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 בנווה יעקב מוצאי שבת פרשת תולדות.לווה מלכה מ
 ~צטחיי מוהר"ן סיפורים חדשים ~ע"פ 

היה עני אחד, עני מסכן, היה מסכן גדול, א
ובנה לו בית מעצים, הוא היה בנאי הוא היה 
אדריכל, הוא למד אדריכלות, הגיע יום 
שישי, תמיד אחרי יום חמישי מגיע יום 
שישי, קבוע, אי אפשר לפספס את זה, ולפני 
שבת גם יש יום שישי, גם אחרי יום חמישי, 

הוא הלך  וגם לפני ליל שבת היה יום שישי,

                                                           
 צטחיי מוהר"ן סיפורים חדשים  א

)יט( מעשה במלך אחד שהיה קטן וכבש אותו מלך 
גדול ונעשה נכנע אליו. והמלך הגדול כבש עוד 

ומדינות לאחר זמן נתחזק המלך הקטן  מלכים
ונתעורר עם שאר מלכים נגד המלך הגדול שכבש 
 אותם וחזרו וכבשו את ארצם מידו וגם אצלו כבשו

 מדינות. 
ונתישב המלך הקטן הנ"ל מאחר שרואה שהגלגל 
חוזר. לפעמים זה כובש. ולפעמים חוזר חברו וכובש 
אצלו ומי יודע מה ילד יום אולי יחזר ויתהפך הדבר. 
והלך ועשה חומה אצל הים וגנז שם בתוך אותו 
המבצר כל ההון והממון שקבץ מכל מדינתו. ועשה 

גנז שם מטבע  שם חדרים חדרים ובכל חדר וחדר
מיחדת. ותלה דף )שקורין טאבליצע( ]שלט[ על 
הפתח והיה כתוב שם המטבע המנחת בתוך אותו 
החדר. והפתח של כלל המבצר היה נעשה שם 
באמנות, שקורין "מאשין" )מכונה(, שלא היה אפשר 
לכנס לשם, מחמת שמי שלא היה יודע הדרך והנתיב 

ן חותך והנטיה לכל צד בשעת הכניסה, היה המאשי
את ראשו. והיה תלוי שם טאבליצע ]שלט[ שהיה 

לחפור טיט, אולי הוא רצה לעשות מלט 
לריצפה, ר' לוי יצחק לא היה לו ריצפה 

, פעם לא היה רצפות כמו היום, לא מרוצפת
מעץ ולא מבלטות, היו שופכים טיפה מים, 
וככה זה היה נהיה טיפה טיפה דביק החול, 

, איזה מחצלת – העפר, שם על זה איזה סכך
 וזה היה הרצפה של שבת. 

כתוב עליה בכמה לשונות הדרך והחכמה איך לכנס 
לשם ואיך לנטות לכל צד באפן שיוכל לכנס ולא יזיק 

 לו המאשין הנ"ל. 
לאחר זמן שטף הים את האי עם המבצר הנ"ל 

 ונשתכח הדבר. 
לאחר כמה מאות שנים חזר מלך אחד וכבש אותו 
האקלים ונתגלה האי הנ"ל. והמלך הזה היה קטן 
ורצה לעשות שם ישוב. והלך והושיב שם מן 
היהודים ומן שאר אמות. ומן הסתם נתישבו שם 

 עניים ואביונים כדרך מקומות החדשים. 
והיה שם עני אחד שעשה לעצמו בית קטן אצל הים. 

הלך לחפר טיט ומצא הטאבליצע ויהי ביום ששי 
הנ"ל ולא היה יודע מה כתוב בה והלך ושאל וחקר 
אצל הערלים הזקנים אם יודעים אם היה שם איזה 
פעם ישוב ולא היה אחד מהם שהיה יודע וזוכר אם 
היה שם ישוב. ובא עני אחד שהיה צריך לבקש לו 
מקום לאכל בשבת והלך אצל העני הנ"ל וספר לו את 

אבליצע ואין יודע מה כתוב בה. השיב אשר מצא הט
לו אקרא את מה שכתוב בה, ונתן לו וקרא כל הכתוב 
בה. והלך העני היהודי הזה ולקח כל האוצרות וההון 
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ני הלך לחפור טיט, כמו והע
לפני הבעל שם טוב שהוא היה חופר טיט 

הייתה מוכרת וזוגתו  -, והיא שהתגלה גדולתו
 – מצא טאבליצעו כך העני חפר בטיטאת זה. 

מבלי  את המטמון אומצשלט, שבו כתוב איך ל

אולם השלט היה כתוב בכל , נזק מהמכונהילה

מיני לשונות של חכמה ולא הבינו את הכתוב 

והלכו לחפש  )ראה המעשה בהערה(, בשלט
היה ש ,על הטאבליצע הכתובאת מי מבין 
מבלי  איך נחלצים מהמערהבו כתוב 

והעני שמצא את  – והוא .נכנסתזיק לשהמכונה 

הלך לערלים ו ,לא ידע מה כתוב בה השלט
 תמיד צריך ללכת לזקנים, זה כלל. ,הזקנים

הלך לערלים הזקנים הם לא ידעו איך 
  .לא ידעו כלום ,את הכתבלפענח 

זה  ,לכבוד שבת קודשאחד  יהודיבסוף הגיע 
שאם אדם מכבד שבת הוא  ,פה המפתח

הגיע עני אחד וחיפש  .יגלה את המטמון
אולי הרגל שלו  ,הגיע לאי שמה ,אוכל
אי בודד כזה אין  ,או התעקמה שם ,נשברה

והגיע לאחד והוא אמר אפשר  ,שם אף אחד
אין אולם  ד אדרבאלאכול אצלי בשבת בכבו

                                                           
 ק חיי מוהר"ן סיפורים חדשים ב

המפרסמים בעלי מופת, ספר  )כ( שמעתי בשמו לענין
מעשה שמלך אחד היו לו שני בנים אחד היה חכם 
ואחד היה שוטה. ועשה את השוטה ממנה על 
האוצרות, והחכם לא היה לו שום התמנות רק ישב 
אצל המלך תמיד. והיה קשה להעולם מאד שזה 
שאינו חכם יש לו כל התמנות והכל באין ונכנסין 

אוצרות. וזה החכם אין אצלו להכניס או להוציא מן ה
 לו שום התמנות כלל. 

והשיב להם המלך וכי זה הוא מעלה מה שהוא לוקח 
אוצרות מוכנים וחולקם להעולם כי זה החכם יושב 
אצלי וחושב מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני 
יכול לבוא עליהם. ועל ידי אלו העצות אני כובש 

לי אוכל יש לי פיצה קטנטונת 
ועוד פיצה  ,כזאתי שזורקים במלווה מלכה

ועוד שם זרקו איזה וופלה  ,מישהו קנה לו
אז אמר זה מה שאני יכול לתת לך  ,אולי

בשבת סיפר העני על  .זה בסדר ,לשבת קודש

 ,את הכתוב בו חהשלט שמצא שלא הצליח לפענ

מה אתה  ,שהתארח אצלו יהודיושאל את ה
יודע לקרוא שפות? אתה מכיר כל מיני 

בקיא בכתבי  ,כתבי יד? כן אני בקיא בשפות
 ,השלט –הראה לו את הטאבליצע העני  ,יד
והוא  ,מיד פענח לו את הכל היהודי –הוא ו

חשב  , הואלא שם לב שהמטמון הזה כאן
איזה סיפור על  ,שזה סתם איזה כתב עתיק

והלך העני   .ת בעלמאאגדו ,אי המטמון
והיהודי הזה לקח את כל  ,והיהודי
  .האוצרות

אז הרב'ה אומר שאת השוטה עושים ממונה 
 בעוברים מסעיף צט לסעיף ק'. על האוצרות

 ,שאת השוטה עושים ממונה על האוצרות
 ,והחכם היה מסכן לא היה לו שום התמנות

"ואדם לא זכר את האיש , כמו דוד
 ,קראו לו דוד ,היה אדם מסכן ,גהמסכן"

מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו 
מדינות נמשכים ובאין כל האוצרות שלי. אבל זה ה

הממנה לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם. על 
כן בודאי גדלה ושגבה מאד מעלת החכם על הממנה 
אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות. כי ממנו 

 נמשכים כל האוצרות הנ"ל:
 זהר חדש רות  ג

ַאְתֵקין, וְ  יקּוָנא ּדְ ִגין ּתִ א ּבְ ל ְוָכל ּדָ ּדֵ ּתַ ְ ִאש  לּוָתא ּדְ ּדְ ּתַ ְ ִאש 
ר ָנש   ָלאו ִאית ּבַ ִוד. ּדְ ִאיהּו ּדָ ן, ּדְ ֲאַבְתָרּה ַההּוא ִמְסּכֵ
ִוד  א: ְוָתִניָנן, ָיאֹות ֲהָוה ּדָ ָדִוד ַמְלּכָ ל ֲאַבְתָרּה, ּכְ ּדֵ ּתַ ְ ִאש  ּדְ
ִאְלָמֵלא  ִנין. ּדְ ְ ַעְלָמא ְמָאה ש  יָמא ּבְ א, ְלִאְתַקּיְ ַמְלּכָ

ן ְלבּוִציָנא, ִאְתַקיִּ  ִנין, ִאיהּו ֲהָוה ְמַתּקֵ ְ ים ִאיהּו ְמָאה ש 
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 שבעים מאדם הראשון הוא קיבל
למה?  ,במקום לקבל מאה ,שנה מחייו לחיות

כל הקמצנים  ,כי אדם הראשון היה קמצן
 .בדקנו את זה ,הם באים מאדם הראשון

 ,ממתושלח באים האנשים הצדיקים
  .שעושים חסדים

והחכם , ויש את כל האוצרותהמשך סעיף ק' 
הוא  ,איפה להשיג אוצרותהוא רק אומר 
הוא לא סגן  ,הוא לא שר ,אין לו התמנות

 ,לא מנהל ,לא סגן מנכ"ל ,לא מנכ"ל ,שר
אבל הוא אומר איפה למצוא  ,לא סגן מנהל
ואז  ,הוא יודע איפה האוצרות ,את האוצרות

אבל החכם  ,התם מחלק את האוצרותאחיו 
 ,יודע איפה יש יהלומים ויש זהב ,ממציא

בצי'לי שאומרים  ,גלות זהבאיפה אפשר ל
וככה עם העצות של החכם  ,יש המון זהב

 ,שיש שם אוצרות ,הוא כובש מדינות
אבל זה הממונה  , הון עתק - אוצרות קורח

                                                           
י  ָלא ִאְתֲעֵדי ְלָעְלִמין, ְוָלא ִאְתֲחֵריב ּבֵ יף, ּדְ ּקִ ּקּוָנא ּתַ ּתִ
ימּו: ָלא ִאְתַקּיְ ֵני ּדְ ְ ִרימּו ִאינּון ש  ה ּגְ ּמָ א. ֲאָבל ּכַ ָ ש   ַמְקּדְ

ן ַההּוא ְסּכֵּ ָאָדם  , ֶזהואדם לֹא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ
ִנין. ְוָאָדם  ְ נֹוי ַרק ע' ש  ְ ָיֵהיב ֵליּה )לדוד( ִמש ּ ֹון, ּדְ ָהִראש 
ל, ְוָסַבב  ּמָ א ס"מ ְוָרֵכיב ַעל ּגַ ּבָ ֶ ָעה ש  ָ ש  לֹא ָזַכר ֵליּה ּבְ
נּוָתא ֶלֱהֵוי ַעל  ִמְסּכֵ ּבְ ֶ ִוד, ש  ָחָטא, לֹא ָזַכר ֶאת ּדָ ֶ אֹותֹו ש 

