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אליעזר ברלנד שליט"א  הרבאת הגה"צ שיעור מ

 תשע"ה פרשת ראה ערב ראש חודש אלול
 

כרון יוז ,ופקדונינו זיכרוננו, ,זכריוי ,ויפקד ,וישמע ,וירצה ,ויראה ,ויגיע ,ויבוא ,יעלה - ר"ח אלול תשע"ה ל' אב

ביום טוב הראשון של סוכות  שהוא יעמוד ,עכשיו מביאים את מלך המשיח ,כרון משיח בן דוד עבדךיוז ,אבותינו

יום  ארבעים בת קול מכרזת ואומרת ,ארבעים יום ,םעד יום הכיפורי יום 40 ,וכל העבודה עכשיו ,יקרא בתורהו

עכשיו  ,עכשיו מכריזים ,לונילפ קודם יצירת הוולד בת פלוני 

ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְבֹאֶהל מֹוֵעד ְבֹבאֹו  ְוָכל "אנחנו לפני יום הכיפורים 

אפילו  ,השכינה בורחת ֹקֶדׁשְלכ   אפילו  ,כל אדםו ",ֵפר ב 

כולם  ,פסיקתא מ"ט]כמובא ב[  ,החשמלים ,השרפים ,המלאכים

מראהו כמראה איש  ,נורא מאוד כי מראהו  ,כהן הגדולמ בורחים

ראתה את מראה  שהצלפונית  ,האלוקים נורא מאוד

היא לא האמינה ש היא ,המלאך ראתה את  ,איש האלוקים

אבל  ,אדם קדושאיזה רואה  היא חשבה ש היא ,לאךרואה מ

איש  המראהו נורא כמרא .כמו מלאך הוא נראה ,האלוקים

כולו לוהט הוא  לקודש הקודשים נכנס הוא שכאז הכהן הגדול 

שרפים וחשמלים כמו דבורה  ,כולו לפידים ,ת לפידותשא

נכנס עם ענן  ואה,להבה  כולו מוקף באש  ,לו אש להבהכו

שהקטורת לוקחים מי"א  ,נכנס נן הקטורת הוא עם ע ,הקטורת

שזה הרשעים הכי  ,החלבנה שמים שם את  ,סממנים

ם כי ביו ,הרשעים הכי גדולים  החלבנה זה ,גדולים שבעולם

הוא  ,הרשעים הכי גדולים את  הכיפורים הכהן הגדול מעלה

 מוציא את הרשעים הכי גדולים ,את הרוצחים ,מהקליפות שלהם

ואם יש חס  ,הרוצחים שבעולם סוגי  את כל ,את הפושעים

ֹכֵהן "הכיפורים אז  ד מֹות ה  ע  ום ושלום רוצח אחרי י

אם נשאר איזה  ,ם יש רוצחא ָגֹדל הגדול מקבל עונש  ", הכהןה 

הכיפורים שהכהן הגדול לא  בעם ישראל אחרי יום  רוצח

ד מֹות הכהן הגדול מקבל עונש  ע  אז  ,לא תיקן אותו ,העלה אותו

הנים הגדולים צרכים לקנות והכ ֹכֵהן ה   של  תוהאימהו ,ָגֹדלה 

שלא כדי  ,ומטוסים פרטיים  ,וככרות של זהב ,להם מרצדס

והאבות  .שימותו חס ושלום  יתפללו על הבנים שלהם

כל שבעת הרועים  ,ויעקב  ,יצחק ,אברהם ,הקדושים

מכינים את יום  ,תשע"ו יום מכינים את יום הכיפורים של 40באנחנו עכשיו  .ים את הכהן הגדולומלו

פורים  ההכיפורים יום תשועה לישראל תשפ"א שאז ראש השנה יצא בשבת ופסח במוצאי שבת ויהי

על ש ,שראלילעם  תיתיהאמאז יהיה התשועה  ,תשפ"א ,עהיום תשואז יהיה  ,משולש שאז תהיה הגאולה

ֶקר ַאְלַפִים ּוְשֹלש ֵמאֹותזה ניבא דניאל  שנת תשועה  ,אשזה יסתיים בשנת תשפ" ,שנה 2300 ,ַעד ֶעֶרב בֹּ

פ"א זה שנות את השש שנים האלה מתשע"ה עד תשו ,שש שנים האלהבועכשיו מכינים אותה  ,לישראל

כי אין  ,כל הפושעים הכי גדולים חוזרים בתשובה ,שכל עם ישראל חוזר בתשובה זה השנים האלה ,הגאולה

ל זה והכ ,שלבים בגאולה לוהכזה  ,ן רשעים בעם ישראלאי ,פושעים בעם ישראלאין  ,שים בעם ישראלחופ

 ,יהיה הצדיק הכי גדול כי הפושע הכי גדול בסוף ,קי הנשמהבלקבל את חל ,שלבים בהתפתחות הנשמה

 ,ראש הרוצחים ,מסביר שהפושע הכי גדול כמו ריש לקיש שהיה הפושע הכי גדול ראש השודדים "עטרת ראשה"

דף מ"ז שהוא מכר בהגמרא בגיטין  תנהיה הצדיק הכי גדול כמו שאומרהוא ש לקיש רי !הוא נהיה הצדיק הכי גדול

אנחנו עכשיו מכינים את יום 

הכיפורים של תשע"ו, מכינים את 

יום תשועה לישראל תשפ"א שאז 

ראש השנה יצא בשבת ופסח במוצאי 

שבת ויהיה פורים משולש שאז 

אז יהיה יום תשועה,  תהיה הגאולה,

יתית תשפ"א, אז יהיה התשועה האמ

שעל זה ניבא דניאל  לעם ישראל,

ֶקר ַאְלַפִים ּוְשֹלש ֵמאֹות , ַעד ֶעֶרב בֹּ

שנה, שזה יסתיים בשנת  2300

תשפ"א, שנת תשועה לישראל, 

ועכשיו מכינים אותה בשש שנים 

האלה, ואת השש שנים האלה 

מתשע"ה עד תשפ"א זה שנות 

הגאולה, זה השנים האלה שכל עם 

ל הפושעים ישראל חוזר בתשובה, כ

הכי גדולים חוזרים בתשובה, כי אין 

חופשים בעם ישראל, אין פושעים 

בעם ישראל, אין רשעים בעם 

ישראל, זה הכול שלבים בגאולה, 

הכול זה שלבים בהתפתחות הנשמה, 

בלקבל את חלקי הנשמה, כי הפושע 

 הכי גדול בסוף יהיה הצדיק הכי גדול
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כי  ?עצמו לאוכלי אדםמדוע ריש לקיש מוכר את  ?מדוע הוא מכר את עצמו לאוכלי אדם ,את עצמו לאוכלי אדם

ר את עצמו מוכ במקום לברוח לחו"ל אז הוא ,שני מיליון דולר ,מיליון דולר ,אדם שיש לו חובותשאז היה מנהג 

אז  .חינגאותושמחות וריקודים ו וטקס ,עושים לו סעודה וחגיגהוהם  ,משלמים לו את החובות והם ,לאוכלי אדם

, ]את עצמו[ היה מוכרפעם שאדם היה בעל חוב מאוד גדול כדי לא לאמלל את בעלי החובות שלו  כלשהמנהג היה 

כמו שכתוב אצל יהורם בן אחאב שהוא בא לקחת את  ,שיחטפו לו את הילדים ,המשפחה שלולא לאמלל את ]כדי[ 

 םהיו ,לוקחים את הילדים לעבדים ,שנה 200 ,100כי זה היה המנהג עד לפני  ,הבנים של אשת עובדיה לעבדים

ריש אז  ,מוכר את עצמו לאוכלי אדם האז אדם הי ,אבל אז היה מנהג לקחת אותם לעבדים .דורסים את הילדים

ל מלך ושאהיה הגלגול של  שהוא ,נואמפ הרמ"ע "גלגולי נשמות"המסביר אז  .לי אדםלקיש מכר את עצמו לאוכ

היה צריך למכור את עצמו לאוכלי אדם לכפר על החטא הנורא  הוא ולכן ,הניםועיר הכשבגללו נהרגה נוב  ,ישראל

שם  ,יה הלוחותשם ה ,שם היה המשכן ,הניםונוב עיר הכ ,כמו ירושלים עיר הקודש ,רצח עיר ואם בישראלהוא ש

ל המלך וושא ,יתה הבמה הגדולהישם ה, אבל שם היה המשכן ,היו בקרית יערים לוחות הבריתה ,היה ארון הברית

סיון ינ ,סוף ששון ושמחהב סיון הכי קשה מסביר בכוכבי אוריסיון הקנאה זה הנינ ,סיון הקנאהיכי הוא לא עמד בנ

כמו  ,םמהגיהנוועל זה אדם לא יצא לעולם  ,ועל זה אין כפרה ,בעולם ון הכי נורא שיכול להיותסייהקנאה זה הנ

כל  אפילו שם טמוניםכי באדמה של רב נחמן  ,היה טמון באדמה של רב נחמןהוא יה שששכתוב אצל אחא בר יא

שהגיע רב חגי עם רב  ,בכתובותכמו שכתוב בסוף ירושלמי בכלאיים ו ,ים שםכל שבעת הרועים נמצא ,הצדיקים

תזוזו הגיע "אומר להם  אי, ורב חיחזקיהליהודה ו שמע את יוסף הצדיק מדבר הוא אז ,אישל רב חי הונא למערה

י אז ברך אותו רב ",בשום אופן לא ,אני לא מסכים"אמר ונא לא רצה ואז רב הו "תפנו מקום לרב הונא ,רב הונא

כל גדולי הדור שבמזרח הם  .דורמזרעך יהיו גדולי ה ,שמזרעך לא יפסיקו גדולי הדור עד סוף כל הדורות חייא

קיבל את הוא ש ,כולם צאצאים של רב הונא נים הגדולים שהגיעו מהמזרחוכל הגא ,כולם צאצאים של רב הונא

אנחנו מכינים את הרגע  ועכשיו  .יאיהברכה של רב ח

לפני  ,לפני יצירת הוולד יום  40גב ביותר אנחנו שהנ

ירד משה עם שאז  ,הכיפורים היצירה הנפלאה שנקראת יום 

אין רשע  ,את כל הרשעים שאז מעלים  ,הלוחות השניות

ום ישלא עושה תשובה ב אשל אין רשע ,הכיפורים

א רשע של אין ,הכיפורים מהרהר בתשובה ביום 

שמרגיש  ,מואס ברשעות שלו ,את הגועל נפש ברשעות שלו

ל מתחיל להקיא מרוב גועהוא   ,ל נפש בפגמי הבריתאת הגוע

הקיא  הארקערצבי ש הארקער על צבי כמו שכתוב  ,נפש

אחרי אברהם קליסקר הוא  ,הצדיק הכי גדול היהנ הארקערוצבי  הארקער, הרבי רק היה אצל צבי מרוב גועל נפש

הוציא ספר על גדולי טבריה אז הוא מספר  ---ואהרן  ,הארקער, והרבי רק היה אצל צבי נהיה הצדיק הכי גדול

מדברים  ,וםכמו הי חס ושלום לא ,טיפה ,את השרוול יפהמרימה טאישה ש איזה ראוהם ו יפציגיבלהיו שם הם ש

רטנר שלו שנסע איתו הפ ,אז שאל אותו השותף שלו ,להקיאהתחיל  הארקערצבי  , אזשרואים את האצבעות

