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 בסעודה רביעית מוצש"ק בהעלותך שנמסרשיעור 
 אע"פ חיי מוהר"ן פ"ד

זה הולך על החלום של תורה כ',  .א
ם אֹותוֹ  ְוָרִאיִתי ַמִים עֹוֵמד ְמֻאי ָ ָ וֹ  ָלָאֶרץ ִמש    ְוַחְרב 
ָידֹו  ַמִיםב ְ ָ הרב'ה  והתחלנו להגיד,, ָלָאֶרץ ִמש  

התחנן לשר של אדום, הרב'ה ראה את השר 
                                                           

ם אֹותוֹ  ְוָרִאיִתי א ַמִים עֹוֵמד ְמֻאי ָּ ָּ ֶרץ ִמש   אָּ וֹ  לָּ דוֹ  ְוַחְרב  יָּ  ב ְ
ַמִים ָּ ֶרץ ִמש   אָּ ה  , לָּ ה ְולָּ מ ָּ ֹות כ ַ י  ִ ה ַהְינו  . פ  ֶ ד פ   חֹד ַהְינו   ֶאחָּ

ֹוִרין) ק  ֶ אְרף ש  ַ ה( ש  ֶפה, ְלִמיתָּ ד ו  ו ת ַעל ֶאחָּ ֶפה ֲעִני  ד ו   ֶאחָּ
ֹות ַעל ה ְוֵכן. ֻחְלש  מ ָּ ֹות כ ַ י  ִ ר ַעל פ  אָּ ְ ים ש  ִ ש   ְוִהְתִחילו   :ֳענָּ

ש   ה ְלַבק ֵ ז ֶ ֶ יו   ַרב ְזַמן ש  נו   הָּ ִר  לָּ ו  ךָּ  יםִיס  ְ ה. ִממ  נו   ֱהֵיה ַעת ָּ  לָּ
ֵבא ְלֵעֶזר נו   ְוהָּ ַמר) ְמקֹוֵמנו   ֶאל אֹותָּ כֹול ֵאיִני ְואָּ  ַלֲעזֹר יָּ

ו  ( ֶאְתֶכם ִבְקש  ן, ו  נו   ת ֵ ה לָּ ֶ ל ַהפ  ֶ ה ש  ם ְוַנֲהרֹג ִמיתָּ  אֹותָּ
ה ְולֹא צָּ ו  . רָּ ִבְקש  ה ו  ֶ ה ְולֹא ַאֵחר פ  צָּ ן רָּ ֶהם ִלת ֵ ם לָּ ו  ה ש  ֶ  פ 

אְרף ַהְינו  ) ַ ְזרו  ( ש  תֹוךְ . ְוחָּ ךְ  ב ְ א כ ָּ ה ב ָּ ֻקד ָּ ְ  ֶאת ַלֲהרֹג פ 
רֹות רָּ ְ ם ֶאת ְוֵהִסירו   ַהש  ָּ  :רֹאש 

תֹוךְְ ךְ  ב ְ ַזר כ ָּ ה חָּ ֲעשֶֹ ה ַהמ ַ יָּ הָּ ֶ ש  ה, כ ְ יָּ הָּ ֶ ד ש  ֹוֵכב ֶאחָּ  ַעל ש 
ֶרץ אָּ נ ַ  הָּ ְסִביבוֹ  ל"כ ַ ִלים ו  ו  צו  ' ְוכו   ִעג  רֹות ְורָּ רָּ ְ ' ְוכו   ְלַהש 
ֹל ר ַהכ  ְזכ ַ נ ִ ה ַרק. כ ַ ִאיִתי ַעת ָּ רֹות רָּ רָּ ְ ַהש  ֶ ִליכו   לֹא ש  ְ  ִהש 

ֹות ֻכי  ר ֶאל ַהז ְ ְקחו   ַרק. ַהנ ֵ ֹות לָּ ֻכי  ְלכו   ַהז ְ ר ְוהָּ ְברו   ְלַהנ ֵ ָּ  ְוש 
ם ֶאת ש   ְוִהְתִחילו   ִלב ָּ ִנים ְלַבק ֵ ַתֲחנו  ר ִלְפֵני ב ְ ְפלו   :ַהנ ֵ  ְונָּ

ר ִניצֹוצֹות יֶהם ְלתֹוךְ  ֵמַהנ ֵ ִ ו  , פ  ִבְקש  ִנים ו  ַתֲחנו  , עֹוד ב ְ
ה ר ְוַנֲעשָֹּ ר ֵמַהנ ֵ הָּ ֹות ְוַנֲעשֹו  ' ְוכו   נָּ ִרי  נ ַ  ַהב ְ ְמרו   ל"כ ַ  ִלי ְואָּ

של אדום, כל מה שיהיה, השואה, הכל. הוא 
אמר תרחם עלינו, כי כל השואה זה בגלל 
שמדברים על הצדיק, עד שמדברים על הצדיק 
עוד יהיה הרבה שואות, אז בקשתי מהשר של 

החולקים,  הס"מ שיתן לי את הכח להרוג את

ו   ֵאל  ֶ י, ִיְחיו   ש  ֹוִנים כ ִ ִראש  בו   הָּ ה ִנְתַחי ְ  ַעל ֲהִריגָּ
ִליכו   ְ ִהש  ֶ ֹות ש  ֻכי  ר ַהז ְ ו   ְולֹא ְלַהנ ֵ ש  ק ְ ִנים ב ִ ַתֲחנו  מוֹ  ב ְ  כ ְ

ו  ֵא   :ל 

י ְולֹא ַדְעת ִ ה ַמה יָּ ְמרו  , ז ֶ ה ַהֶחֶדר ֶאל ֵלךְ  ִלי ְואָּ  ַהז ֶ
ש   ְלךָּ  ְויֹאְמרו   רו  ֵ י :ֶזה ַעל פ  ַלְכת ִ ם ְוהָּ ָּ ה ְלש  יָּ ב ְוהָּ ֵ ם יֹוש  ָּ  ש 

ֵקן ד זָּ יו ֶאחָּ ִאְלת ִ ְ ש  ַפס. ֶזה ַעל ו  נוֹ  ְותָּ דוֹ  ְזקָּ יָּ ַמר ב ְ  ִלי ְואָּ
ִני ֲהֵרי רו ש   ִהיא ְזקָּ ֵ ה ַעל פ  ֲעשֶֹ יו. ַהמ ַ ִאְלת ִ ְ ש   יֹוֵדעַ  ֵאיִני ו 
ַמר :ֲעַדִין ה ַהֶחֶדר ֶאל ֵלךְ  ִלי ְואָּ ם ַהז ֶ ָּ א ְוש  ְמצָּ ש   ת ִ רו  ֵ . פ 

י ַלְכת ִ ם ְוהָּ ָּ ִאיִתי ְלש  רֹךְ  ַהֶחֶדר ְורָּ ב אָּ חָּ  ֵקץ ֵאין ַעד ְורָּ
וֹ  ֵלא ְוֻכל  ִבים מָּ תָּ ל, כ ְ ְבכָּ קֹום ו  י מָּ ַתְחת ִ ָּ פ  ֶ ִאיִתי ש  רו ש   רָּ ֵ  פ 
ה ַעל ֲעשֶֹ  :ַהמ ַ

ל י ֶזה כ ָ ַמְעת ִ ָּ יו ש  ִ דֹוש   ִמפ  ה ַהק ָּ ֶ ה ֶאל פ  ֶ ַמר. פ  ל ְואָּ כ ָּ ֶ  ש 
ֹורֹות א ַהת  הו  ֶ ֶהם ֵיש   אֹוֵמר ש  ִזים ב ָּ ה ְרמָּ ֲעשֶֹ  ֵמַהמ ַ
ה. ַהז ֹאת ֹורָּ ְתֶחֶלת ְוַהת  ַ ה ַהמ  עָּ ְ ש  ִנין ת ִ ו  ק  ֵטי ת ִ ו  ִלק  ' א ב ְ
ן א' כ ִסימָּ וֹ  הו  ל  ש   כ ֻ רו  ֵ ה זֹאת ַעל פ  ֲעשֶֹ  :ַהמ ַ
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כי כל הצרות, וכל השואה וכל השואות זה 
בגלל החולקים, אז תן לי רשות להרוג את 

. אז תן לי להפיל עליהם ָרָצה ְְלֹאהחולקים, ו
ְך , ָרָצה ְְלֹאחולשות, לתת להם מחלות, ו תֹוְך כ ָ ב ְ

ה ַלֲהרֹג ֶאת ֻקד ָ ְ א פ   משה ואהרן. ב ָ
מי  –מי צעק משה מת? אלדד ומידד  .ב

שבזמן שעמרם  חים של משה ואהרןהם היו? א

גירש את יוכבד היא התחתנה עם אליצפן בן פרנך ואז 

, כי דבורה היתה ניצוץ ממשה, יעל הם נולדו
משה מה שהתנבאו אלדד ומידד  היתה מציפורה.

רק אחרי ארבעים אבל משה מת בסוף,  –מת 
, אבל גם זה היה ולא מיד כמו שהבינו כולם שנה

 ה צריך למות. חבל, משה רבינו לא הי
תֹוךְְּ .ג ךְְְּב ְּ ָּ ַזרְכ  הְחָּ ֲעֹשֶֹ ַ יָּהְַהמ  הָּ ֶֹ ש  הְ,כ ְּ יָּ הָּ ֶֹ דְש  חָּ ְאֶֹ

ֹוֵכב ץְַעלְש  רֶֹ אָּ נ ְְַהָּ ַ ִלים ל"כ  ו  ְסִביבֹו ִעג  כי אסור  .ו 
להשתמש בזכויות, בתחלה הם זרקו את 
 –הזכויות לנר, השתמשו בזכויות, והמטה 

זה הזכויות,  –הרב'ה מסביר שהמטה אהרן 
ֹות אבל אסור להשתמש בזכויות,  ֻכי  ַרק ָלְקחו  ַהז ְ

ְברו  ֶאת כי הנר זה אותיות נהר,  רְוָהְלכו  ְלַהנ ֵ  ָ ְוש 
ם אדם צריך לשבור את הלב אבל זה רק  ִלב ָ

כשאדם בשמחה הוא לא יכול לשבור את הלב 
סתם רק כשהוא מנגן ושר אז מגיע רגע של 

ת בשברון לב שברון לב, אסור לאדם להיו
רק תוך כדי שמחה הוא נזכר ועושה  שניה,

תשובה, על ידי שירה וריקודים אפשר להגיע 
ֹות ָלְקחו   ללב נשבר, ֻכי  ר  ְוָהְלכו   ַהז ְ  ְוִהְתִחילו  ְלַהנ ֵ

ש   ִנים ְלַבק ֵ ַתֲחנו  ר ִלְפֵני ב ְ ואז יצא מהם  ַהנ ֵ
 ניצוצות של אש. 

