
 

 
 נתרם לעילוי נשמת הבחור היקר והנעלההעלון 

 נתן
 בר' יוסף דרוק

 ע"ט-שנים להסתלקותו תשע"ה 4במלאות 

 יעור שנמסר בסעודה רביעית מוצש''ק ויצאש

 ~קל"ו –~ע"פ חיי מוהר"ן קל"ה 

הרב'ה אמר שהוא רוצה ליסוע א .א
לארץ ישראל, שאל אותו ר' יודל מה 

אתה יכול הרי התכלית ליסוע לארץ ישראל 
לפעול הכל כאן בחוץ לארץ, באומאן, 
בברסלב, במעדוודיבקא. מה זה שייך כאן 
או כאן אתה יכול לפעול כל דבר. הוא אמר 
לו: כן, אני יכול לפעול, וודאי אני יכול 

זה בלי לבושין,  בחוץ לארץ –לפעול, אבל פה 

                                                           
 חיי מוהר"ן קלה א

אמר אז לרבי יודל שרוצה לנסע לארץ ישראל,  )ז(
ורבי יודל ברך אותו. ואמר לו: רבנו, בודאי אתם 
רוצים לפעל שם איזה דבר גדול יהי רצון שהשם 
יתברך יעזר אתכם שתזכו לפעל שם מה שאתם 
רוצים. ונענע לו ראשו על ברכתו, אחר כך אמר 
הייתי יכול לפעל מבקשי וחפצי ועניני שאני רוצה 

ל בארץ ישראל, הייתי יכול לפעל גם פה על ידי לפע
תפלות ובקשות ותחנונים לבד ולא הייתי צריך לנסע 
לארץ ישראל. רק החלוק שכשאזכה להיות בארץ 
ישראל אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים, אבל כאן 
בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, 
 רק בלא לבושים. וזה החלוק שבין קדשת שבת

פירושו שהתפילה היא פורחת, ועם לבושין 
יד, היא לא פירושו שהתפילה נשארת תמ

פורחת, היא לא נעלמת. כשמגיעים לארץ 
ישראל פה משיגים לבושין, יוצא שכל מה 
שעושים בארץ ישראל זה נשאר לנצח 
נצחים, זה נשאר לזרעו ולזרע זרעו, כמו 
אהרן שכל הבנים שלו עד סוף הדורות 

 הרב'ה אמר: –מקודשים, יכולים לברך. ולכן 

לקדשת יום טוב ופתח לו לר' יודל הנ"ל הסדור של 
האר"י זכרונו לברכה, והראה לו בכונות שזהו 
החלוק בין שבת ליום טוב, שבשבת האור מלבש 

 בלבושין, וביום טוב האור בלא לבושין כידוע: 
בעת שנסע לארץ ישראל בתחלת נסיעתו מביתו  )ח(

שבת בכפר סקאליע ושם ראה את הצדיק המפרסם 
נו הרב מנחם מענדל מויטפסק וגלה לו ששם מור

"אתה" מסגל על הים כמובא בספרו בסימן רנו כמו 
: "בשוא גליו אתה תשבחם" ויש )תהלים פ"ט(שכתוב 

עוד בזה לספר מה ששמעתי בשמו ואיני זוכר עתה 
וצריכין לחקר אצל אנשי שלומנו ששמעו מרבי 
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אני רוצה ליסוע לארץ ישראל כדי 
י יוכל להעביר את ההשגה שלי לכל שאנ

הבנים ולכל הנכדים ולכל הנינים ולכל עם 
ישראל. ע"י לבושין אפשר להעביר את זה 

 לכל אחד ואחד. 
וזה החילוק בין שבת ליום טוב, כי  .ב

בשבת הכל מאיר ע"י לבושין, ואז הרב'ה 
עבר בסקאליע, ושמה רבינו ראה אותו 
בחלום את הצדיק מנחם מענדל 

, כי הוא כבר היה בארץ ישראל, מוויטעפסק
והוא גילה לו איך משקיטים את הסערות, 
פעם האניות היו מעץ ומפרשים, אז הוא 
גילה לו איך משקיטים את הסערות, שמכל 
שלוש אניות טבעו שתיים, וכשעלה החסד 
לאברהם אז היה נס שהוא החחזיק את 
התפילין, לא נשאר לו שום דבר חוץ 

חותמת החסד  מהתפילין, ואז הוא עשה
לאברהם הוא עשה אותה אניה. כל 

עם החותמות של החסד לאברהם זה חותמת 

 של אניה. צורה 

 שיעורים שנמסרו בשבת 
 ~נכתבו על פי הבנת השומע~

 שיעור שנמסר בליל שבת 

צריך לזכות  כי תבא בכלח עלי קבר .א
שראה לשישים רבוא לראות בחיים כמו יעקב 

 בכלחשישים רבוא מיוצאי חלציו בטרם נפטר 
מי שמתנהג בקדושה יכול  60גימטריא 

לזכות לראות שישים רבוא בחייו עכשיו 
פרשת ויצא אפשר לזכות להביא ילדים 

כי  יחי ראובן ואל ימותצדיקים כמו ראובן 

הבנים של ראובן עברו את 
 הסמבטיון אחרי שירבעם עשה עגלים

רחל אימנו הגאולה תהיה בזכות  .ב
שויתרה על יעקב אפילו שאולי תצטרך 
להתחתן עשו ותמיד היא שתקה העיקר שלא 
יהיה טיפה צער לאחותה לאה, ולכן יונתן 
שהיה מבני בניה זכה גם כן לכזה אהבה 
לדוד שויתר לו על כול המלכות שלו ועל זה 

רחל  –נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים כתוב 
 ולאה

שיעור שנמסר בשבת בקריאת 

 התורה

עכשיו זה היום הכי גדול היארצייט  .א
של ר' צבי אריה רוזנפלד הוא הראשון שנסע 
לאומן כי היה אחד ריינר שהיה תחרות של 
שחמט בין רוסיה לאמריקה אז הוא 
האמריקאי היה יהודי כי כל השחקנים של 
השח הם יהודים והיה צריך להיות הגמר 
ברוסיה בשבת אז הוא אמר שהוא לא יכול 

בשבת אסור לנסוע בגלל החילול  להגיע
שבת אז רוסיה הכריזה שהיא ניצחה את 
אמריקה מיד כל העולם התקומם שבכלל לא 
היה משחק אז דחו את זה ליום שני אבל לא 
היה אף אחד שהסכים ללוות אותו לרוסיה 
כי הרוסים היו נוהגים לשים לכל תייר 
שמגיע סיכות מתחת הציפורנים אז ריינר 

ללוות ונסע והאמריקאי ניצח הסכים לנסוע 
את הרוסי אחרי זה הם ישבו ביחד ושתו 

כוסיות וריינר  15וודקה אז כרוצ'וב שתה 
שפך את הכול על הרצפה עד שהיו בתוך 
 שלולית אבל הוא כבר לא שם לב לכלום. 



 

3 

כמו בעתלית שהיינו  .ב
נוסעים למועדון של ביליארד לקרב אנשים 

עשה הרב גרוסמן כל התלמידים שלו וככה 
זה מה שהוא קירב משם, אז שיחקנו עם 
אחד וניצחנו, שם דוחפים את הכדורים עם 
המקל ואז ישבנו והוא הביא לי ערק לשתות 
אז כל כוס שהוא שתה אני שפכתי על 
הרצפה עד שנהיה שם נחל שהגיע עד השדה 
תעופה והתקשרו מהשדה שהמטוסים 

ב ששפכתי הוא נפגע התחלקו, אז הוא שם ל
ממש איך שפכתי משקה יקר שפותח את 
המוח כנראה הוא רצה ללמוד ש"ס הוא לא 
הסכים למחול בשום אופן אפילו ביום כיפור 
רק אחרי חצי שעה הצלחנו בקושי לפייס 

 אותו 
ברוסיה שאלו את ריינר תבקש מה  .ג

שאתה רוצה תקבל אז הוא אמר אני רוצה 
ר לו את זה וויזה לפולין אז כרוצ'וב אמ

בטלפון אחד אני מסדר, זה שום דבר, תבקש 
משהו גדול אז הוא אמר שהוא רוצה לפתח 
את רוסיה לתיירות ושלי יהיה מונופול על זה 
אז אמרו לו שאין שום מלונות אז הוא אמר 
אני יבנה את המלונות אז כרוצ'וב אמר לו 
מבחנתי קיבלת אבל כזה דבר גדול צריך 

נט אז הם ישבו לשאול בקרמלין בפרלמ
שלוש ימים ושלוש לילות לא אכלו לא שתו 
והם נתנו לו אישור והוא פרסם שיש נסיעות 
לרוסיה אבל אף אחד לא הגיע כי כולם ידעו 
ששמים סיכות מתחת הציפורנים עד שאחרי 
חודשיים אמרו לריינר שיש אחד שישלם 
כמה שיגידו לו בשביל לנסוע לרוסיה זה צבי 

וא נפגש אתו והוא נסע אריה רוזנפלד אז ה
עם חמישים תלמידים והם נסעו לקייב 

ומשם לאומן ובאומן לא הבינו 
מה קרה שהגיע משלחת מאמריקה וראש 
העיר הגיע וכל העיר עשו קבלת פנים עם 
מנורות ואז הם הלכו לציון והגויה לא 
הסכימה לפתוח את השער של החצר אז 
הראש העיר פתח בעצמו והם נכנסו לציון 

היה חמש פעמים שהם נסעו עד ככה 
שהרוסים אמרו מה זה למה אתם נוסעים רק 
לאומן אז ביטלו את האישורים עד שבאנו 
אנחנו עם ר' משה ביננשטוק ור' שלמה 
רוטנברג ופתחנו את הדרך ואז היינו 
באמריקה משמחת תורה עד ז' אדר. עד א' 
אדר היינו שם ובז' באדר עברנו את הגבול. 

ה למדתי עם ר' צבי אריה וכשהיינו באמריק
כל התקופה כל הש"ס כל הזהר הכול הוא 
ידע בעל פה הוא היה כמעט כמו הגאון 

מהגאון מטשהרין  15מווילנה הוא היה דור 
וחיזקנו את ריינר והוא התחיל לשמור שבת 
ואז הוא תרם את כל הקומה העליונה של 

 השול  
פעם ר' צבי אריה היה חולה לב  .ד

במיטה והרופאים  במצב אנוש והוא שכב
אמרו לו שאם הוא טס לארץ הוא מתאבד אז 
הוא שאל את הרופא ועד המטוס אני יוכל 
להגיע הרופא אמר לו עד המטוס כן אבל 
איך שהמטוס ימריא הלב שלך יפסיק לעבוד 
אז הוא אמר לו אם עד למטוס אפשר להגיע 
אני יסע והוא נסע ואיך שהמטוס המריא הוא 

 נעלמהקיבל לב חדש והמחלה 

עכשיו היארצייט שלו הוא מתעבר בכל 
 אחד ואחד
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שיעור שנמסר בשבת קודש 

 בבוקר אחרי התפילה

רחל ולאה התוכחו למי שייך יעקב  .א
כי לאה האשימה את רחל שהיא גנבה לה את 
בעלה והיא אשתו הראשונה תמיד הבנים 
של האשה השניה מגורשים על ידי הבנים 

עדי של האשה הראשונה כמו אצל יפתח הגל
שנה  296וככה היה עם יוסף ובנימין ובמשך 

תמיד אמרו שלאה היא האשתו הראשונה 
ורחל גנבה את בעלה ורחל שתקה בשביל 
לא  לצער את לאה וגם יעקב שתק אפילו 
שבגלל הדבר הזה מכרו את יוסף וכל הצרות 
והגליות בגלל זה אבל הוא לא רצה להתערב 
שמשמים יעשו מה שצריך ]וגם שלא לצער 
את לאה[ וגם על בני בלהה וזילפה טענו 
שהם עבדים בני שפחות כי לא רצו להאמין 
שיעקב נתן גט שחרור לפני הנשואים וכך כל 
הזמן היו בטוחים שרחל גנבה עד שבסוף 

שנה משה רבינו גילה  את הסוד שרחל  40ה
הראשונה ואצל ירבעם זה התהפך שטען 
שהוא מיוסף ודוד מלאה ויוסף מרחל אז 

 צריך להיות מלך הוא 
היה וויכוח בין רחל ולאה מי  .ב

האשה הראשונה של יעקב ולאה האשימה 
 7את רחל שהיא גנבה לה את בעלה כי כל ה

שנים שיעקב שלח מתנות לרחל כל ערב 
שבת לבן העביר ללאה והיא הייתה בטוחה 
שהוא שלח לה ולכן תמיד האשימו את 
הבנים של רחל בגנבה שבנימין גנב את 

משפחה של  –וסף הוציא דיבה הגביע וי
 גנבים קראו להם

הלך לשדה ומצא  ראובן .ג
דודאים שהם היו הפקר הוא הביא אותם 
 ללאה והם היו המלאכים מטטרון סנדלפון 

ירבעם היה צדיק גמור כמו שכתוב  .ד
ִם  לָּ ָּ א ִמירּוש  צָּ ם יָּ ְבעָּ רָּ ֵעת ַהִהיא ְויָּ "ַוְיִהי ּבָּ

ילִֹני  ִ ה ַהש ּ א ֹאתֹו ֲאִחּיָּ ְמצָּ ְך ְוהּוא ַוּיִ רֶּ ּדֶּ ִביא ּבַ ַהּנָּ
ה  ּסֶּ הִמְתּכַ ָ ָמה ֲחָדש  לְּ ש ַׂ ם  ב ְּ ם ְלַבּדָּ ֵניהֶּ ְ ּוש 
ה"  דֶּ ָּ ש ּ שהוא  -בשמלה חדשה  )מלכים א יא, כט(ּבַ

אמר פירושים שלא שמעתם אוזן מעולם רק 
הקנאה העבירה אותו על דעתו אבל הוא 
יזכה להתגלגל במשיח בן יוסף והבן שלו 

אביו וביטל את אביה הוא עבר על כבוד 
השומרים של אביו ירבעם שלא יעלו 
לירושלים לרגל כי הוא פחד שאם יעלו לרגל 
יראו את רחבעם יושב בעזרה והוא עומד 
ויעזבו אותו ויכלו לרחבעם והוא ירד 
מהמלכות אבל בזכות שאביה ביטל את 
השומרים אז איך שהוא נפטר נולד מבנו 
ד משיח בן יוסף הוא עבר את הסמבטיון ביח

 עם שבט ראובן 

שיעור שנמסר במלווה מלכה 
 מוצש''ק ויצא בירושלים

אחרי שיעקב נלחם עם קליפת לבן,  .א
שנה עם קליפת לבן, יעקב הולך חרנה  20

ביום אכלני חורב וקרח לעיר של לבן, שמה 
, הוא לא ישן ביום לא ישן )בראשית לא, מ( בלילה

ֵרָפה לֹאבלילה,  ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך ָאֹנִכי -"טְּ
ִתי  ֻנבְּ גְּ ִתי יֹום ו  ֻנבְּ ה ג ְּ נ ָ ֶ ש  קְּ בַׂ ִדי ת ְּ ה ִמי ָ נ ָ ֶ ט  ֲאחַׂ

ָלה"  , כל יום נלחם עם שתי )בראשית לא, לט(ָליְּ
אריות, דוד נלחם עם  14,600אריות, זה 

שלושה אריות ושלושה דובים, ודניאל נלחם 
, כי 14,600אריות, יעקב נלחם עם  1,464עם 
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, כפול 730זה  2כפול  365עושים 
, כל יום שתי אריות, אדם 14,600שנה זה  20

בא לעולם להליחם כל יום עם שתי אריות, 
כל יום זה המלחמה זה עם שתי אריות, ביחד 

 . 14,600זה יצא 
ועל ידי זה הוא גילה את סוד תחיית  .ב

ֶנה המתים שזה לוז,  ל ִלבְּ ק ַׂ ֲעֹקב מַׂ ח לֹו יַׂ ק ַׂ י ִ וַׂ
ח  ָבנֹות לַׂ ָצלֹות לְּ ְּ ֵהן פ  ל ב ָ צ ֵ פַׂ יְּ מֹון וַׂ רְּ עַׂ ז וְּ לו  וְּ

לֹות קְּ ַׂ מ  ל הַׂ ר עַׂ ֶ ָבן ֲאש  ל ָ ף הַׂ ש  חְּ , )בראשית ל, לח( מַׂ
הוא הגיע לסוד של מחשוף הלבן, כי הוא 
הפך את לבן, כי לבן היה כולו סטרא אחרא, 
הוא היה הלובן העליון של הסטרא אחרא, 

מחשוף  –אז יעקב עם הפתלות הלבנות 
לבן הפך את לבן מסטרא אחרא לקדושה, ה

לאה ורחל,  –והוא לקח את שתי הבנות שלו 
אמנם רחל היא עקרת הבית, אבל העיקר זה 

 לאה. 
לאה זה עלמא דאתכסיא, כל  .ג

העבודה זה שהעקבים של לאה יכנסו לכתר 
רחל, ואז כתר רחל נהפך לנעל של לאה, וזה 

ֲעִליסוד  ִליךְּ נַׂ ְּ ש  ל ֱאדֹום אַׂ , לא ס, י()תהילים  עַׂ
כתוב רומח לא כתוב חנית, ולא כתוב אריק 
חרבי, כתוב רק 'נעלי', שהכתר של רחל 

                                                           
 מיכה ד, ח ב

ל־ֵעדֶּ   ה ִמְגּדַ ה ְוַאּתָּ אָּ ה ּובָּ יךָּ ֵתאתֶּ דֶּ ת־ִצּיֹון עָּ ל ּבַ ר ֹעפֶּ
ִם׃ לָּ ָּ ת ְלַבת־ְירּוש  כֶּ ה ַמְמלֶּ ֹנָּ ִראש  ה הָּ לָּ ָּ ְמש   ַהּמֶּ

ָרֵאל תירגם יונתן: ְוַאּתְ  ִיש ְּ יָחא דְּ ִ ש  ם מְּ ִמיר ִמן ֳקדָּ ְדטָּ
א ְלֵמיֵתי ְוֵייֵתי  א ַמְלכּותָּ ְך ֲעִתידָּ א ְדִציֹון לָּ ּתָּ ְ חֹוֵבי ְכִנש 

ה אָּ א ַקְדמָּ ְלטֹונָּ ִ ֵלם: ש  ְ א ִדירּוש  ּתָּ ְ ִנש   ְלַמְלכּות ּכְ
 כא-וישלח לה יט ג

ְך  רֶּ דֶּ ֵבר ּבְ ּקָּ ֵחל ַוּתִ ת רָּ מָּ ָרָתהַוּתָּ ב  ֶאפְּ ּצֵ ם׃ ַוּיַ חֶּ ית לָּ ִהוא ּבֵ
ה ַעל בָּ ת ְקֻבַרת-ַיֲעֹקב ַמּצֵ בֶּ ּה ִהוא ַמּצֶּ תָּ ֵחל ַעד-ְקֻברָּ -רָּ

ה  ְלאָּ ֳהלֹה ֵמהָּ ט אָּ ֵאל ַוּיֵ רָּ ע ִיש ְ ּסַ ִמגְּ ַהּיֹום׃ ַוּיִ ללְּ  ֵעֶדר׃-ד ַׂ
 רש''י בראשית מח, ז ד

נהפך לנעל של לאה, וזה ברגע 
שהכתר של רחל נהפך לנעל של לאה שזה 
סוד מגדל עדר, כי עכשיו אנחנו באים 

הסוד של מגדל  –לנקודה של משיח בן דוד 
עדר, שזה הכוונה אומר התרגום יהונתן זה 

, אחרי שמגיעים לדרך במשיח בן דוד סוד
. גמגיעים למגדל עדר כפי שמבואר בפסוקיםאפרת 

שהפרשה מדברת על אפרת, איך מגיעים 
 לדרך של אפרת, אפרתה. 

