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נר שלישי  שיעור שנמסר ביום רביעי אחרי שחרית
 דחנוכה

אנחנו לומדים על 
אליאב בן חלון, 

, האר"י א"י אומר שזבולון בכתרשהאר
 פסוקיםשער הבספר אומר בפרשת ויצא 
שזבולון בכתר יששכר על סדר דירוגים, 

חסד, שזה חכמה אחרי זה בא ראובן ב
היום בדיוק תפארת,  שמעון גבורה, יהודה

                                                           
 כ"ח ויצאשער הפסוקים  א

נבאר טעם, למה לאה ילדה ששה בנים ובת אחת. ו
הנה שיעור קומת לאה, היא, כחב"ד חו"ג ושליש 
עליון דת"ת דזעיר עד החזה כנז"ל, והם ששה 
ה ספירות שלימות, ושליש ספירה. והנה כל ספיר

כלולה מעשר, הרי ס"ג בחי', כמנין הוי"ה דס"ג 
דאימא, המתפשטת תוך ז"א. והנה נודע, כי העטרה 
שביסוד דאימא, הוא בשליש עליון דת"ת דזעיר, 
ולכן כנגד שש ספירות עליונות, הולידה ששה בנים. 
וכנגד שליש עליון דת"ת, שהוא מקום המלכות של 

ת, נקבה. אימא, שהיא עטרת היסוד אשר בה, ילדה ב
ולכן ג"כ כתיב, ואחר ילדה בת. כי מלכות דאימא, 
היא אחרונה שבו"ק זכרים שבה. וזהו טעם מ"ש 
בס"ה, כי דינה היא מלכות. והענין הוא, כי היא 

 מלכות דאימא כנזכר:

והנה סדר מדרגתם של אלו הששה בנים, שמעתי 
ממורי ז"ל ושכחתי. ונלע"ד כי זהו מה ששמעתי, 

, אנחנו עוסקים בקרבנות של שבט זבולון
כמו שאנו אומרים אני משבט זבולון, 

 בסוףשזה נמצא  התפילהכולם יגידו את 
"תפילת כל פה" אם אני משבט  סידור

זבולון    כל אחד ימצא את התפילה אחרי 
נמצא בכל  זההקריאה של הנשיאים, 

וזש"ה הפעם יזבלני אישי, והוא זבולון, בכתר, 
למעלה מיששכר. כמ"ש ז"ל על פסוק ולזבולון אמר 
שמח זבולון בצאתך ואח"כ ויששכר באהליך. 
יששכר, בחכמה, בסוד י"ש שכ"ר, ונודע, כי יש הוא 
בחכמה. יהודה, בבינה, בסוד הדל"ת, וזהו הפעם 
אודה את ה'. לוי, בדעת. והוא המכריע, המתלוה עם 

חסדים והגבורות אשר בו. ראובן בחסד,  חו"ב בבחי'
בסוד או"ר ב"ן, אור דיום א'. שמעון, בגבורה 
כנודע. דינה בשליש עליון דת"ת כי שם עטרת היסוד 
דאימא כנז'. והנה במ"א ביארנו, כי יששכר הוא 
בבינה, בסוד ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. אבל 
. הענין הוא, שהוא מבחי' אורות דאימא, ולא דאבא

אבל פה אמרנו, כי הוא בחכמה דאורות דאימא. 
וכמו שביארנו בר' עקיבא שהוא משורש יששכר, 
והוא מן אורות דאימא, אלא שהוא מגבורת החסד 
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תפילת כל פה חוץ הסידורים של 
שובו בנים כולם יגידו סידורים של מב

 ביחד:

קי אבותי רצון מלפניך ה' אלקי ואל "יהי
שתאיר היום בחסדך הגדול על נשמתין 
קדישין דמתרחשין כצפרים וצפצפין 
ומשבחין ומצלאין על עמא קדישא 

רבונו של עולם  תכניס ותעייל הנך ישראל. 
צפרא קדישא לאתר קדישא דאיתמר עליהו 

 תה אלקים זולתך. יהי רצוןעין לא רא
מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שבאם אני 

שקראתי בתורתך  זבולוןעבדך משבט 
אזי יאירו  אליאב בן חלוןפרשה של הנשיא 

עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות  נא
 זבולוןשבט הקדושות הכלולות בקדושת 

להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך לעשות 
כל ימי חיי אני וזרעי וזרע זרעי רצונך 

  )אמן(מעתה ועד עולם 

 שיעור בפתח תקוה ליל שני וישב
 ,(ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ה) "ויאמר בועז אל רות"

אל ויאמר בעז אל רות הלא שמעת בתי, "

תלכי ללקט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה וכו'. עיניך 

הלוא צויתי  בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן,
. וצמת, והלכת אל את הנערים לבלתי נגעך

)רות  "הכלים ושתית, מאשר ישאבון הנערים

"וישב כמו שכתוב יוסף הוא היה נער,  .ב, ח(
יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה 

היה  תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה

                                                           
נדרים פ"ו: 'הקדש חמץ ושחרור מפקעין מידי  ב

 שעבוד'

והוא נער  רועה את אחיו בצאן
 את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו"

בפסוק הזה יש את כל  .ב(-)בראשית ל"ז א
הויכוחים שהיה בין יוסף ובין האחים. דבר 

"בלהה וזלפה נשי אביו" ראשון הוא אומר 
הם לא שפחות, הם נשים.  -נשי אביו

האחים טענו שדן ונפתלי גד ואשר הם בני 
שפחות. לא צריך לשאול את אבא מה היה 
ביניהם. אף אחד לא העיז לשאול את אבא, 

ותם? אבא למד גיירת אותם? שיחררת א
יוצא לו שמותר  לפי זהקצות החושן, 

לשחרר אותם. אומר האור החיים הקדוש 
עולם הוא לא ישחרר לש שלבן השביע את יעקב

 שפחותאת בני בלהה וזלפה, הן תישארנה 
רחל ולאה לנצח נצחים. בלהה וזלפה הם 
צריכות להיות שפחות, ותנאי זה התנה לבן 

את  עם יעקב. אבל יעקב הוא לא שמר
. בהתנאים, כי שחרור מפקיע מידי שעבוד

כל מה שיעקב מבטיח ללבן זה רק שבלהה 
להתגייר. לבלהה וזלפה [ -]וזלפה לא 

, הם היו הכי צדיקות שבעולם. [-]אסור 
 מבלהה היו צריכים לצאת מנשה ואפרים.

ם? היו מאיפה בא מנשה? מאיפה בא אפרי
 . גצריכים לצאת מבלהה

אדם בא לעולם  עכשיו זה רגע הגאולה.
 יוסף חלםלבנות בית מקדש של אש. 

זה  "השמש והירח הכוכבים משתחוים לי"
יהושע בן נון. כמו סימן שהכל מעל הטבע. 

 כג-עיין מלבי"ם בראשית ל"ה כא ג
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שהשמש והירח משתחוים לי זה 
"שמש בגבעון דום וירח  שאמר, יהושע

. יוסף מנבא (יהושע י' י"ב) בעמק איילון"
שיבוא אחד מזרעו וישלוט על השמש 

בסוף הוא זכה לזה. כולם אמרו לו והירח. 
הלוואי. אדרבה. אנחנו נשתחווה לך גם 
הירח והכוכבים.. אדם יכול לעצור את 
השמש ואת הירח, אדם בא לעולם 

 שהשמש והירח ישתחוו לו.

אומר הזוהר בוישב: על המקום, יוסף היה 
מלך במצרים וזה מרמז לאלומות, זה 
מדגיש שהוא יפרנס את כל מצריים, יוסף 
היה הפרנס הראשון, הוא מיד פרנס את כל 
המדינות בעולם, היה רעב בכל העולם, 
בסין, הודו, בנפל, טיבט, סעודיה, רעב 

