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 שיעורים שנמסרו בשבת פרשת פקודי

 ~נכתב על פי הבנת השומע~

ה ְפקּוֵדי חזק חזק ונתחזק...  .א "ֵאּלֶּ

ֵעֻדת" ן הָּ ּכַ ְ ש  ן מִּ ּכָּ ְ ש  משכן,  )שמות לח, כא( ַהּמִּ

משכן. שתי פעמים זה משכן בבנינו, משכן 

בחורבנו. הכל מרומז במשכן. משכן כל 

ויות, כל החורבנות. משכן הראשון זה הגל

הבית הראשון, משכן השני זה הבית השני. 

כי המשכן אף פעם לא נחרב, וזה 

ם... ְוהֹוֵתר" ה ַדּיָּ ְיתָּ ה הָּ אכָּ לָּ . )שמות לו, ז( "ְוַהּמְ

למה ,"והותר"? זה בית המקדש השלישי. 

כי הביאו עד שנשאר את כל הכסף והזהב 

אישה לא והכל, והביאו גם מראות, כי אם 

מסתכלת במראה יותר משלוש או חמש 

דקות, זה הדבר הכי קדוש, אז הם הביאו 

מראות. אז משה אמר לקחת מקלות 

לשבור את כל הרגליים של הנשים, לשבור 

להם את כל הרגליים, לא להשאיר רגל 

אחת שלימה. אז ה' אמר לו, משה, אתה 

טועה, זה חביב עלי מן הכל, עם זה הנשים 

ם ישראל במצריים. הגברים העמידו את ע

כולם כבר היו מיואשים, רק הנשים לא 

התייאשו. כי הם עבדו בפרך, כל אחד 

הרים חצי טון. כי הכי הרבה שאדם יכול 

להרים זה חצי טון. אבל לשנייה אחת ומיד 

קילו,  300נמעכים. אז הם הרימו כל אחד 

וכולם התמוטטו, אז הם לא רצו שום 

ל יימשך, זה ייחוד. אבל איך עם ישרא

הנשים הם אלה שלא התייאשו. אז לכן 

כשהם יצאו ממצריים הם יצאו בתופים 

ובמחולות ובזכות זה היה את כל הניסים 

והנפלאות. כי בפורים היו כאלה ניסים, כי 

בי"ג ניסן הופל פור ומיד היו צריכים 

להתחיל להרוג. גם אחרי זה שהמן נהרג, 
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יד הגזרה לא התבטלה,  מִּ ְ "ְלַהש 

ד"לַ  , וברגע שניתנה )אסתר ג, יג( ֲהרֹג ּוְלַאּבֵ

רשות מיד יצאו, כמו באוקרינה 

שהאוקראינים לא חיכו, ברגע שהם שמעו 

שהגרמנים באים, כל אחד הלך  להרוג את 

השכנים שלו. אז היו שם כאלה ניסים 

ונפלאות, כל אחד הלך לבית של השכנים 

היהודים וכל הצווארים נהפכו לשיש, כל 

 נשברו הנה.הגרזנים 

אלה פיקודי המשכן, זה כתר  .ב

דאדם קדמון. יוסף זכה לכתר דאדם 

קדמון, זה הגביע. כי הכל מרומז בגביע. 

 י"גזה  גביעכי אין דבר שלא כתוב בתורה, 

 מרדכיזה גימטרייה  (936=  72×  13) ע"ב× 

מתתיהו , וזה גימטרייה (661+  274) אסתרו

. כי מרדכי ואסתר מתעברים (74+  861) ובניו

                                                           
 שיחות הר"ן מ א

מבאר כבר אצלנו כמה בענין ספרי המחקרים  
פעמים שאסור לעסק בהם וצריך להרחיק מאד 
לבלי ללמד אותם ולבלי להביט בהם כלל. 
אפלו בספרי חקירות של גדולי ישראל. כי הוא 

)וכבר מבאר בכמה אסור גדול מאד ללמד אותם. 

ספרים גדל האסור ללמד בהם כי לא באלה חלק יעקב, כי אין 
ם בו יתברך באמונה לבד בלי לנו שיכות בהם. כי אנו מאמיני

שום חקירה כי הוא יתברך ברא את העולם כולו ומקים את 
עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכו'. ודרך אלו הספרים 

במתתיהו ובניו. כי הכל רמוז, 

שכשבאו האחים ליוסף עם בנימין כתוב 

ּמוֹ  רּו עִּ ּכְ ְ ש  ּתּו ַוּיִּ ְ ש  זה  )בראשית מג, לד(" "ַוּיִּ

 וכשבאו לפני כן ושאלם יוסף היש לכםפורים, 

ב אוֹ  ח" "אָּ  זה היה בחנכה ושאלם )שם מד, יט( אָּ

אשון א"ב לפי ביום ר איך הם מדליקים נירות

היינו ביום א' שמונה נירות בית הלל, או א"ח 

 לפי בית שמאי. 

אבל עכשיו שהמגיד מקוזניץ  .ג

ת כותב שחנוכה רמוז בתורה  ְנַהג אֶּ "ַוּיִּ

ר" ְדּבָּ אחרי  )שמות ג, א( ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִּ

כי אחרי מ' בא נ',  "מדבר"האותיות של 

 אחרי ד', ה'. אחרי ב', ג', ואחרי ר', ש'. זה

יוצא נגה"ש, זה האותיות של הסביבון. אז 

שזה נבדל, גלגל,  א)שיחות הר"ן מ(רבינו אומר 

שפל, היולי. כי אחרי השפלות זוכים 

להקשות קושיות שנראין כקושיות גדולות והתרוץ חלוש מאד 
ומי שרוצה לחקר יותר ולהקשות על התרוץ יכול להקשות ולא 

עין בהם כלל. ובאמת כל יועיל לו התרוץ על כן אסור ל
  הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם הבל ורעיון רוח:(

ומה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתן 
נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאד, 
כגון ספרי הזהר וספרי האר"י זצ"ל וכיוצא, אף 
על פי שיש בהם חדושים נוראים מאד מאד 

נמשכים המאירים עינים ומתוקים מדבש, והם 
דיקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות, דע כי 
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זהו מחמת מזגם כי מזגם בטבעם הוא מזג רע 
מן התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים 
לסבל את הדבר הקדוש באמת.  ובאמת בודאי 
יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע. 
אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך 

לשבר את מזגו וטבעו  לסבל מרירות גדול
 הרע. ואשרי לאדם שנולד בקדושה: 

מה  -ונמצא בספריהם קושיות על סדר הבריאה 
זכה הכוכב להיות כוכב, או המזל להיות מזל. 
ומה חטאו הדברים השפלים שיהיו שפלים, 
כגון בהמות וחיות וכיוצא ומדוע לא היה 

מפני מה הראש ראש והרגל רגל  -בהפך, וכן 
ה בהפך וכיוצא בזה. כמבאר אלו ומדוע לא יהי

הקושיות באריכות בספריהם. ובאמת הכל 
הבל ורעות רוח. ואין צריכין לחקר אחריו 

 יתברך כי צדיק וישר הוא: 

ובאמת דע כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל 
החוזר שקורין דריידיל. והכל חוזר חלילה 

מאדם מלאך וממלאך אדם ומראש  -ונתהפך 
וכן שאר כל הדברים שבעולם  רגל ומרגל ראש,

כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים 
מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון 
לעליון.  כי באמת בהשרש הכל אחד. כי יש 
נבדלים דהינו מלאכים שהם נבדלים לגמרי מן 
החמר, ויש גלגלים שהם בחינת חמר אבל 
חמרם זך מאד. ויש עולם השפל דהינו זה 

השפל שהוא חמר גמור. ואף על פי  העולם
שבודאי כל אחד ואחד מאלו השלשה הנ"ל 
הוא נלקח ממקום מיוחד. אף על פי כן בשרש 

 הכל שם כולו חד: 

ועל כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר 
והכל חוזר ונתהפך. שעתה זה הדבר הוא 
בבחינה עליונה בבחינת ראש ודבר אחר 

ואחר כך נתהפך  בבחינה שפלה בבחינת רגל,
וחוזר ונעשה מבחינת רגל בחינת ראש ומראש 
רגל, וכן נתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם 
כמו שמצינו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה  
שהשליכו מלאכים מן השמים אל עולם השפל 
ונכנסו בחמר גמור עד שהיו בעלי תאוות וכו'. 
וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה 

כמבאר בכמה מקומות  וכן  ונתלבשו בחמר
להפך שמצינו שנעשה מאדם מלאך. כי העולם 
הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל והכל 
חוזר חלילה,  כי באמת בהשרש כולו אחד 

)גם מצינו שרגלו של זה הוא גבוה יותר כנזכר לעיל. 