ה, ב ְלַחּוָ ָחש  ִסּבַ ּנָ ֶ ֹון: ֶזה ֶהָעֹון, ש   ּוסמאל ְלָאָדם ָהִראש 

ה ט  ד הּו ַרּבָ ָנא ְדֵבי ֵאִלּיָ  ּתָ
ֹוְפָטה ֶאת  ידֹות ִהיא ש  ת ַלּפִ ֶ ה ְנִביָאה ֵאש  ָ ּוְדבֹוָרה ִאש ּ
ל  ֶ יָבּה ש  ֹוְפִטים ד( ְוִכי ַמה ּטִ ֵעת ַהִהיא )ש  ָרֵאל ּבְ ִיש ְ
ֵעת ַהִהי ָרֵאל ּבְ ֹוֶפֶטת ֶאת ִיש ְ ִהיא ָהְיָתה ש  ֶ בֹוָרה ש  א ּדְ

ִמים  ּיָ ן ֶאְלָעָזר ָהָיה ּבַ ְנָחס ּבֶ ָאה ֲעֵליֶהם ַוֲהלֹא ּפִ ּוִמְתַנּבְ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ל ָהֵהם, ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ֶאת ַהש ּ ָראֵּ ין ִיש ְ ּבֵּ

ְפָחה ַהּכֹל  ין ׁשִ ין ֶעֶבד ּובֵּ ה ּבֵּ ָ ין ִאׁשּ ין ִאיׁש ּבֵּ ין ַעּכּו"ם ּבֵּ ּבֵּ
הּוא עֹוש ֶ  ה ׁשֶ ֲעש ֶ ְך רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו.ְלִפי ַהּמַ  ה ּכַ

 כתובות סז ע"ב ה
היה עני גר בשכונתו,  מר עוקבא, הוה עניא בשיבבותיה

דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא 

לוקח את כל דהיינו אחיו התם 
וזה התם הוא רק מחלק  ,האוצרות המוכנים

אף  ,אבל החכם מגלה איפה יש אותו ,אותו
וממנו  ,על פי שאין לו שום התמנות

  .נמשכים כל האוצרות הנ"ל

הייתה  ,אם שמשוןוזה הסוד של הצללפונית 
למה קרוא  ,אשה אחת קרוא לה צללפונית

כל עם  ,לה צללפונית? שהכל פנו אליה
ורק לזה היא  ,ישראל עלה אליה עליה לרגל

שזכתה לשפוט  כמו דבורה הנביאה ,חיכתה

אומר תנא  ,את ישראל כך זכתה גם הצללפונית
שאין שום הבדל בין איש  דאליהו דבי

ההבדל היחידי שהאיש  ,שום הבדל ,לאשה
 ף,אבל חוץ מזה אין שום הבדל ,לומד גמרא

 אשה צריכה ,אשה צריכה לעשות חסד
מר עוקבא שהלכה על אשת כמו  להיות
  .הנכנסה לתוך האש ,האש

והיה מר עוקבא נותן לו ארבעה זוזים בכל יום במפתן  דדשא

איזיל,  -העני לעצמו  יום אחד, אמרביתו, בלא ידיעתו. 
אלך לראות מיהו  איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא

ההוא יומא, נגהא ליה למר עוקבא העושה לי טובה זו. 
אותו היום, התאחר  אתיא דביתהו בהדיה, ולבי מדרשא

מר עוקבא מלחזור מבית המדרש, ובאה אשתו עמו, כדי לתת 

דקא מצלי ליה  כיון דחזיוהאת הצדקה לשכנם העני, 
עיילי לההוא רהוט מקמיה,  לדשא, נפק בתרייהו,

כיון שראה העני את צלליתם על אתונא דהוה גרופה נורא. 

הדלת, יצא לרדוף אחריהם, וברחו ממנו, ונכנסו לתוך תנור 

הוה קא . שגרפו ממנו את הגחלים, והיה עדיין לוהט מחום
נכוו רגלי מר עוקבא מהחום, מיקליין כרעיה דמר עוקבא, 

ליה דביתהו: שקול  אמרהאך אשתו לא חשה בחום. 
אמרה לו אשתו, הרם רגליך,  כרעיך, אותיב אכרעאי

חלשה דעתו של מר עוקבא,  חלש דעתיהוהניחם על רגלי. 

אמרה ותמה במה זכתה אשתו שלא תרגיש בחומו של התנור. 
 אנא שכיחנא בגויה דביתא, ומקרבא אהנייתי - ליה

גמול חסד. כיון שאני מצויה יותר בבית, יש לי יותר הזדמנויות ל

ואני מהנה את העניים בהנאה מזומנת, שאני מחלקת להם לחם 

ובשר ומלח. אבל אתה נותן להם מעות, והם צריכים לטרוח 
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אשתו של מר עוקבא הייתה 
 ,הייתה אלופת הריצה בעולם ,ספורטאית

ילה לרוץ אי אפשר להשיג ושהיא התח
התחילה לרוץ לרוץ לרוץ, למה והיא  ,אותה

היא זרקה לעני אחד כמה כי היא רצה? 
הלכה היא עד ש ,עשר שקל -מטבעות 

 ,הגיעה לשובו בנים ,לכותל או לוותיקין
בדרך הייתה זורקת מתחת לדלתות איפה 

זה עשרים ל ,זה עשר שקללשהיה רווח 
 ,כל הכסף היא חילקה ,זה מאה שקלל ,שקל

לא השאירה היא עד שהיא הגיעה לתפילה 
ואף אחד לא ידע מי  ,אצלה אגורה אחת
היא עשתה את זה בכזו  ,זורק את הכסף

בכזה ערמה שאי אפשר לגלות מי  ,חכמה
  .זורק את הכסף

פעם עני אחד החליט שהוא יהיה ער כל 
כל פעם שהוא ישמע  ,הוא לא ישן ,הלילה

הוא יפתח את הדלת  רשרוש ליד הדלת
 ,בפתאומיות והוא יגלה מי זרק את הכסף

 ,להגיד לו שלום יפה ,אם כבר לדעת מי זה
אבל באמת בהלכה כתוב שאסור להגיד 

אפילו אדם שמקבל ממישהו צדקה  ,שלום
אם זה  ,אסור לו להגיד לו שלום במיוחד

וריבית זה  ,הלוואה ואתה לוקח ריבית
אף אחד והיא הקפידה מאוד ש ,דאורייתא

זה הלך לה  ,לא ידע מי זורק את הכסף
  .בחיים

פעם אחת עני אחד פתח את הדלת 
לא הלך  ,חיכה כל הלילההעני , בפתאומיות

היא  ,רצה לדעת מי זורק את הכסף ,לישון

                                                           
לקנות במעות את צרכי הסעודה. ולכן זכיתי למעלה גדולה 

 יותר ממך. 

 ,התחילה לרוץ לרוץ לרוץ לרוץ
אי אפשר להשיג אותה, בסוף היא ראתה 
שהיא הגיעה לסימטה כזאת שהסימטה 

 ,יו הוא יתפוס אותה על חםועכש ,נגמרת
ואז אם הוא תופס אותה היא  ,על בטוח
כל  ,גמרנו כל המצווה הלכה ,אבודה

המצווה שהיא עשתה במסירות נפש כבר 
כל המצווה  ,אם הוא מגלה מי זאת ,שנים

כל מה  ,לא שווה כלום ,לא שווה אגורה
כבר איזה עשרים שנה היא  !שהיא טרחה
הכל לא  ,אם יגלו מי עושה ,עושה מצוות

שווה, היא קפצה לתוך התנור, תנור של 
, אבא שלי היה לו חום נורא מאפיה זה

 מאפיה אני יודע מה.., 

היא הייתה  ,בקיצור היא נכנסה לתוך התנור
והיא  ,היא הולכת ,הולכת על גחלים
היא  !קר לי !קר לי !מתחילה לצעוק קר לי

את הסוודר בבית, היא אומרת  שכחה
 ,את הסוודר אנו לך תבי ,לבעלה מר עוקבא

אומר אני נשרף ולך קר מה מה הולך  הוא
פה?, תמיד יש ויכוח בין זקנים בגיל 

אז הוא פותח את החלון כי הוא  ,שמונים
והיא סוגרת את החלון כי קר לה, אז  ,נחנק

אני ממש  ,קר לי פה ,היא צועקת קר לי
הוא לא  ,כבר יהיה לי דלקת ריאות ,קופאת

תי את כחת הסוודר שרוצה להביא לי א
בבית, הוא אומר לה לך דלקת הסוודר 
אני כבר  ,בוער באש ,אני כבר דולקו ריאות,

אני  ,מה שייך פה דלקת ריאות ,נשרף פה
, נשרף לגמרי כאן מה עושים? תני לי עצה
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אז היא  ,אני מקבל כוויות מהחום
נעמד עליה מר עוקבא אומרת תעמוד עליי, 
, לא קורה שורףכבר לא  ,נהיה לו גם כן קר

  שום דבר.

זה מה אומר התנא דבי אליהו אומר בפרק 
)ראה  ט' שאין שום הבדל בין איש לאשה

, אשה יכולה להכנס לתוך הערה קודמת(
תנור, לתוך אש, כמו אשתו של מר עוקבא, 

תבורך "כמו דבורה הנביאה, כמו יעל ש
' " מנשים באוהל תבורך'מנשים יעל 

 רבקה רחל לאהשרה ימטריא זה ג (1100)
שכל ( 1100=  1860+ 14) דודוגם ( 1860)

, כי יעל מסרה את יעלהאימהות התעברו ב
היה מתעורר, סיסרא כי אם  ,הנפש למוות

אדם תוקעים לו יתד ברקה הוא חייב 
להתעורר, אפילו לאלפית שנייה, 

לחנוק את מי עושים כזה תנועה וכשמתעוררים 

לא זה אלפית שנייה שתקע את היתד ברקה 
וכבר סיסרא היה יכול לחנוק , צריך יותר מזה

, אז הנס היה שהוא לא את יעל למוות

                                                           
 אוצר המדרשים אלפא ביתא אחרת דבן סירא  ו

וראה פעם אחת היה דוד מלך ישראל ע"ה יושב בגנו 
צירעה אוכלת עכביש ובא שוטה ובידו עץ והיה 
מגרשם אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מה הנאה באלו 
שבראת בעולמך צירעה אוכלת דבש ומשחתת ואין 
בה הנאה עכביש יארוג כל השנה ולא ילבשנו שוטה 
חסר דעה מזיק את הבריות ואינו יודע יחודך וגבורתך 

וד מלעיג אתה ואין בו הנאה לעולם אמר לו הקב"ה ד
על הבריות תבא שעה ותצטרך להם ותדע למה נבראו 
וכשנחבא במערה מפני שאול המלך שלח הקב"ה 
עכביש וארגה על פי המערה וסגרה אותו בא שאול 
וראה ארוג אמר בודאי לא נכנס אדם הנה שאם נכנס 
היה קורע הארוג לקרעים והלך ולא נכנס לשם 

לה ברוך  וכשיצא דוד וראה העכביש נשקה ואמר

התעורר אפילו אלפית שנייה, 
, אבנר שהרגליים שלו נפלו על וכמו אבנר

דוד, דוד שאל למה צריך צרעה בעולם, ה' 
אמר עוד מעט תראה, בדיוק הוא נכנס 
למחנה של שאול, אבנר היה ענק הוא הוריד 

והוא  ,ים על דוד, דוד כמעט נחנקאת הרגלי
 דודעוד מעט יתעורר והוא יתפוס את דוד, 

צעק אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הושיעה 
ז הוא היה צריך נא, מיד הגיעה צרעה, א

  .וכך דוד ניצללהרים את הרגליים 

ומר התנא דבי אליהו פרק ט', שאין שום א
הבדל בין איש לאשה, שום הבדל, אשה 

כל המדרגות שמגיע איש,  יכולה להגיע ל
הייתה מרים הנביאה,  דבורה הנביאה 
והצלפפונית שהביאה את שמשון, שכל עם 
ישראל עלה אליה לרגל, קוראים לה 
הצלפפונית שכולם פונים בצילה כולם 

 חוסים בצילה.  

