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ב אחרי מעריב˘יעור ˘נמסר בליל ˘ני ליל כ"ז א 
ואחרי   ,ט"ו באב היינו באדם קדמון דאדם קדמון

ירדנו,   חודשבזה  אנחנו אלול  א'  - ב  -  ראש 

בעתיקא קדישא, בי' אלול אנחנו באריך אנפין,  

כבר   אנחנו  אלול  בכ'  זה  אנפין, ואחרי  בזעיר 

אנחנו   אלול  לאהב ובכ"ב  זה  ,  בחינת  אלול  כ"ה 

  .לבחינת רח

הראשון,  היום  ן שה' ברא את  מכ"ה אלול זה הז

 ,, את השמש ואת הירחהגדוליםואת המאורות  

אומר שהם  הרמב"ן  והם רק האירו ביום רביעי,  

האיר רביעי    ו רק  ביום  רביעי.  התחילו הם  ביום 

עליה להאיר   ולדרים  לארץ  "המאיר  בארץ. 

  ". ברחמים

,  הירחכי כל יום בוראים מחדש את השמש ואת 

יו  מחדש,כל  יום    ם  לה'  כל  מחדש  צועקים 

שיברא את השמש ואת הירח, כי השמש היא כל  

גז הליום  ,  השמש זה גז הליוםיום נבראת מחדש,  

להשרף יכול  יכול  לא  לא  הוא  אש,  לא  זה   ,

סוג של ספינת אוויר קשיחה אך    -(  צפליןהלהדלק, לכן כל  

מהאוויר נדלק,   )קלה  המימן  מהליום,  הם  החדשים 

  137כולם מתו, איזה  הצפלין,  ץ כל  התפוצ  1937ב

זה עף ברוח,   הצפלין.  איש מתו, אז הפסיקו עם זה

קטן   מנוע  איזה  ברוח,  שטס  אווירון  לאזן זה 

ברוח,  עפה  עגלה  ברוח,  לעוף  זה  העיקר  אותו, 

  הכל עפים ברוח.  

"ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך  

ממקומו" ה'  יב)   כבוד  ג,  ר'  . (יחזקאל  , 'וחותשאני 

 
א 

  ב , ע"תוספות קידושין לא 

מילתא   לפ  -איסתייעא  גחין  מזמור  בעודו  ודרש  שהבין  ניו 

בנחלתך גוים  באו  אלהים  מקודם   ,לאסף  בו  מבין  היה  שלא 

   .ודרשו  ,לכן

קינה לאסף מיבעי'  ,מזמור לאסף ,וי"מ שמקרא זה לבד דרש

שאמר אסף שירה על שכילה הקב"ה חמתו על    ,ודרש  ,ליה

שבביתו האבנים  ועל  פליטה    ,העצים  הותיר  כך  ומתוך 

נשתיי  ,מישראל  לא  כך  שריד שאלמלא  ישראל  משונאי  ר 

בציון  ,ופליט אש  ויצת  חמתו  ה' את  כלה  אומר  כך   ,וכן הוא 

   .פירש בקונטרס 

"נביא מקרבך    ,זה הרוח  עכשיו פרשת שופטים

  יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון" מאחיך כמוני 

 ,'ביאנ  - בפסוק    שונההרא  האות  של  'וןנ '  ,  (דברים יח, טו)

בפסוק    האות  של  'ונון' זה   ,ן'תשמעו  – האחרונה 

זה .  נון  באות   ונגמר  מתחיל  שגם  נחמן עכשיו 

, התגלות הנביא, עכשיו זה ההתגלות של הנביא

פרשת שו הנחמן, שזה  הנביא שהוא  פטים  של 

   .)(שופטים ושוטרים תתן לך 

"  ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלדברים טז, יח  "ְּבָכל ְׁשָעֶרי)( , 

שעריך' השערים    ',בכל  המקדש    שלזה  בית 

בארץ בארץ    נאמר  שעליהם,  שטבעו  "טבעו 

קו   ,(איכה ב, ט)  שעריה" את  יקימו  זה  ידי  רח שעל 

ועדתו 
א

  . לעתיד לבוא , אפילו קרח יצא מהגיהנם

מהג קורח  את  יוציא  הוא  משיח  הנום, ישיבוא 

כבר   הוא  אותו,  הוציאו  לא  שנה    3,300עוד 

, וזה לא צודק, ו אף אחד לא מרחם עלי ו   ,בגהנום

הכל   בסך  רצה  שהוא  הגדולכיון  הכהן   ,להיות 

רוצה שתהיה הכהן   אני  גם  לו  אמר  רבנו  משה 

רש"י בקורח, גם אני רוצה שתהיה הגדול, אומר  

יכול לעשות, שה' הוא    הכהן הגדול, אבל מה אני

ל יכול  אני  מה  בך,  בחר  בחר לא  הוא  עשות, 

  באהרן, לא בך.  

כי אהרן אוהב שלום ורודף שלום, הוא היה הפוך  

קורח   הגדול    בשבילמקורח,  הכהן  רצה להיות 

,  "למה תתנשאו על קהל ה'"  שאמרשמשה ימות,  

  משה)   -(יֵֹצא ִלְקָראֶת    (אהרון)ְוַגם ִהֵּנה הּוא  "  ,אהרןאבל  

 , שאסף אמר שירה על שטבעו בארץ שעריה   ,אך יש במדרש

לשפחה   הבארמשל  מן  מים  לשאוב  כדה    ,שהלכה  ונפל 

ובוכה   ,לבאר  מצטערת  המלך    ,והיתה  שפחת  שבאתה  עד 

זהב  , לשאוב של  כלי  א  ,ובידה  שםונפל  כלי  התחילה    , ותו 

לשורר סבורה    ,הראשונה  הייתי  לא  עכשיו  עד  ואמרה 

הבאר  מן  חרס  של  שהוא  כדי  אדם  שום  שאינו   ,שיוציא 

כך    .יוציא כדי עמו  ,ועכשיו מי שיוציא אותו של זהב   ,נחשב

אמרו    ,כשראו שטבעו בארץ שעריה   ,בני קרח שהיו בלועים

לכך אמר   ,נויוציא גם אות ,מי שיוציא השערים ,אמרו ,שירה

 שהוא ממשפחת קרח:  ,אסף מזמור 
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 מעוניין לפרסם כאן?

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 

  ששמע כ   ,)(שמות ד, יד  " ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו ְוָרֲא

משה לקח את המקום של  ו,  למצרים  שמשה בא

היה  ש  ,אהרן אהרן  הנביא,  היה    , המנהיגאהרן 

  כששמע   זאת  כל  ואם  אהרן היה הרב'ה האמיתי,

ולא    ,ישראל   עם  את  להנהיגלו    נתן   , הואמגיע  שמשה 

  .ימות  שמשה   הסכיםכקרח שבשביל להיות כהן גדול  

כתובו  אהרן  היארצייט של  רק  שזה    בתורה  לכן 

  . בא' אב

א' אב 
ב

ללא יוצא    ,חייבים כולם לסוע להר ההר  

נ  ותר לאף אחד, כל אחד יסע בא'  ו מהכלל, לא 

בספר שקראנו, ר' יהודה ר ההר, זה כתוב  אב לה

להוכולם  ה.  פתיי ההרנסעו  הלכו  ו   ,םפע  ר 

גמלים על  ימים  צריכים   ,ארבעה  היו  זה  ואחרי 

כבש לא  ,לשחוט  נותנים    ,אם  היו  לא  הערבים 

ואחרי זה הערבים רצו להרוג אותם  להם להכנס.  

  היו צריכים לברוח לאיזה מערה. אז הם 

זה    ,א' אב  ,לפני הכל  ,ר ההרדבר ראשון לסוע לה

אפילו    ,חייבים לסועו   ,היארצייט היחיד שכתוב

עלארב ימים  משנה  עה  לא  זה .  גמלים  ואחרי 

משם  ל ארנון,  ושם  יורדים  נחלי  ארנון,  לנחלי 

בנחלי ארנון רואים את כל הפלאות, נחלי ארנון  

"מערער   ,הכל כתוב   ,בלקו חוקת  פרשת  כתוב ב

נחל ארנון" יב)  אשר על  ג,   "ַהְּנָחִליםד  "ְוֶאֶׁש   (דברים 

חייב    שבט דן שייך לגבול מואב, אדם  ,(במדבר כא, טו)

בכל הכח ללכת לנחלי   ,בכל המסירות נפש שלו 

ר ההר  ברגע שעולים לה  ,שום תירוץ  אין  ,ארנון

 
ב

   לג לח פרק במדבר 

 ִּבְׁשַנת   ָׁשם  ַוָּיָמת  ְיקָֹוק  ִּפי  ַעל  ָהָהר  הֹר  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעל"

 ַהֲחִמיִׁשי   ַּבחֶֹדׁש  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ְרָּבִעיםָהַא 

  ". ַלחֶֹדׁש ְּבֶאָחד
ג

  ת פרק ח  תוספתא מסכת שב 

לראות   ,לנחלי ארנון  לסוע"כ  אח   מיד

ִיְׂשָרֵאל ֶאת   ר"ָאז ָיִׁשי  , את הניסים את הנפלאות

ַהּזֹאת ָלּה:   ַהִּׁשיָרה  ֱענּו  ְבֵאר  ֲחָפרּוָה    ֲעִלי  ְּבֵאר 

ְנִדיֵבי ָּכרּוָה  ְּבִמְׁשֲעֹנָתם    ָׂשִרים  ִּבְמחֵֹקק  ָהָעם 

ּוִמַּנֲחִליֵאל ּוִמִּמְד  ַנֲחִליֵאל  ּוִמַּמָּתָנה  ַמָּתָנה:  ָּבר 

רֹ  ָּבמֹות:  מֹוָאב  ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ַהַּגְיא  אׁש ּוִמָּבמֹות 

    .)כ-(במדבר כא, יז "ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

היה נחלים של    ,אשד הנחלים, זה נחלים של דם

הכי    דם היה העם  זה  כי האמורי  מדם האמורי, 

בתוספתא    ,נועכ כתוב  שקט.  ח'   פרקוהכי 

בשבת 
ג
כמו    בדעההחזיקו  אבל הם  הכי מנומס,    ,

  איוב לעקור את עם ישראל מהעולם.  

רצה   הוא  כי  יסורים?  כאלה  עבר  איוב  למה 

אמר  הוא  העולם,  מן  ישראל  עם  את  לעקור 

  . כתוב   שנה  400  ,אותםלפרעה אתה יכול לענות  

ל שיגיעו  של  זה  שנה    400-עד  והנין  הנין  יהיה 

  . ונין של הנין של הנין ,הנין

לכן ברגע שאדם מגיע לנחלי ארנון מתכפרים כל  

להיות   היום  עוד  צריך  אדם  לכן  שלו,  העוונות 

, זה ימה בנחלי ארנון, ונשקפה על פני הישימון

  של טבריה, אומר רש"י, לסוע עוד הלילה לימה

מרים טבריה, לבארה של  כל  של  נמחלים  ואז   ,

 .פור ולראש השנהזה הכנה ליום כי ו העוונות,  

נהוראי  (יב) [יתר   ר'  מתון  הכרכים  בכל  אדם  לך  אין  אומר 

מסדומיים] וכן מצינו שחזר לוט על כל המקומות ולא מצא  

אברם ישב בארץ [כנען] וגו'    (בראשית יג)מתונה כסדום שנא'  

יותר  מתון  עממין  בכל  לך  אין  אומר  גמליאל]  בן  [ר"ש 

אפריקי ונתן  וכן מצינו שהאמינו במקום [דגלו] למאמוריים  

  רץ שיפה כארצם והיתה א"י [נקרית] על שמן: להם המקום א 
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 מעוניין לפרסם כאן?

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 

  בליל ˘לי˘י ˘יעור ˘נמסר 

  אחרי מעריב 
זהב  ויגיע  הירח,  על  מיוחדת  קרן  פתחו 

כל אחד  וכל אלה שמדברים נגד הרב,  מהמאדים,  

יהיה מזכיר, ולסדר קלסרים של כל מי שמדבר  

  שמדברים בקו,   אלה, ו ומבזה  ,ומשפיל  ,נגד הרב

מיוחדים, גבאים מיוחדים,  יהיו מזכירים    הכל אל

על    ,יקבלו משכורתהמזכירים האלה    – וגם אלה  

שמדברים   אלה  אבל  שקל,  עשרים  שעה  כל 

|  יקבלו על כל מילה מאה דולר
ד

כל מי שמדבר  |.  

נגד הרב מובטח לו, הרב נשבע לו, שיקבל מאה 

מילה כל  מילה,  כל  על  מזכי  !דולר   ,ריםויהיה 

סדרו לו חשבון,  ויהיה גבאים, וירשמו כל מילה, וי 

  , ואת הנכדים, ואת הנינים  ,ויחתנו לו את הילדים

מזהב,   דירות  לו  יסדרו  הנינים,  של  הבנים  ואת 

  . בתים מזהב

|
ה

לפני    ,דבר ראשון החולקים יקבלו בתים מזהב|  

כולם, קודם לחולקים לתת בתים מזהב, לנשק  

טף אותם, יתם, לללרקוד אאותם, לחבק אותם,  

בעי כחול  להם  בעינילהכניס  איפורים  ם,  ינים, 

לאפר   בשפתיים,  איפורים  באזניים,  איפורים 

כמה שיותר    .לקדש אותם ,ולשפץ אותם  ,אותם

 
ואנחנו עכשיו הולכים להביא זהב מהמאדים, יש   ד

, הכל מלא פלטינה שם, אנחנו הולכים םאסטרואידי

יש  בפרו  העולם,  מכל  הזהב,  מכרות  מכל  להביא 

מכרות זהב בלי סוף, האינדיאנים החביאו בלי סוף  

חופרים,   אנשים  מאה  זהב,  צוללים  ובום!  נופלים, 

והמדינה  זהב,  כולה  מערה  מגלים  פנימה,  מטר 

לקוחת את זה. אנחנו לא ניתן, לא ניתן לזה יותר, 

  נכנס בכל הכח. אנחנו  

חולקים אז זה יותר מצוה. הם עושים 

את המצוה האמיתית, הם הקנאים  האמיתיים, 

  הם עובדים את ה' באמת. 

מ להיות  יתנדב  אחד  כל  עשרים מהיום  זכיר, 

וירש לשעה,  את  שקל  המיליםמו  כל   ,כל  ואת 

ואת כל החרפות, ואת כל הגידופים.   ,תהביזיונו 

הרב שך אמר להכניס את כל הגידופים בקבר, 

הרב שך אמר לפני פטירתו שאת כל הגידופים 

שכתבו  ישג הפשקווילים  החיים,  כל  אותו  דפו 

זה    ,נגדו  עם  יבוא  הוא  לקבר,  להכניס  הכל 

', ה שהוא לא סתם עבד את הַיְרֶא הוא  לשמים, ו 

ולא בשביל שיגידו עליו הרב   ,לא בשביל כבוד

שך צדיק. הוא עבד את ה' כי ה' חי וקיים! מה  

  הפירוש? להיות עבד ה'!  

אדם בא לעולם להיות עבד ה'! לא בשביל שום  

צדיק,   שהוא  שיגידו  בשביל  לא  הוא שכבוד! 