במעלה מראשו של אחר. וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה 
במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם  של עולם העליון הוא

 : התחתון ממנו אבל באמת הכל חוזר חלילה כנ"ל(

וזה בחינת מה שמשחקין בחנוכה בדריידיל, כי 
חנוכה הוא בחינת הבית המקדש. ועקר בנין 
בית המקדש היא בחינה הנ"ל בחינת גלגל 
החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים 

י השם יתברך למטה ותחתונים למעלה , כ
השרה שכינתו במשכן ובבית המקדש שזה 
בחינת עליונים למטה, וכן להפך כל ציורא 
דמשכנא הכל היה רשום למעלה . וזה בחינת 
תחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל בחינת 
גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל. כי על 
פי חקירה הוא דבר רחוק מאד שהשם יתברך 

מעלה מכל הרוחניות שהוא מרומם ומנושא ל
יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן הן השמים 
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ושמי השמים לא יכלכלוך וכו'. ואף על פי כן 
הראה השם יתברך שהוא דוקא להפך מדעתם 
כי באמת השם יתברך השרה שכינתו במשכן. 
וכן להפך הוא דבר רחוק על פי חקירה שהאדם 
שהוא בריה שפלה יהיה לו כח לעשות רשם 

בהמה שפלה יהיו מקריבין אותה למעלה, או 
לקרבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו 
יתברך שאמר ונעשה רצונו, ואיך שיך רצון 
אצלו יתברך? אבל באמת הראה השם יתברך 
להפך מדעתם, כי באמת השם יתברך השרה 
שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש, 
והבהמה עלתה לריח ניחוח וכו'. וזה בחינת 

ה ותחתונים למעלה בחינת גלגל עליונים למט
 החוזר בחינת דריידיל: 

והנה כח היולי המובא  בספריהם הוא בחינת 
הממוצע בין הכח והפעל. כי כל דבר הוא 
בתחלה בכח ואחר כך יוצא מכח אל הפעל 
וכשיוצא מן הכח קדם שבא אל הפעל יש 
בחינת היולי שהוא ממוצע בין הכח והפעל 

ולם יוצאים מן שהוא שרש כל הנבראים. כי כ
כח היולי, כי כולם היו תחלה בתוך בחינת כח 
ההיולי. וכל הנבראים היוצאים משם שהם 
שלש בחינות הנ"ל שהם נבדלים גלגלים 
שפלים כולם חוזרים חלילה, וחוזר ונתהפך 
מנבדל לשפל ומשפל לנבדל וכן כולם כי 
בשרש כולו אחד כנ"ל. וזה בחינת האותיות 

שהם הנג"ש ראשי החקוקים על הדריידיל 
תבות ה'יולי נ'בדל ג'לגל ש'פל, שהם כלל כל 
הבריאה כנ"ל שכולם חוזרים חלילה 
ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה 
כנ"ל, שזה מרומז בחנוכה שהוא בחינת חנוכת 

הבית המקדש ששם היה בחינת עליונים למטה 
ותחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל בחינת 

ך מבחינה זו לבחינה זו גלגל החוזר שנתהפ
 ומזו לזו כנ"ל: 

וזה בחינת הגאולה, כי זהו עקר הגאולה שיהיה 
בחינת הנ"ל דהינו בחינה חוזרת חלילה הנ"ל 
בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה שהיה 
בבית המקדש. ועל כן כשיצאו ממצרים תכף 

 בשירת הים אמרו: 

 )שמות ט"ו יז("תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" 
' שבשרו על בנין בית המקדש כי זה עקר וכו

הגאולה שיהיה בנין בית המקדש ששם היא 
בחינת גלגל החוזר הנ"ל בחינת עליונים למטה 

כי באמת  )שזהו עקר התכלית(ותחתונים למעלה 
כולו חד כי בהשרש הכל אחד כנ"ל. וזהו גם 
כן בחינת האותיות הנ"ל שהם הנג"ש ראשי 

)תהלים עד ציון"  תבות "ג'אלת ש'בט נ'חלתך הר

בחינת "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך"  ב(
בחינת הבית המקדש ששם היה בחינת גלגל 

 החוזר שזהו עקר הגאולה כנ"ל: 

הנאמר  )"לקוטי מוהר"ן תנינא ז(ועין במאמר 
בחנוכה, זה המתחיל "ויהי מקץ" "כי מרחמם 
ינהגם" וכו'. שם מבאר גם כן מענין עליונים 

ה ומענין חנוכה שהוא למטה ותחתונים למעל
חנוכת בית המקדש עין שם. וזה בחינת 
מקיפים הנאמר במאמר הנ"ל הינו בחינת גלגל 
החוזר דהינו דריידיל הנ"ל היא בחינת מקיפים 

)חכמה הוא בחינת שמקיף וסובב. ועין שם והבן 

. ונחזר לענין ראשון. כי אין אנו צריכים היולי(
מאד רק  לכנס כלל בחקירות כי הוא אסור גדול
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 להיולי שזה האין.

הנה עכשיו ראינו בספר "שביל  .ד

'ה"פנחס" ש עָּ רָּ י'ו הָּ 'ה ֵאלָּ ְלתָּ 'י כָּ )אסתר ז,  "ּכִּ

 ביושר. כי כל ההוויות הויהסופי תיבות  ז(

נהפכו ליושר, הכל נהפך לשם הויה, כל 

הדין נהפך לרחמים בפורים. כי אצל 

המקובלים יש קושייה איך הרחמים 

יכולים להפוך לדין, אבל פה הכל נהפך 

לרחמים. שרה רצתה גם להיות כמו 

י אברהם  ה ַואדֹנִּ ְדנָּ י עֶּ ה ּלִּ ְיתָּ י הָּ "ַאֲחֵרי ְבלֹתִּ

ֵקן" צתה למה רק אני? היא ר )בראשית יח, יב( זָּ

 שוויון. 

                                                           
אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד. שהוא 
יתברך ברא את כל העולמות כולם ומקים כולם 

 ועתיד לחדש את עולמו:

 אסתר ח, טו ב

ת  ֵכלֶּ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ְך ּבִ לֶּ ְפֵני ַהּמֶּ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדֳּ
ָמן  דֹוָלה ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרּגָ ת ָזָהב ּגְ רֶּ ֲעטֶּ ָוחּור ַוַֽ

ָחה׃וְ  ֵמַֽ ֲהָלה ְוש ָ ן ָצַֽ  ָהִעיר ׁשּוׁשָ

א  תירגם יונתן: ָדם ַמְלּכָ ּוָמְרְדַכי ְנַפק ִמן קֳּ
יר  ּפִ ד ָחֵדי ְוׁשַ א ְדַמְלכּוָתא ְדִתְכָלא ּכַ ְלבּוׁשָ ּבִ
א  יָרא ְלִביׁש ְלבּוׁשָ יָקָרא ַסִגי ּוִבְרבּו ַיּתִ יּה ּבִ ִלּבֵ

א ׁשֵ  ְלּתָ ָסא ּוְתכֶּ ְדַהב ְדַמְלכּוָתא ֵמיָלא ַכְרּפְ יר ּבִ
יּה ַמְרְגִלין ְוַאְבִנין ָטָבן  ַטב ְדאֹוִפיר ּוְמַקְבִעין ּבֵ
ְלגֹו ִמן ַסְרְבָלא ְלִביׁש ִמַיְנָקא ִדְכרּום ַיָמא ַמֲעָרָבא 

גם זרש רצתה שוויון,  .ה

היא אמרה מה זה, למה לא תולים גם 

אותי? את כולם תלו, המן ועשרה בנים, 

למה אותי לא? אמרו לה, חכי עכשיו 

בסטנד ביי, יבוא גם התור שלך, ישחטו גם 

ם אותך. אז באמת למה, כי היא אמרה:  "אִּ

ּלוֹ  ר ַהחִּ ֶּ ַכי, ֲאש  ְרּדֳּ ים מָּ הּודִּ ַרע ַהּיְ ּזֶּ ְנּפֹל מִּ תָּ לִּ

יו" נָּ ּפֹול ְלפָּ פֹול ּתִּ י נָּ יו, לֹא תּוַכל לֹו ּכִּ נָּ  ְלפָּ

שזרש התנבאה שהמן יפול לפני  )אסתר ו, יג(

מרדכי, בזכות זה לא תלו אותה. והיא גם 

באה להשתחוות למרדכי לבקש סליחה, 

כי כל הבנים של המן באו לבקש סליחה 

מהעשר שתלו אותם. זה חוץ  בממרדכי

ל  א ִכּתּוָנא ְדַאְרְגָון ְדָצְיִרין ֲעָלּה ּכָ ְלגֹו ִמֵניּה ְלבּוׁשָ
ַמָיא ַוֲהָון ְדֵמיּה ְד  ר ַגְדָפא ְועֹוֵפי ׁשְ ִכּתּוָנא ִצּפַ

ְמָיָנא ָמֵחית  ֵרי ְדַדֲהָבא ְוהֶּ ּכְ ע ְמָאה ְוַעְסִרין ּכִ ַאְרּבַ
ַאְרכֹוִהי ַאְבֵני בּוְרָלא מֹוִקי  ִעין ּבְ ַחְרֵציּה ִדי ַמְקּבְ ּבְ
מֹוְקדֹוִנין ְדַדֲהָבא  יִאין ְרֵמי ְבִרְגֵליּה ַמְחִתין ּבְ ַפְרּתִ

ְזַמְרְגִדין ְוַסְפְסָרא ְמָד  ֵלי ּוִמְתַחְתִמין ּבִ ָאה ּתְ
חּוַלת חֹוִלית ְדַדֲהָבא ְוָצִיר ֲעָלּה  ְבַחְרֵציּה ָמִחית ּבְ
ֵלם ְוַעל ְיֵדיּה ְדַסְפְסָרא ָצִיר ֲעָלּה  א ִדירּוׁשְ ַקְרּתָ
יּה ְדַצָיר  ֵריׁשֵ ָגָדא ְדָמחֹוָזא ִחיָדא ָמָדָאה ָמִחית ּבְ
א  ִליָלא ַרּבָ ִצְבעֹוִנין ַוֲעִביד ְלֵעיָלא ִמיֵנּה ּכְ ּבְ