בוראיך וברוכה את רבש"ע מי יעשה כמעשיך 
וכגבורתיך שכל מעשיך נאים ולפני אכיש עשה עצמו 
שוטה לפני אנשיו והיתה בת אכיש שוטה ומשוגעת 
כיון שהביאוהו אליו אמר להם מלעיגים אתם אותי 
בשביל בתי שהיא שוטה הבאתם זה אלי או שמא חסר 

ה לאל על משוגעים אני מיד הניחוהו וברח והוד
מעשיו שכל מה שברא בעולם יש בו הנאה ובזמן 
שמצא דוד לשאול שוכב בצהרים והיה אבנר שוכב 
בפתח ראשו בפתח אחר ורגליו זקופות בא ונכנס 
מבין רגליו ונטל צפחת המים וכשבא לצאת מבין 
רגליו פשט אבנר רגליו וכסהו בם והיו עליו כשני 

אלי אלי מה עמודים גדולים ובקש רחמים מי"י ואמר 
עזבנתי באותה שעה עשה לו נס ושלח לו צירעה 
ונשכה רגלי אבנר וזקפן ויצא דוד ושבח להקב"ה ולא 

 'ראוי לבן אדם להלעיג במעשה ה
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שיעורים שנמסרו בשבת 
 תולדות

 על פי הבנת השומע~נכתב ~

 בתש לילאחר תפילת 

וא הלת למצביקש ק ,יושר דברי אמתכתוב 
ה'  זשלמה רצה לדון בלי עדים ,דברי חפץ

על פי שניים עדיים  ,אמר לו אין דבר כזה
אי אפשר לדון על פי רוח  ,יקום דבר
 .ע"ב אכל זה כתוב בראש השנה כ ,הקודש

 חתן ל בקריאת התורהשיעור שנאמר 

לפני החתונה צריך רק לצעוק, עשו הרשע 
זה היה מזימה איך  כל מה שהוא התחתן

הוא חשב איך להרוג אותו להרוג את יצחק, 
שיהרגו אותו בשבע  ,ביחד עם ישמעאל

 ,אבל בסוף ישמעאל מת בחתונה ,ברכות
אבל כל מה שהוא התחתן זה רק להוסיף 

יש פה משהו הפוך אבל  ,רשעה על רשעתו
בפסוק כתוב מחלת זה צריך על הפוך, 

פה רש"י להיות שנמחלו לה כל העונות 
ובוישלח  חכותב הוסיף רשעה על רשעתו

                                                           
 ראש השנה כא, ב  ז

לדון דינין  קהלת בקשרי חפץ למצוא דב קהלת בקש
שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה ב"ק ואמרה 

 פי שנים עדים וגו': עללו וכתוב יושר דברי אמת 

 ט-ח בראשית כח ח
ָנַּ֣ נַֹּ֣ות ּכְ ַּ֣י ָרעַֹּ֣ות ּבְ ַּ֣ו ּכִ ְַּ֣רא ֵעש ָ יוַוּיַ ֵעיֵנַּ֣י ִיְצָחַּ֣ק ָאִבִֽ ֶַּ֣לְך . ַען ּבְ ַוּיֵ

ַּ֣ו ֶאל ָמֵעַּ֣אל -ֵעש ָ ְ תִיש  ַּ֡ח ֶאֶֽ ּקַ ת-ַוּיִ ֲחַלַּ֡ת ַּ֡ ּבַ ַּ֡אל-ָמֶֽ ָמעֵּ ן ִיׁשְ -ּבֶ
הַּ֡-ַאְבָרָהַּ֡ם ֲאחַֹּ֡ות ְנָביַֹּ֡ות ַעל ֶֽ ָ ַּ֡יו לַֹּ֡ו ְלִאׁשּ  ָנׁשָ

יופירש"י  ָעתוֹ  .ַעל־ָנׁשָ ָעה ַעל ִרׁשְ )ָרָצה  הֹוִסיף ִרׁשְ
ִעיֹות ָ ַעת ַעל ִמְרש  ַ ָבר, ְוַקל  לֹוַמר: ִמְרש  ָהיּו לֹו ּכְ ֶ ש 

ֹונֹות: ַרש  ֶאת ָהִראש  ּלֹא ּגֵ ֶ  ְלָהִבין(, ש 

( שכתוב בשמת בת ישמעאל ג)לו 
וך זה הכול הפ ,העונותנמחלו  טרש"י כותב
ל היה רק להוסיף באמת הכ, כי ,על הפוך
עם לישמעאל בחתונה  ליעץמפני שרצה  רשעות

בתו להרוג את יצחק מפני שבעטיו הוא גורש 

וכיון שיהרוג  ,מבית אברהם על אף שהוא הבכור

חק יקום עליו עשו ויהרגו מדין ישמעאל את יצ

יוכל להרוג את  ימותוכיון שאביו  ,גואל הדם

שאביו יראה יעקב מבלי ' -אחיו שנוא נפשו 

לקח  ,לא נתן לו לבצע זממואולם ה'  ,במות בנו'

  .בחתונה ,את ישמעאל מן העולם

התחתן זה כמו שעושים היום  כל מה שעשו
קונה  ,אחד מתחתן עם עשירה ,באמריקה

ואיך שמגיעים הביתה  ,לה איזה מתנה יפה
מיד רצים  ,הוא מגלגל אותה מכל המדרגות

אז הוא מבקש  ,היא רוצה גט ,לרבנות
אבל אי אפשר  ,סליחה ,בסדר ,סליחה

והוא  ,אז מתגרשים ,זהלחיות עם אדם כ
ככה עושים האנשים  .לוקח לה חצי מהכסף

בשביל זה  ,שיש להם חוש מסחרי
חוש עדיין אין לך  האבל את ,מתחתנים
אז למה  ,אתה תמים מדאי ,מסחרי

ר' נתן כותב בליקוטי הלכות  ,מתחתנים
העולם שמחים  למהשרבנו אומר  ישבת ו'

 ג רש''י בראשית לו ט

אל ָמעֵּ ת־ִיׁשְ ַמת ּבַ ש ְ ן קֹוֵרא ָלּה ָמֲחַלת, ָמִצינּו  .ּבָ ּוְלַהּלָ
ַדת ִמְדַרש   ַאּגָ מּוֵאל: ג' מֹוֲחִלין ָלֶהן  ּבְ ְ ֵסֶפר ש 

ה, ֲעו ָ א ִאש ּ ה ְוַהּנֹוש ֵ ר, ְוָהעֹוֶלה ִלְגֻדּלָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ֶ ר ש  ֹנֹוֵתיֶהם: ּגֵ
אן,  ַעם ִמּכָ ְמֲחלּו ְוָלַמד ַהּטַ ּנִ את ָמֲחַלת, ׁשֶ ְלָכְך ִנְקרֵּ

 . ֹנֹוָתיוֲעו

 לקוטי הלכות הלכות שבת ו' כ"ג י
ֵמִחין ַעל ַהֲחתּוָנה הּוא  ּשְֹ ֶ ָמחֹות ש  ל ַהּשְֹ ֱאֶמת ּכָ י ּבֶ ּכִ
יו  ֵפרּוש  ִמּפִ י זֹאת ּבְ ַמְעּתִ ָ ר ש  ֶ ֲאש  ִליָאה ִלְכאֹוָרה, ּכַ ּפְ
ָלל ַמה ּזֹו  ֵאין ָהעֹוָלם יֹוְדִעים ּכְ ֶ ָאַמר, ש  ֶ , ש  דֹוש  ַהּקָ

א זֹ  ה נֹוֹשֵ ּזֶ ֶ ְמָחה ש  ֹמַח ַעל שִֹ אי ֵאין ָראּוי ִלשְֹ ַוּדַ י ּבְ את, ּכִ
ל ֲחתּוָנה הּוא  ֶ ְמָחה ש  ר ַהּשִֹ ֱאֶמת ִעּקַ ִעְנַין ֶזה. ַאְך ּבֶ
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ר' נתן  ?יש בחתונה מה ,בחתונה
אחוז  99כי  ,ן שום שמחה בחתונהאמר אי

כי אם לא היה  ,מתחתנים בשביל התאוות
צריך עשרה  מי ,תאווה לא היה ילדים

עשר שילך לקנות  ,שיקפצו לו בבית ,ילדים
על מה  ?אז למה מתחתנים ,תרנגולים

כי אנחנו מאמינים שהזוג  ?שמחים בחתונה
ויביא ילדים צדיקים  ,הזה יביא את משיח

שצריכים לשמוח  בשביל זה בודאיו ,לעולם
ואנחנו מאמינים שהזוג  .וקרולרקוד עד הב

הקדוש הזה יביא לנו את נשמת משיח בן 
 .דוד

ת התורה לחתן אבקרי שנמסרשיעור 

 בר מצוה

יותר מברית  ,בר מצווה זה יותר מחתונה
, עד עכשיו הקשבת לאבא לאמא ,מילה

מפני  הבר מצווה ילד מקיים מצוותדהיינו עד 

עכשיו צריך   שהוריו הורו לו לעשות כך,
ועכשיו את המקבל נשמה  ,לשמוע לנשמה

עד הבר מצוה אדם הוא כמו  .מאצילות
 ,אם הוא ילד טוב הוא כמו כבשה ,בהמה

ש אבל הוא ממ ,אם לא הוא כמו חתול
כתוב בזהר שעד הבר מצוה יש רק  ,בהמה

וכל מה שהילד עושה זה רק  ,נפש בהמית

                                                           
ה הּוא ֵמֲחַמת  ָ ְקֻדש ּ ְמָחה ּדִ ר שִֹ ִעּקַ ֶ ָרֵאל, ש  ְמַחת ִישְֹ שִֹ
בֹוּהַ  ֹו הּוא ּגָ ְרש  ָ ש  ִעְנַין ֶזה ּבְ ֶ ָאנּו יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ש  ֶ ש 

ּו ְמ  ש  ַקּדְ ּיְ ֶ ָרֵאל ש  ה ִישְֹ דּוַע, ְוִיְהֶיה נֹוַלד ִמּזֶ ּיָ ֹאד ְמֹאד ּכַ
בֹוא  ּיָ ֶ דֹוִלים ַעד ש  יִקים ּגְ ְצאּו ַצּדִ ּיֵ ֶ "ל, ַעד ש  ּנַ מֹו ּכַ ְ ש 
ְמָחֵתנּו,  ר שִֹ ן ַהּכֹל, ְוֶזה ִעּקַ ַתּקֵ ּיְ ֶ יַח ִמּדֹורֹוֵתינּו ש  ִ ָמש 

ֹמַח ַה  אי ֵיש  ָלנּו ִלשְֹ ה ַוּדַ ה ַעל ַהֲחתּוָנה.ּוִמּזֶ  ְרּבֵ
 תענית כא ע"ב  יא