יעקב אומר ליוסף: 'אולי תרצה  .ד
לדון אותי לכף זכות', העיקר לדון לכף זכות, 

אז שנה עם קושיא, מ 48יוסף הולך כבר 

, מוסיפים לזה 147 עד גיל 99גיל שיעקב ב
, יש ליוסף קושיא על אבא שלו, 48אחד זה 
שנה, שמתשעים ותשע, למה  48קושיא 

באמצע  שהייתה אמואתה קובר את רחל 
על אם הדרך, הוא ממש עשה קבר  –הכביש 

באמצע הכביש, כפשוטו, רק לפני מאתיים 
שנה הסולטן בנה שם כיפה עם ארבעה 

עשה שם עמודים, אחרי זה בא מונטיפיורי ו
שתי חדרים, היום זה כבר מבצר ממש. אז 
יעקב אומר: אולי אתה תדון אותי לכף זכות 

, אל תדון דשעוד כברת ארץ לבוא אפרתה

גֹו', ן וְּ ד ָ ַׂ ֹבִאי ִמפ  ֲאִני ב ְּ יךָּ  וַׂ לֶּ ֲאִני ַמְטִריַח עָּ ֶּ י ש  ְוַאף ַעל ּפִ
 , ךָּ יִתי ְלִאּמְ ש ִ ְך עָּ ַנַען ְולֹא ּכָּ ץ ּכְ רֶּ אֶּ ֵבר ּבְ ְלהֹוִליֵכִני ְלִהּקָּ

ם.  חֶּ מּוְך ְלֵבית לֶּ ה סָּ ֲהֵרי ֵמתָּ ֶּ ת־ֶאֶרץ,ש  רַׂ בְּ ץ,  כ ִ רֶּ ת אֶּ ִמּדַ
י  ִדְבֵרי ַרּבִ ת, ּכְ ּבָּ ַ חּום ש  ת ּתְ ִמּדַ ה, ּכְ ִים ַאּמָּ ְוֵהם ַאְלּפַ
ִמים  ָּ ש  ַלי ּגְ בּו עָּ ִעּכְ ֶּ ן. ְולֹא ּתֹאַמר ש  ָּ ְרש  ה ַהּדַ ֹמש׃ֶּ
ץ  רֶּ אָּ הָּ ֶּ ה, ש  יָּ ִריד הָּ ְברֹון. ֵעת ַהּגָּ חֶּ ּה ּבְ ְברָּ ּה ּוְלקָּ הֹוִליכָּ ִמּלְ

ה.  רָּ ְכבָּ ת ּכִ בֶּ ה ּוְמֻנּקֶּ ם,ֲחלּולָּ ָ ֶרָה ש   ב ְּ יהָּ  ָוֶאקְּ ְולֹא הֹוַלְכּתִ
ךָּ  ִלּבְ ש  ּבְ ּיֵ ֶּ י ש  ַדְעּתִ ץ, ְויָּ רֶּ אָּ ּה לָּ ם ְלַהְכִניסָּ חֶּ ֲאִפּלּו ְלֵבית לֶּ
ֵהא  ּתְ ֶּ ם, ש  ָּ יהָּ ש  ּבּור ְקַבְרּתִ י ַהּדִ ַעל ּפִ ֶּ ע ְלךָּ ש  ל ּדַ ַלי, ֲאבָּ עָּ

ם ְנבּוַזְרֲאַדן, ְוהָּ  ה אֹותָּ ְגלֶּ ּיַ ֶּ ש  יהָּ ּכְ נֶּ ה ְלבָּ ְזרָּ יּו עֹוְבִרים ְלעֶּ
ת  ֶּ ש  ה ּוְמַבּקֶּ ּה ּובֹוכָּ ֵחל ַעל ִקְברָּ את רָּ צָּ ם, יָּ ָּ ְך ש  רֶּ ּדֶּ
ע ְוגֹו'",  מָּ ְ ה ִנש  מָּ רָּ ֱאַמר: "קֹול ּבְ ּנֶּ ֶּ ם ַרֲחִמים, ש  ֲעֵליהֶּ
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אותי לכף זכות! מי אמר לך לדון 
לכף זכות?! ביקשתי ממך לדון לכף זכות?! 
לא ביקשתי ממך! מה אתה דן אותי לכף 
זכות?! מה?! מה ביקשתי ממך שתדון אותי 
לכף זכות?! לא ביקשתי ממך! להיפך, זה 
היה קרוב מאד. כברת ארץ לבא אפרתה, 
שלא תגיד שזה היה מרחק קצת גדול, לא! 
היינו קרובים מאד. וזה רק היה על פי 

 הדיבור שיוכלו לבוא. 
כי חוץ משובו בנים אף אחד לא  .ה

היה יכול לבוא, זה היה בתוך בית לחם, אז 
אבל רק ילה ליוסף הצדיק ב"ה מגיעים כל ל

לבית לחם זה היה להגיע אבל במסירות נפש 
נהיה כמו יוסף הצדיק, אם זה היה בתוך 
העיר פנימה. אז ה' עשה נס שזה לא יהיה 
בתוך העיר פנימה, יעקב אמר ליוסף: תדע, 
שזה היה הכל ע"פ הדיבור. היא קבורה 
באמצע הכביש כדי שיוכלו להגיע, כדי שכל 
עם ישראל יוכל לבוא לקבר שלה, "רחל 

 . , יד()ירמיה לאמבכה על בניה" 
בני שבט  שענוכי בשביל אשה אחת  .ו

ועל כן כשראתה רחל הרגו שבט שלם, בנימין 

בן שהולכים להכחיד את בני הילד שילדה קראה לו 
ֶאֶרץ אוני,  י ָרֵחל ב ְּ ן ֵמָתה ָעלַׂ ד ָ ַׂ ֹבִאי ִמפ  ֲאִני ב ְּ וַׂ

ָרָתה  ת ֶאֶרץ ָלֹבא ֶאפְּ רַׂ בְּ עֹוד כ ִ ֶרךְּ ב ְּ ד ֶ ן ב ַׂ עַׂ נַׂ כ ְּ
                                                           

ֵתְך ְנֻאם  ר ִלְפֻעּלָּ כָּ ּה: "ֵיש  ש ָּ יבָּ ִ רּוְך הּוא ְמש  דֹוש  ּבָּ ְוַהּקָּ
ם". ִנים ִלְגבּולָּ בּו ּבָּ ָּ  ה' ְוגֹו' ְוש 

 ברית כהונת עולם מאמר בית תפילה ח'  ה

והוא סוד נפלאות רזא דתנ"ו בחושבן יעק"ב לא"ה 
רח"ל ובהון סוד פלא, ואולם יש כאן שני בחינות 
בהיות עצם בחינת תהלות בדרגא דרחל ולאה לחוד 
בבחינת רידת המלכות ברזא דמלכות כל עולמים, 

 )בראשית ל' מ'(וחושבן לאה ורחל סוד עד"ר בטעם 
וישת לו עדרים והוא סוד מגדל עדר רזא דלאה 
ורחל, ואמנם בחינת זלפה ובלהה אינון בדרגא 

אפרתה זה בית לחם,  – )בראשית מח, ז(
זה היה ממש קרוב, אל תגיד שהייתי רחוק, 
אל תדון לכף זכות, הייתי ממש קרוב, לא 
יותר ממיל, לא יותר מאלפיים אמה, הייתי 

 10-12קילומטר זה  –בדיוק אלפיים אמה 
דקות הליכה ברגל, לבוא אפרתה. אבל אני 

כי כל מה קברתי אותה ע"פ הדיבור, 
הדיבור, כל מה שהצדיק עושה זה ע"פ 

שהצדיק עושה, כל צעד שלו זה ע"פ 
 . הדיבור

אפרים ומנשה  –ולכן שני הבנים  .ז
מאחד יצא משיח בן דוד ומאחד יצא משיח 
בן יוסף, ולכן פרשת וישלח מדברת על 

מגדל עדר, כי משיח בן דוד  –משיח בן דוד 
הוא יבוא ברגע שיהיה חיבור בין רחל ולאה, 

יצחק אייזיק הכהן לכן מגדל עדר אומר רבי 
ערד אז זה  –, עדר הזה החיבור של רחל ולאה

החיבור של רחל ולאה, זה בדיוק הגימטריא 
, זה סוד מגדל עדר. 274של רחל ולאה, 

כתוב בוישלח שהגענו למגדל עדר, אומר על 
זה המדרש שאז יוולד משיח בן דוד, כשנגיע 

 למגדל עדר יוולד משיח בן דוד. 
של של  כי מגדל עדר זה הסוד .ח

ֹון  -משיח בן דוד. זה הסוד של דישון  ִדש  וְּ
ן ָ ִדיש  ֵאֶצר וְּ ן, , )בראשית לו כא( וְּ ָּ ֹון וגם ִדיש  גם ִדש 

דשפחות לאמהות בבחינת חיצוניות, וזה טעם 
כאשר שם אהלו באהל בלהה אחר מיתת רחל נאמר 

ויט אהלו מהלאה למגדל עדר,  )בראשית ל"ה כ"א(
רצונו שהוריד אהלו לנטותו ממגדל עדר והלאה 

הה שפחתו, ומלת עד"ר בסוד ד"ר רזא בבחינת בל
זכרי לדר דר, ואות  )שמות ג' ט"ו(דשני נוקבין בסוד 

רי"ש במלת אחר נכתבה גדולה במקום אחד, כי 
בבחינת רי"ש נאחזו אלהים דאינון שאר וחמץ 

)פרי עץ חיים שער חג המצות הנאחזים בעקבי לאה כנודע 

 :פרק ד'(
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כי הם היו מדושני עונג, אז היה 
להם שני שמות גם דישון וגם דישן, זה היה 
דישון ועוד פעם  דישן, זה כתוב שלוש 

ְּ פעמים,  ֶאש  ן וְּ ד ָ ן ֶחמְּ ָ ֵני ִדיש  ה ב ְּ ֵאל ֶ ָרן וְּ ִיתְּ ן וְּ ב ָ
ָרן  כְּ שהם היו כולם בכל  חמדן, )בראשית לו, כו(ו 

היו  ואשבן ויתרןחמודות העולם היה להם, 
ֲעָוןיותר מכולם,  זַׂ ָהן וְּ לְּ הם היו כולם עם  ב ִ

זעוות, היו מפילים את חיתתם על ארץ 
ֲאָרןהחיים,  ץ וַׂ ן עו  ָ ֵני ִדיש  ה בְּ עוד פעם  – ֵאל ֶ

שלוש פעמים  חוזרים על זה. ועוד פעם.
, )שם ל( אלוף דישון אלוף דישן –כותבים לנו 

להראות שכל בני שעיר היו מדושני עונג 
. הם היו ווהם ידעו מה לזרוע ומה לשתול

כאלה גאונים. הם היו כאלה גיאולוגים 
שהיום היו משלמים מיליונים על כזה 
גיאולוג שהוא יכול להריח לפי הריח של 

הם היו  האדמה מה לזרוע ומה לשתול,
כל אלה היו בני הגאונים הכי גדולים בעולם. 

 ולכן הם משלו על כל העולם.  שעיר
ָנעובסוף היה שם  .ט מְּ ֲאחֹות לֹוָטן ת ִ , זוַׂ

שהיא רצתה להתחתן עם אברהם אומרת 
הגמרא בסנהדרין אבל הוא נפטרה כבר, כי 
כשהיא נולדה זה היה אחרי אברהם, אבל 

התחתן היא היתה מוכנה אפילו עם אברהם ל
, ואחרי זה היא רצתה 185שעכשיו הוא בגיל 

                                                           
 כא-בראשית לו כ ו

ה ְבֵנֵֽי ׃ל ש ֵ -ֵא׃ּלֶּ ֹובָּ ׃ן ְוש  ץ לֹוטָּ ׃רֶּ אָּ ֵב׃י הָּ ְ ש  ֹחִר׃י יֵֽ ִעיר׃ ַהֵֽ
ה ַאּלּוֵפ׃י ַהֹחִר׃י  ׃ן ֵא׃ּלֶּ ָּ ר ְוִדיש  ׃ֹון ְוֵא׃צֶּ ֵֽה׃ ְוִדש  ֲענָּ ְוִצְבע׃ֹון ַוֵֽ

ֹום׃ ץ ֱאדֵֽ ׃רֶּ אֶּ ִע׃יר ּבְ ֵנ׃י ש ֵ  ּבְ
ֵבי ָהָאֶרץפירש''י  ו יֹש׃ְּ א ֵעש ָּ ּבָּ ֶּ ם ש  יהָּ ֹקדֶּ בֶּ ְ יּו יֹוש  הָּ ֶּ , ש 

ם. ְוַרּבוֹ  ָּ ל ְלש  ֶּ ּה ש  ּובָּ ִיש ּ ִקיִאין ּבְ יּו ּבְ הָּ ֶּ ּו ש  ְרש  ֵתינּו ּדָּ
ִנים,  ה ִלְגפָּ ה זֶּ נֶּ ה ְלֵזיִתים, ְמלֹא קָּ ה זֶּ נֶּ ץ: 'ְמלֹא קָּ רֶּ אֶּ
ה לֹו: ה ְראּויָּ ר ְויֹוְדִעין ֵאי זֹו ְנִטיעָּ פָּ עָּ יּו טֹוֲעִמין הֶּ הָּ ֶּ  ש 

 רש''י בראשית לו יב ז

להתחתן עם יצחק ואחר כך עם 
יעקב, אבל יעקב אמר: אם אני יתחתן איתה 
אני כבר לא יקבר בארץ ישראל, עדיף שיהיה 
מערת המכפלה ומה שיהיה עם עמלק יהיה 
עם עמלק, אם יעקב היה מתחתן עם תמנע 
לא היה עמלק בעולם, אבל עדיף שיהיה 

המכפלה, והוא יקבר במערת  מערת
המכפלה, ויוכלו לבוא כל יום למערת 

 המכפלה.

שיעור שנמסר במוצאי שבת קודש 
 ויצא ברחובות

ֵרָפה לֹא ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך  .א נ ָה "טְּ ֶּ ָאֹנִכי ֲאַחט 

ה  נ ָ ֶּ ש  ַבקְּ ִדי ת ְּ ָלהִמי ָ ִתי ָליְּ ֻנבְּ גְּ ִתי יֹום ו  ֻנבְּ ", אמרו ג ְּ
כל הגניבות גנב ביום וגנב בלילה. כי על יעקב 

אמרו שיעקב עושה אותם, אצל יעקב כל 
העשרים שנה לא נגנב אף שעיר ואצל רועים 
אחרים כן נגנבו, אז אמרו לו: אתה הגנב של 
כל הכבשים שנעלמו! כי הרועים היו גונבים 
כבשים וטענו שזאבים אכלו אותם, כל 
הרועים של כל הבעלי בתים היו גונבים את 

ים על האש, חוץ הכבשים, צולים אותם, עוש
מיעקב, אצל יעקב צידו היה מלא. אמרו: 
 למה אתה מלא? כי אתה גונב לכולם.

