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השיעור בהילולא המרכזית לגאון עוזנו מוהרנ"ת בבית מדרשינו הגדול 
 במאה שערים

היום היארצייט, היום הכי גדול בשנה, 
דוחה שבת, אם עשרה בטבת חל בשבת, 
היום של רבי נתן, שהיה כלול מכל 
הצדיקים, שבעת הרועים, משה אהרן יוסף 
ודוד, משה אהרן ואפילו דוד ושלמה, יוסף 
היה יכול להוריד בימ"ק של אש, אם 
האחים היו אומרים 'חלמא טבא חזית, 

ומר הזוהר בוישב חלמא טבא חזית' אז א

                                                           
 זוהר בראשית, וישב קפג, ע"ב  א

א  ַעל ּדָּ א ַלֲאחּוִהי, וְּ מָּ ַמר ֶחלְּ יֹוֵסף ִאיהּו אָּ ֵזי, ּדְּ א חָּ ּתָּ
ִנין  ְּ ִרין ש  ֶעש ְּ ֵרין וְּ ֵמיּה ּתְּ א ֶחלְּ קָּ ַסּלָּ מּו ֵליּה לְּ רְּ גָּ
יב ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  ּתִ כְּ ן, ּדִ לָּ נָּ ַמר, מְּ י יֹוֵסי אָּ ב. ִרּבִ ַעּכַ ִאתְּ ּדְּ

מּו ֵליּה ִק  רְּ גָּ ֹנא אֹותֹו, ּדְּ אי ש ְּ ֹנא אֹותֹו. מָּ א. ש ְּ דָּ רּוִגין ּבְּ טְּ
ה א ַהֲחלֹום ַהּזֶ עּו נָּ מְּ ִ ִתיב, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ש  )עמוד  ַמה ּכְּ

ִאיהּו  ב( עּון ֵליּה. וְּ מְּ ְּ ִיש  יהּו דְּ א ִמַניְּ עָּ בָּ י, ּדְּ ּתִ מְּ לָּ ר חָּ ֶ ֲאש 
כּו ֵליּה  ַאֲהפָּ ֵלא ִאיּנּון ּדְּ מָּ ִאלְּ א, ּדְּ מָּ הּו ַההּוא ֶחלְּ אֹוַדע לְּ

א ונָּ ַגוְּ רּו  לְּ מְּ אָּ ִאינּון ֲאִתיבּו וְּ ים. וְּ ַקּיַ ִכי ִאתְּ א, הָּ ַאֲחרָּ
רּו  מְּ ד אָּ נּו. ִמּיָּ ֹל ּבָּ ש  מְּ ֹול ּתִ ש  ֵלינּו ִאם מָּ לֹךְּ עָּ מְּ לֹךְּ ּתִ ֲהמָּ
ךְּ ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  ִגין ּכָּ ה, ּובְּ ֵזרָּ רּו גְּ זְּ גָּ א וְּ מָּ לְּ חָּ א דְּ רָּ ְּ ש  ֵליּה ּפִ

ֹנא אֹותֹו:  ש ְּ
 תרגום:

ַמ  ּיֹוֵסף אָּ ֶ ֵאה ש  יו, ּבֹא רְּ ֶאחָּ ְרמּו ר ֶאת ַהֲחלֹום לְּ ן ּגָּ ְוַעל ּכֵּ
ב ִהְתַעּכֵּ ֶ ִנים ש  ָּ ִים ש  ּתַ ְ ִרים ּוש  ק ֶאת ֲחלֹומֹו ֶעש ְ . לֹו ְלַסּלֵּ

החלום היה מתקיים באותה שניה,  א)קפג, ע"א(
באותה דקה בדיוק, החלום היה לטובת 
האחים, יוסף חולם לטובתם, יוסף מדבר 
על האחים שהם יקבלו מלכות על כל כדור 

שקרה באמת הארץ ועל כל העולם, כמו 

שיוסף קנה את כולם כשהיה מלך בשנות הרעב 
ום כולם עבדים של עם , היב(כא-יג ,בראשית מז)

ישראל, כל מצרים וכל השבעים אומות הם 

ֹנא  תּוב ַוּיֹוִספּו עֹוד ש ְּ ּכָּ ֶ נּו? ש  ִין לָּ ַמר, ִמּנַ י יֹוֵסי אָּ ַרּבִ
רּוִגים. ַמ  ֶזה ִקטְּ מּו לֹו ּבָּ רְּ ּגָּ ֶ ֹנא ֹאתֹו? ש  ה ֹאתֹו. ַמה ֶזה ש ְּ

ר  ֶ ה ֲאש  א ַהֲחלֹום ַהּזֶ עּו נָּ מְּ ִ תּוב? ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ש  ּכָּ
ֶהם  הּוא הֹוִדיַע לָּ עּו לֹו, וְּ מְּ ְּ ש  ּיִ ֶ ה ֵמֶהם ש  צָּ רָּ ֶ י. ש  ּתִ מְּ לָּ חָּ

ר אֹותֹו ַהֲחלֹום,  ֶון ַאחֵּ ְפכּו אֹותֹו ְלגָּ הָּ ֶ ם ש  א הֵּ לֵּ ִאְלמָּ ֶ  -ש 
ם, ְך ִהְתַקּיֵּ לֹךְּ  ּכָּ רּו, ֲהמָּ מְּ אָּ יבּו וְּ ִ ֵהם ֵהש  ֵלינּו  וְּ לֹךְּ עָּ מְּ ּתִ

ר  ֶ ש  רּו לֹו ֶאת ּפֵ מְּ ד אָּ נּו?! ִמּיָּ ֹל ּבָּ ש  מְּ ֹול ּתִ ש  ִאם מָּ
ֹנא ֹאתֹו: ךְּ ַוּיֹוִספּו עֹוד ש ְּ ּום ּכָּ ה, ּוִמש ּ ֵזרָּ רּו גְּ זְּ גָּ  ַהֲחלֹום וְּ

ראה פסוקים בהם מבואר האיך קנה יוסף את כל  ב
 כא-העולם, בראשית מז, יג

ל כָּ ֶלֶחם ֵאין ּבְּ ֶרץ -וְּ אָּ יהָּ ַלּה ֶאֶרץ -ּכִ ֹאד ַוּתֵ ב מְּ עָּ רָּ ֵבד הָּ כָּ
ב׃ עָּ רָּ ֵני הָּ ַנַען ִמּפְּ ֶאֶרץ ּכְּ ַרִים וְּ ט יֹוֵסף ֶאת ִמצְּ ַלּקֵ ל-ַויְּ -ּכָּ

ֶאֶרץ א בְּ צָּ מְּ ֶסף ַהּנִ ֶבר -ַהּכֶ ֶ ש ּ ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְּ ַרִים ּובְּ ִמצְּ
ר ֶ ֵבא יֹוֵסף ֶאת-ֲאש  ִרים ַוּיָּ ֹבְּ ֹעה׃ -ֵהם ש  ה ַפרְּ יתָּ ֶסף ּבֵ ַהּכֶ
ּתֹ  לַוּיִ ֹבאּו כָּ ַנַען ַוּיָּ ַרִים ּוֵמֶאֶרץ ּכְּ ֶסף ֵמֶאֶרץ ִמצְּ -ם ַהּכֶ

73 

 פרשת 

 ייחו

 16:5 תשע"ט

17:20 

17:52 



 

2 

עבדים של עם ישראל, יוסף קנה 
את כולם בכסף מלא, תמורת התבואה יוסף 

הננו לך קנה את כל השבעים אומות, 
הננו לך , כולם עבדו ליוסף לעבדים
, כמו שהמן הוא עבד של מרדכי לעבדים

י מפני שהמן מכר עצמו למרדכעד סוף הדורות 

, מבני בניו של ג)ראה הערה(לעבד בעבור ככר לחם 
 . (ב, צו סנהדרין)המן למדו תורה בבני ברק 

וזה סוד הגביע, שם כלולה כל התורה 
כולה, בגביע יש את כל התורה כולה, י"ג 
ע"ב, י"ג מידות רחמים ושם ע"ב, ה' אלקי, 

                                                           
ַרִים ֶאל ה-ִמצְּ בָּ מּות -יֹוֵסף ֵלאֹמר הָּ ה נָּ ּמָּ לָּ נּו ֶלֶחם וְּ ּלָּ

ה  נָּ ֶאּתְּ ֵניֶכם וְּ בּו ִמקְּ ֶסף׃ ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף הָּ ֵפס ּכָּ י אָּ ךָּ ּכִ ּדֶ ֶנגְּ
ֵניֶכם ִאם ִמקְּ ֶכם ּבְּ ֶסף׃-לָּ ֵפס ּכָּ ִביאּו ֶאת אָּ ֵניֶהם ֶאל-ַוּיָּ -ִמקְּ

ֵנה ַהּצֹאן  ִמקְּ ּסּוִסים ּובְּ ֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ּבַ ן לָּ ּתֵ יֹוֵסף ַוּיִ
ל כָּ ֶחם ּבְּ ּלֶ ַנֲהֵלם ּבַ ר ּוַבֲחֹמִרים ַויְּ קָּ ֵנה ַהּבָּ ִמקְּ ֵנֶהם -ּובְּ ִמקְּ

ה ַהִהוא׃ נָּ ָּ ש ּ ה  ּבַ נָּ ָּ ש ּ יו ּבַ ֹבאּו ֵאלָּ ה ַהִהוא ַוּיָּ נָּ ָּ ּתֹם ַהש ּ ַוּתִ
רּו לוֹ  ִנית ַוּיֹאמְּ ֵ י ִאם- לֹאַהש ּ ַכֵחד ֵמֲאדִֹני ּכִ ֶסף -נְּ ם ַהּכֶ ּתַ
ה ֶאל ֵהמָּ ֵנה ַהּבְּ י -ּוִמקְּ ּתִ לְּ ֵני ֲאדִֹני ּבִ ַאר ִלפְּ ְּ ֲאדִֹני לֹא ִנש 

ֵתנּו׃-ִאם מָּ ַאדְּ ֵתנּו וְּ ִוּיָּ ם ּגְּ ֵעיֶניךָּ ּגַ מּות לְּ ה נָּ ּמָּ ם -לָּ נּו ּגַ ֲאַנחְּ
ֵנה ֵתנּו קְּ מָּ ֶאת-ַאדְּ נּו וְּ ִנהְּ -ֹאתָּ ֶחם וְּ ּלָּ ֵתנּו ּבַ מָּ נּו ַאדְּ ֶיה ֲאַנחְּ

ֶתן ֹעה וְּ ַפרְּ ִדים לְּ ֵתנּו ֲעבָּ מָּ ַאדְּ מּות -וְּ לֹא נָּ ֶיה וְּ ִנחְּ ֶזַרע וְּ
ם׃ ָּ ה לֹא ֵתש  מָּ ֲאדָּ הָּ ֶקן יֹוֵסף ֶאת וְּ ל-ַוּיִ ַרִים -ּכָּ ַמת ִמצְּ ַאדְּ

י ֹעה ּכִ ַפרְּ י-לְּ ֵדהּו ּכִ ַרִים ִאיש  ש ָּ רּו ִמצְּ כְּ ַזק ֲעֵלֶהם -מָּ חָּ
ֹעה׃ ַפרְּ ֶרץ לְּ אָּ ִהי הָּ ב ַוּתְּ עָּ רָּ ֶא  הָּ ם ֶהֱעִביר ֹאתֹו -תוְּ עָּ הָּ

בּול ֵצה גְּ ִרים ִמקְּ ַעד-ֶלעָּ ַרִים וְּ ֵצהּו׃-ִמצְּ  קָּ

 מדרש מגילה  ג

ומעשה שהיה מרדכי גולה עם הגולה והיה הולך 
בדרך והיה עמו המן הרשע ונרעב בדרך וכו' ונשאל 
למרדכי ליתן לו לחם ואמר לו בעבור השם הגדול 

המן  והנכבד תן לי לחם ונתן לו לחם יום שני בקש
לחם בכל המחנה ולא מצא כי אם עם מרדכי אמר לו 
תן לי לחם כדי שאחיה אמר לו מרדכי איני מצווה 

ה' אלקי זה בדיוק ע"ב, שיוסף 
פורת בן הוא כלול מכל השבעה רועים, 

, פורת זה כל השמות, ארבעה מילויי יוסף
אקי"ה, חמישה מילויי אקי"ה וארבעה 
צירופי הוי"ה, הצדיק הוא שם השם, 

 הצדיק הוא שם הוי"ה. 

ר' נתן זכה לשם הוי"ה, זכה לעיבור של 
משה רבינו, שמשה רבינו התעבר בו, ר' 
נתן זכה שמשה רבינו התעבר בו, משה 

גוט  התגלה אליו ואמר לו: האסט
, הוא אמר לו שלושה מילים: דגימאכט

שאחיה אותך ואמית את עצמי א"ל המן למרדכי קנה 
גופי אמר לו מרדכי אקנה את ידיך בככר לחם א"ל 
המן קנה את חציי בשתי ככרות קנה חציו בשתי 

שטר ככרות אמר לו מרדכי אכתוב על רגליך 
בכתובת קעקע אמר לו כתוב כתב על רגלו שהמן בן 
המדתא עבד למרדכי ובשביל זה הדבר נתקנא המן 

 למרדכי לכן נאמר איש יהודי:

 שיש"ק ג' ס'  ד

ל  ֶ ק ש  הָּ ִמיד מּובְּ לְּ ֶלֶבר, ּתַ ֶרסְּ ה ּבְּ ֶ י מש  ַרב ַרּבִ הָּ
ן יָּ ִענְּ ַנ"ּתְּ ּבְּ ַמע ִממֹוַהרְּ ָּ ש ּ ֶ ַמר ש  , אָּ ַנ"ּתְּ מֹות ַעל  מֹוַהרְּ ּכָּ ַהסְּ

ה  רָּ עָּ רּוַח סְּ רּות הָּ ַגּבְּ ַעת ִהתְּ ְּ ש  כּו', ּבִ ים וְּ ִ דֹוש  יו ַהקְּ רָּ פָּ סְּ
כּו'  ַנת תקצ"ה וְּ ְּ ש  ים ּבִ ּדִ ַנגְּ תְּ יו, ֵמַהּמִ ָּ ש  ַנ"ּתְּ ַוֲאנָּ ַעל מֹוַהרְּ
קֹור  מֹו"ר ַנַחל נֹוֵבַע מְּ ֹאד: "ַאדְּ ר מְּ ּבָּ ְּ ה ִלּבֹו ִנש  יָּ הָּ וְּ

ֲחלֹום ַאַח  א ֵאַלי ּבַ ה ּבָּ מָּ כְּ ד, חָּ קּותֹו ִעם עֹוד ֶאחָּ לְּ ּתַ ר ִהסְּ
ַמר  אָּ ַלי, וְּ ַבר עָּ עָּ ֶ ל ַמה ש ּ א ּכָּ נָּ לָּ ֶדֶרךְּ קּובְּ יו ּבְּ נָּ פָּ י לְּ ּתִ רְּ ִסּפַ וְּ
ער ִמיט ַדייֶנע  ּבֶ ט אָּ אסְּ ֹון: "דּו הָּ ש  ֶזה ַהּלָּ מֹו"ר ּבְּ ִלי ַאדְּ
יתָּ ִעם  שִֹ ה טֹוב עָּ ל ַאּתָּ ט", "ֲאבָּ ִרים גּוט ִגיַמאכְּ פָּ סְּ

ךָּ  לְּ ֶ ִרים ש  פָּ ַנע לֹו ַהּסְּ ה ִעּמֹו ִנעְּ יָּ הָּ ֶ ד ש  ֶאחָּ ֶזה הָּ ". וְּ
א,  א יָּ ֹון: "יָּ ש  ֶזה ַהּלָּ ַמר ּבְּ אָּ ים ַעל ֶזה, וְּ ּכִ ִהסְּ ֹו וְּ רֹאש  ּבְּ
 ." יתָּ שִֹ ֹאד עָּ ן, טֹוב מְּ ן ּכֵ ט", "ּכֵ ֵזייֶער גּוט ִגיַמאכְּ
יב ִלי, ֶזה הּוא  ִ ֵהש  מֹו"ר ִמי הּוא ֶזה? וְּ י ֶאת ַאדְּ ּתִ ַאלְּ ָּ ש  וְּ
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'האסט גוט גימאכט', בשביל 
השלושה מילים האלה כדאי לחיות ששים 

האסט גוט גימאכט, כל אחד  –וחמש שנה 
צריך לראות לפני הפטירה שיבוא אליו 
 משה רבינו יגיד לו: האסט גוט גימאכט.

הליקוטי הלכות, אי אפשר לקיים היום את 
הלכות, כל מי שהוא לא התורה בלי ליקוטי 

קורא ליקוטי הלכות בכ"ב עמוד א' 
הוא נקרא מגוש מכשף או כותי,  הבסוטה

אדם בלי ליקוטי הלכות כל מה שהוא 
מקיים זה 'מצוות אנשים מלומדה', הוא 
לא יכול להגיע לכוונה הפנימית של 

לראות את התורה בפנימיות,  –התורה 
להשיג את האור הפנימי של התורה, כבית 

מאי שאצלם האור האלוקי הולך וגודל, ש
כי שמאי מרוב האור כבר אין כלים, הכלים 
נשרפים, עכשיו ראיתי פירוש, כי תמיד 
הייתי בקושיא, למה שמאי יותר גדולים 
מהלל? ולמה זה שהנרות הולכים וכלים 
יותר גדול מהלל? זה לא, פשוט אין כלים, 
האור כזה גדול שכל הכלים נשרפים, 

נר אחד, ובסוף זה כזה אור נשארים עם 

                                                           
נּו עָּ  ה ַרּבֵ ֶ רֹונֹו מש  ַר"נ ִזכְּ אּבְּ ַתב ַיד רָּ לֹום. )ִמּכְּ ָּ יו ַהש ּ לָּ
ה([. כָּ רָּ  ִלבְּ

 סוטה כ"ב ע"א  ה

אתמר קרא ושנה ולא שימש ת"ח ר' אלעזר אומר 
הרי זה עם הארץ ר' שמואל בר נחמני אמר הרי זה 
בור ר' ינאי אומר ה"ז כותי רב אחא בר יעקב אומר 
 הרי זה מגוש אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כרב
אחא בר יעקב דאמרי אינשי רטין מגושא ולא ידע 
מאי אמר תני תנא ולא ידע מאי אמר תנו רבנן איזהו 

גדול אור אין סוף אור שבעת 
ִאיִתיהימים, כמו שכתוב  ה־ְמנֹוַרת "רָּ  ְוִהּנֵּ

ב הָּ ּה  זָּ ּלָּ ּה  ּכֻּ ּלָּ ּה  ְוגֻּ ָּ ה ַעל־רֹאש  ְבעָּ ִ רֶֹתיהָּ  ְוש   נֵּ
ֶליהָּ  ה עָּ ְבעָּ ִ ה ש  ְבעָּ ִ קֹות ְוש  רֹות מּוצָּ ר ַלּנֵּ ֶ  ֲאש 

ּה" ָּ , שבעה שבעה ושבעה, שזה ַעל־רֹאש 
, אומר 777 –של למך חייו  ימיהמספר  

אבא של האדמו"ר  –הליקוטי לוי יצחק 
זה  777האחרון שפה רואים שהמספר 

המספר הכי גבוה מכל המספרים, שזה אור 
ועוד מאה ברכות, מאה  677מים רקיע שזה 

 אדנים. 

