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 שמות  "קמוצשמלווה מלכה שנמסר ב שיעור
לעשות  'ה אומר שהוא יכולהרב .א

הוא משאיר את ש שלום עם כולם
כי אדם לא יכול לעלות מדרגה  המחלוקת

קות מהפריז'בה מחלו לדרגה רק על ידי
לפריז'בה שהעיקר זה מהפריז'בה 

למרות שהוא סוכות אליהו לפריז'בה 
אמריקאי והוא הגיע מפסק בפסק בנו בית 

תה יבא הכומר הראשי הכנסיה הייעקוב 
 ,ראשי הגיעמול הבית יעקוב אז הכומר ה

הגיע הכומר הראשי בא למנהל אמר אם זה 
מו מפריע לך נוריד את הפסל הכומר בעצ

בלי שיורידו בלי מאסר  לא היו צריכים,
עולם בלי גזר דין מיתה לא היה גזר דין 

בא  .אתה היית שם ואתה המתקתמיתה 
הכומר הראשי הגיע הגיע הכומר הראשי 

מוכן להוריד את הפסל אם זה  ואמר שהוא
מפריע  פריע הוא יוריד אמר כן וודאי זהמ

 ויכוחים  הוא הוריד לא צריכים לא מיד

יונתן ר' יונתן איבשיץ, כמו ולא  .ב
שלו הלך לשבור את  איבשיץ החברותא

ם בלילה אז כולם ישנים תיזה היה שהפסל 
שנים הם ערים גם לא י אבל הנוצרים

ים בלילה פתאום אחד שומע דפיקות בשת

אז ירן על הגג בום חשב שזרקו פצצה מא
 הוא עלה למעלה הוא ראה את החברותא

שובר את הפסל טוב  יונתן איבשיץשל 
לקח אותו מיד בבוקר עשו לו משפט פסקו 

עד שבע בלילה מוציאים אותו לו דין מוות 
רג טוב מיד הלכו לשומר השומר היה, להו

היה אדם מאוד השומר של בית הסוהר 
ליברלי מאוד עדין מאוד מוכן לשחרר 

אני זלוטוס אסירים תביא עשרים אלף 
ה הוא פתח משחרר לך את האסיר אין בעי

פותח שערים הוא  לו את השערים בחכמה
ערים שאומר כל יום מעריב הוא פותח 

ר לאסוף יעוישחרר אותו כולם רצו בכל ה
 זלוטוס החברותה  עשרים אלף

עצמו עשה את ב יונתן איבשיץר'  .ג
ביא זה בחמש דקות לקח את הנדוניה וה

היה חודש אחרי החתונה אז פשוט בדיוק 
מיד שחררו  ,הוא לקח את הנדוניה והביא

אותו מיד השומר בחכמה פותח שערים 
כולם הגיעו  שערים אחרי זהאת הפותח 

זה  זלוטוס זה הביא אלפייםשבע בערב ב
אלף זה הביא חמש חמש אלף זה הביא 

הוא אומר אני לא לוקח כל אחד יקח  מאות
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את זה לעצמו אני לא לוקח מאף 
אחד כולם נעלבו בכו למה אתה לא משתף 

 אותנו 

בינתיים הגיעה השעה להוציא  .ד
אני בא  והילד איננו ואני אנהאותו להורג 

ים שם במקץ בוישב ו את הפסוקהם קרא
ל אאני בא זה ראשי תיבות  ה"י אנ"ואנ

ואז כולם  ל נקמות הופיעאנקמות ה' 
לא מצאו אותו אז אמרו והתחילו לבכות 

ומר אשם עכשיו יקחו את השומר שהש
השומר פתח לו את ת סוהר בטח לבי

השערים כי השומר היה לו בלי סוף היה 
גביעים אפילו הגביע  לו פמוטים היה לו
הכל היה אצלו שמה זה של יוסף היה לו 
בפראג הכל היה אצלו טוב בפראג הכל זה 

 לשמור את למי הוא הביא ,הוא שם
דים ליאריים מושוזה אוצרות שאוצרות ה
  יונתן איבשיץר' תן את זה לי

איננו  יונתן איבשיץ,ר' הוא בא ל .ה
הילד איננו זה איננו זה איננו כולם נעלמו 

כי  ,לם נעלמו סקנדל איפה הואפתאום כו
ברח הוא ידע שעכשיו יאשימו  ר' יונתן

, הוא הלך לאשתו השומראותו טוב אז 
מבעלה עשרים אלף אמר לה שהוא קיבל 

הוא הראה לה את  הוא גילה לה את האמת
חביא את העשרים אלף המחבוא כל אחד י

לא ימצא את  שיונתן איבשיץבמחבוא טוב 
ואז זה את ם יקח לכזה כי אחרי זה הוא 

, הוא הלך למחבוא הוא ראה שזה הוא
איננו הילד איננו הכסף איננו,  הכסף איננו

ביא את כל וא האז המיד, 
 אוצרות שהיה לו במרתף איך שהוא עברה

הקרח נשבר והוא טבע השומר  ,את הקרח
 מסכן 

יונתן איבשיץ חוזר לכבוד שבת  .ו
חשב  הוא ברחא והבבית הוא לא היה 

תעשה כאלה סקנדלים שאשתו תעשה לו 
 תשעה באב תשעה באב של שבוע אדםלו 

את  צריך תמיד להיזהר מאשתו לא לגנוב
לא תרגיש היא הנדוניה אם הוא גונב ש

אבל השומר סיפר לה היא לא הרגישה 
א הגיעה ור הומר גילה לה בקיצהשו

בתופים ובמחולות  ואשתו יוצאת לקראתו
יחה ועם תופים כי הרועם גיטרה עם כינור 

עשרים אלף ה , בזכותליארדיםישל מ וצרא
הוא לא מבין מה היא יוצאת לקראתו 
בריקודים במקום עם מקלות במקום עם 

 שלהבות אש שרביטי אש 

 היא עונהמה קרה  הוא אמר .ז
תי השומר סיפר לי את כל הסיפור האמי

שאתה היית הפושע אתה משובו בנים 
אתה קרמינל מס' אחד אתה גנב מועד 
גנבת לי את העשרים אלף וקיבלנו עשרים 

ות שהיה קיבלנו את כל האוצר ליארדימ
בבית של השומר הכל הוא החביא אצלנו 

 עכשיו הוא טבע בנהר 

הוא התחיל לבכות תמיד במקום  .ח
לשמוח הוא מתחיל לבכות למה כי הוא 

ו בנים הוא התחיל לבכות למה היה שוב
ה בכה הוא אמר ה' החזיר לי את הצדקהוא 
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 שעשיתי ה' זרק לי את זה בפנים
ואז הוא בכה ונרדם מתוך בכי אז בא אליו 
בחלום כי לא רצית לשתף את החברים 

