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 גיטין בגמרא שחרית לפני באב בתשעה שנמסר שיעור   
 ע"ב( )נה,

  אתרנגולא ירושלים חרוב קמצא ברו אקמצא
 אשקא מלכא טור חרוב ותרנגולתא 
  מעשה .ביתר חרוב עגלה של יצול – דריספק

  קמצא בר ושונאו קמצא אוהבו שהיה באדם 

ת ביתר נחרב ריספקד אשקא ב ַּ ל ַּ ֶׁ   מלך ש 
 ארז לקחו עגלה, של ולהיצ נשבר 
 וכלה חתן של ארז היה זה זה, את לתקן
  ארז ועץ זכר  עץ ארז, נוטעים נולד שאדם

 החופה. את עושים זה ועם נקבה 

  בר ושונאו קמצא שאוהבו בראג ההוא
 אמר לא הוא הלך, לא הוא קמצא, 
 קמצא למה אשם, קמצא שגם אמרו מילה,
 נחרב היה לא אחת מילה אומר היה אשם?

 הוא אותו, מגרש היה לא הוא המקדש, בית
 על לך ישלם אני מפה, צא מפה צא לו אומר

 לא, אופן בשום אוכל, שאני מה הסעודה
 מיליארד תקבל הסעודה. כל סעודה, חצי

 אמר הוא כנסת, בית ישיבות, תבנו דולר,
 והלך בידו אותו החזיק לא. אופן בשום
 אומר היה קמצא אם אז אותו. הוציא איתו,

 רק אותו, מגרש היה לא הוא אז אחת ילהמ
  אתה למה בשקט, שב אחת. מילה להגיד

  אמר. לא הוא אחת מילה אותו? מגרש 

  כזה היה קמצא בר למלך, הלך מצאק בר
 לו אמר המלך למלך, הלך שהוא רשע 
 אותי. אוהבים היהודים פתאום מה

 אנשים החרדים טובים. אנשים היהודים
 שהם לי אומר שאתה פתאום מה טובים.
 תקריבו קרבן כאן יש תנסה, אמר נגדי?
 לו עשה הוא אז הקורבן את לקח והוא אותו.
 זה ולנו שבעין בדוקין או שפתיים. בניב מום
 סבור הלך, והוא מום. לא זה לגוים להם מום
 שעכשיו ידעו חכמים למקרביה, רבנן

  רבנן המקדש, בית את להחריב הולכים
 יודעים. לא רבנןש דבר אין הכל, את ידעו 

  מלכות, שלום משום אותו, הקריבל רצו
 הפירוש מה נתן, לא אבקולס בן זכריה 
 בגלל אחרון, ישב שהוא  נתן? לא הוא

 גדול, הכי היה והוא אחרון, ישב שהוא
 אז ראשון יושב היה הוא אם אחרון. וישב
 ישב שהוא בגלל אחרון, אותו שואלים היו

 המנהג, יהה זה ראשון. אותו שאלו אחרון
 אותו שאלו הראשון, את מהאחרון הולכים

 שאסור אמר הוא כי המקדש, בית נחרב ואז
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 שמותר אמרו חכמים להקריב.
 את פה יהרגו עכשיו נפש פיקוח זה להקריב
 אותו להרוג רצו -  למיקטליה סברו כולם.

 להרוג אסור לא, אמר אבקולס בן זכריה – הוא אז
 .אותו הורגים יםמומ בעלי קרבנות המביאש יגידו
 בן זכריה של ענוותנותו יוחנן ר' שאמר זה

  את ושרפה ביתנו את החריבה אבקילס
 עניו. יהיה שאדם אסור לכן ,היכלנו 

  חיצים ירה הוא קיסר לנירון לוייהוע שדר
 צפון מערב מזרח כיוונים לארבע 
 ירושלים, לכיוון נפלו החיצים כל דרום,
 באותו למדש הפסוק מה התינוק את שאל הוא

י לו אמר יום ת ִּ ת "ְוָנתַּ י אֶׁ ְקָמתִּ ֱאדֹום נִּ ד ב ֶׁ יַּ  ב ְ
י ִּ מ  ָרֵאל" עַּ ש ְ  רוצה ה' – שהוא ,יד( כה, )יחזקאל יִּ

 הוא בי. לנקום זה ואחרי ביתו את להחריב
 אופן בשום בי? לנקום דבר, מתוך דבר הבין
 אין  זה. את לתת אסור  זה, את  אתן אני לא,
  אופן. בשום זה את לך אתן לא כזה, דבר

  ואיגייר ואזל ערק 

  צר אתא קיסר לאספסיינוס ילוייהוע שדריה
 היה בריונים, שם היו שני שלוש עלה 

 באו שנה. ואחד לעשרים אוכל שם
 למעשה האוכל, את שרפו הבריונים
 לו אמרו בחורבן, אשמים הם הבריונים

 הכל, יודעים הרבנן תצליח, לא אתה רבנן
ינו   נצליח, ןכ לו אמרו תצליח. לא הִּ ת ָ  "וַּ

ֲעלֹת  שלא בפרשה כתוב מא( א, )דברים ָהָהָרה" לַּ
  שרפו לא. אופן בשום ההר. על לעלות תעזו

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
  יא פרק ואבדה גזלה הלכות רמב"ם א

 פרתו חהני כיצד לו נזקקין אין לדעת ממונו המאבד )יא(
 כיסו השליך לו והלך קשרה ולא דלת לה שאין ברפת

  האוצרות. כל את 

  עשירה הייתה בייתוס בת מרתה שם הייתה
 אמרה בעולם, שהייתה גדולה הכי 
 נגמר שהלך עד סולת, לי תביא לך לשליח
 של לתסו זה גושקרא ,חיורתא יש הסולת
 שהכל עד איכא דשערי קימחא שעורים
 קרא ומתה. ונפלה לבד שהלכה עד נמכר.
ה זכאי בן יוחנן ר' עליה כ ָ ה ְבךָ  "ָהרַּ  ְוָהֲעֻנג ָ
ר ֶׁ ָתה לֹא ֲאש  ס ְ ף נִּ ְגָלה   כַּ ג רַּ צ ֵ ל הַּ ץ" עַּ  )דברים ָהָארֶׁ

 של מהתאנה טעמה שהיא אומרים יש נו( כח,
 הוא מוצץ, שהיה .מתה היא ומזה צדוק, רבי
 טעמה היא  ביום אחת תאנה מוצץ היה

 שנה ארבעים צם צדוק ר' הזאת, מהתאנה
 ארבעים אחרי היה זה ירושלים, תחרב שלא
 הלכה תאנה. מוצץ היה הוא ולהבריא שנה.
 הרמב"ם בחוצות, הכסף כל את וזרקה
  י"א הל' י"א, ואבדה גזלה בהלכות פוסק

 .אלקחת אסור בחוצות כסף זורק שאדם 

  אחיין היה הוא הבריונים ראש סיקרא אבא היה
 למה לו אמר יוחנן ר' – הוא יוחנן, ר' של 
 המכבים כי תצליחו. לא נלחמים, אתם

 חזקיה הצליחו החשמונאים הצליחו
 לא אתם מכבים לא אתם הצליח,

 אם כמוהם, קדושים לא אתם חשמונאים
 בן היה זה להילחם. יכול הוא קדוש אדם

  אתה למה יוחנן ר' אותו שאל זכאי. בן של אחותו
  אותי. יהרגו סיקרא אבא לו ענה להם? מתנגד לא 

ים יוצא. אני איך אז יוחנן ר' שאל   עם משהו ָנש ִּ

 ממונו אבד זה הרי בזה כיוצא וכל לו והלך הרבים ברשות
 אינו לעצמו ליטול זה דבר לרואה שאסור ואע"פ לדעתו

 לדעתו: למאבד פרט תאבד אשר שנ' להחזיר זקוק
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 ימים שלושה יגידו טוב לא ריח 
 יגידו ימים שלושה אחרי חולה שאתה

 לדקור רצו אותו שהוציאו אז שנפטרת.
 ידקרו שאם לו ענו נפטר, באמת הוא אם לראות אותו,

 שהיהודים החומה על שמשקיפים הרומאים יאמרו אותם

  רבם יאמרו אותו, לדחוף רצו דקרו. רבם
  דחפו. 

