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 באשדודשמות ליל רביעי שיעור שנמסר ב
הסוכה של הלני המלכה זה היה  .א

סוכה שהייתה גבוה מאה אמה חמישים 
המן עשה עץ גבוה חמישים אמה  ,אמטר
אמה היום היה ט"ו עוד חודשיים  50למה 

יום  90פורים עוד שלושה חודשים אנחנו 
יום מיום כיפור עד  90לפני חג הפורים יש 

יום מט"ו טבת עד  90ש עשרה בטבת וי
יום זה בדיוק הזמן שאז ה' מכפר  90פורים 

                                                           
 בע"סוכה ב,  א

מיתיבי סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים 
אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים 

אמר רבי יהודה מעשה בהילני וחמשים אמה 
המלכה בלוד שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים 
אמה והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם ולא אמרו 

דבר אמרו לו משם ראייה אשה היתה לה 
ופטורה מן הסוכה אמר להן והלא שבעה בנים 
הוו לה ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי 

למה לי למיתני ועוד כל מעשיה לא  חכמים
כי עשתה אלא על פי חכמים הכי קאמר להו 

תאמרו בנים קטנים היו וקטנים פטורין מן 
י בהו הסוכה כיון דשבעה הוו אי אפשר דלא הו

חד שאינו צריך לאמו וכי תימרו קטן שאינו 
צריך לאמו מדרבנן הוא דמיחייב ואיהי בדרבנן 

על כל העוונות שבעולם אין עוון שה' לא 
מכפר עליו אפילו שאול המלך שרצח את 
הסבא שלו איך הוא רצח את הסבא שלו 

  .אנחנו כבר אומרים בכל שיעור

אנחנו מסבירים ששאול המלך  .ב
כי הוא בגלגול הקודם של רצח את הסבא 

למך יש למך, אלימלך זה אותיות  היה
מלך, ר' אלימלך מליז'נסק שהיארצייט 

לא משגחה ת"ש ועוד כל מעשיה לא עשתה 
בשלמא למ"ד בשאין דפנות  אלא ע"פ חכמים

מגיעות לסכך מחלוקת דרכה של מלכה לישב 
משום  )ע"ב( בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך

בסוכה קטנה מחלוקת אוירא אלא למאן דאמר 
וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה קטנה אמר 
רבה בר רב אדא לא נצרכה אלא לסוכה 
העשויה קיטוניות קיטוניות וכי דרכה של 
מלכה לישב בסוכה העשויה קיטוניות 

אמר רב אשי לא נצרכה אלא קיטוניות 
לקיטוניות שבה רבנן סברי בניה בסוכה מעליא 

ניות משום צניעותא הוו יתבי ואיהי יתבה בקיטו
ומשום הכי לא אמרי לה דבר ור' יהודה סבר 

 :בניה גבה הוו יתבי ואפ"ה לא אמרי לה דבר
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יום בכ"א הוא  90יהיה בכ"א עוד 
של הבני יששכר ר'  – הוא אמר לאמא שלו

 'אלימלך'שם  לבנך תתני צבי אלימלך מדינוב
 צביוקראה לבנה 'אבל היא לא עמדה בלחץ 

אלימלך' אמר לה הבעש"ט שבנה כבר לא יהיה 

אין אישה שלא עושים היות, כפי שיכל ל
 ,כל אישה שבאים לתת שם ,עליה לחץ

כותב ר' אלימלך מליז'נסק בנועם אלימלך 
שבאים לתת שם מתערבים הסבים והסבות 
והדודים והדודות והאלתר זידה והאלתר 
בובה והאלתר זידה והאלתר אלתר זידה 

על שם  שםלרך הנולד שיתנו כל אחד רוצה 

ה' רוצה רק שם ובאמת  ,אחד הסבות וכ"ו
אם השם היה שתים זה בסדר כמו ר'  ,אחד

לוי יצחק אבל אם מתחילים כל הסבים 
להיכנס לסיפור כל הסבים והסבות 
 ,והדודים והדודות כל אחד נלחם על השם

בשמים רוצים שיתנו רק שם אחד כי כל 
ר' לוי יצחק ככה  .שם זה מתאים לשם

אם הוא , קראו לו ההורים נתנו לו כזה שם
ה מדליק את הלולקה של רבינו אז היה הי

נהיה משהו חדש לגמרי הרב'ה רוצה 
לעשות מכל אחד חידוש כזה שלא היה 
מבריאת העולם כי כל נשמה היא נשמה 

                                                           
 בע"כתובות סב,  ב

אמר רב זו דברי ר' אליעזר אבל חכמים אומרים 
התלמידים יוצאין לת"ת ב' וג' שנים שלא 

אמר רבא סמכו רבנן אדרב  )נשותיהם(ברשות 
בנפשייהו כי הא אדא בר אהבה ועבדי עובדא 

דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא 

 .אחרת

ר חנוכה כי נלמה אישה חייבת ב .ג
, כל ההגמון יהודית חתכה את הראש של

אישה חייבת בנר חנוכה כל אישה אם 
כי  הדליקאישה מדליקה האיש לא יכול ל

יש הלכה שאם  ,היא הוציאה אותו ידי חובה
אשתך הדליקה נר חנוכה אתה נסעת לאומן 
ליוהנסבורג אז הבעל לא יכול, הוא צריך 
להגיד אני מכוון לא להוציא את בנר של 
אשתי אם אישה הדליקה נר חנוכה לפני 
בעלה, בעלה הפסיד עכשיו הוא באומן או 
 שהוא מדליק לפניה אם הוא מדליקה
בארבע הוא צריך להדליק בחמישה 
לארבע או שהוא מודיע לה שהיא לא 
מוציאה אותו אם אישה הדליקה נר חנוכה 
ולא אמרה אני לא מוציאה את בעלי, בעלה 
יצא ידי חובה הוא כבר לא יכול להדליק נר 

 שעות.  24 במשךחנוכה יותר 

כי אישה היא חייבת כמו איש אין  .ד
ווה אשה הש ,שום חילוק בין איש ואישה

לאיש לכל דינים שבתורה אישה היא רק 
פטורה מלימוד גמרא אבל היא חייבת את 

של רב  כמו הסיפור, כל הסיפורים לדעת
שרב רחומי הוא היה בא הביתה  ברחומי

הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא 
יומא חד משכתיה שמעתא הוה מסכיא דכיפורי 

דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא חלש 
דעתה אחית דמעתא מעינה הוה יתיב באיגרא 

 :אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה
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לא כמו היום שבאים  ,פעם בשנה
כל שעה או כל חצי שעה פעם באו הביתה 
פעם בשנה והיו באים בערב יום כיפור 

יום כיפור ופעם רב רחומי  והולכים מוצאי
איחר הוא היה בא בשלוש אחרי הצהרים 
והיה שלוש וחמישה אז האישה קיבלה 

 שאולי בעלה מאחר כי קרה לו משהופחד 

אתם נוהגים ללכת בשער שכם  .ה
נכון, שער שכם דוקרים אנשים אז ישתבח 

הריני "להגיד ושמו צריכים ללכת שמה 
פני ל "מקבל על עצמי סקילה שריפה הרג חנק

שעוברים בשער שכם הרבנית תמיד הולכת 
 10דרך שמה היא לא, היא לוקחת עוד 

 10רמדאן יש בנשים תעברו אני אחראית 
אלף ערבים בשער שכם יש עשר אלף היא 
עוברת בתוך עשר אלף ערבים יחידה לא 

שהיו ילדות כיודע וגם הבנות שלי ככה 
בגיל שבע היו הולכות בתוך עשר אלף 

גיל שבע היו כבר הולכות ערבים ילדות ב
לבד בתוך עשר אלף ערבים זה רמדאן זה 

  .עשר אלף ערבים יש שם

 ,פחד זה כפירהאין דבר כזה פחד,  .ו
אין עוד  ,אם אני יודע שאין עוד מלבדו

אתה יכול  ,אז אין דבר כזה פחד !מלבדו

                                                           
כר אז היה לו פספורט אפילו עצרו את חיים ריי ג

של בן דוד שלו הוא אבל שם זה בלונדיני והוא 
שחור רוצים לדעת איך זה יתכן אתה שחור וזה 
בלונדיני התמונה, אמר לא, זה השתנה הצבע 
במשך הזמן יש כזה מחלה שמשנה את הצבע 
עכשיו אתמול בנס הוא זכר את השם של אשתו 

בתוך  ,ללכת בתוך סכינים
החברה נוסעים  ,בתוך רימונים ,כדורים
הייתה ייתה אישה שה !כל יום ,לשכם

לוקחת את כל התינוקות שלה פעם צה"ל 
עצר אותה התחילו לחסום את כל 
המכוניות של שובו בנים כמו עכשיו בדרך 

אז התחילו לבדוק  גלאילת עצרו את כולם
את כל המכוניות בדיוק ראו אישה עם שבע 
תינוקות עם שבע תינוקות נוסעת לשכם 

שיו ליוסף הצדיק אז בקיצור אמרו לה שעכ
לוקחים לה את הילדים ככה אמרו זה היה 

שנה הם היו ילדות בגיל  20סיפור לפני 
שלוש ארבע חמש שש שבע כל שנה ילדה 

ולא יקרה כלום למשפט את תלכי לה אמר ...
נגיד לרוחה איך אישה נוסעת עם שבע 
ילדים שבע תינוקות לפי הסדר כמו הלני 
המלכה הלני המלכה היה לה שבע תינוקות 

י שבא לשובו בנים מתחייב על שבע כל מ
 דתינוקות

גנדי אבא של זאבי, גנדי זה כינוי  .ז
בגלל שכשהוא היה  למה קראו לו גנדי

בפלמ"ח הוא לבש כובע כמו של מוהנדס גנדי 

נבחר לראש ההודי גנדי ראש ממשלת הודו, 
הממשלה הוא היה הוא היה עיתונאי 

בנס הוא אמר בגלל שאני מתפלל על אשתו אז 
הוא יודע את השם שירה בת לאה בנס הוא זכר 

 .כי פעם הוא ביקש ממנו להתפלל עליה
לך יש שבע? אתה כמוני גם אני עצלן לא היה  ד

 .הגעתי לשש התמוטטתי ,לי כוח התמוטטתי
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ביוהנסבורג עיתונאי הודי יום 
רקו אותו מהחשמלית אחד תפסו אותו וז

הוא אמר העיפו אותו ככה כי הוא כושי 

עכשיו הוא ילך להודו והוא נלחם על ש
הוא רק צם מהבריטים העצמאות של הודו 

הוא לא היה אוכל כל החיים הוא לא אכל 
הוא התיישב באיזה כיכר באיזה פארק 
ואמר אין אלימות אין מכות כולם עד 

הוא קיבל את  ,שיהיה לנו עצמאות
, באוגוסט 14ב 1947צמאות לפנינו הע

אמר רק  גנדי .במאי 14אנחנו קבלנו ב
יושבים ולא עושים כלום לא עושים 

  .אלימות לא שורפים בתים

 ?מה פירוש ג'ברלתר ,ג'ברלתר .ח
היהודים  -זה  תרק ,זה הר ג'בל ג'בל תרק

שנה כמו תקופת  800גרו בספרד כמעט 
 440השופטים ובית ראשון השופטים זה 

 ,711בספרד גרו מ ,850, זה 410ועוד שנה 
שמונים  792בבאו היהודים לספרד כש

היו והיהודים ואחד שנה היהודים גרו כבר, 
כבר אף ספרד אפיקורסים גמורים בגירוש 

אחד לא שמר תורה חוץ מהאברבנאל אף 
שמרו  יחידים ,אחד לא שמר את התורה

כל הגנרלים  ,שנה היו עשירים 800ב ,תורה

                                                           
 א  ,שפתי חכמים בראשית יח ה

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

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

כי  ,כל הגנרליםהיו יהודים 
הגויים פחדו לצאת לים הגויים אין להם 
אומץ הם רק נסעו לאורך החוף היהודים 

 נכנסו ללב ים.

רבין  וגנדי היה שומר ראש של .ט
וכשנכנסו דרך שער האריות אז, גנדי הלך 
עם הפנים אחורה בירושלים לא היה, 

הוא היה ממשחררי ירושלים(  הוא נשאל: )
 ,ה הרמטכ"לשחרר את ירושלים רבין הי

מי היה ראש  ,משה שרת היה שר החוץו
אשכול הכופר לוי אשכול  67הממשלה ב

 )שיר השירים א, יד(  דודי לי

עשה  שאברהםובברית מילה  .י
כתוב  ,נפטר מבעלי ברית אברהםאשכול 

שכשמלו, זה היה הברית  הבשפתי חכמים
הראשונה בעולם הראשונים מתו, עושים 

אנשים ברית ראשונה בעולם בפרהסיה 
מלו בסתר ביחידים מתושלח נולד מהול 

 ,חנוך נולד מהול ,כל הבנים ירד מל
והבריתות הראשונים בעולם היו עושים 
את זה בסתר בבית אף אחד לא יודע לקחת 
ילד בן שמונה ימים משה רבנו גם מהול אז 
כתוב בשפתי חכמים שהשניים הראשונים 
מתו עושים ברית ראשונה בעולם 

ולא היה יכול מתוך הצער בא הקב"ה וסייעו 
וכרות עמו הברית. ולפי  )נחמיה ט, ח(שנאמר 

שנתן לו עצה על המילה לפיכך נגלה בחלקו. 
עליו בחלקו היכן יגלה  אבל תימא אם לא יגלה

כי בחלקו היה דר, ויש אומרים כי האלהים אנה 
 לידו שידור שם כדי לגלגל זכות עליו:
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היה השאלה אם  בפרהסיה כי זה
לעשות ברית בפרהסיה או לעשות ברית 
 ,בסתר, כתוב שממרא נתן עצה על המילה

מה היה העצה הוא אומר תעשה בגלוי 
תשים בימה ענקית עשר מטר בימה וכולם 
יראו איך שעושים ברית מילה בפרהסיה 

ימים זה רק פטנט  8עוד לא מלו בגיל 
זה חידוש של  ,פטנט רשום ,ישראלי

פשר למול בשמונה ימים, יכול התורה שא
להיות כאלה שטפי דם אנשים, באמריקה 

שנים ורצו לבטל, אני  5מתו שלושה לפני 
שהדם נקרש  .לא יודע מדוע הדם לא נקרש

זה הפלא הכי גדול יש לך פה פצע הדם 
ישר נקרש בברית רוב התינוקות לא בוכים 
הם רק בוכים מהפחד שרואים אנשים הם 

קורה אבל מהפחד  לא רואים בדיוק מה
רואים אנשים מתאספים חושבים שבאים 

  .לעשות להם משהו הם לא מבינים

בברית הראשונה בעולם מתו  .יא
שניים, בקיצור נהיה רעש לקחו את אברהם 
לבית כלא עם אזיקים שמו לו אזיקים על 
הידיים זה מצולם יש סרטונים על זה, לא 
ראית את הסרטון האחרון לא הספקת 

