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תודות וברכות שלוחות לכל העוזרים ומסיעים במסירות  

נפש בהשגת ההקלטות, וכתיבתם, והקלדת, ועריכתם 

של השיעורים של מורינו הרב שליט"א שיאירו את  

 אורו הגדול לנצח נצחים 

  בעניין שחרור מורינומשפט ר להתקיים אמוהשבוע 

שנזכה פילות ובתחנונים אנא עתירו בתה' הרב שליט"א 

רפואה הרב יהיה לשישתחרר במהרה שמורינו הרב 

   ימשיך להאיר לנו באורו הנצחישלימה ו
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 ליל תשעה באב בליל חמישי  שיעור שנמסר  
ֵאר עכשיו מעלים את האפר, צריך לשים  א "פְּ

ת ֵאֶפר" חַּ , שטבלנו את הביצה באפר, )ישעיהו סא, ג( תַּ

שעל ידי זה יש עליה לכל ואכלהו את האפר, 

העולם, כל הרשעים זה רק  אומות הרשעים, לכל 

"ֵהן ּגֹוִים כמו שכתוב:  אפר, אין להם שום מציאות,  

לִ  ר ִמדְּ מַּ בּו" יכְּ שָׁ ִים ֶנחְּ נַּ ק ֹמאזְּ חַּ שַּ  .)ישעיהו מ, טו( ּוכְּ

כשטבלנו את הביצה באפר היה עליה לכל  

לכל  [-]הגויים, לכל הרשעים, לכל הכופרים, 

השמאלנים, שהם לא יותר מאפר, ועל ידי 

ם את הביצה באפר יש עליה לכל  שטובלי

כל   –כולם על ידי זה שהרשעים, לכל הפושעים, 

  , כולם.יגידו קינותאותם פושעים 

עכשיו יגידו קינות עד הבוקר, עכשיו נוסעים 

 שתילחברון, בדיוק בעשר יסעו לחברון, יגידו 

תיקון הכללי, אחרי זה ינוחו שעתיים, חמש 

 [-]הבוקר,  יתחילו שחרית, תיקון חצות, זמירות

ֵני אֹוֵיב " עכשיו זה ימין ה',  ִמינֹו ִמפְּ חֹור יְּ ֵהִשיב אָׁ

ִיל" ,)איכה ב, ג( " ה חָׁ ִמין ה' עֹשָׁ ִמין ה'  , )תהלים קיח, טו( "יְּ "יְּ

ה" ד ", )תהלים קיח, טז( רֹוֵממָׁ יָׁ ה"בְּ מָׁ אדם זה , )שמות יד, ח( רָׁ

, בתשעה באב עולים לאדם קדמון, זה  קדמון

עשרים וארבע שעות שנמצאים באדם קדמון, 

פאר תחת אפר, זה שטבלנו את הביצה הקשה  

כל הרשעים בכל  ל על ידי זה יש עליהבאפר, 

הדורות, מי שעוד אכל את האפר, על ידי זה כל 

הנקרא  הרשעים עולים, עולים לאדם קדמון

ִזיר ֶא   : קדקד, וזהו קֹד נְּ דְּ קָׁ יו""לְּ שנאמר    )בראשית מט, כו(  חָׁ

  .ביוסף

יוסף רקד עשרים ושתיים שנה בלי הפסק שניה, 

     מראי מקומות    
 חסר ההתחלה א 

רק רקדה, אם אישה רוקדת    – רח בת אשר  שכמו  

שנאמר  היא תכנס עם הגוף לגן עדן, כמו איזבל 

ָיהּו ֵלאמֹר כֹה ַיֲעׂשּון " בה: ָאְך ֶאל ֵאלִּ יֶזֶבל ַמלְׁ ַלח אִּ שְׁ ַותִּ

כֹה  ים וְׁ ֶנֶפש  ֱאֹלהִּ ָך כְׁ שְׁ ים ֶאת ַנפְׁ י ָכֵעת ָמָחר ָאׂשִּ פּון כִּ יֹוסִּ

שֹו א ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל ַנפְׁ  ג(-א יט, ב-)מלכים" ַאַחד ֵמֶהם: ַוַירְׁ

שהחידושי הרי"מ שואל מה אליהו לא יכול 

ולהרוג אותה? מדוע אליהו נצרך   להוריד ברק אחד

הרי היא הרגה את כל הנביאים,  ללכת מפניה? 

ים ריבוא נביאים היא הרגה, אי אפשר שיש

בהסתכלות אחת הוא  –להוריד לה ברק אחד 

אומר החידושי עושה אותה גל של עצמות, 

, כמו לכן היא אפשר להורגההרי"מ אבל היא רוקדת  

  .רק הייתה רוקדת -שרח בת אשר 

ה ֵעֶקב" יָׁ הָׁ מקפיצים את העקביים, ש, )דברים ז, יב( "וְּ

עקביים, עכשיו בתשעה באב מקפיצים את ה 

 נקרא 'ואתחנן', אחרי זה 'והיה עקב', עכשיו 

,  'היה עקב'עשרת הדברות, אחרי זה ו  'ואתחנן'ב

 –בעשרת הדברות יש בדיוק עקב אותיות 

והיה עקב זה הלאה  , ת יתרוששבפרבראשונות 

מעשרת הדברות, שעכשיו מקפיצים את 

הרגלים, מקפיצים מקפיצים עד הירח, נוגעים  

ֵשם ֶשֲאִני "כפי שאומרים בקידוש לבנה: בירח,  כְּ

ְך גֹועַּ בָׁ כֹול ִלנְּ ֵאיִני יָׁ ֵדְך וְּ ֶנגְּ ל  ,רֹוֵקד כְּ לּו כָׁ ְך ֹלא יּוכְּ כַּ

ה עָׁ רָׁ גֹועַּ ִבי לְּ י ִלנְּ בַּ ים את הרגלים ", כשמקפיצאֹויְּ

 .נוגעים בירח

לכן מחר בלילה יש קידוש לבנה, איחוד חמה  

ולבנה, מחר בתשע כבר יהיה קידוש לבנה, 

איחוד חמה ולבנה, מחברים חמה ולבנה, כל 
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יחוד חמה ולבנה, כל תשעה באב זה  ה