  שלום שם מפקד שהיה לאספסינוס, – למלך הגיע
 לבית תכנס אספסינוס לו ענה מלך, עליך 
 מורד אתה מלך, לא אני לכלא. תכנס סוהר,

 כתוב מלך. כן אתה אמר יוחנן ר' במלכות,
ָב  ל ְ יר נֹון"ְוהַּ ד ִּ אַּ ֹול" ב ְ פ   זה אדיר לד( י, )ישעיהו יִּ
 לכלא, תכנס במלכות מורד אתה מלך,

 זה מלך לי קורא אדם להורג, אותך ונוציא
 הגיע שעה אחרי במלכות, מורד נקרא
 נירון – המלך למלך. אותך בחרו מברק
  אז למלך. אותו בחרו אז להם נעלם קיסר

  ים.מתקי יוחנן ר' של מילה כל שממש ראו 
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 זכרים בנים ליה הויין בילהבט הזהיר כל חכמים אמרו
 זהיר שהיה באלישע מצינו שכן בישראל הוראה שמורים
 ר' ושמו בישראל הוראה שמורה בן לו והיה בטבילה

 ולא גמור צדיק שהיה אלישע על אמרו גדול כהן ישמעאל
 מתים מיד ילדים לו שהיה בשעה מתקיימין בנים לו היה

 בנים להם שי צדיקים הללו מה מפני אדוני אשתו לו אמרה
 בנפשם שנוהגין מפני בתי לה אמר אחד אפילו לנו ואין

 בנפשנו אותה נוהגין אנו אף לו אמרה ונשיהם הם טבילה
 לטבילה עלתה אחת פעם כן לעשות עצמם על קבלו מיד

 ועלתה טבלה הטבילה לבית חזרה חזיר בה ופגע טבלה
 עד וטבלה הטבילה לבית חזרה מצורע לפניה ראתה

 לגבריאל הקב"ה לו אמר פעמים מ' ולסוף םפעמי ארבעים
 והיא ביותר נצטערה שכבר זו צדקת לפני ועמדו רד

 יהיה והוא שמו ישמעאל ור' זכר בן הלילה זה תתעבר
 גבריאל ירד שעה באותה לפני גדול כהן להיות עתיד

 בשעה בפניה ועמד והלך נאים בבגדים בעלה כמו ונתעטף
 וכו' המקוה תחפ על ועמד הטבילה מבית עולה שהיא
 והלכה אותו וראתה בעלה אלישע בדמות לה ונדמה

 באב בתשעה שנמסר שעור
 הרוגי עשרה על הקינה אמירת לפני

 מלכות

 הלבנון" ארזי "עשרה

  רבי מלכות. הרוגי עשרה אומרים עכשיו
 רבי תרדיון בן חנינא רבי עקיבא 
 כל שמוע בן אליעזר רבי בבא, בן יהודה
 גזירה היה ה', קידוש על שנהרגו אלה

 אותם להחליף  ישראל עם כל את לכלות
 הם ואז הברית. פגמי מרוב אחרת מהבאו

 ישמעאל גדול, כהן ישמעאל את השביעו
 הוא למה בממלאכים נולד הוא גדול כהן
 ממלאכים, נולד הוא כי לשמים לעלות יכל

 הוא לכן . מט"ט המלאך גבריאל המלאך
  עם הסכימו אם לראות לשמים לעלות יכל

 .גמשמים הגזירה 

 גבריאל בדמות ישמעאל ר' וילדה הלילה אותו ונתעברה
 מזכיר היה לרקיע לעלות רוצה ישמעאל ר' שהיה זמן וכל
 שעתיד ונחמות ישועות גבריאל והראהו ועולה השם את

 ישראל: על להיות
 ב' נוסחא מלכות הרוגי עשרה מעשה - המדרשים אוצר ג

  443 עמוד
 למאד עד וגדלו וגבהו גברו האילנות את הקב"ה כשברא
 נעצבו הברזל את הקב"ה שברא כיון גדולה שמחה ושמחו
 חזרו אותנו הקוצץ ברזל הקב"ה שברא לנו אוי ואמרו
 וכן בנו לקצץ יוכל לא יד לבית עץ לברזל ניתן לא אם ואמרו

  כך לידי יםבא היו לא תורה לקיסר שלמדו אלמלא ישראל
 איש וגונב כתוב ומצא בתורה ועוסק יושב היה אחת פעם

 בנעלים כלו הבית וטח והלך ט"ז( כ"א )שמות וגו' ומכרו
 וחביריו גמליאל בן שמעון רבן אחר ושלח בכתלים ודבקם

 דינו מה ומכרו והלך ישראל מבני איש שגנב מי להם ואמר
 מיתה חייבים אתם כן אם להם אמר מיתה חייב לו אמרו
 בשביל להם אמר למה לו אמרו שמים דין עצמכם על קבלו
 יוסף את וימכרו דכתיב יוסף את שמכרו יוסף אחי

 ואביון צדיק בכסף מכרם על וכתיב כ"ח( ל"ז )בראשית
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  עליו שפכו דתרדיון בן חנינא רבי
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 הבית את רשע אותו טח ולכן ו'( ב' )עמוס נעלים בעבור
 שנאמר יוסף את מכרו דבר באיזה שיכירו כדי במנעלים

 מוכרים היו כיוסף יפה אדם וכי נעלים בדמי נעלים בעבור
 לבור שהכניסוהו בשעה אלא כסף בעשרים אותו

 וגו' יוסף את ויפשיטו ערום לבור והשליכוהו הפשיטוהו
 נחשים אבל בו אין מים מים בו אין ריק והבור וכתיב

 החיות אותן בין נפשו את יוסף שראה כיון בו יש ועקרבים
 יראה ומרוב האלו החיות מן ולניצ שאיני לי אוי ואמר נעצב
 ולא החיות פי הקב"ה סגר אך ממנו ויפיו תוארו אבד ופחד
 מן הוציאוהו ישמעאלים ארחת יוסף אחי וכשראו לו הזיקו
 ערום יעמוד כזה צדיק הקב"ה אמר כן ומכרוהו ערום הבור
 ושלח בצוארו תלוי היה אחד קמיע אמרו הבריות לפני

 כיון ולבשו בגד קמיע ומאות והוציא גבריאל את הקב"ה
 לנו החזירו הישמעאלים לאותן אמרו יוסף אחי שראו
 ויאמרו ערום אלא לכם מכרנוהו שלא הזה הבגד

 ארבעה עוד להם שהוסיפו עד לכם נחזיר לא הישמעאלים
 ובו מכרוהו ובו למצרים הביאוהו בגד ובאותו מנעלים זוגות

  מצרים על מלך ובו פרעה לפני הביאוהו ובו אסרוהו
 להם ואמר בנעלים שמכרוהו יודע היה הרשע קיסר ואותו
 אחיהם מכרו יוסף אחי אם לו אמרו שמים דין עליכם קבלו

 אחי היו אם להם אמר אותנו תהרוג ולמה פשענו מה אנו
 עכשיו דין בהם ועושה תופשם הייתי בחיים היום יוסף

 יוסף כאחי שקולים שאתם דין בכם אעשה בחיים שאינם
 אם שנדע עד ימים שלשה זמן לנו תן לו רואמ במכירתו

 זמן להם נתן שמים דין עלינו נקבל השמים מן באה זו גזרה
  ימים שלשה

 גמליאל בן שמעון רבן הן ואלה מלכות הרוגי הללו ונתקבצו
 ור' יוסף בן עקיבא ר' גדול כהן אלישע בן ישמעאל ור'

 לעזרא ר' הסופר ישבב ור' תרדיון בן חנינא ר' בבא בן יהודה
 חוצפית ר' חכינאי בן חנינא ור' דמא בן יהודה( ר' )נ"א

 מלכות הרוגי עשרה הן אלו שמוע בן אלעזר ור' המתורגמן
 ישמעאל ר' היה שבכולם וקטן יוסף את שמכרו על שנהרגו

 השם שאזכיר בעון עמי שתחלקו דעתכם אם להם אמר כ"ג
 ואנ השמים מן זו גזרה נגזרה אם ונדע לרקיע אעלה עכשיו

 בשם לבטלה יכול אני השמים מן אינה ואם עלינו מקבלין
  בינינו... מופלג עונך לו אמרו

 סערה רוח קבלתו השם את שהזכיר שעה ובאותה
 שר מטטרון בו פגע שעלה וכיון לשמים אותו והעלתה

 כהן אלישע בן ישמעאל אני א"ל אתה מי לו אמר הפנים
 היום כל בך משתבח שקונך ישמעאל אתה לו אמר גדול

 כמראך ומראהו כזיוך זיוו כמותך בארץ עבד לי יש ואומר
 הזה במקום טיבך מה לו אמר ישמעאל הוא אני לו אמר
 ישראל מחכמי עשרה להרוג המלכות עלינו גזרה גזרה א"ל

 לאו ואם עלינו נקבלנה השמים מן זו גזרה אם לידע ועליתי

 עוד נדלק, ולא בנזין של חבית 

 אתם במה לו אמר לבטלה אנו יכולים השמים מן שאינה
 אשריך הפנים שר מטטרון א"ל בשם א"ל לבטלה וליםיכ

 אותו גלה שלא השם סוד הקב"ה לכם שגלה ישראל
 בשם הגזרות את לבטל יכולים שאתם השרת למלאכי

 הפרגוד מאחורי שמעתי כך בני ישמעאל אי אך המפורש
 מסורין ישראל מחכמי עשרה ואומרת צווחת קול בת

  למלכות
 לפני מריבה שהיתה מפני א"ל למה ישמעאל ר' א"ל

 כתבת כלום רבש"ע לפניו ואמר מיכאל עם סמאל הקב"ה
 אחד דבר נפל לא כתיב והלא לבטלה אחת אות התורה בכל
 את שמכרו יעקב ובני וגו' ומכרו איש וגונב כתיב והנה וגו'

 עשרה על הקב"ה גזר מיד דינם מהם גבית לא עדיין יוסף
 הקב"ה צאמ ולא ואמר ר"י השיב שיהרגו ישראל מחכמי
 מטטרון א"ל ממנו אלא יוסף של דינו מהם שיפרע עשרה