" זה המאה שנצא מחמישים "לך לךוכל ה
שערי טומאה ונכנס לחמישים שערי 

", זה וממולדתך"מבית אביך קדושה. 
הגנים, מולדתך זה אדם יש לו גנים, הוא 
פועל לפי הגנים, הוא צריך לצאת מהגנים 
שלו ולקבל גנים אחרים, לקבל גנים 
אחרים, ברגע שהוא יקבל גנים אחרים רק 
אז הוא יוכל להבין את הפנימיות של 

, וזה שיעקב והיה תמים"התורה, וזה "
רה אומר שהוא השיג את הפנימיות, זה תו

ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי  )תנינא(פ"ה 

ע"ה כל שאינו קורא ק"ש שחרית וערבית בברכותיה 
דברי ר' מאיר וחכמים אומרים כל שאינו מניח 
תפילין בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו ר' 

אינו מגדלן יונתן בן יוסף אמר כל שיש לו בנים ו
ללמוד תורה אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא 
שימש ת"ח זהו ע"ה קרא ולא שנה הרי זה בור לא 
קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית 

 ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה:
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, העיקר זה להגיע נראה אלי בלוז
כל עבודת  וללוז, הרב'ה אומר בתורה פ"ה

האדם להגיע ללוז, בתורה פ"ה הרב'ה 
והנה בבוקר והנה אומר שמה שאדם בא 

להגיע לבחינה  –, להגיע לבוקר היא לאה
של לאה, קשר תפילין הראה לעניו זה 

זה  וכל יקר ראתה עינו, הבחינה של לאה
רבי עקיבא שדברים שלא התגלו למשה 

                                                           
 ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה פ"ה ו

ִזים ִאים לּוִזים ֵהם רֹומְּ רָּ קְּ ה  ֱאגֹוִזים ַהּנִ ִחיַנת ֵלאָּ ִלבְּ
ִסין  נָּ ך ִנכְּ ַאַחר ּכָּ ה וְּ ֹונָּ א ִראש  ּבָּ ִהיא ֻנקְּ ֶ עֶרף ש  ִהיא ּבָּ ֶ ש 
ית ֵאל  אֹו ּבֵ רָּ ִחיַנת: ַיֲעקב קְּ הּוא ּבְּ ֶ ש  ש  ּדָּ קְּ ֵבית ַהּמִ לְּ
ֶרך  ּדֶ ֶ ִטים א(, ש  ֹופְּ ''י )ש  ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶ ֶזהּו ש  ִחים פח( וְּ סָּ )ּפְּ

ֶזהּו ) ֵבית ֵאל וְּ ִסין לְּ נָּ ה מ( :''ַנֲחמּו ַנֲחמּו'' לּוז, ִנכְּ יָּ עְּ ַ ש  יְּ
ּה  דָּ ַעל יָּ ֶ ִחיַנת עֶרף, ש  הּוא ּבְּ ֶ קד ש  דְּ א קָּ ִרּיָּ יַמטְּ ַנֲחמּו ּגִ
ִרים  ֵהם ֶעש ְּ ֶ בּועֹות ש  ָּ ה ש  ָּ לש  ְּ ֶזהּו ש  ֵבית ֵאל וְּ ִסין לְּ נָּ ִנכְּ
ִביל ֶזה  ְּ ש  ִאיַלן לּוז ּבִ ּדֹו ּבְּ ֶנגְּ ִרים ּוכְּ צָּ ין ַהּמְּ ּבֵ ֶ ד יֹום ש  ֶאחָּ וְּ

י  נֹוֲהִגין ב ּכִ אָּ ה ּבְּ עָּ ְּ ִתש  ֶפֶסֶקת ּבְּ ה ַהּמַ ֻעּדָּ ּסְּ ה ּבַ יצָּ ֶלֱאכל ּבֵ
ֵמינּו,  ַמֲאַמר ֲחכָּ ד יֹום ּכְּ ֶאחָּ ִרים וְּ ֶעש ְּ ֶמֶרת ּבְּ ה ִנגְּ יצָּ ַהּבֵ
כֹורֹות ח( )עין תוספות שם(.  ה )ּבְּ כָּ רָּ ם ִלבְּ רֹונָּ ִזכְּ

ּדֹו ּבְּ  ֶנגְּ כּו, ּוכְּ ד יֹום וְּ ֶאחָּ ִרים וְּ ֶעש ְּ גֶלת מֹוֶלֶדת לְּ נְּ רְּ ִאיַלן ּתַ
ֵאר ַאַחר  ָּ ש ּ ּיִ ֶ ם, ש  דָּ עֶרף אָּ ש  ּבְּ ּיֵ ֶ ֶעֶצם לּוז ש  ֶזהּו הָּ לּוז וְּ
ת  ִחּיַ ַעת ּתְּ ְּ ש  ַין ַהּגּוף ּבִ נְּ ש  ּבִ ַחּדֵ ּנּו ִיתְּ יֹון ַהּגּוף ּוִמּמֶ לְּ ּכִ
''ל  ּנַ ִחיַנת ַנֲחמּו ַנֲחמּו ּכַ מֹוֵתינּו ּבְּ ר ֶנחָּ ֶזהּו ִעּקָּ ִתים וְּ ַהּמֵ

י ַעל ַהּגּוף ֶנֱאַמר הּוא  ּכִ ֶ ִבי ַעד ַהּבֶקר'', ש  כְּ ִ )רּות ג( : ''ש 
ית  ִ ֵראש  ה )ּבְּ ה ִהיא ֵלאָּ ִהּנֵ ה ַבּבֶקר וְּ ִהּנֵ ה וְּ ִחּיָּ ֵעת ַהּתְּ
ה ַהּגּוף  ּנֶ ּבַ ּה ִנתְּ דָּ ַעל יָּ ֶ ''ל, ש  נּו ֶעֶצם לּוז ַהּנַ כ''ט( ַהיְּ
ֵחל ֶנֱאַמר  ִביל רָּ ְּ ש  ה ּבִ יָּ ל ַיֲעקב הָּ ֶ תֹו ש  נָּ ּוָּ ל ּכַ ּכָּ ֶ ִביל ש  ְּ ּוִבש 
יו''  ִזיר ֶאחָּ קד נְּ דְּ קָּ נּו יֹוֵסף ''ּולְּ ַהיְּ ֵחל, ּדְּ ֵני רָּ בְּ ּבִ
ִרים ל''ג( ''ּוֵבין  בָּ ִתיב )ּדְּ ִמין ּכְּ יָּ ִבנְּ ית מ''ט( ּובְּ ִ ֵראש  )ּבְּ
ִהיא  ֶ ה ש  ִחיַנת ֵלאָּ ֵדי ּבְּ ַעל יְּ ֶ ֵכן'' ֶרֶמז, ש  ָּ יו ש  ֵתפָּ ּכְּ
יו זֶ  ֵתפָּ קד ּוכְּ דְּ ֵחל קָּ ִחיַנת רָּ בֹוא ִלבְּ כֹול לָּ ה יָּ ֹונָּ ה ִראש 

י ֵתבֹות:  ֵ אש  א ש''נ רָּ ִרּיָּ יַמטְּ ''ל עֶרף ּגִ ִחיַנת לּוז ַהּנַ ּבְּ
''ל: ַהּנַ ת ַנֲחמּו ֶרֶמז לְּ ּבַ ַ  ש 

, כי רבי זהתגלו לרבי עקיבא
עקיבא היה נשמת משה, 'הנותן צדקה 

, אין דבר כזה להיות חבסתר גדול ממשה'
גדול ממשה, כשמשה מתעבר בבן אדם אז 

 הוא יכול לתת צדקה בסתר. 

ולכן אשתו של מר עוקבא הלכה על גחלים 
, היא העדיפה ללכת על ט(ע"בסז,  כתובות)

 מדרש רבה, במדבר סדר חקת פרשה יט ו ז

א,  י ֲחִנינָּ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְּ ַמר ַרּבִ ה. אָּ ה ֲאֻדּמָּ רָּ חּו ֵאֶליךָּ פָּ ִיקְּ וְּ
ה לְּ  ֶ מש  רּוךְּ הּוא לְּ דֹוש  ּבָּ ַמר לֹו ַהּקָּ ה ַטַעם אָּ ַגּלֶ ךָּ ֲאִני מְּ

ִתיב )תהלים  א ּכְּ ַמר ַרב הּונָּ אָּ ה. ּדְּ ַאֵחר, ֻחּקָּ ל לְּ ה, ֲאבָּ רָּ ּפָּ
ִתיב  ּפֹט, ּוכְּ ְּ ִרים ֶאש  ָּ י ֶאַקח מֹוֵעד ֲאִני ֵמיש  עה, ג(: ּכִ
רֹות  קָּ ֶיה אֹור יְּ ּיֹום ַההּוא לֹא ִיהְּ ה ּבַ יָּ הָּ )זכריה יד, ו(: וְּ

ִרים בָּ ִתיב, ּדְּ אֹון, יקפאון ּכְּ ִקּפָּ ם  וְּ עֹולָּ ם ּבָּ ין ִמּכֶ ֻכּסִ ַהמְּ
א  יָּ ֵדין ַסמְּ הָּ א, ּכְּ ם ַהּבָּ עֹולָּ יֹות צֹוִפים לָּ ה ֲעִתיִדין ִלהְּ ַהּזֶ
ֶדֶרךְּ  ִרים ּבְּ י ִעוְּ ּתִ הֹוַלכְּ ִתיב )ישעיה מב, טז(: וְּ כְּ ֵפי, ּדִ צָּ ּדְּ
ִרים  בָּ ה ַהּדְּ ִתיב )ישעיה מב, טז(: ֵאּלֶ עּו. ּוכְּ דָּ לֹא יָּ

ים, ֶא  ּתִ לֹא ֲעַזבְּ יִתם וְּ א ֲעש ִ אן ֶאּלָּ ִתיב ּכָּ ה ֵאין ּכְּ ֱעש ֶ
יו  א ַוֲחֵברָּ י ֲעִקיבָּ ַרּבִ יִתי לְּ ש ִ ר עָּ בָּ ּכְּ ֶ יִתם, ש  ִרים ֲעש ִ בָּ ּדְ
יו רָּ א ַוֲחבֵּ י ֲעִקיבָּ ה ִנְגלּו ְלַרּבִ ֶ לֹא ִנְגלּו ְלמש  ֶ . )איוב ש 

יו. א ַוֲחֵברָּ י ֲעִקיבָּ ה ֵעינֹו, ֶזה ַרּבִ ֲאתָּ ר רָּ קָּ ל יְּ כָּ  כח, י(: וְּ

 בבא בתרא ט, ב ח

ר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר אמ
ממשה רבינו דאילו במשה רבינו כתיב כי יגורתי 
מפני האף והחמה ואילו בעושה צדקה כתיב מתן 

 בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה:

 כתובות סז, ע"ב ט

מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל 
ד יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא יום אח

אמר איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא ההוא 
יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא אתיא 
דביתהו בהדיה כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא 
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גחלים, מוטב לאדם שיפיל עצמו 
כי  )שם( ואל ילבין פני חברו ברביםלכבשן האש 

אם ח"ו הוא יידע ממי הוא קיבל, הוא 
הוא יעשה לי עם  –יעשה לי שלום יפה 

הראש אז כבר לא שווה כל הצדקה 
שעשיתי, אם אדם יודעים מהצדקה שלו 

לא יידעו אין לה שום ערך, אז מה עושים ש
מהצדקה? אז לנו יש את רבינו, שרבינו 
מעלה את הכל לשרשו, אבל בלי רבינו אז 
כל מה שאדם עושה זה לא יכול להגיע 
לשורש, אז אשתו של מר עוקבא העדיפה 
ללכת על גחלים לוחשות, על גחלי אש, 
להיכנס לתנור ענק של מאפיה שאופים שם 
את הלחם לכל העיר, אפילו להישרף 

יא הלכה על מנת להישרף זה בתנור, ה
 שהיא ניצלה זה משהו אחר. 

אברהם אבינו קפץ לכבשן האש על מנת 
להישרף, הוא לא רצה להינצל, וברגע 

                                                           
נפק בתרייהו רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא 
דהוה גרופה נורא הוה קא מיקליין כרעיה דמר 
עוקבא אמרה ליה דביתהו שקול כרעיך אותיב 

י חלש דעתיה אמרה ליה אנא שכיחנא בגויה אכרעא
דביתא ומקרבא אהנייתי ומאי כולי האי דאמר מר 
זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא 
בר ביזנא אמר ר"ש חסידא ואמרי לה א"ר יוחנן 
משום רבי שמעון בן יוחי נוח לו לאדם שימסור 
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים 

 לן מתמר דכתיב היא מוצאת:מנא 

 רבינו האר''י, שער הגלגולים הקדמה לג י

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

שהוא ניצל הוא אמר אולי היה 
לי איזה הרהור, אולי ה' לא קיבל את 

את הקרבן שלי, אני רציתי  –המנחה שלי 
להישרף, אם שברתי כמה פסלים אני צריך 

ר על זה?! להישרף! אני מוכן לקבל שכ
להישרף בשביל כמה פסלים ששברתי! 
אני בכלל לא רוצה להינצל! רק הרן חשב 
להינצל, אז באמת הרן נשרף, אבל הוא 

, הוא זכה לרבקה הנינה יהתגלגל באהרן
שלו, הוא זכה לרחל ולאה הבנות של 
הנינה שלו, אז רבקה היתה אש, רבקה 

ה  ַוי  "ויצחק ראו את שרה, ולכן  ֶ֣ ק ִבא  ח ָ֗ את ] ִיצ 
ה   [רבקה ֱהל  א ֹ֨ ה ה  ֶ֣ ר  ו   ש   ח ִאמ ּ֔ ַּ֧ ק ַ ת ַוי ִ ה-א  ָ֛ ק  ִהי ִרב   ֥לו  -ַות  

ה ִאש   ָּׁ֖ ֶ֑ה   ל  ב  ֱאה  ֶּֽ ֥ם ַוי   ח  נ   ק ַוי ִ ָּׁ֖ ח  ֵ֥י ִיצ  ֲחרֵּ ֹו" ַאַֽ ממעי  – ִאּמַֽ
אמו, אמו שרה יכלה לבוא אחרי הפטירה, 
ר' נתן נמצא כאן איתנו והוא מדבר 

שרב  יאבגמרא קנ"במתוכינו! כמו שכתוב 
אמר אני אדבר מתוכך, רב אמר לשמואל 

מכבשן האש, כמ"ש ז"ל ולכן נשרף הרן באור 
באהרן לתקן חטא הנזכר,  כשדים. ואח"כ נתגלגל

ואדרבא חטא במעשה העגל, והוצרך ליהרג, והיה 
מן הראוי לו שימסור עצמו להריגה, כשקמו עליו 
הערב 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 

לפניו, שהוא חור. ולכן נמנע,  ויבן מזבח מן הזבוח
ולא מסר עצמו להריגה, וחטא בזה, ולא נתקן חטא 

 זה, עד אוריה הכהן, כמו שיתבאר לקמן:

 שבת קנ"ג ע"א  יא

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה 
דרב מהספדו של אדם ניכר אם בן העולם הבא הוא 
אם לאו איני והאמר ליה רב לרב שמואל בר שילת 
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בר שילת אני אדבר מתוכך, ר' נתן 
מדבר מתוכינו, ר' נתן חי וקיים, ר' נתן לא 
נפטר, הוא רוצה שנבוא והוא ידבר 
מתוכינו, הוא יספר את הגדולה שלו, איך 
שהוא כלול מכל שבעת הרועים, גם 

 משלמה המלך שבנה את ביהמ"ק. 

רבינו שלי כבר נמצא, משיח  יבאמרר' נתן 
שלי נמצא! ר' נתן נמצא בתוכינו ממש, 
בכל אחד ואחד, ר' נתן מתעבר בתוך כל 
אחד ואחד, ר' נתן הוא בבחינת יחידה, יש 
נפש רוח נשמה חיה יחידה, הוא זכה 
לבחינה של היחידה ממש, שכבר רק 
רואים את ה', שלא רואים שום דבר חוץ 

מר שהעולם הוא מה', שזה מה שרבינו או
, שכל יגגשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל

העניין של האדם, כל האמונה, שהוא הולך 
דרך שער שכם בלי פחד, אף אחד לא יפגע 
בו, אם הוא הולך בדביקות, הוא מקבל על 
עצמו סקילה שריפה הרג וחנק, הוא עושה 
תשובה אמיתית על כל החטאים, אף אחד 

ובה! אף לא יכול לפגוע במי שעושה תש

                                                           
ם בהספידא דהתם קאימנא לא קשיא הא דמחמו אחי

ליה ואחים הא דמחמו ליה ולא אחים אמר ליה אביי 
לרבה כגון מר דסנו ליה כולהו פומבדיתאי מאן 
אחים הספידא אמר ליה מיסתיא את ורבה בר רב 

 חנן:

 שיש"ק ב' תשל"ט יב

ּצִ  ּמִ ֶ אֹוֵמר, ש  א", ּכְּ ר ּבָּ בָּ ִלי ּכְּ ֶ יַח ש  ִ ש  ַעם: "ַהּמָּ ַמר ּפַ ידֹו אָּ
א,  ר ּבָּ בָּ יַח ּכְּ ִ ש  תֹו מָּ ִחינָּ יַח, ּוִמּבְּ ִ ש  ר ִעּכּוב מָּ בָּ ֵאין ּכְּ

ֹוין ִגיקּוֶמען". יַח ִאיז ש  ִ ש   "ַמיין מָּ

אחד לא יכול לפגוע במי שהוא 
משובו בנים! אף אחד בשום אופן לא יפגע 
בו! דבר ראשון זה לא לפחד כלל, דבר 
ראשון זה האמונה ברבינו האמונה בר' נתן 
שאדם אין לו שום פחד מכלום, אין לו שום 
פחד, הוא יכול ללכת בכל מקום, בכל 
מקום בארץ בעולם, אין לו שום פחד 

 מכלום! 

, כי ובבוקר והנה היא לאהזה סוד הלוז, ו
לאה לא פחדה מכלום, כי לאה אומרת 

, הדודאים המעט קחתך את אישילרחל: 
היו הכרובים, הכרובים, הדודאים היו 
מלאך מטטרו"ן סנדלפו"ן שליוו את ר' נתן 
כל הימים, מגיל שלוש מלווים את ר' נתן 
המלאכים מטטרו"ן סנדלפו"ן, ר' נתן 

מלאכים שמלווים אותו על הולך עם שני 
כל צעד ושעל, מטטרו"ן וסנדלפו"ן זה 

על כנפי נשרי"ם,  –עם הו'  600בגימטריא 
זה הכרובים,  על כנפי נשרים, נשרים

הכרובים הקדושים, שאדם הולך עם רבינו 

  תנינא מ"ט ן"מוהר ליקוטי יג

ל, ודע ּכָּ ֶ נּועֹות ש  קֹות ַהּתְּ ּתָּ ַהַהעְּ ה, וְּ ַאּתָּ ֶ ק ש  ק ִנּתָּ ּתָּ ֶנעְּ  וְּ
ל כָּ ַעם ּבְּ ַעט ֵאיֶזה ּפַ ִמּיּות ִמן מְּ ְּ ש  תוֹ  ּגַ ַרךְּ  ַלֲעבֹודָּ ּבָּ , ִיתְּ
ם ּלָּ ִצים ּכֻ ַקּבְּ ִרים ִמתְּ ַחּבְּ ִרים ּוִמתְּ ְּ ַקש ּ ִאים ּוִמתְּ  ּובָּ

ךָּ  תְּ רָּ ֶעזְּ ֵעת לְּ נוּ , ַהּצֶֹרךְּ  ּבְּ ַהיְּ ש   ּדְּ ּיֵ ֶ ש  לֹום ַחס, ּכְּ ָּ ש   ֵאיֶזה, וְּ
ֵעת ּדַֹחק ה וְּ רָּ לֹום ַחס, צָּ ָּ ש  ַדע. וְּ ם, וְּ דָּ אָּ הָּ ֶ ִריךְּ  ש   ַלֲעֹבר צָּ
רגֶּ  ַעל ֶ ֹאד ַצר ש  ֹאד מְּ ל, מְּ לָּ ַהּכְּ ר וְּ ִעּקָּ הָּ ּלֹא וְּ ֶ ֵחד ש  ּפַ  ִיתְּ
לָּ   ל:ּכְּ
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הוא הולך על כנפי נשרים, הוא 
 בכלל לא נוגע באדמה. 

                                                           
 קג, ע"א תיקון סט הזוהר תיקוני יד

א דָּ ה עּובְּ ַחד, ֲהוָּ ר דְּ ר ַנש   ּבַ א ִחּגֵ לָּ ִלין ּבְּ ח, ַרגְּ ּכַ ְּ  ַאש 
ֵרין יִמין ִלתְּ א ַחּכִ לָּ ל ַהִוי ּדְּ כָּ א ּבְּ רָּ יִמין ּדָּ יהוּ  ַחּכִ וַתיְּ ּוָּ , ּכַ
הוּ  ַאֲעַרע ר ַההּוא ּבְּ ַמר, ִחּגֵ א לֹון אָּ מָּ לָּ ְּ יכוּ  ש  ן ֲעַליְּ נָּ , ַרּבָּ

א) נָּ ַמעְּ ְּ יכוּ  ש  ַאּתּון ֲעַליְּ יֵמי דְּ א ַחּכִ רָּ ה(, דָּ נָּ  ַאּתּון אָּ
ִלין זְּ רוּ , אָּ מְּ דּוךְּ  ֵליּה  אָּ ַלן לְּ ֶעֶרב, ּפְּ ת וְּ ּבָּ ַ ה ש  ַמר, ֲהוָּ  לֹון אָּ
ב ַעל ַאף ַאּתּון ּגַ ִכיִבין ּדְּ ִעיִרין רְּ בְּ ֲהֵטי ּבִ רָּ י ּדִ א ַסּגִ  ַוֲאנָּ
ר א ִחּגֵ לָּ ִלין ּבְּ ִעיתוּ  ַאּתּון ִאי, ַרגְּ א ּבְּ ם ֲאנָּ כוּ  ֲאַקּדֵ  לְּ

א נָּ ַתּקָּ כוּ  לְּ א לְּ ּתָּ ּבַ ַ ַווהוּ , ש  רוּ  ּתְּ מְּ ַהלֹא ֵליּה  אָּ ר ַאּתְּ  וְּ  ִחּגֵ
ֵאיךְּ  ִכיל ַאּתְּ  וְּ א יָּ מָּ ּדָּ ַאקְּ ן לְּ ִעירָּ ֲהֵטי ִלבְּ רָּ א ּדִ ַמר, טּובָּ  אָּ
א לֹון מָּ ְּ מ ש  ון ב"דְּ וָּ ִליג ַאתְּ דָּ ֵסי ק"ת לֹון וְּ רְּ א ּפַ עָּ ִרגְּ  ּבְּ
א חוּ  .ֲחדָּ ּכְּ ְּ יהוּ  ַאש  ַמיְּ פּום ַגרְּ א לְּ ּתָּ ַערְּ א מְּ א, ֲחדָּ תֹורָּ  ּופְּ

א אלָּ מָּ ל, ִלש ְּ כָּ י ּבְּ א ַמֲעַדּנֵ מָּ לְּ א עָּ הָּ א, ֲעלָּ ּתָּ ַנרְּ רֹום ּומְּ דָּ  לְּ
ה עָּ בְּ ִ ש  א ֵנִרין ּבְּ הָּ ה, ֲעלָּ א ּוִמּטָּ ּפָּ ַכסְּ א דְּ ַדֲהבָּ ִנין וְּ ַאבְּ  וְּ

יִריןיַ  ב ּקִ ַמֲערָּ ין לְּ פֹון ּבֵ רֹום צָּ דָּ יא, לְּ ַסּיָּ רְּ כָּ ח וְּ רָּ ִמזְּ , לְּ
ַלת ה ּותְּ אָּ ִמיִדין מְּ א ַההּוא ַעל ַתלְּ תֹורָּ ַתר, פְּ לוּ  ּבָּ כְּ אָּ  דְּ
הוּ  ִאינּון ֻכּלְּ יֵמי וְּ הֹון ַחּכִ ם, ִעּמְּ ר ַההּוא קָּ ט ִחּגֵ ַ ש   ּופָּ
ֵמיּה  רְּ א ֵמַההּוא ּגַ א גּופָּ לָּ ִלין ּבְּ ש  , ַרגְּ ַלּבֵ ִאתְּ א וְּ גּופָּ  ּבְּ
ּפֹוי ַאנְּ ִהיִרין דְּ א זְּ זֹוֲהרָּ ַמר ּכְּ ִאּתְּ יּה  דְּ ( ג יב דניאל) ּבֵ