 .הקינות זה יחוד חמה ובלנה

זה הנו"נים, הקינות זה הנו"ן, כי הנו"ן של ו 

טָׁ  פָׁ , זה נו"ן שנאמר בבנות צלפחד במדבר כז, ה() ן"'"ִמשְּ

שערי בינה, כי בנות צלפחד תיקנו את הנו"נים, 

מֹו"  .לכן 'משפטן' זה נון רבתי ֵני ֶשֶמש ִיּנֹון שְּ  "ִלפְּ

, העיקר שאדם קוראים לו ינון, הוא יכול )תהלים עב, יז(

לתקן את הנו"נים, מי שקוראים לו ינון יכול 

הונ"נים הוא יכול  לתקן את הנו"נים, את כל

  .לתקן

לכן אין נו"ן כי באנו לעולם לתקן את הנו"נים, 

אחרת  היינו שבאשרי כל פסוק מתחיל באות  באשרי,

, שאחרי הפסוק חוץ מהאות נו"ן ,אל"ף בי"תהכסדר 

כי   המתחיל באות מ"ם, בא פסוק המתחיל באות סמ"ך,

ֵריב שְּ ֵבי ֵביֶתָך  "אַּ אי אפשר לתקן את   )תהלים פד, ה(  "יֹושְׁ

היינו כשאדם יושב בביתו הוא לא יכול לתקן  הנו"נים, 

רֹן"רק את הנו"נים,  אָׁ סֹעַּ הָׁ ִהי ִבנְּ יְּ אפשר , )במדבר י, לה( "וַּ

 רק על ידי הנסיעות שנוסעיםלתקן את הנו"נים, 

 ., לחברון, בנסיעה מתקנים את הנו"ניםלצדיקים

הנו"נים, היום זה היום זה היום שמתקנים את כל  

יו"שער החמישים,  ִזיר ֶאחָׁ קֹד נְּ דְּ קָׁ , )בראשית מט, כו( "ּולְּ

ה"עולים לאדם קדמון,  מָׁ ד רָׁ יָׁ , היום )שמות יד, ח( "בְּ

מתקנים את כל הנו"נים, בתשעה באב זה היום 

ִהי הנו"נים ההפוכים ב, של תיקון הנו"נים יְּ "וַּ

" סֹעַּ ויהי  פרשת 'שלפני ואחרי , כתוב )במדבר י, לה( ִבנְּ

 סימניות, לא כתוב נו"נים,לעשות  'בנוסע הארון

שואל הנודע ביהודה מי הרשה 

אדם הוסיף אות אחת בספר לעשות נו"נים, 

הוא כולו נפסל, אות אחד מוסיפים, או י'   –תורה  

, אוי ואבוי, אני אומר חס ושלום אחת מורידים

יד  ורי  אחד  לכם זה יהיה הסוף שלכם, אם מישהו 

י העז  מי' אחד אוי ואבוי, פה יהיה הסוף, עד כאן,  

לפני ואחרי ויהי   להוריד י', מי העז להוסיף נו"ן

אמר  אומר הנודע ביהודה ע"ד אבל ? בנסוע הארון

 .זה ר' האי גאוןאת 

שצריכים לקרא את ההפטרה  עוד אמר ר' האי גאון 

במנחה, זה מנהג מדי ופרס, כל ההפטרות,  

נחה, מנחה של שבת העיקר ההפטרה זה במ

כל הנביאים,   את  קודש, אז קוראים את ההפטרו 

את כל הנחמות, שמזה נהיה ראש השנה ויום 

 .כיפור

עכשיו בוראים את הראש השנה, בתשעה באב 

בוראים שנוכל ליסוע, שנוכל להיות שם מאה  

יקח  ן, כל אווירו םאלף איש, יהיו אלף אווירוני

 אלףארבע מאות איש, זה ארבע מאות אלף, 

אווירונים, כל אווירון יעשה נאגלות, יתחילו ביום 

יהיה אפשר   ראשון ויגמרו ביום שישי בבוקר,

לעשות אלף נאגלות, כל אווירון אלף נאגלות, 

יהיה אפשר להביא ארבע מאות מיליון איש, 

מאות  וארבעארבע מאות מיליון זה לא הרבה, 

מיליון איש יעשו תשובה, יאמינו ברבינו, לא 

שואה יותר, משיח יגיע, משיח צריך יהיה 

עכשיו, גמרנו, משיח הראשון צריך  להתגלות
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כבר להגיע, זה כבר גמרנו, זה כבר 

תשעה באב אחרון, יותר לא יהיה תשעה באב, 

נגמר, זה הזדמנות אחרונה להגיד קינות, יותר לא 

יהיה, גמרנו, מי שירצה עוד תשעה באב שיסע 

כבר לא  פהלירח, אולי שם יהיה תשעה באב, 

יהיה תשעה באב יותר, נגמר התשעה באב, זה 

צריך לתפוס  וכל אחדכבר אחרון אחרון אחרון, 

 .באת האחרון הזה, ולהביא את משיח

מֹו"ש ֵני ֶשֶמש ִיּנֹון שְּ , שמשיח יתקן  )תהלים עב, יז( "ִלפְּ

את הנו"נים, רק  משיח יודע לתקן את הנו"נים, 

נראה  ,כך:  למטהלפי הזהר הראש של הנו"ן גם 

, אצלנו הראש לא למטה ,שהכוונה שבנוסף לזה שמסובב גבו הוא גם הפוך על ראשו

, אבל כשהראש גם : כך הוא מסובב את הגב –רק עם הגב  הנו"ן

 . למטה זה רגע הגאולה

רֹן", רק ב'אשרי'לכן אין נו"ן ב אָׁ סֹעַּ הָׁ ִהי ִבנְּ יְּ   "וַּ

בעשרת הפוכים    יש נו"נים, למה אין נונים  )במדבר י, לה(

זה פרשה בפני   'ויהי בנסוע הארון'אם בגלל ש  הדברות,

ִשיר"יש עוד פרשיות,  עצמה ז יָׁ , )שמות טו, א( "אָׁ

ֵאל" רָׁ ע ִישְּ מַּ ששם יהיה את הנו"נים,   –  )דברים ו, ד(  "שְּ

" מֹעַּ ה ִאם שָׁ יָׁ הָׁ שם יהיה את הנו"נים,   –  )דברים יא, יג(  "וְּ

  אלא זה ללמד אותנו למה דווקא ב'ויהי בנסוע, 

 .לחברון, למירון  ,שאדם צריך כל היום רק ליסוע

     מראי מקומות    
בשיעור שנמסר למחרת אחרי אמירת הקינות כבר דיבר על   ב

 הקינות שיגידו שנה הבאה בעוונותינו הרבים.
שליט"א השבוע כל הפרטיים על המעשה אמר מורינו הרב  ג

  .בשיעור
 והתברר ,לבחור אלהינשושאותה פערל'ה הייתה צריכה 

ראש השנה להיות באומאן, אין שום 

 )בן ראובן?(  תירוץ, שיסעו כבר היום, ר' נתן בר' יהודה

מה הבעיה, זה לא    הלך ברגל, מטבריה הלך ברגל,

קצת בעיה איך להגיע  כזה מרחק גדול, לירח זה 

ברגל, אבל לאומאן  אין שום בעיה, אפשר ללכת 

 .על סוסעל פרד, ברגל, על חמור, על פרידה, 

נפל  ,נראה הכוונה לר' נתן בר' יהודה – הוא פעם

 , הואמהסוס או מהפרד, התרסקו לו כל העצמות

נפל מהסוס, זה לא פשוט, הוא הגיע בערב ראש 

  .השנה

לא סוף כבר אומאן, זה הולכים ברגל, כמה זה 

העולם, הולכים לכיון אילת, לכיון ערד, ואחרי זה  

)כפי שהרב'ה ור' נתן נסעו לארץ לקהיר, ואחרי קהיר יש אומאן  

לא כזה רחוק, הרמב"ם אומר  ,ומהארץ לאומאן דרך מצרים(

מאשקלון למצרים זה שמונה ימים הליכה ברגל,  

ארבע ב בסוסיםברכב או אפשר לעשות את זה 

 ., מה הבעיהלהגיע לאומאן –ימים 

וחטף ממנה   ,בייגלך –כרה כעכים מש כמו פערל'ה

ורדפה אחריו פערל'ה שיחזיר או   ,פרש כעך ודהר הלאה

אינה  הפרש ש , ויהי כראותשישלם את מה שלקח 

אוכף ששלל באחת חודלת מלרדוף אחריו, השליך עליה  

קיבלה לתוך הפרצוף את  היא ,בום ,גממלחמותיו 

לפערל'ה לא  ש נראה]שאין לאחד הצדדים הסך שהבטיחו 
והמהר"ל אמר לא לבטל את   [הנדוניית היה לשלם את 

שזרק עליה פרש אוכף   -  ואז קרה הנס שמספר עליו  ,השידוך
ה צריכה פרעה את כל הסך שהייתהלכה וו  ,מלא מטבעות זהב

 לשלם.
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פתאום היא שומעת צלילים האוכף, 