 כבני ששקולים עשרה הקב"ה מצא לא חייך ישמעאל אי
 וכי א"ל מזבח א"ל לפניך זה ומה לו אמר אתם כ"א יעקב
 למעלה יש למטה שיש מה כל א"ל למעלה יש ומזבח קרבן
 ומה לו אמר י"ג( ח' )מ"א לך זבול בית בניתי בנה כתיב דהא
 א"ל וכבשים אילים פרים לכם יש וכי עליו מקריבים אתם

 של נשמותיהם אלא וכבשים אילים ולא פרים לא לנו אין
 כך ר"י ששמע כיון הקב"ה לפני עליו מקריבים אנו צדיקים

  מעולם שמעתי שלא מה למדתי הא אמר
 חביריו את ומצא לארץ ירד מטטרון דברי את ששמע וכיון

 ורחצו לכו להם אמר בידך מה לו אמרו ובתפלה בתענית
 א"ר הקב"ה מלפני זו שגזרה שלכם תכריכין ולבשו והטהרו

 הכבוד כסא מלפני זו עדות והעדתי כשבאתי ישמעאל
 ועשו הקנה בן נחוניא ר' לפני וישבו חבירי כל שמחו

 והיו זוגו בן ורשב"ג ישמעאל ר' וישב ושמחה משתה
 םעליה שנקנסה משמאל מתאבלין ומתאבלין שמחין

 שהבטיחם על מימין ומרקדין ושמחין משונה מיתה
 להם שאמר אלא עוד ולא יעקב כבני שקולין שהם הקב"ה
 קרבן נפשותינו יקבל ישראל אלהי בשמחתם הנשיא
 בשמחת ונשמחה נגילה הרשעה ברומי נקם מהן לעשות

 אלו ושונין פסח בהלכות ועוסקין יושבים והיו ועוגב כנור
 אינו אומר וזה מחמיץ אומר זה הבבלי כותח בפסח עוברין

 של הגמון שבא עד ההלכה את לגמור הספיקו ולא מחמיץ
 בתורה פנוי לבבכם עדיין להם אמר בידו שלופה וחרבו מלך
 מיתה: דין עליכם שנקנסה קצכם יודעים אתם והרי

  א פרק כלה מסכת ד
 ]למשמש רשאי חכם תלמיד אין אומר יעקב בן ר"א

 ממונה א"כ אלא צדקה של ארנקיב מעותיו וליתן במעשיו[
 בן חנינא רבי על עליו אמרו תרדיון בן חנינא כרבי עליה

 של במעות פורים מעות לו נתחלפו אחת שפעם תרדיון
 נתחייבתי שמא לי אוי ואמר ותמיה יושב והיה צדקה
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 חבית, עוד נדלק, ולא בנזין חבית
 אמר הוא כאן. קורה מה הבין לא נדלק. לא

 רשותי, בלי אותי לשרוף יכולים לא אתם
 ביטע בנימוס, יפה תבואו רשות, תבקשו

 אותך, לשרוף מותר ביטישע, דיינקישע,
 ארץ, בדרך הולכים דבר כל מסכים? אתה
 עוד שופכים אדם בן לוקחים ככה לא זה

 הולך, ככה לא בנזין ועוד בנזין ועוד בנזין
 מעורך בקשה מוציאים מתחננים, באים,

 זה אותך, לשרוף רוצים אנחנו נוטריון דין
 צריך אני ציווה, המלכות זה לנו, חשוב
 זה. את יאשרו בשמים אם בשמים לשאול

 אליהם, מדבר הוא מה מבין לא התלין - הוא
  הקיסר אנחנו רומא, נחנוא המלכות, אנחנו

  אותך. לשרוף רוצה 

  יהיה ולא קיסר היה ולא קיסר, אין אמר הוא
 עכשיו אני שלכם, דמיון הכל זה קיסר, 

 השעה בלי כי התבודדות שעה עושה
 רוצים אם להישרף, אסור התבודדות

 קודם לתליינים להגיד צריך אדם את לשרוף
 לא התבודדות שעה בלי התבדודות, שעה
 גם להישרף, הולכים לא גם כלום! יםעוש
 שעה קודם לקרמטוריום, הולכים לא

 אני אשאל, אני שעה, לי תנו התבודדות,
 מסכימים אם אשאל אני לשמים, אעלה

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   

 רבי א"ל קסטינר בא ותמיה יושב שהיה עד לשמים מיתה
 ועמד עמך ראלוליש בתורתך ולשורפך לכורכך עליך גזרו

 האור בו והציץ זמורות חבילי והקיפוהו בתורתו וכרכוהו
 א"ל בבהלה קסטינר עמד ממנו ומתרחק מצטנן אור והיה

 מכבה האור ולמה א"ל הן א"ל לשורפך שגזרו הוא אתה רבי
 עלי גזרו אם שאדע עד בי יגע שלא קוני בשם נשבעתיו א"ל

 יושב נרקסטי היה ואודיעך אחת שעה לי המתן השמים מן
 עול למה לעצמן וחיים מיתה שגוזרין הללו אמר ותמיה
 לעשות רוצה שמלכות מה וכל לך קום א"ל עליהן מלכות

 אשרוף אני אז מסכימים לא טוב,
 ידעו לא אתכם. שורף אני אחד מבט אתכם,

 מי אנחנו, המלך? פה מי לעשות. מה
 הכל יסר?הק אנחנו הקיסר? אתה הקיסר?

 לפי הפוך. על הפוך הפוך. על הפוך פה
 בן חנינא רבי את לשרוף באים הם הקיסר
 לשרוף יכול אני להם אומר הוא תרדיון,
 את שורף אני אחד מבט לי תסלחו אתכם.
 התבודדות. שעה אחת, שעה לי תנו כולכם.

 שעה בלי ברסלב. אני בנים, שובו אני
 השע קודם דבר. שום עושים לא התבודדות
  קודם אותי לשרוף רוצים אתם התבודדות,

  התבודדות. שעה 

  לקיסר מברק שלחו ברירה היה לא טוב
 מה ברירה אין תשובה, הגיעה ברומא, 
 ישרוף שלא לעשות, צריכים מבקש שהוא

 הוא הולך הוא שעה ואחרי כולכם, את
 מה שאלתי לשמים עליתי עכשיו להם אומר

 זה ,להשרף חייב אתה כן אמרו הענינים
 שמע הגזירות כל את תמתיק ככה ה', רצון
 אתה מסכים, לא אני אמר הוא התליין זה את
 ביחד להשרף חייב אני לבד, תשרף לא

 אתה מה ניסים? לך יעשה אני מה איתך.
 גם מהחתונה? אתה גם אתה מה פה? חתן
 מהמחותנים. אני גם כן, מהמחותנים? אתה

 ואם השמים מן גזרה עלי הסכימה ריקה לו אמר יעשה בי
 דובים הרבה למקום יש הורגים הרבה הורגני אתה אין

 בי שיפגעו ועקרבים נחשים והרבה וזאבים ואריות ונמרים
 קסטינר וידע מידך דמי ליפרע עתיד שהמקום וףס אלא
 והשמיע אבד וכיון פניו על ונפל עמד מיד המדה היא שכך
 באשר אקבר ושם אמות תמותי באשר ואמר האש מן קולו

 תרדיון בן חנינא רבי ואמרה קול בת יצתה מיד אחיה תחיה
 הבא: העולם לחיי מזומנין וקסטנירו
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 אני איתך. להישרף רוצה אני
 ואתה אתך ביחד קופץ אש,ה את מדליק
 עולם מבטיח אני הבא, עולם לי מבטיח

 - התליין האש את הדליק הוא מיד הבא
 רבי קול בת יצאה לאש קפץ הקסטינרי

  לחיי מזומנים וקסטינרו תרדיון בן חנינא
 הבא. עולם 

 מלכות. הרוגי עשרה יעמדו, כולם עכשיו

 לפני באב בתשעה שנמסר שיעור
 ציון אלי הקינה

  אחרונה, קינה נשאר עכשיו אחרונה, קינה
 שם להגיד לכותל ילכו כולם זה אחרי 
 אפשר לאחד וברבע הכללי, תיקון שלוש
 הזאת הקינה את שאומר מי לשבת. כבר

 לכל יזכה המנגינות כל עם בכוונה
 הריונות רפואות, שידוכים, הישועות,

 המוח, שיפתח העיקר בנות, בנים תקינים
 אהבה לתורה, אהבה לקבל יתחיל שאדם
 שעות, עשרים ללמוד יוכל שהוא -לתורה
 לגמור אפשר שעות 12 הייתה שבת עכשיו

 ותמורה, ערכין ללמוד אפשר הש"ס, כל את
 אבל גמרא לומדים לא היום זה, את לגמור
 עד ללמוד אפשר הצום במוצאי מיד אפשר
 לנוח טיפה יכול אדם לאחד ברבע  הבוקר

 ולגמור לה,הלי כל ער להיות יכול הוא ואז
 זה הגמרא כל סיפורים, הכול זה תמורה

 עתניאל על עתניאל, על יעבץ, על סיפורים,
 לחברון, יסע שיוכל מי הכותל אחרי קנז, בן

 להיות זכה שהוא בתמורה ט"ז דף כל שזה
 היה האמיתי והשם שופט, שנה ארבעים
 שהוא מה כי עתניאל לו וקראו יהודה,
 בקינות מבקש שאדם מה לו, ענה ה' ביקש