אין לחם, אין חיטה, אין . בכל המדינות
שעורה, לא היה חיטה, לא היה שעורה. הם 

אין לנו לא חיטה, לא ואמרו לו באו אל יוסף, 

                                                           
 ז מקץ בראשית, תנחומא מדרש ד

ְרא י ַיֲעֹקב ַוי ַ ֶבר ֶיש   כ ִּ ֶ ָאַמר ֶזה. ש  ֶ ב ש  תו  ר ֹמֵנעַ : ַהכ ָ  ב ָ
ֻבהו   ק ְ ְבָרָכה ְלאֹום יִּ יר ְלרֹאש   ו  ב ִּ ְ ר ֹמֵנעַ . (כו, יא משלי) ַמש   ב ָ
ֻבהו   ק ְ ְרֹעה ֶזה, ְלאֹום יִּ ַ ֻבהו   ְלָכךְ . פ  ק ְ ָהיו  , ְלאֹום יִּ ֶ  ש 
ֹות י  רִּ ין ַהב ְ לִּ ַנז ַעל אֹותוֹ  ְמַקל ְ ג ָ ֶ אֹות ֶאת ש  בו  ֵני ַהת ְ ְ ש   ב ִּ
ְבָרָכה. ְרָעבֹון יר ְלרֹאש   ו  ב ִּ ְ ן יֹוֵסף ֶזה, ַמש  ז ָ ֶ  ֶאת ש 
ֵני ָהעֹוָלם ְ ש  רֹוֶעה, ְרָעבֹון ב ִּ ה כ ְ יג ַהז ֶ ְנהִּ ַ מ  ֶ . ֹצאנוֹ  ֶאת ש 
ד ָאַמר ָעָליו וִּ ָרֵאל רֵֹעה: ד ָ ש ְ יָנה יִּ ֹאן ֹנֵהג ַהֲאזִּ צ   יֹוֵסף כ ַ
ב ֵ ים יש  בִּ רו  יָעה ַהכ ְ ָהָיה. (ב, פ תהלים) הֹופִּ ֶ ש  יֵמי ָרָעב כ ְ  ב ִּ
ד ש  , ָדוִּ ק ֵ ים ב ִּ ְפֵני ַרֲחמִּ ל ִּ דֹוש   מִּ ךְ  ַהק ָ רו  א ב ָ : ְוָאַמר הו 
ֹון ב  יֹוֵסף ֹצאְנךָ  ֶאת ְנֹהג, ָהעֹוָלם רִּ ן כ ְ ז ָ ֶ  ָהעֹוָלם ֶאת ש 
ֵני ְ ש  יָון. ְרָעבֹון ב ִּ ָחַזק כ ֵ ֶ ֶאֶרץ ָהָרָעב ֲעֵליֶהם ש  ם ב ְ ְצַריִּ , מִּ

צו   ְתַקב ְ ים נִּ ְצרִּ ִּ ָבאו   ַהמ  ן לוֹ  ו  ָאְמר, יֹוֵסף ֵאֶצל ו   ָלנו   ת ֵ
ים ֶאת ָזן ֵאינוֹ  ֱאלַֹהי: ָלֶהם ָאַמר. ֶלֶחם  ְלכו  , ָהֲעֵרלִּ
מֹולו   ן ַעְצְמֶכם ו  ְרֹעה ֵאֶצל ָלֶהם ָהְלכו  . ֶלֶחם ָלֶכם ְוֶאת ֵ ַ  פ 
ין ְוָהיו   ין צֹוֲעקִּ בֹוכִּ ֱאַמר, ְלָפָניו ו  נ ֶ ֶ ְרַעב: ש  ל ַות ִּ  ֶאֶרץ כ ָ

שעורה. יוסף אמר למה לא 
לא אספתם? הרי יוסף שמרתם? למה 

הצדיק מודיע שיהיה רעב, יוסף הצדיק 
אמרו לו:  היה מודיע כל יום שיהיה רעב.

הכל נרקב, הכל התקלקל. אמרתי לכם 
. דהתקלקל –לשים מעפר הארץ?! שמנו 

ל" ף ַוְיַכְלכ ֵּ ת ֶאָחיו-ְוֶאת ָאִביו-ֶאת יֹוסֵּ ל ְואֵּ -כ ָ
ית ף ְלִפי ֶלֶחם ָאִביו ב ֵּ יוסף  יב()בראשית מז,  "ַהט ָ

מכלכל את כל אחיו. נכדים נינים, לחם לפי 
הטף. ...הטף זה התפילה. ילדים נולדים 

'אני אל  רק מתפילה! וה' פקד את שרה.
אין לו ילדים יכוון ש. אדם שדי פרה ורבה'
בראשית ) "אני אל שדי פרה ורבה בשם ש'ד'י'.