 רואה סרטונים זה הכי טוב אתה לאלראות 
ם אזיקים את אברהם אבינו עאז לקחו אותו 

ענר " ,וירא אליו ה' באלוני ממראואז בא 

                                                           
 ח ,גלגולי נשמות אות מ ו

בתענית פרק סדר  ממרא הוא אבא אומנא
, וממר"א בגימטריא רפ"א, (בע" ,אלו כא)תעניות 

וכל תיקונו של ממרא הוא אבא אומנא, רופא 

אשכול ממרא בעלי ברית 
ממרא אמר  .)בראשית יד, יג( "אברהם

עכשיו תמולו אותי אלה מתו כי הם רשעים 
כי הם חולקים על אברהם אבינו הם 
התנגדו לברית הם התנגדו, אחרי זה 

סכימו כי כולם מלים אז מה הם ישארו ה
ואז  .ערלים אבל הם לא רצו את הברית

ממרא אמר עכשיו תמולו אותי אחרי 
הוא אמר ענר ואשכול שכבר שניים מתו 

עכשיו תמולו אותי תראו שלא יקרה כלום 
כי מי שמאמין בצדיק לא קורה לו כלום 
ואז מלו את ממרא וראו שהכל בסדר ואז 

וד מליון כל היום, יצא מלו עוד מאה אלף ע
 נחל של דם מחברון 

, ולכן ממרא התעבר באבא אומנא .יב
היה אחד קראו לו אבא אומנא, הוא היה 

למה קראו לו אבא  ,פשוט ,נוסע לאומן
אומנא כי כל ערב ראש חודש היה נוסע 
לאומן בפשטות היה אומר את השם 
המפורש והיה טס לאומן לכן קראו לו אבא 

א מקיז דם מי שמקיז אומנא, אומנא זה נקר
 דם נקרא אומן 

כי פעם הרפואה הייתה להקיז דם  .יג
עכשיו רוצים לחדש את זה רק צריכים 
להוציא קצת דם והדם מתרפא כי מיד נוצר 
דם חדש הדם שלנו כולו מורעל כולו 

נ"ל שמעון מאחר ]ו שם, היה ועיין חסידות
דממרא נתן עצה לאברהם שימול את עצמו, 
ואל יחשש לסכנה כדעת החברים של אברהם, 

 :[לכך היה רופא מומחה
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רעלים כל מה שיש לאדם איזה 
מיחוש איזה כאב כי הדם הוא מורעל אז 
דבר ראשון מוציאים קצת דם באותה 
אלפית שנייה נוצר כבר דם חדש טהור וזך 
 -לגמרי בלי רעלים כל מה שיש לבן אדם 

זה שיש לו רעלים בכבד המחלות והמחושים 
הכבד לאט לאט מתמלא ברעלים מהלידה 
כבר הכבד מתמלא ברעלים שאדם נולד 
הכבד נקי לגמרי ה' בורא בריאה נקייה 

כי האימא אוכלת  -לגמרי וישר הוא 
עם החלב הוא אוכל את  ממתקים סוכריות

כל הרעלים שהוא מגיע כבר לגיל שנה הוא 
כבר חולה בכל המחלות, ברגע שהאימא 
מפסיקה לאכול ממתקים הוא מתרפא 
באותה שנייה כי מיד נוצר דם חדש והילד 
נהיה בריא וחסון וגיבור ויכול ללמוד, אם 

אחד: הוא חולה הוא לא יכול ללמוד )
ולם היו במרוקו לא היה ממתקים לכן כ

חזקים במרוקו( נכון לא אוכלים, כן היינו 
הולכים לחתונה כדי לתפוס סוכרייה רק 

 אחדבחתונה היה חתונה עם סוכריות וכל 
לוקח סוכרייה היום משהו אחר לגמרי 
היום כל המחלות זה רק ממתקים מזה 

 אנשים חולים 

קראנו פרשת ויחי בשבת האחרונה  .יד
א כל ואת זה צרכים לקרו ,את כל הברכות

ה ּכִֹחי "את הברכות,  - יום ֹכִרי ַאּתָּ ְראּוֵבן ּבְ
ִים  ּמַ ַחז ּכַ ז׃ ּפַ ֵאת ְוֶיֶתר עָּ ית אֹוִני ֶיֶתר ש ְ ִ ְוֵראש 

ְלּתָּ -ַאל ז ִחּלַ ִביךָּ אָּ ֵבי אָּ ּכְ ְ ִליתָּ ִמש  י עָּ ּתֹוַתר ּכִ
ס  מָּ ֵלי חָּ ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ּכְ ִ ה׃ ש  לָּ ְיצּוִעי עָּ

ם ַאל ֹסדָּ ם ַאל-ְמֵכרֵֹתיֶהם׃ ּבְ לָּ ְקהָּ י ּבִ ִ ֹבא ַנְפש  -ּתָּ

ְרגּו ִאיש   ם הָּ י ְבַאּפָּ ֹבִדי ּכִ ַחד ּכְ ּתֵ
רוּ  ם ִעּקְ ֹור-ּוִבְרֹצנָּ ( ו-)בראשית מט, ג "ש 

אחרי שמעון ולוי מתחילים יהודה, 
ֹעֶרף ֹאְיֶביךָּ " ְדךָּ ּבְ ה יֹודּוךָּ ַאֶחיךָּ יָּ ה ַאּתָּ ְיהּודָּ

׃ ִביךָּ ֵני אָּ ֲחוּו ְלךָּ ּבְ ּתַ ְ ה ּגּור ַאְר  ִיש  ֵיה ְיהּודָּ
ִביא ִמי  ַאְרֵיה ּוְכלָּ ַבץ ּכְ ַרע רָּ ִליתָּ ּכָּ ִני עָּ ֶרף ּבְ ִמּטֶ

ין -לֹא ְיִקיֶמּנּו׃ ה ּוְמֹחֵקק ִמּבֵ ֶבט ִמיהּודָּ ֵ סּור ש  יָּ
י יו ַעד ּכִ יל-ַרְגלָּ ִ ֹבא ש  שילה גימטרייה  "הֹ יָּ

ים׃"משה  ַהת ַעּמִ ֶפן עירה  ְולֹו ִיּקְ ֹאְסִרי ַלּגֶ
ה בְּ  ֵרקָּ ֹו ִעירֹו ְוַלש ּ ִין ְלֻבש  ּיַ ס ּבַ ּבֵ ִני ֲאֹתנֹו ּכִ

ִבים סותה סּותֹו׃-ּוְבַדם ִין  ֲענָּ ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמּיָּ
ב׃-ּוְלֶבן לָּ ִים ֵמחָּ ּנַ ִ השיניים  יב(-)שם שם ח ש 

 שלו היו לבנות מרוב חלב. 

שיעור שנמסר בליל חמישי שמות 
 בגבעת אולגה 

היום מברכים שהחיינו היום זה  .א
שנה היום הזה התבטלה היום הכי גדול ב

הגזירה של פרעה, הנני הורג את בנך 
בכורך משה אומר לפרעה אתה זרקת 
ילדים ליאור עכשיו אני אזרוק אותך ליאור 
ואז הוא טבע בים ומבחר שלישיו טובעו 
בים סוף, פרעה רדף עם כל חילו עם כל 
זרעו כל הבנים שלו רדפו אחרי משה 

רעה ואהרון וכולם טבעו בים סוף חוץ מפ
 הוא הלך ונהיה מלך בנינוה. 

בא אל פרעה מה זה בא אל פרעה  .ב
שפרעה יהיה מלך בנינוה פרעה עשה 
תשובה פרעה התחרט פרעה הוא היחידי 
מכל מצרים שהתחרט באמת שעשה 
תשובה ונהיה מלך בנינוה שזרקו את יונה 



 

7 

למה יונה הנביא זכה  זהנביא לים

                                                           
 יונה  ז

י ֵלאֹמר: א  ַבר ְיהָוה ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמת ַ }א{ ַוְיִהי ד ְ
ְקָרא ָעֶליָה  דֹוָלה ו  ם ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהג ְ }ב{ קו 

י ָעְלָת  ָקם יֹוָנה ִלְברַֹח כ ִ ה ָרָעָתם ְלָפָני: }ג{ ַוי ָ
ה  ְמָצא ָאִני ָ ֶרד ָיפֹו ַוי ִ ְפֵני ְיהָוה ַוי ֵ ה ִמל ִ ָ יש  ִ ְרש  ת ַ
ֶהם  ה  ָלבֹוא ִעמ ָ ֶרד ב ָ ָכָרה  ַוי ֵ ן ש ְ ת ֵ יש  ַוי ִ ִ ָאה ַתְרש  ב ָ
ַח  ְפֵני ְיהָוה: }ד{ ַויהָוה ֵהִטיל רו  ה ִמל ִ ָ יש  ִ ְרש  ת ַ

דֹוָלה ֶאל ה  ג ְ ם ְוָהֳאִני ָ י ָ דֹול ב ַ ם ַוְיִהי ַסַער ג ָ ַהי ָ
ְזֲעקו   ִחים ַוי ִ ל ָ ַ יְראו  ַהמ  ֵבר: }ה{ ַוי ִ ָ ָבה ְלִהש   ְ ִחש  
ה  ֳאִני ָ ר ב ָ ֶ ִלים ֲאש  ִטלו  ֶאת ַהכ ֵ ִאיש  ֶאל ֱאלָֹהיו ַוי ָ
ֵתי  ם ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכ ְ ֶאל ַהי ָ

ִפיָנה ַוי ִ  ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהס ְ ָרַדם: }ו{ ַוי ִ ב ַוי ֵ כ ַ ְ ש 
ם ְקָרא ֶאל  ם קו  ָך ִנְרד ָ ֹאֶמר לֹו ַמה ל ְ ַהֹחֵבל ַוי 
ת ָהֱאלִֹהים ָלנו  ְולֹא ֹנאֵבד: }ז{  ֵ ַלי ִיְתַעש   ֱאלֶֹהיָך או 
יָלה גֹוָרלֹות  ִ ֹאְמרו  ִאיש  ֶאל ֵרֵעהו  ְלכו  ְוַנפ  ַוי 

ִמי ָהָרָעה ַה  ל ְ ֶ ש  ֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ב ְ לו  ג  ִ פ  ֹאת ָלנו  ַוי ַ ז 
יָדה  ֹאְמרו  ֵאָליו ַהג ִ ֹוָרל ַעל יֹוָנה: }ח{ ַוי  ֹל ַהג  פ  ַוי ִ
ָך  ַלאְכת ְ ֹאת ָלנו  ַמה מ ְ ר ְלִמי ָהָרָעה ַהז  ֶ ֲאש  א ָלנו  ב ַ נ ָ
ה: }ט{  ה ַעם ָאת ָ בֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמז ֶ ֵמַאִין ת ָ ו 

ֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָא  ֹנִכי ְוֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַוי 
ם ְוֶאת  ה ֶאת ַהי ָ ר ָעש ָ ֶ ַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאש  ָ ַהש  
ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה  ִ יְראו  ָהֲאָנש  ה: }י{ ַוי ִ ָ ש  ב ָ ַהי ַ
י  ים כ ִ ִ י ָיְדעו  ָהֲאָנש  יָת כ ִ ֹאת ָעש ִ ֹאְמרו  ֵאָליו ַמה ז  ַוי 

יד ָלֶה  י ִהג ִ א ֹבֵרַח כ ִ ְפֵני ְיהָוה הו  ם: }יא{ ִמל ִ
ם ֵמָעֵלינו   ֹק ַהי ָ ת  ְ ְך ְוִיש  ה ל ָ ֲעש ֶ ֹאְמרו  ֵאָליו ַמה נ ַ ַוי 
ִני  או  ֹאֶמר ֲאֵליֶהם ש ָ ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער: }יב{ ַוי  י ַהי ָ כ ִ
י יֹוֵדַע  ם ֵמֲעֵליֶכם כ ִ ֹק ַהי ָ ת  ְ ם ְוִיש  ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהי ָ

ה עֲ  דֹול ַהז ֶ ַער ַהג ָ י ַהס ַ ל ִ ֶ י ְבש  ֵליֶכם: }יג{ ָאִני כ ִ
ה ְולֹא ָיֹכלו   ָ ש  ב ָ יב ֶאל ַהי ַ ִ ים ְלָהש  ִ רו  ָהֲאָנש  ְחת ְ ַוי ַ
ְקְראו  ֶאל  ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם: }יד{ ַוי ִ י ַהי ָ כ ִ
ֶנֶפש   ה ְיהָוה ַאל ָנא ֹנאְבָדה ב ְ ֹאְמרו  ָאנ ָ ְיהָוה ַוי 

י  ם ָנִקיא כ ִ ן ָעֵלינו  ד ָ ת ֵ ה ְוַאל ת ִ ה ָהִאיש  ַהז ֶ ַאת ָ

שקוראים אותו ביום כיפור כי 

או  ֶאת יֹוָנה  ש ְ יָת: }טו{ ַוי ִ ר ָחַפְצת ָ ָעש ִ ֶ ֲאש  ְיהָוה כ ַ
יְראו   ֹו: }טז{ ַוי ִ ְעפ  ם ִמז ַ ֲעֹמד ַהי ָ ם ַוי ַ ַוְיִטֻלהו  ֶאל ַהי ָ
חו  ֶזַבח  ְזב ְ ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ְיהָוה ַוי ִ ִ ָהֲאָנש 

רו  ְנָדִרים:  ד ְ דֹול }א{ ַוְיַמן ְיהָוה ד ָ  בַליהָוה ַוי ִ ג ג ָ
ה ָיִמים  לֹש ָ ְ ג ש  ְמֵעי ַהד ָ ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ב ִ
ל יֹוָנה ֶאל ְיהָוה  ל ֵ ַ ְתפ  ה ֵלילֹות: }ב{ ַוי ִ לֹש ָ ְ ש  ו 
ָרה ִלי  ֹאֶמר ָקָראִתי ִמצ ָ ָגה: }ג{ ַוי  ֵעי ַהד ָ ְ ֱאלָֹהיו ִממ 

 ָ י ש  ְעת ִ ו ַ ִ אֹול ש  ְ ֶטן ש  ֲעֵנִני ִמב ֶ ַמְעת ָ ֶאל ְיהָוה ַוי ַ
ים ְוָנָהר  ְלַבב ַימ ִ ָלה ב ִ ִליֵכִני ְמצו  ְ ש  קֹוִלי: }ד{ ַות ַ
: }ה{ ַוֲאִני  יָך ָעַלי ָעָברו  ֶריָך ְוַגל ֶ ב ָ ְ ל ִמש  ְיֹסְבֵבִני כ ָ
יט  ֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהב ִ י ִמנ ֶ ת ִ ְ י ִנְגַרש  ָאַמְרת ִ