ִלים ּכִ ש ְּ ַהּמַ ִהרוּ  וְּ י', וכו ַיזְּ ּפֵ ַאנְּ ִמידֹוי וְּ ִהיִרין ַתלְּ  נְּ
ִבים ֹככָּ ם ּכְּ עֹולָּ ֶעד לְּ ִחין ַוֲהווֹ , וָּ תְּ א ּפָּ רָּ ֹקֶהֶלת ִספְּ , דְּ
ין יָּ רְּ קָּ יּה  וְּ ִלים ֲהֵבל( ב א קהלת) ּבֵ ַמר ֲהבָּ ', וכו ֹקֶהֶלת אָּ
ִרין ַוֲהווֹ  זְּ ה חָּ ּמָּ ִנין ּכַ רוּ , ִזמְּ מְּ יֵמי ִאינּון ֵליּה  אָּ א ַחּכִ רָּ  דָּ
ִכי לֹֹמה וְּ ְּ א ש  ַבד לָּ א עָּ רָּ א קְּ ֳחרָּ ֹקֶהֶלת אָּ ל, ּבְּ הוּ  עָּ  ַההּוא לְּ

ֲחֵזי ִאתְּ ר דְּ א ִחּגֵ חָּ רְּ אָּ ה, ּבְּ עָּ בְּ ִ ש  ִלין לְּ א ֵהיכָּ ּפָּ סְּ א ִמּכַ ַדֲהבָּ  וְּ
ִנין ַאבְּ יִרין וְּ א, ַיּקִ לָּ ֵהיכָּ ה ּובְּ עָּ בְּ ִ ין ש  ַסּיָּ רְּ ע ּכָּ ּבַ ַארְּ ון ּדְּ , ֵחיוָּ
ה יֹונָּ ן וְּ א ַתּמָּ ּפָּ ַכסְּ ה ּדְּ רָּ א ַוֲעטָּ ַדֲהבָּ ה ַעל ּדְּ ָּ תּוב, ֵריש  כָּ  וְּ
ּה  ל ּבָּ אן ּכָּ א מָּ לָּ ַדע ּדְּ ין יָּ ִאּלֵ ִלים ּבְּ ִתיב ֲעֵליּה  ֲהבָּ  ּכְּ
ר( נא א במדבר) ַהּזָּ ֵרב וְּ ת ַהּקָּ יֵמי ִאינּון, יּומָּ א ַחּכִ רָּ  דָּ

ד זוּ  ִמּיָּ חָּ ִכי ּדְּ ה הָּ ִתיב ַדֲהוָּ ַהִהיא כְּ ה ּבְּ רָּ רוּ  ֲעטָּ זְּ  חָּ
א ַמר. ַלֲאחֹורָּ ֲחֵזי ַההּוא לֹון אָּ ִאתְּ יהוּ  דְּ ר ֲעַליְּ ִחּגֵ ִכי, ּכְּ  וְּ
יכוּ  ַמר ֲעַליְּ ַאּתּון ִאּתְּ יֵמי ּדְּ א ַחּכִ רָּ א ַאּתּון ֵלית, דָּ  ֶאּלָּ
י ֵ ש  א ִטּפְּ רָּ א, דָּ לָּ ל ֲחֵזיתּון וְּ כָּ יכוּ  ּבְּ מֹוַדיְּ ק ִבי יכִּ  לְּ ַ ש   חָּ

ִמים אֹוֶרךְּ  ַעד( יד צא תהלים) יֵעהוּ  יָּ ּבִ א ַאש ְּ מָּ לְּ עָּ  לְּ

כמו התלמידים של רשב"י 
, ידעל קבייםשפגשו במדבר אדם הולך 

א ֹכּלָּ ין, ֲאִריךְּ  דְּ ִלים ִאּלֵ ֹקֶהֶלת ֲהבָּ א ִאינּון ּדְּ זָּ רָּ ַבע ּבְּ ֶ ש   דְּ
ן וכ"ו הָּ מָּ ְּ  ש 

 תרגום: 

ה ה ַמֲעש ֶ יָּ ם, הָּ דָּ אָּ ֶ ד ש  ר ֶאחָּ ִלי ִחּגֵ ַלִים ּבְּ א ַרגְּ צָּ ֵני מָּ ְּ  ש 
ִמים ּלֹא ֲחכָּ ֶ יוּ  ש  ל הָּ כָּ ִמים ַהּדֹור ּבְּ ם ֲחכָּ מֹותָּ ַגש  . ּכְּ  ּפָּ
ֶהם ר אֹותוֹ  ּבָּ ַמר, ִחּגֵ ֶהם אָּ לֹום: לָּ ָּ ִמים ֲעֵליֶכם ש  , ֲחכָּ
י) ּתִ ַמעְּ ָּ ם ֲעֵליֶכם ש  ַאּתֶ ֶ ֵמי ש  ן(, ַהּדֹור ַחכְּ אָּ ם לְּ  ַאּתֶ

ִכים רוּ ? הֹולְּ מְּ קֹום: לוֹ  אָּ מָּ לֹוִני לְּ ֶעֶרב. ּפְּ ת וְּ ּבָּ ַ ה ש  יָּ . הָּ
ַמר ֶהם אָּ ב ַעל ַאף: לָּ ם ּגַ ַאּתֶ ֶ ִבים ש  ֵהמֹות ַעל רֹוכְּ  ּבְּ

צֹות רָּ ֶ ה ש  ּבֵ ר ַוֲאִני, ַהרְּ ִלי ִחּגֵ ַלִים ּבְּ ם ִאם, ַרגְּ , רֹוִצים ַאּתֶ
ים ֲאִני ּדִ ן ַאקְּ ַתּקֵ ֶכם לְּ ת ֶאת לָּ ּבָּ ַ הוּ . ַהש ּ מְּ רוּ . ּתָּ מְּ : לוֹ  אָּ

ה ַוֲהלֹא ר ַאּתָּ ֵאיךְּ , ִחּגֵ ה וְּ כֹול ַאּתָּ יג יָּ ִ ַהש ּ ֵהמֹות ֶאת לְּ  ַהּבְּ
צֹות רָּ ֶ ה ש  ּבֵ ַמר? ַהרְּ ֶהם אָּ ם לָּ ֵ ל ַהש ּ ֶ  אֹוִתּיֹות ב"מ ש 
ג ִדּלֵ ֶהם וְּ ה ק"ת לָּ סָּ רְּ ֶרַגע ּפַ ד ּבְּ אוּ  .ֶאחָּ צְּ ם ֶאת מָּ מָּ  ַעצְּ
י ַעל ה ּפִ רָּ עָּ ן, ַאַחת מְּ חָּ לְּ ֻ ש  ֹמאל וְּ ל ִעם ִלש ְּ י ּכָּ  ַמֲעַדּנֵ

ם עֹולָּ יו הָּ לָּ ה, עָּ נֹורָּ רֹום ּומְּ ה ִעם ַבּדָּ עָּ בְּ ִ ֶליהָּ  תֵנרוֹ  ש  , עָּ
ת ֶסף ּוִמּטַ ב ּכֶ הָּ זָּ ִנים וְּ רֹות ַוֲאבָּ קָּ ב יְּ ֲערָּ ּמַ ין ּבַ פֹון ּבֵ  צָּ
רֹום דָּ א, לְּ ִכּסֵ ח וְּ רָּ זְּ ֹלש׃, ַבּמִ ְּ ִמיִדים ֵמאֹות ּוש  לְּ  ַעל ּתַ
ן אֹותוֹ  חָּ לְּ ֻ ם ַאַחר. ַהש ּ ּלָּ ּכֻ ֶ לוּ  ש  כְּ ם, אָּ אֹותָּ ִמים וְּ  ַהֲחכָּ
ם ם, ִעּמָּ ֵבר אֹותוֹ  קָּ ט חָּ ַ ש  מוֹ  ֶאת ּופָּ ִלי ַהּגּוף ֵמאֹותוֹ  ַעצְּ  ּבְּ

ַלִים ַרגְּ ש  , הָּ ַלּבֵ ִהתְּ גּוף וְּ יו ּבְּ נָּ ּפָּ ֶ זַֹהר זֹוֲהִרים ש  ֱאַמר ּכְּ ּנֶ ֶ  ש 
ִלים ּבוֹ  ּכִ ש ְּ ַהּמַ ִהרוּ  וְּ כוּ  ַיזְּ ֵני', וְּ יו ּופְּ ִמידָּ ִאיִרים ַתלְּ  מְּ

ִבים ּכֹוכָּ ם ּכַ עֹולָּ ֶעד לְּ יוּ , וָּ הָּ ִחים וְּ , ֹקֶהֶלת ֵסֶפר פֹותְּ
ִאים קֹורְּ ִלים ֲהֵבל ּבוֹ  וְּ ַמר ֲהבָּ יוּ ', כוּ  ֹקֶהֶלת אָּ הָּ ִרים וְּ  חֹוזְּ
ה ּמָּ ִמים ּכַ עָּ רוּ . פְּ מְּ ם לוֹ  אָּ ֵמי אֹותָּ ִכי: ַהּדֹור ַחכְּ לֹֹמה וְּ ְּ  ש 
ה לֹא ש ָּ סּוק עָּ ֹקֶהֶלת ַאֵחר ּפָּ ִניס? ּבְּ ם ִהכְּ  אֹותוֹ  אֹותָּ

ה אָּ רְּ ּנִ ֶ ר ש  ֶרךְּ  ִחּגֵ ּדֶ ה, ּבַ עָּ בְּ ִ ש  לֹות לְּ ֶסף ֵהיכָּ ב ִמּכֶ הָּ זָּ  וְּ
ִנים רֹות ַוֲאבָּ קָּ ל, יְּ ה ּוַבֵהיכָּ עָּ בְּ ִ אֹות ש  ל ִכסְּ ֶ ע ש  ּבַ  ַארְּ
ם, ַחּיֹות ָּ ש  ה וְּ ל יֹונָּ ֶ ֶסף ש  ב ַוֲעֶטֶרת ּכֶ הָּ ּה  ַעל זָּ ָּ , רֹאש 
תּוב כָּ ּה  וְּ ל ּבָּ ּלֹא ִמי ּכָּ ֶ יר ש  ִלים ֶאת ַמּכִ לוּ  ַהֲהבָּ יו, ַהּלָּ לָּ  עָּ
תּוב ר ּכָּ ַהּזָּ ֵרב וְּ ת ַהּקָּ ד. יּומָּ אוּ  ִמּיָּ רָּ ֶ ךְּ  ש  ם ּכָּ ֵמי אֹותָּ  ַחכְּ
תּוב ֶאת ַהּדֹור ּכָּ ֶ ּה  ש  אֹותָּ ה ּבְּ רָּ ֲעטָּ רוּ , הָּ זְּ חֹור חָּ אָּ ַמר. לְּ  אָּ
ֶהם ה אֹותוֹ  לָּ אָּ רְּ ּנִ ֶ ר ֲעֵליֶהם ש  ִחּגֵ ִכי: ּכְּ  ֶנֱאַמר ֲעֵליֶכם וְּ
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ואמרו לו: איך יוצאים מהמדבר? 
אנחנו לא יודעים צפון דרום, לא יודעים 
כלום, יש סופות חול לא רואים את 
השקיעה את הזריחה, איך נצא מכאן? הוא 
אומר: אין שום בעיה, תחזיקו בגארטל 
שלי, התחילו לעוף באווויר, כהרף עין 
הגיעו, הגיעו לפרדס, משם הגיעו למערה, 

שורות של  300המערה הם רואים יצאו מ
הבל הבלים אמר תלמידים שצועקים: "

 ". קהלת הבל הבלים הכל הבל

 סלע ישכון ויתלונן", 'סלע'וזה שאומר "
 - 'משם חפר אוכל'זה האבן השתיה, 

שהצדיק נמצא תמיד באבן השתיה, ר' נתן 
כל הימים היה בתוך האבן שתיה, איפה 
שר' נתן הולך שם האבן שתיה, כמו 
שאומר הבאר מים חיים, שחושי הארכי 
, טומוצא את דוד הולך לעבוד עבודה זרה 

הוא אומר: למה? הוא אומר: יש חילול ה', 
רואים כזה צדיק, כזה צדיק רודפים אותו, 
כולם רודפים אותו, כל עם ישראל רודף 
אותו, אז אני כבר מוטב לי לעבוד עבודה 
זרה, שיגידו: מגיע לו, דווקא, הנה, תראו 

                                                           
ם ַאּתֶ ֶ ֵמי ש  ֶכם? ַהּדֹור ַחכְּ א ֵאינְּ י ֶאּלָּ ֵ ש  לֹא, ַהּדֹור ִטּפְּ  וְּ
ִאיֶתם ל רְּ כָּ י ִלּמּוֵדיֶכם ּבְּ ק ִבי ּכִ ַ ש  ֵטהוּ  חָּ  ֹאֶרךְּ  ַעד, ַוֲאַפּלְּ
ִמים יֵעהוּ  יָּ ּבִ ם, ַאש ְּ עֹולָּ ּלוֹ  לְּ ּכֻ ֶ רֹךְּ  ש  ִלים ֵאּלוּ , אָּ ל ַהֲהבָּ ֶ  ש 
סֹוד ֵהם ֹקֶהֶלת ל ּבְּ ֶ ה ש  עָּ בְּ ִ מֹות וכ"ו ש  ֵ  ש 

 א, קז סנהדרין טו

 ז"ע לעבוד דוד בקש רב אמר יהודה רב ואמר
 שם ישתחוה אשר הראש עד בא דוד ויהי שנאמר
 צלמא והוא שנאמר ז"ע אלא ראש ואין לאלהים

אותו, תראו מה שהוא עושה, 
לכן רודפים אותו, אני רוצה להוריד את 
החילול ה'. אומר לו חושי הארכי: איפה 

"ויפגע שאתה הולך שם זה האבן שתיה, 
שהאבן שתיה קפצה לקראתו,  –" במקום

"משם חפר אכל, איפה שהצדיק נמצא 
סלע ישכן ויתלונן, למרחוק עיניו יביטו 

א מנדב , דם יצאפרוחיו יעלעו דם"
 ואביהו, דם שהם שתתו דם. 

" ואז אהרן הגיע לכל הדרגות "וידם אהרן
שלו, כל הבנים שלו עד סוף הדורות 

, אדם 'וידם אהרן'יכולים לברך, ברגע ש
עושקים אותו וידם אהרן  –רודפים אותו 

הוא מזכה את כל הבנים עד סוף הדורות, 
כולם יכולים לברך בשם ומלכות, מברכים 

מברכים את עם ישראל,  בשם ומלכות,
, זה אהרן 'סלע ישכן ויתלונן'למה? כי 

, סלע ישכן ויתלונןהכהן שהוא זכה ל'
שהפרנסה באה מהצדיק,  –' משם חפר אכל

 . למרחוק עיניו יביטו ואפרחיו יעלעו דם''

ולכן אומר רבינו בתורה פ"ה שהלוז, כמו 
"ויאמר יעקב ליוסף שיעקב אומר בפרשה: 

 קרוע הארכי חושי לקראתו והנה טב דהב די רישיה
 מלך יאמרו לדוד לו אמר ראשו על ואדמה כתנתו

 בנו יהרגנו שכמותי מלך לו אמר ז"ע יעבוד שכמותך
 בפרהסיא שמים שם יתחלל ואל ז"ע יעבוד מוטב
 תואר יפת ל"א תואר יפת קנסיבת טעמא מאי אמר

 כי ליה דסמיך סמוכין דרשת לא ל"א שרייה רחמנא
 יש תואר יפת הנושא כל ומורה סורר בן לאיש יהיה
 :ומורה סורר בן לו
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", מי לוזאל שדי נראה אלי ב
שזוכה לסוד הלוז זוכה לסוד תחיית 
המתים, הוא יכול להחיות את כל המתים, 

. וזה שכתוב בפרשת ויצא "ויברך אותי"
שיעקב לקח עץ ערמון לח, עץ ערמון לח, 

", דבר "ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז
ראשון הרב'ה אמר זה הלוז, שזה הבחינה 

 מי –של לאה, מי שזוכה לבחינה של לוז 
שזוכה לבחינה הזאת, שזה רק על ידי 

על ידי ר' נתן, אי אפשר להגיע  –הצדיק 
ואולם ללוז רק על ידי ר' נתן, כמו שכתוב "

, התורה חוזרת כל לוז שם העיר לראשונה"
הזמן שיעקב זכה לכל סוד הלוז, הוא זכה 
להגיע לבית אל, ומשמה הוא זכה להשיג 

 את סוד הלוז. 

 (274)", עדר ין עדר"ורוח תשימו בין עדר וב
, עדר זה (274)זה הגימטריא של רחל ולאה 

כנגד ערד, מלך ערד זה מלך עמלק, 
בצדיק שהוא נקרא עדר  –כשפוגמים בעדר 

, כתוב ואתה מגדל עדר"מגדל עדר, " –
 –במיכה פרק ד', ואתה המגדל של העדר 
אתה השומר של העדר, זה הצדיק שהוא 
נקרא: מגדל עדר, והצדיק הזה שהוא נקרא 

"עדיך תאתה ובאה הממשלה מגדל עדר 
, אז אתה הראשונה ממלכת לבת ירושלים"

                                                           
 ע"א, לג ברכות טז

 את מזיק והיה ערוד שהיה אחד במקום מעשה ר"ת
 אמר דוסא בן חנינא' לר לו והודיעו באו הבריות
 עקבו נתן חורו את הראוהו חורו את לי הראו להם
 על נטלו ערוד אותו ומת ונשכו יצא החור פי על

שאתה מגדל עדר אתה תזכה. 
שעדר זה גימטריא רחל ולאה, בלעם בלק 
גימטריא רחל ולאה, כי כשפוגמים ברחל 

ע שפוגמים ולאה נוצר בלק ובלעם, ברג
ברחל ולאה נוצר בלק, ועצמותיו של בלעם 
נהפכו לנחשים, הזוהר אומר בדף קצ"ב 
ע"ב שכל העצמות של בלעם נהפכו 

 לנחשים וערודים. 

והיה מקום שהיה ערוד וכל מי שעבר 
במקום הזה הוכש למוות, עד שהגיע רבי 

והרג את הערודחנינא בן דוסא 
, ואז הגמרא טז
בו הערוד ואוי  אמרה: אוי לו לאדם שפגע

לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא, כי 
זה אותיות  –הצדיק שהוא נקרא מגדל עדר 

ערוד, רק הוא יכול להכניע את הערודים, 
את הנחשים, את היצרים הרעים, רק ר' נתן 
יכול להכניע את כל היצרים הרעים, על ידי 
שאדם לומד ליקוטי הלכות לפחות שעה 

אחד יקבע לו שעה כל כל יום, מעכשיו כל 
 יום יגמור את זה תוך שנה. 

זה הצדיק, זה ר' נתן.  ואתה מגדל עדר
בת , עופל זה חומה, אתה החומה של עופל
עדיך תאתה ובאה הממשלה , ציון

 .הראשונה ממלכת לבת ירושלים

 אין בני ראו להם אמר המדרש לבית והביאו כתפו
 אוי אמרו שעה באותה ממית החטא אלא ממית ערוד
' ר בו שפגע לערוד לו ואוי ערוד בו שפגע לאדם לו

 :דוסא בן חנינא
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 שנמסר בשבע שיעור
חיים מנחם  ר' ברכות האחרון לחתן

בת ר'  נינתובן ר' יעקב צוקר חתן 
 יום ג'  חיים רייכר

זה בריאה חדשה לגמרי, כל  כל חתן וכלה
חתן וכלה כל העולם מתחדש כל הבריאה 
מתחדשת בעולם האצילות עולם הבריאה 
היצירה כל העולמות מתחדשים ולכן יוסף 

שבע פעמים חכמה, גימטריא לקח את אסנת 
 73שבע פעמים   73חכמה  511אסנת זה 

זה בדיוק אסנת שהייתה כלולה מכל השבע 
רק שלוש חכמות ולכן אסנת כתובה 

פעמים בתורה פעמיים בפרק מ"א ופעם 
בפרק מ"ו שלוש פעמים כנגד אצילות 
בריאה יצירה כי אסנת הייתה כלולה מכל 

 .ה יצירההעולמות אצילות בריא

כי אסנת גדלה בסנה היא לא ראתה אבא 
ומרגע שהיא נולדה  היא לא ראתה אמא

יעקב קרא למלאך מיכאל שישים אותה 
בסנה ושם הוא הביא לה חלב ודבש ושמן 
וכל המעדנים שבעולם עד שהביא אותה 
לבית פוטיפר והושיב אותה על מדרגות 
ביתו הוא היה חסוך בנים ואספו את כל 
הנשים שהיו להם ילדים באיסור או היו 
י היה רעב היה שנות רעב שמו אותם בפתח
עשירים בפרט חשוכי בנים והיו שמחים 
 שמצאו איזה ילד או איזה ילדה לגדל אותה 

המשיכה את השמות של מנשה  ולכן אסנת
ואפרים שזה היה צריך להיות דרך בלהה 

כבר שבלהה כתוב בזהר חי 
המשיכה שתי נשמות לעולם ואז ראובן 
קיבל פחד שמא אנחנו שמא אני אדחה כמו 

חק, עשו נדחה שישמעאל נדחה מפני יצ
מפני יעקב אז בדיוק שירדו שתי נשמות 

משיח בין מנשה ואפרים שאפרים היה 
אם עכשיו יוסף מנשה משיח בן דוד 

הנשמות האלה תרדנה לעולם אני אדחה 
הוא פחד שעכשיו  חי לגמרי אומר הזהר

הוא ידחה כמו ישמעאל מפני יצחק ועשו 
מפני יעקב אז מיד הוא הוציא את המזרון 

וזה היה  מחדרה של בלהה של יעקב עאת המצ
כל החטא שלו שהוציא את המצע כי כל 
מה שיעקב עשה זה על פי הדיבור יעקב לא 
הזיז יד ורגל הכל על פי הדיבור לא הרים 
 איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. 