..כשהוא מצווה. כשהוא אומר פרה  (לה, יא
 ורבה. 

בא לצדיק, בכל רמ"ח אבריו אם אדם הוא 
כמו  ושס"ה גידיו, הוא שומע את הבת קול.

 "מה' יצא הדבר"לאליעזר לבן, הוא אומר 

ם ְצַריִּ ְצַעק מִּ ְרֹעה ֶאל ָהָעם ַוי ִּ ַ ֶחם פ  ֹאֶמר ַלל ָ ְרֹעה ַוי  ַ  פ 
ם ְלָכל ְצַריִּ  ֵאְצלוֹ  ָהַלְכנו  : לוֹ  ָאְמרו  . יֹוֵסף ֶאל ְלכו   מִּ

ר ְמַדב ֵ ים ָלנו   ו  ים ְדָברִּ אֹוֵמר, ֵריקִּ ֶ  ָאַמר. ַעְצְמֶכם מֹולו   ש 
י ָכךְ  לֹא, ׁשֹוִטים ָלֶהם ה ָלֶכם ָאַמְרת ִ ִחל ָ הו  , ִמת ְ  ִעְבדו 
ְקנו   ָאה ְלַעְצְמֶכם ו  בו  א ָהָיה לֹא ְוִכי. ת ְ ל ָלֶכם קֹורֵּ  כ ָ
י אֹוָתן נֵּ ָבע ׁשְ ָ ַח  ַהש   ָרָעב יֹוְדִעים ֱהיו   ָלֶכם ְוצֹווֵּ א ׁשֶ  ב ָ

ם ִאם. ָלעֹוָלם ם ַאת ֶ ְעת ֶ ׁשַ ְ יֶכם פ  ַנְפׁשֹותֵּ ְצֲעקו   ַמה, ב ְ  ת ִ
ַלי י, אֵּ נֵּ ְ ם לֹא ָמה ִמפ  ְחת ֶ יֶכם ִהנ ַ ָבת ֵּ ָאה ב ְ בו  ל ת ְ יִ  ׁשֶ ת ַ  םׁשְ
ל לֹשׁ ׁשֶ ל ׁשָ ע ׁשֶ ִנים ַאְרב ַ ל: לוֹ  ָאְמרו  . ׁשָ ָאה כ ָ בו   ת ְ

ָהְיָתה ינו   ׁשֶ ָבר ְבָבת ֵּ ר לֹא: ָלֶהם ָאַמר. ִהְרִקיָבה כ ְ י ֵּ ת ַ  ִנׁשְ
ֶאְתמֹול ֶקַמח ָלֶכם ת: לוֹ  ָאְמרו  . מֵּ ַ ָהָיה פ  ינו   ׁשֶ  ְבַסל ֵּ

ה ׁשָ ְ ר יֹוֵסף ֶאל ְלכו  , ָלֶהן ָאַמר. ִעפ  ֶ  ָלֶכם יֹאַמר ַוֲאש 
ו   ֲעש  ָמה. ת ַ ם ו  ַזר אִּ ג ָ ֶ ָאה ַעל ש  בו  יָבה ַהת ְ ְרקִּ , ְוהִּ

ין ְתָיְראִּ ם ָאנו   מִּ אִּ ֶ ְגזֹר ש  ת ָעֵלינו   יִּ מו  נ ָ ֶ נו  , ש  ל ָ ים כ ֻ , ֵמתִּ
א ל ֶאל ָ ר כ ָ ֶ ו   ָלֶכם יֹאַמר ֲאש  ֲעש   .ת ַ
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איך לבן היה יודע  (בראשית כ"ד נ')
שמה' יצא הדבר? הוא שמע את הבת קול. 
.. בכל יום יוצאת בת קול 'בת פלוני 
לפלוני'. האר"י אומר אין שום טעות 

לא זה על פי ה'. אדם  בזיווגים. כל הזיווגים
 להגיד טעיתי, אין שום טעות! יכול

אדם צריך להלחם עד טיפת דמו האחרונה, 
"וישא שלא ויתר.  עשוכמו  לא לוותר!
בכה כמו עשו  (בראשית כ"ז ל"ח) קולו ויבך"

תינוק, ילד בן שנה. אבא.. לא השארת לי 
 ברכה? למה לא השארת לי ברכה? הרב'ה

איש.  10,000מגור מברך כל ערב שבת 
'ברכה  והרב'ה מגו אומר לוכ"א עומד 

העולם  ?והצלחה' 'ברכה והצלחה', מה יש
אף אחד לא נוגע בתחום חברו. אז  .גדול

עשו הפסיד את הברכות, התחיל צעוק! 
! "ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד"

אומר  ועשאדם צריך לדעת שאסור לוותר! 