 .בפנים זרקו לך את שקיםשלך 

בבית  יום א' ואראבשנמסר שיעור 
  הרב לשדרי"ם

ו של איבשיץ החברותאיהונתן ר'  .א
מאוד  היה מאוד חם מאוד היה לו חברותא

קיבל נדוניה עשרים ור' יונתן חם ובדיוק 
לא אשתו הוא החביא את זה ואלף זלוטוס 

באיזה חדר ובדיוק לקחו את ידעה 
הוא שבר את הפסל  ,לבית סוהר החברותא

 דיוק מולו. כי זה היה ב

הר' אליהו  – סיפרתי שבפסק הוא .ב

אז הגיע הכומר  פסקנולד ב סוכות
הגיע למנהל של הארכיבישוף הראשי 

הסמינר הם בנו סמינר בית יעקוב בדיוק 
בנו מול  רל'ךאבר ה כמו שכאןימול הכנסי

ילו בירושלים פה אז עשו קיר איהכנסי
בונים מול הכנסיות אז כל שכן שמה 

ביקש  ע למנהל הסמינרהגי בפסק, הכומר
פסל מול הבית יעקוב, הוא סליחה שיש יש 

עצמו הארכיבישוף ביקש סליחה בא ב
תי שיש לנו פסל מול הסמינר של בית ירא

יעקוב שצרכים לראות את הפסל כל היום 
אז הוא  אם אתם רוצים אני מוריד אותו

 הוריד אותו, אם אתה מוכן להוריד אותו,
צריכים לתת בכבוד רב בכבוד רב, נכון ש

כבוד רב הרבה כבוד אז הוריד את לו 

 .הפסל

יהונתן איבשיץ החברותא של ר'  .ג
ובדיוק בשתים בלילה שבר את הפסל  הלך

עבר שוטר תפס אותו ושם אותו בבית 
שמונה וחצי בבוקר הביאו אותו סוהר 
דין מות עד שבע  משפט פסקו לו לבית

רצו  אז כולם רצו רצו בערב תולים אותו,
לבית הגיעו רים אלף זלוטוס  עשלאסוף 

, תביא את העשרים ר' יונתן איבישיץ של
א היה לו ברירה כי הוא היה לאלף זלוטוס 

א של אשתו למעשה אבל הוא לנדוניה 
זלוטוס  היה לו ברירה והוא נתן את עשרים

אשתו תגלה את זה אז מה עכשיו עוד מעט 
יהונתן איבשיץ ברח מן העיר ר' עושים אז 

היא תרד תגלה אוי ואבוי  אם אשתוברח 
עליו היא תחסל אותו היא תעשה צעקות, 

  .ברח עד שבת מן העיר

הגיע לפני הדלקת נרות ואשתו  .ד
עם  במחולותיוצאת לקראתו בתופים ו

 הוגיטרה ועם חליל מתופפת בתוף הללו
מה  ,בנבל וכינור בתוף ומחול שואל מה

הריקודים האלה הוא כבר ידע שהיא 
בקיצור  שרים אלףגילתה שלקחו את הע

 שלו גזר דין מוות שאחר שגזרו על החברותאמה שקרה 
 הוא רץ ולקח את העשרים אלף זלוטוס

השומר מיד פתח  הביא לשומרנדוניה לשקיבל 
מיד שחרר אותו  לו השומר היה לו מפתח,
ינתיים בשבע ב ,הוא ברח למקום אחר

הילד כתוב  .הילד איננובאים לתלות אותו 
 הילד איננו, זה פסוקאני בא איננו ואני אנא 
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על מי נאמר הילד איננו? על יוסף 
בקיצור שהוא הלך לבור לא מצא את יוסף 

הגיעו בשבע אין קול ואין עונה החליטו 
לקחת את השומר לבית סוהר הבינו 
שהשומר רק השומר יכול לפתוח לו את 
השער, השומר הבית שלו היה מלא עד 

וא התקרה פמוטים וגביעים ותכשיטים ה
היה משחרר כל פעם עוד אסיר עוד אסיר 

כמו שרבי מאיר נתן לא שמו לב כל כך 
 להם ארגז דינרי זהב לשחרר את אחותה

 . אשל ברוריה

יודע שיעשו  השומרעכשיו  .ה
חיפוש בבית שלו ימצאו כל הבית מלא 
תכשיטים גביעים אז הוא יודע שעכשיו 
הולך להיות סוף גדול אז הוא אמר איפה 

ת האוצרות היה לו אוצרות הוא יחביא א
כל האוצרות שלו , ליארדיםיים מוממש שו

הוא אמר איפה הוא  ליארדים טוביים מושו

                                                           
 אע"עבודה זרה יח,  א

ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתיה דר' חנינא בן 
תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא 
אחתאי בקובה של זונות שקל תרקבא דדינרי 
ואזל אמר אי לא איתעביד בה איסורא 

יסא אי עבדה איסורא לא איתעביד מיתעביד נ
לה ניסא אזל נקט נפשיה כחד פרשא אמר לה 
השמיעני לי אמרה ליה דשתנא אנא אמר לה 
מתרחנא מרתח אמרה לו נפישין טובא דשפירן 
מינאי אמר ש"מ לא עבדה איסורא כל דאתי 
אמרה ליה הכי אזל לגבי שומר דידה א"ל הבה 

ליה ניהלה אמר ליה מיסתפינא ממלכותא אמר 
שקול תרקבא דדינרא פלגא פלח ופלגא להוי 
לך א"ל וכי שלמי מאי איעביד א"ל אימא 

ומי יימר דהכי  אלהא דמאיר ענני ומתצלת א"ל

יהונתן איבשיץ ר' יחביא? אצל 
 עשרים אלףהוא הכי נאמן הוא הביא 

שלו אז  בשביל לשחרר את החברותא
צלו אפשר להפקיד את כל האוצרות א

הוא לא ילך  ,הוא לא יגלה ,לובמרתף אצ
 ,יגלההוא לא ילך לאף אחד ו ,לאלי טייאר

 , ר'הוא לא שייך לשול שכל פעם מלשינים
הוא לא  הוא לא שייך לשוליונתן איבשיץ 

שייך לחולקים אז אין פחד אז אפשר אצלו 
להחביא את כל האוצרות שהוא שדד מכל 

אנשים מבתי סוהר או הכנסיות ושחרר 
 אותם לשעה  שחרר

כמו באומן באומן משחררים  .ו
גטצ'ס היה הולך כל צהרים לשעה. ברוך 

או  16לציון היה עצור כי חיתנו לפני גיל 
תפסו עשרה  היא הייתה עכשיו 16בדיוק 

 שעות 48היו עצורות  בארלךנשים של ר
. אז 16ופה בגיל עם הילדים כי הם עשו ח

איכא ]א"ל השתא חזית[ הוו הנהו כלבי דהוו 
קא אכלי אינשי שקל קלא שדא בהו הוו קאתו 
למיכליה אמר אלהא דמאיר ענני שבקוה 

תא בי מלכא ויהבה ליה לסוף אשתמע מיל
אתיוה אסקוה לזקיפה אמר אלהא דמאיר ענני 
אחתוה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה 
מעשה אתו חקקו לדמותיה דר' מאיר אפיתחא 
דרומי אמרי כל דחזי לפרצופא הדין לייתיה 
יומא חדא חזיוהי רהט אבתריה רהט מקמייהו 
על לבי זונות איכא דאמרי בשולי עובדי 

בהא ומתק בהא איכא כוכבים חזא טמש 
דאמרי אתא אליהו אדמי להו כזונה כרכתיה 
אמרי חס ושלום אי ר' מאיר הוה לא הוה עביד 
הכי קם ערק אתא לבבל איכא דאמרי מהאי 

 מעשה ואיכא דאמרי ממעשה דברוריא:
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אז ר' לוי שמה ברוסיה וודאי 
יצחק אמר אותי אל תסגיר ר' לוי יצחק 
עשה את הקידושין, ברוך גטצ'ס לקח עליו 
את האחריות אמר אם יבוא אם מישהו 
ילשין תגיד שאתה עשית את הקידושין 