 הוא אחרונה, קינה זה עכשיו -
 בנות, בנים רוצה, שהוא מה כל לכוון יכול

 כל את לדעת זה העיקר ישיבות, לפתוח
 יוכל הוא ואז מסכת לגמור חודש כל הש"ס,
 סימן לגמור יום וכל ישיבה, ראש להיות

 כל את מסכם הקצות רק יום, כל בקצות,
  אחת מילה מבינים לא הקצות בלי הסוגיות,

  בגמרא, 

  שכל אחרונה, הקינה את מתחילים עכשיו
  משאלות כל שיתקבלו יכוון אחד 

 לטובה. לבו 

 ציון... אלי

 באב תשעה במוצאי שנמסר שיעור

 קמצא ובר קמצא בעניין תירוצים

  לא למה תירוצים. 5 תירוצים, 4 כאן יש
 ?קמצא בר את שגירש בעשיר חכמים מיחו 

 – אומרת שהגמרא כפי בחורבן אשם שקמצא אמרנו

 קמצא מה .המקדש בית חרוב קמצא ובר אקמצא
 ידים שבר לא הוא כלום, עשה לא עשה?
 הוא כלום? עשה לא הוא הרביץ, לא הוא
 את תעשה אל לו להגיד למחות, צריך היה
 אחת מילה אומר אדם אחת. מילה זה,

 אפשר אחת מילה עם מפסיק. והשני
 צריך היה לא, הוא למה זה, את להפסיק
 לא החכמים למה אבל אחת. מילה להגיד
 החכמים למה תירוצים, 5 פה יש אז אמרו?

 שידעו ראו שהם אחד, פירוש אמרו. לא
 מקבל שלא עקשן אדם בן הוא הבית שבעל

 הנשמע דבר לומר שמצוה "כמו אז תוכחות
 ידעו לכן, נשמע" שלא דבר לומר לא מצוה
  רשע היה הוא באמת גמור, רשע שהוא
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 גמור. 

  שאמרו כתוב ,החנופה היה שזה אומר דאח
 אגריפס היה ואתה" "אחינו לאגריפס 

 השני אגריפס בזמן השני, אגריפס הראשון
 שהיו סוטה בגמרא כתוב הבית, נחרב

 לו להגיד במקום אתה, אחינו לו אומרים
 אתה מלך להיות לך אסור מהמלכות תרד

 יכול לא אתה אדומים של ממשפחה אדומי
  היא מישראל היתה לא אימו כי מלך. להיות

 מלך, להיות יכול לא הוא גיורת הייתה גם 

  העשיר – שהוא ראו לא שהם הבא, והתירוץ

 ראו ,קמצא בר את – אותו מוציא 
 אותו מוציא שהוא ראו לא שמתווכחים

 אם ידעו לא הם תצא, לו אמר הוא ממש,
  יתעקש. הוא ייצא לא הוא בסוף ייצא, הוא

  יוצא שהוא ראו אל הם ייצא לא הוא 

  מיד ששאלנו השאלה את שואל הוא עכשיו
 לסעודה שבא קמצא בר על שישי, ביום כבר 

 לסעודה באים איך הזמנה מהשליח שקיבל כיון

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
  ע"ב מא, סוטה ה

 ישראל שונאי נתחייבו שעה באותה נתן דרבי משמיה תנא
 חלפתא בן שמעון ר' אמר לאגריפס לו שהחניפו כלייה
 ונתקלקלו הדינין נתעוותו חנופה של אגרופה שגבר מיום

 גדולים מעשי לחבירו לומר יכול אדם ואין המעשים
 ממעשיך

  ע"א מא, סוטה ו
 חג של הראשון טוב יום מוצאי כיצד המלך פרשת משנה:

 בעזרה עץ של בימה לו עושין שביעית וצאיבמ בשמיני
 חזן וגו' במועד שנים שבע מקץ שנאמר עליה יושב והוא

 הכנסת וראש הכנסת לראש ונותנה ס"ת נוטל הכנסת
 למלך נותנה גדול וכהן גדול לכהן נותנה והסגן לסגן נותנה

 וקבל עמד המלך אגריפס יושב וקורא ומקבל עומד והמלך
 לתת תוכל ללא וכשהגיע םחכמי ושבחוהו עומד וקרא
 תתירא אל לו אמרו דמעות עיניו זלגו נכרי איש עליך

 אלה מתחילת וקורא אתה אחינו אתה אחינו אגריפס

 נורמלי שפוי אדם איך בכלל,
ֵני" למדנו לסעודה? הולך ֹון ב ְּ ָקִרים ִצי   ַהיְּ

ים אִּ ְמֻסל ָ ז" הַּ ָ פ   עשר שם יש ב( ד, )איכה ב ַּ
 זכוכית שזה אחד פירוש פירושים.
 שמייצר חול מין כזה להם היה מתקפלת,

  זה על בפז המסולאים ,זמתקפלת זכוכית
 הקינות. את אומרים 

  בהזמנה רק לסעודה הולכים שלא שני תירוץ
 לסעודה יגיע שאיש רוצים אם ,חשניה 

 ההזמנה הזמנות, שתי לשלוח צריכים
 השנייה ההזמנה הנימוס, בשביל הראשונה

 הזמנה קיבל לא קמצא בר ופה רציני, נהיה זה
 גדול אלא הולך? הוא למה אז שניה

 אדם השלום, למען לוחם היה הוא השלום.
 ֹעז "ה' השלום! למען לוחם להיות חייב
וֹ  מ  ן ְלעַּ ת ֵ ת ְיָבֵרךְ  ה' יִּ וֹ  אֶׁ מ  לֹום" עַּ ָ ש    כט, )תהלים בַּ

 שנוגעים עד אבל השלום, למען לוחם יא(
 מכיר לא כבר אני בודבכ לו נגעו בכבוד,
  בכבוד פגעתם מכם. לדעת רוצה לא אתכם.

 שלי. 

 כי תעשר עשר שמוע אם והיה ושמע שמע עד הדברים
 כל שגומר עד וקללות וברכות המלך ופרשת לעשר תכלה

 אותן מברך המלך אותן מברך גדול שכהן ברכות הפרשה
 העון: מחילת תחת רגלים של שנותן אלא

  ד פסקה ד פרשה איכה רבה מדרש ז
 בית שחרב מיום נחמן בר שמואל ר' בשם קרא חייא א"ר

 אותה קורין ולמה לבנה וזכוכית קרוש יין בטל המקדש
 מתקפלת: שהיתה לבנה

  ב פסקה ד פרשה איכה רבה מדרש ח
 למיתירוש שנשא עירוני יקרותן היתה מה היקרים ציון בני

 היו עירונית שנשא ירושלמי וכן זהב משקלה לה נותן היה
 שהיה בשעה יקרותן היתה מה ד"א זהב משקלו לו נותנין

 שולחנות עושה היה ממנו גדולה אשה נושא מהן אחד
 מן יותר הוצאות עושה היה ממנו ירודה היציאות מן יותר

 מהם אחד היה לא יקרותן היתה מה אחר דבר השלחנות
 ונשנה: שנקרא עד דהלסעו הולך
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 רביעי ביום שנמסר שיעור
  מנחה לפני

 א' תורה מוהר"ן בליקוטי

  זה תורה התורה. ידי על זה ראשון דבר
 נתקבלים התורה ידי על הגמרא, לימוד 
 גמרא, ללמוד ראשון דבר הבקשות, כל

 אדם תתקבלנה, התפילות ואז גמרא, הרבה
 כי מתקבלות לא התפילות למה מבין לא
 להתפלל יכול אדם גמרא, לומד לא הוא
 מעריב שעות שלוש שחרית שעות שש

 מתקבל, לא דבר שום אבל מנחה ושעתיים
 מתקבל, לא זה אז גמרא לומד לא אדם אם

 מניח דתי שבת שומר השם ברוך אדם
 לימוד זה העיקר מספיק לא זה אבל תפילין
  לימוד בלי דבר, שום וריעז לא זה גמרא

  מתקבלת. לא תפילה שום גמרא 

  להפך למעלה עולה לא תפילה שום
 הרב'ה אותם, דוחה השם התפילות 
יר ט' בתורה מביא ֹמעַּ  ָאְזנוֹ  "ֵמסִּ ְ ש   ֹוָרה מִּ  ת 

ם תוֹ  ג ַּ ל ָ פִּ  גמרא לומד לא אדם אם תֹוֵעָבה" ת ְ
 ללמוד חייב אדם תועבה, היא התפילה אז

 הוא פטור, הוא שמזה בחוש הוא גמרא,
 בירה, שם שותה בר באיזה משוטט הולך
 עצמו, את משמח הוא שבזה חושב הוא

 - מדאורייתא עשה מצוות בזה מקיים
 רק היא המצווה אבל "שמחה", מצוות
 מלימוד חוץ המצווה, זה גמרא, לימוד

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
  ע"א לב, נדרים ט

 אברהם נענש מה מפני אלעזר רבי אמר אבהו רבי אמר
 מפני שנים ועשר מאתים למצרים בניו ונשתעבדו אבינו

 חניכיו את וירק שנאמר חכמים בתלמידי אנגרייא שעשה
 של מדותיו על שהפריז מפני אמר ושמואל ביתו ילידי