? )בראשית כז, לו(" לי ברכה "הלא אצלתליצחק 
אומר ה'מגלה עמוקות' שעשיו רצה ברכה 
מעולם האצילות, כמו יעקב. עשיו רצה את 

יכול  יעקבהטל של תחיית המתים. 
להחיות את כל המתים בעולם. לרפא את 
כל החולים בעולם. אין חולה שיעקב לא 

מרפא את כל החולים.  הצדיקמרפא אותו. 
הצדיק יכול כל המתים, כל הנפטרים. 

יצחק בשניה אחת לרפא את כל החולים. 

 )בראשית כז, כח( "מטל השמים"את יעקב  ךביר
הוא מבטל את כל הגזירות שבעולם. אדם 

דק' בחוץ, יורד עליו הטל,  5חולה עומד 
ואז הוא נהיה בריא. הטל מרפא כל מחלה 

שהטל יכנס בשרוולים בעולם. 
שהטל יהיה באור מיד הוא יבריא. כל 

 המחלות שבעולם. 

, בוכה, יותר עשיו, הוא לא מוותר, צועק
ממרדכי הצדיק. וזה שכתוב ויצעק צעקה 
גדולה ומרה עד מאד!! כולם שומעים את 
הצעקות! כל חברון התאספו. כל חברון 

ראש השודדים, זה שרצח את שבאו. 
תינוק. מה קרה? יצחק נימרוד, בוכה כמו 
תלך לצדיק אחר,  אומרים לו לא בירך אותו!

מה יש? הוא אומר, לא. אני רוצה את 
הברכות של יצחק. 'אני לא מוותר' זה מה 
שלמדנו בפרשה, יותר לא מוותרים אף 

כל אחד ישתדל פעם. מהיום לא מוותרים. 
. כי אפילו עשיו הוא לקבל ברכה מהצדיק

את  וגנבו לו עשרצה ברכה מהצדיק. כי 
הכל. בסוף מי גנב לו את הבגדים? רבקה. 
אמא שלו. היא גנבה לו את הבגדים. בלי 

 הברכות של יצחק, זה לא שווה כלום. 

שיעור שני אחרי שחרית יום ראשון 
 ויצא

התפללו ר' שמואל שפירא, ר' לוי  בשול
יצחק, ר' אלי'ה חיים, ר' הירש לייב. הלך 

תפשו אותו  , ברגל! ברגל לארץ ישראל
 כמו פינג פונג ככה הקוזאקים העיפו אותו

יש שני  .030והוא היה במינוס  כזה,
 : סיפורים

סיפור אחד איך שהוא פרץ לאיזה דירה הם 
להתלבש במינוס פשר י אהיו בלי בגדים, א
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כולם שם כל הנהר היה קפוא,  030
ברחו והיא קפצה מהחלון היא חשבה 

רי אחשהם שדים, אז נשבר לה היד והרגל 
והם רובל  1,000איזה שילמו בשביל זה  זה

גוועו גם כן ברעב, ונשבר להם גם כן היד, 
הם קפצו על וגם בסוף הגיע איזה.. 

בבוקר  4בצהריים, מ  12השולחנות עד 
 וכל הכפר התאסף, אמרו  -030כשבחוץ זה 

שדים שהגיעו מהמאדים, עד שהגיע זקן 
הייתי אני פעם  . 'יהודים' זה לא,אמר להם 

אחרי זה אנשים. ואז וראיתי כאלה  בעיר
 6לתחנת הרכבת, זה היה  כולם ליוו אותם

שעות הליכה מהכפר כי הם אמרו שלא 
אין בלי מקווה. אז  –נוסעים בלי שטובלים 

כל את הנהר  פשוט ושוברים הולכים
זה היה  -030ב  הנהרות קפואים, זה היה

אז הם טבלו בקווקז, בדרך לארץ ישראל. 
ראו יהודי  במים, עד שהגיעו לכפר שם הם

אתרוג.. שאלו אותם שם בק.ג.ב. מה  עם
אמרו  ,לסחור ,אתם? לא באנו כאן להתרים

את  לעבורלא. אתם באתם כאן  להם
מיד תעזבו את המקום, אם לא הגבול! 