אמר לו בלעדיך לא ירים  יוסף שפרעהכמו 
איש את ידו ואת רגלו אשר ימרה את פיך 

אמרו לו יומת ושהוא סיפר את החלומות 

המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול אחיו 
על כן , האלומים זה רמז על הפרנסה בנו

הם עוד לא אמרו המלוך  שחלם על האלומות
תמלוך עלינו, זה רק הראה על פרנסה 

ויכלכל יוסף את ב שהוא ישפיע כמו שכתו
הוא יהיה המכלכל  אחיו לחם לפי הטף

ושכבר היה  המשביר לכל עם הארץהראשי 
החלום של השמש הירח והכוכבים אז 

מלוך תמלוך עלינו אם משול אמרו ה
אז הם הבינו שכבר יוסף הולך תמשול בנו 

להיות המלך על כל העולם המושל על כל 
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העולם כמו שאומר יהושע בן נון 
  ון דום וירח בעמק אילוןשמש בגבע

שהצדיק יכול לעצור גם את השמש וגם את 
שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון הירח 

 וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב דוד אומר 
של נעלך ואז ה' אמר ליהושע  עד כלותם

אתה צריך לשל נעלך מעל  מעל רגליך
ב נעליך שני נעליים רגליך אצל משה כתו

אצל יהושע כתוב רק נעל אחת הוא לא 
הצליח לפשוט את כל הגוף משה הגיע 

כמו שאומר  להתפשטות הגשמיות
נשאר שאצל משה הרמב"ם ביסוד השביעי 

שכל בלבד לא נשאר שום דבר ממשה שום 
 נקודה של גוף רק נשאר שכל בלבד 

וזה המטרה של החתונה שאדם ישאר שכל 
ידושין אדם פושט את כל בלבד שע"י הק

 בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עםהגוף, 
שהם פשטו את כל הגוף איך הם נצחו את 

אחרי שנה  196היה כי מלחמת סיסרא , סיסרא

שנה של יהושע  30היה שנכנסו לארץ 
והזקנים ועוד שמונה של כושן רשעתים 
שהוא היה לבן בעצמו ועוד ארבעים 

רה של עותניאל בן קנז ועוד שמונה עש
עגלון מלך מואב ועוד שמונים של אהוד 

 176בן גרא כן אהוד בן גרא כבר הגענו ל 
 196אחרי  196שנה של סיסרא זה  20ועוד 

שנה כבר שכחו את כל התורה שחכו איך 
עושים ברית מילה שכחו הכל אפילו ברית 
מילה לא ידעו איך לעשות הם היו עושים 

כמו הישמעאלים אבל המילה 
את  מילה פריעה מציצה ש שלביםבאה עם שלו

עד שבאה דבורה ולמדה אותם זה הם לא ידעו 

 ואז נצחו את סיסראאיך עושים ברית 

לכן אסנת היא כתובה שלוש פעמים 
בתורה כנגד שלושה שלבים שבהתחלה 
עולים לעולם היצירה אחרי זה עולם 
הבריאה אחרי זה עולם האצילות כי דבורה 

חצה מהעלתה אותם לעולם האצילות 
היא גם מחצה וגם חלפה רקתו חלפה רקתו 

ברקה שם הייתה הנקודה שהיה מעובר רבי 
עקיבא כי כל רשע יש בו נשמה של צדיק 
בסיסרא רבי עקיבא בעוג מלך הבשן 

נתנאל מהחמישה תלמידים של שמעון בן 
רבי יוחנן בן זכאי שמי שזוכה להשתטח 
על החמישה תלמידים של רבי יוחנן בן 
זכאי מיד נמחלים לו כל העוונות כי הם 
הגנו על כל ישראל הם כללו את כל עם 

 ישראל 

בת של כלבא שבוע הרחל לשהציעו כו
 יהושעשידוכים רבי יוחנן בן זכאי ורבי 

צתה את רבי עקיבא היא לא רצתה, רק ר
שהיה רועה צאן  אז שואל תוספות בסדר 
את רוצה רועה צאן אבל זה לא סתם רועה 
צאן זה רועה צאן  שאומר מי יתן לי תלמיד 
חכם ואנשכנו כחמור זה רועה צאן שהיה 
שונא תלמידי חכמים בתכלית השנאה 
בתכלית תכלית השנאה אנשכנו כחמור 

זה  תגיד כמו כלב הכלב לא נושך ושובר
נושך ושובר אז כזה שנאה עוד לא היה 
לשום אדם בעולם כמו שהיה לרבי עקיבא 
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כזו שנאה לתלמידי חכמים עוד 
לא נבראה מבריאת העולם כזו שנאה ורחל 
בוחרת דווקא באותו אחד שואל התוספות 
איך הוא בוחר בו איך הוא יכול לבחור בו 
איך היא יכולה לבחור בכזה עם הארץ 

וכתוב לא יודע להגיד שלא יודע קרוא 
ברכת המזון לא יודע להגיד ברכה אומר 
המדרש הגדול ולא די זה שהוא לא יודע 
להגיד ברכה אלא הוא שונא תלמידי 

 חכמים בתכלית השנאה 

אלא הוא חשב שתלמידי חכמים צריכים 
גם טיפה לעבוד שיהיה רועה צאן יגיד 
תהילים ילמד גמרא יכול להיות רועה צאן 

ה גבעה על איזה סלע ולגמור לשבת על איז
את הש"ס למה הוא צריך לשבת דווקא 
במקום חשוך בישיבה שישב בשדה 
הפתוח יראה ציפורים ישיר שרים יעשה 
ריקודים יתפלל בן הפרחים בן העשבים בן 
האילנות למה לשבת במקומות סגורים 
ומסוגרים לא לראות את אור השמש 
ויכולים גם להביא טיפה פרנסה תוך כדי 

הוא רועה צאן הוא מביא פרנסה הביתה ש
 למה שאשתו תהיה אומללה תישן על תבן 

שנה  24אשתו של ר' עקיבא ישנה על תבן 
וכשהתחתנו אז שלוש שנים אומר אבות 
דר' נתן פרק ו' שישנו הם ישנו ביחד על 
התבן עד שנולד הבן הראשון ר' יהושע בן 

הוא תורה  ללמודשילך רחל ואז אמרה לו קרחה 
אני לא אלך לחידר לשבת עם ילדים  אמר

בגיל שלוש אני בגיל ארבעים אני אחכה 

יהיה לי ילד ואני אלווה אותו 
לחידר כאילו אני מלוה אותו כאילו אני 
משגיח עליו וככה אני אשב איתו ואט לאט 

הוא לא היה מסוגל  אלמד א' ב' בינתיים.
 ללכת סתם 

עד שרחל לקחה חמור עם  שקע בגב 
לו שקע עמוק שהיה אפשר ולחמור היה 

לשפוך אדמה ולזרוע זרעים לזרוע 
עגבניות קישואים מלפפונים פלפלים 
והתחילה לזרוע עליו פתאום רואים הולך 
אדם ואשתו זה רבי עקיבא ורחל הולכים 
בשוק ועל החמור גודל עגבניות מלפפונים 
קישואים פלפלים מה קורא כאן איזה 

כאן  משוגע, הוא זורע על החמור מה קורה
כל העניין זה לזרוע על החמור זה העניין 
זה התיקון שנוטעים על החמור כל 
העגבניות וכל המלפפונים והקישואים 
והדלעת והחצילים יוצאים מהחמור זה מה 
שגילתה רחל שאפשר מהחמור עצמו 
להוציא את כל הטוב שבעולם כל הפירות 

יות כל הקישואים את שבעולם כל העגבנ
  .כל המלפפונים

כה הם עברו שלושה ימים בהתחלה כ
צחקה כל המדינה אמרו זה ממש משוגעים 
זורעים על החמור שותלים על החמור 
שתילים אחרי שלושה ימים הפסיקו 
לצחוק זה הראתה רחל לרבי עקיבא הנה 
אתה רואה הם צחקו יום צחקו יומיים 
צחקו שלושה ימים בסוף הפסיקו גם אתה 

קות בגיל תלך לישיבה תלך לחידר עם תינו
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שלוש יצחקו יום יצחקו יומיים 
יצחקו שלושה ימים בסוף אתה תהיה 
התלמיד חכם הכי גדול בדור אני אדאג 
לכך שאתה תהיה התלמיד חכם הכי גדול 
בדור אני אדאג שאתה תעלה מעלה מעלה 

 מה שאף אחד לא זכה לזה 

כי מה שראה רבי עקיבא לא ראה שום 
כל וה כם אפילו משה רבינו לא ראתלמיד ח

יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא שבזכות רחל 
אשתו הוא נהיה גדול הדור לא סתם גדול 
הדור גדול של כל הדורות בכל הדורות לא 
קם כמו רבי עקיבא אפילו משה לא זכה 

כל יקר ראתה עינו ולדרגה של רבי עקיבא 
זה רבי עקיבא כמו שאומר המגלה 

ע"ג קי"ב שהוא זכה לש'  אופניםהעמוקות ב
שה רק זכה לקשר תפילין קשר תפילין מ

ו משה רק זכה לקשר תפילין יהראה לענ
ו ורב עקיבא זכה לעלות לא רק יהראה לענ

לקשר של תפילין הוא גם ראה את הש' של 
התפילין משה לא זכה לש' של התפילין 

כל יקר ראתה עינו ואומר המגלה עמוקות 
ני יני ה' המותה לחסידיו שיקר בעייקר בע

לחסידיו זה רבי עקיבא שזכה  ה' המותה
לש' של התפילין בזכות רחל אשתו 
שעשתה אותו גדול הדור שכזה גדול לא 

 היה בכל הדרות 

כל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא שראה ו
דברים שלא התגלו למשה רבינו אומר 
המדרש רבה בחוקת פרשה כ' שרבי 
עקיבא ראה דברים שלא התגלו למשה 

הסודות  רבינו ה' גילה לו את כל
ועד סוף כל הדורות הוא ראה את הש' של 
התפילין שהש' של התפילין זה מה 
שמנהיג את העולמות אם אדם היה זוכה 
לש' של תפילין לא הייתה שואה אם אדם 
היה משיג את הש' של תפילין לא הייתה 
שואה שזה הסוד של חלפה מחצה רקתו 
שיש גם חלפה וגם מחצה כי היא הצליחה 

נשמה של רבי עקיבא שהוא להוציא את ה
בא מזרעה שרבי עקיבא בא מזרעה של יעל 
אז היא הצליחה להוציא היא הצליחה 
להתכלל בנשמה של רבי עקיבא היא 
הצליחה להתמודד עם הנשמה של רבי 
 עקיבא לגלות את הנשמה של רבי עקיבא 

כי יעל זה אותיות עלי כי אם האישה היא 
היא קדושה וטהורה אז היא באה בגלגול ו

תוכל להיות הכהן הגדול אם יבנה בית 
בעזרת ה' היום יבנה בית המקדש  ,המקדש

כל אישה יכולה לזכות  שבית מקדש של א
להיות הכהן הגדול אם היא קדושה וצנועה 
ואומרת תהילים כל היום אז היא יכולה 
להיות הכהן הגדול כמו יעל שהיא זכתה 
להיות הכהן הגדול היא זכתה להיות 

הגיעה למדרגות כאלה ששום עלי,היא 
 אדם בעולם לא הגיע 

כל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא יקר ו
בעיני ה' המותה לחסידיו יקר זה אור 

ליהודים הייתה אורה ושמחה התפילין 
זה מילה  ששוןזו תורה  אורה ,ששון ויקר

זה אורות התפילין  ויקרזה יום טוב  שמחה
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שאף אחד לא זכה לאורות 
משה רבנו אומר התרגום התפילין אפילו 

ראית את אחורי הוא זכה רק לקשר של יד 
מה זה אחורי זה הקשר של ופני לא יראו 
הקשר של ראש  כותב שזה [-]היוד של יד 

אבל את הראש עצמו להשיג את הש' של 
התפילין להשיג את השלוש קוים של 
התפילין שזה סוד הש' שיש לה שלושה 

יא הכי קוים שאין לשום אות כי אות ש' ה
חשובה והכי יקרה מכל האותיות זה הש' 
של תפילין שעל הש' של תפילין עומדים 
כל העולמות, לכן זה שלוש כנגד אצילות 

 בריאה יצירה 

ולכן אסנת כתובה שלושה פעמים בתורה 
זה אצילות בראיה יציאה שע"י אסנת יוסף 
זכה לכל המדרגות שבעולם כל מה שאדם 

לכן אדם צריך זוכה הוא זוכה בזכות אשתו 
להיות אדם השלם כמה שיותר מהר אדם 
השלם אז יכול יותר מהר להשיג השגות 

כל יקר ובתורה להשיג את כל ההשגות 
ראתה עינו דברים שלא התגלו למשה 
התגלו לרבי עקיבא רבי עקיבא זכה 
לדברים שלא התגלו למשה התגלו לרבי 
עקיבא רבי עקיבא היה נשמת משה אדם 

ותר ממשה כתוב גדול לא יכול להיות י
הנותן צדקה בסתר ממשה אז איך אפשר 
להיות יותר ממשה אלא משה מתעבר בו 
כמו שאדם עושה חסד מתעבר בו אברהם 
כתוב אברהם אברהם יש אברהם לדורו 
ואברהם לכל הדורות משה משה יש משה 
לדורו ומשה לכל הדורות ולכן אצל משה 

לא פסיק אין הפסק באמצע 
הם יש הפסק, יעקב הפסוק אברהם אבר

יעקב אנחנו קראנו בפרשה ויגש יש הפסק 
שמואל שמואל יש הפסק, אבל אצל משה 
אין שום הפסק כי משה הוא דבוק בה' 

 מהיום שהוא נולד 

כל  דבקה נפשי אחרך בי תמכה ימינך
העניין של החתן שהוא דבוק בה' בלי שום 
הסתרה בלי שום מחיצה חתן זוכה לכזו 

ים של דבקות בה' דבקות שזה שבעה ימ
 שהוא רק דבוק בה' רק רואה את ה' 

והנה ה' שנה  14אחרי  הנה ה' ניצב עליו
שנה בלי הפסק   14למד  יעקב ניצב עליו

בלי להסיח דעת בלי להוציא את הראש 
שנה  14אחרי  והנה ה' ניצב עליומהספר 

פתאום יעקב נרדם מה פירוש נרדם בזכות 
ראה שהוא נרדם הוא ראה מלאכים והוא 

סולם והוא ראה ה' ניצב עליו אם הוא לא 
היה נרדם הוא לא היה רואה את  הדברים 

שנה אצל שם ועבר  14האלה הוא היה 
והוא לא ראה שום מראות שום חזיונות 

וביום אכלני שנה בבית לבן  22הוא היה 
בחיים הוא לא ישן חוץ  חורב וקרח בלילה

מאותו רגע הוא לא ישן לא לפני זה ולא 
 זה ובדיוק אז הוא ראה את החלום  אחרי

הוא ראה את הסולם הוא ראה ובחלום 
מלאכי אלוקים עולים ויורדים והנה ה' 

אומר המדרש אם היה עולה, ה'  ניצב עליו
תעלה על הסולם, אם היה עולה על  רמז

הסולם מלכות ישראל הייתה לנצח נצחים 
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לא הייתה נפסקת פתאום שום 
מלכות  עוון לא היה יכול להפסיק את

 עלה נעלה וירשנו אותהישראל כי ה' אומר 
 ה'ו אות'ה וירשנ'עלה נעלמה אומר כלב 

 בסוף, סופי תיבות יש שם י' י'ככתוב ואחרי זה 

 י'ה ל'ו שו'ה אינ'וכל ז וכן בפסוק. ה' ו' ה' י'
זה הצירוף הכי  הוה"יסופי תיבות הוי"ה בצירוף 
 קשה מכל הצירופים 

ששאר מה אמר כלב בן יפונה אפילו ש

כי עמלק  כל זה אינו שוה ליהמרגלים אומרים 
אפילו  עלה נעלה וירשנו אותהיושב בנגב 

שעמלק יושב בארץ הנגב אפילו שעמלק 
עומד בשערי הארץ כי צריכים לעלות דרך 
הנגב באים ממצרים חייבים לעלות דרך 

 הנגב 

זר על ישראל לא גאולם כיון שחטאו במרגלים נ

ארבעים שנה במדבר להיכנס מיד לארץ ולגלות 

אחרי זה הם סיבבו את הנגב הלכו לאילת 
היו שם שנתיים באילת ובעציון גבר אחרי 
זה סובבו ארץ מואב ואחרי זה סובבו את 
ארץ מואב אז יצא בלק והרי בלק יודע 
שהם לא באים להלחם בלק היה קוסם 

להלחם מכשף המואבים חשבו שהם באים 
שה' אמר אבל בלק ידע את הכל הוא ידע 

 אל תעשה בם מלחמהואל תתגר בם למשה 
אל תצור את  אל תעשהשום דבר במלחמה 

זה בא  מלחמהואל תעשה בהם מואב 
אצל עמון  שרק מלחמה על תעשה עליהם למעט
, שאסור להתחיל איתם בכלל אל תתגר בםכתוב 

אל אולם אצל מואב מכיון שכתוב אל תתגר בהם ו

מלחמה אל תעשה אבל  תעש מלחמה פירושו

אתה יכול לשלול ולבוז 
והפרחחים והשבבניקים היו שוללים 

 ובוזזים 

חשב שאם נבוא למלחמה, הנה  העם
עכשיו הם שוללים באים על עסקי ממון 
מחר הם יבואו על עסקי נפשות אבל בלק 
ידע את כל האמת בלק ידע שהם רק באים 

יוק בגבול ורק עוברים כי הם עברו בד
 המכה את מדין בשדה מואבמואב ומדין 

מואב ומדין הם היו שכנים היה להם גבול 
מה  והמכה את מדין בשדה מואבמשותף 

מכה את מדין איך הם נהיו חברים הרי 
הם היו שונאים זה לזה אלא  בשדה מואב

נשאל את אמרו הרי משה התגדל במדין 

לו כוחו רק בפה  ומה הכוח אמרהמדינים 
ל והקל קשל עם ישראל  זה רק בפה  הכוח
זה בלי ו' אז  הקול נשמע בית פרעה ,ביעק

זה אחד בלי ו' ואחד עם ו'  ל יעקבוהקל ק
 אחד שלים ואחד שלים יתיר 

איך אדם יגיע לקול עם ו' מתי שנגיע לקול 
עם ו' אז באותו רגע תהיה הגאולה ירד בית 
מקדש של אש אז איך אדם זוכה לקול קול 
יעקוב כי לא כל קול מוריד בית מקדש של 

תבוא לפניך אש צריכים להגיע לכזה קול 
, אנקת אסיר כגודל זרועך הותר בני תמותה

גם את  צריך ת' וה' ברגע שיש תבוא לפניך
הת' וגם את הה' זה הסימן של הגאולה 
תבוא לפניך אנקת אסיר כגודל זרועך הותר 

אותו רגע יש יותר בני תמותה  בני תמותה
ברגע אומרים בני תמותה באותו רגע ה' 
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יהיה תחיית המתים שנחבר את 
הת' עם הה' יהיה ממש תחיית המתים זה 
הרגע של תחיית המתים זה הרגע שאנחנו 

 חיות את כל המתים בעולם יכולים לה

כי פרשת ויחי זה הפרשה שאיתה אפשר 
להחיות את כל העולם כולו עכשיו אנחנו 
בפרשת ויחי ויחי יעקוב אז פרשה סתומה 
כלומר שזה המשך אחד ומגיע מיד ויחי 
יעקב שעשיו אנחנו ממש מחיים את כל 
הנשמות שבעולם שבאים ויחי יעקב 

יגוע שיעקב לא מת, לא כתוב מת כתוב ו
לא כתוב מת ויאסף אל עמיו יעקב אבינו 
לא מת יעקוב אבינו לא יכול למות כתוב 
חיי שרה שרה לא מתה שרה חיה ולכן 

הוא ראה את שרה הוא ראה את שרה  יצחק
ממש לפניו הוא ראה את שרה עין בעין 
הוא ראה את שרה עין בעין מגיל ארבעים 

שנה הוא רואה את שרה  140, 180עד גיל 
ין בצורה מוחשית שרה באה עין בע

שוטפת לו כלים רוחצת לו את הרצפה 
מתגעגעת לבן שלה היא לא מוכנה לוותר 
על הבן שלה אישה לא מוכנה לוותר על 
הבן שלה היא תלחם עד טיפת דמה 
האחרונה על הבן שלה שרה ירדה 
מעולמות העליונים מהאצילות בריאה 
יצירה היא ירדה מעולמות עליונים לראות 

חק כל יום וכל שעה משש בבוקר עד את יצ
שש בערב היא בבית של יצחק היא מנקה 

                                                           
 ברכות ו, ע"ב יז

מבשלת כמו רבי יהודה הנשיא 
שהיה בא לעשות קידוש הצדיק הוא לא 

 נפטר לעולם הצדיק הוא חי וקיים 

שזה הסוד של השבע ברכות שממשיכים 
חיים לזוג חיים לכל המאה עשרים שנה 

 שנה 120שהזוג הזה חייב לחיות את כל ה
כי מהזוג הזה ודאי תבוא הגאולה שזה 
אומר רבינו שמה רוקדים עד הבוקר על מה 
שמחים שיש לו בית שיש לו מיטה יפה 
רהיטים יפים על מה לשמחה מה זו עושה 
על מה החתן שמח שיש לו אישה עד היום 
אמרו לו אסור לך להסתכל אסור לך 
להתקרב אסור לך לגעת פתאום מה שאסור 