אז  .סקמדתי את זה ממנחם מנדל מוויטבל ,אמר לו ?איפה למדת את זה ?ה מקיאאיך את גידת ,יפציג למסחרילל

שאדם רואה אישה שמרימה טיפה את כ .וגם הוא נהיה חסיד נלהב יטבסקמוומנדל נחם מיד נסעו אלף קילומטר למ

 זה גוף ,של שדים שלנו זה גוף גוףה ,וף זה צרעת הנחשהג כי ,ישר להתחיל להקיא ,השרוול צריך להתחיל להקיא

 ,הראשוןם התאוות זה השדים והרוחות שהתעברו בכל הדורות אחרי חטא אד ,של תאוות רעות ,של רוחות רעות

חשב לאכול מעץ הדעת אני  עוד לפני שהוא, תי שםיאני בכלל לא הי ,רחתיאני פ"הנועם אלימלך אמר כי 

כי  ,אני כולי טוב"ה אומר 'הרב קים הגדולים פורחים, הם כולם פרחו,כי הצדי ".ממנו פרחתי ,כבר ברחתי

אני דחפתי לו ו"אז רב זושא אמר  ,הוא כלל את כל הנשמותכי  ",פרחתי לפני שהוא בכלל חשב לאכולאני 

אנחנו דחפנו את  !נו התפוח בעצמויאנחנו הי !"אני הייתי התפוח בעצמו"ואחד אמר  ",בכוחאת התפוח 

מסביר אז  !נו בשאול תחתיות ומתחתיואנחנו כול ,מה שעובר ולכן עובר עלינו !לאדם הראשון בכוח התפוח

וכמה שהוא חוטא  ,כמה שאדם הוא רשע יותר גדולש ,זה האדמו"ר הראשון של חב"ד ",עטרת ראשה"

לקליפות  שנפל ,רק שנפל לקליפות שיש בו טוב יותר גדול ,שיש בו טוב יותר גדול הזה רק מרא ,יותר גדול

 הוא התחתן עם אחותו של רבי ,הצדיק הכי גדולאחרי זה נהיה הוא שודדים וכמו ריש לקיש שהיה ראש ה

 ,שלחו את אלעזר בן פדת !אין לי את ריש לקיש רווחאאמר  .נן נפטר מיד אחריויוחר' וכשהוא נפטר אז  ,יוחנן

על כל  !קושיות 24אני צריך  !חא שמעתא? אני צריך רוואתה מנחם אותימה  ?מה אתה ,אמר לאלעזר בן פדת

כמה שאדם הוא רשע יותר גדול, 

וא חוטא יותר גדול, זה רק וכמה שה

מראה שיש בו טוב יותר גדול, שיש 

בו טוב יותר גדול רק שנפל לקליפות, 

שנפל לקליפות כמו ריש לקיש שהיה 

ראש השודדים והוא נהיה אחרי זה 

 הצדיק הכי גדול
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 ,שלוין שהצדיק מקשה קושיות לרב יכל הענ !תירוצים 24 אתה רק אומרקושיות ו 24אני אומר אני רוצה מילה ש

 ,והתלמיד מחכים את רבו ,והתלמיד לומד ,רב צריך לתרץ את הקושיותהו ,ועוד קושיא ,מקשה עוד קושיאהוא ש

על  ,ם של קושיותליארדייכי על כל דבר יש מ ,עם עוד קושיא לו שהוא בא ",תלמיד המחכים את רבו"זה נקרא 

ֲעִנָיה ֹסֲעָרה לֹא  ,יליארד קושיותלו מ וק שאיןיליארד קושיות אין פסמ יש עליו ,הכי פשוט ,ל דבר שבפסוק פשוטכ

יִ  ,נָֻחָמה פּוְך ֲאָבנ  ְרִביץ ב  ִפיִריםִהֵנה ָאֹנִכי מ  ס  ְדִתיְך ב  ִיְך, ּו, ְך ִויס  ְדֹכד ִׁשְמֹׁשת  ְמִתי כ  ְבֵני ֶאְקָדחְוש  ִיְך ְלא  ְגבּוֵלְך  ְוָכל ,ְׁשָער 

את הבת  ?לאן אתה שולח אותי ,ליארד קושיות על אברהם אבינוים היה לו מכי אליעזר עבד אברה ,ֵחֶפץ ְבֵניְלא  

 מה שרש"י כותב !המבול לא היה כזה רשעזמן מ ?את הבת של בתואל הרשע הכי גדול בעולם ?יןים חוסאשל סד

אבל אברהם ידע  ?!לפושע הזה אתה שולח אותי ?!לרשע הזה אתה שולח אותי ,ל תנסו לחזור על זהעל בתואל א

כי  ,רתאואים מח' חיוא נשמות שבריבו כי האר"י מסביר שתרח זה ת"ר, רח עברו הצדיקים הכי גדוליםדרך תש

אז ן השערות יכי הלבן שב ,רתאועולים לח' חיו אנחנו ם הכיפוריםובי ,רתאוויביום הכיפורים עולים לח' חאנחנו 

השערות יותר גדולים השערות או יש מחלוקת אם הלבן שבשערות יותר גדול מ ,תר גדול מהשערות עצמויו

האותיות יותר גדולות אותיות יותר גדול מהאותיות או וזה הסוד של הכתב בספר תורה אם הלבן שבין ה ,מהלבן

ה מאות ארבע שמונ שלשבאמת יש רק  ,אהם האותיות שבספר תורה שהם שישים ריבו אז נשמות ישראל .מהלבן

הב' זה שתי  ,א' זה שלוש אותיות ,שתי אותיות ,קת לשלוש אותיותמחולהיא ת כל אות מאות וחמש אלף אבל באמ

כל נשמות ישראל  ,וכל עם ישראל ,פלא-שזה סוד האלף ,או י'ו'ד' שזה סוד האלף ... א' זה או י'י'ו'וכל אות ,אותיות

ל והכ זאאותו דבר אם חסר נשמה אחת  ,פסול ואם חסר אות אחת הספר תורה ,הם אותיות שכתובות בספר תורה

ם להעלות ביום ימצליח אם נשמה אחת לא  !פסול

את כל הזה לא נצליח להחזיר  אם ביום הכיפורים  ,יפוריםהכ

הרשעים הכי גדולים שיש להם  אפילו את  ,עם ישראל בתשובה

אברהם שהיה לו עבד  ליארדים קושיות כמו אליעזר ימ

קושיות על אברהם  ליארדיםימ ?איך הוא שולח אותי ,אבינו

כי אומר  !יהרגו אותי בדרך חוץ מזה ו ?שולח אותיולאן הוא 

רגע שעשו את הברית מילה שב לך לך  בפרשתהמדרש רבה 

הרי כל  ?עושה ברית מילה  האיך את" אמרו ענר ואשכולאז 

אנחנו צרכים לדעת שאברהם   !",העולם רוצה להרוג אותנו

קש ונהיה  ,יה חרבותעפר ונה אבינו יחד עם אליעזר הם זרקו 

ליארד שש ישני מ אאלף ריבו ים שבעים תו מאתיומ ,חיצים

ילים באו לתפוס יליארד חימ שני  ,מאות מליון פחות אחד

היו והם את אברהם אבינו  ,אנשים חפים מפשע כולם

ו אם היכמובן שו ,תמימים  ,תמימים ,אנשים ישרים

ליארד יהיו נותנים לו שני מ ג אז אשופטים את אברהם בה

אליהו הנביא  כמו !ובעזרת ה' זה מראה שאברהם חי לנצח נצחים !ר עולםשש מאות מליון שנים של מאס

 אחרי שמתו !ולכן אליהו הנביא חי לנצח !שנה מאסר עולם 2550זה בדיוק ש 102שנה על  25 שהוא קיבל

עוזבים ש כיון שברגע ",איש האלוקים"אמרו לו  ,יםיצא אש מהשמ ,אמונה ייאמטריג ,אנשים חפים מפשע 102

אחרי רת הגמרא בג' ע"ב אז אומ ,ברית לבעל זבוב וכרתו ?לאן הולכים אז ,ו עוזבים את ה'חנשאנ רגעב ,ת ה'א

 ,מטר 20 גובה של עשו אותוולקחו זבוב  ,הי עקרוןואלבעל זבוב ל ?כרתו ברית אז למי כרתו בריתמות גדעון 

למי אתה " ,ן אחאב ואמר לוואז בא אליהו הנביא לאחזיה ב ,והלכו להשתחוות לבעל זבוב ,מטר 20רוחב של 

הוא מאמין בבעל  ?מה הכוונה אין נביא בישראל ?מה הפירוש אין נביא בישראל ?"האין נביא בישראל ?הולך

להשתחוות לבעל  אחז היה צריך להיות משיח בן יוסף!כי  ?",לאן הגעת ?לאן הגעת ?לאן הגעת"הוא אומר  !זבוב

הם כולם  ?!לאן הגעת !אתה משתחווה לאיזה שד שנקרא זבוב !זבובאם אתה עוזב את ה' אתה הולך לבעל  ?זבוב?

עצר את  ,מישהו עמד על אם הדרך ,זה שלושה ימים הליכה ברגל ,השליחים שהלכו משומרון לעקרון !נבהלו

הוא אומר  ?!"איך הוא נראה !איך אתם עובדים לבעל זבוב !תחזרו !תחזרו"ואמר  ,עצר את הכרכרה ,המרכבה

אליהו הנביא איש ואזור "זה שאנחנו שרים במוצאי שבת  ",ער בסימניויובעל ש ור אזור במותניואיש ואזור ע"

 ,שהיה אזור של האיל ,שהוא הולך עם אזור ,האיש הזה ,הבעל אזור הזה ",ובעל שער בסימניועור אזור במותניו 

הוא לא היה צריך  ,דים שלוהוא בחיים לא החליף את הבג ,הוא הלך עם עור של כבש ,זה האזור שנמשך מן האיל

שנה לא החליפו את הבגדים שלו אז אליהו הנביא  40כמו ש ,הוא היה מוקף בענני כבוד ,להחליף את הבגדים שלו

שני מיליארד חיילים באו לתפוס את 

אברהם אבינו והם היו כולם אנשים 

חפים מפשע, אנשים ישרים, 

ימים, תמימים, וכמובן שאם היו תמ

שופטים את אברהם בהאג אז היו 

נותנים לו שני מיליארד שש מאות 

מליון שנים של מאסר עולם! ובעזרת 

ה' זה מראה שאברהם חי לנצח 

נצחים! כמו אליהו הנביא שהוא 

שזה בדיוק  102שנה על  25קיבל 

שנה מאסר עולם! ולכן אליהו  2550

 הנביא חי לנצח!
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היה לו שערות של  ",איש ואזור עור אזור במותניו ובעל שער בסימניו" ,מאה שנה לא החליף את הבגדים שלו

ה' הוא האלוקים ה' הוא "עולים, צועקים  ,לים לעתיקא קדישאכי ביום כיפור עו ,של עתיקא קדישא ,נזיר

כי זעיר אנפין מתחיל  ,שזעיר אנפין נכלל בעתיקא קדישא ,אלוקים זה זעיר אנפין ,זה עתיקא קדישא 'ה ",האלוקים

ואחרי  ,בחזרה הוא עולה לחג"ת נה"י של הבינה, ואחרי זה ובמנחה הוא עולה לראש התבונה ,רק לעלות במנחה