 א'( תורה מוהר"ן )ליקוטי אומר הרב'ה גמרא
אי  - הכל זה א "הַּ ל ָ ְט  ג ַּ מַּ עד ְ א ב ַּ יְנת ָ ְספִּ  לִּ

י ז ֵ ְתחַּ י מִּ יָתא כ ִּ צִּ ָרא צו  נו  א ד ְ ְרת ָ ו ַּ א" חִּ ָ ֵריש   אז ב ְ
 אין מכות עם ללכת וצריך מכות, איתו הלכו

 אומר חנה בר בר רבה אז יעזור. מכות רק ברירה,
 חיורתא גובה, מטר מאה - גל כזה ראיתי

  מקלות עם מקלות, עם ללכת צריך ברישא,
 אהי'ה". אשר ה"אהי' עליהם שכתוב 

  את להטביע שרוצה גל שיש אומר הרב'ה
 שהאדם מה כל זה זה הגל הספינה, 
 לי עשה זה אומר והוא ומפטפט, מדבר
 יעזור לא זה ככה לי, אמר והוא וככה ככה,

 לא תפילה שום הגאולה, את להביא
ף ט'( )תורה אומר רבינו מתקבלת, יב "אַּ ִּ ש  ר ת ָ  צו 

וֹ  ְרב  ְלָחָמה" ֲהֵקיֹמתוֹ  ְולֹא חַּ מ ִּ  דוד מד( פט, )תהלים ב ַּ
 החרב, את לנו משיב אתה למה שואל
  - החרב את מחזיר אתה חרבו', צור 'תשיב

 בפנים. החרב את לנו זורק 

  נהיה עפר לקח מלכים ארבע במלחמת אברהם
 השם חיצים, נהיה קש לקח חרבות, 
 תשב זה? את עשית מה בשביל לו אומר
 מהכל, דולג יותר זה הכללי תיקון תגיד
 של מיליארדים כמו זה אחד הכללי תיקון

 תיקון חרבות של מיליארדים חרבות,
 יעלם, והכל אחד הכללי תיקון אחד, הכללי

 הגמרא יעלם, הכל חרבות של מיליארדים
 ונהיה עפר זרק שהוא כיון טבנדרים אומרת

 יוחנן ורבי אירשנה כי אדע במה שנאמר הוא ברוך הקדוש
 השכינה כנפי תחת מלהכנס אדם בני שהפריש אמר

 ילידי חניכיו את וירק לך קח והרכוש הנפש לי תן שנאמר
 שהוריקן אמר ושמואל בתורה שהוריקן אמר רב ביתו
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 חוק פי על אסור וזה חרבות,
 ג'נבה, חוקי יש גמור, איסור זה הבינלאומי,

 בריסל, וחוקי האג, וחוקי אוסלו, חוקי ויש
 את עשה הוא איך החוקים, נגד ממש היה זה
 אומרת הגמרא פנים כל על יודע, לא אני זה

 גלות ישראל התחייבו למה ל"ב דף בנדרים
 זה את והפך עפר לקח הוא כי שנה, 210

 עפר זורקים דבר כזה שמענו איפה לחרבות,
 האלה המסכנים עם ומה לחרבות? הופכים

  מפשע חפים מיליארד שני בהם? פגע שזה
 מזה. נהרגו 

  ,יאחד פחות מיליון מאות שש מיליארד שני
 מספר שזה שתדע אחד? פחות למה 

 שני קבלה, פי על ולא סמלים, לא זה מדויק,
 תחת שירה שמעו תמימים אנשים מיליארד

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
  ע"ב צה, סנהדרין י

 הרשע סנחריב עליהם בא רב אמר יהודה רב אמר
 בקרונות יושבים מלכים בני איש אלף וחמשה בארבעים

 גבורים אלף ובשמנים וזונות שגלונות ועמהן זהב של
 לפניו רצים חרב אחוזי אלף ובששים קליפה שריון לבושי

 גוג עם לבוא עתידין וכן אברהם על באו וכן פרשים והשאר
 רחב פרסי מאות ארבע מחנהו אורך תנא במתניתא ומגוג
 וששים מאתים מחנהו סך פרסי ארבעים סוסיו צואר

 חד חסר או ריבויא חד חסר אביי בעי חד חסר לפיםא ריבוא
 תיקו חד חסר או מאה חסר או אלפא

  ע"ב צה, סנהדרין יא
 וירא שנאמר: הכם, ביד אומר: אליעזר רבי הכם? במה

 מסנחריב. ליפרע שעתידה היד הגדולה, היד את ישראל
 החרטמים ויאמרו שנאמר: הכם, באצבע אומר: יהושע רבי
 ליפרע שעתידה אצבע היא היא. אלהים אצבע פרעה אל

 אמר אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר רבי מסנחריב.
 לפניו: אמר נטושה? מגלך לגבריאל: הוא ברוך הקדוש לו

 בראשית, ימי מששת ועומדת נטושה עולם, של רבונו
 אומר: יוחי בן שמעון רבי וגו'. נדדו חרבות מפני שנאמר:

 ברוך הקדוש לו אמר יה,ה פירות בישול זמן הפרק אותו
 להם, הזקק פירות לבשל יוצא כשאתה לגבריאל, הוא

 ביום יעבור בבקר בבקר כי אתכם, יקח עברו מידי שנאמר:
 היינו פפא, רב אמר וגו'. שמועה הבין זועה רק והיה ובלילה
 ויש אישתמע. דבבך לבעל אורחך אגב אינשי: דאמרי

 להם יצאה סתם לא ,יאהחיות כנפי
 כנפי מתחת שירה שמעו הם הנשמה,
 אותו זה אבל חזקיה, אצל היה זה החיות,
  מיליון מאות שש מיליארד שני - מספר

  אחד. פחות 

  כל זה הכללי, תיקון להגיד לעולם בא אדם
 יזרוק שהוא חושב הוא שלו, הבריאה 
 חיצים, יהיה קש יזרוק חרבות, יהיה עפר
 שב בשקט, שב לו אומר השם לימיני", "שב

 אתה מיני',לי 'שב בעתיקה, בנים, בשובו
ב כלום, תעשה אל שב, ֵ י "ש  ינִּ ימִּ ד לִּ ית עַּ ִּ  ָאש 

יךָ  יָך", ֲהדֹם ֹאְיבֶׁ ְגלֶׁ  תיקון תגיד שב אתה ְלרַּ
 מה ערכין, עכשיו תגיד גמרא, תגיד הכללי,
 מה עלי? משקלי זה מה יבאומרת הגמרא

 משקלו המקדש לבית שיקדיש אמר אם אמר? הוא

 בהם נשף םוג שנאמר: ומתו, בהן נשף בחוטמן אומרים,
 ומתו, להם ספק כפיים אמר: אבא בר ירמיה רבי ויבשו.

 והניחותי כפי אל כפי ]אכה[ )הכתי( אני וגם שנאמר:
 שירה ושמעו להם, גלה אזנים אמר: נפחא יצחק רבי חמתי.

 גוים. נפצו מרוממתך שנאמר: ומתו, חיות מפי
  ע"א יט, ערכין יב

 כסף. ף,כס אם משקלו, נותן עלי, משקלי האומר משנה:
 משקל שאמרה ירמטיא של באמה מעשה זהב. זהב, ואם
 ידי משקל זהב. משקלה ושקלה לירושלים ועלתה עלי, בתי
 עד ומכניסה מים, חבית ממלא אומר: יהודה רבי עלי,

 לתוכה ונותן וגידים, ועצמות חמור מבשר ושוקל מרפיקו,
 כנגד בשר לכוין אפשר היאך וכי יוסי ר' אמר שתתמלא. עד

 היא כמה היד את שמין אלא עצמות? כנגד ועצמות ,בשר
  לשקול: ראויה
 יהודה: רב אמר זהב? זהב, אם כסף, כסף, אם מאי גמרא:
 משמע קא הא פשיטא, זהב. זהב, פירש כסף. כסף, פירש

 דהו, בכל נפשיה פטר - פירש לא הא דפירש, טעמא לן
 נפשיה פטר כופרא, דתקלי באתרא רחבה: דאמר כרחבה,

 ואיכא דתקל דאיכא צריכא לא פשיטא, בכופרא. אפי'
 משמע קא לא, תקלי, לא דכולהו כיון דתימא מהו דכייל,

 אפי' נפשיה פטר שמכי, דתקלי באתרא פפא: רב אמר לן.
 תלתא, תרי שדו דשקלי דבתר צריכא, לא פשיטא, בשמכי,

 לן: משמע קא משקל, תורת בטיל דתימא מהו
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 שיביא זהב, אמר הוא אם זהב,ב
 כמו כסף, שיביא כסף, ראמ הוא זהב,

 מירמטיא? ראיה מביא אתה מה ירמטיא
 תביא מה פרטה ולא עלי, משקלי אמרה היא לא,

 היא בנים, שובו פעם היתה גם היא ,במשקלה
 היא בסוף עלי, משקלי פעם אמרה גם

 שהיא אפילו הגמרא אומרת זהב, הביאה
 מה כנגד אמרה שלא כיון זפת, – כופרא להביא יכלה

 אם כופרא, להביא אפשר העצמ תשקול
 כל כופרא, מביאים אז עלי, משקלי אומרים

  מאות שמונה קילו שמונים שקל, עשר קילו
  שקל. 

