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עמלו לילות כימים אנשים אשר נדבה לבם לכתוב את שיעורי    השבוע
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 ערב סוכות רביעי ליל שיעור שנמסר ב
אדם נכנס לקודש הקודשים, בסוכה 

ודמן טעון לכרובים. בין הבדים. כל יום אומרים  

זה רק על  –אתה אבינו" כי בין הבדים. "הזיה 
 ידי יצחק, הגאולה תגיע על ידי יצחק.  

איך אפשר להביא נשמה עם כאלו תאוות??! 
אם לא תלמד תורה, אם לא תקום בבוקר, 

]אם מבת שבע  ]סטירות[תקבל "פראסקים" 

כל פעם מזמינים לה משטרה . שלמה, וכדלקמן[
מחדש, מבית לבית, היא רצה להעיר את 
הילדים, כאפות, מחלקת פראסקים, נעליים, 

מה לא...?! הכל היא   ---ערדליים, כפכפים...  
מחלקת, כפכפים, ערדליים, נעלי בית,  
נעליים מפנמה.. נשאר לו שתי חורים בראש, 
לשלמה... עד היום נשאר לו החורים... ישר 

 אמבולנס... הזמינו

 כי הכהן הגדול שנכנס לקודש הקדשים'

כי למה עושים סוכה בט"ו תשרי, בט"ו בניסן  
צריך היה לעשות, שהלא אז יצאו ממצרים וזכו לענני  

 "לא ימיש עמוד הענן יומם לנחותםכבוד. 
בדרך ועמוד האש לילה ללכת לפני העם", 

בשתיים בצהריים התחילו בניסן,  יצאו בט"ו
 עמודי ענן. 

רואים בני ישראל אש, אש!!! ארבעים שנה 
אש!!! דבורה הייתה אש!! דבורה הייתה 
עמוד "אשתי" זה עמוד ענן ועמוד אש, 

 . 711בדיוק בדיוק, 

עם הכולל זה תחת התפוח, תחת  דבורה?[ ---]
 . 218זה גם  --, 218וח זה התפ

אדם בא בשביל תחת התפוח, לתקן את 
חטא התפוח, חווה אכלה מהתפוח, פרח לה 
ש"ע ריבוא נהורין. כי אדם בא מאריך, האשה 

באה מאדם קדמון. הנשמה של האשה  –
זה  –נאצלת מאדם קדמון. יד רמה. יד רמה 

. [145], זה אדם קדמון 145  [-]רמהאדם קדמון.  
, נחל קישון קדומים, זה נחל 200 קדומים זה

שלפני בריאת העולם, שרק דבורה זכתה 
לכאלו נחלים, ים תרשישה, תרשיש, שם 

קיווה שיימחלו  יונה הנביא[-]בים תרשיש הוא 
 כל העוונות.

 שאלות על הקב"ה והצדיק -צרעת 

מה,  –מרים דיברה על משה, היא אמרה 
משה בטח הוא עשה איזה עבירה, משהו!! 

שכולה נהייתה מצורעת,  –הראה לה  אז ה'
מכף רגל ועד ראש אין בה מתום. אם אדם 
יש לו איזה שאלה על הקב"ה אז הוא כבר 

אדם נכשל. אדם ש נהיה מצורע, שניה אחת 
 איך שהוא נולד הוא שואל על הקב"ה. 

עם תמנונים. היום עושים  ]אדם נולד להילחם[ ---
של  תמנונים. זה תינוקות. צורת[-]בובות עם 

. ]עם תמנונים[אז אדם בא לעולם . ]??[הכוויתא 

תמנון זה של שמונה זרועות. אדם בא לעולם 
להילחם עם תמנונים, עם אריות, מאות 

 אריות ומלא נמרים!! 

מאות אריות ראינו בזימבבואה, מאות 
באוויר הוא יקבל  עם אדם יירה[] ---אריות!!! 

מאסר עולם. זה בדיוק לדעת כמה אריות יש 
יערות, מי נפקדה, איזה לביאה נפקדה, ב

, מודיעים בקשר איפה -כמה אריות יוולדו 
מתרכזים האריות. אריה זה חיה שכולה 
רחמים, כמו בר כוכבא, שהיה כזה גיבור והוא 

כרע לפניו ברך, אמר לו אתה יותר האריה 
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מאריה, בר כוכבא זה יותר מאריה. 
 שהוא בא מכלוב אריות.  –בר כוכבא 

שמו לו אריה. ובאצטדיון הרומאים השליכו אתו 
נטרף על ידי אריה  בסוף הוא, ---שהוא בא מ 

לא יודעים, בגוש  שהוא מת במקום אחר, . או אחר
 .---חלב, או התאבד או קיבל שבץ 

הושענא רבא כבר. עכשיו עברנו ארבע  
חתימות, עכשיו יהיה חתימה רביעית,  

. בהושענא רבה ה' התגלה הושענא רבא
לאברהם אבינו. כי במילה ה' גילה לו את סוד 

 ---יום כיפור, המילה הייתה ביום כיפור. 
 במילה ה' גילה לו את סוד יום כיפור.

שער החמישים, אדם קדמון, לוז, עכשיו זה 
הלוז, הרב'ה אומר בתורה פ"ה חלק ב' את 
סוד הלוז, חומה בלי שערים, החומה הייתה 

מטר עובי, וגובה עשרים מטר, זה  שמונה
היה שלוש שנים לפרוץ, כזו חומה, אין שער,  
השער כתוב שמישהו הביא שלוש מאות 
פטישים, על כל מטר היה שלוש אלף 
פטישים פחות אחד, וכולם התנפצו על 

הכל התנפץ על שערי  ---שערי ירושלים. 
ירושלים. הכל התנפץ. זה הגמרא אומרת 

-חד חייב ללמוד את זה.  בצ"ו עמוד ב', כל א
--  

ארבעים שנה לא היו יכולים לגשת 
 ---לירושלים, היו צריכים להתחפש לערבי, 

כי אדם בא לעולם לצאת מבת חמור, כי אדם 
אומר משקלי עלי והוא שם את היד במים, 

משקל ידי, ושוקלים את המים 
במשקל חמור. ושוקלים את זה, ומביאים 

משקלי עלי,  זהב, ויודעים כמה הוא שוקל.
אדם עולה לירושלים, אז בשער היה משקל, 

 והוא צריך לתת שקי זהב לפי המשקל. 

היה משקל של בהמות ושקלו את   ---
היהודים, את התינוקים את התינוקות, כל 
קבוצה לפי המשקל, כמו את העיזים את 
הכבשים, יש שם עד היום סידור של יהודים 

--- 

, ארבע אדם צריך לקום בארבע, לא בעשר
שעות זה כבר שעה רביעית, מלכים קמים 

מחלקת  ]בת שבע אם שלמה[בארבע שעות. היא 
ישן  שלמה[-]כאלה "פראסקים", הכלה, הוא 

עם הכלה, עכשיו ופתאום "בום, פראסקים". 
לא האמינה, ככה זה   הכלה[-]עם נעליים. היא 

אצל יהודים?! באין בבוקר, אחד נרדם לכלה, 
עם ערדליים?! איזה צריכים להעיר אותו 

דבר משונה זה!! ככה מתנהגים עם כלה 
אחרי זה היא הייתה עוברת  ---חדשה??! 

ומחלקת פראסקים, הוא היה מתפלל 
 בעשר.