 ,אבל זה כמו רובוט ,לחנך אותו
גם מה שהוא  ,כלום כל מה שהוא עושה זה

מתפלל הוא לא יודע בכלל למי שהוא 
 ,מתפללים םגם ערבי ,כמו ערבי ,מתפלל

 2בהם קמים  ברמדאן ,מתפללים כל יום הם
 ,נשים וילדים ,כולם במסגד 5עד  ,בלילה

הגברים  ,היינו הולכים היינו רואים אותם
 ,לבד והנשים לבד אבל בלי מחיצה

אבל  ,והנוצרים פעם בשבוע באים לכנסיה
עם למופע  לאופרה ,הם באים רק לקונצרט

 .מקהלה םעושים ש ,עוגב ונבל

שרבינו נסע  ,כמו שכתוב בימי מוהרנ"ת
רבינו  .הוא עבר בטורקיה ,לארץ ישראל

 ,אחד שנוסע לארץ ישראליהודי פגש שם 
אז הוא שאל אותו למה אתה נוסע לארץ 

 ,ם לארץ ישראלגם ערבים נוסעי ?ישראל
שעד הבר מצווה לא יודעים  ,זה אותו דבר

עד שמקבלים נשמה  ,למה מתפללים
 .מאצילות

 ת התורהאשיעור שנמסר בקרי

דוד  ,ר בכל שיעוראני מספר את הסיפו
מה זה פדיון  ,ביטון הוא היה שבוי במקסיקו

כי אבא אומנא היה מקבל שלום כל  ,שבויים
הוא היה  ,יא(תענית כא ע"ב) יום משמים

אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא 
כל יומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא לרבא כל 

 מעלי יומא דכיפורי
א דעתיה דאביי משום דאבא אומנא הוה קא חלש

אמרו ליה לא מצית למיעבד כעובדיה ומאי הוו 
עובדיה דאבא אומנא דכי הוה עביד מילתא הוה 
מחית גברי לחוד ונשי לחוד ואית ליה לבושא דאית 
ביה קרנא דהוות בזיעא כי כוסילתא כי הוות אתיא 
ליה איתתא הוה מלביש לה כי היכי דלא ניסתכל בה 
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היה לו חוש  ,רופא מזיק דם
וכל מי שהיה  ,הוא לא ביקש כסף ,מסחרי
אז כבר משלמים  מן הסתם זה עשיריםמגיע 

הוא קיבל שלום מן השמים כל  ,פי שתים
אפילו אביי לא  ,אבל איך הוא זכה לזה ,יום

 ,(שם) רק פעם בשבוע ,קיבל שלום כל יום
לא  ,אפילו רבא שהלכה כמותו בכל מקום

אני גם לא  ,זכה לשלום רק בערב יום כיפור
 זכיתי לזה.

 ,שגנבו לו הכול (שם) כי אביי עקב אחריו
ריקנו לו את כל  ,חוץ מהחדר שהוא יושן

 ,אבל בשביל זה לקבל שלום כל יום ,הבית
אלא אבא אומנא זה ממרא שמסר את הנפש 

הוא  ,מי עושה דבר כזה ,יבשלו על המילה
 אז אחרי ,אשכול מתו ,רואה שענר מת
זה  ,תיואאומר תמולו ממרא שנפטר שניים 
אז  ר,לא באיזה חד ,בפרסיה ,היה על במה

כי  ,ה לקבל שלום כל יוםבזכות זה הוא זכ
איך זה  ,אבא אומנא זה גימטריא ממרא

גימטריא  (281) א"ממרכי  ,גימטריא ממרא
שהיה רופא כנזכר  זה אבא אומנא (281) א"רפ

                                                           
דוכתא דצניעא דשדי ביה פשיטי דשקיל ואית ליה 

דאית ליה שדי ביה דלית ליה לא מיכסיף כי הוה 
אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל ובתר 

  .דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך
יומא חד שדר אביי זוגא דרבנן למיבדקיה אותבינהו 
 ואכלינהו ואשקינהו ומך להו ביסתרקי בליליא
לצפרא כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו להו לשוקא 
ואשכחינהו א"ל לשיימיה מר היכי שוו א"ל הכי והכי 

"ל בהכי שקלינהו אמרו ליה א"ל ודלמא שוו טפי א
דידך ניהו ושקלינהו מינך אמרו ליה במטותא מינך 
במאי חשדתינן א"ל אמינא פדיון שבויים איקלע להו 
לרבנן ואכסיפו למימר לי אמרו ליה השתא נשקלינהו 
מר אמר להו מההוא שעתא אסחתינהו מדעתאי 

  .לצדקה

 .ללעי

לקחו לאבא אומנא המשך סיפור אבא אומנא 
והוא בבוקר עובר ברחוב  ,את כל הדברים

אז  למכור את כל הדברים שלו,ם עומדים וה
 ?איך לא אכפת לך ,הוא מסתכל לצד השני

כיון  ,מזכוכית ,מפלסטיקמה אתה עשוי 

שהם ראו שלא כעס על שלקחו לו את כל מה 

וענה  ,כמה זה עולה שאלו אותו ,ה בביתושהי

עכשיו  ,יה שליכי זה ה ,איך אתה יודע ,להם
לא  ,אבל יש לי עוד ,הקיבלתי את זה לחתונ

 ,נורא בטח לקחתם את זה לפדיון שבויים
  .בוייםרואים מה זה פדיון ש

אז הוא צעק אף אחד אותו  שתפשויש אחד 
 ,תינוקותבזמן הזה חוטפים גם  ,לא שם לב

ם "בזמן שהיה האו ,חוטפים אנשים
 ,ילדים 50חטפו פה  בקום המדינה בירושלים

 היום הם כבר יודעים ,שמו אותם במנזרים
 ,אבל הם כבר לא רוצים לחזור שהם יהודים

 .הם אומרים ככה גדלנו

במקסיקו סיטי גם את דוד ביטון חטפו 
אז  ,בקומה השניהיחף שמו אותו  ,במכונית

הוה קא חלשא דעתיה דרבא משום דאביי אמרו ליה 
 :דקא מגנית אכולה כרכאמסתייך 

ית יח א אות ג יב ִ ֵראש  ְפֵתי ֲחָכִמים ּבְ  ש ִ
ּכֹול ְוֶאת ָעֵנר ָוֵמתּו,  ְ ל ֶאת ֶאש  ּמָ ֶ ָדה ש  ְועֹוד ֵיש  ִמְדַרש  ַאּגָ
מּול  ּתָ ֶ מּול ַעד ש  ּתָ ֶ מּו אֹוָתם ש  ָאַמר לֹו ַמְמֵרא לֹא ִיְתַקּיְ

ֱאַמר "ִהּמֹול ִיּמֹול" )בראשית יז, י ּנֶ ֶ ג( ְוהּוא ַעְצְמָך ש 
א ַאְבָרָהם  ל ַעְצמֹו ָימּול ֲאֵחִרים, ּבָ ָחֵסר ָוי"ו לֹוַמר ַהּמָ
א  ַער ּבָ ְוִהְתִחיל ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ִמּתֹוְך ַהּצַ
ִרית"  ֱאַמר "ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ ּנֶ ֶ רּוְך הּוא ְוִסֵיעֹו ש  דֹוש  ּבָ ַהּקָ

ַת  ּנָ ֶ יָלה ְלִפיָכְך )ְנֶחְמָיה ט, ח(. ּוְלִפי ש  ן לֹו ֵעָצה ַעל ַהּמִ
ֶחְלקֹו:  ִנְגָלה ּבְ
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גע בסורגים פתאום הם הוא נ
לא  ,וא קפץ מהקומה השניהאז ה ,התפרקו

א נשבר לו ל , איךיודע איך לא קרה לו כלום
דר של ארבע על ג א טיפסאחרי זה הו ,הרגל
והיה בחוץ טלפון ציבורי הוא ביקש  ,מטר

כי הם רצו כופר  ,ממשהו שיתקשר בשבילו
אמרו זה שובו בנים לרב יש מליון  ,עליו

 דולר...

 שיעור שנמסר אחר התפילה 

על כל דמעה נחרב  ,עותמעשו הוריד שני ד
אם סיסרא הורידה מאה  ,לנו בית מקדש

ו צריכים לתקוע עד היום אנחנ ,דמעות
דם הוריד אאם  יגבראש השנה לכפר על זה

אם אדם גרם למישהו להוריד  ,דמעה
עד סוף כל הדורות צריך לתקן את  ,דמעה
אפילו אשה מרשעת שמורידה דמעות  ,זה

י שערי דמעה לא כ .על הבן הרשע שלה
והדמעה  ,עשו הוריד שני דמעות ,ננעלו

אם הוא  ,השלישית התייבשה לו על הלחי
אותה לא היה שום תקומה לעם היה מוריד 

ויזעק זעקה גדולה "בכה כי עשו  ,ישראל
בשום  )בראשית כז, לד( "דומרה עד מא

                                                           
 נה לג, בתוספות ראש הש יג
ומיהו לכאורה נראה לתקוע בתפלה כמו כן ...

אמלכיות זכרונות ושופרות קשר"ק קש"ק קר"ק אכל 
חד וחד כדי לצאת מספק דרבי אבהו ובערוך פי' שהיו 
עושין כן שפי' בערך ערב דהלין דמחמרי ]ועבדי[ 
שלשים כדיתבין ושלשים בלחש ושלשים על הסדר 

ואלין  כנגד מאה פעיות דפעיא אימיה דסיסרא
]עשרה[ אינון כשגומרין כל התפלה קול תקיעיא 
דיחידאי מיתבעי למיהוי ]עשרה[ תשר"ת תש"ת 

 ...תר"ת והם מאה ועל מנהג שלנו

ליקוטי הלכות, אורח חיים חלק ב תפלת ערבית ד  יד
 אות לו

לשון  רשוםמקום בתורה לא 
כי הוא הפסיד את  ,'ומרה עד מאוד' ,כזאת

הוא ידע מה זה ברכה  ,הברכות של הצדיק
הוא אמר לא שווה לי כל הכסף  ,של צדיק
שום דבר לא  ,וכל בגדי החמודות ,והזהב

אם הפסדתי את הברכות של  ,שווה לי
 .הצדיק

 יום א'שחרית אחרי שיעור שנמסר 
ג כסליו, כל הניסים נעשים ע"י י"היום 

אברהם יצחק ויעקב, לך ה' נותן את הארץ 
הזאת אשר נשבע לאבותיך לאברהם יצחק 

 כנען, למה ארץ וליעקב זה ארץ ישראל, זה
כנען? כי פה מקבלים הכנעה וענווה,  ארץ

כאן זה המקום היחידי שמקבלים הכנעה 
וענווה, בחוץ לארץ אי אפשר לקבל הכנעה 
וענווה, בחוץ לארץ אי אפשר לקבל ביטול, 

 ידה ד' סעיף ל"וות ערבית הלככל זה בהלכ
זוכים  - לביטולשרק בארץ ישראל זוכים 

מלבדו, רק לדעת שהכל זה מה', אין עוד 
בארץ ישראל, וכל מי שבחוץ לארץ הוא 

כוחי ועוצם ידי, הוא לא זה חושב שהכל 
יודע שאת הכל  ה' עושה, רק ע"י תפילות 

ִחיַנת  ָנה ִהיא ּבְ ֵ י ַהש ּ ל ַלְיָלה. ּכִ ֶ ָנה ש  ֵ ִחיַנת ַהש ּ ְוֶזהּו ּבְ
ּט  ִהוא ּבִ ֶ ְכִלית ש  ַהּתַ ּסֹוְתִמין ָהֵעיַנִים ְוִנְכָלִלין ּבְ ֶ ּול ש 

רֹון  ץ ִזּכָ ַהּתֹוָרה ַוְיִהי ִמּקֵ ָאֵתי ְוַכּמּוָבא ּבְ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ּבְ
ה  ְזּכֶ ּיִ ֶ ה ש  ם. ֲאָבל ְצִריִכין ָלֶזה ְזִכּיָ ָ ן ש  ִסיָמן נד( ַעּיֵ )ּבְ

ל ּטֵ ָנה ְלִהְתּבַ ֵ ַעת ַהש ּ ְ ש  ִחיַנת  ָהָאָדם ּבִ ְכִלית. ְוֶזה ּבְ ֶאל ַהּתַ
ָנה  ֵ ַעת ַהש ּ ְ ש  ָמה ּבִ ָ ש  ֱאַמר ַעל ַהּנְ ַהר ה' ְוכּו' ַהּנֶ ִמי ַיֲעֶלה ּבְ

 . דֹוש  ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ ֶ מֹו ש  ַהר ה' ּכְ ְוֶזהּו ִמי ַיֲעֶלה ּבְ
ית ִחיַנת ַהּבֵּ ְיָקא. ַהְינּו ּבְ ת ָהֶאֶבן -ּדַ ם ְנֻקּדַ ָ ׁשּ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ּטּולׁשְ  ר ַהּבִ ם ִעּקַ ָ ׁשּ ים ׁשֶ ית ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ בֵּ ה ּבְ ר  ִתּיָ ְזּכָ ְוַכּנִ
 :ְלֵעיל
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 אפשר לדעת שהכל ה' עושה. 