 ככה אמר ר' לוי יצחק

ימא הלכה להלשין כי לא אז הא .ז
שלום בית כזה והוא הלך הרבה לציון היה 

בקיצור זה לא והוא פגע בה העליב אותה, 
שתי ילדים קטנים לא  16שם בגיל הסתדר 
עוד איך לנהל הוא פגע בה היא יודעים 

ימא לברוח מהבית לחזור לא הייתה צריכה
, ברוך למשטרה שלה היא הלכה ישר

הוא שרים דקות כל כל צהרים ע [-]גטצ'ס 
זה אחד ליד  הלך לציון הבית סוהר והציון

זה עשינו את זה השני זה לא כזה מרחק 
כמה פעמים גם אני הייתי שם בבית סוהר 

פתוחה היינו  אבל השאירו את הדלת
היינו עם יתה פתוחה יבחצר והדלת ה
ועם דדי היינו גם הילד גבריאל גרוסמן 

אינו שלי היה שם כן נחמן ברלנד ור
שהדלת פתוחה, בוא נצא מחפשים אותנו 

 עד היום

ברח מהבית  החברותאבקיצור  .ח
ולקחו את  סוהר הוא הצליח לברוח

ר'  השומר אז השומר שם את הכול אצל
אשתו שואלת אותו הוא ויהונתן אייבשיץ 

בא עם עגלה ענקית עשר מטר גובה של 
תכשיטים של גביעים ומנורות פמוטים מה 

 עשרים אלף זלוטוס , בעלך הביא לי מה

בינה שיש טוב היא ה .ט
לה בעל צדיק שעשרים אלף, נהיה 

ליארד ילמ יליארד נהפךמ מעשרים אלף
ונהיה ריקודים ונהיה שירים אבל הוא 
התחיל לבכות הוא לא היה שובו בנים כזה 
הוא גם לא היה מהחלוקים וגם לא היה 
משובו בנים כי כשהיא יצאה בריקודים 

תרקוד יחד תרקדו יחד  ,הוא התחיל לבכות
אומר הצדקה שלי  , הוא לא ,מה. כל אחד
אם ה' לא מקבל את המצווה לא התקבלה 

של הבן אדם הוא מחזיר לו על המקום 
, עכשיו הוא מקבל צדקה נתת מאה דולר

דולר תלך עם הצדקה  תוך דקה מאתיים
לא רוצה לראות רק שלך תקבל פי שתים 

כל הכסף  אז אם אני קבלתי את אותך.
לא התקבלה, הוא חזרה סימן שהצדקה 

התחיל לבכות לבכות לבכות נרדם מתוך 
 ,בכי ואז הוא רואה בחלום קוראים לו

להשתתף בצדקה שלו הוא  שכולם באו
ם אלף מוכנים זה היה כל ירהיה לו עש

ית לבית לאסוף זה הנדוניה הם הלכו מב
הביא אלף זלוטוס זה הביא חמש וזה חמש 

 ,א נשתתףוא נתחלק בוים באלפי אלף זה
ול לעצמו לאכול אדם לא צריך הכל לאכ
ה את הכל לאכול לאכול הכל אדם רוצ

לי תהיה אבעצמו, תשתתף תהיה נורמ
הוא לא הסכים לקבל כסף  בדרך ארץ כי

אמר לו אתה לא הסכמת מאף אחד ה' 
קיבלת הכול  לקבל כסף מאף אחד הנה

את  שה' הוא דוחה בן אדם וזורק לו חזרה
שק הנה ה הנהוא אומר לו הצדקה בפנים ה
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 יקח את הכסף בחזרה ונותניםתו
 .לו אפילו פי שתיים

על התנא עכשיו אנחנו מדברים  .י
 שהגברים היו מאוד תמימים, בדבי אליהו

נשים  הגברים הם לא כמו הנשים,
תמימים יצאה מתוחכמות אבל הגברים 

 – והוכל הבן הילוד היאורה תשליכגזירה 
הכל בתמימות הנשים  ,מתגרשים

מתוחכמות למה להתגרש ולמה ככה 
ולמה ככה הגברים יש להם שכל ישר 

מקבלים הכל בתמימות הכל פשוט 
 . באהבה

 כל הבן הילוד היאורה תשליכהו .יא
היה  עמד עמרם וגרש את אשתו הוא

עמרם מתגרש כולם  ,הראשון שהתגרש
חודשי  היהאז תמוז אב ון וסיבמתגרשים 

                                                           
 תנא דבי אליהו רבה פרק ז ב

ומפני מה נטבעו המצריים ע"י ישראל בים סוף 
לפי שנאמר ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן 
הילוד היאורה תשליכוהו וגו'. ומה היו עושין 
בני המצריים הרשעים היו הולכין ומחזירין 
בעיירות של ישראל. כיון שהיו שומעין קולה 
של אשה צועקת בלידתה היו הולכין ואמרו 

וטלין את בני ישראל לאבותיהן ובאין ונ
ומשליכין אותן בנהר ועל אותה שעה נאמר 

אחזו לנו שועלים אלו המצריים  )שה"ש ב(
הרשעים שועלים אלו בני המצריים מחבלים 
כרמים וכרמינו סמדר אלו בני ישראל שהם 
משולים ככרם באותה שעה אמר הקב"ה 
למלאכי השרת מן אותה שעה שיצרתי אתכם 

שראל רדו מלפני וראו מוכנים להציל את בני י
את בני חביבי בני אברהם ויצחק ויעקב 
שמשליכין אותן בנהר מיד ירדו המלאכים 

 בז' אלול הוא החזירהגירושין 
 אז היה הייתה שלושה חודשים אותה כבר

ואז אותה  וא חזירהמגורשת בז' אלול 
שה בז' אלול שש חודשים זה ז' נולד מ

אדר, שלושה חודשים היו הגירושין ובז' 
סיוון שאז היו כל הגירושין בז' סיוון, בז' 
סיוון היו כל הגירושין, היו בז' סיוון, לכן 

תנ"ו זה מסעי הצלב גזירות תחודש סיוון 
  הכל זה שעלו עם התורה למעלה.

ואז נהרגו  התורה נתנה בז' סיוון .יב
איזה מיליון יהודים נהרגו, במסעי הצלב 
ואחרי זה הם חזרו שלושה, שלושה עם 
שני סוסים קראו לו גוטפריד מבויון, 

פריד מבויון הוא היה ראש מסעי הצלב גוט
הוא היה, הוא לא ידע קרוא וכתוב, טיפש 
גמור, רק הוא רצה לעשות לו שם ותהילה 

מלפניו כשהיו מבוהלים ועומדים במים עד 
ארכבותיהם והיו מקבלין את בניהם של 
ישראל ומניחין אותן על פני הסלעים והקב"ה 
היה מוציא להן כמין דדים מן הסלעים ומניקין 

ה שנאמר ויניקהו דבש מסלע אותן לקיים מ
: גזירה שניה שגזר פרעה כל מי )דברים לב(וגו' 

שאינו משלים מתכונת הלבנים יהיו בונין אותו 
בבנין תחת השורה של לבנים והיה הקב"ה 
משמיע קולן של ישראל בתוך מצרים שהיו 
יוצאות על נפשות של ישראל תחת השורה של 