-אום מותר אומר המדרשכל היום נהיה פת
אי אפשר להפוך איסור למותר אלא שמשה 

יודעים שעכשיו יבוא מלך המשיח כל מה 
שיודעים שיש כזה זוג כשר כזה זוג של 
צדיקים נוראים שלא היה מבריאת העולם 
כי הזוג הזה זה זוג שממש לא היה מבריאת 
העולם כאלה צדיקים נוראים כזו כלה 

היה מבריאת  צדיקה כזה חתן צדיק עוד לא
העולם שדרך הזוג הזה חייב לבוא מלך 
המשיח שזה כל העניין של החתונה 
שאנחנו רוצים על ידי כל חתונה וחתונה 

 להוריד בית מקדש של אש 

על הגמרא כל המשמח לכן אומר המדרש משה 

כאילו בנה ר' נחמן בר יצחק אמר  חתן וכלה
רבי אבהו  יזחורבה אחת מחורבות ירושלים

כל הנהנה מסעודת חתן  וא"ר חלבו אמר רב הונא
ואינו משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר קול 
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הקריב קרבן תודה מה  אמר כאילו
קורבן בזה שייך כאן קורבן תודה אלא 

תודה זה קרבן שתודה החמץ נהפך למצה 

מה הסוד חמץ  שמביא עליוהמנחה שן יחיד בהקר
של קורבן תודה שכל החמץ נהפך למצה 
בקרבן תודה הופכים את החמץ למצה 
קרבן תודה חייבים להביא חמץ כמו 
שהסוטה מביאה חמץ אז חייבים להביא 
חמץ אז אומר רבי נתן שהחמץ נהפך למצה 
זה כבר לא חמץ כי ברגע שיש חתן וכלה 
אז כאילו הקריב קורבן תודה שהשאור 

 רע נהפך ליצר טוב שבעיסה כל היצר ה

כל התפקיד של החתן והכלה זה להפוך את 
היצר הרע ליצר טוב שאין בכלל יצר הרע 
לא קיים יצר הרע בכלל כי לפני החטא לא 

כשמחך היה יצר הרע ועכשיו אומרים 
שעכשיו נמצאים  יצירך בגן עדן מקדם

לפני החטא אז אנחנו מברכים שבע ימים 
ות עוד מעט נברך עוד פעם בשם ומלכ

כלומר שבע  כשמחך יצירך בגן עדן מקדם
שבע ימים הם  בגן עדן מקדםימים הם 

בכלל לא נמצאים כאן בעולם שבע ימים 
הם בכלל לא מגיעים הם בכלל לא נמצאים 
בעולם העשייה הם עולים ליצירה מיצירה 

                                                           
ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים 

ואם משמחו מה שכרו אמר רבי הודו את ה' צבאות 
שנתנה בחמשה קולות  יהושע בן לוי זוכה לתורה

שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות 
וקול שופר וגו' ויהי קול וברקים וענן כבד על ההר 

רבי אבהו אמר השופר וגו' והאלהים יעננו בקול. 
רב שנאמר מביאים תודה בית ה'  כאילו הקריב תודה

לבריאה מבריאה לאצילות חתן 
 וכלה נמצאים בעולם האצילות 

ות בשתי וזה ואתחנן אומר המגלה עמוק
מקומות צא' צט' מה זה ואתחנן גימטרייא 

ושני  513חתן וכלה  515חתן וכלה ואתחנן 
המילים חסד ואמת כי האישה היא החסד 
היא מבשלת היא עושה את החסד והאיש 
הוא התורה הוא האמת אז צרכים לחבר 
חסד ואמת חסד ואמת נשקו אז צרכים 
לחבר את החסד עם האמת כל החיבור של 

ה זה לא חיבור הגופות זה החיבור חתן וכל
של חסד ואמת מחברים את החסד עם 
האמת מגיעים למצב שאפשר לחבר את 
החסד עם האמת שחיברנו את החסד עם 
האמת אז כל העניין של החתן והכלה שהם 
פושטים את הגופות לגמרי שבשבע ימים 
 האלה הם מגיעים להתפשטות הגשמיות 

שזה הסוד של אסנת אשתו של יוסף 
שממנה יצא מנשה ואפרים משיח בן דוד 
משיח בן יוסף כי מכל אישה צריך לצאת 
משיח בן דוד ומשיח בן יוסף וכל 
הנישואים זה  להביא לעולם משיח בן דוד 
ומשיח בן יוסף כמו שכותב רב נתן בדף כו 

שאין שום  יחע"ב הלכות שבת הלכה ו'

נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות 
שנאמר כי אשיב את שבות הארץ  ירושלים

 כבראשונה אמר ה':

 ליקוטי הלכות, אורח חיים ח"ג הלכות שבת ו, כג יח

י ּבֶ  ה הּוא ּכִ ֵמִחין ַעל ַהֲחתּונָּ ּשְֹּ ֶ חֹות ש  מָּ ל ַהּשְֹּ ֱאֶמת ּכָּ
יו  ֵפרּוש  ִמּפִ י זֹאת ּבְּ ּתִ ַמעְּ ָּ ר ש  ֶ ֲאש  ה, ּכַ אֹורָּ ה ִלכְּ ִליאָּ ּפְּ
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וונים שמחה בנישואים רק שמכ
להביא גם את משיח בן דוד וגם את משיח 

צריך  -כל שניה  -בן יוסף כי כל דור כל רגע 
להגיע משיח בן יוסף משיח בן דוד כל 
שנייה צפית לישועה הרמב"ם אומר זה 
יסוד האמונה שמאמינים שבכל רגע יבוא 

 משיח בן דוד ומשיח בן יוסף 

וזה שכתוב אצל יעל חלפה מחצה רקתו 
מחצה שבכל רשע יש ניצוץ  מה זה חלפה

של צדיק הרשע הכי גדול בעולם יש בו 
שדופק בנשמתו  קול דודי דופקניצוץ ש

עומד לו על הפתח ודופק וקורא לו לשוב 
בתשובה הרשע הכי גדול כמו סיסרא ועוג 
מלך הבשן שהיה תלמיד של אברהם אבינו 
אז יש נשמה שדופקת לו בראש במוח 

לו עוג מלך וקוראת לו לחזור בתשובה אפי
הבשן מי זה שמעון בן נתנאל תלמיד של 
רבי יוחנן בן זכאי שמי שמשתטח על קברו 
מיד נמחלים כל עוונותיו ולכן יש לנו את 

 יותם בן עוזיה 

לכן אנחנו מביאים מאה שלושים משקלה 
כל יום מביאים מאה שלושים משקלה כל 
יום חייבים להביא מאה שלושים משקלה 

מים מלפני חמש אלף הכל כדי לכפר על פג
שנה חמש אלף שבע מאות שבע מאות 

                                                           
ל ַמה ּזֹו  לָּ ִעים ּכְּ ם יֹודְּ עֹולָּ ֵאין הָּ ֶ ַמר, ש  אָּ ֶ , ש  דֹוש  ַהּקָּ

אּוי ִלשְֹּ  אי ֵאין רָּ ַוּדַ י ּבְּ א זֹאת, ּכִ ה נֹושֵֹ ּזֶ ֶ ה ש  חָּ מְּ ֹמַח ַעל שִֹ
ה הּוא  ל ֲחתּונָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ ר ַהּשִֹ ֱאֶמת ִעּקַ ַין ֶזה. ַאךְּ ּבֶ ִענְּ
ה הּוא ֵמֲחַמת  ָּ ֻדש ּ קְּ ה ּדִ חָּ מְּ ר שִֹ ִעּקַ ֶ ֵאל, ש  רָּ ַחת ִישְֹּ מְּ שִֹ
בֹוּהַ  ֹו הּוא ּגָּ ש  רְּ ָּ ש  ַין ֶזה ּבְּ ִענְּ ֶ ִעים ּוַמֲאִמיִנים ש  נּו יֹודְּ אָּ ֶ ש 

שבעים ותשע שנה היו פגמים 
נוראים וצריכים לכפר לכן צריכים להביא 
שלושים ומאה משקלה כל  אחד חייב 
להביא שלושים ומאה משקלה כל אחד 
צריך לראות שיהיה לו קערה שלושים 
ומאה משקלה ברגע שהוא מביא קערה 

יכול לכפר את שלושים מאה משקלה הוא 
כל העוונות לכל הדורות לכל החמש אלף 
שבע מאות שבעים ותשע שנה כי הרי למך 

לוי יצחק  אבא של ר' שנה אומר  777חי 
שזה אור מים מחב"ד האדמו"ר האחרון 

למה למך חי  שבע רקיע מה זה שבע שבע
שבע שבע שבע מה זה המספר שבע שבע 
שבע שזה המספר הכי גבוה מכל המספרים 

זכה למך אבא של נח הוא רק הוא זכה  שזה
למספר הזה של שבע שבע שבע שלמספר 
הזה יכול לזכות רק הצדיק האמיתי זה 
גימטרייא אור מים רקיע שזה שש מאות 
שבעים ושבע ועוד מאה ברכות כי אדם 

ברכות  אדם בא לעולם  100חייב להגיד 
ברכות אדם בא לעולם וכל מה  100להגיד 

 100היה ברכות כי  100שהוא נולד להגיד 
אדני המשכן הוא בונה משכן הוא מוריד 
בית מקדש של אש אם אדם זוכה להגיד 

ברכות בכוונה הוא יכול להוריד בית  100

ֶיה נֹולַ  ִיהְּ דּוַע, וְּ ּיָּ ֹאד ּכַ ֹאד מְּ ּו מְּ ש  ַקּדְּ ּיְּ ֶ ֵאל ש  רָּ ה ִישְֹּ ד ִמּזֶ
בֹוא  ּיָּ ֶ דֹוִלים ַעד ש  יִקים ּגְּ אּו ַצּדִ צְּ ּיֵ ֶ "ל, ַעד ש  ּנַ מֹו ּכַ ְּ ש 
ֵתנּו,  חָּ מְּ ר שִֹ ֶזה ִעּקַ ן ַהּכֹל, וְּ ַתּקֵ ּיְּ ֶ יַח ִמּדֹורֹוֵתינּו ש  ִ ש  מָּ

ה. ה ַעל ַהֲחתּונָּ ּבֵ ֹמַח ַהרְּ נּו ִלשְֹּ אי ֵיש  לָּ ה ַוּדַ  ּוִמּזֶ
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מקדש של אש כל אחד בא לעולם 
 להוריד בית מקדש של אש 

שזה הסוד של שבע ברכות שלכן אומרים 
שעכשיו  כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

נמצאים עדיין בגן עדן מקדם עד הברכה 
האחרונה עדין כל הסובבים אומר הדגל 
מחנה אפרים והיה אור במושבותם מה זה 
אור זה שבע ברכות מתי יש אור 
במושבותם רק בשבע ברכות מתי שנזכה 
לשבע ברכות חדשים ועוד עשרים שנה 
יהיה עוד פעם חתונה ואחרי זה יהיה כל 

זה רק השבע ברכות שנה חתונה האור 
האור זה רק השבע ברכות שמברכים בשם 

 מלכות 

כשמחך יצירך בגן עדן ועיקר הברכה זה 
 177כי גן עדן זה גימטרייא  מקדם

גימטרייא יומם ולילה שאדם לומד תורה 
יום ולילה כי אדם לא יכול לראות שום אור 

ֵ֥ה "כי המנורה הייתה אם אינו לומד  ְבעָּ ִ ְוש 
ֶלֵ֥  ֵ֥ עָּ ֶתֵ֥יהָּ רַֹֽ קֵֹ֥ותנֵּ ּוצָּ הֵ֥ מַֽ ְבעָּ ִ ֵ֥ה ְוש  ְבעָּ ִ )זכריה  "יהָּ ש 

 שבעה ושבעה ושבעה זה יוצא בדיוק ד, ב(
הוא בשר שבע כפול  ם"שגב 343גימטריא 

שבע כפול שבע שזה המספר הכי גבוה 
מכל המספרים שזה יוצא בשגם הוא בשר 

 .שמ"ג

אותיות גשם כי כל הגשם נשפע מאורות 
עליונים כי ביום שיורדים גשמים זה יום 
של תחיית המתים גדול יום ירידת הגשמים 
יותר מתחיית המתים אדם יכול עם הגשם 
כי זה אורות עליונים שמתגשמים בטיפות 

מים אבל הגשם זה בא מאורות 
עליונים מעולם האצילות כל טיפת גשם 

ולם האצילות היא שיורדת היא באה מע
שבע כפול שבע כפול שבע שזה סוד 

כלה מנורת זהב  והנה ואראההמנורה 
נרותיה עליה וגולה על ראשה ושבעה 

על מוצקות לנרות אשר שבעה ושבעה 
שבעה כתוב שלוש פעמים שבע  ראשה

שזה שבע כפול שבע כפול שבע שזה 
המספר הכי גבוה מכל המספרים שבע 

ה ממשיכים כפול שבע כפול שבע שע"י ז
 את אור שבעת הימים 

כי בפרט שאנחנו עכשיו אחרי חנוכה 
עכשיו בדיוק בי' ביארצייט של רבי נתן 
שזה מסביר היערת הדבש היארצייט של ר' 
נתן זה ממש האור שבעת הימים רבי נתן 
זכה להיות המשה רבינו של הדור הוא 
הוריד את כל התורה כל ליקוטי הלכות 

רה בלי לקוטי שאי אפשר לשמור על התו
הלכות משה הוריד את התורה אבל קיום 
התורה זה ע"י ר' נתן שעכשיו אנחנו 
נכנסים כבר לעשרה בטבת השבע ברכות 
נכנס לעשרה בטבת שהשבע ברכות זה 
האור של שבעת הימים שמורידים על 
המנורה שבע כפול שבע כפול שבע כי 
עכשיו מדליקים את המנורה ממש ברגע 

יט של ר' נתן זה בדיוק שנכנס כבר היארצי
בשבע ברכות האחרון בברכות האחרונות 
אז עכשיו מדליקים את המנורה ממש את 

 המנורה של בית המקדש 
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אומר היערת דבש שזה היום הכי 
היום הכי גדול בשנה זה  ,גדול בשנה

עשרה בטבת כי אז אנחנו זוכים לאור של 
שבעת הימים שנמשך האור של שבעת 

אור של שבעת הימים עכשיו נמשך ה
הימים וכל השבע ברכות זה להמשיך את 
האור של שבעת הימים כי אין שום 
גשמיות, בשבע ברכות אנחנו מתנתקים 
מכל גשמיות התפשטות הגשמיות לגמרי 
אין שום גשמיות בשבע ברכות ולכן 
דבורה הנביאה היא המשיכה את התורה 
מחדש בפרוע פרעות בישראל המשיכה 

יכלו לנצח את את התורה מחדש ולכן 
סיסרא כי מה שלא ניצחו את סיסרא כי אף 

 אחד לא שמר את התורה 

חנה הלכה יחד עם אלקנה ועברו מבית 
לבית מרחוב לרחוב ועוררו אנשים לעלות 

ארבע מאות שנה אחרי  הייתהחנה לרגל 
ועם ישראל הפסיק לעלות שנכנסו לארץ 

לרגל מה יעשו פסח על הכביש על 
מול חנויות  ,ץהמדרכה יאכלו עם החמ

פלאפל חנות פיצה שם יערכו את ליל 
 הסדר כי אנשים הפסיקו לעלות לרגל 

שילה הייתה שלוש מאות שישים ותשע 
שנה אם היה עוד שנה אחת היה יורד בית 
מקדש של אש אם היו זוכים להגיע לשלוש 
מאות שבעים שזה הש"ע ריבוא נהורין 
שזה מה שה' לקח מחווה ה' לקח מחווה 

ע ריבוא נהורין ורק החתן והכלה את הש"
יכולים להחזיר את זה על ידי השבע ברכות 

שזה ש"ע ריבוא נהורין שנלקחו 
. הראשון ריבוא נהורין שנלקחו מאדםמחוה וק"נ 

אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש 'מה זה 
 .קנקן זה ק"נ ריבוא אורות 'בו

 ,היונה הלכה לקן ציפור ,קן ציפורלכן זה ו
לאן נעלמה היונה של נח שואל הזהר 
בשלח לך קס"ד לאן נעלמה היונה של נח 
היא בקן ציפור מה זה קן ציפור זה מאה 
חמישים ריבוא אורות ציפור זה שלוש 

בלי ו' זה שלוש מאות ִצּפֹר  ,מאות שבעים
  .שבעים

כי ציפורה עפה באויר ציפורה הפכה 
למלאך נוגה בגלגול הראשון שלה היא 

תאומה היתרה של קין, קין לא הייתה ה
רצה לקחת אותה אז היא אמרה את השם 
המפורש ועלתה לשמים לימדו אותה את 
השם המפורש פעם כל ילדה ידעה את 
השם המפורש, יעל ותבוא אליו בלאט 
בלאט זה שם מ"ב כמו הכהן הגדול איך 
הכהן הגדול יכול להיכנס לקודש קודשים 

צליח רק ע"י שם מ"ב איך הכהן הגדול מ
לנצח את כולם כתוב שהמלאכים בורחים 
השרפים בורחים השכינה בורחת מרוב 
פחד הכהן הגדול זה הצדיק שמעון הצדיק 
שהיה חוט של זוהרית מלבין שכל העבודה 
 שלנו זה להלבין את הלשון של זהורית 
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ולכן בנות ישראל יוצאות 
איך ביום כיפור יוצאים  יטוחוללות בכרמים

א היו ימים טובים ומחוללים בכרמים ל
לישראל כחמישה עשר באב וכיום 
הכיפורים יום הכיפורים זה יום של 
ריקודים של מחולות? זה יום שיושבים על 

רות על כל יהארץ ובוכים על כל העב
הפגמים חטא אדם הראשון אלא בזמן 
שתולים את החוט של זהורית על החלון 
וישר הוא מלבין אז כולם יוצאים 

 בריקודים 

ה בית המקדש השלישי יתלו חוט שיבנכ
זהורית על החלון וישר הוא ילבין צעיף 
אדום על החלון וישר הוא ילבין של הנשים 
הוא ישר הלבין כי האישה היא רחוקה 
מחטא האישה היא נולדה בלי חטא כי היא 
לא חטאה בחטא העגל אז היא רחוקה 
מחטא אז אם היא תולה את החוט של 

תשים צעיף זהורית על החלון אם היא 
אדום על החלון עד הבוקר זה מלבין של 

                                                           
 "בתענית כו, ע יט

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים 
לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים שבהן 
בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש 

ובנות את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה 
 :ירושלים יוצאות וחולות בכרמים

 דגל מחנה אפרים שמות, בא  כ

ה אור במושבותם. אור או יאמר ולכל בני ישראל הי
גימטריא ר"ז והוא על דרך )עירובין ס"ה.( נכנס יין 
יצא סוד שהוא מרמז על עולם הבינה שהוא עולם 
התשובה שהוא אימא עילאה והיינו כי בכל ימות 

צדיקים מלבין בכל נדרי 
שמדליקה נרות וכל הנשים מסתכלות אם כ

כבר בהדלקת נרות זה הלבין הצעיף 
האדום וכל הנשים מתחילות לבכות למה 
אצלי זה לא הלבין למה אצלי זה לא הלבין 
אז היה עד אור הבוקר אומר הירושלמי דף 

מא אצל כולם זה הלבין אז ו' עמוד ב' ביו
כולם רק יצאו בריקודים כולם יצאו 
בריקודים כי האר"י אומר בשער הכוונות 
שהזעיר אנפין רק מתחיל לעלות במנחה 
הגברים התיקון שהם עושים זה רק במנחה 

למה הם צמים בכלל אבל אי  שואל [-]
אפשר לחלק בין לפני מנחה לאחרי מנחה 

 בין אבל באמת החוט של זהורית מל

חתונה זה ממש יום כיפור ממש אומר דגל 
מחנה אפרים זה יום כיפור ממש וגדול 
מיום כיפור זה הלשון של דגל מחנה 
אפרים פרשת בא כל אחד יקרא את זה 
בבית פירוש שלישי לבני ישראל היה אור 

ששבע ברכות זה כזה אור  כבמושבותם

השנה יש בו זר לכן הוא רז והיינו ברוך שם כבוד 
מלכותו לעולם ועד אומרים בלחש אבל ביום 

מים אור ונכנס יין שהיא הכפורים נתגלה חמשה פע
אימא עילאה ויצא סוד ונעשה מן רז אור לכן אומרים 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם ולכן 
אצל שמחת חתן וכלה הוא גם כן אל יתערב זר 
בשמחתו כי )שיר השירים ג", י"א( צאינה וראינה 
בנות ציון במלך שלמה היינו חתן שדומה למלך 

גוף וכשנשא אשה נקרא מלך ומתחלה היה רק פלג 
שלם בעטרה שעטרה לו אמו היינו שהחתן נעשה 
בחינת אימא עילאה שמוחלין לו כל עונותיו ולכל 
הנלוים אליו והיא עטרה שעטרה לו אמו על דרך 
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שזה נמשך על כל השנה כולה 
 וכל החיים כולם 

ד ישמע בהרי יהודה ובחוצות עו ולכן:
ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן 

שהקול חתן וקול כלה מבקשים  וקול כלה
בהרי יהודה ובחוצות ימשך לכל החיים 

שהחתן והכלה לא יצטרכו לעולם  ירושלים
לעזוב את ירושלים כי כל שעה בירושלים 
זה אלף שעות במקום אחר כל שעה בארץ 

וץ לארץ כל שעה ישראל זה אלף שעות בח
בירושלים זה כמו מיליון שעות בחוץ 
לארץ ה' אומר לאליהו הנביא לך צרפתה 

                                                           
תבא אמו ותקנח את בנה ואימתי הוא בימי חתונתו, 
ויש בזה סוד עמוק כי ביום הכפורים שהוא סוד 