בכתר  ,בכתר עולים לרצון ,רצוןובחזרת הש"ץ אנחנו כבר עולים ל ,שבנעילה עד כתר ,והוא קופץ ,הוא קופץזה 

ה' הוא האלוקים ה' "ומשם עולים לעתיקא קדישא ואז צועקים  ,זה רצון של אריך אנפין ,של נעילה עולים לרצון

ששם שורש נשמות ישראל  ,אדם קדמוןלשערות ד ,לכתר דאדם קדמון ,ומשם עולים לאדם קדמון ",הוא האלוקים

זעיר אנפין רק עולה אבל  ,שזה הח' חיוורתא של אדם קדמון - תר"ח חיוורתא - שזה השורש של נשמת תרח

היא  , ובמעריבלראש התבונה "כל נדרי"והמלכות כבר מתחילה לעלות מיד ב ,במנחה של יום הכיפורים ,במנחה

ית היא עולה ואחרי זה בשחר  ,כבר מגיעה למלכות דבינה

ובמוסף היא  ,דעת דבינה ,לדעת ובחזרה היא עולה  ,לחג"ת נה"י

של מוסף בכתר היא כבר עולה  בחזרה  ,בינה-כבר עולה לחכמה

" שמן ששון"עולים אז שואל ה וככה העולמות  ,לכתר של בינה

הגברים צריכים לצום  אז למה ,בכלל אין להם שום עלייה

העלייה  ,ין שום עלייהלגברים א  ,העלייה היא רק של הנשים

בבית ראשון בית שני  ,במחולות ולכן יוצאות  ,היא רק של הנשים

הכיפורים כמו בחמשה עשר  הנשים היו מחוללות ביום 

אדם  ,במקום לבכותמחוללות  וכולם שואלים איך הם  ,באב

הוא צריך  ,על הפשעים שלו  ,צריך לבכות על החטאים שלו

ביומא שמפחדים שמא תמות י"ג  כמו שאנחנו אומרים בדף  ,לכפר

רים שהוא יקדש אשה אומ אז , אשתו של הכהן הגדול

ובמקרה שהיא תמות הקידושין  "שאגת אריה"אז אומר ה ,יחולו

בדיוק  יהיה אם האשה תמות אז מה  ,אבל הרי אין ברירה

והוא  ,שהוא זורק את דם הפר שהוא בקודש קודשים אחרי 

אז מסביר  ,עירהשאת דם  זרק  צריך לזרוק עוד לפני שהוא

שאנחנו עושים שהסוגיא הזאת  שכל מה  ,בצ"ג "שאגת אריה"ה

כי אם אנחנו  ,אומר שאין ברירה הולכת רק לפי ר' יהודה שהוא 

והירושלמי אומר שאפשר  ,בעיה אומרים שיש ברירה אז אין 

אז אמרנו שעל כל פסוק יש   ,לקדש אשה גם ביום הכיפורים

ת החיצים בל"ג ירינו אשי אחרי . מיליארדים קושיות

ח ֵחץ ְכֵבדֹו ל  אומר מנחם ", ְיפ  ד "אז כבר ירינו חץ  ,בעומר ע 

אלה זוכים שבזכות החיצים ה  "מים אדירים"מנדל משקאלוב 

סוכות מוצאי יום ראשון של ב כי  ,בסוכותלצ"ח כבשים 

בלילה אז כבר מלך המשיח  שזה ייצא השנה ביום שלישי 

ועכשיו אנחנו  ,הבמשנה תור יקרא  ,ויקרא בתורהיעמוד 

מכינים את זה א' אלול  ,ויגיע ,ויבוא ,יעלה ,אומרים

 ,ויפקד ,וישמע ,וירצה ,ויראה ,זכרונינו ופקדונינו ,ויזכר

וזכרון  ,בן דוד עבדיך וזכרון משיח  ,וזכרון אבותינו

 ,רוצים לראות את מלך המשיח קורא בתורה ,אנחנו כבר מחכים לבניין ירושלים ,ירושלים עיר קדשך

עכשיו ברגע  ,יום הכיפורים כבר נולד מלך המשיח קודם ,יום שמכינים שקודם יצירת הוולד 40ועכשיו זה 

וזכרון  ,וזכרון אבותינו ,זכרונינו ופקדונינו ,ויזכר ,ויפקד ,וישמע ,וירצה ,ויראה ,ויגיע ,ויבוא ,שנגיד יעלה

אז בזכות  ,וגם במנחה נגיד ,ביום ראשון וגם נגיד בבוקר ,נגיד גם במוצאי שבת את זה ,משיח בן דוד עבדיך

כבר נולד מלך  ,יום קודם יום הכיפורים כבר נולד מלך המשיח 40 ,זה אנחנו מכינים כבר את מלך המשיח

 ,כבשים ביום ראשון 14אנחנו נתחיל ב ,וזה סוד הצ"ח כבשים שאנחנו מקריבים, נקריב את זה בסוכות ,המשיח

אומות להחזיר  70אנחנו צריכים את כל  כי ,אומות 70ביחד זה ייצא  ,פרים 13ואז יעמוד מלך המשיח ונקריב 

כי חס ושלום אם גוי אחד מת, השליך עשר אלף  ,מלך המשיח יחזיר את כל האומות בתשובה ,בתשובה

אומות  70ריכים את כל אנחנו צ

להחזיר בתשובה, מלך המשיח יחזיר 

את כל האומות בתשובה, כי חס 

ושלום אם גוי אחד מת, השליך עשר 

אלף אדומים מראש הצוק, אז כתוב 

בסעיף י"ד בפתיחתא של איכה 

יצאה בת קול ואמרה "עכשיו תלכו 

בגלות, אני לא רוצה שתפגעו בשום 

ות, גוי, לנו אין רשות ששום גוי ימ

בזמן אברהם אבינו שום גוי לא מת, 

שום אוניה לא טבעה, אפילו שכולם 

היו פירטים, וכולם היו שודדי ים, אז 

ואוניות היו מלאים בפסלים של 

עובדי עבודה זרה, אבל אנחנו לא 

רוצים ששום גוי ימות, לא פירטים, 

ולא רוצח, חוץ אם הם רוצחים את 

העולם כמו היטלר ימח שמו, אבל 

וצח יכול לחזור בתשובה, ולכן סתם ר

אומר ר' עקיבא אם היינו בסנהדרין 

לא הייתה הורגת אדם מעולם, "איך 

זה יתכן?" אומר לו רבן גמליאל, 

"אבל תרבו שופכי דמים בישראל, 

מה הפירוש לא להרוג, אדם ירצח!" 

כי ר' עקיבא סרקו את בשרו 

במסרקות של ברזל! ר' עקיבא יכול 

 בתשובה! להחזיר את כל הרשעים



 בס"ד בר"ה

 ,עכשיו תלכו בגלות"אז כתוב בסעיף י"ד בפתיחתא של איכה יצאה בת קול ואמרה  ,אדומים מראש הצוק

תקשור  ,בסדר? כבשתם אותם ?מה זה לזרוק עשר אלף אדומים מהצוק ,תפגעו בשום גויאני לא רוצה ש

אם  ,אבל אין לך רשות לזרוק אותם מהצוק ,הם מציקים לישראל ,הם שונאי ישראל ,תכניע אותם ,אותם

 בזמן אברהם אבינו שום גוי לא ,לנו אין רשות ששום גוי ימות ",זרקת אותם מהצוק אז תלכו כולכם בגלות

אז ואוניות היו מלאים בפסלים  ,וכולם היו שודדי ים ,אפילו שכולם היו פירטים ,שום אוניה לא טבעה ,מת

רוצחים את  חוץ אם הם ,ולא רוצח ,לא פירטים ,אבל אנחנו לא רוצים ששום גוי ימות ,של עובדי עבודה זרה

ר ר' עקיבא אם היינו בסנהדרין ולכן אומ ,אבל סתם רוצח יכול לחזור בתשובה ,העולם כמו היטלר ימח שמו

 ,אבל תרבו שופכי דמים בישראל" ,אומר לו רבן גמליאל , "איך זה יתכן?"לא הייתה הורגת אדם מעולם

מתוך  ,מתוך טעות ,אלא מדברים ברוצח שרצח פעם פעמיים מתוך כעס !"אדם ירצח ,מה הפירוש לא להרוג

אז ר' עקיבא אומר אם היינו  ,תבשה דעתו אליואולי באותו רגע הש ,אפילו עדים והתראה ,בלי כוונה

שנה היא  70ר' אליעזר בן עזריה אומר סנהדרין שהורגת פעם ב !בסנהדרין היא לא הייתה הורגת מעולם

כי ר' עקיבא  אבל ר' עקיבא אומר אצלנו בכלל לא! ,שנה שישמעו ויראו 70מספיק פעם ב ,נקראת קטלנית

כי כל יום כיפור יש  !עקיבא יכול להחזיר את כל הרשעים בתשובהר'  !סרקו את בשרו במסרקות של ברזל

 !מכינים את זה שכל עם ישראל עושה תשובה עכשיומהרגע הזה  ,שמכינים את זה מעכשיו מא' אלול ,את הכוח

ֵקן"יום יש לנו להכין את זה ולכן אומרים  40ש ע ה  ֹאֶהל ן "", שאפילו אפס רובע הקֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֶקן ִאם ָאֵפס ֹרב 

אבל אף על פי  ,ונכלמים ,דלים וריקים ,דלים ,אנחנו עומדים דלים !אין לנו שום מצוות !שהכל ריק", ִׁשֵכן ִאם ִרֵקן

 ,כן כמה שאנחנו יותר דלים ,יותר ריקנים ,יותר נכלמים

ככה אור התשובה נמשך ממקום  אז  ,יותר חוטאים ,יותר פושעים

תשובה מגיע אפילו אור ה אז  ,מאדם קדמון ,יותר גבוה

אז ר' עקיבא אומר  ,הכי גדולים לרוצחים  ,לרשעים הכי גדולים

כי הוא היה עושה  ?למה ,מעולם אנחנו לא היינו הורגים אדם 

הוא  !עקיבא היה עושה תשובה הוא היה רואה את ר'  !תשובה

והכהן הגדול  !עושה תשובה היה רואה את ר' טרפון היה 

ִאיׁש לקודש קודשים  הכיפורים צריך שהוא נכנס ביום 

ְך  ,שהשרפים ,ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאד ְלא  ְרֵאה מ  ְרֵאהּו ְכמ  ָהֱאֹלִהים ּומ 

-ָאָדם לא-ְוָכל !בורחים מפניו כולם  ,האראלים ,החשמלים

ֹקֶדׁש מדברים אפילו על  ,ב  ֵפר  ִיְהֶיה ְבֹאֶהל מֹוֵעד ְבֹבאֹו ְלכ 

את קודש  ,בירשממלאים את הד  ,שרפים ,חשמלים ,האראלים

האלה שמכינים את יום  יום  40כי עכשיו ב ,הקודשים

אנחנו כבר בונים את בית  יום האלה  40ב ,הכיפורים

על זה אנחנו קוראים  ,המקדש כבר מכינים את בית  ,המקדש

פּוְך ֲאָבנ יִ "בהפטרה  ְרִביץ ב  ְדִתיְך ב  ֲעִנָיה ֹסֲעָרה לֹא נָֻחָמה ִהֵנה ָאֹנִכי מ  ִפיִריםְך ִויס  ִיְך. ס  ְדֹכד ִׁשְמֹׁשת  ְמִתי כ  שזה  "ְוש 

