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שיעור כללי בקצות החושן שנמסר בביום ד' פורים קטן דמוקפים

ן "נאמר באליהו:  .א ַ יש  ב ַוי ִּ ַ כ  ְׁ ש  ת ַוי ִּ חַּ ת ַּ

השבוע קוראים את  )מלכים א' יט, ה( רֶֹתם"

ההפטרה של אליהו הנביא, בשנה מעוברת 

קוראים את ההפטרה של אליהו הנביא. 

א כתוב שאיזבל אמרה לאליהו -במלכים

בגלל  אהולכת להרוג אותך עכשיו אני

הוא רצח שמונה מאות חמישים איש על ש

כל  –זה יש כתב אישום והם הודו 

הנרצחים הודו שהוא רצח אותם הם 

אומרים שהוא דובב אותם. כמה הוא רצח, 

הכל  בנביאי אשירה 400נביאי הבעל  450

בנחל קישון, שם היינו הולכים לטבול, זה 

בצומת  הכי קרוב להר הכרמל, זה בדיוק

                                                           
 ב-א יט, א-מלכים א

ת  הּו ְואֵּ ִלּיָ ה אֵּ ר ָעש ָ ֶ ל־ֲאש  ת ּכָ ד ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל אֵּ ּגֵּ ַוּיַ

ִביִאים ּבֶ  ל־ַהּנְ ר ָהַרג ֶאת־ּכָ ֶ ל־ֲאש  ַלח ִאיֶזֶבל ּכָ ְ ש  ָחֶרב׃ ַוּתִ

אמ ר ּכ ה־ַיֲעש ּון ֱאל ִהים ְוכ ה  הּו לֵּ ִלּיָ ַמְלָאְך ֶאל־אֵּ

ֶנֶפש  ַאַחד  ָך ּכְ ְ ים ֶאת־ַנְפש  ת ָמָחר ָאש ִ י־ָכעֵּ ִספּון ּכִ יו 

ֶהם׃  מֵּ
 יט,מ-א יח, יז-מלכים ב

ָל׃י ׃הּו ַוּי ׃אֶמר ַאְחָאב׃ אֵּ ִלּיָ ת ַאְחָא׃ב ֶאת־אֵּ ְרא׃ו  ו ַוְיִה׃י ּכִ

יגור, שם הנקודה הכי קרובה לכרמל, שם 

 הוא שחט אותם.

כשרצה אחאב להילחם בארם על  .ב

רמות גלעד שנמצאת תחתיהם, אמר לו הנביא 

מיכיהו שיש גזירה שכיון שהרג את נבות 

היזרעאלי בלא משפט, נשלחה רוחו של נבות 

להוציאו למלחמה ולהרג בה, כיון ששמעו זאת 

, ואמרו למלכם את שני מרגלים של מלך ארם

דברי מיכיהו, אמר מלך ארם שיהרגו רק את 

אחאב, וכיון שאחאב פחד מדברי מיכיהו, 

יהושפט התחפש לאחאב, ואחאב לבש את 

כיון שראו חילי ארם הבגדים של יהושפט, 

הם רצו ליהושפט כי הוא לבוש  את יהושפט

בבגדי אחאב, כי הנבואה הייתה שאחאב 

ש, הם היו ימות, יהושפט אמר בא נתחפ

׃ל  ָראֵּ י׃ ֶאת־ִיש ְ ל׃ ַוּי ׃אֶמר ל ׃א ָעַכ׃ְרּתִ ֵֽ ָראֵּ ׃ר ִיש ְ ׃ה ֶז׃ה ע כֵּ ַהַאּתָ

ֲעָזְבֶכם׃ ֶאת־ִמְצו  ׃ ֵֽ ׃ית ָאִב׃יָך ּבַ ׃ה ּובֵּ ׃י ִאם־ַאּתָ ת ְיה ָו׃ה ּכִ

ל־ ַל׃י ֶאת־ּכָ ַל׃ח ְקב ׃ץ אֵּ ְ ׃ה ש  ים׃ ְוַעּתָ ָעִלֵֽ ׃י ַהּבְ ׃ֶלְך ַאֲחרֵּ ַוּתֵּ

׃ל ֶאל־ַה׃ר ַהכַּ  ָראֵּ ֵ֨ע ֵמאֵֹ֨ות ְרֶמ׃ל ִיש ְ ְרב ַּ ל אַּ ֵ֨עַּ ב ַּ ְוֶאת־ְנִביֵאֵ֨י הַּ

ֵ֨ע ֵמאֵֹ֨ות ְרב ַּ ָרהֵ֨ אַּ ֵ ֲאש  ְנִביֵאֵ֨י ָהָֽ ֵ֨ים ו  ִ ֲחִמש   ְלַח׃ן  וַּ ֻׁ ׃י ש  א ְכלֵּ

׃הּו ָלֶה׃ם  ִלּיָ ֶבל׃... ַוּי אֶמר׃ אֵּ ל ִאיָזֵֽ ֵ֨עַּ ב ַּ ְפשֵֹ֨ו  ֵ֨ ֶאת־ְנִביֵאֵ֨י הַּ ת ִ

ם וַּ  שֵֹ֨ו  ְ ְתפ  י ִ ָֽ ֵלֵ֨ט ֵמֶהֵ֨ם וַּ ָ ל־ִימ  ל ִאֵ֨יש  אַּ ֵ֨חַּ ֵ֨ ֶאל־נַּ ֵ֨הו  ֹוִרֵדֵ֨ם ֵאִלי ָ י 

םֵ֨ ָֽ ָ ָחֵטֵ֨ם ש  ְ ש  י ִ ֵֹ֨ון וַּ  ִקיש 
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גיסים יהושפט לקח את אחותו, 

רצו ליהושפט אז הוא כל חילי ארם  –כולם 

נתן כזו צעקה שמעו את זה עד אומאן, 

ויזעק יהושפט אז הם ראו שזה לא אחאב 

                                                           
 א פרק כב-מלכים ג

ין  )א( ין ֲאָרם ּובֵּ ין ִמְלָחָמה ּבֵּ ִנים אֵּ ָ ל ש׃ ש  ָ בּו ש  ְ ש  ַוּיֵּ

ל:  ָראֵּ ָפט ֶמֶלְך  )ב(ִיש ְ ָ ש  ֶרד ְיהו  ית ַוּיֵּ ִ ִליש  ְ ָנה ַהש ּ ָ ש ּ ַוְיִהי ּבַ

ָראֵּ  ל ֶאל  )ג(ל: ְיהּוָדה ֶאל ֶמֶלְך ִיש ְ ָראֵּ ַוּי אֶמר ֶמֶלְך ִיש ְ

ים  ִ ְלָעד ַוֲאַנְחנּו ַמְחש  י ָלנּו ָרמ ת ּגִ ם ּכִ ֲעָבָדיו ַהְיַדְעּתֶ

ד ֶמֶלְך ֲאָרם:  ַחת א ָתּה ִמּיַ ָפט  )ד(ִמּקַ ָ ש  ַוּי אֶמר ֶאל ְיהו 

ָפט ֶאל  ָ ש  ְלָעד ַוּי אֶמר ְיהו  ְלָחָמה ָרמ ת ּגִ י ַלּמִ ְך ִאּתִ לֵּ ֲהתֵּ

סּוֶסיָך: ֶמֶלְך יִ  סּוַסי ּכְ ָך ּכְ י ְכַעּמֶ ַעּמִ ָך ּכְ ִני ָכמו  מו  ל ּכָ ָראֵּ ש ְ

ם ֶאת  )ה( ָרש  ָנא ַכּיו  ל ּדְ ָראֵּ ָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיש ְ ָ ש  ַוּי אֶמר ְיהו 

ַבר ְיהָוה:  ִביִאים  )ו(ּדְ ל ֶאת ַהּנְ ָראֵּ ְקּב ץ ֶמֶלְך ִיש ְ ַוּיִ

לֵּ  ֶהם ַהאֵּ ת ִאיש  ַוּי אֶמר ֲאלֵּ או  ע מֵּ ַאְרּבַ ְך ַעל ָרמ ת ּכְ

ַיד  ן ֲאד ָני ּבְ ה ְוִיּתֵּ ל ַוּי אְמרּו ֲעלֵּ ְלָחָמה ִאם ֶאְחּדָ ְלָעד ַלּמִ ּגִ

ֶלְך:  ד  )ז(ַהּמֶ ין ּפ ה ָנִביא ַליהָוה עו  ָפט ַהאֵּ ָ ש  ַוּי אֶמר ְיהו 

 : תו  או  ה מֵּ ָ ָפט  )ח(ְוִנְדְרש  ָ ש  ל ֶאל ְיהו  ָראֵּ ַוּי אֶמר ֶמֶלְך ִיש ְ

ד ִאיש  ֶאָחד ִלְדר ש׃ י  עו  אִתיו ּכִ נֵּ א תו  ַוֲאִני ש ְ ֶאת ְיהָוה מֵּ

ן ִיְמָלה ַוּי אֶמר  י ִאם ָרע ִמיָכְיהּו ּבֶ ב ּכִ א ָעַלי טו  ל א ִיְתַנּבֵּ

ן:...  ֶלְך ּכֵּ ָפט ַאל י אַמר ַהּמֶ ָ ש  ַוּי אֶמר ִמיָכְיהּו  )יד(ְיהו 

ר:  ַלי א תו  ֲאַדּבֵּ ר י אַמר ְיהָוה אֵּ ֶ י ֶאת ֲאש   )טו(ַחי ְיהָוה ּכִ

ְך ֶאל ַויָּ  לֵּ ָליו ִמיָכְיהּו ֲהנֵּ ֶלְך אֵּ ֶלְך ַוּי אֶמר ַהּמֶ א ֶאל ַהּמֶ בו 

ה  ָליו ֲעלֵּ ל ַוּי אֶמר אֵּ ְלָחָמה ִאם ֶנְחּדָ ְלָעד ַלּמִ ָרמ ת ּגִ

ֶלְך:  ַיד ַהּמֶ ֶלְך  )טז(ְוַהְצַלח ְוָנַתן ְיהָוה ּבְ ָליו ַהּמֶ ַוּי אֶמר אֵּ

 ֶ ֶעָך ֲאש  ּבִ ְ ה ְפָעִמים ֲאִני ַמש  ּמֶ ַלי ַרק ַעד ּכַ ר אֵּ ר ל א ְתַדּבֵּ

ם ְיהָוה:  ֵּ ש  ל  )יז(ֱאֶמת ּבְ ָראֵּ ל ִיש ְ ַוּי אֶמר ָרִאיִתי ֶאת ּכָ

ין ָלֶהם ר ֶעה ַוּי אֶמר  ר אֵּ ֶ ּצ אן ֲאש  ְנפ ִצים ֶאל ֶהָהִרים ּכַ

ם:  לו  ָ ש  יתו  ּבְ ּובּו ִאיש  ְלבֵּ ה ָיש  ּלֶ ְיהָוה ל א ֲאד ִנים ָלאֵּ

ל ֶא  )יח( ָראֵּ י ַוּי אֶמר ֶמֶלְך ִיש ְ א ָאַמְרּתִ ָפט ֲהלו  ָ ש  ל ְיהו 

י ִאם ָרע:  ב ּכִ א ָעַלי טו  א ִיְתַנּבֵּ ֶליָך לו  ן  )יט(אֵּ ַוּי אֶמר ָלכֵּ

ְסאו  ְוָכל  ב ַעל ּכִ ַבר ְיהָוה ָרִאיִתי ֶאת ְיהָוה י ש׃ֵּ ַמע ּדְ ְ ש 

 : מ אלו  ְ ד ָעָליו ִמיִמינו  ּוִמש ּ ַמִים ע מֵּ ָ ַוּי אֶמר  )כ(ְצָבא ַהש ּ

זה רק הבגדים שלו אבל הם לא 

ידעו איפה אחאב הוא היה מלובש בבגדים 

אחרים אז אחד ראה איזה ציפור במקום 

 .גאחאבבציפור החץ עף ל

ְלָעד ְיהָוה ִמי ְיַפ  ָרמ ת ּגִ ה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיּפ ל ּבְ ּתֶ

כ ה:  ר ּבְ כ ה ְוֶזה א מֵּ ֲעמ ד  )כא(ַוּי אֶמר ֶזה ּבְ א ָהרּוַח ַוּיַ צֵּ ַוּיֵּ

ה:  ּמָ ָליו ּבַ ּנּו ַוּי אֶמר ְיהָוה אֵּ י ְיהָוה ַוּי אֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ִלְפנֵּ

ִפי כָּ  )כב( ֶקר ּבְ ֶ א ְוָהִייִתי רּוַח ש  צֵּ ל ְנִביָאיו ַוּי אֶמר אֵּ

ן:  ה כֵּ א ַוֲעש ֵּ ה ְוַגם ּתּוָכל צֵּ ַפּתֶ ה  )כג(ַוּי אֶמר ּתְ ה ִהּנֵּ ְוַעּתָ

ר  ּבֶ ה ַויהָוה ּדִ ּלֶ ל ְנִביֶאיָך אֵּ ִפי ּכָ ֶקר ּבְ ֶ ָנַתן ְיהָוה רּוַח ש 

ה ֶאת  )כד(ָעֶליָך ָרָעה:  ּכֶ ַנֲעָנה ַוּיַ הּו ֶבן ּכְ ש  ִצְדִקּיָ ּגַ ַוּיִ

ִחי וַ  י ִמיָכְיהּו ַעל ַהּלֶ ִאּתִ י ֶזה ָעַבר רּוַח ְיהָוה מֵּ ּי אֶמר אֵּ

ָתְך:  ר או  ם  )כה(ְלַדּבֵּ ּיו  ָך ר ֶאה ּבַ ַוּי אֶמר ִמיָכְיהּו ִהּנְ

ה:  ָחבֵּ ֶחֶדר ְלהֵּ ב א ֶחֶדר ּבְ ר ּתָ ֶ ַוּי אֶמר ֶמֶלְך  )כו(ַההּוא ֲאש 

ר ָהִעיר  הּו ֶאל ָאמ ן ש ַ יבֵּ ִ ל ַקח ֶאת ִמיָכְיהּו ַוֲהש  ָראֵּ ִיש ְ

ֶלְך: ְוֶאל יו   ן ַהּמֶ ֶלְך  )כז(ָאש  ּבֶ ְוָאַמְרּתָ ּכ ה ָאַמר ַהּמֶ

הּו ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים  ֶלא ְוַהֲאִכילֻׁ ית ַהּכֶ ימּו ֶאת ֶזה ּבֵּ ש ִ

ם:  לו  ָ ב  )כח(ַלַחץ ַעד ּב ִאי ְבש  ו  ַוּי אֶמר ִמיָכְיהּו ִאם ש 

ְמעּו ַעּמִ  ִ י ַוּי אֶמר ש  ר ְיהָוה ּבִ ם ל א ִדּבֶ לו  ָ ש  ּוב ּבְ ש  ים ּתָ

ם:  ּלָ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה  )כט(ּכֻׁ ָ ש  ל ְויהו  ָראֵּ ַעל ֶמֶלְך ִיש ְ ַוּיַ

ְלָעד:  ָפט  )ל(ָרמ ת ּגִ ָ ש  ל ֶאל ְיהו  ָראֵּ ַוּי אֶמר ֶמֶלְך ִיש ְ

ש   ְתַחּפֵּ ָגֶדיָך ַוּיִ ה ְלַבש  ּבְ ְלָחָמה ְוַאּתָ ש  ָוב א ַבּמִ ִהְתַחּפֵּ

ְלָחָמה:  ּמִ א ּבַ בו  ל ַוּיָ ָראֵּ ה  ()לאֶמֶלְך ִיש ְ ּוֶמֶלְך ֲאָרם ִצּוָ

אמ ר ל א  ַנִים לֵּ ְ ים ּוש  ל ש׃ִ ְ ר לו  ש  ֶ י ָהֶרֶכב ֲאש  רֵּ ֶאת ש ָ

ל  ָראֵּ י ִאם ֶאת ֶמֶלְך ִיש ְ ל ּכִ דו  ֲחמּו ֶאת ָקט ן ְוֶאת ּגָ ּלָ ּתִ

 : ה ַוְיִהי כִּ  )לב(ְלַבּדו  ּמָ ָפט ְוהֵּ ָ ש  י ָהֶרֶכב ֶאת ְיהו  רֵּ ת ש ָ ְראו 

ְזַעק  ם ַוּיִ חֵּ רּו ָעָליו ְלִהּלָ סֻׁ ל הּוא ַוּיָ ָראֵּ ָאְמרּו ַאְך ֶמֶלְך ִיש ְ

ָפט:  ָ ש  י ל א ֶמֶלְך  )לג(ְיהו  י ָהֶרֶכב ּכִ רֵּ ת ש ָ ְראו  ַוְיִהי ּכִ

ַאֲחָריו:  ּובּו מֵּ ש  ל הּוא ַוּיָ ָראֵּ ְך ּבַ  )לד(ִיש ְ ַ ת ְוִאיש  ָמש  ֶ ש  ּקֶ

ְרָין  ִ ין ַהש ּ ָבִקים ּובֵּ ין ַהּדְ ל ּבֵּ ָראֵּ ה ֶאת ֶמֶלְך ִיש ְ ּכֶ ּמו  ַוּיַ ְלתֻׁ

י  ֲחֶנה ּכִ ִני ִמן ַהּמַ ִציאֵּ בו  ֲהפ ְך ָיְדָך ְוהו  ַוּי אֶמר ְלַרּכָ

יִתי:  ֶלְך  )לה(ָהֳחלֵּ ם ַההּוא ְוַהּמֶ ּיו  ְלָחָמה ּבַ ֲעֶלה ַהּמִ ַוּתַ

ָבה נ   ְרּכָ ּמֶ ם ָהָיה ָמֳעָמד ּבַ ֶצק ּדַ ֶעֶרב ַוּיִ ָמת ּבָ ַכח ֲאָרם ַוּיָ
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שאליהו כתוב  דבפרק יז .ג