הגולה,  – רשכבה"ג   בני  כל  ראש  ר   ר"ת  אשון הוא 

ם בא לעבוד, להיות ציון, או שני לציון, לא! אדל

עכשיו   השערים,  את  להרים  באמת,  ה'  עבד 

את   להרים  שופטים,  לפרשת  מגיעים  אנחנו 

השערים "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' 

זה רבי נחמן, זה   )(דברים יח, טואלוקיך אליו תשמעון"

עעכשיו    ה שלום  הכל דובאי  ם  עשו  שם  הבתים 

שפה   להם  אמרו  באתיופיה  ישראל)   -(מזהב.    בארץ 

הם  אתיופים,  הרבה  פה  יש  מזהב,  הכל  הבתים 

ו שהם היו ילדים אמרו נעבור את הרי החושך, אמר

בית   מזהב,  פה  הכל  תראו  ישראל,  לארץ  נעבור 

  מקדש מזהב בתים מזהב, וככה יהיה באמת.
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שבת במוצאי  שאומרים    , הנוני"ם 

ל תיקן  נוני"ם פסוקים    11הגיד  שהרמב"ן  עם 
ו
 ,  

הנונ  את  יישר  "נביא י"ם!  שמשיח  הנוני"ם!  כל 

אליו   אלוקיך  ה'  לך  יקים  כמוני  מקרבך מאחיך 

זה  הזה,  בפסוק  נחמן  מרומז  פה  תשמעון" 

להגיד   שבת  במוצאי  שכתוב    11מהנוני"ם 

נוני"ם עם  הנוני"ם    ,פסוקים  את  שיישר  מי  כי 

כאן ש המשיח,  מלך  יהיה  הוא  בבהעלותך, 

ת ליישר  בבהעלותך יש את הנוני"ם וצריכים לדע

הנוני"ם, והזוהר אומר שהם גם הפוכים על  את  

 
ו

,  במלוה מלכה  להגיד הרמב"ן ז"לשתיקן  שר פסוקיםאחד ע 

  שמתחילין בנו"ן ומסיימין בנו"ן, והם טובים לשמירה מפחד 

  ָדם. ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן:  ַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהֶיה ְּבָא 'נֶ   . א

ִלְפֵני  'נַ   .ב ֲחלּוִצים  ַנֲעבֹר  ֲאֻחַּזת   ה'ְחנּו  ְוִאָּתנּו  ְּכָנַען.  ֶאֶרץ 

  ַנֲחָלֵתנּו, ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן:  

ְל  'נָ   .ג  ָיִקים  ָּכמִֹני,   ֵמַאֶחי  ִמִּקְרּב ֵאָליו ֶק ֱא  ה' ִביא   .י

  ִּתְׁשָמעּון:  

  ים. ְקדֹׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון:  ִק ִעיר ֱאָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו 'נָ   . ד

  ֶפֶלא. ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען:   ֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה'נֶ   . ה

  ִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ. ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:  'נָ   .ו

  ְפִּתי ִמְׁשָּכִבי. מֹר ֲאָהִלים ְוִקָּנמֹון: 'נַ   . ז

  ֶטן: ִנְׁשַמת ָאָדם. חֵֹפׂש ּכל ַחְדֵרי ָב  ה'ר 'נֵ   . ח

ַּת 'נֹ  .ט ְוָחָלב  ְּדַבׁש  ַּכָּלה.   ִׂשְפתֹוַתִי ִּתּטְֹפָנה  ְלׁשֹוֵנ,  ֶפת  ַחת 

  ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתִי ְּכֵריַח ְלָבנֹון: 

דּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ֵצאֹו. ִוְהיּו ְּכַעּתּוִדים ִלְפֵני 'נֻ   .י

  צֹאן: 

ּוַמְׂשִמאלִ 'נֹ  . יא ַמְיִמיִנים  ֶקֶׁשת  ּוַבִחִּצים  ְׁשֵקי  ָּבֲאָבִנים,  ים 

 ן: ַּבָּקֶׁשת. ֵמֲאֵחי ָׁשאֹול ִמִּבְנָיִמ 
ז

 
ז

    .קנה בהעלותך גח" זוהר 

  הכא   אמר  אלעזר  רבי',  וגו  "משה  ויאמר  הארון  בנסוע  ויהי" 

 הכא   לאחורא  מחזרא  )מנוזרא  א"ס(  דאיהי  נ  לאסתכלא  אית

 כפופה '  נ,  ידיעא  הא  כפופה'  נ  תימא  ואי   אמאי  דוכתי  בתרי

 באתר   אוקימנא  והא  ונוקבא  דדכר  כללא  פשוטה'  נ,  קבאנו

 ח "ת,  נ  דא  כגוונא  לבתר  אתהדר  אמאי  הארון  בנסוע  ויהי,  דא

 והא   בגלותא  דהיא  בגין  אתמר  לא  ביתך  יושבי  באשרי'  נ

  בתולת   קום  תוסיף  לא  נפלה"  ) ה  עמוס(  דכתיב  חברייא  אוקמוה

  נוסע '  יי  ברית  וארון"  לעילא  כתיב  מה  אלא',  וגו  "ישראל

הראש 
ז

פה   רק הנוני"ם  בחומשים    –. 

הגב.   עם  הפוכים  הנוני"ם  כל  הגב,  עם  הפוכים 

הגב, אבל   "ויהי בנסוע הארון", הם הפוכים עם 

לא על הראש, הזוהר אומר שהם גם על הראש, 

לא   הם  יודעים,  לא  הזוהר הם  את  קוראים 

בזוהר   אבל  צריכה  שהנו"  מובן המדפיסים,  ן 

להיות פעמיים הפוכה גם עם הראש למטה, וגם  

  עם הגב, 

למה נתן  ר'  ואחרי    שואל  לפני  הפוכים  נונים  יש 

הארון'פרשת   בנסוע  עשרת  'ויהי  לא  למה   ?

 נטיל  דהוה  כיון  "מנוחה  להם  לתור  ימים  שלשת  דרך  לפניהם

 ארונא   גבי  על  שכינתא  והא  ) עמיה  א"נ(  עליה  נטיל  ן"נו  ארונא

  דישראל   לגבייהו  הוא  בריך  דקודשא  חביבותא  א חזית,  יתיב

 הוא   בריך  קודשא  מישר  מארח  סטאן  דאינון  גב  על  אף  דהא

  לאו   דאי  ולקבלייה  אנפוי  אהדר  זמנא  ובכל  לון  לשבקא  בעי  לא

 ארח   קמייהו  נטל  הוה  ארונא  א חזית,  בעלמא  יקומון  לא  הכי

  רחימו   ומגו  עמיה  ונטיל  מניה  מתפרש  הוה  לא  נ  יומין  תלתא

  כהאי   ארונא  מלגבי  ואסתחר  אנפוי  אהדר  דישראל  דלהון

  ועל ,  דנפיק  לאתר  אפוי  אהדר  אזיל  איהו  כד  דעזלתא  איילא

  וכתפי   דישראל  לקבלייהו  אנפין  אסחר  ן"נו  הארון  בנסוע  דא

  קומה   אמר  משה  נטיל  הוה  ארונא  כד  דא  ועל  ארונא  לגבי  גופא

 לגבייהו   אתהדר  ן"נו  כדין  לגבן  אנפך  אהדר  לון  תשבוק  לא'  יי

 שארי  הוה וכד דרחים למאן  אנפיה דמהדר כמאן דא כגוונא נ

 ואתהדר   מישראל  נ  אנפוי  אהדר  כדין  למשרי  )וישראל(  ארונא

 הכי   בודאי  אלעזר  שמעון'  ר  אמר,  אתהדר  ובכלא  ארונא  לגבי

 נון  בעי  הכי  דאי  מישראל  אנפוי  אהדר  לא  הכא  אבל  הוא

 מנוזר   נ  האי  )דלעילא  א"ס(  עלאה  דאחרא  מגוונא  לאתהפכא

  אהדר  לא   ודאי  אלא  ,ארונא  לגבי  מישר  בארח   והאי  לאחורא

 אמר   ,למשרי  ארונא  דשארי  בשעתא  עביד  ומה  מנייהו  אנפוי

 בסטרא   קאים  ושכינתא  ארונא  שארי  כדין'  יי  שובה  משה

  )כך  ובגין(  דארונא  ולקבליה  דישראל  לקבלייהו  ואנפין  אחרא

 דישראל  אלא ולישראל לארונא לכוונא )לגווה( כליל כלא וכדין

  אלעזר   רבי  אמר  "כמתאוננים  העם  ויהי"  דכתיב  לבתר  גרמו

  גיסא  בהאי   דבין  דאמר  סבא   ייבא   דרב  מספרא  דאמרן  אנא

 דאמינא  דא   אבל  קאמר  שפיר  ל"א,  אתהדר  גיסא  בהאי  ובין

  :ודאי הוא והכי סבא המנונא דרב בספרא תשכח הכי
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הלכות פקדון ר' נתן שואל בהדברות?  

אומר  רש"י  הנוני"ם!  את  שמו  פה  למה  ד', 

הפרשה   ,תיד לבא זה יהיה בפרשת במדברשלע

הארון"    –  בנוסע  למקום "ויהי  ממקום  תעבור 
ח

 .

פסוק  כאן,  תהיה  הזאת  שהפרשה  אומר  רש"י 

יהיה סמוך לפסוק    ,י"ז הזה  ב' יהפסוק  "ז פרק 

"ונסע אהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות..."  

"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה    : פה יהיה כתוב

א ויפוצו  ה'  מפניך קומה  משנאיך  וינוסו  :  ויביך, 

רק    .יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל"ובנוחו  

   .על ידי נסיעות

באיילון, "שמש    כשנמצאים  אמר  יהושע  שפה 

איילון" בעמק  וירח  דום  נעצרה   ,בגבעון  פה 

 
ח

  פרשת בהעלותך  להבמדבר י,  

קּוָמה   מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנסַֹע  ְוָיֻנסּו    ה' ַוְיִהי   אְֹיֶבי ְוָיֻפצּו 

  :ִמָּפֶני ְמַׂשְנֶאי  

   :רש"י 

אחריו לומר  עשה לו סימניות מלפניו ומל  ויהי בנסוע הארון.

ולמה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות   (ו)שאין זה מקומו, 

  :  (שבת קטז)לפורענות וכו', כדאיתא בכל כתבי הקדש 

  :שפתי חכמים

והיכן מקומו לעיל בפרשת במדבר סיני בדגלים ובמסעות   (ו)

יה  דכתיב ונסע אהל מועד מחנה הלוים וגו' ואחר פסוק זה ה

וש ברוך הוא הנוני"ן לסימניות  ראוי להכתב ולכך עשה הקד

ולכך   להכתב  ראויה  היתה  למפרע  נ'  הפרשה  עד  מכאן  ר"ל 

נו"ן  בפ'  ולא  ולמעלה  נ'  בפ'  שמקומו  לומר  הנוני"ן  הפך 

  ולמטה: 
ט

   כה. זרה עבודה 

  -   "תמים  כיום  לבוא  אץ   ולא  השמים  בחצי  השמש  ויעמד"

 שית אזיל], שעי[ וארבעה עשרים: לוי בן יהושע ר"א? וכמה

' ר;  תמים  כיום  מלתא  כולה,  שית  וקם  שית  אזיל,  שית  םוק

  שית   אזיל,  תריסר   וקם  שית  אזיל,  ושית  שלשים:  אמר  אלעזר

: אמר  נחמני בר שמואל רבי;  תמים כיום עמידתו, תריסר וקם

 וקם   שית  אזיל,  תריסר  וקם  שית  אזיל,  ושמונה  ארבעים

 מכלל ,  תמים  כיום   לבוא  אץ   ולא]:  שנאמר, [וארבעה  עשרים

' ר,  פליגי  בתוספתא:  ד"א   -]  הוה[  תמים  כיום  לאו  יקראדמע

ָאץ  שעות,    שישיםהשמש   "ְוא 

יום תמים זה עשרים ,  (יהושע י, יג)  ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים" 

שעו  תוארבע 
ט

פעמיים,,   גם    זה  בצהריים,  גם 

  ', היינוולא אץ לבוא'  וכך פירושה הפסוק:,  בשקיעה

כיום  '  – שהשמש לא המשיכה בהליכתה, וכמה זמן  

  , ביום שלםהשמש  כמשך הזמן שהולך    ', היינותמים

הרי שמלבד האורך של אותו היום    .)שתמים פירושו שלם(

וארבע    ,עצמו עשרים  במשך  מללכת  השמש  עצרה 

ארבעיםשהרי    ,שעות ארוך  היה  יום  ושמונה    אותו 

   שעות.

פעמיים השמש  ומשה עצר את  
י
, במלחמת סיחון  ,

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה  " עמלק,   ובמלחמת, עוג ובמלחמת 

ַהָּׁשֶמׁש ּבֹא  יב)  "ַעד  יז,  (שמות 
יא

הילקוט     אומר 

,  תריסר   וקם  שית  אזיל,  וארבעה  עשרים:  אמר  לוי  בן  יהושע

: אמר  א"ר;  תמים  כיום   עמידתו,  תריסר  וקם  שית  אזיל

 עשרים  וקם שית אזיל, תריסר  וקם שית אזיל, ושש שלשים

:  אמר   נחמני  בר  שמואל'  ר;  תמים  כיום  לבוא  אץ  ולא,  וארבעה

  שית  אזיל, וארבעה עשרים וקם שית אזיל, ושמונה  עיםארב

 אף ,  תמים  כיום  ביאתו  מה,  לביאתו   עמידתו  מקיש,  ד"כ  וקם

  . תמים כיום עמידתו
י

  א  , ע"תלמוד בבלי תענית כ 

נקדמה   שלשה  רבנן  בעבורן    נעצרה)  -(תנו  חמה   משה להם 

בן ונקדימון  גמרא   ויהושע  גוריון  בן  נקדימון  בשלמא  גוריון 

מי קרא דכתיב וידם השמש וירח עמד וגו' אלא משה  יהושע נ

אחל תת  אחל אחל כתיב הכא  אלעזר אתיא  רבי  אמר  מנלן 

פחדך וכתיב התם אחל גדלך רבי שמואל בר נחמני אמר אתיא 

תת תת כתיב הכא אחל תת פחדך וכתיב התם ביום תת ה'  

אמר אתיא מגופיה דקרא אשר ישמעון  את האמרי רבי יוחנן  

ו ורגזו  בשעה  שמעך  מפניך  וחלו  רגזו  אימתי  מפניך  חלו 

 שנקדמה לו חמה למשה: 
יא 

    רסה רמז בשלח פרשת תורה שמעוני ילקוט 

 לא  יום  אותו  עד  וכי  ,]יב,  זי[  השמש"  בא  עד  אמונה  ידיו  "ויהי

 זה שאמר הכתוב .  השמש  לו  שעמדה  מכאן   אלא,  השמש  בא

 של   יומו  שבשר  משה  של  יומו  זה  "אומר  יביע  ליום  יום"

 לכך   ,לי  שעמדה  כשם  חמה  לך  שתעמוד  רצון  יהי  אמר  ,יהושע

  ".יהושע באזני ושים" נאמר
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שמעוני 
יב

הביאו ,   עמלק  שבמלחמת 

מו בעם  עמלקים אנשים ביום ההולדת שלהם שילח

שמי  כיון שאדם ביום הולדתו לא נופל מהר,    ,ראליש

שיש לו יום הולדת יכול הכל לפעול, ביום הולדת  

 פועלים הכל... 

  ביום ˘לי˘י ˘ופטים בˆהרים 
יג

היו מקושטות בחרבות, אדם בא לעולם לקשט 

לו   יהיה  מאיפה  אבל  חרבות,  עם  הקירות  את 

מכסף,   היו  החרבות  כל  מזהב,  מניר  חרבות  או 

פתאום  סף,  לך ושם חרבות מניר ככסף, והוא ה

מגיע בעל החרב, הגוי מגיע ואומר: זה היה מזהב,  

אם הוא לא  נגנב, הוא לא נעל את הדלת,  והחרב

נעל את הדלת זה פשיעה, פושע חייב באונסין,  

מ היה  הקיר  כל  הדלת,  את  נעל  לא  שט קו הוא 

הזהב על  חיפה  כסף  הנייר  מזהב,  , בחרבות 

היה   שזה  אומר  הגוי  מזהב. עכשיו   חרבות 

בריס פסקו  בקהילה  שחייב   –ק  הבריסקים, 

שדבר הגורם לממון כממון  לשלם חרבות מזהב,  

  , שהחרבות היו מזהב  דמי, רק שהגוי יביא עדים

  כמו דינר זהב.  כל החרבות היו מזהב, 

 
יב

  רמז תקסד  -פרק ג  -ילקוט שמעוני חבקוק  

וגו'   זבולה  עמד  ירח  ל')שמש  ירים (ברמז  כאשר  והיה  כתיב   .