קל"ט  )חולין(כמו רבי ורב, כתוב ב .ד
שרבי ורב היו מדברים דברי תורה שבשעה ע"ב 

היו יוצאים ניצוצות אש, רבי יוחנן שהוא היה 
האמורא של ארץ ישראל ישב שבע עשרה 
שורות אחרי רב, איך שבע עשרה שורות ואתה 

קורא לו אבא אריכא? אמר לו לרב אסי, אני 
הייתי רואה ניצוצות של אש מהפה של רב לפה 

 רב. של רבי, ומהפה של רבי לפה של
הרב'ה אומר שהצדיק מדבר יוצאים  .ה

ֹותניצוצות של אש, ואז  ִרי  , כי הדור ְוַנֲעׂשו  ַהב ְ
שיצא ממצרים כבר לא נכנסו לארץ, רק הדור 
השני שזה רחל, כי משה אמר להם לתור את 

ר ֶא '"לָ הארץ,  ראשי  יג, טז( במדבר) ָאֶרץ"'ת ָה 'תו 
של רחל, הם  בבחינה , אז הם הלכולאהתיבות 
)הרב רחלְר"ת ר'חובְל'בואְח'מתְשהם הלכו  שינו

, כיון שהם שינו הם התחייבו מיתה. בשיעורים(
ֹות ִרי  פסקו להם  –והתחייבו בהריגה  ְוַנֲעׂשו  ַהב ְ

 דין מות. 
כי משה לקח מטה עוז והכה את  .ו

הסלע, להכות את הסלע זה אסור, מה אתה 
ֹוִציא ְלָך ַמִים"מכה את הסלע  ר  ַהמ  ו  ִמצ 

ִמיש   ַלע ", )דברים ח, טו( "ַהַחל ָ ִנֵקהו  ְדַבש  ִמס ֶ ַוי ֵ
ֶמן ֵמַחְלִמיש  צו   ֶ , יש סלע של )דברים לב, יג( "רְוש 

דבש, סלע של שמן, סלע של חלב, הוא מוציא 
הכל למה אתה מרביץ לו? מדברים במדבר 
דור דעה, משה ואהרן, אז למה להרביץ? כיון 

 מיתה.  שהוא הרביץ הוא התחייב
י אדם שמרביץ חייב מיתה,  .ז משה כ ִ

בו  ֲהֵרָגה ואהרן למה לא האמנתם לי לדבר  ִנְתַחי ְ
ואז הלכתי מהחדר וראיתי אחד עם אל הסלע? 

, הוא אומר הזקן שלי זה זקן ארוך ארוך ארוך
פירוש על כל מה שראית עכשיו, איך שמשה 
ואהרן מתו, זה שהם ביקשו את הכוח של 
אדום. הזקן שלי, אדם חושב שהוא מגדל זקן 
הזקן מגדל אותו זה בדיוק הפוך, אז הזקן 
מגדל את הבן אדם, על ידי שאדם מקצץ 
לעצמו את הזקן הוא מקצץ לעצמו את הידים 

כי העיקר התיקון זה הזקן, האדם ואת הרגלים, 
צומח מהפיאות וצומח מהזקן, אז אם הוא 
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מגלח את הזקן הוא בלי רגליים, כי כל המוח 
וכל השכל בא מהזקן, ופעם אפילו גויים לא 
גילחו את הזקן, הגמרא אומרת בסנהדרין על 
סנחריב שהסוף יהיה שעוד יגלחו לך את הזקן, 

לך את  הסוף שלך יהיה סוף רע ומר ויגלחו
הזקן, וגם את שני הרגליים, והלכתי לחדר 
וראיתי כתבים ושולחנות ארוכים וגליונות 

, ואמר שכל ַעד ֵאין ֵקץוכתבים בלי סוף, 
הליקוטי מוהר"ן, וכל התורות של הליקוטי 
מוהר"ן, וכל השיחות שלו, שהרב'ה אמר עד 

וחצי, עד מאה ועשרים, וכל התורות וכל  38
על מה שראיתי עכשיו  השיחות זה הכל פירוש

על הזקן. אם אדם ידע את כל הפירושים הוא 
יעבור את המאה עשרים ויגיע אפילו לאלף 

 שנה.

שנמסר בליל שב"ק בהר לפני  שיעור
 תפילת מעריב

 ~נכתב ע"פ הבנת השומע~

ה ַמְדִליִקין מ ֶ הדלקנו מדורה לכבוד רשב"י,  – ב ַ
אבל העיקר זה לא בחיצוניות אלא להדליק את 

, ְולֹא ְבֹחֶסןשמה, הנ  – ֵאין ַמְדִליִקין לֹא ְבֶלֶכש 
י לֹא ְלעֹוָלם ֹחס  חוסן זה גאוה, כמו שכתוב   ן"כ ִּ

ר ְלדֹור ָודֹור" ם ֵנז  )ומובא בספר  )משלי כז, כד( ְואִּ

המידות סוף אות גאווה שהפסוק הזה מסוגל לשבר 

ר ,את הגאווה( ְדב ָ ִ לא ללכת  – ְולֹא ִבְפִתיַלת ַהמ 
, ְולֹא למדבר רק שעה התבודדות, לא יותר

ִים ָ ֵני ַהמ  ְ ַעל פ  ֶ . לֹא לא ללכת לים – ִבירֹוָקה ש 
ֲעָוה ַ  –לא להיות נמס כזה  - ְבֶזֶפת, ְולֹא ְבש 

ֶמן איש חיל –שליימזלניק, אלא זריז  ֶ , ְולֹא ְבש 
ֵרָפה שאסור להדליק בשמן שריפה ביום טוב  ׂשְ

כמו הגוי שהיה  ַאְלָיה, ְולֹא ְב שחל בערב שבת
בא כל שנה ואוכל מקרבן פסח, עד ששאל 

אותו רבי יהודה בן בתירא אם נותנים לו 
מהאליה ואז שהוא ביקש תפסו אותו והרגו 

 .אותו

שיעור שנמסר בשב"ק בהעלותך 
 שחרית תפילתאחרי 

 ~נכתב ע"פ הבנת השומע~

השני למלכות כל פעם שהוא נרדם  .א
הוא הפסיד, כל פעם שבן אדם נרדם הוא 
מפסיד, אסור להירדם, כל העבודה זה לא 
להירדם כל פעם שהוא נרדם הבת מלך עברה 
לידו, כי אסור לישון בלילות עכשיו עד ראש 

 השנה לא ישנים. 
אז עכשיו פרשת בהעלותך את  .ב

הנרות, הנרות גימטריא אסתר, כי אסתר זה 
ראש השנה ויום כיפור ממש, אז עכשיו כ' סיון 
אפשר להיכנס עם הגוף לגן עדן, מוצאי שבת 
זה כ' סיון תבוא הגאולה, וביום רביעי זה כ"ג 
סיון זה חמישה ימים, אז כ' סיון זה כמו ראש 
השנה וכ"ג סיון זה כמו יום כיפור, זה תחיית 
המתים, אפשר לפעול את כל הישועות וכל 

 הניסים.

ר שנמסר בליל חמישי במדבר יעוש
בכתיבת אותיות בבית משפיחת 

 ביטון
היום זה ג' סיון, היום זה היום הכי  .א

גדול, היום הכי גדול שהיה אי פעם, יותר גדול 
 , היום זה יום הכיפוריםבי' תשרי מיום הכיפורים

, היום זה ממש יום יום שמתכפרים כל העוונות -
הכיפורים, היום זה כבר מתן תורה, שומעים 

שבני ישראל שמעו את עשרת  את עשרת הדברות
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הדברות כבר כשהגיעו למדבר סיני בא' סיון עוד לפני 

קבלת התורה שהיתה בז' סיון שאם לא כן קשה מה 

ו  ֵקְרָבנו  ִלְפֵני ַהר  שאומרים )אגדה של פסח( "ִאל 
ֹוָרה נו ְְ,ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנו  ֶאת ַהת  י ֵ וקשה וכי מה  ":ד ַ

תועיל לישראל הגעתם למדבר סיני אם לא יקבלו בה 

איך שהגענו להר סיני ידענו את אלא , את התורה
עשרת הדברות וידענו את כל התורה, עכשיו 

ד יודע זה הרגע שיודעים את כל התורה, כל אח
 .את כל התורה

ל ְלֵעיֵניאת הפסוק  עכשיו קראנו .ב  כ ָ
ָרֵאל קראנו במדבר על נדב  לד, יב(. )דברים ִיׂשְ
מפני שבאו להקטיר קטורת זרה  וא שנשרפוהואבי

בימי  התחלק לשתייםבית המקדש , לפני ה'
כשרצה לכנוס לבית המקדש ולהקטיר  המלךעוזיה 

ומזה  עד יום מותו עוזיה יצטרע ואזקטורת 
היה בימי  נולד כשאביו עוזיהו שיותם לומדים

, איך יודעים )ראה מועד קטן ז, ע"ב( בוטחלו
שמותר לאשה בימי חלוצו? לומדים את זה 
מיותם, הלכה למשה מסיני שמותר להתייחד 
בימי חלוצו, שהוא יוצא מחוץ למחנה, ומזה 

 נולד יותם בן עוזיהו, וככה היה.
וונותיו, יותם נמחלים כל עמי שאומר  .ג

 צריכים להגיד בזכות ר' שמעון ר' אלעזר ויותם
שיכולים לפטור את כל העולם כולו מן הדין )סוכה 

הוא בלי ר' אלעזר ר' שמעון אמר ש, מ"ה ע"ב(

ר' אלעזר עם מוחל את כל העוונות של הדור, 
מבריאת העולם, עם הוא מוחל את כל העוונות 

עד הוא מוחל את כל העוונות מבריאת העולם יותם 
סוף כל הדורות, עכשיו אמרנו יותם בן עוזיהו 

 כל העוונות נמחלו, אין עבירות. –

                                                           
ימי חליטה אילו הימים שבהם המצורע מוחלט,  ב

ואין ספק בצרעתו. ולפניהם יש את ימי ההסגר 

שבהם הכהן סוגר אותו שבעת ימים לראות האם 

תלך ממנו הצרעת ויטהר או שתעמוד בו ואז יהיה 

ועכשיו שכתבנו ספר תורה קבלנו את  .ד
התורה, זה קבלת התורה האמיתית, מה 

אם אדם אומר אני מקריב . גששמענו בסיני
בהר סיני עולה, אומר רבי שמעון זה לא חל 

במנחות )ע"א( בדף ק"ט כמו שכתוב לל, בכ
בעבר הרי עלי עולה שאקריבנה שהוא אומר 

הירדן מכיון ששם היה המשכן, אומר הרי עלי 
אז לפי רבי שמעון זה לא חל,  –עולה בהר סיני 

הוא חייב להקריב אותה וזה  תנא קמאולפי 
 יהיה שחוטי חוץ.

עכשיו נגיד דברי תורה, עכשיו זה  .ה
עכשיו קבלנו את התורה  מתן תורה האמיתי,
בכל יום מקבלים את  ,מחדש, כי בכל דור

 התורה מחדש. 
הנה הקצות החושן, כי מדובר שאדם  .ו

מתחתן הוא צריך לקנות חרב, עכשיו השאלה 
אם החרב מבדיל או מזהב, כי כאן ברל"ב 
מדובר שהוא רצה בדיל וזה היה זהב, ואחרי 

 הוא לקח בדיל וגם זה היה זהב, –זה זה הפוך 
כי הגוי  אז יש שאלה על מה הוא צריך לשלם

ואמר לו שהיא זהב ואחר שקנה אותה  נתן לו חרב

הגוי , התיך היהודי את החרב ומצא שהיא נחושת
אומר שזה היה שווה זהב, כי החרב נאבדה, לא 
יודעים איפה היא, והגוי אומר שזה היה מזהב, 
  .אנחנו אומרים שזה היה מכסף, שזה היה בדיל

 רצ"אסימן שהוא מביא כאן בזה מה  .ז
שהגוי הפקיד חרב מזהב והוא רוצה  )ס"ק ד'(

עכשיו בחזרה את החרב, יש ראובן ויש 
והוא נתן מהגוי במשכון שמעון, ראובן לקח סייף 

דינו כמצורע מוחלט שצריך לישב מחוץ לעיר עד 

 שתעבור הצרעת

 ים להר סיניעכשיו נוסע ג
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ושמעון איבד את זה,  בהשאלה את זה לשמעון
מחדש, איך  את החרב עכשיו הגוי רוצה

מחזירים לגוי? הוא טוען שזה היה זהב, זהב 
לווה הגוי  .זה ארבעים אלף דולר, זה לא פשוט

דולר,  10,000כסף מראובן, ראובן הלווה לו 
נתן לו חרב משכון ולא אמר לו אם זה והגוי 

זה היה הגוי אומר שמזהב או זה מבדיל, בסוף 
מצופה בבדיל ובפנים היה זהב, הוא רוצה 

וכיון ששמעון איבד את החרב . חרב של זהב עכשיו

שמעון בוכה, כי הגוי טוען חרב מזהב, וכל 
  .קילו ארבעים אלף דולר

הא למה זה דומה? וכותב הקצוה"ח  .ח
של אנשים  הגמרא מביאה שלשה דוגמאות

שהיה תחת ידם דבר שלא ידעו את ערכו האמיתי 

 –, חיטים ושעורים והוא ניזוק מהם או מאחר
חיטים  הכול בפנים וזה היה עוריםששהוא שרף 

, הוא אמר לשכן אני שהם יותר יקרים משעורים
רוצה לעשות גדיש של שעורים וזה חיטים, 
והוא לא גילה לו את האמת, השכן מסכן, הוא 
שיחק בגפרורים ונדלק לו כל הגדיש, החצר 