כתוב "אור וחושך", "יוצר המאורות". אדם 
ברא את השמש, על ידי התפילה אדם בורא 
את השמש, כל אחד בורא את השמש, כל 

בזריחה לעמוד  האנרגיה זה בזריחה. צריכים
שמונה עשרה. לכל הפחות להיות בפסוקי  
דזמרה. להיות כבר בקריאת שמע. כל זה  
שירת השמש, מה שהשמש שרה. השמש 
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לא הולכת בלי לשיר, השמש 
מקיפה את כל כדור הארץ, ושרה שירים. 
הודו לה' קראו בשמו שיחו בכל נפלאותיו. 
בשביל זה אומרים בכל נפלאותיו. כי זה שיר 

כל יום יש חלק חדש, כל יום, כל יום,  חדש,
אומרים חלק חדש כל יום, כל יום זה חדשים, 
שמש חדשה, זה לא אותו שמש, שמש זה גז 
הליום, הליום זה גז שלא נגמר, בשביל זה 

מיליון   50רוצים לפוצץ אטום, אותו חום של 
--מעלות, אז צריך לבנות מטוסים מהליום, 

----- 

חמש כפרים, באומן התגיירו שם איזה 
בקלויז היו כאלו בכיות, כולם היו בוכים עד 

שכל הכפרים התגיירו. כולם יכולים לראות  
 בעצמות. ---

אדם בא לעולם, זה עכשיו יום כיפור, שבת 
שובה, שובו לשם, בצום בבכי במספד, 
צריכים לצום צריכים לבכות, לשבת על 
הארץ, הורידי כנחל דמעה, מה זה הריקודים, 

זה עולם האצילות, כל בת נבראה בנות  --
מעולם האצילות, כל בת אין לה שייכות 
לעולם, לבת אין שום שייכות לעולם, אין לה  
שום כלום, שום אחיזה, רק מה שמחטיאים 
אותה, עם לא היו מחטיאים אותה אז היא 
לא הייתה יודעת בכלל שיש כזה דבר, היא  
הייתה נפקדת מהמים, מים מצור החלמיש, 

ם של יעקב, היום מוציאים איזה כמו  הי
הורמון ומזריקים לה את ההורמון, בליל כל 
נדרי כל הנשים נפקדות, אז יוצאים 

בריקודים, מי אמר שנפקדות 
מאיש, כל הנשים נפקדות ממלאכים, לא 
מגברים, זה שיבוש של שובו בנים, הרב'ה 
אמר זה טעות נוראה שלוקחים גבר, רק 

פש המציאו שובו בנים המשוגעים החולי נ
את הדבר הזה, הילדים היו באים לבד, כל 
בית ראשון ובית שני, היו עפות באוויר, כי 

 היו נפקדות ממלאכים.

כל בנות ציפורי היו עפות באוויר, זה היה 
מיליון נשים, הטנדרים היו באים בבוקר אין  
אף אחד על הכביש, שמונה ודקה, רואים את 

היינו  כולם עפות, עפות, אז עכשיו אנחנו 
בקודש הקדשים, משתכר בכלי הקודש, 
כתוב בתיקוני זוהר בנח  עמוד ב' נז עמוד ב' 

שבפורים שיום כיפור זה כמו פורים, וכמו 

  לעתיד לבואלאכול ולשתות יהיה מותר  מותר
, זה מאוד קשה, כי ביום כיפורמאכל ומשתה 

 התורה לא משתנת, 

אז כתוב בזוהר, שיהיה מותר לאכול 
מובא שמה, שבכלל לא ירגישו ולשתות, אז 

את הצום, יהיה כאלה אורות גדולים אנחנו 
עולים לשער החמישים, כל אשה היא שער 
החמישים כי ביום כיפור היא בשער 
החמישים, ולכן היא תולה את הצעיף, ותוך 
שניה זה נהיה לה לבן, תוך שעה, איך יוצאים 
בריקודים, צום ומספד, יום כיפור זה יום של 

דופקים על חטא, על חטא, על זנות,  בכיות,
עיניים רמות, סיקור עין, אדם אסור לו 
לראות מה קורה ברחובות, מי שרואה מה 
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שקורה ברחובות, אז הוא מתפתה 
לעבירה, עין רואה לב חומד, זה הכל שדים, 
אדם לא רואה אשה הוא רואה שדים, מכל 
פגמי הברית נהיה שדים אז מחטא אדם 

ים נפלו לנוקבא הראשון, אז כל השד
 דתהומא רבא, 

ה' לא ברא להם גוף, ה' לא הספיק, מה 
פירוש לא הספיק, מה, מילא אני, אני מגיע 
בשקיעה, אז אני לא מספיק, לא מפסיק 

, מה --להתלבש, לא מספיק ללבוש את ה 
אדם בערב שבת  ---פירוש שה' לא מספיק? 

אבל הקדוש ברוך הוא הוא יכול לקבל שבץ, 

שדים שניה קודם, שניה לפני לברוא את ה
השקיעה, אלא הוא לא ברא להם גוף, כי 
עכשיו הם מתעברים בתלמידי חכמים, כל  
השדים מתעברים על ידי כל ראיה אסורה. 
אם אדם פתח עין הוא לא ראה אשה, הוא 
לא ראה בת, הוא רואה שדים. ומיד מתעורר 
לו התאווה. מתעורר לו המחשבה לא טובה. 

ה, אני יפסיד את העבירה, כותב הרמב"ם, מ
לא!! אני לא יפסיד את העבירה, הם באים 

שנה שלימה  ---מהמחשבות הלא הטובות, 
מחשבות לא טובות, אשה נבראה בלי 
מחשבות, היא רק שמה את הצעיף האדום 
ומיד נהיה לבן, אשה זה כמו תרנגולת, 
שמתנערת מהעפר, בשניה אחת היא 

 כשלג.  מתנערת מהעפר, ואז היא נהיית צחה

היא נבראה מאדם קדמון,  ---כתוב במרים 
מש"ע רבוא נהורין. מאריך. ה' ברא את 

בדף נ"ג   ---האשה מאריך, 
קדושים שהאשה נבראה מאריך, והאיש 
נברא מזעיר אנפין, לכן האיש זה מאה 
וחמישים רבוא אורות והאשה זה שלוש 
מאות שבעים רבוא אורות. "מעשה", מעשה 

דם משפילים אותו אז זה מה ש"ע, אחרי שא
 הוא מאיר בש"ע רבוא אורות. 

כי בנימין קיבל מכות מכות רצח, שברו לו 
את עצם הבריח, בצוואר, בגלל זה הוא קיבל 
את בית המקדש, והיה לו איזה הרהור, 
הרהור, הקפדה על זה, אז הוא היה צריך 
לצאת מיהודה לחלקו של בנימין, הוא לא 

אמה בדרום, יכל להיות במזבח, אמה במזרח  
לחשוב על המלימטרים, כל מחשבה, "שם 
בנימין צעיר רודם.. נפתלי על מרומי שדה", 
כולם זרקו עליו אבנים, סלעים שלוש מאות 
טון, תצא, כמו אחד קפץ מהגשר, אז אחד  
צעק לו עם אקדח אני יורה בך, אז הוא יצא,  
אז זרקו להם סלעים, תצאו כבר, נו תצאו 

כולם רצו לקפוץ, לפי מהמים, לפי רבי מאיר  
רבי יהודה אף אחד לא רצה לקפוץ. הוא 

אפרים, עמדו על שפת  ---מביא את זה ב
הים כאילו הם רוצים לקפוץ, אז נעמי קפצה 
לים, לכן נעמי זכתה לגדל את עובד, ואת ישי 
היא גידלה, אפילו את דוד היא ראתה, הרבי 
אומר מלכות זה רות, היא זכתה לראות את 

ה, אם המלך, כל זה כתוב בבא דוד את שלמ
בתרא, אתם שובו בנים לא לומדים בבא 
בתרא, מה יש לכם נגד הבבא הזאת, מה 

, ---יעשה לכם הבבא הזאת, יש את ה



 

7 

 כאן?מעוניין לפרסם 

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 

שאלתי אותו מה אתה מכיר את 
הבבא בתרא, אתה מכיר את הבבא הזאת, 
אולי תחפש, אולי בפרשת לך לך, על יסכה, 