ידו.   היה עמלק, ומה היה  משה  יהושע אומר כשפן גדול  ר' 

 (יום הולדת שלו)ו  ד בני אדם ביום גינוסיא שלימעמעושה היה  

עשה   מה  שלו,  גינוסיא  ביום  נופל  אדם  במהרה  לא  לומר 

משה, ערבב את המזלות הה"ד שמש ירח עמד זבולה, וכתיב  

 שא: רום ידיהו נ
  נראה שחסר קצת בהתחלה    יג 
אתם בגליל, בצומת גולני עוברת    – אנחנו קרובים    יד

מערת אנטונינוס, רק לצבא יש רשות להיכנס, גובה  

  מטר, מטבריה לציפורי.  המערה עשר  

פעם כל אישה הייתה נביאה, כמו  כי  

,  (שמואל א' ב, ה)  "ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו"שאמרה  חנה  

המן,  זה   בני  ובקשו  שהלשבעים  למרדכי  כו 

הצדיק,   ממרדכי  סליחה  בקשו  כולם  סליחה, 

נ   כולם! שקו לו את הרגלים, יבלי יוצא מהכלל, 

לו: תדרוך עלינו. כמו אנטונינוס אמר לרבי:    ו אמר

| תדרוך עלי
יד
|.  

ַהְיִׁשימֹן",  טבריה ְּפֵני  ַעל  כ)  "ְוִנְׁשָקָפה  כא,  ,  (במדבר 

ריה של טב  זה ימהפירש רש"י:  
טו

העיקר זה לטבול ,  

מרים, שם נמצאת  ,  בימה של טבריה בארה של 

טבריה,  של  בימה  לטבול  לעולם  בא  אדם 

הישימון' פני  על  לעולם,    .'ונשקפה  בא  אדם 

בגמרא   ל  (שבת)כתוב  ה דף 
טז
על   , רגליו  שיעמוד 

ראש הכרמל, וירד ויטבול, כל זה שתי דקות לפני 

(ראה    םהעיקר שיטבול בבארה של מריהשקיעה,  

ב השקה  הערה)שם  שהאר"י  ויטאל,  חיים  ר'  כמו   ,

  חוזר לגמרא שבת נראה ש אותו בבארה של מרים,

  בארה של מרים.  משתי דקות  : שם

באב   ומחוללות  כבט"ו  יוצאות  ישראל  בנות  ל 

ישראל!   בנות  כל  ישראל,    ארץכל  בבכרמים, 

טו
  רש"י במדבר כא, כ  

ונשקפה. אותה הפסגה, על פני המקום ששמו ישימון, והוא  

שמם.   שהוא  מדבר  פני לשון  על  הבאר  ונשקפה  אחר  דבר 

ו טבריא,  של  בימה  שנגנזה  הישימון הישימון,  על  העומד 

רבי   דרש  כך  הבאר.  והיא  בים,  כברה  כמין  ורואה  מביט 

 : (תנחומא כא)תנחומא 
טז

  א , ע"שבת לה 

רבי נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל:  

אמר רבי חנינא הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח חמה 

רבי   של  שיעורו  וזהו  ויעלה  בים  ויטבול  וירד  הכרמל  בראש 

יעלה  נחמיה   מרים  של  בארה  לראות  הרוצה  חייא  רבי  אמר 

וזו היא בארה של   לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים

 אמר רב מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מרים:  מרים
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בנים,   שובו  של  משטרה  עוברת 

ם לרקוד  וכולם חייבימוציאה את כולם מהבתים,  

כל הבנות, ארבע עשרה שעות, משעה שש עד    –

שמונה,   שמלות  שעה  צחורות    םֶׁשֻּכּלָ עם  לבן, 

כשלג, כל השמלות צחורות כשלג, אחת נסעה 

ב שמלה  הביאה  לבנה   שנילסין,  דולר,  מיליון 

משוב  כשלג,  צחה  פיטדה כשלג,  באודם  צת 

ואחלמה,  שבו  לשם  יהלום,  ספיר  נופך  ברקת, 

מיל שני  דולר,  תרשיש,  באה יארד  היא 

שלה,   לשכונה  השכונה, לירושלים,  לרב  הלכה 

לה השמלה פסולה, השמלה פסולה? הוא אומר 

איך   ראיתי  אני  מה?  שעטנז?  בו  יש  מה  למה? 

הצמר  את  כשגזרו  נוכחתי  האריג,  את  שארגו 

הפס מה  הזאת ול?  מהכבשים,  השמלות  למה 

לבכות,   התחילה  היא  היא   ם אוקיאנוסיפסול, 

  אז   שמותרהמשנה בסוף תענית,  רת  אומבכתה,  

רק   'שאולים'  בבגדי)  -(בכלי  לרקוד  והייתה   .לבן 

שמלה   שמצאה  בנים,  משובו  לבנה  אחת 

בצפרדע, באשפה, כיבסה את זה, שטפה את זה,  

לה   שהיא  אומרים  שלה  השמלה  את  שתתן 

לה  משקנית ש   – ר דעה, ואת  ִצֹּפ  -  מצאה בצפרדע  

לה את השמלה שלך,  בסין   ז  קניתיתתני  ה את 

כתוב במשנה לא מעניין אותנו,  !  ןבבייג'יבסין!  

, רק כלי לבן שאולים, כל אחת 'כלי לבן שאולים'

מהחברה,   שמלה  מלךלוקחת  כהן    בת  בת  עם 

 
יז
  בבא מציעא פג, ע"ב   

רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח לההוא פרהגונא, דקא תפיס  

לחפש    גנבי. המלך  מטעם  ממונה  שהיה  באדם  פגש 

ולתופסם.   הגנבים,  ליהאחר  ברבי   אמר  אלעזר  רבי 

להו?שמעון:   יכלת  יכול  היכי  אתה  על   כיצד  לעמוד 

איזה    .ןגדול, בת כהן גדול עם בת סג

כל הגיע עד צלמון,  של דמעות,    סאוקיאנו בכיות,  

נחל צלמון זה מהדמעות, כל הנחל, כל הבריכה  

צלמ מהדמעות,    –ון  של  הכול  ענקית,  בריכה 

בכיות,   במקום    םאוקיאנוסיאיזה  דמעות,  של 

  של דמעות. םאוקיאנוסי –לרקוד 

, כי זה אדם קדמון דאדם רוקדים בט"ו באבלמה  

קדמון,  כי  קדמון,   לאדם  זוכים  עולים  אז  אז 

קדמוןלאדם   לאדם  מגיעים  אז  בט"ו    ,קדמון, 

ישראל,  באב נשמות  ע"  נבראו  בשם  ב  שכולם 

כולם מאדם קדמון דאדם קדמון,   דאדם קדמון,

ָרַעד" יֹאֲחֵזמֹו  מֹוָאב  טו)  "ֵאיֵלי  טו,  זה ,  (שמות  רעד 

גימטריא רחל ולאה,    )274(  ש'רעד'חיבור רחל ולאה,  

, התפילין של רחל  )א, ע"שבת סא(כתיפלין כך מנעלין  

בנעלים של לאה, בעקביים של לאה, בסוליה של 

עשתה    ,ה לראשהיראה עטר   מה שעשתה'לאה,  

לסוליתה עקב  חשירושלמי  (  'ענווה  דף  ע"בת  זה  )ב,   ,

  הסוליות, זה הסוליה. 

 "ְוָהָיה ֵעֶקב"  העבודה של אדם זה להיות סוליה,

יב) ז,  להיות סוליה, לא להוציא את הראש  (דברים   ,

מהספר,  הראש  את  להוציא  לא  מהגמרא, 

ָּגֶרם" ֲחמֹר  יד)  "ִיָּׂששָכר  מט,  בחיים  (בראשית  לא  , 

שם    את הראש מהספר, נוסעים לעכברא  הוציא

, ראה  (כל המעשה בבבא מציעא פג, ע"ב  בן רשב"יר' אלעזר    גר

) בהערה
יז
היה מפכ"ל של כל הצפון, צפת, טבריה, ש  

הרי   לאו כחיותא מתילי?תחבולותיהם של הגנבים, וכי  

במקומות   ביום  המתחבאות  לחיות,  נמשלו  הם 

יער "  דכתיבמסתור,   רי: איכא דאמ"?  בו תרמוש כל חיתו 

ליה, קאמר  קרא  רבי    מהאי  לו  אמר  הזה  הפסוק  את 

" יט]:  [שם  שמעון  ברבי  כאריה  אלעזר  במסתר  יארב 
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בבסוכו אורבים  שהגנבים  לתפוס ",  וקשה  מסתר, 

שמא   דלמא שדלת צדיקי ושבקת רשיעי.אותם. ואם כן, 

הגנבים  את  ואילו  צדיקים,  הם  תופס  שאתה  אותם 

  אינך מצליח בכלל לתפוס?  

הרמנא מה עלי לעשות,    ומאי אעביד?ונה:  הממ  אמר ליה

  שהרי אני מצווה מהמלך על כך.  דמלכא הוא!

ליה שמעון:    אמר  ברבי  אלעזר  אגמרךרבי  היכי    תא 

לנהוג!    תעביד, כיצד  ואלמדך  שעי  בא  בארבע  עול 

היום,    לחנותא, של  הרביעית  בשעה  לחנויות  היכנס 

לסעוד.   לחנויות  נכנסים  וכולם  סעודה  זמן  כי שאז 

שתי חמרא,חזי אם תראה אדם ששותה    ת איניש דקא 

וקא מנמנם,יין,   ומחזיק בידו את    וקא נקיט כסיה בידיה 

שאל עליו מי הוא!    ילויה,שאול עהכוס כשהוא מנמנם,  

וניים, מרבנן,  צורבא  לכן    אי  הרי  חכם.  תלמיד  הוא  אם 

משום   מנמנם  לגרסיה.הוא  קדים  השכים    אקדומי  כי 

אם הוא שכיר יום,    על הוא,אי פובעוד לילה לתלמודו.  

כי   מנמנם,  עבידתיה,הוא  עביד  קא  השכים   קדים 

בליליא,למלאכתו.   עבידתיה  שהוא    ואי  לך  יגידו  אם 

בד בלילות, אף על פי כן אין לך לחשוד בו שמא הוא  עו

מהעבודה   רעש  שום  שומעים  לא  אם  ואפילו  גנב, 

הוא עוסק בעשיית   רדודי רדיד,בביתו בלילה, כי שמא 

מחוטי נחושת וברזל, מלאכה שאינה עושה    מחטים 

כלל.   לא,רעש  מאלו,    ואי  אחד  אינו  הוא,אם   גנבא 

ילה כדי לארוב  סימן שהוא גנב, שהוא ער בל  ותפסיה!

  לעוברי דרכים או לחתור תחת הבתים. ועליך לתופסו. 

מלכא, בי  מילתא  דבר    אישתמע  המלך  בית  עד  הגיע 

בית המלך:  מ  אמרועצתו של רבי אלעזר ברבי שמעון.  

[כותב האיגרת הוא   ליהוי פרוונקא!  -   קריינא דאיגרתא

את  שהציע  הוא  ולכן,  למוסרה].  השליח  גם  יהיה 

אתיוהו לרבי אלעזר ברבי  יבצע אותה.  ההצעה, הוא גם  

לתפוס    שמעון, שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  את  מינו 

ואזיל.גנבים,   גנבא,  תפיס  בכך    וקא  הצליח  אכן  והוא 

  לתפוס את הגנבים. 

כלומר, רשע בן    שלח ליה רבי יהושע בן קרחה: חומץ בן יין,

שגם    עד מתי אתה מוסר עמו של אלקינו להריגה!צדיק,  

היו   ברבי    שלח ליהבין הגנבים.  ישראלים  אלעזר  רבי 

רבי יהושע בן   שלח ליה  קוצים אני מכלה מהכרם!שמעון:  

כלומר, הקדוש    יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו!קרחה:  

ברוך הוא בעצמו שהוא בעל הכרם [כמו שנאמר "כי  

כרם ה' צבאות בית ישראל"] הוא יכלה את הרשעים. 

  ומה לך לגרום להם הריגה.  

פ חד  כובס,יומא  ההוא  ביה  רבי    גע  את  פגש  אחד  יום 

כובס.   שהיה  אדם  שמעון  ברבי  כינה    קרייהאלעזר 

על   יין"!חומץ בן  הכובס את רבי אלעזר ברבי שמעון "

רבי אלעזר ברבי    אמר שום שהוא תופס את הגנבים.  

שמע  מכיון שהוא כזה חצוף,    מדחציף כולי האי,שמעון:  

והם    תפסוהו!  לאנשי המלך:  אמר להו  מינה רשיעא הוא!

 לבתר דנח דעתיה, ושמו אותו בבית הסהר.    תפסוהואכן  

לאחר מכן, כשנחה דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון,  

לפ  בתריה  אותו   רוקיה.אזל  להוציא  וניסה  הלך 

מצימהמאסר.   הצליח.    ולא  עליה,ולא  רבי   קרי  קרא 
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אנשים,  עשר  תולה  יום  כל  מירון, 

מבסוט,   איש   המלךהמלך  הגיע  הפעם  אמר 

יום אחד תלה  כל יום תולים עשר אנשים,    .אמת

כ אלעזר  המסכן  ובסר'  הבן  ובנו,  הוא  אב  ר'   – , 

התליהאלעזר   עמוד  מתחת  לבכות  (ראה    התחיל 

מה  על  וכה,  אמרו לו אנשים מה אתה ב,  בהערה שם)

בכה,   ובנו  אתה  שהרגת  אחד  רשעים אותו 

שישו  אמר ר' אלעזר:    .מרושעים, בני נמרוד הרשע

    .בני מעי, שישו

חתך את הבטן שלו, פתח את הבטן,  ועם כל זאת  

 

במשלי   הפסוק  את  הכובס  על  שמעון  ברבי  אלעזר 

" כג]  פיו ולשו[כא  נפשושומר  שהוא נו, שומר מצרות   ."

לו   שקרא  ידי  על  הזאת  הצרה  את  עצמו  על  הביא 

  חומץ בן יין.  

נעמד   וקא בכי.קם תותי זקיפא,  תלו את הכובס.    זקפוהו,

אמרו רבי אלעזר ברבי שמעון תחת עץ התליה, ובכה. 

הוא  הרי  שעל כך שהוא נתלה.    ליה: רבי! אל ירע בעיניך

ביום המאורסה  נערה  בעלו  שעונשם    הכפורים!  ובנו 

והרי  הסקילה.  לאחר  נתלין  הנסקלין  וכל  בסקילה. 

  קיבל עונשו.  

שמעון    הניח ברבי  אלעזר  מעיורבי  בני  על  ר:  אמ.  ידו 

כגון הכובס   שישו בני מעי, שישו! ומה ספיקות שלכם כך,

מתוך   אלא  ברשעותו,  בטוח  הייתי  שלא  הזה, 

רשעותו.   נתגלה  ולבסוף  כנגדי,  ודאית  שהתחצף 

לודאי    ,שלכם שקרוב  בחנויות,  שמנמנמים  אלו  כגון 

גנבים,   וכמה שהם  כמה  אחת  כהוגן    על  שעשיתי 

למלכות.   אותם  בכםשמסרתי  אני  מעי    בבני   מובטח 

   שאין רמה ותולעה שולטת בכם!

 חלבים סלים סלים של בשר,    אהוצי

, בשר טרי, אחרי זה הוא  , בשר)"ם ָּכל ֵחֶלב ְוָכל ָּד " (מלשון  

נתן את זה לכלבים לאכול, שום בשר לא הסריח,  

לא  עובש,  העלה  לא  התקלקל,  לא  גיד  שום 

העלה ריקבון, כל הבשר היה טרי, בשר טרי טרי, 

הבטן   תחת  עברה  שוורים  שני  עם  שעגלה  עד 

יוסיל בן  ישמעאר'  שלו,   ור' אלעזר בן רשב"י    ר' 

נפגשים שני    כשהיו  עם  עגלה  שוורים  היתה 

הייתה מטרוניתא    .של שניהםהבטן  תחת  עוברת  

ע"א)אחת   פד,  בגמרא  יתכן,    (שם  זה  איך  אמרה  היא 

דואגת את  מה  לה  ר' אמרו  קודש,  זרע  תראי,   ,

עדיין לא נחה דעתו של    ואפילו הכי, לא מייתבא דעתיה,

רבי אלעזר ברבי שמעון על כך שגרם מיתה לכובס.  

סמ דשינתא,אשקיוהו  המרדים,   א  בסם  אותו  השקו 

דשישא, לביתא  העשוי    ועיילוהו  לבית  אותו  והכניסו 

לכריסיהמשיש,   הבטן.    וקרעו  את  לו  מפקו  פתחו  הוו 

דתרבא, דיקולי  דיקולי  סלים    מיניה  מהבטן  לו  הוציאו 

מאוד,   בשר  בעל  שהיה  לפי  שומן,  ומותבי מלאים 

ות  כדי לנס  בתמוז ואב,הניחו אותם בשמש,    בשמשא,

   ולא מסרחי!אם יסריח וירום תולעים. 