ִני ַמִים ַעד נֶ  ָך: }ו{ ֲאָפפו  ֶ הֹום ֶאל ֵהיַכל ָקְדש  ֶפש  ת ְ
י: }ז{ ְלִקְצֵבי ָהִרים  ִ ש  ְלרֹאש  ף ָחבו  ְיֹסְבֵבִני סו 
ַחת  ַ ַעל ִמש   ִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם ַות ַ י ָהָאֶרץ ב ְ ָיַרְדת ִ
י ֶאת  ִ ף ָעַלי ַנְפש  ֵ ִהְתַעט  י ְיהָוה ֱאלָֹהי: }ח{ ב ְ ַחי ַ
ִתי ֶאל ֵהיַכל  ִפל ָ בֹוא ֵאֶליָך ת ְ י ַות ָ ְיהָוה ָזָכְרת ִ
 : ם ַיֲעזֹבו  ְוא ַחְסד ָ ָ ִרים ַהְבֵלי ש  ְ מ  ַ ָך: }ט{ ְמש  ֶ ָקְדש 
י  ר ָנַדְרת ִ ֶ ְך ֲאש  ָחה ל ָ ֹוָדה ֶאְזב ְ קֹול ת  }י{ ַוֲאִני ב ְ
ג  ֹאֶמר ְיהָוה ַלד ָ ָעָתה ַליהָוה: }יא{ ַוי  ו  ָמה ְיש  ל ֵ ַ ֲאש 

ה:  ָ ש  ב ָ ֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהי ַ }א{ ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה  גַוי ָ
ם ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה  ֶאל ִנית ֵלאֹמר: }ב{ קו  ֵ יֹוָנה ש 

ר  ֶ ִריָאה ֲאש  ְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהק ְ דֹוָלה ו ִ ָהִעיר ַהג ְ
ֶלְך ֶאל ִניְנֶוה  ָקם יֹוָנה ַוי ֵ ֵֹבר ֵאֶליָך: }ג{ ַוי ָ ָאֹנִכי ד 
דֹוָלה ֵלאֹלִהים  ְדַבר ְיהָוה ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר ג ְ כ ִ

ת  לֹש ֶ ְ ֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך ש  ָיִמים: }ד{ ַוי ָ
ִעים יֹום  ֹאַמר עֹוד ַאְרב ָ ְקָרא ַוי  ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוי ִ
אלִֹהים  י ִניְנֵוה ב ֵ ֵ ֲאִמינו  ַאְנש  ֶכת: }ה{ ַוי ַ ָ ְוִניְנֵוה ֶנְהפ 
ם:  דֹוָלם ְוַעד ְקַטנ ָ ים ִמג ְ ק ִ ו  ש ַ ש  ְלב ְ ְקְראו  צֹום ַוי ִ ַוי ִ

ג ַ  ֲעֵבר }ו{ ַוי ִ ְסאֹו ַוי ַ ָקם ִמכ ִ ָבר ֶאל ֶמֶלך ִניְנֵוה ַוי ָ ע ַהד ָ
ב ַעל ָהֵאֶפר: }ז{  ֶ ש  ק ַוי ֵ ֹו ֵמָעָליו ַוְיַכס ש ַ ְרת  ַאד ַ
ְגדָֹליו ֵלאֹמר  ֶלְך ו  ֶ ַעם ַהמ  ַ ִניְנֵוה ִמט  ֹאֶמר ב ְ ְזֵעק ַוי  ַוי ַ
ָמה  ֹאן ַאל ִיְטֲעמו  ְמאו  ָקר ְוַהצ  ֵהָמה ַהב ָ ָהָאָדם ְוַהב ְ
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א רצה להגיד יונה הנביא ל
תוכחה בשום אופן לא, אנשים הולכים 
להגיד תוכחות הוא אמר אני מעדיף 
שיזרקו אותי לים ואני לא רוצה להגיד 
תוכחה שיעשו תשובה לבד ה' רצה 
להראות שהגויים קרובים לתשובה, הגויים 
מאמינים לכל דבר היהודים לא מאמינים 
לכל דבר הגוי מאמין לכל דבר הגוי מה 

 הוא יאמין לך. שתגיד לו 

נינווה נהפכת ואז פרעה הוא הלך  .ג
בכל נינווה בכל הרחובות של נינווה וצעק 

יום נינווה מתהפכת ואז כולם עשו  40עוד 
תשובה כולם, ה' רצה להראות שהגויים 

 400הם לא כמו ירושלים ירושלים כבר 
שנה אומרים לה לעשות תשובה הם לא 

                                                           
ים  ק ִ ו  ש ַ ס  : }ח{ ְוִיְתכ ַ ו  ת  ְ ַמִים ַאל ִיש  ַאל ִיְרעו  ו 
ָחְזָקה  ֵהָמה ְוִיְקְראו  ֶאל ֱאלִֹהים ב ְ ָהָאָדם ְוַהב ְ
ר  ֶ ִמן ֶהָחָמס ֲאש  ֹו ָהָרָעה ו  ְרכ  בו  ִאיש  ִמד ַ ֻ ְוָיש 
ב  ָ ב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים ְוש  ו  יֶהם: }ט{ ִמי יֹוֵדַע ָיש  ֵ ַכפ  ב ְ

וֹ  ְרא ָהֱאֹלִהים ֶאת  ֵמֲחרֹון ַאפ  ְולֹא ֹנאֵבד: }י{ ַוי ַ
ֶחם ָהֱאלִֹהים  נ ָ ם ָהָרָעה ַוי ִ ְרכ ָ בו  ִמד ַ ָ י ש  יֶהם כ ִ ַמֲעש ֵ
ה:  ֹות ָלֶהם ְולֹא ָעש ָ ר ַלֲעש  ב ֶ ר ד ִ ֶ  דַעל ָהָרָעה ֲאש 

ַחר לֹו: }ב{  ַרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוי ִ }א{ ַוי ֵ
ל ֶאל ְיהָוה ַוי ֹ  ל ֵ ַ ְתפ  ה ְיהָוה ֲהלֹוא ֶזה ַוי ִ אַמר ָאנ ָ

י ִלְברַֹח  ְמת ִ ן ִקד ַ ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי ַעל כ ֵ
ם ֶאֶרְך  ן ְוַרחו  ו  ה ֵאל ַחנ  י ַאת ָ י כ ִ י ָיַדְעת ִ ה כ ִ ָ יש  ִ ְרש  ת ַ
ה ְיהָוה  ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה: }ג{ ְוַעת ָ ַ ַאפ 

נ ִ  ֶ י ִממ  ִ י: }ד{ ַקח ָנא ֶאת ַנְפש  י טֹוב מֹוִתי ֵמַחי ָ י כ ִ
ֵצא יֹוָנה ִמן  ֹאֶמר ְיהָוה ַהֵהיֵטב ָחָרה ָלְך: }ה{ ַוי ֵ ַוי 
ב  ֶ ש  ה ַוי ֵ ם ֻסכ ָ ָ ַעש  לֹו ש  ֶדם ָלִעיר ַוי ַ ב ִמק ֶ ֶ ש  ָהִעיר ַוי ֵ
ִעיר: }ו{  ְהֶיה ב ָ ר ִיְרֶאה ַמה י ִ ֶ ל ַעד ֲאש  צ ֵ יָה ב ַ ְחת ֶ ת ַ

עושים תשובה, הגויים פעם 
ד עשו תשובה לכן קוראים אחת צעקו מי

את זה ביום הכיפורים צריך לקרוא את זה 
ביום כיפור היחידי שקוראים ביום כיפור 
זה יונה הנביא לא ישעיהו ולא אף אחד רק 
יונה הנביא יונה הנביא אמר אני מעדיף 
שיזרקו אותי לים ואני לא אגיד שום 

 תוכחה. 

כולם לקחו והורידו אותו והעלו  .ד
ו והעלו אותו העלו אותו אותו הורידו אות

ככה עשו ארבע פעמים כל פעם שהורידו 
אותו הסערה פסקה כל פעם שהוציאו אותו 
מהים הסערה המשיכה והם ראו איך 
האוניות הולכות הסערה רק הייתה בנקודה 
של האוניה בארבע אמות של האוניה 

ַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ַוְיַמן ְיהָוה ֱאלִֹהים ִק  יָקיֹון ַוי ַ
ַמח יֹוָנה ַעל  ש ְ יל לֹו ֵמָרָעתֹו ַוי ִ ֹו ְלַהצ ִ ֵצל ַעל רֹאש 
ְמָחה ְגדֹוָלה: }ז{ ַוְיַמן ָהֱאֹלִהים  יָקיֹון ש ִ ַהק ִ
יָקיֹון  ְך ֶאת ַהק ִ ֳחָרת ַות ַ ַחר ַלמ ָ ַ ֲעלֹות ַהש   ֹוַלַעת ב ַ ת 

ְזרֹ  : }ח{ ַוְיִהי כ ִ יָבש  ַח ַוי ִ ֶמש  ַוְיַמן ֱאלִֹהים רו  ֶ ַח ַהש  
ֶמש  ַעל רֹאש  יֹוָנה  ֶ ְך ַהש   ית ַות ַ ִ ָקִדים ֲחִריש 
ֹאֶמר טֹוב מֹוִתי  ת ַוי  ֹו ָלמו  ַאל ֶאת ַנְפש  ְ ש  ף ַוי ִ ְתַעל ָ ַוי ִ
ֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל יֹוָנה ַהֵהיֵטב ָחָרה  י: }ט{ ַוי  ֵמַחי ָ

ֹאֶמר ֵהיֵטב יָקיֹון ַוי  ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות:  ְלָך ַעל ַהק ִ
ר לֹא  ֶ יָקיֹון ֲאש  ה ַחְסת ָ ַעל ַהק ִ ֹאֶמר ְיהָוה ַאת ָ }י{ ַוי 
ִבן ַלְיָלה  ן ַלְיָלה ָהָיה ו  ב ִ ֶ ֹו ש  ְלת  ֹו ְולֹא ִגד ַ ָעַמְלת ָ ב 
ס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר  ָאָבד: }יא{ ַוֲאִני לֹא ָאחו 

ים  ת ֵ ְ ה ִמש  ה  ַהְרב ֵ ר ֶיש  ב ָ ֶ דֹוָלה ֲאש  ֹו ַהג ְ ֵרה ִרב  ֶעש ְ
ְבֵהָמה  ֹמאלֹו ו  ין ְיִמינֹו ִלש ְ ר לֹא ָיַדע ב ֵ ֶ ָאָדם ֲאש 

ה:  ַרב ָ
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הייתה סערה לא הייתה סערה בל 
 כל הים.

הרב'ה אומר שהם הראו לו את  .ה
ום שזרקו את יונה לים שהרב'ה היה המק

ביפו אז הראו לו את המקום כי הרב'ה 
הגיע ליפו ולא הסכימו שהוא ירד אז היה 
צריך לנסוע לחיפה למערת אליהו זה היה 
הכל מכוון משמים שיגיע לחיפה ולכן 
בחיפה הכי הרבה חוזרים בתשובה כי 
הרב'ה הלך ארבע אמות בחיפה כל מי 

בה, חייב לעשות שנולד בחיפה עושה תשו
תשובה וזה היה האורות שהרב'ה הוריד 

 דווקא בחיפה. 

מה זה חיפה חי פה ה' אמר  .ו
לאוקיינוס עד פה מה זה יפו עד פה עכו עד 
כאן האוקיינוס הגיע לים התיכון והוא רצה 
להמשיך הלאה אז הגיע עד יפו עכו וחיפה 
חי פה ושמה הוא עשה מפרץ כזה הים 

היבשה כי  הצליח להיכנס טיפה לתוך
מחיפה הים נכנס פנימה אז הים כל הזמן 
רצה להיכנס ללכת מזרחה אז יצאה בת קול 

 עד כאן עכוב עד פה יפובשלוש מקומות ב
והוא טיפה נכנס פנימה  חי פה חיפהוב

והוא נעצר לכן בחיפה יש שם מפרץ ושם 
עשו את הנמל זה הנמל השלישי בים 

 התיכון.

חיפה זה המקום הכי קדוש שיכול  .ז
להיות בעולם ולכן שמה עם ישראל עשה 
תשובה בהר הכרמל אליהו הנביא עלה 
להר הכרמל ושם כולם עשו תשובה בהר 

הכרמל וירדה אש מהשמים מי 
שעולה להר הכרמל יכול לראות את 
המקום שירדה אש מהשמים רואים את 
המקום שירדה אש מהשמים בהר הכרמל 
ירדה אש מהשמים וכולם עשו תשובה חוץ 

די הבעל ומתחת הכרמל נחל קישון מעוב
מתחת לכרמל עובר נחל קישון שחזרנו 

 מהצפון עברנו את נחל קישון.

אליהו הנביא עלה לכרמל בנה את  .ח
המזבח שבנה שאול, שאול שהוא נלחם 
בפלישתים הוא עלה להר הכרמל כי מהר 
כרמל אתה רואה את כל את חצי ארץ 

מטר גובה  550ישראל רואים מהכרמל 
חצי ארץ ישראל ושמה אליהו  אתה רואה

בנה את המזבח ושם הוא הוריד אש 
מהשמים הפרים לא רצו ללכת, הפרים היו 
גלגולים של נדב ואביהו שני הפרים הם 
היו גלגולים של נדב ואביהו והם לא רצו 
ללכת בשום אופן אז אליהו הנביא אמר 
להם תלכו ויתקדש בכם שם שמים תלכו 

מים כולם וכולם יראו את קידוש השם ש
 יראו שאליהו הנביא מוריד אש מהשמים. 

רק אליהו הנביא יכול להוריד אש  .ט
מהשמים אף אחד לא הצליח להוריד אש 
מהשמים רק אליהו הנביא הוא היחידי 
שהוריד אש מהשמים נביאי הבעל שמו את 
חיאל בית האלי חיאל מי זה חיאל? זה 
ראש עירית יריחו חיאל בית האלי הוא היה 

ת יריחו והוא בנה את יריחו וכל ראש עירי
בבכורו ייסדנה הבנים מתו לו כתוב 
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היה לו ובצעירו יציב דלתיה 
עשרה בנים במשך עשרה חודשים כל 
חודש מת בן כל חודש מת ילד בבכורו 
ייסדנה, הוא יצק את היסודות מת לו הבן 
הבכור ובצערו יציב דלתיה את השערים 
כשהוא בנה את שערי העיר מת הילד 

רון אבירם בכורו ובשגוב הבן הכי האח
צעיר קראו לו שגוב שגב יציב דלתיה ואז 
בא אליהו הנביא ואמר עכשיו נגמר! סוף! 
אין יותר עבודה זרה אין, נגמר אין, אין עוד 
מלבדו ה', הוא האלוקים ה' הוא 

 האלוקים...