י זה בפרשת וירא, עוד פעם על שרה, אחר
פרשת ויצא כתוב על רחל ולאה, הוא לא 
מוצא שום בבא בתרא, הוא עבר על כל  
התנ"ך הוא לא מוצא שום בבא בתרא, אם 
הוא לא יידע את הש"ס בעל פה, הוא לא 

וככה הצילו אותו,   ---יידע שיש בבא בתרא,  
, הוא גר לידנו ---כי ככה היו הורגים את ה

 ברחוב רשבם, אני גרתי בעשרים ושלוש
, ---והוא גר בשבע, ללמוד איתו חברותא 

, הוא בן של חבר  ---בסוף הוא התגייר 
, היא אמרה כל החיים חלמתי --פרלמנט 

--שהנכדים שלי ילכו עם פאות, ב"ה זכיתי, 
, כולם אמרו שלא תסע, כי הוא לא ייתן לה -

לחזור, שהוא רוצה להיות יהודי, הוא אמר 
אני אחראי שאתה חוזר לשלום. עם 

ונטיינרים. עם המון רהיטים היה לה. עוד ק
. שיראה ילד יהודי, ילד ---רהיטים ופסנתר 

נסעה לאומן, ואז היא נפרדה  ---עם פאות, 
---ממנה, נסעה לאומן והשתטחה על הציון 

, אני מרגיש ישועה שלימה, אני שמח 
 שברחת, אני שמח שאת יהודיה.

כל יושבי תבל, כל ראש השנה אומרים ובכן 
, מה זה ובכן, ארבע פעמים ובכן, ובכן, ובכן

, יום כיפור כל הנשים חנה??[-]חווהזה אותיות 
נפקדות על ידי המים ששותים, מים מצור 
החלמיש, כמו בישעיהו, במים האלו כולם 

ששתתה מצור החלמיש  נפקדו, כל אשה

ישר נפקדה, הרמב"ם אומר שזה 
טעות, זה לא תעשה, זה לא תעשה, זה טעות 
שצריכים זכר ונקיבה, זה טעות של שובו 
בנים, חתן מרוב התאוות הוא חושב 

, שמים את הטבעת והיא ---שצריכים 
נפקדת, כבר בטבעת היא נפקדת, הוא אומר 

 .הרי את מקודשת לי ישר היא נפקדת

בא לעולם עד השניה האחרונה של אדם 
החתונה, היינו בטוחים שהאשה נפקדת על 

, זהב טהור בתכשיטי זהב, ---ידי הטבעת 
מיד היא תיפקד, אז אודם פטדה ברקת פעם 
כל אשה הלכה עם רעלה, כל אשה הלכה עם 
רעלה, לא היה אשה בלי רעלה, היה אודם 
פטדה ברקת משובצת ביהלומים, לשם שבו 

יש שוהם וישפה, ישפה, ואחלמה תרש
ישפה זה כל הצבעים שבעולם, ישפה זה כל 
הצבעים, הארגמן זה כל הצבעים, אדם בא  
לעולם שיהיה לו את כל הצבעים, זה כל  
השבע ספירות, כי המלכות, כי י"א תשרי זה  
היה התפארת, עכשיו אנחנו בי"ב, ליל י"ב,  
י"ד זה ההוד, יש הוד פנימיים, אחרי זה נצח  

יום חסד שבנצח, עכשיו, אז על  שבנצח, ה
האשה אין שום חטא, הנשים הם בלי חטא,  
לכן היא שמה את הצעיף מיד הוא נהיה לבן, 

רק ריקודים, האשה היא כולה ריקודים,  ---
כל יום כיפור זה יום של ריקודים, כל יום 

 כיפור זה יום ריקודים, 

לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר  
רים, שכל בנות ישראל באב וכיום הכיפו
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יוצאות וחולות בכרמים, מחוללות 
בכרמים, מחוללות בכרמים, מחוללות משש 
בבוקר, חייבות לחולל, חייבות לרקוד, כל 
אשה שמה את הצעיף האדום, את החוט 
האדום, מטפחת אדומה, כל זה מובא 
פעמיים, פעמיים, אם יהיו חטאיכם כשנים 

,  ]?[קיבאכשלג ילבינו, ר' חזקיה אמר לרבי ע
, האשה אין לה שום ---אדם בא לעולם 

חטא, אשה היא נבראה בלי שום חטא, היא  
כולה אש, כולה אש להבה, לכן זה אשה, 

 נשים לא חטאו אף פעם, 

כל בית ראשון הנשים היו עפות, נשים עפו 
באוויר מציפורי, מקרית אונו, נשים עפו לבד 
נשים, גברים לא. הם היו באים בשמונה 
בבוקר, לא היה ילד בחוץ, פתאום רואים 
בשמונה ודקה, שכולם ענן כבד, לא רואים 
את השמש, נהיה חושך מצרים, פתאום 
רואים שהענן מתפזר, וכולם נמצאים 

ות, במרפסות, והילדים יורדים, ביד בחלונ
ימין תיקון הכללי, וביד שמאל סנדוויץ, 
שקית אוכל, ואוכלים תוך כדי נסיעה, ביד 
אחת מחזיקים תיקון הכללי, וצריכים עכשיו 
להגיד תיקון הכללי, אז תיקון הכללי אחד עד 
שההסעה מגיעה תוך רבע שעה אפשר 
שתיים, ועוד אחד מההסעה עד הכניסה, 

אומרים תיקון הכללי, יום ולילה, לכן ככה 
 כולם היו עפים באוויר.

בת לא היה לה שום חטא, התגלה עוונם 
, נשים לא היה שום חטא, והגברים --נתגלה  

מיד נתגלה עוונם. כל זה גמרא 
ביומא י"א עמוד ב', מה זה שין, שנה זה רק  
כנגד השמיטות, מי שעבד עבודה זרה נהרג, 

דיקים שבכלל לא נשארו רק הצדיקים, הצ
חטאו, שמרו שבת שמרו שמיטה כל 

 העבודה זה לשמור את השמיטה, 

עוד שנתיים שמיטה, עוד שנתיים, ואז 
במוצאי סוכות מוצאי שמיטה מוצאי יום 
טוב ראשון תרד בימה של אש, מהשמים, 
בימה של אש, ומשיח ירד מהשמים, יראו 
איך שהוא יורד וישב על הבימה, ואז מגיעה 

ונה, יונה של נח, ואז נשאל איפה היונה יונה, י
נעלמה, עוד שבועיים זה נח, עוד שבוע זה  
בראשית, ואחרי זה זה נח, איפה היונה לאן 
היא נעלמה, היא בגן עדן, יש היכל קן ציפור 
היכל מיוחד ליונה של נח, לכן היא באה מגן 
עדן זה לא היונה שהייתה בתיבה. זה היה 

הביאה עלי זית,   יונה שבאה, אליו מגן עדן,
 למשוח בשמן את משיח בן דוד.