עד , וקראים 'ה' גשם'תתן  'עד יוםאומר לצרפית 

שכל הגשם  האומר הזהר בפקודי תת'יום 

היה בזכותה, היא הייתה הצרפית, היא 

גרה בצרפת, מפה ראיה שצריך לגור 

ָתהבצרפת,  ם ֵלְך ָצְרפַּ לך  א יז, ט(-)מלכים ""קו 

                                                           
יק ָהָרֶכב:  ה ֶאל חֵּ ּכָ ב א  )לו(ַהּמַ ֲחֶנה ּכְ ּמַ ה ּבַ ֲעב ר ָהִרּנָ ַוּיַ

 : אמ ר ִאיש  ֶאל ִעירו  ְוִאיש  ֶאל ַאְרצו  ֶמש  לֵּ ֶ  )לז(ַהש ּ

ֶלְך  רּו ֶאת ַהּמֶ ְקּבְ ן ַוּיִ א ש  ְמרו  בו  ֶלְך ַוּיָ ָמת ַהּמֶ ַוּיָ

ן: ש  ְמרו   ּבְ
 א פרק יז-מלכים ד

י ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי  )א( בֵּ י ִמּת ש׃ָ ּבִ ְ ש  הּו ַהּתִ ִלּיָ ַוּי אֶמר אֵּ

י ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה  ר ָעַמְדּתִ ֶ ל ֲאש  ָראֵּ י ִיש ְ ְיהָוה ֱאל הֵּ

י ִאם ְלִפי ְדָבִרי:  ה ַטל ּוָמָטר ּכִ ּלֶ ִנים ָהאֵּ ָ ַוְיִהי  )ב(ַהש ּ

אמ ר:  ָליו לֵּ ְדָמה  )ג(ְדַבר ְיהָוה אֵּ ָך קֵּ ה ּוָפִניָת ּלְ ְך ִמּזֶ לֵּ

ן:  ְרּדֵּ י ַהּיַ נֵּ ר ַעל ּפְ ֶ ִרית ֲאש  ַנַחל ּכְ ְרּתָ ּבְ ְוָהָיה  )ד(ְוִנְסּתַ

ם:  ָ ְלָך ש  יִתי ְלַכְלּכֶ ה ְוֶאת ָהע ְרִבים ִצּוִ ּתֶ ְ ש  ַחל ּתִ ַהּנַ  )ה(מֵּ

ִרית ַנַחל ּכְ ב ּבְ ֶ ש  ֶלְך ַוּיֵּ ְדַבר ְיהָוה ַוּיֵּ ַעש  ּכִ ֶלְך ַוּיַ ר  ַוּיֵּ ֶ ֲאש 

ן:  ְרּדֵּ י ַהּיַ נֵּ ר  )ו(ַעל ּפְ ְוָהע ְרִבים ְמִביִאים לו  ֶלֶחם ּוָבש ָ

ה:  ּתֶ ְ ַחל ִיש  ָעֶרב ּוִמן ַהּנַ ר ּבָ ּב ֶקר ְוֶלֶחם ּוָבש ָ ַוְיִהי  )ז(ּבַ

ָאֶרץ:   ם ּבָ ֶ י ל א ָהָיה ֶגש  ַחל ּכִ יַבש  ַהּנָ ץ ָיִמים ַוּיִ  )ח(ִמּקֵּ

אמ   ָליו לֵּ ר  )ט(ר: ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה אֵּ ֶ ְך ָצְרַפָתה ֲאש  קּום לֵּ

ה ַאְלָמָנה  ָ ם ִאש ּ ָ יִתי ש  ה ִצּוִ ם ִהּנֵּ ָ ְבּתָ ש  ַ ן ְוָיש  ְלִצידו 

ֶלָך:  ַתח ָהִעיר  )י(ְלַכְלּכְ ב א ֶאל ּפֶ ֶלְך ָצְרַפָתה ַוּיָ ָקם ַוּיֵּ ַוּיָ

ֶליָה  ְקָרא אֵּ ִצים ַוּיִ ת עֵּ ֶ ש  ה ַאְלָמָנה ְמק ש׃ֶ ָ ם ִאש ּ ָ ה ש  ְוִהּנֵּ

ה:  ַוּי אַמר ּתֶ ְ ִלי ְוֶאש  ּכְ ֶלְך  )יא(ְקִחי ָנא ִלי ְמַעט ַמִים ּבַ ַוּתֵּ

ת ֶלֶחם  ֶליָה ַוּי אַמר ִלְקִחי ָנא ִלי ּפַ ְקָרא אֵּ ָלַקַחת ַוּיִ

ְך:  ָידֵּ י  )יב(ּבְ ג ּכִ ַוּת אֶמר ַחי ְיהָוה ֱאל ֶהיָך ִאם ֶיש  ִלי ָמעו 

ַחת ּפָ ּצַ ֶמן ּבַ ֶ ד ּוְמַעט ש  ּכַ ְוִהְנִני  ִאם ְמל א ַכף ֶקַמח ּבַ

יִתיהּו ִלי ְוִלְבִני  ִצים ּוָבאִתי ַוֲעש ִ ַנִים עֵּ ְ ת ש  ֶ ש  ְמק ש׃ֶ

הּו ָוָמְתנּו:  יְרִאי  )יג(ַוֲאַכְלנֻׁ הּו ַאל ּתִ ִלּיָ ֶליָה אֵּ ַוּי אֶמר אֵּ

ה  ָגה ְקַטּנָ ם עֻׁ ָ י ִלי ִמש ּ ְך ַאְך ֲעש ִ י ִכְדָברֵּ ּב ִאי ֲעש ִ

אְת ִלי ְוָלְך ְוִלְבנֵּ  צֵּ ַאֲחר ָנה: ָבִראש  ָנה ְוהו  י ּבָ ֲעש ִ  )יד(ְך ּתַ

בהמשך תגור בצרפת,  וכתוב 

ְלָמָנה "ִהנ ֵ הפסוק  ה אַּ ָ ם ִאש   ָ יִתי ש  ה ִצו ִ

ֶלָך" ְלכ ְ ? ה' לא דיבר צויתימה זה  )שם( ְלכַּ

איתה, היא לא הייתה נביאה, אומר הזהר 

שמתכוונים על הנשמה,  ו)שם(גם בפקודי 

שלפני שהנשמה יורדת, אומרים לה איזה 

ַמח ל א ִתְכָלה  ד ַהּקֶ ל ּכַ ָראֵּ י ִיש ְ י כ ה ָאַמר ְיהָוה ֱאל הֵּ ּכִ

ם  ֶמן ל א ֶתְחָסר ַעד יו  ֶ ַחת ַהש ּ ם  )תתן(ְוַצּפַ ֶ ש  ת ְיהָוה ּגֶ ּתֵּ

י ָהֲאָדָמה:  נֵּ הּו  )טו(ַעל ּפְ ִלּיָ ְדַבר אֵּ ה ּכִ ֲעש ֶ ֶלְך ַוּתַ ַוּתֵּ

יָתּה ָיִמים:  א()והי )הוא(ַוּת אַכל  ד  )טז(ִהיא ָוהּוא ּובֵּ ּכַ

ְדַבר ְיהָוה  ר ּכִ ֶמן ל א ָחסֵּ ֶ ַחת ַהש ּ ַמח ל א ָכָלָתה ְוַצּפַ ַהּקֶ

הּו: ִלּיָ ַיד אֵּ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֶ  ֲאש 
 זהר מתוק מדבש ח"ב שמות, פקודי רכב, ע"א ה

קרינן,  תת, ואמר כי יהו"ה גשם עד יום תתומש"כ 

הטעם שכתוב תתן,  מה כתיב, מאי טעמא תתןאבל 

בגין דבכל דרא לא אשתכח מאן דיזכי לזכו ואמר 

לפי שבכל הדור ההוא לא היה נמצא מי  כהאי אתתא

שיזכה לזכות גדול כל כך כאשה זו, שזכתה לפרנס 

אנת תתן שפירושו  ועל דא כתיב תתןאת אליהו, 

את תתני מטר על העולם, כלומר מטרא על עלמא 

לפי שזכותך  ותך סגיבגין דזכבזכותך ירד הגשם, 

 גדולה:

 זהר מתוק מדבש ח"ב שמות, פקודי רכב, ע"א ו

ויהי דבר יהו"ה אל אליהו, קום לך צרפתה וגו' הנה 

צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך שאל וכי אן פקיד 

וכי איפה צוה לה הקב"ה, וכי  לה קדשא בריך הוא

אלא עד לא ייתי לעלמא היא נביאה היתה, והשיב 

ך הוא בגזירה דיליה לעילא על פקיד קדשא ברי

אלא עד שלא בא העורבים למיתי מזונא לאליהו 

אליהו לעולם צוה הקב"ה וגזר למעלה על העורבים 

להביא מזון לאליהו, כמ"ש והעורבים מביאים לו 
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ישיבה לתמוך באיזה צדיק 

לתמוך לאיזה צדיק להתקרב אמרו לה את 

של אליהו הנביא לכן  תהיי השמשית

כשאליהו יצא מהיער עם כאלה שערות 

בחיים לא יסתפר והוא הלך עם אזר עור 

כמו שכתוב באליהו הוא הלך כמו היפי כזה 

ָניו", ָמתְׁ זֹור עֹור ָאזו ר ב ְׁ אֵׂ ָער וְׁ ַעל ש ֵׂ יש  ב ַ מיד  "אִּ

היא הרגישה שזה השליחות שלה, כל מה 

שהיא באה לעולם זה בשביל לתמוך 

הנביא, זה השליחות שלה,  היא באליהו 

 צריכה לעשות לו.

וכשהגיע, ביקש אליהו ממנה פת לחם,  .ד

ענתה לו שאין לה אוכל, כי אם כף קמח ובכד 

מעט שמן, ועשתה עוגה לה ולבנה ויאכלו 

וימותו. אמר לה, אל תפחדי, תעשי לי עוגה 

הוא  בראשונה ולך ולבניך תעשי אחרונה,

ה נראה זאומר לה דבר ראשון תעשי לי, 

הצדיק אומר תעשי לי, לי, הצדיק שתמיד 

מלא גאווה, הוא אומר מקודם לי, תמיד 

היא יכלה לומר הוא אומר לי, לי, הכול לי, 

תן לי לאכול עוגייה אחת בשקט, הוא לו 

הוא  ותאכל', קודם לי, כתוב תעשי ליאומר 

, והטעם שכתוב הוא היא והואוקוראים , והיא'

ון איך שהוא שבסוף הוא טעם ראש והיא

ד היא זכתה לברכה טעם מהעוגייה  "כ ַּ

ֶמן לֹא ָחֵסר"  ֶ ש   ת הַּ חַּ ַּ פ  ח לֹא ָכָלָתה ְוצַּ מַּ ק ֶ הַּ

                                                           
ולההיא אתתא לחם ובשר בבקר, ולחם ובשר בערב, 

וגזר הקב"ה על האשה ההיא  למיהב ליה מזונא

 .)שם שם, טז(

שואל הזהר איך צויתי, היא לא  .ה

הייתה נביאה, מתי צויתי, ה' לא דיבר 

איתה, אבל לפני שהנשמה יורדת לעולם 

אומרים לה בדיוק את היא צריכה לשמש, 

יְ לתמוך.  ר ה'"וַּ ם לאליהו הנביא  ִהי ְדבַּ קו 

ה  ם ִהנ ֵ ָ ְבת ָ ש  ַּ ר ְלִצידֹון ְוָיש  ֶ ָתה ֲאש  ֵלְך ָצְרפַּ

ֶלָך" ְלכ ְ ְלָמָנה ְלכַּ ה אַּ ָ ם ִאש   ָ יִתי ש  א יז, -)מלכים ִצו ִ

פה רואים שיש חיוב לגור בצרפת קום  ט(-ח

לך צרפתה לצרפת עוד אפשר לנסוע 

אפשר גם ללכת ברגל היום יש גשרים בכל 

שמחברים  –ם באיסטנבול יש גשרים מקו

אחד את אסיה ואירופה, ויש שם שני גשרים 

אחד אלף שמונה מטר אלף מאתים באורך 

. עם צרפתה זה אפשר לקיים אם מטרמאות 

זה אפשר להסתדר, אבל מה עושים עם 

איפה ה' פקד, איפה ה' דיבר איתה  צויתי

בנבואה, מתי ה' דיבר איתה, אומר הזהר 

לפני שהנשמה באה אלא לה'  'וכי אן פקיד

לעולם, אומרים לכל נשמה, במי היא 

צריכה לתמוך, את מי היא צריכה לשמש, 

לאיזה ישיבה היא צריכה ללכת, הכול 

אומרים לפני שאדם בא לעולם, את כל 

המסלולים יש לו, אומרים לו תלך לפה, 

לשם, אם הוא מתפלל שלוש תפילות, קם 

בנים, חצות, שעה התבודדות, בא לשובו 

 שתתן לו מזון:
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וזוכה להשלים את מתגלה לו הכול 

, ממילה כבר מתגלה לו לאיפה התיקון שלו

הוא צריך ללכת, לאן הוא צריך לנסוע, 

 במי הוא צריך לתמוך. 

לפני שאדם בא לעולם ה' פוקד  .ו

על הנשמה, ואומר לה, וגם על העורבים 

הם הביאו את שיביאו לאליהו אוכל, ה' ציוה 

המטבח  האוכל מהמטבח של אחאב, אבל

של אחאב היה טרף, אומרים, לא, עובדיה 

א ֶאת ה"שהיה  היה משגיח ' )מלכים א' יח, ג( "ָירֵׂ

כשרות, עובדיה הוא פיקח על המטבח. 

מהמטבח עד שהעורבים הביאו את הבשר אבל 

זה בשר שנתעלם מן העין, איך הוא לאליהו 

יכל לאכול מהמטבח של אחאב, אלא 

בית  אפשר להגיד שעוד לא גזרו בזמן

ראשון על בשר שנתעלם מן העין, זה רק 

 גזירה בבית שני.

ת  .ז חַּ ַּ פ  ח לֹא ָכָלָתה ְוצַּ מַּ ק ֶ ד הַּ "כ ַּ

ד  יַּ ר ב ְ ב ֶ ר ד ִ ֶ ר ה' ֲאש  ְדבַּ ֶמן לֹא ָחֵסר כ ִ ֶ ש   הַּ

" הו  אם נמצא היום את  )מלכים א' יז, טז( ֵאִלי ָ

כי משכן בלי סוף. הכד יצא קמח ויצא שמן 

ים ב כמו שכתוהעדות עומד היום  ט ִ ִ "ֲעֵצי ש 

                                                           
 וכה מה, ע"בס ז

אמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י כל המצות 

כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר 

עצי שטים עומדים תניא נמי הכי עצי שטים עומדים 

שעומדים דרך גדילתן דבר אחר עומדים שמעמידין 

עומדים שמא תאמר אבד סיברם את ציפוין דבר אחר 

שעומדים עד  )שמות כו, טו( ֹעְמִדים"

, שלמה בנה אותם הם עומדים ממש זהיום

שובו בנים הם עומדים הבניין של מתחת 

שם ברובע הם עומדים שם ממש והם 

העצים שרים וכל השפע בעולם  –שרים 

 בא מהמשכן

 תתןכתוב עד יום תת ה', כתוב  .ח

 תניאת תאומר הזהר שפרושו  תתוקוראים 

את הגשם, האישה הזאת שנתנה את 

העוגייה האחרונה שלה, ישר היא זיהתה 

שזה אליהו הנביא, וזה השליחות שלה, 

 -ישר היא הבינה שזה כל השליחות שלה 

לשרת את אליהו, לתת לו את העוגיה 

האחרונה שלה, אי אפשר להבין, זה היה 

הנסיון שלה, היא ישר הבינה, לכן כל 

ה, וכל הגשם שיורד הגשם שירד זה בזכות

בכל הדורות זה בזכותה! לכן כתוב תתן 

דכל דרא שלא היה  מאי טעמאשאת תתני, 

כזו אישה בכל הדורות שנתנה את העוגיה 

 ָאת ְׁ ֶאת הגשםהאחרונה שלה לכן תתני 

של הפרשה כי  חזהר כי תשא .ט

ב ההפטרה מדבר מאליהו הנביא  ֶ ש  י ֵ "וַּ

דים שעומדים ובטל סיכויין ת"ל עצי שטים עומ

 לעולם ולעולמי עולמים:

 זהר מתוק מדבש ח"ב שמות, כי תשא קצ, ע"א ח

ויבא וישב תחת מה כתוב בו  אליהו מה כתיב ביה

)והוא אילן תחת אילן אחד הנקרא רותם  רתם אחד
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ת רֶֹתם" חַּ פת מה אכ )מלכים א' יט, ד( ת ַּ