שיעור שנמסר בליל שישי שמות 
 בכפר סבא

כל הבן הילוד בשעה שגזר פרעה  .א

)שמות א, כב( עמד עמרם  ה תשליכוןהיאור

וגירש את יוכבד בלכו אחריו כל ישראל וגירשו 

 ,האמהות אמרו אין דבר כזה חאת נשותיהם
האמהות לא הסכימו  ,לא נסכים אף פעם

להתגרש כי הגברים יש להם תמיד 
פתרונות יצירתיים אם עושים כזו גזרה אז 
מתגרשים ונפטרה הבעיה אבל זה רק 

                                                           
 יג ,מדרש רבה, שמות שמות א ח

ֶהֱעִמיָדה  ֶ ְפָרה, ש  ִ ר ַרב ִיְצָחק ָאַמר, ש  י ֲחִניָנא ב ַ ַרב ִ
ַמִים,  ָ ִביָלם ִנְבְראו  ַהש   ְ ש  ב ִ ֶ ָרֵאל ֵלאלִֹהים, ש  ִיש ְ

ֶהם  ב ב ָ תו  כ ָ ֶ ְפָרה. איוב כו, יג()ש  ִ ַמִים ש  ָ חֹו ש  רו  : ב ְ
ָהָיה ַעְמָרם  ֶ ֶנֶגד ָאִביָה, ש  ִנים כ ְ ָ הֹוִפיָעה פ  ֶ ָעה, ש  ו  פ 

ָעה,  ָ אֹוָתה  ש  ִרין ב ְ ְרֹעה רֹאש  ַסְנֶהד ְ ַזר ּפַ ּגָּ ֶ ן ש  יוָּ ּכֵ
ַמר ם : )שמות א, כב( ְואָּ ַמר ַעְמרָּ ּלֹוד, אָּ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָּ

ֵאל מוֹ  רָּ ִריק ִיש ְ ד הֹוִציא ֶאת יֹוֶכֶבדְולָּ  ִליִדים, ִמּיָּ
ה,  ָ ט  ִמיש  ַהמ ִ ְ ש  ֵפַרש  ַעְצמֹו ִמת ַ ּתֹו ו  ְ ְוֵגַרש  ֶאת ִאש 

הגברים בדרך  ,םפתרון של שוטי
כלל הם שוטים הם שוטים הם רואים גזרה 
מאמינים בגזרה הגברים הם תמימים 

 ,פתי מאמין לכל דבר ,מאמינים לכל דבר
פרעה עושה גזרה כל הבן הילוד היאורה 
תשליכוהו הגברים האמינו הנשים לא 
האמינו נשים אמרו נבטל את הגזרה אין 
דבר כזה אין פרעה מי זה פרעה? מי זה 

רעה? פרעה לא קיים פרעה לא היה ולא פ
נברא אין פרעה, פרעה לא היה ולא נברא! 
לא מסכימים לפרעה! הנשים אמרו פרעה 
לא קיים והגזרה לא קיימת והגברים היו 
תמימים הגברים אין להם הרבה שכל 
עושים הכל בתמימות שיש כזו גזירה כל 
הבן הילוד היאורה תשליכוהו אז 

ים שיזרקו ליאור? מתגרשים, מה נביא ילד
  .הנשים אמרו אנחנו נתפלל

אישה יכולה לבטל כל גזרה  .ב
בעולם אין גזרה שאישה לא מבטלת. 
אפילו דבורה הנביאה ביטלה את הגזרה 
שסיסרא שלט בישראל כתוב סיסרא שלט 
עשרים שנה, שלושים שנה יהושע 

ים,  ִ ה ֳחָדש  ָ לש  ְ ֶרת ִמש  ִהיא ְמֻעב ֶ ֶ ש  ל כ ְ ְמדּו ּכָּ עָּ
ֹוֵתיֶהן. ּו ֶאת ְנש  ֵאל ְוֵגְרש  רָּ ֹו  ִיש ְ ת  ָאְמָרה לֹו ב ִ

ְרֹעה, ַ ל פ  ֶ ה ִמש   ָ ֵזָרְתָך ָקש  א  ג ְ ְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאל ָ ַ פ  ֶ ש 
ְרֹעה  ַ ְנֵקבֹות. פ  ָכִרים ו  ה ַעל ַהז ְ ָכִרים, ְוַאת ָ ַעל ַהז ְ
ֶמת ָסֵפק ֵאיָנה   ְגֵזָרתֹו ָסֵפק ִמְתַקי ֶ א ו  ע הו  ָ ָרש 
ֶמת.  ְגֵזָרְתָך ִמְתַקי ֶ יק ו  ה ַצד ִ ֶמת, ֲאָבל ַאת ָ ִמְתַקי ֶ

ֹו, ָעְמדו   ת  ְ א ְוֶהֱחִזיר ֶאת ִאש  ָרֵאל  ָעַמד הו  ל ִיש ְ כ ָ
ִנים  ָ הֹוִפיָעה פ  ֶ ָעה, ש  ו  ֹוֵתיֶהם. ֱהֵוי פ  ְוֶהֱחִזירו  ְנש 

ֶנֶגד ָאִביָה.  כ ְ
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והזקנים, שמונה כושן רשעתיים, 
שלושים ושמונה, עוד ארבעים  יחד זה

 ,בן קנז שבעים ושמונה עתניאלפט שש
 ,גלון. עשמונה עשרה עגלון מלך מואב

הוא היה עגלון בסך ש ,היה אחד עגלון
 80ועוד  96הכל נהיה מלך מואב זה כבר 

 סיסרא עוד עשרים 176זה אהוד בן גרא 

196. 

אחר שבני ישראל נכנסו שנה  196 .ג

שלט סיסרא באה דבורה  לארץ ישראל
הוא שולט? כי ואמרה אתם יודעים למה 

אתם לא בסדר, אין דבר כזה שגוי ישלוט 
על יהודי זה סימן שאנחנו לא בסדר, אז 
למה לא בסדר שאתם לא יודעים איך 
עושים ברית מילה. פעם לא היה מוהלים 
היום יש יוסף שור מלמד מילה פעם לא 
היה יוסף שור בעולם להיפך הוא היה עוד 

נר המוהל של ענר אני זוכר שהוא מל את ע
מי היה ענר? בעל ברית אברהם שהוא מל 
גם את ענר וגם את אשכול, ועשו בימה 

בעצם בימה ענקית זה היה בעיר חברון 
( כו)בראשית יז,  היום הזה נימול אברהם

מה זה בעצם היום הזה? כי חברון אמרו, 
לא אצלנו אנחנו לא ניתן לאברהם לעשות 
פה ברית מילה מה הוא שוחט ילדים, 

או למוהל שוחט ילדים והיו ברוסיה קר
והיה אסור  13ילדים שמלו אותם בגיל 

 .להם להראות שיש להם כאבים

 13יש סיפור שלם על ילד שבגיל  .ד
וחצי הוא החליט למול את עצמו הוא נסע 

שלוש שעות ברכבת עד מוסקבה  
והק.ג.ב נסע אחריו, נסע אחריו והוא נכנס 
לברית אם הוא בוחר בברית אסור להפריע 

אסור למול אותו כי  13ם הוא לפני לו א
הוא חסר ישע הוא לא יודע לבחור אבל אם 

אסור לק.ג.ב להתערב  13הוא כבר בגיל 
והק.ג.ב. נסע אחריו עוד פעם עוד פעם 
ממוסקבה עד הכפר שהוא גר שם וכל 
הדרך מתפתל בייסורים נוראים והיה אסור 
לו להראות שיש לו ייסורים, יקחו את 

רגו את המוהל ראית מה המוהל לסיביר יה
שעשית לילד, אז ברוסיה אנשים היו מלים 

כל ברית היה מסירות  ,זה היה מסירות נפש
  .נפש כל ברית זה היה מסירות נפש עילאית

ודבורה אמרה אתם לא יודעים  .ה
למול כי בברית יש שלוש פעולות יש 
חיתוך יש פריעה ויש מציצה מי שלא 

חובת  עושה שלוש פעולות הוא לא יצא ידי
הברית מי שעשה חתיכה ופריעה עושה גם 
מציצה אם הוא לא עשה מציצה אז הברית 
לא חל. אז דבורה אמרה להם אתם יודעים 
מדוע סיסרא שולט עליכם כי אתם לא 
יודעים הלכות ברית מילה אתם לא עושים 

 .נכון את הברית מילה

כי פעם כל אישה ידעה לעשות  .ו
ה צור ותקח ציפור !כל אישה ,ברית מילה

. היא )שמות ד, כה(  את עורלת בנה ותכרות
ולא סכין היא אמרה  אבן חדה – לקחה צור

שאסור לגעת במילה עם סכין. וגם אצל 
ַע ַחְרבֹות "יהושע כתוב  ֻ ־לֹו ְיהֹוש  ַעש  ַוּיַ
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ַעת ֻצִרים  בְּ ֵאל ֶאל־ג ִ רָּ ֵני ִיש ְּ ל ֶאת־ב ְּ מָּ ַוי ָּ

לֹות ֲערָּ )יהושע ה, ג( יהושע לקח חרבות " הָּ
ורים עשה חרבות מאבנים מהסלעים מצ

לכן קראו לציפורה צור פה היא לקחה צור 
  .היא לקחה סלע אדם חייב לקחת סלע

עכשיו אנחנו מדברים שהנשים  .ז
לא הסכימו לגירושין הגברים התגרשו לכן 
סיוון תמוז אב חודשי החורבן, היה בסיוון 
פרעות תתנ"ו כל הקינות זה על סיוון שעלו 

התורה הקדושה  בסערה השמימה עם
אחרי זה בא תמוז נבקעה העיר אחרי זה בא 

בית ראשון בית שני וכל נחרב תשעה באב 
הפורעניות גרוש ספרד היה בתשעה באב 
גרוש אנגליה תשעה באב כל התאריכים זה 
היה הכל בתשעה באב, מלחמת העולם 

תשעה באב למה כי אז החלה בהראשונה 
במצרים עשו את הגירושין עם ישראל 

ילדים בכו והאמהות בכו והנשים בכו וה
  .והיה בכייה חורבן, כל גבר גרש את אשתו

אז  130מילא עמרם התגרש בגיל  .ח
לא צריך  130אם אדם מתגרש בגיל 

בת כמה  130להתערב לו בסדר אתה בגיל 
פחות אחד עמרם היה  130היתה יוכבד 

                                                           
 רמז עח א א-ילקוט שמעוני, שמואל ט

אך יקם ה' את דברו. ר' ירמיה בשם ר' שמאול 
בר רב יצחק בכל יום ויום היתה בת קול יוצאת 
ומפוצצת בכל העולם כולו ואומרת עתיד צדיק 

ד לעמוד ומשו שמאול וכל אשה שהיתה אח
יולדת בן היתה מויאה שמו שמואל ויכן שהיו 
רואים את מעשיו היו אומרים אין זה שמואל 

צעיר בעשר שנים עמרם הוא לא 
 נפש הוא נולד חודש אחרי 70נחשב ל

עוד אפשר  130יוכבד חודשיים,  אז בגיל 
 .להבין את הדבר הזה

אפילו חנה מתי ילדה את שמואל  .ט
שנה יצאה בת קול והכריזה  40, 130בגיל 

וכולם נתנו  ט'עומד להיוולד ילד שמואל'
את השם שמואל כולם נתנו את השם 

שנה כל ילד שנולד קראו  40שמואל במשך 
 לו שמואל כי הבת קול הכריזה עומד
להיוולד שמואל הוא יושיע את ישראל מיד 
הפלישתים אז כל אמא נתנה את השם 

אחר מספר שמואל קראה לילד שמואל 

אמרו לא, זה לא שמואל שהבת קול כשגדל 
מתכוונת אליו וכשנולד שמואל האמיתי 
אמרו הנה זה שמואל ישר רואים בעיניים 
 .של הבן אדם אם הוא שמואל האמיתי

נולד רק כשחנה ולכן שמואל האמיתי 
לכן כל אחד צריך לראות . 130הייתה בגיל 

שיהיה לו בת חנה או נכדה חנה או אמא 
  .חנה

לכן האמהות לא הסכימו  .י
פעם כל  יוהאמהות היו רצות לשדה

וכיון שנולד זה ורואים את מעשיו אמרו 
 כמדומין אני שזה הוא:

 מדרשים, תנא דבי אליהו רבה פרק ז י
ומפני מה נטבעו המצריים ע"י ישראל בים סוף 

צו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן לפי שנאמר וי
ומה היו עושין הילוד היאורה תשליכוהו וגו'. 

בני המצריים הרשעים היו הולכין ומחזירין 
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האמהות היו ספורטאיות ידעו 
לרוץ והמצרים רצים אחרים ולא משיגים 
אותם בסך הכל אישה בהריון מלאה כמו 

ת רצה נשכבה תחת חבית אתה רואה חבי
השיחים באים מלאכים מרפדים את 
האדמה וכורתים את החבל מי יכרות את 
החבל ילדה בשדה עד שהחבל מעצמו 

יקח זמן והרי יתנבל ויימס ויתנתק מעצמו 

הם לא הביאו איתם מספרים לחתוך את זה 
הם רצו לשדה במהירות והמצרים דולקים 
אחריהם להשיג אותם הם שוכבות תחת 

ולדות יוצאות מהשיח ככה חוט השיח י
היא הייתה ככה לא יכלה לעבור דרך הדלת 

                                                           
בעיירות של ישראל. כיון שהיו שומעין קולה 
של אשה צועקת בלידתה היו הולכין ואמרו 

ובאין ונוטלין את בני ישראל  לאבותיהן
מר ומשליכין אותן בנהר ועל אותה שעה נא

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 
מוכנים להציל את בני ישראל רדו מלפני וראו 
ב את בני חביבי בני אברהם ויצחק ויעק

שמשליכין אותן בנהר מיד ירדו המלאכים 
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 אותן 
לקיים מה שנאמר ויניקהו דבש מסלע וגו' 

שגזר פרעה כל מי : גזירה שניה )דברים לב(
שאינו משלים מתכונת הלבנים יהיו בונין אותו 

המצרים פתאום יצאה חוט, 

איפה הילד, לא, היא אומרת שאלים אותה 
 היה לי מחלה היה לך מחלה 

טוב מה עושים אז העמידו ילדים  .יא
כי יולדת  ,של המצרים ליד כל יולדת

, צעקה יאשיולדת נותנת צעקה היא חייבת
שמעו צעקה הגיע  ,כה לתתאחת היא צרי

אינטרפול הגיע משטרה משטרה ציונית 
הגיעה כולם הגיעו מה זה כאן את יולדת 
ילדים זה אסור על פי חוק רצו לקחת לה 
את הילד פתאום החלון נשבר נכנס מלאך 
ברגע שרצו לחטוף את הילד הגיע מלאך 

בבנין תחת השורה של לבנים והיה הקב"ה 
משמיע קולן של ישראל בתוך מצרים שהיו 
יוצאות על נפשות של ישראל תחת השורה של 
לבנים והציל הקב"ה אותן ע"י שנשבר הבנין 
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(
 פרקי דרבי אליעזר לד יא

ששה קולן יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין 
בשעה שכורתין את האילן שהוא  הקול נשמע

עושה פרי הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו 
ואין הקול נשמע ובשעה שהנחש נפשט 
ובשעה שהאשה מתגרשת מבעלה ובשעה 
שהאשה נבעל עם בעלה בעילה ראשונה אבל 