זה זה נחמיה בן חושיאל ונחמיה בן  ---כל 
, ---ועמיאל זה  52ועוד  138, 520עמיאל זה 

יחד זה ראש השנה. כל ראש השנה זה 
להמשיך, את שני המשיחין משיח בן יוסף 
ומשיח בן דוד, אדם בא לעולם בשביל סיבה 

זה כל  אחת, המשיך את שני המשיחין, 
, תהילה ---התפילה של יום הכיפורים 

, משיחך, כל  ---, דוד עבדך---ליראיך 
התפילות עד שמגיעים להמלך הקדוש 
פעמיים משיח בן דוד, אחרי זה אלוקינו 
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ואלוקי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע 
ויראה וירצה וישמע, עכשיו נגיד את זה ביום 
שבת עוד הפעם יעלה ויבוא משיח בן דוד 

 . עבדך

אדם בא לעולם להמשיך את נשמת משיח, 
בשביל זה אדם בא לעולם, זה אפשרי, לכן 
הקמנו את האוהל הזה. בשביל להמשיך את 
נשמת משיח, ובמוצאי יום טוב ראשון 
צריכים לראות את משיח יורד על בימה של 
אש, חייבים לראו אותו בעשר שיורד. כל 
אחד יוכל לראות בעשר, את משיח שיורד, 

ימה של אש, ברכב אש בסוסי אש, כמו על ב
אליהו הנביא שנכנס לנקרת הצור, הנה מקום 

קודש הקדשים נקרת הצור,  –איתי, מה זה 
כתוב  311, שבט זה 411איתי כי זה טבת, 

 שאחד מהם לא נותר, 

יעל היא לא הייתה ילוד אשה, יעל נולדה 
ממלאכים, היא הייתה כולה אש, מהים 

איך אפשר לקחת שהיא נולדה, אש להבה, 
יתד ולתקוע ברקה ואדם לא יתעורר, מספיק 
אלפית שניה, מה, באלפית שניה חונקים 
אותה וזהו, תבורך מנשים יעל אז יותר 

אומר יותר משרה, לא כמו שרה,  ---משרה, 
תבורך מנשים, יותר מנשים. יותר משרה, זה 

, ועוד 238, ועוד רחל 266 ---כבר גימטריא, 
א זכתה להיות שכולם יעל עם דוד כי הי

נכללו בה, גם שרה גם רבקה גם רחל גם 
לאה, אדם צריך כל היום להגיד דברי תורה, 

 12000אז יתעברו בו, כי אדם אומר בשעה 

מילים, כפול   200מילים, בדקה זה  
, כפול ארבע אותיות זה 12,000זה  60

, משבע וחצי עד שבע וחצי  ---, כפול  48,000
ריבוא, ועם זה ארבע בערב, זה בדיוק שישים  

וחצי אותיות, אז מספיק עשר שעות, עשר 
שעות כבר יכול להגיד שש מאות אלף 
אותיות, אז כולם יעשו תשובה, אם עמרם 
לא היה מגרש את יוכבד אז כולם היו עושים 
תשובה, ולא אומרים הלל, הרמב"ם אומר 
שזה לא נקרא הלל בכלל, אסור להגיד הלל 

ב"ם. חצי הלל זה זה ברכה לבטלה אומר הרמ
לא נקרא הלל, מעשה ידי טובעים בים, מה, 
כי אם עמרם היה מחזיק באמונה, הוא לא 
היה מגרש את יוכבד, מיד היה בא המשיח, 
היה יורד נשמת משה, מיד המצרים היו 
עושים תשובה, לכן עמרם כתוב בגלגולי 

 נשמות הוא בא בגלגול בחזקיה, 

כולם, עשו  י"ט בישעיהו, כולםכתוב בפרק  ---
הוא  ---יום ולילה,  –תשובה, אין דבר כזה 

כי הוא הגיע לשתי  ---עשה מיליון, 
מיליארד, שש מאות למיליון, אז כולם הביאו 

, הוא בנה הר יותר גבוה מהחומה, ---את 
הוא רואה שהוא התחיל ליל הסדר, חרוסת 
מצות יש מצות על השולחן, גביעים גביע 

ים הוא השתגע, של אליהו הנביא. הם מכינ
אני הגעתי עם שתי מיליארד שש מאות 

, חזקיהו אומר ---מיליון, אי קשת אין חיצים  
 אני לא מכין קשת אני לא מכין חיצים,  
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על אדום אשליך נעלי, זה   ---
הסוליה של לאה, הסוליה של לאה נהיה 
התפילין של רחל, כתוב בקכ"ט לעולם 

ליו. ביתו ויקנה מנעלים לרגקורות ימכור אדם 
בית בחמש מיליון תמכור אותו, מה תקנה זוג 
נעליים במאה שקל, מה אנחנו משוגעים, מה 
איך אפשר למכור את קורות ביתו, קורות 
ביתו למכור את קורות ביתו. יש לי וילה 
בחמש מיליון, אני ימכור אותו בשביל לקנות 
נעליים במאה שקל, אני ילך לכותל ואני 

ני יבקש  אאסוף שקל שקל, מכל אחד א
שקל, ויהיה לי תוך חצי שעה מאה שקל, מה 

 אני ימכור בחמש מיליון?

זה מה שהגמרא אומרת, ימכור קורות ביתו, 
בשביל שיהיה לו נעליים, אז כל הגמרות זה 
סימנים, וזה רמזים, וכל העץ חיים נמצא 
שמה, כך העץ חיים נמצא בגמרא, כי בית זה  

לאה, רחל, קורות ביתו זה רחל, נעליים זה 
שהיא יושבת בקדקד נזיר אחיו, בלוז, כל  
תורה פ"ה זה תורה ענקית, תורה הכי חשובה 
בעולם, שדרך לוז מגיעים לתחית המתים, כי 
יום כיפור זה תחית המתים, ועכשיו ביום 
כיפור יכולנו להחיות את כל המתים 
שבעולם, להמתיק את הקורונה את הכל, 
אפשר לבטל את כל המחלות, כל שלושה 

 ---ימים זה מאה נפטרים, זה פוגע בכולם, ב
בכולם, לא פוסח על אף אחד. כי אדם צריך 
לדעת שהכהן הגדול נכנס לקודש הקדשים, 
אז הוא מבטל את כל המחלות, כתוב בית 

 410ראשון היה רק י"ח כהנים, נחלק 

לעשרים אז כל עשרים שנה 
עשרים ואחד שנה בערך היה לכהן בממוצע, 

 ן, היה יהוידע הכה

-זכריה, הדם של זכריה הנביא, שהיה תוסס,  
עד יום הכיפורים, סימן שביום כיפור זה  --

היה, כמו עכשיו זה יום כיפור, לילה הבא כבר 
יהיה שבת, עכשיו זה תשפ"א, מ"אשפת", 

זה אבות, ת' זה א', ש' זה ב', פ' זה ו', תשפ"א 
אברהם יצחק ויעקב,   –וא' זה ת', אבות זה 

אמיתיים, ורעה אמונה, שהם הרועים ה
אברהם היה לו אמונה, אז המצרים היו 

 –שנה אז  –עושים תשובה, עכשיו זה כבר 
חייבים לעשות תשובה, לפחות תתגייר, 
אדם בא לעולם להתגייר, כל מה שאדם בא 
לעולם זה רק להתגייר, עד עכשיו היה יום 
הכיפורים, אז חייבים לעשות תשובה. הכהן 

קדשים, אז כולם הגדול נכנס לקודש ה
 עושים תשובה.

ובכן ובכן, זה כל הנשים צריכות להיפקד, בלי 
איש, לא צריך איש, מספיק מה שהיה לפני 

שמן  ---כיפור, המים באים מצור החלמיש, 
 ---ודבש, רש"י אומר יצא מהחלמיש שמן, 

בא מלודקיא, מקודש ---גוש חלב, כתוב 
הקדשים הכל היה משמן היה אגמים של 

וקיינוסים של שמן, אומרים שבגליל שמן, א
יש אגם תת קרקעי, יותר גדול מהכנרת, 
לסחוב את המים זה יותר יקר, מה ששותים 
שמה זה מהכינרת, לכן חייבים לטבול שם, 
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לפני יום כיפור, לפני החג, לפני 
 סוכות חייבים לטבול בכינרת.