  והראיה אמרה? היא מה עלי? משקלי זה מה
 לא, ירמטיא? פה שייך מה מירמטיא, 
 החידוש אלא מה, אז עלי, משקלי גם אמרה היא

 יכולה היא עלי משקלי אמרה היא אם שכיון
 זאת כל ועם שמכי או כופרא או זפת להביא

 מקשה אחד רש"י, שני זה ,בזהב משקלה הביאה
 אין רש"י, עם ללמוד חייבים השני, על

- כופרא יש שמכי, ויש כופרא יש ברירה
 ככה שמכי, יש זפת ואחרי זפת, שמוכרים

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   

 האשה: שם - טיאירמ עלי: משקלי - האומר פרש"י:
 ואם מכביד רוצה אם שוקל הוא היאך - עלי ידי משקל

 מרפיקו עד לתוכו: - ומכניסה מים חבית ממלא מיקל: רוצה
 המים יוצאין וכשמכניסה איישיל"א שקורין אציל -

 שמשקל - חמור בשר ושוקל חסירה: נמצאת וכשמוציאה
 גידין בשר באותו ויהיו אדם בשר כמשקל חמור בשר

 וגידים עצמות משקל שאין לפי ביד שיש מה לפי ועצמות
 דהשתא שתתמלא עד לתוכה ונותן בשר למשקל שוה

 נפשיה גמ': יתן: משקל אותו וכפי ידו כשיעור נפח איכא
 - בכופרא ישקול: לשקול רוצה שהוא מה כל - דהו בכל

 שמוכרים - כופרא דתקלי באתרא בצלים: - שמכי זפת:
 ליה בטיל המוכרין: כדרך - תלתא תרי שדי במשקל: זפת

 במשקל: נמכרין שאין ונמצא - משקל
 שהגאולה שליט"א, הרב מורינו אמר מכן ולאחר כן לפני יג

 לצאת עצמם על יקבלו אנשים שלושה רק אם אפילו תגיע

 זה אחרי זפת יש קודם הולך, זה
 שורפים שהגענו מקום כל אדמה, שורפים

 וסלעים, חולות זה הכל כי אדמה, שם
 וציבלאך, – שמכי שותלים ושמה

 תפוחי עגבניות, בצלים, -) קארטופאלאך טאמאטעס,

 מה יש אוגערקעס, – גזר בטטות אדמה(
  או בצלים, לזרוע או בעולם, כאן לעשות

  טאמאטעס. לזרוע 

  המקדש, בית בונים כבר אב שט"ו אמרנו
 ,יגבנים שובו של החלטה זה גמרנו, 

 בית לכשיבנה אז בשנייה, זה את דוחים לא

 להביא צריך אחד כל בימינו( במהרה )שיבנה  המקדש
 זהב, לו שאין ומי ,המקדש לבית בזהב המשקלו את

 יום עד זמן לו יש זהב, יביא לגאנה שיסע
  אחד כל ענק, משקל שם יהיה חמישי,

  זהב. משקלו לתת יצטרך והוא אותו, ישקלו 

  לתת צריך אדם בפז", המסולאים ציון "בני
ה  ָ ש    חושב אדם ,ידזהב משקלו את ָלאִּ

 הגמרא חתול, זה כלבלב, זה שאשה
 תירשו והחתול שאת אמר הוא אם טואומרת

 זה כן ועל הנוראה, מהתאווה ובפרט התאוות, מכל לגמרי
 שלנו. בהחלטה רק תלוי באמת

  ב קהפס ד פרשה איכה רבה מדרש יד
 ירושלמית שנשא עירוני יקרותן היתה מה היקרים ציון בני

 היו עירונית שנשא ירושלמי וכן זהב משקלה לה נותן היה
 זהב: משקלו לו נותנין

  ע"א קמג, בתרא בבא טו
 אמר: נחמן רב וחמור, את קנה. לא כחמור, קני דאיתמר:

 ששת ורב כלום. אמר לא אמר: המנונא ורב מחצה. קנה
 .קנה אמר:

 כן קנה לא שהחמור כמו - קנה מי כחמור קני  פרשב"ם:
 בעולם לבא העתידים דבנים היכי כי נמי הכא קנה לא הוא
 תקנו זו ובהמה את - וחמור את קנה: לא נמי איהו קנו לא

 תקנו וחמור אתה ליה אמר דהכי - מחצה קנה נכסיי:
 חלקו האיש אבד ולא מחצה ואתה מחצה הוא שניכם
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 חתול אומר והוא חתול. לו יש ביחד,
 לא, תגיד: לא בחיים נפש, אצילת חיה זה

 יותר עוד הכלב צרות. לך תעשה לא בחיים
 לו,ש הבעלים בשביל ימות נפש, אציל
 את מקבל - קופץ הוא אז הבעל, על יורים

 כולו שהוא כלב? לו קוראים למה הכדור.
 אדם בן כמו ממש נפש, עדין כזה הוא לב,

 לתת רוצים אנשים לכן עליו. להגיד אפשר
 אבל אדם. בן כמו שלהם הירושה את לו

 הירושה את נותן שהוא מדברים אנחנו
 שלושים אדם הבן את משרת חמור לחמור,

 שהוא לאן לא. אמר: לא הוא בחיים ,שנה
 אישה, כמו לא איתו, הולך הוא אותו סוחב
 מה אומרת, היא לפה, בואי לפה, בואי

 לשם? ולא לפה, למה למה? פתאום?
 משהו הוא פעם, אף מתווכח לא החמור
  האצילות, מעולם אצילי, אצילי אצילי

  איתו. התווכח לא הוא בחיים 

  צריך מור,לח הירושה את משאיר אדם אז
 בן הוא גם לו, מגיע ירושה, לתת לחמור 

 לאשתו, אומר הוא אז לו, מגיע אדם,
 הוא שנה שלושים חמור, פה יש תשמעי,
 חצי הירושה את לו נחלק בואי אותי, משרת
  מתחילה היא לחמור, חצי לך חצי חצי,

 .טזמבינה לא לבכות, 

  לשקול יום כל צריך אדם בפז", "המסולאים
 זהב, משקלו ולהביא עצמו, את 

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   

 - כלום ולא קנה לא בזה: זה תלאן לאש החמור בשביל
 להקנות בדעתו נגמרה לא שניהם שיתף אחד דבקנין דכיון
 קנה: לא נמי איהו קנה לא דחמור וכיון כלום זה בלא לזה

 וגמר קונה חמור שאין יודע אדם - הכל קנה אמר ששת רב
 יקנה: משניהם לקנות שיוכל שמי בדעתו

 יום כל בית, שלום לו יהיה אז
 זה זהב, משקלי לך מגיע לאשה, להגיד
 זה המסולאים בפז, המסולאים נקרא

 היה החתונה לפני אחד כל אותם, שוקלים
 לכלה זהב משקלו ומביא עצמו את שוקל

 כל זהב, משקל יום כל מגיע לכלה החדשה,
  זה מה ההלכות, את איתה ללמוד צריך יום.

  ישקלו. אותה גם עלי, משקלי 

  משקלי אשתו, עם זה כל את ילמד אדם אז
 לבית מקדיש הנני אומר הוא זה ואחרי עלי, 

 רוחבי. שלי, וההיקף שלי, הגובה כנגד המקדש
 זה שרביט שרביט, זה קומתי, אומר הוא
 שרביט נכפף, שרביט זה קומתי מלא מקל,
 זה קמתי מלא למה רופף, שרביט חלש,

 שאדם כמו זה קומתי מלא כי רופף? שרביט
 היה לא פעם החצר, את לך מוכר אני אומר

 בכל היה מים, צינורות היום כמו ברזים,
 החצר את לך מוכר אני אומר אדם אז באר, חצר
 לעשות צריך הקונה אם השאלה מהבאר, חוץ

 יכנס הוא איך אחרת ,לבאר לגשת שביל למוכר
 אלף במאה החצר את מכר הוא לבאר?