 ובשעה שהולד יוצא מן הגוףאין קולה נשמע 
 עד שתראה את השכינה
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 4כנפיים תפס את הילד עם  4עם 
זה היה כנפיים ברח לצד השני של היאור, 

  .הסוג אחד של האמהות

היה שהם רצו עם  השניהסוג  .יב
הם ילדו בבית אבל מיד  ,התינוקות ליאור

רצו ליאור להחביא אותו ביאור בסוף 
ותחמרה בחמר ובזפת רצו לשים אותו 

ף ואז הם ראו את המלאכים כי שיש  ,בסו 
אמא צדיקה היא יולדת עם ארבע מלאכים 

ל, עם מיכאל עם נוריאל גבריאל ורפא
כל אמא שילדה  ,ורפאל מרפא אותה

במצרים רפאל ריפה אותה המלאכים 
)ראה תנא דבי  הגיעו ה' אמר למלאכים

כל מה שבראתי אתכם  אליהו בהערה(
בשביל הרגע הזה שתיקחו את הילדים 
מהאמהות ותביאו אותם לצד השני ושם 

 וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צורהיה 
 .)דברים לב, יג( יצא דבש ושמן

ואז נשאר סוג אחרון שהם לא רצו  .יג
ליאור ולא רצו לשדה שילדו בבית לא היה 
להם כוח לרוץ ליאור נשים חלשות נשים 

שלא יכולות לרוץ  ,חולות נשים נכות אולי
ואז באו המצרים וחטפו להם את הילדים 
שמו אותם בחומה בפירמידות במקום 
לבנים במקום סלעים אבל הם לא ויתרו 

רה ואז היא בכתה בכתה שום אמא לא וית
הסלע נפתח הסלעים הפח נשבר עד ש

                                                           
 מדרש רבה, שמות סדר שמות פרשה א יח יב

י  ן ַרב ִ י יֹוֵסי ב ֶ ֹו, ָאַמר ַרב ִ ְרֹעה ְלָכל ַעמ  ַ ַוְיַצו פ 
ָהיו   ֶ ה ֵכן, ש  ה ָעש ָ ַזר, ְוָלמ ָ ֹו ג ָ ֲחִניָנא, ַאף ַעל ַעמ 

נפתחו והתינוקות יצאו חיים ואז 
אבל המצרים לקחו אותם  .באו מלאכים

עוד פעם ישימו אותם עוד פעם בחומה אז 
באו המלאכים לקחו אותם העבירו אותם 
לצד השני שם היה אגמים של חלב אגמים 

ויניקהו דבש של דבש אגמים של שמן 
  .ושמן מחלמיש צורמסלע 

כי אלה הילדים שקבלו את התורה  .יד
רק הילדים של האמהות שהתפללו כל 
התשע חודשים ולא וויתרו ולמרות הגזירה 

אלה היו  ,אמרו אין גזירה ואין פרעה
שנה הם  80הילדים שהיו במתן תורה אחרי 

כל הבן הילוד ש קיבלו את התורה כי הגזרה
התחילה שלוש שנים  היאורה תשליכון

לפני שמשה נולד הם ידעו שמשה הולך 
להיוולד עשו את הגזירה שלוש שנים קודם 
כי הם ראו מלאך כוכב קטן בולע כוכב 
גדול אז אמרו האיצטגנינים הכוכב הקטן 
זה יהיה משה רבינו והכוכב הגדול זה 
פרעה, הקטן יבלע את הגדול ואז פרעה 
אמר את כל הילדים לזרוק ליאור וביום 

מר פרעה אל עמו אל כל שנולד משה ויא
עמו גם את המצרים זרקו ליאור כי הם לא 
ידעו אם זה יהודי או מצרי כל הילדים 
שנולדו במצרים בלי הבדל דת מין גזע 
כולם הושלכו ליאור אחד לא נשאר 

אבל משה נשאר בחיים ורק השם  יבבחיים

ָרה  ָרֵאל ִנְתַעב ְ ֹוֵאל ִיש ְ ִאְסְטרֹולֹוִגין אֹוְמִרים לֹו ג 
א אֹו  ָרֵאל הו  ֹו, ְוֵאין ָאנו  יֹוְדִעין ִאם ִיש ְ ו  ִאמ  נ  ֶ ִממ 
ְצִרים ִ ל ַהמ  ְרֹעה כ ָ ַ ס פ  נ ֵ ָעה כ ִ ָ אֹוָתה  ש  א. ב ְ  ִמְצִרי הו 
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למשה נשאר שאביו שנתנה בתיה 

כי  ואמו ועוד נתנו לו שמות ולא נקרא על שמם
בתיה הביאה אותו במסירות נפש בתיה 
הביאה את משה במסירות נפש לכן השם 

 . של משה

 שיעור אחרי שחרית עמוקה
היום זה היום הכי גדול בשנה לכן  .א

הגענו ליונתן בן עוזיאל שכולו היה מוקף 
עשרים וארבע שעות כל ההרים  יגבאש

                                                           
ים  ִ ָעה ֳחָדש  ְ ש  ֵניֶכם ת ִ ִאילו  ִלי ֶאת ב ְ ְ ְוָאַמר ָלֶהם ַהש 
ן  ל ַהב ֵ א ִדְכִתיב: כ ָ אֹור, ֲהָדא הו  ִליֵכם ַלי ְ ְ ַאש  ֶ ש 

ֹוד ַהְיֹאָרה וגו',  ל  ִתיב ַהי ִ ֵאל ֵאין ּכְ רָּ ל ִיש ְ ֶ ן ש  ל ַהּבֵ ּכָּ
ין ִמְצִרי: ין ְיהּוִדי ּבֵ ן, ּבֵ ל ַהּבֵ א ּכָּ אן, ֶאּלָּ  ּכָּ

 כח, ע"אסוכה  יג
אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב 
 ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף:

 חגיגה יד
ת"ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על 
החמור והיה מהלך בדרך ור' אלעזר בן ערך 
מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד 
במעשה מרכבה אמר לו לא כך שניתי לכם ולא 

ה ביחיד אלא א"כ היה חכם מבין במרכב
מדעתו אמר לו רבי תרשיני לומר לפניך דבר 
אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד רבן יוחנן 
בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן 
תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל 
החמור אמר אפשר אתה דורש במעשה מרכבה 

ואני  ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו
מיד פתח ר"א בן ערך במעשה ארכב על החמור 

המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה 
פתחו כולן ואמרו שירה  כל האילנות שבשדה

את ה' מן הארץ תנינים  הללומה שירה אמרו 

מוקפים באש כל העצים מוקפים 
ת רבי אלעזר באש רבי יוחנן בן זכאי ראה א

ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי  ידבן ערך
עקיבא יושבים ומוקפים באש ברגע 

דקה שמגיעים לעמוקה כולם מוקפים באש 
כל דקה  אחת בעמוקה זה כמו מיליון שנה

כל שנמצאים בעמוקה זה כמו מיליון שנה 

וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה 
 מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה

ו על ראשו ואמר ברוך עמד רבן יוחנן ב"ז ונשק
ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע 
להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה 
דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה 
דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך 
אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך 
וכשנאמרו הדברים לפני ר' יהושע היה הוא 

סי הכהן מהלכים בדרך אמרו אף אנו ורבי יו
נדרוש במעשה מרכבה פתח רבי יהושע ודרש 
ואותו היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים 
בעבים ונראה כמין קשת בענן והיו מלאכי 
השרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם 
שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה 
הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן 

וחנן בן זכאי ואמר אשריכם ואשרי יולדתכם י
אשרי עיני שכך ראו ואף אני ואתם בחלומי 
מסובין היינו על הר סיני ונתנה עלינו בת קול 
מן השמים עלו לכאן עלו לכאן טרקלין גדולים 
ומצעות נאות מוצעות לכם אתם ותלמידיכם 

 ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית
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דקה בגשם זה כמו מיליארד 
כל דקה שעומדים בגשם כל זה היה  טושנה

 י מיד השמש זרחה. רק חמש דקות כ

כל הניסיון של האדם זה תמיד  .ב
! חמש דקות נמצא בחושך חמש דקות

בדקה הראשונה הוא כבר נשבר הוא רואה 
רגע חושך שנייה חשכה אולי זה ליקוי 
חמה, ליקוי חמה זה שלוש דקות אז הוא 
רואה ליקוי חמה אז הוא חושב שגמרנו 
כבר לעולם יהיה חושך לעולם לא יהיה 

אבד את עצמו פתאום היצר הרע אור הוא מ
מתגבר עליו חושב שגמרנו הוא כבר אבוד 
הוא לא יודע שצריך לעמוד בניסיון חמש 
דקות, הרב'ה מקוצק אמר כל ניסיון זה 
חמש דקות חמש דקות לעמוד מול היצר 
הרע מול התאוות הנוראות מול החשכה 
הנוראה מיד אחרי חמש דקות השמש 

 מש דקות. זורחת החושך הוא לא יותר מח

כל החיים של האדם זה ככה, אדם  .ג

                                                           
ה שהתקימה בחצר השיעור נמסר אחר תפיל טו

ציון התנא האלוקי יונתן בן עוזיאל ובאמצע 
התפילה החל לרדת מבול מים ועם כל זאת 
מורינו הרב לא נרתע ולא זע ממקומו לתור 
אחר מחסה מזרם ומטר ועמו כל מאות 
החסידים שבאו להתפלל עמו מכל רחבי הארץ 
וכך התפללו בגשם מאמצע פסוקי דזמרה עד 

נסתלקו העבים אחר קריאת התורה שאז 
והפציעה השמש בכל יופיה והדרה והאירה את 
כל ההרים וכך נמשכה התפילה עד שאמר את 

 .)הערת מערכת(השיעור הזה 

זה כנגד מיליון שנה חנה  120חי 
היה לה את הילד הראשון  130רק בגיל 

שנה של  40היא הייתה צריכה לכפר על 
אחאב כל אדם בא לכפר אנחנו כבר בשנת 

כמעט שש אלף שנה כאן בעולם כל  5779
אחד ואחד, עכשיו הגענו לתיקון האחרון 

שזה כבר התיקון האחרון  לרבינו ולעמוקה
שלנו הרב'ה אומר תגידו אתם לא רוצים 
לחזור פה לעולם יותר תעלו לשמים תגידו, 
מה שאתם רוצים תעשו, אנחנו לא חוזרים 
לעולם הזה לא יכולים לעמוד פה 
בניסיונות לא יכולים לעמוד בחשכה חמש 
דקות של חשכה חושבים שזה כבר יהיה 

 ככה לעולם ועד. 

ן ראה שהיום הולך אדם הראשוטז .ד
ומתקצר הוא היה בטוח שגמרנו זה הסוף 
מות תמות פתאום הוא רואה שהיום 
מתארך, עשרה בטבת היום מתחיל 

יום מיום  90להתארך עשרה בטבת זה 
הכיפורים שאז הכל מתכפר לא נשאר שום 

 עבודה זרה טז
ת"ר לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט 
והולך אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם 
חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה 

שמים עמד וישב ח' ימים שנקנסה עלי מן ה
בתענית ]ובתפלה[ כיון שראה תקופת טבת 
וראה יום שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם 
הוא הלך ועשה שמונה ימים טובים לשנה 
האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים הוא 
קבעם לשם שמים והם קבעום לשם עבודת 

 :כוכבים
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עוון מכל הגלגולים אפילו אדם 
בגלגול הקודם היה אחאב היה מנשה מה 

קודם זה לא משנה לא שהוא היה בגלגול ה
משנה מה שהיה גלגול הקודם שאול המלך 

שרצח את קין את הסבא שלו אז  יזהיה למך
למה הוא רצח את הסבא איפה נשמע כזה 
דבר אחרי זה הוא רצח את הילד שלו היה 

מחה כפים  –לו ילד כזה מתוק עשה לו ככה 

עדה מעך אותו הוא בא הביתה מרוב צער 
להם הבעל  , סיפרווצילה שמענה קולי

שלכם הרג את הסבא שלו ואת הילד שלו 
מה יש לנו לעשות עם כזה רוצח כזה טיפש 
שהוא רוצח את הסבא ואת הילד ואת הבן 
עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה 

זה קין  איש הרגתי, איש הרגתי, נכון אמרתי
 160הרגתי את הסבא שלי זה היה אחרי 

כי ילד זה הילד המתוק ילד ה וילדשנה, 
מתוק שבעולם הוא היה תובל קין הכי 
מתוק שבעולם, כזה מתוק עוד לא היה 

רק  –מבריאת העולם, למך רק עשה ככה 

הוא היה כזה גיבור מכה אחת מחה כפים 
ומעך לו את הראש, אז הוא בא לנשים 

                                                           
 בראשית בראשית, לקוטי תורה  יז

כבר ביארנו בכמה מקומות  כי שבעתים וכו',
היות שאול המלך מגלגול קין אמנם דע כי היה 

ולמך בהפך אותיות מלך כי הוא  גלגול למך
והנה מלמך המלך הראשון שמלך על ישראל 

עד שאול ע"ז דורות ואז נהרג שאול ע"י עצמו 
ונפל על חניתו כי היה חייב מיתה מזמן למך 

בעה שרג את הנפש את קין וזהו למך שבעים וש
הג"ה ] שלמך יוקם אחר ע"ז דורות בימי שאול

לעדה וצילה היו נשים צדקניות 
קדושות טהורות הוא אמר להם תראו מה 

סבא שלי הרגתי שעשיתי, נכון הרגתי את ה
את הילד שלי, אבל עכשיו בואו נגמור, 

שנה נגמור, בואו נגמור  120נגמור את ה
 120בשקט נגמור בנחת יש עוד לחיות 

שנה עכשיו יהיה עוד, עכשיו יהיה עוד, 
מתי יהיה הנקמה מתי יהיה העונש שלי? 

דורות, היה  77הענוש שלי רק היה בעוד 
 לו רוח הקודש. 

אים כל בת פעם כולם היו נבי .ה
הייתה נביאה, בבית ראשון ובית שני כל 
בת הייתה נביאה, ולכן ביום כיפור רק היו 

, איך ביום כיפור יחיוצאים בריקודים
יוצאים בריקודים מה הם משוגעים? מילא 
שובו בנים משוגעים אבל גם הם היו 
משוגעים, המשנה אומרת יום כיפור תצאו 
ד בריקודים כל הבנות צריכות לצאת לרקו

בנות זה בשנייה הכל נמחל להם אפילו 
עשתה איזה חטא על ידי שהיא עושה 
תשובה הכל נמחל, היא תולה סרט אדום 
על החלון או צעיף אדום למי שיש כאן 

 שאולמך ר"ת 'לת 'איולד 'ונה 'שמשם צמח 
 :[למך דהיינו שאול מלך

 בע"תענית כו,  יח
לא היו ימים טובים אמר רבן שמעון בן גמליאל 

 ם הכיפוריםוכיוכחמשה עשר באב  לישראל
בכלי לבן שאולין  שבהן בנות ירושלים יוצאות

ובנות ירושלים אין לו שלא לבייש את מי ש
 :יוצאות וחולות בכרמים
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צעיף אדום יתלה את זה על 
החלון עד הבוקר זה יהיה לבן עד הבוקר 
כל הצעיפים וכל החוטים וכל הסוודרים 

 יהיו לבנים. 