לא היה להם לסיביר. אתם הולכים 
הלכו ברגל  חזרו בחזרה, תעודות, אז הם 

 כפשוטו.  ץ ישראללאר

כשעוברים את הגבול יש  ההרכבת עול

                                                           
  לטד ש"ח שיח שרפי קודש ה

ת  ל ַ מִּ ְבָרָכה ב ְ ְכרֹונֹו לִּ ער זִּ ֶ יְטש  יְבלִּ י ַאֲהרֹן קִּ א ַרב ִּ ט ֵ ְתב ַ הִּ
יָרתֹו, ְוָאַמר  טִּ ְ ְפֵני פ  ַבח ַעל ַעְצמֹו לִּ ֶ ל ש  ֹוָדה ָלאֵּ "ת 
ְללֹא  ה ו  ה ְללֹא ִמט ָ י ֶאת ָהעֹוָלם ַהז ֶ ְרָוה",ָעַבְרת ִ ַ  ְמִעיל פ 

עט  י ֶוועְלט ָאן ַא ב ֶ ְרְך ֶגעַגאְנֶגען דִּ ו  "ַדאְנֶקען ָגאט ַא ד 

ואז  ,חדהגדולה עליה מאד 
אפשר לקפוץ מהרכבת, כשעולים את 

שיעברו את הגבול  מחכיםהעליה אז הם 
ואז קופצים מהרכבת, אבל עצרו מיד את 
הרכבת, כי אז זיהו אותם שהם רוצים.. 
מסכנים, כולם היו מגולחים שם ברוסיה, 

חוץ כולם נהיו אפיקורסים, קומוניסטים, 
כל החיים הוא  ,ביערות כל החייםהיה  מזה

בבגדי קיץ! לא  30היה ביערות במינוס 
 ור' אהרוןהיה לו מעיל. הוא .. 

קיבליטשע'ר הספידו אותו שעבר את כל 
בלילה  , הוא היה בשדותההחיים בלי מעיל

שנים! במינוס , בכלל לא היו י30במינוס 
ם בשדות ביערות, והוא היה ישן על ישלוש

ישן על ספסל! כי היה ספסל. כל החיים 
אחד קראו לו ברוך גטשע'ס הוא היה 

געטשע'ס, הוא אליקים של  )חתן( ה'עדים'
ישן בבית שלו אז קראו לו ברוך געטשע'ס, 

 חתניםעם כל ה שכר אולםאז הוא 
, או דיקטים קירות גבס עשההחדשים, 

והאשה קיבלה מיטה, והאיש קיבל ספסל. 
 כך הם ישנו עד שהקומוניסטים החריבו
את אומן, הגלו את כולם לסיביר. עד שנת 

"ו ובערך משנת תרפ"ב במשך צתרהפרעות 
הגברים ישנו על ספסל  . אזשנים 16

והאשה ישנה על מיטה. כל זוג קיבל מיטה 

אֶצל  ֶ א ש  ס ֵ ן ַרק ַעל כ ִּ ֵ י ָהָיה ָיש  יֶטער", כ ִּ ן ָאן ַא פִּ או 
ל ְימֹות ַהֹחֶרף  ה ָעַבר ֶאת כ ָ תֹו ָהֲאֻימ ָ ו  י  ְלרֹב ֲענִּ ְלָחן, ו  ֻ ַהש  

יו, ְללֹ  יֵמי ַחי ָ ב ִּ ֶ ים ש  ִּ ש  י ֵכן ַהק ָ ִּ ְרָוה. ְוַאף ַעל פ  ַ יל פ  א ְמעִּ
ֵרי לֹו. ְ ץ ָוחֹוֶרף, ַאש  ַקי ִּ ל ָיָמיו ְוֵלילֹוָתיו, ב ְ  ָעַבד ֶאת ה' כ ָ
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  וספסל. והלכו לשדות בבגדי קיץ.