ִליָלא טֹוְטָפן ְדַד  ֲהָבא מּוְקדֹוָנא ּוְלֵעיָלא ִמן ּכְ
ל ַעְמַמָיא אּוַמָיא  ַדֲהָבא ְדָיְדִעין ּכָ ִעין ּבְ ְדַמְקּבְ
ַנָיא ִדי הּוא ָמְרְדַכי ְיהּוִדי ִלְמַקְיָמא ַקְרָיא  ְוִליׁשָ
ָמא  ל ַעָמא ְדַאְרָעא ֲארּום ׁשְ ֱחזּון ּכָ יּה ְויֶּ ִדְכִתיב ּבֵ
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"ְורֹב היה מאתיים ושמונה. זה 

יו" נָּ . ג208זה גימטרייה  'ורב', )אסתר ה, יא( ּבָּ

ם או שזה היה שבעים,  חֶּ ּלֶּ ים ּבַ ֵבעִּ "ש ְ

רּו" ּכָּ ש ְ , שהלכו לחזר על )שמואל א' ב, ה( נִּ

הפתחים, ומרדכי ראה את אסתר מציצה 

בווילון, כי אסור לאישה לעמוד בחלון, אז 

ק הציצה מאחורי הווילון ומרדכי היא ר

קרץ לה, והיא קרצה לו בחזרה, ואמרו 

ביחד "שיר המעלות" כי פורים זה ניסים 

                                                           
ְרָעא ַדָיי ִאְתְקֵרי ֲעָל  ְך ּוְבִמְפֵקיּה ָמְרְדַכי ִמן ּתַ

יִכין ְוָדְרָתא ְבַאְרְגָוָנא  א ׁשֹוַקָיא ְבַאַסָיא ַמּכִ ְדַמְלּכָ
ן  יהֶּ ֵריׁשֵ ְנִגיד טּוָלא ְבַחְבֵלי בּוָצא עּוֵלָמן ָמֲחָתן ּבְ
א  יֵדיהֹון ֲחצֹוַצְרּתָ ִליָלן ְוַכֲהַנָיא ָנְקִטין ּבִ ּכְ

ל ְד  ָלָמא ְלָמְרְדַכי ּוַמְכִריִזין ְוָאְמִרין ּכָ ָלא ֵיתּון ִלׁשְ
ָלָמא ִליהּוָדֵאי ַהְדִמין ִיְתֲעֵבד ּוַבְיֵתיּה ְנָוִלי  ְוִלׁשְ

ָוה  ּתְ ין ִיׁשְ ְזלִּ ין ְיֵדיהֹון ְואָּ ירִּ כִּ ן ּפְ מָּ א ְבֵני הָּ ְוַעְסרָּ
ין  ְמרִּ א ְואָּ יקָּ ְרְדַכי ַצדִּ ם מָּ דָּ ין קֳּ ְמרִּ ין(ְוזָּ חִּ ּבְ ַ ן  )ּוְמש  ְלמָּ

יהוּ  א לִּ יַהב ַאְגרָּ א דִּ יֲעיָּ ִּ ֵלם ַאְגְרהֹון ְדַרש  ַ ֵאי ּוְמש  דָּ
יץ  ְתַרחִּ א ְדאִּ ָּ ְפש  א טִּ בּונָּ ן אָּ מָּ ֵדין הָּ יהֹון ְוהָּ ֵ ֵריש  ּבְ
א ַתְבֵריּה  נָּ ְנְותָּ ְרְדַכי עִּ ֵריּה. מָּ ְתֵריּה ְוַעל ְיקָּ עָּ ּבְ
ן  א מִּ יקָּ א ַמדִּ יְקּתָּ ר ַצדִּ ְסּתֵ ְצלֹוֵתיּה ְואֶּ צֹוֵמיּה ּובִּ ּבְ

ר ְלַמ  ַ ְפש  א ְדֵלית אֶּ ֵני ֲחַרּכָּ ם ּבְ א עִּ ְמַהְלכָּ א לִּ תָּ ְלּכְ
ּה  תָּ א יָּ י ַוֲחזָּ ְרְדַכי ֵעינֹוהִּ ַזר מָּ א חָּ ּוַקיָּ א ְבש  ָּ ש  נָּ
ם  יהֶּ ּנֵ ִּ ף ְלש  רֶּ י טֶּ נִּ נָּ ּלֹא ְנתָּ ֶּ רּוְך ְייָּ ש  ּה ּבָּ ַוֲאַמר לָּ
ה  ם ְייָּ עֹוש ֵ י ֵמעִּ ְזרִּ ַרת ֵליּה עֶּ ר ַוֲאמָּ ְסּתֵ א אֶּ יבָּ ְמתִּ

ץ רֶּ אָּ ם וָּ ַמיִּ ָּ ֵני נָ  ש  א ֲהוּו ַחְדָין ַעל ַסִגיִאין ִמּבְ ׁשָ
ִחין ַעל  ּבְ יָעא ּומֹוִדין ּוְמׁשַ יּה ְדָהָמן ַרׁשִ ְלּתֵ ַמּפַ
ִחין ַעל  ּבְ ּפּוְרָקָנא ַדֲהָוה לֹון ִליהּוָדֵאי ּוְמׁשַ

כאלה שלא היו מבריאת העולם, 

ואז מרדכי שלט בכל העולם, שמי שהולך 

 עם הצדיק אי אפשר להזיק לו.

והכול רמוז בתורה, אין דבר שלא  .ו

רמוז בתורה, בגביע רמוז מרדכי ואסתר, 

תתיהו ובניו, כי הם המשיכו את הניסים, מ

לפני הספירה האזרחית. כל  145כי זה היה 

, מחשבים דשנה 180מלכות היוונים הייתה 

ּפּוְרָקָנא ִויָקָרא ְדַהָוה ֵליּה ְלָמְרְדַכי ַצִדיָקא 
ִתיב ּוָמְרְדַכי ַצִדיָקא ְנַפק  ִמן ְבִזְמָנא ַהִהיא ְדָהֵכן ּכְ

ְכָלא ּוֵמיָלא  א ְדַמְלכּוָתא ּתִ א ִבְלבּוׁשָ ָדם ַמְלּכָ קֳּ
א ִמְכִריְך ּבּוָצא ְוַאְרְגָוָנא  ּוְכִליָלא ְדַדֲהָבא ַרּבָ

ן ָצֲהָלה ְוָחְדָיא: א ְדׁשּוׁשָ  ְוַקְרּתָ

 מגילה טו, ע"ב ג

וכמה ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו 
נתלו אמר רב ל' עשרה מתו ועשרה  רוב בניו?

אותן ורבנן אמרי  ועשרה מחזרין על הפתחים
דכתיב  שמחזרין על הפתחים שבעים הויא

שבעים בלחם נשכרו אל תקרי שבעים אלא 
ורמי בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה שבעים 

ורוב בגימטריא מאתן  שנאמר ורוב בניו הוו
וארביסר הוו אמר רב נחמן בר יצחק ורב 

 כתיב:

 עבודה זרה ט, ע"א ד

תני ר' יוסי ברבי מלכות פרס בפני הבית 
מלכות יון בפני הבית מאה שלשים וארבע שנה 
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את זה מזמן שמעון הצדיק, 

עשרים שנה אחריו התפגר אלכסנדר 

מוקדון, ומאה ושלוש שנה אחר כך מלכו 

החשמונאים, אבל לאף אחד שם לא היה 

 ולם מתו ישר.מלכות חוץ משמעון, כי כ

זה אחר המדבר, שאחרי כל  .ז

המדבריות והשפלויות והאסונות, זוכים 

לניסים הכי גדולים. ויהיה את הניסים הכי 

 גדולים שהיו מבריאת העולם.

חייבים לבוא לכאן לכל התפילות,  .ח

רק כאן מתפללים, אנחנו הלכנו בעשרה 

בטבת לשול כי הרב'ה ור' נתן נמצאים 

זה השול, כי בשול, הם לא יודעים מה 

רבינו בנה את השול, ועד ביאת משיח 

רבינו נמצא בשול, זה המרכז של ברסלב, 

שמשיח יבוא הוא דבר ראשון יגיע לשול, 

כי ביום כיפור ועשרה בטבת הרב'ה ור' 

נתן נמצאים בשול, בשאר השנה הם 

מטיילים ממקום למקום, באים לשובו 

בנים, לכן חייבים לבוא לשול ביום כיפור 

                                                           
מלכות חשמונאי בפני הבית  ושמונים שנה

מאה ושלש מלכות בית הורדוס מאה ושלש 
מכאן ואילך צא וחשוב כמה שנים אחר חורבן 

 ה בטבת.ועשר

שיעור שנמסר במלווה מלכה 

 פרשת ויקהל.

הרב'ה יודע כל אחד ואחד מאיפה  .א

שורש הנשמה שלו, לאן הוא שייך, הרב'ה 

יודע שורשי התורה, הצדיקים יודעים רק 

יודע כל להתפלפל בלימוד גמרא, הרב'ה 

אות ואות איפה השורש שלה. ואת השורש 

של כל נשמה, לאיזה אות היא שייכת. 

וכשמתקשרים לרבינו, מתקשרים לאות 

של כל אחד ואחד. ואז יורד כל השפע, כל 

העצות, אדם מתבלבל בעצות, מתבלבל, 

טוב הוא יבוא לשובו בנים יקבל את הדעת 

של שובו בנים, כל העניין של שובו בנים 

 [ לתוך האש .-זה ]

הרב'ה יודע את השורש של כל  .ב

אחד ואחד, כשאדם מתקשר לרבינו, 

מתקשר לאות שלו, יורד שפע פרנסה, הכל 

נהיה לו, כל מה שהוא צריך, שכל, מוח, 

 הבית:
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דעת. כי רק הרב'ה יודע לחבר 

את הנשמה עם השורש של האות שלה. 

