֹוא ָדוִּ י כ ְ ְלָעד, ַוְיהִּ ץ ַהג ִּ רֶּ לֹם אֶּ ָ ְוַאְבש 
 " ן ָנָחש  י בֶּ ֹבִּ ת  היה שובי בן נחש, –ְוש  ַרב ַ "מֵּ

י  ל ַ ַבְרזִּ ֹא ְדָבר ו  ל  ל מִּ יאֵּ ן ַעמ ִּ יר ב ֶּ ָמכִּ ֹון ו  י ַעמ  נֵּ ב ְ
כ ָ  ְ ש  ים, מִּ רְֹגלִּ י מֵּ ְלָעדִּ ר ַהג ִּ י יֹוצֵּ ְכלִּ ֹות ו  ב ְוַספ 

י,  ים ְוָקלִּ ִּ פֹול ַוֲעָדש  י ו  ַמח ְוָקלִּ ים ְוקֶּ ֹערִּ ש ְ ים ו  ט ִּ ְוחִּ
ד  ו  ְלָדוִּ יש  ג ִּ ָקר הִּ פֹות ב ָ ְ ש  ְמָאה ְוצֹאן ו  ְדַבש  ְוחֶּ ו 
ף  ב ְוָעיֵּ י ָאְמרו  ָהָעם ָרעֵּ ֱאכֹול כ ִּ ֹו לֶּ ת  ר אִּ ֶּ ְוָלָעם ֲאש 

ר"  ְדב ָ ִּ מ  א ב ַ ם "וַ  התחלקו בזה,ְוָצמֵּ יהֶּ ר ֲאלֵּ ֹאמֶּ י 
ְך  לֶּ ֲעֹמד ַהמ ֶּ ה ַוי ַ ֱעש ֶּ ם אֶּ יכֶּ ינֵּ עֵּ יַטב ב ְ ר יִּ ֶּ ְך ֲאש  לֶּ ַהמ ֶּ
ים"  אֹות ְוַלֲאָלפִּ ַער ְוָכל ָהָעם ָיְצאו  ְלמֵּ ַ ל ַיד ַהש   אֶּ

יד  ב י"ח ד'(,-)שמואל ג ִּ ַ יש  ַהמ  ר יֹוָאב ָלאִּ ֹאמֶּ "ַוי 
ראית אותו למה לא הכית  –)שם, שם י"א(  לֹו"

י ארצה,  אותו מכה אחת, ִּ י ְבַנְפש  יתִּ "אֹו ָעש ִּ
ָבר"  ר ְוָכל ד ָ קֶּ ֶּ תביא לי אלף שקל )שם, שם י"ג(, ש 

יש  אני לא עושה את זה, אין שוחד,  ר ָהאִּ ֹאמֶּ "ַוי 
ף לֹא  סֶּ ף כ ֶּ לֶּ י אֶּ ַ פ  ל ַעל כ ַ ֹקֵּ י ש  ל יֹוָאב ְולו  ָאֹנכִּ אֶּ

ה ַהמ ֶּ  ו ָ ינו  צִּ י ְבָאְזנֵּ ְך כ ִּ לֶּ ן ַהמ ֶּ ל ב ֶּ י אֶּ ַלח ָידִּ ְ ש  ְך אֶּ לֶּ
ַער  נ ַ י ב ַ ְמרו  מִּ ִּ אֹמר ש  י לֵּ ת ַ ת אִּ י ְואֶּ ַ יש  ת ֲאבִּ ֹאְתָך ְואֶּ
ָבר לֹא  ר ְוָכל ד ָ קֶּ ֶּ י ש  ִּ י ְבַנְפש  יתִּ לֹום, אֹו ָעש ִּ ָ ַאְבש  ב ְ

ד" גֶּ נ ֶּ ב מִּ ְתַיצ ֵּ ה ת ִּ ְך ְוַאת ָ לֶּ ן ַהמ ֶּ ד מִּ חֵּ כ ָ , ואז לקחו יִּ
ויגנוב את לב דוד, ויגנוב שלשה שבטים, כתוב 

, שלוש גנוב את לב ישראלאת לב העם, וי
 . לא תגנובגניבות הוא גנב, קראנו 

שיחזיר, אז הוא החזיר  –ה' גנב צלע  .מד
אשה, כמו אחד שגנב כלי כסף והחזיר כלי 
זהב, אז המלך אמר שכל יום יבוא אלינו, שכל 
יום יגנבו לנו כלי כסף ויביאו לנו כלי זהב. 