 נדלקה. 
רבי אלעזר שאל את רבי שמעון, פה  .ט

הספר תורה זה קדש קדשים, אם פה סיימנו את 
פה זה קודש קודשים, פה זה בית המקדש, פה 
זה אור אין סוף, קודש קודשים. כל יום ללמוד 
שמונים דפים בזוהר, לגמור את הזוהר עד מתן 

בשלשת ימי הגבלה שתורה, הזוהר אומר 
נמצאים בקודש קודשים, איפה שאדם עומד, 
לומד, מתפלל, קודש קודשים, כל הימים 

נמצאים  –שבועות  עדהאלה שנשארו לנו 
בקודש קודשים. עכשיו באנו לינקותא, צריכים 
 לקשר את כל העולמות, עכשיו זה מתן תורה,

בליל רביעי נשא  שנמסרשיעור 
 בחדרה

ה ָאֹנִכי  .א ה ֹסֲעָרה לֹא ֻנָחָמה ִהנ ֵ "ֲעִני ָ
י יִרים ץַמְרב ִ ִ פ  ס ַ יְך ב ַ ְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדת ִ ו  פ  )ישעיהו  "ב ַ

ה ִלְבנַ , נד, יא( ַמֲעׂשֵ יר" ת"כ ְ ִ פ  , אז )שמות כד, י( ַהס ַ
כותב הזוהר  -יש משחה קוראים לזה פוך, פוך 

במקום בדף ר"ם ומי ששם את זה בעין רואה 

בית מקדש. שירושלים כל האבנים  המקדש את
ֵלְך  – בו  "ְוָכל כל אבני ארץ ישראל  –ְוָכל ג ְ

ֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ" בו  , כל האבנים )ישעיהו נד, יב( ג ְ
זה יהלומים, אם היינו זוכים היינו רואים שהכל 
יהלומים, כל האבנים של הארץ, אפילו 
האבנים של חדרה, מה שבנו פה, החצץ, 

 המלט, כל זה יהלומים. 
הוא נפטר בי"ג  –יש את ה"בת עין"  .ב

ז והוא נפל כל התקרה של הבית כנסת, א כסליו
רק בבית כנסת שלו נשארה חצי תקרה שלמה 

להכנס נשאר בחיים,  –ומי שהספיק לברוח 
מתו בצפת, אז  2,000 –אלפיים מתו בטבריה 

החתם סופר אומר שאסור לגור מחוץ 
 לירושלים, זה איסור. 

זה שגרים בחדרה זה שאלה גדולה  .ג
מאד אם מותר לגור בכלל בחדרה, אומרים 

לזוג הצעיר, או האבא פה האמא פה, עוזרים 
פה המפעל, פה הבית חרושת,  –הפרנסה 

החנות נמצאת כאן, אבל מי שיכול לעבור 
הוא לא קשור בחנות, האמת  –לירושלים 

כל  –שצריכים כולם ללמוד בירושלים 
 ה'חדרים'. 

כל  אבל היוםהיה ירושלים חרדית  .ד
הצעירים עוזבים, הולכים לעסוק בחריש, 

עולה,  50,000ה , חריש ז50,000קונים דירה ב
לכן יורדים מחירי הדירות, כי אתה יכול לקנות 
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, אז נגיד בחריש ובכל מיני 50,000דירה ב
, והשאר זה 50,000אזורי פיתוח יש לך דירות ב

שנים משכנתא מהמדינה, אתה  8 -משכנתא 
לא צריך המלצה של הבנק, ולהתחנן אל הבנק, 
אפשר אוטומטי, אתה בא לאזורי פיתוח אתה 

הון עצמי והשאר הכל המדינה  50,000 משיג
 משלמת לעשרים שנה ארבעים שנה. 

ֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ" .ה בו  , הכל זה "ְוָכל ג ְ
יהלומים, לעתיד לבוא נראה שהכל זה 
יהלומים, אז אצל ה"בת עין" הגיע שד"ר 
מארץ ישראל, ואמר לו תראה איך שאנחנו 

דולר, אולי אתה  6,000,000סובלים בחובות 
לתרום משהו ולדבר כמה גבירים? הוא יכול 

ומה קורה בארץ ישראל? בארץ  –אומר 
ישראל הכל יהלומים, ככה אומר לו השד"ר 
בתמימות, הכל יהלומים, הכל יהלומים? הוא 

את הארון את  –מיד מכר את הרהיטים שלו 
המיטה ואת הכמה כיסאות שהיה לו, מה כבר 

כסא שבור, קבל שני  –היה פעם? בקושי כסא 
סנט על זה, אז עשר כסאות זה עשרים סנט זה 
מה שהגיע, היה לו בקושי לשכור עגלה עד 

 לכפר הסמוך. 
רבי נתן הוא ביקש טרמפ עגלה עם  .ו

רבי נתן, זה היה חג  - דארבעה סוסים בחינם
השבועות, והרב'ה הודיע שאף אחד לא יעיז 
להגיע, כי אשתו כבר היתה גוססת היא נפטרה 

יבוא כי אני צריך  בשבועות, אף אחד לא
עכשיו לטפל באשתי בתרופות שלה, אז הגיעו 
כולם, הרב'ה אמר לא להגיע רבי נפתלי אמר 
דווקא מגיעים, רבי נתן שאל את רבי נפתלי מה 

                                                           
ְפָלָאה ימי מוהרנ"ת ח"א כ':  ד ָחתֹו ַהנ ִ ג ָ ְ ְוָרִאיִתי ַהש 

ָמה  ְתַקי ְ נ ִ ֶׁ ה, ש  ֶׁ ל פ  ָ ת כ  ַ ִפל  ֹוֵמַע ת ְ ַרְך ש  הו א ִיְתב ָ ֶׁ ְוש 

י ֲעָגָלה  ִ ש   ִ יֹום ש  ם ב ְ ֵ ִהְזִמין ִלי ַהש   ֶׁ ֲהָוָיָתה  ש  ַ ִתי כ  ָ ִפל  ת ְ

עושים? הרב'ה אמר לא להגיע, אתה לא 
מבין?! אתה לא מבין את הפשט, אתה לא 
מבין שהכל זה הפוך על הפוך?! הרב'ה אומר 

 ז דווקא מגיעים. לא להגיע א
עד שרבי נתן כבר חשב והחליט וקבל  .ז

תשובה מרבי נפתלי כבר נהיה לפני השקיעה 
כבר יום אחד לפני שבועות, זה היה כנראה 

אם זה פסח שלישי אז זה  כי, ביום רביעישבועות 
היה יום רביעי, עד שהוא מחליט  שבועות -

, בסוף הוא מצא איזה עגלה עם זכוכיות, ליסוע
עם המון המון שמשות, המון זגוגיות, והוא 
ישב על הזגוגיות למעלה בדרך בזיון כזה, הוא 
הלך להלוות קצת כסף בשביל זה, אז הוא נסע 
מנמירוב הוא היה צריך לעיר ברסלב, זה לפני 
אומן, אז הוא נסע ממאהליב או מנמירוב, 

זה כפר אחד, וכל הדרך אי -מנמירוב הוא נסע 
הוא מתפלל שיהיה לו עגלה עם ארבעה סוסים 

 בחינם, כבר אין לו כסף, עכשיו הוא לווה. 
ואיך שהם מגיעים והוא עוד נוטל  .ח

ידיים, תמיד בנטילת ידיים מתגלים הסודות, 
'רבי נתן התפילה שלך  –צועק לו העגלון 

התקבלה', הנה יש פה עגלה עם ארבעה סוסים 
, רבי נתן עוד היה לפני המוציא ישר לברסלב

הוא הרגע נטל ידיים, טוב מיד רבי נתן הזדרז 
 –עלה על העגלה והוא האכיל את הסוסים 

צריכים להאכיל את הסוסים, עולה על העגלה 
ומיד היא מתחילה בדהירה, ארבע סוסים זה 
כמו מרצדס, כמה שניות זה מגיע, ובמקום 

העגלון ליסוע בדרכים הרגילות היא ישר עקף, 
ידע דרך קצרה שהוא עוד יספיק להגיע 

רֶׁ  ם ִלב ְ ִחנ ָ ָעה סו ִסים ב ְ י ִעם ַאְרב ָ ִ ר ָיָצא ִמפ  ֶׁ ֲאש  ַ ְסַלב כ 

ַרֲחִמים, ה ב ְ ֶׁ ל פ  ָ ֹות כ  ִפל  ֹוֵמַע ת ְ רו ְך ַהש   ש  ב ָ ָ  ַממ 
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לברסלב עוד לפני שהאנשים הולכים למקווה, 
 עוד בשעות המוקדמות של אחרי הצהרים. 

רבי נתן אמר אני מבקש וכשעצרו בכפר  .ט
ארבע סוסים בחינם, העגלון שמע איך שהוא 
מדבר לעצמו, שהוא מדבר 'רבונו של עולם 

מו שלח לי ארבעה סוסים בחינם', זה כ
שנתפלל שעכשיו ינחת פה אוירון, שעכשיו 
אנחנו רוצים להיות בכותל אז ינחת פה עכשיו 
אוירון ונטוס לכותל ונחזור, ארבעה סוסים 
בחינם זה... מה שאדם מבקש ה' שומע, ה' 

 שומע.

הבעל שם טוב אמר לעגלון תוריד את  .י
תסגור את העיניים,  -המושכות אל תסתכל 

אצל רבינו,  העגלה תלך לבד, זה היה גם
לעגלון של הבעל שם טוב קראו לו אלכסי, 
אלכסי תעזוב את המושכות תסגור את העיניים 
תשב תנוח פתאום אחרי חמש דקות הוא פותח 

איפה שואל את העוברים ושבים  הואאת העיניים, 
? אמרו לו איזה כפר של אלף קילומטר, שם אני

של כפר אלף ק"מ מרחק, חוץ לארץ זה עשר 
 מטר. אלף קילו

כל זה אנחנו מדברים עכשיו לפני  .יא
נקרא פוך ואת זה אתה שם  המשחההגאולה, 

 –בעיניים ואתה רואה הכל אש, אבנים 
ל"בת עין"  –אומר לו "ר השד -יהלומים, אז הוא 

זה הכל יהלומים, ה"בת עין" היה תמים מכר 
את הרהיטים הכל, הגיע לנמל הוא נוסע לארץ 

פוגש את ישראל, אחרי שלוש שנים הוא 
השד"ר עוד פעם, בצפת, הגיע לצפת השד"ר 

אותו ה"בת עין"  שאלוהתארח אצל ה"בת עין", 

אתה לפני שלוש שנים אמרת לי שכאן הכל 
יהלומים, איפה היהלומים? אומר לו אתה לא 
יודע ללמוד, אתה לא יודע את פירוש הפסוק, 

 "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד"כי הוא אמר לו 

ַפ י ֶהוֵ ד ְמאֹ ד ְמאֹ ", כתוב ()במדבר יד, ז ְ ַח ל ש   "רו 
, השד"ר לימד את ה"בת עין" פשט )אבות ד' ד'(

ַפ י ֶהוֵ ד ְמאֹ ד ְמאֹ "? ְמֹאד ְמֹאדמה זה  – ְ ַח ל ש  רו 
ל ָאָדם יִלְפנֵ  , אם אתה שפל רוח אתה תראה "כ ָ

תראה שאשתך זה אם שהכל זה יהלומים, 
זה יהלומים, למה זוגות  יהלומים, תראה שהכל

לא מתחתנים הוא לא יודע שאשתו זה 
 יהלומים. 