ֻד  , ְלהֹוִדיַע ּגְ ש  גֶּ ילֶּ ה ּפִ ְיתָּ ע הָּ ם ְוִתְמנָּ הָּ ל ַאְברָּ ֶּ תֹו ש  ּלָּ
ת ַאּלּוִפים  ְמַנע זֹו, ּבַ ַזְרעֹו: ּתִ ֵבק ּבְ ֵאִבים ִליּדָּ יּו ּתְ ה הָּ ּמָּ ּכַ
ן ֵמַאּלּוֵפי  ע", ְולֹוטָּ ְמנָּ ן ּתִ ֱאַמר: "ַוֲאחֹות לֹוטָּ ּנֶּ ֶּ ה, ש  ְיתָּ הָּ
ִנים.  ּה ְלפָּ בּו ּבָּ ְ ש  ּיָּ ֶּ ה, ִמן ַהחֹוִרים ש  יָּ ִעיר הָּ ֵבי ש ֵ ְ יֹוש 

ה: 'ֵאיִני ז ְמרָּ ', אָּ ש  גֶּ ילֶּ ה ּפִ ְהיֶּ , ַהְלַואי ְואֶּ א ְלךָּ ש ֵ ה ְלִהּנָּ ֹוכָּ
ד  ל ֱאִליַפז, ְמַלּמֵ ֶּ יו ש  נָּ בָּ ּה ּבְ ה אֹותָּ ִמים מֹונֶּ ּוְבִדְבֵרי ַהּיָּ
ם,  יֵניהֶּ ע ִמּבֵ ְמנָּ ה ּתִ ְצאָּ ִעיר ְויָּ ל ש ֵ ֶּ ּתֹו ש  ְ א ַעל ִאש  ּבָּ ֶּ ש 

הּו: "ַוֲאחֹות לוֹ  ֹו, ְוזֶּ יַלְגש  ית ּפִ ה ַנֲעש ֵ ְדלָּ ּגָּ ֶּ ן ּוְכש  טָּ
ה ֲאחֹותֹו ִמן  ְיתָּ הָּ ֶּ ִעיר, ש  ֵני ש ֵ ּה ִעם ּבְ אָּ ְמַנע", ְולֹא ְמנָּ ּתִ

ב: אָּ ֵאם ְולֹא ִמן הָּ  הָּ
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ָלה".  ִתי ָליְּ ֻנבְּ גְּ ִתי יֹום ו  ֻנבְּ וככה "ג ְּ
 הוא ניצח את קליפת לבן. 

ֲעֹקב ואחרי זה וישלח,  .ב ח יַׂ לַׂ ְּ ש  י ִ "וַׂ
ִעיר  ָצה ש ֵ רְּ ו ָאִחיו אַׂ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ָאִכים לְּ לְּ מַׂ

ֵדה ֱאדֹום" דֹות , )בראשית לב, ד( ש ְּ ֹלְּ ה ת  ֶּ ֵאל  ו "וְּ ֵעש ָ
ן  ָנעַׂ נֹות כ ְּ יו ִמב ְּ ָ ח ֶאת ָנש  ו ָלקַׂ א ֱאדֹום, ֵעש ָ הו 
ת  ת ֲעָנה ב ַ ת ָאֳהִליָבָמה ב ַ אֶּ י וְּ ת ֵאילֹון ַהִחת ִ ת ָעָדה ב ַ אֶּ

י עֹון ַהִחו ִ ָמֵעאל" ִצבְּ ְּ ת ִיש  ת ב ַׂ מַׂ ש ְּ ֶאת ב ָ )בראשית , וְּ

בשמת  חמר רש"ימי זה בשמת? פה או ,ג(-לו, א
נמחלים כל העוונות. כי העבודה של יעקב 
היה מחילת עוונות, יעקב הוא יכל למחול 
את כל העוונות של כל הדור, מי שהתבטל 

 ליעקב יעקב מחל לו את העוונות. 
ת" .ג ו אֶּ ח ֵעש ָ ק ַ ת-ַוי ִ אֶּ יו וְּ ָ ת-ָנש  אֶּ ָניו וְּ ֹנָתיו -ב ָ ב ְּ

ת אֶּ ל-וְּ ת-כ ָ אֶּ יתֹו וְּ ֹות ב ֵ ש  נֵ -ַנפְּ תִמקְּ אֶּ ל-הו  וְּ ֹו -כ ָ ת  מְּ הֶּ ב ְּ

ל ֵאת כ ָ ל-וְּ ךְּ אֶּ ָנַען ַוי ֵלֶּ ץ כ ְּ רֶּ אֶּ ר ָרַכש  ב ְּ ֶּ ָינֹו ֲאש  ץ -ִקנְּ רֶּ אֶּ

ֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו׃  ְּ יִמפ  ו -כ ִ ד ָ חְּ ֶבת יַׂ ֶ ם ָרב ִמש   ָ ש  כו  ָהָיה רְּ
ם ֵניהֶּ ֵני ִמקְּ ְּ את ֹאָתם ִמפ  ם ָלש ֵ גו ֵריהֶּ ץ מְּ רֶּ ָלה אֶּ לֹא ָיכְּ  "וְּ

עשיו הלך, מפני יש שלוש כי  ז(-)בראשית לו, ו
סיבות, מפני הבושה, מה היה הבושה? 
שהוא מכר את הבכורה, התפרסם בכל 
העולם שהוא מכר את הבכורה בשביל נזיד 
עדשים, זה כזה בושה שאי אפשר לעמוד 
בה. ואחרי זה היה שטר חוב שמי שמקבל 
את ארץ ישראל צריך לרדת למצרים, הוא לא 

ץ ישראל רצה את זה, הוא וויתר על אר

                                                           
 רש''י בראשית לו, ג ח

ָמֵעאל, ְּ ת־ִיש  ת ב ַׂ מַׂ ש ְּ ִצינּו  ב ָ ֲחַלת, מָּ ּה מָּ ן קֹוֵרא לָּ ּוְלַהּלָּ
ן  הֶּ מּוֵאל: ג' מֹוֲחִלין לָּ ְ ר ש  ַדת ִמְדַרש  ֵספֶּ ַאּגָּ ּבְ

א נֹוֵתיֲעו ֹ ה ְוַהּנֹוש ֵ ה ִלְגֻדּלָּ עֹולֶּ ר, ְוהָּ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ֶּ ר ש  ם: ּגֵ הֶּ
ֲחַלת,  ְך ִנְקֵראת מָּ אן, ְלכָּ ַעם ִמּכָּ ַמד ַהּטַ ה, ְולָּ ָּ ִאש ּ

ְמֲחלּו ֲעו ֹ ּנִ ֶּ יו.ש   נֹותָּ
 רש''י בראשית לו, יב ט

, יֶלֶגש  ִ ָתה פ  ָנע ָהיְּ ִתמְּ ה  וְּ ּמָּ ם ּכַ הָּ ל ַאְברָּ ֶּ תֹו ש  ֻדּלָּ ְלהֹוִדיַע ּגְ
יּו ּתְ  ת ַאּלּוִפים הָּ ְמַנע זֹו, ּבַ ַזְרעֹו: ּתִ ֵבק ּבְ ֵאִבים ִליּדָּ

העיקר לא לרדת למצרים, תלך לי 
מכאן. אני לא רוצה את הארץ ולא רוצה 
לרדת למצרים. ולא היה לו מספיק מרעה 

ֲעֹקב ָאִחיו,לבהמות.  ֵני יַׂ ְּ ֶלךְּ ֶאל ֶאֶרץ ִמפ  י ֵ  וַׂ
שטר חוב זה היה בושה, כי העיקר זה 
 הבושה עשיו היה לו בושה, בושה נוראה. 

)ראה ותמנע רצתה להתחתן עם יעקב  .ד

, יעקב לא הסכים למה? כי אז הוא טרש"י בהערה(
היה מאבד את מערת המכפלה, כמו יוסף 
שהוא לא זכה להיקבר במערת המכפלה. 
משה גם לא זכה, כי היה לו אשה כושית, 

זה היה נישואים פיקטיביים לא משנה אומנם 
ברגע שהיה לו איזה  קשר עם איזה כושית 
אז הוא לא יכל להיקבר בארץ. אז אם יעקב 
היה מתחתן עם תמנע הוא לא היה נקבר 
בארץ, אז הוא ויתר על הקשר העיקר 

כיון שעל להיקבר בארץ. אפילו יבוא עמלק 

ידי שלא התחתנה עמו התחתנה עם אליפז וילדה את 

לא משנה העיקר שיהיה את עמלק שורש הרוע 
מערת המכפלה. כי היום כולם נוסעים 
למערת המכפלה, כולם בלי יוצא מהכלל. אז 
הוא רצה שיהיה מערת המכפלה אז הוא 

 ויתר. 
ע ֶאת ֶאָחיו וזה שכתוב ש .ה קַׂ ָלָבן ת ָ

ָעד לְּ ג ִ ר הַׂ הַׂ , שלבן עשה כישופים שעשיו ב ְּ
ל לבן יקבר במערת המכפלה. כל העבודה ש

ן ֵמַאּלּוֵפי  ע", ְולֹוטָּ ְמנָּ ן ּתִ ֱאַמר: "ַוֲאחֹות לֹוטָּ ּנֶּ ֶּ ה, ש  ְיתָּ הָּ
ִנים.  ּה ְלפָּ בּו ּבָּ ְ ש  ּיָּ ֶּ ה, ִמן ַהחֹוִרים ש  יָּ ִעיר הָּ ֵבי ש ֵ ְ יֹוש 

ְה  , ַהְלַואי ְואֶּ א ְלךָּ ש ֵ ה ְלִהּנָּ ה: 'ֵאיִני זֹוכָּ ְמרָּ ', אָּ ש  גֶּ ילֶּ ה ּפִ יֶּ
ד  ל ֱאִליַפז, ְמַלּמֵ ֶּ יו ש  נָּ בָּ ּה ּבְ ה אֹותָּ ִמים מֹונֶּ ּוְבִדְבֵרי ַהּיָּ
ם,  יֵניהֶּ ע ִמּבֵ ְמנָּ ה ּתִ ְצאָּ ִעיר ְויָּ ל ש ֵ ֶּ ּתֹו ש  ְ א ַעל ִאש  ּבָּ ֶּ ש 
ן  הּו: "ַוֲאחֹות לֹוטָּ ֹו, ְוזֶּ יַלְגש  ית ּפִ ה ַנֲעש ֵ ְדלָּ ּגָּ ֶּ ּוְכש 

נֵ  ּה ִעם ּבְ אָּ ְמַנע", ְולֹא ְמנָּ ה ֲאחֹותֹו ִמן ּתִ ְיתָּ הָּ ֶּ ִעיר, ש  י ש ֵ
ב: אָּ ֵאם ְולֹא ִמן הָּ  הָּ



 

9 

היה איך עשיו יקבר במערת 
כיון שמסורת הייתה בידיהם שמי שיקבר המכפלה 

. במערת המכפלה יזכו בניו ובני בניו לעולם הבא
הר גלעד זה ַגְלֵעד זה מרמז  – בהר הגלעד

למערת המכפלה, לחברון. אדם בא לעולם 
בשביל גלעד, בשביל להיקבר בהר הגלעד, 

רון. הר להיות בהר הגלעד, זה מרמז על חב
חברון יתחבר עם הר המוריה, כי כל העניין 
שההרים מתחברים, גם הר המוריה וגם הר 

בֹור חברון, כל ההרים מתחברים ביחד.  "ת ָ
נו   נ ֵ רַׂ ָך יְּ מְּ ִ ש  מֹון ב ְּ ֶחרְּ כי הם  )תהילים פט, יג(" וְּ

יתחברו ביחד, כי הר סיני יתחבר עם הר 
רַׂ המוריה,  ָך יְּ מְּ ִ ש  מֹון ב ְּ ֶחרְּ בֹור וְּ נו  ת ָ , זה נ ֵ
נו   –העבודה  נ ֵ רַׂ ָך יְּ מְּ ִ ש  מֹון ב ְּ ֶחרְּ בֹור וְּ , על זה ת ָ

 צריכים ללכת למלחמת קודש.
וזה הסוד של מגדל עדר, כתוב  .ו

ע בפרשה שמשם יבוא מלך המשיח  ַ ס  "ַוי ִ

ל ד ַ ִמגְּ ָאה לְּ ָרֵאל ַוי ֵט ָאֳהלֹה ֵמָהלְּ ר"-ִיש ְּ )בראשית לה,  ֵעדֶּ

 . כי עכשיו מי שהיא נפקדת בפרשתכא(
וישלח יכולה להביא את מלך המשיח. כל 
אחד צריך לכוון שהברית שלו תצא בפרשת 
וישלח ואז הוא יוכל להביא את מלך 

מלך המשיח.  –המשיח, זה סוד מגדל עדר 
זה סוד ערד. שהעקביים של לאה יכנסו 
בכתר דרחל וכתר דרחל נהפך לנעל של 

ֲעִלילאה,  ִליךְּ נַׂ ְּ ש  ל ֱאדֹום אַׂ  . עַׂ
ָאִכים וַׂ וזה שכתוב  .ז לְּ ֲעֹקב מַׂ ח יַׂ לַׂ ְּ ש  י ִ

ֵדה ֱאדֹום ִעיר ש ְּ ָצה ש ֵ רְּ ו ָאִחיו אַׂ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ , לְּ
ֵדה ֱאדֹוםצריכים להכניע את  ִעיר ש ְּ ָצה ש ֵ רְּ , אַׂ

ו ָאִחיו' יש פה ארבע בחינות, יש פה  'ֵעש ָ
ִעיר' ָצה ש ֵ רְּ ֵדה ֱאדֹום'ואחרי זה  ו'אַׂ . 'ש ְּ

הו מלאכים לפניו, מי זה היה מלאכים? אלי
ָאִכים ֶא'ל הנביא! כי מה כתוב  לְּ ַׂ 'מ  בו  הַׂ ֻ ש  'י ָ וַׂ

'ֲעֹקב ֵל'אֹמר אליהו. פה מרומז ר"ת זה  –יַׂ

אליהו, אליהו הנביא ליווה את 
יעקב בכל הדרכים שלו, בכל הגלות, כל 
העשרים שנה. כל העבודה של יעקב היה 

לראות את אליהו, לשמוע את  –גילוי אליהו 
אליהו, ללכת אחרי אליהו, אליהו הלך לפני 

 יעקב, יעקב הלך לפני אליהו. 
ארבע מאות, עם עשו לכן היו  .ח

רֶעפְּ גימטריא  ן ֹצחַׂ , הוא היה שר רֹ"ן ב ֶ
גלגול של כלב,  –הכלבים, הוא היה כלב 

ואת זה היה יעקב צריך להכניע, את עפרן בן 
רֲֹצצו   –צוחר, קליפת לבן. הם היו רבים  תְּ י ִ , וַׂ

זה רוצץ ראשו של זה וזה רוצץ ראשו של 
זה, כל אחד רוצץ את הראש לשני, עד שהיו 

 ראשיהם מרוצצים. 
לפה רקתו, היא גם מחצה וח –יעל  .ט

 –מחצה וגם חלפה, היא עשתה שני פעולות 
גם מחצה וגם חלפה, כנגד מילה ופריעה, כי 
יש שני פעולות מילה ופריעה, אצל 

מילה ללא  –הישמעאלים זה רק פעולה אחת 

, ואצל עם ישראל זה שתי פעולות, אז פריעה
באה דבורה והיא למדה על שתי פעולות, 

חלפה רקתו, כי יעל ועל ידי זה היה מחצה ו
, כי תיבבגימטריא ו יתדלקחה את היתד, ה

האמא של סיסרא היתה מכשפה גדולה והיא 
היתה רואה את כל החיצים שיורים על 
בעלה, שזורקים עליו או ששולפים כנגדו, 
היא היתה הופכת עם הכישוף את החרב על 
השונא, עם מי ששלח חרב מי ששלח חנית 

הופכת את הכל. מי ששלח חץ, אז היא היתה 
אבל אצל יעל היא לא יכלה. יעל היא היתה 
הכהן הגדול, יע"ל זה על"י, אז היא זכתה 
להיות הכהן הגדול אז שום כישוף לא יכל 
עליה, היא זכתה להיכנס לקודש קודשים 
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את השם המפורש. בלא"ט זה  לומר
השם שאומר הכהן שזה מ"ב גימטריא שם 

הכהן  הגדול ביום הכיפורים. ביום כיפור
הגדול קורא בשם מ"ב, וזה היה העבודה של 

ידעה  –שם מ"ב, יעל ידעה שם מ"ב  –יעל 
לעוף באויר, יעל ידעה לעוף באויר, עם שם 
מ"ב אפשר לעוף באויר. איך אליהו הנביא 
עף באויר? על ידי שם מ"ב. יעל ידעה שם 
מ"ב אז היא עפה באויר, מי שיודע שם מ"ב 

יר, איך היא עף באויר. ציפורה עפה באו
 הכניעה את סיסרא? כי היא עפה באויר. 

איך היא הביאה את  –הצללפונית  .י
שמשון? כי היא עפה באויר, כל מי שעף 
באויר יכול להביא את שמשון, כי שמשון 

בנגיעה  –הוא רק נגע בבית והבית התמוטט 
קלה, אי אפשר להגיע לדבר כזה. כי הוא היה 
 נשמת אדם הראשון, הוא ברא את כל
העולם, הוא ברא את היסודות, הוא ברא את 
העולם, הוא ברא את השמש את הירח את 
הכוכבים, אז הוא ידע בנגיעה אחת להפיל 
בית שלם, שלוש אלף על שפת הגג ובפנים 

מיליארדים, אז בדגדוג אחד  –היה מיליונים 
שהוא דגדג את הבית כל הבית נפל, בשביל 

את כל זה הוא נולד, בדגדוג אחד הוא הפיל 
 הבית. 