 דולר, אלף חמישים שווה הבאר ולר,ד
 אלף עשר שווה השביל מוכר, לא הוא אותה
 שתי בו ללכת שאפשר שביל עושים דולר,

 זה סנטימטר וחמש עשרים פסיעות,
 שביל השביל, דולר אלף עשר עוד מספיק,

 מוכר אני יגיד הוא אם אבל מטר, מאה של
 אז מהדות, חוץ מבור, חוץ מהבאר, חוץ לך

 בכל זה את אמרו וחמור, את שכתוב אמר, הרב טז
 את אומר ברלנד הרב הנה הערוצים, בכל הטלוויזיות,

 זה עבירות בשבילם בעולם, גדול הכי העבריין וחמור,
 מה וחתול, את וכלב, את נגיד הבאה פעם וחמור, את להגיד

 לכלב. לחתול, אשתו את משווה הוא משנה, זה
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 הוא כי שביל, עם יחד הולך זה
 תמיד חוץ, להגיד צריך תמיד חוץ, אומר
 אז חוץ אמר הוא אז חוץ, להגיד תזכור
 הוא ממש, בחינם שביל גם מקבל המוכר
 שעושים ברגע גמורה. מתנה זה את מקבל
 עומקה את קונה שהוא כתב הוא אז דירה

 חוץ אבל הרומה, וכל העומק כל ורומה,
  שהוא עברג מוכרים, לא מים באר מהבאר,

 שביל. מקבל גם הוא אז חוץ אומר 

  ריקם? חוזרות התפילות למה שואל הרב'ה
ף ט' תורה  יב "אַּ ִּ ש  ר ת ָ וֹ  צו  ְרב   ְולֹא חַּ

ְלָחָמה" ֲהֵקמֹותוֹ  מ ִּ  סנהדרין, גמרא כתוב ב ַּ
 כל במלחמה, חרבו צור משיב אתה למה

 הם התפילות כל חרבות, זה התפילות
 עפר יםשזורק כמו אומר רבינו חרבות,
 כבר כן גם גמזו איש נחום חרבות, נהייה
 אלה לו שמו אבינו, אברהם אחרי 1500

 המלון בעלי בדרך במלון, שם הביריונים
 אני הזה העפר את אמר הוא ,יזעפר לו שמו

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
  ע"ב קח, סנהדרין יז

 זו גם מרא ליה סלקא דהוה דכל רגיל הוה זו גם איש נחום
 אמרי לקיסר דורון לשדורי ]ישראל[ בעו חד יומא לטובה

 זו גם איש נחום בהדי נשדר נשדר מאן ע"א( )קט, בהדי
 למיבת בעא דיורא לההוא מטא כי הוא בנסים דמלומד

 כרגא מובילנא קא להו אמר בהדך איכא מאי ליה אמרי
 גביה דהוה כל ושקלו לסיפטיה שרינהו בליליא קמו לקיסר

 אחוכי אמר עפרא אישתכח להתם מטא כי עפרא הוומלנ
 לטובה זו גם אמר למקטליה אפקוהו יהודאי בי מחייכי קא

 האי דילמא להו אמר מינייהו כחד להו ואידמי אליהו אתא
 הוו עפרא שדי דהוה הוא אבינו דאברהם מעפרא עפרא
 הוו דלא מחוזא הוה הכי ואשכחו בדוק גירי הוו גילי חרבי

 וכבשוה עליה עפרא מההוא שדו מיכבשיהל ליה יכלי קא
 לסיפטא מלייה לך דניחא שקול אמרי גנזא לבי עיילוהו

 לבי אמטית מאי דיורי הנך ליה אמרו אתא הדר כי דהבא
 שקלי להתם אמטאי מהכא דשקלי מאי להו אמר מלכא
 דיורי: להנך קטלינהו להתם אמטו אינהו

 תחזור יש? מה למלך, יביא
 וחול עפר מביא אתה מה חול, עפר, הביתה,
 שמים למה כולם. את יהרוג המלך למלך?

 לי, נתן שהשם מה זה אמר הוא עפר? לי
 סימן עפר, לי נתן והשם יהלומים לי היה

 אין כי מיהלומים. טוב יותר הזה שהעפר
 השם עושה, השם הכל רוצחים, ואין גנבים,

 הוא עושה. השם הכל הזה, העפר את לי נתן
 רואה הארגז את פותח המלך למלך, מגיע
 כמו היהודים, כל את להרוג אומר הוא ,עפר

 – לו גנבו שלו, הגילגול זה היטלר היטלר,

 אותו מילו הארגזמ היהלומים את זו גם איש לנחום
 כל את הורג שהוא החליט המלך אז בעפר,

  עשרים המאה מכל המדינות, מכל היהודים
 .המעשה( המשך את בהערה )ראה מדינות ושבע 

  אברהם את העלה שהשם ,יחכתוב כאן
 זה כל תסתכל. רק אתה ואמר לשמיים 

ב הפסוק על ולךה ֵ י "ש  ינִּ ימִּ ד לִּ ית עַּ ִּ  ָאש 
יךָ  יָך" ֲהדֹם ֹאְיבֶׁ ְגלֶׁ  צריך אתה ,יטלימני שב ְלרַּ

  ע"א לב, נדרים יח
 הוא ברוך הקדוש לו אמרש בשעה רב אמר יהודה רב אמר

 אמר רעדה אחזתו תמים והיה לפני התהלך אבינו לאברהם
 ביני בריתי ואתנה לו שאמר כיון מגונה דבר בי יש שמא
 רבונו לפניו אמר החוצה אותו ויוצא דעתו. נתקררה ובינך

 ]ואיני אחד( בן אלא לי )ואין שלי במזל הסתכלתי עולם של
 מזל אין שלך טגנינותמאיצ צא לו אמר בן[ להוליד ראוי

 לישראל
  ע"ב קח, סנהדרין יט

 עלייכו אתו כי לאליעזר רבא שם אמר לואי בר חנה רב אמר
 אייתי ליה אמר עבידיתו היכי אתון ומערב מזרח מלכי

 שדינן והוה מימיניה ואותביה לאברהם הוא ברוך הקדוש
 ה' נאם לדוד מזמור שנאמר גירי והוי גילי חרבי והוו עפרא

 מי וכתיב לרגליך הדום אויביך אשית עד לימיני שב לאדוני
 ירד ומלכים גוים לפניו יתן לרגלו יקראהו צדק ממזרח העיר

 קשתו נדף כקש חרבו כעפר יתן
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 את לקח ה' אז לימיני לשבת
 השביעי הרקיע מעל אותו העלה אברהם

 עושה מה תסתכל רק ואתה לאברהם אומר השם
 חרבות ונהיה עפר לקח אליעזר אליעזר,

 שעל אומר השם אז חיצים ונהיה קש לקח
 ראש היה אליעזר עונש קיבל גם הוא זה

 שיעורים הזמן כל אומר היה ישיבה
 בקצות שיעורים יום כל מוהר"ן בליקוטי
 לזורק למלחמה אותו לוקח אתה מה החושן

  עונש קיבל הוא זה על גם קש לזרוק עפר
  היום. כל גמרא ללמוד רק צריך אדם 
  עבירה? איזה על מצריים גלות היה הלמכ

 גמרא אליעזר. את שלח אשהו עבירה 
 לא באמת אברהם אז ב' עמוד ק"ח סנהדרין

 שב אמר הקב"ה עם ישב אברהם הלך
 לרגליך. הדום אויבך אשית עד לימיני
 שייך מה אדע במה שאל הוא אומר שמואל

 בתוך היו הנשמות כל אלא אדע? במה פה
 סוף עד ישראל נשמות כל אבינו אברהם
  אז עאד במה שאל אברהם אם אז הדורות

  אדע במה שאלו הנשמות כל 

  עשב "ונתתי עושר לאדם מבטיח השם
 יהיה ושבעת" ואכלת לבהמתך בשדך 

 החובות את לשלם לך יהיה עשירות לך
 אנחנו להאמין צריך אדם ושבעת" "ואכלת
 זה את אומרים ביום פעמיים זה את אומרים

 זה תם רבינו פעמים שלוש זה בקורבנות גם

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
 12 זה 19:20 זה עכשיו אתמול גם 7:17ב גמרנו היום כ

 יהיה זה לכם נוותר דקות שלוש על דקות ושלוש שעות
 כל הסנהדרין כל אגמר דפי 12 ללמוד שעות 12 יש בונוס

 ל"ב דף הנדרים
 ע"ב קיב, פסחים מהרש"א כא

  זה ריבמע ועם פעמים ארבע
  רבא. שימושא מניח אדם פעמים חמש 

  הסכים שאברהם בגלל מצרים בגלות שנענשו אומרים ויש
ֹאֶמר"  דֹם ֶמֶלךְּ  ַוי  ָרם ֶאל סְּ ן ַאבְּ י ת ֶׁ ש   לִּ פֶׁ נ ֶׁ ֻכש   הַּ ָהרְּ  ַקח וְּ

 שרוצה אחד לכל רגעים יש כא( יד, )בראשית "ָלךְּ 
 תחת היו סדום בני שכל וכיון אמתית בתשובה לחזור

 למלך נותנן היה לא אם מלכים, ארבעת במלחמת שכבשם ידו
 מתהפכת. סדום הייתה ולא בתשובה כולם חוזרים היו סדום

 עם מחלת עם התחתן שהוא יום באותו עשו
 לא שלאשתו להיזהר צריך אדם בשמת
 לזה ראוי הוא לו מגיע זה עשו בשמת יקראו
 מגיע צדיק הוא ביושר זה את מרוויח הוא
 זה בשמת לנו אבל בשמת בשם אשה לו

 (742) בשמ"ת עשו של האשה זה בשמת מחלת
 (742 = 586 + 156) ירושלם ציון גימטריה זה

 יש מאוד מאוד יזהר אחד כל י' בלי ירושלים
 לקחת שלא בחורים חתנים מאוד הרבה פה

 הכי לאשה זכה עשו אז בשמת בשם אשה
 השדים כל של אמא הייתה בעולם צדיקה

 בעולם השדים כל ממנה יצאו השדים כל
  "מחלת כאבפסחים המהרש"א אומר ככה

  השדים". כל של אמא 

  לכל מבטיח השם אדע? במה זה מה עכשיו
 את לך נשלם ושבעת ואכלת אחד 

 עוד יום עוד חכה רק הכל הכל שלך החובות
 רק אעזבך" יומיים תעזבני יום "אם יומיים

 לא לא לי? ישלם השם הגמרא לימוד ידי על
 מטשטשים לגמרי אז ברסלב שאני בגלל

 בת מחלת שזה אולי באמה אותה תלה כו'. מחלת בת אגרת
 בה נאמר וע"ז ושידין רוחות שהולידה עשו אשת ישמעאל