אריה  ,כי היא ראתה את אריה במרכבה ,פעמים כד זה גימטרייא אריה 9כתוב  ,רבקה שהייתה מוקפת באבני כדכד

ן"כשאדם יוצא לדרך כתוב בזהר בעלותך  ,במרכבה ליווה אותה ַע ָהָארֹּ אז אריה במרכבה מלווים  ",ַוְיִהי ִבְנסֹּ

ן ,כל המרכבה יורדת כשאדם יוצא לדרך ,נשרים 350,000אריות ו 370,000 ,ותוא ַע ָהָארֹּ הוא  ,ַוְיִהי ִבְנסֹּ

כל המרכבה יורדת ומלווה  ,אז כל המרכבה מלווה אותו ,הוא נוסע לאומן ,הוא נוסע לצדיק ,יוצא לדרך

סּוס שזה והשור שבמרכבה  ,ליוכולם שומרים ע ,כולם מלווים אותו ,כל חיות הקודש ,נמרים ,אותו, אריות

ָים ,שהוא בקע את הים ָיםְוֹרְכבֹו ָרָמה ב   ואז  ,שבהתחלה זה היה פני שור ,שזה סוד הכרובים ,סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ב 

דווקא ברגע של החורבן זה נהפך לפני  ,ודווקא לפני החורבן זה נהפך לפני כרוב ,יחזקאל התפלל ונהפך לפני כרוב

בית  !בית המקדש עומד על תלו !בית המקדש עומד על תלוכי  ,החורבן לא היה חורבן בכללכיון ש ,כרוב

שרק באו  ”מגלה עמוקות”וה ”עשרה מאמרות”כמו שמביא ה !בית המקדש לא שרפו אותו !המקדש מאיר

ִכי ִהֵנה וזה  !ובית המקדש עומד על תלו ממש ,קירות מדיקטים ,קירות מסיד ,שדים והביאו קירות מקרטון ָאנֹּ

אז הוא יכול  ,את הפוך של הזהר ,בפקודי ר"מ שאם אדם שם פוך בעיניים ראומר הזה ,ַמְרִביץ ַבפּוְך ֲאָבַנִיְך

כשאדם יוצא לדרך כתוב בזהר 

ןבעלותך " ַע ָהָארֹּ ", אז ַוְיִהי ִבְנסֹּ

אריה במרכבה מלווים אותו, 

נשרים,  350,000אריות ו 370,000

כל המרכבה יורדת כשאדם יוצא 

ןלדרך,  ַע ָהָארֹּ , הוא יוצא ַוְיִהי ִבְנסֹּ

לדרך, הוא נוסע לצדיק, הוא נוסע 

אותו, לאומן, אז כל המרכבה מלווה 

כל המרכבה יורדת ומלווה אותו, 

אריות, נמרים, כל חיות הקודש, 

כולם מלווים אותו, כולם שומרים 

 עליו



 בס"ד בר"ה

רק הצדיקים יראו את עמוד ! בעמודי אש וענן !לראות את בית המקדש עומד על תלו מוקף בעמודי אש

נחרבה אבן אחת לא  !הלא נחרב כי ירושלים .אומר הזהר שרק הצדיקים יראו את עמוד האש ,האש

 !שום טיח לא נפל מירושלים !שום אבן לא נחרבה בירושלים !אבן אחת לא נחרבה בירושלים !בירושלים

ִכי ַמְרִביץ ַבפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדִתיְך ַבַסִפיִרים !בנויה !ירושלים עומדת על תילה  ,היסודות יהיו מספירים !ִהֵנה ָאנֹּ

ירושלים תהיה כולה  הכל! ,הכל יהיה יהלומים ,העפר ,ומרביץ זה הרצפה ,ירושלים יהיו מספירים היסודות של

השנה, וזה ההפטרה של ראה שזה ההפטרה הכי גדולה מכל ההפטרות של כל  !כולה עטויה יהלומים !יהלומים

ותה מן היין אז הוא אז היה צריך לרדת בית מקדש אם נח לא היה ש ,שגם אומרים אותה בפרשת נח אחרי המבול

רק הוא חשב שזה יין המשומר כי זה היה זמורה שבאה מגן עדן אבל רק אברהם יכל  ,היה בונה את בית המקדש

ורק הוא זכה  ,שאברהם ירד למצרים אומר הזהר הוא ירד לתקן את חטא אדם הראשון ואת חטא נח ,לתקן את זה

אז רק  ,עירוב תחומין ,אפילו עירוב תבשילין ,צוותרק אברהם אבינו שהתחיל לקיים תרי"ג מ ,לתקן את זה

אבל אם נח לא היה טועם  ,את החטא של נח ,את החטא של אדם הראשון ,אברהם אבינו יכל לתקן את הדבר הזה

 ,דבר ראשון הוא היה צריך לנטוע אפרסק ,מהזמורה של גן עדן, והחטא היה שהוא דבר ראשון נטע את הזמורה

דבר שיש  ,הגפן להשאיר לסוף את  ,פןג ,תאנה ,רימון ,שזיף

אדם  ,תאווה משאירים בסוף כל דבר שיש בו  ,בו תאווה

אבל הוא עושה את זה אחרי  צריך להמשיך את קיום העולם 

נהרות  ,כבר שפך דמעות כמים בכותל אחרי שהוא שהוא היה 

 ,הוא נסע לחברון ,של דמעות ,הוא השתטח על קברי אבות

נשמה של האבות  ,קדושה  ואז הוא יכול להמשיך נשמה

כדי להמשיך כאלה נשמות אדם   ,נשמה של משה רבנו ,הקדושים

חתונה של הריקודים בהעניין  שזה כל  ,צריך להכין את עצמו

, שהיא להמשיך את נשמת משיח מסביר ר' נתן זה הכל שנוכל 

, בתורה במוצאי יום טוב ראשון לעמוד ולקרוא  צריכה עכשיו

יום עד שנשמת  45הכיפורים ו ליום יום  40עכשיו יש לנו אז 

בעזרת  ,תעמוד ותקרא בעזרה והיא  ,משיח תתגלה ממש

קל"ה -לכן עזרת נשים זה קל"ה ותקרא, כי היא תעמוד  ,נשים

, שם האשה נמצאת בשם ע"ב כי  ,ס"ג-ע"ב-גס"-שזה ע"ב

והיא צריכה לקבל את  ,ס"ג-ע"ב , האשה זה הצירוף של ס"ג-ע"ב

לה היא מקבלת את השם בע דרך  ,השם מ"ה דרך בעלה

אדם  ,נקרא מ"ה, לכן אדם מ"ה ,מ"ה-להגיע ל ,גימטרייא מ"ה

כי זה האור  ,לשלמות מ"ה ,מהמצח של אדם קדמון שיוצא

כי  ,שהייתה בעיניים בשם ב"ן ואז ממתיקים את השבירה 

כל העבודה זה לתקן את  ,השבירה שהייתה בשם העיניים

בכתר אין שום  , כיבשם ב"ן ,אין שום שבירה בכתר ,שבירה

, שאז אין שום שבירה ,הכתר ביום הכיפורים עולים לספירת 

)תק"ז חדש, פע"ח שער יו"כ פ"ד(  שס"ד ]גימטרייא[ טן זהלכן הש

הכהן הגדול הוא נכנס לקודש  ,אדם קדמון דאדם קדמון ,נשמת אדם קדמון ,כי יום כיפור עולים לספירת הכתר

שאז  ,לפני סדר העבודה ,וטבילה אחת לפני הכל ,טבילות 5 ,דשיםפעמים לקודש קו 4 , הוא נכנסהקודשים

את כל החמשת פרצופים הוא , והוא מתחיל להעלות מששת ימי החול ,הוא יוצא מעשרה כתרין דמסאבותא

שהמלכות עולה בהתחלה  ,קודם הוא מתחיל להעלות את המלכות ,עולה לזעיר אנפין, הוא מעלה את המלכות

ואחרי זה בחזרה  ,חג"תובשחרית ל ,ואחרי זה היא עולה במעריב למלכות דבינה ,ילראש התבונה בכל נדר

כי  !ועדיין אין שום עליה לזעיר אנפין ,ובכתר לכתר ,בינה-ובמוסף היא עולה לחכמה ,היא עולה לדעת

זה כל  !העבודה הראשונה של הכהן הגדול להעלות את המלכות !מקודם אנחנו צריכים להעלות את המלכות

! כי כל עם ישראל הם כולם צדיקים !להכניס להם הרהורי תשובה !כל החוטאים !כל הפושעים !צחיםהרו

זה רק  !ואין שום רשעים בעם ישראל !ואין חילונים !ואין פושעים !אין רוצחים "!עמך כולם צדיקים"ו

הוא צריך והכהן הגדול  !נשמה-רוח-איבדו את הנפש !איבדו את הנשמה !אנשים שפשוט איבדו את הדעת

 ,ועל ידי הארבע פעמים שהוא נכנס לקודש קודשים ,על ידי החמש טבילות שהוא עושה ,להשתיל בכולם

בית  !בית המקדש עומד על תלו

בית המקדש לא שרפו  !המקדש מאיר

 ”עשרה מאמרות”כמו שמביא ה !אותו

שרק באו שדים  ”מגלה עמוקות”וה

והביאו קירות מקרטון, קירות מסיד, 

מדיקטים, ובית המקדש עומד על קירות 

ִכי ַמְרִביץ ַבפּוְך תלו ממש! וזה  ִהֵנה ָאנֹּ

, אומר הזהר בפקודי ר"מ שאם ֲאָבַנִיְך

אדם שם פוך בעיניים, את הפוך של 

הזהר, אז הוא יכול לראות את בית 

המקדש עומד על תלו מוקף בעמודי 

אש! בעמודי אש וענן! אומר הזהר 

מוד האש. כי שרק הצדיקים יראו את ע

ירושלים לא נחרבה! אבן אחת לא 

נחרבה בירושלים! אבן אחת לא נחרבה 

בירושלים! שום אבן לא נחרבה 

בירושלים! שום טיח לא נפל 

מירושלים! ירושלים עומדת על תילה! 