אנשים לא מבינים מה זה להתקשר לרבינו. 

ממש, הרב'ה יודע  רבינו מתקן את השורש

בדיוק מה השורש של הנשמה שלנו. 

הרב'ה זה רק לשיר ולנגן כל השבת 

 [.-שבכלל אי יאפשר ]

אדם ילמד תורה יום ולילה, הוא  .ג

בכלל לא מתחבר בשורש שלו, אדם יכול 

ללמוד מאה עשרים שנה תורה והוא לא 

ידבק בשורש שלו אפילו רגע אחד, שנייה 

ו הקדוש. אחת, כי הוא לא התקשר לרבינ

כי להגיע לשורשי התורה זה דבר ששום 

צדיק לא זכה לזה. חוץ ממשה רבינו, שום 

צדיק. וכל מה שהרב'ה מדבר זה על 

שורשי התורה. בתורה כ"א שהרב'ה אמר 

 –שחופה ואבלות זה אותו דבר, חופה 

שאדם עולה לשמיים באים שלוש כתות 

מלאכים ועושים לו חופה בשמיים, אז 

ה אחת גם על פייגא, אותה הרב'ה אמר תור

תורה על פייגא, שהיא נפטרה בד' אלול, 

וגם אותה תורה על שרה שהפראשפיל, 

האופרוף היה השבת חתן, היה בא' חשוון, 

אז הרב'ה אמר את תורה כ"א שחופה 

ואבלות זה אותו דבר בדיוק. 

שבעת ימי אבלות שעושים כל המלאכים 

חופה בשמיים ואז הרב'ה קושר אותו עם 

 רשי התורה. שו

שיחלקו ולכן אדם צריך כל שנייה  .ד

, הרב'ה אומר, אנחנו פותחים עכשיו עליו

קופות תגמולים לכל החולקים. כל מי 

שחולק יירשם יקבל מלגה. ההרשמה היא 

אחרי זה כל מי שיחלוק על כל ₪, אלף 

אם הוא ידבר מאה ₪. דיבור נוסיף לו אלף 

בואו נחזיק ₪. דיבורים, זה מאה אלף 

לחולקים, שכל מה שאנחנו זוכים זה  טובה

רק בזכות החולקים. כל מה שאנחנו זוכים, 

כמה שהם יותר חולקים, זוכים ליותר 

שפע. הם עושים לנו כאלה טובות, שאם 

היינו חיים מיליארד שנה לא היינו מגיעים 

למילה אחת של מחלוקת, מיליארדים של 

מיליארדים על מיליארדים זוכים על כל 

 לוקת. מילה של מח

הלילה נוסעים לעתניאל. אומרים  .ה

שהרגליים של אדם הראשון מגיעות עד 

לעתניאל. הוא היה ענק שבענקים. כל אחד 

ייסע הלילה לעתניאל. קודם כל ליוסף 
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הצדיק, אחרי זה לעתניאל. אז 

עתניאל גם כן יצא למלחמה. מה זה 

[ מחלוקות. הוא לחם את -מלחמה, שכבר ]

לכות ולכל חברון, והוא זכה לכל הה

 שורשי התורה.

שיעור שנמסר ביום א' ויקהל 

 בירושלים

 ~בלקוטי הלכות אבן העזר פריה ורביה ה, ה~

שהביא לפני אליהו שני הפרים  .א

                                                           
 ספר הליקוטים פרשת קרח  ה

כי ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם: דע לך, 
דתן ואבירם נתגלגלו בשני פרים שהקריבם 
אליהו ז"ל. ודע, כי דתן יותר היה ממותק 

אמנם מאבירם, ולכן עלה הפר בגורל השי"ת, 
אבירם שהיה יותר רשע, לא עלה לשם, ועלה 
בגורל של הבעל, ולכן לא רצה להתקרב, עד 
שלחש אליהו ז"ל באודניה ואמר לו, כשם 

יתקדש על  שמתקדש שם שמים ע"י חבירך כן
ונשרפו  ידך, ושמע ממנו, ונתנו לנביאי הבעל,

שניהם כמו שנשרפו בימי משה ע"ה. ואלמלא 
כן, האיך תתק"ן אנשים, לא היו יכולים לזוז 

 רגלו מן הארץ, זה מ"כ משם הרב זלה"ה:

 שיש"ק ח" ב רנ ו

לּו  ְך, ְוִהְתַנּפְ רֶּ ּדֶּ נּו ִעם מֹוַהְרַנ"ּתְ ּבַ ַעם ָנַסע ַרּבֵ ּפַ
נּו ֲעֵליהֶּ  ם ַרּבֵ ָנה ֲאֵליהֶּ ם, ּפָ ַדְרּכָ ָלִבים ְוָנְבחּו ּכְ ם ּכְ

ם..." !  ם: "ֲאִני יֹוֵדַע, ֲאִני יֹוֵדַע, ִמי ַאּתֶּ ְוָאַמר ָלהֶּ

היו  א יח(-)ראה מלכיםונביאי הבעל 

דתן ואבירם, והם לא עד שאליהו אמר גם 

, כי ראו שלא ירד אש הלך יהיה הקדושה

ו אחרי עד שהוא עלה. כל הכלבים שרדפ

רבי נתן, אמר להם אני יודע מי אתם, 

שרבינו היה כאן "איך וויס", אני אומר 

. כל הכלבים ו"איך וויס נישט", הם ברחו

שרודפים אחרי הבן אדם הם החולקים 

 מגלגול קודם. 

תאוות ניאוף,  זוזה מעשה זמרי .ב

ַסע ַאַחר ּנָ ׁשֶּ ם, ּוַפַעם ּכְ ְך -ּוָבְרחּו ְוָהְלכּו ָלהֶּ ּכָ
נּו ׁשּוב  ל ַרּבֵ קּותֹו ׁשֶּ ּלְ מֹוַהְרַנ"ּתְ ְלַאַחר ִהְסּתַ

אֹותֹו ַהּדֶּ  ָלִבים ּבְ לּו ָעָליו ׁשּוב ַהּכְ ְך, ִהְתַנּפְ רֶּ
, ְוָאַמר  ם מֹוַהְרַנ"ּתְ אֹותֹו ָמקֹום, ּוָפָנה ֲאֵליהֶּ ּבְ ׁשֶּ
ם: 'ֲאִני  נּו, ְוָאַמר ָלכֶּ אן ִעם ַרּבֵ י ּכָ ם: "ָנַסְעּתִ ָלהֶּ
ם, ֲאִני אֹוֵמר  ם'! ּוְבַרְחּתֶּ יֹוֵדַע, ֲאִני יֹוֵדַע, ִמי ַאּתֶּ

ם: 'ֵאיִני יֹוֵדַע,  ם ֵהם ָלכֶּ ֵאיִני יֹוֵדַע'... , ּוָפנּו ּגַ
ם  ת ָיַדע ּגַ ֱאמֶּ ּבֶּ ם", ]ְוָאְמרּו ַאַנ"ׁש: ׁשֶּ ְוָהְלכּו ָלהֶּ
מֹוַהְרַנ"ּתְ ַמה ִהיא ַצֲעָקָתם, אּוָלם ָרָצה ְלַהְראֹות 

ַעל ְסעּו ִעּמֹו, ׁשֶּ ּנָ ְטלּות -ְלַאַנ"ׁש ׁשֶּ ְיֵדי ַהִהְתּבַ
ִלי ְיִדי ר ִלְפֹעל ּבְ ְפׁשָ יק אֶּ ּדִ יִקים ַלּצַ ּדִ מֹו ַהּצַ ָעה ּכְ

יִדיָעָתם[.   ּבִ

ליקוטי הלכות, אבן העזר פריה ורביה  ז
 ואישות ה אות ה

ְלָיא ַעל ָהא ּתַ ר -ְוָהא ּבְ ּבֵ ה ִזְמִרי ִמְתּגַ ְיֵדי ַמֲעש ֵ
י ַעל ְך, ּכִ ת ֹקַרח ְוֵכן ְלֵהפֶּ ֲאַות -ַמֲחֹלקֶּ ְיֵדי ִרּבּוי ּתַ
ֲעוֹונֹוֵת  ה ּבַ ִכיַח ַעּתָ ָ ׁשּ הּוא ִנאּוף ׁשֶּ ים, ׁשֶּ ינּו ָהַרּבִ
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התאוות ניאוף זה מה שעושה את 

החולקים שהם לא יודעים שהדבר הזה 

אדם יודע שזה אסור זה כבר בלי  אסור. אם

ידיים ובלע רגליים. זה עבירה, שאתם 

עושים עבירה, אז אם אדם יודע שזה 

עבירה אין בזה שום טעם כבר, אם אדם 

יודע שכל העניין של הייחוד הזה הוא 

אסור אז אין שום הנאה מזה כי יודע שזה 

                                                           
ע,  ְלָעם ָהָרׁשָ ֲעַצת ּבִ ָהָיה ּבַ ה ִזְמִרי ׁשֶּ ִחיַנת ַמֲעש ֵ ּבְ

ַעל -ְיֵדי-ַעל יק ַהּבַ ּדִ ת ַעל ַהּצַ ֲחֹלקֶּ ר ַהּמַ ּבֵ ה ִמְתּגַ זֶּ
ִחיַנת ִזְמִרי ְוהֹוֵרג  ּלֹוֵחם ִעם ּבְ יְנָחס ׁשֶּ ִחיַנת ּפִ ּכַֹח ּבְ