הוא הלך של ר' נחמן רוסישע'ר ..  אהיה אב
אז הוא  ,לעזור בבית של ברוך געטשע'ס

עם מגפיים עם מעיל מפרווה והלך עם 
פרווה, וראה שהוא לובש בגדי קיץ במינוס 

. בוורשה הוא יכול לקפוא למוות שם 030
מחמם, לא היו  תנור לא היה קפאו למוות.

סמיכות, אנשים ממש קפאו למוות. והוא 
עד בלילה  12שעות מ  6יושב וצועק במשך 

כשהאור אז עוד לא היה שעונים,  בבוקר 6
כחול בשמים הלכו להתפלל וותיקין.  היה

 שעות  24וככה עבדו את ה' 

ר' הרב חוזר לדבר מעניין חשיבות התפילה בשול 
, ור' שמואל התפלל שם הירש לייב

שפירא, יש שם את הקדושה של הצדיקים 
האלו. אז אנחנו לא מוותרים על הקדושה 

שולחנות, לא  ,הזאת. לא באים שם לשבור
ולא חלונות. שבפעם הבאה שנלך, שיעבור 
הכל בשקט. שהם ישברו חלונות, שהם 

זה עבודה שלהם וזה  שולחנות.ישברו 
עבודה שלנו כל אחד והעבודה שלו 

                                                           
  א ,יחבראשית שפתי חכמים  ו

ועוד יש מדרש אגדה שמל את אשכול ואת ענר 
ומתו, אמר לו ממרא לא יתקיימו אותם שתמול עד 

המל ימול והוא חסר  )לעיל יז, יג(שתמול עצמך שנאמר 
וי"ו לומר המל עצמו ימול אחרים, בא אברהם 
והתחיל למול את עצמו ולא היה יכול מתוך הצער 

עמו  וכרות )נחמיה ט, ח(בא הקב"ה וסייעו שנאמר 
הברית. ולפי שנתן לו עצה על המילה לפיכך נגלה 
בחלקו. אבל תימא אם לא יגלה עליו בחלקו היכן 
יגלה כי בחלקו היה דר, ויש אומרים כי האלהים אנה 

 :לידו שידור שם כדי לגלגל זכות עליו
 ע"ב אכתענית  ז

 בתחום שלו 

שיעור ראשון אחרי שחרית יום שני 
 ויצא

השאיר בנים, מי שלא לכל אחד חייב 
 כך משאיר בנים לא יכול להיכנס לגן עדן

את מה  אדם יכול לתקן . כתוב בזוהר
 מהגלגול הקודם. אבל שהוא עשה ב

בנים. המעשים אדם צריך שיהיה לו ש
לא . עושים פירותשמעשים  ,שהוא עושה
עושה את הכל מצוות  הוא באדישות,

 אנשים מלומדה.

 ווןלמה באמת הם מתו? כיאשכול ענר 
הם עשו את זה מצוות אנשים מלומדה. ש

הם עשו כי  .הם לא עשו את הברית מילה
כי זה היה לחץ חברתי. אדם עושה דברים 

אין  כולם מלים, הם היו בחברת אברהם.
ממרא אמר, אחרי שכבר  להם ברירה. אבל

אז ממרא אמר 'עכשיו תמולו שניים מתו, 
כן הוא התגלגל באבא , לואותי' זה הגדולה

 .זםמהשמייכל יום שלום  וקיבל אומנא

אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא אבא 
כל יומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא לרבא כל 
מעלי יומא דכיפורי הוה קא חלשא דעתיה דאביי 
משום דאבא אומנא אמרו ליה לא מצית למיעבד 
כעובדיה ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא דכי הוה 
עביד מילתא הוה מחית גברי לחוד ונשי לחוד ואית 

ושא דאית ביה קרנא דהוות בזיעא כי ליה לב
כוסילתא כי הוות אתיא ליה איתתא הוה מלביש לה 
כי היכי דלא ניסתכל בה ואית ליה דוכתא דצניעא 
דשדי ביה פשיטי דשקיל דאית ליה שדי ביה דלית 
ליה לא מיכסיף כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן 
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מה מגיע לו  ,לי קושיה ההיית
שזו כל יום מן השמים  שלוםלאבא אומנא 