ִכי ַמְרִביץ ַבפּוְך ֲאָבַנִיְך בנויה!  ִהֵנה ָאנֹּ

 !ִויַסְדִתיְך ַבַסִפיִרים



 בס"ד בר"ה

עד שהוא מגיע  ,את היחידה ,את החיה ,ואחרי זה את הנשמה ,ואחרי זה את הרוח ,להשתיל בכולם את הנפש

]להמשיך את צריכים ו !וקיםה' הוא האל !ואז צועקים ה' הוא האלוקים !שאין עוד מלבדו !לדרגת היחידה

רק על ידי המחולות נמחלים כל  , צריכים לעשות ריקודים,יום 385 ,עכשיו זה שנה מעוברת !לכל השנה זה[

ָשִנים  ,להראות שהכל כבר הלבין ,כלי לבן, לבן לגמרי ,יוצאים בכלי לבן שאולים ,העוונות ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם כ 

ֶשֶלג י ְלִבינּו אִ  ֶצֶמר ִיְהיּום י ְאִדיכ  תֹוָלע כ  או עם שני מיליון  ,ואחת קנתה שמלה במיליון דולר משובצת ביהלומים ,מּו כ 

שהיא מצאה איזה חולצה  ,והיא צריכה לתת את זה לשכנה שלה הפחותה והבזויה שאין לה אף פעם בגדים ,דולר

והיא  ,א נותנת לה את השמלה של היהלומיםואז היא הולכת והי ,מצאה בפח זרוקה ,לבנה שם באיזה פח אשפה

כלי  ,כולם נותנים את הבגדים ,כולם זכו להיכלל אחד בשני ,יוצאת בריקודים ועל ידי זה כולם נכללים אחד בשני

לכן צריכים  ,וזה מראה שכל עם ישראל שותפים בכל המצוות ,כל אחד נותן את הבגד שלו לשני ,לבן שאולים

ספירות לקבל  49אנחנו סופרים  ,כל אחד זה ספירה אחרת ,אחד זה בחינה אחרת עשרה אנשים במניין כי כל

-ְוָכל ,לרגע הנורא הזה ,יום לרגע הנורא הזה 40 ,יום ליום הכיפורים 40ועכשיו נשאר לנו  ,את התורה בשבועות

ֹקֶדׁש-ָאָדם לא ֵפר ב  אפילו  ,אפילו חשמלים ,אפילו שרפים ,אפילו מלאכים ,כל אדם ,ִיְהֶיה ְבֹאֶהל מֹוֵעד ְבֹבאֹו ְלכ 

 ",שמאל שלך גברה על ימין של הקב"ה"כי הכהן הגדול עכשיו עולה לאדם קדמון שעל זה נאמר  !השכינה בורחת

-לנו כתוב שלמא וה ,הלוחות אז כתוב שמשה שבר את 

כי  ,השמאל, לאלהגיה שמא  אומר צריכים "יפה מראה"

אדם קדמון ל ,שכולא ימינא הצדיק עולה לאדם קדמון 

הכל זה  !הכל זה רק ימין !ימינא ששם כולא  !ששם אין שמאל

! ואז כולם נכללים רק ימין ה'ְיִמין  ֹעָשה ָחִיל ה'ְיִמין  בימין!

אנחנו נשיר מחר  !רֹוֵמָמה ה'ְיִמין  ֹעָשה ָחִיל ה'ְיִמין בבוקר 

כי  ֹעָשה ָחִיל ה'ְיִמין  רֹוֵמָמה ה',ְיִמיְנָך  !כולם נכללים בימין

ץ אֹוֵיב שהכל נהפך  ,ִתְרע  ֹכח  יְ  ה'ְיִמיְנָך  ה' ִמיְנָך ֶנְאָדִרי ב 

הכל נהפך  ו בא' אלולעכשי  !הכל נהפך לימין !לבחינת ימין

-י"ג סוד, זה סוד הגביעו !לימין הפך ל נאלול זה הכב !לימין

ני בבוקר להתחיל שמ ,מידות אנו צועקים שלוש עשרה ע"ב ש

שלוש עשרה מידות כל  ,בוקר ת כל שלוש עשרה מידולצעוק 

שנפתח  ,להתחיל לצעוק בוקר ,ע"ב-י"גסוד הגביע  ,בשם ע"ב

יוסף נתן את זה מתנה ש ,באמתחת בנימין שם ,לבנימין

הוא , עֹוִניֲאִביָדן ֶבן ִגדְ  ,בנימין  ,זה הגביע ,כי בנימין זה הגבעה

הם קופצים לתוך  ,מתאבדיםה  הם שבט ,נשיא שבט בנימין

יהודה  ,לא אמר לקפוץ לים ִיסָ ר משה אמ כיהים,  הוא  עּוו 

כמו אדם רוצה להתאבד   !תצאו - רוגמים אותם באבנים

רואה את  ,תצא מהמים ,מהגשר קופץ  ,שולפים לו אקדח

זרקו  ,האקדח הוא יוצא מהמים !תצאו מהמים - עליהם אבנים

אבל  .ולכן הם זכו למלכות !בנימין זכה לבית המקדש

ָׁשם ִבְנָיִמן ָצִעיר ֹרֵדם ָשֵרי ְיהּוָדה וזבולון שהוא קפץ אחרי בנימין לכן כתוב  !לו מתכפרים העוונותבנימין זכה שאצ

ְפָתִליִרְגָמָתם שָ  ם ֵחֵרף נ ְפׁשֹו ָלמּות וְ  ,קפצו אחרי בנימין ,ֵרי ְזֻבלּון ָשֵרי נ  ל ְמרֹוֵמי ָשֶדהְזֻבלּון ע  ְפָתִלי ע  זבולון קופץ , נ 

אלפים משבט נפתלי  עשר משוך"לברק דבורה אומרת  .לתוך סערת המלחמה ,לתוך המלחמה ,הים תמיד לתוך

זבולון קפצו לכן זבולון היו המתאבדים  ,רק זבולון ילך אחריך ,תיקח מזבולון ונפתלי עשר אלף ",ומשבט זבולון

ה של הכהן הגדול העבודה הראשונ

ביום הכיפורים זה להעלות את המלכות! 

זה כל הרוצחים! כל הפושעים! כל 

החוטאים! להכניס להם הרהורי 

תשובה! כי כל עם ישראל הם כולם 

צדיקים! "ועמך כולם צדיקים"! אין 

רוצחים! ואין פושעים! ואין חילונים! 

ואין שום רשעים בעם ישראל! זה רק 

ת הדעת! איבדו אנשים שפשוט איבדו א

-רוח-את הנשמה! איבדו את הנפש

נשמה! והכהן הגדול הוא צריך להשתיל 

בכולם, על ידי החמש טבילות שהוא 

עושה, ועל ידי הארבע פעמים שהוא 

נכנס לקודש קודשים, להשתיל בכולם 

את הנפש, ואחרי זה את הרוח, ואחרי 

זה את הנשמה, את החיה, את היחידה, 

יחידה! שאין עד שהוא מגיע לדרגת ה

עוד מלבדו! ואז צועקים ה' הוא 

 האלוקים! ה' הוא האלוקים!



 בס"ד בר"ה

אלא זבולון קפצו  ?מה שייך ?ןמדוע זבולון אחרי בנימי ,בפרשת שלח לך לכן זבולון כתוב מיד אחרי בנימיןו ,לים

ְפָתִלישָ  ,קפצו מיד לתוך הים ,מיד אחרי בנימין ולכן  ,מיד אחרי בנימיןולון קפצו ראשונים זב ,ֵרי ְזֻבלּון ָשֵרי נ 

ֲעֹדר ְבלֹא ֵלב ָוֵלבזבולון  שואל  ,הולכים בלא לב למלחמה הם אז כתוב בפרק י"ב דברי הימים א' שזבולון ,ְול 

לים צמים באותו יחי !יום כיפור שהולכים למלחמה זה ?קדושים איך אפשר ללכת בלי לב למלחמההמדרש רבה ב

קשים תשובה על העברות מב  ,הם בוכים באותו יום ,יום

, אלה יחזור שלם מהמלחמה ע מי לא יוד אף אדם ,שלהם

עם  לעמסרו נפשם  ,לגן עדן נהרגים במלחמה הולכים ישר ש

אפילו  ,שנה 120לחיות את ה גם  אבל צרכים זכויות  ,ישראל

יכול להמתיק ע"י הוא  במלחמה למות אם אדם נגזר עליו 

דנקר רנחמן הו, כמו ר' תשובה ,עמד מאחורי הדלת ובכההוא ש

בקשת והוא שמע שהיא מ ,תחיה שאשתו  ,בכה לה' שהילד יחיה

אפשר  !עכשיו זה עת רצון  ?!למה על חודש אמר ,על חודש

אפשר לחיות כמו  !120את ה  עבור אפשר ל !לחיות כל החיים

שעכשיו אנחנו  !הנצח ספירת  !רבינו לנצח נצחים

שנת  ,מים תשע"הימסי כבר במוצאי שמיטה ,שמיטה

ואים אנחנו ר !שמיטה מלחמות מוצאי  !מגיע מלך המשיח

אין מדינה  !מקום מלחמות בכל  !כל העולם מלחמותש

אין מדינה ! שאין שם מלחמות !שאין שם טרוריסטים

אז מוצאי שביעת  !חרבות לאיי  הופכים את המדינותש

שלכן  !!!התגלות מלך המשיח אז זה הרגע של  !מלחמות

 ,ויבוא ,אנחנו אומרים יעלה ,וישמע ,וירצה ,ויראה ,עויגי

וזכרון משיח  ,וזכרון אבותינו  ,זכרונינו ופקדונינו ,ויפקד

עכשיו אנחנו  ,עיר קודשך וזכרון ירושלים  ,בן דוד עבדך

להמשיך את מלך  המשיח! ים לברוא את מלך הולכ

ואז תבוא היונה  ,מקן ציפור שהוא צריך לבוא  !המשיח

תשית ויונה של נח תבוא  ,ָפז ָתִשית ְלרֹּאשֹו ֲעֶטֶרת  ,של נח

ב בקסג' כתו ,חניונה של על  שזה הולך  ,זלראשו עטרת פ

נשמת זה  ַזִית ָטָרף ְבִפיהָ -ֲעֵלה ְוִהֵנה  ,ע"ב זה היונה של נח

היא  ?ולאן היא נעלמה ,עדן זה היונה שבאה מגן  ,משיח

ונטמנה  ,עדן וחזרה לגן עדן היא באה מגן  ,חזרה לגן עדן

וכשמשיח  ,בהיכל קן ציפור ראשון יתגלה במוצאי יום טוב

, היא תבוא ויבואו שני נשרים אז  ,מוצאי שמיטה ,של סוכות

ותשית  ,ויביאו את הכתר היא תקבלו ,לראשו עטרת פז

ואז  !של מלך המשיחבראשו  מהנשרים את הכתר ותשים 

אנחנו יושבים  שאז !סופו האור יבהיק מסוף העולם ועד 

יהיה  אז איך ,זה דג טמא בסוכה של לויתן, לויתן הרי 

כתוב  ,יכניס רוח טהרה אז ה'  ?לאכול אותו אפשר

להחזיר אותו לקדושה  שאפילו החזיר שה' עתיד 

שה' ימשיך רוח  ,לטהרהו ,נשמה של צדיקים ,טהרה

הלויתן זה סמל  ,שזה רק סמל  או ,כל החיותרה בנשמה טהו

תן זה בת ד שהלוי"בשלח לך קע אומר הזהר  ,ליוכבד ,לבת לוי

מרם שיוכבד וע ,זאת יוכבד ,לוי ,להם שום הרהור בחייםלא היה 

הוא  ,השערות של אדם קדמון שהוא  ,נקא עמרם זה עמרא

אז ראיתי , ְרָסָון ְרִמיו ְוַעִתיק יֹוִמין ְיִתב ְלבּוֵשּה ִכְתַלג ִחָּור ּוְשַער ֵראֵשּה ַכֲעַמר ְנֵקאָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִדי כָ  הצמר

 ווקא עכשיו אנחנו בכזהכי ד ,גלה לדניאל עתיק יומיןהת ,דניאל ראה דווקא בחורבן ,תיבי ,עתיק יומין

הרגע שצריך להתגלות  עכשיו זהאז  ,אלכל מקום רוצים להשמיד את עם ישרבכזה מצב נורא שב ,חורבן

עכשיו אנחנו מסיימים תשע"ה, שנת 

שמיטה, במוצאי שמיטה כבר מגיע 

מלך המשיח! אנחנו רואים שכל 

העולם מלחמות! בכל מקום מלחמות! 