ְלָעם ִמן ָהעֹוָלם, ֲאָבל ּוַמְכִניַע אֹותֹו ְועֹוֵקר ֲעַצת ּבִ 
ָכל  ה ּבְ רֶּ ת ְמקֹומֹו ּוִמְתּגָ יַח אֶּ ָבר ֵאינֹו ַמּנִ ַעל ּדָ ַהּבַ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶּ ה ּכְ יק ַהּזֶּ ּדִ ת ַעל ַהּצַ ֹעז ְלַהְרּבֹות ַמֲחֹלקֶּ
ִחיַנת  הּו ּבְ ּזֶּ ִיְתָקְרבּו עֹוד ְנָפׁשֹות ְרחֹוִקים, ׁשֶּ

רּות ַה  ּבְ ל ִהְתּגַ י ּכָ ת ֹקַרח, ּכִ ת ַעל ַמֲחֹלקֶּ ֲחלֹקֶּ ּמַ
ת ְוִתּקּוָניו הּוא ַעל יק ֱאמֶּ ּדִ ִרית, -ַהּצַ ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ

ן  סּוק "ֹאזֶּ תּוב ַעל ּפָ ּכָ מֹו ׁשֶּ י ַהּמַֹח, ּכְ ַגם ִטּפֵ ּפְ
ִלין ְוכּו'".  ב ֲחָכִמים ּתָ רֶּ קֶּ ים ּבְ ׁשֹוַמַעת ּתֹוַכַחת ַחּיִ

ֲחצְֹצרֹות" ִסיָמן ַהּתֹוָרה "ּבַ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶּ ְך ה( )ּכְ . ְוֵכן ְלֵהפֶּ
ה -ַעל ר ַמֲעש ֵ ּבֵ יק ִמְתּגַ ּדִ ת ַעל ַהּצַ ֲחֹלקֶּ ְיֵדי ַהּמַ

יֵלם  ּצִ ּיַ י ֵאין ִמי ׁשֶּ ִזְמִרי, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּכִ
ה, ְוַעל  ל זֶּ דּוַע ּכָ ּיָ ים ּכַ טּוָתם ּוְכִסילּוָתם ָהַרּבִ ְ ִמׁשּ

י ּבִ  ֹבא ַנְפׁשִ ֹסָדם ַאל ּתָ ל ַיֲעֹקב, "ּבְ ּלֵ ה ִהְתּפַ ְקָהָלם זֶּ
ה ִזְמִרי  ֱאַמר ַעל ַמֲעש ֵ ּנֶּ ֹבִדי ְוכּו'", ׁשֶּ ַחד ּכְ ַאל ּתֵ
ץ  ף ּוְלִהְתַקּבֵ ּלֹא יּוְכלּו ְלִהְתַאּסֵ ת ֹקַרח ׁשֶּ ּוַמֲחֹלקֶּ
ר  ׁשֶּ ם ֵאינֹו קֶּ הֶּ ּלָ ר ׁשֶּ ׁשֶּ ּבּוץ ְוקֶּ ת ַהּקִ ֱאמֶּ י ּבֶּ ַיַחד, ּכִ

ִעים ֵאינֹו ִמן ַהּמִ  ר ְרׁשָ ׁשֶּ י קֶּ ָלל, ּכִ מֹו ְוִקּבּוץ ּכְ ְנָין, ּכְ

אסור, והילדים יוצאים קדושים 

הסיבה של  וטהורים. בכל דור, הניאוף זה

החולקים, שהם בתוך ניאוף חזק. אבל 

הצדיק הזה יכול להחזיר את כל העולם 

 בתשובה. 

כמה שיותר   מעשה זמרי רח"ל .ג

חולק על הצדיק, יותר נופל בתאוות ניאוף, 

לא יכול להשתחרר מזה, כי רק הצדיק 

ּתֹוָרה  דֹול ּבַ ָהָיה ּגָ ְבָנא ְוִסיָעתֹו ׁשֶּ תּוב ְלִעְנַין ׁשֶּ ּכָ ׁשֶּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶּ ָרֵאל ְמֹאד ּכְ ּוְבִיש ְ
ה ְוִסיָעתֹו, "לֹא ֹתאְמרּון  ִלְבָרָכה ְוָחַלק ַעל ִחְזִקּיָ

ר ְוכ ה ָקׁשֶּ ר יֹאַמר ָהָעם ַהּזֶּ ר ְלָכל ֲאׁשֶּ ׁשֶּ י קֶּ ּו'". ּכִ
ּבּוץ  ִרים ַהּקִ ְ ְתַקׁשּ ּמִ ׁשֶּ ּבּוץ הּוא ּכְ ר ְוַהּקִ ׁשֶּ ר ַהּקֶּ ִעּקַ
ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ל ְמקֹור ָהַאְחדּות ְלַהׁשּ אֶּ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ א ַחד, ּכְ ּלָ ֵהם ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶּ ת ִיש ְ ַ ְוִלְקֻדׁשּ

ָחד ה אֶּ ֱאַמר, "ַאּתָ ּנֶּ דֹוׁש, ּוְכמֹו ׁשֶּ ּזַֹהר ַהּקָ ְמָך  ּבַ ְוׁשִ
ץ". ֲאָבל  ָארֶּ ָחד ּבָ ָרֵאל ּגֹוי אֶּ ָך ִיש ְ ַעּמְ ָחד ּוִמי ּכְ אֶּ
ְרֵכי ַהּתֹוָרה  ּבּוץ הּוא ַלֲחֹלק ַעל ּדַ ַהּקִ ׁשֶּ ּכְ
הּוא  ת ׁשֶּ יק ָהֱאמֶּ ּדִ ים ּוְלַהְרִחיק ֵמַהּצַ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָמקֹום ַאֵחר  ּמּוָבא ּבְ מֹו ׁשֶּ ָחד, ּכְ אֶּ אֹות ד ּדְ קֹוָצא ּדְ

לֹום ְוַאְחדּות ּוַבּזַֹהר  ֹות ׁשָ י עֹוֵסק ַלֲעש  דֹוׁש, ּכִ ַהּקָ
ם  ּלָ ׁשּובּו ּכֻ ּיָ ַמִים ׁשֶּ ָ ׁשּ ּבַ ם ׁשֶּ ָרֵאל ַלֲאִביהֶּ ין ִיש ְ ּבֵ
ל  ּבּוץ ׁשֶּ ה ַהּקִ אי זֶּ ַוּדַ ַרְך, ּבְ ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ִלְכלֹל ּבְ
ָלל ֵמַאַחר  ר ּכְ ׁשֶּ ַהחֹוְלִקים ֵאינֹו ִקּבּוץ ְוקֶּ

ְרחֹוִקים ּוַמְרִח  ָחד ׁשֶּ ם ִמן ָהאֶּ ִדְבֵריהֶּ יִקים ּבְ
מֹו: ַרְך ׁשְ ׁשּוט ִיְתּבָ  ַהּפָ
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יכול להוציא מהשטות הזו. 

עכשיו יש פה פירוש חדש, שאני לא רוצה 

הצדיק יכול להציל כל אחד. להציל אותם, 

אומר רבי נתן, אני לא רוצה להציל את 

האנשים האלו, שיחלקו ויבלעו באדמה. 

ר' נתן אמר הרב'ה אמר אני יכול לעשות 

איתם שלום, אני לא רוצה. הרב'ה היה 

איגואיסט, תיבלע באדמה, תרד חיים 

 שאולה.

אחד מהקהל: למה הצדיק לא מרחם גם 

 על אלו האנשים?

ש כאלה מדרגות שאי אפשר הרב: י

 להשיג, רק ע"י מחלוקת.

                                                           
 גיטין נז, ע"ב ח

תנא נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה 
מבני  מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני 
בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון 

 ון:שמעיה ואבטלי

 מגילה טו, ע"ב ט

וכמה ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו 
אמר רב ל' עשרה מתו ועשרה נתלו  רוב בניו?

אותן ורבנן אמרי  ועשרה מחזרין על הפתחים
דכתיב  שמחזרין על הפתחים שבעים הויא

שיעור שנמסר ביום ג' 

 פרשת פקודי אחרי שחרית.