ָרָהם ויעקב אומר  .יא בְּ ֱאלֵֹהי ָאִבי אַׂ
ָך  צְּ רְּ אַׂ ב לְּ ו  י ש  ָחק ה' ָהֹאֵמר ֵאלַׂ ֵואלֵֹהי ָאִבי ִיצְּ

ךְּ  ָ ֵאיִטיָבה ִעמ  ָך וְּ ת ְּ דְּ מֹולַׂ לְּ , שזה הסוד של ו 
י ֶאת פרשת וישלח,  ת ִ מְּ ש ַׂ ךְּ וְּ ָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעמ 
ם י ָ חֹול הַׂ ֲעָך כ ְּ רְּ . כל העבודה להגיע לחול זַׂ

בֹוא  הים, ח ֱאֵלי ָקֶבר"כמו שכתוב ּתָּ ֶכלַׂ  "בְּ
ַלח כ' ל' זה )איוב ה, כו( , מי 10ב' ח' זה  50, ְבכֶּ

ר,  בֶּ ַלח ֱאֵלי קָּ שאוכל בכלח אז הוא זוכה לְבכֶּ

ששים רבוא  ראותהוא זכה ל
, יעקב זכה לראות מיוצאי חלציו בטרם ימות

ששים רבוא בשבע עשרה שנה, כתוב שכבר 
אחד ילד ששים אז בגיל שבע כבר ילדו, כל 

זה צריך להיות יותר. כל העבודה של האדם 
מה שהוא בא לעולם זה שיהיה לו ששים 
רבוא, שהוא לא יילך מן העולם לפני שיהיה 
לו ששים רבוא, אדם בא לעולם שיהיה לו 
ששים רבוא, זה התכלית שלו, כמו יעקב 
שהוא ראה לו ששים רבוא, ויעקב ראה כבר 

ירתו, אז זה ששים רבוא עוד לפני פט
התכלית של כל אחד ואחד שיהיה לו ששים 
רבוא, שזה עכשיו בפרשת וישלח שיהיה לנו 
ששים רבוא, פרשת וישלח זוכים לששים 

 רבוא. 
שנים מחייו ולכן אברהם נתן חמש  .יב

, יעקב עשרים ושמונה ויוסף שלושים לדוד
ושבע. בדיוק שבעים. אז עכשיו אחרי 

מונה שאברהם נתן חמש ויעקב עשרים וש
ויוסף שלושים ושבע אז דוד המלך יכול 
לצאת למלחמות, לכן הוא לקח את בת שבע 
שיש לו את כל השבע מידות, את כל השבע 
ספירות, בזכות בת שבע הוא ניהל את כל 
המלחמות, הוא ניצח את כל האויבים, את 
עמון ואת מואב את פלשתים אדום, אז אדם 

ת לנצח א –בא לעולם רק בשביל מטרה אחת 
אדום מואב פלשתים, זה המטרה שלו, זה 

ֲעֹקב הלידה שלו, זה הכל זה  ח יַׂ לַׂ ְּ ש  י ִ וַׂ
ִעיר  ָצה ש ֵ רְּ ו ָאִחיו אַׂ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ָאִכים לְּ לְּ מַׂ

ֵדה ֱאדֹום, כל הארבעה בחינות, עמון מואב  ש ְּ
אדום פלשתים, מואב אדום פלשתים ועמון, 
זה כבר ארבע בחינות בדיוק, שאדם בא 

את כל הארבעה בחינות, זה  לעולם לנצח
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העבודה שלו, זה היצירה שלו שה' 
יצר אותו לכתחילה למגר ארבע קליפות של 

 עמון ומואב פלשתים ואדום. 
ָפָניו ֶאל לכן  .יג ָאִכים לְּ לְּ ֲעֹקב מַׂ ח יַׂ לַׂ ְּ ש  י ִ וַׂ

ֵדה ֱאדֹום ִעיר ש ְּ ָצה ש ֵ רְּ ו ָאִחיו אַׂ , זה ארבע ֵעש ָ
 קליפות הכי נוראות שיש בעולם, יעקב היה
צריך להכניע אותם לגמרי, לא להשאיר מהם 
זכר, אז יעקב היה צריך להכניע אותם, יעקב 
מכניע את הכל, לכן הוא נקרא יעק"ב זה 

, מה זה )פתוחי חותם(י'חוד ע'נוה ק'דושה ב'רכה 
 יעקב? י'חוד ע'נוה ק'דושה ב'רכה. 

ֵצא  .יד ַבע מה זה ַוּיֵ ָּ ֵאר ש  ֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ַוּיֵ
יצא י'עקב צ'דיק א'ז י'שא ו'ר"ת ַיֲעֹקב? 

ע'שיו ק'ולו ב'בכי, עשיו צריך לבכות, עשיו 
ה ַעד ְמֹאד,  -צעק  רָּ ה ּומָּ דֹלָּ ה ּגְ קָּ ְצַעק ְצעָּ ַוּיִ

הוא בכה, והוא בכה כמו תינוק בן שנה 
ממש, הוא רוצה ברכה מהצדיק, רבונו של 
עולם. אם לא הוא מחריב את העולם הוא 
ני אמר, או שאתה מביא לי ברכה או שא

מחריב את העולם, אני לא הולך בלי ברכה. 
ְצַעק  אני לא מתפשר. עשיו לא מתפשר, ַוּיִ
ה ַעד ְמֹאד, יותר גדולה מכל  רָּ ה ּומָּ דֹלָּ ה ּגְ קָּ ְצעָּ

פעם, כזו צעקה שכל -הצעקות שהיו אי
חברון הזדעזעה, היה רעידת אדמה, כל 
אנשי חברון נפלו מהצעקה שלו, ַעד ְמֹאד. 

פשר, לא אתפשר, לא הוא אמר: אני לא את
 אתפשר. 

ואז נפלו כל הבתים בחברון, ואז  .טו
הוא קיבל את הברכה כמו שהוא ביקש, נפלו 

מתוכם שלוש דמעות, שני דמעות מהעיניים לו 

ובגלל שני הדמעות הללו נפלו על הרצפה, 

נחרבו שני בתי מקדש, הדמעה השלישית 

התייבשה, אז  –נעצרה באמצע 
לכן תהיה הגאולה השלמה, במהרה בימינו, 

 אמן. 

שיעור שנמסר במוצש''ק ויצא 
 באשדוד

פרשת וישלח זה רגע של גאולה,  .א
ו ָאִחיו  ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ָאִכים לְּ לְּ ֲעֹקב מַׂ ח יַׂ לַׂ ְּ ש  י ִ וַׂ

ֵדה ֱאדֹום, ִעיר ש ְּ ָצה ש ֵ רְּ עכשיו יעקב מכניע  אַׂ
ויצא הוא הכניע פרשת את קליפת אדום, וב

ֹום את קליפת לבן, עשרים שנה,  י  ָהִייִתי בַׂ
ָנִתי ֵמֵעיָני ְּ ד ש  ד ַׂ ת ִ ָלה וַׂ יְּ ל ָ ח ב ַׂ ֶקרַׂ ִני ֹחֶרב וְּ , ֲאָכלַׂ

כי כל העבודה זה להכניע את קליפת לבן, 
אדם בא לעולם להכניע את קליפת לבן, לזה 

קליפת לבן, ועכשיו אדם נולד להכניע את 
אנחנו באים להכניע את קליפת עשיו, לכן 

 28ויעקב לחיות מחייו שנים  5לדוד אברהם נתן 
, יחד זה שבעים. דוד קיבל שלוש 37ויוסף 

פעמים שבעים, אדם הראשון שבעים. 
אברהם חמש יעקב עשרים ושמונה ויוסף 

 31שלושים ושבע זה שבעים. מתושלח נתן 
 . 1ך ועוד חנו 38ירד נתן 

כל העבודה של האדם להיות חנוך,  .ב
כל העבודה של האדם זה להיות חנוך, 
להיכנס עם הגוף לגן עדן, כמו בתיה בת 
פרעה ושרח בת אשר, אדם נולד להיכנס עם 
הגוף לגן עדן, זה כל הלידה, זה המטרה, זה 
כל התכלית עם הגוף לגן עדן, כמו שזכתה 
שרח בת אשר, היא נגנה בכינור, כי כולם 
פחדו לספר ליעקב שיוסף חי, הוא יאמר: 
מה ידעת? ידעת ולא סיפרת לי? הוא ימות 
על מקום. מהקפדה של יעקב מתים, מי 

 שיעקב יקפיד עליו ימות. 
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כתוב לוז כל הזמן, בויצא  .ג

, כל )בראשית כח, יט( שם העיר לראשונה לוז
, ויקח לו יעקב מקל לבנה לחפרשה חוזרים 

ניזונית במוצאי מי שזוכה ללוז שזה העצם ש
שבת זה תחיית המתים, הוא זוכה לתחיית 
המתים, להחיות את כל המתים, אדם יכול 
להגיע לדרגה להחיות את כל המתים, אדם 
יכול להגיע לכזו מדרגה, בשניה הוא מגיע. 
, ייש קונה עולמו בשעה אחת, הזוהר אומר

אומר הזוהר שאברהם זכה במאה ארבעים 
ֶלךְּ ודוד בשבעים,  ֶ מ  הַׂ ִמים  וְּ י ָ א ב ַׂ ִוד ָזֵקן ב ָ ד ָ

ם לוֹ  לֹא ִיחַׂ ָגִדים וְּ ב ְּ הו  ב ַׂ ס ֻ כַׂ יְּ , בא בעל תשובה וַׂ
ומקבל את זה בשניה, מה שאברהם זכה 
במאה ארבעים ודוד בשבעים הבעל תשובה 
זוכה באלפית שניה, הוא זוכה בכל המידות 

מאה ארבעים שנה הוא עושה  –בשניה אחת 
ות האור. אז את זה בשניה אחת, יותר ממהיר

אדם יכול לבוא לעולם רק בשביל דבר אחד 
להשיג, להשיג, לגמור מהר את החיים  –

שלו, לגמור בשיא המהירות, כי כל שניה זה 
 שווה לנצח נצחים. 

הכי כל העניין זה  .ד ָ ים ִעם ִאש   י ִ ֵאה חַׂ , רְּ
אז מה הפירוש? שזה הולך על הפנימיות, כי 

הם למה נשים יותר מקצרות ימים? כיון ש
לא מוצאות את הפנימיות, כי אם אדם מוצא 

שנה,  120את הפנימיות הוא יוכל לחיות 

                                                           
 זהר ח"א בראשית קכט ע"א י

אן  ְרכָּ ל ּבִ ְפִקין ּכָּ ן נָּ ּמָּ ִמּתַ ּכֹל. ּדְ ם ּבַ הָּ ת ַאְברָּ ַרְך אֶּ ַוְייָּ ּבֵ
ל ִטיבּו.  ָהא ְוכָּ ָבה ד ְּ ו  ש  תְּ ן ָמאֵריהֹון ד ִ ִאין ִאינו  כ ָ זַׂ

יֹוָמא ָחָדא א ָחָדא ב ְּ ת ָ עְּ ַׂ ש  ָעא ָחָדא  ב ְּ ִרגְּ  )דף קכט ע''ב(ב ְּ
א ִריךְּ הו  א ב ְּ ָ ש  דְּ י קו  ב ֵ גַׂ ֵריִבין לְּ ָלא ֲהָוה ָהִכי , קְּ ה ד ְּ מַׂ

ִריךְּ  א ב ְּ ָ ש  דְּ י קו  ב ֵ ִריבו  ג ַׂ קְּ ִאתְּ ִרים ד ְּ מו  יִקים ג ְּ ד ִ צַׂ ו  לְּ ֲאִפיל 
ִנין. ְּ ה ש  מ ָ כַׂ א ב ְּ ִאין  הו  ִאינּון יֹוִמין ִעּלָּ אל ּבְ א עָּ ם לָּ הָּ ַאְברָּ

ֲה  ְכִתיב ַעד ּדְ ִוד ּדִ ר. ְוֵכן ּדָּ מָּ ה ְדִאּתְ מָּ ה ִסיב ּכְ )מלכים א וָּ

, 210 –שנה כמו יצחק  200אפילו 
דן ידין, בפירוש  –כמו שכתוב בספר קרניים 

שנה, הוא  210שהאמת היתה שיעקב יחיה 
ִעים, בגלל שהוא אמר ְמַעט  אמר: ְמַעט ְורָּ

ִעים אז הוא הפסיד ששים ושלוש  שנה ְורָּ
ס"ג שנים, כי הוא אמר ְמַעט  –הוא הפסיד 

ִעים? אתה תילחם, כמו  ִעים,מה זה ְמַעט ְורָּ ְורָּ
 עשיו לא התפשר.

ֹאד .ה ד מְּ ָמָרה עַׂ דָֹלה ו  ָעָקה ג ְּ ק צְּ עַׂ צְּ י ִ , וַׂ
אני לא אזוז מפה, אני לא  ליצחקעשו אמר 

כל הבתים  –יילך מפה, הוא נתן כזו צעקה 
הראש  בחברון נפלו, אנשים הסתובב להם

אחורנית, הוא נתן צעקה כמו שיהודה נתן 
צעקה כשהוא הגיע למצרים, יהודה נתן 
צעקה כזאתי שכל הבתים נחרבו, הראשים 
הסתובבו אחורה. הוא אמר: אני לא 

 מתפשר. 
ֹאד .ו ד מְּ ָמָרה עַׂ דָֹלה ו  ָעָקה ג ְּ ק צְּ עַׂ צְּ י ִ , וַׂ

אצל כזו צעקה אין בכל התורה, גם לא 

ק זְּ מרדכי, כתוב  עַׂ זְּ י ִ ָמָרהוַׂ ֹדָלה ו  , אבל ָעָקה גְּ
הוא , עד מאד זה רק עשיו. למה 'עד מאד'לא 

? כי הצדיק לא רוצה לברך אותי, עשיו צעק
אמר: אני לא אתפשר, אני לא אתפשר, אני 

 לא אתפשר. 
ואז הוא נתן צעקה כזאתי שכל  .ז

הבתים נפלו, ואז ראה יצחק שאין לו ברירה, 

ה  א( ּובָּ ְתש  אִריּה ּדִ ל מָּ ִמים. ֲאבָּ ּיָּ א ּבַ ֵקן ּבָּ ִוד זָּ ְך ּדָּ לֶּ ְוַהּמֶּ
י יֹוֵסי  ִריְך הּוא. ַרּבִ א ּבְ ָּ קּוְדש  יּה ּבְ ק ּבֵ ּבַ אל ְוִאְתּדָּ ד עָּ ִמּיָּ

ּובָּ  ְתש  אֵריהֹון ּדִ מָּ ן ֲאַתר ּדְ ִנינָּ ַמר ּתָּ יּה, אָּ ְייֵמי ּבֵ ה קָּ
א  ְיימָּ ּו ְלקָּ מּוִרים ֵלית לֹון ְרש  יִקים ּגְ א, ַצּדִ ַההּוא ַעְלמָּ ּבְ
הּו, ְוִאינּון  ּלְ יר ִמּכֻ א ַיּתִ ִאינּון ְקֵריִבין ְלַמְלּכָּ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ּבֵ
א  א ַסְגיָּ יר ּוְבֵחילָּ א ַיּתִ א ְדִלּבָּ ְרעּותָּ ֵכי ֲעַלְייהּו ּבִ ְ ש  מָּ

א ְלַמְלּכָּ  בָּ  א.ְלִאְתְקרָּ
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הוא עוד מעט יפיל את כל הבתים, 
ו ברירה, עשיו התחיל לבכות כמו אין ל

נחרב וכנגדה תינוק, נפלה לו דמעה ראשונה 
כנגדה נחרב דמעה שניה נפלה לו בית ראשון, 

דמעה השלישית התייבשה אולם הבית שני, 
לו על הפנים אז יש עוד סיכוי לגאולה, אם 
הדמעה השלישית תיפול לא היה שום סיכוי 

 לגאולה. 
הכל, כי דמעה של בן אדם זה לפני  .ח

לא משנה אם זה עשיו או מישהו  -אדם בוכה 
בוכה, שערי דמעות לא ננעלו. נפתחים לו כל 
השערים בעולם. ברגע שעשיו התחיל 

                                                           
 בראשית קסז ע"א יא

ו  ר ֵליּה ְלֵעש ָּ ּדַ ַ ש  א ַיֲעֹקב ּדְ מָּ ה ַמאי חָּ י ְיהּודָּ ַמר ִרּבִ אָּ
ו  ֵעש ָּ ִליחּוֵתיּה ּדְ ְ ש  ִביד ּבִ י, ְוִכי ַמה עָּ ְרּתִ ן ּגַ בָּ ַמר ִעם לָּ ְואָּ

א  )דאמר( ַעְלמָּ ִזיל ּבְ ֵליּה אָּ י קָּ ֲאַרּמִ ן הָּ בָּ א לָּ ּלָּ א. אֶּ ה דָּ ִמּלָּ
ש  ּדְ  ה ַבר נָּ א ֲהוָּ ש  ְדלָּ רָּ ה חָּ הּוא ֲהוָּ יּה, ּדְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְ ִיש 

ה, ּוְבעֹור  קֹוְסִמין, ַוֲאבֹוי ִדְבעֹור ֲהוָּ ין ְוַרב ּבְ ִ ש  ֳחרָּ ּבֶּ
ְכִתיב  ם, ּדִ עֹור  )יהושע יג(ֲאבֹוי ְדִבְלעָּ ן ּבְ ם ּבֶּ ְלעָּ ּבִ

הּו,  ּלְ יר ִמּכֻ ין ְוקֹוְסִמין ַיּתִ ִ ש  ֳחרָּ ם ּבֶּ כָּ ן חָּ בָּ ַהּקֹוֵסם, ְולָּ
ל ּדָּ  א ְלַיֲעֹקב ְוִעם ּכָּ דָּ א ְלאֹובָּ עָּ ַיֲעֹקב. ּובָּ ִכיל ּבְ א יָּ א לָּ

א הּוא ִדְכִתיב,  ה ַזְייִנין ֲהדָּ ַכּמָּ י אֹוֵבד  )דברים כו(ּבְ ֲאַרּמִ
ִבי.   אָּ

ה ַרב  ן ֲהוָּ בָּ לָּ ְדֵעי ּדְ א ֲהֵוי יָּ א ּכּוֵלי ַעְלמָּ י ַאּבָּ ַמר ִרּבִ אָּ
ֵעי ְלאוֹ  בָּ ין ְוקֹוְסִמין, ּוַמאן ּדְ ִ ש  ֳחרָּ יִמין וָּ א ַחּכִ דָּ בָּ

יּה  ם ִמּנֵ ְלעָּ ַדע ּבִ יָּ ל ַמה ּדְ יּה, ְוכָּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְ א ִאש  ֹוי לָּ ש  ֳחרָּ ּבֶּ
ם  ִבְלעָּ יּה ּבְ ה. ּוְכִתיב ּבֵ ר  )במדבר כב(ֲהוָּ ֶּ י ֵאת ֲאש  ַדְעּתִ י יָּ ּכִ