לי אם זה רותם או ברוש או שיטה יש 

למה מספרים  טעשרים וארבע סוגי ארזים

שזה היה רתם אלא רתם זה תמר דבורה 

ֶֹמר"ישבה  ת ת  חַּ אליהו אומר  )שופטים ד, ה( "ת ַּ

דבורה אישה אחת פשוטה היא רק עושה 

נירות והיא החזירה את כל עם ישראל 

בתשובה היא ישבה לבד תחת התומר שם 

בהר אפרים שלא יהיה שום יחוד על ההר 

וכל עם ישראל הגיע היא החזירה את כל 

עם ישראל בתשובה וכל עם ישראל עולים 

אליה ובאים ומתייעצים איתה והיא 

מעודדת את כולם והיא מחזקת את כולם 

וכל העם חזר בתשובה, בגלל אישה אחת, 

                                                           
אמר מאריה דעלמא אתתא , שגחליו תמיד חמים מאד(

אמר אליהו,  חדא שדרת לון לישראל ודבורה שמה

ם, אשה אחת שלחת לישראל ודבורה רבון העול

ומלת  דכתיב והיא יושבת תחת תמר דבורהשמה 

ואהדרת כי אותיותיהם שוות,  דא הוא רת"םתמ"ר 

דכתיב והיא החזירה את ישראל למוטב  לון למוטב

שקמתי אם בישראל, וכתוב  עד שקמתי דבורה

ואנא עאלית אח"כ המתנדבים בעם ברכו ה' וגו', 

ואני נכנסתי  יהו ולא יכילנאבינייהו ואכרזית קמי

ביניהם והכרזתי דבריך לפניהם שיחזרו בתשובה 

ולא יכולתי להחזירם, ולכן ישב תחת רת"ם אחד 

 שרומז על תמ"ר דבורה כדי לעורר תפלה זו:

 מדרש רבה, שמות, תרומה לה, א ט

ש   ּמֵּ ּתַ ְ ָלם ָראּוי ְלִהש  י ֲחִניָנא, ל א ָהָיה ָהעו  ָאַמר ַרּבִ

ֲאָרִזים ן ּבַ ּכָ ְ ש  ִביל ַהּמִ ְ ש  א ּבִ א ל א ִנְבְראּו ֶאּלָ , ֶאּלָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ , ש  ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ִביל ּבֵּ ְ עּו )תהלים קד, טז(ּוִבש  ּבְ : ִיש ְ

שנה  200ואני אליהו הנביא כבר 

עבוד מדבר איתם בזמן רחבעם התחילו ל

עבודה זרה אני עוד מעט מאתים שנה 

שלוש מאות שנה מדבר איתם ואני מדבר 

לקיר למה לאישה הזאת נתת לה כזה זכות 

שהיא החזירה את כל עם ישראל בתשובה 

ואני כולי ללעג וקלס כולם עושים ממני 

מי שפרע מדור  ילעג וקלס לכן כתוב

המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע 

 בדבורו, ה' פורע ממנו. ממי שאינו עומד

לפי ר' יוחנן מעות קונות ולפי  .י

ריש לקיש מעות לא קונות עד שיש משיכה 

כלומר השאלה אם המוכר שקיבל את 

בכסף שקיבל לפני הכסף יכול לקדש אישה 

ית  א ּבֵּ ן ֶאּלָ ין ְלָבנו  ר ָנָטע, ְואֵּ ֶ ן ֲאש  י ְלָבנו  י ה' ַאְרזֵּ ֲעצֵּ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ , ש  ש  ְקּדָ ה)דברים ג, כו(ַהּמִ ב ַהּזֶ  : ָהָהר ַהּטו 

ָבנ ן.  ְוַהּלְ

ָנָתן  י יו  ם ַרּבִ ֵּ ש  ר ַנְחָמן ּבְ ל ּבַ מּואֵּ ְ י ש  ִרים ָאַמר ַרּבִ ֶעש ְ

ָעה ִמיֵני ֲאָרִזים ֵהם ְרב ָ א  ְואַּ ן ֶאּלָ ּלָ ח ִמּכֻׁ ּבָ ֻׁ ין ְלָך ְמש  ְואֵּ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ְבָעה, ש  ִ ר ֶאֶרז )ישעיה מא, יט(ש  ְדּבָ ּמִ ן ּבַ : ֶאּתֵּ

ֶמן וגו'.  ָ ץ ש  ה ַוֲהַדס ְועֵּ ּטָ ִ ָצָפה ש  ֶ ה ל א ִנְגְנזּו, ש  ְוָלּמָ

ֶהן ְמֶלאֶכת  ת ּבָ ו  ן ֲעִתיִדין ַלֲעש  הֵּ ֶ רּוְך הּוא ש  ש  ּבָ דו  ַהּקָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּכ ן, ש  ְ ִכיָנה ֲעִתיָדה ִלש  ְ ַהש ּ ֶ ם ש  קו  ּמָ ן ּבַ ּכָ ְ ש  ַהּמִ

נּו:)תהלים קד, יז( ִרים ְיַקּנֵּ ם ִצּפֳ ָ ר ש  ֶ  : ֲאש 
 בבא מציעא י

לים קונין זה את זה כיצד כל המטלטהזהב...  מתני

משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור 

נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו 

בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור 

 הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו:
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, אם שהקונה עשה קניין בחפץ שקנה

הקידושין יחולו כי מדאורייתא מעות 

אם כן לר' יוחנן דזכה מוכר בכסף קונות 

פי ר' יוחנן הכסף של המוכר רק הלוקח ל

עד שהוא לא משך הוא יכול לבקש חזרה 

הוא גם יכול לקדש  אם כן המוכראת הכסף 

אישה כשהכסף בידו, אפשר להשתמש בו, 

מדור המבול דור הפלגה לכן יש מי שפרע 

דלא   שכבר קיבל הכסף כיוןמאנשי סדום 

.  אבל לריש לקיש יאמסיטומתאגרע 

לריש לקיש דמעות לא ם סיטומתא זה כלו

הוא קיבל  ולא זכה המוכר בכסף קונות

כסף הוא קיבל מליון דולר הוא לא זכה 

הוא לא הוא לא ראשי להשתמש בו בכסף 

אין הכסף ביד המוכר ראשי לקדש אישה 

והוא חייב בגניבה  אלא כמו פיקדון

אמאי קאי באבל, הא הכסף ואבידה אם כן 

ל היכא ופקדון כ שנתן עדיין ברשות לוקח

דאיתא ברשות מאריה איתא וליכא תורת 

זה נשאר של הלוקח והוא לא  מעות כלל,

 זכה בזה אי אפשר לקדש בזה אישה.

ופקדון כל היכא דאיתא ברשות  .יא

מאריה איתא וליכא תורת מעות כלל, 

ומשני משום דברים, ופריך ובדברים מי 

אבל   קאי באבל, כיון דכסף ליכא כלל

                                                           
 רש''י בבא מציעא עד, ע"א יא

נים על החביות של . חותם שרושמין החנוסיטומתא

אז יש הכסף כיון שהוא הבטיח 

מי שפרע מדור המבול מדור הפלגה 

ופריך ובדברים מי מאנשי סדום מהמצרים 

אין כסף אפילו הכסף הגיע אליו  קאי באבל

ליד הוא לא זכה בזה  הוא לא יכול לקנות 

ולזה מסיק דאפ"ה דברים ואיכא בהדי בזה 

מה זה באבל מי  דברים מעות קאי באבל,

שפרע מדור המבול מדור הפלגה מאנשי 

 אף על גב דכסף אינו כלוםם מהמצרים סדו

כסף מפה רואים שכסף לא שווה שום דבר 

אפ"ה בהדי דברים קאי באבל.  אינו כלום

אבל כיון שהוא  ובזה הוא דקי"ל כר' יוחנן

קיבל את הכסף עד שהמוכר לא מתחרט 

דאינו במי שפרע אלא היכא דאיכא כסף 

ומש"ה , והיינו שהמוכר זוכה בכספו

י"ל מנה אין כאן משכון במשכון כיון דק

אין כאן ואין אדם יכול לשעבד משכון בלי 

 .חיוב גופו

הוא רוצה  ולעניין שידוכים .יב

  א"כ ליכא כסף כללבפרוטה לקדש אישה 

וברשות  כיון דלא זכה המוכר במשכון כלל

וגבי סיטומתא  דאיכא  לוקח הוא עדיין,

, מעשה קנין על כל פנים אפילו כל דהו

בית הוא נכנס לחנות הוא עושה קו על הח

נותן לו חבית יין באלף דולר המוכר הוא 

יין שלוקחין הרבה ביחד ומניחין אותו באוצר 

הבעלים ומוליכין אותן אחת אחת למכור לחנות 

 ורושמין אותם לדעת שכל הרשומות נמכרות:
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הוא עושה קו וזה נהיה שלו זה 

לא ממש שלו אבל זה נקרא מעשה קנין כל 

שהוא כיון שיש קנין כל שהוא לכן יש אבל 

ולכן הוא כבר זכה בזה והוא חייב ומה 

שה' אמר מי שפרע מדור המבול מדור 

רע הפלגה מאנשי סדום מהמצרים הוא יפ

 מי שאינו עומד בדיבורו 

שיעור שנמסר ביום ד' מוצאי 

 פורים קטן דמוקפין 

היום עולים לנוקבא דפרדשקא  .א

שזה חיין דחיין כמו יוכבד ומרים שיוכבד 

יָן כמו שכתוב המשיכה חיין דחיין,  י ֶ חַּ ת ְ "וַּ

ְיָלִדים" . היום שומעים את )שמות א, יז( ֶאת הַּ

 עשרת הדיברות, היום זה היום שאפשר

לשמוע את עשרת הדיברות, היום ברגע 

הזה שומעים את העשרת הדיברות, 

 מהשנייה הזאת. 

                                                           
 יבמות עח, ע"ב יב

שנה ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה 

יש  ראשונה אמר להם שמא עובדי עבודת כוכבים

הים אחרים והשתחויתם בכם דכתיב ועבדתם אל

להם ועצר את השמים ולא יהיה מטר וגו' בדקו ולא 

 שניה אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכםמצאו 

דכתיב וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אשה 

שלישית אמר להם זונה היה לך וגו' בדקו ולא מצאו 

דכתיב  שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין

ם אין איש מתהלל במתת שקר נשיאים ורוח וגש

בדקו ולא מצאו אמר אין הדבר תלוי אלא בי מיד 

ָרא "שושן פורים,  .ב קְׁ ַות ִּ

ָפֶניָה  יד לְׁ ר ֶהֱעמִּ ֶ ֶלךְׁ ֲאש  ֶ י ַהמ  יסֵׂ רִּ ָ ס  ר ַלֲהָתךְׁ מִּ ֵׂ ת  ֶאסְׁ

ָכי ָלַדַעת  ד ֳּ הו  ַעל ָמרְׁ ַצו ֵׂ ה"ַות ְׁ ה ז ֶ ל מַּ ה ְועַּ ה ז ֶ  מַּ

שנאמר בהם  זה עשרת הדברות )אסתר ד, ה(

ים" ֻתבִּ ם כ ְׁ ז ֶה הֵׂ ז ֶה ו מִּ שזה בא , )שמות לב, טו( "מִּ

שבשושן פורים אפשר לשמוע את  להראות

)שמות  "ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך"עשרת הדברות, את 

אנכי ה' , כל אחד צריך לדעת שכ, ב(

, אדם אנכי ה' אלוקיך, שהעיקר שאלוקיך

, כל מה אנכי ה' אלוקיךבא לעולם בשביל 

אנכי ה' א לעולם זה בשביל שאדם ב

  אלוקיך.

כששמעה אסתר שמרדכי לבש שק  .ג

ואפר וזועק זעקה גדולה ומרה, היא שלחה אליו 

 -מה זה ועל מה זה' שליח שישאל אותו: '

, אולי היינו מפני נגזר על עם ישראל כזו גזירה

עברו על הדיברה לא תנאף. כתוב 
ולא , בזמן דוד המלך היה רעבשלושה שנים יב

ויבקש דוד את פני ה' מאי היא אמר ריש לקיש 

ששאל באורים ותומים מאי משמע א"ר אלעזר 

אתיא פני פני כתיב הכא ויבקש דוד את פני ה' וכתיב 

התם ושאל לו במשפט האורים לפני ה' ויאמר ה' אל 

ים על אשר המית הגבעונים אל שאול ואל בית הדמ

שאול שלא נספד כהלכה ואל בית הדמים על אשר 

המית הגבעונים וכי היכן מצינו בשאול שהמית 

הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו 

מספיקין להם מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו 

הרגן קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה וקא תבע 

נים אין דאמר ריש לקיש מאי על אשר המית הגבעו
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 מדוע נגזרה עליהם הגזירה,ידעו 
ולא מצאו שנה אחת חיפשו גנבים 

, שנה אחת חיפשו נואפים, בכל גבול ישראל

הלכו לחפש בכל ארץ ישראל אם יש איזה 

זוג שהם לא שומרים על נגיעה לא שומרים 

על טהרה לא שומרים על הקדושה בכל 

ארץ ישראל בכל המחבואים בכל 

רי המרתפים בכל הבונקרים לא מצאו, ואח

זה הלכו לחפש גנבים לא מצאו, ואחרי זה 

 הלכו לחפש רוצחים לא מצאו.

מה כל זה היה נוקבא דפרדשקה  .ד

אסתר אמרה למרדכי  זה ועל מה זה

שיחקור מה קורה פה איזה עבירה עשו 

בשביל כזה גזירה להרוג להשמיד ולאבד 

את כל היהודים מה חטאו הצאן מה חטאו 

בכל תינוקות של בית רבן  –התינוקות 

המאה עשרים ומאה מדינות אי אפשר 

בכלל להבין את זה בשכל בכלל לא 

מבינים את גודל הנס שבמאה עשרים 

ושבע מדינות הלכים מאחד לאחד 

באנגליה בצרפת בכורדיסטן בטגיסטן  

 מהודו ועד כוש –בסין באינדונזיה בהודו 

הולכים עם גרזנים כל השבאבניקים כל 

זנים מבית הגנגסטרים כולם הולכים עם גר

לבית שוברים את כל הדלתות נכנסים 

לחדר של התינוקות, מעיפים את גרזנים 

על התינוקות גרזנים  כאלה ששור אפשר 

                                                           
דכתיב בקשו את ה' כל ענוי ארץ אשר משפטו פעלו 

לחתוך עם הגרזנים האלה ושום 

גרזן לא פוגע כל כדור מחטיא את המטרה 

הצווארים נהפכים לשיש אי אפשר לעשות 

שום דבר הכול נהפך לשיש הם לא יודעים 

כול נהפך לשיש כמו הצוואר מה לעשות ה

של משה נהפך לשיש הצוואר של יעקב 

נהפך לשיש הכול נהפך לשיש בכלל לא 

עומדים על תוקף הנס שכזה נס לא היה 

מבריאת העולם שבמאה עשרים ושבע 

מדינות הולכים עם גרזנים ולא חותכים 

בפרעות תרפ"ט אפילו יד אחת בחברון 

אנשים את  67הלכו עם גרזנים חתכו ל

ידיים והאנגלים לא נתנו להביא רופאים ה

לא נתנו  כלום האנגלים הכי צדיקים 

שבעולם לא נתנו אנשים פרפרו שבועיים 

עד מתו בייסורים ייסורי תופת שבועיים 

בלי ידיים בלי רגלים חתכו להם את 

הידיים חתכו להם את הרגלים כל זה עשו 

בחברון אז מה עשו בכל מדינות המלך 

מדינות הלכו מעיר מאה עשרים ושבע 

לעיר מכפר לכפר מישוב לישוב וניסו 

לחתוך ידיים לחתוך רגלים ולא הצליחו 

וכזה נס לא היה מבריאת העולם לכן 

הפורים יותר גדול מכל החגים כי זה יותר 

גדול מהנסים של יציאת מצרים יותר גדול 

מהנסים של המדבר יותר גדול מכל 

 הניסים בעולם 

 באשר משפטו שם פעלו:
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 שיעור שנמסר בליל שני

 תצוה אור לז' באדר ברחובות

שהס"מ הגיע למשה, ה' אמר  .א

לס"מ לך תביא לי את הנשמה של משה 

או שאתה ואמר לס"מ אבל משה ללא מותר 

קורע את כל  -מסתלק מפה או שאני מוריד 

הקרניים מוציא לך את העיניים משה ידע 

להוציא עיניים. והס"מ מסכן אומלל הוא 

י יכול עלה לשמים אמר לה' יתברך מה אנ

לעשות הבן אדם הזה לא נותן לי להוציא 

לו את הנשמה אני מנסה הוא לא נותן לי. 

ה' אמר מה פירוש הוא לא נותן לך תרד 

תוציא לו את הנשמה תעשה מה שאני 

 אומר לך. 