ארבע נהרות שיוצאים מגן עדן, נהר ראשון 
נהר אחד, הדסים נהר  זה האתרוג, אתרוג זה

אחד, כפות תמרים נהר שלישי, הרביעי זה 
אדם בוחר  ---ערבות, ערבות זה נצח והוד, 

לו איפה להיות, אדם כשהוא יורד לעולם 
הוא אומר לה' תשים אותי פה תשים אותי 

 –שם, לפני שהוא יורד לעולם, לפני שהוא 
איפה שהוא יהיה, אם בצלמון, פה, בכינרת  

וא יהיה עכשיו בטבריה, אם בכלנית, אם ה
הוא יהיה עכשיו בצפת, אם הוא יהיה בכפר 

 שמאי, אם הוא יהיה בבית הלל.

| כי האשה הזאתי שהיא באה לריקודים א|
היא הביאה איתה שמלה מסין, היא הייתה 
בסין חצי שנה, היא הביאה את כל 
היהלומים, אודם פטדה ברקת נפך ספיר 

תרשיש ויהלום, לשם שבו ואחלמה, וגם 
שוהם וישפה, היא הייתה בים תרשיש, בדרך 
לסין עוברים בים תרשיש, ואחרי זה היא 
מגיעה אלינו והכל עם יהלומים, אודם פטדה 
ברקת, נופך ספיר ויהלום, לשם שבו 
ואחלמה, תרשיש שוהם וישפה, תרשיש, 
העיקר זה התרשיש, ים תרשיש, תרשיש 
שוהם וישפה, היא הייתה בים תרשיש, והיא 

גיעה היא מראה את זה לרב של השכונה, מ

     מראי מקומות    
את כל כפר שמאי, נבנה שם ישיבה של אלף  –צריכים  א 

כינרת, ואת ים התיכון מקומות, ייראו את ים המלח, את ים 
 ייראו, ים תיכון ים כינרת.

הוא אומר לה לא, אי אפשר, את 
לא יכולה ללבוש את הבגד הזה, היא 
התחילה לבכות, מזה נהיה האוקיינוס 
האטלנטי מהבכיות שלה, וכל האניות טבעו 
מרוב הדמעות שלה, והרב אמר לה "אין, תני  
את זה לאחת משובו בנים, שהיא יש לה 

צפרדע שמה, בפח שמלה לבנה מהפח, מה
הגדול, הזול, היא תפרה את זה קצת, כי היה 

 כמה תפרים. 

'אודם', הקצות  –אבן שבחושן העיקר זה ה
, שאדם מקבל החושן מדבר מזה ברצ"א

לשמור יהלום, הוא אומר "לא, נתת לי אבן 
טוב". היום מביאים אבני חן ואומרים שזה 
אבני החושן, מה שייך אבן חן לחושן? כי כל 
אבן הייתה מאירה כמו שמש, שהמלאכים 

 הביאו מגן עדן, מהפישון.

כל שניה יורדת טיפה מגן עדן, כל שניה. 
כל לאדם הראשון היה לו את כל הטיפות, 

איך לזרוק אטום,  --החכמות שבעולם, 
ישימו כובעי גרב נחמן, אדם בא לעולם 
בשביל תרשיש שוהם וישפה, ולהיות בים 

 תרשיש. 

יוון זה עד היום, אבל זה עם אחר, זה לא   [-]
, כמו המצרים זה גיפטים, ]אנשים[ –אותם 

מותר בגיפטית, כי אם הוא לא יודע לשון 
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ר לו, הקודש, רק בגיפטית אז מות
זה הגיפטית, כי שלמה לקח את בת פרעה, 
על ידי שהוא פסק כמו ר' שמעון, שמצרי זה 
כמו אדומי, מצרי ואדומי זה כמו מואבי 
ועמוני, עמוני ולא עמונית זה גם מצרי ולא 
מצרית, אדומי ולא אדומית. זה לא היה 
נישואין ממש, זה היה שגרירה, וזה היה 

 אסור.

רה, ואסור כי אסור שאשה תהיה שגרי
שאשה תעמוד בחלון, כי מציץ מן החרכים, 
אסתר עמדה בחלון, ואז היא רואה שבעים 
בני המן. חנה הייתה נביאה, שירת חנה יותר 
גדולה משירת הים, כתוב בי"ט עמוד ב', אז 
אדם צריך לקרוא בכל יום את שירת חנה, 
חנה אמרה את זה, שבעים בלחם נשכרו, 

א לעולם בשביל הגמרא ביז עמוד א', אדם ב
להכניע את שבעים בני המן, עכשיו ביום  

 תדרוך על צווארי.  הם אומרים למרדכיכיפור 

אסתר מציצה מן החרכים, מהסדק, 
מהסדקים, שבחלון אסור לעמוד, אז מה היא 
רואה, היא רואה איך שעובר, שבעים בני 
המן, עוברים בסוף רחוב ענק עשר מטר 

י המן, המדבר, שבעים בנ --רוחב, כמו 
עוברים את הרחוב, נשכבים על הארץ ואיך 
שהוא פותח הם נשכבים על הארץ ואמרים 
למרדכי, תדרוך עלינו, איך אני ידרוך עליכם, 
כולם שרים, כולם מיניסטרים, כולם ראשי 
ממשלות, אומרים למרדכי תדרוך!  תדרוך! 

אולי יתכפר לנו מה שעשינו לך, 
, אתה שמענו לאבא שלנו, היה לנו אבא רשע

 צדיק.

חור זה אדם קדמון, כי עכשיו אנחנו באדם 
קדמון, עכשיו אחרי יום כיפור אנחנו באדם 
קדמון, אז היום יום י"א, חסדים דהוד 
פנימיים, עכשיו אנחנו בי"ב, חסדים דנצח 

 –פנימיים, אחרי זה מחר בלילה זה חסדים ד  
ואחרי זה נגיע  –פנימיים, וי"ד זה חסדים 

חסד פנימיים עם ביחד עם  לט"ו זה חסדים ד
המקיפים, הסוכה זה המקיפים, בלילה 

המנהג, ולקחתם  –הראשון ממשיכים את 
לכם, חודש הראשון, בחודש השביעי, ביום 
הראשון באחד לחודש, פרי עץ הדר, שהדר 
אחרי ראש השנה הוא אומר משכני כבר, לא 
כמו כל הפירות שנושרים, הוא ממשיך 

ממשיך  ממשיך לגדול, הוא ממשיך ממשיך 
ממשיך, עד שנהיה בגודל של דלעת, של 
כדור ענק, כדור ענק זה פרי עץ הדר באילנו 
משנה לשנה, כפות תמרים שהוא כפות, כל 
העלים מחוברים, וענף עץ עבות וערבי נחל, 
אם אדם זוכה לערבי נחל אז זה תיקון 

 העולם, 

כי שלמה שמע שמלאך המוות בוכה, אז הוא 
היה הנישואין של   [-]וכה,  אמר לו מה אתה ב

אני צריך  ]אמר לו מלאך המוות[ --שלמה המלך, 
אותך, אני צריך לקחת להם את הנשמה, אבל 
אני לא יכול, הוא בא להוציא להם את 

 . [-]הנשמה אבל הוא לא יכול 
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אדם בא לעולם להיות בחלל, אסור 
בכלל לדרוך על האדמה, כמו רחל, דרך נשים 

אז לבן הבין, שפעם  לי, לא יורדת מהגמל,
הנשים לא היו דורכות על האדמה כשהן היו 
נטמאות, אסור שאשה תהיה טמאה, 
העבירה הכי גדולה, זה איסור דאורייתא, 
שבט אשר אף פעם לא היו טמאות, כי 
אשרוני בנות, למה כי לא היה נידות באשר, 
בכלל לא היה נידות, כתוב בנדה פרק ח' פרק 

בר לא היה נידות, ט', לא היה נידות, ובמד
ובמצרים לא היה נידות, כי הם סגרו את 
המקוואות, ושומרים על הנהרות, ואחרי זה 
כל בית ראשון לא היה נידות, רק בבית שני  

 התחילו להיות נידות.