זה גימטריא ( 935) מרדכי אסתרלכן 
זה סוד  ., אותו גימטריא(935) מתתיהו ובניו

 ע"ב כפול  י"ג כי עושים, 936הגביע, גביע זה 

זה יוצא מרדכי ואסתר, כל  13כפול  72
העניין של י"ג כסלו שמתגלים י"ג מידות 
 הרחמים מתגלים השלוש עשרה מידות. 

אברהם, מה זה  עעקב אשר שמ -והיה עקב 
רעקב?  ֶ ֹקִלי -ֵעֶקב ֲאש  ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ָ ש 

כיוון ששמע, אלא אומר  (בראשית כו, ה)
ה האר"י הוא משך את העקביים של לא

לתוך העיניים של זעיר אנפין, כל העניין 
להמשיך את העקביים, התיקון הוא 
להמשיך את העקביים של לאה לתוך 
העיניים של זעיר אנפין, וזה בא רק ע"י 
שמירת העיניים, להמשיך את העקביים של 

וזה יכנס לתוך המוחין שלו לאה זה מעליו 
שלו, אז תהיה לו שמירת  לתוך העיניים
הוא יזכה שיתגלו לו חמישים  עיניים ואז

 שערי קדושה.

בברית שיעור שנמסר ביום א' 
  בראשל''צ

והפסוק עכשיו אנחנו לומדים פרשת ויצא, 

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה  –הראשון בו 

                                                           
 ע"ב סנהדרין צה טו

אמר רב יהודה אמר רב בא עליהם סנחריב הרשע 
בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים 

לבושי  ובשמנים אלף גבורים וכ"ובקרונות של זהב 
שריון קליפה ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו 

וכן עתידין לבוא  וכן באו על אברהםוהשאר פרשים 
עם גוג ומגוג במתניתא תנא אורך מחנהו ארבע מאות 
פרסי רחב צואר סוסיו ארבעים פרסי סך מחנהו 

בעי אביי חסר  מאתים וששים ריבוא אלפים חסר חד

ו'יצא י'עקב צ'דיק א'ז זה ר"ת 
י'שא ע'שו ק'ולו ב'בכי מ'הר ב'א א'ליפז 

ש'היה ב'ן ע'שו ו'יתן י'עקב ל'ו כ'ל  ר'שע
ח'פצו ר'ק נ'שאר ה'מקל. וזה ראשי תיבות 
ו'יברך י'צחק צ'דיק א'ת י'עקב ע'שו ק'נא 
ב'ברכה מ'הר ב'א א'ל ר'חל ש'בע ב'רכות 
ע'שה ו'יקח י'עקב ל'אה כ'לה ח'מדת 

 ר'צונו נ'שארה ה'שניה. 

עכשיו אנחנו באמצע השיעור ובשיעור 
אות, ע"י השיעור מוצאים את כל הרפו

באים השידוכים ויבואו חתנים שילמדו 
שעות, לא יוציאו את הראש  24תורה 

מהספר וגם שעה אחת יעסקו בנדל"ן, שעה 
שעות ללמוד, חתנים  23אחת, ישאר להם 

 10,000שיעסקו בנדל"ן ויביאו כל יום 
 שקל.

עכשיו יעקב הולך לחפש שידוך, עכשיו 
יעזר הלך אנחנו אוחזים ביעקב. ואלבפרשה 

לחפש את רבקה אז הוא עף באוויר, כי 
במלחמת כולם רצו להרוג אותו, אליעזר הרג 

שני ארבעת המלכים כנגד חמשת המלכים 
הוא זרק קש  – טומיליארד שש מאות מיליון

זה נהיה חיצים, הוא זרק עפר נהיה 
, עברו ששים וחמש שנה, עכשיו טזחרבות

סר מאה או חסר חד ריבויא או חסר חד אלפא או ח
 חד תיקו

 מדרש רבה, בראשית מג ג טז
י ְיהּוָדה ָאַמר ַאְבָרָהם ָהָיה  י ְנֶחְמָיה, ַרּבִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ
ה  ה ֲחָרבֹות, ַקש  ְוַנֲעש ָ ִליְך ֲעֵליֶהם ָעָפר ְוהּוא ַנֲעש ָ ְ ַמש 

ן י ְנֶחְמָיה ָאַמר ִיּתֵ ים. ְוַרּבִ א  ִחּצִ ָעָפר לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
ִליִכים ֲחָרבֹות ַעל  ְ ָעָפר, ֵהן ָהיּו ַמש ּ )ישעיה מא, ב(: ּכְ

ים ַקש   ים ְוֵהן ַנֲעש ִ ין ָעָפר, ִחּצִ  .ַאְבָרָהם ְוַנֲעש ִ
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אברהם בגיל מאה ארבעים 
דוך של רבקה, אחרי שהוא לקח את השי

העקידה נולדה רבקה, איך שהוא חזר 
מהעקידה אז הוא שמע שרבקה נולדה, אז 
ה' הראה לו שרק עכשיו נולד השידוך שלו, 
כי אברהם אבינו היה לו צער 'למה לא 

, דבר יז37שידכתי אותו?', הוא כבר בגיל 
 ראשון זה להשתדך. 

ילד נולד מיד משדכים אותו,  –דבר ראשון 
היה המנהג בזמן אברהם יצחק   ככה זה

ויעקב וגם המנהג אצל הערבים עד היום, 
הוא יודע מיד יש לי את השידוך שלי, הוא 
לא חושב  בגן ילדים אולי זה הילדה הזאת 
אולי  זה הילדה הזאת, ובכיתה א' הוא 
חושב אולי זה הילדה הזאת אולי זה הילדה 
הזאת, הוא יודע זה כבר השידוך שלי ואני 

סודר, ולכן מהיום יעשו שידוכים מיד הכל מ
בברית, מיד בברית ישיגו את השידוכים 
ונמצא לו כלה יראת שמים שאומרת כל 
היום רק תהילים ונכנסת כמו רבי זירא לתוך 

להגיד תהילים בתוך האש, כמו רבי  –האש 
אמרה תהלים  –זירא וכמו דבורה הנביאה 
היא אמרה  –בתוך האש, אשת לפידות 

שהיא היתה  –ך האש, כמו יעל תהלים בתו
אש, יעל שהרגה את סיסרא, היא באה עוד 
פעם לדור שלנו להרוג את סיסרא, להרוג 
את המחבלים, להרוג את כל הערבוש'ים 
שמתנכלים לנו, שרוצים כל היום להשמיד 
אותנו, זורקים עלינו פצצות רקטות 

                                                           
 מדרש רבה, בראשית נז ג יז

ה )בראשית כב, כ(, ַאַחר  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהּדְ
ָהי ֶ ם, ִמי ְמַהְרֵהר ַאְבָרָהם ִהְרֵהר, ִהְרהּוֵרי ְדָבִרים ש  ָ ּו ש 

לֹא )יצחק( ָאַמר ִאּלּו ֵמת  ה לֹא ָהָיה ֵמת ּבְ ַהר ַהּמֹוִרּיָ ּבְ

עפיפונים בלונים, הם זורקים 
גן ילדים, פצצות בבלונים עוד יותר טוב מ

אבל זה בלונים עם בקבוקי תבערה, יעל 
הכניעה את סיסרא והיא תכניע את סיסרא 
של ימינו, בכל דור יש סיסרא חדש ולכן 
צריכים בכל דור יעל חדשה שתכניע את 
סיסרא עם התפילות, עם התהלים, עם 

 הצדקות שהיא עושה. 

( כתובות סז ע"בכמו אשתו של מר עוקבא )
זורקת מטבעות  -דקות שהיא היתה זורקת צ

מתחת לדלת של העניים, עני אחד יום אחד 
הוא רצה לדעת מי זורק את המטבעות, כי 
העיקר זה לא לדעת, העיקר זה שהעני לא 
יודע מי זרק לו ואני גם לא מכיר את העני 
הזה, אם העני יגיד לי שלום ברחוב אז כבר 
הכל הלך לאיבוד, כל הצדקות, אם אני נותן 

עני והוא יודע שזה אני נתתי  צדקה לאיזה
לו עכשיו הוא יגיד לי ברחוב שלום, יגיד לי 
תודה רבה כל המצווה הלכה, איבדתי את 
כל המצווה, אז היא זרקה את זה מתחת 
לדלת שהעני הזה לא ידע מי נתן לו, היא 

מאה שקל  -זרקה לו כל יום עשר שקל 
מתחת לדלת כל יום היא זרקה  לו, יום אחד 

ראות מי זורק את הכסף, כל הוא רצה ל
בוקר זורקים לו כסף מתחת לדלת, מתחת 
לחלון, אז הוא החליט שהוא יהיה ער כל 
הלילה, דבר ראשון זה להיות ער כל הלילה 
והוא לא ישן, הוא רק ישמע איזה  רשרוש 
הוא יפתח את הדלת ויתפוס אותו 'על חם', 

ּכֹול  ְ נֹות ָעֵנר ֶאש  יֶאּנּו ִמּבְ ה ֲאש ִ יו ָמה ֶאֱעש ֶ ָ ָבִנים, ַעְכש 
ת ִלי ְמֻיָחִסים, ָאַמר  ֵהן ִצְדָקִנּיֹות, ְוִכי ָמה ִאְכּפַ ֶ ּוַמְמֵרא ש 

ָבר נֹוַלד זּוגֹו לֹו ַה  ה ָצִריְך, ּכְ רּוְך הּוא ֵאין ַאּתָ דֹוש  ּבָ ּקָ
ם ִהוא, ה ּגַ ה ָיְלָדה ִמְלּכָ ל ִיְצָחק, )בראשית כב, כ(: ִהּנֵ ֶ  ש 
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הוא יתפוס אותו 'על חם' שהוא 
יום, כי הוא רוצה זורק לו את הכסף כל 

לדעת מי זורק לו את הכסף, הוא חייב 
לדעת, להגיד לו תודה רבה, להגיד לו שלום 

 יפה.