הוא ירד עוד פעם משה תפס את  .ב

המטה ואמר אתה מסתלק מפה? אני אומר 

                                                           
 מדרש רבה, דברים, וזאת הברכה יא, ט יג

ה,  ֶ ת ָעָליו ַעל מש  תּובו  ת ּכְ ר ִמיתו  ָחָנן, ֶעש ֶ י יו  ָאַמר ַרּבִ

י ָא  ָהר: ּכִ ת ּבָ ן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות: ּומֻׁ ן: הֵּ ּלּו הֵּ נ ִכי ְואֵּ

י  ִתי: ִלְפנֵּ י מו  י ַאֲחרֵּ ִתי: ְוַאף ּכִ י מו  י ַאֲחרֵּ י ָיַדְעּתִ ת: ּכִ מֵּ

ה  ֶ ם מש  ָ ָמת ש  : ַוּיָ מ תו  ָנה ּבְ ָ ִרים ש  ָאה ְוֶעש ְ ן מֵּ , ּבֶ תו  מו 

ת.  י מֵּ ה ַעְבּדִ ֶ ה: מש  ֶ ת מש  י מו  ֶעֶבד ה': ַוְיִהי ַאֲחרֵּ

 ֶ ָעִמים ִנְגַזר ָעָליו ש  ָרה ּפְ ַעד ֲעש ָ ֶ ד ש  ס ְמַלּמֵּ נֵּ ל א ִיּכָ

ה ַעד  ֶ ש  ין ַהּקָ ַזר ַהּדִ ם ּגְ ל ַוֲעַדִין ל א ִנְתַחּתֵּ ָראֵּ ְלֶאֶרץ ִיש ְ

ָרה ִהיא  זֵּ , ּגְ ל, ָאַמר לו  דו  ין ַהּגָ ית ּדִ ְגָלה ָעָליו ּבֵּ ּנִ ֶ ש 

ן,  ְרּדֵּ י ל א ַתֲעב ר ֶאת ַהּיַ ֱאַמר ּכִ ּנֶ ֶ ל א ַתֲעב ר, ש  ֶ ָפַני ש  ִמּלְ

ינָ  עֵּ ל ְוָדָבר ֶזה ָהָיה ַקל ּבְ ָראֵּ ָאַמר, ִיש ְ ֶ ה, ש  ֶ ל מש  ֶ יו ש 

י  ּתִ ְ ש  ּקַ ּבִ ֶ יָון ש  ָעִמים, ְוכֵּ ה ּפְ ּמָ ת ּכַ לו  דו  ת ּגְ ָחְטאּו ֲחָטאו 

ִני  ֱאַמר ֶהֶרף ִמּמֶ ּנֶ ֶ י, ש  ּנִ ל ִמּמֶ ד ִקּבֵּ יֶהם ַרֲחִמים ִמּיָ ֲעלֵּ

לך או שאתה מסתלק או שאני 

יניים את השינים את מוציא לך את הע

הקרניים היו לו כאלה קרניים הס"מ מסכן, 

אז הוא באמת היה מסכן, הוא היסס, משה 

אמר ככה אתה מהסס תפס את המקל, אתה 

יודע משה נותן מכות? אני לא מקנא באף 

אחד, שלא יקרה לכם כזה דבר, בקיצור, 

משה נתן לו מכה בראש, כאן עפו לו שתי 

הקרניים, ואז  הקרניים, הס"מ נשאר בלי

הוא התחיל לברוח, זה כבר לא עזר לו, 

משה היה ספורטאי מעולה והוא השיג 

אותו, הכניס לו את האצבעות בתוך 

העיניים והוציא לו את העיניים, עכשיו 

הס"מ כבר עיוור, אין ס"מ, מהיום הוא 

עיור, ומי שרוצה להילחם איתו יכול 

להילחם איתו, אתה עושה לו פו אחד, וזה, 

 . יגמר הס"מ, אין ס"מנג

ּנּו  ֶחם ה' ַעל ָהָרָעה. ַאּכֶ ּנָ ן ַוּיִ ּמָ ִתיב ּתַ ם, ַמה ּכְ ִמידֵּ ְ ְוַאש 

י וגו', ַבּדֶ  ן ַוּי אֶמר ה' ָסַלְחּתִ ּמָ ִתיב ּתַ נּו, ַמה ּכְ ֶ ִרש  ֶבר ְואו 

ל ַעל  ּלֵּ ֶאְתּפַ ֶ ש  ן ּכְ ּכֵּ ֶ ל ש  עּוַרי ל א ּכָ ל א ָחָטאִתי ִמּנְ ֶ ֲאִני ש 

רּוְך הּוא  ש  ּבָ דו  ָרָאה ַהּקָ ֶ יָון ש  י, ְוכֵּ ּנִ ל ִמּמֶ ְיַקּבֵּ ֶ ַעְצִמי ש 

ה ֶ ל מש  ֶ יָניו ש  עֵּ ָבר ּבְ ל ַהּדָ ּקַ ֶ ה,  ש  ְתִפּלָ ד ּבִ מֵּ ינו  עו  ְואֵּ

ס ְלֶאֶרץ  נֵּ ל א ִיּכָ ֶ ל ש  דו  מו  ַהּגָ ְ ש  ע ּבִ ּבַ ְ ד ָקַפץ ָעָליו ְוִנש  ִמּיָ

ל,  ָראֵּ  ִיש ְ

ַזר ָעָליו  ין, ּגָ ַזר ּדִ ם ָעָליו ּגְ ְחּתַ ּנֶ ֶ ה ש  ֶ ָרָאה מש  ֶ יָון ש  ְוכֵּ

ינִ  ָכּה, ְוָאַמר, אֵּ תו  ה ְוָעַמד ּבְ ֲעִנית ְוָעג עּוָגה ְקַטּנָ י ָזז ּתַ

ה  ָעה ֶמה ָעש ָ ָ ָתּה ש  או  ָרה. ּבְ זֵּ ָתּה ּגְ ל או  ַבּטֵּ ּתְ ֶ אן ַעד ש  ִמּכָ

ֶפר ְוָעַמד  אֵּ ש  ּבָ ּלֵּ ק ְוִנְתּפַ ף ש ַ ק ְוִנְתַעּטֵּ ה, ָלַבש  ש ַ ֶ מש 

רּוְך הּוא, ַעד  ש  ּבָ דו  י ַהּקָ ה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפנֵּ ְתִפּלָ ּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ ְוִסּדְ  ָ ְעְזעּו ש  ְזּדַ ּנִ ֶ א ש  ּמָ ֶ ית, ְוָאְמרּו ש  ִ אש  רֵּ י ּבְ רֵּ
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 , ָלמו  ש  ֶאת עו  רּוְך הּוא ְלַחּדֵּ ש  ּבָ דו  ל ַהּקָ ֶ נו  ש  יַע ִצְביו  ִהּגִ

ל  ֶ נו  ש  יַע ִצְביו  ל ְוָאְמָרה, ֲעַדִין ל א ִהּגִ ת קו  ָיְצָתה ּבַ

ָידו   ר ּבְ ֶ א  ֲאש  , ֶאּלָ ָלמו  ש  ֶאת עו  רּוְך הּוא ְלַחּדֵּ ש  ּבָ דו  ַהּקָ

ה, ֶנֶפש   ֶ א מש  ין ִאיש  ֶאּלָ , ְואֵּ ר ִאיש  ש ַ ל ּבְ ל ָחי ְורּוַח ּכָ ּכָ

ר ַעל  ֶ ל ָהָאָדם ֲאש  ה ָעָנו ְמא ד ִמּכָ ֶ ֱאַמר ְוָהִאיש  מש  ּנֶ ֶ ש 

ָתּה  או  רּוְך הּוא ּבְ ש  ּבָ דו  ה ַהּקָ י ָהֲאָדָמה. ֶמה ָעש ָ נֵּ ּפְ

ל ָרִקיַע ְוָרִקיעַ  ֶ ַער ש  ַ ַער ְוש  ַ ָכל ש  ָעה, ִהְכִריז ּבְ ָ ָכל ש   ּבְ

ה ְול א  ֶ ל מש  ֶ תו  ש  ִפּלָ לּו ּתְ ל א ְיַקּבְ ֶ ין ש  ין ּדִ ין ּובֵּ ית ּדִ ּבֵּ

תו   ין, או  ַזר ּדִ ם ָעָליו ּגְ ְחּתַ ּנֶ ֶ י ש  נֵּ ָתּה ְלָפָניו, ִמּפְ ַיֲעלּו או 

ָתּה  או  , ּבְ מו  ְ ה ַעל ַהְכָרָזה אכזריאל ש  ּנֶ ְממֻׁ ֶ ַמְלָאְך ש 

רּוְך הּוא ש  ּבָ דו  ָעה ָקָרא ַהּקָ ָ ֶבָהָלה ְוָאַמר ָלֶהם  ש  ּבְ

י ָרִקיַע  ֲערֵּ ַ ל ש  ֶבָהָלה ְוַנֲעלּו ּכָ ת ְרדּו ּבְ רֵּ ָ י ַהש ּ ְלַמְלֲאכֵּ

ת  ּו ַלֲעלו  ש  י ַמְעָלה ּוִבּקְ ַלּפֵּ ה ּכְ ִפּלָ ל ַהּתְ ַבר קו  ּגָ ֶ ְוָרִקיַע, ש 

תו   ִפּלָ ָהְיָתה ּתְ ֶ ה, ש  ֶ ל מש  ֶ תו  ש  ִפּלָ ל ּתְ י קו  נֵּ ָהָרִקיַע ִמּפְ

ָמה ְלֶח  ָהְיָתה ּדו  ֶ ב, ש  ינו  ְמַעּכֵּ ְך ְואֵּ תֵּ ַע ְוחו  רֵּ הּוא קו  ֶ ֶרב ש 

ר  פֵּ ַמד ִמן זגזגאל ַרב סו  ּלָ ֶ ם ַהְמפ ָרש  ש  ֵּ ין ש  עֵּ תו  מֵּ ִפּלָ ּתְ

ַמע  ְ ר ָוֶאש  מֵּ ָעה הּוא או  ָ ָתּה ש  ם, ַעל או  י ָמרו  נֵּ ל ּבְ ֶ ש 

. ּוִמנַּ  מו  ד ה' ִמְמקו  בו  רּוְך ּכְ ל ּבָ דו  ל ַרַעש  ּגָ ִין ַאֲחַרי קו 

ה  ָ ת ַוֲחִמש ּ או  ש  מֵּ ֶרק ֲחמֵּ תו  ַהּפֶ או  ה ּבְ ֶ ל מש  ּלֵּ ִהְתּפַ ֶ ש 

ת ַהִהוא  עֵּ ן ֶאל ה' ּבָ ֱאַמר  ָוֶאְתַחּנַ ּנֶ ֶ ָעִמים, ש  ר ּפְ ָעש ָ

י. י ֲהוֵּ א ָהכֵּ ִגיַמְטִרּיָ ן ּבְ אמ ר, ָוֶאְתַחּנַ  לֵּ

ָכל  ָטִנים הּוא, ּבְ ל ַהש ּ ְ ע ר אש  ּכָ ָ ַמְלָאְך סמא"ל ָהָרש 

ָעה  ָ יַע ש  ר ָמַתי ַיּגִ מֵּ ה, ְואו  ֶ ל מש  ֶ ר ִמיָתתו  ש  ָהָיה ְמַסּפֵּ

ָמתו   ְ ד ֶוֱאט ל ִנש  רֵּ אֵּ ֶ ה ש  ֶ ּבו  ָימּות מש  ֶ ץ או  ָהֶרַגע ש  ַהּקֵּ

ש   יק ּוְמַבּקֵּ ּדִ ע ַלּצַ ָ ֶפה ָרש  ִוד צו  יֶמּנּו, ְוָעָליו ָאַמר ּדָ הֵּ

ן  ּלָ ָטִנים ּכֻׁ ָכל ַהש ּ ְ ע ּבְ ָ ין ְלָך ָרש  , אֵּ סמא"ל, ַלֲהִמיתו  ּכְ

ֱאַמר: ְול א ָקם  ּנֶ ֶ ה, ש  ֶ מש  ִביִאים ּכְ ָכל ַהּנְ יק ּבְ ין ְלָך ַצּדִ ְואֵּ

ִנים ֶאל  ר ְיָדעו  ה' ּפָ ֶ ה ֲאש  ֶ מש  ל ּכְ ָראֵּ ִיש ְ ד ּבְ ָנִביא עו 

ִנים,   ּפָ

ֶרְך  ילו  ִמּדֶ ָלה ְלַהּצִ ִרָיה ְיכו  ין ּבְ אֵּ ֶ ה ש  ֶ ָרָאה מש  ֶ יָון ש  ּכֵּ

ָעה ָ ָתּה ש  או  ֶות, ּבְ י ָכל  ַהּמָ ֳעלו  ּכִ ִמים ּפָ ָאַמר: ַהּצּור ּתָ

ר הּוא.  ָ יק ְוָיש  ין ָעֶול ַצּדִ ל ֱאמּוָנה ְואֵּ ט אֵּ ּפָ ְ ָרָכיו ִמש  ּדְ

ם  ֵּ ה ְוָכַתב ָעֶליָה ש  ה ָנַטל ֶאת ַהְמִגּלָ ֶ ה מש  ֶמה ָעש ָ

יַע  ִהּגִ ֶ א ִלְכּת ב ַעד ש  יר ֲעַדִין ל א ִמּלֵּ ִ ֶפר ַהש ּ , ְוסֵּ ַהְמפ ָרש 

בּ  ֶ ש  ָהֶרַגע ש  דו  ָעה ָאַמר ַהּקָ ָ ָתּה ש  או  ה, ּבְ ֶ ו  ָימּות מש 

ל  ֶ ָמתו  ש  ְ א ִנש  א ְוָהבֵּ ל, צֵּ ְבִריאֵּ ל, ּגַ רּוְך הּוא ְלַגְבִריאֵּ ּבָ

קּול  ָ הּוא ש  ֶ ָלם, ִמי ש  ל עו  ֶ נו  ש  ה, ָאַמר ְלָפָניו ִרּבו  ֶ מש 

, ּוִמ  תו  מו  ת ּבְ ל ִלְראו  יְך ֲאִני ָיכו  א אֵּ ים ִרּבו  ִ ש ּ ִ ֶנֶגד ש  י ּכְ

ת לו  ֶקֶצף.  ו  ל ַלֲעש  יְך ֲאִני ָיכו  ּלּו אֵּ ָבִרים אֵּ ש  ּבו  ּדְ ּיֵּ ֶ ש 

ל  ֶ ָמתו  ש  ְ א ִנש  א ְוָהבֵּ ל, צֵּ ְך ָאַמר לו  ְלִמיָכאֵּ ְוַאַחר ּכָ

ָלם, ֲאִני ָהִייִתי לו  ַרב  ל עו  ֶ נו  ש  ה, ָאַמר ְלָפָניו ִרּבו  ֶ מש 

ל ֲאִני ִלְר  . ְוהּוא ָהָיה ִלי ְלַתְלִמיד, ְול א ָיכו  תו  מו  ת ּבְ  או 

ל  ֶ ָמה ש  ָ א ְנש  א ְוָהבֵּ ע, צֵּ ָ ְך ָאַמר ְלסמא"ל ָהָרש  ְוַאַחר ּכָ

ף ַאְכָזִרּיּות  ַעס ְוָחַגר ַחְרּבו  ְוִנְתַעּטֵּ ד ָלַבש  ּכַ ה, ִמּיָ ֶ מש 

הּוא  ֶ תו  ש  ָרָאה או  ֶ יָון ש  ה, ּכֵּ ֶ ל מש  ֶ ְוָהַלְך ִלְקָראתו  ש 

, ְוז   ם ַהְמפ ָרש  ֵּ ב ש  תֵּ ב ְוכו  ֵּ ש  ֶמש  יו  ֶ ֶמה ַלש ּ הּו ּדו  ַהר ַמְראֵּ

א סמא"ל  ת, ָהָיה ִמְתָירֵּ ֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאו  ְוהּוא ּדו 

ִלין ִלּט ל  ְלָאִכים ְיכו  ין ַהּמַ אֵּ ֶ אי ש  ה, ָאַמר ַוּדַ ֶ ִמן מש 

ֶהְרָאה סמא"ל ֶאת ַעְצמו   ֶ ה, ְוֶטֶרם ש  ֶ ל מש  ֶ ָמתו  ש  ְ ִנש 

א ס ּבָ ֶ ַע ש  דֵּ ה יו  ֶ ה, ָהָיה מש  ֶ ָרָאה ְלמש  ֶ יָון ש  מא"ל, ְוכֵּ

ָדה, ְול א  לֵּ ּיו  ה ֲאָחַזּתּו ְרָעָדה ְוִחיל ּכַ ֶ סמא"ל ֶאת מש 

ה  ֶ ָאַמר מש  ֶ ה, ַעד ש  ֶ ר ִעם מש  ה ְלַדּבֵּ ן ּפֶ ְתחו  ָמָצא ּפִ

ה  ֲעש ֶ ִעים, ַמה ּתַ ָ ם ָאַמר ה' ָלְרש  לו  ָ ין ש  ְלסמא"ל: אֵּ

אִתי, ָאַמר ָמְתָך ּבָ ְ ָכאן, ָאַמר לו  ִלּט ל ִנש  ְגְרָך,  ּבְ ִ לו  ִמי ש 

ה  ין ַאּתָ , אֵּ ת. ָאַמר לו  ִרּיו  ל ַהּבְ ָרא ֶאת ּכָ ּבָ ֶ ָאַמר לו  ִמי ש 

ָמָתן ְמסּוִרין  ְ ָלם ִנש  י ָהעו  אֵּ ל ּבָ ָמִתי. ָאַמר לו  ּכָ ְ ל ִנש  טֵּ נו 

 , ָלם. ָאַמר לו  י ָהעו  אֵּ ל ּבָ י ּכ ַח ִמּכָ ש  ּבִ , יֵּ ְלָיִדי, ָאַמר לו 

י ַמה ּכ ֲחָך, ָאַמר לו  ֲא  י ִאּמִ עֵּ ָצאִתי ִמּמְ ּיָ ֶ ן ַעְמָרם ש  ִני ּבֶ

י  ַלְדּתִ ּנו  ֶ ם ש  ּיו  ִני, ּובו  ּבַ י ְלָמֳהלֵּ ָמהּול, ְול א ִנְצַרְכּתִ

י ִעם ָאִבי  ְרּתִ י ְבַרְגַלי, ְוִדּבַ ה, ְוָהַלְכּתִ ן ּפֶ ְתחו  ָמָצאִתי ּפִ

 ְ ן ש  ָהִייִתי ּבֶ ֶ י, ּוְכש  י, ַוֲאִפּלּו ָחָלב ל א ָיַנְקּתִ ה ְוִאּמִ ָ לש 

ָרה  ל ּתו  ָעִתיד ֲאִני ְלַקּבֵּ ֶ י ש  אִתי ְוָאַמְרּתִ ים ִהְתַנּבֵּ ִ ֳחָדש 

י  חּוץ ִנְכַנְסּתִ ְך ּבַ ָהִייִתי ְמַהּלֵּ ֶ . ּוְכש  ש  י אֵּ ְך ַלֲהבֵּ ִמּתו 