שמלת חופה היא  אשה לא היה לה .ו
אלף היא לקחה שמלה  30צריכה להוציא 

אדומה תלתה על החלון עד הבוקר זה נהיה 
לבן, היה לה שמלת חופה היא לא הייתה 
צריכה להוציא שלושים אלף, משוגעים, 
שלושים אלף על שמלת חופה, היום שובו 
בנים מקבלים בחינם פעם לאנשים לא היה 
ת שלושים אלף על שמלת חופה לקחו א

השמלה האדומה תלו על החלון וחיכו 
ליום כיפור הגיע ערב יום כיפור תלו על 
החלון, עד הבוקר נהיה לבן מה היה 
לעשות רק לצאת בריקודים, כבר הכל 
נמחל לנשים הכל נמחל הכל בשנייה אחת 
ה' מוחל להם כי אשה היא לא עושה עם 
שכל, זה סתם פתאום רוח רעה אז ה' מכפר 

 . לה מיד על המקום

בי על ה' ינקום לנשיו ולמך אמר  .ז

 77עוד שהרגתי את סבי קין ואת בני תובל קין 
דורות, אבל היה לו אפשרות, שתי 

לכפר על העונש של מיתה,  אפשרויות היה לו

להתבטל לשמואל הנביא אם  הוא היה צריך
היה מתבטל לשמואל הנביא היה לו 

שנה, אם היית מתבטל  120מלכות 

                                                           
 יד-, יגא יג-שמואל יט

ַמְרת ָ ֶאת־ ָ ְלת ָ לֹא ש  ל ִנְסכ ָ או  ָ ֵאל ֶאל־ש  מו  ְ ֹאֶמר ש  ַוי 
ְך ֶק ֱאלֹ  ה'ִמְצַות  ר ִצו ָ ֶ ה ֵהִכין יָך ֲאש  י ַעּתָּ ֶאת־ הּכִ

לך מלכות לשמואל הנביא היה 
עולם ככה כתוב בתנ"ך פרק י"ג 

, היית זוכה למלכות עולם, יטבשמואל
 אפילו שאתה גלגול של למך. 

ַבע כי כתוב " .ח ֶ ַלח ש  ֶ ש  ַוְיִחי ְמתו 
ְמַאת  ָנה ו  ָ ֹמִנים ש  ְ ש  ָּ ו  ֹוֶלד 'וַ ָנה 'ש   "ֶמךְ 'לָּ  ת'ֶא י 

 ש'נה ו'יולד א'ת ל'מך, (כה, ה בראשית)
נם שאול אומשאול, ראשי תיבות זה יוצא 

הלמך של קין אבל יש למך שבא  גלגול של
משת יש שני למך, אדם שהוא למך הוא 
צריך לדעת איזה למך הוא, אם הוא למך 
אבא של תובל קין או למך שהיה אבא של 
נח הוא צריך להחליט, התורה נותנת 
ברירה איזה למך להיות, אבל באמת הלמך 
שהרג את קין זה היה למך שבא מקין אבל 

ומז בפסוקים של למך של אבא של זה מר
 נח. 

ואם היה לשאול ביטול לשמואל  .ט
כי הצדיק , היה מבטל את בגזרה שיהרגאז 

מכפר על הכל, אדם בא לעמוקה חמש 
דקות בגשם מכפרים לו על מיליארד 

מיליון גלגולים, אדם פה שש גלגולים, 
אלף שנה הוא לא יודע מה הוא היה 

ם הוא בגלגול קודם, אם הוא היה רוצח א
היה גנב היה שודד היה פיראט, פעם כל 
הפיראטים רק היו יהודים פעם לפני איזה 
אלף שנה כל הפיראטים רק היו יהודים כי 

ם ֵאל ַעד־עֹולָּ רָּ ךָּ ֶאל־ִיש ְ ָך   ַמְמַלְכּתְ ה ַמְמַלְכת ְ ְוַעת ָ
ש  לֹא־ ק ֵ ם ב ִ הו   ה'ָתקו  ְלָבבֹו ַוְיַצו ֵ  ה'לֹו ִאיש  כ ִ

ָך  ר־ִצו ְ ֶ ַמְרת ָ ֵאת ֲאש  ָ י ֹלא ש  ֹו כ ִ   ה'ְלָנִגיד ַעל־ַעמ 
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הגויים פחדו לצאת ללב ים לא 
היה להם אומץ הם רק היו נוסעים לאורך 
החוף והיהודים נסעו ככה בלי חשבון 

 100בתוך הים בתוך הסערות בגלים של 
רבי חובלים היו פעם כולם מטר אז כל ה

יהודים וכל האנוסים היו אדמירלים כל 
האנוסים בספרד כל האדמירלים בספרד 

שנה זה היה הכל יהודים רק להם היה  400
את האומץ לנסוע בלב ים לנסוע בסערות 
לנסוע, ולגלות את אמריקה את ארגנטינה 

שנה לא  1000אנשים כבר גילו את זה לפני 
היה הכל יהודים  שנה זה 500רק לפני 

שנסעו בלי פחד בתוך הסערות בתוך 
 הסערות.

אדם לא יודע איזה פיראט הוא  .י
היה פעם כמה אנשים הוא הרג ושדד הוא 
לא יודע פתאום מגיע לישיבה של אביי 

ראיתם פעם נחש עם  כנחש עם שבע ראשים
שבע ראשים, בישיבה של אביי היה נחש 

ראשים הגיע הגיע היה אחד רב אחא  7עם 
בר יעקוב בהתחלה הוא שלח את הבן פעם 
לא היה כוללים היו יוצאים לעבוד הרב 
עובדיה יוסף שלחו אותו לעבוד אז בא 

                                                           
 כט ע"ב קידושין כ

ת"ר הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר' 
יהודה אומר אם בנו זריז וממולח ותלמודו 
ה מתקיים בידו בנו קודמו כי הא דרב יעקב ברי

דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי 
כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א"ל 
אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא שמע 

הרב עטיה נכנס לחנות של אבא 
אמר לו אבא כל שלו התחיל לסחוב ארגזים, 

הראש  הרב עובדיה מה אתה עושה הרי אתה
מה, ענה לו הר' עטיה ישיבה של פורת יוסף, 

שולח? הילד יהיה התלמיד  את הילד אתה
חכם הכי גדול בדור, אני במקומו אני 
יעבוד לך, תלמיד חכם כזה גאון הילד הזה 
כבר ידע את הש"ס בגיל שבע לילד הזה 
אתה נותן לו לסחוב ארגזים לסדר מדפים 
מה, לסדר עגבניות אני אסדר לך את 
 העגבניות מאז הוא נבהל, אמר טוב טוב. 

להיות לוקחים ילדים שיכולים  .יא
החזון איש להיות רבינו, הרב עובדיה 
יוסף, והופכים אותם לעובדים בסופר 
מרקט, אז שאול המלך שהוא היה גלגול 
של למך למך של קין אז הוא אם הוא היה 
מתבטל לשמואל הנביא על המקום היה לו 
תיקון, ה' אומר היה לך מלכות עולם לכל 
הדורות ודוד היה מנגן בכינור בעמוקה 

אן על הסלע מנגן בכינור ומתקן את יושב כ
העולם, לתקן את העולם אפשר לשבת 
בעמוקה ולהתפלל שחרית, עוד בגשם 
ומתקנים את כל העולם כל העולם עושה 

הוה ההוא מזיק בי רבנן אביי דקא הוה אתי 
דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו 

אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיזא  מיתזקי
על בת בההוא בי רבנן  אפשר דמתרחיש ניסא

כל כריעה  אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה
דכרע נתר חד רישיה אמר להו למחר אי לא 

 :איתרחיש ניסא סכינתין
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תשובה עכשיו כל העולם, אם 
נשים ילדות עומדות בכזה גשם זה היה 
גשם שוטף ממש מבול כמו המבול אצל 
 אחאב, שאי אפשר היה, הלכו עד הצוואר. 

בזמן אחאב עבדו עבודה זרה כל  .יב
שורה של עצים היה פסל, וירד וירדו 
מבולים מבולים למה כי היה אחדות העם 
לא שנא תלמידי חכמים אפילו שכולם מתו 
והיה רעב ואנשים אכלו את הילדים שלהם 
ואליהו הנביא עשה את הרעב לא היה שום 
הקפדה אמרו מה שאליהו הנביא עושה זה 

ביא לנו שלוש שנים קדוש הצדיק עושה ה
רעב זה מגיע לנו המשיכו לתת שמן 

 50לתלמידי חכמים אוכל והחביאו 
במערה, איזבל הרגה את כל הנביאים 

 היום אשר יולדתי בוירמיהו אומר ארור 

                                                           
 ילקוט שמעוני יהושע א רמז ט  כא

כי שמענו את אשר הוביש ה' וגו' ולא קמה עוד 
רוח באיש מפניכם, וכתיב ויהי כשמוע כל 

ימה ולא היה  מלכי האמורי אשר בעבר הירדן
בהם עוד רוח מאי שנא התם דכתיב ולא היה 
בהם עוד רוח ומאי שנא הכא דכתיב ולא קמה 
עוד רוח, לאשמועינן דאפי' איקשוי לא איקשו. 
מנא ידעה דאמר מר אין לך כל שר ונגיד שלא 

אמרו בת י' שנים היתה בא אל רחב הזונה. 
כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה כל ארבעים 

שראל במדבר, לסוף חמשים שנה שנה שהיו י
אמרה לפניו רבש"ע בשלשה חטאתי  נתגיירה,
בשלשה מחול לי  )בנדה בחלה ובהדלקה(לפניך 

בחבל בחלון ובחומה שנאמר ותורידם בחבל 
וגו', ומה שכר נטלה על כך, ר"א אומר זכתה 

 )ירמיה כ, יד( 

כי אותו לילה אביו של ירמיה קפץ  .יג
מהחלון תמיד צריכים לדעת אם באה 
ה משטרה קופצים מהחלון אז הגיע משטר

ציונית איזבל הייתה ציונית זה ברור היא 
אי של זבל הייתה הר של זבל מגיע 
משטרה והוא קפץ מהחלון אבא שלו אבל 
הוא עוד הספיק בשניות האחרונות מה 
שהיה צריך להספיק ומזה נולד ירמיהו 
הנביא אז הוא אומר ועכשיו הוא עובר 

 ייסורים. 

הוא גם עובר ייסורים כי הוא בא  .יד
שחטאה ריך לתקן את רחב מרחב הוא צ

במשך ארבעים שנה מאז שיצאו ממצרים עד 

ההוא צריך לתקן את כל  כאשנכנסו לארץ

שיצאו ממנו שמנה נביאים וכהנים ואלו הם 
יה ירמיה וחלקיה ושריה ומעשיה ברוך בן נר

חנמאל ושלום. וכתיב ומשפחות בית עבודת 
הבוץ לבית אשבע אלו בני רחב הזונה 
שהטמינה את המרגלים בבוץ, לבית אשבע 
שנשבעו לה המרגלים. רבי יהודה אומר אף 
חולדה הנביאה היתה מבני בהניה של רחב 
שנאמר וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור אל 
 חולדה הנביאה אשת שלום בן תקות וכתיב
הנה אנחנו באים בארץ את תקות וגו'. והלא 
דברים ק"ו ומה אם מי שהיתה מעם שנאמר בו 
לא תחיה כל נשמה על שקרבה עצמה כך קרבה 
המקום, ישראל שעושין את התורה עאכ"ו. יש 
נשים חסידות גיורות הגר אסנת צפרה שפרה 
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הגלגולים ואם רחב הייתה 
 כבמורידה סולם גם לו היו מורידים סולם

כל תנועה שאדם עושה זה לדורי דורות 
שנה מורידים לו את החבלים  1000אחרי 

כי רחב הורידה את המרגלים בחבלים, 
ים זה כואב אדם יורידו אותו בחבל זה חבל

כאבים נוראים הוא יכול בטעות גם כן 
ליפול אז היא הורידה את המרגלים 
בחבלים אז את ירמיהו הנביא העלו גם כן 
בחבלים אז אומר הילקוט שמעוני אם 

                                                           
פועה בת פרעה רחב רות ויעל אשת חבר 

 :הקיני
 מז שכו רו לח ילקוט שמעוני ירמיה  כב

. הוא היה מארבעה בני יוישמע עבד מלך הכוש
אדם שנקראו כושים, צפורה וישראל ושאול 
ועבד מלך הכושי, ולמה נקרא שמו כושי אלא 
כשם שהכושי נכר בעורו כך היה נכר בפלטין 

. )כתוב ברמז קנ"ז(של צדקיהו במעשיו הטובים 
וא"ל הוי יודע שאם מת בא אצל צדקיהו 

ך הבור נתנה העיר ביד השונא, א"ל ירמיהו בתו
צדקיה קח אתך שלשים אנשים והעלה את 
ירמיהו מן הבור, ראה כמה קשה מכת הרעב 
שלשים בני אדם העלוהו בקושי, נכנס עבד 
מלך הכושי לבית המלך והוציא משם בלואי 
הסחבות ובלואי המלחים הלך ועמד לו על 
הבור והיה קורא ואומר אדוני ירמיה ואין קול 

אין עונה שהיה סבור שמא יונתן הסופר הרשע ו
היה. נתן ידיו בלבושיו וקרעה והיה בוכה 
והולך, כיון ששמע קולו בוכה, אמר מי הוא 
שקורא אותי ובוכה, א"ל הוא עבד מלך הכושי 
חי אתה סבור הייתי שהיית מת הרי החבל תנהו 

ויעלו את ירמיהו תחת אצילי ידיך והמלחים, 

הייתה מביאה להם סולם 
מחפשת איזה סולם מחברת כמה סולמות 

דם גם הוא היה מקבל סולם. כל תנועה שא
 עושה זה לכל הדורות לכל הדורות 

בישיבה של אביי היה נחש עם  .טו
שבע ראשים, תבדקו אם אין פה נחש עם 
שבע ראשים אני לא לוקח אחריות עלי אם 
תראו נחש עם שבע ראשים אל תבקשו 
 כגממני פיצויים ותגידו אני סחבתי אתכם

המטרה. שים נא בלואי מן הבור וישב בחצר 
הסחבות אמר ירמיה הלואי היה לי חדא סולם, 
א"ל הקב"ה סולם אתה מבקש מה זקנתך 

ותורידם בחבל אף אתה כן וימשכו את  ]רחב[
 :ירמיהו בחבל

אנחנו  400בברלין שם יש אוטוסטראדות של  כג
ניסע באוטוסטראדות מפה עד אומן ייסעו על 

 1000 , באוטוסטראדה החדשה ייסעו על1000
יגיעו תוך שעה וחצי לאומן. כל יום ממציאים 

 2017מכוניות חדשות עכשיו היה אווירון ב
ק"מ זה יהיה מטוס על  1700שעשו אותו על 

קולי מטוס נוסעים עכשיו מכינים אותו אז 
 1700מגיעים לאומן בשעה בדיוק בשעה, יהיה 

ק"מ לשעה. עד עכשיו זה היה מטוסי קרב 
מטוסי נוסעים, כבר עכשיו הולכים לעשות 

 .1700יהיה מוכן מטוסי נוסעים של 
קמ"ש שהמטוס הוא  800עכשיו נוסעים על 

 1000מאחר בשעה שעתיים אז הוא נוסע על 
כדי להגיע בדיוק בזמן כי אחרת אף אחד לא 
ייסע בחברה הזאת אז כמה שהוא נוסע יותר 

קמ"ש  120לאט זה פחות דלק אם נוסעים על 
תמיד  200נוסעים על אחוז מהדלק ש 50זה 
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 7בקיצור אצל אביי היה נחש עם 
ת הבן ראשים אז היה ר' אחא בר יעקוב א

רבי יעקב הוא שלח ללמוד תורה, והוא 
הלך לסחוב ארגזים בסופר אבל הוא ראה 
שהבן הזה קצת היה שובב קצת הוא קצת 
לא למד היה לו קשה להתרכז אמר אתה לא 
מתרכז אתה תסחב ארגזים ואני אלך 
לישיבה, אביי שמע שמגיע רב אחא בר 
יעקב הוא אמר הוא מלומד בניסים אף 

לישון היום לא נותנים  אחד לא ייתן לו
לישון גמרנו. מגיע רב אחא בר יעקוב אביי 
אמר שכל אחד יגיד אשתי חולה אשתי לא 
מרגישה טוב אשתי עכשיו נסעה לאמא 
שלה היא לא מרשה לי להכניס אורחים כל 
אחד יזרוק את הכל על האישה יגיד הכל 

 בגלל אשתי. 