אין מדינה שאין שם מלחמות! אין 

מדינה שאין שם טרוריסטים! 

ות לאיי חרבות! שהופכים את המדינ

אז זה הרגע של התגלות מלך 

שלכן אנחנו אומרים  המשיח!!!

יעלה, ויבוא, ויגיע, ויראה, וירצה, 

וישמע, ויפקד, זכרונינו ופקדונינו, 

וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד 

עבדך, וזכרון ירושלים עיר קודשך, 

אנחנו עכשיו הולכים לברוא את מלך 

משיח! המשיח! להמשיך את מלך ה

שהוא צריך לבוא מקן ציפור, ואז 

ָתִשית ְלרֹּאשֹו תבוא היונה של נח, 

, שזה הולך על יונה של נח, ֲעֶטֶרת ָפז

כתוב בקסג' ע"ב זה היונה של נח, 

זה נשמת  ַזִית ָטָרף ְבִפיהָ -ְוִהֵנה ֲעֵלה

משיח, וכשמשיח יתגלה במוצאי יום 

טוב ראשון של סוכות, מוצאי 

תבוא ויבואו שני  שמיטה, אז היא

נשרים, ויביאו את הכתר, ותשית 

לראשו עטרת פז, והיא תקבל 

מהנשרים את הכתר ותשים בראשו 

של מלך המשיח! ואז האור יבהיק 

מסוף העולם ועד סופו! שאז אנחנו 

יושבים בסוכה של לויתן, לויתן הרי 

זה דג טמא, אז איך יהיה אפשר 

לאכול אותו? אז ה' יכניס רוח טהרה, 

וב שאפילו החזיר שה' עתיד כת

להחזיר אותו לקדושה ולטהרה, שה' 

ימשיך רוח טהרה, נשמה של 

 צדיקים, נשמה טהורה בכל החיות



 בס"ד בר"ה

 זה ,כעמר נקא יתיב ולבושי כתלג חיור ושער רישיה הנה עתיק יומיןאראה ו !להתגלות אדם קדמון !עתיק יומין

דעתי למה הוא אף פעם לא י ,סיון ולא היה מגרש את יוכבדיואם עמרם היה עומד בנ ,ה עמר נקאסוד עמרם שהי

אז הבנתי שהיא הקדיחה כנראה את  ,הקדיחה תבשילווף גיטין שהלל אומרים עד שקראתי בס ,גירש את יוכבד

זה מה  אז ,באה ואמרה שמהיום היא תהיה אחראית על הבישוליםכנראה ומרים  ,שרפה לו את האוכל ,התבשיל

הוא נבהל  ,הוא נבהל ,שהוא פשוט מאוד ,היה סיבה אחרת לגירושיןאבל אחר כך קראתי בגמרא סוטה ש .שהבנתי

אז באה  ",כל הבן הילוד"הוא נבהל מהגזירה של פרעה  ,"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"הגזרה של פרעה מ

פרעה זה רק  !נברא אלפרעה לא היה ו! אין דבר כזה ,ואין גזרה ,אין פרעה"מרים ילדה בת חמש ואמרה לו 

פרעה  !פרעה לא היה !רעהאנחנו נעשה תשובה נבטל את הגזרה של פ !זה רק החטאים שלנו !העבירות שלנו

מהבנות  ,מבנות ישראלאז עם ישראל יצא  !"ותגוזר על הנקב הפרעה גזר על הזכרים אתוחוץ מזה  !איננו

כי בתשעה באב היו כל  ולכן נגזר תשעה באב הכשרות, 

אז נכנסו ו ,היו כל הגירושין מז' עד תשעה באב  ,הגירושים

לאך באב אחרי שירד מ ונשרף בתשעה אויבים למקדש ה

כמה ששפכו בנזין על  ,מהשמים ,וקירות בית המקדש לא הצליח

י " ְצֹמת  ח ֵאׁש ְבע  ִמָמרֹום ָׁשל  עד שהגיע מלאך מהשמים 

ש מהשמים ושורפת שיורדת א ִיְר  ראה נבוכדנצר איך ו ",ֶדָנהו 

זה ש "עשרה מאמרות"ה אומר אבל כל זה  ,את בית המקדש

 ,היה בגלל הגירושין הנוראים ,איבדו את האמונה שהגברים

שכל התורה עברה  ,שהיה נפלא כמה  ,עמרם כמה שהיה גדול

שכל התורה  ,מלכים פרק עשירי דרכו כמו שכתוב בהלכות 

עוד ביהיה לו  סיוןייודע איזה נ אדם לא  אבל ,עברה דרך עמרם

ילדה בת חמש צריכה  ,כזו גזרה  נהיית 120פתאום בגיל  ,דקה

היה עומד  הוא םאבל א ,הלאמונ יח אותו להחזיר אותו להוכ

היה ממשיך אמונה אז באמונה  !על כל העולם ,על כל המצרים

לא חץ ולא רומח ולא חנית  ההי כמו חזקיה שעמד באמונה ולא 

תביאו את  ,תשימו לי מזרונים" אמר וסנחריב  ,קשתולא 

עד  ",כל המזרונים שבמחנה ירושלים נהיה בגובה חומתזה ש

 ,והוא ראה רק אנשים יושבים הכבר עשר דקות לפני השקיע

בכל החלונות הוא  ,ולומדים אנשים מדליקים נרות ויושבים 

מה הוא אומר  ,אומרים תהילים  ,תהילים ,משניות ,גמרות רואה

על הא ארגשתי כל ?! "בשיםכ מה באתי לשחוט  ?!זה כאן

שתי את כל על זה הרג"אן ופיל אליהו אומר רבי  ?"מדינתא

כולו לכבוש את  ?העולם  כבשתי את כל ?שלי המדינות

ליארד יי מהבאתי שנ !מדינות פי אל !מאות מדינות ?!ירושלים

את כבשתי  ?!בשביל זה !אחד לים פחות יישש מאות מילון ח

כל העולם כולו לשחוט  !שים רק עם הספראנ ?!כבשים

ו אמרו ל ??זה אני באתי בשביל  ??בשביל זה אני באתי

 ,יעהעשר דקות לשק"ים ידהכל !"זה עת רצון !שערפרוץ את ה

מאות פרדות עם שלוש  שלוש לו  היה ראשנבוכדנצ כי כתוב

ם על כל פרדה היה שלוש מאות שלושים א ,בירושליםהיה פלדה כמו ש ירפטישים שיכולים להבקיע שע מאות

אומרת  !ליון פטישים נשברו והתרסקו על שערי ירושליםמ !פטישים מליוןאז זה יוצא  333 ,פטישים ושלוש

פים שלוש מאות ת אלשלוש - כל יום הגאון אומר שחלק צריכים ללמוד ,כל אחד צריך לגמור חלק - קא בחלהגמר

עשו תשובה יש וה' חכה ,ולא הצליחו לבקוע את השערים ,ים התרסקו על שערי ירושליםפטיששלושים ושלוש 

 לו וה' אמר ,דו של גבריאלבישנים הגחלים היו עוממות  6הגמרא אומרת ביומא  ,עוממות היו הגחליםשש שנים 

מליון פטישים שבוקעים כל שישראל רואה עם  ,שש שנים ה' חיכה שיעשו תשובה ?למה בכלל זרקת אותםו

 !ה' מחכה שיעשו תשובה !דבר ניסי !זה היה דבר ניסי ,פלדה שבעולם מתרסקים על חומות ירושלים

 ,מסעות נסעה שכינה 10 ,ומשם להר ,מהומשם לחו ,מפתן הביתל ,מכרוב למפתן ,כינה נדדה מהכרוביםהש

הרמב"ם כותב בפרק ד' הלכה ד' 

הלכות תשובה שתשובה זה רק על 

פגם העיניים! עד שאדם לא עושה 

תשובה על פגם העיניים שום תשובה 

לא תתקבל! אנשים מזלזלים בזה, 

ומרים "מה עשיתי? מה חטאתי? א

מה עויתי?" אבל אדם לא יודע שזה 

החטא הכי גדול, אומר הרמב"ם שזה 

מונע את כל התשובה! ושום תשובה 

לא תתקבל עד שאדם לא יעשה 

תשובה על פגם העיניים! נכון שאחר 

כך זה כמו קפיץ כשאדם חוזר 

מאומן, אבל כל אומן זה לתת לך את 

הרבי  ד,הכוחות להתמודד, להתמוד

דבר  -אומר בתורה על חודש אלול 

ראשון זה להיות בקי ברצוא בקי 

שנה  40שנה,  20בשוב, אדם חטא 

שנה והוא לא  40ר' עקיבא חטא, 

! עיקר אומן ִמְבִכי ְנָהרֹות ִחֵבשנשבר! 

זה לתת את הכח לאדם להתמודד כל 

השנה! לא ליפול! לא ליפול! להיות 

שום בקי ברצוא ושוב! לא ליפול מ

ִמְבִכי דבר! לא ליפול! כמו ר' עקיבא 

ִצא אֹור ! אז ה' ְנָהרֹות ִחֵבש ְוַתֲעֻלָמּה יֹּ

גילה לרבי עקיבא דברים שלא גילה 

 למשה רבינו...



 בס"ד בר"ה

 !זה נקרא תשובה ,זה רק על פגם העניים ותשובה אומר הרמב"ם !יה שנעשה תשובהיה' מחכה כל שנ

עד שאדם לא עושה  !םינייעל פגם הע רק הרמב"ם כותב בפרק ד' הלכה ד' הלכות תשובה שתשובה זה

 ?מה חטאתי ?מה עשיתי"אומרים  ,לים בזהים מזלזשאנ !ניים שום תשובה לא תתקבליובה על פגם העשת

אומר הרמב"ם פרק ד' הלכה ד' שזה מונע את כל  ,אדם לא יודע שזה החטא הכי גדול אבל ?"מה עויתי

זה כמו  נכון שאחר כך !םינייושום תשובה לא תתקבל עד שאדם לא יעשה תשובה על פגם הע !התשובה

, הרבי אומר דבר להתמודד ,את הכוחות להתמודדאבל כל אומן זה לתת לך  ,אדם חוזר מאומןכשקפיץ 

 40 ,שנה ר' עקיבא חטא 40 ,שנה 20אדם חטא  ,אלול להיות בקי ברצוא בקי בשובראשון בתורה על חודש 

לא  !העיקר אומן זה לתת את הכח לאדם להתמודד כל השנה ",שֹות ִחבֵ ְבִכי ְנָהרמִ " !לא נשבר הואושנה 