ַרִיםְָזַכְרנו  " .יב ִמצְּ ְב ְּ ְֹנאַכל ר ֶֹ ְֲאש  ה גָּ ְַהד ָּ ת אֶֹ

ִאים ֻּׁ ש   ִחים ִחנ ָּםְֵאתְַהק ִ תְְְוֵאת ָהֲאַבט ִ אֶֹ ִצירְוְּ חָּ תְהֶֹ אֶֹ וְּ

ו ִמים ְַהש   ת אֶֹ ְוְּ ִלים צָּ , )במדבר יא, ה( "ַהב ְּ
ִחים" , זה לא אבטיח שלנו זה קשואים "ָהֲאַבט ִ

בבהעלותך,  קוראים את זה שלנו, עכשיו
ִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ... "ָזַכְרנו   ֵאת ָהֲאַבט ִ

ִמים" ו   . ַהש  
רש"י אומר שזה  – "ְוֶאת ֶהָחִציר" .יג

שצריכים  וההלכה היאכרשינים זה החציר, 
להרחיק את הכרשינים מן הבצלים שלשה 

, כי יש הבצלים מפני שהכרשינים מזיקים אתטפחים 
מחלוקת בטור כמה להרחיק את הכרשינים, 
שלושה טפחים או רק משהו, הרמב"ם אומר 
הכל שלשה טפחים, אין פחות מזה, אנחנו 
אומרים ששלשה טפחים זה רק במשרה ובירק 

ירק זה  –כי זה מחלחל, משרה זה המזיק, וירק 
הניזק, כרשינים זה רק החריפות מזיקה, את מה 

 אויר? את השרשים? כרשינים. ירחיקו? את ה
ִחים" .יד אחד אומר שזה  "ָהֲאַבט ִ

מלפפונים ואחד אומר שזה קשואים, שזה 
ִחים ְוֶאת קשה ליולדות, אז  "ָזַכְרנו  ֵאת ָהֲאַבט ִ

ִמים" ו   . ֶהָחִציר ְוֶאת ַהש  
אז כל זה אנחנו מדברים על עשרת  .טו

"ֲהֵיש   למה נפלנו? –הדברות, עם ישראל שאל 
ִקְרב ֵ  ה' "אמרי , אומר ה)שמות יז, ז( נו  ִאם ָאִין"ב ְ

"ֲהֵיש  ה' רבי אורי מסטרעליסק לקדוש" 
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נו  ִאם ָאִין" ִקְרב ֵ , רוצים להיות 'אין', רוצים ב ְ
תסביר לי  –להגיע לשפלות, הם אמרו למשה 

"ֲהֵיש  למה אנחנו לא מגיעים לשפלות הנכונה, 
נו  ִאם ָאִין" ִקְרב ֵ עוד לא למה , שהשאלה ה' ב ְ

זכינו להגיע לדרגת 'אין', למה משה לא מביא 
אותנו לדרגת 'אין'? שאדם יהיה 'אין', שאדם 
יהיה 'אין' גמור, שיגיע למדרגת 'אין', שאדם 

 יהפך ל'אין', איך אדם יכול להפך ל'אין'? 
כתוב שכאשר סיסרא הגיע ליעל )ראה על  .טז

"ָמֲחָקה  ה(, יעל-כך בהרחבה שופטים פרקים ד
ֹו" מחקה לו את הראש,  - )שופטים ה, כו( רֹאש 

ַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם ִאיש  הוא אומר לה  ֶ "ֲעֹמד פ 
ֹה ִאיש  ְוָאַמְרת ְ ָאיִ  ֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיש  פ  ְ ש   "ןָיבֹא ו 

, תצעקי 'אין', כולם יצעקו 'אין' 'אין' ד, כ( שם)
'אין', ככה סיסרא אומר לה, זה ההפטרה של 

שאלו אם יש פה מישהו בשלח, תצעקי 'אין', י
ן', אז איתגידו 'אין', אז יעל זכתה למדרגת '

ֹו מילא  תוֹ  -"ָמֲחָקה רֹאש  ָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרק ָ כי " ו 
כל מה שאדם בא לעולם זה להגיע לדרגת 
'אין', כל החיים שהוא חי להגיע לדרגת 'אין', 
כל ההתבודדות להגיע לדרגת 'אין', אם הוא 

יוכל לשמוע את עשרת  הגיע לדרגת 'אין' הוא
ָרֵאל ֶנֶגד ָהָה הדברות.  ם ִיׂשְ ָ ַחן ש  )שמות יט,  "ר"ַוי ִ

ה  כאיש אחד בלב אחד, -, אומר רש"י ב( "ְוִהנ ֵ
, בלב אחד יד, י( שם)ְֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם" םִמְצַריִ 

כאיש אחד, כל העבודה זה להגיע לדרגת אין, 
 איך מגיעים לדרגת אין? 

כי יהושע קראו לו בלי ראש, סוטה  .יז
זה בלי הראש הוא יגיד לנו שאמרו , )ע"א(ל"ד 

מה לעשות?! בלי ראש, אדם בלי ראש, בכלל 
לא היה לו שום חשיבה עצמית לא היה לו ראש 

אלא כיון שמשה היה אמר משהו היה מתבטל אליו 

שהגיעו עדים שהעידו . כמו ה"חכם צבי", מיד

ושאשתו  אשאבא שלו חתכו לו את הרשל

אז מה יש? מה  אולם אשתו אמרה להם, תתחתן
אתה מתרגש? מה אתה מתחיל לצעוק 'אוי'? 

קח תדביק אותו, עכשיו  –הורידו לך את הראש 
היה תאונה, עכשיו מישהו נחתך לו היד 
הולכים להדביק לו את היד, היום כבר הצליחו 
להדביק ראש למישהו, לפני ארבעה שבועות, 

באיזה תאונת דרכים  חתכו ראש למישהו
הראש שלו עוד היה חי טיפה, הוא כבר מת, 

אז  אמא שלו אמרההדביקו לו. גם החכם צבי, 
מה יש אם חתכו לך את הראש? מה אתה 
מתרגש? מה אתה צועק? מה אתה רוצה 
להתנקם בו? תדביק את הראש, תדביק את 

וכולם  הקנה ואת הושט, לחבר את העורקים,

תן מפני שיש פה עדים שראו ניסו להכריח אותה להתח

במו עיניים איך הרגו את בעלה והיא לא רצתה, 

ולבסוף הגיע ההרוג ברגליו וסיפר שאחר שהרוצח 

הרג את כל היהודים שהיו לפניו עליו הוא ריחם אמר 

לו הרוצח שהוא יתן לו מכה עם החרב והוא מיד יפיל 

את עצמו וכך יחשבו חבריו שהרג אותו ויניחו לו וכך 

  היה.
אז אפילו שחותכים את הראש אז  .יח

אפשר לעשות את זה סימטרי, אבל רק אם זה 
, שלא אפשר לעשות כזה ניתוח בבית של שיש
כמו שמסופר על ר' אלעזר בן ר'  נכנס שום רוח

שמעון שכשעשה לעצמו ניתוח להוציא שומן מבטנו 

כמבואר שם כל המעשה עשה את זה בחדר של שיש 

ו לאדם את הראש רק וחתכ )בבא מציעא פג, ע"ב(
 –אז הולכים לעיר מקלט, אבל בבית רגיל 

תמתין, 'המתן', יבוא  –חתכו לך את הראש 
מישהו וידביק את זה, למה אתה צועק אוי? 

 הרגו אותי, רצחו אותי. 
י יעקב אומר  .יט אִתי כ ִ ִעי ַמה ַחט ָ ְ ש  ִ "ַמה פ 

ה  י"ַהְלָהְרֵגנִ , )בראשית לא, לו( ָדַלְקת ָ ַאֲחָרי" ַאת ָ
מי  על דוד, אומר המדרש )שמות ב, יד( ֹאֵמר"

אמר ששאול רוצה להרוג אותך? הוא אוהב 
אותך הוא רוצה לנשק אותך, הוא מחפש 
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אותך, מה? הוא מתגעגע אליך, למה אתה 
חושד בו שהוא רוצה להרוג אותך? אז אדם 
אפילו חותכים לו את הראש הוא צריך להשאר 

 אדיש, רגוע. 
בכספת כמו רוטשילד הוא היה  .כ

שלשה ימים ושלשה לילות הוא דפק עם 
הראש עד שהוא פיצץ את הראש לעצמו, דפק 

אין קול ואין עונה, אחרי  –את הראש בכספת 
שלשה ימים מישהו פתח את זה הוא ראה אותו 
שוכב מת, הראש כבר מרוטש, הוא כתב עם 

"אני אמרתי שאני לא אמות מרעב והנה  –דם 
עליו כשהוא היה  אני מת מרעב", הכספת נסגרה

, היום עושים כבר כספות עם ידיות בפנים בפנים
, עם לחצנים, אבל שמי שננעל בפנים יוכל לצאת

אז זה לא היה, היה כספות פשוטות, כספת 
בגודל של חדר, כולה שטרות עד התקרה, אז 
מה, אתה יכול לאכול את זה? מה זה? 
אבטיח? זה מילון? מה שווה לך כל השטרות? 

בעשר סנט אבטיח ויש לך משהו, אתה קונה 
אבל מה אתה יכול לעשות עם השטר? שיהיה 

אתה יכול לאכול את  –לך שטר מיליארד דולר 
זה? עכשיו יש לך מיליארד דולר בחשבון או 

 בחדר. 
כל מה שאדם בא לעולם זה להיות  .כא

ויעל תגידי 'אין',  –אין, סיסרא אומר ליעל 

אט" ל ָ בֹוא ֵאָליו ב ַ  בלאט –, (ד' כ"א )שופטים" ַות ָ
שם מ"ב, יעל ידעה שם מ"ב, לכן  גימטריא זה

ֹאֶהל  –היא זכתה  ים ב ָ ִ ש  ים ָיֵעל ִמנ ָ ִ ש  ֹבַרְך ִמנ ָ "ת ְ
ֹבָרְך" ים ָיֵעל", מה זה ה, כד( שם) ת ְ ִ ש  ֹבַרְך ִמנ ָ ? "ת ְ

יותר משרה, יותר מרבקה, יותר מרחל, יותר 
מלאה, היא זכתה מה שלא זכו לאה, מה שלא 

רחל, מה שלא זכתה שרה, מה שלא  זכתה
 זכתה רבקה. 

 כתוב שאחר שיצחק יתחתן עם רבקה .כב
ֵח  נ ָ ֱאָהֶבָה ַוי ִ ֹו" ם"ַוי ֶ ד ")בראשית כ ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאמ 

, ממעי אמו הוא כבר ראה אותה, שרה ז("ס
, כי אצל יצחקשנה  140היתה מופיעה במשך 

עכשיו הוא בגיל ארבעים והוא חי עד מאה 
שמונים, וגם אברהם היה צריך לחיות מאה 
שמונים, למה הוא מת חמש שנים קודם? כי 
עשיו הרג את נמרוד, הוא לא צריך לראות איך 
שהנכד רוצח, זה לא כזה מעלה, הוא רצח את 
נמרוד רצח את זה, אבל הוא עושה את זה 

עושה את זה  בשביל התאוות שלו, הוא לא
אברהם כנקמה על זה בשביל הכבוד של הסבא 

, הוא רצה את שנמרוד זרק אותו לכבשן האש
, ומי נתן לו את בגדי החמודות –הבגדים שלו 

העצה? יעקב אבינו הוא אמר דבר ראשון 
תוריד לו את החולצה, אתה רוצה לנצח מישהו 

 נמרוד - שיוריד את החולצה, ברגע שהוא -
ה כבר אין לו שום כח, אדם הוריד את החולצ

מוריד את החולצה אין לו שום כח, ועל זה היו 
מצוירים כל החיות כל העופות, כל סוגי החיות 

וכל חיה ועוף שהיו רואים אותו היו מיד שבעולם 

 . משתחווים לפניו וכך הוא צד אותם
אז עכשיו זה הרגע שכולם מצליחים,  .כג

מי שנמצא פה הוא חייב להצליח, עכשיו זה 
הרגע שנפתחים כל שערי הצלחה, כל שערי 
שחק, אין שער סגור, ה' רוצה שאדם יצליח, 
שהכל יהיה בהצלחות. כל מה שאדם בא 

נו  ִאם לעולם זה להיות אין, וזה  ִקְרב ֵ "ֲהֵיש  ה' ב ְ
, אין, איך זוכים להיות אין? ברגע שאדם ָאִין"

זוכה להיות אין הוא יכול לפעול כל דבר, 
פשוט צריך לדעת  )איך זוכים?( להחיות מתים,
 שהכל ה' עשה. 