שה תפלות ובחתן יש בו אימא עילאה יש בו חמ
והוא בחינה יותר גדולה חמשה קולות קול ששון וגו' 

והבן ולכן גם כן אל יתערב זר  מיום הכפורים
בשמחתו כי נעשה מן זר אור והבן כל זה כי הדברים 

 עתיקין:

 קיג ע"א סנהדרין כא

ארור האיש לפני ה'  וישבע יהושע בעת ההיא לאמר
אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו 
ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה תניא לא יריחו על שם 
עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו דכתיב בנה 
חיאל בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה 
ובשגוב צעירו הציב דלתיה תניא באבירם בכורו 

שגוב צעירו היה לו ללמוד רשע לא היה לו ללמוד ב
אבירם ושגוב מאי עבוד )מאי קאמר( ה"ק באבירם 
בכורו היה לו ללמוד לאותו רשע בשגוב צעירו 
ממשמע שנאמר באבירם בכורו איני יודע ששגוב 
צעירו מה ת"ל שגוב צעירו מלמד שהיה מקבר 

 והולך מאבירם עד שגוב 

אז אמרתי לזוג החדש תיסעו 
לצרפת תקיימו מה שכתוב בפסוק הם 
אמרו בשום אופן לא הרי הרב אמר ששעה 
בירושלים זה כמו אלף שעות בארץ ישראל 
שעה בארץ ישראל זה כמו אלף שעות 

וב לך צרפתה יהיה בחוץ לארץ אי כת
זה נתרץ בשיעור  ,קושיה מה אפשר לעשות

הבא איך אליהו הנביא הסתדר עם הפסוק 
 הזה 

כמו שאליהו הנביא היה צריך להסתדר עם 
שאחאב הוכיח לו  כאהקושיה של אחאב

שיהושע יותר גדול ממשה אחאב הוכיח לו 

אחאב שושביניה הוה אתא איהו ואליהו למשאל 
בי טמיא יתיב וקאמר דילמא כי מילט בשלמא 

יהושע הכי לט לא יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר 
אמר ליה השתא אחרת על שם יריחו א"ל אליהו אין 

לווטתא דמשה לא קא מקיימא דכתיב וסרתם 
ועבדתם וגו' וכתיב וחרה אף ה' בכם ועצר את 
השמים וגו' וההוא גברא אוקים ליה עבודת כוכבים 

תלם ולא שביק ליה מיטרא דמיזל על כל תלם ו
מיד  מיסגד ליה לווטתא דיהושע תלמידיה מקיימא

ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד חי ה' אלהי 
ישראל אם יהיה טל ומטר וגו' בעי רחמי והבו ליה 
אקלידא דמטרא וקם ואזל ויהי דבר ה' אליו לאמר 
לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית 

לו לחם ובשר בבקר וגו' מהיכא והעורבים מביאים 
אמר רב יהודה אמר רב מבי טבחי דאחאב ויהי מקץ 
ימים וייבש הנחל כי לא היה גשם בארץ כיון דחזא 
דאיכא צערא בעלמא כתיב ויהי דבר ה' אליו לאמר 
קום לך צרפתה וכתיב ויהי אחר הדברים האלה חלה 
בן האשה בעלת הבית בעא רחמי למיתן ליה 

המתים אמרי ליה שלש מפתחות אקלידא דתחיית 
לא נמסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית 
המתים יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב 
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אחאב היה למדן הוא היה דורש 
 על כל פסוק מ"ה פירושים על כל פסוק

הוא אומר תשמע אני רוצה להגיד  כבופסוק
לך את האמת שיהושע בן נון הרבה יותר 
גדול ממשה רבינו כי כתוב שיהושע בן נון 

וישבע יהושע בעת ההיא לאמור ארור אמר 
אם האיש לה' יקום ובנה את העיר הזאת 

יהושע אומר ארור אז זה ארור את יריחו גם 
עיר אחרת בשם יריחו וגם העיר הזאת אם 
ישתנה שמה הוא מבטיח הוא נשבע 

ו את היסודות ימות כשיצק בבכורו ייסדנה
 ובצעירו יציב דלתיהבכורו  רםהבכור אבי

שגוב בנו וכל מילה של יהושע מתקיימת 
וסרתם ועבדתם אלוהים ומשה רבינו אומר 

אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם 
ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה 

ולא דובים ולא יער לא  יבולהאת תתן לא 
מיניה ולא מקצתיה עושים פסלים בלי סוף 
מיליארדים של פסלים אין תלם ומחרשה 
שלא מעמידים שם שני פסלים אדם רוצה 
רישיון לחרוש את השדה של אלף שורות 
שיכין אלפיים פסלים נוסעים במסוק כל 
הארץ מלאה פסלים ויורדים מבולים אי 

שר להוציא את אפשר לצאת מהבית אי אפ
האף החוצה מתרטבים עד לשד העצמות 
וארץ ישראל רצופה בפסלים רצופה 

 בפסלים 

                                                           
אייתי הא ושקיל האי דכתיב לך הראה אל אחאב 

 ]ואתנה[ מטר

 סנהדרין כב

אחאב שואל קושיה טובה אחאב 
היה למדן אדיר הוא אומר תגיד מי יותר 
גדול יהושע שכל מילה שלו מתקיימת אם 

אז באמת הבכור  בבכורו ייסדנההוא אומר 
מת ביציקת היסודות היה לו עשרים בנים 

ים חודשים כל חודש מת לו בן כל עשר
מילה של יהושע מתקיימת כל מילה של 
יהושע היא קודש קודשים ומשה לא דובים 

וסרתם ועבדתם אלוהים ולא יער אומר 
אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם 

איזה עצר את השמים  ועצר את השמים
מבולים כאלה ירדו בזמן אחאב שכאלה 

ולם אי אפשר מבולים לא ירדו מבריאת הע
לצאת החוצה כל מי שיוצא שוקע 
בשלוליות עד צווארו עד צווארו הוא 
שוקע אז מה הפתרון רק חתן וכלה הפתרון 

 זה רק השבע ברכות הפתרון 

כי דבר ראשון  ה'ואז אליהו הנביא אומר ל
זה ניחום אבלים כתוב שמעבירים את המת 
לפני הכלה לנחם, עשרים בנים נפטרו זה 

בים לנחם חייבים ליסוע לא פשוט חיי
לנחם איפה הוא היה גר בירחו אז נוסעים 
ליריחו יש אינטיפאדה אבל חייבים לנסוע 
לנחם אבלים ה' אומר לאליהו אתה עוד לא 
ניחמת את האבלים הוא עכשיו יושב אבל 
על עשרים ילדים אתה לא הולך לנחם 
תתחיל לנחם ניחום אבלים מה אינטיפאדה 

תנו רבנן מנשה היה שונה חמשים וחמשה פנים 
בתורת כהנים כנגד שני מלכותו אחאב שמנים 

 ירבעם מאה ושלשהוחמשה 
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תלך שדוקרים מה אתה דואג 
לנחם ביריחו תיסע ליריחו צריכים גם כן 

 ויזה תיסע ליריחו 

הוא אומר ריבונו של עולם אתה מכיר אותי 
אני כשאני אראה את אחאב אני אקרע אותו 
לגזרים אני אשסע אותו אני לא אוותר לו 
הוא יגיד מילה ואני אגיד מילה ואת המילה 
שלי תקיים הוא יבוא עם קושיה אני אגיד 

אה לו את התירוץ אני אעשה לו לו אני אר
תירוץ מוחשי לא תירוץ בעלמא שכתוב 
כאן בגיליונות בעלונים אצלי תירוץ זה 
תירוץ אמר לו ה' וכל מילה שתגיד תתקיים 
ואז אחאב שואל את הקושיה הניצחת 
תסביר לי למה יורד גשם שעושים מרצפים 
את ארץ ישראל במרצפות של אלילים של 

ה עד אילת הכל פסלים הכל רצוף ממטול
פסלים הכל רק פסלים אומר לו אליהו אתה 
לא מבין אתה כופה את עם ישראל עם 
ישראל לא עובד, יהודי לא יכול לעבוד 
עבודה זרה אין דבר כזה אתה מאיים 
עליהם במוות מי שלא ישים פסל ימות אז 
אתה כופה אותם אז לא מגיע להם שלא 

 יהיה גשם לא מגיע 

לנביאים, אהבה  אחאב היהבזמן להיפך 

מפני הרגו את הנביאים אפילו שבפקודת איזבל 

, אם כל זה עם ישראל שאמרה שהם הביאו את הרעב

כלכלו אותם בלחם ומים אשת עובדיה 
הלכה מבית לבית ואספה טיפות טיפות 

שעות נס חנוכה הוא  24והטיפות בערו 
קטן מול הנס שהייתה לאשת עובדיה 
של במשך שלוש שנים זה בער השמן 

הלכה מבית ואשת עובדיה עובדיה 

לבית מבוקר עד ערב ואספה טיפות שמן להביא 

אי לנביאים לאכול לאור וכשבקשה שמן אמרו לה 
אפשר לתת יותר מטיפה כולם מתים ברעב 
אוכלים את הילדים אז טוב למי את רוצה? 

מי אלה והרי , ואז נתנו לה שמן לנביאים
ל שעשו את הרעב שאיזב הם אלה הנביאים

הרגה את כולם שנתנה פקודה כל נביא 
שרואים להרוג אותו מיד ואלה שעשו את 
הרעב להם נתנו שמן שאין אפילו טיפת 
שמן בבית אז ה' עשה ניסים כאלה שלא 

 היה מבריאת העולם 

זה הסוד של השבע ברכות שזה בריאה 
חדשה לגמרי במיוחד חתן וכלה כשרים 
וצדיקים וקדושים ברור שירד בית מקדש 

יבוא משיח בן דוד במהרה בימנו בשל אש 
 אמן

שיעור שנמסר במלווה מלכה 
 )אולם התפילות(פרשת ויגש בישיבה 

על אבא ר שבת תולדות דיברנו היום בשיעו
בעין אחת פעם הוא נפל שאול קובר מתים 

שזה העיניים של אבשלום הוא , ועד חוטמ
שקע בעין עד חוטמו, חוטמו זה רוח אפינו 
משיח ה' שהוא היה בסכנה לאבד את 
בחינת משיח על ידי עין רעה כי אבא שאול 
קבר את העין רעה הוא היה מבטל את העין 

בגלל שהוא נכלל בעין רעה אז העין  רעה
והיה לו סכנה לאבד את רעה התגברה נגדו 
אבל בגלל שהוא היה  כל כל הבחינות שלו

הוא התגבר על העין רעה אדם נאמן 
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ואפילו שתבע עד החוטם הוא 
 הצליח לצאת משם 

אחרי זה הוא גילה עוד מערה הוא ראה 
קולית של מת, הוא ראה שלושה פרסאות 

לית לא נגמרה, אמרו לו זה עוג מלך הקו
הבשן, עוג מלך הבשן לוקח את כל 

מה שאדם מתפלל בלי הצדיק אז התפילות, 
העיקר זה אור , עוג מלך הבשן לוקח את זה

התפילין, העיקר זה להגיע לאור התפילין 
הוא ייסד כמו שנאמר על הרב ואלס, 

מתחת עמוד הוא עמד על השולחן ערכים, 

והיה עוד דקה לסחוב את השולחן  התליה
 הנאציםואז הוא ישאר תלוי בין שמיים וארץ, 

אמרו מה אתה רוצה? הוא אמר רק תפילין, 
 רק תפילין, 

אנשים פה לא באים עם תפילין אנחנו פעם 
דיברנו על זה, אחת האימהות העירה לי 
, שהילדים פה מתפללים בלי תפילין
חמישים אחוז מהילדים מתפללים בלי 
תפילין, יכול להיות שזה לא כתוב בתורה? 
בתורה לא כתוב תפילין אתם צודקים, אין 
 מילה תפילין בתורה, חיפשתי הלכתי
במחשב חיפשתי עשיתי בצפונות אולי 
בצפונות נמצא את התפילין לא מצאתי 
מילה תפילין, כנראה זה המצאה של שובו 

, מה כן כתוב בתורה? בנים אין ברירה
טט באפריקי שתיים ופת בכתפי לטוטפות, 

שתיים, טטפת זה שתי מילים כושיות, זה 
שתי מילים כושיות שצריכים לתקן את כל 
השפות שבעולם, על ידי התפילין מתקנים 

את כל השפות שבעולם, על ידי 
התפילין כי על ידי הרצועות אדם מקבל 

רצועה  הרצועות של ראש ענווה ושפלות לכן 

זה  הרצועה השניה ר כךזה עד הלב ואחאחת 
זה מכניע את ממשיך עד הברית מילה כי 

ואחרי זה הברית מילה  הגאווה שבלב
דושה שאדם לא יהיה לו שום לקבל את הק

 תאוות.

אדם בא לעולם לבטל את כל התאוות, 
אחרי חטא עץ הדעת כתוב תאווה הוא 
לעיניים עכשיו צריכים להלחם בתאווה 
הזאת אצל אדם כתוב ודבק באשתו אז 

וא באמת דבק באשתו אז הוא לא אדם ה
יצא מהגיהנום אבל תפילין זה הדבר הכי 
קדוש, קשר תפילין הראה לעניו משה רק 

-ורבי עקיבא ראה גם את ה ראה את הקשר
ש' כל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא, אומר 
המגלה עמוקות בע"ג ובקע"ב שרבי 

ש' של תפילין מה שמשה לא -עקיבא זכה ל
ש' של תפילין -זכות לזכה כי העיקר זה ל

ש' -כל מה שאדם בא לעולם זה לזכות ל
של תפילין וזה אי אפשר לזכות רק על ידי 
מסרקות של ברזל רק אדם שסורקים אותו 
-במסרקות של ברזל אז ה' מגלה לו את ה

 ש' של תפילין.

שיעור שנמסר במלווה מלכה 
 בחולון.

, אסנת ידעה את כל יוסף לקח את אסנת
, כל 73חכמה  511השבע חכמות, אסנת זה 

השבע חכמות זה גימטריה אסנת שהייתה 
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יאה בכל השבע חכמות לכן בק
 יוסף לקח אותה כי המלאך מיכאל לקח
אותה, יעקב אמר אני לא יכול להחזיק 
בבית שלי כזה סיפור ואז המלאך מיכאל 
שם אותה בסנה לכן היא נקראת אסנת, שש 
שנים הביא לה חלב אוכל כל המעדנים 
בעולם ואחרי זה הוא שם אותה בפתח של 

הוא היה  ילדיםפוטיפר, פוטיפר לא היה לו 
אום רואה ילדה בת חשוך בנים, הוא פת

כך שמח, הוא עשה לילה שלם  שש הוא כל
 .של ריקודים

שנה בלי הפסק גם בכלא  22יוסף רקד 
בבית הסוהר  הוא גם היה רוקד, אדם צריך 

 ק לרקוד, כל היום לרקוד מהבוקר עדר
הלילה לרקוד, לא להפסיק לרקוד, זה היה 
יוסף הצדיק שבחיים הוא לא הפסיק 

שרוקדים לרקוד כי אמונה זה רק ריקודים, 

ש אמונה, זה רק ריקודים הריקוד סימן שי
זה האמונה, אדם שלא רוקד  אין לו אמונה, 
אדם שיש לו אמונה יכול לרקוד בלי 

שעות, צריך לרקוד  24הפסק, יכול לרקוד 
 עם ה', עם עצמו 

וזה סוד "ויגש אליו יהודה" שיהודה ידע 
, יהודה ידע את סוד את סוד הריקודים

ד  ואז ריקודים אז הוא ידע את סוד הריקוה
יהודה נתן כזו צעקה שכל השרים של 
פרעה נפלו מהכסאות, גם פרעה נפל 

 180מהכסא ואחרי זה הסתובב להם הראש 
מעלות, הסתובב להם הראש כולם לא יכלו 
להחזיר את הראש בחזרה, הראש שלהם 

תמיד היה הפוך ואז כשיהודה 
נתן את הצעקה הזאת אז יוסף נתן בעיטה 

שיש שהיה מטר מכה לכסא, זה היה כסא 
יציקה משיש, כל הכסא התפורר גובה, 

לפירורים פירורים ואז יהודה ראה שהמצב 
מאוד חמור שיוסף החליט לפתוח 
במלחמה אז היו לו שתי שערות שהיו 
בוקעות את השריון, הוא היה לבוש שריון 
קשקשים שריון כזה ששום דבר לא יכול 
לבקוע אותו, אבל שתי שערות של יהודה 

ו את השריון ואז יוסף ידע שהמצב בקע
 מאוד חמור כי יהודה כבר שלח את נפתלי 

'נופת לי'  - כי השם הכי חשוב זה נפתלי
שהוא היה מרגיש טעם של דבש, כל מה 
שהוא היה לומד היה מרגיש טעם של דבש 

"נופת וזה 'נופת לי', וזה שאומרים 
" מרפא את כל החולים שבעולם, שפתותיך

ו כל החולים וכל כששרה נפקדה  התרפא
שרה המשיכה רפואה לכל הסדומים ראו, 

החירשים, לכל הגידמים ואז אפילו 
השוטים נתרפאו וזה ששרה המשיכה את 

 כל הרפואות לכולם 

י' של שרה -י' של שרה לא ויתרה ה-כי ה
אמרה שעכשיו היא פותחת במלחמה, 

היא החליטה לפתוח מלחמת עולם, 
ל זה שה' עשנה  402במלחמת עולם אחרי 

ואז יהושוע קיבל משמה של צדקת  הוציא אותה
י' של שרה, היה עמרמי ויצהרי -את ה

וחברוני ועוזיאלי, היה המון צדיקים קיבלו 
י' של שרה, מי שמקבל את -י' אבל זה לא ה
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י' של שרה  יכול לכבוש את כל -ה
י' של -העולם ברגע שיהושוע קיבל את ה

שרה הוא כבש את כל ארץ ישראל ואם 
כל המלחמות את  –עושה את זה  הוא היה

בשנה אחת הוא היה חי מאתיים שנה, 
ן שהוא עשה את זה מאתיים ועשר, כיוו
לו ארבע עשרה שנה  ימים רבים, לקח

לכבוש את ארץ ישראל, אז הוא מת עשר 
שנים לפני הזמן, כי כל תנועה צריך לעשות 

 בשיא הזריזות ולא לעכב שניה אחת !

שיעור שנמסר במוצאי שבת ויגש 
 בשכונת מוסררה.

שיתחברו העקביים של לאה עם הכתר של 
, כי עכשיו זה תבוא הגאולה רחל ברגע הזה

קב זה הסוד של תחיית המתים ויחי יע
תחיית המתים כי אם האחים היו עושים 

על עצם המכירה שמכרו את יוסף ולא רק תשובה 

אף אחד על זה שלא ריחמו עליו 'בהתחננו אלינו' 
לא חולק על הצדיק, בחיים לא חולקים על 

איך אפשר שיחלקו,  הצדיק, אז אמר
הרב'ה גילה אני כל רגע חדש הרב'ה אמר 

הלווואי שתבינו שיחת  דברים חדשים
"י לא רשבאחר התחייה אני  [-]חולין שלי 

 [-]משה רבנו  ולא

עכשיו כבר מתחיל אלה שמות מוצאי שבת 
ם וכבר התחיל "הבאה זה כבר שובבי

שמות, וכבר מתחיל התיקון כל העוונות 
שאדם חייב כל אחד מה שאנחנו צריכים 
זה לכפר על השלושים ומאה משקלה, כל 
העבודה שלנו כל הקצות החושן, חושן 

משפט, תקפו כהן זה לכפר על 
כל העבודה זה שקלה, השלושים ומאה מ

של האדם מיום שהוא נולד עד היום שהוא 
מביא בחנוכת המשכן נפטר, לכן כל נשיא 

מחדש שלושים ומאה משקלה,כל נשיא, 
כל נשיא צריך להביא עשרים ואחד 
קרבנות, צריך להביא פר אחד בן בקר, איל 
אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה ואחרי זה 

ע, בקר להביא שעיר עיזים לחטאת זה ארב
שנים זה שש, אילם חמשה עתודים חמשה 
כבשים בני שנה חמשה זה כבר עשרים 

דויד,  מלכיםואחד כנגד שהיה עשרים ואחד 
שלמה,רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, 
יהואחז ואחרי זה היה יואש אחרי זה 

עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, מנשה אמציה, 
אחרי מנשה היה עמון, יאשיהו, יהויקים, 

אחרי זה היה אחזיה, יהואחז  יהויכין
שלושה חודשים הוא מלך ואחרי זה הסוף 

שנה חתמה לו, אז כל  11זה היה צדקיה 
מה שאדם בא לעולם זה רק לכפר על 

 .השלושים ומאה משקלה

אחרי שיעור שנמסר ביום ב' 
 שחרית.