הרי כל שומן בדרך כלל    כל תרבא נמי לא סריח!ומקשינן:  

  אלא אם כן הוא ביחד עם בשר?   לא מסריח

 שורייקי סומקי, אך    לא סריח,אמנם    כל תרבאומשנינן:  

בשר,   מין  שהם  שבו  האדומים   הכא,.  מסריחהגוונים 

איכא שורייקי  אף על גב דאצל רבי אלעזר ברבי שמעון,  

מסריח לא  אנפשיה.  סומקי  ברבי   קרי  אלעזר  רבי  קרא 

" ט]  [טז  בתהלים  הפסוק  את  עצמו  על  אף  שמעון 

 "! בשרי ישכון לבטח
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עם ישמעאל, ר' אלעזר בן ר' שמעון,  

מהרה ינתק, זה  הבן ר' יוסי, החוט המשולש לא ב

  החוט המשולש.

|
יח

ר'  |   בן  אלעזר  ר'  היה  היה  ואז  הוא  שמעון, 

הראשי |  המפקד 
יט
כל  ,  | על  מפקד  היה  הוא 

ר' שמעון,    – ההגנה   בן  אלעזר  הראשון ר'  ביום 

לכולם, ואז באו פעם שניה   תרישיונו הוא הוציא  

רישיונות   [עם  אותם]  -ואז  כולם  ,  מחפשים 

סיחן מלך האמורי 'הגיעו עם דרכונים, אלף איש,  

הבשןעֹ מלך  ְל  "אלף,    גימטריא  זה  'ג  ָהֶאֶלף 

שלמה המלך, הוא היה כל  ,  (שיר השירים ח, יב)  "הְׁשמֹ

מרים,   של  בבארה  טובל  ֲאִביָנָדב"והשר  יום   ,ֶּבן 

  ,(מלכים א' ד, יא)  "ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה  מֹה'ת ְׁש 'ַפת ּבַ 'ָט 

אדם  ,  (תהלים עד, ב)  "ָלֶתַנֲח   ֵׁשֶבטָּגַאְלָּת  "ר"ת שבט,  

ל'שבט   לעולם  כתב בא  יש  זה  על  גם  נחלתך', 

  . אישום

נגדו כתב אישום, היא   יצא   - ואז המלך שלמה 

 
יח

  .לא זכיתי להבין מה ההקשר, ועל מי דיבר 

ואז בדיוק הוא קפץ מהחלון, היו שני מיליון איש, בכל העיר  

על השכם, שבע עשרה מיליון, הוא קפץ על אחד, על הראש,  

וככה הוא בלם את הנפילה, אם לא הוא היה מתרסק, הוא היה  

במקום שהוא יהפך לפיצה הוא רכב על כתפים נהפך לפיצה,  

- ], לכן יש כתב אישום נגד [-של ההוא, והוא העביר אותו ל[

], הורידו לו את החולצה, חולצה מלאה דם, אדומה כדם, כמו 

במאי   הבינלאומי)אחד  הפועלים  א(יום  חולצות  ,  עם  הולכים  ז 

כל האחד במאי הלכו עם החולצות האדומות, עם  אדומות, 

אדומה, אבא שלי היה מניף את המטפחת האדומה, מטפחת 

והאנגלים מחפשים אותו, עד היום מחפשים את אבא שלי,  

אבא שלי יש לו גם כתב אישום, בכל ההפגנות של אחד במאי  

והאנגלים האדומה,  המטפחת  את  מניף  היה  היו    הוא 

], ושרים -מחפשים, נכנסים לקהל, לשניה אחת, ואז היינו [

רי הפועלים, שירי השחרור, כל השירים את כל השירים, שי

הגיע   זה  ואחרי  מגיעים,  איש  ומיליון  שרים,  אוניית  בעולם 

אמו שבע  מכות    בת  כאלה  לו  נתנו 

רצח, שברה לו את העצמות, הרווחה לקחה לה 

  היום לפי החוק  הוא היה בן שש עשרה,את הילד,  

לילד,   להרביץ  אסור  עשרה  שמונה  אחרי  עד 

ת אף  זה לא מעניין א  ,שמונה עשרה תפוצץ אותו 

אבל עד שמונה עשרה  הוא ברשות עצמו,  אחד,  

אם אתה נוגע בילד, ישר מגיעה הרווחה, נותנת 

ערבית בסעודיה    ,אותו למשפחה  שייח'  לאיזה 

  . שיגדל את הילד

ניפחה  זה מה שקרה אצל שלמה, שאמא שלו 

נים,  אותו במכות, ניפחה אותו, עשתה אותו פי ש

אסור,   וזה  פרעה,  בת  עם  התחתן  הוא  כי  למה 

איסור   אסור,  פרעה,  בת  עם  להתחתן  אסור 

כמו  מצרי לא יבוא בקהל ה'  תורה, איסור עשה,  

ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו: ָּב "...  :שכתוב ִנים  א ְתַתֵעב 

דברים  (ה'" ֲאֶׁשר ִיָּוְלדּו ָלֶהם ּדֹור ְׁשִליִׁשי ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל 

ח ראשון,    ,ט)-כג,  דור  לא  שלישי  אחד דור  תירוץ 

דור ראשון  , ששלמה היה מותר להתחתן איתהלש

'יציאת אירופה', מיליון איש יוצאים לנמל, פורצים  המעפילים  

המי כל  על  אישום,  כתבי  יש  הכול  על  הבריטים  לנמל,  ליון, 

מחפשים עד היום את המיליון איש. אחרי זה הגיעה מטילדה, 

  עה עם האקסודוס, קראו לזה אקסודוס. היא הגי

כאן מדבר מאוניה אחרת שלא הייתה אוניית מעפילים אלא לכולם 

שם היה אישור עליה רשמי, האוניה הפליגה פעמים מאיטליה לארץ 

והביאה   בתש"ה  אחת  פעם  השניה  אנש  900ישראל  ובפעים  ים, 

  אנשים. 783בתש"ו והביאה 

ם, קראו לה פרינסס,  היא הייתה האוניה הכי מלכותית בעול

  של המלכה, קראו לה האוניה הכי מלכתית שבעולם.  

  אקסודוס'  –כאן חוזר לדבר מאוניית המעפילים 'יציאת אירופה 

הצטופפו   ניהל  באוניה  הוא  אהרונוביץ'  איש,  אלף  ארבע 

מו הספינה,  לפני את  נפטר  הוא  בריטיות,  משחתות  שתי  ל 

א היה בן עשרים עשר שנים בזיכרון, אבל הוא היה אמיץ, הו

  ושתים. 
יט

  כמו להבדיל גולומב הוא היה המפקד של 'ההגנה'. 
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שגם מצרית מותר   ,זה לפי ר' שמעון

מואבית,   הגבריםכמו  לגבי  רק  זה  איסור  מו  כ  ,וכל 

אצל  האיסור  ששבמואב   רק  הוא  דורות  עשר  עד 

אישה  באמת  אבל  ,  מואביות מותרות מידהו  ,הגברים

ש  אסורה,מצרית   כנראה  חתונהאלא  היינו    ,לא 

אלא עשה לכבודה   ,ששלמה לא באמת התחתן איתה

    .כמו חתונה

שלמה המלך שמסרו אותו למשפחת מאמצת,  

יודעים  שהוא קם בעשר במקום בארבע, אתם 

לחדר, שברה   פרצה  לקום בעשר, אמא  זה  מה 

אותו   קשרה  נעל,  תפשה  הדלת,  שלמה    – את 

פאך פאך  בום,  ובום  סטירות,  לעמוד,    סטירות 

  מכל הכיוונים. 

"ּוֵבין ולכן זכה לסטירות  כמו בנימין קיבל כאלה  

ָׁשֵכן"  יב)  ְּכֵתָפיו  לג,  ְיִדי,  (דברים  ָאַמר    ה'   ד"ְלִבְנָיִמן 

ּוֵבין ְּכֵתָפיו   ,חֵֹפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ,ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו 

המכ)שם(  ָׁשֵכן" זה  'כתפיו'  קיבל ,  שהוא  ות 

זה לא  ,  ים, איזה מכות, נשבר לו עצם הבריחהכפ 

עצם הבריח    –באה הרווחה לקחה אותו  פשוט,  

ועל    נשבר לו, עד היום היא שבורה, עד היום הזה,

", לכן בית המקדש זה ו שכןי"ובין כתפ ה לככן ז

מאה מטר    –טיפה  לא בראש ההר,  בין הכתפיים,  

  "ובין כתפיו שכן".  נמוך, 

אחר מעשה פילגש  נשאר שום זכר,  ן לא  בנימימו 

בלי מלבד    ,בגבעה נשים,  בלי  גברים,  שש מאות 

כו הרגו את כל יבש גלעד, לקחו ארבע ילדים, הל

נערות,   חמישה  מאות  היה  אבל  מאתים,  חסר 

 
כ

ש   וכאן נראה  שהקשה,  לקושיא  התירוץ  שיבאר  זכינו  לא 

שבתחילה לא שבא מרות המואביה,  לדבר מעניין דוד  מתחיל  

וממשך    ,ן שלא ידעו מדין מואבי ולא מואביתקיבלו אותו כיו

ואומר שההלכה התגלתה כשבאו המלאכים לאברהם ושאלו 

עשר באב, שכולם יוציאם מחוללים 

כולם   מבכרמים,  עכשיו  שמלה הגיעו  כל  סין, 

שמלו  ויש  דולר,  דולר,    בטריליארד   תמיליון 

ּוָבֶרֶקת  ם אֶֹד עם    יםמשובציליארד!  בטר  ,ִּפְטָדה 

םַסִּפיר    ֹנֶפְוַאְחָלָמה  םֶלֶׁש ,  ְוָיֲה ַּתְרִׁשיׁש ,  ְׁשבֹו 

  .  ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה

  ואז הגיעו המלאכים, כי יש קושיא אדירה, למה

כמתואר בתחילת פרשת    ,כשבאו המלאכים לאברהם

ארבע,    וירא ולא  שלושה  לרהיו  את אחד  פא 

את   לבשר  לוט, אחד  את  להציל  אחד  אברהם, 

ב לה  שיהיה  להפוך ןשרה  ואחד  סדום,    ,  את 

    .אלא עוד לא ידעו את ההלכה .ארבעצריכים 

כ
אמרנו שלפי ר' שמעון מותר גם מצרית, ועל זה  

כיון שדימה דין מצרית שמותרת    סמך שלמה המלך

זכר   ,מיד מצרי  דורות,   בשונה  שלוש  אחר    שמותר 

אבל  ,  ינה שונה ממואבי זכרית שידע שדלדין מואב

עדיין    לד דודוכשנו  ,לא תמיד הלכה זו הייתה ידועה

הייתה   ה  – לא  את  חידשו  לא  עדיין  הלכה  היינו 

דוד קראו לו קראו לו ערבי,  שמואבית מותרת,  

שום ילד לא רצה לשחק איתו,  אז  ערבי, מואבי,  

כל  איתו,  שיחק  לא  ילד  שום  לבד,  היה  הוא 

הי הוא  לבד,  החיים  ְלֶאָחי  ר"מּוזָ ה  ְוָנְכִרי   ,ָהִייִתי 

(שיר   א ָנָטְרִּתי" י "ַּכְרִמי ֶׁשּלִ , (תהלים סט, ט) ִלְבֵני ִאִּמי"

ו) א,  ְׁשמֹה"  ף"ָהֶאלֶ ,  השירים   יב)  ְל ח,  השירים  זה  (שיר   ,

סיחן מלך האמורי עג מלך  'יוצא בדיוק גימטריא  

עוד . אף אחד לא רצה לשחק איתו,  (כנ"ל)'  הבשן

עמונית מואבי    עמוני ולא'לא ידעו את ההלכה ש

שיבאר האיך מתורצת בזה    אותו איה שרה אשתו, ולא זכינו

  - ואם שגיתי    .שיבאר את התירוץ, ויהי רצון שנזכה  הקושיה 

   עמי תלין משוגה.
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  . 'ולא מואבית

ההלכה,   התגלתה  ָׂשָרה "מתי  ַאֵּיה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 

ַוּיֹאֶמר    ָבאֶֹה ִאְׁשֶּת ט)  "לִהֵּנה  יח,  פתאום  ,  (בראשית 

ַוִּיַּקח ֶּבן  ָרץ ַאְבָרָהם    ר"ְוֶאל ַהָּבָק שרה לא הגיעה,  

ַר ָוטֹוב   ַה ַוִּיֵּת ָּבָקר  ֶאל  ַלֲעׂשֹות אֹתֹו" ַּנַער  ן    ַוְיַמֵהר 

ז) יח,  זה  (בראשית  הנער  מטעמים,  זה  את  עשה   ,

הנער   בשביל  לעולם  בא  אדם  ישמעאל, 

בשביל  ישמעאל,   לעולם,  בא  אדם  זה  בשביל 

תשובה,   שעשה  ישמעאל  אֹתֹו  הנער  "ַוִּיְקְּברּו 

ישמעאל עשה ,  (בראשית כה, ט)   ָּבָניו"  לִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעא

ֵעָׂשו    "ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו שכתוב  שו,  מו עתשובה, לא כ

כט("  ְוַיֲעקֹב לה,  פה    )בראשית  יצחק כתובאבל   :

לישמעאל  -  לישמעאו  קודם  כי  יצחק   ישמעאל, 

שלושים   מאה  בגיל  נפטר  הוא  תשובה  עשה 

יז)ושבע   כה,  אמיתית,  (בראשית  תשובה  עשה   הוא 

|
כא
|.   

  "ֱאֵהי ֶעְקרֹון  בְזבּוכמו שנאמר "בעקרון היה זבוב,  

במקום  אדם כולם השתחו לזבוב, אז , (מלכים ב' א, ב)

בזבוב,   מאמין  הוא  בה'    והשתחו כולם  להאמין 

כולם סגדו לזבוב, כולם בכו לזבוב, בקשו  לזבוב,  

  אשה מהזבוב. 

דריוש המלך  שאמר  ו')  כמו  פרק  בדניאל  זה  כל  , (ראה 

ולא  במר"ש,  לא  מתפללים,  לא  יום  שלושים 

באיילון,  במדרשה, ג זקיפים, ם לא  הוא העמיד 

בתוך איילון, בתוך המדרשה, מי   םחייליסוהרים,  

שיתפסו אותו מתפלל יזרקו אותו לגוב האריות, 

 
לכן הישמעאלים שומרים על בית המקדש, הם   כא

על הר הבית, שלא יקחו   –ל בית המקדש  שומרים ע

את כל הזהב שהחביא שם שלמה המלך, טונות של 

רוצה   המדינה  זהב,  של  טונות  טריליארד  זהב, 

ב   התפללו  מדרגות,  איזה  בחדר 

כולם התפללו, אבל התחבאו במרתפים,  מרתף,  

מ שמו  השולחן,  מתחת  ארוכה,  התחבאו  פה 

הכיוונים,   מכל  הם מפה  השולחן  מתחת 

   .בשכיבה  ,חלק התפללו מתחת המיטהו,  התפלל

כזה  שיגעון  זה  החלונות,  כל  את  פתח  דניאל 

אמר המלך  העולם,  מבריאת  היה  לא    שלא 

 ןְוַכִּוי"  לא, אלא  .בצד  ,תתפלל לך בשקטלהתפלל,  

, הוא פתח את כל החלונות,  (דניאל ו, יא)  "ְּפִתיָחן ֵלּה

פ   םהכיוונימכל   מכל  תהוא  החלונות,  את  ח 

החלונות,  פתנ   םהכיווני לצעוק  חו  התחיל  והוא 

באת   עד  התפילה  זה  את  שמעו  צעקות,  כאלה 

עד צפת שמעו את הצעקות שלו, כאלה  צפת,  

  צעקות.  