נין לבנים והציל הקב"ה אותן ע"י שנשבר הב
ויוצאין ממנו כצפור הניצל מן הפח שנשבר 

כצפור נודדת מן קנה כן  )משלי כז(ויוצא שנאמר 
איש נודד ממקומו ואומר נפשנו כצפור נמלטה 

)תהלים מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו 
 קכד(
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אז יצאו בחצי מיליון חיילים הוא 
הלך לרש"י הוא אמר אתם לא תצליחו, 
כמה נחזור? תחזרו שלושה אנשים ושני 

ואז הם הגיעו לשערי טרויש העיר סוסים, 
של רש"י, הם הגיעו שלושה אנשים 
ושלושה סוסים עכשיו נלך להרוג את 
רש"י הוא אמר שלושה אנשים ושני סוסים 
כמה זה שלושה אנשים ושני סוסים, חמש 
ביחד אבל הם היו שלושה ושלושה זה שש 

היה תריס  איך שעברו את השער, השער
שיורד ירד על הסוס והרג אותו, אז הוא 
הלך, הוא אמר עכשיו רש"י יהיה המלך 
של צרפת, הוא הגיע בדיוק להלוויה שלו 
הוא יצא בתתנ"ט הוא יצא והוא הגיע 
 בתתס"ה זה לקח שש שנים עד שהוא חזר 

תנא דבי אליהו פרק ז' שעכשיו  .יג
מימים שמרו על תמימות הגברים היו הת

עשו הכל בתמימות יש גזירה אין לנו כוח 
אנחנו חלשים אנחנו עייפים עוד לא ישנו 
קודם מתגרשים זה הפתרון הכי קל, 

היא הייתה ילדה בת חמש  גהייתה, מרים

                                                           
 סוטה יב, א ג

ואמר ר"י בר' חנינא שלש גזירות גזר בתחילה 
אם בן הוא והמתן אותו ולבסוף כל הבן הילוד 
היאורה תשליכוהו ולבסוף אף על עמו גזר 
וילך איש מבית לוי להיכן הלך אמר רב יהודה 
בר זבינא שהלך בעצת בתו תנא עמרם גדול 

פרעה הרשע כל  [שראה שאמר]ן הדור היה כיו
הבן הילוד היאורה תשליכוהו אמר לשוא אנו 
עמלין עמד וגירש את אשתו עמדו כולן וגירשו 
את נשותיהן אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך 
יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על 

נכנסה לסנהדרין, אמרה, 
בבקשה להפסיק, להפסיק את הטירוף של 

אז  דברי חכמים בנחת נשמעיםהגירושין 
 איך שיצאה הגזירה 

כולו אור  טוב הוא כיותראו הנה  .יד
אבא שלו קרא לו  דהיא קראה לו טוב

טוביה בסוף באה בתיה בת פרעה, כתוב 
, איש וביתו באו ואלה שמות בני ישראל

בלי יוסף, אין ראובן שמעון לוי ויהודה, 
בנימין אחר ן ויששכר זבוליוסף, יוסף נמחק, 

כך יש דן ונפתלי גד ואשר, ויוסף היה 
במצריים, ואחרי זה מתחילים בלי שמות 
וילך איש לקח אשה והאשה הזאת ילדה 
ילד לא כתוב שם ואז באה הבת של פרעה 
גם לא כתוב שם באה הבת של פרעה 
והלכה להתרחץ, היא באה עם שבע 

  השבע נערות הם היו גונבות ילדים. נערות,

פרעה היה גם כן איש מאוד תמים  .טו
ים אמבטיה מאוד ישר הרופא אמר לו צריכ

 השל דם בבוקר אמבטיה של דם בערב

הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות 
פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז 

וה"ב פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ולע
ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי 
שגזירתך מתקיימת שנאמר ותגזר אומר ויקם 
לך עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו 

 :את נשותיהן
 סוטה יב, א ד

י טוב הוא תניא ר"מ אומר טוב ותרא אותו כ
 שמו ר' יהודה אומר טוביה שמו

 לד  ,אמדרש רבה שמות  ה
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מבקשים מכל אחד לעשות שתי 
אמבטיות אבל לא של דם לא דווקא דם זה 
לא, תעשה מהתורה נכון שפרעה ככה נהג 
אבל לא חייבים כל המנהגים של פרעה 
לאמץ אז הוא היה נוהג להתרחץ במשך 
שמונים שנה, שמונים שנה מהיום שנולד 

ות בבוקר, ומי היה תינוק 150משה רבנו, 
גונב את הילדים? הבנות שלו היה לו מאה 

ואת נשים, כל אחד היו לו עשר נשים 
הילדים ואת הילדות, היו מתפזרות 
בשכונות היהודיות חוטפות ילדים 
לוקחים ילדים כמו שכאן בשער 

ילדים בערך משנת  52מנדלבאום, חטפו 
בערך, גילו אותם אבל הם  55עד שנת  48

ים לחזור הם כבר כבר לא רוצ

                                                           
ויהי בימים הרבים ההם ימים של צער היו 

וימת מלך מצרים לפיכך קורא אותן רבים 
 )במדבר יב(שנאמר  רע והמצורע חשוב כמתשנצט

בשנת מות  )ישעיה ו(אל נא תהי כמת ואומר 
ויאנחו בני ישראל למה נתאנחו המלך עוזיהו 

לפי שאמרו חרטומי מצרים אין לך רפואה אם 
לא נשחוט מקטני ישראל ק"נ בערב וק"נ בבקר 
ורחץ בדמיהם שתי פעמים ביום כיון ששמעו 

מתאנחים וקוננים ישראל גזירה קשה התחילו 
 )יחזקאל כא(ואין ויזעקו אלא לשון קינה כדכתיב 

זעק והילל בן אדם ותעל שועתם אל האלהים 
אינו אומר צעקתם אלא שועתם כמה דתימא 

ונפש חללים תשוע וישמע אלהים את  )איוב כד(
 )יחזקאל ל(נאקתם נאקת החללים כמה דתימא 

מעיר  )איוב כד(ונאק נאקות חלל וכמה דתימא 
ויזכור אלהים את בריתו ולא היו מתים ינאקו 

ראוין ישראל להנצל לפי שהיו רשעים אלא 
הה"ד ויזכור אלהים את  בזכות אבות נגאלו

ארכיבישופים וראשי מסגדים 
י כנסיות, גילו אותם הם לא, טוב לנו וראש

כאן ראו ילד משחק לבד במאה שערים 
הוא בא עם האוטו שלו הוא חוטף אותו אז 

 150בבוקר  150גם הם היו חוטפים ילדים 
בערב ופרעה עושה אמבטיה הוא היה 

 וד היגייני, אמבטיה זה דבר בריא.מא

והם היו חוטפות ילדים, פתאום  .טז
רואים ילד ביאור, הנה מצאנו עוד ילד 
יהודי, בתיה אומרת לא, אני לא ארשה 
לכם, הם אומרות, כל העולם מקיים את 
הגזירה של אבא שלך רק את לא, אנחנו 

ג אותך כבר מספרות לאבא שלך הוא יהרו
באותו רגע מי בא מי הגיע? גבריאל, 

 והגיע חבטן בקרקעגבריאל המלאך 

בריתו אמרו רז"ל נעשה להם נס ונתרפא 
 מצרעתו:

 כג  ,אמדרש רבה שמות  ו
לרחוץ על היאור לרחוץ מגלולי בית אביה 

נן אין הליכה ונערותיה הולכות א"ר יוח
האמורה כאן אלא לשון מיתה וכן הוא אומר 

אמרו לה הנה אנכי הולך למות  )בראשית כה(
גבירתנו מנהגו של עולם מלך גוזר גזירה וכל 
העולם אינן מקיימין אותה ובניו ובני ביתו 
מקיימין אותה ואת עוברת על מצות אביך מיד 

ותשלח את אמתה  בא גבריאל וחבטן בקרקע
יהודה ור' נחמיה חד אמר ידה וחד  ותקחהו ר'

אמר שפחתה טעמא דמ"ד ידה דכתיב אמתה 
וטעמא דמ"ד שפחתה דלא כתיב ידה על 

כשבא גבריאל דעתיה דמאן דאמר שפחתה 
וחבטן בקרקע הניח לה אחת מהן דלאו דרך בת 

איתיבון אליבא דמ"ד ידה  מלך לעמוד יחידה
לכתוב ידה לא תברא שלכך כתיב אמתה 

אישתרבוב ותנינן וכן אתה מוצא  דאישתרבובי
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 .ונערותיה הולכות

עמד עמרם שהיה גדול הדור  .יז
וגירש את אשתו איך שפרעה הרשע עשה 

אמר עמרם את הגזירה היאורה תשליכוהו, 

אם אנו עמלים, גירש את אשתו,  לשווא
גדול הדור מתגרש עמדו כולם והתגרשו, 
אז באה מרים ילדה בת חמש וחצי כי 
שמשה נולד היא הייתה בת שש, משה 
נולד בז' אדר, בז' אלול היא כבר הייתה 

, היא הייתה מעוברת קודם ה' זמעוברת
עשה נס שהיא הייתה מעוברת מקודם, 

א ילדה אותה, יוכבד אומרת הגמרא הי
נולדה בין החומות, והיא הייתה מעוברת 
שלושה חודשים, תמיד אדם צריך לדאוג 
שאשתו תהיה מעוברת, זה גם לומדים 
מפה לא לסמוך על הנס, היא הייתה כבר 
מעוברת שלושה חודשים שהוא גירש 
אותה מעיקרא ובאמת אשה צדקנית 

  (ראה הערה קודמת) הילדים מתגלשים החוצה

שלוש גזירות גזר, וראיתם על  .יח
האבניים, אובניים זה בזמן הלידה 
, שהאשה שוכבת, היום יש כבר מיטות

, האשה שוכבת על פעם לא היה מיטות
לוחות אבן על מלבנים של אבן וככה היא 
הייתה יולדת והיה יוצא היה מתגלש 

                                                           
שיני רשעים שברת א"ת שברת אלא  )תהלים ג(

שרבבת רבנן אמרין בת פרעה מצורעת היתה 
לפיכך ירדה לרחוץ כיון שנגעה בתיבה 
נתרפאת לכך חמלה על משה ואהבה אותו 

 אהבה יתירה:
 סוטה יב, א ז

קים אותו החוצה ואז חונ
בהתחלה הוא אמר לחנוק אבל זה לא הלך 
לא, כתוב ויעש להם בתים, הוא כל יום 
שלח להרוג אותם, מותר לשקר? אסור 
למה הם שיקרו אותו, הוא מלך, הם כל 
הזמן אומרות לו עד שאנחנו באות יש 
לידה הוא ידע שהן שקרניות, על שקר 
מגיע מוות, ואז הוא שלח כל יום להרוג 

הם היו נהפכות לעמודים אותם אבל 
דקורציות נברשות על המקום נהפכו 

 לעמודים 

אז הוא ראה שנהפכו לעמודים אז  .יט
הוא החליט שמהיום הוא הולך אחרת 
ברגע שהילד יוולד זורקים אותו ליאור אז 
אומר התנא דבי אליהו מה היה אז עכשיו 
הולכים פרק ז' תנא דבי אליהו אבל רק 

אשה  נשים צדקניות לא כל אשה, רק
ודשים אז איך שהייתה בוכה כל התשע ח

שהיא הייתה יולדת, כבר היו ילדים כאלה 
קטנים כמוך שאתה בן תשע ושהיא הייתה 
נותנת צעקה הוא היה רץ לאינטרפול 
למשטרה הציונית אתה הלכת פעם 
למשטרה הציונית? אתה לא, ועכשיו 
ברגע הזה היא ילדה טוב באים לשבור את 

חוטפים את התינוק הדלת באים מלאכים ו

והא הות מיעברא ביה ותהר האשה ותלד בן 
א"ר יהודה בר זבינא  תלתא ירחי מעיקרא

מקיש לידתה להורתה מה הורתה שלא בצער 
ים צדקניות אף לידתה שלא בצער מכאן לנש

 שלא היו בפיתקה של חוה
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כל אשה ראתה מלאכים 
שחוטפים לה את התינוק פרק ז' תנא דבי 
אליהו, תרוצו תרוצו מהר מהר מהר ירדו 
המלאכים, והם ראו כל יום הם ראו 
מלאכים כל יום, ושהם לוקחים את 
הילדים מעבירים אותם לצד השני של 

הכל מתמלא באגמים והיאור על הסלעים 
 של דבש וחלב

שנמסר ביום ב' שמות שיעור 
 באילת 

צריכים ללמוד קצות החושן מי  .א
שהיה באילת חייב לגמור קצות החושן 
עכשיו מספרים על הצנועים שהלכו עם 
חמש רעלות כל אחד צריך ללבוש חמש 

היו  חוהצנועים מניחים את המעותרעלות, 
אנשים קראו להם צנועים הם היו עפים 

היה נטע רבעי  .מניחים את המעותבאוויר 
נטע רבעי פטור ממעשרות אז איך אדם 

 מחלל נטע רבעי? 

נטע רבעי של חברו אם יש נטע  .ב
רבעי זה קודש הילולים לה'. ענבים זה 
ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה ורימון 
מעכשיו כל פעם שבאים לאילת זורעים 
שתילים של כרמים כי עכשיו ט"ו בשבט 
צרכים כבר להתחיל לנטוע כתוב 

                                                           
 משנה מעשר שני ה, א ח

קֹוְזזֹות  ִנין אֹותֹו ב ְ ם ְרָבִעי, ְמַצי ְ רֶּ  כ ֶּ
ִסיד,  ל ְקָברֹות ב ְ ֶּ ַחְרִסית, ְוש  ל ָעְרָלה ב ְ ֶּ ֲאָדָמה, ְוש 

ְמעֹון ב ֶּ  ִ ן ש  ֹוֵפְך. ָאַמר ַרב ָ ה ְוש  ְמַמחֶּ ְמִליֵאל, ו  ן ג ַ

ל ֵעץ""ּונ   ם ּכָּ ּתֶּ  )ויקרא יט, כג( ַטע 
משה אמר שתבואו לארץ ישראל דבר 
ראשון זה לנטוע עצים ככה כתוב בתורה 
שלנו לא יודע, לכל אחד יש לו תורה 
אחרת אבל אצלנו בתורה כתוב בפרשת 

ץקדושים  רֶּ אָּ ל הָּ ֹבאּו אֶּ ִכי תָּ ל  "ו  ם ּכָּ ּתֶּ ַטע  ּונ 
ל  ל העצים , לנטוע את כ)ויקרא יט, כג( "ֵעץ ַמֲאכָּ