לא ליפול משום  !א ושובוברצ  להיות בקי !לא ליפול !ליפול

ִחֵבש ְוַתֲעֻלָמּה ִמְבִכי ְנָהרֹות " לא ליפול כמו ר' עקיבא  !דבר

עקיבא דברים שלא גילה  ִצא אֹור ה' גילה לרבי  אז ",יֹּ

שלא גילה למשה  לו דברים ר' עקיבא ה' גילה  !למשה רבינו

מסביר ביאור הליקוטים תורה   ?מה פירוש לא גילה לו !רבנו

עקיבא זה משה רבינו  כ"ז שר' ,ולה לשמיםכשמשה עו !בעצמו

שיפטרו  הוא מחפש ,להתפטר תמיד  מחפש ומשה רבינו

יש אנשים שלא מוכנים  ,אותו ,דהשיפטרו אותם ממקום העבו

ח ָנא ְבי ד ִתְׁשָלח !להיפטר משה רבינו מחפש כל רגע איך  ,ְׁשל 

תשלח את ]משה אמר[ " המדרש  אז אומר ,תשלח את אהרון

אומר המדרש  !"' עקיבאר ,תשלח את ר' עקיבא ,הגדול

הוא יהיה  ,שנים 10עוד בתהיה  הגאולה  אזנוריד את ר' עקיבא 

שנה ותהיה  14אז  ,שנהד עו עד הלידה , וילד בן שלוש עשרה

שאני נשאר  ,לא גואל אותם אני רואה שאני  !גאולה שלמה

! קח את חור !תקח את אהרון  !תקח את ר' עקיבא ,במדבר

רה כמו ששלחת את דבו ?!אותי תה משלח מה א את מרים! קח

משה מחפש  !תשלח את מרים !להתפטר !להתפטר כל רגע

כבר עד ש !מהשליחות הזאת  ,מהעבודה הזאת להתפטר

עניו מכל אבל משה עצמו הוא  ף ר א  ִיח  ! כועס עליו כבר ה' ,ה' ו 

ע מת יהוש משה" – משהעל  מרים ואהרון מדברים  ,האדם

אתם  ,החטאים של עצמכם מקום לחפש את ב ",יסמכנ

ֹאדֹות מת יהושע מכניס ומשה   !מחפשים את החטאים של משה

מתי שהתגלה לו ה' בסנה  משה ֻכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח אבל  ,ָהִאָשה ה 

מרים ו !גמרנווהיא הנעל  ְגֶליָך, ל ר  ל ְנָעֶליָך ֵמע  האישה  ׁש 

אז אומר  לנשותיהם של אלו" י ו"א אומרת שומעת את ציפורה

רק אמרה  ציפורה !חס ושלום" אומר  ,בקפ"ז י תשובההפתח

בעלה מחליט  ,פתאום אישה  ,מרים לא הבינה "אוי להם"

יושב חודש ימים א הועכשיו  !והיא מקבלת הלם ,בישיבה

שב לא רק חודש ויהוא כבר הוא  אבל ציפורה ידעה שמשה רבינו 

 שב שניםויהוא בישיבה  בישיבה הוא יושב שנים הוא

משה ו !הוא בכלל לא בא למחנה  !אוהלו מחוץ למחנהאת נטע 

רי בהעלותך קראנו לפני כמה שבועות פרשת בהעלותך מיד אחכמו שכתוב  רבינו ראה את ה' פנים אל פנים

ְרֶאה ְולֹא ְבִחיֹדת ּוְתֻמנ ת ה' י ִביט ,שבועות ֶבר בֹו ּומ  ולא  בו מראה פה אל פה אדברהצדיק רואה את ה'  ,ֶפה ֶאל ֶפה ֲאד 

כי הדבר הזה זה רק שדים  !הוא לא שייך לדבר הזה בכלל !הצדיק רואה את ה' עין בעין !תמונת ה' יביטובחידות 

תעיף את  ?!אומר רבנו מה לך ולשד ?!"הזה מה לך ולשדהרב'ה אומר " "כמי שכפאו שד" !שנכנסים בבן אדם

אבל  ,מי זה משה אז אצלה לא היה שום הפתעותאז ציפורה שידעה כבר  !תעיף את השד הזה ממך !השד הזה

 !םיהם יהפכו לברסלב !תבודדו להם בהריםעכשיו הם י ,הבינו מה קורה אלוהם נבהלו, הם  אצלם זה היה פתאום

אחרי זה  אומר הפתחי תשובה יה אחתאבל זה רק לשני !בלו פחד פתאוםיאז כולם ק !ילכו בהרים ויצעקו לה'

ומשה רבינו מחפש תמיד להתפטר, 

הוא מחפש שיפטרו אותו, יש אנשים 

שלא מוכנים שיפטרו אותם ממקום 

העבודה, משה רבינו מחפש כל רגע 

, ְשַלח ָנא ְבַיד ִתְשָלחך להיפטר! אי

תשלח את אהרון, אז אומר המדרש 

]משה אמר[ "תשלח את ר' עקיבא!" 

אומר המדרש הגדול, תשלח את ר' 

עקיבא, נוריד את ר' עקיבא אז 

שנים, הוא  10הגאולה תהיה בעוד 

יהיה ילד בן שלוש עשרה, ועד 

שנה ותהיה  14הלידה עוד שנה, אז 

ני רואה שאני לא גאולה שלמה! א

גואל אותם, שאני נשאר במדבר, 

תקח את ר' עקיבא! תקח את אהרון! 

קח את חור! קח את מרים! מה אתה 

משלח אותי?! כמו ששלחת את 

דבורה תשלח את מרים! משה מחפש 

כל רגע להתפטר! להתפטר! להתפטר 

מהעבודה הזאת, מהשליחות הזאת! 

ה', ה' כבר כועס  ַוִיַחר ַאףעד שכבר 

ליו! אבל משה עצמו הוא עניו מכל ע

האדם, מרים ואהרון מדברים על 

"משה מת יהושע מכניס",  –משה 

במקום לחפש את החטאים של 

עצמכם, אתם מחפשים את החטאים 

 של משה!
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זה  !זה השמחה שלה ,צועק לה' על ההרים ,הולך על ההרים ,בעל שמתבודד בהריםאישה שמחה עם זה שיש לה ה

 !זה היא מחכהל !לא יוצא מפתח הישיבה !האישה מחכה לראות את בעלה יושב בישיבה יום וליל !תענוג שלהה

 ,שיןשהן התנגדו לגירושהן לא רצו את הגירושים  רק הנשים הצדקניות .ע"י נשים צדקניות ולכן הגאולה תהיה

יהיה  ?!מה פירוש מה יהיה"אז הנשים אמרו  ?"יקחו את הילדים ויזרקו ליאור אז ?אז מה יהיה"ם שאלו והבעלי

היו  בנות 200 ,ותבנ 10יתה יכל אחת ה ,נשים 20ולפרעה היה נגיד  !"אין פרעה ואין גזרות !יהיה נפלאות !ניסים

בדם  ,בדם של תינוקות ,והוא התרחץ בדם של ילדים ,בלילה 150 ,בבוקר 150 ,הולכות כל בוקר וחוטפות ילדים

אוי אמא הן הולכות לחטוף " !נערות 7הולכת עם פתאום רואה מרים את בת פרעה ו ,הן חוטפותו ,של ילדות

אז הן הלכו לחפש את הילדים  ,הן יודעות שכל בוקר זורקים ילדים ליאורביאור ים דהן מחפשות את היל !ילדים

ְיָלִדיםים קיבלה הלם היא רואה את הילדים, רואז מ !",לשחוט אותם ֶייןָ ֶאת ה  ְתח   !תה לעתיקא קדישאמרים על ,ו 

בתי ! כל הכל בא ממרים !הכל בא ממרים ,בתי כהונהל ,לכן היא זכתה לבתי מלכות !קדישא מרים זכתה לעתיקא

היא זכתה לנוקבא  ,היא עלתה לאדם קדמון ,היא עלתה לנוקבא דפרדשתאכי  !כל בתי הכהונה !מלכותה

ְיָלִדים היא נכללה באדם קדמון על ידי ,דפרדשקא ֶייןָ ֶאת ה  ְתח  הוא שלח להרוג  לילההמדרש הגדול שכל אומר ו, ו 

ש ָלֶהם ָבִתים אז ,אותם י ע   אז הם נחסיוכלב בן יפונה ופ ,נהפכו לספסלים ,נהפכו לעמודים ,נהפכו לדקורציות ו 

 ,נהפכו לעמודים ,נהפכו לקירות ברגע שבאו לתפוס אותם כולםש מביא שםהוא  ,לשולחנות ,נהפכו לארונות

שלוש שנים  ,שנה 80כל יום  וככה זה  ,קישוטים ,דקורציות

הו אז היאורה תשליכו הילוד הבן שה יצאה גזרה כל לפני שנולד מ

רש"י אומר בסוטה הילדים  מרים מחביאה את  שנה 83

ולד שום ינה ולא נותחי ,הילדים שהיא הייתה מחביאה את 

מנוקבא  ,קדמון מאדם המשיכו נשמות הם  ,בעל מום

זה  ומנקב שמאל ,ית המתיםיתח זה  שמנקב ימין ,דפרדשתא

כבר  נשיםה ,המשיכו את הכל הם כבר אז  ,רוחו של משיח

נשמות כאלה שיכלו לקבל את  כבר המשיכו  ,המשיכו את הכל

ְנֵוהּו ֶזה ֵאִלי ראו את  ,ְוא  ְנֵוהּו  ,התורה הקדושה ֶזה ֵאִלי ְוא 

ואז הנשים  !העבירו אותנוש כים אלו המלא ,המלאכים

את מרימים שהמלאכים  מתחבאות בשיחים ורואים איך 

ָתֹבִאי למדבר  ,השני של היאור ו  לצד  העריסות מעבירים אותם

כולם  ,18 ,17בגיל  וכל אחד ֲעִדי ֲעָדִיים  ,עדרים עדריםב - ב 

והם כולם  ,אבא ואת אמא שלו ת וכל אחד הכיר א ,חזרו הביתה

ְלִמיׁש צּור ה' אומר מה  ,ְוֶׁשֶמן ֵמח  ע ו   ,שחו באגמים ׁש ִמֶסל  ֵיִנֵקהּו ְדב 

בן ו כתוב שבניה ?לך הסלע מה עשה  ?עשה לך הסלע הזה

את חניתו אומר הזהר בדף ה'  יהוידע היכה את המצרי ויטול 

ו זה ויטול את חנית ,משה רבינו בהקדמה לבראשית המצרי זה 

לך את המטה לא להכות אותו   אמר למשה אני נתתי ה' ,המטה

הסלע הזה  ה' אומר !מוציא דבש !מוציא שמן הוא הזההסלע  ?הסלע מכה את ההסלע הזה למה את ,חס ושלום

 ,אגמים של חלב ,שלא יגידו שהיה שם אגמים של דבש ,אומר הילקוט שמעוני שיצא אש !אפילו אש !מוציא חלב

 ,שמן ומשה הזיז את הסלע ופתאום בקעו אוצרות של ,של שמן אוצרות ,אוצרות של דבש ,באוצרות של חל

אים מים בגובה ישמוצ באר ארטזית זריםיבארות גיביש שכמו  ,בקעו פתאום אוצרות של חלב ,אוצרות של דבש

ורים הוציאו כל הצ !כל הצורים הוציאו מיםויבקע צורים במדבר ו !הנה כל המדבר התמלא ,מטר 200 ,מטר 100

לעגו על כי שעתיים שדיבר על משה  שטפו את כל החולקים על משה כל מי ,ויזובו מים וישטופו !נהרות של מים

מים מכל  היה מוציא להם ?למה הסלע של מרים, מריםהסלע של  את ה' אמר לו ,משה הלך לחפש את הסלע ,משה

 83מה שמרים התפללה  !מרים זה לכל הדורות התפילות של ,אלא הוא רצה להראות להם שהסלע של מרים !סלע

ְיָלִדים ,ותילד לא ימשנה ששום  ֶייןָ ֶאת ה  ְתח  עד מתן תורה ואחרי מתן  וכל ילד חי ,ששום ילד לא יהיה בעל מום, ו 

כל הדורות זה התפילות של  ,עד סוף כל הדורותזה התפילות שהתפללה  ,התפילות של מרים זה היהכל ו ,תורה

שם בארה של  ,המים באים מהכינרת וזורמים תחת לאדמה ,מים שיש בכל הדורות זה המים של מריםכל ה ,מרים

ולכן במוצאי שבת צרכים לשתות מבארה של  ,את כל המנהרות שבעולם ,מרים ומשקים את כל הבארות שבעולם

טיפה אחת של  הכומי שזו ,שבאים מבארה של מרים ,רעננים ,מים צחים, כל אחד צריך לשתות מים זכים ,מרים

הרשעים שהם צרכים לתקן את היצר 

הרע הכי גדול בעולם, אז שואל רב 

נתן אז איך הם מתקנים את זה? 