שאלו אותו אדם אחד הגיע לשמים  .טז

י לא נתנה לי אשתי למה לא למדת. אשת
ככה אשתי עשתה לי צרות טוב, אז פטרו 
אותו אמרו ישר לגן עדן אם זה הכל אשתך, 
אז הגיע מלאך אחד אמר מה זה כאן איזה 
משפט צדק זה מה הוא לא יכול להתמודד 
עם אשתו אמרו עכשיו אתה תרד למטה 
תראה מה זה, לקחו את המלאך הורידו 

                                                           
צריך לדעת מי שאין לו כסף לדלק שיסע על 

הוא יגיע אותו דבר יש פקקים יש ככה אז  100
 900הכי הרבה  800 700המטוסים נוסעים רק 

אבל אם הוא רואה שהוא כבר מאחר שעה 
אפשר  1100 1000שעתיים הוא כבר נוסע על 

תמיד לראות על המסך אז כשהוא נוסע על 

אותו למטה וזה היה אחיו של 
ר"ל, אח של המהר"ל היה לו אישה המה

רעה רעה רעה, ר' חיים אחיו של המהר"ל 
הוא היה המלאך הזה שקטרג על אותו אדם 

 על אותו צדיק.

עכשיו כל אחד אמר לו אשתי,  .יז
אשתי, אשתי לא מרשה אשתי לא יכולה 
אשתי חולה אשתי לא מרגישה טוב מאה 
תלמידים כל אחד היה לו תירוץ אחר שלא 

חא בר יעקוב לישון, הוא מכניסים את א
ישן על ספסלים לא היה לו ברירה ישן על 

בלילה הוא  12ספסלים והוא קם חצות 
רואה נחש עם שבע ראשים והנחש הזה 
היה בא כל פעם בישיבה של אביי איך 
שהיה בא כולם היו בורחים היה בא לחמש 
דקות כולם בורחים כבר לא חוזרים 

הולך ללימודים כל אחד הולך כבר לשחק  
הביתה לישון אז הוא ראה את הנחש והוא 
כרע, הוא היה צריך לתקן את השבע 

 כריעות והשתחויות שיעקב עשה לעשו.

כל תנועה של יעקוב צריכים לכפר  .יח
בכל הדורות, הטעות הכי גדולה שהוא 
השתחווה לעשו אין  טעות יותר גדולה 
מזה אם לא היה משתחווה לעשו, לא היינו 

כבר פי שתיים ופי שתים הדלק, אז אז זה  1100
שנים אנחנו ב  10עוד מעט יהיה מטוסים עוד 

יהיה כבר מטוסים שיסעו על  2027אז ב 19
אז בשעה אחת מגיעים לקיוב ננחת  1700

 דקות: 10באומן אז זה אפילו פחות 
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נו תחת עשו היום בגלות לא היי
לא היינו תחת הציונים לא תחת הממשלה 
הציונית הטעות הכי גדולה שיעקב עשה 
שהוא השתחווה לעשו שבע פעמים ויש 

פעם על זה הוא צריך לכפר על  22אומרים 
זה צרכים לכפר כל הדורות אם יעקוב נשא 
שתי אחיות צרכים לכפר על זה כי זה 
 אסור, אז איך דוד נשא שתי אחיות דוד זה
דוד, דוד זה משהו אחר אז אומרים 

, מירב נפטרה והוא כדשבאמת מיכל נפטרה
 נשא את מיכל. 

להתחתן עם אחות של האשה זה  .יט
אסור אבל אחרי הפטירה של אחת זה מותר 
זה רק באחיות, ככה פטירה לא עוזר אם יש 
אישה ואמה אישה ובתה אז אפילו אם 
תיפטר לא יכול להתחתן עם הבת אבל שתי 

' אומר כנראה שה' רצה שהיא אחיות ה
תטפל בילדים שהאחות תטפל בילדים של 
הראשונה אז שואלים איך הוא התחתן עם 
מיכל אחרי מירב אז אומרים מירב נפטרה 

                                                           
 בע"סנהדרין יט,  כד

שאלו תלמידיו את ר' יוסי היאך נשא דוד שתי 
יכל אחר מיתת מירב אחיות בחייהן אמר להן מ

 :נשאה
 , כהגלגולי נשמות א כה

 (כ"ט ב')רב אחא בר יעקב פרק קמא דקידשין 
שדריה לרב יעקב בריה קמיה דאביי, כי אתה 
חזייה דלא ]הוה[ מיחדדין שמעתיה, א"ל אנא 

, שמע [לגביה]עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא 
אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן 

הוו עיילי בתרין אפילו ביממא הוו  דאביי, דכי

אבל היה לה כבר חמישה ילדים 
זה שמירב הייתה אצל דוד כי כל הסיפור 

שבועיים שלוש הכי הרבה חודש איך 
 שמירב נפטרה אמר שאול לדוד עכשיו
תקבל את מיכל אז היה לה חמישה ילדים 
יוצא שאת החמישה ילדים היה לה תוך 
שבועיים שלוש היא הייתה כזו צדיקה כי 
זה גימטרייא משיח בן דוד מירב בת שאול 

 402בת זה  252מירב זה  991זה בדיוק 
גימטרייא משיח  991זה בדיוק  337שאול 

 בן דוד ומשיח בן יוסף. 

היה מתחתן עם מירב  אם דוד .כ
ושאול לא היה מקלקל את השידוך היה 
נולד, נולדים מיד גם משיח בן דוד וגם 
משיח בן יוסף והייתה הגאולה אבל כיוון 
ששאול בלבל את הכל שאול נענש והוא 
נדקר בחרב ע"י הפלישתים בזה הוא תיקן 

 מה שהרג את קין בגלגול הקודם 

ומסביר הרמ"ע מפאנו בגלגולי נשמות  .כא

רבי  כהאת המעשה שהיה בישיבתו של אביי

מיתזקי, אמר להו לא ליתיב ]ליה[ אינש 
אושפיזא אפשר דמתרחיש ניסא, על בת 
בההוא בי רבנן אידמי ליה כתנינא דשבעה 
רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה, 
אמר להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין, 

  [.אפי' ע"י בהמתן של צדיקים וכו']
ין כי יש דברים בגו, אביי היה האיש הזקן והענ

דקבלה תחת צל קורתו, ורב אחא היה בעל 
והואיל  הפילגש, והתנין היה הפילגש בגבעה,

ובביתו אתרמי מלתא, לכן עתה בי רבנן דאביי 
הוה מזיק, להנקם ולהפרע מאת אשר עשו נבלה 
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אחא בר יעקב היה צריך לתקן את 
הנחש עם השבע ראשים, הנחש עם שבע 
ראשים זה היה האישה שחתכו אותה 
חתיכות, אביי היה הזקן שהכניס אותו 
הביתה כי להכניס אותו הביתה זה היה 
אסור, הוא ידע שהוא גר בעיר של גנסטרים 

א היה תורה לא זה יותר גרוע משיקגו אז ל
מאז שנה  200היה כלום, אנשים, כבר עבר 

אנשים שכחו את כל התורה, שנכנסו לארץ 
שכחו את הכל, נהפכו לגנסטרים 

אמרו  עם ישראללחוליגנים לשבבניקים, 
בואו תסגירו אותם, נעשה בית דין, אתם 
לא מסגירים הורגים את כל השבט זה דבר 

 שעל פי ההלכה אי אפשר להבין. 

המשטרה ציונית מחפשת  אפילו .כב
ולא הורגת את כולם אפילו את האשמים 

היא רוצה לחסל את שובו בנים אתמול ש
הגיעו כמו בליל הבדולח בדיוק הזכיר את 
ליל הבדולח שהתפרצו לבית הכנסת 
ולבתים זרקו ילדים מהקומה השלישית 

                                                           
ההיא, והזיקה תלמידים הרבה בימים אלו, והם 

גול אותן דעשו נבלה אנשי העיר דגבעה בגל
ואביי הבין כל זה והוא לא היה יכול  ההיא,

לתקן, הואיל והקלקול הראשון בביתו הוה, כי 
אנשי גבעה לא היו רוצים להכניס אורחים, 
דכתיב ואין איש מאסף אותם הביתה, ועתה 
בבא רב אחא דהוה בעל הפילגש בגבעה, אמר 
אביי אי לאו דאשפיז אותו לביתי אז לא אתרע 

תא, וכוונת האיש הלזה אז ברחוב נלין, ולכן מל
אמר יבא בעל השור ויעמוד על שורו, והכריז 
לא ליתיב ]ליה[ אושפיזא, אפשר דהוא יש לו 

רסקו אותם על המדרכות על 
הכבישים מי שקורא את הסיפורים בליל 

הזכיר בדיוק את ליל הבדולח  הבדולח זה
זה בדיוק, הם הגלולים של הנאצים, אלה 
שכנראה עשו תשובה התחרטו מה שהם 

 עשו. 

כי יש ספר שלם שכתבו אותו  .כג
הנאצים בעצמם שהוא מתאר את ההריגות 
בדיוק מה שהנאצים התחרטו מה שהם 
עשו, יש לי ספר, היה לי אבל מרוב שאנחנו 

לה של עוברים דירות אז הוא אבד, בע
ויסקי הביא לי את זה ספר שהנאצים 
בעצמם שהתחרטו כותבים מה הם עשו 
ואחרי זה יכלו לשפוט אותם הם סיפרו את 
הכל במשפטים, בדיוק מה שהם עשו איך 
שרסקו ילדים ועשו מהם ה' ירחם מה, הם 
עצמם, ספר שלם יש כל עיר, באומן מה 
שהיה כל הסיפורים זה הנאצים מספרים, 

השלושים אלף אחרי זה  איך הרגו את

קורבה ושייכות בפילגשו, ויזיל וילין שם 
ויתרחיש לו ניסא, וכן הוה כל כריעה וכריעה 
גרש ונתר חד רישיה דתנינא וגרשו משם, וידוע 

ה כמו מן המסובב, כי עתה דנפרעין מן הסב
כלם נענשו ונתקנו, כי פחד גדול ]היה[ לרב 
אחא, וכמעט שנטה למות נפשו, ובהיותו תנינא 
דשבעה רישא, להורות על כמה אלפים ורבבות 
שנפלו מישראל בדבר ההיא, וכל הנהו 
תלמידים דאתזקו מינה, הן היו בגלגול דאותן 

 שהתעללו בה כל הלילה, ושמור זה והבן:
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 נהרגו עוד שש אלף כל דבר ודבר. 

אבל דקה אחת שאנחנו בגשם דקה  .כד
כי כל  אחת בעמוקה זה מכפר על הכל,

ההריגות זה הכל על גלגולים מלפני שלוש 
אלף שנה ארבע אלף שש אלף אבל כל 
דקה שאנחנו כאן בעמוקה זה מכפר לנו על 
כל הגלולים שאפילו שהיו הדברים הכי 

ים כי דבר ראשון לכפר על חורבן בית נורא
שכולם הצטרפו לבריונים שני המקדש 

כולם, הבריונים תפס את כולם, חוץ מרבי 
יוחנן בן זכאי שהיה שפוי אמר מה זה לא 
יצליח, מה זה, אמרו לא, אנחנו מתתיהו 

אנחנו חזקיה שנלחם ביונים וניצח אותם 
שלא נכנע לסנחריב שבא עליו עם שני  המלך

ד שש מאות מליון חילים ובא מלאך ה' מיליאר

אתם והרג את כולם, אמר להם ר' יוחנן בן זכאי 
לא מתתיהו ולא חזקיהו המלך כי כולם 
כבר עשו עבירות, כולם נכשלו בעבירות 
הכי חמורות ה' לא יעזור לכם אתם סתם 
גנסטרים סתם אתם סיקריקים סתם אתם 

 מחפשים אקשן 

כמו מרביצים לערבים ערבי מסכן  .כה
עבר ביום רביעי בבוקר הולך לעבודה 
מסכן זה ערבים תמימים הלוואי שאנחנו 
נהיה תמימים כמוהם הולך לעבודה להביא 
פרנסה לילדים שלו לא מפקיר אותם כמו 
שובו בנים בום טראח פרקו אותו לגמרי 
לגורמים אולי נשאר לו חתיכת אצבע זה 
אחד מהפלאות שלא היה כזה פלא 

ים באמת להפסיק מבריאת העולם אז צרכ
להרביץ לערבים מילא אתם תופסים אחד 

מהחמאס, תהיו מסתערבים 
 תצאו לעזה תפרקו אותם שמה. 

כמו שמשון הגיבור תפס לחי  .כו
חמור בום אלף אנשים הגיעו אלף אנשים 
אלף ראשים הוא אמר אתם רוצים להסגיר 
אותי בסדר תקשרו אותי תשימו אותי על 

צוק הצוק נראה אתכם שמו אותו על ה
מטר כל הפלישתים מטפסים  300גובה 

אנשי פלשתים מטפסים על הצוק כולם 
מתגלשים כל פעם למטה עד שמגיעים 
אלף ראשים לא היה להם במה לתפוס, הוא 
לקח לחי חמור עשה ככה ככה ככה כל 
הראשים התעופפו ישר נגמר להם התיקון 

 הוא עשה לכולם תיקון. 