 ,של דינרי זהב, היא רואה שנהיה חור באוכף

ונופלים דינרים על הריצפה, על הכביש, מיד היא  

לא מגלים את זה לכל אחד, לא  ,אספה, זה סוד

מרשים לגלות, לא לשב"כ ולא לאינטרפול, 

בקיצור היא קיבלה את זה לתוך הפנים, ואז 

הוא לא  שהר"ל אמר  כי המ  ברוך ה',השידוך חזר  

מבטל שידוכים, כן כסף לא כסף אותו לא 

י"ב אייר  מעניין, הוא ידע את כל הש"ס בעל פה,  

היארצייט שלו, זה יארצייט חשוב מאוד, צריך 

יום זה  עוד שלושיםאלול ב י"לשמור אותו. ח

שס"ט, הוא חי תשע  שנפטר בשנת כבר המהר"ל 

שנה פחות תשע עשרה נראה הכוונה שחי מאה ), עשרה שנה פחות

  גימטריא תשע עשרה זה בדיוק  (היינו שמונים ואחד שנה

  .חוה

בדיוק גימטרייא יואב, שכל ברכה  תשע עשרה וכן

שלו זה פי אלף מיליארד טריליון, כל ברכה של  

פעמים איוב זה פי אלף מיליארד טרליון, כי עשר  

זה אלף, עשרים זה מיליון, שתים כפול שתים 

אלף מיליארד,   – ארד, ארבעים שלושים זה מילי

מיליון מיליארד, שישים זה מיליארד  –חמישים 

, ןטריליו אלף  –מיליארד, זה טריליון, שבעים 

, תשעים זה כבר ןטריליו מיליון  –שמונים 

, תחיה מאה שנה לא תוכל ןטריליו מיליארד 

     מראי מקומות    

את כל פרטי הסיפור, ואת הקשר שלו  לדעתולא זכיתי 
, אם החתן או הכלה היו מבני משפחתו, או בהמשך למהר"ל

היינו לספור כל מספר  , לספור את זה

וכן   ,אלף ואחד ,שתים... אלף ,אחד ,ןמאחד עד טריליו

, כשזה מגיע למאה זה אלף מיליארד  הלאה

ברכת איוב כוח  בכלומר ש  ,וזהו ברכה של איוב  ןטריליו 

אולי אם  , להכפיל את הקיים פי אלף מיליארד טריליון

בצורה , תחיה טריליון שנה תוכל לספור את זה

 . לפני כןשהזכיר 

א ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹל" : לאדם הראשוןה' אמר 

ֶמּנּו  ָך מִּ יֹום ֲאָכלְׁ י בְׁ ֶמּנּו כִּ מּו תֹאַכל מִּ )בראשית ב,  "תמֹות תָׁ

, שנהזה אלף מיתה אלה ש מיד ולא שנגזרה עליו, יז(

שרח בת אשר חיה  .חי טריליוןאחרת הוא היה 

שרח  כי , כלומר היא חייה לעולם – טריליון וןטרילי

 . בת אשר רק רקדה

, מיד היה  שיוסף חי  ,ליעקבכי מי שגילה את הסוד  

,  שהיה יעקב מקפיד אפילו אלפית שניהצריך למות, 

מה, עשרים   שהיה חושב, אם ידעתם מזה כל הזמן

ושתים שנה נותנים לי לשבת על הארץ?! נכדים  

רואים את הסבא יושב על הארץ והם לא 

אומרים מילה, אף אחד לא ידע חוץ משרח  
וידעה זאת על   ,כפי שממשיך ואומר שהייתה נביאה

 .נבואה

פעם כל ילדה הייתה נביאה, אין ילדה שלא  

הייתה נביאה, כתוב שישים ריבוא נביאות בכל 

ה"במדרש רבה על הפסוק  דור,   נָׁ )שיר השירים   "ֹנֶפת ִתטֹפְּ

 שרק שאלהו מה יעשו.
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, דף כ"ז ע"ב, הטנדרים מגיעים  ד, יא(

,  לקחת את הילדים לתלמוד תורה  ,בבוקרלכפר שמאי  

מסתובבים בכל הכפר, חשבו אולי הטנדרים 

בגלל הקורונה הם מתאספים במקום אחר, אולי 

בשטח פתוח, אולי על איזה הר שיש אוויר צח, 

לא רואים ילד, איפה   ,הם עולים על ההרים

  הילדים נעלמו? מי חטף אותם?

פתאום הם רואים ענן סמיך סמיך סמיך, אבל 

ֵמשאיזה ענן סמיך, חושך מצרים!  יָׁ )שמות  "חֶֹשְך "וְּ

, לא ראו אפשר למשש את החושך - י, כא(

 )מתקרב?( מילימטר קדימה, פתאום רואים ענן

יוצאות נשים מהענן, מיליון נשים, נכנסות 

כבר בחוץ,  הילדיםמהחלון, תוך שתי דקות כל 

ים כבר עם סנדוויצ' ותיקון הכללי, כולם כל הילד

כל הילדים, מילין ילדים  –עם תיקון הכללי 

תיקון הכללי,  [-] מחזיקים תיקון הכללי, בתוך

 .ב'חיידר' תיקון הכללי

זה כל   שזה הכול תיקון הכללי,  ,ה התשעה באבז

תיקון הכללי, אדם   –זה התיקון  – תשעה באב ה

בשביל  בא לעולם רק בשביל תשעה באב, רק

לכן אדם נולד, לכן האישה   לשבת על הארץ,

הכול  עוברת את צער העיבור, אחרי זה הלידה, 

 .בשביל להגיע לתשעה באב

צמים, לא אוכלים, אז הגוף  בתשעה באב ואז 

קילו נהיו עשרים   םאוכל, אנשים בשואה ממאתי

קילו, מחמש מאות קילו נהיו שלושים קילו, 

אדם שוקל חמש מאות קילו והוא 

 הפסדזה חמישים קילו,  סידצם, אז הוא מפ 

גדול, אבל נחזיר את זה, היום כל אחד שוקל 

את הבית מרוב שובר  חמש מאות קילו, הוא

ה באב הכול שעבתאז כובד, צריכים מנופים, 

קילו שישים   םחמישיקול  מתאזן, אדם צריך לש

  .קילו, אולי שבעים, לכן יש תשעה באב

נכנסים עם הגוף לגן עדן, כי על   בתשעה באב  ואז  

על ידי  ידי תשעה באב נכנסים עם הגוף לגן עדן,  

ם'לוז', זה ה'לוז',  אּולָׁ ה "וְּ ִראשֹנָׁ ִעיר לָׁ   "לּוז ֵשם הָׁ

ַטל "ירושלים, שעכשיו מדברים על , )בראשית כח, יט( כְׁ

ָּוה  י ָשם צִּ יֹון כִּ ֵרי צִּ מֹון ֶשיֵֹרד ַעל ַהרְׁ ָרָכה  ה'ֶחרְׁ ֶאת ַהבְׁ

עֹולָׁ  ד הָׁ ִיים עַּ , אדם גר בירושלים, )תהלים קלג, ג( "םחַּ

עושה תשעה באב בירושלים, הוא יחיה עד  

, בסוף הוא עולם, כמו אדם הראשון אלף שנה

, אברהם נתן חמש, לדוד המלךשנה  נתן שבעים

יצחק לא נתן כלום, אם הוא היה נותן אפילו 

 .היה כובש את כל העולם דוד דקה,

אחת לכבוש את כל העולם,  האדם יכול בשניי

יהמרגלים כמו בשניה אחת,  יִּ נִּ   ם ששלח משה ַהשְׁ

 –כבשו את יעזר ש ,והם כלב ופנחס לרגל את יעזר, 

אחת  היי, בשנ )במדבר כא, לב( את הבשן –את הגולן 

אומר שאיך שהם כבשו  [-]הם כבשו את הכול, 

את יעזר כולם התחילו לברוח, הם בכלל לא היו 

  ר צריכים לחזור למשה, הם היו צריכים להישא

ותוך יום הארץ הייתה נקיה, היא   , בארץ ישראל

הייתה נקיה מהכנענים, מהאמורים, מהחיתים, 
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  .ומהיבוסים

  , רגל את הארץוכן היה כשבאו המרגלים הראשונים ל

ראו את המרגלים, הבינו שזה  הגויים - הם

יהודים, הבינו את הכול, שכל היהודים מגיעים  

עוד מעט עם ענני כבוד, מה אפשר לעשות מול 

להילחם עם ענני כבוד, מה?  רענני כבוד, אפש

ראו את  המרגלים עם עמוד אש אפשר להילחם? 