 , ו  ַעל ר אש  ֶתר מֵּ י ּכֶ ל ֶמֶלְך ְוָנַטְלּתִ ֶ ְלַפְלְטִרין ש 

יִתי ָנה ָעש ִ ָ ִנים ש  מו  ְ ן ש  ָהִייִתי ּבֶ ֶ ְפִתים  ּוְכש  ת ּומו  תו  או 

ל ִמְצַרִים,  י ּכָ ינֵּ א ְלעֵּ ים ִרּבו  ִ ש ּ ִ אִתי ש  צֵּ ִמְצַרִים, ְוהו  ּבְ
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י ָמָרה  י מֵּ ר ְקָרִעים, ְוָהַפְכּתִ ים ָעש ָ נֵּ ְ ם ִלש  י ֶאת ַהּיָ ְוָקַרְעּתִ

ס  פֵּ ַמִים, ְוָהִייִתי ּתו  ָ ש ּ ֶרְך ּבַ י ּדֶ ק, ְוָעִליִתי ְוָדַרְכּתִ ְלָמתו 

 ֶ ן ש  ִמְלַחְמּתָ , ּבְ ש  ל אֵּ ֶ ָרה ש  י ּתו  ְלּתִ ל ַמְלָאִכים, ְוִקּבַ

י  ְרּתִ , ְוִדּבַ ש  ַחת ַעּמּוד אֵּ ִתי ּתַ ּכָ , ְוסֻׁ ש  א אֵּ ּסֵּ ַחת ּכִ י ּתַ ְוַדְרּתִ

יִתי  ל ַמְעָלה, ְוִגּלִ ֶ ָפַמְלָיא ש  י ּבְ ָפִנים, ְוָנַצְחּתִ ִנים ּבְ ִעּמו  ּפָ

ָרה ִמיִמ  י ּתו  ְלּתִ י ָאָדם, ְוִקּבַ יֶהם ִלְבנֵּ ש  ָרזֵּ דו  ל ַהּקָ ֶ ינו  ש 

יִתי ִמְלָחָמה  ל, ְוָעש ִ ָראֵּ ָתּה ְלִיש ְ י או  ְדּתִ רּוְך הּוא, ְוִלּמַ ּבָ

ַעת  ְ ש  ּבִ ֶ ָכִבים ש  י ּכו  ְבדֵּ י עו  רֵּ ּבו  י ּגִ נֵּ ְ ג ש  ן ְוִעם עו  ִעם ִסיחו 

ְבָהן,  י ּגָ נֵּ יֶהן ִמּפְ ּלֵּ יעּו ַמִים ְלַקְרסֻׁ ּבּול ל א ִהּגִ ַהּמַ

ה  י ַחּמָ ה ְוֶהֱעַמְדּתִ ּטֶ ּמַ יִתים ּבַ ָלם, ְוִהּכִ רּום עו  ּוְלָבָנה ּבְ

ת  ו  ל ַלֲעש  כו  ּיָ ֶ ָלם ש  י עו  ָבאֵּ ש  ּבְ ים. ִמי יֵּ ָיִדי ַוֲהַרְגּתִ ּבְ ֶ ש 

ָפַני,  ַרח ִמּלְ ְך ּבְ ן, לֵּ ַמר ּכֵּ ין ְלָך לו  אן אֵּ ע ִמּכָ ָ ְך ָרש  ן, לֵּ ּכֵּ

יב  ִ ש  ד ָחַזר סמא"ל ְוהֵּ ָמִתי ְלָך. ִמּיָ ְ ן ִנש  תֵּ יִני נו  ָבר אֵּ ּדָ

א  רּוְך ִלסמא"ל, ּבו  ש  ּבָ דו  בּוָרה. ָאַמר לו  ַהּקָ י ַהּגְ ִלְפנֵּ

ֲערו  ְוָעַמד  ַלף ַחְרּבו  ִמּתַ ָ ד ש  ה, ִמּיָ ֶ ל מש  ֶ ָמתו  ש  ְ א ִנש  ְוָהבֵּ

ָידו   ה ּבְ ּטֶ ה ְוָנַטל ֶאת ַהּמַ ֶ ד ָקַצף ָעָליו מש  ה, ִמּיָ ֶ ַעל מש 

פ ָרש  ּוָפַגע בּ  ם ַהּמְ ֵּ ָחקּוק ּבו  ש  ֶ , ש  ָכל ּכ חו  סמא"ל ּבְ ו  ּבִ

ם ַהְמפ ָרש  ְוָנַטל ֶקֶרן  ֵּ ש ּ ָפָניו, ְוָרץ ַאֲחָריו ּבַ ס ִמּלְ ּנָ ֶ ַעד ש 

אן ָעְלָתה  יָניו, ַעד ּכָ ר ֶאת עֵּ יָניו ְוִעּוֵּ ין עֵּ דו  ִמּבֵּ הו 

ף  יַע סו  ל ְוָאְמָרה, ִהּגִ ת קו  ף ֶרַגע ָיְצָתה ּבַ ה. סו  ֶ ְלמש 

 ִמיָתֶתָך. 

ה ִלְפנֵּ  ֶ ָלם ָאַמר מש  ל עו  ֶ נו  ש  רּוְך הּוא, ִרּבו  ש  ּבָ דו  י ַהּקָ

ְסֶנה ְוָאַמְרּתָ ִלי: ְלָכה  יָת ָעַלי ּבַ ְגלֵּ ּנִ ֶ ם ש  תו  ַהּיו  ְזכ ר או 

ל  ָראֵּ י ִיש ְ י ְבנֵּ א ֶאת ַעּמִ צֵּ ְרע ה ְוהו  ָלֲחָך ֶאל ּפַ ְ ְוֶאש 

ד ַעל ַהר ִסיַני מֵּ ָהִייִתי עו  ֶ ם ש  תו  ַהּיו  ְצָרִים, ְזכ ר או   ִמּמִ

ָך ַאל  ה ִמּמְ ָ ש  ַבּקָ ִעים ַלְיָלה, ּבְ ם ְוַאְרּבָ ִעים יו  ַאְרּבָ

ל ְוָאְמָרה לו   ת קו  ֶות. ָיְצָתה ּבַ ַיד ַמְלַאְך ַהּמָ ִני ּבְ ְמְסרֵּ ּתִ

ָתּה  או  ָך ּוִבְקבּוָרֶתָך. ּבְ ל ּבְ ַעְצִמי ְמַטּפֵּ א, ֲאִני ּבְ ְתָירֵּ ַאל ּתִ

ש ּ ְ  ש  ַעְצמו  ּכַ ה ְוִקּדֵּ ֶ ָעה ָעַמד מש  ָ ש  ש  דו  ָרִפים ְוָיַרד ַהּקָ

ל  ֶ ָמתו  ש  ְ ִנים ִלּט ל ִנש  ַמִים ָהֶעְליו  ָ י ש  מֵּ ְ רּוְך הּוא ִמש ּ ּבָ

ל  ל ְוַגְבִריאֵּ , ִמיָכאֵּ ת ִעּמו  רֵּ ָ י ַהש ּ ה ַמְלֲאכֵּ ָ לש  ְ ה, ּוש  ֶ מש 

ל  ה, ְוַגְבִריאֵּ ֶ ל מש  ֶ תו  ש  יַע ִמּטָ ל ִהּצִ ְוזגזגאל, ִמיָכאֵּ

ל ּבּוץ ְמַר  ֶ ֶגד ש  ַרס ּבֶ ָתיו, ּפֵּ לו  ָתיו, ְוזגזגאל ַמְרּגְ ו  ֲאש 

שאברהם אז היה  ידדר' אליעזר פרק ל'(

ש   דו  ד ֶאָחד, ָאַמר ַהּקָ ל ִמּצַ ד ֶאָחד ְוַגְבִריאֵּ ל ִמּצַ ִמיָכאֵּ

ב ֶזה,  יֶניָך ֶזה ַעל ּגַ ף עֵּ קֵּ ְ ה ַהש  ֶ ה, מש  ֶ רּוְך הּוא ְלמש  ּבָ

ח ָיְדָך ַעל  ב ֶזה, ָאַמר לו  ַהּנַ יָניו ֶזה ַעל ּגַ ִקיף עֵּ ְ ְוִהש 

יַח יָ  ף ַרְגֶליָך ֶזה ֶהָחֶזה, ְוִהּנִ דו  ַעל ֶהָחֶזה, ָאַמר לו  ַהּקֵּ

ָעה  ָ ָתּה ש  או  ב ֶזה, ּבְ יף ַרְגָליו ֶזה ַעל ּגַ ב ֶזה, ִהּקִ ַעל ּגַ

, ָאַמר ָלּה  ְך ּגּופו  ָמה ִמּתו  ָ ש  רּוְך הּוא ַלּנְ ש  ּבָ דו  ָקָרא ַהּקָ

 ֶ גּופו  ש  ְך ּבְ תֵּ יְך ֱהיו  ָנה ְקַצְבּתִ ָ ִרים ש  ָאה ְוֶעש ְ י מֵּ ּתִ ל ּבִ

ַאֲחִרי...  את, ְצִאי ַאל ּתְ ְך ָלצֵּ יַע ִקּצֵּ ו ִהּגִ ָ ה, ַעְכש  ֶ מש 

ָמתו   ְ רּוְך הּוא ְוָנַטל ִנש  ש  ּבָ דו  קו  ַהּקָ ָ ָעה ְנש  ָ ָתּה ש  או  ּבְ

ֶכה: ִמי ָיקּום  רּוְך הּוא ּבו  ש  ּבָ דו  ה, ְוָהָיה ַהּקָ יַקת ּפֶ ִ ְנש  ּבִ

ב ִלי ִעם ּפ עֲ  ִעים ִמי ִיְתַיּצֵּ י ָאֶון,ִלי ִעם ְמרֵּ  לֵּ
 פרקי דרבי אליעזר פרק ל  יד

ת,  ֶ ש  ּקֶ ה ּבְ ת ְוִנְתַרּבָ ֶ ש  ּקֶ ַלד ּבְ אל נו  ָמעֵּ ְ יִעי, ִיש  ִ ש  ן ַהּתְ יו  ִנּסָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ל  )בראשית כא, כ(ש  טֵּ ת. ְוָהָיה נו  ָ ַוְיִהי ר ֶבה ַקש ּ

ַעם ַאַחת  ת. ּוּפַ פו  ֶרה ַאַחר ָהעו  ים ְוָהָיה יו  ת ְוִחּצִ ֶ ֶקש 

, ָרָאה ֶאת יִ  ץ ְלָהְרגו  ב ְלַבּדו  ְוָיָרה ָעָליו חֵּ ֵּ ש  ְצָחק יו 

ה  ֶזה ְוָכֶזה ָעש ָ יָדה ְלַאְבָרָהם ּכָ ָרה ְוִהּגִ ָרֲאָתה ש ָ

ל ַמה  א ֲעמ ד ּוְכת ב ְלִיְצָחק ּכָ אל ְלִיְצָחק, ֶאּלָ ָמעֵּ ְ ִיש 

יָך  ן ְלָך ּוְלַזְרֶעָך. ַחּיֶ רּוְך הּוא ִלּתֵּ ש  ּבָ דו  ע ַהּקָ ּבַ ְ ש  ּנִ ֶ ש ּ

 ֶ ֱאַמר ש  ּנֶ ֶ ִני ִעם ִיְצָחק, ש  ש  ִעם ּבְ רֵּ ה יו  ן ָהָאָמה ַהּזֶ ין ּבֶ אֵּ

ָנּה  )שם י( ש  ָהָאָמה ַהּז את ְוֶאת ּבְ רֵּ ַוּת אֶמר ְלַאְבָרָהם ּגָ

ח ֶאת  ּלַ ַ ין ְוש  ִ רּוש  ט ּגֵּ ת ב ּגֵּ ָרה ְלַאְבָרָהם ּכְ '. ָאְמָרה ש ָ ְוגו 

ִני ַעל ּבְ ָעַלי ּומֵּ ה ָהָאָמה ַהּז את ּוְבָנּה מֵּ ָלם ַהּזֶ , ִמן ָהעו 

א.  ָלם ַהּבָ  ּוִמן ָהעו 

ה ְוַרע  ֶ אּו ַעל ַאְבָרָהם, ָהָיה ָקש  ּבָ ֶ ת ש  ל ָהָרעו  ּוִמּכָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ה ְמא ד, ש  ָבר ַהּזֶ יָניו ַהּדָ עֵּ ָבר  )שם יא(ּבְ ַרע ַהּדָ ַוּיֵּ

ר  מֵּ י ְיהּוָדה או  . ַרּבִ נו  ד ת ּבְ י ַאְבָרָהם ַעל או  ינֵּ עֵּ ְמא ד ּבְ

ָת  או  רּוְך הּוא ַעל ַאְבָרָהם ּבְ ש  ּבָ דו  ְיָלה ִנְגָלה ַהּקָ ּה ַהּלַ

ָרה  ָהְיָתה ש ָ ֶ ַע ש  דֵּ ה יו  , ַאְבָרָהם ִאי ַאּתָ ָאִבינּו, ָאַמר לו 

ת  ֶ ש  ָך ְואֵּ ּה, ְוִהיא ֲחֶבְרּתְ י ִאּמָ עֵּ ה ִמּמְ ָ ְראּוָיה ְלָך ְלִאש ּ

את ָך, ְול א ִנְקרֵּ ּתְ ְ את ָהָגר ִאש  ָרה  ְנעּוֶריָך. ל א ִנְקרֵּ ש ָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ְפָחְתָך, ש  ִ ָך י ֶלֶדת  )שם יז, יט(ש  ּתְ ְ ָרה ִאש  ֲאָבל ש ָ

ְפָחְתָך. ְוָכל  ִ א ש  ָך ֶאּלָ ּתְ ְ את ִאש  ן. ְוָהָגר ל א ִנְקרֵּ ְלָך ּבֵּ
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מסכן, שרה אמרה לו תעיף את 

ישמעאל, תגיד לו עּוף, אברהם אמר זה 

ילד שלי, מה, אדם לא אומר לילד שלו 

תעוף, יש לו ילד שיטפל בו טוב. היא 

אמרה לו ככה, הוא אמר לה ככה, בא ה' 

ר ֵאֶליָך אמר לו לאברהם ו ֹאמַּ ר ת  ֶ ֹל ֲאש  "כ 

" ֹקָלה  ע ב ְ מַּ ְ ָרה ש  , ואז ה' )בראשית כא, יב( ש ָ

שמע בקולה, אברהם התעבר בשרה. 

ישמעאל  הגר ובנהבקיצור הוא זרק את 

מהבית, ישמעאל הלך בוכה, ואברהם 

קשר עליו את הדרדור, כי ה' אמר לו: שרה 

אברהם היא אשתך ולא הגר, תעיף את הגר, 

                                                           
ַער  יֶניָך ַעל ַהּנַ עֵּ ַרע ּבְ ָרה, ַאל יֵּ ּבְ ֱאֶמת ּדִ ָרה ּבֶ ָרה ש ָ ּבְ ּדִ ֶ ש 

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ַוּי אֶמר ֱאל ִהים ֶאל  יב( )שם כא,ְוַעל ֲאָמֶתָך, ש 

ים  ּכִ ְ '. ִהש  ַער ְוגו  יֶניָך ַעל ַהּנַ עֵּ ַרע ּבְ ַאְבָרָהם ַאל יֵּ

ין ְוָכַתב ָלּה ְוָנַתן ָלּה,  ִ רּוש  ט ּגֵּ ּב ֶקר ְוָכַתב ּגֵּ ַאְבָרָהם ּבַ

ָלם  עו  ה ּומֵּ ָלם ַהּזֶ עו  , מֵּ נו  ַעל ִיְצָחק ּבְ ָעָליו ּומֵּ ֶחָה מֵּ ּלְ ַ ַוְיש 

ֱאַמ  ּנֶ ֶ א, ש  ח  )שם יד(ר ַהּבָ ּקַ ּב ֶקר ַוּיִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵּ ְ ש  ַוּיַ

ין, ְוָלַקח ֶאת  ִ רּוש  ט ּגֵּ גֵּ ְלָחּה ּבְ ִ ַמת ַמִים. ש  ֶלֶחם ְוחֵּ

ף ַאֲחֶריָה  חֵּ א סו  הֵּ ּיְ ֶ י ש  דֵּ ָמְתֶניָה, ּכְ ר ּבְ ַ ְרּדּור ְוָקש  ַהּדַ

ְפָחה.... ִ ִהיא ש  ֶ יַדע ש   לֵּ

ְד  ל ַהּמִ יֶהם ְוָהְלכּו ּכָ אּו ַרְגלֵּ יעּו ָנש ְ ִהּגִ ֶ , ַעד ש  ּלו  ר ּכֻׁ ּבָ

ם,  ָ בּו ש  ְ י ַמִים ְוָיש  ָצאֵּ ם מו  ָ אָרן ּוָמְצאּו ש  ר ּפָ ְלִמְדּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ אָרן.  )שם כא(ש  ר ּפָ ִמְדּבַ ב ּבְ ֶ ש  ָמֵעאל ַוּיֵּ ְ ח ִיש  לַּ ָ ש 

. ָמה  ְ ְרבֹות מֹוָאב ְוֵעיָפה ש  ה ֵמעַּ ָ ח לֹו ִאש   ְלַאַחר  ְוָלקַּ

ִנים ָהַלְך ַא  ָ ל ש׃ ש  ָ , ש  נו  אל ּבְ ָמעֵּ ְ ת ֶאת ִיש  ְבָרָהם ִלְראו 

ם  ָמקו  ָמל ּבְ ַעל ַהּגָ ד מֵּ רֵּ ּל א יֵּ ֶ ָרה ש  ע ְלש ָ ּבַ ְ ְוִנש 

ם, ּוָמָצא  ֲחִצי ַהּיו  ם ּבַ ָ יַע ְלש  ם. ְוִהּגִ ָ רּוי ש  ָ אל ש  ָמעֵּ ְ ש  ּיִ ֶ ש 

יָכן הּוא  אל, ָאַמר ָלּה הֵּ ָמעֵּ ְ ל ִיש  ֶ ּתו  ש  ְ ם ֶאת ִאש  ָ ש 

אל, ָאְמָרה ָמעֵּ ְ ת  ִיש  רו  לו  ָהַלְך הּוא ְוִאּמו  ְלָהִביא ּפֵּ

ִני ִלי ְמַעט ֶלֶחם ּוְמַעט  ר, ָאַמר ָלּה ּתְ ְדּבָ ְתָמִרים ִמן ַהּמִ

רדור קשר לה, לקח את הד

ישמעאל הולך במדבר פארן, הולך, הולך, 

הולך, בלי אוכל בלי שתיה, חום חמישים 

 מעלות, וישמעאל היה באמת מסכן. 