עכשיו שיעור, להיות שמח בכל מצב, אדם 
למד לא למד, התפלל לא התפלל הוא צריך 
להיות שמח זה שהוא לא התפלל זה 
העונש הכי גדול שיקבל את זה בתור עונש 
ויעשה תשובה מי שהפסיד תפילה עם הרב 
או בא מאוחר ידע שזה העונש הכי גדול 

"ואני ברב שמרחיקים אותו מהתפילה, 
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אומר כל הוא חסדך אבוא ביתך" 
תפילה שאני זוכה להתפלל במניין עם 
הצדיק זה ברב חסדך אבוא ביתך לדעת 
שזה חסד ה' שאפשר בכלל לבוא, עוד 
ארבע דקות זה שמונה  וצריכים ללמוד 

מארבע משמונה עד חמש זה תשע שעות 
ד חמש שכל אחד יגמור תשע דפים שתי וע

אשתו, כל שתי דפים דפים צריך ללמוד עם 
 זה סיפורים, 

רחוב בכי הלני המלכה קבורה בירושלים 
המלכים שם קבורים כל מלכים הורדוס, 
אגריפס הראשון, אגריפס השני, אגריפס 

שאמרו  כגהראשון זה שכתוב בגמרא סוטה
לו אחינו אתה אחינו אתה שהוא קרא 
ויקהל, היה אסור להגיד לו אחינו אתה כי 

מלך, צריכים להגיד לו  היה אסור לו להיות
תתפטר אל תקרא בתורה מה אתה קורא 
ויקהל  היו צריכים למחות בו ולא להגיד 
אחינו אתה, זה גמרא סוטה כל אחד ילמד 
גמרא סוטה מדף כב עמוד א' זה הכל 

מ"ד -סיפורים עד הסוף וגמרא סוכה מ

                                                           
 סוטה מא, א כג

תני' פרשת המלך כיצד מוצאי יו"ט הראשון של חג 
לו בימה של עץ  בשמיני במוצאי שביעית עושין

בעזרה והוא יושב עליה שנאמר מקץ שבע שנים 
במועד וגו חזן הכנסת נוטל ס"ת ונותנה לראש 
הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן 
גדול וכ"ג נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא 
יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו 

עליך איש נכרי חכמים וכשהגיע ללא תוכל לתת 
זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו 

, מה זה כדחביט חביט ולא בריך
חביט חביט ולא בריך מה זה? שבהושענא 

א מה זה חביט חביט ולא בריך? שלא רב
מברכים על חיבוט הערבה אפילו שחיבוט 
 הערבה דוחה שבת אפילו שזה דוחה שבת 

כי עשרה בטבת והושענא רבא לא יוצא 
בשבת רק שיהיה על פי הראייה אם יהיה 
על פי הראייה אז יוכלו לדחות את זה בעוד 
יום אבל עכשיו שזה לא על פי הראייה אז 

בר למיליון שנה אז גם בעוד זה מסודר כ
מיליון שנה שלא יצא לא הושענא רבא ולא 
עשרה בטבת בשבת, עשרה בטבת זה יותר 
חזק משבת כי עשרה בטבת היה צריך 

 להיות בית מקדש של אש. 

ז'  א' ויגששיעור שנמסר ביום 
 שחרית.תפילת דחנוכה לפני 

עכשיו נדליק את הנרות, היום זה שבע 
אלישמע בן עמיהוד נשיא שבט אפרים  נרות

שהקריב בשבת, קרבן יחיד בשבת דבר 
ת כזה לא היה ולא יהיה עד סוף בריא

תנא משמיה דרבי נתן )ע"ב( אתה אחינו אתה 
באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו 

 לו לאגריפס

 ב ע"סוכה מד,   כד

אמר אייבו הוה קאימנא קמיה דר"א בר צדוק ואייתי 
בריך  ההוא גברא ערבה קמיה שקיל חביט חביט ולא

קסבר מנהג נביאים הוא אייבו וחזקיה בני ברתיה 
דרב אייתו ערבה לקמיה דרב חביט חביט ולא בריך 

 קא סבר מנהג נביאים הוא
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ד  ר ַאִיל ֶאחָּ קָּ ן־ּבָּ ד ּבֶ ר ֶאחָּ העולם, ּפַ
ד  ים ֶאחָּ ִעיר־ִעּזִ ה׃ ש ְּ ֶּֽ ֹעלָּ תֹו לְּ נָּ ְּ ן־ש  ד ּבֶ ־ֶאחָּ ֶבש  ֶּֽ ּכֶ

את  ֶּֽ ַחּטָּ ר  יוצאלְּ קָּ ִמים ּבָּ לָּ ְּ ֶזַבח ַהש ּ ארבע. ּולְּ
ִדים  ה ַעּתֻ ָּ ַנִים זה כבר שש. ֵאיִלם ֲחִמש ּ ְּ ש 

ה  ָּ ה ֲחִמש ּ נָּ ָּ ֵנֶּֽי־ש  ים ּבְּ ש ִ בָּ ה ּכְּ ָּ מש ח יוצאֲחִמש ּ
  21עשרה, שש ועוד חמש עשרה זה 

עכשיו זה אלישמע בן עמיהוד, דוד המלך 
נר שביעי, חנוכה זה אור שבעת כנגד הוא 

הימים, מחזירים את האור של שבעת 
הימים האור הזה נעשים כל הניסים, עם 
האור שבעת הימים נעשים כל הניסים 

 בעולם, העיקר זה אור שבעת הימים.

אחרי ויגש  א'יום שיעור שנמסר ב
 שחרית

היום זה היום של אפרים, אלישמע בן 
 שמשה בירך את יוסף כתוב אפריםעל עמיהוד. 

ֹבֶרֶכת  ַמר מְּ יֹוֵסף אָּ ַמִים  ה'ּולְּ ָּ ֶגד ש  צֹו ִמּמֶ ַארְּ
ַחת הֹום רֶֹבֶצת ּתָּ ל ּוִמּתְּ בּוֹאת : ִמּטָּ ֶגד ּתְּ ּוִמּמֶ

ֵרי  ִחים: ּוֵמרֹאש  ַהרְּ רָּ ֶרש  יְּ ֶגד ּגֶ ֶמש  ּוִמּמֶ ָּ ש 
ֶגד ֶאֶרץ  ם: ּוִמּמֶ עֹות עֹולָּ בְּ ֶגד ּגִ ֶקֶדם ּוִמּמֶ
רֹאש   ה לְּ בֹואתָּ ֶנה ּתָּ ִני סְּ ֹכְּ צֹון ש  ּה ּורְּ לֹאָּ ּומְּ

יו: ִזיר ֶאחָּ ֹקד נְּ דְּ קָּ  (טז-)דברים לג, יג יֹוֵסף ּולְּ

                                                           
 ע"ב כתובות סב כה

עונה של תלמידי חכמים אימת אמר רב יהודה אמר 
שמואל מע"ש לע"ש אשר פריו יתן בעתו אמר רב 
יהודה ואיתימא רב הונא ואיתימא רב נחמן זה 
המשמש מטתו מע"ש לע"ש יהודה בריה דר' חייא 
חתניה דר' ינאי הוה אזיל ויתיב בבי רב וכל בי שמשי 

. היום זה הרגע של הגאולה
בט"ו בשבט צריך לדעת, צריך לבוא 

זאת משיח, חותם בתוך חותם. הלילה זה 
, יותר גדול מיום הכיפורים. זה חנוכה

חותם בתוך חותם. כתוב בדף כ"א עמוד ב' 
השמן שהחשמונאים מצאו את הכד במסכת שבת 

'חותם בתוך חותם' חותם ועוד  הטהור חתום
חותם, היה חותם בקיר ושם היה דלת, וזה 

שעות אנחנו נכנסים  6בעוד  חתום. היה
שעות  6בתוך 'חותם בתוך חותם'. יש לנו 

 להכין את זה להכנס ב 'חותם בתוך חותם'
 . בחותם הצדיק.את הזאת חנוכה -

כי כל העניין של חנוכה זה לצאת מכל 
פגמי הברית. שבייחודים אסור שיהיה שום 
תאווה, ושום הרגשה. גם למשה היה 

גם לבעל שם טוב. היה  ה,'ייחודים, גם לרב
ב יורד עמודא דנורא. כתוב בכתובות ס"

שבזמן הייחוד הקדוש יורד עמודא  כהע"ב
דנורא. לכל הצדיקים יורד עמוד אש. רק 
עמוד אש. והצדיקים רואים את זה. כמו 

מה הוא  ,יצחקאבימלך ראה את שכתוב ש
ראה? ראה עמודא דנורא. זה היה בעד 

 . (בראשית כ"ו ח') החלון

ה הוה אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה קא חזי קמי
עמודא דנורא יומא חד משכתיה שמעתא כיון דלא 
חזי ההוא סימנא אמר להו רבי ינאי כפו מטתו 
שאילמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו הואי כשגגה 

 :שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה
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חלון זה  (שופטים ה' כ"ח) ''ותשקף בעד החלון
כישוף. כתוב שהאמא של סיסרא הסתכלה 

יכלה לראות מחצור מה שקורה  דרך החלון
כישוף.   ל ידיבהר תבור. בנחל קישון. רק ע

כי שם ראו כל מה שקורה, כל אישה היה 
לה כזה כישוף, כזה מסך על הקיר, והיא 

חרב רואה בדיוק מי יורה על בעלה מי עם 
ומי עם חנית, ואז היא עושה לחש, וזה 
מתהפך עליו חזרה. כשהיא ראתה איך 

 גימ' יתד (414) תיבבשיעל הולכת עם היתד, ו
זה לא עזר אבל , מיד היא עשתה כישוף, (414)

 כו, ע"ב(ז)לה. כמו שאמר רבי חנינא בחולין 
שבאה מטרוניתא, ולקחה לו עפר תחת 

ה את יכולה , אמר ללעשות עליו כישופים רגליו
לקחת כמה שאת רוצה. עלי לא יעזור שום 
כישוף.  מי שהולך עם התורה, עם רבנו, 

 אם סיסראשום כישוף לא פועל עליו. אז 
עשתה כישופים על יעל, 'ותיבב' זה 

]ת' י' הכישופים. 'ותיבב' זה גימטריה יתד 

עשתה את כל  [414סה"כ ב+ב=ד' 
הכישופים שבעולם וזה לא עזר לה. ואז 

דמעות, ועל זה צריכים  100היא הורידה 
ורידה לכפר. כי אפילו אמא ערביה מ

 מעה, מיד צריכים לכפר על זה. ד

                                                           
 , ע"בחולין ז כו

אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא ואפילו כשפים ההיא 
ה איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותי

כרעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי לא מסתייעא 

שנמסר אחר שיעור 
החופה לחתן ר' חיים מנחם בן ר' 
יעקב צוקר עם נינת מורינו הרב 

שליט"א בת ר' חיים רייכר בליל ג' 
 ויגש

כתובות )כל מי שגר בחוץ לארץ אין לו אלוה 

אמר את  ולכן אמר הרמ"ע מפאנו (ק"י ע"ב
זה. קראנו את זה בבאר שבע. אין שום 
קדושה בחוץ לארץ. ומה שלומדים 
בירושלים שעה אחת זה כמו אלף שעות 
בארץ ישראל, מה שלומדים בארץ ישראל 
זה כמו אלף שעות בחוץ לארץ. יוצא 
ששעה אחת זה כמו מליון שעות, כל דקה 
בירושלים זה כמו מליון דקות במקום 

ר בירושלים, לכן אחר. כל דקה שאדם ג
הזוג הזה החליטו לגור בירושלים, לא 
בבית שמש, לא בברכפלד, ולא בקרית 
 3 -ספר. הם יקנו דירה בכמה מליונים, ב

מליון כנראה. בירושלים עיר הקודש, וה' 
ישפיע להם. ברגע שאדם מחליט לגור 
בירושלים, אז ה' מיד משפיע לו את כל 
 השפע. וכל אלה שגרים בחו"ל ה' יסלח
להם. ה' יסלח להם, כי מאבדים את כל 
המקיפים. שזה הסביבון זה אורות 
המקיפים, זה רק בירושלים, בארץ ישראל. 

מילתיך אין עוד מלבדו כתיב והאמר ר' יוחנן למה 
נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה 

 :שאני ר' חנינא דנפישא זכותיה
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אין  )בחוץ לארץ(כל אורות המקיפים, 
אורות המקיפים, וממילא כל קדושה שהם 

אין בחוץ לארץ משיגים זה מיד פורח מהם. 
אחיזה לשום קדושה. הרב'ה אומר אני 

ל שיהיה אחיזה לקדושה, נוסע לארץ ישרא
שיהיה אחיזה לקדושה. אז הרב'ה אומר 
שפה מקבלים את הכל עם לבושים. בחוץ 
לארץ הכל זה בלי לבושים אז מיד זה 
פורח. אבל מה שאדם לומד בירושלים זה 

 ישאר לנצח נצחים. כל אות וכל מילה.

כותב שעכשיו זה יום כיפור מחנה אפרים הדגל 
א את זה בבית ממש. פרשת בא כל אחד יקר

  )ראה בשיעור שנמסר בשבע ברכות האחרון את דבריו בהערה(

ר' חיים בחתונת שיעור שנמסר 
מנחם בן ר' יעקב צוקר עם נינת 
מורינו הרב שליט"א בת ר' חיים 

 רייכר בליל ג' ויגש
היום זאת חנוכה נגמרו הימים הנוראים, 
היום זאת חנוכה היום זה הסיום של הימים 
הנוראים והיום יוצאים לחיים חדשים לידה 
חדשה עולם חדש לגמרי, כל אחד מקבל 
נשמה חדשה אחרי עבודה של תשעים יום 
מא' תשרי עד א' טבת זה בדיוק תשעים 

שניות  45יום, היום מתקצר כל יום 
שניות בזריחה זה דקה וחצי,  45בשקיעה ו

 45ועוד  90דקה וחצי כפול תשעים יום זה 
מאה עשרים זה שעתיים ורבע,  135זה 

היום מתקצר בשעתיים ורבע מא' תשרי 
שעות שווה בשווה היום זה  12שזה היה 

עשר שעות ושלושת רבע זה 
 45התקצר מאז בדיוק החשבון הוא פשוט 

 שניות בזריחה, זה 45שניות בשקיעה, 
דקה וחצי כפול תשעים תשעים ועוד 

מאה שלושים וחמש  זה יוצאארבעים וחמש 
זה נקרא שעתיים ורבע, היום היום הולך 
ומתקצר עד ט"ו בשבט היום הולך 
ומתקצר ט"ו בשבט הזריחה תהייה 
בעשרה לשבע היום מתקצר אבל זה בגלל 
שאדם הראשון ראה שהשקיעה כבר 
גו עשויה להתאחר אז הוא הבין שזה מנה

של עולם ושהגזרה מות תמות נדחתה 
 לאלף שנה 

חשב מות תמות זה בשנה  אדם הראשון
אחת תוך שנה הוא ימות אם ה' היה אומר 
לו תמות אז הוא ימות באותה שנייה אבל 
מות תמות אז יש עוד זמן זה אני יכול 
לחכות אלף שנה, אלפיים שנה, עשר אלף 

 930שנה, לכל הפחות אדם הראשון חי 
ז מות תמות יכול להיות בלי סוף, שנה א

פעם תמות בעוד מיליון שנה, מאה שמונים 
אלף שנה, אז מות תמות פירושו שזה 
מתארך, מתארך, מתארך, אז אדם וחווה 
צמו מא' תשרי עד א' טבת הם צמו כי הם 
ראו שכבר זריחה היום כבר בזריחה 

היום  4:40מתאחרת בדקה, אתמול זה היה 
ה שלושה ימים אחד , מחר זה יהי4:41זה 
, 44בעשרה בטבת נגיע ל, 44, 43, 42

 בעזרת ה' 



 

32 

 היום היה צריך לרדת בית מקדש,
למה  בעצם היום הזהעל עשרה בטבת כתוב הלשון 

בעצם היום הזה? מה הפירוש בעצם היום 
 אצל אברהם כתוב הזה? מה היום הזה מיוחד?

ם" הָּ ח ַאְברָּ ּקַ ת ַוּיִ ת כ   -א  א  נו  ו  אל ב   ע  מ  י -לִיש   ִליד  י 

ל ת כ   א  יתו  ו  ל-ב  ו  כ   פ  ס  ַ ַנת כ  ם -ִמק  ה  ר  ית ַאב  י ב   ש   ַאנ  ר ב   ז כ 

ת ל א  מ  ם -ַוי   ת  ל  ר  ר ע  ש ַ ה ב   ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ר ּבְ ב   ר ד ִ ֲאש   ַ כ 

ל" ביום כיפור כתוב ,"יםִק ו  ֱאל  ִאת   כ  ה ל א -ו  אכ  ל  מ 

ו   ִרים הּוא ַתֲעש  ּפֻּ י יֹום ּכִ ה ּכִ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ּבְ
י  נ  ם ִלפ  יכ  ר ֲעל  ַכפ   םק  ֱאל   ה'ל  כתוב , מה הטעם "יכ 

על עשרה  בעצם היום הזה הלשון המיוחד

? מה קרה? שה' בחר בעשרה בטבת בטבת
עשרה בטבת צריך לרדת בית מקדש אלא ב

של אש, שחתן מתחתן חייב לרדת בית 
כאילו שמח חתן וכלה כל הממקדש של אש, 

 חורבה אחת מחורבות ירושלים  נבנה

כמו שהגמרא מספרת אצל רבי יהודה 
שיכל להחיות מתים שהיה יורד עליו 

תן הוא עדיין קודש עמודה דנורא, ח
ד מאמין שהוא יוכל להגיע קודשים הוא עו

לשיא הקדושה, הוא מאמין שהוא יכול 
להתמודד, אחרי זה עוד באים הרבה 

ל החתן עכשיו נולד מחדש הוא אכזבות אב
לגמרי, הוא בטוח שה' יעזור  הנשמה חדש

לו להתמודד לנצח את התאווה הזאת, כל 
העבודה לנצח את התאווה הזאת זה כל 
העבודה של האדם, כל הגמרא שלומדים 
וכל הקצות החושן כל התפילות איך לנצח 

 ווה הזאת.את התא

ברגע שאדם הראשון חטא הוא קיבל עונש 
הוא מתפתה, הוא  ווה היא לעינייםכי תא

, הוא רואה שדים הוא אשה רואה
לא רואה אשה הוא רואה שדים, כתוב 
במגלה עמוקות קצ"א שרק בתחיית 
המתים נוכל לראות גוף של אשה עד אז זה 
שדים שמסתובבים בתוכה, האשה 
מסובבים אותה מיליארדים רוחות טומאה, 
 מיליארדים שדים, מיליארדים רוחות רעות
וכל זה נדבק במי שמסתכל מיד נדבקים בו 
כל התאוות, כל הדינים, זורקים לו את 
הפרנסה שלו, הכל הסתכלות הוא מאבד 
את הפרנסה, בכל הסתכלות הוא מאבד את 

כתוב  השפע, בכל הסתכלות נגזר עליו עוני, 

, כל הסתכלות כיכר לחםעד בעד אשה זונה 
הוא מאבד כיכר לחם, הוא מאבד מקור של 
שפע, הוא מאבד אין סוף, ההורים רוצים 
לעזור לו והדודים רוצים לעזור לו והסבא 
והסבתא רוצים לעזור לו והוא מאבד את 
זה אז המח מתחלף להם, ברגע שהוא 
מסתכל ראייה אסורה כל המוחות 

לא הוא סתם  המשפחה אומרים:מתחלפות 
הוא סתם נצלן, הוא סתם לא עושה  בטלן,

כלום, כל המח מתהפך להם פתאום, אז עם 
  .הסתכלות אחת הוא מאבד את כל השפע

אבל החתן שלנו שהוא מלא תקוות, מלא 
אמונה, והוא נכנס ברגל ימין לחיים 
החדשים והוא זכה לאשת חיל שגם היא 
רוצה את שיא הקדושה את שיא הטהרה 

הריקודים  ולצאת מכל התאוות לכן כל
שרוקדים בחתונה כדי להוציא את האדם 
מהתאוות רק על ידי ריקודים אפשר לצאת 
מהתאוות אתם לא יודעים את הסוד הזה, 
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והיה עקב להקפיץ את העקביים 
, אתה תשמעון ושמר ה' לך את הברית

רוצה שה' ישמור לך את הברית? אתה 
רוצה לצאת מהתאוות? זה רק על ידי 

וץ, כל רגע תקפוץ ואז קפיצות, כל יום תקפ
תצא מהתאוות ונזכה לגאולה שלמה 

 במהרה בימינו אמן.

 אור ליום ד ויגש שנמסר שיעור
היום זה היום הכי גדול בשנה, היום שמו 

 1464ריות, היה לו את דניאל בגוב הא
אריות, היום מנצחים את כל האריות 
שבעולם. היום זה היום הכי גבוה בשנה כי 
אתמול נמחלו כל העוונות. אתמול נגמרו 

יום. נמחלו כל העוונות מכל  90ה 
הגלגולים. אתמול לא נשאר שום עוון. כל 
אחד נמחלו לו כל העוונות, כמו שאומרת 

בדיוק  יום'. הנה 90 כח'אדרכתא כזהגמרא

                                                           
 בבא קמא קיב, ב כז

אמר רבא הלכתא מקיימין את השטר שלא בפני בעל 
דין ואפי' עומד וצווח ואי אמר נקיטו לי זימנא עד 
דמייתינא סהדי ומרענא ליה לשטרא נקטינן ליה אי 

אי לא אתא אתא אתא אי לא אתא נטרינן ליה בה"ב 
מין תלתין קמאי לא כתבינן פתיחא עלויה תשעין יו

נחתינן לנכסיה דאמר קא טרח בזוזי וניזוף מציעאי 
נמי לא נחתינן ליה לנכסיה דאמר דלמא לא אשכח 
למיזף וקא טרח ומזבין בתראי נמי לא נחתינן 
לנכסיה דאמר לוקח גופיה קא טרח בזוזי לא אתא 

 כתבינן אדרכתא אניכסיה

 שנותן בי"ד כתב הרשאההוא  אדרכתא כח
 ו.מקרקעותי ולהיפרעהלווה  נכסילרדת ל מלווהל
לפני כתיבת  .(מסרב לשלם את החוב ואבמקרה שה)

יום כי אפילו אם  90עכשיו זה 
יום להשתחרר.  90מחייבים בן אדם, יש לו 
שקל, אז מליון מליון אדם מחייבים אותו ב

 יוםכל  11,000, אז הוא משלם  90לחלק ל 
אם אחד מחייבים מישהו על מליון שקל, 

 . 990,000זה  11יום. כל יום  90יש לו 

אתמול קיבלנו את העשירות לכל השנה. 
יום אפי' אם אדם אין  90לכל אחד נותנים 

לו שקל בכיס, השופט חייב אותו 
יום לארגן  90שקל, נותנים לו  1,000,000

 .יום האלה הוא יוצא זכאי 90את הכסף. וב
כולם פה זכאים בדין, במשפט. היינו בכנס, 

, וכל מי שהיה בכנס נמחלו בחברון בעצרת
כמו  180לו כל העוונות. והוא יחיה עד 

אנחנו  (שואלים את הרב: הרב המתיק את הגזירה?) צחק.י
המתקנו את כל הגזירות. היה גזירות על עם 

  .כטישראל

לטעון יום  90ללווה אורכה של בי"ד  האדרכתא נותן
 את טענותיו ואו ראיותיו.