לא הבינו מה קורא מה עם ישראל  .ג
משה רבינו נהיה מושבניק חלוץ קיבוצניק 
אומר לנו לנטוע עצים? כן דבר ראשון זה 
לנטוע עצים איך שמגיעים לארץ ישראל 
כל אחד יקנה שתילים כבר דיברנו עם מלך 
ירדן שהוא יממן את זה לכבוד ט"ו בשבט 
ירדן תשלח מתנה שתילים של רימונים 

ים של כל שבעת המינים של תמרים שתיל
כל שבעת המינים יהיה פה כרמים עיר של 

 כרמים 

ודבר ראשון צריך לנטוע את כל  .ד
עד ט"ו בשבט תצטרכו  ,שבעת הימים

לנטוע, אנחנו בט"ו בשבט היינו נוטעים 
כל ט"ו בשבט  13עצים מגיל שבע עד גיל 

היינו נוטעים עצים זה הדבר ראשון 
ונטעתם כל עץ את כל הכרמל נטענו כל 

רק שותלים  7יערות הכרמל הכל מגיל 
ונוטעים ברושים ועצי ארז ואצטרובלים 

נוברים צנוברים כל היום היינו מחלקים צ

ִביִעית.  ְ ש   ִרים, ב ַ ה ְדָבִרים ֲאמו  מ ֶּ נּוִעים ב ַ ַהּצ  ו 
ה,  ט ִמּזֶּ קָּ ל  ל ַהּנִ ִרים, ּכָּ אֹומ  עֹות ו  ת ַהּמָּ יִחין אֶּ ַמּנִ

ֵאּלוּ  עֹות הָּ ל ַעל ַהּמָּ ֻחּלָּ ֵהא מ   :י 
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מחלקים צנוברים בחינם 
צנוברים בחינם עכשיו באנו לאילת להפוך 
אותה לעיר הקסמים לעיר הכרמים אילת 
היא העיר הכי הכי נדירה בעולם הכי 
מבוקשת בעולם כל אחד יבקש זכות, ניתן 

גימטרייא  אילתלו זכות לשבת באילת 
מי שגר  אמתגימטרייא  441זה  אילת אמת

זכה לאמת פה זה עיר האמת פה באילת י
יזכו לאמת כולם ילמדו תורה כל אחד 

 שילמד ילמד תורה באילת 

כל מי שיבוא לאילת יקבל גפן ומי  .ה
שנולד באילת יכול לעוף באוויר כל מי 
שנולד באילת יכול לעוף באוויר כמו יואב 
בן צוריה היה עף באוויר יואב והוא פתח 
ן את השערים של רבת עמון את רבת עמו

אי אפשר לכבוש השערים היו נעולים 
 ,מבפנים והחומה הייתה עבה עשרים מטר

עובי השערים היה ארבעים מטר רק 
 שמשון יכל לפתוח 

שמשון הגיע לעזה פתח את  .ו
השערים ששמשון הגיע לעזה מיד סגרו 
את השערים נעלו את השערים לתפוס את 
שמשון הוא ניגש לשערים עקר אותם עם 

ם שער אחת על הכתף המזוזות עם הצירי
הזו ועלה את כל ההר עד חברון. פה 
באילת לא צריך שערים, אנשים יבואו 

שעות פה יהיה לימוד  24ללמוד תורה 
ין 'אראשי תיבות , אילתשעות.  24תורה 

לא 'להודי 'יין 'א ,ורה'תלא 'להודי 'י
  .שובה'ת

יהודי בלי תורה זה לא  .ז
יהודי אי אפשר בלי תורה, מוסלמים הם 

מתפללים הם כבר קמים בארבע בבוקר גם 
לתפילה והיינו הולכים במסגדים להתפלל 

על הקברי צדיקים כגון קברי גד במסגדים 

בארבע בבוקר הם הנביא וגד החוזה בחלחול 
יושבים עם התינוקות עם הילדים, הנשים 
בצד אחד גברים בצד אחד אין להם 
מחיצה אחד עם הרמקול ושר שירים 

עק מוחמד מוחמד מהקוראן כל אחד צו
ואחרי זה הם הולכים להרוג אנשים אחרי 
התפילה צועקים אללה אקבר, להרוג 

  .אנשים ואז אומרים שזה כתוב בקוראן

אבא אחד שאל את הילד שלו  .ח
למה אתה הורג אנשים? ערף לו את הראש 
לאבא שלו אימא שאלה את הילד שלה 
למה אתה הורג אנשים מיד ערף לה את 
הראש, התורה שלנו היא תורת החסד 

 להשפיע על כל העולם בלי ירייה אחת 

אילת תיהפך לעיר התורה לעיר  .ט
הקסמים מי שיבוא לגור באילת יוכל לעוף 

ויר לא צריך שדה תעופה אפשר לבטל באו
אותו במקום זה ניטע עגבניות ניטע שם 
כרמים גפן כל ענב יהיה בגודל של החדר, 
אנשים לא הבינו מה משה אומר לנטוע 
עצים, מה במדבר יש לנו מן אז לבוא 
לארץ ישראל ניטע עצים. ולכן הם לא רצו 
להיכנס לארץ ישראל מה נהיה 

משה רוצה  קיבוצניקים מושבניקים מה
מאיתנו. רוצים ללמוד תורה אבל הכוונה 



 

12 

שיטעו כרם פעם במאה שנה 
הענבים זה יספיק למאה שנה כרם אחד 
 ייתן ענבים בשפע יאכלו כל היום ענבים 

הם היו הפיראטים  היהודים .י
הראשונים כל אוניה לקחו בשבי 
הפיראטים הראשונים זה היה יהודים, כי 

וסעים היו נהם הגויים פחדו לצאת לים 
לאורך החוף לב ים הם פחדו היהודים לא 
פחדו היהודים הגיעו עד אמריקה הם עברו 
את כל האוקיינוס האטלנטי כי האוקיינוס 

 [-]האטלנטי היה כולו עשבים בכל הקו 
הכל זה בלי רוח אין רוח באוקיינוס 
האטלנטי אין רוח אז צרכים לחתור 
במשוטים משוטים גם אי אפשר כי יש 

ת ואין רוח אז גדלים עשבים עשבים היו
והעשבים מתפשטים במשוטים יש שמה 

שעות צרכים  24עבדים שחותרים  30
לחתור, היום אוניה עושה  עשרים 

 קילומטר בשעה 

מה החשיבות  יבויסמה זה מלון  .יא
שהיה ן י נהרג מגליבוסעיר בי יבוסבמלון 

הגיע  ןמגל ,הראשון שהקיף את העולם
פינים, מלחמה י זה אי  בפילייבוס יבויסל

בין השבטים והוא נעמד לצד שבט אחר 
ה עם השריון פעם הלכו עם מבא למלח

שריון אי אפשר להבין שריון זה תשע 
בא  ן, מגלאות קילומאות קילו חמש מ

השריון הוא לא יכול לזוז לא יכל להתנענע 
אז הכושים הילידים התנפלו עליו הרגו 

שם  [-]י יש אי יוסבאותו, הוא היה באי 

וצצו את האטום הראשון פ
 האמריקאים פיצצו את האטום הראשון 

לא ידעו קרוא וכתוב הכי  [-] .יב
פוצצו את האטום [ -]פרימיטיביים 

הראשון הם קיבלו עיר בדרום אפריקה 
זה רק יהודים  [-]בדרום אפריקה הייתי ב

ישראלים, זה הכל שם כושים שלא יודעים 
י קרא וכתוב לא יודעים להזיז יד ורגל כל מ

שפיתח את דרום אפריקה זה היהודים הם 
פיתחו אותה, מנגלה אמר לשרוף את 
היהודים, הערבים אמרו איך אפשר 