רצו למלך, הוא אמר שלושים יום לא מתפללים,  

יום לא יהיה שלושים  שלושים יום אין תפילות,  

רוצה   אתה  מהמלך,  לבקש  רק  תפילה,  שום 

צה שידוך, תבקש  ילדים, תבקש מהמלך, אתה רו 

בעוד   חתונה  פגישה,  מחר  לך  נעשה  מהמלך, 

אשתך תיפקד, עוד תשע חודשים ברית,  שבוע,  

ברית שם   .פורים  היה  מהמלך,  תבקש  דבר  כל 

טור של מיליארדים אנשים, ליד המלך, אבל למי 

לעמוד   כוח  אנשים  יש  שעות,  מיליארד  בתור 

באיזה   מדרגות,  בחדר  בצד,  עמדו  התפללו, 

  . לו, התפללו, לא ויתרו בודקה התפל

" דניאל,  ֵלּה  ןְוַכִּויאבל  כל ְּפִתיָחן  את  פתח   ,"

עשינו   תצליח,  לא  היא  אבל  הזהב,  כל  את  לקחת 

מנהרות מלמטה, הוצאנו את כל הזהב, רק נשאר 

  זבוב.
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רצו  החלונות,   צעקות,  כאלה  וצעק 

יש לו  למלך, המלך אמר הוא לא יודע, הוא שכח,  

הוא  מחלת שכחה,    -דמנציה, מחלת הדמנציה  

עש שמונה  בגיל  עשרים,  מאה  בן  היה  ה רכבר 

כבר  שיו  , עכבגלות יהויקים  לקחו אותו מירושלים 

וליתר    ;קצת פחות משבעים   או ליתר דיוק,  (  עים שנהבעברו ש

יש ,  )יב, ע"א  –  ביאור ראה מגילה יא, ע"ב זה דריווש,  עכשיו 

אסור    –דניאל תזכור    , טוב  .דמנציה, שכח  דניאלל

, תבוא לבקש מהמלך המלך לא מרשהלהתפלל,  

  . רשות

  דניאל , עוד פעם,  בערבטראח, מגיע שבע וחצי  

צעקות עד צפת, אמרו את חלונות,  פותח את ה

אני   יכול,  לא  אני  יותר  אמר  המלך  למלך,  זה 

כזה   אותו,  אהבתי  כמה  אותו,  להציל  ניסיתי 

עושה צעקות,  החלונות,  את  פותח  הוא  מתוק, 

ות ילגוב האר  ובגלל שהשליכו את דניאלנגד הגזירה,  

דריווש לא ישן כל הלילה, המלך לא ישן  לך  מה

מצודות ציון   ,(דניאל ו, יט  תתזמורולא הביאו  כל הלילה,  

תזמורת עד  כל יום שם  היה ,)" ַהְנֵעל ָקָדמֹוִהי-ְוַדֲחָון, ָלא" :על

מנגנים   אנחנו  מנגנים,  תזמורת  עם  הבוקר, 

עם  תזמורת, כולם ישנים עם תזמורת, עם טיפ,  

לא הכניס שום באותו לילה  כל מיני שירים, הוא  

  . תזמורות

אלף ארבע  שם היו   זרקו את דניאל לגוב האריות

עשרים  מאה  אריות,  וארבע  שישים  מאות 

ארבע כפול  שלוש  כפול  צועק  .  ושתים  ודניאל 

כאשר ענית לדניאל בגב  '  וזה שאנו אומריםלה',  

מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו שייכים  ,  'האריות

 
כב

  פרק ג  -פרשת בראשית  -הליקוטים ספר  

את  פתח  דניאל  הקדוש,  לדניאל 

לגוב   קפץ  צפת,  עד  צעקות  צעק  החלונות, 

יכול   מי  לדניאל,  האריות,  שווה  אחרי  להיות 

  . שהוא קפץ לגוב האריות

ועזריה מישאל  האש, קפצו    חנניה  כבשן  לתוך 

להם  אמרו  ,  (ראה כל זה בדניאל פרק ג')  קפצו לכבשן האש

הס השרים  והרים,כל  נורמלים?    כל  אתם 

אנחנו    םשפויים? לא גוססים? שפויים! תדעו לכ

לאש קופצים  לפסל,  משתחווים  לא,    .לא 

הרב   –הרב שלכם  תם בריבוי אור,השתגעתם, א

לכם,   אמר  לנו,  לאברלנד  אמר  לא  אחד  אף   ,

מה קופצים לאש!  לפסל,    משתחוויםאנחנו לא  

שום יש אם נקפוץ לאש? מה יקרה? לא יקרה  

 נבוכדנצר  -   ואי, המלךואנחנו קופצים לאש!  דבר,  

שתקפצו   התכוונתי  לא  נבהל,  המלך  השתגע, 

ה זה  לפסל,  שהשתחוו  רציתי  לא!   .כוללאש, 

לאש!   קופצים  חתיכת  אנחנו  אתה  כלב,  אתה 

    .כלב, כלב בן כלב 

אני   כלב  אני  מה  לדוד  אמר  שנאמר  גלית  כמו 

, מה אתה  )ראה שם כל המעשה; (שמואל א' יז, מג  י"ֲהֶכֶלב ָאנֹכִ "

תבוא אלי עם מקל כמו אל כלב? אני לא חושב?  

כל  ועם  כל הכח  עם  כלב, עכשיו אני אכנס בך,  

ַאָּתה  "דוד אמר    .בך עד הסוף  אכנסאני  המוח,  

ּוְבִכידֹון ּוַבֲחִנית  ְּבֶחֶרב  ֵאַלי  ֵאֶלי    ,ָּבא  ָבא  ְוָאנִֹכי 

ֱא ְצָבאֹות  ה'  יִ ֵק ְּבֵׁשם  ַמַעְרכֹות  ֲאֶׁשר י  ְׂשָרֵאל 

רק בשם  , לא חנית ולא כידון,  (שמואל א' יז, מה)  ֵחַרְפָּת 

כידון ולא  כידון זה   .ה' אלוקי צבאות, לא חנית 

וארבע  ע אדנ"ישרים  שם  פעמים 
כב
אמר   . הוא 

נטה   (יהושע ח' י"ח) הכ"ד צירופי אדנ"י, וזש"ה    ויהושע תיקן כל

ידך, בכ"ד דו"ן. פירוש, בכ"ד   בידך, פירוש נטה  בכידון אשר 

 "י: שמות של אדנ
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בום! עשרים וארבע פעם שם אדנ"י,  

רוגטקהדוד     תפס מקלעת, 
כג
זה  עכשיו    .  -איך 

שלבש  בקע את השריון  האבן שירה דוד מהמקלע  

בקע  גלית הוא  איך  קשקשיםש,  במדרש   ?ריון 

של    הלשניה את המצחיי  הריםגלית  אחד אמר ש

נחושת הנחושת,   אמר    .משקל    בקע זה  שאחד 

השריון, השריון  את  את  בקעה  |  הרוגטקה 
כד

 .|

לחפש את גלית, שחירף את שם ה' צבקות, וכל  

צבקות יפלו בנוקבא  אלה שמחרפים את שם ה' 

   .דתהומא רבה

ל הכי  לנסוע  לטיול  הגענו  הזה,  הקדוש  טיול 

קודשים,   קודש  בחורים  בעולם, שמונים  קדוש 

 
כל אחד יקח רוגטקה, כולם, כל מי שנמצא עכשיו   כג 

על  עליהם,  גלית,  את  ויחפש  רוגטקה  יקח  בטיול 

רוגטקה כמו הישמעאלי יקח  כל אחד  ם בעכברא, 

 דוד.  
כד

אחד    להיות   כל  חייב  אחד  לכל  רוגטקה,  יחפש  בטיול 

  . רוגטקה

  
כה
  פד, ע"ב  בבא מציעא  

נפשיה, ניחא  קא  הוה  ברבי    כי  אלעזר  רבי  כשנפטר 

ידענא בדרבנן דרתיחי  לאשתו:    אמר לה לדביתהושמעון,  

שמסרתי    עלי, על  עלי  כועסים  שהחכמים  אני  יודע 

גנבים למלכות וביניהם היו גם קרובי משפחה שלהם,  

מי שפיר,ולא  בי  מותי    עסקי  אחרי  בי  יתעסקו  לא  הם 

הראוי.    בעיליתאי,בכבוד  גופתי    אוגנין  את  השכיבי 

הגג,   מינאי,בעליית  תידחלין  לפחד    ולא  צריכה  ואינך 

  כלל. 

  אישתעיא לי אימיה דרבי יונתן, אמר רבי שמואל בר נחמני:  

יונתן,   רבי  של  אמו  לי  דביתהו סיפרה  לה  דאישתעיא 

הכול למה עכברא,  הולכים בעכברא,  

לא פחד   בן ר' שמעוןל ר' אלעזר  באעכברים שם,  

מעכברים, כמו ר' פנחס בן יאיר לא פחד, המלך  

ולע טבעות אמר לו עכבר בלע לי טבעת, עכבר ב

כן,   יאיר  גם  בן  פנחס  ר'  לו  לכל  אמר  קורא  אני 

לו  היה  אחד  העכברים,  כל  באו  העכברים, 

בעל הבעטליר    כמו בצואר,    (בליטה)  חטוטרת

עליו  החטוטרת   מספר  מז'  שהרב'ה  במעשה 

    .)סיפורי מעשיות, מעשה י"ג ( בעטלירס

שם היה ר' אלעזר   אדם בא לעולם לגור בעכברא

עד   שמעון  ר'  שנקבר בן 
כה

בעכברא,  ,   רק  ישיבה 

,  פ וטנון ס  –שמה לומדים עשרים וארבע שעות  

ברבי   אלעזר  רבי    שמעון,דרבי  של  אשתו  לה  שסיפרה 

שמעון:   ברבי  טפי אלעזר  ולא  סרי  מתמני  פחות  לא 

לפחות שמונה עשרה, ואולי אפילו    מעשרין ותרין שנין

שנה,   ושתים  בעיליתא,עשרים  שכב    אגניתיה  הוא 

הגג.  בע סליקנא,ליית  הוה  לשם,    כי  עולה  כשהייתי 

במזייה, ליה  בשערותיו,    מעיננא  בודקת  הוה  הייתי  כי 

כשהיתה נושרת ממנו שערה,   משתמטא ביניתא מיניה,

  היה יוצא משם דם!   הוה אתי דמא

יום אחד ראתה   יומא חד, חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה,

מאזנו.   יוצאת  דעתאי,תולעת  שמא   חלש  דאגתי 

ולהרקיב.   להסריח  מתחיל  גופו  לי  מעתה  איתחזי 

ל א  אמר לי: לא מידיהוא!הוא נגלה אלי בחלום, ו  בחלמא,

יומא חד, תדאגי משום שהדבר בא לי כעונש על כך ש

מחאי כדבעי לי. מרבנן, ולא  דצורבא  פעם   שמעי בזילותא 

ולא   חכם  תלמיד  של  בכבודו  שפגעו  שמעתי  אחת 

  ני].  מחיתי כראוי [ולכן נענשתי באז
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לא להוציא את הראש מהספר שניה, 

כל זה  נון סטופ! עשרים וארבע שעות, נון סטופ,  

ואל יותר   שמונה עשרה שנה  לא פחות  .בעכברא

את ר' אלעזר בן ה  חביאהשנה  ושתים  עשרים  מ

שמעון   ומ  בעליה,אשתו  ר'  נעולה  ו  שהיהדלת 

, כל אחד אומר את  (ראה הערה בבא מציעא פד, ע"ב)מדבר  

שלו,   קול  הטענות  היה  ויוצאת  בה  ר'  מהעליה 

פטירתו אחרי  שמעון  ר'  בן  פלוני    : ואמרה  ,אלעזר 

אתה פלוני  חייב,  את   אתה  קיבלו  כולם  חייב, 

 

וכל אותה עת שגופו של רבי אלעזר ברבי שמעון היה  

כי מת.   מונח בעליית הגג, לא ידעו אנשים כלל שהוא

כשהיו באים שני בעלי דין לביתו    הוו אתו בי תרי לדינא,

בפניו,   כדי להתדיין  שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  הוו של 

אבבא, בפתח.    קיימו  עומדים  ומר  היו  מילתיה,  מר  אמר 

טענותיו.  וכ  מילתיה. את  השמיע  אחד  קלא ל  נפיק 

ואמר: איש פלוני והיה יוצא קול מעליית הגג,    מעיליתיה,

   איש פלוני אתה זכאי! יב!אתה חי

יום אחד   יומא חד, הוה קא מינציא דביתהו בהדי שבבתא.

רבה אשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון עם שכנתה. 

    תהא כבעלה, שלא ניתן לקבורה!השכנה:  אמרה לה

מאחר והדבר   י רבנן: כולי האי, ודאי לאו אורח ארעא.אמר 

אין זה  כבר נודע ברבים שהוא אינו חי ולא נקבר, שוב  

  כבודו להשאירו כך, ולא לקברו.  

דאמרי להביאו  איכא  התעוררו  שהחכמים  הסיבה   :

ש מפני  יוחאי,לקבורה,  בן  שמעון  של    רבי  אביו  שהיה 

ם בחלום,  נגלה לחכמי  איתחזאי להו בחלמא,רבי אלעזר,  

אחת יש לי ביניכם, ואי אתם רוצים  גוזל    אמר להו: פרידהו

    להביאה אצלי?!

ושתים   .באהבה  הדין עשרים  אחרי 

מדבר רק  הוא  נפטר,  שהוא  נודע  זה    .שנה  כי 

אפילו   לא,  או  לדבר  יכול  גוסס  אם  השאלה 

שהוא גוסס הוא יכול לדבר, אז מה יש אם אדם  

   .אז מה יש –נפטר, שחטו לו את כל הסימנים 

עליו  יהושוע אמרו  נון  ראש, ש  בן  בכלל  לו    אין 

וץ לים הוא קופץ לים, להיכנס  מר לקפמשה או 

לארץ הוא נכנס לארץ, אין לו מחשבה עצמית,  

' אומר לו הוא עושה, לקפוץ לים הוא רק מה שה 

לאעס רבנן  ביה,אזול  אותו   וקי  להביא  החכמים  הלכו 

  לקבורה. 

[שם מקום הסמוך לעירו של רבי    לא שבקו בני עכבריא

אלעזר ברבי שמעון]. בני אותו מקום לא נתנו להוציא  

מביתו,   שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  שני  את  דכל  משום 

שכל אותם    דהוה ניים רבי אלעזר ברבי שמעון בעיליתיה,

לא סליק חיה רעה  גגו,    השנים שהוה היה מונח בעליית 

  לא נכנסה חיה רעה לעירם.  למתייהו,

הוו  הגיע ערב יום כפור.    א, חד מעלי יומא דכיפורי הוה,יומ

טרודים,    טרידי, היו  עכבריא  לבני  כשאנשי  רבנן  שדרו 

לעכבריא,    בירי, הסמוך  בירי  כפר  לבני  חכמים  שלחו 

דאבוה. למערתא  ואמטיוה  לערסיה,  את    ואסקוהו  לקחו 

של רבי אלעזר ברבי שמעון, והביאו אותה אל מטתו  

  מעון בן יוחאי. פתח מערת אביו רבי ש

למערתא. ליה  דהדרא  לעכנא  נחש,    אשכחוה  שם  היה 

 אמרו ליה שהקיף את המערה סביב, כשזנבו לתוך פיו.  