אם אדם הראשון לא היה חוטא היה  .כד
ברור לו שהכל ה' עושה, כיון שהוא חטא עץ 
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איך מטוב  –הדעת זה שורש הרע, כי יש קושיא 
נהיה רע? ה' הוא רק טוב, פתאום זה נהפך 
לרע? לתאוות? לפגמי ברית? איך זה ייתכן 

א רק טוב, איך בכלל?! ה' הוא אין סוף, ה' הו
פתאום יש פגמי ברית בעולם? הרי אדם הוא 
יצור אלקי, מאן דנפח מדיליה נפח, אדם נברא 

איך פתאום נהיה לו יצר הרע?  –מה' יתברך 
נהפך הטוב לרע, איך זה יתכן בכלל? איך זה 

 יתכן? 
אדם בא לעולם רק לעבוד את ה', ה'  .כה

 )בראשית "ה"ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמ  -ברא את האדם 

, מה זה לעבוד את האדמה? אומר ב' ה'(
הרמב"ן זה לעבוד את הגן עדן, להשיג השגות 
אלוקות, בכל שניה משיגים השגות חדשות, 
כל שניה יש השגות חדשות, כל רגע יש גילוי 
אלוקות חדש. כל שניה יורדת נשמה של צדיק 
השאלה מי יזכה בנשמה, ולכן משבט יהודה 

ֹמִנים ףְמַאת ֶאלֶ "זה  ְ ש  ת ֲאָלִפים  ו  ֶ ש  ֵ ֶאֶלף ְוש 
ע ֵמאֹות" , זה המספר שצריך )במדבר ב, ט( ְוַאְרב ַ

לדעת אותו בעל פה, חוזרים על זה כמעט כל 
שיעור על המספר הזה, פה יש את כל הסודות, 

 , 86,400מי שיודע את הסוד של 
, יש שם בתורה - כמה אותיות יש שם .כו

, וזה שיש בתורההאותיות מנין זה  - 304,808
תחלק לששים רבוא, למה? כי אל"ף זה מ

, אם י' ו' ד'', או י' ו' י' זה א –שלוש אותיות 

י' , אם זה דוכרא אז זה י' ו' ד'זה נוקבא אז זה 

, כל אות מתחלקת או לשלוש 26, זה יוצא ו' י'

שתי אותיות,  – צ'אותיות או לשתי אותיות, ה
יוצא שאם מחשבים לפי האותיות שמתחלקות 

ים רבוא, ככה כתוב באוצר זה בדיוק שש
הפלאות שמה הוא עושה את החשבון בדיוק, 
כי את האל"פים צריכים להכפיל פי שלוש, 

, אם נעשה את החשבון ר' ו'זה  -זה גם  ב'ה
לפי האותיות שזה מתחלק זה יוצא ששים 
רבוא בדיוק, אפילו שעל פי פשט זה רק 

304,808 . 
, מה 86,400עכשיו הגענו למספר  .כז

? 86,400המספר הזה? למה שבט יהודה כתוב 
זה מספר השניות שיש אלא מה המספר הזה? 

, 3,600שעות, כמה שניות יש בשעה?  24ב
, וזה המספר של שבט 86,400זה  24כפול 

ֶגל ַמֲחֵנה  ה"ְוַהֹחִנים ֵקְדָמה ִמְזָרָח יהודה,  ד ֶ
ָדה ְלִצְבֹאָתם ְוָנׂשִ  ן ְיהו  ֹון ב ֶ ָדה ַנְחש  יא ִלְבֵני ְיהו 

יָנָדב" ִ . אצל נחשון לא כתוב )במדבר ב, ג(ְַעמ 
בבמדבר, אבל בפרשת  –נשיא, פה כתוב נשיא 

אצל נחשון לא כתובה  –נשיאים  12נשא יש 
אתה לא  –המילה "נשיא", הוא אמר למשה 

תכתוב את המילה נשיא, אני לא נשיא, אני 
"ַוְיִהי א כתוב, יהודי פשוט, הוא היחידי של

ְקִרי ַ ן  בַהמ  ֹון ב ֶ נֹו ַנְחש  ֹון ֶאת ָקְרב ָ ֹום ָהִראש  י  ב ַ
ָדה" ה ְיהו  יָנָדב ְלַמט ֵ ִ לא כתוב נשיא  ז, יב( שם)ְַעמ 

למטה יהודה, למטה יהודה סתם משבט 
יהודה, הוא הלך אל משה אל האהל, אתה לא 
תכתוב את המילה נשיא, אני לא נשיא, הוא 

 התכוון. 
לקפוץ לתוך הים? זה רק מי  מה זה .כח
[ היה יכול לקפוץ לתוך הים, מה זה? משה -ש]

ר אמר ויסעו, משה לא אמר לקפוץ לים,  ב ֵ "ד ַ
" עו  ָרֵאל ְוִיס ָ ֵני ִיׂשְ , כל אחד )שמות יד, טו( ֶאל ב ְ

יכול להגיד איזה פירוש שהוא רוצה, אחד יגיד 
בא נעשה רפסודה, בא נעשה סירות, בא נעשה 
אניות, בא נמתח חבלים, בא נחפש איפה המים 

אולי יש מים רדודים שיגיעו רק עד  –רדודים 
המתניים או עד הצוואר, וכל אחד יכול להגיד 

עו    פירוש אחר, משה לא אמר לקפוץ לים.  ְוִיס ָ
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סלעים כאלה  –ולכן הם זרקו אבנים  .כט
על בנימין, כי אחרי נחשון קפץ שבט בנימין, 

זרקו עליהם כאלה סלעים,  שבט יהודה – אז הם
 –אתה רואה אחד הולך לטבוע קופץ מהגשר 

מה אתה עושה? אתה אומר תצא מיד או שאני 
יורה בך, אז הוא יוצא, הוא קופץ מהגשר הוא 

אקדח אז הוא אתה מראה לו  –מוכן לטבוע 
יוצא החוצה, הא נבהל מהאקדח, הוא שוכח 
שהוא בכלל רצה להתאבד, שבט בנימין 

זורקים עליהם כאלה  –קופצים לתוך הים 
סלעים והם ממשיכים הלאה ללכת, לכן הם 

 זכו לבית המקדש, מכל סלע נבנה קיר. 
כל סלע שזורקים עליך נבנה עוד קיר,  .ל

בעט בך  עוד קיר, מישהו -מישהו מבייש אותך 
עוד קיר, זורקים עליך יהלומים, בתים,  –

יהלומים בגודל שלושים אמה על שלושים 
 אמה. 

ְדֹכד כתוב שרבי יוחנן אמר  .לא י כ ַ ְמת ִ "ְוׂשַ
ַֹתִיְך" ְמש  ִ אמר רבי יוחנן זה  )ישעיהו נד, יב( ש 

)בבא  אבנים שלושים אמה על שלושים אמה

 , לגלג עליו אחד התלמידים, הואבתרא עה, ע"א(
אמר מה? שלושים אמה יהלום? שלושים 

מטר גובה, זה חמש קומות, איך  15 –אמה 
יתכן? לימים נסע בים נסע לאמריקה למקסיקו, 
והוא רואה פתאום מלאכים מנסרים אבנים 
ענקיות שלושים אמה על שלושים אמה, 
מנסרים מכל אבן, מנסרים שלושה אבנים, 
שלושים על עשרים, שלושים על עשר 

על עשר, זה יוצא ארבע אבנים נשאר ושלושים 
עוד עשר על עשר, מנסרים אבנים, הוא חוזר 
 –לרבי יוחנן אומר לרבי יוחנן לך נאה לדרוש 

כמו שדרשת ראיתי, ראיתי מלאכים מנסרים 
אבנים לבנין ירושלים, כדכד לשערי ירושלים, 

אילו לא ראית לא האמנת?  –אמר לו רבי יוחנן 

יך לראות איפה האמונה שלך? אתה צר
שהמלאכים מנסרים אבנים? למה אין לך 
אמונה פשוטה מה שהצדיק אומר? הצדיק 
אומר שהכל זה יהלומים, הכל זה אבנים 

 טובות. 
חדרה זה הכל יהלומים, ואנשים באו  .לב

ישר מתו כאן, זה היה המקום הראשון שהגיעו 
ישר מתו, היה חאן, חאן זה כזה מבנה של 

ו בחאן וכולם ערבים לעיזים ולכבשים, הם גר
מתו תוך חודש, אז אמרו אם מגיעים לארץ 
ישראל מקבלים את התיקון, הגיעו לחדרה 
קיבלו את התיקון, ישר מתו, כל הראשונים, כל 
המתיישבים, בנים, בנות, נערים, נערות, 

, יתוש ביצות –מהאנופלס מתו משפחות שלמות 
ואז הלכו לחקור איך מחסלים את הביצות, אז 

שמיבש את הביצות ואז אקליפטוס  גילו שיש עץ

וצריכים  ליתושים אין איפה להתרבות ומתים
להביא אותו מאוסטרליה, עכשיו זה חצי שנה 

וחצי שנה לחזור,  עם אוניהליסוע לאוסטרליה 
זה לא כמו היום, האניות היו נתקעות, לא היה 
אפשר לעבור את האוקיינוס בכלל, כשהם 

הם לא הגיעו לארץ ישראל הם כבר נתקעו 
יכלו להמשיך, מהרוחות והזרמים, זה היה 
בתרמ"ב, את חדרה בנו בתרמ"ב או מ"ג או 

 מ"ד. 
תרמ"ב התחילו לבנות את המושבות  .לג

, כל זה בנה הברון יעקבזכרון לציון ראשון 
רוטשילד, מטולה, יסוד המעלה, כולם הלכו 
עם פיאות, כפר תבור, יש ספר על כפר תבור 

, יש ספור על אחד שם כולם הלכו עם פיאות
שגר בכפר תבור הוא הלך ברגל שלוש שנים, 

שלשה ילדים  –יש ספר 'מעילו של שמואל' 
האמא עזבה אותם בפונוביץ', הם היו ליטאים 

אצל אח  –פונוביץ', ושם הם גרו אצל הדוד  –
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של האמא, והאמא הלכה להתחתן עם אחד 
מכפר תבור, היא הלכה לכפר תבור, אז הילדים 

הם הולכים ברגל, שלוש שנים הם החליטו ש
הלכו ברגל, אמרו לדוד שלום אנחנו הולכים 
לארץ ישראל, הוא אמר טוב שלום, הוא ידע 
שעוד שלוש ימים הם חוזרים, הם עד היום לא 

 חזרו, נשארו בארץ ישראל. 
עלו על אניה פולשים לתוך האניה,  .לד

הם ראו אחד שסוחב מזוודות הם אמרו בא 
יכולים לעלות ככה על נעזור לך, פעם היו 

אניה, זה לא היה קשה, זה היה רגיל, אתה 
רואה אניה אתה רוצה ליסוע אתה עולה, והיו 
עולים, הם אמרו מי עכשיו רוצה ליסוע לארץ 
ישראל?! מי! בלי אבא בלי אמא, הם בכלל 
לא בדקו, ראו אחד סוחב שם ארבע מזוודות, 

זה  –הם ראו, דבר ראשון זה לעזור במזוודות 
בתא  –נשארו שם בתא  –בר ראשון, עזרו לו ד

 המטען. 
אחרי שלושה ימים נכנס איזה מלח  .לה

והוא שומע רשרושים, הוא חשב אולי זה 
חתולים שנכנסו איך שהוא מדליק את הפנס 
הוא רואה שלושה ילדים, בא רב החובל צעק 
עליהם מה זה אתם חושבים לעשות טיולים פה 

בארץ  לארץ ישראל ובחזרה?! אתם תישארו
ישראל! אני לא לוקח אתכם בחזרה, כשהם 

נשארים  –שמעו את זה הם קיבלו כזה שמחה 
בארץ ישראל, לא הולכים בחזרה. ואחרי זה 
הוא נסע לכפר תבור אז את הכרטיס הוא אבד 

, מחיפה ברכבת הוא נסע מירושלים לחיפה
לוקחים 'אגד' לכפר תבור, וכבר זה מלחמת 

את כל  העולם השניה התחילה, פיצצו
 התחנות, את כל התחנה הם פיצצו. 