היו עפות באוויר, מצידון מציפורי, היו עפות 
משלומי, מי מישוב באוויר, משלומי, אפילו 

וונותיו, כל שגר בשלומי התכפרו לו כל ע
 אדם חייב להיות פעם בחיים בשלומי,

נתן להם את ארץ כלב  –תחתית כי הוא  ]גולות[
הנגב, נתן להם שם עשר מטר מנגב, אדמה 
צחיחה מדברית, אדמת טרשים אין שם 
טיפה לחלולחית, טיפה גשם לא יורד, אולי 
טיפה אחת בשנה, אשה רוצה לזרוע חיטים 

אפשר, אז  לזרוע תירס, לזרוע שעורים אי
אבל לא היה לה   [-]היא נפלה צנחה מהחמור,  

 שום תאוות. 

בגלל שקראו לאליעזר חמור, הוא נכנס ישר 
לגן עדן, הוא כל כך רקד שקוראים לי חמור, 
חמור חמורתיים הכיתי אלף איש, מי שאומר 

שהוא חמור יכול להכות אלף 
איש, כל מכה אלף איש, שוק על ירך, כל 

רך, שמשון לקח שלוש אחד ייקח שוק על י
מאות שועלים, קשר להם לפידים, פתאום 
הוא רואה את אשתו בסופר, הוא הולך 
לקנות במבה, פתאום הוא רואה את אשתו 
בסופר עם סל קניות, ידית אחת מחזיקה 
היא, ידית אחת מחזיק מישהו, בחור נחמד 
דווקא, הוא אומר לה מה זה??? אחד אפס 

ת, הביאו חמש אפס!! מזמינים לו חמש ניידו
שוטרים, והוא עשה פו אחד וכולם עפו, שמו 
לו אזיק אחד וזה נמס, כמו פישתים, שהם 
נמסים על היד, טוב אמרו חייבים הסגרה, אין 
דבר כזה, מה קרה הוא ראה אותה עושה 
קניות עם עוד מישהו, היום תשאל "מה זה" 

זה שתי  -זה מאסר עולם, תשאל "מי זה"  -
ו מי עשה את זה, את מאסר עולם, = שאל

מכירה? היא אמרה "שמשון!! שמשון!! 
שמשון!!", היה מאיר כמו  שתי שמשות, לכן 

פעמיים שמש, אז הוא  –קראו לו שמשון 
מאיר כמו שתי שמשות, לקחו לו את אשתו, 
הלך שרף אותם באש את הפלשתים, היום 
אשה עושה מה שהיא רוצה, היא לא יודעת 

, מתי היא ל זהבגלמתי היא תקבל קורונה 
מתה, מתי היא תקבל כל מיני מחלות, 
בינתיים היא עושה מה שהיא רוצה, עד 
שהיא תקבל את המחלות, אם הוא מפריע 
לה הוא מקבל מאסר עולם, מה?! זה היה 
שמשון?! כן, זה היה שמשון. הוא הלך, שרפו 

 את אבא שלה את אמא שלה.
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איש אחד שמע את אשתו מלמדת 
ים בשלוש לפנות בוקר, את בתו, אבל לא בא

הוא כל כך שמח, הוא התחיל לרקוד 
משמחה, כזאת אשה צדיקה יש לו, מחנכת 
את הבת לא להסתובב עם חברות עד שלוש, 
היא אומרת לה תראי, לי יש עשרה ילדים, 
אבל רק אחת מאבא, תלמדי ממני להיות 
צנועה, הוא התעלף חמש פעמים, שפכו 

לא עזר כלום,   עליו מים, דליי מים, דודי מים,
הוא השאיר צוואה שכל הירושה לפני שנפטר 
,  וכונתו הייתה שרק הבן שבא ממנו ירש אותולבן אחד  

 אומר הרא"ש בסימן ק"ח, ירושה לבן אחד.

זה מבוסטון, זה מלוס מבין עשרת בניו הבן 
אנג'לס, זה שנה לא הלך לעבודה, זה הביא 
את המרצדס, זה קנה לו מרצדס, זה קנה לו 
את התרופות, וזה טס לארצות הברית 
להביא לו תרופה, עשרה בנים כל אחד יכול 
לספר סיפור, מה, כולם היו ילדים צדיקים, 
טוב הם באים לרבי בנאה, הוא אמר תסלחו 

צבה, הם התפללו לי תדפקו על המ
במוסייאוף בייזדים, בארבע בבוקר הם קמו, 
מיד הם טבלו במקווה רותחת, מיד הלכו 
להכות בקבר, מיד בשבע הם מצאו חנות 
פתוחה, קנו מוטות ברזל כל מוט במאה 
שקל, עד שהם הגיעו זה כבר היה שמונה, 
טוב הגיעו שמונה בערב, איזה מכות, תשע. 

, הוא היה הלילה[ ]כלאחד ישן, בדיוק היה ער 
ובנתים אחיו שברו את קבר  באומן, ישן עד הבוקר,

הדק היטב הדק היטב, כתשו אותה, עד אביהם  
שנהיה אבק, נהיה פירורים, אז הם אומרים 

שהאח שהלך לשון בחמש, שהוא 
היה באומן, הוא הלך למקווה עם שמפו עם 
שתי מגבות, לא עם מגבת אחת, אחד 

ד לפנים, שני לרגליים ואחד לידיים, אח
שמפו היו לו, באים לרבי בנאה, כבר אחת  
עשרה בבוקר, עוד רואים איך שההוא רץ שם 
למכולת לקנות שש לחמניות ועשרה 
קוטג'ים שיהיו = עד שיתחילו מנין בשתים 
עשרה, שמנת ולבנים עוד קנה, גמר את 
השמונה עשרה לפני חצות, ובאים בוכים, 

ה לנו רבי בנאה רבי בנאה, תראה מה שקר
איזה אסון, שברנו את המצבה של אבא, 

מה,  ]אומר להם רבי בנאה[תראה מה שעשינו, 
כולם הלכו?! הוא אומר "לא, אחד קם 
בעשר, טוב הוא יקבל את הירושה", קיבלו 
אירוע מוחי, שבץ, גם זה שקם בעשר, אולי 
טעות, אולי לא הבנו טוב, כן, זה שראיתם 

י אותו יוצא מהמקווה בעשר, עם השת
שמפויים, עם השתי מגבות, אחד לפנים 
ואחד לרגליים, זה יקבל את הירושה, למה, 
כי יש לו שתי מגבות, אז גם לנו יש שתי 
מגבות!! זהו נגמר, יש עכשיו שיעור בבית 

 הדין. 

טוב הלכו למשטרה, זה אדם משוגע, חולה 
נפש, אמר לנו לשבור את המציבה בשביל 

הירושה שיצא בת קול, בסוף הוא נתן את 
לזה שבכלל לא בא איתנו, שברנו, שברנו את 
האבנים, הדק היטב היטב הדק, עשינו כתית 
למאור, כתית כתית למאור, כל אבן כתשנו 
אותה ושחקנו אותה הידקנו אותה עד 
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שנהיה אבק אבק אבק, הוא אמר 
לנו שיצא בת קול שיודיע לנו, לא בת קול 
ולא בן קול, ולא רשמקול ולא סמארטפון 

 א אייפונים. ול

טוב, לקחו אותו מיד באזיקים, שמו אותו 
 שלושים יום בבית הסוהר.

ראתה שזה לא עסק, אז היא  של ר' בנאה  אשתו  
הלכה להגיד ששחטו לה את העבד, עבד 
כנעני, מה, עבד כנעני הוא חייב במצוות, אם 
הוא חצי חצי, אז הרמב"ם אומר שהוא לא 

אומר שהוא   ]רבינו מנוח[יכול לאכול קרבן פסח,  
, הולכים לפי [-]כן יכול, כי כל אחד יש לו 

המשנה אחרונה, שהעבד יכול להכריח את 
ו שחרר אותי אני צריך לאכול קרבן פסח, רב

צריך לאכול כזית, בשביל לאכול כזית אז 
הוא צריך שישחררו אותו, רבינו מנוח אומר 
שזה אותו דבר, הרמב"ם אומר שהוא לא 
יכול לאכול, תשחרר אותו, מה אתה תאכל 
והעבד לא יאכל?! מה, העבד כבר שומר 
שבת, נכון הוא בקושי אבל הוא שומר 

אומר שהרש"י ותוספות  [-] מצוות.
והרמב"ם זה הכל אותה שיטה, העיקר 

 שישחררו אותו.