? דרגה שלא נשמע כמותה אצל שום צדיק זולתו
הרבה גונבים לו את הבית,  בסדר, גונבים

היה לו איזה  חתם סופרלהם את הבית, ה
צעק וברחובות הוא רץ אחריו , שגנב ממנו גנב

בלב שלם. מחול לך, זה שלך, קח את זה  לו
עשה כך  אחרי אבא אומנאאפשר להגיד שאז 

אולם אבא אומנא היה הראשון עוד הרבה זכו 
על כל פנים לם וא, שעשה כך וזו גדולתו

שכשאדם כבר מוותר על הרכוש שלו, 
 ? כל יום מן השמים מגיע לו שלום

הוא היה גלגול של ממרא. ממרא זה אלא 
ממרא אמר עכשיו  חאותיות רפא בגימטריא

שניים כבר מתו. והיה אחרי ש תמולו אותי,
אברהם  על אברהם אזיקים, שמו על

רוצח מה אתה רוצח כאן קראו לו אזיקים, 
זה לא ילך לך'  'בחברוןאמרו לו ואנשים? 

, אין הפקר. תפלסטינאיפה זה ממשלה 
אבל  13מלים בגיל  םהישמעאליאבל אצל 

ימים זה חידוש של התורה,  8הוא מל בגיל 

                                                           
אגרא מיניה לא שקיל ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי 

  .ליה זיל בריא נפשךואמר 
יומא חד שדר אביי זוגא דרבנן למיבדקיה אותבינהו 
 ואכלינהו ואשקינהו ומך להו ביסתרקי בליליא
לצפרא כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו להו לשוקא 
ואשכחינהו א"ל לשיימיה מר היכי שוו א"ל הכי 
והכי א"ל ודלמא שוו טפי א"ל בהכי שקלינהו אמרו 

ושקלינהו מינך אמרו ליה במטותא ליה דידך ניהו 
מינך במאי חשדתינן א"ל אמינא פדיון שבויים 
איקלע להו לרבנן ואכסיפו למימר לי אמרו ליה 
השתא נשקלינהו מר אמר להו מההוא שעתא 
אסחתינהו מדעתאי לצדקה הוה קא חלשא דעתיה 

חידוש של עם ישראל, אף אחד 
לא היה מעלה על הדעת שאפשר למול 

וות בטוח. אז בגיל שמונה ימים, זה מ
הגוף  עכשיו גילו שבגיל שמונה ימים
מקריש את  מפריש חומר, שעל המקום הוא

לא מרגיש שום כאב. אם הוא  התינוק, הדם
בוכה, זה רק מהפחד, שהוא רואה אנשים 

הולכים באים, מתקהלים, הוא לא יודע מה 
לו, צריך להסביר לו שלא עושים  לעשות

. הוא לא בוכה בכלל 99%לו כלום, אבל 
ישר הם לא מרגישים שום כאב, לא 

נסגר תוך אלפית ישר מרגישים כלום, וזה 
שניה. החומר שמקריש את הדם תוך 

 שמונה ימים. בגיל ,נפרשאלפית שניה זה 
לו אחוזים בכא תשע ימים זה כבר לא נפרשב

זה הפלא של עם ישראל, שעם . טגבוהים
כבר ישראל גילה שבגיל שמונה ימים 

 .אפשר לחתוך

דרבא משום דאביי אמרו ליה מסתייך דקא מגנית 
 :אכולה כרכא

, וזה בגמ' שאבא אומנא היה מקיז דםגם מובא שם  ח
שממרא נתן ע"ז עצה  )=הקזת דם(עניין ברית מילה

 לאברהם.
יש חומר בדם שנקרש, אחרת אדם היה מכל פצע  ט

היה לו שטפי דם, היה מת על המקום. לכל אדם יש 
אבל מי  90-100 בד"כ בגיל מבוגר זה כבר, חומר

. שעל 120החומר מופרש אפי' הוא בגיל שזוכה 
שום  לא צריךהמקום יש פצע תוך שניה זה נקרש. 

 :תחבושת, בלי שום דבר לא

לתיאום בריתות בבית 
מורינו הרב שליט"א אצל 

 המוהל ר' יוסף שור

 טל' 

058-3241-318  
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