בתרנ"א, זה תשע את חדרה הקימו  .לו
שנים אחרי זכרון יעקב, הגיעו המתיישבים 

שנה,  117הראשונים, עכשיו אנחנו בע"ח זה 
שנה יכול לזכור שהוא בא  117אז מי שחי 

לחדרה בתור תינוק, יש אנשים היום שכבר 
, לא בחדרה, בנפאל, בטיבט, 117הגיעו ל

)הרב , 117ילו היה אחד בצפת שהגיע לאפ

)עזרא בראשי הוא אמר שהוא , 106עד כדורי חי( 

זכה בזכות שהוא היה מכבד את ההורים בצורה הכי 

כיבוד אב מה שאמא אומרת זה  חזקה שיש(
קודש קודשים, לשפוך אשפה, לעשות 
ספונג'ה, אין 'לא', המילה 'לא' לא קיימת 

ן "לְ , 120בכלל, אז אדם יחיה עד  ַמַען ַיֲאִרכו 
, זה בעשרת הדברות, כתוב )שמות כ, יא( ָיֶמיָך"

בעשרת הדברות כיבוד אב ואם, כי אבא ואמא 
טפלו אותך, גדלו בך, לקחו אותך לבית חולים, 

אתה נותן להם  20אתה בכלל לא יודע, בגיל 
תעופו ממני, תעזבו אותי, דבר ראשון  –בעיטה 

מא אמרה לפני הכל, אם א –זה כיבוד אב ואם 
תשטפי כלים, עכשיו תכיני שיעורים, עכשיו 
תשטפי כלים, עכשיו תעזרי, עכשיו יום שישי, 
עכשיו חג השבועות, היום את לא עושה 

כלום, רק מבשלת איתי ביחד, אם  –שיעורים 
קודש קודשים, אין 'לא',  –אמא אמרה מילה 

לא קיים כזה דבר 'לא', לא קיים, לא יכול 
 117, עכשיו זה 117ה עד להיות, אז אדם יחי

 לחדרה. 
, אם אדם 117אז יש אנשים שחיים  .לז

מה שאמא אומרת זה קודש קודשים אז בחיים 
[ הוא לא אשם בזה, את -הוא לא יוכל ]

השיעורים שהוא הפסיד הוא ישלים את זה, 
הוא מרחם על השיעורים, הוא מנסה לא 

זה דבר  117לשמוע בקול אבא ואמא, אז עד 
קול אבא ואמא, אמא אמרה ראשון לשמוע ב

מורידים  –תעשי ספונג'ה, תורידי את האשפה 
בסוף לא  –את האשפה, אומרים לא לא 
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מורידים את זה, אומרים לא עוד חמש דקות 
 עוד עשר דקות בסוף זה נשאר וזהו. 

כתוב שהבית זה בית מקדש, מה זה  .לח
סא כ'ולחן ש'טה מ'זה  משכן המשכן?

נורה, כי שולחן זה שולחן של בית המקדש, מ'
זה ארון של בית  –המיטה זה ארון הברית 

זה המנורה של בית מקדש,  –המקדש, המנורה 
כי יהיה בהעלותך את הנרות עוד מעט, 
נֹוָרה ָיִאירו   ְ ֵני ַהמ  ְ ל פ  רֹת ֶאל מו  ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנ ֵ "ב ְ

רוֹ  ְבַעת ַהנ ֵ ִ תורה . אדם לומד (במדבר ח, ב) "תש 
הוא מדליק את המנורה, בהעלותך את הנרות, 
כל אות בתורה זה מדליק את המנורה, כל אות, 
עם כל אות אפשר להחיות מתים, עם אות אחת 

 אות אחת.  –אפשר להחיות מתים 
אנחנו צריכים לנסוע לתל השומר  .לט

ולכמה בתי חולים להחיות אנשים, צריכים 
להחיות את כל המתים היום, היום קיבלנו את 

ז' סיוון,  –התורה, ברגע שקבלנו את התורה 
ו' סיון אבל את חג השבועות ב אנחנו עושים

בז' סיון, כי לפי  קבלת התורה הייתה -באמת זה 
לז' סיון אז הוא רבנן זה ז', ברגע שאדם זוכה 

יכול להחיות את כל המתים בעולם, איך 
 שכבמרשה יאמחיים מתים? כי החיינו 

שלה  םיינעיההחברא קדישא כבר הגיע, כל 
כבר התהפכו, כבר לא נתנו שום סיכוי, קראנו 
ארבע תיקון הכללי, באמצע תיקון הכללי 

שלה  םיינעיהבא מהר,  –הרביעי קוראים לי 
 הכבר חזרו, היא כבר מסתכלת,

כתוב בתנא דבי אליהו שאין שום  .מ
הבדל בין איש לאשה, אשה רוצה לשמוע דבר 

                                                           
היום כבר כולם נפלו בייאוש, כי בפעם שעברה  ה

לא הכניסו אף אחד, כלום, עוד בית עוד בית עוד 

בית ולא נכנסו, אז אמרו אם לפני שבועות לא 

אולי מקצות החושן היא  –תורה, היא פטורה 
פטורה, וגם מזה היא לא כל כך פטורה כי זה 
הלכות פשוטות, זה דברים פשוטים, זה דברים 

צריכה לדעת מה זה  כאלה קלים, אז אשה
ֹה  –שבועות, מה זה מתן תורה, אפילו ה'  "כ 

ה' כל דבר אומר  )שמות יט, ג(ְֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב"
לבית יעקב, הוא שאל כל אחד, קודם הוא שאל 

אתם מקבלות  -לנשים ביום קודם, הוא שאל 
את התורה? הוא אמר להם את כל התורה, לכל 

 הנשים. 
, אמרו )שמות כ, ב(ְ""ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיךָ  .מא
ָני"ִה "לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלֹ כן.  ָ  (שם) ים ֲאֵחִרים ַעל פ 
"לֹא עכשיו זה מחלוקת מה אמרו כן או לא,  –

ָני"ִה ִיְהֶיה ְלָך ֱאלֹ  ָ  -להגיד לא  – ים ֲאֵחִרים ַעל פ 
ָר אתה לא מקבל את  ב ְ מה אתה  –ה? תגיד כן הדִּ

תעבוד עבודה זרה? אז זה מחלוקת רבי 
ל ורבי עקיבא אם על לא אמרו לא ועל ישמעא

כן אמרו כן או על הכל אמרו כן, לפי רבי 
"לֹא כן,  – "לֹא ִתְרָצח"עקיבא הכל אמרו כן, 

כן, זה כמו אמן, כן, מה שה' אומר  – ִתְגֹנב"
מקבלים, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, הכל 

 אמרו כן. 
 –אז קודם כל הוא קרא לכל הנשים  .מב

ֹה ֹתאַמר  , ואחרי זה בז' סיון לפי ְלֵבית ַיֲעֹקב""כ 
רבנן היה מתן תורה, והנשים היו צריך להגיד 

לא, אנחנו לא נעבוד עבודה זרה,  –לא, כן  –כן 
קים אחרים על פני, כי אהרן ולא יהיה לך אל

אמר תלכו לנשים, מה אהרן אמר? באו כולם 
ואמרו משה איננו, משה עוד לא הגיע, משה 

שה אמר בעשר זה עשר, הוא לא מאחר, אם מ

מר של קל הכניסו אותנו מה יהיה אחרי? אז קל וחו

וחומר של קל וחומר, אבל כל יום זה בריאה 

 חדשה, הגענו אליך אמרת יאללה תכנסו, תכנסו. 
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משה אמר בשש אז בשש, עכשיו זה כבר 
שתיים עשרה בצהריים, מחכים חמש דקות 
עשר דקות, אה כנראה שהוא החליט להשאר 
בשמים, הוא לא אדם שמאחר, אין דבר כזה אז 

ָדם"הלכו לאהרן הכהן, כתוב  ח ִמי ָ ק ַ )שמות ְ"ַוי ִ

שהביאו לו את כל הזהב, העגל שקל  לב, ד(
כל הזהב, אז אהרן אמר לכו  –ונות כמה ט

להביא את הנזמים של הנשים, את הנזמים, את 
העגילים, כי הוא ידע שהנשים יהיו חזקות 

 ונחושות. 
יותר  –כי האשה יותר נחושה מהאיש  .מג

תקיפה, אז הוא אמר לכו לנשים, באו ואמרו 
אהרן אמר לעשות עגל, אהרן אמר לעשות 

ם משה שור, אז אמרו להם הנשים אפילו א
רבינו יבוא עכשיו זה כבר לא יעזור לו, אחרי 

"לֹא , "לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים"ששמענו 
ַע  ַמִים ִממ ַ ָ ש   ר ב ַ ֶ ָנה ֲאש  מו  ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ת ְ  לַתֲעׂשֶ

ַחת ָלָאֶרץ" ִים ִמת ַ ַ מ  ר ב ַ ֶ ַחת ַוֲאש  ָאֶרץ ִמת ָ ר ב ָ ֶ  ַוֲאש 

סל יצעק אנכי ה' אין, אין פסל, שהפ )שמות כ, ג(
אלקיך, לא יעזור לכם, אמרו הנה אבל הוא 
צעק אנכי ה' אלקיך, לא יהיה לך אלהים 

לגברים לא  –אחרים על פני, לא יעזור לכם 
יעזור כלום, תמיד אשה יותר חזקה מהגבר, 

 ברגע שהיא מקבלת על עצמה משהו. 
שנשים )ירושלמי פסחים י"ט ע"א( כתוב  .מד

עליהם בבדיקת עצלניות, אז איך סומכים 
חמץ? אלא ברגע שאשה קבלה בדיקת חמץ 
היא כבר יותר חזקה מהאיש, כי בהתחלה 
הגברים הגיעו עם נרות עם אבוקות, נכנסו 

                                                           
ה ֵאינֹו  וז"ל: ו ֶׁ ֹש  מ  ֶׁ ֹור ְודֹור ש  י ֵאין ְלָך ד  ְוָהִעְנָין הו א כ ִ

ם  י ג ַ ר, כ ִ ְדב ָ ל ַהמ ִ ֶׁ ֹור ַההו א ש  ִלים ַהד  ְ תֹוכֹו, ְלַהש  ב ְ

ר ֵהם ַיְחזְ  ְדב ָ ֹור ַהמ ִ ָרא ד  דֹוֵרנו  זֶׁה ד ָ ל ב ְ ְלג ֵ רו  ְלִהְתג ַ

ם  ֹוֵתיהֶׁ ֹוֵרנו  ְנש  י ד  ֵ י רֹוב ַאְנש  ִבין, כ ִ ָ ְתָרָאה. ו ָבזֶׁה ת  ב ָ

ַעם  ַ ֹוָרה, ְוַהט  ֲעֵלי ת  ם, ו ִבְפָרט ַהב ַ לֹות ֲעֵליהֶׁ ְ מֹוש 

בתוך הארונות מעל המיטות, רצו לשרוף את 
כל הבית, אבל אחרי שהנשים כבר ידעו שזה 
כל ההלכה אז הם יותר חזקות מהגברים, הם 

שעות, ומנקות  24 מנקות, משפצות, ועובדות
את המיטה עם סיכות, בסוף הוא מגיע עם 
וופלות אחרי שעה, הוא אומר כבר לא אכלתי 
כל הלילה עכשיו אני יאכל את זה, אני כבר 