היהודים, היהודים הם  להילחם עם
טילים ואנחנו  400ירו  הערביםרוצחים 

נקראים הרוצחים אנחנו גם ירינו טיל אחד 
ירינו טיל כל העולם קורא לנו רוצחים כל 

טילים רצו  400שירו  האו"ם נגדינו אחרי
 53לגנות אותם אי אפשר היה לגנות אנחנו 

זה לא מספיק אז היום היהודים  46מול 
נקראים הרוצחים למה הם נקראים רוצחים 
יורים יירה אחת, אומרים הנה גם היהודים 

 יורים תראו גם היהודים יורים 

אבל באילת פה לא פוגע שום טיל  .יג
ים טיל 400כאן יש הגנה משמים יורים 

טילים אף טיל לא פוגע באילת כי  1000
באילת היה המשכן המקום הכי קדוש 
בתורה זה רק אילת פה היה המשכן פה בנו 
את המשכן פה זה הכרובים ושני 
המלאכים מטטרון סנדלפון באילת לא 
היה שום עבירה עוד פעם, אילת הייתה 
עיר שלא עשו בה שום עבירה. לכן היה פה 
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ילת ה' המשכן, המשכן היה בא
 בחר באילת שפה יהיה מקום המשכן 

משה בנה את המשכן כל אחד  .יד
הביא איזה נזם עגיל טבעת, כל עם ישראל 

ריבוא אחד הביא את הטבעת של אשתו  60
אחד הביא את העגיל של אשתו, את הנזם 
של אשתו שרשרת עד שכבר לא נשאר 
שום דבר הביאו את כל התכשיטים הביאו 
את כל הזהב לא נשאר שום זהב, הנשים 

כל הזמן  לא מיחו הנשים המשיכו להביא
כבר לא נשאר זהב, טוב התחילו להביא 
מראות את הכיור עשו במראות הצובאות 

 מראות זה הדבר הכי יקר והכי בזוי 

כי אסור להסתכל  במראה יותר  .טו
שלא אישה צריכה לדעת משתי דקות 

מסתכלים במראה יותר משתי דקות, ארבע 
שעות במראה ארבע שעות אפשר לגמור 

אישה שאלה איך פעמיים את התהילים אז, 
להגיד תהילים תסתכלי פחות  יהיה לי זמן

במראה אז יהיה לך זמן במקום ארבע 
שעות שלוש שעות, אז המראות זה הדבר 
הכי בזוי אבל מזה בנו את המשכן דווקא 
מהמראות אז נשים הביאו מראות ומשה 
נבהל מה נבנה משכן ממראות מראה זה  
הדבר הכי בזוי הכי מגונה ה' אמר אני 

  .וצה דווקא מהמראותר

מהמראות בנו את הכיור וכל מי  .טז
שמביא קורבן הוא נעמד מול הכיור הכיור 
היה עשוי ממראות אם רואים שהפנים 
מטושטשות מיד לך הביתה תעשה תשובה 

תבוא עוד פעם אם הפנים 
מטושטשות סימן שהתשובה לא התקבלה 
אדם בא לעולם שהתשובה תתקבל, בלי 

י הקורבן תשובה ה' לא מקבל את  ה ּלִ ּמָּ "לָּ
ם יֹאַמר ה" ֵחיכֶּ מה אתם  )ישעיהו א, יא( רֹב ִזב 

מביאים לי קורבנות כל היום קורבנות 
תעשו תשובה אל תעשו עבירות תתנהגו 
בצניעות תמאסו בעבירות תמאסו בזה זה 
דבר מגעיל הכי מגעיל זה עבירה תמאסו 

 בזה 

ה' אומר אתם מביאים לי  .יז
תפסיקו קורבנות? קודם תעשו תשובה 

לעשות עבירות תצאו מהטירוף הזה זה 
טירוף זה שיגעון זה הכל אישה אחת 
צריכה להביא עשרה ילדים חמש בנים 
חמש בנות צדיקים צדיקות שיעופו באוויר 
אם אדם הוא קדוש כל הילדים שלו יעופו 
באוויר הבנים של צרויה היו עפים באוויר 

הבת של ישי  לא היה שום תאוות  אביגיל
יצחה את כל התאוות אדם בא לעולם היא נ

רק לנצח את כל התאוות אם ננצח את 
התאוות הילדים יעופו באוויר מי שנולד 
בלי תאווה הוא עף באוויר אין כוח כוח 

 המשיכה לא פועל עליו 

 17אם אווירון נופל לוקח לו  .יח
דקות עד שהוא מגיע לארץ אפשר להגיד 
שלוש תיקון הכללי, מי שנמצא באווירון 

אווירון נפל בדרך לקיוב  מאיסטנבול  פעם
היה שם נחמן ביטון והכל היה ערבים 

דקות עד  17והאווירון נופל אבל יש זמן 
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שהוא מגיע לארץ אז הוא אמר 
י תעבור במים איתך אני כולם ישירו כ

 ובנהרות לא ישטפוך 

אז המלך אחז סגר את כל בתי  .יט
הכנסת המלך אחז אמר לא יהיה ישיבות 

כנסת לא ילמדו תורה כולם לא יהיה בתי 
יהיו חילונים היה המלך אחז היה אבא של 
המלך חזקיהו המלך אחז למה קראו לו 
אחז כי הוא אחז את כל בתי הכנסת כי הוא 
סגר את כל בתי הכנסת כל אחד התפלל 
בבית אין בתי כנסת אין ישיבות הוא סגר 
את הישיבות הוא סגר את בתי הכנסת ככה 

בא ישעיהו הנביא שנה עד ש 16זה היה 
ואמר לו תדע לך שעכשיו הולך להיוולד 
ילד חדש עכשיו יוולד ילד והילד הזה הוא 
יעשה מהפכה אתה סגרת בתי כנסת הוא 
יפתח אתה סגרת את הישיבות הוא יפתח 
אנשים ילמדו תורה יום ולילה בנים בנות 

  .טנשים גברים

כתוב לא היה הבדל בן איש  .כ
גיד תהילים אין, אישה חייבת לה ,לאישה

ללמוד משניות ללמוד את ההלכות ללמוד 
הלכות אבידה ומציאה לדעת מתי 
מחזירים, מעות מפזורים מה זה מעות 

                                                           
 סנהדרין צד, ב ט

חובל עול של סנחריב מפני  א"ר יצחק נפחא
שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות מה עשה נעץ חרב על פתח 
בית המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה 

בדקו מדן ועד באר שבע ולא ידקר בחרב זו 
אנטיפרס ולא מצאו  מצאו עם הארץ מגבת ועד

מפוזרים אומרת הגמרא זה לא 
במציאה אם זה מציאה צריכים לדעת אם 
זה דרך הינוח אז אסור לקחת אפילו תפוז 
אחד אם דרך נפילה אפילו מאה תפוזים 

לדעת מה, אישה הכל הפקר אז צרכים 
צריכה לדעת את כל ההלכות את כל 
הדינים בדקו מגבת ועד אנטיפטרס מדן 
ועד באר שבע לא מצאו עם הארץ מגבת  
עד אנטיפטרס לא מצאו איש ואישה שלא 
ידעו בהלכות טומאה וטהרה כל הלכות 