של  םעל עגלות קונטיינרי מעמיסיםכולם 

, את הארונות הדברים, שמו שם את דברים

הכבדים שמו בקונטיינרים, העמיסו על עגלות, 

 .התחילו כבר ליסוע

 חשבו שיש פה מגיפה, קרונההמרגלים  –אז הם 

, עוד לא  ולכן הם לא רצו לעלות לארץ  ,ולכן הם בורחים

 [-] היה קרונה, קרונה זה רק עכשיו, בתש"פ,

יו"זה  קרונה נָׁ ן עֹור פָׁ רַּ  קרן ישועה. – )שמות לד, כט( "קָׁ

רק ראו ברחו, הגויים  –אבל זה לא קרונה, הם 

עשרה מרגלים, הם הבינו שעכשיו היהודים  

מגיעים בעקבותיהם, כולם העמיסו את 

הקונטיינר על העגלות והתחילו לברוח למצרים, 

אפילו לסודן, אפילו לאתיופיה, מעבר להרי 

בשביל י לּובִ צריכים חמור  חושך שבעריחושך, 

, רק חמור לובי יכול לעבור הרי חושך, ללכת

שלושה ימים ושלושה לילות ללכת בחושך 

גמור, בלי לאכול בלי לשתות בלי לישון, חמורים 

 .לובים

  ללעוג  ושרצאח שלה רבן גמליאל וכמו אמא שלום 

והלכו לדין אצל  ,ודייני הגוייםעל דיני 

מנורת זהב, מנורה לשופט שוחד  ההביאו , גוישופט 

באה    שאמא שלום  ,ומספר מתחילהזהב שיהיה אור.  

היא אמרה    ,תבעה את אחיה רבן גמליאל לפני השופט ו

אבא נפטר, מה עם הירושה? מה, אני לא  : לו 

קבל טבעת, כלום? אז אקבל כלום? אני לא א

ם ארק שוב כת ,מה אני יכול לעשותהוא אמר 

  .רבן גמליאל –בת, אבל יש בן  מקבלת אין בן

מנורת זהב, אבל לשופט היא הביאה לאחר מכן 

כמו בבית המקדש, בקיצור  -איזה מנורה מזהב 

הוא אומר הסתכלתי עוד פעם, מצאתי שורה 

שאחרי החורבן גם בת יורשת, אחרי  ,בסוף

חורבן בית המקדש יצאה בת קול, הנביאים, 

 .ו בת קול, שבן ובת שווה בשווההצדיקים שמע

 .רקדה, עשתה ריקודים עד הבוקרשמחה,  היא

 מביאהוא בבוקר מגיע רבן גמליאל אח שלה, 

אי אפשר  –לובי, מה זה חמור לובי  רחמו  שופטל

מה זה חמור לובי, חמור חמורתיים כזה,  רלתא

עבד  לאליעזר  אמרו  אדם בא לעולם להיות חמור,  

אתה החמור, אז הוא רקד שלושה ימים  אברהם 

ישר הוא נכנס לגן ושלושה לילות בלי הפסק, 

פה הביאו חמור לובי, אי אפשר לתאר מה  עדן.

עם תשעים חמורים  כל אחד, עם ישראל יצא זה

 מלאים זהב. לובים

 , מסתכל עוד פעם בספר שלוהשופט הגוי הוא

, בקוראן, בברית המזויפת, הוא אומר יש פה  שם
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: ראיתי בשורה אחרונה ,עוד המשך

לא להוסיף על תורת משה ולא לגרוע  לא באתי

מתורת משה, אפילו אחרי החורבן הכול על כנו, 

תֹו הכול  פָׁ בת לא ואם כן , אין שום שינויים, ִכשְּ

 .והכול ילך לרבן גמליאלבן, יורשת במקום של 

חושך בעיניים, היא  לאמא שלום –וואי נהיה לה 

: יאיר נרך, יאיר נרך, נתתי לך לשופט אמרה

מנורת זהב, שהמנורה תאיר, שתאיר אור 

המנורה, אמר לה רבן גמליאל אח שלה, מה  

  שנתתי לשופט  בא החמור לובי ,אפשר לעשות

  , שאת נתת לו כשוחד  וכיבה את המנורה  ,שוחד  הגוי

 חמור לובי דרך על המנורה.

לכן אדם צריך לדעת שהוא בא לעולם להיות 

ֶרם"חמור לובי,  ר ֲחמֹר ּגָׁ שכָׁ , אדם )בראשית מט, יד( "ִישָׁ

, לא להוציא את םלהיות חמור גר בא לעולם

ֶכם "  -הראש מהספר, מה אמר רחבעם   ַסר ֶאתְׁ י יִּ ָאבִּ

ים  ֶכם ַבשֹוטִּ י ֲאַיֵסר ֶאתְׁ ִביַוֲאנִּ רַּ קְּ עַּ , מי )מלכים א' יב, יא( "םבָׁ

יבחר בו? רק עקרבים, ממני מקבלים רק  

שוטים, ממני עקרבים, שלמה  –עקרבים, מאבי 

מי יבחר בכזה בן אדם, אפילו פולוניזיים שהם 

לא יבחרו   ,אוכלי אדם שהם ,יםהכי פרימיטיבי

עקרבים, עקרבים בבוקר, עקרבים  גידאדם שי

 .בצהרים, עקרבים בערב, מי יבחר כזה בן אדם

עקרבים זה משמעת  [-]אבל עקרבים הכוונה 

משמעת ברזל,  – ברזל, זה מה שאדם אוהב 

: אצלי זה לא כמו אצל שלמה המלך, רחבעם אמר

זה קם בעשר, וזה קם באחת עשרה, 

 נגמר הסיפור, מהיום קמים כולם בארבע, אין,

תלך משטרה, תוציא בארבע מהמיטות, מי  

שישכב על המיטה ישפכו עליו כד עם עקרבים, 

וואי, זה מה שאנחנו אוהבים, זה מה שהם רוצים 

 .לקום בארבע –

קם בעשר או באחת עשרה, כבר השמש  אדם 

באמצע השמים, עכשיו הוא ילך למקוה, יניח 

  ה תפילין, יתחיל להתפלל באחת עשרה, התפיל

היא נהפכת לרועץ, לכן הילדים   לא מתקבלת,

לו חולים אחר כך, הוא לא מבין למה, דווקא ש

  .התפלל

 –תשעה באב אדם צריך לדעת באבל זה 

זה רחבעם, שובו בנים זה שיטת  !עקרבים

רחבעם, שובו בנים זה רק רחבעם, רק עקרבים, 

ממחר אוספים מאה עקרבים כל בוקר, מי 

, רק שן ישפכו עליו עקרביםו ייראו אותו ש

 [-]אליו,    באו שלוש שנים  עקרבים, כמו רחבעם,  

 .אדם בא לעולם רק בשביל זה, בשביל עקרבים

 שיעור שנמסר בליל שני ואתחנן

ֹנ רְּ ל אַּ חַּ ֵני ַעמֹון  ן"נַּ בּול בְׁ ַעד ַיבֹק ַהַּנַחל גְׁ ֻבל וְׁ :  תֹוְך ַהַּנַחל ּוגְׁ

ַעד  ֶּנֶרת וְׁ כִּ ֻבל מִּ ֵדן ּוגְׁ ַהַירְׁ ָהֲעָרָבה וְׁ ם  "וְׁ ה יָׁ בָׁ ֲערָׁ ם הָׁ יָׁ

ֶמלַּ  ה" חהַּ חָׁ רָׁ ה ִמזְּ ּגָׁ ִפסְּ דֹת הַּ שְּ ת אַּ חַּ ,  יז(-טז)דברים ג,  תַּ

ח,  ֶמלַּ ם הַּ ה ֶזה יַּ בָׁ ֲערָׁ ם הָׁ ם"יַּ ח עֹולָׁ ִרית ֶמלַּ )במדבר  "בְּ

ל יח, יט( ִרים לֹו כָׁ פְּ כַּ ח ִמתְּ ֶמלַּ ם הַּ יַּ ל ִמי ֶשטֹוֵבל בְּ , ֶשכָׁ