פתאום מישהי מגיעה אז הוא מיד פותח את 
הדלת, זה  היה אשתו של מר עוקבא, והיא 
היתה ספורטאית היא ידעה לרוץ טוב, אשה  

חייבת, היא התחילה  –צריכה לדעת לרוץ 
גם הוא היה  –אחריה  לרוץ, והוא רץ

ספורטאי גם הוא היה לו גביע, הוא היה לו 
גביע אירופה והיא היה לה גביע אסיה, והם 
שניהם היו אלופי הריצה, והם עכשיו 
עושים אחד עם השני 'תופסת', מי יתפוס 
את מי? מי יתפוס  את מי? והוא העני רץ 
אחריה הוא רוצה לדעת מי זורק לו את 

אומרת: בשום אופן  הכסף כל בוקר, והיא
לא, אני לא יתן שיראו מי אני. בסוף הגיעו 

אין מוצא, עוד שניה הוא  –לאיזה סמטה 
תופס אותה על חם, זה לא פשוט לתפוס על 
חם, והוא הגיש עליה כבר כתב אישום, 
והוא הגיש כבר עם עו"ד, מה זה שהיא 
זורקת לי כסף כל בוקר? מה זה כאן? מה 

יא זורקת לו כסף זה  פח אשפה? מה זה? ה
 כל בוקר הוא רוצה לדעת מי זה. 

ושם היה מאפיה גדולה, היא נכנסה 
בגודל  שהוא –למאפיה, יש שם תנור ענק 

אדם נכנס לתוך התנור, זה תנור  שבן
שאופים בו לחם לכל העיר, היא נכנסת 
לתוך התנור ומתחילה ללכת על הגחלים, 
והיא צועקת: וואי, אני קופאת מקור! היא 

כת על הגחלים והיא קופאת מקור! היא הול

אומרת: שכחתי את הסוודר, 
שכחתי את הסוודר. ובעלה  רץ אחריה 
ביחד איתה, היא אומרת לו: תרוץ להביא 
את הסוודר מהר. הוא אומר: אני נשרף ואת 
רוצה סוודר, מה זה כאן? תמיד יש ויכוח  
בין שני זקנים שהוא פותח חלון היא סוגרת 

בת שמונים והיא נחנקת חלון, היא כבר 
והוא רוצה אויר, אז היא נחנקת ופותחת את 
החלון הוא רוצה אויר, אז כל פעם יש 
 –ויכוח, אז פה נהיה ויכוח בינה לבעלה 
היא קופאת מקור, היא הולכת על הגחלים 

קופאת מקור, והיא עוד אומרת להביא  –
"אני פה נשרף  ומר עוקבא אמרסוודר. 

ילי אותי אני עוד מהאש, איזה סוודר? תצ
מעט נשרף פה, אני הולך על הגחלים עוד 
רגע אני נשרף", ואז היא אמרה לו: טוב, 
 –תעמוד עלי. הוא נעמד לה  על הרגליים 

זה  קריר פה, זה ממש  –הוא הרגיש גם כן 
פרישידר, ממש שבעים מעלות תחת האפס. 

תנור של מאפיה, היה שבעים  –וזה בתנור 
שלא ידעו מי זורק  מעלות תחת האפס, הכל

 מי היה מביא את הצדקה.  –את המטבעות 

 אחרי תפילת ערביתשיעור שנמסר 
 בליל ב'

היום ג' כסלו ליל ד' כסלו היום זה היום הכי 
את חצי כדור חשוב בשנה, היום יעקב קפץ 
לאיסטנבול,  –הארץ, הוא הגיע לטורקיה 

אי הוא רצה דרכון טורקי, כי עם ישראלי 
ישראלי,  ן, היה לו רקאפשר ליסוע לאומא

לו דרכון, אז  אז הוא היה באיסטנבול סידרו
הוא נזכר שיש לו דרכון בכותל, אז הוא נתן 

לחפש את הדרכון קפיצה לכותל, 
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הישראלי, אז הכותל קפץ כבר 
תו, אומר הבאר מים חיים שאיפה לקרא
ולך שם זה בית המקדש, איפה ה שאדם

 שהצדיק הולך. 

בסנהדרין דף זה גמרא , ודוד בא עד הראש
 ודוד בא עד הראשאתם לא לומדים? , יחק"ז

הוא הלך לעבוד ע"ז, אתם לא מכירים את 
ודוד בא עד הראש אומרת הגמרא שהוא  ,זה

מר והחליט שהוא הולך לעבוד ע"ז, הוא א
על לאו של  –עדיף לעבור על לאו של כרת 

יתחלל שם שמים סקילה העיקר שלא 

זה סותר יגידו: למה  דוד מקבל עונש? כש
קם חצות,  את כל האמונה, אם דוד שהיה

בחיים הוא לא ישן רק כשינת הסוס. אם 
כזה עונש גדול שהבן שלו רודף הוא מקבל 
ם ישראל רודף אותו והוא צריך אותו וכל ע

 ,אלא הוא יעבוד עבודה זרה למחניים לרוץ

וכיון שישמעו ישראל שדוד עובד עבודה זרה 

ואחיתופל אמר מיד!  .מדוע מרד בו בנו יבינו
שהיה מרגל מטעם דוד חושי הארכי . יטמיד!

                                                           
 ע"א סנהדרין קז יח

ואמר רב יהודה אמר רב בקש דוד לעבוד ע"ז שנאמר 
ראש אשר ישתחוה שם לאלהים ויהי דוד בא עד ה

ואין ראש אלא ע"ז שנאמר והוא צלמא רישיה די דהב 
טב והנה לקראתו חושי הארכי קרוע כתנתו ואדמה 
על ראשו אמר לו לדוד יאמרו מלך שכמותך יעבוד 
ע"ז אמר לו מלך שכמותי יהרגנו בנו מוטב יעבוד ע"ז 
ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא אמר מאי טעמא 

ואר א"ל יפת תואר רחמנא שרייה א"ל קנסיבת יפת ת
לא דרשת סמוכין דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר 

 ומורה כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורה
כשדוד ברח מחנימה מפני בנו אבשלום אחיתופל  2

שזה הזמן לתקוף אותו כשהוא וצבאו  אבשלוםאמר ל
והוא אמר לו  –עדיין רדופים ותשושים מהבריחה 

 -ב פרקים טו -ראה שמואל) להילחם בו מידלצאת 
 .(יח

אמר: לא, פאוואלע  אבשלוםאצל 

לאט לאט, מה עכשיו פאוואלע, 

אז בסוף אחיתופל לרוץ? עכשיו עייפים, אין כח, 

 . ב יז, כג(-)שמואל חנק את עצמו

אז  ככשדוד כרה את השיתין עלו המים והציפוכי 

דוד המלך אמר מי שלא יגלה את הסוד איך 
מורידים את המים ייחנק, כי יש חמש עשרה 

, אז אמות 16,000 ירד 'שיר המעלות', זה 
 15,000עלה שיר המעלות אז  15 הוא אמר

מטר  500ונשאר אלף שזה לא עלה,  אמה
 500זה לא עלה, צריכים לחפור בירושלים 

  .מטר כדי להגיע למים

 ואז אחיתופל ראה שעושים ההפך ממה
לצאת למלחמה מיד אלא עושים  – שהוא אמר

הוא ידע שכל המשחק מה שיעץ חושי שיחכו 
אבוד הוא הלך ותלה את עצמו, זה כי דוד 

מי שלא יגיד את הסוד איך המלך אמר 
זה , מורידים את המים אז הוא ייחנק

התקיים באחיתופל שהוא חנק את עצמו, 
שלא מיישמים את העצה שלו,  הוא ראה

 סוכה נג ע"א כ
דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא בשעה שכרה 

 עלמא אמר דוד מי איכא דידע אי שרי למכתב שם
חספא ונשדיה בתהומא ומנח ליכא דקאמר ליה א

מידי אמר דוד כל דידע למימר ואינו אומר יחנק 
בגרונו נשא אחיתופל ק"ו בעצמו ומה לעשות שלום 

תב בקדושה בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכ
ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו על 
אחת כמה וכמה אמר ליה שרי כתב שם אחספא ושדי 
לתהומא ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי כי חזי 
דנחית טובא אמר כמה דמידלי טפי מירטב עלמא 
אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר אלפי 
מ גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי אמר עולא ש"

סומכא דארעא אלפי גרמידי והא חזינן דכרינן פורתא 
 ונפקי מיא אמר רב משרשיא ההוא מסולמא דפרת:
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ִמַּ֡ים וַ " ּיָ ַּ֡ר ָיַעץַּ֡ ּבַ ֲעַצַּ֡ת ֲאִחיֹתֶַּ֡פל ֲאׁשֶ
ַאל־ִאַּ֡יׁש  ַּ֡ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ ַּ֡ם ּכַ ְדַבַּ֡ר ָהֱאלֹ ָההֵּ  "יםִקַּ֡ ּבִ

כי אחיתופל אמר תמיד  .)שמואל ב טז, כג(
הוא  נכון, אף פעםנכון, מה שהוא אמר זה 

ר חלק על לא נכשל, אבל ברגע שהוא כב
שווה, אם אדם חולק על דוד זה אז הכל לא 

שיהיה לו את העצות הכי טובות  –הצדיק 
זה לא שווה כלום, והוא מסכן הפסיד את 

 המערכה. כל 

ואנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם זה 
ואחד חי  33, שאחד חי כאדואג ואחיתופל

, אז אחיתופל זה... אחד לא ראה את 34
דואג היה בזמן שאול ואחיתופל היה השני, 

אחר כך, אחד לא ראה את השני, אז אומרת 
לפי זה גם בלעם מת  –שגם בלעם  כבהגמרא

אז הוא לא היה מיועצי פרעה, כי  33גיל ב
ראה סוטה יא )אם הוא היה מיועצי פרעה 

שהרי , 250זה  40, ועוד 210אז הוא חי ( ע"א

ן שנערכה לפני בלעם נהרג  במלחמת מדי

שנה אחרי שהתחיל  250שנכנסו לארץ שזה היה 

                                                           
 סנהדרין קו, ב כא

ופל לא ראו זה את זה דואג )א"ר( יוחנן דואג ואחית
בימי שאול ואחיתופל בימי דוד וא"ר יוחנן דואג 
ואחיתופל לא חצו ימיהם תניא נמי הכי אנשי דמים 
ומרמה לא יחצו ימיהם כל שנותיו של דואג לא היו 
אלא שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא שלשים 

 :ושלש

 סנהדרין קו, ב כב
א"ל ההוא מינא לר' חנינא מי שמיע לך בלעם בר 
כמה הוה א"ל מיכתב לא כתיב אלא מדכתיב אנשי 
דמים ומרמה לא יחצו ימיהם בר תלתין ותלת שנין או 
בר תלתין וארבע א"ל שפיר קאמרת לדידי חזי לי 

תין ותלת שנין פנקסיה דבלעם והוה כתיב ביה בר תל
 בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה

 חולין צא ע"ב כג

שנים במצרים  210השיעבוד שהם 

כל אחד וארבעים שנה במדבר, 
  יהיה מיד.יראה שתמיד 

שיעור שנמסר בליל ב' ויצא 
 בראשון לציון

היום זה היום הכי גדול בשנה, היום זה היום 
 שמשיח נולד, משיח בן דוד. 

ויצא יעקב כי כל אחד צריך לדעת לקפוץ, 
דבר ראשון זה ללמוד לקפוץ, יעקב קפץ 

, היה לו שם נדל"ן, כגלחרן –לטורקיה 
בשביל הנדל"ן הוא קפץ לטורקיה, אז אמרו 
לו לחזור לארץ ישראל, הוא הגיע למגדלי 
עזריאלי, ומטורקיה הוא קפץ בחזרה וגם 
ההר קפץ לקראתו, ועכשיו אנחנו מדברים 

חנו הולכים לכבוש את כל העולם, יש שאנ
לנו כאן כזו כלה שאדם שיש לו כבר כלה 

 הוא יכול לכבוש את כל העולם. 