ישמעאל התחתן עם אישה  .ד

קוראים לה עיפה, עיפה הזאת מגיע 

אברהם הוא אומר תביאי לי טיפה אוכל 

טיפה מים היא אומרת לא, אי אפשר תחכה 

ה אברהם אמר לשישמעאל יגיע 

שכשישמעאל יגיע אמרי לו שהגיע לפה זקן 

שמע ישמעאל רק  ביתו אינו טוב סףואמר ש

אמר סף, גירש אותה. אדם יש לו שהוא 

ין ֶלֶחם  ר, ָאְמָרה לו  אֵּ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ י ִמּדֶ ִ י ָעְיָפה ַנְפש  ַמִים ּכִ

ין ָמִים, יִדי לֹו ֶאת  ְואֵּ ג ִ ָמֵעאל ת ַּ ְ ֹבא ִיש  י ָ ֶ ש  ר ָלה  כ ְ ָאמַּ

ן הַּ  עַּ נַּ א ָזֵקן ֶאָחד ֵמֶאֶרץ כ ְ ב ָ ֶ ה, ְוִאְמִרי לֹו ש  ָבִרים ָהֵאל ֶ ד ְ

ִית ֵאיָנה  טֹוָבה. ב ַּ ף הַּ ס ַּ ֶ ר ש  א  ִלְראֹוְתָך, ְוָאמַּ ב ָ ֶ ש  כ ְ ו 

 . ָחה  ל ְ ִ ה, ש  ז ֶ ָבר הַּ ד ָ ֹו ֶאת הַּ ת  ְ יָדה לֹו ִאש  ָמֵעאל ִהג ִ ְ ִיש 

ית ָא  ה ִמב ֵ ָ ֹו ְוָלְקָחה לֹו ִאש   ְלָחה ִאמ  ָ ָמה  ְוש  ְ ש  ִביָה ו 

ת ָפטֹוָמה.  ִנים ָהַלְך ַאְבָרָהם ִלְראו  ָ ל ש׃ ש  ָ ד ְלַאַחר ש  עו 

ָנה  ו  ַפַעם ִראש  ָרה ּכְ ע ְלש ָ ּבַ ְ , ְוִנש  נו  אל ּבְ ָמעֵּ ְ ֶאת ִיש 

ם,  ָ רּוי ש  ָ אל ש  ָמעֵּ ְ ש  ּיִ ֶ ם ש  ָמקו  ָמל ּבְ ד ִמן ַהּגָ רֵּ ינו  יו  אֵּ ֶ ש 

ם, ּוָמ  ֲחִצי ַהּיו  ם ּבַ ָ יַע ְלש  ל ְוִהּגִ ֶ ּתו  ש  ְ ם ִאש  ָ ָצא ש 

אל, ָאְמָרה לו  ָהַלְך  ָמעֵּ ְ יָכן הּוא ִיש  אל, ָאַמר ָלּה הֵּ ָמעֵּ ְ ִיש 

ִני  ר, ָאַמר ָלּה ּתְ ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ַמּלִ ת ֶאת ַהּגְ הּוא ְוִאּמו  ִלְרעו 

ֶרְך  י ִמּדֶ ִ י ָעְיָפה ַנְפש  ִלי ְמַעט ֶלֶחם ּוְמַעט ַמִים ּכִ

ִציָאה ְוָנְת  ר, הו  ְדּבָ . ָעַמד ַאְבָרָהם ְוָהָיה ַהּמִ ָנה לו 

א  , ְוִנְתַמּלֵּ נו  רּוְך הּוא ַעל ּבְ ש  ּבָ דו  י ַהּקָ ל ִלְפנֵּ ּלֵּ ִמְתּפַ

א  ּבָ ֶ ת. ּוְכש  ָרכו  ין ַהּבְ ב ִמּמִ ל טו  אל ִמּכָ ָמעֵּ ְ ל ִיש  ֶ יתו  ש  בֵּ

ה, ְוָיַדע  ָבר ַהּזֶ ּתו  ֶאת ַהּדָ ְ יָדה לו  ִאש  אל ִהּגִ ָמעֵּ ְ ִיש 

ַעד  ֶ אל ש  ָמעֵּ ְ ֱאַמר ִיש  ּנֶ ֶ י ָאִביו ָעָליו, ש  ו ַרֲחמֵּ ָ ַעְכש 

ִנים.   )תהלים קג, יג( ם ָאב ַעל ּבָ ַרחֵּ  ּכְ
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אישה אומרים לו סף חייב לגרש 

אותה, גירש את האישה המסכנה הלכה 

 בכתה 

ואז הייתה אישה אחת בשם  .ה

פטומה היא הייתה אישה טובה אברהם 

רות ירקות תמרים מגיע היא עושה לו פי

ענבים כל מעדני עולם ישמעאל מגיע 

מהמדבר אומרת לו, אברהם אמר לה 

הסף שאמר אומרת לו והיא שלום אני הולך 

טובה אם אומרים סף טובה סימן שהאישה 

                                                           
 זהר מתוק מדבש ח"ב שמות, וארא לב ע"א טו

אלו הב' תנאים רבי יוסי ורבי חייא הוו אזלי באורחא 

שאל  אמר רבי יוסי לרבי חייאהיו הולכים בדרך, 

חא הא אורלמה אתה שותק  אמאי את שתיקממנו, 

הרי אין הדרך  לא אתתקן אלא במלי דאורייתא

 אתנגיד רבי חייא ובכהמתתקן אלא בדברי תורה, 

ותהי לפרש מש"כ  פתח ואמרנאנח רבי חייא ובכה, 

ששרה היתה עקרה  שרי עקרה אין לה ולד, ווי על דא

והוא שגרם שיקח אברהם את הגר ויולד ישמעאל, 

וי על א ווי על ההוא זמנא דאולידת הגר לישמעאל

אמר ליה רבי זמן ההוא שהגר הולידה את ישמעאל. 

למה אתה מצטער כל כך על לידת יוסי, אמאי 

והא אולידת לבתר והוה לה ברא גזעא ישמעאל, 

הרי שרה הולידה אחר כך את יצחק והיה לה  קדישא

אמר ליה רבי חייא את חמי ואנא בן גזע קדוש, 

 אתה רואה את מעלת יצחק ואני רואה את חמינא

והכי רשעת ישמעאל והרעות שיעשה לישראל, 

וכך שמענא מפומוי דרבי שמעון מלה ובכינא 

שמעתי מפיו של רבי שמעון דבר זה ועל כן אני 

אוי  ווי על ההוא זמנאבוכה, שכך אמר רבי שמעון 

היא טובה, הוא שמר עליה 

 התחתן איתה עלה לארץ ישראל.

באותו יום שהוא מגיע ה' אומר לו  .ו

ח ָנא ֶאת ב ִ  ֹאֶמר קַּ י  ָ ְנָך "וַּ ת  ר ָאַהבְׁ ֶ ָך ֲאש  ידְׁ חִּ ֶאת יְׁ

ם  ָ הו  ש  ַהֲעלֵׂ ה וְׁ י ָ ֹרִּ ָך ֶאל ֶאֶרץ ַהמ  ֶלךְׁ לְׁ ָחק וְׁ צְׁ ֶאת יִּ

ֶליךָ  ר ֹאַמר אֵׂ ֶ ים ֲאש  עָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהרִּ )בראשית  "לְׁ

זה ישמעאל הוא  בנך,אברהם אומר:  כב, ב(

, ישמעאל יחיד לאימו, יחידךהבן שלי, 

יזה אהבה , אני אוהב אותו וואי אאהבת

יותר מכל אהבות שבעולם איך אברהם 

ואמר  טואהב את ישמעאל בכה ר' שמעון

 דבגין דשרה אתעכבתעל זמן ההוא שנולד ישמעאל, 

כתיב לפי ששרה נתעכבה מלהוליד בנים, על כן 

 שרי אל אברם וגו' בא נא אל שפחתי וגו'ותאמר 

ועל דא קיימא שעתא להגר ועי"ז נולד ישמעאל, 

ועל כן עמדה השעה להגר  למירת לשרה גבירתה

 והוה לה ברא מאברהםלרשת את שרה גבירתה, 

התפלל לפני  ואברהם אמרוהיה להגר בן מאברהם, 

ואף על גב דקדשא , לו ישמעאל יחיה לפניךהקב"ה 

ואף על פי  ה מבשר ליה על יצחקבריך הוא הו

שהקב"ה היה מבשר לו על יצחק, ואמר לו אבל 

אתדבק אברהם שרה אשתך יולדת לך בן וגו', עכ"ז 

נתדבק אברהם בישמעאל והתפלל עליו,  בישמעאל

עד דקדשא בריך הוא אתיב ליה ולישמעאל שמעתיך 

הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו  וגו'

ר אתגזר ועאל בקיימא קדישא עד לבתבמאד מאד, 

אחר כך נימול ישמעאל ונכנס  לא יפוק יצחק לעלמא

בברית קודש עד שלא יצא יצחק לעולם, לכן הוא 

 צער גדול שנולד ישמעאל ונימול כדמפרש ואזיל. 

ותא חזי, ארבע מאה שנין קיימא ההוא ממנא דבני 

בא וראה ארבע מאות שנה עומד הממונה  ישמעאל
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אוי לי אוי לנו אוי לנו מאותה 

אהבה אנו סובלים עד היום אם לא היה 

"לו ישמעאל יחיה אומר את הארבע מילים 

מיד היה בא משיח מיד היה בית  לפניך"

מקדש של אשת "לו ישמעאל יחיה לפניך" 

היום את הכל כל העולם, ישמעאל יש לו 

ישמעאל שולט בעולם והוא יבוא הוא 

יעשה שלוש מלחמות מלחמה אחת בערב 

של רומי אחרי זה הוא  [-]מלחמה אחת 

יבוא בים ואז ה' יפתח את הים והשיבך ה' 

מצרים באוניות וכולם יטבעו בים ותהיה 

 הגאולה השלמה במהרה בימנו אמן.

עכשיו נשמע חידושים על נחושת  .ז

אם נח היה  נח שתזה  נחשתוה שותצו

עושה תפילה אחת לא היה מבול ומשה 

עכשיו בא משה נח שת וגם שת הוא לא 

תיקן את העולם כי אחרי שאדם הראשון 

חטא שת היה צריך לתקן את החטא שלו 

עד שבא משה ומשה כבר תיקן את הכל אז 

                                                           
אל ]לא מבואר מתי היו אלו הת' שנים של בני ישמע

ובעא קמי קדשא בריך ומה ענינו דוקא ת' שנים[, 

אמר ליה מאן דאתגזר ומבקש לפני הקב"ה,  הוא

שאל ממנו מי שנימול יש לו  אית ליה חולקא בשמך

 אמר ליהיש לו חלק,  אמר ליה איןחלק בשמך, 

והא ישמעאל דאתגזר אמאי לית ליה הממונה 

צחק והרי ישמעאל שנימול למה כמו י חולקא בך

אמר ליה דא אתגזר כדקא אין לו חלק בך כמו יצחק, 

אמר לו הקב"ה יצחק נימול כראוי  יאות וכתיקונוי

ודא לאו הכי וכתיקונו דהיינו מילה ופריעה, 

לכן נח שת פרשת תצווה בעניין 

 תיקון העולם.

כה שיעור שנמסר במלוה מל

 מוצש"ק משפטים 

הרב'ה בחיים לא נגע באדמה הרב'ה 

בחיים לא דרך על האדמה הרב'ה היה 

הבטלער השביעי שבחיים הוא לא דרך על 

האדמה בחיים הוא לא דרך על כדור הארץ 

הרב'ה היה רק מרחף באוויר כמו 

 הצלפונית שהייתה עפה תמיד באוויר.

שיעור שנמסר בירושלים מוצש"ק 

 משפטים 

ה נכנס אדר מרבין בשמחה היום ז .א

עכשיו אנחנו נמצאים בערב ר"ח אדר, 

ביום שני בלילה כבר אנחנו נגיד יעלה 

ויבוא צריך לזכור להגיד יעלה ויבוא 

במולד הכל  11:36בעזרת ה' המולד יהיה 

וישמעאל אינו כן כי לא עשו לו פריעה, וכן בני 

ולא עוד אלא ישמעאל הנימולים לא עושים פריעה, 

ולא בקין בי כדקא יאות לתמניא יומין דאלין מתד

עוד אלא בני ישראל מתדבקים בי כראוי שנימולים 

ובני  ואלין רחיקין מני עד כמה ימיםלשמונה ימים, 

ישמעאל רחוקים ממני עד הרבה ימים כי לא 

הממונה  אמר ליהנימולים אלא כשהם בן י"ג שנה, 

ועם כל דא כיון דאתגזר לא של ישמעאל להקב"ה, 

ועכ"ז כיון שנימול וכי לא  יה אגר טב בגיניהיהא ל

 מגיע לו שכר טוב עבור זה.
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נפתח, פרקי דרבי אליעזר זה כל 

הסיפורים, ילמדו בעל פה את כל 

הסיפורים על המן על פורים, פרק נ"א 

בדיוק בנקודת  11:36לד יהיה בלילה המו

דקות  16זה שקיעה כעבור  5:15חצות כי 

מנקודת חצות זה המולד, ואז בנקודת 

חצות בדיוק, נפתחים כל השערים כל 

ההיכלות כל ההשגות נפתחים כל מקום 

"ְוָהָיה שאדם הולך יש מעיינות פלגי מים. 

ְריוֹ  ִ ר פ  ֶ ְלֵגי ָמִים ֲאש  ַּ ל פ  ל עַּ תו  ָ ֵעץ ש  ן  כ ְ ִית ֵ

ה  ֲעש ֶ ר יַּ ֶ ֹול ְוכֹל ֲאש  ֹו ְוָעֵלהו  לֹא ִיב  ִעת  ב ְ

" ְצִליחַּ  )תהלים א, ג( יַּ

צרכים להכות בצור תמיד להכות  .ב

ואז יוצא הרבה מים אם עושים חביט יוצא 

הרבה מים כמו במסה ומריבה כי ה' נמצא 

ומשה אמר תמיד ואז הגיע עמלק ברפידים 

כי לק שילחמו בעמ'בחר לנו אנשים' ליהושע 

אם היו מכריתים את עמלק באותו רגע היה 

יורד בית מקדש של אש, כל אחד צריך 

להילחם עם עמלק שלו, לכל אחד יש 

ילחם עם וצריך שהוא  עמלק בתוך הגוף 

עמלק שלו, מחר זה זה כ"ח בשבט, בשבט 

ט'פת כי זה ר"ת  שבטעוד אפשר לפעול, 

תמיד צריך לדעת זה חידוש  ב'ת ש'למה

גינזבורג ששבט זה מרמז  של ר' יצחק

"י"לטפת כי  את"י  )שמות לג, כא( "ָמקֹום ִאת ִ

 . (411)טב"ת זה גימטריא  (411)

'ראש הגבעה ומטה האלוקים  .ג

בידי' 'להלחם בעמלק ומשה 

ואהרון וחור עלו ראש הגבעה' חור זה הבן 

של מרים למה של מרים כי מרים הייתה 

הכי מכוערת בעולם למה יצאה מכוערת 

היה לשמור אותה לכלב כלב בן כדי שת

יפונה לקח את מרים, את אפרת היא ילדה 

'והיה כאשר את חור ואז הרגו את חור 

ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו 

וגבר עמלק, וידי משה כבדים ויקחו אבן 

וישימו תחתיו וישב עליה ואהרון וחור 

מי זה חור? בנה של מרים  תמכו בידיו'

ככה אומר רש"י כלב בן וכלב היה בעלה 

יפונה 'אמונה עד בא השמש ויחלוש' כי 

עכשיו צרכים  בכל דור להלחם בעמלק 

ת ב ז את  ה ּכְ כתוב "ַוּי אֶמר ְיה ָוה ֶאל מ ש׃ֶ

י ָמח ה  ַע ּכִ ֻׁ ש  י ְיהו  ָאְזנֵּ ים ּבְ ֶפר ְוש ִ ּסֵּ ן ּבַ רו  ִזּכָ

ָמִים, כי  ָ ַחת ַהש ּ ק ִמּתַ ֶכר ֲעָמלֵּ ֶאְמֶחה ֶאת זֵּ

את זכר עמלק מתחת השמים  מחה אמחה

לא תשכח כי מחה אמחה ויקרא את שמו 

י,  מו  ה' ִנּסִ ְ ְקָרא ש  ַח ַוּיִ ה ִמְזּבֵּ ֶבן מ ש׃ֶ "ַוּיִ

ס ָיּה ִמְלָחָמה ַליה ָוה  י ָיד ַעל ּכֵּ ַוּי אֶמר ּכִ

ק ִמּד ר ּד ר" ֲעָמלֵּ   טז(-)שמות יז, יד ּבַ

שיעור שנמסר בליל שישי 

 משפטים בבאר שבע

תגנוב לא תחמוד לא תרצח לא  .א

אשת רעך לא תחמוד, לא תענה ברעך עד 

שקר, זבולון בלי לב זבולון לא צרכים לב 
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זבולון הולכים למלחמה בלי לב 