תּוב  ה, כָׁ לָׁ עְּ ח ֶשל מַּ ֶמלַּ ם הַּ ֶנֶגד יַּ ֲעֹונֹות, ִכי ֶזה כְּ הָׁ
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ֶשהּוא  דֹול כְּ ּגָׁ כֵֹהן הַּ ה ֶשהַּ נּוחָׁ ִרית מְּ ִבבְּ

ה   יָׁ ִכפּוִרים הָׁ יֹום הַּ ִשים בַּ דָׁ קָׁ קֶֹדש הַּ ס לְּ נָׁ ה ִנכְּ יָׁ הָׁ

ֵּון  כַּ ן.  [-] מְּ תָׁ יָׁ ִלוְּ ח, ֶאת סֹוד הַּ ֶמלַּ ם הַּ  ֶאת יַּ

שְֹך " ה"ִתמְּ כָׁ חַּ ן בְּ תָׁ יָׁ ה' שֹוֵאל ֶאת  – )איוב מ, כה( ִלוְּ

ה?   כָׁ חַּ ן, עֹוד בְּ תָׁ יָׁ ִכים ִלוְּ ה יֹוֵדעַּ ֵאיְך מֹושְּ תָׁ ִאיֹוב: אַּ

ִכפּוִרים,  ּסֹוד ֶשל יֹום הַּ עּו "ִכי ֶזה הַּ לְּ עַּ ו יְּ רֹחָׁ ֶאפְּ וְּ

ם ן", , ל()איוב לט "דָׁ ֹלנָׁ ִיתְּ כֹן וְּ ע ִישְּ ע , כח(שם שם) "ֶסלַּ , ֶסלַּ

ה,  ִתיָׁ ֶאֶבן שְּ לֹונן ֶזה הָׁ ִיתְּ כֹן וְּ עּו "ִישְּ לְּ עַּ ו יְּ רֹחָׁ ֶאפְּ וְּ

ם קֶֹדש , "דָׁ סּו לְּ נְּ ם, ִנכְּ לֹו דָׁ עַּ לְּ ֲאִביהּוא ֶשעַּ ב וַּ דָׁ ֶזה נָׁ

ִשים דָׁ ֶמלַּ ם יָׁ . קָׁ ִשים,  דסֹו ה זֶ ח הַּ דָׁ ֵדש קָׁ ת קָׁ חַּ "תַּ

ה" ּגָׁ ִפסְּ דֹת הַּ שְּ ם ֶזה אַּ דֹת, שָׁ שְּ ל  אַּ ם ֶזה כָׁ , שָׁ

ִשים  דָׁ קֶֹדש קָׁ ם, בְּ עֹולָׁ מִֹחין ֶשבָׁ ִביר,  –הַּ דְּ בַּ

ֲעֵרי  ל שַּ ִחים כָׁ תָׁ ִתיבֹות ת, נפ הבינהִנפְּ חים ל"ב נְּ

ד פ"ב חַּ ה, ֶשֶזה יַּ ֲעֵרי ִבינָׁ נ' שַּ ה וְּ  .חכמָׁ

ְך ֲחנֹו"ְך ֶזה  ִכי   אָׁ לְּ מַּ ר  הוא אמר    –ֲחנֹו"ְך ֶזה פ"ד, הַּ עַּ "נַּ

ב" ִדיק ֶנֱעזָׁ ִאיִתי צַּ ֹלא רָׁ ִתי וְּ נְּ קַּ ם זָׁ ִייִתי ּגַּ , )תהלים לז, כה(  הָׁ

י   ה  365ֲחנֹוְך חַּ נָׁ ִוד )בראשית ה, כג(  שָׁ דָׁ ה לְּ נָׁ ן שָׁ תַּ , ד, הּוא נָׁ

ן  תַּ ח נָׁ תּוֶשלַּ ֲחֵרי ֶזה – 28, ירד 31מְּ אַּ ִעים. וְּ  ִשבְּ

ם   הָׁ רָׁ בְּ ֲעקֹב נֹוֵתן    5אַּ יַּ עֹוד  33ֶזה    28וְּ שנתן יוסף   37, וְּ

ִעים.  ם ִשבְּ וִ ֶזה ּגַּ ִעים.  דדָׁ ִמים ִשבְּ עָׁ ה פְּ ֹלשָׁ ִקֵבל שְּ

ֶעֶשר. ִים וְּ אתַּ יֹות מָׁ ִריְך ִלחְּ ה צָׁ יָׁ ֵסֶפ ב ָכתּו) הּוא הָׁ ַניִּ ר בְׁ  ם(ַקרְׁ

ה, שֹוֵאל  נָׁ ֶעֶשר שָׁ ִים וְּ אתַּ י מָׁ ה הּוא ֹלא חַּ מָׁ לָׁ

     מראי מקומות    
מצינו שחי בשיעור שהרי לא מורינו הרב שליט"א הסביר  ד

שהיה הראשון אדם  שהרי ,פחות ממה שהיה צריך לחיות
וחנוך היה   שנה,  930וחי    צריך לחיות אלף והוריד שבעים שנה

אלא  ,צריך לחיות שלוש מאות שישים וחמש שנה וכך חי

רֹות? ֲהֵרי הּוא ִקֵבל  ה מֲאמָׁ רָׁ ֲעשָׁ הָׁ

ִראשֹון ם הָׁ דָׁ ִעים ֵמאָׁ שהיה צריך אלף שנה אחר   ִשבְּ

'תמות' מות תמות, אם הוא היה אומר    שנגזר עליו

עשר אלף  –זה אלף שנה  'מות תמות'זה מיד,  -

ֶא שנה,  ה לְּ ר ִצּוָׁ בָׁ שלושים  – )תהלים קה, ח( ֶלף דֹור""דָׁ

אלף שנה, כל דור זה שלושים שנה, דבר צוה 

 לאלף דור...

עכשיו זה נחלי ארנון, עכשיו זה עשרת הדברות, 

מיד אחרי יום כפור מקבלים מחדש את עשרת 

הדברות, איך שנגמר תשעה באב מקבלים את 

 –עשרת הדברות, זה הסוד של יום הכפורים 

עכשיו זה לוחות שניות,  כילוחות שניות, 

זה לוחות שקוראים בפשרת ואתחנן  הלוחות האלה  

שניות, כי בלוחות הראשונות לא היה כתוב ט'. 

בר אבא: למה   בן עגיל את ר' חייאשאל ר' חנינא  

אין ט'? הוא אמר: אני לא יודע, אני לא מכיר את 

עשרת הדברות, אני לא מכיר את החומש, תביא  

חומש ונבדוק. אז הביאו חומש, ראו שאין ט'. אז 

ֵבדלכן כתוב   ֶאת ִאֶמָך  "כַּ ִביָך וְּ ן ִיי ...  ֶאת אָׁ עַּ מַּ ב טַּ ּולְּ

ְך" ה  ", )דברים ה, טו( לָׁ קָׁ ד ֲחזָׁ יָׁ רֹעַּ נְּ בְּ ה"טּוִבזְּ .  )דברים ה, יד( ּויָׁ

על כל דבר מקבלים פעמיים, פי פעמיים ט'. כי 

ישועות הוא מקבל  שניים, כל צרה שאדם מקבל  

, 365הכוונה שהיה צריך לחיות עוד מספר חודשים אחרי ה
נחשב  דוד זה היהלשנה אבל    365  שלגביו זה היה נחשב שחי

)נרשם על פי זיכרון,  לו ליותר משישים ותשעה וקרוב לשבעים, 
איתי תלין  ואם טעיתי וצריך לדייק יותר את התשובה, ואינו מדוייק כל כך, 

 משוגה(
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 פי שניים. 