שעות לנקות את המיטה מה אתה  24עובדת 
נופל עם הוופלות עוד פעם?! למה הוא מביא 
לפה? תשן בחדר המדרגות, מה זה כאן? הנה 

 שמיכה. שמתי לך שמה 
ספר הליקוטים אומר האר"י הקדוש ב .מה

 –שהיום הנשים שולטות  ופרק ב'פרשת שמות 
לא הגברים, כי הנשים לא חטאו בחטא העגל, 
מה שהאשה אומרת זה קודש קודשים, אשה 
לא תגיד לך דבר לא טוב, במקרה והיא תגיד 

 משהו... 
עכשיו כל חודש תמוז השקיעה זה  .מו

שש דקות לשמונה, אז קמים בחמש ועד 
שמונה זה חמש עשרה שעות, מה היא תעשה 
חמש עשרה שעות האשה? האיש הוא בשובו 

שרו רקדו קפצו חילקו וופלות, אבל  –בנים 
היא כשהוא מגיע לבית היא כבר תשושה, היא 
אומרת אני כבר קמתי בחמש וכבר תשע תראה 

ה הגעת מאוחר עוד ואני לא אכלתי מה, ואת
ולא שתיתי, אז למה לא עשית לך כוס קפה? 
לא, אני חיכיתי לך, מה חיכית לי? תשתי כוס 
קפה, תעשי קידוש, אז שמגיע כבר ממש 

כבר שש דקות לשמונה אז היא כבר  –השקיעה 

ב ַרב,  ֵערֶׁ ֹא ִמחו  ב ָ ל  ֶׁ ל ש  ְזַמן ָהֵעגֶׁ ָהיו  ב ִ ֶׁ הו א, ְלִפי ש 

ַהנ ָ  ֶׁ ים ו ְלִפי ש  ִ ש  ים לֹא ָרצו  ָלֵתת ִנְזֵמי ָזָהב, ְוָלֵכן ַהנ ָ ִ ש 

ֹור  ו ל ד  ְלג  דֹוֵרנו  זֶׁה הו א ג ִ י ב ְ ם. ִנְמָצא, כ ִ הֶׁ ֹוְלִטים ב ָ ש 

ם ָ תֹוְך כו ל  ה ב ְ ֶׁ ן, ו ֹמש  ֵ ם כ  ב ַרב ג ַ ר, ְוַגם ָהֵערֶׁ ְדב ָ  .ַהמ ִ
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משוגעת לגמרי, היא כבר לא יודעת מה נעשה 
איתה, היא היא רוצה לעשן, היא רוצה 
פלאפונים, די כבר, די תעזוב אותי אני רוצה 

חמש דקות מפה,  –ללכת לים, קח אותי לים 
אבל ארבע עשרה  –ברגל זה חמש שעות 

קילומטר זה חמש דקות, תן לי לנסוע לים, 
תחכי עוד חצי שעה מה יש? עכשיו זה שש 
דקות לשמונה, שמונה וחצי אני יעשה הבדלה 

ום, מה תסעי לים, בחושך? אני לא יראה כל
יש? אני יסע איתך, טוב בקיצור מתחילים 
וויכוח, חמש דקות לשמונה היא רוצה ליסוע 
לים היא כבר השתגעה לגמרי, הוא אומר לה 
תחכי עוד חצי שעה אני יעשה הבדלה, חצי 
שעה, נהיה ויכוח, אז היא מוצאת לה איזה 
חברה איזה ידידה הולכים לים, צריך תסביר 

ות תשובה הם לה מה זה שבת, רוב בעל
ארבע וחצי זה כבר  –נשברות בקיץ, בחורף 

שקיעה, אפשר להחזיק מעמד, אם זה שעה 
שמונה המון נשברות, לאיש יש תפילות 
וריקודים ושירים, היה עסוק שבע ילדים עד 

 ארבע אחרי הצהריים, שירים וניגונים. 
שבת  -וככה מרגישים את השבת  .מז

ת "ָזכֹור ֶאת יעונג, אבל מי שלא יודע  ב ָ ַ ֹום ַהש  
ֹו" ש  ת ֹעֶנג" )שמות כ, ז( ְלַקד ְ ב ָ ַ  "ְוָקָראָת ַלש  

, אבל מי שלא מרגיש את העונג )ישעיהו נח, יג(
של השבת, לא מרגיש את העונג, אז הוא 
נשבר, שש בערב הוא נשבר, שבע בערב הוא 
נשבר, הוא רוצה כבר ליסוע לים, הוא רוצה 

בואי  –לקחת את האוטו, אז אומרים לה בואי 
לרבנית, בואי כאן, היא תסביר לך, תחזיקי 
מעמד עוד שעה, ככה עם דיבורים רכים, אז 

ֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב" זה עם דיבורים  – "כ 
ָרֵאל"רכים,  יד ִלְבֵני ִיׂשְ זה דיבורים  – "ְוַתג ֵ
, אבל קודם ה' )מכילתא, מובא ברש"י עה"פ(קשים 

לדעת, אמר לבית יעקב, קודם הנשים צריכות 
מה זה תורה, מה זה שבת, ולדעת למה לשמור 
שבת, מה נרויח בזה. רבי מאיר אומר שמה 
אדם מרויח בשבת הכל הוא יפסיד, הוא יהיה 
חולה סרטן והוא יהיה ככה, ויצטרך אחרי זה 
מיליון שקל כדי לירפא אותו, כל מה שהוא 

 הרוויח בשבת. 

 אז זהו, אז עכשיו אנחנו נסיים כי עכשיו אנחנו
 בעשרת הדברות. 

 נצח נצחים" –השיעור באדיבות "ברסלב 

שיעור שנמסר באירוסין של הבה"ח 
חיים בן הרה"ח יעקב צוקר עב"ג נינת 

מורינו הרב שליט"א בת להרה"ח 
 חיים רייכר

ה" .א ֹות ֹמש ֶ ל  יֹום כ ַ  )במדבר ז, א( "ַוְיִהי ב ְ
ה"אומר רבינו ש ֹות ֹמש ֶ ל  חתן וכלה,  – "כ ַ

ֵני ֻלחֹ הלוחות זה חתן וכלה,  ְ זה חתן  "ת"ש 
וכלה, כל הלוחות זה חתן וכלה, חתן וכלה אין 
להם שום גוף רק נשמה, זה הלוחות, שני 

ֹות ֹמש ֶ לוחות הברית, ויהיה  ל  יֹום כ ַ  ה"ַוְיִהי ב ְ
ן כ ָ ְ ש  , המשכן זה חתן וכלה, כל "ְלָהִקים ֶאת ַהמ ִ

כל חתן וכלה  חתן וכלה הם הקימו משכן,
מקימים משכן, הבית זה משכן, חדר יחוד זה 
קודש קודשים, החתן והכלה שבעה ימים 
ושבעה לילות הם קודש קודשים, והם מוחלים 

 ׂשֹושׂ "את העוונות של כל עם ישראל, לכן 
ישׂ  ׂשִ ו  ה ֲעָקָר ל ְוָתגֵ  ת ָ ִקב  ֶניָה ץ ב ְ ְמָח  ְלתֹוָכה   ב ָ ׂשִ ה ב ְ
ךְ  רו  ַח ה ה' ַאת ָ  ב ָ מ ֵ , כי עכשיו זה ה"ְוַכל ָ ן ָחָת  ְמׂשַ

קיבוץ גלויות, עכשיו זה הרגע של חתן וכלה, 
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הרב'ה אומר שכל שמחת חתן ה' נמצא בו, 
 עכשיו זה התגלות ה', התגלות השכינה. 

כי כולם אמרו משה מת, אבל באמת  .ב
משה הוא לא מת, משה לא יכול למות, משה 

ת של חי וקים, וזה היה הטעות של מרים והטעו
המרגלים שהם הבינו את הכל כפשוטו, אבל 
אצל הצדיק זה לא פשוטו, אצל הצדיק אין 
מיתה, הצדיק הוא חי וקים, הוא חי וקים לנצח, 
ִסיל ָוַבַער יֹאֵבדו   תו  ַיַחד כ ְ י ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימו   ""כ ִ

, ('ישם, שם )ְ"ח"ִויִחי עֹוד ָלֶנַצ  )תהלים מט, יא(
הצדיק הוא לא מת, הצדיק יהיה חי לנצח, 
נו"ן בו, אומר הזוהר  –משה לא מת, הר נבו 

הקדוש נ' בו, הצדיק הוא לא מת, הוא לא 
נפטר, הוא נ' בו, הצדיק הוא כולו נ' בו, הצדיק 

 הוא שער החמישים. 
לכן בכ"ג סיון מתבטלים כל הגזירות  .ג

שבעולם, עכשיו בי"ג סיון אז כל הגזירות 
ין גזירה מתבטלות, שישים יום לעומר, שא

אשלא מתבטלת, ולכן  יִתי ֶנֱאָמן הו  ָכל ב ֵ ה , "ב ְ ֶ פ 
ְתֻמַנת ה'  ַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ו  ֹו ו  ר ב  ה ֲאַדב ֶ ֶ ֶאל פ 

יט" , הצדיק רואה את תמונת ח(-ז)במדבר יב,  ַיב ִ
ה', איפה שהוא הולך הוא רואה רק את תמונת 

 ה'. 
ָעַרִיְך  .ד ְ ש  "ֹעְמדֹות ָהיו  ַרְגֵלינו  ב ִ

לָ  ָ ש  ְך , מה זה )תהלים קכב, ב( ם"יִ ְירו  ָעַריִּ ְ ש  "ב ִּ
ָל  ָ ש  ? מסביר רבי נתן איפה שעומדים ם"יִּ ְירו 

שם זה "שעריך", איפה שהולכים שם זה 
איפה  –"שעריך", כשאדם כוסף לירושלים 

א שהוא הולך שם זה ארץ ישראל,  יק הו  ד ִ ַהצ ַ
 ִ א קֹוֶדש  ָקָדש  יק הו  ד ִ ָרֵאל, ַהצ ַ יק ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ִ ים, ַהצ ַ

 , ש  ית ִמְקד ָ א ב ֵ יק הו  ד ִ ָרֵאל, ַהצ ַ א ֶאֶרץ ִיׂשְ הו 
ים ִ א קֹוֶדש  ָקָדש  יק הו  ד ִ  . ַהצ ַ

ה ְלָהִקים ֶאת  .ה ֹות ֹמש ֶ ל  יֹום כ ַ "ַוְיִהי ב ְ
ן" כ ָ ְ ש  ֹות" – ַהמ ִ ל  זה חתן וכלה, חתן וכלה  "כ ַ

זה אותו הרוחות, זה נשמה אחת שהתחלקה 
ֹו""לֹא טוֹ לשתיים,  )בראשית  ב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבד 

האיש הוא מכתר ועד יסוד, יעקב זה  ב, יח(
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"היסוד,  ת ֵ , אברהם )מיכה ז, כ( "ת ִ

 –זה החסד, יצחק זה הגבורה, יעקב זה היסוד 
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" ת ֵ , אם אדם שומר על מידת "ת ִ

ן ֱאֶמ היסוד אז מתעבר בו יעקב אבינו,  ת ֵ ת "ת ִ
 . ְלַיֲעֹקב"

היום זה היארצייט של יהודה בן  .ו
יעקב, יהודה המכבי, יהודה, זה רבי יהודה 

ֵרָפ שאומר " א ש ְ ל ָ ר ָחֵמץ א  עו  )משנה ה" ֵאין ב ִּ

ֵאש   –, התיקון זה רק שריפה פסחים פ"ב מ"א( "ב ָ
ֵרף" ָ ׂש  , לקחו את כל בנות מדין )ויקרא כא, ט(ְת ִ

והרגו אותם, הנשים הם רק מכשילות, אז לכן 
היו צריכים להרוג את כל בנות מדין, ואותו 

הרגו את כולם, היו צריכים  –דבר ביבש גלעד 
להרוג את כולם, גם ביבש גלעד וגם במדין, 
הרגו כל בת מגיל שלוש, איך ידעו? העבירו 