דבורה אמרה מלחמה אז מלחמה, 

אחר הצלפונית אמרה מלחמה מלחמה, 

שנגלה המלאך לצללפונית ואמר לה שתלד את 

מנוח אומר  טזשמשון ואמרה זאת לבעלה מנוח

זה יתכן שאת רואה מלאכים? איך לה איך 

זה יתכן? כל החדר היה מלא מלאכים כל 

החדר אי אפשר להיכנס לחדר מלא 

מלאכים הוא אמר זה לא נכון זה שדים זה 

                                                           
 שופטים יג טז

מו   )ב( ְ ִני ּוש  ַחת ַהּדָ ּפַ ְ ש  ְרָעה ִמּמִ ַוְיִהי ִאיש  ֶאָחד ִמּצָ

ּתו  ֲעָקָרה ְול א ָיָלָדה:  ְ ַח ְוִאש  ָרא ַמְלַאְך ה' ֶאל  )ג(ָמנו  ַוּיֵּ

ה נָ  ֶליָה ִהּנֵּ ה ַוּי אֶמר אֵּ ָ א ַאּתְ ֲעָקָרה ְול א ָיַלְדּתְ ָהִאש ּ

ן:  י ַיִין  )ד(ְוָהִרית ְוָיַלְדּתְ ּבֵּ ּתִ ְ ש  ְמִרי ָנא ְוַאל ּתִ ָ ה ִהש ּ ְוַעּתָ

א:  ל ָטמֵּ ָכר ְוַאל ּת אְכִלי ּכָ ֵּ ְך ָהָרה ְוי ַלְדּתְ  )ה(ְוש  י ִהּנָ ּכִ

י ְנִזיר ֱאל ִהים ִיְהֶיה  ו  ּכִ ָרה ל א ַיֲעֶלה ַעל ר אש  ן ּומו  ּבֵּ

עַ  ד ַהּנַ ל ִמּיַ ָראֵּ יַע ֶאת ִיש ְ ִ ש  ל ְלהו  ֶטן ְוהּוא ָיחֵּ ר ִמן ַהּבָ

ים:  ּתִ ְ ִלש  אמ ר  )ו(ּפְ ּה לֵּ ָ ה ַוּת אֶמר ְלִאיש  ָ ב א ָהִאש ּ ַוּתָ

ה ַמְלַאְך  ַמְראֵּ הּו ּכְ ַלי ּוַמְראֵּ א אֵּ ִאיש  ָהֱאל ִהים ּבָ

ה הּוא ְוֶאת  י ִמּזֶ יהּו אֵּ ִאְלּתִ ְ ָרא ְמא ד ְול א ש  ָהֱאל ִהים נו 

יד ִלי:  מו  ל א ִהּגִ ְ ן  )ז(ש  ְך ָהָרה ְוי ַלְדּתְ ּבֵּ ַוּי אֶמר ִלי ִהּנָ

י  ְמָאה ּכִ ל טֻׁ ָכר ְוַאל ּת אְכִלי ּכָ ֵּ י ַיִין ְוש  ּתִ ְ ש  ה ַאל ּתִ ְוַעּתָ

 : תו  ם מו  ֶטן ַעד יו  ַער ִמן ַהּבֶ  )ח(ְנִזיר ֱאל ִהים ִיְהֶיה ַהּנַ

י ֲא  ַח ֶאל ה' ַוּי אַמר ּבִ ר ָמנו  ְעּתַ ָני ִאיש  ָהֱאל ִהים ַוּיֶ דו 

ה  ֲעש ֶ נּו ַמה ּנַ רֵּ ינּו ְויו  לֵּ ד אֵּ א ָנא עו  ַלְחּתָ ָיבו  ָ ר ש  ֶ ֲאש 

ד:  ַער ַהּיּוּלָ ב א  )ט(ַלּנַ ַח ַוּיָ ל ָמנו  קו  ַמע ָהֱאל ִהים ּבְ ְ ש  ַוּיִ

ֶדה  ָ ש ּ ֶבת ּבַ ֶ ש  ה ְוִהיא יו  ָ ד ֶאל ָהִאש ּ ַמְלַאְך ָהֱאל ִהים עו 

ין ּה אֵּ ָ ַח ִאיש  ּה:  ּוָמנו  ד  )י(ִעּמָ ּגֵּ ָרץ ַוּתַ ה ַוּתָ ָ ר ָהִאש ּ ַמהֵּ ַוּתְ

א  ר ּבָ ֶ ַלי ָהִאיש  ֲאש  ה ִנְרָאה אֵּ ָליו ִהּנֵּ ּה ַוּת אֶמר אֵּ ָ ְלִאיש 

ָלי:  ם אֵּ ב א ֶאל  )יא(ַבּיו  ּתו  ַוּיָ ְ י ִאש  ַח ַאֲחרֵּ ֶלְך ָמנו  ָקם ַוּיֵּ ַוּיָ

ְרּתָ  ּבַ ר ּדִ ֶ ה ָהִאיש  ֲאש  ה ָהִאיש  ַוּי אֶמר לו  ַהַאּתָ ָ  ֶאל ָהִאש ּ

ה ָיב א ְדָבֶריָך ַמה  )יב(ַוּי אֶמר ָאִני:  ַח ַעּתָ ַוּי אֶמר ָמנו 

לא מלאכים אני רואה מלאך 

הוא אומר לה זה שדים את יודעת מה יש 

כזה טיפות שאתה בודק אם זה מלאך או 

בן אדם אם אתה ממיס אותו איך שהוא 

נמס אתה יודע זה בן אדם אם הוא מלאך 

אז יוצאת אש ממנו, אתה מלאך אני יודע 

שאתה מלאך אני צריך לבדוק אותך אני 

 אטפטף עליך 

הּו:  ַער ּוַמֲעש ֵּ ט ַהּנַ ּפַ ְ ְהֶיה ִמש  ַוּי אֶמר ַמְלַאְך ה' ֶאל  )יג(ּיִ

ר:  מֵּ ָ ש ּ ה ּתִ ָ י ֶאל ָהִאש ּ ר ָאַמְרּתִ ֶ ַח ִמּכ ל ֲאש  ִמּכ ל  )יד(ָמנו 

יִ  ֶפן ַהּיַ א ִמּגֶ צֵּ ר יֵּ ֶ ּתְ ֲאש  ְ ש  ָכר ַאל ּתֵּ ֵּ ן ל א ת אַכל ְוַיִין ְוש 

מ ר:  ְ ש  יִתיָה ּתִ ר ִצּוִ ֶ ְמָאה ַאל ּת אַכל ּכ ל ֲאש   )טו(ְוָכל טֻׁ

ה  ָתְך ְוַנֲעש ֶ א או  ַח ֶאל ַמְלַאְך ה' ַנְעְצָרה ּנָ ַוּי אֶמר ָמנו 

ים:  ִדי ִעּזִ ַח ִאם  )טז(ְלָפֶניָך ּגְ ַוּי אֶמר ַמְלַאְך ה' ֶאל ָמנו 

ְעְצרֵּ  ה ּתַ ֲעֶלּנָ ה ע ָלה ַלה' ּתַ ֲעש ֶ ַלְחֶמָך ְוִאם ּתַ ִני ל א א ַכל ּבְ

י ַמְלַאְך ה' הּוא:  ַח ּכִ י ל א ָיַדע ָמנו  ַח  )יז(ּכִ ַוּי אֶמר ָמנו 

י ָיב א  ֶמָך ּכִ ְ ְדנּוָך:  )דבריך(ֶאל ַמְלַאְך ה' ִמי ש  ְדָבְרָך ְוִכּבַ

ְ  )יח( ש  ה ּתִ ה ּזֶ ִמי ְוהּוא ַוּי אֶמר לו  ַמְלַאְך ה' ָלּמָ ְ ַאל ִלש 

ְנָחה  )יט(ֶפִלאי:  ים ְוֶאת ַהּמִ ִדי ָהִעּזִ ַח ֶאת ּגְ ח ָמנו  ּקַ ַוּיִ

ּתו   ְ ַח ְוִאש  ת ּוָמנו  ו  ַעל ַעל ַהּצּור ַלה' ּוַמְפִלא ַלֲעש  ַוּיַ

ַמְיָמה  )כ(ר ִאים:  ָ ַח ַהש ּ ְזּבֵּ ַעל ַהּמִ ַהב מֵּ ת ַהּלַ ַוְיִהי ַבֲעלו 

ַלַה  ַעל ַמְלַאְך ה' ּבְ ּתו  ר ִאים ַוּיַ ְ ַח ְוִאש  ַח ּוָמנו  ְזּבֵּ ב ַהּמִ

יֶהם ָאְרָצה:  נֵּ לּו ַעל ּפְ ּפְ ד ַמְלַאְך ה'  )כא(ַוּיִ ְול א ָיַסף עו 

י ַמְלַאְך  ַח ּכִ ּתו  ָאז ָיַדע ָמנו  ְ ַח ְוֶאל ִאש  ָרא ה ֶאל ָמנו  ְלהֵּ

י  )כב(ה' הּוא:  ת ָנמּות ּכִ ּתו  מו  ְ ַח ֶאל ִאש  ַוּי אֶמר ָמנו 

ץ ה'  )כג(ִאינּו: ֱאל ִהים ָר  ּתו  לּו ָחפֵּ ְ ַוּת אֶמר לו  ִאש 

נּו ע ָלה ּוִמְנָחה ְול א ֶהְרָאנּו ֶאת  דֵּ נּו ל א ָלַקח ִמּיָ ַלֲהִמיתֵּ

ז את:  ִמיָענּו ּכָ ְ ת ל א ִהש  ה ְוָכעֵּ ּלֶ ל אֵּ ה  )כד(ּכָ ָ ֶלד ָהִאש ּ ַוּתֵּ

ַער ַוְיָב  ל ַהּנַ ְגּדַ ן ַוּיִ ו  ְמש  ִ מו  ש  ְ ְקָרא ֶאת ש  ן ַוּתִ הּו ה': ּבֵּ ְרכֵּ

ין  )כה( ין ָצְרָעה ּובֵּ ה ָדן ּבֵּ ַמֲחנֵּ ֶחל רּוַח ה' ְלַפֲעמו  ּבְ ַוּתָ

א ל: ּתָ ְ  ֶאש 
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האישה באה ואומרת  .ב

ראיתי מלאך מה פירוש ראיתי מלאך איזה 

מלאך מה את רואה מלאכים אישה רואה 

מלאכים איך זה יתכן? כן ראיתי מלאך, 

לחי אותו אלי אני מחר תשאמר לה מנוח 

אעשה מדורה אני אשים אותו באש ואני 

"אצלה אותו כתוב:  י ִאם ְצִלי ֵאש  )שמות  "כ ִ

ואני אצלה אותו ואני אראה אם זה בן  יב, ט(

 אדם או מלאך 

למחרת המלאך בא עוד פעם  .ג

לאישה מנוח כבר משתגע זה לא יתכן 

אומר אני האיש אני הגבר מה פתאום הוא 

דק כי צריך שוויון דבר בא אליך זה לא צו

ראשון זה להלחם על השוויון אסור שיהיה 

 אי צדק  

 "ֶחְלָאה"דברי הימים א' פרק ד'  .ד

, מרים הייתה יזקראו למרים )דברי הימים א' ד, ה(

הכי מכוערת  בעולם קראו לה חלאה כי ה' 

שמר אותה לכלב בן יפונה, שמר אותה 

                                                           
 סוטה יא, ע"ב  יז

וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות 

ואלה בניה ישר ושובב וארדון בן חצרון בן יפנה 

הוא בן שפנה מעצת מרגלים... עזובה זו מרים ולמה 

ובה שהכל עזבוה מתחילתה הוליד נקרא שמה עז

והלא מינסב הוה נסיב לה א"ר יוחנן כל הנושא 

אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה 

יריעות שהיו פניה דומין ליריעות ואלה בניה אל 

תקרי בניה אלא בוניה ישר שישר את עצמו שובב 

ששיבב את יצרו וארדון שרדה את יצרו ואיכא 

שאף אחד לא יקח אותה, כמו 

 )מגילה יג, ע"א(רקרוקת כתוב אסתר הייתה י

אומר האר"י מה זה ירקרוקת קו ירוק מקיף 

את העולם שכל העולם עמד על אסתר 

המלכה הרב'ה אומר ותהי אסתר נושאת 

חן בעיני כל רואיה כי היא הייתה מעלה 

את התפילות היא הייתה ככה מתפללת 

שהייתה מעלה את כל התפילות של כל 

חן העולם כולו אז אסתר המלכה נושאת 

בעיני כל רואיה כי היא הרימה את כל 

התפילות לא הייתה תפילה שלא הרימה 

 אותה. 

עולים באר שבע פה המלאכים  .ה

 . בחולם יעקבפה היה הסולם ויורדים בסולם 

י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי" .ו  )שמות כא, ב( "כ ִ

יש עבד עברי עבד עברי אפשר כל החיים 

, אסור 12אבל אמה עבריה רק עד גיל 

. הפרשה 12אחר גיל ר נערה עבריה למכו

ֲהִסרִֹתי הזאת מתבטלים את כל המחלות  "וַּ

דומין לורד ולאשחור אבי דאמרי על שהיו פניה 

תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה אשחור זה כלב 

ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו בתעניות 

אבי שנעשה לה כאב תקוע שתקע את לבו לאביו 

שבשמים היו שתי נשים נעשה מרים כשתי נשים 

חלאה ונערה לא חלאה ונערה הואי אלא בתחילה 

ת וצהר ואתנן חלאה ולבסוף נערה ובני חלאה צר

צרת שנעשית צרה לחברותיה צהר שהיו פניה דומין 

כצהרים אתנן שכל הרואה אותה מוליך אתנן 

 לאשתו
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ָך" ְרב ֶ ֲחָלה ִמק ִ עכשיו  )שם כג, כה( מַּ

מתבטלים כל המחלות כל המחלות 

מתבטלות, אדם מקבל עליו תרי"ג מצוות 

מתבטלות כל המחלות ואוכלים לחם ומים 

"לֹא ִתְהֶיה ומתרפאים מכל המחלות 

עֲ  ָלה וַּ כ ֵ ַּ ר ָיֶמיָך ְמש  ַּ ְרֶצָך ֶאת ִמְספ  אַּ ָקָרה ב ְ

א" ל ֵ   )שם שם, כו( ֲאמַּ

כל מי שעכשיו הגיע פה לשיעור  .ז

א' חשוון תאומים, א' חשוון יהיה לו ב"ה 

פ"א עוד תאומים פ"ב עוד בשנת תשתש"פ, 

תאומים כמו שהיה אצל חנה כל פעם היא 

חנה  עד עקרה ילדה שבעהילדה תאומים 

אצל חנה מתו ילדה שבע כל ילד שנולד 

שתים אצל פנינה, פנינה הייתה הכי צדיקה 

, אבל זה לא עזר לה בעבור הרעימהבעולם 

שהיא צדיקה כי אסור לעשות צער לשני, 

חנה איפה שפנינה הייתה אומרת לה 

מפני שרצתה שתתרעם על שהיא המגפיים 

 ?עקרה תתפלל 

ָך. לֹא ִתְהֶיה  .ח ְרב ֶ ֲחָלה ִמק ִ ֲהִסרִֹתי מַּ "וַּ

לָ  כ ֵ ַּ ר ָיֶמיָך ְמש  ַּ ְרֶצָך ֶאת ִמְספ  אַּ ֲעָקָרה ב ְ ה וַּ

א" ל ֵ את הפרשה הזאת צרכים ללמוד,  ֲאמַּ

ל  ִֹתי ֶאת כ ָ מ  ח ְלָפֶניָך ְוהַּ ל ַּ ַּ "ֶאת ֵאיָמִתי ֲאש 

                                                           
 סוטה לו, ע"א יח

תנא צרעה לא עברה עמהם ולא והא כתיב ושלחתי 

את הצרעה לפניך אמר ר' שמעון בן לקיש על שפת 

ירדן עמדה וזרקה בהן מרה וסימתה עיניהן 

י ֶאת  ת ִ ֶהם ְוָנתַּ ֹבא ב ָ ר ת ָ ֶ ָהָעם ֲאש 

ְרָעה" צ ִ י ֶאת הַּ ְחת ִ לַּ ָ ל ֹאְיֶביָך ֵאֶליָך ֹעֶרף. ְוש   כ ָ

שיש שתי צרעות  יחאומרת הגמרא בסוטה

הייתה צרעה של משה וצרעה של יהושע, 

איפה שהם הלכו הלכו איתם צרעות זה 

 היה כאלה מטוסים קטנים כאלה עם ארס, 

עכשיו אנחנו מדברים שמי  .ט

שקורא פרשת משפטים ישר נפקדת כתוב 

 לא תהיה עקרה בארצך, אז לא תהיה עקרה

הפרשה מבטיחה, את זה משה אמר מיד 

מתן תורה היה בבוקר  אחרי מתן תורה

אשמורת הבוקר כולם הלכו לישון היו 

ערים כל הלילה באו אחרי הצהרים בארבע 

שעה לפני השקיעה, זה היה קיץ השקיעה 

בשמונה הם באו בשבע שעה לפני 

השקיעה ואז הוא אמר פרשת משפטים 

הוא אמר שמעכשיו לא יהיה עקרות ולא 

יהיה משכלות ושום מחלה לא תהיה יותר 

ששומעים תורה מהצדיק כל  ברגע

המחלות מתבטלות אין מחלה בעולם 

'והמותי את כל העם אשר תבוא בהם'  

 והמותי. 