ִליעכשיו זה  גְּ ִקי ֶבן יָׁ , שהוא היה בקי בכל בֻּ

שבע פעמים גימטריא זה  (511)הש"ס, ואסנת 

שבע  –, לכן יוסף זוכה לאסנת (511=  7 × 73) חכמה

עם  510דוד גימטריא   כי מלכותפעמים חכמה, 

 הכולל. 

סוד  יוכבד בת לוי זהמלכות דוד זה סוד הלויתן,  

)אולי:  [-]הלויתן, כי עמרם לקח את יוכבד בת לוי 

,  שעמרם גרש אותה אחרי הלויתן,  אז הוא השיג את סוד(

היא לא התלוננה ולא הקפידה שום הקפדה  ו 

בעולם אז היא קיבלה את שער החמישים, 

בת הלויתן. היא   –התגלה לה סוד הלויתן, בת לוי  

סוד הלויתן, התמשך לויתן  הנהייתבעצמה 

 בחכה. 

שואל הגאון מוילנא: מה, לאיוב מגלים את 

אם הוא סודות הלויתן? מה לאיוב מגיע? נכון, 

היו אומרים אלקי איוב. מה בנסיון היה עומד 

ִקי ֶבן  לאיוב מגיע שיגלו לו את סוד הלויתן? בֻּ

ִלי  גְּ ידע את סודות הלויתן, בסדר, כי הוא היה  יָׁ

בקי בכל הש"ס. אבל מה לאיוב מגיע את סודות  

איוב עשה כדי לקבל את סודות  מההלויתן? 

 הלויתן? 

עורו  התמשך לויתן בחכה, התמלא בשכות

ובצלצל דגים ראשו. צלצל דגים, זורקים לו 

כשבאים הביתה צריכים לבוא צלצל בראש, כי 

יכול לבוא בצלצול לכל הפחות. אם בצלצול, 

, 'ובצלצל דגים ראשו 'אדם זוכה ל

 –א בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו להתמ

שהוא זוכה לראש, ולקדקד נזיר אחיו. כתוב אצל 

כתוב אצל גד וטרף  גאואל בן מכי זה מגד,גד ש

גד מאחד את  שזרוע אף קדקד, גד גדוד יגודנו, 

גודה, גד מאחד את כל עם  אכולם מלשון 

אז מיד  ישראל, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב,

יגוד עקב, מיד מתחברים כל העולמות, ולכן זה 

מעלה עקרבים, הגבול הדרומי זה מעלה  

 – עקרבים. כי בית המקדש יבנה במזל עקרב

. מתי בית המקדש יבנה? במזל עקרב. כי ן חשו

מזל עקרב זה המזל הכי גבוה מכל המזלות, ואז 

יבנה הבית השלישי, בית של אש. כי עקרב הוא 

 כולו אש, עקרב זה האש. 

כמו ר' אליעזר ור' יהושע שכל הבית עלה  

שמונים טון כל  –בלהבות, הביאו סופר טנק 

אדם זוכה חמש דקות, כל הבית עלה בלהבות, 

שהבית עולה בלהבות, ואז הביאו סופר טנק, 

ואבויה ירד למרתף, הוא לבש בגדי אסבסט ירד  

למרתף, הוא ראה שהאש בוקעת מהמרתף,  

פתאום שיש שם קצר או אולי פלטה נשרפה, 

הוא רואה את ר' אליעזר ור' יהושע יושבים. במה 

אתם עוסקים? בפרשת השבוע, עשרת הדברות, 

 עת ההיא.  ואתחנן אל ה' ב

העיקר זה ואתחנן, כי העיקר זה ואתחנן, שאדם 

הידבר אליך  למשהה' אומר . זוכה לואתחנן

תחנונים, אתה יודע לדבר תחנונים כמו הלויתן? 
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כי משה אומר: רבונו של עולם, למה 

אתה ענית ללויתן ולא לי? הלויתן יודע לדבר 

 בתחנונים. 

"ד למאיוב היה גלגול של יובל, יובל קין, כי 

 אותיות זהואל"ף מתחלפים בא"ל ב"מ, השאר 

 .שיש גם בשם 'איוב וגם בשם 'יובל'ו"ד וי"ו בי"ת י

פך לאבל היובל קין אבי כל תפש כנור ועגב, נ 

כנורי ועגבי לקול בוכים. העיקר היה לנגן בכינור, 

גון הצילו אפילו  ישהרי השירה והנשאדם ינגן בכינור,  

כמו איזבל שהיתה רוקדת לפני רשעית גמורה 

החתנים, היתה מרקדת לכל חתן, כל חתונה היא 

רוקדת חצי שעה, עושה עם   –היתה רוקדת 

 הראש ועם הידים, לכן נשארו הידים והרגלים.  

פעמיים שני קצינים ו ,  102כי אחרי שהיא שלחה  

אלפים חמש מאות חמישים שנה חמישים, 

, אחרי שהוא שחט הוא נכנס ולםאסר עמ

נקרא את ההפטרה    [-]כי הוא היה פנחס  למערה,  

     מראי מקומות    
 יד המלך הלכות יסודי התורה פרק ז  ה

והנה לגבי משה אשר ידעו ה' פנים אל פנים ותמונת ה' יביט 
ענוג רוחני די תשבע מלתא זוטרתא הוא להתעדן נפשו בת

ותותיר גם להגוף, עד אשר לא יצטרך הגוף לשום הכרח גופני 
הנטועים אצלו בטבע. אך הענין היותר פלא והפלא היה, על 
שוכן בית חומר שיהיה הכח והיכולת בידו להכניע גופו וכל 
כחותיו וחושיו כל כך, להחזיק מחשבה זכה נקיה וטהורה 

ם ורב כזה ארבעים יום  בתכלית הקדושה והטהרה זמן עצו
וארבעים לילה רצופים בלי שום הפסק מאומה אף רגע אחת 
כמימרא, מה שאין בחק יכולת ילוד אשה כלל. ובאמת העידה 

 ולא קם עוד נביא בישראל כמשה.  ]דברים לד, י[התורה 
ואף דמצינו גם באליהו דלא אכל ולא שתה ארבעים יום וכמו 

בכח האכילה ההוא ארבעים וילך    )מלכים א' י"ח י"ט(שנאמר  

  של פנחס, שהוא נכנס לתוך המערה

התגלו שלוש עשרה  שם, כי היא נקרת הצור –

היינו שרק משה  מדות רחמים, יחד עם משה

   .הצור תואליהו זכו להיכנס לנקר

שלא תאמר    ,אבל זה שני דברים  האומר היד המלך 

אף משה לכי  ,שאליהו זכה להשיג את השגת משה

לא יכול להגיע. מה זה משה? מי זה משה? אחד  

-]  אין בזה שום השגה, זה נקודה עליונה. כתוב ב

זה נקודה   –ז' סעיף י"ד  )אולי: שבת, והכוונה לליקוטי הלכות( [

עליונה, במשה אין שום השגה. משה מת 

עים ארב משה לא מת, הוא חי –ויהושע מכניס 

שנה, ואפילו אם הוא היה מת הוא לא היה מת, 

 אין מיתה אצל הצדיק,   –משה 

, תמיד נשאר פסקא, חתיכת זה האמונה בצדיקים  [-]איך תופרים    [-]כתוב    )לא ברור:

 אבן, נקודה, שמזה יוצאים חוטים חדשים(

ִלי,  אדם זה להיות כמו  בן  העבודה של ה גְּ ִקי ֶבן יָׁ בֻּ

שהוא ידע את כל הש"ס. כמו אביגל בת נחש, 

יום. אין לענינו של אליהו שום ערך ודמיון כלל למעלת משה 
לחם לא אכל ומים   ]דברים ט, ט[ דבמשה כתיב  רבינו ע"ה.