א ֲהוּו  ר. ְוכּוֵלי ַעְלמָּ ֹאר יּואָּ ר ּתָּ ֶּ ְך ַוֲאש  ֵרְך ְמֹברָּ בָּ ּתְ
ֹוי, ש  ן ּוֵמֳחרָּ בָּ ֵפי ִמּלָּ ר ַיֲעֹקב  ִמְסּתָּ ּדַ ַ ש  ה ּדְ אָּ ה ַקְדמָּ ּוִמּלָּ

ַרח  ה יֶּ ְזֵעיר ֲהוָּ א ּדִ י. ְוִאי ֵתימָּ ְרּתִ ן ּגַ בָּ ַמר ִעם לָּ ו אָּ ְלֵעש ָּ
ִנין  ְ ִרין ש  ש ְ ה, עֶּ ּתָּ ֵאַחר ַעד עָּ א וָּ ּלָּ ִכי, אֶּ או הָּ א. לָּ ּתָּ ַ אֹו ש 
לּום.  ִדי ּכְ יָּ ִליק ּבְ א סָּ לָּ א ּדְ יּה. ְוִאי ֵתימָּ ִרית ִעּמֵ ִאְתֲאחָּ

ַכד ַוְיִהי  ְזֵרי ִדיִנין, ּדְ ֵרין ּגִ ֹור ַוֲחמֹור, ִאינּון ּתְ ִלי ש 
א  לָּ ן אֶּ רָּ א ִמְתַחּבְ א, לָּ ֲחדָּ ְרַווְייהּו ּכְ ן ּתַ רָּ ִמְתַחּבְ

ִתיב,  ְך ּכְ א. ּוְבִגין ּכָּ א ַעְלמָּ ָּ ש  לֹא  )דברים כב(ְלַאְבאָּ
ה, ִאֵלין  ְפחָּ ִ ד ְוש  בֶּ ו. ֹצאן ְועֶּ ֹור ּוַבֲחמֹור ַיְחּדָּ ש  ַתֲחרש  ּבְ
ִמְצַרִים  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָּ ַטל קּוְדש  קָּ ֵאי ּדְ ּתָּ ְתֵרי ּתַ ִאינּון ּכִ

ה  )שמות יב( ֵהמָּ כֹור ּבְ ִבי  )שמות יב(ּבְ ְ כֹור ַהש ּ  )שמות יא(ּבְ

לבכות נפתחו לו כל השערים 
בעולם. אדם בא לעולם שיפתחו לו כל 

 השערים, לפתוח את כל השערים. 
ואז לעשיו נפתחו כל השערים,  .ט

יויצחק בירך אותו  נ ֵ מַׂ ְּ ֶבָך  ִמש  ָ ֶיה מֹוש  ָהָאֶרץ ִיהְּ
ת ָ  קְּ ָפרַׂ ִריד ו  ר ת ָ ֶ ֲאש  ָהָיה כ ַׂ ִים ֵמָעל, וְּ מַׂ ָ ש   ל הַׂ ִמט ַׂ ו 

אֶרךָ  ו ָ ל צַׂ ֹו ֵמעַׂ ִריד? תרי"ד, כי יש ֻעל  , מה זה ּתָּ
תרי"ג מצוות, אם אדם נופל בעצבות הוא 
מאבד את הכל, אסור לאדם ליפול בעצבות 
אפילו שניה אחת, ואת זה לומדים בפרשת 

ישלח שיעקב לא היה בעצבות, אומר ו
: אוי ואבוי מה שקרה עם יעקב, למה יאהזוהר

א הּוא ִדְכִתיב צֹ  ה, ֲהדָּ ְפחָּ ִ כֹור ַהש ּ ה. ּבְ ְפחָּ ִ ד ְוש  בֶּ אן ְועֶּ
ה  מּוֵתיּה, ּוְדִחילּו ֲהוָּ ֳקדָּ ַפק לָּ ו ְונָּ ה ֵעש ָּ ֵפי ֲהוָּ ד ִמְסּתָּ ִמּיָּ

ו.  ה ֵליּה ְלַיֲעֹקב ֵמֵעש ָּ ֲהוָּ ה ּדְ מָּ ֲעֹקב ּכְ  ֵליּה ִמּיַ
ַמע ַעל  ָּ ִזיל ש  ה אָּ ֲהוָּ א, ַעד ּדְ ְרחָּ אָּ ִזיל ּבְ ה אָּ ֲהוָּ ש  ּדְ ְלַבר נָּ

ַמן ּבְ  ה ּכָּ ֲהוָּ ש  ַחד ִלְסִטים ּדְ יּה ַבר נָּ ַגע ּבֵ א, ּפָּ ְרחָּ אָּ
לֹוִני ִלְגיֹון  ַמר ֵליּה ִמּפְ , אָּ אן ַאְנּתְ ַמר ֵליּה ִמּמָּ א. אָּ ֳחרָּ אָּ
ִריב  קָּ ל ַמאן ּדְ כָּ אי ּדְ ּבָּ ְך ִמּגַ ַמר ֵליּה ְסֵטי לָּ א, אָּ ֲאנָּ
ִטיל ֵליּה. ֲאַזל ַההּוא  א ַמְייֵתי ְוקָּ א ֲאנָּ אי ַחד ִחְויָּ ֲהדָּ ּבַ

ש  ְלַההּוא ִלְגי ל ַבר נָּ ֵתי ְוכָּ ש  אָּ ַמר ֵליּה ַחד ַבר נָּ ֹון, אָּ
הּוא ַמְייֵתי  א ּדְ ֵכיּה ַחד ִחְויָּ ְ ש  ֲהֵדיּה נָּ ִריב ּבַ י קָּ )דף ַמאן ּדִ

אֹות  קסז ע''א( ַמר יָּ ִחיל, אָּ ַמע ַההּוא ִלְגיֹון ְודָּ ָּ ּוַמֵיית. ש 
א ֵליּה  מָּ חָּ ֲהֵדיּה. ַעד ּדְ ֵייס ּבַ ֵאִזיל ְלֳקְבֵליּה ְוִאְתּפַ ּדְ

א ִיְקְטֵליֵניּה ַההּוא ַההּוא ַב  ּתָּ ְ ַהש  ַמר, ַווי ּדְ , אָּ ש  ר נָּ
ַמר ַההּוא ִלְגיֹון,  ַרע ְלֳקְבֵליּה. אָּ ִגיד ְוכָּ אֵרי סָּ ָּ ִלְגיֹון. ש 
א ְסִגיד ּכּוַלי  א, לָּ ְטלָּ א ְלקָּ יֵדיּה ִחְויָּ ה ֵליּה ּבִ ֵלא ֲהוָּ ִאְלמָּ

ַמר, הֹוִא  ה, אָּ אָּ ה ְלִאְתּגָּ אָּ אֵרי ִלְגיֹונָּ ָּ יל ַהאי ְלֳקְבִלי. ש 
ְקְטִליֵניּה.  א אֶּ ַרע ְלִקְבִלי לָּ ְך ּכָּ ל ּכָּ  ְוכָּ

ִרין  ה, ֶעש ְּ ד ָעת ָ ר עַׂ י ָוֵאחַׂ ת ִ רְּ ֲעֹקב ִעם ָלָבן ג ַׂ ר יַׂ ָך ָאמַׂ כ ָ
ִני  ָלא ב ְּ ָקטְּ ָיא לְּ יֵתי ִחוְּ יְּ ֲאָנא מַׂ יה  וְּ ֵ ֲאָחִרית ִעמ  ִנין ִאתְּ ְּ ש 

. ד ְּ  יה  ֵ מ  ם קַׂ אן ָיקו  וי מַׂ ר, וַׂ ו, ָאמַׂ ע ֵעש ָ מַׂ ְּ א. ש  ָ א ָנש  ת ָ ְּ ש  הַׂ
ֵתיה   אֵרי ָנִפיק ָלֳקָדמו  ָ , ש  ֵמיה  פו  ֲעֹקב ב ְּ ִליֵניה  יַׂ טְּ ִיקְּ
יָרא  י ִ ִתיב וַׂ ה כ ְּ ָחָמא ֵליה  מַׂ יָון ד ְּ . כ ֵ יה  ֵ יָסא ִעמ  יְּ ַׂ פ  ִאתְּ לְּ
ע  רַׂ אֵרי כ ָ ָ ֲהֵדיה  ש  ָקִריב ב ַׂ יָון ד ְּ ֶצר לֹו, כ ֵ י ֵ ֹאד וַׂ ֲעֹקב מְּ יַׂ

כְּ  א ד ִ . ֲהָדא הו  ֵליה  ֳקבְּ ָסִגיד לְּ ע וְּ בַׂ ֶ ָצה ש  רְּ חו  אַׂ ת ַׂ ְּ ש  י ִ ִתיב וַׂ
ךְּ  ל כ ָ ָמֵלא כ ָ ו ִאלְּ ר ֵעש ָ ד ָאִחיו. ָאמַׂ ֹו עַׂ ת  ְּ ש  ד ג ִ ָעִמים עַׂ ְּ פ 

ָאה.  ג ָ ִאתְּ אֵרי לְּ ָ ִלי, ש  ִקבְּ ִגיד לְּ , ָלא סְּ יה  ֵ  ֲהָוה ִעמ 
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ם? למה -יעקב  ַבר ִלְפֵניהֶּ ְוהּוא עָּ
הוא השתחווה אליו?! אומר הזוהר למה זה 
דומה? לאדם שהולך עם נחש, הוא צועק: 
יש לי נחש, יש לי נחש, יש לי נחש, וכשהוא 

 כולם בורחים, כולם –צועק יש לי נחש בתיק 
מפחדים. פתאום הוא רואה את ראש 

שומע ראש הגזלנים  –הגזלנים ואיך שהוא 
שיש נחש הוא נבהל הוא רוצה לברוח, אז 

ניגש ומשתחווה אליו, מי שהנחש בתיקו  –הוא 
מבין שהכל היה שקר.  ראש הגזלנים – אז הוא

עשיו מפחד ממך פחד הנמשל הוא שהרי אז 
 400מות, הוא מפחד שאתה תגיע, יש לו 

 גבורים, ארבע מאות גיבורים יש לו. 
ארבע מאות גימטריא ר"ע עי"ן, כל  .י

העניין של עשיו היה עין רעה, לעשיו היה לו 
עין רעה, עין רעה ביעקב. קיבלתם שניכם 
ברכות מה יש? האדמו"ר מגור מברך 
אלפיים איש כל לילה בליל שבת, 'ברכה 
והצלחה' 'ברכה והצלחה', יש ברכות 

הדבר הזה שהוא אומר  לכולם. מה פתאום
ם ָאִני לו:  ֲרֵכִני גַׂ ָך ָאִבי ב ָ ת ִהוא לְּ חַׂ ֲבָרָכה אַׂ הַׂ
מה? חסר ברכות? תן ברכות גם לעשיו,  ָאִבי,

בשעה ששלח יצחק את עשו לצוד לו ציד בעבור 

 שא נא כליךיצחק אומר לעשו: שיברך אותו 

ךָ  יְּ לְּ זה תלוי ועומד, אני לא  – )בראשית כז, ג( ת ֶ
באמת מברך אותך, כי באמת יצחק ידע 
שעשיו רשע מרושע, ויצחק בכלל לא רצה 
לברך אותו, הוא בכלל לא רצה לברך אותו, 

ְלְיךָּ  זה תלוי ועומד, רק אם תעשה  –כתוב ּתֶּ

                                                           
 רש''י בראשית כח, ט יב

יו, ָ ל־ָנש  ה לֹוַמר:  עַׂ צָּ תֹו ]רָּ עָּ ְ ה ַעל ִרש  עָּ ְ הֹוִסיף ִרש 
 ַ ִבין[, ִמְרש  ר, ְוַקל ְלהָּ בָּ יּו לֹו ּכְ הָּ ֶּ ִעיֹות ש  ָּ ַעת ַעל ִמְרש 

ֹונֹות: ִראש  ת הָּ ַרש  אֶּ ּלֹא ּגֵ ֶּ  ש 
 רש''י בראשית לו, ג יג

תשובה, והוא הלך לצוד צביים, 
הרי הוא יכל לקחת כבשים מהדיר, מה הוא 

יש בדיר כבשים רי הצריך לקחת צביים 
מספיק? אלא כל העניין של עשיו זה היה 

ויצחק שהוא מלכות דקדושה,  –איש שדה 

שלח אותו לשדה שיתבודד ויעשה תשובה ויהיה 

 . ראוי לקבל ברכות
הוא לא הלך לשדה להתבודד, אולם  .יא

פה הולכים כולם לשדה להתבודד, אבל הוא 
הלך לשדה לרקום תכניות, לרקום מזימות, 

ומר רש"י: מחלת. שהוסיף רשעה כמו שא
, הוא עשה עוד רשעות, רשעה יבעל רשעתו

בשמת  –על רשעתו. ובבשמת בפרשה שלנו 
. יגבת אלון הוא כותב: לא, נמחלו עוונותיו

אז יש סתירה פה, במחלת רש"י אומר רשעה 
על הרשעות שלו, בבשמת בפרשה שלנו 
הוא אומר שזה להיפך שנמחלו לו עוונותיו, 

להבין את הסתירה הזאת?  אז איך אפשר
בפרשה שלנו צריכים להגיד על בשמת שזה 
בשמת בת ישמעאל, שהיא היתה מקטירה 
קטורת לעבודה זרה, למה קראו לה בשמת? 
כי היא היתה מקטירה בשמים לעבודה זרה. 
ופה רש"י כותב שנמחלו עוונותיו? אז 
באמת אומר החידושי הרי"ם הוא מסביר 

ן רוצה להתגייר, שעשו רצה להתגייר, כל חת
כל חתן גוי רוצה להתגייר, אין חתן שלא 
רוצה להתגייר. כל העניין של עשיו היה 
שהוא באמת רצה לעשות תשובה שלמה, 

הוא רצה להתגייר,  99הוא עכשיו בגיל 

ָמֵעאל, ְּ ת־ִיש  ת ב ַׂ מַׂ ש ְּ ִצינּו  ב ָ ֲחַלת, מָּ ּה מָּ ן קֹוֵרא לָּ ּוְלַהּלָּ
ן  הֶּ מּוֵאל: ג' מֹוֲחִלין לָּ ְ ר ש  ַדת ִמְדַרש  ֵספֶּ ַאּגָּ ּבְ

םֲעו ֹ א נֹוֵתיהֶּ ה ְוַהּנֹוש ֵ ה ִלְגֻדּלָּ עֹולֶּ ר, ְוהָּ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ֶּ ר ש  : ּגֵ
ֲחַלת,  ְך ִנְקֵראת מָּ אן, ְלכָּ ַעם ִמּכָּ ַמד ַהּטַ ה, ְולָּ ָּ ִאש ּ

ְמֲחלּו ֲעו ֹ ּנִ ֶּ יו.ש   נֹותָּ
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שנה נשאר לו,  48נשאר לו עוד 
 והוא רוצה להתגייר. 

ֵניֶכם רבקה אמרה  .יב ְּ ם ש  ל ג ַׂ כ ַׂ ְּ ָלָמה ֶאש 
, היא התנבאה שביום אחד יקברו יֹום ֶאָחד

הוא  –היה חושם בן דן את שניהם, כי חושם 

הוא לא הבין כלום... הוא  – היה חירש אילם
רואה שעשיו לא נותן לקבור את סבא שלו, 

וזה הוא תפס חרב והעיף לו את הראש, 
ָעדשכתוב ש לְּ ג ִ ר הַׂ הַׂ ע ֶאת ֶאָחיו ב ְּ קַׂ , כי ָלָבן ת ָ

שעשיו יקבר גם לבן עשה כישופים ותפילות 
הוא במערת המכפלה, הוא לא הסכים 
לחלוקה של יעקב, יעקב אמר אני נקבר 
ואתה לא, אין דבר כזה, הוא רצה שהראש 

כי הראש היה  של עשו יקבר במערת המכפלה
ברור, עשיו ידע שיעקב הוא צדיק, לכן הוא 
עשה כאלה צעקות גדולות ומרות, הוא ידע 

את בגדי שהכל אבוד עכשיו, הוא גנב לי 
לזמן שבו החמודות, אברהם נפטר שנה קודם 

, הרג עשיו את נמרוד ולקח ממנו את בגדי החמודות
הוא לא רצה לראות איך שהוא גונב כי אברהם 

את בגדי החמודות, הוא רצח את נמרוד, ואת 
כל זה ההוא עשה בעצת יעקב, הוא שאל את 
יעקב מאיפה ההצלחה של נמרוד? הוא אמר 

כתונת של אדם הראשון, אדם לו יש לו כזה 
הראשון הוריש את זה למתושלח ומתושלח 
לנח ובא חם וגנב את זה מנח ואחרי זה ירש 
את זה כוש, כוש ואחרי זה נמרוד, אז 
הבגדים שהוא לבש זה היה בגדי אדם 

                                                           
 רש''י בראשית כה, כב יד

ַתם  ּסָּ ֶּ ִני, ש  ֵ ְרש  ה אֹוֵמר ּדָּ א ַהּזֶּ ְקרָּ ְרֲחךָּ ַהּמִ ְתרֲֹצצּו, ַעל ּכָּ ַוּיִ
ֹנִכי"? ַמה ִהיא  ה אָּ ה ּזֶּ ּמָּ ן, לָּ ַתב: "ִאם־ּכֵ ה זֹו, ְוכָּ ְרִציצָּ

ת ַעל  רֶּ ה עֹובֶּ ְיתָּ הָּ ֶּ ש  ה, ּכְ ֹון ִריצָּ ּוהּו ְלש  ש  רָּ ַרּבֹוֵתינּו ּדְ

הראשון, מי שיש לו את בגדי אדם 
 הראשון ינצח את כל העולם. 