אחרי זה הוא מכה אותם שוק על  .כז
לקחו לו את האשה שלו, לא היה  ירך,

טלפון הלכו ללמוד תורה לא כמו שובו 
בנים כל חמש דקות מצלצל לאשתו 
הולכים אז הולכים אין, גומרים מסכתות 
גומרים ככה יושב בישיבה הוא מגיע 
הביתה מביא לה, פעם, אדם בא הביתה 
הוא צריך לבוא עם שוקולד עם איזה גדי 

באים סתם עם איזה טלה עם איזה עגל לא 
 הביתה. 

הוא מביא שוקולד מרמלדה קנה  .כח
 לה פלאפל פיצה וגם הביא לה גדי עיזים
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)ראה את כל המשך המעשה 
הוא שואל את אבא שלה איפה  כובהערה(

אשתי הוא רוצה להיכנס לחדר החדר נעול 
הוא אומר לא, לא באת חודשיים אצל 
הפלשתים המנהג הבעל נעלם לחודשיים 

חר אין גט אין נותנים אותה למישהו א
כלום, ישר מביאים אותה, היא  מסכנה 
בודדה מה רחמנות על האישה מה זה כאן 
אתה עזבת אותה אתה לא מטלפן אין 

                                                           
 שופטים טו כו

ֹון  ְמש  ִ ְפֹקד ש  ים ַוי ִ ִ יֵמי ְקִציר ִחט  ִמים ב ִ }א{ ַוְיִהי ִמי ָ
י  ת ִ ְ ֹאֶמר ָאֹבָאה ֶאל ִאש  ים ַוי  ְגִדי ִעז ִ ֹו ב ִ ת  ְ ֶאת ִאש 
ֹאֶמר ָאִביָה  ֶהָחְדָרה ְוֹלא ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא: }ב{ ַוי 

ה  ֶננ ָ ֵנאָתה  ָוֶאת ְ ֹנא ש ְ י ש ָ י כ ִ ְלֵמֵרֶעָך ָאֹמר ָאַמְרת ִ
ִהי ָנא ְלָך  ה ת ְ נ ָ ֶ ה טֹוָבה ִממ  ַטנ ָ ֲהלֹא ֲאֹחָתה  ַהק ְ
ַעם  ַ יִתי ַהפ  ֹון ִנק ֵ ְמש  ִ ֹאֶמר ָלֶהם ש  יָה: }ג{ ַוי  ְחת ֶ ת ַ
ֶלְך  ם ָרָעה: }ד{ ַוי ֵ ה ֲאִני ִעמ ָ י ֹעש ֶ ים כ ִ ת ִ ְ ִלש  ְ ִמפ 

ח ַל  ק ַ ָעִלים ַוי ִ ו  לֹש  ֵמאֹות ש  ְ ֹד ש  ְלכ  ֹון ַוי ִ ְמש  ִ ִדים ש  ִ פ 
ֵני  ְ ין ש  יד ֶאָחד ב ֵ ִ ם ַלפ  ש ֶ ֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב ַוי ָ ַוי ֶ
ח  ל ַ ַ יִדים ַוְיש  ִ פ  ל ַ ְבֶער ֵאש  ב ַ ֶוְך: }ה{ ַוי ַ ת ָ ָנבֹות ב ַ ַהז ְ
ִדיש  ְוַעד ָקָמה ְוַעד  ְבֵער ִמג ָ ים ַוי ַ ת ִ ְ ִלש  ְ ָקמֹות פ  ב ְ

ים ִמי ָעש ָ  ת ִ ְ ֹאְמרו  ְפִלש  ֶרם ָזִית: }ו{ ַוי  ה זֹאת כ ֶ
ֹו  ת  ְ י ָלַקח ֶאת ִאש  ְמִני כ ִ ֹון ֲחַתן ַהת ִ ְמש  ִ ֹאְמרו  ש  ַוי 
ְרפו  אֹוָתה   ש ְ ים ַוי ִ ת ִ ְ ֲעלו  ְפִלש  ָנה  ְלֵמֵרֵעהו  ַוי ַ ת ְ ַוי ִ
ֹון ִאם  ְמש  ִ ֹאֶמר ָלֶהם ש  : }ז{ ַוי  ֵאש  ְוֶאת ָאִביָה ב ָ

י ָבֶכם ְוַאַחר ְמת ִ י ִאם ִנק ַ ֹזאת כ ִ ן כ ָ ו  ֲעש  ל:  ת ַ ֶאְחד ָ
ֶרד  ה ְגדֹוָלה ַוי ֵ ֹוק ַעל ָיֵרְך ַמכ ָ ְך אֹוָתם ש  }ח{ ַוי ַ
ים  ת ִ ְ ֲעלו  ְפִלש  ְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם: }ט{ ַוי ַ ב ב ִ ֶ ש  ַוי ֵ
ֹאְמרו  ִאיש   ִחי: }י{ ַוי  ל ֶ ו  ב ַ ְטש  נ ָ ָדה ַוי ִ יהו  ֲחנו  ב ִ ַוי ַ

ֹאְמרו  ֶלֱאסוֹ  ָדה ָלָמה ֲעִליֶתם ָעֵלינו  ַוי  ר ֶאת ְיהו 
: }יא{  ה ָלנו  ר ָעש ָ ֶ ֲאש  ֹות לֹו כ ַ ֹון ָעִלינו  ַלֲעש  ְמש  ִ ש 
ָדה ֶאל ְסִעיף  ת ֲאָלִפים ִאיש  ִמיהו  לֹש ֶ ְ ְרדו  ש  ַוי ֵ

טלפון מה, תטלפן  דרך הלוויין, 
לא משנה תיקח מכשיר תיקח מוטורולה 
תתקשר תודיע לנו איפה אתה נמצא לא 
הודעת אין אישה אין כלום גמרנו ככה וואי 

 ממש.

שועלים שועלים  300ך לקח הל .כט
וכל זה ה' עשה כדי ששמשון יחסל אותם 
לדלל אותם קצת להדביר אותם, הוא לקח 

שועלים מאה חמישים לפידים הכל  300

י  ֹון ֲהלֹא ָיַדְעת ָ כ ִ ְמש  ִ ֹאְמרו  ְלש  ֶסַלע ֵעיָטם ַוי 
ֹאֶמר  נו  ַוי  יָת ל ָ ֹאת ָעש ִ ַמה ז  ים ו  ת ִ ְ ִלש  ְ נו  פ  ִלים ב ָ ֹמש ְ

ֹאְמרו  לָ  יִתי ָלֶהם: }יב{ ַוי  ן ָעש ִ ו  ִלי כ ֵ ר ָעש  ֶ ֲאש  ֶהם כ ַ
ֹאֶמר  ים ַוי  ת ִ ְ ִלש  ְ ַיד פ  ָך ב ְ לֹו ֶלֱאָסְרָך ָיַרְדנו  ְלִתת ְ
ם:  י ַאת ֶ ן ב ִ עו  ְפג ְ ן ת ִ ֶ ְבעו  ִלי פ  ָ ֹון ִהש   ְמש  ִ ָלֶהם ש 

ְנַתנ   י ָאֹסר ֶנֱאָסְרָך ו  ֹאְמרו  לֹו ֵלאֹמר לֹא כ ִ ָך }יג{ ַוי  ו 
ַנִים ֲעֹבִתים  ְ ש  ַאְסֻרהו  ב ִ ְבָיָדם ְוָהֵמת לֹא ְנִמיֶתָך ַוי ַ
א ָבא ַעד ֶלִחי  ַלע: }יד{ הו  הו  ִמן ַהס ָ ֲעלו  ים ַוי ַ ִ ֲחָדש 
ַח ה'  ְצַלח ָעָליו רו  ים ֵהִריעו  ִלְקָראתֹו ַות ִ ת ִ ְ ְפִלש  ו 

ת ִ  ְ ש  ִ פ  ר ַעל ְזרֹועֹוָתיו כ ַ ֶ ְהֶייָנה ָהֲעֹבִתים ֲאש  ים ַות ִ
ָריו ֵמַעל ָיָדיו: }טו{  ו  ֱאסו  ס  מ ַ ֲערו  ָבֵאש  ַוי ִ ר ב ָ ֶ ֲאש 
ְך  ֶחָה ַוי ַ ק ָ ַלח ָידֹו ַוי ִ ְ ש  ה ַוי ִ ְמָצא ְלִחי ֲחמֹור ְטִרי ָ ַוי ִ
ְלִחי ַהֲחמֹור  ֹון ב ִ ְמש  ִ ֹאֶמר ש  : }טז{ ַוי  ה  ֶאֶלף ִאיש  ב ָ

יִתי ֶאֶלף  ְלִחי ַהֲחמֹור ִהכ ֵ : ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים ב ִ ִאיש 
ְקָרא  דֹו ַוי ִ ִחי ִמי ָ ֵלְך ַהל ְ ְ ש  ר ַוי ַ ֹתֹו ְלַדב ֵ ַכל  }יז{ ַוְיִהי כ ְ
ְקָרא  ְצָמא ְמֹאד ַוי ִ א ָרַמת ֶלִחי: }יח{ ַוי ִ קֹום ַההו  ַלמ ָ
ָעה  ו  ש  ָך ֶאת ַהת ְ ה ָנַתת ָ ְבַיד ַעְבד ְ ֹאַמר ַאת ָ ֶאל ה' ַוי 

ָמא  צ ָ ת ב ַ ה ָאמו  ֹאת ְוַעת ָ דָֹלה ַהז  ַיד ַהג ְ י ב ְ ְוָנַפְלת ִ
ר  ֶ ש  ֲאש  ְכת ֵ ַ ְבַקע ֱאֹלִקים ֶאת ַהמ  ָהֲעֵרִלים: }יט{ ַוי ִ
ִחי  חֹו ַוי ֶ ב רו  ָ ש  ת ְ ַות ָ ְ ש  ו  ַמִים ַוי ֵ נ  ֶ ְצאו  ִממ  ִחי ַוי ֵ ל ֶ ב ַ
ֹום  ִחי ַעד ַהי  ל ֶ ר ב ַ ֶ ֹוֵרא ֲאש  ָמה  ֵעין ַהק  ְ ן ָקָרא ש  ַעל כ ֵ

ֹט ֶאת ִיש ְ  פ  ְ ש  ה: }כ{ ַוי ִ ים ַהז ֶ ת ִ ְ יֵמי ְפִלש  ָרֵאל ב ִ
ָנה: ָ ִרים ש   ֶעש ְ
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עלה באש, שועלים רצים על 
ההרים כל היערות עולים באש כל הבתים 
כמו הכרמל בית אורן, שם ניר עציון הכל 

ות עלה בלהבות המלון הכי יפה עלה בלהב
כל מה שמקרש עולה בלהבות הכל עולה 
בלהבות כל ארץ פלשתים עולה בלהבות 

 הכל מה שלא מאבן הכל הכל נשרף. 

מיד הקימו וועדת חקירה בשול  .ל
מיד עשו אסיפה בשול מי עשה את זה עשו 
וועדת חקירה עשו טביעות אצבעות עשו 

( ראו שיש שם איזה שערה D.N.Aדי אן אי )
נתלשה לו, זה  היום מספיק שערה, שערה

השערה של שמשון אתה לא יכול להגיד 
שזה לא אתה טוב הם אומרים למה, הוא 
אומר לקחו לו את האישה שלו לקחו לו את 
האישה שלו? וואי בוא נשרוף אותה בוא 
נשרוף את אבא שלה ונשרוף את אמא 

 שלה.

היום אדם לוקחים לו את האישה  .לא
שלו הוא עשה קניות בסופר הוא אומר את 

יודעת לבחור עגבניות הוא יודע לבחור לא 
עגבניות מה זה כאן איזה שטויות האלה זה 

מה היא אומרת לא ילך ככה אני לא אסכים 
אתה לא תסכים עושה אחד אפס אפס 

ועושה אותו אפס אפס מתקשר למשטרה 
מיד הוא מקבל שבוע בית סוהר אם הוא 
יתן לה סטירה יקבל שנה בית סוהר שתי 

עולם כפשוטו ככה זה סטירות זה מאסר 
 אנשים ספרו לי, פה שמעו. 

הפלישתים שהם הכי גרועים  .לב

בעולם רש"י אומר הם הכי 
גרועים שבגרועים שבגרועים שבגרועים 
הם יודעים אם לוקחים לאדם את האישה 
שלו שורפים אותה ואת אמא שלה ואת 
אבא שלה ואת האחים שלה למה יש אחות 
שתשמור על אחות שלה למה ה' עושה 
אחות שתשמור על האחות הקטנה לא 
שמרת עליה אז שורפים אותה אז הם פשוט 
ישר עולים באש שורפים את אבא שלה את 

 אמא שלה.

אז היו מחתנים שמשון אמר הרי  .לג
זה לא כמו היום שהיא כבר  12ילדות בגיל 

אז מה שרפתם לי את האישה  17בת  18בת 
שלי אשתי היא סתם תמימה לא יודעת מה 

מיד הוא לקח הכה אותם עוד  נעשה איתה
שוק על ירך עוד פעם אלף איש, 
הפלישתים אומרים די זה כבר אי אפשר 
לסבול אנחנו שרפנו לו את האישה שלו 
שרפנו את אבא שלה שרפנו את אמא שלה 
והוא לא מקבל את זה הכל עשינו בשבילו 
אפילו את אשתו שרפנו מה זה הוא לא 

גרה מקבל את זה עכשיו אנחנו רוצים הס
 מיד הסגרה. 

באים באה משטרה משטרה  .לד
ציונית היא באה שם לראש הישיבה לשובו 
בנים מי זה הרב ברלנד איפה הוא מיד 
תסגירו את שמשון הוא תלמיד של שובו 
בנים צריכים להסגיר אותו אין ברירה 
אחרת יהיה מלחמה מלחמה עם כל 
היהודים, הפעם מחסלים את כל היהודים 
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בנים טוב מחסלים את כל שובו 
אין שום ברירה אומרים לו שמשון חייבים 
להסגיר אותך אומר בסדר רק תקשרו אותי 

מטר גובה  300תשימו אותי על צוק 
ותסתלקו זה הכל אני אסתדר איתם אני 

 יודע להסתדר איתם.

מיד קשרו אותו שמו אותו על צוק  .לה
הוא עשה פו וכל האזיקים נמסו כמו 
ם שעווה פתאום הוא רואה אלף ראשי

הגיעו לקח מיד לחי חמור טרייה 
ראשים עשה להם תיקון עשה  1000העיף 

להם תיקון יותר הם לא העיזו לבוא היה 
שנה אחרי הפטירה היה שקט כזה  20עוד 

פחד נפל על כל הציונים אז היה שקט עוד 
עשרים ועוד, כתוב פעמיים שפט עשרים 
למה כתוב פעמיים וישפוט את ישראל 

שנה זה שהוא היה עשרים שנה? עשרים 
 חי ועוד עשרים שנה אחרי זה.
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