לא שתה. הרי העיד הכתוב עליו דלא היה צריך כלל באותן 
הימים להכרחי אכילה ושתיה. משא"כ באליהו נאמר וילך 

ארבעים לילה, הרי גם באותן בכח האכילה ההוא ארבעים יום ו
הימים היה אליהו מוכרח לכח האכילה, רק דנעשה לו נס 
דנתעכב ונתחזק אצלו כח האכילה שאכל בטרם הליכתו לדרך 
ארבעים יום. אבל במשה רבינו עליו השלום מצינו להיפך 

דטרם עלותו להר נכנס אל הענן בכדי  ]ד, ב[בפ"ק דיומא 
זה עלה ונתעלה דרגתו למרק האכילה והשתיה שבמעיו, וב

 ומעלתו יותר מכל אדם אשר על פני האדמה.
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מה זה בת נחש? שלא היה לה שום 

תאוות בעולם. כתוב אשר בנותינו כזויות 

כמו אבני ההיכל, כמו  –מחוטבות תבנית היכל 

אבני המזבח, אז אביגל בת נחש. אדם הולך 

מי אבא שלך? דוד?  לשאוללפגישה, צריך 

אתה משה? ראובן? שמעון? לוי? לא, בת נחש. 

יודע מה זה בת נחש? אתה יודע מה זה בת נחש? 

  שאסור שיהיה שום תאוה לבן אדם, שום תאוה.

 ,באופן טבעי ללדתצריכה היא שמעה ש שרה

ארוע מחי. היא כמעט התעלפה, קבלה שבץ, 

 ה' אומר: ותצחק שרה בקרבה, מה קורה פה?

לא צחקתי. מה, היא אומרת: צחקת.  כי ,לא

זה אחד משובו   הקדוש ברוך הוא?מתווכחים עם  

כן צחקת לא צחקת?! מה הויכוח הזה?  –בנים 

  .היא אמרה: אני רק בכיתי לא צחקתי

אדם נוסע לפנמה כי מישהו יתן לו מיליארד 

אלפים חמש מאות דולר הלוך, אלפים  ,דולר

שלושה מטוסים בהלוך,  חמש מאות דולר חזור,

  שלושה מטוסים בחזור, בסוף הוא אומר לו 

האינטרפול  פשטתי רגל, מס הכנסה עלה עלי, 

והוא חוזר   ,לי את הכסף, כל מיני סיפוריםהחרים  

במקום מרוב תסכול בלי אגורה, הוא רק בוכה, 

  .צחקה שרה ןכל, לבכות הוא צוחק

קיבלת גואטמלה,  וישא קולו ויבך,  –כמו עשו 

הונדורס, קוסטה ריקה. אתה יודע מה זה קוסטה  

ריקה? זה המקום הכי יפה בעולם, מה חסר לך  

שם? מה אתה צריך חתיכת מדבר? 

ארץ ישראל זה מדבר, מחיפה זה מדבר עד עזה,  

וצרפתה אשר לצידון זה  מדבריות, מדבר עזה, 

 גם מדבר.

ה' אומר לאליהו: סע לצרפת. דבר ראשון זה 

לצרפת, אבל סוע לצרפת, לפני הכל נוסעים לי

לצרפת אשר לצידון, ושם התגלה לו ה', שם 

הלא צויתי אשה   –אלמנה  ההתגלתה לו אש

אלמנה, מה זה צויתי? מה, ה' ציוה? היא היתה  

נביאה?! אלא לפני שהנשמה יורדת, אומר הזהר  

אומרים לה מה היא צריכה   – ב"פקודי רכ

רת, את מי היא לעשות, את מי היא צריכה לש

 לכלכל. צריכה לכלכל, את מי היא צריכה 

ֹלְך  " נאמר במלך מואב כי מְׁ כֹור ֲאֶשר יִּ נֹו ַהבְׁ ַקח ֶאת בְׁ ַויִּ

ָתיו ַוַיֲעֵלהּו עָֹלה ַעל ַהחָֹמה  ִהי ֶקֶצ ַתחְׁ יְּ ל   ףוַּ דֹול עַּ ּגָׁ

ֵאל" רָׁ שחט את מישע מלך מואב , )מלכים ב' ג, כז( ִישְּ

ה  הפסוק אחר כך נהיה קצף, אז , הבכורהבן  ִאשָׁ "וְּ

ִביִאים" ּנְּ ֵני הַּ ֵשי בְּ ת ִמּנְּ חַּ אומר  – )מלכים ב' ד, א( אַּ

הילקוט שמעוני: היא הצילה את עם ישראל. כי 

היה   היא הלכה מבית לבית בשביל טיפת שמן.

שנות רעב, לא היה שמן בשום בית, אבל  [-]

כל אחד הפריש טיפה, וזה היה דולק,   – טיפה 

אשת עובדיה, זה   –השמן של האשה הנביאה 

היה דולק, דולק דולק, בלי הפסק, לא מפסיק 

חמשים עם  שעות, בתוך מערה    24לדלוק, דולק  

נביאים במערה, אין אור במערה, אין חשמל, אין 

כלום, אבל השמן דלק. ולכן אשת עובדיה חיה  
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  .לעולם

ִעיִטי"לה: אמר  אלישעואז  מְּ ל תַּ  "ֵכִלים ֵרִקים אַּ

י  ".  )מלכים ב' ד, ג( רִּ כְׁ י מִּ כִּ ים ַויֹאֶמר לְׁ יש ָהֱאֹלהִּ אִּ ַוָתבֹא ַוַתֵגד לְׁ

י ֶאת נשיכי  מִּ ַשלְׁ ּנֹותָׁ ֶאת ַהֶשֶמן וְׁ ִיי בַּ תְּ בניכי ִתחְּ אַּ  "רוְּ

תחיית המתים. עם השמן הזה  עד– )מלכים ב' ד, ז(

הנס הזה כיון שהנושה בא ועשה לה את תחיי בנותר. 

ִדים" ילדיה שנילקחת את  ֲעבָׁ . אשת )מלכים ב' ד, א( "לֹו לַּ

היא  הקדוש של בעלה,  לציוןהיא הלכה , עובדיה

קברים,   אלפיאת הציון, היה שם  לא יכלה לזכור  

יש כאן מליון  ' עובדיה, עובדיה' היא צועקת: 

לו עובדיה. כן,  שני קראו עובדיה, כל יהודי 

יש כאן  כן עובדיה ירא אלקים. ירא אלקים גם 

הרבה. אה, ירא אלקים מאד. מאד? מאד זה רק  

 אחד.

גדול הנאמר אצל עובדיה מהנאמר אצל אברהם, 

כלומר  כי עובדיה זה גלגול של אברהם אבינו, 

 ,לעולם לא יתכן שאדם יזכה להיות יותר מאברהם אבינו

שאברהם  וא ,תעבר בוי זכה אברהם אבינויאלא שאם 

עובדיה מסר את הנפש  .מתגלגל ויורד שוב לעולם

כמו אבידן בן גדעוני שקפץ לים, אבידן. אדם בא 

לעולם לקפוץ לים, לכן הוא בא לעולם, לכן הוא 

נולד, לקפוץ לים, לכן כל העולם, רק כדי לקפוץ 

 .לים. ואז הים נבקע

כי לפי רבי מאיר כל השבטים רצו לקפוץ לים, 

פי רבי יהודה רק בנימין רצה לקפוץ, לפי רבי ל

  – מאיר כולם רצו לקפוץ, לכן שרי יהודה רגמתם  

רגמו אותם באבנים, תצאו החוצה! 

אדם חטפתם את התור! מותר לחטוף תור?! 

נִ צריך לקפוץ ראשון.  בֻּ בָׁ ִים  י"סְּ רַּ ש ֶאפְּ חַּ כַּ בְּ

ד ִעם ֵאל" ה עֹד רָׁ ֵאל ִויהּודָׁ רָׁ ה ֵבית ִישְּ מָׁ ִמרְּ )הושע  ּובְּ

  , מבני אפשר יצאו שלושים שנה לפני הזמןיב, א(

הבינו את הטעות שלהם, כתוב הם אחרי זה 

  [ -]ברית בין הבתרים, מארבע מאות שלשים 

הוא היה משיח בן   [-]הוציא אותם לפני הזמן, 

ציא אותם לפני הזמן, אדם בא יוסף, הוא הו 

לעולם להיות משיח בן יוסף משיח בן דוד, הוא 

 צריך להחליט. 