'ושלחתי את הצרעה לפניך' שתי  .י

מטה שנאמר ואנכי השמדתי מלמעלה וסירסתן מל

את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון 

הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת 

רב פפא אמר שתי צרעות הואי חדא דמשה וגו' 

 וחדא דיהושע דמשה לא עבר דיהושע עבר:
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צרעות היו היה צרעה של משה 

והיה של יהושע זה היה כמו טנקים עם 

מזרקים שזורקים נפט יורים נפט והצרעה 

היה כמו נפט זה היה שורף את כולם הם 

יו מטילות ארס וממש ממית הצרעות הם ה

ממש ממיסות אנשים ממש ממיסות אותם 

היה יוצא ארס עד שהיו נמסים, הצרעה לא 

עברה את הירדן יש שתי צרעות היה צרעה 

של משה וצרעה של יהושע הצרעה של 

משה עמדה על שפת הירדן והמיסה את 

כולם את הכנענים את האמורים את 

נד שם יש האיים הפריזי, הפריזי ברח להול

פריז עצמה  )תשע"ה(הפריזיים היינו בר"ה 

זה השבט הפרזי שבנה את פריז, אז הפריזי 

ברח, נשארו רק החווי והכנעני כי הפריזי 

ו  . למרוקוברח והגרגשי ברח  נ  ֶ "לֹא ֲאָגְרש 

ָמָמה  ְ ְהֶיה ָהָאֶרץ ש  ן ת ִ ֶ ָנה ֶאָחת פ  ָ ש  ֶניָך ב ְ ָ ִמפ 

ת הַּ  י ַּ ה ָעֶליָך חַּ ב ָ ו  ְורַּ נ  ֶ ט ֲאָגְרש  ט ְמעַּ ֶדה. ְמעַּ ָ ש  

ְלת ָ ֶאת ָהָאֶרץ" ְפֶרה ְוָנחַּ ר ת ִ ֶ ד ֲאש  ֶניָך עַּ ָ  ִמפ 

, זה יהיה לאט לאט עד אשר ל(-)שמות כג, כט

 תפרה ונחלת את הארץ.

עכשיו מדברים על אילת פה זה  .יא

הפסוק שמדבר על אילת פה כתוב שאילת 

זה ארץ ישראל, עכשיו כולם עולים 

הגיע לשיעור הזה יש לו לשמים כל מי ש

עכשיו תיקון לכל החטאים מכל הגלגולים 

הכל נמחל הכל מתכפר עכשיו אנחנו 

בכ"ה שבט זה כמו יום הכיפורים שהכל 

מתכפר כי מט"ו בשבט הכל 

מתכפר מט"ו בשבט אין עברה שלא 

מתכפרת כי מקבלים נשמה חדשה לגמרי 

שבכ"ה אדר התחיל הלכה כרבי יהושע 

שבט"ו  יום ו' היה בא' ניסןלהיבראות העולם ו

בשבט כל אחד מקבל נשמה חדשה, כל 

אדם מישראל נשמה חדשה "ְמַעט ְמַעט 

ְפֶרה ְוָנַחְלּתָ ֶאת  ר ּתִ ֶ ֶניָך ַעד ֲאש  ּנּו ִמּפָ ֶ ֲאָגְרש 

הארץ מתחילה בים סוף שזה נקרא , ָהָאֶרץ"

ף כמו שכתוב אילת,  ם סו  ֻבְלָך ִמי ַּ י ֶאת ג ְ ת ִ ַּ "ְוש 

 ְ ד ָים פ  ים"ְועַּ ת ִ ְ מים סוף עד  )שמות כג, לא( ִלש 

הים התיכון עד נחל מצרים כל המדבר 

מאילת עד באר שבע הכל זה נקרא ארץ 

ישראל אבל לא לגבי מעשרות ממעלה 

עקרבים פטורים ממעשרות ואין דין 

שמיטה ממעלה עקרבים זה הכביש 

שמתפתל כמו עקרב. פה התורה מספרת 

יכורים על ים סוף על אילת להביא מנחת ב

ף זה חובה.  ם סו  ֻבְלָך ִמי ַּ י ֶאת ג ְ ת ִ ַּ מפה "ְוש 

ים זה כבר הכל מדבר  ת ִ ְ ִלש  ְ ד ָים פ  ְועַּ

ֵבי  ֶיְדֶכם ֵאת יֹשְֵ֨ ן ב ְ י ֶאת ֵ ָהר כ ִ נ ָ ד הַּ ר עַּ ְדב ָ ִ ִממ  ו 

ֶניָך. לֹא ִתְכרֹת ָלֶהם  ָ מֹו ִמפ  ת ָ ְ ש  ָהָאֶרץ ְוֵגרַּ

ִרית".  ְוֵלאלֵֹהיֶהם ב ְ

אַּ  .יב בו  ב ְ ְ ֲחִטיאו  ֹאְתָך לֹא ֵיש  ן יַּ ֶ ְרְצָך פ 

" י ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקש  יֶהם כ ִ ֲעֹבד ֶאת ֱאלֵֹ י תַּ  ִלי כ ִ

אסור לתת לערבים לשבת בבאר שבע 

מהיום מגרשים את כל הערבים מפה, ה' 

ישלח את הדבורה וימיס אותם, הדבורה 



 

21 

של משה הדבורה של יהושע 

תבוא ותמיס פה את כל הערבים, כי אסור 

ֶיְדֶכם ֵאת ם גוי בארץ להשאיר שו ן ב ְ י ֶאת ֵ "כ ִ

ֶניָך. לֹא ִתְכרֹת  ָ מֹו ִמפ  ת ָ ְ ש  ֵבי ָהָאֶרץ ְוֵגרַּ יֹשְֵ֨

ְרְצָך  אַּ בו  ב ְ ְ ִרית. לֹא ֵיש  ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם ב ְ

ֶיְדֶכם אסור להשאיר פה שום ערבי  ן ב ְ י ֶאת ֵ כ ִ

ֶניָך. לֹא ִתְכרֹ  ָ מֹו ִמפ  ת ָ ְ ש  ֵבי ָהָאֶרץ ְוֵגרַּ ת ֵאת יֹשְֵ֨

ִרית  .ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם ב ְ

עכשיו אנחנו עוברים לפסוק של  .יג

נעשה ונשמע איפה כתוב נעשה ונשמע? 

שם מפורט סדר רק במשפטים לא ביתרו 

לפני נאמר . הפסוק הזה הוא קבלת התורה

נעשה ונשמע כתוב ואם כל זאת מתן תורה, 

ֲעֵרי  )שמות כד, ז(רק במשפטים  ח ֶאת נַּ לַּ ְ ש  י ִ "וַּ

ֵני יִ  חו  ְזָבִחים ב ְ ְזב ְ י ִ ֲעלו  ֹעלֹת וַּ י ַּ ָרֵאל וַּ ש ְ

ִרים" ָ ה' פ  ָלִמים לַּ ְ ומשה לקח את כל הדם  ש 

מכל הקורבנות וחילק את זה לשתים שפך 

את זה לגיגית שנייה וזה התחלק לשתים 

ֲחִצי  ֹנת וַּ ג ָ אַּ ם ב ָ ש ֶ י ָ ם וַּ ד ָ ה ֲחִצי הַּ ח ֹמשֵֶ֨ ק ַּ י ִ "וַּ

" חַּ ְזב ֵ ִ מ  ל הַּ ק עַּ ם ָזרַּ ד ָ צי הדם  זרק על וח הַּ

ִרית"המזבח.  ב ְ ח ֵסֶפר הַּ ק ַּ י ִ הוא כתב את  "וַּ

כל התורה מבראשית עד מתן תורה 

ָאְזֵני קוראים לזה ספר הברית  ְקָרא ב ְ י ִ "וַּ

ה  ֲעש ֶ ר ה' נַּ ב ֶ ר ד ִ ֶ ֹל ֲאש  ֹאְמרו  כ  י  ָהָעם וַּ

ל ָהָעם  ְזרֹק עַּ י ִ ם וַּ ד ָ ה ֶאת הַּ ח ֹמשֵֶ֨ ק ַּ י ִ ָמע, וַּ ְ ְוִנש 

ֹאֶמר ִה  י  ֶכם וַּ ָ ת ה' ִעמ  רַּ ר כ ָ ֶ ִרית ֲאש  ב ְ ם הַּ ה דַּ נ ֵ

ה" ָבִרים ָהֵאל ֶ ד ְ ל הַּ ל כ ָ   עַּ

ועכשיו עולה משה ואהרון נדב  .יד

ואביהו ושבעים זקני ישראל 

ָרֵאל"עולים להר סיני  ְראו  ֵאת ֱאלֵֹהי ִיש ְ י ִ  "וַּ

הם ראו את ה' פנים אל פנים, מגיעים 

לבאר שבע רואים את ה' פנים אל פנים 

ְר  י ִ ְגָליו "וַּ ת רַּ חַּ ָרֵאל ְותַּ או  ֵאת ֱאלֵֹקי ִיש ְ

ִים  מַּ ָ ש   ְכֶעֶצם הַּ יר ו  ִ פ  ס ַּ ת הַּ ה ִלְבנַּ ֲעש ֵ מַּ כ ְ

ר. ח ָידֹו  ָלֹטהַּ לַּ ָ ָרֵאל לֹא ש  ֵני ִיש ְ ְוֶאל ֲאִציֵלי ב ְ

. ו  ת  ְ ש  י ִ ֹאְכלו  וַּ י  ֱחזו  ֶאת ָהֱאלִֹהים וַּ י ֶ ל  וַּ עַּ י ַּ וַּ

ס ֶהָעָנן ֶאת ָה  ְיכַּ ה ֶאל ָהָהר וַּ ֹן . ָהרֹמשֵֶ֨ כ  ְ ש  י ִ וַּ

ת  ֶ ש  ֵ הו  ֶהָעָנן ש  ס ֵ ְיכַּ י וַּ ר ִסינַּ ל הַּ בֹוד ְיֹהָוה עַּ כ ְ

ֹוְך  ִביִעי ִמת  ְ ש   ֹום הַּ י  ה ב ַּ ְקָרא ֶאל ֹמשֵֶ֨ י ִ ָיִמים וַּ

ששת ימים משה חיכה לרשות  ֶהָעָנן"

"לעלות להר סיני  ֵאש  בֹוד ה' כ ְ ְרֵאה כ ְ מַּ  "ו 

כי הכל אש כי דבורה הייתה אש  .טו

יה אש משה היה אש כל ר' עקיבא ה

הצדיקים היו מלאי אש כי אלישע בן 

אבויה היה אש רבי עקיבא שואל אותו איך 

זה קרה לך, אלישע אומר מה אני יכולתי 

ראה את האש אבויה  –לעשות אבא שלי 
יוצאת מר' אליעזר ור' יהושע בשעה שלמדו 

הוא נבהל הוא ראה והקדיש את בנו ללמוד 

ש הוא לא את האש הוא עשה בשביל הא

עשה לשם שמים, הוא ראה אש הוא אמר 

טוב  אני רוצה שיהיה לי בן שיכול גם כן 

לעשות אש כי כל העבודה זה לברוא אש 

להוציא אש מהעיניים לדבורה הנביאה 

יצא אש מהעיניים. אבויה ראה שיוצא אש 

מרבי אליעזר אש מרבי יהושע לכן הוא 
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אמר גם אני רוצה  שיהיה לי בן 

ש אבל הוא לא התכוון ללימוד שייצא לו א

התורה הוא התכוון שיצא לו אש אדם 

צריך לכוון רק בשביל ה' רק בשביל 

                                                           
 ע"ב-ירושלמי, חגיגה פרק ב י, ע"א יט

ורה מני אחר אלישע בן אבויה שהיה הורג רבי ת

אמרין כל תלמיד דהוה חמי ליה משבח באוריתא 

הוה קטיל ליה ולא עוד אלא דהוה עליל לבית וועדא 

והוה חמי טלייא קומי ספרא והוה אמר מה אילין 

יתבין עבדין הכא אומנותיה דהן בנאי אומנותיה 

דהן נגר אומנותיה דהן צייד אומנותיה דהן חייט 

ואזלין לון  וכיון דהוון שמעין כן הוון שבקין ליה

אל תתן את פיך  )קהלת ה(עליו הכתוב אומר  )ע"ב(

לחטיא את בשרך וגו' שחיבל מעשה ידיו של אותו 

האיש אוף בשעת עקתא הוון מטענין לון מטילין 

והוון מתכוונין מיטעון תרי חד מטול משום שנים 

שעשו מלאכה אחת אמר אטעוננון יחידאין אזלין 

וונין מיפרוק ואטעונינון יחידיין והוון מתכ

בכרמלית שלא להוציא מרשות היחיד לרשות 

הרבים אמר אטעונינון צלוחיין אזלין ואטעונינון 

צלוחיין רבי עקיבה נכנס בשלום ויצא בשלום עליו 

 הכתוב אומר

 עמוד ב

משכני אחריך נרוצה וגו' רבי מאיר  )שיר השירים א(

הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה עבר אלישע 

על סוסייא ביום שובתא אתון ואמרין  רביה רכיב

ליה הא רבך לבר פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה 

ויי' ברך  )איוב מב(א"ל מה הויתה דרש יומא דין א"ל 

ויוסף  )שם(את אחרית וגו' א"ל ומה פתחת ביה א"ל 

יי' את כל אשר לאיוב למשנה שכפל לו את כל 

 ממונו אמר ווי דמובדין ולא משכחין עקיבה רבך לא

ויי' ברך את אחרית איוב  )שם(הוה דרש כן אלא 

הצדיק אם הוא חושב דבר אחר 

 . יטהבן שלו יצא כמו אלישע בן אבויה

צריך לראות שיצא כל האש מן  .טז

ש  א ֶכֶלת  אֵּ ד ה ּכְ בו  ה ּכְ העיניים "ּוַמְראֵּ

מראשיתו בזכות מצות ומעשים טובים שהיה בידו 

 )קהלת ז(מראשיתו א"ל ומה הויתה דריש תובן א"ל 

טוב אחרית דבר מראשיתו א"ל ומה פתחת ביה א"ל 

לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו ובזקנותו 

נתקיימו הוי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם 

סחורה בילדותו והפסיד ובזקנותו ונשתכר  שעשה

הוי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם שלמד תורה 

בנערותו ושכחה ובזקנותו וקיימה הוי טוב אחרית 

דבר מראשיתו אמר ווי דמובדין ולא משכחין 

עקיבה רבך לא הוה דרש כן אלא טוב אחרית דבר 

מראשיתו בזמן שהוא טוב מראשיתו ובי היה 

א מגדולי ירושלם היה ביום שבא המעשה אבויה אב

למוהליני קרא לכל גדולי ירושלם והושיבן בבית 

אחד ולרבי אליעזר ולר' יהושע בבית אחד מן 

דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדקין א"ר ליעזר 

לר' יהושע עד דאינון עסיקין בדידהון נעסוק אנן 

בידן וישבו ונתעסקו בדברי תורה מן התורה 

אים לכתובים וירדה אש מן לנביאים ומן הנבי

השמים והקיפה אותם אמר להן אבויה רבותיי מה 

באתם לשרוף את ביתי עלי אמרו לו חס ושלום אלא 

יושבין היינו וחוזרין בדברי תורה מן התורה 

לנביאים ומן הנביאים לכתובים והיו הדברים 

שמיחים כנתינתן מסיני והיתה האש מלחכת אותן 

נתן מסיני לא ניתנו אלא כלחיכתן מסיני ועיקר נתי

וההר בוער באש עד לב השמים אמר  )דברים ד(באש 

להן אבויה אבא רבותיי אם כך היא כוחה של תורה 

אם נתקיים לי בן הזה לתורה אני מפרישו לפי שלא 

היתה כוונתו לשם שמים לפיכך לא נתקיימה באותו 

 האיש
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י ִיש ְ  נֵּ י ּבְ ינֵּ ר אש  ָהָהר ְלעֵּ ל"ּבְ  ָראֵּ

עכשיו ארבעים יום וארבעים  )שמות כד, יז(

לילה לא אוכלים ולא שותים כמו משה 

רבינו מהרגע הזה לא צריך לאכול ולשתות 

עד ה' אדר ב' אין שבט היום אנחנו בכ"ה 

צורך לאכול ולשתות כמו משה רבנו 

ְיִהי  ל ֶאל ָהָהר וַּ עַּ י ַּ תֹוְך ֶהָעָנן וַּ ה ב ְ ֹבא ֹמשֵֶ֨ י ָ "וַּ

ה ב ָ  ִעים ָלְיָלה"ֹמשֵֶ֨ ְרב ָ ִעים יֹום ְואַּ ְרב ָ  40 ָהר אַּ

יום לא רואים אותו ועשו טעות 

ביום הם הקדימו ביום את הירידה שלו, 
שאמר שעולה לארבעים יום וכיון שעלה בשעה 

בשעה שתים עשרה בצהרים לא  –שישית 

החשיב את היום הראשון והם שחישבו מיום 

גל שעלה ארבעים יום, הקדימו ביום, ועשו ע

ְיִהי  ל ֶאל ָהָהר וַּ עַּ י ַּ תֹוְך ֶהָעָנן וַּ ה ב ְ ֹבא ֹמשֵֶ֨ י ָ "וַּ

ִעים ָלְיָלה" ְרב ָ ִעים יֹום ְואַּ ְרב ָ ָהר אַּ ה ב ָ   .ֹמשֵֶ֨

 ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה לידידינו

 אריאל חלפון 

 ביטוןבן ר' נפתלי נחמן 

 פוקסבן ר' נחמן נתן 

 שמואל איזיק גבאי

 חג'בישמואל איזיק 
לרגל השמחה השורה במעונם לרגל היכנס בנם בבריתו של אברהם 

 אבינו ע"ה

 אצל בריתות לתיאום

 הרב מורינו 

 א"שליט

 שור יוסף' ר המוהל אצל

 058-3241-318 ':טל

 

וב"ב נחמן בן רוזה להצלחת 
 ברוחניות ובגשמיות

 לע"נ נתן בר' יוסף דרוק
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