צדיקים, רק על אומר זה רק על ידי ה

ידי שנוסעים לאומן, רק על ידי 

הצדיקים, שמגיעים לכאלה צדיקים 

שיכולים להשתיל להם נשמות 

חדשות, יכולים להשתיל להם את 

הנשמות שחסרות להם, כי כמה 

שאדם רשע יותר גדול אז זה מראה 

שיש בו טוב יותר גדול, וכוחות הרע 

נלחמים בטוב הזה שלא יתגלה 

ה מתגלה בעולם כל בעולם, כי אם הי

העולם היה חוזר בתשובה! לכן צריך 

 לבוא לצדיק...
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הוא מתרפא מכל  זאמוצאי שבת שאדם עושה מלוה מלכה  ,בארה של מרים מרפאה את כל המחלות שבעולם

יזכה לשתות הוא ש נות מהבארות ולהתפלל לפני זהיהמחלות שבעולם הוא צריך לשתות מים שבאים ישר מהמעי

ְיָלִדיםא מקבל את המוחין והו ,ואז הוא יוצא מכל המחלות מכל המוחין דקטנות ,מבארה של מרים ָ ֶאת ה  ֶיין ְתח   ו 

 ,הם ראו את ה' ,יהימלאכים הם ראו מלאכים כל שנה את הם ראו "זה קלי ואנוהו"שאמרו  ,כולם נולדו עם מוחין

כבר עמד  ,אמר ריש לקיש אילולי העגל לא היינו בעולם ,המתן לגמריומתן תורה כבר פסקה זב ,פסקה זוהמתן

 שיהיהפירושו  "משה מת" ,ת המתיםיתחי ,בית המקדש והיה צריך להיבנות !תיקון העולם ,םלהיות תיקון העול

השני זה יהויקים ו "ויהי הבכור יוחנן"ליארדים קושיות כתוב יעל כל פסוק יש מ !זה בדיוק הפוך !ית המתיםיתח

 שואלת הגמרא בהוריות י'אז כל זה  !הבכור זה יהויקים ?מה זה הבכור יוחנן ,ואחרי זה צדקיה ואחרי זה שלום

יכול אתה איך  ,ים, הוא מקבל את הפי שניוחנן אם אדם היה בכור אז הוא יורשע"ב איך אתה יכול להגיד הבכור י

ולכן אומרת  ,ויהויקים היה הרשע ,אלא באמת יוחנן היה הצדיק .אחרי זה קוראים לו יהואחזו ?להגיד הבכור יוחנן

 חודשים כי ה' 3הוא רק מלך  ,יהואחז שהוא מחזיק בה' חנן זכה יוחנן קראו לואז לכן יו ,הגמרא בהוריות י' ע"ב

י שאם אומר לרב אש ה כזו נוראה שה'וה תאויהזה כי עבודה זרה  ,הוא לא יעמוד ,ידע שאחרי זה יחזור לסורו

מקבלים  הרשעים שהםכי  ,ת יכול לעמודיהי אתה ודאי לא ,ולי גלימתך ורץ אחריהשיל שהיית מפ אתה היית שם

באמת  שואל רב נתן אז ,שהם צרכים לתקן את היצר הרע הכי גדול בעולם ,גדול בעולםהכי  את היצר הרע

 ,רק על ידי הצדיקים ,רק על ידי שנוסעים לאומן ,אומר זה רק על ידי הצדיקים ?איך הם מתקנים את זה אז

הם את הנשמות שתיל ליכולים לה ,ת חדשותצדיקים שיכולים להשתיל להם נשמוכאלה שמגיעים ל

וכוחות הרע נלחמים  ,זה מראה שיש בו טוב יותר גדולאז כי כמה שאדם רשע יותר גדול  ,שחסרות להם

לכן צריך לבוא  !הזה שלא יתגלה בעולם כי אם היה מתגלה בעולם כל העולם היה חוזר בתשובה בבטו

היו מגלים  והם ,כמו חנוך ,כמו ירד ,ם כמו מתושלחילצדיקים אמיתי היו צריכים ללכתאומר רב נתן  ,לצדיק

שהיו בדור המבול הם לא רצו  ם כי הרשעי ,םאת הטוב שבה

לכן הראש  ,רצה להיות רשע ו לא גם עש ,להיות רשעים

בל הוא לא ידע שצריך א  ,שלו קבור במערת המכפלה

אדם הראשון זה שמתבטלים ל כי זה  ,בלהתבטל ליעק

היו צרכים  930היה בגיל  אדם הראשון  ,לא היה מספיק

ח שהיה להתבטל למתושל אז ,סוד ארגמן רגם ,243בגיל 

מיד  ,הגאולה אז מיד הייתה  אם היו מתבטלים למתושלח

אז גם  ,היה נבנה בית המקדש ,לא הינו באים לעולםאנחנו 

בעולם שגם הרשעים הכי  ם סיבוביכל מיני מסובב ולכן ה' 

ם צריך כל אדזה החשבון של מעלה אבל  !ה הגאולהיתיה גדולים שאם היו עושים מיד תשובה אז על המקום

 שכמה ה אומר'הרב ,סורים שיתגלה הטוב הכבושישלא יצטרך לעבור י ,נוםילגיהיכנס  אלעשות את החשבון של

 ,ידי אומן עלרק זה צריך לרחם על הטוב הכבוש שבתוכו שוהוא  ,שאדם יותר רשע יש בו יותר טוב כבוש

עטרת "לכן כתוב בכי  ,לו ברשע הכי גדוליהטוב הכבוש בכל יהודי ויהודי ואפרק הצדיק יכול לגלות את ש

אבל אחרי  ,בו את הטוב הכי גדול כמו מנשה שבסוף עשה תשובה אדמו"ר הזקן שהרשע הכי גדול ישמה "ראש

חזקיה  ,לבנות בתים נגד רעידות אדמה פשיםם מחוהי ,זה היה בתים משעווה ,נכתה בית שחזקיה הראה להם את

ה ורך כשעוהראה להם אבן  ,בתים משעווה ,בתים בית נכתה ,ה שלעולם לא יכולים ליפולובנה בתים משעו

 ,קודש הקודשים ואת הלוחותוחוץ מזה את  ,ה בשיר השיריםאומר המדרש רב זה בית נכתה ,ה קשה כאבןוושעו

ה היה מנשאז קודש הקודשים  אם לא היה מראה להם את ,זה היה מרוב התלהבות מרוב ריבוי אור ,וזה היה אסור

הוא היה צריך להיות משיח בן דוד כמו אחאב  ,לד צדיק היה בו את הטוב הכי גדולוה' רצה שמנשה יו ,נולד צדיק

איך , הנביא אליהוהוא הוריד את הראש ל ולכן כל פעם יה בו את הטוב הכי גדול בכל הדור,שה ,משיח בן יוסף

השמים על ואז ירדה אש מ ,יד הוריד את הראשמ "עוכר ישראל" ק לושראה את אליהו הנביא אפילו שהוא צע

ה 'ולכן הרב ,הר הכרמל רוצה ,הר הכרמל לא מוותר ,היה פיצוי למתן תורה כי הכרמל לא מוותר ההכרמל שז

דבר  ,כרמל זכה להתגלות פי שתיים ממתן תורהר כי ה ,שמיםרמל שם ירדה אש מההגיע דבר ראשון להר הכ

ת הוריד א ,הוריד את האש מהשמיים ,הוריד את האש הנביא הר הכרמל ששם אליהוגיע למערת לנו הן רבראשו

אז עלו כולם ו ,הכיפוריםיום צום את זה באנחנו צועקים  "קים ה' הוא האלוקיםה' הוא האלו"ואז כולם צעקו  ,האש

 אנחנו עכשיוכי  ,קדמון אז עולים לאדם" ה' הוא האלוקים"כי  ,שראל עלה לאדם קדמוןכל עם י ,לאדם קדמון

 ,ויפקד ,וישמע ,וירצה ,ויראה ,ויגיע ,ויבוא ,שאנחנו נגיד יעלהעכשיו כל התפילות  ,מכינים את אדם קדמון

הרב'ה אומר שכמה שאדם יותר 

רשע יש בו יותר טוב כבוש, והוא 

צריך לרחם על הטוב הכבוש שבתוכו 

שזה רק על ידי אומן, שרק הצדיק 

יכול לגלות את הטוב הכבוש בכל 

 יהודי ויהודי ואפילו ברשע הכי גדול



 בס"ד בר"ה

זה  ,וזכרון ירושלים עיר קדשך ,כרון משיח בן דוד עבדךיוז ,כרון אבותינויוז ,ופקדונינוכרונינו ז ,ויזכר

 40ומכריזה  ולכן יוצאת בת קול !יום לבנות את ירושלים 40שיו יש לנו עכ !עכשיו הכל לבנות את ירושלים

יש לנו  !להמשיך את נשמת משיח מחדש !עכשיו הולכים לבנות את ירושלים מחדש ,לדוקודם יצירת הו יום

וכן אנחנו אומרים כל יום י"ג מידות שזה נלקח  ,קודם יצירת הוולד להכין את זהיום  40שזה יום  40עכשיו 

 40כי עכשיו ב ,ששם נבנה בית המקדש ,שיוסף מסר לבנימיןע"ב( -)אותיות י"גסוד הגביע  הז ,משם ע"ב

ֲעָרה, לֹּא נָֻחָמה; ִהֵנה ועל זה נאמר  !מכינים את בית המקדש !יום האלה אנחנו בונים את בית המקדש ֲעִנָיה סֹּ

ִכי ַמְרִביץ ַבפּוְך, ֲאָבַנִיְך, ִויַסְדִתיְך, ַבַסִפיִרי א מיד בא' ושזה ההפטרה הראשונה שאנחנו מתחילם לקר ,םָאנֹּ

ִכי ַמְרִביץ ַבפּוְך,  ,את ההפטרה הזאת לקרוא ל' אב מיד מתחילים ,בראש חודש אלולמיד   ,אלול ִהֵנה ָאנֹּ

ַתִיְך, ּוְשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ,ֲאָבַנִיְך, ִויַסְדִתיְך, ַבַסִפיִרים ד ִשְמשֹּ  שזה ,ֵחֶפץ-ְגבּוֵלְך, ְלַאְבֵני-ֶאְקָדח; ְוָכל ְוַשְמִתי ַכְדכֹּ

 !עכשיו הולכים לבנות את בית המקדש ,שזה יכל לבנות את בית המקדש ני הכדכדם את אבמריהמשיכה 

עם אש  יום הכיפורים לראות את בית המקדש ונזכה במוצאי !ם לבנות את בית המקדשיו 40אנחנו עכשיו ב

 !לו במהרה בימינו אמןעומד על תימקיפה אותו מהשמים 
 

 