טילים, אנחנו היינו בתוך  400לפני חודשיים זרקו  כט
הטילים, היינו בדיוק באשקלון. כל הטילים עפו 

ילים חזרו לעזה, אין כזו מדינה ט 400לידנו כל ה 
טילים ולא ימותו מתוכם  400בעולם, שיזרקו 

איש!  נופלים בתים, בית אחד נפל של  400,000
פלסטינאי. ואחד נפל בשדרות, ואחד נפל בבאר 
שבע. שלושה בתים של פלסטינאים. אז אין דבר כזה 

טילים, שאף אחד לא ייפגע. לא היה  400לראות ב 
זה נס. יש שובו בנים גם בבאר מבריאת העולם כ

שבע, וגם באשקלון.  זה שני המקומות שירו את 
 הטילים.
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 לויום. אפי 90 ל אחדנותנים לכ
אדם יצא חייב בראש השנה, לא זכה 

 קי"ב) בבא קמא לעשות תשובה באמת, הגמרא 

. עכשיו יום 90אומרת נותנים לו  (ע"ב
רי עד א' יום מא' תש 90מדברים על ה 

יום בדיוק, ואם זה שנה חסרה  90טבת, זה 
ב' טבת. כי עד היום מתקצר.  -זה נגמר ב

השקיעה מתקצרת, השנה בדיוק בזאת 
מתחיל להתארך.  שבת זה ]היום[חנוכה זה 

זה  4:41ובזאת חנוכה זה כבר  4:40היה 
מתחיל כבר להתקדם בדקה. היום זה גם 

בעשרה בטבת  4:42אחרי זה כבר  4:41
עשרה בטבת זה היום הכי גבוה  4:43היה י

בשנה, שגם אז נמחלים כל העוונות, ואז 
 ירד בית מקדש של אש. היום אנחנו כבר

ליל ד'. אז כבר יירד בית מקדש  )ליל ג' טבת(
כי היה צריך לרדת בית מקדש של  של אש.

בא 'ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה'  אש
בנזין וכל  מלאך עם לפיד של אש. טיפטפו
עד שראו  מיני חומרים דליקים וזה לא נדלק

 . מלאך יורד עם לפיד של אש ושורף את הבית

אומרת הגמ' אפי' אדם חייבו אותו במליון 
 90דולר, מיליון שקל, לא גובים את זה עד 

יום לזכות את עצמו, אולי  90יום. יש לו 
יום  30יביא עו"ד, יביא מסמכים, אז 

ישיג בזה כסף. בלי  ראשונים, אולי הוא
משפט, בלי כלא, בלי החרמות נכסים. 

יום ראשונים, נותנים  30אחרי זה, כלומר 
יום שניים נותנים  30לו להשיג את הכסף. 

לו את האפשרות למכור את הנכסים שלו. 
כמה בית זה שווה מיליון שקל? מיליון 

ומאה? שתי מליון? אז הנה 
 אז נעשה מגבית 2,000,000חייבו אותי 

לבית. אז הוא מוכר את הבית. ברוך ה' יש 
יום שלישיים נותנים  30הרבה בתים. 

מליון?  2לקונה להשיג כסף. מאיפה ישיג 
גם הקונה צריך עכשיו לחפש הלוואות, 
לחפש חברים, יוצא שעד א' טבת, ב' טבת, 

ואם נותנים לאדם זמן לזכות את עצמו, 
נוסעים לעצרת זאת חנוכה, נוסעים 

 צאים זכאים לגמרי. לחברון, יו

כל מי שהיה בעצרת יוצא זכאי לגמרי. אין 
עליו שום דין. הכל נמחל לו. כל מה שחטא 
בגלגול זה, בגלגול אחר, הכל נמחל לו 

]אמרו  מתחיל חיים חדשים של עשירות,
האזינו  35,000ועוד  15,000לרב שהיו בעצרת 

 70איש ב  50,000בדיוק  לעצרת בקו[
 70ים התקשרו ממדינות הקשיבו. אנש

מדינות, מתאילנד, מכל מיני איים 
באוקיינוס השקט, כל מיני איים נידחים 
בכלל לא זוכר את השמות שלהם. בכל 
מקום יש כמה יהודים, אפילו גויים האזינו. 
רוצים לראות איך מדליקים נר חנוכה. אז 
בעזרת ה' כל מי שהיה בעצרת שידע 
שנמחלו לו כל עוונותיו. עכשיו הכל 

 פתח. יי

לכן נר חנוכה לשים בפתח, להראות 
'הדודאים נתנו שעכשיו נפתח כל הפתחים. 

'ועל פתחינו  זה ראובן. (שיר השירים ז' י"ד) ריח'
עכשיו נפתחים כל הפתחים. על כל מגדים' 

ידי מגדים שמן זית, כל הפתחים. אין שער 
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סגור וכל המוחין ייפתחו, וכל 
דבר שערי העושר, ואין קנסות ואין שום 

  .רק ישועות ונחמות

בנר ביום ד' מקץ שיעור שנמסר 
שלישי דחנוכה בכנס בראשון 

 לציון.
העניין זה לעשות תשובה זה כל העניין,  כל

חנוכה זה הזמן הזמן לעשות תשובה על כל 
העבירות שבעולם, על כל האשת איש, 
גויות, כל מיני דברים שכולם נכשלים בדור 
הזה, אז בחנוכה אפשר הרב'ה אומר 'סלח 

כאשר 'וסדך 'חגודל 'כזה 'הנא לעוון העם 
, זה ממש יום כיפור ה"ר"ת חנוכ שאת''נ

ממש, חנוכה זה יום כיפור ממש, שמונה 
ימים יום כיפור, יום כיפור זה היה רק יום 
אחד פה זה שמונה ימים יום הכיפורים, כל 
העוונות נמחלים מכל הגילגולים, מחטא 
אדם הראשון, כל הגילגולים של שש אלף 

 שנה, כל אחד פגם אין סוף פגמים 

רצח את שהיה גלגול של למך המלך כמו שאול 
סבא שלו, את מי שאול רצח? את סבא 
שלו! מי היה סבא שלו? קין ואחרי זה מי 

היה תובל היה השני שהוא הרג? תובל, 
ספק את הידיים שלו היה קולע אל  למך

 ואמרהשערה ולא יחטיא ואז הוא בא הביתה 
ה וְּ "עדה וצילה,  דָּ י עָּ ֵ ש  ַמַען קֹוִלי נְּ ְּ ה ש  ִצּלָּ

ַר  י ִאיש  הָּ ִתי ּכִ רָּ ה ִאמְּ ִעי ֶלֶמךְּ ַהֲאֵזּנָּ ִפצְּ י לְּ ּתִ גְּ
ֶיֶל  ִתי דוְּ רָּ ַחּבֻ מי זה הילד? תובל קין. מי  "לְּ

זה האיש? קין. ואז הוא אמר "שבעתיים 

על יענש  – יוקם קין" כי קין יוקם

אחרי שבע דורות, זה הולך קין שהרג את הבל 
אל, ואחרי זה חנוך, עירד, מחויאל, מתוש

ואחרי זה למך ותובל קין זה שבע, "ולמך 
שבעים ושבעה" הוא היה נביא הוא אמר 

אני  בא בשאולאכש –עוד שבעים ושבע דורות 

  קין ותובל קיןג על זה שהרגתי את ריה

ואז הגיעו כל הפלישתים, הפלישתים 
דוהרים, כל הפרשים דוהרים על הרי 

ה אותם הוא הפיל את עמו ושאול כשרא הגלבוע

הרג את עצמו ומי שלא הצליח להרוג את על החרב ל

מגר עמלקי שיהרוג אותו והרג הוא בקש  ,עצמו מיד

ולכן "בהרי הגלבוע אל טל ואל מטר",  אותו
ברי הגלבוע זה אל טל ואל מטר כי שמה 

ול משוח בשמן כי נפלו גיבורים, מגן שא
כתוב שלא היה חרב וחנית רק ביד שאול 
ויהונתן, חרב וחנית ירדו מהשמיים, לא 
היה לא חרב ולא חנית אפילו סכין מטבח 
לא היה הפלישתים לא הרשו להחזיק שום 
סכין ואז נפל חרב וחנית ולא היה חרב ולא 
חנית בכל בית במחנה ישראל "ותמצא ביד 

  .שאול לבדו"

במלחמת סיסרא שאשה היא  וזה מה שהיה
מחקה את הקליפה הנוראה הזאת כי 

מּו "סיסרא פעמיים מן,  ַמִים ִנְלחָּ ָּ ִמן ש 
ִבים ִמ 'ַה  ִס 'ּכֹוכָּ ם נִ ּמְ פעמיים  ",ְלֲחמוּ 'ּלֹותָּ

סיסרא הייתה קליפה שהייתה  המן,
פעמיים המן ורק אשה הצליחה לכלות את 

יעל  קראו לאשה הזאתהקליפה הנוראה הזאת 
היא זכתה להיות הכהן גדול, היא הלכה 
בשיא הצניעות, בשיא הקדושה, היא זכתה 
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להיות הכן הגדול ויעל נהפכה 
לעלי ואז באה דבורה ושרה את השירה על 
הר תבור בעזרת ה' בט"ו בשבט נעלה 
כולם על הר תבור לשיר את השירה ששרו 
על הר תבור את השירה של דבורה "תבורך 

ם באוהל תבורך" כי היא מנשים יעל מנשי
הייתה יותר גדולה משרה רבקה רחל ולאה 
כי שרה רבקה רחל ולאה אף פעם לא בא 

מסירות נפש, הם היו נשים טובות, להם 
צנועות, קדושות והנר לא כבה אבל 

  .מסירות נפש זה משהו אחר לגמרי

כל החנוכה זה המסירות נפש, כל החנוכה 
לא , ירות נפשהלכו במס החשמונאיםכי 

חייבים בשביל בית מקדש למסור את 
הנפש אבל כל החנוכה זה המסירות נפש 
כי אפילו שלא היו חייבים עשו דברים 
שלא היו חייבים בהם , למעלה מהכוחות, 
למעלה מהמשוער וזה המהדרין מן 
המהדרין מדליקים כל אחד נר איש וביתו, 

ני ב' כל אחד מדליק ביום ראשון א' ביום ש
 ביום שלישי ג'  

וזה שכתוב בפרשת ויגש אדוני שאל את 
עבדיו היש לכם אב או אח?, אב זה א' ב, 
מדליקין נרות לפי א' ב' או שמדליקין נרות 
לפי א' ח', א' זה יום ראשון מדליקין 
שמונה נרות אז אמרו יש לנו אב זקן אנו 
הולכים לשיטת הלל, כל העניין ללכת לפי 

שלעתיד לבוא הלכה שיטת הלל אפילו 
כשמאי חייבים ללכת לפי שיטת הלל, אז 

אפילו שלעיד לבוא הלכה 
 כשמאי אבל בינתיים הולכים לשיטת הלל 

אבל אדם הראשון הלך לפי שתי השיטות, 
אדם הראשון לא הסתפק בשיטה אחת, 
אדם הראשון לא הסתפק בשיטת הלל לכן 

עבודה זרה  במסכתכתוב בדף ח' עמוד א' 
ם הראשון עשה פעמיים שם כתוב שאד

חנוכה, פעם לפי בית שמאי ופעם לפי בית 
הלל ולכן בחנוכה חייבים ללמוד מסכת 
סוכה כי בית שמאי לומדים את כל הלכות 
חנוכה מסוכה, סוכה זה הבתים של חנוכה 
לכן לפני חנוכה עושים סוכות ואז מדליקין 
 נר חנוכה כי ימי החג מתמעטים והולכים

מתמעטים והולכים, כנגד אומות העולם ש
, אחרי זה כל 14,13,12,11,10,9,8,7

אומות העולם מתמעטים והולכים, לא 
 ישאר שום זכר מכל אומות העולם 

תבוא והשיבך ה' מצרים -וזה שנאמר בכי
באניות, משה יצא מהקבר ויתקע תרועה, 
תקיעה, תרועה, קודם תרועה ואז יבואו על 
אומות העולם להלחם, כל אומות העולם 

או באוניות והשיבך ה' מצרים באניות, יבו
רק חפציבה תבוא אשה בשם חפציבה 

ד היא תבשר שתהיה אמו של משיח בן דו
על הגאולה ואז תבוא חפציבה ותעלה על 
הר נבו והקבר יפתח ויתגלה לה קברו של 
משה והאיילה תגלה לה את הקבר של 
משה ואז יתקע תרועה, תקיעה, תרועה, אז 

זכה לגאולה שלמה יבוא מלך המשיח ונ
 במהרה בימינו אמן.
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אחרי שנמסר שיעור 
 וישב באילת  ה'שחרית יום 

אנחנו נמצאים כעת במקום של המשכן, 
צריכים להאמין שפה היה המשכן, בנקודה 

'עציון גבר' זה  מאילת ומעציון גבר הזאת.
. כתבו לי חידוש, כתוב (431) גם גימ' אלת

'מאילת ומעציון גבר' זה פרק ב' בדברים, 
שהמשכן היה באילת, פה זה אילת. השם 
הערבי זה היה 'אום אל רשרש' זה היה 
השם הערבי, את המקום כבשו בלי שום 
קרב. זה היה פתוח, לא היה פה צבא של 

ום דבר לא היה כאן. כי פה היה הערבים, ש
שנה.  3,330המקום של המשכן, לפני 

בשנת ב' אלפים תמ"ט בכ"ה בכסליו ש תמ"ט

 3,330היום ע"ט לפני  נסתיימה בניית המשכן
 5779היום שנת ה'תשע"ט= שנים בנו את המשכן

  .2449המשכן נבנה בשנת ב'תמ"ט=

שנה  3,290לפני  ,בסוף שנת הארבעים
ן הגיע לפה, לפני שהוא הגיעו לפה. המשכ

עבר את ארץ מואב. מפה עוברים את ארץ 
מראה שליט"א  הרב)מורינו מואב, כל ההרים האלה 

זה ארץ מואב. בדיוק כאן  (על ההרים הק' באצבע
עברו בנקודה הזאת. כאן זה הנקודה 
הצפונית של ים סוף, פה היה המשכן, מפה 
עברו את ארץ מואב, סובבו את הרי מואב, 
עברו את הגבול של מואב ומדין. פה 
מזרחה זה מואב, אחרי זה מדין, והיו 
צריכים לעבור בגבול שבין מואב למדין, 

אותם, הם מואב חשבו שהם באים לכבוש 
'אל תצר את מואב לא באו לכבוש אותם 

. מלחמה ואל תתגר בם מלחמה'
אנגריא  אתה לא עושה, אבל אתה עושה

השבאבניקים של שובו בנים  )בבא קמא לח, ע"ב(
נכנסו לכל האוהלים של מואב, וגנבו מהם 

, פלאפונים, גנבו מהם םטרנזיסטורי
טלויזיות, זה השבאב של שובו בנים שהיו 

שנה. מואב ראו שהם חוזרים  3,330לפני 
לאוהלים וגונבים להם את כל הבגדים, את 

, םהפריג'ידריכל הטלויזיות, את כל 
מכונות כביסה, אז החליטו שעוד מעט 
יהיה מלחמה, הלכו ושכרו את בלעם, אבל 
בלעם במקום לקלל הוא ברך. נתהפכו לו 

 כל הצירופים. 

ה אומר שאין בכלל קללות בעולם. 'הרב
לו שלומדים תורה שלא לשמה, רק א

הצירופים מתחלפים להם. כשאדם לומד 
תורה שלא לשמה, אז הוא חייב לחלוק על 
מישהו, כי הצירופים של התורה הקדושה 
מתחלפים. זה כמו שאדם אוכל, והוא 
מקיא מה שהוא אכל. אז העגבניה נהיית 
לפסולת, והמלפפון נהיה לפסולת, וכל מה 

אז כשאדם לומד שהוא אכל נהיה לפסולת. 
תורה שלא לשמה כל התורה נהפכת 
לפסולת, כל זה תורה י"ב והוא כבר התחיל 
לחלוק על צדיקים, 'אני חבצלת השרון 
שושנת העמקים' חנ"י ר"ת ח'יבוק נ'ישוק 
י'חוד. השם זה השם הכי קדוש. צריכים 
לקרוא תורה י"ב עד שמגיעים לייחוד עם 

 ה' יתברך פנים אל פנים. 
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היחוד פנים בפנים, שפה פה היה 
ראו את ה' פנים בפנים. מפה עברו את ארץ 
מואב, עברו את ההרים, ההרים.. נהיה 
שקע בהרים, ואז עברו את גבול מואב 
מדין, המדיינים גם באו להלחם, המדיינים 
הרגו את כולם לא השאירו זכר. רק מי 

. המואבים הם היו.. ההורים 3שנולד בגיל 
רצו ללכת. אז הם החרימו אותם. הם לא 

אמרו שמי שלא תלך, יהרגו אותה. אז לכן 
המואביות הם לא אסורות בקהל. ומשם 
הם הגיעו לנחלי ארנון, ואז ההרים 
התחברו. נחלי ארנון אומר הזוהר זה שער 

 . זה נון. 50-ה

כי כל העבודה של האדם לתקן את שני 
לפני ואחרי פרשת "ויהי  העלותךבהנוני"ם. ב

נתהפכו הנונים, 'לפני שמש  בנסוע הארון" 
שכל ה... את שני הנוני"ם כמו  לינון שמו'

'נפתלי' זה נון אחת, אבל הנון עצמה היא 
. אז יש יש בה שני נונין נוןבמילוי נ' כי אות  כפולה

 2בזה שני נונים, וגם 'נחמן' פעמיים יש לו 
. זה כבר אפשר לעשות תיקון שלם. נוני"ם

כל העניין זה לתקן את הנונים ההפוכים, כי 
הנוני"ם זה השם של משיח. לכן יהושע בן 

 .כבש את ארץ ישראל נון

בפורים היינו תחת הפרסים, בפורים. 
פורים זה היה בסוף שנת השבעים. אז היינו 

, בית שני בתחילת שנה 34תחת הפרסים עוד 
ה זרה דף ט', אחרי זה כל זה גמרא בעבוד

                                                           
 תהילים ע"ב י"ז ל

היינו תחת שלטון היוונים עוד 
 103, ואז התחיל שלטון החשמונאים. 180

שנה, שלטו החשמונאים. זה היה שלטון 
כמו של דוד ושלמה. שהיהודים שלטו 

שנה, וזה החנוכה,  103בארץ ישראל, 
שבחנוכה מקבלים את השליטה על ארץ 
ישראל. בפורים היינו תחת הפרסים, ואחרי 

שנה. היה  180תחת היוונים עוד  זה
אלכסנדר מוקדון, ותלמי, ואנטיוכוס זה .. 
ואז יוצא שבחנוכה מקבלים את כל 
השליטה על ארץ ישראל. מאילת ועד 
צומת צידון, עד הקבר של יששכר וזבולון, 
עכשיו אנחנו נוסעים לקבר של נפתלי. 
קדש נפתלי. אז יש אומרים שקדש זה 

זה צפת, אולי זה מירון, יש אומרים שקדש 
קדש אחרת, כבר לא יודעים. אבל שם 
נמצא הקבר של נפתלי, נזכה שנפתלי ייצא 
מהקבר, ויתחיל לקפוץ את הקפיצות שלו, 
ותהיה הגאולה השלימה ויבנה בית 

  המקדש במהרה בימינו אמן.

 

  
 א"מורינו הרב שליטולרפואת 

 
 ד נתרם לרפואת הרך הנול

 ובני משפחתונפתלי בן אודל 
 

 בן נתןהרן אנשמת לוי ולע
 ג טבת"ינפטר 

 
לתיאום בריתות בבית מורינו הרב שליט"א 

 ר' יוסף שוראצל המוהל 

 טל' 

058-3241-318  
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 בשנים מלך הגדרתו שם דור
תתקכו -ב'תתפו  שנה 40 שלמים דודׂהמלך 1  

תתקסה -ב'תתקכו  שנה 40 שלמים שלמהׂהמלך 2  

תתקפא -ב'תתקסה  שנה 17 אלים רחבעם 3  

תתקפג -ב'תתקפא  שנים מקוטעות 3 אלים אביה 4  

כדג' –ב'תתקפג  שנה 41 כבשים אסא 5  

מז -ג'כד  שנים מקוטעות 25 כבשים יהושפט 6  

נה -ג'מז  שנים 8 אלים יהורם 7  

נו –ג'נה  עתמקוט 1שנה  אלים אחזיהו 8  

קא –ג'נו  שנה 40 כבשים יואש 9  

קטו –ג'קא  שנה 14 אלים אמציה 10  

קסז –ג'קטו  שנה 52 כבשים עוזיהו 11  

קפג –ג'קסז  שנה 16 כבש לעולה יותם 12  

קצט –ג'קפג  שנה 16 עתודים אחז 13  

רכח –ג'קצט  שנה 29 פר לעולה חזקיהו 14  

 שעיר עיזים מנשה 15
רפג –ג'רכח  שנה 55 לחטאת  

רפה –ג'רפג  שנים 2 עתודים אמון 16  

שטז –ג'רפה  שנה 31 איל לעולה יאשיהו 17  

 יהואחז 18
יאשיהובן   

 ג'שטז חדשים  3 עתודים

 יהויקים 19
 בן יאשיהו

שכז –ג'שטז  שנה 11 עתודים  

 יהויכין 20
 בן יהויקים

 ג'שכז ימים 10-חדשים ו 3 עתודים

 צדקיהו 21
 בן יאשיהו

שלח –ג'שכז  שנה 11 כבשים  
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