דוד המלך אמר מי יובילני עיר מצור מי נחני 
, הוא רצה לכבוש את אדום ואת כדעד אדום

אמר ר' עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי 
יהושע באיטליז של אימאום שהלכו ליקח בהמה 

ויזרח לו השמש למשתה בנו של רבן גמליאל כתיב 
וכי שמש לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה אמר 
ר' יצחק שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורו דכתיב 
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה וכתיב ויפגע 
במקום כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום 
שהתפללו אבותי ואני לא התפללתי כד יהיב דעתיה 

במקום כד צלי  למיהדר קפצה ליה ארעא מיד ויפגע
בעי למיהדר אמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני 

 ויפטר בלא לינה מיד בא השמש
 מדרש רבה דברים א טז  כד

ד"א רב לכם סב את ההר הזה זה שאמר הכתוב 
א"ר  וכ"ו)תהלים ס( מי יובילני עיר מצור זו רומי 

יוחנן היה דוד מתאוה ואומר מי יובילני עיר מצור מי 
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רומא את הכל, ה' אמר לו: אתה 
תכבוש רק תהיה קצת בסבלנות, קצת, 

רא, טיפה, אפילו פאוואלע פאוואלע זה נק
 טיפה סבלנות.  –אתה רוצה להתחתן 

[ יעקב אבינו התחתן עם רחל ולאה בלהה -]
וזלפה, הוא היה צריך לשחרר את בלהה 
וזלפה, בלהה וזלפה הם היו שפחות, כי היה 
 –מנהג שאדם מוליד ילדים מהבכירה 

חשובה -מהאשה החשובה ומהאשה הלא
 הוא מוליד שפחות שישרתו את הילדים של
האשה החשובה, אז לבן נתן לו את לאה 
ואת זלפה ואת רחל ובלהה, הוא אמר זלפה 
תשמש את לאה ובלהה את רחל, אבל יעקב 

הוא לא רצה שהם יהיו  –לא רצה את זה 
שפחות, מיד הוא גייר אותם, אבל זה היה 
דבר סודי, לא ידעו את זה, כי החוק לא נתן 

לאומי לענייני -לשחרר שפחות, החוק הבין
עבדים שלא משחררים עבד אם משחררים 
-עבד חייבים מיתה, זה היה החוק הבין
לאומי אצל הגויים, זה היה החוק, מי 

כל אם שמשחרר עבד הוא מתחייב מיתה כי 
אחד ישחרר את העבדים שלו הארץ 
תתמלא בעבדים, עבדים זה אנשים בלי 
חינוך בלי תרבות, אז הארץ תתמלא בגנבים 

א מרשה לשחרר ושודדים, אז התורה ל
עבדים בשום אופן לא, מי שרוצה לשחרר 
עבד עובר בעשה, מי שהוא חצי עבד וחצי 
בן חורין איך הוא יעשה? איך הוא יאכל 
קרבן פסח? יש אומרים שלא יאכל קרבן 
פסח ויש אומרים שיאכל קרבן פסח, 

                                                           
שאפרע ממנה אמר לו הקב"ה דוד ויכול אתה לה  יתן

אמר לפניו רבש"ע מי נחני עד אדום אמר לפניו מי 
שכבר השליטני על אדום הוא משליט אותי אף על זו 

אדרבה שיאכל, יאכלו ענווים 
 וישבעו. 

צלחת כל חצי  )שבירת צלחת( השבירת
למכור אותו במיליון דולר, וככה תתעשרו 
ותוכלו לקנות את מגדלי עזריאלי, כמה זה 

ארבע מיליארד?  –יוצא שלוש מיליארד 
משהו כזה, נמכור את זה בשמונה מיליארד, 
עכשיו אתה תהיו אנשים הכי עשירים 
בעולם, ברגע ששוברים צלחת ממשיכים 
זל מחדש את העשירות. עכשיו מתחיל המ

של העשירות לעלות, מהרגע הזה המזל של 
 העשירות עולה, נפתח. 

היום אנחנו בד' כסלו, כסלו זה חודש 
העשירות, חודש הניסים, כי בית המקדש 
יבנה כולו מזהב טהור, עכשיו אנחנו 
משחררים בבית המקדש, בכ"ה משחררים 
בבית המקדש, כי המערכה היתה שלוש 

אה איש שנים שנלחמו באש ובמים, הלכו מ
איש,  800מול מאה אלף, כתוב שנשאר לו 

אז הם , והם ראו את הפילים 3,000היה לו 

פילים זה כמו טנקים, חץ לא  כי, נבהלו ונסוגו
 –יכול לחדור פיל, חרב בקושי. רבי אלעזר 
רבי אלעזר בן ר' מתתיהו הוא תקע את 

קרס עליו,  –החרב בפיל אז הפיל צנח עליו 
תחת הפיל, אתם קרס תחתיו והוא נמעך 

צריכים להיזהר: אם אתם רוצים לדקור פיל 
תיזהרו, תעמדו טיפה מהצד, כי אסור 
 –לעמוד תחת הפיל ממש, הוא יפול עליך 
ימעך אותך. הם לא ידעו את הכללים האלה, 

סגיאין ומנין ששלט דוד על אדום שנאמר )שמואל ב 
 ם:ח( וישם באדום נציבי
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והוא היה המת הראשון, המת 
השני זה היה יהודה המכבי, המת השלישי 
זה היה יהונתן, יוחנן הוא מת אחר כך, 
טריפון הרג אותו, ואז בא שמעון הוא היה 
הכי צדיק מכולם והוא נלחם במלחמות, 
הוא היה המלך הראשון, מלכות 
החשמונאים מתחילים למנות משמעון, 

 103שנה מלכו בית חשמונאי ו 103כתוב ש
 מלכות הורדוס. 

[הכל בא מהעגל, כי הלכו להכניע את -]
העגל, היו צריכים להכניע את העגל, ירבעם 
בן נבט עשה עגל, וזה היה לא בסדר, אסור 
לעשות עגל, מי שיעשה עגל שיידע שהוא 
חייב מיתה, ירבעם עשה שני עגלים, אהרן 
עשה עגל אחד, ירבעם בן נבט עשה שני 

שחתם לירבעם בן נבט עגלים, אחיה השילוני 

, הרן כההיה ניצוץ מאהרן הכהן, מהרן גם
ן גם, הרן היה אח של אברהם אבינו, אז אהר
זה ניצוץ מהרן, הוא היה צריך למסור את 
הנפש לא לעשות עגל, כי באו לאהרן אמרו 
לו: או הורגים אותך או אתה עושה עגל, 

תהרגו אותי! אדם והוא היה צריך לענות להם: 
צריך למסור את עצמו למיתה, אם הוא 
מוסר את עצמו למיתה נפתחים לו כל 
השערים, ואז היה תחיית המתים והיה הכל. 
האר"י אומר אם הוא היה מוסר את עצמו 

                                                           
 שער הגלגולים הקדמה לג  כה

אחי אברם. והרן  ונחזור בענין אהרן, כי הוא הרן בן
בא לתקן חטא אדה"ר שעבד ע"ז, ולא די שלא תקן, 
אלא שגם עתה לא האמין בה' אלא עד שיצא אברהם 
מכבשן האש, כמ"ש ז"ל ולכן נשרף הרן באור 

ואח"כ נתגלגל באהרן לתקן חטא הנזכר, כשדים. 
ואדרבא חטא במעשה העגל, והוצרך ליהרג, והיה מן 

למיתה מיד היה יורד בית מקדש 
של אש והוא היה נהיה הכהן הגדול בבית 

 מקדש של אש. 

כי אדם נברא מן האש, כמו דבורה אשת 
לפידות, יעל, אז כל אחד צריך לדעת שהוא 
נברא מן האש, וזה שמסופר בפרשה על 
דבורה הנביאה ועל יעל שהם היו עשויות 

ולכן הם שרפו את סיסרא, מן שמים  מאש
נלחמו הכוכבים ממסילותם נלחמו עם 
סיסרא, זה יוצא פעמיים המן, כי סיסרא היה 
פעמיים המן, היה המן כפול, כל דור יש 
המן חדש, היום יש את החמאס, יש הניה, 
כל דור קם המן חדש ורק חתן וכלה יכולים 
להכניע אותו, הכלה זה כלה בחמה כלה 

כלה זה אותיות לכלות, ע"י הכלה  ואינימו,
הצדיקה מכלים את כולם, אם יש כלה 
צדיקה אז עכשיו מכלים את כל אומות 
העולם, את כל המחבלים, את כל 
החמאסניקים, כלה בחמה כלה ואינימו 
וידעו כי אלהים מושל ביעקב לאפסי הארץ 

 סלה. 

 ה'שיעור שנמסר אחרי שחרית יום 
קודש יש קושיא נוראה, איך בלעם שהיה 

, קודשים, שהיה הצדיק הכי גדול בעולם
, והתחתן עם אתוןאיך פתאום הוא התגלש 

שבר את הרגל והתגלטש, כי בסוף הוא 

כשקמו עליו הערב  ,הראוי לו שימסור עצמו להריגה
רב וא"ל קום עשה לנו אלהים, והוא טעה, כי חשב 
שהיה מספיק במה שהרגו את חור, שגם הוא משרש 
הבל כנזכר. וז"ס ויבן מזבח לפניו וארז"ל ויבן מזבח 
מן הזבוח לפניו, שהוא חור. ולכן נמנע, ולא מסר 
עצמו להריגה, וחטא בזה, ולא נתקן חטא זה, עד 

 שיתבאר לקמן. אוריה הכהן, כמו
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נשאר רק עם רגל אחת, "וילך 
שפי" נשאר על רגל אחת, שמשון הלכו לו 
שני הרגליים, הוא הלך לעזה עקר את כל 

 השערים.

עכשיו השאלה איך אדם שדיבר עם השם 
ֶאְרֶאּנּו ְולֹא פנים, יודע דעת עליון, "פנים אל 

ֲעֹקב  ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ּדָ ה ֲאש  ַעּתָ
ָרֵאל ש ְ ֶבט ִמּיִ ֵ ", איך אדם כזה יכול ְוָקם ש 

ליפול כאלה נפילות לעשות חתונה 
באורווה, הלך לאורווה עשה חתונה בלי 
שימלת כלה, כמו אחד שהתחתן עם חמור 

ת כלה, הכל.., אז איך הוא היה לה שימל
 נהיה כזה משוגע פתאום. 