אז היא אומרת שחטו לי את העבד, אכלו לו 
את הבשר, באו שם הגיעו, הביאו לו מים, אף 
אחד לא הבין איזה עבד כנעני, מילא שובו 
בנים אוכלים עבדים כנענים, אבל שובו בנים 
 במלווה מלכה אוכלים, עושים מזה

שווארמה, עושים מזה על האש, הם לא ידעו 

מה לעשות, אמרו נשאל את רבי  
"כבש, כבש, היא קוראת  ]ורבי בנאה ענה[בנאה. 

לו כבש", הכבש כמו עבד, היה לה כבשה, 
היה לה כבש, מיד הוציאו, אמרו לו אתה 
נהיה ראש השופטים, ראש הדיינים ראש 
הבג"ץ, יין וחמר תשתה חמר, חמר זה מילה 

ית, חמרא, תשתה יין, אבל אל תהיה ארמ
 חמור.

אדם בא לעולם לשתות יין המשומר, היין 
של מוצאי יום כיפור זה יין המשומר, אדם 
בא לעולם לשתות את יין המשומר, בשביל 
זה הוא בא לעולם, העבדים צולים לו בשר, 
מוזגים לו יין, הנחש לא יכל לסבול את זה, 

יין, הוא  העבדים צולים לו בשר ומוזגים לו
לא יכל לסבול את זה, תזהרו בכבוד החיות, 
הנחש היה על שתי רגליים, עכשיו הוא נהיה 
חוט, הוא היה ערום, הנחש לא עושה כלום, 

אבל עקרב  [-]ואז הוא בא אליו ונושך אותו 
 ה' ירחם, 

עקרבים, מה אמר רחבעם, עקרבים עקרבים, 
היו בורחים, הוא  [-]כולם היו בורחים, אפילו 

המשיך לדבר עד היום עם האצבעות, כולם 
בורחים, איזה עקרבים, לא, אלא הכוונה 
שייבנה הבית השלישי, מזל עקרב, כתוב 
שעקרב בא ומל את אברהם, בברית אברהם 
לא היה לו אומץ לחתוך את הערלה, ובא 
עקרב ונשך לו את הערלה, עקרבים, מזל 
עקרב זה המזל הכי גבוה שיש, זה קר רוח, 

, ביום כיפור זוכים לשם ע"ב, זוכים זה ע"ב
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לה' הוא אלוקים ה' הוא אלוקים, 
זה שם ע"ב, = שם הויה זה שם ע"ב, ב"ן זה  
י"ז אלול, יום שישי י"ז אלול זה חל 
בספטמבר, אנחנו עכשיו בעשרים, עוד 
שעתיים זה עשרים כבר, עכשיו זה יום ולילה 
שווים, חמש וחצי חמש וחצי, שש וחצי הנץ 

שקיעה, שש שלושים שש שש וחצי 
שלושים, עכשיו אנחנו ביום ולילה שלם, 
אדם הראשון ראה שזה מתקצר זה הולך רק 
לפי רבי אליעזר הגדול, הגמרא בעבודה זרה 
שהימים מתקצרים זה לפי רבי אליעזר  
הגדול, לפי רבי יהושע הימים מתארכים, 
אבל ההלכה כרבי אליעזר הגדול, לכן חיכו 

יום תחילת מעשיך, כי מחשוון לתשרי, זה ה
בי"ז זה שם ב"ן, וכ"ד זה כבר שם מ"ה, כ"א 

גוג אמר לו זה רק הרמוניה, זה בכלל  [-]זה 
אם אנחנו לא הגענו  [-]כי בכל מחיר  [-]לא 

אז גם הם לא הגיעו, היה להם את היהודים 
איינשטיין לא התעסק  [-]היה להם רוזנברג, 

 הוא ראה את הנוסחה ואז הוא [-]עם זה, 
-], כי אשתו לקחה לו, אדם צריך לה[-]קיבל  

 לאשתו. [

איינשטיין אמר אני לא יישתמד, כולם 
השתמדו, כל היום הוא קיבל מכות, מגיל 
ארבע, אצל הכנסיה. כי המורה הביא מצלב 
ענק ואמר, עם זה צלבו את אותו האיש, הוא 
קיבל כאלה מכות רצח, כמעט שברו לו את 

מבית הספר, אז עצם הבריח. כשהיו חוזרים 
היו מפליאים בו את המכות, כשהיו חוזרים 

מהבית ספר עד הבית, וגם 
כשהלכו בבוקר. בבוקר היה להם זמן 

 להרביץ. 

ככה הוא היה מגיל ארבע עד גיל תשע, למד 
בבית ספר של גויים של הכנסיה, במיסיון 
אצל המנזר, ורק מכות היה מקבל, כל מכה 

 הוא נהיה עוד יותר יהודי. 

כה הוא קלט, כל עוד שיש יהודי אז היהודי וכ
הוא צודק, אם יהודי סובל את המכות סימן 
שיהודי זה הדבר הכי יקר שיכול להיות 

 בעולם, שכולם פה התנכלו לי.

 ארבעת המינים 

י"ז באלול זה היום של הגאולה, זה היום 
שהנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, נהר זה 

כי הלולב  אתרוג וערבה, והעיקר זה הלולב,
יש לו פירות, ביום הראשון כפות תמרים 

 וענף עץ עבות, וערבי נחל. 

אז למה אומרים על נטילת לולב, תגיד על 
נטילת אתרוג, אתרוג הוא החשוב, את 
האתרוג לוקחים ביד אחת, ואת השלושה 

 הלולב נותן פירות.ש מינים ביד ימין, אלא 

לעתיד  מחכים כל יום שהלולב יתן פירות,  אנחנו  

יגדלו בגדים יגדלו מגדים, יגדלו לבוא 
גלוסקאות, יגדלו עוגות עם קרם, יגדל על 
העצים עוגות עם קרם, מרוב עוגות נאכל את 

 הקרם ואת העוגות נשאיר. 

 פערל'ה 
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כמו הכעכים של פערלה, כי היא 
מכרה רק את החורים את הכעכים היא  

שביל הילדים. ובסוף השאירה לעצמה, ב
הגיע פרש אוסטרי, לקח עם החורים, את 
הכעכים את הבייגאלעך, הכל לקח, עשרה 

 בייגאלך. 

טוב, אז שתרוץ, היא ספורטאית, ובסוף היא 
השיגה אותו. הוא כבר ניצח את רוסיה ואת 
צרפת, את כל הממלכות הוא כבר ניצח,  
ופתאום איזה ילדה יהודייה בת שבע עשרה 

, הגוי נסע על מאתים והיא נסעה עקפה אותו
ארבע מאות  ]?[על ארבע מאות לשעה, 

לשעה זה משהו נורא. היא עוצרת את הסוס, 
אתה לא זז, אתה לא מתקדם, אני כבר על  

400 ]?[ . 

צעקות, ובאו כל העיר, הוא תפס את האוכף, 
המשיך לדהור,  ]?[זרק לה בתוך הפנים, כל 

אה תפסה את האוכף סגרה את זה וב ]?[
הביתה. פתחה את זה המשיכה לקרוא, 
פתאום היא שומעת צלילים, מטבעות 
 שנופלות מהאוכף, מטבעות זהב לאלף שנה. 

טוב אז החזירו את השידוך, אז הרב אמר  ]?[
. כי הוא ידע לא עוזב את השידוך[-]אני לא חותך 

 את כל הש"ס בעל פה.