ְת  ֹו ַוי ִּ ַכפ  ים ב ְ ָבטִּ ְ ה ש  ָ לש  ְ ח ש  ק ַ ב "ַוי ִּ לֵּ ם ב ְ ָקעֵּ
לֹום" ָ , אבשלום נתקע בעצים היה לו ַאְבש 

שערות עד כאן, והוא נתפס בעצים, והוא ראה 
ב את הגיהינום פתוחה מתחתיו,  לֵּ "ַחי ב ְ

ָלה" , ואז תקעו בשופר ואז נגמרה ָהאֵּ
המלחמה, וכל מלחמה יש סוף, גם מלחמה 
ששה חודשים דוד היה במחניים מתו עשרים 

 ין לו חלק לעולם הבא. אלף, ולכן אבשלום א
שמשון הגיבור זה הסיפור של  .מה

ההפטרה על הצללפונית, שמשון היה חיגר 
בשני רגלים, והוא היה מעין דוגמא של מעלה, 
חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולן 
לקו בהן, שמשון בכחו, שאול בצוארו, ולא 

ְכמֹו ָוַמְעָלה"היה איש יפה כשאול,  ִּ ש    "מִּ
היה לו שערות  -אבשלום ב'(,  א' ט' –)שמואל 

הוא היה מגלח אותם פעם בשנה, יש נזיר 
עולם ויש נזיר שמשון, נזיר עולם מגלח פעם 
בשנה, נזיר שמשון לא מגלח בכלל, זה 
 מחלוקת אם זה עולם או שנה, או לעולמים. 

שאול בצוארו אבשלום בשערו,  .מו
צדקיה יכל לראות בחושך, הוא הלך שמונה 

ור בלי לפידים בלי אור, עשר מיל בחושך גמ
והוא ראה כמו בצהריים, היה לו עיניים של 
ספירים שהוא היה רואה כמו בצהריים, הוא 

חשכה  –הולך במערה שמונה עשר מיל 
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גמורה, אין לפידים אין נרות, והוא רואה הכל, 
ככה הוא הלך, ומה קרה בסוף המערה? הגיע 

מלך בבל ותפס אותו, 
כי לא בורחים מה', 

ב "ַוי ִּ  רֶּ ת ַהחֶּ ל אֶּ או  ָ ח ש  ק ַ
יָה" ֹל ָעלֶּ פ  )שמואל א'  ַוי ִּ

אבשלום  הואלא, ד(, 

ראה גיהינום פתוחה 
מתחתיו, כתוב שהוא 
ראה את הגיהינום 
פתוחה מתחתיו, 
ב ַעל  לֹום רֹכֵּ ָׁ "ְוַאְבש 
ֶרד", כתוב "ַאל  ֶ ַהפ 
ֶפֶרד"  ס כ ְ סו  ְהיו  כ ְ ת ִּ

הפרד )תהלים ל"ב ט'( 
הוא הכי עקשן, אז 

שאול מתחתיו, נבקעה 
 הוא ראה את השאול, ראה את הגיהינום. 

וכששמע דוד שהרגו את בנו אבשלום  .מז

לֹום... בכה ואמר:  ָ י ַאְבש  י ְבנִּ נִּ לֹום ב ְ ָ י ַאְבש  נִּ "ב ְ
י" י ְבנִּ נִּ לֹום ב ְ ָ  ַאְבש 

אדם )שמואל ב' יט, א(, 
צריך לצעוק אבשלום 
בני בני אבשלום בני 

י בני, והעלה אותו,  "מִּ
ן מו   ת ֵּ יָך"יִּ י ַתְחת ֶּ י ֲאנִּ  תִּ

שבעה דאסקיה 
משבעה מדורי 
גיהינום, תמניא למה? 
העלה אותו, הצדיק 
מעלה בשניה, ואיכא 
דאמרי דקריב רישיה 
לגבי גופיה, העלה 
אותו לעלמא דאתי, 
הצדיק יכול בדבור 

בעלמא להכניס את האדם לגן עדן. 

 

 

 

 
  

להעברת שאלות ובקשות   
וברכות למורינו הרב  
 שליט''א ניתן לפנות

''שערי תפילה"ל  

0559655282טל':  
  

 העלון נתרם

  להצלחתו בלימוד של
 נחמן בן חנה

 הבחור נתן  לעילוי נשמת
 ר' יוסף דרוקב

הרב מבקש לא להיצמד עם האופניים "
לרכב של הרב, כי מאבדים שליטה 
ובסוף יאשימו את הרב, בסוף הרב 

, ושלום חס  יישב הכלא עשר שנים,
  ."כן דווקא

לפני  נאמר
שחרית יום  דזמרה פסוקי

  בחוקותי ה'
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 שבת פרשת נשא
שבת קודש יתקיים שיעור 'סיפורי  ביום 

 לאחר הקידוש מפי מעשיות'

  שליט"אנחמן הורוביץ הרה"ח ר' 
 קידוש להצלחת התורמים ובני משפחותיהם:

 אהרן יצחק וב"ב להולדת הבת

 נחמן גולדמן וב"ב להולדת הבת

 להולדת הבתנתן ביטון וב"ב 

 נחמן הלפרין וב"ב להולדת הבת

 דמילה לבנםשלישי  –י וב"ב אהרן לו

 ע ה' סיון."יב נלבנ דינה בת שלום לי"לע

 !שלום ומבורך בת ש

לכנס מיוחד לחיזוק ותמיכה היכונו 

שיערך בימים  בבית הכנסת

 בהמשך.פרטים . הקרובים
דרושים באופן דחוף תורמים לרכישת מס' לקראת ימות הקיץ, 

 מאווררים לעזרת נשים ולבית הכנסת. נא לפנות לאהרן שוורץ.