 באדם מצינו וכה"ג רוחין שהולידה וגו' רוח מורת ותהיין
 בעושין כדאמרן כו' רוחין הוליד בנידוי שהיה שנים ק"ל

 פסין:
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 נח נ צועקים מטושטשים נהיים
 שום יהיה לא מזה אבל מאומן נחמן נחמן

  שאדם מזה להיות יכולה רק הישועה ישועה
  גמרא לומד 

  מתקבלות לא התפילות שלכן אומר הרב'ה
 צריכים חרבו" צור תשיב "אף לכן 

 שום כי לצדיק מקושרת תהיה שהתפילה
 כזאת שהיה אפילו למעלה עולה לא תפילה
 תפילה שום אבל ביקשו כמה נוראה שואה

 יודעים לא אנשים אם הצדיק בלי עולה לא
 השם עולה לא תפילה שום הצדיק זה מי

 מלך עוג בפנים התפילות את לאנשים זורק
 זה הר לוקח בפנים התפילות את זורק הבשן

 תפילות שלוש פרסאות שלוש התפילות
 חרבו" צור תשיב "אף בפנים זה את וזורק
 זורק השם בפנים החרב את לנו זורק השם
  מתקשרים לא כי בפנים התפילות את לנו

  גמרא לומדים לא לצדיק 

יר אדם ֹמעַּ  ָאְזנוֹ  "ֵמסִּ ְ ש   ֹוָרה מִּ ם ת  תוֹ  ג ַּ ל ָ פִּ   ת ְ
 לא הוא גמרא שומע לא הוא תֹוֵעָבה" 
 רק כי תועבה התפילה גם דבר שום שומע

 להיות כולי אדם הגמרא לימוד ידי על
ְחנו    אומר הרב'ה ד' תורה ז( טז, )שמות ָמה" "ְונַּ
 לימוד ידי על אי"ן, זה בגיא אותו ויקבור
 נהיה שאדם ברגע אי"ן, נהיה אדם הגמרא
 נשבע אשר ההבטחות, כל את לו יש אי"ן

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   
  ע"א כב, סוטה כב

 זה הרי אומר אלעזר ר' ת"ח שימש ולא ושנה קרא אתמר
 ינאי ר' בור זה הרי אמר נחמני בר שמואל ר' הארץ עם

 אמר מגוש זה הרי אומר יעקב בר אחא רב כותי ה"ז אומר
 דאמרי יעקב בר אחא כרב מסתברא יצחק בר נחמן רב

 אמר: מאי ידע ולא מגושא רטין אינשי
 

 מ"ה אומר הרב'ה לאבותיך
 אנשים פעור בית מול בגיא אותו ויקבור
 בגיא ואה אבל רעים בצירופים פה פוערים

 העשרה אומר גיא כי מ"ה ונחנו הוא
 גיא גיא? זה מה מפאנו מהרמ"ע מאמרות

 יורד יותר שאתה כמה גבוה הכי זה רמת זה
 גיא גבוה? הכי זה גיא מדוע גבוה יותר אתה

 נהיה גיא איך נמוך הכי שזה יודעים אנחנו
 רי"ש זה גימ"ל ב"ש באת גיא כי גבוה הכי
 כמה רמת - ת"ו זה ואל"ף מ"ם זה יו"ד

 מרימים רק אז אותו משפילים יותר שאדם
 אומר הרב'ה תיבה כמו נח תיבת כמו אותו

 זה מים מתרוממת, היא מים ששופכים
  יש אדם הבן את מרימים ככה אז המחלוקת

  דג שנקרא הדור צדיק 

  של יבשה ראו דג היה וזה יבשה ראו הם כי
 בישלו הם דג היה זה שתיים קילומטר 

 הכל פתאום קומזיץ מזה עשו הם אפו צלו
 קרובים היו שהם נס היה וזה מתהפך
 יכולה לא תפילה שום הצדיק. זה לספינה
 שום הצדיק זה מי יודעים לא אם להתקבל
 מי יודעים לא אם תתקבל לא בעולם תפילה

 יתפלל כמים דמעות ישפוך אפילו הצדיק זה
 לא תפילה שום עשרה שמונה שעות שש

 הצדיק זה מי יודעים לא אם מתקבלת
 הוא אז הצדיק בלי כבבסוטה כ"ב דף הגמרא

 תלמידי שימש ולא משנה: - ושנה מקרא: - שקרא פרש"י:
 הם מה המשנה בטעמי הגמרא סברת ללמוד - חכמים

 שע"י הימנו ללמוד ואין בורייה על תורתו שאין הוא רשע
 לזכות ממונות ובדיני והיתר באיסור חילוק יש הטעמים

 מ"ט דוכתי בכמה כדאמר ולטהר לטמא ובטהרות ולחייב
 כך בינייהו איכא בינייהו מאי ואמר הכי ומר הכי מר אמר

 כסבור משניותיו שונה קולו את שהשומע הוא וערום וכך
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 אומר סתם הוא מכשף נקרא
 אומר שהוא מה יודע לא מכשף כמו לחשים

  דף סוטה כ"ב בדף אומרת שהגמרא מה זה
  כ"ב. 

  עד 7:15מ ילמדו כאן חיידר יהיה מחר
 גמרא שעות 12 ללמוד יוכלו 19:15 
 גלות היה למה נדרים ערכין כל תמורה כל
 סיבה אדע במה אמר שאברהם ראשונה יבהס

 עפר זורק אתה מה עפר זרק שהוא שנייה
 מי הזה? החידוש זה מה הכללי תיקון תגיד
 לזרוק זה זה מה בנים? שובו אותו לימד
 אם עפר לזרוק להפסיק צריך אדם אז עפר
  ללמוד יוכל הוא אז עפר יזרוק לא אדם

  גמרא 

  קהצדי בלי שאדם כ"ב בדף אומרת הגמרא
 מגושא נקרא הוא מכשף נקרא הוא 
 אדם שאם הגמרא אומרת כ"ב בדף סוטה
 מתפלל הוא האמת הצדיק בלי תורה לומד
 הוא אולי מכשף נקרא הוא אז הצדיק בלי
 אמר אלעזר ר' אז פעל הוא כישוף כמו פעל
 בלי אבל שעות 12 גמרא ולמד קרא אדם אם

 אם אפילו הארץ עם זה הרי אומר הצדיק
 ישר פה בעל הגמרא את וידע יקרא הוא

 אפילו בור זה הרי הארץ עם נקרא והפוך
 כל פה בעל התורה כל את יודע הוא

 ינאי ר' בור נקרא הוא פה בעל המסכתות
 גוי אתה הצדיק בלי גוי הוא כותי הוא אמר

                                                                                    מראי מקומות                                                                                   

 הרי חכמים: כתלמידי כבוד בו ונוהגין בטעמיהם שבקי הוא
 - בור הטהרות: ועל המעשרות על שחשוד - הארץ עם זה

 שלא דכיון ויינו פיתו לאכול ואסור - כותי הארץ: מעם גרוע
 ולא לדעתם חכמים דברי על מקפיד אינו חכמים שימש

 את האוחז מכשף - מגוש כת"ח: עצמו להראות אלא שנה

 אתה שעות 20 גמרא לומד אתה
 בר אחא רב גוי אתה כותי גוי נשארת גוי

 כמו גושמ זה הרי מכשף אתה אמר יעקב
 כל אומר הוא אומר הוא מה יודע לא המגוש

 מיני כל אומר אתה גם אז לחשים מיני
 כמו מכשף כמו הגמרא אומרת לחשים
 לא אתה משהו? פועל אתה אולי לחשים
 מביא רק אתה הפוך פועל אתה כלום פועל
  שלך התפילות ידי על נזק ומביא שואה

  הצדיק בלי תהא 

  שצריך 'ב בתורה מסביר הרב'ה זה כל
 יחטיא ולא השערה אל קולע להיות 
 השערה אל קולע להיות לעולם בא אדם
 שהוא כמה ירים וזה ישפיל זה יחטיא ולא
 הוא ככה אותו משפילים יותר שפל יותר
 עכשיו קראנו ינשא גיא כל מתרומם יותר

 ישפלו וגבעה הר וכל ינשא גיא כל בהפטרה
 הכי רמת זה מאמרות העשרה אומר גיא

 משה לכן גיא זה בעולם להיות שיכול גבוה
 זכה משה כי גבוה הכי המקום בגיא קבור
 בגיא נקבר והוא מ"ה ונחנו כמו מ"ה להיות
  בית יבנה זה ובזכות גבוה הכי המקום שזה

  אמן. בימינו במהרה המקדש 

 

 חובר תרגום - רטין כן: זה ואף הלבבות את וגונב העינים
 ואינו לחשיו את המכשף לוחש מגוש הוא יח( )דברים חבר
 שהמכשפות מעשיהם כך אלא פירושם ומה הם מה מבין

 הלחשים: אותם ע"י בא

 הודעה חשובה
נקרא להמשיך להרבות בתפילה ציבור ה

 א"לרפואת מורינו הרב שליט



 

16 

 