אלא הטעות של בלעם היה זה שהוא רצה 
להיות נביא זה הטעות, אדם צריך להיות 
קדוש לא נביא, נביא זה תואר זה רק גאווה, 
אדם בא לעולם רק על קדושה, האבות לא 

 75 בגיל רצו להיות נביאים, אברהם קיבל
קב ראה את , יע80את הנבואה, משה בגיל 

השם  75, ואברהם בגיל 77הסולם בגיל 
, 75אומר לו לך לך, כל הנביאים חיכו לגיל 

,  רק בלעם רצה להיות נביא, זה היה 77, 80
הטעות שלו, כיוון שהיה נביא, וכיוון 
שנכשל בדיבורו, אז הדיבור נמשך לאתון, 
הדיבור, עם מי שאדם ביחד משם הדיבור 

 נמשך, האתון התחילה לדבר,

איך אתון מדברת מה יש לה בחירה? איך 
הא דיברה פתאום? השם עשה אותה שלא 
תדבר, אלא בלעם הוא נהיה בהמה והיא 
נהייתה בן אדם, בלעם על ידי שהוא עשה 
כאלה דברים תועבות אז הוא ירד מדרגת 
אדם לבהמה ואותה הוא העלה לדרגת אדם, 

ככה היא דיברה ואמרה לו מה 
ה " שאמרה לו ולכן הוא אמר ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ

ֲעֹקב ְוָקם  ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ּדָ ֲאש 
ָרֵאל ש ְ ֶבט ִמּיִ ֵ ֲאֵתי מוֹ וּ  ש  ל ָמַחץ ּפַ ָאב ְוַקְרַקר ּכָ

ת ֵ ֵני ש  :"  אומר "מים אדירים" רק על ידי ּבְ
הפאות, יהודי נלחם רק על ידי הפאות הוא 

הפאות, מנצח את כולם, רק שלא יוריד את 
מה שיעבור עליו את הפאות הוא לא מוריד, 

, פאתי מואב זה הפאות, ומחץ פאתי מואב
, עכשיו הוא אומר דבר וקרקר כל בני שת

 קצת משונה לא יודע איך לתרץ את זה,

הוא אומר שקרקר זה גימטריה פאה, כמה 
 כמה זה ה'? אחדוכמה זה א'?  80זה פ'? 

. קרקר כמה זה קרקר? 86כמה יחד? חמש 
, אז לא יודע איך אפשר להגיד 300פעמיים 

, אז אני 300זה  86כאלה  דברים משונים ש
זה אמרתי את השמונה חולקים לשתיים 

ומהשש יוצא שלוש ,אני  יוצא שני אפסים
יודע איך עשינו את זה?, נהיה כאובד עצה, 
אבל באמת זה פשוט מאוד כי פאה 

, אלקים 300ה גימטריה אלוקים וכל קר ז
 זהלמ"ד  111כי האל"ף זה  300זה במילוי 

 15, ה"י זה 185? 74ועוד  111כמה זה  74
כותבים ה"י  כי? ה"י יו"ד, 15למה ה"י זה 

אז כמה  200? 15ועוד  185יו"ד, וכמה זה 
? מאה, כמה זה יו"ד עם מילוי? 300-חסר ל
 20וכמה זה יוצא  80, מ"ם עם המילוי? 20

ה המאה שחסר, עם זה ז מאה? 80ועוד 
זה יוצא קר,  300המאה שחסר זה יוצא 
 קרקר זה פעמיים פאה.
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 'השיעור שנמסר ביום 
 בניחום אבליםתולדות 

יִתַּ֡י ֶאת" ַּ֡י -ְוִהְרּבֵּ ַמִַּ֡ים ְוָנֶַֽתּתִ ָ ַּ֡י ַהׁשּ ֹוְכבֵּ כֶֽ ַזְרֲעָךַּ֡ ּכְ
ל ַּ֡ת ּכָ ַּ֡ל ְוִה -ְלַזְרֲעָךַּ֡ אֵּ ֲאָרֹצַּ֡ת ָהאֵּ ֲרכַּּ֡ו ְבַזְר ָהֶֽ ֶֽ ֲעָךַּ֡ ְתּבָ
ֶרץ ַּ֡י ָהָאֶֽ ֶַּ֡קב'. ּכַֹּ֡ל ּגֹויֵּ ר 'עֵּ ֶׁ קִֹלי -ֲאש  ם ב ְ הָׁ ַמע ַאְברָׁ ָׁ ש 

מֹר ְ ש  ַמְרת ִ  ַוי ִ ְ ֹותַ  יי ִמְצֹותַ ִמש   ":יֹורֹתָׁ ְות יֻחק 
? פאר עקבוואס איז דאס  )בראשית כו, ד(

דא עקב? זאגט דער רבי  טוואס שטיי
אז די גאנצע ( הליקוטי מוהר"ן תנינא פ)

אז די עקביים פון לאה איז  ,עבודה
אריינגיגיינגען אין די כתר פון רחל, לאה 

אין עס דארף  ,איז אויבן און רחל איז אונטן
דער וואס  ,רחל ולאהזיין דער חיבור פון 

וועט מחבר זיין רחל מיט לאה ער וועט זיין 
וואס ער וויסט ווי אזוי די  ,דער כהן גדול

עקביים פון לאה זאל אריינגיין אין כתר 
)תהילים   "על אדום אשליך נעלי"און  ,רחל
לי מואב יא" ,עס שטיט אין מדרש ס, י(

 ד"רעאון  )שמות טו, טו( "רעד יאחזימו
 ולאה (238) איז דער חיבור פון רחל( 274)
'מרדכי' איז צווי  (274= 36+238)

הונדערט פיר און זיבעציג, דאס איז דער 
ווען מרדכי האט  ,חיבור פון רחל ולאה

מחבר גיווען רחל ולאה האט ער גיקענט 
איז אברהם אבינו האט  .מאכן דער נס

גיוואוסט ווי אזוי צו אריינבריינגען די 
און  ,עקביים פון לאה אין די כתר פון רחל

שיך פון  כתר פון רחל איז גיווארן דידי 
דעמאלטס וועט  על אדום אשליך נעלי ,לאה

                                                           
 ע"א שבת קנב כו

 .זיין די גאולה שלמה

 תרגום:

יִתַּ֡י ֶאת" ַּ֡י -ְוִהְרּבֵּ ַמִַּ֡ים ְוָנֶַֽתּתִ ָ ַּ֡י ַהׁשּ ֹוְכבֵּ כֶֽ ַזְרֲעָךַּ֡ ּכְ
ל ַּ֡ת ּכָ ַּ֡ל ְוִה -ְלַזְרֲעָךַּ֡ אֵּ ֲאָרֹצַּ֡ת ָהאֵּ ֲרכַּּ֡ו ְבַזְר ָהֶֽ ֶֽ ֲעָךַּ֡ ְתּבָ
ֶרץ ַּ֡י ָהָאֶֽ ֶַּ֡קב'. ּכַֹּ֡ל ּגֹויֵּ ר 'עֵּ ֶׁ י -ֲאש  קִֹלִ֑ ָ֖ם ב ְ הָׁ ַמַ֥ע ַאְברָׁ ָׁ ש 

 ַ֥ ֹותַ ָ֖י ֻחק  י ִמְצֹותַ ִִּ֔ ַמְרת  ְ מֹ֙ר ִמש  ְ ש   ":ְוֽתֹורֹתָֽׁי יַוי ִ
מה זה עקב למה כתוב פה  )בראשית כו, ד(

ליקוטי מוהר"ן תנינא )עקב אומר הרב'ה 
שזה כל העבודה שהעקביים של לאה  (הפ

יתחברו עם הכתר של רחל לאה היא למעלה 
ורחל היא למטה וצריךלהיות חיבור של 
רחל ולאה מי  שיחבר את רחל ולאה יהיה 

איך מחברים את הכהן גדול שהוא יודע 
העקביים של לאה עם הכתר של רחל ואז 

זה  )תהילים ס, י(  "על אדום אשליך נעלי"
 "רעד לי מואב יאחזימויא"כתוב במדרש. 
 זה החיבור של( 274) ד"רעו )שמות טו, טו(

 'מרדכי' (274= 36+238) ולאה (238) רחל
זה החביר של ארבע זה מאתים שבעים ו

רחל ולאה כשמרדכי חיבר את רחל ולאה 
הוא יכל לעשות את הנס אז אברהם ידע איך 
מכניסים את העקביים של לאה בכתר של 

 השל לא הנעליםוהכתר של רחל נהיה  רחל
 היה הגאולהיואז  "על אדום אשליך נעלי"

 השלימה

 שיעור נוסף בניחום אבלים
אסור להגיד  ,היא לא הסתלקה חס ושלום

זי  ,די נשמה איז דא ,שהנשמה הסתלקה
אז די  כוהגמרא שבת ,הערט יעדער ווארט

אמר רב יהודה מת שאין לו מנחמין הולכין י' בני אדם 
יהודה  ויושבין במקומו ההוא דשכיב בשבבותיה דרב
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זי ערט יעדע  ,נשמה איז דא
די נשמה ווארט אפשר וועט זיין  ,ווארט

מען וועט איר קענען  ,יםנאך תחיית המת
 ,זי איז דא ,ווייל זי לעבט ,בעין - זעהן עין

אויב אונז וועלטן גיהאט די זכות צו לעבן 
אזא הויכע נשמה  ,מיט אזא הויכע נשמה

מען האט גיהאט די זכות זי זאל בלייבן מיט 
זי ערט  ,זי איז דא ,אבער זי לעבט ,אונז
 .יעדער ווארט\

 תרגום:

אסור להגיד  ,היא לא הסתלקה חס ושלום

הנשמה פה  שהנשמה הסתלקה
קנב )היא שומעת כל מילה הגמרא שבת 

פה היא שומעת כל מילה, שהנשמה  (ע"א
הנשמה מחכה אולי עוד יהיה תחיית 

כי  בעין –המתים, ונוכל לראות אות העין 
היא חייה, היא פה, אם היה לנו את הזכות 
לחיות עם כזו נשמה גבוהה, כזה נשמה 

שהיא תשאר גבוהה היה לנו את הזכות 
אבל היא חייה, היא פה, היא שומעת  ,אתנו

  .כל מילה

 תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן קב 
לדורות ג"כ,  נפקא מינה ,אליהו הנביא ז"ל, או אשת ריב"ל אם יכולים לינשא לאיש אחר אשת
אם יזכה אחד כמו הם? ומההוא עובדא דקאי אליהו בבית הקברות כו', משמע קצת  אשת

שמא ]טובא למה טרחת לשאול שאלה כזאת, הלא ידעת דאיתא בפרק תינוקות לאיסור. תמיהני 
די"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניא, ובהן שלשה  [צ"ל: תינוקת נדה ע:

דברים בורות. אשתו של לוט מהו שתטמא, בן השונמית מהו שיטמא מתים לעתיד לבא כו'? 
מטמא, מת מטמא ואין החיים מטמאין, אף על פי שודאי ופשטא להן מת מטמא ואין נציב מלח 

אשתו של לוט מתה, אלא שנהפכה לגוף אחר, ובן השונמית היה מת אלא חזר ויחי, אעפ"כ אמר 
שאין מטמאין. ה"נ י"ל אשת רעהו אסורה ולא אשת מלאך, שכולן רוחני ולא גופני. ומה שהבאת 

שמר כל התורה כולה, כדאיתא להדיא  ראיה ממה שעמד בבית הקברות, דפשיטא דאליהו ז"ל
 דאפי' תחומין דרבנן מנטר להו. [עירובין מג:]פ' מי שהוציאוהו 

 

                                                           
כל יומא הוה דבר רב יהודה בי  לא היו לו מנחמין

עשרה ויתבי בדוכתיה לאחר שבעה ימים איתחזי ליה 
בחילמיה דרב יהודה ואמר ליה תנוח דעתך שהנחת 

את דעתי א"ר אבהו כל שאומרים בפני המת יודע עד 
שיסתם הגולל פליגי בה רבי חייא ור"ש ברבי חד אמר 

 ד שיתעכל הבשרעד שיסתם הגולל וחד אמר ע

לתיאום בריתות בבית 
מורינו הרב שליט"א אצל 

 המוהל ר' יוסף שור

 טל' 
058-3241-318 

  ר' יוסף דרוק ןנשמת נתן בוי עילל

  

 מורינו רפואת ל
 ב אליעזר בן עטיאהר

 א "שליט
 והרבנית 

 בת לאה התהיל
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