נחש,    עכנא עכנא,לנחש:   והרחיקי את   פתחי פיךנחש 

פתח    הנחש  פתח להו  ויכנס בן אצל אביו!זנבך מעל פיך,  

  פיו, ונתן להם ליכנס למערה.  
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קופץ לים נבקע הים, הים  קופץ לים,  

לשתים,   עשרה!  נבקע  עצי  לשתים  מצאו  ושם 

תפוחים,   אפרסקים,  רימונים,  לא  שזיפים,  מה 

שרי היה,  לא  מה  היה,    המ,  ושמפניה  היה,  לא 

קרה,  מה  ואז  היה,  לא  ויסקי  שמפניה,  אפילו 

בית הסוהר  כולם ברחו מבית הסוהר, מצרים היה  

ְלגֵֹזר ַים סּוף  "של שישים ריבוא, עברו את הים,  

  . לא נשאר זכר מים סוף, (תהלים קלו, יג) "םִלְגָזִרי

הר הכרמל, על    - את  ועברו  וכשעברו את הים סוף  

מי ,  (ירמיהו מו, יח)  "אַכְרֶמל ַּבָּים ָיבֹוְּכָתבֹור ֶּבָהִרים ּוכְ "

לא  שעות,  וארבע  עשרים  לומד  בכרמל  שגר 

יבוא', בים  'ככרמל  מהספר,  הראש  את   מוציא 

, כתוב בס"ה במדרש תהילים, שהלכו על הכרמל

כשעברו את הים עברו על הכרמל, הכרמל היה  

ה' 'וככרמל בים יבוא',  בתוך הים, בתוך הים סוף,  

" ַּגְבֻנִּניְּתַר   ָלָּמהאמר  ָהִרים  יז)  ם"ְּצדּון  סח,  , (תהלים 

יו ישירו ביום חמישי בבוקר ש'בצאת ישראל' עכ

  "בצאת ישראל ממצרים..."   : ר"ח אלול בהלל

לבוא   השערים  לעתיד  ירושלים  כל  יהיו של 

יהיו   השערים  כל  כל מישפהמתרשיש,   ,

השערים יהיו משוהם, כל השערים יהיו מ'אודם 

נו  ברקת,  והלום,  פטדה  ספיר  שבו  פך  לשם 

וישפהואחלמה שוהם  תרשיש  השערים    ,',  כל 

כל השערים אודם יהיו מתרשיש שוהם וישפה,  

ויהלום,   פיטדה ברקת, כל השערים, נופך ספיר 

 
כו

כברים, אוקינוס של עכברים  עכברא זה היה פעם יש של ע  

לא ים, זה היה מפה ועד הירח הכול מלא עכברים, בן אדם היה 

מאוד  הירח  העכברים,  על  הולך  היה  הוא  לירח  להגיע  רוצה 

קרוב, לא כזה רחוק, כתוב בדבר בעתו, כל חודש את המרחק, 

  כמה דקות. עושים את זה ב
כז
  כתובות קג, ע"א  

  .כל השערים לשם שבו ואחלמה

להיכנס בשער שלו,   יצטרך  יהיה שם  וכל אחד 

אלקטרונית,   נכשל  רלייזקרני  דלת  הוא  אם   ,

יוכל להיכנס, עד שהו בראיה אסורה   לא  א הוא 

אסורות,  בראיות  יכשל  לא  הוא  שיותר  יבטיח 

אסורה   העדר ראיה  זה  זה?  מה  גמור,  העדר  זה 

גמור, זה החלל הפנוי, שם אין שום אלוקות, לכן  

על כל זה נקרא העדר הגמור, ולכן חייבים מיתה,  

מיתה,  הס חייבים  כל  צריך  תכלות  כפרה, 

"צריך    הסתכלות י)  ן"ְיִׁשמְֹיֵלל  כפרה,  לב,  ,  (דברים 

ישימון,  ש ישיהיה  היה  הכול  מון, ישהיה שואה 

נחרבה,   אירופה  אסור כל  לכן  לישימון,  נהפכה 

  .להוציא את הראש מהספר

בעכברא,   היו  כולם  עכברים, עכשיו  שם  הכול 

של   אוקינוס  עכברים,  של  ים  עכברים,  הכול 

כמו  עכברים, אחרי שהצדיק נכנס כולם בורחים,  

פנחס   הוא  ר'  יאיר  העכברים בן  כל  לעיר  בא 

אותם   שאל  הוא  העכברים    – ברחו,  למה  את 

התבואה?   את  העכברים  אכלתם  לא  ענו  הם  כי 

מעשרות,   מעהקדישו  הקדישו  כל  רות  שהם 

|  ו העכברים נעלמ
כו

 .|  

הוא היה בא  רבי עשה את המרחק מהארץ לירח,  

היינו מהשמים היה יורד    – מהירח  ו   .כל מוצאי שבת 

הארץ, ה  לכדור  הולך  לשם    לאההוא  היה  לביתו, 

) ; מובא בהערה(ראה כל זה בכתובות קג, ע"א  מגיע בליל שבת
כז

 ,

של   פטירתו  בשעת  רבנן:  לבניתנו  אמר:  צריך!   -   רבי,    אני 

בניו רבי    נכנסו  להםשל  אמר  הוראות,    אצלו.  כמה  רבי 

א.   מותו:  אמכם לפני  בכבוד  תבאר   הזהרו  [והגמרא 

ב.   החורגת].  אמם  שהיא  לאשתו,  היא  נר שהכוונה 
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ומביא איתו נשמות, כל הנשמות הוא  

בקידוש   הגיעו,  הנשמות  כל  ואז  שרבי  הביא, 

כל ליל שבת  בביתו כשבא לבגופו ובבגדי כבוד  עשה  

מבריאת העולם, הגיעו כל הנשמות,  אחר פטירתו  

ואז רבי עשה קידוש  המשניות,    הזכל הנשמות ו 

למיליארדים נשמות, כולם שמעו את הקידוש, 

  כולם יתו, ובמוצאי שבת  ועד שבת הם נשארו א

  .חייםלבית ה חזרו 

 

ובגמרא  אצל השולחן, כאילו אני חי [  יהא דלוק במקומו

יבואר שהיה רבי בא לביתו בכל ערב שבת, גם לאחר  

מוצעת מותו],   תהא  מטה  במקומו,  ערוך  יהא  שולחן 

  שמעון אפרתי [החיפאי, מחיפה],  יוסף חפני. ג. במקומה

[ובגמרא יבוארו    הם שמשוני בחיי, והם ישמשוני במותי  - 

  דברים אלו]. 

  ודנה הגמרא בדברי הברייתא:  

והוינן בה: מדוע היה צריך רבי    . הזהרו בכבוד אמכםא.  

על כבוד בניו  ואם,    לצוות את  כיבור אב  והרי  אמם? 

כ]  דאורייתא היא! דכתיבמצוה   "כבד את אביך : [שמות 

  "! ואת אמך

אלא   אמם,  היתה זאת  אב" הואיומשנינן: לא  , "אשת 

רבי   של  בניו  היו  והם  רבי,  של  אשתו  היתה  שהיא 

  מאשה אחרת.  

דאורייתא  מצוה    -   "אשת אב" נמיומקשינן: והרי כיבוד  

תניא: הא  דצוותם על קיומה!  , ולא היה רבי צריך ל היא

[ריבה הכתוב    זו  - "  "את אביך".  "כבד את אביך ואת אמך

 זו  - "  "ואת אמך.  אשת אביךמיתור המילה "את", את]  

את]   "את",  המילה  מיתור  הכתוב  אמך[ריבה  . בעל 

 גרמי ש,  (תהלים קלג, ג)  "ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם"

בירושלים יחיה עד העולם, כל העניין של האדם  

ז  "לּו ,  'חיים עד העולם'שם  זה לחיות בירושלים,  

, לוז, ירושלים זה (בראשית כח, יט)  ם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה"ֵׁש 

לעולםלוז,   חיים  אומר ,  פה  הרב'ה  לוז,  דרך 

אם רוצים להיכנס לבית אל רק דווקא דרך לוז,  

(ראה שופטים א,  דרך הלוזרק לוז, אין דרך אחרת,  דרך

(ליקוטי מוהר"ן תנינא,    הרב'ה לוקח את הלוז ואומר,  כו)-כג 

יכול לומר    [שהיה הכתוב  יתירהשהיא    וי"וואילו האות  

אמך"   את  אביך,  את  את  - "כבד  כיבוד   לרבות  מצות 

    אחיך הגדול!

,  מחייםשיש לכבד את אשת האב,    הני מיליומשנינן:  

אב.   אשת  היא  שאז  האב,  מיתהבחיי  לאחר  של    אבל 

מצווים בניו לכבד את אלמנתו, ולכן הוצרך    לאהאב,  

  רבי לצוותם על כך בצוואתו. 

דלוב.   יהא  שו נר  במקומו,  מטה ק  במקומו,  ערוך  יהא  לחן 

שמשי  -   מאי טעמא?  תהא מוצעת במקומה. , בבין  כל בי 

  לביתיה, היה בא רבי    הוה אתיהשמשות של ערב שבת,  

  לאחר פטירתו.  

שמשא בי  אירע   ההוא  השמשות  בבין  אחת  פעם 

, קא קריה אבבא, הגיעה אחת השכנות, ואתאי שבבתאש

בקול, בפתח השער, שהיא ה ה ל   אמרהגיעה.  קראה 

רבי:  אמתיה של  בביתו  המשרתת  יתיב! ,  דרבי    שתיקו, 

  שתקי, כיון שרבי יושב כאן!  

שוב    - רבי שנודע על כך שהוא בא לביתו    כיון דשמע

אתא, הראשוניםכדי    לא  צדיקים  על  לעז  להוציא  ,  שלא 

רשות   קיבלו  לא  הם  שהרי  כמוהו,  צדיקים  שאינם 

   לבוא לביתם.
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זה  פה) בית לאה  לוז  המתים,  תחיית   ,

  .אל זה רחל

ימ מנעלים לעולם  ויקנה  ביתו  קורות  אדם  כור 

נקר רחל  רחל,  זה  ביתו  קורות  בית, אלרגליו,  ת 

נעל,   נקראת  ַהְּתמּוָרה"ולאה  ְוַעל  ַהְּגֻאָּלה    ... ַעל 

זה הגאולה, וזה התמורה,  ,  (רות ד, ז)  ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו"

, 'איש נעלו   לףוש'מהיום יש גאולה ויש תמורה,  

מהרגע הזה,   כל אחד ישלוף את הנעל, מהיום,

בימינו,  במהירה  השלימה,  הגאולה  תהיה  ואז 

 אמן.

  ˘יעור ה' פנחס המ˘ך 
יהיה   זה  אחרי  ורבע,  בשש  כבר  אנחנו  עכשו 

על   החושן,  קצות  ורבע,  אחד  עד    ילדה שיעור 

אומללה שהאינטרפול חיפש אותה, יש   ,מסכנה

אפ  ממש  עצוב,  נורא  לבכות,  סיפור  שר 

אומללה    אוקינוסים מסכנה  ילדה  דמעות,  של 

השב"כ,   המוסד,  אותה,  חיפש  שהאינטרפול 

היא קבלה ירושה   .המשטרה, מה שאתם רוצים

מס הכנסה,   שילמהלא  היא  של מיליארד דולר, ו 

ועכשיו  הירושה נשארה בקאריביים, בג'מייקה, 

 . תן מאתיים מליון למס הכנסהיתהיא  רוצים ש

מתחת  התחבא  ברחה,  ,מסכנה בבונקר  ה 

בונקר, מאתיים  לאדמה, אי   . עומק  קילומטרזה 

|   יארד  הם באו עם כלבים מסקוטלנד
כח
הילדה    .|

בבונקר,   ראובן  אצל  התחבאה  הזאת 

 
כח

  . שלא תפגשו כזה כלב  יש כלבים ברלנדים, זה הכי מסוכן,  

זה  לבקיצור הביאו כלבים מאולפים, קוראים  הוא מגלה הכול,  

יש    ,ברלנדים באלפים,  אנשים  מיוחדת      תורמת  ]-[מגלים 

, עם אלונקות, עם ימים לבד  ] מסתובב-[תורמת, וזה בחינם,  

רותחים,   מים  עם  חם,  קומקום  עם  מזון,  , תרמוסיםחומרי 

בש ניצולים  לגחופרים  נעלמים  כי  .לחפש  שנה    ,אנשים  כל 

   .מהאינטרפול, ילדה בת חמש עשרה

בקצות  ברנ"ג,  כתוב  זה  ילדה החושן  וכל   ,

ראובן   .אומללה, קראו לה רחל, רחלי קראו לה

בילה, הכין ראובן לא עשה בשנורא דאג לה, מה 

לה  לה שניצלים,     . כל המעדנים בעולם את  נתן 

רחלי, את כבר בת חמש  יום אחד הוא אומר לה  

כלולות,   יום  הגיע  דודים,  עת  הגיע  עשרה, 

כבר הזמנתי אולם, יהיה עשר אלף    ,שלושים יום

את    .איש אחד  שטר  שטרות,  שתי  פה  הבאתי 

חותם החתן  שני  שטר  אלף   .חותמת,  חמש 

לבנים, או רענדלאך, כל קערבל זה    קערבאלאך

שלושה רענדלאך, חמש אלף!!! חמש אלף השם  

תרפאי  בריאה,  תהיי  לה?!  יהיה  מאיפה  ירחם! 

   .חולים, תחיי מתים

בום!  השטר,  על  חותמת  שהיא  לפני  דקה 

כל  ומגיעים  הדלתות,  את  החלון,  את  שוברים 

הבני דודים, מגיעים כל הקרובים, כל האחים כל  

אחיינים, האחייניות, בום! צועקים  יות, כל ההאח

דמים,   שפיכות  בזיונות,  אותה,  מביישים  עליה, 

את רחל אמנו, מה זה בזיונות עשו לה, מה   ]-[

    .זה. יא מסכנה, יא מסכנה

בקיצור, החתן חתם, החתן רצה אותה, אבל היא  

החתן את  רצתה  או    .לא  קערבלאך  אלף  חמש 

בשור כתוב  זה  חמש    ת,בהרחבו ה  רענדלאך, 

אלף, צריכים לעבוד חמש אלף שנה בכדי שיהיה  

ההרים על  לטפס  הולכים  בשלג,  אנשים  ילדים    .נעלמים 

תהילים לקרוא  במקום  מראש   מסכנים,  "כי  לאבן,  ולההפך 

 ,מסכנים  ,יש ילדים אומלליםצורים אראנו ומגבעות אשורנו",  

כי הכל    ,אולי הם רוצים להגיד תהילים שם  .הולכים באלפים

 .לבן
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אלף ורענדלאך,   .חמש  וקערבלאך 

    ..., שלוליות של דםובזיונות, ושפיכות דמים

לרא"ש,   שניםד  ו עהרא"ש  באו  כבר    ,שבע  זה 

והרא"ש,    .שבע מאות שנה מהרא"ש, שנת פ"ז

כל    באים  ,שתיים עשרה בלילה  ,דפקו לו בדלת

האחיניות,האחי כל  בוכה,    ינים,  בוכה,  והיא 

    .אוקינוסים של דמעות 

הרא"ש אומר:  זה הכל שטויות, אין פה לא שטר  

ולא התחייבות ולא כלום, מה רוצים מילדה בת 

חמש עשרה? מה רוצים מהחיים שלה? כי עשו 

לה כמה שניצלים?! בשביל זה יחתנו אותה עם  

אבנים   הגדרות, שזורק  על  פרחח שיושב  איזה 

הוא לא פרחח,  ן אומר  וברא על הערבים? מה?  

והרא"ש  נעים,  ילד  מתוק,  ילד  טוב,  ילד  הוא 

  .ביטל את זה

  מכאן לא מוגה כלל~ ~

קוראים    -יראה לי שהכל בטל ומבוטל,    ,תשובה
ר  –את הרא"ש   יראה לי מתשובה זה  "ג שנ"ט: 

בטלים, החתימות והשטרות בטלות,   )---(שהכל  
כי היא אמרה לא לחתום, היא צעקה על החתן 

הוא חתם בשמה,    "תה חותם במקומי?!א  מה"
, ולא שטר ולא חתימות, ולא  תואין פה לא נאמנו 

ולא נידוי, ולא חרם,   ,כלום. לא שמתא, ולא ארור
ייקחו לך  כלום. אמרו את בשמתא, את בנידוי, 

אין    .את הילדים, ייקחו לך ככה אם לא תחתמי
  ואין נידוי.  , שמתא ואין ארור

ומב בטל  הכל  הרא"ש  לא טואומר  פה  אין  ל, 
נידוי, ולא   חתימות ולא שמתא, ולא ארור, ולא 

החתן. שמעון     ) ---(ולא  )---(חרם ולא קונם. ולא  
שמעון   ולוי,  שמעון  הברכה"  על  יעמדו  "ואלה 

הוא רוצה   ,שידוך  רוצהכתוב בברכה, עכשיו הוא  
    .רוצה כלה שעשויה מאבן, מצור .זיווג

היתה   היא  נחש,  בת  אביגיל  כמו 
נחש, נחמ  עשויה בת  היתה  היא  ש, 

שואל המדרש, מאיפה מביאים נחש, אביגיל בת 
נחש, לא היא הייתה כמו נחש "נחש עפר לחמו",  
אין לו שום... נקיה מכל תאוה, לנחש אין לו שום  

    .תאוה, "נחש עפר לחמו" 
נחש להיות  לעולם  בא  נחש,    . אדם  בת  אביגיל 

כמו  הייתה  היא  כי  נחש"  "היא  לאשה  קוראים 
נחש    אל  נחש, עוון,  שום  חטא,  שום  לה  היה 

ממש! אשתו היה נחש ממש, בת נחש, אביגיל  
  בת נחש! היא הייתה בת נחש.  