באמת אפרים ומנשה, אפרים היה משיח בן דוד  

נִ   –ומנשה משיח בן יוסף, ולכן מנשה  שַּ  י"ִכי נַּ

ִבי"ִק ֱאֹל ל ֵבית אָׁ ֵאת כָׁ ִלי וְּ ל ֲעמָׁ )בראשית מא,  ים ֶאת כָׁ

בחיים הוא לא זכר , שהוא שכח מהכל, כי נא(

שהוא הבן של יוסף. אדם מרגיש אני בן של 

לא בן של יוסף ולא  אני פלוני, נכד של אלמוני,

נכד של יעקב, כי נשני אלקים את כל עמלי ואת 

כל בית אבי. אז הוא זוכה לשם מנשה שם 

 הנסים, 

יבש גלעד, כתוב  –הגאולה תתחיל במנשה 

ד הלכו בפרק י"ז בפרקי דרבי אליעזר, יבש גלע

הורידו את הגויה של שאול מהחומה, זה היה  

כזה ספריי שמרדים את השומרים, ויש על זה  

כתב אישום, משפט בינלאומי בהאג, ואז הם  

ויה, הם לקחו אותה. ואחרי זה הם ו הורידו את הג

הלכו... כי הם חלקו אותה לשתים, ואת הראש 
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ן. אשמו בבית דגון, את הגויה בית ש

, היה  בהמשך  כפי שיסביר  את קיןלמה? כי הוא הרג  

ִניִתי ִאישאסור להרוג את קין, קין איש צדיק,    "קָׁ

. במקרה הוא הרג את הבל, הוא  )בראשית ד, א(  "ת ה'ֶא 

לא התכון, זה יצא בלי כונה. היה אסור להרוג 

 אותו. 

ל'מך, תשע שנים וששים  ו'יולד א'תש'נה כתוב 

שנה ותשע מאות שנה, ש'נה ו'יולד א'ת ל'מך זה  

שאו"ל, פעמיים כתוב, פעמיים כתוב את זה. 

חשבתי למך אבא של נח אבל הכונה ללמך דור 

שבע דורות, יש יש  ודור שביעי, כימקין  שישי

חנוך עירד מתושאל, מחויאל  ואחרי זה יש ,קין

חרי זה יובל קין  ואמתושאל, ואחרי זה בא למך. 

ותובל קין זה כבר דוד שביעי, ותובל קין כיון את  

ואז הוא ירה חץ, הלכו להביא,  הידים של למך, 

קרן, שור פר   לקין -ו היה ל –כי חשבו שזה חיה 

כתוב בפירושים שקרן אחת קצצו מקרן מפריס,  

ה. אז למה? כי רצו לתקוע בשופר בראש השנ   לו,

 קין גנב את זה. 

, כי זה היה בדיוק בליל ולכן וישא עשו קולו ויבך

הסדר, כי בליל הסדר כל הברכות, בליל הסדר 

ולכן השביעני אדם מקבל את כל הברכות, 

' השביעני במרורים' אם במרורים הרוני לענה,

הרוני '  אם יאכל מרורים בליל הסדר,שאולי הכוונה 

זה האסון הכי גדול: הרוני לענה. וזה , 'לענה

עיקר   תשעה באב. כי ליל הסדר זה חרוסת, זה

רות, ואחרי חמשים יום זוכים לרות, -הסדר חס

כשקוראים רות איכה,  יקראו ועכשיו 

שנה, כי  400בכל אחד, כי בעז חי  [-]השכינה 

. 400,  400כתוב ויחי יעקב שבע עשרה שנה, בעז  

. בעז אחרי 1,200אז זה  400אז אם כל אחד חי 

 וד. קר זה די. כי הע70עובד וישי. דוד חי זה 

אדם בא לעולם לגלות את הכרובים, אדם ירד 

זה בא מרות . לעולם לראות את הכרובים

רות, ליל הסדר צריכים לכוון -חס –מחרוסת 

רות, כי העיקר זה האפיקומן ועשו פספס -לחס

ו את הטלאים,  התיר ל הס"מאת האפיקומן, כי 

התיר לו אותם, הוא קשר הוא התיר, הוא קשר  

עד שהוא בא אחרי האפיקומן,  הוא התיר, 

האפיקומן זה כל השפע, זה כל המליארדים, זה 

 האפיקומן. איך אדם זוכה למליארדים? 

אדם בא לעולם רק בשביל דבר אחד: להיות כמו 

דוד רק  דוד המלך, לשיר כל היום, לנגן כל היום.

שר ורק ניגן, כל החיים רק ניגן, כנגן המנגן. 

, אז דוד המלך על אדם בחיים הוא לא הרים קול

מימיו, זה אדוניה, לכן הוא נהרג. כי אדם   [-]הוא  

רק בשביל דבר אחד: שהוא יהיה כמו   בא לעולם

 רות.-דוד המלך. חס

זה כל ואתחנן, גימטריא שירה. כי אומר בעל 

תחנן גימטריא שירה. כי שרח בת הטורים וא

אשר רק שרה ונגנה, עוד יוסף חי הוא מלך  

ואז היה   במצרים ויש לו שני בנים מנשה ואפרים,

ראו כולם את מנשה ואפרים,  ,מנשה ואפרים
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כולם ראו את מנשה ואפרים יהודים, 

ה את מנשה ואפרים כי אם בלהה היתה מביא

מיד היתה הגאולה, ככה כותב זוהר חי בוישב, 

ם להביא את הגאולה, כל מה לאדם בא לעו 

כל מה שהוא נולד זה להביא   –שאדם בא לעולם  

את הגאולה, אדם נולד להביא את הגאולה, אדם  

להביא את  נוצר להביא את הגאולה, אדם חי

 הגאולה.

כליון, מחלון זה היה העבודה של נעמי, מחלון ו

זה שנמחלו כל העונות, כמו מחלה נעה חגלה  

נמחלו כל  –מחלה תרצה שרק רוצה את ה' 

העונות, לא היה עברה שלא נמחלה. כי על ידי  

הצדיק נמחלים, כל השומר שבת כהלכתו אפילו 

עובד עבודה זרה כדור אנוש נמחלים לו עונותיו, 

כי אדם בא לעולם שימחלו כל עונותיו, זה 

טרה, שימחלו כל העונות. אדם בא לעולם המ

שימחלו כל העונות, לכן הוא נברא, אדם בא 

שימחלו כל העונות, לא ישאר שום עון, לעולם. 

שימחלו כל העונות. לכן זה מחלה, שנמחלו כל 

העונות, מאותו דור נמחלו כל 

היא   העונות, ונעה היא תמיד בתנועה, וחגלה

אדם בא  –לה, תמיד חג לה. ותרצה -תמיד חג

בשביל תרצה, אדם נולד בשביל תרצה, רק 

לרצות את ה', יפה את רעיתי כתרצה איומה  

כנדגלות, כל הענין זה כנדגלות, כל הענין זה 

זה כל העבודה, זה כל העבודה  להיות כנדגלות, 

 של הבן אדם.

אדם נוצר אדם בא לעולם שימחלו כל עונותיו, 

כדי שימחלו לו כל עונותיו. וזה סוד מחלה,  

רוצה את ה' אז  מחלה נעה חגלה תרצה, שאת 

 אין לך מה לדאוג, אם/עם תרצה... 

בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו, חתונתו זה 

ניות, עכשיו זה מתן תורה. עכשיו זה לוחות ש

הלוחות. מיד אחרי תשעה באב יש לוחות, אחרי  

תשעה באב זוכים ללוחות, אדם בא לעולם 

להוריד לוחות שניות. בשביל זה הוא בא לעולם, 

הלוחות הראשונים אשר שברת, אדם זוכה... 
 )השידור הסתיים(

 