עכשיו אנחנו אומרים את השיעור  .א

על עשרת בני המן. עשרת בני המן הם רק 

רצו ללמוד תורה בבני ברק, כי הבנים 

. היו להם חשלהם למדו תורה בבני ברק

ר , שבעים עברו לבני ברק לגוטבנים בשפע

ברחוב רבי עקיבא. ושם היה פעם הבית 

מדרש של בני המן, שם הם הפיצו תורה 

כל גדולי התנאים אצל ולכן עשו ליל הסדר 

, יש קושייה, יש פה יר' עקיבא בבני ברק

מיליון קושיות. על כל משפט בהגדה יש 

מיליארד קושיות. נגיד מיליארד פחות 

שבעים בלחם נשכרו אל תקרי שבעים אלא 
ורמי בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה שבעים 

ורוב בגימטריא מאתן  שנאמר ורוב בניו הוו
וארביסר הוו אמר רב נחמן בר יצחק ורב 

 כתיב:

 אגדה של פסח י

ְלָעָזר  י אֶּ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ ר ְוַרּבִ זֶּ י ֱאִליעֶּ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעש ֶּ
ין  ָהיּו ְמֻסּבִ י ַטְרפֹון שֶּ י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבְ ּבֶּ

ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַס  ל ּבִ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ּפְ
ם:  ם ְוָאְמרּו ָלהֶּ אּו ַתְלִמיֵדיהֶּ ּבָ ְיָלה ַעד ׁשֶּ אֹותֹו ַהּלַ
ֲחִרית: ל ׁשַ ַמע ׁשֶּ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ  ַרּבֹוֵתינּו, ִהּגִ
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אחד. דבר ראשון, מה אתם 

? אם יאגר ר' עקיבאשם נוסעים לבני ברק 

כבר תיסעו ללוד? מי גר בלוד? רבי 

. מי יותר גדול, רבי )שם(אליעזר הגדול 

אליעזר הגדול או ר' עקיבא? רבי אליעזר 

הגדול נוסע לר' עקיבא, איך אפשר להבין 

שרבי אליעזר הגדול שהוא רבו של ר"ע, 

ורבי יהושע בן חנניה, שהיה בר פלוגתא 

בי יהושע בן שהלכה כר של רבו ר' אליעזר

. עכשיו לבני ברקחנניה, הם כולם נוסעים 

יש כאן מיליארד קושיות. מילא היו 

נוסעים ללוד, הייתי יכול עוד להבין, אבל 

לנסוע לבני ברק? מה יש בבני ברק? מה 

יש שם? אין שם שום דבר, אולי בשיכון 

ה' יש חזון נחום ישיבה טובה, אבל חוץ 

שש שנים וזה משיכון ה', שגרתי שם 

                                                           
 סנהדרין לב, ע"ב יא

ת"ר צדק צדק תרדף הלך אחר חכמים לישיבה 
אחר רבן יוחנן בן זכאי אחר ר' אליעזר ללוד 

ברור חיל אחר רבי יהושע לפקיעין אחר רבן ל
אחר  אחר רבי עקיבא לבני ברקגמליאל ליבנא 

רבי מתיא לרומי אחר רבי חנניא בן תרדיון 
לסיכני אחר ר' יוסי לציפורי אחר רבי יהודה בן 
בתירה לנציבין אחר רבי יהושע לגולה אחר 
 רבי לבית שערים אחר חכמים ללשכת הגזית:

נהייה המקום הכי חזק בבי ברק. 

גרנו ברחוב יעב"ץ, והיינו יוצאים 

להתבודדות ברחוב שח"ל, ושש שנים 

שמה התחתנו בשיכון ה', גרנו עד תשמ"ב. 

ואז נחמן נפל מהעגלה ונהיה קומה, ואז 

מכרנו את הבית, באותו רגע הוא יצא 

מהקומה. נתנו את הבית לר' שמעון 

פתאום נסעו לבני ברק?  ברגשטיין. אז מה

יש פה מיליארד קושיות. רבי אליעזר 

הגדול הוא גם רבו של ר"ע וגם של רבי 

יהושע בן חנניא. רב טרפון זה תלמיד חדש 

של ר"ע. אבל רבי יהושע בן חנניה, ור"א 

 בן עזריה הם רבותיו של ר"ע?! 

אלא ר"ע היה דורש על כל תג ותג  .ב

 , ר"ע היחידייבתילי תילים של הלכות

 מנחות כט, ב יב

רב בשעה שעלה משה למרום מצאו אמר 
להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר 

אדם לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו 
אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות 
ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ 

אמר לפניו רבש"ע  וקוץ תילין תילין של הלכות
 הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב
בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן 
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שהגיע לשער החמישים ששם כל 

התגים. כתוב בזוהר, מביא שער הכוונות, 

ץ', -יש גרסה שתלו אותו על השפיץ של ה

צ'. גרסה אחת יש שם שתלוהו -על רגל ה

ק', ובאמת ק' וצ' זה "ֵקץ -על הרגל של ה

ר" ש ָ ל ּבָ כי המן היה קץ כל  )בראשית ו, יג( ּכָ

בשר, הוא רצה לעשות קץ מעם ישראל, 

נחרב העולם. אדם לא יכול להיות בלי היה 

העולם יהודים, ברגע שהיהודים יחרבו 

. המן היה קץ כל בשר, לכן תלו אותו יחרב

לפי שיטה אחת על הרגל של הק', הרגל 

שיורדת. לפי שיטה שנייה, על השפיץ של 

ץ, "קץ כל -הצ', שזה גם כן הרגל של ה

בשר" ומקום אחר כתוב שתלו אותו על 

. העץ הזה זה הזנב של הזנב של הנחש

מטר  12הנחש הכי גדול זה היום הנחש, 

מטר. עומדים אנשים  9ברזיל, בהודו זה 

שבוע שלם על איזה עץ עם מצלמות 

לחכות לראות איך בולע בן אדם, אדם זה 

                                                           
אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד 
אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה 
למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני 
הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם 
כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך 

ונו של עולם עלה במחשבה לפני אמר לפניו רב

מטר שמונים, אישה זה מטר 

חמישים, הנחש הוא פי שש מהגודל של 

אישה, פי שמונה. היה לי ספר על זה 

רג היה איזה גוי אחד שהחביא ביוהנסבו

אותי אצלו בבית ואמר שזה יביא לו ברכה, 

זה יביא לו ישועות. מהרגע שהוא החביא 

אותי התחיל לראות הצלחה בעסקים, 

בהכל, וכל האינטרפולים באו וכל האלה 

מטוסים, מסוקים, עם חיילי קומנדו, אחרי 

זה באנו לבית של הגמד, גם שם הייתי 

 מגרש. בחדר השני אפילו ב

כל זה מדברים, יש קושייה  .ג

נוראה, למה באמת נסעו לבני ברק? תרצנו 

שהם רצו לעשות הילולא להמן, היות 

ובניו של המן למדו בבני ברק, אז הם 

חיפשו את הבנים של המן, לעשות איתם 

את ההילולא. כמו שנוסעים בל"ג בעומר, 

אם יוצא ל"ג בעומר במוצ"ש, כולם 

הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור 
]לאחורך[ חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו 
במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה 

 א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני:
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ום שישי, נוסעים ביום חמישי, בי

ביום רביעי, אז ההילולא של המן תמיד 

יוצאת במוצאי פסח. אז צריכים כבר 

להיות בערב פסח שם. לכן הם עשו ג"כ 

 את ליל הסדר בבני ברק.

שיעור שנמסר ביום ב' תצוה 

 בירושלים

 ~פ ספה"ק נעם אלימלך בפרשת דבריםע"~

היום היארצייט של הנעם  .א

מחלים כל אלימלך, ויקהל משה, נ

העוונות. חכמים תקנו שכשישראל 

נקהלים יחד בשלוש סעודות, נמחלים כל 

העוונות. אמר הרמב"ן שכשעם ישראל 

נקהלים יחד, העוונות נלקחים. כי אדם 

עושה עברות כי הוא לבד, אם הוא עם 

 כולם, הוא לא יעשה עברות.

לכבוד ה' יתברך צריך לומר לשם  .ב

בשם כל  ייחוד קודשה בריך הוא ושכינתיה

ישראל, שבכל אות ואות להחזיר את כולם 

בתשובה. כי אין צדיק אשר לא יחטא, כל 

אדם חוטא, כל אדם נכשל, אבל כשעושים 

ביחד כל עם ישראל, השכינה שורה 

עליהם. וזה מראות הצובאות. 

ברגע שנכללים אחד בשני, אין שום 

מחלה, שום פגע, כי כל העניין זה להיכלל 

אדם עושה עברות?  אחד בשני. כי מתי

אחד משישים ריבוא, אבל אם הוא נכלל 

בכולם, הכל נמחל לו. הכל חקוק בכיסא 

 הכבוד, כולם חקוקים בכיסא הכבוד. 

כל אלה שנוסעים אחרי הרב  .ג

חקוקים בכיסא הכבוד, כל מי שנוסע לילה 

לילה אחרי הרב, זוכה להיות חקוק בכיסא 

הכבוד. כמו שיעקב חקוק בכיסא, כל 

יהודי שנוסע אחריי הצדיק, אחרי יהודי ו

הרב, הוא חקוק בכיסא הכבוד. כל 

החטאים זה כי אדם לא חקוק בכיסא 

הכבוד, הוא מאבד את השורש, הוא 

מתנתק מהשורש שלו, כי השורש זה 

הקדושה העליונה, זה השורש, אדם עושה 

תשובה כי אדם בא לעולם להיכלל 

בשורש, כי כל החטאים שהוא מתנתק 

דעת, מנותק מעץ החיים, משורש עץ ה

אבל אחרי זה מתחיל "ויום השבת", ויקהל 

מתחיל "ויום השבת", כי בשבת נמחלים 

 3כל העברות בעולם, אם אדם מתפלל 

תפילות במניין הכל נמחל לו, כי כל 
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הקליפות עוזבות אותו, אפילו 

)קי"ח עבר עבירה כדור אנוש. כתוב בשבת 

 "כל השומר שבת מחללו שומר ידו יגע"ב(

מעשות" וכו' אפילו עשה עבירות כדור 

אנוש שהחטיאו את כל העולם ועשו את 

כל סוגי העוונות, ע"י שבת אחת נמחל לו 

הכל, בכל שבת יש מחילת כל העוונות, כל 

 שבת. 