בכתה   הרא"ש    )---(ורחל  אומר  ובכתה,  וצעקה 
בכתה.    )---(איזה   והיא  וצעקה,  מחתה  היא 

בלבלו   סתם  אותה,  הכריחו  שסתם  אומרת 
אותה והפילו  הקרובים  הגיעו  הנה    . אותה, 

שום תנאי    ךיו את הקצות, השידו קוראים עכש
שמעון   שמעון,  היה  הכל  זה  פה,  התקיים  לא 
ברכה  על  יעמדו  "ואלה  הבלגן,  כל  את  עשה 
של   ההר  על  עמד  הוא  ויששכר",  ולוי  ושמעון 
שמעון   שמעון,  שמעון,  לו  קראו  לכן  הברכה, 
"ואלה יעמדו על הברכה, שמעון", שמעון בראש  

או  שידוך,  רוצה  הוא  עכשיו  מר  המברכים, 
  שמעון הפסיד בתנאים  ,הקצות, שמעון

והוא התחתן, בסוף חסר לה אצבע. אצבע ברגל,  
, אז יגיד  הוא לא יכול לראות מה שקורה לה ברגל

לאמא שלו שתבדוק, שאמא שלו תכנס איתה 
לאמא   להגיד  התבייש  הוא  לבדוק,  באמבטיה 

עכשיו   הנה  התבייש.  אותה,  רק תבדקי  לה  יש 
טל אוטומטי, זה מב  מש, אזארבע אצבעות, לא ח

כל אחד רוצה אשה עם חמש אצבעות ברגל, אי,  
מה נפקא מינה חמש או ארבע? נפקא מינה כי  

הגדר, לעמוד    ,לטפס לתפוס משהו, לטפס על 
- (יותר יציב, אדם רוצה אשה בלי שום מום. כמו  

  .ראשון )--
מכל   קשה  יותר  הקשה  לבעיה  באנו  עכשיו 
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אש עם  מתחתן  אדם  ה הבעיות, 
י כלילכלילת  בה ופי,  אין  מעלות,  ת 

לך   מה משנה  ברגל,  אצבע  לה  חסר  מום, אבל 
אצבע  ברגל?  אצבע  צריך  מי  ברגל?  אצבע 

רגליים, לא כתוב     )---(אלוקים. לא באצבע של 
רגליים,   של  אצבעות  אלוקים,  אצבע  אצבע 

אלוקים יש לה, אבל ברגע שנודע לו שחסר לה 
 ל הקידושין, ועכשיו היא אצבע ברגל התבטלו כ

ובוכה האוקיינוס    ,ובוכה  ,בוכה  כל  כבר  ובוכה, 
- (התמלא מהדמעות שלה, והתבטלו הקידושין  

--(    
חידוש   זה  עכשיו  החידוש,  זה  פה  התנאי, 

אפילו אחרי זה    .שהקצות מחדש, בשם הרא"ש
טוב הזמנו   כבר  ,יגיד  כבר  אלא  לי,  אכפת  לא 

רונה זה  אולם לעשר אלף איש, נכון שבגלל הקו 
חתן ברגע שקרן אור פניו, ה  הכל התבטל, אבל

קרן אור פניו, עשר אלף איש הגיעו, מאוסטרליה 
  ) ---(     )---(וככה    )--- (טיסה    )--- (עו,  הגי

כמעט  לירושלים,  מפרנקפורט  לפרנקפורט, 
ארבעים שעות, עכשיו  אומרים חסר לה אצבע  

מזה,   ידע  לא  החתן  אנשים   ) --- (  ברגל,    אצבע, 
מאנ  מגואטמאלה,  הגיעו  טרקטיקה  הגיעו, 

סקה, עם חימום עם הכל, הגיעו, חלק הגיעו מאל
עכשיו מה, יחזרו לירח    .חלק הגיעו אפילו מהירח

טוב,   כלום?  בלי  בלי  רגל,  בלי  אותה  אקח  אני 
  אצבע בלי יד, לא משנה כבר.  

, אומרים לו אתה הקפדת בהתחלה,  אכפתלחתן  
ת הקפדת, שניה אחת זה פגע בך, שניה שניה אח

עכשיו    .ו אסור להשבר, אסוראחת נשברת, אמר
הקידושין  אז  השידוך.  את  הפסדת  נשברת, 
התבטלו, כבר אמרת "הרי את מקודשת לי", כבר 

ש ברגע  מוםהאמרת,  לאשה  שיש  אז   ,תברר 
עובר  הוא  מסכים,  כבר  החתן  שכרגע  אפילו 

   .עזורכאלה בזיונות, הוא מסכים, כבר לא י
זה החידוש של הקצות בשם הרא"ש, אם אדם 

שידוך, כמו אליעזר לקחת את רבקה, היא  ל  הולך

בלי  הייתה  רבקה  רגל,  בלי  הייתה 
יות,  ו רגל, הרגל מפלטינה הם היו עש

עשוי  יעיני היה  שלה  הראש  מזכוכית,  ם 
מפלסטיק,  עשוי  שלה  הראש  כל  מפלסטיק, 

היה ראש של פלסטיק, לכלה , כ"ף כלה  ,לכלה 
   .למ"ד ה"א

, אחד התחתן עם אשה  .פה מדברים על חתונה
הראש של פלסטיק, מה יהיה  בא הביתה, ראה ש

עכשיו? התבטל השידוך או לא? לא התבטל, לא 
מבין שידוך, שיהיה שידוך, מה אם הראש של  
כי  דווקא!  טוב,  יותר  זה  יש?  מה  פלסטיק? 

אם     .פלסטיק יכול לחיות אלף שנה, מיליון שנה
ה לה ראש של פלסטיק תחיה מיליון שנה. זה יהי

רק הוא יכול   )---(מבשר, ודם,    יותר טוב מראש
רוצה לא  הוא  זה    ,להגיד  לחיות.  מוכן  לא  הוא 

תחיה   היא  שנה?  מיליון  יחיה  הוא  איך  הבעיה 
שבעים יחיה  והוא  שנה  יהיה    )---(מה?    ,מיליון 

  . פה, יש איזה קונפליקט, יש פה קונפליקט
העיניים   אם  יהיה  מה  שואל  פה  היה  יהקצות 

איינ עי יהיה  ומה  מזכוכית?  רגל  ם  לה  יהיה  ם 
? אני אומר לכל החתנים לבדוק טוב  מפלסטיק

לפני החתונה, מזהיר אותם, אחרי זה הם באים 
העינים  מפלסטיק,  הראש  בכיות,  עם  אלי 

עשויה   הרגל  משובח.  מזכוכית,  עץ  אבל  מעץ. 
הקפדה   לו  היה  שאם  אומר  הקצות  אז  מה? 
 .לשניה השידוך התבטל, צריכים קידושין מחדש

בקיד תנאי  יהיהזה  שלא  של     ושין  ראש 
רגל  ולא  מזכוכית,  עיניים  ולא  פלסטיק, 

שהיא    .מפלטינה מפלטינה  רגל  רוצה  היא  אם 
רגליים  מקבלים  לא  פה  כאן.  לא  לירח,  תיסע 

  . מדברים מפלטינה, אז פה
--(אומר הרא"ש, אם אדם מתחרט על השידוך.  

התחרטת מאה פעם, כי בקשו ממנה לחתום   )-
ח והחתן  חתמה,  לא  במקומהוהיא  החתן   .תם 

פעלים,   רב  איש  היה  חברה'מן,  קבציאל,  מהיה 
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שהיא   השטר  על  בשמה  חתם  והוא 
או  לבנים,  אלף  בחמש  מתחייבת 

או   משנהרענדלאךקערבלאך,  לא  זלוט,  ,  ת ו , 
י, צ'כזה כסף פולני. קרונות, קרונות זה    תו וטזל

הי גילדים  הולנדי,  זה  גילדים  היה    ו גילדים, 
  גילדים.

כמו בזמן  עד היום הולך....    ,שםעד היום הייתי  
שני,   רגל  בבית  יש  שלכלה  שומע  אדם  אם 

זה     ,מפלטינה מתרצה,  הוא  זה  שאחרי  אפילו 
 כי איזה שניה כל אחד מקפיד, .ר לא יעזור לו בכ

או שהוא אומר לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי  
שחק איתה כדורגל, לא  אאני לא    )---(פלטינה,  

שיש לה רגל מפלטינה. בפינג פונג זה לא   המשנ 
בכדורגלמפרי רק  הקצות    .ע,  אומר  מה  אז 

החושן?  היא באה בלי אצבע ברגל, או בלי אצבע  
היא שמה כפפות, היה מינוס   .ביד והוא לא ראה

בח  חשב  שלושים  הוא  כפפות,  שמה  והיא  וץ, 
בקיץ,   היתה  החתונה  בסוף  אצבע,  לה  שיש 

ט רואה"החתונה  הוא  באב,  בלי   ו  באה  שהיא 
אצבע, הוא בא לשים לה טבעת, אין אצבע. ברור  

ברגע שהקפיד אלפית   .שניה  תשהקפיד לאלפי
  שניה, אז זה התבטל. 

  ) ---(עכשיו לומדים בקצות החושן בדף שנ"ט.   
 . ה אצבע ברגל, אז ברור שהקפידהשידוך ואין ל

הקפיד הוא  שהקפיד  , אם  התבטל    ,ברור  אז 
  אומר הרא"ש,  .השידוך

"אלה יעמדו על הברכה",  "חמור   -שמעון     )---(
חמורתיים", של רב ספרא, החזון איש עושה פה  

י"ב בבא קמא,    סקנדל גדול, החזון איש בסימן 
,  פוטרים אותו )---(  )---(  אישסקנדל עושה החזון  

היו פה אחד עשרה איש, אחד עשרה חמורים, 
אריה אכל   .היה חמור, חמור חמורתיים  דלכל אח

מורים, עכשיו את האחת עשרה הוא לא  עשרה ח
שישלם, שישלם עשירית    .אוכל, של רב ספרא

גדול, שהחזון איש  חמור לכל אחד, יש סקנדל 

בסימן   אותו  קמא   ) ---(עושה  בבא 
    .סימן י"ב

עכשיו לקרוא את החזון איש, נקרא מרב ספרא 
לגמרי,   פטור  אמת  כי  שהוא  דובר  היה  הוא 

מספיק, אחרי זה אם כבר הקפיד, זה לא  .בלבבו
התבטלו   שהקפיד  ברגע  אבל  מוחל,  הוא 

שהוא       )---(.   דוכין, צריכים קידושין חדשיםהשי
מוחל, בסוף הוא כבר מתחתן, הגיעו מיודהלע'ן, 

ן, הוא טס ארבעים 'הגיע אורי, אורי כהן מיודהלע
שעות, עכשיו הוא יחזור ארבעים שעות, שיחזור 

ל יכול  הוא  לירח  קרוב,  יותר  תוך  לירח,  הגיע 
- (הירח,    )---(.  חמש דקות לא תוך ארבעים שעות

בעתו,    )-- לפי    )---(דבר  חודש  כל   זה מחלקים 
זמן כמה  לדעת  אם    .  אפשר  מומין,  ארבעים 

שבאותה   הלכה  אז  אצבע  לה  שחסר  הקפיד 
  .שניה שהקפיד התבטלו השידוכין

שום   בה  שאין  תנאי  על  שידוך  עושה  אדם  כי 
אחר  ,בסוף  .מום הביתה  הוא  שבא  החופה,  י 

הנעל את  לה  להוריד  -  מוריד  צריך  האיש    כי 
אותה לשמש  צריך  הוא  הנעל,  את   -  לאשתו 

הוא רואה שחסר לה אצבע, והוריד לה את הנעל  
הוא נהיה חיוור כמו קיר, נהיה לבן כמו הקיר של 

 ,טוב  -אחרי זה הוא אומר לה    .ההיכל הוא נהיה
נשחק כדורגל אף   כבר באנו הביתה, אנחנו לא 

פינג   .פעם, אז יהיה פחות אצבע, לא קרה כלום
הוא לזה לא צריך    פונג  לא מוותר לשחק, אבל 

ברגל מוריד    .אצבע  לא  שהחתן  טוב  הכי  אז 
לאשתו את הנעל, אז הוא לא יראה אם חסר שם 

  אצבע, זה הכי טוב. 
הוא   )---( אם  דף שנ"ט,  עכשיו בקצות  קוראים 

אצבע  לה  חסר  ראה  שהקפיד,  ודאי  הקפיד, 
אחרי זה אמרו לו מה שחסר   .הוא הקפיד  .רגלב

נבנה לך אצבע, נעשה לה אצבע,   ?לה אצבע? מה
נקים לה אצבע, מה הבעיה? לא תשחקו כדורגל  

לך?   אכפת  מה  אז  פעם.  כבר    - אף  הוא  אבל 
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ברגע  אז  התבטל   הקפיד,  שהקפיד 
כי שידוך זה על תנאי שאין   .השידוכין

ה שידוך  , בסוף, ואחרי זה שכנעו אותו שזמומים
בעולם  טוב  הכי  המח  לה את  יש  טוב,  זה   .הכי 

מקודשת    כבר את  "הרי  מחדש  צריך  עוזר,  לא 
הקידושין התבטלו, וצריך עוד פעם עשרה    .לי"

  )---(אנשים, ועוד פעם רב 
ברגע שאדם רואה שיש   .כל זה תשובות הרא"ש

מום   שיש  רואה  האשה  הפוך,  או  באשה,  מום 
אף אחד   ,מום  כי על  .באיש, התבטלו השידוכין

ת  לא מתחתן על מום, אפילו אצבע  ברגל, פחו 
אדם  כל  משנה,  זה  מה  יותר,  או  ברגל,  אצבע 

התבטל   .מקפיד השידוך  אז  שניה  באותה 
לקדש    .אוטומטי צריך  מתרצה  שהוא  אחרי 

אבל אם זה תנאי ממון, הבטיחה מיליון    .מחדש
מזומן, אבא שלה מיליארדיסט מוכר מוצרי חלב,  

רהם, אברהמ'ס, אברהמ'ס, שחפר  כמו דניאל אב
הכות מנהרות  מנהרות    ל.את  את  בנה  הוא 

אברהמ'ס דניאל  מיליארד   .הכותל,  שלושים 
שלו המוצרים  את  קונים  נגד    . איש  כותב  הוא 

כל  על  פתק  כותב  הוא  הרזיה,  בעד  השמנה, 
נהיים  כולם  המקום  ועל  הרזיה  בעד  המוצרים 
שוקל   קילו  מאות  חמש  ששוקל  מי  רזים, 

באבו   )---(אז    חמישים, כולם  -בתאילנד,  דאבי, 
המוצרים שלו, זה כמו שוקו כזה, זה  קונים את  

מאות  מחמש  שיורדים  חלבית,  שתיה  כזה 
אז   שבוע.  תוך  את    )---(מנופים    )---(לחמשים, 

ירדו   מאות  שמחמש  קורה  לא  אם  הרגל 
מנוף!  עם  הבייתה?  עולים  איך  אז  לחמשים, 

ים וחמש, יש  ארבע  )---(אותי הוציאו עם מנוף מ  
הוציאו אותי אותי עם מנוף,    מוציאיםאת הסרט,  
מנוף   מאות    )---(עם  מחמש  יורדים  אם  אז 

שהוא מביא פרנסה, ייקחו  )---(  )---(שים אז  ילחמ
מה   הקילו  על  מנופים,  עם  הם   )---(   )---(אותם 

בבנין   זה  את  נשים  בניה,  לצרכי  זה  את  ייקחו 

ברזל  אבא   עכשיו  .בתור  לה  יש 
הבטיחה   היא  אז  מיליארדיסט, 

יליון שקל, זה רק מאבא מיליארד דולר,  להביא מ
את   הביאה  לא  היא  בסוף  דולר,  מיליארד 

על    .המיליון מונח  יהיה  שהמיליון  אמרה  היא 
בדיוק הבנקים, נהיה פשיטה בבנקים,    .השולחן

נהיה קורונה, כולם נכנסו לבידוד, ככה סיפורים  
לילה??)---- ( אתה    .ולילה  אלף  לחתן  הבטיחה  היא 

ה הביתה, תראה מיליון על  מגיע בשתיים בליל
מיליון, וואי...  עכשיו    -מיליון    -  השולחן, מיליון
? עכשיו הסתבכנו, איזה  המיליוןמה עושים עם  

הסתבכות, הוא בא אחרי החופה, שתיים בלילה, 
החתן מדושן עונג, החתן כבר שוקל חמש מאות  

עם מנוף,   )---(  )---(שן עונג,  קילו מרב שהוא מדו 
המ אולי הוא מחפש את  בארון,  במגירות,  יליון 

זה הלך לבגדים, אולי בתוך הבגדים, אין זכר. "בל 
משישים   אחד  לא  ימצא",  ובל  אחד   ולאיראה 

השחירו, פניו מרב    ) ---(  בקיצור פניו   .ממיליארד
הבושה, קיבל פנים שחורות, ירד מחמש מאות  

כבר רוצה לעזוב את הבית,   שים, הואיקילו לחמ
בלילה ב  ,שתיים  נכנס    ...לילהשלוש  פתאום 

בשביל    ,מישהו  לו  אומר  שלו,  טוב  הכי  החבר 
שידוכין מבטלים  לא  מיליון    .כסף  יותר  מיליון 

היום לא קבלת  פחות, כסף בא כסף הולך, אם 
קורונה,   היום  מחר.  אותו  תקבל  המיליון,  את 

בבידוד וכולם  אומר    -    .האבא  זה  הקצות כל 
שקל,    החושן, על תנאי של ממון זה קיים, מיליון

לוותר אפשר  אפשר   .עוד  אי  ברגל  אצבע  על 
ברגל  .לוותר הוא    אצבע  מוותר,  לא  אחד  אף 

אצבע פלסטיק  .רוצה  פלטינה,  לו    ,אמרו 
יותר   שהרבה  אצבע  לה.  נעשה  מפלסטלינה 
אצבע  ודם,  בשר  רוצה אצבע  אני  לא!  גמישה. 