עשו ונמרוד החליטו שנלחמים  .יג
קרב נראה מי -ני, עושים דואחד עם הש

מנצח, אמר יעקב לעשו: תגיד לו להוריד את 
הבגד, שהוא יוריד את הבגד שיילחם עם 

כיון שלא יהיה גופיה, גם להם היה גופיה, ואז 

תנצח אותו, ואז הוא עליו את בגדי אדם הראשון 
הוריד את הבגד, ואז עשיו לבש לשניה את 
. הבגד, ובאותה שניה הוא ניצח את כולם

הוא שלט על כל העולם. ולכן רש"י אומר 
מה זה  –בתולדות: ותירוצצו הבנים 

ויתרוצצו? היה להם ריב על נחלת שני 
, על זה הם רבים, למה על שני ידעולמות

עולמות שיעקב יקח את העולם הבא ועשיו 
את העולם הזה? לא, יעקב אומר לעשיו: לי 
יהיה גם עולם הזה וגם עולם הבא, איך עולם 

יהיה לך? אתה רק למדת כל היום, לא  הזה
היה לך אוכל בכלל, מי יביא לך אוכל? 
ארבע עשרה שנים הוא נטמן בשם ועבר. 
הוא אומר: לא, אתה תראה מה שיהיה. ואז 
קרה הדבר הכי נורא שקרה בעולם שפתאום 

של יעקב עשו רואה את הנשים ואת הילדים 

הוא רואה מגיעים ארבע מחנות, לאה ובלהה 
ורחל ויוסף אחרונים, אומר הזוהר  וזלפה

שיוסף התרחב שש אמות לאורך ולרוחב, 
אומר הזוהר כאן בוישלח כיון שהוא חיכה 
כל היום לפגישה הזאתי, עשרים שנה עשיו 
חשב על הפגישה הזאת לחטוף את רחל, 

ֵצאת,  ס לָּ ץ ּוְמַפְרּכֵ ר, ַיֲעֹקב רָּ ם ְוֵעבֶּ ֵ ל ש  ֶּ ה ש  ְתֵחי ּתֹורָּ ּפִ
ס לָּ  ו ְמַפְרּכֵ ְתֵחי ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים, ֵעש ָּ ת ַעל ּפִ רֶּ ֵצאת. עֹובֶּ

ר ַאֵחר:  בָּ ֵני ּדָּ ְּ ת ש  ֲחלַׂ נַׂ ִריִבים ב ְּ מְּ ִצים ֶזה ִעם ֶזה, ו  רֹוצְּ ִמתְּ
 עֹוָלמֹות.
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הוא בא עם ארבע מאות גיבורים 
לחטוף את רחל, ואז יוסף נהיה שש אמות 

יכל בכלל לראות על שש אמות והוא לא 
אותה, בכלל הוא לא ראה אותה. ולכן בן 
פורת עלי עין אומר הזוהר: עלי עין שהוא 

. יוסף נהיה טוהצליח להסתיר את רחל מעשו
שש אמות על שש אמוות, לאורך לרוחב 
ולגובה, ועשיו בכלל לא ראה את רחל, הוא 
לא יכל לראות אותה בכלל. ולכן יוסף קיבל 

וא קיבל בעבר הירדן את שני גדות הירדן, ה
 המערבי והמזרחי.

קיבל את יהושע שבא מיוסף ולכן  .יד
, כל השאלה היתה 'מי יקבל של שריהיו"ד 

ן את היו"ד?',  ן נו  עַׂ ב ִ ֵ הֹוש  ה לְּ ֶ ָרא מש  קְּ י ִ וַׂ
עַׂ  ֻ הֹוש  , מי יקבל את היו"ד? למה? )במדבר יג, טז( יְּ

לא, כתוב עמרמי החברוני היצהרי הראובני 
קבלו יו"ד, אבל זה לא  השמעוני, אז גם הם

היו"ד של שרה, היו"ד של שרה מקבל אותה 
רק מי שצריך ללכת באש ובמים, רק מי 
 שהולך באש ובמים זוכה ליו"ד של שרה. 

וזה היה יעקב, שהוא הלך באש  .טו
י'חוד ר"ת  יעק"בובמים, ולכן מה זה יעקב? 

שהוא עקד את עצמו כל שניה,  –ע'קידה 
ואחרי זה יש ק'דושה ב'רכה. אז הקדושה 

שנה,  28היתה אצל יעקב, לכן הוא נתן לדוד 
ואברהם חמש, כי כל התכלית זה  37ויוסף 

דוד מלך ישראל חי וקים, זה כל התכלית 
לתת שנים לדוד, כי דוד היה אדם הראשון, 

הוא לא אדוד הוא לא נפטר בגיל שבעים 
                                                           

 זוהר, בראשית וישלח קעה ע"א טו

ן  ה ְוַיְלֵדיהֶּ חֹות ֵהּנָּ פָּ ְ ה ַהש  נָּ ְ ש  ּגַ תּו ַמה ְכִתיב, ַוּתִ
י ִ ש  ֲחוּו, נָּ ּתַ ְ ש  יהָּ ַוּיִ דֶּ ה ִוילָּ ם ֵלאָּ ש  ּגַ ּגַ יןָּ ַוּתִ ֲחוֶּ ּתַ ְ ש  ן ַוּתִ

ש  יֹוֵסף  ֵחל ַמה ְכִתיב ְוַאַחר ִנּגַ רָּ ל ּבְ י גּוְבִרין. ֲאבָּ ּמֵ ִמּקַ
א  ּה, ְוַעל ּדָּ א ֲעלָּ ּפָּ יּה ְוִאיהּו חָּ ֵמי ִאּמֵ ֵחל, ְויֹוֵסף ִמּקַ ְורָּ

נפטר בגיל אלף, כי הוא בא 
שרבי להשלים של אדם הראשון. כמו שכתוב 

הרי אני כבן שבעים שנה  :אלעזר בן עזריה אמר
הוא לא היה בן שבעים הוא היה רק בן  –

שמונה עשרה, אלא הוא בא להשלים את 
השנים של שמואל הנביא, שמואל הנביא חי 
חמישים ושתיים, אז הוא עכשיו בא 

ת השמונה עשר שחסר לשמואל להשלים א
הנביא, לכן הוא אמר 'הרי אני כבן שבעים 
שנה', כי אדם בא להשלים את השנים של 
שמואל הנביא, שהוא אמר עמי במחיצתי, כי 
בא שמואל ואמר לשאול: תשמע, מחר אתה 
עמי במחיצתי, מחר אתה תהיה אצלי 
בשמים, תביא גם את הילדים שלך, מה? אני 

לדים שלי? זה פיקוח צריך להביא את הי
נפש. לא, הוא אומר: תביא גם את הילדים 
שלך, כי אדם צריך לסחוב את הילדים שלו 
איתו, כל פינה, כל צעד, כל שעל, כל נשימה 

 הוא חייב להמשיך את הבנים. 
זה היה הכח של יעקב שהוא הלך  .טז

בנים, הוא המשיך את הילדים לכל  11עם 
ֹמת, מקום שהוא הלך, לכן ְיִחי ְראּוֵב  ן ְוַאל יָּ

שהוא עבר את הסמבטיון, פה משה מתפלל 
ָתיו על ראובן  ל ָיֹמת ִויִהי מְּ אַׂ ֵבן וְּ או  ִחי רְּ יְּ

ר ָ פ  , שראובן יעבור את )דברים לג, ו( ִמסְּ
הסמבטיון, וכל שבט ראובן עבר את 
הסמבטיון, ידעו את המפורש, כשירבעם 
עשה שתי עגלים. הוא היה מיכה, והוא היה 

והוא היה רשע הכי גדול  ,טזשבע בן בכרי

ִין.  )בראשית מט(ְכִתיב,  ת ֲעֵלי עָּ ן ּפֹורָּ ת יֹוֵסף ּבֶּ ן ּפֹורָּ ּבֶּ
יּה. ֲעלֵ  א ַעל ִאּמֵ ּפָּ ַאְסֵגי גּוֵפיּה ְוחָּ א ּדְ ִין, ֲעֵלי ֵעינָּ י עָּ

ע. ָּ ש   ְדַההּוא רָּ
 סנהדרין קא, ב  טז
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בעולם. לצעוק: הרשע הכי גדול 
בעולם, הרשע הכי גדול בעולם, הרשע הכי 

 גדול בעולם. 
שבע בן בכרי ראה שיוצאת אש,  .יז

ואז הוא ראה שהוא יהיה מלך, אבל בסוף 
הבן נהיה מלך, ואז ה' אמר: אתם חולקים 
על דוד, על דוד אי אפשר לוותר, על הצדיק 

דוד היה נרדף אז על זה אי אפשר לוותר, ש
אני לא יסלח לכם, על זה שרדפתם את דוד 
אני לא יסלח לכם לעולם, בעזרת ה' תהיה 

 הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. 

 שיעור שנמסר בליל שני באשקלון 

ת .א תו ֵאל ָיַלד אֶּ ָדה -"ו בְּ ֶּה ָילְּ מָֹנה ֵאל  ְּ ָקה ש  ִרבְּ

ָרָהם׃ ו ִפיַלגְּ  ָנחֹור ֲאִחי ַאבְּ ה לְּ כ ָ או ָמה ִמלְּ ָמה  רְּ ְּ ֹו ו ש  ש 

ם ד ג ַ לֶּ ֵ ת-ַות  ַבח -ִהוא אֶּ ֶאתטֶּ ֶאת-וְּ ם וְּ חַׂ ש  -ג ַׂ חַׂ ת ַׂ
ֶאת ֲעָכה"-וְּ שהוא  – ואת גחם. )בראשית כב, כד( מַׂ

טבח  – ואת טבחאת כולם.  )מוריד את הראש(גוחם 
ִהי "מעך את כולם.  ומעכהשחט את כולם,  ַויְּ

ָדה  ָרָהם ֵלאמֹר ִהנ ֵה ָילְּ ַאבְּ ד לְּ ה ַוי ֻּג ַ ֶּ ָבִרים ָהֵאל  ַאֲחֵרי ַהד ְּ

ה ַגם כ ָ ָנחֹור ָאִחיָך׃ -ִמלְּ ִנים לְּ ֹכרֹו -ֶאתִהוא ב ָ ץ ב ְּ עו 
ֶאת ֶאת-וְּ ז ָאִחיו וְּ ו  ֵאל ֲאִבי ֲאָרם"-ב  מו  -)שם שם כ קְּ

 כמו שכתובזה איוב שהיה מארץ עוץ  עוץ. כא(

אֶּ  ם "ִאיש  ָהָיה בְּ ָ ָהָיה  ָהִאיש  ַההו א ת  מֹו וְּ ְּ ץ־עו ץ ִאי ֹוב ש  רֶּ

                                                           
תנא הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן בכרי נבט 
שניבט ולא ראה מיכה שנתמכמך בבנין ומה שמו 
שבע בן בכרי שמו תנו רבנן שלשה ניבטו ולא ראו 
ואלו הן נבט ואחיתופל ואיצטגניני פרעה נבט ראה 

מליך ולא היא אש שיוצאת מאמתו הוא סבר איהו 
 ירבעם הוא דנפק מיניה

 ילקוט שמעוני במדבר כג, רמז תשסו  יז

שנאמר איש היה בארץ עוץ  את עוץ בכורו זה איוב
איוב שמו. את בוז אחיו זה אליהוא בן ברכאל הבוזי. 

ולמה נקרא שמו קמואל שקם ואת קמואל זה בלעם 
כנגד אומתו של אל. זהו שאמר בלעם לבלק אילולא 

 נו בעולם. הם לא היי

ָסר ֵמָרע ר ִויֵרא ֱאלִֹהים וְּ ָ ָיש  . )איוב א א(" וְּ
ז ָאִחיו, והוא היה הבכור של נחור.  ו  ֶאת ב  וְּ

ֵאל מו  ֶאת קְּ זה בלעם, בלעם  יזאומר המדרש וְּ
ששם שנשבע לבן שלא כבר הכיר את המצבה 

נשבע שישראל  יעבור אותו להילחם בישראל, ויעקב

. בלעם ראה את הכל, לא יעברוו להילחם בהם
בלעם ידע מה קורה עם המצבה, הוא הציב 
לו מצבה. כי הוא היה ילד בן תשע, ואחרי 

לקלל את זה הוא עבר את המצבה לרעה 

 . יח, והאתון מחצה לו את הרגלישראל
ֵני" .ב ה בְּ ֶּ ץ לֹוָטן -ֵאל  ֵבי ָהָארֶּ ְּ ִעיר ַהחִֹרי יש  ש ֵ

ֹוָבל וְּ  ש  עֹון ַוֲעָנה׃ וְּ ן ִצבְּ ָ ִדיש  ֵאֶצר וְּ ֹון וְּ ִדש  ה וְּ ֶּ ֵאל 

ץ ֱאדֹום רֶּ אֶּ ִעיר ב ְּ ֵני ש ֵ ו ֵפי ַהחִֹרי ב ְּ . )בראשית לו כ כא( "ַאל 
ו ֵפי ַהחִֹרי"עוד פעם ואחרי זה הם מוזכרים  ה ַאל  ֶּ  ֵאל 

ף  ו  ל  עֹון אַׂ ף ִצבְּ ו  ל  ֹוָבל אַׂ ף ש  ו  ל  ף לֹוָטן אַׂ ו  ל  אַׂ
ֹן אַׂ  ש  ף ד ִ ו  ל  ןֲעָנה׃ אַׂ ָ יש  ף ד ִ ו  ל  ף ֵאֶצר אַׂ ו  -)שם כט" ל 

. למה דישן? כי הוא היה מדושן עונג, אדם ל(
מה  -בא לעולם להיות מדושן עונג, אבל זה 

 היה לסטרא אחרא, סטרא אחרא. שהם התענגו 
, )בראשית כב, יט(" "וישב בבאר שבעאז  .ג

אברהם הלך לבאר שבע למצוא את הסולם, 
 בסוף יעקב מצא את הסולם. 

 בעל הטורים במדבר בלק כג ז יח

. ד"א מן ארם שאלולי הם לא היינו בעולם מן ארם
שאנו מארם וכשנעקד יצחק נפקדה גם מלכה מנחור 
שנאמר הנה ילדה מלכה גם היא. ואתה גם כן כפוי 
טובה שאלולי אברהם לא באת לעולם שבזכותו 
ניצל לוט מסדום ואני ג"כ כפוי טובה שאלו לא בא 
יעקב אל לבן לא היה לו בנים. ואנו באים מארם 

מהר שהעמידו קדמונים זה גל . מהררי קדםם: לקלל
וזה גל וכרתו עליו ברית כדכתיב אם אני לא אעבור 
וגו' הגל הזה וגו' והוא שלח אלי לעבור הברית 

 לקללם. 
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ֶאת  .ד ֶאת ֲחזֹו וְּ ד וְּ ש ֶ ֶאת כ ֶ "וְּ
 " ש  ד ָ לְּ ִ ָלףשהוא פולש,  – )בראשית כב, כב(פ   – ִידְּ

ֵאלשהוא דולף,  תו  זה הכי חשוב, הוא היה  ב ְּ
מלך על ארם, והוא החליט שהוא יעשה 

עם שהוא היה מצליח לעשות כמו  לאליעזרמיתה 
שהם שמו לאליעזר רעל בצלחת, והמלאך כולם 

בתואל בצלחת של אליעזר,  החליף את הצלחת של

ואז הוא מת, זה הם כבר לא ראו, ואליעזר אכל 
מת, בתואל  –אוכל רעל, והוא אליעזר  –אדם 
 שמו לו רעל באוכל. הרי 
כשאליעזר הגיע להרם נהרים ופגש  .ה

ברבקה ונתן לה תכשיטים, והיא רצה לבית אביה 

לספר להם עליו, יצא לבן לקראת אליעזר להורגו, 

ל ואז לבן רואה את אליעזר  ים עַׂ ל ִ מַׂ ג ְּ ל הַׂ "עַׂ
. הגמלים עפו באויר, ַעל )בראשית כד, ל( ָהָעִין"
ִין  עָּ נשים . אליעזר עף באויר, כי על המעין –הָּ

מציפורי היו עפים באויר, כמו ציפור ניות צדק
בזמן , היה לה את השם המפורש. לבית המקדש

. נאמר "ששים רבוא נביאות"בית ראשון היו 
בֹוָרה "בדבורה  ר ד ְּ ֹמֶּ ַחת־ת  ַ ת ת  בֶּ ֶּ ִהיא יֹוש  ין וְּ ב ֵ

ית־ֵאל" ֵבין ב ֵ היה לה את  – )שופטים ד, ה( ָהָרָמה ו 
עף לשם המפורש ומי שזכה השם המפורש, 

אשת לפידות היתה עפה דבורה באויר, 
. כל יטבאויר, ראו לה לפידים על האוהל

. בשעה שהייתה מתנבאתהאוהל מלא לפידים 
"מן שמים נלחמו ואז הכל עלה באש, ואז 

 . )שופטים ה, כ( הכוכבים ממסילותם נלחמו"

                                                           
 תנא דבי אליהו רבה ט יט

אמרו, בעלה של דבורה עם הארץ היה אמרה לו 
אשתו בא ואעשה לך פתילות והוליך אותם לבהמ"ק 

יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבשילה מה אם 
שבהם ותזכה לעוה"ב והוא היה עושה פתילות 
עבות כדי שיהא אורן מרובה לפיכך נקרא שמו 
לפידות וכן אמרו ג' שמות יש לו ברק לפידות 

ואז כולם באו לעזור  .ו
"אורו מרוז אמר ומי שלא בא לעזור ליעל, 

, מי שלא בא לעזור ליעל מיד היה מלאך ה' "
בארור, לא הוציא את שנתו. ומי שבא לעזור 
חי אלף שנה, כמו שרח בת אשר, כי העיקר 
לעזור לצדיק, כמו שבט זבולון הולכים בלי 
מוח, לא צריכים מוח להאמין בצדיק, מי 
שמאמין בצדיק אז יש לו מח ולב, פה אין 
מח ולב, רק להאמין בצדיק. אמרו את השם 

 המפורש וגם נלחמו. 
"אלוף לוטן ואלוף שובל אלוף לכן  .ז

זה אלוף  אלוף ענהשהיה צבוע,  –" צבעון
הכי גדול. אז בא אלוף החורי, בא אלוף 

 דישון ובא אלוף דישן. 
ע ואז " .ח לַׂ ֱאדֹום ב ֶ לֹךְּ ב ֶ מְּ י ִ ןוַׂ ֶּ ם -ב  ֵ ש  עֹור וְּ ב ְּ

ָהָבה נְּ שהיה , בלע זה בלעם )בראשית לו, לב(" ִעירֹו ד ִ

, )במדבר כב, ה(בלעם בן בעור עור כפי שכתוב בן ב
ושם שהוא בלע את כולם. וקראו לבלעם בלע, 

. ואחרי בלע בא יובב, יובב עירו דנהבה
. המלך אחרי יובב היה חושם, 20גימטריא 
 . וימלוך תחתיו חושםכפי שכתוב 

לדן בן יעקב היה בן יחיד בשם חושם  .ט

בור שהיה חרש אילם, וכשראה שעשו אינו נותן לק

חושם חתך לו את את יעקב במערת המכפלה, 
הראש, לכן אסור להיות 'חושם'. הגיע 

מדוע יעקב חושם והוא שואל 'מה הולך פה?' 