אדם צריך לדעת את כל הש"ס בכל פה, צריך 
הש"ס בעל פה, צריך לדעת את   לדעת את כל

כל הליקו"ה בעל פה, כל הליקוטי מוהר"ן 
בעל פה, עכשיו זה ימי חופש, צריכים עם 

 הילדות ללמוד איתם כל יום שעה ליקו"ה. 

 עניין הימים הנוראים 

עכשיו זה ראש השנה ויום כיפור, כל 
הנסירה, איך מנסרים את לאה מזעיר אנפין,  

דראש השנה, קודם מנסרים את לאה זה א' 
ואחרי זה מנסרים את רחל, לאה וכתר רחל 
זה ביחד כל יום, לכן מהסוליה של לאה נהיה 
הכתר של רחל, אחרי זה ג' זה ב' דחכמה, וג' 

, ט"ו זה גבורה, ]?[זה בינה וד' זה דעת וה' זה 
וט"ז זה תפארת, זה כבר הגאולה, אין דרגה 

]?[. 

ד אז י"א זה חסד והוד פנימיים, וי"ד זה חס
דנצח, ליל י"ג זה כבר חסד דתפארת, אחרי 
זה חבד דגבורה, אחרי זה חסד דחסד, זה 
ט"ו, אז זה המקיפים, לכן זה שבעת 

 האושפיזין.

 דוד זה אדם הראשון 

דוד מגיע, אפילו דוד מגיע, דוד זה אדם 
הראשון בעצמו,  כי אדם הראשון בעצמו 
חטא, והקדוש ברוך הוא חתם ערב עד, ובצד  

ותן שבעים שנה לאדם הראשון, עד שהוא נ
אחרי זה הוא התחרט, ה' לא גילה לו שזה 
הוא בעצמו, הוא הראה לו את השטר, היה לו 
את החתימות שלו, אחרי זה היו חתומים כל 

נתת לי  ]?[הערבים, מה קרה לדוד, הוא היה 
 ]?[מיעקב,  63מאברהם,  5כי הוא קיבל  210

היה לו ועוד שנה מחנוך, אז    ]?[וגם מתושלח,  
זה שם אקיה, יעקב  147 ]?[לך לך  ]?[ 210

הוא זכה לשם האקיה, יעקב הוא עצמו שם 
אקיה, = מהמרכבה, הוא חי לעולם, הבריח 
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התיכון המבריח מהקצה אל הקצה, 
 .]?[אפילו עכשיו אפילו היום יעקב חי וקיים 

 נס פורים 

שישים ושמונה אמות, עשרים וארבע מטר, 
חמישים אמות, כולם חיכו בטלוויזיה לא 
יכלו לישון, הדתיים הולכים לשון בשמונה, 
חיכו בטלוויזיה לראות איך שתולים את 
מרדכי, ליל י"ז אומר רש"י ליל ט"ו מוצאי י"ד 
היה ליל הסדר, אז לא אכלו כלום, אפילו 

 תינוקות בגיל שלוש בגיל ארבע. 

ואחרי זה היה ט"ו וליל ט"ז, זה ליל ט"ז, כולם 
היו דבוקים למסכים, לראות איך שתולים 
את מרדכי. הודיעו עוד חצי שעה עוד עשרים 
דקות עוד חמש דקות עוד שתי דקות עוד 
דקה. פתאום רואים תרבוש אדום, ממש 
תרבוש אדום עם כפתורים אדומים, עם 
משבצות זהב, מה, מרדכי הולך עם כזה 

 בוש?! אולי. תר

ואז מה קרה פתאום, בום, רואים את הפנים 
של המן, כולם התעלפו על המקום, הגיעו 
שלוש מאות אמבולנסים, כן אנשים  

 התעלפו.

כי סיסרא הגיע עם ארבע מיליארד, ארבעים 
, כל אחד עם מאה אלף, מאה ]קצינים[אלף 

 2 ]עם[, פה הגיעו סנחריב ]ארבעים[כפול 
ליון פחות אחד. מיליארד שש מאות מי

תמיד זה פחות אחד, כי לא היה להם את 
אחד. מי שיש לו את אחד זה ה' אחד. אדם 

בא לעולם שיהיה לו את ה' אחד, 
זה היום כיפור, ה' אחד. אני אחד ואתה אחד, 

אני אחד ואתה  ]?[ ה' אמר לאברהם כתוב ב
אחד, אני אחד בעליונים ואתה אחד 

 אחד. בתחתונים. אז זה היה אברהם, אתה

 שינה מוקדם 

עכשיו זה עשר כולם צריכים ללכת לשון, 
ובדרך הביתה אומרים שמע ישראל, ככה היו 
נוהגים אנ"ש. מיד אחרי מעריב כבר בדרך 
אמרו שמע ישראל. לפני זה אכלו איזה 
סנדוויץ', חביתה, מי שלא אכל חביתה ביום 
יאכל חביתה עכשיו, ובעשר ורבע כולם 
צריכים כבר להיות במיטה, לקום בחמש 

, שבע שעות אפשר, כבר כל העצמות ורבע
 מתעקמות מרוב שינה. 

 זריזות בטבילת מקווה 

אחרי זה כבר נץ, ואת המקווה. מקווה בשתי 
דקות, מתפשטים בשתי שניות, ומתלבשים 
בשלושים שניות, מה צריך יותר, שתי שניות 
בשביל להתפשט. לא צריך לשבת, זה לא 

 אמבטיה. 

שתי  את המקווה עושים בשתי דקות, אז
שניות להתפשט ושלושים שניות להתלבש, 
והמקווה זה שתי דקות, וביחד זה בדיוק 
שתיים שלושים שתים. אבל עד שיוצאים 
מהמקווה זה עוד שתי דקות, כי צפוף 
ואנשים באמצע מתלבשים, וצריך לצאת עם 

, ועוד שתי 2:32עיניים סגורות, אז יוצא 
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דקות   4אז זה יוצא    -דקות ביציאה  
 ושתים שניות. ושלושים

אבל לא יותר מזה חס ושלום, אוי ואבוי אם 
יותר מזה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה חייב  

 מיתה, זה אנחנו נכנס בו בכל הכח. 

אדם יכול לחיות אלף תשע מאות שנה בגלל 
 חטא התפוח, == 

 תרי משיחין 

נחמיה בן עמיאל ונחמיה בן חושיאל, נחמיה 
. [520]ושיאל זה  נחמיה בן ח  [316]בן עמיאל זה  

אדם צריך לדעת שכל היום כיפור המשכנו 
את תרין המשיחין, נחמיה בן חושיאל זה 

, ועוד חושיאל זה 316, נחמיה בן עמיאל 520
, מתתיהו [861], ראש השנה ]?[ 861ביחד 

[861] . 

זרע ראשי תיבות חנוכה,   ]?[עכשיו זה  
 ועד הנה".  ]?["

 חנוכה 

אז כל החנוכה זה חותם בתוך חותם, 
כבר  החותם האחרון, איפה שהכן 

יום עד  90הגדול. יש לנו עכשיו 
זאת חנוכה, עד עשרה בטבת, שזה כבר 

 יום, גימטריא יסוד.  80פחות עשרה, זה 

 תיקון היסוד 

עכשיו מתקנים את היסוד, זה כבר יסוד 
עכשיו, העיקר זה היסוד, שלא יהיה לנו שום 

חרי כזה יום כיפור אסור שיהיה תאווה, א
שום תאווה, אסור להביא ילדים עם תאווה, 

 צריך להיפקד בלי גברים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברכת מזל טוב שלוחה לדיין והמו"ץ  
דקהילתינו הק' הרה"ח ר' אסף חן שליט"א  

 שאבי  חיים   לרגל אירוסי בנו נחמן עם בת הר'
 בשעטומ"צ 
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