 טומאה כל הלכות טהרה 

כי פעם אישה היה אסור לגעת  .כא
כולה באוכל אם היא לא טהורה היא לא י

לגעת באוכל מביאים לה, אצל האתיופים 
זה עד היום אצל האתיופים שאישה לא 
טהורה אסור לה לגעת באוכל מביאים לה 
אוכל היא לא מבשלת היא נמצאת בבית 
יש לה חדר נפרד וכלב שמירה ששומר 
עליה שלא יכנסו לה לבית שבועיים היא 
לבד בחדר מיוחד, בונים לה, וככה זה אצל 

ד היום האתיופים שומרים על האתיופים ע
המסורת וביום כיפור הם עולים על הר 
גבוה יש שם הר של איזה אלף מטר 
ובראש ההר מתפללים כל יום כיפור לא 

תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין 
ועל אותו הדור הוא  טומאה וטהרה בהלכות

אומר והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר 
ושתי צאן וגו' ואומר והיה ביום ההוא יהיה כל 
מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף 
לשמיר ולשית יהיה אע"פ שאלף גפן באלף 

 :כסף לשמיר ולשית יהיה
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הולכים הביתה כל יום כיפור רק 
 מתפללים 

וכשהיה בית המקדש אז יום  .כב
כיפור זה היה יום של ריקודים, כשהיה 
ל בית מקדש אז לא היו ימים טובים לישרא

היום  יכחמישה עשר באב ויום הכיפורים
כל אישה מתפללת בוכה אומר תהילים 
יושבת בבית כנסת משבע בבוקר עד שבע 
בערב אבל כשהיה בית מקדש לא היה ככה 
כל הנשים יוצאות במחולות כל הנשים 

 חייבות לצאת בריקודים 

עוד תשע חודשים זה יהיה יום  .כג
כיפור שיהיה בית מקדש זה יהיה יום של 
ריקודים למה יום של ריקודים כי הנשים 
היו תולות על החלון צעיף אדום או סודר 
אדום אישה אין לה כסף לשמלת כלה אין 

אלף שקל למי  30לה כסף שמלת כלה זה 
יש כסף אפשר לקנות עשרה בתים בזה 

 30לשכור עשר דירות בשלוש אלף דולר, 
 30אלף זה עשר דירות זה עשר כלות עולה 

האישה הייתה לוקחת את  אלף שקל אז
השמלה האדומה שלה שמלה אדומה 
אדומה כמו דם כמו כלניות תולה את זה 
על החלון עד הבוקר זה נהיה לבן עד 
הבוקר כל שמלה אדומה כל סוודר אדום 
כל מעיל אדום כל פרווה אדומה זה נהיה 

ִנים לבן נהפך ללבן  ָּ ש ּ ם ּכַ ֵאיכֶּ יּו ֲחטָּ "ִאם ִיה 

                                                           
 בע"תענית כו,  י

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים 
ם טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיו

בִּ  ג ַיל  לֶּ ֶּ ש ּ ה'  )ישעיהו א, יח( ינּו"ּכַ
הראה שהוא, לנשים הוא מוחל מיד לנשים 
הוא מוחל את כל העוונות שלהם לנשים, 
לא כמו הגברים, הגברים החטא משתרש 
בהם החטא נטבע עמוק אבל אצל אישה 
זה הכל חיצוני האישה היא תמיד נשארת 
טהורה היא עושה תשובה בשנייה היא 

יה נהית טהורה היא עושה תשובה, בשני
  .כלה' שוכח לה את ה

לכן אצל הנשים הם היו תולות  .כד
בערב יום כיפור לפני הדלקת נרות תולות 
סוודר אדום שמלה אדומה צעיף אדום עד 
הבוקר זה נהיה לבן יש כאלה זה נהיה לבן 
מיד אישה שעשתה תשובה הורידה כמה 
דמעות אז על המקום זה נהיה לבן איך 
שהיא מדליקה נרות זה נהיה לבן אומרים 

בא ילד אחר  דקההיה לבן, כל כל נדרי זה נ
לעזרת נשים אמא אצלנו כבר נהיה לבן כל 
ילד בא מוישלה יוסלה נתן הגיע נתן בא 
ילד בגיל שלוש הוא בא אמא אצלנו 
הסוודר כבר נהיה לבן כל אישה גם באילת 
וגם בירושלים וגם במטולה כל אישה 
תולה את הבגד האדום שלה על החלון עד 

אם לא נהיה לבן הבוקר חייב להיות לבן 
אז היא אומרת איזה פרק תהילים וזה נהיה 
לבן לא הייתה אישה בכל ארץ ישראל 
שעד הבוקר זה לא נהיה הסודר השמלה 

שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי  הכיפורים
לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו ובנות 

 ירושלים יוצאות וחולות בכרמים
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הצעיף המעיל שלא התהפך 
ללבן כל אישה, הכל התהפך ללבן שזה 
הסימן שלנשים הוא מוחל מיד אפילו אלה 
שעשו את כל העברות שבעולם זה הכל 

שידעה שזה אסור אבל  באי ידיעה אפילו
זה גם נקרא אי ידיעה כי אם היא כזו 
טיפשה שהיא יכולה לעשות עבירות זה 
סימן שהיא לא מבינה כלום היא לא מבינה 
מה זה עבירה מה זה לא עבירה, אפילו 

 שהיא יודעת שזה אסור 

ולכן ה' לאישה מוחל מיד אצל  .כה
האישה זה רק בא מתוך הטיפשות מתוך 

סר שכל אז לאישה ה' הקלות דעת מתוך חו
מוחל על המקום איך שהיא מורידה דמעה 
איך שהיא אומרת פרק תהילים יש לה 
חרטה עמוקה אצל היהודים זה לא כמו 
המוסלמים שהולכים למכה ועושים הלאה 
את העבירות, שלושה ימים רוגמים 
באבנים שמה את השטן יש שלושה 
עמודים נמצאים שלושה ימים לרגום 

ה אבן פוגעת במישהו אז באבנים ואם איז

כולם צרכים לזרוק אחד לשני 
זה נהיה כזה דומינו כזה, אז לפני שלוש 

איש רק מהאבנים שזרקו  700שנים מתו 
אז שלושה ימים חייבים לרגום את השטן 

ה ועושים הלאה ואחרי זה הולכים הבית
  .עברות

אצל הערבים אין, הם לא יכולים  .כו
להפסיק, אבל יהודים אין דבר כזה יהודים 
לא עושים עבירות יותר ברגע שהם 
מחליטים שזה היה דבר לא טוב זה היה 
דבר טמא זה נקרא עבירה אז היהודי הוא 
לא נכשל יותר יהודי יכול להחליט, כמו 
שהוא מחליט לא לא לעשן סיגריות הוא 

ות ברגע שהוא מחליט לא לעשות עביר
מחליט להקים משפחה אז על המקום ה' 
מוחל לו על כל העבירות שבעולם. ולכן 
אצל הנשים אצל הבנות כל הסודרים נהיו 
לבנים והנשים רק יצאו בריקודים כל מה 
שנשאר להם זה רק לצאת בריקודים ולכן 

ימחלו כל העוונות ויום כיפור  ריום כיפו
 ה.יהיה רק יום של ריקודים ושמחזה 
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