הוא היה אילם מוטל בבזיון ולא קוברים אותו 

לפידות שהיה  ברק שפניו היה דומה לברקמיכאל 
עושה לפידות עבות ומה שמו מיכאל שמו. הקב"ה 

הקב"ה לדבורה אתם בוחן לבות וכליות הוא ואמר 
כוונתם לשם שמים ועשיתם פתילות עבות כדי 
שיהא אורן מרובה גם אני ארבה אתכם בישראל 

 וביהודה ובשנים עשר שבטי ישראל
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שמונע חרש, אז הראו לו על עשיו 

, הוא לקח את החרב והוא את קבורת יעקב
 חתך לו את הראש, כפשוטו. אז הראש שלו

לחלקו של יצחק, עד הגיע של עשיו, נתגלגל ו –
 שהוא קבור במערה של יצחק. 

ָפָניו ֶאל .י ָאִכים לְּ לְּ ֲעֹקב מַׂ ח יַׂ לַׂ ְּ ש  י ִ -"וַׂ
ֵדה ֱאדֹום" ִעיר ש ְּ ָצה ש ֵ רְּ ו ָאִחיו אַׂ )זכריה ח,  ֵעש ָ

. שיעקב שדה אדוםגם  ארצה שעיר. גם יט(
 הכניע את שעיר ואת אדום.

ועכשיו זה הרגע הכי גדול בחיים,  .יא
"צֹום ד' כסליו הרגע הכי גדול בחיים, 

צֹום  ִביִעי וְּ ְּ ש   צֹום הַׂ י וְּ ִ ֲחִמיש  צֹום הַׂ ִביִעי וְּ ָהרְּ
ָחה מְּ ש ִ לְּ ֹון ו  ש  ש ָ ָדה לְּ הו  ֵבית יְּ ֶיה לְּ יִרי ִיהְּ  ָהֲעש ִ

ֹמֲעִדים טֹוִבים" לְּ . שאין יותר )זכריה ח, יט( ו 
 צומות, גמרנו. 

 ר בליל שני בחולוןשיעור שנמס

, שכםשמעון ולוי הרגו את כל העיר  .א
אם יש מעשה מגונה צריכים להרוג את כל 

הרגו בני ישראל בתקופת השופטים העיר, כמו ש
, רחל קראה לבנימין בן בנימין את כל השבט 

אוני כי היא ראתה שהורגים את כל השבט, 
הרגו את כל בני ישראל לפני שנכנסו לארץ כמו ש

הרגו את  –, כל הבנות של מדין בנות מדין
כולם, כי היום בנות הם רק מחטיאות, אם 
הם לא שומרות שבת הם רק מחטיאות אז 

שצריכים להרוג את כל הבנות, לכן אמר משה 
אסור להשאיר שום בת בחיים, לכן הרגו את 
כל נשות מדין ואת כל שבט בנימין, גם את 
הגברים הרגו, גם תינוקות. כי אם יש כזה 

ה בשבט צריכים להרוג את כל השבט. מעש
 רחל ראתה שהורגים את כל השבט.  –והיא 

ן ש"רחל קרא לבנה יוסף  .ב יֵֹסף ה' ִלי ב ֵ
ֵחר", אלא בתחילה הייתה כי ה' לא נתן לה בן  אַׂ

ה מעוברת בדינה נּואָּ י ש ְ ְרא ה' ּכִ , ַוּיַ
ה  והיא התעברה בבן שביעי, וכיון שידעו ֵלאָּ

 6בנים, וללאה היה כבר  12שאמורים להיות ליעקב 

בנים, ולבלהה וזילפה היה לכל אחת שני בנים, הרי 

עשר, ואם תלד לאה עוד בן, יהיו ליעקב אחד עשר 

בנים, ולרחל שעדיין לא היה ילדים, יהיה רק בן אחד, 

שזה פחות משפחתה שהיה לה שני בנים, על כן 

התפללה לאה ונתחלפו הולדות והיא ילדה את דינה, 

. רק אם האשה היא שנואה היא סףורחל את יו
מקבלת בנים, אבל יעקב אהב את רחל אז 
לרחל אין שום בן, היא חכתה שש שנים עד 

ֹר  שהיא נפקדה בבן הראשון. כתוב כ  זְּ י ִ "וַׂ
ע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים  מַׂ ְּ ש  י ִ ת ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל וַׂ ח אֶּ ַ ת  פְּ ַוי ִ

" ָמה  ָרה",ואצל שרה כתוב  ַרחְּ ד ֶאת ש ָ קַׂ ָ ה' פ   "וַׂ
ר,  מָּ ר אָּ ֶּ ֲאש  ה ּכַ רָּ ת ש ָּ ַקד אֶּ ה' פקד. כתוב ַוה' ּפָּ

ַקד  אצל שרה זה היה פקידה, שרה היתה  –ּפָּ
כבר בת תשעים, ואברהם היה בגיל מאה. 
אם מביאים ילד בגיל תשעים הוא חייב 

 להיות צדיק. 
ולכן שרה בכתה. שרה בכתה:  .ג

ה. היא התחילה  ְדנָּ י עֶּ ה ּלִ ְיתָּ ַאֲחֵרי ְבלִֹתי הָּ
והיא מתווכחת עם ה', היא ממש  לבכות.

מתווכחת, וה' אומר: למה צחקת? לא 
צחקתי. מה היה הויכוח בין שרה והקב"ה? 
י, וה' אמר: את כן  ַחְקּתִ ששרה אמרה: לֹא צָּ
ר ה'  צחקת! אז למה היא מתווכחת? ַוּיֹאמֶּ
ה. למה היא  רָּ ה ש ָּ ֲחקָּ ה צָּ ה ּזֶּ ּמָּ ם לָּ הָּ ל ַאְברָּ אֶּ

' אומר צוחקת? אז מפרש הנצי"ב שאם ה
שהילד ייצא מהקיר הוא ייצא מהקיר! מי 
אמר שילד צריך לצאת מאשה? מה 
פתאום?! כתוב שרבי זירא הוא נולד בלי 
איש. אליהו הנביא נולד בלי איש. כל העניין 
של איש ואשה זה רק שלילד יהיה אבא 
ואמא, שהאמא תפנק אותו, תלטף אותו כל 
היום. לאבא אין זמן ללטף אז צריכים 
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שגם יהיה אמא, כל האמא  לעשות
 זה רק ללטף את הילד כל היום. 

אז ה' שואל: למה שרה צוחקת?  .ד
מה יש פה לצחוק? מה יש? אי אפשר ללדת 
בגיל תשעים? יוכבד ילדה בגיל מאה 

חנה זה מאה שלושים.  –שלושים, ורחב 
מרים ילדה את חור. כתוב שמרים היתה הכי 
מכוערת בעולם, למה? כדי שאף אחד לא 

ה אותה. עד שבא כלב והוא אמר שהוא ירצ
לא אכפת לו, ואז היא ילדה את חור. וביום 
החופה היא קבלה פנים של שמש. כל הפנים 
 –האירו כמו שמש ביום החופה. כמו פרידא 

היא הסבתא של כל ה'שפיראים', היה לה 
 –כתם על הפנים, כל הצד הזה היה אדום 

כתם אדום. ואף אחד לא רצה אותה, ור' 
אל שפירא אמר מה אכפת לו, בין כה שמו

וכה הוא לא לוקח אשה בשביל יופי, הוא 
לוקח אשה בשביל להיות האדם השלם. כי 
בלי אשה האדם הוא לא אדם השלם. ואז 

קרישבסקי. המשפחה  –המשפחה התנגדה 
של פרידא זה היה קרישבסקי. הם אמרו: 
אנחנו לא מסכימים שתקח אותה. וכשהוא 

א היה אכפת לו כלום. נהיה ברסלב כבר ל
הוא אמר: עכשיו אני לא שומע בקול אף 
אחד, עכשיו אני ברסלב, זאת האשה שה' 

ואחרי שהיא התארסה נעלם לה כל הכתם ייעד לי 

 . מעצמו
כי הזוהר אומר שלכל אשה יש  .ה

ה  מָּ , כי לבן כתב לו בכתובה ש'אתה שפחה(-)אָּ
                                                           

 בראשית ל כז כ
י  ּתִ ְ יךָּ ִנַחש  ֵעינֶּ אִתי ֵחן ּבְ צָּ א מָּ ן ִאם נָּ בָּ יו לָּ ר ֵאלָּ ַוּיֹאמֶּ

ךָּ  לֶּ ְגלָּ ֲרֵכִני ה' ּבִ  ַוְיבָּ
מנחש הייתי נסיתי בנחוש שלי  -נחשתי פירש"י 

שעל ידך באה לי ברכה. כשבאת לכאן לא היו לי 

לא משחרר את בלהה', כתוב 
ן לָּ  בָּ ן לָּ ּתֵ ה פעמיים ַוּיִ תֹו ְלֵלאָּ ְפחָּ ִ ה ש  ת ִזְלּפָּ ּה אֶּ

ה, כי זלפה היתה בת של שפחה,  ְפחָּ ִ ִבּתֹו ש 
כמו ישמעאל היה בן של הגר. כי אדם חייב 
שיהיה לו שפחה, אבל אם יש שפחה אז אי 
אפשר להביא ילדים ממנה, חייב לגייר 
אותה, ולבן עשה איתו שטר שהוא לא מגייר 

לא  אותה, הוא עשה שטר שהוא בשום אופן
 מגייר אותה. 

ָחק", .ו ד ָאִביו ִיצְּ חַׂ פַׂ ֲעֹקב ב ְּ ע יַׂ בַׂ ָ ש   י ִ  "וַׂ
ח ַיֲעקֹב "הוא נשבע בפחד אביו יצחק,  ב ַ זְּ ח ַוי ִ ֶזבַׂ

ָהר  ם ב ָ חֶּ לו  לֶּ ם ַוי ֹאכְּ ֱאָכל ָלחֶּ ָחיו לֶּ אֶּ ָרא לְּ קְּ ִלינו  ַוי ִ י ָ וַׂ
ָהר".  יעקב החליט לגייר את זלפה ולגייר ב ָ

 –ה, האחים את בלהה, והאחים לא הכירו בז
האחים של יוסף, הם לא שאלו את יעקב אם 
הוא גייר אותם, הם אמרו: 'מה פתאום הוא 
גייר אותן? הוא וודאי לא גייר אותן! מה 

אומר האור  -פתאום שיגייר אותם?'. בפרט 
החיים: היה שטר שיעקב חתם עליו שהוא 
לא מגייר את זלפה והוא לא מגייר את 

את רחל  – בלהה, שיהיה מי שישמש אותם
 ולאה. 

ה  .ז ז ֶ ל הַׂ ג ַׂ ה הַׂ ֲעֹקב ִהנ ֵ יַׂ ֹאֶמר ָלָבן לְּ י  "וַׂ
ל  ג ַׂ ֵביֶנָך, ֵעד הַׂ יִני ו  ר ָיִריִתי ב ֵ ֶ ָבה ֲאש  צ ֵ ַׂ מ  ה הַׂ ִהנ ֵ וְּ

ָבה". צ ֵ ַׂ מ  ֵעָדה הַׂ ה וְּ ז ֶ כי בלעם היה נוכח שם,  הַׂ
כי כבר עברו עשרים שנה, כבר לבן התחתן, 

הוא  , כי למהכולבן לא היה לו בנים רק בנות
שלח את רחל בין הרועים? זה לא צנוע, זה 
מסוכן. איך הוא שולח ילדה קטנה בין 

בנים שנאמר והנה רחל בתו באה עם הצאן אפשר 
יש לו בנים והוא שולח בתו אצל הרועים ועכשיו היו 

 לו בנים שנאמר וישמע את דברי בני לבן:
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הרועים? אלא בכלל לא היה לו 
בנים, איך שיעקב הגיע נולד בלעם, בלעם 
הוא היה, הוא ראה את המצבה, הוא ידע 
שאסור לעבור את המצבה. אז מה הוא 

ָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור אומר?  בְּ ְּ "ֱאלֵֹהי אַׂ פ  ְּ טו  ִיש 

ם ד אביו  ֵביֵנינו  ֱאלֵֹהי ֲאִביהֶּ חַׂ פַׂ ֲעֹקב ב ְּ ע יַׂ בַׂ ָ ש   י ִ וַׂ
שאדם יהיה לו  –. העיקר זה הפחד יצחק"

ָרא תמיד פחד. ואז יעקב זבח זבח בהר  קְּ י ִ "וַׂ
ֶאָחיו ֶלֱאָכל ָלֶחם". יו? זה הבנים  לְּ חָּ מי זה אֶּ

שלו, זה הבנים של לבן והבנים של יעקב. 
לִ  י ָ לו  ֶלֶחם וַׂ ֹאכְּ י  ָהר""וַׂ , שההר הזה מרמז ינו  ב ָ

ע ֶאת על מערת המכפלה, כתוב  קַׂ ֲעֹקב ת ָ יַׂ "וְּ
ָעד",  לְּ ג ִ ר הַׂ הַׂ ע ֶאת ֶאָחיו ב ְּ קַׂ ָלָבן ת ָ ָהר וְּ ָאֳהלֹו ב ָ

יִני עד. " -והוא הגיע להר הגלעד, גל  ב ֵ
ֵביֶנָך"  . ו 

ואז יעקב גייר את בלהה ואת זלפה,  .ח
כי אסור שלאדם יהיה שפחה, זה אסור, זה 

יסור הכי גדול, אדם יכול להיכשל, כל זה הא
ִרים הוא עושה אחרי עשרים שנה.  י ֶעש ְּ "ֶזה ל ִ

ֵביֶתָך  ָנה ב ְּ ָ יךָ ש  ת ִ ָנה". ֲעַבדְּ ָ ֵרה ש  ע ֶעש ְּ ב ַׂ רְּ  אַׂ
ארבע עשרה שנה וכל יום הוא נלחם עם 
אריה, כל יום! ארבע עשרה שנה ועוד שש 

ימים בשנה זה  365שנים זה עשרים, יש 
בעשרים שנה, וכל יום הוא  ימים 7,300

נלחם עם שני אריות. אדם בא לעולם 
, אריה כאלהילחם כל יום עם שני אריות

 בבוקר אריה בערב. 
כי יש בת קול שאומרת לכל אריה  .ט

איפה לאכול, האריה שומע את הבת קול, 
ואחד קוראים לו מוסטפה אחד קוראים לו 

                                                           
כל יום הוא חייב להילחם עם שתי אריות, אם אין  כא
ת. בסוריה עוד יש אריות עד היום, שיקנה אריו –לו 

אם נוכל לסוע פעם לסוריה אז כל אחד יצטרך 

אחמד אחד קוראים לו מוחמד, 
כל אחד שיש לו צאן כבשים אז אומרים 
לאריה או לנמר או לדב שהוא יאכל את 
הצאן של אחמד, את הצאן של מוסטפה. כל 

וחת בוקר, אחד מסדרים לו ארוחת ערב אר
הכל מסודר. ויעקב שמע את הבת קול איך 

האריה, צריך לבוא  –שהוא עכשיו מגיע 
אריה לאכול חמישה כבשים כל יום, אריה 
אוכל חמישה כבשים, בבוקר בערב. אז 
יעקב לא נתן לזה, יעקב נלחם עם שני 

 7,300אריות, כל יום עם שני אריות, יחד זה 
זה ימים בעשרים שנה וכפול שני אריות בכל יום 

אריות, כל אחד צריך לראות  14,600
 אריות.  14,600להילחם עם 

)דניאל ו שם כל  1,464דניאל נלחם עם  .י

, כל דבר זה מחושב, אפשר במחשב המעשה(
כמה  עםכמה יעקב נלחם כל יום, ועם לבדוק 

אריות,  1,464דניאל נלחם. דניאל נלחם עם 
המספר הזה דווקא? כי השרים למה זה 

אמרו שהאריות לא היו רעבים, כי אריה 
כשהוא לא רעב הוא לא טורף, אפשר 
להיכנס לכלוב של אריה ולשבת שם חצי 
שעה עד שיהיה רעב, כשהוא יהיה רעב כבר 
צריכים לצאת החוצה, אם אריה הוא לא רעב 
הוא לא טורף, אז כל השרים אמרו שהאריות 

, היו הם לא טרפו את דניאל ולכןלא היו רעבים 
בכנסת?  120למה עושים  – 120שרים,  122

כי לוקחים את זה מדניאל, באמריקה זה 
, כל מקום יש מספר 364, בתאילנד זה 434

 122. עכשיו לקחו של חברי פרלמנטאחר 

מעשה  –להילחם עם שתי אריות, כמו יעקב אבינו 
 אבות סימן לבנים.
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צדיקים, חפים מפשע, קדושי 
עליון, וכל אחד עם האשה הצדיקה שלו, כל 

יקה צדיקה, אחד היה לו אשה צדיקה צד
ורצו שיהיה להם כבר את התיקון, כי פה 
בעולם זה חבל לחיות, כל אלה שחיים פה 
זה חבל, אם אפשר לעלות לגן עדן... יש 

ההריגה של פטנט... יעקב ראה סולם. רק 

 לגן עדן. הביא אותם זה לא השרים  
לכן דריוש החליט לשלוח את כל  .יא

כל אחד עם אשה אחת, אחת עם  –השרים 
 עם, אחד התחתן עם ארבע אחד כל אחד

שלוש, אז כל אחד יבחר לו את האשה 
שאיתה הוא יילך לגן עדן, וגם ילד אחד הוא 
יכול לקחת, כל אחד היה לו ארבעים ילדים 

שבעים ילדים, כל אחד  –ששים ילדים  –
לקח ילד אחד ואשה אחת, והוא בא 
לדריוש: הנה, זה אשתי האהובה, צדיקה, 

. דריוש אמר: כולכם וזה הילד שנולד לנו
 122עכשיו לגוב האריות. זה יוצא בדיוק  

שהם היו  366. אז בחרו ב366כפול שלוש זה 
הכי הצדיקים, מי שצדיק מקבל את התיקון 
מהר, וילדים מתוקים גם צדיקים, והמלך 

                                                           
כל אחד יראה שלהביא ארבע אריות לשיעור הבא,  כב

ונראה מי שיכול להתמודד איתם, מי שהוא צדיק אז 
 הוא יוכל להתמודד איתם. 