כי אסור להגיד הלל, רק בראש  .ד

חודש, מי שאומר הלל כל יום, זה מה 

שאמרו על יום העצמאות שאי יאפשר 

ו מה יש אם אומרים לקרוא הלל, הם אמר

הלל ביום העצמאות? זה לא נכון, קבעו 

להגיד בכל ראש חודש, וזה רק מנהג 

ואסור לברך ע"פ השולחן ערוך, והרב 

הגיע לאיזה מקום וראה שאומרים הלל, אז 

הוא נבהל, הוא רצה למחות, שיעשו 

בדילוג, אם זה בדילוג זה לא הלל ממש, 

אבל להגיד הלל חוץ ממתי שקבעו 

, כמו חול המועד פסח, וגם בפסח חכמים

                                                           
 שבת קיח, ע"ב  יג

אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המשמר 
שבת כהלכתו אפי' עובד ע"ז כדור אנוש 

אין גומרים הלל, כי טבעו בים 

כמה ערבים טבעו בים, כבר לא אומרים 

הלל, אסור ששום ערבי יטבע בים, מה 

אתה מרביץ לו? אולי הוא אוהב ישראל? 

אין לך שום זכות להרביץ לו, רק אם הוא 

מוציא סכין נגדך אתה יכול להרביץ לו, 

 אבל ככה סתם... 

גנה על כל העולם, ברגע והשבת מ .ה

שאדם שומר שבת הכל נמחל לו, לא 

רואים שמש, העיקר להתפלל בשקיעה 

ממש. הגמרא אומרת בקי"ז, צריכים 

להתפלל בשקיעה ממש ואסור סתם 

להוסיף הלל. אדם מוסיף סתם הלל, זה 

אסור להוסיף סתם הלל, זה מחרף ומגדף. 

להיפך, אם אדם אומר הלל ביום 

מאות לא כל הרבנים העצמאות, יום העצ

הסכימו עם זה, צריכים כל הרבנים 

להסכים, כולם ביחד, כיוון שלא הסכימו 

כל הרבנים ביחד, אי אפשר להגיד הלל 

 אפילו בדילוג. 

שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מוחלין לו 
 מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו":
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הגמרא אומרת שמי  .ו

שאומר הלל כל יום, הוא מחרף ומגדף, 

כמו המעשה של רב בטבריה, והגמרא 

אומרת הכי טוב זה לגור בטבריה, בעז"ה 

יעברו לטבריה, ככה כתוב כאן, כולם 

שלהכניס שבת בטבריה, כיוון שהיא 

מטר משפת הים, השקיעה  200נמוכה ב 

היא מוקדמת. ולהוציא שבת בציפורי. אז 

דירות, דירה אחת בטבריה, דירה  2צריך 

מיל, אז נשים ערובי  18אחת בציפורי. זה 

                                                           
אחד מהקהל: יש ראש עיר בטבריה שהוא  יד

 נגד השבת. 

הרב: אה, ראש העיר עכשיו, אני מבין למה 
הוא נגד השבת כי זה מתחיל מוקדם אז קשה 
לו... לא, זה לימוד זכות עליו, מתחיל מוקדם, 

, באמצע קשה לו מסכן, הוא עוד מתרחץ
המקלחת, פתאום נהיה שבת. כל דבר יש 

 לימוד זכות, מסכן, באמת מסכן.

 אחד מהקהל: צדיק גדול סבא שלו.

הרב: מה אתה אומר? טוב, הוא יעשה תשובה, 
 כל יהודי חייב לעשות תשובה. 

ר' יצחק וייצהנדלר: סבא שלו היה ברסלבער, 
 הכרתי אותו, הוא היה בא לקיבוץ במירון. 

 תה אומר? הוא יתהפך.הרב: מה א

אחד מהקהל: אפשר להתפלל ר"ת מאוחר כמו 
 שהרב מתפלל?

תחומים ובמשך השבת הולכים 

יא את בבוקר אז נגיע לציפורי ושם נוצ

השבת מאוחר. נעשה שלוש סעודות 

 . ידבציפורי

אמר ר"י, צומת חלפתא צומת  .ז

בנים של רב יוסי בן  5-חנניא, זה הבנים, ה

בנים, אחד  5חלפתא, אז לחלפתא היו 

מהם היה רבי יוסי. רבי יוסי אמר: אני כל 

, טופעמים מצוות פרייה 5החיים קיימתי רק 

דק', אפילו בלי הרב  12 –הרב: נגיד שעה ו 
דקות אחרי השקיעה  12 –לכתחילה, שעה ו 

אפשר לעמוד שמו"ע. זה שעה וחומש, כל 
 4דקות, כי מהלך אדם בינוני זה  12חומש זה 

מיל  5מיל ועוד  30מיל. עכשיו אם סופרים 
דקות,  720, זה שישית. כלומר היום זה 5ועוד 

דקות, אז אפשר לעמוד מנחה.  72עשירית זה 
עכשיו לימדנו זכות, בזכות זה הוא יחזור 

 בתשובה

 שבת קיח, ע"ב טו

א"ר יוסי חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמשה 
ארזים בישראל ומאן אינון ר' ישמעאל ברבי 

י ור' יוסי ור' אלעזר בר"י ור' חלפתא בר"
אבטילס בר"י ורבי מנחם בר' יוסי והאיכא 
ורדימס היינו ורדימס היינו מנחם ואמאי קרי 

 ליה ורדימס שפניו דומין לורד:
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חכמים למדונו לכוון בדיוק מתי 

נשמה. כתוב בערוגות הבושם  שיורדת

ייחודים בכל ימי חייו. אדם  5שהיו לו רק 

צריך בחדר ייחוד לדבר על זה, שלא 

ייחודים כל המאה עשרים  5-עושים יותר מ

שנה. אחרי"ז באים בגלגול, אפשר 

להשלים אז, אבל בגלגול הזה אין יותר 

מחמש ייחודים. זה מה שהוא מתפאר, רבי 

 5ארזים, שהיו לו  5יוסי בן חלפתא, שאני 

בנים ת"ח שנולדו בלי שום תאווה. כי אם 

אדם נולד בלי תאווה אז הוא יכול לעוף 

באוויר כמו הבנות של ציפורי, בציפורי 

ביטלו את התאווה הזאת לגמרי, אז כולם 

. הם היו באות מוקדם לכותל טזעפו באוויר

וחוזרות, והטנדר היה מחכה. אתה נהג 

ה בא עם אוטובוס, זה נוגע לך את

האוטובוס, אומרים לך לבוא ברבע 

לשמונה, הכל ריק, אין קול ואין עונה. 

                                                           
 ירושלמי, מעשר שני פרק ה הל' ב כט, ע"ב טז

נקיי הוה שמש במגדל וצבעייא בכל ערובת 
שובא מן דהוה עביד קנדילוי הוה סליק שבת 

ן. ואית דאמרין בבית מקדשא ונחית ומדליק לו
ספר הוה בכל ערובת שובתא הוה סליק פשט 
סדרוי לבית המקדש ונחית שבת בבייתיה. 

אתה צועק: "ביילע, יינטע" אין 

ביילע ואין יינטע... איפה הם עכשיו? 

בכותל, כבר רבע לשמונה, חמישה 

לשמונה, ואז הם עפות באוויר נכנסות 

 2מהחלונות, כבר היו מוכנים מקודם. תוך 

רדים למטה. כל הבעיה דקות, מתארגנים יו

לשרוך את הנעליים. הילדים לא יודעים 

איך לסגור את הנעליים. חצי שעה לוקח 

לחפש את הנעליים, אבל אז מצאו, אז מיד 

 הם היו באות, יודעות שהוא מחכה להם.

מפה אנחנו לומדים שמציפורי  .ח

מלוד. והירושלמי אומר במסכת מעשר 

כל , שגם בשבת היו עפות. )שם(שני פרק ה' 

אלה שהיו עפות באוויר גם בשבת היו 

עפות לירושלים, רק בירושלים, אסור 

בשבת לעזוב את ירושלים. אפילו אבא 

נוסע, הילד נישאר, הוא נישאר להתפלל 

דקות  7עם הרב, לא מוותר. אתם 

טרטירוי דמהלול הוה סליק שבית לגו בית 
מקדשא ולא הוה בר נש קרץ לתאינייא קדמוי 

בנות צפורי הוון סלקין שבתין בגו בית מיניה. 
מקדשא ולא הוה בר נש קרץ לתאינייא קדמוי 

ות לוד היו לשות עיסתן ועולות מינהון. בנ
 ומתפללות ויורדות עד שלא יחמיצו.
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 מהישיבה. הכי קרוב זה אתם. 

חמש ארזים. רק היה חמש  .ט

ייחודים. כמו רבי יוסי בן ורדימס, שהיו לו 

את הפנים הכי יפות בעולם, כתוב אצל 

יוסף "יפה תואר" ואצל רחל "יפת תואר". 

מה זה תואר? תואר זה סנדלפון ומטטרון. 

שאדם מתעברים בו מלאכים הוא מקבל 

את הפנים היפות. רק אדם צריך להתפלל 

לה' שיתעברו בו מלאכים. אצל לאה כתוב 

"טובת מראה" לא כתוב "יפת תואר", אבל 

יוסף כן כתוב "יפה תואר". ֹתאר אצל רחל ו

. 600סנדלפון ומטטרון זה בדיוק  601זה 

. סנדלפון 320, עם הו' זה 314מטטרון זה 

. אז איפה שכתוב "יפה 600. בדיוק 280זה 

תואר" הכוונה שמלאכים התעברו באדם. 

יו"כמו משה רבינו ש נָּ ַרן עֹור ּפָּ )שמות לד,  "קָּ

ן . לכן כתוב במשה שלוש פעמים שקרכט(

עור פניו, כנגד יצירה, בריאה, אצילות. 