יש  )---(אמיתית,   זה ברזילים כאלה   )---(  משהו 
שהיינו ילדים, רוצה דווקא היינו עושים כ   )---(עם  

אבל כסף, מה הבעיה, זה מיליון שקל,    .בשר ודם
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יהיה   מחר,  אז  היום  . מוחרתייםלא 
והוא  הקפיד  כבר  שבהתחלה  אפילו 
ופניו   קילו,  לחמישים  קילו  מאות  מחמש  ירד 

קדירה, אבל עכשיו כבר מחל,    (שולי?)השחירו כ  
בר הכי טוב הגיע, הוא אומר לו בשביל כסף הח

טלים שידוכים, תוותר על המיליון תקבל  לא מב
כל  ,אפילו הקפיד .שני מיליון שקל, מיליון שקל

  (הקפיד???) הפקיד  זה אומר הקצות החושן, אפילו  
לא      )---( כסף  בשביל  התפייס,  הוא  זה  אחרי 

יראת שמים, היא   ,אשה כשרה  .מבטלים שידוך
עם   תצא  הולכת  לא  היא  בחיים  רעלות,  חמש 

    .לקניותהחוצה, אפילו לא 
הקניות את  עשו  הגברים  פעם,  הנשים,    ,כי  לא 

עד   שנה,  מאה  לפני  עד  העולם,  בכל  היה  ככה 
מלחמת עולם הראשונה, נשים עשו את הקניות,  

אז עשו  נשים  ,גברים  עם    .לא  הלכו  כולם 
ממלחמת   תמונות  רואים  ארוכים,  שרוולים 

ה, כולם עם שרוולים ארוכים עד העולם הראשונ 
הסבירו לו    .כסף הולך ,אמרו כסף בא  .האצבעות

  שלא צריך להקפיד על כסף. 
על   .את כל הכסף, אפילו הקפיד מה נעשה  )---(

אצבע ברגל לא מוחלים, אפילו מוחלים זה לא  
שמחל, אחר    )---(מחילה, אבל כסף זה כן מחילה  

לי מליון,   יש ,כך אומרים כן בסדר קבלתי מיליון
ך בבית, מה מה משנה אם הכסף בבנק או אצל

זה משנה, בבנק יש אחד עם שש אפסים, בבית 
שטרות ממש  זה  אפסים,  לא  חושב   .זה  אתה 

שזה בבנק, תשים שקל ותוסיף שש אפסים, זה  
  הכל. זה בדיוק מיליון.  

תנאי   על  שידוך,    )---(מתקיים  עושים  עכשיו 
שטרות  שני  לקחו  על  הסיפור    .שידוך,  שלנו 

ש אלף רחלי, שכבר כתבו שתי שטרות על חמ
אותה והחתימו  שהחתימו   .קערבלאך,  אחרי 

אותה נהיה צעקות וצרחות ונכנסו מהחלונות כל  
האחיינים והאחייניות, כל הבני דודים, מה רוצים 

מרחלי שלנו, איך החתימו אותה על  
חמש אלף קערבלאך? אין לה אפילו  
קערבלאך אלף  חמש  אגורות,  אם  חמש  אבל   ,

ומרים שהיא לא אנחנו א  )---(  )--- (היא הסכימה  
   .הסכימה

 .הרא"ש פוסק שהיא לא הסכימה אפילו לשניה
פה הכל היה בלבול, אבל אם באמת הסכימה אוי 
היא  אבוד.  הכל  זה  הסכימה  היא  אם  ואבוי, 

מאיפה יהיה   .צריכה לשלם חמש אלף קערבלאך
ויחים לה?  עכשיו מאיפה יהיה לה? פעם היו מרו 

משכורת    זה היה  קערבל אחד בשנה, נפוליון זהב
לוינזון, היה נותן לאברהם בן   ) ---(לשנה, הסבא  

נחמן כל שנה נפוליון זהב, עשים שנה הוא היה 
נוסע מיפו לאודסה, הייתה אוניה, שתי אוניות, 
מנ"ד עד ע"ד בסוף הוא הגיע עם אוניה אחרונה,  

    .אותה אוניה
דונר, קרדן, הוא הגיע  ישראל הלפרין, קר   ר'  אז

והתחיל    )---(פגש אותו    לוי יצחק  )---(והוא חזר  
מלחמת עולם הראשונה, זה היה ביום שבת, א' 
יום  אחרי  באוגוסט,  ח"י  א',  השנה,  כמו  אלול, 

זה יומיים אחרי תשעה באב,   )---(כיפור, אז היום  
זה     )---(תשעה באב, כל ה    ) ---(עד אחד באוגוסט  

אנגליה, זה תשעה באב, נ"א,   תשעה באב, גירוש
  . קנ"א

לע  בא   שלוש  אדם  אלף  קנ"א,  בשביל  ולם 
אלף   היה  אנגליה  גירוש  ואחד,  תשעים  מאות, 

מאות    שלוש מאות תשעים ואחד, עד אלף שש
וחמישים   חמישים מאות  שש  אלף  ושלוש, 

וצריך   אמת,  הם  שהיהודים  אמר  אז  ושלוש, 
להשאר   אסור  ליהודי  היה  אותם,  להחזיר 

עשר   .הבאנגלי צרפת,  גירוש  היה  זה  ואחרי 
אלף שלוש מאות אחד, ס"א, קס"א,  שנים, ס"א,  

ארבעים,   זה  קו"ף  זה    )---(  )---(שנת  ארבעים 
ואז   )---(וס"א זה    )---(בדיוק זה נ"א, נ"א, נ"א זה  

- (כבר לא עזר מחילה, לא עזר כלום. אז זה היה  
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אנחנו מדברים   עכשיו בגלות,    )---(  )--
הבית בא  ואין שאדם  כסף,  ואין  ה 

  ארוחת בוקר.  
ארוחת  צ ולכלה  לחתן  להכין  , בוקרריכים 

מהשינה   לאכול,    שיהיהשקמים  מה  להם 
עם  לחמניות  כמה  להכין  חביתה,  עם  לחמניה 

  . חביתה, עם קוטג', שיהיה לכל חתן ולכלה מוכן 
כל חתן    .צריך לעשות קרן מיוחדת, קרן לקוטג'

עם   לחמניות,  ארבע  להם  להכין  שתי  צריכים 
וכפ קוטג'ים,  שני  עם  מפלסטיק, חביתות,  יות 

--(וגם מצ   .אם אין כפיות, אז אין עם מה לאכול

  . שיהיה להם ,שיהיה להם )-
אין  כלום,  שאין  רואה  הוא  הביתה,  בא  אדם 
לחמניות, אין חביתות. המיליון שקל שהבטיחו 

  ) ---(לא הגיע. נהיה לו שחור בעיניים, הוא אומר  
מה רוצים מהילדה הזאת? ממון אפשר למחול,  

  מרחלי? מה רוצים 
עדיין התשובה של הרא"ש שלא, הרא"ש אומר 
זה בסדר, לא צריך גט, לא צריך כלום, אבל אם  
זה קורה עוד פעם, אז הרא"ש לקח על הכתפיים 

הענין את  ולא    .שלו  איש.  אשת  יהיה  שלא 
אם  קורה  באמת  מה  אבל  כלום.  ולא  קנסות, 

רח  כמו  סיפור?   כזה  שמתחבאת קורה  לי 
ם לה שניצלים וחביתות,  בבונקר, וכל יום מביאי

כבר מאה    ) ---(   .אומרים לה עכשיו גם תתחתני
, השניצל הבא זה יהיה החתן שלה, מה  שניצלים

לה אם   ,אכפת  שניצלים,  לה  יעשה  החתן  אם 
מתחתנת עם חתן שלא יודע לעשות שניצל אז  
בשביל  מתחתנת  אשה  קשה,  בעיה  יהיה  זה 

לה   כל  שיהיה  שניצלים,  לה  שיעשה  חתן 
איך  המדריכי החתנים  את  ללמד  צריכים  ם 

פה כתוב    .בממון, זה מום ממש.  עושים שניצל 
נ' שמכרו עבד   דף  נדרים    , ב'  דעמו   )---(בגמרא 
אלף   לעשות  יכול  שהוא  עם    מאכליםאמרו 

התאנה אל א שניצל אם   )---(תאנים, העיקר זה  

  כן. 
מרימונים,   שניצל  מתאנים,  שניצל 

במקום    ,שניצל אחד.  ותמגרוגריצל מתמרים,  שנ 
בכל   רעש  עשה  מאות,  שמונה  היה  אז  אלף 

לרבי לשאול שאלה מה עושים והולך    . העולם, 
פה   יש  רמאים,  פה  יש  רמאות,  פה    )---(יש 

יש   בסוף  אלף שניצלים,  הבטיחו  עבד,  מוכרים 
- (, הבחירה בטלה,  אמרשמונה מאות שניצלים,  

שברון מפח נפש זה גם  זה גם    ,את הכסף  ) ---(  )--
נפש ויש שברון לב.    )---(לב, זה שברון לב, יש   

נעבור זה.    נעבור  )---(  אנחנו  ,    )---(על  זה  את 
זה    נפש, מתי שברון לב. מתי    )---(נסביר מתי 

התבטלו הקידושין, אז אחד הבטיח לעשות אלף  
אז   מאות,  שמונה  רק  עשו  מתאנים,  שניצלים 

  ) ---(לא מוכן.    )---( הרבי אמר שהבחירה בטלה,  
ומומין   שממון  אומר  הקצות  אז    )---(במומין, 

מח עוזר  לא  מחילה.ימומין  עוזר  ופה    ) ---(  לה, 
  כזה   )---(   )---(המוכר את הספינה, מכר בית, לא  

- (  דף ס"א עמוד א', בהמוכר את הבית,   )---(  ) ---(

הבית,    )-- את  מכר  א',  עמוד  ס"א  בתרא  בבא 
המיטה    את  )---(אפילו    )---(אומר    )---(ומכר את  

קטנצ'יק,   )---(מזרון   כזה,  פצפון  כזה  זה  אבל 
לכלה הוא   ,לכלה ישר היא תברח לו      )---(לכלה  

מה  שבעולם,  משובח  הכי  משהו  להשיג  צריך 
הבית. את  מכר  המשנה,  את    )---(  אומרת  מכר 

הספינה, ומכר את התורן, העיקר זה התורן. אדם  
נ  אדם  התורן,  בשביל  לעולם  בשביל  בא  ולד 

הספינה.  התורן, את  אפילו   ) ---(   )---(  המוכר 
פה שהקפיד    )---(שרימה אותו ומתחרט בחזרה,   

שהקפיד על המומין, שחסר לה   )---(על הממון,  
אצבע ברגל, אז הוא הקפיד, אז זה כבר השידוך 

עכשיו אנחנו      )---(  .התבטל, צריך קידושין מחדש
רבע שעה   )---(יש לנו עוד עשר דקות  )---(נקרא 

  ) ---(   )---(עשר דקות עד אחד ורבע, עכשיו  עוד  
הקצות   כל  את  ידע  הלבושים  הלבושים.  בעל 
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פה.   בעל   מחדש   )---(  )---(בעל 
זה מתגלה עוד   )---(, מרדכי  הלבושים

  ) ---( יום
החתן מתחרט והכלה מתחרטת, חתן או כלה, זה  

להתחרט  יכול  זה  דבר,  אותו  זה  גם    לא משנה, 
כול להתחרט וזה להתחרט, כל אחד יהשני יכול  

אין קנס, כל החתימות של הקנסות    ,הלא משנ 
  זה טעויות.

יש בושת, ויש נזק בלתי הפיך. שני  ,שתי דברים
בסדר,    )---( לפצות,  אפשר  עוד  הבושה,  את 

  )---(בושה ובושה, ובושה 
התבטל השידוך  לפצות,  אין מה  פה   .אין  .אבל 

גרם לשידוך  מי שעשה את זה ש  .נזק בלתי הפיך
לי  אכפת  לא  כלה.  שיביא  שישלם.   להתבטל, 

הראשון   )---(  הראשון.  )---(  ) ---( מאיפה, מהירח.  
שלושה  עם  לדירה  שקל  אלף  מאה  עולה  זה 
חדרים, כל שבוע יהיה נגלה, יגיעו בשתי דקות.  
זה נורא קרוב. זה כאן. זה לא כזה מרחק גדול, 

היום. להרשם  צריך  להרשם  שרוצה  בגלל   מי 
מוגבל.  הק המקומות  מספר    ) ---(   )---(ורונה 

כל   בשניה,  קילו  מאות  שלוש   )---(  )---(שלוש 
עכשיו מא הביא.  הוא  טון,  מאות  שש  קילו  ות 

שושן   בעיר  עוברים  שהשידוך   )---(  )---(אנחנו 
שאי אפשר להתחתן אחר כך,  מהבושה, הבושה 
עוד אפשר לשלם מאה אלף שקל עם פיצויים, 

שידוך   שידוך,  שהוא  אבל  אומרים  שהתבטל 
משוגע, או שהיא משוגעת, הוא חולה נפש, היא 

צבע, לה חסר אצבע. חולת נפש, הוא חסר לו א
דקות    )---( חמש  אין    )---(  )---(י"ז  הבושת  על 

אפשר    )---(  מחילה. גם  בושת  על  לו  אומר 
שטר    )---(נס אפשר למחול.  קלמחול. זה השטר ו 

ר שורות, אז זה חמור מאוד. לא קושיה, עוד עש

  רבע שעה.  )---(
קושיה.    )---( לא  השידוכין,  בכלל 

השיד שמבטלים  זה  על  זה  זה  ןוכיהקנס  על   ,
התבטלו,   .הקנס השידוכין  כל  מתחרט,  החתן 

שושידוכי אי ן  לעולם  גדול.  אסון  זה  התבטלו 
אין מחילה, לכל  )---(  ) ---( אפשר להחזיר את זה.  

  החיים.
ה הלוואה,  יש  חוב,  לתת  יתחייב  הביא  אחד  לך 

ערבים.  להביא  הברית  לארצות  נסע  ערבים, 
יא חמש  בסוף אין הלוואה, והוא נסע לחינם, הוצ

נסע  אלף דולר רק להביא ערבים. מיליון דולר. 
אנשים,   תשע  עם  הברית  מיליון    )---(לארצות 

  .דולר השטר פה לא יעזור מחילה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    