כות יורה דעה הל' סימני בהמה וחיה ליקוטי הל כג
 טהורה ד' סעיף ל' 

כֹול ְלַהְכִניַע  יִקים ֵאינֹו יָּ ּדִ ר ַהּצַ אָּ ְ ל ש  ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ן הָּ ְוַעל ּכֵ
ֵהם ַמְכִניִעים  ֶּ י ש  י ַאף ַעל ּפִ ר, ּכִ קֶּ ֶּ ת ַהש ּ ְלַגְמֵרי אֶּ
ה,  עָּ ָּ ל הּוא ַרק ְלִפי ש  ר ֲאבָּ קֶּ ֶּ ה ש  ִמים ֵאיזֶּ ִלים ִלְפעָּ ּוְמַבּטְ

אּות יֹוֵתר ֲאבָּ  ִרים ְוַרּמָּ קָּ ְ ש  ר ּבִ קֶּ ֶּ ר ַהש ּ ּבֵ ְך ִמְתּגַ ל ַאַחר ּכָּ
יק  ּדִ ה ַהּצַ יְך זֶּ ִ ִהְמש  ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ּקּון ְוהָּ ה ַהּתִ ּוְמַקְלֵקל זֶּ
א  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ְך ַהּסִ ר ַאַחר ּכָּ ּבֵ ִמים ִמְתּגַ ם. ְוִלְפעָּ עֹולָּ ּבָּ

יק יֹוֵת  ּדִ ה ַהּצַ ל זֶּ ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ר ַעל ְיֵדי הָּ קֶּ ֶּ י ְוַהש ּ ר ְויֹוֵתר, ּכִ

אמר: כולם לגוב האריות, כולם. 
זה אריה שבמרכבה, זה לא סתם. כל אריה 

מה נח קיבל מכה מרמז על אריה במרכבה. ל
מהאריה? כי הוא פגם באריה שבמרכבה. כל 

 חתן וכלה זה נקרא אריה שבמרכבה. 
על כל אחד  – 366ועכשיו יש  .יב

התנפלו ארבע אריות, כל אריה קיבל א 
, יש רבע עוף, במקום רבע רבע(-)פערטאלע 

עוף קבלו רבע בן אדם, כל אריה קיבל רבע 
 בן אדם. וכתוב שאפילו טיפת דם לא נפלה

, כי אלא האריות טרפו אותם בעודם באוירלארץ 
חבל על כל טיפת דם, צריכים לחטוף כל 

לא נפלה לארץ בשום אופן, זה  –טיפת דם 
כפול ארבע זה  300 –כפול ארבע אריות  366

, 1,440 – 240כפול ארבע זה  60, ועוד 1,200
 1,440אז  – 24עוד זה ועוד שש כפול ארבע 

 . כב1,464זה  24ועוד 

עור שנמסר ביום שלישי אחרי שי
 שחרית

 כגכתוב בהלכות בהמה וחיה טהורה .א
שעל הצדיק עושים את כל העלילות, כמה 

יו ַעד  אּותָּ יו ְוַרּמָּ רָּ קָּ ְ כֹו ִלש  ת ּוְמַהּפְ ֱאמֶּ ה הָּ יֹוֵנק ִמּזֶּ
ר יֹוֵתר. ּוְכמֹו  ּבֵ ת הּוא ִמְתּגַ ֱאמֶּ ה הָּ א ַעל ְיֵדי זֶּ ְיקָּ ּדַ ֶּ ש 
ִהְזִהירּו  ֶּ ה ּוְכמֹו ש  ִמים ִעְנַין זֶּ עָּ ה ּפְ ּמָּ חּוש  ּכַ ִאינּו ּבַ רָּ ֶּ ש 

ה כָּ ם ִלְברָּ ִמים,  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ה, ֲחכָּ נָּ ְ ש  ּמִ ה ּבַ ַעל זֶּ
לּות ְוכּו'  חֹובּו חֹוַבת ּגָּ א ּתָּ ּמָּ ֶּ ם ש  ִדְבֵריכֶּ ֲהרּו ּבְ )ּוְכמֹו ִהּזָּ

א( נּורָּ ְרטֶּ ה ּבַ ַרב עֹוַבְדיָּ ם הָּ ָּ ֵרש  ש  ּפֵ ִמים, שֶּ עָּ ה ּפְ ּמָּ . ְוֵכן רֹוִאים ּכַ
ת  ֱאמֶּ ת הָּ ִחיַנת ְנֻקּדַ הּוא ּבְ ֶּ "ל ש  ת ַהּנַ ֱאמֶּ יק הָּ ּדִ ל ַהּצַ ֲאבָּ
ת  ֱאמֶּ ה ְוהּוא יֹוֵדַע הָּ ל זֶּ יִקים הּוא יֹוֵדַע ִמּכָּ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ֶּ ש 
ל  יט ַעד סֹוף ּכָּ ה ּוַמּבִ ַלֲאִמּתֹו ַעד ַהּסֹוף ְוהּוא צֹופֶּ
ה , ְלִעְנַין  כָּ ם ִלְברָּ ּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ְרש  דָּ ֶּ מֹו ש  ַהּדֹורֹות, ּכְ

ּתַ  ֶּ ל ַמה ש ּ ה יֹוֵדַע ּכָּ יָּ הָּ ֶּ נּו ש  ה ַרּבֵ ִתיד ֹמש׃ֶּ ִתיק עָּ ְלִמיד וָּ
ִאי  ֶּ ם ש  עֹולָּ ה ּבָּ זֶּ ת ּכָּ יְך ֱאמֶּ ִ . ְוהּוא יֹוֵדַע ְלַהְמש  ש  ְלַחּדֵ
יו  לָּ עָּ ֶּ י ש  ן. ְוַאף ַעל ּפִ ּום ֹאפֶּ ש  ר ְלַקְלְקלֹו ּבְ ָּ ְפש  אֶּ
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שהצדיק יותר גדול עושים עליו 
יותר עלילות, וירמיהו חשדו אותו באשת 
איש, וגם את משה רבינו חשדו באשת איש, 
ר' נתן מסביר שכמה שהצדיק יותר גדול 
ככה יותר חושדים בו, יותר מעללים עליו 
עלילות, ויותר מוציאים עליו כזבים, הכל 
לפי גדולת הצדיק, ככה הוא הולך וגודל, 
העלילות הולכות וגדלות וכל יום ממציאים 
סיפורים חדשים עד אין סוף, וכפי גדולתו 
ַעד  ּכֹון לָּ ת ּתִ ַפת ֱאמֶּ ככה ממציאים, אבל ש ְ
ר, כי זה בעולם תכלית  קֶּ ָּ ֹון ש  ה ְלש  יעָּ ְוַעד ַאְרּגִ
האמת, כי הצדיק האמיתי הוא עיקר נקודת 
ולכן אומרים עליו את כל השקרים עד שהם 

 יתבטלו מאליהם.
עכשיו זה חנוכה, הולכים להדליק  .ב

את המנורה של בית המקדש, כל אחד 
המנורה שהוא מדליק זה המנורה של בית 

                                                           
ל  יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵמַעל ּכָּ ר ּבְ קֶּ ֶּ א ְוַהש ּ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ת ַהּסִ רֶּ ּבֶּ ִמְתּגַ

ה ּוב יִקים ּוְמַחּפָּ ּדִ לּו ַעל ַהּצַ ּלֹא עָּ ֶּ ִרים ש  קָּ ְ יו ש  לָּ ה עָּ ֹודָּ
יק  ּדִ א ַעל ַהּצַ ְיקָּ ּדַ ֶּ ה ּדֹורֹות ש  ַכּמָּ ִצינּו ּבְ ּמָּ ֶּ ִלּבֹו. ּוְכמֹו ש 
ִרים  קָּ ְ יו ש  לָּ ְמרּו עָּ יֹוֵתר אָּ ה ּבְ ַמֲעלָּ דֹול ּבְ א, ַהּגָּ רָּ דָּ ַהַחד ּבְ
יָּ  ֹון הָּ ִראש  ְעּתֹו. ְוהָּ לּו ַעל ּדַ ּלֹא עָּ ֶּ ִבים ַוֲעִלילֹות ש  ה ּוְכזָּ

א  ּמּובָּ ֶּ מֹו ש  הּוא ִמין, ּכְ ֶּ יו ש  לָּ ְמרּו עָּ אָּ ֶּ ִבינּו ש  ם אָּ הָּ ַאְברָּ
ב. ְוֵכן  עָּ רָּ א הָּ ה ּבָּ ין ַהּזֶּ ִביל ַהּמִ ְ ש  ְמרּו, ּבִ אָּ ֶּ , ש  ש  ְדרָּ ּמִ ּבַ
א  ד ִקּנֵ חָּ ל אֶּ ת ִאיש  ְוכָּ ֶּ ֵאש  דּוהּו ּבְ ָּ ֲחש  ֶּ נּו ש  ה ַרּבֵ ֹמש׃ֶּ

ּו ַרבּ  ְרש  ּפֵ ֶּ מֹו ש  ה, ּכְ ּתֹו ִמּמֹש׃ֶּ ְ ה, ְלִאש  כָּ ם ִלְברָּ ֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ
ה ַעל  זֶּ ּיֹוֵצא ּבָּ , ְוֵכן ּכַ ת ִאיש  ֶּ ֵאש  דּוהּו ּבְ ָּ הּו ֲחש  ְוֵכן ִיְרִמּיָּ
ִרים  בָּ ְמרּו ּדְ א, ְיִחיֵדי ַהּדֹורֹות אָּ ְוקָּ יִקים ּדַ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּגְ
ַעד  ִמים לָּ ים ְוַקּיָּ ם ַחּיִ ְבֵריהֶּ ל סֹוף ּדִ ל סֹוף ּכָּ ה, ֲאבָּ ֵאּלֶּ ּכָּ

ַפת ּוְלנֶּ  י שְֹ ִלים, ּכִ ֵטִלים ּוְמֻבּטָּ ַצח ְוִדְבֵרי ַהחֹוְלִקים ּבְ
ַַ"ל  ת ַהּנַ ֱאמֶּ ת הָּ ִחיַנת ְנֻקּדַ יק ּבְ ּדִ י ַהּצַ ַעד. ּכִ ּכֹון לָּ ת ּתִ ֱאמֶּ
ש   ֹרֶּ ִחיַנת ש  הּוא ּבְ ֶּ ם, ש  עֹולָּ ה ּבָּ זֶּ ת ּכָּ יְך ֱאמֶּ ִ הּוא ַמְמש 

ּטּול ַה  ר ּבִ ה ִעּקַ ַעל ְיֵדי זֶּ ֶּ ת, ש  ֱאמֶּ ְכִלית הָּ ֹו ּתַ ְרש  ָּ ש  ר ּבְ קֶּ ֶּ ש ּ
"ל.  ּנַ  ּכַ

ל  ִאירּו אֶּ רֹות יָּ ְבַעת ַהּנֵ ִ ל ש  ּכָּ ֶּ תּוב ש  ן ַמְזִהיר ַהּכָּ ְוַעל ּכֵ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ל ּכָּ ֶּ ם ש  לּותָּ ּדְ ּתַ ְ ל ִהש  ּכָּ ֶּ ה, ש  נֹורָּ ֵני ַהּמְ מּול ּפְ
ִחיַנת  ֵהם ּבְ ֶּ רֹות, ש  ְבַעת ַהּנֵ ִ ש  לּוִלים ּבְ ִרים ַהּכְ ֵ ש  ְוַהּכְ

המקדש, זה אור שבעת הימים, זה 
שבע שבתות העומר, כי בית שמאי לומדים 

השבעים פרים,  –חנוכה מסוכות, כמו סוכות זה 

הולך ויורד משלוש עשרה לשבע ובחנוכה 
רד משמונה לאחד, וזה זה יולפי בית שמאי 

אב או אח" ששאל יוסף את האחים "יש לכם 
, איך אתם מדליקים? לפי א' ב' )בראשית מד, יט(

או , דהיינו ביום ראשון נר אחד וביום שני שני נרות

אח זה א' ח' שכבר ביום הראשון מדליקים 
"יש לנו אב זקן" ענו לו האחים שמונה נרות. 

שיטת הלל רק ים לפי אנחנו הולכ )שם שם כ(
 מאחד לשמונה.

ְבַעת יְ  ִ ל ש  ֶּ תֹות ש  ּבָּ ַ ַבע ש  ֶּ ִחיַנת ש  ֵהם ּבְ ֶּ ן, ש  ְניָּ ֵמי ַהּבִ
ֵני  ל מּול ּפְ ִאיר אֶּ ם ְלהָּ תָּ ם ִיְהיּו ֲעבֹודָּ ּלָּ ר, ּכֻ ֹעמֶּ ְסִפיַרת הָּ
הּוא  ֶּ ם, ש  עֹולָּ ה ּבָּ נֹורָּ ֵני ַהּמְ יְך אֹור ּפְ ִ ה, ְלַהְמש  נֹורָּ ַהּמְ

 ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ם הָּ צֶּ ת עֶּ הּוא ְנֻקּדַ ֶּ יק, ש  ּדִ ִחיַנת אֹור ַהּצַ דֹו ּבְ ַעל יָּ
הּו,  "ל. ְוזֶּ ּנַ ה ַאֲחרֹון ּכַ צֶּ ר ְלַגְמֵרי ַעד קָּ קֶּ ֶּ ּטּול ַהש ּ ר ּבִ ִעּקַ
ּה  ְרחָּ ּה ַעד ּפִ ב ַעד ְיֵרכָּ הָּ ה זָּ ָּ ה ִמְקש  נֹורָּ ה ַהּמְ ה ַמֲעשֵֹ "ְוזֶּ
ִרים  ה ֵאיבָּ ּנָּ ֲעשֶֹּ ּלֹא ּתַ ֶּ "י, ש  ִ ה ִהיא". ּוֵפֵרש  ַרש  ָּ ִמְקש 

י ִא  ִרים ַעל ְיֵדי ִחּבּור, ּכִ ה ֵאיבָּ ְיתָּ ב הָּ הָּ ר זָּ ּכַ ל ּכִ ֶּ ת ש  שֶּ ם עֶּ
ַאְחדּות  ַתְכִלית הָּ ה ּבְ ְיתָּ ה הָּ נֹורָּ י ַהּמְ ְוכּו'. ַהְינּו ּכִ
י  ד. ְוַאף ַעל ּפִ חָּ ת הּוא אֶּ י ֱאמֶּ ה ַאַחת, ּכִ ֵמֲחִתיכָּ
ִדים  ּקָּ ֻ ִחים ּוְגִביִעים ְמש  ְפּתֹוִרים ּוְפרָּ ּה ּכַ נָּ ּיֹוְצִאין ִמּמֶּ ֶּ ש 

ִחי ְך ּוְפרָּ רֶּ ה ְויֶּ ְך ַהְרּבֵ ָּ י ֵכן ַהּכֹל ִנְמש  ִנים, ַאף ַעל ּפִ ם ְוקָּ
ַתְכִלית  ד ּבְ חָּ ת הּוא אֶּ ֱאמֶּ ר הָּ י ִעּקַ ד, ּכִ חָּ ב אֶּ הָּ ת זָּ ֶּ ש  ֵמעֶּ
ה  ִכין ַהּתֹורָּ ָּ ת ִנְמש  ֱאמֶּ הָּ ּמֵ ֶּ י ש  ַאְחדּות ְוַאף ַעל ּפִ הָּ
ּנּוִיים  ִ ִנין ְוש  וָּ ם ּגְ הֶּ ש  ּבָּ ּיֵ ֶּ מֹות ש  עֹולָּ ל הָּ ְצוֹות ְוכָּ ְוַהּמִ

ד ְלֵאין ִמְס  חָּ א אֶּ ּלָּ ש  ַהּכֹל ּכֻ ֹרֶּ ש  י ֵכן ּבְ ר, ַאף ַעל ּפִ ּפָּ
ת  ֶּ ש  ַהּכֹל ֵמעֶּ ֶּ ה ִהיא, ש  ָּ ּה ִמְקש  ְרחָּ ּה ַעד ּפִ ִחיַנת ַעד ְיֵרכָּ ּבְ
ד  חָּ הּוא אֶּ ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ר הָּ ה ִעּקַ ּזֶּ ֶּ ד, ש  חָּ א אֶּ ּלָּ י ּכֻ ד, ּכִ חָּ אֶּ

"ל: ּנַ  ּכַ

ם בריתות בבית  לתיאו
מורינו הרב שליט"א אצל  

 המוהל ר' יוסף שור

 טל' 

058-3241-318  
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