רית הוא ליד הארון, ארון הב –אותם ליד הציץ 
מגלה את הכל, כי חתן וכלה זה ארון הברית, 
ארון הברית זה שתי הלוחות, כל חתן וכלה זה 

 שתי הלוחות, כל חתן וכלה. 
ולכן מי שיגיד משה מת חייב מיתה,  .ז

ואלדד ומידד שאמרו משה מת הם היו חייבים 
גלגולי מיתה הם נהיו חרשים אלמים, אומר ה"

אלדד  –ן ט' )אות א' סימ רמ"ע מפאנוה "נשמות

שזה מה שכתוב בחגיגה דף ג' עמוד א' ומידד( 
שהיו שתי שתלמידים לרבי יהודה הנשיא, כי 
יהודה הנשיא היה גלגול של יהודה בן יעקב, 
אז היו לו שני תלמידים שהם היו אלדד ומידד, 
חרשים אלמים, והם ידעו סיפרא וספרי, גמרא, 

 משנה, וזוהר, הכל הם ידעו. 
אז אדם בא לעולם כדי להיות כמו  .ח

יהודה בן יעקב, כי עכשיו זכינו לנשמה של 



 

17 

 

יהודה בן יעקב, זוכים לנשמה הכי גדולה שיש 
יהודה בן יעקב, כזו  –בעולם בכל הדורות 

נשמה כבר עוד לא היה ולא יהיה כמו יהודה 
"בן יעקב,  ו  נ  ֶ ַבְקש  ִדי ת ְ ו  ִמי ָ  "ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבנ 

[זה -, הוא הערב, וראובן אומר ]()בראשית מג, ט
ראובן זה אליצור בן הנשיא של שבט ראובן, 

 -שדיאור, בנימין זה אבידן בן גדעוני, אבידן 
"שכולם מתאבדים,  עו   – )שמות יד, טו( "ְוִיס ָ

כולם עשו רפסודות וחבלים, כולם קופצים 
ְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם"לים עם התינוקות,  ם ב ִ ָ  "ש 

, מה זה )סוטה ל"ז ע"א(רד ים  – )תהלים סח, כח(
לִ רודם? קפץ לים,  ֵרי ַנְפת ָ ן ׂשָ ֵרי ְזֻבלו   – "י"ׂשָ

ָדה ִרְגָמָת  אחרי זה קפץ נפתלי, ֵרי ְיהו   – "ם"ׂשָ
הם היו רוגמים באבנים, מי שרוגם באבנים 
מקבל מלכות, כי הם רצו להציל אותם, הם ראו 
שהם מתאבדים, שהם יטבעו, הלכו הגיעו עד 

הגיעו מים עד נפש, אחרי שזה עבר את  –צואר 
הצוואר הים נבקע. אז ראו שהם הולכים עד 
הצוואר עוד דקה הם טובעים, יהודה ניסה 
להציל אותם, שבט יהודה הוא הציל את יוסף, 

בני רחל, כל בני  –עכשיו הוא הציל את בנימין 
 רחל זה מתאבדים. 

שנה בבית סוהר, לא  12יוסף רוקד  .ט
ו  ר ַב ג ְ  –מפסיק לרקוד  , )מדרש רבה וישב פ"ו( זַקפ 

יוסף שמח ומצליח, יוסף הצדיק הוא גבר 
קפוז, הוא קופץ, הוא רוקד, הוא שר, הוא לא 

שנה הוא רק  12מפסיק שניה אחת לרקוד, 
רוקד ושר, שניה אחת הוא לא מפסיק 

מהשירים, כי העיקר זה  –מהריקודים 
 הריקודים. 

רו   .י ת ָעׂשָ  ה'"ַזמ ְ י ֵגאו  )ישעיהו יב,  "הכ ִ

בא לחזקיה אמר לו תעשה  ישעיה –, חזקיה ה(
ריקוד, תעשה שירה, הוא פחד לעשות שירה 

זה  -הוא פחד לעשות ריקוד, הוא אמר לא 

ביטול תורה, הוא הפסיד את הכל, כי רק על 
ידי ריקוד התורה עולה, אם אדם לא עושה 

התורה לא עולה,  –לא עושה שירה  –ריקוד 
שות ריקוד, אם הוא היה הוא היה צריך לע

עושה ריקוד היה נהיה מלך המשיח, אומר 
ה"מגלה עמוקות". שבאו מאתיים שישים אלף 

 –שני מיליארד שש מאות מיליון הגיעו  -רבוא 
לדבורה באו ארבע מיליארד, שני מיליארד 

 שש מאות מיליון זה שליש העולם. 
ֵבי  י"לֹא ֶהֱאִמינו  ַמְלכֵ כי  .יא ֹל יֹש ְ ֶאֶרץ כ 
לָ ֵתֵב  ָ ש  ֲעֵרי ְירו  ַ ש  י ָיבֹא ַצר ְואֹוֵיב ב ְ )איכה  ם"יִ ל כ ִ

, אי אפשר לכבוש את ירושלים, ירושלים ד, יב(
רוֹ לא ניתנת לכיבוש, זה רק  ַלח ֵאש   ם"ִממ ָ ָ ש 

ה" נ ָ ְרד ֶ ַעְצֹמַתי ַוי ִ ירד מלאך  -, ממרום א, יג( שם) ב ְ
עם לפיד אש, שלשה ימים ושלשה לילות נסו 
לשרוף את ולא הצליחו עד שירד מלאך של 

 אש עם לפיד של אש. 
כי דבורה היתה אש, דבורה היתה  .יב

כולה אש, יצוקה מאש, עשויה מאש, לכן 
קוראים לה לפידות, כי היא היתה אש, היתה 
מוקפת באש, האש הקיפה אותה יומם ולילה, 

למה נקרא ברק? שהיה יוצא ממנו  - ברק
היה מוקף באש, אדם בא לעולם  –ברקים 

 להיות אש. 
ורבי אליעזר ורבי יהושע למדו תורה  .יג

הבית עלה בלהבות, הם היו אש, רבי יונתן בן 
כל עוף הפורח מעליו היה נשרף, אז  –עוזיאל 

שר' שמעון ור' אלעזר למדו האש הקיפה 
ו מוקפים באש, אותם, זה היה ב'אידרא', הם הי

 –רבי חייא היה בצפון  –אז הגיע רבי חייא 
במירון, היה צריך להגיע ל'אידרא' והוא ראה 

שהוא רוצה הכל אש, הוא התחיל לבכות 

, רבי שמעון ראה שהוא בוכה הוא אמר להיכנס
לרבי אלעזר בנו לך תעבור בתוך האש, רבי 
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מה קורה פה אבא,  –אבא, אבא  –אלעזר אמר 
ים מוקף באש, אבל לעבור בתוך אני כל החי

כן, אומר הזהר ענה לו רבי שמעון האש? 
בבראשית תעבור בתוך האש תביא את רבי 

 חייא, נתן לו יד והעביר אותו באש. 
אם הצדיק נותן יד למישהו הוא יכול  .יד

להעביר אותו בתוך אש, אדם ליד הצדיק אז 
הוא מעביר אותו בתוך אש, כמו רבי זירא עבר 

י זירא כל שלושים יום היה נכנס בתוך אש, רב
לאש, ר' זירא היה אומר תהילים באש, לומד 
גמרא באש, קצות החושן באש, אם אדם לומד 
קצות החושן לא בתוך האש הוא לא יבין מה 

 שהוא לומד, הוא לא יבין מילה אחת. 
אנחנו כבר בדור שהחתנים זה  .טו

סביבונים, זה לא חתנים זה סביבונים, 
 24ם, אבל חתן שילמד מסתובבים מסתובבי

שעות זה אין בדור הזה, הכלה היא כולה אש, 
מהיום שהיא נולדה היא אש, היא רק רוצה את 
ה', היא לא רוצה כלום חוץ מתפילה, היא לא 
רוצה כלום חוץ מתהילים, היא לא רוצה כלום 
חוץ מתיקון הכללי, היא מהיום שהיא נולדה 

 היא אש להבה לה', אז יוצא שלהבות. 
מה זה אסתר? אש ברק נוגה, אומר כי  .טז
ר' מנחם משקלוב, תלמיד  – "מים אדירים"ה

, 302של הגאון, אסתר זה אש נגה ברק, ברק זה 
זה  – 661 זה 58, נגה 603 יחד זה 301אש זה 

אסתר, כי אסתר זכתה שהשם שלה זה רפואה 
לכל המחלות, זה היה אסתר, זה בדיוק 

, זה 661 –אה שלמה הגימטריא בלי ו' זה רפ  
אסתר המלכה, אז ברגע שאדם מזכיר את 
אסתר ישר נמחלים לו כל העוונות, כי אסתר, 
עשתה תפילות שבעים יום, יש שבעים יום 
שהמן מלך, ואחרי זה שבעים יום שהתבטלה 

שבעים  –הגזירה, הגזירה היתה מי"ג עד כ"ג 

יום, אז אסתר כל יום משתטחת, משתטחת 
 ומשתטחת, בוכה. 

ֹוֶס  )הרב שר( ֶלְך  ף"ַות  ֶ ר ִלְפֵני ַהמ  ַדב ֵ ר ַות ְ ֶאְסת ֵ
ן לֹו" ְתַחנ ֶ ְבך ְ ַות ִ ֹל ִלְפֵני ַרְגָליו ַות ֵ פ  , )אסתר ח, ג(ְַות ִ

ִני"  )תהלים כב, ב( "ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבת ָ

שיעור שנמסר בליל שישי בהעלותך 
 בשבע ברכות בכפר שלם

עכשיו זה הרגע של תחיית המתים,  .א
 –היום אפשר להחיות מתים, היום ח"י סיון 

היום זה היום שמחיים את כל המתים בעולם, 
  ממשיכים את כל הרפואות ואת כל הישועות.

" .ב ְעָלה  ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ב ַ ֶ , )משלי יב, ד( "ֵאש 
האשה היא עשויה מעטרה, היא נבראה 

בא, מעטרת אמא, והחתן מיסוד דעטרת א
עטרת  -בשעה שמחברים את שתי העטרות 

יסוד אמא ועטרת יסוד אבא, אז ברגע 
שמחברים את שתי העטרות אז מיד באה 

"ֵאיֵלי  –הגאולה, כי זה חיבור של רחל ולאה 
, מה זה רעד )שמות טו, טו( מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד"

 . (274= 36) ולאה (238)רחל גימטריא  ?(274)
ל ֵעֶדר "ְו  (274)מגדל עדר  .ג ה ִמְגד ַ ַאת ָ

ֹון" ת ִצי  כי מיד הגיעו למגדל  )מיכה ד, ח(ְֹעֶפל ב ַ
עדר, איך שרחל נפטרה, כי משיח נקרא מגדל 

 עדר, מגדל עדר זה החיבור של רחל ולאה. 
ֵבין ֵעֶדר"ולכן  .ד ין ֵעֶדר ו  ימו  ב ֵ ׂשִ  "ְוֶרַוח ת ָ

, מה זה בין עדר ובין עדר? רחל )בראשית לב, יז(
ולאה, כי ברגע שמחברים את רחל ולאה 

"ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו באותו רגע באה הגאולה, 
ֵבי ְכָנַען" ֹל יֹש ְ , כולם נמוגו, כל ָרַעד ָנֹמגו  כ 
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 העלון נתרם

להצלחתו בלימוד של  
 נחמן בן חנה

הבחור  לעילוי נשמת 
 נתן בר' יוסף דרוק

לרגל   נייניב אהרוטוב לידידינו ר' זל מ
 .מזל טובבהולדת בנו 

נתנאל בן החשוב  לבחורטוב זל מ
  השעה טובבלרגל נשואיו  שלמה

 .ומוצלחת

יושבי כנען נמוגו, לא נשאר 
 80מהם זכר. עכשיו זרקו 

זכר, מהם רקטות אז לא יהיה 
.גמרנו, נגמר הסיפור –נמוגו 
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