משה היה באצילות, ובשבת האוכל זה 

באצילות. כתוב בספר "המספיק לעובדי 

ה'", שמרוב הדברות אי אפשר כלל 

לאכול. אם אדם בדבקות הוא שר את כל 

                                                           
 החלו בשירת "אין ערוך" ו"קל אדון" יז

 .יזהשירים, "אין ערוך"

זהר מתוק מדבש שלח לך קסג 

 ע"א

אמר להם רבי אילאי, אמר לון  .א

הראיתם את ההיכלות חמיתון אלין טוריא 
שבאלו ההרים, )כי הגן עדן הוא בהר מרום 
ל הרים, וכל מדרגה הגבוהה יותר, היא בהר גדו

וגבוה יותר, והגיהנם הוא בשאול, וכל מדרגה 
היא עמוקה יותר, כמ"ש צדקתך כהררי אל, 

כלהו ראשי מתיבתי ומשפטיך תהום רבה(, 
בכולם נמצאים ראשי לעמא דא דבמדברא 

וזכו השתא ישיבות לעם הזה של דור המדבר, 
וזכו עתה מה שלא מה דלא זכו כד הוו בחיין 

מתיבתי כלהו ואלין רישי זכו כשהיו חיים, 
ירחי ושבתי וכל אלו ראשי הישיבות, בריש 

ומועדייא מתכנשי לגבי טורא דאהרן כהנא 
בראשי חדשים ושבתות ומועדים מתאספים 

ומתערי אל ההר שבו ההיכל של אהרן הכהן, 
ומתעוררים לגביה ועאלין גו מתיבתא דיליה 

ומתחדשן תמן אליו ונכנסים לישיבה שלו, 
ית על רישיה בדכיו דטלא קדישא דנח

ומתחדשים שם על ידי טהרת הטל הקדוש 
ומשח רבו דנגיד עליה היורד על ראש אהרן, 

ועל ידי השמן המשחה הנמשך ויורד עליו, 
)כמו שכתוב כשמן הטוב על הראש יורד על 
הזקן, זקן אהרן שיורד על פי מדותיו, כטל 

ועמיה מתחדשן חרמון שיורד על הררי ציון(, 
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ין דמלכא כלהו בחדושין דרחימ
ועמו מתחדשים כולם בחידושים קדישא 

עד דאקרי הכא אהובים של המלך הקדוש, 
עד שנקרא כאן הישיבה מתיבתא דרחימותא 

של אהבה, כי היכל של אהרן הוא היכל של 
 אהבת חסד. 

ואהרן ואיהו נטיל בכל מתיבתא  .ב

בטמירו דקיק נוסע עם כל בני הישיבה, 
ואיהי מתעפפן כנשרין גו מתיבתא דנהורא, 

בסתר ובדקות הם מעופפים מתיבתא דמשה 
כנשרים אל הישיבה המאירה, והיא הישיבה 

וכלהו קיימי לבר ולא עאלין לגו, של משה, 
וכולם עומדים מבחוץ ולא בר אהרן בלחודוי 

נכנסים לפנים, אלא אהרן לבדו יש לו רשות 
וכפי וכפום שעתא אקרון בשמא ליכנס, 

 יכנס לפנים. השעה יש נשמות שנקראות בשם ל
וגם ולית מאן דחמי ליה למשה  .ג

דהא ההוא בפנים אין מי שרואה את פני משה, 
כי אותו המסוה מסוה דאנפוי פריס קמיה 

שהיה על פניו פרוש לפניו, ומפסיק בינו לבין 
 ושבע ענני יקר סחרניהאחרים שלא יראוהו, 

אהרן ועוד שבעה ענני כבוד מקיפים סביב לו, 
אהרן עומד תא מן משה קאים גו פרגודא דלת

בתוך ובעובי הפרגוד שהוא מחיצה של פרוכת 
ופרגודא פסיק ולא שלמטה מן משה, ולכן 

זו הפרוכת מפסיק ואינו מפסיק פסיק בגוייהו 
ביניהם, עד שכמעט לא נקרא הפסק, כי נשאר 

וכל רישי ביניהם רק קצת עובי הפרוכת, 
וכל  מתיבתי לבר מפרוכתא דפרגודא דא

ת עומדים לגמרי בחוץ מן ראשי הישיבו
וכל שאר לבר מאינון הפרוכת של זו המחיצה, 

וכל שאר בני הישיבה הם מחוץ של אותם  עננין

 השבעה עננים המקיפים את משה.
וכפום חדושי דנהירו דאורייתא  .ד

וכפי חידושי אור התורה שהאירו, דאתנהרא 

כך מאירים אלו העננים, הכי מנהרן אינון עננין 

ונקלשו ונזדככו ו דנהורא ואתקלישו בדקיק
בדקות האור, כי כפי עוסקם בסודות התורה כך 
יתרבה אור הספירות ויאיר את המסכים 

עד שנראה עד דאתחזי ההוא מסוה שביניהם, 

ומגו ההוא מסוה להם המסוה שלפני משה, 
 חמאן נהורא דנהיר יתיר מכל נהירין דעלמא
ומתוך אותו המסוה רואים אור המאיר יותר 

ואינון אנפי משה ורות שבעולם, מכל הא
כי ואורות ההם הם הארת הפנים של משה, 

הפנים שלו אינם נראים אנפוי לא אתחזון כלל 

ואין מי שיראה אותו,  ולית מאן דחמי לוןכלל, 

בר ההוא נהירו דנפיק מגו ההוא מסוה, בתר 
ורואים רק אותו האור היוצא כל אינון עננין 

 ננים. מתוך המסוה מאחורי כל שבעה ע

משה אמר מלה סתם לאהרן אחר כך  .ה
משה אומר איזה סוד לאהרן סתם בקיצור בלא 

ואהרן ואהרן פריש לרברבי מתיבתי ביאור, 

במה פריש מפרשו לגדולי ראשי הישיבות, 
באיזה כח יכול אהרן לפרש דברים הסתומים 

בכל אינון מבועין דאסתימו ההם, ואומר 
אותם בכח כל מניה, כד מטא זמניה דיהושע 

האורות הנשפעים עליו, ממעיינות החכמה 
שנסתמו ממשה, כשהגיע זמנו של יהושע 

והשתא איהו מהדר לון להנהיג את הדור, 
ועתה משה חוזר ומגלה אותם להם, ואהרן 

לפרש מקבל כח משם, ובכח זה הוא יכול 

בכמה פליאן דברים הסתומים שאמר משה, 
 ומקורין ומבועיןבכמה פליאות מהארת הכתר, 
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הארות מן ומקורות ומעיינות שהם 
הם ונחלין או"א, היסודות של 
המתפשטים מן הדעת שבעה נחלים של חסדים 

הנובעים מכל מלה ומלה דנבעין לז"ת דז"א, 
דיבור ודיבור שמשה מגלה ויוצאים מכל 

  ואהרן מפרש. )מק"מ וז"ח ומפרשים(
כל נשין זכיין ואמר עוד רבי אילאי,  .ו

גם כל אוף הכי  דהאי דרא, אתאן למרים
הנשים הצדקניות של 
דו ר המדבר באות כמו 
כן למרים, והיא מגלה 
להן בידיעת הקב"ה 
כפי הראוי להן לדעת, 

באלו בהני זמנין 
הזמנים של השבתות 
ומועדים, כמו 
שנשמות האנשים 

וכדין עולות אל אהרן, 
סלקין כלהו כתמרות 

אז עשן גו מדברא דא 
עולות כל נשמות 
, הנשים אל מרים
ונראות כמו תמרות 

עשן במדבר הזה, לפי שנשמות הנשים עלייתן 
בעליית המלכות שנאמר בה "מי זאת עולה מן 

וההוא יומא אקרי המדבר כתמרות עשן", 
וזה היום נקרא יום השמחה, יומא דהלולא 

נשין בלילי שבתות ובלילי יומין ומפרש כי 
כל נשים טבין, כלהו אתאן לגבי מרים 

שבתות ובלילי ימים טובים  הצדקניות בלילי

וידעין באות אצל מרים, 
ויודעות אשתדלותא בידיעו דמארי עלמא 

לעסוק ולהשתדל בידיעת רבון העולמים, 
אשרי דור זכאה דרא דא מכל דרין דעלמא 

 המדבר מכל הדורות שבעולם. 
נפקי ממתיבתא דמשה אחר כך  .ז

ופרחי יוצאות הנשמות מישיבתו של משה, 
ופורחים אל הישיבה עא לגבי מתיבתא דרקי

של הרקיע, 
שהוא הישיבה 
של מלאך 

ואינון מט"ט, 
דאתחזון פרחי 
לגבי מתיבתא 

ואותן עלאה 
הנשמות 
הראויות מחמת 
זכותן שזכו 
בתורה ומצות 
בעולם הזה, 
פורחות אל 
הישיבה של 
מעלה, שהוא 

על על ההוא דרא כתיב הישיבה של הקב"ה, 

רי אשאשרי העם שככה לו אותו הדור נאמר 
לדור המדבר שככ"ה שבגימטריא מש"ה היה 

שראו אשרי העם שיהו"ה אלהי"ו הנביא שלו, 
במעמד הר סיני את הארת אורו של הקב"ה. 

 )רמ"ק והגר"א ומפרשים(

 בקרוב!!!

בקרוב יצא ספר חדש ובו השיעורים שמורינו הרב 
שליט"א מסר בשנת תשע"ז רובם נמסרומתוך בור 

 הכלא הנורא 

כתובים השיעורים שמורינו הרב הספר הנורא, בו 
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